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Аксана Прус è3

— У гэтым годзе адзначаюцца сотыя 
ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народ
най Рэспублікі і таму ў нашай школе 
святкаванне Дня Незалежнасці такое 
багатае. Наймалодшыя вучні займальна 
спявалі ў конкурсе выканаўцаў белару
скага твора «Сцяг», старэйшыя вучні на 
конкурс выканалі вельмі прыгожыя гер
бы «Пагоня» і пасля расклеілі іх у калі
дорах нашай школы. Нядаўна веды па гі
сторыі стварэння Беларускай Народнай 
Рэспублікі цікава запрэзентавалі нашы 
гімназісты і займальна выступілі вакаль
ныя і танцавальныя калектывы, з якімі 
займаецца настаўніца Анна Вярцінская. 
Я рада так вялікай актыўнасці нашых вуч
няў і настаўнікаў. Вучні павінны ведаць 
гісторыю продкаў і таму патрэбныя такія 
святкаванні, як сённяшняе, — скажа пас
ля завяршэння першай лінейкі дырэктар 
Пачатковай школы № 3 Іаанна Каліноў
ская, якая дзень раней з настаўнікамі 
сваёй школы ўдзельнічала ў цэнтраль
ных святкаваннях Дня Волі ў Беластоку. 
— Святкаванні ў Беластоку былі вельмі 
ўрачыстымі і цікавымі. Падабаўся нам 
таксама канцэрт Лявона Вольскага. Там 
гербам «Пагоня» ўзнагароджаны быў 
войт суседняй Арлянскай гміны Пётр 
Сэльвесюк, бацька нашага вучня.

Панядзелак быў вельмі ўрачыстым 
днём у школе, аб чым напаміналі гербы 
«Пагоня», белчырвонабелыя сцягі і ло
зунгі з заклікамі святкаваць Акт 25 Сака
віка, расклееныя на дзвярах і сценах ка
лідораў у розных месцах школы. Старэй
шыя вучні пачатковай школы прыступілі 
да конкурсу арганізаванага настаўніцай 
беларускай мовы Іааннай Васілюк на вы
кананне герба «Пагоня». Ідэяй конкурсу 
было распрапагандаваць сярод вучняў 
беларускі гістарычны герб, вядомы на 
беларускіх землях многа стагоддзяў та
му. Выявы герба вучні выконвалі рознымі 
тэхнікамі — малявалі, рысавалі, выклей
валі з нітак, тонкай паперы, а рэзультат 
іх мастацкай працы можна было ўбачыць 

на школьных калідорах. На чацвёртым 
уроку вучні малодшых класаў пачатко
вай школы спявалі супольна па чарзе 
патрыятычны беларускі твор «Сцяг», 
у якім паўтараецца фраза пра наш сцяг 
белчырвонабелы.

— Дзеткі ІІІІ класаў ахвотна прысту
пілі да конкурсу і разам з настаўнікамі 
развучылі твор «Сцяг», які пасля спявалі 
самастойна і вельмі эмацыйна. Вучні 
загадзя намалявалі прыгожыя белчырво
набелыя сцягі, на якія наклейвалі яшчэ 
«Пагоню» і падчас спеву падымалі сцягі 
ўверх. Дзеткі спявалі прыгожа і старалі
ся прыцягнуць увагу да сваіх сцягоў. Паз
ней было абвешчана, што вучні з паасоб
ных першых і другіх класаў занялі пер
шыя і другія месцы. Толькі сярод трэціх 
класаў, якіх у нашай школе ажно шэсць, 
былі трэція месцы, — сказаў настаўнік 
беларускай мовы Андрэй Мароз.

Падчас дзвюх урачыстых лінеек зай
мальна выступілі гімназісты ІІ Б класа. 
Вучні расказалі пра падзеі 1918 года, 
стварэнне Беларускай Народнай Рэспуб
лікі і дзейнасць яе ўрада. Выступленні 

вучняў з гістарычнымі звесткамі перап
ляталіся са спяваннем беларускіх патры
ятычных і эстрадных песень і выконван
нем школьнымі калектывамі народных 
беларускіх танцаў. Спяваць твор «Паго
ня» навучыла вучняў ІІ Б класа настаўні
ца Іаанна Хількевіч. Займальна запрэзен
таваліся вучні, якія спяваюць і танцуюць 
у калектывах «Світаначак», «Світанак» 
і «Капрыз» пад кірункам настаўніцы Ан
ны Вярцінскай. Галоўным арганізатарам 
святочных лінеек была настаўніца бела
рускай мовы Валянціна Бабулевіч, якая 
ў мінулых гадах таксама ладзіла лінейкі 
з нагоды Дня Незалежнасці.

— Кожны год адзначаем у школе свя
та абвяшчэння незалежнасці Беларусі. 
Сёлета святкаванні асабліва ўрачыстыя 
па прычыне сотых угодкаў абвяшчэння 
Беларускай Народнай Рэспублікі. Я з вы
ступаючымі вучнямі хацела дакладней 
прыблізіць вучням пачатковай школы 
і гімназістам гісторыю стварэння Бела
рускай Народнай Рэспублікі, бо пэўныя 
гістарычныя здарэнні вучні ведаюць ужо 
з урокаў беларускай мовы і з лінеек 

з папярэдніх гадоў. Гімназісты з ІІ Б кла
са запрапанавалі мне зрабіць лінейку 
больш разнароднай, што спадабалася 
школьнай публіцы. Кожны вучань хацеў 
выступіць і я дазволіла на такое, каб усе 
вучні маглі адчуць святочную атмасфе
ру, — сказала настаўніца беларускай 
мовы Валянціна Бабулевіч. — Я Дзень 
Незалежнасці пачала святкаваць у 1986 
годзе ў Мінску, будучы студэнткай. Мы 
святкавалі ў вялікай канспірацыі каля 
магілы Караткевіча, паклалі на магілу 
кветкі, а потым трэба было ўцякаць ад 
міліцыі.

Выступаючыя перад сваімі сябрамі 
белгімназісты адчувалі патрэбу святка
вання Дня Незалежнасці ў сваёй школе.

— Дзень Незалежнасці святкуецца 
ў нашай школе штогод і мы даведваемся 
аб гісторыі спалучанай з гэтым святка
ваннем, — заявіла Карына Астроўская.

— Мне гісторыя Беларусі асабліва 
важная, бо частка маёй сям’і выводзіцца 
з Беларусі, — дабавіла Лена Пасечнік.

— Гісторыя Беларусі, гэта таксама на
ша гісторыя, а 25 Сакавіка гэта важнае 
нам святкаванне, — гаварылі Давід Дзі
коўскі і Дамініка Швэдко.

— Я ў калектыве «Світанак» займаю
ся ад васьмі гадоў і мне вельмі падабаюц
ца выступы з беларускім рэпертуарам. 
Мы здаўна танцуем «Лявоніху», але ад 
двух гадоў выступаем з новай апрацоў
кай гэтага танца і такую паказалі сёння, 
— заявіла Іаанна Нікіцюк.

— Тут нарадзіліся і жылі нашы бацькі, 
дзяды і прадзеды і мы павінны ведаць 
нашу гісторыю. Беларускасць, гэта так
сама частка мяне і я павінна ведаць аб 
стварэнні Беларускай Народнай Рэспуб
лікі, аб чым гаварылася падчас лінейкі. 
Сённяшняе святкаванне важнае ўсім 
нашым вучням і мы павінны святкаваць 
Дзень Незалежнасці, які тычыцца так
сама беларусаў, якія тут пражываюць, 
— сказала Юлія Скарбіловіч.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

У Пачатковай школе № 3 з дадатковым навучаннем беларускай мовы імя Яраслава Кастыцэвіча ў Бельску-Падляшскім, пры 
якой надалей дзейнічае белгімназія, 26 сакавіка быў днём вельмі святочным. Вучні ад першых класаў пачатковай школы, па 
апошнія класы белгімназіі годна і радасна адзначылі Дзень Незалежнасці і адначасна сотыя ўгодкі пракламавання 25 сака-

віка 1918 года Беларускай Народнай Рэспублікі. Дзеткі  І-ІІІ класаў пачатковай школы вельмі ахвотна прынялі ўдзел у вакальным 
конкурсе на найпрыгажэйшае выкананне патрыятычнага твора на беларускай мове «Сцяг». Вучні старэйшых класаў пачатковай 
школы выканалі рознымі тэхнікамі на конкурс вельмі прыгожыя выявы герба «Пагоня». Белгімназісты ІІ Б класа займальна выступі-
лі перад школьнай публікай на дзвюх урачыстых лінейках, прымеркаваных да Дня Волі. Цікава і змястоўна расказалі яны пра ства-
рэнне і дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Школьныя калектывы «Світаначак», «Світанак» і «Капрыз» цікава запрэзентава-
ліся з песенным рэпертуарам на беларускай мове і беларускімі народнымі танцамі. Яшчэ да святкавання вучні на ўроках знаёміліся 
з гістарычнымі падзеямі 1918 года, якія спадарожнічалі абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспубліцы.

Дзень Незалежнасці ў бельскай 
«тройцы»

Хрыстос Уваскрос!
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Сваімі вачыма

Парадыгма
рэлігіі

Быць Нам Разам —
БНР 100 гадоў (2)

Мы іх
памятаем

Ура чы ста, пасвя точ на му і з год нас цю 
ад с вят ка ва лі бе ла ру сы ў Поль ш чы со
тую га да ві ну прак ла ма ван ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі — па чы на ю чы ад 
бе ла ру саў Па мор’я і ня стом най пра фе сар 
Ле ны Гла гоў скай, што ў Тры го ра дзе ахоў
вае бе ла ру скую па мяць, праз тра ды цый ны 
марш Ка ра леў скім трак там вар шаў скіх бе
ла ру саў, да свят ка ван няў на род най нам 
Бе ла сточ чы не. А тут, дзя ку ю чы бе ла ру скім 
лі цэ ям у Бель скуПад ляш скім і Гай наў цы 
і бель скай «трой цы» дзень бе ла ру скай 
не за леж нас ці для со цень ма ла дых бе ла
ру саў стаў са праўд ным уро кам на шай 
на цы я наль най гі сто рыі. Па мяць і ўша на ван
не Ак ту 25 Са ка ві ка ме лі мес ца і ў ін шых 
шко лах, дзе вя дзец ца на ву чан не бе ла ру
скай мо ве. Не ўсю ды на шы жур на лі сты 
змаг лі да е хаць, та му пі шы це і да сы лай це 
свае ін фар ма цыі і фа та гра фіі ў рэ дак цыю 
«Ні вы». Па мя тай ма так са ма пра кон курс 

«Зор кі», які тры вае ўвесь час, а пры све
ча ны той зна мя наль най па дзеі. Са мае, 
так са ма важ нае, што ста га до вы юбі лей 
не за кан ч ва ец ца ў са ка ві ку. Мно гія бе ла
ру скія ар га ні за цыі і шко лы ця гам уся го 
2018 го да рэ а лі зу юць да лей шыя ці ка выя 
іні цы я ты вы па гэ тай тэ ме. Мне аса бі ста 
вы па ла быць на ўра чы стай лі ней цы ў Бель
скуПад ляш скім і ха чу ска заць толь кі ад но: 
так эстэ тыч най і на сы ча най у гі ста рыч ным 
пла не пра гра мы даў но мне не да вя ло ся 
ба чыць. Вя лі кае дзя куй са мім вуч ням за 
ідэі, дум кі і ма стац кае вы ка нан не та го, што 
пры ду ма лі. Зра зу ме ла, без пад трым кі на
стаў ні каў тут не абыш ло ся, але дух сва бод
най і не аб ме жа ва най твор чай пра сто ры 
ад чу ваў ся ў кож ным пун к це пра гра мы, ук
люч на з ма стац кім афар м лен нем ін тэр’ е ра 
шко лы. Ня хай сло ва мі па дзя кі бу дзе тое 
ад чу ван не, ка лі разпо раз дры жы кі пра хо
дзі лі па ма ёй спі не. А вы ка нан не ўжы вую 
школь ным ка лек ты вам рэ лі гій на га гім на 
«Ма гут ны Бо жа» для мя не — гэ та ўспа мін 
спа лу ча ны з на дзе яй на бу ду чы ню.

Ме на ві та на дзея без змроч нас ці гэ та 

тыя эмо цыі, якія спа да рож ні ча лі і цэн т раль
ным свят ка ван ням у бе ла стоц кай фі лар мо
ніі. Свят ка ва лі мы як лю дзі воль ныя і роў
ныя ін шым на ро дам. Вель мі дзя кую ар га ні
за цый на му ка мі тэ ту і яго ным пры хіль ні кам 
за ўзня ты вык лік і пра ве дзе ныя дзе ян ні. 
Пе ра поў не ны зал — гэ та на ша най леп шая 
па дзя ка ўсім тым, якія на пра ця гу ста год
дзя не толь кі сло ва мі, але і сва ім жыц цём 
ах вя роў ва лі ся бе ідэ а лам бе ла ру скай не
за леж нас ці і дзяр жаў нас ці. Ме на ві та гэ тыя 
свят ка ван ні па ка за лі, што пе ра ем насць 
па ка лен няў тут у нас, на Бе ла сточ чы не, 
гэ та на шчас це яш чэ не пу стыя сло вы. Це
шыць так са ма, што ўпер шы ню са свя там 
ста год дзя Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі па він ша ваў усіх бе ла ру саў прэ зі дэнт 
Поль ш чы Ан джэй Ду да, а Га рад ская ра да 
Бе ла сто ка ў па ня дзе лак 26 са ка ві ка пры
ня ла ад мыс ло вую рэ за лю цыю, прыс ве
ча ную бе ла ру ска му свя ту. Гэ та так са ма 
зна чыць, што мы з’яў ля ем ся не ад’ ем най 
част кай гра ма дзян скай су поль нас ці Поль
ш чы і так як ад вя коў бы лі, ёсць і бу дзем 
на да лей у ся бе. Бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны, 

Поль ш чы, Бе ла ру сі і ўся го све ту па ка за лі 
тую важ ную ўме ласць і пат рэ бу Быць Нам 
Разам у гі ста рыч ных мо ман тах, ня гле дзя
чы на пра ва ка цыі і не ад наз нач ныя дзе ян ні 
са мой ула ды ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Вя
до мым ёсць ад нак фак тар, што сцэ на рыі 
ўла ды не бы ва юць веч ны мі. І пра тое па він
на па мя таць са ма ўла да, каб зу сім не скам
п ра ме та вац ца ў ва чах і ду шах на ро да, 
так са ма та го, які пра жы вае паза ме жа мі 
ду хоў най Баць каў ш чы ны.

Моц і ўнут ра ную сі лу ду ху мы на бі ра лі ся 
ў час ба га служ бы і ма леб на за бе ла ру скі 
на род у цар к ве свя то га Яна. Сар дэч ная па
дзя ка ай цу на ста я це лю Мар ку Ваў ра ню ку, 
ай цу Ан д рэю Кузь му і астат нім свя та рам 
за ма літ вы, а так са ма хо ру за спе вы, што 
з та кой лю боўю і ўзнёс лас цю дзя ка ва лі 
ай цамзас на валь ні кам БНР і іх нім спад
ка ем цам, рас ця ру ша ным па ўсім све це. 
Ма ліў шы ся пры іко не свя той Еф ра сін ні 
По лац кай — апя кун кі бе ла ру ска га на ро да 
і пры час ці цы яе мош чаў ра зам з пісь мен
ні кам ро дам з Еф ра сін неў ска га По лац ка 
Ула дзі мі рам Ар ло вым і яго най жон кай 
Ва лян ці най, ад чу ва ла ся бяз меж ная, сім
ва ліч намі стыч ная бе ла ру ская ед насць. 
Ме на ві та та кія па дзеі і зда рэн ні з’яў ля юц
ца до ка зам неў мі ру час ці бе ла ру скай ідэі, 
дзяр жаў нас ці, на дзеі.

Та му сло вы, які мі ча ста пе рак лі ка лі ся 
ўсе ўдзель ні кі су стрэ чы: «Жы ве Бе ла
русь!» за ста юц ца жы вы мі і за па вет ны мі 
на ступ ным свят ка ван ням і па ка лен ням.

vЯў ген ВА ПА

Трэ ба не як вы жыць. Не так вы жы
ван нем з дня ў дзень, у ця жа ры і гною 
жыц ця. Усё ж, мы пе ра жы ва ем рэд кія мо
ман ты шчас ця. Вы жы ва ем, ня гле дзя чы 
на што дзён ныя рас ча ра ван ні і па дзен ні. 
Які ж гэ та зне ва жаль ны во пыт — па
даць і ўзды мац ца. Лез ці ўверх і ва ліц ца 
ўніз. Лес ві ца Яка ва згі на ец ца ад ця жа ру 
ўзы хо дзя чых і сы хо дзя чых анё лаў, бе
зу пын на, за ды ха ю чы ся. Якая пры го жая 
ме та фа ра. Але і ша кі ру ю чая. Ад вя коў 
ак ту аль ная. Ча му? Вось гэ та пы тан не. 
Па доб на як ін шае, сён ня ўжо са ста рэ
лае, якое вель мі сур’ ёз на ста ві лі са бе ся
рэд ня веч ныя сха ла сты — коль кі анё лаў 
мо жа змяс ціц ца на бу лаў цы? Нех та ска
заў бы, спа сы ла ю чы ся на гэ тае пы тан не, 
што гэ та аб сурд, а вык лі ка ная праб ле ма 
— ка міч ная. Так, але ў тыя ча сы тэ май 
тур ба ва лі ся са мыя леп шыя маз гі і ча ста 
пры во дзі ла яна да тра гіч ных спрэ чак. 
Хтось ці стра ціў зза гэ та га жыц цё, хтось
ці да сяг нуў арэ о лу свя тас ці. Та га час ная 
па ра дыг ма ве ры бы ла бе скам п ра міс най.

Та кая па ра дыг ма з’яў ля ец ца ў кож
най рэ лі гіі ў выг ля дзе пра мо га за ка зу 
— па ве дам лен ня, пас ля ча го, на пра ця гу 
ста год дзяў раз ві ва ла ся шмат лі кімі ка мен
та ры я мі і ін тэр п рэ та цы я мі ў ідэ а ла гіч на 
пры цем не ныя па ра фа зіі. Ці ка вая па ра
дыг ма ка на ніч ная, да клад на выз на ча ная, 
а ў па раў нан ні з хрыс ці ян скай больш 
за ся ро джа ная бе зу моў ны мі за га да мі, ча
го вы ні кам з’яў ля ец ца фун да мен та ліс ц кі 
ін тэр п рэ та цый ны рэ жым. На жаль, ка лі 
яго ад чыт ваць па за ме та фа рыч на, пра ма, 
з усёй бяз лі тас нас цю фа на тыч на выт лу
ма ча най праў ды, ся гае яна да вы то каў 
ча ла ве чай дэст рук цыі. Іс лам як іс лам, 
але ня ма ла гэ тай дэст рук цыі так са ма 
ў хрыс ці ян стве. У апош ні час вык лі ка ная 
кас цё лам і яго па лі тыч ны мі аген та мі дак т
ры наль ная спрэч ка пра за ча тае жыц цё, 
па каз вае, што фун да мен та лізм рас паў
сюдж ва ец ца па ўсім зям ным ша ры.

Ад нак по ле біт вы, на якім ад бы ва ец ца 
дра ма тыч ны кан ф лікт па між хрыс ці ян
ствам і іс ла мам, па сут нас ці з’яў ля ец ца 
мік ра ска піч ным. Не боль шым, чым па вер
х ня бу лаў кі. Яе мак ра ска піч ны маш таб 
па каз вае толь кі фун да мен та ліс ц кая 
ра зу мо вая ўпар тасць яе пас ля доў ні каў. 
Пы тан не пра коль касць анё лаў, якія 

мо гуць змяс ціц ца ад на ча со ва на бу лаў
цы, са праў ды не смеш нае. На ад ва рот, 
аб сур д нае тое, што яно зай мае ро зу мы 
лю дзей ад ся рэд ня веч ча да су час нас ці. 
Інакш ка жу чы, мы сён ня ані тро хі муд рэй
шыя, чым на шы прод кі. Фун да мен та ліс
ц кі мен та лі тэт, але не так рэ лі гій ны, як 
ра зу мо вы з’яў ля ец ца ней кім су час ным 
ча ла ве чым вы кап нем, з пра рэп тыль на га 
мі ну ла га. Больш за тое, ён раз ві ва ец ца 
ў ад па вед нас ці з дар ві наў скай кан цэп цы
яй адап та цыі да па ста ян на змя ня ю ча га ся 
куль тур на га ася род дзя і ча ла ве чай цы
ві лі за цыі. Ня ма ін ша га вы ба ру — трэ ба 
гэ та вы жыць. Ня гле дзя чы на па зап ла
не тар ныя па лё ты, на глы бо кае пра нік
нен не ў Су свет кас міч ны мі тэ ле ско па мі, 
ся дзім па ву шы ў цём ным ся рэд ня веч чы 
— у дум ках, але не ін тэ лек ту аль на. Гэ
та пра меж ка вы стан, па між па дзен нем 
і ўзды мам. Ус п ры ма ем яго ва ўспыш цы 
ім г нен ня, ус пыш цы цу доў най, нат х нё най, 
але над та ка рот кай, каб ста ла звя ном 
у лан цу гу па дзен няў і ўзды маў. І яш чэ 
трэ ба па на ніз ваць на маз га выя ней ро ны 
ўвесь жах ча ла ве цтва: яго не ве ра год
ныя зла чын ствы, жор ст касць і лег ка
дум насць. І яш чэ па ла дзіць у сум лен ні 
свя тасць ці хіх і па кор лі вых утап та ных 
у зям лю і бяз дум ную под ласць тых, хто 
іх утап таў. Усё да вя дзец ца тры ваць. 
Маг чы ма, тое, хто мы сён ня, гэ та раў на
дзей ная ўсіх гэ тых край нас цей. З на шым 
пра рэп тыль ным фун да мен та ліз мам 
і на шай няз го дай на гэ та. Маг чы ма, усё 
гэ та з’яў ля ец ца спад чы най усіх нас. Што 
ад кі нуць, а што па кі нуць? Ча ла ве чы мозг 
не ў ста не зра зу мець усё ва ўсвя дом
ле ным пра цэ се паз нан ня. Су це ху ня се 
ін ту і тыў нае пе ра ка нан не, што не ўпус цім 
важ на га. На пры клад, як пы тан не аб іс на
ван ні Бо га. Ад но сіц ца і да вер ні каў, і да 
аг но сты каў, дэ і стаў і атэ і стаў. Прын цы
по вае пы тан не. Узы хо дзіць ад вы то каў 
ча ла ве чых стра хаў і на дзей, і сум не ваў. 
Але каб су стрэц ца з імі, трэ ба наб рац ца 
кры ху эле мен тар най сме лас ці, чы ста 
ча ла ве чай муж нас ці. Ці змо гуць гэ та зра
біць фун да мен та ліс ц кія ро зу мы?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Я пе ра ка на ны, што не паш ко дзіць яш чэ 
раз па дзя ліц ца ўра жан ня мі ад свят ка ван
ня бе ла ру са мі ста год дзя Бе ла ру скай На
род най Рэс пуб лі кі. Шмат пра гэ та пі са лі, 
га ва ры лі, пра маў ля лі ў вы сту пах, фа таг ра
фа ва лі і аб мяр коў ва лі сфа таг ра фа ва нае, 
ана лі за ва лі, што зра бі лі, што на пі са лі і што 
ска за лі... Але ўвесь час зда ец ца, што трэ
ба штось ці яш чэ. Трэ ба пры пом ніць усё. 
Трэ ба ні чо га не ўпус ціць, асаб лі ва важ на
га. А 25 са ка ві ка 2018 го да ва ўсіх кут ках 
на шай пла не ты, дзе толь кі пра жы ва юць 
бе ла ру сы, прай ш лі ўра чы стас ці. Бе ла ру
сы сла ві лі сва іх праш чу раў, якія ажыц ця ві
лі ма ру леп шых сы ноў і до чак бе ла ру скай 
на цыі на ад наў лен не сва ёй дзяр жаў нас ці. 
За гэ тую ма ру зма га лі ся, ры зы ка ва лі сва
бо дай і жыц цём, але не зра ка лі ся яе, та му 
што гэ та на ту раль нае і ла гіч нае па чуц цё 
для кож най на цыі — мець сваю воль ную, 
не за леж ную і спра вяд лі вую дзяр жа ву. 
І мы, як на цыя, вы па ку та ва лі гэ тае пра ва. 
І та му ў со ты Дзень Во лі гу ча лі вы сту пы, 
гра лі му зы кі, спя ва лі ар ты сты, ве ся лі лі ся 
ўдзель ні кі, гры ме лі са лю ты, лу на лі сця гі... 
На ша пла не та ў гэ ты дзень ста ла белчыр
во набе лай.

А юбі лей ны год толь кі па чаў ся. На пра
ця гу цэ ла га го да гра ма дзя не Бе ла ру сі, 
як і на шы сла ву тыя прод кі сто год та му, 
бу дуць за яў ляць уся му све ту, што ёсць 
зям ля, на якой жы вуць бе ла ру сы, што 
яны тут бы лі здаў на і бу дуць заў сё ды, 
што 100 год та му на па лі тыч най ма пе 
све ту ўзнік ла кра і на з наз вай Бе ла русь, 
і з гэ тай рэ ча іс нас цю трэ ба лі чыц ца ўсім 
і заў сё ды. Сто год та му во ра гі бе ла ру
скай ідэі не зра зу ме лі гэ та га. Яны та ды 
прык ла лі ўсе на ма ган ні і не да лі ажыц ця
віць яе да кан ца. Але бе ла ру ская ідэя пе
ра жы ла іх, пе ра жы ве і тых, хто з ёю зма
га ец ца сён ня. Са вец кі Са юз раз ва ліў ся, 
ка му ні стыч ны блок знік, зла чын ствы та го 
рэ жы му, які на ма гаў ся зніш чыць бе ла
ру скую ідэю, раск ры ва юц ца ўсё больш. 
А бе ла ру ская ідэя жы ве і шы рыц ца, ня
гле дзя чы на тыя шмат лі кія вып ра ба ван ні, 
якія вы па лі на яе до лю, і та му да ка за ла 
ўся му све ту сваю праў дзі васць і сваю 
жыц цяз доль насць. А са мае га лоў нае 

— пац вер дзі ла сва ім нось бі там, бе ла ру
сам, што яны не па мы ля лі ся ні на конт яе, 
ні наконт ся бе.

У гэ ты год бе ла ру сы яш чэ не ад ной чы 
ўзга да юць свой юбі лей. За гэ ты год трэ
ба пры га даць не толь кі ўсё, што бы ло 
за тыя сто га доў, але і тое, што пры вя ло 
да ства рэн ня БНР. Ус ла віць і пе ры яд Еф
ра сін ні По лац кай, і пе ры яд Льва Са пе гі, 
уз га даць і кня зёў, і ся лян, не за быц ца 
ні маг на таў, ні ка сі не раў, аб мер ка ваць 
подз ві гі ды жыц цё і Хад ке ві ча, і Ка лі ноў
ска га... Коль кі іх! Хо піць не толь кі на гэ
ты юбі лей ны год. Без ліч сла ву тых пе ры
я даў і сла ву тых імё наў, якія з’яў ля юц ца 
са мым тры ва лым пад мур кам бе ла ру скай 
дзяр жаў нас ці і са мым моц ным га ран там 
яе бу ду ча га іс на ван ня. Біт ва пад Ор шай, 
Слуц кі зброй ны чын, чар го вае ад наў лен
не дзяр жаў нас ці... Гэ та ўсё сла ва і го нар 
на цыі. Гэ та вя лі кая гі сто рыя, якая ро біць 
шлях да бе ла ру скас ці нез ва рот ным.

Не ве даю, якія ідэ а лы ў тых, хто зма
гаў ся і на ват за раз зма га ец ца з ім к лі вым 
і не паз беж ным ад ра джэн нем бе ла ру
скас ці. Не ха чу пра іх пі саць у гэ тым ар
ты ку ле. Не ха чу і на ма гац ца спаз наць іх 
дум кі. А нам ёсць што ўспом ніць у гэ тыя 
дні. І не толь кі ге ро яў мі нуў ш чы ны, якія 
прас ла ві лі наш род, та кіх як ге не рал Бу
лакБу ла хо віч ці Іван Се ра да... Мы ў юбі
лей ны год му сім ус ла віць імё ны і тых зма
га роў за бе ла ру скасць, якія бы лі по бач 
з на мі, але ўжо адыш лі ў леп шы свет, 
якія на на шых ва чах пер шы мі па ды ма лі 
белчыр во набе лы штан дар, пер шы мі 
іш лі ў шэ ра гах зма ган ня за ад ра джэн не 
бе ла ру скас ці і сва ім жыц цём па ка за лі 
пры клад цвёр дас ці і ад да нас ці бе ла ру
скай ідэі і на шым су час ні кам, і бу ду чым 
па ка лен ням бе ла ру скіх пат ры ё таў. Дзя ку
ю чы ім, гэ тыя бу ду чыя па ка лен ні змо гуць 
га на рыц ца не толь кі бы лы мі сла ву ты мі 
подз ві га мі, але і ча сам, у якім мы жы вем.

Веч ная ім па мяць! І сла ва ге ро ям! Іх 
ма ры збы ва юц ца, бо бы лі не толь кі вя лі
кі мі, але і чы сты мі. І мы юбі лей ны год му
сім вы ка ры стаць не толь кі для та го, каб 
на ве даць мес цы іх па ха ван ня або зма
ган ня, але і ўве ка ве чыць па мяць пра іх, 
каб і на ступ ныя па ка лен ні ве да лі іх імё ны 
так са ма, як і імё ны даў ней шых зма га роў. 
І так як і мы, каб па мя та лі пра іх.

Жы ве Бе ла русь!!!
vВік тар СА ЗО НАЎ
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Ган на Кан д ра цюк: — Якое гэ та па чуц-
цё, ка лі Ва шы дзе ці вы сту па юць на 
сцэ не ра зам з Ар ло вым, Та ра сэ ві чам, 
Воль скім у го нар слаў най га да ві ны 100-
год дзя БНР?

Ак са на Прус: — Быў та кі мо мант, ка лі 
„Вя нок” вый шаў ра зам з ма лы мі на сцэ
ну... І мне аж за ха це ла ся пла каць! Але ж 
не бы ло ка лі, трэ ба бы ло гля дзець, каб 
яны не па мы лі лі ся... Я вель мі за да во ле
на, што дзе ці вый ш лі на та кі ўзро вень, 
што мо гуць вы сту паць на важ най для 
ўсіх бе ла ру саў га да ві не, што мо гуць зра
біць пры ем ны па да ру нак лю дзям.

ГК: — Дзе ці вы сту па лі пят нац цаць хві-
лін. Для Вас, пэў на, быў гэ та адзін міг?

АП: — Адзін міг! Ну і міг та кі — доў га ча ка
ны. Бо доў га рых та ва лі ся да 25 Са ка ві ка, 
ве да лі, што гэ та вель мі сур’ ёз ная спра ва. 
Мы ве да лі, што на нас ля жыць вя лі кая ад
каз насць, дзе ці гэ та так са ма ад чу ва лі. Не
ка то рыя дзе ці пе ра жы ва юць больш чым я!

Яны ўжо са мі ма юць свя до масць та го, 
што яны ня суць бе ла ру скую куль ту ру. 
Яны ўяў ля юць ужо вель мі доб ра, што яны 
ро бяць, і хо чуць яш чэ больш ву чыц ца і вы
сту паць, ез дзіць усё да лей і да лей...

ГК: — Ва кол „Пад ляш ска га вян ка” вя-
лі кі эн ту зі язм. Ска жы це, як ма ты ву е це 
дзя цей да та кой цяж кай, ад каз най пра-
цы?

АП: — Я вам ска жу шчы ра, у на шы ча сы, 
ча сы кам п’ ю та ры за цыі, дзя цей ма ты ва
ваць цяж ка. Ра ней бы ло ляг чэй, ця пер 
вель мі мно га іс нуе для дзя цей роз ных за
ба ваў, раз ры вак. Але ў гэ тым сэн се я ча
ла век кан сер ва тыў ны. Я лі чу, што ў пер
шую чар гу ма ты ва ваць трэ ба сва ім улас
ным раз віц цём, каб ты ўба чыў, кім ты быў 
на па чат ку і кім ты ста но віш ся да лей...

Для не ка то рых ма ты ва цыя — стаць са
лі стам, вый с ці на пер шую лі нію, больш 
прак ру ціць, зра біць ней кі цяж кі рух — гэ
та так са ма ёсць ма ты ва цыя. І заў сё ды, 
для тан цо раў ма ты ва цы яй з’яў ля юц ца 
ней кія вы ез ды, кан цэр ты. Ма ты ва цы яй мо
гуць быць так са ма ап ла дыс мен ты, ка лі ты 
ад чу ва еш што лю дзям па да ба ец ца. У гэ
тым го дзе ў нас га лоў ная ма ты ва цыя гэ та 
вы езд на Між на род ны фе сты валь фаль к
лор ных дзі ця чых ка лек ты ваў у Бал га рыі.

ГК: — А як па ча ла ся Ва ша пры го да 
з тан цам?

АП: — Ой, яна па він на бы ла па чац ца 
ў 6 га доў, та му што ў столь кі га доў бра лі 
ў дзі ця чы ан самбль тан ца „Кры ніч ка”, які 
іс на ваў у Га род ні. А па ча ла ў 9 га доў...

ГК: — Вы га рад нян ка?

АП: — Я там на ра дзі ла ся, ха ця цэ лая 
сям’я май го баць кі па хо дзіць з Пад ляш ша.

ГК: — Ад куль, да клад на?

АП: — Мой дзед, Ула дзі мір Ко зак, ро дам 
з Вэр сто ка. Пас ля Дру гой су свет най 
вай ны ён па ехаў за пра цай і апы нуў ся на 
тэ ры то рыі Са вец ка га Са ю за, але ка лі ён 
там улад ка ваў ся і ат ры маў паш парт, яго 
пе ра пі са лі Ка зак. Гэ та маё хат няе проз віш
ча. А баб ця — ро дам з Вуль кіТэ ра хоў скай 
ка ля Ча ром хі. Баць ка на ра дзіў ся так са ма 
ў Вэр сто ку, але ён сю ды доў га не вяр таў
ся, апош ні раз мы пры яз джа лі на Пад ляш
ша ў 70я га ды. А я вяр ну ла ся і са ма па е ха
ла ў Вуль куТэ ра хоў скую, знай ш ла ха ту, 
дзе на ра дзі ла ся мая ба бу ля. Знай ш ла сва
я коў. І ака за ла ся, што мая дач ка кроп ля 
ў кроп лю па доб ная да дач кі ма ёй ку зын кі. 
Сям’я са ста ра ны баць кі жы ве ў Юроў цах 
пад Бе ла сто кам, яны бы лі на кан цэр це ва 
Уні вер сі тэц кім цэн т ры куль ту ры і вель мі га
на ры лі ся, што я сю ды да іх пры е ха ла.

Ве даю што ў мя не ёсць ін шыя сва я кі 
і я бу ду да лей іх шу каць...

ГК: — За нят кі тан ца ве дзя це на ўзор-
най бе ла ру скай мо ве. Гэ та ва ша хат няя 
мо ва, ці про ста, вы ву ча ная?

Нех та ро біць агур кі, 

АП: — У ма ёй ся мі раз маў ля лі папад
ляш ску, цвёр да, больш паўкра ін ску. 
Я гэ та га не сха пі ла, але ця пер усё ра
зу мею, ка лі га во раць па-свой му. Мая 
ма ці з Баб руй ш чы ны, ба бу ля ра сей скіх 
слоў на о гул не ўжы ва ла. Але ж паз ней, 
ка лі ма ма па е ха ла ву чыц ца ў Мінск, яе 
пе ра вуч ва лі на ру скую мо ву і яна так 
раз маў ля ла з баць кам. А ка лі я тра пі ла 
ва ўні вер сі тэт, а гэ та быў час, што ўся на
ву ка пе ра во дзі ла ся на бе ла ру скую мо ву, 
я там па ча ла ка ры стац ца мо вай.

ГК: — Як бе ла стоц кія дзе ці гэ та ўспры-
ма юць?

АП: — Ёсць у нас дзе ці, якія ў ха це не раз
маў ля юць пабе ла ру ску. Я ча ста за ста наў
ля ла ся, ча му ён не ідзе не ў тую ста ра ну, 
што трэ ба? Пас ля зра зу ме ла: дзі ця не 
ве дае, пра што га ва ру. Але яно паг ля дзіць, 
куды ўсе пай ш лі і так са ма ідзе. Я з імі га ва
ру толь кі пабе ла ру ску. Гэ та бы ла ўмо ва 
ма ёй пра цы, па ні Алі на [Ваў ра нюк — Г. К.] 
ска за ла, каб вес ці за нят кі толь кі пабе ла ру
ску. Ве да е це, я ўзра да ва ла ся! Дзя ку ю чы 
ім, я са ма пад ву чы ла ся. Ця пер, ка лі ў ма іх 
дзя цей жур на лі сты бра лі ін тэр в’ю, яны ўжо 
за сло вам не ле зуць у кі шэ ню. Уме юць ра
ска заць пра бе ла ру скі та нец пабе ла ру ску.

ГК: — Да вай це, вер нем ся да Га род ні 
і ва шай пры го ды з тан цам...

АП: — У шэсць га доў мя не вы бра лі да 
„Кры ніч кі”, але ў мя не бы лі праб ле мы 
з сэр цам і ма ці па ба я ла ся ад даць мя не 
на за нят кі тан ца. Мя не за пі са лі на за нят кі 
ры сун ку. Гэ та ўсё ад бы ва ла ся ў Па ла цы 
хі мі каў. І вось ка лі кан ча лі ся за нят кі, я сы
хо дзі ла на дол і гля дзе ла праз ак но, што 
ро бяць мае сяб роў кі з „Кры ніч кі”. Я вель мі 
пе ра жы ва ла, што не ма гу тан чыць. Ма ці ха
це ла мя не ля чыць, але адзін урач ска заў, 
што ля чыць мя не не трэ ба. На ад ва рот, ён 
ска заў, каб больш ак тыў на зай ма ла ся вы
сіл кам і ру хам. Та ды ма ма змя ні ла свой па
ды ход і не тры ма ла ўжо мя не пад цёп лы мі 
кры ла мі, не за ба ра ня ла мне бе гаць і стам
ляц ца. І ве да е це, праз гэ тае пад г ля дан не 
праз ак но я вы ву чы ла ўвесь ма тэ ры ял, які 
тан ца ва лі дзе ці. Ка лі я ўжо ад чу ла, што 

мне мож на тан ца ваць, я прый ш ла да на
стаў ні цы і ка жу: — Я ў вас ха чу зай мац ца!! 
А яна на гэ та: — Я ця бе не ма гу ўзяць, бо 
дзя цей я бра ла ў шэсць га доў і ты не вы ву-
чыш ужо той пра гра мы. Я ка жу: — Я ва шу 
ўсю пра гра му ве даю!А яна: — Ну, па ка жы!

Я па ка за ла не каль кі ру хаў і яна ска за ла 
так: — Пры хо дзіш да нас роў на на ме сяц. 
Ка лі я паг ля джу, што на да еш ся да гэ тай 
спра вы, за ста неш ся з на мі. Не на да еш ся 
— да па ба чэн ня! Гэ ты пер шы ме сяц, мож
на ска заць, што я зям лю ка па ла на га мі...

Прай шоў ме сяц. Я вель мі хва ля ва ла ся. 
І вось яна па ста ві ла мя не ў цэн т ры і га
во рыць: — Гэ тая дзяў чы на сён ня ў нас 
най леп шая!

Гэ та быў пер шы мой пос пех і я зра зу ме ла, 
што зна хо джу ся там, дзе мне трэ ба быць.

Я тан ца ва ла доў га і мно га, за кон чы ла гэ
ты мой дзі ця чы ўзор ны ан самбль тан ца 
„Кры ніч ка”, які вя ла Ні на Ле а ні даў на Сул
та на ва. Вель мі зна мя ні ты ха рэ ог раф і на
стаў нік. Яна на ву чы ла мя не та му, ча го 
я ця пер на ву чаю дзя цей — дыс цып лі ны, 
па рад ку, суп ра цы.

Паз ней, у сям нац цаць га доў я тра пі ла 
ў да рос лы ка лек тыў „Вя нок”, так са ма да 
вель мі зна на га ў Бе ла ру сі ха рэ ог ра фа, 
са ма род ка, зна ка мі та га Мі ка лая Мі хай ла
ві ча Ака ра ка ва.

ГК: — У Вас вель мі шы ро кая ма стац кая 
аду ка цыя?

АП: — Я ду ма ла, што та нец гэ та бу дзе маё 
хо бі. Я скон чы ла шко лу з за ла тым ме да лём 
і ха це ла зай мац ца фі зі кай, ма тэ ма ты кай, 
па сту па ла ў Маск ву на фа куль тэт кі бер не
ты кі, і ве да е це — Бог мне не даў ту ды па сту
піць! Паз ней у Грод не так са ма не па сту пі ла 
— гэ та быў лёс. І та ды я ад да ла да ку мен ты 
ў Га ра дзен скі ка ледж ма ста цтва. Па сту пі ла 
на ха рэ аг ра фіч нае ад дзя лен не і па па ла 
ў клас зас лу жа на га на стаў ні ка Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, да Яў ге ніі Фа мі ніч най Рас су
доў скай — там я зра зу ме ла, што та кое 
пра фе сій ны та нец. І пас ля ка ле джа я па

ча ла пра ца ваць. Хоць мне зда ва ла ся, што 
я па він на асяг нуць яш чэ неш та больш. Я па
сту пі ла ў Гара дзен скі ўні вер сі тэт куль ту ры 
і ма ста цтваў на тэ ат раз наў ства. Скон чы ла 
так са ма ас пі ран ту ру па спе цы яль нас ці тэ
орыя і гі сто рыя ма ста цтва. У пра фе сій ным 
жыц ці, ап ра ча ха рэ аг ра фіі,вык ла да ла яш чэ 
тэ о рыю сус вет на га ма ста цтва. І гэ та мя не 
вель мі ці ка ві ла. Мне зда ва ла ся, што ту ды 
па він на прык лас ці свае сі лы. У шко ле № 29 
у Га род ні, дзе я пра ца ва ла на мес ні кам ды
рэк та ра ў кла сах з ха рэ аг ра фіч ным ухі лам, 
ства ры ла дзі ця чы ка лек тыў „Ліх та ры кі”. Ён 
і ця пер іс нуе, гэ та ўзор ны ан самбль, і я з імі 
пад т рым лі ваю кан так ты, суп ра цоў ні чаю. 
Паз ней я пра ца ва ла ў ка ле джы ма ста цтва, 
там вык ла да ла гі сто рыю ма ста цтваў і ха
рэ аг ра фіч ныя дыс цып лі ны на спе цы яль
нас цях «Ха рэ аг ра фія» і «Рэ жы су ра». Гэ та 
нез вы чай ны, ці ка вы ка ва лак май го жыц ця. 
Лю дзі, з які мі я пра ца ва ла, гэ та най з даль
ней шыя асо бы ў Бе ла ру сі. Мае бы лыя 
сту дэн ты пра цу юць у зна ка мі тых бе ла ру
скіх ан сам б лях «Ха рош кі”і «Бе лыя ро сы», 
з’яў ля юц ца ак цё ра мі Гара дзен ска га і Сло
нім ска га дра ма тыч ных тэ ат раў, пра цу юць 
у дзі ця чых тан ца валь ных ка лек ты вах.

ГК: — Бе ла ру скія ка лек ты вы гэ та най-
перш жан чы ны. А ў Вас мно га хлоп цаў. 
Якія ў Вас спо са бы, каб пры цяг нуць іх 
да тан ца?

АП: — Про ста, я са ма ва ло даю муж чын
скай тэх ні кай тан ца. Мы ву чы лі ся ўсіх 
муж чын скіх ру хаў — усё што ро біц ца на 
сцэ не, што ро біц ца ру ка мі. Ма гу гэ та па
ка заць, а ка лі мож на па ка заць, та ды на ву
чыш ін шых. Каб гэ та га не бы ло, то хлоп цы 
так па цер лі ся б, па цер лі ся б і пай ш лі б...

І яш чэ ад чу ваю муж чын скі ха рак тар тан
ца. Ка лі я пра ца ва ла ў Мі ка лая Мі хай ла ві
ча ў „Вян ку”, там па ба чы ла муж чын скую 
сі лу тан ца. Я ба чы ла як ён пра цуе з муж
чы на мі, што трэ ба ска заць, што ра біць, 
як за ці ка віць. Вя лі кі ўплыў у ка ле джы на 
мя не ме ла кі раў нік ха рэ аг ра фіч на га ад
дзя лен ня, зас лу жа ны дзе яч ма ста цтва РБ 
На тал ля Паў лаў на Па рах не віч. Бы ло ча му 
па ву чыц ца ў гэ та га ча ла ве ка. Я вель мі 
мно га пра ца ва ла з ёй у ква лі фі ка цый най 
ка мі сіі на ха рэ аг ра фіч най спе цы яль нас ці. 
Там я па ба чы ла ўсе но выя спо са бы пра
цы з мо лад дзю, як да ста ваць вы нік.

ГК: — А ска жы це, як тра пі лі Вы ў Бе ла-
сток?

АП: — У Бе ла сток я вый ш ла за муж. На ват 
не бу ду ўкры ваць, бо ў на шых ча сах та кое 
зда ра ец ца, мы па зна ёмі лі ся праз са цы
яль ныя сет кі, у ін тэр нэ це. Па ба чы лі ся раз 
і ра шы лі па жа ніц ца. У дру гі раз ду ма лі, як 
так зра біць, каб быць ра зам. Я са ма бы ла 
моц на здзіў ле на та ко му вы пад ку, каб раз 
су стрэц ца і ве даць, што гэ та той ча ла век, 
з якім хо чаш быць ра зам у жыц ці...

ГК: — Пра ца ваць па ча лі зра зу ў аб’ яд-
нан ні АБ-БА? 

АП: — Я ез дзі ла ў поль скае мі ні стэр ства 
аду ка цыі, там мне пац вер дзі лі маю аду ка
цыю, да лі ты тул ма гіст ра, але ўсю ды, дзе б 
не ха дзі ла, мя не не ха це лі ўзяць на пра цу. 
Спа чат ку я пра ца ва ла пры бі раль ш чы цай.

ГК: — З ва шай да лі кат нас цю?

АП: — А я не на ра каю. Люб лю, ка лі на во
кал па ра дак...

З АББАй звя за ла мя не Га лі на Бэ дэ ні чук 
з Ра дыё Ра цыя. Яна ка лісь ці ву чы ла ся ў на
шым ка ле джы. На ад ной ім п рэ зе я спы та
ла, ці ка мусь ці тут бы лі б па трэб ныя бе ла ру
скія тан цы. Яна скан так та ва ла мя не з па няй 
Алі най і мя не ад ра зу за пра сі лі на ней кі 

а нех та тан цы!

Ін тэр в’ю з ха рэ ог ра фам Ак са най Прус, 
ін ст рук тар кай і ду шой „Падляш ска га вян ка”

vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

працяг11



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 08.04.2018              № 1408.04.2018              № 14

Жыц цё мя ня ец ца, ві даць гэ та ў га ра
дах, а асаб лі ва на г.зв. пра він цыі. Вё скі 
пус це юць, раз ра ста юц ца га ра ды, а гэ та 
ўсё шы ро ка ўплы вае на пры ро ду. Вось 
у Ор лі на мой — і не толь кі мой — па на
дво рак пры хо дзіць лі са, ха ця ў мя не ня
ма ні вод най ку ры цы. Ну, але па чар зе.

Ча ла век ад зо ла ку свай го іс на ван ня 
жы ве ў ней кім сім бі ё зе з пры ро дай. Не
ка то рыя ві ды жы вёл пры ру чыў, дзі кія 
звя ры жы вуць на свой лад, але ся род іх 
ёсць та кія, якія ка ры ста юц ца пра цай ча
ла ве ка. Для лю дзей гэ та шкод ні кі, ча сам 
на ват паг роз лі выя, як на пры клад дзі кі на 
лу гах, па лях ці ў жы лых квар та лах га ра
доў.

Буй не ю чыя га рад скія квар та лы ўва
хо дзяць на пад лес ныя тэ ры то рыі. Вось 
вяс ной 2002 го да ве лі зар ны лось, спа ло
хаў шы ся, па віс на вы со кай ме та ліч най 
ага ро джы бе ла стоц кай не ру хо мас ці і па
кут лі ва ска наў.

Пры ся дзіб ныя ага ро ды па пры чы не 
роз ных мод ных шы пуль ка вых дрэў ча
ста ва бяць не ча ка ных да гэ туль по бач 
люд скіх ся дзіб пту шак. Тыя, якія бу ду юць 
гнёз ды, пры ха ва ныя ніз ка ў ку стах яд
лоў цу, пад вяр га юц ца не бяс пе цы і ра зам 
з пту ша ня та мі зні ка юць дзя ку ю чы ка там 
або ка мен ным ку ні цам (бе ла душ кам).

Па коль кі ў га ра дах буй не ю чыя квар та
лы ўва хо дзяць на ляс ныя тэ ры то рыі, то 
ў пус це ю чых вё сках са ма сей ны лес на
сту пае на ся дзі бы. І ў абод вух вы пад ках 
пры ро да, у тым лі ку і звя ры на, на па мі нае 
пра сваё, ства ра ю чы лю дзям ня ём кія аб
ста ві ны.

Асаб лі ва жы ха ры вё сак, што жы вуць 
по бач ле су, суст ра ка юць у ся бе ка мен
ную ку ні цу, а на ват ляс ных ку ніц (жаў та
ду шак). Бе ла душ ка гэ та дра пеж нік, які 
з’я дае ўсё да ступ нае — роз ных мле ка
кор мя чых, а так са ма са да ві ну: яб лы кі, 
слі вы і т.п. Вель мі лю бяць су ша ныя фрук
ты, што бы ва юць не дзе на га рыш чах 
і мо гуць там на ват зак лас ці гняз до для 

ўсхва ля ва ныя. Гэ та пе ры яд на за паш
ван ня хар чоў на зі му: жа лу доў, арэ хаў, 
на сен ня бу ку. Ад нак яны не за па мі на юць 
мес цаў кож най за ка па най у роз ных мес
цах кла доў кі. Дзя ку ю чы гэ та му неў за ба
ве з зям лі вы ра ста юць мно гія ма ла дыя 
ду боч кі...

Вяр та ю чы ся да зга да най лі сы — у са
мой Ор лі лю дзі амаль не га ду юць свой
скіх пту шак, маг чы ма, што толь кі пяць 
асоб. Мая да лей шая су сед ка Га лі на ка ля 
го да та му на ра ка ла, што ней кія са ба кі па
ду шы лі і па рас ця га лі ей ных ку рэй. Гэ та 
стра та, бо бы лі свае доб рыя яй кі. І для 
ін шых так са ма стра та, бо ка лі ёсць па
кой нік, то ў цар к ву на па хо ві ны, а пас ля 
на „са ра ка вую” і „ра ка вую” тра ды цый на 
стаў ля ец ца 12 яек і кі ла грам ры су. А яй кі 
па він ны быць не з кра мы, але свой скія.

Спра ва за ду шэн ня ку рэй вы свет лі ла
ся — гэ та не са ба кі, а лі са, якая ква та
ра ва ла ка ля двух сот мет раў ад су сед кі 
Га лі ны і ка ля ся мі дзе ся ці ад май го па над
вор ка. На ак ра і не ле су Ла пін ска га, які 

пасу сед ску з мо гіл ка мі, на кру тым 
аб ры ве лі са зра бі ла на ру. Спяр ша 
ад ну, а пас ля ней ка га ча су на во кал 
з’я ві ла ся ўжо пяць нор. На ра лі сы мо
жа мець да трыц ца ці мет раў даў жы ні 
з не каль кі мі ўва хо да мі. Па ся рэ дзі не 
на ры ёсць ка мо ра, у якой лі са шчэ
ніц ца.

Мой ка ле га Мі рэк, які пра цуе па 
нач ных зме нах, ка жа, што не ад на
ра зо ва чуе лі сі нае бра хан не на ак
ра і нах Ор лі; яно дзіў нае і на гад вае 
ней кі плач дзі ця ці.

Ця гам 19942008 га доў (па вод ле 
пры ро даз наў цаў) лік лі соў у кра і не 
ўзбуй неў у ча ты ры ра зы (з прыб ліз
на 67 ты сяч да 240 ты сяч). Гэ та ўся

ед ная звя ры на з пе ра ва гай жы вёль на га 
кор му. У кра са ві ку прый дуць на свет ма
ла дыя лі сі цы, якія пас ля дзе ся ці ме ся цаў 
да ся га юць па ла вую спе ласць. Лі са жы ве 
да два нац ца ці га доў.

Гэ та лі соў ві на ва цяць у тры вож ным 
спа дзе па га лоўя зай цоў: з трох з па ло
вай мі льё на ў мі ну лым ста год дзі да паў мі
льё на сён ня; гэ так са ма ма юц ца спра вы 
з ку ра пат ка мі. Еду чы з Ор лі ў Бельск 
ча ста да ро гу пе ра ся ка юць нам лі сы. Лік 
лі соў уз буй ня юць скід ва ныя з са ма лё таў 
вак цы ны.

Амаль у кож най цы ві лі за цыі звя ры ма
юць сваю спе цы фіч ную сім во лі ку, якая 
слу жы ла ілюст ра ван ню не ка то рых ха рак
та раў. У Еван гел лі ад Лу кі (13:32) Ісус 
на зваў Іра да ка вар ным лі сом. У са ты рыч
ных сцэ нах лі са ад на знач на лі чыц ца сім
ва лам хіт рас ці і пра ныр лі вас ці, а так са ма 
як вы я ва са та ны. У іка наг ра фіі лі са ілюст
руе зло.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Рас ст ро е ная зла джа насць

Ла вач ка
Ка ля свай го пло та на ву лі цы
Ла вач ку я зра бі ла,
Каб ад па чыць і па га ва рыць
Су се дзяў яна ма ні ла.
Доб ра бы ло спа ты кац ца,
З су се дзя мі ве ча рам сёе-тое ра ска заць,
Бо на заў т ра ў по ле
Трэ ба бы ло ра на ўста ваць.
Ба бу ля ўжо не да ла ра ды пра ца ваць,
Днём на ла вач цы ся дзе ла,
Це шы ла ся сва і мі ўну ка мі,
Ве се ла, з ус меш каю на іх гля дзе ла.
Уну кі па вы ра ста лі, у го рад па вы яз джа лі,
Праў ну кі так са ма там жы вуць.
На вё ску да лё ка ехаць.
На ла вач цы ня ма ка му ся дзець.
Жыц цё бя жыць, ла вач ка ста іць.
Ба бу ля з кі ёч кам на ла вач ку ідзе ад на.
Паг ля дае, што ла вач ка ста рая
І ўсё пра прош лае ўспа мі нае.

вы ва ду ма лад ня ку. Ка лісь я сам пе
ра ка наў ся, што ку ні ца вык ра дае ма
ла дых тру сі каў, вык ра дае яй кі з ку
рат ні ка, а так са ма за бі рае ва ра ныя 
яй кі з ма гі лак, якія лю дзі па кі да юць 
пас ля Вя лі кад ня на мо гіл ках. Я жы ву 
по бач мо гі лак і ве даю, што ку ні ца 
пас ля за коп вае тыя яй кі ў ага ро дзе. 
Су стрэ ча ча ла ве ка з ку ні цай, ка лі 
яна ад чу вае паг ро зу, мо жа быць 
вель мі не бяс печ най.

Мно гія ві ды звя роў, якія на ся ля лі 
аб ле се ную ра ней на шу тэ ры то рыю, 
жы вуць на да лей у зме не ным ча ла ве
кам кра я ві дзе. Тхор гэ та пас па лі ты 
звя рок, бач ны по бач вя ско вых ся
дзіб і вя до мы шко да мі, якіх да пу ска
ец ца ў ку рат ні ках, лёг ка пад коп ва ец
ца і пра ці ска ец ца це раз вуз кія шчы лі ны, 
вык ра дае яй кі хат ніх пту шак і тру соў.

У ча ла ве чым рэй тын гу пры ро ды тхор 
ба чыц ца па гар джа ным звяр ком, смяр
дзю чым. Най больш тха роў гі не ў кап ка
нах ся лян і бра ка нье раў; не спры яе яму 
так са ма су час ная сель ская гас па дар ка 
(хі мі за цыя).

Адз на чу, што адзін гас па дар пры знаў
ся мне ва ўпэў не нас ці, што ка лі тхор жы
ве ў па на двор ку гас па да ра, то не ўчы няе 
ні я кай шко ды.

Ва вёр ка з’яў ля ец ца са май пас па лі тай 
жы хар кай на шых ля соў і пар каў, ча ста 
су стра ка ем яе ў вя ско вых са дах, а на ват 
бе га ю чую ўдзень па ву лі цах. У Еў ро пе 
і ў Азіі вы сту пае ка ля двух сот па род гэ
тых звяр коў, у Поль ш чы — дзве: з бу ра
шэ рым хрыб том у сас но вых ля сах і бу
рачор ным у яло вых і піх та вых у го рах. 
Я ча ста суст ра каю ва вёр ку сха ва ную 
ў гол лі яб лы ні ў лет нюю спё ку. Во сен ню 
ў ва вё рак боль шы апе тыт і яны вель мі 

Га лі на БІ РЫЦ КАЯ
Плян та, На раў чан ская гмі на

Ус па мі ны аб мі ну лым
Ка лі ха дзі ла я ў шко лу, да ро га вель мі да лё кая бы ла. Ка лі гас па да ры за а руць 
по ле ды па се юць збож жа, лён і па са дзяць буль бу, та ды лю дзі пра топ т ва лі 
сцеж ку нап раст кі, каб бы ло блі жэй. Мы, дзе ці, тою сцеж кай ха дзі лі ў шко лу.

Най п ры га жэй бы ло вяс ной ды ле там, ка лі рас ц ві та лі ўся ля кія квет кі ў по лі 
— ва лош кі, ку коль, ма кі і ра мон кі. А над жы там, як ве цер па вее, уз но сі лі ся 
ма лыя хмар кі пыл ку — гэ та бы ла ра са квіт не ю ча га жы та. На ка ла сах быў 
цвет, каб за вя за ла ся ў ка лос сі зер не. Ця пер по ле за ра стае пу ста зел лем, або 
па са джа ны там лес — ма ла дзе ўба чыш жы та.

Я на сва ім ага ро дзе кож ны год сею за го нец жы та, ёсць у ім ку коль, ва лош кі 
і ма кі. Ле там усё па ды хо джу і паг ля даю, ка лі жы та бу дзе ра са ваць. Ка лісь лю-
дзі га ва ры лі, што трэ ба пер шаю ра сою з жы та твар вы ці раць — та ды бу дзеш 
ха ро шы і глад кі...

Хоць я ўжо не ма ла дая, пен сі я нер ка, ба ліць усё. Ка лі ста ну ка ля свай го жы та, паг-
ля джу, як яно ра суе, як у ім цві туць квет кі, та ды мне зда ец ца, што я, як ка лісь, 
ма ла дая, і ні чо га мне не ба ліць.

Муж чы на і яго жан чы ны
Пра жан чын ус па мі нае, це шыц ца, што так мно га іх мае. «Ка ля пер шае ся джу, на 
дру гую паг ля даю, кла ня ю ся трэ цяй, яш чэ чац вёр тае жа даю. Пя тую па ца лую, шо-
стую аб ні маю. Сё мую аб ман ваю, да вось май усе дум кі маю. Дзя вя тую на тан цы 
зап ра шу, а з дзя ся таю па тан ца ваць ста ра ю ся. Адзі нац ца тая ду мае, што яе му жам 
бу ду, два нац ца тая жан чы на хо дзіць за мною ўсю ды. Так кон чыц ца пер шы ту зін 
жан чын. А тры нац ца тую ха чу да ха ты пры вес ці. Ча тыр нац ца тай па дар кі куп ляю, 
пят нац ца тую як ха чу так ашу каю. Шас нац ца тай га зе ту па чы таць пры вя зу, а з сям-
нац ца тай па ся джу і штось ці ёй ра ска жу.

З ва сям нац ца тай у ад па чы нак па е ду, а з дзе вят нац ца тай у цар к ву па ма ліц ца ха-
джу. Двац ца тая ка шу лі мые мне і абе ды ва рыць. З двац цаць пер шай за ру чыў ся, 
а з двац цаць дру гой пе ра на ча ваць да га ва рыў ся. З двац цаць трэ цяй на за па ве дзі 
даю, для двац цаць чац вёр тай му жы ком аста ю ся. Гэ так два ту зі ны жан чын кон чу. 
А з двац цаць пя тай Бог нас злу чыць.
Вы, мае ка ле гі, доб ра па слу хай це, толь кі доб рых і пры го жых жан чын вы бі рай це. 
Ка лі па жэ нім ся, бу дзем ку ма мі, вы бу дзе це са мною, а я бу ду з ва мі. Да ра гія ка ле-
гі, я не га рую, ад ну па кі даю, шу каю дру гую».
Ка ле га ад ка заў з ус меш кай: «Так та бе зда ец ца! Я жыц цё пра жыў з ад ною, а ты гля-
дзі, бо тваё шчас це ад вер нец ца і да жы ваць у адзі ноч ку та бе за ста нец ца!»

Па лі ты ка і кры ты ка
Хва ро ба і за ра за — гэ та са ма за хап лен не. 
Гэ та ўсё ў лю дзях не вы леч нае. Зда ец ца, зу-
сім ня бач нае, быц цам не заў важ нае.
Але гэ та вя лі кая праб ле ма!
Хто ка му па мо жа вый с ці з гэ тай ха ле ры?
Ці хто хо ча ёю зай мац ца, ля чыць смяр дзю-
чую, неп ры ем ную, зу сім ста рую хва ро бу.
Жыц цё ёсць цу доў нае.
Ка лі ёсць зда роўе — спа кой ду шы. Без на-
ці ску па лі ты кі і кры ты кі.

Я твая ма ма
Прый дзі, мая да чуш ка.
Прый дзі, маё со ней ка.
Ка лі ця бе ўба чу — жы ву тва ёй уда чай.
Па га во рым, па тал ку ем.
Пе ра ку сім, пас ма ку ем.
Заў сё ды ча каю я ця бе. 

На ват ка лі дождж ідзе.

Зі на і да КАН Д РА ЦЮК
Бе ла сток
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XV вы пуск пле біс цы ту 
„Вір ту аль ныя гус лі”
Ру шыў XV вы пуск пле біс цы ту „Вір ту аль-

ныя гус лі” на фоль ка вую кру жэл ку го да. 
Га ла са ван не па ча ло ся апоў д ні 19 са ка ві ка 
і бу дзе доў жыц ца да 30 кра са ві ка на сай це 
http://www.ges le.folk.pl Гэ тым ра зам ін тэр-
наў ты з лі ку 84 аль бо маў бу дуць вы бі раць 
най леп шы кам пакт-дыск 2017 го да з шы ро-
ка ра зу ме тай фоль ка вай му зы кай: тра ды-
цый на га і эт ніч на га жан раў, му зы кай све ту 
ды ін шых кры ніц. Так са ма кож ны ўдзель-
нік мае маг чы масць выб раць са мую пры го-
жую вок лад ку кру жэл кі. Спе цы фі кай фоль-
ка вай му зы кі з’яў ля ец ца раз на род насць 
і ба гац це ін с пі ра цыі, за ад но сты лі стыч ных, 
як і ге аг ра фіч ных: ад тра ды цыі і кры ніц 
(вя ско вых му зы кан таў) па су час ную му-
зы ку, рок, фольк-джаз ці фольк-ме тал; ад 
тра ды цый най поль скай му зы кі (га рад ской 
і вя ско вай), па ін с пі ра цыі бліз кі мі і да лё кі мі 
куль ту ра мі ўся го све ту. Ся род кам пакт-ды-
скаў за яў ле ных „Вір ту аль ным гус лям” зной-
дзем усю раз на род насць і ба гац це му зыч-
ных ду мак.

Пер шым лаў рэ а там фоль ка ва га пле біс-
цы ту 1993 го да быў гурт „Чa рам шы на” за 
кру жэл ку „Hu laj pó ki czas”, а апош нім — 2016 
го да Вар шаў скі сен ты мен таль ны ар кестр за 
плас цін ку „Umów my się na dziś”.   (УС)

Най леп шыя юныя 
скуль п та ры

21 са ка ві ка гэ та га го да ў са маў ра да вай 
свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ад быў ся 
кон курс разь бы ў глі не. Тэ май кон кур су 
бы лі птуш кі. Удзель ні ча лі ў ім 50 вуч няў 
з па чат ко вых школ і гім на зій у На раў цы 
і Чы жах. Пад час спа бор ні цтваў па на ва ла 
пры ем ная ат мас фе ра.

У ка тэ го рыі І-ІІІ кла саў па чат ко вых 
школ пер шае мес ца за ня ла Вік то рыя Су-
ха до ла, дру гое мес ца — Габ ры е ля Скеп ка 
і трэ цяе мес ца — Бар таш Пан фі люк.

У ка тэ го рыі IV-VII кла саў па чат ко вых 
школ тры раў нап раў ныя пер шыя мес цы за-
ня лі Габ ры е ля Крас на поль ская, Лу каш Ян-
цэ віч і Юлія Ах ры мюк, тры раў нап раў ныя 
дру гія мес цы — Алі вія Хар ке віч, Аляк сан д-
ра Лу шын ская і Мар ты на Са ко віч ды ча ты-
ры раў нап раў ныя трэ ція мес цы за ня лі Ян 
Ва сіль чык, Маг да лі на Пу пэк, Юлія Куп ры-
я но віч і Маг да лі на Ян коў ская. Уз на га ро ду 
ды рэк тар кі Гмін на га ася род ка куль ту ры 
ў На раў цы ат ры ма ла Мар ты на Ка лі ноў-
ская.

Ся род гім на зі стаў пер шае мес ца за ва я-
ва ла Мар ты на Бе ла ве жац, дру гое — Ры гор 
Са ко віч і трэ цяе — Ма тэ вуш Ма лаш ке віч.

Пе ра мож цы — бы ло іх шас нац цаць — 
у кон кур се на най п ры га жэй шыя вы я вы на-
шых кры ла тых сяб роў ат ры ма лі пры го жыя 
дып ло мы ад ар га ні за та раў (свят лі ца і ГАК) 
ды рэ ча выя ўзна га ро ды ад спон са ра — за-
сак рэ ча най фір мы OPV у Ста рым Ляў ко ве. 

На раў чан скія 
вы шы валь ш чы цы

Шмат лі кія вя ско выя гас па ды ні ў На раў-
чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та зай ма-
юц ца руч ной вы шыў кай. Яны вы шы ва юць 
руч ні кі, ма кат кі, бе лыя на ва лач кі на па душ-
кі і свя точ ныя бе лыя ка шу лі, а так са ма кар-
ці ны. Да гэ та га трэ ба мець за мі ла ван не 
і вя лі кую цяр п лі васць. Вы шы валь ш чы цы 
ка ля ро выя ніт кі куп ля юць у кра мах з мах-
рой і му лі нэ.

Вы шыў кай зай ма юц ца, між ін шым, Та-
ма ра Скеп ка з Заб ра доў, Яў ге нія Смоль-
ская, Ірэ на Каз лоў ская, Ма рыя Це лу шэц-
кая і Нэ ля Хар ке віч з Но ва га Ляў ко ва, 
Ірэ на Іг на цюк, Кры сты на Паск роб ка, Мі-
рас ла ва Бал т ра мюк і Га лі на Пры чы ніч са 
Ста ро га Ляў ко ва, Лі дзія Хар ке віч з Ле шу-
коў, Да ну та Ка лі ноў ская з Но ва га Ма се ва, 
Ле на Хар ке віч, Мал га жа та Краў чык, Га лі на 
Бі рыц кая і Люд мі ла Зда ноў ская (бя руць 
яны ўдзел у кон кур се на гафт і ка рун кі, які 
шмат га доў ар га ні зуе Гай наў скі дом куль ту-
ры) з Плян ты ды Аль ж бе та Ма ты сюк і Га лі-
на Пан коў ская з Се мя ноў кі. (яц)

Эт но лаг і эка на міст. Вы шэй шую 
аду ка цыю ат ры маў на Вар шаў скім 
уні вер сі тэ це. У час ву чо бы ва ла-
чыў ся па са коль скіх вё сках, ра біў 
на ву ко выя дас ле да ван ні і яш чэ 
больш па лю біў той ку ток Поль ш-
чы, перш за ўсё за куль ту ру і бе ла-
ру скую мо ву. Пас ля ма гіст ра ту ры 
ў Вар шаў скай шко ле эка но мі кі з’е-
хаў у Маск ву. Ха ця сам ра да ві ты 
га ра дзе нец і ў Вар ша ве, і ў ста лі-
цы Ра сіі заў сё ды зна хо дзіў бе ла ру-
скую су пол ку. Алесь Буранок вёў 
у Маск ве кур сы бе ла ру скай мо вы 
«Мо ва ці ка ва», якія збі ра лі на ват 
па трыц цаць удзель ні каў. 

«Ні ва»: — Якім чы нам та кі ідэй ны, 
за ан га жа ва ны бе ла рус апы нуў ся ў Ра-
сіі?

Алесь: — Я па ехаў на сту дэн ц кі аб мен 
у Маск ву. Пры е хаў, па чаў ву чыц ца, але 
пры гэ тым бы ла маг чы масць пра ца ваць. 
Ну вось знай шоў пра цу і так ча ты ры га
ды пра ца ваў у Маск ве.

— Ра зу мею, што там Ця бе на так доў-
га за тры ма лі чы ста эка на міч ныя пры-
чы ны?

— Пры чын бы ло да во лі шмат, але, вя до
ма, і эка на міч ныя. Доб рая пра ца, ці ка выя 
маг чы мас ці. Але бы лі і ін шыя спра вы. 
Я ха цеў кры шач ку па мя няць ат мас фе ру 
пас ля Поль ш чы, мець дос вед жыц ця ў ін
шай кра і не. У ра сей цаў вель мі пры яз ны 
ста су нак да бе ла ру саў як да пра цаў ні
коў. Бы ло вель мі пры ем на пра ца ваць 
там, ка лі да ця бе лепш ста вяц ца на ват 
чым да ра сей цаў.

— Скуль та кая вя лі кая сім па тыя ў ра-
сей цаў да бе ла ру саў? 

— Так, сім па тыя ёсць та му, што іс нуе 
та кі стэ рэ а тып, што бе ла ру сы доб рыя 
пра цаў ні кі, ро бяць тое, што ім ка жуць, 
яны да во лі бе скан ф лік т ныя... Ну і што 
скры ваць, іс нуе та кі стэ рэ а тып, што бе
ла ру сы менш п’юць чым ра сей цы.

— У Поль ш чы ча сам па яў ля юц ца 
ін фар ма цыі, што па ля кі горш трак-
ту юць ук ра ін скіх пра цаў ні коў. Га во-
рыц ца, што ча сам іх на ват вы ка ры-
стоў ва юць. У Ра сіі Ты не меў та ко га 
ад чу ван ня?

— Там кры шач ку паін ша му. Трэ ба не 
за бы вац ца, што Бе ла русь для ра сей цаў 
гэ та За хад. Тобок, у іх нім ус п ры ман ні 
мы блі жэй да Еў ро пы. Мо жа ві даць гэ тае 
гор шае стаў лен не да лю дзей з Каў ка за, 
але да бе ла ру саў не. Бе ла ру сы больш 
еў ра пей цы.

— Ты да во лі ак тыў на ўдзель ні чаў 
у роз ных бе ла ру скіх ак цы ях, ан га-
жа ваў ся ў ар га ні за цыю бе ла ру скіх 
ме ра пры ем стваў, на пры клад у «Са лі-
дар ныя з Бе ла рус сю». Ці ў Маск ве не 
бра ка ва ла Та бе бе ла ру ска га жыц ця?

— У прын цы пе там так са ма ёсць бе ла
ру скае жыц цё, мо жа не та кое ак тыў нае 
як у Поль ш чы. Яно больш куль тур нае, 
амаль не звя за нае з па лі ты кай. Пры гэ
тым ёсць там так са ма бе ла ру скія су пол
кі, бы ва юць бе ла ру скія гур ты. У прын цы
пе бе ла ру скае жыц цё там так са ма іс нуе. 
Я лі чу, што Бе ла русь там — дзе я, там 
— дзе бе ла ру скія сяб ры.

— У Маск ве Ты так са ма меў бе ла ру-
ска моў ных, ці про ста сяб роў з Бе ла ру-
сі, якія ма юць па доб ныя по гля ды да 
Тва іх?

— Так, я маю бе ла ру ска моў ных сяб роў 
у Маск ве, клас ныя лю дзі. Дзя ку ю чы ім 
ад бы ва юц ца ўсе бе ла ру скія кан цэр ты 
і су стрэ чы з бе ла ру скі мі гі сто ры ка мі ці 
на ву коў ца мі.

— А Ты раз маў ляў ад к ры та з ра сей ца-
мі пра па лі ты ку?

— Пра па лі ты ку... У нас ча сам роз ныя 
по гля ды, спра ча ем ся, але тут трэ ба 
зра біць та кую заў ва гу, што Маск ва гэ та 
не ты по вая Ра сія. Там да во лі шмат лі бе
раль ных лю дзей, з лі бе раль ны мі по гля
да мі, з які мі вель мі ці ка ва па раз маў ляць, 
па дзя ліц ца сва і мі дум ка мі. Ха ця му шу 
зра біць яш чэ ад ну заў ва гу, што ра сей
ская ім пер скасць ад чу ва ец ца там на ват 
у вы каз ван нях лі бе раль ных лю дзей.

— З чым для ра сей цаў аса цы ю юц ца 
Бе ла русь і бе ла ру сы?

— У ра сей цаў я су стрэў ся з тым, што 
яны да во лі ма ла ве да юць пра ін шыя кра
і ны.

— За ся ро дзі лі ся на са бе? Бе ла русь 
по бач з Ра сі яй і, на коль кі ве даю, бе ла-
ру саў там шмат.

— Так, больш за ся ро дзі лі ся на са бе 
(смех). На конт Бе ла ру сі, вя до ма, пер шая 
аса цы я цыя гэ та Лу ка шэн ка. Кры ху з яго 
пад с мей ва юц ца, ка жуць, што цэ лая бе ла
ру ская ста біль насць тры ма ец ца за кошт 
ру ска га га зу. Гэ та так зва ны бе ла ру скі 
эка на міч ны цуд. Яны па раў ноў ва юць 
Бе ла русь з тым, як бы ло ў Са вец кім Са
ю зе ра ней. Для іх гэ та та кі па леп ша ны 
Са вец кі Са юз. Ха ця зноў, у май го сяб ры 
бы ла ін шая ці ка вая рэч. Ён раз маў ляў са 
сва ёй су пра цоў ні цай пра Бе ла русь і яна 
ска за ла: «Ну, гэ та да та цый ны рэ гі ён Ра
сіі». Гэ та та кі пры клад, як ма ла ра сей цы 

ве да юць пра кра і ны, якія зна хо дзяц ца 
по бач.

— Твае ад на год кі, якія пра цу юць у Ра-
сіі, хо чуць вяр нуц ца на баць каў ш чы-
ну, ма юць та кі на мер?

— Мае сяб ры, пе ра важ на хо чуць вяр нуц
ца на Бе ла русь, але цяж кая эка на міч ная 
сі ту а цыя на Бе ла ру сі гэ та му не спры яе. 
Ну, ка неш не, ёсць так са ма і та кія сяб ры, 
якія аб рас лі сем’ я мі, кан так та мі, за ка ра
ні лі ся ў Маск ве. Яны дзей ні ча юць на ка
рысць Бе ла ру сі, але там у Ра сіі. Жы вуць 
на Бе ла ру сі, але на ад лег ласць.

— Ты са ста лі цы Ра сеі пе ра ся ліў ся 
ў ста лі цу Поль ш чы. Не цяг не Ця бе 
ў род ную Га род ню?

— Я — га ра дзе нец, бе ла рус, але так са ма 
еў ра пе ец. Вель мі люб лю свой род ны го рад. 
На жаль, эка на міч ная сі ту а цыя на Бе ла ру сі 
не даз ва ляе на раз віц цё. Я сам меў ней кія 
пла ны, каб раск ру ціць ней кі біз нес у Га род
ні, але там лю дзі за раз жы вуць сціп ла.

— Вер неш ся, ка лі пап ра віц ца сі ту а-
цыя? Ве рыш у хут кія зме ны на Бе ла-
ру сі?

— Я лі чу, што гэ та пы тан не ча су. Вель мі 
ха це ла ся б жыць, раз ві вац ца, пра ца
ваць, за раб ляць год ны за ро бак на сва ёй 
ра дзі ме.

vГу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА

Я — бе ла рус, але 
і ўсход ня еў ра пе ец



6  08.04.2018              № 14              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

Загадкі 
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 14-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 15 красавіка 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

На сцяб лін цы на кал ма тай
шэсць пя лёст каў лі ла ва тых.
Квет ка гэ тая ў сне
ўсмі ха ец ца вяс не.
С..-т....
  (Ва сіль Жу ко віч)

Ад каз на за гад ку № 10-2018: жа ва ра нак.
Кніж кі з аў тог ра фам Мі ры Лук шы «Спеў 

дрэў» вый г ра лі Оля Нес ця рук, На тал ля Габ-
русь, Ад ры ян Га раш ке віч, Клаў дзія Пень, 

Мі ко ла Троц, Ка мі ля Бут ко, Да від Ка вал ко 
з бель скай «трой кі». Він шу ем!

    

— Вы ча ка е це ва ла чоб на га 
ад хрос ных баць коў? — спы та лі 
мы гай наў скіх сяб роў.

У кла се за па на ва ла маў чан не 
па про стай пры чы не — сло ва 
«ва ла чоб нае», якое ка лісь вы-
маў ля ла з пяш чо тай кож нае 
бе ла ру скае дзі цят ка, вый ш ла 
сён ня з мо ды. Ну і па да рун кі 
ў нас ста лі да рыць не ў вяс но вы 
Вя лік дзень, а на зі мо выя Ка ля-
ды...

Мы са мі па е ха лі ў па чат ко вую 
шко лу № 1, каб за вез ці ўзна га-
ро ды «Зор кі». Амаль усе вуч ні 
Ан ны Фран коў скай пад піс ва юц-
ца на «Ні ву» і кож ны ты дзень 
да сы ла юць нам ра шэн ні кры жа-
ва нак і за га дак.

— Ой, як клас на! Па е ду на 
ве ла сі пед ную эк скур сію па Бе-
ла веж скай пуш чы, — це шыц ца 
пры га жу ня з апош няй пар ты.

Аня Кен дысь, бо пра яе мо ва, 
вый г ра ла да вед нік пра Бе ла веж-
скую пуш чу з паз на ча ны мі шля-
ха мі для ван д ро вак і яз ды на 
ве ла сі пе дзе. За ду му мож на ўжо 
ажыц ця віць у час блі жэй ша га 
Вя лі кад ня.

— А мы ча ка ем Вя лі кад ня, 
каб пай с ці на ўся но чую ў цар к-
ву, — за яў ля юць дзве Олі з пер-
шай пар ты.

Дзяў чат кі спя ва юць у цар коў-
ным хо ры. Та кая на го да бы вае 
два ра зы ў год, нель га яе прас-
паць.

— Выт ры ма е це на на гах усю 
ноч?

— Вя до ма, — смя юц ца дзяў-
чат кі, — мы ж ма ла дыя!

— А я люб лю ес ці ве лі код ныя 
стра вы, — за яў ляе Вік тар Лінк. 
— Та кія стра вы, якія ра ней ас-
ве ча ныя ў цар к ве... А най больш 
люб лю свой скую каў ба ску!

Вік тар сён ня пры маў удзел 

Ве лі код нае 
свят ло
Вя лі кая Ноч.
Вя лі кі Дзень.
Цем ры спрад веч най
зні кае цень.
Вы паў ніў Сло ва
Хры стос — Бо жы Сын.
За ўсіх нас ах вя рай
стаў Ён Адзін.
Па ка рыў смерць
Гос пад наш, Ча ла век,
Нат у Пек ла ўвай шоў,
каб нас зба віць спрад век.
Зве даў Ён боль, па ку ты і жах,
ад чуў ча ла ве чыя бо язь і страх.
Свя тое Жыц цё за нас Ён ад даў.
Да ро гу да Бо га
нам усім па ка заў.
Праў да. Свят ло. На дзея. Лю боў.
Не да рам пра лі та
Ісу са ва Кроў.

Мі ра ЛУК ША

у га рад скім кон кур се ма тэ ма ты-
каў і за ва я ваў дру гое мес ца. Ап-
ра ча за дач трэ ба бы ло спра віц ца 
з ку бі кам Ру бі ка.

— Я яш чэ не ве даю, як во кам-
г нен на склас ці ко ле ры, але ў мя-
не ёсць ся бар, які па тра буе на 

гэ та се кун ды... — ад зна чае та ле-
на ві ты ма тэ ма тык.

Боль шасць дзя цей па пры чы-
не эпі дэ міі гры пу не прый ш ла 
сён ня на ўро кі. На дру гі ўрок за-
ві таў Ма тэ вуш Зы скоў скі.

— Ён наш ін фар ма тык, — ка-

Смач ны Вя лік дзень!

жа спа да ры ня Ан на, — ве дае 
ўсё пра кам п’ ю та ры і ін тэр нэт.

Ма тэ вуш смя ец ца ў ад каз. 
Ён, як усе сяб ры, най больш лю-
біць ра шаць кры жа ван кі:

— Адзін раз мы так ра зах-
во ці лі ся, што на ват ра шы лі 
ніў скую кры жа ван ку для да рос-
лых!

У час су стрэ чы мы га ва ры лі 
пра ве лі код ныя гуль ні. Вуч ні ве-
да лі пра іг ру «ў вы біт кі». Той, 
хто ра заб’е най больш яек і за ха-
вае цэ лым сваё, бя рэ для ся бе 
ўсе па тоў ча ныя кра шан кі.

— Я па мя таю, што наш дзед 
спе цы яль на са стаў ляў дош кі, 
па якіх мы ка ча лі яй кі і гу ля лі 
ў жа лу бец, — ус па мі нае на стаў-
ні ца.

— А вы чу лі пра «жа лу бец»? 
— пы та ем у кла се.

— Ця пер ужо па чу лі! — ад каз-
ва юць з ус меш кай сяб ры.

Усе па жа да лі са бе ра дас ных 
Свят і цёп ла га над вор’я, бо та-
ды ўсё больш сма куе і це шыць. 
Ну і мож на вып ра віц ца на пер-
шую ве ла сі пед ную ван д роў ку 
па Бе ла веж скай пуш чы.

З Вя лі кад нем, сяб ры!
Зор ка

ф
о та Ган ны Кан д ра цю

к

ф
о та Улі Ш

уб з ды
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Малітва мачыхі
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ва ўда вы-ма чы хі бы ла ка ро ва, а ў па сын ка быў асёл. Хлап чук краў се на пад рых та ва нае 

для ка ро вы і кар міў ім ас ла. І па ча ла ўда ва пра сіць Бо га, каб зах ва рэў асёл, але ў вы ні ку яе 

пра шэн няў здох ла ка ро ва. Уда ва пла ка ла і ска за ла: «Бед ная мая га лоў ка, мае ма літ вы па-

дзей ні ча лі на ад ва рот! Бо жа мі лы! Як жа Ты мог не ад роз ніць ка ро вы ад ас ла?!».
(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

No

No

LwówNie

Gwiazda 
Polarna

Bądź
zdrów

Jary

Witka
gałąźŁata

Wielkanoc

Wiosna

As
Duchowny

Słońce

Bierz

Jał

Irka

Siła

Próba

Osika

Pradziadek

Ara
Bierz Naleśnik

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

Ад каз на кры жа ван ку № 10-2018: 
Рап, брыч ка, ру лі, кас міт, кум, на, так, ага, па ра сон, 

Бе ла русь, не, брат, на ві на. Ру ка, Ала, пе на, пі ста лет, 
ма ра, Ікар, рот, су ма, кань кі, круг, ма лі на.

Уз на га ро ды — аў та руч кі — вый г ра лі Юлія Ваў-
та нюк, Мар цін Па на сюк, Юлія Вы соц кая, Дам’ ян 
Кар ні люк, Дар’я Чар няў ская, Ку ба Мар ты нюк 
з бель скай «трой кі», Габ ры е ла Крась ко, Зу зан на 
Міш чук, Якуб Авяр чук, Аляк сан д ра Куп тэль з 
Арэш ка ва, Да мі ні ка Жук, Ле на Ха да коў ская з НШ 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка. Він шу ем!

Да ра гія сяб ры! Сёлета 
адзначаем сотую гадавіну 
Акта 25 Са ка ві ка — Свя та 
Во лі, дзень, які ад зна ча юць 
ты ся чы бе ла ру саў у цэ лым 
све це. У нас, на Пад ляш шы 
ўка ра ні ла ся тра ды цыя свят-
ка ван ня. Пра свя та га во рым 
на ўро ках бе ла ру скай мо вы 
і на школь ных лі ней ках, 
у сям’і і на ма стац кіх ме ра-
пры ем ствах.

Каб год на і твор ча ад зна-
чыць со тую га да ві ну аб вяш-
чэн ня Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ў 1918 го дзе, мы 
пры ду ма лі для вас свя точ ны 
кон курс. Ва шай за да чай бу-
дзе на пі саць твор на тэ му:

МОЙ ГЕ РОЙ 
— БЕ ЛА РУС!

Па ду ма е це — хто та кі мо жа 
стаць ва шым ге ро ем?

Пе рад ва мі шы ро кі вы бар 
і не аб ме жа ва ныя маг чы мас-
ці:

— ва шым ге ро ем мо жа 
стаць та та, брат, ма ма, ся стра, 
дзед, цё ця, ба бу ля ці ін шы сва-
як або лю бы зна ё мы...

— на стаў нік, ма стац кі ін ст-
рук тар, апя кун пра ек та...

— гі ста рыч ны пер са наж, 
пісь мен нік, гра мад скі дзе яч, 
жур на ліст, ма стак...

— ваш лю бі мы лі та ра тур ны 
ге рой...

— ваш сяб ра або сім па тыя...
Кон кур с ныя пра цы мо жа-

це на пі саць у фор ме вер ша, 
апа вя дан ня або жур на ліс ц кіх 
жан раў — рэ пар та жа, фе лье-
то на, эсэ, ін тэр в’ю.

Пра цы бу дуць ацэ не ны ад-
мыс ло вай ка мі сі яй, якая наз-
на чыць су пер фай ныя ўзна га-
ро ды — ве ла сі пед, бе ла ру скія 
кніж кі і CD з бе ла ру скай 
му зы кай, за пра шэн не на жур-
на лі сцка-ма стац кія май стар-
кла сы Су стрэ чы «Зор кі».

Мой ге рой — бе ла рус! 
Кон курс на 100-год дзе БНР

Кон кур с ныя пра цы да сы-
лай це да 1 мая 2018 го да.

Кон курс прад ба ча ны для 
вуч няў па чат ко вых школ і гім-
на зій. Не ад к лад вай це за да чу, 
пач ні це ду маць, рых та вац ца 
і пі саць ужо сён ня.

Ган на 
Кан д ра цюк

Гры ша ХА РУ ЖЫ
ПШ у Мі ха ло ве

Фер ма 
і бра цік

Маё лю бі мае мес ца гэ та фер ма.
Я люб лю жывёл,
Люб лю, ка лі пры мне яны,
Ка ро вы, гу сі, са ба кі, ба ра ны...
Зда ец ца, да мя не га во раць яны.
Ка лі я гас па да ру,
Мой бра цік прыг ля да ец ца мне,
Бо ён ву чыц ца ад мя не!

Ужо трэ ці раз ад бы лі ся спа бор ні цтвы па 
страль бе. Ча ста мне гім на зі сты ка жуць, што 
гэ та най фай ней шы бе ла ру скі кон курс! Па ду-

ма е це — ча му страль ба «бе ла ру ская»?
А та му, што ідэю пры ду ма ла і яе ажыц цяў ляе на-

стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Аль ж бе та Руд коў ская 
з Бе ла сто ка. Нат х ні лі яе вуч ні і пос пе хі па страль бе 
ву ча ні цы Ка сі Бяль ке віч.

— Ка ся да па ма гае мне што год, — ад зна чае на-
стаў ні ца.

У гэ ты раз пры е ха лі ка ман ды з Бель ска-Пад ляш-
ска га, Ор лі і Гай наў кі. Гай наў ку, як не ці ка ва, прад-
стаў ля лі ад ны дзяў ча ты (!). А пе ра мож ца мі ста лі:

І мес ца — Гім на зія ў Ор лі,
ІІ мес ца — Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку,
ІІІ мес ца — Гім на зія з «бель скай» трой кі.
Пер шае мес ца ў ін ды ві ду аль най страль бе за няў 

Ра ман Ор да з Ор лі (99/100), дру гое — Дам’ ян Ва-
сі люк з Бель ска-Пад ляш ска га (96/100), трэ цяе 
— Марк Іва нюк з Ор лі (95/100).

Пе ра мож ца стра ляў вост ры мі бо еп ры па са мі.
(зор) 

Бе ла ру ская страль ба!

Пераможцы Ра ман Ор да, Дам’ ян Ва сі люк, Марк Іва нюк.

Сшытак Олі Кобусь з Бельска-Падляшскага

Nil
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М
но га асоб пры цяг ну-
ла Ве ча ры на з пра-
ва слаў най кні гай, 
якая 19 са ка ві ка 

прай ш ла ў Агуль на а ду ка цый-
ным лі цэі з бе ла ру скай мо вай 
на ву чан ня імя Бра ніс ла ва 
Та раш ке ві ча ў Бель ску-Пад-
ляш скім у рам ках ІV Пра ло га 
— Дзён сла вян скай пісь мо-
вас ці і куль ту ры з удзе лам 
гас цей з Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Ад бы лі ся там прэ зен та цыі вы-
да дзе ных на бе ла ру скай мо ве 
Но ва га за па ве ту, што быў на-
дру ка ва ны ў пе ра кла дзе са 
ста раг рэ ча скай мо вы, зроб ле-
ным Біб лей скай ка мі сі яй Бе ла-
ру скай пра ва слаў най цар к вы 
і кні гі Фран цы ска Ска ры ны 
«Прад мо вы і пас ляс лоўі да кніг 
Біб ліі». Прэ зен та ва лі ся ў час 
ве ча ры ны так са ма ім па зан т ны 
бі яг ра фіч ны да вед нік ай ца Гры-
го рыя Сас ны і ма туш кі Ан та ні-
ны Троц-Сас ны «Іе рар хія, клір 
і пра цаў ні кі Пра ва слаў най цар к-
вы ХІХ-ХХІ ста год дзяў у ме жах 
ІІ Рэ чы Пас па лі тай і пас ля ва ен-
най Поль ш чы» і кні га Да ра фея 
Фі ё ні ка «Ярас лаў Ва сі лье віч 
Ка сты цэ віч».

Ве ча ры на па ча ла ся з вы ка нан ня лі цэй
скім ка лек ты вам «Спад чы на» гім на «Ма гут
ны Бо жа».

— Праз два дні ў на шай шко ле і ў блі
жэй шую ня дзе лю ў Бе ла сто ку ад бу дуц ца 
свят ка ван ні со тых угод каў аб вяш чэн ня 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі — гэ та 
вя лі кае свя та для нас, бе ла ру саў. Ве ча ры
на з бе ла ру скай пра ва слаў най кні гай і гімн 
«Ма гут ны Бо жа» да лі па ча так свят ка ван
ню, — ска заў ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк.

У па чат ку ве ча ры ны, якая пра хо дзі ла 
ў вы дат най боль шас ці на бе ла ру скай лі
та ра тур най мо ве, ды рэк тар бел лі цэя пры
ві таў ар хі е пі ска па бель ска га Гры го рыя, 
свяш чэн ні каў, ма туш ку Ан та ні ну ТроцСас
ну, гас цей з Рэс пуб лі кі Бе ла русь і стар
шы ню Аб’ яд нан ня «Му зей ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах» Да ра фея Фі ё ні ка. Ві таў 
так са ма бур га міст ра Бель скаПадляш ска
га Ярас ла ва Ба роў ска га, вой та Бель скай 
гмі ны Ра і су Ра ец кую, ды рэк тар бель скай 
«трой кі» Іа ан ну Ка лі ноў скую, бы ло га ды
рэк та ра Бель ска га бел лі цэя Аляк сея Кар
пю ка, вуч няў, вы пуск ні коў і на стаў ні каў 
бел лі цэя і астат ніх удзель ні каў су стрэ чы.

Ар хі е пі скап Гры го рый пе ра даў пак лон 
Бе ла ру скай пра ва слаў най цар к ве і бе
ла ру ска му на ро ду, звяр та ю чы ўва гу на 
гі ста рыч нае адзін ства Цар к вы ў Поль ш чы 
з БПЦ. Ула ды ка Гры го рый па він ша ваў ка
лек тыў пе ра клад чы каў Біб лей скай ка мі сіі 
БПЦ з вы ха дам Но ва га за па ве ту на бе ла
ру скай мо ве і ад зна чыў зна чэн не пе рак
ла дан ня Но ва га за па ве ту і ўсёй Біб ліі на 
бе ла ру скую і ін шыя су час ныя мо вы. Звяр
нуў так са ма ўва гу на вя лі кую ад каз насць 
пе ра клад чы каў, па коль кі сло вы бы ва юць 
шмат з нач ны мі, што мо жа ска жаць пе ра
каз, і да ба віў, што пе рак лад чы кам па він на 
спа да рож ні чаць па ко ра, якая да па ма гае 
паз бег нуць па мы лак.

— Сён няш няя ве ча ры на з пра ва слаў
най кні гай з’яў ля ец ца інаў гу ра цы яй ІV 
Пра ло га — Дзён сла вян скай пісь мо вас ці 
і куль ту ры ў Бель скуПад ляш скім. У Бель
ску на мес цы бел лі цэя і шко лы № 3 у мі
ну лым зна хо дзіў ся Мі ка ла еў скі ма на стыр 
і тут у 1496 го дзе паў ста ла най ста рэй шая 
за ха ва ная ру ка піс ная кні га Пад ляш ша 
— «Пра лог» з жы ці я мі свя тых, на пі са ная 
па за ка зе Сол та на Сол та но ві ча з Бель
ска, — пры га даў Да ра фей Фі ё нік.

Ар га ні за та ра мі ве ча ры ны бы лі Аб’ яд
нан не «Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во
дах», Пак роў скі пра ва слаў ны пры ход 
у Бель скуПад ляш скім, Бель скі бел лі цэй 
і Пра ва слаў нае бра цтва Трох ві лен скіх 
му ча ні каў у Мін ску. Да ра фей Фі ё нік на
пом ніў саб ра ным, што Но вы за па вет 
на бе ла ру скай мо ве, пе рак ла дзе ны Біб
лей скай ка мі сі яй БПЦ, з’я віў ся ў жніў ні 
мі ну ла га го да, як раз пяць сот га доў пас ля 
вы ха ду з дру ку «Псал ты ра» Фран цы ска 
Ска ры ны. Рэ дак тар Біб лей скай ка мі сіі 

БПЦ пра фе сар ай цец Сяр гей Гар дун рас па вёў пра ра ней шыя пе рак
ла ды Но ва га за па ве ту на бе ла ру скую мо ву і пат лу ма чыў, ча му быў 
па трэб ны но вы пе ра клад з улі кам на вы ка ры стан не яго пад час ба га
служ баў у цэр к вах. Ра ней шыя пе рак ла ды на бе ла ру скую мо ву ра бі лі ся 
з ра сій скай, поль скай моў і ла ты ні і ў гэ тых вы дан нях па яў ля лі ся па ла
ніз мы і ру сіз мы, якіх не бы ло ў бе ла ру скай мо ве. Но вы пе ра клад са ста
раг рэ ча скай мо вы з улі кам гра ма ты кі бе ла ру скай мо вы, аба вяз ва ю чай 
за раз у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, ад бы ваў ся на пра ця гу звыш двац ца ці пя ці 
га доў. Ба гас лоў ская лек сі ка ў пе ра кла дзе зац вер джа на Бе ла ру скай 
пра ва слаў най цар к вой. Пра фе сар Іван Ча ро та з Мін ска рас па вёў аб 
пра цы Біб лей скай ка мі сіі БПЦ і пра скла да нас ці пры пе ра кла дзе Но ва
га за па ве ту. Пра ва слаў нае бра цтва Трох ві лен скіх му ча ні каў у Мін ску 
бы ло са вы даў цом кні гі Фран цы ска Ска ры ны «Прад мо вы і пас ляс лоўі да 
кніг Біб ліі», над ру ка ва най на бе ла ру скай мо ве і аб гэ тай кні зе рас па вёў 
стар шы ня бра цтва Мі ко ла Мат рун чык. Праф. а. Сяр гей Гар дун на пад
ста ве кні гі «Прад мо вы і пас ляс лоўі да кніг Біб ліі» і ін шых кніг Фран цы ска 
Ска ры ны кан ста та ваў, што Ска ры на быў пра вас лаў ным вер ні кам, аб 
чым свед чыць доб рае ве дан не ім пра ва слаў ных ба га служ баў і свя тых 
Пра ва слаў най цар к вы, ча го не ве даў бы бу ду чы ка то лі кам.

Пад час ве ча ры ны ма туш ка Ан та ні на ТроцСас на зап рэ зен та ва ла 
дру гое вы дан не па шы ра на га бі яг ра фіч на га да вед ні ка «Іе рар хія, клір 
і пра цаў ні кі Пра ва слаў най цар к вы ХІХХХІ ста год дзяў у ме жах ІІ Рэ чы 
Пас па лі тай і пас ля ва ен най Поль ш чы» аў тар ства ай ца Гры го рыя Сас
ны і ма туш кі Ан та ні ны. Ма туш ка Ан та ні на ўдак лад ні ла, што два га ды 
пра ца ва ла над па шы рэн нем бі яг ра фіч на га да вед ні ка, у якім змеш ча ны 
ка ля 1300 фа таг ра фій. Ма туш ка Ан та ні на пры га да ла, што яе муж а. Гры
го рый Сас на вы даў 40 кніг, яко му да па ма га ла пад час іх рэ да га ван ня. 
Да ра фей Фі ё нік ска заў, што тэх ніч ным рэ дак та рам дру го га вы дан ня да
вед ні ка пра іе рар хаў бы ла Ма ры ё ля Шы ман чук, якая так са ма вы сту пі ла 
пе рад саб ра ны мі.

Да ра фей Фі ё нік зап рэ зен та ваў сваю кні гу «Ярас лаў Ва сі лье віч Ка
сты цэ віч», вы да дзе ную Му зе ем ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах у се рыі «Гі
сто рыя і куль ту ра пад ляш скіх бе ла ру саў». Апі саў ён у кні зе род Ка сты
цэ ві чаў з яго шмат лі кі мі свяш чэн ні ка мі і перш за ўсё жыц цё і дзей насць 
Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча. У кні зе мно га ці ка вых фа таг ра фій і да ку мен таў. 
Апош нім свя та ром з ро ду Ка сты цэ ві чаў быў ай цец Ва сі лій, баць ка 
на ро джа на га ў 1896 го дзе ў Па сын ках Ярас ла ва. Яго дзед і пра дзед 
— так са ма свяш чэн ні кі, па ха ва ныя ка ля цар к вы ў Па сын ках. У 1907 
го дзе баць ка Ярас ла ва, ай цец Ва сі лій, быў наз на ча ны на ста я це лем 
Свя таТро іц ка га пры хо да ў Бель скуПад ляш скім. Ярас лаў, за кон чыў шы 
ву чо бу ў гім на зіі ў Грод не і Бе лайПад ляш скай, па сту піў на юры дыч нае 
ад дзя лен не ў Пе цяр бург. У 1916 го дзе Ярас лаў быў ма бі лі за ва ны ў ар
мію і па чаў ву чыц ца ў афі цэр скай шко ле ў Кі е ве. Паз ней зма гаў ся на 
Каў каз скім фрон це. Ярас лаў Ка сты цэ віч ажа ніў ся і ў між ва ен ны пе ры яд 
з жон кай і дач кой жыў у Бель скуПад ляш скім. Пры са вец кай ула дзе 
пра ца ваў ён на стаў ні кам, але зза фаль шы ва га да но су ў 1941 го дзе 
быў арыш та ва ны і тра піў у тур му ў Лом жу, а жон ка і дач ка бы лі сас ла ны 
ў Ал тай скі край. Пад час ня мец кай аку па цыі Ярас лаў Ка сты цэ віч ар га ні
за ваў бе ла ру скае школь ні цтва ў Бель ску і вёў тай нае на ву чан не ў сва ім 
до ме. Больш нам вя до мы пе ры яд з жыц ця Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча — гэ
та су ар га ні за ван не ім Дзяр жаў най бе ла ру скай гім на зіі і Па чат ко вай 
шко лы ў Бель скуПад ляш скім, якая бы ла хут ка за чы не на. Ка лі ў 1949 
го дзе бы ло ад ноў ле на бе ла ру скае школь ні цтва ў Поль ш чы, Ка сты цэ віч 
ар г ні за ваў Бе ла ру скі лі цэй і Па чат ко вую шко лу ў Бель скуПад ляш скім. 
Амаль ад па чат ку дзей нас ці гэ тай шко лы, аж но да ча су вы ха ду на пен
сію ў 1970 го дзе Ярас лаў Ка сты цэ віч пра ца ваў ды рэк та рам Бель ска га 
бел лі цэя. Да ра фей Фі ё нік ад зна чыў, што дзя ку ю чы на ма ган ням ды рэк
та ра Ка сты цэ ві ча быў уз ве дзе ны бу ды нак бел лі цэя, у якім пра хо дзі ла ве
ча ры на і па ка заў на эк ра не зды мак шко лы ад ра зу пас ля яе збу да ван ня. 
Да клад чык са Сту дзі во даў уз га даў, што ды рэк тар Ка сты цэ віч быў аў та
ры тэ там для вуч няў і баць коў, асаб лі ва вя ско вых. Саб ра ныя ўспа мі на лі, 
як Ярас лаў Ка сты цэ віч ез дзіў на ве ла сі пе дзе па на ва коль ных вё сках 
і на га вор ваў баць коў па сы лаць дзя цей на на ву ку ў бе ла ру скі лі цэй. На
стаў ні кіпен сі я не ры ўспа мі на лі як ра зам з ды рэк та рам Ярас ла вам Ка сты
цэ ві чам ста ра лі ся як ма га най лепш на ву чыць і вы ха ваць вуч няў і выт ры
маць вы со кі ўзро вень на ву чан ня, які ў бел лі цэі і су сед няй «трой цы» за

хоў ва ец ца па сён няш ні дзень. Саб ра ныя ўспа мі на лі 
па во дзі ны Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча, які пра пу скаў 
дзяў чат у дзвя рах, ста раў ся пер шым пры ві тац ца 
з вуч ня мі. Быў ён пат ра бу ю чым ды рэк та рам, але ад
на час на да па ма гаў вуч ням, якіх вель мі лю біў. Вуч ні 
ра зам з ды рэк та рам Ка сты цэ ві чам і на стаў ні ка мі 
ха дзі лі ра зам на ба га служ бы ў цар к ву (паз ней гэ та 
бы ло за ба ро не на ўла да мі Поль ш чы, так як і ўро кі 
за ко ну Бо жа га ў шко лах). Бу ду чы пен сі я не рам, на 
ла вач цы ка ля свай го до ма су стра каў ся ён з людзь
мі і рас па вя даў аб мі ну лым. Ярас лаў Ка сты цэ віч па
мёр не ча ка на ў 1971 го дзе. Мно га лю дзей пры бы ло 
на па хо ві ны, каб раз ві тац ца са сва ім ды рэк та рам.

Пас ля прэ зен та цыі ўдзель ні кі ве ча ры ны куп ля лі 
но ва вы да дзе ныя кні гі, ча ста ва лі ся гар ба тай, ка вай 
і перш за ўсё бу лач ка мі, якія спяк ла сям’я Фі ё ні каў. 
Ін фар ма цыю пра Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча мож на 
знай с ці на ад мыс ло вых вы ста вах у Бель скім бел лі
цэі і, ка неш не, у Па чат ко вай шко ле № 3 імя Ярас ла
ва Ка сты цэ ві ча з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру
скай мо вы ў Бель скуПад ляш скім.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ве ча ры на 
з пра ва слаў най кні гай

 Ве ча ры ну ад крыў ды рэк тар Бель ска га бел лі цэя Ан д рэй Сце па нюк

 Да ра фей Фі ё нік
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15 лю та га ў Вар ша-
ве ад бы ла ся кан-
фе рэн цыя на тэ му 
„НА ТО — Бе ла русь: 
ве ды бу ду юць да вер 
і ста біль насць”. Кан-
фе рэн цыю ла дзі лі 
Бе ла ру скі дом у Вар-
ша ве і фонд The Ger-
man Mar s hall Fund of 
the Uni ted Sta tes.

Тэ ма кан фе рэн цыі зда ва ла ся б быць 
пры цяг ну тая звон ку сфе ры рэ аль нас ці, 
па коль кі з пер ша га по гля ду не ві даць 
ней кіх да чы нен няў Бла кіт на во кай 
з Альян сам. Га лоў ным ка ме нем спа тык
нен ня зда ец ца быць тут ге а па лі ты ка.

Пас ля рос пу ску Са вец ка га Са ю за 
паў ста лыя ў яго ме жах дзяр жа вы апы ну
лі ся пе рад пы тан нем як ла дзіць свой па
лі тыч ны быт. Асаб лі ва скла да ным бы ло 
гэ тае пы тан не для Бе ла ру сі, у якой не 
сфар ма ва лі ся моц ныя аль тэр на тыў ныя 
ў ад но сі нах да ма скоў ска га нап рам кі 
ары ен та цыі, не толь кі чы ста па лі тыч
най, але і гас па дар чай. У Са вец кім Са ю
зе гас па дар чыя суб’ ек ты на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі бы лі пры вя за ны га лоў ным 
чы нам да са вец кай эка на міч най пра сто
ры. І сі лай інер т нас ці гэ ты стан за ха ваў
ся і пе рад ужо фар маль на не за леж най 
дзяр жа вай. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
бы ла ўзбуй не ная кан цэн т ра цыя са вец
ка га вой ска, бе ла ру скія за во ды так са
ма бы лі ў вя лі кай до лі пад к лю ча ны да 
ва ен най вы твор час ці. Пе ра а ры ен та цыя 
гэ тай вы твор час ці на ін шыя нап рам кі 
не да ва ла пер с пек тыў пос пе ху, ды ві
да воч ным бы ло, што з хо дам ча су дзяр
жа вы бы ло га Вар шаў ска га да га во ру 
па мя ня юць сваю ге аст ра тэ гіч ную ары
ен та цыю, а ў тым лі ку і сваё ўзбра ен не, 
вы бі ра ю чы больш су час нае ад но вых 
па стаў ш чы коў. У та кой сі ту а цыі вя лі кай 
част цы бе ла ру скай эка но мі кі па гра жа
ла, што аста нец ца яна з пу сты мі ру ка мі.

Та му вось кі раў ні цтва Бе ла ру сі, асаб
лі ва пас ля пры хо ду на прэ зі дэн ц кі пост 
Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, ра шу ча скі ра ва
ла ўсе век та ры гра мад скай ак тыў нас ці 
на Ус ход, ста ра ю чы ся за ха ваць усе 
ра ней шыя су вя зі, асаб лі ва з Маск вою, 
пад па рад коў ва ю чы ся ёй і спа дзя ва ю чы
ся яе ўдзяч нас ці і ўза ем нас ці. Спяр ша 
гэ та спра цоў ва ла, ад нак з хо дам ча су 
на гэ тай іды ліі ста лі па яў ляц ца трэш
чы ны. Па во лі ста ла ўзні каць па трэ ба 
ды вер сі фі ка цыі век та раў за меж най па
лі ты кі, пад ма ца ва ная ан ш лю сам Ра сі яй 
Кры ма і ды вер сі яй у Дан ба се...

У кан фе рэн цыі пры ня лі ўдзел дас
лед чы кі праб ле мы з Бе ла ру сі, Поль ш чы 
і не ка то рых ін шых кра ін Цэн т раль наУс
ход няй Еў ро пы.

Ра ман Якаў леў скі заў ва жыў, што 
Бе ла русь з’яў ля ец ца чле нам пар ла мен
ц кай асам б леі НА ТО, што да зва ля ла 
прад стаў ні кам Бе ла ру сі ўдзель ні чаць 
ва ўсіх ме ра пры ем ствах без пра ва го
ла су. У 1996 го дзе ад быў ся фак тыч ны 
пе ра ва рот у Бе ла ру сі, уца рыў ся прэ зі
дэн ц кі аб са лю тызм і Бе ла русь пе ра ста
ла ўдзель ні чаць у гэ тай і ін шых струк
ту рах. Ад ным з плю саў су пра цоў ні цтва 
Бе ла ру сі з НА ТО бы ло вы ка ры стан не 
цэн т ра па бяс пе цы ў Гар мішПар тэн
кір хе не, дзе на ву ча лі ся звыш шас ці дзе
ся ці бе ла ру скіх афі цэ раў, у тым лі ку 
і ге не рал Маль цаў, які двой чы быў мі
ніст рам аба ро ны Бе ла ру сі. Ад бы ва лі ся 
ві зі ты мі ніст раў аба ро ны на таў скіх кра
ін, мя жу ю чых з Бе ла рус сю. Два га ды 
та му быў ство ра ны дэ пар та мент ва ен
на га су пра цоў ні цтва са спе цы яль ны мі 
паў на мо цтва мі. Ад нак ёсць і пэў ныя 
гор кія рэф лек сіі: ня даў ні ві зіт бе ла ру
скіх жур на лі стаў у штабква тэ ру НА ТО 
ў Бру сель не за ці ка віў прад стаў ні коў 
та маш ня га бе ла ру ска га па соль ства. 
У той жа час пры е ха ла ва ен ная дэ ле га
цыя з Мін ска з на чаль ні кам толь кі што 
зга да на га дэ пар та мен та ва ен на га су

пра цоў ні цтва, і яна так са ма ад бы ла ся 
аў та на міч на, ха ця бы лі та ды пад пі са ны 
ней кія да ку мен ты. Ці на шы дып ла ма ты 
хо чуць неш та пры ха ваць пе рад гра мад
ствам? Маг чы ма, што дып ла ма тыя лю
біць ціш, каб не раз д раж няць Маск вы... 
Але ж Маск ва на пэў на не спіць і пра 
на шы ві зі ты ве дае: і фак тыч на пра на
шы дып ла ма тыч ныя за ха ды не ве да юць 
толь кі на шы гра ма дзя не. У кан цы 2014 
го да, у ста год дзе Пер шай су свет най 
вай ны, якую Ра сія ад зна чы ла крым скім 
бліц к ры гам, на таў скую Тур цыю на ве
да ла ва ен ная дэ ле га цыя Бе ла ру сі з на
чаль ні кам ген ш та ба, якую ту рэц кі бок, 
па вод ле афі цый на га па ве дам лен ня, па
зна ёміў са струк ту рай, сі стэ май кі ра ван
ня і ас наш чэн нем сіл спе ца пе ра цый... 
У хо дзе афі цый ных вы ступ лен няў бе ла
ру скіх ва ен ных чы ноў усё ідзе мо ва пра 
су поль на га во ра га са юз най дзяр жа вы, 
ха ця та кая не з’яў ля ец ца між на род ным 
суб’ ек там; мо ва, вя до ма, пра НА ТО...

Да гэ та га трэ ба да даць, што най
больш ін фар ма цый най „стра вы” бе ла
ру скія гле да чы на бі ра юць у бе ла ру скіх 
тэ ле ка на лах: ка ля 65% аг ля дае Бе ла
русь1 і ОНТ; ра сій скія тэ ле ка на лы і Еў
ра ньюс гля дзіць ка ля 20% гле да чоў.

Па вел Ву саў заў ва жыў, што Лу ка
шэн ка не ад нак рат на на зы ваў Бе ла русь 
за ход нім фар по стам ра сій скай ар міі, 

ма быць дзе ля та го, каб ат ры маць ра
сей скія срод кі на ўзбра ен не бе ла ру ска
га вой ска, бо ва ен ны бю джэт Бе ла ру сі 
не над та ім па зан т ны. Да рэ чы, бю джэт 
Ар га ні за цыі ка лек тыў най ар га ні за цыі 
бяс пе кі, яко га чле нам з’яў ля ец ца Бе ла
русь, у ты ся чы ра зоў мен шы за на таў
скі бю джэт.

Ад нос на бе ла ру ска га бю джэ ту: поль
скае вой ска за ка за ла ў Бе ла ру сі трэй
ле ры для пе ра во зу сва іх тан каў „Ле а
пард”, якія ат ры ма ла ад Бун дэс ве ра. 
А ў Бе ла ру сі па яў ля ец ца дум ка тан най 
куп лі ў Поль ш чы дэ ма бі лі за ва ных у нас 
ма дэр ні за ва ных ка лісь тан каў „Т72”. 
Ней кія дзе ла выя да чы нен ні Бе ла ру сі 
з НА ТО ёсць...

Ці ка вае бы ло наб лі жэн не Сла ва кіі 
ў НА ТО. Спа чат ку гра мад ская пад трым
ка для ўступ лен ня кра і ны ў Альянс пе
ра вы ша ла 50% гра мад ства. Але пас ля 
на таў скіх на лё таў на Бял г рад тая пад
трым ка ўпа ла ўдвая і спат рэ біў ся вя лі кі 
вы сі лак па лі ты каў, каб вяр нуць да вер 
сла вац ка га гра мад ства. Вар та заў ва
жыць, што па доб ная нас ця ро жа насць 
па я ві ла ся ў Бе ла ру сі пас ля ан ш лю су 
Ра сі яй Кры ма...

Да рэ чы, як аб на ро да ваў Мак сім 
Хіль ко з Кі е ва, так са ма апы тан ні ўкра
ін ска га гра мад ства па каз ва юць на дзеі 

і апа скі лю дзей ад нос на да чы нен няў 
з ва ен ны мі во ла та мі так на ўсхо дзе, як 
і на за ха дзе Ук ра і ны. Вось пад трым ку 
для да лу чэн ня Ук ра і ны да Альян са аб
г рун тоў ва юць ук ра ін цы сво е а саб лі вай 
га ран ты яй бяс пе кі; гэ та га спа дзя ец ца 
86% апы та ных. Трэць апы та ных спа дзя
ец ца ўзмац нен ня і ма дэр ні за цыі ўкра ін
скай ар міі, а чвэрць апы та ных мае на
дзею на рост між на род на га аў та ры тэ ту 
кра і ны. Апа скі вык лі ка юць, у пер шую 
чар гу, маг чы масць уцяг нен ня ўкра ін цаў 
у ва ен ныя дзе ян ні НА ТО; па бой ва ец ца 
гэ та га 44% апы та ных. 28% апа са ец ца 
спра ва ка ван ня не пас рэд най ра сій скай 
аг рэ сіі, столь кі ж са ма лі чыць, што 
Ук ра і на па він на быць ней т раль най 
дзяр жа вай. Ням но га менш апы та ных 
апа са ец ца да дат ко ва га ро сту ва ен ных 
вы дат каў, чвэрць апы та ных лі чыць НА
ТО аг рэ сіў ным бло кам і амаль столь кі ж 
апа са ец ца за хо пу ўкра ін скай эка но мі кі 
за меж ным ка пі та лам.

Ан д рэй Вар да мац кі, дас лед чык Бе ла
ру скай ана лі тыч най май стэр ні, рас па
вёў пра ге а па лі тыч ную на кі ра ва насць 
бе ла ру скай пуб ліч най дум кі, зас це ра га
ю чы, што яна не з’яў ля ец ца вы ра шаль
ным фак та рам для пры няц ця ўлад ных 
ра шэн няў. Да даў, што бе ла ру сы ад к ры
тыя на лю быя дум кі на конт ге а па лі ты кі. 
Пра ве дзе ныя ця гам мі ну ла га го да апы
тан ні бе ла ру саў, дзе ім лепш жы ло ся б, 
па ка за лі, што ў ся рэд нім ка ля 60% мяр
куе ў гэ тым ра кур се пра Ра сію, а толь кі 
ка ля 20% ап туе за Еў ра са ю зам, апош
нія не ме лі вы раб ле на га мер ка ван ня на 
гэ ты конт. Гэ тая ары ен та цыя шчыль на 
спа лу ча на з па да чай масме дый най 
ін фар ма цыі: на він ці на ват раз ве ся
ляль ных пе ра дач. Апы тан ні пра ўза е
ма ад но сі ны па між Бе ла рус сю і Ра сі яй 
па ка за лі, што ка ля 7% апы та ных вы ка
за ла ся за поў ную не за леж насць абедз
вюх кра ін з зак ры ты мі ме жа мі, ві за мі 
і пош лі на мі. Амаль 73% вы ка за ла ся за 
друж най не за леж нас цю, з ад к ры ты мі 
ме жа мі, без віз і пош лін. 12,5% лі чыць, 
што абедз ве кра і ны па він ны аб’ яд нац
ца ў фе дэ ра тыў ную дзяр жа ву. Амаль 
5% на сель ні цтва Бе ла ру сі за тое, каб 
ста ла яна част кай Ра сіі, але гэ ты па ка
заль нік упаў сё ле та да двух пра цэн таў. 
На ін шае пы тан не, да пу ска ю чае вы бар 
звыш ад на го ва ры ян та, як мае вы гля
даць бу ду чы ня Бе ла ру сі, амаль 75% вы
ка за ла ся за не за леж нас цю, звыш 33% 
за да лу чэн не да Еў ра са ю за, за 20% за 
фе дэ ра цыю з Ра сі яй з ад ной гра шо вай 
адзін кай, прэ зі дэн там і пар ла мен там ды 
амаль 15% за да лу чэн не да Ра сіі. Ін шае 
апы тан не, на якое звяр нуў ува гу Па вел 
Ву саў, па дае, што толь кі 4% на сель ні
цтва Ра сіі за ці каў ле на да лу чэн нем Бе ла
ру сі да сва ёй кра і ны... Ці ка выя так са ма 
вы ні кі апы тан ня на конт да ве ру бе ла ру
ска га на сель ні цтва па а соб ным уста но
вам ці ар га ні за цы ям. На пер шым мес цы 
Пра ва слаў ная цар к ва з да ве рам ка ля 
70%, на дру гім ар мія — ка ля 65%, прэ зі
дэн ту да вя рае 57%, Ка та ліц ка му кас цё
лу — 53%, мі лі цыі — 52%, дзяр жаў ным 
ме ды ям і су дам — 51%, не дзяр жаў ным 
ме ды ям — 37%, Еў ра са ю зу — 27%, 
а Паў ноч на ат лан тыч на му альян су яш чэ 
менш...

Nec Her cu les con t ra plu res. Ды што ж 
тут Гер ку лес; на ват та кі во лат, як Аляк
сандр Ры го ра віч ма быць не змог бы 
адар ваць на ро до на се ле ния Бе ла ру сі 
ад унушанага стагоддзямі менталітэту...

vТэкст і фо та 

Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Альянс 
з Бла кіт на во кай

 Ан д рэй Вар да мац кі

 Ра ман Якаў леў скі
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Зва рот Стар шы ні Ра ды БНР 
да 100-год дзя аб вяш чэн ня не за леж нас ці Бе ла ру сі

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

25 са ка ві ка бе ла ру скі свет ад зна чыў 
ста год дзе аб вяш чэн ня не за леж нас ці Бе
ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Праў да, 
у Рэс пуб лі цы Бе ла русь, якой не бы ло б 
на кар це све ту, ка лі б не БНР, гэ тае свя та 
дзяр жаў ным не з’яў ля ец ца. Больш за тое, 
ця пе раш ні бе ла ру скі пра ві цель, як са праўд
ны са вец кі пе ра жы так, даз ва ляе са бе зне
ва жаль ныя вы каз ван ні ў ад рас пер шай 
спро бы ства рэн ня бе ла ру скай дзяр жа вы. 
Маў ляў, га на рыц ца тут ня ма чым.

Праў да, у ад роз нен ні ад бяз з мен на га прэ
зі дэн та, бе ла ру сам па ўсім све це, а зна чыць 
і ў бе ла ру скай кра і не, ёсць чым га на рыц ца, 
ка лі ка заць пра Бе ла ру скую На род ную Рэс
пуб лі ку. Ме на ві та гэ тыя лю дзі з’яў ля юц ца 
сап раў д ны мі пат ры ё та мі, для якіх ра дзі ма 
гэ та не ка му ні стыч нае ства рэн не на 1/6 
част цы су шы, а ўсё, што ты чыц ца Бе ла ру сі 
і бе ла ру ска га на ро да. Ме на ві та гэ тыя лю дзі 
што год ад зна ча юць Дзень Во лі, і зра зу ме
ла, што ад зна чы лі яны яго і сё ле та.

У ад роз нен ні ад па пя рэд ніх га доў 25 са ка
ві ка 2018 го да ў Мін ску ўпер шы ню за вя лі кі 
пе ры яд ад бы ло ся са праў ды свя точ нае ме
ра пры ем ства. Хоць у той дзень бе ла ру скія 
ўла ды ва ўлас ці вай ім ма не ры зноў ха па лі 
тых, хто ха цеў мір на прай с ці ў шэс ці, але 
чы ноў ні кі і пра ва а хоў ні кі не пе раш ка джа лі 
ра ней даз во ле на му свя точ на му кан цэр ту. 
Да дзе ны кан цэрт быў ар га ні за ва ны як апа
зі цый ны мі пар ты я мі, так і ма ла ды мі са ма
стой ны мі гра мад скі мі ак ты ві ста мі, якія не ак
рэс лі ва юць па лі тыч ных пры хіль нас цей, але 
зас вед ч ва юць, што з’яў ля юц ца бе ла ру скі мі 
пат ры ё та мі. Па коль кі ме ра пры ем ства ўжо 
прай ш ло, то мож на сцвяр джаць, што пад
рых тоў ка да яго бы ла пас пя хо вай. Ад ным 
з чын ні каў гэ тай пас пя хо вас ці быў сайт кан
цэр та ў ін тэр нэ це. Па куль ён яш чэ фун к цы
я нуе, вар та за зір нуць ту ды, каб па ба чыць, 
што ра бі ла ся для ар га ні за цыі свя та.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ на 
сва ім кам п’ ю та ры ад рас https://bnr100.by, 
то пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца бе лару
жо вае вы яў лен не, дзе ад ра зу кі да ец ца 
ў во чы — БНР100. Там жа па зна ча ны гур
ты і вы ка наў цы, якія вы сту пі лі на кан цэр це, 
пра па ну ец ца стаць ва лан цё рам на свя це, 
ах вя ра ваць на яго гро шы ці па кі нуць вод
гук. Тыя, хто не здо леў тра піць на свя точ
нае ме ра пры ем ства з на го ды ста год дзя 
БНР у Мін ску, мо гуць да ве дац ца аб усім, 
што там ад бы ва ла ся, ка лі клік нуць на паз
на чэн не „Пра гра ма свят ка ван ня”.

На га лоў най ста рон цы з ле ва га бо ку 
ар га ні за та ры свя та і ства раль ні кі сай та 
вы ра шы лі раз мес ціць ін фар ма цыю аб ін
шых ме ра пры ем ствах, да тыч ных ста год
дзя БНР. Яны па дзе ле ны на дзве ка лон
кі. У пер шай па да юц ца ім п рэ зы, якія ўжо 
прай ш лі, а ў дру гой — якія хут ка па він ны 
ад быц ца. Пры чым рас па вя да ец ца аб ак цы
ях не толь кі ў бе ла ру скай кра і не, але і за 
яе ме жа мі.

Сайт зроб ле ны так, што на ві ны і ар ты
ку лы па тэ ме ства рэн ня БНР зна хо дзяц ца 
ў са мым ні зе га лоў най ста рон кі. Маг чы ма, 
у гэ тым ёсць ра цыя, бо сайт быў зроб ле ны 
ме на ві та ў рам ках пад рых тоў кі да кан цэр та, 
але не як дзіў на ба чыць на він ныя па ве дам
лен ні ні жэй за прай шоў шыя ме ра пры ем
ствы.

Тое ж са мае мож на ска заць і аб руб ры
цы „Гі сто рыя”, вый с це на якую зна хо дзіц
ца ў ле вым вер х нім вуг ле цэ ла га вы яў лен
ня. Яно на столь кі не кід кае, што яго мож на 
і не заў ва жыць. А між ін шым у гэ тай руб ры
цы змяш ча ец ца ін фар ма цыя аб БНР, якую 
ка рыс на бу дзе ве даць мно гім, хто ці ка віц
ца бе ла ру скай гі сто ры яй. Да та го ж гэ тыя 
звест кі па да юц ца ў фор ме пы тан няў і ад
ка заў, якія лёг ка чы таць і ра зу мець.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Да ра гія мае Су ро дзі чы, да ра гія Сяб-
ры Бе ла ру сы!

Ад імя Ра ды Бе ла ру скай На род най 
Рэс пуб лі кі ві таю Вас са Ста год дзем!

Свят ку ем мы сён ня не толь кі Юбі лей 
та го слаў на га 25га Са ка ві ка 1918 го ду, 
ка лі на род наш аб’ я віў све ту, што «скі
дае апош няе яр мо дзяр жаў най за леж
нас ці», але і ста год дзе зма ган ня, ча ста 
ў вель мі цяж кіх умо вах, каб ажыц ця віць 
ідэ а лы 25 Са ка ві ка.

Сён ня, сто год пас ля аб вяш чэн ня не
за леж нас ці Бе ла ру скай На род най Рэс
пуб лі кі, Бе ла русь жы ве і жы вуць ідэ а лы 
25 Са ка ві ка. Шлях наш быў цяр ні стым, 
але мы вы жы лі, і не да зво лі лі згас нуць 
на шай па ход ні на дзеі.

Да ра гія Сяб ры! Без гэ тай па ход ні на
дзеі, не ад на ві лі б мы не за леж нас ці Рэс
пуб лі кі Бе ла русь у 1991 го дзе, бо не 
бы ло б ужо ка му яе ад наў ляць. Не бы
ло б БНР, не бы ло б БССР, не бы ло б 
і не за леж най дзяр жа вы Бе ла русь.

Але ідэ а лаў БНР мы яш чэ не здзей

с ні лі. Бе ла ру скі дом яш чэ ўсё не зу сім 
бе ла ру скі, і не за леж насць яго яш чэ ўсё 
пад паг ро зай.

Ці зной дзе наш на род сі лы ад бу да
ваць яго з ся рэ дзі ны? Ці хо піць у нас выт
ры ва лас ці, каб ад бу доў ваць яго, па куль 
не ад ро дзім на заў сё ды «жыц цё рэс пуб
лі кі сва ёй»? Ці пе ра жы тае пра мы ван не 
маз гоў чу жой пра па ган дай да зво ліць 
на шым лю дзям прыз наць, што бы лі яны 
аня ме лы мі ах вя ра мі чу жо га за хоп ні ка?

І ці зра зу мее на род, што бу ду чы ня 
ў яго ру ках і што ад яго за ле жыць, ці 
Бе ла русь ста нец ца за мож най кра і най 
Еў ро пы, ці за ста нец ца эк с п лу а та ва най 
ка ло ні яй за меж ных ня доб ра зыч ліў цаў.

Да ра гія Су ро дзі чы! Ідэ а лы БНР жы
вуць і бу дуць жыць. Але ад кож на га 
з нас за ле жыць, ка лі мы іх здзей с нім.

Дык да вай це ска ры ста ем з гэ та га вя
лі ка га Юбі лею, каб да ка заць са бе і све
ту, што мы іх год ныя.

Жы ве Бе ла русь!
Івонка СУРВІЛЛА

Życzenia Prezydenta RP w związku z rocznicą 
proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej

 
25 marca 1918 r. proklamowano Białoruską Republikę Ludową. W 100. rocznicę 
tego wydarzenia wszystkim Białorusinom, z którymi Naród Polski łączy wspólna 
historia i kultura — przekazuję serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności i suk-
cesów w rozwoju ich Ojczyzny.
 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej DUDA

„Мая мінуўшчына са мной” 
— фотарэпартаж Алены Вільтоўскай, Мінск 25.03.2018 год
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ад бор ныя леп шыя вой скі, у якіх 

і бе лаг вар дзей цы, і чыр во наг вар дзей
цы, 2. опер ная пес ня, 3. пап рок /з 
лі тар сло ва акорд/, 4. вя лі кая ра ка 
на за ха дзе Сі бі ры, 5. бе рас цей ская 
ра ка, 6. хвой нае веч на зя лё нае дрэ
ва ў... на ці ску, 7. ка ва лак бер вя на на 
па лі ва, 8. да ста ван не з нет раў зям лі 
ка рыс ных вы кап няў, 9. вё ска ў Ар
лян скай гмі не з граб ні цай Шуль цаў, 
у якой... паў лін.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз
на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 

з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра
шэн не — бе ла ру ская па га вор ка.  (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 11 ну ма ра
Бук, бя ро за, воз, ды ня, Іўе, Ле да, 

ле та, мох.
Ра шэн не: Ка лі хлеб у во зе, то ня-

ма бя ды ў да ро зе.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 

Мацею Цілюльку з Пратасаў і Ля во-
ну Федаруку з Рыбал.

(22.03. — 20.04.) Но выя твор чыя за ду мы, сме-
лыя пла ны. Ка лі та бе ха пі ла тры ва лас ці ў зда бы-
ван ні чый гось ці сэр ца, 9-13.04. ат ры ма еш зас-
лу жа ную ўзна га ро ду. 9-13.04. Бліз ня ты, якія 
хо чуць зай мець дзі ця, ня хай ін тэн сі фі ку юць ста-
ран ні. Бу дзеш абу чаць ін шых, але тры май ту зы 
ў сва ім ру ка ве. Бу дзеш ра біць тое, што лю біш. 
Дна ў ка шаль ку не па ба чыш, але мо жаш раз г ля-
нуц ца за ка рыс най ін ве сты цы яй. 8-12.04. прый-
дзец ца рас п ла ціц ца за ста рыя па мыл кі.
(21.04. — 21.05.) Важ ныя спра вы ру шаць 
з ка пы та. Зай май ся най больш сва і мі спра ва мі. 
Спраў на пой дзе ў дзе ян нях фі зіч ных і пат ра бу-
ю чых за ся ро джа нас ці і цяр п лі вас ці. 8-9.04. 
выс вет ляц ца спра вы ў тва ёй па ры. 9-13.04. 
мо жаш па спя хо ва паз ма гац ца за сэр ца ці ка-
вай асо бы. 7-11.04. піль нуй ся, каб хтось ці 
не вы ка ры стаў твай го спры ян ня і вет лі вас ці. 
10-14.04. бу дуць на го ды ад па чыць у кам па ніі 
лю бых лю дзей; не ад маў ляй ся ад боль шай ім п-
рэ зы. Марс спры яе Бы кам-юры стам і асо бам, 
якія бу дуць мець спра ву з су да мі і дзяр жаў ны мі 
ўста но ва мі.
(22.05. — 22.06.) Не мар нуй ча су на дроб ныя 
спра вы. Ця пер будзь аш чад ным і цяр п лі вым ды 
стры ма ным, асаб лі ва ў сфе ры па чуц цяў. Вя лі кі 
дос ціп і ін тэ лек ту аль ныя здоль нас ці. На пра цы 
нер во ва, не дай ся бе вы вес ці з раў на ва гі неп-
ра ве ра ным ін фар ма цы ям. Дбай аб свой паз ва-
ноч нік.
(23.06. — 23.07.) Вя лі кая па пу ляр насць у ін-
ша га по лу. Рух у ін та рэ сах і боль шыя гро шы. 
З 11.04. вый г ра еш ба та лію за чы ёсь сэр ца. 
Ін шыя бу дуць з та бою лі чыц ца. 9-13.04. Ра ка 
без па ры мо жа мет ка тра піць стра ла Аму ра. 
З 11.04. мо жаш шмат доб ра га зра біць для ін-
шых. Але 8-12.04. лёс мо жа па ста віць ця бе пе-
рад ня лёг кім вып ра ба ван нем.
(24.07. — 23.08.) Ін ве стуй у ся бе. Моц на за ся-
родзь ся, бо 7-11.04. мо жаш пра ва ро ніць не 
ад ну на го ду. 8-12.04. ліш няя са маў пэў не насць 
і ўра-ап ты мізм мо гуць да вес ці да па мы лак 
і страт. Твая да па мо га мо жа пры дас ца рад ні 
і сяб рам. На пра цы вы ні кі па шы бу юць на рэ-
корд. Еж зя лё ную га род ні ну, арэ хі, па мі до ры 
і пі ка ка ву.
(24.08. — 23.09.) Ней кая важ ная спра ва ад 
9.04. (аж да 17.04.) зла дзіц ца да клад на па 
тва ёй дум цы. Ха ця да 15.04. трэ ба бу дзе рэ ві-
за ваць свае пла ны і ўвес ці пап раў кі. 9-13.04. 
прык мець сіг на лы, якія вы сы лае да ця бе ці ка-
вая асо ба; па су е це да ся бе як дзве па ла він кі 
яб лы ка! Ідэ аль ны час на шлю бы і за ру чы ны 
— 8-9.04. Дзе ва з дру гой дэ ка ды — не дай ся бе 
зла віць у паст ку ма тэ ры я ліз му!
(24.09. — 23.10.) Не будзь лег ка дум ным і праг-
ным! Так сама мо жаш пры ту шыць сваю бе скам-
п ра міс насць. 8-9.04. твае па чуц ці рас па ляц ца; 
мо жа па я віц ца зна ка мі тая на го да для ка рыс най 
ін ве сты цыі (напр. куп ля до ма ці ўчаст ка). Не 
куп ляй ця пер аў то (да 16.04.). Су па ко іць ця бе 
ма ста цтва, му зы ка.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш доб ра ад чу ваць ся бе 
па ся род лю дзей. Зор кі пад т рым лі ва юць твае 
ме ра пры ем ствы. 8-12.04. мо гуць пры га дац-
ца та бе ба лю чыя ўспа мі ны і крыў ды. 9-13.04. 
зат ра пе чац ца тваё сэр ца ад асо бы, якая хут ка 
ўвой дзе ў тваё жыц цё. 10-14.04. мо жаш тра-
піць у чы есь аб дым кі. З 11.04. мно га га ра чых 
хві лін. З 9.04. (да 17.04.) спа дзя вай ся вы лу чэн-
ня, пах вал, ума ца ван ня свай го ста но віш ча, маг-
чы мае па вы шэн не. Не куп ляй ця пер ма шын, 
элек т ро ні кі, бо хут ка пап су юц ца.
(23.11. — 22.12.) Ста бі лі за цыя, бяс пе ка. На го-
ды для збі ран ня но ва га во пы ту. Будзь ас ця рож-
ны. З 9.04. (да 17.04.) час спры яе раз м нож-
ван ню ма ё мас ці, але не будзь праг ны. Ра ма ны 
на ла джа ныя ця пер не ма юць бу ду чы ні. Кры ху 
ма раз ма тыч на до ма. На пра цы ста рай ся не 
на ра біць «хва стоў». Фі нан са ва спа кой на. Ва ру-
шы ся на па вет ры, еж ры бу.
(23.12. — 20.01.) Но выя сі лы, ра дасць, во ля 
дзей нас ці. Доб рая фор ма, ха ця бу дуць мо-
ман ты, што пе ра ня сеш го ры, ін шым ра зам бу-
дзеш сла бей шы, раз д раж не ны і на ват злос ны. 
З 9.04. (да 17.04.) мо жаш па зна ёміц ца з кім-
сь ці, хто пад т ры мае ця бе ў кар’ е ры. 9-13.04. 
вель мі па чуц цё ва і го ра ча. 10-14.04. сха дзі да 
кас ме то ла га.
(21.01. — 19.02.) Па куль сла ба ва та, з ма лы мі 
сі ла мі, са спрэч ка мі. Лепш па ся дзець до ма, бяс-
печ на і ўтуль на. 7-9.04. бу дзеш пат ра ба ваць 
па ра ды і пад трым кі на пра цы; вы ву чай мо вы. 
З 9.04. (да 17.04.) мо жаш раз г ля нуц ца за ін-
шай пра цай. Вя дзі рэ гу ляр нае жыц цё. Ця пер 
лепш не ся дай на ды е ту.
(20.02. — 21.03.) Раз ліч вай на шчас лі выя вы-
пад кі. Пад трым ка ася род дзя. Вы дат ны час для 
фі нан саў. Но выя зна ём ствы, ра ма ны. Ры бы 
з дру гой дэ ка ды — лепш зні мі це ру жо выя аку ля-
ры, гля дзеў шы на лю бую асо бу. 10-14. асаб лі-
вае ад чу ван не кан’ юн к ту ры і чут кі нос для ін та-
рэ саў. Аб с ле дуй ся, ці не ма еш алер гіі.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

РЭ ЗА ЛЮ ЦЫЯ
РА ДЫ ГО РА ДА БЕ ЛА СТО КА

ад 26 са ка ві ка 2018 г.
у спра ве ўша на ван ня 

со тай га да ві ны аб вяш чэн ня 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі

25 са ка ві ка 1918 го да бе ла ру сы за я ві лі 
све ту аб сва ёй дзяр жаў най суб’ ек т нас-
ці, аб вяш ча ю чы ў Мін ску не за леж насць 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Гэ тая 
па дзея ўпіс ва ец ца ў гі ста рыч ны пра цэс 
на ро даў Цэн т раль на-Ус ход няй Еў ро пы, 
па коль кі па доб ныя пам к нен ні пра я ві лі 
ў той час па ля кі, чэ хі, эстон цы, фі ны, лі-
тоў цы, ла ты шы, сла ва кі і ўкра ін цы.

У Бе ла сто ку ўжо ў кан цы 1920-х га доў бе-
ла ру сы 25 са ка ві ка ўра чы ста свят ка ва лі 
га да ві ну аб вяш чэн ня Бе ла ру скай На род-
най Рэс пуб лі кі. Тра гіч ныя па дзеі Дру гой 
су свет най вай ны ды ка му ні стыч ны лад 
у Поль ш чы і Са вец кім Са ю зе сцер лі, як 
маг ло б зда вац ца, гі ста рыч ную па мяць 
аб пер шай бе ла ру скай дзяр жаў нас ці 
но ва га ча су. Ад нак так не ат ры ма ла ся. 
Па мяць аб Бе ла ру скай На род най Рэс пуб-
лі цы яш чэ ва ўмо вах кан с пі ра цыі, бо 
з па ло вы 1980-х га доў, па ча ла вяр таць бе-
ла ру ская мо ладзь, якая ву чы ла ся ў поль-
скіх ву чэль нях.

Бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны ак тыў на пры ма-
лі ўдзел у па дзе ях, якія на па чат ку 1918 
го да да вя лі да аб вяш чэн ня Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі — ня гле дзя чы на 
тое, што пе ра важ ная іх боль шасць са 
жніў ня 1915 го да вы му ша на бы ла ба-
дзяц ца па бяз меж най пра сто ры Ра сій-
скай ім пе рыі.

Бе ла ру сы Бе ла сточ чы ны ўсту па лі так-
са ма ў вай ско выя фар мі ра ван ні Бе ла-
ру скай На род най Рэс пуб лі кі і ства ры лі 
на ват са ма стой ны бе ла стоц кі ба та льён 
у скла дзе ар міі ге не ра ла Ста ніс ла ва Бу-
лак-Ба ла хо ві ча; пры ма лі так са ма ўдзел 
у Слуц кім зброй ным чы не 1920 го да.

Ра да го ра да Бе ла сто ка ад дае да ні ну па-
мя ці ўсім тым, хто на пра ця гу мі ну ла га 
ста год дзя дзей ні чаў у ка рысць доб ра га 
су пра цоў ні цтва па між поль скім і бе ла ру-
скім на ро да мі.

СТАР ШЫ НЯ РА ДЫ
Ма ры юш Кшыш таф Гром ка

спек такль. Я ска за ла, што ха чу зра біць 
ан самбль тан ца. Лю дзі гля дзе лі на мя не 
вя лі кі мі ва чы ма і не зу сім ра зу ме лі аб 
чым я га ва ру. Але зга дзі лі ся. Я ска за ла, 
што ха чу як най больш хлап цоў. А яны: — 
Што, вы бу дзе це хлап цоў тан цаў ву чыць? 
У Бе ла ру сі ці ў Ра сіі хлап цоў па сы ла юць 
на ба лет, у шко лы тан ца і гэ та нар маль
ны, над та па пу ляр ны, кі ру нак раз віц ця. 
У Бе ла сто ку ня ма та ко га ду ман ня, вось 
тут у мя не ў цэн т ры „Сьруд мес це” 80 дзяў
чы нак і адзін хла пец. Я здзіў ле на, ча му 
яны не пры во дзяць хлап цоў. І тут про ста 
ка жу, што ў нас бу дуць пар ныя тан цы. 
Спа чат ку прый ш ло во сем хлоп цаў, пас ля 
я, так ска заць, па ча ла шчы паць у кож
най сям’і: — У вас ёсць дач ка, а мо жа 
ёсць сын? Што ро біць ваш сын? Про ста, 
з кож най сям’і мы яш чэ сцяг ну лі хлоп цаў. 
Не ка то рыя хлоп цы прый шлі са мі. На ват 
наш са ліст, Шы ман Клі мюк, ён сам да мя
не прый шоў. Я па чы наю ў шко ле за нят кі, 
а ён ста іць. Пы таю што за хло пец, а ён 
— ха чу зай мац ца! І Па вел Ге ра сі мюк сам 
прый шоў, сам стаў. Але ж па зай маў ся 
і ады шоў ад нас, год не ха дзіў, а ў гэ тым 
го дзе, во сен ню прый шоў і так пра сіў ся, 
каб яго зноў узя лі.

ГК: — Дзя ку ю чы ім Вы па ка за лі нам 
цу доў ны муж чын скі та нец «Гу ляй 
ка зак»!

АП: — А вы ве да е це, я на ват не ха це
ла ра біць гэ та га муж чын ска га тан ца. 
Я па ча ла рых та ваць з дзяў ча та мі „Рэч
ку”. Дзяў чы ны год ча су ву чы лі ся ўтры
ман ня хуст кі, гэ та над та скла да ная 
спра ва. І ка лі хлоп цы па ба чы лі, як яны 
пры го жа тан цу юць, ста лі па ды хо дзіць 
і ка жуць — а мы не мо жам тан ца ваць 
асоб на? Пры му сі лі мя не, каб ім неш та 
пад шу ка ла.

ГК: — Бе ла ру сы, на о гул, ве да юць 
«Ля во ні ху» і больш ні чо га?

АП: — Бе ла ру ская ха рэ аг ра фія вель мі 
ба га тая. Мне зда ец ца, што на ват больш 
ба га тая за ра сій скую. Бе ла ру сі па шан ца
ва ла з та го по ва ду, што гэ та та кі, між куль
тур ны рэ гі ён. Бе ла ру сы, ап ра ча сва іх, 
штось ці яш чэ па чар п ну лі ад ук ра ін цаў, 
ад па ля каў, ад яў рэ яў, ра сей цаў... Ак ра
мя тра ды цый ных тан цаў, у нас тан цы, 
якія звя за ны з пра цай, з ха рак та рам лю
дзей, з жы вё лай, з птуш ка мі, з аб ра да мі. 
Мож на вы бі раць і ра біць та кую пра гра
му, якой тут яш чэ ніх то не ба чыў.

ГК: — На ба лі, сар га ні за ва ным аб’ яд-
нан нем АБ-БА, я ба чы ла Вас з му жам 

Ярас ла вам Пру сам. Вы на ву чы лі яго бе-
ла ру скіх тан цаў?

АП: — У мя не муж з пры ем нас цю за маў ляў 
бе ла ру скую вы шы ван ку. Ён вель мі за ці ка
віў ся бе ла ру скай куль ту рай. Ён спар то вец. 
У 38 га доў зах ва рэў і мае праш чэп ле нае 
сэр ца, ён па цы ент пра фе са ра Рэ лі гі. Ён па
ляк, ка то лік, бе ла ста ча нін, ні ко лі ра ней не 
ці ка віў ся ні бе ла ру скай пес няй, ні бе ла ру
скай мо вай, ні ха рэ аг ра фі яй. Ён быў да лё
ка ад бе ла ру скай, пра ва слаў най куль ту ры. 
Ве даў, што гэ та іс нуе, але не ра зу меў, што 
гэ та та кое.

Але ён ча ла век, на якім мож на пак лас ці
ся. Ён да па ма гае мне ў кож най сі ту а цыі. 
Я та кая шчас лі вая, што яго знай ш ла! 
Ён пе ра жы вае за кож ны та нец, у мя не 
кан цэрт — а ён не спіць. Я сплю, а ён не 
спіць, ён пе ра жы вае за гэ тых дзя цей. Ён 
ве дае кож нае дзі ця, ця пер у мя не ў Бе ла
сто ку 200 вуч няў і ён ве дае кож на га. Ён 
ро біць для нас здым кі, зды мае ві дэа, усю
ды з на мі ез дзіць, на ўсе фе сты ва лі. Для 
яго „Пад ляш скі вя нок” ужо „з цук ру”.

ГК: — Як бу дзе це свят ка ваць Вя лік-
дзень?

АП: — У ха це — я, муж, дач ка, ма ма му жа 
прый дзе да нас. У гэ ты дзень, я лі чу, што 
най лепш, ка лі ва кол ця бе ся мей ны круг.

ГК: — Рых ту е це га ра дзен скія стра вы? 

АП: — На пэў на ў на шым ме ню па я ві лі ся 
пры ку скі, са ла ты. Мая свяк роў да баў ляе 
цу кар, а я да баў ляю вель мі мно га час на
ку і мае стра вы не са лод кія, а гор кія. Мы 
— бе ла ру скія гор кія жан чы ны... І не люб
лю са ліць агур коў! Але сям’я ра зу мее, 
што нех та ро біць агур кі, а нех та тан цы...

Ве да е це, я шмат ра зоў сум ня ва ла ся ў тым, 
што раб лю, ду ма ла, што мо жа не маю ідэй, 
за дум, раз ва жа ла ці гэ та га не кі нуць. Але 
коль кі б не ўця ка ла ад тан цаў, Бог мя не 
вяр таў на мес ца. І па сы лаў у га ла ву цуд ны 
твор, каб я зноў ад чу ва ла, што на ра дзі ла ся 
на гэ тай зям лі ства раць ха рэ аг ра фіч ныя 
воб ра зы і тво ры. Ха це ла б пе ра даць ка
мусь ці сваю спра ву. У мя не ёсць та кая Ка
ся Іва нюк, якая маг ла б пе ра няць гэ та ўсё 
пас ля мя не. Ха це ла б, каб мой ма тэ ры ял 
вый шаў з ма ёй га ла вы і ўклаў ся ў ін шую 
доб рую га ла ву. Так ме на ві та раз ві ва ец ца 
гра мад ства...

Так, нех та ро біць агур кі, а нех та тан цы.

ГК: — Ак са на Прус ро біць клас ныя тан-
цы! Дзя кую за раз мо ву, жа да ем Ва шай 
сям’і і „Пад ляш ска му вян ку” ра дас на га 
Вя лі кад ня і здзяй с нен ня пла наў і ма раў!

3працяг
Нехта робіць агуркі...
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Ан на, Уля на і Юсты на, сё-
стры. Доч кі Мі ра і ды і Ва лян ці-
на Са доў скіх з Ма каў кі. Унуч кі 
Ве ры Да мань, слаў най бе ла-
ру скай спя вач кі з Плян ты Мі-
ха лоў скай гмі ны. Ма лод шыя 
дзяў ча ты ў школь ныя га ды 
спя ва лі ў ка лек ты ве „Про нар”. 
Ста лі спя ваць са ста рэй шай 
сяст рой Аняй, і так уз нік ла ся-
мей нае трыо. Ця пер яно на зы-
ва ец ца «Тры я да». Вы сту па юць 
ужо шмат га доў, пад рас ло 
най мен шае па ка лен не Са доў-
скіх. У пе ра да чы та лент-шоў 
„Must be the mu sic” вы сту пі лі 
бы лі яш чэ як сё стры з „Ся мей-
на га трыо з Ма каў кі”. Дзяў-
ча ты па хо дзяць з пры го жай 
вё скі Ма каў кі, што пад мя стэч-
кам Нар ва. Спя ва юць а-ка пэ-
ла па-бе ла ру ску і на мяс цо вай 
га вор цы, а так са ма пра ва слаў-
ныя пес ні.

— Гэ та аца ні ла жу ры „Must be the mu
sic”, — ка жа лі дар ка ка лек ты ву Ан на 
Пят роў ская, най ста рэй шая ся стра, 
фі ло лаг, жур на ліст ка і спя вач ка: — Ска
за лі, што з та кой му зы кай мы ні ко лі 
не бу дзем зор ка мі, бо яна ні ша вая, 
але аца ні лі тое, што мы хо чам збі раць 
фаль к лор ад ста рэй шых жы ха роў, ад 
пад ляш скіх спя ва чак і збе ра гаць на шу 
му зыч ную куль ту ру ад за быц ця. Так
са ма ад зна чы лі, што гэ та бач на, што 
мы сё стры, бо спя ва ем вель мі чы ста, 
рыт міч на, як адзі ны ар га нізм. Ха ця та кія 
не па доб ныя ад на на ад ну на вы гляд, на 
пер шы по гляд.

„Ся мей нае трыо з Ма каў кі” — шмат
га до вы пе ра мож ца фе сты ва лю „Бе ла
ру ская пес ня”, фе сты ва лю „Ма ла дыя 
га ла сы, ста рыя пес ні», вы сту пала на 
кан цэр тах „Пя ву чых сем’ яў” у Бе ла
сто ку і ў аг ля дах фаль к лор най пес ні 
ў Поль ш чы і за мя жой, на еў ра пей скіх 
су стрэ чах му зы ку ю чых сем’ яў.

Ці па доб ныя яны ад на на ад ну?

— Зу сім не! — ка жуць хо рам. — Ча
сам пы та юц ца ў нас, ці мы са праў ды 
род ныя сё стры. Ка лі па ча лі спя ваць? 
А спя ва юць ужо амаль двац цаць га доў! 
Ам ба са дар кі Нар ваў скай гмі ны на ўсю 
Поль ш чу!

— Ка лі нам бы ло 1213 га доў, — прыз
на ец ца Уля Па рук, — мы апы ну лі ся на 
сцэ не. А ў ха це — ад ма лен ства спя
ва лі. Як ма ма спя ва ла, то і мы спя ва лі. 
І ба бу ля.

— Мы з ма май ме лі та кую гуль ню, — 
пры гад вае Ан на Пят роў ская. — Ма ма 
зас пя вае адзін ра док з пес ні, а мы ад
гад ва лі, што гэ та за пес ня. Вя до ма, мы 
ча сам прай г ра ва лі, бо ма ма ж ве да ла 
вель мі мно га пе сень. Але ўжо той штур
шок, каб вы ву чаць фаль к лор, мы ўжо 
ме лі з ха ты. У Нар ваў скім пры хо дзе 
мы та ды не спя ва лі, але вы сту пі лі на 
Гай наў скіх днях цар коў най му зы кі. І па
ча ло ся. Ста лі мы з «Ся мей на га трыо 
з Ма каў кі» ка лек ты вам «Тры я да».

Па мя та ец ца пер шы вы ступ на фе сты
ва лі „Бе ла ру ская пес ня” ў Бе ла сто ку, 
у Гар ні зон ным клу бе, пас ля ў спар т за
ле „Влук няж”, ужо на га лакан цэр це. 
Ця пер яны ў су кен ках, якія ат ры ма лі, 
дзя ку ю чы Бе ла ру ска му гра мад ска
куль тур на му та ва ры ству, якое спан са
ра ва ла кас цю мы, па шы тыя на мін скай 
фаб ры цы „Эла дэя”, але па пра ек це 
дзяў чат.

Ка лек тыў пад рых та ваў дру гую кру жэл
ку, ужо не чы ста фаль к лор ных, а цар
коў ных пе сень «Тры ан ге лы», вя до мых 
у на ро дзе. За пі са лі яе ў 2017 го дзе. Ся
род дзе ся ці пе сень — «Cла ва Бо гу за 
ўcё», «Пак лон ніч кі», «По ка я ние», «Под 
Крест Твой», «Свя тый Бо же», «Ии су со
ва мо лит ва», «Три Ан ге лы», «О, при и
ди, мой брат», «Ма літ ва ма ці».

Мі ра і да Са доў ская на лі сточ ку па пе ры 
за пі са ла свае дум кі:

Ся гон ня, 1 са ка ві ка,
у ма іх пры го жых да чок
Ган ны, Улі і Юсты ны вя лі кае свя та.
Пры бы ло лю дзей ба га та.
Вось яны вы даць дыск ра шы лі
і на гэ ту ака ліч насць сяб роў, бліз кіх за пра-
сі лі.
Цяж кую пра цу, нак лад сіл 
і сэр ца ўла жы лі,
З Бо жай по маш чу і шчы рых лю дзей
вы да лі дыск у час пос ных дней...

На пі са ла ма ту ля Мі ра і да вер шык для 
да чу шак і ўну чак, але яго не пра чы та
ла, ус х ва ля ва ная і ра да, што ма ла дое 
па ка лен не пра цяг вае ба бу лін і пра ба бу
лін яш чэ кло пат пра род ную пес ню. Ду
хоў ную так са ма. Бо Да ма ні і Са доў скія 
спя ва юць як ды ха юць. Як б’юц ца іх нія 
сэр цы. А ма му Мі ра і ду толь кі сё ле та 
ўда ло ся вы вес ці на вя лі кую фе сты
валь ную сцэ ну. Яе сціп ласць про ста 
прас ла ву тая. А пры хо дзіц ца па ка зац ца 
— у тэ ле ба чан ні — якая ра да бы ла яна 
на та лентшоў „Must be the mu sic”, ка лі 
з унуч ка мі це шы ла ся пос пе ху да чок на 
ўсю кра і ну! А най больш та му, што ўсе 

яны шчы ра і та ле на ві та пад ма цоў ва юць 
ду хоў ную куль ту ру род най ста рон кі, 
раз ві ва ю чы тое, што даў ім Бог і што 
яна, ма ці, уз га да ва ла. Якая ра дасць све
ціц ца ў шчы рых, пры го жых ва чах пас ля
доў ніц ба бу лі і ма ці!

— Трыо спя ва чак ро дам з Ма каў кі — як 
адзін ар га нізм, віб ру ю чы ме ло ды яй 
і ў рыт ме га ра чых сэр цаў! — ка жа спа
да ры ня Лі дзія Ду дзіч, якая ў ча сы ма
ла дос ці спя ва ла ў бе ла стоц кім бе ла ру
скім хо ры і якая не пра пу скае ні ад на го 
куль тур на га ме ра пры ем ства. Перш за 
ўсё бе ла ру ска га, пра ва слаў на га. Мае 
з са бою сшы та чак з пес ня мі: — Мы 
свае пес ні спіс ва лі або вы рэз ва лі з «Ні
вы», дзе яны дру ка ва лі ся па за яў ках, 
або са збо ру на шых пе сень Мі ко лы Гай
ду ка. Вось там бы лі за пі са ны пес ні ба
бу лі Да ма нё вай з Плян ты. Гэ та вя лі кая 
пад трым ка для та го, каб не за бы вац ца 
род на га ду ху, род на га сло ва...

— А ўсё па ча ло ся ад ной чы пры ся мей
ным ста ле, — ус па мі на лі дзяў ча ты. 
— Спя ва ем перш за ўсё бе ла ру скі 
фаль к лор, пес ні за пі са ныя перш за 
ўсё ад ба бу лі і ад ін шых пад ляш скіх 
спя ва чак. Ве да ем ца ну кож най нот кі, 
кож на га гу ку, які вы хо дзіць з гру дзей, 
зпад сэр ца.

Но вае па ка лен не — доч кі Ган ны і Улі 
і іх сяб роў кі ў гэ ты раз зай ма лі ся кру
жэл ка мі, вы да дзе ны мі сла ву тым трыо. 
Ка лі са Пят роў ская, ву ча ні ца Па чат ко
вай шко лы № 4 у Бе ла сто ку, дак ла ла ся 
сва ім та лен там і з ін ша га бо ку — на ма
ля ва ла кар цін ку да ды ску з ма май і цё
ця мі, як ідуць па сцеж цы ў Нар ваў скую 
цар к ву. Дзя ка ва лі на кан цэр це док та ру 
Яну Ка ха но ві чу з ме дыч най фір мы 
«Кен д рон», які фі нан са ва пад т ры маў 
пра ект, іх нім сем’ ям, сяб рам і ўсім тым, 
хто пад трым лі ваў «Тры я ду» ма літ вай 
і доб рым сло вам. Так са ма ай цу Дзміт ру 
Ці ха ню ку, які са сва ёй гі та рай пад ма ца

«Тры ангелы» 
з анёльскімі галасамі з Ма каў кі

ваў не ад ну му зыч ную род ную за ду му. 
«Ра дзін ны кан цэрт» спя ва чак ад быў ся 
ў Цэн т ры пра ва слаў най куль ту ры 11 
са ка ві ка, у вель мі ся мей най ат мас фе
ры, пры свой скім пос ным па ча стун ку. 
Су стрэ ча пра цяг ва ла ся яш чэ доў га, 
з раз мо ва мі, ус па мі на мі, ся род ча стых 
гас цей усіх ме ра пры ем стваў ла джа ных 
у ЦПК па ву лі цы свя то га Мі ка лая ў Бе
ла сто ку. А на ме ра пры ем ствах, і свя точ
ных, і куль тур ных, і на ву ко вых су стра ка
ем тут лю дзей, якія са праў ды гор нуц ца 
да сва ёй куль ту ры і ча ка юць су стрэч са 
сва і мі як вя лі ка га свя та.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ


