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Арлянскі цэнтр культурыè3

Успаміны ў Меляшкахè9

Амаль усе выпускнікі Агуль
наадукацыйнага ліцэя з бе
ларускай мовай навучання 
імя Браніслава Тарашкеві
ча ў БельскуПадляшскім 
паспяхова справіліся з ма
туральнымі экзаменамі 
і з кастрычніка пачалі вучо
бу ў вышэйшых навучаль
ных установах, у тым ліку 
на інфарматычных спецы
яльнасцях. Навука ў ліцэі 
адбываецца на асабліва 
высокім узроўні. Нядаўна 
Бельскі белліцэй апынуўся 
на трэцім месцы ў Падляш
скім ваяводстве ў рэйтынгу 
«IT Школа».

— У інтэрнэтнай адукацыі па праграме 
«IT Школа» вучні нашага ліцэя прымаюць 
удзел ужо сёмы год. За кожным разам 
наш белліцэй у рэйтынгу па такой адукацыі 
займаў высокае месца ў першай дзясятцы 
школ у ваяводстве. Раней у такіх занятках 
прымалі ўдзел вучні класаў з інфарматыч
ным ухілам, а ўжо другі год да праграмы 
«IT Школа» прыступаюць усе вучні першых 
класаў нашага ліцэя. Цяпер у рэйтынгу 
«IT Школа» займаем трэцяе месца ў вая
водстве. Такіх поспехаў няма ў ніводнай 
школе ў Бельскім і Гайнаўскім паветах. 
Такога поспеху дабіліся нашы вучні сваёй 
ангажаванасцю і сістэматычнай, пастаян
най працай падчас курсаў у рамках інтэр
нэтнай адукацыі па праграме «IT Школа». 
Такой адукацыяй у цэлым займалася каля 
300 нашых вучняў і частка з іх паступіла 
ў вышэйшыя навучальныя ўстановы на 
інфарматычныя спецыяльнасці. Пасля част
ка з іх стала працаваць інфарматыкаміпра
гармістамі ў розных суполках, так як наш 
выпускнік Павел Шэшка, — стаў распавя
даць настаўнік інфарматыкі ў Бельскім бел
ліцэі Славамір Нядзвецкі, школьны апякун 
адукацыі «IT Школа».

Праграма «IT Школа», за рэалізацыю 
якой адказвае Навуковая акадэмічная кам
п’ютарная сетка, была створана для асоб 
ахвотных павысіць свае кампетэнцыі ICT 
шляхам самаадукацыі ў адкрытай сістэме 
няспыннай вучобы. Праграма накіравана 
на асобы, якія толькі пачынаюць знаёміцца 
з інфарматыкай, як і да тых, якія ўжо займе
лі асноўныя веды па інфарматыцы. У пад
рыхтоўцы матэрыялаў да лекцый і занят
каў праграмы «IT Школа» прымаюць удзел 
лепшыя польскія выкладчыкі інфарматыкі 
з лепшых польскіх і замежных акадэмічных 
навучальных устаноў.

— Курсы ў рамках праграмы «IT Шко
ла» даюць ліцэістам магчымасць пашы
рыць умеласці, якім вучацца на занятках 
інфарматыкі ў нашай школе. Удзельнікі 
такіх курсаў здабываюць веды і ўмеласці 
па праграмаванні, камп’ютарных сетках 
і графіцы, мультымедыях, а таксама па 
базе даных, аўтарскіх правах, бяспечнасці 
ў кіберпрасторы і іншых дзялянках. Вучоба 
ў «IT Школе» канчаецца атрыманнем дып
лома заканчэння адукацыі ў Варшаўскай 
вышэйшай школе інфарматыкі. Пасля 
атрымання такой адукацыі вучні больш 
грунтоўна цікавяцца інфарматыкай і пра
даўжаюць вучобу на інфарматычных спе
цыяльнасцях у вышэйшых навучальных 
установах. Выпускнікі інфарматычных 
курсаў ва ўзнагароду маюць магчымасць 
бясплатна карыстацца лепшымі камерцый
нымі праграмамі. У бягучым школьным 
годзе некаторыя першакласнікі ўжо на пра

цягу двух месяцаў вельмі добра справіліся 
з паасобнымі курсамі ў рамках праграмы 
«IT Школа». Напрыклад, Аляксандра Раго
за справілася з курсамі на сто працэнтаў. 
Гэтая працавітая і цярплівая вучаніца пер
шапачаткова некаторыя курсы здала на 
4050%, аднак пасля падцягнулася. Даміні
ка Календа таксама з самага пачатку вель
мі добра спраўляецца з курсамі, — сказаў 
Славамір Нядзвецкі.

— Я вельмі рады поспеху нашых ліцэі
стаў, дзякуючы чаму штогод наш белліцэй 
знаходзіцца ў першай дзясятцы лепшых 
школ у Падляшскім ваяводстве ў рэйтынгу 
праграмы «IT Школа». Нядаўна былі аб
вешчаны новыя вынікі рэйтынгу і наша шко
ла апынулася ажно на трэцім месцы. Гэта 
заслуга нашых вучняў і настаўніка інфарма
тыкі Славаміра Нядзвецкага. Ён арганізуе 
многа пазаўрочных заняткаў для вучняў, 
між іншым па адукацыі «IT Школа» і ў рам
ках Акадэміі «Cisco», — сказаў дырэктар 
Бельскага белліцэя Андрэй Сцепанюк.

Нядаўна ў Бельскім белліцэі ўжо сёмы 
раз была адкрыта дзейнасць Мясцовай 
акадэміі ў праграме «Cisco Networking Aca
demy».

— У ліцэі арганізаваў я заняткі Мясцо
вай акадэміі камп’ютарнай сеткі «Cisco». 
Няма рэйтынгаў па гэтай актыўнасці, але 
ёсць знаёмства з цікавымі інфрмацыямі 
наконт камп’ютарных і інтэрнэтных магчы

масцей і можна прымяняць здабытыя веды 
на практыцы, — заявіў настаўнік інфарма
тыкі і заадно інструктар Акадэміі «Cisco» 
Славамір Нядзвецкі. — Арганізуем нашым 
вучням курсы «IT Essentials» у рамках па
заўрочных заняткаў. Ахвотныя ліцэісты бяс
платна прымаюць удзел у абучэнні і пасля 
яго завяршэння, калі станоўча справяцца 
з экзаменам, атрымаюць афіцыйны сер
тыфікат CISCO. Дапаможныя матэрыялы 
даступныя на англійскай і польскай мовах, 
курсы праводзяцца з выкарыстаннем 
мультымедыйных тэхналогій, а экзамены 
прымаюцца на экзаменацыйным серверы 
ў Злучаных Штатах Амерыкі. CISCO, як су
светны лідар у сферы сетак і лічбавізацыі, 
хоча адукаваць будучых спецыялістаў па 
справах вырашэння сусветных праблем. 
З моманту свайго ўзнікнення ў 1997 годзе 
праграма «Cisco Networking Academy» па
магла звыш шасці мільёнам курсантаў на 
свеце паспяхова падрыхтавацца да прафе
сійнай працы.

Удзельнікі курсаў «IT Essentials» ву
чацца будове, зборцы і канфігурацыі 
персанальнага камп’ютара, устаноўкі апе
ратыўнай сістэмы і вырашэнню асноўных 
праблем, звязаных з працай камп’ютара, 
яго абслугоўваннем і праграмаваннем.

— Я вяду таксама заняткі па курсах 
«Інтэрнэтрэчаў», знаёмлю з новымі магчы
масцямі інтэрнэту. Зараз да сеціва падклю

чаны мабільнікі, камп’ютары, тэлевізары, 
халадзільнікі, маразільнікі і іншая бытавая 
тэхніка. Колькасць спалучаных з інтэрнэ
там прылад пастаянна расце. Гэтаму спры
яе паляпшэнне матэрыяльнага статусу лю
дзей. Мяркуецца, і аб гэтым я размаўляю 
падчас курсаў «Інтэрнэтрэчаў», што да 
інтэрнэту будуць падключаны ў будучыні 
намнога больш рэчаў, напрыклад, боты 
ці вопратка, дзякуючы чаму можна будзе 
даведацца аб тэмпературы і іншых прыкме
тах надвор’я, калі ў гэтай вопратцы будзем 
хадзіць, — удакладніў Славамір Нядзвецкі.

Дырэктар белліцэя Андрэй Сцепанюк 
напомніў таксама аб выніках апошніх мату
ральных экзаменаў, якія былі прыкметна 
лепшымі ад вынікаў у іншых звышгімназіч
ных школах у Бельскім павеце і ад сярэд
няй у нашым ваяводстве і ва ўсёй краіне.

— Я рады, што за выключэннем трох 
асоб усе нашы выпускнікі паспяхова 
справіліся з матуральнымі экзаменамі, 
што саставіла колькасць здадзеных ма

туральных экзаменаў на ўзроўні 96,51%. 
Нашы выпускнікі, паступіўшы на розныя 
спецыяльнасці вышэйшых навучальных 
устаноў, пачалі ўжо вышэйшую адукацыю. 
У мінулым школьным годзе нашы вучні 
дабіліся многіх поспехаў на цэнтральным 
узроўні ў агульнапольскіх алімпіядах, а ця
пер вучні зноў пачынаюць падрыхтоўку да 
прадметных алімпіяд і конкурсаў, — заявіў 
дырэктар Андрэй Сцепанюк.

У школьным 2017/2018 годзе лаўрэа
там Алімпіяды па беларускай мове стаў 
Максім Фіёнік, званне фіналістаў гэтай 
алімпіяды здабылі Юсцінія Якубюк, Уршуля 
Паўлючук, Інеса Гапанюк і Лукаш Філіма
нюк, а рыхтавалі іх настаўніцы беларускай 
мовы Анна Бжазоўская і Яўгенія Таранта. 
Амаль такіх поспехаў, як па беларускай 
алімпіядзе, бельскія белліцэісты дабіліся 
па Праваслаўнай алімпіядзе рэлігійных 
ведаў, якіх рыхтавала настаўніца Эва 
Астапковіч. Звання лаўрэата праваслаўнай 
алімпіяды дабіўся Міхал Казлоўскі, а яе 
фіналістамі сталі Іаанна Кобус, Караліна 
Кадлубоўская і Пётр Свідэрскі. Аляксандра 
Алексяюк і Юсцінія Якубюк, якіх рыхтавала 
настаўніца Аліцыя Нідаэ, сталі фіналістамі 
Алімпіяды па расійскай мове. Альжбета Ка
вальская, якую рыхтавала настаўніца Ірэна 
Траянчук, здабыла званне фіналісткі Алімпі
яды экалагічных ведаў. У Алімпіядзе ведаў 
аб бяспечнасці і абароназдольнасці лаўрэа
тамі сталі Аляксандра Калішук і Магдаліна 
Леанкевіч, званне фіналіста здабыла Юлія 
Ваўрысюк, а да алімпіяды падрыхтаваў іх 
настаўнік Уладзімір Вавульскі. Гэты сам 
настаўнік падрыхтаваў таксама калектыў 
бельскіх белліцэістаў у саставе Аляксанд
ра Калішук, Магдаліна Леанкевіч і Якуб Ве
рамяюк да Алімпіяды Cалідарнасці «Дзве 
дэкады гісторыі», які — як лепшы калектыў 
Падляшскага ваяводства — заняў восьмае 
месца на цэнтральным узроўні.

— Вельмі важнай з’яўляецца падрыхтоў
ка да матуральных экзаменаў, вынікі якіх, 
асабліва ў пашыранай формуле, будуць 
вырашаць, на якія спецыяльнасці ў вы
шэйшых навучальных установах нашы вы
пускнікі будуць маглі паступіць. Аб гэтым 
вырашае вучоба з першага па трэці клас, 
— заявіў дырэктар Бельскага белліцэя Анд
рэй Сцепанюк.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Поспехі белліцэя

n Дырэктар Андрэй Сцепанюк

n Настаўнік інфарматыкі Славамір Нядзвецкі
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Ну і дру гі тур са маў ра да вых вы ба раў 
за на мі. Па ма лень ку мо жам па гля дзець 
і пад су ма ваць наш пад ляш скі па на дво
рак, аб мер ка ваць вы ні кі ў на шых га ра дах 
і гмі нах. Ка лі вы ба ры ў сей мік ва я вод ства 
— спра ва ад к ры та па лі тыч ная, то вы ба ры 
на ін шых уз роў нях са маў ра да вай ма шы
ны з’яў ля юц ца мес цам ка муф ля жу гра ма
дзян скіх іні цы я тыў пад роз ны мі наз ва мі. 
У ме ру яс на па лі тыч най бы ла спра ва ў вы
пад ку вы ба раў прэ зі дэн та і ра ды го ра да 
Бе ла сто ка. Прэ зі дэн там у пер шым ту ры 
на чар го вы тэр мін аб ра ны быў Та дэ вуш 
Тру ска ля скі з Гра ма дзян скай ка а лі цыі, 
які наб раў 66 498 га ла соў (56,21%) і з вя
лі кім ад ры вам абыг раў Яц ка Жаль ка 
з Пра ва і спра вяд лі вас ці — 35 795 га ла соў 
(30,21%), Та дэ ву ша Ар лу ко ві ча з «Ку кіз
15» — 9378 га ла соў (7,93%), Ка ця ры ну 
ШтопРут коў скую з Іні цы я ты вы для Бе ла
сто ка — 4963 га ла соў (4,20%) і Ста ніс ла ва 
Бар т ні ка — 1726 га ла соў (1,46%). Дзе ля 

ста ты сты кі і па лі тыч най са ты ры пры га
дай ма яш чэ асо бу Вой це ха Ка ран ке ві ча, 
які з’яў ляў ся афі цый ным кан ды да там 
Са ю за ле вых дэ ма кра таў на гэ ты пост, 
але не спа дзя ва на зняў сваю кан ды да ту
ру ў ка рысць Іні цы я ты вы для Бе ла сто ка. 
Гэт кім хо дам пад вёў ён бе ла стоц кіх ле вых 
про ста пад дур но га ха ту, па кі нуў шы іх з ру
кою ў нач ным гар ш ку. За та піў іх про ста як 
пад вод ную лод ку. Ад нак ён сам, як і яго ны 
спі сак, не апы ну лі ся ў Ра дзе, ха ця вы нік 
пад дзе сяць ты сяч га ла соў — з’я ва ста ноў
чая. На маю дум ку, па ві нен ён мець сваё 
прад стаў ні цтва ў га рад ской ра дзе.

У ра дзе го ра да Бе ла сто ка апы ну лі ся 
прад стаў ні кі толь кі дзвюх гру по вак — Гра
ма дзян скай ка а лі цыі і Пра ва і спра вяд лі
вас ці. Ад нак ця пер вый г ра ла гру поў ка 
дзей с на га прэ зі дэн та, ат ры маў шы шас
нац цаць з агуль на га лі ку двац ца ці вась мі 
рад ных. Два нац цаць ман да таў ат ры ма ла 
ма ю чае да гэ тай па ры боль шасць у га рад
ской ра дзе Пра ва і спра вяд лі васць. Та кім 

чы нам прэ зі дэнт Та дэ вуш Тру ска ля скі на 
но вы, пя ці га до вы тэр мін мае кам фар та
бель ную сі ту а цыю, ма ю чы за са бою боль
шасць га ла соў рад ных. З дру го га бо ку, 
ця пер не мо жа ён аб ві на вач ваць апа зі цый
ных рад ных, што не даз ва ля юць яму рэ а лі
за ваць вы бар чыя абя цан ні. Па ба чым і пра
ве рым праз пяць га доў, што ат ры ма ец ца 
зра біць спа да ру Тру ска ля ска му ў го ра дзе 
праз мер на ім за ві на ва ча ным.

Пе ра мож ная Гра ма дзян ская ка а лі цыя 
— гэ та ка а лі цыя пар тый Гра ма дзян ская 
плат фор мы і На ва чэс ная ды пра ва слаў
на га ася род дзя, згур та ва на га пад наз вай 
Фо рум мен шас цей Пад ляш ша. І так у са
праўд нас ці гэ та пра ва слаў ныя ака за лі ся 
вый г ра ны мі ў гэ тай ка а лі цыі. Уво дзя чы 
пя ця рых рад ных, па ад ным з кож най ак ру
гі, бу дуць яны адыг ры ваць вы ра шаль ную 
ро лю ў бе ла стоц кай га рад ской па лі ты цы. 
Без іх пад трым кі прэ зі дэнт і ка а лі цыя не 
бу дуць мець боль шас ці ў Ра дзе. Дзе ля 
та го як нес п ра вяд лі вым для гра ма дзян

скіх іні цы я тыў з’яў ля ец ца ме тад пе ра лі ку 
га ла соў ві даць на гэ тым прык ла дзе. Пра
ва слаў ныя рад ныя зда бы лі ра зам 9467 
га ла соў і ма юць пяць ман да таў. Він шу ем 
та ко га вы ні ку і пры во дзім іх проз віш чы 
і коль касць зда бы тых га ла соў: Та маш 
Ка лі ноў скі — 1012, Адам Му сюк — 2623, 
Сця пан Ні кі цюк — 2252, Ксе нія Юхі мо віч 
— 1287, Іа ан на Мі сюк — 2293. А зга да ная 
Іні цы я ты ва для Бе ла сто ка наб ра ла ра зам 
9523 га ла соў вы бар ш чы каў Бе ла сто ка 
(8,14%) — больш чым пра ва слаў ныя 
— і не мае ані вод на га свай го прад стаў
ні ка. І ка лі апа зі цый ныя пар тыі ў пар ла
мен це кры чаць пра не да хоп дэ ма кра тыі 
ў кра і не, то ад нак поў нас цю зга джа юц ца 
на та кі, а не ін шы ме тад пе ра лі ку га ла соў 
на ман да ты ў са маў ра да вых вы ба рах. 
Вось і ма ем кла січ ны пры клад па лі тыч
най шко лы «гра ма дзян ска га ду ман ня». 
Ві да воч на, усім не хо чац ца мець ані я кай 
кан ку рэн цыі, асаб лі ва пры раз да чы вы
бар чых фрук таў. У та кой сі ту а цыі яс ным 
ста но віц ца, што ад ча соў пра ва слаў на га 
ві цэпрэ зі дэн та Аляк сан д ра Сас ны із ноў 
Та дэ вуш Тру ска ля скі, хо ча ці не хо ча, 
му сіць зра біць сва ім на мес ні кам асо бу 
з гэ та га ася род дзя. Па куль ві да воч ную 
ах во ту на гэ тую па са ду ма юць не пры ма
ю чы ўдзе лу ў вы ба рах Марк Ма саль скі 
і аб ра ны рад ны Адам Му сюк. Хто з іх 
ат ры мае на мі на цыю з Бо жай да па мо гай 
і ў вы ні ку па лі тыч ных ін т рыг да ве да ем ся 
неў за ба ве.

vЯў ген ВА ПА

Сваімі вачыма

Вы бар чы 
ма ра фон (5)

Па бе ла ру скай ін тэр нэтпра сто ры па чаў 
гу ляць за піс, на якім ча тыр нац ца ці га до вым 
на ву чэн цам бе ла ру скай на ву чаль най уста
но вы на стой лі ва рэ ка мен ду юць усту паць 
у БРСМ. Ар гу мен ты за ўступ лен не на стаў
ні ца пры во дзіць пада рос ла му моц ныя, 
кан к рэт ныя, на зы ва ю чы ад мо ву ўсту паць 
у ар га ні за цыю пра ва пе ра ем ні ка ле нін ска га 
кам са мо ла на па чат ку „ан ты са вет чы най”, 
а пас ля і „ан ты бе ла рус чы най”. І не зва жае 
на мер ка ван ні баць коў на ву чэн цаў, якія 
су праць та го БРСМа. І па пя рэдж вае яш чэ, 
што ад сут насць пас вед чан ня БРСМ мо жа 
не га тыў на паў п лы ваць у бу ду чым пры па
ступ лен ні ў вы шэй шыя на ву чаль ныя ўста
но вы Бе ла ру сі.

Па са бе ве даю як гэ та мо жа быць. 
У свой час, як я стаў са вец кім пі я не рам, 
мне на ка рак як ча стач ку са вец ка га сця га 
па ча пі лі чыр во ны пі я нер скі галь ш тук. І вось 
та ды, на су пе рак сва ім дзі ця чым ча кан ням, 
я не заў ва жыў асаб лі ва га за хап лен ня гэ
тым фак там у сва іх баць коў. А дзя ды дык 
уво гу ле прас вят лі лі мя не на конт бе ла ру скіх 
на цы я наль ных ко ле раў, якім мой пі я нер скі 
галь ш тук не зу сім ад па вя даў. Та му ў ад роз
нен не ад той на стаў ні цы, якая рэ ка мен дуе 
за піс вац ца ў БРСМ, я ўжо з дзі ця чых га доў 
пе ра стаў блы таць па няц ці „ан ты са вет чы на” 
і „ан ты бе ла рус чы на”. Як па мне, дык яны 
ўза е ма вык лю ча юць адзін дру го га і сі но ні ма
мі ані як не з’яў ля юц ца. І та му, як прый шоў 
час усту паць у шэ ра гі ВЛКСМ, пра воб раз 
сён няш ня га БРСМа, я про ста пра іг на ра
ваў гэ ту пра цэ ду ру. Хоць у той час у гэ тую 
ар га ні за цыю па фар маль най прык ме це 
ўсту па лі ўсе. Але мне не ха це ла ся больш 
вы гля даць дур нем у ва чах сва іх дзя доў.

На стаў ні кі Галь шан скай ся рэд няй шко
лы ані ра зу не ска за лі мне іс ці су праць 
дум кі ста рэй шых род ных. На коль кі мая 
няз го да быць кам са моль цам паў п лы ва ла 
на атэ стат, ска заць не бя ру ся. Мо жа і ні як. 
А вось пры па ступ лен ні ў Мін скі тэх на ла гіч
ны ін сты тут на фа куль тэт ляс ной гас па дар
кі да вед ка ад кам са моль скай ар га ні за цыі 
ака за ла ся аба вяз ко вай. Без яе да ку мен ты 
не пры ма лі ўво гу ле. І як я ні да каз ваў, што 
па ма ёй ляс ной спе цы яль нас ці і баб рам, 
і ваў кам, і на ват зай цам глы бо ка да лям

пач кі кам са мо лец я ці не, і што ані я кі мядз
ведзь ці ін шы ляс ны звер у мя не пат ра ба
ваць кам са моль скі бі лет, каб зай с ці ў лес 
не бу дзе, да ку мен ты без кам са моль скай 
да вед кі ўсё ад но не пры ма лі.

Я ад без на дзей нас ці на ват па жар та ваў, 
што пар ты за наў у на шых ля сах даў но ўжо 
ня ма, а ка лі і бы лі б, то не вя до ма да па мог 
бы мне кам са моль скі бі лет, ці наш ко дзіў 
бы. Бо роз ныя ў нас бы лі пар ты за ны. Жарт 
не быў ус п ры ня ты на леж ным чы нам. На ад
ва рот, на па ло хаў.

Не ве даю чым бы за кон чы ла ся ўсё, каб 
не адзін з ка мі сіі. Ён па ча каў як я вый ду 
ў ка лі дор, даг наў мя не і ці хень ка па ра іў, 
каб я ехаў у Аш мя ны, зай шоў у ра ён ную 
кам са моль скую ар га ні за цыю і ўсту піў ту ды 
ха ця б на ад ну га дзі ну, каб да вед ку ат ры
маць. А пас ля зра зу і вый с ці з той ар га ні
за цыі мож на. Ніх то, ні бы та, тры маць не бу
дзе. Па трэб ны я там як зай цу стопсіг нал. 
Яны са мі там толь кі за гро шы ся дзяць. Або 
і паін ша му зра біць мож на, узяць да вед ку, 
што я не кам са мо лец. Маў ляў, ніх то той 
да вед кі чы таць не бу дзе. Про ста гля нуць, 
што ёсць да вед ка з кам са мо ла, і да ку мен
ты пры муць.

Не ду маў я та ды, што праз доў гіх аж но 
трыц цаць во сем га доў пас ля гэ тай га неб
най для са вец кай сі стэ мы аду ка цыі па дзеі, 
па доб ная па ра да бу дзе ак ту аль ная і на
да лей для лю дзей на ма ёй Ра дзі ме. І што 
пад лет каў, школь ні каў, па сут нас ці яш чэ 
дзя цей, бу дуць па ло хаць бу ду чы няй, ка лі 
яны не ўсту пяць у не вя до ма ку ды...

Ну а за піс стаў хі том. Са мі ўдзель ні кі не 
ве да юць, хто яго за пі саў. Мо жа хто зза 
дзвя рэй, мо жа зпад ста ла... А так хо чац ца 
ду маць, што зра бі ла яго са ма на стаў ні
ца, якую гэ та ўжо так да ста ла, як і мно гіх 
ін шых, што вы ра шы ла вось та кім чы нам 
спы ніць тэ атр аб сур ду. А што?! Я б та кую 
пры го жую вер сію не ад кід ваў. А то ча ла век 
з вы шэй шай аду ка цы яй ста віць знак роў
нас ці па між сло ва мі „ан ты са вет чы на” і „ан
ты бе ла рус чы на”.

Але тэ атр усё роў на пра цяг ваў ся. Аказ
ва ец ца, у Бе ла ру сі свят ка ва лі ста год дзе 
ВЛКСМ. І па тэ ле ба чан ні іш ла рэк ла ма, 
сам ба чыў, і БРСМ ук лаў свой па сіль ны 
ўнё сак у ар га ні за цыю свят ка ван ня, і ін шыя 
знай ш лі ся. Пра во дзі лі ме ра пры ем ствы роз
ныя, хі ба на зад у СССР ха це лі. Ну то так ім 
і трэ ба.

vВік тар СА ЗО НАЎ

„Ан ты са вет чы на” 
і „ан ты бе ла рус чы на”

На ад ной са сту дэн ц кіх гуль няў з’я віў ся 
жах лі вы фа лас. Больш кан к рэт на, гэ та бы
ла за ма скі ра ва ная та кім дзяў чы на, якая, 
за мест ап ра нуц ца ў нек ра ну тую дзя воц
касць, свя ці ла фа ліч най га ліз ной да са мае 
ра ні цы, з за да валь нен нем вы дур ня ю чы ся 
ў кам па ніі ін шых ма ла дых лю дзей не вя до
ма за ка го за ма скі ра ва ны мі і для ча го. Але 
лепш не га даць. Гэ тая па дзея, па вод ле 
не ка то рых ша ка валь ная, па вод ле ін шых 
— сту дэн ц кі выд ры мус, прай ш ла ня даў на, 
але я не ма гу ўспом ніць дзе — у Кра ка ве, 
ці ў Быд гаш чы. Але бы ло б ці ка вей, каб 
у То ру ні. Та ды б ме ла раз гул «ля вац кая» 
жур на лі сты ка! І так усё «ра зыш ло ся па 
кост ках» і пра пі саў скай прэ се, якая не ха ва
ла абу рэн ня, ні шка ду ю чы сва ім чы та чам 
даб ра дзей ных раз ва жан няў і апа ка ліп тыч
ных па пя рэ джан няў... Што ген дар ная пач
вар насць рас паў сюдж ва ец ца па Поль ш чы 
як тая бак тэ рыя НьюДэ лі па бе ла стоц кіх 
баль ні цах... Што гэ та па ча так кан ца хрыс ці
ян скіх каш тоў нас цей. І неш та яш чэ, і неш та 
да та го. Ад нак гэ тых — уга вор ван няў і ас
ця рог — у гэ тай прэ се хоць ад баў ляй, што 
так са ма пры во дзіць да зас му ча ю чых па каз
чы каў яе чы та бель нас ці. У лю бым вы пад ку 
вы дум ка з фа ла сам, ка лі б бы ла на са мой 
спра ве вы дум кай, пра га рэ ла. На са мой 
спра ве ака за ла ся брыд кім вы пен д ро шам.

Пе ра ап ра нан кі і ма скі гэ та ні чо га но ва га 
ў ча ла ве чай куль ту ры. Ужо ад ся рэд ніх вя
коў яны суп ра ва джа лі кар на валь ныя за ба
вы. Маг чы ма, гэ та прык ме та ча ла ве чай су
пя рэч лі вас ці. Або бун ту? Што дзён ныя ро лі, 
як вы нік куль тур на га і цы ві лі за цый на га ко
да, пры му ша юць нас да на дзя ван ня ма сак 
і кас цю маў. Зда ра ец ца, што яны ля жаць на 
нас як паль чат ка. Не ка то рыя на ват ідэн ты
фі ку юць ся бе з імі. Не ка то рыя ад ну ма ску 
на дзя ва юць на ін шую ма ску. Цяж ка ад роз
ніць, хто ёсць хто. Але кан чат ко ва кож ны гэ
та... Пе ро. Я так ду маю. Яго ме лан ха ліч ная 
фі гу ра ўзя тая з ка ме дыі дэль ар тэ, заў сё ды 
ў бе лай ап ра на се, твар яго гру ба па бе ле ны 
му кой, як ма ска, і з вя лі кі мі чор ны мі сля за
мі, смеш ная і тра гіч ная ад на ча со ва. Ужо 
толь кі та му, што пад той ма скай ня ма ні чо
га ін ша га. Жыц цё са мо па са бе.

Фа лас са сту дэн ц ка га ба лю гэ та го га
леў скі (не вар та блы таць з гуг л скім) нос, 
які пры няў па вы ма рач на му за ко не ўсю 
ідэн тыч насць свай го ча ла ве ча га гас па
да ра, асэ са рачы нуш кі па іме ні Ка ва лёў 
— ге роя апо вес ці Го га ля. Про ста ён пас ля 

ба лю пры зям ліц ца ў ша фе. Хоць трэ ба 
прыз наць, што ва кол фа ла са заў сё ды 
кру жы лі і да сён ня кру жаць неп ры стой ныя 
ка на та цыі. Поль ская гу тар ко вая мо ва, асаб
лі ва так зва ная мо ва ву лі цы, пры піс вае 
яму про ста звыш на ту раль ныя сі лы пе ра мя
нен ня брыд ка га ў яш чэ больш вы род лі вае 
брыд кае. На жаль, тое што леп шае і пры
га жэй шае — ужо даў но сап са ва нае, і гэ та 
не а ба вяз ко ва праз фа ліч ную мяр зо ту, пра 
што свед чаць га неб ныя за пі сы на тві та ры 
місдэ пу тат кі Паў ло віч. І прад стаў ні ком ка
го яна сцвяр джа ец ца? Толь кі што гэ та «ін
шая па ра га лёш». Го га леў скі нос меў гі пер
т ра фію ам бі цыі. Та кім чы нам ён стаў ся бе 
зваць ты ту ляр ным са вет ні кам, а гэ та зван
не з цар скай на мен к ла ту ры, і па на ваць па 
ву лі цах СанктПе цяр бур га ў ра скош ным 
экі па жы, кі ра ваць і су дзіць ды шы коў на 
прад стаў ляць сваю ўва соб ле ную пе рап рад
стаў ле насць. Дзіў на, коль кі па доб ных на 
яго «на скоў» уз нік ла ў апош нія га ды ў поль
скім Сей ме і Се на це! Ужо пра міс Паў ло віч 
не ўспом ню. Толь кі што гэ та не тая «па ра 
га лёш», а моц на зно ша ных лап цяў. Ін шы 
твор Го га ля «Плашч» кра нае праб ле му са
ма і дэн ты фі ка цыі ў аб’ ек ты за ва ным све це, 
які зво дзіц ца да па рож няй фор мы каш тоў
нас цей. У схі ля ю чай ся да не паз беж на га 
кра ху цар скай Ра сіі, у якой «па цём кін ская» 
па вяр хоў насць пра ця ла ўсе ас пек ты жыц
ця, куль ту ры, гра ма дзян скай і гра мад скай 
су поль нас ці, і «Нос», і «Плашч» бы лі го ла
сам зас ця ро гі. Го галь ка заў, што істот ны 
сам ча ла век, з пры ро джа най сва ёй на ту
рай множ нас цю ча со вых і веч ных кан ф лік
таў, якія няз мен на зда ра юц ца па між яго 
ця лес нас цю і ду хоў нас цю, па між тру дам 
жыц цё вай прак ты кі і ўта піч най ідэ яй аса
бі ста га або ўсе а гуль на га шчас ця. Адзі най 
ме рай гэ тых кан ф лік таў па ві нен быць сам 
ча ла век. Не бе зу моў ная ідэя або пе ра ка
нан не; дог ма ці ўста ноў ле нае пра ва. Не 
ра цыя ад чу жа най ад паў ся дзён на га жыц ця 
мен шас ці. На ват не аб ст рак т ная ра цыя 
боль шас ці. Толь кі сам ча ла век. Ча ла век ад
с ло не ны. Пе ро — су іс ну ю чы з ін шы мі праз 
па мяр коў насць і спа чу валь ную па ва гу для 
ін шых. Так, Пе ро.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Мы ўсе 
— Пе ро
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У
 пят ні цу, 19 каст рыч-
ні ка, у 11 га дзін, 
у цэн т ры Ор лі ад бы-
ло ся ўра чы стае ад к-

рыц цё но ва га бу дын ка Гмін-
на га ася род ка куль ту ры. 
Ін ве сты цыя бы ла зрэ а лі за-
ва на на пра ця гу ня цэ ла га го-
да і каш та ва ла амаль шэсць 
мільёнаў зло таў. Ад 1985 
го да ГАК мес ціў ся ў сціп лых 
гас па дар чых бу дын ках, што 
аста лі ся пас ля не за кон ча на-
га ра мон ту сто я чай по бач 
сі на го гі.

Па спры я ла над вор’е, асен ні дзень 
больш на гад ваў лет ні дзень. На ме ра пры
ем ства пры бы ло ка ля двух сот жы ха роў 
гмі ны, бы лі так са ма шмат лі кія за про ша ныя 
гос ці. Гэ та вель мі важ ная па дзея для Ор лі 
і на сель ні цтва Ар лян скай гмі ны.

Што ці ка вае — на ўра чы стым ад к рыц ці 
цэн т ра не бы ло прад стаў ні коў масме ды яў, 
быў толь кі фо та рэ пар цёр Ра дыё Ра цыя ды 
я. Не бы ло, што яш чэ дзіў ней шае, свя та ра, 
каб пак ра піў но вы бу ды нак. Ма быць, паў п
лы ва ла на гэ та вы бар чая кам па нія.

Вя ла ме ра пры ем ства Мал га жа та Ха
да коў ская з Уп ра вы гмі ны. Пе рад но вым 
бу дын кам пер шы ўзяў го лас войт Пётр 
Сэль ве сюк, які, пас ля пры ві тан ня пры сут
ных, ска заў:

— Сён ня я шчас лі вы, што пас ля мно гіх 
га доў мо жам упер шы ню ўвай с ці ў гэ ты 
но вы цэнтр. 12 га доў та му, ка лі я стаў вой
там, ча ста чуў, што ёсць мно га па трэб, але 
ням но гае маг чы ма зра біць. Мы гэ та змя ні
лі, су поль на з жы ха ра мі, рад ны мі, да вя лі 
да та го, што мно гае мож на зра біць. Мно га 
мож на зра біць, толь кі дзе ля гэ та га трэ ба 
пап ра ца ваць. Цэнтр, з якім сён ня бу дзем 
зна ё міц ца, да во лі ма дэр ны. Тут ёсць та кія 
ўста ноў кі, якіх ня ма ў Бель ску і ін шых га
ра дах. Ор ля ў гэ тым пла не з’яў ля ец ца пер
шап ра ход цам. Дзя кую ўсім за да сю леш няе 
су пра цоў ні цтва. Гэ та мы ўсе су поль на ства
ра ем гі сто рыю гэ тай гмі ны і гэ та ад нас за
ле жыць яе вы гляд. Звяр та ю ся да жы ха роў, 
каб гэ ты цэнтр злу чаў усё тое, што доб рае, 
што пры го жае, што на ша.

Сён ня бу дзе з на мі Ма ры ся Адзі е віч 
(з „Ар лян”) і па мя таю, як семво сем га доў 
та му, на па ро зе ста ро га бу дын ка ка за ла: 
„Спа дар войт, я б ха це ла да жыць та го 
мо ман ту, ка лі ў нас бу дзе са праўд ны дом 
куль ту ры”. Ёсць з на мі і дзе ці. Я ха цеў бы, 
каб цэнтр быў та кім і для се ні ё раў, і для дзя
цей. Уся го доб ра га!

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

— У мно гіх мес цах на ша га рэ гі ё на 
су поль на бу ду ем да ро гі, шпі та лі, роз ныя 
ін ве сты цыі. Але ка лі ма ем да чы нен не 
з та кі мі са маў ра даў ца мі, якія ін ве сту юць 
у куль ту ру, то ха це ла ся б ска заць, што гэ та 
та кі мо мант, у якім да ска на ла ад чу ва ец
ца пат рэ бы жы ха роў. Мяс цо вая куль ту ра 
з’яў ля ец ца вель мі істот ным эле мен там 
бу ду ю чым свя до масць так най ма лод ша га 
па ка лен ня, як і нас усіх. І ка лі ёсць та кая 
маг чы масць, ін ве сту ем у куль ту ру, а яна ад
дзяч ва ец ца ў мно гіх мес цах і роз ны мі спо
са ба мі. Я вель мі це шу ся, што ў Ар лян скай 
гмі не, у Ор лі, ёсць та кі пры го жы бу ды нак, 
які не бу дзе толь кі ку ба ту рай з гу ля ю чым 
унут ры вет рам, але тут бу дзе ад бы вац ца 
мно га доб рых і ці ка вых па дзей. Гэ та аба
зна чае, што ця пер усе ме ра пры ем ствы, 
усе іні цы я ты вы мож на бу дзе пры ту ліць да 
пры го жа га па мяш кан ня, гэ та бу дзе даб ра
дзей ствам для вас усіх. Сар дэч на дзя кую 
спа да ру вой ту і він шую гэ тай іні цы я ты вы. 
Мяр кую, што жы ха ры бу дуць аў тэн тыч на 
ка ры стац ца гэ тым на быт кам ця гам мно гіх 
чар го вых га доў. Усім вам жа даю сап раў д
най ка рыс ці ад гэ та га бу дын ка. Спа дзя ю ся 
доб ра га су пра цоў ні цтва, асаб лі ва ў га лі не 
куль ту ры, бо мно га су поль ных іні цы я тыў ва
я вод ска га са ма кі ра ван ня з Ар лян скай гмі
най ужо здзей с ні лі. Мяр кую, што чар го выя, 
для прык ла ду Еў ра пей скія дні спад чы ны, 

мож на бу дзе па чы наць у фе на ме наль ных 
умо вах. Сён ня з ды рэк та рам Ана то лем 
Ва пам не пры хо дзім з пу сты мі ру ка мі, ха ця 
гэ та не з’яў ля ец ца да дат ко вай част кай бу
дын ка, але каб дзе ці і мо ладзь ме лі там як 
най больш ці ка вых рэ чаў, то сціп лыя су ве ні
ры, гуль ні, у ру кі за гад чы цы цэн т ра. Жа да
ем, каб аб’ ект доб ра слу жыў.

Бель скі ста ра ста Сла ва мір Снар скі:

— Меў я го нар ужо 16 га доў быць ста
ра стам, так са ма з ва ша га да зво лу, бо ж 
гэ та вы вы ра ша е це, хто мае быць рад ным. 
І ха чу ска заць, што жыц цё скла да ец ца 
з та кіх кам па нен таў: ёсць лю дзі, якія га во
раць што неш та трэ ба зра біць, што неш та 
не так. Але ёсць лю дзі, якія не толь кі га во
раць, але і вы кон ва юць. І ме на ві та та ко га 
ма е це ўла да ра, спа да ра Пят ра Сэль ве
сю ка, які вы кон вае. І вя лі кія воп ле скі для 
спа да ра вой та. І ча сам у мя не склад ва ец ца 
та кое ўра жан не, што ка лі лю дзі неш та ро
бяць, то му сяць тлу ма чыц ца з та го, што 
ро бяць, а тыя, што ні чо га яш чэ не зра бі лі 
або не ро бяць, ма юць най леп шыя рэ цэп ты. 
Спа дар войт мае доб рыя рэ цэп ты. І ха чу 
ска заць, што ка лі ў сям’і ёсць пос пе хі дзя
цей, то це шац ца баць кі і ба бу лі. Так са ма 
ва са маў ра да вай аб ш чы не. Пос пе хі гмін 
з’яў ля юц ца пос пе ха мі па ве та, ва я вод ства, 
кра і ны; і за гэ та ўсе па він ны быць удзяч ны 
ме на ві та тым, хто гас па да рыць на гэ тай 
зям лі. Бо ка лі ўяз джа ец ца ў да дзе ную мяс
цо васць і су зі ра ец ца, то заў сё ды ўзні кае 
дум ка: а хто ж тут гас па да ром? Тым гас
па да ром з’яў ля ец ца войт, які што дзён на 
му сіць ду маць, гля дзець, пры маць ра шэн

ні, вы бі раць, а так са ма зда бы ваць гро шы. 
Я з’яў ля ю ся ві цэпрэ за сам Са ю за поль скіх 
па ве таў і мя не пы та юць: «А дзе ж тая Ор
ля? Бо гэ та та кая пры быт ко вая гмі на». 
Са маў ра да вец рэ а лі зуе, а пас ля бя рэ на 
ся бе поў ную ад каз насць. Ха чу па дзя ка
ваць Ар лян скай гмі не за гэ тыя дзе ян ні, 
спа да ру вой ту, стар шы ні. І ве даю, што бы лі 
вы та кі мі, якія заў сё ды ха це лі зра біць яш чэ 
больш. Це шу ся з но ва га до ма куль ту ры 
і спа дзя ю ся, што яш чэ не ад ной чы суст рэ
нем ся. Жыц цё ідзе на пе рад, важ ная тая 
ўсмеш ка, той жэст, па ша на. Він шую, і, уся
го най леп ша га!

Ві цэста ра ста Пётр Бож ка:

— Гэ ты цэнтр уп ры гож вае не толь кі 
Ар лян скую гмі ну, але і Бель скі па вет, і ва
я вод ства, бо бу дзе слу жыць га лоў ным 
чы нам вам, жы ха рам. І тым ка лек ты вам, 
якія пра цу юць у гмі не ды пры да юць бляск 
на шым па вя то вым ме рап ры ем ствам. Тут 
бу дуць пра ца ваць лю дзі. Він шую ды рэк тар 
Ан не Нес ця рук. Но вая ін ве сты цыя бу дзе 
слу жыць не толь кі леп шым умо вам пра цы, 
але бу дзе яна так са ма сты му лам для но
вых іні цы я тыў, для рэ а лі за цыі но вых за дум. 
І гэ та ёй вя лі кі кло пат на бу ду чы ню. Жа даю 
ёй сар дэч на, каб спра ві ла ся з той за да чай, 
якая ўста ла пе рад ёю на бу ду чы ню, для ка
рыс ці жы ха роў Ар лян скай гмі ны. Сар дэч на 
вам він шую гэ та га дня.

Усе пра моў цы ат ры ма лі гуч ныя воп ле
скі ад пуб лі кі. Лю дзей саб ра ла ся столь кі, 
як на фэс це. Бы ло ві даць, як у лю дзей на
ра ста ла жа дан не ўжо ўвай с ці ў бу ды нак; 

гэ та так, як на ма ро зе не цяр п лі віць зай с ці 
ў ха ту паг рэц ца. А над вор’е бы ло цёп лае, 
со неч нае і без вет ру.

Вя ду чая аб’ я ві ла ўра чы стае пе ра рэ зан
не стуж кі. Пе рад ува хо дам у бу ды нак стуж
ку тры ма лі ма лыя дзет кі. Стуж ку па чар го
ва пе ра рэз ва лі за про ша ныя гос ці, гмін ныя 
ўла ды, ды рэк тар ГАК, а так са ма дзе ці. За
тым вя ду чая пап ра сі ла ўсіх саб ра ных стаць 
пе рад бу дын кам для су поль на га здым ка. 
І на сту пі лі аг ле дзі ны ін тэр’ е ра.

На пер шым па вер се быў пры га та ва ны 
ве лі зар ны „швед скі стол” з за ку ска мі, ла
сун ка мі, на по я мі. По бач прэ зен та ва ла ся 
гі ста рыч ная фо та вы стаў ка. Лю дзі ра зыш лі
ся па ўсім бу дын ку. Кож ная за ла вык лі ка ла 
ў на вед валь ні каў ахі і охі. Па да ба ла ся лю
дзям, бы лі за хоп ле ны.

На дру гім па вер се вя лі кая за ла для 
гмін най біб лі я тэ кі, по бач вя лі кая кан фе
рэнцза ла, дзе на сця не мі ма хо дам муль ты
ме дый на прэ зен та ва ла ся бу до ва цэн т ра. 
Да лей па мяш кан не для пер са на лу, за ла 
для рэ пе ты цый з люст ра най сця ной. І най
боль шая гля дзель ная за ла са сцэ най, якую 
сме ла мож на наз ваць кі на за лай са 150 мяк
кі мі ся дзен ня мі на па ка тай пад ло зе. І гэ та 
не ўсё — пра стор ныя ка лі до ры, са ні тар ныя 
па мяш кан ні, лес ві цы, ліфт, на пад ло гах 
ня коў з кая фут роў ка. Як на адзін дзень для 
жы ха роў — „га ла вак ру жэн не”.

Ка лі пры сут ныя аг ля ну лі дру гі па верх, 
вяр ну лі ся за „швед скі стол”. Ме лі што ка
мен та ваць, хва ліць, ча му ра да вац ца. Кож
ны мог так са ма ат ры маць вя лі кі па ра сон 
з вы я вай гмін на га гер ба.

У гля дзель най за ле зап рэ зен та ва лі ся 
най ма лод шыя ма ста кі, дзі ця чыя школь ныя 
ка лек ты вы: „1/3” — спеў і та нец, „Бай ка” 
— та нец, „Рэк ру ты” — аб ра да вая сцэн ка. 
А 16й га дзі не гля дзель ная за ла зноў за поў
ні ла ся, усе ся дзя чыя мес цы бы лі за ня ты, 
не ка то рыя гле да чы ста я лі. На сцэ не вы сту
пі лі ка лек ты вы, якія дзей ні ча юць пры ГАК: 
„Ар ля не”, „Вэр воч кі”, „Фэр ма та”, „Ма лін кі”.

* * *
Да 1986 го да дом куль ту ры раз мяш чаў

ся ў част цы ста ро га ком п лек су ў ак ру жэн ні 
ін шых бы лых шпі таль ных бу дын каў. І ста
рэй шае па ка лен не яш чэ ця пер ад чу вае 
сан ты мент да ко ліш ня га до ма куль ту ры. 
Я ўпэў не ны, што і гэ ты су час ны но вы куль
тур ны цэнтр паў п лы вае на жыц цё чар го
вых па ка лен няў і так са ма па кі не ў іх па мя ці 
сан ты мент.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Но вы 
цэнтр куль ту ры
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«Пя ву чыя сем’і» — ад на з на вей шых 
іні цы я тыў Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур
на га та ва ры ства, за ду ма ная яш чэ сак ра та
ром БГКТ Ва лян ці най Ла ске віч. Пя ты раз 
за пар у ся дзі бу Га лоў на га праў лен ня па ву
лі цы Вар шаў скай 11 у Бе ла сто ку збі ра юц
ца ама та ры бе ла ру скай пес ні — слу ха чы 
і вы ка наў цы, якіх не змо жа асен няя аў ра, 
для якіх гэ та яш чэ ад на су стрэ ча з род най 
пес няй. У фі нан са ван ні ме ра пры ем ства 
БГКТ да па маг ло Мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў і ад мі ніст ра цыі Поль ш чы.

— Учо ра мы бы лі на ба лі пен сі я не раў, 
— ка жа Зі на Аб ра мо віч, што ра зам з сяб
рам яш чэ да лё ка да па чат ку ме ра пры ем
ства за ня ла крэс ла ў гля дзель най за ле 
ГП. — Як заў сё ды доб ра гу ля ем. Іг ра лі най
больш бе ла ру скія пес ні, гурт, што ра ней 
на зы ваў ся «Ко шы кі», з Жа мой дам. Я тут 
не да лё ка жы ву, на Ба я рах, і не пра пу скаю 
ні вод на га фай на га бе ла ру ска га ме ра пры
ем ства. Вель мі люб лю бе ла ру скія хі ты! 
Доб ра па мя таю, што тут, на Вар шаў скай, 
ра бі ла ся ад са мо га па чат ку. Праў да, не 
спя ва ла я ні ў хо ры, ані не тан ца ва ла, але 
я сю ды пры хо дзі ла, бо ў гэ тым ра ё не вы ха
ва ная. Тыя лю дзі, што тут спя ва лі, ужо ста
рыя, або і ня ма іх. Тут бы ло цэ лае жыц цё! 
Жы вуць яш чэ Лю ба, Ліль ка. Не ма ла дыя, 
але маг лі б яш чэ і пад ско чыць! Я бы ла 
на ват тэ рэ но вым апе ку ном на Ба я рах пят
нац цаць га доў. Увесь час з людзь мі. А сы
на ва дзі ла ў бе ла ру скае та ва ры ства, каб 
ву чыў ся іг раць на гар мо ні ку. А ве да ем тых, 
хто тут вы сту пае — і та го хлоп ца, Ада ма 
Ан д рай чу ка, з сы нам з Заб лу да ва, ён пры 
цар к ве ў «свяч ным яш чы ку» зай ма ец ца. 
І Баг да на з дзяў ча та мі. Бач, жон ка ў яго ка
та ліч ка, а як це шыц ца і дбае, што дзяў ча ты 
пабе ла ру ску спя ва юць. Здоль ная дзят ва 
тут у нас! Так пла ка лі, што Баг дан пра па
дзе, ка лі ажэ ніц ца з ня на шай, а так пай ш
ло ў яго спраў на і хо ра ша, дзя куй Бо гу.

— Тут, ба чу, кру га ля зна ё мыя, зем ля кі, 
сва я кі! І ўсё па мя та е це...

— У кож най вёс цы шва гер шваг ра, 
— смя ец ца су сед Зі ны, Сяр гей Чык він. 
— Там, у Гне цю ках, боль шая па ло ва Ан
д рай чу коў. Ну, яны ця пер у Заб лу да ве. 
А ка лі на конт ча су «Ля во ні хі», я, праў да, ма
ла дзей шы, не ўсё па мя таю. Але мой сяб ра 
Ба зыль ча ста ра сказ ваў пра час, ка лі «Ля
во ні ха» вы сту па ла. Хо ра ша спя ва лі, тан ца
ва лі, ез дзі лі і па Пад ляш шы, і за мя жу, у Бе
ла русь. Бе ла ру скія гур ты бы лі яш чэ і да 
БГКТ, з 1953, 1954 го да, як Га ра док. «Ля во
ні ха» то бы ла на ша пер шая эст ра да! Я ўжо 
двац цаць га доў на пен сіі. Хо дзім ця пер то 
ту ды, то сю ды, дзе па чу ем род ную пес ню! 
І пуб лі ка не зні кае, ка лі кон чыц ца кон курс, 
ча кае ацэ нак жу ры, і са ма пад пя вае...

Ад ны з пер шых па я ві лі ся спе ва кі з Га
рад ка — Ірэ на і Ян ка Кар по ві чы з унуч кай 
Маг дай Крук. Ву чыц ца ў Га рад ку, у чац вёр
тым кла се, хо дзіць на бе ла ру скую мо ву. 
Маг да вы сту пае на та кім ме ра пры ем стве 
пер шы раз. За тое хлоп ца з Заб лу да ва — 
Ян ку Ан д рай чу ка, мы ба чы лі на бе ла ру скім 
ме ра пры ем стве не пер шы раз. Вы сту паў 
ён з дзець мі з Ры ба лаў. Сён ня ён з та там 
Ада мам. Ян пе ра стаў быў вы сту паць, бо 
вель мі змя няў ся яго го лас, аж дай шоў да... 
са ма ві та га ба су. Сён ня яны вы сту пяць без 
акам па не мен ту. З моц ным рэ пер ту а рам, 
які па ка жа моц іх га ла соў. Ян ка на ват ні
жэй баць кі цяг не «ту ман ныя», гу стыя пес ні 
«Ту ман ярам», «Па ка ціў ся ту ман». Аж шко
да, што хлоп ца па цяг не ў лес, а не на опер
ную сцэ ну — вы бі ра ец ца ён пас ля вось
ма га кла са ў ляс ны тэх ні кум у Бе ла ве жу. 
Та та Адам сён ня спя вае вы шэй, а Ян ні жэй 
— аж дзіў бя рэ, ад куль бя рэц ца та кі моц ны 
го лас з юных гру дзей! Адам шка дуе, што 

сын не мае та кіх маг чы мас цей 
ця пер ву чыц ца му зы цы ў вёс цы:

— Я ез джу да сва я коў у Бе ла
ру сі. Там ужо ў звы чай ных шко
лах, у вя ско вых у клу бах, да мах 
куль ту ры ву чаць іг ры і спе вам 
мо ладзь. У Жы ро віц кіх, мяс цо
вас ці мен шай чым Заб лу даў, 
ву чаць дзя цей му зы цы ў до ме 
куль ту ры...

— Вель мі пры ем на пры маць 
вас у сце нах Бе ла ру ска га та ва
ры ства пры на го дзе «Пя ву чых 
сем’ яў», — па чаў ім п рэ зу на мес
нік стар шы ні ГП БГКТ Ва сіль 

Се гень. — Ві таю перш за ўсё вы ка наў цаў 
пе сень, тых, хто іх рых та ваў, і ўсіх тых, 
хто прый шоў да па ма гаць ім сва ёй пры
сут нас цю ў са мых леп шых вы ка нан нях 
бе ла ру скай пес ні. Апош ні раз у кон кур се 
— ад на ступ на га го да бу дзе гэ та аг ляд, без 
кон кур с най ас но вы, без вы лу ча ных мес
цаў. Але гэ та не аба зна чае, што ні я кіх уз
на га род пры аг ля дзе не бу дзе. Апош ні раз 
у ка мі сіі пра цу юць вя до мыя спе цы я лі сты, 
пра фе сі я на лы сва ёй спра вы, з вы шэй шай 
му зыч най аду ка цы яй, Іа ан на Аў гу стын чык, 
Мі рас ла ва Ці ха нюк і Гра жы на Вал ка выц
каяТа ма шук, стар шы ня ка мі сіі.

Па куль аб’ яў ле ны бы лі вы ні кі кон кур су, 
пас ля да дат ко вых спе ваў дзяў ча так з Гра
баў кі, Чар ка і Ад ры я на Да ні лю коў з Мі ха ло

ва, з тры ма пес ня мі вы сту піў ус х
ва ля ва ны слу хач Ян Дам б роў скі, 
а з ім за спя ва ла ўся за ла. Шмат 
у ка го на ва чах па ка за лі ся слё зы, 
ка лі спа дар Ян спя ваў пес ню пра 
ста ры до мік ля да ро гі. Ніх то не 
збі раў ся вы хо дзіць з за лы на ха
лод ную зве ча рэ лую ву лі цу. Усе 
грэ лі свае сэр цы пры род най пес
ні, ча ка лі яш чэ пры ез ду сям’і Фі ё
ні каў са Сту дзі вод, якія ім ча лі ся 
ў Бе ла сток з Чы жоў, з пе сен на га 
фаль к лор на га аг ля ду, да ча ка лі ся 
аб’ яў лен ня вы ні каў кон кур су.

Ся род ад на па ка лен ных сем’ яў 
ду эт Ка ся і Мар та Вась коў скія 
з Бе ла сто ка за ня лі пер шае мес
ца, Ага та і Соф’я Ус ці но ві чы з Бе

ла сто ка — дру гое мес ца. Ся род ва каль
наін ст ру мен таль ных ка лек ты ваў: сё стры 
Астап чук з Гра баў кі (Суп рас ль ская гмі на) 
за ня лі пер шае мес ца. У двух па ка лен ных 
сем’ ях у ду э тах, квар тэ тах і трыо: ся мей нае 
трыо «Ма ма і сы ноч кі» з Мі ха ло ва за ня лі 
пер шае мес ца, ду эт Адам і Ян Ан д рай чу
кі з Заб лу да ва — трэ цяе мес ца. Ся род 
ва каль ных ка лек ты ваў і ва каль наін ст ру
мен таль ных ка лек ты ваў сям’я Фі ё ні каў са 
Сту дзі вод за ва я ва ла пер шае, а сям’я Кар
по ві чаў з Га рад ка — трэ цяе мес ца.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

«Пя ву чыя сем’і» ў пя ты раз

n Сёстры Астапчук з Грабаўкі

Са маў ра да выя 
вы ба ры 
ў Кляш чэ леў скай 
гмі не
У Кляш чэ леў скай гмі не пра жы вае 

2526 ча ла век, у тым лі ку 2174 з пра-
вам го ла су. Сё ле та 21 каст рыч ні ка 
да вы бар чых участ каў прый ш ло 1239 
вы бар ш чы каў. За па са ду бур га міст ра 
зма га ла ся двое кан ды да таў — Аляк-
сандр Ся ліц кі (дзей с ны бур га містр) 
і Ірэ на Не гя рэ віч (бур га містр па пя рэд-
ня га склі кан ня, г.зн. у 2010-2014 гг.). 
Ужо ў пер шым ту ры пе ра мог Аляк-
сандр Ся ліц кі, які наб раў 757 га ла соў 
(61,10%) [кан ку рэн т ка ад па вед на — 482 
(38,90%)]. За ман дат дэ пу та та ў пят нац-
ца ці вы бар чых ак ру гах зма га ла ся шас-
нац цаць кан ды да таў. У кож най ак ру зе 
па двух кан ды да таў з вы лу чэн нем 11 
ак ру гі, дзе бы ло пры пі са на са лэ цтва 
Рэп чы чы і зма га ла ся трох кан ды да-
таў. У склад Ра ды гмі ны бы лі выб ра-
ны: з са лэ цтва Су ха воль цы Аляк сандр 
Ка зі мя рук, Са кі — Пётр Гаў ры люк, Та-
пор кі, За ле ша ны — Пётр Дміт рук, Даб-
ры ва да — Ды мітр Ар ты се віч, Бе лая 
Страж, Ку ра ша ва, Па ліч на — Аг неш ка 
Ра ма нюк, Груз ка, Пят роў ш чы на, Паг ра-
бы, Жу кі, Кось на — Ка та жы на Коц, Да-
шы — Марк Мар ты но віч, Кляш чэ лі і са-
лэ цтва Рэп чы чы — Аляк сей Рош чан ка, 
Януш По ляк, Рэ на та Мар ке віч, Да рыя 
Сян ке віч, Ян Шмук ста, Мі ра слаў Мар ке-
віч, Ка та жы на Ві тош ка, Ежы Глац кі.

(ус)

Гу сі ны біз нес
Ка лісь ці ся ля не зай ма лі ся птуш ка-

га доў ляй. Амаль у кож най да маш няй 
гас па дар цы на па над вор ках мож на 
бы ло су стрэць стат кі ку рак, гу сак, ін-
ды коў ды ка чак. Пры па мі на юц ца мне 
шас ці дзя ся тыя га ды, ка лі Гур т кі вя-
ско вых гас па дынь зай ма лі ся рас паў-
сюдж ван нем пту ша нят. Я сам ез дзіў 
у Бельск-Пад ляш скі і афар м ляў (па 
бла це, не чар го ва) ку ры ныя і гу сі ныя 
пту ша ня ты. Та кі быў час. У се зон вы-
хоў ва лі штук двац цаць гу сак. Тан на 
абы хо дзі ла ся. Гу скам ад но раз дол ле 
на па на двор ку — зя лё ная тра ва ды ва-
да ды кры ху зер ня на пры баў ку. Ад на 
бы ла за га на — заб ру джа ны ады хо да мі 
па на дво рак. У лет нюю спё ку сму род 
не вы нос ны. Ап ра ча яек пту шы нае мя-
са бы ло вель мі сма ка ві тае, пры тым 
цэн ны гу сі ны пух. Гэ ты спат раб ляў ся 
для вы ра бу па ду шак і пя рын. Дзяў чы-
на, якая вы хо дзі ла за муж, па він на бы-
ла мець пу хо вую пас цель — пя ры ну 
і па ду ху. Та кая бы ла звыч ка.

А мы з жон каю за я да лі ся пе ча най 
гу ся ці най. Зак ла да лі па ру ба нае мя са 
ў шкля ныя ба нач кі і за пя ка лі ў ду хоў-
цы. Аб’ я дзен не, паль чы кі лі заць. За раз 
з пра грэ сам усё за гі ну ла. З апош няй 
тэ ле пе ра да чы «Аг ра па сыі» да ве даў ся 
я, што цэн т рам гу сі най га доў лі з’яў ля-
ец ца Ку яў ска-Па мор скае ва я вод ства. 
Там біз нес прац ві тае ў злу ча ных ся-
мей ных гас па дар ках. Гу ся ці на ў 90% 
трап ляе на эк с парт — ка ля ва сем нац-
ца ці-двац ца ці тон у год па стаў ля ем 
у Еў ра са юз: у ас ноў ным у Ня меч чы ну, 
кры ху менш у Швей ца рыю, Да нію, Вя-
лі каб ры та нію, за тым у Япо нію, Азію 
і Аме ры ку. Вар та ад зна чыць, што 
з кож ным го дам больш гу ся ці ны трап-
ляе на ай чын ны ры нак. А мяк кім гу сі-
ным бе лым пу хам про ста з Поль ш чы 
за хап ля ец ца... Япо нія.

А мо жа вар та вяр нуц ца да мі ну лай 
тра ды цыі і на Пад ляш шы?

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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У
 Га род ні вый ш ла з дру ку кні га 
па мя ці Змі це ра Кі ся ля (1963
2005) — га ра дзен ска га гра
мад ска га ак ты ві ста, гі сто ры ка 

і жур на лі ста. Кні га на зы ва ец ца — „Адзін 
з пер шых”. Шчы ра ка жу чы, я ба ю ся та кія 
кні гі чы таць, гар таць, гля дзець, бо яны 
пра ма іх ра вес ні каў, сяб роў, зна ё мых, 
якіх ужо ня ма на гэ тым све це. Па мя та е
це ў Але ся Пісь мян ко ва ёсць та кія рад кі:

Я ўсё яш чэ жы ву,
Ца лую вус ны лю бай,
Я ўсё яш чэ плы ву 
Без вас, Стры жак і Ру бін...

Са праў ды, я яш чэ плы ву па гэ тым 
жыц ці, але без мно гіх ма іх сяб роў. Я яш
чэ ца лую вус ны лю бай, а ма іх ра вес ні
каў ужо ня ма. Як жа так?.. Ча му іх ня ма? 
Ім жа жыць і жыць яш чэ?.. Жыць і жыць 
і Дзі ме Кі ся лю. А яго ўжо 13 га доў мы не 
ба чым і не чу ем по бач. Ха ця, бы ва ю чы 
ў Га род ні, зда ец ца ён восьвось ад чы
ніць дзве ры і спа кой на, ці ха з’я віц ца на 
прэ зен та цыю, суст рэ чу, на пі кет у аба ро
ну род най мо вы. Але гэ та толь кі зда ец ца 
— Дзі мы ня ма.

Вель мі хо чац ца ве рыць, што кні га 
„Адзін з пер шых” — гэ та толь кі пер шае 
вы дан не ў вя нок па мя ці та ле на ві та га га
ра дзен ца. Бо асоб ным вы дан нем трэ ба 
збі раць усю яго твор чую спад чы ну, бо 
яна ёсць, яна за ста ла ся. У кні гу 
ўвай ш лі толь кі ар ты ку лы Змі
це ра Кі ся ля, якія пуб лі ка ва лі ся 
ў „Ні ве”. Да рэ чы, вы дан не па ба
чы ла свет, дзя ку ю чы тыд нё ві ку 
„Ні ва”, яе рэ дак та ру Яў ге ну Ва
пу, а так са ма Вік та ру Са зо на ву, 
Ула дзі мі ру Хіль ма но ві чу, Ян ку 
Тра ця ку і Цэн т ру га рад ско га 
жыц ця ў Га род ні. А Змі цер Кі
сель дру ка ваў ся ў „Рэ а ні мо ве”, 
„Па го ні”, у га зе це „Рытм” га ра
дзен ска га выт вор ча га аб’ яд нан
ня „Хва ля” і шмат яш чэ дзе. Усе 
яго ар ты ку лы трэ ба саб раць 
у ад ну кні гу і вы даць. Толь кі 
хто і ка лі гэ тым зой мец ца?.. 
Та му ўсе мы, хто ве даў Змі це
ра Кі ся ля і хто не ве даў, але 
чуў пра яго, удзяч ны тым, хто 
спры чы ніў ся да вы дан ня „Адзін 
з пер шых”.

Ён са праў ды быў ад ным 
з пер шых, хто пе ра жы ваў за Бе
ла русь, хто яе моц на лю біў, хто 
браў да сэр ца тое, ча го ў кра і не не маг ло 
быць. Амаль усе ар ты ку лыўспа мі ны пра 
Змі це ра на поў не ны рад ка мі: „Ад та кіх лю
дзей як Дзі ма Кі сель па він ны... ву чыц ца 
вер нас ці сва ёй Баць каў ш чы не” (Яў ген Ва
па); „Ка лі ду ма еш, які мі людзь мі ўва саб ля
ец ца Бе ла русь, дык Змі цер Кі сель ста іць 
тут у пер шым шэ ра гу” (Змі цер Сі да рэ віч); 
„Змі цер Кі сель быў у лі ку та го дзе сят ку лю
дзей, што па чы на лі ў Га род ні ў ся рэ дзі не 
1980х ад ра джэн не бе ла руш чы ны” (Ула дзі
мір Хіль ма но віч); „Ён быў Бе ла ру сам, жыц
цё яко га мож на змяс ціць у ад ным ску пым 
рад ку: „ён прыс вя ціў сваё жыц цё Бе ла ру
сі” (Вік тар Са зо наў) і г.д.

Кні га „Адзін з пер шых” скла да ец ца 
з трох раз дзе лаў і прад мо вы Ула дзі мі ра 
Хіль ма но ві ча „Сын кам ба тан ц ка га пал ку”. 
Пер шы раз дзел скла лі тво ры Змі це ра, 
якія пуб лі ка ва лі ся ў „Ні ве” у 19992005 
га дах, дру гі раз дзел — ус па мі ны пра Дзі
му. А ў трэ ці раз дзел увай ш ла гу тар ка 
Ан д рэя Мель ні ка ва з баць кам Дзі мы, Ула
дзі мі рам Кі ся лём. У вы дан ні шмат здым
каў. На мно гіх з іх Змі цер Кі сель у по лы мі 
белчыр во набе лых сця гоў.

Вель мі шчы рая прад мо ва ў кні зе Ула
дзі мі ра Хіль ма но ві ча, які ад зна чае, што 
ў Дзі мы бы ло вель мі шмат сяб роў не 
толь кі ў Га род ні, але і на Бе ла сточ чы не. 

Ён сяб ра ваў і пад трым лі ваў кан так ты 
з Яў ге нам Ва пам, Мі ха сём Ан д ра сю ком, 
Мі ко лам Ваў ра ню ком, Янам Мор да нем, 
зап ра шаў іх у Га род ню. Доб ра бы ло 
б, каб і гэ тых хлоп цаў, ак ра мя Яў ге на, 
у кні зе бы лі ўспа мі ны. Ула дзі мір Хіль
ма но віч, спа дзя ец ца, як і мы ўсе, што 
не ка лі ў го ра дзе над Нё ма нам з’я віц ца 
ву лі ца Змі це ра Кі ся ля. Га род ню ён лю біў 
і доб ра ве даў. Ён пе ра жы ваў за му зей 
Мак сі ма Баг да но ві ча, якім кі ра ва ла Да ну
та Бі чэльЗаг не та ва. А ка лі яе зволь ні лі 

з пра цы — пі саў пра гэ та ў „Ні ве” (№ 3 
за 1999 год). Хва ля ва ла Змі це ра і тое, 
што ў Га род ні ня ма бе ла ру скіх школ. 
Ён пі саў пра тое, як сту дэн ты Га ра дзен
ска га ўні вер сі тэ та пры му ша юць чы таць 
лек цыі пабе ла ру ску. Пі саў так са ма пра 
рас паў сюдж ван не ўлё так пад наз вай 
„Му жыц кая праў да” ў Га род ні, пра спар
то вапат ры я тыч ную ар га ні за цыю „Край”, 
пра апа лі тыч ных вя скоў цаў і пра суст рэ чу 
двух па ка лен няў пат ры ё таў... Пі саў ён 
шмат, ха ця гэ та бы лі не вя лі кія ар ты ку лы, 
дас ле да ван ні, па ве дам лен ні. Але пі саць 
ён умеў доб ра. І сваю спра ву лю біў.

Апуб лі ка ва ны ў кні зе і ўспа мі ны пра 
Змі це ра Кі ся ля Ва сі ля Бяз ме на і Змі це
ра Сі да ро ві ча. Па куль рых та ва ла ся вы
дан не да дру ку і гэ тых хлоп цаў не ста ла. 
А бы лі яны яш чэ зу сім ма ла ды мі...

Кніж ка „Адзін з пер шых” не вя лі кая па 
па ме ры — уся го 103 ста рон кі. Але на яе 
ба чы нах доб ра апі са ны воб раз ма ла до га 
бе ла ру ска га пат ры ё та кан ца ХХ — па чат
ку ХХI ста год дзяў. Пат ры ё та, які лю біў 
ноч і які па кі нуў гэ ты свет у са мым роск
ві це фі зіч ных і твор чых сіл. Шмат яш чэ 
мог зра біць. Але яго ві ны ў тым ня ма. Так 
пры гад ва юць пра яго Яў ген Ва па і Вік тар 
Са зо наў. Шчы ра ўспа мі на юць пра Змі це
ра і Алесь Чо бат, і Мі ко ла Та ран да.

Апош ні раз дзел кні гі — гу тар ка Ан д
рэя Мель ні ка ва з Ула дзі мі рам Кі ся лём 
— баць кам Дзі мы, зроб ле ная ў ве рас ні 
1998 го да. Гу тар ка вель мі ці ка вая і яна 
да паў няе ўсё ска за нае пра Дзі му, яго 
гра мад скую і жур на ліс ц кую дзей насць.
Ула дзі мір Кі сель быў сяб рам „Са ю за 
бе ла ру скіх пат ры ё таў”, по тым удзель
ні чаў у не ле галь ным ар га ні за цый ным 
схо дзе „Са ю за зма ган ня за не за леж
насць Бе ла ру сі”. Яго арыш та ва лі ор га ны 
НКУС у 1949 го дзе і асу дзі лі на 25 га доў 

ста лін скіх ла ге раў. По тым 
арыш та ва лі і жон ку Га лі ну 
— ма ці Дзі мы. У 1960м 
го дзе яны вяр ну лі ся ў Га род
ню, а ў 1962 го дзе ў іх на ра
дзіў ся сын Дзі ма. Ан д рэй 
Мель ні каў пры гад вае: „Кі ся лі 
бы лі людзь мі, якія збі ра лі 
і да сы ла лі да мя не „дач кі” 
ў Га ра дзен скую тур му во сен
ню 1997 і зі мой 19971998 
го да, людзь мі, у якіх я спы
ніў ся ў „воль ныя” пры ез ды 
ў Га род ню і спы ня лі ся яш чэ 
шмат якія бе ла ру сы. Заў ж ды 
ў ха це Кі ся лёў зна хо дзі ла ся 
смач ная ежа (Ула дзі мір Ада
ма віч асаб лі ва га на рыў ся 
сва імі „клец кі мі” хіт ры ка мі ап
ра цоў кі гур коў) і мес ца для 
зда ро ва га сну... Спа да ры ня 
Га лі на, спа да ры Ула дзі мір 
і Змі цер Кі ся лі бы лі свет лы мі 
людзь мі”.

Свет лыя Кі ся лі з Га род ні! 
І ча му так ра на яны па кі ну лі гэ ты свет, 
асаб лі ва Дзі ма? Той са мы Дзі ма Кі сель, 
які мац ней за ўсё і ўсіх лю біў Га род ню, 
Бе ла русь, свой на род. Ён быў — адзін 
з пер шых!..

Чы таюпе ра чыт ваю доб рую кніж ку 
пра Дзі му. За хо дзіць у гос ці стры еч ны 
брат Ан д рэй Ва жэй ка і пы тае: „А што ты 
там чы та еш?” „Кніж ку, — ка жу, — чы таю 
пра доб ра га хлоп ца з Га род ні, які ра на 
пай шоў з жыц ця”. „А што за хло пец, мо
жа я ве даў яго?”— зноў да пыт ва ец ца 
брат.

— Дзі ма Кі сель.

— Дзі ма?.. Дык гэ та мой ад нак лас
нік, мы ра зам ву чы лі ся ў га ра дзен скай 
шко ле № 13. У мя не на ват за ха ваў ся 
зды мак кла са, дзе ёсць і Дзім ка Кі сель, 
— ска заў Ан д рэй. — Я за раз пры ня су...

Брат ху цень ка па кі нуў ква тэ ру і праз 
не каль кі хві лін пры нёс фо таз ды мак пя
цік лас ні каў га ра дзен скай СШ № 13, на 
якім у пер шым ра дзе ся дзіць і Дзім ка 
Кі сель. Хто мог та ды па ду маць, што з гэ
та га пры го жа га хлоп чы ка вы рас це са
праўд ны, сме лы і шчы ры пат ры ёт на шай 
Баць каў ш чы ны.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Но вае вы дан не

Пя ты клас СШ № 13 г. Грод на, 1975 г. Дзі ма Кі сель у пер шым ра дзе трэ ці зле ва. Фо та дру ку ец ца ўпер шы ню

Пра кні гу па мя ці Змі це ра Кі ся ля

Пат ры ёт, які лю біў ноч
«ДУХ ЧА СУ» 
ЮРЫЯ 
ВЕ СЯЛ КОЎ СКА ГА
Доб ра па мя таю пры го жы со неч ны 

дзень 8 са ка ві ка 2005 го да, ка лі з-за 
хмар пра бі ва ла ся цёп лае со ней ка, 
а я праз снег на тра ту а рах цэн т ра Бе-
ла сто ка ішоў у рэ дак цыю «Ні вы», каб 
па він шап ваць жур на лі стак з Днём 
жан чын. У гэ ты дзень ад доб ра зыч лі-
ва га на мес ні ка га лоў на га рэ дак та ра 
«Ні вы» Ві та ля Лу бы ат ры маў я нез-
вы чай ны па да ру нак, а ме на ві та кні гу 
«Дух ча су» вя до ма га бе ла ру ска га дзе-
я ча Юрыя Ве сял коў ска га. Факт, кні га 
тоў стая, больш за 700 ста ро нак. Я яе 
шмат ра зоў ста раў ся пра чы таць да 
кан ца і не ўда ва ла ся. «Дух ча су» ўда-
ло ся пра чы таць у гэ тым го дзе. І ха ця 
на пі са на шмат рэ цэн зій на яе, ад нак 
і я ад ва жыў ся не каль кі слоў да даць 
ад ся бе. Вя до ма, што я не пер шы і, 
ду маю, не апош ні, які ўзяў ці возь ме 
ў ру кі гэ тую кні гу. «Дух ча су» гэ та збор 
кры тыч ных і па ле міч ных ар ты ку лаў 
аў тар ства Юрыя Ве сял коў ска га, якія 
з кан ца 1940-х га доў па 2005 год дру-
ка ва лі ся ў та кіх бе ла ру скіх ча со пі сах 
як «Аб’ ед нань не», «Зва ні ца» ці «Го лас 
ча су», якія вы хо дзі лі ў Вя лі каб ры та ніі, 
а якіх аў тар быў га лоў ным рэ дак та-
рам. Змеш ча ны так са ма ар ты ку лы 
з та кіх бе ла ру скіх ча со пі саў як «Го лас 
Ра дзі мы», «Рунь», «Бе ла рус» і мно гіх 
ін шых. Ка лі спа дар Юры Ве сял коў скі 
за раз чы тае гэ ты мой до піс, дык ад-
ра зу за ўсе гэ тыя ар ты ку лы і ўво гу ле 
кні гу «Дух ча су», я — шэ ры, зу сім не 
вя до мы і ана нім ны па эт з Пад ляш-
ша Вам, спа дар Юры, вель мі дзя кую. 
А ча му? Та му, што Вы яш чэ жы вя це 
і ў сва іх ар ты ку лах моц на аба ра ня е-
це пра ва слаўе, а так са ма згад ва е це 
пра бе ла ру саў з Бе ла сточ чы ны, якія 
так са ма шмат па цяр пе лі пе рад Дру-
гой су свет най вай ной, а так са ма пас-
ля яе. Мне вель мі спа да ба ла ся, што 
Вы ў сва іх ар ты ку лах ба ро ні це пра-
ва слаўе як ка рэн ную ве ру на Бе ла ру-
сі. Вы ма е це тыя са мыя по гля ды, як 
і я на бе рас цей скую унію, на асо бу Ка-
сту ся Ка лі ноў ска га, які ў са праўд нас ці 
ба ра ніў поль скія, а не бе ла ру скія ін та-
рэ сы. Тое ж са мае бы ло і з Ада мам 
Міц ке ві чам, які, ха ця бе ла рус і ў сва-
іх поль ска моў ных тво рах ты пу «Пан 
Та дэ вуш» ці «Дзя ды» пі саў пра Бе ла-
русь, дык са праў ды быў і за ста ец ца 
поль скім па э там, та му што пі саў на 
поль скай мо ве і дзя ку ю чы поль скай 
мо ве стаў вя до мым па э там. Тое ж са-
мае з Та дэ ву шам Кас цюш кам ці фі ла-
ма та мі і фі ла рэ та мі. Ха ця яны сы ны 
Бе ла ру сі дык ба ра ні лі поль скія ін та-
рэ сы і з гэ тым я з Ва мі па га джа ю ся. 
Адзі ным вя лі кім бе ла ру сам, які шмат 
зра біў для Бе ла ру сі, быў Фран цыск 
Ска ры на, які вы даў ад ну з пер шых 
дру ка ва ных у Еў ро пе кніг — Біб лію на 
бе ла ру скай мо ве. Спа дар Юры, я Вам 
вель мі дзя кую, што Вы так моц на ба-
ро ні це пра ва слаўе і кры тыч на пі ша це 
пра ду ша гу ба Яза фа та Кун цэ ві ча, які 
на сва іх ру ках мае мно га кры ві пра ва-
слаў ных лю дзей, ах вяр бе рас цей скай 
уніі. Вы моц на ба ро ні це пра ва слаўе та-
му, што нез дар ма Ваш пат рон свя ты 
Юры — гэ та му ча нік за ве ру Хры сто-
ву. Вы і кры ты ку е це су час ных уні я таў, 
якім пас ля Дру гой су свет най вай ны 
ў Вя лі каб ры та ніі зу сім не ўда ла ся іх 
мі сія, якую хіт ра пра ба ваў здзей с ніць 
уні яц кі бі скуп Сі по віч, яко му зу сім не 
ўда ло ся зніш чыць моц на га пра ва слаў-
на га ду ха эміг ран таў з Бе ла ру сі, якія 
жы вуць у Вя лі каб ры та ніі. Пі шу вам 
за раз та му, што ве даю, што Вы яш чэ 
жы вя це і та му Вам жа даю мно гая ле-
та і каб Вы ве кам да раў на лі да са ма-
га най ста рэй ша га бе ла ру са на све це 
— Ба ры са Кі та. Я Ва шу кні гу пра чы таў 
у цэ лас ці з вя лі кай ці ка вас цю ды моц-
ным за хап лен нем.

З па ша най Ваш чы тач
Юрый БУЙ НЮК з Бе ла сто ка
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Па доб ныя вы ні кі пры но сіць ма стац кае чы-
тан не ка зак.

Ак цёр ка Іа ан на Троц пра па на ва ла дзе цям 
з бе ла стоц кай пра ва слаў най шко лы «Каз кі 
па-свой му». Гэ та пе ра клад на пад ляш скую 
мо ву, — мо ву лю дзей ад Гай наў кі, Бель ска, 
Ся мя тыч, — су свет най кла сі кі жан ру: ка зак 
Хан са Ан дэр се на, бра тоў Грым, Шар ля Пе-
ро...

У час за нят каў яна пра чы та ла «Каз ку пра 
спя чу юю ка ра ле ву». Апо вед агу чы ла скрып-
ка ў вы ка нан ні лі цэ іст кі Эвы Кот. Каз ка на 
пры за бы тай мо ве дзя доў пра мо ві ла да слу ха-
чоў. Яны во кам г нен на раз ма ля ва лі за па мя-
та ныя воб ра зы...

Пе ра клад пад ляш скіх ка зак быў зроб ле ны 
ў чэш скай Пра зе Янам і Га лі най Мак сі мю ка-
мі. У та кі зай маль ны спо саб яны ста ра лі ся 
прыб лі зіць мо ву прод каў да чуш цы Ма ры лі. 
Та му і тая спя чая прын цэ са — ме на ві та Ма-
рыль ка!

ЗОР КА

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 45-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 18 лістапада 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Це ла ўсё цаг ло вае,
А ка са зя лё ная.
У зям лі яна ся дзіць,
Бо не мо жа ўстаць, ха дзіць.
Да яе лю боў хто мае –
За ка су штод ня ця гае.
М.....

Ад каз на за гад ку № 41: ку ні ца.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі 
Вік то рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк 

з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Каровы
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Пас п ра ча лі ся ад ной чы ка ро вы:
— Мы шчы ру ем дзе ля на шых ця ля так, для іх вы раб ля ем ма ла ко. А лю дзі? Для  іх трэ ба ад но дой-

ных ка роў. Ім не ці ка ва, якія ў нас дум кі, па чуц ці...
Па ра ўжо да біц ца са ма стой нас ці. Да вай це ўця каць — хо піць пры го ну і раб скай служ бы!
— Му у уу! — за раў лі жы вё лы.
А ад на муд рая ка ро ва, ка лі па чу ла ўсе на ра кан ні, па ду ма ла і ска за ла:
— Гэ та не так, каб лю дзі за бі ра лі ўсё ма ла ко ад на шых ця ля так і ні чо га ім не па кі да лі. На ад ва рот, 

яны до яць нас, ка лі пас ля ця лят ма ла ко за ста ец ца ў вы мі. Уза мен яны нас кор мяць і даг ля да юць. Усю 
на шу сям’ю: ка роў, бы коў, ця лят. Яны так са ма аба ра ня юць ад лю тых звя роў, ад крэп кіх ма ра зоў, ад 
пра цяг лай за су хі...

Ды праў да та кая — мы ат рым лі ва ем ад лю дзей больш, чым да ем ім та го ма ла ка...
— Му у уу! — па га дзі лі ся ка ро вы.
І ка лі зра зу ме лі за леж насць з ча ла ве кам, ак ры я лі, па бад рэ лі. 

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

    

Асен ні мі 
даж джа мі 
Асен ні мі даж джа мі за лі ло
Апош нія ча кан ні і спат кан ні,
Па жоў к лых клё наў ці хае свят ло,
Ску по га сон ца рос нае ды хан не.

I па ча ла зям ля кры ху цвяр дзець,
То сцю жа — пе ра мож ца ў па я дын ку
Ра скід вае за ры сві таль най медзь
У лу жы нах бар во выя іль дзін кі.

А по тым на ва лі ла ся на дол
Вя лі кая і бе лая бя скон цасць.
I заб лу дзіў ся кож ны мін скі дом
У по шу ках раст ра ча на га сон ца.

А твар зям лі зас не жа най не мёр т вы:
Ён змен лі вы, як по шум ба ра вы.
Там, у ба рах, аж да вяс ны ў су мё тах
Сха ва лі свае тру бы жу ра вы.

Яны іх зной дуць і яш чэ зай г ра юць,
Склі ка ю чы дзя цей, лі ству, бла кіт.
I на ўсім краі аж да не бак раю
Ма лан ка мі на бух нуць аб ла кі.

Пі мен ПАН ЧАН КА

    Сіль вія ГРЫ КА
ПШ у Мі ха ло ве

Во сень
Ідзе пры го жая, за ла тая во сень.
Ня хай чы стыя дні пры ня се,
Ня хай со ней ка цёп ла све ціць,
Гэ та га хо чуць да рос лыя і дзе ці.
У ка ля ро выя лі сточ кі 

ап ра ну ты дрэ вы,
А ў іх спя вае пту шач ка,
Га лін кі ве цер ка лы ша,
Уво сень мя ня ец ца свет.
У са дах па дае спе лая са да ві на.
Но чы даў жэ юць.
У ага ро дах спе лая ага род ні на.
Да зі мы трэ ба ўсё сха ваць!

Мы пры вык лі гля дзець каз кі і ані ма цыі на 
эк ра не кам п’ ю та ра або смар т фо на. Іх мо жам 
ук лю чыць і вык лю чыць у лю бую па ру і во-
кам г нен на пра іх за быц ца, вы кі нуць з га ла-

Каз кі па-свой му!
вы. Інакш, ка лі каз кі апа вя дае нам ма ма, ба бу-
ля, дзед... Та ды ра зам са зме стам зас вой ва ем 
па чуц ці. І ве рым у та кія каз кі як у най сап раў д-
ную праў ду, пе ра жы ва ем іх, па мя та ем...
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, 
на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 41-2018: 
Дождж, год, хлеб, ліс, род, плёт кі, эй, клён, 

Ас, брат, кран, жанр, рай, там, на, Лі, ха лас-
цяк. Хрэн, лой, крах, дзед, бра ма, край, план, 
на, ды, лёт, пас, лён, гіт, чап ля, іск ра.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Зу зан на 
Міш чук, Ка ця ры на Су рэль з Арэш ка ва, 
Дар’я Нес ця рук, Пат ры цыя Ня він ская, 
Алі вія Мі леў ская з Ор лі, Вік то рыя Гаць, 
Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Він шу ем!

Гэ тае ін тэр в’ю я на пі са ла 
на ас но ве ра ска заў май го 
баць кі — сы на бра та дзя ду-

лі Дзміт рыя.

Дзя ду ля ра сказ ваў усё гэ та 
май му баць ку, а ён ра ска заў 
мне. Ка лі б мой два ю рад ны дзед 
яш чэ жыў, я ў та кі спо саб ха це-
ла б узяць у яго ін тэр в’ю. Яго 
гі сто рыя, што ён ра біў у час вай-
ны і пас ля яе, ура зі ла мя не. Я пе-
ра ка на ная, што дзя ду ля Дзміт-
рый Вай це шык гэ та са праўд ны 
ге рой.

— Доб ры дзень, дзя ду ля! Я бя-
ру ўдзел у кон кур се і ха чу ра ска-
заць пра асо бу, якая з’яў ля ец ца 
ге ро ем. Я вы бра ла Вас. Ці Вы 
маг лі б ра ска заць мне пра сваё 
жыц цё ў час вай ны? 

— Доб ра, ра ска жу та бе пра 
вай ну. Мя не за вуць Дзміт рый 
Вай це шык, але мая сям’я і ўсе 
ў вёс цы Га бя ты на зы ва лі мя не 
Міць ка (тут дзя ду ля ўсміх нуў-
ся). Ка лі па ча ла ся вай на, мне 
бы ло 21 год. Не каль кі ме ся цаў 
паз ней мя не прыз ва лі ў ар мію. 
Ка лі ма ці аб гэ тым да ве да ла ся, 
ста ла моц на пла каць і не ха це ла 
мя не пус ціць. Ні чо га не па маг-
ло, я пай шоў у Чыр во ную Ар-
мію.

— Ці ка ва. А што бы ло по-
тым?

— Пас ля за бра лі ўсіх муж-
чын з вё скі ў Вар ша ву. Пе рад 
тым пры е ха лі ў вё ску нем цы 
і за га да лі заб раць нам свае 
рэ чы і ехаць у ін шую вё ску. 
А на шу вё ску спа лі лі. Усе сем’і 
вы му ша ны бы лі жыць у зям-
лян ках, бо не бы ло за што збу-
да ваць но вую ха ту, — ска заў 
сум ны дзя ду ля.

— А што бы ло ў Вар ша ве?

— Мы ту ды па е ха лі цяг ні-
ком. На па чат ку я не паз наў 
го ра да. Ён быў зу сім раз бу ра-
ны. 17 сту дзе ня мы выг на лі 
нем цаў з Вар ша вы. Кож на га 
дня мы пра хо дзі лі пеш шу па 
35-40 кі ла мет раў. Мы гна лі 
фа шы стаў не каль кі ме ся цаў. 
Кож ны дзень быў цяж кім. 
У па ло ве кра са ві ка, а да клад на 
16, мя не па ра ні лі ку ля мё там 
«мак сім». Да сён ня маю па мят-
ку на спі не. Не каль кі ме ся цаў 
я ля жаў у баль ні цы. Ка лі мы 
ўжо вяр та лі ся, я зноў тра піў 
у баль ні цу, гэ тым ра зам у Поз-
на ні. Толь кі пас ля двух тыд няў 
я вяр нуў ся да до му. За вай ну 
я ат ры маў мно га ор дэ наў, вось 
гэ ты за Вар ша ву, а гэ ты ад са ве-
таў.

— А што Вы ра бі лі, ка лі вяр ну-
лі ся ў род ную вё ску?

— Мож на ска заць, што не бы-
ло мя не амаль пяць га доў. Ка лі 
вяр нуў ся я з вай ны, неў за ба ве 
паз наў дзяў чы ну з Кру шы нян, 
Елі за ве ту. Мы з ёю па вян ча лі-
ся. Ра зам па ста ві лі ха ту для 
ма ці і ма іх двух бра тоў, які жы-
лі да гэ тай па ры ў зям лян цы. 

Дзед Міць ка — мой ге рой
Баць ку за мар да ва лі ка ля Бе ра ста-
ві цы, а ма іх двух бра тоў — Пят ра 
і Кос цю — пад Вар ша вай. На ма іх 
ва чах нем цы за бі лі Пят ра, а я ні чо-
га не мог зра біць, — ска заў дзя ду ля 
скрозь слё зы. — Вяр та ю чы ся да 
тэ мы, ка лі мы збу да ва лі ха ту, усе 
па ча лі там жыць. Хат ка бы ла не вя лі-
кая. Праз не каль кі га доў на ра дзі лі ся 
ў нас дач ка і сын. Сяр гей і Ва ля бы лі 
доб рыя. Хут ка вы рас лі. Але Сяр гей 
вель мі мо ла да па мёр, на сэр ца. Маг-
да, я ха чу ў ця бе пра штось ці спы-
тац ца.

— Мя не? Пы тай це.

— Ча му ты аку рат бя рэш ін тэр в’ю 
ў мя не?

— Ча му? — пы та ю ся здзіў ле ная. 
— Вы для мя не — ге рой. Вы бы лі на 
вай не, зма га лі ся з во ра гам, бы лі ра-
не ныя, па маг лі сва ёй сям’і, мно га 
пра цяр пе лі, а ў Вас да лей моц ны ха-
рак тар. Вы заў сё ды най перш ду ма лі 
пра ін шых, а по тым пра ся бе. Я за-
хоп ле на ўсім тым, што Вы зра бі лі 
і якія Вы. Я га на ру ся тым, што та кі 
ча ла век ёсць у ма ёй сям’і — ге рой на 
вай не і ў жыц ці.

Шка да, што я гэ тых слоў не маг ла 
ска заць Дзя ду лю Мі цю!

Маг да ле на Вай це шык — ІІІ клас 
Гім на зіі ў На раў цы

Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

Kat
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 — Як Вы ба чы лі бе ла стоц кі фе сты-
валь цар коў най му зы кі?

— Мы ад ра зу рых та ва лі ся з улі кам та
го, што ўзро вень кон кур су над та вы со кі, 
а якасць ха ра вой гуч нас ці ка лек ты ваў, 
якія сю ды пры яз джа юць так са ма вель мі 
вы со кая. Гэ та для нас і ці ка ва, не толь
кі сам пры езд сю ды, але і доў гі пра цэс 
пад рых тоў кі. Больш та го, са ма пра гра
ма ду хоў най цар коў най му зы кі заў сё ды 
аста віць вель мі вы со кія пат ра ба ван ні да 
якас ці вы ка нан ня, да ўзроў ню пад га тоў кі 
спе ва коў, ды ры жо ра. Та му гэ та асаб лі ва 
для нас, мы хва ля ва лі ся, доў га да гэ та га 
рых та ва лі ся і нам паш час ці ла, што мы 
зноў тра пі лі на са мае сап раў д нае свя та 
цар коў най му зы кі.

— Мне зда ец ца, што Вы пры е ха лі з 
ін шым ан сам б лем, чым тры га ды та му; 
та ды, зда ец ца, бы ло «Кан чэр ці на». 
Што ў вас па мя ня ла ся?

Так. На са мой спра ве ні чо га не па мя
ня ла ся. Про ста я кі рую тры ма ха ра вы мі 
ка лек ты ва мі: дзі ця чы хор «То ні ка», жа но
чы ка мер ны хор «Кан чэр ці на», з якім мы 
ўжо пры ма лі ўдзел у гэ тым цу доў ным 
кон кур се, а за раз я яш чэ пра цую са 
зме ша ным хо рам, які ў нас на зы ва ец ца 
Кан цэр т ны хор Мін ска га дзяр жаў на га 
ка ле джа імя Глін кі. У гэ тым хо ры на ву ча
юц ца дзе ці, якія рых ту юц ца стаць бу ду
чы мі ха ра вы мі ды ры жо ра мі. Яны на ву ча
юц ца ва ўзрос це ад 15 да 18 га доў. І для 
іх асаб лі ва ці ка ва бы ло пры няць удзел 
у та кім прэ стыж ным кон кур се. Та му для 
іх гэ та бу дзе дос вед на ўсё да лей шае 
жыц цё.

 — Ча му на зы ва ец ца зме ша ны?

— Зме ша ны ён па свай му скла
дзе, а наз ва ка лек ты ву — Кан цэр т ны 
хор. Та му што гэ ты хор пры мае ўдзел 

у шмат лі кіх кан цэр т ных ме ра
пры ем ствах, су пра цоў ні чае 
з ар кест ра вы мі ка лек ты ва мі 
ў Бе ла ру сі, а так са ма з ка лек
ты ва мі з ін шых кра ін, та кіх як 
Ня меч чы на ды ўдзель ні чае 
ў шмат лі кіх пра ек тах. Вось 
та му наз ва на ша га ка лек ты ву 
Кан цэр т ны хор Мін ска га дзяр
жаў на га му зыч на га ка ле джа 
імя Глін кі.

— Ды я па зон ва шай твор-
час ці на пэў на шы ро кі, але 
больш да клад на, якія ён ук-
лю чае жан ры.

— Мы спя ва ем усе жан ры, у якіх іс нуе 
ха ра вая му зы ка. Гэ та і ся рэд не вя ко вая 
ма но дыя, і ка та ліц кая, і пра ва слаў ная. 
І му зы ка эпо хі Ад ра джэн ня, і му зы ка 
эпо хі ба ро ка, і кла сі цызм, і ра ман тызм. 
І так са ма мы вы кон ва ем су час ную му зы
ку. Вось у прош лым го дзе мы вы сту па лі 
з дву ма кан цэр та мі ў кра каў скай і поз
нань скай ака дэ мі ях му зы кі і вы кон ва лі 
тво ры су час ных кам па зі та раў Поль ш чы 
і Бе ла ру сі, та кіх як Вой цех Від лак, Мар
цэль Ха жын скі, Аг неш ка ЗдройСу ха
доль ская, Лі дзія Зя лін ская. Ну, а бе ла ру
скія кам па зі та ры — Ігар Ян коў скі, Яў ген 
Пап лаў скі, Але на Ат раш ке віч, Ан д русь 
Яку шаў. На шай мэ тай бы ло паз на ё міць 
поль скіх слу ха чоў з су час най му зы кай 
Бе ла ру сі і са мім да ве дац ца больш пра 
су час ную му зы ку Поль ш чы. А по тым 
поль скія кам па зі та ры пры яз джа лі да нас 
у Бе ла русь і мы ла дзі лі су мес ны твор чы 
пра ект; му зы ка гу ча ла ўжо ў Мін ску. Та
му мы вель мі за ці каў ле ны ў куль тур ным 
аб ме не, так як я лі чу, што на шы на ро ды 
не па рыў на звя за ны ад ны мі ка ра ня мі 
і та кое зна хо джан не на шых кра ін про ста 
аба вяз вае нас ве даць куль ту ру су сед ніх 
кра ін і дзя ліц ца, зна ё міць са сва ёй куль
ту рай на шых сяб роў, на шых су се дзяў. 
Та му для нас гэ та вя лі кі го нар мець та
кую маг чы масць.

— Гі сто рыя гэ та ўсё ж та кі пра ні-
кан не ма ста цтва. Ска жы це яш чэ, ці ў 
ва шым рэ пер ту а ры толь кі кла січ ная му-
зы ка, ці ёсць яш чэ і больш лёг кія жан-
ры: эст рад ны ці фаль к лор ны?

— Фаль к лор ны так. Мы вы кон ва ем 
ап ра цоў кі бе ла ру скіх на род ных пе сень, 
асаб лі ва мы ад да ём пе ра ва гу ці ка вым 
пра фе сі я наль ным ап ра цоў кам бе ла ру
скіх на род ных пе сень, на пры клад, якія 
пі ша Але на Ат раш ке віч. Так са ма мы спя
ва ем кры ху джа за вай му зы кі, ап ра цоў кі 

аф рааме ры кан скіх пе сень, спі ры чу эл. 
Але ас ноў ны ў нас ухіл усё ж у ака дэ міч
ную му зы ку, сур’ ёз ную, пра фе сій ную, 
та му што на шы спе ва кі гэ та бу ду чыя 
пра фе сі я на лы, бу ду чыя ды ры жо ры. І, 
ка неш не, для нас вель мі важ на, каб яны 
ас вой ва лі сваё ра мя ство, сваю пра фе
сію і бы лі сап раў д ны мі пра фе сі я на ла мі 
сва ёй спра вы.

— Дзя кую сар дэч на. А мо жа ад ся-
бе Вы неш та ха це лі б ска заць, та ко му 
па пу ляр на му чы та чу, не а ба вяз ко ва з 
му зыч ны мі ве да мі.

— Я ўпэў не ны, што ха ра вая му зы ка, 
гэ та, папер шае, адзін з даў ней шых 
жан раў му зыч на га вы ка наў ства. І я ўпэў
не ны, што гэ ты жанр бу дзе толь кі рас ц ві
таць, та му што ён аб’ яд ноў вае лю дзей, 
ён ня се не толь кі му зы ку, але і сло ва. 
Ён дае маг чы масць ства раць вы со ка
ду хоў ныя тво ры ра зам; і гэ та вя лі кае 
шчас це. Та му, ка лі мы аб’ яд ноў ва ем ся, 
ка лі ў нас ёсць маг чы масць яш чэ ра зам 
па гля дзець, па зна ёміц ца з дру гі мі кра і
на мі, вы сту піць пе рад слу ха ча мі, то гэ та 
вя лі кае шчас це. Та му я ўпэў не ны, што 
важ ныя спе вы ў хо ры, не а ба вяз ко ва пра
фе сій ным, так са ма вель мі важ на, каб 
раз ві ва ла ся і са ма дзей нае ма ста цтва. 
Хор гэ та ра дасць, гэ та ра дасць зно сін 
і су стрэч друг з дру гам, су стрэч з вы со
кім ма ста цтвам. Та му хо чац ца па жа даць 
усім, каб гэ та ма ста цтва дак ра на ла ся да 
сэр цаў чы та чоў ва шай га зе ты.

— Дзя кую. І мож на ска заць, што ха-
ра вая му зы ка аб’яд ноў вае ду шы — гэ-
та ж фе сты валь пя ю чай ду шы...

— Так. Я лі чу, што вель мі вя лі кае 
шчас це для го ра да Бе ла сто ка, што ў ім 
ла дзіц ца та кі са праўд ны му зыч ны фо рум. 
Та му, што ар га ні за та рам гэ та га цу доў
на га фе сты ва лю ўда ец ца аб’ яд ноў ваць 
та кія вы дат ныя твор чыя ка лек ты вы. І дае 
маг чы масць жы ха рам гэ та га го ра да, 
гас цям гэ та га го ра да па чуць цу доў ную 
му зы ку, ра скош ную му зы ку, у якой ёсць 
ад бі так сап раў д най глы бін най ду хоў нас
ці. І ду хоў насць, якая дай ш ла да нас у Біб
ліі і са мі тэк сты, якія пак ла дзе ны ў ас но ву 
гэ тых тво раў, гэ та ўжо сап раў д нае цу да 
для нас. Та му він шую ўсіх жы ха роў і гас
цей Бе ла сто ка з та кім цу доў ным тво рам 
і жа даю, каб і на да лей гэ та рас ц ві та ла 
і ла дзі ла ся яш чэ мно гамно га га доў.

— Вя лі кае Вам дзя куй.

vГутарыў Аляксандр ВЯРБІЦКІ

Хор гэ та ра дасць
Раз мо ва з Аляк се ем СНІТ КО, ды ры жо-
рам Кан цэр т на га хо ру Мін ска га дзяр жаў-
на га му зыч на га ка ле джа імя Глін кі, які 
сё ле та ўдзель ні чаў у XXXVII фе сты ва лі 
цар коў най му зы кі ў Бе ла сто ку.

Два сэр цы
Два сэр цы
ні бы ад ноль ка выя

ад нак роз ныя.

Ад но, як агонь,
дру гое як лёд.

Два сэр цы –
дзве не вя до мыя.

Да вай спа лім ус па мі ны
аж сі ваю гры вай
дым зак ру жыц ца.

Мо аш час лі вім дні
аб лі тыя слязь мі,
пе ра поў не ныя ўзды хам.

Ці ляг чэй сэр цам жыць бу дзе?

Шчас це
Хві лі на шчас ця –
яна стру ной
ня бач най аса ло ды.

Што ж для шчас ця трэ ба?

Ак ра ец не ба
каб зня во ліц ца хва ро бе.
Яна ў нас, для нас
у на шай зям ной зня мо зе.
Га рыць жа дан нем пал кім
і рас п ра нае на ма ро зе.

Ку пал ле
У Ку паль ную ноч
стаць бы мне
тва ёй квет кай па па ра ці
каб аш час лі віць што дзён нае жыц цё,
каб выг наць з га рот на га сэр ца
жур бот ныя дум кі
што сце люц ца па ву цін нем
па ляс ных ім хах,
каб у кроп лях вя чэр няй ра сы
што сплы ва юць са мо тай з ва чэй,
сха піць пры ваб насць но чы
і зас вя ціц ца свет ляч ка мі
у тва іх за ка ха ных ва чах.

***
Сце лец ца снег
пу хо вай пя ры най,
сня жын кі кру жаць
у тан цы з вет рам.
Свят ля наю да ро гай,
бе лай чыс ці нёю
у цар к ву вя дзе
мя не зі ма пры га жу ня
дзе звон як сэр ца б’е,
дзе кры ні ца ве ры вып лы вае,
ду ша свя чой па лае.
Так хо чац ца спаз наць мне
тую даб ры ню ня бес ную
па да ра ва ную Бо гам.
Я доб ра знаю,
мне бліз ка да яе,
я пры кан цы зям ной да ро гі,
а на да мною
зор ка з ху та ра зас ве ціць.

***
Пча лі на ру піц ца
у дух мя ным во да ры
вяс ны,
пад бі рае квет кам
са лод кі па ца лун как.

Ка лі сля зой
свя чы

ад п лы вуць гра хі
з ду шы

на ста не мой
сві та нак.

Вершы 
Жэні Мартынюк
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П
а між Га рад ком і вё скай Ме ляш кі, 
што раск ла ла ся на ста ра жыт ным 
гру дзе, больш як паў ста год дзя та
му бы ла мок рая да лі на, ка жуць, 

мо жа і во зе ра. За ста до ла мі гэ тай доў
гай вё скі вы сяц ца два та ям ні чыя кур га
ны, якія тут на зы ва юць „мо гіл ка мі”. Пра 
гэ тыя «мо гіл кі» ўжо ўспа мі на юць но выя 
ме ляш коў скія дзе ці, што пры е ха лі сю ды 
жыць з баць ка мі, якія ўпа да ба лі са бе 
вё ску на ўскра і не Кны шын скай пуш чы. 
Тое во зе ра ўя віць ня цяж ка — хо піць 
узаб рац ца на тыя „мо гіл кі” і ма ем па на ра
му як па люст ры ва ды, — аж да ззян ня 
га ра доц кай цар к вы. З кры ніц ве да ем, 
што ўся ва ко лі ца ме ла да чы нен не да 
ста ра жыт на га ро ду Хад ке ві чаў. Ры гор 
Хад ке віч за зем лі ка ля мя стэч ка Ва сіль
ка ва, якія пе ра даў ка ра лю, ат ры маў ад 
Сі гіз мун да Аў гу ста 22 са ка ві ка 1567 г. 
вё скі ка ля Га рад ка — Бе ля ві чы, Суп
расль Мсці бо гаў скую (сён ня За рэ ча ны) 
і Ме ляш кі.

Ме ляш кі, пер шую вё ску на Бе ла сточ
чы не, дзе па абод вух ба ках ву лі цы пак ла
лі тра ту а ры, ка лісь усе пры бі ра лі гур том 
пад свя ты — цар коў ныя і Пер ша маі. 
За мя та лі дзер ка ча мі і брук, і тра ту а ры. 
Ця пер зрэд час ка ро вы лю бяць прай с ці ся 
як раз не па бру ку, а па ход ні ку. І не вель
мі ка му ёсць так са лід на прыб раць сля ды 
іх няй на ту раль най дзей нас ці. Ды і зрэд
час па яў ля ец ца тут ка ро ва. «О, ка лісь 
мы, ма лыя, вы га ня лі ка роў на па шу, на 
вы га ны, і пас ві лі ў ка лей цы, — ка жа Мір
ка Ан та но віч, ад ро ду Ка стэн цік, ця пер 
з Га рад ка. А пад Сплен не ў Ме ляш ках 
заў ж ды — баль! Пры сла ву тых кры жах, 
што па ста ві лі і раз ма ля ва лі сяб ры „Зор
кі”, ба цюш ка слу жыў ма ле бен. За ўсіх 
жы вых ме ляш коў цаў, якіх у апош ні час 
пе ра ста ла ўбы ваць. А гу ляць яны і лю бі лі, 
і лю бяць. Толь кі ча ка юць на го ды, ней ка га 
свя та, каб па ча ста вац ца і пас мя яц ца ра
зам... Але гэ тых кры жоў, што з Лё ні кам 
Та ра сэ ві чам (яго ная ма ма ад сюль) раз
ма лёў ва ла «Зор ка». Стух лі ко ле ры ікон 
на іх, і ўра чы ста іх спа лі лі, а па ста ві лі но
выя... А па ся род вё скі, пры кра ме — свят
лі ца. Тут саб рац ца трэ ба ўсім, хоць Мар
та Ге ра сім чук у пер шы мо мант ка за ла: 
„Не пай ду я на ге ры ят рыю!” Вя до ма, ка го 
ме ла на дум цы бе ла стоц кая дзеў ка, якая 
ўсё ж заг ля не пас ля на но вую ім п рэ зу. 
Ця пер яна ма ці і са сва ім му жам пе ра
ня ла баць коў скую ха ту, дзе звы чай на 
жы ве яе дзядзь ка Ан д ру ша, бу даў нік, які 
да яз джае што дзень на пра цу ў Бе ла сток; 
на сва ёй ма шы не, бо ж аў то бу сы сю ды 
не хо дзяць. А быў ка лісь аў то бус про ста 
з Бе ла сто ка ў Ме ляш кі, быў яш чэ та кі, 
што ехаў у Вей кі, і з Бе ля віч трэ ба бы ло 
іс ці з паў та ра кі ла мет ра ў вё ску па ся род 
па лёў, аз доб ле ных бе тон ным «стоў н хен
джам» пас ля пэ ге э раў скіх пад мур каў. 
А ў той свят лі цы, дзе дзе ся ці год дзя мі 
друж на і з фан та зі яй гу ля лі ста рыя і ма
лыя ме ляш коў цы, сён ня мы спа ты ка ем ся 
на за вяр шэн ні пра ек та са цы ё ла гаў і куль
ту раз наў цаў Каі Кой дэр і Мі ха ла Дэм ска
га (яго ма ма ро дам з Бе ля віч) — «Ме ляш
кі ка лісь»... І яны так са ма пе ра ся лі лі ся 
з Вар ша вы пад Крын кі, а іх ні сын Ясь 
стаў вы ву чаць бе ла ру скую мо ву.

— Для вё скі доб ра зра бі лі, як тую свят
лі цу га ра доц кая куль ту ра ад ра ман та ва ла, 
мо ладзь ёсць, бу дзе ка му гу ляць. Ужо па 
на шым па ка лен ні бу дзе меў хто нас за
сту паць. Каб гэ та ніц не згі ну ла, — ка жа 
Ко ля Ка стэн чык, сён ня не та кі га вар кі, як 
заў сё ды. — Ве да еш, коль кі ме ляш коў цаў 
з аль бо ма Паў лі ка Грэ ся ня ма ўжо жы вых? 
Мо жа з двац цаць ча ла век, мо жа больш. 
Фа ня Ба ро да пер шая па мер ла, яш чэ як ён 
аль бом ра біў. Яш чэ на яе вась мі дзе ся ці год
дзе кры ху ра ней уся вё ска гу ля ла ў ста рой 
свят лі цы. Ча ла век не ёсць веч ны. Тут у нас 
цёт ка што ка ля ду ба жы ла — да ста га доў 
да цяг ну ла, але ўжо ў Бе ла сто ку жы ла. Во 
Вер ка Ля віц кая па мер ла ў 97 га доў, тая, 
што іг ра ла ро лю зна хар кі ў «Крэ са вай ба
ла дзе». З Ка стэн чы каў ужо я адзін за стаў
ся. З май го ра дзін на га аль бо ма най больш 
здым каў на сай це «Mie lesz ki — Ме ляш кі», 
што на фей с бу ку.

Так, о, га ва ры лі:
— Ко ля, ці ты спа дзя ваў ся, што бу дзе 

тут столь кі дзя цей?

— Мно га па куп ля ла ў нас хат. Ды яны 
ўсе — ка то лі кі.

— У Ме ляш ках заў сё ды мож на бы ло 
га ва рыць пасвой му. І ма лыя, і ма ла дыя 
ве да лі мо ву...

— Што пана ша му ма ла тут га во рыц
ца? — Вік тар Ло тыш, ста ры сол тыс упэў
не ны: — Гэ та са мі мы ў гэ тым ві на ва ты. 
Бо па між са бою га во рым пасвой му, 
а да дзя цей — паполь ску. Не па ла га ец
ца нам, лю дзям, ка то рыя згэ туль...

— А ці мы так доб ра зна ем гэ ты бе ла
ру скі? Я ву чы ла ся ў па чат ко вай шко ле, 
— ка жа Ве ра Тра хім чык. — Ру скай то 
лепш ва ло даю.

— Не, не. Мы ж ма ем наш свой скі, 
на ту раль ны язык, — мяр куе дзядзь ка 
Вік тар.

— Па я ві ла ся з дзе вят нац цаць но вых 
ра дзін, што вы аб гэ тым ду ма е це?

— Гэ та ўсё ка та лі кі. Ча го тут шу ка
юць? Шу ка юць, дзе тан ней ку піць.

— Ка лісь ці ў нас ка то лік быў Бро нак, 

Дам б роў скі, Брон ка ва Ган на жы ла хі ба 
сто лет. Яна двац цаць пер шы роч нік, 
ужо жы ла ў Нін кі, у дач кі. На шай ма ме 
ішоў 94 год, бы ла пры па мя ці, мо жа каб 
та го раз руш ні ка не ўста ві лі, то яш чэ жы
ла б... — мяр куе яго жон ка Лі ля.

— Па куль ту ры трэ ба, каб след за
стаў ся, — ка жа па ні Ве ра. — У нас шмат 
здым каў ста рых бы ло, пы та ю ся ў ма мы: 
хто на іх, а яна ні ко га ўжо не маг ла рас
паз наць. Ста расць...

— Гэ ту ха ту Ва сі лё ву — ха та ну мар 
37 — ку піў з Эл ка ча ла век, за гра ні цаю 
ро біць. Ужо 19 но вых сем’ яў па ся лі ла ся 
ў Ме ляш ках, дзве толь кі што, — ка жа 
Сяр гей Гос цік. — Зу сюль іх па на яз джа
ла. І не спад ка ем цы, а про ста па куп ля лі. 
Ма ла дых іх мно га. І не так каб на ле та, 
на да чы ха ты куп ля лі, а про ста жы вуць. 
Ад на дах та ры ца, дру гі ў вай ско вас ці... 
Тут ка ля ду ба — Мар цін чык. Па ста ян на 
жы ве, мае двое дзя цей, са ма хо ды пра
дае, куп ляе. Та кое мес ца для жыц ця 

знай ш лі. Ка жуць, спа кой на ў нас. Хут чэй 
да Бе ла сто ка да е дзеш, як це раз увесь 
Бе ла сток пра е дзеш. Са ма хо дам на пра
цу едуць, бо ра ні цай аў то бус не едзе. 
А вяр нуц ца — то да Га рад ка. Ка лісь пэ
ка эс да яз джаў сю ды па поў д ні, ды знес лі 
яго. Але са ма хо дам мно гія ез дзяць, заў
ша хтось пад вя зе.

Ан д ру ша Пя тэль скі пры нёс свой хат
ні аль бом з фа таг ра фі я мі. Мно гія з іх 
так са ма апы ну лі ся на ме ляш коў скім 
сай це. Хто яго вя дзе? Адзін хло пец 
з ма май. Лю дзі да вя ра юць, да юць ся
мей ныя здым кі, пі шуць. А ёсць та кія, 
што пры са беч ва юць да сяг нен не, кра
дуць фот кі, ства ра юць свае ста рон кі 
пра Ме ляш кі. Лю дзі па ста рон нія, або 
і тыя, хто хо ча вяр нуць са бе па мяць 
пра род ную вё ску, не ве да юць, ка то ры 
з тых сай таў са праўд ны. А да юць свае 
ся мей ныя, са мыя да ра гія здым кі, пад ма
ля ва ныя фо ты ма ла да джо наў, і кож ны 
мо жа ўвай с ці на сайт, раз га даць хто на 
здым ку, рас сак рэ ціць праў ду. А што тое 
«ро до»? Сён ня, вось, Кая так са ма па каз
вае фільм, і не пад пі са ны ён, пра вы ні кі 
іх няй пра цы ў збі ран ні ўспа мі наў і час 
дзя цін ства ў на ва коль ных вё сках. На 
сця не выс веч ва юць фільм, дзе жан чы на 
з Ялоў кі ра сказ вае пра ка лісь няе жыц цё, 
гле да чы, якіх саб ра ла ся столь кі, як у най
леп шыя ча сы, мес цаў на ла вах і крэс лах 
не ха пае, жы ва рэ а гу юць: «Праў ду ка жа! 
Так ка лісь бы ло! А га во рыць яна пана
раў чан ску!» Што тут за сак рэч ваць, хто 
вы сту пае, су сед ка ж, што тыя но ва еў ра
пей цы па на вы ду моў ва лі!»

— Пас ля пер ша га пе ра пі су ў 1921 
го дзе вё ска Ме ляш кі ў Бе ла стоц кім па ве
це на ліч ва ла 50 хат і пра жы ва лі ў ёй 292 
ча ла ве кі. Амаль усе жы ха ры, лі кам 291 
асо ба, дэк ла ра ва лі пра ва слаў нае ве ра
выз нан не, а адзін ча ла век на зваў ся бе 
бе скан фе сій ным. Усе жы ха ры дэк ла ра
ва лі та ды бе ла ру скую на цы я наль насць. 
Не «ту тэй шую». А ця пер тут як з на цы я
наль нас цю? Як га во раць у Ме ляш ках?

— Па я ві ла ся мно га сем’ яў з ма лы мі 
дзець мі. Ці бу дуць умець га ва рыць пабе
ла ру ску? Ой, хі ба не. Тут мно га з Ма зур 
пры е ха ла, між ін шым з Гі жыц ка. Ёсць 
і з То ру ні, — ка жа Кры ся Пя тэль ская. 
— Тут шмат лю дзей умі ра ла, ма ю чы сто 
га доў. Лі да Гос цік, ба ба Лю ба Ла віц кая, 
Ве ра Ля віц кая, ба ба Ма ры ся... Доб рае 
мес ца на жыц цё. Дзе тут уба чыш са ма
ход — у кан цы вё скі ўсю ды лес, усю ды 
све жае па вет ра. Ня ма якойсь фаб ры кі. 
Бру ка ван ка, як ка лісь, праз усе Ме ляш
кі. Ха це лі ра біць ас фальт. Ка жу: наш то 
той ас фальт, каб смяр дзе ла ас фаль
там? Бру ка ван ка — хут ка не пап руць! 
А ў на шай бы лой шко ле на ват бы ла 
спро ба зра біць фаб ры ку... іта льян ска га 
абут ку. Ні чо га не вый ш ла, ніш чэе, хоць 
ты плач. Ка бе ты заў сё ды тут ак тыў ныя 
бы лі.

— Ця пер, вось не так, як ка лісь бы ло, 
— ка жа сол ты ска Ле а ні ла Ла віц кая, што 
пры нес ла ў свят лі цу са лод кі па ча сту нак. 
— Не так друж на.

Ці бу дзе ка ліне будзь «як ка лісь?» 
Як ка лісь, па куль жы лі ся стра Яну ка Да

Мар кот ныя зор кі ўспа мі наў 
у Ме ляш ках

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

працяг11
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р
80 га доў з дня гібелі

Уладзіміра Тэраўскага
Бе ла ру скі кам па зі тар, ха ра вы ды ры жор, 

фаль к ла рыст Ула дзі мір Тэ раў скі, які ста яў 
ля вы то каў ства рэн ня на цы я наль най опе
ры i на цы я наль най му зыч най шко лы, на ра
дзіў ся 23 лі ста па да 1871 го да ў мяс цо вас ці 
Ра ма на ва на Случ чы не. Быў ма лод шым сы
нам у сям’і пра ва слаў на га свя та ра Ва сі ля 
Тэ раў ска га, які слу жыў на ста я це лем хра ма 
ў Ра ма на ве і кі ра ваў цар коў ным хо рам.

Ула дзі мір Тэ раў скі ў 1889 г. скон чыў 
Слуц кае ду хоў нае ву чы ліш ча. Ву чыў ся 
ў Мін скай епар хі яль най се мі на рыі. У 1892
1895 гг. слу жыў у вой ску. Пас ля дэ ма бі лі за
цыі — дзяр жаў ны кан т ра лёр Лі ба ваРо мен
скай чы гун кі. З 1897 г. пра ца ваў на Ураль
скіх за во дах гра фа Стро га на ва, слу жыў рэ
ген там, на стаў ні кам у Пер м скай гу бер ні. На 
Ура ле кі ра ваў ама тар скі мі ра бо чы мі ха ра мі 
на чы гу нач ных за во дах і спя ваў у хо ры, у рэ
пер ту ар яко га ўва хо дзі лі і бе ла ру скія пес ні. 
З 1900 г. су пра цоў нік Мін ска га ад дзя лен ня 
дзяр жаў на га бан ка. З 1901 г. кан цы ляр скі 
чы ноў нік кан т роль най па ла ты, ад на час на 
на стаў нік спе ваў і гім на сты кі Гу бер н ска
га па пя чы цель ства дзі ця чых пры тул каў. 
У 1904 г. пры зна ча ны пса лом ш чы кам Мін
ска га ка фед раль на га са бо ра і па моч ні кам 
рэ ген та Мін ска га ар хі рэй ска га хо ру. По тым 
пса лом ш чык цар к вы Ма рыі Маг да ле ны, на
стаў нік спе ваў Мін ска га пры ход ска га ву чы
ліш ча. Быў сяб рам Бе ла ру скай аса цы я цыі 
ства раль ні каў ма стац кіх тво раў.

У лі пе ні 1914 г. ства рыў адзін з пер шых 
бе ла ру скіх ха ра вых ка лек ты ваў — Мін скі 
бе ла ру скі хор, які ў 1917 г. увай шоў у склад 
Пер ша га Бе ла ру ска га та ва ры ства дра мы 
і ка ме дыі, уз на чаль ваў яго му зыч ную част
ку. Су пра цоў ні чаў з ма стац кай тру пай „Бе
ла ру скі на род ны тэ атр” Фран ціш ка Алях но
ві ча. Браў удзел у ар га ні за цыі куль тур наас
вет на га ася род ка пры „Бе ла ру скай хат цы”. 
Вы сту паў пе рад дэ ле га та мі з’ез да бе ла ру
скіх пар тый і ар га ні за цый у лі пе ні 1917 г. 
Уво сень 1919 г. па зап ра шэн ні Усе ва ла да 

Іг на тоў ска га пра ца ваў вык лад чы кам Мін
ска га пе да га гіч на га ін сты ту та.

У 19181919 гг. кі ра ваў ха ра вой ка пэ лай 
у Бе ла ру скім са вец кім тэ ат ры, ува хо дзіў 
у склад Та ва ры ства пра цаў ні коў бе ла ру ска
га ма ста цтва. 19 ве рас ня 1919 г. у Мінск 
пры е хаў Юзаф Піл суд скі. З той на го ды 
ў мін скім га рад скім тэ ат ры ад быў ся спек
такль, у якім вы сту паў і хор Тэ раў ска га, ён 
за спя ваў пес ню на верш Ма ка ра Краў цо
ва „Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі”, якая 
на афі шах бы ла паз на ча на як „бе ла ру скі 
гімн”.

Улет ку 1920 г. арыш та ва ны поль скі мі 
ўла да мі ў Асі по ві чах за вы ка нан не „кра
моль ных” пе сень, пры ім быў зной дзе ны 
рэ валь вер. Пас ля ўтва рэн ня Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га тэ ат ра яго га лоў ны хор май
стар. У 19191920 гг. — сяб ра Ча со ва га 
Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі тэ та ў Мін
ску. Пра ца ваў лек та рам на на стаў ніц кіх кур
сах. Скла даў спеў нік для бе ла ру ска га вой
ска, які вый шаў асоб най кніж кай у 1921 г. 
(„Бе ла ру скі спеў нік з но та мі на тры га ла сы 
па вод ле на род ных ме ло дый”). На ступ ная 
кні га — „Бе ла ру скі лір нік”, вы да дзе на Змі це
рам Жы лу но ві чам у Бер лі не ў 1922 г. Праз 
4 га ды ў Мін ску вый шаў яш чэ „Вай ско вы 
збор нік”.

Пер шы раз са ве ты арыш та ва лі Тэ раў ска
га з жон кай у ве рас ні 1921 г. Пас ля выз ва
лен ня ў траў ні 1923 г. кі ра ваў роз ны мі ха ра
вы мі ка лек ты ва мі. Пры маў удзел у ра бо це 
му зыч най сек цыі Ін бел куль та. У 1930 г. 
рас фар ма ва лі хор Тэ раў ска га пры Бел
дзяр жу ні вер сі тэ це, а ў 1931 г. яго зволь ні лі 
з пра цы ў БДТ1, зві на ва ціў шы ў на цы я нал
дэ мак ра тыз ме. Жыў у бед нас ці, слу жыў 
пса лом ш чы кам да 1933 г. у цар к ве ў Пя рэс
пе. Рэ гент цар коў на га хо ру Мі ка ла еў ска га 
са бо ра ў Мін ску. Арыш та ва ны НКВД як 
„агент поль скай раз вед кі”. Рас ст ра ля ны 10 
лі ста па да 1938 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Амаль дзе сяць га доў та му „Ні ва” пі са
ла пра ўні каль ную з’я ву ў Бай нэ це. Та ды 
ў ім уз нік сайт так зва на га лі та ра тур на га 
ра дыё. За пі сы вер шаў і апа вя дан няў раз
на стай ных бе ла ру скіх па э таў і пісь мен ні
каў з та го ча су мож на бы ло па чуць за пі
са ны мі га ла са мі гэ тых твор цаў.

Звы чай на, да лё ка не кож ны па доб ны 
пра ект жы ве доў га. Мно ства тых, пра якія 
бы ло гуч на за яў ле на на па чат ку, по тым 
зыш лі ў ня быт, не па кі нуў шы пас ля ся бе 
на ват па мя ці. У вы пад ку з „Лі та ра тур ным 
ра дыё”, якое мес ці ла ся ў ін тэр нэ це па 
ад ра се http://lit ra dio.oko.by, та ко га не ад
бы ло ся, але не ка то рыя зме ны там ме лі 
мес ца.

Пас ля та го, як мі ну ла сем га доў з мо
ман ту ўзнік нен ня ра дыё, яго сайт зай меў 
ін шы ды зайн і, што най больш важ на для 
по шу ку пар та ла — но вы ад рас у ін тэр нэ
це. Ця пер „Лі та ра тур нае ра дыё” мес ціц ца 
па ад ра се http://lit ra dio.by. З яго най га
лоў най ста рон кі знік рас по вед пра тое, 
што з ся бе ўяў ляе пра ект, як і тоесёе 
пра аў тар скія пра вы. Не ста ла па дзе лу на 
руб ры кі. Ця пер ка ры сталь ні ка су стра кае 
га лоў ная ста рон ка, па дзе ле ная на дзве 
част кі. У пер шай мес цяц ца анан са ва ныя 
спа сыл кі на гу ка вы файл з за пі сам та го 
ці ін ша га тво ра, а на дру гой, пра вай, пад 
наз вай „Фа на тэ ка” да ец ца ал фа віт ны пе
ра лік аў та раў, чые вер шы ці апа вя дан ні 
мож на прас лу хаць на „Лі та ра тур ным ра
дыё”.

У 2015 го дзе, ка лі ад быў ся рэ ды зайн 
сай та, яго ства раль ні кі лі чы лі, што гэ тыя 
зме ны зро бяць пра ект больш пры ваб
ным і за пат ра ба ва ным. Ба за аў ды ё за пі
саў бы ла пе ра не cе на на So un d C lo ud. Да 
та го ча су змя ніў ся кі раў нік сай та, які яго 
ства рыў — Па вел Ан ці паў. У 2013 го дзе 
на яго мес ца прый ш ла па эт ка На ста Ман

цэ віч, а з 2014 го да ку ра та рам пра ек та 
стаў па эт і му зы кант Улад Лян ке віч.

„Ка лі я па чаў зай мац ца ра дыё, усё 
па ча ло мя няц ца. Па га дзі це ся, што не
маг чы ма лю біць твор часць ста пя ці дзе
ся ці ча ла век ад ноль ка ва. У нас мож на 
знай с ці рэ чы, да якіх рэ дак тар ста віц ца 
не ад наз нач на. Бы вае та кое, што кні гу 
аў та ра я на сва ім ста ле не пак ла ду, але 
прыз наю, што гэ та му сіць быць у эфі ры. 
Ня рэд ка да во дзіц ца пры маць няп ро стае 
ра шэн не: вар та ці не раз мяш чаць та го ці 
ін ша га твор цу. Але мы рас цем, ця пер кар
ці на ўжо знач на менш пад па рад ка ва ная 
ад ной гу ста вай лі ніі. Бы вае, што аў та ры 
са мі пра па ноў ва юць свае тво ры, але звы
чай на я сам звяз ва ю ся з пісь мен ні ка мі. 
Усе зболь ша га па га джа юц ца, но сам не 
кру цяць”, — рас па вёў Лян ке віч у 2015 го
дзе сай ту „Ме ды як ры ты ка.by”. Па вод ле 
яго, на сай це „Лі та ра тур на га ра дыё” за
раз пе ра ва жае па э зія.

„Літ ра дыё” — гэ та ар хіў. Вель мі істот на 
тое, што пісь мен ні кі са мі чы та юць свае 
тэк сты. Ка лі чы та еш не чый твор, чу еш 
толь кі аса бі стыя ін та на цыі. Але ці ка ва па
чуць, як гэ ты тэкст чы тае сам аў тар! Для 
мя не бы ло шмат не ча ка ных мо ман таў, 
ка лі я па раў ноў ваў сваё чы тан не тво ра 
з агуч ван нем яго аў та рам. Тое, што зда
ва ла ся гуч ным, раз лі ча ным на ста ды ё ны, 
вы яў ля ец ца ка мер ным і аса бі стым, а тое, 
што зда ва ла ся ін тым ным, раск ры ва ец ца 
з ін ша га бо ку”, — ка жа Лян ке віч.

На жаль, не ўсё зме ны, звя за ныя з рэ
ды зай нам сай та, пры вя лі да па ляп шэн
ня. Так, за пі са ныя гу ка выя фай лы не 
да та ва ны, з ча го не маг чы ма да ве дац ца, 
ка лі яны бы лі зроб ле ны. Так са ма не вя до
ма, якія за пі сы да да лі ся на сайт апош нім 
ча сам і ці да да ва лі ся ўво гу ле.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

У чац вер, 4 каст рыч ні ка, 
у бан кет най за ле „Ма-
эст ра” ў Ор лі ад бы ла ся 

ўра чы стасць уру чэн ня ме да-
лёў 50-год дзя з дня шлю бу. Па-
ры юбі ля раў, а так са ма і адзі-
но кія, без па ры, ды неш мат лі-
кія сем’і суст рэ лі ся з ула да мі 
Ар лян скай гмі ны. Бы лі хва ля-
ван ні, бу ке ты кве так, су ве ні ры, 
шам пан скае і са лод кі бан кет 
ды су поль ны зды мак.

У Ар лян скай гмі не (так як і ў ін шых) з го
ду ў год мен шае лік на сель ні цтва. На дзень 
4.10.2018 г. у цэ лай гмі не пра жы ва ла (на 
па ста ян най і ча со вай пра піс цы) толь кі 2863 
асо бы; дзе ля па раў нан ня: у 1998 го дзе — 

3967 асоб, а го дам да та го 4091 ча ла век, 
ды ў са мой Ор лі жы ло пад дзве ты ся чы 
жы ха роў. У гмі не боль шасць на сель ні цтва 
скла да юць па жы лыя лю дзі, у іх лі ку шмат 
вась мі дзе ся ці год каў. Су жон стваў, якія 
су поль на пра жы лі больш за пяць дзя сят 
га доў, шмат. І тут вар та пад к рэс ліць, што 
ра ней шыя па ка лен ні не прак ты ка ва лі раз
во даў, на ват ка лі бы лі пе ры я ды се па ра цыі. 
Усе гэ тыя лю дзі прай ш лі г.зв. на ту раль ную 
се лек цыю, рас лі яны ў цяж кіх умо вах, ка лі 
ме ды цы на бы ла на ні жэй шым чым сён ня 
ўзроў ні і з іх вы жы ва лі най з да ра вей шыя. 
Ад нак у ся мей ным су жыц ці не ўсім су джа
на да ча каць за ла то га юбі лею.

На сё лет няе ме ра пры ем ства Уп ра ва Ар
лян скай гмі ны па да ла за яў кі на ўша на ван
не пят нац ца ці пар. Што ці ка вае: роў на па 
ва сям нац цаць пар бы ло ў 2005, 2006, 2008, 

2009, 2010 і 2016 га дах. На суст рэ чу з’я ві ла
ся толь кі дзе сяць пар.

Пас ля выс лу хан ня ка рот ка га фраг мен та 
«Вя сель на га мар ша» Мен дэль со на да юбі
ля раў звяр нуў ся войт Пётр Сэль ве сюк:

— Да стой ныя юбі ля ры, ша ноў нае спа
дар ства! Перш за ўсё дзя кую за пры няц це 
зап ра шэн няў на сён няш нюю ўра чы стасць. 
Юбі лей 50год дзя гэ та час пад вя дзен ня 
та го, што бы ло і так са ма пла наў на бу ду чы
ню. Пяць дзя сят га доў зда ец ца быць і доў
гім пе ры я дам, а з ін ша га пун к ту гле джан ня 
зда ец ца, што яны так хут ка пра мі ну лі. Усе 
пом няць той мо мант, ка лі бра лі шлюб, ка лі 
еха лі да шлю бу, і тыя пры го жыя мо ман ты 
ў жыц ці, і тыя гор шыя, бо жыц цё гэ та не 
толь кі плю сы; у жыц ці пароз на му бы вае. 
Він шую вас, што ўда ло ся вам су поль на 
пра жыць пяць дзя сят га доў; не ўсім гэ та на
ка на ва на. За той час вы пэў на да ча ка лі ся 
дзя цей, уну каў, праў ну каў; і гэ та ёсць чы
сты пры бы так да су жон ства. Він шую вам, 
а га лоў ным чы нам жа даю зда роўя, каб 
су поль на да ча каць чар го вых юбі ле яў, якія 
так са ма важ ныя.

Ска жу да лей, бо мно га ез джу па гмі не 
— што вы ме лі на жыць, тое на жы лі. За раз 
на стаў час, каб больш пра бы ваць са сва
і мі дзяць мі і ўну ка мі ды пе ра да ваць тую 
муд расць, якую вы на бы лі ця гам свай го 
су поль на га жыц ця. Кож ны ха цеў бы быць 
энер гіч ны, зда ро вы і ма ла ды, а з дру го га 
бо ку мець тыя ве ды і во пыт, якія ма е це, ад
нак гэ та не маг чы ма. Ча ла век ву чыц ца ўсё 
жыц цё, на бы вае сваю муд расць і доб ра бы
ло б пе ра да ваць яе да лей. Жа даю зда роўя 
вам і ва шым сем’ ям.

Пяць дзя сят га доў згод на пра жы лі: На
дзея і Дзміт рый Бо бі кі, Ма рыя і Яў ген Друж
бы, Ка ця ры на і Ула дзі мір Ра го зы, Ма рыя 
і Аляк сей Том чу кі з Кры вя тыч, Ні на і Мі хал 
Бу ра кі, Ане ля і Аляк сандр Мар ці но ві чы 
з Ко шак, Ні на і Ула дзі мір Мі ха лю кі з Вуль
кіВы га ноў скай, Кры сты на і Пётр Пят роў
скія з Ды ду лёў, Лі дзія і Ула дзі мір Са хар чу кі 
са Спіч коў, Ва лян ці на і Мі ка лай Са віц кія 
са Шчы тоў ды неп ры сут ныя на ме ра пры
ем стве Га ле на і Сця пан Мі рон чу кі, Ан на 
і Ула дзі мір Бар ш чэў скія з Ма лін нік, Ве ра 
і Мі ка лай Кад лу боў скія з Гра да лёў, Ні на 
і Ілья Да жын кі з Ка ша лёў, Воль га і Аляк сей 
Ба га цэ ві чы з Ор лі.

Пас ля ўру чэн ня ме да лёў, бу ке таў кве
так і па ке таў з руч ні ка мі (ад сут ным гмі на 
ме да лі і су ве ні ры за вя зе да моў), юбі ля рам 
пад нес лі па ке лі ху шам пан ска га, а войт 
Пётр Сэль ве сюк па жа даў мно гіх да лей шых 
га доў жыц ця. За тым пап ра сі лі ўсіх сес ці 
за су поль ны вя лі кі пры го жа пры бра ны на 
бе лы ко лер стол, на якім кра са ва лі ся са лод
кае пе чы ва, мяс ныя і рыб ныя за ку скі, ха
лод ныя ды га ра чыя на поі. На па ча так гос ці 
па а бе да лі, з’е лі суп і дру гую стра ву, у чар кі 
на лі лі га рэл ку і ві но. Юбі ля раў па він ша ваў 
войт Пётр Сэль ве сюк.

Ма стац кую част ку, вель мі ба га тую і ці ка
вую, пры га то ві лі най ма лод шыя ар лян скія 
школь ні кі з ка лек ты ву „1/3”, які мі апя ку ец
ца на стаў ні ца Аль ж бе та Цюль ке віч. Дзе ці 
вы сту пі лі з пес ня мі на бе ла ру скай мо ве, 
а так са ма тан ца ва лі і прэ зен та ва лі ся з вы
ка на ны мі імі рэк ві зі та мі — вя лі кі мі па пя ро
вы мі квет ка мі.

Сар дэч нае за ла тое вя сел ле ў Ор лі

працяг11
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

раш ке ві ча Лю ба Ла віц кая (да жы ла без 
двух тыд няў да сот кі), Ве ра Ля віц кая 
(ці ха адыш ла ў 97 га доў) і гар ма ніст ды 
фо кус нік Юр ка Да мань, ро дам з Плян ты 
(па мёр у маі 2014 го да). Ста ві лі тут і п’е
сы, усёй вё скай, але ад но з Юр кам як... 
ча раў ні цай, а жан чы ны прад стаў ля лі 
так са ма і му жы коў! Ка лісь док тар з Га
рад ка, Юр ка, сын Ла ры сы Ге ні юш, пі саў 
у «Ні ве» ў «Ме ляш коў скім ка ра ваі»: 
«Ама тар ская па ста ноў ка сап раў д на га вя
ско ва га вя сел ля рас с ла ві ла ў апош ні час 
вё ску Ме ляш кі ва ўсім бе ла ру скім і не 
толь кі бе ла ру скім ася род дзі. Не адзін 
гля дач пер шы раз у жыц ці скаш та ваў 
падзя во ча му чы стае, на род нае це ста 
— ка ра вай... Ма ла хто ад нак ве дае пра 
тое, як і на што дзень бой кае ме ляш коў
скае ме сі ва буй на буль кае, пад ра стае 
і ле піц ца пано ва му, дзя ку ю чы жва вым 
ру кам мяс цо вых ка бе так: Рас ці, рас ці 
ка ра вай, цы ца ты, бо ля пі лі ця бе ка ра вай-
ніч кі цы ца ты... Па вер це мне, не пу стыя 
гэ та сло вы. Ма ла ў якой вёс цы так доб
ра га ду юц ца дзе ці, та кой стру ёю льец ца 
ў іх праг ныя ро ці кі ма ця рын скае ма ла
ко. Шы ку ця ву мож на бы ло б ста віць 
за пры клад усім га рад скім ма цер кам. 
Но вы до каз — ад мыс ло ва ад га да ва ныя 
хлоп цыбліз ню кі, што ве се ла бры ка юць 
па па на двор ку. Мер кай энер гіі гэ тых не
каль кі га до вых юна коў мо гуць слу жыць 
шмат лі кія гу зы ды сі ня кі, прыд ба ныя 
пад час ад к рыў чых ван д ро вак і біт ваў, ве

дзе ных за сва бо ду ма ло га ча ла ве ка... 
Нез дар ма што год у ме ляш коў скай шко
ле ар га ні зу ец ца дзя ці нец, які ў пра ца
ві тую лет нюю па ру зды мае з жа но чых 
плеч най к ла пат ліў шы ця жар. Вя лі кая 
ў гэ тым за слу га ды рэк та ра шко лы сяб
роў кі Літ ві на вай. Ды не толь кі ў гэ тым 
яе за слу га. Гэ тая над звы чай энер гіч ная 
жан чы на — не толь кі на стаў нік. Яна 
і да рад чык лю дзям, і па дан не на пі ша 
ка му трэ ба, і ама тар скім гур т ком па кі
руе. Яна не толь кі жы ве ў вёс цы, але 
жы ве яе жыц цём... А но вае ўсё ле піц
ца. Плеш чуц ца ў мяс цо вых са жал ках 
кар пы, па яў ля юц ца кож ны год но выя 
гек та ры план та цый тру ска лак, хтось ці 
і ся рэб ра ных мі льё наў за вёў (пчол), рас
це бе зу пын на па га лоўе хат няй жы вё лы. 
Дзве сям’і ўжо аб за вя лі ся но вень кі мі 
«Маск ві ча мі»...»

Раз га ма ні ла ся свят лі ца, бы ло сме ху, 
і сля зу хтось ці ўпус ціў. Раз ма лёў ва лі на 
лі стах сваю вё ску, як хто па мя таў. Бы
ла ад на пра ца, дзе на ма ля ва лі толь кі 
тое, ча го ўжо ня ма. Ця пер хо чуць зыс
ці ся і па гля дзець філь мы, а саб ра ла ся 
та го ўжо ня ма ла, пра сваю вё ску, уба
чыць яш чэ раз вя до мыя да бо лю тва ры, 
па чуць га ла сы...

— Дзя кую, — ка жа Ян ка Кар по віч 
з „Ху та ра”, ро дам з Ме ляш коў, — перш 
за ўсё ме ляш коў скім жан чы нам, з гур
т ка вя ско вых гас па дынь, якія вя лі тут 
пас пя хо вую тэ ат раль ную дзей насць, 
раз ва руш ва лі Ме ляш кі. Гэ та дзя ку ю чы 
ім раз ві ва ла ся куль ту ра ў Ме ляш ках. 
І яна іс нуе. А як хо чац ца ўзяць у ру кі 
збор нік Яну ка Да раш ке ві ча, «Мар кот
ныя зор кі» на дру ка ва ны ў Мін ску ў вы
да ве цтве «Кні газ бор», пад рых та ва ны 
Сяр ге ем Чыг ры ным. Ча каў свай го чы та
ча сот ню га доў.

Войт Га ра доц кай гмі ны Вес лаў Ку ле
ша абя цаў вы дан не тво раў ме ляш коў
цана ша ніў ца на ра дзі ме.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

Юбі ля раў аб с лу гоў ва ла 
афі цы ян т ка ды чар кі на паў няў пра цаў нік 
заг са. Усё ад бы ло ся вель мі куль тур на, чы
ста і зла джа на. Се ні ё ры па ве ся ле лі, але 
ў прын цы пе ад маў ля лі ся ад ал ка го лю. Я, 
як рад ны і ка рэс пан дэнт, так са ма гас ця ваў 
за ста лом. Ад на жан чы на по бач пра ка мен
та ва ла ба га та за стаў ле ны стол: „А што ж, 
гмі на ба га тая”.

У за ле ца ры ла вель мі сар дэч ная ат мас
фе ра. На гэ ты раз гру па юбі ля раў бы ла 
ці хая, быц цам збян тэ жа ная. Маг чы ма, 
што ад чу ва лі яны ся бе ня ём ка, а маг чы ма 
так са ма, што ад чу ва лі за са бою ве ліч пра
жы та га і шка да ва лі, што жыц цё так хут ка 
пра ля це ла, што не ўсім пас лу жы ла доб рае 
зда роўе. Сар дэч ную ат мас фе ру пад трым
лі ваў войт Пётр Сэль ве сюк, які ча ста звяр
таў ся да юбі ля раў, раз ве ся ляў іх не толь кі 
як гас па дар гмі ны, але і як ус х ва ля ва ны 
баць ка вя лі кай сям’і.

vТэкст і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

10 працяг

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

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. па ра го да з лі ста па дам = 13 _ 14 _ 22 _ 28 _ 27 _ 12 _;
2. шум, гул = 3 _ 4 _ 21 _ 17 _ 5 _;
3. выс па з Га ва най = 15 _ 34 _ 7 _ 16 _;
4. мно ства, вя лі кая коль касць зва ле ная ў ад но мес ца = 33 _ 31 _ 1 _ 2 _;
5. пра сто ра з ге аг ра фіч ны мі ка ар ды на та мі = 30 _ 35 _ 29 _ 25 _ 26 _;
6. го рад на Дняп ры між Го ме лем і Ма зы ром = 24 _ 23 _ 9 _ 10 _ 11 _ 8 _;
7. рэ гі ён у ме жах Кі тая з Лха сай = 32 _ 20 _ 18 _ 6 _ 19 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка

зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 42 ну ма ра
Буш, ба зар, Ле пель, му ка, Нар ман дыя, па ра воз, па па раць, лі па, чых, Зея, жа ва

ра нак, лань, яр мо, тум ба, са ма кат, кісць, ла ва.
Ра шэн не: Лепш ра зум ная па воль насць чым без раж важ лі вая хут касць.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 
з БельскаПадляшскага.

Успа мі ны 
ў Ме ляш ках

Пры яз ныя 
ча ла ве ку
Вё ска Ску па ва На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та рас па ло жа на на 
вя лі кай па ля не Бе ла веж скай пуш чы. 
Яна па дзе ле на на дзве част кі — Но вае 
і Ста рое Ску па ва, на г.зв. ка лё нію і ра
скі ну тыя тамсям па ся род па лёў і пад 
ле сам да мы. Што ці ка ва: у да лін цы па
між дзвю ма част ка мі вё скі бя рэ па ча так 
ляс ная ра чул ка Аку лян ка, пры ток На
раў кі. Пад час Дру гой су свет най вай ны 
ня мец кія аку пан ты спа лі лі вё ску — 160 
два роў. Яна ад ра дзі ла ся на на ва. За раз 
ся ло на ліч вае 131 дом і 190 жы ха роў.

— У ці хай вя лі кай вёс цы Ску па ва 
шмат драў ля ных да моў, якія най больш 
пры яз ныя ча ла ве ку. Це шаць во ка да мы 
з уп ры го жан ня мі, між ін шым, Ро бер та 
Юр ке ві ча, Мар ці на Ра дзі ва ню ка, Ва лян
ці ны Гер ма нюк, Зі ны і Яў ге на Рэ ен таў, 
Ві я ле ты Бан да рук, Ярас ла ва Гон ча ра 
(ён ша фёр пра ва слаў на га міт ра па лі та 
Вар ша вы і ўсяе Поль ш чы Са вы) і Эвы 
Ма рыі Ру жан скай, — па ін фар ма ваў сол
тыс Кшыш таф Кай дэ віч.

Да ня даў на ад ным з ці ка вых драў ля
ных бу дын каў па ар хі тэк ту ры лі чы ла ся 
пры за бы тая апус це лая шко ла. Але да 
яго раз бу рэн ня спры чы ніў ся па жар. 
Я па мя таю тую шко лу. Не ка лі за хо дзіў 
да ды рэк та ра і на стаў ні каў у кан цы ля
рыю. Вель мі шка да, што так ста ла ся. 

(яц)

Ага род Бра ніц кіх
Сё ле та ў пры го жым ага ро дзе за па

ла цам Бра ніц кіх у Бе ла сто ку па ста ві лі 
два нац цаць скуль п тур з вы я ва мі зна
каў за ды я ка, між ін шым, Ба ра на, Бліз
нят, Бы ка, Ка зя ро га, Ва да лея, Скар пі ё
на, Страль ца і Ша ляў ды Сты хіі Аг ню, 
Сты хіі Ва ды і Сты хіі Зям лі — усе яны 
на ка мен ных па ста мен тах. Вы ка наў іх 
з пяс ча ні ку ар тыстразь бяр Ры гор Ква
пі се віч з Су хэд нё ва. Не ка то рыя бы лі 
пры ве зе ны ў Бе ла сток ня даў на — нап
ры кан цы каст рыч ні ка гэ та га го да.

Вар та да даць, што ў XVIII ста год дзі 
ў ага род ным са ло не за па ла цам бы ло 
звыш двух сот скуль п тур. Част ка з іх 
бы ла драў ля ная. Вы кон ва лі іх разь бя ры 
пад наг ля дам та га час на га вя до ма га 
скуль п та ра Яна Хры за сто ма Рэд ле ра 
(яго ныя скуль п ту ры бы лі першна перш 
мі фа ла гіч ныя і але га рыч ныя). Ха ця за
раз знач на менш скуль п тур у ага ро дзе 
Бра ніц кіх чым сь ці ў XVIII ста год дзі, то 
і так за ха ва ны ан самбль з’яў ля ец ца ад
ным з най боль шых у на шай кра і не. (яц)

Час на пе ра ме ны
У Ча ром се бу дзе но вы войт. Гмін

ная вы бар чая ка мі сія па ве да мі ла, 
што ў дру гім ту ры за па са ду вой та 
зма га ла ся двух кан ды да таў — Ежы 
Шы ку ла і Ежы Ва сі люк. Пе ра мог Ежы 
Ва сі люк, за яко га пра га ла са ва ла 739 
вы бар ш чы каў (51,46%). Кон т р кан
ды дат наб раў 697 га ла соў (48,54%). 
Він шу ем пе ра мож цу! За тым час на 
пе ра ме ны ў Ча ром се !!!

(ус)

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 12-16.11. да сяг неш та го, на 
чым та бе за ле жыць. До ма ўсё ўпа рад ку еш, не-
пат рэб ш чы ну вы кі неш. На ро джа ныя ў пер шай 
дэ ка дзе: па ра бі це зме ны ў кух ні. У ха ту ўпус ці 
больш свят ла. Цяж ка ва та ўста ваць з лож ка, мо-
жа ахап ляць сму так без дай пры чы ны; хут ка 
рэ а гуй, каб не раз ві ла ся хан д ра; най леп шая 
пад трым ка — сяб ры. Ве ча ры мі нуць у па ры 
ў цяп ле ка мі на і сэр цаў.
(21.04. — 21.05.) Бу дзеш кры ху ва яў ні чы, пап-
ра віш сваю фор му. Сур’ ёз ных дэк ла ра цый ад 
сва ёй па ла він кі ў лі ста па дзе не ча кай. Кан ф лік-
ты і не па ра зу мен ні раз вя жуц ца пас ля 15.11. 
Мо жа, пры мі пад свой дах ка та. Ка лі пра ца не 
за да валь няе, мо жаш яе змя ніць 12-18.11. За пі-
шы ся да ле ка ра, не ад к лад вай ме даб с ле да ван-
няў, ус лу хай ся ў ня ду гі ад 13.11. (да 20.11.).
(22.05. — 22.06.) Ня кеп скія пер с пек ты вы. 
Но выя, га ра чыя зна ём ствы. Але мо гуць прыт-
ра піц ца неп ры ем ныя сюр п ры зы; флірт мо жа 
выр вац ца з-пад кан т ро лю. Доб ра вы ра шыш 
ад мі ніст ра цый ныя і жыл лё выя спра вы. Не 
стаў ся ліш не сва бод на да за га даў шэ фа. Будзь 
доб ра сар га ні за ва ным, не зра бі па мыл кі з-за 
бе стур бот нас ці. Да дат ко выя «хал ту ры», хоць 
ад баў ляй! 14-22.11. не па мы лі таб ле так, не 
пры мі ліш няй або ста рой до зы.
(22.06. — 23.07.) Ад 14.11. (да 20.11.) маг чы-
мы ха ос; за піс вай тэр мі ны, не спаз няй ся на 
су стрэ чы. Ня кеп скі на строй. Па ма жы ста рэй-
шай асо бе. Не кры ты куй і не пра цяг вай тэм, 
якія мо гуць кон чыц ца спрэч кай. Па шу кай ці ка-
вей ша га, больш твор ча га за нят ку (10-13.11.), 
ад к ры еш у са бе но выя та лен ты, здоль нас ці, 
і вы ка ры ста еш іх, на пе ра кор тым, хто ў та бе 
сум ня ва ец ца. Прыт ра піц ца вель мі ці ка вая пра-
па но ва, але будзь гнут кі, га тоў змя ніць пла ны 
і да ста са вац ца — з 14.11. (да 20.11.). Ін ве стуй, 
спа сы ла ю чы ся на сваю ін ту і цыю.
(24.07. — 23.08.) Хут кі тэмп жыц ця. Пра ца 
над сва ёй па зі цы яй. Го ра ча ў па чуц цях. Не 
ад маў ляй ся ад (роз ных) су стрэч. Ве не ра сцяг-
не ка гось ці з мі ну ла га ча су, хто та бе вель мі па-
да баў ся, але быў за ня ты. Вы ры вай ся з ха ты. 
Прый дзец ца та бе па га дзіць пас ва ра ную па ру. 
Па ля гай на да ве ра ных сяб рах. Іль вы з трэ цяй 
дэ ка ды ня хай не са пе ра ні ча юць на да ро зе.
(24.08. — 23.09.) Па высіш ква лі фі ка цыі. Вы-
ка жаш ся боль шай ак тыў нас цю пас ля 15.11. 
Бу дзеш спа кой ны, па год лі вы. У па ры дбай і аб 
свае пат рэ бы. До ма без змен, доб ра, бо не 
лю біш сюр п ры заў. До ма мно га ра бо ты, але ж 
і хат нія ма юць па дзве ру кі! Гро шай столь кі як 
бы ло, але іх піль нуй. З 14.11 (да 20.11.) вель мі 
зва жай на зла дзе яў, не на сі з са бою мно га гро-
шай, гля дзі за ка шаль ком.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш мі ла від ны, вет лі вы; 
пры ем на на пра цы, у шко ле. Цу доў ныя хві лі ны 
ў па ры. Ка лі ты адзі но кі, да вы ба ру па ла він кі не 
спя шай ся да 16.11. А 14-16.11. хтось ці з тва-
іх бліз кіх зна ё мых зме ніць мес ца жы хар ства. 
Больш ча су ад дай сяб рам на су поль ныя вы ез-
ды, гу тар кі, ка мусь ці з іх бу дзе пат рэб ная твая 
да па мо га. На пра цы зро біш вя лі кае ўра жан не, 
а за ду мы на бу дуць на ма цаль ны кшталт. На сі 
шап ку.
(24.10. — 22.11.) Сон ца піль нуе тва іх спраў. 
На ла дзіш но выя зна ём ствы, прый дуць боль-
шыя гро шы. 10-13.11. доб рыя вест кі аб чы ім-
сь ці зда роўі. З 14.11. (да 20.11.) мо жа хтось ці 
за ля цець та бе ў во ка, пе ра ка на еш ся, ці вар та 
пра цяг ваць зна ём ства. Вар та па ха дзіць ад на му. 
Пос пе хі з-за зрэ а лі за ва ных пра ек таў. Не бя ры 
на ся бе чу жых праб лем. З 14.11. (да 20.11.) бу-
дзеш кры ху рас се я ны, ад сут ны ду хам.
(23.11. — 22.12.) Да 14.11. уз ня сеш ся на пік па-
пу ляр нас ці. Па зі тыў нае за мя шан не. У па чуц цях 
будзь га то вы да змен. Упа рад куй свае хат нія 
спра вы і аба вяз кі. На пра цы цяж ка ва та за ся ро-
дзіц ца ад мно ста за дум, ня лёг ка вы лу чыць най-
больш каш тоў ныя. З шэ фам не ды ску туй, будзь 
так са ма га то вы на тое, што з абя цан няў мо жа 
ні чо га не ат ры мац ца. Не пе ра на туж вай ся. У на-
ро джа ных у дру гой дэ ка дзе або ў іх сва я ка мо-
жа ад на віц ца не да ле ча ная ня мог ласць (14-20). 
З 16.11. маг чы мыя кан ф лік ты з чы ноў ні ка мі, 
кі раў ні цтвам.
(23.12. — 20.01.) 10-13.11. мо жаш зра біць 
штось ці вя лі кае і важ нае. Будзь так тыч ны, вет лі-
вы. Не за бы вай ся аб ся мей ных аба вяз ках. Пра-
цуй з ка лек ты вам, не будзь ліш не кры тыч ным. 
11-13.11. прый дзец ца вы ра шаць ня вы ра ша-
нае; не бой ся, пой дзе гэ та та бе ў ка рысць.
(21.01. — 19.02.) 12-18.11. хут кія і ад важ ныя 
ра шэн ні ад да дуць пра цэн ты. Пе ра лом на леп-
шае. Зной дзеш вы ха ды з кож най сі ту а цыі. 
Не на сыт насць у па чуц цях. Ку лі нар ны мі да сяг-
нен ня мі мо жаш пах ва ліц ца на ват на фей с бу ку. 
Возь меш ся за за да чы, якія прыс пе шаць рост 
тва ёй кар’ е ры, але зой муць мно га ча су. Мно га 
энер гіі, але не пе ра бор ш ч вай са спор там.
(20.02. — 21.03.) 10-13.11. ад ва жыш ся па-
ста віць усё на ад ну кар ту. Сі лы не аб ход ныя 
для зма ган ня з кан ку рэн цы яй ад 15.11. Але 
з 14.11. (да 20.11.) ін ту і цыя мо жа ця бе пад вес-
ці. Доб рыя на го ды. Мо жа ака зац ца, што вар та 
вяр нуць са бе ад кі ну та га пры хіль ні ка. На пра цы 
гор шыя дні кан ку рэн цыя бу дзе мець з 16.11. 
(да 22.11.). Ля чы на род ны мі спо са ба мі ін фек-
цыі (час нок, мёд, па ла скан не гор ла ва дой 
з сол лю).
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Лю ба Хма ра — за ла тая апа вя
даль ні ца. Ад яе слоў вы ра ста
юць воб ра зы і мя ша юц ца ста
год дзі, быц цам ні ко лі ні чо га 
не змя ні ла ся ў гэ тым ляс ным, 
вы ме це ным з жыц ця за кут ку 
Бе ла веж скай пуш чы. Апо вед 
пра цу доў нае ўца лен не па
чы на ец ца з па жа ру цар к вы 
ў Аме лян цы.

Як сён ня, пе рад ва чы ма явіц ца пак ру
ча сты хвост чор на га ды му, які праз паш
ко джа ны ку пал уз вы ша ец ца ў ма роз ным, 
лю таў сім па вет ры. З суп раць лег лых ба
коў ся ла бя гуць лю дзі. Усю ды крык, дзі кі 
спех, ля мант. Вуч ні паў шэх най шко лы, 
у тым лі ку Лю бін брат, на суп раць за ба
ро не на стаў ні ка пад ры ва юц ца з пар таў. 
Ля цяць, як апа ра ныя, па на зі раць сты хію. 
Са мыя ад важ ныя хлап чу кі пра бі ва юц ца 
да муж чын, га то вых ужо іс ці ў агонь ра
та ваць ма ё масць. Але гэ та не бяс печ ны 
вык лік. Па жар апя рэ дзіў моц ны вы бух. 
І за раз, ка лі ўрэш це здо ле лі ад чы ніць 
дзве ры ў прыт во рак, з ся рэ дзі ны бух не 
ед кі клу бок ды му. Лю дзі ад сту пяць на 
бяс печ ную ад лег ласць. Адзін ба цюш ка 
не зва жае на паг ро зу. Ён ра шу ча ідзе 
ў агонь і кла дзец ца ля цар скіх ва рот. Ніх
то яго не спы ніць, не за сту піць да ро гі...

На мо мант у Аме лян цы за мі рае час.

Ва жац ца сло вы і дас пя ва юць ра шэн ні.

Пас ля не каль кіх хві лі н сле дам за 
свяш чэн ні кам ідуць муж чы ны. Яны па ды
ма юць свя та ра, бя руць яго пад ру кі і вы
во дзяць на двор.

— Бо ка лісь, ка лі га рэ ла цар к ва, ба цюш
ка па ві нен быў зга рэць уся рэ дзі не з усім 
пры быт кам, — па яс няе Лю ба Хма ра, — хі
ба што лю дзі ў знак знак па ша ны вы во дзі лі 
яго з па жа ру. Да ра ва лі яму ўсе пра ві ны.

Аме ля нец кая цар к ва зга рэ ла дат ла 
ў лю тым 1925 го да.

* * *
Пер шы раз пра цу доў нае ўца лен не 

цар к вы ў Аме лян цы Лю ба па чу ла вяс ной 
1942 го да. Ад ной чы ў ха ту зай ш ла стран-
ні ца. Ці то па лом ні ча ла яна з Жы ро віч 
у Кор нін, ці з Груш кі ў Кры нач ку — не 
па мя тае ўжо дэ та ляў. Па мя тае ад нак, 
што баць кі пры ня лі яе на нач лег. Гэ та 
бы ло як раз пе рад Пас хай. Лю дзі шчы ра 
пас ці лі. Буль бу і ка шу га та ва лі ў асоб най 
па су дзе, каб ні ад на ка пель ка тлуш чу 
не да ста ла ся ў стра ву. Па мя тае, як нез
на ём ка пап ра сі ла ў ма ці зга та ваць ёй 
куц цю з фа со ляй. А пас ля ад мо ві ла ся 
ес ці. Ра ні цай толь кі пры ня ла прос вір ку 
і за пі ла яе свян цо най ва дой. За па мя та ла 
яш чэ, як ма ці па сла ла ёй сто лак, а стран-
ні ца вы кі ну ла зпад га ла вы па душ ку.

Ра ні цай, ка лі збі ра ла ся ў да ро гу, 
ска за ла неш та та кое: Бу дзе вя лі кае га-
нен не на цэр к вы, але ваш Аме ля нец уца-
лее. Бо там вя лі кая свя ты ня! 

Та ды, у па чат ку ня мец кай аку па цыі, 
ніх то не ра зу меў, пра што га ва ры ла жан
чы на. Нем цы, якія прый шлі на мес ца 
са ве таў, за ах воч ва лі да цар к вы. Але фа
таль ны сцэ на рый з ча сам па чаў здзяй с
няц ца. Аку пан ты спа лі лі цэр к вы ў Бе лай 
і Вяр хо ві чах. Па доб ны лёс ча каў цар к ву 
ў Аме лян цы...

Лю ба са ма на зі ра ла як са вец кія пар
ты за ны з ат ра да Каў па ка аб ст ра ля лі іх 
цар к ву і ледзьледзь не ўчы ні лі па жар. 
У той дзень ра зам з ма ці і сяст рой да бі
ра лі ся ў Аме ля нец.

— А на суст рач цяг не ней кі на тоўп 
у шы ня лях, з він тоў ка мі. За імі ва зы з ку
ля мё та мі. Мы не ве да ем, хто яны — дык 
ідзем. Мы да цар к вы — і яны да цар к вы. 
А там пу стэ ча, на род па спеў сха вац ца. 
Адзін з гэ тых вай скоў цаў зняў зброю, 
зай шоў уся рэ дзі ну і пак лаў на пра сто ле 
гро шы. Двух ін шых уска ра ска лі ся з ку ля
мё там на зва ні цу і аб ст ра ля лі дах. А мы 
ад ны ўся рэ дзі не ста ім — не ве да ем, што 

Як уца леў 
Аме ля нец

ра біць. Усю ды гру кат, дым, пе раст рэл ка. 
Ці то ка нец якісь бу дзе?

Вы ра та ваў іх на езд нем цаў і па лі ца яў, 
якія сле дам пар ты зан прым ча лі з Вяр хо віч.

* * *
Цар к ва, што зга рэ ла ў 1925 го дзе, 

ня гле дзя чы на га ле чу і бя ду, якая за па на
ва ла пас ля бе жан ства, хут ка ад ра дзі ла ся. 
За ат ры ма ную стра хоў ку і ах вя ра ван ні 
пры ха джан бы ла куп ле на ў Яб ла чын скім 
Свя таАнуф ры еў скім ма на сты ры га то вая 
цар к ва. Яе ра за бра лі і па чы гун цы са стан
цыі Ду бі ца пе ра вез лі да стан цыі Ча ром ха, 
а ад туль на фур ман ках у Аме ля нец. Хоць 
пе ра воз ад бы ваў ся пас ля Бла га веш чан ня 
(8 кра са ві ка 1927 г.) на два рэ ста яў ма
роз. Ся ля не пе ра во зі лі бу ды нак на са нях. 
Са ма па бу до ва цяг ну ла ся тры га ды, ды 
ас вя ці лі яе 27 ве рас ня 1930 го да на Уздз ві
жан не Кры жа Гас под ня га. Чын ас вя чэн ня 
здзей с ніў бла га чын ны Вы со каЛі тоў скай 
ак ру гі свяш чэн нік Сер гій Дзю каў.

За пра цу і на ма ган ні пры ха джа нам 
і пса лом ш чы ку Алі нію Няс ве да ву бы ла 
аб’ яў ле на па дзя ка. Та ды так са ма ўзна
га ро дзі лі за ла тым наг руд ным кры жам 
ба цюш ку Клі мен ція Ка ва лен ку, а ста ра
сту Іва на Гай ду ке ві ча — Блас ла вён най 
гра ма тай.

Пас ля га доў Лю ба Хма ра да ве да ла ся, 
што іх цар коў ны ста ра ста па да рыў вя лі
кую свя ты ню, якую да ру чы ла яму нез на
ём ка ў бе жан стве. Аме лян чу кі як раз вяр
та лі ся на ра дзі му. Жан чы на ў ка пе лю шы 
і шу бе па дыш ла да ста ра сты і пак лі ка ла 
яго на бок. Яна без ліш ніх слоў і па яс нен
няў пе ра да ла свя ты ню.

— Гэ та бы ла дач ка куп ца. Яна ве
да ла, што іх неў за ба ве рас ст ра ля юць 
і па топ чуць свя ты ню, — апа вя дае Лю ба 
Хма ра. — І так вось, цу доў ным шля хам 
не дзе з глы бі Ра сіі ў Аме ля нец пат ра пі
ла час цін ка жы ват вор на га кры жа. Гэ та 
пра яе га ва ры ла стран ні ца ў іх ха це, каб 
пас ля зра зу ме лі ўца лен не ад па жа ру, які 
на ме рыў ся за вес ці Каў пак са сва і мі пар
ты за на мі.

* * *
Мес цы, як ха та 89га до вай Лю бы Хма

ры, з іко на мі і свя ты мі кні га мі, быц цам не 
зак ра ну лі га ды Са вец ка га Са ю за. Ця гам 
жыц ця жан чы на на ве да ла шмат ма на сты
роў у Ра сіі, Ук ра і не, Бе ла ру сі. За сваю ан га
жа ва насць у жыц цё па ра фіі ат ры ма ла ме
даль ад Ма скоў ска га пат ры яр ха Кі ры лы...

— У лю дзей па ла цы, а ў мя не хат
кабуд ка, — ка жа. — Усё маё ба гац це 
гэ та іко ны. І тыя цу ды, якія да зво лі лі 
ў ап ты міз ме і ве ры да жыць да глы бо кай 
ста рас ці і быць па трэб най лю дзям. Лю ба 
даг ля дае 92га до вую сяст ру, якая не пад
но сіц ца ўжо з пас це лі...

— Ды не трэ ба ехаць у свет, каб ад
чуць і па ба чыць цу ды, — да дае жан чы на. 
— Яны са мі пры хо дзяць да нас, па ды ма
юць на ду ху. 

Па мя тае як у 1955 го дзе, ка лі іш ло га
нен не на цэр к вы, у Аме лян цы ад на ві ла ся 
Рас пяц це. Як раз на свет лым тыд ні, між 
Вя лі кад нем і Пра вад ной ня дзе ляй. Лю дзі 
гля дзе лі і не ра зу ме лі, што ад бы ло ся. Іх 
ба цюш ка пры знаў ся пас ля, як у ноч пе рад 
цу дам, слу хаў спеў анё лаў, які да ля таў ад 
іх цар к вы... Неш та па доб нае ве я ла ад пуш
чан скіх апо ве даў Лю бы Хма ры, дзе час 
і па дзеі пе ра мя ша лі ся ў ад но ды нак лі ка лі 
воб ра зы па ла ю чых цэр к ваў і іх цу доў ныя 
ад наў лен ні. У Аме лян цы га на рац ца яш чэ 
зва на мі, якія пас ля вай ны па да рыў мар шал 
Жу каў.
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