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Вучні Бельскага белліцэя 
і Гайнаўскіх белліцэя і бел
гімназіі пад белчырвона
белымі сцягамі 25 сакавіка 
святкавалі Дзень Незалеж
насці. Белліцэісты і белгім
назісты з абедзвюх школ 
адзначалі гэты дзень ва 
ўзнёслым патрыятычным 
настроі. Падчас святкаван
няў узгадваліся падзеі 1918 
года, калі была абвешча
на Беларуская Народная 
Рэспубліка, беларусы Бе
ласточчыны, якія стваралі 
БНР і змагаліся за яе заха
ванне. Успаміналася такса
ма пасляваенная гісторыя 
беларусаў Бельшчыны 
і Гайнаўшчыны.

У БельскУ-Падляшскім

У Агульнаадукацыйным ліцэі з беларускай 
мовай навучання імя Браніслава Тарашке
віча ў БельскуПадляшскім на школьным 
будынку і ў спартыўнай зале ад раніцы 
луналі белчырвонабелыя сцягі, а ў калідо
рах былі расклеены плакаты з нацыяналь
нымі сімваламі, прымеркаваныя да Дня 
Незалежнасці. Акт 25 Сакавіка адзначаўся 
толькі часткова паводле раней выпраца
ванай у школе схемы і вучні другіх класаў 
арганізавалі першакласнікам «Беларускі 
турнір». Белліцэісты другіх і трэціх класаў 
разам з настаўнікамі выслухалі перформер
скія чытанні «Попел і памяць. 1946» у выка
нанні Іаанны Стэльмашук і Тамаша Таран
ты. Былі яны падрыхтаваны, між іншым, 
на падставе ўспамінаў жыхароў пацыфіка
ваных вёсак, друкаваных у 1990х гадах 
у «Ніве». Пастаноўка пра злачынствы атра
да Рамуальда Райса «Бурага» зацікавіла 
маладую публіку Бельшчыны.

— Мы хочам паказаць, што Дзень Неза
лежнасці, гэта таксама наша свята, якое 
можам адзначаць з годнасцю. Спалучылі 
мы інфармацыю аб стварэнні Беларускай 
Народнай Рэспублікі падчас турніру з вы
казваннямі сведак трагічных пасляваен
ных здарэнняў, у час якіх загінулі жыхары 
беларускіх вёсак Гайнаўшчыны і Бельшчы
ны. Гэтыя падзеі, якія выклікаюць многа 
эмоцый, паакцёрску запрэзентавалі Іаан
на Стэльмашук і Тамаш Таранта, — ска
жа пазней дырэктар Бельскага белліцэя 
Андрэй Сцепанюк.

Дырэктар прывітаў вучняў першых і дру
гіх класаў сабраных у спартыўнай зале, 
дзе ўдала прайшоў «Беларускі турнір». 
Павіншаваў ён сабраных з Днём Незалеж
насці і пажадаў вучням удалай гульні ў час 
турніру. Белліцэісты трох першых класаў 
дастойна праспявалі гімн школы «Люблю 
наш край, старонку гэту», запрэзентавалі 
плакаты «Беларусь у маіх вачах» і запрэ
зентавалі свае класы. Падчас турніру над 
галовамі белліцэістаў лунаў белчырвона
белы сцяг. Вучні з Бельшчыны выканалі 
цікавыя сцэнічныя афармленні да белару
скіх казак і займальна іх запрэзентавалі. 
Белліцэісты падчас выступленняў на бела
рускай мове стараліся зацікавіць сяброў 
і настаўнікаў сваімі акцёрскімі здольнасця
мі і іх развесяліць.

— Святкаванне Дня Незалежнасці ў на
шай школе і ўдзел у «Беларускім турніры» 

дапамагае захаваць памяць аб нашай 
складанай гісторыі. Ёсць тут добрая на
года супольна правесці час з ухілам на 
беларускую культуру і нашы традыцыі, 
а таксама спрычыніцца да фармавання 
беларускай нацыянальнай свядомасці 
вучняў. Гэта асабліва важнае нам, белару
сам, якія жывуць паза межамі Рэспублікі 
Беларусь, — сказаў Максім Фіёнік, які 
раней пазнаёміў вучняў з падзеямі звыш 
стагадовай даўнасці, калі стваралася БНР 
і разам з вучаніцай Магдай Мазурук удала 
вёў турнір.

Вучні першых класаў сказалі, што падрых
тоўка да турнірных задач не была склада
най, але трэба было адвесці многа часу, 
каб падрыхтаваць інтэрпрэтацыю казкі, 
прэзентацыю свайго класа і выканаць 
плакат. Калі камісія падвяла вынікі турніру 
аказалася, што першае месца заняў клас 
І «цд», на другім месцы апынуўся клас 
І «б», а трэцяе месца заняў клас І «а».

— Я — беларуска і сёння маё свята. Мне 
важна ведаць нашу гісторыю, з якой мы 
сёння знаёміліся, — заявіла белліцэістка 
Інеса Гапанюк.

— Мы запрэзентавалі тры беларускія 
казкі — «Зайздросны дзядуля», «Прагны 
багацей» і «Як курка пеўніка ратавала». 
Гэта звычайныя казкі, не спалучаныя не
пасрэдна са святкаваннем Дня Незалеж
насці. Мы хацелі займальна іх паказаць, 
каб зацікавіць публіку, — сказалі першак
ласнікі, якія выступалі з казкамі.

— Цікава выступалі нашы малодшыя сяб
ры. Арыгінальна былі падрыхтаваны прэ
зентацыі паасобных класаў і інтэрпрэтацыі 
беларускіх казак. Усе вучні нашай школы, 
будучы першакласнікамі, вучацца спяваць 
гімн нашай школы і менавіта падчас «Бе

ларускіх турніраў» яго прэзентуюць. Бела
рускія загадкі не былі складанымі і вучні 
патрапілі адказаць на іх. Плакаты, на якіх 
запрэзентаваны былі беларускія нацыя
нальныя сімвалы, «Пагоня» і белчырво
набелы сцяг, прырода тэрыторый, дзе жы
вуць беларусы і беларусы ў нацыянальнай 
вопратцы спадабаліся камісіі, — гаварылі 
другакласнікі Інэса Гапанюк, Максім Фіё
нік і Гося Мацкевіч.

Каля спартыўнай залы, у якой праходзіў 
турнір, прэзентавалася Літаратурнадаку
ментальная выстава «Мы ёсць народам», 
прысвечаная абвяшчэнню Беларускай На
роднай Рэспублікі.

— Гэтая багатая гістарычная выстава 
была падрыхтавана Міністэрствам куль
туры Рэспублікі Беларусь і Дзяржаўным 
музеем гісторыі беларускай літаратуры. 
Раней прэзентавалася яна ў Мінску, а тра
піла ў нашу школу дзякуючы Культурнаму 
цэнтру Беларусі ў Польшчы, — удакладніў 
дырэктар белліцэя Андрэй Сцепанюк.

У Гайнаўцы 

У Комплексе школ з дадатковым навучан
нем беларускай мове ў Гайнаўцы белчыр
вонабелы сцяг і герб «Пагоня» знаходзяц
ца над уваходам у актавую залу. У дзень 
святкавання беларускіх нацыянальных сім
валаў было ў Гайнаўскім белліцэі больш. 
Гасцямі мерапрыемства былі старшыня 
Беларускага гістарычнага таварыства пра
фесар Алег Латышонак і стваральнік ін
тэрнэтбібліятэкі «Kamunikat.org» Яраслаў 
Іванюк. Святкаванне пачалося з выслу
хання на зважай беларускага гімна «Мы 
выйдзем шчыльнымі радамі». Прафесар 
Алег Латышонак выступіў з дакладам 
пра Беларускую Народную Рэспубліку. 
Быў таксама запрэзентаваны фрагмент 

фільма Міколы Ваўранюка, прысвечаны 
Дню Незалежнасці. Сабраныя асабліва 
цікавіліся дзеячамі з Беласточчыны, якія 
змагаліся за стварэнне БНР і захаванне 
незалежнай беларускай дзяржавы.

— На чале беларускага ўрада Беларускай 
Народнай Рэспублікі стаяў Язэп Варонка, 
які нарадзіўся ў КузніцыБеластоцкай. 
Стаць у 27 гадоў прэм’ерам урада БНР 
патрабавала ад Язэпа Варонкі вялікай 
адвагі. За вольную беларускую дзяржаву 
змагаліся нашы хлопцы з Гайнаўшчыны: 
Яўген Хлябцэвіч з Кленік, Іван Краскоўскі 
з ДубічЦаркоўных і Усевалад Ігнатоўскі 
родам з Такароў, які вырас у Дубінах. 
У Грабаўцу настаўніца Вера Матэйчук, ро
дам з Супрасля, арганізавала беларускую 
школу, якая была першай беларускай шко
лай у гэтым наваколлі. Яна была таксама 
правадыром беларускага партызанскага 
руху на нашай тэрыторыі, які змагаўся за 
БНР пад кіраўніцтвам Германа Шыманю
ка «Скамароха», родам з Грабаўца і Івана 
Грыцюка «Чорта», які, мяркуем, што быў 
родам зпад Нараўкі. Апошнюю спробу 
стварэння БНР прыняў генерал Станіслаў 
БулакБалаховіч. Яго армія заняла Мазыр 
на Палессі. Там Станіслаў БулакБалахо
віч абвясціў Беларускую Народную Рэс
публіку. За БНР змагаліся таксама слуцкія 
паўстанцы пад канец 1920 года. Для нас 
гонар, што апошнім з поля бою ў канцы 
1920 года сышоў беластоцкі полк, якім ка
мандаваў маёр Мікалай Дзямідаў, родам 
з Гарадка. Змагаліся ў ім дабравольцы 
з прасторы ад Саколкі да Бельска. Усю
ды беларусаў яднае ідэя незалежнай 
беларускай дзяржавы, якую абвясцілі 25 
сакавіка. З таго часу легітымнай уладай 
БНР лічыцца Рада Беларускай Народнай 
Рэспублікі ў эміграцыі, якой старшынёй 
цяпер з’яўляецца Івонка Сурвіла. Улады 

Пад бел-чырвона-белымі 
сцягамі vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Гайнаўскім вучням 
асабліва запамяталася 
патрыятычная песня 
«Сцяг»
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Сваімі вачыма

Годна і свабодна

Сэрцам
ці розумам?

Свят ка ван ні сто пер шай га да ві ны аб
вяш чэн ня Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі ўжо за на мі. Сыш лі ар га ні за цый ныя 
эмо цыі і пе ра жы ван ні ці ўсё прой дзе так 
як трэ ба. Пабо жа му, як звы чай на паў та
ра юць мае баць кі, ка лі бя руц ца за важ
ную спра ву. Кож на му ацэнь ваць пасвой
му на шы бе ла стоц кія свят ка ван ні, але 
я аса бі ста лі чу іх уда лы мі. Бы ло год на 
і сва бод на. Ме на ві та свят ка ван ні Дня Во
лі ўво дзяць мя не аса бі ста ў стан ча кан ня, 
які мож на па раў наць з пе рад ве лі код ным 
пе ры я дам. Не ве ра год ныя рэф лек сіі над 
на шай гі сто ры яй той вя лі кай і той ма лой, 
ся мей най, спа да рож ні ча юць ін тэн сіў на 
гэ ты мі дня мі. Хо чац ца аб га ва рыць і пе ра
га ва рыць са мыя важ ныя пы тан ні на шай 
што дзён нас ці і бу ду чы ні, знай с ці час на 
паг лыб ле ную рэф лек сію над бе ла ру скім 
лё сам у ду хоў най пра сто ры. Вель мі це
шу ся і дзя кую свя та рам са Свя таІа ан
наБа гас лоў скай цар к вы ў Бе ла сто ку за 

тое, што дру гі год за пар так ура чы ста 
ма лі лі ся за бе ла ру скі на род. На ста я цель 
Марк Ваў ра нюк, ай цы Ан д рэй Кузь ма, Мі
хал Чык він і Адам Якуць ды дыякан Пётр 
Макаль ра зам з хо рам ад ду шы і сэр ца 
да каз ва юць, што бе ла ру ская ба га служ
ба, гэ та той дар Бо жы, які па ві нен быць 
заў сё ды са сва ім на ро дам. А так са ма 
па стыр скія сло вы ай ца Ан д рэя пра на шу 
бе ла ру скую мо ву, гі сто рыю і куль ту ру за
ма цоў ва лі сэнс і да ва лі на ту раль ную пад
трым ку для ўсіх нас у быц ці бе ла ру са мі. 
Та му ні чо га дзіў на га, што ў час ба га служ
бы і ма леб на дры жы кі не раз пра хо дзі лі 
мне па ску ры. А ў не ка то рых мо ман тах 
во чы са мі ста на ві лі ся віль гот ны мі. По тым 
быў су поль ны зды мак і ра дас насвя точ
ная су стрэ ча ў пры хад ской свят лі цы за 
пі рож ным і гар ба тай. Та кія хві лі ны пад к
рэс лі ва юць ад чу ван не бе ла ру ска га адзін
ства ў так важ ную для нас гі ста рыч ную 
да ту. Спа дзя ю ся і ве ру, што і ў на ступ ныя 
га ды бу дзем там ра зам, не толь кі пры 
ўгод ках Дня Во лі.

Так як уз га даў я вы шэй пра ад чу

ван не ся бе быц цам у пе рад ве лі код ны 
на строй, то ўжо са ма ня дзель ка па сва
ёй ар га ні за ва нас ці ў вы ха дзе ў цар к ву 
і да лей шыя свят ка ван ні мае свой ста лы 
ры ту ал. Пад няў шы ся з ра ні цы, ві таю ўсіх 
бе ла ру саў веч ным «Жы ве Бе ла русь!». 
Няс пеш на ем сня да нак і за куб кам гар
ба ты так хо чац ца, каб гэ тае свя та ад зна
ча ла ся па ўсёй не за леж най і дэ ма кра
тыч най Бе ла ру сі. Каб ра да вац ца з усі мі, 
а не ду маць і пе ра жы ваць ці бу дуць 
із ноў чар го выя зат ры ман ні, ці кры ва выя 
па боі з бо ку сі ла ві коў, як не раз та кое 
бы ва ла. Ці да дуць зго ду на свят ка ван ні, 
ці не? Ча му ўла ды не хо чуць свя та дзе ля 
ўзмац нен ня ед нас ці і зго ды свай го на
ро да, якое вы бу доў вае бе ла ру скую, па
лі тыч ную ад мет насць на ге а па лі тыч най 
кар це све ту...

У гэ тым го дзе я вель мі ра да ваў ся, 
ка лі гля дзеў свя точ ны кан цэрт, які прай
шоў у су бо ту 23 са ка ві ка ў Га род ні. 
Ра ней ура чы стая ба га служ ба ў ста ра
жыт най Свя таБа ры саГлеб скай цар к ве, 
якая на ўзбя рэж жы Нё ма на ста год дзя мі 

бы ла з бе ла ру скім на ро дам на доб рае 
і бла гое. Жы вая тран с ля цыя па ка за ла, 
што лю дзі ве да юць доб ра, якое гэ та свя
та і ча му Га род ня гэ та дру гая ста лі ца 
БНР, ку ды ў 1919 го дзе пе ра е хаў урад 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Ка лі б 
бы ло нар маль на, то мяс цо выя ўла ды 
ў сва іх ту ры стыч ных бук ле тах ра і лі б 
ай чын ным і за меж ным ту ры стам ван д
роў ку так са ма па гі ста рыч ных мяс ці нах 
ста га до вай даў ні ны. Але ідэі БНР — веч
ныя і пе ра мож ныя! Та му ра ней ці паз ней 
усё гэ та збу дзец ца і бе ла ру ская Га род ня 
па ка жа і не за леж ніц кае аб ліч ча. Ка лі ад 
трох да пя ці ты сяч лю дзей ра да ва ла ся 
на кан цэр це сва ёй гі сто рыі, то так са ма 
мож на быць упэў не ным, што ка лі за год 
ула ды даз во ляць із ноў пра вес ці та кія 
свят ка ван ні, то ліч ба ўдзель ні каў на пэў
на ўзрас це. Паг ля дзеў шы фо та рэ пар таж 
з гро дзен скіх свят ка ван няў, з леп шым 
наст ро ем ча ка ла ся пра вес ці і на шы бе ла
стоц кія ме ра пры ем ствы.

По тым спа кой нае пра са ван не ка шу лі, 
у фо не гу чыць му зы ка на Ра дыё Ра цыя, 
да лей няс пеш нае па лі ра ван не абут ку. 
Урэш це пін жак і да ро га да свай го і сва іх. 
У та кія хві лі ны ад чу ва еш ся бе сва бод ным 
і год ным бе ла ру сам, які ця гам блі жэй шых 
га дзін праз уша ноў ван не і прод каў бу дзе 
ад чу ваць сны аб сва бо дзе ця пер і за раз. 
А быц цё ра зам з ма ла дзей шы мі і зу сім 
ма ла ды мі даз ва ляе ве рыць, што не ска за
лі мы яш чэ апош ня га сло ва.
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Апош ні ты
дзень бе ла ру
ская гра мад
скасць пас ля 
су пя рэч лі ва га 
свят ка ван ня 

Дня Во лі пе рак лю чы ла ся на аб мер ка ван
не вы ба раў прэ зі дэн та су сед няй Ук ра і ны. 
Жар с ці там кі пяць не жар тоў ныя, у пер
шым ту ры на кож ны густ бы ло прад стаў
ле на аж но 39 кан ды да таў на га лоў нае 
крэс ла дзяр жа вы. Праў да, ся род гэ тай 
проць мы прэ тэн дэн таў бы ло ня ма ла так 
зва ных „тэх ніч ных” кан ды да таў, гэ та зна
чыць тых, хто ў роз ны спо саб „граў на 
ру ку” ін шых.

Вы бар са праў ды быў няп ро сты, і як 
звы чай на ад ны га ла са ва лі раз важ лі вас
цю і ро зу мам, ін шыя — сэр цам на эмо цы
ях. Ві да воч на, што вель мі вы со кім быў 
пра цэнт так зва на га пра тэст на га га ла
са ван ня. На мо мант, ка лі пі шуц ца гэ тыя 
рад кі, дак лад на га пад лі ку га ла соў яш чэ 
ня ма, але па ўсіх раск ла дах у дру гі тур 
вы ба раў вый ш лі шоў мен Ула дзі мір Зя лен
скі і ця пе раш ні прэ зі дэнт Ук ра і ны Пят ро 
Па ра шэн ка. Пос пех ко мі ка Зя лен ска га 
ўжо мож на лі чыць аша лам ляль ным. Ён 
упэў не на пе ра мог у пер шым ту ры, наб
раў шы ка ля 30 ад сот каў га ла соў. Зя лен
скі са праў ды вы ска чыў на па лі тыч ную 
сцэ ну як чор цік са скры нач кі і ад ра зу пе
ра мя шаў усе кар ты цяж ка ва га ві кам ук ра
ін скай па лі ты кі. Ды я па зон ацэ нак гэ та га 
прэ тэн дэн та на па са ду прэ зі дэн та вель мі 
шы ро кі. Ад та го, што ма ла ды і энер гіч ны 
но вас пе ча ны па лі тык возь мец ца зма гац
ца з ка руп цы яй і пры вя дзе Ук ра і ну да 
ўста ля ван ня пар ла мен ц кай рэс пуб лі кі да 
та го, што гэ та чы ста ра сей ская крэ а ту ра, 
асо ба, якая ў ра зе пе ра мо гі да пус ціць 
ха ос і раз вал дзяр жа вы. Адзін з бе ла
ру скіх па лі ты каў па раў наў Зя лен ска га 
на ват з Лу ка шэн кам узо ру 1994 го да. Па 
вя лі кім ра хун ку, вы бі ра ю чы Зя лен ска га, 
ук ра ін цы вы бі ра юць гэт ка га „ка та ў мя ху” 
— і яго па лі тыч ныя і ін шыя дзе ян ні ў ра зе 
аб ран ня неп рад ка заль ныя.

Нер во ва і раз д раж нё на на пос пех Зя
лен ска га зрэ а га ваў і Пят ро Па ра шэн ка, 
які па вы ні ках пер ша га ту ру на бі рае ка ля 
17% і ўсё ж апя рэдж вае трэ цюю фа ва рыт
ку вы бар чай гон кі — Юлію Ці ма шэн ку. 
Пят ро Па ра шэн ка на зваў Зя лен ска га 
ма ры я нет кай алі гар ха Ка ла май ска га 
і ры та рыч на за пы таў ся ў на ро да — як ён 

уяў ляе па лі тыч ны ды я лог Зя лен ска га на 
ча ле Ук ра і ны з Пу ці ным.

Прэ зі дэн ц кі тэр мін Пят ра Па ра шэн кі вы
даў ся да стат ко ва су пя рэч лі вым. З ад на го 
бо ку знеш не па лі тыч ныя дып ла ма тыч ныя 
пос пе хі. Так, уда ло ся ат ры маць дып ла ма
тыч ную і ва ен ную пад трым ку та кіх дзяр жаў 
як Ка на да, ЗША, да маг чы ся бяз ві за ва га рэ
жы му з Еў ра са ю зам, зда быць то мас на аў
та ке фа лію Пра ва слаў най цар к вы. З ін ша га 
бо ку, мно гія вы бар цы і на зі раль ні кі звон ку 
пара ней ша му ата я сам ля юць ця пе раш ня га 
кі раў ні ка дзяр жа вы з яш чэ ра ней ука ра нё
най ка руп цы яй, а зна чыць і з са цы яль най 
нес п ра вяд лі вас цю.

Ці мож на бы ло зра біць больш Па ра шэн
ку ў скла да ных умо вах пе ра ход на га пе ры
я ду, у час, ка лі гіб рыд ная вай на Маск вы 
су праць Ук ра і ны пра цяг ва ец ца, ска заць 
цяж ка. У па лі тыч ным па сі ве Па ра шэн кі 
— пра цяг яго біз не су на ра сей скіх пра сто
рах, кан ф лікт з Мі ха і лам Са а каш ві лі, які 
ўзяў ся вы ка ра няць ка руп цыю і ку маў ство, 
не ка то рыя ін шыя пы тан ні ўнут ра на га 
дзяр жаў на га раз віц ця. Ду маю, што ў кож
ным ра зе да ваць гі ста рыч ныя ацэн кі яго 
прэ зі дэн цтву па куль ра на. Тым больш, 
што шан цы вый г раць вы ба ры і пай с ці на 
дру гую ка дэн цыю ў яго за ста юц ца. Па ра
шэн ка больш прад ка заль ны для Ук ра і ны 
і све ту, ня ма сум не ву, што не здра дзіць ён 
і на цы я наль ным каш тоў нас цям, ме на ві та 
та му най перш за яго га ла са ва лі за ход
неў к ра ін скія воб лас ці — Цяр но паль ская, 
Львоў ская, Іва наФран кіў ская.

Вы ба ры ж вы раз на па ка за лі за пат ра ба
ва насць на но выя асо бы і тва ры. Ві даць, 
гэ та не толь кі ўкра ін ская тэн дэн цыя. Так 
прэ зі дэн там Сла ва кіі дня мі бы ла аб ра ная 
ма ла дая жан чы на — ад ва кат ка Зу за на 
Ча пу та ва. Праў да, у Сла ва кіі, ма лень кай 
еў ра пей скай кра і не, сі ту а цыя зу сім ін шая. 
Там дэ ма кра тыя ўжо ўста я ла ся, і лёс 
цэ лай на цыі амаль не за ле жыць ад кан
к рэт ных прэ зі дэн ц кіх вы ба раў. Прой дзе 
ча ты ры га ды, і ка лі Ча пу та ва не ап раў дае 
да ве ру сва іх вы бар цаў, тыя абя руць са бе 
ін ша га прэ зі дэн та. Тое са ма ў Поль ш чы, 
Чэ хіі, Літ ве, ін шых кра і нах. Ле гі тым ная эва
лю цый ная змя няль насць ула ды — вя лі кая 
рэч і да сяг нен не дэ ма кра тыі. Ва Ук ра і не 
па куль не так, там усё па куль хіст ка, нет
ры ва ла і тры вож на. І шмат што бу дзе за ле
жаць ад та го, як вы бар цы пра га ла су юць 
21 кра са ві ка ў дру гім ту ры.
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Ця пе раш ні час ня доб ры. Ён на скрозь 
бла гі. Ні я кая, на ват са мая вы са ка род ная 
ўла да не ў ста не пе рат ва рыць яго ў доб ры 
без агуль най, са лі дар най да па мо гі ўсіх. 
Толь кі што кож ны сам за ся бе «рэп ку цяг
не», так са ма ўла да ту па ю чая ва кол сва іх 
улас ных спраў. Пас п ра бую раст лу ма чыць 
гі ста рыч най ана ло гі яй. У эпо се ста наў лен
ня дзяр жаў нас ці ся род сла вян скіх пля мё
наў, ка лі кня жая ад мі ніст ра цыя бы ла яш чэ 
не э фек тыў най, а час ані вель мі кеп скі, 
та му што не за кіл за ны з усім пра ва даў цам
ула да ром, ні асаб лі ва доб ры, та му што яш
чэ без ні я кай па ва гі да яго па ста ноў ле на га 
за ко ну, ста ла звы ча ем у гра ма дзе су поль
нас це вая са лі дар насць пад наз вай «па він
нас цю га ла вы», «кры ку» і «сле ду». Гэ та аз
на ча ла, ад па вед на, аба вя зак указ ваць, на
пры клад, ві ноў ні ка за бой ства або яго спро
бы, су поль на ака заць да па мо гу ах вя ры 
і пат ра ба ваць пас ля доў на га пе рас ле ду зла
чын ца. З ча сам, ка лі ўла да пе рат ва ры ла 
той звы чай у гра мад скі аба вя зак, не вы ка
нан не гэ тых на ка заў пры вя ло да ка лек тыў
най ад каз нас ці. Са мы ста ры вя до мы звод 
поль ска га за ка на даў ства апіс вае прак ты ку 
су сед скай са ма а ба ро ны ў той час: «Ка лі 
[...] ся ля не не мо гуць зла віць та го, хто вык
лі каў стра ту, та ды го няць яго з кры кам да 
на ступ най вё скі [...]. Та кім жа чы нам дру гая 
вё ска па він на яго гнаць да лей [...]. Ка лі 
яка ясь вё ска, да якой крык [...] дой дзе, не 
бу дзе яго га ніць, яны па він ны зап ла ціць 
вер гельд (цяж кі гра шо вы штраф). Та кім 
чы нам прас ле ду юць у вы пад ку за бой ства, 
ра ба ван ня, кра дзя жу (або ін ша га зла) ад 
по ля да по ля, ад вё скі да вё скі». Да да мо: 
прас ле да ва ла ся! Ня стом на. Пача ла ве чы. 
За яд ла. Але ўжо не прас ле ду юць. Гэ ты 
ме ха нізм пра ца ваў эфек тыў на, але, як бы 
мы ска за лі сён ня ў пра ста моўі, да ча су! Да 
та го ча су, ка лі гэ тую фун к цыю ста ла пры
маць усё больш і больш фар ма лі за ва ная 
ўла да. Гэ та бы ло якраз у той мо мант, ка лі 
лі нія па між тым, што бы ло доб рае ў той 
час, а тым, што бы ло та кое злое, па ча ла 
вы ры соў вац ца ўсё больш і больш бач най 
лі ні яй. У ме ры фар ма лі за цыі пер ша па чат ко
ва спан тан на ўста ноў ле на га звы чаю, у ме
ру фар мі ра ван ня яго для зруч нас ці ўла ды, 
а не ча ла ве чых ча кан няў, су поль нас це вая 
за ця тасць су праць зла ас лаб ла. Гэ тыя прэ
ра га ты вы аб ш чы ны бра ла на ся бе ўла да. 
Яна ўзя ла на ся бе, але не як ча ка ла ся, але 
толь кі ў спо саб для ся бе маг чы мы — па ве
лі чэн не вер гель ду. Яго стро гасць ас ла бі ла 
ўдзел су поль нас ці ў ба раць бе са злом. Ак

Бла гі час
ра мя та го, чым 
больш ула да 
бы ла рэст
рык цый най 
у ад но сі нах да 
ра сту чай абы я
ка вас ці да зла, 
тым больш бы ло яно ра цы я на лі за ва нае ці 
на ват та ле ра ва нае су поль нас цю. У рэш це 
рэшт, зац вер дзіў ся па ня пі са най да мо ве 
прын цып, што аб ш чы на ад маў ля ец ца ад 
ула ды ў част цы свай го су ве рэ ні тэ ту, пад
па рад коў ва ю чы яго за ко ну нак ла дзе на му 
ўла дай, у сваю чар гу, ула да ня се ад каз
насць толь кі за пе рас лед зла. Та кім чы нам, 
уста ля ва ла прын цып па дзе лу аб ш чы ны 
ад ула ды, якая прад стаў ляе яе ін та рэ сы. 
Прас цей ка жу чы, ад мо ман ту, ка лі ўла да 
пры ня ла больш поў ны кан т роль над злом, 
яе ін та рэ сы ста лі не су мяш чаль ны мі з ін
та рэ са мі гра мад ства. І так ёсць да сён ня. 
Ула да ўсё менш і менш ата я сам лі ва ец ца 
з су поль нас цю, маг чы ма, гра мад ства ўсё 
менш і менш ата я сам лі ва ец ца з ула дай. 
Вар та па мя таць, што зло ў за леж нас ці ад 
пе ра ка нан няў, све та пог ля ду ці ідэ а ло гіі, 
большменш зда ро ва га ро зу му, мож на 
вы зна чыць пароз на му. І так, ка лі ў ро лі 
выз на чаль на га суб’ ек та ёсць толь кі ўла да, 
не а ба вяз ко ва муд рая або свет лая, та ды 
даб ра быт аб ш чы ны зна хо дзіц ца пад паг ро
зай, і яна су ты ка ец ца з не бяс пе кай поў на га 
прыг нё ту ўла ды. Іс нуе яш чэ адзін, да во лі 
ры зы коў ны ас пект, які ты чыц ца зла. Пра ва 
на выз на чэн не яго, а за тым пе ра няц це яго 
пад свой кан т роль над ім узур пу юць цэр к
вы ўсіх рэ лі гій. Та кім чы нам іх са юз з ула
дай быў і за ста ец ца ві да воч ным. Не без 
пад стаў Ка та ліц кая цар к ва ўзмац ня ла ве ру 
ся род лю дзей, што ўла да кан сты ту і ру ец ца 
бо скім про ві дам. Ка ра лёў на зы ва лі бо жы мі 
па ма зан ні ка мі. Так са ма сён ня, хоць і не 
наў п рост, а ва коль ным шля хам тон кіх на мё
каў, ка жуць пра бо скае зац вяр джэн не ўла
ды. Але ж не кож най ула ды, толь кі ўла ды, 
якая най больш ім к нец ца да са ю зу з Кас цё
лам. Та кі са юз, як па каз вае во пыт, не ідзе 
к даб ру са май су поль нас ці — ці на за вем яе 
на цы я наль най, ці гра ма дзян скай.

А мо жа так, як у Маг дэ бур г скім пра ве! 
«[Лю дзі ўла ды] ма юць быць муд рыя, доб
рыя, у га дах [...] Бо га ба яў шы е ся, спра вяд
лі выя і праў да лю бі выя [...] да праг нас ці 
гід лі выя, па да рун каў не пры ма ю чыя [...], 
і не п’я ні цы [...] не рас пус ні кі». А ка лі не 
— гнаць іх ад по ля да по ля!

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Мі ра Лук ша: — Ан д рэй, суст рэ лі ся мы 
на адз на чэн ні 101й га да ві ны БНР — 24 
са ка ві ка ў Бе ла сто ку, дзе Ты даў ба га ты 
і хва лю ю чы кан цэрт. Вя до мы мы ўжо 
з ХХ ста год дзя. Ты з па ка лен ня 1965
1966 га доў вель мі знач на га ў лі та ра ту ры 
і му зы цы. А Тва ім твор чым жыц ця пі сам 
мож на бы ло аб да ра ваць не каль кі твор
цаў, як і Тва іх ад на год каў — «май ст роў 
на ўсе ру кі». «Па ка лен не 6566» у Поль
ш чы так са ма пра гу ча ла моц на ў свой 
час, але мно гія з іх ужо пас па кай не лі. 
А Ты шмат вы сту па еш па Бе ла ру сі, у нас 
так са ма, пі шаш, суст ра ка еш ся са слу
ха ча мі, чы та ча мі. Ты вы ка наў ца аў тар-
скай пес ні пад гі та ру, лі та ра тар, за сна-
валь нік фэ стаў бе ла ру скай аў тар скай 
пес ні „Ар шан ская біт ва», «Таль каў скі 
фе сты валь», аў тар больш за два дзя-
ся ткі аль бо маў на тэ му на цы я наль на-
га ад ра джэн ня і жыц ця ў пост са вец кіх 
рэ а лі ях. Ха пае Та бе на ўсё сі лы? Ты пе
ра мож ца фе сты ва ляў «За ла тая гор ка» 
(1994), «Бар даў ская во сень» (1996), 30
га гітпа ра ду ра дыё «Сва бо да» (1994), 
Лаў рэ ат прэ міі імя Вац ла ва Ла стоў ска га 
(2017). Не маг чы ма ў най ноў шай гі сто рыі 
Бе ла ру сі ся род по ста цей уя віць бе ла ру
скае ад ра джэн не кан ца 80х па чат ку 90
х га доў без Ан д рэя Мель ні ка ва.

Андрэй Мельнікаў: — Па мер лі мае ад на
год кі, твор цы ў роз ным пла не — Сяр жук 
Ві туш ка, Зміт ро Сі да ро віч, Мі хал Анем па
ды стаў, Сла ва Ах ро мен ка... А мае ра вес
ні кі, май ст ры так са ма ў роз ных жан рах 
— Ля вон Воль скі ці Люд мі ла Руб леў ская 
яш чэ больш ак тыў ныя ад мя не і вы сту па
юць час цей... Абы сі лы бы лі... На ра дзіў ся 
я ў го ра дзе Го ме лі. У Мін ску я пра цую 
ў фі лі я ле Му зея гі сто рыі бе ла ру скай лі та
ра ту ры — у му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча. 
Му зей ня рэд ка ла дзіць ім п рэ зы, у тым 
лі ку му зыч ныя. На эк скур сі ях я, бы вае, 
спя ваю, пес ні на вер шы Баг да но ві ча, Міц
ке ві ча... На Ві цеб ш чы не, у Ор шы і клу бе 
„Тор вальд” у Ві цеб ску вы сту паю. У Ор шы 
Ге надзь Шэ пе леў — Доб ры Дух Кра пі
вен ска га По ля ча сам збі рае сяб роў скую 
кам па нію, у тым лі ку з ма ім удзе лам. У Ві
цеб ску я ў сту дзе ні 2018 го да апы нуў ся 
на „Тор валь дзе” і ат ры ма ла ся зла дзіць 
сім па тыч ны кан цэрт. І на Га ра дзен ш чы не 
ў сяб роў скіх для мя не ася род ках вы сту
паю, на Го мель ш чы не... І на Пад ляш шы.

М.Л.: — Сваю бе ла ру скую твор чую 
дзей насць па чаў Ты ў дру гой па ло ве 
1980-х з пе сень «Песь ня зь мі нуў ш чы-
ны», «Каз ка», якія ад ра зу ста лі вя до-
мы мі ў бе ла ру скіх на цы я наль на ары-
ен та ва ных ко лах. Аль бом «За сьця гі, 
за во лю!» быў за пі са ны ў 1989 го дзе 
са ма па лам, але шы ро кая па пу ляр-
насць спры я ла та му, што з ад наў лен-
нем му зыч на-вы да вец кай дзей нас ці 
ў кра і не аль бом быў пе ра вы да дзе ны. 
Амаль усе пес ні пер ша га аль бо ма бы-
лі пры све ча ны тэ ме на цы я наль на га 
ад ра джэн ня і ад ра зу знай ш лі свай го 
слу ха ча. У 1991 го дзе вый шаў аль-
бом «Ус па мін». Адзін з неш мат лі кіх 
аль бо маў, у якім пе ра ва жае лі рыч ная 
тэ ма. У аль бом увай ш ло больш за 20 
пе сень. Праз не каль кі га доў аль бом 
быў пе ра вы да дзе ны. У 1991 го дзе 
вый шаў у ма са вым нак ла дзе аль бом 
«Да апош ня га ка мі са ра». У пес нях 
аль бо ма, як і ў ра ней шых, пе ра ва жае 
гі ста рыч ная тэ ма, вя лі кая за кла по ча-
насць лё сам на цыі. Цал кам з эміг ран ц-
кай бе ла ру скай па э зіі склаў ся аль бом 
«Пес ні вы гнан ня» (1994). Пес ні з аль-
бо ма ад к ры лі для бе ла ру саў мно гіх 
та ле на ві тых па э таў эміг ра цыі. 13 каст-
рыч ні ка 1996 го да вый шаў аль бом 
«Гэ та МЫ». Пес ні аль бо ма — ад люст-
ра ван не па дзей пер шых га доў не за-
леж нас ці Бе ла ру сі. Пес ня «Гэ та Мы» 
з ад най мен на га аль бо ма ста ла гім нам 
пат ры я тыч най мо ла дзі тых ча соў. 
Праз не каль кі га доў пес ня вый ш ла 
ў ро ка вай аран жы роў цы ў вы ка нан ні 
гур та „Но вае Не ба» з Ка сяй Ка моц-
кай. У кан цы 1990-х га доў пес ні з аль-
бо ма мож на бы ло па чуць амаль на 
кож най бе ла ру скай ве ча ры не. У 2007 
го дзе аль бом быў пе ра вы да дзе ны 
і так са ма да во лі хут ка ра скуп ле ны. 
Мож на ска заць, што мы ўсе кар мі лі 

свой бе ла ру скі дух Тва і мі пес ня мі, так-
са ма тут, у Поль ш чы. У Поль ш чы свет 
па ба чы лі твае аль бо мы „Шлях”, „Пад 
зна кам Ар ла і Па го ні”, „Як зза выс пы на 
фар ва цер”. Ча му ме на ві та ў Поль ш чы 
яны з’я ві лі ся?

А.М.: — Алег Ла ты шо нак яш чэ ў 1990я 
га ды ка заў мне, што мае пес ні больш 
ад па вя да юць поль скай мен таль нас ці. 
Але пас ля 2012 го да я ў Поль ш чы не 
быў. Улет ку 2012 го да ў Бе ла сто ку 
я апы нуў ся ў бе ла ру скашколь ніц кім су
та рэн ні. Алі на і Мі ко ла Ваў ра ню кі та ды 
мя не пры ма лі з на го ды вы ха ду філь ма 
„Пу ста зел ле”, у якім я — са мы га лоў ны 
Пу ста зе лец.

М.Л.: — Ас ноў ныя тэ мы Тва іх пе сень 
— Бог, Ра дзі ма, ка хан не, пат ры я тызм. 
Ты пер шым ся род му зы каў звяр нуў ся 
да по ста ці Ста ніс ла ва Бу лак-Ба ла хо ві-
ча і па дзей Слуц ка га зброй на га чы ну. 
У Тва ёй твор чай скар бон цы больш 
двух дзя сят каў аль бо маў на тэ му на цы-
я наль на га ад ра джэн ня. Твае пес ні ста лі 
кла сі кай бе ла ру скай бар даў скай песні. 
Ты з’яў ля еш ся зас на валь ні кам фе сты-
ва ляў аў тар скай пес ні і па э зіі „Ар шан-
ская біт ва”, „Таль каў скі фе сты валь” 
„Гэ та мы”. Як яны пра цяг ва юц ца?

А.М.: — Хут чэй я быў іх іні цы я та рам. „Ар
шан ская біт ва” пас ля эфек т на га раз го ну 
2007 го да пе рат ва ры ла ся ў не каль кі та кіх 
„ху тар скіх” адз на чэн няў на ла каль ных 
кроп ках. Але там быў і ці ка вы во пыт 2014 
го да, ка лі ма ста кі су пол кі „Па го ня” пе рат
ва ры лі ад ну з ла каль ных кро пак (фак тыч
на га лоў ную, з вя лі кім кры жам, а з та го 
го да яш чэ і з не каль кі мі па мят ны мі пама
стац ку аз доб ле ны мі ка мя ня мі) у мес ца 
ле галь на га тыд нё ва га пле нэ ру на па чат ку 
ве рас ня з да во лі ма са вым адз на чэн нем 
у сам дзень свя та. Апош нія га ды час 
„Ар шан скай біт вы” пра во джу не як за ме
жа мі Ар шан ш чы ны. Але фэст, хай са бе 
і ў мік ра фар ма це, жы ве. «Таль каў скі фе
сты валь» зліў ся ў ад ну каст рыч ніц кую ім
п рэ зу і ста біль на іс нуе ў фар ма це не каль
кіх дзя сят каў ча ла век з пэў ны мі сва і мі 
тра ды цы я мі ў пра вя дзен ні. Ка лі га вор ка 
пра Ста ніс ла ва Бу лакБа ла хо ві ча, у яго 
вай скоў цаў бы ла та кая па мят ка: кож ны, 
хто выз нае Ісу са Хры ста, ёсць тва ім бра

там. Ад на гэ тая сен тэн цыя пе ра ва жае 
ўсё ад моў нае, што бы ло ў тым вой ску. Ад
на гэ тая па мят ка, на пі са ная Ба ла хо ві чам, 
зас лу гоў вае веч нас ці. Ён за гі нуў, і мож на 
ска заць, што ў пэў ным сэн се ён на ступ нік 
Ка сту ся Ка лі ноў ска га, так са ма спрэч най 
асо бы, якой за кі да юць, на пры клад, тэ рор 
су праць пра ва слаў ных ба цю шак. Але 
Ка лі ноў скі зап ла ціў сва ёй кры вёй, ад даў 
сваё жыц цё ў ах вя ру. Тое са мае мож на 
ска заць і пра ге не ра ла Бу лакБа ла хо ві ча, 
які да кан ца жыц ця за стаў ся зма га ром.

М.Л.: — У Тва ім рэ пэр ту а ры пес ні на 
вер шы Мак сі ма Баг да но ві ча, Але ся 
Га ру на, Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча, То да-
ра Ле бя ды, На тал лі Ар сен не вай, Ян кі 
Ку па лы, Кан д ра та Кра пі вы, Ры го ра 
Ба ра ду лі на, Ле а ні да Га лу бо ві ча, Ле ры 
Сом, Ана то ля Сы са, Ле а ні да Дрань ко-
Май сю ка, Ля во на Бар ш чэў ска га, Але га 
Бем бе ля-Зьні ча, Юлі ю ша Сла вац ка га, 
Ада ма Міц ке ві ча, Сак ра та Яно ві ча... 
Так са ма ёсць пес ні на Твае сло вы. 
Вось да 475-год дзя Ар шан скае біт вы:
За бы тыя ры ца ры тыя, што пе ра маг лі.
Кра і на зня ве ры ла ў год насць, ма гут-
насць сваю.
Адзі ныя чор ныя птуш кі на гэ тай зям лі
Адзі ныя пес ні аб веч ным адзін стве пя-
юць...
 На мес цы Ар шан скае біт вы — рал ля.
Заб ру джа на рэч ка Кра піў на, дзе во раг 
та нуў.
Па бе ра гу рэч кі — да чы мяс цо вых зям лян.
Аб бой ні тае з іх ніх то і ні ко лі не чуў... :

Б’еш у іх сэр ца мя чом... Ты ця пер 
шмат вы сту па еш па Бе ла ру сі. Як ві тае 
Твая аў ды то рыя? Ці яна змя ні ла ся ад 
вась мі дзя стых-дзе вя но стых га доў мі-
ну ла га ста год дзя?

А.М.: — Маю аў ды то рыю, мяр кую, ра
дуе мая шчы расць. Ду маю, што на іх 
пры сут ні чае пэў ная ат мас фе ра да ве ру, 
ад к ры тас ці. Яна це шыць слу ха ча. Тая 
мая аў ды то рыя не вя лі кая, слу ха чы, якіх 
я люб лю і ца ню. Ёсць лю дзі, якім мае 
пес ні да па ма га юць жыць. Ка гось ці пад
т рым лі вае «Каз ка», ка гось ці — «Яс на 
пан на», ка гось ці — «Гэ та мы!». Я спя
ваю і ўзгад ваю доб рых лю дзей, якім мае 
спе вы па да ба юц ца. Мя не са мо га гэ та 
вель мі пад т рым лі вае. Мне больш за ўсё 
хо чац ца, каб лю дзі жы лі ў све це без ілю
зій. Ка лісь у 1990х, Ка стусь Елі се еў, які 
та ды, да май го ту рэм на га зня во лен ня, 
ар га ні зоў ваў мне мно гія кан цэр ты і за
пі сы, ка заў пра маю аў ды то рыю: гэ ты 
лю дзі з роз ных пла стоў гра мад ства, 
з вель мі роз ным жыц цё вым во пы там 
і по гля да мі. Адзі нае, што змя ні ла ся ў па
раў нан ні з ты мі ча са мі ў ма іх слу ха чах 
— іх уз рост. Мо ла дзі вель мі ма ла, але 
яна ёсць. І тое, што ёсць — ра дуе.

М.Л.: — Ты, пас ля по шу каў, стаў пра-
вас лаў ным хрыс ці я ні нам. Твой хрос-
ны баць ка — Алесь Пуш кін. Адз на ча-
еш, што Тва ім жыц цём кі руе Хры стос.

А.М.: — Хрыс ці ян ства — рэ лі гія, якая яд
нае лю дзей пад кі раў ні цтвам Ісу са Хры
ста. Тым, хто не ве рыць, па да ец ца, што 
гэ та неш та ка зач наемі фіч нае, але для 
тых, хто ве рыць, гэ та най леп шае кі ра ван
не. Вель мі доб ра су ад но сіць сваю во лю 
з во ляй Бо жай, а не з во ляй яко гане
будзь на чаль ні ка, у яко га сён ня пах мел
ле, а заў т ра бу дзе псі хіч ны за скок. Ка лі 
ра зу ме еш, у чым во ля Бо жая, то жы веш 
так, што та бе не со рам на за жыц цё, бо 
ма еш да чы нен не да веч нас ці. Сён ня да
стат ко ва, каб лю дзі ад к ры ва лі, што Бог 
ёсць. Што ёсць аб са лют ны ва ла дар, а не 
ней кі ад нос ны. У нас шмат па ган цаў 

— гэ та не тое, каб не па ко іць, гэ та по шу
кі ча ла ве ка, нар маль ныя по шу кі, та му 
што лю дзі пры хо дзяць урэш це да та го, 
што Бог — гэ та больш, чым на чаль нік. 
Але рэ лі гія — не бяс печ ная рэч для ўся
ля кіх ма ні пу ля та раў. Ма ні пу ля та ры, якія 
ма юць ры ча гі кі ра ван ня, ста ра юц ца скі
ра ваць вер ні каў на ін шы шлях, звес ці ад 
цар к вы, каб яны пак ла ня лі ся іда лам. Гэ
та мо жа быць бу тэль ка ці са лод кае жыц
цё і гуль ня выя аў та ма ты, што заў год на.

М.Л.: — Ты яш чэ дас лед чык і лі та ра тар.

А.М.: — За вяр шаю шэсць апош ніх сва іх 
кніг у апош няй дзя сят цы се рыі „100 вы
дат ных дзе я чаў бе ла ру скай куль ту ры” 
Ана то ля Та ра са. Астат нія ча ты ры пі ша 
ён сам. Мае кні гі пра Еў да кі ма Ра ма на ва, 
Ула дзі мі ра Жыл ку, Ян ку Бры ля. Ге на дзя 
Кі ся лё ва, Мі ха ся Чар няў ска га, Ар се ня Лі са. 
Ды за мест вы да ве цтва „Хар вест”, якое вы
да ва ла нам кніж кі мі ні мум па 500 асоб ні каў 
кож ную, апош нюю двац цат ку да во дзіц ца 
вы да ваць у Ры зе і кож ную па 40 асоб ні каў. 
12,5 ра зоў па мян шэн ня, пра 20 вы дат ных 
бе ла ру скіх асо баў за мест 10 000 ты сяч 
— 800 асоб ні каў. Спра ву спля жы лі на шы 
не ка то рыя ру ха ві кі бе ла ру скай куль ту ры.

 М.Л.: — Ты між ін шым аў тар кні гі 
«Ана толь Сыс — псаль мяр дэ фар ма-
ва най Бе ла ру сі» (2017), шэ ра гу кніг 
се рыі «100 вы дат ных дзе я чаў бе ла ру-
скай куль ту ры». Дру ка ваў ся ў рэс пуб-
лі кан скай пе ры ё ды цы, ка лек тыў ных 
збор ні ках... Над чым пра цу еш ця пер? 

А.М.: — Я на ме ра ны ўсё ж за вяр шыць 
спра ву з ма ім даў нім тэк стам „Фі ла со фія 
бе ла ру ска га сек су”. Шэ раг вы дан няў яго 
про ста ад хі лі лі, хто з тлу ма чэн ня мі, хто 
— без. Урэш це тэкст улад ка ваў ся ў ча со
пі се „Дзе яс лоў”...

М.Л.: — Дык жа да ем здзяй с нен ня пла-
наў, вы дан ня сва ёй аў тар скай кні гі 
і час цей шых су стрэч з на мі. А як Ты 
іг ра еш на сва іх вус нах, як на тру бе? 
Не за быў ны гук...

А.М.: — А гэ та га не ра ска жу, а па ка жу :).

vРас пыт ва ла 
Мі ра ЛУК ША

Бард Не за леж нас ці
Раз мо ва з Ан д рэ ем Мель ні ка вым — бе ла ру скім 
бар дам, па э там, лі та ра ту раз наў цам і кра яз наў цам.

Ан д рэй МЕЛЬ НІ КАЎ

Каз ка
Як за пуш чай, за ле сам, за ба ло там з аса кой,
У ня доб рым мес цы ка ля ві ру над ра кой
Ста іць ха та, ў ха це той мая ка ха ная жы ве.
На ва коль ны люд за ве вядзь мар каю яе.
Дзве ры ад чы ні, ка ха ная мая,
У сэр цы, у глы бі ні, ка ха ная мая,
За па лі аг ні, ка ха ная мая.
Па да ры мне сы на.

Па на чох па-над ха тай цяг нец ца ды мок,
Бе ра жы сваю ма ці, сце ра жы ся, па нок.
Не ха дзі ты да рэч кі, не ха дзі да ха ты той,
Бо ня чы ста сі ла ава ло дае та бой.

Дзве ры ад чы ні, ка ха ная мая,
У сэр цы, у глы бі ні, ка ха ная мая,
За па лі аг ні, ка ха ная мая.
Па да ры мне сы на.

Ле ша кі са ко чуць, пач ва ры ра вуць,
Па ча ра тох ру сал кі арыі пя юць.
Со вы раз гу ка лі ся, вые ваў ка лак,
А я ў ха це з ведзь май, і за раз я — вядзь мак.

Дзве ры ад чы ні, ка ха ная мая,
У сэр цы, у глы бі ні, ка ха ная мая,
За па лі аг ні, ка ха ная мая...
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ЗЕван гел ля: „Ней кі ча ла век ішоў 
з Еру са лі ма ў Еры хон і нар ваў ся на 
раз бой ні каў, якія зня лі з яго воп рат

ку, па ра ні лі яго і пай ш лі, па кі нуў шы яго 
ледзь жы во га. З на го ды ней кі свя тар ішоў 
тою да ро гаю і, уба чыў шы яго, прай шоў 
мі ма. Гэ так са ма і ля віт, быў шы на тым 
мес цы, па ды шоў, па гля дзеў і прай шоў 
мі ма. А ней кі са ма ра нін, пра яз джа ю чы, 
знай шоў яго і, уба чыў шы яго, паш ка да
ваў, і па ды шоў шы, пе ра вя заў яму ра ны, 
па лі ва ю чы але ем і ві ном; і, па са дзіў шы 
яго на свай го ас ла, пры вёз яго ў гас ці ні цу 
і пак ла па ціў ся пра яго; а на дру гі дзень, 
ад’ яз джа ю чы, да стаў два ды на ры, даў гас
па да ру гас ці ні цы і ска заў яму: пак ла па ці ся 
пра яго; і ка лі пат ра ціш больш, я, ка лі вяр
ну ся, ад дам та бе”.

З Ві кі пе дыі: „Прит ча о доб ром са ма ря
ни не (Прит ча о доб ром са ма ри тя ни не, 
Прит ча о ми ло сер д ном са ма ря ни не) — од
на из из вест ных притч Ии су са Хри ста, упо
ми на е мая в Еван ге лии от Лу ки. Она рас
ска зы ва ет о ми ло сер дии и бе ско рыст ной 
по мо щи по пав ше му в бе ду че ло ве ку со 
сто ро ны про хо же го са ма ря ни на — пред
ста ви те ля эт ни че ской груп пы, ко то рую 
ев реи не приз на ют еди но вер ца ми. По мне
нию не ко то рых бо гос ло вов, дан ная прит
ча по ка зы ва ет, что при ме ры че ло ве че
ской доб ро ты встре ча ют ся у всех на ро дов 
и во всех ве рах, что За кон и за по ве ди Бо
жии ис пол ня ют лю ди са мых раз ных на ци
о наль но стей и раз ных ве ро ис по ве да ний. 
Наз ва ние „Доб рый Са ма ря нин” („Доб рый 
Са ма ри тя нин”) ча сто ис поль зо ва лось и ис
поль зу ет ся бла гот во ри тель ны ми ор га ни
за ци я ми и во об ще ста ло на ри ца тель ным 
для обоз на че ния доб ро го и бе ско рыст но
го че ло ве ка, го то во го по мо гать каж до му, 
кто по па дет в бе ду”.

22 са ка ві ка бе ла стоц кі ад дзел Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці зла дзіў у Вы ста вач
ным ася род ку Бе ла стоц кай ар хі ды я цэ зіі 
вы ста ву пра свя та роў Ві лен скай ар хі ды
я цэ зіі, якія ра та ва лі жыц цё яў рэ яў у час 
ня мец кай аку па цыі (19411944). Вы ста ва 
бы ла пры мер ка ва на пад уста ноў ле нае ў мі
ну лым го дзе на дзень 24 са ка ві ка Се на там 
Рэ чы Пас па лі тай но вае дзяр жаў нае свя та 
Na ro do wy Dzień Pa mię ci Po la ków ra tu ją cych 
Ży dów pod oku pac ją nie miec ką. Ме на ві та 24 
са ка ві ка 1944 го да ў мяс цо вас ці Мар ко ва 
ка ля Лань цу та, што за раз у Пад кар пац кім 
ва я вод стве, гіт ле раў цы рас ст ра ля лі сям’ю 
Уль маў: Вік то рыю і Юза фа з шас цёр кай іх
ніх дзя цей; най ста рэй ша му з іх бы ло во сем 
га доў, най ма лод ша му паў го да. Да та го ж 
гіт ле раў цы за бі лі вась мёр ку яў рэ яў, у тым 
лі ку пя цё ра дзя цей, якія ў час вай ны ха ва лі
ся ў гас па дар стве Уль маў.

Ме ра пры ем ства пра хо дзі ла пад га на ро
вым пат ра на там бе ла стоц ка га ар цы бі ску па 
Та дэ ву ша Вой ды, які ска заў, м. інш.

— Гэ та тэ ма асоб ная, яш чэ не ап ра ца ва
ная; гэ та не вя лі кая дзя лян ка тае аг ром нае 
тэ мы, якой з’яў ля юц ца ад но сі ны поль ска га 
і яў рэй ска га на ро даў. Гэ тая гі сто рыя не заў
сё ды пі шац ца сум лен на, ча сам зда ра юц ца 
злоў жы ван ні, пад ме ны гі ста рыч най праў
ды. Та му важ на, каб да хо дзіць да кры ніц, 
да да ку мен таў, каб па ка заць тую праў ду, 
якую скла да на за фаль ша ваць, на ват не
свя до ма і ня хо ця чы. Гэ та важ на для нас, 
спад ка ем цаў Ві лен скай архіды я цэ зіі, з якой 
паў ста ла на ша Бе ла стоц кая архіды я цэ зія. 
Мы на гра ні цы, та му ўсё нам бліз кае. І доб
ра, што та кія тэ мы ап ра цоў ва юц ца, яны бу
дуць да хо дзіць да шы рэй шай гра мад скас
ці, не толь кі ў нас, але і на Ві лен ш чы не, 
дзе ля праў ды. Мяр кую, што і са мо стаў лен
не свя та роў у аба ро ну пак рыў джа ных ці 
пры су джа ных да смер ці, не толь кі жы доў, 
упіс ва ец ца вель мі моц на ў еван гель скія 
за па ве ты. Хрыс тос сцвяр джаў, што най
важ ней шым за па ве там з’яў ля ец ца лю біць 
кож на га ча ла ве ка. Гэ та ас ноў ны пад му рак, 
які аба вяз вае кож на га хрыс ці я ні на, асаб лі
ва кож на га свя та ра, які з пры ро ды свай го 
прыз ван ня мае даг ля даць, каб той за па вет 
люб ві здзяй с няў ся. Гэ та фун да мент, на 
якім трэ ба бу да ваць хрыс ці ян скае жыц цё. 
Мож на на ват сцвер дзіць, што свя та ры не 
ра бі лі ні чо га нез вы чай на га, ба ро ня чы дру
гіх. Пры гад ван не гэ тых фак таў па каз вае 
сап раў д нае аб ліч ча свя та роў, якія ра зу ме лі 

Еван гел ле і на ма га лі ся па гэ тым Еван гел лі 
бу да ваць між ча ла ве чыя ад но сі ны, у гэ тым 
вы пад ку да аб ра на га на ро да, яко га прад
стаў ні кі лі чы лі, што тут іх дру гая ай чы на.

Ас ноў ны да клад на тэ му вы ста вы ска
заў адзін з яе су ства раль ні каў кс. праф. Та
дэ вуш Кра гель; не ка то рыя выт рым кі з яго 
ін фар ма цыі:

— Рых ту ю чы кні гу „Мар ты ра ло гія ду
ха вен ства Ві лен скай ар хі ды я цэ зіі ў час ІІ 
су свет най вай ны” і ап ра цоў ва ю чы бі яг ра
мы па а соб ных свя та роў, я знай шоў звыш 
са ра ка бі яг ра маў свя та роў, якія ра та ва лі 
жы доў і на ват за гэ та за гі ну лі. І гэ тая тэ ма 
па ка за ла ся мне піль най для ап ра цоў кі. 
Гэ тая вы ста ва кра нае ак ту аль ныя тэ мы 
ад нос на тых хлус няў, якія па яў ля юц ца. 
Най больш мя не за ба ле ла хлус ня бе ла ру
скай наб ліст кі Свят ла ны Алек сі е віч, якая 
ў ін тэр в’ю не дзе ў Аме ры цы ска за ла, што 
ксян дзы за клі ка лі з ам бон да за бі ван ня 
жы доў. Па коль кі я дас ле да ваў усю Ві лен
скую архіды я цэ зію, ап ра цоў ва ю чы гэ тую 
мар ты ра ло гію, не знай шоў я ні вод на га та
ко га прык ла ду. Так са ма, ба дай пра цу ю чы 
ў ад дзя лен ні Поль скай ака дэ міі на вук у Па
ры жы, праф. Ян Гра боў скі, цяж ка знай с ці 
ад па вед нае сло ва на тое, што ён пі ша, гэ та 
про ста ня на вісць да поль ска га на ро да. Бо 
без ап раў дан ня па дае ве лі чэз ныя лі кі за
мар да ва ных па ля ка мі жы доў і ў яго вы каз
ван нях ня ма ме ры та рыч ных тлу ма чэн няў, 
про ста га нен не і ня на вісць.

Ка лі га ва рыць пра на шу ар хі ды я цэ зію, 
то, ко рат ка рэ зю му ю чы, мож на ска заць, 
што пер шым эле мен там ра та ван ня жы доў 
пас ля ўва хо ду нем цаў бы ло ўці ха мір ван не 
наст ро яў. Бо трэ ба ска заць, што ан ты жы
доў скія наст роі бы лі, бо жы ды моц на за ан
га жа ва лі ся на са вец кім ба ку. І мно гія ксян
дзы з ам бон або ін шым чы нам за клі ка лі 
да та го, каб не браць рэ ван шу. Усе бы лі 
свя до мыя та го, што па гра жае за да па мо гу 
жы дам. На пры клад, у Ваў ка вы ску ўлас нік 
пя кар ні кі нуў у бок гна ных жы доў па ку нак 
з пе чы вам. І за гэ та яго за тры ма лі і след 
па ім пра паў. У Віль ні неў за ба ве пас ля 
ўва хо ду нем цаў на Ка фед раль най плош
чы лю дзі заў ва жы лі ві ся чыя на шы бе ні цах 
тру пы муж чын; на іх це лах бы лі кар т кі „За 
да па мо гу жы дам”. Усе бы лі свя до мыя, 
што за да па мо гу жы дам па гра жае. Але 
трэ ба пад к рэс ліць, што ду хоў ныя і вер ні кі 
Ві лен скай ар хі ды я цэ зіі ўклю чы лі ся ў раз на
стай ную да па мо гу жы дам.

Вы ста ва ін фар муе пра гэ та, але скла да
на на двац ца ці стэн дах па ка заць цэ ласць 
тых спраў. Ся род тых, прад стаў ле ных на 
стэн дах, ма ем трох свя та роў з Ві лен скай 
ар хі ды я цэ зіі, якія бы лі пры лі ча ны да Пра

вед ні каў на ро даў све ту: езу іт Адам Штарк 
са Сло ні ма, ксёндз Ян Ся ле віч, дэ кан і про
башч у Вар ня нах і ксёндз Ві тальд Шым чу
ке віч, бе ла ста ча нін, які ў час вай ны быў 
ві ка ры ем у па ра фіі Ру кой ні ка ля Віль ні. 
Так са ма трэ ба ска заць і пра блас ла вё на
га квян дза Мі ха ла Са поць ку, які так са ма 
ад зна чыў ся ў гэ тай спра ве. Ён рых та ваў 
да хрыш чэн ня тых, якія да яго звяр та лі ся. 
А тых, якія шу ка лі ў яго па ра тун ку, кі ра ваў 
да сяс цёр ур шу ля нак, а яны па сы ла лі іх 
да лей, у Чор ны Бор ка ля Віль ні, а ад туль 
да про баш чаў у Бе ла ру сі; ме на ві та ад ным 
з іх быў кс. Ян Ся ле віч у Вар ня нах. Ён 
у 2000 го дзе быў пры лі ча ны да Пра вед
ні каў на ро даў све ту, ха ця па мёр яш чэ 
ў час Дру гой су свет най вай ны. Пра гэ та 
па ха дай ні чаў хла пец, яко га ра зам з ма ці 
ксёндз да ру чыў сям’і ў сва ёй па ра фіі. І той 
хла пец ме на ві та ў 2000 го дзе па ста раў ся, 
каб ксян дза Ся ле ві ча пры лі чыць да Пра
вед ні каў на ро даў све ту. І ўспа мі нае тую 
ся лян су кю сям’ю, лю дзей про стых і бед
ных, але дзе ля чых ся тым, што ме лі. Пі саў 
ён, што смак тае пах лёб кі, та го су пу, якім 
іх кар мі лі, па да ец ца яму най с мач ней шым 
з уся го, што ў жыц ці еў. Той Гірш Аб ра мо
віч, бо так у час вай ны ён на зы ваў ся, пас
ля, бу ду чы ў Фран цыі, па мя няў проз віш ча 
на Цві Ба ра ноў скі і быў опер ным спе ва
ком. Так са ма ў 2000 го дзе ксёндз Штарк, 
дзя ку ю чы аме ры кан ска му езу і ту, быў пры 
лі ча ны да Пра вед ні каў на ро даў све ту.

Трэ ба зга даць, што сем свя та роў на шай 
Ві лен скай ар хі ды я цэ зіі за гі ну ла за ра та
ван не жы доў. Скла да на пра ўсіх згад ваць. 
Ёсць і бе ла стоц кія ак цэн ты. Пат ран бе ла
стоц ка га тэ ат ра Аляк сандр Вян гер ка ха ваў
ся на пля ба ніі ка ля Бе ла сто ка. І зда ры ла ся 
па трэ ба пе ра вес ці яго ў ін шае мес ца, бо 
бы ло па даз рэн не ў яго дэ кан с пі ра цыі. І ка лі 
яго пе ра во зі лі ў ін шае мес ца, за тры ма лі 
яго нем цы, ён пры знаў ся, што з’яў ля ец ца 
жы дам і след па ім за гі нуў. Мяр кую, што 
гэ та маг ло быць на пля ба ніі ў Не вад ні цы, 
па коль кі ве даю, што там на пля ба ніі про
башч кс. Адам Аст роў скі ней кі час ха ваў 
жы да; маг чы ма, што быў гэ та Аляк сандр 
Вян гер ка.

На гэ тай вы ста ве ёсць проз віш чы ся
мі дзе ся ці ча ты рох свя та роў. Гэ та, мож на 
ска заць, стан дас ле да ван няў з мі ну ла га го
да. Па коль кі да лей зай ма ю ся гэ тай тэ май, 
маю проз віш чы чар го вых пя ці свя та роў. 
І ча сам скла да на за фік са ваць кан к рэт ныя 
проз віш чы. На пры клад, пры лі ча на да Пра
вед ні каў на ро даў све ту сям’ю з па ра фіі 
Ку ры нец ка ля Ві лей кі. Яны га ва ры лі, што 
ім ксёндз пад кі нуў; а там быў і про башч, 
і ві ка ры. Ад нак скла да на ўста на віць, хто 
быў у час вай ны про баш чам, па коль кі ня ма 
з та го ча су дак лад ных спі саў, а про баш чы 

ча ста змя ня лі ся або гі ну лі і не заў сё ды бы
ло вя до ма, хто на іх мес ца пры бы ваў.

І трэ ба яш чэ моц на пад к рэс ліць, што 
са мі ксян дзы ні чо га не зра бі лі б без сва іх 
вер ні каў. Каб вы ра та ваць ад на го жы да ці 
жы доў скую сям’ю, па трэб ны быў шэ раг 
лю дзей. Вось, ха ця б згад ва ю чы та го Цві 
Ба ра ноў ска га — маг чы ма, што гэ та кс. Са
поць ка пад кі нуў іх ксян дзу Ся ле ві чу. Але ж 
ап ра ча ксян дза Са поць кі трэ ба бы ло яш чэ 
сяс цёр ур шу ля нак з ад на го і дру го га кляш
та ра, трэ ба бы ло ка гось спэў ніць, хто б 
пе ра вёз іх па тай ком у тыя Вар ня ны, і знай
с ці та кую сям’ю, якая б пе ра ха ва ла. І на 
Бе ла сточ чы не ма ем прык ла ды лю дзей, 
якія за гі ну лі ра ту ю чы жы доў, на пры клад 
у Тшцян скай па ра фіі.

Да ска за на га да дам, што ў Ві лен скай 
ды я цэ зіі ў час вай ны слу жы ла звыш шас
ці сот свя та роў. Да клад чык згад ваў ра ней 
проз віш чы Яна Гра боў ска га і Свят ла ны 
Алек сі е віч. Пра пер ша га поль ска моў ная 
Ві кі пе дыя згад вае толь кі фар маль на, за тое 
больш пад ра бяз на пі шуць пра яго ан г ла 
і ня мец ка моў ныя ар ты ку лы ў Ві кі пе дыі. Дас
ле да ваў ён лёс жы доў у па ве це Дам б ро ва
Тар ноў ская, так на ас но ве па ка зан няў свед
каў, як і на ас но ве ве стак, за фік са ва ных 
у аку па цый ных да ку мен тах. Па вод ле ан г
ла моў най вер сіі боль шасць кан с пі ра ва ных 
жы доў трап ля ла ў фа шыс ц кія ру кі ў вы ні ку 
да но саў. Агу лам, як сцвяр джае Гра боў скі, 
па ля кі не пас рэд на або пас рэд на пры чы ні
лі ся да смер ці ка ля дзвюх сот ты сяч яў рэ яў 
у час Дру гой су свет най вай ны.

Ад нос на Свят ла ны Алек сі е віч, дык скла
да на што коль век су дзіць пра ей нае вы каз
ван не, па коль кі яно ў да ступ ных мне кры ні
цах пры во дзіц ца без кан тэк сту, у якім яно 
бы ло ска за на; гэ так жа са ма, як без кан
тэк стаў пры во дзі ла ся на шу меў шае ў Поль
ш чы ня даў нае вы каз ван не із ра іль ска га 
мі ніст ра за меж ных спраў Із ра э ля Ка ца. Маг
чы ма, што ў вы пад ку Алек сі е віч бы ла гэ та 
ін тэ лек ту аль ная пра ва ка цыя на не над та 
даў няе пры лі чэн не на шым мі ні стэр ствам 
праў ды цэ лай на шай ты туль най на цыі да 
ка гор ты са ма ран. Але пра гэ тае пры лі чэн
не не трэ ба бы ло так ру піц ца, бо ў звод цы 
ўсіх Пра вед ні каў на ро даў све ту із ра іль ска
га ін сты ту та ЯдВа шэм, най больш ме на ві
та гра ма дзян Поль ш чы — іх 6863 ча ла ве кі. 
Да лей ідуць Ні дэр лан ды (5595), Фран цыя 
(3995), Ук ра і на (2573), Бель гія (1731), Літ ва 
(891), Вен г рыя (844), Іта лія (682), Бе ла русь 
(641), Гер ма нія (601), Сла ва кія (572), Грэ
цыя (335), Ра сія (204), Сер бія (139), Лат вія 
(136), Чэ хія (118), Хар ва тыя (117), Аў ст рыя 
(109)...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Прыт ча 
пра доб рых са ма ран

n Ар цы бі скуп Та дэ вуш Вой да

n Кс. пра фе сар Та дэ вуш Кра гель
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дзе вя но стыя га ды аса цы ю юц ца 
мне з ка се тай фольк-рок гур та 
«Tran s for ma tion».Та ды я быў у пя-
тым кла се па чат ко вай шко лы. на 
дзень жан чын хлоп цы куп ля лі ка-
се ты для дзяў чат, а дзяў ча ты — на 
дзень хлоп ца. я та ды да стаў ка се-
ту джа нет джэк сан. ка се та мне не 
спа да ба ла ся і я з сяб рам ан д рэ ем, 
ад нак лас ні кам і ад на вя скоў цам, 
па мя няў яе на ка се ту «Вдво ем с то-
бой» гур та «Tran s for ma tion». Гэ ты 
аль бом мне аса цы я ваў ся са шчас лі-
вым дзя цін ствам, пра ве дзе ным на 
вёс цы ма лін ні кі. асаб лі ва ба ла ды 
ў вы ка нан ні гур та «Tran s for ma tion» 
мне вель мі спа да ба лі ся. «Бе ла ру-
сач ка», «Толь кі з та бою», «То по ля», 
«коль кі ў не бе зор» гэ та мае лю бі-
мыя пес ні з гэ тай ка се ты. му зы ка 
з гэ та га аль бо ма ме ла ней кую ма-
гію, гук гі тар і кла ві шаў за пі са ны 
быў з ду шою і глы бо кім па чуц цём. 
Раз маў ляю з лі да рам гру пы «Tran-
s for ma tion» яну шам Ус ці но ві чам 
— бас-гі та ра, Юры ем краў чу ком — 
ва ка лі стам і гі та ры стам ды мі рас-
ла вам леш чу ком — кла віш ні кам. 
яны ства ры лі маю лю бі мую бе ла ру-
скую гру пу «Tran s for ma tion».

Юр ка Буй нюк: — як чаль цы гур та 
«Tran s for ma tion» па зна ёмі лі ся?

Мі ра слаў Леш чук: — Гэ та бы лі больш
менш 19881989 га ды. Мы бы лі та ды 
ў вой ску. У 1988 го дзе з Яну шам мы 
слу жы лі ў час ці МУС. Та ды нам вель мі 
па да ба ла ся му зы ка гур та «Ду бі ны». Мы 
ра шы лі зас на ва на ваць гурт «Tran s for ma
tion», нак ш талт ме на ві та гур та «Ду бі ны». 
Мы бы лі ўсе свае лю дзі, бе ла ру сы з Бе
ла сточ чы ны: Юр ка Краў чук з Бе ла ве жы, 
Януш Ус ці но віч з Мі ха ло ва, а я з вё скі 
Та пі лец. Ка лі я тра піў у гурт «Tran s for ma
tion» мне та ды бы ло 22 га ды.

Юрый Краў чук: — Мы ра зам з Яну шам 
Ус ці но ві чам бы лі ў вой ску. Там мы ства
ры лі гурт і по тым да нас дай шоў Мі ра
слаў Леш чук. Ён у вой ску быў крыш ку 
паз ней, бо ён ад нас ма лод шы.

— Вы бы лі гі та ры стам і ва ка лі стам 
гур та? 

Юрый Краў чук: — Так, я іг раў на гі та ры 
і спя ваў.

— Пер шай ка се тай «Tran s for ma tion» 
бы ла ка се та «Tyl ko Ty» на поль скай 
мо ве. дру гая бы ла ўжо на бе ла ру-
скай і ру скай мо вах. як вы за піс ва лі 
гэ тую ка се ту? 

Януш Ус ці но віч: — Як усе та ды, мы за
піс ва лі ка се ту ў ха це. Ме лі пра фе сій ны 
мік сер і мік ра фо ны. За піс ва лі на нар
маль ны двух ка сет ны маг ні та фон ужы
вую ўсе ін ст ру мен ты.

Мі ра слаў Леш чук: — Мы за піс ва лі ў Бе
ла сто ку, у па коі Яну ша Ус ці но ві ча. Гэ та 
бы лі спар тан скія ўмо вы на той час. Аль
бом «Вдво ём с то бой» ат ры маў ся з ду
шою. Мо жа вы ка нан не бы ло роз нае, але 
пры ем на яго слу хаць. Мяк кі за піс на маг
ні та фон най плён цы інакш гу чыць, чым 
за піс у ліч ба вай якас ці. За піс ат ры маў ся 
з глы бі ні сэр ца. Гэ та бы лі на шы са мыя 
пры го жыя ча сы.

— апа ра ту ра, ін ст ру мен ты бы лі да ра-
гія?

Юр ка Краў чук: — Пэў на, што бы лі 
вель мі да ра гія. На па чат ку дзе вя но стых 
га доў ні чо га не бы ло. Трэ ба бы ло зай
граць пяць ім п рэ заў, каб бы ло за што 
ку піць. На шым баць кам бы ло вель мі 
цяж ка звес ці кан цы з кан ца мі і яш чэ гі та
ру ку піць пад лет ку.

— а на ін ст ру мен тах якой мар кі вы 
іг ра лі? 

Юр ка Краў чук: — Я іг раў на ня мец кай 
элек т ра гі та ры мар кі «Mu si ma».

Януш Ус ці но віч: — Гі та рабас, кла ві
шы, пер ку сій ны аў та мат. На гэ тыя ча сы 
ў нас бы лі вель мі доб рыя ін ст ру мен ты: 
«Ca sio Kz3000» па раў наль ны з «Ya ma ha 

DSX7», на той час най на вей шае бы ло гу
чан не. Гі та ра «Sen der Vi cas ter», бас «Iba
ne Stu dio bas». Гэ та бы лі да ра гія рэ чы 
на той час. Ка лі я ку піў гі та ру, дык жон ка 
сха пі ла ся за га ла ву: «Ча ла ве ча, за гэ та 
мож на бы ло б но вы Фі ят 126 Р ку піць!».

Мі ра слаў Леш чук: — Та ды я іг раў на 
«Ya ma ha DX7». Пас ля быў «Korg A1». 
Та ды я мя няў ін ст ру мен ты на леп шыя 
і на вей шыя. На шым най боль шым за ці
каў лен нем бы ла тра ды цый ная бе ла ру
ская му зы ка, якая вы во дзі ла ся з му зы кі 
гру пы «Ду бі ны». Юр ка Краў чук іг раў на 
гі та ры, Януш Ус ці но віч — на басгі та ры, 
а я на кла ві шах. На гэ ты час кры ху мы 
вы сту па лі на бе ла ру скіх за ба вах.

— ка се та «Вдво ем с то бой» бы ла 
прыс ве ча на Ва шым бра там, якія 
ў той час бы лі ў ла ге ры ў Ра сіі. Ча му 
яны там апы ну лі ся? 

Мі ра слаў Леш чук: — Яну шаў і мой брат 
па е ха лі за ўсход нюю мя жу ган д ля ваць. 
Та ды мод ныя бы лі лан цуж кі з бе лы мі 
жам чу жын ка мі. Іх за тры ма лі на ру ска
бе ла ру скай мя жы і пры га ва ры лі да двух 
га доў зня во лен ня ў ла ге ры пад Ура лам. 
Гэ та бы ло нап ры кан цы вась мі дзя ся тых 
га доў. Мы з сям’ ёй гэ та вель мі пе ра жы
ва лі, та му бе ла ру скую ка се ту прыс вя ці лі 
бра там.

Януш Ус ці но віч: — Ка лісь ці мод ныя бы
лі жам чу жын кі, якія пры во зі лі з Кі тая. Там 
каш та ва ла яна чац вёр тую част ку до ла ра, 
у Поль ш чы ад на каш та ва ла два до ла ры, 
а на Бе ла ру сі каш та ва ла тры до ла ры. 
Пры во зіў у Поль ш чу, а з Поль ш чы на Бе
ла русь. Але нель га бы ло ўво зіць на Бе ла
русь, бо гэ та лі чы ла ся зла чын ствам.

— Бра ты ра ней вяр ну лі ся з ла ге ра?

Мі ра слаў Леш чук: — Так, іх ра ней ад пус
ці лі. Гэ та быў неп ры ем ны пе ры яд у іх жыц
ці. На шчас це ў на шай сям’і пра гэ та ўжо 
за бы лі. Яну шаў брат ужо даў но не жы ве. 
У ла ге ры жыц цё бы ло страш нае, бы ва ла, 
што елі авёс. Для нас зла чын ства бы ло 
ні я кае, але ў іх ака за ла ся су ро вае. Гэ та 
бы лі неп ры ем ныя тэ мы на гэ ты час.

Януш Ус ці но віч: — Ад ся дзе лі пад Ура
лам — адзін паў та ра го да, а дру гі два 
га ды.

— дзе гру па «Tran s for ma tion» іг ра ла 
кан цэр ты?

Мі ра слаў Леш чук: — Пе ра важ на мы іг
ра лі ў Га рад ку, Мі ха ло ве, Бе ла сто ку. Вы
сту па лі так са ма ў Ду бі нах, у Бе ла ве жы.

Юрый Краў чук: — Так са ма іг ра лі вя сел
лі і за ба вы. 

— як доў га іс на ва ла гру па «Tran s for-
ma tion»?

Януш Ус ці но віч: — Іс на ва ла мо жа 
трыча ты ры га ды. «Ca sa no va” на ча ла ся 
ў 1992 ці 1993 го дзе, а «Tran s for ma tion» 
— з 1988 або 1989 го да.

— ці ка се та «Вдво ем с то бой» доб ра 
пра да ва ла ся?

Юрый Краў чук: — Вель мі доб ра пра да
вала ся і ся род слу ха чоў ме ла доб рую 
ацэн ку.

Мі ра слаў Леў чук: — Ма тэ ры ял ка се ты 
мы пе ра ка за лі вы даў цу. Праў да па доб на 
доб ра пра да вала ся. Мы за яе вя лі кіх гро
шай не ўзя лі. Мы яе за пі са лі для ся бе. 
На гэ ты час цяж ка мне ска заць коль кі эк
зем п ля раў ка се ты пра да ло ся. За гро шы 
ад ка се ты ку пі лі мы кры ху ін ст ру мен таў, 
апа ра ту ру, мік ра фон.

— Ча му на вок лад цы ка се ты змеш ча-
на мал па, а не ваш зды мак? 

Януш Ус ці но віч: — Я вось фай ны та
кі зды мак знай шоў. Мне зда ец ца, што 
кі да ец ца ў во чы. На гэ ты час не бы ло 
здым каў гур та «Tran s for ma tion», та му 
што гэ та быў цяж кі час. На ват пер шы ла
га тып гур та «Ca sa no va» я раз ма лёў ваў 
улас на руч на.

— як ус па мі на е це су пра цоў ні цтва 
з сяб ра мі?

Мі ра слаў Леш чук: — Я вель мі доб ра 
ўспа мі наю су пра цоў ні цтва. Януш і Юрый 
гэ та пра фе сі я на лы. Яны іг ра юць з вя лі
кай ду шой, вя лі кім сэр цам і страс цю. 
Му зы ку нель га пад ма нуць. Ураж лі васць 
і тон кую ду шу мож на паз наць па іг ры на 
ін ст ру мен тах і па пес нях.

Юрый Краў чук: — Гэ та быў вель мі 
фай ны час. Вель мі пры ем на ўспа мі наю. 
та му, што та ды неш та ад бы ва ла ся і з гэ
та га чэр па ла ся най боль шае за да валь
нен не.

— Ча му ва ша гру па рас па ла ся?

Януш Ус ці но віч: — Па мя ня лі ся лю дзі. 
Трэ ба бы ло па мя няць наз ву з «Tran s for
ma tion» на «Ка за но ва», ка лі ўва хо дзі ла 
на поль скі му зыч ны ры нак «dis co po lo».

Мі ра слаў Леш чук: — Тут іш ло пра 
пра цу. Я па мя няў пра цу і не мог іг раць 
з Яну шам і Юр кам. Кож ны з нас пай шоў 
у сва ім му зыч ным на прам ку.

— мо жа яш чэ вы пры сут ні ча лі ў ін-
шых пра ек тах?

Мі ра слаў Леш чук: — Меў я на го ду зай
граць з Ана то лем Ба ра ві ком. Ра зам мы 
вы сту пі лі ў «Stu dio We e kend» на TVP 
3 Bia łys tok. Я там іг раў на акар дэ о не. 
Ра зам мы ра бі лі фе сты валь імя Бу ла та 
Аку джа вы ў Гай наў цы, але на шы да ро гі 
ра зыш лі ся.

Юрый Краў чук: — За раз іг раю ў гур це 
«BMA». Апош нім ча сам мы іг ра лі на ба лі 
бе ла стоц кіх спар т с ме наў у Бе ла сто ку. 
Іг ра ем за раз да тан цаў.

— Чым вы за раз зай ма е це ся ў му зыч-
ным пла не?

Мі ра слаў Леш чук: — Ад ча су «Tran s for
ma tion» мі ну ла мно га ча су. За раз зай
ма ю ся зу сім ін шай му зы кай з па меж жа 
джа зу. Мы іг ра ем для ўлас на га за да валь
нен ня. Я ка лісь ці га ва рыў з Яну шам, каб 
зра біць рэ ак ты ва цыю гур та, але кож ны 
з нас за ня ты. Януш іг рае з гур том «Ca
sa no va», Юрый вы сту пае ў гур це «BMA» 
Бог да на Аль б рыц ка га. Мо жа ка лісь ці 
ўдас ца ад бу да ваць наш гурт на жы вых 
ін ст ру мен тах ты пу гі та ра, бас, буб ны. 
Мо жа ка лісь ці вер нем ся і ра зам бу дзем 
іг раць, але па куль кож ны з нас мае свой 
му зыч ны пра ект. Паза му зы кай я зай ма
ю ся тран с пар там. Маю сваю тран с пар т
ную аў то бус ную фір му «Ko ro na».

— Вы, спа дар мі ра слаў, ра ней іг ра лі ў 
гур це «Ko ro na» му зы ку «dis co po lo»?

Мі ра слаў Леш чук: — Я іг раў у гэ тым 
гур це на кла ві шах. Меў свае кам па зі цыі. 
Мы ра зам вы сту па лі з Кшыш то фам Кі
рыц кім, які ў 2015 го дзе па мёр.

— ці ва шы дзе ці зай ма юц ца му зы-
кай?

Юр ка Краў чук: — Мой най ма лод шы 
сын Кшы сек іг рае на скрып цы і гі та ры. 
Ён не за кон чыў му зыч най шко лы, але 
ха дзіў у му зыч ны кру жок ву чыц ца іг ры 
на скрып цы.

Мі ра слаў Леш чук: — Сын іг рае на бас
гі та ры, вы сту паў у рокгру пе.

— ад куль у вас за ці каў ле насць му зы-
кай?

Юрый Краў чук: — Не каль кі акор даў 
па ка заў мне ся бар. Ра ней я ву чыў ся іг
раць на акар дэ о не ў му зыч ным круж ку 
ў Бе ла ве жы.

Мі ра слаў Леш чук: — Я за кон чыў му зыч
ны кру жок у Бе ла сто ку.

Януш Ус ці но віч: — Я сам на ву чыў ся 
іг раць на гі та ры, а баць ка іг раў на ман
да лі не.

— як пра ца ваў му зыч ны кру жок?

Юрый Краў чук: — Мой баць ка іг раў на 
акар дэ о не і за пі саў мя не ў му зыч ны кру
жок і так па ча ло ся. Кру жок вёў на стаў нік 
му зы кі ў Бе ла ве жы. Пры хо дзі лі мы да 
яго да ха ты. Ён ка заў на ву чыц ца пе сень 
па но тах ці акор дах і паз ней пра вя раў ці 
мы доб ра іг ра ем на акар дэ о не. Іг ра лі мы 
ў ха це на бя се дах. Паз ней я па чаў іг раць 
на гі та ры.

— Вель мі дзя кую вам за раз мо ву

Мі ра слаў Леш чук: — Нам вель мі пры
ем на, што нех та за ці ка віў ся гі сто ры яй 
гур та «Tran s for ma tion».

Юрый Краў чук: — Вель мі пры ем на, 
што вам спа да ба ла ся ка се та «Вдво ем 
с то бой» гур та «Tran s for ma tion».

vГу та рыў Юр ка БУЙ НЮК

Transformation 
— свае беларусы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 14-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 21 красавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Гар ш чок ра зум ны, 
хоць сем дзі рак мае. 
(Г.....) 

Адаз на за гад ку № 10: на гло бу се і на кар це.
Уз на га ро ды, ча ты рох ко лер ныя аў та руч кі, вый г ра лі Та маш Ваў-

ра нюк з Нар вы, Мар ты на Мі се юк, Ася Пят ке віч, Ні на Мі сюк, Іг на цы 
Ду дар з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Ага та Га лу бо віч 

з Шу дзя ла ва, Аляк сан д ра Ве ся лоў ская, Аляк сан д ра Там чук, Ка мі ля 
Бут ко з бель скай «трой кі», Да нель Ляш ко з Ба бік. Він шу ем!

    

— Сам ву чыў ся, пе ра раб ляў цэ-
лы ма тэ ры ял, — без ліш ня га 
са ма за хап лен ня ка жа Мі ко ла 
Здрай коў скі, — ну і мно га чы-
таў, прак ты ка ваў ся...

— А я ка лі ча гось не ве даў, пы-
таў ся ў баць коў, — да дае Кан д-
рат Кос цін, — але ў прын цы пе 
сам пад рых та ваў ся...

Та кіх лаў рэ а таў як Мі ко ла і Кан-
д рат са свеч кай шу каць. З ве-
рас ня хлоп цы па сту пі лі ў двух-
моў ную шко лу — ПШ № 53 у Бе-
ла сто ку. Ад нак для бе ла ру скай 
мо вы яны па кі ну лі тры ва лае 
мес ца ў га ла ве і сэр цы.

— Я про ста ха цеў ся бе пра ве рыць, 
— сціп ла сцвяр джае Мі ко ла.

Да кон кур су пры сту пае ён з чац-
вёр та га кла са і ўжо на яго ра хун-
ку ча ты ры гра ма ты лаў рэ а та па 
род най мо ве. І гэ тае за хап лен не 
ад люст роў ва ец ца ў жыц ці бе ла-
ру ска га ася род дзя. Ужо ка то ры 
раз Мі кол ка чы тае па-бе ла ру ску 
ў цар к ве кні гу «Апо стал» у час 
лі тур гіі, пры мер ка ва най да 25 
Са ка ві ка. Та ды ста рыя і ма лыя 
гля дзяць на яго з ня вы ка за ным 
за хап лен нем і най боль шым прыз-
нан нем. Ды што тут ка заць, заў-
сё ды пры ем на па га ва рыць з Мі-
кол кам і Кан д ра там. Яны не толь-
кі ўме юць пры го жа раз маў ля ць, 
але заў сё ды га во раць з тол кам, 
з ці ка вас цю да лю дзей і све ту. 
Так як сён ня, ка лі су стра ка ем ся 
пе рад кан цэр там «Пад ляш ска га 
вян ка». Ра зам сяб роў ка Ма ры ся 
Пя кар ская, адзі ная лаў рэ ат ка 
з бе ла стоц кай «чац вёр кі». Да гэ-
тай па ры Ма ры сю ўспры ма лі як 
ары гі наль ную са ліст ку з мі ла гуч-
ным, чы стым ва ка лам. У на ву ко-
вым пос пе ху па бе ла ру скай мо ве 
да па маг ла ёй па ста ян ная пра ца. 
Ці да па маг лі тут спе вы і тан цы? 
На пэў на да зво лі лі шы рэй і глы-
бей ад чуць эстэ ты ку род най мо-
вы. Ма ры ся, так як хлоп цы, сва-
бод на раз маў ляе па-бе ла ру ску...

Па доб ныя сло вы мож на ска заць 

пра Вік то рыю Гаць з бель скай 
«трой кі», якая так са ма апы ну-
ла ся ў прэ стыж най кам па ніі лаў-
рэ а таў. Вік то рыя ўмее не толь кі 
за спя ваць па-бе ла ру ску пес ню, 
ска заць вер шык на сцэ не. Яна 
вы дат на спраў ля ец ца як жур-
на ліст ка. Дзя ку ю чы яе до пі сам 
школь ныя па дзеі ста лі ўжо гі ста-
рыч ны мі. Яе ўме ласць на зі раць 
сап раў д нае жыц цё, па трэ ба па-
раз маў ляць з людзь мі абу джае 
пат рэ бу ўда ска наль ваць гра ма-
ты ку і мо ву. Вось і да бі ла ся пос-
пе ху!

Трэ ба аба вяз ко ва зга даць най-
ма лод ша га лаў рэ а та, пя цік лас-
ні ка Мі ко лу Аб ра мю ка. Мі ко ла 
наб раў на ра ён ным эта пе най-
больш ба лаў. Ка лі мы пра ца ва-
лі ра зам на Су стрэ чах «Зор кі», 
ака за ла ся, што ён сва бод на раз-
маў ляе па-бе ла ру ску, па-ру ску 
і па-свой му (вя до ма, ён пі ша 
і раз маў ляе і на ін шых мо вах). 
Здзі ві ла, што гэ ты бе ла стоц кі 

хлап чук раз маў ляе як ста ры 
па-пад ляш ску. Ну, про ста фе-
но мен! Ка лі я спы та ла, ад куль 
у яго ве дан не пад ляш скай мо-
вы, Мі кол ка зір нуў на мя не 
муд ры мі ва чы ма і ад ка заў:

— То ж трэ ба з людзь мі го во ры-
ті!

На пэў на на пос пех Мі кол кі 
паў п лы ва ла і ат мас фе ра яго 
шко лы. Вось з яго не пуб ліч най 
шко лы свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
пры сту пі ла да кон кур су больш 
за со рак асоб. Гэ та амаль па ло ва 
ўсіх сё лет ніх кан кур сан таў. Тут 
трэ ба ад зна чыць, што да школь-
на га эта пу пры сту пі ла аж но 108 
вуч няў. Праў да, вя лі кую ак тыў-
насць пра я ві лі толь кі лі ча ныя 
шко лы: НШ свсв Кі ры лы і Мя-
фо дзія, бель ская «трой ка», 
Ду бі чы-Цар коў ныя, гай наў ская 
«чац вёр ка» і На раў ка. На коль-
кі па на ва ла за ця тае спа бор ні-
цтва, пад каз ва юць ліч бы. Вось 
да апош ня га, цэн т раль на га эта-
пу дай шлі толь кі 19 асоб, з якіх 
15 ат ры ма ла зван не лаў рэ а та. 
У гэ ты раз най больш ба лаў наб-
ра ла вась мік лас ні ца Аня Ра дзі-
вон чык з На раў кі, за ёй бы лі 
Мі ко ла Здрай коў скі і Кан д рат 
Кос цін. Вар та так са ма прык-
ме ціць ці ка вую з’я ву апош ніх 
га доў. Сё ле та да ра ён на га эта пу 
пры сту пі ла ўжо пяць вуч няў, 
якія не вы ву ча юць бе ла ру скай 
мо вы ў шко ле. Ап ра ча зга да ных 
Мі ко лы і Кан д ра та, лаў рэ ат-
кай ста ла Ка ся Астап чык з ПШ 
№ 1 у Бе ла сто ку, а на ра ён ным 
эта пе зма га лі ся бра ты Мак сім 
і Ярас лаў Ка вец кія з бе ла стоц-
кай «пя цёр кі».

Пер шай ся род школ, якая прыд-
ба ла най больш лаў рэ а таў, ста ла 
пра ва слаў ная шко ла з Бе ла сто-
ка; усіх іх пад рых та ва ла на стаў-
ні ца Іа ан на Мар ко.

А вось поў ны спі сак вуч няў, 
якія ат ры ма лі зван не лаў рэ а та 
па бе ла ру скай мо ве за 2018/2019 

год. Пе ра лік проз віш чаў і школ 
да ец ца па вод ле ал фа ві ту. Бо 
што тут ка заць — усе вы ма лай-
цы!

Мі ко ла Аб ра мюк — НШ свсв. 
КіМ у Бе ла сто ку

Ка ця ры на Астап чык — ПШ № 1 
STO ў Бе ла сто ку

Юсты на Ба ку мен ка — НШ свсв. 
КіМ у Бе ла сто ку

Але ся Бут ке віч — НШ свсв. КіМ 
у Бе ла сто ку

Эве лі на Ва сі люк — КШ з ДНБМ 
імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель-
ску-Пад ляш скім

Вік то рыя Гаць — КШ з ДНБМ 
імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель-
ску-Пад ляш скім

Мі ко ла Здрай коў скі — ПШ 
№ 53 у Бе ла сто ку

Дам’ ян Іва нюк — ПШ № 4 
у Гай наў цы

Эмі лья Ка лод ка — НШ свсв. 
КіМ у Бе ла сто ку

Кан д рат Кос цін — ПШ № 53 
у Бе ла сто ку

Ні на Мі сюк — НШ свсв. КіМ 
у Бе ла сто ку

Марыся Пякарская — ПШ № 4 
у Бе ла сто ку

Ма ры ся Паў лю чук — КШ 
з ДНБМ імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві-
ча ў Бель ску-Пад ляш скім

Аня Ра дзі вон чык - ПШ у На раў-
цы

Вік то рыя Ра еў ская — КШ 
з ДНБМ імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві-
ча ў Бель ску-Пад ляш скім

Зор ка

Фота Аляксея Мароза

Каб сва бод на раз маў ляць з людзь мі !

Ры гор Ба ра ду лін

Кра са вік 
ішоў ся лом
Кра са вік ішоў ся лом,
Грэў пра сто ры ла скаю.
Як мах нуў ён ру ка вом —
Вы ле це лі ла стаў кі.
Бе раж ком сту паў су хім,
Па ярах ка ра скаў ся.
Ру ка вом мах нуў дру гім —
Луг смя ец ца кра ска мі.
За ка саў шы ру ка вы,
Не ба ўзняў вя сёл ка мі.
Ра ды пуш чы, пап ла вы
Ме ся цу вя сё ла му.

Вікторыя Гаць, 
Мікола Здрайкоўскі 

і Кандрат Косцін
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Мудрыя вараняняты
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Пак лі ка ла да ся бе ва ро на ва ра ня нят і ка жа:

— Дзет кі, будзь це зыр кі мі і ўваж лі вы мі, як аг ню сце ра жы це ся лю дзей. І асаб лі ва та ды, ка-
лі ча ла век схі ля ец ца, каб пад няць ка мень. Уця кай це, ха вай це ся, дзе толь кі маг чы ма. Інакш, 
вам кап цы.

Пту ша ня ты пас лу ха лі на ву кі ма ці і пы та юць:

— Ма ту ля, а што нам ра біць ка лі наб лі зіц ца ча ла век з га то вым ка ме нем у ру ках?

Ва ро на за да во ле на кар к ну ла і пах ва лі ла дзя цей:

— Ну, ця пер я ра да і спа кой ная. Я ве даю, што вы зра зу ме лі мой урок.

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

KrzyżRosa

BierzAsPlaneta Jałta

Czwartek

Cypr

Klik

Harmonia

Akt Jał

Bób Krok

Bór

Książka

Szafa

Kuc

Guścik

Święta
Ostrze

Ciało

Flirt

Wiek

Kosz

Oka
Kuzyn

Jak

Akr

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

Ад каз на кры жа ван ку № 10-2019: 
Кмен, шок, лік, ка бы ла, ро бат, хо бат, сон, 

ко ні, Іда, ла бок. Клік, ход, ма ка ро на, боб, 
шы ба, лат ка, шмат, Об, но, школь нік.

Уз на га ро ды, сці раль ныя гум кі, вый-
г ра лі Ма тэ вуш Ада мо віч з На раў кі, Оля 
Мар ты но віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
з Бе ла сто ка, Кац пэр Ка лі ноў скі з Нар вы, 
Ві я ле та Смо люк з Арэш ка ва, Па вел Мі ран-
чук, Ка міль Ку ба еў скі з Ор лі, Аляк сан д ра 
Ба кун з ПШ № 1 у Гай на цы, Габ ры ель Га ніц-
кі з Ба бік, Дам’ ян Фі лі ма нюк з КШ з ДНБМ 
у Бель ску-Пад ляш скім, Кін га Ра ма зэ віч з 
Шу дзя ла ва, Кац пэр Грын чэль, Кры сты ян 
Мой сак з За лук. Він шу ем!

Вяс но вы 
Га ра док
Па ча так вяс ны ў на шай шко-

ле ад зна чаў ся лi рыч най ат мас-
фe рай. 22 са ка вi ка ад быў ся 
дэк ла ма тар скi кон курс „Mой 
лю бi мы верш”. Вуч нi га ва ры лi 
за га дзя пад pых та ва ныя вер шы. 
Ся род 52 тво раў так са ма бы лі 
рад кі na-бе ла ру скy. Вы лу чэн-
не ат ры ма лi Кшысь Ка ха но вiч 
з вер шам „Пес ня” i Вiк то рыя 
Хар ке вiч з вер шам „Cта ран ная 
ву ча нi ца”. Я спы та ла Кшы ся, ча-
му вы браў та кi верш.

— Гэ та ўлю бё ны верш мa ёй 
ма мы, — ад ка заў ён.

Maл гo cя Сэ pa фiн, 
Шко ла ў Га рад ку

29 са ка ві ка ў на шу шко лу 
за ві таў Ар цём Cі зін цаў 
— жур на ліст Ра дыё Ра-

цыя, спе цы я ліст па фут бо ле. Жур на-

ліс ц кі кру жок пад рых та ваў яму дзя-
сят кі пы тан няў пра яго хо бі. Кож ны 
вель мі за ці ка віў ся гос цем, та му што 
і ў на шай шко ле мно гія ез дзяць на 
ма тчы ка ман ды «Яге ло нія». На ват не-
ка то рыя ма юць ша лі кі, май кі і блу зы 
з над пі сам «Яге ло нія», якія ап ра на-
юць на мат чы, або важ ней шыя свя-
ты шко лы. Спа дар Ар цём ра ска заў 
нам пра фут бол у Бе ла ру сі, пра свае 
лю бі мыя ка ман ды і пра заў зя та раў. 
Мы бы лі ўра жа ны яго ве да мі пра 
фут бол. Нам зда ва ла ся, што мы ўжо 
мно га ве да ем, але... Нас за дзі ві ла, 

Пра фут бол ве дае ўсё! 

што заў зя та ры фут боль ных ка манд 
БА ТЭ Ба ры саў і «Пяст» Глі ві цы вель мі 
з са бой сяб ру юць. Ад ны пры яз джа-
юць з Бе ла ру сі ў Поль ш чу на мат чы 
«Пя ста», а заў зя та ры з Глі віц ез дзяць 
у Бе ла русь пад тры маць гуль цоў з Ба-
ры са ва.

Мы, як жур на ліс ц кі кру жок, па дзя-
ка ва лі спа да ру Ар цё му са ма стой на 
пад рых та ва ны мі ры сун ка мі і ша ка-
ла дам, які ку пі лі ў на шай вя ско вай 
кра ме.

Пас ля раз мо вы на ды шоў час на 
матч! На фут боль най пля цоў цы мы 
да ва лі з ся бе ўсё, але бы ло вя до-
ма, што ка ман да спа да ра Ар цё ма 
пе ра мо жа. І так бы ло, вы нік — 2:0! 
Прай г раў шая ка ман да ўжо ча кае 
мат ча ў ад каз. Не мо жам да ча кац ца 

чар го ва га мат ча, бо спа дар Ар цём 
па а бя цаў, што яш чэ пры е дзе з на мі 
па гу ляць. Мо жа неў за ба ве яго лю-
бі май ка ман дай бу дзе дру жы на са 
шко лы ў За лу ках!?

Журналісцкі кружок з Залук 
Фота Улі Шубзды

Kropka
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Не так і шмат кніг ма юць на шы па э ты, 
дзе по руч іх вер шы і пе ра ства рэн ні на ін-
шую мо ву. Бе ла ру ская па эт ка з Бель ска 
На дзея Ар ты мо віч ат ры ма ла пры го жы 
па да ру нак — кні гу „Кра я від з не ві доч-
най па мыл кай” выдадзенай Праграмнай 
радай тыднёвіка «Ніва» у 2018 годзе, ку-
ды ўвай ш лі тво ры роз ных га доў.

Гэ та праў дзі вы пар т рэт ду шы. Кож ная 
кні га — та кі пар т рэт? Да лё ка не заў сё ды. 
Бо ча ла ве ку, асаб лі ва жан чы не, улас ці ва 
пры ха рош ваць, уп ры гож ваць ся бе, свет, 
ін шых. На дзеі Ар ты мо віч гэ та не пат рэб на. 
Ду ша ге ра і ні на коль кі ад к ры тая (са мо це, 
бо лю, адзі но це), на столь кі сха ва ная за сце
на мі свай го до му без да ху, на сва ёй выс пе, 
у сва іх снах, ад сюль скла да насць су моўя 
са све там, мі ні маль ная пры сут насць (дак
лад ней, толь кі паз на ча насць) лю дзей. Та
му і па э тыч на му рад ку ха рак тэр ны абар ва
насць, не за вер ша насць, не да ска за насць, 
што ка мусь ці мо па дас ца муд ра ге лі стас цю.

Ад к ры вае вы дан не вершэпіг раф, які 
ўваб раў у ся бе ўсе ас ноў ныя ма ты вы збор
ні ка. Так кла сі кі ўкла да лі свае кні гі. Зга да
ем „Вя нок” Мак сі ма Баг да но ві ча, „Мат чын 
дар” Але ся Га ру на. Не ду маю, што па эт ка 
ары ен та ва ла ся на гэ ту тра ды цыю. Про ста 
яна так са ма кла сік. Су час нае бе ла ру скае 
па э зіі Поль ш чы, „Бе ла ве жы”. У Бе ла ру сі, 
на жаль, яе твор часць ве да юць вель мі ма
ла. Вось ён — вершэпіг раф:

ува хо дзіш у кра я від з ві да воч ным дэ фек там
гэ та на зы ва еш до мам па жоў к лай кніж кай
не аб ход най рэ пе ты цы яй пе рад та ям ні чай 
ван д роў кай

— гэ ты кра я від з не ві доч ным дэ фек там 
ёсць твой

Тут усё — жыц цё ча ла ве ка (кра я від 
з ві да воч ным дэ фек там), яго ны зям ны 
пры ту лак, дом, а для па э та на ту раль нае 
па раў нан не з кні гай, якую ўсё жыц цё і пі
ша, і чы тае. Зям ное жыц цё — не аб ход ная 
рэ пе ты цыя пе рад веч нас цю (та ям ні чай 
ван д роў кай). У кож на га жыц цё (кра я від 
з не ві доч ным дэ фек там) сваё, кні га свая. 
І па мыл кі свае, ня бач ныя, нез ра зу ме лыя 
для ін шых.

Не ста нем на да лей звяр таць ува гу чы
та ча на вель мі ці ка выя пе рак ла ды на поль
скую мо ву, бо гэ та асоб ная, вя лі кая тэ ма. 
Каб па ка заць ад мет насць пе ра ства рэн няў 
Мар ці на Рэм ба ча, звер нем ся толь кі да 
гэ та га вер ша. Пе ра клад, зра зу ме ла, не дак
лад ны. Інак шым не бы вае. Не дак лад насць 
мо жа вы кон ваць ста ноў чую ро лю, ка лі 
ўзмац няе сэн са вае на паў нен не, ка лі зной
дзе ны но выя ад цен ні. Як у апош нім рад ку: 
to ty. Нат са мо гу чан не больш да ска на лае: 
ска за на як ад рэ за на. А вось у пер шым рад
ку wras tasz за між ува хо дзіш ска жае сэнс, 
бо ў кні зе скраз ны ван д роў ны ма тыў і ме
на ві та гэ тым сло вам рас па чы на ец ца ўся 
кні га. Лі рыч ная ге ра і ня як раз з тых, хто не 
пра рос, не пус ціў ка рэн не, хто прай шоў па 
жыц ці, рых ту ю чы ся да веч нас ці.

Не каль кі скраз ных ма ты ваў, між якіх вы
лу чым ма тыў го ра да. Бельск. Якім толь кі 
не паў стае гэ ты го рад у па э зіі На дзеі Ар ты
мо віч. Гэ та да лё ка не за мі ла ва ная лю боў 
да мес ца на ра дзі наў, ён стаў ся ў ад на час
се і чу жым і бліз кім. У даў нім вер шы іко на 
пра сто ра го ра да на паў ня ец ца ма лі тоў ным 
сэн сам.

ве чар у Бель ску — ка мень і крыж
ве чар у Бель ску — бла кіт ны ту ман
Бельск — іко на ма літ ва сон жыц цё

Пе рак лі ка ец ца з па э тыч най мі ні я цю рай 
га ра дзен скай па эт кі Да ну ты Бі чэль: Ка ло-
жа — ка мень і крыж. Але вер нем ся паз ней 
да вер ша іко на.

І са мы апош ні ў кні зе так са ма вяр тае 
чы та ча ў Бельск. Гэ та — сы ход. Тут па нуе 
цар ства шэ ра га. Ня ма ні ве ры, ні свят ла, ні 

ня бес на га бла кі ту. Паў стае воб раз па ро га, 
так са ма скраз ны ў кні зе, і адзі но кі па кі ну ты 
ма стак:

Над Бель скам шэ рае не ба
шэ ры брук, шэ ры па рог, за бы ты му зык
на шэ рым па ро зе

У цэн т раль най стра фе — зра зу ме ла, 
яны тут умоў ныя — вы ве дзе ная да ска на
лая фор му ла гэ та га го ра да, ды і гэ та га 
Краю на о гул:

Бельск
мя стэч ка па меж жа мя стэч ка бяз меж жа

Ад ным сло вам па эт ка то ла ка лі зуе 
пра сто ру го ра да, то па шы рае яе да бя скон
цас ці. То пе ра но сіць у па э тыч ную пра сто ру 
ство ра ныя ў рэ аль нас ці ме жы, між якіх іс
нуе яе го рад, то ад ным штры хом раз бу рае 
іх. Бо па э зія ма гут ней за спра вы люд скія. 
Бо гэ ты го рад уз га да ваў Па эт ку, пус ціў 
у бяз меж жа яе сло ва.

Ге ра і ня На дзеі Ар ты мо віч не жы ве 
ў све це лю дзей. Ка лі лю дзі з’яў ля юц ца ў яе 
па э тыч най пра сто ры, то толь кі дзе ля та го, 
каб пай с ці, сыс ці, як сыш лі са мыя бліз кія 
лю дзі: род ны баць ка прай шоў по бач. Гэ ты 
воб раз з вер ша „З па да рож жа”, дзе гу чыць 
ус ве дам лен не за вер ша нас ці шля ху, тра гіч
ная без вы ход насць, ка лі пра сто ра жыц ця 
за мы ка ец ца і вый с ця ня ма. Па эт ка ня ча ста 
даз ва ляе са бе наў п рост вы ка заць свае па
чуц ці, жа дан ні. Гэ ты верш вык лю чэн не:

Я так ба я ла ся
І дзве ры зра бі лі ся сця ной
Я так ба я ла ся
І ўсё прай ш ло
Учо ра па да рож жа
А сён ня
Ня ма дня
Толь кі кар ці на ў кі но

Страш на не тое, што ўсё пра мі ну ла, што 
дзень жыц ця пе рат ва рыў ся ў кадр кі нах ро
ні кі, а тое, што дзве ры зра бі лі ся сця ной. 
Гэ ты ра док, паў то ра ны двой чы, да мі нуе 
над усім зме стам, вы сту пак куль мі на цы яй 
тра ге дыі.

Сы ход ма ці ўспры ма ец ца як стра та 
сло ва, вер ша, як не ма та род нае ха ты: 
як мат чы нае маў чан не // аня ме лы па рог. 
Воб раз до му па сут нас ці ад сут ні чае, толь кі 
пра міль г нуў у вер шы і гэ та не па ра, бо гэ та 
і не дом, бо та кім, аня ме лым, са праўд ны 
дом не бы вае: доб ра зна еш // дом без да ху 
// дзе ня ма слоў.

Як яна жы ве, гэ тая са мот ні ца ў аня ме
лай пра сто ры? А яна не жы ве. Яна толь кі 
за на тоў вае жыц цёпа мі ран не, а са ма на 
не аб жы тай, ада соб ле най ад све ту выс пе, 
ад ме жа ва ная ад уся го. Бо ўсё або даў но 
па мер ла, або ў ста не снупа мі ран ня, за ста
ла ся толь кі чы стая пра сто ра:

на ма ёй выс пе
па мі ра юць сон ныя ме ан д ры
і чор ныя ла бі рын ты

на ма ёй выс пе ня ма 
ва чэй све ту
мая выс па
чы стая пра сто ра

У вер шах На дзеі Арыт мо віч ад сут ні чае 
тое, што ёсць мар ке рам, апаз на валь ны мі 
зна ка мі жа но чае па э зіі: ка хан не, квет кі, 
спат кан не, ро ста ні, слё зы. Ні ад нае сля зы 
не пра лі ла яе ге ра і ня. Жад ных ма раў, ле ту
цен няў, жа дан няў, ча кан няў. Гэ та так са ма 
жа но чая па э зія, але ін шая. І квет кі тут ёсць, 
хай мі зар, але ін шыя: на гам, як злом ле ным 
квет кам і ка пе лю шы аз доб ле ныя су хі мі 
квет ка мі. Вось і ўвесь бу кет. Па раў нан не 
эра тыч наска ле ча на га і за сох лая аз до ба. 
Ні я кае кра сы, во да раў, шо ла хаў, ко ле раў. 
На о гул, ко ле ры ёсць. Ужо зга да ны шэ ры. 
Са мы рас паў сю джа ны. Ці ўлю бё ны? А ці 
аба вяз ко ва лю бім тое, што ва кол? Ці ў нас 
са міх. Ёсць і цал кам за фар ба ва ны верш, 
у якім ко ле ры ня суць не ма лую сэн са вую 
наг руз ку:

пер шую лі та ру я на пі са ла 
зя лё ным алоў кам
дру гую лі та ру я на пі са ла
чор ным алоў кам
трэ цюю лі та ру я пі шу 
чыр во ным ат ра ман там

Пер ша па ча так і ў па э зіі, і ў жыц ці — ма
ла дое, свет лае, тра вень скае яко га ко ле
ру? Зя лё на га. Поў ня жыц ця, ка лі зве да на 
мно га, пі шац ца як ка му лё сі ла. Мо хто 
за ста нец ца ў яр кім бар во вым, зыр кім на
стур ка вым, зваб ным бэ за вым ці на скім ва
лош ка вым, а яе ге ра і ня — у не пап раў ным, 
нез ва рот ным чор ным. І на за кан чэн не, 
ві даць, усе, ка му ба ліць, на пі шуць ужо не 
фар бай, а кры вёю — чыр во ным, як пі ша 
сён ня На дзея Ар ты мо віч. Бо ўсё даў но зжы
та, пе ра жы та, пе ра га рэ ла і ады хо дзіць, каб 
у тым па за меж жы па чаць з чы ста га лі ста:

я за бы ваю стом ле насць тва іх
бе лых паль цаў
я за бы ваю жоў тую му зы ку 
„Be at les”
заў т ра чы сты по ра нак

Адзі нае прыз нан не ў ка хан ні — да лі
ста па да. Да та го, што па мі рае. Лі ста пад 
— гэ та пры го жа. Кра са шмат ко лер на га 
ліс ця, та нец на вет ры, лёг кае, плаў нае кру
жэн не. Але ў вер шы На дзеі Ар ты мо віч усё 
не так. Што ка хае яе ге ра і ня, што пры нёс 
лі ста пад? Спа пя ліў, зруй на ваў, не па кі нуў
шы сле ду па мі ну лым, бо ён і ёсць мі ну лае, 
якое па нуе на во кал:

Лі ста пад рас п лыў ся
Як вул ка ніч ная ла ва
Што зраў ня ла пра стор.

І ў ча се так са ма па нуе. Усё ні ве лю ец ца, 
час за сты вае, быц цам пак ры ва ец ца ла вай. 
Аў тар ка вы ка ры стоў вае лек січ ную ана фа
ру (паў тор у па чат ку рад ка), якая не толь кі 
кам па зі цый на ар га ні зоў вае, аб’ яд ноў вае 
па э тыч ныя рад кі, але і спры яе па вы ша най 
эма цы я нал нас ці, уз вы шае тон гу чан ня вер
ша:

Лі ста пад рас п лыў ся
Зраў няў усе мае дні.
Дні мёр т выя
Дні нес па кой ныя
Дні без дзён і на чэй

Ліш не нат ка заць, што ге ра і ня па э зіі 
На дзеі Ар ты мо віч адзі но кая. Про ста яна 
інакш адзі но кая. Не між звы чай ных, а між 
адзі но кіх лю дзей. Гэ та вы шэй шая сту пень 
адзі но ты, з якое ня ма ін ша га вый с ця як 
толь кі сы ходсон. І гэ та пры ма ец ца як да
дзе насць, без ад маў лен ня, без на ра кан ня:

адзі но кая ся род адзі но кіх
кі да ю ся ў фі я ле та вы пра стор
каб за снуць

„У твор час ці па э та ёсць адзін важ ны 
верш”, — гэ тай ка тэ га рыч най за я вай па
эт кі з даў ня га ін тэр в’ю па чы нае прад мо ву 
Яў ген Ва па. Яе ня вар та ўспры маць лі та
раль на. Роз ныя яны, тыя важ ныя вер шы. 
На па чат ку іх вы бі рае чы тач (і гэ та так са ма 
роз ныя вер шы), пас ля час. Для мя не ж 
са мы важ ны, са мы пры го жы нат не верш, 
а адзін ра док з вер ша іко на: „ве ру ў ад но 
ня вы ка за нае сло ва”, цал кам са ма да стат
ко вы, глы бін ны, не паў тор ны. І на о гул, гэ ты 
верш, на пі са ны ў мі ну лым ста год дзі, адзін 
з ням но гіх свет лых, уз нёс лых, праў дзі вы 
апа фе оз кра се, сім вал ве ры ад па эт кі На
дзеі Ар ты мо віч:

стаю
хві лі на пры га жос ці
акі ян ха ра ства
хві лі на
ве ру ў веч нае ха ра ство
ве ру ў ад но ня вы ка за нае сло ва
ве ру ў бе лае маў чан не 

Вы да ла кні гу праг рам ная ра да тыд нё
ві ка „Ні ва”. Шы коў нае вы дан не ў стро гай 
пра ста це, ба га тая, на дзей ная па пе ра, 
ма стац кія здым кі. І ні я кае ка ля ры сты кі 
ў афар м лен ні: та го па тра буе су во ры змест. 
Толь кі дроб ныя ўкрап лен ні жы во га ко ле
ру: ма лень кія пун со выя гра тач кізо рач кі, 
што паз на ча юць па ча так вер шаў, та кі ж 
па са чакад гор та чак і та кая ж за ста вач ка 
пе рап лё ту.

За кон чу роз дум пра кні гу з пар т рэ таў 
па эт кі. Яны ўраж ва юць надз вы чай на. І так 
мно га га во раць! Ды не пат рэб на ні чо га да
дум ваць, ад но ўваж лі ва пе ра жыць вер шы, 
дзе гэ тыя пар т рэ ты да клад на на ма ля ва ны. 
Ка лі б іх не бы ло, уяў лен не пад ка за ла б 
яе ме на ві та та кою. Ру ка, якая бяз важ ка, 
бяс сіль на, бяз воль на апу ска ец ца, ажы вае 
толь кі та му, што тры мае па пя ро су, быц цам 
за жыц цё тры ма ец ца, а заў сёд ная па пя ро-
са без сма ку. А яш чэ шэ ры мі ру ка мі пад-
кід ваю ня скон ча ныя раз мо вы. Ад якіх ру кі 
ста мі лі ся — хо чац ца да поў ніць — і ста лі шэ
ры мі — са мы ха рак тэр ны ко лер ня яр кае па
літ ры кні гі. Яе пры сут насць пры від ная, ужо 
не ў рэ аль нас ці, а ў тым па меж жы, якое 
ад чы няе ін шы свет, дзе цяж ка тры мац ца: 
як вы ста яць мне ў дзвя рах // на рых та ва ных 
у зам к ну тасць сну. Яе твар сха ва ны, і про
філь так са ма за ва ла са мі, про філь ка бе ты 
ў чор ным на шэ рым фо не. Гэ та яе во ля, 
яе прыз нан не: ба ю ся вы раз нас ці свай го 
пар т рэ ту. І цал кам ла гіч ная выс но ва: мя не 
амаль ня ма. Сла ба ра туе гэ тае кво лае 
амаль, роў на на столь кі, каб гу ча ла ад но 
неп ра моў ле нае сло ва. Бра ва, па не ма стак
фа тог раф Па вал Грэсь, Вы да ска на ла пра
чы та лі па эт ку. Здым кі га во раць без слоў: 
мя не амаль ня ма. Ёсць толь кі вер шы. Глы
бо кія, ба лю чыя, нат су во рыя вер шы На дзеі 
Ар ты мо віч, якія, маю на дзею, за ста нуц ца. 
І кож ны чы тач зной дзе між іх свой важ ны 
верш.

vАль ж бе та КЕ ДА

PS. Ма ем, ча го жа да ем. Ка лі пас ля вы ха ду 
кні гі „Бе ла ве жа: По ста ці. Тво ры. Ге роі” Алесь 
Ар куш спы таў, пра ка го з „бе ла веж цаў” яш чэ ха-
це ла б на пі саць, ад ка за ла: „Пра На дзею Ар ты мо-
віч”. Не ве да ла на ват, што рых ту ец ца яе кні га. 
І што гэ тая кні га зной дзе мя не...

„ВЕ РУ Ў АД НО НЕП РА МОЎ ЛЕ НАЕ СЛО ВА”
(Пра кні гу На дзеі Ар ты мо віч „Кра я від з не ві доч най па мыл кай”)
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Ка лі б я не ве даў На дзеі Ар ты мо віч, па ду маў 
бы, што гэ та аў так рэ а цыя, гуль ня з чы та чом, 
пад мір г ван не яму. Бо хто як хто, але яна ве дае 
ца ну сло ва і не раз мень вае яго на дроб ную ма-

не ту, не ра скід ва ец ца ім нап ра ва і на ле ва. Я ра зу мею 
гэ тую дэк ла ра цыю па э тэ сы як тое, што яна ні ко га да 
ні чо га не пе ра кон вае, ні ко му не ўбі вае ў га ла ву адзі най 
праў ды. Та му і не ўжы вае па лы мя ных за клі каў, вы тан-
ча ных тэр мі наў, аб ст рак т ных па няц цяў.

а я 
пі шу та кія ма лыя сло вы

Ёй, ад нак, да стат ко ва ад на го ма ло га сло ва, та ко га 
ма ло га як сля за, каб змяс ціць у ім не толь кі свой род-
ны го рад, але і ўвесь свет. Чым менш слоў — тым яны 
больш важ кія. А ча сам зу сім не пат рэб ныя. „Маў чан не 
— ці ж не са мае та ем нае і ха рак тэр нае для сак рум 
і пра фа нум ей на га лё су?” — за да ец ца пы тан нем Яў ген 
Ва па, рэ дак тар на вей ша га збор ні ка На дзеі Ар ты мо віч 
„Кра я від з не ві доч най па мыл кай”1. Па э тэ са не та му 
маў чыць, што не мае ча го ска заць. На ад ва рот. Яна за-
над та доб ра ве дае, якія пас ля доў нас ці ня суць вы пуш ча-
ныя ў свет сло вы:

над ан тык ва ры я та мі вы ка за ных слоў
плы вуць брон за выя хма ры
час про да жу на дзеі ўжо мі нуў
у бяс паль цых ру ках са мот ная ір жа
сля ды без сля доў

Гэ тыя сло вы так пра чы таў дру гі вы дат ны май ст ра 
ка рот кай фор мы Алесь Ра за наў: „Вы ка за ныя сло вы не 
зні ка юць, а збі ра юц ца, згру ваш ч ва юц ца і ро бяц ца зда-
быт кам ан тык ва ры я таў, якія ў кож на га свае. На ват хма-
ры, уп лы ва ю чы ў кан тэкст вы ка за ных слоў, на бы ва юць 
важ касць ан тык вар на га ма тэ ры я лу — брон зы, а са мот-
ная ір жа, якая па во лі з’я дае сля ды ко ліш ня га жыц ця, 
уяў ляе ця пер квін тэ сен цыю гэ та га жыц ця”2. Не вы пад-
ко ва пры во джу тут гэ тае двух га лос се, бо па-мой му яно 
па каз вае, як па э зія На дзеі Ары мо віч рас ц ві тае, на бы-
вае но вае жыц цё ў ды скур се, у час су стрэ чы з ін тэ лі ген-
т ным чы та чом, які мо жа быць для яе пар т нё рам. Так 
бы ло двац цаць пяць га доў та му, ка лі суст рэ лі ся дзве 
брат нія ду шы: На дзея Ар ты мо віч і Алесь Ра за наў. Так 
ста ла ся і ле тась, ка лі пе ра чыт ваць і споль ш ч ваць яе 
вер шы ўзяў ся Мар цін Рэм бач. У вы ні ку ат ры ма ла ся не 
про ста кні га па э зіі з пе рак ла да мі, а па э тыч ны ды я лог 
дзвюх твор чых асоб, якія не толь кі ра зу ме юць ад на ад-
ну, але і мо гуць уза ем на да паў няц ца, аба га чац ца.

Тое, што пе рак лад чык не аб мя жоў вае ся бе ад но за-
ме най бе ла ру скіх слоў поль скі мі, а ўстаў ляе ў іх сваё 
ра зу мен не, сваё пра чы тан не па э зіі На дзеі Ар ты мо віч, 
па каз вае ўжо пе ра а сэн са ван не рэ дак тар ска га ўвод-
на га тэк сту „Ру жа на ўзбо чы не” на „Ró ża na ur wi sku”. 
Праў да, што пры го жа? І, па-мой му, сэнс за га лоў ка не 
ска жо ны, а ўзмоц не ны. І адэк ват ны да зме сту кні гі. Так-
са ма ін тэр п рэ та цыя за га лоў на га вер ша: — гэ ты кра я від 
з не ві доч ны дэ фек там / ёсць твой пры му шае чы та ча 
спы ніц ца, учы тац ца, за ду мац ца: — a kra job raz z wadą uk-
rytą / to ty.

Як пер лі ны зі ха цяць та кія рад кі: do War sza wy / 
pędziło się w na gim obłędzie (ля це ла ся ў го лай неп ры том-
нас ці), i znik nie mój dysk ret ny ślad (мой ці хі след), doj rzeć 
do Pier w sze go słowa mod lit wy (дай с ці да пер ша га сло ва 

Кні га
без дэ фек таў

у сва іх ка рот кіх вер шах я ні чо га не га ва ру
я ні ко лі ні чо га не ска за ла ні ко му
я ня мая

ма літ вы). Ча сам здзіў ля юць, як: sen skrzyd la ty i lek ki / 
w błękit nym żyran do lu (у бла кіт ным люст ры). Ча мусь ці 
я заў сё ды ба чыў гэ ты „кры ла ты сон” як ад бі так у люст-
ры, але ча му ён не мо жа гой дац ца на жы ран до лі?

Мар цін Рэм бач не пер шы, хто ўзяў ся за пе рак ла ды 
На дзеі Ар ты мо віч. Спа чат ку я быў здзі віў ся, што ўзяў ся 
ён за ап ра цоў ку не толь кі но вых вер шаў, але і тых, якія 
пе рак ла да лі ся, пры чым не ка то рыя з іх па не каль кі ра-
зоў. Доб рую па э зію, ад нак, вар та пе ра чыт ваць бя скон-
ца. Хай бу дуць до ка зам гэ та му два прык ла ды пе ра кла-
ду на ступ ных рад коў:

бе ра га мі нес па кою ўва хо джу ў бяз во кі гуш чар
на не бе рас п лы ва ец ца пах азёр най пас це лі
поў нач кі дае ха ра ство на цяж кую ра су

Так зра біў гэ та Ежы Літ ві нюк:
brze ga mi nie po ko ju wcho dzę w śle py gąszcz
na nie bie są czy się za pach je zior nej poś cie li
pół noc rzu ca urok na doj rza łą ro sę3

А так Мар цін Рэм бач:
kra wę dzia mi nie po ko ju wstę pu ję w śle pą gę stwi nę
po nie bie roz p ły wa się woń je zior nej poś cie li
pół noc rzu ca pięk no na oło wia ną ro sę

„Oło wia na ro sa” — ад на з тых пер лі наў, якія ззя юць 
у гэ тай кніж цы. Но выя пе ра клад чы кі на пэў на яш чэ не 
раз здзіў ляць нас но вы мі ва ры ян та мі. Тым не менш 
ха чу даць пад раз ва гу і маю ко ліш нюю ін тэр п рэ та цыю 
(пе ра клад дру ка ваў ся ў бе ла ру скім ну ма ры ча со пі са 
Kar t ki) хрэ ста ма тый на га вер ша: іко на / лі ста па даў скі 
снег / бла кіт ны ра нак. За кан ч ва ец ца ён рад ком: Бельск 
— іконa ма лі та сон жыц цё. Рэм бач тлу ма чыць па-бо-
жа му: Bielsk — iko na mod lit wa sen życie. А я да пус ціў пе-
ра ста ноў ку ад на го сло ва: Bielsk — mod lit wa iko na życie 
sen i дзя ку ю чы гэ та му, зда ец ца, ат ры маў ся блі жэй шы 
ары гі на лу рытм. Але гэ та да каз вае толь кі тое, што вар-
та і трэ ба вяр тац ца да доб рай па э зіі і пе ра чыт ваць яе 
на но ва. На ват, зда ва ла ся б, зна ё мыя бель скія кра я ві-
ды „пад шэ рым не бам” і з „шэ рым бру кам” кож ны раз 
па да дуц ца ін шы мі.

Мя не, праў да, здзі віў яў ны па ла нізм у апош нім вер-
шы збор ні ка: за бы ты, ста ры му зык. Ча му не бе ла ру скі 
му зы ка? Мо та му, што та кі Бельск — поль ска-бе ла ру-
скі? Та кі як гэ тая кні га.

Узяц ца за яе за ах воч вае ўжо вон ка вы вы гляд. Аў-
та рам гра фіч на га пра ек та з’яў ля ец ца Юр ка Асен нік. 
Здым кі ў кні зе Паў ла Грэ ся. Гэ та тыя са мыя лю дзі, якія 
рых та ва лі да дру ку кні гу па э зіі Ан д рэя Сце па ню ка „Рас-
пі са ны квад рат”. Маю на дзею, што гэ тая па э тыч ная се-
рыя Праг рам най ра ды „Ні вы” бу дзе па паў няц ца но вы мі 
кні га мі. Так доб ры мі па змес це, як і пры го жы мі сва ёй 
знеш нас цю.

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК

1 На дзея Ар ты мо віч, Кра я від з не ві доч най па мыл кай, Бе ла сток 2018.
2   На дзея Ар ты мо віч, Алесь Ра за наў, Дзве ры, Бе ла сток 1994.
3   Na dzie ja Ar ty mo wicz, Ła god ny czas, Lub lin 1988.



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 07.04.2019              № 1407.04.2019              № 14

http://letapis.by
115 га доў з дня на ра джэн ня

Уладзіміра Піваварава

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі  на ву ко вец,  на род ны  ка мі
сар ас ве ты БССР, вя зень ГУ ЛА Га, адзін 
з ідэ а ла гіч ных кі раў ні коў паў стан ня ў са
вец кім кан ц ла ге ры „Ле са рэйд” Ула дзі мір 
Пі ва ва раў на ра дзіў ся ў вёс цы Ся мё наў ка 
(ця пе раш ні Ра га чоў скі  ра ён  Го мель скай 
воб лас ці) 4 кра са ві ка 1904 г.

У 1924 г. скон чыў Ра га чоў скі пе да га гіч
ны  тэх ні кум,  пра ца ваў  на стаў ні кам,  паз
ней ды рэк та рам ся мі год кі ў Ма зыр скім ра
ё не. У 1930 г. скон чыў фі зі кама тэ ма тыч
ны  фа куль тэт  Бе ла ру ска га  дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та.  У 19301932 гг.  —  ас пі рант 
Ака дэ міі  на вук  БССР.  У 1936 г.  аба ра ніў 
кан ды дац кую ды сер та цыю па ге а фі зі цы.

Ула дзі мір Пі ва ва раў пра ца ваў стар шым 
на ву ко вым  су пра цоў ні кам  фі зі катэх ніч
на га  Ін сты ту та АН БССР. З 21 каст рыч ні
ка  1937 г.  пры зна ча ны  нар ка мам  ас ве ты 
БССР. Быў жа на ты, га да ваў тра іх дзя цей.

У раз гар  ста лін скіх  рэ прэ сій  2  лі пе ня 
1938 г. яго арыш та ва лі. 28 сту дзе ня 1940 
го да  вык лю чы лі  з кам пар тыі.  Ра шэн нем 
Ва ен най  ка ле гіі  Вяр хоў на га  су да  СССР 
ад 29 траў ня 1940 г. за су джа ны да 15 га
доў  зня во лен ня  ў са вец кім  кан ц ла ге ры. 
Зня во лен не  ад бы ваў  у Ко мі  АССР.  Ме
на ві та Пі ва ва раў стаў ад ным з ар га ні за
та раў УсцьУсін ска га паў стан ня зня во ле
ных, якое лі чыц ца пер шым та кім паў стан
нем у гі сто рыі са вец ка га ГУ ЛА Га.

24 сту дзе ня 1942 г., за ма ніў шы баль
шы ню ахо вы для мыц ця ў лаз ню, вяз ні за
бра лі  зброю  ў рэш ты ахо вы,  пас ля  ча го 
за чы ні лі ахоў ні каў у скла дзе для га род ні
ны, ад к ры лі ла гер ную зо ну і аб вяс ці лі пра 
паў стан не. Част ка выз ва ле ных (59 ча ла
век) раз бег ла ся. Ін шыя (82 ча ла ве кі) пад 
выг ля дам ву чэн няў ат ра да ахо вы ру шы лі 
да  УсцьУсы.  У паў стан цаў  бы ло  толь кі 
12 він то вак і 4 на га ны. Баі ў роз ных мес
цах  іш лі да поў на чы, паў стан цы стра ці лі 
за бі ты мі 9 ча ла век, са мі зніш чы лі 14 і па
ра ні лі 11, а так са ма за ха пі лі яш чэ кры ху 

зброі і выз ва лі лі 38 вяз няў, з якіх 12 да лу
чы лі ся да паў стаў шых ла гер ні каў. У той 
жа час 40 няў з б ро е ных паў стан цаў бы ло 
зат ры ма на, яш чэ 21 ча ла век паз ней зда
лі ся са мі ў ра ён ны ад дзел НКВД.

У ноч на 25 сту дзе ня 1942 г. ат рад паў
стан цаў,  у якім  быў  41  ча ла век,  за ха піў 
зброй ны  абоз  і хар ча ван не.  Ра ні цай  28 
сту дзе ня за вя заў ся бой у ле се на ад лег
лас ці  ка ля  105 км  ад  ся ла  УсцьУса  на 
рэч цы Лы жа. У вы ні ку бы ло за бі та 16 паў
стан цаў,  вай скоў цы  так са ма  стра ці лі  16 
ча ла век, яш чэ 9 бы лі сур’ ёз на па ра не ны, 
мно гія  аб ма ро зі лі ся.  Пе рас лед  паў стан
ц ка га  ат ра да  пра доў жыў ся  ін шы мі  пад
раз дзя лен ня мі  кан ц ла гер най  ахо вы.  29 
сту дзе ня паў стан цы, якіх за ста ва ла ся 26 
ча ла век,  па ста на ві лі  раз біц ца  на  гру пы, 
каб па спра ба ваць уця чы ў Вя лі ка зя мель
скую тун д ру да нен цаўале ня во даў.

На ступ ныя  дні  пра цяг ваў ся  пе рас лед 
уце ка чоў з кан ц ла ге ра. У баі ка ля вяр хоў
яў  ра кі  Ма лы  Це ра ха вей  гру па  на  ча ле 
з Мар кам Рэ цю ні ным (11 ча ла век) бы ла аб
к ру жа на. Пас ля амаль су тач на га бою і стра
ты бо е за па саў 6 ча ла век з лі ку паў стан цаў 
заст рэ лі лі ся, яш чэ двух узя лі ў па лон.

Уся го за час паў стан ня за гі ну ла 42 яго 
ўдзель ні кі, схоп ле на жы вы мі 6. Стра ты ча
стак НКВД і ВОХР скла лі 33 ча ла ве кі за бі
ты мі, 20 па ра не ны мі  і 52 аб ма ро жа ны мі. 
Аж но 50 ча ла век бы ло аб ві на ва ча на кар
ны мі ор га на мі і за су джа на да смя рот на га 
па ка ран ня, яш чэ 18 ча ла век за су дзі лі да 
роз ных тэр мі наў зня во лен ня.

26 паў стан цаў, у лі ку якіх і Ула дзі мір Пі
ва ва раў, рас ст ра ля лі 30 са ка ві ка 1942 г. 
Ін шыя кры ні цы па да юць, што Пі ва ва раў 
па мёр  яш чэ  28 жніў ня  1941  г.,  але  гэ та 
ма ла ве ра год на.

Мес ца па ха ван ня Ула дзі мі ра Пі ва ва ра
ва  не вя до мае.  Рэ а бі лі та ва ны  ён  быў  25 
снеж ня 1954 г.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Паў та ра го да та му, у снеж ні 2017 го да 
„Ні ва” пі са ла пра ці ка вы сайт, які з’я віў ся 
ў ін тэр нэ це  і хра на ла гіч на  рас па вя даў 
пра гі сто рыю бе ла ру саў. Гэ ты сайт да гэ
туль  зна хо дзіц ца  па  ад ра се  http://map.
le ta pis.by і мае наз ву „Ма па ста наў лен ня 
Бе ла ру сі”. На сам рэч з’яў ля ец ца ён част
кай вя лі ка га ін тэр нэтпра ек та, які рас па
вя дае не толь кі пра гі сто рыю, але і су час
насць бе ла ру саў.

Пар тал http://le ta pis.by,  згод на па да
дзе най там ін фар ма цыі, з’яў ля ец ца збор
ні кам  пра ек таў,  прыс ве ча ных  Бе ла ру сі 
і бе ла ру скай  куль ту ры,  аў тар  якіх  Аляк
сей  Ча ран ке віч.  Вы шэй з га да ная  „Ма па 
ста наў лен ня Бе ла ру сі” ідзе дру гім пра ек
там, а пер шым — „Шэс ць дзя сят бе ла ру
ска моў ных гі тоў су час нас ці”.

„Да свай го 15га до ва га юбі лею га лоў
ны му зыч ны  пар тал  кра і ны Tu zinFM ра
зам  з Le ta pis.by  склаў  рэй тынг  пе сень, 
без  якіх  не маг чы ма  ўя віць  не за леж ную 
бе ла ру скую  му зы ку.  У яго  ўвай ш лі  40 
са мых важ ных бе ла ру ска моў ных пе сень 
з гітпа ра ду «Ту зі на» (2003—2018) і яш чэ 
20  гі тоў  за  па пя рэд нія  15  га доў  (1988—
2003)”,  —  рас па вя да ец ца  ў да дзе най 
част цы сай та, якая бы ла зроб ле на ў 2018 
го дзе.

Ці ка ва, што да кож на га з 60 трэ каў на
пі са ная ана та цыя і гі сто рыя яго на га ства
рэн ня, па даб ра ныя вы я вы, ві дэа і спа сыл
кі на рэ сур сы, дзе мож на бо лей да ве дац
ца  пра  вы ка наў цу,  па слу хаць  і на быць 
яго ныя  трэ кі.  „У спіс  увай ш лі  тыя  пес ні, 
якія пе ра ма га лі на «Ту зі не Гі тоў» і на зы
ва лі ся най леп шы мі пес ня мі се зо на ця гам 
гэ тых 15 га доў іс на ван ня пар та ла, а так
са ма 20 гі тоў за па пя рэд нія 15 га доў, без 
якіх не маг чы ма ўя віць бе ла ру скую му зы
ку”, —  сцвяр джа ец ца  ў прэсрэ лі зе,  дзе 

так са ма  ад зна ча ец ца,  што  спіс  скла лі 
ства раль нік „Ле та пі су” Ча ран ке віч і кі раў
нік Tu zinFM Сяр гей Буд кін.

„Спа чат ку мы ха це лі зра біць спіс з 15 
трэ каў, по тым па шы ры лі яго да 20, а па 
вы ні ку  ён  раз рос ся  да  60  і ў ім  да лё ка 
не  ўсё,  што  ха це ла ся  ўклю чыць.  У яго 
ўвай ш лі пе ра важ на рокгі ты на шых му зы
каў.  Попвы ка наў цы,  бар ды,  ме та лі сты, 
фолькспе ва кі ды му зы кі ін шых кі рун каў, 
бе зу моў на,  вар тыя  асоб ных  рэй тын гаў”, 
— заз на чае Аляк сей Ча ран ке віч.

«З ад на го бо ку гэ та пад су ма ван не для 
нас са міх — у рэй тынг увай ш лі пес ні, якія 
паў п лы ва лі на нас аса бі ста і на раз віц цё 
ай чын най сцэ ны ў цэ лым. На на шу за ду
му, гэ ты рэй тынг так са ма мае стаць кроп
кай  ува хо ду  ў бе ла ру скую  му зы ку  для 
тых,  хто  толь кі  па чы нае  ёй  ці ка віц ца», 
— заў ва жае Сяр гей Буд кін.

У трэ цяй  част цы  вя лі ка га  сай та —  ін
тэр нэтпра ект „Пла кат «Гі сто рыя Бе ла ру
сі»”, што мес ціц ца па ад ра се http://pos ter.
le ta pis.by.  Там  паз на ча юц ца  да ты,  якія, 
на  дум ку  яго  ства раль ні каў,  най больш 
важ ныя  ў бе ла ру скай  гі сто рыі.  Пер шая 
да та — уз гад ван не По лац ка ў 862 го дзе, 
а апош няя — пры су джэн не Но бе леў скай 
прэ міі па лі та ра ту ры Свят ла не Алек сі е віч.

„Пла кат  «Гі сто рыя  Бе ла ру сі»  —  гэ та 
аф лайнпра цяг пра ек та «Ма па ста наў лен
ня Бе ла ру сі». На адзі най лі ніі ча су па ка
за ны бе ла ру скія га ра ды, кі раў ні кі і са мыя 
істот ныя па дзеі дзяр жаў, якія іс на ва лі на 
тэ ры то рыі су час най Бе ла ру сі”, — рас па
вя да ец ца ў прэсрэ лі зе, на які мож на тра
піць, клік нуў шы на ад па вед ную спа сыл ку 
ўні зе цэ ла га вы яў лен ня. Ідэя і ды зайн гэ
тай част кі агуль на га сай та так са ма на ле
жаць Аляк сею Ча ран ке ві чу.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

сён няш няй Рэс пуб лі кі Бе ла русь афі цый на 
не прыз на юць БНР, не ар га ні зу юць свят ка
ван ня ўгод каў БНР, але ўжо даз ва ля юць 
на та кое свят ка ван не, што з’яў ля ец ца вя
лі кай зме най у ма ім жыц ці і жыц ці ва шых 
на стаў ні каў. Свят ка ван ні ўгод каў БНР ад
бы ва юц ца па ўсім све це, між ін шым, у Вар
ша ве, Віль ні, Пра зе, НьюЙор ку, Та рон та, 
Мель бур не, — ска заў пра фе сар Алег Ла
ты шо нак, які сваё вы ступ лен не за кон чыў 
вок лі чам «Жы ве Бе ла русь», на што вуч ні 
ад ка за лі та кі мі ж сло ва мі.

Жур на ліст Ярас лаў Іва нюк па пра сіў 
бел лі цэ і стаў наз ваць мяс цо вас ці зпад 

Гай наў кі, якія ў сва ім дак ла дзе пе ра лі чыў 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак, што і зра бі лі 
вуч ні. Ярас лаў Іва нюк і пра фе сар Алег Ла
ты шо нак па да ры лі Гай наў ска му бел лі цэю 
пе рад ру кі мі ну ла год ня га ніў ска га ка лен да
ра, прыс ве ча на га со тай га да ві не Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі.

— Сён няш няя пра па но ва свят ка ван ня 
нам па да ба ец ца. Мы мно га да ве да лі ся 
з дак ла да пра фе са ра Але га Ла ты шон ка, 
асаб лі ва аб ге ро ях, якія зма га лі ся за не
за леж насць Бе ла ру сі, у тым лі ку з Гай наў
ш чы ны. Гэ та на ша гі сто рыя і нам важ на 
ве даць аб на шым мі ну лым, — га ва ры лі 

бел гім на зіст ка Мал га жа та Га лён ка і яе 
школь ныя сяб ры.

— Ці ка ва бы ло па слу хаць як пра фе сар 
Алег Ла ты шо нак рас па вя даў аб бе ла ру
скай шко ле і ак тыў нас ці жы ха роў ма ёй 
род най вё скі Гра баў ца, — за я ві ла ві цэды
рэк тар бел лі цэя Ні на Лу ка сік.

Школь ны ка лек тыў «Зніч ка» пра спя ваў 
пат ры я тыч ныя бе ла ру скія пес ні пад акам
па не мент Яц ка Друж бы на ба я не. Вуч ням 
асаб лі ва за па мя та ла ся пат ры я тыч ная 
пес ня «Сцяг», пад час вы кон ван ня якой 
Ан д рэй Ба бу ле віч ма хаў белчыр во набе

лым сця гам над га ло ва мі чле наў «Зніч кі». 
Чле ны ка лек ты ву Ве ра ні ка Пта шын ская 
і Ан д рэй Ба бу ле віч, які акам па на ваў на 
гі та ры, зай маль на пра спя ва лі ў ду э це пат
ры я тыч ны твор «Ліц ві ны».

— Свят ка ван не Дня Не за леж нас ці і да
клад пра фе са ра Але га Ла ты шон ка важ
ныя ў пра цэ се фар ма ван ня бе ла ру скай 
на цы я наль най свя до мас ці, — ска заў ды
рэк тар Гай наў ска га бел лі цэя і бел гім на зіі 
Ігар Лу ка шук, які ра зам з вуч ня мі аб да рыў 
бе ла стоц кіх гас цей квет ка мі.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА
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07.04 — 13.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 8-12.04. не вы ра шай важ на-
га і не па чы най ме ра пры ем стваў. Ад к ры юц ца 
но выя маг чы мас ці. З 12 (да 16.04.) іг рай у ла та-
рэю, на бір жы. Жыц цё Ба ра ноў з апош ніх дзён 
зна ка на бя рэ ру мян цаў. 11-13.04. бу дзеш пат-
ра ба ваць кан к рэт най да па мо гі, лю дзі, якія сяб-
ры толь кі на сло вах, знік нуць. На пра цы — твае 
пяць хві лін, мо жаш ат ры маць па вы шэн не або 
прэ мію. За што возь меш ся — бу дзе зо ла та. Хто 
паз ма га ец ца — вый г рае (асаб лі ва 11-15.04.).
(21.04. — 21.05.) 8-12.04. вель мі ра ман тыч ная 
ат мас фе ра. Але са мот ныя Ра кі хут чэй бу дуць лу-
наць у ма рах і ўспа мі нах, чым зна ё міц ца і ўлюб-
ляц ца. 7-8.04. — доб ры час. До ма 11-13.04. 
бу дзеш мець ура жан не, што пэў ныя спра вы ўця-
ка юць та бе з рук, пры тым 11-15.04. маг чы мыя 
нес па дзя ва ныя ава рыі. Не дай са бе за мы ліць 
ва чэй 11-13.04. Не ра бі ні я кіх рэ ва лю цый на 
пра цы.
(22.05. — 22.06.) 7-8.04. цяр п лі васць і дак лад-
насць ап ла цяц ца та бе. Адзі но кія Бліз ня ты тро хі 
прас пяць гэ ты час. На пра цы 11-13.04. вы ле-
зуць усе не да роб кі і сла быя пун к ты тва іх пла наў. 
Мо жа ка зац ца, што ты пры няў ліш не ап ты мі стыч-
ныя пла ны, і пры бы так бу дзе гор шы, і трэ ба бу-
дзе пла на ваць на но ва. Паз ма гай ся са стрэ сам, 
стаў на фі зіч ную ак тыў насць. Пас п ра буй кі нуць 
ку рэн не.
(23.06. — 23.07.) 8-10.04. мо жа рэ а лі за вац ца 
твая ма ра аб па да рож жы. 10-14.04. мо жаш ста-
рац ца за крэ дыт на доў га тэр мі но вую ін ве сты-
цыю. 11-15.04. не ўклю чай ся ў бес сэн соў ныя 
спрэч кі і не бя ры ся за бла гія ра шэн ні. Але бу-
дзеш крэ а тыў ны, кем лі вы і хут кі. 10-14.04. вар та 
пра а на лі за ваць ад но сі ны з людзь мі, якіх ве да еш 
ад га доў. Піль нуй ся ад ба ла га ну до ма, бо мо жа 
пра пас ці важ ны да ку мент. 8-12.04. піль нуй ся са 
зда роў ем — мо гуць ад на віц ца даў нія кан ту зіі, не 
ха дзі ў бо тах з вы со кі мі аб ца са мі і не ры зы куй 
у спор це.
(24.07. — 23.08.) Мно га энер гіі і за па лу. 8-12.04. 
мо жаш вы пад ко ва заш ко дзіць са бе ці ін шым. Не 
дай ся бе ўклю чыць у спрэч ку з 11.04. З 12.04. 
пра бу дзіц ца твая ам бі цыя, але най важ ней шыя 
за дан ні зап ла нуй на дру гую па ло ву ме ся ца. 6-
9.04. Іль вы на ро джа ныя ў ІІ дэ ка дзе мо гуць ста-
віць пы тан не аб сэнс та го, што ра бі лі да гэ туль. 
Па вы шай свае ква лі фі ка цыі асаб лі ва 11-14.04.
(24.08. — 23.09.) 8-10.04. пе ра ка на еш да ся-
бе лю дзей, якія здзей с няць твае прось бы. 11-
13.04. не па ру шай прын цы паў, нор маў і пра віл. 
Вы дат ны час для ка хан ня. 8-12.04. бу дзеш ве-
даць, як па да бац ца! 10-14.04., на ват ка лі вы бы лі 
на мя жы рас стан ня, да ру е це адзін ад на му. Праб-
ле мы, якія вас раз’ яд ноў ва лі, 11-13.04. яш чэ вас 
больш з’яд на юць і пац вер дзяць, што мо жа це на 
ся бе раз ліч ваць. На пра цы сі лы і тры ва лас ці зор-
кі да да дуць та бе 9-11.04. Але за кур сы, ма быць, 
зап ла ціш з улас най кі шэ ні. Нер вы раз г ру зі на 
спор т п ля цоў цы.
(24.09. — 23.10.) 8-12.04. трэ ба бу дзе ме рац-
ца з ся мей ны мі праб ле ма мі. Са мот ныя Ша лі не 
бу дуць ве даць, ча го хо чуць. Бу дуць ува хо дзіць 
на про філь эк са, раз ва жаць аб мі ну лым. Схо чац-
ца быць у цэн т ры за ці каў лен ня асаб лі ва з 12.04. 
(да — 16.04.). на вя сел лі прыць міш ма ла дых! Ка лі 
лі чыш, што гэ та трэ ба, пад пі шы да мо ву з бан кам 
10-14.04. Па ха дзі больш на шпа цы ры.
(24.10. — 22.11.) 9-11.04. доб рыя вест кі. 
Да 10.04. уба чыш са праўд ны твар ка гось ці 
з бліз кіх. Лю боў ныя ўда чы. 10-14.04. мо жаш 
су стрэць сур’ ёз на га кан ды да та да твай го сэр-
ца. Доб ры час на ра мон ты і па рад кі до ма. 11-
13.04. ат ры ма еш па да ру нак, але за штось ці. 
З 11.04. пе ра ка на еш ся, хто ра біў ін т ры гі на пра-
цы су праць ця бе, але не пе рай май ся. Па ста ян-
на кры ні ца ўтры ман ня. Ма еш ця пер шчас це да 
гро шай, свае аш чад нас ці мо жаш ук лас ці ў зям-
лю ці не ру хо масць, асаб лі ва 10-14.04. За ха вай 
раў на ва гу па між пра цай і ад па чын кам.
(23.11. — 22.12.) 10-14.04. змо жаш вяр нуць 
доўг або ня вып ла ча ныя гро шы. Але 11-13.04. 
ней кая дра бя за мо жа мець сур’ ёз ныя пас ля-
доў нас ці. Твор чая ве на. Усе ака ліч нас ці па він-
ны та бе спры яць. 7-8.04. вар та ўпа рад ка ваць 
па чуц цё выя спра вы, вы свет ліць не да моў ле нае. 
З 11.04. з ша фы мо гуць вы лез ці ней кія «тру пы». 
На пра цы шы ро кае по ле па ка зац ца бу дзеш 
мець з 12.04. (да 16.04.), най больш ка рыс ці з ка-
лек тыў най пра цы.
(23.12. — 20.01.) 8-10.04. шчас лі выя зда рэн ні. 
7-8.04. тры май ся бліз ка дас вед ча ных су пра цоў-
ні каў. 9-11.04. усё, што бы ло да гэ туль цяж кім, 
пой дзе пры пя ва ю чы; на пра цы ака жац ца, што 
ты меў ра цыю. 10-14.04. зор кі па мо гуць зад-
баць та бе аб вы гляд і ку піць штось ці эк ст ра ды 
тан на. 8-12.04. лепш не раз ліч вай на ін шых, бо 
мо гуць ця бе пад ста віць. 8-12.04. не вер у са лод-
кія сло вы. 11-15.04. маг чы мыя бу ры ў па ры.
(21.01. — 19.02.) 8-12.04. кеп скія дні па чы наць 
но выя спра вы, ін ве сты цыі, ар га ні за ва нае су-
стрэч. З 12.04. шэф гля не на ця бе пры яз ным во-
кам. Ха ця на пра цы ру цін ныя за дан ні. 10-14.04. 
вель мі ўда лыя па куп кі. І не пе рай май ся гра шы-
ма, бо па я вяц ца маг чы мас ці боль ша га за роб ку. 
Ін та рэ сы пой дуць па спя хо ва, маг чы мая прэ мія.
(20.02. — 21.03.) 9-11.04. раз вя зка тур бу ю чай 
ця бе за гад кі. Вык лі чаш ура жан не. Але сам звяр-
тай ува гу на тое, што пры го жы від і абя цан ні гэ та 
дра бя за. 8-12.04. мо жаш за ка хац ца з пер ша га 
паг ля ду. 10-14.04. пры ем ны час на су стрэ чы, 
раз мо вы, ус па мі ны. На пра цы ці ка выя пра па но-
вы, але мо гуць кон чыц ца пшы кам 11-13.04.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. па ра го да ка лі сон ца пра хо дзіць 
праз су зор’і Ба ра на, Бы ка і Бліз нят, 2. 
ню хаў ка, 3. ва каль ны твор, 4. кле ка тун, 
5. пя ку чая тра вя ні стая рас лі на, у якой... 
пі ва, 6. гро шы ў... ка пі та ліз ме, 7. „егі пец
кая” опе ра Вер дзі, 8. вы су ша ная пу пыш
ка гваз дзі ко ва га дрэ ва, якая вы ка ры
стоў ва ец ца як прып ра ва.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз
на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 
з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца 
ра шэн не — на род ная па га вор ка. (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 10 ну ма ра
Сва як, Ка сты лія, ды на міт, Ма ро ка, 

ноч, шы ла, спя ко та, Аля ска, да яр ка, Нюр
н берг, Эш, печ.

Ра шэн не: Ка ля ва ды на мо чыш ся, ка-
ля аг ню апя чэш ся.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з БельскаПадляшскага і Ля во-
ну Федаруку з Рыбал.

Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры (4)

Жы ха ры Ча ром хаў скай гмі ны не адзі
най му зы кай і пес ня мі жы лі. Ар га ні за ва
ла ся шмат куль тур ных ме ра пры ем стваў 
на спар тыў най ні ве ў рам ках ад па чын
ку. Да та кіх мож на пры лі чыць юбі лей
ную алім пі я ду, прыс ве ча ную 70год дзю 
чы гу нач на га вуз ла, якая пра хо дзі ла 4 
ве рас ня 1977 го да. З гэ тай на го ды спар
т с ме ны з пя ці са мых боль шых прад п
ры ем стваў Ча ром хі ра зыг ра лі спа бор ні
цтва за юбі лей ны ку бак. У ве ла сі пед най 
гон цы най леп шым быў Баг дан Ваў жы
няк, а ў бе гу па пе ра се ча най мяс цо вас
ці пер шае мес ца за ва я ваў Януш Каз
бя рук пе рад Ві шэн кам і Кол д кам. Най
больш эмо цый пры нес ла ба лель ш чы

кам пе ра цяг ван не каната. Удзель ні ча лі 
ў гэ тым тры ка ман ды. Са мы мі моц ны мі 
ака за ла ся ка ман да з ва гон на га дэ по. 
Без цяж кас ці пе ра цяг ну лі ка ман ду па ра
воз на га дэ по і стан цыі. Ап ра ча та го быў 
ар га ні за ва ны ве ла сі пед ны сла лам, спа
бор ні цтва ў ва лей бо ле, штур шок ядром 
ды ін шае. Най больш пун к таў ат ры ма ла 
ка ман да ва гон на га дэ по (422), дру гое 
мес ца — па ра воз нае дэ по (393 пкт.), 
а трэ цяе — стан цыя (233 пкт.). Усе 
ўдзель ні кі, якія за ня лі тры пер шыя мес
цы — ка лек тыў ныя і ін ды ві ду аль ныя, 
ат ры ма лі рэ ча выя ўзна га ро ды. Ку бак 
70год дзя вуз ла ат ры ма ла пе ра мож ная 
ка ман да ва гон на га дэ по. Кі раў ні ку ва
гон на га дэ по Зыг мун ту Кор ды су ўру чыў 
яго гмін ны сак ра тар ПАРП Ста ніс лаў 
Фаль коў скі. Спа бор ні цтвы пра хо дзі лі 
ў свя точ ным наст роі пад гу кі мяс цо ва га 
ду ха во га ар кест ра чы гу нач ні каў. Га рэў 

веч ны агонь — сім вал спар тыў ных спа
бор ні цтваў.

19 жніў ня 1979 го да на пля цоў цы по бач 
«Ка ле я жа» пра хо дзі ла ІІІ алім пі я да чы гу нач
ні каў. Удзель ні ча лі ка ман ды па ра воз на га 
і ва гон на га дэ по, стан цыі і на сы чаль ні. 
Па пра ві лах кож нае прад пры ем ства па
він на вы зна чыць па тры асо бы ў кож ную 
дыс цып лі ну спор ту. А бы ло іх дзе сяць. Са
мым ці ка вым бы ло пе ра цяг ван не каната, 
якое ў гле да чоў вык лі ка ла мно га сме ху, 
бо са пер ні ча лі ў гэ тай дыс цып лі не ад ны 
на чаль ні кі чы гу нач ных прад п ры ем стваў. 
Пе ра мож най ака за ла ся ка ман да з па ра воз
на га дэ по. Пра йгра ла ад но ў ве ла сі пед най 
гон цы і ў кі дан ні круж ка. За за ва я ван не пер
ша га мес ца ку бак на чаль ні ку па ра воз на га 
дэ по Юзэ фу Мі халь ска му ўру чыў сак ра тар 
вуз ла во га ка мі тэ та ПАРП Ля вон Ля скоў скі.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Ча ром ха ў ся мі дзя ся тых га дах мі ну
ла га ста год дзя бы ла ад ным з буй ных 
чы гу нач ных цэн т раў ва ўсход няй част цы 
Бе ла стоц ка га ва я вод ства. Тут кры жа ва
лі ся чы гу нач ныя лі ніі з ус хо ду на за хад 
ды з поў на чы на поў дзень. Шмат люд ны 
ка лек тыў па а соб ных ча ром хаў скіх чы гу
нач ных уста ноў па тра ба ваў хар ча ван ня. 
Кі раў ні цтва вы да ва ла сва ім пра цаў ні кам 
та ло ны на га ра чае хар ча ван не. Адзі най 
ган д лё вай уста но вай, якая зай ма ла ся 
гэ тай спра вай, быў вак заль ны бу фет, які 
змяш чаў ся ў не вя ліч кім па мяш кан ні ў ба
ра ку. І з гэ тым бы ла праб ле ма, па коль кі 
бу фе там ка ры ста лі ся не толь кі чы гу нач
ні кі, але і па са жы ры (у суп раць лег лым 
па мяш кан ні змяш ча ла ся бі лет ная ка са 
з па ча каль няю) ды жы ха ры па сёл ка. 
Ма лень кае па мяш кан не бу фе та змяш ча
ла ўся го дзе сяцьдва нац цаць сто лі каў. 
Най больш пак рыў джа ны мі бы лі па да
рож ныя, якія ў час пе ра сад кі ў Ча ром се 

ха це лі ку піць бу тэр б род ці з’ес ці га ра чы 
абед. За мяс цо вы мі па куп ні ка мі нель га 
бы ло пры сту піць да пры лаў ка, каб зра
біць за каз. Па ней кім ча се, ка лі стан цыя 
па бу да ва ла са цы яль ны пры ту лак для 
ма неў ро вых, дык ра бо чыя ру ха ваган
д лё вай служ бы там спа жы ва лі цёп лае 
хар ча ван не. У час вы хад ных дзён, ка лі 
кух ня не пра ца ва ла, та ды вы да ва лі «су
хія пай кі» з мяс ным ук ла дам і хле бам 
для бу тэр б ро даў.

Чы гу нач ныя прад пры ем ствы на ма
га лі ся чым хут чэй вы ра шаць праб ле му 
хар ча ван ня для ра бо чых. Што і раз на 
пар тый ных і са маў ра да вых схо дах гу ча лі 
за явы аб не аб ход нас ці па бу до вы рэ ста
ра на. Праў лен не ГС у Кляш чэ лях ста ноў
ча па ста ві ла ся да спра вы і ў 1975 го дзе 
ў цэн т ры па сёл ка ўзнік пры го жы аб’ ект 
ча ром хаў скай гаст ра но міі. Рэ ста ран 
наз ва лі «Прыг ра ніч най». Дзве пра стор
ныя за лы змяш ча лі дзе вя но ста шэсць 

Ча ром хаў ская «Прыг ра ніч ная»

мес цаў, ка фей ная — со рак. Тут мож на 
бы ло вы піць ка ву, спа кой на па а бе даць 
(у бе зал ка голь най за ле па прось бе клі ен
та), а на ват па ка ры стац ца му зы каль ным 
аў та ма там за адзі ныя два зло ты. Гэ тыя 
ко зы ры гра мад скай па ша ны мож на бы
ло б пры пі саць кі раў ні цтву рэ ста ра на, 
ка лі б не ма лень кае «але». Аб с лу га 
афі цы ян так — адзін Са дом ды Га мо ра. 
Ня вет лі васць, гру басць у ад но сі нах да 
клі ен таў, не па рад кі на сто лі ках ства ра лі 
неп ры ем нае ві до віш ча. Але аб гэ тым 
у чар го вым до пі се.

(за кан чэн не бу дзе)
vУла дзі мір СІ ДА РУК

5 кра са ві ка гэ та га го да а га дзі не 17й 
у га ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч у На
раў цы Гай наў ска га па ве та ад к ры юць 
вы стаў ку здым каў ко ліш няй вя лі кай драў
ля най вё скі Лу ка На раў чан скай гмі ны, 
рас па ло жа най над ра кою Нар вай, аў тар
ства жы ха ра гэ тай вё скі фа тог ра фа Яку
ба Смоль ска га.

Аў тар не жы ве, але яго не ка то рыя 
пра цы за ха ва лі ся да сён няш ніх дзён. 
На па мят ных чор набе лых фа таг ра фі ях 
мож на па гля дзець лу чан скія ха ты з са
ла мя ны мі стрэ ха мі і па над вор кі ля іх, 
даў ніх жы ха роў за топ ле най вё скі (ця пер 
на яе мес цы вя лі кае Се мя ноў скае ва дас
хо віш ча) у роз ным уз рос це ды ў роз ных 
жыц цё вых аб ста ві нах: пад час вя сель
на га па ча стун ку, на па хо ві нах або звы
чай на ў свя точ ны дзень пры сеў шых на 
вя ско вай ла вач цы.

Ар га ні за та ры вы стаў кі зап ра ша юць 
у пер шую кра са віц кую пят ні цу пад ве чар 
у на раў чан скую га ле рэю. (яц)

Лу ка на вы стаў цы
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Калі б нам да зво лі лі зай мац ца фаль к
ло рам, мы столь кі зра бі лі б для на шай 
дзяр жа вы, — не ха вае хва ля ван ня спа да
ры ня Га ля Пяр коў ская.

Моц і сты хія на род ных аб ра даў, ста
рых пе сень — ля кар ства для кво лай, за
губ ле най ду шы бе ла ру са. У пры пуш чан
скіх На віц ка ві чах не трэ ба ні чо га пры дум
ваць, пры ха рош ваць. Тут за хап лен не 
ад пер ша быт най пры ро ды, якая вя ка мі 
гар та ва ла дух ту зем цаў. Тая год насць 
і дра пеж насць зак ла дзе на ў на зоў іх ка
лек ты ву. Ах рыс ці лі іх у ста лі цы, а імя на
шап та ла іх няя пес ня «Ор лі ца». Ды над та 
зрас ла ся з імі джам ка рэн ных, вя ско вых 
пя вун няў, ап ра ну тых у кас цю мы пуш чан
скіх пра ба буль.

— На шы кас цю мы па мя та юць яш чэ 
ХІХ ста год дзе, — спа да ры ні Воль га і Га
лі на прэ зен ту юць спад ні цы, фар туш кі, 
вы шы ва ныя ка шу лі. Кож ны кас цюм ін
шы, хоць у ад ной ко лер най і тэ ма тыч най 
та наль нас ці. Лю дзі па вы ма лі іх з па саж
ных куф раў, та му іх каш тоў насць, як аў
тэн тыч на га ру ка дзел ля, не мае ца ны.

— Мы ба і мо ся ўжо на іх ды хаць, 
— за яў я люць з тры во гай, — бо гэ та 
ў прын цы пе му зей ныя эк с па на ты. Іх 
трэ ба за ха ваць для на шых дзя цей, для 
наш чад каў...

І тут чар го вая праб ле ма. Ужо коль кі 
га доў не мо гуць дап ра сіц ца ад чы ноў
ні каў но вых кас цю маў. Ад сы ла юць з ні
чым, ка жуць: ня ма гро шай! А ім ба лю ча 
ска каць па аг ра ся дзі бах у ар ха іч ных вы
шы ван ках. Яны ж не з жа ле за, у рэш це 
рэшт зблек нуць, прат руц ца, зніш чэ юць. 
Ну, хоць ты плач!

— А нам ха це ла ся б ап ра наць іх толь
кі на вя лі кае свя та, — да да юць. — Вось 
па ка заць іх у ва шых Сту дзі во дах або 
ў Бе рас ці. Або ка лі пры е дуць зды маць іх 
кан цэрт для тэ ле ба чан ня. Ня даў на зва
ні лі ім са ста лі цы, пра па на ва лі за пі саць 
тэ ле дыск. Але ж ад мо ві лі ся. Не па ды хо
дзіў тэр мін, які на зна чы лі на пер шы ты
дзень Вя лі ка га по сту.

— Хто ў вёс цы схо ча ска каць, ка лі 
пост і жа ло ба? Гэ та ўсё ж дзі ка!

* * *
Хоць, ка лі ідзе пра вы жы ван не вя ско

ва га до ма куль ту ры, ім не аб ход на ска
рыць кож ную дзі касць і мен таль ныя пе
раш ко ды. Ра ней, ка лі бы ла маг чы масць 
пад за ра біць на ды ска тэ ках, сяктак тры
ма лі ся. А за раз ужо аджы лі тан цы і ды
ска тэ кі. Дом куль ту ры па дза раб ляе на 
вя сел лях, хрыс ці нах, ся мей ных гас ці нах. 
Спа да ры ня Воль га Шэў чук ус па мі нае 
цы ган скае вя сел ле на тры ста ча ла век. 
З’е ха лі ся з Бе ла ру сі, Ук ра і ны ды ўся го 
све ту. Тобок, пры е хаў цы ган скі ба рон 
з Іта ліі, род ны дзядзь ка вя сель най ма ці. 
А як раз гу ля лі ся, то і пас ва ры лі ся зза 
ней ка га не па ра зу мен ня. Цы га ны эма цый
ны на род, хо піць ад но сло ва і кан ф лікт 
га то вы. Ужо да дра кі дай ш ло, па ве я ла 
вай ной. Ну, па лі ец ца кроў і раз ня суць 
бу ды нак! Пат ра ты і со рам, не ад ра біц ца, 
не ап раў дац ца. Та ды спа да ры ня Воль га 
ру шы ла ў ся рэ дзі ну сты хіі з мі рат вор чай 
мі сі яй.

— Не ве даю, як іх пры вя ла да раў на
ва гі, — ус па мі нае з ус меш кай спа да ры
ня ды рэк тар, — але ж су па ко і ла, раз вя
ла тры ста ча ла век....

Не мен шай сен са цы яй у На віц ка ві чах 
ста лі цы ган скія хрыс ці ны.

— Што б ві е тэ по ба чы лі, — ус па мі на
юць з не ха ва ным прыз нан нем су бя сед ні
цы, — тут сто яв та кі са ма ход, што шчэ 
і нэ ба чы лі. Усё сэ ло збіг ло ся!

Хрыс ці ны на ла дзі лі ад ра зу для тра іх 
дзя цей. Спе цы яль на з гэ тай на го ды за ка
за лі з Мін ска лі му зінха мер.

— Бо ў Бе рас ці та ко га не бы ло, — да
дае спа да ры ня Воль га.

І па вез лі дзя цей хрыс ціць у Ка мя нец. 
То ка жуць, што за ад ны хрэсь бі ны 9 
ты сяч до ла раў на ста я це лю за пла ці лі. 
Цы га ны, ка неш не, ма лай цы! Ка лі ў іх 
ся мей нае ме ра пры ем ства, апош ні грош 
ад да дуць на прэ стыж і гас цей. Ім трэ ба, 
каб усе ба чы лі, га ва ры лі...

* * *
У час на шай бя се ды ў Дом куль ту ры 

за ві та лі цы ган скія дзе ці на му зыч ныя рэ
пе ты цыі.

За раз яны скла да юць больш за па ло
ву з агуль на га лі ку 72 вуч няў у На віц ка ві
чах. Амаль усе яны да яз джа юць у шко лу 
з Чар на коў.

— Яны, ад нак, не пад да юц ца ні я ка
му вы ха ван ню, — ад зна чае спа да ры ня 
Воль га. — За кон чаць дзе вяць кла саў ды 
ны пы са ты — ны чы та ты!

Ра ней зу сім не ха дзі лі ў шко лу. Абі
ваць школь ныя па ро гі за ста віў іх указ 
прэ зі дэн та аб паў сюд ным школь ным аба
вяз ку для ўсіх гра ма дзян. Інакш баць кі 
не ат ры ма лі б гра шо вай да па мо гі.

— Ну як яны ву чац ца? — рас па вя
да юць спа да ры ні. — Іх пры вя зуць на 
аў то бу се, яны па я дуць — тут іх да рам 
кор мяць, сум ку на пля чо і пай ш лі пяш
ком да моў.

Пы таю, як уда ло ся ім пры цяг нуць дзя
цей да му зыч на га гур т ка.

— Спа чат ку гэ та зда ва ла ся не маг чы
мым, — ка жа спа да ры ня Га ля, — ніх то 
з імі не хо ча пра ца ваць. А я ска за ла: 
ка лі хо ча це да нас ха дзіць, то трэ ба за 
дзвя ры ма па кі нуць усе брыд кія сло вы, 
раз бор кі і мі жу со бі цы. І ўсё! Трэ ба зай
мац ца спра вай. То яны аж не ве ры лі 
і спы та лі: А што, вы бу дэ тэ до нас од но-
сіт ся доб рэ, як до сво іх? А я ка жу: у нас 
ня ма сва іх і чу жых, для нас вы дзе ці. 
Вось так пры цяг ну лі, звы чай най ла скай, 
звы чай ным сло вам.

Спа да ры ня Га ля ўспа мі нае як ад
ной чы пра во дзі ла дзядзь ку ў СанктПе
цяр бург і на вак за ле ў Ка мян цы бра ла 
кві ток, А там мо жа 2030 цы га ноў вы
седж вае. І ўсе яны па дар ва лі ся на но гі 
і гук ну лі: «ЗДРА СТВУЙ ЦЕ!»

— То ўсе па са жы ры на мя не гля дзе лі 
і ду ма лі, што я іх няя, — ус мі ха ец ца на 
ўспа мін ма стац кая кі раў ні ца «Ор лі цы».

* * *
Хоць у на віц ка віц кіх «ар ліц» усе дзе

ян ні зап раг ра ма ва ныя на пры бы так 
і вып ла ту да ні ны дзяр жа ве, яны ма раць 
пра но выя вык лі кі і пра мо цыю мяс цо вых 
аб ра даў.

— Нам ма рыц ца ажыц ця віць вя сель
ны аб рад, які на зы ва юць «за во ры ван
нем пры печ ка», — па чы нае спа да ры ня 
Га ля. — Яго спраў ля лі ў чац вер, пас ля 
вя сел ля. Та ды гур ма ка ва ле раў на ко нях 
еха ла ў дом ма ла до га, каб пра ве рыць ці 
ў ма ла да жо наў усё нар маль на. Ідзе пра 
аба вя зак пер шай но чы. Не, гэ тае слоў ца 
зу сім не на мес цы. У нас не бы ло ча гось
ці та ко га як аба вя зак пер шай но чы. Ма
ла дым, па куль яны спаз на лі ся бе, да ва лі 
яш чэ не каль кі дзён. Каб яны кры ху зню
ха лі ся, ас во і лі ся з са бой, па лю бі лі адзін 
ад на го. Ды ў той чац вер ніх то ні ко га не 
пра вя раў! Хут чэй ідзе пра на мёк аб важ
нас ці сек су аль нас ці ў жыц ці ча ла ве ка. 
А сам аб рад та кі вя сё лы, ка ла рыт ны, 
што не стры маць ад ро га ту...

— І ні дзе та ко га аб ра ду больш ня ма! 
— да дае спа да ры ня Воль га.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

ар лі цы з на віц ка віч (2)

n Вольга Шэўчук,
аўтарка, Галіна Пяркоўская

n Культурныя прапановы 
ў Камянцы


