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Тацяна Андрацкаяè3

Настаўнікі ў Мінскуè5

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя 
Янкі Купалы ў Мінску 29 верасня ў Драма
тычным тэатры імя Аляксандра Вянгеркі 
ў Беластоку ў рамках тэатральнага фесты
валю «Напрамак Усход» з аншлагам пака
заў спектакль «Пінская шляхта» па п’есе 
Вінцэнта ДунінаМарцінкевіча. 30 верасня 
генеральны дырэктар Купалаўскага тэат
ра Павел Латушка, генеральны консул Бе
ларусі ў Беластоку Ала Фёдарава, мастацкі 
кіраўнік тэатра, рэжысёр спектакля Міка
лай Пінігін і акцёры прыехалі на сустрэчу 
з вучнямі і настаўнікамі Агульнаадукацый
нага ліцэя з беларускай мовай навучання 
імя Браніслава Тарашкевіча ў БельскуПад
ляшскім.

Дырэктар Купалаўскага тэатра Павел 
Латушка вядомы жыхарам Беласточчыны 
перш за ўсё як шматгадовы амбасадар 
Рэспублікі Беларусь у Польшчы. Вярнуўшы
ся ў Беларусь, быў ён міністрам культуры, 
а пазней амбасадарам Беларусі ў Францыі. 
Закончыўшы дыпламатычную місію ў Па
рыжы, у пачатку гэтага года стаў генераль

ным дырэктарам Купалаўскага тэатра 
— найстарэйшага тэатра ў рэспубліцы, 
аднаго з сімвалаў беларускай культуры. 
Дырэктара Паўла Латушку і прыбылых 
з ім гасцей прывітаў дырэктар Бельскага 
белліцэя Андрэй Сцепанюк. Назваў ён 
Паўла Латушку сябрам белліцэя і падара
ваў госцю белліцэйскі значок. Дырэктар 
Андрэй Сцепанюк успомніў супрацоўніцтва 
з Паўлам Латушкам — першапачаткова як 
з консулам Рэспублікі Беларусь у Беласто
ку, а пазней надзвычайным і паўнамоцным 
паслом у Польшчы, міністрам культуры РБ 
і амбасадарам РБ у Парыжы.

— Мікалай Мікалаевіч Пінігін — наш са
мы лепшы беларускі рэжысёр і чалавек, 
які з’яўляецца творчым і духоўным лідарам 
у мастацтве. Гэта той чалавек, які вельмі 
моцна цікавіцца культурай. Ім створаны 
выключныя тэатральныя пастаноўкі ў Бе
ларусі і паза межамі нашай дзяржавы. На
шы артысты, якія тут з намі, гэта легенды 
пры жыцці, людзі, якія з’яўляюцца гонарам 
нашай нацыі, нашай культуры, — прадста
віў супрацоўнікаў Купалаўскага тэатра 
яго дырэктар Павел Латушка. У спатканні 
ў Бельскім белліцэі ўдзельнічалі яшчэ 
народны артыст Беларусі Віктар Манаеў 
і заслужаны артыст Беларусі Аляксандр 
Падабед.

— Я хацеў бы вас заахвоціць, каб вы 
памяталі адкуль вы родам, шанавалі род
ную мову, уласную культуру, сваіх бацькоў, 
дзядоў, прадзедаў, бо гэта самая галоўная 
крыніца вашага існавання. Вы вырасце
це, у вас будуць свае сем’і і важна, каб вы 
перадавалі ўсё гэта сваім дзеткам у буду
чыні і каб усё ж такі мы захавалі тое, што 
перадалі нам нашы продкі. Вы павінны 
ганарыцца, што з’яўляецеся вучнямі, а хут
ка станеце выпускнікамі беларускага ліцэя 
ў БельскуПадляшскім. Гэта адна з самых 
найлепшых адукацыйных устаноў у Поль
шчы, прэстыжная навучальная ўстанова 

і вы ганарыцеся ёй. Нясіце сцяг незалежна 
ад таго, дзе вам прыйдзецца працаваць 
— у Парыжы, Лондане, Варшаве, ці тут, на 
Бельшчыне, — сказаў да бельскіх белліцэ
істаў Павел Латушка. — Я вельмі вас заах
вочваю прыязджаць у Купалаўскі і іншыя 
тэатры ў Мінску. Асаблівую асалоду ад 
мастацтва можаце адчуць, зразумець, па
бачыць і прыняць у сэрца толькі ў тэатры, 
дзе асаблівая атмасфера. Пабываючы ў тэ
атры, навучыцеся адчуваць гэтую выключ
ную асалоду. Калі мы будзем выступаць 
у Польшчы, пры дапамозе ліцэя або сама
стойна прыходзьце ў тэатр на нашы спек
таклі. Без тэлебачання і інтэрнэту таксама 
жыць немагчыма. Аднак непасрэдна ба
чыць як выступаюць акцёры, што задумаў 
рэжысёр, як ён гэта рэалізаваў, гэтага нідзе 
не зможаце пабачыць, як толькі ў тэатры. 
Учора ў Тэатры Вянгеркі я таксама адчуў 
гэтую атмасферу.

Дырэктар Павел Латушка расказаў вуч
ням гісторыю спектакля «Паўлінка» ў Купа
лаўскім тэатры:

— «Паўлінка» Янкі Купалы гэта самы вя
домы брэндавы спектакль нашага тэатра, 
які ставіцца з 1944 года. Людзі прыходзілі 
і прыходзяць на спектакль, а «Паўлінку» 
ставім мінімум тры разы ў месяц. Мне запа
мятаўся выпадак, калі дзяўчына і хлопец 
трымаюцца за руку і ідуць у Купалаўскі тэ
атр на класічную «Паўлінку», якая мае пра
ва быць упісана ў кнігу рэкордаў Гінеса як 
спектакль, які ставіцца ўжо 75 гадоў.

Мастацкі кіраўнік тэатра, заслужаны 
дзеяч мастацтваў Беларусі Мікалай Пінігін 
расказаў пра гісторыю сваёй установы:

— У наступным годзе будзем адзначаць 
100годдзе Купалаўскага тэатра. Сто гадоў 
гэта вялікія традыцыі. Многа артыстаў і ін
шых працаўнікоў прайшло праз наш тэатр. 
У нас ёсць крэсла, на якім сядзеў Янка Ку

пала і мы замацуем на ім таблічку з такой 
інфармацыяй, каб маглі на ім пасядзець 
наведвальнікі нашага тэатра. У асноўным 
мы арыентуемся на беларускую літарату
ру. Ставілі мы шмат класікі, таму што мы 
нацыянальны тэатр. П’есу «Тутэйшыя» 
Янкі Купалы вярнулі мы на купалаўскую 
сцэну ў дзевяностым годзе. П’еса была 
забаронена ў 1926 годзе. Сказалі, што гэта 
нацыяналістычная п’еса і яе немагчыма 
было іграць у савецкі час. Паколькі яна 
адна з найлепшых п’ес, у наступным го
дзе мы зноў будзем ставіць «Тутэйшых» 
з нагоды юбілею. Раней мы ставілі «Сы
монамузыку» Якуба Коласа, «Раскіданае 
гняздо» Янкі Купалы, «Людзей на балоце» 
Івана Мележа. У нас ёсць цікавы спек
такль «Дзве душы» Максіма Гарэцкага, 
паколькі ў ім змешчана вельмі важная 
думка, паказаны дзве душы — заходняга 
і ўсходняга беларусаў, суіснаванне паміж 
візантыйскай і лацінскай культурамі. Мы 
ставім не толькі п’есы, але і іншыя жанры 
літаратуры, прозу. Ставім сучасную бела
рускую п’есу. Можна было паглядзець 
у нас вельмі цікавы спектакль па п’есе 
«Ураджай». У ім паказваем як студэнтаў 
паслалі на вёску збіраць яблыкі, а яны хо
дзяць са смартфонамі, без якіх і кроку не 
могуць ступіць, і падглядваюць, што ім трэ
ба рабіць. У канцы студэнты зламалі ў яб
лыні ўсе галінкі, зламалі скрыні на яблыкі, 
уключылі музыку і пайшлі шчаслівыя. 
П’есу «Ураджай», дзякуючы Паўлу Паўлаві
чу Латушку, мы восенню вязем паказаць 
у Парыж. Калі наш дырэктар працаваў 
амбасадарам у Парыжы, двойчы звазіў 
наш тэатр у Францыю. Мы паказалі «Пана 
Тадэвуша». Гэта вялікі спектакль, з вялікі
мі дэкарацыямі. Мы паехалі ў Парыж да 
Адама Міцкевіча, дзе ён жыў, дзе пісаў гэ
тую паэму, пакланіліся яго помніку і кветкі 
ўсклалі. Было ў нас многа іншых спектак
ляў і ёсць шмат, шмат іншых планаў.

Мікалай Пінігін запрасіў бельскіх беллі

цэістаў і настаўнікаў прыязджаць у Купалаў
скі тэатр.

— Для мяне, асабіста, Падляшша — да
рагая зямля. Шмат сяброў у мяне тут ёсць, 
у Гайнаўцы і іншых мясцовасцях. У гасцях 
мы бываем. Маці мая з Палесся. Тут мая 
родная зямля, — заявіў народны артыст 
Беларусі Віктар Манаеў і запрапанаваў, што 
будзе адказваць на пытанні вучняў. Адказ
ваючы, артыст прыйшоў да высновы, што 
талент дадзены акцёру ад Бога, але вучыц
ца трэба многа, каб яго пазней разгарнуць.

— Калі з твайго выступу на сцэне смя
юцца, адчуваеш радасць. Справа добрая 
дорыць людзям усмешку, каб жыццё не 
здавалася ім змрочным. У нашым тэатры 
было шмат выдатных акцёраў, якія былі 

n На спатканні ў белліцэі (злева направа): генеральная кон
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Сустрэча з купалаўцамі 
ў Бельскім белліцэі 

таксама цудоўныя як людзі, незвычайныя, 
цікавыя, з чалавечай глыбінёй. Мы шчаслі
выя з Аляксандрам Падабедам, што яшчэ 
з імі працавалі, — заявіў Віктар Манаеў.

— Чаму трэба прыходзіць у тэатр? Тэ
левізар, інтэрнэт — гэта вы самі з сабой 
размаўляеце. Тэатр аб’ядноўвае і ў ім такое 
адбываецца, што не разумееш чаму дыхае 
побач цябе чалавек і ты становішся рабам 
гэтага дыхання. Раптам зарагатаў хтось
ці і ты непасрэдна адчуваеш гэты смех. 
Тэатр ніколі не загіне. Я гэта наўмысна га
вару, але трэба, каб вы прыходзілі ў тэатр, 
— звярнуўся з заклікам да белліцэістаў 
заслужаны артыст Беларусі Аляксандр Па
дабед.

Віктар Манаеў, пабачыўшы на сцяне кабі
нета партрэты беларускіх пісьменнікаў, па
чаў дэкламаваць пабеларуску. Пазней дэк
ламацыю працягнуў Павел Латушка, у тым 
ліку чытаў вершы Віктара Шведа. Напомніў 
ён, што два гады таму ў Беларусі і ў свеце 
адзначалася 500годдзе беларускага кні
гадрукавання і гэтая памятная дата была 
занесена ў спіс ЮНЕСКА. Дырэктар Купа
лаўскага тэатра адзначыў, што беларусам 
ёсць чым ганарыцца — менавіта шматвяко
вай беларускай культурай і перадаў на рукі 
дырэктара белліцэя Андрэя Сцепанюка 
поўнае выданне твораў першадрукара 
Францыска Скарыны, выдадзенае Нацыя
нальнай бібліятэкай Рэспублікі Беларусь. 
Гасцям падарункі ад Бельскага белліцэя 
ўручылі ліцэісты.

— Думаю, вы зацікавілі нашу моладзь 
тэатрам і ўсе выйдуць адсюль задаволе
нымі. Маем надзею на чарговыя сустрэчы, 
— заявіла белліцэістка перад уручэннем 
падарункаў. Наведваць Бельскі белліцэй 
запрашаў купалаўцаў таксама дырэктар Ан
дрэй Сцепанюк.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА
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„І вось ён вый
шаў ва ўсіх 
сва іх рэ га лі
ях!” — „А якія 
ў яго рэ га ліі?” 

— „Ну як жа, брон за вы ме даль за пра цу па 
пе ра пі се 1898 го да!”. Гэ тыя чэ хаў скія рад кі 
пры га да лі ся мне на до е чы, ка лі раз маў ля лі 
мы з ка ле га мі пра чар го вы пе ра піс на сель
ні цтва, які пра во дзіц ца за раз у Бе ла ру сі. 
Амаль праз сто га доў пас ля чэ хаў ска га 
пер са на жа, зу сім нап ры кан цы іс на ван ня 
Са вец ка га Cа ю за, паш час ці ла і мне быць 
пе ра піс чы кам і браць удзел у ана ла гіч най 
спра ве. Паш час ці ла та му, што ня ма боль
шай уда чы для сту дэн та, чым да тэр мі но ва 
зда ваць чар го вую эк за ме на цый ную се сію. 
А ме на ві та та кая іль го та бы ла нам прад
стаў ле на ў 1989 го дзе. Іс пы ты і пе ра піс 
прай шоў я та ды па спя хо ва. Брон за ва га 
ме да ля мне ча мусь ці не да лі, але па мят ны 
зна чок і яш чэ ало вак, так са ма з ад па вед
ным над пі сам, у аса бі стай ка лек цыі за ста
лі ся.

Але вер нем ся ў сён няш ні дзень. Чар го
вы пе ра піс у су ве рэн най гі сто рыі Рэс пуб лі
кі Бе ла русь ужо трэ ці. Але да ця пе раш ня га 
пе ра пі су ў жы ха роў хі ба най боль шы скеп
сіс. Не да вер гэ ты грун ту ец ца на агуль ным 
сум нен ні ў тым, што дзяр жа ва мо жа 
абыс ці ся сум лен на са сва і мі на сель ні ка мі. 
Пе ра піс — спра ва ўво гу ле пат рэб ная і пры 
сум лен ным вы ка ры стан ні яго вы ні каў бе
зу моў на ка рыс ная для кож най кра і ны. Але 
гэ та пры сум лен ным агуль ным пад лі ку.

Уся го ў пе ра піс ным ліс це аж но 49 
пы тан няў. Якія з іх ці ка вяць най больш 
дзяр жа ву, ска заць цяж ка. Бе ла ру ская 
гра мад скасць ад ра зу, на ту раль на, уха пі
ла ся за пы тан ні, якія да ты чаць моў най 
са ма і дэн ты фі ка цыі лю дзей. Па ча ла ся 
на ват гра мад ская кам па нія з зак лі кам да 
гра ма дзян мак сі маль на ідэн ты фі ка ваць 
і на зы ваць ся бе бе ла ру са мі. Та кая ак цыя 
на пэў на пат рэб ная, але вы гля дае яна до
сыць на іў на ў тым сэн се, што ў кра і не, дзе 
з 1985 го да ніх то не лі чыць га ла соў на ні
я кіх вы ба рах, не па да дуць, ка неш не, і сап
раў д ных, рэ аль ных вы ні каў пе ра пі су.

Вы нік пе ра пі су па гэ тых пы тан нях 
па трэб ны дзяр жа ве вы ключ на для па лі
тыч ных ма ні пу ля цый. Не сум нен на, што сап
раў д ных ліч баў бе ла ру ска моў ных і тых, хто 
лі чыць мо ву ты туль най на цыі род най, мы 
не да ча ка ем ся. Ка лі трэ ба бу дзе ад бі вац ца 

ад жор ст кіх ма скоў скіх аб дым каў, мен скі 
„Чыр во ны дом” бу дзе апе ля ваць да вы со
кіх (на сам рэч за вы ша ных) ліч баў бе ла ру
ска моў на га гра мад ства і па ло хаць Крэмль 
па тэн цый най не ста біль нас цю. Ка лі ж 
на ад ва рот, бу дзе вы ра ша на чым хут чэй злі
вац ца з Ра се яй у аб’ яд наль ным эк ста зе, то 
гэ тыя ліч бы бу дуць па да вац ца ніз кі мі (а на
сам рэч істот на за ні жа ны мі), для та го, каб 
тлу ма чыць, што мы „амаль адзін на род”.

Пер шы кан фуз са стаў лен нем дзяр жа
вы да мо вы ты туль най на цыі зда рыў ся 
ўжо. Бел стат праз ма біль ных апе ра та раў 
зра біў ма са вую рас сыл ку смспа ве дам лен
няў з ін фар ма цы яй пра пе ра піс. Зроб ле на 
гэ та бы ло вы ключ на на ра сей скай мо ве, 
што вык лі ка ла спра вяд лі вае абу рэн не 
мно гіх. Пай ш ла на ват гра мад ская кам па
нія скар гаў у дзяр жаў ную ар га ні за цыю, 
што зай ма ец ца пе ра пі сам.

Цэ лы шэ раг пы тан няў пе ра пі су да ты
чыць ма ё мас на га ста ну гра ма дзян. Тут 
у дзяр жа вы наў п ро ста вы раз лік — лю дзі 
па він ны са мі ўсё ра ска заць пра сваю пра
цу і ма ё масць. Ня гле дзя чы на тое, што роз
ныя дзяр жаў ныя ўста но вы прак тыч на і так 
ма юць усе звест кі пра кож на га гра ма дзя ні
на, важ на пры ву чыць кож на га ча ла ве ка да 
та го, каб ён „быў дыс цып лі на ва ным” і ад 
стра ху сам усё ра сказ ваў пра ся бе.

Для дэ ма кра тыч най дзяр жа вы пе ра піс 
слу жыць най перш пат рэ бам эка но мі кі, 
дэ маг ра фіі, даз ва ляе ажыц цяў ляць пла
на ван не ў роз ных сфе рах улад ка ван ня 
жыц ця на ро да. У аў та ры тар най дзяр жа ве 
пе ра піс най перш — гэ та кан т роль над 
гра ма дзя на мі, улік іх ма ё мас ці. Пун к ту аль
ныя пе ра піс чы кі за на ту юць не толь кі ўсю 
ва шу не ру хо мую ма ё масць — ква тэ ры, 
га ра жы, дач ныя на дзе лы, але і пе ра пі
шуць дак лад ную коль касць пла до вых 
дрэў, ку стоў па рэ чак на ва шых ле ціш чах, 
коль касць ку рэй і та му па доб нае. Ня ма 
га ран тыі, што гэ тыя пяць ку стоў па рэ чак 
ці аг рэ сту, ці дзя ся так ку ра нят ужо блі
жэй шым ча сам не бу дуць аб к ла дзе ны ад
па вед ным па дат кам. Ці ка віць дзяр жа ву 
і хто дзе пра цуе, па дза раб ляе, асаб лі ва за 
мя жой. Так што пе ра піс для чы ноў ні каў 
ста іць у ад ным шэ ра гу з сум на вя до мым 
дэк рэ там аб дар ма ед стве. А якую „рыб ку” 
бу дуць ла віць дзяр жаў ныя струк ту ры ў гэ
тым ка ла мут ным пе ра пі се, да ве да ем ся 
пас ля яго за вяр шэн ня.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка ла мут ны 
пе ра піс

Яш чэ доб ра не адыш лі ўспа мі ны з па
быў кі на юбі леі 70год дзя бе ла ру ска га 
лі цэя, а тут амаль ад ра зу прый ш ло ся мне 
вяр тац ца ў баць коў скае гняз до, ад куль 
па ча лі ся ўсе мае ван д ра ван ні за на ву кай. 
Ад нак дум кі, на ве я ныя раз мо ва мі ў час 
сяб роў скай су стрэ чы, схі лі лі мя не да яш чэ 
не каль кіх рэф лек сій з не звы чай най па дзеі.

Вя лі кай нес па дзя ван кай для мя не аса бі
ста і ней кім ме та фі зіч ным вяр тан нем стаў 
факт, што чар го вая су стрэ ча на шых ад нак
лас ні каў ме ла мес ца ў гі ста рыч най за ле 
№ 206, у якой ме на ві та мне не каль кі га доў 
прый ш ло ся пра ца ваць на стаў ні кам гі сто
рыі ў сва ім лі цэі.

Се дзя чы за пар тай, гля дзеў я на драў
ля нае аз даб лен не за лы, фун да та рам якой 
быў лі цэй скі ад на го дак. Не ад мо віў ён мне 
ў прось бе аб да па мо зе. Ад ст ро і лі ўвесь 
клас на гра мад скіх па чат ках улас ны мі 
ру ка мі та ле на ві тыя баць кі ма іх вуч няў. 
Мае во чы цяг нуц ца ўга ру, дзе на сця не 

Сваімі вачыма

Гай наў ская па мяць (2)
по бач Ар ла і кры жа ві сіць на ша Па го ня, 
якую змяс ціў я на гэ тым мес цы ў пер шы 
дзень сва ёй пра цы. Моц на па ра да ваў ся 
фак ту, што на суп раць лег лай сця не кра су
ец ца вя лі кі стэнд, пры све ча ны ста год дзю 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Стэнд 
прад стаў ляе па вя лі ча ную ко пію на ша га 
ніў ска га ка лен да ра на 2018 год з на шым 
ла га ты пам з сім ва ла мі і ге ро я мі БНР. 
Та кім чы нам про ста ві даць, што на ша ніў
ская пра ца да ла ста ноў чы плён і тра пі ла 
не толь кі пад ся лян скія стрэ хі, але і ў аду
ка цый ную ўста но ву, што па він на ву чыць 
ма ла дых лю дзей і ўлас най, бе ла ру скай 
гі сто рыі. Ву чыц ца нам трэ ба ўвесь час і ма
ла дым і ста рым. Без па ста ян на га чы тан ня 
і на за паш ван ня ве даў з уся го бе ла ру ска га 
све ту мы ста но вім ся бе за ба рон ны мі дзі
ку на мі пе рад су час ны мі ка ла ні за та ра мі 
з Ус хо ду і За ха ду. Сеч ка ў га ло вах за мест 
ве даў — са мы па жа да ны і вы гад ны стан 
ча ла ве чых маз гоў для лю бой сён няш няй 
улад накар па ра тыў най струк ту ры. У на
шым вы пад ку то ес насць, ха рак тэр ная так 
зва ным про стых лю дзям, пра вас лаў ным 
па ля кам, мі фа ла гіч ным ту тэй шым, ру скім 

— як раз на ра дасць толь кі ва ра жэнь кам 
на шым.

Над дзвя ры ма пе рад ува хо дам у гі ста
рыч ную за лу ві сіць над піс, які мне зда ваў
ся са мым леп шым у ма іх на ме рах ад люст
ра ван ня та го, чым з’яў ля ец ца спа лу чэн не 
на шай гі сто рыі з агуль на ча ла ве чы мі 
па дзе я мі і по шу ка мі. Я про ста па ка ры стаў
ся муд ра ге лі сты мі сло ва мі ста ра жыт на га 
Пла то на, што «ве ды ёсць сі лаю да пе ра
мо гі». На вош та вы дум ваць по рах, які ўжо 
даў но пры ду ма ны. Трэ ба толь кі выт рым кі 
і ад каз нас ці, каб за па вет ныя сло вы бы лі 
ў што дзён ным на шым і на шых вуч няў 
ка ры стан ні, так як і ў вы пад ку ўсёй аду ка
цый най сфе ры. Бу ду чы на стаў ні кам у сва
ім лі цэі, да яко га заў сё ды ма рыў тра піць 
на пра цу, спа да рож ні ча ла мне ад на дум ка: 
праз ве ды на ву чыць мо ладзь ду ман ня 
і ад каз нас ці — ча ла ве чай і бе ла ру скай. На 
коль кі мне гэ та ўда ло ся, са мо му цяж ка 
ацэнь ваць

На пэў на ад нак у час з’ез да коль касць 
раз моў з ма і мі бы лы мі вуч ня мі да зво лі ла 
мне це шыц ца іх ні мі пос пе ха мі. Так са ма не 
менш важ най бы ла ра дасць ад іх яс на га 

пац вяр джэн ня сва ёй бе ла ру скас ці. Ха ця 
ў боль шай част цы яны ўжо поль ска моў
ныя, але з кож ным з’ез дам на зі раю та кую 
тэн дэн цыю, ві да воч ную хі ба з уз ро стам.
Тыя, якія пяць ці дзе сяць га доў та му на зад 
са мной яш чэ не раз маў ля лі пасвой му, 
за раз з усіх сіл ста ра юц ца ха ця б кры ху 
па га ва рыць. Ві да воч на, ад сва іх моў ных 
ге наў так са ма ні ку ды не дзе неш ся. Ці ка ва 
бы ло мне па слу хаць ма ла дых бе ла ру саў, 
якія ро бяць кар’ е ру па ўсёй Поль ш чы і Еў
ро пе, але маю ўва гу звяр ну лі перш за ўсё 
паў сюд ныя іх нія сло вы, што не ўяў ля юць 
жыц ця без род най Гай наў ш чы ны, ці Бе ла
сточ чы ны. Боль шасць з іх на мер ва ец ца 
бу да ваць тут, на ра дзі ме, па ра лель ныя 
аа зі сы свай го ад па чын ку і тры ва лай пры
сут нас ці. Вель мі зна мя наль ным і ві да воч
ным ёсць пры сут насць на Гай наў ш чы не 
па ка лен ня, яко му больш за со рак. Жы
вуць яны, пра цу юць цяж ка і скла да юць 
ас но ву і сі лу на шых бе ла ру скіх ка лек ты
ваў. Вя лі кая па дзя ка Вам за тое, што ёсць 
у нас на да лей ра зу мен не важ нас ці быц ця 
бе ла ру са мі. Бо як не кру ці, а пе рад на шым 
лі цэ ем цяж кія га ды. А ўсё ж, вя до ма, па 
пры чы не дэ маг ра фіі Гай наў ска га па ве та. 
Але ка лі не каль кі на шых ся мей ных па ка
лен няў ву чы ла ся ў сва ім лі цэі, то трэ ба 
спа дзя вац ца, што і ста га до вы юбі лей 
лі цэя на да лей бу дзе жы вой суст рэ чай вуч
няў са сва і мі ста рэй шы мі вы пуск ні ка мі. 
Гэ та га ўсім абі ту ры ен там, вуч ням і са бе 
жа даю!

vЯў ген ВА ПА

Па ва жа ю чы чу ласць чы та ча, на гэ ты 
раз я на пі шу пра неш та бян тэж нае, ха ця 
гэ так жа на ту раль нае, як тое, што дзень 
устае пас ля но чы. Ці той факт, што за 
ўсі мі на мі пад сон цам блу кае наш больш
менш гар ба ты цень. У кож на га свой. 
Не ка то рым, на пэў на, па да ба ец ца гэ тая 
кам па нія, ін шым — не. Пры свят ле сон ца 
ўсё ста но віц ца яр кім і яс ным. Ад ра зу від
но, хто які мае цень. Горш ноч чу. Нач ная 
ак тыў насць це няў ча ла ве ка мо жа быць 
та кой жа за гад ка вай, як і блуд най. Ад нак 
ні чо га не ска жаш пра іх та ем нае жыц цё. 
Ня хай так і за ста нец ца. Так што не гля дзі
це і не пад с лу хоў вай це іх, не збі рай це на іх 
кам п ра мат, не пад с лух вай це іх ін тым ных 
раз мо ў, не ра бі це кам п ра ме та цый ных ві
дэ а за пі саў з іх удзе лам. Да вай це бу дзем 
жыць улас ным жыц цём. Не бу дзем па
во дзіць ся бе як сён няш нія па лі ты кі, якія 
псу юць ат мас фе ру Зям лі не горш, чым 
ко мі ны ву галь ных элек т ра стан цый. Хоць 
мы прыз вы ча і лі ся да гра мад скіх пу ка чоў, 
якія яны ад пу ска юць сва бод на, але гэ та 
не зна чыць, што мы па він ны даць на гэ та 
гра ма дзян скую зго ду. Бо пу кач пу ка чу ня
роў ны. Ка лі прэ зі дэнт Вар ша вы за яў ляе 
па тэ ле ба чан ні, што раз да ча 500+ вып лат 
жы ха рам Вар ша вы не мо жа быць пра ве
дзе на эфек тыў на і сво е ча со ва, ха ця ўрад 
пе ра лі чыў ад па вед ныя срод кі, а ста ліч ныя 
ўла ды, ха ця і ба га тыя гра шы ма, не змаг лі 
за ла таць фі нан са вую дзір ку са сва іх рэ
зер ваў, не па ру ша ю чы ад мі ніст ра цый ных 
пра цэ дур, лі дар ПіС, які не з’яў ля ец ца 
чле нам ура да, так са ма па тэ ле ба чан ні аб
ві на вач вае яго ў хлус ні і сцвяр джае, што 
та кія срод кі бы лі пе ра ве дзе ны на гэ тыя 
мэ ты не каль кі ме ся цаў та му. Хто сур’ ёз на 
ста віц ца да сва ёй па са ды, хто га во рыць 
праў ду? Ну, той, хто не хлу сіць, ка жа праў
ду. За вык лю чэн нем та го, што і праў да, 
і хлус ня ў поль скай па лі ты цы па доб ныя 
на пар ні ко вы газ — ня бач ны, без па ху, 
та му фі зіч на ён не пад да ец ца пра вер цы. 
Тым не менш па скуд ны, та му што гэ та па
ска рае па лі тыч ную і ўскос на клі ма тыч ную 
ка таст ро фу. Та му нель га не да а цэнь ваць 
уп лыў па лі тыч ных пу ка чоў на пе раг рэў 
зям ной ат мас фе ры. Сё лет нія хва лі спя кот 
і за су хі ў Еў ро пе, ра ста ван не Грэн лан дыі 
і па жа ры ў Сі бі ры і Ар к ты цы — яр кае свед
чан не та го, што ідзе змя нен не клі ма ту. 
Аса бі ста я пе ра ка на ны, што гэ ты пра цэс 
уз мац ня ец ца звыч ка мі, якія ста лі нор май 
па лі тыч на га жыц ця. А, мо жа, на ват эты кі 
аль бо эты ке та, асаб лі ва ў Поль ш чы.

Кож ны з нас вы раб ляе газ. Кож ны 

дзень ка ля 
двух літ раў. 
У па раў нан ні 
з та кой ка ро
вай, гэ та не 
так і шмат. Яна 
вып ра цоў вае 
гэ тых га заў 
не каль кі дзя сят каў літ раў. Ха ця ка ро ва 
выз ва ляе іх... пы сай. У яе гэ так зва ны 
«рэз вы дых». Трэ ба прыз наць, што гэ та 
ад на ча со ва эле ган т на і шчы ра. Пры нам сі, 
мы ве да ем, што яна зя пае і ка лі зя пяе. 
З ін ша га бо ку, лю дзям спа да баў ся ін шы, 
так бы мо віць, бок. Яны ад на ча со ва ўсмі
ха юц ца — пы тан не толь кі ў тым, ці фаль
шы ва, ці са рам лі ва. Ад нак кож ны раз яны 
ро бяць пук так, як быц цам яго не ро бяць. 
У гэ тым свят ле ста рая пры маў ка пра тое, 
што «ля ві ца не ве дае, што ро біць пра ві ца» 
на бы вае глы бо кі сэнс. А для па лі ты каў 
гэ та мае яш чэ больш глы бо кае зна чэн не, 
ка лі мы ра зу ме ем, што за над та ча ста ад 
іх лё са выз на чаль ных ра шэн няў, то ёсць 
так січ ных пу ка чоў, за ле жаць лёсы — наш 
і ўсёй Зям лі.

Але, як ужо бы ло ска за на, пук пу ку ня
роў ныя. Пры зна юся, па лі тыч ныя мя не 
бры дзяць. Што ты чыц ца астат ніх, ча сам 
я ад чу ваю ся бе ге ро я мі фран цуз скай ка
ме дыі «Суп з ка пу сты» з Луі дэ Фю нам, 
якія вык лі ка юць на да па мо гу па мі ра ю чай 
Зям лі доб рых ін шап ла не цян. Ге роі філь ма, 
два ста рыя пер ду ны, на гад ваю, зра бі лі 
гэ та пры да па мо зе сум лен ных і ра дас ных 
пу каў, якія са мі па са бе бы лі вя лі кай пах
ва лой звы чай на га, зда ро ва га і шчас лі ва га 
жыц ця. Про ста га жыц ця. Без іл жы вай 
па лі ты кі, без кан таў. Яны ідуць ус лед за 
фран цуз скі мі ма ста ка міпу ка ча мі з Ся рэд
ня веч ча, якія на зы ва лі ся «бра ге цё ра мі». 
Яны за баў ля лі праг ны тлум не менш 
фай на, чым менест рэ лі або па да рож ныя 
жан г лё ры. Па доб ныя за ба вы ў ся рэд ня
веч най Ір лан дыі за бяс печ ва лі ся т.зв. «фла
ту а лі ста мі». Су час на, у па чат ку двац ца та га 
ста год дзя ней кі Пу жоль, які вы сту паў пад 
сцэ ніч ным псеў да ні мам «Пер дзі люб», 
лі та раль на клаў на зям лю пуб лі ку ў зна ка
мі тым ка ба рэ Му лен Руж, выс пеў ва ю чы 
па пу ляр ную пес ню... не вус на мі! Па лі ты кі, 
на жаль, ро бяць на ад ва рот. Якія да лё кія, 
ад нак, яны ад май стэр ства Пу жо ля.

Зям ля — жы вы ар га нізм, та му яна спа
жы вае, пе ра вар вае і вы пук вае, як і лю бая 
жы вая істо та, ад ча ла ве ка да бак тэ рый. 
Спра ва толь кі ў маш та бе.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Аб пу ка чах 
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— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— Ма ёй ма рай заў сё ды бы ла пра ца 
з дзяць мі і я ад па чат ку сва ёй дзей нас ці 
да па ма га ла ма лым па цы ен там. Пры е
хаў шы ў Поль ш чу, з ця гам ча су па ча ла 
пра ца ваць у шко ле і на ву чаць дзя цей бе
ла ру скай мо ве.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Ма ім ідэ а лам на стаў ні каў род най мо
вы заў сё ды бы лі мае баць кі.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы з ін шых школ? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Тры маю кан такт з Алі най Ваў ра нюк, 
Люд мі лай Се гень, Асяй Мар ко, Ірэ най 
Яб лу шэў скай, Элі зай Ду даль, Уляй Шуб
з дай.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Мне да па ма га юць шко лы, у якіх пра
цую, а кан к рэт на ды рэк цыя, гмі на, войт.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— У нас ня ма бе ла ру скіх пра ек таў.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Кон курс «Паз най Бе ла русь», тэ ат раль
ны кон курс.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— Раз ліч ваю толь кі на ся бе, па коль кі 
баць кі не ма юць ка лі, бо яны за ня ты гас
па дар кай.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— Зда ец ца, што скла да насць. Ця пер 
дзе ці ма юць ін шыя каш тоў нас ці, пат рэб
нас ці, інакш гля дзяць на доб ра ах вот ную 
пра цу. Іх ці ка вяць ін шыя цэн нас ці. Яны 
з’яў ля юц ца ма тэ ры я лі ста мі.

— Ці мо жа це зра біць усё за 3 га дзі ны 
ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Не ма гу. Мне зда ец ца, што гэ та не маг
чы ма.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— На жаль, ня ма.

— Ці па вод ле Вас пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— Пад руч ні кі, на жаль, не маг чы ма ат ры
маць, асаб лі ва для ма лод шых кла саў.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— «Лі та рын ка», «Ле ман тар», «За ра нач ка».

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Мой лю бі мы бе ла ру скі аў тар гэ та Ва
сіль Бы каў.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— Ця пер чы таю Ула дзі мі ра Ар ло ва „Па
руч нік Пят ро віч і пра пар ш чык Здань” 
і „Пай с ці, каб вяр нуц ца” Га лі ны Тва ра но
віч.

— Ці пры ві ва е це вуч ням ці ка васць да 
бе ла ру скай прэ сы?

— Чы та ем з дзет ка мі „Ні ву”, ча со піс „Вя
сёл ка”.

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— ...

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Так, раз маў ляю.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Так маю, на іх ву чу ся.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Хут кі тэмп жыц ця — бя жыш, спя ша еш
ся.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Не ве даю, ці яны вя до мыя, але та ле на
ві тыя ма ла дыя лю дзі пра цяг ва юць на ву
ку ў вы шэй шых на ву чаль ных уста но вах.

— Ці ат рым лі ва лі Вы ўзна га ро ды за 
сваю пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Так, ат ры ма ла і не адзін раз. Бы лі гэ та 
ўзна га ро ды ды рэк та ра і вой та Шу дзя лаў
скай гмі ны.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

Раз ліч ваю толь кі на ся бе, баць кі не ма юць ка лі

— Пра ца, пра ца і яш чэ раз пра ца. Пос пе
хі мае і ма іх вуч няў.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка 
бе ла ру скай мо вы? 

— Пос пе хі вуч няў, за ці каў ле насць дзя
цей, іх удзел у ме ра пры ем ствах, эк скур
сі ях.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— Сцяг, герб, ва сі лёк, руч нік.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Бу ду чы ня за ле жыць ад нас са міх.

vРазмаўляла Ганна КАНДРАЦЮК

Та ця на АН Д РАЦ КАЯ на ра дзі ла ся 8 лі пе ня 1970 го да ў Скі дзе лі на Гро дзен ш чы не. За кон чы ла Гро-
дзен скае ме ды цын скае ву чы ліш ча па спе цы яль нас ці ме ды цын ская ся стра і пра ца ва ла ў гэ тай пра-
фе сіі больш за шэсць га доў. Пас ля па сту пі ла ў Ін сты тут ус ход нес ла вян скай фі ла ло гіі Бе ла стоц ка га 
ўні вер сі тэ та, дзе ат ры ма ла сту пень ма гіст ра бе ла ру скай фі ла ло гіі і ба ка лаў ра ру скай фі ла ло гіі. За-
кон чы ла пас ля дып лом ныя кур сы па му зы цы і пла сты цы (вык ла дае ў шко ле пла сты ку), а так са ма па 
алі гаф рэ на пе да го гі цы і аў тыз ме (пра цуе з дзет ка мі, якія па ку ту юць ад аў тыз му і сін д ро му Ас пер ге-
ра). Пра цуе ў шко ле ў Ба бі ках і Шу дзя ла ве 14 га доў і 6 ме ся цаў. Жы ве ў Са кол цы.

Настаўнікі роднай мовы
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з вучнямі на тэатральным 
аглядзе



4  САМАКІРАВАННЕ, САМАФІНАНСАВАННЕ... 13.10.2019              № 4113.10.2019              № 41

Но выя пры пын кі
Нап ры кан цы ве рас ня гэ та га го да па а-

ба пал ва я вод скай да ро гі № 687 на ка лё ніі 
вё скі Но вае Ляў ко ва На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та па ста ві лі два жа лез-
ныя слуп кі з ла га ты пам PKS. Ста яць яны 
ў тым мес цы, дзе да ша шы пры мы кае гра-
вій ка, якая вя дзе да па ра фі яль ных мо гі лак 
і да лей, між ін шым, да аг ра ту ры стыч най ся-
дзі бы „Бо ра-Здруй”.

Ця пер не ка то рым но ва ляў коў цам ста-
ла ку ды вы гад ней — ужо за раз не трэ ба ім 
іс ці або бег чы з ка лё ніі на аў то бус ны пры-
пы нак у ся рэ дзі не вё скі. Жы ха ры ча ка лі 
і да ча ка лі ся. Мо жа з ча сам тут у по лі і на 
ўскра і не ле су бу дзе і на вес дзе ля та го, каб 
па са жы рам бы ло дзе сха вац ца ад ха лод на-
га во сень ска га даж джу або снеж най за веі. 
Вель мі доб ра бы ло б. (яц)

Ку заў скі ўспа мін (5)
Цяж ка пі саць аб мі ну лых па дзе ях Ку-

за вы ў хра на ла гіч ным па рад ку, ка лі ня ма 
све дак, ані да ку мен таль ных за пі сак. Вось 
хоць бы доб раў па рад ка ван не рэ чыш ча 
Нур ца. Па дзея вар та на па мі ну. А ў якім гэ-
та го дзе пра хо дзі ла, да клад на не па мя таю. 
У гмі не не ве да юць. Ні я кіх да ку мен таў. 
Мой сар дэч ны сяб ра Па вел Шы ма нюк, які 
за раз пра цуе кі раў ні ком Па вя то ва га цэн т-
ра да па мо гі сям’і ў Гай наў цы, ска заў мне 
та кое: «Ка лі я пра ца ваў у ча ром хаў скай 
гмі не ў сель ска гас па дар чым ад дзя лен ні, 
дык у 1979 го дзе рэ чыш ча бы ло паг лыб-
ле на і па шы ра на, а бе ра гі аб к ла дзе ны пле-
це най фа шы най. Фа шы на бы ла цём ная, 
зна чыц ца, даў но па кла дзе на. Лі чу, што 
ра бо ты пра хо дзі лі ў па чат ках шас ці дзе ся-
тых га доў». І я з гэ тым згод ны. Па мя таю, 
што зем ле чар пал ку аб с лу гоў ваў Шур ка, 
швагер на чаль ні ка мыт ні ў Ча ром се Ка зі-
мі ра Краў чу ка. Вы хо дзіў з Кры нак. Я па сяб-
ра ваў з Шур кам. Пра во дзі лі ра зам шмат 
ча су. Я за хап ляў ся, што Шур ка раз маў ляў 
на бе ла ру скай мо ве.

Пры за бес пя чэн ні бе ра гоў фа шы най 
пра ца ва лі хлоп цы з Ма ло чак. Ква та ра ва лі 
яны ў Глуп ні ў спа да ры ні Са е віч. Я за хо дзіў 
да іх па гу ляць у кар ты. З гэ тай кам па ніі 
пры па мі на ец ца мне Ян ка Га па нюк і Ян-
ка Мар ке віч. Ка лі мы паз ней за яз джа лі 
ў Ма лоч кі з кі на пе ра соў кай, дык да Ян кі 
Мар ке ві ча я за хо дзіў на нач лег. За амаль 
сем га доў на ша га зна ём ства па рад ні лі ся 
мы быц цам бра ты. На Яў фі мію зап ра ша лі 
ў гос ці. Ма ту ля сяб ры заў ж ды ча ста ва ла 
све жым ар жа ным дух мя ным хле бам, а му-
жы кі — се мач ка мі сла неч ні ку і ды ні. Ян кі 
Сань ка ва га, як на зы ва лі яго ад на вя скоў-
цы, даў но ня ма ў жы вых. Па спра ба ваў 
я на ла дзіць кан такт з Ян кам Га па ню ком, 
але не ат ры ма ла ся.

Са май ці ка вай спра вай бы ло ачыш чэн-
не ста ва пры ва да кач цы. Пе рад ста вам 
зра бі лі за га ты з ад на го і дру го га бо ку для 
зап рудж ван ня ва ды. Пра ца ва лі дзве пом-
пы. Ка лі ва ды ста ла ням но га, ра бот ні кі 
ла ві лі ры бу ру ка мі. Пас ля ім за ба ра ні лі 
і для ахо вы па ста ві лі вар таў ні коў Служ-
бы ахо вы чы гун кі. Зда бы тую за тым ры бу 
вар шаў ская вяр хуш ка цэн т раль най ды рэк-
цыі вы во зі ла мяш ка мі. Неў за ба ве пас ля 
ачыш чэн ня ста ва на да ро зе з Ку за вы на 
стан цыю раз бу ры лі драў ля ны мос цік на 
рэч цы ды збу да ва лі бе тон ны з ба люст ра-
да мі. Пры па мі наю над піс на бе то не: «Мост 
бу да ваў Ян ка Сі да рук, а да рож ным май ст-
рам у Кляш чэ лях быў Мар’ ян Яку боў скі».

Коль кі ча су за ня ло доб раў па рад ка ван-
не рэ чыш ча Нур ца, цяж ка ска заць. Фак-
там з’яў ля ец ца тое, што пас ля паг лыб лен-
ня рэч кі ўзро вень ва ды па вы сіў ся. Ва да 
ста ла чы стай, кры ніч най, бо ў рэч ку вы-
ця ка лі дзве кры ні цы: ад на зна хо дзі ла ся 
на суп раць за бу до вы Афа на сія Ра ман чу-
ка, дру гая — на суп раць Яна Ша ты ло ві ча 
(Дзміт ра ва га). На той кры ні цы ў мі ну лым 
на Ва дох рыш ча свя ці лі ва ду. Пас ля ка ма-
са цыі зяць па кой на га Яна Ша ты ло ві ча 
кры ні цу аб га ра дзіў, за тым ас вя чэн не ва-
ды ад бы ва ла ся ў мяс цо вай цар к ве. На 
шас ці дзя ся тыя га ды вы па дае ін шая па-
дзея — пе ра бу до ва вя ско вай ву лі цы. Але 
аб гэ тым у чар го вым ад рэз ку.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК

Пад та кім ло зун гам 25 і 26 ве рас-
ня ад быў ся ў Бе ла сто ку шо сты 
Ус ход ні эка на міч ны кан г рэс. Два 
га ла сы ў за вяр шэн не пле нар най 
се сіі, пра якую бы ло ў па пя рэд-
нім ну ма ры:

Ан джэй Са доў скі, за сна валь нік і стар шы
ня Дас лед ча га цэн т ра імя Ада ма Смі та: 
— Еў ра са юз не вый шаў з кры зі су 2008 го
да і за будзь ма пра еў ра са юз ныя гро шы 
— тых абя ца ных ня ма. Тое, што мо жам 
зра біць без аг ляд кі на Еў ра са юз, гэ та 
за пуск улас ных фі нан са вых срод каў. Ад
нак, каб імі ска ры стац ца, трэ ба змя ніць 
у Поль ш чы якасць за ко наў. Па дат ко выя 
за ко ны ў Поль ш чы і іх ін тэр п рэ та цыя 
змя ня юц ца ў ся рэд нім кож ныя два дні. 
А сі стэ ма па дат ку ПДВ (VAT) на ліч вае 
паў та ра мі льё на ста ро нак, ча го ня ма ў ін
шых еў ра са юз ных кра і нах. Ма ем ад ну 
з най гор шых па дат ко вых сі стэм, не бе ру
чы пад ува гу ве лі чы ні па дат каў. Су свет
ны банк лі чыць, што змен насць па дат ко
вых за ко наў най больш дэст рук тыў ная. 
Ад зме ны якас ці за ка на даў ства за ле
жыць ці ў Поль ш чы бу дуць ін ве сты цыі. 
На пы тан не ча му не ін ве стуе ў Поль ш чы, 
шэф ад на го з аме ры кан скіх фон даў ад ка
заў, што скла да на аца ніць ры зы ку, звя за
ную са змен лі вас цю поль скіх за ко наў.

Цэ за ры Казь мер чак, стар шы ня Аса цы
я цыі прад п ры маль ні каў і пра ца даў цаў: 
— З пры чы ны змен лі вас ці за ко наў прай
г ра ва ем з мно гі мі еў ра пей скі мі кра і на мі, 
але па дат кі ў Поль ш чы рэ ля тыў на не 
так вы со кія, як у ін шых еў ра пей скіх кра
і нах. Зблы та насць поль скіх за ко наў і іх 
ча стыя зме ны ма юць не га тыў ны ўплыў 
на ін ве сты цыі ў нас: гэ та ас ноў ны бар’ ер 
для ін ве сты цый ных ра шэн няў.

Пас ля пле нар най се сіі ўдзель ні кі Кан г рэ
са аб мяр коў ва лі эка на міч ныя праб ле мы 
Ус ход няй Поль ш чы на па нэль ных фо ру
мах, якія ад бы ва лі ся па ра лель на і не бы
ло мне маг чы мас ці ва ўсіх пры сут ні чаць. 
Та му толь кі аб мя жу ю ся да тых, якім 
я мог прыс лу хоў вац ца, якія я вы браў. 
Спа дзя ю чы ся, што зак ра ну тыя ў іх праб
ле мы най больш да тыч ныя на шых спраў.

Тэ май пер ша га з іх бы ло „Тран с г ра ніч
нае су пра цоў ні цтва — во пыт і пер с пек
ты вы”. У ас ноў ным спа дзя ваў ся я тут 
аб мер ка ван ня пы тан няў поль скабе ла ру
ска га су пра цоў ні цтва, бо ж у лі ку ўдзель
ні каў бы лі пе ра лі ча ны м.інш. ам ба са да
ры Поль ш чы ў Бе ла ру сі Ар тур Мі халь скі 
ды Бе ла ру сі ў Поль ш чы Ула дзі мір Чу шаў, 
су стар шы ня Поль скабе ла ру скай пар ла
мен ц кай гру пы Ме чыс лаў Баш ко ці стар
шы ня Поль скабе ла ру скай пра мыс ло ва
ган д лё вай па ла ты Ле шак Фаль ты няк. 
Ат ры ма ла ся больш агуль на...

Ам ба са дар Ар тур Мі халь скі: — Зда ец ца 
мне, што за раз ма ем леп шую па го ду 
ў поль скабе ла ру скіх уза е ма ад но сі нах. 
Абод ва ба кі ра зу ме юць, што на ша су
сед ства, зні та ва нае вя ка мі і куль тур най 
су поль нас цю, па він на ўспры мац ца як 
шанс, я не як свай го ро ду па гро за. Та кі 
па ды ход ге не руе ад па вед ныя біз не со
выя ці куль тур ныя па во дзі ны. Мяр кую, 
што за раз што раз больш асоб выз ва
ля ец ца са свай го ро ду стэ рэ а ты паў, 
да мі нан т ных у Поль ш чы пра Бе ла русь, 
ці ў Бе ла ру сі пра Поль ш чу. Ця гам го да 
ма ёй пры сут нас ці ў Мін ску не заў ва жыў 
я, каб дэ ле га цыі з Поль ш чы ў Бе ла русь, 
якія пры яз джа юць што раз час цей, вы яз
джа лі ад туль з ад моў ным стаў лен нем; 
ві даць ах во ту да су пра цоў ні цтва. І не ка
то рыя штуч ныя бар’ е ры за раз ма ле юць 
і — сон ца све ціць, дождж па дае і тра ва 
рас це. Ма ем вя лі кае двух ба ко вае за пат
ра ба ван не та го, што па ра джае су сед
ства, гэ та кра нае і біз нес, і куль ту ру. Лю
дзі едуць да ся бе ах вот на. Па вод ле мя не 

па во лі на ра джа ец ца тая свя до масць, 
што наш па лі тыч ны ды я лог му сіць да
па маг чы гэ та му пра цэ су, а не ства раць 
бар’ е ры і пе раш ка джаць. Але гэ та не 
аба зна чае, што ўсе праб ле мы ра ша юц ца 
— шмат праб лем на да лей ня вы ра ша ных. 
Ад ной з та кіх важ ней шых праб лем з’яў
ля ец ца афір ма тыў ны па ды ход да на цы
я наль ных мен шас цей. І вель мі важ на, 
ка лі абод ва ба кі бу дуць мець афір ма тыў
нае стаў лен не да сва іх мен шас цей, што 
ў Поль ш чы мае мес ца. Бы ла згад ка пра 
сі ну со ід ную ін тэн сіў насць кан так таў; спа
дзя ю ся, што ця пер бу дзе інакш, што па ка
заль нік гэ тых кан так таў не бу дзе ма лець 
і трэ ба ста рац ца, каб ён пад ні маў ся.

Ле шак Фаль ты няк: — Шчы ра ска жу, 
што тыя за ха ды на па лі тыч ным уз роў ні 
не ад чу ва юц ца поў нас цю ў рэ аль най 
гас па дар чай дзей нас ці. Мы пры сут ныя 
на тым рын ку, да ем ра ды, мы доб ра 
з са бою зга вор ва ем ся, тут важ ная тая 
куль тур ная бліз касць, але па ста ян на не 
ха пае нам тых да дат ко вых уза е ма па ра
зу мен няў, ка лі мы му сім да ста са вац ца 
да за ко наў ін шай дзяр жа вы, да яе юры
дыч ных норм, да па дат ко вай сі стэ мы. 
Тых да дат ко вых па ра зу мен няў, якія 
спраш ча лі б кан так ты ў між на род ным 
аба ро це. Каб сер ты фі ка цыі і паў на мо
цтвы спрош ча на пе ра но сіць у дру гую 
кра і ну; гэ та га нам не ха пае. Так са ма 
да зво лы на пра цу і па дат ко выя сі стэ мы 
пат ра бу юць уза е ма дап ра цоў кі. Ця пер 
яны ўсклад ня юць на шы кан так ты. Шмат 
яш чэ аста ец ца ра бо ты пры спраш чэн ні 
ўза е ма суп ра цоў ні цтва.

Цэ за ры Цесь лю коў скі, стар шы ня кан
вен та Еў ра рэ гі ё на „Нё ман”: — Еў ра рэ гі ё
ны пра цу юць шмат га доў на ўзмац нен не 
тран с г ра ніч на га су пра цоў ні цтва. Еў ра
рэ гі ён „Нё ман” мае шмат да сяг нен няў 
ва ўза ем ным суп ра цоў ні цтве, але гэ тая 
фор му ла па во лі вы чэп р вае свае маг чы
мас ці. Не ўда ло ся ў на шых ус ход ніх пар
т нё раў да біц ца та го пе ра ка нан ня, што 
трэ ба дзя ліц ца ад каз нас цю за рас па ра
джан не еў ра са юз ны мі срод ка мі з па заў
ра да вы мі ар га ні за цы я мі. Там вель мі 
моц ная пры вя за насць, і мяр ку кю, што 
яна ня ско ра зме ніц ца, каб збі раць усю 
ўла ду і кам пе тэн цыі ў ру ках ура да вых 
уста ноў. І той брак да ве ру да па заў ра да
вых ар га ні за цый вель мі ві доч ны і тыя 
дзяр жа вы за на шай ус ход няй мя жой 
ні чо га не ро бяць каб збу да ваць кан ст
рук цыю з па заў ра да вых ар га ні за цый 
і ад но сіц ца да іх папар т нёр ску, асаб лі ва 
ка лі гэ та кра нае су пра цоў ні цтва з гра
мад ствам. Та му па я ві ла ся іні цы я ты ва, 
ужо ў 2006 го дзе, але эва лю і ра ва ла 
яна з та го ча су і па во лі выс пя ва ем да 

паў стан ня Еў ра пей скай гру поў кі тэ ры
та ры яль на га су пра цоў ні цтва (ЕГТС) на 
на шай ус ход няй гра ні цы. Заг ваз д ка гэ
та га рас па ра джэн ня еў ра са юз ных улад 
у тым, што яно ад но сіц ца да кра інчле
наў Еў ра са ю за, а зна чыць у нас яна мо
жа ўзнік нуць толь кі на гра ні цы з Літ вою. 
Да пу ска ец ца та кі ва ры янт, што ЕГТС 
мо жа ўклю чыць суб’ ек ты зпаза ЕС пры 
ўмо ве, што пры муць яны той юры дыч ны 
па ра дак, які ў да дзе най член скай дзяр
жа ве, у тым вы пад ку ў Поль ш чы. Та кіх 
раз моў па куль не бы ло. Мы па куль на 
эта пе фар му ля ван ня та ко га за пы тан ня 
да бе ла ру скіх улад, за тое та кія пра цы на 
поль скалі тоў скім па меж жы ўжо да лё ка 
пра су ну ты. ЕГТС ста віць шмат праб лем, 
па рад ку спек т ра за дач, які мі та кі суб’ ект 
мо жа за няц ца, кры ніц фі нан са ван ня 
пра ек таў, на якія зга дзі лі ся б ба кі, ку ды 
зга дзі лі ся б пе ра даць свае кам пе тэн цыі. 
Да гэ туль скла да на бы ло зга ва рыц ца, 
якую част ку бю джэт ных срод каў на гэ та 
пры зна чыць і г.д.

Вы ступ лен ні ўдзель ні каў па нэ ля ў агуль
нас ці да ты чы лі юры дыч ных праб лем, 
але бы ло і ад но кан к рэт нае вы ступ лен
не. Гай наў скі ста ра ста Ан д рэй Скеп ка 
пах ва ліў су пра цоў ні цтва ў рам ках Еў ра
гэ гі ё наў „Нё ман” і „Бе ла веж ская пуш ча”, 
звяр та ю чы ўва гу, што здзяй с ня юць яго 
кан к рэт ныя лю дзі. І тут ён вы ка заў за да
валь нен не стаў лен нем да спра вы ў кон
суль ствах Бе ла ру сі ў Бе ла сто ку і Поль
ш чы ў Грод не, за тое не за да валь нен не 
пра цай Кон суль ства РП у Брэс це, якая 
спа ра джае ліш нія зат ра ты ча су і срод
каў. На яго нае пы тан не, ці ап раў да ныя 
чут кі пра пад рых тоў ку паг ран пе ра хо да 
ў Ялоў цы, ад ка зу не бы ло.

Чар го вы па нэль да ты чыў гла ба лі за цыі, 
эк с пан сіі і ка а пе ра цыі. Пры ня лі ў ім 
удзел поль скія гас па дар чыя дзе я чы. 
Ра сказ ва лі яны пра по шу кі гас па дар чых 
плац дар маў у ад лег лых кра і нах, у тым 
лі ку ў Азіі, Аф ры цы і Аме ры цы. Тут так
са ма праб ле мы юры дыч ных норм, але 
не толь кі. Бо ж у да лё кіх кра і нах ча ста 
за між яс ных пра ва вых норм нор май 
з’яў ля юц ца кап ры зы па а соб ных чы ноў. 
Да та го ж, па доб на як ста ра ста Ан д рэй 
Скеп ка, пра моў цы звяр та лі ўва гу на пра
цу поль скіх за меж ных прад стаў ні цтваў. 
А бы вае там пароз на му. Ёсць там лю дзі 
за ан га жа ва ныя, якія шчы ра да па ма га
юць поль скім прад п ры маль ні кам пра
хо дзіць пра ва вакуль тур ныя ла бі рын ты 
ў да лё кіх кра і нах, а ёсць і та кія, якім 
спра вы ра дзі мых прад п ры маль ні каў 
абы з рук збыць...

(пра цяг бу дзе)
vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Тут спа ты ка юц ца За хад з Ус хо дам
(ч.ІІ)
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Ад ля це лі жу раў лі
Шмат лі кія пе ра лёт ныя птуш кі ўжо 

ад ля це лі ад нас у вы рай. Бус лы збі ра-
лі ся на сей мі кі і па кі ну лі свае вя лі кія 
і ём кія гнёз ды (бы лі яны пе ра важ на на 
слу пах) нап ры кан цы жніў ня, ха ця зда-
ра лі ся і ра ней шыя ад лё ты. У ве рас ні па-
да лі ся на поў дзень ча род кі дзі кіх гу сей. 
Ля це лі яны не вя лі кі мі груп ка мі пад ве-
чар і час ад ча су па-свой му пе рак лі ка лі-
ся. Мне па да ло ся, што на іх мо ве бы лі 
гэ та раз ві таль ныя гу кі.

Жу раў лі сё ле та ад ля та лі ад нас 
у двух тэр мі нах: нап ры кан цы ве рас ня 
і 4 каст рыч ні ка. Пе рад пер шым ад лё-
там чу ваць бы ло іх га лос ныя на ра ды-
спрэч кі, ма быць, на вош та га ра чыц ца 
спя шаць у да лё кую да ро гу, над вор’е ж 
бы ло да во лі цёп лае, ла ска вае і ад туль 
не ах во та па кі даць лю бі мыя мяс ці ны. 
Але ка лі знач на па ха ла дзе ла, жо ра вы 
ад ля це лі з жур бот ным кры кам (так 
скла ла ся, што слу хаў іх пас ля поў д ня 
над ра кой На раў кай у На раў цы, ка лі ча-
каў пры ез ду рэй са ва га аў то бу са). Што 
ж, так яно ёсць, прый ш ла тая па ра. Час 
і па ра. Дык, жу раў лі, да су стрэ чы ў на-
шых ва ко лі цах вяс ной. Бу дзем ча каць. 

(яц)

Бар на па сёл ку
Па ву лі цы Но вай у На раў цы Гай наў-

ска га па ве та ўжо дру гі год пра цуе пры-
го жы бар. Ён на па сёл ку жыл лё ва га 
ка а пе ра ты ва. Тут по бач фі лі ял нар ваў-
скай фір мы „Про нар”, бен за стан цыя, 
бу дын кі паг ран за ста вы, шко ла. Бар 
пра цуе цэ лы ты дзень, з тым, што па 
су бо тах і ня дзе лях ад 12-й га дзі ны. Вя-
дуць яго дзве ма ла дыя вет лі выя жан-
чы ны з су сед няй вё скі. У ба ры сто лі кі 
на двац цаць мес цаў. Свет ла тут (вя лі-
кія вок ны), цёп ла і ўтуль на. На сця не ві-
сяць вы шы ва ныя ма кат кі і руч ніч кі з на-
род най бе ла ру скай вы шыў кай. Ад чу ва-
еш ся бе, як у род ным до ме. Абе ды тут 
з дзвюх страў і каш ту юць 20 зло тых. 
Мож на ес ці на мес цы або ўзяць з са-
бою на вы нас. 3 каст рыч ні ка г. г. я браў 
га ро ха вы суп і кат лет ку з буль бай, а на 
дру гі дзень — суп з гры боў і ва ра нае 
мя са з соў сам. У су бо ту і ня дзе лю мо-
ладзь пры хо дзіць па ся дзець, вы піць 
ка ву, гар ба ту або пі ва. Ёсць ма ро жа-
нае роз ных сма каў. У ба ры мож на па-
гля дзець тэ леп раг ра му. Вар та да даць, 
што зі мой га ра чы суп з г.зв. ук лад кай 
во зяць у тэр ма сах ляс ным ра бот ні кам 
Над ляс ні цтва Броўск і паг ра ніч ні кам, 
якія сце ра гуць на шу дзяр жаў ную мя жу 
ўдзень і ноч чу. (яц)

Ад куль 
гэ та бя рэц ца?
Два га ды та му як усту піў у сі лу за-

кон РО ДО (па ла жэн не аб аба ро не пер-
са наль ных да ных), у ад па вед нас ці 
з еў ра са юз ны мі ўка зан ня мі. А як гэ та 
ў са праўд нас ці ма ец ца? Прык ла даў не 
трэ ба да лё ка шу каць — пер шы з краю: 
больш двац ца ці га доў ка ры ста ю ся элек-
т рон най пош тай. Як даў ней, так і за раз 
паш то вая скрын ка зат ка ная роз на га 
ві ду рэк ла ма мі ды пра па но ва мі. Быц-
цам смет ні ца. Ад куль ста лі да ступ ны мі 
мае пер са наль ныя да ныя, э-мейл ці тэ-
ле фон да муль кам, якія рэ ка мен ду юць 
роз на га ві ду прэ па ра ты для ін тым на га 
пры мя нен ня? Я ж ні ко му сва іх да ных 
не пе ра да ваў. А што дзень у паш то вай 
скрын цы за ся каю не каль кі дзя сят каў. 
Не чы таю ні вод най рэк ла мы, ні вод най 
пра па но вы. Про ста, вы кі даю, быц цам 
неп ры дат нае смец це. Быў бы я вель-
мі ўдзяч ны та му, хто пад ка жа, як выз-
ва ліц ца ад уся ля ка га ві ду на зой лі вых 
прай дзіс ве таў і ашу кан цаў.

(ус)

З 16 па 21 ве рас ня ў мінскай Ака дэ-
міі пас ля дып лом най аду ка цыі пры ма лі 
дэ ле га цыю на стаў ні каў бе ла ру скай 
мо вы з Поль ш чы. Для поль скіх на стаў-
ні каў у АПА пад рых та ва лі шы ро кую 
аду ка цый ную і куль тур ную пра гра му. 
Аду ка цый на-куль тур ны ты дзень для 
на стаў ні каў за вяр шыў ся ўру чэн нем 
сер ты фі ка таў. Пра су пра цоў ні цтва ў ка-
рысць бе ла ру ска га школь ні цтва «Ні ва» 
раз маў ляе з рэк та рам АПА Ан д рэ ем Ма-
на стыр ным.

— Май старкла сы для на стаў ні каў бе
ла ру скай мо вы з Поль ш чы пра хо дзяць у 
рам ках рэ а лі за цыі па гад нен ня па аду ка
цыі па між ура да мі Бе ла ру сі і Поль ш чы.

— Заў сё ды Мі ні стэр ства аду ка цыі РБ 
ад дае ўва гу гэ тай ра бо це і мы заў сё ды 
ра ды пры няць сва іх ка лег з Поль ш чы. 
Так, звы чай на што год мы ар га ні зу ем 
та кое на ву чан не. У мі ну лым го дзе, а так
са ма ра ней та кія кур сы ад бы ва лі ся най
час цей у час ка ні кул. Сё ле та мы вы ра
шы лі пра вес ці май старкла сы ў ве рас ні. 
Ча сам пры яз джа юць на стаў ні кі з Літ вы, 
там так са ма вя дзец ца на ву чан не бе ла ру
скай мо ве, але гэ та звы чай на адзін, два 
ча ла ве кі і яны да лу ча юц ца да гру пы на
стаў ні каў з Поль ш чы.

— Кож ны дзень май старкла саў быў 
рас пі са ны, каб, па вод ле ар га ні за та раў, 
пра віль нае раз мер ка ван не ча су да зво лі
ла ўдзель ні кам кур саў мак сі маль на ўсё 
ўба чыць і па чуць. Чым кі ру е це ся рых ту
ю чы пра гра му та кіх май старкла саў?

— Перш за ўсё мы хо чам зра біць яе як 
ма га больш рэп рэ зен та тыў най і ці ка вай. 
Ста ра ем ся прад ста віць бе ла ру скую ме
то ды ку вык ла дан ня, прад ста віць на ву ко
выя да сяг нен ні ў га лі не фі ла ло гіі і лі та ра
ту раз наў ства, прад ста віць ме та дыч ныя 
нап ра цоў кі ў кан тэк с це вык ла дан ня 
бе ла ру скай мо вы ў шко ле. Па коль кі вы
ву чэн не мо вы гэ та не толь кі фі ла ла гіч
ны, але і куль ту ра ла гіч ны кан тэкст, мы 
шмат ува гі на да ем куль тур най пра гра ме. 
Гэ та на вед ван не спек так ляў, му зе яў 
— знач ных мес цаў бе ла ру скай куль ту ры. 
Кож ны год пра гра ма ад наў ля ец ца. Мы 
так са ма ўліч ва ем па жа дан ні на шых гас
цей. Заў сё ды ро бім ад ва рот ную су вязь 
— пад во дзім вы ні кі, раз маў ля ем аб тым, 
што спа да ба ла ся, што не, што маг чы ма 
мож на бы ло б зра біць ле пей, якія ёсць 
яш чэ ча кан ні. Не ро бім кож ны год та кой 
жа са май пра гра мы, заў сё ды ад наў ля ем 
змест.

— Што су стра ка ец ца з най боль шай за
ці каў ле нас цю з бо ку на стаў ні каў з Поль
ш чы?

— Вя до ма, у на стаў ні каў, без роз ні цы 
з якой кра і ны, па якой яны дыс цып лі не, 
заў сё ды яны доб ра пры ма юць май стар
кла сы, зна ё мяц ца з пра цай сва іх ка лег. 
Так са ма доб ра пры ма юць на ве дан не 
ўста ноў аду ка цыі, дзе яны мо гуць па гля
дзець сва і мі ва ча мі, як у нас на ву ча ец
ца. Ну і аба вяз ко ва змя стоў ныя лек цыі, 
ак тыў ныя за нят кі, якія даз ва ля юць ім 
па поў ніць свой ме та дыч ны за пас.

— На стаў ні кі з Поль ш чы ме лі маг чы
масць на ве даць Гім на зію № 4 у Мен ску, 
якая лі чыц ца бе ла ру скай. На мес нік мі
ніст ра аду ка цыі РБ пы таў на стаў ні каў 
з Поль ш чы, што з’яў ля ец ца га лоў най 
пе раш ко дай у ма ты ва цыі вуч няў. Мне 
зда ец ца, што ме на ві та ру ска моў насць 
бе ла ру скіх школ.

— Я згод ны з тым, што ка лі вуч ні вы ву
ча юць бе ла ру скую мо ву толь кі на ўро ках 
бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры, то звы
чай на та кая ма ты ва цыя аб ме жа ва ная, 
та му што мо ва не вы гля дае як ра бо чая. 
Ка лі б яны вы ву ча лі ін шыя прад ме ты: гі
сто рыю, ма тэ ма ты ку, фі зі ку і ін шы лю бы 
прад мет, то з ме та дыч на га пун к ту гле
джан ня гэ та бы ло б вель мі ка рыс ным 
для вы ву чэн ня мо вы. Маг чы ма так са ма 
нам трэ ба гэ та ра біць і ў гэ тым на прам ку 
ру хац ца, мо жа так бу дзе ў нас. Па ба чым.

— Так як мы ўжо згад ва лі, у час сё
лет ніх май старкла саў на стаў ні кі бе ла
ру скай мо вы суст рэ лі ся з на мес ні кам 
мі ніст ра аду ка цыі Аляк сан д рам Кад лу
ба ем, які абя цаў боль шую пад трым ку 
з бо ку Бе ла ру сі. Ці сло вы мі ніст ра здзей
с няц ца і бе ла ру скі бок бу дзе кла па ціц ца 
шко ла мі з бе ла ру скай мо вай у Поль ш
чы?

— За пад трым ку мо вы мен шас ці ад
каз ная дзяр жа ва. Мы пад т рым лі ва ем 
поль скую мо ву тут, у Бе ла ру сі.

— Поль ш ча так са ма пад т рым лі вае 
бе ла ру скую мен шасць і ад на ча со ва не 
за бы ва ец ца пра поль скую ў Бе ла ру сі.

— Ві зіт на стаў ні каў гэ та част ка та ко га 
пра цэ су. Перш за ўсё па ві нен быць ін та
рэс у лю дзей у Поль ш чы да вы ву чэн ня 
бе ла ру скай мо вы. Што ты чыц ца да па мо
гі ў гэ тай спра ве, я па чуў ад на мес ні ка 
мі ніст ра, што ў яго ёсць та кія на ме ры 
і мы аб мяр коў ва лі, што маг чы ма бы ло б 
ка рыс на на кі ра ваць у Поль ш чу на шых 
на стаў ні каў, якія маг лі б даць май стар
кла сы там, на мес цы, па зна ёміц ца, прэ
зен та ваць на шы ме то ды кі. Я ве ру, што 
ён мае на мер гэ та ажыц ця віць.

— Ве даю, што на шы на стаў ні кі бе ла ру
скай мо вы не ад ной чы га на ры лі ся сва ім 

Ві зіт на стаў ні каў у Мін ску: 
част ка боль ша га пра цэ су?

пе да га гіч ным во пы там пе рад на стаў ні
ка мі з Бе ла ру сі. У нас дзе ці вы ву ча юць 
бе ла ру скую мо ву як род ную, але ў Вас 
не так мно га больш уро каў ад ве дзе на 
для гэ та га прад ме та. 

— Я лі чу, што трэ ба зай мац ца гэ тым 
пы тан нем і па шы раць пад трым ку. Коль
кі б не зра біў для бе ла ру скай мен шас ці, 
для сва іх су ай чын ні каў за мя жой, гэ та га 
ні ко лі не бу дзе мно га. Чым больш мы 
мо жам зра біць, тым лепш. Я ду маю што 
Мі ні стэр ства аду ка цыі і дзяр жа ва ў цэ
лым пак ла по цяц ца і зро бяць больш чым 
за раз. Мы спа дзя ем ся на гэ та.

— А Вы са мі за вяр шы лі бе ла ру ска моў
ную шко лу?

— На ша шко ла бы ла ру ска моў ная, 
з пер ша га кла са. Я на ра дзіў ся і вы рас 
у Мін ску і тут заў сё ды боль шасць школ 
бы ла ру ска моў ная, але бе ла ру скую мо ву 
вы ву ча лі доб ра. Для мя не бе ла ру ская 
мо ва зу сім на ту раль ная, я пат ры ёт бе ла
ру скай мо вы і лі чу, што мы па він ны яе 
пад трым лі ваць і раз ві ваць.

— Дзя кую за раз мо ву.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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Раз га дай це за гад ку-пы тан не з жар там, ад каз мо жа быць роз ны, ад нак 
дас ціп ны і на тэ му. Ра шэн ні даш лі це ў „Зор ку” да 27 каст рыч ні ка 2019 г., 
най лепш па элек т рон най пош це. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

І на жом зрэ за ны, і дра-
та мі звя за ны, а ён не 
пла ча — ён па пад ло зе 
ў пры сяд кі ска ча.
В....

Ад каз на за гад ку № 37: Страўс не ска жа пра ся бе, што 
ён птуш ка, та му што не ўмее га ва рыць.

Гэ тую за гад ку ад га да лі дзе ці з пя та га кла са ПШ № 4 
у Бе ла сто ку ды трэ цяк лас ні кі і пя цік лас ні кі з Га рад ка. 

Усе ат ры ма лі фай ныя ўзна га ро ды.
Він шу ем!

    
Ка стусь Цвір ка

Зя лён ка
Ма роз-дзя ду ля сцю жам звон ка
Ужо рас пу скае пя сок,
Ды пад ялі наю зя лён ка
Жы ве, за шыў шы ся ў пя сок.

Ра доў ка
А по бач (ну, не лес — кла доў ка),
Уся фі я ле та вая, з траў
Ад важ на вы лез ла ра доў ка —
Зя лён кі род ная ся стра.

Му ха мор
У яр кім шо ла ме аг ні стым,
Як ры цар — па лю буй ся, бор! —
Ста іць на вар це, га на ры сты,
Гра за ўсім му хам — му ха мор!

Мы спы та лі ў На таль кі, ча му 
яна хо дзіць на ўро кі.

— Бо люб лю! — ад ка за ла трэ-
цяк лас ні ца.

І цэ лы клас паў та рыў яе сло-
вы: бо люб лю, бо люб лю...

Гэ та быў ужо шо сты па чар зе 
ўрок, але дзе ці не спя ша лі да 
ха ты. Яны ча ка лі мо ман ту, каб 
ра ска заць пра ся бе і за спя ваць 
пе сень ку «На стаў ні кі». Але ра-
ней мы пры кме ці лі ма гут ны 
дуб, які з ці ка вас цю заг ля даў 
праз ак но ў клас. На га лін ках ся-
род зя лё на га ліс ця ві се лі жа луд-
кі ў ша пач ках. Каб ра ска заць 
пра дрэ ва і ра дасць ад збі ран ня 
жа луд коў, мы пра чы та лі вер-
шы Мі ры Лук шы з на вей шай 
«Зор кі». Гэ ты верш мы га лу-
бі лі як дзі цят ка. Ён на ра дзіў ся 
ча ты ры дні та му ў на шай рэ дак-
цыі, та му га ва ры лі пра яго з чу-
лас цю і ла скай. Па га ма ніць пра 
дрэ вы за ах во ці ла нас так са ма 
за гад ка з апош ня га ну ма ра га-
зе ты. Дзе ці, па куль зда га да лі ся 
— Пад якім дрэ вам ся дзіць за-
яц, ка лі дождж ідзе, — наз ва лі 
дуб, ел ку, каш тан, бя роз ку і ма-
лін нік. Ве да лі пра лі січ кі, му ха-
мо ры і на ват зя лён кі. Ляс ныя 
наз вы да па мо гуць ім па даб раць 
фай ныя вер шы на дэ кла ма тар-
скі кон курс.

— Мы пер шы раз возь мем 
удзел у гэ тым кон кур се, — ка-
жа на стаў ні ца Ан на Гжэсь, 
— та му кры ху ад чу ва ем стрэс.

Праў да, не ўсе трэ цяк лас ні кі 
ба яц ца сцэ ны. Юля і Сан д ра спя-
ва юць у ва каль на-му зыч ным 
ка лек ты ве «Каз ка».

Усе ве да юць, што Га ра док 
ста іць бе ла ру скай пес няй. У кла-
се ўсе дзе ці вы ву чы лі пес ню 
«На стаў ні кі» на сло вы па э та 
Вік та ра Шве да. Зас пя ва юць 
яе на Дзень на стаў ні ка пе рад 
цэ лай шко лай. А за раз па каз ад-
быў ся ля клас най нас цен га зе ты 

Га ра док у ко ле рах лю бо ві 

з бе ла ру скі мі сім ва ла мі. Ар на-
мен ты вы ка на лі дзе ці і іх на ву-
ка не пай ш ла ў лес. Ка лі адна 

сяброўка вый г ра ла ў кон кур се 
сшы так з бе ла ру скім ар на мен-
там, у кла се трап на «пра чы-

та лі» на род ны ўзор. Гэ та дзве 
пту шач кі, па вер ну ты да ся бе 
дзюб ка мі, а ся род іх — дрэ ва 
жыц ця. Та кі сім вал абя цае шчы-
рае ка хан не, ды з уза ем нас цю.

Лю боў з уза ем нас цю з трэ цім 
кла сам ПШ у Га рад ку мы ад чу-
ва лі ад па чат ку су стрэ чы. Пас-
ля, ка лі я вы хо дзі ла са шко лы, 
дзе ці збі ра лі ўжо жа лу ды пад 
школь ным ду бам і ве се ла кры-
ча лі: Да па ба чэн ня! 

Зор ка
Фо та: Ган ны Кан д ра цюк

Трэцякласнікі з настаўніцай Аннай Грэсь





713.10.2019              № 4113.10.2019              № 41

№
 4
1 

[1
3-

10
-2

01
9]

№ 41-19

Zapiski
freski

literackie

Przesmyk

Ród

Iks

Prosiaczek

Baran

Broda

Ogród

GenOwoc

Przepiórka

Przód Parnas

Kołek 
do prasowania

lnu

Lena

Zgaga

Ikra

Turów

Mur

Odlot
ptaków

WółSad

Mech

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 № 37-2019: 
Кам пот, спех, лат, кошт, шлем, Об, бор, пе нал, ба-

ра вік, ты, та нец, так, кіт, мо ра. Аско лак, век, хо бат, 
со рам, тран, век, мы, шпіц, лек, тлен, то, ама тар, лы-
ка.

Уз на га ро ды, фла ма ста ры, вый г ра лі Маг да Яку-
бюк, Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Мі кол ка Пап лаў скі, Вік тар Паў лоў скі з ПШ № 4 
у Бе ла сто ку. Він шу ем!

Ка леч кам сон ка
Да га ры едзе,
Ма ла да Ка ся
Да шлю бу едзе...

Так па чы на ец ца вя сель ная 
пес ня, якую пяе жа но чы ха рок 
пе рад вы ез дам ма ла дых да шлю-

М а  л я  в а н  к а 
н а  ш ч а с  ц е !

бу. Спе вы доў жац ца аж но ўсе 
гос ці споў няць аб рад спа ма ган-
ня, зна чыць па жа да юць удач ма-
ла дым і кі нуць сім ва ліч ны гра-
шак на та лер ку. Гэ та са мы ма-
гіч ны мо мант вя сел ля. Без яго 
— ве ры лі на шы прод кі — ня ма 
пры быт ку і шчас ця ў сям’і.

У бе ла ру скай тра ды цый най 
куль ту ры ко ла-ка леч ка ўспры-
ма ла ся як сім вал ах во ты да 
жыц ця, лю бо ві да лю дзей 
і жы вё лы. У па саж ным сун ду-
ку дзяў чы ны, ап ра ча руч ні коў 
і пас це лі, аба вяз ко ва трэ ба бы ло 
пак лас ці і ка рун ка выя сур вэт кі-
круг ляч кі.

Ко ла — сім вал сон ца, са май 
ма гут най кры ні цы энер гіі і пе-
ра ем нас ці тра ды цыі. Гэ та ча сты 
дэ кор адзен ня і бу дын каў. Су-
стра ка ем яго ў «Кра і не ад кры-

тых ака ніц». Га вор ка пра ту ры-
стыч ны шлях, які вя дзе праз 
пад ляш скія вё скі Трас цян ку, 
Пух лы, Са цы. На шы драў ля ныя 
хат кі з са ляр ным дэ ко рам і ар на-
мен та мі апы ну лі ся ў сус вет ных 
рэй тын гах як ту ры стыч ны цуд 
Поль ш чы. Вось якая ча ра дзей-
ная сі ла бе ла ру ска га ка леч ка!

Мы так са ма пра па ну ем вам 
ма ля ван ку-круг ля чок, каб пры-
нес ла ўсім шчас це ў но вым на ву-
чаль ным го дзе.

(гак)

У ма ім жыц ці мно га мес цаў і рэ-
чаў, якія я люб лю, але баць каў ш-
чы ну я ка хаю цэ лым сэр цам.

За лу кі — мая ма лая баць каў ш-
чы на. Тут я жы ву і ве даю кож ны 
ка мень чык. Тут да ра ста лі мае 
баць кі і дзя ды. Гу ля лі пэў на ў тых 
са мых мес цах, дзе і я за раз гу ляю, 
ву чы лі ся ў той жа шко ле і так са ма 
як я ма ры лі. У ма іх За лу ках іс нуе 
шко ла, у якой я за раз ву чу ся, паз-
наю свет і маю сва іх сяб роў. Мо-
жа зда вац ца, што гэ та вё ска і ні чо-
га тут ці ка ва га не ад бы ва ец ца, але 
для мя не тут кож ны дзень ін шы. 
Ча сам зда ра юц ца дні, ка лі ніх то 
ні куды не спя шае і ўсе для ся бе 
пры яз ныя. Але ёсць і так, што 
лю дзі сха ва ныя па сва іх па над вор-
ках і толь кі з хля воў чу ваць мы-
чан не ка роў, а з па лёў ня сец ца гул 
трак та роў.

Мо жа не па ве ры це, але лу гі 
ў За лу ках заў сё ды зя лё ныя, ва да 
ў Суп рас лян цы чы стая як слё зы, 
а не ба бла кіт нае. Толь кі зі мою 
пад ця жа рам сне гу гнуц ца га лі ны 
дрэў, каб вяс ною з но вай сі лай 
рас ц ві лі на іх пу пыш кі. Ле там 
шу мяць ні вы збож жа на па лях, во-
сен ню ліс це зда ец ца быць ка ля ро-
вы мі птуш ка мі. За лу кі. Яны для 
мя не та кія.

Не ка му мо жа зда вац ца, што 
гэ та ма лая, глу хая вё сач ка, якіх 
мно га ў све це, але для мя не тут 
най п ры га жэй — гэ та мая баць каў-
ш чы на.

Юль ка Грэсь, VIII клас
Жур на ліс ц кі кру жок з За лук

За лу кі і я!

Размалюйце!

Niemy
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У апош нюю су бо ту ве рас ня ўве ча
ры за ва ру шы ла ся гля дзель ная 
за ла ў Бе ла ру скім та ва ры стве 
па ву лі цы Вар шаў скай, 11, у Бе

ла сто ку. Ама та ры род най пес ні не толь кі 
з Бе ла сто ка пры бы лі на свя та — юбі лей 
ка лек ты ву, які скла да юць на стаў ні цы 
бе ла стоц ка га дзі ця ча га сад ка №14 
з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня. Бы лі так
са ма да школь ні кі і вы пуск ні кі сад ка, іх 
баць кі і дзя ды. Бо на стаў ні цы пры ві ва лі 
і пры ві ва юць лю боў да род най пес ні і род
на га сло ва не толь кі сва ім на ву чэн цам 
— у па ста ноў ках, ра зам з дзет ка мі і на
стаў ні ца мі, пры ма лі ўдзел так са ма баць кі 
да школь ні каў, якія ча ста ўжо не ка ры ста
лі ся што дзень бе ла ру скай мо вай. Ся род 
вы пуск ні коў сад ка — ма ста кі і му зы кі, 
якія, на ват яш чэ не вя лі кія, вы сту па юць 
на сцэ не фі лар мо ніі. Як пад к рэс лі вае ды
рэк тар ка сад ка Лу цыя Не мі ро віч, якая 
ча сам так са ма пад ма цоў вае гурт сва ім 
го ла сам і ван д руе з ім на гаст ро лях на
ват за мя жу, гэ та вя лі кае шчас це і го нар 
быць з та кім ка лек ты вам: „Сі ла ў са міх 
асо бах, у іх та лен тах, сі ла ў тым, што яны 
спя ва юць на шы пад ляш скія бе ла ру скія 
пес ні”. На юбі лей з він ша валь ны мі пес
ня мі пры бы лі ін шыя ка лек ты вы — «Ма
лан ка» з Бель ска, «Су ве нір» з Бе ла сто ка, 
«Лай ланд» з Гра баў кі з ма ла дзень кі мі 
сёст ра мі Астап чук, якія спя ва юць пес ні 
і з рэ пер ту а ру «Сві тан ка»; вы сту пі лі так
са ма вы пуск ні цы сад ка, вя до мыя ўжо 
спя вач кі...

— Во сень 2009 го да, — ус па мі нае вя
ду чы юбі лей ны кан цэрт Кі рыл Ле пай. 
— Ву лі ца Лі по ва вы гля дае зу сім іна чай 
чым ця пер. І па ёй яш чэ ез дзяць «Іка ру
сы» і «Ель чы». На Рын ку Сен ным, за мест 
пры го жых бру ка ва ных ву ла чак, ля жыць 
яш чэ пя сок. А на мес цы су час най опе
ры яш чэ ста ры ам фі тэ атр. Элек т рыч кі 
Га род ня — Бе ла сток ез дзяць яш чэ тры 
ра зы ўдзень, і, на ту раль на, яны раск руч
ва юц ца тры ра зы ўдзень — пе рад мя жой 
і пас ля кан т ро лю. У адзін з пры го жых 
ве рас нёў скіх ве ча роў, ка лі ўсе раз’ е ха
лі ся па да мах, ся дзе лі дзве жан чы ны. 
Яны ся дзе лі, пі лі гар ба ту і аб чым сь ці 
раз маў ля лі. Бе зу моў на, так маг ло быць. 
Але на ша гі сто рыя ад роз ні ва ец ца. Гэ та 
бы ла ідэя з ро ду ідэй. Ідэяба бу ля на
ра дзі ла ідэюма ці, ідэяма ці на ра дзі ла 
дзі ця. Дзяў чын ку наз ва лі «Сві та нак». 
Яна рас ла, рас ла і вы рас ла на пры го жую 
дзяў чы ну. І сён ня за пра сі ла нас з ва мі 
на свой дзень на ра джэн ня. Ад ным пры
го жым ве рас нёў скім ве ча рам ад быў ся 
га лакан цэрт бе ла ру скай пес ні, у якім ка
лек тыў «Сві та нак» пер шы раз вы сту піў 
пе рад шы ро кай пуб лі кай. А на пы тан не 
ме дый, «а што ў вас гэ та за рэ пер ту ар, 
а коль кі пе сень ма е це ў рэ пер ту а ры», 
спа да ры ня Эва Гняз доў ская ад ка за ла: 
’Па куль што ад ну!’ На пра ця гу дзе ся ці га
доў ка лек тыў за пі саў два ды скі, ідзе пад
рых тоў ка да за пі су трэ ця га ды ска. Як 
адзі ны ка лек тыў за ўвесь час іс на ван ня 
фе сты ва лю бе ла ру скай пес ні тры ра зы 
ўзяў Гранпры. За раз ка лек тыў нам зас
пя вае пес ню «Гой, гой...». А на ступ ная 
— «Вый ш ла за муж ма ла дою...». А за раз 
бя ры це лыж кі са ста ла. Пер шае пы тан не 
бу ду за да ваць на шым ар тыст кам з ан
сам б ля «Сві та нак». А дру гое — да ра гім 
дзе цям. «На ваш по гляд, коль кі ўся ноч
ных чу ван няў на пі саў ру скі кам па зі тар 
Сяр гей Рах ма ні наў?» — «Ад но». — «Як 
вы ду ма е це, як мож на вы ка ры стоў ваць 
та лер кі, ка лі не ес ці з іх ка шы? Ка гось ці 
ты мне на гад ва еш. Ну, Да мі ні ка, як гэ ты 
ін ст ру мент на зы ва ец ца?» — «Та лер ка». 
Да вай це пас п ра бу ем па му зы ка ваць... 
«У якім го ра дзе ад бы ва ец ца Фе сты валь 
цар коў най му зы кі «Гай наў ка»? — уся за
ла б’е ў лад кі. Ці ка ва, як у сад ку! «А што 
мож на ра біць гэ ты мі лыж ка мі? Мож на 
ес ці, зва ніць, але пас п ра бу ем імі па му
зы ка ваць...» — вёў за нят кі — як у сад ку 
— та та Кі рыл, а ўся за ла доб ра гу ля ла. 
— Вя лі кі дзя куй, ша ноў ныя дзе ці. Гэ та 
бы ла прэ лю дыя да на ступ на га тво ра, які 
вы ка на юць на шы сён няш нія юбі ляр кі. 
«Гар ні буль бу!». Вар та ад зна чыць, што 
гэ тыя лыж кі зра бі лі са праўд ны фу рор на 
сё лет нім хар вац кім фе сты ва лі, які ад быў
ся ў го ра дзе з вель мі мі ла гуч най наз вай 
Крк на ад най мен ным вост ра ве...

І ша ноў ныя юбі ляр кі за ня ме лі ў «чыр
во ным ку це», і па ча лі ся доб рыя сло вы ды 
па да рун кі ад лю дзей, удзяч ных ім за іх нюю 
твор часць і, дзя ку ю чы якім, так са ма маг
лі яны вес ці сваю пры го жую дзей насць, 
і якія пры ма лі ак тыў ны ўдзел у ста наў лен ні 
і раз віц ці «Сві тан ка». Гэ та перш за ўсё ды
рэк цыя сад ка № 14 у Бе ла сто ку, пра цаў ні кі 
сад ка Эве лі на Кур ган і Эмі лія Кен дысь... 
Ды рэк тар ка сад ка і кі раў нік уся го пер са
на лу сад ка Лу цыя Не мі ро віч па дзя ка ва ла 
так са ма бы ло му ды рэк та ру дэ пар та мен та 
куль ту ры Пад ляш ска га сей мі ка Ана то лю 
Ва пу: «Дзя ку ем та бе, То лік, за 15 га доў су
пра цоў ні цтва з на шым сад ком, за пад трым
ку на шых пра ек таў, між ін шым «Сві тан ка». 
«Сві та нак» па дзя ка ваў і ды рэк цыі: «Дзя куй 
вам за той час з на мі, што вы бы лі для нас 
як ма ма, па ма га лі ра зам пра ца ваць, ка лі 
нам трэ ба бы ло вы ехаць, ар га ні за ва лі 

пра цу ў сад ку, за доб рае сло ва. І на шым 
ка ха ным сяб роў кам — Эве лі не, Эмі лі, ві
цэды рэк тар цы Ба сі — за тое, што для нас 
ме лі час, за ва шы сэр цы за ла тыя, за час, 
ка лі мы вы сту па лі — вы за нас пра ца ва лі, 
да ха ты паз ней пры хо дзі лі, за тое, што спя
ва лі ра зам з на мі», — з хва ля ван нем дзя
ка ва лі на стаў ні цыспя вач кі. А ды рэк тар ка 
га на ры ла ся: «Мець у сад ку та кі ка лек тыў 
пра цаў ніц — гэ та вя лі кі для мя не го нар! Дзя
куй вам за тое, што дзе сяць га доў вы нас 
рэк ла ма ва лі». «Наш ка лек тыў — доб ры сві
та нак на наш кож ны дзень», — пры зна ла ся 
сяб роў ка з сад ка Эва Да не ляк.

Вы ха ван кі сад ка пад рых та ва лі су ве
нір сва ім «па ням» — пес ні. Ася Пят ке віч 
за спя ва ла пес ню з мю зік ла «Ра мэа 
і Джу лье та». Ася за ня ла дру гое мес ца 
ў кон кур се ан г лій скай пес ні, вы лу чэн не 

на між на род ным фе сты ва лі дзі ця чай 
і мо ла дзе вай пес ні «Гды ня Опэн 2019». 
А та лент Юль кі Ба ра вік быў прык ме ча ны 
ўжо ў сад ку Ан най Ба бік. Дзя ку ю чы яе 
на мо ве дзяў чын ка ста ла ву чыц ца іг раць 
на фар тэ пі я на і спя ваць, на да лей уда ска
наль вае свой му зыч ны та лент — іг рае 
так са ма на сак са фо не. Па лі лі ся і слё зы 
ад хва ля ван ня, і дзяў ча ты за па лі ў га ра
чыя аб дым кі сва іх вы ха ва це лек. Він ша
ван ні і па дзя кі гу ча лі і ад Бе ла ру ска га 
та ва ры ства, і Ге не раль на га кон суль ства 
Бе ла ру сі, і сяб роў ка лек ты ву з пуб лі кі, 
і ін шых гур тоў. Сяр гей Лу ка шук, ся род 
спе ва коў яко га бы ла ка лісь ці Да ну та Ты
машэ віч, сяб роў ка «Сві тан ка», па жа даў, 
каб ан самбль, які пе раў зы шоў ужо ме ры 

«Сві тан ку» — дзе сяць

ама тар ска га гур та, на да лей ста на віў ся 
што раз больш пра фе сій ным і раз ві ваў ся 
ў гэ тым на прам ку, пры но ся чы слу ха чам 
за да валь нен не і ра дасць.

Ан на Ба бік, якая ў ка лек ты ве спя вае ад 
па чат ку, спя вач ка і кам па зі тар ка: „Мы ад
чу лі ма гію пуб лі кі, якая ад гу ка ец ца на тое, 
што мы спя ва ем і га во рым, та му про ста 
не маг лі пе ра стаць спя ваць і рых та ваць но
выя пес ні, іх аран жы роў кі і па ста ноў кі».

На здым ках справа налева: Эва Гняз
доў ская, Да ну ся Ты ма шэ віч, Эля Руд чук, 
Эля Ба ра вік, Аня Ба бік, Ві та Ка цю бай ла. Вы
сту па лі ў «Сві тан ку яш чэ Эмі лія Кен дысь, 
Эве лі на Кур ган, Ба ся Та фі люк і Лу цыя Не
мі ро віч.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ
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Бе ла русь, Ук ра і на, Літ ва, Поль ш ча. 
І Гру зія ўпер шы ню. Ге аг ра фія трэ ця га 
тэ ат раль на га фе сты ва лю «На пра мак 
Ус ход» па сту по ва па шы ра ец ца. Ён 
па каз вае раз на род насць ус ход няй тэ-
ат раль най куль ту ры. Пра хо дзіў «На пра-
мак Ус ход III» на сцэ не Бе ла стоц ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Аляк сан д ра 
Вян гер кі з 28 ве рас ня да 6 каст рыч ні ка. 
Дзе вяць тэ ат раль ных па дзей, сё ле та 
мы па ба чы лі раз на стай насць жан раў, 
ад кла січ ных спек так ляў да ша лё ных 
эк с пе ры мен таў. За ку лі са мі, ужо нап ры-
кан цы фе сты ва лю, на ват ар га ні за та ры 
ўзды ха лі: сё ле та са праў ды, вы со кі 
ўзро вень, на на ступ ны — трэ ба вель мі 
па ста рац ца.

У Бе ла сток, між ін шым, упер шы ню 
пры е ха лі гру зін скія ак цё ры, прад стаў-
ні кі ад на го з най ста рэй шых тэ ат раў: 
Тэ лаў ска га дзяр жаў на га ака дэ міч на га 
тэ ат ра імя Ва жа-Пша ве ла, кла сі ка гру-
зін скай лі та ра ту ры па чат ку мі ну ла га 
ста год дзя. І так са ма ў кла січ ным сты лі 
па ка за лі п’е су «Раз бі ты збан» па вод ле 
ня мец ка га ра ма ні ста Ген ры ха фон Клей-
ста. Гру зін скі тэ атр — сво е а саб лі вае ад к-
рыц цё фе сты ва лю.

Два На род ныя 
на ад ной сцэ не

Ук ра ін цы па чы на лі фе сты валь. На 
сцэ не два на род ныя ар ты сты Ук ра і ны 
— Баг дан Бе нюк і Ана толь Хас ці ко еў. 
Спек такль «Швейк» у На цы я наль ным 
ака дэ міч ным дра ма тыч ным тэ ат ры імя 
Іва на Фран ко ідзе ўжо больш за 26 га
доў. Яго па каз ва юць на роз ных фе сты ва
лях і на ват па каз ва лі на Май да не пад час 
рэ ва лю цыі Год нас ці.

«Гэ та ўкра ін скі Швейк», — ка жа Баг
дан Бе нюк, вы ка наў ца га лоў най ро лі. 
На цы я наль ныя ры сы нак ла да юц ца на 
ўва саб лен не ге роя — чэш ска га «бра ва га 
сал да та», яко га пры ду маў Ярас лаў Га
шак. «Бе ла ру сы, на пэў на, сыг ра лі б свай
го Швей ка», — ка жа ар тыст.

Гэ та гі сто рыя пра па чуц ці і пра да вер 
ад ной асо бы да дру гой у вель мі скла
да ных аб ста ві нах Пер шай су свет най 
вай ны. Ак цё ры не гра юць сал да таў, яны 
нам ра сказ ва юць, як здо ле лі па сяб ра
ваць дзве аб са лют на роз ныя по ста ці: 
Швейк, та кі про сты і мес ца мі на ват 
пры дур ка ва ты, і па руч нік Лу каш, асо ба 
з вы шэй ша га све ту. Пер са на жаў больш, 
але асаб лі вая ўва га скан цэн т ра ва ная 
ме на ві та на гэ тых двух. Усіх астат ніх, да
рэ чы, так са ма іг рае Ана толь Хас ці ко еў 
і ат рым лі ва ец ца, што на сцэ не — не каль
кі пер са на жаў і толь кі два ак цё ры.

Ак цё ры шмат ім п ра ві зу юць. І ме на ві та 
гэ тая ім п ра ві за цыя нам па каз вае як вы
дат на злу ча ец ца ўсход няя і за ход няя тэ ат
раль ныя тра ды цыі. З ад на го бо ку та кое 
кла січ нае, амаль ака дэ міч нае вы ка нан не, 
з ін ша га бо ку — ім п ра ві за цыя, якую мо гуць 
са бе да зво ліць ак цё ры вы шэй ша га кла са 
— Баг дан Бе нюк і Ана толь Хас ці ко еў.

Кла сі ка, якая не па він на 
быць нуд най

Бе ла ру сы ў Бе ла сток пры вез лі кла сі
ку і эк с пе ры мент. У рам ках фе сты ва лю 
вы сту пі лі На цы я наль ны ака дэ міч ны 
дра ма тыч ны тэ атр імя Ян кі Ку па лы і Рэс
пуб лі кан скі тэ атр бе ла ру скай дра ма тур
гіі — дзве ста ліч ныя пля цоў кі. Ан ш лаг на 
спек так лі «Пін ская шлях та» ку па лаў цаў 
вель мі па ра да ваў. Поў ная гля дзель ная 
за ла, прад стаў ні кі мяс цо вых улад (мар
ша лак Пад ляш ска га ва я вод ства Ар тур 
Ка сіц кі і прэ зі дэнт Бе ла сто ка Та дэ вуш 
Тру ска ля скі), прад стаў ні кі ду ха вен ства 
і дып ла ма тыч най мі сіі ў Поль ш чы — над
звы чай ны і паў на моц ны па сол Бе ла ру сі 
Ула дзі мір Чу шаў і ге не раль ны кон сул 
у Бе ла сто ку Ала Фё да ра ва.

«Пін ская шлях та» Ду ні наМар цін ке ві
ча — кла сі ка вя до мая яш чэ са шко лы. 
Але як яе зра біць су час най і не нуд най? 
У ку па лаў цаў ат ры ма ла ся. Рэ жы сёр 

спек так ля Мі ка лай Пі ні гін вы ка ры стаў 
так са ма кла січ ныя тэ ат раль ныя срод кі: 
да дро бя зей пра ду ма ныя мі зан с цэ ны, 
да ска на лая іг ра ак цё раў, на род ныя тан
цы і спе вы, якія ха рак та ры зу юць бе ла ру
скую куль ту ру. На род ны ар тыст Бе ла ру сі 
Вік тар Ма на еў у ро лі асэ са ра Круч ко ва — 
ідэ аль ны. І на ват ёсць мер ка ван не, што 
ні бы та «Пін ская шлях та» — спек такль 
ад на го ак цё ра Вік та ра Ма на е ва. З гэ тым 
ён ка тэ га рыч на не згод ны і на ват аб ра
жа ец ца. Ка жа: тут вы дат ны ан самбль ак
цё раў, і мо ладзь, і ста рэй шае па ка лен не, 
толь кі ра зам мы ства ра ем спек такль. 
А на пер шай сцэ не Бе ла ру сі, у Ку па лаў
скім тэ ат ры спек такль ідзе ўжо дзе сяць 
га доў. У Бе ла сто ку так са ма пуб лі ка ава
цы я мі, сто я чы ві та ла ку па лаў цаў.

Пры пад т рым цы Па соль ства Бе ла ру сі 
ў Поль ш чы і кон суль скіх уста ноў у Бя лай
Пад ляш скай і Бе ла сто ку кі раў нік Ку па лаў
ска га тэ ат ра Па вел Ла туш ка пра вёў шэ раг 
пе ра моў і да мо віў ся пра су пра цоў ні цтва 
з кі раў ні ка мі тэ ат ра імя Юлью ша Астэр
вы ў Люб лі не, На цы я наль на га тэ ат ра 
Поль ш чы, Поль ска га тэ ат ра ў Вар ша ве, 
Дра ма тыч на га тэ ат ра Вар ша вы, Тэ ат ра 
«Рам па» ў Вар ша ве, Дра ма тыч на га тэ ат ра 
імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў Бе ла сто ку. Гэ
та пер шыя гаст ро лі Ку па лаў ска га тэ ат ра 
ў юбі лей ным со тым се зо не. На пе ра дзе 
ў ку па лаў цаў год ці ка вых пра ек таў і пла ны 
па гаст ро лях як у Бе ла ру сі, так і за мя жой. 
На ступ ны за меж ны пра ект — па каз спек
так ля „Ура джай” у снеж ні ў Па ры жы.

«Бе тон»

Про ста бе тон. Неш та цяж кае, тое 
што нас скоў вае. Ка хан не ся род бе то ну, 
усё гэ та пра нас. «Бе тон ныя сце ны і мы 
не заў ва жа ем адзін ад на го», — так пра 
спек такль ка жуць ак цё ры. Гэ та эк с пе ры
мент. Спек такль «Бе тон» Рэс пуб лі кан ска
га тэ ат ра бе ла ру скай дра ма тур гіі, прэм’
е ра яко га ў Мін ску ад бы ла ся ў ве рас ні 
2017 го да. На Рэс пуб лі кан скім кон кур се 
тэ ат раль на га ма ста цтва „На цы я наль
ная тэ ат раль ная прэ мія” ён ат ры маў 
уз на га ро ду «Леп шы эк с пе ры мен таль ны 
спек такль». Лі та раль на не каль кі слоў ва 
ўсім спек так лі, пла сты ка за мест іх. Сво е
а саб лі вы по чырк бе ла ру ска га рэ жы сё ра 
Яў ге на Кар ня га, які не ба іц ца ша ка ваць 
гле да ча, не ба іц ца, што не пад рых та ва ны 
гля дач про ста ні чо га не зра зу мее.

— «Бе тон» — гэ та сім вал су час на га 
све ту, — ка жа Яў ген Кар няг. Рэ жы сёр 
аба пі ра ец ца на ста ра жыт нагрэ ча скі міф 
пра Ар фея і Еў ры ды ку, якія вя до мыя сва
ім ма на гам ным ка хан нем. А ў су час ным 
све це ўсё па лі гам нае і на ват ка хан не. 
Мы ма ем боль шы вы бар і менш раз бор
лі выя ў сва іх ста сун ках.

У спек так лі ба га та сім ва лаў. Доб ра 
гэ та ці дрэн на? Ча са мі губ ля еш ся. Асаб
лі ва, ка лі, на пры клад, су сед зле ва тро ху 
па зя хае, а су се дзі з пра ва га бо ку — па ча
лі бур чаць, бо нех та там не вык лю чыў тэ
ле фон. Але заў сё ды ў спек такль мож на 
вяр нуц ца і твае аса бі стыя эмо цыі і дос
вед, твая фан та зія пад ка жуць ад каз на 
пы тан не: пра што? Гэ та як «чор ны квад
рат Ма ле ві ча», на які мы гля дзім ра зам, 
але кож ны там ба чыць неш та сваё.

Бе ла ру скія ак цё ры не вы пад ко ва 
за вяр ша лі фе сты валь, па коль кі даў но 
па між бе ла стоц кім тэ ат рам і Рэс пуб лі
кан скім тэ ат рам бе ла ру скай дра ма тур гіі 
за вя за лі ся цес ныя твор чыя су вя зі.

Якое вя сел ле без бой кі... 

Лі тоў цы на фе сты ва лі «На пра мак 
Ус ход» па ка за лі спек такль «Вя сел ле». Рэ
жы сёр Оска рас Кар шу но вас, аку рат пра 
яго мы ка жам — ты ту ла ва ны і вя до мы, 
ула даль нік шмат лі кіх фе сты валь ных уз на
га род і прэ стыж ных еў ра пей скіх прэ мій. 
За ас но ву ўзя лі кла січ ны твор ня мец ка га 
дра ма тур га Бер толь да Брэх та, адзін з яго 
пер шых дра ма тыч ных тво раў, які на пі са
ны ў 1918 го дзе. У спек так лі гра юць вык
лю ча на ма ла дыя ак цё ры, вуч ні Оска ра са 
Кар шу но ва са. Як ка жуць ак цё ры, Брэх та 
ў спек так лі толь кі чвэрць, а ўсё астат няе — 
су час насць. Ім даз во ле на ім п ра ві за ваць, 
ім рэ жы сёр дае сва бо ду, толь кі за са бой 
па кі дае пра ва «ста віць мар ке ры». Ра біць 
мож на лі та раль на ўсё, «наш Оскар», так ак
цё ры на зы ва юць рэ жы сё ра, толь кі мо жа 
ска заць: о’к ей, вось тут мы ста вім кроп ку, 
хо піць, бо за раз ужо да лё ка мож на зай с ці.

Гле да чы збі ра юц ца і ад ра зу трап ля
юць на вя сел ле. Тут ма лод шая ся стра 
ча стуе ўсіх цу кер ка мі, раз дае гле да чам 
рыс, та кая тра ды цыя, як толь кі з’я вяц ца 
ма ла дыя — усе мы іх бу дзем ві таць, сто
я чы і аб сы паць ры сам. «Я ха чу, каб гэ та 
вя сел ле мая ся стра за пом ні ла на ўсё 
жыц цё». І, са праў ды, яно за пом ніц ца.

Воб ра зы вель мі бліз кія. Ся стражыў
чык, якая кі руе пра цэ сам. Ма ці ўсхва ля
ва ная, на ёй уся ар га ні за цыя, час ад ча су 
яна вы но сіць «аліўе», чар го выя пор цыі 
ежы і ал ка го лю. Сяб рала ве лас, та кі ма
ча, які га то вы сва ёй ува гай аха піць кож
ную дзяў чы ну. Сяб роў ка, што прый ш ла 
на вя сел ле і ап ра ну ла ся вель мі вуль гар
на, каб ся бе па ка заць.

У та кой сі ту а цыі мно гія з нас бы лі. На 
кож най ся мей най боль шай гу лян цы, ка лі 
з’яз джа юц ца амаль усе і на ват да лё кія 
цёт кі і дзядзь кі, вы пі ва юць, па чы на юць 
ды ску та ваць на са мыя роз ныя тэ мы. 
Тут і па лі тыч ныя роз на га лос сі, і ся мей
ныя, вып лы ва юць ста рыя крыў ды. Звы
чай нае вя сел ле: тан чаць, п’юць і... бой ка. 
Усе за бы лі ся, што тут аку рат на ра джа ец
ца сям’я. Гэ та — са ты ра. Па ро дыя на на
ша гра мад ства, ка лі жыц цё вая мі тус ня 
пе раш ка джае заў ва жыць са праў ды важ
нае ў на шым жыц ці. А ў кан цы нас пе ра
кон ва юць, што най важ ней шае ка хан не. 
Брэхт да ска на ла ве даў на шы за га ны 
і вы дат на на па чат ку мі ну ла га ста год дзя 
іх апі саў, а лі тоў цы толь кі пе ра ка за лі іх, 
праў да, вель мі пасу час на му.

На гэ тым «Вя сел лі» заў сё ды ёсць «фіш
кі», пры вя за ныя да мяс цо вас ці, дзе яго 
гра юць. У бе ла стоц кім спек так лі гос ці на 
вя сел лі тан ца ва лі пад хіт з ды скапо ла, які 
мы ўсе доб ра ве да ем. А так са ма адзін з ге
ро яў час ад ча су раз маў ляў паполь ску.

Іль воў аль бо Львоў, 
але ні ко му не ад да дзім

Па ля кі ша ка ва лі і ства ра лі ды скам
форт. Вя ду чая ды ску сій, жур на ліст ка 

Да ро та Са ка лоў ская па жар та ва ла, маў
ляў, даў но не ба чы ла, каб гле да чы так 
хут ка пас ля спек так ля ўця ка лі з за лы. Ён 
са праў ды вель мі не кам фор т ны, як для па
ля каў, так і для ўкра ін цаў, за дае пы тан ні, 
над які мі мы не хо чам раз ва жаць. Ак цё
ры ра ска за лі роз ныя гі сто рыі, што да чы
таць поль скаўкра ін скіх ста сун каў. Гэ та 
спек такль «Львоў не ад да дзім» Тэ ат ра 
імя Ван ды Се маш ко вай з Жэ ша ва. Ужо 
над наз вай мы мо жам ды ску та ваць. Як 
ра сказ вае рэ жы сёр спек так ля Ка та жы на 
Шын ге ра, са мі ся бе пад ла ві лі, што ду ма
ем штам па мі. Ка лі збі ра лі ма тэ ры я лы 
для спек так ля, у ад ным з ін тэр в’ю муж
чы на ра сказ ваў пра ста туі іль воў, якія 
на рэ стаў ра цыю за бі ра лі з мо гі лак, там 
гу чаў сказ з кан тэк сту «іль воў не ад да
дзім». У той час як па ля кі, што пра ца ва лі 
над тэк стам на аў та ма це на пі са лі «Львоў 
не ад да дзім», ма ю чы на ўва зе го рад, які 
— «pol skie mias to». Та кое стэ рэ а тып нае 
мыс лен не ў ас но ве спек так ля.

Гэ та тэ ат раль ны да ку мент і на ват рэ
пар таж, які ства раў ся па вод ле па ве дам
лен няў у СМІ і гі сто рый, свед ка мі якіх 
бы лі ства раль ні кі спек так ля і ак цё ры. 
Зак ра на юц ца са мыя роз ныя ас пек ты: 
куль тур ныя, эка на міч ныя, па лі тыч ныя 
і гі ста рыч ныя.

Тут і ты ся чы «за ро біт ча нів», якія пры е
ха лі пра ца ваць у Поль ш чу, і пра тое, што 
ў лю бо га ўкра ін ца «пад «Бяд рон кай» па
пя ро сы куп ля ем за 7 зло тых, а ў «Бяд рон
цы» па 15», тут і вы со кі поль скі па лі тык, 
які пры е хаў з ві зі там у му зей «ня мец кай, 
поль скай, са вец кай аг рэ сіі» і пы та ец ца: 
ча му ў рам ках май го ві зі ту не змя ні лі 
шыль ду і не прыб ра лі сло ва «поль скай»? 
Не змя ні лі і не бу дзем змя няць, бо гэ та 
гі ста рыч ны факт. Тут та бе і Ва лынь, і Бан
дэ ра, з якім у Еў ро пе Ук ра і ну ніх то не ча
кае. Так дык туе Поль ш ча.

На сцэ ну вы хо дзіць ак тор ка, та кая 
пяш чот ная, у пры ваб най чыр во най су
кен цы. «Тая ўкра ін ка ад маў ля ец ца вы
хо дзіць на сцэ ну, — яна нам ка жа. — На
вош та яна нам, ці сва іх поль скіх ак цё раў 
ня ма? Кож ная з ма іх сяб ро вак мо жа вы
ка наць гэ ту ро лю не горш. Трэ ба про ста 
ра ска заць бі яг ра фію Сця па на Бан дэ ры». 
І яна па чы нае ра сказ ваць... тут мы ба
чым: яе кру ціць, ру кі і го лас дры жаць, па
чы на ец ца ні бы се анс эк зар цыз му. Та кі 
сім вал, та кая гі пер ба лі за цыя, як па ля кі 
рэ а гу юць на Бан дэ ру.

Ро лю ўкра ін кі вы кон вае зап ро ша ная 
гос ця, ар тыст ка ад на го з кі еў скіх тэ ат
раў Ак са на Чар ка шы на. Яна ра сказ вае, 
што ча са мі і ёй на сцэ не не кам фор т на, 
як кож на му ча ла ве ку, бо скла да на зна
хо дзіц ца ў по лі стэ рэ а тып на га ба чан ня 
ўкра ін цаў, Ук ра і ны. Граць гэ та, пе ра жы
ваць гэ та. Як прыз на ец ца рэ жы сёр Ка
та жы на Шын ге ра, рэ ак цыі на спек такль 
са мыя роз ныя, але ві да воч на, што тэ мы, 
якія яны ўзды ма юць — на цы я на ліз му 
і ксе на фо біі — ак ту аль ныя ў су час най 
Поль ш чы. І на ват ёй пі са лі ў са цы яль
ных сет ках і па гра жа лі, маў ляў, яна не 
«праў дзі вая поль ка», ка лі прыт рым лі ва
ец ца та кіх по гля даў. Спек такль, да рэ чы, 
ство ра ны на гро шы, якія вы дат коў ва
лі ся ў рам ках 100го дзя не за леж нас ці 
Поль ш чы.

Так са ма з Поль ш чы на фе сты ва лі 
па ка за лі мо нас пек такль ак тор кі з То ру
ня — Тэ рэ зы Стэм пеньНа віц кай, якая 
рас па вя ла гі сто рыю сал да та Ар міі 
Кра ё вай — ге не ра ла Аль ж бе ты За вац
кай. Спек такль «Аб ла ва» Бе ла стоц ка га 
дра ма тыч на га тэ ат ра імя Аляк сан д ра 
Вен гер кі — гі ста рыч ная ін тэр п рэ та цыя 
апе ра цыі па лік ві да цыі поль ска га ан ты
ка му ні стыч на га пад пол ля на тэ ры то рыі 
Аў гу стоў скай пуш чы. Прай шоў твор чы 
ве чар поль скай ак тор кі Маг да ле ны Ва
жэ хі. Усе гэ тыя спек так лі аб’ яд ноў вае 
ўсход няя тэ ма ты ка. Вось так зда ец ца 
ка ро цень ка, пра вель мі на сы ча ны тэ ат
раль ны ты дзень у Бе ла сто ку пад зна кам 
«На пра мак Ус ход».

vДзі ма КАР МА ЗІН 

Тэ ат раль ны Ус ход: кла січ ны, няз руч ны і пры му шае за ду мац ца
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135 га доў з дня на ра джэн ня

Баляслава Пачопкі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі свя тар, на стаў нік і рэ лі гій ны 
пуб лі цыст Ба ляс лаў Па чоп ка на ра дзіў ся 
13 каст рыч ні ка 1884 г. у зас цен ку Уля ны 
Ру кой нен скай гмі ны Ві лен ска га па ве та. 
Па хо дзіў з не за мож най ся лян скай ка та ліц
кай сям’і Ан то на Па чоп кі і Ган ны з ро ду 
Гай ду ке ві чаў. Ах рыш ча ны ў Ла ва рыш ках, 
скон чыў 4 кла сы ву чэль ні ў Ру кой нах. Пра
цяг нуў ву чо бу ў гім на зіі ў Віль ні. У 1905 г. 
па сту піў у Ві лен скую ду хоў ную се мі на рыю. 
Гра шы ма яму да па ма га ла кня гі ня Маг да ле
на Ра дзі віл. У 1907 г. зза праб лем спы ніў 
ву чо бу.

З 1907 г. Па чоп ка ў Пе цяр бур гу, пра ца
ваў дроб ным чы ноў ні кам, ад на час на на ву
чаў ся. Браў удзел у бе ла ру скіх і поль скіх 
куль тур наас вет ніц кіх гур т ках у Пе цяр бур
гу, ку ды пры но сіў вер шы і пес ні, да сы лаў 
не вя лі кія ар ты ку лы ў роз ныя вы дан ні. 
Ад нак цар скія ўла ды па па лі тыч ных ма ты
вах спы ні лі дзей насць гур т коў. Па чоп ка 
вяр нуў ся на ра дзі му, дзе пра ца ваў пры ват
ным на стаў ні кам у ма ён т ку Швя до ві чаў 
Кры вей кіш кі. У 1911 г. у дзяр жаў най гім
на зіі ў Шаў лях здаў эк стэр нам эк за мен за 
курс вась мі кла саў гім на зіі. 31 сту дзе ня 
1912 г. ажа ніў ся з 19га до вай Мар цы я най 
Пі лец кай, з якой меў ся мё ра дзя цей. Жыў 
у Віль ні, су пра цоў ні чаў з рэ дак цы я мі га зет 
„На ша ні ва” і „Bie ła rus”, пра ца ваў як хат ні 
на стаў нік. Па чы на ю чы з пя та га ну ма ра 
быў рэ дак та рам і вы даў цом „Bie ła ru sа”. 
Пад рых та ваў і вы даў шэ раг бе ла ру скіх рэ
лі гій ных кні жак. Пі саў вер шы пабе ла ру ску 
і паполь ску, збі раў бе ла ру скі фаль к лор, 
дас ле да ваў гі сто рыю бат лей кі.

Пра ца ваў у Віль ні ў Ка мі тэ це да па мо гі па
цяр пе лым ад вай ны. Дзя ку ю чы вы сіл кам 
Па чоп кі і Ала і зы Паш ке віч, бы ла ўтво ра на 
пер шая ста лая бе ла ру ская шко ла ў Віль ні. 
За ка рот кі час — з лі ста па да 1915 па лю ты 
1916 г. — Па чоп ка ра зам з Цёт кай і бра та мі 
Луц ке ві ча мі ства ры лі ў Віль ні шэсць бе ла
ру скіх школ. Гэ та бы лі пер шыя ў гі сто рыі бе

ла ру скія шко лы. Са снеж ня 1915 г. яны ж 
за ня лі ся ар га ні за цы яй пер шых ве ча ро вых 
на стаў ніц кіх кур саў для пад рых тоў кі бе ла
ру скіх на стаў ні каў, а Па чоп ка быў ад ным 
з вык лад чы каў на кур сах.

У каст рыч ні ку 1915 г. ра зам з сям’ ёй пе
ра е хаў у Свіс лач, каб з да зво лу ня мец кіх 
улад ства рыць там пер шую бе ла ру скую 
на стаў ніц кую се мі на рыю. Быў яе ды рэк
та рам. У се мі на рыі, якая дзе і ла ў пе ры яд 
з 15.10.1916 па 15.11.1918 г., пад рых тоў ку 
ат ры ма лі 144 бе ла ру скія на стаў ні кі. Ба ляс
лаў Па чоп ка вык ла даў бе ла ру скую мо ву, 
ла ці ну, вёў за нят кі па рэ лі гіі. Ле там 1920 г., 
у час ка рот ка га на сту пу баль ша ві коў, ха ваў
ся ад рэ прэ сій.

Пас ля лік ві да цыі на стаў ніц кай се мі на
рыі ў Свіс ла чы пра ца ваў ды рэк та рам і на
стаў ні кам у шко лах Ваў ка вы ска га па ве та: 
у вё сках Віль чу кі і Ма сю кі, скон чыў пе да
га гіч ныя кур сы ў Лі дзе. У між ва ен ны час 
пры няў ус ход ні аб рад на пра па но ву ўкра
ін ска га ма на харэ дэм п та ры ста Мі ка лая 
Чар нец ка га. Пяць га доў за воч на ву чыў ся 
ў Льво ве. У 1926 г. выс ве ча ны спяр ша на 
ды я ка на, по тым на свя та ра. Слу жыў у Баб
ро ві чах (Іва цэ віц кі ра ён), вык ла даў рэ лі гію, 
па ма гаў бед ным. У душ па стыр скай дзей
нас ці ка ры стаў ся пе ра важ на бе ла ру скай 
мо вай.

З пры хо дам са ве таў у 1939 г. па ча лі ся 
ма раль ны і ма тэ ры яль ны ціск на свя та ра 
і яго сям’ю, пра ва ка цыі, у цар к ве быў учы
не ны паг ром. Ба ляс лаў Па чоп ка тра піў 
у шпі таль, яго да пыт ваў НКВД. Па мёр 26 
снеж ня 1940 г. Па ха ва ны на ка та ліц кіх мо
гіл ках у Це ля ха нах. Сям’я з’е ха ла на Ві лен
ш чы ну, паз ней у Поль ш чу. Мес ца па ха ван
ня ўда ло ся ад шу каць у 2002 г. На Дзя ды 
2004 г. на ма гі ле ўра чы ста ад кры ты і ас ве
ча ны пом нік з дрэ ва з вы я ваю ўваск рэс ла
га Хры ста (аў тар пом ні ка ма стак Мі ка лай 
Ко лас з Ба ра на віч).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Не так даў но бе ла ру скае се ці ва аб ля
це ла на ві на: на сай це аэ ра пор та Віль ні 
з’я ві ла ся бе ла ру ская вер сія. На ві на бы ла 
на столь кі не звы чай най, што на яе на ват 
звяр нуў ува гу тэ ле ка нал „Бел сат”. Са праў
ды, у све це цяж ка знай с ці аэ ра порт, які б 
меў на сва ім сай це бе ла ру скую вер сію. 
На ват не ўсе аэ ра пор ты ў Бе ла ру сі яе ма
юць. Праў да, не ўсе яны ўво гу ле ма юць 
сай ты. І гэ та та му, што па са жы раў зу сім 
ням но га, а зна чыць і рэ гу ляр ных рэй саў 
амаль ня ма. Вык лю чэн не тут скла дае 
мін скі аэ ра порт. Але та кая сі ту а цыя ўказ
вае на ад сут насць вя лі кай не аб ход нас ці 
ў аэ ра пор тах для ін шых буй ных га ра доў 
Бе ла ру сі, пры чы на ча го ў кво лай бе ла ру
скай эка но мі цы.

Не ка то ры час та му ві лен скі аэ ра
порт у жы ха роў Бе ла ру сі ат ры маў наз ву 
„Мінск3”, пас ля „Мінск1”, які мес ціў ся на 
тэ ры то рыі Мін ска, і ця пе раш ня га на цы я
наль на га аэ ра пор та. Гэ та зза та го, што 
ля таць з Віль ні знач на тан ней, і бе ла ру
скі люд, які мае шэн ген скую ві зу, па ехаў 
на ві лен скі аэ ра вак зал, іра ніч на і не фар
маль на яго пе рай ме на ваў шы. Зра зу ме ла, 
для лі тоў ска га бо ку боль шая коль касць 
па са жы раў толь кі на ка рысць і, ві даць, 
каб яш чэ больш за ма ца ваць за сва ім аэ
ра пор там „мін скую” яго наз ву, зра бі лі на 
сай це вер сію пабе ла ру ску — http://fl yf
rom.lt/by/vil nia usorouos tas/.

„У Бе ла ру сі ёсць жы ха ры, якія па да
рож ні ча юць праз на шы аэ ра пор ты, та му 
мы і вы ра шы лі звяр нуц ца наў п рост да іх 
на іх род най мо ве. Гэ та са мая га лоў ная 
пры чы на, ча му мы вы ра шы лі ка заць па
бе ла ру ску”, — рас па вёў „Бел са ту” кі раў нік 
ад дзе ла ка му ні ка цый Лі тоў скіх аэ ра пор
таў Ма рус Зя ля нюс. Па вод ле яго, па са
жы ры з бе ла ру скі мі паш пар та мі скла да
юць у ві лен скім аэ ра пор це ад 8% да 12% 

ад усіх па да рож ных — тобок дзя ся тую іх 
част ку. У той жа час на сай це ад зна ча ец
ца, што коль касць па са жы раў да дзе на га 
аэ ра пор та ў 2018 го дзе да сяг ну ла аж но 
4,9 млн. асоб. А за пер шую па ло ву 2019 
го да яго на ве да ла ўжо 2,4 млн. па да рож
ні каў.

„Хоць па вер це, хоць пра вер це: аэ ра
порт Віль нюс — ла гіч ны вы бар для па
да рож ні каў”, — та кі сло ган раз меш ча ны 
на сай це пабе ла ру ску. Да рэ чы, да дзе
ны сайт мае, ак ра мя лі тоў скай, так са ма 
поль скую, ру скую і ла тыш скую вер сіі. 
І сло га ны на кож най ад роз ныя адзін ад 
ад на го. „Nic tu nie wy cza ru jesz”, „Не че го 
тут га дать”, „Nie ko čia nep ri bur si (Вы ні чо га 
не ска жа це тут)(літ.)”, „Ne ko te ne iz domāsi 
(Тут ні чо га не мо жаш пры ду маць) (лат.)”.

Як сво е а саб лі вае па цвяр джэн не бліз
кас ці ві лен ска га аэ ра пор та для бе ла ру
саў пры во дзіц ца па раў нан не з ад лег лас
цю ад го ра да Лі ды да яго і ад Лі ды да аэ
ра пор та Мін ска. І ад лег ласць, і час да ро гі 
да Віль ні ад Лі ды ўдвая мен шыя, чым да 
бе ла ру скай ста лі цы. Па доб ны пры клад 
пры во дзіц ца і ў да чы нен ні да Грод на.

Так са ма на сай це мес ціц ца схе ма на
кі рун каў і га ра ды, ку ды мож на да ля цець 
з Віль ні. Гэ та так са ма па да ец ца пабе ла
ру ску. А вось па гля дзець раск лад вы ле
таў і пры лё таў і за ка заць бі лет пабе ла
ру ску не маг чы ма. Гэ тыя оп цыі на ста рон
цы з бе ла ру скай мо вай ча мусь ці толь кі 
пару ску.

Да рэ чы, два га ды та му ві лен скі аэ ра
порт ад на віў сваю пра цу пас ля ра мон ту. 
Там бы ла рэ кан ст ру я ва на ўзлёт напа са
дач ная па ла са, а да 2020 го да пла ну ец ца 
па шы рыць тэр мі нал, аб на віць сі стэ мы 
тран с пар ці роў кі ба га жу і сі стэ мы бяс пе
кі, па бу да ваць шма туз роў не вы пар кінг.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

У апош ні дзень ве рас ня ве ча рам 
у Пад ляш скай опе ры і фі лар мо ніі во
сем пе ра мож цаў ат ры ма лі ў двац ца

ты раз што га до выя ўзна га ро ды мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства ў га лі не ма стац
кай твор час ці, рас паў сюдж ван ня і ахо вы 
куль ту ры за се зон 2018/2019. Гэ та па мят
ная ста ту эт ка і 8 ты сяч зло тых.

Ся род за яў ле ных да прэ міі двац ца ці за
яў выб ра ны бы лі асо бы і згур та ван ні, якіх 
дзей насць у аб ша ры ма ста цтва і ахо вы 
куль тур най спад чы ны Пад ляш ска га ва я
вод ства з’яў ля ец ца ад мыс ло вай.

— У лі ку ўзна га ро джа ных апы ну лі ся 
ма ста кі, пе да го гі, на ву коў цы — лю дзі, якія 
дзей ні ча юць на роз ных аб ша рах, але з вя
лі кі мі вы ні ка мі. Усе яны спры чы ня юц ца 
да раз вою і ахо вы куль ту ры на ша га рэ гі ё
на, — ад зна чыў мар ша лак Ар тур Ка сіц кі. 
— Вы — ві зіт ная кар т ка на ша га ва я вод
ства, на ша даб ро і наш го нар.

Лаў рэ а та мі ХХ Уз на га ро ды мар шал
ка Пад ляш ска га ва я вод ства ў га лі не 
ма ста цтва і рас паў сюдж ван ня куль ту ры 
за се зон 2018/2019 з’яў ля юц ца: Ага та 
Аль шэў ская — пра фе сар фі лі я ла Му зыч
на га ўні вер сі тэ та імя Фры дэ ры ка Ша пэ на 
ў Бе ла сто ку, ды ры жор ка Жа но ча га хо ру 
Scho la Can to rum і Між ш коль на га жа но
ча га хо ру пры ІІІ Агуль на а ду ка цый ным 
лі цэі ў Бе ла сто ку — за ўсе дзе ян ні дзе ля 
раз вою му зыч най куль ту ры і вя дзен не 
на ву ко вай дзей нас ці; Вік тар Да мі нік Шчы
гел — му зыч ны пра дзю сар і кам па зі тар, 
ства ра ю чы му зы ку з па меж жа фоль ку, 
ба са вай элек т ро ні кі і па пу ляр най му зы кі, 
лаў рэ ат шмат лі кіх прэ мій і вы лу чэн няў 

— за цэ ласць прац з му зыч най кам па зі цыі 
і асаб лі вых да сяг нен няў у га лі не рас паў
сюдж ван ня ў Поль ш чы і ў све це му зы кі, 
вы рас лай на грун це пад ляш ска га фоль ку; 
Пётр Да ма леў скі — ак цёр, сцэ на рыст 
і рэ жы сёр — за пра соў ван не Пад ляш ша 
ў Поль ш чы і ў све це; Збіг неў Ра ма нюк — гі
сто рык, рэ гі я на ліст, гра мад скі дзе яч — за 
рас паў сюдж ван не асаб лі ва ся род ма ла до
га па ка лен ня гі сто рыі Поль ш чы і рэ гі ё на; 
Мал га жа та Дай но віч — Пад ляш скі ва я вод
скі рэ стаў ра тар пом ні каў — за дзей насць 
у рас паў сюдж ван ні гі ста рыч накуль тур най 
спад чы ны і ства рэн не Пад ляш ска га куль
тур на га пар ку ў Ба го ні ках; Згур та ван не Уні
вер сі тэт трэ ця га ўро сту ў Су вал ках — за 
пра мо цыю зда ро ва га ла ду жыц ця ся род 
пен сі я не раў, суп раць дзе ян не мар гі на лі за
цыі і вык лю чэн ню се ні ё раў з куль тур га

гра мад ска га жыц ця; Ула дзі мір На у мюк 
— ма стак, на род ны скуль п тар, які спе цы
я лі зу ец ца ў фі гур най скуль п ту ры — за 
цэ ласць ма стац кай, па пу ля ры за тар скай 
і аду ка цый най дзей нас ці дзе ля Пад ляш ша 
і яго жы ха роў; Ян Смык — рэ дак тар Поль
ска га Ра дыё Бе ла сток, за ап ра цоў ку «Ан та
ло гіі поль ска га ра ды ё рэ пар та жу» і пра соў
ван не куль ту ры Пад ляш ска га ва я вод ства 
ў эфі ры Поль ска га Ра дыё.

Ян Смык, ура джэ нец Даб ры ва ды: 
— Я дзя кую гра мад скім ар га ні за цы ям за 
тое, што знай ш лі ў ра ды ё жур на лі ста ма тэ
ры ял, якія мож на прад ста віць на прэ мію. 
Я на ле жу да па ка лен ня ра дый ш чы каў, 
якія ма ла раз маў ля юць, шмат слу ха юць. 
І дзя кую за ўзна га ро ду так са ма ад імя за
яў ні каў.

Ула дзі мір На у мюк з Ка ню коў: — Мне 

кры ху дзіў на, але пры ем на ба чыць вас і ся
бе ся род вас. І я ду маю, ці зас лу жыў я гэ та
га? Ці здзей с ніў я тое, што меў у сва іх за ду
мах? Што зра біць для на род най куль ту ры? 
Я з вё скі, у мя не бы ло ма ла зям лі, але 
я быў се ля ні нам. Мая пра ца чэр па ла ба
гац це ад лю дзей ва кол мя не, ад бед ня коў 
з пас ля ва ен ных ча соў. У мя не шмат ра зоў 
пы та лі ся, ча му мае скуль п ту ры та кія сум
ныя. Та му, што маё жыц цё бы ло сум ным. 
Я за стаў ся без ма ці, баць ка зга рэў жы вым 
ад фа шы стаў, і трэ ба бы ло жыць. Мне па
шан ца ва ла, я заў сё ды суст ра каў доб рых 
лю дзей на сва ім шля ху. Я ўвесь час ду маў, 
ці я зра біў усё, што па ві нен быў зра біць. 
Але гэ та пер шы том май го жыц ця. Дру гі 
том, маг чы ма, шчас лі вей шы — бу дзе на пі
са ны ма ёй унуч кай, якая пай ш ла па ма іх 
сля дах.     (лук)

Уз на га ро ды мар шал ка для дзе я чаў куль ту ры
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13.10 — 19.10

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 12-14.10. ім п рэ зуй, фан та-
стыч на ад пач неш і мі ла пра вя дзеш час. 13-
15.10. трэ ба бу дзе ра шыць ня лёг кае. Юпі тар 
пры цяг не ка рыс ныя на го ды. 12-16.10. не 
змя няй ся ў гроз на га ваў ка, не рых туй пом сты 
і да каз ван ня сва ёй ра цыі. Шы ку юц ца шмат лі кія 
куль тур ныя ат рак цы ё ны. Лю дзі бу дуць та бою 
за хап ляц ца. Не шу кай ды е ты-цуд, — толь кі 
спорт і зда ро вая ежа та бе па мо гуць.
(21.04. — 21.05.) 12-15.10. мо жа та бе не ха-
піць сі лы і ча су на пра цы. Ха пай на  ля ту на го ды, 
якія та ды па я вяц ца, бо по тым іх не зло віш. Бу-
дзеш вель мі твор чы, ад кры ты на зме ны. Бы кі 
з пер шай дэ ка ды ма юць шанц здзей с ніць сваю 
ма ру пра но вую пра цу, якая дасць ім сва бо ду 
і маг чы масць са ма рэ а лі за цыі. Ка лі шу ка еш та го 
адзі на га ці адзі най, раз г лянь ся ся род ка лег; але 
не спя шай ся з ра шэн нем — неў за ба ве прый-
дзе час на га ра чае па чуц цё. Не будзь на зой лі-
вы, не рас пыт вай і не слу хай плё так. 13-15.10. 
бу дзеш раз д раж не ны і схіль ны да неп ра ду ма-
ных ра шэн няў. З 18.10. (да 21.10.) спра віш ся 
на ме даль, асаб лі ва ў час эк за ме наў.
(22.05. — 22.06.) 13-15.10. зна ка мі ты мо мант 
на ву чо бу і эк за ме ны. Спраў на пе ра мо жаш 
жыц цё выя пе раш ко ды, бу дзеш мець шмат лі кія 
на го ды. У па ры па год лі выя дні, але бу дуць і та-
кія, ка лі па вее хо ла дам. Да 14.10. мо жа моц на 
пап са вац ца ў пра фе сій ным пла не ці ў па да рож-
жах. У па чуц цё вым жыц ці нуд на ва та; не ад бу-
дзец ца ні чо га, ча го ты ўжо не пе ра жыў. Ма еш 
шчас це да лю дзей, дзя ку ю чы якім да лё ка зой-
дзеш.
(23.06. — 23.07.) Ма еш зя лё нае свят ло для 
кам па ней скіх спраў. Ка ры стай ся на го да мі 
су стрэч. 12-14.10. асаб лі ва дбай аб сваё зда-
роўе. Бу дзеш больш ра дас ны, пры хіль ны для 
ін шых, ад ра зу па я вяц ца ні ці сім па тыі з не зна-
ё мы мі. Гро шай хо піць не толь кі на ра ско шу, 
але і на са ма раз вой. З 18.10 (да 22.10.) вар та 
на ве даць банк і не га цы я ваць умо вы, ка пі та лаў к-
ла дан ні. Еж ві та мі ны ў на ту раль най фор ме.
(24.07. — 23.08.) 13-15.10. здо ле еш афор міць 
кож ную цяж кую спра ву. 13-14.10. уцяг неш ся 
ў не за быў ную пры го ду. 13-16.10. маг чы мыя 
праб ле мы ва ўза ем ным ра зу мен ні. 13-15.10. 
па чуц цё мо жа пе ра вяр нуць усё да га ры на га мі. 
Не бой ся сха дзіць да ле ка ра.
(24.08. — 23.09.) 13-15.10. доб ры час для 
афар м лен ня спраў ва ўста но вах. За ва ю еш 
леп шыя фі нан са выя ўмо вы. Ёсць та кія, хто хо ча 
паг рэц ца пры тва ёй сла ве ці ўшчык нуць кры ху 
з тва іх гро шай ці да сяг нен няў. З 18.10. мо жаш 
шмат ка го пе ра цяг нуць на свой бок. Дзе вы 
з дру гой дэ ка ды ня хай асаб лі ва 15-17.10. пад-
ле чац ца ў са на то рыі.
(24.09. — 23.10.) 13-15.10. зна ка мі тыя ўмо вы 
для рэ а лі за цыі пла наў. 12-16.10. не на вяз вай сва-
ёй во лі. Бу дзеш поў ны энер гіі і во лі да дзе ян ня, 
а ма ты вы па во дзін бу дуць спан тан ныя. У фір ме 
сам па ды меш перакладзіну, кі неш ся з вык лі ка мі 
да кан ку рэн цыі. Але 13-15.10. твае пра па но-
вы мо гуць быць спрэч ны мі. Ак лад вай пак ры се 
— наз бі ра ец ца не ма лая сум ка, пры дас ца.
(24.10. — 22.11.) Доб рыя ад но сі ны са сва я-
ка мі і зна ё мы мі. Тваё жыц цё на бя рэ ко ле раў. 
Бу дзеш па да бац ца. 13-15.10. паз ма га еш ся са 
спа ку сай. З 18.10. хтось ці бліз кі мо жа ця бе па-
ра ніць. Мо жа, схо чаш за ле га лі за ваць сваю па-
ру? 15-19.10. шан цы па га дзіц ца з кім сь ці, з кім 
ты даў но пас ва ра ны, а так са ма афор міць спра-
вы, якія пат ра бу юць дып ла ма тыч нас ці. З 18.10. 
(да 21.10.) уда дуц ца ла ды з кі раў ні цтвам.
(23.11. — 22.12.) Доб рая фор ма. Але піль нуй-
ся ад пра сту ды. 12-14.10. шы куй ся на ўда лыя 
ся мей ныя су стрэ чы. Бу дзеш моц ны і сен ты мен-
таль ны. Страль цы пас ля ня лёг кай лю боў най 
гі сто рыі ат ры ма юць шанц, каб па чаць на но ва. 
13-15.10. у па чуц цях спры ян не ста бі лі за цыі. 
За ін ве стуй ка су. Бу дзеш ці ка віц ца ме дыч ны мі 
спра ва мі, на ват ста неш ха дзя чай эн цык ла пе ды-
яй у гэ тым пла не.
(23.12. — 20.01.) 13-15.10. удас ца та бе 
здаць эк за ме ны, паз бег нуць па мы лак. Але 13-
16.10. скры тыя во ра гі нап су юць та бе кры ві! 
13-16.10., ка лі ты ў ла дах, якія ця бе аб мя жоў-
ва юць, змо жаш вы лу зац ца з рэ ля цыі. Шма та-
бя цаль ная пра па но ва мо жа па я віц ца 18.10. 
(да 21.10.), але і хут ка пра пас ці. Іні цы я ты ва 15-
17.10. пры ня се пла ды або ці ка вае су пра цоў ні-
цтва. З 18.10. маг чы мае па да рож жа.
(21.01. — 19.02.) 13-15.10. зда бу дзеш штось-
ці, аб чым ма рыў. 12-14.10. уда лыя ім п рэ зы 
і ся мей ныя ўра чы стас ці. 15-19.10. ча кае ця бе 
вяр тан не ў мі ну лае, няў да лае, — не ўвой дзеш 
два ра зы ў тую са мую ра ку. 13-15.10. — доб-
ры час на зда бы ван не пат рэб ных ква лі фі ка цый 
і даз во лаў, асаб лі ва ка лі ду ма еш пра сваю гас-
па дар чую дзей насць. Ус мі хай ся — гэ та доб ры 
рэ цэпт на зда роўе і кра су.
(20.02. — 21.03.) 15-17.10. вы я віш свае доб-
рыя ба кі і іх вы ка ры ста еш. Але 13-16.10. мо-
жаш ад чу ваць, што ата ча юць ця бе ад ны во ра-
гі. 13-14.10. не ка то рыя спра вы мо гуць та бе 
ўця чы з-пад кан т ро лю. Ад ва жыш ся на штось ці, 
аб чым толь кі няс ме ла ма рыў. Ка лі ду ма еш пра 
сваю дзей насць, не ра бі гэ та га адзін. Ка ша лёк 
мо жа зас вя ціц ца пуст кай, бо цяж ка бу дзе та бе 
ад мо віц ца ад па хо даў па кра мах. З 18.10. (да 
21.10.) зор кі ра яць та бе за ін ве ста ваць. У сваю 
кра су так са ма.

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — на род ную па
га вор ку.

1. шэрсць = 8 _ 14 _ 5 _ 15 _ 17 _ 18 _;
2. го рад на Оль зе, на поль скачэш скай 

гра ні цы = 9 _ 12 _ 6 _ 10 _ 11 _;
3. пад ле так у экі па жы суд на = 4 _ 3 _ 2 

_ 1 _;
4. пар т нёр ка яго = 16 _ 13 _ 7 _.

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 37 ну ма ра
Аер, бэж, ежа, Па цей, са па, ця ля, ця цер

ка, Шоў.

Ра шэн не: Пра ца цяж кая, але бес п ра
цоўе ця жэй шае.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Міхалу 
Байко з Беластока.

Лёс бы лых 
школ
Лёс бу дын каў вя ско вых па чат ко вых 

школ у На раў чан скай гмі не Гай наў ска га 
па ве та, якія спы ні лі сваю дзей насць, бы-
вае роз ны. Не ка то рыя з іх пры зна чы лі на 
свят лі цы, не ка то рыя пра да лі або ра за бра-
лі. У Ле шу ках па ча ла ся і не за кон чы ла ся 
па бу до ва пры ват на га прад пры ем ства, 
у Ста рым Ляў ко ве ма ем спір т ны за вод, 
а ў Се мя ноў цы — Ася ро дак эка ла гіч най 
аду ка цыі.

За раз вя лі кі драў ля ны бу ды нак бы лой 
па чат ко вай шко лы ў Ску па ве па па дае 
ў ру і ну. У апус це лым бу дын ку збі ра ла ся 
жул лё. Хлап чу кі за це ру шы лі агонь і шко-
ла га рэ ла ўся рэ дзі не. Ця пер трэ ба мець 
ад ва гу, каб аг ле дзець зруй на ва ны аб’ ект. 
На пад ло зе поў на дру зу, пад сце на мі 
вы паў шыя з за вес ра мы акон, ней кае 
школь нае аб ста ля ван не. У ад ной част цы 
шко лы зга рэ ла столь і све ціц ца не ба. 
Жу дас на. Ува ход у бу ды нак ад кры ты для 
ўсіх днём і ноч чу. Па на дво рак за рос вы со-
кай тра вою і кус ці ка мі. Ко ліш няя шко ла 
па кі ну та са ма са бе, як уся кая не пат рэб ш-
чы на. Што бу дзе з ёю да лей? У Ску па ве 
жы вуць і сол тыс, і рад на. Вё ска на ліч вае 
пад дзвес це ча ла век.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Са коль ская дэ маг ра фія

За раз у вя лі кай па плош чы — 314 квад рат ных 
кі ла мет раў — Са коль скай гмі не пра жы вае 7500 
ча ла век. Шчыль насць на сель ні цтва ў гмі не скла-
дае 83 ча ла ве кі на 1 квад рат ны кі ла метр. На 100 
муж чын пры па дае 105 жан чын. Мно га ўдоў ва 
ўзро ста вай гру пе 80 і больш га доў — ут рая больш 
чым сь ці муж чын.

Да най боль шых вё сак Са коль скай гмі ны (яны 
ад 255 да 600 жы ха роў) на ле жаць Ста рая Ка мён-
ка, Бо гу шы, Крас ня ны, Лі пі на і Са ка ля ны; ся рэд нія 
(ад 150 да 200 жы ха роў) — Но мі кі, Слой ні кі, Ста рая 
Ра зад ран ка, Па вэл кі, Но вая Ка мён ка, Но вая Ра зад-
ран ка, Ку роў ш чы на, Ге ню шы-Вя лі кія, Глі ніш чы-Вя-
лі кія, Драг лі і Янаў ш чы на ды мен шыя ад ся рэд ніх 
(ад 50 да 150 жы ха роў) — Ге ню шы, Іг ры лы, Пле-
ба наў цы, Страж, Ма ля ві чы-Доль ныя, Ар ло ві чы, 
Шыш кі, Зад ва ра ны, Па ня то ві чы, Баб роў ні кі, Зас пі-
ча, Пад ка мён ка, Кун дзі чы, Бух ва ло ва, Ста ры Шор 
і Шын дзель.

Ма лы мі па се ліш ча мі ў гэ тай гмі не з’яў ля юц ца 
Дам б роў ка, Га лян скія Ага род ні кі, Та тар ш чы на, Кар-
чы, Воў чая Яма, Ста доль нае, Сце бе лец, Каз ло вы 
Луг, Лі па вая Га ра, Тар так, Паў лоў ш чы на, Зам чыск, 
Но вая Ма чаль ня, Па гіб ла, Вро чын ш чы на, Ба гу шоў-
скі Вы ган, Зас цян кі, Дво жыск і Аст ра вок. (яц)

Па трэб ны ча ты ры нак лад кі
Ужо мно га га доў ва я вод скую да ро гу № 687 з На ва са даў у Юш каў Груд 

це раз На раў ку ра ман ту юць ка вал ка мі. Не аб ход на ад ра ман та ваць — най-
лепш зра біць гэ так зва ныя ас фаль та выя нак лад кі — на яш чэ ча ты ры ад-
рэз кі гэ тай рух лі вай ар тэ рыі. За раз уха бі стыя ма ста выя ад Пе ра ходаў аж 
да чы гу нач на га пе ра ез да, ад чы гу нач на га пе ра ез да ў вёс цы Плян та да 
па чат ку вё скі Но вае Ляў ко ва, не па да лёк Ла зо ва га ды ад Смоль ні цы да 
Но вай Лу кі. Ез дзіць па ша шы ў вы шэй зга да ных мес цах не бяс печ на.

Пад ляш скае праў лен не ва я вод скіх да рог у Бе ла сто ку доб ра ве дае пра 
дрэн ную да ро гу ą 687, але ра ман та ваць яе не спя ша ец ца. Рад ныя да ма га-
юц ца ра мон ту, то ня хай са бе да ма га юц ца. Мо жа прый дзе той час і да ча-
ка юц ца? (яц)

Нес па дзеў ка на тра ту а ры
Пры го жая ву лі ца Но вая ў На раў цы Гай наў ска га па ве та вя дзе ў на прам ку 

шко лы, бу дын каў ахоў ні каў ус ход няй дзяр жаў най мя жы (ра ней іх на зы ва-
лі па гра ніч ні ка мі), жыл лё ва га шмат ся мей на га па сёл ка, ба ра, бен за стан цыі 
і фі лі я ла нар ваў скай фір мы „Про нар”.

Мае яна нес па дзеў ку на тра ту а ры і то не абы-якую. По бач ад на го вы со ка-
га жы ло га бу дын ка нат ра пім на пе раш ко ды — тоў стыя бе тон ныя па ро гі (я іх 
так на зваў) пе ра ся ка юць тра ту ар на знач най яго шы ры ні.

Пе ша хо ды, якія здаў на аб гэ тым ве да юць, зда лёк іх аб мі на юць, бо не ўсе 
змо гуць іх пе ра сту піць. Хо піць на мо мант быць менш уваж лі вым, як ка жуць, 
за ва ро ніш ся, або мець сла бы зрок і за чэ піш ся на гой ды пе ра ку ліш ся. Не бяс-
печ ныя яны днём, а ўжо ж асаб лі ва ноч чу. Вы шэй з га да ныя пе раш ко ды на 
тра ту а ры трэ ба лік ві да ваць, чым хут чэй тым лепш. (яц)
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Са кол ку я па лю бі ла дзя ку ю
чы кам па зі та ру Яну Та ра се ві чу. 
Ці хае мя стэч ка над Са кол дай 
му зы кант, су свет ны ван д роў
нік, лі чыў сва ёй сар дэч най 
баць каў ш чы най. Сю ды вяр таў
ся ў хві лі ны дэп рэ сіі і твор чай 
не ма чы, каб на но ва за ра дзіц ца 
жы ват вор най сі лай. Лю боў да 
зям лі і мяс цо вых лю дзей за пі
саў у кла січ ным тво ры «Val se 
ba na le», які ра зам са здым ка мі 
і ін фар ма цы яй (па вод ле кніж кі 
«W stro nę Ta ra sie wi cza») від нее 
на но ва ад к ры тай таб лі цы.

Еду чы ў Са кол ку, я ду ма ла пра лю
дзей, з які мі ра зам вы но сі лі мы на 
свят ло му зы ку і імя пры за бы та га кам па
зі та ра. Ці ка ва і ка рыс на дзя ліц ца з імі 
ве да мі, га ва рыць пра но выя ідэі і ме ра
пры ем ствы. Яш чэ больш ці ка ва, ка лі 
ўша на ван не па мя ці вы хо дзіць з іні цы
я ты вы мяс цо вых са маў ра даў цаў, гі сто
ры каў, эн ту зі я стаў рэ гі ё на. У Са кол цы 
гэ та спра ца ва ла як ні дзе на Пад ляш шы. 
У го ра дзе ёсць ужо ву лі ца Яна Та ра се ві
ча, ме ма ры яль ная таб лі ца (на поль скай, 
бе ла ру скай і ан г лій скай мо вах) і таб лі ца, 
якая ра зам з дзе вят нац цац цю ін шы мі 
стэн да мі за яў ляе пра гі сто рыю Са коль
скай зям лі.

* * *
22 ве рас ня г.г. у Са кол цы па на ва ла 

со неч нае над вор’е і лет няя цеп лы ня. Ся
род сем’ яў і гас цей, якія з’е ха лі ся з цэ лай 
кра і ны на ме ра пры ем ства, я вы гля да ла 
Ан д рэя Гар бу за. Ён сам не прый шоў на 
ад к рыц цё. Я паз ва ні ла, каб да ве дац ца 
аб пры чы не ад сут нас ці.

— То, ка жа це, бу дзе таб лі ца Яно ві чу 
і Ва рон ку? — не ха ваў здзіў лен ня ад сут
ны ге рой.

— Гэ та за я ві лі ўла ды го ра да, — ка жу. 
— Іх проз віш чы пра чы та лі пры са мым ві
цэпрэм’ е ры Ярас ла ве Го ві не.

— Ну, то па ба чым, па ба чым, — ужо ве
ся лей за я віў мой су раз моў ца.

Ан д рэй Гар буз — эн ту зі яст мяс цо вай 
гі сто рыі — не быў бы са бой, ка лі б ся род 
га ле рэі сла ву тас цей Са коль скай зям лі 
не ха пі ла бе ла ру саў. Гэ та ён пра па на ваў 
Яна Та ра се ві ча, Язэ па Ва рон ку і Сак ра та 
Яно ві ча. Два апош нія па куль не ма юць 
сва іх таб ліц. Са ма за ду ма з таб лі ца мі, як 
ус вя до міў мя не спа дар Гар буз, бы ла над
та пак ру ча стая і скла да ная ў рэ а лі за цыі. 
На ват сам іні цы я тар, які ўсё пры ду маў 
і раз гар нуў за ду му, кан чат ко ва ад мо віў
ся ад яе, бо кож ны ха цеў уга на ра ваць 
сва іх кан ды да таў і не ха пі ла б Са кол кі, 
каб ім усім уста на віць па мят ныя стэн
ды. Да дат ко вы за ка лот на во дзі лі ка тэ
го рыі, па вод ле якіх за яў ля лі кан ды да таў 
для ўша на ван ня. Доў гі і ка ла рыт ны спіс 
уз на ча лі ла фун да тар ка мяс ці ны, тобок 
ка ра ле ва Бо на, а за вяр ша лі проз віш чы 
су пя рэч лі вых вык ля тых жаў не раў.

— Част ка пра па на ва ных проз вішч не 
ме ла ні я ка га да чы нен ня да Са кол кі, — ка
жа Ан д рэй Гар буз, — але лю дзей не маг
чы ма бы ло пе ра ка наць. Доб ра, што ў ка
пі тул увай шоў пра фе сар Юзаф Ма ро шак. 
Ён кан чат ко ва на вёў па ра дак, на зна чыў 
ка тэ го рыі і пры я ры тэ ты.

Ка лі гля дзіш га ле рэю вы дат ных зем
ля коў па вод ле клю ча, пры ду ма на га пра
фе са рам Ма рош кам, не ві даць хоць бы 
це ню та го эстэ тыч на га і ідэ а ла гіч на га 
скры га ту і за ка ло ту, з якім прый ш ло ся 
су тык нуц ца ства раль ні кам і бу даў ні кам 
ідэі. Зас лу жа ны пан тэ он пра маў ляе ма
стац кі мі і на ву ко вы мі да сяг нен ня мі, ла

На ва чэс ная Са кол ка

каль ным пат ры я тыз мам і шмат куль тур
нас цю рэ гі ё на. А ці ка васць, каб па дыс ці 
і пра чы таць, пад бі вае эстэ тыч ны вы гляд 
пра ек та аў тар ства Ла лі ты Бжа зоў скай
Ро ман.

— Я пе ра ка на ла ўла ды го ра да, каб 
вый с ці з таб лі ца мі на ву лі цу, — ка жа 
спа да ры ня ар хі тэк тар, — каб яны пра маў
ля лі як ма дэр ны ды зайн і гар ма ніч на 
да паў ня лі пра сто ру го ра да. Ну, каб бы ло 
на ва чэс на і свя то ва! 

* * *
Ін фар ма цыю пра тое, што на ад к рыц

ці з’я віц ца ві цэпрэм’ ер Ярас лаў Го він, 
ар га ні за та ры тры ма лі да кан ца ў та ям
ні цы. Пас ля ма стац кай част кі, ка лі вы
сту пі ла зна ка мі тая па э тэ са Ле а нар да 
Шуб з да, у цэн т ры раз да лі ся гуд кі і клак
са ны. Ярас лаў Го він, пад за хап лен не 
са коль скіх улад, з’я віў ся ра зам са сва ім 
ка ле гам, пас лом Ме чыс ла вам Баш ко. 
Га ва ры лі пра зна чэн не пат ры я тыз му 
і пе ра ем насць па ка лен няў. Ра дас ці і ўзру
шэн ня не ха ва ла Эва Ку лі коў ская, бур га
містр Са кол кі.

— Мы ра шы лі па ка заць ту ры стам 
на шых сла ву тых зем ля коў, — ка жа спа
да ры ня бур га містр, — бо дзя ку ю чы іх 
да сяг нен ням нас ве да юць у све це. Свет 
так са ма цяг не ў Са кол ку. З го ду ў год усё 
больш і больш у нас ту ры стаў. Та му мы 
вы хо дзім на суст рач, па паў ня ем ат рак
цы ё ны праз аду ка цый ныя і куль тур ныя 
пра ек ты. Нам вель мі за ле жыць на суп ра
цоў ні цтве з Бе ла рус сю. І ёсць ад гэ та га 
двух ба ко вая ка рысць. Усе гэ та ба чаць 
і ве да юць.

Сяб роў ская ат мас фе ра куль тур на га 
свя та спры я ла, каб па га ва рыць пра ад
наў лен не на ма гіль на га пом ні ка Яну Та ра
се ві чу. Бо ка лі ду маць у ка тэ го рыі імі джу 
— дык гэ та па ра за па поў най пра гра ме. 
Ма гіл ка кам па зі та ра — най гор шая на 
ўсіх мо гіл ках. Ці па ды муць у сар дэч ным 
го ра дзе му зы кан та яш чэ та кі вык лік 
— час па ка жа.

(гак)
Фота Ганны Кандрацюк 
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