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«Жалезны воўк»è3

XXXV гайнаўскі фестывальè8

Р
аней Міжнародны фестываль 
«Там по маёвуй росі» адбываў
ся перш за ўсё ў Музеі малой 
айчыны ў Студзіводах. У ходзе 
фестывалю выступалі народныя 

калектывы з Падляшша і Палесся, якія прэ
зентавалі неапрацаваны фальклор, даўнія 
песні, танцы і абрады. Паказаны матэрыял 
запісваўся і пасля выкарыстоўваўся падчас 
фестывальных карагодаў па вёсках. Год 
назад фестываль «Там по маёвуй росі» 
пераўтварыўся ў ПадляшскаПалескія су
стрэчы ў традыцыі «Там по маёвуй росі», 
якія 6 мая гэтага года пачаліся ў Студзіво
дах. Удзельнікі сустрэч вадзілі валачобныя 
карагоды, наведвалі жыхароў Студзіводаў, 
спявалі ім валачобныя песні і агулькі, а пас
ля абыходзілі з малітвай жытнёвыя палеткі 
і паказалі Юр’еўскі абрад. Сярод гледачоў 
былі дзеці і моладзь з Беластока і Бельска
Падляшскага, а таксама жыхары Гайнаўкі. 
7 і 8 мая ХІІІ ПадляшскаПалескія сустрэчы 
праходзілі ў Курашаве Чыжоўскай гміны ды 
ў Мядзвежыках, Мікулічах, Рагачах і Лева
шах Мілейчыцкай гміны. У рамках сустрэч 

Музей малой айчыны будзе ладзіць чарго
выя мерапрыемствы ў маі і чэрвені.

Мерапрыемства пачалося з вясенніх 
песень у Музеі малой айчыны, у якім сабра
лася многа моладзі і дзетак. Побач дзяўчат 
з калектыву «Жэмэрва», прыбылі дзеткі 
і моладзь з тэатральнага калектыву «Ан
тракт» Бельскага дома культуры. Раней 
Студзіводскі музей наведалі дзве групы 
вучняў з бельскай «тройкі». З Беластока на
стаўніца беларускай мовы Аліна Ваўранюк 
прывезла вучняў Пачатковай школы № 4, 
якія вучацца там роднай мове.

— Я яшчэ ніколі не бачыў Юр’еўскага аб
раду. Цікава мне будзе паглядзець выступ
ленні калектываў, — заявіў Мікола Здрай
коўскі, вучань беластоцкай школы.

— Мы, дарослыя асобы, выступалі ў мі
нулым падчас фестывалю «Там по маёвуй 
росі» з калектывам «АББА». Цяпер Дара
фей Фіёнік запрасіў нашых вучняў паслу
хаць веснавыя песні, паглядзець карагоды 
і пазнаёміцца з Юр’еўскім абрадам. Добра, 
што сустрэча пачынаецца пасля абеду, то 
нашы вучні пабывалі сёння яшчэ на занят
ках у школе, — сказала Аліна Ваўранюк.

Удзельнікі сустрэч, выйшаўшы з музея, 
пайшлі па старэйшай частцы Студзіводаў. 
Затрымліваліся яны каля панадворкаў, 
дзе чакалі іх гаспадары, славілі Хрыстовае 
Уваскрэсенне, спявалі валачобныя і весна
выя песні, вадзілі карагоды.

— Сёння першы дзень мерапрыемстваў 
у рамках ХІІІ ПадляшскаПалескіх сустрэч 
у традыцыі «Там по маёвуй росі», якія бу
дуць адбывацца цягам мая і чэрвеня. Цяпер 
мы спяваем і водзім карагоды, а пасля абы
дзем жытнёвыя палеткі, што робім здаўна 
са сваімі сямейнікамі. Гэта вельмі добрая 
форма адукацыі для моладзі і дзетак, якія 
прысутнічаюць у мерапрыемстве. Радуе, 
што вучні цікавяцца беларускім фалькло
рам, з якім штодзень жылі нашы продкі, 
— сказаў Дарафей Фіёнік, старшыня 
аб’яднання «Музей малой айчыны ў Студзі
водах», галоўны арганізатар сустрэч, якія 
ладзяцца ў супрацоўніцтве з гміннымі ася
родкамі культуры ў Чыжах і Мілейчычах.

— Сёлета так склалася, што Юр’я вы
пала ў першым тыдні Вялікадня. Тады спя
валіся валачобныя песні і агулькі, што мы 
сёння робім. Дадаткова спяваем юр’еўскую 

песню. Моладзь з «Ільінскай пятніцы» так
сама ведае частку нашых песень і сёння 
іх спявае, — заявіла Альжбета Фіёнік, якая 
раней дапамагала моладзі з «Антракта» пе
раапрануцца ў народныя ўборы.

Многія ўдзельнікі ПадляшскаПалескіх 
сустрэч у традыцыі «Там по маёвуй росі» 
былі апрануты панароднаму, згодна з мяс
цовымі традыцыямі, канешне, апрача «Ільін
скай пятніцы», якая прыехала з Рыгі. Музей 
малой айчыны не карыстаецца пашытымі 
ў Рэспубліцы Беларусь касцюмамі, толькі 
апранаецца ва ўборы, шытыя ў адпаведнас
ці з мясцовай традыцыяй.

— Мы ездзім па розных краінах і ніколі 
не паставілі мне такога пытання, як спытаў 
мяне Дарафей Фіёнік: «Што вы нам параіце 
рабіць, каб захаваць аўтэнтычны фальк
лор?». Я даў парады і калі прыехаў праз не
калькі гадоў, Дарафей усе іх выканаў або 
выконваў. Я, між іншым, параіў адшукаць 
даўнія мясцовыя ўборы і захаваць іх ад зніш
чэння. Яны прэзентуюцца ў музейнай хаце 
(на іх падставе былі пашыты касцюмы для 
калектываў «Жэмэрва» і «Антракт» — А. 
М.), — сказаў кіраўнік «Ільінскай пятніцы» 
Сяргей Алёнкін, які з 2004 года ўдзельнічае 
ў мерапрыемствах Студзіводскага музея.

Перад жыхарамі Студзіводаў заспявала 

са сваімі сяброўкамі Таіса Фіёнік, дачка Аль
жбеты і Дарафея.

— Маладзёжны склад «Антракта» спя
вае цяпер з «Жэмэрвой». Да іх далучаюцца 
таксама акцёры з тэатральнага калектыву 
«Рэтра», з якім я таксама займаюся, — рас
павяла тэатральны інструктар БДК Альж
бета Фіёнік, якая пачынала спеў і дадавала 
адвагі наймалодшым удзельнікам фальк
лорнага мерапрыемства.

Карагоды хадзілі па вузкіх вуліцах Студзі
водаў і па вялікай пляцоўцы каля крыжоў. 
Пасля ўдзельнікі сустрэч з веснавымі песня
мі перайшлі на поле Дарафея Фіёніка, дзе 
расце жыта. Юр’еўскі абрад быў запрэзен
таваны ў натуральных умовах, так як спраў
лялі яго ў мінулым.

Дарафей Фіёнік са сваімі сямейнікамі 
штогод на святога Юр’я абыходзіў жыта, 
маліўся за ўраджай, качаўся па жыце з ся
мейнікамі. Пасля Юр’еўскі абрад стаў ад
ной з форм дзейнасці Музея малой айчыны 
ў Студзіводах.

— Калі я была малая, то мы з сямейні
камі абыходзілі жыта і маліліся за добры 
ўраджай. Мы качалі па жыце каравай, самі 
качаліся і гасцявалі на полі, спажывалі кара
вай і прынесеныя харчы. На полі закопвалі 
костачкі ад асвечанага напярэдадні Вялікад

ня мяса, шкарлупінкі ад яек. Радасна пра
вёўшы на прыродзе час, вярталіся дамоў. 
Юр’еўскую традыцыю перанялі ад нас на
шы дзеці Дарафей і Аня. Сталі яны абыхо
дзіць жыта не толькі ў сямейным крузе, але 
і ў такой вялікай кампаніі, як сённяшняя, 
— сказала мама Дарафея, Юлія Фіёнік, 
якая пачаставала валачобнікаў пячэннем 
і іншымі ласункамі, калі тыя перад яе панад
воркам праспявалі веснавыя песні.

Дарафей Фіёнік ішоў праз Студзіводы 
з іконай святога Юр’я ў руках і вышываным 
ручніком. Тамаш Суліма прынёс на поле 
каравай з ручніком. Сабраныя абышлі жы
та з малітвамі і спевамі, а пасля качаліся 
па пакрывалах, якія паклалі на жыта, ды 
выканалі іншыя дзеянні Юр’еўскага абраду 
і гасцявалі.

— Мы тут радасна і прыемна праводзім 
час. Нас цікавіць фальклор. Мы любім спя
ваць даўнія песні, вадзіць карагоды і паказ
ваць абрады, — гаварылі Дар’я Гліва, Ве
раніка Кардзюкевіч, Аляксандра Зінкевіч, 
Максім Фіёнік і Уршуля Алексяк з бельскіх 
калектываў «Антракт» і «Жэмэрва».

— У мінулым у Пасынках на Юр’я мы так
сама хадзілі ў поле і рабілі тое, што сёння 
паказваем маладым. Пасля Юр’еўскі абрад 
пачаў знікаць. Добра, што ў Студзіводах мо
жам яго аднавіць. Велікодныя віншаванні, 
спевы і танцы таксама цікавыя, — сказаў 
Уладзімір Весялоўскі з тэатральнай групы 
«Рэтра» Бельскага дома культуры, які спя
вае ў бельскім хоры «Васілёчкі».

Кіраўнік хору «Васілёчкі» Ніна Бялецкая 
таксама выступае ў тэатральнай групе 
«Рэтра» і прыехала ў Студзіводы, каб ад
значаць Юр’я панароднаму.

— У мінулым годзе на Юр’я ішоў дождж, 
а сёння цудоўнае надвор’е. Можам запрэ
зентаваць народны Юр’еўскі абрад і прас
пяваць агулькі, якія ў мінулым спяваліся ад
разу пасля Вялікадня, — гаварыла кіраўнік 
«Васілёчкаў» Ніна Бялецкая.

— Славяне ў Латвіі, у тым ліку і белару
сы, не ведаюць Юр’еўскага абраду, з якім 
мы тут знаёмімся. Але ў нас ёсць свае вес
навыя абрады, — заявіў кіраўнік «Ільінскай 
пятніцы» з Рыгі Сяргей Алёнкін.

ХІІІ ПадляшскаПалескія сустрэчы ў тра
дыцыі «Там по маёвуй росі» былі прымерка
ваны да юбілею 30годдзя дзейнасці Музея 
малой айчыны ў Студзіводах.

— Сёння мы пачалі святкаваць 30годдзе 
дзейнасці нашага музея і падчас чарговых ме
рапрыемстваў будзем працягваць юбілейныя 
дзеянні. Плануем, між іншым, арганізаваць 
незвычайную выставу ніўскіх матэрыялаў на 
тэму нашай дзейнасці, — сказаў Тамаш Су
ліма са Студзіводскага музея. — У нас зараз 
ёсць усе нумары тыднёвіка «Ніва», з усіх га
доў выдавання газеты, якой якраз два разы 
больш гадоў чым нашаму музею. Усе нумары 
«Нівы» атрымалі мы разам з вялікім кнігазбо
рам ад айца Рыгора Сасны.

Маладыя ўдзельнікі сустрэч, вярнуўшы
ся з поля, танцавалі яшчэ ў Студзіводскім 
музеі пад гукі народнай музейнай капэлы.

7 і 8 мая Юр’еўскі абрад — валачобныя 
карагоды, абыход жыта, спяванне агулек 
і танцы — удзельнікі ХІІІ ПадляшскаПале
скіх сустрэч спраўлялі ў Курашаве Чыжоў
скай гміны ды ў Мядзвежыках, Мікулічах, 
Рагачах і Левашах Мілейчыцкай гміны. Да 
выканаўцаў з БельскаПадляшскага і Рыгі 
далучыліся калектывы з Беларусі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Падляшска-Палескія сустрэчы 

ХІІІ
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Каб
адвязаліся?

Вачыма еўрапейца

Салодкая
булачка

У апош ні час па я ві лі ся два ра пар ты 
аб рас паль ван ні ня на віс ці і зла чын
ствах на гле бе ра сіз му або ксе на фо біі 
ў Поль ш чы. Адзін з іх быў пад рых та ва
ны Дзяр жаў най пра ку ра ту рай, а дру гі 
Мі ні стэр ствам унут ра ных спраў і ад мі
ніст ра цыі. Ня даў на так са ма быў скла
дзе ны ра парт з бя гу ча га ма ні то рын гу 
ажыц цяў лен ня пра гра мы «Бе ла сток для 
та ле ран т нас ці». Яна ахоп лі вае пе ры яд 
20142017 га доў і са сва іх прад па сы лак 
мае быць суп раць дзе ян нем дыск ры мі на
цыі, ксе на фо біі і не цяр пі мас ці. Выс но вы 
з яе ма ні то рын гу бы лі пад рых та ва ны па 
іні цы я ты ве Фе дэ ра цыі няў ра да вых ара ні
за цый го ра да Бе ла сто ка. У сваю чар гу 
з ідэі дэ пу та так ад Су час най ства ры ла
ся ў Сей ме пар ла мен ц кая гру па па спра
вах про ці дзе ян ня рас паль ван ню ня на віс

ці. Над пер шы мі да ку мен та мі дэ ба та ва лі 
ў пар ла мен ц кай ка мі сіі на цы я наль ных 
мен шас цей. Асаб лі ва ці ка выя выс но вы 
плы вуць са ста ты стыч ных да дзе ных, 
саб ра ных Пра ку ра ту рай у да чы нен ні да 
зла чын стваў на гле бе ра сіз му ці ксе на
фо біі. Ахоп лі ва юць яны пе ры яд 2013
2015 га доў, г.зн. пе ры яд праў лен ня ка а
лі цыі ГППСЛ. Вы ні кае з іх, што вель мі 
хут ка рас це лік спраў, якія ты чац ца зла
чын стваў на гле бе ня на віс ці: у 2015 го
дзе — 1548 вы пад каў, у 2014 г. — 1365, 
у 2013 г. — 835, у 2012 г. — 47. У той жа 
час вы яў лен не зла чын цаў па сту по ва па
мян ша ец ца з 2009 го да, а вель мі вы со кі 
ад со так вы пад каў спы не ны зза ня вы яў
лен ня зла чын цаў. Член ка мі сіі, пад ляш
скі дэ пу тат Ро берт Тыш ке віч пас ля аз на
ям лен ня з да дзе ны мі ска заў:

— Да дзе ныя вель мі тры вож ныя Яны 
аз на ча юць, што ме ры, якія пры ма юц ца 
пра ва а хоў ны мі ор га на мі ў гэ тай га лі не, 
не да стат ко выя і не пры но сяць ча ка
ных вы ні каў. Нам так са ма не аб ход ны 
вя лі кі аду ка цый ны, куль тур ны на ступ 
на ка рысць та ле ран т нас ці і ад к ры тас
ці ды бу да ван ня шы ро кай няз го ды на 
ня на вісць. Гэ та вык лік для дзяр жаў ных 
уста ноў, няў ра да вых ар га ні за цый, ор
га наў мяс цо ва га са ма кі ра ван ня, але 
і ўсіх ка ры сталь ні каў се ці ва. Я б ча каў 
вя лі кай, агуль на поль скай са цы яль най 
кам па ніі з удзе лам лю дзей спор ту, куль
ту ры, срод каў ма са вай ін фар ма цыі, са
маў ра даў, па лі ты кі, ук люч на з па лі цы яй 
— каб, на рэш це, у Поль ш чы дзе ян ні 
дзе ля та ле ран т нас ці бы лі гуч ней шы мі, 
чым дзе ян ні для ня на віс ці. Сі ту а цыя 
са праў ды вык лі кае тры во гу — каб 
спы ніць яе, нам па трэб ны эфек т ныя 
дзе ян ні.

У сваю чар гу з ма ні то рын гу пра
гра мы «Бе ла сток для та ле ран т нас ці» 
вы ні кае, што бы ла яна пад рых та ва на 
ў якас ці да ку мен та без яў най фі нан са
вай пад трым кі і без ін ст ру мен таў для 
пад ма ца ван ня яе рэ а лі за цыі, не бы лі 
рас п ра ца ва ны што га до выя пла ны дзе
ян няў. Гру па па пра ду хі лен ні ра са вай 
дыск ры мі на цыі, ксе на фо біі і звя за най 
з імі не цяр пі мас ці, якая ме ла спра ву 
з яе ка ар ды на цы яй, ар га ні за ва ная прэ
зі дэн там Бе ла сто ка ў мі ну лым го дзе, 

не су стра ка ла ся ні ра зу ў 2015 го дзе. 
На дум ку аў та раў ма ні то рын гу, яе 
склад ра шу ча за ма лы — гэ та адзі ныя 
тры ча ла ве кі (чы ноў ні кі). Да яе шмат
лі кіх за дач на ле жыць ды яг но сты ка, 
ана ліз і ма ні то рынг аб ша раў го ра да, 
на якіх вы сту пае ра са вая дыск ры мі на
цыя, ці вя дзен не і зац вяр джэн не пра фі
лак тыч ных праг рам. Ня ма там ні ко га, 
хто б прад стаў ляў шко лы або няў ра да
выя ар га ні за цыі. Гру па не кан суль туе 
сва іх дзе ян няў. Ся род тых, якія ад но
сяц ца да ас ноў пра гра мы «Бе ла сток 
для та ле ран т нас ці», боль шая част ка 
ме ра пры ем стваў згад ва ец ца як «прэ
зен та цыі», зна чыць, та кія фор мы, дзе 
сут насць па ве дам лен ня не з’яў ля ец ца 
не пас рэд ным удзе лам ат ры маль ні ка 
ў пра цэ се на быц ця ве даў. Най больш 
рас паў сю джа ны мі фор ма мі з’яў ля юц ца 
лек цыі на школь ных за нят ках і гу тар кі. 
Іс нуе не да хоп дзе ян няў, на кі ра ва ных 
на да рос лых.

У мя не склад ва ец ца ўра жан не, што 
за ад но ў маш та бе ўсёй кра і ны, як і са
мо га Бе ла сто ка, суп раць дзе ян не мо ве 
і дзе ян ням ня на віс ці на роз най гле бе, 
звя за нае з пра ва мі ча ла ве ка, трак ту
ец ца ўста но ва мі дзяр жа вы і мяс цо ва га 
са ма кі ра ван ня як не аб ход нае зло, па 
прын цы пе «абы ад вя за лі ся», дзе ля ней
кай па лі тыч най ка рэк т нас ці. У той жа 
час, праб ле ма рас це.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Ка лі ў ста ра жыт ным Ры ме ста ла не 
ха паць тан на га, суб сі да ва на га дзяр
жа вай хле ба, ус пых ну лі кры ва выя 
бун ты. За хі ста лі ся пад мур кі ма гут нас ці 
цэ за раў. Ка лі ў школь ных крам ках, 
яш чэ ў час прэм’ ер ства Евы Ко пач, за
ба ра ні лі про даж драж джа вых бу ла чак, 
мо ладзь ра ды каль на змя ні ла свае па лі
тыч ныя сім па тыі. Па ка за лі гэ та апош нія 
пар ла мен ц кія вы ба ры, якія вы нес лі ПіС 
да ўла ды ў Поль ш чы. Вось, ва ўзро ста
вай гру пе 1821 га доў, боль шая част ка 
вы бар ш чы каў ад да ла свае га ла сы 
ў цал кам ан ты сі стэ мы, ан ты і стэб ліш
мен т ны і ан ты мей н ст рым ны рух „Ку
кіз’15”. Або на па пу ліс ц кі і, па сут нас ці, 
бе зы дэй ны ПіС.

Гэ та зу сім не аз на чае, што на но вы 
па лі тыч ны па ра дак у Поль ш чы знач на 
паў п лы ва ла пы тан не бу лач кідраж джоў
кі. До ля ма ла дых лю дзей, якія ма юць 
пра ва зза ад па вед на га ўзро сту на 
ўдзел у вы ба рах, не бы ла аж та кая 
знач ная. Тым не менш, па лі тыч ная ра
ды ка лі за цыя мо ла дзі праг рэ суе. Як той 
ка заў, ма ла дыя рэз ка па вяр ну лі нап ра
ва. Мо жа быць, на ват за рэз ка. Ва ўзро
ста вай гру пе 1317 га доў сім па тыя да 
на цы я на лі стыч ных ру хаў ужо да ся гае 
40%. Але гэ та не столь кі іх за хап лен не 
эк лек тыч нана ту ра лі стыч най ідэ а ло гі
яй, як вы ка ры ста най апа ла ге ты кай бяс
с п рэч ных каш тоў нас цей з су поль нас
це вай ка на та цы яй, якой дэ тэр мі нан та мі 
з’яў ля юц ца сі ла гру пы, яе ўнут ра ная 
згур та ва насць, са лі дар насць і вы раз на 
выз на ча ныя во ра гі. Тым не менш, гэ
та га я не на за ву бун там па ка лен ня. Ці 
на ват уво гу ле бун там. На са мой спра
ве, га вор ка тут пра са лод кую бу лач ку, 
якая, на дум ку ма ла дых, на ле жыц ца ім 
па за ко не пры ро ды і гі ста рыч най спра
вяд лі вас ці. Ахоў ва ныя па ра со нам баць
коў скай гі пе ра пе кі, ад кор м ле ныя пі цай, 
чып са мі і ша ка лад ны мі ла сун ка мі, 
на кі ра ва ныя на тое, каб браць, а не да
ваць, рэ а гу юць па вод ле свай го скрыў
ле на га вы ха ван ня і ўдру ка ва най у іх 
няс пе лас ці: ка лі ім штось ці ады ма ец ца 
— аб ра жа юц ца, крыў ду юць. Са лод кая 
бу лач ка ў гэ тым кан тэк с це на столь кі 

важ ная, што мож на ёю пад са ла дзіць 
сваё стрэ са вае жыц цё.

Да ня даў ня га ча су рух „Ку кіз’15” пры
цяг ваў да ся бе ўсіх крыў ду ю чых. На ват 
не а ба вяз ко ва толь кі ма ла дых. Не ка то
рыя з іх крыў дзі лі ся, што іх паз ба ві лі 
пра ва куп ляць са лод кія бу лач кі, дру гія 
на «цёп лую ва ду ў кра не — а ча му ж 
яна не га ра чая?!». А яш чэ ін шых аб ра
жа ла тое, што іс ну ю чая па лі тыч ная сі
стэ ма ў Поль ш чы, грун ту ю ча я ся на дво
еў лад дзі дзвюх про ці лег лых ідэ а ло гій, 
ад на з якіх вы яў ля ец ца на цы я наль нака
та ліц кім, а дру гая лі бе раль наас вет ным 
ла ге рам, а гэ та толь кі ма цуе гра мад скія 
па дзе лы і цы ві лі за цый ны за стой па ля
каў.

Вель мі доб ра гэ та ра зу мее ця пе раш
няя ўла да, якая ўме ла кі руе эмо цы я мі 
ўсіх крыў ду ю чых. У апош ні час Мі ні стэр
ства аду ка цыі аб’ я ві ла на сва ім сай це, 
што «са лод кая цук ро вая і паў цук ро вая 
вы печ ка, гэ та, ся род ін ша га, бу лач кі
драж джоў кі з ад па вед ным кры тэ ры ем 
ут ры ман ня цук ру бу дуць да ступ ныя 
ў школь ных крам ках з 1 ве рас ня 2016 
го да». Но вы пра ект быў ство ра ны ў суп
ра цоў ні цтве з Мі ні стэр ствам ахо вы 
зда роўя і ні бы та мае змяк чыць дзе ю чыя 
за ко ны, пры ня тыя яш чэ ўла дай ад ГП. 
За мест спі ска за ба ро не ных рэ чы ваў 
уво дзяц ца мак сі маль ныя коль кас ці на
пры клад цук ру, тлуш чу і со лі ў пра да ва
най ежы.

— Мы пра цу ем над та кі мі ра шэн ня мі, 
якія па каз ва юць, што мож на хар ча вац
ца зда ро вай ежай, але смач на, — ска
заў мі ністр ахо вы зда роўя Кан стан ты 
Ра дзі віл.

Тое, што мі ністр ахо вы зда роўя пад
к рэс ліў, тое і пад к рэс ліў. А што пры на
го дзе пе рак рэс ліў, гэ та ін шая спра ва. 
Кло пат пра доб ры на строй ма ла дых 
лю дзей не за га на. Мо жа асу джац ца няў
важ лі васць да іх зда роўя. Ды што там 
тое зда роўе! Са мае га лоў нае, што са
лод кая бу лач ка з’яў ля ец ца па лі тыч ным 
зве рам, які праг лы не рух „Ку кіз’15”. Вы
есць яго да апош ня га Паў ла.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Лю дзі пры вык лі ўспры маць свет, зы
хо дзя чы са сва іх аса бі стых пос пе хаў ці 
няў дач. Ад нак бы вае, што ча сам тое, што 
спяр ша зда ец ца па зі тыў ным, на сам рэч 
пры но сіць ад моў ныя на ступ ствы і эмо цыі. 
А ча ста і на ад ва рот. Меў усё ж ра цыю 
дзядзь ка Ай н ш тайн, ка жу чы, што ўсё ў гэ
тым све це ад нос нае і за ле жыць пад якім 
вуг лом, ра кур сам і ас пек там раз г ля даць 
тую ці ін шую з’я ву. Але ёсць ра дас ці аса
бі стыя, а ёсць гра мад скія, ка лек тыў ныя. 
Ка лі ў адзін дзень бры тан скі „Ле стэр” ста
но віц ца чэм пі ё нам Ан г ліі, а праз дзе сяць 
хві лін ура джэ нец гэ тай мяс цо вас ці Марк 
Сэл бі выг рае ты тул чэм пі ё на све ту па 
сну ке ры, то ўвесь го рад як мі ні мум сут кі 
„ста іць на ву шах”, свят куе і ра ду ец ца пос
пе ху сва іх. Ка лі крым ская спя вач ка Джа
ма ла вый г рае кон курс Еў ра ба чан ня, то 
це шыц ца ўся Ук ра і на, ня гле дзя чы на ват 
на ўсе ня ста чы, няў да чы і пер ма нен т ную, 
над звы чай дзіў ную, вай ну. Аса бі ста я за 
та кі мі кон кур са мі не са чу, стаў лю ся да іх 
над звы чай скеп тыч на і ўсве дам ляю ўсю 
суб’ ек тыў насць іх вы ні каў. Але за воч на 
так са ма ра ду ю ся за пос пех ук ра ін цаў. 
У іх ёсць гэ тыя ма лень кія гра мад скія ра
дас ці. Ка неш не, ні пе ра мо га Джа ма лы, ні 
вы хад фут боль най збор най у фі наль ную 
част ку Еў ра чэм пі я на ту, не вы ра шаць 
праб ле мы па лі тыч на га кры зі су, ка руп цыі 
і раз віц ця гас па дар кі. Але та кія па дзеі 
яд на юць на цыю, да да юць ёй па зі ты ву 
і нат х нен ня, ства ра юць свет лы на строй 
і да юць но выя ім пуль сы.

У скрозь аў та ры тар ных Ра сеі і сён няш
няй Бе ла ру сі зу сім не так. У пу цін скай 
Ра сеі ра ду юц ца пе ра важ на чу жым няш
час цям, а ў Бе ла ру сі амаль не заў зе юць 
за сва іх. На тэ му та го ж Еў ра ба чан ня 
столь кі злас лі вас ці бы ло ў са цы яль ных 
сет ках. Пі шуць, што прад стаў нік Бе ла ру
сі так і за стаў ся з го лым азад кам, і гэ та 
яш чэ не са мае з’ед лі вае. І зра зу мець, 
ча му лю дзі не хо чуць заў зець ні бы та за 
свай го, аб са лют на мож на. Гэ та вы ні кае 
на ват з псеў да ні ма вы ка наў цы — ні то 
Іван, ні то Ай ван, то пара сей ску, то па
ан г лій ску, абы не на сва ёй мо ве, абы на 
ней кі чу жы ка пыл. Гра мад скай ра дас ці 

ў бе ла ру саў усё менш. Вунь двац цаць га
доў дзяр жа ва ні бы та раз ві ва ла ха кей і да
раз ві ва ла да та го, што бе ла ру сы прай г
ра юць на чэм пі я на це све ту вен г рам, якія 
да гэ туль ні ко га не пе ра ма га лі. І із ноў у на
ро дзе не рас ча ра ван не, а хут чэй ней кая 
здзек лі вая іра ніч насць. Па на бу доў ва лі 
ля до вых па ла цаў, а но вых та лен таў так 
і не вы рас ці лі, бо ўсё пе ра вер ну тае ў нас 
з ног на га ла ву, бо на пе ра дзе ро зу му 
цэ лы час фаль шы вая ідэ а ло гія, а за мест 
ра цы я наль нас ці аб сурд.

Пас ля ал бан ска га дык та та ра Эн ве ра 
Хо джы па ўсёй бал кан скай кра і не за ста
лі ся не пат рэб ныя бе тон ныя бун ке ры. 
Пас ля ру мын ска га ўзур па та ра Ні ка лае 
Чаў шэ ску — ру і ны роз ных фаб рык 
і хім кам бі на таў. Пасут нас ці бу да ва лі ся 
толь кі сце ныма ке ты прад п ры ем стваў, 
баль шы ня з іх ні ко лі на ват не за пу ска ла
ся. Пра яз джаў дык та тар — пу ска лі дым 
у во чы і ўсё. За тое за раз, праз га ды пас
ля па дзен ня сва іх дык та тур, і ал бан цы, 
і ру мы ны ад чу ва юць ся бе раз ня во ле ны мі 
і ўме юць ра да вац ца жыц цю. І га лоў нае 
— ма юць шан цы рэ а лі за ваць свае здоль
нас ці і пам к нен ні. Ба чыў я гэ та на свае 
во чы. І па ду ма ла ся, што не ка лі так бу дзе 
ў нас.

Гра мад ская ра дасць — скла да ная і ма
ла дас ле да ва ная рэч. Бы вае, што на ват 
пры са мых жор ст кіх та та лі тар ных рэ жы
мах лю дзі ад чу ва юць ся бе больш чым 
шчас лі ва, чым пры са май раз ві тай дэ ма
кра тыі. Тыя ж паў ноч ныя ка рэй цы ядуць 
тра ву, пух ну чы з го ла ду, але лі чаць, што 
жы вуць у са май сва бод най і шчас лі вай 
дзяр жа ве. Праў да, гэ та ка неш не не 
шчас це, а ма са вы псі хоз, гэт кі ад чай, 
вы вер ну ты на ад ва рот. А вось ча му лю
дзі схіль ныя да дэп рэ сіі і на ват са ма за
бой стваў у за мож ных кра і нах — цяж ка 
зра зу мець. Яс на толь кі, што не ў ба гац ці 
ра дасць жыц ця, ці дак лад ней, ба гац це 
— не га рант шчас ця.

Але ра да вац ца заў сё ды зной дзец ца 
ча му ў на шым жыц ці. Хоць бы яр ка му со
ней ку ці тра вень ска му дож джы ку, хоць 
бы су стрэ чы з сяб рам ці ад на дум цам, 
хоць бы сме ху дзя цей ці ке лі ху доб ра га 
на пою. Бу дзем ап ты мі ста мі!

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Чаму
радавацца?
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«Бе ла ру сы і Пад ляш ша» 
— жы ва піс ная вы ста ва 
бы ла ар га ні за ва на пры 
пад т рым цы Аб’ яд нан ня 
на ка рысць дзя цей і мо-
ла дзі, вы ву ча ю чых бе ла-
ру скую мо ву АБ-БА. Яе 
мож на па гля дзець у Па-
чат ко вай шко ле № 4 па 
ву лі цы Чан ста хоў скай, 6а. 
Пас ля ад к рыц ця вы ста вы 
(13.05.) гос ці суст рэ лі ся 
з аў та ра мі ў ме жах ды-
ску сій на га клу ба АБ-БА. 
Пас ля вы ста ва на ве дае 
Гай наў ку і Бельск. Ра ман-
тыч на-эк с п рэ сіў ныя пар т-
рэ ты асоб важ ных для бе-
ла ру скай гі сто рыі, куль ту-
ры і гра мад ства з роз ных 
эпох пад рых та ва лі сяб ры 
клу ба «Жа лез ны воўк» 
з На ва по лац ка.

Ідэя ства рэн ня пар т рэ таў вя до мых бе ла ру
скіх дзе я чаў, звя за ных шы ро ка з Бе ла сточ
чы най, на ле жыць Ан д рэю Мі ка ла е ву, які 
з’яў ля ец ца кі раў ні ком твор ча га аб’ яд нан ня 
„Жа лез ны воўк”. Се рыя пар т рэ таў (бу дзе 
яна па шы ра на) з’яў ля ец ца пра ця гам пра ек
та „Бе ла ру скі Бе ла сток” жур на лі ста Ра дыё 
Ра цыя Аляк сея Труб кі на. Ся род іх — пар т
рэт пер ша га прэм’ е ра Бе ла ру скай На род
най Рэс пуб лі кі Язэ па Ва рон кі (на ра дзіў ся ён 
4 кра са ві ка 1891 го да ў Куз ні цы), Мі ха ла За
бэй дыСу міц ка га, На тал лі Ар сен не вай, ксян
дза Вінцэнта Гад леў ска га, Паў ла Пра ка пе ні, 
Ан д рэя Аль гер да ві ча По лац ка га, Мі ка лая 
Ра дзі ві лаРу до га, Кан стан ці на Аст рож ска га, 
Іг на та Гры ня віц ка га, Ка сту ся Ка лі ноў ска га, 
Язэ па Бу лакБа ла хо ві ча, Ла ры сы Ге ні юш, 
Язэ па Драз до ві ча, Магдале ны Ра дзі віл, ад’ ю
тан т кі Эмі ліі Пля тэр Ма рыі Ру жа но віч, Іва на 
Гры цу ка, Ала і зы Паш ке вічЦёт кі, На тал лі 
Ар сен не вай, Чэс ла ва Не ма на ды ін шых. 
Пар т рэ ты аба пі ра юц ца на рэ аль ныя вы я вы, 
ад нак з твор чым па ды хо дам. Ан д русь Мі ка
ла еў пра пар т р тэт Язэ па Ва рон кі:

— Вось тут гі ста рыч ная ву лі ца Ку пец
кая, дзе ка лісь ці бы ло ТБШ. Маг чы ма, ён 
ка лісь ці быў на гэ тай ву лі цы, дзе паз ней 
дзей ні ча ла Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы. 
Я ма ля ваў з фо та, бо за бу до ва не за ха ва ла
ся. Пар т рэ ты вы ка на ны ў так зва ным „пост
сар мац кім сты лі”. Пад ляш ша з вы ста вы не 
аб мя жоў ва ец ца да сён няш ня га Пад ляш ска
га ва я вод ства.

Се рыя пар т рэ таў „Бе ла ру сы і Пад ляш ша” 
пра цяг вае ра ней шую се рыю „Не а сар мац кі 
пар т рэт”, якая бы ла з ухі лам у Ся рэд ня веч
ча. Ма стац кія пар т рэ ты не ка то рых асоб 

ство ра ны ўпер шы ню, як на пры клад Язэ па 
Бу лакБа ла хо ві ча, ма лод ша га бра та Ста ніс
ла ва Бу лакБа ла хо ві ча.

Ан д русь Мі ка ла еў:
— Пад ляш ша — гэ та тое, на што мы 

аба пі ра лі ся, па коль кі вель мі шмат лю дзей 
звя за на з ім або тут бы ва ла шмат вы дат ней
шых асоб бе ла ру скай гі сто рыі. У нас жа не 
про ста ма стац кая вы ста ва, а гі ста рыч ная, 
па пу ля ры зу ю чая бе ла ру скую гі сто рыю.

На кар ці нах па ка за ны прад стаў ні кі маг нац
кіх ро даў Ра дзі ві лаў, Са пе гаў. Са праў ды, 
не ха пае Хад ке ві чаў — фун да та раў Суп рас
ль ска га ма на сты ра, ула даль ні каў Га рад ка, 
зас на валь ні каў дру кар ні ў Заб лу да ве. Але 
шы ку ец ца пра цяг, маг чы ма што ў суп ра цоў
ні цтве з пад ляш скі мі ма ста ка мі.

Твор чае аб’ яд нан не „Жа лез ны воўк” у На
ва по лац ку ўзнік ла яш чэ ў 1997 го дзе, спа
чат ку як клуб гі ста рыч най рэ кан ст рук цыі. 
Пас ля ідэя аб’ яд нан ня па шы ры ла ся, яго 
ўдзель ні кі за ха пі лі ся, у пры ват нас ці, „сар

Ра ман тыч ныя 
ма ста кі і зма га ры

мац кім пар т рэ там”. Сяб ры клу ба Ан д рэй 
Мі ка ла еў і Сяр гей Рут коў скі ўдзель ні ча лі 
ў здым ках філь ма „Во ра гі”. Бе ла ру скія ры
ца ры пры ма лі ўдзел у здым ках но ва га ра сій
ска га пра ек та, які стаў сап раў д най кі на сен
са цы яй. У філь ме «Нач ны да зор» па вод ле 
ад най мен на га ра ма на вя до ма га ра сій ска га 
пісь мен ні кафан та ста Сяр гея Лук’ я нен кі 
пры ня лі ўдзел 30 ры ца раў з ка лек ты ваў 
На ва по лац ка, Мін ска, Жо дзі на і Лі ды, якія 
ўва хо дзяць у Кан фе дэ ра цыю бе ла ру скіх 
ры цар скіх клу баў. «На нас зды мач ная гру па 
філь ма вый ш ла, дзя ку ю чы пад каз цы бе ла
ру саў, якія жы вуць у СанктПе цяр бур гу. Ці ка
ва, што на здым кі не за пра сі лі ні ад на го са 
шмат лі кіх ра сій скіх ры цар скіх клу баў, ад да лі 
пе ра ва гу бе ла ру сам». Ан д русь Мі ка ла еў на 
здым ках «Нач но га да зо ру» не толь кі вы кон
ваў ро лю ад на го з во і наў «цём ных сіл», але 
і пра ца ваў у якас ці дуб лё ра га лоў на га ста
ноў ча га ге роя. На о гул, бе ла ру скія ры ца ры 
ўдзель ні ча лі ў здым ках у якас ці гру пы ка ска

 Злева: Анатоль Зімніцкі, Ан д рэй Мі ка ла е ў, Аляксей Трубкін, Мікола Ваўранюк
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дзё раў, якія не толь кі дэ ман ст ра ва лі свае 
вы дат на зроб ле ныя дас пе хі, але вы кон ва лі 
тру кі і фех та ва лі, зай ма лі ся рэ кан ст рук цы яй 
зброі і гі ста рыч на га кас цю ма, па ста ві лі так
са ма ра зам са сту дэн ц кім тэ ат рам «Крэ да» 
спек такль «Ге ды мін», у якім дра ма тур гія 
спа лу чы ла ся з па ста но вач ны мі ба я мі і сцэ
ніч ным фех та ван нем. Паз ней бы лі здым кі 
ў эпі зо дах у не каль кіх да ку мен таль ных стуж
ках, і гэ та ўжо бы ло прыз нан нем. Фар мат 
пра дуг ледж ваў бе зу моў ную гі ста рыч ную 
ад па вед насць — і воп рат кі, і зброі.

— „Нач ны да зор”, — ка жа А. Мі ка ла еў, — 
не лі чу ма ста цтвам, гэ та пад п ра цоў ка. Усё ж 
га лоў нае — гэ та ма ста цтва, жы ва піс. Але 
мы адыш лі ад фор мы клу ба, які іс на ваў ра
ней. Мы зай ма лі ся рэ кан ст рук цы яй ры цар
скіх дас пе хаў, зай ма лі ся «не а сар мац кім пар
т рэ там», бы ла вуз кая тэ ма ты ка, а ця пер мы 
гэ та змя ня ем. Па чы на лі мы як мо ла дзе вы 
ры цар скі клуб, пас ля ста лі мы аб’ яд нан нем, 
бо да лу чы ла ся шмат лю дзей, якія не ма юць 
ні я ка га да чы нен ня да ва яр скай рэ кан ст рук
цыі. Мы ез дзі лі кож ны год на Грун вальд, у Чэ
хію, ды ўво гу ле ез дзіць на ры цар скія фэ сты 
бы ло ас ноў най на шай дзей нас цю. Ад нак 
по тым нам ста ла як бы цес на, і не толь кі 
нам, бо да нас да лу чы лі ся ма ста кі. Кож ны ча
ла век, які ўмее ма ля ваць, мо жа прый с ці да 
нас — гэ та ўсё не фар маль на. Мы не клуб 
і не ар га ні за цыя, а про ста лю дзі, якім гэ та 
ці ка ва. Праў да, не ма ем па мяш кан ня. Лю дзі 
тэ ле фа ну юць, ка жуць, што хо чуць зай мац
ца ма ста цтвам. Не толь кі з На ва по лац ка, 
не а ба вяз ко ва май ст ры жы ва пі су. З Мін ска. 
Алег Елі за раў — з Са лі гор ска. Боль шасць 
ма ста коў су пол кі „Жа лез ны воўк” яш чэ толь
кі па чы нае свой твор чы шлях. Ад нак ся род 
аў та раў ёсць і ста лыя май ст ры з ба га тым 
дос ве дам вы стаў, та кія, на пры клад, як Ге ор
гій Тан ко віч — сяб ра Бе ла ру ска га са ю за ма
ста коў. Суст ра ка юц ца і за меж ныя твор цы, 
як нем ка Хрыс ці на Шмідт.

У нас і па мяш кан ня ня ма. На пры клад, фех
ту ем мы ў ле се. Май стэр ні так са ма не ма
ем. Мы і ка ме ру ў ру кі ўзя лі, паз ды ма лі кі но 
кры ху са мі, ву чэб нае кі но, гэ та но вая га лі на 
для нас. Част ка лю дзей і дзя цей пры хо
дзіць ужо з ве дан нем мо вы. Ка неш не, у нас 
іс нуе бі лін г візм. Але лю дзі, якія дрэн на ста
вяц ца да бе ла ру скас ці, у нас не за трым лі ва
юц ца. Ка лі ча ла век шчы ра і доб ра ад но сіц
ца да на шай гі сто рыі і куль ту ры, на ват ка лі 
ён сам і не бе ла рус, то гэ та доб ра.

— Ге ро яў мож на ма ля ваць не толь кі ва 
ўзвы ша нана пыш лі вым рэ а ліз ме, але і раск
лас ці іх на ка ля ро выя пло скас ці ку біз му, 
да даць ся рэд ня веч ную асі мет рыю ці на ват 
пры му сіць па зя хаць, — жар туе ры царма
стак, у ад каз на жар таў лі выя за кі ды, што 
ча сам цяж ка рас паз наць ге роя ці яго ная 
вы я ва не над та ка на ніч ная.

Вы ста ва „Бе ла ру сы і Пад ляш ша” ў Бе ла
сто ку пра цяг ва ец ца ты дзень (ад к рыц цё 13 
траў ня).

  Вік тар Швед пе рад пар т рэ там М. За бэй ды-Су міц ка га, яко га ве даў (кар ці на Ге ор гія Тан ко ві ча)
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Ця пер у Заб лу даў скай гмі не пра жы-
вае 9 156 ча ла век у 58 на се ле ных пун к-
тах. Най больш у го ра дзе Заб лу да ве — 2 
433 асо бы. Гмі на зай мае плош чу ў 340 
квад рат ных кі ла мет раў. Шчыль насць на-
ся лен ня 27 ча ла век на адзін квад рат ны 
кі ла метр. У гмі не 45 са лэ цтваў. Сель ска-
гас па дар чыя ўгод дзі зай ма юць 62% усёй 
тэ ры то рыі гмі ны ды ля сы — 31%.

А вось най боль шыя вё скі ў гмі не: Даб жы-
нёў ка — 704 жы ха ры, Кур’ я ны — 601, Ра фа-
лоў ка — 501, Ры ба лы і СКР Ры ба лы — 418, 
Га ліц кія — 251, Звяр кі — 236, Заб лу даў-Ка лё-
нія — 233, Кры ніц кія — 231, Пра та сы — 221, 
Скры бі чы — 213, Луб ні кі — 183, Паў лы — 
172, Фаль вар кі-Ма лыя — 168, Заг ру ша ны 
— 159, Фаль вар кі-Тыль віц кія — 157, Ка мён-
ка — 149, Бе ла сто чак — 137, Рэп ні кі — 133, 
Фаль вар кі-Вя лі кія — 124, Куд ры чы — 119, 
Ку ха роў ка — 99, На ва са ды — 98, Пасын кі 
— 993, Баб ро ва — 85, Це луш кі — 80, Коз лі кі 
— 79, Пло скія — 78, Ка ва лёў цы — 76, Жу кі 
— 74 і Аст раў кі — 70.

Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць Да ві да ві-
чы — тут пра жы вае 66 ча ла век, Гне цю-
кі — 63, Ма лын ка — 58, Соль ні кі — 55, 
Сесь кі — 49, За я зер цы і Крас нае — па 48, 
Ка ню кі — 45, Ах ры мо ві чы — 43, За ці ша 
— 42, Алек сі чы — 41, Аль шан ка — 40, 
Ляш кі — 38, Та та раў цы — 34, Жыў ко ваа 
— 30 і Каў па кі — 29.

Са мыя ма лыя пася лен ні гэ та Мі не ві чы 
— 16 жы ха роў, Сла мян ка — 13, Лук’ я ны 
— 11, Тэ а до ра ва — 6, Руд ні ца — 3 ды 
Баг да нец, Ба ра ві кі і Кас цю коў ка — па 1 
жы ха ры.

На пра ця гу ўся го трох га доў лік жы-
ха роў Заб лу даў скай гмі ны па мен шаў на 
звыш 200 ча ла век. Па мен ша ла жы ха роў, 
між ін шым, у Даб жы нёў цы і Ка мён цы, 
а па боль ша ла ў Ра фа лоў цы (аж но на 93), 
у Кур’ я нах (на 59), Бе ла сточ ку, Заб лу да-
ве-Ка лё ніі, Заг ру ша нах, Куд ры чах, Луб ні-
ках і ў Пра та сах.

У 2015 го дзе ў Заб лу даў скай гмі не «за-
ла тыя вя сел лі» згу ля лі пят нац цаць пар, 
а сё ле та бу дзе іх 22. У мі ну лым го дзе ў го-
ра дзе і ў вё сках па мёр 121 ча ла век. У гмі-
не ка ва ле раў знач на больш чым сь ці іх 
ра вес ніц-дзяў чат, так са ма знач на больш 
удо ваў чым сь ці ўдаў цоў. Жан чы ны жы-
вуць у ся рэд нім на ча ты ры га ды даў жэй 
ад муж чын. Да най ста рэй шых жы ха роў 
у гмі не на ле жаць Ле а ка дзія Да ві до віч (ёй 
104 га ды) з Кры ніц кіх і Бра ніс ла ва Ва сі леў-
ская (103 га ды) з Заб лу да ва. У мі ну лым го-
дзе жы ла жан чы на, якой бы ло 106 га доў.

Заб лу даў ская 
дэ маг ра фія

Гай наў скія 
ін ве сты цыі
Ула ды Гай наў кі дба юць пра га рад скія 

ву лі цы. Што год па ме ры фі нан са вых маг-
чы мас цей ад наў ля юць ма ста выя на не-
ка то рых даў но ас фаль та ва ных да ро гах 
у жыл лё вых па сёл ках, кла дуць ас фальт на 
тых ву лі цах, на якіх яго яш чэ не бы ло ды 
бу ду юць но выя ве ла сі пед ныя да рож кі.

Сё ле та зап ла на ва лі пе ра бу да ваць ву-
лі цу Ар міі Кра ё вай і раз бу да ваць ву лі-
цу За я чую (кошт 2,2 млн. зл.), а так са ма 
пе ра бу да ваць ву лі цу Яст ра бі ную (100 
тыс. зл.). Па бу ду юць ве ла сі пед ную да-
рож ку на або чы не ву лі цы Доў гір да.

У 2016 го дзе бу дуць ас фаль та ваць ву лі-
цы Гра бо вую, Мядз ве джую і Са ко лю. Яны 
ат ры ма юць даж джа вую ка на лі за цыю. 
Кошт гэ тай ін ве сты цыі скла дзе 600 тыс. зл.

У гэ тым го дзе пад рых ту юць тэх ніч ную 
да ку мен та цыю на пе ра бу до ву ву ліц Но-
ва вар шаў скай, Ту ві ма, Міц ке ві ча, Ка ха-
ноў ска га, Яд ло вай, Кля но вай, Ці хай і Тру-
скал ка вай — за 120 тыс. зл. (яц)

У
 Ва я вод скім цэн т ры спор ту 
і ад па чын ку «Шэль мент», у час 
ін фар ма цый напра со вач най 
кан фе рэн цыі да тыч най Пра гра
мы раз віц ця вя ско вых аб ша раў 

(ПРВА) 20142020 аб мяр коў ва лі, у які спо
саб гро шы з ад най мен на га фон ду ма юць 
на прак ты цы ўплыў на раз віц цё рэ гі ё на 
і жыц цё жы ха роў. І хоць ас ноў ная ўва га 
ў гэ тым кан тэк с це за ся родж ва ла ся на гмі
нах Су валь ш чы ны (Еля не ва, Шып ліш кі), на 
тэ ры то рыі якіх ля жыць цэнтр «Шэль мент», 
«Ні ва» па ці ка ві ла ся, як гро шы з гэ тай 
пра гра мы мо гуць быць вы ка ры ста ны для 
раз віц ця абяз лю дзе лай, за няд ба най част кі 
Пад ляш ша — паў д нё ваўсход ніх ра ё наў 
Бе ла сточ чы ны. Пры на го дзе кан фе рэн цыі 
жур на лі сты ме лі маг чы масць уба чыць ту тэй
шую част ку бус ло ва га шля ху, які пра ля гае 
ад Стан чы каў да Бе ла ве жы, пра е хац ца 
ўздоўж участ ка ве ла сі пед най тра сы «Gre en 
Ve lo» што пра хо дзіць праз аб шар Ус ход няй 
сця ны, уба чыць ад но з най боль шых ся род 
най мен шых мяс цо вых азёр — Су мо ва (33 
га), над якім сваю гнез да вую ка ло нію мае 
рэд кі від кажана — са жал ка вай нач ні цы ці 
па шу каць, іс ну ю чай га ды два, уні каль най 
Ха ты яц вяж скай па мя ці ў Шур пі лах.

Кан фе рэн цыю (1112 мая) пад рых та ва
лі дэ пар та мен ты раз віц ця сель скіх ра ё наў 
ды сель скай гас па дар кі і ры ба лоў ства 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га ва
я вод ства.

Пры я ры тэ та мі но ва га ПРВА з’яў ля ец ца 
бу даў ні цтва і ма дэр ні за цыя да рог, ка на лі за
цый ных сі стэм ці ін ве сты цыі ў эка ла гіч ную 
сель скую гас па дар ку.

— Для та го, каб сты му ля ваць вы ка
ры стан не срод каў ПРВА 20142020, мы 
хо чам па ка заць, як на шы ін ве сты цыі, ужо 
іс ну ю чыя, ака за лі ўплыў на раз віц цё рэ гі
ё на, як змя ня ец ца лан д шафт ва я вод ства 
і як змя ня ец ца жыц цё яго жы ха роў, — пе
ра кон ваў удзель ні каў кан фе рэн цыі член 
праў лен ня Ва я вод скай уп ра вы Стэ фан 
Кра еў скі.

Пер шыя за яў кі на да фі нан са ван не з но
ва га раз мер ка ван ня ў рам ках ПРВА ўжо 
тра пі лі ў Мар шал коў скую ўпра ву. Па да дзе
на 280 за я вак на бу даў ні цтва і ма дэр ні за
цыю да рог мяс цо ва га зна чэн ня. Ці ка васць 
мяс цо вых са маў ра даў вык лі кае і бу даў ні
цтва во дап ра вод ных і ка на лі за цый ных се
так. Па я ві лі ся так са ма ідэі на ўма ца ван не 
ган д лё вых кро пак для про да жу мяс цо вых 
пра дук таў.

— Тое, на што трэ ба звяр нуць ува гу пры 
па да чы за я вак, гэ та га лоў ным чы нам доб ра 
пад рых та ва ны біз несплан, каб ат ры ма ных 
гро шай не трэ ба бы ло вяр таць. Ро ля мяс
цо ва га са ма кі ра ван ня не толь кі ў ап ра цоў кі 
за я вак, якія ўплы ва юць, але і пе ра да чы мак
сі маль най коль кас ці ін фар ма цыі аб вы ка ры
стан ні срод каў, і мы хо чам зра біць гэ та так, 
каб не трэ ба бы ло вяр таць гэ тых срод каў, 
та му што гэ та са мыя ба лю чыя ра шэн ні, 
— ска заў Стэ фан Кра еў скі, па а бя цаў шы 
ўсю да па мо гу ўста но вы.

«Ні ва» ў ку лу а рах кан фе рэн цыі рас пыт
ва ла Стэ фа на Кра еў ска га аб дзей нас ці 
ў ка рысць паў д нё ваўсход няй част кі Бе ла
сточ чы ны:

— Ся лян, ві да воч на, у гэ тых мес цах 
менш, але па яў ля юц ца пры ез джыя, якія 
хо чуць жыць там. Гэ тая но вая тэн дэн цыя 
вы лу ча ец ца ў апош ні час. У гэ тай част цы 
Пад ляш ша вель мі ак тыў ныя фір мы, якія 
там ма юць ся дзі бы, на пры клад, «Про нар» 
з Нар вы або «ІКЕА» ў Кош ках Ар лян скай 
гмі ны. Яны так са ма да юць маг чы мас ці для 
раз віц ця на ва коль ных тэ ры то рый, на ват 
праз па ступ лен ні ў бю джэ ты мяс цо вых 
са маў ра даў, якія звя за ны з іх дзей нас цю. 
Ка лі лю дзі бу дуць мець там пер с пек ты вы 
пра цаў лад ка ван ня паза сель скай гас
па дар кай, ёсць шанц, што яны бу дуць 
за ста вац ца там і ту ды вяр тац ца. Усё ж, 
сель ская гас па дар ка і там раз ві ва ец ца. 
Усё больш і больш ся лян куп ляе зям лю 
ў тых, хто вы ра шыў спы ніць сваю гас па
дар ку. Да ход гэ тых гмін і бес п ра цоўе на іх 

тэ ры то рыі да ло ім, ад нак, не да стат ко вую 
коль касць ба лаў, не аб ход ных для за пу ску 
гро шай з фон ду ПРВА на да ро гі. Мы ду ма
ем пра тое, што — ка лі па я вяц ца гро шы 
з пас ля аў к цы ён ных аш чад нас цей або бу
дуць яны пе ра да дзе ны ад ін шых ві даў дзей
нас ці — зра біць так, каб яны ту ды тра пі лі 
на гэ тую мэ ту. Нам са праў ды за ле жыць на 
ўстой лі вым раз віц ці ва я вод ства. Так са ма 
мы па він ны па га ва рыць з мяс цо вы мі са
маў ра да мі гэ тай част кі Бе ла сточ чы ны аб 
пат рэб най для паў ся дзён на га жыц ця, але 
і страт най, сет цы чы гу нак. Уз ні кае тран с
пар т ны план, у рам ках яко га бу дзем ад наў
ляць рэ гі я наль ныя шля хі, а гро шы бу дуць 
на кі ра ва ны на рэ кан ст рук цыю мен шых 
чы гу нач ных лі ній. Для гэ тай мэ ты так са ма 
па він ны з’я віц ца срод кі з агуль на поль ска
га бю джэ ту.

Гі сто рыю ўзнік нен ня ін ве сты цыі, якой 
з’яў ля ец ца Цэнтр спор ту і ад па чын ку 
«Шэль мент» наб лі зі ла пад час кан фе рэн
цыі ды рэк тар дэ пар та мен та раз віц ця сель
скіх аб ша раў Мар шал коў скай уп ра вы Аль
ж бе та Фі лі по віч. І хоць «Шэль мент» быў 
па бу да ва ны ў 20072008 га дах на ас но ве 
фон даў ЕС, не бы лі гэ та яш чэ срод кі ад 
ПРВА. Але ўжо но выя ін ве сты цыі ў гмі нах, 
дзе Цэнтр раз меш ча ны (бу даў ні цтва ка на
лі за цыі ці аг ра ту ры стыч ных гас па да рак) 
— ужо так. У рам ках ПРВА ў гмі нах Еля не
ва і Шып ліш кі ўзнік ла во сем пра ек таў на
конт нач леж най ба зы, дзе вяць да тыч ных 
ту рыз му і спор ту, адзі нац цаць у га лі не пра
мо цыі, во сем — куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны, сем у га лі не во да за бес пя чэн ня 
і во да ад вя дзен ня. У рам ках ін ве сты цый, 
звя за ных з раз віц цём цэн т ра, па леп шы
ла ся да рож ная ін ф раст рук ту ра, бы ла па
бу да ва на лябёдка, ска лад ром і канатная 
лі нія, быў па шы ра ны дзвю ма да дат ко вы мі 
ніт ка мі шлях «Gre en Ve lo».

Удзель ні кі кан фе рэн цыі маг лі на ўлас
ныя во чы ўба чыць, як у гмі не Еля не ва на 
тэ ры то рыі Су валь ска га лан д шаф т на га 
пар ку фун к цы я ну юць аг ра ту ры стыч ныя 
гас па дар кі і як іх ула даль ні кі, дзя ку ю чы гра
шам ад ПРВА, увесь час іх па шы ра юць, 
каб за да во ліць ра сту чыя ча кан ні ту ры стаў. 
У ад ной з іх — Здзіс ла ва Яноў ска га з Гуль
бя ні шак, раз меш ча най па між дву ма азё ра
мі, — ужо дзей ні чае ба сейн, а ўла даль нік 
пла нуе яш чэ саў ну. Дру гая гас па дар ка, 
эка ла гіч ная так са ма ў гэ тай мяс цо вас ці 
— Мар ка Га по ні ка і яго жон кі Евы — мо жа 
ад ра зу пры няць два нац цаць ту ры стаў у до
ме — як ска за лі ўла даль ні кі — з ду шой. Ча
ста яны зда юць у арэн ду ўсю гас па дар ку 
на пя ці ты ся чах квад рат ных мет раў зе ле ні, 
ад да ю чы яе ў вы ключ нае ва ло дан не на вед
валь ні каў. Марк Га по нік (на здымку):

— Мно гія на мі ці ка вяц ца. Ту ры сты пры
яз джа юць у ас ноў ным у лет ні час. Зі мой, 
як над вор’е доб рае, так са ма, у ас ноў ным 
зза та го, што бліз ка ат рак цы ё ны ася род
ка «Шэль мент». Асаб лі ва пад час Ка ляд 
і Но ва га го да.

Марк Га по нік пры е хаў сю ды адзі нац
цаць га доў та му. Ад сюль ро дам яго ная 
жон ка, а ён і яго сям’я з ва ко ліц Са кол кі.

Ула даль ні кі аг ра ту ры стыч ных гас па
да рак і са маў ра даў цы з гмін Шып ліш кі 
і Еля не ва раз ліч ва юць на срод кі ад ПРВА 
з бя гу ча га раз мер ка ван ня срод каў. Як 
ад зна чы ла ды рэк тар Фі лі по віч, пат рэ баў 
у рэ гі ё не шмат, і ў ас ноў ным на да рож ную 
ін ф раст рук ту ру і ка на лі за цыю, але ёсць 
і та кія, як раз бу до ва школ, дзі ця чых сад коў, 
яс ляў, дзі ця чых гуль ня вых пля цо вак. Не 
ха ва ла яна ў раз мо ве з «Ні вай», што гэ та 
да ты чыць асаб лі ва паў д нё ваўсход няй Бе
ла сточ чы ны:

— Кож ная част ка на ша га рэ гі ё на мае 
свой улас ны ўні каль ны ха рак тар, і ўсё ва
я вод ства не ад на род нае. У ту ры стыч ным 
пла не най больш раз ві та Су валь ш чы на зза 
сва іх пры род ных якас цей. Гэ та праў да, 
што ў нас ёсць яш чэ Аў гу стоў ская, Кны
шын ская і, вя до ма, Бе ла веж ская пуш чы, 
ва кол якіх раз ві ва ец ца ту рызм, але не раз
ві ва ец ца там у шы ро кім маш та бе, як мож на 
ўба чыць на Су валь ш чы не. Мы суст рэ лі ся 
тут, каб па ка заць, як ад на ін ве сты цыя 
— ася ро дак «Шэль мент» — пры вя ла да 
больш эфек тыў най пра мо цыі гэ та га аб
ша ру і боль шай ці ка вас ці да яго. У ін шых 
част ках Пад ляш ша ПРВА пад т рым лі вае 
ты по выя сель ска гас па дар чыя дзе ян ні, але 
ў нас ёсць та кія тэ ры то рыі, як абяз лю дзе
лая паў д нё ваўсход няя част ка Бе ла сточ
чы ны. Яны так са ма пры ваб ныя, ма юць ад
мет ныя ры сы клі ма ту, пры ро ды, пры го жыя 
пей за жы, але не над та па пу ляр ныя ся род 
ту ры стаў. Та кім чы нам рэ а лі зу ец ца ма ды
фі ка ва ны ме ха нізм пад трым кі мяс цо ва га 
раз віц ця, кі ра ва на га су поль нас цю, дзе мяс
цо выя гру пы дзе ян няў бу дуць мець у сва ім 
рас па ра джэн ні знач на больш рэ сур саў, 
чым ра ней, якія па хо дзі лі з трох роз ных 
фон даў ЕС. Гэ тыя мяс цо выя гру пы змо гуць 
рэ а лі за ваць свае ідэі па раз віц ці тэ ры то рыі 
ў ад па вед нас ці з яе спе цы фі кай. Ад удзе лу 
мяс цо вых су поль нас цей у паў д нё ваўсход
няй Бе ла сточ чы не бу дзе за ле жаць тое, 
што бу дзе тут та кой флаг ман скай ін ве сты
цы яй. Мно гія вё скі на гэ тай тэ ры то рыі мя ня
юць свой ха рак тар з сель ска гас па дар чых 
на ку рор т ны. Ад нак, каб ме лі яны ў та кой 
фор ме здоль насць для вы жы ван ня, яны 
па він ны быць за бяс пе ча ны да дат ко вы мі 
пра па но ва мі: до сту пам да крам і ас ноў ных 
пас луг, доб рым да ез дам і г.д. І гэ та праб ле
ма, з якой за раз трэ ба спра віц ца, нам як 
са маў ра ду ва я вод ства, гмі нам і мяс цо вым 
іні цы я тыў ным гру пам. Шля хоў вы ра шэн ня 
гэ тых праб лем бу дзем шу каць.

У блі жэй шы час у рам ках ПРВА бу дуць 
аб веш ча ныя чар го выя кон кур сы, звя за
ныя з ін ве сты цы я мі ў ба за ры і аб’ ек та мі 
для пра мо цыі мяс цо вай пра дук цыі (у лі пе
ні) і з вод насцё ка вай гас па дар кай (у жніў
ні). На пер шае дзе ян не ад ве дзе на 4,3 мі
льё на еў ра, на дру гое 12,5 мі льё на еў ра.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

У по шу ках 
шля хоў 
раз віц ця
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Кніж кі 
Анджэя Ста сю ка
Не ве даю ча му, але я вель мі люб лю 

чы таць кніж кі вя до ма га поль ска га су-
час на га пісь мен ні ка Ан джэя Ста сю ка. 
Мо жа та му, што, вы бі ра ю чы ся ў па да-
рож жа, Ста сюк вы бі рае курс на ўсход 
або поў дзень Еў ро пы. Пісь мен нік 
едзе ў глы бін ку, на пра він цыю Ра сіі, 
Мал до вы, Ман го ліі ці на Бал ка ны. Ні-
ко лі яго не ці ка вяць ба га тыя кра і ны, 
дзе ўсё пры го жае як з па цём кін ска га 
го ра да, на па каз. Яго ці ка вяць кра і ны, 
дзе зна хо дзіць част ку эпо хі мі ну ла га 
ка му ні стыч на га строю. Гэ ты свет ад-
люст роў вае ў сва ёй на вей шай кні зе 
„Wschód”. Аў тар з сен ты мен там па каз-
вае за бы ты свет вё скі яго дзя цін ства 
і ма ла дос ці 1960-1970-х га доў, свет, які 
ады шоў у ня быт. Ра зам з хва ляй пас ля-
ва ен най міг ра цыі ма ла дыя лю дзі хлы-
ну лі ў най боль шыя га ра ды Поль ш чы. 
Так са ма баць кі Ста сю ка вы е ха лі з вё-
скі ў Вар ша ву і ста лі ся ля на-ра бо чы мі 
(chło po-ro bot ni ka mi). І ў та кой сям’і 
на ра дзіў ся ўжо ў го ра дзе Ан джэй Ста-
сюк. Ста сюк у сва іх кніж ках уця кае 
з го ра да ў вё ску. Да рэ чы, ён фі зіч на 
пе ра е хаў з Вар ша вы ў Бяш ча ды. Жы-
ве з жон кай ся род ля соў, ба лот і тут 
ад чу вае ся бе са мым шчас лі вым. Та кі 
яго рай на зям лі.

Што да кні гі „Wschód”, то для Ста сю-
ка не ці ка вае па да рож жа ў Санкт-Пе-
цяр бург ці Маск ву, але ў па гра ніч ча 
Ра сіі з Мон го лі яй ці Кі та ем. Усю ды, 
ад нак, вяр та ец ца рас ча ра ва ны. У Ра сіі 
ба чыць да мі на цыю кі тай скіх пра дук-
таў, а ў Ман го ліі — па кі ну тыя вё скі. 
Ад нак у Ман го ліі трап ляе да тра ды-
цый ных па сту хоў, у якіх ба чыць лю-
дзей бліз кіх ду хам да ся лян у Поль-
ш чы ў 1970-х га дах. І зноў Поль ш ча, 
і вяр тан не ў дзя цін ства, у род ную 
вё ску яго дзя доў на Пад ляш шы. Воб-
раз ма ці — ста рэнь кай ба буль кі, якая 
больш ці ка віц ца су час нас цю чым сь ці 
гі сто ры яй. А пісь мен ні ка не ці ка віць 
су час насць, але тое, што бы ло ка лісь-
ці. Тое ж у збор ні ку апа вя дан няў „Opo-
wieś ci ga li cyj skie”. За бы тая пра він цыя 
поль ска га пад кар пац ка га ра ё на, дзе 
ста ры саў гас, ней кае за бой ства, та ям-
ні чая ма ла дая дзяў чы на. Свет, у якім 
су стра ка ец ца ба лю чая гі сто рыя з су-
час нас цю. У кож най кні зе Ста сю ка заў-
сё ды той жа ма тыў — ста рая за бы тая 
цар к ва, апус це лыя пас ля Ак цыі „Віс ла” 
ў 1946 го дзе лэм каў скія ха ты. І ня на-
вісць да крыў ды ўкра ін скай мен шас ці, 
да ка му ніз му, які сі лай пе ра ся ліў лэм-
каў з Пад кар пац ця на за хад Поль ш чы. 
У кні гах Ста сю ка крыў да да па лі тыч на-
га ла ду, які пры чы ніў ся да апус цен ня 
вё сак. Ён „хло па-ра бот ні каў” па каз вае 
як лю дзей без то ес нас ці, утоп ле ных 
у шэ рую воп рат ку го ра да. Кні гі Ста-
сю ка вель мі ак ту аль ныя за раз. Яны 
пра раз бу рэн не гар мо ніі па між гі сто-
ры яй і су час нас цю. Па да рож жа туды, 
дзе за ста ла ся част ка гэ тай гар мо ніі, 
су ця шае аў та ра. Ду маю, што вар та чы-
таць кні гі Ста сю ка тым, хто ту жыць па 
даў нім све це. Гэ та да ты чыць і Пад ляш-
ша, з яко га мно га жы ха роў вы еха ла 
ў глыб Поль ш чы або і за мя жу. А на іх 
мес ца па ся ля юц ца вар ша вя кі, якія да-
цэнь ва юць тое, што мы без зва рот на 
стра ці лі. А з дру го га бо ку і так ні я кі 
строй не стры маў бы ма шы ну куль ту-
ры гла ба лі за цыі, якая ра ней ці паз ней 
дай ш ла б як не ў мі ну лым, дык у гэ тым 
ста год дзі.

Юр ка БУЙ НЮК

Жы вуць у Крын ках лю дзі-
анё лы. Не ве даю коль кі іх 
тут да клад на пра жы вае. 
Я аса бі ста су стрэ ла чац вё-
ра. Ся род іх — 26-га до вы 
крын ча нін Пётр Звя жын-
скі. Па-анёль ску паз бя гае 
ён ка мер, рэф лек та раў, 
мік ра фо наў і дык та фо-
наў. Ха ця зай мае па са ду 
ды рэк та ра Гмін най біб лі я-
тэ кі, на пра цу ап ра на ец ца 
ў чор ную, спар тыў ную воп-
рат ку. Усё ро біць сам, на-
ват па рад кі на во дзіць у біб-
лі я тэч ным ага ро дзе бо, як 
ка жа, клі каць на да па мо гу 
ін шых муж чын з гмін най ін-
тэр вен цыі яму не го нар.

Не ад мо віў ся ад су стрэ чы з жур на лі стам 
на ша га тыд нё ві ка, ха ця, уба чыў шы дык
та фон, на хві лі ну ад ня ло яму мо ву.
Пётр Звя жын скі стаў ды рэк та рам Гмін
най біб лі я тэ кі ў Крын ках ад нос на ня даў
на, да клад на 1 жніў ня 2014 го да. Наз
на чэн не ўспры мае як нес па дзя ва нае, 
не ча ка нае вы лу чэн не. Ра ней пра ца ваў 
у Бе ла сто ку. Не на ра каў, пры вык, але, 
вя до ма, пра цу ю чы на мес цы мож на кры
ху даў жэй пас паць.
Драў ля ны бу ды нак крын скай біб лі я тэ кі 
— пом нік ар хі тэк ту ры — зна хо дзіц ца ля 
са мой цар к вы. Ста ра жы лы ка жуць, што 
ка лісь пра ца ва ла ў ім цар коў ная шко ла. 
Затое ніх то ў Крын ках не ве даў, ап ра ча 
свет лай па мя ці Сак ра та Яно ві ча, што 
ў гэ тым бу дын ку ў між ва ен ны пе ры яд 
дзей ні ча ла так са ма бе ла ру ская шко ла 
пра тэ стан ц ка га свя та ра Лу ка ша Дзе
куцьМа лея.

— Чым ад зна ча лі ся Твае пер-
шыя дні ў крын скай біб лі я тэ-
цы?
— Агуль на ка жу чы, раз ме рам пра цы па
рад ка ва га ха рак та ру. Гэ та быў са праўд ны 
вык лік для мя не. Ін с пек та ры з Пад ляш скай 
ксён ж ні цы за на та ва лі: „Пра цяг ваць упа рад
ка ван не кні газ бо раў”, пры тым без асаб лі
вых ука зан няў, па коль кі ўсё пат ра ба ва ла 
ге не раль на га ўпа рад ка ван ня — да ку мен та
цыя, ка та ло гі, кні газ бор, се лек цыя, кла сі фі
ка цыя. З ця гам ча су я па чаў ус ве дам ляць 
са бе коль кі ў мя не тут пра цы.

— Якім ка та ло гам ка ры ста еш-
ся?
— Па куль што па пя ро вым, але ў блі жэй
шых пла нах прад бач ва ец ца ўвя дзен не 
яго элек т рон най фор мы.

— Ця пер кры ху пра сам кні га-
збор.
— Ста ра ю ся сі стэ ма тыч на па паў няць яго 
но вы мі вы дан ня мі. У ак ту аль ным спі ску 
бест се ле раў, ка лі ла ска (смя ец ца прэ зе н-
ту ю чы мне кніж ку Мар ці на Кон ц ка га „Bia-
łys tok. Bia ła si ła. Czar na pa mięć”). Ча кае 
спе цы яль най на го ды, у сэн се, ка лі нех та 
не ве дае, ча го хо ча.

— Як спраў ля еш ся з кніж ны мі 
за ку па мі ?

— Ка ры ста ю ся гмін ны мі і мі ні стэр скі мі 
да та цы я мі. Бы ва юць так са ма кніж ныя па
да рун кі ад чы та чоў. Як ма ла ды і не на чы та
ны, я ў вы ба ры кні жак кі ру ю ся пад каз ка мі 
чы та чоў, чы таю кніж ныя рэ цэн зіі, слу хаю 
лі та ра тур ныя ра ды ё пе ра дачы.

— Хто пры хо дзіць у біб лі я тэ ку?
— У ас ноў ным жан чы ны ся рэд ня га ўзро
сту. Тут лю дзі пры вык лі да не са ма стой
ных вы ба раў. Шчы ра ка жу чы, тан ных 
ра ма наў ні ко лі не пра па ную, та му што 

да стат ко ва ў нас вар тас ных кні жак пра 
лю боў ці жыц цё ўво гу ле. Дзет кі сюды 
так са ма заг ля да юць. Для іх пад рых та ваў 
я спе цы яль ны ку то чак чы та ча і ха чу на
быць су час ныя на столь ныя гуль ні. Ця пер 
заў ва жаю зва рот да ме на ві та та ко га ты пу 
гуль няў.

— Ці мо ладзь зна хо дзіць час 
на кніж ку?
— Тут спра ва скла да ная. Ёсць ста лыя чы
та чы і яны чы та юць са праў ды шмат. Шу ка
юць кан к рэт най лі та ра ту ры, пад каз ва юць 
мне, што вар та на быць. У тым вы пад ку мо
жам га ва рыць не пра коль касць чы та чоў, 
але пра іх якасць.

— У ка лі до ры ба чу сто лік з прэ-
сай.
— У ас ноў ным жа но чай, не каль кі што
дзён ні каў і, вя до ма, „Ча со піс”.

— Як вы гля дае спра ва з бе ла-
ру скай лі та ра ту рай? Ці нех та 
ка ры ста ец ца ёю?
— У ма ёй кар’ е ры гэ тае яш чэ не зда ры
ла ся.

— Ня даў на Ты мне ска заў, што 
Твая ба бу ля пі са ла ў „Ні ву”.
— Да ве даў ся я пра гэ та зу сім вы пад ко ва. 
Ра ман ту ю чы ба бу лі ну ха ту, знай шоў ста
рыя ну ма ры „Ні вы” і пісь мо ад рэ дак цыі 
з па дзя кай за ар ты ку лы. Гэ та бы лі до пі сы 
пра ку лі на рыю. Праў ду ка жу чы, я не змог 
да клад на рас шыф ра ваць ніў ска га пісь ма, 
та му што не ве даю бе ла ру скай мо вы.

— Як зва лі ба бу лю?
— На дзея Звя жын ская, у дзя во цтве Іва
нюк.

— Бы вае, што біб лі я тэ ка вы кон-
вае зу сім не ста тут ныя ро лі. Ці 
Ты з гэ тым зна ё мы?
— Так, у біб лі я тэ ку заг ля да юць роз ныя, 
зу сім не ча ка ныя гос ці. Пом ню, я та ды 
толь кі па чы наў сваю пра цу, гар цэ раў 

з фо та ка ме ра мі і смар т фо на мі на кі ра ва
ны мі на мя не. На ве даў ся гур ток праг ных 
ве даў дзя цей. Здо ра ва я та ды на па ло хаў
ся. Я быў зу сім не пад рых та ва ны на та кую 
суст рэ чу. Ні ко лі ра ней не ўглыб ляў ся 
ў гі сто рыю Кры нак. Але вы ву чыў я, ха ця б 
для сту дэн таў, якія з’яз джа юць да мя не 
з роз ных кут коў Поль ш чы. У се зо не ту ры
стаў са праў ды шмат, быц цам у са праўд
ным цэн т ры ін фар ма цыі.

— Ве даю што ап ра ча ўпа рад ка-
ван ня і ап ра цоў кі кніж ных ка та-
ло гаў зна хо дзіш час на ін шыя 
фор мы дзей нас ці.
— Вось ра зам з мяс цо вым дзі ця чым сад
ком неў за ба ве па чы на ем цыкл лі та ра тур
нама стац кіх су стрэч.

— Суп ра цоў ні ча еш так са ма 
з жа но чым фон дам „Торг крэ а-
тыў нас ці” з Ла піч.
— Ла дзі лі яны тут свае май старкла сы па 
ру ка дзел лі. Ця пер хо чам су поль на пе раў
т ва рыць ад ну з біб лі я тэч ных за лаў у не вя
лі кі кі на тэ атр. Ду ма ем пра рэ гу ляр ныя кі
на се ан сы. А з мяс цо вым до мам куль ту ры 
ар га ні зу ем дэк ла ма тар скія кон кур сы для 
дзя цей.

— Вя дзеш тут бяс п лат ныя ўро кі 
іг ры на гі та ры. Іг ра еш у крын-
скіх „Ло та сах” і „За ран цы”. Га-
во ра чы пра апош ні ка лек тыў, 
гэ та Твая пер шая су стрэ ча 
з бе ла ру скай пес няй.
— Што ці ка ва, ха ця з ма ім ве дан нем 
бе ла ру скай мо вы вель мі кеп ска, я ра зу
мею га лоў ны сэнс пе сень. Ра ней я іг раў 
моц ную, аг рэ сіў ную му зы ку, ця пер па ці ху 
ўва хо джу ў но вы му зыч ны клі мат. Са мым 
важ ным для мя не з’яў ля ец ца пра цэс су
поль на га му зы ка ван ня. У „За ран цы” ба чу 
вя лі кі па тэн цы ял. Ду маю, што ўсё яш чэ 
на пе ра дзе. Неў за ба ве сам ста ну баць
кам. Спа дзя ю ся, што наш ка лек тыў з ча
сам па шы рыц ца.

vГу та ры ла Іа ан на ЧА БАН

З крын скай біб лі я тэ кі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 21-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” 
да 29 мая 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Адказ на за гад кі № 17-16: зубр.
Уз на га ро ды, нак лей кі з раз на від ны мі ма ты ва мі, 

вый г ра лі: Ку ба Га лён ка з НШ свсв.Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку, Кар нэ лія Ба рэч ка з На раў кі, На тал ля Рук-
ша з Ба бік, На тал ля Ні ка нюк з Арэш ка ва. Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

 Лаўр
Лаў ро вы ліст у суп
да буль бы і да круп,
лаў ро вы ліст у вя нец —
за вяр шыць уда лы ка нец.
Стро іў ке са раў га ло вы
дух мя ны вя нок лаў ро вы,
пе ра мож ца ву і май ст ро ву...
Над мо рам Між зем ным
па ха цеў так пры ем на,
што не толь кі для сла вы
бра лі га лін ку, й для стра вы
люд про сты, але й пат ры кіі
той ліст і плод не вя лі кі,
лаў ро вы чор нень кі ба бок
кі да лі са бе ў гар ш чок.
І ця пер нам сма куе ба бок!
І ля куе лаў ро вы лі сток.
На ліст ку ў пас це лі зас ні:
пры ня се та бе доб рыя сны.
Або Даф на за бя жыць у твой сон,
ка лі гнаў ся за ёй Апа лон,
што ў лаў ро вае
змя ні ла ся дрэ ва.
За ка лы ша твой сон
сва ім спе вам...

Ледзь вяс на са два ра — 
Едзе, абаг наў шы май,
Там свет лая па ра.
А якая — ад га дай! 
Л...
  

(У. Мац ве ен ка)

— Ці гэ та не бы ло са мае леп шае вы-
ступ лен не?! — не ха ва ю чы го на ру пы тае 
ры та рыч на па ні Іа ан на Паў лю чук.

У ад каз з бо ку пуб лі кі грым ну ла бу ра 
воп ле скаў.

— Ці гэ та які школь ны рок-гурт? — 
пы та ем. — Бо так пра спя ва лі «Тры ча ра-
па хі», што аж но дым пай шоў!

Аказ ва ец ца, што не, тут звы чай ны шо-
сты клас. Кож ны клас меў аба вя зак неш-
та пад рых та ваць на свя та. І вось, яны 
па ду ма лі пра гурт «Н.Р.М.» і пес ню «Тры 
ча ра па хі». Як не ці ка ва, пад рых та ваў іх 
вы ха ва цель, у пры ват нас ці на стаў нік ін-
фар ма ты кі. Спя ва лі ўсе, на ват тыя, што 
не вы ву ча юць мо вы. У гэ ты клас як раз 
хо дзіць сын спа да ры ні Іа ан ны. Са ма яна 
ро дам з Аў гу сто ва што на Су валь ш чы не. 
Яе сын і дач ка ад па чат ку вы ву ча юць бе-
ла ру скую мо ву:

— Dzie ci ko cha ją na u czy ciel ki ję zy ka bia-
ło ru skie go, — ка жа, — na sze pa nie oda da ją 
іm ca łe ser ce. 

Школь нае «Свя та бе ла ру скай куль ту-
ры», якое ўжо чац вёр ты раз на ла дзі лі 
ў гай наў скай «шас цёр цы», на па мі на ла 
вяс но вы кар на вал. Яго ды на мі ка, ка ля ро-
васць і ін тэн сіў насць про ста аша лам ля лі. 
У гэ ты раз свя та ме ла між на род ны, то-
бок, поль ска-бе ла ру скі ха рак тар. У гос-
ці пры е ха лі вуч ні і на стаў ні кі Ся рэд няй 
шко лы № 9 з Брэ ста. Ся род гас цей мы 
пры кме ці лі пад вой ную фі на ліст ку дзі ця-

Вя сё лая пят ні ца 13 мая ў Гай наў цы!

ча га між на род на га кон кур су Еў ра ба чан-
ня. Мо ва пра Ан ге лі ну Пі пер. Ан ге лі на, 
хоць вы сту па ла ўжо ў Маск ве, Сан-Рэ ма 
і Мін ску, з за да валь нен нем вы сту пі ла на 
школь ным гай наў скім свя це. Яна як раз 
ву ча ні ца 10 кла са Брэс ц кай ся рэд няй 
шко лы № 9. Што хо ча ска заць пра свае 
пос пе хі? Ня даў на на Дзень пе ра мо гі яе 
вы ка нан не мі лі тар най пес ні «Тры тан кі-
сты» бы ло ад чы не на больш за мі льён ра-
зоў (зной дзе це яе пад ло зун гам An ge li na 
Pip per на You Tu be). Пы та ем у пры га жу ні 
ад куль у яе та кое ары гі наль нае проз віш-
ча.

— Мой баць ка на ра дзіў ся на Каў ка зе,  
а ма ма ад Брэ ста, бе ла ру ска. Уся на ша 
сям’я та кая «эст рад ная», — да дае спя вач-
ка. — Мой брат тан чыць у ка лек ты ве «Ра-
дасць».

А ці ці ка ва ёй вы сту паць на школь-
ным ме ра пры ем стве?

— Нар маль на! — ка жа Ан ге лі на.
Дам’ ян Га лён ка ра зам з сяб ра мі біў 

моц нае бра ва для Ан ге лі ны. Сам так са ма 
вы сту піў на сцэ не. Ра зам з сяб ра мі-ад нак-
лас ні ка мі грым ну лі «Ка сіў Ясь ка ню шы-
ну». У сло вах ад чу ваў ся муж чын скі го-
нар. І тое, што спа да ба ла ся нам — хла пец 

га ва рыў на пры го жай бе ла ру скай мо ве.
У гэ тым пла не па ка за лі ся бе дзяў ча-

ты з Арэш ка ва. Пры е ха лі па сяб роў скай 
лі ніі. Спя ва лі і тан чы лі, а га лоў нае — па-
гля дзе лі як гу ля юць гай наў скія і брэс ц-
кія ад на год кі. Якая ча кае іх на ступ ная 
бе ла ру ская ім п рэ за?

— Хут ка Свя та Ма ці, — ка жа Мал га-
жа та Га лён ка, лаў рэ ат ка пер ша га мес ца 
ў «Бе ла ру скай га вэн дзе». — Та му мы рых-
ту ем вы ступ лен ні. А пас ля па е дзем шко-
лай на эк скур сію аж но ў Віль ню.

Гай наў скае «Свя та бе ла ру скай куль ту-
ры» ад бы ва ла ся на не каль кіх уз роў нях. 
Дзень з вы ступ лен ня мі па пя рэ дзі лі фа-
та гра фіч ны, ма стац кі і лі та ра тур ны кон-
кур сы пад ад ным ло зун гам «Што та кое 
Баць каў ш чы на?». Плён прэ зен та ваў ся на 
ад мыс ло вых стэн дах, якія пас ля на ве да-
юць яш чэ Гай наў скі бе ла ру скі му зей. На 
свя це так са ма прэ зен та ва лі ся эт ніч ныя 
тка ні ны і ка ра ваі. У ма ста цтве аб ра да ва-
га пе чы ва Гай наў ку мож на наз ваць лі да-
рам. З ад на го пя та га кла са дзе ці пры нес лі 
аж но пяць роз ных ка ра ва яў. Ад ны бы лі 
пры бра ны па-вя сель на му, ін шыя ўяў ля-
лі са бой юр’ еў скі ка ра вай, з які мі на шы 
прод кі ха дзі лі гас ця ваць у по ле.

Трэ ба да даць, што моз гам і вя ду чы мі 
ме ра пры ем ства бы лі на стаў ні цы бе ла ру-
скай мо вы Люд мі ла Гры га рук і Бэ а та Кен-
дысь.

— Рых та ва лі ся амаль па ло ву го да, 
— ка жа спа да ры ня Люд мі ла. — Ча ста 
ся дзе лі ад сё май да пя тай га дзі ны. Усе да-
па ма га лі, на стаў ні кі ў па а соб ных кла сах, 
на шы цу доў ныя баць кі, но вая па ні ды-
рэк тар Ба жэ на Мар ке віч. Ці та кое свя та 
мя няе неш та ў жыц ці шко лы?

— На што дзень не ад чу ва ец ца, што 
бе ла ру ская мо ва важ ная, — ка жа на стаў-
ні ца, — ад нак ка лі ста вім пе рад са бой 
вык лі кі і су поль на пра цу ем, бе ла ру ская 
спра ва жы ве, ідзе на пе рад. Для нас ці ка-
ва на ве даць сяб роў у Бе ла ру сі.

У час, ка лі мы раз маў ля лі пра ар га ні-
за цый ныя кло па ты, да нас пад бег лі ра-
дас ныя дзяў чат кі з гім на зіі. Ім да ру чы лі 
апе ка вац ца сяб ра мі з Брэ ста. Дзяў ча ты 
наб лі зі лі ся да на стаў ні цы, каб ска заць ёй 
адно:

— Po szę pa nią, oni są nap raw dę faj ni!
У гэ тым ад чу ва ла ся па дзя ка і ра дасць 

ад бе ла ру ска га свя та.
ЗОР КА 

фо та Ган ны Кан д ра цюк

Вя сё лая пят ні ца 13 мая ў Гай наў цы!Вя сё лая пят ні ца 13 мая ў Гай наў цы!

Ан ге лі на Пі пер
«Аксамігны летні вечар» 
у выкананні школьнага аркестра
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Вершы Віктара 

Шведа

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

Ад каз на кры жа ван ку № 17:
Кра са, ды ры жор, хор, на га, эра, ткач, 

рэ, ры нак, па лат ка. Кан цэрт, слых, рот, 
цырк, ара, пон чык, ма ра, на, цы ган ка.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра-
лі Юсты на Ба ку мен ка, Шы ман Іва но віч 
з НШ свсв. КіМ у Бе ла сто ку, Са ра Скаў-
рон ская з Бе ла сто ка, Бэ а та Ці люль ка 
з Ба бік, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Маг да ле на Стоц кая, Кор нэ лія 
Ба рэч ка з На раў кі, Ігар Кар даш, Мі хал 
Та па лян скі, Ты мэк Пет ру чук з Нар вы. 
Він шу ем!

Кі тай скі 
бам бук
Ка лі пры да па мо зе рук
Кі тай скі са дзіц ца бам бук,
Праз пяць га доў ён ля ся ліб
Рас це не ўверх, ды толь кі ўглыб.

Ха це ла ся б каб прый шоў час
Каб бам бук той рос і ў нас.
Каб праз жыц ця люд ско га дні
На шы ўзмац няў тут ка ра ні.

Раз мо ва 
з ле ка рам
Аб с ле да ваў хво ра га ле кар
І пры пі саў яму ле кі.
За пы таў ся няйна чай:
— Ці ма еш ся дзя чую пра цу?

— Наз ваць яе мож на роз на,—
Ска заў па цы ент ас ця рож на.—
У пра цы — мая на дзея,
Пра цую я жа ке ям.

Ìàð ö³í ëþ á³¢ ³ã ðàöü 
ó ôóò áîë. Õà öå¢ ñòàöü ëå-
êà ðàì äç³ öÿ ÷ûõ õâà ðîá. 
Âó ÷û¢ ñÿ äîá ðà ³ ïà ìà ãà¢ 
³í øûì.
Àä íîé ÷û íà ¢ðî êó ã³ ñòî-

ðû³ ̧ í ñàì ëå¢. Ó øêî ëó ïàê-
ë³ êà ë³ áàöü êî¢ ³ âûç âà ë³ 
ñêî ðóþ äà ïà ìî ãó. Ó áàëü í³-
öû áû¢ ïà ñòà¢ ëå íû ñòðàø íû 
äû ÿã íàç: ëåé êå ì³ÿ.
Óñå áû ë³ ¢ øî êó. Øêà äà-

âà ë³ ìû ñÿá ðà ³ æà äà ë³, 
êàá ïàï ðà â³¢ ñÿ.
Ìàð ö³ íà ëÿ ÷û ë³ ¢ Áå ëà-

ñòî êó. Áàöü ê³ ³ äçÿ äû øòî-
äç¸í íà åç äç³ ë³ äà ÿãî. Ìû 
¢ øêî ëå çëà äç³ ë³ ê³ð ìàø, 
êàá ô³ íàí ñà âà äà ïà ìà ÷û 
áàöü êàì ñÿá ðà. Ïðà äà âà-
ë³ êà ëÿ ðî âûÿ ïàø òî¢ ê³, 
ÿê³ÿ çðà á³ ë³ ñà ì³. Êóï ëÿ-

ë³ ãý òûÿ ïàø òî¢ ê³ âó÷ í³ 
³ íà ñòà¢ í³ ê³. Ñà áðà ë³ ìû 
áîëüø çà äçâå òû ñÿ ÷û çëî-
òûõ ³ ¢ñå ãðî øû àä äà ë³ 
áàöü êàì Ìàð ö³ íà. ßíû âåëü-
ì³ ¢öå øû ë³ ñÿ ³ ñà ñëÿ çà ì³ 
¢ âà ÷àõ íàì äçÿ êà âà ë³.
Àä íîé ÷û Ìàð ö³í ïðû å õà¢ 

íà ïðî ïóñê. Ìû ïàé ø ë³ ÿãî 
íà âå äàöü. Çíî¢ óñå áû ë³ 
¢ øî êó. Ãý òà íå áû¢ òîé 
ñà ìû Ìàð ö³í, ÿêî ãà ìû ïà-
ìÿ òà ë³. Ãý òà áû¢ öÿæ êà 
õâî ðû õëîïåö. ¨í áû¢ áëåä-
íû, áåç âà ëîñ ³ âåëü ì³ 
ñóì íû.
Ìû ðà ñêàç âà ë³ Ìàð ö³ íó, 

øòî àä áû âà åö öà ¢ øêî ëå. 
À ¸í ðà ñêàç âà¢, êîëü ê³ 
õâî ðûõ äçÿ öåé ó áàëü í³ öû, 
³ êîëü ê³ ç ³õ óæî ïà ìåð-
ëà. Ïàñ ëÿ òðîõ ãà äç³í ìû 
ðàç â³ òà ë³ ñÿ ç ñÿá ðàì. Áû-
ëî íàì âåëü ì³ ñóì íà, øòî 
íå çìî æàì ÿìó ïà ìàã ÷û.
Áîëüø ìû ¢æî íå ¢áà ÷û ë³ 

Ìàð ö³ íà. Ïà ì¸ð ó áàëü í³ öû 
ïðàç ìå ñÿö.
Íà ïà õà âàí í³ êà ëå ã³ ìû 

¢ñå ïëà êà ë³.
Áû âàé, Ìàð ö³í! Í³ êî ë³ 

öÿ áå íå çà áó äçåì!
Äû ÿ íà ÞÐ ×ÓÊ

ÏØ ¹ 6 ó Ãàé íà¢ öû

Áû âàé, Ìàð ö³í! Пат ры цыя СА КА ЛОЎ СКАЯ
ПШ у Мі ха ло ве

Зу бы
Мы мы ем зуб кі, 

каб яны бы лі зда ро выя,

Зда ро выя бу дуць, 

вы гля даць як но выя.

Не бу дзеш іх губ ляць,

Ка лі бу дзеш аб іх дбаць!

Маг да лі на ЛЯ СО ТА
ПШ у На раў цы

Ка ля ро выя 
алоў кі
Вазь му ў ру кі 

ка ля ро выя алоў кі
І цу доў ны свет на ры сую,
Дзе не бу дзе няш час цяў, 

хва роб,
Усе бу дуць шчас лі выя 

і вя сё лыя.
Та кі свет я ха чу каб быў,
Але без ка ля ро вых 

алоў каў.

На тал ля ПАЎ ЛОЎ СКАЯ
ПШ імя Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку

Ка шыд ла
Ка шыд ла дур ная
Вы со кая як ве жа
Тоў стая як слон
Брыд кая як ноч
Ніх то яе не лю біць
Яна заў сё ды вя сё лая

Шасцікласнікі пасля 
бравурнага выступлення

За момант гімназісткі пойдуць танцаваць

Las

Wiek

Dwa

Wdowiec

Jak
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На вы шэй шы, чым у па пя рэд ніх га дах уз ро вень 
вы сту па ю чых ха роў, іх раз на род насць, а так-

са ма на вя лі кую коль касць дзе так, мо ла дзі і ака дэ міч-
ных ха роў на юбі лей ным ХХХV Між на род ным фе сты-
ва лі «Гай наў скія дні цар коў най му зы кі» звяр нуў ува гу 
яго ды рэк тар міт ра фор ны про та і е рэй Мі ха іл Не гя рэ-
віч, на ста я цель Свя та-Тро іц ка га пры хо да ў Гай наў цы. 
Пад час інаў гу ра цыі гай наў ска га фе сты ва лю зай маль-
на вы сту піў лаў рэ ат Гран-пры 2014 го да — хор Ма-
скоў скай дзяр жаў най му зыч най кан сер ва то рыі імя 
Пят ра Чай коў ска га. Вы со кі ўзро вень цар коў на га спе-
ву зап рэ зен та ва лі так са ма мно гія кан кур сан ты сё лет-
ня га фе сты ва лю, які з 9 па 14 мая з бла гас ла вен ства 
міт ра па лі та Са вы і пад га на ро вым пат ра на там прэ зі-
дэн та РП Ан джэя Ду ды пра хо дзіў у Свя та-Тро іц кім са-
бо ры ў Гай наў цы і за вяр шыў ся га ла-кан цэр там з удзе-
лам фе сты валь ных пе ра мож цаў. Дру гі га ла-кан цэрт 
ад быў ся ў Агія-Са фій скай цар к ве ў Бе ла сто ку.

ка ля 700 ха ры стаў з Поль ш чы, Бе ла ру сі, 
Ук ра і ны, Ра сіі, Ру мы ніі, Лат віі і Гру зіі. З Бе
ла ру сі пры е ха ла 6 ха роў. Суп ра ва джаль
ныя ме ра пры ем ствы ад бы лі ся ў Вар ша ве, 
Эл ку і мно гіх мяс цо вас цях Бе ла сточ чы ны, 
пад час якіх пуб лі цы прэ зен та ва ла ся цар
коў ная і на род ная му зы ка ў вы ка нан ні 
ўдзель ні каў фе сты ва лю. Вя лі кім і ці ка вым 
фе сты валь ным ме рап ры ем ствам быў 
пле нэр ны кан цэрт свец кай му зы кі «Фаль к
лор ная бя се да», пад час яко га ў Ася род ку 
ляс ной аду ка цыі «Яге лон скае» ка ля Бе ла
ве жы вы сту пі лі ха ры з роз ных кра ін.

У гэ тым го дзе пад час кон кур с ных слу
хан няў у ка тэ го рыі ака дэ міч ных ха роў 
мно га вы ка наў цаў зап рэ зен та ва ла ся на 
вы со кім уз роў ні. Уда ла вы сту піў хор «По лі
фа нія» По лі тэх ніч на га ін сты ту та ў Бе ла сто
ку, якім кі руе Ка ця ры на Жам чуж ні ка ва.

— Му зыч ную вы шэй шую аду ка цыю я ат
ры ма ла ў Мін ску, дзе пра жы ва ла з баць ка
мі. Пе ра е хаў шы на ву чо бу ў Бе ла сток, бы
ла ды ры жо рам пры хад ско га хо ру ў Агія
Са фій скай цар к ве ў Бе ла сто ку, а пас ля 
за пра па на ва лі мне быць ды ры жо рам хо ру 
«По лі фа нія», з якім за раз пра цую. У сту
дзе ні гэ та га го да пры хо ры «По лі фа нія» 
я ар га ні за ва ла дзі ця чама ла дзёж ны хор, 
які сён ня так са ма вы сту пае, — ска за ла Ка
ця ры на Жам чуж ні ка ва.

Зай маль на зап рэ зен та ва лі ся пад час 
фе сты ва лю ака дэ міч ны хор сту дэн таў 
Хар каў скай дзяр жаў най ака дэ міі куль ту ры 
(Ук ра і на), які зда быў Гранпры; ка мер ны 
хор Дзяр жаў най фі лар мо ніі ў Аст ра ха ні 
(Ра сія), які за няў пер шае мес ца; ка мер ны 
хор «Бла га вест» з Ры гі (Лат вія), яко му ка мі
сія так са ма прыз на чы ла пер шае мес ца.

— Мы вель мі ра ды, што ат ры ма лі Гран
пры фе сты ва лю. Пры е ха лі мы з но вы мі 
тво ра мі ду хоў най му зы кі, якія спе цы яль на 
па даб ра лі для гэ та га фе сты ва лю, — ска
заў Вя ча слаў Бой ка, ды ры жор Ака дэ міч на
га хо ру сту дэн таў Хар каў скай дзяр жаў най 
ака дэ міі куль ту ры.

Дру го га мес ца ка мі сія не пры су дзі ла, 
а трэ ція раў нап раў ныя мес цы ў гэ тай ка
тэ го рыі за ня лі ака дэ міч ны хор «Юність» 
з мяс цо вас ці Су мы (Ук ра і на) і ма ла дзёж ны 
хор «Віс сон» з Мін ска (Бе ла русь), якія за ці
ка ві лі пуб лі ку рэ пер ту а рам і зап рэ зен та ва
лі ся на вы со кім уз роў ні.

— Не каль кі га доў на зад наш хор за няў 
дру гое мес ца пад час фе сты ва лю «Ма гут
ны Бо жа» ў Ма гі лё ве і трэ цяе мес ца на 
фе сты ва лі «Ка лож скі Бла га вест» у Грод
не. У на шым рэ пер ту а ры мно га цар коў най 
му зы кі, якую вы кон ва ем по бач бе ла ру скай 
на род най му зы кі і ін шых тво раў, — за я ві ла 
ды ры жор хо ру «Віс сон» з Мін ска Алё на 
Вы соц кая.

У ка тэ го рыі ін шых ха роў пер шае мес ца 
за няў ва каль ны ка лек тыў «Пак роў» з Кі
е ва (Ук ра і на), а дру гое мес ца — квін тэт 
«Доў гі ве чар» з Гай наў кі, які паў стаў на 
ас но ве ха ры стаў ма ла дзёж на га хо ру Свя
таТро іц ка га пры хо да ў Гай наў цы.

— Ін с пі ра цы яй для зас на ван ня на ша га 
квін тэ та быў ме на ві та фе сты валь, бо мы 

ўсе — лю бі це лі цар коў най му зы кі. Ад нак 
ах вот на вы кон ва ем так са ма сла вян скія на
род ныя пес ні, — ска заў ды ры жор квін тэ та 
«Доў гі ве чар» Ка міль Ва сі люк.

На трэ цім мес цы апы нуў ся хор ду ха вен
ства Бе ла стоц каГдань скай епар хіі, які 
быў вы со ка ацэ не ны так са ма пуб лі кай. 
Ці ка ва і не стан дар т на зап рэ зен та ваў ся хор 
«Фэр хі са» з Тбі лі сі (Гру зія), які вы кон вае 
гру зін скую на род ную і цар коў ную му зы ку 
і ат ры маў спе цы яль ную ўзна га ро ду ў ка тэ
го рыі ін шых ха роў. У ка тэ го рыі дзі ця чама
ла дзёж ных ха роў пер ша га мес ца ка мі сія 
не пры су дзі ла, а дру гое мес ца за няў хор 
«Can tus» з Маск вы (Ра сія), у якім ці ка ва вы
сту пі лі хлоп цы ў школь ным уз рос це. Раў нап
раў ныя трэ ція мес цы ка мі сія прыз на чы ла 
дзі ця чама ла дзёж на му хо ру «Бла га вест» 
ня дзель най шко лы Са бо ра св. Сі мя о на 
Слуп ні ка ў Брэс це (Бе ла русь) і рэп рэ зен та
цый на му хо ру «Ку па лін ка» Дзі ця чай шко лы 
ма ста цтва ў Коб ры не (Бе ла русь).

— Мы на фе сты ва лі вы сту па ем пер шы 
раз. У нас спя ва юць вуч ні і на стаў ні кі на
шай шко лы, а ў на шым рэ пер ту а ры перш 
за ўсё свец кія тво ры, — га ва ры ла Ала 
Прый ма чук, ды ры жор хо ру «Ку па лін ка».

Ся род га рад скіх пры хад скіх ха роў, якія 
ма лі тоў на зап рэ зен та ва лі ся ў Гай наў цы, 
пер шае мес ца за няў хор «Alet he ia» Пет
раПаў лаў ска га пры хо да ў Ясах (Ру мы нія), 
а дру гое мес ца за няў хор Пак роў скай 
ка фед ры ў Грод не (Бе ла русь). Ка мі сія 
пры су дзі ла так са ма тры трэ ція мес цы, якія 
за ня лі ка фед раль ны хор Свя таТро іц ка га 
са бо ра ў Гай наў цы, хор Уваск рэ сен ска га 
са бо ра ў Брэс це (Бе ла русь) і хор Ге ор гі еў
ска га пры хо да ў Бе ла сто ку, а вы лу чэн не 
ат ры маў, між ін шым, хор Пры хо да На ра
джэн ня св. Іа а на Хрыс ці це ля ў Гай наў цы.

— Дзя ку ю чы шмат лі кім рэ пе ты цы ям, 
якія што год ад бы ва юц ца пе рад фе сты
ва лем, мы па вы ша ем уз ро вень спе ву, 
а пад час кон кур с на га вы сту пу зда бы ва ем 
да дат ко вы во пыт. Спя ван не пад час фе сты

ХХХV Гай наў скія дні цар коў най му зы кі

ва лю гэ та для нас перш за ўсё ма літ ва, 
— за я ві ла ма ла дая ха рыст ка з гай наў ска
га са бо ра.

Ці ка ва спя ваў хор Пра чыс цен ска га пры
хо да ў Бель скуПад ляш скім, ды ры жо рам 
яко га з’яў ля ец ца Мар та Зін ке віч. У кан цы 
вы сту пу ра зам з хо рам спя ваў бе ла ру скі 
ка лек тыў «Руч ні чок» з бель скай «трой кі», 
які вя дзе Іа ан на Хіль ке віч. Уда ла зап рэ зен
та ва лі цар коў ную му зы ку так са ма ха ры 
пра ва слаў ных вя ско вых пры хо даў. У ка тэ
го рыі вя ско вых ха роў ка мі сія не пры су дзі
ла пер ша га мес ца, а дру гое мес ца за ня лі 
ха ры «Ак сі ос» з вё скі Сын ко ві чы ў Бе ла ру
сі і «Гар монь» з пры хо да ў Ла сін цы. Трэ ція 
мес цы за ня лі пры хад скія ха ры з Но ва га 
Бе ра зо ва і Ор лі, а вы лу чэн не ат ры маў хор 
са Шчы тоў.

— Мы ста вім перш за ўсё на ма літ ву 
і спя ва ем па вод ле сва іх маг чы мас цей. Пра
во дзя чы рэ пе ты цыі і рых ту ю чы ся да вы сту
паў, мы па вы ша ем уз ро вень цар коў на га 
спе ву, пра што па він ны так са ма дбаць 
пад час ба га служ баў, — га ва рыў ды ры жор 
ар лян ска га хо ру Дзміт ры Мар ты но віч.

— Я ра ды сён няш ня му вы сту пу. У апош
нім го дзе ў на шым хо ры, якім кі руе Ва лян
ці на Рад чук, ста лі спя ваць 5 но вых асоб, 
але ён аба пі ра ец ца на ха ры стах, якія 
здаў на спя ва юць на на шых ба гас луж бах, 
— ска заў про та і е рэй Іа ан Ка зі мі рук, на ста
я цель Уваз ня сен ска га пры хо да ў Но вым 
Бе ра зо ве.

Хор «Гар монь» з Ла сін кі, які ўда ла 
вы сту пае так са ма на свец кіх ме ра пры ем
ствах і ў якім спя ва юць перш за ўсё ма ла
дыя асо бы, зап рэ зен та ваў ся да стой на. 
Част ка ха ры стаў жы ве ў Гай наў цы і та му 
пад час ба га служ баў у цар к ве спя ва юць 
так са ма ста рэй шыя асо бы. Ды ры жор Ма
рыя Паш ко ўмее пад рых та ваць да спе ву 
пад час ба га служ баў, да вы сту паў на фе
сты ва лі цар коў най му зы кі і ў час свец кіх 
ме ра пры ем стваў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

— Рас па чы на ю чы фе сты валь, мы 
інаў гу ру ем мі стыч ную лі тур гію, бо цар коў
ны спеў — гэ та са мая цу доў ная фор ма 
ду хо вай ра дас ці, якую ча ла век мо жа вы
я віць. Злу чае ён ча ла ве ка з яго Твор цам 
— Бо гам... Я ра ду ю ся, што ў нас та кая 
вя лі кая за ці каў ле насць фе сты ва лем. А так 
шмат лі кую пры сут насць на інаў гу ра цыі 
і кон кур с ных слу хан нях ус п ры маю як вя лі
кую пра гу чэр паць з кры ні цы Бо жа га да ру, 
якім з’яў ля ец ца ўсхва лен не Твор цы праз 
пас рэд ні цтва цар коў на га спе ву, — ска заў 
міт ра па літ Са ва пад час інаў гу ра цыі фе сты
ва лю.

Ксёндз Ра ман Паў ляс з Еван ге ліц ка
Аў г с бур ска га кас цё ла ўру чыў міт ра па лі ту 
Са ве Ор дэн «Ec ce Ho mo» за ах вя ра ван не 
свай го жыц ця Бо гу, лю дзям і за свед чан не 
ве ры. Пад час фе сты ва лю бы лі так са ма 
ўру ча ны ўзна га ро ды імя кня зя Кан стан ці на 
Аст рож ска га.

— Гай наў скі фе сты валь цар коў най 
му зы кі — ад но з са мых важ ных куль тур
ных зда рэн няў у на шым рэ гі ё не, — ска
жа пад час га лакан цэр та ды рэк тар 
дэ пар та мен та куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны Мар шал коў скай уп ра вы ў Бе ла
сто ку Ана толь Вап, які ра зам з ды рэк тар 
дэ пар та мен та раз віц ця сель скіх аб ша раў 
Аль ж бе тай Фі лі по віч уру чыць па мят ныя 
гра вер то ны ар га ні за та рам Між на род на га 
фе сты ва лю «Гай наў скія дні цар коў най 
му зы кі» — яго ды рэк та ру ай цу Мі ха і лу Не
гя рэ ві чу і стар шы ні Аб’ яд нан ня «Лю бі це лі 
цар коў най му зы кі», бы ло му гай наў ска му 
бур га міст ру Ана то лю Ах ры цю ку.

— Гай наў скі фе сты валь урос у тра ды
цыю і гі сто рыю го ра да, ста но вя чы ся сво е
а саб лі вым свя там, мес цам су стрэ чы роз
ных куль тур і тра ды цый, аб ме ну во пы там, 
за вяз ван ня сяб роў ства і су пра цоў ні цтва, 
— за я віў ды рэк тар фе сты ва лю міт ра фор
ны про та і е рэй Мі ха іл Не гя рэ віч.

Бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак звяр
нуў ува гу на пат ра на ты прэ зі дэн таў РП 
Аляк сан д ра Квас неў ска га, Бра ніс ла ва 
Ка ма роў ска га і Ан джэя Ду ды, пад які мі 
пра хо дзі лі гай наў скія фе сты ва лі. Пад час 
інаў гу ра цый на га кан цэр та і га лакан цэр та 
ў гай наў скім са бо ры пры сут ні ча лі шмат лі
кія гос ці, у тым лі ку пра ва слаў ны ар ды на
рый Вой ска Поль ска га епі скап ся мя тыц кі 
Ге ор гій з пра вас лаў ным ду ха вен ствам, 
ар ды на рый Дра гі чын скай епар хіі Рым ска
ка та ліц ка га кас цё ла епі скап Та дэ вуш Пі
кус з ка та ліц кім ду ха вен ствам, пад ляш скі 
ва я во да Баг дан Паш коў скі, ві цэмар ша лак 
Пад ляш ска га ва я вод ства Ма цей Жыў на, 
па сол Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Поль ш чы 
Аляк сандр Авяр’ я наў з дып ла ма та мі, бы лы 
прэм’ ермі ністр Вла дзі меж Ці ма шэ віч і не
ка то рыя пар ла мен та рыі, шмат лі кія са маў
ра даў цы. У час гай наў ска га фе сты ва лю, 
які ар га ні зу юць Гра мад скі ар га ні за цый ны 
ка мі тэт, Аб’ яд нан не «Лю бі це лі цар коў най 
му зы кі», Гай наў скі дом куль ту ры, Свя та
Тро іц кі пры ход у Гай наў цы і гай наў скае 
ад дзя лен не Бра цтва пра ва слаў най мо
ла дзі, вы сту пі ла 30 ха роў, у якіх спя ва ла 

 Ака дэ міч ны хор сту дэн таў Хар каў скай дзяр жаў най ака дэ міі куль ту ры ат ры маў Гран-пры

 Ма ла дзёж ны хор «Віс сон» з Мін ска (Бе ла русь) 



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА22.05.2016              № 2122.05.2016              № 21

Фонд імя кня зя Кан стан ці на 
Аст рож ска га і Уні вер сі тэт 
пра ва слаў най куль ту ры 
зла дзі лі 10 мая ў Бе ла сто ку 
суст рэ чу з лі ван скім ву чо-
ным Су хей лем Фа ра хам на 
тэ му бу ду чы ні хрыс ці ян ства 
на Бліз кім Ус хо дзе. Су хейль 
Фа рах з’яў ля ец ца пра фе са-
рам, м.інш., Ма скоў ска га 
ўні вер сі тэ та і ака дэ мі кам 
Ра сій скай ака дэ міі на вук, ён 
аў тар шмат лі кіх кніг; зай ма-
ец ца праб ле ма мі ды я ло гу 
куль тур і цы ві лі за цый.

Бліз кі Ус ход бліз кі нам не толь кі па най
мен ню, не толь кі ў маш та бах сён няш ніх 
ка му ні ка цый — ён бліз кі нам та му, што там 
за ра дзі лі ся ас но вы на шай цы ві лі за цыі. 
А за раз той рэ гі ён тры во жыць свет тэм па
мі чар го вай цы ві лі за цый най ды на мі кі. Тая 
шмат век тар ная ды на мі ка ня се ў са бе паг
ро зу больш за сты ла му на ва кол лю, асаб лі
ва ж Еў ро пе. Су фейль Фа рах свой да клад 
прыс вя ціў кан фе сій ным зме нам у бліз каў с
ход ніх кра і нах.

Да пры хо ду му суль ман ства на сель ні
цтва на тэ ры то рыі Сі рыі, Іра ка, Лі ва на ці 
Па лес ці ны бы ло поў нас цю хрыс ці ян скае, 
але з хо дам ча су гэ тая кан фе сія па сту
по ва са сту па ла но вай, му суль ман скай, 
рэ лі гій най плы ні. Што бы ло пры чы най та кіх 
змен? Не сум нен на, га лоў най трэ ба лі чыць 
на по ры стасць нось бі таў но вай рэ лі гіі, 
асаб лі ва ж яе тэ ак ра тыч ных дзяр жаў — ха
лі фа таў. Але, як ад зна чыў да клад чык, не 
без ві ны і са мі хрыс ці я не, якія ста лі пава ро
жа му ра скол вац ца на роз ныя плы ні. Гэ та 
не толь кі г.зв. вя лі кая схіз ма ці ра ней шыя 
ба гас лоў скія спрэч кі, але, для прык ла ду, 
і жор ст касць удзель ні каў сла ву тых ся рэд
ня веч ных кры жо вых па хо даў, у вы ні ку 
якой та маш нія хрыс ці я не ста лі ўця каць 
ад хрыс ці ян ства ў, ме на ві та, іс лам. І хі ба, 
як мне зда ец ца, на ме жа вых тэ ры то ры ях 
вы сту пае ней кая цы ві лі за цый ная на кі ра ва
насць, якая вык лі кае па сту по вую ды фу зію 
гра мад ства з ад ной су поль нас ці ў ін шую; 
прык ла даў гэ та га не трэ ба да лё ка шу каць 
— хо піць раз г ля нуц ца па Ту тэй шым Ус хо
дзе...

Не толь кі не а фі цтва спа ра дзі ла зме ну 
кан фе сій на га кра я ві ду Бліз ка га Ус хо ду. 
Вя лі кую ро лю ў гэ тай зме не сыг ра лі міг ра
цый ныя пра цэ сы, у якія ў апош ні час ук лю
чы лі ся асаб лі ва хрыс ці я не, вы яз джа ю чы 
ад туль у роз ныя нап рам кі: у Паў ноч ную 
і Ла цін скую Аме ры ку, Еў ро пу і Аў ст ра лію. 
Ма са вая эміг ра цыя хрыс ці ян з Бліз ка га 
Ус хо ду па ча ла ся два ста год дзі на зад. 
Гэ та бы лі лепш аду ка ва ныя лю дзі, якія ня
дрэн на ўла дзі лі ся ў но вых кра і нах. Шмат 
ся мей ні каў і Су хей ля Фа ра ха вы еха ла 
ў наз ва ных нап рам ках, у Бра зі лію, Мек сі
ку, Аў ст ра лію, Швей ца рыю, пра бі ва ю чы ся 
там у вер х нія слаі гра мад ства; у са мо га ж 
Су хей ля Фа ра ха ра сій скае гра ма дзян
ства. Ін шыя вы хад цы з Лі ва на дай шлі да 
дзяр жаў ных вяр хоў, у роз ны час зай ма
ю чы прэ зі дэн ц кія па са ды ў Да мі ні ка не, 

Ка лум біі, Эк ва до ры. А са мым све жым 
пры кла дам з’яў ля ец ца сын ма ра ніц кіх 
хрыс ці ян скіх лі ван скіх вы хад цаў Мі шэль 
Тэ мэр, які на днях за няў па са ду прэ зі дэн та 
най буй ней шай ла ці на а ме ры кан скай дзяр
жа вы, Бра зі ліі, у вы ні ку ім піч мен ту дэ ма кра
тыч на аб ра най на гэ ты пост Дыль мы Ру са
вай, дач кі бал гар ска га вы хад ца... Па кі да лі 
Бліз кі Ус ход аду ка ва ныя лю дзі, па кі да ю чы 
за са бою ма ла аду ка ва ную мо ладзь, мар
гі наль ныя слаі гра мад ства, якія не змаг лі 
пад мя ніць у куль тур най і эка на міч най 
сфе ры вы е хаў шых. Гэ та, у сваю чар гу, 
спа ра дзі ла шмат эка на міч ных і са цы яль
ных праб лем, ства ра ю чы спры яль ны грунт 
дэ ма го гіі і фун да мен та ліз му.

Хрыс ці я не па кі да юць Бліз кі Ус ход і як 
эка на міч ныя эміг ран ты, і як бе жан цы. Эка
на міч ная эміг ра цыя вы сту пае не толь кі на 
Бліз кім Ус хо дзе, яна і з Ту тэй ша га Ус хо ду 
выс мок т вае най больш пер с пек тыў ных 
лю дзей, так са ма па кі да ю чы пры хіль ні каў 
„про стых” ра шэн няў. Най больш тры вож
нае бе жан ства ад на сіл ля, вык лі ка на га 
рэ лі гій ным фа на тыз мам пры хіль ні каў г.зв. 
Іс лам скай дзяр жа вы Іра ка і Ле ван та (ІДІЛ). 
Асаб лі ва та му, што гэ тыя па дзеі ад бы ва юц
ца ў мес цы вы то каў хрыс ці ян ства...

Адзі най кра і най, дзе хрыс ці ян ства за ха
ва ла знач ную па зі цыю, з’яў ля ец ца Лі ван, 
дзе да па чат ку 1970х га доў хрыс ці я не 
са стаў ля лі боль шасць на сель ні цтва. Ця пе
раш нія ста ты сты кі па каз ва юць, што ў Лі ва
не хрыс ці ян 42 ад сот кі, апош нюю ж до лю 
на сель ні цтва гэ тай кра і ны са стаў ля юць 
му суль ма не. Кан фе сій ны воб лік Лі ва на 
мя ня ец ца, як аца ніў да клад чык, не ў леп
шы бок. Агуль ная коль касць хрыс ці ян на 
Бліз кім Ус хо дзе ся гае ка ля два нац ца ці 
мі льё наў ча ла век, якія га лоў ным чы нам 
на ся ля юць Егі пет і Лі ван. У Сі рыі іх ка ля 
дзе вя ці сот ты сяч ча ла век, у Іра ку па вод ле 
прыб ліз ных да дзе ных пра жы вае ка ля трох
сот пя ці дзе ся ці ты сяч хрыс ці ян, ха ця па вод
ле не ка то рых мер ка ван няў аста ло ся іх там 
ка ля ста пя ці дзе ся ці ты сяч; сам Су хейль 
Фа рах прыт рым лі ва ец ца пер шых лі каў, 
мяр ку ю чы, што ў Іра ку хрыс ці я не міг ра ва
лі ў ме жах кра і ны, вы бі ра ю чы там больш 

спа кой ныя мес цы жы хар ства... У Іар да ніі 
ка ля ста пя ці дзе ся ці ты сяч, на тэ ры то рыі 
Па лес цін скай Аў та но міі ка ля пя ці дзе ся ці 
ты сяч, у Із ра і лі ка ля ста двац ца ці ты сяч. 
У агуль нас ці за раз хрыс ці я не са стаў ля юць 
ка ля трохча ты рох ад сот каў на сель ні цтва 
ўся го араб ска га све ту. Яны роз ныя для 
роз ных кра ін: у Лі ва не гэ та 42%, у Сі рыі 
89%, у Егіп це 67%. У Сі рыі ў па чат ку ХХ 
ста год дзя хрыс ці я не скла да лі ка ля трэ ці 
на сель ні цтва. Най больш тра гіч най ака за
ла ся сі ту а цыя па лес цін скіх хрыс ці ян, якія 
ста лі ах вя ра мі за ход ніх і сі я ніс ц кіх пла наў. 
Да мо ман ту ма са вай іміг ра цыі яў рэ яў у Із
ра іль хрыс ці я не скла да лі ка ля двац ца ці 
ад сот каў на сель ні цтва гі ста рыч най Па лес
ці ны.

Ця пер ад ным з ас ноў ных фак та раў 
бе жан ства хрыс ці ян з Бліз ка га Ус хо ду 
з’яў ля ец ца ІДІЛ, які вар вар скі мі срод ка мі 
хо ча там зас на ваць іс лам скі ха лі фат. Бо 
„звы чай ная” эміг ра цыя гэ та по шу кі вы гад
ней ша га жыц ця; гэ та і вы езд на пра цу, гэ та 
і на ву чан не на За ха дзе, ка лі вы пуск ні кі 
на ву чаль ных уста ноў не хо чуць вяр тац ца. 
ІДІЛ жа ня се паг ро зу ўсім тым, якія не раз
дзя ля юць яго дог маў. Пры кла дам, пры Са
да ме Ху сей не, які быў па сут нас ці свец кім 
дык та та рам, у Іра ку пра жы ва ла ка ля двух 
мі льё наў хрыс ці ян, ка лі за раз іх там па 
край няй ме ры не больш 350 ты сяч. У Іра не 
аста ец ца іх ка ля 150 ты сяч, у Тур цыі — ка
ля пя ці дзе ся ці ты сяч...

У ма ім атэ і стыч ным да вед ні ку, вы да дзе
ным Маск вой у 1971 го дзе, пры во дзяц ца 
та кія лі кі: Тур цыя — менш 1% хрыс ці ян, 
Сі рыя — 14%, Лі ван — 52%, Ірак — 3%. 
Су час ныя ста ты сты кі, ха ця яны ўсе над та 
прыб ліз ныя, па каз ва юць ка таст ра фіч нае 
ска ра чэн не лі ку хрыс ці ян скіх вер ні каў на 
Бліз кім Ус хо дзе. У пра вя чых кру гах араб
скіх дзяр жаў гэ та вык лі кае на ват ці хае за
да валь нен не. Ха ця хрыс ці я не іг ра юць там 
істот ную ро лю ў эка но мі цы. Саў даў ская 
Ара вія прыз на чае аг ром ныя фі нан са выя 
срод кі дзе ля ства ран ня, не толь кі на Бліз
кім Ус хо дзе, але і ва ўсім све це, г.зв. іс лам
скіх цэн т раў, якія ў прын цы пе пра па ве ду
юць ва ха бізм, са мую фа на тыч ную плынь 

Бліз кі 
Ус ход 
яш чэ 
блі жэй шы

іс ла му. Ме на ві та з гэ та га кан сер ва тыз му, 
з гэ та га фа на тыз му і вы рас ла ІДІЛ. Вя лі кай 
праб ле май му суль ман ска га све ту з’яў ля
ец ца тое, што ён не хо ча шу каць агуль най 
мо вы з су час ным све там. Для іх пра ва ды
роў узо рам аста ец ца не бу ду чы ня, толь кі 
мі ну лае, яны аг ля да юц ца га лоў ным чы нам 
на зад, дзе яны зна хо дзяць дзяр жаў ны 
эта лон. Гэ тыя по гля ды раз дзя ля юць шы
ро кія ма сы на сель ні цтва. Хрыс ці ян скі свет 
зда ец ца заў ва жаць пат рэ бу адзін ства, 
пат рэ бу даць ад пор вар вар ству. У гэ тым 
ра кур се да клад чык пах ва ліў ра сій ска га 
прэ зі дэн та Ула дзі мі ра Пу ці на, які вый шаў 
з іні цы я ты вай ад бу да ваць усе зніш ча ныя 
там эк ст рэ мі ста мі пра ва слаў ныя цэр к вы. 
Шмат ап ты міз му ўно сіць і ня даў няя су стрэ
ча па пы Фран ціш ка і пат ры яр ха Кі ры ла. Ад
нак хрыс ці ян скія сцэ на рыі на бу ду чы ню на 
Бліз кім Ус хо дзе ў прын цы пе пе сі мі стыч ныя.

Му суль ман скія сем’і бяд ней шыя, у іх 
на ра джа ец ца мно га дзя цей і ў іх ня ма ўмоў 
для нар маль на га жыц ца, ква та ра ван ня, 
хар ча ван ня, на ву чан ня — для ўся го куль
тур на га пра цэ су. Яны жы вуць у пэў ным 
сэн се пры мі тыў на і на са джа юць пры мі
тыў ныя куль тур ныя ўзо ры, у тым лі ку яны 
на ват не ве да юць са мой сут нас ці іс ла му 
і тры ма юц ца га лоў ным чы нам тых яго па
ла жэн няў, якія спа ра джа юць уза ем ную 
ня на вісць — не ў на прам ку мі ру і ды я ло гу, 
а на ад ва рот. Ад ной з ас ноў ных пры чын 
кан ф лік ту на Бліз кім Ус хо дзе з’яў ля ец ца 
дэ маг ра фіч ны ўзрыў, на пры клад у Егіп це 
ця гам кож на га го да пры бы вае адзін мі льён 
на сель ні цтва, а ас ве та і ахо ва зда роўя 
сла быя — з гэ та га на ра джа ец ца гра мад
скі фер мент і фа на тызм. І гэ тых бед ных 
лю дзей лёг ка пры цяг нуць у фа на тыч ныя 
гру поў кі.

Ёсць і дру гі бок спра вы. Ас ноў ны мі ву чо
ны мі, якія на За ха дзе зай ма юц ца вы ву чэн
нем му суль ман скіх гра мад стваў з’яў ля юц
ца та маш нія ўсхо даз наў цы. Ад нак ім чу жы 
бліз каў с ход ні мен та лі тэт, бліз каў с ход ні лад 
жыц ця. Ка лі б яны яго ве да лі, та ды маг чы
ма, што інакш раз гор т ва лі ся б па лі тыч намі
лі тар ныя па дзеі на Бліз кім Ус хо дзе...

Зга да ла ся мне ў па чат ку, што вы то кі 
на шай цы ві лі за цыі на Бліз кім Ус хо дзе. 
І ад туль, ра зам з Біб лі яй, пры ван д ра ва лі 
да нас ра ска зы і пра Ва ві лон скую ве жу, 
і пра рай скае дрэ ва паз нан ня даб ра і зла. 
Мож на тыя сю жэ ты раз г ля даць лі та раль
на, а мож на і але га рыч на. Бо ж тое бу да
ван не ле ген дар най ве жы дзе ля ці ка вас ці, 
дзе ля та го, каб заг ля нуць у Не ба, гэ та ж 
тое са мае, што і пра ба ван не пла доў дрэ ва 
паз нан ня даб ра і зла. Бу даў ні кам ве жы Бог 
паб лы таў мо вы, але лю дзі ўпар та ле зуць 
на кас міч ныя граб лі. Лю дзі па бу да ва лі ўжо 
ін шыя іпа ста сі Ва ві лон скіх ве жаў, з якіх заг
ля да юць у тай ны су све ту. Гэ та, для прык ла
ду, атам ная фі зі ка ці хі мія, якія даз ва ля юць 
так са ма ат ры маць неб ла гія ка таст ро фы, 
ка лі імі ка ры стац ца ад па вед ным чы нам. Не 
інакш і з ба гас лоў ем — тут так са ма на род 
гор нец ца на сваю вер сію Ва ві лон скай ве
жы і та му на ро ду крыш ку блы та ец ца ў га
ла ве. Аку рат так, як, пры клад на, на Бліз кім 
Ус хо дзе. А, больш агуль на ка жу чы — не 
толь кі там.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

У га да ві ну за кан чэн ня Дру гой су свет
най вай ны на мо гіль ні ку сал дат Чыр во
най Ар міі ў Сед ль цах бы лі ўскла дзе ны 
квет кі і за па ле ны лам пад кі. Спа чы вае тут 
25 ты сяч са вец кіх ва ен ных роз ных на цы
я наль нас цей, у тым лі ку бе ла ру сы, якія 
за гі ну лі ў 19411944 га дах. Іх сем’і ча ста 
пры яз джа юць на ве даць ма гі лы, асаб лі ва 
ў маі. Ся род асоб, якія ўскла да лі квет кі 
ў га да ві ну за кан чэн ня вай ны, бы ла так са
ма сям’я Аль шэў скіх з Лі ды на Бе ла ру сі. 
На сяд лец кім мо гіль ні ку па ха ва ны, між 
ін шым, Мі кі та Яў ту ха віч Куз ло. Яго ўнук 
Сяр гей Аляк сан д ра віч Аль шэў скі ска заў 
«Ні ве», што ад 10 га доў, ка лі Поль скі 
чыр во ны крыж ука заў мес ца па ха ван ня 
яго на га дзе да, ста ра ец ца пры яз джаць 
у Сед ль цы на ват два ра зы ў год. Для яго 
пры езд гэ та не толь кі вы раз па мя ці аб 
за гі нуў шым прод ку, але і да ні на па ва гі 
тым, хто ад даў сваё жыц цё ў ба раць бе 
з фа шы ста мі. Праз сваю ах вя ру яны да лі 
шанц на мір нае жыц цё но вым па ка лен

ням. Як за я віў, яго вель мі хва лю юць спро
бы аб вер г нуць гі сто рыю і па дар ваць зна
чэн не выз ва лен ня сла вян скіх на ро даў 
ад фа шыс ц кай аку па цыі. У той жа час, 
ад нак, пад к рэс ліў, што ў Сед ль цах ён 
су стра ка ец ца з вя лі кай даб ры нёй, а сал
дац кі мо гіль нік, дзе па ха ва ны яго дзед, 
зна хо дзіц ца ў доб рым ста не, ві даць 
кло пат га рад скіх улад аб ут ры ман ні яго 
ў поў ным па рад ку. «Гэ та ра дуе і спры яе 

друж бе па між на шы мі на ро да мі», — ска
заў Аль шэў скі. Ён так са ма зая віў, што 
хут ка пры вя зе сю ды ўну ка, каб пе ра даць 
яму па мяць аб гі сто рыі су поль най ба
раць бы бе ла ру саў, па ля каў, ру скіх, ук
ра ін цаў і ін шых на ро даў за выз ва лен не 
ад ня мец кай аку па цыі і аб вы со кай ца не, 
якую яны за пла ці лі за сва бо ду.

Вы сту па ю чы на цы ры мо ніі Ві таль Су
ха ру каў, так як і Аль шэў скі, пад к рэс ліў, 
што «ў той со неч ны май скі дзень мы 
зноў саб ра лі ся на мес цы па ха ван ня сал
дат са вец кай ар міі, каб ад даць на леж нае 
тым, хто за гі нуў у жор ст кіх ба ях з фа
шыс ц кай Ня меч чы най. За гі нуў шыя сал да
ты ад да лі сваё жыц цё за гэ та, каб сён ня 
мы маг лі ра да вац ца мі рам, спа кой най 
пра цай, раз маў ляць на род ных мо вах, 
жыць на на шай воль най зям лі, пра сяк ну
тай іх кроўю. У нас у кож най сям’і ёсць 
баць ка, дзед або сва як, які ад даў сваё 
жыц цё на по лі бою, або ат ры маў ра нен
ні. Па мяць пра ах вя ры кры ва вай вай ны 

за ста нец ца ў на шым сэр цы на заў ж ды». 
Дак та рант Пры ро даз наў чагу ма ні тар
на га ўні вер сі тэ та Аляк сей Пу лік ска заў 
«Ні ве» на ступ нае: «Для нас, ма ла до га 
па ка лен ня, па мяць аб ба лю чай гі сто рыі 
вай ны з’яў ля ец ца ад на ча со ва вык лі кам, 
як зра біць, каб та кія тра гіч ныя па дзеі не 
паў та ры лі ся, каб ад к ры лі ся но выя пер с
пек ты вы для бу ду чы ні мі ру ў све це».

У ця пе раш ні час свят ка ван не за кан
чэн ня Дру гой су свет най вай ны ме ла 
зу сім ін шы ха рак тар, чым ра ней. Не 
ўдзель ні ча юць у ім прад стаў ні кі ўлад, 
пры хо дзіць на шмат менш лю дзей, на пры
клад у Сед ль цах, па сут нас ці бы лі толь кі 
бе ла ру сы, ру скія і ўкра ін цы. У пуб ліч ным 
ды скур се ўсё больш да мі ну юць кры тыч
ныя і па ле міч ныя ацэн кі са мо га за кан чэн
ня вай ны, як і яго на ступ стваў. Усё менш 
і менш све дак ва ен ных па дзей, а ме на ві
та гі ста рыч ная па мяць фар муе кан ст рук
цыю бу ду ча га.

vТэкст і фота Адама БОБ РЫКА

Га да ві на за кан чэн ня вай ны ў Сед ль цах

 Сям’я Аль шэў скіх з Лі ды пры ма гі ле дзе да
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Д а р ы ў  д з е ц я м  р о д н а е  с л о в а

Васіля Віткіhttp://bobruisk-museum.com
105 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі па эт, пе рак лад чык, пуб лі цыст, 
кла сік бе ла ру скай дзі ця чай лі та ра ту ры Ва
сіль Віт ка на ра дзіў ся 16 траў ня 1911 г. у вёс
цы Еў лі чы на Случ чы не. Сап раў д нае яго 
проз віш ча Ці мох Крысь ко. Па хо дзіў твор
ца з ся лян скай сям’і. Баць ка быў ва ен ным 
фель ча рам, шу каў за роб ку ў Сі бі ры, пра
ца ваў роз на ра бо чым на чы гун цы. З 1912 г. 
сям’я жы ла ў Ом ску. Пас ля каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі 1917 г. ма ці ра зам з дзець мі вяр
ну ла ся ў род ную вё ску Еў лі чы. Паз ней вяр
нуў ся з фрон ту і баць ка.

Скон чыў шы ў вёс цы тры кла сы, Ці мох як 
вы дат нік здаў эк за ме ны эк стэр нам за чац
вёр ты ў су сед няй ся мі год цы, ад нак ву чыц ца 
да лей не бы ло гро шай. Сам на ву чаў ма ла
лет ніх дзя цей за хар чы і не вя лі кую прып
ла ту. На ву чаў ся ка валь скай пра цы ў куз ні 
су се да. У 1928 г. скон чыў Слуц кую пра фе
сій ную шко лу, пас ля пра ца ваў сле са рам на 
Баб руй скім дрэ ва ап ра цоў чым кам бі на це. 
По тым бы ла жур на ліс ц кая пра ца ў за вод
скай шмат ты раж цы, рэ дак цы ях роз ных га
зет — баб руй ска га „Ка му ні ста”, жло бін ска
га „Удар ні ка”, ста ліч ных „Чыр во най зме не”, 
„Лі та ра ту ры і ма ста цтве”, ча со пі се „По лы мя 
рэ ва лю цыі”. У Баб руй ску Віт ка па зна ёміў ся 
з пісь мен ні кам Мі ха сём Лынь ко вым, што 
істот на паў п лы ва ла на да лей шы лёс ма ла
до га пісь мен ні ка.

Ва сіль Віт ка ўдзель ні чаў у па хо дзе Чыр
во най Ар міі ў За ход нюю Бе ла русь. Пе рад 
Дру гой су свет най вай ной пра ца ваў сак ра
та ром Бе ла стоц ка га аб лас но га ад дзя лен ня 
Са ю за пісь мен ні каў БССР. З пры хо дам вай
ны на бе ла ру скую зям лю пра ца ваў у рэ дак
цыі га зе ты „Са вец кая Бе ла русь”, а з 1942 
го да — у ад дзе ле пра па ган ды і агі та цыі ЦК 
КПБ, быў рэ дак та рам ма са вых вы дан няў 
для аку па ва ных ра ё наў. Су пра цоў ні чаў з са
ты рыч ны мі ча со пі са мі „Пар ты зан ская ду бін
ка” і „Раз да вім фа шыс ц кую га дзі ну”.

З дня ўтва рэн ня ча со пі са „Бе ла русь” (сту
дзень 1944) Ва сіль Віт ка пра ца ваў яго ад каз
ным сак ра та ром, з 1948 г. — на мес ні кам, 
з 1951 г. — га лоў ным рэ дак та рам га зе ты 
„Лі та ра ту ра і ма ста цтва”. У 19571974 га дах 
— га лоў ны рэ дак тар ча со пі са „Вя сёл ка”. 
У 19741987 гг. быў сяб рам сцэ нар нарэ дак
цый най ка ле гіі кі на сту дыі „Бе ла русь фільм”.

Дру ка вац ца Ва сіль Віт ка па чаў у 1928 г. 
Пер шы збор нік вер шаў „Гар та ван не” вый
шаў у 1944 г. у Маск ве. За тым вый ш лі збор
ні кі па э зіі „Поў дзень”, „Вер насць”, „Ру жа 
і штык”, „Па вер ка”, „Вер шы”, „Бе ла ру ская 
ка лы хан ка”, „Пра во дзі ны ле та”, „Вы шы ні 
свят ла”, „Случ чы на”, „Трэ ція пеў ні”, збор
нік са ты ры і гу ма ру „Для до ма, для аль бо ма 
і тро хі для эпо хі”. Для дзя цей вы даў кніж кі па
э зіі і вер ша ва ных ка зак „Ва вёр чы на го ра”, 
„Бус лі нае ле та”, „Каз ка пра ца ра Зуб ра”, 
„Ду да рык”, „Аз бу ка Ва сі Вя сёл кі на”, „Каз кі”, 
„Чы тан кама ля ван ка”, „Хто па ма гае сон цу”, 
„Ла дач кілад кі”, „Мы бу ду ем мет ро”, „Мін скія 
ба ла ды”, „Каз кі і кра скі”, „Гос ці”, „За гад ка 
пра зяр нят ка”, „Дзе цям” (выб ра ныя тво ры 
ў дзвюх кні гах), „Свя та друж бы”, збор нік апа
вя дан няў „Зай чыква да лаз”. У 1973 г. вый
ш лі „Выб ра ныя тво ры” ў двух та мах. Віт ка 
— аў тар п’ес „Пра мень бу ду чы ні”, „Шчас це 
па э та”, пры све ча най Ян ку Ку па лу. На пі саў 
мно га лі та ра тур накры тыч ных і пуб лі цы стыч
ных ар ты ку лаў на этыч ныя і вы ха ваў чыя 
тэ мы. Ва сіль Віт ка вя до мы так са ма як пе
рак лад чык. У 1977 г. вы даў кні гу дзён ні каў, 
на ры саў і апа вя дан няў „Дзе ці і мы”, у 1982 г. 
— кні гу „Уро кі”, у 1988 г. — „Аз бу ка ду шы”. 
Адзін з аў та раў чы та нак „Род нае сло ва” для 
пер ша га, дру го га і трэ ця га кла саў. У 1991 г. 
быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Фран цы ска 
Ска ры ны.

Па мёр Ва сіль Віт ка 5 лі пе ня 1997 г. у Мін
ску.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На вед ван ні му зе яў у бе ла ру скай пра він
цыі па кі да юць два і стае ўра жан не. З ад на го 
бо ку пры ем на, што лю дзі на ват на пе ры фе
рыі за хоў ва юць гі сто ры какуль тур ную спад
чы ну, але з дру го га — ро бяць час ця ком гэ та 
на столь кі спус ціў шы ру ка вы, што та кое за
ха ван не вык лі кае толь кі гор кую ўсмеш ку.

Ад ным з прык ла даў ме на ві та та ко га пра
він цый на га му зея мож на наз ваць Баб руй скі 
кра яз наў чы му зей, які зна хо дзіц ца ў го ра дзе 
Баб руй ску Ма гі лёў скай воб лас ці. Аб гэ тым 
вы дат на рас па вя дае яго сайт у ін тэр нэ це, 
які мес ціц ца па ад ра се http://bob ru isk-mu-
se um.com.

Пер шае, што кі да ец ца ў во чы, ка лі ка ры
сталь нік за зір не на сайт му зея, гэ та да во лі 
ці ка вае агуль нае вы яў лен не. На сі нім фо не 
ін тэр фей са зна хо дзіц ца га лоў ная ста рон ка 
з тэк стам і вый с ця мі на ін шыя руб ры кі. Ня
гле дзя чы на тое, што сайт мае дзве моў ныя 
вер сіі — ру скую і бе ла ру скую, наз ва па да ец
ца толь кі пару ску.

Га лоў ная ста рон ка сай та змяш чае звест
кі пра Баб руйск і му зей. Праў да, звест кі гэ
тыя вель мі ла ка ніч ныя і сціс лыя, але ма юць 
ці ка выя сцвяр джэн ні. „Баб руй скі кра яз наў
чы му зей — гэ та ві зіт ная кар т ка на ша га го ра
да. На пэў на, скла да на знай с ці ча ла ве ка, які 
па бы ваў у на шым го ра дзе і не за зі раў у му
зей”, — пі шуць суп ра цоў ні кі му зея ў яго прэ
зен та цыі. Праў да, ка лі раз ва жаць ад па вед
на гэ та му сцвяр джэн ню, то Баб руйск уяў ля
ец ца го ра дам ма ла пісь мен ных лю дзей, якіх, 
хоць яны і жы вуць па ся рэ дзі не Бе ла ру сі, 
бе ла ру скай мо ве не на ву чы лі. Так, у тым жа 
тэк с це мы мо жам па ба чыць сло ва „Баб руй
щ чы на” з лі та рай „щ”, якой пап ро сту ня ма 
ў бе ла ру скай мо ве. І та кія моў ныя па мыл кі, 
псу ю чыя ўяў лен не аб сай це і му зеі, суст ра
ка юц ца прак тыч на на ўсіх ста рон ках сай та 
— „Ар тем чык”, „Са ві чев”, „жа лез нае ста год
дзе”, „адзе жа”, „при ро до вед че ская ка лек

цыя” і гэ так да лей. Ства ра ец ца ўра жан не, 
што ства раль ні кі бе ла ру ска моў най вер сіі 
сай та зра бі лі go og leпе ра клад ру ска моў ных 
тэк стаў і па лі чы лі, што та кая тра сян ка ад па
вя дае пат ра ба ван ням бе ла ру ска моў ных гра
ма дзян. Бо, па ўсім ві даць, ме на ві та яны пры
му сі лі су пра цоў ні каў му зея не за быц ца пра 
сваю на цы я наль ную ідэн тыч насць і мо ву.

„Прык ра, што ся род на вед ні каў му зея Вы 
не жа да е це ба чыць мя не, маю сям’ю, ма іх 
сяб роў ці сяб роў май го дзі ця ці. Ча му сайт му
зея ру ска моў ны? Дзе вер сія пабе ла ру ску? 
Лі чы це, ка лі ла ска, маё пы тан не скар гай 
і зва ро там гра ма дзян кі, а так са ма кан ста
та цы яй та го, што та кі ваш неп ра фе сій ны 
па ды ход аб ра жае мой го нар і год насць 
і рас паль вае між на цы я наль ную ва ро жасць, 
што з’яў ля ец ца сур’ ёз ным зла чын ствам і не 
спа лу ча ец ца з па няц цем «куль ту ра». Спа
дзя ю ся, у якас ці ад ка зу на пра ця гу ме ся ца 
ўба чыць паў на вар тас ны бе ла ру скі сайт”, 
— на пі са ла на ста рон цы „Вод гу кі на вед валь
ні каў” у снеж ні 2012 го да на вед валь ні ца 
Крыс ці на Ві туш ка. На гэ та яна ат ры ма ла ад
каз, што та кія спра вы ро бяц ца не за ад ну 
га дзі ну. На сам рэч ака за ла ся, што і ча ты рох 
га доў за ма ла, каб ства рыць пры стой ную бе
ла ру скую вер сію сай та му зея.

Яш чэ ад ной ры сай пра він цый нас ці му
зея з’яў ля ец ца за моў ч ван не не ка то рых 
знач ных пе ры я даў і асаб лі вас цей у гі сто рыі 
род на га го ра да. „Ня ма амаль ні чо га аб Баб
руй ску пад час Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
і Рэ чы Пас па лі тай (гэ та 400 ро каў гі сто рыі 
мес ца), аб Баб руй скім зам ку, аб за хо пе Баб
руй ска ма скоў скім і за па рож скім вой ска мі 
ў 1655 ро ку?” — на пі саў на вед валь нік Зэ еў 
у ле таш нім кра са ві ку. Ён так са ма ад зна чае, 
што му зей ко ліш няй ста лі цы бе ла ру ска га 
жы доў ства мес ціць толь кі „ма лень кі (на ват 
ня бач ны) ку ток” з рас по ве дам аб баб руй
скіх жы дах. vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Гэ та сап раў д ная іко на не за леж нас ці 
— на пра ця гу дзе ся ці га доў свай го іс на
ван ня му зы кі са мі кла па ці лі ся пра вы дан не 
плас ці нак, іх рас паў сюд, ар га ні за ван не кан
цэр таў. Ні ко лі не вы сту па лі (ня гле дзя чы на 
пра па но вы) на ме ра пры ем ствах, у якія ўцяг
ну ты бы лі кар па ра тыў ныя гро шы. „Mis ter 
X” іг рае ву ліч ны стрытпанк. Яны шчы рыя 
ў тым, што ро бяць і як гра юць.

— Ча му не мож на Вас па чуць на 
роз на га ты пу му зыч ных фе сты ва лях? 
У тым лі ку ты по ва бе ла ру скіх фе сты ва-
лях? 

Лі дар гур ту „Mis ter X” Ігар Бан цар: 
— Змест на шых пе сень за над та ра ды

каль ны ў тым сэн се, што... ра ды каль ны для 
ра ды ка лаў. Я лі чу ад на знач на. Мы заў ж ды 
тое ка за лі: мы толь кі з та кі мі гур та мі, з та
кой па зі цыі вы сту па ем, толь кі з ты мі, хто 
хо ча ка заць пра адзін ства. Пры чым мы не 
ка жам пра адзін ства з людзь мі, у якіх тро хі 
не па ра дак у га ла ве. Мы ка жам пра лю дзей, 
якія хо чуць аб’ яд нац ца, ха ця нас за раз па
дзя ля юць гра ні цы, па лі ты кі, ней кія дзіў ныя 
ідэ а ло гіі, рэ чы, якія даў ней бы лі не маг чы мы
мі — ніх то пра гэ та не ду маў.

— Як вы гля дае ця пе раш ні ан ты фа-
шыс ц кі рух у Бе ла ру сі? Пад ула дай Лу-
ка шэн кі кож ны пі кет ці дэ ман ст ра цыя 
кан ча ец ца ўмя шан нем мілі цыі, а за тым 
су да мі, штра фа мі. 

— Ан ты фа шызм на Ус хо дзе і кан к рэт
на ў Бе ла ру сі за раз у та кой фа зе, што 
ў прын цы пе ўсе ак тыў ныя дзе ян ні даў но 
скон чы лі ся. Ра біць вель мі цяж ка. Су час ныя 
тэх на ло гіі: тэ ле фо ны, ін тэр нэт, ка ме ры, тай
ныя служ бы — КДБ у на шым вы пад ку. Та му 
ця пер на жаль, гэ та вель мі вір ту аль на.

— Але ў той жа Га род ні, дзе ў 1990-х 
га дах быў раз ві ты рух ан ты фа шы стаў 
і анар хі стаў, ма е це на пэў на сва іх фа на-
таў, ад на дум цаў.

— Двац цаць пер шае ста год дзе паз баў
ля ец ца ад ста рых ідэ а ло гій. Ця пер не ка
то рыя па чы на юць мя шаць на цы я на лізм, 
анар хізм... і ат рым лі ва юц ца по тым з гэ та га 
та кія жу дас ныя мік сту ры. Пры кла дам та го 
з’яў ля юц ца іс пан скія ці фран цуз скія ан ты
фа шы сты — ні бы та ан ты фа шы сты, якія 
ка жуць: едзем на Дан бас зма гац ца з ук ра ін
скі мі бан дэ раў ца мі. І лю дзі са бе нар маль на 
гэ тае тлу ма чаць, ха ця яны зма га юц ца ў ад
ных ба та льё нах з ру скі мі фа шы ста мі.

Тое ж са мае іс нуе ця пер у нас, на Бе ла
ру сі. З’я ві ла ся шмат мо ла дзі, якая не хо ча 
паг лыб ляц ца ў гі сто рыю, вель мі па вяр хоў на 

да гэ та га па ды хо дзіць. І по тым ка жуць пра 
тое, што мы тро хі за анар хію, тро хі за на
цы я на лізм, тро хі за эка ло гію, тро хі су праць 
Лу ка шэн кі, тро хі су праць ле ва коў, ге яў... 
гэ та про ста та кая мік сту ра і пра гэ та на ша 
пес ня на шмат ка му не дас па до бы.

— Але не ду ма еш, што ў пост са вец кіх 
кра і нах, якія ня даў на зда бы лі не за леж-
насць, іс нуе пы тан не то ес нас ці. На Бе-
ла ру сі гэ та больш скла да на — вы пуш ча-
ныя з клет кі ін тэр на цы я на ліз му тра пі лі 
ў дру гую. На Тваю дум ку та кі зда ро вы 
на цы я на лізм, ска жам зма ган не за на цы-
я наль ную са ма быт насць кра і ны, яе дэ-
мак ра ты за цыю, ад стой ван не пра воў на 
сва бо ду вы каз ван няў і ду мак, пат рэб нае 
ў кож най кра і не?

— Ства ран не на цы ят вор ча га мі фа ак
ту аль нае для кож на га на ро да. Праб ле ма 
бе ла ру скай дзяр жаў нас ці ў тым, што хтось
ці лі чыць яе з БНР, хтось ці з ВКЛ, ін шыя 
з 1945 го да, а яш чэ ін шыя з 1990 го да, ка лі 
раз ва ліў ся Са вец кі Са юз. Я ска жу пашчы
рас ці, ка лі мне бы ло двац цаць, я лі чыў, што 
ліц ві ны, Вя лі кая Літ ва гэ та неш та маё. Але 
я пра жыў 1020 га доў, вы рас ла но вае па
ка лен не і тут вар та пад к рэс ліць, што яны 
на ра дзі лі ся ўжо ў тыя га ды, ка лі Лу ка шэн ка 
стаў прэ зі дэн там. Яны не ба чы лі ін ша га 
жыц ця, не ба чы лі аль тэр на тыў ных кры ніц 
ін фар ма цыі. У іх вып ра ца ва ны нек ры тыч ны 
па ды ход. Ін фар ма цыю трэ ба вы шу каць, па
раў наць і та ды ра біць ней кія выс но вы, а не 
ту па жэр ці тое, што та бе на кід вае ней кая 
пра па ган да, ідэ а ло гія. Ма ла дыя лю дзі за
раз хо чуць па дзя ляць, шу ка ю чы ней кіх „ге
ра іч ных” прык ла даў. Мы га во рым „не” та кім 
асо бам, якія так хо чуць бу да ваць па чуц цё 

ед нас ці, па дзя ля ю чы ад на ча со ва лю дзей. 
Ед насць не бу ду ец ца на па дзе ле, ед насць 
бу ду ец ца шу ка ю чы агуль ных шля хоў да 
па ра зу мен ня, агуль ных пы тан няў, якія мож
на вы ра шыць кан сэн су аль на. Ка лі ка жам, 
з пун к ту гле джан ня на шых суб куль тур ных 
па ды хо даў, вель мі крыў д на, што лю дзі не 
хо чуць раз ві вац ца, шу каць ней кіх больш 
цяж кіх шля хоў да праў ды, да па ра зу мен ня, 
а про ста бя руць лёг кія пра па ган дыс ц кія 
ло зун гі, якія ім пад соў ва юць не ка то рыя му
зыч ныя ка лек ты вы.

— Ра зу мею, што „Mis ter X” спа лу чае 
ідэю з му зы кай. Хо ча це вы ра біць у слу-
ха ча здоль насць ра зу мен ня не толь кі 
вон ка вай фор мы, але так са ма ад к рыц-
ця та го, што ха ва ец ца за гу кам?

— Ня гле дзя чы на тое, што мы спя ва ем 
пра роз ныя рэ чы і ча сам гэ та вы гля дае не 
так, каб мы бы лі па цы фі ста мі, але сі ту а цыя 
ча сам па тра буе ра шэн няў больш ці менш 
жор ст кіх. Ас ноў нае пы тан не зво дзіц ца да 
та го, ці нам за ле жыць на гэ тым, каб па шы
раць пра сто ру сва бо ды, ці на ад ва рот, яе 
зву жаць. Ка лі вы хо дзіць шы рэй — усе, па
чы на ю чы з ак цё раў пер фор ме раў, з ней кіх 
ма ста коў, з гэ тых асоб, якія ёсць у кан т ры, 
якія не ў трэн дзе, не пад ля га юць пра па ган
дзе, якія хо чуць па ка заць, што ёсць аль тэр
на тыў ная дум ка. Усё важ на. Мы так са ма 
дак ла да ем свае „пяць ка пе ек”, ха ця вя до ма 
із ноў, што гэ та на глы бо кім суб куль тур ным 
уз роў ні і про сты ша ра го вы жы хар, яко му 
даць па слу хаць на шу му зы ку, ён про ста не 
зра зу мее пра што, як і ча му мы спя ва ем. 
Та му трэ ба быць тро хі пад рых та ва ным, паг
лыб ле ным у гэ тай куль ту ры.

vГу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА
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22.05 — 28.05

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Мно га сі лы і энер гіі, не 
змар ну еш яе. З 21.05. не раз ліч вай на ін шых, 
будзь цяр п лі вым, усё ўдас ца вы свет ліць і раст-
лу ма чыць. Уда чы! Ад 24.05. су стрэ чы і не ма лая 
ка са! У фі нан сах усё спры яе, але не стаў уся го 
на ад ну кар ту. Ін ве стуй менш, але ў роз нае. 
Дбай аб сваю пя чон ку.

(21.04. — 21.05.) На пра цы дзей ні чай з раз-
ва гай; бу дзеш мець больш за нят каў, ма ла звя за-
ных з аб ся гам тва ёй ра бо ты. Фор ма доб рая, 
але не шка дуй дбан ня аб це ла — сха дзі ў са лон 
бі я ла гіч най ад но вы, да кас ме то ла га. 22-28.05. 
бу дзеш вель мі зай з д рос ны — больш да ве ру! 
Пас ля 27.05. бу дзеш ба я ві ты і пры дзір лі вы, не 
ата куй ін шых без пры чы ны!

(22.05. — 22.06.) Нос уверх! Ка лі на ват не 
ўсё бу дзе доб ра склад вац ца, да вер лё су і не 
тур буй ся. Мо жаш ат ры маць пра па но ву ці ка ва-
га, доб ра плат на га за нят ку. Маг чы мыя ін т ры гі 
і ма хі на цыі з бо ку кан ку рэн таў. Час пра водзь 
на мен шых аба ро тах. З 24.05. мо жаш моц на 
за ка хац ца! Ня хай гэ та бу дзе жарсць ва ўсім! 22-
27.05. бліз кая асо ба мо жа ця бе пак рыў дзіць. 
22-31.05. не ча пай спрэч ных тэм, скан дал ві сіць 
у па вет ры. З 27.05. уз моц ніц ца твая па зі цыя 
ў спрэч ках і ды ску сі ях.

(23.06. — 23.07.) 22-23.05. гля неш на свет 
больш рэ а лі стыч на і твае ра шэн ні бу дуць ра-
зум ны мі. Раз ва руш вай так са ма ста рыя спра вы. 
Шмат но вых, ці ка вых зна ём стваў. Хут ка спра-
віш ся з бя гу чы мі за дан ня мі, выз нач но выя мэ ты. 
Пе раг лянь ку хон ныя шаф кі, вы кінь ста рую ежу 
і ля кар ствы. Ва ру шы ся, мо жаш паз быц ца па ру 
кі ла гра маў тлуш чу.

(24.07. — 23.08.) Ка рыс ныя аба ро ты 
спраў, маг чы мая ней кая су пер на го да. 21-
24.05. бу дзеш не за леж ны; маг чы мыя кан ф лік-
ты — гэ та мо жа не спа да бац ца пар т нё ру. Іль вы 
з пер шых дзён зна ка бу дуць мець шанц пе ра а-
до лець кры зіс у су жон стве, да ра ваць па мыл кі. 
Пас ля 24.05. мо жаш зас на ваць су пол ку, знай с-
ці пар т нё ра з гра шы ма і тол кам; бу дуць на го ды 
за роб ку. Ас ця рож на па водзь ся бе ў да ро зе.

(24.08. — 23.09.) Прад бач ва юц ца ся мей-
ныя з’ез ды і су стрэ чы; не на ра кай. 22-28.05. 
бу дзеш мець пад трым ку ў дзе ян нях. Выс вет ліш 
спрэч ныя спра вы, возь меш ся за важ ныя ра-
шэн ні. Але вель мі піль нуй ся да 27.05., каб не 
зра біць па мыл кі! Па ез дзі на ро ва ры! З 25.05. 
(да 30.05.) не вы сіль вай ся, квад ра ту ра Юпі та-
ра і Са тур на мо жа пад цяць та бе кры лы!

(24.09. — 23.10.) Не заг луш вай сва ёй злос ці 
22.05., бо мо жаш вы бух нуць з-за абы-ча го. 22-
27.05. са мот ныя Ша лі бу дуць раз г ля дац ца за кім-
сь ці ат рак цый ным, і та кі па я віц ца на га ры зон це, 
пры тым смяш лі вы ды ін тэ лі ген т ны, на жаль, так-
са ма хваль ко. Да 27.05. бу дзеш ра біць про ма-
хі-кан фу зы, асаб лі ва пры дру гім по ле. Мо жаш 
за ра біць, але пры мя ні не кан вен цы я наль ныя за-
ду мы. Але ні чо га не афар м ляй праз зна ём ствы!

(24.10. — 22.11.) Шэф мо жа нес п ра вяд лі ва 
пап рак нуць ця бе ў па мыл ках. З 28.05. ад чу еш 
ся бе са маў пэў не ным і га то вым да пры год, але 
не пе ра бор ш ч вай з ры зы кай. Тваё кам па ней-
скае жыц цё про ста вы бух не! Гу ляй доб ра, кош-
ты дзя лі па па лам. На пра цы бе зу моў ны пос пех, 
з-за ча го мо гуць быць скры га ты з зай з д рос ны-
мі ка ле га мі. Ца ні тое, што ма еш; лёс адо рыць 
ця бе чым сь ці асаб лі вым.

(23.11. — 22.12.) Ста ра ю чы ся за да во ліць 
усіх, хут чэй не за да во ліш ні ко га. Пас ля 24.05. 
сва бод ная су вязь на бя рэ ру мян цу. Го ра ча 
ў спаль ні! Вы ходзь ча ста да лю дзей. На пра цы 
і пры гра шах па куль не вы соў вай ся, за ры ен туй-
ся, ка лі не ма еш поў на га аг ля ду, ні чо га не вы-
ра шай. Да 27.05. ма еш вель мі моц ную во лю 
і ўпар тасць, мо жаш пар ваць з кеп скі мі звыч ка-
мі. З 25.05. (да 31.05.) лепш ні чо га не пад піс-
вай — гэ та час жні ва аб ман ш чы каў.

(23.12. — 20.01.) Бу дзеш про ста та піц ца 
ў спра вах, якія не аб ход на афор міць. Бу дзе вяр-
тац ца не за кон ча нае. Амаль усе да ця бе па зі тыў-
на ста вяц ца. Але бу дзеш на зі раць, і раск ры еш 
фальш і ня чы стую гуль ню. Да 27.05. па я вяц ца 
шан цы для раз вою і зда быц ця но вых уме лас-
цей, якія неў за ба ве спат рэ бяц ца. Ка лі шу ка еш 
пра цы, раз г лянь ся за ра бо тай у ін шых га лі нах. 
Руш на пры ро ду.

(21.01. — 19.02.) Не пе ра там ляй ся, бо хут ка 
не зрэ ге не ру еш сі лы. Але па ба чыш свет у свет-
лых ко ле рах (ад 24.05.) і шчас це зноў пач не 
та бе спры яць. Асаб лі ва ўзра стуць твая мі ла та 
і кра са, вык лі чаш за ці каў ле насць. З 25.05. не ка-
то рыя асо бы з твай го ата чэн ня па ка жуць свой 
са праўд ны твар. Па між сяб ра мі за хоў вай ней т-
раль насць. Пры стой ны ўзро вень у фі нан сах.

(20.02. — 21.03.) Сме ла стар туй з пла на мі. 
Ры бы з са ка ві ка ма юць мно га на год для за роб ку 
і ка хан ня (ха ця з 25 да 31.05. цяж ка бу дзе та бе 
па ла пац ца ў па чуц цях). У ка хан ні ня хай усё бу дзе 
яс ным. Ка лі шу ка еш за нят ку, знай сваю вар тасць 
і не па га джай ся на ўсё што та бе зап ра па ну юць. 
Пры гра шах за па ну еш над сі ту а цы яй і не бу дзеш 
вы да ваць больш чым за раб ля еш. 28.05. бу дзеш 
у вы дат най фор ме і ча кае ця бе від ны пос пех.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. доў гі вы со кі зем ля ны на сып = 13 _ 14 _ 19 _;
2. вя лі кае па мяш кан не для пуб ліч ных ме ра пры ем стваў = 1 _ 3 _ 11 _ 12 _;
3. на род фі наугор скай моў най гру пы, які на ся ляе паў ноч ны ўсход еў ра пей скай час ці 

Ра сіі = 25 _ 26 _ 27 _ 20 _;
4. адзін ка вы мя рэн ня элек т рыч на га за ра ду = 4 _ 8 _ 5 _ 6 _ 7 _;
5. бла кіт над зям лёю = 15 _ 16 _ 17 _ 18 _;
6. цяг нец ца за ігол кай = 23 _ 24 _ 21 _ 22 _;
7. пры ла да для па га нян ня жы вё лы ў... па пу гая = 2 _ 28 _ 9 _ 10 _.

(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 18 ну ма ра
Бяд ро, ел ка, цмок, леў, Пскоў, шлюб, Пі на, жы вё ла вод, Кры чаў, аб роць.

Ра шэн не: Доб рае слаў цо лепш чым піў цо.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’я-

нюк з БельскаПадляшскага і Міхалу Байко з 
Бе  ла сто ка.
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У па ле скай глы бін цы (43)У
 Вы соц ку я не су стрэ ла ні ко га, 
ка го мож на бы ло б па лі чыць 
ту ры стам. З кож на га за вул ка 
вы паў за ла ня хіт рая рэ ча іс насць. 
Ка му та ды па трэб ны тут му зей? 

І на вош та гэ ты цэ лы кло пат з за ха ван
нем ары гі наль ных эк с па на таў? Бу ды нак 
і прад ме ты ад чай на да ма га лі ся ўжо кан
сер ва цыі і ма дэр ні за цыі. Му зей ад нак 
тры ваў і пра маў ляў не толь кі як рэ гі я
наль ная ці ка він ка. Ён пра маў ляў як сум
лен не і го лас спра вяд лі вых. Ні дзе ра ней 
ва Ук ра і не я не су стрэ ла стэн даў, прыс
ве ча ных ах вя рам „ва лын скай раз ні” ці ге
на цы ду габ рэ яў. Ук ра ін цы як аг ню паз бя
га юць гу тар кі пра гэ тыя па дзеі. Заў сё ды 
тут не да га во ра насць, аба гуль не насць. 
Або та таль нае іг на ра ван не і ня ве дан не. 
На ват з вус наў на стаў ні каў мож на па
чуць та кое: не ве даю, я ж та ды не жыў!

У вы соц кім му зеі ўра зі ла мя не пер са
на лі за цыя ах вяр. Лю дзі бы лі наз ва ны па 
іме ні і проз віш чы, зна чыў ся іх уз рост і пра
фе сія. Та кі па ды ход абу джае ўспры ман
не: тут жа дзе ці, бе за ба рон ныя ста рэ чы, 
па ва жа ны ле кар ці бед ны фур ман. Яш чэ 
больш дзей ні ча юць на ўяў лен не ўспа мі ны 
ві да воч цаў і све дак зла чын стваў. Але не 
ад ной траў май і крыў дай жы ве ча ла век. 
Ры гор Яцу та за ка заў пе ра клад з ан г лій
скай на ўкра ін скую мо ву ўспа мі наў вы соц
кіх габ рэ яў, якія яш чэ да вай ны з’е ха лі 
ў Па лес ці ну або ў Аме ры ку. На вош та яш
чэ та кое па шы рэн не тэ мы?

— Важ на, каб па ка заць лю дзям, што 
да іх ін шыя так са ма лю бі лі Вы соцк, дба лі 
пра яго прэ стыж і куль ту ру. Па трэб ны 
пры клад? З мя стэч кам звя за ны му зы
кант і вай ско вец у ад ной асо бе Ро берт 
Са та ноў скі. У Вы соц ку га на рац ца, што 
пер шай на стаў ні цай поль ска га му зы кан
та бы ла жы хар ка Вы соц ка До ра Міль ко. 
У му зеі яго стэнд і аса бі стыя ўспа мі ны 
пра ўдзель ні цтва ў са вец кай пар ты зан цы.

Ахо ве спад чы ны спры я юць мяс цо выя 
лю дзі. У Вы соц ку, як ні дзе, за ха ваў ся габ
рэй скі квар тал, і ён пра маў ляе як му зей 
пад ад кры тым не бам. Но выя ква та ран ты 
амаль ні чо га не змя ні лі ў выг ля дзе да ва
ен ных бу дын каў і па над вор каў. 
Ча му так ла ска ва абыш лі ся з да
ра ва най ма ё мас цю? Звы чай на, 
та кія бу доў лі зніш ча юць датла, 
каб яны не нак лі ка лі жу дас ных 
ус па мі наў. А тут усё тры ва ла і ды
ха ла цеп лы нёй жыц ця. Я гля дзе ла 
на за дба ныя ага род чы кі з раз на
ко лер ны мі квет ка мі і не ве да ла як 
ду маць. Коль кі ча су пат ра ба ва лі 
но выя ква та ран ты, каб пры жыц ца 
ў све жым мес цы? Ці ве да лі яны 
імё ны сва іх ко ліш ніх гас па да роў? 
Што ду ма лі, ка лі бра лі ў ру кі іх гар
ш кі і та лер кі, якія за ста лі ся ў ку
хон ных ша фах? Або ка лі гля дзе лі 
на ся бе ў па на рам нае люст ра 
з тры ма сцен ка мі? Ці не ба я лі ся 
пры ві даў, пом сты зза ма гі лы, каш
мар ных сноў?

А мо жа не бы ло та кіх пы тан
няў і пра ўсё вы ра ша ла прак тыч
насць. Той, хто аб га рэў у вай ну, быў 
удзяч ны лё су і яго ко ліш нім улас ні кам за 
да ра ва нае даб ро.

* * *
Хоць на два ры ўсё ім жэў дождж, мы 

вып ра ві лі ся на пра гул ку па па сёл ку. 
На ву лі цы аб мі на лі нас фур ман кі, або 
дзядзь кі на ро ва рах. Усе ўсіх ве да лі і кі
да лі на пры ві тан не „Доб ры дзень”!

— А ў вас так са ма пас вяць ка роў па 
чар зе? — спы та ла я.

Дзені дзе на ас фаль та ва най да ро зе, 
якая вя ла ў цэнтр, ля жа лі пры сох лыя ка
ро ві ны ля пёш кі.

Вя до ма, вы пас ва юць. Ну, як гэ та вы
гля дае? На на шай ву лі цы прыб ліз на со
рак два роў. Кож ны гас па дар вы му ша ны 
ад пас ці дзень за сваю ка ро ву. Чар га вы
па дае большменш праз со рак дзён.

— Вы так са ма пас ві це ка роў?
— А што тут дзіў на га? Пас віў, як усе! 

Ця пер ужо пра даў ка ро ву і зволь не ны ад 
гэ та га за нят ку.

Эксга ла ва Вы соц ка і ды рэк тар му зея 
не лі чыў пры ні жэн нем і пат ра тай го на ру 
вы ста віць ся бе ў ро лі па сту ха. На ад ва
рот, гэ та быў до каз пле мян ной роў нас ці 
і дэ ма кра тыі. Мя не што і крок ураж ваў 

пра цяг „му зей най” даў ні ны ў су час ным 
што дзён ным жыц ці. У аб ліч чы эка на міч
на га кры зі су лю дзі вяр ну лі ся да тра ды
цый ных за нят каў. Яны ўме лі ўсё зра біць 
сва і мі ру ка мі. Са дзі лі кар топ лю, раз бі ва
лі ага ро ды, га да ва лі ка роў, зай ма лі ся ры
бал кай, збі ра лі гры бы і жу ра ві ну.

— На Па лес сі ні ко лі не бы ло го ла ду, — 
ка жа Ры гор Яцу та. — Той, хто меў больш 
за ін шых, дзя ліў ся або аб мень ваў ся з су
се дам. Ён ве даў, што ка лі яго пры ціс не 
бя да, су сед так са ма да па мо жа. Як пад 
за каз у час на шай ван д роў кі па го ра дзе 
спра ца ва ла доб ра су сед ская да па мо га. 
Ніх то не ве даў, ці сён ня пры е дзе аў то бус. 
Ка лі Ры гор Яцу та суст ра каў ка гоне будзь 
па да ро зе, ён пы таў: „А не ве да е це, хто 
сён ня на Дуб ро ву па е дзе?”. Лю дзі па да
ва лі пы тан не да лей, зва ні лі, рас пыт ва лі. 
Ка лі мы дай шлі да ма га зі на „Ка ро на”, усё 
ўжо бы ло вы ра ша на і афор м ле на. Мне 
ска за лі, што ёсць ша фёр, ней кі Кар по віч, 

які праз га дзі ну за бя рэ мя не ў Дуб ро ві цу. 
Як раз ха па ла ча су, каб па гля дзець вы
соц кі за мак і гля нуць на мя стэч ка ва чы ма 
май го су бя сед ні ка.

У цэн т ры зноў абаг на ла нас фур ман
ка. Цёт кі і дзядзь кі, у выц ві лых ап ра на
хах, з пле це ны мі ка ша мі, спя ша лі на 
по ле па са дзіць пад дож джык кар топ лю. 
Гас па дар не толь кі да зво ліў сфа таг ра
фа ваць ка ня і сваю пра цоў ную ка ман ду, 
але і спы ніў фур ман ку. Усё на тое, каб 
ку онь не вы ска чыў з май го эк ра на!

* * *
За мак па ба чы ла я на кар ці не ў му

зеі. Ён уяў ляў са бой ся рэд не вя ко вую 
крэ пасць, абведзеную ча ста ко лам на 
вы со кім на сы пе. По бач кар ці ны ля жаў 
са праўд ны ту раў рог, зной дзе ны дзесь ці 
на прад мес ці па сёл ка. За раз гі ста рыч
нае мес ца ака ляў парк, на са джа ны ду
ба мі, лі па мі і ялі най. Па да ро зе мы мі ну лі 
цар к ву.

— У вас якая цар к ва? — спы та ла я, 
ма ю чы на ўва зе пат ры яр хат.

— Пра ва слаў ная, ук ра ін ская, — ад ка
заў Ры гор Яцу та.

Ка лі я рас пы та ла больш дэ та лё ва, 
ака за ла ся, што Вы соцк моц на тры ма

ец ца тра ды цыі, тобок, пры на ле жыць 
Ма скоў ска му пат ры яр ха ту. Каб не па яс
нен не, я па ду ма ла б неш та ад ва рот нае, 
ме на ві та што тут Кі еў скі пат ры яр хат.

Зам ка вая га ра, у ад роз нен ні ад ма люн
ка на кар ці не, ледзь бы ла прык мет най 
у пар ку. На са мым вер се, ад куль ад к ры ваў
ся від на Га рынь і лу гі, зна хо дзі лі ся ма гі лы 
чыр во на ар мей цаў, якія за гі ну лі ў аба ро не 
Вы соц ка. Мес ца зна чыў пом нік бай цу, раз
ма ля ва ны на за ла ты ко лер, і пра ва слаў ны 
крыж, пе ра вя за ны руч ні ком.

Ры гор Яцу та знай шоў пісь мо выя кры
ні цы з 1774 го да, дзе дэ та лё ва апі са ны 
за мак. На жаль, ніх то ў на ва кол лі не ве
даў поль скай мо вы, каб зра зу мець на пі
са нае. Я на ха ду пат лу ма чы ла да ку мент. 
Вось фраг мент ары гі на ла:

Ten za mek stoi na gó rze nie wiel kiej, nad 
od no gą rze ki Ho ry nia. Z przy jaz du z mias tecz-
ka do zam ku mos tek na fo sie oko ło te go zam-
ku zde ze lo wa ny. Za tem wro ta sta re, z któ rych 

ja dąc pros to przez dzie dzi niec nie ob szer ny 
re zy den cy ja daw na. Z dzie dziń ca do sień 
wcho dząc po pra wej ren ce pier sza iz ba, w któ-
rej okien dwie, drzwi tro je, jed ne do wej ś cia 
z sie ni na za wia sach że laz nych z zam kiem 
wew nęt rz nym, dru gie do ko mo ry na za wia-
sach że laz nych, w tej iz bie piec kafl  o wy z żół-
tej i czer wo nej po li wy. Drzwi trze cie do iz by 
po bocz nej na za wia sach że laz nych...

На зам ку зна хо дзі лі ся ін шыя жы лыя 
па мяш кан ні, між ін шым, ста ры бу ды нак 
са ста ло вай і ка мо ра мі, з пяц цю вок на мі 
з бе ла га шкла, ап раў ле ны мі ў сві нец. 
Пры зам ку бы ла но вая ля доў ня, ва зоў ня, 
рыб нік (спе цы яль нае па мяш кан не на ры
бу), стай ня і но вы бро вар. Да лей ста я лі 
два фаль вар ко выя бу дын кі і хля вы пад 
са ла мя най стра хой...

* * *
У час на шай ван д роў кі па мя стэч ку 

я пап ра сі ла ў Ры го ра Яцу ты, каб ра ска
заў пра сваю сям’ю. Гэ та быў са мы са ка
ві ты ра сказ, па чу ты ў гэ тым мес цы:

— Мой баць ка быў доб ры і спра вяд
лі вы, але над та су ро вы, — па чаў мой 
су бя сед нік.

На ра дзіў ся як пя тае дзі ця ў ся ле За
гул (сён ня ся ло за вец ца За луж жа). У яго 

бы ло сем бра тоў і тры ся стры. Баць ка 
пра ца ваў лес ні ком, ра ні цай ішоў на пра
цу ў лес і вяр таў ся да моў ад вя чор кам. 
Увесь гас па дар чы кло пат быў на пля чах 
ма ці і дзя цей.

— З най ма лод шых га доў нас пры ву
ча лі пра ца ваць Ка лі я стаў на но гі, мя не 
ўжо вы пра ві лі пас віць гу сей. А як пад
рос, пас віў ужо ка роў, пас ля ко ней. Ка лі 
прый шоў час вы бі раць пра фе сію, не 
ду маў, ха цеў, як ста рэй шы брат і баць ка, 
стаць лес ні ком. Ляс ны тэх ні кум за кон
чыў з вы со кай ацэн кай, мог вы бі раць 
мес ца пра цы ў цэ лай Ро вен скай воб
лас ці. Але ж мне за ха це ла ся ра ман ты кі. 
Я па ехаў пра ца ваць у Крас на яр скі край. 
Пас ля прыз ва лі ў ар мію. Слу жыў на Ал
таі, у ра кет ных вой сках.

Ал тай, у ад роз нен ні ад Крас на яр ска га 
краю, не спа да баў ся яму:

— Бо там адзін стэп, ле там жа ра, а зі
мой не вы нос ная ха ла дэ ча. А я су ма ваў 
па ле се. Для па ле шу ка лес — гэ та дом. 
Там мес ца для кож на га, для ма лень кай 
птуш кі і ву жа, для ваў ка і ча ла ве ка.

Ча ста ўспа мі нае дзі ця чыя нач ле гі ў ле
се. У ся ле не ха па ла по ля, за бу дын ка мі 
па чы на лі ся пяс ча ны го ры. Яцу ты аб раб
ля лі по ле ў ле се, двац цаць кі ла мет раў 
ад ха ты. Уро чыш ча на зы ва лі Ляс нян кай, 
ад рэч кі Ляс ная. На за го нах ся род ле су 
вы рош ч ва лі збож жа і буль бу, за га тоў ва лі 
се на на ба ло це. Ско ша ную тра ву вы но сі
лі на спе цы яль ных на сіл ках на су хі груд, 
там яе су шы лі і кла лі ў стог. А па се на 
пры яз джа лі ўжо зі мой, ка лі ма роз доб ра 
ска ваў зям лю і мож на бы ло пра е хаць 
ка нём. У час се на ван ня за ста ва лі ся на ча
ваць у ле се. Жы лі ў ша ла шах, па стаў ле
ных ад ру кі з жэр дак і ліс ця.

— Ці апа вя да лі та ды ней кія каз кі, бы
лі? — пы таю.

— Най больш пры ем на бы ло па маў
чаць, па слу хаць мо ву і шэпт ле су, — чую 
ў ад каз.

Мы за ван д ра ва лі ўжо на ка нец мя стэч
ка, над Га рынь. Ча ка лі спа да ра Кар по
ві ча, які меў мя не за вез ці ў Дуб ро ві цу. 
Ры гор Яцу та меў яш чэ адзін па да ру нак 

на раз ві тан не. Ён па гля дзеў на ра ку і за
мест штось ска заць, па чаў спя ваць... 
Лю бі мую пес ню з род най ха ты. Пес ню 
спя ва ла яго два ю рад ная ба бу ля На тал
ка, з якой ра зам у ча сы дзя цін ства пас
віў гу сей на лу зе. Мне ўда ло ся за пі саць 
фраг мент:

Ой ві е’е віт’ ёр да под вы вае,
А сын на Вкра і ну да од’ ез ж жае.
Сын на Вкра і ну да од’ ез ж жае,
А йо го ма ті да нэ пу скае.
Ой не йдь, сы ну, да но чуй вдо ма,
Пос лу хай, сы ну, мой го сло ва.
А сын ма те ры да нэ пос лу хав,
Осед лав ко ня, сів дай по і е хав.
Да йдэ по лем, да йдэ дру гым,
А на трэт ьо му оста но выв са.
Ой чо го сі вы кунь дай оста но выв са,
А мо ло ды хло пец дай за жу рыв са....
— І што бы ло да лей? — спы та ла, прад

чу ва ю чы най гор шае.
— Ён за гі нуў на вай не, — ка жа Ры гор 

Яцу та. — Ма ці доб ра яму га ва ры ла, не 
трэ ба бы ло ехаць...

Апош нія сло вы пра гу ча лі як пра я ва 
па ле ска га пат ры я тыз му і ка мен та рый да 
су час ных па дзей ва Ук ра і не.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК


