
№ 25 (3188) Год LXIІ          Беласток, 18 чэрвеня 2017 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

0
0

9

2
5

Час поўні è3

Цэрквы ў Аўгуставеè9

Паводле 
Месяца і Сонца
Католікі Вялікдзень святкуюць раней 

або супольна з праваслаўнымі верні
камі. Часам розніца паміж каталіцкімі 
і праваслаўнымі святамі складае нават 
цэлых пяць тыдняў. Розніцы вынікаюць 
з календароў, якімі карыстаюцца Права
слаўная царква і Каталіцкі касцёл.

— У адпаведнасці з рашэннем І са
бора ў Нікеі (325 г.) Пасха павінна выпа
даць пасля яўрэйскай Пасхі, у першую 
нядзелю пасля першай веснавой поўні 
Месяца, — кажа тэолаг Хрыстафор 
Марыя Ружанскі. — Недасканаласць 
календара прывяла з часам да сітуацыі, 
у якой «царкоўная поўня» Месяца про
ста перастала адпавядаць яго фактыч
най поўні як астранамічнай з’яве. Цэлая 
Праваслаўная царква (за выключэннем 
падлеглых Экуменічнаму Патрыярхату 
аўтаномных Праваслаўных касцёлаў 
Фінляндыі і Эстоніі) выкарыстоўвае юлі
янскі каляндар (хаця да вызначэння па
стаянных святаў, як Божае Нараджэнне, 
у большасці праваслаўных Цэркваў вы
карыстоўваецца неаюліянскі каляндар, 
які амаль супадае з грыгарыянскім), што 
ўплывае на пазнейшае святкаванне Вя
лікадня ў Праваслаўнай царкве. 

Сёлета супольна адсвяткаваны Вялік
дзень даў магчымасць супольна адзна
чыць Зялёныя Свёнткі (Спасланне Свя
тога Духа, Тройцу). Менавіта пытанне 
ці Святы Дух паходзіць ад Айца, ці Айца 
і Сына было адной з прычын тэалагіч
ных спрэчак, што між іншым давяло да 
расколу ў 1054 годзе.

Шавуот 
— яўрэйскія 
Зялёныя Свёнткі

З 30 траўня па 1 чэрвеня габрэі ўспа
міналі вельмі важнае здарэнне — Бог 
перадаў Майсею Дзесяць Запаветаў, 
называнае Шавуот, Пяцідзясятніца або 
яўрэйскія Зялёныя Свёнткі. У Торы іс
нуе наказ адзначаць тры вялікія святы 
— Пасху, свята Cукот і менавіта Шавуот.

— Шавуот святкуецца ў гонар самай 
важнай падзеі, калі Гасподзь Бог даў 
людзям фундаментальны маральны 
закон — дзесяць запаведзей, — адзна
чыў Ян Мацяеўскі з Музея ў Тыкоціне.

На памятку гэтай падзеі яўрэі палом
нічалі ў Іерусалімскі храм і прыносілі 
ахвяры з пладоў зямлі і жывёл. Як ад
значыў Ян Мацяеўскі, са святам Шаву
от звязаны розныя звычаі, якія выступа
юць і ў прадстаўнікоў іншых рэлігій.

— Так як сёння касцёлы і цэрквы, 
так і яўрэі зялёнымі галінкамі аздабля
юць свае бажніцы і дамы, — сказаў Ян 
Мацееўскі з Музея ў Тыкоціне. — Біб
лейская традыцыя кажа, што калі Май
сей атрымаў дзве табліцы з Дэкалогам, 
пустынная гара Сінай зазелянілася. Гэ
та відаць на карціне Рэмбрандта «Май
сей са скрыжалямі законаў». Зелень 
— сімвал адроджанай вясны. Шавуот 
гэта таксама свята ўраджаю.

Зялёныя 
Свёнткі

Сёлета Зялёныя Свёнткі (Спасланне Святога Духа, Тройцу) хрысціяне святкавалі 
ў адным тэрміне. Крыху раней, бо з 30 траўня па 1 чэрвеня, яўрэі адзначалі свята 
Шавуот, Пяцідзясятніцу. Тэалагічныя адрозненні паміж рэлігіямі і веравызнаннямі 
ўжо стагоддзямі не перашкаджаюць, каб народныя традыцыі і абрады, якія супра

ваджаюць гэтыя святы, аб’ядноўвалі ўсіх вернікаў.

Зялёныя Свёнткі 
на беларускіх 
вёсках
Зялёныя Свёнткі (Сёмуха, Тройца) 

— лічацца важным веснавым святам. 
У дахрысціянскай традыцыі значнай 
складаючай гэтае свята было ўшана
ванне продкаў, якое пратрымалася па 
сёння ў Хадароўскай парафіі. Вядома, 
з часам Сёмуха была дастасавана да 
хрысціянскай традыцыі, таму сёння 
ў каталіцкай, хадароўскай могільніка
вай капліцы на трэці дзень Зялёных 
Свёнтак адбываецца ўрачыстая імша. 
Вернікі моляцца за душы блізкіх памер
лых і наведваюць іхнія магілы. Тут і ў су
седняй вёсцы Карповічы захавалася 
традыцыя абыходу вёскі і палёў, гэтак 
званыя «Палеткі». Паводле жыхароў 
Старой Хадароўкі гэты звычай існаваў 
тут ад заўсёды. Жыхары вёскі з песня
мі ходзяць польнымі дарогамі, дзяку
юць за ўраджай і просяць засцерагчы 
іх ад стыхійных бедстваў прыроды. 
У час «Палетак» таксама асвячаюцца 
палі. Да сёння захавалася традыцыя 
асвячэння на Дзявятнік (Божае Цела) 
вяночкаў з зёлкамі, якія потым выкары
стоўваюцца ў якасці ахоўнага альбо 
лекавага сродку.

Трэці дзень свята Тройцы асабліва 
адзначаецца ў Крыначцы — святым 
месцы ў Белавежскай пушчы паблізу Гай
наўкі. Штогод сюды прыязджаюць пра
васлаўныя паломнікі, каб зачарпнуць ва
ды з крыніцы, якая лічыцца цудадзейнай.

Любіцель мясцовай гісторыі протаіе
рэй Яўген Падгаецкі ў інтэрв’ю для «Ні
вы» зазначыў, што культ крыніцы мае 
доўгую традыцыю.

— Мяркуецца, што каля святой кры
ніцы ў ХІІІ стагоддзі пасяліліся права
слаўныя манахі, што ўцякалі з Кіева ад 
татараў, — сказаў журналісту «Нівы» 
Аляксею Марозу айцец Яўген Падгаец
кі. Дадаў адначасова, што «мясцовыя 
пушчанскія людзі здаўна карысталіся 
вадой з гэтай крыніцы».

vУршуля ШУБЗДА

Фота Крыстыны ГудэльФота Давіда Гайко
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Навошта На Ільяша

Сваімі вачыма

гэтыя межы ў  Малінніках

Праг ноз над вор’я — ад ны нер вы

Ка лі ты дзень та му зга даў я, між ін шым, 
і пра пі ра мі ду ме дый на га ашу кан ства 
ў сён няш нім све це, то меў я на ўва зе 
перш за ўсё яе ін фар ма цый напуб лі цы
стыч ную аба лон ку. Рэй у гэ тай сфе ры не
сум нен на вя дуць тэ ле ві зій ныя пра гра мы. 
Але ж, аказ ва ец ца, на він ныя пе ра да чы 
лю дзі гля дзяць дзе ля яш чэ ад ной мэ ты 
— праг но зу над вор’я. Ме на ві та праг ноз 
над вор’я з’яў ля ец ца тым мо ман там кож на
га ін фар ма цый на га тэ ле вы дан ня, у якім 
заў сё ды рэз ка ўга ру па ды ма ец ца слу пок 
аг ля даль нас ці. Та му, каб да ча кац ца праг
но зу над вор’я на лю бой тэ ле стан цыі, трэ
ба заў сё ды і пе ра ча каць не каль кіх ві лін
ную рэк лам ную пад бор ку і аў тап ра мо цыю 
стан цыі. Ні чо га за тым дзіў на га, што «па
га дын кі» — вя ду чыя праг ноз вель мі хут ка 
ста но вяц ца зор ка мі тэ ле эк ра на і ад чу ва
юць ся бе быц цам бы ак цё ры па пу ляр ных 
тэ ле се ры я лаў. Бо ж яны — не вя ду чыя 

на він ных пе ра дач, ці жур на лі сты, якія рых
ту юць сю жэ ты ў ад па вед нас ці з па лі тыч
най лі ніі стан цыі. Тыя астат нія ста но вяц ца 
аб’ ек там паў сюд най кры ты кі кан ку рэн цыі 
і ад ра са та мі ма таў з бо ку гле да чоў. Вя
ду чыя праг но заў — не па лі тыч ныя, яны 
на ват не ня суць ад каз нас ці за тое, што 
пад рых ту юць ім пра фе сій ныя сі ноп ты кі. 
Крый па не Бо жа, яны ж з пры го жай ус
меш кай, на фо не ад мыс ло вых кар ці нак, 
раз мах ва ю чы ру ка мі, шча бе чуць пра сон
ца і дождж. Ну і яш чэ пра гро шы з кі раў
ні цтвам, бо гэ та са мая ча стая пры чы на 
іх ніх раз ві тан няў са сва і мі праг ра ма мі. 
А по тым ужо ўдзел у тэ ле шоў — пра гра
мах дзе ля се леб ры цтва і пу стой сла вы, 
без па дзе лу на муж чын скі і жа но чы род. 
Але іх ро ля ме на ві та та кая: слу пок аг ля
даль нас ці тых жа праг рам мае рас ці, так 
як той слу пок рту ці ў лі пень скую спё ку. 
Та кая гэ та рэ ча іс насць і пат ра ба ван ні кан
ку рэн цыі на ме дый ным рын ку.

Што дзень мі льё ны гле да чоў ва ўсім 
све це ўзі ра юц ца ў шкля ную па го ду, пра 

якую яш чэ ў вась мі дзя ся тых га дах поль
скі гурт «Лём бард» спя ваў аб паў сюд на 
сі ніх шы бах ад тэ ле ві за раў. Гля дзяць усе: 
ша фё ры і дач ні кі, ся ля не і ту ры сты, вуч ні 
і мі ніст ры. Усе збі ра юц ца ў да ро гу, ва ўсіх 
свае спа дзя ван ні і су пя рэч нас ці. Ад ным 
на за рэз аку рат заў т ра пат рэб нае сон ца. 
Дру гім без даж джу не абыс ці ся. Трэ цім 
вет ру і хма рак на не бе за ма ну ла ся. Усім 
тут не да го дзіш, а ўгня віш мно гіх.

Мой баць ка апош ні мі га да мі на ват 
свой раск лад дня вы бу доў ваў на праг но
зе над вор’я ў тэ ле ба чан ні. Мож на з ім 
стэ ле фа на вац ца ў па ру тых на він, ка лі 
прэ зен ту ец ца праг ноз над вор’я. Най пэў
ней а сям нац ца тай га дзі не пе рад «Тэ ле
эк с п рэ сам» і, вя до ма, пе рад дзе вят нац
ца тай, пас ля ла каль на га «Аб’ ек ты ва». Ён 
ме на ві та гля дзіць дзве ма пы па го ды і ро
біць са бе пэў ныя выс но вы на конт та го, 
што бу дзе заў т ра. Пры тым не за бы ва
ец ца на на род ныя прык ме ты аб над вор’і 
і ад дае ім вя лі кую па ва гу. У апош нім ча се 
ён на ват рас х ва ля ваў ся па пры чы не 

прад ка за на га і рэ аль на га над вор’я ў на
шым рэ гі ё не. «На ват ім ве рыць нель га», 
— за я віў мне пры су стрэ чы. Неш та не 
ат рым лі ва ец ца з праг но за мі сі ноп ты каў. 
Гля дзіш у кні гу, а ба чыш фі гу. Смя я лі ся 
мы ка лісь ці з роз ных нес па дзя ва ных ра
зы хо джан няў па між мер ка ван ня мі сі ноп
ты каў і ра шэн ня мі на ту ры. На мі ну лым 
тыд ні ўсе згод на абя ца лі ў Пад ляш скім 
ва я вод стве апад кі даж джу не каль кі дзён 
за пар, так пат рэб на га не толь кі ага ро
дам, але і ўсёй сель скай гас па дар цы, не 
га во ра чы пра ля сы і спа дзя ван ні грыб
ні коў. А тут яго вы па ла столь кі, што кот 
нап ла каў. І ме на ві та ка лі чар го вы дзень 
паў та ра лі, што ноч чу прой дуць ліў ні, мой 
баць ка прад бач лі ва ве ча рам пад лі ваў 
па са джа ны з ма ім бра там ага род. І так 
дзень у дзень. «Ну і паг ля дзі, як пры го жа 
ўсё ўзыш ло. Каб я пас лу хаў тых спе цы
я лі стаў па па го дзе, то на ват і цы бу лі не 
бы ло б», — не скры ваў за да валь нен ня 
мой баць ка, але цы ры мо нію ўгля дац ца 
ў тэ леп раг ноз не ад мя ніў.

У су бо ту ве ча рам мой сяб ра, дас лаў
шы мне па элек т рон най пош це свой 
тэкст, за я віў, што зні кае пад лі ваць свой 
рас лін ны ага род дзе ля зям ной пры га жос
ці. А ўсе мае сум нен ні на конт праг но заў 
над вор’я пра ка мен та ваў ко рат ка: гля дзі 
за ак но, бо там праў да. І так ві даць спра
ва ма ец ца з усі мі ін шы мі праў да мі ў на
шым жыц ці. Трэ ба наг ля даць і ад чу ваць 
сва імі вачыма і ро зу мам.

vЯў ген ВА ПА

У Ма лін ні ках, як і ўво гу ле ў пра ва слаў
най па ра фіі ў Пад бел лі, най боль шае пры
хад ское свя та гэ та свя та пра ро ка Ільі, 
якое Цар к ва што год ад зна чае 2 жніў ня. 
Ста ла ў нас тра ды цы яй, што свя точ най 
ра ні цай на га дзі ну 10:00 амаль усе жы ха
ры вё скі Ма лін ні кі едуць на ба гас лу жэн
не ў цар к ву ў Пад бел лі. Не толь кі мае 
ад на вя скоў цы едуць, але жы ха ры та кіх 
вё сак як Гра да лі, Кош кі, Ду бя жын, Мок
рае, Каз лы ці Стан цыя Ры го раў цы так са
ма. Ра зам з імі мо ляц ца жы ха ры су сед ніх 
пры хо даў у Ор лі і Вуль цыВы га ноў скай. 
Што год у Пад бел ле пры бы вае шмат гас
цей з Бель ска, Бе ла сто ка ды ін шых га ра
доў Поль ш чы. На пры клад, у гас цях бы ва
лі мая цёт ка На дзя і дзядзь ка Юзаф, якія 
пры яз джа лі да нас што год, ка лі яш чэ 
жы ла мая ба бу ля. У Ма лін ні ках яны пра
во дзі лі свае вы хад ныя і свят ка ва лі ра зам 
з на мі. Вя до ма, бы ло ве се ла, ка лі пас ля 
ба га служ бы ў Пад бел лі ўсе з’яз джа лі ся, 
каб су стрэц ца пры чар цы і па ча стун ку, 
бо ж та кое пра ва мае свя та.

Ка лі я быў ма лы, ча ста на стра га нах 
пад цар к вою куп ляў я ней кія цац кі ці са
лод кія ле дзян цы. Ка лі стаў ста рэй шым, 
ча ста са свя та пры во зіў но вую аў ды ё ка
се ту «Пры ма коў» ці гур та «АС». У час гас
ця ван ня ма іх цё так і дзядзь коў я на маг
ні та фо не ўклю чаў ка се ту, каб пры ем на 
мі наў час пад час гас ці ны. І да гэ тай па ры 
на стра га нах мож на ку піць кам пактды скі 
з му зы кай. У ма ім дзя цін стве, па мя таю, на 
стра га нах так са ма пра да ва лі пі ста ле ты 
з кор ка мі. Раз і я ку піў та кі пі ста лет. Баць
ка не быў гэ тым за да во ле ны і за га даў 
ехаць на луг і там выст ра ляць усе кор кі.

Цёт ка На дзя з дзядзь кам Юзі кам 
гас ця ва лі ў нас два тыд ні, з на мі ез дзі лі 
ў цар к ву, на вед ва лі ўсіх цё так. Яш чэ 
ў 1990я га ды так са ма да нас пры яз джаў 
на ве ла сі пе дзе з Ча хоўАр лян скіх род
ны брат ма ёй ба бу лі — дзед Ва ло дзя. 
Ён вель мі лю біў слу хаць бе ла ру скую 
му зы ку, ка лі абод ва з баць кам вы пі ва лі. 
Пры ем на ўспа мі наю гэ ты час, ка лі ўсе 
мы гас ця ва лі пры ста ле ў сад ку ў це ні 
яб лынь, якія па са дзіў мой дзед. Дзед Ва
ло дзя быў фран та вік — ён ра зам з Чыр
во най Ар мі яй зда бы ваў Бер лін. Ён быў 

вель мі доб рым ча ла ве кам, сар дэч ным 
і доб ра зыч лі вым. Заў сё ды мне і ма ёй 
ся стры пры во зіў па да рун кі. На Ілья ша 
ў кан цы 90х, ка лі дзед Ва ло дзя не меў 
сіл ез дзіць на ве ла сі пе дзе, на Ілья ша яго 
пры во зі ла яго ная дач ка, а мая цёт ка Ні на 
з Гай наў кі.

У Ма лін ні ках у той дзень заў сё ды 
бы ла за ба ва. Ве ча рам па гу ляць у вя ско
вай свят лі цы сы хо дзі ла ся мно га на ро ду 
— і ста рыя, і ма лыя. Ста рыя ба бы ся да лі 
на лаў ках і гля дзе лі як тан цуе мо ладзь, 
плят ка ры лі, якая гэ та па ра з той за ба вы 
вый ш ла. Мы з баць ка мі, цёт кай На дзяй 
і дзядзь кам Юзі кам так са ма іш лі на за
ба ву. Ад ной чы пры е ха лі да мя не сяб ры 
з Бе ла сто ка. Мы вы пі ва лі на па на двор ку, 
а ці каў ны су сед заг ля даў це раз плот, 
каб неш та пад с лу хаць і па нес ці тан ную 
сен са цыю па вёс цы, як гэ та мы вы пі ва ем 
ды гу ля ем. А мой ся бар ка жа да яго:

— Су сед, да вай да нас, вып’ ем на свя та.
Су сед за са ро меў ся і рап тоў на ўцёк 

у ха ту. Ма ім сяб рам з Бе ла сто ка ха це ла
ся ўпер шы ню тра піць на сап раў д ную вя
ско вую за ба ву. Яны не ме лі бі ле таў, а ахо
ва не ха це ла іх упус ціць, бо яны не бы лі 
ту тэй шыя. Та ды мы чор ным хо дам пай ш лі 
да ар га ні за та раў за ба вы, вы пі лі з імі га
рэл кі і та ды ма іх сяб роў так са ма ўпус ці лі 
як сва іх. І так мы гу ля лі да са мо га ран ня. 
А я вяр нуў ся ў тры га дзі ны но чы пас паць, 
бо ў мя не кан чаў ся вы хад ны і трэ ба бы ло 
ехаць у Бе ла сток.

Ка лі ця пер пры яз джаю на Ілья ша, то 
заў сё ды з жон кай, сяст рой і баць ка мі 
едзем у цар к ву, а пас ля ро бім грыль. Пры
яз джа юць да нас мая два ю рад ная ся стра 
са шваг рам ды род ны брат ма ёй ма мы 
з дзя ду лем ды цэ лай рад нёю ма ёй ма мы. 
Не змя ні ла ся ад но: пад час па ча стун ку, 
так як як у 1990х і 2000х га дах, так і ця
пер гу чыць на ша бе ла ру ская му зы ка, пры 
якой пры ем на ад па чы ваць і гу та рыць. За 
гэ ты час змя ні ла ся мно га: па мер лі мая 
ба бу ля, яе брат Ва ло дзя і мой дзядзь ка 
Юзік. Але заў сё ды на Ілья ша ў нас мно га 
гас цей, з які мі мож на вы піць, па гу та рыць 
і па гу ляць.

vЮр ка БУЙ НЮК

„На вош та гэ тыя ме жы, ка лі за іх рэ
жуць!?” — спя ва ец ца ў вя до мым хі це па
пу ляр на га бе ла ру ска га му зыч на га гур ту. 
А са праў ды — на вош та яны? На вош та 
яны там, дзе непа трэб ныя! А ка лі па трэб
ныя — то ка му? — пы тан не на ту раль нае 
і про стае як аг лоб ля.

Да вя ло ся мне апош нім ме ся цам упер
шы ню пра е хаць праз не каль кі ад мет ных 
меж. Гра ніц не ней кіх ад да ле ных за мор скіх 
дзяр жаў, а меж ме на ві та на шай блі жэй шай 
пра сто ры, мож на ска заць па меж жа. Не як 
еха лі аў та ма бі лем з сяб рам з Літ вы — з Дру
ске нік у Поль ш чу — у кі рун ку Сей наў. Але 
за мест звык лай тра сы праз Лаз дзі яй — Ага
род ні кі вы пад ко ва збо чы лі ля вей і тра пі лі 
на ін шую да ро гу. Асэн са ваў шы кі ла мет раў 
праз дзе сяць сваю па мыл ку, па ста на ві лі 
ехаць гэ тым вы пад ко вым шля хам да лей, па
коль кі на ма пе да ро га бы ла паз на ча на з Літ
вы аж но да су меж ных Бер ж ні каў. Вуз кая 
ас фаль тоў ка іш ла спяр ша ў за се ні гу стых 
дрэў, у ад ным мес цы яна пе рай ш ла ў фраг
мент бру ка ван кі, які па кі ну лі, па ўсім ві даць, 
ад мыс ло ва як част ку гі сто рыі. А мес ца мі на 
шля ху пе ра ва жа ла ляс ная гра вій ка. На суст
рач ці ўслед ані вод най ма шы ны. Так праз 
лес урэш це ў га на ро вай адзі но це і пе ра е ха
лі мы з Літ вы ў Поль ш чу. А на тым мес цы, 
дзе яш чэ па ру дзе ся ці год дзяў та му быў 
са праўд ны „жа лез ны мур”, уба чы лі толь кі 
сціп лы ад кры ты шлаг баўм ды знак, што па
ча ла ся тэ ры то рыя ін шай дзяр жа вы. Та кая 
мя жа. Най боль шай за ва ё вай Еў ра пей ска га 
Са ю за на пэў на мож на лі чыць вось гэ тую 
ад к ры тасць меж, воль на га пе ра мяш чэн ня 
ча ла ве ка амаль па ўсёй Еў ро пе.

Ця пер вось да гэ тай еў ра пей скай бяз
ме жа вай су поль нас ці да лу чы ла ся і Ук ра і
на. За су се дзяў мож на толь кі па ра да вац ца 
— ця пер яны мо гуць ехаць па кан ты нен це 
без віз. І гэ та вя лі кая за ва ё ва ўкра ін скай 
дзяр жа вы. Вы сту па ю чы на ўра чы стым 
кан цэр це, ук ра ін скі прэ зі дэнт Пят ро Па ра
шэн ка пра цы та ваў кла січ ны лер ман таў скі 
верш „Про щай, не мы тая Рос сия, стра на 
ра бов, стра на гос под!”. А Бе ла русь ка таст
ра фіч на ад стае ад паў д нё вых су се дзяў, 
тыя ж бі я мет рыч ныя паш пар ты пач нуць 
вы да ваць нам толь кі ў 2019 го дзе.

Ін шая эк за тыч ная мя жа, якой да вя ло ся 
пра е хаць на мі ну лым тыд ні — гэ та пе ша
ход наро вар ны пе ра ход Ляс ная — Ру даў
ка на бе ла ру скаполь скім су меж жы праз 
Аў гу стоў скі ка нал. Ра ней мож на бы ло 
праз гэ ты па меж ны пункт толь кі прап лыць 
на бай дар ках ці ін шым вод ным тран с пар
це. За раз, з гэ та га го да, у лет ні се зон 
мож на іс ці пеш кі аль бо ехаць на ро ва ры. 
Пра е ха лі мы гру пай на ро ва рах з вя лі кай 
пры ем нас цю. Ды яш чэ больш упэў ні лі ся 
ў штуч нас ці гэ тай мя жы. І бе ла ру скія, 
і поль скія вет лі выя мыт ні кі і па меж ні кі, па
доб ныя вё скі, хай са бе па поль скім ба ку 
і больш за мож ныя, пры да рож ныя кры жы 
і пом ні кі, усю ды зыч лі выя лю дзі. Поль скіх 
ту ры стаў, ад нак больш, бо яны мо гуць 
ехаць на тэ ры то рыю, пры лег лую да Аў гу
стоў ска га ка на ла і да Га род ні на пяць дзён 
без віз. Дзяр жа ва Бе ла русь мо жа яш чэ 
больш спрас ці ла б уезд па ля кам і ін шым 
еў ра пей цам, але цэ лы час му сіць азі рац ца 
на ўсход ня га су се да. А ў Маск ве вель мі 
хва ра ві та рэ а гу юць на кож нае, на ват не вя
ліч кае зблі жэн не Бе ла ру сі з Еў ро пай. І гэ
та вы нік той, больш чым двац ца ці га до вай 
ары ен та цыі ўра да Рэс пуб лі кі Бе ла русь на 
ін тэг ра цыю з Ра се яй. Па гро за нам ідзе ме
на ві та з ус хо ду і вось там пат рэб ная мя жа, 
для спы нен ня не ле га лаў ды бан ды таў. Але 
там, дзе не аб ход ная піль ная мя жа, яе ня
ма, і на ад ва рот.

Бе ла ру сам жа ў Еў ро пу да гэ туль па
трэб ныя шэн ген скія ві зы, якія да стат ко ва 
да ра гія і якія не так про ста ат ры маць. 
Па вод ле апош ніх дас ле дзі наў бе ла ру скі 
паш парт у гла баль ным рэй тын гу „мо цы 
паш пар тоў” толь кі на 58м мес цы з 94 
па зі цый. А на кож най па зі цыі па не каль кі 
кра ін. Та кім чы нам вы шэй Бе ла ру сі больш 
за сто дзяр жаў. Без ві зы бе ла ру сы мо гуць 
ез дзіць у 70 кра ін све ту (у 37 — зу сім без 
ві зы, яш чэ ў 33 з ат ры ман нем ві зы на мес
цы). Але гэ та пе ра важ на кра і ны Азіі. Дзе
ля па раў нан ня — усе су се дзі вы шэй па 
гэ тым рэй тын гу — Поль ш ча — 10я (аж но 
150 бяз ві за вых кра ін!), Літ ва і Лат вія — на 
11м мес цы, Ук ра і на ўжо на 30м (119 бяз ві
за вых кра ін). І на ват Ра сея знач на вы шэй 
— на 41м (106 кра ін). Вось та кая гор кая 
для бе ла ру саў рэ ча іс насць ад к ры тас ці све
ту. Гор кая, але, на жаль, за ка на мер ная.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Не ка лі па чы на лі ў са ка ві ку, 
ка лі яш чэ тол кам не пас пя-
ваў сыс ці апош ні снег. За-
піх ва лі вес на вое ды хан не 
зям лі ў сфе рыч ную фор му 
і пу ска лі ся бег ма за во да рам 
на ту раль най ску ры — да лё-
ка, у лі пень скія ра ні цы, у жні-
вень скія пас ля поў д ні, у ве рас-
нёў скія ад вя чор кі. Гу ля лі заў-
зя та, да су тар гі ў на гах, да 
шчыль на га зліц ця з зя лё най 
тра вой. І да су мес най сто мы, 
з якой на ра джа юц ца су мес-
ныя ма ры — роў ныя для ўсіх.

Ця пер зрэд ку вы хо дзяць на пля цоў ку. 
Вы хо дзяць у тыя но чы, ка лі над ву лі цай 
за ві сае поў ня, а бе лыя су зор’і гу ля юць 
ме ся цам у вы бі ва лы. Сас ліз г ва юць доў
гім ру ка вом Ма лоч на га шля ху і, пад ла
віў шы зруч ны мо мант, пад к рад ва юць су
зор’ ям ме сяч ны мя чык, як у дзя цін стве 
і не да кон ча най ма ла дос ці пад к ра да лі 
яб лы кі з су се да вых са доў.

На пля цоў цы, не ка лі зя лё най і роў най 
бы сталь ні ца, чу жыя лю дзі, што ад нае 
ра ні цы з’я ві лі ся сю ды не вя до ма ад куль, 
збу да ва лі дом. Ка неш не, за мі нае чу
жы дом на сва ёй зям лі, але ж хлоп цаў 
шмат, ма ла дыя і ду жыя, а ён і не та кі 
ўжо аг ра мад ны, як ма лю ец ца ў дзён
ным свят ле. Хто за пад ру бу, хто пля чом 
у зруб, за ціс нуць зу бы, нап ру жаць му ску
лы і па ня суць гэ ту бу ды ні ну з яе спя чы мі 
гас па да ра мі за вё ску, пад лес, дзе пра
ста іць да зо ла ку. Па ня суць ас ця рож на 
і бяс шум на так, што з па ву ці ны чу жын
ска га сну не сар вец ца ні ад на ні тач ка.

Ка лі поў ня раз бі вае тэр мо метр но чы 
і раз ма лёў вае не ба ха лод ным срэб рам 
рту ці, я ў на стаў ніц кім па коі із ноў пе ра
ап ра на ю ся ў спар тыў ны кас цюм. Не ка лі 
па ўсёй шко ле ля жа ла драў ля ная пад
ло га і ка лі з на стаў ніц ка га праз ка лі дор 
я вы хо дзіў на ву лі цу, на кож ны мой крок 
дош кі ад гук ва лі ся скры пен нем, рас па
вя да ю чы кож ная сваю гі сто рыю. Гэ тай 
пад ло гі даў но ня ма. Іду праз ці шы ню 
з зап люш ча ны мі ва чы ма і ба ю ся рас п
люш чыць іх. Ка лі пры ад чы ню па ве кі, ці 
не раз бу рац ца вок ны і дзве ры, і столь? 
А сце ны, ка лі дак ра ну ся да іх по зір кам, 
ці не знік нуць, не ра зы дуц ца, як кру гі на 
ва дзе?

Ба чу іх звод да лі. Ёсць Ма рэк — ма лень
кі ро стам не па се да, жва вы, як ртут ны 
ша рык, і вы со кі, ху дар ля вы Ярэк, і на лі
ты му ску ла мі, бы кла січ ны ба рэц Ярас
лаў. Ёсць пры са дзі сты Пёт русь Ма лы 
і дру гі Пёт русь, той, што зза дзі ця чай 
ус меш кі і кір па та га но сі ка ат ры маў не
ка лі мя нуш ку Пі но кіё. Не каль кі кро каў 
убок ады шоў ся пля чы сты са мот нік Ясь 
Ка пэ ля. Ёсць два ста рэй шыя бра ты 
Пёт ру ся Ма ло га — Ге нё і Сла вік, да лей 
Кшы сё, і Вла дзё Мі лень кіСы но чак. 
З Вла дзем і Сла ві кам мы ад на год кі 
і свой матч даў но ад гу ля лі. Даю ім 
флаж кі ба ка вых суд дзяў і, па куль ад п
ра вяц ца на мес цы, пы таю:

— Усе пры сут ныя?

— Усе, пра вя раў, — ка жа Вла дзё Мі
лень кіСы но чак.

— А той вунь у свя точ ным кас цюм чы ку, 
што за ва ро та мі топ чац ца з на гі на на
гу, хто ён і ча му не пе ра ап ра на ец ца?

— Яго як раз ты мо жаш не ве даць. Ка лі 
мы з та бой бе га лі за мя чы кам, ён пе
ха тою пад стол ха дзіў. Ды што я ка жу, 
пад стол пе ха тою. Яго зу сім яш чэ на 
све це не бы ло. Смур галь.

— І ўжо па спеў ту ды?

— Ага. Гі сто рыя та кая з ім ат ры ма ла
ся. Па ехаў на ро ва ры склі каць сяб роў 
у гос ці. Да ва сям нац ца та га дня на ро
дзі наў. Сяб ры ча ста ва лі і ча ста ва лі, 
і ча ста ва лі, і ноч сцеж кі пе раб лы та ла, 
і ро вар згу біў ся. І зас нуў на шпа лах па
між рэй ка мі. Пас ля мы яго са шпа лаў 
пад ня лі, але цяг нік ужо прай шоў. Ён 
з тва і мі хлоп ца мі не гу ляў, дык не ве дае 
— мож на яму да лу чыц ца, ці не? — Сла
вік гля дзіць на мя не і ба чу пы тан не 
ў яго ных ва чах.

— Ска жы, хай пе ра ап ра на ец ца. Да клад
на ўсе ёсць?

— Усе да ад на го.

— Няў жо Олек з’я віў ся? — да пыт ваю 
і чую, як у жы лах пуль суе кроў. Олек 
адзі ны з іх усіх, хто птуш кай ра стаў 
у чы стым па вет ры, не па ста віў шы за 
са бой кан чат ко вую кроп ку. Зай шоў 
у хва лі Між зем на га мо ра і больш яго не 
ба чы лі.

Ка жуць, з уся го, што жы ве, толь кі птуш
кам уда ец ца даг наць мя жу па між учо ра 
і сён ня, пры сес ці там і на да лей ля цець 
на пе рад. Та му няш мат мёр т вых пту шак 
лю дзі зна хо дзяць на зям лі. І з ця гам ча
су я па чаў ве рыць, што Олек са праў ды 
пе ра мя ніў ся ў птуш ку і, за су нуў шы паль
цы ў гры ву ча су, за ціс нуў шы іх моц на 
— моц на, ля ціць, і ні ко лі не ўпа дзе на 
зям лю.

— Олек ёсць, — пац вер дзіў Вла дзё. 
Раз гар нуў фла жок, стра ся нуў ня бач ны 
пыл і пай шоў на ба ка вую лі нію.

Ча сам на мо гіл ках, на пя рэ дад ні Пра вад
ной ня дзе лі на ты ка ю ся на цёт ку Аню.

— Не, яш чэ не вяр нуў ся, — уз ды хае 
і раз во дзіць ру ка мі. — Толь кі ўчо ра, зда
ец ца, бы ло, як скла даў рэ чы, вып раў
ляў ся на мо ра. Лю дзі ка жуць, ба чы лі 
яго ныя сля ды і там, і сям, і на ват на дру
гім бе ра зе гэ та га мо ра. Я ез дзі ла па гля
дзець тыя сля ды, але па куль да е ха ла, 
усё за сы паў дроб ны пя сок.

Іду пры ві тац ца з Оле кам. Не пы таю дзе 
быў і чым зай маў ся апош нія трыц цаць 
га доў.

— У на пад ні кі ця бе па стаў лю, як ка лісь
ці. Змо жаш?

— Не ве даю, даў но не гу ляў, але я па
ста ра ю ся.

Пёт русь Ма лы пры сеў на ку кіш ках 
і гла дзіць да ло ня мі пак рыц цё пля цоў кі. 
Па ды ма ец ца, па дэш ва мі бу цаў шор гае 
на пе рад і на зад, шра мы за каў чу ка вы мі 
шы па мі ад чы ня юц ца і за чы ня юц ца, як 
ва да ў рэч цы, ка лі яе па рэ заць васт ры
ём на жа.

— Про ша па на, не ка лі тут бы ла тра ва. 
А гэ та ж не тра ва, што гэ та?

— Што гэ та? — я із ноў на стаў нік і мне 
трэ ба ве даць ад каз на кож нае вуч нёў
скае пы тан не. Але не ве даю. Ці ёсць 
у све це на стаў нік, хто б ве даў з ча го 
анё лы ткуць пак рыц цё пля цоў кі, ка лі 
пры поў ні, хлоп цам, што ні ко лі не ста лі 
муж чы на мі, за хо чац ца згу ляць у фут

бол за ла тым мя чом ме ся ца? І ці ёсць 
яны са праў ды, тыя анё лы? — Памой му 
гэ та сін тэ тыч ныя воб ла кі. Ця пер жа ўсё 
сін тэ тыч нае, — ка жу, ха ва ю чы няў пэў
не насць.

Іду ўздоўж ба ка вой лі ніі, пра вя раю сця
жок у кут нім сек та ры, па ва роч ваю да 
ва ро таў. Па між стой ка мі брам нік Ярэк 
зай ма ец ца раз мін кай.

— Усё нар маль на? — пы таю. — Я чуў, 
што ў ця бе бы лі праб ле мы з сэр цам.

— Бы лі, — Ярэк кі вае га ла вой, але ру
хац ца ад стой кі да стой кі не спы ня ец ца. 
— Док тар ка заў: ты, Ярас лаў, га рэл ку 
піць па кінь і ўсё бу дзе доб ра. Ка заць 
лёг ка, а вазь мі не пі, як усе п’юць. І што 
тут ра біць, ка лі не піць? Ад ну ды мож на 
па мер ці. Як пан ду мае, ле пей ад ну ды 
па мі раць, ці ад га рэл кі? — за зі рае ў во
чы з хіт ра ва тай ус меш кай.

— Ну, я не ве даю, та бе там від ней, 
— ка жу і так са ма ўсмі ха ю ся.

— А я ўжо больш не п’ю. У нас там, 
про ша па на, ніх то не п’е. Ні Пёт ру сі, ні 
Кшы сё, ні Ясь Ка пэ ля. Усе цвя ро зыя як 
шкель ца. Хук нуць мо жам, а то пан не 
па ве рыць, — ка жа Ярэк. Бя рэ раз бег, 
ад ш тур хоў ва ец ца ад бе ла га га зо на, 
выст рунь ва ец ца і ў па лё це пры бі вае 
пяць паль цаў на па пя рэч ні цы ва рот.

На пе ра дзе, там дзе ся рэд няя лі нія дзе
ліць по ле на дзве па ло вы, Ге нё і Олек 
аб мяр коў ва юць стра тэ гію на пер шы вы
хад. Олек схі ля ец ца, пап раў ляе гет ры 
і шну ра ван ні бо цаў.

— Про ша па на, — ка жа Ге нё, — гу ля ем 
мы і гу ля ем, а су праць ка го мы гу ля ем? 
Там жа, на дру гім ба ку пля цоў кі толь кі 
ім г ла, там ня ма ні ко га.

— Су праць веч нас ці, хлоп цы. За ся бе 
су праць яе гу ля ем, — чую, як па фас, 
пад ст ро е ны пад без дань нач ной поў ні, 
азы ва ец ца ма ім го ла сам. Мне не па да
ба ец ца гэ ты го лас, але і губ ляць час 
на спрэч кі не хо чац ца. Даю пер шы сві
сток і ме сяц пе ра мяш ча ец ца на дру гую 
па ло ву по ля. Ван д руе ад на гі да на гі, 
з ле ва га флан га на пра вы, ад Пёт ру ся 
Ма ло га да Ге ня, ад Кшы ся, да Пёт ру ся 
Пі но кіё. У цэн т ры наў п рост ва ро таў за
ла ты мяч пе рай мае Ма рэк, за ві лі стым 
дрыб лін гам уры ва ец ца ў штраф ную 
плош чу, пе ра дае Оле ку, той, не зво дзя
чы ва чэй з мя ча, з усяе сі лы б’е па ва
ро тах. За ла ты ме сяц няў хіль на шы буе 
ў кры жа ві ну ва рот, ад бі ва ец ца ад па пя
рэ чы ны, уз ля тае да ня бё саў і, абі ра ю чы 
тра ек то рыю зніч кі, вяр та ец ца ў на шае 

штраф ное, дзе да скок вае да яго Ясь 
Ка пэ ля. Ду жы, кар жа ка ва ты, як і трэ ба 
быць сто пе ру, пры мае мяч на гру дзі, 
апу скае на ле вую на гу, пад бі вае на вы
шы ню ка ле на і пра вай пра бі вае да лё ка, 
над га ло ва мі паў а ба рон цаў, пад но гі 
на пад ні кам.

Хлоп цы раз ры ва юц ца на част кі, пе ра да
ча ідзе за пе ра да чай, ма лан ка ва і бес
па мыл ко ва, мяч, як вер ны са ба ка лаш
чыц ца да бу цаў і толь кі ка лі ўда рыць 
па ва ро тах бун ту ец ца, ад маў ля ец ца 
пе ра ся чы лі нію, пра цяг ну тую ад стой кі 
да стой кі.

З хві лін вы ра ста юць га дзі ны, бе лы, сін
тэ тыч ны га зон на пу хае, таў с цее, абяс
сіль вае лыт кі, да хо дзіць да по я са, да 
шыі. То тут, то там, як у за па во ле ным 
сне ўзля тае панад воб ла кам за ла тая 
ма нет ка мя чы ка. І мож на па ду маць, 
вось, ня бач ны ўла даль нік ча су ро біць 
вы гляд, што ёсць у яго вы бар, мо жа 
спы ніць стрэл кі га дзін ні ка, мо жа за пус
ціць іх у но вы дзень, але раз гу біў ся, не 
ве дае, што ра біць і кі дае жэ ра бя.

Яш чэ адзін удар, ме сяч ны мяч, сліз га
нуў шы край ком па па пя рэч цы, ля ціць 
да лей, над да ляг ляд і за ві сае там.

— Із ноў згу ля лі ў ні чыю, — дзесь ці 
з глы бі ні воб ла каў да ля тае Сла ві каў го
лас. Апош няе сло ва доў жыц ца, глу хое 
«юууу» рас цяг ва ец ца на ўсю даў жы ню 
ву лі цы і зга сае за вё скай, у аб сы па ных 
ра сой хмыз ня ках.

— Нар маль на. З веч нас цю не прай г
раць, ні вый г раць у яе. Толь кі ў ні чыю 
мож на згу ляць з веч нас цю, — ха чу ска
заць, але воб ла кі ста яць ужо вы шэй га
ла вы і за гор т ва юць у ціш усе сло вы.

Но вы дзень над пуш чай пра ці рае во чы 
пар чо вым руч ні ком, ніт кі ўтку кры шац
ца, па сы па юць ус ход няе не ба блі ску
чым ма кам. Іду да моў. Праз ву лі цу з пра
дук то вай кра май, пад ста ры мі гру ша мі 
пад лет кі аб се лі драў ля ны стол дры мот
най, уча раш няй ка ло дай. Бу тэль кі зпад 
ві на грэ юць абым шэ лыя нач ной ра сой 
хрыб ты ў пер шых пра мен нях. Не спы ня
ю ся. Не ве даю іх, за ма ла дыя. Звод да лі 
да хо дзіць гу док цяг ні ка. Чую на спі не 
пра ніз лі вы по зірк цёт кі Ані. Пры кід ва
ю ся, што не ба чу яе і па ска раю крок. 
Не ма гу азір нуц ца. Не ма гу спы ніц ца. 
Не ма гу ска заць цёт цы Ані, што сён ня 
ноч чу мы з Оле кам гу ля лі ў фут бол. Не 
ма гу, бо ўсе ма ці ве да юць, што ў да ро
зе да моў іх сы ны га то выя пе ха той прай
с ці мо ра, над прор ва мі ўзля цець і праз 
агонь прар вац ца. І вяр нуц ца.

П ЎНЯ
Міхась АНДРАСЮК
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У
 час тры нац ца та га Бе ла ру ска га 
эт наг ра фіч на га фе сты ва лю «Куль ту
ра на схо дах му зея», які 4 чэр ве ня 
ад быў ся на плош чы Му зея і ася

род ка бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, 
мож на бы ло па ба чыць і ку піць ру ка дзел ле, 
а на май старкла сах па ву чыц ца ў во пыт ных 
твор цаў вы кон ваць са ма туж ныя вы ра бы. 
З вя лі кай сцэ ны пра гу ча ла мно га бе ла ру
скіх пе сень. Ама та ры тан ца ваць гу ля лі на 
тра ве. Бе ла ру скае ме ра пры ем ства па ча ло
ся пас ля абе ду і доў жы ла ся аж но да ве ча
ра. Пуб лі ка за гэ ты час мя ня ла ся.

На пер шы дзень Свя той Трой цы і на пя
рэ дад ні свят ка ван ня ў го нар свя той Бе ла
ру скіх зя мель, пра па доб най Еў ф ра сін ні По
лац кай, у Гай наў цы бы ло со неч на і вель мі 
цёп ла. Бу ра і дождж па я ві лі ся ў пуш чан скім 
го ра дзе аж но ноч чу. На вя лі кай му зей
най плош чы саб ра ла ся мно га гай на вян 
і жы ха роў на ва коль ных вё сак, ся род якіх 
заў ва жыў я па ста ян ных на вед валь ні каў бе
ла ру скіх фэ стаў. Дзет кі і мо ладзь ах вот на 
ўдзель ні ча лі ў май старкла сах па на род
на му ру ка дзел лю і та кім чы нам па чы на лі 
ву чыц ца даў нім за нят кам.

— У ма ёй сяб роў кі ёсць крос ны. Мне 
ці ка ва па ву чыц ца ткаць па ла вік, каб пас ля 
вы ка ры стаць свае ўме лас ці і па спра ба ваць 
выт каць та кі ў сяб роў кі, — за я ві ла гай
наў ская бел лі цэ іст ка Ган на Хом чук, якая 
ву чы ла ся ткаць у ляў коў скай тка чы хі Ірэ ны 
Іг на цюк.

Май ст ры ха ўжо чац вёр ты раз вя ла 
ткац кія май старкла сы пад час му зей на га 
фе сты ва лю. Па вод ле яе, ся род ма ла дых 
асоб наг ля да ец ца што раз боль шая за ці каў
ле насць ткац кай спра вай, якая су па кой вае, 
ву чыць цяр п лі вас ці і да па ма гае ад па чы
ваць.

— Да мя не выст рой ва ец ца чар га дзе так, 
якія хо чуць па спра ба ваць ля піць з глі ны по суд з вы ка ры
стан нем ган чар на га кру га. Гэ та ці ка вы дос вед. У дзе так 
за ста нец ца па мят ка з глі ны. Пры на го дзе май старкла саў 
я прэ зен тую і пра даю свой тра ды цый ны глі ня ны ма ля ва ны 
по суд. Ра ней пра даў сі ва кі, — ска заў Мі ра слаў Пя хоў скі 
з Чор найВё скіКас цель най, які чар го вы раз пры е хаў у Гай
наў скі бел му зей ву чыць ган чар ству.

Чар га выст ра і ла ся так са ма да Маг ды і Эве лі ны — ма
ла дых жан чын, якія сма жы лі буль бя ныя дра ні кі. Пах сма
жа ных дра ні каў ра зы хо дзіў ся па му зей най плош чы і пры
цяг ваў пуб лі ку па ча ста вац ца буль бя ной стра вай. У кра ме 
бел му зея, раз меш ча най у па лат цы, мож на бы ло ку піць 
бе ла ру скую лі та ра ту ру і су ве ні ры, між ін шым, вы шы ва ныя 
па лат ня ныя вы ра бы і пля цён кі з са ло мы і ла зы.

— Мае мяс ныя вы ра бы ка ры ста юц ца по пы там. Пра па
ную іх спа жы ваць з хле бам і агур ка мі. Мы прып раў ля ем 
іх сол лю, пер цам, час на ком, ня ма ў іх ні я кіх да дат каў, якія 
па ляп ша юць смак і дух мя насць, і та му так сма куе на ша 
вян д лі на, — ска заў Ула дзі мір Ці ха нюк, які ча ста ваў пуб лі ку 
вян д лі най, пад рых та ва най па вод
ле сва іх рэ цэп таў.

За па лат кай Аг неш ка Ці ха нюк 
ву чы ла дзяў чы нак вы кон ваць 
з доў гіх па ло сак тка ні ны «кру голь
чы кі», якія до ма мож на зас ці лаць 
у роз ных мес цах.

— Ужо чац вёр ты раз мы ла
дзім эт на гра фіч ны фе сты валь 
«Куль ту ра на схо дах му зея», ство
ра ны на ас но ве эт наг ра фіч ных 
фэ стаў. Ві даць, што ідэя фе сты ва
лю ап раў да ла ся. Ме ра пры ем ства 
пры цяг вае мно га пуб лі кі, якую 
ці ка віць бе ла ру скі рэ пер ту ар. 
Ма ла дыя асо бы ах вот на ўдзель
ні ча юць у май старкла сах па 
ру ка дзел лі і гэ та так са ма важ ны 
ко зыр на ша га ме ра пры ем ства, 
— ска за ла Аг неш ка Ці ха нюк 
з Гай наў ска га бел му зея.

Спа чат ку Му зей і ася ро дак бе ла ру скай куль ту ры ў Гай
наў цы па чаў ла дзіць бе ла ру скія эт на гра фіч ныя фэ сты 
з цык ла «Куль ту ра на схо дах му зея». У час спры яль на га 
над вор’я ру ка дзель ні кі прэ зен та ва лі свае вы ра бы ка ля бу
дын ка бе л му зея і там ву чы лі ас но вам сва іх за нят каў, а ў гэ
тым ча се му зыч ныя ка лек ты вы вы сту па лі на схо дах му зея 
і ад туль пай ш ла наз ва ме ра пры ем ства. Бы лі ар га ні за ва ны 
эт на гра фіч ныя фэ сты, пры све ча ныя ап ра цоў цы ль ну і са
ло мап ля цен ню. Пад час фэ сту «Не свя тыя гар ш кі ле пяць» 
вы кон ваў ся глі ня ны по суд, а мэ тай «Свя та бе ла ру ска га 
хле ба» бы ло за ах во ціць пя чы жыт ні хлеб тра ды цый ным 
спо са бам. Фэст «Сто тва раў ла зы» па ка заў як з ла зы вып
ля таць бы та выя вы ра бы, а «Буль ба фэст» пра па ган да ваў 
тра ды цый ныя буль бя ныя стра вы, якія ў мі ну лым бы лі пад
ста вай хар ча ван ня. Эт на гра фіч ныя фэ сты бел му зей ла дзіў 
пад кі раў ні цтвам та дыш ня га ды рэк та ра Яна Кар пю ка, 
а Та маш Ці ха нюк быў та ды пра цаў ні ком му зея ад каз ным 
за куль тур ную дзей насць і ар га ні за цыю эт наг ра фіч ных 
бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў. Ка лі Та маш Ці ха нюк стаў ды

ХІ ІІ Бе ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты валь 

«Куль ту ра на схо дах му зея»

рэк та рам 
бел му зея, 
аб’ яд наў 
эт на гра фіч
ныя фэ сты 
ў ад но што

га до вае ме ра пры ем ства, наз ва нае Бе ла ру скім эт наг ра фіч
ным фе сты ва лем «Куль ту ра на схо дах му зея».

— Мы ра шы лі ся аб’ яд наць бе ла ру скія эт на гра фіч ныя 
фэ сты ў адзін вя лі кі фе сты валь з мэ тай па вы сіць ранг на
ша га ме ра пры ем ства, саб раць на му зей най плош чы як 
най боль шую пуб лі ку, якой пра па ну ем раз на род ныя ат рак
цы ё ны, — ска заў ды рэк тар Та маш Ці ха нюк.

— Я пры хо джу сю ды па слу хаць свае пес ні. З’еў так са ма 
смач ныя дра ні кі. Доб ра, што ма ла дыя ці ка вяц ца ру ка дзел
лем, — ска заў па жы лы муж чы на.

Пер шы мі на сцэ не зап рэ зен та ва лі ся бе ла ру скія ка лек
ты вы да школь ні каў з Гай наў кі — «Ка леб ка» з Са маў ра
да ва га сад ка № 1 і «Сун ду чок» з Не пуб ліч на га сад ка імя 
свсв. Кі ры ла і Мя фо дзія. Да школь ні кі вы сту пі лі з род ны мі 
пес ня мі і тан ца мі, вык лі ка ю чы асаб лі вую за ці каў ле насць 
пуб лі кі. Гурт «Ак сель» з Бе ла сто ка па ра да ваў гай на вян 
бе ла ру скі мі эст рад ны мі тво ра мі. Та кую ж му зы ку вы кон ваў 
ка лек тыў «Пра грэс» з Гай наў кі. Се ні ё раў да тан цаў вы цяг
нуў бе ла ру скі ка лек тыў «Мэт ро» з Гай наў кі, у яко га ці ка вы 
бе ла ру скі пе сен ны рэ пер ту ар.

— Ка лі мы зас ноў ва лі наш гурт «Мэт
ро», усе жы лі ў Гай наў цы. За раз я пра жы
ваю ў Арэш ка ве, а ін шыя чле ны ка лек ты
ву так са ма жы вуць паза Гай наў кай. Спя
ва ем на шы пес ні ў сва ёй ап ра цоў цы. На 
фе сты валь мы пад рых та ва лі рэ пер ту ар, 
які спа да ба ец ца і ста рэй шай, і ма лод шай 
пуб лі цы, — ска заў лі дар гур ту «Мэт ро» Да
нель Са коў скі.

Пас ля вы сту пу ка лек ты ву «Мэт ро» на 
сцэ ну вый шаў Адам Крась ко з Па сеч ні каў 

— адзін з га лоў ных ге ро яў па пу ляр най пра гра мы Поль ска
га тэ ле ба чан ня «Фер мер шу кае жон ку». Зап рэ зен та ваў ён 
част ку сва ёй пра гра мы «Фер мер шоў», пра спя ваў пес ні 
на поль скай мо ве, але з пуб лі кай раз маў ляў на мяс цо вай 
га вор цы і ў кан цы свай го вы ступ лен ня ат ры маў га ра чыя 
ап ла дыс мен ты.

— Я яш чэ не пад рых та ваў пе сень на бе ла ру скай мо ве, 
аб чым за яў ляў ра ней. Але гэ тую за ду му пла ную вы ка наць 
ра зам з асо ба мі, якія да па ма га юць мне рых та ваць ва каль
ны рэ пер ту ар. Бе ла ру скія пес ні ха чу спя ваць у сва ім клі
ма це, а не вы сту паць са звы чай ны мі на род ны мі пес ня мі, 
— ска заў мне пас ля вы сту пу Адам Крась ко.

З доў гай га дзін най пра гра май зай маль на зап рэ зен та ваў
ся бе ла ру скі гай наў скі ка лек тыў «Да від Шым чук Бэнд», які 
вы сту піў з бе ла ру скім рэ пер ту а рам.

— Тут па нуе бе ла ру ская ат мас фе ра, ад чу ва ец ца доб ры 
кан такт з пуб лі кай, — за я віў лі дар гур ту Да від Шым чук.

Пуб лі ку фе сты ва лю асаб лі ва за ха піў гурт «Рэ1ікт» з Бе
ла ру сі.

— Мы дру гі раз вы сту па ем пе рад пуб лі кай ме рап ре ым
ства «Куль ту ра на схо дах му зея». Нам тут па да ба ец ца. 
Дзет кі і да рос лыя вы сту па юць ці ка ва і нас це шыць, што тут 
раз гор т ва ец ца бе ла ру ская куль ту ра, — ска за лі ўдзель ні кі 
гур та «Рэ1ікт», кан цэрт яко га за вяр шыў гай наў скі эт на гра
фіч ны фе сты валь.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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 Квет кі — мая ра дасць
Іво на Езё рэк ма ры ла мець ва кол ся бе 

мно га кве так. Кож на га дня. Яны пап раў ля-
юць дрэн ны на строй сва ім квет ка вым па-
хам, ра ду юць во чы сва ёй цу доў най пры-
га жос цю. Як жа пры ем на пах не квет ка вы 
адэ ка лон. «Квет кі — мая ра дасць», — ка-
жа яна і ўсмі ха ец ца. Так і хо чац ца даў жэй 
па быць у яе ма га зі не. Сю ды ча ста пры хо-
дзяць жан чы ны. Хто як хто, а яны лю бяць 
квет кі. Лю бяць, ка лі ім до раць квет кі муж-
чы ны. Не толь кі з на го ды дня на ра джэн ня 
або імя нін ці Дня жан чын. Квет кі зблі жа-
юць лю дзей. Яны спа да рож ні ча юць нам 
у роз ныя жыц цё выя мо ман ты.

Спа да ры ня Іво на ўжо трэ ці год па спя-
хо ва вя дзе квет ка вы ма га зін па ву лі цы 
Гай наў скай у На раў цы Гай наў ска га па ве-
та. Яе кра ма адзі ная та ко га ро ду ў На раў-
чан скай гмі не. Кве так у яе столь кі, што 
вы бі раць ды вы бі раць. Тут і бе лыя, чыр во-
ныя і жоў тыя ру жы, і чыр во ныя гваз дзі кі, 
і мар га рыт кі, і па ху чыя лі ліі, і г.зв. пап рот-
кі. Ёсць у про да жы жы выя і штуч ныя квет-
кі. Ёсць у квет ні цах і без іх. У вя лі кіх і ма-
лых глі ня ных і пласт ма са вых па су дзі нах 
для ва зо наў ят рыш ні кі (stor czy ki) і бя го ніі. 
У кра ме ёсць так са ма эк за тыч ныя квет кі, 
наз вы якіх цяж ка за пі саць і яш чэ ця жэй 
вы ма віць. Тут мож на ку піць га то выя вян кі 
і бу ке ты кве так з уп ры га жэн нем.

З Бе ла сто ка і з Вы со ка га-Ма за вец ка га 
кве тач ні ца пры во зіць сва ім па куп ні кам 
па за ка зе так са ма квет кі на ра бат кі, дэ ка-
ра тыў ныя ку сты, шмат га до выя рас лі ны, 
роз ных ві даў пла да нос ныя дрэў цы і г.д. 

Усё больш 
ка му наль ных ква тэр
У Бе ла сто ку, як ні дзе ў ін шым го ра-

дзе ў Поль ш чы, па бу да ва лі мно га ка-
му наль ных ква тэр. У па чат ку чэр ве ня 
гэ та га го да 32 сем’і ат ры ма лі клю чы да 
но вых ква тэр у ад ным жы лым бло ку па 
ву лі цы Бар су чай на па сёл ку Дай лі ды. 
Усе яны вель мі за да во ле ныя, це шац ца 
і спраў ля юць на ва сел лі. Ква тэ ры тут ве-
лі чы нёю ад 23 да 73 квад рат ных мет раў 
жыл п лош чы ў доб рым стан дар це. Гэ тая 
ін ве сты цыя каш та ва ла ка ля ча ты рох мі-
льё наў зло тых. Пры бло ку ёсць 29 мес-
цаў для аў та ма бі ляў. Гэ ты ка му наль н вы 
шмат ся мей ны бу ды нак чац вёр ты пры 
ву лі цы Бар су чай па бу да ва ны на пра ця-
гу трох апош ніх га доў.

За пат ра ба ван не на ка му наль ныя 
ква тэ ры ў ва я вод скацй мет ра по ліі — 
вя лі кае. За раз ча кае іх 50 асоб. Ап ра ча 
та го г.зв. са цы яль ных ква тэр (яны ў зні-
жа ным стан дар це) ча кае больш паў ты-
ся чы ча ла век.

Вар та да даць, што ў 2015 го дзе ў жы-
лых бло ках па ву лі цы Бар су чай зда лі 
ў ка ры стан не 83 но выя ка му наль ныя 
ква тэ ры. Та кія ква тэ ры ўвесь час за пат-
ра ба ва ныя. Іх па спя хо ва бу дуе гмі на.

У „Свой скай ха це” 
Ста ло вая пад наз вай „Свой ская ха-

та” ў На раў цы Гай наў ска га па ве та іс нуе 
ад мая мі ну ла га го да. Зна хо дзіц ца яна 
ў пра стор ным бу дын ку з тэ ра сай у ма-
ляў ні чым мес цы на пра вым бе ра зе 
ра кі На раў кі. Пры ем на тут і ўтуль на. 
У „Свой скай ха це” мяс цо выя пен сі я не-
ры ла дзяць раз або два ра зы ў год тан ца-
валь ныя ве ча ры ны. Та кое куль тур на-за-
баў ляль нае ме ра пры ем ства ад бы ло ся 
сё ле та ў кан цы мая.

У чэр ве ні гэ та га го да я пры яз джаў 
у „Свой скую ха ту” на абе ды (ста ло вую 
ад к ры ва юць а га дзі не два нац ца тай). 
Абе ды тут смач ныя і яны — як ка жуць 
афі цы ян т кі — да маш нія. Па вод ле мя-
не яны да ра га ва тыя. У „Свой скай ха це” 
я пла ціў за абе ды два ра зы па 19 зло тых 
і 10 чэр ве ня — 25 зло тых (узяў, ап ра ча 
су пу і г.зв. дру гой стра вы, кам пот). У Гай-
наў цы ў пры ват ным ба ры Ажа хоў ска га 
па ву лі цы Вар шаў скай поў ны абед каш-
туе 17 зло тых. За раз у ба ры „Со неч ны” 
ў Бе ла сто ку па ву лі цы Сян ке ві ча я абе-
даю за 12 або 14 зло тых.                     (яц)

— Кры ху мо жа ра ска жа це пра свой хор.
— Хор ар га ні за ваў ся ка ля 2000 го да, ар га ні
за ва ла яго мая ву ча ні ца. Я та ды пра ца ва ла 
ў Ра сіі, мой муж ва ен ны, пра ца ва ла там і на 
Чу кот цы, і на Да лё кім Ус хо дзе...

— І Вы там так са ма зай ма лі ся му зы кай?
— Так. Усю ды ў мя не бы лі ха ры; я люб лю 
сваю ра бо ту. А ка лі мы вяр ну лі ся на зад, 
да до му, мя не ўга ва ры лі ўзяць вось гэ ты 
ка лек тыў „Мін скія зо ры” — ён ужо быў узор
ны ў 2008 го дзе. А па сут нас ці то я пра цую 
з хлап ца мі, вя ду хла пе чы хор да та го ж 
„Мін скія зо ры” з дзяў ча та мі. Што ж мож на 
пра нас ска заць? Вось па Ра сіі ві даць — 52 
асо бы. А мы ўсё па мян ша ем ся, па мян ша ем
ся, усё ка мер ныя ў нас са ста вы. Та му што 
дзяр жаў ныя гро шы і школь ныя га дзі ны. 
Гэ та звы чай ны школь ны хор — ад ны зай
ма юц ца му зы кай, ін ст ру мен та мі — па ло ва, 
пяць дзя сят на пяць дзя сят.

— Гэ та не вуч ні му зыч ных школ?
— Не, гэ та звы чай ная ся рэд няя шко ла, та
му нам скла да на кан ку ры ра ваць.

— Гэ та хор толь кі з ад ной шко лы ці з 
не каль кіх?

— Толь кі з ад ной. І ў нас ёсць та кая па ра
лель: пя ты „а” клас, шо сты „а” клас, сё мы 
„а” клас, вось мы „а” клас — усе „аш кі” 
— мы ста ра ем ся на бі раць іх у хор, асоб на 
хлап цоў і асоб на дзяў чат.

— І ўсе яны „аш кі”? А з кла саў „б” ці 
„в”?
— Яны па ра лель на зай ма юц ца ін шы мі фор
ма мі: нех та тан цуе, нех та ры суе. Гэ та ўсё 
пра цуе на фа куль та тыў най ас но ве — да
юць нам га дзі ны; пра ца ваць скла да на, бо ж 
на ўсё па трэб ны гро шы. А мы так тры ма ем
ся, ста ра ем ся, ву чым, удзель ні ча ем, ез дзім 
і спя ваць, і спа бор ні чаць.

— Да лё ка ез дзі це? У Поль ш чы пер шы 
раз?
— У Поль ш чу ез дзім што га до ва. Мы ез дзі
лі па та кіх школь ных су вя зях. Тра пі лі мы 
на фе сты валь у Па ста мі на, між Дар ло вам 
і Уст кай. За раз ста ра ем ся спа лу чаць на шы 
па да рож жы з ад па чын кам, там ла дзяц ца 
кан цэр ты, мы вы сту па ем, зна ё мім ся. Ез
дзяць у прын цы пе ха ры сты, але ёсць ся род 
іх і ін ст ру мен та лі сты і та ды да паў ня ем на шу 
кан цэр т ную пра гра му тво ра мі з удзе лам ін
ст ру мен таў — флей та, сак са фон ці ін шыя. 
Мы спя ва ем і на поль скай мо ве, ста ра ем
ся, гэ та ж ці ка ва спя ваць на мо ве ары гі
на ла ў кра і не, ку ды мы пры яз джа ем. На 
гэ ты раз не ўда ло ся нам саб рац ца поў ным 
са ста вам, а ха це ла ся б каб бы ло больш 
спе ва коў.

— Вы бы ва е це толь кі ў Поль ш чы ці яш-
чэ ў ін шых кра і нах?
— Мы бы лі ў Днеп ра пят роў ску, ка лі на 
Ук ра і не бы ло спа кой на. Мы на рых та ва лі 
вя лі кую ка ляд ную пра гра му і нас за пра сі
лі на Усе ра сій скі фе сты валь пра ва слаў
ных пес на пен няў — ад Ка ляд да Ка ляд. 
Вель мі якас ны фе сты валь, бо ж, да рэ чы, 
ду хоў ная му зы ка вель мі ці ка вая. Бы лі мы 
ў Пе цяр бур гу, два ра зы бы лі ў Даў гаў піл
се. У 2015 го дзе за пра сі лі нас у Гай наў ку. 
Два га ды мы не маг лі саб рац ца. Вы сту па
ем у Бе ла ру сі. А на мо ры ў вас мы бы ва
ем ча ста. А вось на та кім якас ным, моц
ным, ці ка вым кон кур се мы ўпер шы ню.

— А якая му зы ка ў рэ пер ту а ры Ва ша га 
хо ру?
— Наш хор школь ны і, на ту раль на, свец
кі. Баць кі ўжо не як пры вык лі да та го, што 
мы спя ва ем роз ную му зы ку, у тым і сак
раль ную. Бы лі пы та лі, ча му мы спя ва ем 
та кую му зы ку. Бо пры са вец кай ула дзе мы 
та кую му зы ку вы кон ва лі вель мі ма ла. Я, 
для прык ла ду, у дзя цін стве та кой му зы кі 
не спя ва ла. Та му я ра да, што на шы дзе ці, 
вуч ні, мо гуць ха ця дак ра нуц ца да гэ та га 
вя ліз на га пла ста ты ся ча га до вых нап ра цо
вак. Гэ та ж шы ра та му зыч на га ды я па зо ну, 
а ду хоў насць — гэ та най леп шая ча ла ве
чая якасць.

— Гэ та пра сак раль ную му зы ку. А свец-
кі рэ пер ту ар ук лю чае на род ную му зы-
ку?
— Ка неш не. Мы ж удзель ні ча ем і ў школь
ных, і ў га рад скіх, і ў рэс пуб лі кан скіх, і ў між
на род ных ме ра пры ем ствах.

— У Поль ш чы вы спя ва лі па-поль ску, у 
Лат віі, у Даў гаў піл се па-ла тыш ску?
— Не, у Даў гаў піл се мы спя ва лі ду хоў ную 
му зы ку. Там мен шая нап ру жа насць, больш 
сва бод на чым у Бе ла сто ку. А спя ваць сак
раль ную му зы ку скла да на, дзе ля гэ та га 
не толь кі слых па трэб ны, але і ад па вед ны 
са стаў хо ру.
— Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў і сфа таг ра фа ваў 
Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

— У пер шую чар гу дзя кую Вам, што ў 
Ва шым рэ пер ту а ры вя лі кую до лю за ня-
ла бе ла ру ская сак раль ная му зы ка. Ці 
на гэ ты факт паў п лы ва ла тое, што Ва-
шым на стаў ні кам быў Вік тар Роў да?
— Так, гэ та ме ла зна чэн не, але яш чэ боль
шае зна чэн не меў Гай Пі кар да, які з Біб лі я
тэ кі Фран цы ска Ска ры ны, пас лу хаў шы на
шых дзяў чат у Ма гі лё ве, на фе сты ва лі „Ма
гут ны Бо жа”, улю біў ся ў іх і стаў слаць нам 
но ты. А я ў Ба ра на ві чах не мог гэ тых нот 
знай с ці. Ця пер ужо ёсць, а ра ней — мы 
спя ва ем ужо не адзін дзя ся так га доў — мы 
не маг лі дак ра нуц ца да бе ла ру скай му зы кі, 
бо яна не дру ка ва ла ся, яе не бы ло. І ка лі 
мы ат ры ма лі, мы ўба чы лі ста ра бе ла ру скую 
мо ву, якая нам спа да ба ла ся, яна та кая 
мяк кая, і мы спя ва ем з вя лі кім за да валь нен
нем. І ра ды, што мо жам пры ехаць у Еў ро пу 
і за спя ваць на ста ра бе ла ру скай мо ве.

— Вы ў Поль ш чы не ў пер шы раз?
— І не дру гі, і не дзя ся ты. Мы вось тры 
чар го выя га ды ез дзі лі ў Кель цы на агуль
на поль скі фе сты валь. Двой чы бы лі мы 
ўзна га ро джа ны „За ла той ёд лай”, а пас ля 
Мі ні стэр ства за меж ных спраў Поль ш чы за
пра сі ла нас як гас цей.

— „За ла тая ёд ла” гэ та...
— Най вы шэй шая ўзна га ро да.

— Він шую. А ў Поль ш чы толь кі ў Кель-
цах вы бы ва лі?
— Не, не толь кі. Бы лі ў Кра ка ве, а па чы на
лі з Пу ла ваў. І па ці хень ку раз’ яз джа лі па 
цэн т раль най Поль ш чы, толь кі на Бал ты цы 
не бы лі, не як не ат рым лі ва ла ся. За раз мы 
на XXXVI гай наў скім фе сты ва лі. На XVIII 
мы бы лі ў Гай наў цы і та ды наш дзі ця чы 
хор раз дзя ліў пер шае мес ца з Львоў скім 
му зыч ным ву чы ліш чам. І ка лі Мі ко ла Буш ко 
паз ва ніў нам, што даў но не чу лі „Ра ду гі”, 
мы ад ка за лі, што пры е дзем з за да валь
неннем. І вось мы тут.

— Вы бы ва лі не толь кі ў Поль ш чы?
— Мы, мо жа за вык лю чэн нем Фран цыі і Іс
па ніі, з’ез дзі лі ўсю Еў ро пу: Іта лія, Гер ма нія, 
Сла ва кія, Фін лян дыя...

— Гэ та бы лі ме ра пры ем ствы, дзе вы-
зна ча лі ся мес цы?
— Не заў сё ды. У Іта ліі мы ат ры ма лі за ла ты 
ме даль на цар коў ным кон кур се, на пер
шых ха ра вых алім пій скіх гуль нях у Лін цы 

мы ат ры ма лі ся рэб ра ны ме даль у ка тэ го
рыі дзі ця чых ха роў з лі ку пя ці дзе ся ці шас ці 
ха роў з усіх кан ты нен таў. Па ез д кі ўся ля кія 
бы ва лі — паб ра цім скія су вя зі, сяб роў скія, 
з кан цэр та мі. На ша му хо ру 33 га ды, і мы, 
з ма ёй жон кай, з дня зас на ван ня кі ру ем 
гэ тым хо рам.

— А ў рэ пер ту а ры якая му зы ка — сак-
раль ная?..
— Уліч ва ю чы, што гэ та дзе ці, у нас сем 
нап рам каў: ду хоў ная не цар коў ная му зы ка, 
цар коў ная асоб на, пры тым мы не дзе лім 
пра ва слаў най ад ка та ліц кай та му, што ся
род дзя цей і ка то лі кі, і пра ва слаў ныя. Кла сі
ка, за меж ная му зы ка, на род ная, і аў тар скія 
кам па зі цыі. Та му ста ра ем ся ўсю гэ тую 
па літ ру раз ві ваць, та му што да ём кан цэр ты 
і ча ста лю дзі хо чуць па чуць усё — і лёг кую 
му зы ку, і эст рад ную. Та му рэ пер ту ар у нас 
вель мі шы ро кі.

— Ваш хор у прын цы пе дзі ця чы. А тыя 
дзе ці, што спя ва лі ў хо ры ра ней...
— У гэ тым скла дзе ўжо ёсць вы пуск ні
кі. Яны за кон чы лі на шу шко лу, ву чац ца 
ў Брэс це, ву чац ца ў Мін ску, але яны пры
яз джа юць два ра зы ў ме сяц пас пя ваць, 
та му што яны па лю бі лі гэ тую спра ву і мне 
пры ем на з імі спа ты кац ца, бо гэ та дзе ці, 
якіх я вы рас ціў.

— А агуль на — то яны вый ш лі ў шы ро кі 
свет?
— Ну, Гер ма нія, ЗША, Нар ве гія, Фін лян дыя 
— яны раз’ е ха лі ся, па ля це лі як птуш кі. 
Не ўсе пай ш лі ў му зы ку — нех та ў бан каў
скія спра вы пай шоў, нех та ў кам п’ ю та ры. 
А му зы ка гэ та той жыц цё вы спа да рож нік, 
які ні ко лі не пад вя дзе, не здра дзіць, але 
да па мо жа ў са мых скла да ных сі ту а цы ях. 
І ста но віць гэ тых лю дзей — ды рэк та раў, 
пра даў цоў, ле ка раў больш чу лы мі — гэ та 
прын цы по ва важ нае.

— Вя лі кае Вам дзя куй.

Баць кі ўжо пры вык лі
Раз мо ва з Тац ця-
най СІЛЬ ЧЭН КА, 
ды ры жо рам Дзі ця-
ча га ўзор на га хо ру 
„Мін скія зо ры” 
Ся рэд няй шко-
лы № 159 у Мін-
ску, удзельніцай 
XXXVI Міжна-
роднага фесты ва ля 
царкоўнай музыкі 
„Гайнаўка-2017”.

Му зы ка не пад вя дзе
Раз мо ва з Мі ка ла ем ГАНЬ КО ВЫМ, ды ры жо рам 
Узор на га хо ру „Ра ду га” Дзі ця чай ха ра вой шко-
лы імя Вік та ра Роў ды з Ба ра на віч, удзельнікам  
XXXVI Міжнароднага фестываля царкоўнай музыкі 
„Гайнаўка-2017”..

vТэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 ліпеня 2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

За мар мыш ку ха ва ец ца,
На жыл цы це ля па ец ца,
І бы вае, наз на рок
Яго схо піць печ ку рок.
Ч.....
  

(У. Мац ве ен ка)
Ад каз на за гад ку № 21-17: гу сак. 

Уз на га ро ды, кніж ку «Сум ны суп» Воль-
гі Га пе е вай, вый г ра лі Да від Ясюк 

з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку і Воль га Кар даш з Нар вы. Він шу ем!

Пры ем на гля дзець на спек-
такль, ка лі там сап раў д ныя 
сло вы і эмо цыі, аб ду ма ныя 

жэ сты і кро кі, ад па вед ныя кас цю мы 
і рэк ві зі ты. І ка лі на пуб лі цы шмат 
сар дэч ных лю дзей, якія з дры жа чым 
сэр цам хва лю юц ца пра наш пос пех, 
а пас ля не шка ду юць гуч ных ап ла-
дыс мен таў.

Так бы ло ў Бе ла сто ку.
Мо ва пра ма стац кія прэ зен та цыі, 

якія кож ны год ла дзіць аб’ яд нан не 
АБ-БА нап ры кан цы школь на га на-
ву чаль на га го да. Гэ та га дня ча ка юць 
усе дзе ці і баць кі, дзя ду лі і ба бу лі, 
сва я кі і сяб ры. У гэ ты раз свя та пра-
хо дзі ла ва Уні вер сі тэц кім цэн т ры 
куль ту ры, што па ву лі цы К. Цы ял коў-

У Бе ла сто ку тан чы лі, 
іг ра лі спек так лі, спя ва лі...

ска га, 5 чэр ве ня г.г., у дзень Еў ф ра сін-
ні По лац кай. Ра зам ад зна ча ла ся 20-
год дзе на ву чан ня бе ла ру скай мо ве 
ў Бе ла сто ку. Бар ба ра Пя кар ская, пер-
шая стар шы ня Аб’ яд нан ня, пры га-
да ла проз віш чы на стаў ні каў: Алі ны 
Ваў ра нюк, Аль ж бе ты Руд коў скай, Іа-
ан ны Ва сі люк і Іны Вен ц ко, якія суп-
ра ва джа юць аду ка цыйы пра цэс ад 
па чат ко вай шко лы па лі цэй. Сар дэч-
ныя сло вы па дзя кі бы лі на кі ра ва ны 
ў ад рас ды рэк та ра бе ла стоц кай «чац-
вёр кі» Збіг не ва Клі мо ві ча, ды рэк тар 
бе ла ру ска га сад ка Лу цыі Не мі ро віч, 
Да ну це Ку рань з На род на га ўні вер сі-
тэ та ў Тэ рэ мі сках ды ін шым:

— Дзя ку ю чы вам, на шы дзе ці год-
на ідуць праз свет і ба чаць лю дзей! 

— га ва ры ла Бар ба ра Пя кар ская.
Па між вы ступ лен ня мі, які цяг ну лі-

ся больш за тры га дзі ны, быў за чы та-
ны да клад пра 100 га доў бе ла ру ска га 
школь ні цтва ў Бе ла сто ку. Бы лі так са-
ма па да рун кі, квет кі, сло вы і вы ступ-
лен ні гас цей. А ўсё па ча ло ся з тан цаў 
«Пад ляш ска га вян ка». Сён ня за ся ро-
дзім ся на гэ тым пра ек це, які мож на 
наз ваць ма стац кай ві зіт кай аб’ яд нан-
ня АБ-БА.

* * *
Яш чэ ў па чат ку го да ўзнік лі страх 

і сум нен ні — ці аб’ яд нан не ат ры мае 
да та цыю на «Пад ляш скі вя нок». Гэ-
ты ка ла рыт ны, тан ца валь ны ка лек-
тыў у хут кім ча се за ва я ваў сэр цы дзя-
цей і баць коў. У іх рэ пер ту а ры ўжо 

шмат бе ла ру скіх тан цаў. Але не гэ та 
ўра зі ла нас най больш! Кож ны раз, 
ка лі вы хо дзяць на сцэ ну, па каз ва юць 
но выя тво ры. З кож най рэ пе ты цы яй 
у іх леп шая тэх ні ка, дап ра ца ва ныя 
кро кі і дэ та лі. Мно гія вы ступ лен ні 
і пос пе хі спры я юць сцэ ніч най упэў-
не нас ці.

Вось і за раз «Пад ляш скі вя нок», 
а да клад на дзяў чат кі, гра цы ёз на 
стан ца ва лі ку паль скую кам па зі цыю. 
Яе суп ра ва джа ла мі ла гуч нае со ла 
Ма ры сі Пя кар скай. Хлоп цы, не бы лі 
гор шыя. У іх зу ха ва тым вы ка нан ні 
пуб лі ка па ба чы ла над та муж чын скі 
та нец «Ка зак» і про ста аша ле ла ад 
за хап лен ня. Гэ ты ды на міч ны ка зац кі 
та нец быў так са ма спа лу ча ны з ка-
зац кай пес няй, якую з ру скай на бе ла-
ру скую мо ву пе рак ла ла Юля Кос ці на 
ды пра спя ваў Кі рыл Лі пай, му зыч ны 
апя кун гур ту «Ба ла мут кі».

«Пад ляш скі вя нок» вя дзе Ак са на 
Прус. У аб’ яд нан ні га на рац ца, што 
за нят кі па тан цах ад бы ва юц ца па-бе-
ла ру ску. Тут дзе ці не толь кі пры го жа 
тан чаць і вя се ляц ца, але ад на ча со ва 
вы ву ча юць сло вы, звя за ныя з гэ тым 
пры ем ным за нят кам.

Зор ка, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

PS. Пра ін шыя вы ступ лен ні чы тай-
це ў на ступ ных ну ма рах «Зор кі».

Інструктар 
«Падляшскага вянка» 

Ак са на Прус
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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 № 21-17:
Куст, шал, сон ца, міг, бо, шпі нат, жак, па ра сон, ка ва, акі ян, 

ка жан, зрок.
Кіт, шпак, па ва, мі раж, мі на, Га сан, ток, лоб, ніз, нож, яр, 

парк.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі На тал ля Ба роў ская, 

Маг да ле на Яку бюк з КШ з ДНБМ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім, На тал ля Ні ка нюк, Ма рыя Ва ран чук з Арэш ка ва, 
Габ ры е ла Кру піч, Зу зя Кар дзю ке віч з НШ свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія, Іза бе ла Рыш кель з Шу дзя ла ва, Мо ні ка Су ро-
вец з Ба бік, Ка ра лі на Чар няў ская з Ор лі, Мат вей Зы скоў-
скі з КШ № 1 ў Гай наў цы. Він шу ем!

Раск ве цім гі сто рыю Бе ла ру сі Грун вальд 1410, Ві таўт і Ягай ла
Вя лі кія кня зі Ві таўт і Ягай ла — сва-

я кі, якія ча ста з са бой спа бор ні ча-
лі. Яны ачо лі лі дзве вя лі кія са юз ныя 
дзяр жа вы: Поль скае Ка ра леў ства 
і Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае.

У 1410 го дзе су поль на ва я ва лі 
з кры жа нос ца мі і да бі ліся пе ра мо-

гі ў біт ве пад Грун валь дам. Пас ля 
іх пе ра мо гі стра ціў мі лі тар нае зна-
чэн не аг рэ сіў ны ордэн тэў тон цаў. 
Та кім чы нам знік ла па гро за на 
не каль кі ста год дзяў ва ро жых на ез-
даў з за ха ду Еў ро пы.

Ад ка ра ля Ягай лы пай ш ла поль-

ская ды на стыя Яге ло наў.
Гэ тае імя но сяць мно гія ву лі цы 

га ра доў і квар та лаў, да мы куль ту-
ры, а так са ма спар тыў ныя клу бы. 
Ну, але пра апош нюю рэч вы са мі 
доб ра ве да е це!

(гак) 

    

Бура-шура!
Зашумела, загрымела,

Стала цёпла на двары.

Кроплі дажджу 

з цёмнай хмары,

Усе ляцелі да зямлі.

Гром на небе так грукоча,

Усе хаваюцца ў двары.

А на вуліцы брыняюць

Лужы дажджу цэлы час.

Грыміць неба, сунуць хмары,

Страшна, сумна на зямлі

Кожны з нас так перажывае,

І баіцца нават спаць.

Дык па буры сонца ўсходзіць.

І вясёлка ў небе вісіць.

Свежы водар мы глытаем

І пра буру забываем.

Паўліна Ёдла, 
ПШ № 3 
у Бельску-Падляшскім
 

Ка лі мы бы лі ў ва шым уз рос це, 
пі са лі са чы нен ні на тэ му: Як 
бу дзе вы гля даць свет у ХХІ 

ста год дзі? І, ве да е це, та ды ўсе ду ма лі, 
што ў ХХІ ста год дзі мы ўсе бу дзем лё-
таць у кос мас. А гэ та бы ло со рак га-
доў та му на зад, — па чаў Яў ген Ва па 
на су стрэ чы з бель скі мі гім на зі ста мі. 
— Мы га ва ры лі пра па да рож жы ў кос-
мас, але не прад ба чы лі, што ў ХХІ ста-
год дзі хло пец з дзяў чы най на ран дэ ву 
ся дуць пры ад ным сто лі ку і бу дуць пі-
саць да ся бе праз смар т фо ны...

Ін шы госць су стрэ чы, па эт Ан д рэй 
Сце па нюк ад ра зу па ста віў не менш кас-
міч нае пы тан не, у якім быў на мёк на ка-
му ні ка цыю пры да па мо зе смар т фо наў:

— Як ду ма ец це, ці ў ХХІІ ста год дзі 
бу дзе яш чэ ка хан не?

— Mo że nie być, — згод на за я ві лі 
гім на зі сты. Сам кос мас не па даў ся ім 
страш ны ці не да ступ ны.

— Oni nie są zag ro że niem! — раз ва-
жа лі ма ла дыя пра ін шап ла не цян. Маг-
чы ма так уп лы ва юць на спо саб ду ман-
ня філь мы ты пу «Зор ныя вой ны» ці 
фан та стыч ная лі та ра ту ра, якую чы та-
юць гім на зі сты...

Ад нак сап раў д най тэ май су стрэ чы 
бы ло пы тан не пры сут нас ці бе ла ру-
саў Пад ляш ша ў све це. Аказ ва ец ца, 
што на ват без ве дан ня мо вы прод каў 
(амаль усе гім на зі сты за я ві лі, што 
ра зу ме юць мо ву вя ско вых сва я коў), 
мо ладзь вель мі пры вя за ная да свай го 
го ра да, ду хо вай куль ту ры, пры ро ды, 
сяб роў. І выс но ва бы ла та кая, што 
раз ва жан ні пра кас міч ныя па лё ты 
і да лё кую бу ду чы ню фай ныя, ад нак 
трэ ба на зі раць свой рэ аль ны свет, 
раз маў ляць з сяб ра мі, не згу біць 
род най мо вы і то ес нас ці. Без гэ та га 
ча ла век знік не ў тым жа цу доў ным 
кос ма се. А ся род мо ла дзі най больш 
вы лу чаў ся Ка міль Та ран та. Хло пец 
пах ва ліў ся ве дан нем га вор кі з Ка ша-
лёў, ад куль яго прод кі, і ве даў ад каз 
на кож нае пы тан не.

Ці бу дзе ка хан не ў ХХІІ ста год дзі?

ЗОР КА 
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 Пожня
Пожня ў Грабаўцы
Памятая камбайнамі.
Каласы пападалі на зямлю.
Няма пашаны для хлеба.

Хвіліна  даўно прайшла
На лепшую старану,
Няма каму расказваць
Дзедкам казак і легендаў.

Знаёмыя сцежкі зараслі.
Лес падыходзіць пад хаты.
Суседзі і знаёмыя адышлі.
Над вёскай кружыць воран крылаты.

Васіль ідзе па пожні.
Успамінае маладое збожжа,
Усе гады, зімы і вёсны.
О Божа, як было тут прыгожа.

Захад сонца 
ў Дубічах
Янка, давай паглядзім
У той самы бок.
У вочы б’юць чырвоныя
Прамяні заходзячага сонца.

У далечыні Тафілаўцы
Схаваліся ў даліне Орлі.
Дзве хаты свецяць новай страхой,
Астатнія знікаюць у змроку.

Наша вёска не спіць,
Шорах на панадворках,
Людзі на лавачках.
Жыве вёска, жыве.

Пачакаем наступнага захаду?
Ці будзе ён такі самы?
Ці прынясе новае, добрае?
Пачакай, Янка, пачакай.

Ачараванне
Ён анямеў
Убачыўшы яе твар
Яна пачула
Лёгкасць ног

Засвяцілі зоркі
У яго вачах
Цяпер знямога
Ахапіла яе цела

Ці будзе з гэтага
Добры хлеб?
Ёсць добрая рошчына
На гэты конт?

Малая 
айчына
Пахілены крыж
Успомніць гісторыю
Камень на раздарожжы
Прывядзе легенды

Зайграе аркестр
Магутнага лесу
Дарожка давядзе
У знаёмыя прасторы

Загучыць ласкава 
Блізкае слова
Паплыве і народ
Родная мова

Белы конь
Войнаўка ў першых
Промнях летняга сонца
Цішыню перарываюць
Спяваючыя пеўні.

Пустыню вуліцы
Замятае халодненькі ветрык
Хаты штодзённа будзяцца
Папыхкваючы дымнікамі.

Раптам у цішыню
Урываецца тупат каня
На ўзгорку галопам
Бяжыць белы конь.

На белым кані
Мішка з буйнай чупрынай
Хвалюючай на ветры
Прачынаюся. Гэта быў сон.

Нашы часы
як гэта цяжка
не прайсці міма
сумнага чалавека
запытацца
што здарылася?
як гэта магчыма?
І дапамагчы
праўда?
Як гэта цяжка
сказаць
даруйце
прашу прабачэння
або: калі ласка
ці дзякуй
простае слова
усё ж няпростае
бо трэба быць шчырым
ці не так?

Як гэта сорамна
падысці да іншага
гаварыць нармальна
на сваёй мове
ці гэта добра
што нам усё роўна?
Кватэра жонка
нават радзіма...
цяпер іх колькасць
вялікая 
занадта вялікая

у наш час дрэнна
быць шчырым
кахаць сур’ёзна
жыць упэўнена
лепш пакрыўдзіцца на ўсё
мець кепскую працу
і вечна наракаць

* * *
Хто створыць сям’ю
Хто аб гэтым скажа

Замест слухаць генеральскіх 
мудрасцей
Спытайце ў маладых радавых
Як гэта было ў ашаламленні 
ўтопіяй
Глядзець каб забіць
Аднагодка

   Жыццё
Кажуць, што жыццё бяжыць.
Аглядаюся,
Пуста.
Быць можа ўжо за паваротам
і таму не відаць.
А можа пабегла ў другое месца?
А можа яго дарога скончылася?
Добра, што гэта не мая дарога.
Кажуць, што час 
 пераліваецца праз пальцы.
Гляджу на рукі.
Дзіўна...
Рукі сухія.
Не, гэта не мае рукі!
Не пазнаю іх.
Гэта рукі бабулі.
А ў мяне ж сэрца маладое.
Яно ўвесь час кахае,
б’е моцна, 
калі ўбачу найдаражэйшых –
Маю Сям’ю.

Марыя Беата ЯГАДЗІНСКАЯ
Мінск-Мазавецкі

Рэчаіснасць
Узляцець на крылах мараў
Высока, за хмары.
Глядзець на зямлю,
якая цяжка дыхае
пасля праліўнога дажджу.

Спакойна спаглядаць уніз.

Добра так,
спакойна, ціха, ляніва.
А зямля працуе.
Выкідае са свайго нутра
кроплі вады.

Славамір КУЛІК
Гайнаўка

Зямля дыхае.
І кроплі дажджу ўзносяцца
над домам,
над лесам,
над хмары.
Крылы маіх мар вільгатнеюць,
склейваюцца.
Падаю на зямлю
і прападаюць мае крылы шчасця.
...
Рэчаіснасць.

Абломкі 
сацыялізму
Добра – гэта дрэнна,
Дрэнна – гэта добра.
Не ведаю, ці я памяркоўная,
Таму адчуваю сябе цудоўна.

Абломкі сацыялізму
Затрымаліся ў натоўпе цел,
Гэта рэшткі камунізму,
Сталін! Мой ты анёл!

Цьфу! Што я гавару,
Вось трэба бізнес рабіць.
Ён павінен у пекла падаць,
А я выношу яго да неба?

Учора мы былі ворагамі,
Сёння мы партнёры,
Гэта грошы кіруюць намі,
Долары сталі жыцця гаспадарамі.

Ці тады было горш?
Напэўна, нельга было на вуліцу
Выходзіць позняй гадзінай.
Рэдка хадзілі таксама ў капліцу...

Калі былі праблемы,
Не гаварылі аб гэтым;
Трэба было ціха сядзець
І як найменш бачыць.

Але, колькі тады мы чыталі!
Для кніг у чэргах стаялі,
Магчыма, не было дастаткова печыва,
Аднак усім яго хапала.

Кожнаму давалі аднолькава
І так прабіраліся, не ведаючы,
У дактрыну сваю згубную,
Пакуль капіталізм не з’явіўся.

Цяпер тое, што выйграеш,
Ужо тваё.
Будзеш гаспадарлівы,
Атрымаеш сваё.

Гонка пацукоў
Выклікае змешаныя пачуцці.
На жаль, кожны мусіць у гэта ўвайсці.
Мусіць? Так, бо мы жывем у «Русі».

Сэнс
Сяджу... 
самотная, хаця сярод людзей.
Сваіх...
аднак чужых сэрцам і думкамі.
Хачу зразумець iх...
аднак не ўмею,
бо...
не так думаю,
не так гавару,
не ўмею слухаць.
Ці хачу зразумець?
Не!
Ужо нават не стараюся.

Анна КАНДРАЦЮК
Дубіны
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Пас ля Сту дзень ска га паў стан ня на 
„мя цеж ніц кія” тэ ры то рыі пры бы вае 
больш цар ска га вой ска і больш цар скіх 
чы ноў ні каў. Яны пат ра бу юць та кой жа 
ду хоў най стра вы, што і ра ней... У 1881 
го дзе рас па ча ла ся па бу до ва но вай му
ра ва най цар к вы на га рад скім рын ку; 
па бу до ва бы ла за вер ша на тры га ды 
паз ней, яе за ступ ні ка мі ста лі апо ста лы 
Пётр і Па вел. Бы ла гэ та ты по вая цар к ва 
ў выг ля дзе „ка раб ля”, з ад ным ку па лам 
і зва ні цай з шас цю зва на мі. Адзін звон 
ва жыў 25 пу доў, дру гі на дзе сяць пу доў 
менш; гэ ты быў пры све ча ны ца рупа кут
ні ку Аляк сан д ру ІІ, пры якім бы ло пры ня
та ра шэн не па бу да ваць храм, і ап ра ча 
эпі та фіі яму быў на ім вы гра ві ра ва ны яго 
пар т рэт. Ча ты ры апош нія зва ны бы лі 
мен шых па ме раў.

На бі ра ла пад Біс мар кам сі лу Гер ман
ская ім пе рыя, цар скія ўла ды па сту по ва 
ўзмац ня юць за ход нія ру бя жы дзяр жа вы, 
кі ру ю чы ту ды што раз больш вой ска. 
І ў Аў гу ста ве фар му ец ца ма гут ны гар ні
зон, на ўсход ніх ак ра і нах го ра да з’яў ля
юц ца ты ся чы ра сій скіх ва я каў. У кан цы 
ХІХ ста год дзя бу ду юц ца там ка зар мы, 
уз во дзіц ца так са ма ў 18961907 гг. но вая 
му ра ва ная цар к ва пад за ступ ні цтвам Мі
ка лая Цу дат вор ца...

Улет ку 1914 го да ўспых вае Пер шая су
свет ная вай на, а го дам паз ней цар скае 
вой ска ад сту пае, ды амаль па ра лель на 
яму эва ку і ру ец ца на ўсход пра ва слаў нае 
на сель ні цтва; у Аў гу ста ве мя ня ец ца кан
фе сій ны кра я від... Пас ля вай ны ра ней
шае ўні яц кае на ва коль нае на сель ні цтва, 
якое ў 1875 го дзе бы ло пе ра ве дзе на на 
пра ва слаў ны аб рад, ма са ва пе ра хо дзіць 
у ка та лі цтва, пра ва слаў ныя хра мы пус це
юць...

Но выя ўла ды пры сту па юць да за ма ца
ван ня но ва га гра мад ска га лан д шаф ту. 
У 1925 го дзе па бу да ва ная со рак адзін 
год ра ней на цэн т раль най плош чы го ра
да Пет ра паў лаў ская цар к ва зно сіц ца; 
бу даў ні чы ма тэ ры ял ад яе пас лу жыць 
за раз жа для ўзвя дзен ня бу дын ка на стаў
ніц кай се мі на рыі.

Драў ля ная цар к ва Ка зан скай іко ны 
Ба га ро дзі цы ста я ла за кры тай і гі бе ла. 
У 1937 го дзе Ме чыс лаў Ар ло віч так пі саў: 
„Au gus tów po sia dał dwie cer k wie. Cer kiew 
pra wos ław na zos ta ła ro zeb ra na w 1925 r. 
Nad brze ga mi Net ty stoi nie wiel ka sta ra cer-
kiew drew nia na, nieg dyś unic ka, bar dzo ma-
low ni cza, lecz obec nie opusz czo na i chy lą ca 
się do ru i ny”. На ма ган ні пра ва слаў ных вер
ні каў, якіх у той час аста ло ся ў Аў гу ста ве 
ка ля дзвюх со так, пры зна чыць храм для 
іх па трэб, не да ва лі ста ноў чых вы ні каў. 
Ка лі на ста лі са ве ты, драў ля ная цар к ва 
бы ла зне се на, а пры нем цах грунт, дзе 
яна зна хо дзі ла ся, быў ні ве лі ра ва ны. Грун
ты ў воб ру бе вё скі Жар но ва, якія пры ход 
ат ры маў яш чэ ад ка ра ля Жы гі мон та Аў
гу ста, пе ра ня ла дзяр жа ва і на дзя лі ла імі 
ся лян гэ тай вё скі.

Інакш склаў ся лёс гар ні зон най цар
к вы Мі ка лая Цу дат вор цы. У 1918 го дзе 
храм ста но віц ца фі лі яль ным кас цё лам ад
ной з ка та ліц кіх па ра фій. У па чат ку 1920х 
га доў у Аў гу ста ве раз мяш ча ец ца Крэ ха
вец кі полк ула наў, які пе рай мае бы лую 
цар к ву на гар ні зон ны кас цёл; ас вя чэн не 
но ва га хра ма ад бы ва ец ца ў 1927 го дзе, 
ад нак вон ка вы вы гляд хра ма ма ла змя ня
ец ца. Больш істот ныя зме ны на сту па юць 
з ува хо дам са ве таў у 1939 го дзе. Мес ца 
кры жа зай мае чыр во ная зор ка, а храм 

ста но віц ца спа чат ку сал дац кай свят лі цай, дзе ла дзі лі
ся за баў ляль ныя ме ра пры ем ствы, а пас ля бы ла там 
стай ня і склад. Пры нем цах сі ту а цыя ў прын цы пе не 
змя ні ла ся.

У хо дзе ва ен ных дзе ян няў у 1944 го дзе храм быў 
знач на зніш ча ны: бы лі зніш ча ны ку пал з ве жай і дах. 
Пас ля вай ны бу ды нак вы ка ры стоў ваў ся як склад збож
жа, а пас ля сы ра ві ны для абут ко вай фаб ры кі. З пры
хо дам па лі тыч най ад лі гі ў 1956 го дзе бу ды нак быў 
пе ра да дзе ны па ра фіі, да якой на ле жаў у між ва ен ны 
пе ры яд, і ўжо ў маі на ступ на га го да ад бы ло ся там пер
шае пас ля вай ны на ба жэн ства. Па сту по ва пра во дзіў ся 
ра монт хра ма. У 1987 го дзе бы ла за вер ша на па бу до ва 
ве жызва ні цы. У 1990 го дзе на ас но ве кас цё ла бы ла 
зас на ва на па ра фія Чан ста хоў скай Мат кі Бо скай.

З пры хо дам па лі тыч най ад лі гі ў 1956 го дзе ста ла 
маг чы мым на ву чан не ў шко лах рэ лі гіі. З та го ча су 
за па мя та ла ся мне, што цар к ва мае агуль ны кшталт ка
раб ля дзе ля на гад ван ня пра Но еў вы ра та валь ны каў
чэг, які мае ра та ваць лю дзей ад па та нан ня ў бяз бож ні
цтве. Вось і аў гу стаў скі „чан ста хоў скі” храм ат ры маў 
у вы ні ку апош няй пе ра бу до вы кшталт, які ў агуль нас ці 
мож на аса цы я ваць з ка раб лём з вель мі вы со кай ве
жаймач тай. Але мне гэ тая „мач та” вель мі на гад вае 
ра ке ту „Ва сток”, на якой Га га рын па ля цеў у кос мас; 
яна ж бы ла ўзве дзе на 26 га доў пас ля та го пер ша га 
кас міч на га па лё ту... І ці ў гэ тым вось вы пад ку гэ тая 
„ра ке та” не сім ва лі зуе на прам ку ў не ба? У Ня бё сы?.. 
У ар хі тэк тур ным сэн се гэ та ней кі „фры стайл”, дзе ма
дэр ная ве жа знач на ад роз ні ва ец ца ад ві зан тый скай 
ас но вы, але ці гэ та не та кая ж роз ні ца, якая вы сту пае 
між сак рум і пра фа нум; апош няе, вя до ма, ні жэй...

Гар та ю чы ста рон кі ма наг ра фіі Аў гу ста ва аў тар ства 
Ярас ла ва Шля шын ска га, кі нуў ся мне ў во чы на ступ ны 
тэкст: „Lud ność, jak wi dać z za cho wa nych spi sów, by ła 
w więk szoś ci pol ska. (...) Pod wpły wem osad nic t wa ma zo-
wiec kie go lud ność Au gus to wa przy ję ła dia lekt ma zo wiec ki, 
za cho wu jąc pew ne śla dy ję zy ka bia ło ru skie go. Przek sz-
tał ce niom uleg ły tak że naz wi ska bia ło ru skie, któ re stra ci ły 
daw ne brzmie nie, zbli ża jąc się do naz wisk szla chec kich, 
np. Ome lian — Mi la now ski, Dyć — Dy czew ski, Ho rosz ko 
— Cho ro szew ski, Sień ko — Sień kow ski, Dzie nis — Dzie ni-
szew ski...”. З на сель ні цтвам ад бы ло ся неш та нак ш талт 
ме та мар фо зы ко ліш няй гар ні зон най цар к вы.

Не вель мі да лё ка ад нас, у Ла шы, што за раз у Гро
дзен скім ра ё не, на ра дзіў ся ў пер шы дзень 1861 го да 
Яў хім Кар скі, фі ло лагсла віст, за сна валь нік бе ла ру
ска га на ву ко ва га мо ваз наў ства і лі та ра ту раз наў ства, 
эт ног раф, фаль к ла рыст, па ле ог раф. Хто ж лепш ад 
яго мог ве даць пра ак ру жа ю чае Грод на на сель ні цтва? 
Ві кі пе дыя: „Ак рэс ліў эт ніч ныя ме жы бе ла ру ска га на
ро да, даў эт наг ра фіч ную кар ту Бе ла ру сі пач. ХХ ст.”. 
І вось на той кар це Кар ска га бе ла ру ска моў ны аб шар 
па ды хо дзіць уп ры тык да са мо га Аў гу ста ва з паў д нё
ваўсход ня га бо ку. Ця гам ста год дзя гра мад скі лан д
шафт — моў ны і кан фе сій ны — на тым жа ба ку так са
ма аха пі ла ме та мар фо за...

Ме та мар фо за дзей ні ча ла ў ад ным на прам ку, а ос
мас у ін шым, і ў вы ні ку апош ня га ў Аў гу ста ве ўсё ж 
пры сут ні ча лі вер ні кі ўсход ня га аб ра ду. І ім пры хо дзі ла
ся за да валь няць свае рэ лі гій ныя пат рэ бы амаль так, 
як ра бі лі гэ та пер шыя хрыс ці я не. У са на цый ны час не 
бы ло ў Аў гу ста ве мес ца для іх няй ма літ вы. Ту га бы ло 
і ў эпо ху ка му ны...

Ай цец Ва сі лій Шкля рук, які ў па чат ку 1960х га доў 
апе ка ваў ся та маш няй пра ва слаў най па ствай, ска заў 
мне, што на ба жэн ствы ад бы ва лі ся ў жы лой ква тэ ры, 
у боль шым па коі. Быў там ан ты мінс, бы ла Біб лія. Служ
бы ў Аў гу ста ве пра ві лі ся раз у ме сяц, на на ба жэн ствы 
збі ра ла ся ка ля трыц ца ці вер ні каў. А ў 1984 го дзе 
бы ла для гэ тай аб ш чы ны прыз на ча на не вя ліч кая му
ра ван ка на зад вор ках га лоў най плош чы Аў гу ста ва 
— плош чы Жы гі мон та Аў гу ста; у бу дын ку ра ней пра
ца ва ла вул ка ні за цый ная май стэр ня. Сціп лы бу ды нак 
да гэ тай па ры адыг ры вае ро лю цар к вы.

За пар з на сту піў шай у апош ніх дзе ся ці год дзях эпо
хай сак раль на га бу даў ні цтва пус ці ла па раст кі і дум ка 
ўзвес ці і ў Аў гу ста ве асоб ную цар к ву — чар го вую 
ў гі сто рыі. Цар к ва ат ры ма ла пляц на за ход ніх ак ра і
нах го ра да, па ву лі цы Ма зур скай. Бу до ва па ча ла ся 
ў мі ну лым го дзе, па ра лель на ра стуць сце ны не вя лі кай 
цар к вы і пля ба ніі. Ас вя чэн не кра е ву голь на га ка ме ня 
ад бы ло ся ў ня дзе лю 28 мая...

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

Аў гу стаў скія цэр к вы
Па мят ная кні га Су валь скай гу бер ні ад 1885 го да пі са ла, што па вод ле за ха ва ных у ар хі вах да ку-
мен таў, у 1569 го дзе па за га дзе ка ра ля Жы гі мон та Аў гу ста бы ла па бу да ва на ў Аў гу ста ве цар к ва 
пад за ступ ні цтвам Ба га ро дзі цы, якая ме ла та ды яш чэ ста яць на ак ра і не го ра да. Кні га па дае, што 
ў між ча се цар к ва бы ла пе ра наз ва на на Пра аб ра жэн скую; маг чы ма, што з да лу чэн нем да Бе рас-
цей скай уніі. Бы ла гэ та не вя лі кая цар к ва і ка лі ў па ло ве 1870-х га доў уз нік ла пы тан не ўстаў лен-
ня ў цар коў ку іка на ста са, апе ку ны цар к вы за я ві лі, што гэ та не маг чы ма з-за цес на ты, а і без яго 
мо жа ўмяс ціць толь кі 44 ча ла век. Нас пя ва ла ра шэн не па бу да ваць у Аў гу ста ве му ра ва ную цар к ву. 
Спяр ша, ад нак, бы ла пе ра бу да ва на ста рая ўні яц кая цар к ва, якая з па ра лель ным пе ра хо дам на 
пра ва слаўе ат ры ма ла імя Ка зан скай іко ны Ба га ро дзі цы, але і яна ака за ла ся над та цес най.

 Кас цёл Чан ста хоў скай Мат кі Бо скай

 Тут ад п раў ля юц ца наб жэн ствы

 Тут бу ду ец ца но вая цар к ва На мес цы фан та на ста я ла Пет ра паў лаў ская цар к ва
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Мітрафана Доўнар-Запольскагаhttp://svajksta.by
150 га доў з дня нараджэння

А д з і н  з  б а ц ь к о ў  б е л а р у с к а й  г і с т а р ы я г р а ф і і

У
 па чат ках шас ці дзя ся тых 
га доў у Ла сін цы не бы ло 
элек т ра то ку. Кі на се ан сы дэ
ман ст ра ва лі ся ў шко ле, пры

во дзя чы ў рух аг рэ гат. Ла сін ка лі чы ла ся 
та ды гра мад скім цэн т рам. Пра ца ва ла тут 
ся мік лас ная шко ла, Гра мад ская ра да 
на ра до вая, біб лі я тэ ка, вя ско вая кра ма 
са спір т ны мі на піт ка мі. За гад чы кам шко
лы з’яў ляў ся Сяр гей Ба роў скі. Яго ная 
жон ка, Кры ся, зай ма ла ся школь ным 
гар цэр скім ат ра дам. У Ла сін ку за яз джа лі 
ў па чат ках, ка лі не бы ло элек т рыч нас ці. 
Пас ля элек т ры фі ка цыі ся ло ста ла аб с лу
гоў ваць ста лае кі но з Нар вы. З Сяр ге ем 
Ба роў скім у паз ней шых га дах су стра
ка лі ся мы ў Гай наў цы, дзе пра ца ваў ён 
штат ным пра цаў ні ком Адзе ла куль ту ры 
і ас ве ты. З Ла сін кі на ша кі на пе ра соў ка 
пра яз джа ла ў Ба ры саў ку. Абедз ве вё скі 
пры ля га лі да ва я вод скай да ро гі Бе ла
сток — Гай наў ка. Бы ла гэ та, пры па мі на
ец ца, бру ка ван ка. На зло ме 1962/1963 
га доў, у гэ так зва ную зі му ста год дзя, 
на пра меж ку па між Ла сін кай і Ба ры саў
кай на ша бры га да пра хо дзі ла «ба я вое 
хрыш чэн не» ў зма ган ні са снеж ны мі су
мё та мі («Пры га да ла ся зі ма ста год дзя» 
— «Ні ва» № 4 ад 22 сту дзе ня 2017 г.). 
Ся мік лас ную шко лу ўзна чаль ваў кі раў
нік Га цу та. Пра жы ваў ён у школь ным 
бу дын ку з жон кай, так са ма на стаў ні цай. 
Яна бы ла па ста ян ным гле да чом, лю бі ла 
кі но і сяб роў скія раз мо вы з кі нош ні ка мі. 
У Ба ры саў цы ву чы лі ся дзет кі з Рэ пі скаў. 
З мяс цо вых на стаў ні каў за па мя таў ся 
Мі ка лай Мі ха люк. Вы хо дзіў ён з Ку ра ша

ва. На ша зна ём ства з ба ры саў скім на
стаў ні кам доў жыц ца па сён няш ні дзень, 
па коль кі Мі ха люк пе ра вёў ся на ста ла 
ў Ча ром ху, дзе быў шмат га до вым ды
рэк та рам Па чат ко вай шко лы. За раз ён 
пен сі я нер.

На ва са ды ў мар ш ру це на шай бры га
ды бы лі ня доў га. Хут ка па ча ло іх аб с лу
гоў ваць ста лае кі но з Ду бін. З та го, што 
за па мя та ла ся, з На ва сад вы хо дзіў мой 
сар дэч ны ка ле га Ян ка Гіншт, кі раў нік 
кі на пе ра соў кі. З су сед ніх Ду бін вы хо дзіў 
яш чэ кі нош нік Скеп ка, але з гэ тым мы су
стра ка лі ся ад но ў дзень па лу чак.

З Гай наў кі кі ра ва лі ся мы ў пуш чан скія 
сё лы Бу ды і Тэ ра мі скі. У абод вух вё сках 
не бы ло элек т ра то ку, та ды за пу ска лі 
аг рэ гат. Ся ло Бу ды не вя лі кае, кры ху 
больш за пяць дзя сят да моў. Усе ка то лі кі, 
ад но сям’я лес ні ка Ка ча на бы ла пра ва
слаў най. У Бу дах кі на се ан сы дэ ман ст ра
ва лі ў вя ско вай свят лі цы. За ла абаг ра
ва ла ся каф ля най печ кай. У зі мо вы час 
но гі за мяр за лі. Пры хо дзі ла ся ся дзець 
у доў гім ка жу ху і ў лям цо вых бо тах. На кі
на се ан сы пры хо дзі ла няш мат гле да чоў. 
Каб не Тэ ра мі скі, мы не за яз джа лі б што
ме сяч на ў гэ ту вё ску. Але ў Тэ ра мі сках 
мы ка ры ста лі ся дру жа люб ным пры ё мам. 
Вё ска мя ша ная, па ло ва ка то лі каў, па ло
ва пра ва слаў ных. Ка лі ўпер шы ню за ві та
лі ў ся ло, дык зра зу па да лі ся ў мяс цо вую 

кра му. Ша фёр з ме ха ні кам за рэ ка мен
да ва лі мя не пра даў ш чы цы як на віч ка. 
Сім па тыч ную блан дзін ку клі ка лі Ядзяй. 
Жы ла яна з пры ста рэ лай ма ту ляй у мя
жу ю чай з кра май ся дзі бе. У час раз мо
вы я зра зу не мог уця міць, хто ка то лік, 
хто пра ва слаў ны. На вед валь ні кі ў кра ме 
раз маў ля лі на бе ла ру скай га вор цы. Па 
ра ніш нім се ан се для школь ні каў мы па
да лі ся ў кра му, а кі на ме ха нік Чар ня нін 
з ша фё рам Скеп кам — да па ляў ні ча га, 
лоў ча га Улад ка Віш неў ска га. Ён лі чыў ся 
іх нім ста лым гас па да ром. У Віш неў скіх 
бы лі дзве дач кі. Па мя таю, што ма лод
шаю клі ка лі Тэ рэ зай. Я быў за про ша ны 
пра даў ш чы цай на абед, за тым на нач
лег. Да пра даў ш чы цы на абед за хо дзіў 
я чар го выя два ме ся цы, па куль не па зна
ёміў ся з бра та мі Смак ту но ві ча мі — ста
рэй шым Ва сі лём і ма лод шым Юр кам.

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

РS. У до пі се «За ста лі ся ад но ўспа мі
ны (3)» бы ла да пуш ча на па мыл ка. Бы ло 
на пі са на: «У Нарваўскай гміне былі гэта 
ІванкіРагазы, Янова, Га род чына, Соцы, 
Ласінка і Трывежа; у Чыжоў скай гміне: 
Камень, Ла сін ка». Па він на быць: «...у 
Чы жоў скай гмі не: Ка мень і Ку ра ша ва». 
За па мыл ку пра шу пра ба чэн ня ў рэ дак
цыі і чы та чоў.

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (8)

Рэнек — кіраўнік кінаперасоўкі, 
які заязджаў у Дубяжын, 1958г. 

Ка лісь ці на шы прод кі бы лі па ган ца мі 
— ве ры лі, што ба гоў у све це мно га, ся род 
іх Даж бог, Сва рог, Пя рун, Яры ла і так да
лей. Паў сюд на бы лі рас стаў ле ны ка мен ныя 
аль бо драў ля ныя іда лы, якія, па мер ка ван ні 
ста ра жыт ных на сель ні каў бе ла ру скай зям
лі, улас на і ўва саб ля лі гэ тых пер са на жаў. 
Больш за ты ся чу га доў прай ш ло з той па ры, 
як пах рыс ці ла ся ста ра даў няя Русь, але да
гэ туль за ста ец ца ці ка васць у на шых су час ні
каў да асаб лі вас цей жыц ця прод каў.

За раз у ін тэр нэ це іс нуе без ліч сай таў, 
якія рас па вя да юць пра па ган ства. Ёсць на
ват раз на стай ныя пар та лы так зва ных род
на ве раў, гэ та зна чыць не а па ган цаў, якія, ад
маў ля ю чы адзі на бож жа, сцвяр джа юць, што 
ба га мі з’яў ля юц ца, на пры клад, сон ца, ве цер 
ці дрэ вы. На мно гіх пар та лах не столь кі вы
ву ча ец ца ці рас па вя да ец ца пра ста ра даў нія 
звы чаі, коль кі яск ра ва пра соч ва ец ца мэ та 
ўцяг нен ня лю дзей у не а па ган скае ко ла. Ра
зам з тым пра цу юць сай ты, дзе па важ лі ва 
рас па вя да ец ца пра па ган ства як част ку гі
сто рыі, якая, не сум нен на, мае наў п ро ста вы 
ўплыў на су час нае жыц цё. Ад ным з та кіх ін
тэр нэтрэ сур саў мож на наз ваць сайт „Svaj k
s ta”, што мес ціц ца па ад ра се http://svaj k s ta.
by.

„Свай к ста — сло ва са ста рап ру скай мо
вы, зна чыць „свят ло”. Ла тыш ская, лі тоў ская 
і бе ла ру ская мо вы ма юць па доб ныя сло вы 
— zva ig z ne, žvaigždė, звяз да — у зна чэн ні 
“ зор ка”. Па чы на ем у са мую ка ляд ную па ру, 
ка лі „на не бе сып лец ца ся рэб ра ны га рох” 
(Т. Кляш тор ны).

Гэ та час зо раў, час асоб ных ня бес ных 
агень чы каў, нач ных све ча чак, што па зі ра
юць зга ры ва чы ма дзя доў. Яны на гад ва юць, 
што яны — там, а мы — тут; што іх свет 
— рас ця ру ша ны, а ў на шым му сім ру піц ца 

збі ран нем і да ста са ван нем, каб наш свет 
жыў у ла дзе і мы бы лі ў ла дзе з ім. Пра цуй
ма — і да ча ка ем ся, як, па сло вах па э та, 
„рас сып люць зо ла та над рэч каю ка лі ны”, 
— гэ так не зу сім зра зу ме ла прад стаў ля юць 
свой сайт ама та ры па ган скай даў ні ны. Да рэ
чы, да клад на да ве дац ца пра тое, што сайт 
мае да чы нен не да па ган ства, мож на толь кі 
за зір нуў шы на яго ста рон ку ў фей с бу ку, бо 
знай с ці па цвяр джэн не гэ та му на „Свай к с
це” не маг чы ма.

„Ста ра бал ц кі (ста рап ру скі) бог свят ла 
і со неч ных пром няў Свай к с цік (Su a ix tix) бу
дзе нам ня бёс ным апе ку ном на шай дзей
нас ці”, — упэў не ны ўла даль ні кі сай та. Ці 
да па ма гае ім па ган скі бог, цяж ка ска заць 
ад на знач на, бо з мо ман ту з’яў лен ня сай та 
ў 2012 го дзе вя лі кіх пос пе хаў у на сы чэн ні ін
фар ма цы яй там не бач на.

Вар та ад зна чыць, што ак ра мя „па ган
скай на кі ра ва нас ці” сай та яск ра ва пра соч
ва ец ца і эт на гра фіч ны ак цэнт пра тое, што 
бе ла ру сы — гэ та сла вя ні за ва ныя бал ты. Та
кое сцвяр джэн не — ад на з гі по тэз, але ў ар
ты ку ле „Бе ла ру ская — мо ва бал ц кіх зем ляў 
на ўсхо дзе” пры во дзіц ца неш та кштал ту 
до ка зу. „Та кім чы нам рэ аль ны рас паў сюд 
про та бе ла ру скай мо вы ся гаў усіх тых тэ ры
то ры яў, дзе ад бы ваў ся бал тасла вян скі кан
такт”, — га во рыц ца там і ад зна ча ец ца, што 
ко ліш ні бал ц кі аб шар да на шэс ця сла вян
скай мо вы амаль ідэ аль на нак ла да ец ца на 
тэ ры то рыю рас паў сю ду бе ла ру скіх га во рак 
па вод ле эт ног ра фа Яў хі ма Кар ска га і на ват 
па вод ле больш ран ніх дас лед чы каў.

Ак ра мя сай та і ста ро нак у са цы яль ных 
сет ках, „Свай к ста” гэ та яш чэ і па пя ро вы ча
со піс, пер шы ну мар яко га аб’ яд ноў вае 2016 
і 2017 га ды. На быць яго мож на ў Мін ску аль
бо праз пош ту. vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Бе ла ру скі гі сто рык і эт ног раф Міт ра фан 
Доў нарЗа поль скі на ра дзіў ся 14 чэр ве ня 
1867 г. у Рэ чы цы. Па хо дзіў з сям’і дроб на га 
без зя мель на га два ран ства, сын ка леж ска
га сак ра та ра Вік та ра Доў нарЗа поль ска га. 
Знач ны пе ры яд яго жыц ця быў звя за ны 
з Кі е вам. Яш чэ ў ран нім юна цтве быў ад лі
ча ны з 8га кла са гім на зіі за чы тан не кніг 
„зла чын на га зме сту” — тво раў Та ра са 
Шаў чэн кі і лі стоў да Аляк сан д ра Гер ца на. 
Ад нак здо леў здаць гім на зіч ныя іс пы ты эк
стэр нам і па сту піць ва ўні вер сі тэт. У 1893 г. 
скон чыў гі ста рыч нафі ла ла гіч ны фа куль
тэт Кі еў ска га ўні вер сі тэ та. У 1901 г. аба
ра ніў ма гі стар скую ды сер та цыю, у 1906 г. 
— док тар скую ды сер та цыю па гі сто рыі. 
З 1899 г. быў пра фе са рам Ма скоў ска га ўні
вер сі тэ та, з 1902 г. — пра фе са рам ру скай 
гі сто рыі Кі еў ска га ўні вер сі тэ та. Ар га ні за
тар і ды рэк тар Вы шэй шых ка мер цый ных 
кур саў у Кі е ве (1906 г.), ды рэк тар Па ла ты 
эк с пер таў, стар шы ня на ву ко вапа пу ляр
ных гур т коў і та ва ры стваў у Кі е ве.

Пас ля кан ф лік ту са сту дэн та мі Кі еў ска
га ка мер цый на га ін сты ту та ў 1917 г. і так 
зва най „Спра вы Ста шэў ска га” ад мо віў
ся амаль ад усёй вык лад чыц кай пра цы. 
У снеж ні 1919 г. — пра фе сар Хар каў ска
га ін сты ту та на род най гас па дар кі, у 1920
1921 гг. — пра фе сар Хар каў ска га ўні вер сі
тэ та. У 19221925 гг. пра ца ваў пра рэк та рам 
Азер бай джан ска га ўні вер сі тэ та і пра фе са
рам Ба кін ска га по лі тэх ніч на га ін сты ту та. 
Пас ля пе ра ез ду ў Бе ла русь — пра фе сар 
бе ла ру скай гі сто рыі ў Бе ла ру скім дзяр жаў
ным уні вер сі тэ це (каст рыч нік 1925 — во
сень 1926). Ра зам з Дзміт ры ем Даў гя лам 
у 1925 г. быў ства раль ні кам Ар хе аг ра фіч
най ка мі сіі Ін бел куль та. Пас ля зму ша на га 
пе ра ез ду ў Маск ву во сен ню 1926 г. ча ста 
му сіў пра ца ваць паза на ву ко вым по лем 
дзей нас ці. Пра фе сар Ці мі ра зеў скай ака
дэ міі (1930я гг.). У 19201930х гг. так са ма 

зай маў па са ды ў сі стэ ме кі ра ван ня гас па
дар кай у са вец кіх Ук ра і не, Азер бай джа не, 
Бе ла ру сі і Ра сіі.

Доў нарЗа поль скі ак тыў на пад трым лі
ваў БНР, уз на чаль ваў Бе ла ру скую ган д лё
вую па ла ту ў Кі е ве, пад рых та ваў пра ект 
ства рэн ня Бе ла ру ска га ўні вер сі тэ та ў Мін
ску. У траў нікаст рыч ні ку 1918 г. удзель
ні чаў у пра цы дып ла ма тыч най мі сіі БНР 
у Кі е ве, якая шу ка ла маг чы мас цей да біц ца 
прыз нан ня БНР у прад стаў ні коў Са вец кай 
Ра сіі, Ук ра і ны, До на, Гер ма ніі і Аў ст раВен
г рыі. Па прось бе ўлад БНР склаў „Ме ма
ры ял” („Ас но вы бе ла ру скай дзяр жаў нас
ці”), які быў на дру ка ва ны ў Грод не і Віль ні 
ў 1919 пабе ла ру ску, пару ску, паня мец ку, 
пафран цуз ску; паз ней быў пе рак ла дзе ны 
на ан г лій скую мо ву. Да ку мент ут рым лі ваў 
гі ста рыч ныя пад ста вы ства рэн ня не за леж
най бе ла ру скай дзяр жа вы.

Міт ра фан Доў нарЗа поль скі — аў тар 
больш за 150 прац па гі сто рыі Кі еў скай 
Ру сі, Ма ско віі, Ра сіі ў ХІХ ст., гі сто рыі Літ
вы і Бе ла ру сі, па са цы яль напа лі тыч ных 
ру хах, ся лян скім пы тан ні, эт на гра фіі Бе ла
ру сі. Шы ро ка ка ры стаў ся ў сва іх пра цах 
ма тэ ры я ла мі больш за 20 ар хі ваў (Маск ва, 
Пе цяр бург, Кі еў, Віль ня, Вар ша ва, Кра каў, 
Львоў, Каст ра ма, Ярас лаўль, Ноў га рад, 
Няс віж, ін шыя). Шмат з прац да гэ туль за
ста юц ца не а пуб лі ка ва ны мі. Над ру ка ва ная, 
але не пуб лі ка ва ная кні га „Гі сто рыя Бе ла ру
сі” ў 1926 го дзе вык лі ка ла абу рэн не ўлад 
БССР, бы ла наз ва на „ка тэ хі зі сам на цы я
налдэ мак ра тыз му”, за ба ро не на, а ру ка піс 
кан фі ска ва ны. Пас ля гэ та га гі сто рык быў 
зму ша ны пе ра е хаць, прак тыч на выс ла ны, 
у Маск ву (во сень 1926 г.), і ні ко лі больш не 
вяр таў ся ў Бе ла русь.

Па мёр Міт ра фан Доў нарЗа поль скі 30 
ве рас ня 1934 го да ў Маск ве. Па ха ва ны на 
ма скоў скіх Дан скіх мо гіл ках.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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18.06 — 24.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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. ка ра ле ва ад ва лоч най па ме ры, ма ці Жы гі мон та Аў гу ста = 44 _ 45 _ 16 _ 22 _;
2. ка зач ны кар лік = 27 _ 25 _ 26 _ 36 _;
3. шум, гул, гу дзен не = 4 _ 3 _ 1 _ 5 _ 2 _;
4. спа бор ні цтва па ско рас ці яз ды, бе гу... = 39 _ 38 _ 37 _ 33 _ 32 _;
5. аба вя зак, узя тая па зы ка = 23 _ 11 _ 12 _ 21 _;
6. пар т нёр ка та ты = 29 _ 28 _ 24 _ 9 _;
7. хлус ня = 8 _ 7 _ 13 _ 14 _;
8. у на га ві цах = 34 _ 35 _ 18 _ 19 _;
9. ста лі ца Лат віі = 42 _ 43 _ 41 _ 40 _;
10. тка ні на ад шаў кап ра да = 31 _ 30 _ 46 _ 6 _;
11. драў ля ны ва ло вы ха мут = 20 _ 10 _ 15 _ 17 _.

(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 22 ну ма ра
Ма лян коў, кал гас, тран с парт, кайф, ікол, го ра, до ля, Ага дзір, Міц ке віч, во сень.
Ра шэн не: Май ская траў ка і га лод на га кор міць.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

(22.03. — 20.04.) Да 20.06. усё мо жа зда рыц-
ца, на ват пра па но ва пра цы за мя жой. Але твае 
пат ра ба ван ні ня хай не бу дуць над та вы со кі мі, 
не зах ва рэй на зор ную хва ро бу. Шы ку ец ца 
та бе скок у кар’ е ры, але ўсё трак туй не над та 
ам бі цы ёз на. Асаб лі ва з 23.06. доб ра ад чу еш 
сі ту а цыю і за ду мы ін шых. 24.06. вы я вяц ца ся-
мей ныя праб ле мы, аб якіх ты не ве даў.
(21.04. — 21.05.) На го ды для за роб каў, але 
з 20.06. за хо чаш больш ча су ад даць сям’і. 
Ако ляць ця бе шмат лі кія сяб ры, час спры яе 
ву чо бе, зда ван ню эк за ме наў. 18-22.06. не 
будзь ля ні вым і абы я ка вым. Ад 22.06. пач неш 
больш за раб ляць. Зор кі пры гад ва юць та бе 
аб па мяр коў нас ці. З 23.06. ад ро бі це ў па ры 
стра ча ны час. На пра цы най больш спры ян ня 
на ро джа ным у маі.
(22.05. — 22.06.) Не бу дзеш паў та раць ста-
рых па мы лак. 20-22.06. твор чыя і плён ныя 
ды ску сіі. Тва ім пла нам і ра бо це прыс веч вае 
Сон ца. Ін с пі ра цыі і за ду мы. Зда бу дзеш тое, 
што хо чаш. Ха ця ас ця рож ны будзь з но вы мі 
зна ём ства мі. На пра цы па ці хень ку, па ста рых 
сцеж ках ды ўпе рад. Дбай аб сваю фор му.
(23.06. — 23.07.) Ня ма ла энер гіі і но вых за-
дум, ды ў ней кі клю ча вы мо мант мо жа та бе гэ-
та га не ха піць. З 20.06. па я вяц ца ў ця бе но выя 
пер с пек ты вы і шан цы. Але з ні чым не спя шай-
ся. Але 19.06. твае пла ны мо гуць зла мац ца. Не 
ду май пра мі ну лае. На пра цы за ся родж вай ся 
на ад ным. Пас ля 21.06. ста рай ся пра во дзіць 
час у сям’і. З 23.06. мно ства ад ва гі і фан та зіі.
(24.07. — 23.08.) Да 20.06. не па кі не ця бе 
асаб лі вае шчас це і ўда чы, спрыт на пе ра мо-
жаш во ра гаў. Кан чат ко ва ўсе спра вы абер-
нуц ца та бе да доб ра га. З 21.06. усё лад на 
скла дзец ца до ма і ў ша фе. Зна ём ства з се ці ва 
пе ра ня сі ў ра эль насць. На пра цы ўсё ж лепш 
не кі дац ца ў во чы шэ фу, не рас па вя дай пра 
пла ны ка ле гам. І пры ха вай гро шы, неў за ба ве 
спат рэ бяц ца та бе або тва ім бліз кім.
(24.08. — 23.09.) 18-20.06. ста рай ся быць ас-
ця рож ным і раз важ лі вым. 19-23.06. вель мі ра-
ман тыч ныя дні. 22-26.06. най боль шыя шан цы 
на лю боў нае ача ра ван не. Ча со выя праб ле мы 
мі нуць, не пад да вай ся. Ста рай ся пра бы ваць 
ся род энер гіч ных, вя сё лых лю дзей. З 22.06. 
шэф бу дзе асаб лі ва пат ра ба валь ны, а за да во-
ліць яго бу дзе ме жа ваць з цу дам, маг чы мыя 
плёт кі зай з д рос ных су пра цоў ні каў. Ва ру шы-
ся, але не пе ра на туж вай ся.
(24.09. — 23.10.) Па ма лень ку на пе рад. 18-
22.06. за мя шан не ў па чуц цях, кры ху нер ваў. 
Заб лы та еш ся ва ўлас ных эмо цы ях. Але на пра-
мак за ха ва еш. 19-23.06. хтось ці мо жа та бе 
спа да бац ца, зу сім ін шы чым ты, з зу сім ін шы-
мі каш тоў нас ця мі і па ды хо дам да жыц ця. Не 
пе ра вя ліч вай не па ра зу мен няў. Доб ры час 
на служ бо выя па да рож жы, кур сы, эк за ме ны. 
Больш дыс цып лі ны пры зда роўі!
(24.10. — 22.11.) Пе раш код няш мат, але рэ-
а лі зуй свае пла ны ў на ступ ным тыд ні. Сі лаў 
хо піць. 18-22.06 мо жаш кон чыць ня лёг кія ад-
но сі ны. Па між 22 і 26.06. мо жаш па зна ёміц ца 
з кім сь ці не за быў ным. Пас ля 21.06. спа дзя-
вай ся на ва лы гас цей, дык на паў няй ля доў ню. 
З 22.06. (да 28.06.) гля дзі, каб дзей ні чаць раз-
важ на, бо інакш уго ніць ця бе гэ та ў не бяс пе-
ку. Ас ця рож на з ка вай і ал ка го лем.
(23.11. — 22.12.) Вя лі кая сім па тыя лю дзей, 
ці ка выя пры го ды. Пе ра мо жаш ста рыя ком п-
лек сы і пе ра ме ніш ста рыя стэ рэ а ты пы. До ма 
з 20.06. спа кой на, асаб лі ва та му, што ты не 
бу дзеш кры ты ка ваць. На пра цы 17-22.06. 
зме ны, мо гуць ця бе па вы сіць. Але з 22.06. (да 
28.06.) не зма гай ся з вет ра ка мі.
(23.12. — 20.01.) З 20.06. спры ян не ў ся мей-
ным жыц ці. 24.06. зной дзеш вы хад у цяж кай 
сі ту а цыі. З 21.06. ты ду ша кам па ніі; ажыў лен-
не ў ка хан ні; у эмо цы ях. З 22.06. (да 26.06.) 
шы ку ец ца га ра чы ра ман! З 22.06. (да 28.06.) 
ста рай ся не кры ты ка ваць сва іх пра ціў ні каў.
(21.01. — 19.02.) За ду ма, якая прый дзе та бе 
ў га ла ву 17-20.06., мо жа пры нес ці та бе фар-
ту ну! Уда чы ў біз не се. Доб ра і ў па ры, на ват 
у бы лой. Спор у ся мей най ат мас фе ры. Сяг ні 
па ўлю бё ны спорт з дзя цін ства.
(20.02. — 21.03.) 19-23.06. ты ат ры ма еш до-
каз ка хан ня і ад да нас ці. З 20.06. тваё жыц цё 
ста не фай най, вя лі кай пры го дай. Доб ра ў суп-
ра цоў ні цтве, афар м лен ні фі нан са вых спраў. 
З 22.06. той, хто ба чыць ця бе во ра гам, зы дзе 
та бе з да ро гі. З 22.06. (да 26.06.) твае ін ве сты-
цыі бу дуць трап ныя і пой дуць у свет. 24.06. 
хто хо ча мець дзі ця — гэ та той дзень!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Як хут ка бя жыць час! За на мі ўжо XXII 
вы пуск «Уро чыш ча» — Суп рас ль скіх су
стрэч з на ту рай і ма ста цтвам.

Со неч ная ня дзе ля. У цэн т ры Суп рас лі, 
у да лі не на ўзбя рэж жы рэч кі, па ста ві лі 
вя лі кую сцэ ну і цэ лае мя стэч ка зя лё ных, 
быц цам му суль ман скія сця гі, і кры ху па доб
ных на та тар скія юр ты ган д лё вых па ла так. 
Поў ны асар ты мент: са ла, кіл ба сы, сыр, 
свой скія пон чы кі, ра сей ская кас ме ты ка, 
ук ра ін скія за вуш ні цы і ру ка дзель ныя, ануч
ныя цац кі. Пры ўва хо дзе ў па ла тач нае мя
стэч ка — вы стаў ка ар хіў ных фо таз дым каў 
сем’ яў з Суп рас лі і не да лё кіх Сту дзя нак. 
На вя лі кіх чор набе лых ко пі ях прад стаў ле
ны сі ро чы дом з са ра ка вых га доў мі ну ла
га ста год дзя з гас па да ра мі — ксян дзом 
і ма наш ка мі ў ка пе лю шах, на па мі на ю чых 
бе лыя са ма лё ты. Прад ш кол ле па ву лі цы 
Кас цель най, за тым свя тая ка му нія, пра
цэ сія пад кас цё лам з дзяў чын ка мікра ка
вян ка мі. Ксёндз Га е віч на фо не цар к вы 
ў 1930х га дах. Ні вод на га здым ка з ма на
сты ра ці ней ка га пра ва слаў на га свя та. Са 
сцэ ны да ля тае пес ня ў сты лі рэ ге — за піс 
ней ка га кан цэр та ў Лом жы — «...паг лянь 
у лю стэр ка, паг лянь на ся бе, перш чым 
пач неш кры ты ка ваць ін шых».

Па ру мет раў да лей у ма стац кім лі цэі 
па чы на юц ца за нят кі для дзе так з на го ды ня
даў на прай шоў ша га Дня дзі ця ці. У пры го жа 
ад ноў ле ных па ла ца вых ін тэр’ е рах гле да чоў 
ча кае вы стаў ка пле нэр ных прац лі цэ і стаў 
і гас цей з Ка ле джа ма ста цтва ў Мін ску. Па
стэль ныя ву лач кі Суп рас лі і Ты ко ці на ў лёг
кай, быц цам вя сен ні дож джык, ак ва рэ лі.

Мар та Му шын скаяЮза фо віч — на
стаў ні ца лі цэя, так як і яе вуч ні за ста лі ся 
пад ура жан нем ад гас цей з Мін ска. У час 
су поль ных пле нэ раў не пас пя ва лі за ўзроў

нем і пра ца ві тас цю мін чан, якія ма ля ва лі 
кож на га дня ў рэ жы ме ад ус хо ду да за ха ду 
сон ца. Кож ны пры вёз з са бой раск лад ную 
та бу рэ тач ку і ўсё астат няе. Доб ра ве да лі ку
ды пэн дз лем дак ра нуц ца і як ім па кі ра ваць.

— Дыс цып лі на, ве ды. Да лё ка нам да іх, 
— прыз на ец ца з су мам на стаў ні ца.

Пры чы на, на яе дум ку, у не вя лі кай 
за ці каў ле нас ці на ву кай у суп рас ль скай 
шко ле.

— У іх шэсць асоб на ад но мес ца, ёсць 
у чым вы бі раць, а ў нас адзін на ад но.

Ця пер вуч ні з Суп рас лі збі ра юц ца на ве
даць сва іх мін скіх ка лег.

Што га до выя чэр вень скія май старкла
сы — гэ та вы дат ны спо саб на па боль шан
не лі ку ама та раў ма ста цтва. Дзя цей са
праў ды прый ш ло шмат. Най больш як раз 
пас ля ім шы ў мяс цо вым кас цё ле.

— Наш ксёндз па ві нен гра шо вую прэ
мію ат ры маць ад ды рэк та ра, — га во рыць 
Мар та Му шын скаяЮза фо віч. — Ён заў сё
ды з ам бо ны лю дзей на га няе на ўсе на шы 
ме ра пры ем ствы. А, вя до ма, ксян дза ў на
ро дзе па ва жа юць.

Па куль дзет кі «ма ля ва лі мі шак», якія 
«шпа цы ра ва лі» па па ла ца вых ага ро дах, 
я па да ла ся ў по шу к чар го вых ма стац кіх 
ат рак цы ё наў «Уро чыш ча». Свае кро кі я на
кі ра ва ла ў На род ны дом на ад к ры тую там 
на пя рэ дад ні фа таг ра фіч ную вы стаў ку. На 
жаль, дзве ры бы лі за чы не ны. На ду ма ла ся 
я па шу каць не ча га ў Цэн т ры куль ту ры. Па 
да ро зе заг ля ну ла яш чэ на па на дво рак 
за чы не на га тэ ат ра «Вер ша лін». За тое ў су
сед нім з тэ ат рам кас цё ле на тоўп лю дзей. 
Ста я лі на пля цоў цы пад кас цё лам, за ага ро
джай, а не ка то рыя на ват са сва іх лі му зі наў 
не па вы ла зі лі. Усе та кія строй ныя, у ма кі
я жах, з даг ле джа ны мі паз ног ця мі. Та кую 

мо ду ба чы ла я ра ней толь кі ў Лон да не пад 
кас цё ла мі над та па бож ных аф ры кан цаў. 
Ад ноль ка вая рэ лі гій насць, ад ноль ка вая мо
да. І хто б па ду маў, што на шы лю дзі па доб
ныя на аф ры кан цаў.

По бач з кас цё лам ста іць но вая, яш чэ не 
зда дзе на ў ка ры стан не пля ба нія. На ага ро
джы ад ву лі цы пла ка ты з ло зун га мі, вых ва
ля ю чы мі пад ня бё сы жыц цё ў кан к рэт най 
су поль нас ці. Іх аў тар — вя до мы з ка лян дар
чы каў «Ка ры та са» сла ву ты Жан Ва нье.

Дзве ры Цэн т ра куль ту ры так са ма бы лі 
за чы не ны. На шчас це ў тым жа бу дын ку 
зна хо дзіц ца та тар скі рэ ста ран з па хам пі ра
гоў і та тар скай му зы кай у ва ры ян це «ляйт». 
Там ска за лі мне, што ўсе пра цаў ні кі пя куць 
буль бя ныя баб кі ў па лат ках. На шчас це 
па кі ну лі ў рэ ста ра не ключ. Та кім чы нам 
увай ш ла я ў не вя лі кі па кой чык з фо таз дым
ка мі Вік та ра Вол ка ва. Увай ш ла я ў свет 
дзі кай пры ро ды, ба буль у сне зе па ка ле ні, 
драў ля ных хат і кры жоў. Па ся рэ дзі не па кой
чы ка — гас па дар на во зе з се нам. Аж но па 
пя ску цяг нец ца, столь кі ж наг ру жа на. Пра ці
ска ец ца жві роў кай па між драў ля ны мі пла та
мі, за які мі ка лы шац ца дас пе лае збож жа.

Мар та Му шын скаяЮза фо віч ус па мі
нае свае пер шыя «Уро чыш чы». Бы ла та ды 
ву ча ні цай ма стац ка га лі цэя. Шмат бы ло ці
ка ва га, вар тас на га — аў тар скія су стрэ чы, 
ву ліч ныя тэ ат ры. Вя до ма, на сап раў д най 
куль ту ры не раз ба га це еш. А тут, аказ ва ец
ца, лі чыц ца толь кі гра шо вае ба гац це.
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У па ле скай глы бін цы (89)У
 бла кіт ных хва лях Пры пя ці ад
бі ва лі ся не ба і Ільін скі са бор. 
Ува гу пры коў ваў зя лё ны дах цар
к вы з чыр во най цэг лы. І зва ні ца 
з вок на мі, якая сва ім выг ля дам 

на па мі на ла ле ген дар ную зам ка вую ве жу 
ў Рат не. Та кі ва дзя ны воб раз быў мне 
па трэб ны для ілюст ра цыі рэ пар та жу пра 
па ле скія ўяў лен ні і свя тыя а зё ры. Дзень 
ра ней я па бы ва ла ў ся ле Тур, як раз ля 
во зе ра Свя то га. Па вод ле ле ген ды, там 
за топ ле ная цар к ва. У яе па мяць час ад 
ча су на люст ра ва ды вып лы ва юць іко ны, 
ад якіх б’е бо скі бляск, а зпад ва ды іг ра
юць зва ны.

І дзі ва — пас ля двух з па ло вай га доў 
я вяр ну ла ся ў Рат на, каб тут тра піць на 
сля ды Пят ра Ра тэн ска га, які яш чэ пры 
жыц ці прыд баў са бе кліч ку дзі вос на га цу
дат вор цы. У жыц ці пра сла віў ся як бо скі 
іка на пі сец і не па сед лі вы па да рож нік. Ён 
жа, па во лі скла да най гі сто рыі, стаў пер
шым з міт ра па лі таў кі еў скіх, якія з 1325 
го да ме лі па ста ян нае мес цап ра бы ван не 
ў Маск ве, і ду хо вым апе ку ном ста лі цы 
Ра сіі. Яго асо ба так са ма прыс лу жы ла ся 
ду хо вай спад чы не бе ла ру саў Пад ляш
ша. У га ды Га ліц каВа лын ска га кня ства, 
на зло ме ХІ ІІ і ХIV ста год дзяў, па між Рат
нам і Бель скам ад бы ва лі ся ажыў ле ныя 
ган д лё выя і куль тур ныя кан так ты. Як раз 
па за па ве це Га ліц каВа лын ска га кня зя 
Ула дзі мі ра Ва сіль ка ві ча ў Бельск ра зам 
з лі тур гіч ны мі кні га мі бы ла пе ра да дзе на 
іко на, на пі са ная Пят ром. Яна за ня ла 
па чэс нае мес ца ў зам ка вай цар к ве ды 
прас ла ві ла ся мно гі мі цу да мі. На жаль, 
ні зам ка вая цар к ва, ні Пят ро ва іко на, як 
наз ва лі шэ дэўр сла ву та га іка на піс ца, 
не за ха ва лі ся да на шых дзён. Ад нак іх 
ду хо вы пра цяг мож на ад нес ці да Пра чыс
цен скай цар к вы, ку ды бы ла пе ра ве дзе на 
зам ка вая цар к ва. Ме на ві та, дзя ку ю чы 
Пра чыс цен скай цар к ве, на ка пі лі ся і за ле
жы хрыс ці ян ства ў ма ёй грэш най ду шы. 
Як раз да гэ тай цар к вы пры на ле жа лі мае 
прод кі і сва я кі па лі ніі ма ці. Ды на ста рон
ках ма наг ра фіі пра Рат нен скую зям лю* 
ча ста ў роз ных ста год дзях з’яў ля ла ся іх 
проз віш ча. Гэ ты ся мей насвой скі ма тыў 
быў зу сім не ча ка ным, а га лоў нае, ён за
клі каў у пэў най сту пе ні ата я сам лі вац ца 
з Рат нен ш чы най, над та та ем ным і не ад к
ры тым сён ня для нас за кут кам Па лес ся.

* * *
Па доб ныя выс но вы зра бі лі мае бе ла

стоц кія сяб ры, якія ра зам пры е ха лі ў Рат
на. На кож ным кро ку тут су стра ка лі ся 
Іва ню кі, Мак сі мю кі, Гры га ру кі, Хар ке ві чы, 
Кас це ві ны, Мі ха ле ві чы...

Ды рэк тар до ма куль ту ры Ле на Гор нік, 
ка лі да ве да ла ся пра маю за ці каў ле насць 
гі сто ры яй мес ца, за га да ла ехаць у ра ён
ны ад дзел ас ве ты да на чаль ні ка Ан д ра
сю ка. Хоць ён як раз вёў кан фе рэн цыю, 
вый шаў да нас і да клад на аг ле дзеў ад 
га ла вы да ног. На яго ру мя ным тва ры з’я
ві лі ся здзіў лен не і вет лі вая ўсмеш ка.

— Ма еш тут ка бе ты і ра бі з імі што хо
чаш! — за мест пры ві тан ня ска за ла спа
да ры ня Гор нік.

— Але адзін не зма гу! — ад ка заў на 
жар тоў най но це Ва лян цін Сця па на віч Ан д
ра сюк. І дзе ла ві та, спы таў: — Што трэ ба?

— Каб хто ра ска заў пра Пры пяць 
і Рат на.

— За раз усё ар га ні зу ем, — аб вяс ціў 
дзе ла ві тым то нам спа дар Ва лян цін.

Праў да, дзе сяць хві лін паз ней у пры
ём най з’я ві лі ся дзве ін тэ лі ген т ныя жан
чы ны — на стаў ні ца гі сто рыі Ка ця ры на 
Пят роў на Фі люк і ге ог раф Ма рыя Ва сі
льеў ная Ка ша люк. На чаль нік Ан д ра сюк 
пак лі каў іх про ста з уро каў, з дзвюх 
роз ных га рад скіх школ. Да той па ры нас 
за вя лі ў пры ём ны ка бі нет, па са дзі лі за 
сто лі кам і па ча ста ва лі ка вай, пер ні ка мі 
і ша ка ла дам.

— А мо жа па сто грам? — пра па на ваў 
сам на чаль нік.

— Нель га ў пост!
Ад мо віц ца ад па ча стун ку пры му сі ла 

най перш ка рэк т насць — за мо мант прый
дзец ца жа ста віць пы тан ні пра ду хо выя 
жам чу жы ны Рат на.

— І мы так са ма стрым лі ва ем пост, 
— аб вяс ціў спа дар Ан д ра сюк, — ад нак 
ка лі ў ха це госць, дык мо жа да ру юць там 
у не бе.

Яш чэ ў да ро зе спа да ры ня Ле на рас па
вя ла пра сем му зыч ных ка лек ты ваў, якія 
дзей ні ча юць пры Рат нен скім до ме куль
ту ры. У бу дын ку як раз пра хо дзі лі рэ пе ты
цыі ха роў, у ін шым за кут ку пра стор на га 
бу дын ка ла дзі лі тан цы і ско кі.

— Вы рых ту е це ся да се зо на? — спы
та ла я.

— У нас увесь час се зон, — ад ка за ла 
яна. — Ка лі трэ ба, та ды вы сту па ем і спя
ва ем.

— У Вя лі кі пост, так са ма?

— А што зро біш, як трэ ба, — ад ка
за ла спа да ры ня Гор нік. — Пры клад на, 
учо ра на ве да лі нас важ ныя гос ці з Бе ла
ру сі. Трэ ба год на пры няць гас цей, прад
ста віць ім на шу куль ту ру, каб доб ра нас 
ус па мі на лі...

Ужо на па чат ку зна ём ства з го ра дам 
я ве да ла, што заў сё ды бу ду ўспа мі наць 
тутэ й шую куль ту ру. Ка лі на чаль нік Ан д
ра сюк вяр нуў ся на сваю кан фе рэн цыю, 
жан чы ны ў ка бі не це па лі чы лі пра цяг нуць 
тэ му по сту. Усё тут вы гля да ла як у на
шых бе ла сто ках.

— На шы му жы кі праз увесь пост не 
бя руць у рот мя са, усе шчы ра пос цяць. 
Але ка лі на го да вы піць, то ні ко лі не ад мо
вяц ца ад га рэл кі!

* * *
Пят рo Ра тэн скі — са мы вы дат ны іка

на пі сец і пісь мен нік Га ліц каВа лын ска га 
кня ства, амаль за бы ты і за моў ча ны на 
ра дзі ме. У мя не ат ры ма ла ся ўра жан не, 
быц цам тут сум ня ва лі ся, не да вя ра лі 
ў яго іс на ван не. Гэ ты не да вер пад бі ва
юць не каль кі вер сій жыц ця пі су і агі яг ра
фіі. У пісь мо вых кры ні цах не па зна ча ны 
да та і мес ца яго на ра джэн ня. Най ста
рэй шыя агі ёг ра фы ад на тоў ва юць, што 
бу ду чы свя ты на ра дзіў ся ў сям’і Фё да ра 
і Еў ф ра сін ні дзесь ці на Ва лы ні. У двац ца

ці га до вым уз рос це па сту піў у ма на стыр, 
каб ат ры маць аду ка цыю. Але на ву ка не 
ад ра зу тра пі ла ў га ла ву на віч ка. Пер
шыя га ды пас лу шан ня ён не вы маў рук 
з ха лод най ва ды. На сіў вёд ра мі ва ду 
з Пры пя ці, па ла скаў ва ла ся ні цы ма на
хаў, пры бі раў пад ло гу ў кел лях, чыс ціў 
лі тур гіч ную па су дзі ну і жы ран до лі. Без 
суп ра ці ву вы кон ваў усе наз на ча ныя за да
чы. Свя до мы сва іх не да хо паў па кор лі ва 
кро чыў аб ра най да ро гай, каб пас ля ў да
рос лым жыц ці, ад важ най і чут кай ру кой 
спі саць бо жыя па ве дам лен ні і воб ра зы. 
Ці мо жа па мя таў сон ма ці, які пры сніў
ся на пя рэ дад ні яго на ра джэн ня? Вось, 
на бож най Еў ф ра сін ні па да ло ся ў сне, 
што тры мае на ру ках яг нят ка, у яко га 
між ра га мі вы рас ла дрэ ва, аб леп ле нае 
проць май кра сак і пла доў, а па ся рэ дзі не 
гэ та га дрэ ва га рэ лі свеч кі, ад якіх лу наў 
цу доў ны бо скі во дар.

У пер шай па ло ве ХІ ІІ ста год дзя, ка лі 
дзесь ці між 12251245 га да мі з’я віў ся 
на свет бу ду чы свя ты, пра зор лі выя сны 
ўспры ма лі як на ка на ван не. Ані рыч ныя за
гад кі па яс ня лі ад мыс ло выя спе цы я лі сты. 
Яны па вод ле сон ных воб ра заў і зна каў 
чы та лі бу ду чы ню. Тлу ма чэн ні пра зор лі
вых сноў ча ста вы ра ша лі пра лёс і жыц
цё выя вы ба ры. Сон на бож най Еў ф ра сін
ні пат лу ма чы лі на ступ ным чы нам:

— У на ро джа на га дзі ця ці бо жыя та лен
ты, якія ў бу ду чы ні спра цу юць у служ бе 
Ма ціЦар к вы і пры аз до бяць яе ду хо вы мі 
жам чу жы на мі і ды я мен та мі...

У па доб ны, фан та стыч ны спо саб раз
гар ну лі ся на ву ко выя здоль нас ці і ма стац
кія та лен ты бу ду ча га свя то га. Цуд ад на
та ва ны ў «Ва лын скіх епар хі яль ных ве да
мас цях» за сту дзень 1872 го да (3 сту дзе
ня цар к ва ад зна чае яго свя та). Вось да 
Пят ра, які не ўмеў спра віц ца з на ву кай, 
у сне з’я віў ся ча ла век, ап ра ну ты ў цар
коў ныя ры зы, са ззя ю чым нім бам. Ён за
га даў Пят ру: «От рок, от к рый уста своі». 
Спа ло ха ны Пят ро пас лух мя на вы ка наў 
жа дан не сон най з’я вы. І тут ве ліч ны муж 
дак ра нуў ся да язы ка і паб лас ла віў яго. 
З та го ча су, пі са лі ў «Ва лын скіх ве да мас
цях», для юна ка не бы ло ўжо ні я кіх скла
да нас цей у на ву цы і ў хут кім ча се ён стаў 
най леп шым вуч нем ся род ад на год каў. 
Та ды вы я віў ся так са ма асаб лі вы та лент 
да ма ля ван ня...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

* Ратнівська земля — В.Т. Денисюк, І.О. 
Денисюк, Луцк 2003
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