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— Зараз сёння еду з нявесткай да ветэ
рынара ў Гайнаўцы да майго коціка, які 
ляжыць у рэанімацыі, пасля аперацыі, 
— кажа Галена Бартошук з «Цаглінак» 
са Старога Ляўкова. Сядзім у хаце яе 
ўнука Якуба ў на хуткую руку падрыхта
ваным пакоі дома, які 5 сакавіка быў 
яшчэ «ў суровым стане». Былая кіраўніч
ка калектыву мае дзе цяпер прыкласці 
ўстурбаванаю галаву да падушкі. Людзі 
з Нараўчанскай гміны прывезлі сюды 
кожны хто мог — то крыху мэблі, то пас
цель. Абсмалены халадзільнік ветрыцца 
на падворку, бурчыць — здаецца, будзе 
працаваць. Дом унука — на тым самым 
падворку, дзе ў другім будынку, на гарыш
чы, успыхнуў пажар. Комін проста кіпеў 
— у печы цэнтральнага абагравання на 
першым паверсе былы муж Галены паліў, 
як сказалі пажарнікі, поліэтыленавыя 
бутэлькі і розную ўсячыну, якую нельга 
спальваць. У Галены Бартошук, 1956 
года нараджэння, пенсіянеркі, згарэла 
ўсё, што нажыла за ўсё жыццё. Засталіся 
два сшыткі, але не былі гэта матэрыялы 
з песнямі з праграмы «Цаглінак» — Гале
на ведае ўсе песні, і старыя, і новыя — на 
памяць. Пайшла яна на заняткі для сені
ёраў па камп’ютарнай тэхніцы з двума 
гэтымі ўцалелымі сшыткамі. Але штосьці 
перад выхадам яе кранула — вынесла 
з хаты свайго коціка Рудольфа і зачыніла 
яго ў голым на першым паверсе доме 
ўнука.

— Я яго ўратавала ад пажару. А як па
гарэла, была ў вельмі цяжкім духовым 
стане, турбавалі мяне страшныя думкі, 
проста муцілася ў галаве ад гора, дык 
мой коцік моцна захварэў. І мусіла ім за
няцца. Гэты коцік мне дарагі, каштоўны. 
І такі разумны. Я страціла так многа. Тут, 
дзе цяпер я прытулілася, на нізе ўнукавай 
хаты, быў раней варштат майго сына... На
чаваць там не далося. Тут пераначавала 
першыя чатыры ночы на голым бетоне.

... Я там два гады таму кончыла рабіць 
шалёўку. Абабіла хату, пакрыла сама. Не 
даў мне ані граша мой былы пасля разво
ду... І тая шкарупа дому засталася. Не ве
даю чаму, але хіба мінеральная воўна не 
дала больш загарэцца, 12 сантыметраў, 
два слаі, пад шалёўкаю таксама два слаі. 
Гэта воўна не гарыць. І агонь ва ўнутры 
дому спыніўся, пакуль хапала паветра. 
Ніз дома не загарэўся. Калі б быў такі вят
рыска, як сёння, дык агонь перакінуўся б 
на іншыя дамы (дом стаіць у цэнтры Ста
рога Ляўкова, непадалёк драўлянай стара
даўняй царквы). Ой, першы раз у жыцці 
бачыла пажар, прытым у сябе.

— Дом пабудаваны трыццаць гадоў та
му. Піўніца мураваная. Перавезлі былі ха
ту дзедаву, пляц быў цешчын. З падзелу 
маёмасці пасля разводу мне дасталася 
гарышча хаты, а былому мужу ніз. І мая 
гара згарэла. І ўсё. А на нізе — нічога. У пе
чы гаспадар паліў абышто, і рассадзіў ко
мін. Комін да мае хаты — навонку. У тую 
печ траплялі і бутэлькі зпад раствараль
ніка, і бутэлькі зпад «гопаў», пластмаса
выя слоікі. Думаў, усё згарыць. Так грэў 
сваё цэнтральнае.

... Мой «цаглінаўскі» строй згарэў. Ду
мала, нічога з яго ўжо не будзе. Раз памы
ла. Прабую яго неяк дачысціць... Зараз 
пакажу... Званіла і ў пральню ў Гайнаўцы. 
Купіла прэпарат «Оксы», можа, ён памо
жа. Удалося крыху пачысціць, каляровае. 

Вазьму той «Оксы» да белага... На строях 
смугі пазаставаліся. Не ведаю, ці дойдзе. 
У брудным строі ж не пайду на сцэну. Усе 
мы трымаем строі дома. А вось на гэтай 
спадніцы хіба нічым не дачышчу. На гэ
тых белых спадніцах — можа ўдасца гэты 
гар счысціць прэпаратам да белага. Строі 
багатыя, цэлы вялікі мех... Калі б вісеў 
на пластмасавай вешалцы як некаторае 
адзенне, дык як палілася пластмаса, яно 
падала ў ніз шафы. Некаторае адзенне 
ўдалося ўратаваць. А калі вешалка была 
металёвая... Строй вісеў, а тэмпература, 
як казаў паліцыянт, налічвала 300400 
градусаў. Пару рэчаў асталося, у рагавой 
канапе, куды я ўкідала «падворкавыя» 
рэчы, «нехадлівыя», — рагоўка згарэла, 
а тое што ў ёй было ўсярэдзіне — уратава
лася, абышто, былі там клубкі нітак з рас
пушчаных швэдраў, — думала, можа які 
ходнік звяжу. А так рэшта ўся зжарылася 
ў хаце. Чатырыста градусаў. Шыбы ў вок
нах палопалі. Пасцель, мэбля пагарэла. 
Калі што цалейшае было, залілі вадою.

Пракурор казаў: «Лепш сёння нават 
туды не заходзьце». І дзеці не пускалі. 
Але ж калі сёння не зайду, дык заўтра му
шу. Трэба ўсё вывальваць. Два кантэйне
ры вываліла папаленага барахла. Гарэла 
тры гадзіны...

... У стараляўкоўскай святліцы былі 
арганізаваны курсы «Сеніёр +». Я яшчэ 
крыху падпрацоўвала, з раніцы была 
на магазіне. «О, ёсць такое абучэнне, 
думаю, пайду, яшчэ падвучуся. Быў гэ

та другі дзень таго абучэння, аўторак. 
Сяджу на курсах, і чую, пажарная страж 
(яна побач святліцы), вые. «У кагось па
жар! — кажу. — Гарыць!». Нават мне праз 
галаву не прыйшло, што гарыць у мя
не хата. Звоніць нявестка: «Дзе ты?!» 
— «У святліцы». — «А што ты там робіш?» 
— «Я на курсах камп’ютарных». — «Хіба 
ў мяне або ў цябе дом гарыць! Ляўкова 
Старое, 10!». Я ўскочыла на ровар — бачу 
— ужо дзве пажарныя каманды гасяць. 
«Дайце ключ да дому!» Я не ведаю дзе 
ключ, мацаю па кішэнях у торбе... Выцяг
нула ключ, у хату ўбегла... Нічога не бачу. 
«Дзе мой коцік?!» Дым б’е ў вочы, у нос. 
Пажарнік у масцы крычыць: «Што вы 
робіце?! Уцякай пані згэтуль, згарыш!!!» 
Сама не дала б рады выйсці... Ужо не 
знала як, пачынала чадзець. Схапіў па
жарнік мяне пад рукі, звалок з усходаў 
на паветра. Гасілі. Прыехала пажарная 
каманда яшчэ з Гайнаўкі.

Гасілі. Лілі ў комін ваду. Комін увесь га
рэў, кіпеў. Чатыры гадзіны працягвалася 
акцыя пажарнікаў. Засталося пару «пад
воркавых» рэчаў, нейкія старыя нагавіцы, 
што недзе ўткнёныя ўнізе былі... Вось 
таго ўсяго маёнтку засталося... І лядоўня, 
што далей крыху ад коміна стаяла. Усё 
ў дыме, у сопусе. Усё змяніла колер, не 
дамываецца. Лядоўня стаіць на двары 
ад суботы. Вышаравала яе, уключала. Гар
гацела тры дні. Выключыла — нічога не 
будзе. Але ўключыла другі раз... Ці будзе 
працаваць? Але дастала я маленькую 
лядоўню ад свае сванькі. Людзі папрыно

сілі ўсяго, хто што мог. Калектыў аддаў 
мне сваю ўзнагароду ў таварных бонах 
з фестывалю. Назбіралі мне грошай хто 
як мог калегі са спявацкіх калектываў 
— з «Васілёчкаў», «Нараўчанак», з «Рэха 
Пушчы», калектыў са Скярневіц зпад 
Варшавы, калектывы, з якімі мы пазна
ёміліся ў час супольных выступаў. Мар
цін з гміны, што ў транспарце працаваў, 
даў мне гэты чорны столік, шафу, камоду, 
крэслы, дзеці — сын, нявестка і дачка 
— купілі тэлевізар. Шваграва дачка зрабі
ла зборку на фейсбуку, людзі скідваліся 
ў маю скарбонку па 5, па 10 злотых, хто 
як мог... Добра, што маю дзе прыкласці 
галаву да падушкі.

Але ці ўвогуле вярнуся ў свой дом? 
За ўсё жыццё я яго нажывала. Усё, што 
мела, там было. Пасля аперацыі на страў
ніку я неяк дайшла да сябе, засталося б 
дай Бог у спакоі жыць, унукаў даглядаць, 
з калектывам рыхтавацца да спеваў і спя
ваць людзям на радасць...

І коцік акрыяў, вярнуўся ўжо дахаты. 
Але ў коцікаў, кажуць, дзевяць жыццяў.

Памагчы Галене Бартошук можна, уп
лаціўшы на яе рахунак хто колькі можа.

Галене згарэла ўсё, што нажыла

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Helena Bartoszuk, Lewkowo Stare 10, 
17-220 Narewka, konto: 

10 8063 0001 0030 0301 7872 0001.
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Сваімі вачыма

Ні ко му 
не пат рэб ныя 
гуль ні

У чэр ве ні 
бя гу ча га го да 
ў ста лі цы Бе

ла ру сі Мін ску прой дуць Дру гія еў ра пей скія 
спар то выя гуль ні. Што гэ та за спа бор ні
цтвы і пад якім со у сам „іх ядуць”, тол кам не 
ве да юць на ват ама та ры спор ту са ста жам. 
Та му да вай це пас п ра бу ем ра заб рац ца.

Ідэя пра вя дзен ня Еў ра пей скіх гуль няў 
на ле жыць кі раў ні ку Алім пій ска га ка мі тэ та 
Еў ро пы (ёсць і та кое бю рак ра тыч нае аб’
яд нан не) Пат ры ку Хі кі. На пом ню, што пер
шыя па доб ныя гуль ні прай ш лі ў 2015 го дзе 
ў ста лі цы Азер бай джа на Ба ку. Як вя до ма, 
гэ тая дзяр жа ва даў но пры ва ты за ва ная 
дык та тар скім ся мей ным кла нам Алі е вых. 
Пе рад гэ ты мі гуль ня мі ме дыя і роз ныя 
пра ва а ба рон чыя ар га ні за цыі ад зна ча лі 
са мыя маш таб ныя для пост са вец ка га Азер
бай джа на рэ прэ сіі су праць гра ма дзян скай 
су поль нас ці кра і ны. Цэ лы шэ раг дэ ма кра
тыч ных ін сты ту цый бы ло за чы не на, дзя сят
кі пра ва а ба рон цаў і жур на лі стаў бы лі жор
ст ка рэп рэ са ва ны. Алі еў скі рэ жым гэ тыя 
фак ты ас п рэч ваў і мак сі маль на ста раў ся 
вы ка ры стаць між на род ныя спа бор ні цтвы 
для сва іх пра па ган дыс ц кіх мэт. І вы ка ры
стаў у роз ны спо саб. Пры зна юся шчы ра, 
што я не гля дзеў ані вод най тран с ля цыі з со
неч на га Ба ку, але ве даю, што дру гое агуль
на ка ман д нае мес ца на тых гуль нях, ка неш
не пас ля Ра сіі, якая ўся ляк пад т рым лі ва ла 
Алі е ва, за няў ме на ві та Азер бай джан, ча го 
ні ко лі не маг ло стац ца на ін шых прад стаў ні
чых спа бор ні цтвах.

Вар та пры пом ніць яш чэ і той факт, пра 
які мно гія за бы лі ся, што пер ша па чат ко ва 
Пер шыя еў ра пей скія гуль ні пла на ва лі ся не 
ў Азер бай джа не, а ме на ві та ў Бе ла ру сі. Але 
та ды кі раў ні цтву Сі ня во кай яш чэ ха пі ла 
ро зу му ад мо віц ца ад гэ та га не толь кі зу сім 
не пры быт ко ва га ме ра пры ем ства, але на
ват зат рат на га. Па вод ле толь кі афі цый ных 
да ных на азер бай джан скія гуль ні бы ло вы
дат ка ва на 1 мі льярд 12 мі льё наў до ла раў 
(!). І гэ та ад бы ва ла ся на фо не эка на міч на га 
кры зі су ў кра і не, дэ валь ва цыі азер бай джан
ска га ма на та і зні жэн ня цэн на наф ту.

У Бе ла ру сі эка на міч ная сі ту а цыя за раз 
ні як не леп шая. А прэм’ ермі ністр дзяр жа
вы Сяр гей Ру мас ужо пры знаў ся, што не 
ўда ло ся знай с ці ані вод на га (!) знеш ня га 
сур’ ёз на га спон са ра гэ тых спа бор ні цтваў. 

Гэ та вель мі істот ны ін ды ка тар. І гэ та аз на
чае, што ас ноў ны фі нан са вы ця жар наў п
рост ці ўскос на ля жа на пле чы бе ла ру скіх 
па дат кап ла цель ш чы каў. Бо на чаль ні ку 
На цы я наль на га алім пій ска га ка мі тэ та (па 
су мяш чаль ні цтве кі раў ні ку ўсёй дзяр жа вы) 
вель мі пат рэб на ства рыць для ўсіх гас цей 
пры ваб ную кар цін ку. Та му як звы чай на 
„мы за це ной не по сто им”.

Вык лі кае вя лі кі сум неў і ўлас на спар то
вая прад стаў ні часць на гэ тым спар то вым 
фо ру ме. Не ду маю, што яна бу дзе на шмат 
леп шай, чым у Азер бай джа не. А хут чэй уся
го і ні жэй шая. Ня ма сум не ву, што рос сы пу 
кан ты нен таль ных, а тым больш сус вет ных 
рэ кор даў ча каць не да во дзіц ца. Ні фут бо
ла, ні ва лей бо ла, ні ган д бо ла, ні кла січ на га 
ба скет бо ла, ні вя лі ка га тэ ні са на гэ тых 
гуль нях не бу дзе. А гля дзець сам ба ці стэн
да вую страль бу ама та раў няш мат.

Ужо за раз мож на сме ла праг на за ваць, 
што істот най ці ка вас ці гэ тыя гуль ні не вык
лі чуць на ват у жы ха роў Мін ска, не ка жу чы 
пра на сель ні каў ін шых мяс цо вас цей Бе ла
ру сі. Ужо за раз мож на праг на за ваць, якім 
чы нам бу дзе іс ці на паў нен не тры бун у час 
гэ тых спа бор ні цтваў. Най перш бу дуць за
дзей ні ча ны ўсе на яў ныя сі лы праў лад ных 
кам са моль цаў, якія за раз на зы ва юц ца 
бэ рэ сэ э маў ца мі. Ня гле дзя чы на лет нія 
ва ка цыі, шко лам і ін шым на ву чаль ным 
уста но вам бу дуць ды рэк тыў на да ве дзе ны 
кво ты на аба вяз ко вае на вед ван не тых ці 
ін шых спар то вых спа бо раў.

Ве даю адзін спо саб, як пры цяг нуць ува
гу сап раў д ных бе ла ру скіх заў зя та раў да 
гэ тых спа бор ні цтваў. І ма гу ад к ры та па дзя
ліц ца ім, хоць, на жаль, кі раў ні цтва дзяр жа
вы і ар г ка мі тэт гуль няў на гэ та да клад на 
не пой дуць. А вар та бы ло б зра біць хоць 
бы ад ну рэч — афі цый на аб вес ціць да звол 
на вы ка ры стан не ама та ра мі спор ту на тры
бу нах на цы я наль най белчыр во набе лай 
сім во лі кі. Гэ та быў бы крок і да гра ма дзян
ска га за мі рэн ня, і да ўзнік нен ня ці ка вас ці 
да спар то вых па я дын каў, маг чы мас ці па пе
ра жы ваць за сва іх бе ла ру скіх спар тоў цаў. 
Але гэ та га да клад на не зда рыц ца. Та му 
я аса бі ста не збі ра ю ся на гэ тыя спар то выя 
гуль ні, ды і тран с ля цыі гля дзець не бу ду. 
Што і ін шым шчы ра пра па ную зра біць.

Та кія гуль ні нам не пат рэб ныя.
vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На па ча так яш чэ рэф лек сія на конт 
школь най мі тус ні з за ба стоў кай на стаў
ні каў, пра якую пі саў я ў гэ тым мес цы 
ты дзень та му на зад. Ка лі не ўда ло ся пра
тэ стоў цам пе раш ко дзіць у пра вя дзен ні 
эк за ме наў гім на зі стаў і вась мік лас ні каў, 
то, узяў шы ў па лон ма ту ры стаў, Са юз 
поль скіх на стаў ні каў па чаў ся бе ад чу
ваць моц ным, па лі тыч ным гуль цом. Але, 
як ака за ла ся, ма ю чы боль шасць у Сей
ме прэм’ ермі ністр Ма тэ вуш Ма ра вец кі 
ра зам са сва і мі са вет ні ка мі, га во ра чы 
шах мат най тэр мі на ло гі яй, аб’ я віў шах 
ар га ні за та рам страй ку, пры няў шы ў эк
с п рэс ным тэм пе пап раў кі да ас вет на га 
за ко на, якія даз ва ля юць на ват толь кі са
мім ды рэк та рам да пу скаць ма ту ры стаў 
да эк за ме наў без удзе лу пе да га гіч на га 
са ве та. У та кой бяз вы хад най сі ту а цыі 
ў мі ну лы чац вер стар шыя СПН аб’ я віў 
ча со вае пры пы нен не за ба стоў кі. Пра но
выя фор мы пра тэ сту ці да лей ша га страй

ку бу дзе вы ра ша на ў ве рас ні, з па чат кам 
но ва га школь на га го да. Та кое нес па дзя
ва нае ра шэн не вык лі ка ла гнеў знач най 
част кі ба сту ю чых на стаў ні каў, якія ха це
лі пра тэ ста ваць да кан ца.

Да ве рас ня ўрад мае і час, і срод кі, каб 
не да пус ціць да та го, што ад бы ло ся як раз 
вяс ной. Ка лі ар га ні за та ры страй ку ду ма
юць, што вы ба ры ў Сейм у каст рыч ні ку 
2019 го да бу дуць ім спры яль ны мі, то, на 
жаль, па мы ля юц ца. Ува хо дзя чы ў па лі ты
за ва насць пра тэ сту, пры ня суць яны яш чэ 
больш шко ды для ся бе ў ва чах гра мад
ства, якое ўсё ж та кі ба чыць шко лу перш 
за ўсё як га ран та аду ка цый най спра вы, 
а не па лі тыч на га гуль ца. Адзін з ды рэк
та раў шко лы пас ля та го, што зда ры ла ся, 
ска заў мне не а фі цый на, што ба сту ю чыя 
на стаў ні кі па він ны вый с ці з та ко га праф
са ю за і па слаць к чор ту яго ных лі да раў, бо 
ў гэ тай сі ту а цыі за мест вый г ры шу прыд ба
лі сім па тыю быццам пры мі рэн ча му ўра ду.

За раз ста ла яш чэ больш пэў ным, 
што мяс цо выя са маў ра ды, якім пад па
рад ка ва ныя шко лы згод на з за ко нам 

за час за ба стоў кі не мо гуць вып ла ціць 
ба сту ю чым зар пла ты. А не чу ваць, ня
гле дзя чы на зак лі кі праф са ю заў, што 
ўда ло ся ім наз бі раць столь кі пры ват ных 
гро шай, каб зак рыць фі нан са вую дзі ру 
пра тэ стоў цаў. Ну і са мае най гор шае, што 
зда ры ла ся, гэ та раз лад у на стаў ніц кім 
ася род дзі, раз лад па між на стаў ні ка мі 
і вуч ня мі з баць ка мі. У вы пад ку гэ та га 
страй ку ўсе рэ аль на апы ну лі ся ў прой г
ры шы. Як та ды бу дзе вы гля даць пра ца 
ў шко ле ця гам блі жэй шых двух ме ся цаў 
і якая там за раз ат мас фе ра пра цы лепш 
не га ва рыць, толь кі змаў чаць.

А ме ла быць пра Вя лік дзень. Пер шы 
дзень ка та ліц кай Пас хі, а на шай Вер б
ні цы, аз м ро чы лі вест кі са Шры Лан кі. 
Ата ка іс лам скіх тэ ра ры стаўса ма губ цаў 
на хрыс ці ян скія кас цё лы і гас ці ні цы з ту
ры ста мі пры нес ла ўжо звыш двухсот 
пяці дзя сяці смя рот ных ах вяр і бліз ка 
пяць сот цяж ка па ра не ных. Тое, што зда
ры ла ся, не даз ва ляе про ста быць абы я
ка вым кож на му ча ла ве ку. Аказ ва ец ца, 
што хрыс ці ян скі крыж з’яў ля ец ца най

больш ата ка ва ным рэ лі гій ным сім ва лам 
у двац цаць пер шым ста год дзі. Але за 
гэ ты мі ата ка мі, на жаль, што раз больш 
смя рот ных ах вяр. Да даб ра гэ та не вя
дзе, — паў та ра юць па ці ху ста рэй шыя лю
дзі. У нас на шчас це ве ру ю чыя мо гуць 
бес п раб лем на ад да ваць па ша ну Ісу су 
Хры сту, як на ша му зям но му Збаў цы.

Ця гам апош ніх двух тыд няў гля дзеў 
я на ад ным з гі ста рыч ных тэ ле ка на лаў 
да ку мен таль нае кі но пра Ісу са Хры ста, 
ба ча на га і ад чу ва на га са мы мі важ ны мі 
людзь мі з Яго на га ча су. Ся род тых, пра 
ка го мож на бы ло да ве дац ца на фо не 
гі ста рыч ных па дзей, бы лі, між ін шым, 
Ма рыя і Іо сіф, Ян Хрыс ці цель, Ма рыя 
Маг да ле на, Свя ты Пётр, Ка я фа, Юда ці 
Пон цій Пі лат. Усе зга да ныя асо бы і іх ні 
лёс не пас рэд на звя за ныя з на ра джэн
нем, жыц цём і смер цю Сы на Бо жа га. 
Не ве ра год на дэ та лё ва прад стаў ле ны 
гі ста рыч нарэ лі гій ны воб раз та дыш няй 
эпо хі. На ву коў цы аб са лют на на зра зу ме
лай мо ве рас па вя да юць гі сто рыю кож
на га ге роя ў кан тэк с це яго да чы нен няў 
з Ісу сам. Аб са лют ным шэ дэў рам лі чу 
па ка за ныя цу ды, здзей с не ныя Хры стом, 
дзе дэ та лё ва ас вят ля ец ца ча му ме на ві
та бы лі яны та ко га, а не ін ша га кштал ту. 
Сцэ ны, звя за ныя з уваск рэ сен нем Ла за
ра, ці ўкры жа ван не са мо га Гос па да вык
лі ка юць дры жы кі і про ста пры му ша юць 
ча ла ве ка пасур’ ёз на му за ду мац ца над 
на шым грэш ным жыц цём.

vЯў ген ВА ПА

Ве лі код на-школь ная 
мі тус ня (2)

Свет на о гул іг на руе ра сій скі ва ен ны па
тэн цы ял. Яго га да вы ва ен ны бю джэт скла
дае ўся го 66,4 млрд. до ла раў ЗША, у той 
час як Кі тай і ЗША ма юць па 215 і 596 мі
льяр даў до ла раў ЗША. Гэ тыя да ныя з 2015 
го да. Усё ж, Ра сія ўсё яш чэ зна хо дзіц ца 
ў хвос ці ку чар гі, вя до ма, з пун к ту гле джан
ня пам нож ван ня ва ен най ма ё мас ці і яе 
тэх на ла гіч най уда ска на ле нас ці, што так са
ма вы ка ры стоў вае ў сва ёй пра па ган дзе, 
пра соў ва ю чы ся бе як кра і ну, якая зу сім не 
рых ту ец ца да вай ны, толь кі ўзброй ва ец ца 
для аба ро ны мі ру. А яе ва ен на га ар се на лу 
да стат ко ва для та го, каб паў тор на па дзя
ліць зям ную ка ру ўздоўж на цы я наль ных 
ме жаў, выт раў ле ных аг рэ сіў най кіс ла той 
мі ну лых вой наў. Але ж і на ват «ад на бом б
ка выя» дзяр жа вы мо гуць па чаць гла баль
ную вай ну. Та кі сцэ на рый яш чэ больш 
ве ра год ны сён ня, чым той факт, што вык
лі чуць вай ну су свет ныя дзяр жа вы. Гэ та 
за над та сур’ ёз ныя гуль цы — іг ра юць, каб 
не прай г раць. Пра фе сій ныя гуль цы ма юць 
тэн дэн цыю да ры зы коў ных, хоць ста ран
на скаль ку ля ва ных пры ё маў, па лі тыч ных 
бле фаў і на ват пас па лі та га жуль ні цтва. 
У гэ тай гуль ні лі чыц ца ра зум ная стра тэ гія, 
а не свой ка пі тал. Ядзер ная вай на ві сіць 
над гуль ца мі амаль як знак мі ру. Стаў кі 
ве лі зар ныя — сус вет нае па на ван не над 
све там ці хоць над яго зда валь ня ю чай 
част кай. І не толь кі ў фі зіч ным сэн се, як 
эка на міч ным і па лі тыч ным. Для буй ных 
гуль цоў толь кі за та кі свет які ёсць вар та 
па ды маць са мы вы со кі ўзро вень ста вак. 
Пас ля ядзер най вай ны быў бы ён неп рад
ка заль ны, та му ма ла вар ты. Та му фі зіч ная 
вай на ім не пат рэб ная. Для та го, каб быць 
пе ра мож цам, не аб ход ны мір. Толь кі та ды 
мае сэнс гуль ня. Ня гле дзя чы на тое, вай
на пра цяг ва ец ца, та чыў шы Зям лю як не на
жэр ныя чэр ві, хут чэй на яе пе ры фе ры ях, 
ні ко лі на га лоў най сцэ не. Са ма вай на ўсё 
больш пе ра соў ва ец ца ў сім ва ліч ную сфе
ру. Адзін з яе ва ры ян таў — гіб рыд ная.

Для ва ен ных гі сто ры каў ра сій ская 
гіб рыд ная вай на — ні чо га но ва га. Ужо 
ў 1938 го дзе поль скі са ве то лаг Ула дзі мір 
Бан ч коў скі пі саў, што «ас ноў ным ты пам ра
сій скай зброі, выз на ча ю чай тры ва ласць 
Ра сіі, яе сі лу і маг чы мыя бу ду чыя пе ра мо
гі, не з’яў ля ец ца нар маль ны ў еў ра пей скіх 
умо вах фак тар ва ен най сі лы, але глы бо кія 
па лі тыч ныя дзе ян ні, якія ха рак та ры зу юц
ца ўтры ман нем пад рыў но га, дэст рук тыў
на га і пра па ган дыс ц ка га зме сту».

Гэ тыя но выя тэх на ло гіі ге а па лі тыч най 

Усё ж — вай на!
ба раць бы, 
у апош ні час 
уда ска на ле
ныя ра сій скі мі 
спе цы я лі ста мі, 
зна хо дзяц ца 
ў так зва най 
ва ен най кан цэп цыі Мяк кай сі лы. І Ра сія 
ў гэ тай га лі не з’яў ля ец ца вель мі эфек тыў
най, і хто ве дае, ці не кі руе на яе фі нан са
ван не знач на больш срод каў, чым аме
ры кан цы або кі тай цы. Ко рат ка ка жу чы, 
гэ та ва ен ная тэх ні ка, якая зас на ва на на 
са цы яль ным кан т ро лі, у тым лі ку на ін фар
ма цый ным зма ган ні і ідэ а ла гіч най ды вер
сіі. Гэ та даз ва ляе эфек тыў на да сяг нуць 
па на ван ня над ва ро жай дзяр жа вай шля
хам пе ра няц ця кан т ро лю над ме ха ніз ма мі 
ства рэн ня і пра вя дзен ня яго знеш няй 
па лі ты кі, кі ра ван нем эка но мі кай і куль ту
рай. Вя дзе да гэ та га пад рыў ная і ма ні пу ля
тыў ная дзей насць, так са ма звер ну тая да 
па лі тыч ных эліт і сі ла вых струк тур. Ся род 
іх на бі ра юц ца аген ты ўплы ву. Аген таў уп
лы ву змяш ча юць у дзяр жаў ным апа ра це, 
СМІ і ма стац кіх ко лах. Іх ас ноў ная за да ча 
скла да ец ца ў тым, каб узяць пад кан т роль 
па лі тыч ныя пар тыі, гра мад скія ру хі, няў ра
да выя фон ды, бло ге раў і не за леж ныя СМІ. 
Мэ тай іх дзей нас ці з’яў ля ец ца пе ра фар ма
та ван не мен та лі тэ ту гра мад ства ў ва ро
жай кра і не ў спо саб най больш спры яль ны 
для аг рэ са ра. Су час ная вай на з’яў ля ец ца 
ўздзе ян нем на ма са вую свя до масць у ін
фар ма цый най пра сто ры. Без сум не ву, 
тэх на ло гія вай ны Мяк кай сі лы ра сій ская 
раз вед ка па спя хо ва вы ка ры стоў вае 
і ў Поль ш чы. У сфе ры яе ін та рэ саў з’яў ля
юц ца менш вя до мыя па лі ты кі, ма ла дыя 
жур на лі сты і пісь мен ні кі. На пэў на, аген ту
ра так са ма аказ вае знач ны ўплыў ся род 
пра фа шыс ц кіх ар га ні за цый. Так са ма 
мно гія не за леж ныя бло ге ры, зда ец ца, за
ра жа ны ра сій скім ві ру сам. Пры чым Поль
ш ча з’яў ля ец ца толь кі част кай ва ен на га 
фрон ту. Фронт тым больш ак тыў ны, чым 
блі жэй да Ра сіі. Апош нія на ві ны з Бе ла ру сі 
так са ма вель мі тры вож ныя. На дум ку ана
лі ты ка Ан д рэя Елі са е ва з EstCen t re, «коль
касць пра ра сій скіх пар та лаў, пуб лі ку ю чых 
дэ зын фар ма цыю аб Бе ла ру сі рэз ка ўзрас
ла за апош нія два га ды». Ха рак та ры зу ец
ца яна мо вай ня на віс ці, на кі ра ва най на 
не за леж ных жур на лі стаў, прад стаў ні коў 
бе ла ру скай апа зі цыі і на ват чы ноў ні каў, 
якіх лі чаць сяб ра мі За ха ду.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Пад вя дзен не вы ні каў ХІІ Аг ля ду 
гаф ту і ка ру нак Гай наў ска га 
па ве та ад бы ло ся ў Гай наў скім 
до ме куль ту ры ў пе ры яд Вя лі

ка га по сту, але част ка ру ка дзел ля па ка
за на га на вы ста ве ты чы ла ся ўжо Вя лі
кад ня. Прэ зен та ва лі ся там вып ля та ныя 
і ўпры го жа ныя вы шыў кай кры жы кам 
яй кі, з ба га ты мі ад мыс ло вы мі ўзо ра мі. 
У га ле рэі і вя лі кім ка лі до ры до ма куль
ту ры на эк с па зі цыі зна хо дзіц ца мно га 
гаф та ва ных і аз доб ле ных ка рун ка мі 
прац ру ка дзель ні каў. По бач на род на га 
ма ста цтва прэ зен та ва лі ся пра цы, зроб
ле ныя су час ны мі тэх ні ка мі і ра бо ты, 
у якіх су час ныя ін с пі ра цыі пе рап ля та юц
ца з тра ды цый ны мі ма ты ва мі і ўзо ра мі.

Су стрэ ча па ча ла ся з вы сту пу Олі 
Вол чык са Сту дыі эст рад най пес ні, якая 
дзей ні чае ў ГДК. Вы ста ву ХІІ Аг ля ду гаф
ту і ка ру нак ад к ры лі бур га містр Гай наў кі 
Ежы Сі рак, ды рэк тар Гай наў ска га до ма 
куль ту ры Рас ціс лаў Кун цэ віч і ма стац кі 
кі раў нік до ма куль ту ры Яд ві га ЛяхКуч
кін.

— На вы ста ве прэ зен ту юц ца зай маль
ныя пра цы, для якіх вы ка нан ня не аб ход
ная цяр п лі васць. Ува гі зас лу гоў ва юць ра
бо ты з тра ды цый ны мі ма ты ва мі і пра цы 
з су час ны мі ін с пі ра цы я мі, — за я віў бур га
містр Ежы Сі рак, які ад зна чыў важ насць 
вяр тан ня да тра ды цыі і па каз ван ня ру ка
дзел ля шы ро кай пуб лі цы, што нат х няе 
но вых асоб зай мац ца тра ды цый ным ру
ка дзел лем і шу каць у ім ін с пі ра цыі для 
но вых ма ты ваў і кам па зі цый.

Ма стац кі кі раў нік до ма куль ту ры Яд
ві га ЛяхКуч кін за я ві ла, што ка ры ста ю
чы ся здоль нас ця мі і бу ду чы цяр п лі вым, 
мо жа зра біць пры го жае ру ка дзел ле, што 
бач на на вы ста ве. Ды рэк тар ГДК Рас ціс
лаў Кун цэ віч пах ва ліў уме лас ці і пра ца ві
тасць жан чын з Гай наў кі і ін шых мяс цо
вас цей Гай наў ска га па ве та, якія ах вот на 
пры ма юць удзел у што га до вым аг ля дзе 
гаф ту і ка ру нак. Ра зам з бур га міст рам 
Ежым Сі ра кам уру чаў ён усім удзель
ні кам аг ля ду дып ло мы і па да рун кі. Ад
каз ная за пра вя дзен не аг ля ду стар шая 
ін ст рук тар па спра вах ма ста цтва ў ГДК 
Ан на Та ра сюк звяр ну ла ўва гу на мно гіх 
па ста ян ных удзель ні каў аг ля ду, якія што
год да сы ла юць но выя ці ка выя пра цы.

— На сё лет няй і мі ну ла год ніх вы ста
вах прэ зен та ва лі мы мно га ўзо раў тра
ды цый на га ру ка дзел ля, ма ты вы яко га 
не пас рэд на ад к лі ка юц ца да твор час ці 
на шых прод каў. Ад нак што раз больш 
па яў ля ец ца но вых ма ты ваў, уз ні ка юць 
ра бо ты, вы ка на ныя но вы мі і мя ша ны
мі тэх ні ка мі, — ска за ла Ан на Та ра сюк. 
— Апош нім ча сам боль шае коль касць 
удзель ні каў на ша га аг ля ду. Сё ле та па каз
ва юц ца пра цы са ра ка ру ка дзель ні каў, 
якія да вез лі на аг ляд ка ля двух сот ра бот

На сё лет няй эк с па зі цыі прэ зен ту ец ца 
мно га прац ма стац ка га ру ка дзел ля, па
каз ва юц ца вы шы ва ныя руч ні кі, аб ру сы 
і сур вэт кі. По бач ра бот з тра ды цый ным 
гаф там, мож на ўба чыць гаф та ва ныя пра
цы з су час ны мі ма ты ва мі. Па вя ліч ва ец
ца так са ма коль касць вы шы ва ных кар
цін, най час цей вы ка на ных кры жы кам. 
Та кой тэх ні кай вы кон ва юц ца так са ма 
ко піі ікон, якія мож на ўба чыць так са ма 
ў цэр к вах. Мо ні ка Бал т ру чук вы ка на ла 
на аг ляд вель мі ўда лыя пар т рэ ты асоб. 
Спе цы я лі сты ўдак лад ні лі, што пры да
па мо зе кам п’ ю тар ных праг рам мож на 
вель мі дэ та лё ва рас пі саць вы ка нан не 
кар ці ны кры жы кам.

Ста ніс ла ва Шым чук ці ка ва вы шы ла 
кры жы кам фла ры стыч ныя ма ты вы на 
спад ні цы. Гэ тай вы шыў кай за ці ка ві лі ся 
жан чы ны. Ад нак час цей зат рым лі ва лі ся 
яны ка ля бі жу тэ рыі Ан ны Ха ры та нюк, 
дач кі спа да ры ні Ста ніс ла вы.

— Я пад га ва ры ла ма му зап рэ зен та

ваць на аг ля дзе вы шыў ку. А я па каз ваю 
свае ашый ні кі, вы ка на ныя тэх ні кай су
таж. Спе цы яль на ку пі ла сук ні, якія скла
да юць фон для ма іх прац. Рых ту ю чы 
ашый ні кі, шу каю для іх но вых ма ты ваў. 
Ін с пі ра цы яй для ма іх ра бот з’яў ля ец ца 
так са ма на ша тра ды цыя. Ру ка дзел ле па
тра буе мно га ча су, але дае так са ма мно
га за да валь нен ня і да па ма гае ад па чыць 
ад што дзён най мі тус ні, — ска за ла Ан на 
Ха ры та нюк.

Ап ра ча жы ха рак Гай наў кі, якія ў вы
дат най боль шас ці ро дам з на ва коль ных 
вё сак, най больш прац на аг ляд па стаў ля
юць вы шы валь ш чы цы з На раў чан скай 
гмі ны. Га лі на Бі рыц кая з Плян ты вы ка
на ла руч нік з тра ды цый ным гаф там і ка
рун ка мі, ці ка вую блуз ку з тра ды цый най 
вы шыў кай і ін шыя пра цы.

— Я хі ба як адзі ная ўдзель ні ца два
нац ца та га аг ля ду пры ма ла ўдзел ва ўсіх 
па пя рэд ніх яго вы пу сках. Ма гу іх па раў
наць і ба чу, што ўзро вень прац па вы ша
ец ца. Тра ды цый ныя ўзо ры і ма ты вы з’яў
ля юц ца для мя не кры ні цай ін с пі ра цыі. 
Па вод ле іх я най час цей ства раю свае 
ўзо ры для гаф ту і ка ру нак у тра ды цый
ных ка но нах. Пры во зі ла я на аг ля ды 
руч ні кі з даў ні мі ўзо ра мі, ра бо ты вы ка на
ныя круч ком з даў ні мі ма ты ва мі і вы шы
ва ныя ко піі ікон. Ка ры ста ю ся так са ма 
су час ны мі ма ты ва мі, вы кон ва ла кры жы
кам між ін шым кар ці ны. Сваё ру ка дзел
ле пра даю пад час бе ла ру скіх фэ стаў 
і ін шых ме ра пры ем стваў. Ха ця я пры хіль
ні ца тра ды цый на га ру ка дзел ля, якое 
вы кон ваю з ігол кай і круч ком у ру ках 
і па да ба юц ца мне даў нія ўзо ры, раб лю 
так са ма по шу кі но ва га. За раз мож на 
знай с ці мно га ма тэ ры я лаў на конт даў
ня га і су час на га ру ка дзел ля і хто за хо ча, 
мо жа вы кон ваць тое, што яму па да ба ец
ца, — ска за ла Га лі на Бі рыц кая.

Яе сяб роў ка з Плян ты Мал га жа та 
Краў чык, вы шы ва ю чы сур вэ ту, зра бі ла 
ці ка вае са стаў лен не ко ле раў, а круч ком 
вы ка на ла шы кар ныя, ці ка выя ў ка ла ры
стыч ным пла не хуст кі, якія мож на па ве
сіць так са ма ў якас ці аз до бы. Ста ніс ла
ва Хар ке віч зра бі ла круч ком пры го жыя 
аб ру сы, фі ран кі і сур вэ ты. Лю цы на Зда
ноў ская вы ка на ла пры го жыя па лат ня
ныя сур вэ ты, якія ўпры го жы ла ці ка вым 
гаф там. Ма рыя Ка раль чук вы шы ла кры
жы кам ко пію іко ны Бо жай Ма ці. Ці ка вае 
і ары гі наль нае ру ка дзел ле вы кон вае 
Люд мі ла Кар пюк з Ду бічАсоч ных.

— Я вы кон ваю пра цы тэх ні кай фі ліг
рань. Ка ры ста ю чы ся іль ня ным шнур
ком, ста ра ю ся вы ка наць ці ка выя кам
па зі цыі, а свае пра цы раб лю тры ва лы мі 
з да па мо гай клею. На аг ляд та кім спо са
бам вы ка на ла я ве лі код нае яй ка з пад
стаў кай, га дзін нік і сур вэт нік, а ін шае яй
ка ўпры го жы ла за ла ці стым гаф там, па
цер ка мі і ін шы мі аз даб лен ня мі, па коль кі 
мно гія мае пра цы вы кон ваю мя ша най 
тэх ні кай. Па да ба юц ца мне тра ды цый
ныя пра цы, але на апош ніх аг ля дах што
раз больш прэ зен ту ец ца ары гі наль ных 
і ці ка вых ра бот вы ка на ных но вы мі тэх ні
ка мі, — ска за ла Люд мі ла Кар пюк.

Па ста ян ная ўдзель ні ца аг ля ду гай на
вян ка Зі на і да Ба кун, ро дам з Ша ста ко ва, 
на на вей шую вы ста ву вы ка на ла ці ка вую 
вы шыў ку, а ў рэк лам ны бук лет аг ля ду 
тра пі лі яе сур вэ ты з пры го жым ма ты
вам роз на ка ля ро вых кве так. Яе сяб
роў кі, так са ма па ста ян ныя ўдзель ні цы 
гай наў скіх аг ля даў Ле на Шчы гель ская 
і Яні на Пле ва вы ка на лі круч ком вель мі 
пры го жыя аб ру сы.

— Я вы шы ваю кры жы кам і ад не каль
кіх га доў пры маю ўдзел у аг ля дзе. Ёсць 
тут маг чы масць зап рэ зен та ваць свае 

Ру ка дзель ніцы Гай наў ш чы ны

на вей шыя ра бо ты, па гля дзець пра цы 
ін шых удзель ні каў вы ста вы. Мож на тут 
так са ма па раз маў ляць пра тэх ні кі вы кон
ван ня прац, — ска за ла Ірэ на Га ла ва чык, 
якая вы шы ла кры жы кам на па душ ках 
ці ка выя фла ры стыч ныя ма ты вы.

Ма ты вы, ін с пі ра ва ныя даў ні мі ўзо
ра мі ка ру нак, зап рэ зен та ва ла на сва іх 
сур вэ тах і ін шых пра цах вы ка на ных круч
ком Хрыс ці нія Гры га рук, якая як адзі ная 
ўдзель ні ца аг ля ду жы ве паза Гай наў
скім па ве там, у Ор лі. Ста ла яна суп ра
цоў ні чаць з Гай наў скім до мам куль ту ры 
і па ста ян на да сы лае сваё ру ка дзел ле на 
аг ля ды ў Гай наў ку. Пра дае яго так са ма 
на бе ла ру скіх фэ стах.

Юс ці нія Са мой лік не скры ва ла, што 
мно га ча су пра цуе з круч ком у ру ках. 
На гэ ты раз зра бі ла круч ком ары гі наль
ныя роз на ка ля ро выя вы я вы ка зач ных 
по ста цей. Да від Слу хоц кі і Па вел Бож ка 
вы шы лі пры го жыя ма ты вы, перш за ўсё 
з квет ка мі.

Аб ру сы, сур вэ ты і фі ран кі вы ка на ныя 
круч ком, руч ні кі і аб ру сы, вы шы ва ныя 
з вы ка ры стан нем мяс цо вых узо раў, 
якія прэ зен ту юц ца ў ГДК, гэ та част ка 
ма тэ ры яль най спад чы ны мяс цо ва га на
сель ні цтва. На шы прод кі ўпры гож ва лі 
імі свае ха ты. Ця пер жан чы ны з Гай наў
ш чы ны ах вот на вяр та юц ца да ма ты ваў 
і ўзо раў на ша га на род на га ру ка дзел ля, 
якое ста но віц ца так са ма мод ным. Аг ляд 
гаф ту і ка ру нак, ар га ні за ва ны Гай наў скім 
до мам куль ту ры, дае маг чы масць па ка
заць пры го жыя пра цы тра ды цый на га 
ру ка дзел ля і ці ка выя ра бо ты з су час ны
мі ма ты ва мі і ўзо ра мі жы ха рам Гай наў кі 
і з да па мо гай мас ме ды яў так са ма шы
рэй шай пуб лі цы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

 Бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак ад зна чыў важ насць 
ідэі вяр тан ня да тра ды цыі

 Ру ка дзель ні цы Га лі на Бі рыц кая і Хрыс ці нія Гры га рук (спра ва)
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Ажы ва юць 
ус па мі ны

Ня дзе ля 21 кра са ві ка. Вер ні кі Ка-
та ліц ка га кас цё ла ад зна ча юць 
Вя лік дзень, пра ва слаў ныя — Вер-

б ні цу. У па ла це № 11 рэ а бі лі та цый на га 
ад дзя лен ня Гай наў ска га шпі та ля, якую 
ад тыд ня раз дзя ляю з тры ма сук ва та-
ран та мі (ка то лі ка мі), ці шы ня і спа кой. 
Двух па про пу ску па да ло ся да ха ты на 
ве лі код ныя свят ка ван ні, а мы з Ры шар-
дам за ста лі ся ў па ла це. Мой сук ва та-
рант не вель мі га вар кі. Зай ма ец ца чы-
тан нем га зет ных «фак таў», а я... ад да ю-
ся ўспа мі нам. І рап там усё ажы вае ад 
па чат ку: дзя цін ства, школь ныя га ды, 
ма ла досць ды су жон ства з не за быў-
най па мя ці Ан най Сця па наў най. Адыш-
ла ў веч ны спа чын адзі нац цаць га доў 
та му. За ста ю ся ў да маш нім ача гу быц-
цам пу стэль нік у кел лі. Са мо ту раз дзя-
ляю з не раз луч ным сяб рам — кам п’ ю-
та рам. Гэ та маё ак но на свет. Кож на га 
ран ку ад к ры ваю элек т рон ную пош ту, 
чы таю на він кі ад ай чын ных і за меж-
ных сяб роў па фей с бу ку. Вось сён ня 
ат ры маў на він ку ад Ма рыі Кан д ра цюк 
з Бель гіі: «Пры ві тан ня з Вер б ною Не-
ді лею» з да лу ча най пес няй, пры све ча-
най, ра зу ме ец ца, хрыс ці ян скай тра ды-
цыі Вер б най ня дзе лі.

Бы ла гэ та цу доў ная тра ды цыя. Ты-
дзень на пе рад пры но сі лі га лін кі вяр бы 
даха ты, ста ві лі ў бу тэль ку або зба нок, 
каб га лін ка пус ці ла ліст кі. За тым у Вер б-
ную ня дзе лю ўпры гож ва лі іх ка ля ро вы-
мі стуж ка мі і шпа ра гу сам, пас ля па да-
ва лі ся ў цар к ву на пас вя чэн не. Пас ля 
вяр тан ня з цар к вы ас вя чо най га лін кай 
«бі лі» ся мей ні каў пры га вор ва ю чы:

Вер ба б’е нэ заб’е, 
за тры дні, за тры но чы 
да ча ка ем Вель кай но чы...

Увесь на ступ ны ты дзень пас ля Вер-
б ні цы рых та ва лі ся да Пас хі. Жан чы-
ны рых та ва лі ма зур кі, уп ры го жа ныя 
ка ля ро вы мі быц цам мак цу ке рач ка мі 
ды пяк лі здоб нае пя чэн не. Муж чы ны 
рых та ва лі мяс ныя вы ра бы — каў ба скі 
«паль цам нап ха ныя», кум пя кі, саль ці-
сон і гру дзін ку. Пас вя чэн не вер ба чак 
ды Пас хі ад бы ва ла ся ў мяс цо вай цар-
коў цы. На ўся ноч ную ку заў цы еха лі 
ў Кляш чэ лі. За па мя та ла ся мне та кое 
зда рэн не.

Бы ло гэ та ў 1957 го дзе. Ку заў скія 
са ма дзей ні кі з гур т ка Са ю за вя ско вай 
мо ла дзі (ЗМВ) на Вя лік дзень рых та ва-
лі вы ступ у мяс цо вай свят лі цы. Я быў 
ва жа ком і ар га ні за та рам ме ра пры ем-
ства. На рэ пе ты цыю да мо ві лі ся саб рац-
ца ў сяб роў кі Лід кі Стась ке віч. Саб ра лі-
ся зран ку. Гас па да ры як раз вяр ну лі ся 
з уся ноч най з Кляш чэ ляў. Пры сеў шы ся 
да сне дан ня, баць ка сяб роў кі, Мі халь, 
па пра сіў мя не да за столь най кам па ніі. 
Па мя таю, што вы пі лі мы паў та рак «цук-
роў кі». Ап’ я не лы я не мог вяр нуц ца да 
сва ёй кам па ніі. За тым ці хень ка вы ка-
раб каў ся з ха ты гас цін ных гас па да роў 
і пап лёў ся па-за ста до ла мі да моў, каб 
ад на вя скоў цы не ба чы лі. Вый шаў на 
ву лі цу на скры жа ван ні да рог па між ся-
дзі ба мі Яна Смы ка ды Яна Рэп кі. Пра хо-
дзя чы по бач су се да Ка сту ся Ра ман чу-
ка, яго жон ка, Мар фа ўгле дзе ла мя не. 
За тым на ад вя чор ку пры бег ла да ма ту-
лі ў раз вед ку. А я тым ча сам у свя точ-
ным кас цю ме, ба са нож, вы цяг нуў шы 
но гі спаў на кух ні. Ма ці ад но пан тоф лі 
з ног ссу ну ла...

Рэ пе ты цыю пра вя лі на дру гі дзень. 
За тым і вы ступ па спя хо ва ад быў ся са 
свя точ най за ба вай. Мне толь кі не паз-
беж на блы та ла ся дум ка па га ла ве: «Ці 
хтось ці мя не ба чыў ап’ я не ла га як я вяр-
таў ся да моў?». Неў за ба ве та ям ні ца вы-
я ві ла ся. Усё ся ло быц цам у ба ра бан 
буб ні ла, як я «ка ся ком» ад Мі ха лі хі вяр-
таў ся. Аб усім ра ска за ла язы ка тая су-
сед ка Мар фа Ра ман чу ко ва. Гэ та бы ло 
маё пер шае ве лі код нае «хрыш чэн не» 
ў ка ва лер скім ста не.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

7 са ка ві ка г.г. у Хрыс ці ян скай 
тэ а ла гіч най ака дэ міі ад бы ла ся 
пуб ліч ная аба ро на док тар скай ды-
сер та цыі ўра джэн ца На раў кі, ай ца 
ма гіст ра Гаў ры і ла Бя ла мы за га, 
на ста я це ля Па ра фіі св. Спі ры до на 
Тры мі фун ц ка га ў го ра дзе Мінск-
Ма за вец кі.

Га лі ною на ву ко вых дас ле да ван няў 
свя та ра бы ла пра ва слаў ная лі тур гіч ная 
тэ а ло гія, плё нам якіх ста ла пра ца «Лі
тур гія свя то га Яку ба, бра та Гас под ня га, 
у якас ці прык ла ду эк ле зі яль на га пас лан
ня ве ры. Тэ а ла гіч накам па ра тыў ны ана
ліз». На ву ко вым кі раў ні ком ды сер та цыі 
быў пра фе сар док тар тэ а ла гіч ных на вук 
Ула дзі мір Ва ла сюк, а рэ цэн зен та мі — епі
скап суп рас ль скі, док тар тэ а ла гіч ных 
на вук Ан д рэй (Бар коў скі), праф. Бе ла
стоц ка га ўні вер сі тэ та, а так са ма а. праф. 
док тар тэ а ла гіч ных на вук Яцэк Но вак, 
за гад чык Ка фед ры тэ а ло гіі лі тур гіі ў Ін
сты ту це тэ а ло гіі Уні вер сі тэ та кар ды на ла 
Стэ фа на Вы шын ска га ў Вар ша ве. Стар
шы нёю ка мі сіі быў кі раў нік Сек цыі пра ва
слаў най тэ а ло гіі, ар хі е пі скап праф. ард. 
док тар тэ а ла гіч ных на вук Ге ор гій (Пань
коў скі).

Аба ро на па ча ла ся з дэ ман ст ра цыі на
ву ко вым кі раў ні ком на ву ко ва га сі лу э та 
ас пі ран та. За тым з аў та рэ фе ра там на 
тэ му на пі са най ды сер та цыі вы сту піў яе 
аў тар. У сва ёй ды сер та цыі, якая скла да
ец ца з трох шы ро кіх раз дзе лаў на 222 
ста рон ках, аў тар па спра ба ваў ад ка заць 
на пы тан не: якое зна чэн не ў ке рыг ме ве
ры ня се па слан не лі тур гіч най тра ды цыі 
свя то га Яка ва, бра та Гас под ня га. Да лей, 
пас ля чы тан ня рэ цэн зій, якія ў адзін 
го лас за яў ля лі пра ўні каль ную праб ле ма
ты ку пра цы, дак та рант ад ка заў док тар
скай ка мі сіі з ся мі ча ла век на пы тан ні, 
за да дзе ныя рэ цэн зен та мі, кі раў ні ком 

і аў ды то ры яй. Пас ля ка рот кай на ра ды 
ка мі сія ад на га лос на пры зна ла ста ноў
чае ра шэн не аб пра ве дзе най аба ро не 
ды сер та цыі і на кі ра ва ла ў Са вет Фа куль
тэ та тэ а ло гіі ХТА пра па но ву пра на дан не 
а. маг. Гаў ры і лу на ву ко вай сту пе ні док та
ра ба гас лоў скіх на вук у га лі не прак тыч
най тэ а ло гіі.

А. док. Гаў ры іл Бя ла мы зы на ра дзіў ся 
ў Гай наў цы ў сям’і свя та ра. Дзя цін ства 
і юна цтва пра вёў у На раў цы, дзе па чаў 
аду ка цыю на па чат ко вым эта пе на ву
чан ня. Ра зам са школь ным аба вяз кам 
па ра лель на па чаў аду ка цыю ў га лі не 
мо вы мен шас ці і бе ла ру скай куль ту ры. 
Скон чыў Ком п лекс сель ска гас па дар чых 
школ у Чар та е ве (2006), Вы шэй шую пра
ва слаў ную ду хоў ную се мі на рыю ў Вар ша
ве (2009), а так са ма ма гіст ра ту ру (2012) 
і ас пі ран ту ру ў Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най 
ака дэ міі ў Вар ша ве. Пад час на ву чан ня, 
7 сту дзе ня 2010 г., пас ве ча ны ў лек та ра 
епі ска пам ся мя тыц кім Ге ор гі ем. Вы кон
ваў аба вяз кі рэ ген тапса лом ш чы ка ў 
вар шаў скіх уні вер сі тэц кіх кап лі цах Свя
той Трой цы (20102012) і свя тых Кі ры лы 
і Мя фо дзія (20122013).

2 жніў ня 2013 г. быў пас ве ча ны ў ды
я ка на ў цар к ве Уваск рэ сен ня Хры сто ва 
ў Ся мя ты чах з рук міт ра па лі та вар шаў ска
га і ўсёй Поль ш чы Са вы. У 20132016 гг. 
быў ды я ка нам ва ўні вер сі тэц кай кап лі цы 
свя тых Кі ры лы і Мя фо дзія ў Вар ша ве.

Па чы на ю чы з 1 лю та га 2016 г. ён быў 
пры ня ты ў склад ду ха вен ства Люб лін ска
Хол м ской епар хіі і пры зна ча ны ды я ка нам 
па ра фіі Свя той Трой цы ў го ра дзе Сед ль цы. 
Пас ве ча ны ў свя та ры 21 лю та га 2016 г. 
у ка фед раль ным са бо ры Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га ў Люб лі не ар хі е пі ска пам люб
лін скім і хол м скім Аве лем. У 20162018 
га дах быў ві ка ры ем па ра фіі ў Сед ль цах, 
ад на ча со ва яго па стыр скай апе цы бы ла 
да ве ра на пра ва слаў ная су поль насць у Мін
скуМа за вец кім. З 22 сту дзе ня 2018 г. з’яў
ля ец ца на ста я це лем па ра фіі св. Спі ры до на 
Тры мі фун ц ка га ў Мін скуМа за вец кім.

Ра зам з ма туш кай Елі за ве тай вы хоў
ва юць тра іх дзя цей.

Ад усёй ду шы він шу ем!

vАй цец Ан д рэй КА НА ХО ВІЧ
Люб лін скі Ін сты тут 

Пра ва слаў най Куль ту ры

— У эфі ры Ра дыё Ра цыя. На га дзін ні ках 
ма ем пяць хві лін пас ля ва сям нац ца тай. 
Слу ха ем «Кан цэрт па жа дан няў», — на цэ лы 
га ра доц кі лес гры меў То лі каў ра ды ёп ры
ём нік мар кі «Ве рас». Ко лік ус ха піў ся зпад 
ку шэт кі і зак ры чаў :

— Ча го ж ты за ра за на ста віў ра ды ёп ры
ём нік на ўсё гор ла! Раз бу дзіў мя не, сво лач!

Заг ля нуў у зям лян ку, але на здзіў То лі ка 
не бы ло. Стаў раз г ля дац ца па ле се, але так
са ма не заў ва жыў То лі ка. Стаў кры чаць:

— То о ооолік, То лік, дзе ты?
Ні дзе То лі ка не бы ло. Толь кі рэ ха нес ла

ся па ле се: «Тооолік, дзе тыыы?».
У той су бот ні вяс но вы ве чар То лік узяў 

ста ры ве ла сі пед мар кі «Урал» і па ехаў у Га
ра док да Ва ло дзі ка.

— Слу хай, Ва ло дзік, я пры е хаў да ця бе 
па ка ры стац ца тэ ле фо нам.

— Ня ма спра вы. Укінь за ла тоў ку і га ва
ры коль кі хо чаш.

У Ва ло дзі ка быў апош ні тэ ле фонаў та
мат у вёс цы, які ка лісь ці Ва ло дзік прыд баў 
у Бе ла сто ку, пры вёз і па ста віў у сва ёй ха це. 
Так са фо наў у га ра дах Поль ш чы ўжо даў но 
не бы ло, усе даў но ме лі ма біль ныя тэ ле фо
ны і то не абыякія, але смар т фо ны і ай фо
ны. А Ва ло дзі ку на вош та куп ляць ма біль
нік, ка лі мож на да рэм на мець тэ ле фон. Ка
лі хто ха цеў паз ва ніць in cog ni to, пры хо дзіў 
да Ва ло дзі ка і зва ніў у свет. А лю дзі зва ні лі 
і прэ зі дэн ту, і на чаль ні кам са скар га мі і да
но са мі. Пры тым Ва ло дзік мог пад за ра біць 
на тых, хто ха цеў за ста вац ца in cog ni to.

Ко лік пе ра стаў шу каць То лі ка, лёг пад 
сас ною і слу хаў Ра дыё Ра цыя.

— У эфі ры ма ем пер ша га на ша га слу ха
ча. Скуль вы зво ні це і ка му вы ха це лі пе ра
ка заць пры ві тан ні?

— Тут То лік. Я про ста ха цеў бы пе ра даць 
па жа дан ні Ко лі ку, у яко га сён ня дзень на ра
джэн ня.

— Вель мі пры ем на. А ад куль вы зво ні це 
да нас?

— Я «ін ка гу та» ха цеў бы зра біць рэк ла
му. Про ста сма ка та, пры яз джай це да нас 
у га ра доц кі лес па на шу пад ляш скую са ма
гон ку...

—... І гэ тым мі лым ак цэн там кан ча ем 
пер шую га дзі ну на ша га кан цэр та па жа дан
няў. І...

Неш та прар ва ла го лас То лі ка і ў эфі ры 
ля це ла пес ня гур та «Ас» — «Гэйгоп «Бя се
да»/, Ста рых баб не трэ ба/ Ма ла дых да вай
це/А вы хлоп цы грай це».

Ад нак То лік паза эфі рам да лей ды ску та
ваў з жур на лі ста мі Ра дыё Ра цыя.

— Ці ж вы зду рэ лі! На ша ра дыё слу ха
юць і дзе ці, і па ва жа ныя лю дзі, а вы тут 
са ма гон ку рэк ла му е це! — да каз ваў жур на
ліст.

— Дзе ці за раз не дур ныя і даў но не ве
раць у бус лоў...

— Што бус лы ма юць да са ма гон кі?! Ці 
вы ра зу ме е це, што ў эфі ры Ра дыё Ра цыя 
нель га ні чо га рэк ла ма ваць?! Мы па гэ тай 
пры чы не мо жам мець сур’ ёз ныя кло па ты!

— Чорт сваё, поп сваё! Я ні чо га дрэн на га 
не зра біў. Про ста зра біў рэк ла му эка ла гіч на
му пра дук ту га ра доц кіх ля соў.

— Мы не пат ра бу ем ва шай рэк ла мы...
— Лю дзі, да вай це да га во рым ся. Я вам 

са ма гон ку пад вя зу ў сту дыю, а вы ці ха пус
ці це спра ву як бы ні чо га не бы ло.

— Як ці ха, ка лі ўжо цэ лае Пад ляш ша 
чу ла! Што там Пад ляш ша — увесь свет слу
хае нас па ін тэр нэ це!

— Лю дзі доб рыя, да вай це да га во рым ся 
...

Ад нак жур на лі сты раз лу чы лі То лі ка, па
коль кі ў сту дыі раз з ва ні ся тэ ле фо ны.

— Мы, бе ла ру сы Ка на ды, пы та ем дзе 
той га ра доц кі лес. Мы за ці каў ле ны экспар
там са ма гон кі ў Ка на ду...

— І гэ тым мі лым ак цэн там бе ла ру сам 
з Ка на ды пу ска ем бе ла ру скую пес ню ў вы
ка нан ні...

У эфір прар ва ла ся пес ня «Ты ду май, ду
май» гур та «Пры ма кі».

— Ну і То лік, на ва рыў ты ка шы! — узяў ся 
за га ла ву Ко лік і слу хаў як бе ла ру сы з уся го 
све ту зва ні лі толь кі дзе ля та го, каб да ве
дац ца ад куль мож на ку піць са мы смач ны 
на пі так бе ла ру саў Пад ляш ша.

Прай ш ло па ру дзён і рэк ла ма на Ра дыё 
Ра цыя зра бі ла сваё. У га ра доц кі лес еха лі 

аў та фу ры, гру за ві кі на ну ма рах з уся го све
ту. Гэ та бе ла ру сы з уся го за меж жа еха лі за 
га ра доц кай са ма гон кай. Вя до ма, свай го 
ваў ка заў сё ды цяг не ў лес. А Ко лік прак лі
наў То лі ка:

— Це раз ця бе, ха ле ра, не сплю ўдзень 
і ўно чы, толь кі ва рым і ва рым са ма гон ку!

— Не бой ся. Неў за ба ве бу дзем мець 
столь кі гро шай, што пе ра ста нем са мі ва
рыць са ма гон ку, а на пра цу возь мем ра бо
чых.

Та му ў «Бе ла стоц кую га зе ту» То лік 
па даў аб’ я ву на ступ на га зме сту: «Пра ца 
на све жым па вет ры, 20 зло тых у га дзі ну 
плюс да рэм ная пляш ка са ма гон кі ўдзень, 
пра цоў ная да мо ва, па да так, са цы яль нае 
стра ха ван не, ве дан не бе ла ру скай мо вы». 
Неў за ба ве ў га ра доц кім ле се вы стой ва ла 
вя ліз ная чар га ах вот ных да пра цы муж чын 
у роз ным уз рос це.

— Га во раць, што пра цы на Пад ляш шы 
ня ма, а тут мне та кое шчас це зля це ла з не
ба, — це шыў ся ма ла ды муж чы на.

— Гэ та пра ца ма іх мар, — шчы ра прыз
на ваў ся ма ла ды вы пуск нік бе ла ру скай 
фі ла ло гіі, які меў праб ле му знай с ці пра цу. 
— А тут та кое шчас це!

Яго То лік і Ко лік так са ма пры ня лі. У чар
зе бы лі так са ма бес п ра цоў ныя з Ук ра і ны, 
Тай ва ня, з уся го све ту. Усе знай ш лі пра цу 
ў фаб ры цы са ма гон кі. У той час ра бо чыя 
пад кі раў ні цтвам То лі ка і Ко лі ка бу да ва лі 
ў га ра доц кім ле се фаб ры ку са ма гон кі і ін
тэр нат для ра бо чых. Так са ма бу да ва лі офіс 
для фір мы, якая зай ма ла ся су свет ным 
ган д лем. Пра цы бы ло шмат, а біз нес раз ра
стаў ся і раз ра стаў ся. Да рэ чы, То лік і Ко лік 
пад пі са лі да га вор на па стаў ку са ма гон кі 
ў Бе ла русь, Ра сію і Ук ра і ну ды на ват у Кі
тай. А То лік і Ко лік дзі ва ва лі ся, што на све
це бра ка ва ла доб рай са ма гон кі. Неў за ба ве 
абан к ру ці лі ся ма на поль ныя за во ды ўся го 
све ту, та му што ўжо ніх то не піў куп най га
рэл кі, толь кі га ра доц кую са ма гон ку. А То лік 
і Ко лік па бу да ва лі свае за во ды не толь кі 
ў Бель ску, Гай наў цы, Са кол цы, Ся мя ты чах, 
але і ў цэ лай Поль ш чы, а так са ма на Бе ла
ру сі, Ук ра і не і Ра сіі.

ТО ЛІК І КО ЛІК — КАН ЦЭРТ ПА ЖА ДАН НЯЎ 

vЮр ка БУЙ НЮК

Ай цец Гаў ры іл Бя ла мы зы — док тар Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най ака дэ міі
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На ша «Ча рам шы на»
Фоль ка вы гурт «Ча рам шы на» з Ча ром-

хі доб ра вя до мы ў Ай чы не ды за мя жою. 
Сла віць на шу Ма лую Ай чы ну — Гай наў ш чы-
ну, Пад ляш ша, а перш за ўсё квіт не ю чую 
нап рад вес ні ма ляў ні чую род ную Ча ром-
ху. З пры ем нас цю ха чу ад зна чыць, што 
гурт вы даў дру гі кам пакт-дыск «Жур ба» 
(«Тэн ск но та»), на якой змеш ча ны дзе сяць 
пе сень: «Вы сы ла ла ма ты», «Ка лы на-ма лы-
на», «Че рез по ле», «Ты ха, ты ха», «Ой ку ме, 
ку ме», «Там у по лі два ду боч кі», «А там 
у лу зі», «Ты ка за ла», «Ма річ ка» і «Чор но мо-
рец». Вар та ад зна чыць, што «Ча рам шы на» 
ў 2004 го дзе бы ла лаў рэ а там ін тэр нэ та-
ва га пле біс цы ту «Вір ту аль ныя гус лі» за 
кру жэл ку «Гу ляй пу кі час». Да поў на чы 30 
кра са ві ка доў жыц ца яш чэ шас нац ца ты 
вы пуск та го ж пле біс цы ту, у якім гурт прэ-
зен туе свой но вы дыск. Вар та за тым пад-
тры маць свой на цы я наль ны фоль ка вы 
ка лек тыў і пра га ла са ваць за яго. (ус)

Бе ла сток у квет ках
Ле там Бе ла сток вы гля дае пры го жа. 

У го ра дзе шмат кве так. У мі ну лым го дзе 
па са дзі лі 200 дрэў цаў, між ін шым, ліп і ці-
саў, 4 ты ся чы шмат га до вых кве так і 5,5 
тыс. ку стоў роз ных рас лін.

За раз на скры жа ван нях ву ліц з кру га-
вой раз вяз кай, у пар ках і скве ры ках ды 
ў 193 сто я чых па су дзі нах для ва зо наў у цэн-
т ры го ра да цві туць брат кі, стак рот кі і ін шыя 
квет кі. Сё лет няй вяс ной па са дзяць 150 ты-
сяч вяс но ва-лет ніх кве так. У квет ка вым 
ага род чы ку ў пар ку Бра ніц кіх зац ві туць 
роз на ка ля ро выя цюль па ны, гі я цын ты, 
нар цы сы і ін шыя вяс но выя квет кі. У пар ку 
Плян ты па са дзі лі мно га брат каў і жоў тых 
нар цы саў. Шмат дзе ў го ра дзе цві туць жоў-
тым цве там кус ці кі фар зі цыі.

У цэн т ры го ра да, між ін шым, на Рын ку 
Кас цюш кі ды па ву лі цы Лі па вай, у за ве ша-
ных на слу пах ву ліч на га элек т ра ас вят лен-
ня ва зо нах зац ві туць бя го ніі, фук сіі, пе ту ніі 
гіб рыд най і пе лар го ніі.  (яц)

На ста ла вяс на
Пры маў ка на па мі нае: «Кве цень — пле-

цень, бо пшэп ля та, тро хэ зі мы, тро хэ ля та». 
Так і ў гэ тым го дзе спра ва ма ец ца. Но чы ха-
лод ныя з за ма раз ка мі, у дзень ча сам двац-
цаць гра ду саў цяп ла. Але па ўсім бач на, што 
на ста ла вяс на. Пры ро да бу дзіц ца са сну. 
Дрэ вы пу чац ца, ліст кі пу ска юць, неў за ба ве 
аб сып люц ца кве цен ню. У ма ім ага род чы-
ку па ка за лі ся прад вес ні кі, пер шыя гры бы 
— смар ж кі. Што год вы ра ста юць яны пад 
яб лы ня мі ў зя лё ным ім ху. Сё ле та вы рас ла 
іх больш за дзе сяць. Я іх не зры ваю, хоць 
яны пры дат ныя ў ежу. Даў ней мы з баць-
кам смар ж кі збі ра лі ў ле се, за тым ні за лі на 
вя ноч кі ды су шы лі ў цянь ку. У Вар ша ве на 
рын ку до ра га за іх пла ці лі. За раз ніх то смар-
ж коў не збі рае.

Не каль кі дзён та му ба чыў я два ля ту чыя 
бус лы над ву лі цай. Ка жуць, што гэ та доб-
рая прык ме та. Зна чыц ца, не за се джу ся на 
мес цы, пос пе хаў ма гу спа дзя вац ца. А я заў-
т ра, 15 кра са ві ка, у Гай наў ку ў шпі таль на 
рэ а бі лі та цыю па да ю ся. Ці збу дзец ца на род-
ная пры маў ка аб ля ту чых бус лах, вы я віц ца 
за шэсць тыд няў. Усё ж та кі ха це ла ся б, каб 
яна збы ла ся.                   Ула дзі мір СІ ДА РУК

На стан цыі Вар ша
ваЦэн т раль ная 
ў во чы ад ра зу ж 
кі да ец ца ба нер

рас цяж ка, які на гад вае, што 
ў 2019 го дзе ад зна ча ец ца 200год
дзе з дня на ра джэн ня Ста ніс ла ва 
Ма нюш кі. Вар та ад зна чыць, што 
Цэн т раль ны вак зал Вар ша вы, раз
меш ча ны па Іе ру са лім скіх але ях, 
з 5 сту дзе ня 2019 го да афі цый на 
но сіць імя гэ та га вя до ма га кам
па зі та ра. А Се нат РП аб’ я віў 2019 
год — го дам юбі лею Ма нюш кі.

На вар шаў скі пе ры яд жыц ця 
вя лі ка га кам па зі та ра, ды ры жо ра 
і пе да го га Ста ніс ла ва Ма нюш кі 
прый шоў ся роск віт та лен ту. Пра 
яго твор чы шлях і жыц цё ў Поль
ш чы на пі са ны шмат лі кія ма наг
ра фіі, а тво ры за хоў ва юц ца ў Вар
шаў скім му зыч ным та ва ры стве.

Бяс с п рэч ны і факт, што на му
зыч ную спад чы ну вя лі ка га кам па
зі та ра прэ тэн ду юць тры дзяр жа
вы — Бе ла русь, Поль ш ча, Літ ва. 
Да го на ру гэ тых трох на ро даў 
вар та ад зна чыць, што му зыч ная 
куль ту ра ўзба га ча на твор час цю 
ліц ві на Ста ніс ла ва Ма нюш кі. І як 
тут не ўспом ніць аб ка гор це вы
дат ных асоб XIX ста год дзя: Ада ма 
Міц ке ві ча, Яна Ча чо та, Він цэн та 
Ду ні наМар цін ке ві ча, Ула дзіс ла ва 
Сы ра ком лі і ін шых су ай чын ні каў, 
якія тва ры лі ў гэ тыя га ды.

Роз ныя са чы нен ні кам па зі та ра 
(ад опер ных увер цюр да пе сень 
і ра ман саў), што вый ш лі зпад 
пя ра ў Бе ла ру сі, у Літ ве і ў Поль
ш чы гу ча лі на дру гім Бе ла ру скім 
фе сты ва лі ма ста цтваў «Мір скі 
за мак2004», прыс ве ча ным 185
год дзю кам па зі та ра Ста ніс ла ва 
Ма нюш кі. Тым са мым бы ла пац
вер джа на ідэя не па руш нас ці і не

па дзель нас ці ма нюш каў скай спад чы ны 
па між ча са мі і на ро да мі.

З му зыч най твор час цю Ста ніс ла ва 
Ма нюш кі па ста ян на зна ё міць і ка лек тыў 
На цы я наль на га кан цэр т на га ар кест ра 
Бе ла ру сі пад кі раў ні цтвам на род на га 
ар ты ста Рэс пуб лі кі Бе ла русь, лаў рэ а та 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі, лаў рэ а та 
прэ міі Са юз най дзяр жа вы пра фе са ра Мі
ха і ла Фін бер га це раз шэ раг твор чых пра
ек таў у Мін ску і ў аб лас ных га ра дах, на 
фе сты ва лях у Мі ры і Няс ві жы. Ста ніс лаў 
Ма нюш ка на ра дзіў ся на Мін ш чы не (у ма
ён т ку Убель), шмат га доў жыў у Бе ла ру сі, 
ву чыў ся ў Мін ску. Пра ца ваў му зы кант 
і ў Віль ні, а ў ста лыя га ды пе раб раў ся 
ў Вар ша ву, дзе на быў сла ву кла сі ка поль
ска га му зыч на га ма ста цтва і та лент 
прыз на ны ў Еў ро пе. У ран ні бе ла ру скі пе
ры яд твор час ці ён на пі саў боль шасць ка
мер нава каль ных кам па зі цый (яны аб’ яд
на ны ў «Хат ні пе сен нік»), дзе з лю боўю, 
гу стам і май стэр ствам ува со біў бе ла ру

скія на род нажан ра выя сю жэ ты. 
У Мін ску ў 1852 го дзе па стаў ле на 
і зна ка мі тая «Ся лян ка», ство ра
ная Ма нюш кам у сад руж нас ці 
з Він цэн там Ду ні нымМар цін ке ві
чам. Гэ та этап ны для ай чын на га 
ма ста цтва твор упер шы ню вы веў 
бе ла ру скую мо ву на пра фе сій ную 
му зыч надра ма тыч ную сцэ ну.

І на пі са ныя яны на вер шы на
шых су ай чын ні каў. Яш чэ ў 1844 
го дзе С. Ма нюш ка звяр таў ся да 
па э та і фаль к ла ры ста Яна Ча чо та 
з прось бай дас лаць вер ша ва ныя 
тэк сты. Сло вы не ка то рых пе сень, 
што ад пра віў па эт, ста лі бліз кія 
кам па зі та ру, бо ён чуў іх у дзя цін
стве і лёг ка пак лаў на му зы ку. 
Толь кі ў 1848 го дзе на вер ша ва
ныя за пі сы Ча чо та Ма нюш ка на пі
саў пес ні «Дуб ро ва», «Дум ка», «Зя
зю ля», «Сі ра та», «Со ней ка», «Шу мі, 
гай», «Пе ра лёт ныя птуш кі», «Вы
бар». Для му зыч ных тво раў вы ка
ры стаў так са ма вер шы Міц ке ві ча, 
Сы ра ком лі. Кам па зі тар ства рыў 
20 опер і апе рэт, тры ба ле ты, два 
рэк ві е мы, сот ні пе сень, у тым лі ку 
«Па ход ную пес ню літ ві наў» на сло
вы Ула дзіс ла ва Сы ра ком лі.

З 1864 го да і да апош ніх дзён 
жыц ця Ста ніс лаў Ма нюш ка пра
ца ваў пра фе са рам Му зыч на га 
ін сты ту та ў Вар ша ве. Яс ныя і дэ
мак ра тыч ныя тво ры Ма нюш кі, 
на пі са ныя на ас но ве бе ла ру ска га 
фаль к ло ру, ад ра зу на бы лі па пу
ляр насць. Яго пес ні і ця пер ча ста 
ўва хо дзяць у рэ пер ту ар бе ла ру
скіх опер ных ар ты стаў.

Ста ніс лаў Ма нюш ка — за сна
валь нік поль скай кла січ най му зы
кі, а імя і твор чая спад чы на ста
но вяц ца больш шы ро ка вя до мыя 
ў Бе ла ру сі. Уво сень 2016 го да 
скуль п тур ную кам па зі цыю ства
раль ні кам бе ла ру скай на цы я наль
най кла січ най опе ры кам па зі та ру 
Ста ніс ла ву Ма нюш ку і бе ла ру скай 

дра ма тур гіі Він цэн ту Ду ні нуМар цін ке
ві чу ўста ля ва лі ў скве ры на плош чы 
Сва бо ды ў Мін ску. У бы лым фаль вар ку 
Убель паб лі зу Чэр ве ня ўста ноў ле на стэ
ла з над пі са мі на бе ла ру скай і поль скай 
мо вах пра тое, што тут на ра дзіў ся зна ка
мі ты кам па зі тар, дзей ні чае эк с па зі цыя 
ў Чэр вень скім ра ён ным кра яз наў чым 
му зеі. У мно гіх га ра дах Поль ш чы, у Мін
ску, Грод не ў го нар Ста ніс ла ва Ма нюш кі 
наз ва ны ву лі цы.

А для нас, жы ха роў Сві ця зян ска га 
краю, му зыч ная спад чы на Ма нюш кі 
каш тоў ная тым, што тут вы ка ры ста ны 
бе ла ру скія на род ныя ма ты вы і мяс цо вы 
фаль к лор, згад ва юц ца ге роі тво раў А. 
Міц ке ві ча, Я. Ча чо та, У. Сы ра ком лі.

vТэкст і фо та 
Пят ра ЖЭБ РА КА

2019 — год юбі лею Ма нюш кі

 Цэнтральны вакзал Варшавы

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування братам 

Яўгену і Антону 
МІРАНОВІЧАМ 

і іхнім сем’ям з прычыны 
напаткаўшага іх гора 

– смерці бацькі Васіля.

рэдакцыя Нівы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 18-2019

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 мая 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Рос бе лы шар, 
па дуў ве цер 
— і шар па ля цеў. 
(А........) 

Ад каз на за гад ку № 14: га ла ва.
Уз на га ро ду, кніж ку Ры го ра Ба ра ду лі-

на «Аз бу ка», вый г ра ла Аліў ка Бань коў-
ская з Гай наў кі. Він шу ем!

Ёсць та кая пад ляш ская пры маў ка пра поў ню шчас ця: 
Мне 18 лет і ме сяц май!

Май — гэ та па ра, ка лі хо чац ца спя ваць не толь кі 
птуш кам. Ад вя коў ра дас най пес няй лю дзі ві та лі вяс-
ну. Ча ста май на зы ва юць яш чэ «тра вень». Ме на ві та 
ў гэ тым ме ся цы зям ля пак ры ва ец ца зя лё ным ды ва ном 
з роз ных траў. У зя лё нае ўбран не ап ра на юц ца так са ма 
дрэ вы, пер шай рас пу скае свае ко сы бя ро за і квіт нее 
дух мя ная ча ром ха. Гэ тае дрэ ва — асаб лі вы пры род ны 
ба ро метр. Звы чай на ў час яго квіт нен ня нах лы на юць 
ха ла ды, якія ў на ро дзе на зы ва юць «ча ром ха вы мі». 
Пас ля ча ром хі зац ві тае бэз, які ў ад роз нен ні ад ча ром-
хі, лю біць цеп лы ню. Ра зам цві туць са ды. Та ды з вы раю 
вяр та юц ца ла стаў кі і стры жы, якія кор мяц ца на ся ко-
мы мі.

Сён ня ў на шых ага ро дах шмат эк за тыч ных дрэў, якіх 
квіт нен не не сы хо дзіц ца з на род ны мі на зі ран ня мі. 
Яны са мі не ўме юць ад чы таць на ды хо дзя чай аў ры і за-
ра нёў рас пу ска юць пя лёст кі ды ў май скія за ма раз кі губ-
ля юць квет кі і пла ды.

А ста рыя, пры пі са ныя кра я ві ду і клі ма ту дрэ вы, ча ка-
юць зруч на га мо ман ту.

У гэ тым го дзе ў Бе ла сто ку на ра дзі ла ся доб рая, зя лё-
ная ідэя. На га рад скіх скве рах і га зо нах ка му наль ныя 
служ бы па се я лі роз ныя тра вы, ха рак тэр ныя на шым 
лу гам. За ме няць яны стры жа ныя, бяз душ ныя га зо ны 
і бу дуць кар міць пчо лак і на ся ко мых. Пра ект — гэ та 
вяр тан не да мяс цо вых на-
зі ран няў пры ро ды і на леж-
ная ацэн ка ста рым, ла каль-
ным па ро дам рас лін.

Квіт не ю чыя рас лі ны 
і птуш кі вы дат на пад но-
сяць уз ро вень шчас ця.

На на шым па на двор ку 
так са ма бу дзе ве се ла. Неў-
за ба ве прой дуць ра ён ныя 
і цэн т раль ныя кон кур сы бе-
ла ру скай пес ні. Па чы на ец ца 
так са ма пад ляш ска-па ле скі 
фе сты валь «Там по ма ё вуй 
ро сі», які нель га аб мі нуць.

ЗОР КА

Ìóä ðàñöü 
ñòà ðûõ äðý¢!

    
Ле а нід Дай не ка

* * *
А Бог вяс ны пры хо дзіць бо сы,
З жа лей кай звон кай у ру ках.
Лу гі сі не юць, як ня бё сы.
Су зор’і кве так на лу гах.
Ру чай, ні бы дзі ця, ла по ча.
Бя гуць на поў нач ха ла ды.
Па чор ным по лі гул ка кро чаць
Мі льё на но гія даж джы.
Звя ры і птуш кі ў пер шым кла се.
Штур му юць сон ца му ра шы.
Спя вае ве цер. Па ча ла ся
Вес на фі ка цыя ду шы.
Як доб ра жыць у дзень вя сен ні,
Ду шой ад тай ваць пак ры се
І ад чу ваць ся бе на сен нем,
Што неў за ба ве пра рас це.
І скі нуў шы з ду шы тры во гу,
Па ве рыць сон цу і ва дзе,
Знай с ці адзі ную да ро гу,
Што ў край баць коў скі пры вя дзе.
На не бас хі ле ўжо ма я чыць
Зе ле нак ры лы вет разь дрэў.
О дрэ вы род ныя, я пла чу
Ад ра дас ці, што вас су стрэў.
Шу мі, зві ні, жы вое вец це!
Пак лон та бе, тур бот ны лёс,
За гэ ты міг, за гром, за ве цер,
За во чы мок рыя ад слёз.

Вясна з Пагоняй 
у гімназі н-р 7
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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 № 14-2019: 
Бор, ака, крок, век, ба ян, ша фа, клік, ля зо, гус цік, 

чац вер, як, Ял та, пла не та, ра са, крыж. Боб, Кіпр, 
акт, ял, Ас, кні га, на, ар, куц, кош, свя та, Ака, це ла, 
флірт, сва як, кроп ка.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Іа ан на Му-
сюк, Юсты на Ба ку мен ка, На тал ля Ста коў ская, 
Та маш Ва сі люк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе-
ла сто ка, Мар та Пет ру чук, Оля Кар даш, Та маш 
Ваў ра нюк з Нар вы, Лу каш Дзю ба нос, Ма тэ вуш 
Се мён чык, Рак са на Спо ра з Ор лі. Він шу ем!

Narew Art

Ty

Niebo Sukces

Ach
Rzecz

Korowód

Oset

Cypr

Wyspa

Przechodzień

Gatunek

Morze

Pan Ciasto
drożdżowe Okazja Fan

Szyfr

Chór

Węch

IranParowiec

Як свя ты Юры стаў апе ку ном ко ней
(Бе ла ру ская на род ная ле ген да)

Ад ной чы Бог склі каў пад вя лі кі дуб жы вё лу. Ра зам з’я ві лі ся ўсе свя тыя, толь кі адзін Юры дзесь ці 
за ма ру дзіў у да ро зе. На сход пры пёр ся так са ма ня чы сты дух, які пры ха ваў ся за пля чы ма свя тых 
і ча каў зруч на га мо ман ту. На схо дзе Бог на зна чыў кож на му ства рэн ню яду, ды кож ны ат ры маў тое, 
што най больш лю біў. Ня чыс цік вып ра сіў для ся бе авёс, каб та кім чы нам узяць ула ду над конь мі. 
І тут з’я віў ся свя ты Юры. Ён стаў пра сіць у Бо га ней кую рас лі ну. Але ж усё леп шае бы ло ўжо раз-
да дзе на. Астаў ся адзін асот.

— Мо жа зной дзе це неш та ін шае, — ума ляў Яго Юры.

Ды Бог па ра іў яму:

— Ка лі хо чаш леп шы корм, та ды ад бя ры ў ра га та га авёс!

Свя ты Юры пры ду маў шту ку. Не губ ля ю чы ні хві лі ны, ён па спеў апя рэ дзіць ня чыс ці ка і сеў ля 
на ры, якой чэр ці пра бі ра лі ся з пек ла на гэ ты свет. Чорт зню хаў паг ро зу, спа ло хаў ся, што не да ня се 
наз вы рас лі ны да сва ёй ха ты. І ўсё пра па дзе! Ён ска каў як на спру жы нах і га рач лі ва паў та раў: авёс, 
авёс, авёс... А тут свя ты Юры гук нуў: «Ага! Ага!».

Заз ла ваў ся чорт:

— Цьфу! За быў ся на ват, што паў та раў!

— Ты ж га ва рыў асот, — хіт ра пад ка заў яму Юры.

Чорт стаў паў та раць: асот, асот, асот... ды ад п ра віў ся ў сваё пек ла.

Юры тым ча сам злё таў да Бо га, які даў яму ва ўла дан не авёс і на зна чыў апе ку ном ко ней і хат няй 
жы вё лы. Сён ня ўсе ка ня во ды і па сту хі ідуць у цар к ву на Юр’е, а на шы ся ля не ва раць смач ны аў ся-
ны кі сель.

* Ле ген да за пі са на ў 1872 го дзе ў вёс цы Азя ты на Коб рын ш чы не. 
Па вод ле кні гі «Ле ген ды і па дан ні». Су час ная ап ра цоў ка ГК.

Сіль вія Гры ка, ПШ у Мі ха ло ве

Рэч ка мая
Ёсць та кое мес ца на кан цы све ту,

Дзе Нар ва пуш чу тры мае.

Ад туль мая сям’я прый ш ла,

Тут сон ца ўзыш ло.

На па лях чыр во ныя ма кі,

Ка ля рэч кі гняз ду юц ца птуш кі.

Лу гі тут па ху чыя, зя лё ныя

Аба пал рэч кі ля жаць.

Лу гі цэ лыя ў квет ках,

На ся ко мыя тут ля та юць,

Му хі і ма тыль кі.

Ад куль іх столь кі?

На ват вяр ба ста рая,

Па між дрэў ін шых,

Тут ка лы шац ца здаў на.

Яна не ад на.

Рэч ка да лей плы ве,

А я тут стаю.

Якая вя лі кая яна,

Рэч ка май го жыц ця.

Вуч ні ІV «а» кла са ў Га рад-
ку на ве да лі Дом куль ту ры, 
дзе па гля дзе лі вы ста ву. Спа-
да ры ні Да ро та Суль жык і Маг-
да Ло тыш пра па на ва лі нам 
па да рож жа ў ча се, дзя ку ю чы 
яко му мы маг лі па бы ваць 
у га ды жыц ця на шых ба буль 
і дзя ду ляў. Спа да ры ні ўвай ш-
лі ў роз ныя ро лі гэ тай эпо хі. 
Мы па ба чы лі рэк ві зі ты мі ну-
ла га: ста рую воп рат ку, ін тэр’-
ер па коя, бы та вую тэх ні ку, 
ста рыя цац кі. І гэ ты ка зач ны 
ўрок за вяр шыў ся пы тан ня мі 
пра гі сто рыю Га рад ка.

Кшысь Ка на хо віч, 
ПШ у Га рад ку, 

чац вёр ты «а» клас 

(Бе ла ру ская на род ная ле ген да)

Ван д роў ка па гі сто рыі Га рад ка
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Ад па чат ку «Ту рам» кі руе Ана толь 
Тур коў, ка мян ча нін з на ра джэн ня, разь
бяр, жы ва пі сец, асо ба ад да ная куль ту ры 
род на га краю. Не менш важ най асо бай 
у та ва ры стве з’яў ля ец ца Ла ры са Быц ко, 
якой ста ран нем у 2009 г. на Пад ляш ша 
тра пі ла вы стаў ка тво раў на род ных ма ста
коў Бе рас цей ш чы ны «Ван д роў кі па Па лес
сі». Гэ та та ды на Пад ляш шы ўпер шы ню 
бы лі па ка за ны тво ры та кіх вы дат ных, 
на род ных ма ста коў, як Іван Суп рын чык 
з Це раб ліч ды Мі ко ла Та ра сюк са Стой лаў. 
Пер шы на ве даў Пад ляш ша не ад ной чы, 
апош ня га ме лі мы шчас це гас ціць у Сту
дзі во дах у 2010 г., з вя лі кай пер са наль най 
вы ста вай. Сён ня сту дзі вод скі му зей мае 
адзі ную ў Поль ш чы, ад к ры тую ка лек цыю 
тво раў абод вух ма ста коў.

Най ста рэй шым, поў нас цю за ха ва ным 
пом ні кам ар хі тэк ту ры на гі ста рыч ным 
Пад ляш шы не сум нен на з’яў ля ец ца ве жа 
— стоўп у Ка мян цы. Збу да ва ная бы ла 
яна па між 1276 і 1289 га да мі, у час, ка лі 
кня зем ула дзі мір скім быў Ула дзі мір Ва
сіль ка віч, за сна валь нік Ка мян ца. Ле та піс 
апіс вае яго як на бож на га і аду ка ва на га 
ўла да ра, які фун да ваў шмат хра маў і ма на
сты роў, пі саў іко ны і пе ра піс ваў кні гі. За 
сваю раз важ лі васць і ду хоў ныя да ры быў 
су час ні ка мі наз ва ны Фі ло са фам.

Га ра ды Ка мя нец і БельскПад ляш скі 
спа лу ча юць шмат вя ко выя гі ста рыч накуль
тур ныя су вя зі. З Бель ска, праз Ор лю і Ду бі
чыЦар коў ныя, вя дзе да ро га, якую да сён
ня на зы ва юць «Ка мэ нэць кім Го стін цём». 
Сён ня гэ ты гі ста рыч ны шлях раз дзя ляе 
дзяр жаў ная мя жа. Як слуш на пад к рэс лі ваў 
Ге ор гій Му се віч, адзін са ства раль ні каў 
шко лы ка мя нец кай гі ста ры яг ра фіі, як 
Бельск, так і Ка мя нец зна хо дзяц ца на гі ста
рыч ным Пад ляш шы. Трэ ба па мя таць, што 
гэ тыя га ра ды, ужо на са мым па чат ку сва ёй 
гі сто рыі, злу чы ла по стаць кня зя Ула дзі мі ра 
Ва сіль ка ві ча. Як згад вае ле та піс, у 1288 г. 
князь Ула дзі мір па да ра ваў хра му ў Бель ску 
іко ны ды кні гі. Гэ та быў важ ны за ро дыш 
для бу ду чы ні — Бельск да сён ня з’яў ля ец ца 
га лоў ным цэн т рам Пра ва слаўя на Пад ляш
шы.

Аб наў лен ню бель скака мя нец ка га 
гас цін ца, у ду хоў ным сэн се, спры чы ня
ец ца су пра цоў ні цтва Аб’ яд нан ня «Тур» 
з Ка мян ца і Му зея ма лой баць каў ш чы ны 
ў Сту дзі во дах. Ужо дзе сяць га доў абод ва 
куль тур ныя цэн т ры ажыц цяў ля юць шмат 
твор чых за дум — ма стац кіх, му зей ных, аду
ка цый ных, фаль к лор ных, эт наг ра фіч ных. 
Ся род іх вы лу ча юц ца разь бяр скія пле нэ ры 
на Пад ляш шы, плён якіх мож на аг ля даць 
у роз ных мяс цо вас цях Пад ляш ша. З 2009 г. 
уз нік ла во сем пра ва слаў ных кры жоў, афор
м ле ных Ана то лем Тур ко вым (Сту дзі во ды, 
Мок рэ, Ра ма наў ка і Кры вя ты чы), ча соў ня 
іко ны Спа са Не ру кат вор на га ў Ра ма наў
цы (2013) ды кап ліч ка з Бель скай іко най 
Ба га ро дзі цы ў Сту дзі во дах. У па на двор ку 
ту тэй ша га му зея Ана толь Тур коў, Ула дзі мір 
Чык він і Вя ча слаў Да роць ка (Коб рын) ды 
Ва ле ры Каз лоў скі (Го мель) ства ры лі цэ лы 
ан самбль драў ля ных скуль п тур, з ма ну мен
таль най, ува ход най бра май. У Ду бя жы не 
Ана толь Тур коў і Мі ка лай Скляр з Га род ні 
ства ры лі кам па зі цыю, прыс ве ча ную бе жан
ству 1915 го да ды скуль п ту ры гі ста рыч ных 
по ста цей: ген. Аляк сан д ра Жаў ту хі на і вой
та Ду бя жын скай гмі ны.

Ся род усіх драў ля ных рэзь баў, якія 
ўзнік лі дзя ку ю чы суп ра цоў ні цтву з «Ту
рам», вы лу ча ец ца не сум нен на ма ну мент 
у ду бе, пры све ча ны Сой му вя лі ка му, які ад
быў ся ў Бель ску ў 1564 го дзе. Па вод ле пра
ек та ні жэй пад пі са на га, ства рыў яго той 
жа Ана толь Тур коў, на род ны май стар Рэс
пуб лі кі Бе ла русь. Пом нік Сой му вя лі ка му 
стаў у цэн т ры Бель ска, по бач бе ла ру ска га 
лі цэя. Яго ўра чы стае ад к рыц цё прай ш ло 
21 мая 2018 г., пад час Дзён сла вян скай 
куль ту ры і пісь мен нас ці «Пра лог».

Но вай, твор чай за ду май сту дзі вод ска
га му зея і та ва ры ства «Тур» з’яў ля ец ца 
«Сту дзі вод ская па на ра ма», якую ў ду бо
вым дрэ ве ства рае Ана толь Тур коў. Ча
ты ры ра бо ты з па на ра мы бы лі па ка за ны 
на вы стаў цы ў Ка мя нец кай ве жы. Гэ та 
кам па зі цыі пры све ча ныя асо бам, звя за
ным з гі сто ры яй Сту дзі вод: епі скап Іо на 
ІІ і Ва сі лій Се ге не ві чы, Фе лікс Тра я ноў скі, 
праф. Емі лі ян Ада мюк ды Па вел і Ана-
ста сія Кан д ра цю кі. Не пас рэд на пас ля 
вер ні са жу вы стаў кі, на пя тым па вер се 
Ка мя нец кай ве жы, мо жа ўпер шы ню за 
700га до вую яе гі сто рыю, пра гу ча лі лі тур
гіч ныя тво ры Суп рас ль ска га ір ма ла гі ё на 
XVI ст. Пра спя ваў іх Мар цін Абій скі, які 
шы рэй пра Ір ма ла гі ён ра ска заў на на ву
ко вай кан фе рэн цыі, якая прай ш ла ў за ле 

му зея «Ка мя нец кая ве жа». На сы ча ную 
зме стам суст рэ чу ад кры ла Тац ця на Ка-
зуль ка, кі раў нік му зея.

Увод ны да клад на кан фе рэн цыі прад
ста віў праф. Алег Ла ты шо нак з Уні вер сі
тэ та ў Бе ла сто ку, стар шы ня Бе ла ру ска га 
гі ста рыч на га та ва ры ства. Га ва рыў ён пра 
Пад ляш ша ў ме жах Га ліц каУла дзі мір ска
га кня ства з 1270 г. па ся рэ дзі ну XІV ст. 
Гэ та быў вель мі ак тыў ны пе ры яд гра мад
ска га і ма тэ ры яль на га раз віц ця на шых 
зя мель. Пра га рад ское са ма кі ра ван не 
Ка мян ца, які маг дэ бур г скія пра вы ат ры
маў у 1503 г., га ва рыў Аляк сандр Доў нар 
з На цы я наль най ака дэ міі на вук Бе ла ру сі. 
Зап рэ зен та ваў ён, м.інш. шэ дэўр ста ра бе
ла ру скай ка ліг ра фіі — да ку мент з 1634 г., 
вы да дзе ны пі са рам ка мя нец ка га ма гіст ра
та Іва нам Ка шу бай. Пры го жа афор м ле ны 
ру ка піс свед чыць пра вы со кую куль ту ру 
ру ска га сло ва ў та га час ным Вя лі кім Кня
стве Лі тоў скім. На ву ко вец звяр нуў ува гу, 
што яш чэ ў XVIII ст. ста ра бе ла ру скую мо ву 
ўжы ва лі ў га рад скіх кан цы ля ры ях Ма гі лё
ва ці Ві цеб ска.

Пад час кан фе рэн цыі, шмат ува гі бы ло 
ад ве дзе на вы дат ным по ста цям, звя за ным 
з Ка мя неч чы най і Пад ляш шам. Аляк сандр 
Ільін з Па ле ска га ўні вер сі тэ та ў Пін ску, 
рэ дак тар ча со пі са «Гі ста рыч ная бра ма» 
га ва рыў пра вы дат на га ге не ра ла Ру скай 
ар міі Пла то на Ля чыц ка га (18561921). 
Яго баць ка, а. Аляк сей Ля чыц кі быў на
ста я це лем цэр к ваў у Ка мян цы і Та ка рах. 
У апош нім з пры хо даў за сна ваў цар коў на
пры хад скую шко лу, дзе на стаў ні чаў Ма кар 
Іг на тоў скі, паз ней шы пса лом ш чык цар к вы 
ў Ду бі нах. У гэ тай пад гай наў скай вёс цы 
вы ха ваў ся яго ны сын Усе ва лад Іг на тоў скі 
(18811931), пер шы прэ зі дэнт Бе ла ру скай 
ака дэ міі на вук. Пра гэ тую по стаць ра ска за
ла Іры на Да ні люк з Ра ён най біб лі я тэ кі ў Ка
мян цы, якая но сіць імя У. Іг на тоў ска га.

На ін шыя по ста ці свяш чэн ні каўгі сто ры
каў звяр нуў ува гу Ва ле ры Ма роз з Бе рас
ця. Са мым вя до мым быў а. Леў Па еў скі 
(18501919), аў тар шмат лі кіх пуб лі ка цый 
па гі сто рыі Ка мян ца і Бе рас ця. Гэ та яго 
ста ран ня мі ад бы ла ся рэ стаў ра цыя Ка мя
нец кай ве жы ды зда бы ва лі ся срод кі на 
па бу до ву но ва га хра ма ў Ка мян цы. Дру гім 
гі сто ры кам ду хоў на га ста ну, звя за ным 
з Ка мян цом быў а. Іа ан Мар ке віч, які на
ра дзіў ся ў Рай ску на Бель ш чы не ў сям’і 
на ста я це ля ту тэй шай цар к вы а. Іо сі фа 
Мар ке ві ча. Ён так са ма збі раў ма тэ ры я лы 
па гі сто рыі Пра ва слаўя на Ка мя неч чы не 
і Бе рас ці. У 18821893 га дах а. Іа ан Мар ке
віч уз на чаль ваў пры ход у Ка мян цы, дзе 
па мёр. На за вяр шэн не кан фе рэн цыі ўсе 
яе ўдзель ні кі пай ш лі на ма гі лу а. Іа а на, дзе 
ка мя нец кі бла га чын ны а. Сер гій Бур коў скі 
ад с лу жыў заў па кой ную лі цію.

По бач ма гі лы а. Іа а на Мар ке ві ча зна хо
дзіц ца над ма гіль ны крыж а. Кан стан ці на 
Та ра но ві ча (18791927), сы на на ста я це ля 
Мі хай лаў скай цар к вы ў Бель ску а. Аў гус-
ці на Та ра но ві ча. Гэ та а. Кан стан цін Та ра

ПАД ЛЯШ СКІЯ СУ СТРЭ ЧЫ Ў ВЕ ЖЫ
Дзя вя та га кра са ві ка г.г. у Ка мя нец кай ве жы, якая з’яў ля ец ца фі лі я лам Брэс ц ка га аб лас но га кра яз наў ча га му зея, прай ш ла 
гі ста рыч на-ма стац кая су стрэ ча «Бельск — Ка мя нец». Бы ла яна пры мер ка ва ная да 10-год дзя су пра цоў ні цтва Му зея ма лой 

баць каў ш чы ны ў Сту дзі во дах з Аб’ яд нан нем «Тур», якое гур туе ма ста коў і лю дзей куль ту ры Бе рас цей ш чы ны. 

но віч, па чы на ю чы з 1910 г., бу да ваў ця пе
раш нюю Сі мя о наў скую цар к ву ў Ка мян цы, 
жам чу жы ну цар коў най ар хі тэк ту ры ка мя
нец ка га Пад ляш ша. Мо жам га на рыц ца, 
што ства рыў яе ўра джэ нец Бель ска.

Ка мя неч чы ну і Бель ш чы ну спа лу ча
юць так са ма ду хоў ныя сем’і Бу дзі ло ві чаў 
і Ка сты цэ ві чаў. По бач цар к вы ў Дзміт ро
ві чах па ха ва ны а. Ке ляс цін Бу дзі ло віч 
(18361890), яко га дач ка Са фія бы ла ма
туш кай а. Ва сі лія Ка сты цэ ві ча. Бу ду чы 
на ста я цель цар к вы ў Па сын ках і бель скі 
бла га чын ны ву чыў ся на гі ста рыч нафі
ла ла гіч ным фа куль тэ це Вар шаў ска га 
ўні вер сі тэ та. Яго пра фе са рам быў Ан тон 
Бу дзі ло віч, сын а. Сі мя о на Бу дзі ло ві ча, 
на ста я це ля цэр к ваў у Та ка рах і Ка мян цы. 
Пра гэ тыя су вя зі га ва рыў на кан фе рэн цыі 
ні жэй пад пі са ны.

Лі дзія Ку ла жан ка з вы да вец ка га ад дзе
ла Пра ва слаў на га бра цтва трох ві лен скіх 
му ча ні каў з Мін ска прад ста ві ла кні гу «За
пи ски сель ско го свя щен ни ка». Яе аў тар, 
а. Пла кід Ян коў скі (18101872), ура джэ нец 
вё скі Вай ская на ка мя нец кім Пад ляш шы. 
Душ па стыр, лі та ра тар, пе рак лад чык еў
ра пей скай лі та ра ту ры — важ ная по стаць 
для бе ла ру скай, пра ва слаў най куль ту ры. 
Ін шыя вы дан ні мін ска га бра цтва прад ста
віў на кан фе рэн цыі Кан стан цін Ан та но віч. 
Гэ та «Ды яр’ юш» св. Афа на сія Брэс ц ка га 
(Фі лі по ві ча) ды «Свят ло ся род но чы. Ас
но вы пра ва слаў най ве ры» Фё да ра Па ла-
ча ні на. Аў тар апош няй кні гі, скла дзе най 
у фор ме ка тэ хі зі са, пра жы вае ў Док шы цах 
на По лач чы не. Ён так са ма аў тар лі та ра тур
ных тво раў, у тым лі ку п’ес, якія глы бо ка 
аса джа ны ў пра ва слаў най ду хоў нас ці.

З ці ка вым дак ла дам на кан фе рэн цыі 
вы сту піў Ан д рэй Аста шэ ня, які прад ста
віў вы ні кі шмат га до вых по шу каў ста рых 
фа таг ра фій з Ка мя неч чы ны, якія ад люст
роў ва юць роз ныя ба кі яе гра мад ска га 
жыц ця, па чы на ю чы з па чат ку ХХ ст. 
Агу лам бы ло вы яў ле ных і ска пі ра ва ных 
9700 фа таг ра фій, з якіх 700 на пра ця гу 
трох га доў апуб лі ка ва лі ў га зе це «На ві ны 
Ка мя неч чы ны». Гэ тыя пуб лі ка цыі ця пер 
скла лі асоб ны аль бом «Ка мя неч чы на на 
ста рых фо та», які ў гэ тым го дзе вы пус ці
ла мін скае вы да ве цтва «Кні газ бор».

Ме ра пры ем ства «Бельск — Ка мя нец» 
яш чэ раз па ка за ла род насць зя мель, 
для якіх гэ тыя га ра ды з’яў ля юц ца цэн т
ра мі. У гэ тай тэ ры то рыі вя лі кі па тэн цы
ял для до сле даў, асаб лі ва па цар коў ных 
тэ мах. Та му вар та пра даў жаць ідэю та кіх 
гі ста рыч нама стац кіх су стрэч.

vТэкст і фота 
Да ра фея ФІ О НІКА

 Удзельнікі сустрэчы Бельск - Камянец перад вежай.

 Работы Анатоля Туркова да студзіводскай панарамы 
экспанаваліся ў камянецкай вежы; рэльеф, прысвечаны 
Паўлу і Анастасіі Кондратюкам.
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Ня даў на зга рэ ла част ка зна ка
ва га па рыж ска га са бо ра Нотр
Дам. Ня ма ні чо га веч на га ў ма
тэ ры яль ным пла не, маг чы ма, 

што, згод на з тэ а ла гіч ны мі мер ка ван ня
мі, веч ныя толь кі ду шы. Уся ля кія хра мы 
жы вуць роз на на сы ча ным жыц цём. 
Не ка то рыя, пры су джа ныя да не быц ця, 
уваск ра са юць, быц цам ле ген дар ны 
Фе нікс. Так мае быць і з па рыж скай ка
фед рай. Так мае быць і з суп рас ль скім 
Бла га веш чан скім хра мам. Уста ла з па
пя ліш чаў цар к ва на Гра бар цы. Ка лі з Бе
ла сто ка ўяз джаць у Вар ша ву, ві тае па да
рож ных ве ліч ны кас цёл св. Фла ры я на, 
уз ве дзе ны звыш ста га доў та му, у апош
нюю вай ну за ме не ны ар ты ле рый скім аб
ст рэ лам у ку чу дру зу, а ў пас ля ва ен ныя 
га ды кар пат лі ва збу да ва ны на на ва.

Не ка то рыя хра мы быц цам жан чы ны, 
уп ры гож ва юць сваё аб ліч ча на ват 

у цал кам пры стой ным даў га веч чы. Пры
кла дам гэ та му зга да ны ўжо са бор Нотр
Дам. Аку рат у хо дзе па жа ру аб ва ліў ся 
яго ны шпіль, уз ве дзе ны ў ХІХ ста год дзі, 
ка лі фун да мен ты бы лі зак ла дзе ны ты ся
чу га доў ра ней. Не вы ні кае гэ та з ней кай 
ма руд нас ці, але з ча ла ве ча га твор ча га 
за па лу, ка лі зна хо дзіць ён нат х нен не для 
ўзба га чэн ня дэ ко ру даў га веч най бу доў лі.

Згад ваў я ра ней пра цю рых скі храм 
Фраў мюн стэр. Яго ныя пад ва лі ны 

бы лі зак ла дзе ны ў па ло ве ІХ ста год дзя. 
Па вод ле ле ген ды дзве праў нуч кі ім пе
ра та ра Кар ла Вя лі ка га зай ме лі жа дан не 
пра вес ці сваё жыц цё ў ада саб лен ні. 
Ха це лі яны па дац ца ў ад ну кап ліч ку, але 
Бог па слаў ім але ня, у яко га ра гах бы ло 
неш та нак ш талт свя ціль ні. Алень па ка
заў ім пу стое мес ца, дзе яны і за сна ва лі 
ма на стыр. Гэ тая ле ген да зза тры дзе вя
ці зя мель вель мі на гад вае на шы ту тэй
шыя хра ма зас ноў ныя ле ген ды — ці то 
пра зга да ны суп рас ль скі храм, дзе ма на
хам мес ца па бу до вы ма на сты ра вы зна
чыў плаў кры жа, ці пра цар к ву ў Рай ску, 
дзе мес ца вы зна чы лі ва лы, якія цяг ну лі 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы.

І вось жа яш чэ цал кам ня даў на, па ве ка
вым мер кам, той ран не ся рэд ня веч ны 

ма на стыр уз ба га ціў ся но вым дэ ко рам. 
У 1967 го дзе яго ны па стар Пэ тэр Фо гель
зан гер за пра сіў у свой храм Мар ка Ша
га ла, які толь кі што за кон чыў віт ра жы 
ў іе ру са лім скім ме ды цын скім цэн т ры 
Ха да саЭйнКе рэм. Ша гал, яко му ў той 
час бы ло 80 га доў, пры няў за пра шэн не 
і ця гам чар го вых трох га доў вы ка наў 
пяць віт ра жоў у цю рых скім гі ста рыч ным 
кас цё ле. Але гэ та не ўсё: у 1978 го дзе 
Марк Ша гал, яко му та ды пе ра ва лі ла 
за дзе вя но ста га доў, вы ка наў у тым жа 
кас цё ле чар го вы віт раж. Маг чы ма, што 
па стар Фо гель зан гер ра шыў крыш ку 
раз ве ся ліць Фраў мюн стэр віт ра жа мі 
Мар ка Ша га ла, ура джэн ца го ра да Лёз на, 
што на Ві цеб ш чы не... Та маш нія віт ра жы 
ўра джэн ца Бе ла ру сі пры све ча ны біб
лей скім пер са на жам: Хры сту, пра ро ку 
Май сею, ца ру Да ві ду, пат ры яр ху Яка ву 
і пра ро ку Ільі. Ёсць там так са ма віт ра жы 
швей цар ска га ма ста ка Аў гу ста Джа ка ме
ці, так са ма на біб лей скія сю жэ ты. Мож
на ска заць, што па стар Фо гель зан гер аз
до біў усё ж та кі свой пра тэ стан ц кі храм 
іко на мі пі са ны мі на ін шым чым драў ні на 
ма тэ ры я ле.

Ла цін ская па га вор ка Vi ta bre vis ars lon
ga ня се тую ба наль ную праў ду, што 

жыц цё ка рот кае, а ма ста цтва даў га веч
нае. Твор ма ста цтва мож на ў вы пад ку 
пат рэ бы зрэ кан ст ру я ваць; пра жыц цё 
гэ та га ска заць нель га. Пра ча ла ве чыя 
зат ра ты Ста лін ба дай не ка лі ска заў, што 
гэ та толь кі ста ты сты ка... Вось, за раз 
пас ля па рыж ска га па жа ру, у ШрыЛан цы 
ў вы ні ку ве лі код ных тэ рак таў за гі ну ла 
ка ля трох сот ча ла век — гас цей з За ха ду 
ў гас ці ні цах або вер ні каў пры не се на га 
з за ход ня га на прам ку хрыс ці ян ства 
ў кас цё лах...

Су праць тэ рак таў, скі ра ва ных ці то 
на лю дзей, ці то на ма тэ ры яль ныя 

каш тоў нас ці роз най ма стац кай ці гі ста
рыч най вар тас ці пры ма юц ца роз ныя 

ме ры. У са мых зна ка вых хра мах Цю ры
ха гэ та ба наль ная за ба ро на здым каў ін
тэр’ е ра. Але маг чы ма так са ма, што гэ та 
свай го ро ду пад ма цоў ван не ці ка вас ці 
на вед валь ні каў. Бо ў ін тэр’ е рах ад кры ты 
пад ва лі ны тых хра маў, якія ста я лі там 
ра ней; гэ та та кое па да рож жа ў са мую 
даў нюю та маш нюю гі сто рыю. Як і паў
сюд на на За ха дзе, на ба жэн ствы там 
да во лі рэд кія. Вось пас ля ня дзель на га 
на ба жэн ства з кас цё ла Грос мюн стэр 
вый ш ла толь кі жмень ка па жы лых дам. 
Да рэ чы, пра тэ стан ц кае на ба жэн ства 
да во лі пос нае; яно, у прын цы пе, зве дзе
на та маш ні мі рэ фар ма та ра мі толь кі да 
про па ве дзі. Ін тэр’ ер пра тэ стан ц ка га 
кас цё ла так са ма край не пос ны. Для 
прык ла ду, у цю рых скім кас цё ле свя то га 
Пят ра на са мым га на ро вым мес цы кра
су ец ца толь кі дзя ся ты сказ чац вёр та га 
раз дзе ла Еван гел ля ад Мат фея: „Гос па ду 
Бо гу твай му пак ла няй ся, і Яму ад на му 
слу жы”. Ён, па сут нас ці, ня се вель мі па
доб ны змест, што і пер шая за па ведзь 
Май сея; ён, у агуль нас ці, ня се па доб ны 
змест, што і пер шая су ра Ка ра на... Ма
быць, рэ лі гій ныя заў зя та ры пра гэ та і не 
ве да юць...

Бы ла тут пры ве дзе на ле ген да пра 
зас на ван не хра ма Фраў мюн стэр. Не 

менш ці ка вая і ле ген да пра зас на ван не 
Грос мюн стэ ра. У час па на ван ня рым ска
га ім пе ра та ра Ды як ле ты я на ад бы ва ла
ся жор ст кае га нен не хрыс ці ян. Мож на 
на ват ска заць, што та ды пры мя ня лі ся 
су праць іх так са ма тэ рак ты, толь кі та
га час ны мі срод ка мі. Шмат лі кія ах вя ры 
та дыш ня га прас ле ду бы лі аб веш ча ны 
му ча ні ка мі. Ві кі пе дыя: „Сог лас но пре
да нию, свя тые Фе ликс и Ре гу ла, брат 

и сест ра, а так же их слу га Эк зю пе ран
тий, вхо ди ли в чис ло му че ни ков, пост ра
дав ших вме сте с во и на михри сти а на ми 
Фи ван ско го ле ги о на. Во вре мя каз ни во
и нов им уда лось бе жать ми мо Гла ру са 
в рай он Цю ри ха. Од на ко там они бы ли 
схва че ны, пре да ны су ду и обез г лав
ле ны. Чу дес ным об ра зом они вста ли, 
взя ли свои го ло вы и, под няв шись в го
ру на со рок ша гов, сот во ри ли мо лит ву 
и отош ли ко Гос по ду. Там впос лед ствии 
был воз д виг нут храм Грос мюн стер, 
а на ме сте их каз ни был пост ро ен храм 
Вас сер кир хе. Свя тые счи та ют ся не бес
ны ми пок ро ви те ля ми Цю ри ха”. Ле ген да 
крыш ку на гад вае жы ціе Мер ку рыя Сма
лен ска га: „Тог да, взяв свою гла ву в ру ки, 
при шёл он к го род ским во ро там, да бы 
по ве дать быв шее...”. Маг чы ма, што бы лі 
і ін шыя та кія му ча ні кі...

так мно го зах ва чен но го ору жия, что бур
го мистр Х. Валь д ман по ру чил пост ро ить 
для не го спе ци аль ный склад. Вли я ние 
его на сей мах и мо гу ще ство в Цю ри хе 
быст ро воз ра ста ли и соз да ли ему мно го 
лич ных вра гов, ко то рые за ви до ва ли его 
гро мад ным бо гат ствам, при об ре тен ным 
пу тем по дар ков и по жа ло ва ний дво ра ми 
Ав ст рии, Фран ции, Са войи и др., а на ло
ги и по ли цей ские рас по ря же ния раз д ра
жа ли на род. Свер г ну тый крест ьян ским 
вос ста ни ем, Х. Валь д ман был пре дан 
су ду, об ви нен в стрем ле нии к ти ра нии, 
фи нан со вой кор руп ции, внеш них свя зях 
и со до мии и каз нён. Обез г лав лен в Цю
ри хе 6 ап ре ля 1489 г.” Ад нак у 1937 го дзе 
ў цэн т ры Цю ры ха яму быў уста ноў ле ны 
пом нік, бо іні цы я та ры гэ та га ме ма ры я ла 
па лі чы лі, што іх ку мір стаў ах вя рай юры
дыч на га за бой ства...

По бач Грос мюн стэ ра не вя лі кая таб
лі ца са згад кай, што ў Цю ры ху знай

ш лі пры ту лак выз ва ле ныя з га лер ні каў 
вен гер скія пра тэ стан ты. Ме на ві та ў XVII 
ста год дзі ў Еў ро пе ад бы ва лі ся рэ лі гій
ныя вой ны, па між хрыс ці ян скі мі кан фе сі
я мі, у тым лі ку і ў Вен г рыі, дзе на той час 
бы ло шмат пра тэ стан таў. Шмат з іх ка та
ліц кія аў ст рый скія ўла да ры ад п ра ві лі на 
га ле ры ў Між зем нае мо ра. Вы зва ліў іх 
най больш слаў ны га лан д скі ад мі рал дэ 
Рой тэр [de Ru y ter]. Ві кі пе дыя: «Пас ла ны 
ў 1675 го дзе ў Між зем нае мо ра на да па
мо гу іс пан цам, Рой тэр вы зва ліў з па ло ну 
30 вен гер скіх рэ фар мац кіх свя та роў, 
якія па ку та ва лі на не а па лі тан скіх га ле
рах. (...) 29 кра са ві ка [1676 го да], Рой тэр 
ад ат ры ма ных [у біт ве з фран цу за мі] 
ра нен няў па мёр ка ля Сі ра ку заў. За баль
за ма ва нае це ла Рой тэ ра на фрэ га це 
„Con cor dia” да ста ві лі ў Га лан дыю. (...) 
Ка роль Фран цыі Лю до вік XIV за га даў па 
вы са ка род нас ці даць сва бод ны про пуск 
„Con cor dia” ў Га лан дыю і са лю та ваць ёй 
у кож ным фран цуз скім пор це, мі ма яко
га яна пра хо дзі ла. Па ха ван не Рой тэ ра ад
бы ло ся 18 са ка ві ка 1677 го да ў Ам стэр
да ме. Яго граб ні цу ўпры гож вае над піс 
„Ён ззяе не зап лям ле ным го на рам”». А на 
ме ма ры яль най таб лі цы ў Цю ры ху ёсць 
толь кі зно ска на цы та ту: дзя вя ты сказ 
чац вёр та га раз дзе ла Дру го га пас лан ня 
ка рын фя нам; сам змест яго аб на дзей
ва ю чы: „Нас пе рас ле ду юць, але мы не 
па кі ну тыя”.

У Дэб рэ цэ не, што на ўсхо дзе Вен г рыі, 
у якім па ло ву на сель ні цтва скла да

юць каль ві ні сты, ста іць пом нік ад мі ра лу 
дэ Рой тэ ру. У1991 го дзе па па Ян Па вел 
ІІ, у час свай го на вед ван ня Вен г рыі, 
уск лаў пад тым пом ні кам вя нок, як сво е
а саб лі вы знак ка ян ня за ўчы не ныя Кас
цё лам прас ле да ван ні. Па па та ды ска заў, 
што „та кую па дзею не маг чы ма бы ло 
ўя віць у ра ней шы час; ка лі б та ды па па 
на ве даў Вен г рыю, ён не па даў ся б у Дэб
рэ цэн, а яго ныя жы ха ры не жа да лі б яго
най пры сут нас ці”.

Ма ят ні кі та ле ран т нас ці і ня на віс ці, 
быц цам ня бес ныя свя ці лы, кар пат

лі ва ак ру жа юць зям ны шар, у тым лі ку 
і Аль пы. Як у Свяш чэн ным Пі сан ні, у трэ
цім раз дзе ле Кні гі Пра па вед ні ка: „Wszys t
ko ma swój czas, i jest wyz na czo na go dzi na 
na wszys t kie spra wy pod nie bem: jest czas 
ro dze nia i czas umie ra nia, czas sa dze nia 
i czas wy ry wa nia te go, co za sa dzo no, czas 
za bi ja nia i czas le cze nia, czas bu rze nia 
i czas bu do wa nia, czas pła czu i czas śmie
chu, czas za wo dze nia i czas plą sów, czas 
rzu ca nia ka mie ni i czas ich zbie ra nia, czas 
piesz czot cie les nych i czas wstrzy my wa nia 
się od nich, czas szu ka nia i czas tra ce nia, 
czas za cho wa nia i czas wy rzu ca nia, czas 
roz dzie ra nia i czas zszy wa nia, czas mil cze
nia i czas mó wie nia, czas mi ło wa nia i czas 
nie na wiś ci, czas woj ny i czas po ko ju”. І ўсё 
гэ та кру жыць ва кол нас жыц цё вым во да
ва ро там; pan t ha rei...

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

Пад Аль па мі 
і на во кал

Га лоў най каш тоў нас цю зга да на га ра
ней НотрДа ма мае быць цяр но вы 

вя нок Ісу са Хры ста. Па вод ле ле ген ды, 
ка люч ку з Ісу са ва га вян ка на сіў з са бою 
як та ліс ман адзін з най больш прас лаў
ле ных цю рых скіх гра да на чаль ні каў 
Ханс Валь д ман. Ві кі пе дыя: „В 1483 г. 
Х. Валь д ман, как пред ста ви тель бо га той 
вер хуш ки Кон фе де ра ции, был из б ран 
бур го мист ром в Цю ри хе, ввёл мно го по
лез ных ре форм: ог ра ни чил при ви ле гии 
ду хо вен ства, по ло жил пре дел за ве ща
ни ям в поль зу мо на сты рей и др. С его 
име нем свя за на исто рия са мо го боль шо
го в Цю ри хе ар се на ла пост ро ен но го во 
вто рой по ло ви не XV ве ка. Пос ле по бе
до нос ных для Швей ца рии Бур гун д ских 
войн (14471477 гг.) в го ро де ока за лось 

 Кас цёл Ва сер кір хе (на пер шым пла не); 
за ім ве жы кас цё ла Грос мюн стэр

 Пом нік Хан су Валь д ма ну

 Пом нік Іа га ну Ген ры ху Пе ста ло ці
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200 га доў з дня на ра джэн ня

Станіслава Манюшкі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Кам па зі тар, ды ры жор, пе да гог, кла сік 
бе ла ру скай і поль скай ва каль най лі ры кі 
Ста ніс лаў Ма нюш ка на ра дзіў ся 5 траў ня 
1819 г. у фаль вар ку Убель ка ля Смі ла віч 
(ця пер Чэр вень скі ра ён Мін скай воб лас
ці). Па чат ко вую му зыч ную аду ка цыю ат
ры маў у кам па зі та ра Да мі ні ка Ста фа но ві
ча ў Мін ску. Ка лі ў 1827 г. сям’я бу ду ча га 
кам па зі та ра пе ра ся лі ла ся ў Вар ша ву, ён 
па чаў на ву чац ца му зы цы. Праз тры га ды 
сям’я пе раб ра ла ся ў Мінск, дзе Ста ніс лаў 
Ма нюш ка пра цяг ваў му зыч ную аду ка
цыю. На ву чаў ся ў Мін скай гу бер н скай 
гім на зіі. У 1837 го дзе вы е хаў у Бер лін, дзе 
пра цяг ваў уда ска наль вац ца як му зы кант.

З 1840 го да Ма нюш ка па ся ліў ся ў Віль
ні, там пра ца ваў як ар га ніст, кам па зі тар, 
пе да гог і ар га ні за тар му зыч на га жыц ця 
го ра да. У яго браў уро кі му зы кі бу ду чы 
ма стак Ві кен ці Слян дзін скі. У 1858 го дзе 
Ста ніс лаў Ма нюш ка зноў пе ра ся ліў ся 
ў Вар ша ву, у 18581872 гг. пра ца ваў ды ры
жо рам і ды рэк та рам опер на га тэ ат ра, пра
фе са рам Му зыч на га ін сты ту та ў Вар ша ве. 
У твор час ці шы ро ка вы ка ры стоў ваў бе ла
ру скі фаль к лор.

Па пу ляр насць кам па зі тар ат ры маў 
у 1848 г., дзя ку ю чы опе ры „Галь ка”. Яш чэ 
ад на яго шы ро ка вя до мая опе ра „Страш
ны двор” бы ла на пі са на ў 1865 г. Уся го 
Ма нюш ка ства рыў 20 опер і апе рэт, тры 
ба ле ты, пяць ме саў, два рэк ві е мы і бо лей 
за тры ста пе сень, у тым лі ку і „Па ход ную 
пес ню літ ві наў” на сло вы па э та Ула дзіс
ла ва Сы ра ком лі. Ста ніс лаў Ма нюш ка 
на пі саў му зы ку да „Ся лян кі” Він цэн та Ду
ні наМар цін ке ві ча і пры сут ні чае ва ўсіх 
бе ла ру скіх дас ле да ван нях, прыс ве ча ных 
лі та ра ту ры, тэ ат ру і му зы цы ся рэ дзі ны 
ХІХ ста год дзя. Шы ро кай вя до мас ці „Ся
лян ка” яму, ад нак, не пры нес ла, му зы ка 
да яе за ха ва ла ся толь кі част ко ва.

Кам па зі тар па ста ян на пад трым лі ваў 
су вя зі з бе ла ру скі мі му зы кан та мі, пі саў 

пра іх, спры яў вы дан ню іх тво раў (дас лаў 
тво ры Фла ры я на Мі ла доў ска га Фе ран цу 
Лі сту), па ма гаў ат ры маць му зыч ную аду
ка цыю, на ладж ваў кан цэр ты, да сы лаў 
у Мінск Ста фа но ві чу і Мі ла доў ска му свае 
тво ры. Ства рэн не пер шых ва дэ ві ляў, 
му зыч ных ка ме дый і ка міч ных опер звя
за на з Бе ла рус сю. У 1834 го дзе мін скі мі 
ама та ра мі па стаў ле ны „Кан тор скія слу
жа чыя”, у 1841 го дзе ў Грод не і ў 1843 
у Мін ску — „Ла та рэя”. На ліб рэ та Ду ні на
Мар цін ке ві ча на пі са ны „Рэк руц кі на бор”, 
„Спа бор ні цтва му зы каў”, „Ча ра дзей ная 
ва да”. „Ся лян ка”, дзя ку ю чы вы ка ры стан
ню ў ліб рэ та бе ла ру скай мо вы і апо ры на 
бе ла ру скі му зыч ны фаль к лор, мае вя лі
кае зна чэн не для бе ла ру скай му зыч най 
куль ту ры.

Тво рам Ста ніс ла ва Ма нюш кі ўлас ці вы 
яск ра вая ме ла дыч насць, лі рызм, да ступ
насць му зыч най мо вы, опе рам і апе рэ там 
— май стэр ства ства рэн ня ін ды ві ду аль
ных ха рак та ры стык і бу до вы ма са вых, 
ан сам б ле вых і соль ных сцэн. Вы то кі яго 
му зыч най мо вы — у поль скім і бе ла ру
скім фаль к ло ры (мно гія з яго ары гі наль
ных ме ло дый лі чац ца на род ны мі).

Па мёр Ста ніс лаў Ма нюш ка 4 чэр ве ня 
1872 г. у Вар ша ве ўся го ў 53 га ды. Па ха
ва ны на мо гіл ках Па вон з кі, у 1908 г. пе ра
па ха ва ны за кас цё лам св. Ка ра ля Ба ра
мея. У Мін ску 3 ве рас ня 2016 г. у цэн т ры 
го ра да ад кры ты пом нік у го нар Ма нюш кі 
і Ду ні наМар цін ке ві ча. Ёсць пом нік Ма
нюш кі ў Віль ні. 2019 год Се нат Поль ш чы 
аб вяс ціў го дам Ста ніс ла ва Ма нюш кі, з 5 
сту дзе ня Цэн т раль на му чы гу нач на му вак
за лу ў Вар ша ве прыс во е на імя кам па зі та
ра. Дом Ма нюш кі ў Мін ску (ця пе раш ні 
яго ад рас ву лі ца Эн гель са, 3) ук лю ча ны 
ў шэ раг тэ ма тыч ных эк скур сій. На до ме, 
а так са ма бу дын ку бы лой Мін скай гім на
зіі ўста ля ва ны ме ма ры яль ныя шыль ды.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Зы хо дзя чы з апош ніх па дзей на Ук ра і
не, дзе прэ зі дэн там стаў ак цёр, ве ра год на, 
нех та ўба чыць у да дзе най пра фе сіі маг чы
масць стаць пер шай асо бай у сва ёй дзяр жа
ве. Тыя, хто хо ча быць прэ зі дэн там, не мо
гуць ава ло даць прэ зі дэн ц кім май стэр ствам 
за га дзя — усё пра яго мож на да ве дац ца 
толь кі та ды, ка лі зна хо дзіш ся на да дзе най 
па са дзе. У той жа час ак цёр скім ра мя ством 
мо жа ава ло даць кож ны, хто пра я віць на
леж нае жа дан не і ім к нен не. Ву чаць гэ тай 
пра фе сіі амаль ад прад ш кол ля, ка лі ма лыя 
дзе ці ста вяць ней кія сцэн кі ці дэк ла му
юць вер шы кі. По тым мож на ўдзель ні чаць 
у школь ным тэ ат раль ным гур т ку, за тым 
ву чыц ца ў ад па вед най на ву чаль най уста
но ве на ак цё ра. А мож на пап ро сту прай с ці 
кур сы ак цёр ска га май стэр ства, якія вя дуць 
за ка ха ныя ў сцэ ну лю дзі. Та кія, на пры клад, 
як Ан д рэй Саў чан ка. Каб па зна ёміц ца з яго 
маг чы мас ця мі ў ак цёр скім на ву чан ні, трэ ба 
за зір нуць на сайт, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це 
па ад ра се https://ac to rart.jim do.com.

Га лоў ная ста рон ка сай та вы гля дае зу сім 
„пама стац ку” — дрэ ва з вя лі кай кро най, ку
ды сха ваў га ла ву ча ла век, які ста іць по бач. 
„Пры ват ныя кур сы Ан д рэя Саў чан кі Ar t fac
tor”, — рас па вя да ец ца пад ма люн кам пабе
ла ру ску і паан г лій ску. „На гэ тым сай це вы 
зной дзе це ін фар ма цыю аб пры ват ных кур
сах, прыс ве ча ных ак цёр скай пра фе сіі, а так
са ма пра гра мы, звя за ныя з ёй, але адап та
ва ныя для лю дзей, якія не збі ра юц ца не пас
рэд на зай мац ца ак цёр ствам”, — рас па вя да
ец ца да лей у не вя лі кай прэ зен та цыі сай та. 
Згод на раз меш ча най там ін фар ма цыі, „ар
т фак тар” іс нуе ўнут ры кож на га з нас. „Ён 
пра ва куе і па тра буе ад нас твор час ці ў роз
ных яе пра я вах, пры пэў ных умо вах, пры 
ад па вед ных наст рой ках ён мо жа рас крыць 

нас, здзі віць, уз ба дзё рыць і ўзмац ніць, з яго 
да па мо гай мы здоль ныя ажыц цяў ляць не
ве ра год ныя, не ча ка ныя, нат х няль ныя і за
хап ляль ныя рэ чы”, — сцвяр джае праз сваё 
вір ту аль нае прад стаў ні цтва Саў чан ка, і між 
во лі му сіш па га дзіц ца з яго сло ва мі, уз гад
ва ю чы но ва га ўкра ін ска га прэ зі дэн та.

Да рэ чы, кур сы Саў чан кі ары ен та ва ны 
і на тых, ка го на зы ва юць пуб ліч ны мі асо ба
мі, а гэ та, у пры ват нас ці, па лі ты кі. Па вод ле 
яго, на ву чан не да па мо жа біз не соў цам, кі
раў ні кам, ме не джа рам, пуб ліч ным асо бам 
і ін шым лю дзям паз ба віц ца ад за ці скаў 
і ком п лек саў, эфек тыў на са мап рэ зен та
вац ца, па шы рыць свае здоль нас ці на конт 
ка му ні ка тыў нас ці, а так са ма пра дук тыў на 
рых та вац ца, пра во дзіць пуб ліч ныя вы сту
пы і па кі даць доб рае ўра жан не ў пар т нё раў 
пас ля су стрэ чы.

Але не толь кі на да рос лых ары ен та ва ны 
пра па но вы ак цё ра, рэ жы сё ра і вык лад чы
ка Ака дэ міі ма ста цтваў, якім з’яў ля ец ца Саў
чан ка. На ву чыць ак цёр ска му май стэр ству 
ён бя рэц ца і дзя цей. Пра тое, як гэ та ад бы ва
ец ца, мож на да ве дац ца, ка лі за зір нуць у руб
ры ку „Скла дан ка”. Тэ атр „Артван д роў ка” 
пра па нуе шэ раг су стрэч, кож ная з якіх з’яў
ля ец ца ма лень кай ван д роў кай па роз ных 
мяс ці нах і ча сах, з які мі гэ ты тэ атр звя за ны. 
„Усё ад бы ва ец ца ін тэ рак тыў на. Стал кер 
(вык лад чык) мяк ка за ці каў лі вае і ўво дзіць 
у фар мат гуль ні, дзе ўсе мо гуць быць твор
ца мі — ак цё ра мі, рэ жы сё ра мі, сцэ ног ра фа
мі ці ін шы мі ства раль ні ка мі тэ ат ра, дзе ўсе 
мо гуць быць ці ка вы мі і вель мі важ на, што 
кож ны дзі цё нак ду мае, што ўяў ляе, што пра
па нуе і спра буе”, — рас па вя да ец ца ў па да
дзе ным тэк с це. Там жа ад зна ча ец ца, што 
за нят кі пра хо дзяць на бе ла ру скай мо ве.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

https://ac to rart.jim do.com

— Дзе Вы слу жы лі ў вой ску і як бы-
ло?

— Вяс ною 1963 го да ўзя лі мя не ў Га ле
няў, у Шчэ цін скім, на аэ рад ром. Быў на 
абу чэн ні тэ ле фа ні стаў, а пас ля пры ся гі 
тра піў на тэ ле фон ную стан цыю, пад к лю
чаў кі ра ван не па лё та мі. Стан цыя бы ла 
ма біль ная, на зы ва ла ся „Кра су ля”, ту ды 
іш лі ўсе лі ніі су вя зі.

— Ці бы лі Вы ў са ма лё це? Ці суст ра-
ка лі са вец кае вой ска?

— Быў; даз ва ля лі ме ха ні кі і пі ло ты. Бы лі 
та ды „Мі гі” і „Ілы”. На ша часць, не каль кі 
эскад раў, бы ла сем кі ла мет раў ад го ра да. 
Ме лі мы про пу скі і два ве ла сі пе ды, на якіх 
ез дзі лі да ава рый на лі ні ях. Ка ля Ка ме ня
Па мор ска га, у Сня до ве, быў за пас ны аэ рад
ром. Ужо паз ней па ча лі па даў жаць уз лёт
ныя па ло сы і ўво дзіць боль шыя са ма лё ты. 
Наш і са вец кі аэ рад ро мы бы лі злу ча ны; ру
скія ба зі ра ва лі ся на за пас ным аэ рад ро ме.

Мя не на зна чы лі шэ фам па аб мун
дзі роў цы. На шым сал да там да ва лі на 

дзень па 10 па пя ро саў, а ў ру скіх да ва лі 
20 штук ды ста яў мя шок з ма хор кай 
— бя ры коль кі хо чаш. Мы, пра ва слаў
ныя, ха дзі лі да ру скіх, а та кія „цвёр дыя” 
па ля кіка то лі кі пра сі лі мя не, каб пры нёс 
ім тую ма хор ку. Пры но сіў, а яны пы та лі, 
як я з імі да маў ля ю ся.

— Ці бы лі з Ва мі зем ля кі? Раз маў ля-
лі па-свой му?

— Кры ху бы ло: Ва ня Шчы гал з Тап чы
кал, бы лі з Па ліч най, Елян кі. Яны ча сам 
пры хо дзі лі да мя не на тэ ле стан цыю 
па раз маў ляць, ча сам пра сі лі, каб паз ва
ніць ім да до му. Та ды ў лю дзей не бы ло 
тэ ле фо наў, то я злу чаў іх з сол ты сам; пра
сі лі, каб ім прыс ла лі гро шы.

— Я са свай го во пы ту ве даю, што ў 
вой ску доб ра, ка лі ёсць хал ту ра, „фу-
ха”. Вы яе ме лі?

— Быў я ка ман дзі рам тэ ле фон най ка
ман ды, то ка лі аб’ яў ля лі тры во гу, то за хо
дзіў на стан цыю, а дзя жур ныя па 7080 
кі ла мет раў ха дзі лі. Я ў вой ску меў вель

мі доб ра, лепш чым до ма. Бо хар ча ван не 
ў аві я цыі бы ло пяць ра зоў у сут кі.

— А вод пу скі? Бра лі Вас у за пас?

— У вод пу сках быў тры ра зы, ра зам 
сто дзён. У за пас не бра лі.

— Пас ля вой ска?

— Ха цеў я ат ры маць пра цу на пош це, 
то мне пра па на ва лі ў Эл ку; да лё ка і ад
мо віў ся. І пай шоў у ца гель ню Ан та но ва, 
бо ад туль ады шоў у вой ска. Ле там пра
ца ва лі ў ца гель ні, а зі мою — я, Ва ло дзя 
Шы ман скі, То лік Пят роў скі — ка па лі глі ну 
на глі нян ках у Ор лі для каф ляр ні. Паз ней 

з Вась кам Ле ме шам, ад на вя скоў цам, 
пай шоў з сель ска гас па дар ча га гур т ка на 
вась мі ме сяч ныя кур сы трак та ры стаў. 
Кож ны дзень ез дзі лі ў бель скі ПОМ, за
нят кі доў жы лі ся па во сем га дзін. У Мік
ла шах меў быць свой сель гас гур ток, 
але най перш пат ра ба ва лі трак та ры стаў 
— ме ла быць два трак та ры. Але ка лі мы 
за кон чы лі кур сы, то Мік ла шы не за ха це лі 
двух трак та роў, ска за лі, што адзін хо піць. 
То тыя трак та ры ад да лі Ор лі і мы ста лі на 
пра цу ў Ор лю. Там бы лі чэ хас ла вац кія „Зэ
та ры”, ба за бы ла пры ця пе раш няй ву лі цы 
Сян ке ві ча, дзе ра ней быў Гмін ны ма шын
ны цэнтр, а ка ва лі пад коў ва лі ко ней. Пас
ля зра бі лі Між гур т ко вую ма шын ную ба зу, 
фі лію ПО Му. Ка лі мы пай ш лі ў но ва зас на
ва ны сель гас гур ток, то ў тым мес цы, і то 
доў га, быў на сен ны ма га зін.

Пас ля кур саў трэ ба бы ло яш чэ ад п ра
ца ваць стаж, ме сяц ча су з трак та ры стам 
у по лі. Я быў ка ля Фе дзі Па ла вю ка з Ан
та но ва, а Вась ка пра ца ваў ка ля Ро бер та 
Пан ка са Шчы тоў. Да лі ва дзі цель скія 
пра вы і трак та ры. Ка лісь мож на бы ло 
ез дзіць на па ля вую кар ту толь кі па по лі. 
Пас ля ней ка га ча су пе рай шоў я з эска э
ру ў Ра ён пуб ліч ных да рог у Ор лі, ез дзіў 
да рож ным кат ком і т.п.

У 1991 го дзе вый шаў на рэн ту па нез
да роўі, а ў 60 га доў — на пен сію.

— Дзя кую за раз мо ву.

vРаз маў ляў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Ф
о та М

і ха ла М
ІН ЦЭ ВІ ЧА

У вой ску і на ра бо це
Раз мо ва са Сця па нам КАЗ ЛОЎ СКІМ, 

1943 го да на ра джэн ня з Мік ла шоў.
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05.05 — 11.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. фі гу ра па доб ная да ча ла ве ка 

для ад пудж ван ня пту шак у са дзе або 
ага ро дзе, 2. цюр к ская дзяр жа ва, 3. 
спар тыў ны сна рад штан гі ста, 4. дзяр
жа ва з Ко нак ры, 5. дзяр жа ва з Ос ла, 
6. ежа з раз бі тых і за пе ча ных яек, 7. 
ста лі ца Гер ма ніі, 8. ста лі ца Швей ца
рыі.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 14 ну ма ра
Вяс на, нос, пес ня, бу сел, кра пі ва, 

ка пі тал, „Аі да”, гваз дзі ка.

Ра шэн не: Сноп да сна па і бу дзе 
ка па.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем
Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля

шскага і Лявону Федаруку з Ры бал.

Дэ маг ра фія 
Ся мя тыц кай гмі ны
У Ся мя тыц кай гмі не ў 46 сё лах пра жы вае 6 180 ча ла век. Гмі

на зай мае плош чу ў 227 квад рат ных кі ла мет раў. Шчыль насць 
на сель ні цтва 27 асоб на квад рат ны кі ла метр, на 100 муж чын 
пры па дае 98 жан чын. Ва ўзро ста вай гру пе 85 і больш га доў жан
чын у тры з па ло вай ра зоў больш чым сь ці муж чын (жан чы ны 
жы вуць даў жэй).

Най боль шыя вё скі па коль кас ці жы ха роў: Чар та еў — на ліч вае 
710 ча ла век, Ся мя ты чыСтан цыя і Сло хіАн на поль скія — абедз
ве па 320, Ба ці кіБлі жэй шыя — 290, Ану сін — 233, Ба ці кіСя рэд нія 
— 231, Ба ра ты нецРу скі — 228, Ро гаў ка — 227, Ра ма наў ка — 224, 
Тол він — 193, Ка ян ка — 185, Кру пі цы — 163, Тур наВя лі кая — 154 
і Ага род ні кі — 150.

Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць Клю ко ва і Ца цэ лі — абедз ве ма
юць па 149 жы ха роў, Ба ці кіБлі жэй шыя — 147, Вуль каНад буж ная 
— 123, Вер цэньВя лі кі — 110, Кла по тыПат ры — 105, Скі выВя лі кія 
— 104, Скі выМа лыя — 103, Кла по тыСта ніс ла вы — 102, Кла по ты
Буй ны — 100, Ку лы гі — 98, Вы ра мей кі — 96, Шэр ша ні — 95, Кле ка
то ва — 88, Ба раты нецЛяц кі — 87, Кла по тыБань кі — 84, Ка жа нёў
каВя лі кая — 77, Ма чыд лы — 75 і За ле се — 62 жы ха ры.

Най мен шыя па ся лен ні ў гмі не: Вуль каБі шэў ская — толь кі 13 
жы ха роў, Кра сэ ві цыЧа рэ пы — 15 ды Ля скоў ш чы на — 30. Адыш
лі ў ня быт вё сач кі Га ла соў ка, Грыць кі і Кад луб.

За раз най ста рэй шай асо бай у го ра дзе і гмі не з’яў ля ец ца Га ле
на Фе да рук — 100га до вая жы хар ка Ся мя тыч. (яц)

(22.03. — 20.04.) Ад чу еш, што да шчас ця як 
ру кой па даць, а спра вы ідуць да па зі тыў на га 
фі на лу. 5-9.05. твае дзе ян ні бу дуць ад важ ныя 
і не паш ка ду еш. Але 5-8.05. ас це ра гай ся ад 
не пат рэб ных вы дат каў і ліш ніх абя цан няў. 5-
9.05. маг чы мы рас ча ра ван ні і кеп ска ва ты на-
строй. 7-11.05. раз ве юц ца твае сум не вы на-
конт шлю бу. 5 мая мож на знай с ці пра цу. Да 
14 мая спры яе та бе Ве не ра.
(21.04. — 21.05.) Доб ры на строй і ве ра ў ся-
бе. У маі без цяж кас цей да сяг неш кож ную мэ-
ту. Мно га сі лы і ап ты міз му. Не па ву чай бліз кіх. 
5-9.05. ра бі па рад кі; змо жаш паз быц ца ня вы-
гад ных аба вя за цель стваў. 7-9.05. раз гор неш 
кры лы і па ка жаш што змо жаш. Але 7-11.05. 
вель мі ас це ра гай ся зла дзе яў, бо маг чы мыя не-
ма лыя стра ты.
(22.05. — 22.06.) На ладж ван не ра ман тыч ных 
ад но сін. На пра цы рэ а лі зуй ам біт ныя на ме ры. 
Ас ця рож на з фі нан са мі. Але 5-9.05. мо жаш 
паз ма гац ца за сваю па зі цыю і ўплы вы з ін шай 
асо бай, якая кеп ска ўплы вае на ад но сі ны на 
ра бо це.
(23.06. — 23.07.) Ка ры стай ся фай ны мі пра па-
но ва мі і ла ві кож ную сі ту а цыю. Спа дзя вай ся 
ра дас ных на він ад сяб роў. 5-6.05. вя лі кае 
ма стац кае нат х нен не. Уп ры гож вай дом і ата-
чэн не. Не шу кай лю боў ных пры год, бо ад но-
сі ны, на ла джа ны 7-11.05. мо гуць уця чы з-пад 
кан т ро лю. 5-9.05. мо жа па цяр пець на ват твая 
рэ пу та цыя! 5-8.05. не за дзі рай са ста рэй шы-
мі ў сям’і. Доб ры час на пла на ван не кар’ е ры, 
але не на ры зы коў ныя дзе ян ні.
(24.07. — 23.08.) Па я вяц ца но выя маг чы мас-
ці, але па трэб ныя бу дуць хут кія ра шэн ні. Не 
бой ся ры зы кі! 5-8.05. мо жаш ад чуць, што пе-
ра ста юць кла па ціц ца та бой бліз кія. 11.05. не 
вы ка ры стоў вай сва ёй па зі цыі і ўла ды ды сва іх 
уп лы ваў. Бу дзе мя шаць та бе ста рое і доб ра 
вя до мае. 5-6.05. шчы ра па раз маў ляй. 5-9.05., 
ка лі ма еш з кім сь ці спрэч ку, лепш з ім не суст-
ра кай ся. 7-9.05. зма бі лі зуй ся, каб па кі ра ваць 
сва ёй кар’ е рай. 5-9.05. лепш піль нуй сва іх 
гро шай і не вы да вай іх. Прыс лу хоў вай ся да 
ар га ніз му.
(24.08. — 23.09.) 5-9.05. маг чы мае за мя шан-
не до ма і кан ф лік ты на пра цы. 7-9.05. змо жаш 
ад крыць, што най больш для ця бе вы гад нае 
і спат рэ біц ца ў бу ду чы ні. Шан цы рэ а лі за ваць 
ам біт ныя пла ны, але бу дзе та бе цяж ка ра шаць 
ра цы я наль на. Хут чэй здай ся на ін ту і цыю. Сла-
быя эмо цыі ў па ры 5-9.05. 7-11.05. штось ці, 
што бы ло ма рай, мо жа не ча ка на здзей с ніц ца 
(на пры клад, куп ля зям лі). 5-6.05. іні цы я ван не 
но вых пра ек таў і твор чыя за ду мы. Гро шай 
па він на ха піць, але іх не раз да вай. Зда роўе ня-
кеп скае, мо жа толь кі кры ху нер ваў.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш пас пя хо вы і сар га-
ні за ва ны. Возь меш у ру кі дом і пра фе сій ныя 
спра вы. Але 7-11.05. згу біць ця бе мо гуць са-
маў пэў не насць і пых лі васць. У па чуц цях на стаў 
свой ра дар — бліз ка хтось ці вар ты за ці каў лен-
ня! Мно га мі лых хві лін. 5-8.05. знай дзі час для 
сяб роў, ха ця мо жа не быць лёг ка. У фір ме 
зро біш больш, чым на мер ваў ся. Кон чац ца 
спра вы, якія ця бе тар ма зі лі; ро біш не пат рэб на 
не ка то рыя рэ чы па два ра зы? 7-11.05. зай г рай 
аба вяз ко ва на бір жы, у ла то (вель мі доб рая 
ў вый г ры шах цэ лая пер шая па ло ва мая).
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш энер гіч ны і эн ту зі я-
стыч ны. Толь кі не пе ра бор ш ч вай з эй фа ры яй 
і не бя ры ся за не сваё. 5-9.05. не пач ні кан ф-
лік ту, у якім не бу дзе пе ра мож цаў. Ма еш шан-
цы ад цяц ца ад ста рых праб лем. Бу дзе та бою 
ці ка віц ца ін шы пол. У па чуц цях прыз най ся да 
па мыл кі. Пра фе сій ныя спра вы бу дуць цяж кія, 
скла да ныя і стам ляль ныя. На ўся кі вы па дак 
пад рых туй план. Змі ні ма лі зу еш ры зы ку страт. 
Па кінь кеп скія звыч кі.
(23.11. — 22.12.) 7-11.05. вя лі кае шчас це да 
гро шай; аба вяз ко ва зай г рай у ла та рэю! 5-
9.05. мо жаш нер ва вац ца з-за абы ча го. Усе 
спра вы, за якія возь меш ся, кон чац ца ўда ла. 
Бу дзеш ра біць тое, што ця бе це шыць. Але 5-
9.05. мо жаш пап ш ты кац ца з пар т нё рам. А ра-
ман на ла джа ны ця пер мо жа ця бе зну дзіць. 
Не бя ры крэ ды таў. Да да вай у ежу прып ра вы 
— кур ку му, ім бір, ка ры цу.
(23.12. — 20.01.) На раз д рап вай крыўд 5-
9.05., бо пап су еш са бе на строй. Спа дзя вай ся 
боль шых пат ра ба ван няў і аба вяз каў. Мно га 
спраў бу дзе за ле жаць ад ця бе. 7-11.05. га ра-
чы ра ман. На пра цы доб рая па ла са, бу дзеш 
сме лы і твор чы; 7-9.05. маг чы мыя па ез д кі. 
Шы ку ец ца вы дат ная фор ма, але не ад маў ляй-
ся ад ві зі таў у ле ка раў.
(21.01. — 19.02.) З па сі яй бу дзеш ра біць тое, 
што лю біш. Вы ка ры ста еш кож ны шанц, а пос-
пех прый дзе мі ма хо дам. Ад ме ніц ца твой по-
гляд на кар’ е ру Зра зу ме еш чым хо чаш зай мац-
ца. 8-12.05. мо жаш па ду маць пра па ве лі чэн не 
сям’і. На ро джа ным у ІІІ дэ ка дзе рых ту ец ца га-
ра чае ран дэ ву. 7-9.05. трэ ба бу дзе ка мусь ці 
да па маг чы. 11.05. піль нуй да ку мен таў.
(20.02. — 21.03.) 7-11.05. вя лі кая ін ту і цыя, 
асаб лі ва ў ін та рэ сах. Бя ры ся за цяж кія за дан ні 
— ака жуц ца вель мі про сты мі. Бу дзеш спя шац-
ца, не абя цай хут ка ні чо га. Маг чы мы кры зіс 
у па ры, 5-9.05. спра вы мо гуць пай с ці ру бам. 
Але змо жаш па за мы каць не за вер ша нае, 
з чым ме рыў ся ты даў но аль бо трэ ба ўрэш це 
ку піць той но вы кам п’ ю тар ці зра біць ра монт. 
7-11.05. мо жаш паш чыль ніць су вя зі, вы свет-
ліць не па ра зу мен ні, стра ча ны да вер. 7-9.05. 
прыс пе шыц ца бег ду мак, аса цы я цыі (асаб лі ва 
ў вуч няў), ін ве стуй у ма ста цтва.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Сі цы лія — кра і на как ту саў 
і зда га дак (ч.3)Вяс на на Сі цы ліі па чы на ец ца ўжо 

ў лю тым, а мо мант, ка лі зац ві та
юць мін даль ныя дрэ вы, лі чаць 
сім ва ліч ным яе па чат кам. Нас 

пры ві та лі ка ко са выя паль мы, аб лі тыя, 
быц цам мё дам, жоў тааран жа вай кве
цен ню.Со неч ны ко лер вяс ны па паў няў 
ру жо вафі я ле та вы бу ген віль, які кра са
ваў ся на бал ко нах, скве рах, буль ва рах. 
Па доб ны ко лер ны кан т раст вы яў ля лі 
дзі кія лу гі з чыр во ным ма кам і бе ла
жоў тым ра мо нам. Па між імі тыр ча лі 
фі я ле та выя пла ды апун цыі і вост рыя 
зя лё наза ла тыя шом па лы ага вы. Вяс но
вую па літ ру ко ле раў па паў ня лі лі мон ныя 
гаі, аб леп ле ныя со неч нажоў ты мі пла да
мі. Сі цы лію не вы пад ко ва спа лу ча юць 
з воб ра зам кіс лых лі мо наў і ка лю чых 
апун цый. І не ідзе тут пра на мёк пра цём
ны бок жыц ця, наз на ча на га Cosa Nos t ra. 
На вост ра ве вы рош ч ва юць за во сем сот 
ад сот каў лі мон ных пла доў...

Лі мон ныя і ман да ры на выя гаі зай ма
лі амаль увесь лан д шафт аба пал аў таст
ра ды Ка та нія — Ме сі на. Шмат дрэў ужо 
пе рас пе ла і скі ну ла на зям лю пла ды, 
якія ва ля лі ся ў са ка ві тай, ня ко ша най 
тра ве. На строй за ня па ду па паў ня лі за
няд ба ныя бу дын кі з ра скі ну ты мі ка мен
ны мі ага ро джа мі. Усё гэ та на па мі на ла 
за няд ба ны рай, які сап са ваў ся зза па кі
ну тас ці. Ад на ча со ва ў Еў ро пе пі са лі пра 
вы на ход лі васць сі цы лій скай ма фіі, якая 
вы ма ні ла 3 мі льяр ды еў ра з Бру се ля 
праз «зем ля ро баўслу поў». Дзя ку ю чы ім, 
іль ві ная част ка еў ра дап лат трап ля ла ў кі
шэ ню ма фіі. Сам пры бы так ад сель ска
гас па дар чай дзей нас ці тут не ўспры маў
ся як пры я ры тэт. У зла чын стве ві на ва
ці лі ма фію, якая апа на ва ла тэ ры то рыю 
між Ка та ні яй і Ме сі най...

Як не страш на, мы зна хо дзі лі ся ў яе 
ло га ве!

А кар цін кі з пе рас пе лы мі лі мон ны мі 
га я мі быц цам да паў ня лі воб раз га ра чай 
афё ры. Ад нак на мес цы, тра ды цый на, 
ніх то ні чо га не чуў, не ба чыў і не ве даў.

Ну, зу сім, як у нас, на Пад ляш шы.

* * *
На Сі цы ліі ха це ла ся ад ды хац ца ў рас

к ве ча ным, эк за тыч ным кра я ві дзе. Хоць 
у дзень, ка лі мы па да рож ні ча лі ў бок 
Ме сі ны, да ляг ляд за ты ка ла шэ рабруд
ная сця на ды му, які вы пу ска лі або чы ны 
ма гут най Эт ны. На зоў вул ка на вы во
дзіц ца ад фі ні кій ска га сло ва at ta no, які 
аба зна чае печ. Ін шы мяс цо вы на зоў гэ та 
Mon gi bel lo, у якім за ка да ва ныя гу кі зак
ляц ця су праць зніш чаль най мо цы вул
ка на. Як не дзіў на, ад ста год дзяў на род 
ту ліц ца да гэ тай паг роз лі вай га ры, якая 
на пра ця гу апош ніх 3,5 ты ся чы га доў вы
вяр га ла ся ўжо больш за 400 ра зоў. Эт на 
ўспых ну ла апош нім ра зам у 2003 го дзе. 
У гэ ты раз не бы ло ах вяр у лю дзях, ад
нак ус пых ра ста піў і за сы паў ін ф раст рук
ту ру для зім о вых спор таў, што пра ца ва
ла на зас не жа най вяр шы ні.

— Мы звык лі ся з Эт най, — ка жа Шам
рат — ву ліч ны пра даў ш чык су ве ні раў. 
Шам рат, хоць сам эміг рант з Бан г ла дэ
ша, лі чыць ся бе са праўд ным сі цы лій
цам. Тут яго пра ца, тут доб рае жыц цё. 
Яго прыз нан не гу чыць шчы ра. На вост
ра ве да ца ні лі эміг ран таў з Азіі. Мож на 
ска заць, што на бен галь цах і ін ду сах 
тры ма ец ца ўвесь ву ліч ны ган даль Сі цы
ліі. З’я ве спры яе іх ве дан не ан г лій скай 
мо вы і пры род ная вет лі васць. Шам рат 
ні ко лі не з’ез дзіў на вяр шок вул ка на, як 
ро бяць гэ та за меж ныя ту ры сты:

— Там над та мно га ды му, — жар туе, 
— а я ўжо да стат ко ва смуг ля вы!

Ёсць дзіў нае пры ця жэн не між ча ла ве
кам і дзей с ным, паг роз лі вым вул ка нам. 
Ды ме ю чыя або чы ны Эт ны гу ста і пры го
жа аб жы тыя. У ад лег лас ці пя ці кі ла мет
раў ад га лоў на га кра та ра пра жы вае 78 
ча ла век, пяць кі ла мет раў да лей — 3291 
асо ба, у ад лег лас ці трыц ца ці кі ла мет раў 

лік уз ра стае ўжо да 1 016 540 на сель ні
цтва. Да лей, ка лі гля дзець на або чы ны 
і пад нож жа га ры, коль касць лю дзей, 
што жы вуць на вул ка не, скла дае больш 
за тры мі льё ны. Гэ та больш за па ло ву 
нас ель ні цтва выс пы. Ве ра год на, бліз кае 
су сед ства са сты хі яй паў п лы ва ла на маў
к лі вы і стры ма ны ха рак тар сі цы лій цаў. 
Зда ва ла ся на ват, што са мым га вар кім 
і спан тан ным на ро дам тут не мяс цо выя, 
а зга да ныя ін ду сы і бен галь цы.

* * *
Па мы ля ец ца той, хто лі чыць, што пры

вя зе ў якас ці па мят кі маг ніт на ля доў ню 
з ма фі яй.

Гэ тую са рам лі вую тэ му за моў ч ва юць 
на ват бен галь скія ву ліч ныя ган д ля ры. 
Усе пы тан ні збы ва юць ус меш кай. І ад
ра зу пра па ну юць бі жу тэ рыю з чор най 

вул ка ніч най ска лы, якая ад ра зу аса цы ю
ец ца з хаў ту ра мі і жа ло бай!

У Ка та ніі мы вы пад ко ва тра пі лі на га
рад скі ры нак, які ў боль шас ці аб с лу гоў ва
лі эміг ран ты з Ін дыі. Вя лі кая част ка ган
д лё вай пля цоў кі пад ад кры тым не бам 
на ле жа ла се кандхен ду. Уся воп рат ка, 
вык ла дзе ная про ста на зям лі, пра да ва
ла ся за ад ну ца ну — 0,5 еў ра. У ад ной 
ца не пра да ваў ся і но ша ны абу так. Ва кол 
гур бы пра сяк ну тай дзіў ным па хам ап ра
нах цер ла ся мо ра на ро ду.

— Вось, та кі се кандхенд, то я ра зу
мею! — паў та ра лі мы ў за хап лен ні.

Яш чэ мац ней шыя па ха выя па чуц ці 
нак лі каў рыб ны торг, які сха ваў ся між 
се кандхен дам і ба за рам з са да ві ной 
і га род ні най. Тут ган д ля ва лі мяс цо выя 
ры ба кіпрай дзіс ве ты. Яны хва лі лі свой 
та вар, пры пя ва ю чы вя сё лыя куп ле ты 

і арыі. На пры лаў ках бы лі вык ла дзе ны 
дзя сят кі ві даў рыб, ма лю скаў, мар скіх во
жы каў ды ўся ка га фруц цідзіма рэ.

— Ці ёсць у ва шых ры бах ртуць? 
— спы та лі мы. Пы тан не ўну шы лі апош
нія до сле ды жывёл мар скіх глы бінь, якія 
за ты ка юц ца пласт ма са вым смец цем 
і на за паш ва юць ат рут ную.

— Ртуць? — ад ка заў пы тан нем на пы
тан не ры бак і як усе на кол, па ціс нуў пля
чы ма. Маг чы ма, га ва рыў чы стую праў ду, 
бо ад рыб ных пры лаў каў цяг ну ла дух мя
ным, чы стым, лёг ка асо ле ным мо рам...

Праз мо мант мне зда ло ся што зна хо
джу ся ў ся рэ дзі не кар ці ны „La Vuc ci ria 
by Si ci lian Pa in ter” сі цы лій ска га ма ста ка 
Рэ на та Гу ту за.

(пра цяг бу дзе)

vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК


