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«Поўня» Андрасюка è3

Гайнаўская «Калебка»è8

Пэўна яшчэ некалькі дзесяцігод
дзяў таму ніхто не ўяўляў сабе 
жыцця без каваля, ганчара ці 
лыжачніка. Сацыяльнаэкана

мічныя перамены паўплывалі на пераў
тварэнне вёскі і прывялі да знікнення 
розных прафесій. На шчасце знайшліся 
людзі, якіх намаганнямі ўдалося вяр
нуць крыху ранейшага колеру падляш
скім вёскам. Падляшскі этнаграфічны 
шлях ахоўвае яшчэ актыўныя цэнтры 
народнага мастацтва або аднаўляе тыя, 
якія калінебудзь існавалі. Гэтыя дзеян
ні, разам са штораз больш багатай агра
турыстычнай базай, прыцягваюць на 
Падляшша тысячы турыстаў. Доказам 
гэтаму быў Этнаграфічны пікнік і інаўгу
рацыя дваццаць пятага турыстычнага 
сезона на Падляшшы. Мерапрыемства 
сцягнула дзясяткі турыстаў не толькі 
з усёй краіны і зза мяжы, але і мясцо
вых, якія маглі б лічыць Падляшша з’ез
джаным і зведаным. 

Першы ў Польшчы этнаграфічны 
шлях паўстаў на Падляшшы

На майскіх выхадных, 1 траўня, прай
шло ўрачыстае адкрыццё юбілейнага 
турсезона на Падляшшы. Дваццаць 
пяць гадоў споўнілася шляху народнага 
рукадзелля, які лічыцца адной з галоў
ных турыстычных цікавінак рэгіёна. Ён 
захоўвае майстэрні, асяродкі народнай 
творчасці ды робіць іх даступнымі для 
турыстаў. Маршрут з’яўляецца вельмі 
папулярным і прыцягвае мноства туры
стаў з Польшчы ды зза мяжы.

— На працягу 25ці гадоў гэтыя мяс
ціны наведалі дзясяткі тысяч людзей. 
Спачатку былі такія гады, калі ў Чорную
ВесьКасьцельную прыязджала ад 5 да 
10 тысяч людзей. Сёння мы цешымся, 
бо штораз больш прыязджае індывіду
альных — гэта хіба найбольш каштоўны 
турыст, бо ён адмыслова прыязджае 
паглядзець, — сказаў этнограф Войцех 
Кавальчук.

Гэта найстарэйшы этнаграфічны шлях 
Польшчы. Шлях рукадзелля ўключае 
ў сябе больш за 20 найбольш каштоўных 
майстэрань і рамесных асяродкаў, якія 
культывуюць традыцыйныя тэхналогіі 
і дызайн. Шлях адкрыты круглы год і пры
цягвае тысячы турыстаў і аматараў народ
нага мастацтва. Ініцыятыва заснавання 
шляху належыць дэпартаменту Падляш
скага этнаграфічнага музея ў Беластоку. 
Адным з ініцыятараў і заснавальнікаў 
падляшскага этнаграфічнага шляху быў 
менавіта этнограф Войцех Кавальчук.

Шлях размешчаны ў заходняй част
цы Кнышынскай пушчы і ахоплівае 
такія мясцовасці, як Саколка, Замчыск, 
Янаў і ЧорнуюВесьКасьцельну, якая 
славіцца ганчарствам. Тут, апрача роз
нага тыпу посуду, выраблялі таксама 
гліняную чарапіцу. Сёння гэта апошняе 
месца ў Польшчы, дзе знаходзяцца май
стэрні, якія надалей вырабляюць чыр
воную і сівую кераміку. У вёсцы працуе 
таксама кузня, якая спалучае народнае 
кавальства з кавальствам мастацкім. 
У Замчыску спадар Валодзя вырабляе 
традыцыйныя драўляныя лыжкі. У Яна
ве можна наведаць ткацкую ізбу, у якой 
экспануюцца працы мясцовых ткачых. 
Падгледзець творчы працэс можна 
ў час майстаркласаў не толькі ў Янаве, 

але і ў Васілёўцы ці Навакольне. Ванд
роўка па шляху гэта падарожжа ў часы 
нашых продкаў, а дакладней — да іх 
штодзённай працы. Тут можна пазнаць 
унікальныя, знікаючыя рамёствы, а пры 
нагодзе даведацца як выглядаюць май
стэрні сапраўдных народных творцаў.

Ганчар ад сёмага пакалення

Этнаграфічны пікнік — гэта свята Шля
ху народнага рукадзелля Падляшскага 
ваяводства. На працягу трох дзён Чор
нуюВесьКасцельную, дзе праходзіць 

мерапрыемства, наведалі тысячы туры
стаў. У керамічным цэнтры Падляшша 
ганчарская традыцыя перадаецца з па
калення ў пакаленне.

— Сёмае пакаленне. Мой прапрапра
прапрадзядуля заснаваў ЧорнуюВесь
Касцельную, пасяліўся ў ёй і заўважыў 
дабраякасную гліну, — сказаў малады 
ганчар Лукаш Пяхоўскі. — Пачаў яе да
бываць. Пасля ўсе пабачылі, што пачаў 
раскручвацца бізнес, і ўсе пачалі займац
ца ганчарствам. І ўжо ў палове ХХ стагод
дзя займалася ім уся вёска.

Травеньскае падарожжа
ў часы нашых продкаў — дарма і толькі 
30 кіламетраў ад Беластока

Зараз ганчарства зноў стала рэнта
бельным. Гэта таксама заслуга менавіта 
падляшскага этнаграфічнага шляху, па
колькі ганчарскі асяродак у ЧорнайВсі
Касцельнай — гэта апошні ў Польшчы 
комплекс такога тыпу майстэрань.

— Вядома, я не заўсёды марыў аб гэ
тай прафесіі (смех). Зараз я ўжо ўмею 
зрабіць усё, але надалей маю праблемы 
з вырабам большага посуду — тут яшчэ 
не хапае мне вопыту, — прызнаўся ма
лады ганчар Лукаш. — Часам, калі маю 
большы заказ, трэба мне падняцца ў ча
тыры раніцы, а часам не класціся спаць 
усю ноч. Усётакі цешуся, што я ганчар.

Апрача таго, як прызнаўся „Ніве”, ён 
— славянін і верны слухач Беларускага 
Радыё Рацыя.

Этнаграфічны пікнік праходзіць у Чор
найВсіКасцельнай. У майстэрнях ганча
роў гасцявалі таксама іншыя народныя 
творцы, якіх майстэрні знаходзяцца на 
шляху. Можна было сустрэцца і пагава
рыць з янаўскімі ткачыхамі, разьбярамі 
з Саколкі ці з лыжачнікам з Замчыска. 
Апрача таго пісанкаркі з Ліпска падрых
тавалі майстаркласы па ўпрыгожванні 
яек воскам, гэтак званым бацікавым 
метадам.

Варта дадаць, што 
ЧорнаяВесьКасцель
ная славутая таксама 
тым, што менавіта тут 
безупынна з XVIII стагод
дзя працягваецца трады
цыя вытворчасці сівой 
керамікі. У Чорнай пра
ходзіць Міжнародны пле
нэр сівой керамікі. Пер
шы адбыўся ў 2012 годзе 
і быў наладжаны Цэнт
рам народнага рукадзел
ля ў Нямчыне пры супра
цоўніцтве з аддзяленнем 
этнаграфіі Падляшскага 
музея ў Беластоку. А ўжо 
ў 2013 годзе ў пленэры 
прымалі ўдзел вытвор
цы шэрай керамікі з Бе
ларусі, Украіны і Латвіі. 
Гэтая падзея стварае 
новыя магчымасці для 

мастацкага міжнароднага абмену пра
фесійным вопытам. Найбольш шчыльна 
падляшскія ганчары супрацоўнічаюць 
з беларускімі. Менавіта на беларускім 
Палессі таксама працуюць выдатныя 
ганчары шэрай керамікі. Этнограф і суар
ганізатар Міжнароднага пленэру Войцех 
Кавальчук сказаў «Ніве», што менавіта 
дзякуючы польскабеларускаму супра
цоўніцтву ганчароў на Палессе вярнуўся 
звычай вырабляць велізарны гліняны 
посуд, які там называлі «палякам».

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

n Войцех Кавальчук
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Сваімі вачыма

Ве рыць 
і не зня ве рыц ца

Дым і агонь

Ну і доў гія ве лі код намай скія вы ход
ныя за на мі. Май скія сва бод ныя дні ака
за лі ся зман лі вы мі і кап рыз лі вы мі, ка лі 
ідзе пра над вор’е. Ад жа ры да ха ла дэ чы, 
ад со неч ных про ме няў да за ма раз каў 
і сне га па ду. А пры тым па ры ві сты ве
цер, што не ад на го ама та ра ад па чын ку 
на пры ро дзе пры вёў да пра сту ды, нас
мар ку і га лаў но га бо лю. На Пад ляш шы, 
кра і не, па якой ця куць ма лоч ныя рэ кі 
з кі сель ны мі бе ра га мі, і з ге не тыч най, 
ся лян скай лю боўю да зям лі ўсе ча ка лі 
як збаў лен ня даж джу, на ват больш чым
сь ці ту ры стаў. А даж джу як не бы ло, так 
і ня ма. Усе пе ра ста лі ве рыць праг но зам 
над вор’я на рэ гі я наль ным тэ ле ка на ле 
і з зай з д рас цю гля дзе лі і слу ха лі на він 
пра апад кі ў су сед ніх рэ гі ё нах Поль ш чы. 
Вес на вая за су ха не най лепш ва ро жыць 
для яры ны, се на жа цей, ці хат няй ага род
ні ны. Чым мы ж зноў пра ві ні лі ся, па чы
на юць пы таць ся бе не ка то рыя ста ра жы

лы, жы ву чыя ў пры род ным кру газ ва ро
це і па біб лей скіх пры ка зах. Ка лян дар ны 
час, ад мер ва ны да та мі і стрэл ка мі 
га дзін ні ка, па трэб ны ім толь кі для па мя
тан ня дня ат ры ман ня чар го вай пен сіі 
і стро гіх тэр мі наў глы тан ня пры пі са ных 
пі лю лек. Але ж хто сён ня слу хае ста ра
жы лаў? Уват ка ны ў смар т фон ці кам п’ ю
тар нос зда ец ца быць тым важ ней шым, 
ма тэ ры яль ным, пра вя раль ным ан ге лам 
ахоў ні кам, чым сь ці ду хоў ныя роз ду мы 
ба буль, дзя ду ляў, цэр к ваў ці кас цё лаў.

У пер шую ня дзе лю пас ля Вя лі кад ня 
ў цэр к вах чы та ец ца прыт ча пра ня вер
на га апо ста ла Та ма ша (Фа му), які Бо га
ча ла ве ка Ісу са Хры ста і яго ныя ра нен ні 
пас ля му каў ук ры жа ван ня хо ча ўба чыць 
і дат к нуц ца ўлас ны мі ру ка мі. Ме на ві та 
дат к нуц ца і пра ве рыць усё ро зу мам зда
ец ца выз на чаць жыц цё вафі ла соф скія 
вы ба ры мно гіх лю дзей, якія лі чаць ся бе 
на ват хрыс ці я на мі. Па мя тай ма так са ма, 
што блас лаў лё ныя і тыя, што не ба чы лі, 
а па ве ры лі. Та ям ні ца ду хоў нас ці, ка хан
ня, цяр пен ня, лі та ра ту ры ні ко лі не да ец
ца зме рыць ра цы я наль ным ро зу мам 

і най больш пра су ну ты мі тэх ніч ны мі вы
на ход ні цтва мі.

Пра ве рыць на ша, бе ла ру скае вы ра
шыў адзін мой зна ё мы. Ад чуць ба ча нае 
і ня ба ча нае пры вя ло яго да ра шэн ня па е
хаць на па чат ку гэ та га тыд ня ў Бе ла русь. 
Як раз там з’я віў ся... ты дзень сва бод на
га. Звя за ны ён з хрыс ці ян скай па мяц цю 
аб прод ках, Ра даў ні цай і свец кім Днём 
пе ра мо гі над ня мец кім фа шыз мам, свят
ка ва ным дзя вя та га мая. На ўлас ныя 
во чы за ха це ла ся яму па ба чыць, ад чуць 
і па ста рац ца зра зу мець бе ла ру скую мен
таль насць двац цаць пер ша га ста год дзя. 
А ці яна мо жа быць ад мет най у та кой 
амаль поў нас цю ру ска моў най што дзён
нас ці? — за дум ваў ся пе рад вы ез дам. 
У рэш це рэшт сам кі раў нік дзяр жа вы 
паў та рае, што бе ла ру сы... гэ та так са ма 
ру скія, толь кі са зна кам якас ці. Пра якія 
якас ці ідзе тут раз мо ва? — за кож ным 
ра зам рас пыт ваў мой зна ё мы. Мо жа па
ез д ка пры ня се яму ад ка з на ўсе яго ныя 
пы тан ні і сум нен ні.

Але пе рад са мым ад’ ез дам пра чы таў 
ён ста ты стыч ныя да ныя Бел ста та, пры

све ча ныя Дню дру ку, які ад зна ча ец ца 
ў Бе ла ру сі 5 мая. У 2018 го дзе ў Бе ла ру сі 
бы ло вы пуш ча на 9,7 ты ся чы кніг і бра
шур агуль ным ты ра жом 25,6 мі льё на 
асоб ні каў. На ра сей скай мо ве ў 2018 го
дзе вы да дзе на 7,5 ты ся чы кніг і бра шур 
агуль ным ты ра жом18,5 мі льё на асоб
ні каў (72,3% ад су куп на га нак ла ду), на 
бе ла ру скай мо ве вы пуш ча на 1323 кні гі 
і бра шу ры ты ра жом 4,3 мі льё на асоб ні
каў (16,7%).

Ад та кой ста ты сты кі за ста ец ца яму 
толь кі зап ла каць, а мо на ват і за выць, 
ска заў мне. Пра раз віц цё чы та най бе ла
ру скас ці ў гра мад стве трэ ба про ста за
быць. А ўсе гу тар кі пра раў нап раў насць 
дзвюх дзяр жаў ных моў з’яў ля юц ца 
толь кі ру сі фі ка цый ным пад ма нам. Хо
піць зай с ці ў лю бую кні гар ню і гля нуць 
на па лі цы з ма стац кай лі та ра ту рай і лі
та ра ту рай для дзя цей, каб яш чэ больш 
зра зу мець, ча му ты апы нуў ся ў «чи ри ка
ю чим рус ским ми ры». Бо род ная шко ла 
за ста ец ца толь кі мро яй, а ра дыё і тэ ле
ба чан не са сва імі зор ка мі на «истин ном 
язы ке» ўма цоў вае нас так са ма ў пе ра ка
нан ні, што мо вай су се дзяў ка ры ста юц ца 
куль тур ныя лю дзі.

На шчас це ёсць яш чэ пра сто ры і та кія 
лю дзі, што ў змо зе што дзень бе раг чы бе
ла ру скае ў сва ім жыц ці. Яны на ша апо ра 
і на дзея ў гэ тым рас ця ру ша ным све це. 
Ду маю, што май му зна ё ма му паш час
ціць тра піць на іх у сва ёй ван д роў цы.

vЯў ген ВА ПА

Ды му без аг
ню не бы вае. 
Пры нам сі 
так га во рыць 
ста ра даў няя 
муд расць, вя

до мая яш чэ з тых да па топ ных ча соў, ка лі 
зям ля пла ва ла на трох кі тах. Усё да лей
шае раз віц цё ча ла ве цтва толь кі пац вяр
джа ла праў дзі васць гэ тых слоў. Не згу бі лі 
яны сваю ак ту аль насць і сён ня.

На па чат ку пра дым.
У ін тэр в’ю ра ды ё стан цыі „Срэб ны 

дождж” вя до мы ра сій скі жур на ліст і пуб лі
цыст Мі ка лай Сва ні дзэ за я віў, што да яго 
з Мін ска дай шоў слых, ні бы та дзей с ны 
кі раў нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі пра па на ваў 
не менш дзей с на му кі раў ні ку Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь стаць са праўд ным дзей с ным 
прэм’ ермі ніст рам Ра сіі аж но на шэсць 
на ступ ных год. Зра зу ме ла, гэ та ўсё не 
про ста так, і не за не ве ра год на вы со кія 
гас па дар скія да сяг нен ні да дзе най бе ла
ру скай кан ды да ту ры ў га лі не эка но мі кі, 
ну і зра зу ме ла што не за пры го жыя во чы. 
Гэ тая ўсход няя пра па но ва маж лі вая, маў
ляў, толь кі ў аб мен на ўсю Бе ла русь з усі мі 
яе амаль дзе ся ці мі льё на мі ру ска моў на га 
на сель ні цтва.

Спраў ка: Ка лі хто не ве дае, Мі ка лай Сва
ні дзэ з’яў ля ец ца прад стаў ні ком яш чэ той 
ста рой, на сён няш ні дзень ужо не мод най 
ін фар ма цый най шко лы, у якой про ста так 
язы ком не мя туць, а ўзваж ва юць кож нае 
сло ва. Та му што ма раль наэтыч ныя кры
тэ рыі і праў дзі васць кож на га зля це ла га 
з вус наў вы каз ван ня лі чаць не толь кі 
пра фе сій най эты кай, але і жыц цё вай не аб
ход нас цю. Та му ка мука му, а Мі ка лаю Сва
ні дзэ ве рыць мож на.

Ідзём да лей. Та ко га пры ні жэн ня ма ла 
якая кра і на, і ма ла які яе на чаль нік зве да
лі. Ні кі раў ні ку Мал до вы, ні Уз бе кі ста на, ні 
Ка зах ста на, ну і зра зу ме ла што ні кі раў ні
кам Ук ра і ны, ні бы ло му ні ця пе раш ня му, 
та кія пра па но вы не па сту па лі. Ёсць над 
чым за ду мац ца. А тут вось так про ста, 
пасва яц ку, у пры я цель скім то не, раз, і па
га ва ры лі.

Да жы лі ся! Ні чо га не ска жаш.
І што вы ду ма е це, ду э лі пас ля гэ тай 

кі ну тай паль чат кі не ад бы ло ся. Пры нам сі 
ў на шым эстэ тыч наары стак ра тыч ным 
уяў лен ні пра ду э лі. Хоць мо жа сён няш нія 
ду э лі вя дуц ца па ін шых пра ві лах, і вы му
ша нае ад к лі кан не з Бе ла ру сі ра сій ска га 

ам ба са да ра Мі ха і ла Ба бі ча і ёсць „наш ад
каз Чэм бер ле ну”. Хто яго ве дае. Па жы вём 
па ба чым.

Гэ та бы ло пра дым.
Ну а за раз пра агонь.
Ну вось на столь кі рас ш чод рыў ся кі раў

нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі з пра па но ва мі 
і па да рун ка мі нап ра ва і на ле ва, што на ват 
для шы ро кай ра сій скай ду шы гэ та ўжо 
за над та. Тут крэс ла прэм’ е ра ад дае, там 
для жы ха роў не ка то рых ра ё наў Лу ган скай 
і Да нец кай аб лас цей пра па ноў вае за „бар
дзо дзень куе” гра ма дзян ства Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Вы гля дае так, што яго ўжо не 
спы ніць у бяз мер най шчод рас ці.

Яко га но ва га па да рун ка ад яго ча каць 
і ка му? Мо жа Нур сул тан На зар ба еў і ад даў 
сваё па жыц цё вае пра ва кі ра ваць Ка зах
ста нам, бо па ло гі цы рэ чаў у та кой свя точ
най ат мас фе ры і яго без па да рун каў наў
рад ці па кі нуць. А Нур сул та ну Абі ша ві чу 
хі ба што не асаб лі ва яны па трэб ныя.

Ла гіч на паў стае пы тан не, а на вош та 
та кая шчод расць пат рэб ная са ма му ра сій
ска му кі раў ні цтву? Бо ка лі хто ду мае, што 
толь кі праз са юз ную дзяр жа ву Бе ла ру сі 
і Ра сіі ра сій скі на чаль нік мо жа за ха ваць 
свой трон, той уво гу ле не ра зу мее што гэ та 
та кое трон ра сій скі. Ка лі на яго хто за ла
зіць, то сам злез ці ўжо не мо жа. І ані я кія 
но выя дзяр жаў ныя ўтва рэн ні для гэ та га 
зу сім не пат рэб ныя. А вось но выя сал да ты 
Ра сіі бы лі па трэб ныя заў сё ды. Ну ка лі па ва
я ваць ха це ла ся. А га лоў нае заў сё ды ёсць 
з кім па ва я ваць. Так гі ста рыч на скла ла ся.

Вя лі кая яна, Ра сія, толь кі не гу ста на се
ле ная. Вось мі льёндру гі ба яз доль ных ча
ла век і не паш ко дзіць. Асаб лі ва та кіх, ужо 
аб ст ра ля ных, як з Лу ган ш чы ны і Да неч чы
ны, ці та кіх з дзя цін ства пар ты зан як з Бе
ла ру сі. Ды што там га ва рыць. Уся ля кія 
па трэб ныя. Ра сія заў сё ды ва я ва ла людзь
мі. Ліш ніх не бы вае. Ліш нія ад сей ва юц ца 
са мі па са бе на по лі бою. Ну а бой заў сё ды 
бу дзе, ка лі ёсць ліш нія сал да ты. Не ку ды ж 
іх трэ ба дзя ваць.

Вось вам і дым, вось вам і агонь. Ну 
а як жа без аг ню, ка лі і дро вы даў но на рых
та ва ныя, і рас пал ка, і за пал кі ля жаць на 
від ным мес цы. Не пра па даць жа даб ру.

А там хто ру кі наг рэе на гэ тым аг ні, 
а хто аза дак пра па ліць, гэ та ўжо як ка му 
па шан цуе, ці не па шан цуе. Кож ны ду мае, 
што ён то па тра піць у пер шую ка тэ го рыю. 
Толь кі вось гэ та да лё ка не факт.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Лы са га ў вя лі кай па лі ты цы са свеч кай 
па шу каць. Чу бы, хоць пра рэ джа ныя, ма
юць спа да ры Трамп, Сі Цзінь пін і Пу цін. 
Так са ма кі раў ні кі мен шых кра ін, та кія, як 
спа дар Лу ка шэн ка, гра бень чы кі но сяць 
з са бой не для пу сто га шы ку. Даг ле джа
ная пры чо ска, а так са ма ас ляп ляль ная 
ўсмеш ка, у ця пе раш ні час уз ро вень дып
ла ма тыч на га са ву арвіў ра, так як і кас цю
мы па лі ты каў, па шы тыя з улі кам іх ста
но віш ча і ў ад па вед нас ці з прын цы па мі 
вы со кай мо ды. А дзе ж тыя ча сы па ноў 
Хруш чо ва, МаоЦзэДу на і Га мул кі — ка лі 
іх лы сі на бы ла па літ ка рэк т ная, ус меш ка 
зза шы ро кіх па раж нін у зу бах не па ды хо
дзя чая да сур’ ёз нас ці ўла ды, а іх кас цю мы 
на гад ва лі ма са ва вы раб ле ныя світ кі ў сты
лі прэaпар тэ...

Мо жа, гэ та і доб ра, што ця пе раш нія лі да
ры ЗША, Кі тая і Ра сіі, і мен шыя, ма юць чуп
ры ны і, са мае га лоў нае, кла по цяц ца пра іх, 
пра кож ны ва ла сок. Ду маю, што з не мен
шай чул лі вас цю звяр та юц ца да ва ла сін кі, 
на якой ві сіць мір ва ўсім све це. Як трап на 
заў ва жыў кла сік Ба рэя, муж чы ны ў галь
ш ту ках менш скан да ляць... Чым боль шы 
па лі тык, тым больш эле ган т ная па лі ты ка. 
Але па лі ты ка, куль ты ва ва ная пад галь ш ту
кам, ці ў ка са ва рот цы аля Хруш чоў, усё ж 
кі ру ец ца няз мен ным прын цы пам: мэ та 
ап раў д вае срод кі. Час не мя ня ец ца. У чым 
роз ні ца па між жор ст кай фра зай «ад ру баю 
та бе гэ тую прак ля тую ру ку» і яе змяк ча най 
вер сі яй: «не крыў дуй, але ам пу тую тваю 
ру ку»? Тут ціс нец ца на вус ны пы тан не з га
лі ны па лі тыч най фан та сты кі: што бы ло б, 
ка лі б, на пры клад, га ла ва ра сій ска га лі да ра 
Пу ці на ме ла та кі гля нец, як лы сы чэ рап 
ко ліш ня га са вец ка га лі да ра Хруш чо ва, які 
пры ку бін скім кры зі се мог вык лі каць ядзер
ную вай ну? Сцвяр джэн не, што ва ла са тыя 
— рах ма ныя як яг нят кі, а лы сыя пых лі выя 
і ху лі га ны, мо жа ўвес ці ў зман. Гле дзя чы 
на лы сыя чэ ра пы поль скіх «заў зя та раў» 
або фа шы зу ю чых ба е ві коўна цы я на лі стаў, 
па чы на юць уз ні каць сум не вы ў гэ тых ад
но сі нах. Тым больш, што іх няя (не толь кі 
слоў ная) аг рэ сія на гад вае ін шае жор ст кае 
стаў лен не ін ша га лы са га чэ ра па — прэм’ ер
мі ніст ра ў час ПНР Юза фа Цы ран ке ві ча, які 
пас ля кры ва вых па дзей у 1956 го дзе ў Поз
на ні ха цеў ад руб ваць кож ную ру ку, якая 
па ва жы ла ся на на род ную ўла ду. Пас ля яго 
вы сту пу мно гія па ля кі, ад нак, пад ня лі ру кі... 
у жэс це пад трым кі ўла ды. Заў сё ды і ўсю ды 
ёсць тыя, хто над зда ро вы ро зум па ста віць 
вы шэй ас леп ле ны ідэ а ло гі яй ге ра ізм.

Гэ ты ідэ а ла
гіч ны ге ра ізм 
не мі нуў да сён
ня. Рук, уз ня
тых у знак пад
трым кі ўла ды, 
якой бы яна не 
бы ла, ві да воч на, не па мен ша ла. Хоць і не 
пры бы ло. На пры клад, ка лі Ярас лаў Ка чын
скі на ад ным з мі тын гаў пад трым кі пры га
даў наў мыс на ці не наў мыс на зна ка мі тую 
фра зу Цы ран ке ві ча, якая ў ма ды фі ка ва
ным выг ля дзе гу ча ла нак ш талт: «Кож ная 
ру ка пад ня тая на Кас цёл суст рэ нец ца з ад
па вед най рэ ак цы яй ула ды», част ка за хоп
ле ных рук упа ла са рам лі ва, маг чы ма, ба
яз лі ва, у той час як ін шая част ка ге ра іч на 
пад ня ла ся яш чэ больш уверх.

З усё больш ад да ле на га ад нас Еў ра
пей ска га Са ю за пры ля цеў бы лы прэм’ ер
мі ністр Поль ш чы До нальд Туск. І ска заў 
столь кі, коль кі трэ ба. Перш за ўсё, пра Кан
сты ту цыю, скро е ную па вод ле гра ма дзян
ска га, так бы мо віць, сты лю прэапар тэ, 
а не па шы тую па ін ды ві ду аль ным сты лі 
вы со кай мо ды. На знач на больш да зво ліў 
са бе Ле шэк Яж джэў скі, жур на ліст «Li ber te», 
ка жу чы, што «Ка та ліц кі кас цёл у Поль ш чы, 
за ра джа ны не выт лу ма чаль ным скан да
лам пе да фі ліі, апан та ны ба раць бой за 
гро шы і ўплы вы, стра ціў ма раль ны ман дат 
на тое, каб ажыц цяў ляць фун к цыі сум лен
ня на ро да». У кан тэк с це пу жа ю чай за явы 
Ярас ла ва Ка чын ска га, ста яў ша га ў аба ро не 
та ко га Кас цё ла і ап ра ба цыі яго ных пры хіль
ні каў, з якой ён су тык нуў ся, слоў Яж джэў
ска га нель га наз ваць пу сты мі, хоць, на
пэў на, ге ра іч ны мі. Ад нак, іс ну юць роз ныя 
кры ні цы ге ра із му. А так са ма роз ныя вус ці. 
У сва ім ге ра із ме Яж джэў скі пай шоў знач на 
да лей, ска заў шы, што: «(...) па ра дак тэм 
дня ста вяць нам ведзь ма кі, якія спа дзя юц
ца, што з да па мо гай злых ча раў і ма ні пу лю
ю чы злы мі эмо цы я мі змо гуць зда быць ула
ду над ду ша мі па ля каў». Але кан ку рэн цыя 
за ін век ты вы — пра цяг ваў ён — з імі не мае 
сэн су, та му што праз не каль кі га дзін ка чан
ня са свін нёй у гра зі ра зу ме еш, што свін ня 
гэ та лю біць. Трэ ба змя ніць пра ві лы гуль ні». 
На жаль, сло ва «свін ня» зра бі ла з гэ та га 
па сту ла та звы чай ную бух та ві ну. Даў но там 
бух туе дэ пу тат ка Паў ло віч, на зы ва ю чы сва
іх па лі тыч ных апа нен таў «хля вом». Спра ва 
ў тым, каб па лі тыч ная мо да, на рэш це, да
раў ня ла ча кан ням прэапар тэ. А да лей усё 
пой дзе сва ёй ка ля ёй.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Бух та ван не
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Я ішоў да ро гаю, якой не бы ло...

Та кіх рад коў ня ма ў кні зе про зы вя до
ма га лі та ра та ра Бе ла сточ чы ны Мі ха ла 
Ан д ра сю ка „Поў ня”, але ме на ві та та кое 
двай ное ўра жан не яна вык лі кае, ка лі 
зна ё міш ся з ёю. Пра „Поў ню” не маг чы ма 
га ва рыць ад на знач на як пра кні гі з ха
рак тэр ны мі тра ды цый на выз на ча ны мі 
жан ра мі, сю жэ та мі, кан ф лік та мі, кам па
зі цы я мі...

У бе ла ру скіх дзяр жаў ных вы да ве
цтвах звы чай на кож нае вы дан не суп ра
ва джа ец ца ка рот кай ана та цы яй, з якой 
мож на да ве дац ца пра аў та ра, жанр тво
ра, пра што кні га, якія праб ле мы па ды
мае аў тар і ка му ад ра са ва на вы дан не... 
Ні чо га па доб на га ў да дзе най кні зе чы тач 
не зной дзе (так пры ня та ў еў ра пей скіх 
вы дан нях), і толь кі Яў ген Ва па за ме ста 
прад мо вы ад зна чыў, што „...без пат рэ бы 
ста віць ліш нія пы тан ні на конт све ту ба
ча на га і ня ба ча на га...”.

Ат рым лі ва ец ца, што чы тач кі ну ты на 
во лю лё су са ма му выз на чаць тую ана та
цыю і паз на ваць на ста рон ках тво ра ўсё 
ба ча нае і ня ба ча нае, каб за стац ца за да
во ле ным ці рас ча ра ва ным, ці, каб пас ля 
вы ка заць свае ўра жан ні ад уба ча на га...

Але перш — не каль кі слоў пра аў та ра. 
Мі хал Ан д ра сюк з’яў ля ец ца аў та рам кніг 
про зы „Фір ма” (Бе ла сток 2000), „Мяс цо вая 
гра ві та цыя” (Бе ла сток 2004), „Бе лы конь” 
(Бе ла сток 2006), «Ву лі ца Доб рай На дзеі» 
(Менск 2010) і кніг на поль скай мо ве. Мі
ха ся Ан д ра сю ка доб ра ве да юць не толь кі 
ў Поль ш чы, але і ў Бе ла ру сі. Ён — га на ро вы 
сяб ра Са ю за бе ла ру скіх пісь мен ні каў, яго 
тво ры не раз дру ка ва лі ся ў „Дзе яс ло ве”.

Чы та чы ж ве да лі Мі ха ла па вод ле яго 
ра ней шых тво раў як спа кой на га, раз важ
лі ва га, ці ка ва га апа вя даль ні ка і да рад чы
ка, які ве дае сэнс жыц цю. У „Поў ні” мы 
ба чым тро хі знер ва ва на га ча ла ве камі
сты ка, яко га жыц цё па кі да ла па све це, 
і які доб ра ве дае кошт кож на му ім г нен
ню ўзнёс лас ці ду шы і шчас ця і веч нас ці 
су свет най сак раль най нес п ра вяд лі вас ці, 
якая дзе ліць су свет на жы вых і мёр т
вых. Маг чы ма, мы ата я сам лі ва ем аў та
ра з ге ро ем, але ад гэ та га як сут насць 
ад на го і дру го га не мя ня ец ца, так не мя
ня ец ца і змест.

Не ка то рыя твор чыя ін ды ві ду аль нас ці 
аў та ра і спе цы фі ка ўва саб лен ня тэ мы 
пра соч ва юц ца ў аб ра ным ім жан ры 
тво ра. Так — кні га про зы, ха ця па вод ле 
ма стац кіх па э тыч ных срод каў ёй мо жа 
па зай з д рос ціць не адзін аў тар кніг па э
зіі: „...бяз душ ная ма шы на выт ка ла па ву
цін ную сет ку ча ла ве чых лё саў, ча ка ных 
су стрэч і не ча ка ных раз ві тан няў, і на зва
ла яе „раск лад ад п раў лен ня цяг ні коў” (с. 
15), аль бо: „...сля пыя вок ны яго най ха ты 
піль ну юць сад абыяк...” (с. 65), аль бо: „... 
ка жа баць ка і вы хо дзіць на га нак па чы
таць ве ча ро вае не ба” (с. 69).

Та кія па э тыч ныя зва ро ты аў та ра 
на гад ва юць блі ску чыя зор кі ў нач ным 
не бе пры поў ні. Але „Поў ня” — не па э
зія про зы. Та кія „зор кі” мож на вы даць 
асоб най кні гай і гэ та бу дзе па э зія про зы. 
„Поў ня” па вод ле аб’ ё му, зме сту, не ка то
рых сю жэт ных мо ман таў — блі жэй да 
ра ма на, апо вес ці, але не столь кі ў тра
ды цый ным ра зу мен ні іх, коль кі ў іг на
ра ван ні пат ра ба ван няў гэ тых жан раў. 
Тры аб’ яд на ныя раз дзе лы пад „Поў няй” 
па вод ле сты лю, воль най кам па зі цыі, 
ана лі тыч най трак тоў кі све ту, ад сут нас ці 

вы ра жа на га скраз но га кан ф лік ту блі жэй 
да жан ру эсэ, але, каб сцвяр джаць гэ та, 
трэ ба доб ра ве даць аў та ра.

Не як Джордж Бяр нард Шоу ска заў: 
„Толь кі ча ла век, які пі ша пра ся бе і свой 
час, мо жа пі саць пра ўсе на ро ды і ўсе 
ча сы”.

Вель мі праў да па доб на, што аў тар „Поў
ні” пі ша і пра ся бе...

У су вя зі з та кім паз нан нем ба ча на га 
і ня ба ча на га, у тво ры (ка лі гу тар ка ідзе 
пра ма стац кі твор) уз ні кае яш чэ ад на 
вель мі спрэч ная праб ле ма — праб ле ма 
раз ме жа ван ня аў та ра і ге роя. Той факт, 
што на ва коль нае ата чэн не ге роя цал кам 
су па дае з аў тар скі мі рэ а лі я мі (мес цаз на
хо джан не, зна ё мыя, сяб ры Алег, Ко ля, Яў
ген і г.д.) яш чэ не факт аў тэн тыч нас ці ад
на го і дру го га. У ма стац кім тво ры ге рой 
мо жа быць ад дзе ле ным ад аў та ра, у эсэ 
звы чай на аў тар вя дзе гу тар ку ад ся бе 
і пра свае рэ а ліі. У та кім тво ры вель мі 
шмат суб’ ек тыў на га і аса бі ста га.

Але ка лі нех та ска жа, што „Поў ня” не 
ма стац кі твор, дык я пер шы кі ну ў яго 
ка мень.

Так што прый дзец ца са ма му чы та
чу вы ра шаць, ка лі для яго гэ та вель мі 
важ на, да яко га жан ру трэ ба ад но сіць 
„Поў ню”. Мы ж толь кі на га да ем, што гэ та 
за раз не так і важ на.

Больш важ ным для чы та ча мо гуць 
быць ад ка зы на пы тан ні: „Што ха цеў ска

заць аў тар? Ча му — „Поў ня”, а не „Ма ла
дзік”, ці не як інакш...

Смеш на бы ло б ар гу мен та ваць зва ро
там да Ма ле ві ча, маў ляў, што ён ха цеў 
ска заць „Чор ным квад ра там”, але ней кае 
ра цы я наль нае зер не ў гэ тым ёсць. У „Поў
ні” зак ла дзе на столь кі ду мак, якія ха цеў 
бы аў тар да нес ці да чы та ча, што іх ха пі
ла б не на ад ну та кую кні гу, і тут ужо праб
ле ма чы та ча: уба чыць ня ба ча нае, па чуць 
ня чу тае, зра зу мець нез ра зу ме лае...

Дык мо жа трэ ба про ста вый с ці ка
лі на бал кон свай го шмат па вяр хо ві ка, 
прыг ле дзіц ца піль на ў зор нае не ба, на 
поў ню, і зра зу мець неш та на шмат боль
шае, чым сэнс наз вы кні гі...

Чы тач звы чай на трап ляе на доб ра 
прак ла дзе ную лі нію сю жэ ту і да лей, як 
па на ка та ным грун це, пе ра кач ва ец ца 
з ад ной ста рон кі на дру гую. Прый дзец ца 
тро хі рас ча ра ваць чы та ча: так лёг ка па
ка тац ца па „Поў ні” не ўдас ца. (Тут вар та 
заў ва жыць, што ёсць ней кая заб лы та
насць сю жэ та, у якой, каб ра заб рац ца, 
трэ ба ўваж лі ва чы таць і пе ра чыт ваць 
твор). Аў тар за стаў ляе блу каць свай го 
ге роя (а ра зам з ім і чы та ча) да ро га мі, 
якія бы лі і якіх не бы ло, пра во дзіць іх па 
ла бі рын тах пе ра ем нас ці ча су і па ка лен
няў, зям ных і не зям ных вы мя рэн нях, 
па ра лель ных і не па ра лель ных рэ а лі ях 
з не вя лі кай роз ні цай, аль бо ад сут нас цю 
як та кой між імі... І толь кі, ужо асі ліў шы 
доб рую част ку да ро гі, па чы на еш улаў лі
ваць тую ня бач ную скраз ную ніт ку, якая 
звяз вае ўвесь твор у ад но цэ лае.

І толь кі та ды па чы на еш за дум вац ца 
пра хут ка цеч насць і веч насць, пра пе ра
ем насць і свя тасць, пра на сы ча насць 
поў ні і пра ма ла дзік, які „ро гі зад раў”. 
Ка му што...

У „Поў ні” цы ган ка га во рыць: „Сён ня 
ні ку ды не па е дзеш, поз на. Яш чэ не адзін 
раз споз ніш ся, не адзін раз пе раб лы та
еш да ро гі...” (с. 77). Зда ва ла ся б, усё так 
про ста, аж но не: „Бя ру на жоў ку і цяг ну 
— ту ды і на зад, у бу ду чае і мі ну лае, і пад 
но гі асы па ец ца няў лоў нае „сён ня” (с. 
82). І гэ та „сён ня” не як ім г нен не між 
мі ну лым і бу ду чым, а як вы нік руп лі вай 
пра цы бу ду ча га і мі ну ла га („... бя ру на
жоў ку і цяг ну...”). А гэ та ўжо фі ла со фія. 
Раз ва жаць пра да во лі та кі про стыя і тра
ды цый ныя рэ чы ў фор ме нет ра ды цый
най ма не ры — не про ста. А ўспры маць 
і асэн са ваць іх — яш чэ ця жэй. Але гэ та 
ўжо праб ле ма чы тац кая.

Тут не кож ны змо жа аб маз га ваць 
скла да ныя пе ры пе тыі быць паза ча сам 
і быць паза рэ аль нас цю ў рэ аль ным. 
А яш чэ, праб ле ма ўсклад ня ец ца тым, 
што аў тар пі ша не дзе ля та го, каб па да
бац ца чы та чу, а каб на пі саць тое, што ён 
хо ча на пі саць. І та кім чы нам аў тар ства
рае свой су свет, які доб ра зра зу ме лы 
яму ад на му і тым, хто за хо ча яго зра зу
мець...

Праў да, тут ёсць доб рая до ля ры зы кі. 
Ін шы раз та кі су свет за ста ец ца паза 
ўсве дам лен нем чы та ча. Чы тач не да цяг
вае да ўзроў ню асэн са ван ня праб лем 
і куль тур на га мыс лен ня аў та ра.

Ва ўся кім ра зе ры зы ка ў тым, што кні
га мо жа не за да во ліць ма са ва га чы та ча, 
бо та ко га чы та ча Мі хась Ан д ра сюк не 
па ра дуе за хап ля ю чым і вост рым сю жэ
там і не па за ба віць ра скош ны мі і слязь
лі вы мі сцэ на мі лю боў на га трох кут ні ка. 
А яш чэ „Поў ня” не зро біць чы та ча больш 
шчас лі вым і ба га тым, і не ад ка жа на хва
лю ю чыя пы тан ні на зло бу дня „як жыць 
да лей?”, і „што яму ра біць?”, і „што яму не 
ра біць?” — на та кія пы тан ні звы чай на ад
каз вае ку лі нар ная кні га.

Ды і кож ны твор ца, які тво рыць, ду
мае не пра тое, ка му тра піць у ру кі яго 
тва рэн не, і хто бу дзе яго чы таць (не чы
таць), а пра тое, што ён тво рыць.

„Поў ня” зной дзе свай го чы та ча як ся
род ама та раўлі та ра та раў, так і тых, хто 
пра фе сій на зай ма ец ца лі та ра ту рай: пісь
мен ні каў, кры ты каў, лі та ра ту раз наў цаў, 
а так са ма сту дэн таў лі та ра тур ных і фі ла
ла гіч ных фа куль тэ таў і тых, хто за дум ва
ец ца над веч ным і смя рот ным. У „Поў ні” 
вель мі шмат узор на га і па ву чаль на га 
для іх.

Та кія ака ліч нас ці, ня гле дзя чы на тое, 
што па ня так элі та сён ня з’яў ля ец ца раз
мы тым і амаль што не вы ка ры стоў ва
ец ца, да юць пад ста вы ад нес ці „Поў ню” 
у склад элі тар най лі та ра ту ры, больш 
прыз на ча най для лі та ра тур най элі ты, 
чым для ма са ва га чы та ча.

...І та ды ста но віц ца зра зу ме лым, што 
„іс ці да ро гаю, якой не бы ло” — гэ та твор
чая ма не ра аў тар ска га пісь ма Мі ха ся Ан
д ра сю ка. Ма не ра су час на га пісь мен ні ка 
еў ра пей ска га ўзроў ню.

vЯн ка ТРА ЦЯК, 
гал. рэдр „Но ва га Зам ка”, 

Га род ня

Я ішоў да ро гаю, якой не бы ло...

Мі хал Ан д ра сюк. Поў ня. — Бе ла сток; „Ні ва”, 2018, 188 с.
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— Ці пом ні це сва іх дзя доў?

— Дзед ка з бо ку ма мы — Кі ры ла Фе да рук, а ба бу ля Га ле на. 
Ма ма Ма рыя па хо дзі ла з Ві та ва, бы ла з боль шай сям’і, дзе 
бы ло чац вё ра дзя цей.

Дзед Ры гор па баць ку меў тры жон кі. У бе жан стве па
мер ла дру гая жон ка і пры вёз трэ цюю з бе жан ства, з Ка
лу гі — маю ба бу Ве ру Са ба це е ву з двой кай ей ных дзя
цей па проз віш чы Ку зён ка. У бе жан стве, у 1918 го дзе 
на ра дзіў ся мой баць ка Марк; баць ка згад ваў, што ўжо 
пом ніў, як вяр та лі ся з бе жан ства. Ба бу ля з дзед кам 
ме лі трое дзя цей: Пят ра, Грыш ку і Мар ка. Ба бу лю па мя
таю, бо жы ла са мною ў Ру ду тах, раз маў ля ла пару ску, 
па мер ла ў 1964 го дзе, ка лі мне бы ло ча тыр нац цаць.

У Ру ду тах жы лі вель мі бед на. Па мя таю, што хат ка бы ла са
ло маю кры та, ма лень кія вок ны. Ру ду ты пас ля бе жан ства 
бы лі спа ле ны, аста ло ся толь кі не каль кі хат. У той хат цы 
жы лі мы. Дзед ра біў драў ля ныя бо ра ны на про даж.

Я па мя таю ўсё з чац вёр та га го да жыц ця, на пры клад, 
як наш конь зды хаў у хля ве — аба пер ся аб сця ну і не 
мог лег чы. Па мя таю, як ха це ла ўкрас ці ў ба бу лі яй ка 
з ку рат ні ка на цу кер кі, але не ўда ло ся. На мо віў мя
не пра да вец, га во ра чы, што мне не куп ля юць на ват 
цу кер каў, і ка лі я пры ня су два яй кі, то мне пра дасць. 
Я зай ш ла ў ку рат нік, а аку рат вый ш ла з ха ты ба бу ля. То 
я сха ва ла ся ў ку ток і доў га там ся дзе ла з ку ра мі. Мя не 
цэ лую аб лез лі ку ры ныя во шы. Ба бу ля вяр ну ла ся ў ха ту, 
а я ў крык! Па чу ла ма ці з по ля, я ёй пры зна ла ся, то і да
ста ла за тыя яй кі.

— Ці ў Ру ду тах быў кал гас?

— Не дзе ў 1955 го дзе кал гас ар га ні за ва лі, бы ло кал гас нае 
прад ш кол ле. Мой баць ка, ка лі ажа ніў ся, то па бу да ваў но
вы дом у Ві та ве; дзед ка даў ма тэ ры ял на дом. Але ка лі 
пас ля двух га доў паў стаў у Ру ду тах кал гас, баць ка вы ка ле
гі пе ра ка на лі яго вяр нуц ца ў Ру ду ты і за пі сац ца ў кал гас. 
І баць ка ра скі нуў свой дом у Ві та ве і пе ра вёз у Ру ду ты.

І лю дзі пра ца ва лі. Бы ло прад ш кол ле ў На дзі Ба га цэ віч
Ба ту ры. Бы ло мно га дзя цей. Па мя таю — да ва лі нам хлеб 
з джэ мам, гу ля лі, ха дзі лі на шпа цы ры, ле жа ка ва лі на пад
ло зе.

А ка лі мне бы ло два нац цаць га доў, то я з ма май се я ла 
ў кал га се ма хор ку, на днёў ку. На га рыш чы або ры бы ла су
шыль ня. Пас ля лю дзі зак руч ва лі тую ма хор ку ў га зе ты і ку
ры лі. Па мя таю, што яш чэ ў 1964 го дзе кал гас быў. Яго пра
цаў ні кам да ва лі цу кар у мяш ках. То ба бу ля ўсё га ва ры ла: 
„Пры ня сі мне квар тач ку цук ру, то я та бе кан фет здзе лаю”. 
І ра бі ла вель мі смач ныя ця гуч кі.

Ба бу ля так са ма за маў ля ла. Іш лі да яе, нес лі ма лых дзе так 
і апаль ва ла, ма лі ла ся. Каб зу бы не ба ле лі, ад вы сып кі...

— Ка лі ў Ру ду ты пра вя лі элек т ра ток? Ці бы лі „точ кі”?

— Элек т ра ток пад к лю чы лі ба дай у 1956 го дзе. А „точ кі” бы
лі ўжо ра ней; да ва лі пес ню „Ку ку лэч ка”.

— У Ру ду тах лю дзі зай ма лі ся са ло мап ля цен нем...

— Мае баць кі най перш зай ма лі ся кан т рак та цы яй гу сей. 
Я ўжо з дзе вя ці га доў пас ві ла гу сей на аб ла гах па да ро зе, 
ка ля пя ці дзе ся ці штук. У баць коў быў дра бін ка вы воз і ва зі
лі гу сей у Бельск.

Пас ля пас ві ла і сва іх сві ней. А ўжо аве чак, ка роў, ко ней пас
ві лі па чар го ва. На шы па шы бы лі з бо ку Та па ркоў, Шар нёў.

Жыц цё бы ло цяж кае 
але ве ся лей шае
Раз мо ва з Ірэ най МАР ТЫ НО ВІЧ з Ор лі, у дзя во цтве Троц, 
на ро джа най у Ру ду тах у 1950 го дзе.

Ф
о та М

і ха ла М
ІН ЦЭ ВІ ЧА

Бы ло бед на, але вель мі ве се ла. Бы ло мно га мо ла дзі. Да 
жні ва вы хо дзі лі з сяр па мі, а ве ча рам іш лі на ра ку па мыц
ца. Пас ля па я ві лі ся ка сіл кі жа лез ныя, кон ныя, то пад бі ра лі, 
вя за лі. Цяж ка бы ло, цяж ка. А па на ва ла жа ра, ду ха та. Конь
мі нель га бы ло пра ца ваць, то вы яз джа лі ў по ле аж пад 
ве чар. Сон ца за хо дзіць, та ды едзем ка сіць.

— Ці лю дзі вы раб ля лі сваё іль ня ное па лат но?

— Вя до ма, вы раб ля лі. Па мя таю тыя тра пач кі. І сла лі 
— у нас та кі луг ка ля ха ты быў. Ма чы лі ў ра цэ. А выт ка нае 
сла лі і вы бель ва лі. Усё па мя таю.

Шы лі са роч кі — я яш чэ ў та кіх са роч ках ха дзі ла што дзень. 
Бы лі шор ст кія, але ха дзі лі. Ма ма шы ла, бо на ша ма ма бы
ла краў чы хай. У тых са роч ках я бе га ла, і сві ней пас ві ла.

— Як та ды жы лі Ру ду ты?

— У лю дзей бы лі во шы. А ў ха тах бы лі та ра ка ны, та кія вя
лі кія кла пы. Раз ба чы ла, як лю дзі сыш лі ся, а тыя кла пы 
пе ра хо дзі лі це раз ву лі цу, та кія круг лыя, цвёр дыя, тоў стыя. 
Ка лі змер к не, то ў ха це бы ло іх чу ваць: „шляп, шляп” 
— дзесь упа дзе. А пад печ кай быў пог раб на буль бу. І там, 
пад пад ло гай, поў на іх бы ло, то баць ка за паль ваў шма ту 
на кал ку з дэ на ту ра там і іх ас маль ваў і яны ўсе па да лі там. 
Яны лю дзей не ку са лі.

Але во шай то бы ло! Та кія чыр во ныя, бы лі так са ма ў адзен
ні, у швах. Ад іх шма ра ва лі са роч кі і га ло вы наф тай. І яш чэ 
пом ню, як во шай бі лі на ву лі цы: ба бы ся дзе лі на ла вач ках 
і ад на дру гой ду шы лі во шай на га ла ве.

— Ці дзе ці ха дзі лі ба са нож?

— Ужо не, ней кія трэ пы баць кі куп ля лі. Бы ло цяж ка, але 
ве се ла.

— У Ру ду тах бы ла свая шко ла?

— Бы ла, сем кла саў. На ву чан не ад бы ва ла ся ў трох мес
цах: у Цэт ры, До ба ша і ў дру го га До ба ша; раз там, раз там. 
Ву чы лі Юрак Са ха рэ віч з Ор лі, Свят ла на з Вой шак, Ве ра 
з Бель ска.

— У Ру ду тах бы ло не каль кі па жа раў...

— Мы жы лі ў кан цы вё скі ад Ка ша лёў, да нас не да хо дзі лі.

— Вя ско вая кра ма?

— Спа чат ку, ця гам мно гіх га доў, кра ма бы ла ў Ку лі ка; як 
я па мя таю з ма лен ства. А пас ля сваю му ра ва ную кра му 
па бу да ваў ГС.

— Ва ша паз ней шая аду ка цыя?

— Пры хо дзіў да баць коў на стаў нік Са ха рэ віч і на маў ляў іс ці 
ў сель ска гас па дар чую шко лу ў Ор лі, але баць кі не ха це лі. 
Пай ш ла зда ваць эк за мен у гай наў скі бел лі цэй, але не зда
ла. І аста ла ся до ма.

— Якім бы ло та ды Ва ша жыц цё до ма?

— У сям’і бы ла яш чэ ад на ся стра, тры га ды ста рэй шая. 
Але ўсё ра бі ла я — не бы ло змі ла ван ня. Му сіш устаць у тры 
га дзі ны ра ні цы, каб ка роб ку шыць або ка нём буль бу агар
таць. Трэ ба бы ло, му сі ла пра ца ваць як да рос лы ча ла век. 
Ся стры не як шан ца ва ла, а най горш бы ло мне.

— А Ва ша ма ма?

— Ма ма больш зай ма ла ся шыц цём. Па трэб ныя бы лі 
гро шы, жыць бы ло цяж ка. Лю дзі нес лі да ма мы шыц цё, 
вё ска вя лі кая, а ад на краў чы ха. Ма ма пры ма шы не шы ла, 
а са ло май зай ма лі ся баць ка, я і ся стра; па куль не вый ш ла 
за муж.

— А як вы гля да ла Ва ша са ма стой нае жыц цё?

— У 1969 го дзе вый ш ла за муж, у Мо скаў цы, па жы ла 
шэсць ме ся цаў і вяр ну ла ся да до му. Сем ме ся цаў жы ла 
пры баць ках, узя ла раз вод і прый ш ла ў Ор лю да Коль кі 
Мар ты но ві ча. Усяк жы ло ся. Бы ло цяж ка, бо трэ ба бы ло 
ў 1973 го дзе па бу да ваць му ра ва ны дом. Але да ва лі па зы
кі. На ста ла ін ф ля цыя — узя ла пяць дзя сят ты сяч зло таў, 
а „пеў нем вяр ну ла”. На ра дзі лі ся нам дзве дач кі; муж па
мёр у 2017 го дзе.

— Пра ца?

— Па чы на ла пра цу ў бе та няр ні пры ма шы не: ма шы на 
вы пу ска ла пу ста кі, яны іш лі па кан ве е ры, трэ ба бы ло іх 
ад бі раць. Са мною пра ца ва ла Ма ры ся Му раў ская. Не бы
ла гэ та цяж кая пра ца, але па трэб ны быў спрыт. Га то выя 
пу ста кі ха па ла па дзве шту кі грэй фе рам на ка на це. Пас ля 
ста ла пры бі раль ні цай у ста рой пя кар ні; за гад чы кам быў 
То лік Нес ця ро віч. А пас ля пры бі ра ла ге э саў скую гас по ду. 
Да лей — дзе вяць га доў пра ца ва ла ў кі ё ску „Ру ху” ў Ор лі. 
Пас ля пры бі раль ні цай у ася род ку зда роўя, пас ля шэсць 
га доў сяст рой ПЦК і — на пен сію. То ка лі я па да ва ла да ку
мен ты ў ЗУС, то чы ноў ні ца здзі ві ла ся: „А дзе ж Вы не пра
ца ва лі?” Але та ды пра цы бы ло коль кі хо чаш, з ра бо ты на 
ра бо ту мож на бы ло пе ра хо дзіць. А ця пер трэ ба шу каць.

— Ска жы це, што гэ та за пра фе сія: ся стра ПЦК?

— Гэ та бы ла апе ка над па жы лы мі асо ба мі: ва зі лі ім рэ цэп
ты, ме ра лі ціск кры ві, а так са ма пры бі ра лі, ва ры лі. Адзі но
кім, але бы ва ла, што по бач жы лі іх сем’і, на пры клад, у Ка
ша лях на суп раць жыў сын Пыж, а трэ ба бы ло зай мац ца 
яго баць ка мі. Так бы ло па ўсёй кра і не — вы ка ры стоў ва лі 
як маг лі. Аж па мя ня лі ся за ко ны. А за раз зноў неш та па доб
нае, але трэ ба за пас лу гі пла ціць...

— Трэ ба так са ма ска заць, што Вы — пча ляр ка.

— Пча ляр ствам ста ла я зай мац ца ў двац ца ці га до вым 
уз рос це. Спа чат ку ў Ру ду тах бы ла я па моч ні кам у свай го 
баць кі, Мар ка Тро ца. Пас ля, ка лі вый ш ла за муж, ме ла 
свой пчаль нік у Ор лі — пят нац цаць вул лёў. А ка лі баць ка 
зах ва рэў, прый ш ло ся пра ца ваць на двух пчаль ні ках ад на
час на. Умо вы для пчол у Ор лі ка ля ра кі Ар лян кі ака за лі ся 
не най леп шы мі. Пад мок ла га грун ту пчо лы не лю бяць, час
цей хва рэ юць, да юць менш мё ду. За раз ужо пча ляр ствам 
не зай ма ю ся.

— І яш чэ ў ад ной спра ве Вы нез вы чай ная жан чы на. 
Я пом ню, што ка лісь Вы вы дат на ез дзі лі на ма то ры, 
а гэ та га амаль не су стра ка ла ся.

— На ма та цык ле па ча ла я ез дзіць у тры нац цаць га доў, 
на «ву э фэм цы». Я рас ход ва ла баць каў бен зін, а ён ду маў, 
што су се дзі пад к ра да юць. Мой два ю рад ны брат Вла дэк, 
які жыў пасу сед ску, ву чыў мя не ез дзіць — па лу зе, па ву лі
цы, у па на двор ку. Па ма лу, па ма лу і на ву чы ла ся.

У 1978 го дзе ат ры ма ла ва дзі цель скія пра вы на ма та
цыкл і на аў та ма біль. Пра ца ва ла ўжо ў кі ё ску „Ру ху” і ку
пі ла ў кра ме ў Ор лі ма та цыкл, чор ную «ВСКу». Не зда ра
ла ся ў той час, каб жан чы на ез дзі ла, ха ця ад на па жы лая 
ся лян ка са Шчы тоў пры яз джа ла ў Ор лю, але па ма лу. 
Я так га ня ла на ма то ры, што лег ка вуш кі аб га ня ла — у Нар
ву, у Ся мя ты чы... А ў 1996 го дзе ку пі ла но вы «Фі ат125», 
крэ ма вы ко лер. Ез дзі ла, але па гор шыў ся зрок, пай ш ла на 
апе ра цыю ва чэй і пе ра ста ла ез дзіць.

— Ва шае імя Ірэ на, але ў Ор лі Вас на зы ва юць Га на ра тай.

— Я ні чо га су праць не маю. Гэ та пап ро сту дру гое, ат ры ма
нае ад лю дзей імя. Ка лі я прый ш ла жыць у Ор лю, у той 
час па тэ ле ба чан ні па каз ва лі се ры ял „Ча ты ры тан кі сты 
і са ба ка”. Мой цесць і су сед ка, Ма ры ся Адзі е віч аб га ва ры
лі мя не і Ма ры ся ка жа: „А ты то як Га на рат ка, та кая хвац
кая”. І так пай ш ло. Пры га даю ад но зда рэн не — тэ ле фа ную 
ў Ка ша лі да ад на го гас па да ра, каб ку піць свін чо на мя са, 
прад стаў ля ю ся: Ірэ на Мар ты но віч. А ён ка жа, што та кой 
не ве дае. То я ка жу, што Га на рат ка. „Так трэ ба бы ло ад ра зу 
га ва рыць”, — ад ка заў ён.

— Вы бы лі ў пар тыі?

— Не, чымсь та кім я не зай ма ла ся.

— Як, па вод ле Вас, па мя ня ла ся жыц цё?

— Ка лісь жыц цё бы ло цяж кае, але вя сё лае. Усе жы лі 
друж на: спра га лі ся, су поль на шы лі ка роб кі, спя ва лі. 
Прый дзе двухтрох су се дзяў — цэ лая кух ня лю дзей і спя
ва юць ха ро шыя пес ні; я ад іх на ву чы ла ся. Лю дзі бы лі ве
ся лей шыя, друж ныя. А за раз адзін дру го га з зай з д рас ці 
з’еў бы. Ця пер зу сім ін шы на род. Я па ста ян на ка жу, што 
я ў сва ім жыц ці мно га да па мо гі ат ры ма ла ад Бо га. Ба чу, 
дзе Гас подзь мя не бла гас ла віў.

— Дзя кую за раз мо ву.
vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ12.05.2019              № 1912.05.2019              № 19

Аб’яднанне АБ-БА 
сардэчна запрашае на 

Дыскусійны клуб АБ-Бы 

ЗАПРАШЭННЕ

«Пагаворым пра тое, як 
беларускі джаз нарадзіўся 

ў... Беластоку.» 

Госцем будзе музыка, паэт 
і журналіст з Менска 

Віктар Сямашка. 

09.05.2019 (чацвер) 18.00 
Склеп з культурай Аб’яднання 

АБ-БА 
вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

Май скія свят ка ван ні
Чыс ло 1 мая за пі са нае ў ка лен да ры як 

Між на род ны дзень пра цы. Дзяр жаў ным 
свя там і воль ным днём ад пра цы Пер ша-
май лі чыц ца з 1950 го да. Даў ней свят ка ван-
ні Дня пра цы шум на ад зна ча лі ся ва ўсёй 
кра і не, асаб лі ва на прад пры ем ствах. Ар га-
ні за ва лі ся Пер ша май скія шэс ці. Та га час-
ная ўла да за стаў ля ла пра цоў ны на род да 
ўдзе лу ў шэс цях. За ба ра ня ла і на ват па гра-
жа ла штра фам тым ся ля нам, якія збі ра лі ся 
пра ца ваць у по лі. А ра бо чыя на прад пры ем-
ствах пры ма лі аба вя за цель ствы ў го нар 
Між на род на га свя та пра цы. Да іні цы я ты-
вы ра бо чых пад к лю ча ла ся мо ладзь. Па мя-
таю, на пры клад, што наш ку заў скі гур ток 12 
кра са ві ка 1959 го да ўдзель ні чаў у па сад цы 
ле су. За тры га дзі ны па са джа на бы ло 2500 
са джан цаў сас ны ў ка рысць Кляш чэ леў-
ска га ляс ні цтва. Ап ра ча та го кож ны член 
аба вя заў ся па са дзіць два дрэў цы ў сва ім 
ага ро дзе і зра біць пад пі ску на «Ні ву». Ма-
стац кі гур ток пад рых та ваў бе ла ру скую па-
ста ноў ку Аляк сан д ра Чу жы ні на «Пя рэ стая 
кра су ля». А паз ней, ка лі я пра ца ваў на чы-
гу нач най стан цыі ў Ча ром се, удзель ні чаў 
у пер ша май скіх шэс цях, якія кан ча лі ся ка-
ля на сы чаль ні. За тым у су сед нім сас ня ку 
на ўлон ні на ту ры па чы на лі ся свят ка ван ні 
чы гу нач ні каў у сяб роў скай кам па ніі. Пі вам 
і за ку скай, ра зу ме ец ца, за бяс печ ваў Кляш-
чэ леў скі ГС. А на пля цоў цы по бач до ма 
куль ту ры «Ка ле яж» на ад вя чор ку па чы на лі-
ся на род ныя тан цы да поз няй но чы.

За раз усё ад мя ні ла ся. Сё ле та 1 мая свят-
ка ваў я ў па ла це № 11 Рэ а бі лі та цый на га 
ад дзя лен ня Гай наў скай баль ні цы. У Гай наў-
цы ца ры ла ці шы ня. Толь кі мя нуш ка «чыр-
во ная» за ста ла ся пры Гай наў цы, дзя ку ю-
чы Ба ры су Ні кі цю ку — аў та ру вы да дзе най 
у 1958 го дзе кніж кі «Czer wo na Haj nów ka». 
2 мая ад зна ча ец ца Свя та сця га, а 3 мая — 
дзень Кан сты ту цыі. Гэ та чар го вы воль ны 
дзень ад пра цы, які ў «чыр во най» Гай наў цы 
ад зна чаў ся «з вя лі кай пом пай». Гі сто рыя 
з хо дам ча су мя ня ец ца, а мы, на род, пас пя-
ва ем з яго ду хам.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Еха лі і па е ха лі
Пас ля зі мы на не ка то рых на шых гра вій-

ках і ас фаль та вых да ро гах па вя лі чы ла ся 
коль касць уха бін. Гэ так ёсць, між ін шым, 
на ва я вод скай да ро зе № 687 з Юш ка ва га 
Гру да праз Бан да ры ў На раў ку і да лей у На-
ва са ды. 3 кра са ві ка гэ та га го да гмін ны рад-
ны з Но ва га Ляў ко ва і войт На раў чан скай 
гмі ны выс ла лі пісь мо ў Пад ляш скае праў-
лен не ва я вод скіх да рог, у якім пра сі лі зра-
біць ра монт ма ста вой на ад рэз ку ва я вод-
скай да ро гі ад мо ста на Баб роў цы ў Но вым 
Ляў ко ве да чы гу нач на га пе ра ез да ў вёс цы 
Плян та. Час ідзе і ня ма ні я ка га зру ху.

Са ма ход да рож най служ бы ехаў це раз 
Но вае Ляў ко ва ў Плян ту і да лей 25 кра са-
ві ка г. г. Ён цяг нуў за са бой поў ную пры-
чэп ку з г.зв. бі ту міч най ма сай у мя шоч-
ках, але ўха бін у ма ста вой у Плян це ніх то 
не „ла таў”. Вар та да даць, што па го да ў той 
дзень з са май ра ні цы бы ла со неч ная і ас-
фаль та вае па лат но бы ло су хое. Да рож-
ныя ра бо чыя зра бі лі са бе вес на вую пра-
гул ку? (яц)

Люб лю я па да рож жы. Але ж не 
та кія, дзе я за ся ля ю ся ў га тэ лі, 
ем у рэ ста ра нах ад чы не ных толь
кі пад ту ры стаў ці гля джу са мыя 

па пу ляр ныя, апі са ныя ў ту ры стыч ных да
вед ні ках аб’ ек ты. І не толь кі та му, што мне 
про ста не ха пі ла б на гэ та гро шай. Я ўсё ж 
та кі люб лю ў ін шай кра і не ад чу ваць ся бе 
мяс цо вай, так як ка рэн нае на сель ні цтва. 
Та му ка лі я ў па да рож жы, заў сё ды ста ра
ю ся па спра ба ваць мяс цо вую кух ню. І на
ват ка лі я за мя жой амаль год, мне рэд ка 
зда ра ец ца су ма ваць па род ных стра вах 
— у кож най кра і не столь кі смач ных хар чоў, 
якіх вар та па каш та ваць!

Але ка лі я чую пра рэ ста ран з род най 
кух няй на ін шым кан ты нен це, мне ці ка ва 
па ба чыць і пра ве рыць ці яна так як род ная 
сма куе ты ся чы кі ла мет раў ад ха ты. Так 
у мі ну лым го дзе я змаг ла па спра ба ваць 
ва рэ ні кі ў ба ры „Bab ci Kuch nia” ў ста лі цы 
Фі лі пі наў, Ма ні ле. Ця пер я ў ін шай азі яц кай 
кра і не — Япо ніі. І ка лі два ме ся цы та му 
на зад я па чу ла ад мяс цо вай сяб роў кі пра 
рэ ста ран „Мінск”, я ве да ла, што мне про ста 
трэ ба ту ды зай с ці.

Рэ ста ран „Мінск” зна хо дзіц ца ў ад ным 
з са мых да ра гіх ра ё наў То кіо — Ра пон гі, 
та му мне тое мес ца не зу сім па да ро зе 
і кры ху ча су прай ш ло, па куль я вы ра шы ла 
ў ім па вя чэ раць. Ра ней пра ве ры ла іх нюю 
ін тэр нэтста рон ку і ме ню, якое да ступ нае 
на трох мо вах — ан г лій скай, ру с скай ды 
япон скай. Бе ла ру скай, на жаль, ня ма. Ка лі 
я па ба чы ла ў ме ню мае лю бі мыя дра ні кі, 
на на ступ ны дзень я бы ла ўжо да моў ле на 
з мяс цо вым сяб рам, што пас ля пра цы пой
дзем і пра ве рым, як сма куе бе ла ру ская кух
ня ў цэн т ры То кіо.

Ужо ка лі я ўвай ш ла ў рэ ста ран, мне ста
ла дзіў на. Уся рэ дзі не ўсё на гад ва ла па мяш
кан ні, якія я ве да ла з эк скур сій па Бе ла ру сі. 
І та ды па чу ла зна ё мае „Ita da ki ma su”, якім 
ва ўсіх кра мах ці рэ ста ра нах пер са нал ві
тае гас цей. Афі цы ян тыбе ла ру сы га ва ры лі 
з гас ця мі на япон скай мо ве, а між са бой, 
на жаль, на ру с скай. Гас цей бы ло мно га 
і амаль усе мяс цо выя. Ка лі я ча ка ла сяб ра, 
жан чы на ста рэй ша га ўзро сту пра па на ва ла 
мне па спра ба ваць боршч, які вель мі ёй пас
ма ка ваў. Яна, зда ец ца, не ве да ла, коль кі 
бар ш чоў у сва ім жыц ці я ўжо пас п ра ба ва
ла.

Ка лі роў на ў дзе вят нац цаць (япон цы 
амаль ні ко лі не спаз ня юц ца) прый шоў мой 
ся бар, мы пак лі ка лі афі цы ян т ку і з вя лі ка га 
ме ню вы бра лі лю бі мыя стра вы. Вя до ма, 
я ад ра зу за ка за ла дра ні кі, якія бы лі га лоў
най мэ тай гэ та га ві зі ту. На вя лі кі жаль, 
май му сяб ру 18 га доў, а ў Япо ніі ал ка голь 
даз во ле ны толь кі та ды, ка лі та бе споў ніц
ца двац цаць. Та му і я, у знак са лі дар нас ці, 
абыш ла ся сма кам, гле дзя чы на ба га тае 
ме ню з дрын ка мі, і за ка за ла гар ба ту. Ма
ро жа ная гар ба та каш та ва ла столь кі, што 
шот га рэл кі — 15 зло тых, ха ця ў Япо ніі 
звы чай на гар ба ту пра па ну юць бяс п лат на. 
Мой ся бар так са ма за ка заў гар ба ту ды рэ
ка мен да ва ны ста рэй шай япон кай боршч 
і ва рэ ні кі з мя сам. Я ў да баў ку ўзя ла яш чэ 
ва рэ ні кі з сы рам.

Дзя ку ю чы та му, што ўсе сто лі кі бы лі за
ня тыя, нас па са дзі лі пры ба ры і мы маг лі 
па гля дзець, як ку ха ры рых ту юць на шы 
стра вы. А ку ха ры — япон цы! Я бы ла вель мі 
ра да, што змаг ла гэ та па ба чыць, бо ка лі б 
хтоне будзь мне пра тое ра ска заў, я б яму не 
па ве ры ла. Сма кам ежа са праў ды на гад ва
ла тую, якую я столь кі ра зоў ела на Бе ла ру сі 
ці на род най Бе ла сточ чы не. Толь кі ка лі са
чы лі за пра цай ку ха раўяпон цаў ды па ба чы
лі ра ху нак, я тут жа зра зу ме ла, што мы яш чэ 
ў То кіо. За ўсё за пла ці лі амаль 130 зл., ук лю
ча ю чы па да так, які тут да ліч ва юць ва ўсіх 
кра мах. На шчас це, у Япо ніі ня ма куль ту ры 
ча я вых і хоць тут я з па лёг кай уз дых ну ла, 
што не да вя дзец ца пла ціць яш чэ больш.

Ка лі хтоне будзь пла нуе ку лі нар ную эк
скур сію ў Япо нію, зра зу ме ла, трэ ба па спра
ба ваць вя до мае на ўвесь свет су шы ці вель
мі смач ныя мо рап ра дук ты. Тым не менш, 
ка лі бу дзе це ў То кіо, заг лянь це ў рэ ста ран 
„Мінск” і пас п ра буй це лю бі мую род ную 
кух ню з япон скім тві стам!

Дра ні кі 
па-япон ску

vТэкст і фота Ні ны ВАЎ РА НЮК
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УВАГА
КОНКУРС!
№ 19-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 26 мая 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вый ш лі 12 ма лой цаў, вы-
нес лі 52 со ка лы, вы пус ці-
лі 365 ле бе дзяў.
(Г.., м...., т...., д...)

Адаз на за гад ку № 15: бе ра гі 
(Два бра ты гля дзяць на ся бе і ні ко лі не 

сы хо дзяц ца). У гэ ты раз не бы ло 
пра віль ных ад ка заў.

    Ар кадзь КУ ЛЯ ШОЎ

Я ў лу зе квет кі 
не сар ваў ні вод най
Я ў лу зе квет кі не сар ваў ні вод най,
Ні вод най зор кі з не ба не сха піў,
І, па жа дан ню пры маў кі на род най,
Ні ра зу іх ка хан ню не да рыў.

Хай це шаць во ка квет кі на па лян цы,
Каб мы з та бой гу ля лі ся род іх, –
Яны змар не юць у гра нё най шклян цы,
Як мы без сон ца ся род сцен ня мых;

Да зор да лё ка: шля хам ехаць кон ным –
Не век, не два, а сто вя коў мі не –
Каб іх зда быць, на ка раб лі фа тон ным
Ужо ля цець не да вя дзец ца мне.

Не выт ры мае сэр ца па да рож жа –
Заг лух не без да кор ны мой ма тор,
Што пыл глы таў, вы чых ваў без да рож жа...
Пры мі яго без кве так і без зор!

У ЛЯ ШОЎ

Гэ та быў са мы пры го жы кан цэрт за цэ лы бя гу чы на ву чаль ны 
год! Яш чэ да вы ступ лен ня я спы та ла ў Ко лі і Кан д ра та, ці схо чуць 
праз год вы сту паць у «Пад ляш скім вян ку». Яны, мож на ска заць, 
ужо ка ва лер ка. Па куль хлоп цы за пя рэ чаць, у іх ва чах уба чу спа лох, 
які ска жа больш за ўсе пры го жыя сло вы. Не, гэ та не маг чы ма! Ні ко-
лі не па кі нуць тан цаў. Гэ та пры го да іх жыц ця, за хап лен не...

— У нас та кая ўжо тра ды цыя, — па чаў вя ду чы кан цэрт Змі цер 
Кос цін, у пры ват нас ці та та Кан д ра та, — што спа ты ка ем ся тут з га-
ра дзен скі мі сяб ра мі. Сло ва «тра ды цыя» пра гу ча ла як зак лі нан-
не бу ду чы ні. Ім п рэ зу з га ра дзен ца мі, дру гі раз па лі ку, на ла дзі лі 
най перш для са міх ся бе ў Ака дэ міч ным цэн т ры куль ту ры. У «Га-
ра дзен скіх ка ру на чак» мож на шмат ча му на ву чыц ца. У іх ба га ты 
рэ пер ту ар і фан та стыч ныя аран жы роў кі. Пра цу юць пры Цэн т ры 
пе да га гіч най прак ты кі Га ра дзен ска га ка ле джа ма ста цтваў пад кі-
рун кам На дзеі Сём кі най, Воль гі Плот ні ка вай і Юлі Пу зач. За раз 
пры е ха лі з но вы мі тан ца мі, пес ня мі і кас цю ма мі.

«Пад ляш скі вя нок» ста ран на пад рых та ваў ся і ўра зіў но вай пра-
гра май. У ан сам б лі зай ма ец ца 46 удзель ні каў, якія скла да юць ужо 
дзве гру пы. У час прэ зен та цыі тан ца «Пту шы ны па на дво рак» дэ-
бю та ва ла ча ты рох но вых хлап чу коў: Дам’ ян Га лу боў скі, Клім Ла ты-
шо нак, Габ рысь Ка зыр скі і Мі кол ка Сце па нюк.

Вя до ма, не сцэ не не маг ло абыс ці ся без «Ля во ні хі» і ста рых 
хі тоў як та нец «Юрач ка» з цу доў ны мі са лі ста мі Але сем Здрай-
коў скім, Ка сяй Іва нюк, Ма ры сяй Пя кар скай і Са рай Скаў рон скай. 
На строй вяс но вых і лет ніх па хаў нак лі каў твор «Пах не ча бор» 
пад дэк ла ма цыю Кан д ра та Кос ці на. Яго ра ман тыч на прад ста ві лі 
Ка ся Іва нюк і Ко ля Здрай коў скі. У пра гра му ўвай ш лі дэк ла ма цыі 
Да мі ні кі Лі пай (яна агу чы ла верш Сяр гея Гра хоў ска га «Та бе зай з-
д рос ціць сон ца») і пес ні ў вы ка нан ні Юлі Ба ра вік ды трыо Але ся 
Ха ма ню ка з сяб роў ка мі.

У час ім п рэ зы бы лі наз ва ныя да сяг нен ні «Пад ляш ска га вян-
ка», у тым лі ку ўдзел у ХVI Між на род ным мо ла дзе вым фе сты ва лі 
ў Пры мор ску ў Бал га рыі. Неў за ба ве ча кае іх чар го вы, між на род ны 
вык лік. Наш «Пад ляш скі вя нок» бу дзе прад стаў ляць рэ гі ён на 
сё лет нім фе сты ва лі Ак та ва куль тур. Бу дзем усе пе ра жы ваць за 
вас!

Дру гая су стрэ ча з га ра дзен ца мі да зво лі ла па ба чыць вя лі кі пра-
грэс «Пад ляш ска га вян ка». Год та му на шы сяб ры яш чэ тры ма-
лі ся збо ку. А за раз яны вы сту пі лі як пар т нё ры і на ват пе ра бі лі 
ў пес нях зна ка мі тых гас цей. За гэ тым усім ста іць вя лі кая пра ца 
і та лент ма стац кай кі раў ні цы Ак са ны Прус і цэ ла га аб’ яд нан ня 
АБ-БА.

Мі ра слаў Здрай коў кі, які 
з тра пят кім сэр цам на зі раў за 
вы ступ лен ня мі сы ноў, пас ля 
пры знаў ся:

— Я то шка дую, што не 
школь нік, а то тан цаваў бы ў гэ-
тым ан сам б лі!

Ган на Кан д ра цюк
Фо та: Ярас лаў Прус

Âÿñ íî âû êàí öýðò ó Áå ëà ñòî êó
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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 № 15-2019: 
Спорт, ты, ар, Пі, на, смеш ны, Ас, вяс на, пят ні-

ца, тая, гол, ня мы, Ян, кар шун. Са лат, прас, яг ня, 
свят ляк, мя та, пес ня, ліш ні, на цыя, тры, рыс.

Уз на га ро ды, за піс ны кніж кі, вый г ра лі Дам’-
ян Кар ні люк з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, 
Дар’я Нес ця рук, Пат ры цыя Ня він ская, На-
тал ля Ко сік, Ма тэ вуш Крот з Ор лі, Пятрук 
Сенчыкоўскі, Каміль Мартонік, Патрыцыя 
Каранкевіч з Залук. Він шу ем!

Наш ста ра жыт ны лес — най-
боль шы скарб бе ла ру саў! Ён 

рас па ло жа ны па абод вух ба ках мя-
жы і лі чыц ца на цы я наль ным пар-
кам. У Бе ла ру сі пяць на цы я наль-
ных пар каў, з якіх са мы буй ны 
— Бе ла веж ская пуш ча. У пуш чы 
ра стуць 900 ві даў рас лін, у тым лі-
ку рэд кіх і зні ка ю чых. Парк вя до-
мы сва і мі ста ра жыт ны мі ду ба мі, 
уз рост якіх пе ра ся гае 500 га доў.

Бе ла веж ская пуш ча за не се на 
ў спі сак су свет най спад чы ны 
ЮНЕ СКА і з’яў ля ец ца мес цам пра-
жы ван ня зуб ра, са ма га буй на га 
прад стаў ні ка еў ра пей скай фаў ны.

Па бе ла ру скім ба ку пуш чы зна-
хо дзіц ца вё ска Ві ску лі, дзе ў 1950-
я га ды быў па бу да ва ны па лац, які 
слу жыў рэ зі дэн цы яй кі раў ні коў 
СССР. У 1991 го дзе там бы ло пад пі-
са на «Бе ла веж скае па гад нен не», 
якое спы ні ла іс на ван не СССР і да-
ло па ча так уз нік нен ню не за леж-
най Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Ук ра і ны, 
Мал до вы ды ін шых кра і н.

На поль скім ба ку пуш чы шмат 
кур га ноў. Тут ад ста год дзяў пра-
жы ва юць бе ла ру сы. На ша ду хоў-
ная і ма тэ ры яль ная куль ту ра 
звя за на са ста ра жыт ным ле сам 
і яна спры яе раз віц цю элі тар на га 
эка ту рыз му. Гэ та вя лі кі шанц для 
раз віц ця на ша га гра мад ства.

(з-ка)

Бе ла веж ская                      пуш ча 

(Бе ла ру ская на род ная ле ген да)

Ка лісь жы ла на све це ба га-
тая кня гі ня, у якой бы ла дач-
ка-пры га жу ня. Ча мусь ці ўзду-
ма ла ся кня гі ня вы даць сваю 
дач ку за ней ка га ста ро га. Доў-
га пра ці ві ла ся дач ка во лі ма ці: 
ма лі ла, зак лі на ла ўсім све там 
не ад да ваць яе за ня лю ба га, 
але ні якія прось бы не схі лі лі 
кня гі ні да ін ша га ра шэн ня.

На рэш це на зна чы лі і дзень 
шлю бу.

На стаў той дзень, саб ра лі ся 
гос ці, з’я віў ся жа ніх. Гля дзіць 
кня гі ня — ня ма ма ла дой. Па-
ча ла яе шу каць па па ко ях, на 
га рыш чы, у пад ва лах. На рэш-
це пай ш ла ў сад. Там уба чы ла 
дзяў чы ну, якая пры се ла пад 
ві шань кай і жа лас на пла ка ла.

— Дык ха вай ся на заў сё ды! 
— прак ля ла ў злос ці яе ма ці.

У той мо мант кня зёў на ста-
ла птуш кай і за га ла сі ла: ку-
ку! ку-ку!

(гак) 

Ад куль 
зя зю ля

— РАЗ МА ЛЮЙ ЦЕ!



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 12.05.2019              № 1912.05.2019              № 19

Бе ла ру скі ка лек тыў да школь ні
каў «Ка леб ка» Дзі ця ча га сад ка 
№ 1 у Гай наў цы ро біць стаў ку 
на прэ зен та цыю бе ла ру скай 

куль ту ры і вяр тан не да тра ды цыі. Дзет
кі з гэ та га ка лек ты ву ня даў на зда бы лі 
ўзна га ро ду Гранпры Кон кур су тэ ат раль
ных ка лек ты ваў на бе ла ру скай мо ве. 
За ня лі так са ма пры за выя мес цы ў дэ
кла ма тар скім кон кур се «Род нае сло ва». 
Ак тыў на пра во дзяць час, рых ту ю чы ся да 
вы сту паў з рэ пер ту а рам, які аба пі ра ец ца 
не пас рэд на на на шы бе ла ру скія аб ра ды 
і тра ды цыі. Пе рад пуб лі кай у Гай наў скім 
бел му зеі і ў Гмін ным ася род ку куль ту ры 
ў Ду бі чахЦар коў ных во сен ню мі ну ла га го
да прэ зен та ва лі ба га ты аб рад «Вя чор кі», 
які аба пі ра ец ца на вя ско выя тра ды цыі 
Гай наў ш чы ны. Пе рад Вя лі кад нем тра ды
цый на раз ма лёў ва лі яй кі і зна ё мі лі ся з ве
лі код ны мі аб ра да мі. Ву чы лі ся вы кон ваць 
бус ла выя ла пы і зна ё мі лі ся з вес на вы мі 
аб ра да мі. Ра ней раз ву чы лі і прэ зен та ва лі 
аб рад «Мас ле ні ца». Баць кі да школь ні каў 
пад рых та ва лі на кон курс стра вы ха рак
тэр ныя да мас ле ніч на га пе ры я ду.

У ка лек ты ве да школь ні каў «Ка леб ка» 
зай ма ец ца со рак дзе так. Ву чац ца яны 
бе ла ру скай мо ве, куль ту ры і на шым тра
ды цы ям у дзвюх гру пах. Ста рэй шы мі 
даш коль ні ка мі зай ма юц ца на стаў ні цы 
Мі рас ла ва Ні кан чук, Ала Суп рун і Воль-
га Ві люк, а ма лод шы мі апя ку ец ца на
стаў ні ца Эва Шы ман ская.

— Ка лек тыў «Ка леб ка» гэ та гор дасць 
на ша га прад ш кол ля. Я вель мі ра да, што 
«Ка леб ка» зда бы ла Гранпры Кон кур су 
тэ ат раль ных ка лек ты ваў. На шы дзет кі 
да бі лі ся пос пе хаў так са ма ў кон кур се 
«Род нае сло ва». «Ка леб ка» прэ зен туе пуб
лі цы бе ла ру скія прад стаў лен ні і аб ра ды 
ў роз ных мес цах. Я пад вя лі кім ура жан
нем пра цы, якую з дзет ка мі вы кон ва юць 
на шы на стаў ні цы, — ска за ла ды рэк тар 
сад ка № 1 у Гай наў цы Іа ан на Ру шук.

Пе рад Вя лі кад нем у Гмін най пуб ліч
най біб лі я тэ цы ў Нар ве прай ш лі май
старкла сы па ма ля ван ні яек з пры мя
нен нем даў ніх узо раў, якія за ха ва лі ся 
ў мяс цо вай тра ды цыі. Пры ня лі ў іх удзел 
чле ны ка лек ты ву «Ка леб ка», іх баць кі 
і на стаў ні цы.

— У Нар ваў скай біб лі я тэ цы мы раз ма
лёў ва лі яй кі ў ад па вед нас ці з даў ні мі тра
ды цы я мі. Дзет кі і баць кі вы кон ва лі пры го
жыя аз даб лен ні. З да па мо гай па лач кі і шпі
леч кі ма ля ва лі га ра чым во скам на яй ках 
кры жы кі, кве тач кі, елач кі і ін шыя ўзо ры. 
Кож нае раз ма ля ва нае яй ка бы ло ары гі
наль ным і не паў тор ным. Аб са стаў лен ні 
даў ніх узо раў і ства рэн ні цэ лас ных кам па
зі цый на яй ках вы ра ша лі дзет кі і баць кі. 
Яй кі тра пі лі на свя точ ныя ста лы, — рас па
вя ла на стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук.

Дзет кі і баць кі зна ё мі лі ся так са ма 
з рэ цэп там і спо са бам пад рых тоў кі бус
ла вых лап.

— Бу сел — сім вал шчас ця. Вяр тан не 
бус ла ў сваё гняз до вяс ною аба зна ча ла 
даб ра быт. На шы прод кі вып ра ца ва лі тра
ды цыю ві тан ня бус лоў і за ах воч ван ня іх 
па ся ліц ца ў сва ёй вёс цы. Та му на пя рэ дад ні 
свят ка ван ня Даб ра веш чан ня Прас вя той 
Ба га ро дзі цы пяк лі бус ла выя ла пы і з імі 
дзет кі ві та лі пры ля цеў шых з цёп лых кра ін 
бус лоў, а пас ля елі гэ тыя ла пы. Бус лоў ві та
лі ў дзень Даб ра веш чан ня сло ва мі: «Бу сел, 
тут твая ла па, тут твая ха та», — ска за ла 
на стаў ні ца Мі рас ла ва Ні кан чук сва ім даш
коль ні кам у час май старкла саў. — Са мае 
важ нае бы ло зна ём ства з на шы мі тра ды
цы я мі. Здаў на пе ра да ва лі ся яны з па ка лен

ня ў па ка лен не, а ця пер ім па гра жае знік
нен не. Мы апош нім ча сам мно га ўва гі ад во
дзім як раз вяр тан ню да бе ла ру скіх аб ра даў 
і тра ды цый. Мы з Алай Суп рун па бы ва лі 
ця пер на двух май старкла сах, дзе ву чы лі
ся як най больш ус п ры маль на і ці ка ва для 
дзе так зна ё міць іх з на шы мі тра ды цы я мі, 
якія апош нім ча сам ста лі зні каць. Мы моц
на ўдзяч ныя ды рэк тар Гмін най пуб ліч най 
біб лі я тэ кі ў Нар ве Ан не Ан д ра юкСа віц кай 
за пра па но ву ар га ні за цыі з удзе лам на шых 
дзе так такіх ці ка вых май старкла саў. Мы 
так са ма ўдзяч ны баць кам, якія ўклю ча
юц ца ў дзей насць ка лек ты ву і мно га нам 
да па ма га юць. Пе рад Вя лі кад нем май стар
кла сы ўвя лі нас у свя точ ны на строй.

Дзет кі з Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы, 
якія на ле жаць да «Ка леб кі», ву чац ца бе ла
ру скай лі та ра тур най мо ве і рых ту юц ца вы
сту паць так са ма на мяс цо вых га вор ках. 
Ап ра ча зна ём ства з тра ды цы я мі, ву чац ца 
так са ма су час най бе ла ру скай куль ту ры. 
Рэ гу ляр на пры ма юць удзел у дэ кла ма тар
скім кон кур се «Род нае сло ва». Сё ле та на 
ра ён ным эта пе кон кур су ў Гай наў цы Ана
ста сія Фран коў ская і Якуб Бі рыл ка за ня лі 
пер шыя мес цы, Юлія Ра ма нюк — дру гое, 
а Пат рык Зуб рыц кі — трэ цяе. Пад час цэн т
раль ных спа бор ні цтваў у Бель скуПад ляш
скім дзет кі з Прад ш кол ля № 1 так са ма 
вы сту пі лі па спя хо ва.

— У кан цы са ка ві ка на шы дзет кі да бі
лі ся вя лі ка га пос пе ху пад час Кон кур су 
тэ ат раль ных ка лек ты ваў у Бе ла сто ку, 
ар га ні за ва на га Бе ла ру скім гра мад ска
куль тур ным та ва ры ствам. Вы сту пі лі 
мы на бе ла ру скай мо ве з му зыч ным 
спек так лем на ас но ве на род най каз кі 
«Рэп ка». Усе на шы дзет кі зап рэ зен та ва
лі ся зай маль на, моц на за ці ка ві лі пуб лі
ку і ат ры ма лі га ра чыя ап ла дыс мен ты. 
Уме лас ці на шых да школь ні каў, ба га тае 
сцэ ніч нае афар м лен не і ці ка вы вы ступ 
з па ста ноў кай «Рэп ка» вель мі вы со ка 
аца ні ла жу ры кон кур су і ка лек тыў «Ка
леб ка» ат ры маў Гранпры кон кур су. 
Мы ра ды так са ма пос пе хам на шых да
школь ні каў у дэ кла ма тар скім кон кур се 
«Род нае сло ва». Вы сту па ю чы на сцэ не 
дзет кі ву чац ца ад ва гі і раз гор т ва юць 
у са бе ма стац кія здоль нас ці і ўме лас ці, 
— па ін фар ма ва лі на стаў ні цы Мі рас ла ва 
Ні кан чук, Ала Суп рун, Воль га Ві люк і Эва 
Шы ман ская.

Воль га Ві люк ад каз ная ў прад ш кол лі 
перш за ўсё за ву чо бу бе ла ру скім на род
ным тан цам. Ды рэк тар прад ш кол ля Іа
ан на Ру шук удак лад ні ла, што спа да ры ня 
Воль га моц на ан га жу ец ца, да па ма га ю чы 
на стаў ні цам пад рых та ваць да школь ні
каў з «Ка леб кі» да вы сту паў з па ста ноў
ка мі, пес ня мі і ба га ты мі аб ра да мі.

У па чат ку са ка ві ка гэ та га го да апе ку ны 
ка лек ты ву «Ка леб ка» на ла дзі лі ў сва ім 
сад ку аб рад «Мас ле ні цы» і за ад но пад вя лі 
вы ні кі дру го га вы пу ску ку лі нар на га кон кур
су «Тра ды цый ная за пус ная стра ва».

— Пад час «Мас ле ні цы» ад бы ла ся прэ
зен та цыя за пус ных страў, якіх ка лісь ці 
ва ры лі ў мас ле ніч ны ты дзень. У кон кур се 
пры ня лі ўдзел 35 ся мей стваў, якія пад рых
та ва лі аж но 45 страў, ха рак тэр ных для 
на ша га рэ гі ё на. Пе ра мож ца мі ста лі ся мей
ствы Ха ры та ню коў, Фір саў і Ка ра сёў, а ўсе 
астат нія ат ры ма лі вы лу чэн ні. На шы дзет кі 
па ка за лі гуль ні, пры мер ка ва ныя да мас ле
ніч на га за пус на га тыд ня і на род ныя тан цы 
пад гу кі акар дэ о на. Пе рад даш коль ні ка мі 
і баць ка мі на род ныя бе ла ру скія тан цы 
зап рэ зен та ваў тан ца валь ны ка лек тыў Гай
наў ска га бел лі цэя, якім так са ма апя ку ец ца 
Воль га Ві люк. У кан цы спат кан ня ад бы ло
ся су поль нае спа жы ван не пад рых та ва ных 
на кон курс страў, якія бы лі не толь кі смач
ныя, але і пры го жыя, — ра ска за лі на стаў ні
цыапя кун кі ка лек ты ву «Ка леб ка».

— На шы дзет кі ра ней спа ты ка лі ся ў Гай
наў скім бел му зеі з жур на ліст кай і пісь мен ні
цай Мі рай Лук шай. Да ве да лі ся та ды як уз ні
кае верш і ча му ад ны вер шы кі сум ныя, а ін
шыя вя сё лыя. Зап рэ зен та ва лі так са ма для 
пісь мен ні цы ка рот кую ма стац кую част ку. 
У час апош ніх Ма стац кіх су стрэч школь ні
каў у Гай наў скім бел му зеі на ша ма лод шая 
гру па «Ка леб кі» вы сту пі ла з прад стаў лен
нем пра во сень, па каз ва ю чы, што гас па ды
ні ра бі лі ў мі ну лым з фрук таў і ага род ні ны. 
Ста рэй шая гру па на шых да школь ні каў 
па ка за ла аб рад «Вя чор кі», спя ва лі, дэк
ла ма ва лі вер шы кі, пры маў кі і тан ца ва лі. 
У прад стаў лен ні «Вя чор кі» вы ка ры ста лі мы 
рэк ві зі ты, якія пры вез лі з вё сак. З гэ тым 
аб ра дам мы вы сту пі лі так са ма ў Гмін ным 
ася род ку куль ту ры ў Ду бі чахЦар коў ных 
у час ме ра пры ем ства «Бе ла ру скі аб рад на 
сцэ не», — па ін фар ма ва лі на стаў ні цы.

— Ап ра ча ву чо бы з дзет ка мі бе ла ру
скай мо ве і куль ту ры ў нас ёсць за нят кі 
пад час пад рых то вак да вы сту паў ка лек
ты ву «Ка леб ка». На та кіх за нят ках ву чым, 
між ін шым, дэк ла ма ваць вер шы кі і спя
ваць бе ла ру скія пес ні. Так пры дум ва ем 
за нят кі, каб за ці ка віць дзе так на шай пра
па но вай, — ска за ла Мі рас ла ва Ні кан чук.

Фота з архіва Прадшколля № 1

«Ка леб ка» 
дзей ні чае ак тыў на і па спя хо ва 

vТэкст Аляк сея МА РО ЗА

n Злева: Ала Суп рун і Мі рас ла ва Ні кан чук n Дзет кі з ка лек ты ву «Ка леб ка» на дэ кла ма тар скім кон кур се «Род нае сло ва»
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Згад ва ла ся ў гэ тым мес-
цы пра двух па вяр хо вы 
чы гу нач ны вак зал у Цю-
ры ху. Да рэ чы, шмат што 
ў Швей ца рыі сха ва на пад 
зям лёю. Ка лі гля нуць на 
шчыль на за бу да ва ныя 
ву лі цы швей цар скіх га ра-
доў, не кі нец ца ў во чы, 
што не ка то рыя бу дын кі 
пе ра бу да ва ныя, а пад імі 
зна хо дзяц ца шма тэ таж-
ныя аў та ма біль ныя ста-
ян кі. Да рэ чы, і аў та ма бі лі 
шмат сва іх па ез дак па 
аль пій скай кра і не пра-
во дзяць на аў та ба нах 
у ту нэ лях. Для прык ла ду, 
амаль пя тая част ка аў та-
ба на з Цю ры ха ў Лю цэрн 
пра хо дзіць пад ту нэ ля мі.

Лю цэрн гэ та ад мет ны го рад. У 1857 
го дзе Леў Тал стой пі саў: „Учо ра 

ве ча рам я пры е хаў у Лю цэрн і зат ры
маў ся ў най леп шай мяс цо вай гас ці ні цы, 
Швей цэр го фе. (...) Ка лі я ўвай шоў на верх 
у свой па кой і ад чы ніў ак но на во зе ра, 
кра са гэ тай ва ды, гэ тых гор і гэ та га не ба 
ў пер шае ім г нен не лі та раль на ас ля пі ла 
і ска ла ну ла мя не. Я ад чуў унут ра ны нес
па кой і пат рэ бу якне будзь вы ка заць лі
шак не ча га рап там пе ра поў ніў ша га маю 
ду шу. Мне за ха це ла ся ў гэ ты мо мант 
ка гоне будзь аб няць, аб няць моц на, за ка
зы таць, уш чып нуць яго, уво гу ле зра біць 
з ім і з са бою неш та не звы чай нае. (...) 
Бла кіт нае, як га ру чая се ра во зе ра, з кроп
ка мі ло дак і іх зні ка ю чы мі сля да мі, не ру
хо ма, глад ка, быц цам вы пук ла рас с ці ла
ла ся пе рад вок на мі між раз на род ны мі 
зя лё ны мі бе ра га мі, уця ка ла на пе рад, пра
ці ска ю чы ся па між дву ма аг ра мад ны мі 
вы ем ка мі і, цям не ю чы, упі ра ла ся і нік ла 
ў наг ру ваш ча ных на ся бе да лі нах, гор
ках, хмар ках і льдзі нах. (...) Ні на во зе ры, 
ні на го рах, ні на не бе ні вод най су цэль
най лі ніі, ні вод на га су цэль на га ко ле ру, 
ні вод най су цэль най хві лі ны, усю ды рух, 
не сі мет рыч насць, кап рыз насць, бя скон
цая су месь і раз на род насць це няў і лі ній, 
і ва ўсім спа кой, мяк касць, адзін ства і не
аб ход насць пры го жа га”.

Во зе ра, якое так за ха пі ла слаў на га 
пісь мен ні ка, на зы ва ец ца Во зе рам 

Ча ты рох Кан то наў; у Лю цэр не ўлі ва ец ца 
ў яго ра ка Рэйс. Вось над гэ тым вус цем 
і рас па ло жа на гас ці ні ца Швей цэр гоф. 
Спы ня лі ся ў ёй роз ныя зна ка мі тас ці, не 
толь кі Леў Тал стой, але і ня мец кі кам па
зі тар Ры хард Ваг нер, дац кі пісь мен нік 
Ханс Крыс ці ян Ан дэр сен, бры тан скі па лі
тык Уін стан Чэр чыль і па ну ю чая бры тан
ская ка ра ле ва Лі за ве та ІІ, аме ры кан скі 
пісь мен нік Марк Твен, швей цар скі во е
на чаль нік Ан ры Гі зан. Вар та пры свя ціць 
слоў па ру апош ня му.

Ге не рал Гі зан, які быў га лоў на ка ман ду
ю чым уз б ро е ны мі сі ла мі Швей ца рыі 

ў га ды Дру гой су свет най вай ны, вып ра
ца ваў стра тэ гію аба ро ны кра і ны, якая 
вя до мая пад наз вай „Рэ дут”. Зак лю ча ла
ся яна ў свя до мас ці, што швей цар ская 
ар мія знач на ўсту пае па сі ле вой скам 
маг чы мых аг рэ са раў. Та му бы ла пры ня
та кан цэп цыя аба ро ны не на гра ні цах, 
але ў глы бі ні кра і ны, у гор ных ма сі вах 
Аль паў. У 1940 го дзе гер ман скае ка ман
да ван не ап ра ца ва ла план ва ен на га ўвар
ван ня ў Швей ца рыю пад крып та ні мам 
„Та нен баўм”. Су праць Швей ца рыі бы ло 
згру па ва на 16 ня мец кіх ды ві зій, кож ная 
з якіх ме ла ў тры ра зы больш уз б ра ен ня 
чым уся швей цар ская ар мія. Ге не рал 
Гі зан прад бач ваў ад да чу без бою га лоў
ных гас па дар чых цэн т раў кра і ны, за тое 
аба ро ну і ўзрыў гор ных ту нэ ляў, якія 
спа лу ча лі Гер ма нію з са юз най ёй Іта лі
яй. Гэ та прад вяш ча ла боль шыя тур бо ты 
аг рэ са рам чым мір нае су пра цоў ні цтва 
з аль пій скай кра і най; на пры клад, яны 

за хоў ва лі маг чы масць кан вер та ван ня 
сва ёй ва лю ты ў Швей ца рыі — у ін шых 
кра і нах та кой маг чы мас ці не бы ло. Бы
лі зак лю ча ны швей цар сканя мец кія 
па гад нен ні, дзе швей цар цы пай ш лі на 
не ка то рыя ўступ кі, што да зво лі ла ім 
паз бег нуць фар маль най вай ны. Праў да, 
ня мец кія са ма лё ты пра ба ва лі час ад ча
су ўвар вац ца на швей цар скае не ба, але 
ат рым лі ва лі су ро вы ад пор; у час вай ны 
швей цар скія лёт чы кі і зе ніт чы кі збі лі 
больш за дзе сяць гіт ле раў скіх ма шын...

У Аль пах

Ад ной з га лоў ных сла ву тас цей Лю цэр
на з’яў ля ец ца скуль п ту ра „Ка на ю чы 

леў”. Гэ та пом нік у го нар швей цар скіх гвар
дзей цаў, якія за гі ну лі ахоў ва ю чы фран цуз
ска га ка ра ля Люд ві ка XVI у час рэ ва лю цыі 
кан ца XVIІІ ста год дзя. Ка лі па рыж скі тлум 
10 жніў ня 1792 го да ак ру жыў ка ра леў скі 
па лац Ту іль ры, ма нарх за га даў сва ім ахоў
ні кам здац ца. Тлум на кі нуў ся на гвар дзей
цаў, за браў ім руж жо, за біў іх на мес цы 
ка ля шас ці со так, а чар го выя дзя сят кі тра
пі лі паз ней пад гі лья ці ну. Не ка то рыя ўца ле

лі; ад ным з іх быў гвар дзей скі афі цэр Карл 
Пфю фер, які ў той час быў у вод пу ску. 
Пас ля ён ха дай ні чаў за ме ма ры яль нае ўве
ка ве чан не сва іх та ва ры шаў. Швей цар скія 
скуль п та ры не бы лі ў змо зе вып ра ца ваць 
ад па вед най кан цэп цыі ме ма ры я ла. Та ды 
Пфю фер звяр нуў ся да сла ву та га дац ка га 
скуль п та ра Бер та ля Тор валь д се на. Ма ста
ка за ці ка ві ла пра па но ва і ён пад даў дум ку, 
каб быў гэ та не мёр т вы леў, як ха цеў гэ та
га за дум нік, але леў ка на ю чы. Кан цэп цыя 
бы ла адоб ра на, а яе здзяй с нен нем за няў
ся швей цар скі скуль п тар Лу кас Ахорн. 
У 1821 го дзе, у 29ю га да ві ну тра гіч ных па
дзей, ме ма ры ял быў ура чы ста ад кры ты...

Марк Твен так апі саў ме ма ры ял: 
„Леў ля жыць на зрэ зе не вы со кай 

стро май ска лы, бо ён вы се ча ны ў гор
най па ро дзе. Яго ная фі гу ра аг ром ная 
і пе ра поў не ная ве ліч нас цю. Га ла ву ён 
скла ніў на бок, зла ма нае кап’ё тыр чыць 
з пля ча, ла па ля жыць на лі лі ях Фран цыі, 
аба ра ня ю чы іх. Ві наг рад ныя ло зы зві
са юць са ска лы, ве цер гу ляе ў іх лі стоўі, 
не дзе звер ху б’е кры ні ца і праз ры стыя 
кроп лі сця ка юць у ва да ём пад ска лою, 
а ў не ру хо май гла дзі ва да ё ма, як у люст
ры, гай да ец ца ся род гар ла чы каў ад бі так 
льва. На во кал зя лё ныя дрэ вы і тра ва. 
Гэ та ўтуль ны, спа кой ны ляс ны ву га лок, 
ад хі ле ны ад шу му, спеш кі і збян тэ жа нас
ці. І ўсё гэ та так як быць па він на, бо ж 
іль вы на са мой спра ве ка на юць у па доб
ных мес цах, а не на гра ніт ных п’е дэ ста
лах, уз ве дзе ных у га рад скіх пар ках за 
чы гун ны мі кра та мі шаб лон на га ліц ця. 
Лю цэр н скі леў усю ды ўраж ваў бы, але 
тут ён асаб лі ва да рэ чы”.

Над ба рэ лье фам у ска ле вы се ча ны ла
цін скі над піс „HEL VE TIO RUM FI DEI AC 

VIR TU TI” — „вер нас ці і ад ва зе швей цар
цаў”. Ні жэй — ла цін скія ліч бы 760 і 350, 
якія па ве дам ля юць пра лі кі за бі тых і ўца
ле лых гвар дзей цаў. Ні жэй зна хо дзяц ца 
імё ны двац ца ці шас ці афі цэ раў, якія ад
да лі сваё жыц цё, вы кон ва ю чы свой аба
вя зак і шас нац ца ці тых, якія ўца ле лі.

Да ўся го гэ та га вар та да даць, што 
скуль п ту ры Бер та ля Тор валь д се на 

ма ем і ў Вар ша ве, на Кра каў скім прад
мес ці; гэ та пом ні кі Мі ка лаю Ка пер ні ку 
і Юза фу Па ня тоў ска му. Яш чэ ад на ці ка
він ка да лю цэр н ска га ме ма ры я ла: ка лі 
Тор валь д сен вы ка наў амаль усю ра бо ту, 
яму па ве да мі лі, што пла та за яго тва рэн
не бу дзе знач на мен шая ад да га вор най. 
Ма стак ус пеў яш чэ вы я віць свае ад но сі
ны да не сум лен ных чы ноў ні каў: аб рыс 
ні шы, у якой ля жыць леў, яў на на гад вае 
кон тур свін ні...

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

n Во зе ра Ча ты рох Кан то наў

n Скуль п ту ра „Ка на ю чы леў”

n Ся рэд ня веч ныя да мы ў Лю цэр не
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Віктара Дзесяціка

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Сту дэн там, як і ўсёй мо ла дзі, улас ці вы 
пра тэст ныя наст роі. Праў да, да бе ла ру
скай мо ла дзі і бе ла ру скіх сту дэн таў та
кое сцвяр джэн не ты чыц ца най мен шым 
чы нам. Бе ла ру скія сту дэн ты ў сва ёй пе ра
важ най боль шас ці — гэ та амор ф ная ма са 
кан фар мі стаў, якіх не над та хва люе жыц
цё бе ла ру скай кра і ны, на ро да, якім не ці
ка ва па лі ты ка і звя за ныя з ёй праб ле мы 
мо вы, гі сто рыі, куль ту ры. Яны на столь кі 
не са ма стой ныя, што з лёг кас цю пад па
рад коў ва юц ца кож на му, на ват бяз г луз
да му ра шэн ню рэк та раўпрыз на чэн цаў, 
якіх не абі рае ака дэ міц кая су поль насць 
та го ці ін ша га вну. Та кое ста но віш ча сту
дэн цтва на сам рэч з’яў ля ец ца пра ця гам 
ста но віш ча боль шас ці бе ла ру ска га гра
мад ства, якое за ўяў ную „чар ку і шквар
ку” ад мо ві ла ся ад мо вы, улас ных пра воў 
і дэ ма кра тыі.

Праў да, усё вы шэй па да дзе нае нель га 
ад нес ці да ста ад сот каў бе ла ру ска га сту
дэн цтва. Бо ёсць і тыя хлоп цы і дзяў ча ты, 
якім ба ліць ду ша за мо ву, гі сто рыю і куль
ту ру свай го на ро да, якім не а бы я ка вы іх 
улас ныя пра вы і дэ мак ра тыч ныя каш тоў
нас ці. Гэ тыя ма ла дыя лю дзі ёсць як у ма
ла дзё вых ар га ні за цы ях апа зі цый ных пар
тый, так і ў гра мад скіх аб’ яд нан нях, якія 
не на ле жаць ні я кім пар ты ям. Да та кіх 
мож на ад нес ці За дзі но чан не бе ла ру скіх 
сту дэн таў (ЗБС), сайт яко га мес ціц ца ў ін
тэр нэ це па ад ра се https://zbsu nion.by.

Сайт вы гля дае не як ра дас на, бо на яго 
га лоў най ста рон цы раз меш ча ны фо таз
ды мак з тва ра мі хлоп цаў і дзяў чат, якія 
ўсмі ха юц ца. Не вя до ма, ад нак, ці гэ тыя ма
ла дыя лю дзі ма юць да чы нен не да ЗБС. 
Су дзя чы па гі сто рыі аб’ яд нан ня, вя лі кіх 
пад стаў для ве ся лос ці па куль бра куе. Так, 
уз нік шы нап ры кан цы 80х га доў мі ну ла га 
ста год дзя, ЗБС бы ло афі цый на за рэ гіст

ра ва на на па чат ку дэ ма кра тыч ных 90х 
га доў. Але ўжо ў 2001 го дзе яна фар маль
на зні кае, бо яе паз баў ля юць рэ гіст ра цыі. 
„Да 2001 го да мы ме лі паў нап раў ную рэ
гіст ра цыю як гра ма дзян скае аб’ яд нан не 
„За дзі но чан не бе ла ру скіх сту дэн таў”, але 
бы лі паз баў ле ны яе пас ля не ка то рых кам
па ній па ахо ве пра воў сту дэн таў”, — так 
тлу ма чыц ца тая сі ту а цыя на ста рон цы 
„Пра нас”.

Толь кі ў 2016 го дзе ЗБС за я ві ла аб сва
ім ад ра джэн ні, аб’ яд наў шы сі лы з ак ты
ві ста мі ру ху су праць плат ных пе раз дач 
за лі каў і эк за ме наў у Бел дзяр жу ні вер сі
тэ це, якія пра во дзі лі рэ за нан с ны ў гра
мад стве марш сту дэн таў у снеж ні 2015 
го да. „ЗБС бы ло за рэ гіст ра ва на ў 2016 го
дзе як ас вет ніц кая ўста но ва „Фі ла ма ты”, 
— ад зна ча ец ца на сай це.

Пра ся бе ця пе раш нія ЗБСаў цы па ве
дам ля юць, што яны ма ла дзё вая гра ма
дзян ская ка ман да, якая ба чыць сва і мі 
за да ча мі па вы шэн не якас ці аду ка цыі, 
аба ро ну пра воў і ін та рэ саў сту дэн таў і па
пу ля ры за цыю бе ла ру скай мо вы ў сфе ры 
аду ка цыі і на ву кі.

Ка лі ж па гля дзець па тых на ві нах, якія 
мес цяц ца на сай це, то за раз дзей насць 
ар га ні за цыі не над та ак тыў ная, хоць яе 
сяб ры вы каз ва юц ца па тых ці ін шых ак
ту аль ных праб ле мах. Праў да, да лё ка не 
заў сё ды мож на зра зу мець, да якой да ты 
гэ тыя па ве дам лен ні ад но сяц ца, бо на 
сай це ча мусь ці лі чаць не пат рэб ным ста
віць год у да це.

Аб тым, хто кі руе ар га ні за цы яй, якія 
ў яе струк ту ры ў бе ла ру скіх рэ гі ё нах да ве
дац ца так са ма не маг чы ма, бо ў вір ту аль
ным прад стаў ні цтве ЗБС та кой ін фар ма
цыі ня ма. А з кан так таў — толь кі ад рас 
элек т рон най пош ты.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Бе ла ру скі гра мад скі ак ты віст Вік тар 
Дзе ся цік на ра дзіў ся 7 траў ня 1959 г. 
у Свіс ла чы. Ву чыў ся ў Свіс лац кай шко ле, 
паз ней пра ца ваў у род ным го ра дзе. Вя до
мы як шчы ры, ад да ны бе ла ру скай спра
ве пат ры ёт, лі дар свіс лац кай Гра ма ды 
(БСДГ), сяб ра пра ва а ба рон ча га цэн т ра 
„Вяс на”, адзін з ар га ні за та раў тра ды цый
на га што га до ва га фэ сту Дзень па мя ці 
паў стан цаў 1863 го да. Пяць га доў та му 
свіс лац кая гра мад скасць заз на ла вя ліз
ную стра ту. Вік тар Дзе ся цік рых та ваў чар
го вы фэст, але не да жыў да яго. Цяж кі 
ін сульт пад піль на ваў яго ў 55 год, а ўсім 
зда ва ла ся, што гэ ты энер гіч ны, няў рым
с лі вы ча ла век яш чэ шмат ча го пас пее 
і зро біць для агуль най бе ла ру скай спра
вы і для свай го го ра да. Але вы шэй шыя 
сі лы ні бы та ад мыс ло ва пад га да лі дзень 
ады хо ду гэ та га ча ла ве ка ў леп шы свет 
як раз да чар го ва га Дня па мя ці Ге ро яў.

Вік тар Дзе ся цік быў дбай ным гас па
да ром і ад каз ным баць кам, са праўд ным 
сем’ я ні нам і на дзей ным сяб рам. Ні ко лі 
не шка да ваў свай го ча су, сі лаў і аса бі стых 
срод каў на гра мад скія спра вы, да во дзіў іх 
да кан ца. Ча ла век — аго ле ны нерв, вель
мі вост ра пе ра жы ваў нес п ра вяд лі васць, 
якой так шмат у су час най Бе ла ру сі. На пэў
на і та му яго ар га нізм не выт ры ваў вя лі
кай нап ру гі. Не меў вы шэй шай аду ка цыі, 
але меў вель мі дас ціп ны ро зум, ці ка віў ся 
тэх ніч ны мі на він ка мі, цэ лы час на сіў ся 
з ней кі мі кам п’ ю тар ны мі праг ра ма мі, пра
па ноў ваў іх уста ля ваць ін шым. У яго аса бі
стым акаў н це на фей с бу ку так і за ста ла ся 
за стаў ка „Сва бо ду па літ вяз ням!”.

Вік тар Дзе ся цік з сяб ра мі не ад на ра
зо ва пра во дзіў не толь кі па мят ныя, але 
і пра ва а ба рон чыя ак цыі са лі дар нас ці 
ў сва ім го ра дзе. Быў ак тыў ным і ў па
лі тыч ных кам па ні ях. Фак тыч на з ну ля 
ства рыў у Свіс лац кім ра ё не дзей с ную су
пол ку пар тыі Гра ма да. У 2010 го дзе сам 

ба ла та ваў ся ў дэ пу та ты Гро дзен ска га 
аб лас но га са ве та ад БСДГ, вёў ак тыў ную 
кам па нію ся род жы ха роў. Та ды ў яго пад
трым ку з Мін ска ў Свіс лач пры яз джаў 
стар шы ня пар тыі, бы лы кі раў нік дзяр жа
вы Ста ніс лаў Шуш ке віч.

Вік тар Дзе ся цік быў са праў ды ча ла ве
кам па гра ніч ча, ча ста ез дзіў на Бе ла сточ
чы ну, ма рыў пра хут чэй шыя ўво дзі ны ма
ло га па меж на га ру ху і ўво гу ле лік ві да цыю 
штуч най мя жы па між Бе ла рус сю і Еў ро
пай. Ва зіў у сваю род ную Свіс лач га зе ту 
„Ні ва”, рас паў сюдж ваў тыд нё вік ся род 
свіс лац кіх жы ха роў. Ад ной чы на мыт ні 
ў яго за бра лі част ку нак ла ду „Ні вы”. Ула
ды так са ма штра фа ва лі, цка ва лі яго за 
ак цыі па мя ці, а ён заз вы чай рэз ка і ка тэ га
рыч на, але спра вяд лі ва, ад каз ваў мяс цо
вым чы ноў ні кам і бю рак ра там, суд дзям, 
якія толь кі ха ва лі во чы і маў ча лі. Вель мі 
лю біў сваю род ную Свіс лач, рас п ра цоў
ваў кра яз наў чыя мар ш ру ты, дзя ку ю чы 
най перш яго вы сіл кам у 2012 го дзе быў 
вы да дзе ны кра яз наў чы да вед нік аў тар
ства Мі ка лая Па кут ні ка „Імё ны і гі ста рыч
ныя пом ні кі Свіс лац кай зям лі”. Усю ды, 
дзе мог, Дзе ся цік па пу ля ры за ваў свіс лац
кія мяс ці ны і вы дат ных зем ля коў.

Па ха ва ны Вік тар Дзе ся цік на ста рых 
свіс лац кіх мо гіл ках паб лі зу пра ва слаў
най цар к вы, по бач са сва ім баць кам, на 
абод вух ма гі лах пом ні кі з над пі са мі па
бе ла ру ску. Зу сім не да лё ка і ма гі ла ін ша
га Вік та ра — Ка лі ноў ска га, ідэ о ла га выз
воль на га ру ху, з якой у фэст звы чай на па
чы на ец ца ўша на ван не на шых пат ры ё таў 
дзе вят нац ца та га ста год дзя. Вік тар Дзе
ся цік так са ма вы сту паў за праў ду і ад ра
джэн не на цы я наль най год нас ці. Ві даць, 
гэ та най вы шэй шая мі сія ча ла ве ка на гэ
тым све це — быць і зма гац ца за праў ду. 
Вік тар Дзе ся цік за сваё ня доў гае жыц цё 
та кую мі сію па спеў рэ а лі за ваць.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ар га ні за та рам на род ных фэ стаў 
з’яў ля лі ся Га лоў нае праў лен не 
БГКТ і Гмін ны ася ро дак куль
ту ры. Та кое ме ра пры ем ства 

за па мя та ла ся мне са жніў ня 1996 го да. 
Та га час ным кі раў ні ком ча ром хаў ска га 
ГАК бы ла Та ма ра Кер да ле віч. У ар га ні
за цыі ім п рэ зы да па ма га лі мяс цо вая 
біб лі я тэ кар ка Ма ры ся За бор ская, за тым 
му зыч ны ін ст рук тар Ба ся Ку зуб. Ста я ла 
цу доў нае лет няе над вор’е. Ад поў д ня 
па ча лі збі рац ца на пля цоў цы по бач до
ма куль ту ры «Ка ле яж» удзель ні кі фэ сту 
— спяр ша дзет кі і мо ладзь, пас ля да рос
лыя. Неў за ба ве пля цоў ка за поў ні ла ся 
шмат люд най пуб лі кай. Шмат на ро ду 
зна хо дзі ла ся на тра ту а ры за пар ка нам. 
Ім п рэ за па аб вест ках ме ла па чы нац ца 
ў тры нац цаць га дзін. На га дзі ну ра ней за
ехаў аў то бус з гас ця мі: Янам Сы чэў скім 
і ар ты ста мі. У гэ тай кам па ніі бы лі мне 

доб ра вя до мыя сяб ры па пя ру Мі хась 
Хмя леў скі, Ва сіль Пет ру чук і Ян ка Це лу
шэц кі, якія прэ зен та ва лі свае кніж кі. Ка лі 
я раз маў ляў з ка ле га мі, па ды шоў да нас 
Лё нік Шы ма сюк з Ча ром хіСтан цыі і, 
звяр нуў шы ся да мя не, ска заў: «Ве да еш, 
Ва ло дзя, што ў мя не за па зу хай, — і па ка
заў на ка шу лю. І не ат ры маў шы ад ка зу, 
пры ба віў: — Го луб. Як пач нец ца фэст, 
дык вы пуш чу яго на во лю ў знак мі ру 
і друж бы». Фэст па чаў ся з паў га дзін ным 
спаз нен нем. Элек т ра то ку не ха па ла 
ў пад к лю ча ных на сцэ не ўста ноў ках. Але 
элек т ры кі хут ка спра ві лі ся з за га най. 
Фэст ад крыў войт Мі хал Вруб леў скі, які 
пры ві таў пас лоў Сей ма Сяр гея Пле ву 
і Ста ніс ла ва Ма лі шэў ска га, за тым ар ты
стаў і ўсіх апош ніх. Стар шы ня ГП БГКТ 
Ян Сы чэў скі ў сва ім вы сту пе спас лаў ся 
на ня даў ні юбі лей 40год дзя БГКТ і ра ска
заў аб дзей нас ці Та ва ры ства, а сак ра тар 
ГП БГКТ Ва лян ці на Ла ске віч па зна ёмі ла 
з пра гра май кан цэр та. Ма стац кая част
ка доў жы ла ся больш за дзве з па ло вай 
га дзі ны. Ка лек ты вы змя ня лі ся быц цам 
у ка лей да ско пе: «Ма лан ка» і «Ва сі лёч кі» 
з Бель скаПад ляш ска га, га ра доц кія са
ма дзей ні кі, «Вуль чан кі» з Вуль кіТэ ра хоў
скай, пя вун ні з Ча ром хіВё скі, вар шаў скія 
«Стак ло сы». Ва жа ком му зыч ных на пе
ваў бы ла эст рад ная гру па «АДА» з Бе
ла сто ка. Гле да чам вель мі спа да ба ла ся 
ма стац кая част ка, бо пас ля кож на га ну
ма ра не сці ха лі воп ле скі. Асаб лі вай ава

цы яй пуб лі ка ўзна га ро дзі ла са лі ста з Га
рад ка Юры На лі вай ку. На гэ тым фэст не 
за кон чыў ся. Ар ты сты па да лі ся ў Кляш чэ
лі на зап ла на ва ны кан цэрт. Пас ля вяр ну
лі ся ў Ча ром ху і пра доў жы лі на род ныя 
тан цы пад гу кі эст рад най гру пы. Ча рам
ша не куль тур на і ве се ла пра вя лі воль ны 
час на бе ла ру скім фэс це. Не мен шай за
ці каў ле нас цю ча рам шан ка ры ста лі ся дзі
ця чыя ім п рэ зы. Та кое ме ра пры ем ства 
Гмін ны ася ро дак куль ту ры ар га ні за ваў 
5 чэр ве ня 1999 го да з на го ды Дня дзі ця
ці. Дзі ця чым вы сту пам спа да рож ні ча лі 
ар ты сты бе ла стоц кай «Шаз ды», якія гас
ця ва лі па зап ра шэн ні ды рэк тар Та ма ры 
Кер да ле віч. Дзет кі вы сту па лі ў роз на га 
ві ду гуль нях і за ба вах. Ма ля ва лі фар ба мі 
тва ры і кра і ны све ту, гу ля лі «з ху стай», 
ук ла да лі «сцеж кі з кве так», за тым «фры
зу ры». Смель ча кі па спра ба ва лі цыр ка
вых уме лас цей у ак ра ба тыч ных ну ма рах, 
а ін шыя вы сту па лі з мік ра фо нам пе рад 
пуб лі кай, чы та ю чы вер шы ці спя ва ю чы 
пес ні. Для кож най гуль ні бы ло ад ве дзе
на мес ца ў ку точ ку. Най боль шую за ці каў
ле насць у гуль нях пра яў ля лі дзяў чын кі. 
У шмат лі кай гру пе вы сту пі ла ад но двух 
хлоп цаў. Най боль шай за ці каў ле нас цю 
ка ры ста ла ся ма ля ван не тва ру і ўкла дан
не пры чо скі. А ма ле чы ме лі маг чы масць 
ла са вац ца пап кор нам, цук ро вай ва тай 
і ка ля ро вы мі ша ры ка мі, якія пра да ва лі
ся ў лар ках на пля цоў цы пры ага ро джы. 
А на за кан чэн не фэ сту бы ла ар га ні за ва
на ды ска тэ ка. У гэ ты дзень ар га ні за та ры 
да зво лі лі дзет кам па гу ляць удо валь.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Аб ча ром хаў скай куль ту ры (8) Май скія 
ле ка выя 
зёл кі
У маі па лі і лу гі пе рат ва ры лі ся ў стра

ка тыя, ка ля ро выя ды ва ны. Усю ды квет
кі — і ў зя лё най яр кай тра ве, і на ку стах. 
Па вет ра на сы ча на па хам зё лак. Ця пер 
доб рая па ра збі раць і су шыць ле ка выя 
зёл кі. На іх мож на за ра біць ся кіта кі 
грош. Ка лі збі раць, дык трэ ба ве даць ле
ка выя рас лі ны. Збі ра ем або квет кі, або 
ліс це, або ка рэн не. Не вы ры ва ем усіх 
зё лак у ад ным і тым жа мес цы. Част ку 
іх па кі да ем, каб рас лі га да мі. Зёл кі збі ра
ем у су хія дні ды ка лі ўжо аб сох не ра са. 
Не аб ход на ве даць і спо са бы іх су шэн ня. 
Нель га іх су шыць на сон цы.

За раз Ве ра Лу ка шук на пун к це скуп кі 
зё лак у Прэн тах і Ва лян ці на Бар та шэ віч 
у Ску па ве На раў чан скай гмі ны Гай наў
ска га па ве та куп ля юць перш за ўсё 
су ша нае ліс це аду ван чы ка і пла цяць 
за яго 7 зло тых за кі ла грам, за цвет 
стак рот кі — 40 зло тых, за вель мі ма ла
дзень кую кра пі ву — 8 зло тых, за зел ле 
па ху чай ма рэ ны — 25 зло тых і ка рэн не 
аду ван чы ка — 15 зло тых.

Ка лі збя рэм шмат ле ка вых рас лін, на 
на шым рын ку бу дзе больш зёл ка вых 
ля кар стваў, кас ме ты кі, смач ных сі ро паў 
ды роз ных прып раў для страў. Дык збі
рай ма зёл кі!    (яц)
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12.05 — 18.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Жар у па чуц цях. Пар т нёр-
скія і сяб роў скія ад но сі ны бу дуць пас пя хо-
вы мі. З 15.05. не ан га жуй ся ў дзе ян ні, якія 
ап ра ча сум ніў на га за да валь нен ня не пры ня-
суць ні я ка га пры быт ку. Шы ку ец ца па лы мя ны 
ра ман. Да 14.05. сха дзі да кас ме то ла га. З 16 
(да 20.05.) вар та праг ля нуць хат нія ку точ кі 
— там ча кае ней кая ста рая мэб ля ці рэч, якую 
вар та ад на віць і на ват на ёй за ра біць.
(21.04. — 21.05.) Па ру кам па ней скіх су стрэч. 
На шмат спраў бу дзеш гля дзець праз прыз му 
бы лых па раз. Не дай ся бе заг наць у ка зі ны 
рог! Не зы ходзь з аб ра на га кур су! 17-19.05. 
зро біш сваё і зной дзеш вы хад з кож най сі ту а-
цыі. Лю боў прый дзе пас ля 15.05. 12-15.05. 
мо жаш заб лы тац ца ў ня вы гад ныя ад но сі ны. 
З 16.05. (да 20.05.) па вы шэн не або леп шая 
па са да ча ка юць ця бе ў кан ку рэн цыі. Піль нуй 
свай го жоў це ва га пу зы ра!
(22.05. — 22.06.) 15-17.05. пад піс вай важ-
ныя да мо вы. Ка лі ў па чуц цях за ха ва еш па мяр-
коў насць, паз бег неш рас ча ра ван ня. Мо гуць 
нах лы нуць на ця бе сум ныя ду мы, па чуц цё 
не да хо пу пер с пек тыў, злосць і праз мер нае 
кры ты кан ства. Ды на строй бу дзе пап раў ляц-
ца! Но выя шан цы ў хат ніх спра вах.
(23.06. — 23.07.) Ад 16.05. пры ліў энер-
гіі. Не ры зы куй у дзе ян нях. Пас ля 16.05. 
ад чу еш, што сха цець гэ та змаг чы. Мо жаш 
ско чыць на но вую па са ду, зас на ваць сваю 
фір му. Але ідзі ўпе рад ма лы мі кро ка мі. 17-
19.05. паз ма гай ся за свае пра вы. 15-17.05. 
да маў ляй ся ў док та ра. Да сі па нес ці ся жар с-
цям і не бу дзеш звяр таць ува гу на тое, што аб 
та бе га во раць ін шыя! Ра кі на ро джа ныя пас ля 
17.07. змо гуць пе ра но сіць го ры! 12-16.07. 
прад бач ва юц ца доб рыя вы пад кі. Спра віш ся 
з вып ра ба ван нем лё су. 17-19.05. не бу дзеш 
раз г ру жац ца на ін шых.
(24.07. — 23.08.) 12-16.05. — бу дзеш мець 
больш ве ры ў ся бе, бу дзеш ад к ры та гля-
дзець лю дзям у во чы. 12-15.05. не злоў жы-
вай сва ёй па зі цы яй і ўла дай. 17-19.05. у па-
ры не кра най цяж кіх тэм. Хо чаш па ху дзець 
— зменш пор цыі. 12-16.06. зва жай на лю дзей 
— хтось ці схо ча вы ка ры стаць тваю даб ры ню 
і на іў насць.
(24.08. — 23.09.) Цяж кі час для ра шэн няў. 
Зыч лі васць, якую ака жаш 15-17.05. вер нец ца 
та бе пам но жа ным даб ром. У па чуц цях будзь 
больш не пас рэд ным, не ха вай сва іх ма раў 
і па трэб. Усё зме ніц ца на леп шае. 17-19.05. 
го ра ча ў па чуц цях; кід ком на мэ ту за вер шыш 
важ ны пра ект; зап ла нуй на гэ тыя дні вы сыл ку 
важ ных лі стоў, эк за ме ны, раз мо вы аб пра цы, 
не га цы я цыі — моц ныя ар гу мен ты і ўме ласць 
пе ра кон ван ня га ран ту юць та бе пе ра мо гу.
(24.09. — 23.10.) 12-16.05. мі лая раз мо ва 
з кім сь ці бліз кім па пра віць та бе на строй. Пас-
ля 15.05. больш ча су прыс вя ці сва ёй па ла він-
цы; кан ку рэн цыя ці куе! З 16.05. ад чу еш, што 
ты быц цам у ша пач цы на ро джа ны! Больш ча су 
ад дай на хат нія па рад кі. Шалям з І дэ ка ды ўдас-
ца афор міць важ ную спра ву, так са ма з куп ляй 
ці па бу до вай жыт ла. Пас ля 15.05. уда лыя ка пі-
та лаў к ла дан ні, іг рай на бір жы, у ла та рэю.
(24.10. — 22.11.) 12-16.05. бу дзеш мець вя лі-
кі апе тыт у лю бо ві. Не за леж на ад пе раш код, 
да вя дзеш да кан ца най важ ней шыя пра ек ты. 
Да 13.05. мо жаш спраў на зас на ваць свой 
біз нес. 16-20.05. ака жаш на кім сь ці ма лан ка-
вае ўра жан не. 17-19.05. мо жаш тра піць на 
цу доў ную на го ду і зда быць штось ці эк ст ра. 
Змо жаш ад цяц ца ад ста рых праб лем. 17-
19.05. па ка жаш ду лю та му хто ця бе па ра ніў. 
Пры цяг ваць ця бе бу дуць асо бы ад ця бе зу-
сім ад роз ныя. Энер гія і эн ту зі язм.
(23.11. — 22.12.) Спра вы, за якія возь меш ся, 
за кон чац ца ўда ла. 12-16.05. ча кае ця бе не за-
быў нае ран дэ ву. 12-15.05. уда ла паз ма га еш-
ся са сва ім ба ла га нам і за га на мі, пры му сіш ся-
бе да сі стэ ма тыч нас ці і вый дзеш на про стую. 
Ад чу еш, што ма еш рэ аль ны ўплыў на істот-
ныя спра вы. Пе ра мо жаш кан ку рэн цыю!
(23.12. — 20.01.) Ла ды зо рак вы не суць ця бе 
на са мую вяр шы ню. Твае маг чы мас ці па шы-
рац ца. Да мо віш ся з асо бай мі лай, пры го жай 
і ня бед най. Асо ба, з якой паз на ё міш ся 15-
17.05. спа чат ку здас ца та бе ма ла сім па тыч най, 
але ў бу ду чы ні ака жац ца най леп шым сяб рам 
ці сяб роў кай. 16-20.05. ма еш шанц зда быць 
доб ра плат ную ра бо ту. Асо ба, з якой са пер-
ні ча еш, бу дзе мець кеп скі час 12-16.05., пе ра-
мо жаш яе без праб лем, але іг рай сум лен на.
(21.01. — 19.02.) Да 14.05. бу дуць вык лёў вац-
ца ў тва ёй га ла ве толь кі ге ні яль ныя ідэі! З 16.05. 
— сва бо да вы каз ван ня па чуц цяў, лёг касць на-
ладж ван ня кан так таў. Бу дзеш вель мі па пу ляр-
ным у кам па ніі. Але 17-19.05 ата чэн не мо жа 
та бе пап са ваць нер вы. Прыс вя ціш час на твор-
чыя па сіі, 16-20.05. пе ра ка на еш ся, што з гэ та га 
мож на доб ра жыць! Але не хва лі ся даб ром.
(20.02. — 21.03.) 11-15.05. не па чы най ні чо-
га но ва га, зад бай аб свой ад па чы нак. Па ра-
зу мен не са сва ёй па ла він кай на ла дзіш 17-
19.05. Не слу хай па рад асоб, якія хо чуць ця-
бе зне ах во ціць (іх кло пат па пах вае зай з д рас-
цю). На тва ёй да ро зе мо гуць па я віц ца ры фы, 
ды аб мі неш іх шчас лі ва, асаб лі ва ка лі трап на 
раз г ле дзіш сі ту а цыю. Кі руй ся ін стын к там, ды 
не за бы вай ся на зда ро вы ро зум!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
вы дат ны лёт чык, вір ту оз па вет ра на га бою = 5 _ 13 _;
му жаў брат = 23 _ 24 _ 25 _ 31 _ 35 _ 26 _;
лю ты цар Іу дзеі, ві ноў нік за бі ван ня не маў лят = 38 _ 39 _ 40 _ 41 _;
ста лі ца на Дняп ры = 9 _ 10 _ 12 _ 8 _;
дош ка на нож ках для ся дзен ня = 14 _ 17 _ 18 _ 27 _ 28 _;
нут ра ны тлушч = 6 _ 30 _ 21 _;
ор ган ню ху = 11 _ 7 _ 36 _;
ва ла скі пад пер’ ем пту шак = 34 _ 15 _ 16 _;
дзе сяць у квад ра це = 4 _ 2 _ 3 _;
доў гае і шы ро кае адзен не ста ра жыт ных грэ каў = 1 _ 22 _ 19 _ 20 _ 
37 _;
гар ба та = 29 _ 32 _ 33 _.        (ш)

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
Ад каз на ад га дан ку з 15 ну ма ра
Азот, Ака, ата ва, ге рой, за вал, пі лот, По ці, руль.
Ра шэн не: За ла тое пра ві ла: у ка го зо ла та, той пра віць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Пад ля шскага і Лявону Федаруку з Ры бал.
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Сі цы лія — кра і на как ту саў 
і зда га дак (ч.4)

Су час ная Сі ра ку за пры ві та ла нас 
дзі вос ным кас цё лам, які на па мі
наў згор ну ты ме га па ра сон з бе
то ну. Ма дэр насць, на суп раць 

спа дзя ван ням, за ла зі ла ў кож ную шчы лі
ну. Не па да лёк вак за ла, на скры жа ван ні 
з кру га вым ру хам «пас віў ся» жа лез ны 
конь, быц цам жыў цом да бы ты з кар ці ны 
Пі ка со.

— Ну, так! Усё плы ве, ніш то не аста ец
ца та кім са мым, — ска заў грэ ча скі фі ло
саф Ге рак літ, які бы ваў у ста ра жыт ным 
по лі се Сі ра ку зы.

Усе ўка заль ні кі кі ра ва лі ў гі ста рыч ны 
квар тал Ар ты гія. Сі ра ку зы за сна ва лі грэ кі 
з Ка рын фа ў 733 го дзе да н.э. на ад най
мен ным аст раў ку з бух тай, што амаль 
пры ты каў да вя лі кай выс пы. Ла ка лі за цыя 
спры я ла аба ро не з мо ра і ад к ры ва ла да
ро гу ў глыб Сі цы ліі. Два ста год дзі паз ней, 
ка лі го рад па чаў рас ці і квіт нець, Ар ты гію 
спа лу чы лі з суш шу ка мен най дам бай. 
Слаў ная клад ка слу жыць па сён няш ні 
дзень. І за раз, мы да бі ра лі ся ту ды з ду шой 
у пят ках. У па вет ры пах ла даж джом, але 
мы ве да лі яму ца ну. Змок нуць у Сі ра ку зах 
— ра ман ты ка чы стай ва ды. Тут, ка лі ве
рыць ле ген дам, без ва ды не ра заб рац ца.

* * *
Ува ход у ста ра жыт ны квар тал сця рог 

брон за вы пом нік Ар хі ме да. Ге ні яль ны 
ма тэ ма тык у ску пым хі то не больш чым 
са мо га ся бе на па мі наў ат ле та, які толь кі 
што вый шаў з трэ ні ро вач най за лы. Яго 
нап ру жа ныя мыш цы зі ха це лі сі лай і зу
ха ва тай упэў не нас цю. Гэ ты імідж ні як не 
па ды хо дзіў да ра ней шых уяў лен няў, якія 
за стаў ля лі ду маць пра за мо ра на га ін тэ
лек ту а ласта рэ чу з нес па кой ным по зір
кам. Як ка жа ле ген да, пра ва гід ра ста ты кі 
Ар хі мед пры ду маў пры ма ю чы ван ну. Ён 
пры кме ціў што ней кая сі ла выш тур х вае 
ва ду на па вер х ню і ра зам яго це ла губ ляе 
цяж касць. Гэ та да зво лі ла сфар му ля ваць 
за кон, які ве дае кож ны ву чань: На це ла, 
паг ру жа нае ў вад касць (або ў газ), дзей ні-
чае сі ла, якая выш тур х вае яго, роў ная ва зе 
вы цес не най гэ тым це лам вад кас ці (або 
га зу). Пад уп лы вам ад к рыц ця, ён вы бег 
на ву лі цу без адзе жы і тры ум фаль на за гу
дзеў: Эў ры ка! ЗНАЙ ШОЎ!

Ад к рыц цё па пя рэ дзі лі по шу кі, стрэс, 
бяс сон ні ца. Ты ран Сі ра куз, Гі е рон ІІ, які 
ў пры ват нас ці пры хо дзіў ся сва я ком Ар хі
ме ду, па пра сіў, каб той да па мог вы свет
ліць кла пат лі вую за гад ку. Ён па даз ра ваў 
у мах ляр стве злот ні ка, яко му ра ней да ру
чыў вы ка наць ка ро ну. За да чай Ар хі ме да 
бы ло пра ве рыць ці вя нец зроб ле ны з чы
ста га зо ла та, ці мо жа з се раб ра ў па за ло
це. Пры тым ты ран зра біў заў ва гу, каб не 
паш ко дзіць вян ца.

Дзе ля гэ та га ма тэ ма тык прыд баў 
дзве груд кі, ва гой роў най ка ро не — ад ну 
з зо ла та, дру гую з се раб ра. Да лей на поў
ніў ва дой па су дзі ну і кі нуў уся рэ дзі ну 
се раб ро, а пас ля зо ла та. За кож ным ра
зам ён ме раў коль касць вы лі тай ва ды. 
Ака за ла ся, што там, дзе зо ла та, вы лі ва
ла ся менш. Гэ та па каз ва ла, што ця жар 
улас ны зо ла та і яго згу стак боль шыя, 
чым у се раб ра. За тым пак лаў у па су дзі ну 
ка ро ну. З яе вы лі ла ся больш ва ды, чым 
ад за ла той груд кі. У та кі спо саб Ар хі мед 
да ка заў ашу кан ства злот ні ка, які раз вёў 
зо ла та се раб ром і для не паз на кі пры го
жа па за ла ціў па вер х ню вян ца.

На дам бе мы пас пе лі толь кі сфа таг
ра фа вац ца са сла ву тым ура джэн цам 
го ра да. З мес ца праг наў нас дождж, што 
як з вяд ра шу га нуў на на шы пры го жыя 
га лоў кі.

* * *
У Сі ра ку зу мы вып ра ві лі ся ў ня дзель ку 

ра ні цай. У дзе сяць га дзін го рад яш чэ па зя
хаў і пра чы наў ся. Па вуз кіх ву лач ках гі ста
рыч на га квар та ла дзені дзе ўжо кру жы лі 
гру пы ту ры стаў. Ус лед ім ля це лі ін ду сы 
і з ру кі пра па на ва лі ку піць па ра сон або 

цы ра то вы плаш чык. Ураж ва ла іх звыш ма
біль насць. За сі цы лій скім даж джом цяж ка 
пас пець — ён аб ры ва ец ца рап там і рап там 
спы ня ец ца. Нас аб ліў мо ра зоў ча ты ры, аж
но пры вык лі. Ра зам з даж джом «ата ка ва
лі» пра даў цы па ра со наў, якія як зпад зям лі 
з’яў ля лі ся за спі най і со ва лі ў ру кі свой та
вар. Ка лі дождж спы няў ся, яны зні ка лі.

Ар ты гію мож на абыс ці за га дзі ну 
і ў гэ тым прыс мак чы стай ма гіі і ўся го 
па доб на га. Нам прый ш ло ся кру жыць ва
кол ста ро га ак ро па ля, тобок Са бор най 
плош чы. У V ста год дзі да н.э. ста яў тут 
храм Афі ны і па лац ты ра на. Сён ня тут 
Ка фед раль ны са бор і ся дзі ба епі ска па. 
Ма ну мен таль ны са бор — жы вы пра цяг 
ста год дзяў. Яго дах і сце ны пад пі ра юць 
ан тыч ныя ка ло ны ста ро га хра ма Афі ны.

Пер ша па чат ко ва мы пла на ва лі пай с ці 
на ба гас луж бу, ад нак ран нюю ім шу ўжо 
ад с лу жы лі, чар го вую збі ра лі ся пра віць 
ве ча рам. Па са бо ры шпа цы ра ва лі ту ры
сты, заг ле джа ныя ў столь. Ува гу пры цяг
ва лі фрэ скі на біб лей скія тэ мы ў сты лі 
іта льян ска га рэ не сан су.

Мы спы ні лі ся ў пры дзе ле свя той му
ча ні цы дзе вы Лу кіі, ду хо вай пат рон кі 
Сі ра куз. Да яе ма ліў ся сам Дан тэ, ка лі 
губ ляў зрок. За гі ну ла яна 13 снеж ня 304 
го да ў час кры ва ва га га нен ня хрыс ці ян. 
Пе рад смер цю ёй вы ка ла лі во чы. Раз 
у год ву лі ца мі Сі ра ку зы ідзе ўра чы сты па
ходпра цэ сія з пад но сам, на якім ня суць 
цу доў ныя мош чы — во чы свя той. Як ве
раць у на ро дзе, свя тая Лу кія да па ма гае 
ў хва ро бах ва чэй, ле чыць сле па ту.

Па ста рых квар та лах Сі ра ку зы, асаб лі
ва ў дождж, мож на ха дзіць з зак ры ты мі 
ва чы ма. У час пра гу лак пры мор скі мі тра

ту а ра мі мы не ча ка на тра пі лі ў ру мын скую 
пра ва слаў ную цар к ву. Уся рэ дзі не пры доў
гім ста ле, за стаў ле ным ра скош най ядой, 
пра ві лі па ні хі ду. Ма ла дзень кі свя тар усё 
збі ваў ся, чы та ю чы з даў жэз на га ліст ка па
пе ры дзі вос ныя імё ны. Хві лін дзе сяць ра
ней мы на ве да лі сла ву тую кры ні цу нім фы 
Арэ ту зы. Па быў ка ля мі фіч на га ва да ё ма, 
як ка жа чар го вая ле ген да, абя ца ла не ча ка
ную суст рэ чу. У ру мын скай цар к ве сэр ца 
саг рэ лі чыр ва наш чо кія цёт кі ў квя ці стых 
хуст ках. Яны на па мі на лі жы вую кар цін ку 
ад род на га Пад ляш ша.

* * *
У го ра дзе Ар хі ме да мы за бы лі ся пра 

ма фію, ха ця ўвесь час да ро гу пе ра сту па
лі ін ду сы з па ра со на мі. Сі мет рыч насць 
шчыль най ка мен най за бу до вы па кі да ла 
па чуц цё ўтуль нас ці. Сі ра куз цаў, як наш
чад каў ста ра жыт ных грэ каў, цэ няць за 
па мяр коў насць і доб ры смак.

Ста ра жыт наг рэ ча скі по ліс Сі ра ку зы 
па чаў раз ві вац ца па між V і ІІІ ст. да н.э. 
Дзя ку ю чы ган д лё вым су вя зям ён вы рас 
у най буй ней шы го раддзяр жа ву Вя лі кай 
Грэ цыі, як на зы ваў ся ком п лекс грэ ча
скіх ка ло ній на тэ ры то рыі сён няш няй 
Паў д нё вай Іта ліі і Сі цы ліі. Ма гут ны флот 
да зва ляў ім кан т ра ля ва лі ган даль на 
Між зем ным мо ры. Сі ра ку зы па спя хо ва 
ва я ва лі з Афі на мі (415413 гг. да н.э.) 
і Кар фа ге нам (409 гг. да н.э.). Уз бя рэж жа 
ста ро га квар та ла ба ра ні лі крэ пас ці, збу
да ва ныя на зло ме VIV ст. да н.э. ты ра
нам Ды я ні зам. Фар ты фі ка цыі зай ма лі 22 
кі ла мет ры, іх лі чы лі най боль шым да сяг
нен нем та га час най ва ен най ар хі тэк ту ры. 
Ува ход у го рад зас це ра гаў шас ціб рам ны 
ком п лекс пра хо даў. За ва ё вы і ба гац це 
спры я лі раз віц цю куль ту ры. У Сі ра ку зах 
бы ва лі Пла тон, Еў ры під, Са фокл, Пін дар, 

Ге рак літ... З ан тыч ных ча соў за ха ваў ся 
тэ атр на 15 ты сяч гле да чоў, які да лей вы
кон вае сваю за да чу — у се зо не ста вяць 
тут п’е сы ан тыч ных аў та раў.

Як не маг чы ма за дзень абыс ці ўсе 
ат рак цы ё ны Сі ра куз, так не маг чы ма 
мі нуць сла ву ты пляц Ар хі ме да. Плош чу 
ўпры гож вае фан тан Ар тэ мі ды. Сто я чы 
ля фан та на, мне пры га да лі ся па лы мя
ныя спрэч кі ва кол гэ та га за кут ка зям лі 
ў га ды ма ёй уні вер сі тэц кай ву чо бы. Сяб
ры пры лю бой на го дзе і бя се дзе кра на лі 
тэ му Пу ніч ных вой наў. Іх за хап лен не пе
ра да ва ла ся ўсім. Хоць усё гэ та ад бы ва
ла ся нап ры кан цы 80х га доў ХХ ст., той 
уз ро вень спрэ чак і аб ст рак т нас ці ду мак 
сён ня зда ваў ся не да сяж ным. Вось трэ ба 
бы ло пры ехаць, змок нуць і па на ра каць...

За ла ты век Сі ра куз абар вец ца ў га ды 
Дру гой Пу ніч най вай ны (212 г. да н.э.). 
Ар хі мед, які пак ла дзе ў гэ тай вай не 
га ла ву, ідзе зма гац ца. Ле ген ды апа вя да
юць, як з да па мо гай сі стэ мы бло каў ён 
ад ным ру хам спус ціў на ва ду ве лі зар ны 
ка ра бель і як з да па мо гай лю стэр каў 
пад па ліў рым скі флот. У знак прыз нан ня 
во е на чаль нік Мар цэль за га даў за ха ваць 
жыц цё ву чо на га. Яму ад нак быў на ка на
ва ны іншы лёс. Згі нуў з ру кі рым ска га 
сал да та, ка лі на пя ску чар ціў фі гу ры. Пе
рад тым як пры няў смерць, ён пра ву чыў 
свай го за бой цу сло ва мі:

— Не тап чы мае ко лы!

З ван д роў кі за па мя таў ся мне яш чэ 
воб раз ста рой жан чы ны, якая з вы сі бал
ко на на зі ра ла за па то кам ту ры стаў, што 
за бя га лі ў яе ву зень кую ву лач ку, каб сфо
ціць са бе сэль фі. Зда ва ла ся, восьвось 
возь ме вяд ро і па ліе ўсіх ва дой...

(пра цяг бу дзе)

vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК


