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Фестываль пяючай душыè3

«Там по маёвой росе»è9

Дзверы для доўгачаканых 
гасцей з Беластока расчы
ніў сталічны Літаратурны 
музей Максіма Багдановіча. 

Яўген Вапа, які гэтым разам перак
рочыў парог мінскага музея як выда
вец, і празаік Міхась Андрасюк, 15 
траўня 2019 года прэзентавалі дзве 
новыя кнігі, якія выйшлі мінулым 
годам пад утульным дахам ужо даў
но вядомай для беларускамоўнага 
чытача Праграмнай рады тыднёві
ка беларусаў Польшчы „Ніва”. Гэта 
былі кніга прозы Міхася Андрасюка 
„Поўня”, і кніга вершаў „Краявід з не
відочнай памылкай”, у якой побач 
з задуменнымі філасофскімі бела
рускамоўнымі вершамі яе аўтаркі 
Надзеі Артымовіч размясціўся поль
скамоўны пераклад тых вершаў 
Марціна Рэмбача.

Падляшскія госці задоўга да афіцыйнага 
адкрыцця імпрэзы ўжо атрымалі масу 
кампліментаў наконт гэтых твораў. Бо 
сябры Саюза беларускіх пісьменнікаў спат
каліся з імі яшчэ да прызначанай гадзіны. 
Прычым выпадкова. То адзін, то другі, па 
аднаму і групамі яны сталі з’яўляцца ля 
музея, і першая дыскусія пра мінулае і бу
дучае беларускай літаратуры пачаліся ўжо 
на адкрытым паветры за кубкам гарачай 
гарбаты.

— Беларуская літаратура гэта яшчэ і тое, 
чым беларусы Беласточчыны бароняцца 
ад асіміляцыі і даказваюць сваім поль
скім калегам сваю тоеснасць і прына
лежнасць да вялікай беларускай культу
ры. Бо калі паказваюць сваім апанентам 
сапраўды вялікі твор, і знаёмяць з гэтым 
творам сваіх польскіх сяброў, то палякі 
пагаджаюцца з важнасцю і важкасцю 
беларускай культуры і заангажоўваюцца 
ёй, — тлумачыў Яўген Вапа.

— А для нашага чытача ёсць неверагодна 
важным даведацца, што беларускамоў
ная літаратура выходзіць і на Беласточ
чыне таксама, а яшчэ важней самім 
ацаніць яе сапраўдную веліч, убачыць 
і пераканацца, што гэта не асобныя кнігі 
асобных аўтараў, а натуральна ўзніклая 
сапраўдная вартая літаратура, — даводзі
лі свае думкі вядомыя беларускія літара
тары і даўнія дзеячы на ніве беларускай 
культуры Алесь Пашкевіч і Усевалад 
Сцебурака.

Гэтую ж думку на правах вядучага агу
чыць і старшыня ГА „Саюз беларускіх 
пісьменнікаў”, празаік, галоўны рэдактар 
часопіса „Дзеялоў” Барыс Пятровіч пад
час адкрыцця вечарыны і прадстаўлен
ня прысутным гасцей з Беластока.

— Найноўшая гісторыя беларускай літа
ратуры на Беласточчыне пачынаецца 
з 1958 года, калі была створана „Белаве
жа”, — праінфармуе ён слухачоў. — Некалі 
раней Сакрат Яновіч заявіў, што бела
русы гэта адзіная такая нацменшасць 
на тэрыторыі Польшчы, якая здолела 
стварыць сваю ўласную беларускую літа
ратуру. Ніхто больш, ні немцы, ні літоўцы, 
ні ўкраінцы, ні расейцы — гэта памежныя 
народы, не змаглі стварыць сваю літара
туру. Сакрат Яновіч сказаў, што Польшчу 
можна лічыць краінай дзвюх літаратур 
— беларускай і польскай.

— Гэта таму, што мы жывём на сваёй зям
лі, на якой спрадвеку жылі нашы продкі, 
— патлумачылі прадстаўнікі Падляшша.

Гэтая думка неаднаразова будзе паўтарац
ца і асэнсоўвацца ў гэты дзень і на самой 
вечарыне, і пасля яе, падчас сяброўскага 
развітання, якое расцягнулася праз тыя 
размовы да позняй ночы. Але гэта будзе 
потым.

А зараз, у сваім прывітальным слове Яўген 
Вапа прадставіць прывезеныя творы, ра
скажа пра аўтараў, і акцэнтуе ўвагу яшчэ на 
адным, не менш важным аспекце. Аўдыто
рыя пачуе з яго вуснаў не толькі пра „Бела
вежу”, але і пра „БАСовішча”, і пра „Бязмеж
жа”, і пра іншыя беларускія справы, якія 
беларусы Польшчы зрабілі на сваёй зямлі 
і працягваюць рабіць і надалей.

А пасля ўтульны зал музея заліе прыемны 
барытон Міхася Андрасюка, што будзе 
чытаць сваю прозу. Голас, які многія паз
наюць, бо чулі яго па інтэрнэце на хвалях 
Беларускага Радыё Рацыя, і не толькі там. 
Міхась ужо выступаў у гэтым зале, калі за 
свае літаратурныя дасягненні атрымліваў 
прэстыжную прэмію „Залаты апостраф”.

— Як я чытаў кнігу Міхася Андрасюка, у ма
іх вушах гучаў непаўторны голас аўтара, 
з яго вытрыманай танальнасцю і даход
лівасцю, — скажа пасля заканчэння Міха
сём чытання першага падрыхтаванага 
фрагмента Барыс Пятровіч.

— Як я ўпершыню пачуў, як чытае свае тво
ры Андрасюк, я адразу зразумеў, што гэта 
сапраўдны пісьменнік, — падкрэсліць на 
развітальнай вячэры свае высновы вядо
мы беларускі бард і літаратар Зміцер Бар
тосік, які таксама прыйшоў для сустрэчы 
з беластоцкімі сябрамі.

Ды яшчэ анекдот распавядзе пра сапраўд
ных пісьменнікаў. З жыцця анекдот. Смеш
ны такі.

А Міхась падрыхтаваў для прадстаў
лення тры фрагменты са свайго твора. 
Вырашыў прадставіць той з трох, які 
яму здасца больш падыходзячым да 
аўдыторыі, якая збярэцца ў зале музея. 
Крыху павагаўшыся, пачаў з таямнічага 
расповеду пра жанчын, якія жнуць траву 
забыцця...

Так і хочацца пераказаць яго, настолькі 
ён заварожваючы, той фрагмент. Але не, 
не перакажу. Хто яшчэ не прачытаў, то спя
шайцеся хутчэй набыць „Поўню”. Пачытае
це самі. Не пашкадуеце.

Пасля першага фрагмента прысутныя не 
толькі не стаміліся, але напружана чака
лі працягу. Аўтар з двух астатніх выбраў 
адзін, але па просьбе з залы прыйшлося 
пасля чытаць і трэці. Хіба каб усю кнігу чы
таў Андрасюк, залу ніхто не пакінуў бы аж 
да ранку...

— Урэшце дачакаліся. Пасля доўгага заціш
ша „Поўня” Міхала Андрасюка. Літаратура 
бязмежная ў сваёй лёсавызначальнасці 
часу і прасторы... — падсумаваў яго вы
ступ Яўген Вапа.

І распавёў пра працу над кнігай, пра ка
лектыў, які спрычыніўся да яе выхаду, 
пазнаёміў прысутных з веліччу мастацкіх 
здымкаў для кніг Паўла Грэся...

Плаўна перайшоў да другой кнігі і да поста
ці яе аўтара Надзеі Артымовіч.

Беларускі вядомы паэт Алесь Разанаў 
падхапіў гэтую тэму. Калісьці, у 1994 годзе 
вершам Надзеі Артымовіч спадарожніча
лі паслямовызномы Алеся Разанава, як 
разгадкі загадкавай паэзіі Надзеі. У палы
мянай прамове Разанаў паразважаў пра 
ўнікальнасць сваёй калегіпаэткі з Пад
ляшша і прачытаў верш.

Свой верш, прысвечаны Надзеі, прачытаў 
і яшчэ адзін беларускі паэт Анатоль Іваш

чанка. Ён, гэтак жа як і паэт Ігар Бабкоў, 
паглыбіўся ў развагі пра падляшскіх аўта
раў і іх творы. Са сваім выступам выйшла 
да мікрафона і ўнучка Якуба Коласа і Янкі 
Маўра Марыя Міцкевіч, якая пасля высту
пу падарыла Яўгену Вапу кнігу.

Яўген Вапа падзякаваў усім і падсумаваў 
вынікі ўсёй сустрэчы. А на пытанне кіраў
ніка ГА „Саюз беларускіх пісьменнікаў” Ба
рыса Пятровіча пра тое, калі ён выдасць 
сваю кнігу, сціпла адказаў, што атрым
лівае задавальненне ад вартых твораў 
іншых аўтараў. І пакуль такія творы будуць 
з’яўляцца ў беларускамоўнай прасторы, 
ён будзе рабіць усё мажлівае, каб іх выда
ваць.

Выданні «Нівы» 
ў сталіцы Беларусі

Напрыканцы некалькі песень заспяваў вя
домы беларускі музыка Алесь Камоцкі.

А яшчэ пазней Міхась Андрасюк ставіў 
аўтографы на сваю кнігу аматарам яго 
творчасці.

Але і на гэтым не закончылася.

Размовы цягнуліся да поўначы. І каб не 
было патрэбы вяртацца назад, гасцей з Бе
ластока не адпусцілі б і ў гэтую познюю га
дзіну. Угаворвалі заначаваць у Менску. Але 
чалавек не заўсёды валодае сваім часам...

— У нас на Падляшшы беларускамоўных 
людзей натуральна становіцца менш. І гэ
та натуральны працэс. Ці не закончыцца 
на нашым пакаленні беларуская літарату
ра Падляшша, — разважалі госці ўжо сяда
ючы ў машыну.

— Не. Бо ўнукі сённяшніх маладых некалі 
пачнуць шукаць сваіх каранёў, і ўсё пач
нецца аднова. І гэта таксама натуральны 
працэс, — супакойвалі іх менчукі.

Прэзентацыя закончылася. Але гэтая гісто
рыя не толькі пра прэзентацыю. І нават не 
толькі пра беларускую літаратуру. Гэта гісто
рыя пра саму беларускасць незалежна ад 
таго, дзе нехта правёў па ёй мяжу.

Падляшскі культурніцкі дэсант рушыў 
туды, адкуль прыехаў, паехаў да сваіх на
дзённых спраў. А пачатыя ў Літаратурным 
музеі Максіма Багдановіча ў Менску раз
мовы працягваліся ўжо ў машыне. І ў мен
чукоў працягваліся, у сталіцы Беларусі. 
І як машына адолела трасу М6 і прыехала 
ў Гародню, дык і тут працягваліся.

Думаю, што не спыніліся і зараз, ні ў Мен
ску, ні ў Гародні, ні ў Беластоку...

Непасрэдны сведка і ўдзельнік дадзенай 
імпрэзы

vТэкст і фота Віктара САЗОНАВА

n Злева: Міхась Андрасюк, Яўген Вапа, 
    Алесь Разанаў
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Сваімі вачыма

За чор ным 
хле бам 

Мі ну лы ты дзень прай шоў мне на па
да рож жах з да во лі вя лі кай коль кас цю 
кі ла мет раў. Спа чат ку апы нуў ся я на Вер х
няй Сі ле зіі ў Глі ві цах, а за тым шля хі мае 
на кі ра ва лі ся ў Мінск. З Глі ві цаў у Мінск 
прыб ліз на дзе вяць сот кі ла мет раў. На та
кім ад рэз ку мож на ўжо сме ла наг ля даць 
за эка на міч нацы ві лі за цый ны мі ад роз
нен ня мі і вык лі ка мі. І то на ўнут ра ным 
поль скім уз роў ні, як і на між на род ным, 
па між су сед ні мі дзяр жа ва мі.

На Сі ле зію пры вя лі мя не ся мей ныя 
спра вы. Апош ні раз па бы ваў я там трыц
цаць тры га ды та му на зад на вя сел лі 
ма ёй два ю рад най ся стры. Там ме на ві та 
ў Глі ві цах пас ля вай ны за хле бам вы е ха лі 
та та вы род ныя брат і ся стра. Дзядзь ка 
Пе ця, на жаль, па мёр і там па ха ва ны, але 
цё ця Ні на з му жам Ян кам, ро дам з Мо ра, 
вяр ну лі ся пас ля вы ха ду на пен сію ў Бе
ла сток, каб што дзень быць блі жэй сва іх 

лю дзей і цар к вы. Не пе ра са дзі лі сва іх ка
ра нёў у пра мыс ло вы кра я від. Ка лі ў ма іх 
баць коў бы ло ча ты рох сы ноў, то ў дзядзь
кі Пе ці і цё ці Зо сі бы лі ча ты ры дач кі. 
Зра зу ме ла, што та кі па ла вы раск лад 
быў пры чы най ся мей ных жар таў і раз ва
жан няў за ста лом па між бра та мі на конт 
спра вяд лі вас ці гэ та га све ту. Што год на 
ка ні ку лах усёй вя лі кай сям’ ёй з’яз джа лі 
яны да нас на вё ску, каб па ды хаць чы
стым па вет рам, па маг чы ў гас па дар цы 
і на ве даць на шу вя лі кую рад ню, ад ным 
сло вам — быць у кур се па дзей сва іх ад
нап ля мен цаў. Мы, дзе ці, гу ля лі ра зам так
са ма і ў фут бол, бо дзяў ча ты трэ ні ра ва лі 
яго там на мес цы. Вык лі ка ла гэ та ў нас, 
пуш чан скіх дзі ку ноў, па ша ну і па ва гу. Так
са ма су поль ныя па ся душ кі на пе чы бы лі 
тым мо ман там, ка лі вы яў ля лі мы свае 
най боль шыя дзі ця чыя та ям ні цы. А яны 
бы лі нам ці ка вы мі па вель мі про стай пры
чы не. Мы рас па вя да лі най час цей пра па

дзеі з жы вёль напры род на га све ту, а яны 
пра свет шах таў і чы гун кі. Ад ны і дру гія 
га ва ры лі на сва іх мо вах. Гэ та так са ма бы
ло вель мі па ву чаль нае, бо іх ні гу тар ко вы 
ва ры янт поль скай мо вы знач на ра зы
хо дзіў ся з вя до мым нам лі та ра тур ным 
гу чан нем.

Дзядзь ка Пе ця пра ца ваў на чы гун цы 
і вель мі яе лю біў. Прай шоў роз ныя па са
ды і цяж кай пра цай да біў ся та го, што кі ра
ваў ру хам ва го наў для ву га лю ва ўсёй ка
та віц каглі віц кай аг ла ме ра цыі. Ён вель мі 
лю біў па да рож ні чаць цяг ні ка мі, заў сё ды 
ва зіў з са бою тоў сты раск лад ПКП на ўсю 
кра і ну. І заў сё ды адзін ве чар бя се ды з ма
ім та там вы гля даў на ступ ным чы нам. 
Па не каль кіх чар ках па чы наў дзядзь ка 
рас па вя даць май му та ту, як най хут чэй 
і з які мі пе ра сад ка мі мож на да е хаць у лю
бы ку ток Поль ш чы. Па чы на лі яны па да
рож ні чаць заў сё ды з Гай наў кі ці Ча ром хі 
ў Шчэ цін, бо там баць ка слу жыў у ар міі. 

У га ла ве дзядзь кі Пе ці бы лі не толь кі га
дзі ны ад’ ез даў, пры ез даў, пе ра са дак, але 
і ну ма ры цяг ні коў. По тым баць ка пы таў ся 
пра Кра каў, бо там яго пар тый ны ак тыў 
пры му со ва на кі ра ваў бу да ваць Но вую 
Гу ту за тое, што ён не пад пі саў ся, каб ства
рыць кал гас у на шых пуш чан скіх вё сках. 
І так яны за ста лом ра зам па да рож ні ча лі 
паль ца мі па Поль ш чы па тоў стым раск
ла дзе яз ды. Мя не іх нія раз мо вы вель мі 
за ва рож ва лі і, ма быць, та му ме на ві та... 
цяг ні кі гэ та так са ма і мой лю бі мы сро дак 
тран с пар ту. На ім ра зам з дач кой з’ез дзі
лі мы ўсю Поль ш чу. І на да лей мне най мі
лей слу хаць сві сток кі раў ні ка цяг ні ка, які 
дае сіг нал да чар го вай ма ёй па ез д кі.

А цё ця Зо ся пра ца ва ла на шах це пры 
сар та ван ні ву га лю, які вы яз джаў з глы
бі ні на са мую зям лю. Яе ра ска зы пра 
ня го ды і не бяс пе ку пра цы шах цё раў за
ста лі ся ў ма ёй па мя ці да гэ тых дзён. Яна 
так са ма за хле бам пры е ха ла сю ды з та
ко га ж бед на га Кя лец ка га ва я вод ства. 
Пра цу ю чы шуф лем як роў ная з роў ны мі 
ся род муж чын, ра да ві тых сі лез цаў, зда бы
ва ла прыз нан не. І так са ма, як усе на шы 
баць кі, ма ры лі яны пра тое, каб іх нім 
дзе цям бы ло ляг чэй за раб ляць на хлеб 
наш што дзён ны. Та кая пра ца па дар ва ла 
яе зда роўе, але апе ка дзя цей да апош ніх 
дзён жыц ця бы ла для яе ад дзя кай за ўсё 
пра жы тае. На чор ным зо ла це і хле бе пра
лі ло ся і пра лі ва ец ца па сён няш ні дзень 
мно га го ра і слёз.

vЯў ген ВА ПА

Па лі тыч нае 
жыц цё ў су
се дзяў Бе ла
ру сі ў апош ні 
ме сяц кі пе ла 

на поў ні цу. І лі тоў цы, і ўкра ін цы вы бі ра лі са
бе кі раў ні ка дзяр жа вы. І ў ад ных, і ў дру гіх 
бы лы зы шоў. Зы шоў без кро вап ра ліц ця і ах
вяр ся род мір на га на сель ні цтва ды і ся род 
ва ен на га так са ма. Нель га ска заць, што зу
сім без бою абыш ло ся, бо баі бы лі, ой яш чэ 
якія, але вы ключ на ў па лі тыч ным ас пек це, 
без пры мя нен ня аг няст рэль най і ха лод най 
зброі. На ват да мар да бою не дай ш ло. Ну 
што ж, ук ра ін цы вы па ку та ва лі са бе та кое 
пра ва на та кія вы ба ры. Ніх то ім яго не па да
рыў про ста за „дзя куй”. Ды і лі тоў цы ў свой 
час яго ад ста я лі.

Ка лі ў Літ ве зы ход дзе ю ча га кі раў ні ка 
быў эле мен там аба вяз ко вым, бо Да лія 
Гры баў скай тэ вы чар па ла мак сі маль ны тэр
мін, які даз ва ляе лі тоў ская кан сты ту цыя, 
то ўкра ін цы маг лі яш чэ па жыць з бы лым 
прэ зі дэн там. Але не за ха це лі. Вы ра шы лі, 
што знай ш лі са бе леп ша га. Так гэ та ці не, 
па ка жа час. Ула дзі мір Зя лен скі, які прый
шоў на зме ну Пят ру Па ра шэн ку, як па лі тык 
яш чэ ні чым не вы зна чыў ся, ак ра мя ўпэў
не най пе ра мо гі на вы ба рах. Як ска за ла б 
кі раў ніч ка Цэн т раль най вы бар чай ка мі сіі 
Бе ла ру сі Лі дзія Яр мо шы на, ка лі б гэ тая пе
ра мо га ты чы ла ся яе лю бі ма га па лі ты ка, 
„пе ра мо га эле ган т ная”. Больш чым сем дзе
сят ад сот каў су ай чын ні каў пад т ры ма лі яго 
кан ды да ту ру. І ад бы ло ся гэ та не толь кі на 
ва чах усёй Ук ра і ны і ўся го све ту, але і на 
яе ўлас ных ва чах. Яна ж аса бі ста ез дзі ла 
па гля дзець на ўкра ін скія вы ба ры. Праў да, 
ані чо га істот на га пра іх не ра ска за ла па вяр
тан ні. Не па дзя лі ла ся, так бы мо віць, сва і мі 
ўра жан ня мі пра ўкра ін скія вы ба ры з на ро
дам Бе ла ру сі.

Пры чы ны та кой гуль ні ў маў чан ку 
зболь ша га зра зу ме лыя. Про ста яе лю бі мы 
па лі тык прад каз ваў пе ра мо гу зу сім ін ша му 
кан ды да ту. А ён то па мы ляц ца не мо жа. Бо 
ча го доб ра га за пер шай па мыл кай мож на 
нез на рок і дру гую зра біць. А гэ та ўжо сі стэ
ма. А сі стэ му ў Бе ла ру сі мя няць ніх то не 
збі ра ец ца. Ну не зу сім ніх то, але кі раў ніч ка 
ЦВК дык да клад на. Та му лепш сціп ла пра
маў чаць.

Ну а што ты чыц ца ўкра ін цаў, то як ім бу
дзе не дас па до бы но вы прэ зі дэнт, то яны 
абя руць на вей ша га. Тэх ні ку спра вы ўжо 

ве да юць. Та му но вы хі ба што бу дзе ста рац
ца ўлі чыць ін та рэ сы свай го элек та ра ту, 
па куль той не стаў элек та ра там ка го ін ша
га. Хоць Ула дзі мір Зя лен скі і так па а бя цаў 
больш ад на го тэр мі ну не ма зо ліць во чы 
су ай чын ні кам. Маў ляў, і ад на го тэр мі ну 
хо піць, каб рэ а лі за ваць свае пла ны і вы чар
паць усю па вест ку дзе ля даб ра бы ту і мо цы 
ўкра ін ска га на ро да. Ну а пас ля хай хто 
ін шы, з но вы мі сі ла мі і но вы мі ідэ я мі, абы 
на ка рысць пай ш ло. Ці на ват хай Пят ро Па
ра шэн ка вер нец ца пас ля пэў на га пе ра пын
ку, які пой дзе на асэн соў ван не па мы лак 
мі ну ла га і пер с пек тыў бу ду ча га. А ўкра ін цы 
хай са мі вы ра ша юць, на бі ра юц ца і па лі тыч
на га дос ве ду, і дэ мак ра тыч ную тра ды цыю 
ўзмац ня юць. Усё ж толь кі па чы на ец ца.

Зрэш ты, хо чац ца ска заць не толь кі пра 
гэ та. Вось яны, тры пас ля са вец кія кра і ны 
— мы і на шы су се дзі. Та кія роз ныя ад бы лі
ся вы бар чыя кам па ніі ў Літ ве і Ук ра і не. Роз
ныя па ўсіх па ра мет рах. І па тэх на ло гі ях, 
і па прын цы пах. Пра ўні каль насць на шай 
ай чын най вы бар чай кам па ніі і яе не па да
бен ству да су се дзяў я і не га ва ру. Ну ўсё не 
так як у іх. Ак ра мя ад ной дэ та лі, якая аб’ яд
ноў вае ўсіх — і лі тоў цаў, і ўкра ін цаў, і бе ла
ру саў. І гэ тая ма лень кая дэ таль з’яў ля ец ца 
са май вя лі кай па тэ ры то рыі кра і най. Усе 
ба яц ца, што Ра сія мае на мер па вя лі чыц ца 
за кошт тэ ры то рыі су се дзяў. А Ра сія ў сваю 
чар гу ста ра ец ца не рас ча ра ваць усіх іх у іх
ніх стра хах і ўвесь час пац вяр джае праў дзі
васць гэ тых зда га дак.

І вось тут кож ны па чы нае ба ра ніц ца па
свой му. Хтось ці ўцёк ужо ў НА ТА, ка мусь ці 
пры хо дзіц ца на ват ва я ваць на ўсхо дзе 
сва ёй ай чы ны, і ўсё з тае пры чы ны, што 
іх бы лыя кі раў ні кі не пай ш лі ў тое НА ТА 
па куль бы ла маж лі васць, ну а хтось ці 
да стае апош нія ко зы ры і ці то блеф, ці то 
са праў ды ве рыць, што змо жа даць ад пор 
лю бо му ў гэ тым све це, пры чым па ўсіх кі
рун ках, не вык лю ча ю чы ні па лі тыч на га, ні 
вай ско ва га.

Ну вось ён і вы ма ля ваў ся, той доў га ча ка
ны і шмат па кут ны бал тый скачар на мор с кі 
звяз. Вы ма ля ваў ся з на столь кі роз ных па лі
тыч ных сі стэм і лі да раў, што са мі яны ані як 
не змаг лі б па ра зу мец ца.

Але ўсход нія су се дзі да па ма га юць 
па ра зу мец ца. І хут чэй за ўсё да мо гуц ца. 
А ка лі яш чэ за ход нія пад к лю чац ца, то да
клад на.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Но вы 
Бал тый ска-Чар на мор скі 
звяз

Чы тан не кніг гэ та не па ды ход ны за ня
так для іміг ран таў. З усіх гэ тых кніг, якія 
ін тэ лі ген ц кай звыч кай сфар ма ва най 
у Поль ш чы куп ляў я ў знач най коль кас ці 
на пра ця гу не каль кіх га доў па быў кі за Ат
лан ты кай, ма ла якую пра чы таў да кан ца. 
Аме ры ка пла ціць іміг ран там до ла ра мі 
за пра цу па раў наль ную з пры мі тыў най 
га роў кай бу даў ні коў егі пец кіх пі ра мід. Да 
апош ня га по ту. І ёсць у тым ней кая няў
моль ная ло гі ка: пі ра мі ды ад ты ся чаў га
доў тры ма юц ца. Аме ры ка ста но віц ца ўсё 
больш ба га тая... для што раз мен шай гру
пы. А я, хоць у рэш це рэшт пра чы таў тыя 
кні гі, не ад чу ваю ся бе ні ба га цей шым, ні 
муд рэй шым ад та го, якім быў ра ней. Га роў
ка па чы на ла ся ў па чат ку тыд ня, ка лі мы 
ў тры дні пе ра кі ну лі ўдвух, я і Мір за, му суль
ман скі ра сі я нін з та джык скім ра да во дам, 
спа чат ку на «брыдж» і да лей «гой стам» 
уверх бе тон ныя тры лін кі; ра зам больш за 
24 то ны. Мы па він ны бы лі паск лад ваць іх 
у ідэ аль ныя ку бы на па на рам най тэ ра се 
шмат па вяр хо ві ка, па скуд на ра скош на га 
апар та мен тоў ца. Якая ж бы ла му ка дак
лад на га нак лад ван ня ад ну на ад ну, пры
тым пад лі ней ку, дзе ся ці кі лаг ра мо вых 
пліт з бе то ну для та го, каб за да во ліць эстэ
тыч нае па чуц цё ба га це яў, кап рыз ных жы
ха роў, якія ма ры лі, каб паз ба віц ца ад сва іх 
ва чэй пот ных пры ві даўра ба цяг. Не як мы 
спра ві лі ся з за да чай, ха ця ў пер шы дзень 
пра цы Мір за, не менш змар да ва ны ад 
мя не, за няд боў ва ю чы рэ лі гій ную кан с пі
ра цыю, да стаў ма лю сень кі ды ва нок з зап
леч ні ка пад час абе ду і стаў біць пак ло ны 
пе рад Ала хам, ве ра год на, вып рош ва ю чы 
больш лёг кую пра цу. Я за хап ляў ся яго ста
ран нас цю і ад ча ем ве ры. На ды хо дзя чы 
ўікэнд быў як абя цан не му суль ман ска га 
раю. На жаль, у чац вер нам за га да лі тыя 
24 тоны плі ты пе ра нес ці на дах вы шэй 
тэ ра сы, да апош няй шту кі. Бо пе раш ка джа
лі б ха дзіць жы ха рам у вы ход ныя дні. Нам 
да лі на тое час да пят ні цы. Да дат ко вых 
ра бот ні каў хут ка сцяг нуў наш бос. З 9 ра ні
цы, сто я чы на хіст кіх рыш та ван нях, я пры
маў плі ту з ру кі нез на ё ма га мек сі кан ца 
і з па зі цыі глы бо ка га пак ло ну па ды маў яе 
на вы шы ню гру дзей, за тым гвал тоў ным 
па ры вам рук над га ла вой па да ваў яе ў ру
кі пры ма ю ча га, хі ба пе ру ан ца. Ад яго браў 
плі ту Мір за і скід ваў яе ку дысь ці, хва ла 
Ала ху, абыяк, та му што мы не сум ня ва лі
ся, што ні адзін ба га ты на хаб нік на дах не 
па ле зе, на ват зза хіст кай лес ві цы даў жы

нёй 10 мет раў, 
аб мыз га най 
ней кі мі шма
ра від ла мі і ліп
кі мі пля ма мі, 
за бяс печ ва ю
чай пры гэ тым мно гі мі эк ст рэ маль ны мі 
ад чу ван нямі пры ўва хо дзе. Гэ та быў цу доў
ны час! Ніх то нам не ста яў над га ла вой, ані 
раз д раж не ны босаме ры ка нец, ані эстэ
тымі лья не ры. Мы маг лі плес ці пра ўсё, 
а слі на пры но сі ла шмат мя цеж ных слоў 
і нам уда ва ла ся да га ва рыц ца на ру скаан г
лій скаіс пан скай тра сян цы, мы змаў ля лі ся 
су праць нес п ра вяд лі ва га све ту з са праў
ды ін тэр на цы я наль ным за па лам пра цоў
на га кла са. Пас ля шчас лі вых вы ход ных, 
у па ня дзе лак, ака за ла ся, што кан ст рук
цыя да ху мо жа не выт ры маць да дат ко вай 
наг руз кі, што бы ло ві да воч на на ват для 
та ко га ды ле тан та, як я. Інакш ду маў быў 
ін жы нербу даў нік. Ад нак пас ля вы ход ных 
дзён поў ных стра хаў прый шоў да та кой 
жа дум кі як ды ле тант, чые няс ме лыя пя
рэ чан ні ў па пя рэд ні ты дзень збыў ма там. 
Маё за да валь нен не бы ло пі ра вым. Бос 
на гэ ты раз па ску піў ся на па моч ні каў. Мы 
ўдвух ста лі пе ра но сіць плі ты на тэ ра су. 
Мір за па да ваў іх звер ху і я, зза ад сут нас ці 
пры ём ш чы ка на ні зе, клаў іх ні жэй ад ся бе 
на дву хуз роў не вы па мост з до шак, на якіх 
ста яў. Ка лі дош кі па ча лі зла вес на хра бус
цець, я спу скаў ся на яш чэ ні жэй шую плат
фор му. Та ды спу скаў ся на тэ ра су па хіст
кай лес ві цы Мір за і па ды маў да мя не свае 
мля выя ру кі. Ат ры маў шы плі ту, пе ра но сіў 
яе на тэ ра су, вя до ма, склад ва ю чы ўсе плі
ты ў стан дар т ныя ку бы. Кож ны та кі цыкл 
доў жыў ся ка ля 15 хві лін. Мір за за тым 
зноў па ды маў ся па лес ві цы на дах. Гэ та 
бы лі 34 шчас ныя для мя не хві лі ны. Я мог 
та ды на ват тро хі ад ды хац ца. Мір за быў 
ня стом ны. Ува хо дзіў і спу скаў ся па лес ві
цы, як той біб лей скі анёл і на ват пад час 
абе ду ад мо віў ся ад ежы, каб па ма ліц ца. 
А пас ля — тое ж. Мір за па да ваў плі ты з да
ху, я ўклад ваў іх на вы шэй шай плат фор ме, 
спу скаў ся ні жэй і па да ваў іх Мір зе, які ўжо 
сы шоў з лес ві цы і з не па руш ным спа ко ем 
браў іх у ру кі ад мя не, за тым клаў іх у ку біч
ныя шта бе лі на тэ ра се. У імя ча го бы ла тая 
га роў ка? «Коль кі Бог ады ме, вер не ўдвая», 
— ка заў Мір за за пры па вес цю аб Іо ве. 
— «У ад па вед ны для ча ла ве ка час». Я зра зу
меў гэ та не паз ней і не ра ней, чым трэ ба.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Як я за ха цеў 
бу да ваць Аме ры ку
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У днях 1519 мая ў Бе ла сто ку, у кан цэр
т най за ле фі лар мо ніі, ад быў ся XXXVIII 
Між на род ны фе сты валь цар коў най 

му зы кі „Гай наў ка2019”. Га на ро вы пат ра нат 
над фе сты ва лем тры маў Прэ зі дэнт Рэ чы 
Пас па лі тай Ан джэй Ду да, а ма стац кі пат ра
нат — ма эст ра Кшыш таф Пэн дэ рэц кі. У лі ку 
га лоў ных пат ро наў фе сты ва лю бы лі так са
ма Са юз поль скіх кам па зі та раў і прэ зі дэнт 
го ра да Бе ла сто ка.

Жу ры сё лет ня га фе сты ва лю скла лі праф. Ра
му альд Твар доў скі з Вар ша вы, праф. Ві я ле та Міл
коў ская з Бе ла сто ка, а. Юры Шур бак з Вар ша вы, 
праф. Ан д рэй Пят рэн ка з СанктПе цяр бур га, праф. Яў
ген Саў чук з Кі е ва, праф. Па ві лас Гі ліс з Віль ні 
і праф. Ды мітр Ды міт раў з Са фіі. У Фе сты ва лі ўдзель
ні ча ла 25 ха роў: па пяць з Ук ра і ны і Ра сіі, ча ты ры 
з Поль ш чы, тры з Бе ла ру сі, два з Лат віі і па ад ным 
з Бал га рыі, Га ны, Гру зіі, Сер біі, Сла ва кіі і Эсто ніі.

Інаў гу ра цый ны кан цэрт вы ка наў Прыд няст роў скі 
дзяр жаў ны хор з Ты рас па ля, мі ну ла год ні пе ра мож ца 
фе сты ва лю. Ме рап ры ем ству спа да рож ні ча лі кан цэр
ты ўдзель ні каў фе сты ва лю ў роз ных мяс цо вас цях 
Поль ш чы: Вар ша ва, Бе ла сток, БельскПад ляш скі, 
Сей ны, Нар ва, Мі ха ло ва, Са ко ле, Ле гі я но ва, Здунь ска 
Во ля, Бе ла ве жа, Крын кі, Ва сіль каў, Це ха но вец, Шчу
чын, Гай наў ка, Сту дзян кі, Ор ля, Дуб ро ваБе ла стоц кая, 
Мель нік, Аў гу стаў.

Сё лет ні фе сты валь, гэ так жа як і ра ней шыя, саб
раў шы ро кую па літ ру вы ка наў цаў, якія прад стаў ля лі 
ба га ты спектр цар коў най му зы кі — не толь кі шы ро ка 
вя до мых кла сі каў гэ та га жан ру, як Пётр Чай коў скі, 
Сяр гей Рах ма ні наў, Па вел Час на коў, Аляк сандр Ар
хан гель кі ці Дзміт рый Бар т нян скі ды менш вя до мых 
твор цаў ма лод ша га па ка лен ня або і зу сім ана нім ных 
кам па зі та раў.

У ка тэ го рыі пры ход скіх ха роў пер шае мес ца пры
су джа на хо ру Вар шаў скай ар хі ка тэд ры (Поль ш ча), 
дру гое мес ца Ма ла дзёж на му хо ру „Ада мант” з Ры гі 
(Лат вія), трэ цяе мес ца пры ход ска му хо ру з Вар ві цы 
(Ук ра і на).

У ка тэ го рыі свец кіх ама тар скіх ха роў два пер шыя 
мес цы жу ры пры су дзі ла хо ру „Ga u dium” з Вроц лаў ска
га ўні вер сі тэ та ды хо ру „Me di ci Can tan tes” з вроц лаў
ска га Ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та (абод ва Поль ш ча), 
дру гое мес ца пры су джа на Муж чын ска му хо ру Ка рэ ліі 
з Пет ра за вод ска (Ра сія), а трэ цяе Жа но ча му мо ла дзе
ва му хо ру „Ака дэ мія” Паў д нё ваў к ра ін ска га пе да га гіч
на га ўні вер сі тэ та імя Кан стан ці на Ушын ска га з Адэ
сы (Ук ра і на).

У ка тэ го рыі дзі ця чамо ла дзе вых ха роў пер шае мес
ца пры су джа на Хла пе ча му хо ру з Са фіі (Бал га рыя), 
два дру гія мес цы хо ру „Лы бідь” Дзі ця чай му зыч най 
шко лы з Кі е ва (Ук ра і на) ды Хла пе чай ха ра вой ка пэ
ле „Ар ля та” з пад ма скоў ска га Зе ле наг ра да, трэ цяе 
мес ца Кан цэр т на му хо ру „Ра ду га” з Маск вы (абод ва 
Ра сія).

У ка тэ го рыі ха роў му зыч ных ву чэль няў пер шае 
мес ца пры су джа на хо ру Ака дэ міч на га му зыч на га ву
чы ліш ча пры Дзяр жаў най кан сер ва то рыі імя Пят ра 
Чай коў ска га з Маск вы (Ра сія), дру гое мес ца хо ру Му
зыч на га ву чы ліш ча імя Вік та ра Ка сэн кі з Жы то мі ра 
(Ук ра і на), трэ цяе мес ца Ме ша на му хо ру Му зыч на га 
ву чы ліш ча імя Язэп са Ме дын са з Ры гі (Лат вія).

У ка тэ го рыі пра фе сій ных ха роў два пер шыя мес цы 
прыз на ча на Ака дэ міч на му ка мер на му хо ру з Чар наў
цоў (Ук ра і на) і Ака дэ міч на му хо ру „Мла да” з Пяр мі 
(Ра сія), два дру гія мес цы Ар хі рэй ска му хо ру Свя таДу
хаў ска га са бо ра з Мін ска (Бе ла русь) і вроц лаў ска му 
хо ру „Can to res Mi no res Wra tis la vien ses” (Поль ш ча); 
трэ цяе мес ца пры су джа на хо ру „Har mo nio us” з Ак ры 
(Гана, Эк ва та ры яль ная Аф ры ка).

Бы лі вы лу ча ны і ды ры жо ры: Ві та лій Са ба леў скі 
з Мін ска, Та ма ра Пар фё на ва з Бе рас ця, Ан д рый Ма
ра зюк з Жы то мі ра, Ан д рэй Чар ня цоў з Зе ле наг ра да, 
Та ця на Мег рэ лі дзе з Тбі лі сі ды Ан на Гань ко ва з Ба ра
на віч.

Жу ры пад к рэс лі ла зна чэн не Фе сты ва лю не толь кі 
для па пу ля ры за цыі ба га тай спад чы ны тво раў цар коў
най му зы кі, але і для прэ зен та цыі твор час ці кам па
зі та раў ма ла до га па ка лен ня, што вы яў ляе сут насць 
Фе сты ва лю цар коў най му зы кі „Гай наў ка” ў Бе ла сто ку 
як агуль най мо вы па ка лен няў, куль тур і на ро даў.

У гэ тым кан тэк с це асаб лі ва вар та пад к рэс ліць 
удзел ха роў з Поль ш чы, якія па ка за лі са мае вы дат
нае ва ло дан не гэ тай мо вай па ка лен няў, куль тур і на
ро даў.

Фе сты валь пя ю чай ду шы

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

n Узор ны хор „Ра ду га” 
Дзі ця чай ха ра вой шко лы 
імя Вік та ра Роў ды з Ба-
ра на віч

n Хла пе чы хор з Са фіі

n Хор Вар шаў скай ар хі ка тэд ры

n Мо ла дзе вы хор Дзяр жаў на га 
му зыч на га ка ле джа з Бе рас ця

n Ар хі рэй скі хор Свя та-Ду хаў ска га 
са бо ра з Мін ска

n Хор „Har mo nio us” з Ак ры
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Юр ка Буй нюк: — У якім го дзе паў стаў 
гурт „Ка лін ка”?

Ма ры юш Ха ру жы: — Гурт „Ка лін ка” быў 
зас на ва ны ў 2002 го дзе. Пер ша па чат
ко ва быў гэ та фаль к лор ны ка лек тыў, 
а ў 2007 го дзе пе раў т ва рыў ся ў эст рад
ны гурт, які дзей ні чае і за раз.

— Хто за раз скла дае „Ка лінку”?

— Склад гур та „Ка лін ка” мя ня ец ца, та му 
што дзяў ча ты вы хо дзяць за муж, зас ноў
ва юць сем’і і ады хо дзяць з гур та. На іх 
мес ца пры хо дзяць но выя дзяў ча ты. За
раз ап ра ча мя не і ма ёй жон кі Са ры ў гур
це „Ка лін ка” спя ва юць Паў лі на Ко лас, 
Юсты на Юхі мо віч, Эды та Су хар, Дар’я 
Паў лю чук, Да мі ні ка Юш ке віч ды ін ст ру
мен та ліст Па вел Ве ра бей.

— Не кож ны ве дае, што на пер шым аль-
бо ме „Ка лін кі” на гар мо ні ку іг раў сам 
Сла ва мір Тра фі мюк з гур та „Ас”...

— За ўвесь час прай ш ло мно га му зы
кан таў, якія да па ма га лі на ша му гур ту 
ў му зыч ным пла не. Так са ма ў Сла ва мі ра 
Тра фі мю ка быў эпі зод, ка лі іг раў у аран
жы роў ках пе сень „Ка лін кі”. Час ад ча су 
мы су стра ка ем ся з гур том „Ас”.

— На першым аль боме „Ка лін кі” бы лі 
так са ма і Вашы аў тар скія пес ні.

— Аў тар скія тэк сты бы лі, вя до ма, у ма ёй 
аран жы роў цы. Ад на пес ня поў нас цю 
бы ла мая і гэ та бы ла „Ка рот кая лю боў”. 
Дру гая бы ла на род ная сер б ская, толь
кі дзяў ча ты з „Ка лін кі” на пі са лі для яе 
бе ла ру скі тэкст. Ад нак на гэ тым ды ску 
бы ло больш на шых на род ных бе ла ру скіх 
пе сень.

— Ап ра ча „Ка лін кі” Вы ўзна чаль ва е це 
так са ма гурт „Гай”. Які яго склад?

— У скла дзе гур та сем ча ла век: буб нач, 
басгі та ра, элек т рыч ная гі та ра, гар мо нік, 
скрып ка і двое ва ка лі стаў.

— Ці гурт „Гай” вы пус ціў свой аль бом?

— Як у пры каз цы: ша вец хо дзіць у аб
дзер тых бо тах. У мя не свая сту дыя, усіх 
за піс ваю, а на свой „Гай” час яш чэ не 
прый шоў. Праў ду ка жу чы, мы з „Га ем” 
ужо па ча лі за піс ваць аль бом, але па ма
лень ку ідзем на пе рад.

— Які пра ект  Вам блі жэй шы — „Ка лін-
ка” ці „Гай”?

— Адзін і дру гі сэр цу бліз кі. „Ка лін ка” — 
больш эст рад ны ка лек тыў, які вы сту пае 
ў Поль ш чы і за мя жою. Бы лі мы ў Бель
гіі, Ня меч чы не і на Бе ла ру сі. „Ка лін ка” 
іг рае фай ную, жы вую му зы ку. У ёй ёсць 
і та нец — сцэ ніч ны рух дзяў чат. А „Гай” 
прад стаў ляе больш якас ны ўзро вень, 
та му што гэ та ва каль наін ст ру мен таль
ны ка лек тыў. Гле дзя чы з дру го га бо ку, 
у гур це „Гай” ад сут ні чае эст рад ны бок, 
ня ма эст рад на га шоу, якое ха рак тэр нае 
„Ка лін цы”.

— Вы ўспом нілі, што „Ка лін ка” шмат 
вы сту пала за мя жою. Дзе най лепш вас 
ус п ры ма юць?

— Най больш, вя до ма, мы бы лі на Бе ла
ру сі. Там што год на вед ва ем фі лар мо нію 
ў Мін ску. На Бе ла ру сі лю дзі нас пры ма
юць вель мі доб ра. Яны за хоп ле ны ідэ яй 
су стрэ чы сяб роў. У гэ тым го дзе бы ла 
вось мая част ка на шых му зыч ных су
стрэч. Лю дзі з Бе ла ру сі за хоп ле ны, што 
мы — з поль ска га бо ку мя жы — ма ем 
у кры ві бе ла ру скасць, што ў рэ пер ту а ры 
„Ка лін кі” ма ем бе ла ру скія пес ні, якіх яны 
не чу лі. Гэ та пес ні, які гу чаць толь кі на Бе
ла сточ чы не. Ка лі едзем на Бе ла русь ці 
з „Ка лін кай” ці з „Га ем” дык заў сё ды вя
зем ад ну пес ню на поль скай мо ве, та му 
што ся род пуб лі кі ёсць лю дзі з поль скі мі 
ка ра ня мі. Мы перш за ўсё вя зем бе ла ру
скую му зы ку, а су стра ка ем ся з поль скай 
мен шас цю і гэ та ёсць ці ка вая спра ва. 
Яны пры ма юць нас вель мі доб ра. А ка лі 
га ва рыць, дзе най лепш нас ус п ры ма
юць, то гэ та на пэў на Мін ская фі лар мо
нія. Зай г ра лі мы так са ма два вель мі фай
ныя кан цэр ты ў Бель гіі і ў Лат віі. Бы лі 
і ў Ня меч чы не. Кож ны бок све ту пры мае 
нас вель мі доб ра. Заў сё ды пас ля кан цэр
таў тры ма ем кан такт з зап ра ша ю чым 
бо кам. Ат рым лі ва ем ад іх він ша ван ні, па
дзя кі за кан цэр ты. Кож ны кан цэрт крыш
ку ін шы, але ўсе яны нам вель мі бліз кія.

— З гур том „Ка лін ка” Вы за пі са лі ча ты-
ры аль бо мы, у тым лі ку дзве кру жэл кі 
ка ля дак. Ка лі з’я віц ца на вей шы аль-
бом „Ка лін кі”?

— Пе сень на но вы аль бом мы наз бі ра лі, 
але не ма ем та ко га ці ску, каб што год вы
пу скаць но вы аль бом. Пап ро сту дзей ні
ча ем, ро бім чар го выя пес ні. На ўвесь ар
ты стыч ны се зон вы па дае большменш 
тры або ча ты ры но выя пес ні. Ад апош
ня га аль бо ма „Ой на го ры” крыш ку ва ды 
ў рэч цы прап лы ло і мно га но вых пе сень 
наз бі ра ла ся. Толь кі трэ ба па ся дзець 
у сту дыі і пад рых та ваць для за пі су, каб 
усё доб ра гу ча ла. Толь кі не ха пае на гэ та 
ча су. Мо жа ў гэ тым го дзе бу дзе больш 
ча су, але не ха чу ні чо га абя цаць. Ма тэ
ры ял для аль бо ма ёсць, толь кі трэ ба яго 
саб раць і ўсё бу дзе доб ра.

—  Як Вам пра цу ец ца на ад ной сцэ не 
з жон кай?

— Праў ду ка жу чы, гэ та ідэ аль ная сі ту
а цыя, та му што абое лю бім му зы ку. 
Але ка лі еду з кан цэр та мі з „Га ем”, яна 

за ста ец ца ў ха це. А ка лі вы сту па ем у „Ка
лін цы” дык кож ная га дзі на з бліз кі мі 
людзь мі гэ та са мы вар тас ны час. Ка лі 
мы едзем з „Ка лін кай” дык заў сё ды ў ар
га ні за цый ных, ла гі стыч ных, му зыч ных 
спра вах мож на раз ліч ваць на жон ку. 
Яна ўся го да піль нуе. Маю вель мі моц
ную пад трым ку ад сва ёй жон кі.

— Хто ад па вя дае за аран жы роў кі для 
„Ка лін кі”?

— „Ка лін ка” гэ та мой аў тар скі пра ект. 
За аран жы роў кі, за за піс ва ка лаў і гу ку, 
а так са ма за гра фіч ны пра ект вок ла дак 
на ды сках ад каз ваю я, гэ та мая ра бо та.

— Вы так са ма ўлас нік сту дыі і вы да-
вец бе ла ру скай му зы кі на Пад ляш шы. 
Хто апош нім ча сам з бе ла ру скіх гур тоў 
за піс ваў у Вас аль бом?

— Най час цей за піс ваю ка лек ты вы з жы
вым гу кам, та кія як „Ку ран ты” з Бель
скаПад ляш ска га, „Ар ля не” і „Вэр воч кі” 
з Ор лі, „Омор фос” з Ся мя тыч. У нас на 
Пад ляш шы вель мі мно га фаль к лор ных 
ка лек ты ваў і я за піс ваў іх у сва ёй сту дыі. 
Гур ты попфольк у мя не не за піс ва юц ца, 
та му што ма юць свае хат нія му зыч ныя 
сту дыі. На пры клад Юр ка з „Пры ма коў” 
і „La i land” са мі за піс ва юць свае аль бо
мы. Ка лісь ці за піс ваў ся ў мя не гурт „Ас”. 
За піс ваю хо ры, ду э ты, квар тэ ты, якія спя
ва юць ужы вую. За пі саў я гур ты „Вя нок” 
і „Спад чы на” з Бель ска га бел лі цэя. Вель
мі люб лю пра ца ваць з жы вым гу кам 
і жы вы мі ін ст ру мен та мі. Так са ма вель мі 
ча ста за піс ваю поль скія гур ты сцэ ны 
хіпхоп. Ча сам зда ра юц ца і рокгур ты

— Ад куль у Вас за ці каў лен не му зы кай? 

— Мая ма ці спя вае ў гур це „Рас с пя ва
ны Га ра док”. Мой баць ка іг рае ў гур це 
„Ху тар”, а дзед з бо ку ма ёй ма ці іг раў 
на гар мо ні ку. Усё па ча ло ся з та го, што 
ў дру гім кла се па чат ко вай шко лы ў Га
рад ку баць кі за пі са лі мя не на му зыч
ныя за нят кі, якія вёў сла ву ты ў на шай 
гмі не Ян ка Кар по віч „Ка ла коль чык”. 
Па ка заў ён мне па ру акор даў на кла ві
шах і я на ву чыў ся іг раць. І з гэ та га па ча
ла ся мая да ро га ў му зы ку. По тым бы ла 
му зыч ная шко ла ў Бе ла сто ку, якая мне 
вель мі да па маг ла ў ма ёй да лей шай пра
цы ў га лі не му зы кі.

Ма ем у кры ві бе ла ру скасць
Гурт „Ка лін ка” — адзін з са мых па пу ляр ных бе ла ру скіх 
эст рад ных гур тоў Пад ляш ша. Па куль вы даў ча ты ры 
кам пакт-ды скі са сва ёй му зы кай. „Ка лін ка” іг ра ла кан-
цэр ты не толь кі ў Поль ш чы, але і ў Бель гіі, Ня меч чы не, 
а так са ма на Бе ла ру сі. З лі да рам ды ма стац кім кі раў ні-
ком гур та „Ка лін ка”, а так са ма лі да рам фольк-рок-гру пы 
„Гай”, а за ад но ўлас ні кам му зыч най сту дыі „Apol lo Re-
cords” Ма ры ю шам Ха ру жым раз маў ляе Юр ка Буй нюк.

Не ме ла ба ба 
кло па ту...
У лі ста па дзе 2017 го да па тэ ле фа-

на ва ла мне па неч ка з «Оранж-Элек т-
ра э нер гія» і рэ ка мен да ва ла па стаў ку 
элек т рыч на га то ку для ма ёй хат няй 
гас па дар кі. У час раз мо вы зах ва ля ла, 
што ра хун кі іх няй фір мы за ўсе ві ды 
пас луг бу дуць спа лу ча ны ў ад но, за тым 
бу ду пла ціць нам но га мен шы ра ху нак. 
За ду маў ры зык нуць. Так і зра біў. Пра ве-
рыў шы дас ла ны пош тай да ку мент, пад-
пі саў да мо ву ма хам ад ной ру кі. Не спа-
дзя ваў ся я ні я кіх сюр п ры заў. Пер шы 
ра ху нак ад но ва га па стаў ш чы ка, зна-
чыць ад «Оранж-Элек т ра э нер гія» ака-
заў ся не вя лі кі. За тым у за да валь нен ні 
не па гля дзеў я, на які ра ху нак у бан ку 
пе ра лі чыць гро шы. Па слаў іх та ды на 
ра ху нак «Оранж Поль ска С.А.», на які 
пе ра ліч ваў гро шы за ін тэр нэт і тэ ле ба-
чан не. Не ат ры маў шы ні я кіх заў ваг, чар-
го выя пе ра во ды па сы лаў на той са мы 
бан ка вы ра ху нак. Пры кан цы 2018 го да 
«Элек т ра э нер гія» пат ра ба ва ла ад мя не 
па га сіць за па зы ча насць за элек т ра э-
нер гію — 288,67 зл. Я на ас но ве бан ка-
вых да ку мен таў да каз ваў, што ў мя не 
ня ма ні я кіх даў гоў, але мае рэк ла ма цыі 
ака за лі ся, што га рох аб сцен ку. У снеж-
ні ат ры маў я з «Оранж Поль ска С.А.» 
раз лік за элек т ра ток за паў го да, г.зн. 
за май-лі ста пад 2018 г., у якім за пі са на, 
што ўзнік ла пе рап ла та 150,66 зл., якая 
бу дзе ад лі ча на пры чар го вым ра хун ку. 
Ад нак су пол ка «Оранж-Элек т ра э нер-
гія» па сла ла свой ра ху нак за лі ста пад-
сне жань, у якім пат ра ба ва ла зап ла ціць 
113,69 зл. Я зап ла ціў. За па зы ча насць 
за ста ва ла ся ад нак не выс вет ле най, па-
коль кі я ра шу ча ад ка заў ся дру гі раз 
пла ціць, а «Элек т ра э нер гія» не зда ва ла-
ся — пла ці без раз га во ру! 15 кра са ві ка 
я па даў ся на шпі таль нае ля чэн не. Ква-
тэ ра за ста ла ся без дог ля ду. Са сва ёй 
бе ла стоц кай да чуш кай тры маў я па ста-
ян ны кан такт. На Вя лік дзень на ве да ла 
мяне з унуч кай у баль ні цы. Пры вез ла 
свян цон ку, аб мя ня лі ся на він ка мі. На 
Пра вад ную ня дзе лю па да лі ся з дач кою 
ў Ча ром ху, за тым ра шы лі пра ве рыць 
дом у Ку за ве. Ка лі зай ш лі ў ха ту, дык 
вы я ві ла ся, што не пра цуе ха ла дзіль нік. 
Не пра ца ваў так са ма лі чыль нік элек т-
ра то ку. Ад к лю чы лі, зна чыц ца, мяне ад 
элек т рыч най се ці. Ха ла дзіль нік за поў-
не ны пра дук та мі раз ма ро жа ны. І што 
бы ло з гэ тым ра біць, вез ці ў Бе ла сток? 
Знай ш лі доб ра зыч лі ва га ча ла ве ка, які 
па га дзіў ся ўзяць у свой ха ла дзіль нік 
раз ма ро жа ныя пра дук ты. Ці бу дуць 
на да вац ца для спа жы ван ня, Уся выш ні 
ад но ве дае. На дру гі дзень я пе ра даў за-
я ву ў гай наў скую пра ку ра ту ру аб здзей-
с не ным зла чын стве, фаль ша ван ні бан-
ка вых да ку мен таў. На до каз прык лаў 
фаль сі фі ка ва ныя ра хун кі. Дру гую за я-
ву пе ра даў па вя то ва му за ступ ні ку спа-
жыў ца. Я ўпэў не ны, што до ка заў не трэ-
ба бу дзе доў га шу каць, бо мах ляр ства 
і ашу кан ства шы тае над та гру бы мі ніт-
ка мі.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Да па мо га для 
гур т коў вя ско вых 
гас па дынь
Ад 7 траў ня аба вяз вае ад ме не нае 

рас па ра джэн не Мі ніст ра ін ве сты цыі 
і раз віц ця ад 29 кра са ві ка ў спра ве 
асаб лі вых да мо ваў і па рад ку прыз на-
чэн ня, як і раз лі ку стар шы нёй Аген цтва 
рэст рук ту ры за цыі і ма дэр ні за цыі сель-
скай гас па дар кі фі нан са вай да па мо гі 
з дзяр жаў на га бю джэ ту гур т кам вя ско-
вых гас па дынь, а так са ма кво ты гэ тай 
да па мо гі. Гур т кі вя ско вых гас па дынь, 
як у мі ну лым го дзе, так і ця пер мо гуць 
ха дай ні чаць за ат ры ман не да па мо гі на 
рэ а лі за цыю ста тут ных за дач. За явы 
мож на па да ваць ад 7 траў ня ў Аген-
цтва да мо ман ту вы чар пан ня срод каў. 
Для гэ тай мэ ты прыз на ча на со рак мі-
льё наў злло тых.

(УС)
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Пра гэ та як аба ра няць тра-
ды цыю, бу да ваць сі лу 
ў гру пе і гра мад скас ці і за-
ха ваць сваю то ес насць 

у све це, які мя ня ец ца, ра сказ ваў 8 
траў ня ў Вар ша ве Ма ра ка мэ Ха сэ 
Лу іс «Ка мі ра» Ра мі рэс — прад стаў-
нік ад ной з са мых ка рэн ных куль тур 
у Мек сі цы. Што паў п лы ва ла на ін-
дзей цаў, што іх няя тра ды цыя іс нуе 
і не па мя ня ла ся ад трох ты сяч га-
доў? Ры ту а лы, тра ды цыі, та нец, ма-
ста цтва і па лом ні цтва гэ та па вод ле 
іх няй куль ту ры да ро га да ся бе.

«Ха чу вам ра ска заць пра на ра джэн не, 
пра час, ка лі Зям ля не ме ла яш чэ га
дзін ні ка, усю ды бы ло цём на, а на све це 
жыў толь кі адзін ча ла век, Ла та ка мэ. 
Ла та ка мэ жыў у цем ры, быў раз губ ле ны. 
Ад ной чы су стрэў на сва ёй да ро зе Ба бу
людождж, якая яму за га да ла: «Па бу дуй 
чо вен». Ла та ка мэ збу да ваў чо вен і вы па
лі даж джы. Па да ла пяць дзён, пяць тыд
няў, пяць ме ся цаў і пяць га доў, а мо жа 
і даў жэй, бо час на да лей не іс на ваў. Але 
ва да бы ла пат рэб ная, каб ба бу ля так са
ма зыш ла на зям лю. Ад яе ўда ру пал кай 
вы рас лі го ры і зям ля, а так са ма на ра дзі
лі ся ба гі, якія па мя ня лі ся ў кры ні цы, ска
лы... усе па ча лі іс ці ў по шу ках свят ла. Та
ды суст рэ лі на сва ёй да ро зе бла кіт на га 
але ня, які абя цаў за вес ці іх у мес ца, дзе 
з’я віц ца свят ло. Суст рэ лі так са ма Дзе
даагонь, які за га даў ім знай с ці дзі ця. 
І ка лі знай ш лі тое дзі ця, яно па ча ло так 
тан ца ваць з аг нём, што зга рэ ла, а агонь 
па гас. Мно гія пе ра ста лі ве рыць і па мя ня
лі ся ў ска лы, але бы лі і та кія, якія ве ры лі, 
што гэ та зда ры ла ся не без пры чы ны. 
І са праў ды, на на ступ ны дзень уста ла 
Сон ца. І гэ та быў па ча так све ту», — гэ та 
ска ро ча ная гі сто рыя ўзнік нен ня све ту, 
ад якой па ча ла ся су стрэ ча з гас ця мі 
з Мек сі кі. Для жы ха роў Еў ро пы гэ та 
на пэў на ці ка вая ле ген да, але для ін дзей
цаў Уі чо лі, якія жы вуць у цэн т раль най 
Мек сі цы, гэ та па дзея, якая мае гі ста рыч
нае зна чэн не і з’яў ля ец ца фун да мен там 
іх ве ра ван няў. Што год на вед ва юць яны 
мес ца, дзе на ра дзі ла ся Сон ца, каб яно 
не па гас ла.

Пад ад ным сон цам

На зы ва юць яго Ма ра ка мэ, а Ма ра ка мэ 
гэ та ча ла век, які мае раз ві тыя ве ды, 
умее ля чыць, ве дае як аз да раў ляць і ме
на ві та ён мае бе раг чы тра ды цыю прод
каў. Гэ та ўсё няп ро стае. Па трэб ны час, 
пад рых тоў ка і іні цы я цыя.

— Куль ту ра вік са ры та ры [так ся бе наз
ва юць Уі чо лі — рэд.] жы вая. Усё, што 
ро бім, ро бім для прод каў, баць коў. Тут 
па трэб ныя Ма ра ка мэ, якія зай ма юц ца 
кан так там з прош лас цю і прод ка мі, а гэ
тыя па кі ну лі нам на шы тра ды цыі, каб 
мы маг лі імі жыць і праз іх дзей ні чаць, 
— тлу ма чыў Ма ра ка мэ.

Што год пле мя Уі чо лі па лом ні чае на Ві ры
ку ту, іх свя тое мес ца, дзе рас це важ ная 
ў іх куль ту ры рас лі на пей отль, якую вы ка
ры стоў ва юць у час рэ лі гій ных ры ту а лаў. 
Эк с пе ры мен та ваў з ёю Віт ке віч, які на
ма ля ваў шмат кар цін пад уп лы вам гэ тай 
рас лі ны. Гэ та апош няя з дах рыс ці ян скіх 
куль тур у Ла цін скай Аме ры цы. Не пе раш
ко дзі лі ім у рэ лі гій ных прак ты ках ні кан
кі ста до ры, ні фран цы скан цы, на ву кі якіх 
для ўі чо лі бы лі неў с п ры маль ныя. Сён ня 
ка над скае прад пры ем ства пла нуе на 
свя тых зем лях пле ме ні ўі чо лі зда бы ваць 
се раб ро, ха ця ўжо з 1994 го да іс нуе тут 
рэ зер ва цыя, якая мае аба ра няць свя тое 
мес ца Ві ры ку ту, а так са ма рэд кія ві ды 
рас лін і жы вёл. Ка лі прэ зі дэнт Мек сі кі бу
дзе пра цяг ваць па лі ты ку пад трым кі для 

ін ве сты цыі ка над скай кам па ніі, свя тыя 
го ры Ві ры ку та пе ра ста нуць іс на ваць. Го
ры на якіх на ра дзі ла ся Сон ца.

— Мы ра скі ну тыя па роз ных мес цах. 
Жы вём у пя ці штатах, та му нам трэ ба аб’
яд ноў ваць свае сі лы, да вес ці да ды я ло гу 
між на мі. Ка лісь ці мы ра бі лі гэ та са мі, 
але за раз ма ем дзя цей, якія пат ра бу юць 
ін шых срод каў. Па сы ла ем іх на ўні вер
сі тэ ты, каб яны ра зу ме лі на шу куль ту ру 
і аба ра ня лі яе ў све це. За раз аб’ яд ноў ва
ем ся з ін шы мі прад стаў ні ка мі куль ту ры, 
каб аба ра няць на шу пла не ту. Не толь кі 
нам дзе ец ца крыў да. Я па да рож ні чаю 
па мно гіх кра і нах. Па доб ныя праб ле мы 
ў Ін дыі, Эк ва до ры... Ідзе пра гэ та, каб мы 
са мі пат ра пі лі са бе ўза ем на да па ма гаць, 
каб уза ем на ўзмац няц ца, і дзя ліц ца сва
ёй куль ту рай, каб ад чу ваць ся бе мац ней
шымі.

Ін дзей цы ўі чо лі ад чу ва юць мі не раль нае 
ба гац це сва ёй зям лі. Як га во рыць Ма ра
ка мэ, ад чу ва юць яе энер ге ты ку.

— Ба чу ў сва іх снах, што ка лі бу дзе зніш
ча на Ві ры ку та, на ша свя тая зям ля і га ра, 
та ды на сту піць вя лі кая зме на. Звяр ні це 
ўва гу коль кі за раз ад бы ва ец ца эка ла гіч
ных ка таст роф. Гэ та час нес па кою. На ша 
пла не та нер ву ец ца. Гэ та адзін вя лі кі 
ар га нізм, яко га мы з’яў ля ем ся част кай. 

На ша за да ча — гар мо нія, та му пер ша га 
лі ста па да бу ду ў Ка на дзе раз маў ляць 
аб ахо ве пры ро ды і тра ды цыі ка рэн ных 
куль тур. Усе на ро ды ма юць свае тра
ды цыі, свае ве ра ван ні, але мы ўсе пад 
ад ным сон цам. Та му нам трэ ба аб’ яд ноў
вац ца, каб ба ра ніць на шу пла не ту.

Зніш чэн не свя тых мес цаў, гэ та 
зніш чэн не па мя ці і кан так ту 
з прод ка мі 
Пле мя Уі чо лі жы ве ў га рах Сье раМад рэ 
ў Мек сі цы ад 3,5 ты ся чы га доў і на ліч вае 
ка ля 35 ты сяч ча ла век. Яны з’яў ля юц ца 
пры кла дам не па рыў най су вя зі па між ча
ла ве кам і пры ро дай. Ас ноў най част кай 
іх кас ма го ніі і ідэн тыч нас ці з’яў ля ец ца 
па лом ні цтва ў іх нюю свя тую зям лю.

— Па лом ні цтва на свя тую га ру гэ та вяр
тан не да ча соў, ка лі на ра джаў ся свет 
і гэ тая зям ля. Па лом ні ча ем у мес ца, дзе 
з’я ві ла ся Сон ца. Пей отль ад к ры вае на 
зра зу мен не, — тлу ма чыў у час су стрэ чы 
Ма ра ка мэ. — Мы за хо дзім на мес ца, 
якое бы ло ад к ры тае ба га мі і ад на ча со ва 
на шы мі прап рап рап род ка мі. Ува хо дзя
чы на га ру, мы ўзра ста ем як дзе ці і мо
жам дак ра нуц ца да не ба. Пік га ры з’яў
ля ец ца для нас най боль шай свя ты няй. 
Там мя ня ем ся ў вуч няў, там ву чым ся як 
жыць — гэ та наш уні вер сі тэт.

Ма ра ка мэ: Па ма жы це са мім 
са бе. Вяр ні це ся да ся бе і доб ра 

жы ві це ў сва ёй куль ту ры

З за лы пра гу ча ла пы тан не ці мож на да
лу чыц ца да па лом ні каў у Ві ры ку ту.

—Так, мож на, — ад ка заў госць. — Мы па
лом ні ча ем на свя тую га ру так як на шы 
прод кі. І той ча ла век, які ка лісь ці там 
зга рэў і па мя няў ся ў Баць куСон ца, мож
на ска заць, што ён па мёр, але для нас ён 
жы ве. Ма ем з ім кан такт праз сны, праз 
ме ды цы ну і мы мо жам так са ма яго па
ба чыць на не бе. Кож ны пі ліг рым, кож ны 
з нас вы хо дзіць з до му і ідзе ў мес цы, 
якія для нас важ ныя. Бе ра жы це гэ тыя 
мес цы. Мо жаш іс ці з на мі, але мо жаш 
про ста пай с ці ў мес цы, у якія ха дзі лі 
твае прод кі, у мес ца, якое прод кі блас ла
ві лі і гэ та мо жа быць па да рож жа, якое 
ця бе ўзмоц ніць, па мя няе. Кож ны па лом
ні чае ў важ ныя мес цы. Усе го ры, на якія 
ўва хо дзім, важ ныя. Та ды ад чу ва ем, што 
наб лі жа ем ся да не ба, рас цём. Гэ та ро бім 
так са ма для та го, каб уз мац няць на шу 
тра ды цыю.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Кар ці ны 
Мар ка Са пёл кі
1 мая гэ та га го да ў га ле рэі імя Та ма-

ры Са ла не віч у На раў цы Гай наў ска га па-
ве та ад к ры лі вы стаў ку кар цін ма ста ка 
Мар ка Са пёл кі, ура джэн ца На раў кі. Эк-
с па зі цыя ці ка вая і ба га тая, зай мае яна 
ўвесь зал. Вы стаў ку ад кры ла кі раў ніч ка 
га ле рэі Ка ся Бя ляў ская, якая пры ві та ла 
за ці каў ле ных ма ста цтвам асоб і ці ка ва 
рас па вя ла пра жыц цё і твор часць ма ста-
ка-жы ва піс ца. Вы стаў ку на ве да лі жы ха-
ры, між ін шым, На раў кі, Гай наў кі, Но ва га 
Ляў ко ва, Ле шу коў, Плян ты і Тар но па ля.

У кру зе Бра ніц кіх
10 мая ў бе ла стоц кай ра ту шы бы ла 

ад к ры та вы ста ва, пры све ча ная ро ду Бра-
ніц кіх. Гэ ты род асаб лі ва зас лу жа ны для 
Бе ла сто ка ды на ва коль ных мяс цо вас цей 
— Бель ска, Ха рош чы, Ты ко ці на. Вы ста ва 
зла джа на з на го ды 70-год дзя Пад ляш ска-
га му зея, зас на ва на га ў 1949 го дзе. На вы-
ста ве па ка за ны пар т рэ ты не толь кі Іза бе-
лы і Яна Кле мен са Бра ніц кіх, але і тых ро-
даў, з які мі бы лі яны па вя за ны ся мей ны мі 
вуз ла мі: Са пе гі, Ра дзі ві лы, Чар та рый скія, 
Па тоц кія... Са ма Іза бе ла, вар та на га даць, 
бы ла сяст рой апош ня га ка ра ля Рэ чы Пас-
па лі тай Ста ніс ла ва Аў гу ста Па ня тоў ска га. 
Кар ці ны на вы ста ве па хо дзяць з му зе яў 
Кра ка ва, Вар ша вы, Поз на ні, Пя рэ мыш ля, 
Каз лоў кі, з мяс цо вых фон даў ды з кас цё-
ла ў Ты ко ці не. Два вя лі ка фар мат ныя пар т-
рэ ты Іза бе лы і Яна Кле мен са з ты ко цін ска-
га кас цё ла па каз ва юц ца ўпер шы ню па-за 
яго сце на мі. Вы ста ва бу дзе пра ца ваць да 
8 ве рас ня г.г.    (ав)

Марк Са пёл ка перш-на перш ма стак-
пей за жыст і ах вот на ма люе за ха ва ныя да 
на шых дзён драў ля ныя ха ты і ін шыя ар хі-
тэк тур ныя аб’ ек ты. На ма ля ваў рэ кі Нар-
ву і На раў ку, не ка то рыя вё скі ды са мыя 
пры го жыя за кут кі На раў ш чы ны ў роз ныя 
по ры го да. Ёсць і пей за жы, а як жа, Бе ла-
веж скай пуш чы, жні вень скіх па лёў і над-
рэч ных лу гоў. Кар ці ны ўсім спа да ба лі ся.

Вар та да даць, што не ка то рыя кар ці ны 
Мар ка Са пёл кі бы лі за ве зе ны ў га ра чую 
Аф ры ку і там пей за жы на шай бе ла веж-
скай зі мы ўспры ма юц ца з за ці каў лен-
нем і са здзіў лен нем, што не дзе там 
у ляс ных ва ко лі цах у Поль ш чы ля жыць 
столь кі бе ла га (а яш чэ, каб ве да лі, ха лод-
на га) пу ху.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га
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Ад куль мош кі, ка ма ры і ўся кае па скуд ства?
(Бе ла ру ская на род ная ле ген да)

Ці ве да е це, як з’я ві лі ся на све це мош кі, ка ма ры і ўся кае па скуд ства? Ка лі Бог тва рыў звя роў і пту-
шак, дык за ку стом сха ваў ся ня чыс цік, на васт рыў ву шы і ці ка ваў. Што тут ад бы ва ец ца? Дзі ва ней-
кае!

Са праў ды, ён уба чыў дзі ва.
Бог узяў жме ню пя ску, кі нуў на ве цер і ска заў:
— Ля ці це, уся кія птуш кі!
І птуш кі па ля це лі. Па ча лі чы ры каць і на паў няць па вет ра пес ня мі.
Па зай з д рос ціў чорт і ра шыў па раў няц ца з Бо гам.
Узяў ён жме ню пя ску, шы ба нуў яго ўга ру і на ад ным ды ху ляп нуў:
— Ну — ля ці це, ля ці це!
А хто мае ля цець, за быў ся ска заць.
І вось як сып нуць ка ма ры, мош ка і ўся кае па скуд ства! І ліп нуць усе да свай го тат кі, ку са юць, джа-

ляць яго, спі ва юць кроў!.. Ускі пеў ня чыс цік, бе гаў-бе гаў, ска каў-ска каў, а рой за ім сле дам. Ба чыць 
ра га ты — ня ма вы ха ду, трэ ба аба вяз ко ва ку дысь ці сха вац ца. Ён ра заг наў ся і баў та нуў у смяр дзю-
чую ка лю гу. А ка ма ры і мош кі пры се лі на бе ра гу, піль ну юць — ка лі ён вый дзе з ва ды на верх...

Вось та му ка ма ры і мош кі ды ўся кая жа мяр ва заў сё ды ля ва ды ім чыць і ўец ца.

* Ле ген да за пі са на эт ног ра фам Сер ж пу тоў скім у вёс цы Буч ча 
на Случ чы не ад Грыш кі Бон да ра. Су час ная ап ра цоў ка ГК.

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 21-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 чэрвеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Вы шэй аб ло каў 
чыр во ная птуш ка 
 лятае.

Адаз на за гад ку № 17: гняз до.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Мар цін 

Га лён ка, Кац пэр Ка лі ноў скі, То мэк Ваў ра нюк з Нар-
вы, Вік то рыя Стэм па з Бель скай ПШ № 3, Мацей 

Дзерманоўскі, Кася Радэль з Залук. Він шу ем!

(С....)

Алег Мін кін

Чэр вень
Зма рыў ся нес ці нош ку ле та
Чыр во ны Чэр вень-ча раў нік,
Пры сеў пад лі пай і да флей ты
Гу ба мі мля вы мі пры нік.

Дры жыць пя лё ста чак ра мон ка
На вей ках змру жа ных ва чэй,
Стру мень чы кам мя до вым тон кім
Па воль на му зы ка ця чэ.

Ця чэ — і сон ным лі пам сніц ца
Руп лі вых пчол гуд лі вы хор,
I сон ца спе лаю су ні цай
У сто ме хі ліц ца за бор.

Зор ка: — На таль ка, спя ва еш пес ню з пры пе вам: я тут свая, мя-
не ўсе лю бяць. Ці ў Та па ля нах, дзе жы веш, так ся бе ад чу ва еш? 

На тал ля Алек ся юк: — Так, у Та па ля нах я ад чу ваю ся бе вель-
мі доб ра і пес ня, якую спя ваю, мож на ска заць, пра мя не.

Зор ка: — Па мя таю Ця бе як са ліст ку ў ча сы Твай го дзя цін ства. 
Коль кі ча су ўжо спя ва еш і вы сту па еш на сцэ не?

Н.А.: — З ся мі га доў, так што бу дзе ўжо дзе вяць га доў. Вось, 
так.

Зор ка: — Ты вы ву ча еш му зы ку пад бо кам спе ва коў з гур та «Пры-
ма кі», а сён ня пад рых та ва ла Ця бе спа да ры ня Ба гу ся. Мож на ска-
заць, што ў Ця бе пра фе сій ны па ды ход да сцэ ны. Усё дап ра ца ва на 
ў дэ та лях, ра зам з гу стоў най аў тап рэ зен та цы яй і трап най пад-
бор кай пе сень. Ці мо жа ду ма еш звя заць сваю бу ду чы ню з му зы кай?

Н.А.: — У гэ тым го дзе ха чу па сту піць у му зыч ную шко лу на ва-
ка лі сты ку. І як удас ца, ха чу сваю бу ду чы ню звя заць са спе вам.

Зор ка: — А ці ап ра ча сцэ ны, ма еш на го ду спя ваць, на пры клад, за 
ся мей ным ста лом?

Н.А.: — Так.

Зор ка: — Ска жы неш та больш.

Н.А.: — У на шай сям’і ўсе ах вот на спя ва ем. Я люб лю спя-
ваць з сяст рой і бра там. Яны 
мо жа менш чым я прыс вя-
ча юць ча су пес ні, але ўсе лю-
бяць спя ваць.

Зор ка: — Ты — дач ка ба цюш-
кі, так што на пэў на спя ва е це 
яш чэ ў цар к ве.

Н.А.: — Так, так.

Зор ка: — На таль ка, Ты хі ба 
больш лю біш спя ваць, як га ва-
рыць. Тваё вы ступ лен не вель мі 
мне спа да ба ла ся, яно пра гу ча ла 
чы ста і нат х няль на. Ну і раз-
маў ля еш доб ра па-бе ла ру ску, 
і ра зу ме еш змест пе сень, якія 
спя ва еш. Зы чу, каб споў ні лі ся 

Твае ма ры і пла ны.

Н.А.: — Дзя кую!

Фо та: Ган ны Кан д ра цюк

Ха чу звя заць жыц цё з пес няй!
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Uch!

Huż

Bicz

Żółw

Harmonia

Jakr

Rym
Bałt

Wiara

Lew

Pragnienie

Kłótnia

Smak

Odważny

Smog

Las

Pragnienie

Smartfon

Oko

Podróż

Swój

Droga

Dwa

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

Ад каз на кры жа ван ку № 17-2019: 
Зрыў, бум, шмот ка, лён, Оля, ня дзе ля, птах, 

аванс, ак но, сон. Спеў, звон, шлях, мёд, бон за, 
кут, Ева, шко ла, Алян, як, сын.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Мі хась Та-
па лян скі, Вік то рыя Які мюк, Мар цін Га лён ка, 
Аліў ка По рац з Нар вы, На тал ля Кос цік, Пат-
ры цыя Ня він ская, Дар’я Нес ця рук, Ма тэ вуш 
Ся мён чык з Ор лі, Алівія Сноп, Аляксандра 
Весялкоўская, Давід Бура з бельскай «тройкі», 
Клаўдзія Голубоўская з Нараўкі.  Він шу ем!

— Мае вуч ні пы та юць пра гэ-
ты кон курс ужо ў па чат ку го да, 
— ка жа на стаў ні ца Ні на Аб ра-
мюк, — так што не трэ ба ні ко га 
на маў ляць, пра сіць. Яны са мі 
гор нуц ца, хо чуць вы сту піць.

У гэ ты раз з Нар вы пры е ха ла 
пры го жая кам па нія дэк ла ма та-
раў: Марк і Ула дзік Ку ту за вы, 
Кар не ла Вшэ ба роў ская, Эміль ка 
Смак ту но віч, Аліў ка Рэп ка, Аліў-
ка По рац. Га ва ры лі яны вер шы 
на бе ла ру скай, поль скай ды ру-
скай мо вах. І ўсе ап раў да лі свой 
пры езд. На ват ка лі ма лод шых 
з’я да ла ўсхва ля ва насць, на стаў-
ні ца Та ма ра Біль ке віч су па кой-
ва ла іх доб рым, ла ска вым сло-
вам. Нар ва па да ры ла пуб лі цы 
най п ры га жэй шыя вы ступ лен ні 
на бе ла ру скай мо ве: вер шы 
«Вя лік дзень», «Ус пом ні пра 
Бо га», «Хры стос но ва на ро джа-
ны» !

У час кон кур су мы пры кме-
ці лі ад ну за леж насць: ка лі 
ў шко ле мо ва на пры стой ным 
уз роў ні, та ды дзе ці вы лу ча юц ца 
ся род ад на год каў. У іх дбай нае 
вы маў лен не, доб рае ад чу ван не 
сло ва, шчы расць. Са мі баць кі не 
ў змо зе да піль на ваць па ра дак 
у на ці сках, вы маў лен не, зна кі 
пры пын ку. Хі ба, што гу тар ка 
пра тво ры на поль скай ці ру-
скай мо вах. У апош нім вы пад ку 
вы лу чы лі ся дзе ці, якія на ра дзі-
лі ся ў Ра сіі, Бе ла ру сі ці Ук ра і не.

— А не бы ло та ко га, каб вуч ні 
га ва ры лі ад ны і тыя ж са мыя 
вер шы, што і на «Род ным сло-
ве»? — та ды ёсць шанс даў жэй 
рых та вац ца, уда ска на ліць твор.

— Усе вер шы пад рых та ва ны 
вы ключ на на Кон курс рэ лі гій най 
па э зіі, — пя рэ чаць нар ваў скія на-
стаў ні цы. — Тут ніх то не пай шоў 
нап раст кі, не схіт рыў ся...

Са праў ды, іх сум лен ны па ды-
ход ад люст ра ва лі вы ступ лен ні. 
Яш чэ сён ня ў ву шах гу чыць 
той шчы ры эн ту зі язм, з якім 
Ула дзік Ку ту заў на пры го жай 
бе ла руш чы не аб вяш чаў доб рую 
на ві ну ў вер шы «Хры стос но ва-
на ро джа ны!». Не пад вя ла і Оля 
Зін ке віч з Бель ска-Пад ляш ска-
га, якая з ад чу ван нем пра дэк ла-
ма ва ла рэф лек сіў на-фі ла соф скі 
твор «Ён ідзе». Ся род ста рэй-
шых вы ка наў цаў вель мі фай-
на вы сту піў Кац пэр На рэў скі 
з дас ціп ным вер шам «Anie le, 
stró żu mój». У ім хіт рыя дум кі 
вуч няў, якія не пад рых та ва лі ся 
да ўро каў. Та ды ў га рач цы клі-
чуць да па мо гі ў анё ла-ахоў ні ка 
і абя ца юць яму па леп шыць свае 
па во дзі ны. Кац пэр спа да баў ся 
гас па ды ні Пра ва слаў на га цэн т-
ра куль ту ры:

— Ён лёг ка і дас ціп на ска заў 
пра важ ныя спра вы, — ка жа 
спа да ры ня Маг да ле на Жда нук, 
— ён рас с мя шыў і да ка заў, 
што без рэ лі гіі і ма літ вы цяж ка 
ў жыц ці. Усе дэк ла ма та ры ма-
лай цы! Я гля джу на іх у за хап-
лен ні і ад чу ваю цеп лы ню ў сэр-
цы. Це шыць ан га жа ва насць 
баць коў, на стаў ні каў.

На ву чыц ца пры го жа, тал ко ва га ва рыць!

ХV Кон курс рэ лі гій най па э зіі 
па чаў ся з ра дас най пас халь най 
пес ні з пры пе вам:

Хры стос Уваск рос!

Хры стос Уваск рос!

Усё ён пе ра мог,

І ў дзіў най яс на це,

У не ба нас вя дзе.

Пас халь ны твор на бе ла ру-
скай мо ве цу доў на вы ка наў 
дзі ця чы хор бе ла стоц кай па ра-
фіі Уваск рэ сен ня Гас под ня га 
пад кі рун кам ма туш кі Ма рыі 
Ра ман чук. Па ра да ва ла так са ма 
ву ча ні ца бе ла стоц кай ПШ № 5 
Пат ры цыя Пех. Пра гэ тую дзяў-
чын ку пі са лі мы ў па чат ку го да. 
За раз га ла сі стая Пат ры цыя на 
ра дасць гас цей і баць коў прас пя-

ва ла вя до мы шэ дэўр «Мой род-
ны кут».

Пі шам пра бе ла ру скія вы ступ-
лен ні, бо яны нак лі ка лі най боль-
шыя эмо цыі і па ра да ва лі аку рат-
нас цю. Тут усё ат ры ма ла ся дбай-
на, на ўзроў ні, пры го жа. Ды ўсе, 
хто па ста раў ся, былі на ле жым 
чы нам ацэ не ны. А ў су вя зі 
з юбі ле ем удзель ні каў і баць коў 
ча каў са лод кі па ча сту нак. Бы лі 
так са ма сло вы за ду мы і гу тар ка 
пра аду ка цый ныя каш тоў нас ці:

— У жыц ці прый дзец ца вам 
вы сту паць пе рад важ ны мі 
людзь мі, бу дзе це іх схі ляць да 
ся бе. А вый с ці да лю дзей і тал-
ко ва, пры го жа неш та ска заць 
— не так про ста. Гэ та вя лі кая 
спра ва. Гэ та му ўся му трэ ба на ву-
чыц ца, — га ва рыў ай цец Мі ра-

слаў Хі лі ма нюк, ві зі та тар па на-
ву чан ні пра ва слаў най рэ лі гіі. Ён 
ад зна чыў, што ра зам з ма тэ ма-
ты кай, хі мі яй трэ ба вы ву чаць 
гу ма ні тар ныя прад ме ты, якія 
спры я юць ду хо ва му раз віц цю 
ча ла ве ка. Кон курс рэ лі гій най па-
э зіі дае та кія маг чы мас ці.

Ба цюш ка Мі ра слаў шчы ра па-
дзя ка ваў ка тэ хе там за вя лі кую 
пра цу. Асаб лі ва дзя ка ваў ён 
спа да ры ні Ле не До баш, на стаў ні-
цы рэ лі гіі ў ПШ № 5, якая пры-
ду ма ла ідэю кон кур су і ця гам 
пят нац ца ці га доў на паў няе яе 
пры го жым, доб рым зме стам. 
Ну, выт рым лі вае ўсё гэ та. Мы 
так са ма да лу ча ем ся да юбі лей-
ных па жа дан няў і жа да ем ар га-
ні за та рам: Мно гая ле та!

Зор ка
Фо та: Ган на Кан д ра цюк

Уладзік Кутузаў

Оля Зінкевіч

Патрыцыя Пех

Хор з беластоцкай царквы 
Уваскрасенія
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Пра бе ла ру са Які ма Фе ся ка з вё
скі За чар ля ны я да ве даў ся ад 
яго ўну ка Вац ла ва За леў ска га, 
які жы ве ў вёс цы Хві ня ві чы на 

Дзят лаў ш чы не. Вё ска гэ та зна хо дзіц ца 
за 10 кі ла мет раў на паў ноч ны за хад ад 
Дзят ла ва і 138 кі ла мет раў ад Грод на.

Вац лаў За леў скі жы ве з жон каю ў вя
лі кім цаг ля ным до ме. Яму 71 год. Усё 
жыц цё ў яго бы ло звя за на з сель скай 
гас па дар кай, пра ца ваў на ват ды рэк та
рам саў га са і стар шы нёй мяс цо ва га 
кал га са „Па рэч ча”. „У 1980х га дах мая 
гас па дар ка на ма лоч ва ла за се зон 8 ты
сяч тон збож жа, а ця пер два кал га сы 
ледзьледзь на ма лоч ва юць ка ля 3,5 
ты ся чы тон. Амаль цал кам за апош нія 
га ды зніш ча на сель ская гас па дар ка на 
Бе ла ру сі”, — на сталь гіч на ўзды хае Вац
лаў Бра ніс ла ва віч.

Ця пер Вац лаў За леў скі ні дзе не пра цуе, 
бо пен сі я нер. Ён зай ма ец ца сва ім пры
ват ным ага ро дам. Хоць на ву лі цы па ча
так траў ня і яш чэ да во лі хо лад на, а ў За
леў скіх ужо вы рас лі цы бу ля, ра ды ска, на 
град ках па каз ва ец ца буль ба.

— Як гэ та ў вас ат рым лі ва ец ца, што ўсё 
ўжо рас це, ха ця ў су се дзяў на град ках пу
ста па куль? — пы та ю ся ў вя скоў ца.

— Я вель мі люб лю аг ра но мію, усё жыц цё 
ёй зай маў ся і ця пер эк с пе ры мен тую на 
град ках. Клю чом да вя лі ка га і доб ра га 
ўра джаю з’яў ля ец ца амаг ні ча ная ва да. 
Праз маг ні ты лью звы чай ную ва ду і по
тым яе пры мя няю на град ках, па лі ваю 
ага род, рых тую роз ныя кам по сты і г.д. 
Ура джай па вя ліч ва ец ца на 20 пра цэн таў, 
— рас па вя дае спа дар За леў скі.

Са праў ды, Вац лаў За леў скі — вя ско вы 
эк с пе ры мен та тар і вы на ход нік. Дае па
ра ды па ар га ніч ным зем ля роб стве, па 
са да вод стве і ага род ні цтве, дзе ліц ца 
ўлас ным во пы там на ста рон ках роз ных 
бе ла ру скіх вы дан няў. Ча со пі сы і га зе ты 
іх з ра дас цю пуб лі ку юць.

Лю боў да род най зям лі ў яго, ві даць, ад 
дзя ду лі з Бе ла сточ чы ны Які ма Мі хай
ла ві ча Фе ся ка. Вац лаў За леў скі пра яго 
да ве даў ся ад ма ці Соф’і Фе сяк — дач кі 
Які ма Фе ся ка.

Двац цаць пяць га доў Якім Фе сяк ад с лу
жыў у ра сій скім вой ску. За гэ та яго Ра сій
ская дзяр жа ва ўзна га ро дзі ла ка вал кам 
зям лі ў вёс цы За чар ля ны на Бе ла сточ
чы не. Там ён і жыў. Жа ніў ся з вя ско вай 
дзяў чы най Ган най Пят роў най Грыц. Пас
ля служ бы Якім Фе сяк пра ца ваў у Бе ла
сто ку ў пан сі я на це шля хет ных дзяў чат, 
а по тым на ўлас най зям лі і гас па дар цы.

У сям’і Які ма і Ган ны Фе ся коў у За чар ля
нах на ра дзі лі ся дач ка Соф’я і сын Ана
толь. Бе ла ру сы ў За чар ля нах ме лі свой 
дом, ка ро ву, ка ня, ку рэй, сві ней — ад ным 
сло вам усё, што ў той час тры ма лі вя ско
выя лю дзі, якія лю бі лі пра ца ваць.

Пас ля вай ны, па сло вах уну ка Фе ся коў 
Вац ла ва За леў ска га, да іх у дом ста лі 
ча ста на вед вац ца мяс цо выя поль скія 
бан ды, якія пат ра ба ва лі пе ра хо дзіць у ка
та ліц кую ве ру. А Якім Фе сяк з жон кай 
Ган най бы лі пра ва слаў ны мі, да во лі ве ру
ю чы мі людзь мі і гэ та га ра біць не жа да лі. 
Та ды бан ды ты да лі ім тэр мін па кі нуць 
тэ ры то рыю Бе ла сточ чы ны і ехаць на 
Ус ход.

Па кі даць род нае гняз до Фе ся кі не жа
да лі, але ін ша га вы ха ду не бы ло. Та му 
ў траў ні 1947 го да ра зам з не ка то ры мі 
ін шы мі сем’ я мі з За чар ля наў яны па кі ну
лі род ную вё ску і пры е ха лі на стан цыю 
На ва ель ня на Дзят лаў ш чы ну. Згод на 
скла дзе на га ак та ад 26 траў ня 1947 го да 
Фе ся кі ў За чар ля нах па кі ну лі адзін драў

ля ны дом плош чай у 135 квад рат ных 
мет раў, пак ры ты ча ра пі цай і па бу да ва
ны ў 1932 го дзе. Ён та ды быў ацэ не ны 
ў 4000 руб лёў. Па кі ну лі Фе ся кі і гум но 
486 ку ба мет раў, са ла мя нае, якое бы ло 
па бу да ва на ў 1930 го дзе, кош там 4400 
руб лёў. На ра дзі ме за ста лі ся хлеў па ме
рам 270 ку ба мет раў, па бу да ва ны ў 1930 
го дзе, са ла мя ны, кош там 2400 руб лёў, 
студ ня, кош там 928 руб лёў, плот. Уся па
кі ну тая ма ё масць Фе ся коў па тым ча се 
бы ла ацэ не на ў су му 11 728 руб лёў. Ак ра
мя ма ё мас ці бе ла ру сы па кі ну лі на Бе ла
сточ чы не 3,10 гек та ра зям лі, у тым лі ку 
0,5 гек та ра пша ні цы.

На Дзят лаў ш чы не Фе ся кам да лі ма ё
масць Пят ра Гноц ка га, які вы е хаў у Поль
ш чу. Гэ та бы лі кла доў ка, хлеў, гум но 
і не вя лі кі дом. А так са ма вып ла ці лі кам
пен са цыю на су му 7238 руб лёў.

На Дзят лаў ш чы не па ча ло ся но вае жыц
цё. Дач ка Соф’я хут ка вый ш ла за муж за 
мяс цо ва га хлоп ца Бра ніс ла ва За леў ска
га. Усё жыц цё ад п ра ца ва ла на роз ных 
кал гас ных ра бо тах, шмат га доў бы ла да
яр кай... А сы на Ана то ля праз год за бра лі 
ў са вец кую ар мію. У Вац ла ва За леў ска га 
за ха ваў ся ліст ад дзядзь кі Ана то ля, дзе 
ён пі ша, што за бра лі ў ар мію, але спа чат
ку ад п ра ві лі ву чыц ца ў ФЗА (фаб рыч на
за вад скую шко лу аду ка цыі). У ФЗА на кі
ра ва лі ўсіх пры зыў ні коў з Ба ра на віц кай 
воб лас ці. Там хлоп цаў тры ме ся цы ву чы
лі пра ца ваць у шах тах. А пас ля ву чо бы 
юна кі не слу жы лі, па коль кі пе ра вя лі іх 
на шах цёр скую пра цу.

За га ды служ бы ў шах тах не ка то рыя 
хлоп цы не вяр ну лі ся да моў, бо ад цяж
кае пра цы па мер лі, ін шыя там за ста лі ся 
жыць, а тыя, хто вяр нуў ся да моў, ужо 
не ме лі зда роўя. Тое са мае зда ры ла ся 
і з Ана то лем Фе ся ком, які пас ля дэ ма бі лі
за цыі, хут ка па мёр.

На Дзят лаў ш чы не Фе ся кі па ча лі жыць 
пано ва му. Ра зам з імі з За чар ля наў пры
е ха лі ін шыя сем’і. Ста ра лі ся адзін ад на го 
пад трым лі ваць, да па ма гаць. Па сло вах 
Вац ла ва За леў ска га, сям’я яго дзе да па 
ма ці Які ма Фе ся ка з са бой пры вез ла ка
ня, а так са ма ка ро ву ней кай ня мец кай 

ЛЁС БЕ ЛА РУ САЎ БЕ ЛА СТОЧ ЧЫ НЫ

Якім Фе сяк і яго сям’я

n Вучні і настаўнікі Зачарлянскай школы. Здымак 1930-х гадоў

па ро ды. Усе вя скоў цы вель мі жа да лі 
мець ця луш ку ад гэ тай ка ро вы, бо яна 
шмат да ва ла ма ла ка. А ко нік быў не вы
со кі, але пра ца ві ты.

— Ці ўсе сва я кі Фе ся коў па кі ну лі Бе ла
сточ чы ну? — пы та ю ся ў спа да ра За леў
ска га.

— Ды не. Тыя, хто жыў у вё сках і па сёл
ках блі жэй да Бе ла сто ка, тыя за ста лі ся 
там. Бо бан ды ты ў та кія на се ле ныя 
пун к ты, якія бы лі блі жэй да го ра да, на
вед ваць ба я лі ся. Та му шмат сва я коў па 
ма мі най рад ні не вы еха ла. У Па рос лах 
ця пер жы ве ма мі на стры еч ная ся стра 
Ра і са Дзя коў ская, шмат ін шых на шых 
сва я коў ёсць у Поль ш чы. Ра ней мы іх на
вед ва лі, пе ра піс ва лі ся, — ска заў Вац лаў 
За леў скі...

Ка лі мы вый ш лі з ха ты на двор, Вац лаў 
Бра ніс ла ва віч па ка заў мне свой ага род 
і не вя лі кую эк с пе ры мен таль ную бо чач
ку з маг ні та мі, праз якую ён філь т руе 
ва ду. А так са ма па ча ста ваў ра ды скай 
і све жай цы бу ляй. „Зро бі це до ма са лат 
са смя та най. Гэ та эка ла гіч на чы стая 
ага род ні на”, — за пэў ніў вя ско вец. І мы 
раз ві та лі ся...

vСяр гей ЧЫГ РЫН
Фо таз дым кі дру ку юц ца ўпер шы ню

n Фотаздымак Ганны Фесяк на нямецкі дакумент, 
1942-1943 года

n Якім Фесяк у расійскім войску, пачатак ХХ ст.

n Вяселле Якіма Фесяка і Ганны Грыц у Зачарлянах, 
    пачатак 1920-х гадоў

n Даведка, выдадзеная Якіму Фесяку, што ён эвакуіруецца  
    з Беласточчыны

n Унук Якіма Фесяка Вацлаў Залеўскі распавядае пра сваё 
    жыццё, май, 2019 г.
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Пад ляш скаПа ле скія су стрэ чы 
ў тра ды цыі «Там по ма ё вуй ро се» 
бы лі ар га ні за ва ны Му зе ем ма лой 
ай чы ны ў Сту дзі во дах на ас но ве 

Між на род на га фе сты ва лю «Там по ма ё вуй 
ро се», які ад бы ваў ся ў Сту дзі вод скім му зеі. 
У час фе сты ва лю прэ зен та ва лі ся на род ныя 
ка лек ты вы з Пад ляш ша і Па лес ся, за піс ва лі
ся фаль к лор ныя пес ні, тан цы і аб ра ды, якіх 
част ка вы ка ры стоў ва ец ца ця пер пад час 
Пад ляш скаПа ле скіх су стрэч у тра ды цыі. Іх 
удзель ні кі на вед ва юць на шы вё скі ў Бель
скім, Гай наў скім, Ся мя тыц кім і Бе ла стоц кім 
па ве тах і вы сту па юць пе рад мяс цо вы мі 
жы ха ра мі ў аб ста ві нах, у якіх на род ны фаль
к лор прэ зен та ва лі на шы прод кі.

ХVІ Пад ляш скаПа ле скія су стрэ чы ў тра ды
цыі «Там по ма ё вуй ро се» па ча лі ся ў пят ні
цу 3 мая ў Та піль цы ка ля Бе ла сто ка. У на
ступ ны су бот ні дзень пра цяг ва лі ся ў Ко жы
не, Коз лі ках, Га род чы не, Ля хах і Ступ ні ках, 
а ў ня дзе лю пе раб ра лі ся нам но га да лей на 
поў дзень у Мядз ве жы кі, Ра га чы і Ле ва шы, 
дзе, між ін шым, удзель ні кі су стрэч та пі лі 
Ра гуль ку і зап рэ зен та ва лі ба га ты двух дзён
ны вя сель ны аб рад. У Да шах 6 мая, у дзень 
Юрыя Пе ра мож цы, на па лет ку жы та ад на
го з гас па да роў быў па ка за ны Юр’ еў скі аб
рад, з ма літ ва мі і фаль к лор ны мі тра ды цы
я мі. Спат кан ні ў тра ды цыі «Там по ма ё вуй 
ро се» за кон чы лі ся ў Ры го раў цах, дзе, між 
ін шым, прэ зен та ва лі ся ста рыя фа та гра фіі. 
У наз ва ных вё сках, пры пын ках су стрэч, іх 
удзель ні кі ва дзі лі ве лі код ныя ка ра го ды, 
спя ва лі агуль кі, якія ў не ка то рых мес цах на
зы ва лі ся ра гуль ка мі, па каз ва лі даў нія тан
цы і ін шыя на род ныя тра ды цыі. У цэ лым 
удзель ні кі су стрэч зап рэ зен та ва лі спо саб 
ад па чын ку мо ла дзі ў мі ну лым у вель мі ра
дас ны ве лі код ны пе ры яд, ка лі вяс ной пры
ро да раск ры вае сваю пры га жосць.

У дзень ве лі ка му ча ні ка Юрыя Пе ра мож цы 
пра ва слаў ныя жы ха ры Бе ла сточ чы ны ма
лі лі ся ў сва іх пры хад скіх цэр к вах. У Да шах 
пас ля абе ду ўдзель ні кі су стрэч, спя ва ю чы 
вес на выя пес ні, пай ш лі на по ле Мар ка 
Мар ты но ві ча, дзе рас ло жы та. На род ныя 
ка лек ты вы з Бе ла ру сі — «Вар ган» з По лац
ка, «Це ра бя нач ка» з Це раб ня, «Ха ціс ла вя
не» і «Вя ско вая та ба ла» з Ха ціс ла ва, асо бы 
з Дзят ла віч і СанктПе цяр бур га, сту дзі вод
ская «Жэ мэр ва» і жы ха ры Да шоў зат ры ма
лі ся спа чат ку ка ля па над вор ка Ні ны Мар
ты но віч, якой пра спя ва лі вес на выя пес ні.

— Сён ня пе ра да пош ні дзень ХVІ Пад ляш
скаПа ле скіх су стрэч у тра ды цыі «Там по 
ма ё вуй ро се». У па пя рэд нія дні мы спя ва лі 
агуль кі і ін шыя вес на выя пес ні, зас пя ва лі 
ва ла чоб ныя пес ні, а так са ма ва дзі лі ка ра
го ды, што мы сён ня так са ма бу дзем ра біць 
у Да шах. Ця пер мы бу дзем абы хо дзіць 
жы та з іко най і ка ра ва ем і ма ліц ца за доб
ры ўра джай. Гэ та вель мі доб рая аду ка цыя 
для мо ла дзі. Пры е ха лі да нас ма ла дыя 
гос ці з Бе ла ру сі і Ра сіі. Ма ла дыя ўдзель ні кі 
«Жэ мэр вы» асаб лі ва ці ка вяц ца аб ра да мі 
на шых прод каў. У гэ тым го дзе так скла ла
ся, што Юрыя свят ку ем у па чат ку дру го га 
тыд ня ве лі код на га пе ры я ду, ка лі мы яш чэ 
ра ду ем ся свят ка ван ню Уваск рэ сен ня 
Гас под ня га, — ска заў Да ра фей Фі ё нік, стар
шы ня Аб’ яд нан ня Му зей ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах, ар га ні за та ра су стрэч.

На па ле так жы та Мар ка Мар ты но ві ча ўвай
ш лі сам гас па дар з іко най свя то га Юрыя 
і вы шы ва ным руч ні ком у ру ках, сол тыс 
Да шоў Ірэ на Мар ке віч з ка ра ва ем і руч ні
ком, Да ра фей Фі ё нік і ма ла дыя ўдзель ні кі 
бе ла ру скіх на род ных ка лек ты ваў. Усе яны 
абыш лі па ле так з ма літ ва мі і пес ня мі. Пас
ля па ра зас ла ным на жы це руч ні ку ка ча лі 
ка ра вай, са мі ка ча лі ся па жы це і вы ка на лі 
ін шыя цы ры ма ні я лы згод на з Юр’ еў скім 
аб ра дам. Паз ней усе ча ста ва лі ся ка ра ва ем 
і гас ця ва лі. На да яз ной ас фаль та вай да ро
зе дзяў ча ты з Бе ла ру сі ста лі тан ца ваць. Да 
іх да лу чы лі ся астат нія ама та ры гуль няў.

— Мы тут ра дас на і ці ка ва пра во дзім час, 
бо ці ка віць нас даў ні фаль к лор. Мы лю бім 
спя ваць даў нія пес ні, ва дзіць ка ра го ды 
і па каз ваць на шы аб ра ды, — ска за лі чле ны 
«Жэ мэр вы».

— У дзя цін стве я ха дзіў з баць кам на по ле. 
Та ды ў нас, у Ку ра ша ве, за хоў ва ла ся яш чэ 

част ка Юр’ еў ска га аб ра ду. Вель мі доб ра, 
што гэ ты аб рад прэ зен ту ец ца тут і жы ха ры 
на ша га пры хо да мо гуць па гля дзець, як у мі
ну лым дба лі пра ўра джай і звяр та лі ся за 
да па мо гай да свя то га Юрыя, — за я віў міт ра
фор ны про та і е рэй Па вел Ка на нюк, на ста я
цель Свя таМі ка ла еў ска га пры хо да ў Кась
ной, да яко га на ле жаць Да шы. — Юр’ еў скі 
аб рад з ча сам па чаў зні каць і доб ра, што 
ця пер Сту дзі вод скі му зей яго ад наў ляе.

— Ха дзіў шы па жы це мы ма лі лі ся свя то му 
Юрыю Пе ра мож цу, нес лі яго іко ну, уп ры го
жа ную на род ным руч ні ком, і ка ра вай. Част
ка аб ра ду са спе ва мі і тан ца мі вы во дзіц ца 
з на род най тра ды цыі, — за я ві ла му зыч ны 
кі раў нік «Жэ мэр вы» Ан на Фі ё нік.

Юр’ еў скі аб рад быў да паў нен нем ма літ ваў 
да ве лі ка му ча ні ка Юрыя, якія ўзно сі лі ся 
ў час лі тур гіі, у якой пры ня лі ўдзел чле ны 
ка лек ты ваў і жы ха ры Да шоў. У цар к ве і на 
по лі на кі роў ва лі яны свае пра шэн ні да свя
то га ве лі ка му ча ні ка Юрыя Пе ра мож цы, які 
лі чыц ца ня бес ным за ступ ні кам зем ля ро
баў і жы вё ла во даў. У Юр’ еў скім аб ра дзе ап
ра ча спе ваў і ма літ ваў асаб лі вае зна чэн не 
ма юць так са ма ка ра вай і ас вя чо ныя рэш т
кі з ве лі код на га ста ла. Ас вя чо ныя шкар лу
пін кі і кос ці нель га вы кід ваць са смец цем. 
З даў ніх ча соў за коп ва лі іх на по лі ў час Юр’
еў ска га аб ра ду, што ме ла ахоў ваць збож жа 
ад бу р і ін шых сты хій пры ро ды. Ка чан не 
ка ра вая па по лі ме ла да ваць сты мул для 
доб ра га ро сту збож жа і ба га та га ўра джаю. 
У час свят ка ван ня Юрыя ас вя чо най ва дой 
і з да па мо гай ас вя чо ных зё лак ак рап ля лі 
хлеў і жы вё лу, якую пас ля вы га ня лі ў гэ ты 
дзень з да па мо гай вер ба чак на луг. Най ста
рэй шыя жы ха ры на шых вё сак яш чэ тры ма
юц ца гэ тых тра ды цый, ха ця ча ста яш чэ да 
свя та вы га ня юць ка роў на са ка ві тую тра ву. 
У Да шах не толь кі вы рош ч ва юць збож жа 
і са дзяць буль бу, але яш чэ га ду юць ка роў, 
а ў вёс цы пра цуе пункт скуп кі ма ла ка.

На по ле Мар ка Мар ты но ві ча пры бы лі 
ды рэк тар Га рад ско га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і рэк рэ а цыі ў Кляш чэ лях Мал га жа
та Клі мо віч з пра цаў ні цай, па коль кі свят
ка ван не ў Да шах ад бы ва ла ся ў суп ра цы 
з гэ тым ася род кам. Ды рэк тар Мал га жа та 
Клі мо віч пах ва лі ла вель мі ба га ты Юр’ еў скі 
аб рад, які зап рэ зен та ва лі зна та кі фаль к
ло ру з Бе ла сточ чы ны і за меж ныя гос ці. 
По бач сту дзі вод ска га гас па да ра Да ра фея 
Фі ё ні ка, сол ты са Да шоў Ірэ ны Мар ке віч 
і гас па да ра по ля Мар ка Мар ты но ві ча на 
роз ны спо саб ук лю чы лі ся ў прэ зен та цыю 
аб ра ду ка лек ты вы, якія на вед ва лі ўсе вё скі 
па мар ш ру це су стрэч, дзе прэ зен та ва лі не
ап ра ца ва ны фаль к лор. Перш за ўсё Юр’ еў
скі аб рад прэ зен та ва ла Сту дыя фаль к ло ру 
«Жэ мэр ва» са Сту дзі во даў, якой да па ма га
лі жы ха ры Да шоў, ка лек ты вы з Бе ла ру сі 
— з Ха ціс ла ва, Це раб ня, Дзят ла віч і По лац
ка ды сту дэн ты з СанктПе цяр бур га, якія 
пры е ха лі па зап ра шэн ні Му зея ма лой ай чы
ны ў Сту дзі во дах.

— Каб дож джык ма чыў, жы та доб ра рас ло 
і каб збож жа ра дзі ла, — жа да лі гас па да ру 
ўдзель ні кі аб ра ду.

Каб быў доб ры плён і дзяў ча ты па вы хо дзі
лі за муж, а хлоп цы па жа ні лі ся, ма ла дыя 
лю дзі ў ад па вед нас ці з тра ды цы яй ка ча лі
ся па збож жы. Ас вя чо ны ка ра вай па ві нен 
даць да дат ко выя сі лы тым, якія яго елі. 
У ця пе раш нім Юр’ еў скім аб ра дзе пе ра ва
жа юць хрыс ці ян скія ма ты вы. У Да шах 
ма лі лі ся Бо гу, каб да па мог у гас па да ран ні 
і пра сі лі за ступ ні цтва ў свя то га ве лі ка му ча
ні ка Юрыя.

— Мы ўда ла па ча лі на шы ХVІ Пад ляш скаПа
ле скія су стрэ чы ў тра ды цыі «Там по ма ё вуй 
ро се» 3 мая ў Та піль цы, рас па ло жа ным най
да лей на поў нач, дзе ў Свя таМі ка ла еў скім 
пра вас лаў ным пры хо дзе вель мі ак тыў ны 
свя тар і там свят ка ва лі ў го нар му ча ні ка дзі

цят кі Гаў ры і ла. На на ступ ны дзень па бы ва лі 
мы ў Ко жы не, Коз лі ках, Га род чы не, Ля хах 
і Ступ ні ках, дзе на шы спе вы і тан цы доб ра 
ўспры ма лі ся мяс цо вы мі жы ха ра мі. 5 мая 
пе ра е ха лі мы на поў дзень, у Мядз ве жы кі, 
Ра га чы і Ле ва шы, дзе, між ін шым, та пі лі мы 
Ра гуль ку. Па ка за лі мы там на ша ба га тае 
вя сел ле, якое на пер шы дзень ад бы ва ла ся 
ў ха це ма ла дой, а на дру гі дзень мы пе ра е ха
лі да ма ла до га. Сён ня мы ў Да шах свят ку ем 
дзень Юрыя Пе ра мож цы, мо лім ся ве лі ка
му ча ні ку Ге ор гію і па каз ва ем наш аб рад 
на жы це да шоў ска га се ля ні на. Абыш лі мы 
па ле так жы та з ма літ ва мі, згод на з на шы
мі тра ды цы я мі. З на мі ёсць Юры Ка лі на, 
рэ жы сёр філь ма «Сей біт» пра дзей насць 
на ша га му зея ў Сту дзі во дах, які зда быў мно
га ўзна га род за гэ ты і ін шыя філь мы. Мы па
він ша ва лі Юрыя з днём яго ан ге лаахоў ні ка 
і за раз пой дзем у Свя таМі ка ла еў скую цар к
ву, якая тут по бач і ад с лу жым там ма ле бен 
да ве лі ка му ча ні ка Ге ор гія і бу дзем пра сіць 
за ступ ні цтва для мяс цо вых гас па да роў 
і ўсіх нас. Паз ней бу дзем ха дзіць па Да шах 
і спя ваць агуль кі і ін шыя вес на выя пес ні і ве
ся ліц ца з тан ца мі, так як ра бі лі гэ та ў ін шых 
вё сках, якія мы на вед ва лі ра ней. На шы спат
кан ні ў тра ды цыі за кон чац ца ў Ры го раў цах, 
дзе, між ін шым, бу дуць па каз вац ца ста рыя 
фа та гра фіі, — ска заў ар га ні за тар спат кан няў 
Да ра фей Фі ё нік.

Ме ра пры ем ства ла дзіц ца ў суп ра цы з мяс
цо вы мі гмін ны мі ася род ка мі куль ту ры, су
поль нас ця мі вё сак, пра ва слаў ны мі пры хо
да мі ў Та піль цы, Кась ной і Пра вас лаў ным 
до мам апе кі ў Ко жы не.

— Мы це шым ся, што ла дзяц ца ў нас ма ё
выя су стрэ чы ў тра ды цыі. Доб ра, што пры
яз джа юць да нас і спя ва юць нам на шы 
даў нія пес ні і тан цу юць падаў ня му. Ці ка ва 
нам так са ма па гля дзець Юр’ еў скі аб рад. Ка
лі б бы ло цяп лей, пры бы ло б сю ды нам но
га больш жы ха роў вё скі. Ёсць яш чэ ў нас ся
ля не, якія вы рош ч ва юць збож жа і га ду юць 
ка роў. У мі ну лым зем ля ро бы звяр та лі ся за 
да па мо гай да свя то га Юрыя, — га ва ры лі 
жы ха ры Да шоў.

Гос ці з Бе ла ру сі ска за лі, што ў іх аб ра ды 
за піс ва юц ца і ў бу ду чы ні мож на бу дзе іх 
уз на віць.

— У вё сках, якія мы на ве да лі ў рам ках су
стрэч у тра ды цыі, прэ зен та ва лі мы спо саб 
ад па чын ку ма ла дых лю дзей у мі ну лым 
у вель мі ра дас ны ве лі код ны пе ры яд, ка лі 
вес на вая пры ро да па каз вае сваю пры га
жосць. Ці ка ва і ве се ла бы ло, ка лі та пі лі мы 
Ра гуль ку і ве ся лі лі ся ў час вя сел ля, якое 
па каз ва лі, — за я віў Да ні ла Саў чук з «Жэ
мэр вы».

Сё лет нія ХVІ Пад ляш скаПа ле скія су стрэ
чы ў тра ды цыі «Там по ма ё вуй ро се» бы лі 
ці ка вы мі і за ха пі лі жы ха роў вё сак і асоб, 
якія пры е ха лі ў мяс цо вас ці, што бы лі мес ца
мі пры пын ку су стрэч.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ХVІ Пад ляш ска-Па ле скія 
су стрэ чы ў тра ды цыі 
«Там по ма ё вуй ро се»

n На род ныя ка лек ты вы з Бе ла ру сі, Ра сіі і сту дзі вод ская 
«Жэ мэр ва» спя ва лі ў Да шах вес на выя пес ні
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Міколы Чарнецкага

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі пе да гог, пуб лі цыст, па лі
тыч ны дзе яч Мі ко ла Чар нец кі на ра дзіў
ся 22 траў ня 1899 г. у вёс цы Ма лыя 
Азя ран кі (Ваў ка вы скі ра ён). Па хо дзіў 
з ся лян скай сям’і. Лёс гэ та га ча ла ве ка 
быў вель мі тра гіч ным.

Вя до ма, што ў 1918 г. Мі ко ла Чар нец
кі скон чыў Свіс лац кую на стаў ніц кую 
се мі на рыю. Да 1921 г. зна хо дзіў ся ў бе
жан стве ў Ра сіі, дзе за гі ну ла ўся яго 
сям’я. З 1923 го да Чар нец кі на ву чаў ся 
ў Пра зе, скон чыў Праж скі ўні вер сі тэт са 
сту пен ню док та ра фі ла со фіі ў 1929 го
дзе. Адзін з сяб раў Бе ла ру скай пар тыі 
са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў, у 1923
1929 гг. ува хо дзіў у За меж нае бю ро 
БПСР у Пра зе. Ува хо дзіў у Аб’ яд нан не 
бе ла ру скіх сту дэн ц кіх ар га ні за цый. З гэ
тай ар га ні за цыі вый ш лі та кія вя до мыя 
бе ла ру скія дзе я чы як Мі хал Ві туш ка, Мі
ка лай Шкя лё нак, Ві таўт Ту маш, Ста ніс
лаў Стан ке віч.

У 1929 г. Чар нец кі вяр нуў ся ў За ход
нюю Бе ла русь, пра ца ваў на стаў ні кам 
бе ла ру скіх гім на зій у Ра даш ко ві чах 
і Клец ку. Ён вык ла даў гі сто рыю і ге аг
ра фію Бе ла ру сі. За свае шы ро кія ве ды 
хут ка зда быў ад вуч няў па ва гу. Чар нец
кі не толь кі да ска на ла ве даў свае прад
ме ты, але быў знаў цам лі та ра ту ры і фі
ла со фіі. Ак ра мя поль скай і бе ла ру скай 
моў, воль на ва ло даў чэш скаю, ве даў ла
тынь. Не за стаў ся не заў ва жа ны і яго бе
ла ру скі пат ры я тызм. Па між са бою гім
на зі сты не раз га ва ры лі: „Пан пра фе сар 
цал кам за ка ха ны ў Бе ла русь”. Гэ та бы лі 
сло вы ўдзяч нас ці і пах ва лы. Ак ра мя 
што дзён ных за нят каў Чар нец кі кі ра ваў 
па ся джэн ня мі лі та ра тур на га гур т ка. На 
жаль, яго пе да га гіч ны та лент не па спеў 
раск рыц ца ў поў най сту пе ні. У 1931 г. 
ула ды Поль ш чы зак ры лі Клец кую гім
на зію. Праз год бы ла лік ві да ва на на

стаў ніц кая се мі на рыя ў Віль ні, а яш чэ 
паз ней — гім на зія ў На ваг рад ку. У тых 
умо вах Мі ко ла Чар нец кі пе ра е хаў у Віль
ню. Быў сяб рам Бе ла ру ска га на ву ко ва
га та ва ры ства, ра зам з ад на дум ца мі 
вы да ваў гра мад скапа лі тыч ны ча со піс 
„Зо лак”. Толь кі пас ля ве рас ня 1939 г. 
зноў змог вяр нуц ца да на стаў ні цтва.

У 1939 г. Мі ко ла Чар нец кі пры зна
ча ны са вец кай ула даю ды рэк та рам 
шко лы ў Крын ках. З 1940 г. — кі раў нік 
ас ве ты Крын каў ска га ра ё на. Неў за ба ве 
тра піў пад пе рас лед са ве таў. Арыш та ва
ны НКВД БССР, але ўцёк зпад арыш ту. 
У час ня мец кай аку па цыі ад мо віў ся ад 
суп ра цы з гіт ле раў ца мі, пра ца ваў у Бе
ла ру скім на цы я наль ным ка мі тэ це ў Бе
ла сто ку, быў удзель ні кам бе ла ру ска га 
на цы я наль на га пад пол ля.

На па чат ку сту дзе ня 1944 г. уз б ро
е ная гру па акаў цаў на па ла на дом ся
стры Мі ко лы Чар нец ка га і заб ра ла на
стаў ні ка з са бой. Толь кі праз не каль кі 
тыд няў яго це ла са сля да мі жор ст кіх ка
та ван няў бы ло зной дзе на ў ад ной з вё
сак не па да лёк Бе ла сто ка. Бе ла ру ска га 
на стаў ні ка па ха ва лі на бе ла стоц кіх пра
ва слаў ных мо гіл ках. На таб ліч цы ўка за
на да та смер ці: 19 сту дзе ня 1944 г. Так 
за гі нуў адзін з най больш та ле на ві тых 
вык лад чы каў Клец кай бе ла ру скай гім
на зіі, яко му не бы ло на ват 45 га доў. Ча
ла век, пра яко га сяб ры ка за лі: „Гэ та быў 
ка мень, крыш таль, цвёр ды і не па хіс ны 
ідэ а ліст, га то вы на ўсё, ак ра мя здра ды 
дзе ля ка вал ка хле ба”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На фо та: На стаў ні кі Клец кай бе ла ру-
скай гім на зіі: ды рэк тар Ры гор Яку бё нак, 
Мі ко ла Чар нец кі, вык лад чык хі міі і бі я ло-
гіі Вя ча слаў Арэнь, ма тэ ма тык Мі ка лай 
Ру да ке віч. Клецк, лі пень 1931 г.

Бе ла ру ская ды яс па ра ў Вя лі каб ры та
ніі бы ла і за ста ец ца ад ной з най больш 
важ кіх ся род су по лак на шых су ай чын ні
каў у ін шых кра і нах све ту. Асаб лі ва гэ та 
вы зна ча ла ся ця гам тых дзе ся ці год дзяў, 
ка лі Еў ро па бы ла па дзе ле на „жа лез най 
зас ло най” па між кра і на мі са цы я ліз му 
і сва бод ным све там. Але і ця пер бры
тан скія бе ла ру сы зболь ша га не ад ры
ва юц ца ад жыц ця Баць каў ш чы ны. Каб 
у гэ тым упэў ніц ца, вар та за зір нуць на іх 
сайт, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
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Шчы ра ка жу чы, сайт Згур та ван ня бе ла
ру саў у Вя лі кай Бры та ніі (ЗБВБ) вы гля дае 
да во лі сціп ла. Герб „Па го ня” ў ле вым вер х
нім вуг ле, наз ва сай та і вый с ці на ча ты ры 
руб ры кі „Гі сто рыя”, „Сёнь ня”, „Аб вест кі”, 
„Кан такт”. „Згур та вань не Бе ла ру саў у Вя
лі кай Бры та ніі — ад на з най ста рэй шых 
бе ла ру скіх ар га ні за цы яў на эміг ра цыі. 
Ство ра нае ў 1946 го дзе, ЗБВБ мае ба га
тыя тра ды цыі й гі сто рыю, якая слу жыць 
ува саб лень нем са лі дар нась ці бе ла ру саў 
за меж жа й шчы ра га кло па ту пра лёс Баць
каў ш чы ны. З ча соў свай го зас на вань ня 
ар га ні за цыя ары ен та ва ла ся на ідэ а лы 25 
Са ка ві ка й ба чы ла Бе ла русь не за леж най 
дэ ма кра тыч най дзяр жа вай у сям’і воль
ных на ро даў”, — рас па вя да ец ца пра ар га
ні за цыю на га лоў най ста рон цы сай та. Там 
жа змеш ча ны тры фо таз дым кі, якія, праў
да, ні аб чым не рас па вя да юць на вед валь
ні ку сай та. На іх мож на па ба чыць ней кіх 
лю дзей, але ні я кіх под пі саў по бач ня ма.

Руб ры ка „Гі сто рыя” так са ма мае хі бы. 
Так, пер шы тэкст у ёй па ве дам ляе, што 
ў 2006 го дзе Згур та ван не свят куе свае 
шас ці дзя ся тыя ўгод кі. Ад 2006 го да ўжо 
мі ну ла 13 га доў, але на ват пра ся мі дзя ся
тыя ўгод кі на сай це ні чо га не рас па вя да
ец ца. Да дзе ная руб ры ка мае тры пад руб
ры кі: „Па чат кі ар га ні за цыі”, „Ста наў лень

не” і „Да лей шая дзей насць”. У пер шых 
дзвюх ідзе не над та пад ра бяз ны рас по
вед пра тое, як з’я ві ла ся Згур та ван не 
і як яно раз ві ва ла ся. І гэ та ёсць, ба дай, 
ад ным з най больш ці ка вых тэк стаў на цэ
лым сай це. Пра „да лей шую дзей насць” 
ска за на зу сім ням но га, але па да юц ца 
вар тыя ўва гі фак ты. На пры клад пра тое, 
што ў 1954 го дзе пры пад т рым цы ЗБВБ 
бы ло зас на ва на Ан гель скаБе ла ру скае 
Та ва ры ства (An g loBy e lo rus sі an So cі e ty), 
якое ста ві ла на мэ це па шы рэн не ста сун
каў па між бе ла ру са мі і бры тан ца мі.

А вось руб ры ка „Сёнь ня” змяш чае 
зу сім ма ла ін фар ма цыі. „На сёнь ня Згур
та вань не Бе ла ру саў Вя лі каб ры та ніі пе
ра жы вае пэ ры яд зьме ны па ка лень няў, 
ка лі на зьме ну ста рое пась ля ва ен нае 
эміг ра цыі пры хо дзяць прад стаў ні кі но
вае эміг ра цый нае хва лі. Бе ла ру сы, якія 
на ле жаць да но вае бе ла ру скае эміг ра
цыі, пры яз джа юць у Вя лі каб ры та нію дзе
ля на ву чань ня, пра цы аль бо ха ва ю чы ся 
ад па лі тыч на га ўці ску на Баць каў ш чы не”, 
— га во рыц ца там. Сяб ры Згур та ван ня 
ад зна ча юць, што ця пер іх дзей насць кан
цэн т ру ец ца ў Лон да не ва кол Бе ла ру ска
га до ма. Да аба вяз ко вых што га до вых ме
ра пры ем стваў на ле жаць свят ка ван не 25 
Са ка ві ка, угод кі Слуц ка га зброй на га чы ну 
ў каст рыч ні ку/лі ста па дзе ды рэ гу ляр ны 
што га до вы З’езд згур та ван ня. Пра свят
ка ван ні мож на да ве дац ца на ста рон цы 
„Аб вест кі”. А вось пра ін шую дзей насць 
ар га ні за цыі большменш пад ра бяз на 
рас па вя да ец ца толь кі на ста рон цы ЗБВБ 
у Fa ce bo ok.

Руб ры ка „Кан такт” змяш чае звест кі аб 
тым, хто ця пер ува хо дзіць ва ўпра ву Згур
та ван ня. Ней кіх тэ ле фо наў ці кан так таў 
у ме сен джа рах там ня ма — толь кі паш то
вы ад рас і ад рас элек т рон най пош ты.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

На адзін дзень, 17 траў ня 2019 
го да, го рад Ба ра на ві чы, ас ве
ча ны фа ке лам «По лы мя мі

ру» стаў ста лі цай II Еў ра пей скіх гуль няў. 
7700 км — та кі шлях прой дзе эста фе та 
«По лы мя мі ру» да ста ды ё на «Ды на ма» 
ў Мін ску. Эста фе та стар та ва ла 3 траў ня 
ў Ры ме і прай ш ла па тэ ры то рыі Іта ліі, 

Сла ва кіі, Сла ве ніі, Вен г рыі, Аў ст рыі, Чэ хіі, 
Поль ш чы і Бе ла ру сі. А 17 траў ня агонь 
Еў ра пей скіх гуль няў пры быў у го рад Ба
ра на ві чы. 

Уся го Агонь II Еў ра пей скіх гуль няў 
нес лі 450 фа ке ла нос цаў, 10 за ха валь ні
каў аг ню, 100 ва лан цё раў. За раз Агонь 

гэ тых гуль няў змо гуць уба чыць жы ха ры 
прак тыч на ўсіх кут коў Бе ла ру сі. У Ба ра
на ві чах удзель ні каў эста фе ты «По лы мя 
мі ру» ві таў стар шы ня гар вы кан ка ма 
Юрый Гра ма коў скі. Ён вы ка заў го нар за 
Брэс ц кую воб ласць, тэ ры то рыя якой 
ад ной з пер шых у рэс пуб лі цы су стрэ ла 
Агонь II Еў ра пей скіх гуль няў. 

Еў ра пей скія за бе гі з эста фе тай 
«По лы мя мі ру»

Пер шай эста фе ту «По лы мя мі ру» па 
ву лі цах го ра да Ба ра на ві чы пра нес ла 
май стар спор ту між на род на га кла са па 
пла ван ні, удзель ні ца ХХХ і ХХХI Алім пій
скіх гуль няў, двух ра зо вы ся рэб ра ны пры
зёр чэм пі я на ту Еў ро пы 2012 і 2017 га доў 
Юлія Хіт рая. Фа ке ла нос цаў у гэ ты дзень 
суст ра ка лі на тэ ры то рыі Ба ра на віц ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та, Ад к ры та га ак
цы я нер на га та ва ры ства «558 Аві я цый ны 
ра мон т ны за вод» і на тэ ры то рыі га рад
ско га му зея чы гу нач най тэх ні кі. У цэн
т ры го ра да жы ха ры ме лі маг чы масць 
сфа таг ра фа вац ца на па мяць з га рэз лі
вым та ліс ма нам II Еў ра пей скіх гуль няў 
— лі ся нём Ле сі кам. 

Сім ва ліч на, што ў гэ ты ж дзень па ча
ло ся свят ка ван не Дня го ра да «Ба ра на
віц кая вяс на2019». Вар та ад зна чыць, 
што 180ты сяч ны го рад Ба ра на ві чы 
з’яў ля ец ца паб ра ці мам 24 га ра доў све
ту, у тым лі ку та кіх поль скіх га ра доў, як 
Гды ня (1993 г.), Бя лаПад ля ска (2001 г.), 
Су лен цін (2009 г.). 148я вяс на ў Ба ра на
ві чах на пра ця гу двух дзён бы ла адз на
ча на ўша на ван нем ула даль ні каў зван ня 
«Ча ла век го да», шэс цем «Па мяць. Ма ла
досць. Вяс на», ве ла фэ стам «Ба ра на ві чы 
— тэ ры то рыя зда роўя», спар тыў ны мі ме
рап ры ем ства мі і вы ступ лен ня мі ка лек
ты ваў ма стац кай са ма дзей нас ці, фаль к
лор ных гур тоў го ра да. Вя лі кая пра гра ма 
«Зор ная ноч му зе яў» бы ла пад рых та ва
на кра яз наў чым му зе ем го ра да. 

vПят ро ЖЭБ РАК 
Фо та аў та ра 

n Пе ра да ча Аг ню фа ке ла нос цу ў Ба ра на ві чах 
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26.05 — 01.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Зап раг неш шы коў на га. Паз-
бя гай лю дзей, якія ця бе нер ву юць. На ве дай 
сва я коў, з які мі даў но не ба чыў ся. Тваё ад дан-
не, спа чу ван не, якія ака жаш ін шым, мо гуць 
быць вы ка ры ста ны су праць ця бе. Ёсць асо бы, 
якія ся га юць не па сваё, ня гле дзя чы на крыў ду 
ін шых. Піль нуй ся!
(21.04. — 21.05.) 30-31.05. доб ры час на доў-
га тэр мі но выя ін ве сты цыі. Мо жаш пар ваць пу-
ты, якія ця бе вя жуць, аб мя жоў ва юць. Урэш це 
ад чу еш сва бо ду і не за леж насць. Ідэ аль ныя дні 
на па ез д кі па-за мес ца жы хар ства. Сяб роў ства 
лёг ка мо жа пе ра мя ніц ца ў ка хан не. Доб ры на-
строй і ве ра ў ся бе ця бе не па кі нуць.
(22.05. — 22.06.) Не стань ах вя рай не рэ а лі стыч-
ных ча кан няў 28-30.05. На ро джа ныя ў дру гой 
дэ ка дзе ня хай не ўва хо дзяць у ра ман з за ня тай 
асо бай. 28-30.05. зна ё мыя за хо чуць уцяг нуць 
ця бе ў свой кан ф лікт; не дай ся. Са праўд ны во-
раг у пра фе сіі — не на ва шай пра цы — ін т ры гу 
за ду мае 28-30.05. Жар с ная пра га да мі на цыі 
і бру таль ная шчы расць мо гуць паш ко дзіць 
у тва ёй па ры. Пры дас ца глы ток куль ту ры, доб-
ра бы ло б выб рац ца на ней кае пле нэр на-куль-
тур нае ме ра пры ем ства.
(22.06. — 23.07.) Марс да дасць аг ню ва шым 
ад но сі нам. За дзі віш усіх спры там і прад п ры-
маль нас цю. Па чуц цё гу ма ру, уме ласць па ра-
зу мец ца з ін шы мі; афор міш кож ную спра ву. 
Хтось ці, да ка го ў ця бе ня ма ці каў нас ці, спра-
буе ця бе звес ці; мо жаш спа кой на па ча ста ваць 
яго чор най по ліў кай.
(24.07. — 23.08.) Лепш гэ тыя дні пра вя дзі до-
ма або пры нам сі ад моў ся ад ін тэн сіў на га кам-
па ней ска га жыц ця. Больш ка рыс ці пры ня суць 
су стрэ чы ў вуз кім ко ле сва я коў. Мо гуць па я віц-
ца тры вож ныя прык ме ты на це ле — вы сып ка, 
дзіў ны ка шаль ці га ла вак ру жэн не — што б гэ та 
не бы ло, сха дзі да ле ка ра.
(24.08. — 23.09.) Наў кол заў зя тасць, не та ле-
ран т насць, гру бая шчы расць. Ба лю ча ад чу еш 
кан ф лікт па між пра фе сій ны мі аба вяз ка мі і ся-
мей ным жыц цём. Бу дуць га вор кі пра тваё мі-
ну лае ў шы рэй шым ася род дзі. Не пад да вай ся 
стрэ су. 28-30.05. мо жаш апы нуц ца ты і твае 
спра вы «на язы ках».
(24.09. — 23.10.) Пос пе ха мі ка гось ці з сям’і 
ці сяб роў бу дзеш ка ры стац ца 28-31.05. 28-
31.05 зап ро сяць ця бе да важ най і га на ро вай 
ро лі на ся мей най ім п рэ зе. За хо чац ца за ша-
лець, па ду рэць, ус пом ніць ма ла досць, а на ват 
дзя цін ства, пе ра жыць за хап ляль ную пры го ду. 
Раск руч вай ся на ўсю ка туш ку! Паз ма гай ся за 
сваё! Трэ ба бу дзе ра ды каль на ад цяц ца ад та го, 
што пе раш ка джае дай с ці да на ме ча ных мэт.
(24.10. — 22.11.) Лёг ка бу дзеш на бы ваць ве-
ды. Але і тэн дэн цыю да ня чы стых пры ё маў! 
28-31.05. ма еш шанц па чаць усё на но ва ў па-
чуц цях. Па ду май аб са бе, знай дзі час на кас-
ме то ла га, па ляп шэн не свае кра сы. Урэш це 
пак ла па ці ся аб свае спра вы. Твой пра фе сій ны 
рэй тынг моц на ўзрас це. Асо бам, што ду ма юць 
пе рас мык нуц ца праз жыц цё, па ка жаш, дзе зі му-
юць ра кі.
(23.11. — 22.12.) Моц на па шы рац ца твае га ры-
зон ты. 28-30.05. хтось мож на вы цяг нуць твае 
па мыл кі і кі нуць на ця бе фаль шы выя аб ві на ва-
чан ні. Вель мі ак ты ву юц ца плет ка ры. Схо ча на-
мя шаць та бе зай з д рос нік. У па чуц цё вым жыц ці 
мо жа па я віц ца моц ны са пер нік, але спра віш ся 
з ім, хоць не без гу за коў. Не пра сту дзі ся; хут ка 
дой дзеш да ся бе на ба бу лі ных срод ках.
(23.12. — 20.01.) 28-31.05. глад ка вы бя рэш-
ся з няз руч най сі ту а цыі. Боль шыя пат ра ба ван-
ні і аба вяз кі. Шмат за ле жыць ад ця бе. Твае 
маг чы мас ці па шы рац ца. Бу дуць на го ды да 
лю боў ных хва ля ван няў. Мо жаш раз ліч ваць на 
доб рых зна ё мых, якія раск ры юць та бе во чы 
на ней кія спра вы, хоць не без тва ёй злос ці 
— пас ля ім пад так неш. Лепш пры пы ні фі нан са-
выя спра вы, ча кай.
(21.01. — 19.02.) 26.05. па ка жуц ца та бе но-
выя маг чы мас ці. 29-31.05. мо жаш ат ры маць 
доў га ча ка ныя гро шы. Маг чы мыя па да рож жы. 
Дзя ку ю чы пар т нё ру пе ра мо жаш усе цяж кас-
ці, а ва шы ад но сі ны вып ра вяц ца. Не ша лей 
у фі нан сах, бо мо жаш апы нуц ца ў сі ту а цыі без 
вый с ця. На пра цы мо жаш ук лю чыц ца ў спрэч-
кі, якія бу дуць каш та ваць ця бе шмат нер ваў. Ва-
ру шы ся, не ся дзі.
(20.02. — 21.03.) Ас ця рож на з абя цан ня мі 28-
30.05., бо ця бе з іх раз лі чаць. Амур за па люе 
асаб лі ва на Рыб з трэ цяй дэ ка ды. Ка лі ў тва ім 
сэр цы ба лю чая ра на, 28-31.05. мо жаш пра ба-
чыць і за быць, каб зноў ка гось па ка хаць. Змя ні 
хар ча ван не і стыль жыц ця. Ка хан не і та нец па-
дзей ні ча юць на ця бе як най леп шае ля кар ства 
і кас ме ты ка. Зай май ся толь кі сва і мі спра ва мі. 
Ста рай ся не зва жаць на хан д ру і ме лан хо лію, 
якія мо гуць да ця бе да пас ці.

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 — па га вор ку.

кар цёж ная гуль ня ў... Кем б ры джы = 
24 _ 11 _ 25 _ 22 _ 23 _;
бык, які ха дзіў у яр ме = 2 _ 12 _ 17 _;
мо жа быць пры род ны, удуш лі вы, вых-
лап ны = 10 _ 9 _ 1 _;
без аг ню не бы вае = 19 _ 18 _ 13 _;
жон ка Ада ма = 28 _ 26 _ 27 _;
зло дзей ад дроб ных пак раж, ашу ка-
нец = 21 _ 14 _ 4 _ 5 _ 6 _;
Дзэ-дун = 15 _ 16 _ 20 _;
ка зач ная злая ба ба = 3 _ 8 _ 7 _.

(ш)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

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

Ад каз на ад га дан ку з 17 ну ма ра
Азот, Бе рыя, ге рой, джаз, паз, пот, ха-

ос, цы нік.

Ра шэн не: Хто поз на пры яз джае, той 
кос ці аб г ры зае.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага 
і Міхалу Байко з Беластока.

Быць нам Ра зам! Звяр та ем ся да Вас з прось бай 
пад тры маць фі нан са ва фе сты валь, які ад са ма га 
яго па чат ку ар га ні зу юць ма ла дыя лю дзі з Бе ла ру
ска га аб’ яд нан ня сту дэн таў. У гэ тым го дзе бу дзе 
ўжо 30 юбі лей ны Фе сты валь му зы кі ма ла дой Бе ла
ру сі БА Со віш ча 2019, які прой дзе 1920 лі пе ня ў Га
рад ку ка ля Бе ла сто ка. Кош ты з го ду ў год ра стуць, 
а хо чац ца каб юбі лей нае БА Со віш ча бы ло не за быў
ным і якас ным.

І Вы мо жа це да даць сваю цаг лін ку да ар га ні за
цыі фе сты ва лю пры ма ю чы ўдзел ў ад мыс ло вым 
збо ры od pal p ro jekt.pl/p/XXX-BA So wisz cza-2019

Дзя ку ем за кож ную да па мо гу! Пар т нё ра мі БА Со
віш ча з’яў ля юц ца: Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі Рэс пуб лі кі Поль ш ча, Пад ляш ская 
мар шал коў ская ўпра ва, Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя, 
а так са ма — ма ем та кое спа дзя ван не — і Вы.

Да ра гія сяб ры 

БА Со віш ча

* * *
Ар га ні за та ры фе сты ва лю „Ба со віш ча” звяр та юц

ца да ўсіх пры хіль ні каў з прось бай пра да па мо гу. 
Срод кі на ар га ні за цыю юбі лей на га 30га фе сты
ва лю збі ра юц ца на плат фор ме od pal p ro jekt.pl. 
Фе сты валь му зы кі ма ла дой Бе ла ру сі „Ба со віш ча” 
тра ды цый на ар га ні зуе Бе ла ру скае аб’ яд нан не сту
дэн таў у суп ра цы з ін шы мі ар га ні за цы я мі. Ка жа 
сяб ра Уп ра вы БАСу, ар га ні за тар ка фе сты ва лю 
Лід ка Пя кар ская: — Каб ар га ні за ваць неш та больш 
не звы чай нае пат ра бу ем больш фі нан саў. Мы ўжо 
ат ры ма лі фі нан са вую пад трым ку з Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі ды ін шых. Па ду ма
лі, што ўжо не каль кі га доў та му лю дзі ха це лі нам да
па маг чы так са ма фі нан са ва. Мо жа 30 фе сты валь 
бу дзе доб рай на го дай, каб да па маг чы і паў дзель ні
чаць у ар га ні за цыі „Ба со віш ча”. Дзя кую ўсім, хто да
па мог і тым, хто збі ра ец ца, а так са ма за ах воч ваю 
нам да па маг чы.

Ар га ні за та ры пла ну юць саб раць да дат ко ва 15 
ты сяч зло тых. Уся ін фар ма цыя ад нос на збо ру срод
каў ёсць на ста рон цы фе сты ва лю ў Фэй с бу ку. „Ба со
віш ча” прой дзе 1920 лі пе ня ва ўро чыш чы Ба рык, 
што ка ля Га рад ка. Яш чэ да 6га кра са ві ка гур ты 
і вы ка наў цы мо гуць па да ваць за яў кі на ўдзел у кон
кур с най част цы фе сты ва лю.

vЯна ЗА ПОЛЬ СКАЯ, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Бе ла ру скае Аб’ яд нан не Сту дэн таў: Ро бім БА Со віш ча апош ні раз

30. вы пуск Фе сты ва лю Mу зы кі Mа ла дой Бе ла ру сі БА Со віш ча бу-
дзе апош нім сар га ні за ва ным Бе ла ру скім Aб’ яд нан нем Cту дэн таў.

Чле ны БАСу, пас ля мно гіх кан суль та цы яў з сяб ра мі Фе сты ва лю 
з боль шым дос ве дам, ра шы лі, што ў 2019 cар га ні зу юць апош ні вы
пуск БА Со віш ча. Скла да ная фі нан са вая сі ту а цыя і, што за тым ідзе, 
ад сут насць маг чы мас ці пра вес ці ме ра пры ем ства на вы со кім уз роў ні 
да вя ла Аб’ яд нан не да та ко га ра шэн ня.

— Гэ та не бы ло лёг кае ра шэн не — ка жа Лі дзія Пя кар ская, член Га
лоў най уп ра вы БАСу — Але трэ ба ад ва гі пры знац ца са мо му са бе, што 
так бу дзе най лепш.

Усе чле ны Аб’ яд нан ня сар дэч на дзя ку юць за пад трым ку на пра ця
гу 30 га доў. Дзя ку ем усім па пя рэд нім ба саў цам, вы сту поў цам, жу ры 
Кон кур су Ма ла дых Гур тоў, якія да па маг лі знай с ці зор кі бе ла ру скай 
сцэ ны. Дзя ку ем усім, якія пры яж джа лі на БА Со віш ча і ра да ва лі ся 
тым, што спа лу чае па ля каў і бе ла ру саў.

На гэ ты мо мант, сё ле та бу дзе апош ні вы пуск ар га ні за ва ны БАСам. 
— Ча ка ем ад нак, што пры ня се бу ду чы ня — да дае Лі дзія Пя кар ская.

Про сім да па маг чы нам пры апош нім, юбі лей ным Фе сты ва лю му
зы кі ма ла дой Бе ла ру сі БА Со віш ча https://od pal p ro jekt.pl/p/XXXBA So
wisz cza2019

Зап ра ша ем 1920 лі пе ня 2019 — Га ра док, уро чыш ча Ба рык! Да су
стрэ чы!

* * *

Бе ла ру скае Аб’ яд нан не Сту дэн таў — ар га ні за цыя, якая дзей ні чае 
з 1981 г. і аб’ яд ноў вае сту дэн таў бе ла ру скай мен шас ці ў Поль ш чы. 
З са мых па чат каў, чле ны ха це лі па шы раць бе ла ру скую мо ву і куль
ту ру. Ап ра ча БА Со віш ча, БАС ар га ні зуе рэй ды і Дзень Не за леж нас ці 
Бе ла ру сі.
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На суп раць ма сі ва Пі ла тус, у Лю
цэр не, на ле ва бя рэж жы Рой са 
пе рад яго ўліц цём у Во зе ра Ча
ты рох Кан то наў, рас па ло жа на 

ін шая лю цэр н ская га ра — Гюч. А на ёй 
уз ве дзе ны па лац, які сва ім выг ля дам 
на гад вае ха ро мы з дзі ця чых ка зак, на
пры клад па лац Гар га ме ля з па пу ляр най 
у нас се рыі пра смур фі каў.

Згад ва ю чы пра Лю цэрн, нель га пра мі
нуць і най больш вя до ма га швей цар

ска га брэн да — га дзін ні ка. Ме на ві та ў ад
ной з веж ся рэд не вя ко вай га рад ской 
крэ пас ці Лю цэр на ўста ноў ле ны га дзін
нік, які мае пра ва біць га дзі ны на мі ну ту 
ра ней за ін шыя га рад скія га дзін ні кі.

А ні жэй, на ра цэ Ройс, ін шая асаб лі
васць Лю цэр на — драў ля ныя ма сты: 

Кап ліч ны і Мя кін ны. Кап ліч ны мост па бу
да ва ны ў 1365 го дзе і лі чыц ца най ста рэй
шым драў ля ным мо стам у Еў ро пе. У XVII 
ста год дзі быў ён аз доб ле ны кар ці на мі 
пі са ны мі на драў ля ных трох ву голь ных 
шчыт кахшчып цах, на якіх апі раў ся дах 
мо ста. Ма стак Ханс Вег ман на ма ля ваў 
158 кар цін, ілюст ру ю чых па дзеі з гі сто
рыі го ра да; кар ці ны з эпо хі кон т р рэ фар
ма цыі ўслаў ля лі кас цель нае жыц цё Лю
цэр на. Кар ці ны фі нан са ва лі ся сем’ я мі 
га ра джан і бы лі аз доб ле ны іх гер ба мі. 
У 1993 го дзе зда рыў ся па жар мо ста, 
у вы ні ку яко га зга рэ ла дзве трэ ці тае 
асаб лі вае га ле рэі; з са ра ка ся мі кар цін, 
якія ўда ло ся вы ра та ваць, поў нас цю ўда
ло ся рэ стаў ры ра ваць толь кі трыц цаць.

Мя кін ны мост узяў сваю наз ву з та го, 
што з яго даз ва ля ла ся млы на рам 

скі даць мя кі ну ў ра ку. Пад яго да хам так
са ма раз ма ля ва ныя ў пер шай па ло ве 
XVII ста год дзя ма ста ком Кас па рам Мег
лін ге рам шчып цы, пры све ча ныя тэ ме 
Dan ce Ma cab re — тан цу смер ці; з пер ша
па чат ко вых шас ці дзе ся ці ся мі за ха ва ла
ся да на ша га ча су со рак пяць. Кар ці ны 
і тэк сты да іх пад к рэс лі ва юць тую праў
ду, што ні дзе ня ма мес ца, на якім ад сут
ні ча ла б смерць і ня ма гра мад ска га сас
лоўя, да яко га яна не мае до сту пу.

На пра ва бя рэж жы Рой са да мі нуе 
храм з дзвю ма „ма каў ка мі” на зва

ні цах — гэ та кас цёл езу і таў, уз ве дзе ны 
ў 1667 го дзе. У сва іх па чат ках быў гэ та 
не толь кі кас цёл, але і шко ла, у якой у той 
час на ву чаў ся кож ны дзя ся ты жы хар 
го ра да! Скля пен не хра ма аз даб ляе рос
піс сю жэ та з жыц ця свя то га Фран цы ска 
Кса ве рыя. Ві кі пе дыя: „Свя ты Фран цыск 
Кса ве рый — хрыс ці ян скі мі сі я нер і су зас
на валь нік Та ва ры ства Ісу са (ор дэ на Езу
і таў). Фран цыск Кса ве рый ро дам з ары
стак ра тыч най баск скай на вар скай сям’і; 
на ра дзіў ся ў зам ку Хаў ер (На ва ра, Іс па
нія) 7 кра са ві ка 1506 го да. Рым скака та
ліц кая цар к ва лі чыць яго са мым пас пя хо
вым мі сі я не рам у гі сто рыі хрыс ці ян ства, 
якія пе ра вяр нуў у хрыс ці ян ства боль шую 
коль касць лю дзей, чым хто б там ні быў, 
за вык лю чэн нем, быць мо жа, апо ста ла 
Паў ла. 15 жніў ня 1534 го да ў кап лі цы Ман
мар т ра Іг на цій дэ Ла ё ла су мес на з Фран
цы скам Кса ве ры ем, Пят ром Фа бе рам, 
Ды е га Лай не сам, Аль фон сам Саль ме ро
нам, Мі ка ла ем Аль фон сам Ба ба ды лья 
і Сі мо нам Рад ры ге сам пры нес лі клят ву 
пры свя ціць свае жыц ці Бо гу; гэ та і ста ла 
зас на ван нем Та ва ры ства Ісу са. Фран
цыск Кса ве рый прыс вя ціў боль шую част
ку свай го жыц ця мі сіі ў ад да ле ных кра і
нах. У 1541 го дзе Па па Па вел III па слаў 
яго ў пар ту галь скую ўсход нюю Ін дыю. 
Фран цыск Кса ве рый па кі нуў Лі са бон 7 
кра са ві ка 1541 го да, ра зам з дву ма ін
шы мі езу і та мі і но вым ві цэка ра лём Мар
ці нам дэ Соў за, на бор це „Сан т’ я га”. Са 
жніў ня гэ та га го да да са ка ві ка 1542 го да 
ён зна хо дзіц ца ў Ма зам бі ку, а 6 мая 1542 
го да пры быў у Гоа, ста лі цу пар ту галь скай 
Ін дыі. Цэн т рам мі сі я нер скай дзей нас ці 
Фран цы ска Кса ве рыя ў пер шыя тры га
ды яго дзей нас ці быў ін дый скі го рад Гоа, 
ад куль ён здзяй с няў шмат лі кія па ез д кі 
па паў д нё вай Ін дыі і су сед ніх кра і нах. 
Фран цыск Кса ве рый вы ка наў ве лі зар ную 
пра цу па рас паў сюдж ван ні хрыс ці ян ства 
ў кра і нах Азіі, і як ар га ні за тар, і як пер
шап ра хо дзец. Ён знай шоў кам п ра міс са 

ста ра жыт най цар к вой Свя то га Та ма ша 
ў Ін дыі, і тым са мым рас п ра ца ваў ас но вы 
мі сі я нер скіх ме та даў Та ва ры ства Ісу са. 
Ён змеш ваў мі сію і па лі ты ку, і, у прын цы
пе, быў не су праць рас паў сюдж ван ня 
хрыс ці ян ства сі лай. Ён ва ло даў якас ця мі 
вя лі ка га мі сі я не ра, быў ха рыз ма тыч най 
асо бай, меў ве лі зар ны лін г ві стыч ны 
та лент і заў сё ды без пе ра пын ку рваў ся 
на пе рад. Фран цыск Кса ве рый па мёр на 
вост ра ве паб лі зу ма це ры ко ва га Кі тая 2 
снеж ня 1552 го да, ва ўзрос це 46 га доў. 
Яго дзей насць па кі ну ла знач ны след у мі
сі я нер скай гі сто рыі Ін дыі, Япо ніі і Кі тая, 

па ка заў шы шлях для да лей шых па ка лен
няў ка та ліц кіх мі сі я не раў, не толь кі езу і
таў. Ён сам змог па ба чыць шмат лі кія з вы
ні каў сва ёй пра цы, але мэ ты, якія ён ста
віў пе рад са бой, бы лі на шмат боль шы мі. 
З пры чы ны та го, што Рым скака та ліц кая 
цар к ва ад ка за ла на яго зак лік, зра зу меў
шы важ насць та го, што ён ра біў, эфект 
ад яго вы сіл каў рас паў сю дзіў ся да лё ка 
за ме жы яго ўлас на га ор дэ на. Шы ро кай 
ця пе раш няй рас паў сю джа нас цю ў све це 
Ка та ліц кая цар к ва, у знач най сту пе ні, 
аба вя за на Фран цы ску Кса ве рыю”. У 1654 
го дзе га рад скія ўла ды Лю цэр на аб’ я ві лі 

Фран цы ска Кса ве рыя свя тым за ступ ні
кам го ра да, а два нац цаць га доў паз ней 
быў пак ла дзе ны кра е ву голь ны ка мень 
пад бу до ву езу іц ка га кас цё ла. Езу і таў ула
ды Лю цэр на пак лі ка лі дзе ля суп раць стаў
лен ня ўплы вам буй не ю чай у Швей ца рыі 
Рэ фар ма цыі. Дзе ля та кой жа мэ ты езу і ты 
з’я ві лі ся і ў Бе ла ру сі...

Вар тая ўва гі яш чэ ад на асаб лі васць 
езу іц ка га кас цё ла Лю цэр на. Гэ та ба

ка вы ал тар з рэ лік ві я мі свя то га Мі ка лая 
з Флюэ. Гэ та асаб лі вы свя ты, які не аг нём 
і мя чом, але муд ры мі сло ва мі су ства рыў 
сён няш нюю Швей ца рыю... Свя ты жыў 
у XV ста год дзі. Па хо дзіў ён, як і яго ны 
больш вя до мы цёз ка з МірЛі кій скіх, 
з за мож най сям’і. На ра дзіў ся 21 са ка ві
ка 1417 го да ў глы бо ка рэ лі гій най сям’і. 
У двац ца ці ад на га до вым уз рос це ўсту піў 
у ар мію і ўдзель ні чаў у не каль кіх біт вах 
су праць аў ст рый скіх ула да роў, пра яў ля ю
чы ў іх гу ман нае стаў лен не да пра ціў ні каў. 
Ажа ніў ся ў двац ца ці пя ці га до вым уз рос це 
з на бож най пан най Да ро тай Віс лінг; на ра
дзі ла ся ім пяць до чак і пяць сы ноў. Быў 
ён па ва жа ным чле нам сва ёй гра мад скас
ці і яго вы бі ра лі рад ным кан то на Швіц 
і лаў ні кам. Ка лі най ста рэй ша му з сы ноў 
споў ні ла ся двац цаць га доў і ён мог стаць 
са ма стой ным гас па да ром, Мі ка лай па
пра сіў у жон кі да зво лу адыс ці ад сям’і 
і да лей шае жыц цё пры свя ціць ду хоў нас ці; 
яна зга дзі ла ся. Меў ён шмат ві дзе жаў, якія 
кі ра ва лі яго ны мі па во дзі на мі, у тым лі ку 
і яго ным ады хо дам ад сям’і, як гэ та зра бі
лі еван гель скія апо ста лы. Па бу да ваў ён 
ша лаш не да лё ка ад свай го до ма, а пас ля 
яго ныя па клон ні кі па бу да ва лі яму там жа 
скіт. Ця гам сва іх апош ніх двац ца ці га доў 
жыц ця хар ча ваў ся ён толь кі еў ха ры сты яй, 
піў толь кі ва ду з кры ні цы. Яго на вед ва лі 
роз ныя лю дзі, ча ста про ся чы па рад, у тым 
лі ку і вы со ка па стаў ле ныя чы ноў ні кі. Між 
ін шым, у 1481 го дзе дай ш ло да га ра ча га 
кан ф лік ту па між га рад скі мі і сель скі мі кан
то на мі, які па гра жаў мі жу соб най вай ной 
і рас па дам фе дэ ра цыі. Скан ф лік та ва ныя 
ба кі звяр ну лі ся да Мі ка лая і яго ме ды я
цыя пра ду хі лі ла ўза ем нае кро вап ра ліц це 
швей цар цаў. У вы ні ку да Швей цар скай 
Кан фе дэ ра цыі да лу чы лі ся яш чэ два чар
го выя кан то ны Фры бур і Зо ла турн... Гэ тая 
па дзея лі чыц ца ад ной з га лоў ных у швей
цар скай гі сто рыі, якая ўра та ва ла дзяр жаў
нае адзін ства, а са мо га Мі ка лая з Клюэ 
суг ра ма дзя не лі чаць ад ным з важ ней шых 
зас на валь ні каў сва ёй дзяр жа вы. Па мёр 
ён роў на ў сем дзе сят га доў: 21 са ка ві ка 
1487 го да. Яго па лі тыч ным ло зун гам бы ло 
як най да лей тры мац ца ад ін та рэ саў вя лі
кіх дзяр жаў і не ўмеш вац ца ў чу жыя спра
вы. Ураж вае і яго ная ма літ ва: „Па не і Бо жа 
мой — за бя ры ад мя не ўсё, што пе раш ка
джае быць з Та бою. Па не і Бо жа мой, дай 
мне ўсё, што наб лі жае мя не да Ця бе. Па не 
і Бо жа мой, за бя ры мя не ад мя не са мо га 
і даз воль мне су цэль на быць з Та бою”. 
Мі ка лай з Клюэ лі чыц ца ня бес ным за ступ
ні кам Швей ца рыі, Бра там Клаў сам; быў 
ён бе а ты фі ка ва ны ў 1669 го дзе, а ў 1947 
го дзе ка на ні за ва ны. Да ўся го гэ та га вар та 
зга даць пра Цуд у Валь дэн бур гу. 13 мая 
1940 го да на не бе над мяс цо вас цю Валь
дэн бург, што між Ба зе лем і Зо ла тур нам, 
па ка за ла ся свет ла вая ру ка. Швей цар цы 
пат лу ма чы лі гэ та за ступ ніц кай ру кой Бра
та Клаў са, якая пра ду хі лі ла на па дзен не 
гіт ле раў скай Гер ма ніі на іх кра і ну...

Не да лё ка езу іц ка га кас цё ла зна хо
дзіц ца чы гу нач ны вак зал Лю цэр на. 

Ура зі лі мя не там не па яз ды, але ве ла сі
пе ды, а дак лад ней — іх ста ян ка пе рад 
вак за лам. Яна раз лі ча на ба дай ці не 
менш як на сот ку бай каў. І ўся імі за поў
не на! Швей цар цам ня лёг ка ка ры стац ца 
аў та ма бі ля мі зза ста рых цес ных ву ліц, 
та му яны во ляйня во ляй вы му ша ны 
пры во дзіць у рух гэ тыя про стыя срод кі 
пе ра мяш чэн ня сі лай сва іх ног. Быц цам 
кі ру ю чы ся рэф лек сі я мі свай го сла ву та га 
рэ не сан с на га на ту ра лі ста Кон ра да Гес
не ра. І вы ні кі ў ве лас пор це ёсць: Ро берт 
ДыльБун дзі стаў за ла тым пры зё рам ма
скоў скай алім пі я ды, а Фа біо Кан чэ ла ра 
пе ра мог у Пе кі не і РыодэЖа ней ра...

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

Па між Альп

n Ста ян ка ве ла сі пе даў пе рад 
чы гу нач ным вак за лам Лю цэр на

n Мя кін ны мост на Рой се

n Га лоў ны ал тар езу іц ка га кас цё ла


