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«Беларуская песня»è3

Сям'я Казакевічаў è8

У момант асвячэння штандару 
з выявай Яраслава Кастыцэвіча 
прарваўся цёплы дождж. Гос
ці і вучні, якія ў спеху хаваліся 

ў школьны будынак, жартавалі ў лакаль
ным стылі:

— Прыкрапіла як трэба! 
Перад хвілінай пад гукі барабанаў нала

дзілі шэсце да часоўні, што на школьным 
пляцы. На чале шэсця апынуліся гана
ровыя госці, улады горада, прадстаўнікі 
класаў у нацыянальных касцюмах. За імі 
настаўнікі, бацькі, вучні....

У парозе часоўні ўдзельнікаў шэсця 
прывіталі святары пасхальным Хрыстос 
Воскрэсе! Цягам чарговых хвілін яны адслу
жылі малебен і шчодра асвяцілі сцяг.

У час хрэсных пасхальных ходаў звы
чайна асвячаюцца і галовы вернікаў, таму 
нечаканы дождж прамовіў як дапаўненне 
традыцыі і добры знак з неба.

— Сёння на нашых вачах здзяйсняецца 
гісторыя Бельска, — не хавае ўзрушанасці 
бургамістр Яраслаў Бароўскі.

Мэр горада — выпускнік Падставовай 
школы № 3 — як ніхто разумее спецыфіку 
і праблемы беларусаў у БельскуПадляш
скім. Працэс асіміляцыі не абмінуў «трой
ку», якую ў горадзе па старой завядзёнцы 
лічаць сваёй, беларускай школай. Шмат 
вучняў ужо не ўмее вызначыць сваёй на
цыянальнасці, не ведае мовы, не цікавіцца 
гісторыяй.

— З гэтым штандарам нам будзе прас
цей, лягчэй, — дадае бургамістр. — З ім 
моладзь пойдзе ў горад, да іншых людзей. 
Разам будуць несці сваю адметнасць і заяў
ляць пра свае ідэалы.

Штандар бельскай «тройкі» не пакідае 
сумненняў, які характар, ідэалы і місія шко
лы.

Ужо здалёк у вочы кідаецца сардэчны 
партрэт патрона школы Яраслава Касты
цэвіча.

* * *
Адметнасць штандару прыкмеціла гос

ця свята генконсул Рэспублікі Беларусь 
у Беластоку Ала Фёдарава:

— Я ўдзячна вам, што на штандары 
словы на польскай і беларускай мовах, 
— сказала спадарыня генконсул. — І шчыра 
дзякую ўсім, хто захоўвае нашу беларускую 
мову, родныя беларускія традыцыі, куль
туру. Заўсёды будзем падтрымліваць вас 
у гэтай справе, — заявіла яна.

Штандар узнік на сродкі мясцовых прад
прымальнікаў, сімпатыкаў школы, бацькоў, 
выпускнікоў. Ён звычайны і адначасова 
незвычайны.

— А хто аўтар праекта? — пытаю ў віцэ
дырэктар школы Ірыны Яблушэўскай.

— Усе прыдумалі. Праект наш — ад на
стаўнікаў і сяброў школы, — чую ў адказ. 
— Мы сустракаліся і гаварылі як мае быць. 
А сама ідэя, каб прыдбаць такі штандар, 
выйшла ад дырэктар Іаанны Каліноўскай. 
Яна прыйшла з іншага асяроддзя ды пагля
дзела на нас новымі вачыма. І кажа: усе 
ў горадзе маюць штандары, а дзе наш? Да
вайце, выправім гэты недахоп.

Калі пра згаданыя словы — тут поўны 
назоў школы на польскай (залатая нітка) 
і беларускай мовах (чырвоная нітка). Такса
ма белы Арол — герб Польшчы, які займае 
чырвоны бок. На другім — партрэт Ярасла
ва Кастыцэвіча і беларускі арнамент па 

баках. Здымак патрона незвычайны. На 
ім Яраслаў Кастыцэвіч у вышыванцы. У ад
каз на маё здзіўленне спадарыня Яблушэў
ская паясняе:

— Мы атрымалі ад Дарафея Фіёніка 
здымак Яраслава Кастыцэвіча ў мундзі
ры. І тут узнік клопат, бо мундзір наклікае 
ўсякія здагадкі і непатрэбныя пытанні. Ды 
вырашылі пераапрануць братоў такім чы
нам — узялі вышыванку з фатаграфіі брата 
Яраслава Кастыцэвіча, Ігара.

Апрача вышыванкі здзіўляў імідж пат
рона. У памяці бяльшчан ён захаваўся як 
суровы аскет, інтэлігент і гуманіст. На штан
дары Яраслаў Кастыцэвіч спазірае малады
мі, натхнёнымі вачыма.

* * *
У час урачыстага мерапрыемства 23 

мая г.г. у спартовай зале школы прагучала 
шмат дастойных, кранальных, патрыятыч
ных слоў:

— Штандар гэта знак, які павінен весці 
нас да праўды. Ён забавязвае нас прыт
рымлівацца маральнай праўды, кансты
туцыі і законаў школы. Штандар павінен 
быць запісаны ў сэрцах вучняў і бацькоў, 
— гаварыў благачынны Лявонцій Тафілюк, 
які выступіў з прывітаннем ад бельскага 
епіскапа Грыгорыя. І дадаў: — Штандар за
бавязвае шанаваць усё, што нас сустрэне 
ў жыцці...

Гучныя апладысменты залы атрымаў 
дырэктар Гайнаўскага белліцэя, радны Пад
ляшскага сейміка Ігар Лукашук. Нагадаў 
ён, каб тоеснасць вучняў будаваць на асно
ве каштоўнасцей ад бацькоў і продкаў, на 
аснове каранёў, з якіх вырастаем.

— Жадаю школе, — гаварыў Ігар Лука
шук, — каб новы штандар напамінаў нам 
усім пра гонар, годнасць і сувязь з Бацькаў
шчынай.

У патрыятычным духу выказаўся такса
ма доктар Васіль Сегень з БГКТ:

— Мы, беларусы, багатыя людзі, бо акра
мя таго, што мы верныя грамадзяне Поль
шчы, маем яшчэ родную мову.

Прыгожым дапаўненнем свята стаў 
спектакль «Яраслаў Кастыцэвіч» у выка
нанні моладзі, якая працуе з Іааннай Троц, 
і гімны ў выкананні школьных хароў. Ме
рапрыемства было агучанае таксама на 
польскай і беларускай мовах, а ў ролі кан
ферансье выступілі элегантныя настаўніцы 
Валянціна Бабулевіч і Анна Вярцінская.

* * *
— Якія ідэалы для сучасных вучняў і вас 

нясе асоба Яраслава Кастыцэвіча? — пыта
ем у маладой настаўніцы беларускай мовы 
доктар філалагічных навук Іаанны Голец, 
выпускніцы «тройкі».

— У кабінеце № 5 дзяўчаты з сёмага кла
са зрабілі партрэт Яраслава Кастыцэвіча, 
ёсць фотаздымкі школы, калі ён быў дырэк
тарам. Шмат інфармацыі знойдзеце на ін
тэрнэтнай старонцы школы. Гэтая гісторыя 
вельмі далёкая для маіх вучняў, аднак яны 
вельмі ёй зацікавіліся. Яны былі пазітыўна 
здзіўлены, што іх дзяды вучыліся ў гэтай 
школе. Сёння няпроста навучаць белару
скай мове, паколькі дзеці не чуюць у хаце 
сваёй мовы. Часта бывае, што бацькі ім ка
жуць: Ты ідзі ў школу, там даведаешся і мне 
падкажаш, як што сказаць па-нашаму. Такія 
часы, што дзеці напамінаюць бацькам пра 
свае карані і мову. Але я ганаруся, што пра
цую ў гэтай школе. Яраслаў Кастыцэвіч пра
цаваў і дзейнічаў у перыядзе, калі панавалі 
цяжкія ўмовы жыцця. Ён не саромеўся бе
ларускасці. Наадварот, ён заклікаў дзяцей 
і моладзь, каб вучыліся і шанавалі сваю 
мову, свае каштоўнасці. Ён быў адукаваны 
і адначасова такі просты, «свой», з гонарам 
і вялікай грамадскай адвагай.

— Калі грамадскасць школы абірала 
Яраслава Кастыцэвіча на свайго патрона, 
яна спасылалася на яго вялікую грамад
скую актыўнасць, яго патрыятызм, адва
гу, стойкасць духу, жыццярадаснасць, 
— гаварыла Іаанна Каліноўская. — Такія 
прыкметы патрэбныя нашай сучаснай 
моладзі. Chcemy je uczynić treścią na
szych edukacyjnych starań.

vТэкст і фота Ганны КандрацюК

Гонар, годнасць і сувязь 
з Бацькаўшчынай
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У аўтобусе

Сваімі вачыма

Еў ра пар ла мен ц кія 
ско кі (2)

У гэ тым ну ма ры «Ні вы» вер нем ся 
яш чэ да вы ні каў вы ба раў у Еў ра пар ла
мент. Ты дзень на зад, ка лі трэ ба бы ло 
ад да ваць га зе ту ў дру кар ню, да ча ка лі ся 
мы толь кі афі цый ных вы ні каў вы ба раў 
у маш та бе кра і ны. Ця пер, дзе ля гі ста рыч
най ста ты сты кі, за ся ро дзім ся кры ху дак
лад ней на на шай ак ру зе. Ак ру га ну мар 
тры ахоп лі ва ла Вар мін скаМа зур скае 
і Пад ляш скае ва я вод ствы. У па раў нан ні 
з ся рэд не ста ты стыч най вы бар чай яў кай 
у кра і не на ўзроў ні 45%, тут бы ла яна на 
ўзроў ні 39%. Але пяць га доў та му на зад 
вы бар чая яў ка вы гля да ла на ступ ным чы
нам — 23,83% Поль ш ча і 19,34% на ша ак
ру га. Бы ла гэ та адзі ная ў Поль ш чы ак ру га 
з вы бар чай яў кай ні жэй шай за двац цаць 
ад сот каў. Тое, што лю дзі пай ш лі на вы ба
ры ў гэ тым го дзе ў амаль у два ра зы боль
шым маш та бе, па каз вае і ма бі лі за цый ны 
па тэн цы ял стар ту ю чых гру по вак, але 
і так са ма рост свя до мас ці гра мад ства, 

што трэ ба ра шаць сва ім го ла сам і ў час 
гэ та га спа бор ні цтва. Дзя ку ю чы та кой 
вы бар чай яў цы ўзра стае і важ насць сі лы 
го ла су аб ра ных поль скіх еў ра дэ пу та таў. 
У маш та бе кра і ны і гэ тым ра зам наш 
рэ гі ён меў са мы ні жэй шы вы нік. Але 
ў па раў нан ні з па пя рэд ні мі вы ба ра мі ўпер
шы ню з гэ тай ак ру гі ма ем мы не двух, як 
бы ло ра ней, але трох еў ра дэ пу та таў. Усе 
аб ран ні кі — прад стаў ні кі Пад ляш ска га ва
я вод ства, а з су сед ня га ніх то не пра біў ся 
ў Еў ра пар ла мент. У нас вый г ра ла Пра ва 
і спра вяд лі васць з кры ху леп шым вы ні
кам чым сь ці ў маш та бе Поль ш чы. ПіС 
ат ры маў 47,3%, Еў ра пей ская ка а лі цыя 
— 36,93%, Вяс на — 5,72%. Еў ра дэ пу та та
мі ад ПіС ста лі Ка раль Кар скі — 184 054 
га ла сы і Кшыш таф Юр гель — 104 592, 
а ад Еў ра пей скай ка а лі цыі — фут ба ліст 
Та маш Фран коў скі, які наб раў 125 845 
га ла соў. Ка лі ты дзень на зад пі саў я пра 
ак тыў насць пас ла Юр ге ля ў на шым ва я

вод стве і пра вас лаў набе ла ру скіх гмі нах, 
то зма ган не за кож ны го лас пры вя ло яго 
ме на ві та да трэ ця га ман да та. З ці ка ві нак 
вы бар ча га зма ган ня вар та ад зна чыць 
сам вы нік га ла са ван ня ў Бе ла сто ку. Тут 
Еў ра пей ская ка а лі цыя вый г ра ла з Пі Сам 
роз ні цай ледзь ве... ся мі га ла соў. Ат ры ма
лі яны пад трым ку 45 508 вы бар ш чы каў.

Ця пер кры ху гля нем на вы бар чыя 
вы ні кі ў не ка то рых бе ла ру скіх гмі нах. 
Па ве там, у якім вый г ра ла Еў ра пей ская 
ка а лі цыя, быў — згод на з ча кан ня мі 
— Гай наў скі па вет. Вы бар чая яў ка на 
фо не ва я вод ства бы ла тут ні жэй шай 
і скла ла 32,16%. У маш та бе па ве та Еў ра
пей ская ка а лі цыя пе ра маг ла з пад трым
кай 48,13%, а ПіС узяў 32,16% га ла соў. 
Але ка лі прыг ля дзец ца дак лад ней, то 
ў гра мад скаідэй ным вы мя рэн ні мо жам 
на ват га ва рыць пра сен са цыю, якая 
ме ла мес ца ў гмі нах Ду бі чыЦар коў ныя 
і Кляш чэ лі. У абедз вюх су сед скіх гмі нах 

пе ра маг ло... Пра ва і спра вяд лі васць. 
У Кляш чэ лях ат ры ма ла яно 41,89% га
ла соў, зна чыць пра га ла са ва лі за ім 292 
вы бар ш чы кі. Еў ра пей скую ка а лі цыю 
пад т ры ма ла 258 вы бар ш чы каў, зна чыць 
37,02%. У Ду бі чахЦар коў ных ПіС пад т ры
ма ла 166 ча ла век (42,78%), а іх ніх кан ку
рэн таў 143 асо бы (36,86%).

Гмі най у Гай наў скім па ве це з най
боль шай пад трым кай для Еў ра пей скай 
ка а лі цыі з’яў ля юц ца Чы жы — больш за 
53%. Ад нак у гэ тым вы пад ку трэ ба ад зна
чаць, што жы ха ры гмі ны ма юць на сва ім 
улі ку і дру гі рэ корд — са мую ніз кую вы
бар чую яў ку не толь кі ў маш та бе па ве та, 
але і ва я вод ства. Скла ла яна 23,29% ад 
агуль най коль кас ці вы бар ш чы каў. Ка лі 
звяр нуц ца да кан к рэ тых лічб, ака жац ца, 
што ў Чы жоў скай гмі не пра ва га ла са
ваць ме ла 1769 ча ла век, але вы бар чыя 
бю ле тэ ні ўзя ло толь кі 412 вы бар ш чы
каў. Да рэ чы, ува ўсіх бе ла ру скіх гмі нах 
гэ та га па ве та вы бар чая яў ка ў боль шас
ці не да цяг ва ла да 30%. А з лі ку пра вас
лаў набе ла ру скіх кан ды да таў най больш 
га ла соў ат ры маў Мар цін Боў т рык з Гай
наў кі са спі ска Еў ра пей скай ка а лі цыі, які 
наб раў амаль 4,5 ты ся чы га ла соў, з ча го 
ў са мой Гай наў цы 900. Та маш Ляў чук, 
ле кар з Бель скаПад ляш ска га з вось ма
га мес ца на спі ску Вяс ны ўзяў звыш 2,6 
ты ся чы га ла соў. А Се вя рын Пра ка пюк 
з Бель ска, з трэ ця га мес ца спі ска Ля ві
цы ра зам ат ры маў 1241 го ла с.

vЯў ген Ва Па

Як шмат но ва
га ды ці ка ва га 
ба чаць і чу юць 
тыя лю дзі, 
якія ўвесь час 
ка ры ста юц ца 

гра мад скім тран с пар там! Я вось ка лі ні пра
е ду ся га рад скім аў то бу сам, то аба вяз ко ва 
неш та на пі шу пас ля. А ёсць жа та кія, хто ез
дзіць аў то бу са мі і тра лей бу са мі што дзён на. 
А там столь кі ці ка ва га, столь кі но ва га, што 
хоць ты не вы лазь з яго.

Не трэ ба і ін тэр нэ ту. Па куль пра е дзеш 
не каль кі пры пын каў, столь кі на він па чу еш, 
што мо жаш сам быць кры ні цай но вых па
ве дам лен няў, асаб лі ва ка лі ля па жы лых 
жан чын прыст ро іш ся. І на што і на коль кі 
цэ ны пад ня лі ся да ве да еш ся, і як До нальд 
Трамп сця ну бу дуе на мя жы з Мек сі кай, 
і ка лі вы ба ры бу дуць, і ўво гу ле пра ўсё даз
на еш ся на ват ча го ве даць не хо чац ца.

Я то прыз вы ча іў ся на ма шы не да бі рац
ца да мес ца пра цы. Цяж ка ва та з ма і мі на га
мі па ін ша му. Але дзя ку ю чы яго вя лі кас ці 
ал ка го лю, бы ваю вы му ша ны зай маць мес
ца ў цес ным гра мад скім тран с пар це. Бо ка
лі па каш тую з ве ча ра гор кай, то на ступ на га 
дня за руль ужо не ся даю. Пры ву чыў ся бе 
так з ма ла дос ці, а за раз і са мо му раз вуч
вац ца ўжо поз на, і ін шых гэ та му на ву чаю.

Вось і ня даў на прый ш ло ся чар го вы раз 
уціс нуц ца ў аў то бус ай чын най вы твор час ці 
яш чэ з пры ем ным сма кам у ро це ад уча
раш ня га ар мян ска га кань я ку, і пля чо ў пля
чо з ін шы мі су ай чын ні ка мі пра е хац ца па 
род ным го ра дзе пад мі ла гуч ныя па ве дам
лен ні быць ас ця рож ным, бо дзве ры за чы
ня юц ца. На ро ду бы ло поў на, як се ляд цоў 
у бля шан цы. Та кі час па даб раў няз руч ны. 
Не а бач лі ва не як ат ры ма ла ся, але ўжо ні чо
га не зро біш. За лез, ну то еду.

Асаб лі вая кан цэн т ра цыя на ро ду бы ла 
ля кам пос це ра, каб, ка лі кан т ра лё ры рап
там на пры пын ку бу дуць, пас пець пра кам
пас ці ра ваць кві ток. Ся дзя чыя мес цы за ня
тыя ўсе да ад на го. І вось на ад ным пры пын
ку за ла зіць у цэн т раль ныя дзве ры да во лі 
аб’ ём ная па жы лая жан чы на і па чы нае злос
на як з аў та ма та Ка лаш ні ка ва стра ляць 
ва ча мі з ад на го бо ку ў дру гі. Ад ра зу ста ла 
зра зу ме ла, што хтохто, а гэ тая аба вяз ко ва 
ад ва юе для ся бе ся дзя чае мес ца ў ка гоне
будзь з больш сла бы мі нер ва мі.

Нер вы гэ тым ра зам у ся дзя чых па са жы
раў ака за лі ся да во лі моц ны мі, та му як ні 
свід ра ва ла іх злос ным пог ля дам аб’ ём ная 

жан чы на, ніх то на ват не зва рух нуў ся, і тым 
больш не згу біў пры том насці. Пер шы на
ціск яны вы ста я лі. І та ды жан чы на да ві зу
аль най ата кі пад к лю чы ла і шу ма вы эфект 
ды ста ла ля ман та ваць, што на род у нас не 
вы ха ва ны і ёй мес ца са сту паць ніх то не 
спя ша ец ца.

Па са жы ры ра бі лі вы гляд, што ўсё ска за
нае да іх не мае ані я ка га да чы нен ня і стой
ка тры ма лі аса ду. Та му жан чы на змя ні ла 
так ты ку і вы бра ла ця пер ужо кан к рэт ную 
ах вя ру. Гэ та ака заў ся яш чэ ма ла ды хло пец, 
што ся дзеў ля ак на, пры ціс ну ты да сцен кі 
дру гім па са жы рам.

— Вось глянь це, якая мо ладзь пай ш ла 
не вы ха ва ная, — па ка за ла на яго ру кой жан
чы на. — Ся дзіць і са сту піць мес ца ста рэй
шым на ват не ду мае.

— А ча го я му шу вам са сту паць сваё 
мес ца? — спа кой на ад ка заў хло пец. — Гэ та 
вы ві на ва тыя, што вам мес ца не ха пае. Бо 
гэ та вы та кую ўла ду вы бра лі, якая пра вас 
не дбае. Я та ды яш чэ пра ва го ла су не меў, 
як вы яе вы бі ра лі. Та му вам за раз з ха ты 
ад со ра му нель га лю дзям на во чы па каз
вац ца, а не пра вы тут ка чаць. Бо гэ та зза 
вас не толь кі вам мес ца не ха пае, але і нам 
жыць не вы нос на.

Што тут па ча ло ся! Які ля мант пад ня ла 
жан чы на! Які мі яна толь кі сло ва мі не аб зы
ва ла хлоп ца! Па лі ва ла бру дам і яго, і яго 
прод каў. І ін шым пры сут ным да ста ла ся. 
Толь кі пра ўла ду вы ка за ла ся ста ноў ча. Ска
за ла, што яна ў нас ула да са мая леп шая.

Хло пец ні чо га ёй не ад каз ваў. І толь кі як 
прый шоў час яму вы хо дзіць, ён на хі ліў ся 
і пад няў мы лі цы. І на гэ тых мы лі цах па ціс
нуў ся да дзвя рэй. У яго не бы ло на гі. Ды 
і тая што бы ла, не вель мі яго слу ха ла ся. 
Бы ло бач на па вы ра зе яго тва ру, што пе ра
мяш чэн не ў пра сто ры вык лі кае ў яго боль. 
Але пакры се ён вый шаў з аў то бу са і аба пёр
ся аб мы лі цы, каб кры ху ад па чыць і наб рац
ца сіл для да лей шай ха ды.

А аб’ ём ная жан чы на тут жа ўско чы ла на 
яго крэс ла і пра цяг ва ла ля ман та ваць.

— Каб та бе і дру гую на гу ска ле чы ла, 
— кры ча ла яна. — Не ве дае ён, што ста рэй
шым трэ ба мес ца са сту паць! На та кіх мі лі
цыю вык лі каць трэ ба! Мі лі цыю!

І як аў то бус ру шыў, яна яш чэ праз ак но 
паг роз лі ва па ма ха ла хлоп цу ку ла ка мі. Але 
той ста яў, аба пёр шы ся аб мы лі цы і апус ціў
шы га ла ву, каб ад ды хац ца, та му хі ба што 
гэ та га ўжо не ба чыў.
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Тыя, ка му ма рыц ца ра ман тыч ная вой
нач ка, але ўсё ж за ста лі ся ў іх га ло вах 
рэш т кі прак тыч на га ро зу му, хай да сэр ца 
возь муць раз лі кі Ня мец ка га ін сты ту та эка
на міч ных дас ле да ван няў пра вай ну ва Ук
ра і не. Ад бы ва ец ца яна на мяс цо вым уз роў
ні, хоць кра нае ўсю кра і ну, у са мых ба га тых 
ра ё нах — Да нец кай і Лу ган скай аб лас цях, 
якія ўзя лі пад свой кан т роль у 2014 г. ук ра
ін скія пра ра сій скія се па ра ты сты. Быц цам 
свой б’е свай го, усё ж да кры ві. Там ад бы
ва ец ца та таль ная вай на. Яе кан чат ко вы 
воб раз гэ та ру і ны і па жа рыш чы. Стра ты 
ў ча ла ве чым вы мя рэн ні — не а цэн ныя. Як 
жа зме раць смерць, ка ле цтва, стра ту жыл
ля, псі хіч ную траў му і вы гнан не дзя сят каў 
ты сяч лю дзей? Ад нос най ацэн цы мож на 
пад даць толь кі ма тэ ры яль ныя вы дат кі. 
Па да ных ня мец ка га ін сты ту та толь кі за 
2017 г. стра ты ўкра ін скай дзяр жа вы зза 
ня яў най вай ны з Ра сі яй скла да юць да 50 
мі льяр даў до ла раў ЗША і, на жаль, з го ду 
ў год па вя ліч ва юц ца. Ня гле дзя чы на ўзра
ста ю чы ВУП кра і ны (мі ні маль ны), яе эка
на міч ны ба ланс на да лей ад моў ны. Ня ма 
гро шай на ін ве сты цыі, на ахо ву зда роўя, 
на аду ка цыю, на са цы яль нае за бес пя чэн
не. Ук ра ін цы ад чу ва юць гэ та на ўлас най 
ску ры і па воль на пры хо дзяць да выс но вы, 
што яны про ста не мо гуць да зво ліць са бе 
гэ тую вай ну. Але якая кра і на мо жа са бе 
гэ та да зво ліць? Я ду маю, што толь кі са мыя 
вя лі кія — Ра сія, ЗША, Кі тай, і пры ўмо ве, 
што гэ та бы ла б пе ры фе рый ная вай на, за лу
ча ю чая не вя лі кую част ку яе эка на міч на га 
па тэн цы я лу. На гла баль ную вай ну на ват 
яны не мо гуць са бе да зво ліць ха ця б толь кі 
та му, што су час ны ка пі тал, які пра нік нуў іх 
эка на міч нагас па дар чую фі зі я ло гію, не пры
на ле жыць ужо да пэў ных кра ін, а да клад на 
— на ро даў. Ён стаў тран с на цы я наль ным, 
як і гла баль ным. Гэ та не аба зна чае, ад нак, 
што ён ста іць над між на род най па лі ты кай, 
ін та рэ са мі па а соб ных дзяр жаў, ура даў, на
цый, гра мад стваў. Гла баль ны ка пі тал не 
з’яў ля ец ца асоб ным ор га нам. Гэ та част ка 
шмат к лет ка вай сі стэ мы, якая ахоп лі вае 
ўсіх лю дзей на Зям лі, ска му ні ка ва ных 
адзін з ад ным аў та ном на су поль ным 
сэн сар ным пнём, су пе ра жы ван ня мі і эмо
цы я мі, але і пе ры фе рый ны мі куль тур ны мі 
струк ту ра мі, ар хе ты піч най ва ро жас цю, 
гі ста рыч ны мі прэ цэ дэн та мі, ам бі цы я мі элі
таў ці стэ рэ а тып ны мі по гля да мі мас. Мы, 
як ча ла ве цтва, ста лі ад ным ар га ніз мам уза
е ма дзей ні ча ю чых ор га наў — эка на міч ных, 
тэх на ла гіч ных, куль тур ных. Гла баль ная 
вай на бы ла б для яго ак там са ма губ ства, 

але гэ та не зна
чыць, што 
апус ціц ца ён 
у доў га тэр мі
но вую дэп рэ
сію, край нюю 
рос пач або 
стра ціць па чуц
цё сэн су іс на ван ня і мо жа пас п ра буе зня
ве чыць сваё іс на ван не ра ды каль на і нез
ва рот на. А гла баль ныя сім п то мы дэп рэ сіі 
прык мет ныя. Ужо больш за 80 пра цэн таў 
ма ла дых аме ры кан цаў ва ўзрос це 2530 
га доў за яў ляе пе сі мізм ад нос на сва ёй 
улас най бу ду чы ні і бу ду чы ні ўся го жыц ця 
на Зям лі. Яны лі чаць, што гла баль ны клі ма
тыч ны ка так лізм не паз беж ны. Трэ ба гэ та 
доб ра зра зу мець: узы хо дзя чае па ка лен не 
вы каз вае ўжо на па ро зе сва ёй гра мад скай 
ста лас ці, уз наў ляль нас ці і пра дук цый нас ці 
глы бо кую эк зі стэн цы яль ную па сіў насць! 
Тое ж са мае ад бы ва ец ца ў Еў ро пе і на ват 
у раз ві тых кра і нах Азіі. Тым не менш, гэ та 
не бы ло б пры чы най вя лі кай тур бо ты. 
Та кая апа ка ліп тыч ная дэп рэ сіў ная хва ля 
зваль ва ла ся нa ча ла ве чае гра мад ства 
не каль кі ра зоў і заў сё ды ме ла цык ліч ны 
ха рак тар. Па чы на ю чы са ста ра жыт ных 
ча соў, праз еў ра пей скае ся рэд ня веч ча да 
су час нас ці, яе куль мі на цыя па яў ля ла ся 
пас ля пе ры я ду ін тэн сіў на га раз віц ця цы ві
лі за цыі. З ча сам яна ад сту па ла, па кі нуў шы 
зза ду мі фа ло гію гі бе лі, апа ка ліп сі су ці дрэн
ную па мяць куль тур на га рэг рэ су. На гэ ты 
раз, ад нак, гла баль ная дэп рэ сія, зда ец ца, 
глы бей шая. Цэ лыя 66 ад сот каў з гэ тых жа 
ма ла дых аме ры кан цаў, ка лі спы та лі іх аб 
гэ тым, ці ад к лад ва юць на сваё пен сій нае 
стра ха ван не, гэ та зна чыць, на сваю не та
кую да лё кую бу ду чы ню, ад ка за лі ад моў на. 
Прас цей ка жу чы, яны пе ра во дзяць жыц цё 
з дня ў дзень, без кло па ту пра ста расць. 
Ма быць, яны не да жы вуць да яе! Той жа 
пра цэнт ад ка заў да ты чыў пы тан ня аб пла
на ван ні сям’і, дзя цей. Ці гэ тыя тры вож ныя 
вы ні кі не зва рух нуць па лі ты каў? Ма ла дыя 
еў ра пей цы так са ма ба яц ца сва ёй улас най 
бу ду чы ні. Ад ра джа юц ца эк ст рэ маль ныя 
са цы яль ныя ру хі, та кія як Brith Stri ke, чле ны 
яко га свя до ма ад маў ля юц ца ад па том
ства, не хо чуць, каб іх дзе ці рас лі ў све це, 
які зна хо дзіц ца на мя жы эка ла гіч най ка
таст ро фы. Кра і ны, якія вя дуць вай ну ад на 
з ад ной, або тэ ра ры стыч ныя ар га ні за цыі, 
або на ват ура ды, якія зма га юц ца са сва і мі 
гра мад ства мі мы па він ны па чаць раз г ля
даць як асо бе няў у цяж кай дэп рэ сіі. Трэ ба 
іх ля чыць.

Дэп рэ сія 
— вы леч ная!

vМі ра слаў ГрЫ Ка
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У час цэн т раль ных элі мі на-
цый 46-га кон кур су «Бе ла ру-
ская пес ня», ар га ні за ва на га 
даш коль ні кам і вуч ням па чат-
ко вых і гім на зіч ных школ, 
якія 17 мая прай ш лі ў Бель-
скім до ме куль ту ры, вы сту пі-
лі со рак тры вы ка наў цы, са-
лі сты, ду э ты, тэр цэ ты, квар-
тэ ты, ва каль ныя ка лек ты вы 
і ха ры. Дзет кі і мо ладзь, якія 
прай ш лі ад бо ры пад час ра-
ён ных элі мі на цый, вы сту пі лі 
зай маль на з эст рад ны мі і на-
род ны мі бе ла ру скі мі пес ня мі. 
Уз ро вень спе ву быў вы со кі, 
а да школь ні кі і вуч ні ці ка вым 
рэ пер ту а рам і ўме лым яго вы-
ка нан нем за ха пі лі пуб лі ку.

Да школь ні кі і вуч ні най ма лод шых кла
саў, якія вы сту пі лі пер шы мі, зап рэ зен та ва
лі ся са сва і мі бе ла ру скі мі пес ня мі ад важ на 
і шчы ра, не скры ва ю чы сва іх эмо цый, 
а сва ім зай маль ным спе вам зда бы лі асаб
лі вую пры хіль насць у пуб лі кі. Ка лі дзет кам 
ці ка ва спя ваць у ка лек ты вах і мен шых гру
пах у ран нім уз рос це, пас ля ча ста пра цяг ва
юць гэ та ра біць бу ду чы вуч ня мі ста рэй шых 
кла саў. Пер шым уда ла зап рэ зен та ваў ся 
хор «Ля нок» з Не пуб ліч на га дзі ця ча га сад
ка № 1 імя св. дзі цят кі Гаў ры і ла ў Бель ску
Пад ляш скім, якім апя ку юц ца Іа ан на Хіль
ке віч і Мар та Зін ке віч. Ад важ на за спя ваў 
ён пес ню «Ціктак хо дзі кі» і за няў дру гое 
мес ца ў су поль най ка тэ го рыі ха роў, якую 
са ста ві лі да школь ні кі і вуч ні. Зай маль на вы
ка наў твор «Бе ла русь на ша пес ня» і за няў 
пер шае мес ца хор «Ані ма та» з Нар ваў ска га 
ася род ка куль ту ры, якім апя ку ец ца Мар та 
Грэ дальІва нюк. Дру гое мес ца за няў хор 
«Руч ні чок» ПШ № 3 у Бель скуПад ляш скім, 
які да ці ка ва га вы сту пу пад рых та ва ла 
Іа ан на Хіль ке віч. Хор «1/3» з ПШ у Ор лі 
за няў трэ цяе мес ца, а да ўда ла га вы сту пу 
пад рых та ва ла яго Аль ж бе та Цюль ке віч. 
Ці ка ва і ад важ на зап рэ зен та ва лі ся так са
ма вуч ні Не пуб ліч най пад ста во вай шко лы 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, якіх 
пад рых та ва ла Ала Ка мен ская. Са стаў ля
юць яны школь ны хор, які так са ма за няў 
трэ цяе мес ца.

— Мы лю бім спя ваць пабе ла ру ску, бо 
бе ла ру скія пес ні пры го жыя, — за я ві лі вуч ні 
хо ру «Ані ма та» з Нар вы.

Ка лек тыў «Да мі но» з Гай наў ска га до ма 
куль ту ры зай маль на пра спя ваў пес ню 
«Грыб ны дож джык» і за няў пер шае мес ца 
ў ка тэ го рыі да школь ні каў і вуч няў ІІІІ кла
саў. «Да мі но» ўва хо дзіць у са стаў Сту дыі 
пес ні ГДК, якой апя ку ец ца Мар та Грэ даль
Іва нюк. Ці ка ва зап рэ зен та ваў ся і ат ры маў 
дру гое мес ца ка лек тыў «Ве ра бей кі» з Дзі ця
ча га сад ка № 3 у Бель скуПад ляш скім, якім 
апя ку ец ца Іа ан на Пет ру чук. Асаб лі ва хва ля
ва лі ся ў час вы сту паў баць кі да школь ні каў 
і най ма лод шых вуч няў. Яны до ма да па ма га
лі дзет кам раз ву чыць сло вы пе сень, пра вя
ра лі іх спеў.

У ка тэ го рыі са лі стаў з лі ку да школь ні
каў і най ма лод шых вуч няў пе ра мож цы 
зап рэ зен та ва лі ся зай маль на. Пер шае мес
ца за ня ла Ксе нія Гра ма то віч з Сад ка № 1 
у Бель скуПад ляш скім, а Ні на Ні чы па рук 
з бель скай «трой кі» за ня ла дру гое мес ца. 
Пер шае мес ца за ня ла так са ма Іза бе ла 
Пят ро чук, а дру гое мес ца жу ры прыс во і ла 
Аляк сан д ры Вол чык. Абедз ве яны вы сту пі
лі ад Сту дыі пес ні ГДК. Дру гое мес ца за няў 
яш чэ Вік тар Са доў скі з Гмін на га цэн т ра 
куль ту ры ў Га рад ку, а Фі ліп Ка раль чук з гэ
та га ж цэн т ра за няў трэ цяе мес ца. Габ ры
ель Які мюк з НПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку за няў трэ цяе мес ца. Вы дат ная 
боль шасць вы сту поў цаў уме ла і ці ка ва зап
рэ зен та ва ла су час ныя тво ры і на род ныя 
пес ні.

— Ат мас фе ра ў час кон кур су доб рая, 
а вы сту па ю чы тут мы зда бы ва ем но выя 
ўме лас ці і во пыт, — ска за лі дзет кі.

Ста рэй шыя вуч ні вы сту пі лі з больш скла
да ным рэ пер ту а рам, але на о гул вы кон ва лі 
яго на вы со кім уз роў ні. З лі ку вуч няў кла
саў ІVVІ пер шае мес ца за няў Бар т ла мей 
Кел са з бель скай «трой кі», а трэ ція мес цы 
за ня лі Да рыя Ла жэц кая і Ма тэ вуш Ла па
цюк — вуч ні гэ тай жа шко лы. Пос пе хаў 
у гэ тай ка тэ го рыі да бі лі ся ду эт Ка ця ры на 
і Мар та Вась коў скія (пад рых та ва ла Ан на 
Вась коў ская) з НПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо
дзія ў Бе ла сто ку, якія за ня лі пер шае мес ца. 
Іза бе ла Ма ты шак за ня ла дру гое мес ца, 
а Ма ры на Мі ся юк — трэ цяе мес ца, якія так
са ма з Кі ры лаМя фо дзі еў скай шко лы.

— У на шым хо ры вы сту па юць вуч ні роз
ных кла саў. Школь ныя за нят кі кан ча юц ца 
ў іх у роз ным ча се і скла да на саб раць чле
наў хо ру на рэ пе ты цыі. Ад нак бе ла ру скія 
пес ні нам вель мі бліз кія і мы ма бі лі за ва
лі ся, каб вы сту піць як хор і вы ка наў цы 
ў мен шым са ста ве, — за я ві ла апя кун ка Ала 

Ка мен ская з НПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку.

Трэ ціх мес цаў да бі лі ся вуч ні ПШ № 4 
у Бе ла сто ку, ду эт Зо фія Га лу боў ская і Паў лі
на Цы ва нюк, з лі ку най ма лод шых дзе так 
і тэр цэт Ка ця ры на Ва сы люк, Ні ка Паў лоў
ская і Аляк сандр Ха ма нюк, якіх да вы сту пу 
пад рых та ваў Кі рыл Ле пай.

Вуч ні кла саў VІІVІ ІІ і ІІІ кла са гім на зіі зап
рэ зен та ва лі ся ў боль шас ці на вель мі вы со
кім ма стац кім уз роў ні. За спя ваў зай маль на 
і пер шае мес ца зда быў ва каль ны ка лек тыў 
«Пульс» Сту дыі пес ні ГДК, яко га му зыч ным 
кі раў ні ком з’яў ля ец ца Мар та Грэ дальІва
нюк. Пер шае мес ца з лі ку са лі стаў ат ры ма
ла Ма рыя Са віц кая, дру гое — Мар ты на Бе
ла ве жац, а трэ цяе Ван да Гіншт, усе з гэ тай 
жа сту дыі ГДК.

— Я сва ім ву ча ні цам пад бі раю ад па вед
ны рэ пер ту ар. Гэ та перш за ўсё эст рад ныя 
пес ні, якія вы кон ва юц ца ў Бе ла ру сі. Удзел 
у кон кур с ных слу хан нях «Бе ла ру скай пес
ні» гэ та так са ма но вы во пыт, — ска за ла 

За ха пі лі сва ім спе вам
Мар та Грэ дальІва нюк, му зыч ны кі раў нік 
Сту дыі пес ні ГДК.

Спа да ры ня Аг неш ка Ма саль ская, ма ці 
Олі Ма саль скай, пах ва лі ла ан га жа ва насць 
спа да ры ні Мар ты ў пра цу з вуч ня мі і вы со
кі ўзро вень спе ву дзяў чат са Сту дыі пес ні 
ГДК.

— Ат мас фе ра ў час кон кур су доб рая, 
а ап ра ча свай го вы сту пу мо жам так са ма 
па слу хаць спеў ін шых вы ка наў цаў, — за я ві
лі вуч ні Сту дыі пес ні ГДК.

Ву ча ні ца НПШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
Ма рыя Са віц кая па ста ян на пры яз джае 
з Бе ла сто ка на рэ пе ты цыі ў ГДК і да бі ва ец
ца пос пе хаў ра зам з гай наў скі мі дзяў ча та
мі.

 — Мне вель мі спа да баў ся вы ступ ка лек
ты ву Сту дыі пес ні з Гай наў кі і я вель мі ха це
ла стаць яго чле нам і ву чыц ца спя ван ню 
ў спа да ры ні Мар ты Грэ дальІва нюк, што 
здзей с ні ла ся, — ска за ла Ма рыя Са віц кая.

У ка тэ го рыі най ста рэй шых вуч няў Юлія 
Саў чук з Нар ваў ска га ася род ка куль ту ры 
за ня ла трэ цяе мес ца. Трэ цяе мес ца за няў 
квар тэт На тал ля Паў лю чук, Ма рыя Са віц
кая, Ка ця ры на Ля гой да і Юлія Пле ва з Кі ры
лаМя фо дзі еў скай шко лы ў Бе ла сто ку.

Най ста рэй шыя вуч ні бель скай «трой кі» 
зап рэ зен та ва лі ся паак цёр ску. У ка тэ го рыі 
ка лек ты ваў пер шае мес ца за няў ва каль ны 
ка лек тыў «Кап рыс», яко га му зыч ным кі раў
ні ком з’яў ля ец ца Ан на Вяр цін ская. Пер шыя 
мес цы ат ры ма лі так са ма ву ча ні цы гэ тай 
жа «трой кі», са ліст ка Вік то рыя Гаць і ду эт 
Вік то рыя Гаць і Ане ля Хмур, а дру гое мес
ца жу ры прыс во і ла яш чэ са ліст цы Ане лі 
Хмур.

— Ка лек тыў «Кап рыс» вы сту пае пад час 
школь ных ура чы стас цей. Лю бім спя ваць 
і та му ці ка ва нам сён ня вы сту піць, — за я ві
лі ву ча ні цы бель скай «трой кі».

Рэ пер ту ар зап рэ зен та ва ны ў час цэн
т раль ных элі мі на цый быў ба га ты і раз на
стай ны, а ўдзель ні кі кон кур су ў агуль ным 
спя ва лі на вы со кім ма стац кім уз роў ні. На 
гэ та звяр ну лі ўва гу чле ны ка мі сіі, у якой 
пра ца ва лі Мар та Вруб леў ская, Рэ на та Ту
шын ская і Мі хал Вар шыц кі.

— Што раз больш скла да на пе ра маг чы 
ў кон кур се «Бе ла ру ская пес ня», па коль кі 
юныя вы ка наў цы з роз ных мяс цо вас цей 
спя ва юць цу доў на, — га ва ры лі апе ку ны кан
кур сан таў.

— У агуль ным удзель ні кі цэн т раль ных 
элі мі на цый вы сту пі лі на вы со кім уз роў ні 
і зап рэ зен та ва лі ці ка вы пе сен ны рэ пер ту
ар, ха ця сё ле та да кон кур су «Бе ла ру ская 
пес ня» пры сту пі ла менш вы ка наў цаў. На 
вель мі вы со кім ма стац кім уз роў ні вы сту пі
лі вуч ні, якіх да кон кур су рых та ва лі Мар та 
Грэ дальІва нюк з Гай наў кі, Ан на Вяр цін ская 
і Іа ан на Хіль ке віч з Бель ска. Доб ра спя ва
лі і пе ра ма га лі так са ма дзет кі і мо ладзь 
з прад ш кол ляў, школ і ася род каў куль ту ры. 
На цэн т раль ныя элі мі на цыі бы лі ква лі фі ка
ва ны са мыя леп шыя вы ка наў цы і амаль 
усе з іх за ня лі пры за выя мес цы або ат ры
ма лі вы лу чэн ні. Най час цей пе ра мож ца мі 
ста но вяц ца вуч ні, якія пе ра ма га лі ў па пя
рэд ніх кон кур сах, але так са ма па яў ля юц ца 
но выя са лі сты. Вы сту пы з бе ла ру скі мі 
пес ня мі, гэ та так са ма ву чо ба бе ла ру скай 
мо ве. Са мыя леп шыя вы ка наў цы «Бе ла ру
скай пес ні» да бі ва юц ца так са ма пос пе хаў 
у ін шых агуль на поль скіх кон кур сах, а не
ка то рыя пе ра мож цы кон кур су ў мі ну лым 
пра даў жа юць спя ваць бу ду чы да рос лы мі 
асо ба мі, — ска заў Ва сіль Се гень, ві цэстар
шы ня БГКТ, якое ўспа ма га ла Та ва ры ства 
бе ла ру скай куль ту ры і Бель скі дом куль ту
ры ў ар га ні за цыі цэн т раль ных элі мі на цый 
«Бе ла ру скай пес ні».

vТэкст і фо та 
аляк сея Ма рО За

 Ва каль ны ка лек тыў 
«Пульс» Сту дыі пес ні ГдК

 ду эт Ка ця ры на і Мар та Вась коў скія
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Сцёр тыя 
бе лыя па ло сы
За раз над вор’е цяп лее з кож ным 

днём. Мож на ад наў ляць сцёр тыя бе-
лыя па ло сы г. зв. зеб ры на ас фаль та-
вых ма ста вых да рог і ву ліц , між ін шым, 
у Гай наў цы, але да рож ныя служ бы яш-
чэ не пры сту пі лі да та кіх прац. Сцёр тыя 
па ло сы амаль на кож най гай наў скай 
ву лі цы, а ўжо асаб лі ва ў цэн т ры го ра-
да, між ін шым, на ву лі цы 3 Мая, Ба то-
рыя, Піл суд ска га, Бе ла стоц кай, а. Ан то-
нія Дзе вя тоў ска га. Не інакш вы гля дае 
спра ва гэ тых га ры зан таль ных да рож-
ных зна каў на ву лі цах у вё сках у Гай наў-
скім па ве це.

І па ло сы асаб лі ва на рух лі вых ву лі-
цах не аб ход на па ма ля ваць. Перш-на-
перш там, дзе жы ха ры го ра да ці вё сак 
ча ста пе ра хо дзяць ву лі цу з ад на го бо ку 
на дру гі. Сці ра юць іх пак рыш ка мі гру за-
выя аў та ма бі лі і аў то бу сы ды й лег ка-
вуш кі так са ма.

Доб ра ві да воч ныя бе лыя па ло сы на 
ву лі цах па трэб ны для та го, каб пе ша-
хо дам бы ло больш бяс печ на ру хац ца 
па ву лі цах. Час і па ра та ды да рож ным 
служ бам пры сту піць да ад наў лен ня 
сцёр тых бе лых па лос асаб лі ва там, дзе 
яны ма ла прык мет ныя. (яц) 

За пра шэн не 
да кон кур су
Войт На раў чан скай гмі ны Гай наў-

ска га па ве та зап ра шае ўсіх мяс цо вых 
жы ха роў да кон кур су пад за га лоў кам 
„Най п ры га жэй шая ся лян ская ся дзі ба 
ў 2019 го дзе ў На раў чан скай гмі не”. Мо-
гуць пры няць у ім удзел г.зв. аг ра ту ры-
стыч ныя ква тэ ры. За яў кі ад ах вот ных 
да ўдзе лу пры ма юць у сак ра та ры я це 
Гмін най уп ра вы ў На раў цы да 15 чэр ве-
ня 2019 го да. Час тры ван ня кон кур су 
ад 16 чэр ве ня да 15 лі пе ня гэ та га го да.

Кон кур с ная ка мі сія бу дзе ацэнь ваць, 
між ін шым, квет ка выя пры да маш нія 
ага род чы кі і па над вор кі або ўсю ся лян-
скую ся дзі бу. Пе ра мож цы кон кур су ат-
ры ма юць гра шо выя ўзна га ро ды і дып-
ло мы нап ры кан цы ле та.

Вар та да даць, што на раў чан скія 
гмін ныя ўла ды ла дзяць кон курс шмат 
га доў. Удзель ні ча лі ў ім жы ха ры ча тыр-
нац ца ці вё сак, у тым лі ку най больш 
з Аль хоў кі, Заб лот чы ны, Мік ла шэ ва, На-
раў кі, Плян ты, Ску па ва, Се мя ноў кі і Тар-
на по ля. (яц)

Больш 
ве ла сі пед ных 
сце жак
У Бе ла сто ку з кож ным го дам пры бы-

вае ве ла сі пед ных да ро жак. Ця пер ма ем 
іх больш ста кі ла мет раў. Не ка то рыя з іх 
ма юць даў жы ню да пя ці кі ла мет раў, гэ-
та, між ін шым, ве ла сі пед ная сця жын ка 
ўздоўж ву лі цы 42 Пя хот на га пал ка на 
жыл лё вым па сёл ку Вы го да. За раз з па-
сёл ка Вы го да ў цэнтр го ра да да е дзем 
сця жы най ад алеі Піл суд ска га да ву лі цы 
ген. Ан дэр са. Но выя тра сы для ве ла сі пе-
ды стаў па бу да ва лі па ву лі цах Вяр бо вай, 
Кан сты ту цыі 3 Мая і за раз бу ду юць пры 
ву лі цы Ан та ню коў скай і алеі Са лі дар-
нас ці. Каб бы ло больш бяс печ на ехаць, 
па бу да ва лі да рож кі над ра чул кай Бе лай 
ды пад дву ма ма ста мі ўздоўж алеі Піл-
суд ска га да ву лі цы Па ла ца вай. Яш чэ 
па бу ду юць ве ла да рож кі пры ву лі цах 
Пра дук цый най і Жа ром ска га (ад Піл суд-
ска га да св. Юрыя).

У апош нія га ды пабу да ва лі но выя 
ве ла сі пед ныя шля хі, між ін шым, пры ву-
лі цы Бра ніц ка га, Ра дзы мін скай, І Ар міі 
Вой ска Поль ска га, Па год най, Зве жы-
нец кай і ген. Галера ды яш чэ 3-кі ла мет-
ро вую сцеж ку з Бе ла сто ка ў Ва сіль каў. 
Вар та да даць, што для ве ла сі пе ды стаў 
вель мі важ на, каб ве ла сі пед ныя сцеж-
кі спа лу ча лі ся і бы ла маг чы масць спа-
кой на да е хаць па іх з пе ры фе рыі го ра-
да ў цэнтр Бе ла сто ка. (яц)

— Што Вас пад ш тур х ну ла пры няць 
удзел у кон кур се на ды рэк та ра ГЦК?

— Гэ та не бы ло лёг кае ра шэн не. Ка лі 
я да ве да ла ся аб кон кур се, доў га ду ма ла 
ці гэ та ўжо той час. Я ўжо ад чу ва ла ся бе 
на сі лах, каб аб няць та кую па са ду, але 
ве да ла, што мой кан ку рэнт (Юр ка Астап
чук) вель мі во пыт ны дзе яч куль ту ры. 
Усёта кі ў мя не бы ла па трэ ба раз віц ця. 
Я ха чу ра біць больш, яш чэ больш. Ве да
ла, што ка лі не ця пер, то ўжо ні ко лі не 
на ды дзе доб ры мо мант на раз віц цё. 
Я лі чу, што маю план на наш ася ро дак 
куль ту ры, які б па спры яў да лей ша му раз
віц цю. Перш за ўсё ха чу, каб мы бы лі блі
жэй лю дзей. Так, стар ту ю чы ў кон кур се, 
я ве да ла, што стаў ляю ўсё на ад ну кар ту. 
За раз я ду маю, што гэ та бы ло доб рае ра
шэн не, якое да зво ліць на маё раз віц цё 
і раз віц цё га ра доц кай куль ту ры.

— Стар ту ю чы, ці асаб лі ва за раз, Вы на-
пэў на ба чы це плю сы і мі ну сы дзе ян няў 
сва іх па пя рэд ні каў. 

— Кож ны, я так са ма, мае свае хі бы. Ду
маю, што не бы ло дрэн на, па коль кі мы за
раз пра цу ем у ад ным з най лепш аб ста ля
ва ных ася род каў куль ту ры ў ва я вод стве. 
Так са ма мой па пя рэд нік Юр ка Астап чук 
на ват праз свае пес ні пра ма ваў на шу 
куль ту ру ў Поль ш чы і све це. Не ха чу га ва
рыць пра мі ну сы, кож ны хай сам мяр куе 
па са бе. На маю дум ку трэ ба, каб пра цаў
ні кі ГЦК гу ля лі ў ад ны ва ро ты.

— Доб ра, не хо ча це га ва рыць пра мі ну-
сы, та ды ка лі ла ска ска жы це пра Ваш 
на пра мак і но вае бу ду чае Гмін на га цэн т-
ра куль ту ры.

— На пэў на ха чу, каб жы ха ры на шай гмі ны 
так са ма ме лі ўплыў на дзе ян ні ГЦК. Гэ та 
не так, што за раз тут пра цуе сем ча ла век 
і гэ та яны бу дуць вы ра шаць аб усім. Не, 
жы ха ры па він ны ўплы ваць на па дзеі ў гмі
не і тут пе рад на мі ста іць за да ча, каб зра
біць ім гэ та маг чы мым. Важ нае па мя таць 
пра на шы вё сач кі. Мы пра цу ем у Гмін ным 
цэн т ры куль ту ры, а не га ра доц кім, та му 
неў за ба ве на пэў на бу дзем пра ца ваць 
шы рэй. Так са ма ха чу больш ка ры стац ца 
вон ка вы мі фі нан са вы мі срод ка мі, маю 
на ўва зе На цы я наль ны цэнтр куль ту ры, 
Мі ні стэр ства куль ту ры і на цы я наль най 
спад чы ны, а так са ма срод кі з LGD (Lo kal ne 
Gru py Dzia ła nia). Пі сан нем пра ек таў я зай
ма ла ся так са ма ра ней, та му і за раз для мя
не гэ та не праб ле ма, але ха чу пад к рэс ліць, 
што я са ма гэ та му ву чы ла ся. Я — са ма вуч
ка. Ні ко лі не ўдзель ні ча ла ў ней кіх кур сах 
па пі сан ні пра ек таў. Так са ма ха чу больш 

фаль к ло ру на на шых ву лі цах. Га ра док, гэ
та та кая жам чу жы на на кар це на ша га ва я
вод ства. Мы сла вім ся шмат куль тур нас цю, 
ко ле ра мі, якіх за над та не ві даць. Я ду маю, 
што ко ле ры вер нем, між ін шым, дзя ку ю
чы Да ро це Суль жык ці Ма ры сі Мя леш ка, 
якія з’яў ля юц ца вель мі та ле на ві ты мі на
род ны мі твор ца мі. Дзя ку ю чы ім так са ма 
ўдас ца яш чэ больш пра ма ваць куль ту ру 
Га рад ка.

— На пэў на не ад’ ем най част кай Га ра доц-
кай гмі ны з’яў ля ец ца бе ла ру ская куль ту-
ра. Як пла ну е це яе пра соў ваць?

— Гэ та вель мі важ ны эле мент, мож на 
на ват ска заць, што гэ та пры я ры тэт. Ад
нак не так даў но мы ап ра ца ва лі ды яг наз 
куль тур ных па трэб на шых жы ха роў і ака
за ла ся, што іс нуе па трэ ба куль ты ва ван
ня бе ла ру скіх ме ра пры ем стваў, ад нак 
лю дзі хо чуць кры ху ін шай фор мы, бо 
гэ та, ві даць, вы ні кае з цы ві лі за цый ных 
і тэх на ла гіч ных змен. Гэ та, на пэў на, вык
лік для нас, каб на да лей раз ві ваць на шу 
куль ту ру. Я не збі ра ю ся ад маў ляц ца ад 
ім п рэз, якія ар га ні за ва лі мае па пя рэд ні
кі. Але гэ та вы нік тых раз моў з жы ха ра
мі, трэ ба куль ту ру раз ві ваць, каб лю дзям 
па да ба ла ся. Мы іс ну ем для іх. На пэў на 
важ ным ме рап ры ем ствам на да лей бу
дзе „Сяб роў ская бя се да”, якой 20год дзе 
бу дзем ад зна чаць 27 лі пе ня. Бу дзем 
пра цяг ваць так са ма бе ла ру скія ім п рэ зы 
ў на шых вё сках, але перш за ўсё мне за
ле жыць, каб ма ла дыя лю дзі пра цяг ва лі 
спад чы ну на шых ка лек ты ваў, каб ву чы
лі ся пе сень, мо вы і на шых тра ды цый. Вя
лі кую ро лю так са ма бу дзе адыг ры ваць 
на ша га зе та «Га ра доц кія на ві ны» і ме на
ві та вё скі, дзе цэ лы час бе ла ру ская мова 
жы вая. Вар та так са ма бы ло б вы даць 
ма наг ра фію Га ра доц кай зям лі. Над гэ
тым пра цуе Ве ра Та ра сэ віч. Не аб ход на 
зды маць філь мы, якія бу дуць да ку мен та
ваць на шу спад чы ну і роз на га ты пу пра
ек ты на ват ужо з даш коль ні ка мі.

— Тым больш, што ў гмі не іс ну юць шко-
лы дзе вя дзец ца на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве.

— Так. Я так са ма ра зу мею бе ла ру скую 
мо ву, але на жаль на ёй не раз маў ляю. 
На ват лі чу, што гэ та мой най боль шы 
мі нус, але ву чу ся і раб лю пра грэс у вы ву
чэн ні мо вы. Мы ўжо не га во рым, а што 
ска заць пра дзя цей, та му доб ра бы ло б, 
каб дзе ці, якія вы ву ча юць бе ла ру скую 
мо ву, маг лі яе вы ка ры стоў ваць у роз ных 
дзе ян нях.

— Якое бу дзе пер шае ра шэн не но ва га 
ды рэк та ра Гмін на га цэн т ра куль ту ры 
ў Га рад ку?

— Я пры ня ла па са ду ды рэк та ра ў вель мі 
га ра чы пе ры яд. На пэў на ляг чэй бы ло б 
пры вы каць да гэ тай па са ды зі мой, ка лі 
ня ма так шмат ме ра пры ем стваў. Усё
та кі за раз я про ста за ся ро дзі ла ся на 
фар маль нас цях звя за ных з ар га ні за цы
яй «Сяб роў скай бя се ды». Гэ та ма са вае 
ме ра пры ем ства і са праў ды трэ ба да піль
на ваць шмат лі кіх фар маль нас цей. Маг
чы ма, не ка то рыя ча ка юць рэ ва лю цыі, 
але я пла ную сі стэ ма тыч на ўво дзіць мае 
но выя ідэі. Ха чу ар га ні за ваць ву ліч ныя 
бе гі, ве ла сі пед ныя рэй ды, лю дзі не ча ка
юць ад нас спек та ку ляр ных ат рак цый, 
але перш за ўсё та кіх, якія бу дуць нас 
ін тэг ра ваць. Вяр та ю чы ся да ма іх пер
шых ра шэн няў, ужо вя до ма, што сё ле та 
вер нец ца зор ка фе сты ва лю. На тую хві
лі ну ма гу толь кі ска заць, што гэ та бу дзе 
вя до мы і па пу ляр ны гурт, які так са ма 
на пэў на бу дзе нес па дзя ван кай для ўсіх 
ама та раў «Сяб роў скай бя се ды».

— Ча ка ем з не цяр п лі вас цю. Дзя кую за 
раз мо ву.

vРазмаўляла 
Уршуля ШУБЗда

Фота з архіва ГЦК у Гарадку

ГМІН НЫ ЦЭНТР КУЛЬ ТУ РЫ 
ў Га рад ку мае но ва га ды рэк та ра
Ар га ні зуе гмін ныя ме ра пры ем ствы і ім п рэ зы, вя дзе за нят кі па зум бе, трэ ні руе 

мо ладзь, су дзіць мат чы, дзей ні чае гра мад ска, з’яў ля ец ца ма май, жон кай... і но-
вым ды рэк та рам Гмін на га цэн т ра куль ту ры. Аб но вым бу ду чым ГЦК і мес цы бе-

ла ру скай куль ту ры «Ні ва» раз маў ляе з Маг да ле най Ло тыш.

 Магдалена Лотыш, Радаслаў Кулеша, Дарота Сульжык і дзеці
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— Ці пом ні це сва іх дзя доў?

— Дзя ды па ма ці Па ра ске ва і Мі ха іл Ба га цэ
ві чы. Дзед мо ла да па мёр на сэр ца, а ба бу
ля па мер ла, ка лі я ўжо бы ла да рос лай.

Дзя ды па баць ку Ма рыя і Ан тон Пят роў
скія. Дзед па мёр у час бе жан ства на Ук ра і
не. Го ла ду не ме лі, бо дзед пра ца ваў у млы
не і ба бу ля ча сам пяк ла бул кі.

Ка лі вяр ну лі ся, то боль шасць да моў, у якіх 
ра ней жы лі пра ва слаў ныя, бы ла спа ле на. 
Спа лі на га рыш чы на пля ба ніі; бы ло там та
кое ло га ва. Га да ва лі яш чэ двое дзя цей дзе
да вай ся стры, бо мо ла да па мер ла, а муж 
быў хво ры.

— Ва ша сям’я, дзя цін ства...

— Баць кі — Ве ра і Ры гор Пят роў скія — мяс
цо выя. Бы ло нас чац вё ра дзя цей: Ко ля 
з 1929 го да, пас ля я, Шу рык з 1933 і Ва ля 
з 1941 го да. То я Ва лю піль на ва ла, на сі ла 
пе рад са бою і на спі не, бо яна ха це ла ўсю
ды са мною быць. Ма ма пра ца ва ла ў по лі, 
баць кі ме лі гас па дар ку. Улет ку дзе ці ўвесь 
час пра бы ва лі на два ры. Ха ты не за мы ка лі, 
бо Ва лю трэ ба бы ло клас ці ў ка лы ску, якая 
ві се ла са сто лі. Жы лі мы па ву лі цы Пар ты
за наў; тут я на ра дзі ла ся і за раз жы ву. Ха та 
драў ля ная з 1905 го да. У му ра ван цы, якую 
па бу да ва ла я з му жам Пят ром і ў якой мы 
жы лі ра ней, за раз жы ве наш сын Ма рэк 
з сям’ ёю.

— У шко лу Вы, пэў на, ха дзі лі яш чэ з 
жы да мі. Ці за па мя та лі ка гось ці?

— Пры са на цыі скон чы ла пер шы клас, 
а пас ля ўспых ну ла вай на. Май го на стаў ні ка 
Дал коў ска га за бра лі ў вой ска — ён быў ма
ла ды, толь кі што па шко ле. Усе на стаў ні кі 
бы лі звон ку, ап ра ча Ва сі ля Лаш ке ві ча [быў 
з Пру жан — М. М.]

Ву чы ла ся ра зам з жы да мі. Па мя таю дзяў
чы ну Ма лі — дач ку Ян ке ля Буш мі ца, які 
жыў у са мым кан цы Ор лі і ў по лі меў вет ра
вы млын. У Ян ке ля бы ло яш чэ два да рос
лыя сы ны Шму лі і Лей зэр. Са мною ву чы
ла ся так са ма дзяў чы на Рыў ка, якая жы ла 
па між ап тэ кай і Аве лем [пас ля вай ны бы ло 
там кі но — М. М.]

У кла се ся дзе лі як хто ха цеў. Жы ды бы лі 
лепш ап ра ну тыя.

— Ці ў шко лу ха дзі лі ба са нож?

— Не, ме лі ней кі абу так, а ча сам, ка лі вяр та
лі ся са шко лы, нес лі абу так у ру ках.

— Шко ла ў час вай ны?

— Пры са ве тах вяр ну лі мя не ў пер шы клас. 
Ву чы лі Вруб леў скі і яго ная жон ка, Це жу хоў
ская — жы ла ў школь ным бу дын ку з бо ку 
пад ва ла. Пра ву чы ла ся два кла сы і зноў 
вай на, ня мец каса вец кая. Ву чы ла ся яш чэ 
пры нем цах. Бы лі два кла сы. Ву чы лі толь кі 
ра хун кам, ня мец кай мо ве ву чы ла па ні са 
Шчы тоў, Да ві дзюк (ужо па му жу). Пры нем
цах Вруб леў ска га не бы ло ў Ор лі.

— А ці пом ні це да рос лых жы доў?

— Не да лё ка на шай ха ты, на ра гу ву ліц 
Кляш чэ леў скай і Пар ты за наў, два бра ты 
Фай бэль і Ошэр ме лі свой шпі хер, у які скуп
ля лі збож жа. Ошэр жыў па Кляш чэ леў скай, 
дзе за раз Ляў чук, а Фай бэль — дзе па бу да
ваў ся Му раў скі; ха ро шы дом. Меў ён да рос
ла га сы на Мэ лі, які пры хо дзіў да нас паг
рэц ца, ча ка ю чы, аж хто пры вя зе збож жа.

Па мя таю, як мае баць кі за ка ло лі ка ба на, 
ма ма на жа ры ла сві ні ны. То той Мэ лі вы сы
лаў мя не пе рад ха ту, каб я вы гля да ла на 
ву лі цу ці яго баць ка не едзе, а ён у той час 
еў сві ні ну [яў рэ ям рэ лі гія за ба ра ня ла спа
жы ваць сві ні ну — М. М.], яму сма ка ва ла.

Пас ля Ошэр ад да ліў ся ад Фай бе ля і па бу да
ваў яш чэ дру гі шпі хер, дзе за раз пляц Куп та
ля, над ро вам на ра гу ву ліц Кляш чэ леў скай 
і Пас вят най. У час па жа ру ха та Ошэ ра не 
зга рэ ла. Са ста ра ны ву лі цы паўз цэ лую 
ха ту цяг ну ла ся лес ві ца. Пас ля жыў там 
войт Вань ко віч [пры са ве тах сям’ю вы вез лі 

ў Сі бір, а яго за бра лі ў бе ла стоц кую тур му, 
з якой вый шаў у па чат ку вай ны — М. М.]

— Ці пом ні це слаў ную гас по ду жы да 
Бэр ка?

— А якая ж то бы ла гас по да? Ад на толь кі 
за ла...

— Ці дзя цей ці ка ві ла сі на го га?

— Мы праз ак но заг ля да лі ў ба бі нец. Пас
ля ў ба бін цы жыў та кі Пат лер — псі хіч на 
хво ры ча ла век; ра ней ён жыў на суп раць 
паз ней ша га ася род ка зда роўя, у та кім бу да
не. І жы ды за бра лі яго з ву лі цы, бо там ён 
вы чаў паў — ра біў роз ныя мі ны, ка лі дзе ці 
іш лі са шко лы.

У драў ля ных баж ні цах (ста я лі па ба ках сі на
го гі) ма лі лі ся жы доў кі. Там вы ву ча лі То ру.

На ра гу ву лі цы Ка ша лёў скай (дзе Піш ча тоў
ская) ста я ла вель мі доў гая і ніз кая хат ка 
— там зак ры ва лі ад ву лі цы ака ні цы і ву чы
лі ся. І чу ваць бы ло та кі шум як ад ра кі [жыў 
там жы доў скі на стаў нік Еў зель — М. М.]

— Мо жа Вы за па мя та лі вя лі кі па жар Ор-
лі 18 мая 1938 го да?

— Мя не баць кі не пус ці лі на па жар. Дым ба
чы ла; страш на бы ло гля дзець.

— У Ва шых баць коў бы ла гас па дар ка. 
Ці пра ва слаў ныя збі ра лі па га рэль цам 
буль бу, збож жа?

— Аб гэ тым не чу ла.

— Ці ар ля не па ма га лі жы доў скім па га-
рэль цам?

— Пра ва слаў ныя, якія не па цяр пе лі ад па
жа ру, усе бра лі жы доў пад свой дах для 
ква та ра ван ня. Тут, па ву лі цы Пар ты за наў, 
у кож най ха це ра зам з пра ва слаў ны мі 
жы лі жы ды. У ка го толь кі быў сва бод ны 
ку ток, то да па ма га лі. Па мя таю — у Фі лі пі ка 
Адзі е ві ча жы лі дзяў чы ны Га на, вель мі пры
го жая, Дрэй ля і най мен шая, та кая як я.

І жы ды за раз бу да ва лі ся. Тут, па ву лі цы 
Міц ке ві ча, гэ тыя драў ля ныя да мы то ўсё 
жы доў скія, па бу да ва ныя пас ля па жа ру.

— А як бы ло пры нем цах?

— Не мец пе ра ся ляў у Ор лю ад Пуш чы, 
амаль цэ лае Ма се ва; пас ля яны вы е ха лі.

Ка лі нем цы прый шлі ў Ор лю, то за раз спа
лі лі бу ды нак жы доў скай ап тэ кі; гэ та быў 
вель мі пры го жы бу ды нак. У ап тэ ка ра бы ла 
дзяў чын ка, на зы ва ла ся Мэ ця. Ка лі пад па лі
лі ап тэ ку, то зга рэў і су сед ні бу ды нак — ста
рая, доў гая, вя лі кая чор ная ха та, та кая не
даг ле джа ная. З тае ха ты ха дзі ла са мною 
ў шко лу дзяў чы на Рыў ка.

Не мец, ка лі пра даў крам кі, там дзе за раз 
парк, то тое мес ца за раз аб га ра дзі лі ў дзве 
жэр д кі, па са дзі лі дрэ вы і пак ла лі тра ту а ры 
па ву лі цы там і на суп раць цар к вы. Нем цы 
то куль тур ныя.

— Пры нем цах усе му сі лі пра ца ваць?

— Ка лі ўжо бы ло ге та, то жыд Шэ по (жыў 
па ву лі цы 3 Мая, быў зем ля ро бам) сва іх ко
ней тры маў у пра ва слаў на га Ха руя; не мец 
да зво ліў пры хо дзіць да Ха руя.

На ста рым кір ку це по бач сі на го гі ма цэ вы 
раз бі ва лі вя ско выя лю дзі. Ма цэ вы бы лі 
толь кі з ка ме ня, му ра ва ных не бы ло.

У цар к ве пры нем цах на ба жэн ствы ад бы
ва лі ся. Ба цюш ка Ту роў скі быў пры ві ле я ва
ны; бы ло ў яго тры дач кі і сын Ві ця.

Баць кі ме лі двое ко ней, во сем гек та раў 
зям лі. Па мя таю, як нем цы ха дзі лі і гля дзе лі 
ў гас па да роў за па сы збож жа. Лю дзі апа са
лі ся, што як бу дзе мно га, то за бя руць. Як 
іш лі, то я дры жэ ла, ба я ла ся. Зай ш лі ў ка мо
ру, аг ра ном, ха дзіў з мы лі цай, ка жа: „Gos po
da rzu, a czym ty bę dziesz dzie ci kar mić? Nie 
masz już ży ta...”. А баць ка пе рад тым кры ху 
та го жы та сха ваў.

— Як бы ло пас ля вай ны? Як пра ца ва ла 
шко ла?

— Пас ла лі мя не ў чац вёр ты клас. Ву чы лі ся 
ў „вя лі кай” шко ле. Ву чы лі Ва сіль Лаш ке віч, 
Мі ка лай Не ста ро віч, пас ля Мі ка лай Ляш
чын скі...

Пра ца ва ла я ў шко ле сак ра тар кай, пас ля 
кні га во дам, пас ля ў каф ляр скай свят лі цы 
(пры ву лі цы Міц ке ві ча) пры дзе цях; бы лі 
гэ та дзе ці пра цаў ні коў каф ляр ні, якія пас ля 
шко лы абе да лі і ад раб ля лі ўро кі.

За муж вый ш ла ў 1952 го дзе, за Пят ра. 
У нас трое дзя цей: дач ка і два сы ны.

— Дзя кую за раз мо ву.

vРаз мо ва і фо та Мі ха ла МІн цЭ ВІ Ча

Ар ля не бра лі жы доў скіх 
па га рэль цаў у свае ха ты

Раз мо ва з Яў ге ні яй ХМЯ ЛЕЎ СКАЙ, у дзя во цтве Пят роў скай, 
1931 го да на ра джэн ня з Ор лі. Жан чы ны лю бяць 

квет кі
Ан на Фе дар чук мае свой квет ка вы 

ма га зін „Ірыс” у Гай наў цы ка ля скры-
жа ван ня ву ліц 3 Мая і кс. Ве ра бея. Ён 
— так бы мо віць — у доб рым мес цы, 
бо ў цэн т ры го ра да. Сю ды пры хо дзіць 
да во лі мно га на вед валь ні каў, перш-на-
перш жан чын. Наш пры го жы пол лю-
біць квет кі. Жан чы ны ма юць іх у сва іх 
ква тэ рах круг лы год. Квет кі ра ду юць 
зрок, пап раў ля юць на строй сва ёй 
пры га жос цю, ко ле рам, па хам. Ня даў-
на — 26 мая гэ та га го да — шмат кве-
так пра да ла кве тач ні ца ў Дзень ма ці, 
а ра ней у Між на род ным дні жан чын. 
Неў за ба ве ў чэр ве ні бу дзе за кан чэн-
не на ву чаль на га го да і квет кі бу дзе 
куп ляць школь ная мо ладзь, а ў го ра-
дзе яе шмат. Вар та да даць, што ў спа-
да ры ні Ан ны за каз ва юць квет кі для 
дэ ка ра цыі вя сель ных да моў. Вя сел лі 
ча ста ад бы ва юц ца ў гай наў скім рэ ста-
ра не „Лес ні чан ка” па ву лі цы 3 Мая і та-
ды яго за лы ўпры гож ва юць квет ка мі.

Спа да ры ня Ан на (яна ўра джэн ка 
Гай наў кі) вя дзе свой квет ка вы не вя-
лі кі ма га зін з 2011 го да. Яна ска за ла 
мне, што вель мі лю біць квет кі. Пра да-
ваць квет кі да па ма гае ёй яш чэ дач ка. 
У го ра дзе на ўскра і не Бе ла веж скай 
пуш чы пяць квет ка вых ма га зі наў, між 
ін шым, „Агат ка”, „Та ма ра”, „Ка сач” і „Ла-
ван да”. У іх жан чы ны ма юць для ся бе 
пра цу, якую лю бяць.

Кве так у яе пры го жым ма га зі не 
ёсць са ма менш дзе вят нац цаць ві даў. 
Тут ру жы, гваз дзі кі, гер бе ры, цюль-
па ны, бя го ніі, фрэ зіі, ят рыш ні кі, мар-
га рыт кі, па ху чыя лі ліі і ін шыя гэ тыя 
цу доў ныя рас лі ны. Ёсць у про да жы 
жы выя і штуч ныя квет кі. Тут мож на 
ку піць га то выя або на за каз вя лі кія 
вян кі і бу ке ты кве так з уп ры га жэн-
нем. Гай наў скай кве тач ні цы квет кі 
пры во зяць, між ін шым, з бір жы. 

(яц)

Ма роз 
паш ко дзіў
На ту ра сё ле та кап рыз ні чае. На 

прад вес ні ні чо га не прад вяш ча ла, каб 
у час квіт нен ня фрук то вых дрэў «вы-
ска чыў» ма роз. У ма ім ага род чы ку бе-
лай кве цен ню пак ры лі ся віш ні, ча рэш-
ня, гру шы, яб лы ні ды слі вы. Кры шач ку 
ра ней вы рас лі смар ч кі. Бе ла стоц кая 
да чуш ка прад’ я ві ла, што за сё лет ні мі 
фрук та мі пры е дзе на вё ску і са ма іх 
паз бі рае, за тым пры зна чыць на со кі, 
ві но ды ва рэн не. Паў та ра ме сяч ная 
шпі та лі за цыя за ста ві ла па кі нуць гас-
па дар ку і дом без даг ля ду. Перш-на-
перш, ка лі я вяр нуў ся да моў 27 траў-
ня, пай шоў па гля дзець за га род ні най. 
І ва чам не да ваў ве ры, што на віш нях, 
ча рэш ні і вен гер ках ня ма фрук таў. Ра-
скі дзі сты куст чор най па рэч кі схі ляў-
ся па чар не лым быц цам пас ля па жа-
ру. Так са ма бы ло з ку стом ві наг ра ду. 
Пад мер з лі. За ага ро джай у су се да 
від неў па чар не лы грэц кі арэх. Сё ле та, 
зна чыц ца, не бу дзем мець са да ві ны 
на со кі ды кан фі ту ры. Тра вень не над-
та быў цёп лы і без апад каў. Па ча так 
чэр ве ня па чаў ся амаль трыц ца ціг ра-
дус най спё кай. Сі ноп ты кі прад вяш ча-
юць да лей шае ацяп лен не. А даж джу 
выг ля да ем як з-за мо ра па го ды. Се ля-
ні ну не на ру ку та кое над вор’е. Плён 
мо жа быць мі зэр ны. За тым сель ска-
гас па дар чыя пра дук ты бу дуць да ра-
жэй шыя. Аж ве рыць не хо чац ца, што 
за паў кі лаг ра мо вы бо хан «баль та ноў-
ска га» хле ба трэ ба зап ла ціць 2,69 зл. 
Аб кум пя ках і роз на га ві ду мяс ных вы-
ра бах лепш не га ва рыць. А пен сі я не ру 
пе рад еў ра пей скі мі вы ба ра мі прэ зас 
Ка чынь скі па да рыў тры нац ца тую па-
луч ку ды і з яе аб ску баў на па да ход ны 
па да так, каб се ні ё ры не раз ба га це лі. 
«Бед на му заў ж ды ве цер у во чы», — ка-
за лі ста ра жы лы. Бо гэ та праў да.

Ула дзі мір СІ ДА РУК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 23-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 23 чэрвеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

І сваё дзі ця не за бы-
ла, і чу жых ма лач ком 
на па і ла.

(К.....)
Адаз на за гад ку № 19: 

Год, ме сяц, ты дзень, дзень.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра-

лі Юля Дар пен ская, Оля Ма дза леў ская, 
Мі хась Та па лян скі з Нар вы, Юля Гжэсь, 

Ка міль Мар то нік з За лук. Він шу ем!

    

Ка лі ў Пад ста во вай 
шко ле № 3 у Бель-
ску-Пад ляш скім 
за вяр шы лі свя та ўру-

чэн ня штан да ру шко ле, мы 
спы та лі ў гас цей пра ўра жан-
ні ад па ба ча на га. Усе хва лі лі 
най ма лод шых за іх му зыч ны 
па да ру нак. Кож ны з нас сот-
ні ра зоў чуў пес ню «Люб лю 
наш край, ста рон ку гэ ту». 
Яе лі чаць так са ма гім нам 
бель скай «трой кі». Дык вось 
у гэ ты дзень пес ня за гу ча ла 
быц цам ад ро джа най, но вай, 
вяс но вай. На пэў на паў п лы-
ваў на гэ та вы со кі ранг свя-
та, да стой ныя гос ці, ка зач нае 
май скае над вор’е.

Усе школь ні кі ап ра ну лі ся 
дбай на, гу стоў на, як на най-
боль шае свя та. І ві даць, што 
пе ра жы ва лі ўсе, ук люч на 
з баць ка мі. У ка лек ты ве быц-
цам ад ны кас цю мы, але гэ та 
не так, што ўсе выг ля да юць 
ад ноль ка ва. Ча сам у ад на стай-
ных ко ле рах па ба чыш больш, 
чым у раз на від нас ці. Якія 

пры го жыя пры чо скі ма ту лі 
пры ду ма лі дзяў чат кам!

Сён ня кож ны з асоб на ха-
цеў па да рыць сваё сэр ца пуб-
лі цы. І са праў ды, ка лі яны 
зас пя ва лі гімн шко лы «Люб-
лю наш край», у пес ні ад чу-
ва лі ся шчы рая лю боў, вяс на, 
за хап лен не. Аж но му ра шы па 
спі не бе га лі!

Па ва гу хві лі ны пра дэ ман ст-
ра ва лі гар цэ ры, якія ў мо мант 
вы ка нан ня гім на ста я лі на 
зва жай, з ад дан нем па ша ны. 
Усе моц на пе ра жы ва лі, ад хва-
ля ван ня не ка то рыя хлап чу кі 
на ват сам ле лі...

Але, як га ва ры лі гле да чы 
і гос ці, яны ўзру шы лі да слёз. 
Мо жа сыг раў ся та кі мо мант, 
які нак лі каў не паў тор ную ат-
мас фе ру. Мо жа пры сут ні чаў 
дух Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча, 
яко га ўсе ўспа мі на лі доб рым, 
удзяч ным сло вам? Доб рая 
па мяць — гэ та вя лі кая сі ла 
і каш тоў насць.

Вя до ма, не абыш ло ся тут 

без рэ пе ты цый і пад рых то-
вак. Сло вам, ат ры ма ла ся 
лепш, чым мо жа ат ры мац ца. 
Пра та кія хві лі ны ка жам, што 
яны не за быў ныя і та кі мі іх за-
па мя та ем.

Пес ня «Люб лю наш край» 
уз нік ла на сло вы Кан стан цыі 
Буй ло. Ле ген да ка жа, што 
твор па э тэ са на пі са ла ў 14 га-
доў, бу ду чы ву ча ні цай Ві лен-
скай бе ла ру скай гім на зіі. Паз-
ней боль шасць свай го жыц ця 
аў тар ка пра жы ла ў Маск ве. 
Яна заў сё ды здзіў ля ла ся, што 
яе дзі ця чы твор нес мя рот ны, 
што спя ва юць яго бе ла ру сы 
ва ўсім све це, да рос лыя і дзе-
ці. Але ка лі доб ра па ду маць, 
дык усё тут як трэ ба, на мес-
цы. У дзя цей — шчы рае за хап-
лен не све там і жыц цём. Нам 
пры ем на, што ап ра ча смар т-
фо наў і гуль няў-стра шы лак 
дзет кі ўме юць за ха піць пры-
го жас цю жыц ця, бо яны са мі 
яго ўва саб лен не і вяс но выя 
кра скі.

Зор ка, фо та ГК 

Лю боў — як трэ ба!

Міхась ПАЗНЯКОЎ

Летні дождж
Хто пяшчотны і рахманы
Разбудзіў мяне так рана?
Па аконцы мяккай лапкай
Ціха-ціхенька падрапкаў.
Прашаптаў:
— Прачніся, Галька,
Бо цябе чакае лялька.
Ноч сядзіць на лаўцы,
Вельмі сумна ляльцы.
Больш яе не забывай,
Ляльку ў хату забірай.
Да акна я:
— Хто там? Хто ж? —
Гэта цёплы летні дождж. 

Пятрусь БРОЎКА

Замалёўка
Спявае лета над барамі,
Сасонкі струнамі звіняць,
Гамоніць поле каласамі,
Шапоча ў кветках сенажаць.
Шумяць вятры ў гаях напеўна.
Адна рачулка ў чаратах
Бурчыць, варочаецца гнеўна,
Бы мулка спаць на камянях.
А можа, з навіны ў ахвоту,
Пакуль міне плацінаў строй,
Так напрацуецца да поту,
Што пара раніцой над ёй.
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To

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 № 19-2019: 
Ба ра да, бард, скіт, пар, ма лан ка, вя сёл-

ка, яна, дым, яр, таз, ка рась. Бюст, вір, імя, 
Та ся, лён, па ла та, банк, Ар кадзь, яда, смех.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Мар-
та Пет ру чук, Са ра Дар пен ская з Нар вы, 
Пётр Мі ран чук з Ор лі, Мар’ юш Ра дзец-
кі, Алекс Зы скоў скі з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Мар ле на Кан д ра цюк, Ма тэ вуш Аста шэ-
віч з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Мар’я 
Ва ран чук, Зу зан на Міш чук з Арэш ка ва, 
Ка міль Мар то нік з За лук. Він шу ем!

Ак са на ЮР ЧУК
Мі ха ло ва

Лес
У ле се зе ле на,
У ле се ве се ла,
Ез джу ма лой сця жын кай,
За бі раю з са бой сяб роў ку.
Ча сам штось ці па ба чым,
Ма лень ка га звяр ка ўба чым.
Я люб лю на яга ды ха дзіць,
Я люб лю іх у ко шы ку на сіць.

    Мі хал АЛЕК СЯ ЮК
Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве

Ка ні ку лы
У час ка ні кул я вы яз джаў,
Свай го шчас ця шу каў,
Пла ваць у мо ры 

мне не да вя ло ся,
Дык у пя соч ку гу ляў,
Баць ка смя яў ся,
Ка лі я цэ лы ў пя ску сха ваў ся!

(падляшская на род ная ле ген да)

Ка жуць, не ка лі яны жы лі по бач з людзь мі. 
Май ст ра ва лі бус лян кі на стра се ха ты або хля ва 
і кож ную ра ні цу вя сё лым клё ка там бу дзі лі вя-
ско вых па стуш коў. Ра да ва лі ся та ко му су сед ству 
дзе ці і ста рыя. А лю дзі кож ную вяс ну суст ра ка-
лі іх з да лё ка га вы раю як са мых да ра гіх і бліз кіх.

Але ад ной чы ў вёс цы па ся ліў ся злы ча ла век. 
Яму ўсё не па да ба ла ся. Не сцяр пеў ён і бус лі на-
га клё ка ту. Па лез ён на стра ху, ра скі нуў гняз до 
і па скі даў на зям лю бус ля нят.

Птуш кі не ра зу ме лі, што зда ры ла ся. Баць кі 
доў га кру жы лі над неп ры яз най ся дзі бай, а пас-
ля па ля це лі ў пуш чан скія нет ры, дзе не бы ло 
лю дзей...

Па ся лі лі ся на вы со кім ду бе.

Ка лі ўзыш ло сон ца, пту шак бы ло не паз наць. 
Ад крыў ды і го ра яны па чар не лі. По тым яны па-

бу да ва лі на ду бе свой дом-бус лян ку. З’я ві лі ся 
ў іх но выя бус ля ня ты. Да вер лі выя і бя лют кія, 
як ра ней баць кі. Але ка лі яны пад рас лі і па чу лі 
ад баць коў пра іх крыў ду, так са ма ап ра ну лі ся 
ў чор нае адзен не...

Так і па ля це лі яны чор ны мі ў вы рай.

А вяс ной вяр ну лі ся. Толь кі не ў вё ску, а ў на-
шу пуш чу.

І хоць ня доб ра га ча ла ве ка даў но ўжо не бы ло 
на све це, птуш кі не мо гуць за быц ца пра сваю 
крыў ду ды зда лёк мі на юць люд скія ся дзі бы. 
Праў да, ча сам які чор ны бу сел пры ля тае сві тан-
кам на пры нар ваў скі луг, за хо дзіць па ка ле ні 
ў цёп лую ва ду і ад туль паг ля дае на стрэ хі ся-
лян скіх хат...

(Па вод ле «Ле ген ды і па дан ні», 
пе ра клад на су час ную мо ву ГК)

Ад куль чор ны бу сел?

Ча му ад ны здым кі зда-
юц ца быць леп шы мі за 
ін шыя і як да сяг нуць 
най леп ша га эфек ту? 

Ці кам па зі цыя — важ ная і як 
па ру шаць яе пра ві лы? Між 
ін шым аб гэ тым ра сказ ваў Па-
вал Та дэй ка, які на ве даў на шу 
шко лу ў рам ках Жур на ліс ц ка га 
гур т ка.

Док тар Па вал Та дэй ка — вык-
лад чык фа куль тэ та ін фар ма-
ты кі Бе ла стоц ка га по лі тэх ніч-
на га ін сты ту та. Ён так са ма 
пра цуе ў не каль кіх ІТ-кам па-
ні ях, зай ма ец ца праг ра ма ван-
нем, праг рам най ін жы не ры-
яй, але перш за ўсё лю біць фа-
таг ра фа ваць Пад ляш ша.

— Ча сам не ка то рыя на ра ка-
юць, што вы — су час ныя ка-
ры сталь ні кі су пер с мар т фо наў, 
мо жа це га дзі на мі ся дзець 
пе рад эк ра на мі ма біл кі. Але 
ад мо віц ца ад усіх маг чы мых 
га джэ таў не рэ аль на. Вы за раз 
з лёг кас цю гэ тым усім ка ры-
ста е це ся. Дык ча му не на кі ра-
ваць ва ша за хап лен не ў ка рыс-
нае рэ чыш ча? — за пы таў у час 
май стар-кла саў спа дар Па вал. 
— Праг ра ма ван не, кам п’ ю тар-
ная гра фі ка... Да рэ чы, у бу ду-
чым гэ та мо жа пе ра рас ці ў да-
во лі пры быт ко вую пра фе сію.

Спа дар Па вал па ка заў, што фа-
таг ра фія ў ця пе раш ні час для 
ўсіх, хто ўмее ра зум на ка ры-
стац ца элек т рон ны мі пры ла-
да мі. Ад нак дзе ля гэ та га вар та 
ве даць не каль кі тру каў, з да-
па мо гай якіх здым кі бу дуць 
вель мі доб рыя. На за нят ках са 
спа да ром Паў лам мы да ве да лі-
ся як на прак ты цы ка ры стац ца 
фун к цы я мі на шых ма біль ні-
каў і про сты мі праг ра ма мі. 
Дзя ку ю чы май стар-кла сам мы 
ве да ем як пры да па мо зе роз-
ных га джэ таў зра біць фай ны 
зды мак, або зняць ка ро цень кі 
ро лік. Ме на ві та Жур на ліс ц кі 
гур ток з За лук за раз зды мае 
філь мік пра вуч няў вось ма га 
кла са. На пэў на па га на рым ся ім 
у фей с бу ку на ста рон цы Су стрэ-
чы «Зор кі».

Све т пра фе сій най фа та гра фіі! 
Вуч ні з За лук суст рэ лі ся з ін фар ма ты кам і фа тог ра фам Паў лам Та дэй кам

Lira
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Емя льян Ка за ке віч на ра дзіў ся ў 1894 
го дзе. Слу жыў у цар скай ар міі, ар міі Кар ні
ла ва, у Чыр во най Ар міі, у Вой ску Поль скім 
і ў Аў ст рый скім вой ску. Дэ ма бі лі за ваў ся 
ў 1922 го дзе. Пры е хаў на Бе ла сточ чы ну 
і вы ра шыў ажа ніц ца з мяс цо вай дзяў чы
най Воль гай Ар ты мо віч, якая бы ла сі ра той 
без ма ці і баць кі, а вы хоў ва ла ся ў сям’і 
свя та ра. Ма ці па мер ла, ка лі дзяў чын цы 
бы ло 16 га доў. Емя льян прый шоў да яе 
сва тац ца, а ба цюш ка ка жа: „Да вай гро шы”. 
„Гро шай у мя не ня ма”, — ад каз вае яму Емя
льян. „Та ды ідзі за ра бі, а по тым ат ры ма еш 
дзяў чы ну”, — пра па на ваў свя тар. І Емя льян 
пай шоў пра ца ваць, па куль не за ра біў гро
шай на ка ха ную. Зап ла ціў па саг і Емя льян 
з Воль гай па вян ча лі ся ў цар к ве.

Емя льян і Воль га Ка за ке ві чы жы лі ў Не
вад ні цыНар гі леў скай. Па бу да ва лі дом. У іх 
сям’і на ра дзі лі ся дзя вя це ра дзя цей: Ма рыя 
з’я ві лі ся ў 1926 го дзе, Ве ра — у 1928 го дзе, 
Ба рыс — у 1930 го дзе, Ле а нід — у 1932 
го дзе, Ула дзі мір — у 1934 го дзе, Лю ба 
— у 1936 го дзе, Зі на — у 1940 го дзе, Воль га 
— у 1942 го дзе і Пётр — у 1944 го дзе. Усе 
дзе ці на ра дзі лі ся ў Не вад ні цыНар гі леў
скай.

Сям’я Ка за ке ві чаў жы ла на Бе ла сточ чы
не да во лі за мож на. Па сло вах ма лод ша га 
сы на Емя лья на, Пят ра Ка за ке ві ча з Га род
ні, яны на Бе ла сточ чы не ме лі 11 гек та раў 
зям лі, паў гек та ра зям лі бы ло ад да дзе на 
пад тру скал кі, тры ма лі ко ней, ка роў, сві
ней...

— А ча му, — пы та ю ся ў Пят ра Емя лья на
ві ча, — вы па кі ну лі Бе ла сточ чы ну? Вам там 
па ля кі па гра жа лі ці што?

— Бы ло тры пры чы ны зза ча го мы па
кі ну лі сваю баць каў ш чы ну. Пры чы на пер
шая — гэ та тое, што бан ды з бы лой Ар міі 
Кра ё вай ста лі паг ра жаць усім бе ла ру сам. 
Дру гое, ка ля Гер ма ноў кі бан ды ты за бі лі 10
га до ва га бе ла ру ска га хлоп чы ка. І ска за лі, 
што бу дуць за бі ваць і да лей, ка лі бе ла ру сы 
не па кі нуць тэ ры то рыю Поль ш чы. І трэ цяя 
пры чы на — гэ та тое, што днём суп ра цоў ні кі 
НКУС ха дзі лі па бе ла ру скіх ха тах і ка за лі, 
што гэ та не на ша ра дзі ма, што ёсць дру гая 
леп шая ра дзі ма. Але ма ла згад ва лі пра 
Бе ла русь. Най перш агі та ва лі ехаць у Крым, 
на Урал, у Ро вен скую, Львоў скую і зрэд час 
Ба ра на віц кую воб лас ці.

— І та ды ва ша сям’я вы ра шы ла па кі нуць 
Не вад ні цуНар гі леў скую?

— Так. Мы вы е ха лі, зда ец ца ў кан цы 
1945 го да. Для на шай сям’і вы да лі аж но 
тры ва го ны.

— Тры ва го ны? Для ўсіх па ад ным, а для 
вас аж но тры... Ча му?

— Та му, што ў нас бы ла вя лі кая сям’я 
— аж но 11 ча ла век і сур’ ёз ная гас па дар ка.

— І што вы гру зі лі ў гэ тыя тры ва го ны?

— У пер шым ва го не бы ло хат няе даб ро: 
на сен не, збож жа, пра дук ты і г.д. І мы там 
ся дзе лі. У дру гі ва гон баць кі паг ру зі лі ко
ней, ка ро ву і ін шую хат нюю жы вё лу. Трэ ці 
ва гон за ста ві лі плу га мі, ар фаю, сяч кар няю, 
жня яр кай, ма ла тар няй, ко са мі, ві ла мі, граб

ЛЁС БЕ ЛА РУ САЎ БЕ ЛА СТОЧ ЧЫ НЫ

Сям’я Емя лья на Ка за ке ві ча па кі да ла 
Бе ла сточ чы ну з тры ма ва го на мі даб ра

чытайце10

Пра бе ла ру са Емя лья на 
Ка за ке ві ча з Ма лін нік 
Бель ска га па ве та мне 
рас па вя даў яго сын Пётр 
Ка за ке віч з Га род ні і ўнуч-
ка Воль га Ка за ке віч, якая 
жы ве ў Дзят ла ве.

ля мі... І мы па е ха лі. Да На ва ель ні на Дзят
лаў ш чы ну мы еха лі два з па ло вай ме ся ца.

— Ого! А ча му так доў га?

— Цяг нік ру хаў ся ма руд на. За яз джаў 
вель мі ча ста ў ту пі кі, пра пу ска ю чы хут кія 
і та вар ныя цяг ні кі. Ста я лі без ру ху сут ка мі 
і тыд ня мі. Па чар зе баць кі і ста рэй шыя бра
ты і сё стры ахоў ва лі свае ва го ны ад ра баў
ні коў і зла дзе яў.

— Іх бы ло шмат?

— Пас ля вай ны лю дзі бы лі га лод ныя 
і бед ныя. Днём і ноч чу яны ра ба ва лі цяг ні кі 
і ўсё, што дзе ля жа ла без ахо вы. І што мож
на бы ло ўкрас ці — усё кра лі. Шмат з ва го
наў пак ра лі і на ша га хат ня га даб ра. Але мы 
не як га лоў нае збе раг лі. Я быў та ды са мым 
ма лень кім. Але ка лі я пад рос, то мне пра 
гэ та рас па вя да лі бра ты і сё стры, а так са ма 
баць кі.

— Пят ро Емя лья на віч, вы так цу доў на 
раз маў ля е це на бе ла ру скай мо ве. Маг чы
ма вы на стаў ні кам пра ца ва лі ў шко ле?

— Ды не, я звы чай ны ча ла век, бе ла рус. 
Пэў ны час жыў на Ура ле, су ма ваў па ра дзі
ме. А ка лі вяр нуў ся да моў, то са ма стой на 
вы ву чыў род ную мо ву, та му раз маў ляю на 
лі та ра тур най бе ла ру скай мо ве.

— Вы вель мі фай на раз маў ля е це. Дзя
куй Вам за гэ та!..

Да раз мо вы пра сва іх баць коў і дзя доў 
да лу ча ец ца ўнуч ка ста рэй шых Ка за ке ві чаў, 
Воль га з Дзят ла ва. Яна рас па вя да ла пра 
дзя ду лю і ба бу лю з за хап лен нем, шчы ра 
і ад к ры та.

Ка лі Ка за ке ві чы пры е ха лі ў Дзят ла ва, то 
ім да лі не вя лі кі дом. Але ад ной чы ста рэй

vСяр гей ЧЫГ рЫн

 Воль га і Емя льян Ка за ке ві чы

 Ха та ў Дзят ла ве, ку ды па ся лі лі сям’ю Ка за ке ві чаў у 1945 го дзе

 Пётр Ка за ке віч жэ ніц ца

 Лю ба Ка за ке віч, 1957 г.

 За муж вы хо дзіць Ма рыя Ка за ке віч

 Сям’я Ка за ке ві чаў
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Жы вем у кра і не прац ві та ю чых кве так, 
рэк мё дам і зо ла там ця ку чых, у дзяр жа ве 
дзяр жа вы, якая гор да за вец ца Пад ляш
шам або Бе ла стоц кім Кра ем, дзе ге ро я мі 
з’яў ля юц ца тыя, хто яш чэ ас ме ліў ся свой 
жыц цё вы лёс звя заць ме на ві та з Пад ляш
шам. Мы — паў ноч наўсход ні Шлёнск, мы 
— за ход няе Па лес се. Гэ та мы пры ду ма лі са
ма гон ку і за ку ску да яе. Гэ та мы пры ду ма лі, 
што хат няя свін ня раз но сіць аф ры кан скую 
чу му сві ней. Гэ та мы ўця ка ем з Пад ляш ша, 
а на на ша мес ца пры яз джа юць вар ша вя кі. 
Гэ та па ны са ста лі цы Поль ш чы пры ду ма лі 
з Пад ляш ша зра біць Бе ла веж скую пуш чу, 
а з апош ніх жы ха роў Пад ляш ша — эк с па на
ты для ту ры стаў. А мы здзіў ля ем ся, ча му 
тут ні хрэ на ня ма: ні пра цы, ні наф ты, ні 
га зу, а толь кі едуць да нас чу жын цы, каб 
жыць і це шыц ца на шай Бе ла сточ чы най. 
Гэ та мы пры ду ма лі ба зар у Бель ску, але ган
д лё выя га ле рэі пры ду ма лі за нас па лі ты кі 
з Вар ша вы. Гэ та мы хо чам аў та но міі і з’яд
нан ня з Лу ка шэн каў скай Бе ла рус сю. І мы 
хо чам не ў Еў ро пу і не ві зы ў ЗША, але на Ус
ход Еў ро пы. Гэ та на Пад ляш шы ўсе спа да
рож ні ка выя ан тэ ны на стаў ле ны на Ра сію. 
Гэ та тут эко ла гі ма юць свой рай, па коль кі 
гэ та зя лё ныя лёг кія Поль ш чы. Па ля кі за
вуць нас Поль ш чай Б, а ўя ві це, што бы ло б, 
ка лі б Пад ляш ша бы ло ў са ста ве Бе ла ру сі. 
Та ды бы ло б са май ба га тай воб лас цю. Гэ та 
тут друж на жы вуць пра ва слаў ныя, ка та лі кі, 
пра тэ стан ты, та та ры, ха ця ка та лік з пра вас
лаў ным жы ве як ча чэ нец з ру скім. Гэ та тут 
przed s ta wi cie le han d lo wi сту ка юць у кож ныя 
дзве ры, быц цам іе га ві сты, каб аб ма нуць 
наш про сты на род на да ра гі ра ху нак за 
тэ ле фон ці гар ш кі на крэ дыт з вы со кім 
пра цэн там. Гэ та тут той вый г ра вае вы ба ры 
на пра він цыі, хто най больш вы бар ш чы каў 
за вя зе на сва ёй ма шы не на вы бар чы ўча
стак, а пры тым па ста віць паў літ ра пад 
вя ско вай кра май . Гэ та мы пры ду ма лі вя
ско выя кра мы — там бур ліць сап раў д нае 
пра він цый нае жыц цё, якое нам но га ці ка
вей, чым сь ці фей с бук, ін стаг рам ці pu de lek.
pl. Пад вя ско вай кра май клу бяц ца са мыя 
све жыя на ві ны з ма ло га і вя лі ка га све ту. 
Тут мож на вы піць, але не раз і ў мор ду да
стаць зу сім да рэм на. Гэ та тут на ра джа ец ца 
но вая аў та но мія Пад ляш ша, за бы тая Ат лан
ты да, кра і на апош ніх ма гі кан, што гор да за
вец ца Пад ляш шам. Як ка жуць, сто га ло ваў 
— сто ро зу маў, але вар та па мя таць, што ад 
ты ся чы га доў мы аў тах то ны на сва ёй зям
лі і мы тут усё пра жы лі: вай ну, го лад, бе жан
ства, жыц цё і смерць, вя сел ле і па ха ван не, 
з пес няй на вус нах або са сля зой у ва чах. 
Па мя тай це, мы тут у ся бе, мы спрад ве ку на 
Пад ляш шы. Гэ та На ша Пад ляш ша!

ПАД ЛЯШ СКІ PO WER DRINK
Жы ву ў го ра дзе, прэ зі дэн там яко га 

меў быць Ка на но віч. Жы ву ў кра і не ма ла
ком і мё дам ця ку чай, якая гор да за вец ца 
Пад ляш шам, та му што бы ло і за ста ец ца 
пад ула дай ля хаў, зна чыць, па ля каў, ха ця 
пра ва слаў ных пра жы вае тут 300 ты сяч. 
Жы ву ў кра і не, якая з’яў ля ец ца дзяр жа вай 
у дзяр жа ве, дзе пасу сед ску жы вуць пра ва
слаў ныя і ка та лі кі, па ля кі і бе ла ру сы. Жы ву 
ў кра і не, дзе су сед ка мо ліц ца за су сед ку: 
«А каб яе пак ру ці ла, а ты ду гою ска ка ла 
да му жа», а су сед су се ду га то вы шты ке тай 
даць у лоб за ці каў ны по зірк. Мо та му што
раз час цей звы чай ныя пад ляш скія пла ты 
за мя ня юць жы выя пла ты ту яў. Жы ву ў кра
і не, дзе ў ад ной вёс цы якісь ці дзядзь ка 
так па са бе за ха цеў быць ца ром, а ін шы 
на ха це на пі саў «Пра ва слаўе або смерць!». 
Дзесь ці не да лё ка ад Га рад ка б’е кры ні ца 
бе ла га зо ла та Пад ляш ша — «Дух пуш чы» 
— спрад веч ны po wer drink на шых прод каў, 
які спрад ве ку вы раб ля юць Ко лік і То лік, ад
веч ныя жы ха ры Пад ляш ша.

— Ты мя не не ву чы ра біць са ма гон ку. 
Я гэ та знаю з дзе да пра дзе да. Са ма го нач
ка glans tip top.

А тут з’яў ля юц ца да іх нес па дзя ва ныя 
гос ці на па лі цэй скай аў та ма шы не з Бе ла
сто ка.

— Nie ru szać się! Rę ce do gó ry! 
— Пан ка мен дант, пан ка мен дант, па ча

кай це!
— Ма е це пяць мі нут, каб зак рыць свой 

ін та рэс. Я даў но ве даў, што вы тут вып раў
ля е це...

— Пан ка мен дант, па га во рым як лю дзі. 
Пас п ра буй це... сма а а ка та! — То лік со вае ка
мен дан ту бу тэль ку пад нос. У ка мен дан та 
ад ра зу з’я ві ла ся шчы рая ус меш ка.

— Ты мне бу тэль ку не да вай, а вунь гэ
тую боч ку. Дач ку за муж вы даю!

— Як так, пан ка мен дант, то ка лі ла ска, 
— То лік ка чае боч ку са ма гон кі ў па лі цэй скі 
фур гон. — Толь кі будзь це людзь мі, не зак
ры вай це нам біз не су!

— А хто вам ба ро ніць? Мо жа це да лей 
гнаць!

— Дзя ку ем, пан ка мен дант! — хо рам ка
жуць То лік і Ко лік

— Бы вай це хлоп цы! — ма хае ру кой на 
раз ві тан не ка мен дант.

Ка лі ка мен дант ад’ е хаў, Ко лік па чы нае:
— Ты, я чуў, што яго ная дач ка нег ра паз

на ла ў Лон да не.
— Хто гэ та негр?
— Ну, чор ны та кі ча ла век...
— Во чы чор ны?
— Цэ лае це ла чор нае, ра зу ме еш, ру кі, но

гі чор ныя...
— А той чор ны?.. — пы тае Ко лік
— Чор ны ха ле ра ўвесь, да ка ле на. Я ба

чыў на філь ме.
— Мне не пра тое ідзе. Я ха цеў за пы таць, 

ці той чор ны лю біць са ма гон ку?
— А хто яе не лю біць! На ват сам прэ зі

дэнт п’е яе!
— Ну, што ты! То хтось з Вар ша вы той 

наш...
— Так, наш. Як ты смач на спаў пад ел

кай, уя ві са бе, пад’ е хаў чор ны лі му зін, вый
ш ла з яго трох му жы коў у да ра гіх чор ных 
кас цю мах, з чор ны мі аку ля ра мі, і ска за лі, 
што доб ра зап ла цяць і каб я пад спе цы яль
ны за каз...

— Каз кі пля цеш...
— Не пля ту. Іх лі му зін быў на вар шаў скіх 

ну ма рах, а лі та ры чыр во ныя на бе лым фо
не. Ра зу ме еш, не абы хрэн та кім лі му зі нам 
ез дзіць. Гэ та быў той жа сам.

— А чорт з ім. Вар ша вя кі ве да юць, што 
доб рае.Ты, а ў ка мен дан та бу дзе вя сел ле?

— Аф ры кан скае. Сам ба цюш ка чы таў 
у ня дзе лю, што ён аф ры кан ска га ве ра выз
нан ня.

— Ты, на вёс цы га ва ры лі, што тыя, ра
зу ме еш, аф ры кан цы то за жон ку да юць 
ста так ка роў.

— О ёб тваю маць! Я ха цеў бы мець та
ко га зя ця! Па ча кай, а на чорт ка мен дан ту 
ста так ка роў? Што ён з імі зро біць, хто іх 
у Бе ла сто ку пас віць бу дзе, да іць?

— Ты не бой ся. Ён іх пра дасць і ква тэ ру 
дач цэ і зя цю ку піць. Гэ та ж аф ры кан ская 
па ро да, мо за а пар ку пра дасць?

— У за а парк хай зя ця ад дае. Та кая пры
го жая дзяў чы на за чор на га за ха це ла. Ма ла 
то хлоп цаў у Га рад ку...

— Але, ра зу ме еш, па ка ле на, зна чыць, 
доб ра да га дзіць мо жа.

— Ты му сіць на піў ся бра гі, а то ўсё пля
цеш тое са мае...

— А ты што, не на піў ся б за зда роўе дач кі 
ка мен дан та? Ён жа ўзяў на шу са ма гон ку на 
сваё вя сел ле. Гэ та ж го нар!

— Пэў на ж, да вай! Чор ны не чор ны, але 
бу дзе наш.

І абод ва за цяг ну лі па ча рач цы «Ду ха 
пуш чы».

— А дзе ці якія ў іх бу дуць?
— Му сіць ра быя...

Я З ПРЫ ТУ ЛІЧ, ДЗЕ АД НА ХА ТА 
І СЕМ ВУ ЛІЦ... 
Пе ра бі ра ем ся ў сла ву тую на ўсё Пад ляш

ша вё ску Пры ту лі чы. Ска жа це, у Пры ту лі чы 
дзе сем ву ліц а я ска жу не — ад на і доў гая 
ву лі ца, але най даў жэй шая. У Пры ту лі чах 
най боль шым і адзі ным гас па да ром з’яў ля
ец ца Сі дар Ка мар — па эт, мі стык, ві зі я нер, 
фаль к ла рыст, а пры тым гас па дар. У яго 
300 гек та раў зям лі і 200 гек та раў лу гоў. 
А ўсё аб раб ляе з ран ку да но чы на сва ім 
трак та ры «Джон Дзір». Ка лі едзе на трак
та ры ка сіць тра ву, ён не раз маў ляе сам 
з са бою, але з ахі на ю чай яго ка зач намі
стыч най пры ро дай. Вя дзе ён та кі вось па э
тыч ны ма на лог:

Лу гі, ля сы мае ка ха ныя, 
Як я за ва мі ту жыў
пад час з Ва мі рас стан ня.
Ля сы мае род ныя, сэр цу бліз кія, 
Ту жыў я за ва мі,
За зя лё ны мі лу га мі,
За чар на во кі мі ка зу ля мі,
Што ад да юць сваю кра су,
Быц цам ня він ных га доў вяс ну.
Я за та бой ту жу,
Свае слё зы ра няю.
Бо жа, як я люб лю кра су,
У вя ско вую дух мя ную вяс ну,
Ка лі тра вы луг у квет кі ап ра нае,
Ка лі хло пец дзеў ку на се не ка хае,
Люб лю ця бе, Пад ляш ская зям ля,
Уся твая ўва мне кра са...
Тут пры га жосць Сі да ра вай па э мы 

быццам пры го жая каз ка ўры ва ец ца і па чы
на ец ца гор кая рэ ча іс насць...

— Ха ле ра, зноў трак тар заг лух. Ві даць, 
ру ская са ляр ка. А су сед ка заў, ды зель нае 
па лі ва куп ляй на аў та зап ра вач най стан цыі 
«Ор лен».

ПАД ЛЯШ СКІ ВІ ЗІ Я НЕР 
Па між ля соў і ба лот Бе ла веж скай пуш чы 

жы ве ай цец Паф ну цій, ня стом ны пра па вед
нік ве ры, мі стык і ві зі я нер, прад ка заль нік 
кан ца све ту ў 2012 го дзе. Факт, год 2012 даў
но мі нуў, а свет на да лей іс нуе, але ж коль кі 
ён на вяр нуў грэш ні каў на доб рую да ро гу, 
якія шчы ра па ве ры лі, што ў 2012 меў быць 
ка нец све ту і ад мя ні лі сваё грэш нае жыц цё, 
ста лі шчы ра прыт рым лі вац ца ве ры. Сён ня 
бой це ся грэш ні кі прак ля тыя, ідзе той, хто 
бу дзе вас яд лоў цам хрыс ціць, аг нём пя кель
ным га няць... Ад нак сён ня ай цец Паф ну цій 
асаб лі ва ўсхва ля ва ны як ні ко лі, та му што да 
яго пры е хаў Фё дар Ма ка цёр:

— І ча го ж ты сюды пры е хаў?!
— Па жыц цё вую па ра ду, ой ча.
— Гро шы ма еш?
— Маю ...
— Коль кі?
— 20.
— Эх, ма ла, ма ла. Каб 100 зло тых, то даў 

бы та бе сваю кні гу.
— Пра што кні га?
— Пра маё жыц цё, пра маё зма ган не 

з грэш ным на ро дам. Фё дар, пра жыц цё выя 
та бе па ра ды. Эх Фё дар пра лай да чыў ты 
з жон кай жыц цё. Жыў бы са мною, быў бы 
па нам, Фё дар. Тут пры ро да жы вая, пра сто
ра ба гац ця ду шы. Да вай тых 20 і вы ма ты
вай. Ты мне па трэб ны як ску ла на язы ку!

І так ай цец Паф ну цій вы дзер апош нія 
гро шы ў Фё да ра, які тры маў іх на аў то бус 
у род ную Гай наў ку.

— Пе ха той пой дзеш, пі ліг рым кай, дык 
ро зу му на ву чыш ся.

А Паф ну цій із ноў ся род зуб роў бе ла веж
скай пуш чы зма га ец ца з гра ха мі на ро ду, які 
едзе ў яго пу стэль ню, ха ця гэ тых на тоў паў 
не ві даць...

УК РА ІН СКІ ПРА РОК
Заг ля да ем у ста ра даў ні Бельск, дзе 

ў ад ным го ра дзе друж на і мір на жы вуць 
бе ла ру сы, ук ра ін цы і па ля кі, а на мяс цо
вым ба за ры ў кож ны чац вер мож на па

чуць спрад веч ную мо ву пад ля шоў. Тут на 
рын ку ту а лет ную па пе ру пра дае Сяр гей 
Жаль скі, уча раш ні бе ла рус, а па заў ча раш
ні ўкра і нец, а ця пе раш ні бе лук, зна чыць 
на цы я нал мікс мэн, пад ляш скі mish.mash. 
Жаль скі раз дае ўсім га зет кі пра вай ну, 
якая мае ка лісь ці быць.

— Бэ ры те вій на бу де Аме ри ка за а та ка ва
ла Вік ра і ну а заў т ра бу дзе Поль ш ча!

Па ды хо дзіць да яго глу ха ва ты дзядзь ка:
— Шчо бу дэ?
— Вай на
— Да гум на? Па пе ра ва ша?
— Да пай шоў ты на хрэн!
Па ды хо дзіць баб ка ху дая, згор б ле ная, 

у аку ля рах быц цам дно сло іч ка зпад гар чы
цы і ка жа:

— Але, ён праў ду ка жа, што па пе ра да 
гум на, а я дрэн на ба чу, у лі та рах ра заб рац
ца не ма гу. Я ста рая, ужо ў поль скіх бук вах 
не раз бі ра ю ся. Му жык чым бу дзе ў сра чы 
пад ці рац ца...

НА ЦЫ Я НАЛЬ НАЕ РА ДЫЁ
У Бе ла сто ку, ста лі цы Пад ляш ша, па да

ем ся да рэ дак цыі Ра дыё На цыя па ву лі цы 
Аль хо вай, 66, дзе ня стом ная жур на ліст ка 
Аля Пі я нюш кі на чы тае са мыя све жыя на ві
ны, а яе сяб ры зма га юц ца за воль ную і не
за леж ную Бе ла русь.

— У эфі ры Ра дыё На цыя. Па да ем на ві ны 
з пер шай ру кі. У Грод не абар ваў ся во дап ра
вод і жы ха ры Грод на но сяць ва ду вёд ра мі 
про ста з Нё ма на. У Са кол цы ехаў п’я ны гас
па дар і раз’ е хаў трак та рам па ру дзі коў ды 
за ста лі ся ад іх ад ны тры бу хі. У Гай наў цы 
ку ры дзяў ба лі авёс і на е хаў на іх «пэ ка эс». 
А ця пер праг ноз па го ды. У Бе ла сто ку снег 
і за ві ру ха — 48 уна чы, — 2 удзень.

У Бель ску жа ра плюс 20, а пад ста до лай 
га ла лё дзі ца.У Гай наў цы ад лі га і снег, плюс 
40 удзень, мі нус шэс ць дзя сят уна чы.

— Ка кую ты, Аля, чушь не сёшь, — знер
ва ваў ся на яе Алесь Прук ва, бе ла ру скі пісь
мен нік з Мен ска, а за ад но жур на ліст ра дыё 
На цыя.

— Гэ та ж ты сам мне на пі саў.
— Алеч ка, по дож ди, — за цяг нуў сва ім 

доў гім но сам, — га ра доц кая са ма гон ка 
1999 го да ва рэн ня. Аля, ты п’я ная! Іду да 
ды рэк та ра!

— Пап ра буй пай с ці дык я ска жу, хто на 
Но вы год ксе ракс па біў вар ты тры ты ся чы 
зло тых. Я ска жу як па біў. Як ты гу ляў на 
ка та ліц кі Но вы год. Сён ня ж Га га ту ха, на ва
год ні ве чар, панімаеш?

— У Вас в каж дую суб бо ту ра га ту ху праз
д ну ют. Эх, по ля ки...

Заг ля нуў праз ад к ры тыя дзве ры ў ка бі
нет на чаль ні ка жур на лі стаў, які моц на спаў 
з ад кі ну тай да за ду га ла вой.

— Поль ский са мо гон из Груд ка де ла ет 
чу до, — без да па мож на ўздых нуў бе ла ру скі 
жур на ліст Прук ва.

АМ САМБЛЬ «НЕ ПА ЦЕШ КІ» 
ЛЕП ШЫ ЧЫМ СЬ ЦІ «АРЭШ КІ»
Тым ра зам заг ля да ем у Нар ву, дзе на

род ны ка лек тыў «Не па цеш кі» мае сваю 
рэ пе ты цыю ў сам раз пе рад фе сты ва лем 
«Пад ляш ская гас цёў ня». Рэ пе ты цыю вя дзе 
вя до мы фаль к ла рыст Пят ро Ка лес нік, так
са ма не ма ла ды і не ад ну гас цёў ню са ста
ры мі ба ба мі стан ца ваў. Ця пер Унія пла ціць 
доб рыя гро шы, дык і ха ту дач цэ па бу да ваў, 
і са бе, і сы ну за гэ тыя спе вы. А ста рыя 
— сла бы ма тэ ры ял на эк с парт, але як то ка
жуць, гро шы не смяр дзяць.

— Ба бы, з хле бам спя вай це, а то вы е це 
быц цам год не елі.

— Мы, ста рыя, сіл не ма ем, а ма ла дыя 
не хо чуць спя ваць.

— Усё ця гаю вас па фе сты ва лях, а вы ні
ко лі не вый г ра лі ні чо га.

Ад нак, ві даць, ба бам ад ха це ла ся спя
ваць, та му Ка лес нік за пра па на ваў ней кі до
пінг. Ба бы зга дзі лі ся і ў рух пай ш ла чар ка 
за чар кай, вя до ма, са ма гон кі з га ра доц ка га 
ле су. Ба бы хо рам зас пя ва лі :

— Улез ла ба ба на дра бі ну, па ка за ла па
ла ві ну...

«Эх, бе ла ру скі фаль к лор не мае гра ніц 
і цяж ка яго на цвя ро зы ро зум ра заб раць», 
— да та ко га вы ва ду дай шоў Пят ро Ка лес
нік, фаль к ла рыст з Пад ляш ша.

Ад аў та ра: Твор „На ша Пад ляш ша” трэ ба трак та ваць як са ты рыч ны жар таў лі вы 
твор, у якім аў тар не мае на дум цы ні ко га ды ні чо га аб ра жаць. По ста ці і зда рэн-
ні ўсіх ча стак тво ра ўзя ты з ба га тай фан та зіі аў та ра, а ме на ві та пры ду ма ныя, 
так як і сі ту а цыі ў тво ры не з’яў ля юц ца аў тэн тыч ны мі. Твор не мае за за да чу ні-
ко га аб ра жаць, а толь кі раз ве ся ляць, а на ват ча сам за ду мац ца над зме стам.

vюр ка БУЙ нюК

НА ША ПАД ЛЯШ ША (1) 
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70 га доў з дня на ра джэн ня

Віктара Дарашкевіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

шая дач ка Емя лья на Ка за ке ві ча, Ма рыя, 
вый г ра ла па аб лі га цыі 25 ты сяч руб лёў. 
Гэ та па тым ча се бы лі вя лі кія гро шы. За іх 
мож на бы ло ку піць тры ма шы ны „По бе да”. 
Ка за ке ві чы за гэ тыя гро шы па бу да ва лі 
дом.

Унуч ка Ка за ке ві чаў яш чэ рас па вя да ла 

пра тое, што ба бу ля пас ля вай ны бы ла спе
ку лян т кай.

— Як спе ку лян т кай? — пы та ю ся ў спа да
ры ні Воль гі.

— Вось так. На той час гэ та на зы ва ла ся 
спе ку ля цы яй. Ба бу ля Воль га ні ко лі ні дзе не 

пра ца ва ла, а ган д ля ва ла на рын ку. А ка лі 
яе мі лі цыя ла ві ла, то зра біць ні чо га не маг
ла, бо ў яе бы ло 9 дзя цей. Ба бу лю ад пу ска
лі. Яна ва зі ла тру скал ку, ін шую ага род ні ну 
і са да ві ну пра да ваць аж но ў Маск ву, Ле нін
г рад, на Урал на ват, а ад туль пры во зі ла 
ў Дзят ла ва за пал кі, плаш чы, фар бу, хлор ку 
і ін шыя рэ чы, якіх тут пас ля вай ны не ха
па ла, і пра да ва ла ўсё. І за гэ тыя гро шы 
вя лі кая сям’я жы ла. Вя до ма ж, пра ца ваў 
і дзя ду ля, і ста рэй шыя дзе ці.

Воль га Ка за ке віч ра ска за ла яш чэ, 
што дач ка Ка за ке ві чаў Ве ра (а яе цёт ка 

Ве ра), ка лі жы лі на Бе
ла сточ чы не, сяб ра ва ла 
з хлоп цам з ад ной поль
скай бан ды. І ён так са ма 
ёй рас па вёў па сак рэ це, 
што ка лі на пра ця гу ме ся
ца іх сям’я не па кі не Не
вад ні цуНар гі леў скую, то 
іх усіх рас ст ра ля юць. Ве ра 
ху цень ка ра ска за ла пра гэ
та та ту і ма ме...

Пётр Ка за ке віч пад час 
гу тар кі на га даў, што ёсць та
кое сло ва на сталь гія. І баць
кі, і мы, дзе ці, заў сё ды ха це лі 
вяр нуц ца ў род ныя мяс ці ны. 
Ха ця ў Бе ла ру сі ат ры ма лі 
ўсе аду ка цыю, пра ца ва лі, 
вый ш лі за муж і ажа ні лі ся, 
але на сталь гія па ра дзі ме 
пры сут ні ча ла і пры сут ні чае 
заў сё ды.

Сям’я ў Ка за ке ві чаў, са праў ды, вя лі
кая. Спа да ры ня Воль га ска за ла, што 
ў Емя лья на і Воль га Ка за ке ві чаў на ра
дзі лі ся 9 дзя цей, 22 уну кі і 32 праў ну кі. 
І апош няе. Емя льян Ка за ке віч вель мі 
лю біў бе ла ру скую му зы ку. А па ла нэз 
Агін ска га „Раз ві тан не з ра дзі май” быў 
яго лю бі мым му зыч ным тво рам. Пе рад 
смер цю ён пра сіў, што ка лі пам рэ, то ха
ваць яго пад па ла нэз Агін ска га. Сям’я 
Ка за ке ві чаў прось бу Емя лья на Емя лья
на ві ча вы ка на ла.

vСяр гей ЧЫГ рЫн
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Бе ла ру скі  лі та ра ту раз на вец  і пе рак лад
чык Вік тар Да раш ке віч на ра дзіў ся 9 чэр ве
ня  1949 г.  у вёс цы  Цём нае  Ба ло та  (ця пер 
Сас но вы  Бор,  Шчу чын скі  ра ён).  У 1956 г. 
ву чыў ся  ў па чат ко вай  шко ле  ў Кір пі чоў ш
чы не,  по тым  бы ла  ся мі год ка  ў Шчан цы, 
а 910ыя кла сы скон чыў у ся рэд няй шко ле 
ў Аст ры не.

Паз ней Да раш ке віч скон чыў фі ла ла гіч
ны  фа куль тэт  Бе ла ру ска га  дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та  ў 1971 г.  з ад зна кай.  Тры  га
ды  вы ву чаў  кла січ ную  фі ла ло гію  ў ас пі
ран ту ры Ві лен ска га ўні вер сі тэ та. З 1974 г. 
пра ца ваў  у Ін сты ту це  лі та ра ту ры  АН  Бе
ла ру сі.  У 1977 г.  у Ін сты ту це  лі та ра ту ры 
імя Ян кі Ку па лы аба ра ніў ды сер та цыю на 
спа бор ні ка на ву ко вай сту пе ні кан ды да та 
фі ла ла гіч ных на вук (спе цы яль насць — лі
та ра ту ра  на ро даў  кра ін  за меж жа).  Дас
ле да ваў  гі сто рыю,  ста ра жыт ную  бе ла ру
скую лі та ра ту ру, ла ці на моў ную ай чын ную 
лі та ра ту ру 1518 ста год дзяў.

Да раш ке віч склаў пер шас ны пра ект так 
зва най „ска ры наў скай пра гра мы”, да вы ка
нан ня якой паз ней да лу чы лі ся мно гія на ву
коў цы. Вы я віў 17 ла ці на моў ных да ку мен таў, 
што ме лі да чы нен не да жыц ця ўсход не сла
вян ска га пер шад ру ка ра Фран цы ска Ска ры
ны, і вы даў іх у суп ра цы з Але сем Жлут кам 
і Лі дзі яй  Ля ха вай.  Вы хад  з дру ку  ў 1979 г. 
ма наг ра фіі  Да раш ке ві ча  „Но ва ла цін ская 
па э зія Бе ла ру сі і Літ вы: пер шая па ло ва XVI 
ста год дзя”  стаў  знач най  па дзе яй  у на ву
ко вым  жыц ці  Бе ла ру сі.  У пра цы  знач ная 
ўва га  на да ец ца  ха рак та ры сты цы  твор чай 
дзей нас ці Ска ры ны, па ка зу яго ро лі  ў раз
віц ці ўсход не сла вян ска га кні гад ру ка ван ня. 
Да раш ке віч ар гу мен та ва на вы ка заў дум ку, 
што Ян Віс ліц кі аў тар па э мы „Пру ская вай
на” (1516 г.) — вы ха дзец з Бе ла ру сі: мес цам 
яго на ра джэн ня дас лед чык лі чыў мя стэч ка 
з ад па вед най наз вай па між Клец кам  і Пін
скам. І та кіх ад к рыц цяў бы ло шмат.

У трох моў ным вы дан ні „Пес ні пра зуб
ра”  Мі ко лы  Гу соў ска га  на ву ко вец  змяс

ціў  праг рам ны  ар ты кул,  у якім  ла цін ская 
пісь мен насць  і ла ці на моў ная  лі та ра ту ра 
ў гі сто рыі  Бе ла ру сі  раз г ля да лі ся  як  ар га
ніч ная  част ка  на цы я наль най  куль ту ры. 
Да раш ке ві чам  бы ла  зроб ле на  вя лі кая 
пра ца  па  пад рых тоў цы  да  дру ку  са мой 
„Пес ні  пра  зуб ра”  і ка мен та ры яў  да  яе. 
Кні га вый ш ла ў Іта ліі нак ла дам 1000 асоб
ні каў. Над ёй пра ца ва лі два га ды. Да раш
ке віч быў не толь кі вы дат ны мо ваз на вец, 
гі сто рыкдас лед чык, але меў і та лент па э
та, што  пац вяр джае  пе ра клад  „Сло ва  аб 
пал ку Іга ра вым”. Да раш ке віч быў на ву ко
вым  кан суль тан там  эн цык ла пе дыч на га 
да вед ні ка  „Фран цыск Ска ры на  і яго  час” 
(1988),  аў та рам не каль кіх  ар ты ку лаў для 
гэ та га  да вед ні ка.  Ак тыў на  пуб лі ка ваў ся 
ў ан г ла моў ных вы дан нях ЮНЕ СКА, Поль
ш чы, Чэ хіі і ін шых кра ін.

З 1982 г. Вік тар Да раш ке віч зноў пра ца
ваў  у Ін сты ту це  лі та ра ту ры  АН  Бе ла ру сі. 
Увесь свой час ад да ваў вы ву чэн ню спад
чы ны Ска ры ны  і Гу соў ска га.  Вя до мы на
ву ко вец з доб ры мі пер с пек ты ва мі,  го нар 
сям’і і зем ля коў, аў тар мно гіх ра бот і ар ты
ку лаў,  прыз на ных  і ацэ не ных  на ву ко вым 
све там.  Але  лёс  рэз ка  па ла маў  жыц цё. 
Прый ш ла  страш ная  не вы леч ная  хва ро
ба.  Ён  зма гаў ся,  як  мог.  Пра ца ваў  цэ лы 
час, на ват та ды, ка лі пры сту пы ста лі ўжо 
ча сты мі  і не вы нос ны мі.  У шпі таль пра сіў 
пры во зіць  кні гі,  пі саў  ар ты ку лы  і да сы
лаў  іх  у На цы я наль ную  ака дэ мію  на вук. 
Апош нія га ды жыц ця Да раш ке віч пра вёў 
у род най вёс цы ў до ме ста рэй шай ся стры 
Ма рыі, якая заў сё ды бы ла по бач. Хва ро ба 
не ад пу ска ла, ра бі ла ся ўсё горш...

Смерць  на ву коў ца  бы ла  тра гіч най,  ён 
за гі нуў  12  каст рыч ні ка  2003  го да  ра зам 
з яш чэ 30 ча ла ве ка мі ў час па жа ру ў дыс
пан се рыін тэр на це  ў Каз лоў ш чы не.  Па
ха ва ны  Вік тар  Да раш ке віч  згод на  з яго 
жа дан нем на мо гіл ках на ўскрай ку сва ёй 
род най вё скі.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма нО ВІЧ

Гэ тым  кра са ві ком  бе ла ру скі  пра ві цель 
і яго па ма га тыя ат ры ма лі ў свой ад рас но
вую пор цыю прак лё наў. Пры чы на — неп ры
ха ва ны ван да лізм у Ку ра па тах. Наш чад кам 
ста лін скіх вер ту ха яў як бяль мо на во ку кры
жы, што ўста ля ва лі ў тым ляс ным уро чыш
чы су час ні кі ў па мяць аб за бі тых чыр во най 
ула дай ня він ных лю дзях. Аляк сандр Лу ка
шэн ка мо жа коль кі заў год на спра ба ваць тлу
ма чыць свае бяз г луз дыя і вар’ яц кія дзе ян ні 
пат рэ бай ней ка га доб раў па рад ка ван ня, але 
гэ та ні як не сха вае яго ня на вісць да са праў
ды на род най па мя ці — той свет лай па мя ці, 
якой яго, пер ша га бе ла ру ска га прэ зі дэн та, 
наў рад ці хто ўзга дае. І ка лі ён, як і ўсе мы, 
ады дзе ў ня быт, ма ла ве ра год на, што ўзнік
не  ў ін тэр нэ це вір ту аль ны ме ма ры ял,  та кі, 
які з’я віў ся на до е чы ў го нар Ку ра пат.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік ін тэр нэ ту на
бя рэ на сва ім кам п’ ю та ры ад рас http://ku ro-
pa ty.spa ce, то пе рад яго ва чы ма ад к ры ец ца 
чор начыр во нае вы яў лен не са сло вам „Ку
ра па ты”, на пі са ныя вя лі кі мі лі та ра мі. Ці ка
ва, што ў пер шы мо мант усё, што там на пі са
на, па да ец ца пару ску, але ўжо праз се кун ду 
мо ва ін тэр фей са змя ня ец ца на бе ла ру скую. 
Да рэ чы, моў, на якіх мож на па зна ёміц ца са 
зме стам  сай та,  не каль кі  дзя сят каў.  У пра
вым вер х нім вуг ле пад сцяж ка мі зна хо дзяц
ца сцяж кі пя ці кра ін з ад па вед ны мі мо ва мі, 
а пад  спа сыл кай  „яш чэ  мо вы”  змеш ча ны 
яш чэ пяць дзя сят ча ты ры сцяж кі.

„На род ны  ме ма ры ял  КУ РА ПА ТЫ.  Мес
ца  ма са вых  рас ст рэ лаў  у 19371941  га дах. 
З 1937 па 1941 суп ра цоў ні кі НКУС БССР рас
ст рэль ва лі рэп рэ са ва ных жы ха роў Бе ла ру
сі. Па вод ле ацэ нак эк с пер таў у Ку ра па тах па
ха ва на ад 30 ты сяч да 250 ты сяч ча ла век”, 
— ад зна ча ец ца на га лоў най ста рон цы сай та. 
Там жа  па ве дам ля ец ца, што  кож ны  дзень 

а 19.00 ва ўро чыш чы пра хо дзіць ма літ ва за 
Бе ла русь, кож ную ня дзе лю а 14.00 — Вя лі кі 
сход  і ма літ ва  ў аба ро ну  Ку ра па таў,  кож ны 
дзень з 16.00 да 21.00 — Вар та па мя ці.

Ка лі пра гар таць ста рон ку ні жэй, то мож
на да ве дац ца, ча му, на дум ку рас п ра цоў ш
чы каў сай та, вар та на ве даць Ку ра па ты. Так
са ма там па да юц ца хра на ла гіч ныя звест кі 
аб „ад к рыц ці” мес ца ма са вых баль ша віц кіх 
рас ст рэ лаў.

На сай це змеш ча на мно ства раз на стай
ных  фо таз дым каў  і ві дэа,  якія  рас па вя
да юць  пра  су час ны  стан  Ку ра па таў  і пра 
пер шыя га ды іх ме ма ры я лі за цыі. На ві дэа 
мож на  па ба чыць  так са ма  як  эк ска ва тар 
вы цяг вае з зям лі кры жы. „Ула ды Бе ла ру сі 
спра бу юць дэ па лі ты за ваць і паз ба віць зна
чэн ня  мес ца  па ха ван ня  ах вяр  ста лін скіх 
рэ прэ сій”, —  та кое  тлу ма чэн не  пры во дзіц
ца  на  сай це  са  спа сыл кай  на  апы та ных 
„Ня мец кай  хва ляй”  эк с пер таў.  Ёсць  і ад ка
зы на  пы тан ні  коль кі  лю дзей  рас ст ра ля лі 
ў Ку ра па тах, ці ёсць ней кая ста ты сты ка па 
скла дзе  рэп рэ са ва ных,  хто  рас ст рэль ваў 
у Ку ра па тах  лю дзей,  як  след чыя  да ка за лі, 
што рас ст рэ лы пра хо дзі лі  да  вай ны,  ка му 
на ле жыць „рас ст рэль ны лес”?

У са мым  ні зе  ста рон кі  змеш ча ны  два 
вод гу кі  лю дзей,  якія,  па  ўсім ві даць,  ад ны 
з тых, хто ўсі мі сі ла мі ру піц ца аб за ха ван ні 
па мя ці  пра  бяз він на  за бі тых.  „Я лі чу,  што 
кож ны па ві нен на ве даць Ку ра па ты. Гэ та на
ша гі сто рыя, гэ та на ша па мяць, гэ та да ні на 
па ва гі на шым ні ў чым не ві на ва тым, рас ст
ра ля ным су ай чын ні кам. Гэ та мес ца на шай 
во лі”,  —  ка жа  Тац ця на  Суд нік.  „Ку ра па ты 
гэ та плач і слё зы Бе ла ру сі і бе ла ру ска га на
ро да. Гэ та сім вал сва бо ды і не за леж нас ці”, 
— сцвяр джае Па вел Ку заў ка.

vаляк сандр ЯКІ МюК
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09.06 — 15.06

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

пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. пар ны ор ган зро ку = 11 _ 10 _ 30 _ 31 _;
2. аса бо вы зай мен нік муж чын ска га ро ду = 25 _ 16 _;
3. жоў тазя лё ная вад касць, якую вы дзя ляе пе чань = 26 _ 2 _ 23 _ 20 _ 21 _;
4. шах мат ная фі гу ра са... стай ні = 27 _ 28 _ 29 _ 37 _;
5. су сед ра дзі мі ча і дры га ві ча = 32 _ 9 _ 35 _ 18 _ 19 _ 13 _;
6. тоў сты сноп са ло мы = 14 _ 15 _ 3 _ 4 _;
7. ста лі ца бра зіль ска га шта та Ма туГро су = 1 _ 33 _ 8 _ 34 _ 22 _;
8. кост ка тва ру, у якой ума ца ва ны зу бы = 24 _ 5 _ 6 _ 7 _ 17 _ 36 _ 12 _.

(ш)
Ся род чы та чоў,  якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць  у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, 

бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 19 ну ма ра
Ас, дзе вер, Ірад, Кі еў, лаў ка, лой, нос, пух, сто, хі тон, чай.

Ра шэн не: Хто са лоў кі не слу хаў, той і дзер ка чо вай 
пес ні рад.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 
з БельскаПадляшскага.

(22.03. — 20.04.) Пе ра ка на еш да ся бе апа-
нен таў. Ад 9.06. рас пеш ч вае ця бе Ве не ра. 
З 11.06. (да 17.06.) ча кае ця бе га ра чы, жар-
с ны ра ман. З 1.06. дай пар т нё ру кры ху сва-
бо ды. На пра цы, па куль тваё па вы шэн не не 
пад пі са на, усё мо жа зда рыц ца. Бу дзеш ва яў-
ні ча наст ро е ны і мо жаш вы пад ко ва вык лі каць 
су свет ную свар ку. На пра цы зай з д рос ні каў 
хоць ад баў ляй.
(21.04. — 21.05.) На пра цы пад ш ко ліш ся і пад-
ву чыш ін шых. Фі нан са ва вый дзеш на про стую, 
па га сіш даў гі, без стра ху гля неш у бу ду чы ню. 
Пап ра ва ад но сін з хат ні мі, з баць ка мі. Ка лі 
што схо чаш пра даць, здзел ка бу дзе ўда лай. 
Хо чаш мець больш — да вай штось ці ад ся бе. 
Вар та сха дзіць да аку лі ста.
(22.05. — 22.06.) 8-12.06 шэф пап рак не ця бе 
ў па мыл ках і за няд бан нях. Пас ля 9.06. скон-
чац ца праб ле мы ў па ры. 9-11.06. кры тыч на 
гля дзі на ўся ля кія на го ды. Да бя ры від спор ту 
да сва іх маг чы мас цей. Пад ка нец тыд ня пач-
неш рас пу скац ца, тра ціць піль насць — зва жай 
на па мыл кі. На ро джа ныя ў ІІ дэ ка дзе сла бей-
шыя. Не еж це абы-дзе і абы-ча го, піль нуй це ся 
ад за ра жэн няў
(23.06. — 23.07.) Не спя шай ся з мат ры ма ні яль-
най пра па но вай. Кож ны кло пат скам пен суе 
не вя ліч кі пос пех. З 11.06. (да 17.06.) мо жаш 
нат ра піць на свой шлях жыц ця. З 11.06. (да 
17.06.) мо жаш тра піць на пе раш ко ды, якіх не 
пе рай с ці. З 11.06. (аж да 23.06.) мо гуць быць 
ры зы коў ны мі для ця бе хі рур гіч ныя апе ра цыі.
(24.07. — 23.08.) З 11.06. (да 16.06.) бу дзеш 
пры му ша ны пры няць чы есь ці пра ві лы гуль-
ні. Вер неш ся да зда роўя і поў най раў на ва гі. 
Сі лай не аш час ліў лі вай лю дзей. Ста рай ся 
не трап ляць у край нія эмо цыі. На пра цы да 
11.06. не на ра бі па мы лак; раз ліч вай на са юз-
ні каў. 8-12.06. бу дзеш па дат лі вы на штуч кі 
пра даў цоў. Леў з І дэ ка ды — слу хай шэ фа, каб 
не пе ра ка нац ца, як жы вец ца ча ла ве ку без гро-
шай і шта ту.
(24.08. — 23.09.) Бу дзеш ма руд ная і зай з д рос-
ная ў па ры. Для не ка то рых кон чыц ца гэ та шлю-
бам, для ін шых рас стан нем. Паз на ё міш ся з кім-
сь ці вель мі ці ка вым. 9-11.06. мо жаш не ад роз-
ніць спраў важ ных ад ма ла і стот ных. З 11.06 (да 
17.06.) лепш па лі чы да дзе ся ці, па куль ска жаш. 
8-12.06. час спры яе зас ноў ван ню су по лак, 
ра бі ін та рэ сы толь кі з ты мі, ка го доб ра ве да-
еш. Не шка дуй ча су на шпа цы ры і ро вар, тым 
больш што ця пер мо жаш пап ра віц ца.
(24.09. — 23.10.) Не зыч лі выя асо бы з твай го 
ата чэн ня схо чуць пад ва жыць твае кам пе тэн-
цыі. Не аца ні па мыл ко ва або не ін тэр п рэ туй 
кеп ска чы іх сь ці слоў ад 15.06. За дзі віш усіх 
сва ёй за дзір лі вас цю, ба дзё рас цю і не пас-
лух мя нас цю. Бу дзеш над та пат ра ба валь ны 
ў ад но сі нах да ін шых. Мо жаш раз ліч ваць на 
пад трым ку ста рэй шых, во пыт ных асоб. Лепш 
ця пер не вы бі рай ся ў доў гае па да рож жа.
(24.10. — 22.11.) 9-15.06. да ве да еш ся, для ка-
го ты вель мі важ ны. 11-15.06. бу дзеш рас се я-
ны і за бу дзеш аб чым сь ці важ ным. Па вы шэн не, 
але і больш ра бо ты. Ве не ра не ра іць та бе эк-
с пе ры мен та ваць ця пер з кра сою. Але мо жаш 
змя ніць ад цен не ко ле ру ва ла соў, аку ля ры.
(23.11. — 22.12.) 11-15.06. зро біш з чым сь ці 
ці кім сь ці па ра дак. 09-12.06. кан ф лікт на пра-
цы мо жа та бе моц на заш ко дзіць. 08-12.06. 
твая па трэ ба да мі на цыі мо жа стаць пад ста вай 
кан ф лік таў у сям’і. На ро джа ным у І дэ ка дзе 
цяж ка бу дзе за ся ро дзіц ца на пра цы. Слу хай 
док та ра, бо ў па ло ве ме ся ца мо жаш апы нуц-
ца на вост рым дзя жур стве!
(23.12. — 20.01.) На ўсё бу дзеш рэ а га ваць 
вель мі эма цый на, што не заў сё ды доб ра. Ідзе 
ка хан не. Еду чы ў тран с пар це, не гля дзі толь кі 
на кра я ві ды, а раз г ля дай ся ся род па са жы раў, 
вый дзі з ма шы ны, мо жаш су стрэць ка хан не 
про ста на да ро зе. Асаб лі ва го ра ча з 11.06. 
(да 17.06.) З ры зы кай зас на ван ня ўлас най фір-
мы зме рай ся з 11.06. (да 17.06.). З 11.06. (да 
17.06.) мо жаш быць злос ны і сфруст ра ва ны
(21.01. — 19.02.) Лёг ка бу дзеш рас сей вац ца 
мы ліц ца, пра вя рай раз лі кі, пап ра сі да па мо-
гу. Спра віш ся, і бу дзеш за да во ле ны. Ін т ры гі 
кан ку рэн цыі кон чац ца пшы кам. З 11.06. (да 
17.06.) мо жаш апы нуц ца ў сі ту а цыі, з якой не 
бу дзе доб ра га вы ха ду. Ка лі ма еш улас ны біз-
нес, раз ві вай яго ў ін тэр нэ це. З ра хун ка мі вый-
дзеш на плюс, ат ры ма еш уз на га ро ду. З 15.06. 
(да 17.06.) па ну ры на строй; не пе ра вя ліч вай 
дра бя зу. Шпа цы руй. Па ра бі ана лі зы кры ві.
(20.02. — 21.03.) 8-12.06. мо жаш вык лі каць 
доб рае ўра жан не на шэ фе і вя лі кі крок да па-
вы шэн ня. 9-11.06. не ка то рыя спра вы, у якія 
ўклю чыш ся, мо гуць кон чыц ца пра ва лам. 
Шанц на свае спра вы гля нуць з ад лег лас ці. На 
пра цы ад раб ляй не да роб ле нае, пра вя рай да-
ку мен ты, да па ма жы су пра цоў ні кам. Не стань 
ах вя рай чы ёй сь ці злос ці і зай з д рас ці з 15.06 
(да 17.06.). З 15.06 (да 17.06.) трэ ба бу дзе 
вы даць тро хі гро шай з-за якой сь ці ава рыі. 
Вар та та бе ўзяц ца за зма ган не са сва ім кеп скі-
мі звыч ка мі і сла бас ця мі.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

* * *
Дом Ма ці Ма ёй,

Ён та кі звы чай ны,

Што на ват не сніц ца мне ў снах,

Ха ця ні бы та гэ та доб ры знак,

Ка лі прыс ніц ца нам яго дах,

Гэ ты сім вал ста віц ца да най боль шых каш тоў нас цей,

Выз на ва ных ча ла ве кам.

Моц ны, тры ва лы дах з’яў ля ец ца прык ме тай моц на га

Ха рак та ру і пас ля доў нас ці ў за ха ван ні ма раль ных нор маў.

Тры ва лы дах сім ва лі зуе бяс пе ку і эма цый ную ста біль насць,

Ёсць у ім заў ж ды ва да для піц ця,

Мыц ця рук і тва ру,

І рэ цэпт на хлеб з цук рам,

Про сты стол і не каль кі крэс лаў,

За якім ся дзіць яе што дзён ная ве ра.

«У што я маг ла б па ве рыць,

Ка лі б не ў чы стыя ру кі свай го дзі ця ці?»

І яго ні ко лі не за чы ня юць на ключ,

Каб я мог прый с ці і сес ці по бач.

да ры юш ЖУ КОЎ СКІ

Не зак лей ма ваць 
год насці
Спра вай фаль ша ван ня да ку мен таў і вы-

ман тач ван ня не на леж най за па зы ча нас ці, 
у чым мя не аб ві на вач вае Оранж-Энер гія 
(«Не ме ла ба ба кло па ту» — «Ні ва» № 21 ад 
26 траў ня), за ня ла ся пра ку ра ту ра і па вя то вы 
за ступ нік спа жыў ца ў Гай наў цы. Гэ ты ўжо 
28 траў ня па слаў служ бо вае пісь мо ў ад рас 
Оранж Поль ска С.А. з прось бай вы свет ліць 
спра ву, а 30 траў ня след чыя гай наў скай па-
лі цыі мя не да пы та лі. Я, зра зу ме ла, прад’ я віў 
саб ра ныя да ку мен ты, так са ма па ка заў до-
ка зы фаль ша ван ня ра хун каў у ма ім кам п’ ю-
та ры. Па коль кі рас с ле да ван не па чы на ец ца, 
след чыя пра сі лі да сы лаць ім но выя да ку мен-
ты, якія ты чац ца спра вы. 25 траў ня, бу ду чы 
ў шпі та лі, я змяс ціў на фей с бу ку ад к ры тае 
пісь мо стар шы ні праў лен ня Оранж Поль ска 
С.А. у Скер ня ві цах, у якім прад’ я віў до ка зы 
мах ляр ства з бо ку Оранж-Энер гія. Гэ та ўсё 
раб лю дзе ля аба ро ны сва ёй год нас ці, го на ру 
і доб ра га іме ні як гра ма дзя ні на, шмат га до-
ва га клі ен та Оранж Поль ска С.А., так са ма 
шмат га до ва га ка рэс пан дэн та «Ні вы». Не даз-
во лю зак лей ма ваць сваю год насць!

Ула дзі мір СІ ДА РУК

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 19-20 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.
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З лар нак ска га аэ рад ро ма ў сам 
цэнтр Лар на кі пяць кі ла мет раў 
па пра мой лі ніі, а па ас фаль це 
ка ля вась мі. Да ро га ма ляў ні ча 

пра ля гае ся род ва да ё маў — з ад на го бо
ку Між зем нае мо ра, з дру го га са лё ныя 
азё ры, якіх там ча ты ры. У даў ні час, да 
ты сяч на га го да да на шай эры, быў там 
мар скі за ліў, які з хо дам ча су ад дзя ліў
ся ад мо ра. Яш чэ ка ля 1700 го да да н.э. 
быў там мар скі порт, які, у вы ні ку ад дзя
лен ня за лі ва ад мо ра, прый шоў у за ня
пад. Ра скоп кі па каз ва юць, што быў гэ та 
ба дай пер шы мар скі порт Кіп ра, які іг раў 
важ ную ро лю ў аб ме не між ста ра жыт
ны мі цы ві лі за цы я мі. Ад ным з важ ней
шых вы ра баў ста ра жыт на га Кіп ра быў 
пур пур, які зда бы ва лі з ма лю ска вых ра
ка він. Так са ма важ ная бы ла соль, якую 
з са лё ных азёр зда бы ва лі з да гі ста рыч
на га ча су да 1986 го да.

Са лё ныя азё ры Лар на кі з’яў ля юц ца 
так са ма важ ным пун к там пту шы ных 
міг ра цый. Асаб лі ва ў зі мо вы час ту ды 
пры ля та юць фла мін гі, жу раў лі, чай кі; 
мяр ку ец ца, што спы ня юц ца там дзя сят кі 
ты сяч пе ра лёт ных пту шак звыш вась
мі дзе ся ці ві даў, каб па сіл ка вац ца жы
ву чы мі ў азё рах крэ вет ка мі. У лет ні час 
азё ры вы сы ха юць...

Па вод ле ле ген ды, свя ты Ла зар, ка лі 
пры быў на Кіпр, па пра сіў у ад нае жан чы
ны ва ды, яна ад мо ві ла, тлу ма ча чы, што 
яе ві наг рад ні кі па сох лі. Та ды свя ты кі нуў 
прак лён, каб яе ві наг рад ні кі бы лі заў сё
ды су хія, а во зе ра заў сё ды са лё нае. Ву
чо ныя тлу ма чаць за со ле насць азёр пра
ні кан нем мар ской ва ды праз по ры стую 
гле бу, якая ад дзя ляе азё ры ад мо ра.

На за ход няй уск ра і не най боль ша га 
з азёр, не да лё ка аэ рад ро ма, зна хо дзіц ца 
адзін з важ ней шых гі ста рыч ных аб’ ек таў 
Лар на кі — гэ та сак раль ны ком п лекс Ха
ла Сул тан. Быў ён уз ве дзе ны на мес цы, 
дзе абар ва ла ся жыц цё Ум Ха рам. Кім 
бы ла Ум Ха рам, скла да на да ве дац ца, 
бо роз ныя кры ні цы пароз на му выз на
ча юць яе сва я цтва з Пра ро кам Ма га ме
там; маг чы ма, што бы ла яна яго мам кай, 
а маг чы ма, што цёт кай. Па вод ле ле ген
ды, Пра рок ча ста на вед ваў Ум Ха рам. 
Ад ной чы здрам нуў ся ён і абу дзіў ся са 
сме хам. Ка лі жан чы на спы та ла яго, што 
яго раз ве ся лі ла, Пра рок ад ка заў, што 
ў сне па ба чыў сваю кам па нію пла ва ю
чую па мо ры быц цам ка ра лі. Ум Ха рам 
за ха це ла так са ма па дац ца ў мар ское па
да рож жа, вель мі эк за тыч нае жы ха рам 
пу стын най Ара віі. Яна вель мі ўзра да ва
ла ся і пра сі ла Пра ро ка, каб ён па ма ліў ся 
за яе ўдзел у та кой пры го дзе. Пра рок 
па ма ліў ся і зноў зас нуў, зноў пра бу дзіў ся 
са сме хам і па ве да міў за хоп ле ную па
да рож жам жан чы ну, што вып лы ве яна 
ў пер шую чар гу...

Араб скія ўла да ры Сі рыі за сна ва лі 
ў Між зем ным мо ры мар скі флот і ў 648 
го дзе, ужо пас ля смер ці Пра ро ка, той 
флот ад п ра віў ся на Кіпр; ка ман да ваў 
фло там муж Ум Ха рам. Заб ра ла ся з ім 
і яго ная жон ка, якой та ды бы ло ўжо за 
во сем дзе сят. Не быў гэ та мір ны ві зіт, 
быў гэ та не бяс печ ны ба я вы ві зіт. І ўжо 
на су шы, по бач са лё на га во зе ра, упа ла 
яна з пе ра па ло ха на га ас ла і па мер ла; 
бы ла яна па ха ва на на мес цы сва ёй смер
ці. Ма гі ла бы ла за бы та, ад нак у XVIII 
ста год дзі адзін з му суль ман скіх аске таў 
уста на віў яе мес ца. У 1760 го дзе, у час 
ту рэц ка га па на ван ня, на гэ тым мес цы 
быў уз ве дзе ны маў за лей, а ў 1816 го дзе 
бы ла па бу да ва на мя чэць. Ха ла Сул тан 
лі чыц ца чац вёр тым па важ нас ці мес цам 
му суль ман ска га куль ту, пас ля Мек кі, Ме
ды ны і Іе ру са лі ма. Граб ні ца зна хо дзіц ца 
пад тры лі то нам; пад спа чы ва ю чым на 
двух вер ты каль ных глы бахме га лі тах 
ме тэ а ры там, які па вод ле ле ген ды пры
нес лі сю ды анё лы з Сі ная. Пас ля ўста
наў лен ня ме ма ры я ла ту рэц кія ва ен ныя 
ка раб лі, якія прап лы ва лі по бач Лар на кі, 
ад да ва лі са лют у го нар свя то га мес ца. 
Ха ла Сул тан бы ла мэ тай ма са вых му
суль ман скіх па лом ні цтваў, да 1974 го да, 
ка лі ў вы ні ку ту рэц кай ін ва зіі на Кіпр 
ад бы лі ся эт ніч ныя чыст кі па абод вух ба
ках дэ мар ка цый най лі ніі. Пас ля гэ та га 
ком п лекс стаў му зе ем. З 2004 го да, ка лі 
ста ла ляг чэй пе ра ся каць раз дзя ля чую 
Кіпр гра ні цу, ком п лекс Ха ла Сул тан зноў 

ста лі на вед ваць вер ні
кі. Двой чы ў год, у Кур
банбай рам і ў дзень 
за вяр шэн ня Ра ма да на 
ад бы ва юц ца там на
ба жэн ствы. Кіп р скія 
му суль ма не ха дай ні ча
юць за раз за тое, каб 
вяр нуць ста тус аб’ ек та 
з му зея ў сан к ту а рый...

А мне на ве даць гэ ты 
ком п лекс не ўда ло ся, 
ха ця быў ужо ка ля двух 
кі ла мет раў ад яго. Пап
ро сту за браў я з са бою 
не над та абач лі ва та кі 
абу так, які хут ка па кі нуў 
свой ад бі так на ма ёй 
ста пе і я, за між пры
стой на ха дзіць па да лё
кіх тра ту а рах, па кут лі ва 
чы кіль гаў па іх; бы вае. 
Ды і асаб лі вас цей са лё
на га во зе ра так са ма не 
па ба чыў, ха ця быў на 
яго бе ра зе. Быў са ма па
ча так мая і не бы ло там 
ні пе ра лёт ных пту шак, 
якія ўжо да та го ча су 
ўспе лі заг нез да вац ца 
ў мес цах сва іх „ар ка
дый”, як вуг ры ў Сар га
са вым мо ры. А са мо 

во зе ра, яко га ся рэд няя глы бі ня ся гае пад 
метр, не ўспе ла вы сах нуць, каб па ка заць 
свае соль ныя за ле жы.

Мя чэ цей на Кіп ры шмат, у тым лі ку 
і не каль кі ў Лар на цы. У са мім цэн т ры го
ра да, які не боль шы за на шы Су вал кі ці 
Лом жу, зна хо дзяц ца два. Мя чэць За гу ры 
бы ла ўзве дзе на ў ся рэ дзі не ХІХ ста год
дзя. За раз яна за пуш ча на, дах яе мі на
рэ та аб ва ліў ся ў мі ну лым ста год дзі; маг
чы ма, што пас ля 1974 го да. Не да лё кая 
мя чэць Ке бір з’яў ля ец ца ба дай най ста
рэй шай на Кіп ры. Бы ла яна ўзве дзе на на 
мес цы ка та ліц ка га кас цё ла св. Ка ця ры
ны з ХІ ІІ ста год дзя. Гэ та ба дай адзі ная 
мя чэць у Лар на цы, дзе ад бы ва юц ца на
ба жэн ствы. Бо ж кры ху му суль ман у го
ра дзе ёсць; мяр кую гэ та па ап ра ну тых 
паму суль ман ску жан чы нах, якіх мож на 
спат каць большменш так ча ста, як і ў Бе
ла сто ку. Ну, ёсць у Лар на цы і араб ская 
ста лоў ка, ад нак ста ла ван не там кры ху 
да ра жэй шае чым у ін шых сіл ка валь нях, 
бо ўста но ва пра па нуе на вед валь ні кам 
bel ly-dan ce — та нец жы ва та...

Кры ху да лей ад цэн т ра го ра да, паб лі зу 
рэ зі дэн цыі та маш ня га пра ва слаў на га міт
ра па лі та, зна хо дзіц ца мя чэць Туз ла. У VI 
ста год дзі бы ла там цар к ва св. Юрыя, якая 
пас ля за хо пу Кіп ра кры жа нос ца мі бы ла 
за ме не на ў кас цёл Св. Кры жа, а пас ля 
ўста наў лен ня ту рэц ка га па на ван ня бы ла 
пе ра бу да ва на ў мя чэць. Не ка то рыя да вед
ні кі згад ва юць, што ўся рэ дзі не за ха ва лі ся 
рэш т кі ві зан тый скіх фрэ сак; на жаль, па
ба чыць гэ та не маг чы ма, бо аб’ ект за раз 
за кры ты і за пуш ча ны. Вар та зга даць, што 
ту рэц кая наз ва Туз ла аба зна чае са лё нае 
ба ло та; і так тур кі спа чат ку на зы ва лі Лар
на ку. Кры жа нос цы так са ма на зы ва лі 
го рад соль ным — Sa li nas, а ста ра жыт ныя 
егіп ця не Ала сі яй — го ра дам со лі...

Не да лё ка мя чэ ці Ке бір, са ма над мо
рам, зна хо дзіц ца лар нак ская крэ пасць. 
Мяр ку ец ца, што бы ла яна збу да ва на 
ў ві зан тый скі пе ры яд. У XIV ста год дзі 
крэ пасць раз бу да ваў кіп р скі ка роль 
з кры жа нос цаў Якаў І дзе ля аба ро ны 
пе рад ге ну эн ца мі, якія, ва ло да ю чы пор
там у Фа ма гус це, ха це лі за ха піць цэ лы 
Кіпр. Тур кі, ава ло даў шы Кіп рам, так са ма 
ўзмац ні лі лар нак скую крэ пасць, ад нак 
з хо дам ча су яна прый ш ла ў за ня пад. 
Ан г лі ча не, якія за па на ва лі там у ХІХ ста
год дзі, зла дзі лі ў крэ пас ці тур му і мес ца 
па ка ран няў з шы бе ні ца мі. Ула да ры не
за леж на га Кіп ра так са ма ней кі час тры
ма лі там вяз няў. За раз у бы лой крэ пас ці 
гі ста рыч ны му зей.
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