
№ 20 (3236) Год LXIIІ          Беласток, 20 мая 2018 г.     Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

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

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

2
0

У Міколы Цудатворцаè3

Міклашыè8

ХХХVІІ Міжнародны фесты
валь «Гайнаўскія дні царкоў
най музыкі», які ад 7 да 12 мая 
ў вельмі радасны велікодны 
перыяд праходзіў у асноўным 
у СвятаТроіцкім саборы ў Гай
наўцы, адзначаўся багаццем 
рэпертуару і разнароднасцю 
хароў, якія прыехалі ў Гайнаў
ку з Польшчы, Беларусі, Украі
ны, Расіі, Латвіі, Румыніі, Кіпра 
і Казахстана. Шматлікая пуб
ліка захаплялася мастацтвам 
царкоўнай музыкі, але вельмі 
важнай была духоўная анга
жаванасць харыстаў падчас 
спеву.

Фестываль арганізаваўся з бласла
венства мітрапаліта варшаўскага і ўсяе 
Польшчы Савы і пад ганаровым патрана
там прэзідэнта РП Анджэя Дуды. Каля 
30 хароў удала запрэзентаваліся з бага
тым рэпертуарам у гайнаўскім саборы. 
Частка фестывальных выканаўцаў вы
ступіла з канцэртамі царкоўных твораў 
і свецкіх песень у іншых мясцовасцях. 
Прыхадскія харысты падчас багаслуж
баў выконваюць царкоўныя песнапенні 
як малітвы і так стараліся займальна 
заспяваць у час фестывалю. Свецкія 
хары запрэзентавалі царкоўную музы
ку на вельмі высокім мастацкім узроўні 
і захапілі разнароднасцю рэпертуару на 
розных мовах. Пасля малітваў, якія ўзна
чаліў мітрапаліт Сава, 7 мая адбылося ад
крыццё фестывалю. Мітрапаліт звярнуў 
увагу на духоўнасць царкоўнай музыкі 
і яе значэнне як малітвы, адзначыў анга
жаванасць арганізатараў Міжнароднага 
фестывалю «Гайнаўскія дні царкоўнай 
музыкі» у карысць Праваслаўнай царквы 
і грамадства.

— Кожны спеў, а асабліва царкоўны, 
служыць замацаванню дабра і еднасці 
сярод людзей. Царкоўны спеў гэта наша 
духоўная культура, — сказаў мітрапаліт 
Сава і звярнуў увагу, што сёлетні выпуск 
фестывалю супадае з сотай гадавінай 
незалежнасці Польшчы, пасля чаго 
ў дваццатых гадах мінулага стагоддзя 
Праваслаўная царква на тэрыторыі Рэчы 
Паспалітай атрымала аўтакефалію. Міт
рапаліт заявіў, што гайнаўскі фестываль 
стварае атмасферу роздумаў, перажы
ванняў і ўзаемнай пашаны.

Дырэктар фестывалю мітрафорны 
протаіерэй Міхаіл Негярэвіч прывітаў 
сабраных, якія запоўнілі СвятаТроіцкі 
сабор, падзякаваў прэзідэнту РП за гана
ровы патранат над фестывалем і шматлі
кім спонсарам за дапамогу ў арганізацыі 
ХХХVІІ Міжнароднага фестывалю «Гай
наўскія дні царкоўнай музыкі», паколькі 
Міністэрства культуры і нацыянальнай 
спадчыны не прызначыла фінансавай 
дапамогі на сёлетні фестываль. Разам 
з мітрапалітам Савам на інаўгурацыю 
фестывалю прыбылі архіепіскап люблін
скі і холмскі Авель, архіепіскап бельскі 
Грыгорый, епіскап гайнаўскі Павел, пра
васлаўныя і каталіцкія святары, пасол 
Рэспублікі Беларусь у РП Аляксандр 
Авяр’янаў, падляшскі ваявода Багдан 
Пашкоўскі, маршалак Падляшскага ва
яводства Ежы Ляшчынскі і многа іншых 
гасцей. Фестываль адкрыў бургамістр 
Гайнаўкі Ежы Сірак, які заявіў, што Між
народны фестываль «Гайнаўскія дні 
царкоўнай музыкі» гэта вельмі важная ду
ховая і культурная падзея для жыхароў 

Гайнаўкі і прыезджых удзельнікаў свята 
царкоўнай музыкі. У час інаўгурацыйнага 
дня фестывалю галоўны рэдактар што
месячніка «Przegląd Prawosławny» Яўген 
Чыквін і старшыня капітула ўзнагароды 
імя князя Канстанціна Астрожскага Анна 
Радзюкевіч уручылі ўзнагароды, якія сё
лета атрымалі ЛюблінскаХолмская епар
хія (была перададзена архіепіскапу Аве
лю), айцец Джон Брэк і Кшыштаф Тур. 
Залаты ордэн святых Салунскіх братоў 
атрымаў стараста Гайнаўскага павета 
Міраслаў Раманюк. Ордэн ад некалькіх 
гадоў прызначае Праваслаўнае брацтва 
свсв. Кірылы і Мяфодзія. Старшыня бра
цтва Васіль Піўнік адзначыў, што стара
ста Міраслаў Раманюк узнагароджваец
ца за падтрымку дзейнасці КірылаМяфо
дзіеўскага брацтва і за працу ў карысць 
грамадства. Падчас інаўгурацыйнага 
канцэрта публіку захапіў пазамінулагодні 
пераможца фестывалю Акадэмічны хор 

студэнтаў Харкаўскай дзяржаўнай акадэ
міі культуры з Украіны, якім дырыжыра
ваў Вячаслаў Бойка.

Асаблівым хорам, які прыехаў з Азіі, 
выдатна паказаў майстэрства выконван
ня царкоўнай музыкі, яе духоўнасць і ат
рымаў узнагароду Гранпры фестывалю, 
быў хор мітрапаліцкай акругі Расійскай 
праваслаўнай царквы ў Рэспубліцы 
Казахстан з АлмаАты. Хор прыехаў 
з вялікай краіны, дзе праваслаўныя 
ў меншасці, але запрэзентаваў вельмі 
высокі мастацкі ўзровень выконвання 
царкоўных твораў і гэта вялікая заслуга 
дырыжора Алега Аўчыннікава, які вы
датна падрыхтаваў сваіх харыстаў да 
фестывалю. Сказаў ён, што частку хору 
састаўляюць мусульмане, якія стараюц
ца перадаць царкоўную музыку з вялікай 
эмацыйнай ангажаванасцю і любоўю. 
Хары, у якіх выступалі дзеткі і моладзь, 
сёлета саставілі вялікую колькасць кон

курсных удзельнікаў фестывалю. Запрэ
зентаваліся яны на высокім мастацкім 
узроўні і сваімі выступамі захапілі публіку 
ў саборы. У першы дзень конкурсных 
слуханняў займальна спявалі вучні дзі
цячага хору СвятаТроіцкага сабора 
ў Гайнаўцы (атрымаў вылучэнне і заспя
ваў падчас галаканцэрта). Паспяхова 
кіруе ім Юстына Марчук, якая патрапіла 
зацікавіць харавым спевам звыш сарака 
дзяўчат і хлопцаў, што спяваюць побач 
маладзёжнага хору падчас ранніх ня
дзельных літургій у гайнаўскім саборы. 
Публіку зацікавіў таксама дзіцячы хор 
«Шышкін лес» Прыхода Нараджэння 
св. Іаана Хрысціцеля ў Гайнаўцы, з якім 
паспяхова займаецца Паўліна Скепка. 
Радасна і стройна заспяваў дзявочы хор 
Прачысценскай царквы ў БельскуПад
ляшскім, якім дырыжыруе Анна Фіта (ат
рымаў вылучэнне). Майстэрства ў галіне 
выконвання царкоўнай музыкі паказаў 
хор «Фэст» з Мінска (Беларусь), у якім 
займальна выступілі дзеткі пад кіраўні
цтвам Элеаноры Старажук, захапілі пуб
ліку і журы фестывалю ды занялі другое 
месца ў сваёй катэгорыі. Цікава запрэ
зентаваўся таксама хор «Журавінка» 
з Мінска (дырыжор Людміла Куцэлай), 
які дзейнічае ў адной са школ сталіцы 
Беларусі. На высокім мастацкім узроўні 
ў катэгорыі дзіцячамаладзёжных хароў 
запрэзентаваліся выканаўцы з Украіны 
— хор «Аксіёс» з Крывога Рога (заняў 
першае месца) і Харкаўскі юнацкі хор 
(другое месца) ды хор «Лампада» з Кур
ска ў Расіі (трэцяе месца). Займальны 
спеў і культурную адметнасць Румыніі 
паказаў маладзёжны хор «Vivat Musica» 
з Сучавы (атрымаў вылучэнне).

У катэгорыі прыхадскіх гарадскіх ха
роў выдатна і ў малітоўным настроі цар
коўныя творы запрэзентаваў кафедраль
ны хор СвятаТроіцкага сабора ў Гай
наўцы, якім кіруе іерэй Павел Коршак, 
і заняў трэцяе месца. Апярэдзіў яго толь
кі хор Парафіі Агія Сафія ў Беластоку, 

Хары захапілі 
мастацкім выкананнем

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

працягF5

n Гран-пры фестывалю атрымаў хор мітрапаліцкай акругі Расійскай праваслаўнай царквы ў Рэспубліцы Казахстан з Алма-Аты

n Хор Акадэмічнага ансамбля песні і танца Узброеных сіл Рэспублікі Беларусь з Мінска заняў першае месца
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Сваімі вачыма

Вынік Звера

Рай 
на зямлі

Ля нулявога
кіламетра

Лю дзі ма юць роз ныя фо біі. Ад ной з іх 
з’яў ля ец ца не пе ра а доль ны страх пе рад ліч
бай 13. Паву чо на му на зы ва ец ца гэ та тры
ска і дэ ка фо бі яй. Трэ ба прыз наць, што гэ та 
няз г раб нае сло ва. Але ёсць яш чэ боль шыя 
кры ву лі — як па ка за на ні жэй. Што ты чыц ца 
лі ку тры нац цаць, не вя до ма, чым ён стра
шыць. Ня ма, ад нак, ні я кіх сум не ваў, што не 
дае спа кою. Я прыз наю, што я сам вель мі 
ба ю ся яго, але на са мой спра ве я не ма гу 
знай с ці ра цы я наль ную пры чы ну, каб трэс ці 
пе рад ім яга дзі ца мі. На жаль, я дры жу. Каб 
яш чэ Адольф Гіт лер на ра дзіў ся тры нац ца
та га, ці Ста лін. Гэ та бы лі б ней кія до ка зы 
няш час нас ці тры нац цат кі. У мі ну лым мая 
сям’я па цяр пе ла ад ад на го і дру го га. Але ку
ды там! Тры нац ца та га не на ра дзіў ся на ват 
Аляк сандр Лу ка шэн ка. Ужо пра Ярас ла ва 
Ка чын ска га не згад ваю. У леп шым вы пад
ку, яны ма юць з лі кам 13 толь кі тое агуль
нае, што для сва іх су ай чын ні каў яны больш 
чым няш час це. Пры нам сі, я ду маю, што 
яны та кі мі ёсць. Ін шая спра ва, што вык лі ка
ная гэ ты мі дву ма ча ла ве ка мі ў гра мад ствах 
Бе ла ру сі і Поль ш чы мер ка ван не пра іх няш
час насць або і фа таль насць бліз кае акуль
тыз му, з’яў ля ец ца край нім. Для не ка то рых 
гэ та вы ра та валь ні кі на цыі, для ін шых амаль 
апа ка ліп тыч ныя Зве ры. Асаб лі вае, што 
апош нія зна хо дзяц ца ў жа лас най мен шас
ці. Хай бы боль шасць з іх не пе ра ка на ла ся 
за над та поз на, што па між вы ра та валь ні ка мі 
на цыі і Зве ра мі пра хо дзіць тон кая, суб тыль
на тон кая мя жа. Ну, ка лі я не па мы ля ю ся.

Пра лік 13 я спра ба ваў з усіх сіл, каб 
не ду маць. Лепш бы ло мне без яго. Больш 
ра дас на. Упэў не на. Я амаль за быў ся пра 
яго. Але ж ён даг наў мя не. І гэ та ад бы ло ся 
ў хо дзе чы тан ня кні гі пра май го «ко ні ка», 
г.зн. ар хі тэк ту ру ся рэд ня веч ных са бо раў. 
Чы таў у ёй, што ней кі май стар Эраз мус, 
ка лі раз бу ры ла ся сця на са бо ра, якую 
ста ран на клаў на пра ця гу 12 га доў, 11 ме
ся цаў і трох тыд няў, зза ад чаю па ве сіў ся 
ў ру і нах на пень ка вай вя роў цы. Толь кі што 
на гэ тай вя роў цы бы лі за вя за ны... 13 вуз
лоў. Гэ та ней кае прад вес це! — уск лік нуў 
я. Ці гэ та рэ цы дыў тры ска і дэ ка фо біі? Для 
ўся го я пра вёў не вя лі кае дас ле да ван не. 
І вось што ат ры ма ла ся. У ся рэд ня веч чы 
шнур з тры нац ца ці вуз лоў, зва ных так са ма 
вя роў кай дру і даў, быў ад ным з ас ноў ных 
ін ст ру мен таў ка фед раль ных бу даў ні коў. Як 
кель ня або цыр куль. Знач на ра ней яго «вы
най ш лі» ста ра жыт ныя ва ві ло ня не, вы ка ры
стоў ва ю чы яго ў якас ці про ста га струн на га 

ін ст ру мен та, 
на пры клад, 
у бу даў ні цтве 
вя лі кіх бу дын
каў. Про стым 
шнур ком 
мож на вы зна чыць трох кут нік, ка лі адзін кут 
з’яў ля ец ца пра мым вуг лом. Хо піць шнур па
дзя ліць на два нац цаць сек цый, паз на ча ных 
тры нац цац цю вуз ла мі, каб ства рыць сла ву
ты трох кут нік. Са мы вя до мы з пра пор цы яй 
ба коў 3:4:5! І на дзей на, так як кут па між ба
ка вы мі па вер х ня мі трох ці ча ты рох адзі нак 
мае ды я га наль з 5 адзін ка мі і па ві нен быць 
про стым. Ці да да лі вы 3,4 і 5? І як не ба яц ца 
тры нац ца цат кі. На са мой спра ве, фо бія 
„13” з бя рэц ца з ні чо га. Ка лі ла ска, толь кі 
не пы тай це ся, з ча го. Я не ве даю. Я ве даю, 
ад нак, што тры ска і дэ ка фо бія з’яў ля ец ца 
ад ным з са мых вы род лі вых слоў, якія я ве
даю. Але, але... па край няй ме ры, ад но з іх 
больш пак рыў ле нае. Гек са ка сы я і гек са кон
та гек са фо бія — страх пе рад лі кам 666. 
Лік 666 з’яў ля ец ца акуль т ным зна чэн нем, 
та му што да дзе на як лік Зве ра ў Ад к рыц ці 
свя то га Яна: «І ніх то не мо жа ні ку піць, ні 
пра даць, ка лі не мае зна ку, іме ні зве ра або 
ліч бы іме ні яго на га. Тут ёсць муд расць. Хто 
мае ро зум, ня хай пад лі чыць ліч бу зве ра, бо 
гэ та ліч ба ча ла ве ка. А ліч ба яго шэс ць сот 
шэс ць дзя сят шэсць» (Ап 13,1718).

Для яс нас ці, мяр ку ец ца, што лік 666 
ста віц ца да ну ме ра ла гіч най сі стэ мы, зва
най іў рыц кай ге мат ры яй, у якой лі та рам 
ал фа ві ту ад па вя да юць лі кі. Ну ме ра ло гія 
ў габ рэй скай тра ды цыі гэ та ма ста цтва. 
Гэ та сап раў д ныя эза тэ рыч ныя ве ды, але 
поў ныя. Тым не менш, лі та ры раз меш ча ны 
пароз на му ў габ рэй скім ал фа ві це, а ін шым 
чы нам у бе ла ру скай ці поль скай мо ве. 
Пра фе сар Ян Сцю арт, вы дат ны ма тэ ма тык 
і па пу ля ры за тар ма тэ ма тыч ных тон кас цей, 
на ват ка жа, што «на са мой спра ве мож на 
выб раць лю бую не на віс ную по стаць, а пас
ля па кам бі на ваць з ну ма ра цы яй, а пры не
аб ход нас ці так са ма з лю бым проз віш чам, 
каб усё па ды хо дзі ла». Я па спра ба ваў так 
ра біць, і кож ны раз бы ло тое, што ме ла 
быць. Аляк сандр Лу ка шэн ка стаў ну ма ра
ла гіч най Бе сты яй. Гэ так жа як і Ярас лаў 
Ка чын скі. Са мае смеш нае, што на ват маё 
ўлас нае проз віш ча, ка лі я ўжыў ваў стро га 
пра ві лы споль ш ча най ге мат рыі, дало той 
жа жах лі вы вы нік. Вы нік Зве ра. Толь кі што 
без ад ной лі тар кі.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Май скавес на вое ша лен ства ў поў
ным раз га ры. Пры ро да і зям ля сва ім 
ры ту аль ным кру газ ва ро там про ста да 
ней кай ша лё нас ці пры во дзіць і род ча ла
ве чы. Асаб лі ва яго ную пат рэ бу кор пац ца 
ў зям лі з ага род ні най, са да ві ной і квет ка
мі. За раз ап ра ча ўсіх псі хіч нааз да раў
ляль ных ас пек таў гэ та га за нят ку ў на
шым жыц ці мае ён і яш чэ, зда ец ца, адзін 
глы бей шы кан тэкст. Гэ та пад с вя до мыя 
по шу кі і вяр тан не да біб лей ска га стра
ча на га раю ў яго пры род ным выг ля дзе. 
Нез дар ма, ка лі ба чым не ве ра год на пры
го жыя ага ро ды, са ды ці лю бі мыя кра я ві
ды на шай Баць каў ш чы ны, або цу доў нас
ці ў ін шых кут ках све ту, на шы вус ны ў за
хап лен ні вы маў ля юць ад но па раў нан не: 
про ста як у раі! На ша мес цаз на хо джан
не і жыц цё ў рас лін нажы вёль най пра
сто ры дае та кое, а не ін шае ад чу ван не 
вяр шы ні эстэ тыч най ураж лі вас ці. За тым, 
ві даць, не вы пад ко ва ўсплы вае ў ду шы 

так са ма пес ня гур ту «Трой ца» са зна мя
наль ны мі сло ва мі «... а ў раі, раі». Паг ля
дзеў шы так са ма ві дэ ак ліп да гэ тай пес ні 
з яго ар на мен ты кай, ад ра зу пе рад ва чы
ма пра соў ва юц ца мне про ста воб ра зы 
жыц ця і ра ска зы з пад ляш скапа ле ска га 
кос ма су. А ў сэр цы і дум ках на заў сё ды 
рай скай за ста ец ца кар ці на род най ха ты 
на фо не зя лё ных лу гоў, дрэў і асы па на га 
квет ка мі ма мі на га ага ро да.

У ма ёй па мя ці з дзя цін ства за ста лі
ся так са ма ўспа мі ны пра той рай скі 
свет, які спаг ля даў на мя не з га зе так 
і ча со пі саў, пры ве зе ных у на шу вё ску 
бап ты ста мі з Ду бічЦар коў ных у па чат ку 
ся мі дзя ся тых га доў мі ну ла га ста год дзя. 
Усё ра бі ла ся ад к ры та і без бо я зі, ві даць 
эпо ха Эд вар да Ге рэ ка пас ля сяр мяж
наан ты рэ лі гій на га Ула дзіс ла ва Га мул кі 
кры ху аб ляг чы ла ды хан не ма ла лі кім, рэ
лі гій ным су поль нас цям пра тэ стан ц ка га 
ўхі лу. А мо жа та кім чы нам ула ды ха це лі 
па спры яць пас лаб лен ню ка та ліц капра ва

слаў на га све ту Бе ла сточ чы ны? Не ве даю 
гэ та га, але ду маю, што на шы гі сто ры кі 
між кан фе сій нае жыц цё бе ла ру саў Пад
ляш ша ў пас ля ва ен най Поль ш чы так са ма 
раск ры юць шы рэй ша му кру гу чы та чоў. 
Як на праг ма тыч ных мі сі я не раў і лю дзей 
свя до мых сва ёй ус ход няй цы ві лі за цыі 
і ў боль шас ці бе ла ру скас ці вы па да ла, 
усе та дыш нія вы дан ні бы лі пі са ны кі ры лі
цай на ру скай мо ве. Не тое, што за раз, 
ка лі вы дан ні ўсіх хрыс ці ян скіх плы няў тут 
у нас, на Пад ляш шы, амаль у ста ад сот
ках з’яў ля юц ца толь кі на поль скай мо ве. 
Не най леп шы гэ та знак Бо жы для на шай 
бу ду чы ні. Але та ды ніх то не ду маў і не 
ўяў ляў, што ка нец «ру ска га све ту» не за 
га ра мі і не за ля са мі і ў не вя до май ча сап
ра сто ры. За тым на ла вач ках пе рад ха та мі 
вя лі ся раз мо вы пра гнеў і ла ску Бо жую, 
ад куп лен не гра хоў і ча ла ве чае збаў лен
не. Ніх то на ні ко га не па ды маў го ла су і не 
пра га няў з па над вор ка ці ха ты, а ўза е ма
аб мен по гля да мі і на ві на мі з ін шых вё сак 

быў пры ем на пра ве дзе ным ня дзель ным 
пас ля а бе дзен ным ча сам для ўсіх су бя
сед ні каў. Ніх то ні ко га та кі мі раз мо ва мі не 
па вяр нуў у сваю, адзі ную, спра вяд лі вую 
ве ру, за тое па шы раў ін фар ма цый ную 
гмін ную пра сто ру і ўзба га чаў ар хіў вус
най, на род най гі сто рыі мяс цо вай су поль
нас ці. Ад нак заў сё ды пас ля та кіх су стрэч 
дзе ля фар маль най тра ды цыі за ста ва ла ся 
бап тыс ц кая, ка ля ро вая, рэ лі гій ная лі та
ра ту ра, якую я гар таў по тым па не каль кі 
ра зоў дзе ля цу доў ных там ілюст ра цый. 
Ім па зан т нае ўра жан не, вя до ма, бра ла ся 
і ад туль, што та дыш нія чор набе лыя га зе
ты і кніж кі бы лі да мі нан тай у на шых ру ках. 
І што ці ка вае, то ме на ві та зкза тыч ныя жы
вё лы, дрэ вы, рас лі ны, фрук ты спаг ля да лі 
на мя не з ка ля ро вых ста ро нак. Не бы ло 
там ві даць буль бы, аў са, жы та. Ка ро вы, 
свін ні і ко ні не ўсмі ха лі ся да нас.

Та ды вось ці ка ва, як вы гля дае, на
пры клад, уяў лен не раю ся род ка рэн ных 
хрыс ці ян скіх жы ха роў Аф ры кі? Ці сла ны, 
жы ра фы, ільвы і авечкі спаз на юць дабро 
ў гар ма ніч най шчас лі вас ці з ча ла ве кам 
пад сі нім не бам, ся род траў, дрэў і ва да
ё маў. Для со неч най спё кі, пу стын най га
ра чы ні і га лод ных лю дзей з упэў не нас цю 
ня ма мес ца ў зям ной, рай скай фа тамар
га не. А мо жа та ды ў та кім вы пад ку тым 
рай скім, аф ры кан скім уяў лен нем бу дзе 
на ша Бе ла веж ская пуш ча з усі мі ча тыр
ма по ра мі го да, зуб ра мі, дзі ка мі, ду ба мі, 
сос на мі і без ліч чу гры боў?

vЯў ген ВА ПА

Ня ма ў Га род ні ані я ка га пом ні ка Ле ні ну. 
І ў Бе ла ру сі ня ма ані вод на га. І што са мае 
га лоў нае, ні ко лі і не бы ло. Ну я пас ля 
раст лу ма чу сваю дум ку на конт гэ та га, на 
пер шы по гляд дзі ва ка ва та га сцвяр джэн ня. 
А за раз кры ху па сля дах апош ніх па дзей 
на конт збо ру под пі саў за знос, ці пе ра
нос, ці зме ну мес ца пар коў кі брон за вай 
вы я вы Ула дзі мі ра Ільі ча. Як гэ та не на за ві, 
а сут насць ад на — ідзе збор под пі саў, каб 
прыб раць ма ну мент ва жа ка каст рыч ніц ка
га пе ра ва ро ту з цэн т раль най плош чы ста
ра даў ня га го ра да над Нё ма нам.

— О! Вы з Га род ні, — пры хо дзіц ца да
во лі ча ста чуць за хап ляль ны вок ліч, ка лі 
нез на ё мыя лю дзі да вед ва юц ца, што ты 
з гэ та га слаў на га і ста ра даў ня га го ра да. 
— Гэ та ж Га род ня! Там у вас гі сто рыя на 
кож ным кро ку ахут вае сва ім ста ра даў нім 
по ды хам і даў ні на рас па вя дае са ма пра 
ся бе!

Вось та кое ўра жан не ма юць ін ша га
род нія пра Га род ню. І не толь кі бе ла ру сы. 
І пап раў дзе га во ра чы, лю дзі шчы ра ве
раць у тое, што ёсць так, як па він на быць. 
Ну а як жа інакш! Ну му сіць жа і на на шай 
шмат па кут най зям лі хоць дзене будзь, 
хоць у ад ным асоб на ўзя тым го ра дзе быць 
так, як быць па він на. Толь кі ці ёсць яно 
так? Вось пы тан не!

Ка лі пра гі сто рыю, то на пэў на яна ёсць. 
Ба га тая гі сто рыя. Гі сто рыя мі льяр дэр, 
ска заў бы хтось на сён няш ні лад. І не па
мы ліў ся б. Бо гі сто рыя Га род ні знач на ба
га цей шая за ця пе раш ні бю джэт не толь кі 
аб лас но га цэн т ра, але мо жа і ўсёй кра і ны, 
а мо жа і не ад ной. Ну гэ та так, ві зу аль ны 
пры клад для воб раз нас ці ўспры ман ня 
гі ста рыч на га ба гац ця. І пра куль тур ную 
спад чы ну мож на на пі саць не менш ма ляў
ні чы сю жэт. І пра ве ліч ную ба я вую сла ву 
так са ма. Ча го толь кі вар ты ўспа мін пра 
слаў ныя дні БНР у Га род ні. Сто год ня даў
на свят ка ва лі. А ка ра лі, ры ца ры, ма ста кі, 
па э ты, пісь мен ні кі, му зы кі і ін шы, мо жа 
менш вя до мы, але не менш важ ны люд, 
дзя ку ю чы яко му го рад і на быў пры ваб ную 
рэ пу та цыю.

Ды вось у ма ну мен таль най ар хі тэк ту ры 
ўсё гэ тае ба гац це ча мусь ці не на пер шым 

мес цы. І яс на ча му! Бо пер шае мес ца за ня
тае. З яко га кут ка го ра да не пой дзеш у ста
ра даў ні цэнтр, як ра на ці поз на ўпрэш ся 
ў брон за вую по стаць, якая тое пер шае 
мес ца і зай мае. Аку рат ля гар вы кан ка ма, 
аб л вы кан ка ма і ну ля во га кі ла мет ра. З гэ та
га ну ля во га яна даў но не мо жа зру шыц ца, 
і не дае зру шыц ца ні ко му і ні чо му. Та му 
што гэ та не пом нік! Гэ та сім вал!

Про ста пом нік, на ват ка лі і не да мес ца 
па стаў ле ны, не змог бы пе раш ко дзіць ру
хац ца ні ідэ ям, ні эка но мі цы, ні куль ту ры, ні 
кра і не ў па трэб ным кі рун ку. Сім вал мо жа, 
бо све там кі ру юць ме на ві та сім ва лы. І той, 
хто іх на ста віў на бе ла ру скай зям лі гэ та доб
ра ве даў. Та му і ка жу, не пом ні кі гэ та. Ня ма 
ў нас та кіх пом ні каў. А сім ва лаў хоць са лі.

Вось ён ста іць, даг ле джа ны, пры ўла дзе 
і ахо ве, ве ліч ны сім вал чу жой ідэ а ло гіі. Сме
ла гля дзіць ён на го рад, у якім ні ко лі не быў 
і пом с ціць кож на му за лю басць да свай го, 
за ця гу да сва бо ды, за валь на дум ства, за 
сме ласць, за не жа дан не быць ско там...

Ужо не ад ной чы я пі саў пра гэ та. Дык 
ча го паў та рац ца? Мож на ж на пі са нае 
ра ней пра па на ваць. Дык ча му ж ця пер 
зноў не выт ры маў? Та му, што це шу ся. 
Вось не ка лі, пас ля па доб на га ар ты ку ла да 
мя не і Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча, з якім мы 
ка лісь ці рас па ча лі чар го вую кам па нію за 
знос гэ та га ма ну мен та, па дыш лі ма ла дыя 
га ра дзен цы, каб узяць ін тэр в’ю як мы гэ та 
ра бі лі. Нам крыў д на ста ла. А Хіль ма но віч 
на ват не выт ры маў.

— А што, мы да маг лі ся ўжо свай го, што 
ўспа мі ны пі саць бу дзем?! — на е хаў ён на 
іх. — Па куль ня ма чым хва ліц ца. А ра біць 
ёсць што. Вунь, асад кі ма е це, ну то ідзі це 
да лю дзей і ха ця б збі рай це под пі сы, па
куль апош ні га ра дзе нец не пад пі шац ца.

Тыя пай ш лі, але не збі раць. Та му та ды 
бы ло нам сум на. А вось за раз з’я ві лі ся 
ін шыя, якія мо жа і не ве да юць, што нех та 
і да іх зма гаў ся з гэ тым сім ва лам, за тое 
ве да юць, што з тым сім ва лам ра біць. 
І та му ён, гэ ты сім вал, ужо зру шыў ся з ну
ля во га кі ла мет ра. Як мі ні мум у ду хоў ным 
вы мя рэн ні. Астат няе прык ла дзец ца. Бо як 
сцвяр джае ста рая бе ла ру ская пры маў ка 
— па ча так, гэ та па ло ва спра вы.

Ну а які сім вал па ста віць у цэн т ры го ра
да, каб і ўсё астат няе зру шыць з ну ля во га 
кі ла мет ра, вы бар вя лі кі. А мо жа про ста па
ста вім не сім вал, а пом нік. На рэш це пом нік.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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Со неч нае Ба ры. Паў та ра мі льён ны 
цэнтр, пад пат ра на там свя ці це ля 
Мі ко лы Цу дат вор ца.

Са мы прэ стыж ны порт паў д нё вай Іта ліі. 
Го рад з гра да цы яй кан т ра стаў — як 
агонь і ва да.

З бя се да мі і гуль ня мі да бе ла га ран ня 
і за ся ро джа ны мі па лом ні ка мі ў ча кан ні 
цу даў...

Даў но ўжо мяне сю ды цяг ну ла...

Два га ды та му, ка лі гас ця ва ла я на поў
на чы Іта ліі, мая ма ра част ко ва прыб лі зі
ла ся. І ад на ча со ва на да ро зе вы рас ка
мень. Ехаць ту ды да ро гай, на аў то бу се, 
гэ та ша лё ная дум ка. Усе ад маў ля лі. На 
гэ та трэ ба два дні і шмат зда роўя. Най
лепш ад п ра віц ца на са ма лё це... і праз 
аф ры кан скі Ал жыр. Так тан ней. Са праў
ды, кошт па лё таў па між іта льян скі мі га
ра да мі ў не каль кі ра зоў пе ра вы шаў ца ну 
май го бі ле та з Поль ш чы ў Іта лію.

За раз усё ад мя ні ла ся ў леп шы бок. З па
чат кам но ва га го да ад к ры лі рэйс з Вроц
ла ва ў Ба ры так зва ныя тан ныя аві я лі ніі. 
Ка лі пак ла па ціц ца трыча ты ры ме ся цы 
ра ней, дык бі лет у два ба кі мож на на
быць ужо за 58 еў ра. Пра зя ваць та кі 
шанс — про ста грэх!

А ка лі да даць, што сам па лёт тры вае 1 
га дзі ну 45 хві лін, усё ста но віц ца яш чэ 
больш да ступ ным і звы чай ным. Вя до ма, 
апош няя ро скаш на ле жыць жы ха рам 
Вроц ла ва. З Бе ла сто ка трэ ба цяг нуц ца 
ту ды па чы гун цы аж но во семдзе вяць 
га дзін...

Але ж..! Па лёт у го рад Мі ко лы Цу дат вор
ца па тра ба ваў ней кай ах вя ры.

І яны, са праў ды, вы ра ста лі па да ро зе, да 
та го ў шчы рым і чу жым по лі.

* * *
На аэ рад ро ме імя Ка ра ля Вай ты лы 
пры ві та ла нас аф ры кан скае над вор’е 
і ша рэн гі паль маў. Аў то бус, які меў да
вез ці ў цэнтр Ба ры, спаз няў ся на со рак 
хві лін...

— Wło si на ўсё ма юць час, — за я віў нех
та на пры пын ку. — Яны не спя ша юц ца...

Ся род па са жы раў з Поль ш чы пе ра ва жа
лі сту дэн ты і мо ладзь, так са ма з Чэ хіі, Ня
меч чы ны і Літ вы. У рэш це рэшт аў то бус 
№ 16 пры ва лок ся. Ён не па спеў яш чэ 
спы ніц ца, а ўжо быў пе ра поў не ны па бе
ра гі, як боч ка з се ляд ца мі. Па коль кі ша
фёр не сха цеў пра да ваць бі ле таў, амаль 
усе па са жы ры, наў ю ча ныя ба га жа мі, 
у тым лі ку ні жэй пад пі са ная, да бі ра лі ся 
«зай цам». Але пра гэ та трэ ба маў чаць! 
У Іта ліі не над та кла по цяц ца пра квіт кі 
— ез дзіць на пуб ліч ным тран с пар це 
«зай цам» за пі са на там у іх стыль жыц ця. 
Ды і кан т ра лё ры з’яў ля юц ца тут ад вя лі
ка га свя та, а штраф у тры ра зы мен шы 
чым у бед ным Бе ла сто ку. Ча сам ха пае 
ап раў дан не, ка ла рыт ны пад ман, каб той 
кан т ра лёр мах нуў ру кою. Гэ та ў пэў ным 
сэн се кам пен суе сла ву тыя спаз нен ні і яз
ду паза афі цый най рас пі скай...

Сі стэ ма спра цоў вае ад нак на прын цы пах 
змо вы маў чан ня: ад ны дру гіх ра зу ме юць 
і ўтры моў ва юць спа кой, па ша ну...

Па са жы ры з Поль ш чы ад нак хут ка вы бі лі 
ша фё ра з доб ра га спа кою. І ён гэ та га не 
да ра ваў! Спы ніў ся ся род шчы ра га по ля, 
ад крыў дзве ры і за га даў... Пайшлі вон!

Апы нуц ца на прад мес ці чу жо га го ра да, 
у чу жой кра і не, ся род ру ін і ла ба дзен
ня — пры го да ро дам як з філь ма жа ху. 
Асаб лі ва для тых, хто з дры жа чым сэр
цам да бі раў ся ўпер шы ню ў мі фіч ны го
рад ма раў і цу даў. На шчас це дзядзь ка 
хут ка аха ло нуў і ру шыў наз на ча ным мар
ш ру там...

А што так моц на знер ва ва ла спа кой на га 
іта льян ца? Вось, на шы па са жы ры, што 
пры ля це лі на ад ным са ма лё це з Вроц

ла ва, на ўсё гор ла аб вяш ча лі, што ў іх 
ня ма бі ле таў, здзе ка ва лі ся з іта льян скай 
мо вы, вы маў ля ю чы на ўся кія спо са бы 
сло ва «кэ ко за» і пад стаў ля лі апош ніх 
у са ло не:

— Ніх то ў гэ тым аў то бу се не мае бі ле таў! 
— гар ла па ні лі яны паполь ску. — Аш т ра
фуй це нас, ка лі ла ска...

Зварот «кэ ко за» па нашаму — што гэта 
такое? 

* * *
Ба ры — адзін з са мых ча роў ных і нат х
няль ных га ра доў Іта ліі. Але ка лі едзеш 
ту ды абя рэж жа мі, пе ра поў не ным аў то бу
сам з дзі кай кам па ні яй, у га ла ву ле зуць 
ін шыя дум кі. На ват та кія, якія ад зай з д
рас ці вы ка заў мі ністр куль ту ры Тур цыі. 
Ня даў на ён па жа даў вяр нуць свя ты ні Мі
ко лы Цу дат вор ца ў му зей у ту рэц кім Дэм
рэ — так сён ня за вец ца Мі ра — го рад 
свя то га, якія апы нуў ся ў ме жах Тур цыі. 
Як вя до ма, свя ты Мі ка лай на ра дзіў ся на 
зло ме ІІІ і ІV ста год дзяў, у ста ра жыт най 
пра він цыі Лі кія ў Рым скай ім пе рыі. Нап
ры кан цы ХІ ста год дзя з той жа Мі ры, 
якая апы ну ла ся пад па на ван нем му суль
ман, астан кі свя то га пе ра вез лі ка раб лём 
ма ра кі. Гэ тую па дзею «аз даб ля юць» 
ту рэц кія ле ген ды са скан даль ным прыс
ма кам. Па вод ле іх мош чы Мі ка лая Цу дат
вор ца бы лі за хоп ле ны тай ком і пе ра ве зе
ны пі ра та мі ў ат мас фе ры скан да лу. Па 
гэ тай пры чы не ту рэц кі мі ністр куль ту ры 

абаз ваў су час нае Ба ры го ра дам кар са
раў! Ста рая крыў да ўсё тут бы ла све жай 
і толь кі пад бі ва ла важ насць свя то га.

Ста ра жыт ны порт, ка лі апы ну лі ся ў ім 
мош чы Мі ко лы Цу дат вор ца, рас ц віў 
на ўсю пра він цыю. Па сён няш ні дзень 
у Ба ры цяг нуць па лом ні кі з уся го све ту 
і ў пер шую чар гу з Ра сіі. Гэ ты па лом ніц кі 
шлях аб г рун та ва ны ста год дзя мі. З Ра сіі 
да сы ла лі ў го рад лю бі ма га свя то га най
больш шчод рыя да ры. Ёсць так са ма бе
ла ру скі след. У той жа ка фед ры св. Мі ка
лая спа чы ва юць астан кі ка ра ле вы Бо ны, 
якая за кон чы ла тут свой жыц цё вы шлях.

А тут та кая зня ва га — пі рац кі го рад! 
Са праў ды, ка лі су дзіць па пе ры фе рыі, 
у ат мас фе ры ад чу ва лі ся ней кі ка муф ляж 
і зна кі, якія ста ві лі са бе за мэ ту збіць з пан
та лы ку, ад вяр нуць ува гу, зне ах во ціць.

Вось тое няш час нае прад мес це, праз 
якое мы пра бі ва лі ся ка ля са ра ка хві лін, 
за яў ля ла, што ча ла век едзе не ў рай, да 
свя то га, а про ста ў пек ла. Аба пал да ро
гі ста я лі апус це лыя фаб ры кі і ся дзі бы, 
якія на па мі на лі мес цы пас ля Чар но бы ля. 
Вам пі рыч ныя, мёр т выя сі лу э ты за ра ста
ла дзі кае ла ба дзен не і сох лая тра ва. 
Част ка бу дын каў за ва лі ла ся ад ста рас ці. 
Ні дзе не бы ло лю дзей, звя роў... Хоць 
не — ча сам па між па кі ну ты мі будынкамі 
вы ра ста лі квар та лы хма ра чо саў з ква тэ
ра міапар та мен та мі. З пан та лы ку збі ва лі 
паль мы і фі га выя дрэ вы, якія вы зі ра лі 

Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца

з за пуш ча ных за ка мар каў, як вы пад ко
вае пу ста зел ле. Сло вам, вам пі рыч нама
дэр ная ма за і ка, пе рат ка ная аліў ны мі са
да мі і квіт не ю чы мі але ан д ра мі. Хацелася 
гукнуць.. — «кэ ко за».

* * *
Праў ду ка жуць ра зум ныя лю дзі, што 
каб выс пеў цуд, спа чат ку па трэб ны жах 
і каш мар. Інакш яно не дзей ні чае. У цэн
т ры го ра да ад чу ва ла ся ін шае вы мя рэн
не. Пры го жасць го ра да зай ма ла мо ву. 
Су па ко і лі ся і тыя ма ла дзё ны, якія да каз
ва лі і бра ха лі ў да ро зе. Збян тэ жа ныя 
пры га жос цю мес ца, узі ра лі ся ў сі няе мо
ра і ў вір жыц ця, які па на ваў на ву лі цах 
і прас пек тах пад паль ма мі.

Хоць я не ча ка ла цу даў і сюр п ры заў, на 
пры ві тан не ча каў па да ру нак ад ду хо ва га 
пат ро на го ра да. Вось, вы пад ко ва, нат ра
пі ла я на га лоў нае свя та го ра да і нач ную 
фі е сту ў го нар Мі ко лы Цу дат вор ца. Кож ны 
год у Ба ры 9 мая, у га да ві ну пе ра вя зен ня 
мош чаў свя то га ты мі ж кар са ра мі, па го
ра дзе хо дзяць пра цэ сіі з фі гу рай свя то га 
і ла дзяць шмат ка ла рыт ных ін с цэ ні за цый 
і гі ста рыч ных рэ кан ст рук цый на мо ры. У гэ
ты час іта льян цы не спяць і не пра цу юць. 
Цэ лы мі сем’ я мі, ра зам з ма лы мі дзет ка мі, 
пры сут ні ча юць на фі ес це або вы седж ва
юць на ву лі цах у сяб роў скіх бя се дах да ра
ні цы, п’юць ві но і спя ва юць пес ні...

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Від на Адрыятыку

n Працэсія ў цэнтры горад з фігурай  Міколы Цудатворцы. n Праваслаўная капліца ў падзямеллі ля гроба са святынямі Міколы Цудатворцы
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Не ла яль насць у ад но сі нах да сва іх?

Гру па жы ха роў вё скі Лу ка — бы лых 
улас ні каў не ру хо мас цей, эк с п рап ры
я ва ных у 70х га дах ХХ ста год дзя на 
пат рэ бы па бу до вы ва дас хо віш ча Се мя
ноў ка і ка на ла Нар ва — Суп расль, пас
ля спроб вы ра шэн ня спра вы вяр тан ня 
зя мель ня вы ка ры ста ных на гэ тае від нае 
ме ра пры ем ства Поль скай На род най 
Рэс пуб лі кі са ма стой на, вя до ма, пры да
па мо зе юры стаў, пас ля не ах во ты ўлад 
На раў чан скай гмі ны да вы ра шэн ня спра
вы згод на з кан сты ту цы яй і поль скім 
за ко нам, афі цый на звяр ну ла ся да за ступ
ні ка пра воў гра ма дзян Поль скай Рэ чы 
Пас па лі тай, каб раст лу ма чыў фак ты 
і па са дзей ні чаў у вы ра шэн ні скла да най 
ды нес п ра вяд лі вай сі ту а цыі, няз год най 
з поль скім пра ва суд дзем, пры зла мыс
ным абы хо джан ні за ко ну праз чы ноў ні
каў, на ча ле са шмат га до вым вой там, па 
аду ка цыі юры стам, гэ тай гмі ны, па да сяг
нен нях, якая лі чыц ца 14й ва ўсёй кра і не. 
Тыя да сяг нен ні гэ та так са ма да ска на лае 
дбан не аб ін та рэ сы яе жы ха роў — ма
тэ ры яль ныя, гас па дар чыя і куль тур
ныя. Ацэн ка гмі ны не бес пад стаў ная. 
На раў чан ская гмі на зям лю ат ры ма ла 
з рас па ра джэн ня дзяр жа вы, ад Уп ра вы 
ме лі я ра цыі і вод ных уста но вак у Бе ла сто
ку, у дзе вя но стыя га ды ХХ ст. Участ кі пе
ра да дзе ны бы лі ў рам ках ка му на лі за цыі 
дзяр жаў ных грун тоў.

Па пры чы не та го, што ін ве сты цыя 
бы ла рэ а лі за ва на толь кі част ко ва, ак ту
а лі за ва лі ся пра вы бы лых улас ні каў да 
вяр тан ня не ру хо мас цей, ня вы ка ры ста
ных на г.зв. пуб ліч ныя мэ ты. Па вод ле 
дак лад ных ін фар ма цый, пе ра да дзе ных 
ам буд с ме ну, ак ту аль на пе рад гай наў
скім ста ро стам ад бы ва юц ца ў гэ тай 
спра ве ад мі ніст ра цый ныя спра вы. Гэ тая 
ака ліч насць бы ла не ад ной чы за яў ле на 
ўла дам гмі ны. Ад нак, На раў чан ская гмі на 
на да лей прыз на ча ла тыя не ру хо мас ці 
для про да жу, най час цей на аў к цы ё нах, 
не ка то рыя з іх ужо пе ра да дзе ны ў ру кі 
«трэ ціх асоб», што, па вод ле ам буд с ме
на, з’яў ля ец ца дзе ян нем, па ру ша ю чым 
пра ві лы за ко ну. Ам буд с мен пры гад вае, 
што згод на з арт. 136 уст. 1 і 2 за ко ну 
Аб гас па дар цы не ру хо мас ця мі ад 1997 г. 
(са зме на мі з 2016 г.) «эк с п рап ры я ва ная 
не ру хо масць не мо жа быць вы ка ры
ста на на ін шую мэ ту чым выз на ча ная 
ў ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі...), хі ба што 
па пя рэд ні ўлас нік або яго спад чын нік не 
па да дуць пат ра ба ван ня зва ро ту гэ тай 
не ру хо мас ці». У вы пад ку ра шэн ня аб 
вы ка ры стан ні эк с п рап ры я ва най не ру хо
мас ці або яе част кі на мэ ту ін шую чым 
у ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі, ад па вед ны 
ор ган па ве дам ляе па пя рэд ня га ўлас ні ка 
або яго спад чын ні ка аб гэ тым на ме ры, 
ад на ча со ва ін фар му ю чы аб маг чы мас ці 
вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо мас ці 
(ра ней гэ тае пы тан не так са ма рэ гу ля
ва лі за ко ны ад 29 кра са ві ка 1985 г. аб 
гас па дар цы грун та мі і эк с п рап ры я цыі не
ру хо мас цей).

Трэ ба тут так са ма ад зна чыць, што 
пра ва на вяр тан не не ру хо мас ці эк с п рап
ры я ва най на пуб ліч ныя мэ ты, якая ста ла 
ліш няй для рэ а лі за цыі гэ тай мэ ты, не 
з’яў ля ец ца пра вам вы ключ на прыз на ным 
за ка на даў цам — яно га ран ту ец ца не пас
рэд на ў Кан сты ту цыі, як і ін тэр п рэ ту ец
ца. Пра ва на вяр тан не не ру хо мас ці эк с п
рап ры я ва най на пуб ліч ныя мэ ты про ста 
вы хо дзіць з кан сты ту цый ных га ран тый 
уша на ван ня пры ват най улас нас ці, якое 
пуб ліч ная ўла да па він на па ва жаць. Та му 
На раў чан ская гмі на, як праў ны спад чын
нік эк с п рап ры ю ю ча га суб’ ек та, на мер ва

ец ца збыць гэ тыя не ру хо мас ці для трэ ціх 
асоб, а гэ тым са мым — да адаб ран ня 
бы лым улас ні кам пра воў на вяр тан не гэ
тых не ру хо мас цей у на ту ры. Та ко га ро ду 
дзе ян ні гэ та па ру шэн не гра ма дзян скіх 
і гра мад скіх пра воў, што ў вы ні ку дае 
кам пен са цый ную ад каз насць пуб ліч на га 
суб’ ек та! Та кая па зі цыя ўгрун та ва ная 
ў пра ва суд дзі Га лоў на га су да.

Але, згод на з ра шэн нем Га лоў на га 
су да ад 15 ве рас ня 2015 г. про даж з па
ру шэн нем пра воў бы лых улас ні каў не 
ка жа per spe пра ня важ насць та ко га юры
дыч на га дзе ян ня, а толь кі аб г рун тоў вае 
ад каз насць дэ лік та вую (фі нан са вую) за 
па ру шэн не пра ва, ды ў не ка то рых на вей
шых ра шэн нях агуль ныя су ды па лі чы лі 
та кія да мо вы свя до мым абы хо дам за-
ко ну дзе ля пак рыў джан ня па пя рэд ніх, 
эк с п рап ры я ва ных улас ні каў, па ру ша-
ю чы прын цы пы гра мад ска га су жыц ця 
і з-за гэ та га ня важ ныя. Суд у гэ тых 
спра вах па лі чыў, што паз ва ная гмі на 
ў не сум лен ны спо саб на мер ва ла ся спе
цы яль на пак рыў дзіць ба кі, а яе не ла яль
насць у ад но сі нах да ба коў трэ ба наз ваць 
па ра жа ю чай! Суд пад к рэс ліў, што «гмі на 
вы кон вае пуб ліч ныя за дан ні, з’яў ля ец ца 
суб’ ек там пуб ліч на га пра ва і як та кая 
асаб лі ва па він на — праз дзе ян ні сва іх 
ор га наў — за хоў ваць прын цы пы сум лен
нас ці і ла яль нас ці». А тыя ўмо вы ў гэ тых 
спра вах бы лі «поў нас цю наў мыс на за няд
ба ныя». Сцвяр джэн не абы хо ду за ко ну 
пры пад пі сан ні да мо вы про да жу так са ма 
ў вы ні ку дае аб са лют ную ня важ насць та
кіх дзе ян няў, але на ін шай юры дыч най ас
но ве (арт. 58 § 2 цы віль на га ко дэк су, а не 
яго арт. 58 § 1). Вяр тан не ўлас нас ці та кіх 
не ру хо мас цей на но ва ак ту а лі зуе пат ра ба
ван не вяр тан ня па пры чы не ліш няс ці тых 
ма ё мас цей для мэт эк с п рап ры я цыі.

У ін шым ра шэн ні су да на пі са на, што 
«ма ё мас ны пе ра нос па між гмі най і гмін
най юры дыч най асо бай гэ та не вы хад не
ру хо мас ці паза ўла ду гмі ны і не аз на чае 
гэ та ўвя дзен ня не ру хо мас ці на паў тор ны 
ры нак не ру хо мас ця мі». Та му тая тран сак
цыя мае ха рак тар ін шы ад да моў па ІІІ 
CZP 107/14 і так са ма ро біц ца ня важ най 
— па пры чы не не аб ход нас ці аба ро ны 
пра воў па пя рэд ніх улас ні каў і пра ва на 

маг чы масць вяр тан ня эк с п рап ры я ва ных 
ма ё мас цей.

Аба рон ца гра ма дзян скіх пра воў па
тра ба ваў ад вой та На раў чан скай гмі ны, 
юры ста, каб даў яму тлу ма чэн ні па гэ тым 
пы тан ні, асаб лі ва аб ста не спраў у су
дах, якія пра во дзяц ца па гэ тым пы тан ні. 
Ка лі б аб ві на ва чан не ў па ру шэн ні пра воў 
асоб, якія скар дзяц ца на ра шэн ні гмі ны, 
пац вер дзяц ца, гмі на па він на пе ра лі чыць 
свае дзе ян ні, якія кам пен са ва лі б слуш
ныя пат ра ба ван ні ды паз бег лі б па доб
ных да гэ та га дзе ян няў у бу ду чы ні...

Асо бы, якія скар дзі лі ся да ам буд с
ме на, звяр ну лі ся да Аў к цы ён най ка мі сіі 
ў Гмін най уп ра ве ў На раў цы, каб ад мя ні
ла про даж участ ка № 922/1 і аб’ яў лен не 
асо бам, якія бу дуць пры маць удзел у аў к
цы ё не, што аў к цы ён ад ме не ны і па якой 
пры чы не (на аб’ я вах па вя дом ле на, што 
да гэ та га ўчаст ка ня ма ні я кіх прэ тэн зій). 
Гэ ты ўча стак пра па ну ец ца на ін шыя мэ
ты, чым бы ло адз на ча на ў ак це пе ра да
чы яго гмі не (быў ён пры зна ча ны для зем
ля роб ства). У да да так у Па вя то вым ста
ро стве ідзе спра ва GK.683.1.2015. Так
са ма та кая спра ва бу дзе ця жа рам для 
«трэ ціх асоб», якія пры ма юць удзел у аў
к цы ё не. Гэ ты ліст мае быць ад чы та ны 
аў к цы ён най ка мі сі яй асо бам, якія бу дуць 
пры маць удзел у аў к цы ё не. Аб г рун та ван
не на ліч вае тры ста рон кі, са спа сыл ка мі 
на юры дыч ныя ак ты і прык ла ды раз бо ру 
пы тан ня агуль ны мі су да мі і Га лоў ным су
дом. Зда ец ца, юрыст, спраў на кі ру ю чы 
гмі най па ру тэр мі наў, па ві нен па дыс ці 
сум лен на і з ней кай бо яз зю пе рад поль
скім пра ва суд дзем, па коль кі ад каз вае за 
фі нан сы ўсёй гра ма ды. Ка лі б рап там не 
ве даў, мо жа ака зац ца, што гро шы ат ры
ма ныя з про да жу не ру хо мас цей у па раў
нан ні з кош та мі маг чы мых кам пен са цый 
за аб ман нае рас па ра джэн не ма ё мас цю 
мо гуць быць знач на боль шы мі. Гмі на 
ат ры мае вя лі кую фі нан са вую стра ту, бо 
са мым сум ным вы ні кам за няд бан ня бу
дзе не аб ход насць зап ла ты кам пен са цый 
за шко ду з бю джэ ту гмі ны, зна чыць, з су
поль ных гро шай жы ха роў...

(Пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

За пуш ча ны роў 
у Плян це
Вё ска Плян та На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ся рэд няя па ве лі чы-
ні. Дзве яе част кі раз дзя ляе лес. У ся ле 
пра жы ва юць 154 ча ла ве кі.

У част цы вё скі, рас па ло жа най па а-
ба пал чы гун кі, цяг нуц ца пры за бы тыя 
ра вы. Яны за рас лі тра вой і вы со кі мі 
ку ста мі. У іх поў на апаў ша га мі ну ла год-
няй во сен ню ліс ця. У Плян це ста іць ва-
да ў ра вах ды зям ля раз мок лая. У ка го 
пад да ма мі скле пы (піў ні цы) для за хоў-
ван ня буль бы, мор к вы і бу ра коў, у іх 
пра соч ва ец ца і ста іць ва да. Та му жы ха-
ры да моў ля якіх ёсць роў, пат ра бу юць, 
каб яго да вя лі да па рад ку. Не аб ход на 
сся чы ку сты і роў ачыс ціць ад му лу. Гэ-
тую спра ву на кі роў ва ем перш-на перш 
да сол ты са Плян ты і гмін най рад най.

І яш чэ ад но. За раз ва да ў ро ве по бач 
да моў смяр дзіць. Не ка то рыя жы ха ры 
спус ці лі, гэ та чуць но сам, не чы сто ты 
са сва іх пры да маш ніх сеп ты каў і яны 
ця пер мац ней па ху май скай ча ром хі, 
якая там-сям рас це над ро вам. Трэ ба 
да даць, што ў Плян це ўжо шмат га доў 
ёсць во дап ра вод ная сет ка, але ня ма са-
ні тар най ка на лі за цыі. Быў на яе ўжо га-
то вы тэх ніч ны план, бы ла да мо ва з чы-
гу нач ны мі ўла да мі на прак лад ку труб 
пад на сы пам пад рэй ка мі і бы лі гро шы, 
але не ка то рыя плян таў скія жы ха ры не 
да зво лі лі прак лас ці ка на лі за цый ныя 
тру бы на сва іх зя мель ных участ ках. 
Вось та бе і на. З-за гэ тай ка ні це лі сан-
ка на лі за цыю ма юць жы ха ры пад на раў-
чан скай вё скі Мік ла шэ ва. А плян таў цы 
ча кай це. (яц)

З ап ты міз мам 
спаг ля даю 
на заў т раш ні дзень...
Мі ну лы год быў ура джай ны ў ма ім 

сад ку. Ура дзі лі яб лы кі, слі вы, віш ні, ча-
рэш ні і чор ная па рэч ка. Асаб лі вас цю 
бы лі гру шы «кляп са» ды «кан фе рэн-
цыя». Па коль кі пра жы ваю ў ха це адзі-
но ка і са зда роў ем спра ва не най лепш 
ма ец ца (два ра зы па бы ваў на рэ а бі лі-
та цый ным ад дзя лен ні ў Гай наў цы і Бе-
ла ве жы), не бы ло ка му наг ля даць за 
ага род чы кам. Шмат фрук таў пай ш ло 
ў зат ра ту. Не каль кі мяш коў яб лык пра-
даў пры ват на му прад п ры маль ні ку з Ся-
мя тыч у «Ві та мі ну», са сліў і груш зра біў 
за пас на зі му ў ві дзе кам по таў ды дач-
цэ і ўну кам яш чэ ха пі ла.

Сё ле та вяс ною зноў прый ш ло ся 
прай с ці шпі та лі за цыю і апе ра цыю ступ-
ні. І зноў пры кан цы траў ня прый дзец ца 
па дац ца на рэ а бі лі та цыю. А з та го, што 
прык мя чаю, бу дзе ўра джай на віш ні, 
ча рэш ні ды гру шы. Яб лык і сліў амаль 
зу сім не бу дзе. Сё ле та ўпер шы ню не 
па са дзіў я ага род ні ны ды не доб раў па-
рад ка ваў цяп лі цу. На ма га ю ся па пра-
віць зда роўе. І лі чу на пос пех. Усё бу дзе 
за ле жыць ад гай наў скіх шпі таль ных 
спе цы я лі стаў, ар ды на та раў ар та пе дыч-
на га, унут ра ных хва роб і рэ а бі лі та цый-
на га ад дзя лен няў. З вя лі кай ува гай па-
ста ві лі ся да ма іх пра шэн няў ды рэк тар 
Пад ляш ска га ва я вод ска га ад дзя лен ня 
НФЗ у Бе ла сто ку і ды рэк тар Гай наў-
ска га СП ЗОЗ спа дар Ры гор Та ма шук. 
Дзя ку ю чы іх няй пад т рым цы і пра фе сій-
нас ці д-ра ме ды цын скіх на вук Яна Кі ры-
лю ка я не стаў ад чу ваць бо лю хво рай 
ступ ні і ап ты мі стыч на стаў лю ся да да-
лей шай шпі та лі за цыі.

Пас ля амаль ча ты рох га до ва га ба-
дзян ня па ле кар скіх ка бі не тах і ам бу-
ла тор на га ля чэн ня я ма гу сва бод на 
ру хац ца пры да па мо зе двух па лак, 
ды спа дзя ю ся іх не за доў га ад ста віць 
і ўклю чыц ца ў шпар кае рэ чыш ча пуб лі-
цы стыч най дзей нас ці. Дай Бог, каб мае 
ма ры здзей с ні лі ся.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Вяр нуць пра да дзе ную 

баць каў ш чы ну
(працяг з Нівы № 19)
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І
н с пі ра ва лі яго про стыя рэ чы: 
«про стая мо ва», даў ней шыя пес
ні, му жыц кая кух ня... З дзя цін ства 
най больш за па мя та лі ся яму па хі 
ме на ві та тых про стых страў, якія на 

пе чы рых та ва ла яму ма ці. Тыя ўспа мі ны 
ста лі штур ш ком для по шу каў, ужо ў ста
лым уз рос це, сма каў даў няй му жыц кай 
кух ні жы ха роў Са коль ш чы ны. Ян ка, бо 
так на зы ва лі яго сяб ры, пры да па мо зе 
ста рэй шых жы ха рак Яноў ш чы ны вяр нуў 
дзя сят кі страў, якія су поль на рых та ва лі 
ў Рэ гі я наль най із бе. Ме на ві та гэ тае мес
ца, дзя ку ю чы дзей нас ці Ян кі Ан цы пы, 
ста ла цэн т рам куль тур на га жыц ця Янаў
ш чы ны. Лю дзі са мі па ча лі пры но сіць 
даў ней шыя пры ла ды і воп рат ку, што 
да ло па ча так не вя ліч ка му му зею, які па
чаў пра ца ваць у Рэ гі я наль най із бе. Ян ка 
Ан цы па вяр таў так са ма даў нія аб ра ды. 
Яму, як ні ко му ін ша му на гэ тай тэ ры то
рыі, ха це ла ся і ўда ва ла ся саб раць гру пу 
мо ла дзі, якая ў ко ліш няй му жыц кай воп
рат цы па ка за ла аб рад Ку пал ля і са коль
ска га вя сел ля.

Па вель кі — вё ска ад да ле на 5 кі ла мет раў 
ад Са коль кі — бы лі чар го вым мес цам, які 
ча ста на вед ва лі ту ры сты. Сме ла мож на 
ска заць, што домму зей у Па вель ках, які 
ства рыў Ян ка Ан цы па, з’яў ля ец ца ад ным 
та кім мес цам на Са коль ш чы не, дзе мож
на бы ло да ве дац ца пра жыц цё і куль ту ру 
ту тэй шых жы ха роў. Ап ра ча му зей най ка
лек цыі заў сё ды мож на бы ло раз ліч ваць на 
па ча сту нак ядой, пад рых та ва най па вод ле 
даў ніх рэ цэп таў. У Па вель ках по бач з му зе
ем пра цуе вян д ляр ня сла ву тых кум пя коў. 
Ме на ві та за са коль скі кум пяк Ан цы па 
ат ры маў най больш уз на га род. За хап ля лі
ся ім у Япо ніі, Ня меч чы не, а на ват у Іта ліі, 
ха ця іта льян цы ма юць сваю па доб ную 
шын ку. Ан цы па лі чыў, што кум пяк — гэ та 
му жыц кая яда, а яго не паў тор ны рэ цэпт 
ха рак тэр ны вы ключ на для тэ ры то рыі Вя лі
ка га Кня ства Лі тоў ска га.

По ва дам, для яко га на вед ва ла яго шмат 
лю дзей, жур на лі стаў і сяб роў, бы ла так са
ма яго ха рыз ма і ад к ры тасць на дру го га 
ча ла ве ка. Для гас цей Ян ка заў сё ды зна хо

дзіў час, на ват ка лі пра ві зіт ін фар ма ва лі 
яго на га дзі ну ра ней. Заў сё ды з гэ тым 
са мым за хап лен нем ра сказ ваў пра свае 
но выя зна ход кі, які мі ўзба га чаў ка лек цыю 
му зея. Па мя таў да клад на сям’ю, якой 
ра ней слу жыў кан к рэт ны прад мет. У час 
май го апош ня га ві зі ту ў Па вель кі Ян ка да
быў са ста рой ша фы амаль ста га до вае 
іль ня ное па лат но. З яго ха цеў па шыць 
кас цю мы па ўзо ру даў ней шай ся лян скай 
мо ды. І ве даю, што гэ та ўда ло ся яму зра
біць. Ад нак на пэў на меў у га ла ве яш чэ 
сот ні ідэй, якіх не па спеў рэ а лі за ваць.

Ян ка Ан цы па не толь кі вяр таў даў нюю Са
коль ш чы ну з яе сма ка мі і аб ра да мі, але 
так са ма цэ лы час удзель ні чаў у аб ра дах 
сва ёй вё скі. Ме на ві та ў Па вель ках пра жыў 
цэ лае сваё жыц цё. Ра зам з ад на вя скоў
ца мі свя ціў зер не, зёл кі, фрук ты. А як сам 
Ян ка паў та раў, тыя тра ды цыі да па ма га лі 
па мя таць аб гэ тым, што не ўсё за ле жыць 
ад ча ла ве ка, і што ча ла век па ві нен суп ра
цоў ні чаць са сва ім Твор цам. Веч ная Яму 
па мяць!

Са коль ш чы на 
раз ві та ла ся 

з Ян кам 
Ан цы пам

Жыў лю боўю да сва ёй зям лі, да Са-
коль ш чы ны. Як улас нік му зея, як вя-
до мы ва ўсім све це выт вор ца яды, 
ці рад ны гмі ны заў сё ды ста раў ся 
па каз ваць асаб лі вас ці куль ту ры бе-
ла ру саў Са коль ш чы ны. 6 траў ня не 
ста ла Яна Ан цы пы — ства раль ні ка 
му зея Са коль ш чы ны ды пра па ган-
ды ста му жыц кай са коль скай куль ту-
ры. Ме на ві та ён ні ко лі не са ро меў ся 
сва ёй мо вы, ды тра ды цыі. На ад ва-
рот, як ням но гія, на гэ тым па бу да ваў 
сваю не паў тор ную мар ку.

vУр шу ля ШУБ З ДА

яко му жу ры прыс во і ла дру гое мес ца. Ці
ка ва ў гэ тай ка тэ го рыі зап рэ зен та ва лі ся 
так са ма хор «Tri mi funt» з Кі е ва (ат ры маў 
вы лу чэн не), хор Са бо ра св. Аляк сан д ра 
Неў ска га ў Ло дзі і хор Пры хо да св. пра
ро ка Ільі ў Бе ла сто ку. Ма лі тоў на зап рэ
зен та ва лі ся на шы вя ско выя па ра фі яль
ныя ха ры: ма ла дзёж ны хор Пры хо да 
св. Пан це ляй мо на ў Зас цян ках (пер шае 
мес ца), хор Пры хо да св. Вар ва ры ў Ку за
ве (дру гое мес ца) і хор Пры хо да св. Мі ка
лая ў На раў цы (трэ цяе мес ца).

У ка тэ го рыі ін шых ха роў на вы со кім 
ма стац кім уз роў ні і асаб лі ва зай маль
на зап рэ зен та ваў ся хор Ака дэ міч на га 
ан сам б ля пес ні і тан ца Уз б ро е ных сіл 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь з Мін ска, які за няў 
пер шае мес ца. Ды ры жор мін ска га хо ру 
Мі ко ла Ка шу ра па ін фар ма ваў, што ра
зам з ха ры ста мі ста ра лі ся пад рых та ваць 
на фе сты валь роз ныя цар коў ныя тво ры, 
а ся род іх адзін з Суп рас ль ска га ір ма ла
гі ё на. Мно гім гай на вя нам за па мя таў ся 
так са ма зай маль ны кан цэрт у га рад скім 
ам фі тэ ат ры хо ру Уз б ро е ных сіл Рэс пуб

лі кі Бе ла русь, які памай стэр ску вы ка наў 
ва ен ныя і на род ныя эст рад ныя пес ні. 
Хор Вар шаў скай ар хі ка фед ры свя то га 
Іа а на Хрыс ці це ля ат ры маў дру гое мес ца 
ў гэ тай ка тэ го рыі.

Ці ка вым у ка тэ го рыі ін шых ха роў ат
ры маў ся вы ступ міт ра па ліц ка га хо ру Са
бо ра свя то га Іа а на Ба гас ло ва з Ні ко зіі, 
які зай маль на зап рэ зен та ваў не толь кі 
цар коў ны спеў, але так са ма кіп ры ёц кую 
куль ту ру кра і ны з поў д ня Еў ро пы (жу ры 
прыз на чы ла гэ та му хо ру спе цы яль ную 
ўзна га ро ду). У ка тэ го рыі ва каль ных ка
лек ты ваў свае ма стац кія ўме лас ці і зай
маль насць цар коў на га спе ву па ка за лі 
хор «Dus chech ka» са ста лі цы Лат віі Ры гі 
(пер шае мес ца) і хор «Ак сі ёс» з Сын ко
віч у Бе ла ру сі, у якім спя ва юць сту дэн ты 
і вы пуск ні кі му зыч ных уста ноў (дру гое 
мес ца). Бе ла ру скія ха ры сты ска за лі, 
што спя ва юць на ба гас луж бах у Свя та
Мі хай лаў скай цар к ве ў Сын ко ві чах і вы
сту па юць пад час ме ра пры ем стваў, дзе 
прэ зен ту ец ца цар коў ная му зы ка. Трэ цяе 
мес ца за няў хор «Па ліх ра ні ён» з Адэ сы 
(Ук ра і на), а вы лу чэн не ат ры маў бе ла
стоц кі ка лек тыў «Kat har sis».

Пе ра мож цы фе сты ва лю вы сту пі лі 
з цар коў най му зы кай у час га лакан цэр
таў, якія 12 мая прай ш лі ў Свя таТро іц кім 
са бо ры ў Гай наў цы і цар к ве Агія Са фія 
ў Бе ла сто ку. Пад час гай наў ска га га ла
кан цэр та, на які пры бы лі ар хі е пі скап 
вроц лаў скі і шчэ цін скі Ге ор гій, епі скап 
гай наў скі Па вел і епі скап ся мя тыц кі Вар
са но фій, ды рэк тар фе сты ва лю ай цец 
Мі ха іл Не гя рэ віч звяр нуў ува гу на раз

на род насць цар коў най му зы кі вы дат на 
прэ зен та ва най у са бо ры ўдзель ні ка мі 
фе сты ва лю з вась мі кра ін Еў ро пы і Азіі. 
Вы со кі ма стац кі ўзро вень спе ву цар коў
ных тво раў заў ва жы ла жу ры фе сты ва
лю, аб чым за я віў яго стар шы ня пра фе
сар Ула дзі мір Ва ла сюк. Ска заў пра гэ та 
так са ма вя ду чы пра гра му фе сты ва лю 
про та і е рэй Па вел Стэр лін гаў з гай наў
ска га са бо ра. Пад час сё лет ня га фе сты
ва лю, які ла дзяць у га лоў ным Гра мад скі 
ар га ні за цый ны ка мі тэт, Аб’ яд нан не «Лю
бі це лі цар коў най му зы кі» і Гай наў скі дом 
куль ту ры, ад бы ло ся мно га да дат ко вых 
кан цэр таў у Гай наў цы і ў звыш дзе ся ці 
мяс цо вас цях Пад ляш ска га ва я вод ства, 
а так са ма ў Эл ку і Ла сі цах. У час кан
цэр таў прэ зен та ва ла ся перш за ўсё 
цар коў ная му зы ка, але так са ма гу ча лі на
род ныя і эст рад ныя пес ні. Ся род суп ра
ва джа ю чых фе сты валь ме ра пры ем стваў 
асаб лі ва вы лу чаў ся вя лі кі пле нэр ны кан
цэрт фаль к лор най і эст рад най му зы кі на 
роз ных мо вах «Фаль к лор ная бя се да», 
які тра ды цый на ад быў ся ў Ася род ку ляс
ной аду ка цыі «Яге лон скае» ў Бе ла веж
скай пуш чы. Фе сты ва лю спа да рож ні ча лі 
вы ста вы ма стац кіх прац, ін с пі ра ва ных 
цар коў най му зы кай, і фо та вы ста ва 
«Ай цец Ан то ній Дзе вя тоў скі», прэ зен та
ва ныя ў ніж няй цар к ве гай наў ска га са бо
ра, вы ста ва «Гі сто рыя след ча га арыш ту 
ў Гай наў цы» ў пры хад ской за ле са бо ра, 
а так са ма эк с па зі цыя ікон у Гай наў скім 
до ме куль ту ры.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

1 Fпрацяг

n Хор «Фэст» з Мін ска (Бе ла русь) 
за няў дру гое мес ца

Заб лу даў ская 
дэ маг ра фія

У Заб лу даў скай гмі не пра жы ва юць 
6693 ча ла ве кі ў 58 на се ле ных пун к тах. 
Най больш у го ра дзе Заб лу да ве — 2408 
асоб. Гмі на зай мае плош чу ў 340 квад-
рат ных кі ла мет раў. Шчыль насць на ся-
лен ня — 27 ча ла век на квад рат ны кі ла-
метр.

Най боль шыя вё скі ў гмі не гэ та Даб-
жы нёў ка — 693 жы ха ры, Кур’ я ны — 626, 
Ра фа лоў ка — 508, Ры ба лы і СКР Ры ба-
лы — 418, Га ліц кія — 251, Звяр кі — 250, 
Кры ніц кія — 236, Про та сы — 227, Скры-
бі чы — 206, Заб лу даў-Ка лё нія — 205, 
Луб ні кі — 191, Фаль вар кі-Ма лыя — 167, 
Заг ру ша ны — 162, Паў лы — 160, Ка мён-
ка — 151, Фаль вар кі-Тыль віц кія — 149, 
Бе ла сто чак — 133, Рэп ні кі — 131, Фаль-
вар кі-Вя лі кія — 128, Куд ры чы — 123, Ку-
ха роў ка — 102, На ва са ды — 94, Па сын кі 
— 91, Коз лі кі — 86, Пло скія і Ка ва лёў цы 
— па 79, Це луш кі — 77, Жу кі — 74, Баб ро-
ва — 69 і Аст раў кі — 68.

Да ся рэд ніх вё сак на ле жаць Гне цю-
кі — тут пра жы вае 65 ча ла век, Да ві да ві-
чы — 62, Соль ні кі — 56, Ма лын ка — 53, 
За я зер цы — 49, Ах ры мо ві чы і За ціш ша 
— па 43, Сесь кі — 42, Ка ню кі — 40, Аль-
шан ка і Алек сі чы — па 38, Ляш кі — 37. 
Та та раў цы, Жыў ко ва і Каў па кі — па 30.

Са мыя ма лыя па ся лен ні гэ та Мі не-
ві чы — 14 жы ха роў, Сла мян ка — 13, 
Крас нае — 12, Лук’ я ны — 10, Тэ а до ра ва 
— 5, Руд ні ца — 4 ды Баг да нец, Ба ра ві кі 
і Кас цю коў ка — у кож ным з іх уся го па 
1 жы ха ры.

Лік жы ха роў Заб лу даў скай гмі ны 
па боль шаў ад мі ну ла год ня га. Па боль-
ша ла жы ха роў у Га ліц кіх, Заг ру ша нах, 
Звяр ках, Луб ні ках, Кры ніц кіх, Фаль вар-
ках-Вя лі кіх, Коз лі ках, Ка ва лёў цах, Куд-
ры чах , Кур’ я нах і ў Ку ха роў цы, а па мен-
ша ла ў Даб жы не ве, Заб лу да ве-Ка лё ніі, 
Фаль вар ках-Тыль віц кіх, Ка ню ках, Ма-
лын цы, На ва са дах, Паў лах, Про та сах, 
Ра фа лоў цы, Сесь ках і Скры бі чах,

У гмі не ка ва ле раў знач на больш 
чым сь ці іх ра вес ніц-дзяў чат, так са ма 
знач на больш удоў чым сь ці ўдаў цоў. 
Жан чы ны жы вуць у ся рэд нім на ча ты-
ры га ды даў жэй за муж чын. Да лі ку най-
ста рэй шых жы ха роў у гмі не на ле жыць 
Бра ніс ла ва Ва сі леў ская (ёй 105 га доў) 
з Заб лу да ва.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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— А хто ў Трас цян цы сол-
тыс?

— Я, — ад ка заў з хо ду Мі-
хась Та па лян скі.

У ад каз грым нуў вы бух вя-
сё ла га сме ху. Сяб ры да ца ні лі 
па чуц цё гу ма ру Мі ха ся.

Хла пец не да чуў пы тан ня 
і за мест пра вё ску ска заў пра 
спек такль і сваю ро лю. Мо ва 
пра но вую па ста ноў ку нар-
ваў скіх вуч няў, дзе га лоў ная 
ро ля пры па дае вя ско ва му 
сол ты су. Гра ма да су поль на 
вы ра шае пра спра вы вё скі, 
ад нак апош няе сло ва на ле-
жыць га ла ве, то-бок, сол ты-
су. Ён муд ры і спра вяд лі вы 
— ве дае як най лепш вы ра-
шыць праб ле мы гра ма ды. 
А Мі хась про ста ство ра ны 
для та го, каб іг раць та кія пат-
ры яр халь ныя ро лі. Ад най ма-
лод шых га доў ён вы сту паў 
у па ста ноў ках у ро лі Баць кі. 
А што бу дзе да лей? Ці зай г-
рае ён ро лю Вой та, Прэ зі дэн-
та, Ка ра ля?

У тра ды цыі вуч няў з Нар вы 
сцэн кі з сап раў д на га жыц ця. 
І гэ та не толь кі фаль к лор ны 
ка ла рыт. Кож ны іх спек такль 
ста віць са бе за мэ ту за ха ваць 
аб ра ды, з’я вы, якія па ці ху, 
не пры кмет на зні ка юць з на-
ша га жыц ця. Так са ма ро ля 
сол ты са ў на шых вё сках ме ла 
не толь кі ад мі ніст ра цый нае 
зна чэн не. Да яго іш лі па па ра-
ду або пра сі лі да па мо гі. Доб-
ры сол тыс ні ко лі не мог ад-
вяр нуц ца ад бя ды ці праб лем 
сва іх ад на вя скоў цаў. Гэ тыя 
гра мад скія каш тоў нас ці вы-
ра ста лі з тра ды цыі, так што 
грэх пра іх за быць.

У Нар ве пра гэ та доб ра ве да юць.
Нар ваў скія вуч ні пад кі рун кам на стаў ні цы Ні ны 

Аб ра мюк па каз ва юць на сцэ не на шы аб ра ды і ла каль-
ныя кра скі. Ды ро бяць гэ та з ад чу ван нем і гу ма рам. 
Тут так са ма трап ля юц ца ак цё ры, які мі за хап ля юц ца 
і пра якіх па мя та юць. Да ня даў на та кой зор кай быў 
Кры сты ян Паск роб ка, сён ня ву чань гай наў ска га бел лі-
цэя. А за раз на яго мес ца з’я ві лі ся не менш та ле на ві-
тыя хлоп цы. Ап ра ча Мі ха ся трэ ба зга даць бра тоў Ку ту-
за вых, якія пра я ві лі ся бе ўжо як дэк ла ма та ры і ўдзель-
ні кі «Га вэн ды». Ра зам з цу доў ны мі сяб роў ка мі яны 
ўме юць не толь кі па ста віць спек такль, але і вы ла віць 
пэў ныя смеш ныя рэ чы і па жар та ваць з ся бе...

А яш чэ трэ ба ска заць пра на шых сяб роў та кое — іх 
вя ско выя кар цін кі не пе раб ра ныя, яны спі са ны з сап-
раў д на га жыц ця. Так са ма як част ка рэк ві зі таў і кас-
цю маў. Мо ладзь пры нес ла іх з род ных ха т або па зы-
чы ла ў ба буль і дзя ду ляў.

(Зор ка)
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

Тэ атр і ла каль ныя кра скі

Ага род ба бу лі
У ба бу лі на гра дзе,
Мно га ага род ні ны рас це.
Мор к ва, агур кі,
Ка пу ста, бу ра кі,
Усё зда ро вае для мя не!
Я ўсё з ба бу ляй сар ву
І доб рую стра ву зва ру.

Аляк сан д ра Аляк се юк, 
Та па ля ны, ПШ у Мі ха ло ве.

Ша ры-ба лё ны
Ня даў на па не бе плы лі ба лё ны.
Два, ча ты ры, во сем чыр во ных.
Пяць жоў тых і аран жа вы.
І шэсць бе лых. Ша ры!
Што ні га ва ры!
Ля це лі ўга ру, ля це лі.
І на не баск ро бе па се лі.
Трах! Бах! — лоп ну лі ша ры ўга ры.
Толь кі аран жа вы да лей па ля цеў
і на хмар ку сеў.

Лу каш Ан хім, ПШ у Мі ха ло ве

Пя рун
Пя рун — бог ня бес на га аг ню. Пя рун, па вод ле ўяў лен няў бе ла ру саў, ве ліч ны, стат ны, 

вы со ка га ро сту з чор ны мі ва ла са мі і доў гай, за ла той ба ра дой. Се дзя чы на вог нен най ка-
ляс ні цы, ён раз’ яз джае па не бе, уз б ро е ны лу кам і стрэ ла мі. Яго гры мот ны лук — ка мен-
ны мо лат. Яго стрэ лы — ма лан кі. Ад ным уда рам свай го ка мен на га мо ла та Пя рун раз-
бі вае хма ры. Чэр ці бя гуць на зям лю, але і тут іх да га няе ма лан ка. Чорт лю біць ха вац ца 
пад дрэ вам, та му не бяс печ на ста на віц ца пад дрэ вы, каб сха вац ца ад даж джу, бо за мест 
ня чыс ці ка Пя рун мо жа па мы ліц ца і за біць ча ла ве ка. Пры гро ме і ма лан цы лю дзі за па-
льва юць грам ніч ную свеч ку і жаг на юц ца. На Пад ляш шы ста ра жы лы ра і лі яш чэ есць 
су хі хлеб з цвіл лю — гэ та каб не ба яц ца на валь ні цы з гро мам і ма лан ка мі.

(зор)

(з бе ла ру скай мі фа ло гіі)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 20-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 27 мая 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ма ці дзе так
Па сла ла да кве так,
Бо ў до мі ку ма ла
Са лод ка га ста ла.
П....
  Ула дзі мір Мац ве ен ка

Ад каз на за гад ку № 16-2018: вяс на. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Ан тон Ра ма нюк, 

Маг да ле на Га ру сто віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку, Мая Та па лян ская, Та маш Ваў ра нюк 

з Нар вы, Га ня Дзе мян чук, Аляк сан д ра Ха ры та но віч, 
Маг да Ка лі ноў ская з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Воўк 
і бядуля

У ад на го бед на га ча ла ве ка 
пра паў асёл. Ён ус х ва ля ва ны 
бра дзіў па ле се і шу каў жы вё-
лы. Уба чыў яго воўк і пы тае:

— Ка го шу ка ем?
— Дзесь ці пра паў мой асёл, 

Ні як не ма гу яго знай с ці! Мо-
жа ты ба чыў?

— Я знай шоў яго, — ка жа 
воўк.

— Дык пры вя дзі да мя не ас-
ла, а я шчод ра ўзна га ро джу 
за зна ход ку.

А воўк на гэ та:
— Твой асёл заст раг па 

шыю ў ба ло це.  Я тры дні 
шчы ра ваў, па куль вы цяг нуў 
яго з гра зі. І сам узяў для ся-
бе ўзна га ро ду!

— Як, гэ та... узяў уз на га ро-
ду?

— Нар маль на! — вы ска-
ліў зу бы ваў чыш ча. — Я з’еў 
яго... Я ве даю, што ў ця бе ня-
ма чым уз на га ро дзіць мя не 
за зна ход ку. Дык каб не за-
ста вац ца ў крыў дзе, сам ся бе 
ўзна га ро дзіў!

 
(пе ра клад з ру скай мо вы 

Ган ны Кан д ра цюк)

    

Мікола Маляўка

Гняздзечка
Я знайшоў за рэчкай

 Куст парэчак,

А пад ім гняздзечка — 

 Пяць яечак.

Днём, як вараняты, я

 Там, пры птушках.

Сню яечкі тыя — 

 У вяснушках.

Не сказаў нікому,

 Дзе гняздзечка,

Сам не ўзяў дадому

 Ні яечка.

Як разгорнуць крылы

 Птушаняты,

Вам сакрэт адкрыю,

 Дашкаляты:

Пакажу за рэчкай

 Куст парэчак,

А пад ім гняздзечка —

 Без яечак.

Szach i ... Księ garnia

Sto

Tur

La

Smak

Stolica

Kasztan

Okno

Stan w USA

Kwiatek Buty

Miednica

Punkt
Konie

Czytelnik

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 № 16-2018: 
Аня, бор, князь, склон, ах, трус, ян, трон, ру ка, каб, язык, 

кра са. Аб цас, ар, тры, струк, крок, клу нак, нос, Ян, Ака, не-
ба.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Алі вія Са бе рай, 
Зу зя Скраб ска з бель скай «трой кі», Зу зя Бар’ ір, Ян Лы-
сын ке віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Габ-
ры е ла Крась ко з Арэш ка ва, Аляк сан д ра Анісь ке віч з 
ПШ № 1 у Гай наў цы, Мар ты на Лук ша з На раў кі, Ма цей 
Кен дысь з ПШ № 4 у Гай наў цы, Мар та Пет ру чук з Нар вы, 
Мат вей Зен цяк з Мі ха ло ва. Він шу ем!

БАЙ КІ 
СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ 

АР МЕ НІІ

Zdanie
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Мож на ска заць, што Ор ля спа лу
ча на з дзвю ма вё ска мі. З за ха ду 
на пра даў жэн ні ву лі цы Ка ша лёў
скай пе рад мо стам на Ар лян цы 
кан ча ец ца Ор ля, а за мо стам 
ужо бу дын кі Ка ша лёў — най боль
шай пас ля Ор лі вё скі ў гмі не. Па
мя таю, што ў 1960х га дах між 
людзь мі га ва ры ла ся, што Ка ша лі 
пе рай мя ну юць на Ор люЗа рэч ча. 
Ар ля нам та ды ха це ла ся, каб Ор ля 
ста ла го ра дам, ха ця яны не ўсве
дам ля лі, што іх Ор ля бы ла ўжо ка
лісь го ра дам. Ма гу ска заць, што 
ў той час вуч ні з Ка ша лёў та кую 
вест ку ўспры ма лі з за да валь нен
нем, бо і яны бы лі б га ра джа на мі. 
Дру гой вё скай, злу ча най з Ор ляй 
з поў на чы, з’яў ля юц ца Мік ла шы, 
асаб лі ва за раз, ка лі адзін та маш
ні жы хар па бу да ваў ся на пра даў
жэн ні ву лі цы Ажэш кі.

Я аса бі ста на вед ваю зга да ныя 
дзве вё скі да во лі рэд ка; час цей 
бы ваю ў Ка ша лях. У Мік ла шы 
за ві таў я 7 кра са ві ка г.г. сфа таг
ра фа ваць ас вя чэн не пас хі по бач 
ву ліч ных кры жоў; ра ней быў 
я там з фо та а па ра там двац цаць 
га доў та му. Вель мі мно га па мя ня
ла ся ў са мой вёс цы, і ас вя чэн не 
па мя ня ла ся — нам но га менш тут 
лю дзей, асаб лі ва ма ла дых. Але 
па чар зе...

Бе жан ства

Ра сказ ваў мне ў лі пе ні 1997 го да 83га
до вы та ды Ры гор Бо бер:

— У ве рас ні 1915 го да ўсе жы ха ры 
Мік ла шоў па да лі ся ў Ра сію ў бе жан ства. 
У 1919 го дзе па чаў ся там го лад; на ша 
сям’я жы ла ў Ва ро неж скай гу бер ні. Ка лі 
на ста лі чыр во ныя, то спа лі лі за па сы пша
ні цы і про са, якія там тры ма лі ў ста гах. 
А пас ля гэ та га на сту пі ла за су ха. Звыш 
го да мы га ла да лі — елі кра пі ву і ле бя ду. 
У ве рас ні 1921 го да вяр ну лі ся ў Поль ш
чу; вяр ну лі ся мы ў спа ле ныя Мік ла шы. 
Бы ло толь кі сем хат тых гас па да роў, якія 
вяр ну лі ся ў 1918 го дзе.

ІІ Су свет ная вай на

Спа дар Ры гор Бо бер пры са ве тах, 
пас ля трох ме сяч ных кур саў ма шы ні стаў 
па ра во заў („ка ча га рак”) у Бе ла сто ку, 
пра ца ваў да 1941 го да ў па ра воз ным 
дэ по ка ча га рам і па моч ні кам ма шы ні ста. 
Пры нем цах, з кра са ві ка 1942 да лі пе ня 
1944 го да, пра ца ваў у па ра воз ным дэ по 
ў Бе ла сто ку ма шы ні стам па са жыр скіх 
цяг ні коў. Ка лі пад ка нец чэр ве ня 1944 го
да са ве ты збам бі лі стан цыю і го рад, вяр
нуў ся ў па ло ве лі пе ня ў Мік ла шы.

— У па чат ку лі пе ня 1944 го да ў Мік ла
шах ста я ла ня мец кае вой ска, а ў Ор лі 
— у са дзе ка ля каф ляр ні і на мо гіл ках 
— ды на ка лё ніі Ан та но ва бы лі ўжо са ве
ты. Лю дзі ха ва лі ся па зям лян ках. Нем цы 
і са ве ты ве да лі пра ся бе, але не ары ен та
ва лі ся ў ба я вой сі ле во ра га. Май му бра
ту аку рат уцёк у сад конь. Брат ба яў ся 
пай с ці за ім, але бра ці ха, Нас ця Бо бер, 
ра шы ла зла віць ка ня. Узя ла яна аб роць 
і пай ш ла ў сад. Там па та ем на гу та ры ла 
з ру скім і ра ска за ла яму пра сі ту а цыю 
ў вёс цы. Зда лёк ба чыў гэ та не мец і ка лі 
бра ці ха вяр ну ла ся з ка нём стаў яе рас
пыт ваць пра ру скіх. Нем цы раз з ла ва лі ся 
і ста лі зга няць усіх жы ха роў вё скі на па
на дво рак Чар няў скіх (у кан цы вё скі ад 
Га ла доў). Ві даць, на мер ва лі ся рас ст ра
ляць нас. Адзін не мец га ва рыў паполь
ску і жан чы ны па ча лі яго пра сіць вы ра та
ваць не ві ноў ных лю дзей, тлу ма ча чы, што 
ся ля не да ва лі нем цам ма ла ко, хар чы. 
Неў за ба ве ад пус ці лі лю дзей у зям лян кі. 
Ма быць, вы ра та ва ла нас і тое, што ра
ней не ка то рыя ся ля не суп ра цоў ні ча лі 
з нем ца мі.

26 лі пе ня 1944 го да ве ча рам ру ская 
раз вед ка па дыш ла да рэч кі і з гуч ным 
„Ура аа!” праг на ла нем цаў з бро не ма шы
на мі ў Га ла доў скі лес. З та го ча су 26 лі пе
ня лі чыц ца ў Мік ла шах свя там. Удзяч ныя 
Бо гу за вы ра та ван не вя скоў цы ла дзяць 
у гэ ты дзень абед ню. Мо ляц ца пе ра важ
на па жы лыя лю дзі, бо ма ла дыя не ра зу
ме юць гэ та га свя та, па коль кі яны са мі не 
пе ра жы лі жа хаў вай ны.

Тра ды цыя 
са ло мап ля цен ня

Вё скі з на ва кол ля Ор лі, асаб лі ва пад 
ка нец 1960х і ў 1970х га дах, сла ві лі ся 
на Пад ляш шы вып ля тан нем са ла мя ных 
вы ра баў. Най даў жэй, бо да па чат ку ХХІ 
ста год дзя, гэ тая тра ды цыя тры ма ла ся 
ў вёс цы Мік ла шы. Не ка то рыя ся ля не 
з во се ні да пер шых вес на вых прац зай
ма лі ся са ло мап ля цен нем і та кім чы нам 
пад ма цоў ва лі свой хат ні бю джэт.

У па чат ку 1960х ды ў 1970х га дах 
лю дзі вып ля та лі са ла мя ныя ка роб кі, а не
ка то рыя так са ма та лер кі, збан кі, а на ват 
крэс лы. Кож ны вып ля таль нік мог знач на 
па пра віць сваю сі ту а цыю, на пры клад, 
у Ру ду тах не ка то рыя ўзво дзі лі но выя 
бу дын кі, куп ля лі хат няе аб ста ля ван не, 
а ў Мік ла шах лю дзі мя ня лі са ла мя ныя 
стрэ хі на ча ра пі цу. За пат ра ба ван не на гэ
тыя вы ра бы скон чы ла ся ў 1980х га дах.

У Мік ла шах не ка то рыя сем’і пра даў
жа лі пля цен не, але вы раб ля лі ўжо ін шыя 
прад ме ты, най час цей свай го ўлас на га 
ад мыс ло ва га ды зай ну. Так у снеж ні 1999 
го да ра сказ ваў мне 50га до вы та ды жы
хар Мік ла шоў Ула дзі мір Па ла вя нюк:

— Вы ра бам прад ме таў з са ло мы зай
ма ем ся зі мою. Жон ка Ан та ні на на ват за 
хле бам у ма га зін не хо дзіць, са ма раз 
у ты дзень пя чэ ча ты ры бо ха ны, каб не 
тра ціць ча су. Пля цен нем зай ма ю ся з 16га 
го да жыц ця. Пля лі так са ма баць кі Аляк
сандр і Ве ра. Ма ла дыя лю дзі ма лап ры быт

ко вым ра мя ством, ад яко га ба ляць ру кі, 
не хо чуць зай мац ца. Шу ка юць ляг чэй ша
га за нят ку, а тра ды цыя тры ма ец ца толь кі 
дзя ку ю чы ста рэй шым лю дзям, — сум на 
кан ста та ваў Ула дзі мір Па ла вя нюк.

У Мік ла шах і ў на ва коль ных вё сках па
сум не ла, ка лі не ста ла Алё шы Ры ба чу ка 
(29.11.194718.02.2007 г.) — ка ва ле ра, 
му зы кан таса ма ву ка, які ў ма ла дос ці мно
га ўва гі ад во дзіў спор ту. Гу ляў ён у фут
бол, зай маў ся цяж кай ат ле ты кай.

Жы ха ры Мік ла шоў за хап ля лі ся му зы
кай і тан ца мі пад ад кры тым не бам не дзе 
да па чат ку 1990х га доў. У 1997 го дзе 
Алё ша ка заў мне:

— На вёс цы ня ма ўжо ра ней шай ве ся
лос ці. Лю дзі ўжо не вы тан цоў ва юць тра
вы да го лай зям лі на ма ім па на двор ку. Ад 
ко ліш ніх вя сел ляў і за баў аста лі ся толь кі 
ўспа мі ны. Сён ня па мя ня ла ся мо да і му зы
ка, а вя ско выя свят лі цы пу сту юць, ніх то 
ў іх за баў не ар га ні зуе. Ка лісь у кож най 
вёс цы ла дзі лі за ба вы; ма ла дыя тан ца ва лі, 
а ста рэй шыя гля дзе лі і плят ка ры лі. Ця пер 
іг раю толь кі на мен шых ме ра пры ем ствах: 
на хрыс ці нах, вя сел лях, пры вог ніш чах. 
У мі ну лым бы ло ве ся лей і ці ка вей, а сён
ня вый дзеш на ву лі цу, па ста іш і з ні чым 
вяр та еш ся ў ха ту. От, ча сам вый ду пе рад 
дом, зай г раю, сы дуц ца лю дзі...

За раз у Мік ла шах

Му зы кант Алё ша быў ка ла рыт най фі
гу рай у вёс цы. Вель мі ці ка ва ўспа мі нае 
яго Яў ген Ёд ла, се ля нін на пен сіі:

— Ка лі ў эска э раў скай кан то ры бы ла 
спа жы вец кая кра ма з ал ка го лем (ка нец 
1980х га доў), лю дзі ту ды схо дзі лі ся. І вось 
ад ной чы га ню я па гон сва іх ка роў на па
шу, а зда лёк чую, што Алё ша грае. І не 
ве даю што ра біць: ці ка роў гнаць, ці кі даць 
і ту ды бег чы...

Тут трэ ба ад зна чыць важ ны факт. Алё
шу Ры ба чу ка пры жыц ці лю дзі і лю бі лі, 
і ста ві лі ся абы я ка ва — кры ты ка ва лі і на
ват пад с мей ва лі ся. А ён апя рэдж ваў час, 
ча го мо жа і сам не ўсве дам ляў. Гэ та ён 
у 1970х га дах па чаў спя ваць на род ныя 
пес ні пад элек т рыч ную гі та ру. Толь кі пас
ля га доў на род ныя пес ні ста лі так вы кон
ваць ін шыя му зыч ныя ка лек ты вы.

* * *
На дзень 30 лі ста па да 2017 го да ў Мік

ла шах пра жы ва ла 116 асоб; дзе ля па раў
нан ня: у 2015 го дзе 121 асо ба, а ў 2009 
го дзе — 154 асо бы. У Мік ла шах, як 
і ў кож най вёс цы, пе ра ва жа юць асо бы 
ста рэй шыя, ма ла мо ла дзі, вель мі ма ла 
ма ла дых су жон стваў і дзя цей.

У вёс цы шмат пу сту ю чых хат. У іх лі ку 
ад ра ман та ва ныя пра жы ва ю чы мі ў га ра
дах вы хад ца мі з Мік ла шоў ся дзі бы, ку ды 
яны пры яз джа юць не каль кі ра зоў у год. 
Ёсць і за дба ныя ха ты но вых, чу жых ула
даль ні каў, для лет ня га ад па чын ку. Ёсць 
і та кія, якія ча ка юць ах вот на га куп ца, 
ніш чэ юць, а іх па над вор кі за рас лі са ма
се ем. Гэ тыя апус це лыя ха ты выг ля да юць 
ма быць так, як у час бе жан ства.

Але ў Мік ла шы ўва хо дзіць так са ма зу
сім но вае. По бач вё скі, ка ля ста мет раў 
ад яе збу да ван няў, у вы ні ку рэ ак ты ва цыі 
чы гу нач най лі ніі Бельск — Гай наў ка, 
упер шы ню за ўсю яе гі сто рыю, бу дзе чы
гу нач ны пры пы нак. Бу дзе пе рон з ней кім 
бу ды нач кам, з пад’ ез дам для ін ва лі даў. 
З бо ку вё скі, ад за ха ду, ад кры жоў да лі
ніі, на па вя то вай да ро зе мае быць па кла
дзе на ас фаль та вае па лат но.

Як я заў ва жыў, жы ха ры ас во і лі ся ўжо 
з на яў нас цю тут пры пын ку, бо спа чат ку 
ста ві лі ся да гэ тай на він кі не ах вот на, з бо я
зі пе рад чу жы мі. Ма быць гэ та ажы віць вё
ску, уня се ней кі ап ты мізм і ін шыя па зі ты вы.

Па мя ня ла ся кры ху і ве лі код ная тра ды
цыя. Ра ней быў я тут ка ля двац ца ці га доў 
та му. Та ды ста рэй шыя лю дзі пры но сі лі 
для ас вя чэн ня ежу ў пры го жа прыб ра
ных ве лі зар ных ко шы ках. За раз гэ та 
змі ніцю ры за ва ла ся, але так са ма вы гля
дае эстэ тыч на, ка ля ро ва і ба га та. Не змя
ніў ся толь кі ха рак тар мяс цо вых лю дзей 
— яны вель мі мі лыя і ад к ры тыя.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Мік ла шы 
ў мі ну лым і ця пер

n Су поль ны зды мак з ба цюш кам Ан д рэ ем Жу ка віц кім тых 
вя скоў цаў, якія ас вя ча юць пас ху по бач вы со кіх кры жоў у па-
чат ку вё скі; ін шыя ас вя ча юць у вя ско вай глы бін цы

n Мес ца, дзе бу дзе пры пы нак Мік ла шы
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Доў гі час зда ва ла ся мне, што 
ў Вар ша ве ёсць толь кі дзве цар
к вы: на Пра зе і на Во лі. І ўжыў ся 
я з гэ тым мер ка ван нем, ад нак 

час не ста іць на мес цы і ў цар коў ным 
жыц ці пра яў ля ец ца агуль ная гра мад ская 
ды на мі ка.

Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства 
Поль ска га з кан ца ХІХ ста год дзя па ве дам
ляў пра шэсць цэр к ваў у Вар ша ве. Не 
быў гэ та поў ны пе ра лік сак раль ных пра
ва слаў ных аб’ ек таў у цар скі час, бо не бы
ло там зве стак пра кап лі цы і ча соў ні ў вай
ско вых час цях поль скай ста лі цы. З ады
хо дам з Вар ша вы ра сій ска га па на ван ня 
ў хо дзе Пер шай су свет най вай ны ўпаў 
там лік пра ва слаў ных вер ні каў, у тым лі ку 
і цы віль ных, част ка якіх, ве ра год на, эва
ку і ра ва ла ся ў бе жан ства. Між ва ен ны пе
ры яд пры нёс но выя па лі тыч ныя страс ці, 
у тым лі ку і да тыч ныя кан фе сій най па лі ты
кі, у вы ні ку якой ска ро ча ны быў лік цэр к
ваў не толь кі на Хол м ш чы не, але і ў ін шых 
час цях Поль ш чы, у тым лі ку і ў Вар ша ве. 
У ста лі цы ўца ле лі, ка лі не да пу скаю тут па
мыл кі, толь кі зга да ныя дзве цар к вы.

Са зме най гра мад ска га строю ў Поль
ш чы і ады хо дам ад афі цый на га атэ із му 
ў рэ лі гій ным жыц ці кра і ны на сту піў пе ры яд 
буй на га сак раль на га бу даў ні цтва. Не толь
кі ка та ліц кія кас цё лы ўзво дзі лі ся ў ма са
вых маш та бах, але і пра ва слаўе так са ма 
нап ру жы ла бу даў ні чыя му ску лы; но выя 
цэр к вы вы рас лі ў Бе ла сто ку, Бель ску, 
Гай наў цы і ін шых мяс цо вас цях. І апош нім 
ча сам да лу чы ла ся да гэ тых пра він цый ных 
ася род каў і ста ліч ная Вар ша ва...

Ра ней згад ва ла ся пра кап лі цы і ча
соў ні ў вай ско вых час цях. Ця пер рэ лі гія 
вяр ну ла ся зноў у вой ска, у тым лі ку 
і пра ва слаўе. У 1991 го дзе быў ство ра
ны Пра ва слаў ны ар ды на ры ят Вой ска 
Поль ска га, а яго пер шым ар ды на ры ем 
быў наз на ча ны два га ды паз ней та дыш ні 
бе ла стоц кагдань скі ар хі е пі скап Са ва. 
З вы ба рам у 1998 го дзе ар хі е пі ска па 
Са вы на па са ду пер ша ста я це ля Поль
скай аў та ке фаль най пра ва слаў най 
цар к вы быў наз на ча ны но вы вай ско вы 
ар ды на рый — ар хі е пі скап Мі ран, а пас
ля яго най смер ці ў аві я ка таст ро фе ка ля 
Сма лен ска ў 2010 го дзе чар го вым ар ды
на ры ем Вой ска Поль ска га стаў епі скап 
Ге ор гій, за раз ар хі е пі скап вроц лаў ска
шчэ цін скі. Спяр ша ся дзі ба поль ска га 
пра ва слаў на га ар ды на ры я та зна хо дзі ла
ся ў ком п лек се бу дын каў міт ра по ліі, за
тым бы ла яна пе ра ба зі ра ва на ў вай ско
вую часць па ву лі цы Ба на ха, дзе ў 2004 
го дзе бы ла ўла джа на кап лі ца пад за ступ
ні цтвам го дам ра ней уз ве дзе на га ў сан 
хол м скіх і пад ляш скіх свя тых Ва сі лія 
Мар ты ша. Сё ле та, 31 са ка ві ка, у ка зар
мен ным ком п лек се па ву лі цы Фран ціш ка 
Гын ка, 2, бы ла ас ве ча на цар к ва пад за
ступ ні цтвам ве лі ка му ча ні ка Ге ор гія.

Наз ва ныя ра ней дзве цар к вы зна хо
дзі лі ся кры ху на поў нач ад цэн т ра Вар
ша вы. Толь кі што зга да ная вай ско вая 
цар к ва апы ну ла ся ў паў д нё вай част цы 
ста лі цы. На са май паў д нё вай кам чат цы 
Вар ша вы, амаль на мя жы з Пя сэч нам, 
уз во дзіц ца но вая пры ход ская цар к ва, 
бу да ва ная сі ла мі пра жы ва ю чых у Поль
ш чы пра ва слаў ных вер ні каў. Гэ тая цар
к ва спа сы ла ец ца на ба дай най больш 
вя до мую ві зан тый скую цар к ву Муд рас ці 
Бо жай у Кан стан ці но па лі, па бу да ва ную 
пры ім пе ра та ры Юсты ні я не. Кштал там 
яна на гад вае ме на ві та той зна ка вы храм, 
уз ве дзе ны ў пік ві зан тый скай ма гут нас ці, 
ха ця ку ба ту рай знач на мен шая.

Кры ху ці ка ві нак пра кан стан ці но паль
скі храм; Ві кі пе дыя: „Дзе ля ўзвя дзен ня 
гран ды ёз на га хра ма Юсты ні ян вы ку піў 
у пры ват ных ула даль ні каў най б лі жэй
шыя ўчаст кі зям лі і за га даў знес ці збу
да ван ні, што ста я лі там. Для кі ра ван ня 
ра бо та мі Юсты ні ян за пра сіў са мых 
леп шых ар хі тэк та раў та го ча су: Ісі да ра 
Мі лец ка га і Ан фі мія Траль ска га, якія ра
ней за рэ ка мен да ва лі ся бе ўзвя дзен нем 
цар к вы Свя тых Сер гія і Вак ха. Пад іх 
кі раў ні цтвам пра ца ва ла што дзён на па 
10 000 ра бо чых. Не ба ча нае і не чу ва нае 
ха ра ство хра ма да та кой сту пе ні ўраж
ва ла на род ную фан та зію, што па ча лі 
ха дзіць ле ген ды аб не пас рэд ным удзе ле 
ў яго збу да ван ні ня бес ных сіл. Па вод ле 
ад нае з ле генд, Юсты ні ян ха цеў пак рыць 

зо ла там сце ны Свя той Са фіі ад пад ло гі 
да скля пен няў, але аст ро ла гі прад ка за
лі, што «ў кан цы вя коў прый дуць вель мі 
бед ныя ца ры, якія, з мэ тай за ха піць усе 
ба гац ці хра ма, зры юць яго да пад мур
ка», і ім пе ра тар, які кла па ціў ся аб сва ёй 
сла ве, аб ме жа ваў ра ско шу збу да ван ня.

Бу даў ні цтва са бо ра паг лы ну ла тры га
да выя да хо ды Ві зан тый скай ім пе рыі. «Са
ла мон, я пе раў зы шоў ця бе!» — та кія сло
вы вы ма віў, згод на з па дан нем, Юсты ні ян, 
увай шоў шы ў па бу да ва ны са бор і ма ю чы 
на ўва зе ле ген дар ны Іе ру са лім скі Храм. 
Ура чы стае ас вя чэн не хра ма 27 снеж ня 
537 го да спра віў кан стан ці но паль скі 
пат ры ярх Мі на. 16 лі пе ня 1054 го да ў Са
фій скім са бо ры на свя тым ал та ры ў час 
бо гас лу жэн ня ле га там па пы рым ска га 
кар ды на лам Гум бер там кан стан ці но паль
ска му пат ры яр ху Мі ха і лу Ке ру ла рыю бы
ла ўру ча на ад лу чаль ная гра ма та. (Імен на 
гэ ту да ту пры ня та лі чыць да тай ра ско лу 
цэр к ваў на ка та ліц кую і пра ва слаў ную.) 
У ча сы Ві зан тый скай ім пе рыі са бор зна
хо дзіў ся ў цэн т ры Кан стан ці но па ля ка ля 
ім пе ра тар ска га па ла ца. У ця пе раш ні час 
зна хо дзіц ца ў цэн т ры Стам бу ла, у ра ё не 
Сул та нах мет. Пас ля за хо пу го ра да ас ма
на мі ў 1453 го дзе, Са фій скі са бор быў 
пе рат во ра ны ў мя чэць, а ў 1935 го дзе ат
ры маў ста тус му зея. У 1985 го дзе са бор 
ра зам з ін шы мі пом ні ка мі гі ста рыч на га 
цэн т ра Стам бу ла быў за лі ча ны ў склад 
Су свет най спад чы ны ЮНЕ СКА. Больш за 
ты ся чу га доў Са фій скі са бор быў са мым 
вя лі кім хра мам у све це, да та го мо ман ту 
па куль не быў па бу да ва ны Са бор Свя то
га Пят ра ў Ры ме. Вы шы ня са бо ра — 55,6 
мет ра, ды я метр ку па ла — 31 метр”.

Яш чэ раз Ві кі пе дыя: „Koś ciół zos tał 
og ra bio ny i zbez czesz czo ny w 1204 przez 
ry cer stwo za chod nie pod czas IV kruc ja ty. Aż 
do odzy ska nia Kon s tan ty no po la w 1261, za 
pa no wa nia Mi cha ła VIII Pa le o lo ga, koś ciół 
słu żył ka to li kom. Os tat nie na bo żeń stwo od-
by ło się tu 28 ma ja 1453, bra li w nim udział 
za rów no pra wos ław ni, jak i ka to lic cy ob roń cy 
Kon s tan ty no po la. Tam ten pa mięt ny wie czór 
tak opi su je Do nald M. Ni col: Gdy za czął za pa-
dać wie czór, lu dzie in s tyn k tow nie uda li się do 
koś cio ła Mąd roś ci Bo żej. Żoł nie rze trwa li na 
swych pos te run kach wzdłuż mu rów. Resz ta, 
wszys t ko jed no — Gre cy czy ła cin ni cy, tło czy-
ła się w wiel kiej świą ty ni, za no sząc mod ły 
o os wo bo dze nie. Wspól ny strach i nie bez pie-
czeń stwo spra wi ły więk szy cud niż wszys t kie 
so bo ry ra zem wzię te. Pra wos ław ni bi sku pi, 
księ ża i mni si, któ rzy za rze ka li się głoś no, że 
no ga ich nie pos ta nie w ka ted rze, pó ki nie 
oczyś ci się jej z rzym skie go ska że nia, te raz 
po desz li do oł ta rza, aby po łą czyć się z ka to lic-
ki mi brać mi we wspól nej li tur gii...”.

А ця пер тая ж Ві кі пе дыя пра вар шаў
скую цар к ву: „Świą ty nia znaj du je się w war-
szaw skiej dziel ni cy Ur sy nów, na osied lu Dąb-
rów ka, przy uli cy Pu ław skiej 568.

Cer kiew zos ta ła zap ro jek to wa na przez 
war szaw skie go ar chi tek ta An d rze ja Mar kow-
skie go. Wzo ro wa na jest na kon s tan ty no po-
li tań skiej świą ty ni Ha gia Sop hia. Obiekt bę-
dzie miał 36,9 m dłu goś ci, 30 m sze ro koś ci, 
na to miast wy so kość (łącz nie z cen t ral ną ko-
pu łą o śred ni cy 16,2 m, któ ra zos ta nie pok ry-
ta mie dzią) osiąg nie 21,6 m. Ścia ny zos ta ną 
oz do bio ne mo za i ka mi i fre ska mi. Świą ty nia 
bę dzie po sia da ła dwa oł ta rze — bocz ny pod 
wez wa niem św. mę czen ni ka Pan te lej mo na. 
Dzwon ni ca zos ta nie wy po sa żo na w 10 dzwo-
nów. Zgod nie z pra wos ław ną tra dyc ją głów-
ne wej ś cie znaj dzie się od stro ny za chod niej, 
a dwa bocz ne — od pół noc nej i po łud nio wej. 
Pra ce przy go to waw cze do wznie sie nia cer-

k wi roz po czę to w 2015 r. 5 grud nia te goż 
ro ku pat riar cha Kon s tan ty no po la Bar t ło miej 
poś wię cił ka mień wę giel ny pod bu do wę 
świą ty ni. Cer kiew Mąd roś ci Bo żej jest pier-
w szą bu do wa ną po przesz ło 100 la tach 
wol nos to ją cą świą ty nią pra wos ław ną w War-
sza wie. Jest wo tum wdzięcz noś ci Bo gu za 
dar 25-le cia de mok ra tycz nych prze mian 
w Pol s ce i 90. rocz ni cę uzy ska nia au to ke fa lii 
przez pol ski Koś ciół pra wos ław ny”.

Бе ла ру скі пар тал so bor.by: „Поль ская 
сто ли ца в меж во ен ный пе ри од — 20е
30е го ды 20 сто ле тия — ут ра ти ла мно
же ство пра вос лав ных цер к вей, ко то рые 
вос п ри ни ма лись по ля ка ми как нас ле дие 
цар ской Рос сии. У пра вос лав ных ве ру
ю щих оста лось толь ко 2 пол но цен ных 
хра ма — ны не ка фед раль ный со бор рав
но а по столь ной Ма рии Маг да ли ны в рай
о не Пра га и клад би щен ская цер к вуш ка 
Ио ан на Ле ствич ни ка в пред мест ье Во ля. 
В пос лед нее вре мя по я ви лись и до мо вые 
цер к ви, ча сов ни. Так, при му зее пра вос
лав ной ико ны на Ле ле хов ской, 5 дей ству
ет ча сов ня в честь свя щен но му че ни ка 
Гри го рия Пе ра дзе, сре ди её при хо жан 
— из вест ный в Поль ше ар хи тек тор Ан
джей Мар ков ский. Пан Ан джей — эт ни че
ский по ляк, при няв ший Пра вос ла вие по 
зо ву сер д ца. Ар хи тек то ра пле ни ла кра со
та во сточ нох ри сти ан ской тра ди ции, в том 
чис ле и кра со та пра вос лав но го зод че
ства. Имен но про ект Ан джея Мар ков ско
го бу дет ре а ли зо ван при стро и тель стве 
вар шав ской свя той Со фии — пер во го за 
пос лед ние сто лет но во го пра вос лав но го 
хра ма в поль ской сто ли це”.

У су бо ту, 19 мая, у вар шаў скай цар
к ве Муд рас ці Бо жай бу дзе ад с лу жа на 
пер шая лі тур гія і бу дуць ас ве ча ны на ку
паль ныя кры жы.

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

Но выя 
цэр к вы 
ў Вар ша ве

n Цар к ва св. Ге ор гія ў Вар ша веn У пат ра наль нае свя та св. Ге ор гія лі тур гію ў вай ско вай цар к ве слу жыў пра ва-
слаў ны ар ды на рый Вой ска Поль ска га, ар хі е пі скап вроц лаў ска-шчэ цін скі Ге ор гій

n Вар шаў ская цар к ва 
Муд рас ці Бо жай
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

14 траўня 1918 года! 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

14 траў ня 1918 го да, роў на сто га доў 
та му, Ра да Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі да ру чы ла Ра ма ну Скір мун ту фар ма
ван не но ва га ўра да ма ла дой дзяр жа вы. 
Фар ма ван не БНР іш ло ў вель мі нес п ры
яль ных па лі тыч ных умо вах, да сяг нуць 
рэ аль на га су ве рэ ні тэ ту бы ло над звы чай 
цяж ка. Тым не менш мно гія вы дат ныя бе
ла ру скія дзе я чы прык ла да лі ўсе вы сіл кі, 
каб да маг чы ся дып ла ма тыч на га і ін ша га 
прыз нан ня но вай бе ла ру скай дзяр жа вы.

У па чат ку траў ня 1918 го да з ура да і Ра
ды сыш лі вя до мыя дзе я чыса цы я лі сты. 
Склаў свае паў на мо цтвы і прэм’ ер Язэп 
Ва рон ка. У вы ні ку пра ва цэн т ры сты ат ры
ма лі ў Ра дзе баль шы ню і сфар ма ва лі но
вы ўрад на ча ле з Ра ма нам Скір мун там.

Най боль шых пос пе хаў урад БНР да сяг
нуў у куль тур ным бу да ван ні і раз віц ці аду
ка цыі. За ка рот кі час па вод ле роз ных пад
лі каў ад к ры лі ся ад 150 да 350 бе ла ру скіх 
школ, у тым лі ку гім на зіі ў Мен ску, Буд с
ла ве, На ваг рад ку, Грод не, Слуц ку. Пад
рых тоў ка на стаў ні каў, ап роч Свіс лац кай 
гім на зіі, вя ла ся ў Мен скім пе да га гіч ным 
ін сты ту це, рых та ва ла ся ад к рыц цё Бе ла
ру ска га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та (гэ тай 
спра вай зай ма лі ся вя до мыя асо бы — Ар
кадзь Смо ліч, Міт ра фан Доў нарЗа поль
скі, Яў хім Кар скі, Усе ва лад Іг на тоў скі, ін
шыя на ву коў цы). У пла нах ства раль ні каў 
БНР бы ло так са ма ад к рыц цё сель ска гас
па дар ча га і по лі тэх ніч на га ін сты ту таў.

У кра са ві ку 1918 го да ад к ры ла ся Мен
ская вы шэй шая му зыч ная шко ла, пе раў
т во ра ная ў тым жа го дзе ў Бе ла ру скую 
кан сер ва то рыю. За нят кі па ча лі ся і ў ад
ноў ле най Ка та ліц кай ду хоў най се мі на рыі 
(яе рэк та рам стаў док тар фі ла со фіі, бе ла
ру скі свя тар Фа бі ян Аб ран то віч).

Па іні цы я ты ве Ан то на Луц ке ві ча ў 1918 
го дзе ўтва ры ла ся пер шая бе ла ру ская 
на ву ко вая ўста но ва — Бе ла ру скае на ву
ко вае та ва ры ства ў Віль ні. Вя ла ся пад
рых тоў чая пра ца да ад к рыц ця Ві лен скай 
бе ла ру скай гім на зіі.

У 1918 го дзе ў БНР на бе ла ру скай мо
ве вы хо дзі ла 6 га зет. Пры кла дам га зе та 
„Бе ла ру скі шлях”. Вы да ва ла ся з 8 са ка
ві ка да 23 жніў ня 1918 го да ў Мін ску ва 
ўмо вах ня мец кай аку па цыі. Рэ дак та рам
вы даў цом пер ша га ну ма ра быў Па вел 
Аляк сюк. З дру го га ну ма ра да кан ца 
вы дан ня рэ дак та рам быў Алесь Га рун 
(Аляк сандр Пру шын скі), вы да вец — та
ва ры ства „За ран ка” (стар шы ня Аляк сюк, 
пі сар Аляк сандр Ула саў). Вы дан не су пра
цоў ні ча ла з га зе тай „Воль ная Бе ла русь” 
(ме ла агуль ных аў та раў, аб мень ва ла ся 
ма тэ ры я ла мі). Мэ та вы дан ня — са цы яль
наэка на міч нае і куль тур нае ад ра джэн не 
Бе ла ру сі, яе дзяр жаў ная са ма стой насць 
і су ве рэ ні тэт. Пад т рым лі ва ла па лі ты ку 
Ра ды БНР і яе вы ка наў ча га ор га на — На
род на га Сак ра та ры я та Бе ла ру сі. Га зе та 
грун тоў на ас вят ля ла на цы я наль ны гра
мад скапа лі тыч ны і куль тур ны рух, змяш
ча ла ін фар ма цыю пра бе ла ру скі ас вет ніц
кі рух у га ра дах, мя стэч ках і вё сках, пра 
дзей насць Ра ды БНР, па лі тыч ных пар тый 
і гру по вак.

Ства рэн не БНР да ло ма гут ны штур шок 
бе ла ру ска му куль тур на му Ад ра джэн ню. 
Яно ак ты ві за ва ла твор чую бе ла ру скую 
ін тэ лі ген цыю. Дзяр жаў ныя ор га ны БНР 
не суст ра ка лі пе раш код з бо ку ня мец кіх 
аку па цый ных улад у дзей нас ці ў га лі не 
куль ту ры.

У гэ ты пе ры яд вы хо дзі лі 3 ча со пі сы, 
дзей ні ча ла 11 вы да ве цтваў. Пры кла дам 
вы да ве цтва „Аду ка цыя” ак тыў на дру ка ва
ла пад руч ні кі для школ. 19 траў ня 1918 
го да на ба зе Та ва ры ства дра мы і ка ме дыі 
ўзнік Бе ла ру скі дзяр жаў ны тэ атр БНР. 
Дзе і лі Та ва ры ства пра цаў ні коў ма ста
цтва, Дра ма тыч ная сек цыя Бе ла ру скай 
тэ ат раль най гра ма ды, які мі кі ра ва лі Ула
дзіс лаў Га лу бок, Фла ры ян Жда но віч і Усе
ва лад Фаль скі. Гэ тыя і ін шыя куль тур ніц
кія пос пе хі, ад нак, бы лі толь кі ча со вы мі 
за ва ё ва мі.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Скан ды наў скія кра і ны ма юць ней кі свой 
шарм і пры ваб насць — зна хо дзяц ца на 
поў на чы кан ты нен та, ма юць су во рую пры
ро ду, але на ву чы лі ся не як жыць так, што 
лю дзям з кра ін з больш ла год ным клі ма там 
за ста ец ца толь кі зай з д рос ціць. Хоць яш чэ 
ты ся чу га доў та му жы ха роў тых ска лі стых 
мяс цін пу жа ла ся цэ лая Еў ро па, ця пер паў
ноч на еў ра пей скія на ро ды ёсць ты мі, з ка го 
вар та браць пры клад у роз ных га лі нах жыц
ця — як у гра мад скапа лі тыч ных ад но сі нах, 
так і ў гас па дар цы, у пры ват нас ці — у бу
даў ні цтве.

Мес цы, дзе спрад ве ку се ляц ца бе ла ру
сы, ка неш не, ад роз ні ва юц ца ад фін скіх, 
швед скіх ці нар веж скіх тэ ры то рый, але 
ёсць і па да бен ствы. У пер шую чар гу, гэ та 
ма роз ныя зі мы. Каб пе ра жыць ха лод ную 
па ру го да, трэ ба мець доб ры цёп лы бу ды
нак. І хоць бе ла ру сы здаў на на ву чы лі ся 
бу да ваць та кія да мы, скан ды наў скія ўсё ж 
лі чац ца леп шы мі. Та му не дзіў на, што ў ця
пе раш ні час, ка лі ат ры маць ін фар ма цыю 
аб не чым вар тым да во лі лёг ка, бе ла ру сы 
бу ду юць жыл лё і на скан ды наў скі ма нер. 
Зай ма юц ца гэ тым бу даў ні цтвам роз ныя 
фір мы як у Бе ла ру сі, так і ў Поль ш чы, 
але пабе ла ру ску аб слу гоў вае сва іх клі ен
таў толь кі ад на, якая за вец ца „Бус лян ка”. 
Яе сайт мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://bus ly an ka.by.

„Гас па дар заў сёд набе ла ру ска моў ны 
ча ла век у жыц ці. Сайт ро біц ца най перш 
пабе ла ру ску, бу дзе па шы рац ца і на паў
няц ца пра ек та мі”, — рас па вя дае пра фір му 
і яе сайт пар тал бе ла ру ска моў на га біз не су 
„Свае”.

„Маё за хап лен не пра ек та мі скан ды наў
скіх да моў па ча ло ся пад час па да рож жа па 
Іс лан дыі і кан чат ко ва за ха пі ла мя не на на
ступ ны год, ка лі я па да рож ні чаў аў тас пы нам 
на Нар ве гіі, Шве цыі і Фін лян дыі. Вон ка вы 

вы гляд скан ды наў скіх да моў вель мі стыль
ны: драў ля ныя фа са ды з вя лі кі мі вок на мі, 
прыст ро е ныя тэ ра сы, про стыя фор мы, якія 
выг ля да юць вель мі ар га ніч на. Пад час гэ тых 
па да рож жаў да вя ло ся па зна ёміц ца і з унут
ра най вель мі пра ду ма най і ра цы я наль най 
пла ні роў кай, якая вель мі ад роз ні ва ец ца ад 
на шых так зва ных „ква тэр ных” пла ні ро вак. 
Амаль усе пры ват ныя да мы ў скан ды наў скіх 
кра і нах — гэ та да мы кар кас на га ты пу, якія 
ад роз ні ва юц ца энер га э фек тыў нас цю. Так 
па ча ло ся маё дэ таль нае вы ву чэн не скан
ды наў скіх кар кас ных да моў”, — пе ра дае 
ў руб ры цы „Ар ты ку лы” гі сто рыю свай го за ці
каў лен ня паў ноч на еў ра пей скі мі бу дын ка мі 
не вя до мы аў тар, які, праў да па доб на, і ёсць 
тым са мым гас па да ром „Бус лян кі”. Праў да, 
у ар ты ку ле не тлу ма чыц ца, што нат х ні ла 
ўла даль ні ка фір мы наз ваць яе „Бус лян кай”. 
Мо жа, ка лі б пры чы ны бы лі ўка за ныя, мы б 
зра зу ме лі, ча му сайт аб скан ды наў скіх да
мах пай ме на ва ны наз вай гняз да той птуш кі, 
якая, як гэ та не прык ра, не во дзіц ца ў Скан
ды на віі і гнёз даў там не ўе.

Па ўсім ві даць, та кая ака ліч насць не зас
му чае ўла даль ні ка „Бус лян кі” і ён сме ла 
пра па нуе свае пас лу гі. „Вы мо жа це ска ры
стац ца на шым ка та ло гам, дзе змяш ча ец ца 
больш 60 спа сы лак на сай ты скан ды наў
скіх до ма бу даў ні чых кам па ній. З та ко га 
шэ ра гу ва ры ян таў вы мо жа це выб раць 
упа да ба ны пра ект. Бе зу моў на, тое, што вы 
зной дзе це на сай тах, пра ек та мі наз ваць 
скла да на. Звы чай на гэ та вы я вы пла ні ро вак 
і вон ка ва га вы гля ду до ма. На быць пра ект 
у са міх скан ды наў скіх кам па ній у вас не ат
ры ма ец ца, але мы мо жам на пад ста ве пла
ні роў кі і вон ка ва га вы гля ду рас п ра ца ваць 
дэ таль ны пра ектдуб лі кат, па вод ле яко га 
мы змо жам па бу да ваць ваш дом”, — ка жа 
„скан ды наў скабе ла ру скі бус лян ш чык”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Пак рыў дзіў ся мой дзед Ва сіль 
Мі ран чук, што я ў «Ні ве» апі саў 
пра ва слаў ны Вя лік дзень, а ні чо га 

не на пі саў, што ра зам з пра ва слаў ны мі 
на Пад ляш шы Вя лік дзень па вод ле юлі ян
ска га ка лен да ра свят куе мой дзед і ўся 
рад ня ма ёй ма ці, а яны ж — пра тэ стан ты. 
Я вель мі ка хаю май го дзе да Вась ку, па 
якім ге не тыч на я маю па э тыч ны дар. Дзед 
мой па эт і я, унук яго, так са ма па эт. Я га
на ру ся сва ім дзе дам, та му што ён ра зум
ны, мае цу доў ную гі ста рыч ную па мяць. Да 
та го мой дзед вель мі доб ра ве дае Біб лію.

Я — ве ру ю чы ча ла век, ха ця з мя ша
най сям’і. З бо ку май го баць кі боль шасць 
пра ва слаў ных, ха ця ся стра май го дзе да 
вый ш ла за ка та лі ка зпад Тап чэ ва і ўся яе 
сям’я — ка та лі кі. Такса ма род ная ся стра 
май го баць кі цёт ка На дзя ўцяк ла з ма ім 

дзядзь кам Юзі кам пад Вроц лаў. Іх сы ны, 
уну кі і праў ну кі — ка та лі кі. З бо ку ма ёй 
ма ці боль шасць вя ліз най сям’і — пра тэ
стан ты бап ты сты, якіх з пра ва слаў най 
ве ры пе ра вёў мой пра дзед Іван Мі ран чук, 
ра ней гар ма ніст і май стар на ўсе ру кі, 
ста ляр, бу даў нік. Вян чаў ся ён з ма ёй пра
ба бу ляй Па ра ске вай — дач кой Дзя мі да 
Пет руш ке ві ча. Дзя мід мой прап ра дзед 
быў ка та лі ком і пе рах рыс ціў ся на пра ва
слаў ную ве ру, та му што жа ніў ся з ма ёй 
прап ра ба бу ляй Ма ры яй з до му Кор зун, 
якая бы ла пра ва слаў най.

Ча му мой пра дзед Іван Мі ран чук, які 
з Ма лін нік пры сту піў да пра ба бу лі Па
ра ске вы, па кі нуў пра ва слаў ную ве ру? 
Па вод ле ра ска зу май го дзе да Ва сі ля, на 
яго баць ку Іва не аб’ я віў ся цуд. Ён, бу ду
чы пра вас лаў ным, быў вель мі доб рым 
гас па да ром. Мой пра дзед быў вель мі 
ба га ты, та му што быў ста ля ром, бу да ваў 
лю дзям ха ты, ста до лы, хля вы. Ён вель мі 
доб ра за раб ляў і мог ут ры маць са сва іх 
за ла тых рук вась мё ра сва іх дзя цей, але 
меў сла басць — лю біў па пі ваць. Ад ной
чы, вяр та ю чы ся во сень скім ве ча рам 
з Ма лін нік у Ру ду ты, п’я ны зас нуў у ле се 
на сы рой зям лі. З гэ тай па ры Іван стаў 
каш ляць кры вёю. Па чаў ля чыц ца ў роз
ных ле ка раў, якія па ста ві лі ды яг наз — ту
бер ку лёз. Ма лі ла ся ўся сям’я і ні чо га не 
па маг ло. Як ка жа ста рая пры маў ка: то
ну чы ха па ец ца на ват за са ло мін ку. Пра

дзед Іван да ве даў ся, што дзесь ці суст ра
ка юц ца бап ты сты. Пай шоў на іх ма лен не 
і яны за яго так па ма лі лі ся, што аз да ра
веў. У Ру ду тах лю дзі аб’ я ві лі, што мой 
пра дзед Іван бап тыст, та му ўся сям’я разам 
з ма ім дзе дам Ва сі лём пах рыс ці лі ся 
ў бап ты сты. У пра вас лаўі за ста ла ся най
ста рэй шая ся стра Ган на, якая вый ш ла 
за муж у Ка ша лі і дзе даў брат Вань ка, які 
шчас лі ва вяр нуў ся з Дру гой су свет най 
вай ны, ажа ніў ся з пра ва слаў най і па мёр 
у пра вас лаўі. Так са ма ста рэй шы брат 
май го дзе да Міць ка пай шоў у пры сту пы 
да пра ва слаў най жон кі ў Вуль ку ка ля Ор
лі. Усе астат нія жа ні лі ся або па вы хо дзі лі 
за муж за бап ты стаў. Яр кім пры кла дам 
з’яў ля ец ца ма лод шая ся стра дзе да, а ма
ёй ма мы цёт ка На дзя, якая за муж вый
ш ла ў Ма лін ні кі за мяс цо ва га па ста ра 
бап ты стаў Вік та ра Бар ш чэў ска га. У ха це 
дзе да Вік та ра ад бы ва лі ся схо ды і ня
дзель ныя ма літ вы бап ты стаў з Ма лін нік 
і на ва коль ных вё сак. Дзед Вік тар у Ма
лін ні ках ка ры стаў ся вя лі кай па ша най 
і аў та ры тэ там, та му што гэ та быў вель мі 
ра зум ны ча ла век і мо жа та му да жыў глы
бо кай ста рас ці.

Мая ма ма, так як і яе двух бра тоў і ся
стра бы лі бап ты ста мі. Ад нак мая ма ма 
бы ла вель мі пры го жай, то нень кай блан
дзін кай з доў гі мі ва ла са мі і сва та ла ся да 
яе мно га ка ва ле раў, у тым лі ку і бап ты
стаў. Вы бра ла яна май го та та — строй

на га ка ва ле ра, але пра ва слаў на га. Абое 
не ха це лі мя няць сва ёй ве ры і мо та му 
ўзя лі гра ма дзян скі шлюб. Я аса бі ста да 
бап ты стаў ні чо га не маю, та му што боль
шасць ма ёй сям’і з бо ку ма мы гэ та бап
ты сты, а ў Ма лін ні ках пра жы вае во сем 
сем’ яў бап ты стаў. Гэ та доб рыя, ці хія лю
дзі, якія ні ко га без пат рэ бы не ча па юць, 
не п’юць ал ка го лю, не ку раць па пя ро саў 
і жы вуць па вод ле за ко ну Біб ліі.

У ЗША, на пры клад, пра жы вае амаль 
двац цаць мі льё наў бап ты стаў, а са мы
мі па пу ляр ны мі бап ты ста мі з’яў ля юц ца 
вя до мы аме ры кан скі ак цёр Брад Піт 
і экспрэ зі дэнт ЗША Ба рак Аба ма. У Ра сіі 
пра жы вае 2,56 мі льё на бап ты стаў, у тым 
78% ру скай на цы я наль нас ці. У Поль ш чы 
5390 ча ла век з’яў ля ец ца бап ты ста мі. На 
Ук ра і не больш за мі льён гэ та пас ля доў ні
кі бап тыс ц кай ве ры, а на Бе ла ру сі бап ты
стаў больш за 13 ты сяч.

Ча му я не бап тыст? Ад ма ло га ў ма ёй 
сям’і іш ла вай на за ве ру, якую пе ра мог 
мой баць ка. Ме на ві та мы з сяст рою вы
бра лі пра ва слаў ную ве ру, та му што нам 
больш па да ба ец ца пра ва слаў ная ду хоў
насць, глы бі ня ве ры пра ва слаўя, стро гія 
за ко ны і па сты, якіх ня ма ў пра тэ стан таў. 
Да рэ чы, мае прап ра дзе ды па лі ніі ма ёй 
ма ту лі, як і баць кі бы лі пра ва слаў ны мі 
і та го тры ма ю ся, бо гэ та гі сто рыя. А бап
ты стаў я вель мі па ва жаю, та му што мая 
ма ту ля, мой дзед і яго рад ня — бап ты сты 
і я іх не на маў ляю мя няць ве ру. Я пра ва
слаў ны, ра зам са сва ёй жон кай, а хай 
яны бу дуць бап ты ста мі.

vЮр ка БУЙ НЮК

Бап ты сты на Пад ляш шы 
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Лёг ка зла вац ца, але гэ та не 
па пра віць ад но сін. Мо жаш пас ва рыц ца з сяб-
ра мі за гро шы. Мо жа хтось ці, ка му ты па зы чыў, 
вык рас ліў гэ ты факт з па мя ці? Хо піць, што чым-
сь ці пах ва ліш ся, ад ра зу бу дзеш на язы ках. На 
пра цы пос пех ча кае там, дзе па трэб ны ад ва га, 
упар тасць і во ля. Але не ідзі да мэ ты «па тру-
пах». Пас ля 24.05. твой пра ект, над якім ты пра-
ца ваў так заў зя та, прай г рае з ін шым — про ста 
вый г рае леп шы. Не еж пе рад сном.
(21.04. — 21.05.) Шчас це фар маль ных пар, за-
вя за ных ця пер. Мо жаш па ці ка віц ца кім сь ці вар-
тым ува гі. Але рас пы тай пра гэ тую асо бу ў зна ё-
мых, ці яна сва бод ная. Бу дзеш мець час на хо бі, 
гу тар кі, ім п рэ зы. Не зас ла няй ся аба вяз ка мі, вы-
ходзь, зап ра шай гас цей, цеш ся кам па ні яй. Бык 
з ІІІ дэ ка ды мае асаб лі вае шчас це да лю дзей. 
Вы ка ры стоў вай зна ём ствы. Стар туй са сва ёй 
фір май. Мо жаш ку піць жыт ло. Але мо жа лепш 
за ду май ся ці больш ін ве ста ваць. Ды з 24.05. (да 
28.05.) не паш ка дуй гро шай на штось ці, што мо-
жа быць не аб ход ным, бо стра ціш у два ра зы! 
Энер гіі аж над та!
(22.05. — 22.06.) На ладж вай кан так ты, пры май 
зап ра шэн ні, асаб лі ва ка лі ты на ро джа ны ў І дэ-
ка дзе. Вель мі піль нуй ся з да ку мен та мі: не згу бі 
іх 22-24.05., бо стра ціш да вер шэ фа! Да вя дзі 
да фі на лу ўсе спра вы; 22-24.05. мо жа трэ ба 
бу дзе ка гось ці за сту піць або пас ля ка гось ці 
пап раў ляць. Не бун туй ся, а ўзна га ро да ця бе не 
аб мі не. У фі нан сах вель мі доб рыя праг но зы. Ад 
21.05. больш ві таль ных сіл.
(23.06. — 23.07.) Удас ца та бе пры ру чыць во ра-
гаў! Са мот ныя Ра кі бу дуць ваб ныя і пры го жыя. 
Кру ці це ся там, дзе кі піць кам па ней скае жыц цё.
У хат ніх спра вах не слу хай па рад сва я коў — сам 
ве да еш, што для ця бе най леп шае. Трэ ба бу дзе 
спла ціць доўг удзяч нас ці з 24.05. (да 28.05.). 
Доб ры час на абу чэн ні, зда бы ван не но вых уме-
лас цей, неў за ба ве пры дат ных. 22-24.05. на го-
ды да на ладж ван ня ін с пі ру ю чых зна ём стваў.
(24.07. — 23.08.) Час спры яе рэ ва лю цый ным 
ра шэн ням. Маг чы мыя зме ны ў па ста ян ных па-
рах, не а ба вяз ко ва ў леп шы бок. Іль вы, на ро джа-
ныя ў пер шыя дні зна ка, мо гуць ака зац ца не дас-
пе лы мі да сур’ ёз ных ра шэн няў. На пра цы час 
на ле жыць да ця бе! Ніх то ця бе не апя рэ дзіць, па-
са дзіш на мес ца тых, хто на ця бе зваль ваў усю 
чор ную ра бо ту і краў твае за ду мы. Ста рай ся 
быць як най больш від ным на пра цы, на схо дах. 
Не бой ся са пер ні цтва.
(24.08. — 23.09.) Не за мя тай праб лем пад ды-
ван — 22-24.05. мо гуць пра гу чаць з пад вой най 
сі лай. За ра іц ца ва кол ця бе ад вель мі ці ка вых 
лю дзей, з якіх вы лу чыш асаб лі вую, адзі ную асо-
бу. Ся род сяб роў ад па чы вай ад хат ніх спраў. 
Пры да дуц ца но выя ўме лас ці. Най больш пры-
ем нас ці пры ня се не ма тэ ры яль нае, на пры клад, 
пры го да. 22-24.05. па я вяц ца на го ды для пап ра-
вы па мы лак і не па ра зу мен няў.
(24.09. — 23.10.) 21-25.05. усё, што вы ра шыш, 
удас ца зрэ а ліз ваць. Але 22-24.05. мо жаш ляп-
нуць штось ці, з ча го цяж ка бу дзе выт лу ма чыц-
ца. Бу дзеш кап рыз ны і пат ра ба валь ны. Та му не 
здзіў ляй ся, што тва іх пры хіль ні каў ста не менш. 
Зой муць ця бе спра вы дзя цей, трэ ба бу дзе ім 
да па маг чы. 22-24.05. цяж кія ві зі ты сва я коў, якія 
схо чуць усю ды ўціс нуць свой нос. З 24.05. (да 
28.05.) лепш не пы тай ся ў шэ фа пра па вы шэн-
не. Доў гія чэр гі да ўра чоў з 24.05., мо жа лепш 
за пі шы ся пры ват на.
(24.10. — 22.11.) Да сяг неш уся го, ча го хо чаш. 
Ад ва гі, каб паз ма гац ца за па са ду, да стат ко ва 
бу дзе 22-24.05. 22-24.05. да ска на лы час, каб 
па пра віць скла да ныя сі ту а цыі. Мо жаш кон чыць 
няў да лыя ла ды. Доб ры час на за ру чы ны, шлюб, 
па ве лі чэн не сям’і. Скар пі ён з І дэ ка ды: не ад к-
лад вай па хо ду да ле ка ра. Не ак рэс ле ныя апа-
скі, гор шы сон. 22-24.05. мо жаш ад чуць, што 
кеп ска да ця бе па ста ві лі ся.
(23.11. — 22.12.) 20-26.05. удас ца та бе моц на 
па пра віць сваю фор му. Пе ра ка на еш ся, ад нак, 
што не ўдас ца змя ніць свай го пар т нё ра. У па ста-
ян ных па рах лепш, ка лі бу дзе це га ва рыць кам п лі-
мен ты адзін ад на му. Да ка жаш сваю ла яль насць 
рад ні і ка ле гам. У ка ша лёк за ля ціць па ру зло тых.
(23.12. — 20.01.) Шчас лі ва да вя дзеш свае спра-
вы да фі на лу. 22-24.05. вы я віц ца твой та лент 
да за раб лян ня гро шай. Зор кі за бяс печ ва юць 
твае ін та рэ сы, але больш піль нуй пар т нё ра. 24-
26.05. час спро бы ў па ры. Па я вяц ца гро шы, 
доб ра пой дуць спра вы ва ўста но вах. Дбай аб 
сваё зда роўе, ап ра най ся цёп ла ра на і ўве ча ры; 
не ад к лад вай ві зі ту ў ле ка ра.
(21.01. — 19.02.) 21-25.05. бу дзеш сме лым, 
ба я ві тым і вель мі пас пя хо вым. Ня хай ця бе не 
зне ах во ціць па ра за. Не ад маў ляй ся ад сва іх 
пла наў. Ня хай не мі нае твой за пал да прак ты-
ка ван няў! Каб спа ліць тлушч і зра біць клас ную 
фі гу ру, трэ ба ча су!
(20.02. — 21.03.) Ня кеп ска на ра хун ку. У па ры 
бу дзеш ве даць на чым ста іш. Ад чу еш па лёг ку. Ніх-
то та бе ў ні чым не змо жа ад мо віць. Ку пі штось ці 
пры го жа га ў ха ту. Са мот ныя Ры бы вель мі па пу-
ляр ныя. Ка лі ма ры це аб шлю бе, Ве не ра ў Ра ку 
па мо жа здзей с ніць ма ры. 24-24.05. зя лё нае 
свят ло ў пра фе сіі, вы ез ды, ка ман дзі роў кі, важ ныя 
су стрэ чы, леп шыя гро шы і па са да; ка лі шу ка еш 
пра цу — мно ства пра па ноў. Мо жаш доб ра пра-
даць не пат рэб ную рэч або ку піць доб рую, ха ця 
ўжы ва ную. З 24.05. (да 28.05.) ча кае ця бе ня лёг-
кае ра шэн не.

1. наш ча дак пер шых іс пан скіх і пар ту галь
скіх ка ла ні за та раў у Ла цін скай Аме ры цы, 2. 
бя ды не чы ніць, 3. дзяр жаў нае кі ра ван не 
і яго ор га ны, 4. сорт моц най і тоў стай спе цы
яль на ап ра ца ва най ску ры, 5. між Бер лі нам 
і Мін скам, 6. адзен не, 7. наг руз ка вя лі кай ва
гі, у якой... жар, 8. пра цуе ў куз ні, 9. яла вая 
ка ро ва, 10. ча ла век, які па ру шае за кон і пад
ля гае кры мі наль най ад каз нас ці.

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

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

Ад каз на ад га дан ку з 17 ну ма ра
Боч ка, ве ка, зад, лі га, по ле, ры са, ха ла, 

шы ба.
Ра шэн не: Доб ры са ба ка леп шы за лі хо-

га ча ла ве ка.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэ-
м’я нюк з БельскаПадляшскага і Міхалу Ба-
й ко з Беластока.

Мо ладзь у Грод не 
зма га ла ся за за лі ко
выя кніж кі поль ска га 
ўні вер сі тэ та

У Грод не ад быў ся ХХІ ІІ Гі ста рыч ны 
кон курс «Мі ну лае Поль ш чы», ла джа ны 
ар га ні за цы яй Поль ская ма цеж школь на 
пад пат ра на там Пры ро даз наў чаГу ма ні
тар на га ўні вер сі тэ та ў Сед ль цах. Га лоў
най уз на га ро дай кон кур су з’яў ля ец ца 
па ступ лен не на на ву ку ў ПГУ. Мэ та 
кон кур су — па пу ля ры за цыя ве даў па 
гі сто рыі Поль ш чы ся род мо ла дзі поль
ска га па хо джан ня ў Бе ла ру сі. Па коль кі 
2018 год асаб лі вы — Рэч Пас па лі тая 
Поль ская ад зна чае ста год дзе ат ры ман
ня Не за леж нас ці, сё лет нія спа бор ні цтвы 
пра хо дзі лі пад ло зун гам «Гі сто рыя Не
за леж най Поль ш чы». У фі на ле кон кур
су і ўра чы стым яго за кан чэн ні пры ня лі 
ўдзел так са ма на стаў ні кі, баць кі і кон сул 
РП у Грод не Ан джэй Рач коў скі.

У вы ні ку ад бо ру ў фі нал пе рай ш лі 32 
асо бы. Ка мі сія, якую скла да лі др габ. 
Ярас лаў Ца бай, праф. ПГУ (стар шы ня), 
др габ. Адам Боб рык, праф. ПГУ (на
мес нік стар шы ні) і дац. др Ста ніс лаў 
Сян ке віч, пас ля пра вя дзен ня пісь мо ва га 
тэ сту і вус на га эк за ме ну вы лу чы ла лаў рэ
а таў у дзвюх ка тэ го ры ях. Ся род вуч няў 
ма ту раль ных кла саў най леп шыя вы ні кі 
да сяг ну лі: І мес ца Юлія Суп рун (Мінск), 
ІІ — Мі хал Грэ бень (Ваў ка выск) і Дзя-
ніс Торч (Грод на), ІІІ — Алег Юз во віч 
(Сло нім) і Яў ген Мель ні каў (Грод на). Пе
ра мож ца мі ся род вуч няў пе рад ма ту раль
ных кла саў ста лі: І мес ца — Ан д рэй Гай-
дук (Грод на), ІІ — Аль ж бе та Боў бель 
(Ма ла дзеч на), ІІІ — Та ця на Ру ха вец 
(Грод на) і Ян Гаў ры люк (Ваў ка выск).

Тэ рэ са Кры шынь з Поль скай ма це
жы школь най па ве да мі ла «Ні ве», што 
ў да дзе ны мо мант у Бе ла ру сі ў пуб ліч ных 
шко лах з поль скай мо вай вык ла дан ня 
ву чыц ца 895 вуч няў. Ап ра ча та го 421 
ву чань ву чыц ца поль скай мо ве як прад
ме ту, а 5447 — на вед вае па заў роч ныя за
нят кі. А ў гра мад скіх шко лах, у якіх да дат
ко ва вык ла да ец ца поль ская мо ва, гі сто
рыя і ге аг ра фія Поль ш чы, ву чыц ца 6017 
школь ні каў. Ра зам у роз ных фор мах 
на ву чан ня поль скай мо ве ўдзель ні чае 12 
815 вуч няў, у тым лі ку ў Гро дзен скай воб
лас ці — 7054, Брэс ц кай — 2442, Мін скай 
— 2189, Ві цеб скай — 706, Ма гі лёў скай 
— 375 і Го мель скай — 49.

vАдам БОБ РЫК
Фо та Ула дзі мі ра ЛЯЎ ШУ КА

n Лаў рэ а ты кон кур су ра зам 
з чле на мі жу ры
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а кі да еш кан ды цы я на ва ную за лу 
аэ ра пор та Ні ной Акі на, вы хо
дзіш у фі лі пін скую ноч і ад ра зу 
на кі да юц ца ўтра іх: шум, пах 

і ду ха та! Пры чым, усе ад ра зу. На ват не ве
да еш, хто з на пад ні каў мац ней шы. Ста іш 
аша лом ле ны ў на тоў пе, які хва ля мі ня сец ца 
то ў адзін, то ў дру гі бок. На шчас це так сі
сты ў Ма ні ле не та кія на зой лі выя як, для 
прык ла ду, у Тбі лі сі. Ёсць час за няць па зі цыі 
і аб ду маць пер шыя кро кі ў гэ тым ма ло ху 
(па роз ных да дзе ных у Мэт ра Ма ні ле, то
бок у ком п лек се Вя лі кай Ма ні лы жы ве ад 
22 да 24 мі льё наў ча ла век), або па ча каць 
вы ра та ван ня.

Нам пры но сіць яго дач ка, якая ўжо звыш 
паў го да жы ве там і пра цуе, і спрыт на — на
коль кі гэ та маг чы ма — пе ра соў ва ец ца па 
веч на за кар ка ва ных ву лі цах. Ба ла зе ноч, 
та му Убэр да во зіць нас да яе ква тэ ры за 
со рак хві лін. За ак ном лес ім па зан т ных 
не баск ро баў. Толь кі па кі нуў шы ма шы ну 
ба чыш, што мяс цо вы Ман хэ тэн да поў не
ны ту тэй шым ка ла ры там: ледзь прык ры
ты мі сцё ка вы мі ка на ла мі, бяз дом ны мі і іх 
пра ві зор ны мі бяр ло га мі, срод ка мі тран
с пар ту паск руч ва ны міпаск лей ва ны мі 
не вя до ма з ча го, якія зай ма юць кож ны 
квад рат ны метр га рад ской пра сто ры. 
І на ват ноч чу на Тафт аве ню ў квар та ле 
Ма ла тэ не сці хае шум. Га ра чы ня нам, якія 
пры е ха лі з ма роз най зі мы, зда ец ца за бой
най, а па хі на коль кі эк за тыч ныя, на столь
кі ін тэн сіў ныя. Дзень абя цае яш чэ больш 
ін тэн сі фі ка ваць ура жан ні.

* * *
Ты цы я на Тэр ца ні — іта льян скі пісь мен

нік, рэ пар цёр, сі но лаг — на зы вае Фі лі пі ны 
ад ной з най бяд ней шых і най больш сім па
тыч ных кра ін у Азіі. Праў да, пі ша ён гэ тыя 
сло вы ў 1984 го дзе, ка лі яш чэ тры ма ец ца 
ўла да Фер ды нар да Мар ка са, год пас ля 
за бой ства най важ ней ша га апа нен та дык та
та ра — Ні ной Акі на. Сён ня яго ным іме нем 
наз ва ны най боль шы ў кра і не аэ ра порт, 
а пом нік Акі на ста іць у цэн т раль ным ста ліч
ным Пар ку Ры за ля. Тым не менш, ацэн ка 
Тэр ца ні зда ец ца мне над звы чай ак ту аль
най. Фі лі пін ская дэ ма кра тыя зноў апы ну ла
ся на раз да рож жы, дзя ку ю чы па пу ліс ц ка му 
прэ зі дэн ту Рад ры га Ду тэр тэ. Бя да ўсю ды 
на ві да во ку, але з дру го га бо ку, рэд ка дзе 
ўба чыш столь кі тва раў ас вет ле ных шы ро
кай ус меш кай: ма лых і вя лі кіх, муж чын пад 
галь ш ту кам і жан чын у фар маль ных коф
тах, але так са ма тых у ба ваў ня ных май ках, 
шор тах і гу мо вых тап ках, у ву ліч ных ба рах 
і про ста на тра ту а рах, у ма шы нах і на ве ла 
ды мо тат рох кол ках — тран с пар т ным срод
ку ну мар адзін на ўсіх фі лі пін скіх аст ра вах.

Ву лі цы Ма ні лы — гэ та ўні каль ны свет! 
Цяж ка на ват ска заць, ці ця жэй па іх ез
дзіць, ці ха дзіць. Уліч ва ю чы па ме ры го ра да 
— ез дзіць му со ва. Але як гэ та ра біць, ка лі 
го рад прак тыч на ста іць. Га лоў ная ар тэ
рыя: ED SA (Epi fa nio de los San tos Ave nue 
— Прас пект Аб’ яў лен ня Свя тых), даў жы
нёю ў 24 кі ла мет ры, па пяць па лос у кож ны 
бок, на здым ках са спа да рож ні ка явіц ца 
най боль шым пар кін гам у све це. У та кой 
сі ту а цыі зга да ныя трох кол кі (tri cyc les), якія 
кры ху на гад ва юць па пу ляр ныя ў нас ка лісь
ці ма та цык лы з ка лы скай, са мы спрыт ны 
і са мы да ступ ны сро дак тран с пар ту. Не ка
то рыя з ма то рам, звы чай на вель мі го лас
ным, ін шыя на пе да лі, уп люш ч ва юц ца прак
тыч на ўсю ды. За меж ні ку, ад нак, трэ ба пад
рых та вац ца на тое, што зап ла ціць больш 
за ту тэй ша га, бо для фі лі пін цаў явіц ца ён 
ма біль ным бан ка ма там. Трэ ба тар га вац ца. 
Але лепш і вы гад ней узяць Убэр. Там ад ра
зу ве да еш, за коль кі едзеш і большменш 
за які час да е дзеш на мес ца. Мяс цо выя 
кі роў цы не як ско камбо кам, ма лы мі цес ны
мі ву лач ка мі ўсёта кі пра ры ва юц ца і да бі ра
юц ца да выз на ча най мэ ты. Ёсць яш чэ тры 
лі ніі мет ро, якое па дзем кай не на за веш, бо 
цяг ні кі ідуць над ву лі ца мі (за вык лю чэн нем 
не каль кіх ба га цей шых ра ё наў, жы ха ры якіх 
да маг лі ся сха ваць гэ ты шум ны сро дак тран
с пар ту пад зям лю). Паза га дзі на мі пік гэ та 
да во лі вы гад ны тран с парт — трэ ба толь кі 
пры кож ным ува хо дзе на пе рон пад рых та
ваць тор бы для дэ та лё вай пра вер кі, — але 
ра ні цай і пас ля абе ду ў чар зе да га рад ско
га цяг ні ка мож на пра ста яць га дзі нудзве.

Са мы тан ны і ка ла рыт ны сро дак тран
с пар ту на Фі лі пі нах гэ та джып ні (je ep ney). 
Аса цы я цыя з аме ры кан скі мі джы па мі 

не вы пад ко вая, бо гэ ты пра дукт та лен ту 
і фан та зіі мяс цо вых кан ст рук та раў, іка ніч
ная фа таг ра фія на вок лад ках шмат якіх 
ту ры стыч ных да вед ні каў, спа сы ла ец ца 
на па пу ляр нае аў то аме ры кан скай ар міі. 
Ары гі наль ны джып, ад нак, на пат рэ бы 
фі лі пін цаў за ма лы, дык яго пе ра роб ку 
вы цяг ну лі ўдаў ж кі, уста ля ва лі драў ля ныя 
лаў кі ўздоўж бар тоў, прык ры лі бля хай 
і раз ма ля ва лі не ве ра год на фан та стыч ны мі 
кар ці на мі. Джып ні ма юць ну ма ры і хо дзяць 
па кан к рэт ным мар ш ру це, але па коль кі 
ня ма там дзвя рэй, ад но за ход зза ду, то 
за ско чыць уся рэ дзі ну мож на на кож ным 

пе рак ры жа ван ні, абы бы ло мес ца. Гро шы 
пе ра да еш кі роў цу праз ін шых па са жы раў. 
А ка лі хо чаш па кі нуць ку заў, то гру ка еш 
ку ла ком у бля ху над га ла вой і кі роў ца спы
няе ма шы ну. У пра він цыі джып ні ма юць 
яш чэ мес цы на да ху, што асаб лі ва на гор
скіх сер пан ці нах над аб ры ва мі па ды мае ад
рэ на лін. Тым не менш, не вя до ма як доў га 
яш чэ на фі лі пін скіх да ро гах бу дзе мож на 
су стрэць гэ ты цуд мяс цо вай ін жы не рыі, 
бо ўжо вя дзец ца пуб ліч ная ды ску сія пра іх 
за ба ро ну як не э ка ла гіч на га (ру ха ві кі — пе
ра важ на ста рыя япон скія ды зе лі) і вель мі 
го лас на га срод ку тран с пар ту. Фі лі пін цы ад

нак па даз ра юць, што спра ва тут не ў эка
ло гіі, а ў гра шах. Тран с пар т ныя кам па ніі 
про ста хо чуць паз быц ца бяд ней шай кан ку
рэн цыі. Наў рад ці сён няш нім ула даль ні кам 
джып ні бу дзе па кі шэ ні но вы бус, а сот ням 
ты сяч па са жы раў — бі лет на пра езд у гу ка
і за ля ва ным і кан ды цы я на ва ным ку за ве.

Ха дзіць па Ма ні ле, як я ўжо на мяк нуў, 
так са ма няп ро ста. Тра ту а ры на ву лі цах, 
праў да, ёсць, але та кое ўра жан не, што 
яны не для пе ша хо даў, а дзе ля та го, каб 
бы ло дзе спы ніць ма шы ны, трох кол кі, ма
пе ды, роз ныя ваз кі, раз біць ла рок з уся ля
кім ба рах лом ці рас ста віць па ля вую кух ню. 
Каб усё гэ та аб мі нуць, трэ ба вы хо дзіць на 
пра ез ную част ку і там ла ві ра ваць па між ма
шы на мі, якія на шчас це не мо гуць наб раць 
вя лі кай ско рас ці. Ноч чу да ўся го пе ра лі ча
на га да да юц ца яш чэ бяр ло гі бяз дом ных, 
пра ма пад на га мі. Ад роз ні ва юц ца яны ад 
ло га ваў еў ра пей скіх бам жоў тым, што там 
на чу юць цэ лыя сем’і, з дзяць мі. Ба лю ча 
гля дзець. Бяз дом ныя дзе ці ў Ма ні ле гэ та 
са праў ды вя лі кая са цы яль ная праб ле ма. 
Суст рэч ны нар ве жац, чыя жон ка пра ца ва
ла з дзяць мі ву лі цы, ка заў, што пры хо дзі
ла ся ёй зай мац ца па кі ну ты мі ча ты рох год
ка мі. Гэ та бе зу моў на аз м роч вае цу доў ны 
за хад сон ца над Ма ніль скім за лі вам, які 
най лепш ві даць з на бя рэж на га буль ва ра 
Ро хас, які ве ча рам і ноч чу аб лю ба ва лі та бу
ны бяз дом ных дзя цей і мо ла дзі.

* * *
Вы шэй на пі са нае не ты чыц ца ан к ла ваў 

ба гац ця, та кіх як квар тал Ма ка ці, па бу да
ва ны ці не най ба га цей шым фі лі пін скім 
кла нам — сям’ ёй Ая ла. Там і тра ту а ры 
роў ныя ды чы стыя, пар кі зя лё ныя, фан та
ны све жыя, а ву ліч ны рух — аку рат ны.

Ін шы мі та ко га ро ду ан к ла ва мі з’яў ля юц
ца шо пінгцэн т ры. Яны, папер шае, вель мі 
ве лі чэз ныя, падру гое, зной дзе це там 
кра мы з усі мі су свет на вя до мы мі брэн да мі. 
Патрэ цяе, тое, што гэ та ада соб ле ны ад 
на ва коль най рэ ча іс нас ці свет, на гад ва юць 
вар та выя са збро яй, якія ля кож на га ўва
хо да заг ля да юць у сум кі (як у мет ро). Але 
ўжо на вы ха дзе ніх то вас кан т ра ля ваць не 
бу дзе. Ды ад туль, зда ец ца, мож на бы ло б 
і не вы хо дзіць. На та кі Mall of Asia (най буй
ней шы ган д лё вы цэнтр у Азіі, як з го на рам 
пад к рэс лі ва юць фі лі пін цы) не ве даю, ці тыд
ня ха пі ла б, каб толь кі абыс ці ўсе кра мы, 
аб мі на ю чы шы ро кім кру гам рэ ста ра ны.

Ха ця ў та кіх цэн т рах пры ем ны ха ла док, 
ра ман тыч ная му зы ка і да лі кат ны пах пар
фу мы, то ўсёта кі нам ці ка вей на ву лі цах. 
Аба вяз ко ва трэ ба на ве даць гі ста рыч ны 
цэнтр Ма ні лы — In t ra mu ros — тобок го рад 
за му рам, ста рую цы та дэль і пры лег лыя да 
яе ста рыя ву лач кі з ка ла ні яль най іс пан скай 
за бу до вай і ка фед рай. У най важ ней шым 
хра ме го ра да ві даць скла да ную гі сто ры яю 
кра і ны і не зай з д рос нае яе ге аг ра фіч нае 
мес ца рас па ла жэн не. Збу да ва ную ў кан цы 
ХVІ ста год дзя ка фед ру да вя ло ся ад бу доў
ваць во сем ра зоў, бо або раз бу ра лі яе 
ча стыя ў гэ тым мес цы зем лят ру сы, або 
бам бар да ва лі аме ры кан цы ўпе ра меш ку 
з япон ца мі ў час Дру гой су свет най вай ны. 
Пер шай, драў ля най, не лі чу, бо яе лёс за
вяр шыў ся ба наль на — зга рэ ла ад свеч кі.

Праз рэч ку Па сіг — не ве ра год на бруд
ную і смяр дзю чую — ра скі нуў ся Чай на
таўн. Гэ та най ста рэй шае і най боль шае 
кі тай скае па се ліш ча паза род ным кра ем. 
Фі лі пін скія кі тай цы гэ та ў вя лі кай част цы 
хрыс ці я не, якія бы лі вы му ша ны ўця каць ад 
га нен няў на ра дзі ме. Яны вы зна ча лі ся аду
ка ва нас цю, прад п ры маль нас цю, вы со кім 
гра мад скім ста ту сам. Але не жы лі ў асоб
ным ан к ла ве, як для прык ла ду ў Аме ры цы. 
Жа ні лі ся з мяс цо вы мі та га ла мі, пры ма лі 
ўдзел у ба раць бе за не за леж насць Фі лі пі
наў і бу да ва лі пос пех кра і ны. Па коль кі на 
гэ тым све це не так і лёг ка ства рыць даб
ра быт, дык яны дба лі пра тое, каб хоць на 
тым бы ло ім утуль на і кам фор т на. Граб ні цы 
ба га тых кі тай цаў так кам фор т ныя, што пра 
гэ та на ват не мо жа ма рыць боль шасць фі
лі пін цаў. Ка жуць, ёсць у іх на ват ла зень кі, 
кух ні з мік рах ва лёў ка мі і тэ ле ві за ры. Мы, ад
нак, не бы лі, не ба чы лі, бо за мест ван д роў
кі па ве лі зар ных кі тай скіх мо гіл ках Ма ні лы 
вы бра лі вы езд на фі лі пін скую пра він цыю. 
Але пра гэ та праз ты дзень.

(пра цяг бу дзе)
vМі ко ла ВАЎ РА НЮК

Фота Алі ны ВАЎ РА НЮК

Фі лі пі ны
ч.1. Ста лі ца


