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Грыпè8

З 7 па 9 лютага ў га
лоўнай сядзібе Пад
ляшскай ксёнжніцы 
імя Лукаша Гурніцкага 
ў Беластоку (вул. М. 
СкладоўскайКюры, 14 
А) праводзіўся трэці вы
пуск літаратурнага фе
стывалю «Аўтары і кнігі. 
Падляшскае рэзюмэ». 
Праграма ўключала 
ў сябе майстаркласы, 
сустрэчы з аўтарамі, па
этычны соймік звязаны 
з турнірам аднаго верша 
і выставу фатаграфій.

— Мэтай фэсту «Аўтары і кнігі. Пад
ляшскае рэзюмэ» з’яўляецца прэзента
цыя літаратурнай і выдавецкай карты 
Падляшша, заахвочванне да чытання 
і прасоўванне пісьменнікаў, звязаных 
з нашым рэгіёнам, і іх творчасці, — ска
зала Іаланта Гадэк, дырэктарка галоў
най бібліятэкі Падляшша. — Папярэднія 
выпускі паказалі, што такія падзеі неаб
ходныя і вельмі папулярныя сярод на
шых чытачоў. Беласток горнецца да кні
гі. Тым больш, што прадстаўляем твор
часць нашых, тутэйшых пісьменнікаў.

У гэтым годзе фестываль доўжыўся 
тры дні. Першы дзень (7 лютага) пры
свечаны быў самым маладым чытачам. 
Праграма ўключала ў сябе майстаркла
сы, падрыхтаваныя паэтэсай і аўтаркай 
дзіцячых кніг доктар Зоф’яй Олек
Рэдлярскай, падарожнікам Марцінам 
Абалкам, вядомым мастаком і аўтарам 
коміксаў Тамашом Самойлікам. Аддзел 
інструкцыі і метадалогіі Ксёнжніцы запра
сіў на семінар з элементамі кадавання 
«Інжынер Цюцьма — гайка, малаток 
і разумнікіробаты», створаны на аснове 
кнігі Гжэгажа Касдэпке і з дапамогай 
робатаў Photon. Акрамя таго дзеці суст
рэліся з акцёрамі Драматычнага тэатра 
імя Аляксандра Вянгеркі і Беластоцкага 
лялечнага тэатра.

Галоўным пунктам праграмы фэсту 
быў Паэтычны соймік. У ходзе сустрэ
чы ўдзельнікі калектыўна паразважалі 
пра ролю і стан паэзіі ў сучасным свеце, 
прабавалі знайсці адказ на пытанне пра 
тое, як і ці наогул паэзія функцыянуе 
ў сродках масавай інфармацыі, а такса
ма прыгледзеліся новаму нерэгулярніку 
«EPEA» — літаратурнаму часопісу, які 
выдае Падляшская ксёнжніца. Сустрэчу 
вёў праф. Дарыюш Кулеша — літара
туразнаўца з Універсітэта ў Беластоку, 
прысутнічаў доктар Кшыштаф Кур’янюк 
— кіраўнік рэдакцыі культуры Польскага 
радыё Беласток і Юстына Саўчук — га
лоўны рэдактар часопіса «EPEA». Турнір 
аднаго верша «Хай жыве паэзія!» вёў 
малады аўтар, якому сёлета выдаў паэ
тычную кнігу Фонд «Белая Вежа» з Бе
лавежы. Той дзень скончыўся сустрэчай 
з пісьменніцай, журналісткай і рэдактар
кай Кацярынай Дрогай, якая расказала 
пра ўплыў на наша жыццё сакрэтаў 
нашых продкаў. Турнір аднаго верша 
(другі ў гісторыі фестывальнага Бела
стока) аказаўся хітом. Трыццаць паэтаў 
канкурыравалі за пальму першынства 

ў вершаванні. Журы прысудзіла прэмію 
Малгажаце Сохань за верш «Старая 
Макавякова». Публіка ўзнагародзіла яе 
і Марка Дабравольскага за кароценькі 
верш «здавалася б, выпадкова раскі
даныя словы». Многа прыхільнікаў меў 
таксама твор «Міфы» Барбары Гараль
чук з Мокрага. Не меншай цікавасцю ка
рыстаўся ўвесь Паэтычны соймік, у якім 
бралі ўдзел паэты, раманісты, літаратур
ныя крытыкі, выдаўцы, перакладчыкі, 
аматары літаратуры і культуры.

Андрэй Сальнікаў з Бельска з Асацы
яцыі паэтаў Бельскай зямлі: «Сустрэча 
мела цікавую праграму, добрая была 
арганізацыя і дынамічнае правядзенне. 
Актыўны быў удзел калег паэтаў, рашэн
ні для будучыні паэтаў з Падляшша. На
шу петыцыюпросьбу ў Маршалкоўскую 
ўправу, каб памагла нам у гуртаванні 
і выдаванні падпісалі ўсе творцы».

Трэці дзень фэсту пачаўся выставай 
фотаздымкаў пад назвай «Магія Пад
ляшша». Суправаджалася яна прэзента
цыяй кніг, выдадзеных на Падляшшы, 
падрыхтаванай Анджэем Каліноўскім 
— прэзідэнтам Фонду «Суседзі». Навін
кай у гэтым годзе быў паказ, падрыхта
ваны Асацыяцыяй «Шукаем Польшчы», 
дакументальнага фільма «Зэнэк» у рэ

жысуры Дарыюша ШадыБажышкоўска 
— аповеду пра трынаццацігадовага гар
цэра Зэнка Бароўскага, застрэленага 
ў 1943 годзе нямецкім паліцыянтам, калі 
спрабаваў выратаваць кнігі, канфіскава
ныя нацыстамі і захоўванымі ў спецбу
дынку.

Фестываль завяршыў шэраг сустрэч 
з аўтарамі: Магдаленай Нядзведзкай 
— аўтаркай біяграфічных і гістарыч
ных раманаў (м.інш.«Марыя Складоў
скаяКюры», трылогіі «Аповеды пра 
ангельскі двор» ці «Бона. Змярканне 
Ягелонаў»), Пятром Нэстаровічам 
— галоўным рэдактарам штомесячніка 
„Pismo. Magazyn opinii”, аўтарам эсэ, 
рэпартажаў, раманаў і фантастычных 
навел (м.інш., апублікаванага ў 2018 го
дзе рамана „Ерамія”), лаўрэатам літара
турнай прэміі прэзідэнта Беластока імя 
Веслава Казанэцкага за кнігу «Cudow
na» і Наталляй ФедарчукЦесляк — ма
стачкай (выпускніцай Мастацкага ліцэя 
ў Супраслі), спявачкай, музыканткай, 
аўтаркай песень і раманаў: «Як палю
біць гандлёвыя цэнтры» (намінацыя да 
літаратурнай прэміі Веслава Казанэцка
га) і «Ulga».

— Самая вялікая праблема з напісан
нем паэзіі ў тым, што вашым пісаннем 
ніхто не клапоціцца, — сказаў прысутным 
вядучы сеймік праф. Дарыюш Кулеша. 
— Я вам, як не пісьменнік, зайздрошчу, 
што можаце і ўмееце выказаць свет унут
ры вас і апісаць той, што паза вамі. Вы 
хочаце, каб мець важнае значэнне для 
чытачоў? Калі ласка, пішыце вершы, як 
Шымборская. Пішыце пра смерць, але 
без перабольшання, для таго, каб адка
заць на найбольш важныя пытанні, зво
дзячы іх да кавярнянай размовы. Ствары
це альтэрнатыўную рэальнасць. Хочаце, 
каб стаяць тварам у твар з рэальнасцю? 
Будзьце як Чэслаў Мілаш. Прыкіньцеся, 
што не баіцеся свету, пішыце з выгля
дам, што вы самі ў стане справіцца з ім. 
Не пішыце пра хваробу сваёй жонкі, пра 
трагедыю свайго сына, будзьце паэтамі, 
якія даюць рады рэальнасці. Гэта адзіныя 
два полюсы, якія я прапаную, пытаючыся 
пра тое, як можна пісаць, каб тое пісанне 
было важнае, — звяртаўся да сабраных 
пісьменнікаў і аматараў слова, кажучы 
пра стан сучаснай паэзіі.

Альманах «EPEA, у новым выглядзе 
і з новым зместам, прапанавала Юстына 
Саўчук (яна пісала пра творчасць м.ін. 
Віктара Шведа):

— Гэта прастора для вас, каб вы маг
лі сваю творчасць прэзентаваць. Тут 
ёсць прастора і месца для паэзіі і прозы, 
інтэрв’ю, справаздач з сустрэч, фельето
наў ці рэпартажаў. Сваё месца знойдуць 
тут прызнаныя творцы, але і дэбютанты. 
У новым нумары многа літаратуры для 
дзяцей. Тут будуць таксама рэляцыі 
з дзеянняў праводжаных Падляшскай 
ксёнжніцай, будуць інфармацыі і пра 
пераможцаў Турніру аднаго верша. У но
вым нумары ёсць цікавая апрацоўка пра 
найбольш актыўныя творчыя суполкі, 
як м.інш. Беларускае літаратурнае аб’
яднанне «Белавежа», пра аўтараў, якія 
пішуць для дзяцей не толькі на польскай 
мове.

Тэксты можна прысылаць па адрасе: 
epea@ksiaznicapodlaska.pl.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Аўтары, словы і кнігі

n Барбара Гаральчук

n Юстына Саўчук і Збігнеў Насядка
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У гэ тым ну ма ры «Ні вы» за вер шым апі
сан не фун к цы я на ван ня бе ла ру саў і ўкра
ін цаў на поль скім рын ку пра цы. Аказ ва ец
ца, за ці каў ле насць тэ май ся род на шых 
чы та чоў да во лі вя лі кая і пры но сіць, што 
вель мі важ нае, зва рот ную су вязь. Так са
ма ад гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь, якія 
ака за лі ся ашу ка ны мі ў вы ні ку зак лю чэн ня 
пра цоў ных кан т рак таў з поль скі мі пра ца
даў ца мі. Ня вып ла та зар плат гэ та са мая 
ча стая праб ле ма бе ла ру скіх га стар бай та
раў. Ка лі за вяр ша ец ца тэр мін ле галь най 
пра цы ці про ста ві зы, трэ ба аба вяз ко ва 
з’яз джаць у Рэс пуб лі ку Бе ла русь. Та ды 
шэ фыашу кан цы га во раць, што ў іх вось 
зда ры ла ся ча со вая за трым ка гро шай, 
але на пэў на іх неў за ба ве да шлюць ра зам 
з зап ра шэн нем на ві зу і пра цяг нен не кан т
рак та. А тут да лей усё па вя до мым сцэ на
рыі: ані зап ра шэн ня на пра цу, ані гро шай. 
І зу сім ні чо га не зро біш, ка лі ты пра ца ваў 

Сваімі вачыма

Ук ра ін цы і бе ла ру сы 
ў поль скай гас па дар цы (3)

не ле галь на. А ка лі быў на ле галь ным 
по бы це, то по тым у су дзе пра ца даў ца ча
ста аб ві на вач вае пак рыў джа ных ні бы та 
ў не вы ка нан ні да ру ча ных аба вяз каў ці про
ста ў п’ян стве, якое не да зва ля ла про ста 
зап ла ціць за ня вы ка на ную пра цу. Су ды, 
вя до ма, гэ та кан чат ко вы ва ры янт, яко га 
ба яц ца за меж ні кі з Ус хо ду. Про ста ня ма 
срод каў, сіл і звы чай на на дзеі на хут касць 
і спра вяд лі васць поль ска га пра ва суд дзя. 
За ста ец ца толь кі за ціс нуць зу бы і шу каць 
больш сум лен ных фірм.

Бе ла ру сы і ўкра ін цы з вя лі кай на дзе яй 
ча ка юць па чат ку 2020 го да, а поль скія 
прад п ры маль ні кі з тры во гай, бо та ды 
ў Ня меч чы не мае ўсту піць у сі лу за кон, 
які дае па ляг чэн ні для пра цаў лад ка ван ня 
ра бо чым зпаза кра ін Еў ра са ю за. Па вод
ле апы тан няў аж 60 пра цэн таў з паў та ра 
мі льё на ўкра ін цаў, пра цу ю чых у Поль ш
чы, ужо за раз за я ві ла аб на ме ры ад’ ез ду 
ў бер лін скім на прам ку. Усё ра шае про сты 
эка на міч ны ра ху нак. У Поль ш чы мі ні маль
ная зар пла та скла дае 14,70 зло тых бру та 
за га дзі ну, а ў су се дзяў за Од рай мі ні мал

ка за га дзі ну гэ та 9,19 еў ра, зна чыць, ут
рая больш. А кем лі вы і аш чад ны ўсход нік, 
ня гле дзя чы на вы шэй шыя кош ты жыц ця 
і яды, змо жа ра цы я наль на гас па да рыць 
і ад п ра віць на баць каў ш чы ну боль шыя 
гро шы.

Ад ток ук ра ін цаў мо жа пры нес ці бяз ла
дзі цу на поль скім рын ку пра цы, асаб лі ва 
ў не ка то рых яе га лі нах.На пер шым мес
цы ма ец ца тут на ўва зе ры нак бу даў ні
цтва. Пра ва да ра ней ша га пен сій на га 
ўзро сту на прак ты цы аба зна чае пе ра ход 
тры ста ты сяч гра ма дзян Поль ш чы на 
зас лу жа ны ад па чы нак. Па вод ле да ных 
Мі ні стэр ства сям’і, пра цы і са цы яль най 
па лі ты кі пра пра цаў лад ка ван не ін ша зем
цаў, у Поль ш чы ў пер шай па ло ве 2018 го
да ў гэ тай га лі не пра ца ва ла ле галь на 146 
615 ук ра ін цаў і 11 486 бе ла ру саў. Пры 
на го дзе на за ву ін шыя мес цы і лі кі, дзе 
ад чу ва ец ца не да хоп мяс цо вай пра цоў най 
сі лы. І так, у сфе ры пра мыс ло вай пе рап
ра цоў кі знай ш ло пра цу 259 138 ук ра ін цаў 
і 8308 бе ла ру саў. Знач ныя коль кас ці ўкра
ін цаў і бе ла ру саў пра цу юць яш чэ ў тран

с пар це і на скла дах: ук ра ін цы — 73 186 
і бе ла ру сы — 5733 асоб. А ў сфе ры ад мі
ніст ра ван ня ўлад ка ва ла ся 115 504 ук ра ін
цаў і 2537 бе ла ру саў. Што ці ка ва, у га лі не 
гаст ра но міі і нач леж най ба зы ле галь на 
пра ца ва ла ў пер шай па ло ве мі ну ла га го
да толь кі 654 бе ла ру саў і 24 525 ук ра ін
цаў. Яш чэ да во лі заў важ най у ста ты стыч
ным пла не га лі ной з’яў ля ец ца пра ца 974 
бе ла ру скіх і 39 688 ук ра ін скіх ра бо чых 
у ра мон т ных, аў та ма шын ных і ма тор ных 
фір мах. Пад су моў ва ю чы ха рак тар і мес
ца пра цы, з лі ку 692 466 усіх ук ра ін цаў 
пры гэ так зва най ка тэ го рыі про стых прац 
апы ну ла ся іх 325 979, а з лі ку 30 646 бе
ла ру саў про стыя пра цы (па вод ле да ных) 
вы кон ва юць 10 102 асо бы.

Ка лі раз г ля даў я ста ты стыч ныя да ныя, 
маю ўва гу пры цяг ну ла яш чэ ад на спра ва, 
а ме на ві та па ла вы па дзел. Тут, у Поль ш
чы, за рэ гіст ра ва ны 4701 бе ла ру сак і 224 
829 ук ра і нак. Ста ты стыч на ад агуль най 
коль кас ці пра цу ю чых у нас гра ма дзян 
гэ тых кра ін ві даць знач на боль шую ак
тыў насць ук ра ін скіх жан чын. А па мя тай
ма, што чор ны ры нак хат ніх гас па дынь 
і апя ку нак дзя цей і зня мог лых з удзе лам 
жан чын з Ук ра і ны ёсць ад ным з най больш 
раз ві тых.

Ці ў змо зе Бе ла русь і Ук ра і на спы ніць 
та кія пат ра ты ча ла ве ча га па тэн цы я лу? 
Пы тан не скла да нае і, як зда ец ца, на жаль 
у блі жэй шых га дах не пад сі лу да вып раў
лен ня на агуль на на цы я наль ных уз роў нях.

vЯў ген ВА ПА

Ну дзе тая Ве не су э ла, і дзе Бе ла русь?! 
Ну што, зда ва ла ся б, мо жа быць агуль на га 
па між імі та ко га, якое даз ва ляе ана лі ты кам 
сцвяр джаць, ні бы та Ве не су э ла сён ня, гэ та 
Бе ла русь заў т ра?! Маў ляў, чым за кон чыц
ца ўсё ў гэ тай ла ці на а ме ры кан скай кра і не, 
тую са мую ка шу лю мож на пры мя раць і да 
нас еў ра пей цаў. Над та ж шмат, ка жуць, 
па да бен ства. Хоць і ад роз нен няў то не так 
і ма ла.

Ка лі па гу ляць у ста рую гуль ню „знай дзі 
дзе сяць ад роз нен няў”, то па між Бе ла рус сю 
і Ве не су э лай та кіх наз бі ра ла ся б знач на 
больш чым дзе сяць і вель мі хут ка. І нам
но га больш знай ш ло ся б іх, чым па да бен
ства. Але як ка заў у куль та вым са вец кім 
філь ме „Мес ца су стрэ чы змя ніць нель га” 
яго ле ген дар ны ге рой: „Дык пі ста ле цік то 
сто ты сяч ін шых до ка заў пе ра ва жыць”. 
Вось і тут так. У сён няш ніх Бе ла ру сі і Ве не
су э лы ёсць ад но вель мі пі кан т нае па да бен
ства, якое сто ты сяч ад роз нен няў пе ра ва
жыць. І па доб ныя на шы кра і ны тым, што 
іх кі раў ні коў на да дзе ны мо мант вель мі 
лю біць кі раў ні цтва сён няш няй Ра сіі.

Сло ва „лю біць” у гэ тай фра зе вя до ма ж 
рэ жа слых, бо ні чо га агуль на га з кла січ ным 
зна чэн нем яно на пер шы по гляд ні бы та 
не мае. Ну якая тут лю боў, ка лі, пры кла
дам, усё час цей кі раў ні кі Бе ла ру сі і Ра сіі 
спра ча юц ца на лю дзях і ані як да мо віц ца 
не мо гуць па та кіх пы тан нях, якія ў астат
нім све це пра пі са ныя чор ным па бе лым 
і да дат ко вых су стрэч ды аб мер ка ван няў 
не пат ра бу юць. Але ка лі ад кі нуць пер са
наль ныя крыў ды на чаль ні каў кра ін адзін на 
дру го га, іх аса бі стыя свар кі і на ват уль ты
ма ту мы, а кі ра вац ца біб лей скай муд рас цю 
„па пла дах іх ных паз на е це іх”, дык ней кая 
не раз га да ная лю боў усё ж пры сут ні чае. Ды 
і са мі яны не ад ной чы на зы ва лі свае на ро
ды брац кі мі, пад к рэс лі ва ю чы тым са мым 
і сваю ўлас ную сту пень сва я цтва адзін да 
дру го га.

Ну а пра „пла ды” дык і шу каць доў га не 
трэ ба. Ля жаць на па вер х ні хоць кам пот 
ва ры, хоць сы ры мі еш. І га лоў ны ды выз
на чаль ны плод іх су мес най дзей нас ці гэ та 
той, што ў кры тыч ны мо мант яны кі да юц ца 
ра та ваць адзін дру го га як ся бе лю бі ма га.

Вось і за раз кі раў ні цтва Ра сіі з апош ніх 
сіл ста ра ец ца як умее да па маг чы Ні ка ла
су Ма ду ру Мо ра су, прэ зі дэн ту Ве не су э лы 
з 2013 го да, які пра цяг вае сцвяр джаць, 
што за ста ец ца та кім і па сён няш ні дзень?! 
Хоць ад та го ўжо ад рак ла ся на ват Ві кі пе
дыя.

Ну але вер нем ся да Бе ла ру сі і Ве не су э
лы. Аказ ва ец ца ёсць па між на шы мі кра і на
мі і ін шыя па да бен ствы, а не толь кі брат няя 
лю боў ра сій ска га кі раў ні цтва. Тое, што 
кі раў ні цтва гэ тых кра ін не лю біць мя няць 
са мо га ся бе, тут не са мае выз на чаль нае. 
Ані я кае кі раў ні цтва ні дзе на све це не ў за
хап лен ні ад та кіх змен. Ад мет ны мі з’яў ля
юц ца аку рат ме та ды і ідэ а ло гія, якія пры мя
ня юц ца для не да пуш чэн ня та кіх змен ва 
ўла дзе і ўвод эка но мі кі кра і ны і псі хі кі яе 
жы ха роў у глы бо кі транс, які афі цый на на
зы ва ец ца ста біль нас цю. І ўсі мі сі ла мі за хоў
ва ец ца са цы я лізм як ідэ а ла гіч ная фор ма 
ўтры ман ня ўла ды. Пе ра мож ны са цы я лізм, 
як у Ве не су э ле, ці па бу до ва са цы яль на а ры
ен та ва най эка но мі кі, як у Бе ла ру сі, тут ужо 
як у ка го лін г ві стыч ныя здоль нас ці даз ва ля
юць. Сут нас ці гэ та не мя няе.

Ну а як ка за ла не ка лі зна ка мі тая Мар
га рэт Тэт чэр, са цы я лізм за кан ч ва ец ца 
ме на ві та та ды, ка лі за кан ч ва юц ца чу жыя 
гро шы. У Ве не су э ле яны ўжо за кон чы лі ся, 
і на ват улас ныя бяз меж ныя пры род ныя 
ба гац ці ўра та ваць сі ту а цыю не мо гуць. Бо 
для іс на ван ня са цы я ліз му гро шы па трэб ны 
чу жыя. Свае там не пра цу юць. Ну не толь кі 
гро шы, ка неш не, але і тэх на ло гіі, і ідэі так
са ма па трэб ныя, але аба вяз ко ва чу жыя. 
Бо са цы я лізм сва іх не пра ду куе. А ка пі та
лі сты ўсё больш і мац ней абе ра гаць па чы
на юць сваю ін тэ лек ту аль ную і ін шую ўлас
насць, і крас ці ўсё менш даз ва ля юць на ват 
у імя ідэй му ру.

Бе ла ру скі лі дар не ад ной чы ўказ ваў на 
гэ та свай му ра сій ска му ка ле гу. Што ж, 
маў ляў, кош ты на энер га нось бі ты не ад па
вя да юць па між на шы мі кра і на мі, ды і ні чо
га не ад па вя дае. Па пя рэдж ваў, што так 
ад на го за дру гім усіх хаў рус ні каў мож на 
па губ ляць. Ну а за раз да тэ а рэ тыч ных раз
ваг мож на пры вес ці прак тыч ны пры клад 
з Ве не су э лай. А тут ужо су праць фак таў не 
пап рэш.

Праў да, у ра сій ска га кі раў ні цтва свая 
ло гі ка. І якую так ты ку яно абя рэ сён ня там, 
цал кам ве ра год на пры ме ніць заў т ра і тут. 
І гэ та яш чэ ад но па да бен ства.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Па да бен ства 
і ад роз нен ні

Ідэі як птуш кі лу на юць у не бе. На жаль, 
як і ў пту шак, ад бы ва ец ца ў іх пра цэс 
аб ме ну рэ чы ва мі. Суб лі ма ва ныя ло зун гі, 
пах валь ныя мэ ты, ка лі не заў сё ды, ад нак 
над та ча ста пе рат ва ра юц ца ў — вось, 
ка лі ла ска, пра бач це мне за неп ры го жае 
сло ва — дзяр мо. Ап лёск вае яно звер ху 
тых, хто ад стой ваў ідэю, і тых, хто цвёр да 
сту паў па зям лі.

Пе рас ця ро гай ня хай бу дуць уся ля кія 
рэ ва лю цыі. Дзяр мо, у якое тран с фар му
юц ца іх вя лі кія на ме ры, няз мен на аба роч
вае пры го жыя ў тэ о рыі на ме ры ў за няд ба
ны хлеў. Да рэ чы, гэ та ты чыц ца не толь кі 
рэ ва лю цыі як та кой, гвал тоў на і бес па ка
ра на па ру ша ю чай усе на ту раль ныя пра
вы лю дзей. Па доб ную асаб лі васць ма юць 
усе ра ды каль ныя гра мад скія пра ры вы ці 
пра ло мы па лі тыч на га ла ду, па сут нас ці 
сва ёй па пу ліс ц кія і ан ты дэ мак ра тыч ныя, 
на ас но ве ідэ а ла гіч на га або па лі тыч на га 
аў та ры та рыз му. У рэш це рэшт, рэ ва лю
цы я мі ці іх паў зу чы мі ві да мі кі ру юць лю
дзі, як і ўсе ча сам упар тыя як ас лы або 
га то выя ўсві ніц ца для веч най сла вы або 
ўзбыд ля ціц ца, каб толь кі рэ а лі за ваць 
свае дроб ныя пра ек ты. Леп шая ілюст ра
цыя та го, што ад бы ва ец ца паз ней, ка лі 
рэ ва лю цый ныя ідэі ста но вяц ца пры ла дай 
у ру ках кан к рэт ных лю дзей, ка лі пер са
ні фі ка ва ная ў гэ ты пад ступ ны спо саб 
рэ ва лю цыя па чы нае паг лы наць усё, што 
тра піць пад яе не на ед ны дзю бак — ар хіп
ра фе тыч ная і веч ная «Фер ма» Джор джа 
Ору э ла. Хто яш чэ не чы таў гэ тую кні гу, 
ня хай пас пя шае. Ма быць, у блі жэй шы 
час бу дзе яна за не се на ў ін дэкс аб са лют
на за ба ро не ных кніг. Ва ўсёй прас це ю чай 
Еў ро пе і ва ўсім су час ным све це. У Поль
ш чы, ка лі ПіС прый ш ло да ўла ды, амаль 
з дня ў дзень вы ва лак лі яе са школь на га 
лі та ра тур на га ка но ну. У Ра сіі сён ня яе не 
зда быць, мо жа на ват толь кі та му, што 
за пі са ны на яе ста рон ках тры умф ору э
лаў скіх веп раў рэ аль на ба чыц ца ў пу цін
скаалі гар хіч най усе ма гут нас ці. Па доб на 
ў Вен г рыі, Тур цыі і мно гіх ін шых кра і нах. 
Ору э лаў скае прад чу ван не да сяг ну ла вы
со кай хва ляй Іта ліі, трэц ца аб мя жу Фран
цыі, па ці ху пра дзер ла ся праз Ат лан ты ку 
і плю ха ец ца што раз мац ней у ЗША.

На сту пі ла сво е а саб лі вая «пе ра заг
руз ка» пу цей Гі сто рыі. Па са жыр скі цяг
нік пад наз вай «Ча ла ве цтва» ат ры маў 
ста тус эк с п рэс на га і ў сля пым па ры ве 
на кі роў ва ец ца на пе рад на зап леч ча сва

ёй Гі сто рыі. Ін
шы мі сло ва мі, 
ро біць пят лю. 
Ча ла ве цтва пе
ра жы ло шмат 
рэ ва лю цый, 
шмат від ных па лі тыч ных пе ра а цэ нак, якія 
іні цы я ва лі яе са мыя цём ныя эпо хі. Эпо хі 
не ву цтва, дак т ры наль най на пыш лі вас ці, 
рэ лі гій на га ці ідэ а ла гіч на га цем ра шаль
ства. І ні чо га яны яго не на ву чы лі. Ма
быць та му, што сі лай «пе ра заг ру жа ныя» 
доб рыя зме ны, па сут нас ці, з’яў ля юц ца 
вяр тан нем да ідэ а лі за ва на га мі ну ла га. 
Але ні я кае вяр тан не не пра во дзіц ца па 
прак ла дзе ных шля хах. І ні ко лі не спы ня
ец ца на ідэ а лі за ва ных ча ла ве чай на дзе
яй стан цы ях.

Пап раў дзе, на ш ме та фа рыч ны эк с п
рэс толь кі ілю зор на прэ на пе рад, та му 
што на са мой спра ве за пус ціў суп ра
цьім пэт ныя тар ма зы. Ве ра год на, вель мі 
це шыць гэ та вя ду ча га ідэ о ла га кі ру ю чай 
пар тыі — Пра ва і спра вяд лі васць — пра
фе са ра Ан джэя Зы бер то ві ча. У сва ім 
змроч ным тэк с це пз. «Дэ ман раз на стай
нас ці» паб лаж лі ва апуб лі ка ва ным у шо
стым ну ма ры „Wszys t ko co Naj waż niej sze” 
(да ступ ным у ін тэр нэ це), пі ша пра ма:

«Па чаць ад ад мо вы ад ута піч най ідэ а
ло гіі даб рас ла вё най раз на стай нас ці. За
тым за па во ліць раз віц цё тэх ні кі шля хам 
дэ сак ра лі за цыі ро лі на ву кі ў су час най 
куль ту ры. На рэш це ўвес ці тэх на ла гіч ны 
ма ра то рый. Толь кі ў за па во ле ным, менш 
раз на стай ным све це ча ла ве чы ро зум 
змо жа тро хі наб лі зіц ца да абя цан ня Ас
вет ні цтва — да ра цы я наль на га ўпа рад
ка ван ня све ту. Не маг чы ма? Хі ба гэ та не 
са ма ві да воч ная іс ці на, што ка лі за над та 
наб лі зі лі ся мы да прор вы, дык па він ны 
зра біць крок на зад?»

Так вось цяг нік быц цам ідзе на пе рад, 
але пу ця мі «па пят лі», — дык ку ды ж ён 
ідзе? Яго па са жы раў — ма быць, не ўсіх, 
але, на пэў на, шмат лі кіх з іх — яш чэ це
шаць но выя па лі тыч ныя і са цы яль ныя 
лан д шаф ты, уяў ны кло пат пра роў ныя маг
чы мас ці для ўсіх, для агуль на га даб ра, без 
сум не ву здзі вяць на зоў кан ца вой стан цыі 
— «Гу зік». Столь кі за ста нец ца ад ча ла ве
чых на дзей і рэ аль нас ці леп шай бу ду чы ні. 
Як заў сё ды. Ка лі гнац ца «па пят лі». Як заў
сё ды, ка лі не пе ра кі неш над прор вай моц
на га мо сту, — ба яз лі ва ад сту па еш на зад.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Пе ра заг руз ка 
або крок на зад
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Му зей і ася ро дак бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы ў сва іх 
па мяш кан нях пад час зі мо вых 
ка ні ку лаў, ад 21 сту дзе ня да 1 
лю та га, ар га ні за ваў ад па чы нак 
дзет кам з Гай наў кі. Бы лі гэ та 
перш за ўсё асо бы, якія ву чац-
ца ў сва іх шко лах бе ла ру скай 
мо ве, ра ней на вед ва лі Гай наў-
скі бел му зей і ве да лі пра яго 
дзей насць у га лі не бе ла ру скай 
куль ту ры і па каз ван ня жыц ця 
бе ла ру саў у мі ну лым. Зай ма ла-
ся з дзет ка мі біб лі я тэ кар ка бел-
му зея Ві я ле та Ан д ра сюк, якая 
на пра ця гу школь на га го да ла-
дзіць так са ма ін шыя за нят кі гай-
наў скім дзе цям. Вуч ні і не каль кі 
да школь ні каў доб ра гу ля лі і зна-
ё мі лі ся ў бел му зеі з бе ла ру скай 
куль ту рай і на шы мі тра ды цы я мі. 
На ве да лі вы ста вы му зея, па-
каз ва лі свае та лен ты ў роз ных 
га лі нах і больш да ве да лі ся пра 
му зей ную біб лі я тэ ку, у якой зна-
хо дзяц ца бе ла ру скія кніж кі і ча-
со пі сы. Біб лі я тэ кар ка за пра сі ла 
дзе так, іх баць коў і апе ку ноў на-
вед ваць бел му зей ныя ме ра пры-
ем ствы, вы ста вы і ка ры стац ца 
біб лі я тэч ным кні газ бо рам.

Удзель ні кі му зей ных за нят каў 
уда ла гу ля лі і ад па чы ва лі 

Пад час зі мо вых ка ні ку лаў вуч ні перш 
за ўсё ха це лі ад па чыць ад за нят каў 
у шко ле і ці ка ва па гу ляць. Іх апя кун ка 
Ві я ле та Ан д ра сюк зга дзі ла ся, каб дзет кі 
так са ма пра па на ва лі свае гуль ні, якія іх 
асаб лі ва ці ка вяць. Бы лі гэ та гуль ні, якія 
пат ра ба ва лі мно га ру ху. Мес цам для 
та кіх гуль няў слу жы ла кі на за ла і кан цэр
т ная за ла. Вуч ні ха це лі так са ма па гля
дзець ці ка выя філь мы.

— Я па зна ёмі ла ўдзель ні каў ад па чын
ку з бе ла ру скі мі ма ты ва мі на вы шы ва ных 
руч ні ках і пак ры ва лах. Вуч ні вы кон ва лі 
гэ тыя ўзо ры і ма ты вы, узя тыя з даў ніх 
руч ні коў, з да па мо гай пла сты лі ну і пас ля 
па ка за лі свае пра цы ся мей ні кам. Ап ра ча 
гуль няў, якія пра па на ва лі дзет кі, я зап ра
па на ва ла ко ліш нія гуль ні і яны спа да ба лі
ся ўдзель ні кам зі мо ва га ад па чын ку ў бел
му зеі. Пад час за нят каў у кан цэр т най 
за ле вуч ні гу ля лі ў хо ван кі. Я на ла дзі ла 
так са ма спат кан не з па лі цы ян т кай пра 
бяс печ ны ад па чы нак пад час зі мо вых ка ні
ку лаў і бяс печ нае ка ры стан не ін тэр нэ там, 
— рас па вя ла му зей ная біб лі я тэ кар ка Ві я
ле та Ан д ра сюк. — Па зна ёмі ла я ўдзель ні
каў зі мо ва га ад па чын ку з му зей най біб лі я
тэ кай. Ра сказ ва ла я пра кніж кі і ча со пі сы, 
якія ў ёй зна хо дзяц ца і якія мож на па зы
чыць да пра чы тан ня да моў. Удзель ні кі 
на шых за нят каў ат ры ма лі біб лі я тэч ныя 
аба не мен ты, за паў ня лі іх і кры ху раз ма
лёў ва лі, каб бы лі яны больш ці ка вы мі.

Дзет кам, якія ад па чы ва лі ў бел му зеі, 
вель мі спа да ба ла ся па быў ка ў Цэн т ры 
гуль няў «Гу ляку ля», рас па ло жа ным 
у па мяш кан ні Гай наў ска га бел му зея. 
Вуч ні там вель мі ак тыў на пра во дзі лі час 
з вы ка ры стан нем пры лад прыз на ча ных 
для гуль няў.

— Я ра сказ ва ла вуч ням кры ху пра 
гі сто рыю па бу до вы і дзей нас ці Бе ла ру
ска га му зея і га ва ры ла, хто яго ства раў 
і хто ар га ні за ваў яго пра цу. На ла дзі ла 
дзет кам эк скур сію па на шых эк с па зі цы
ях. Па зна ёмі лі ся яны з наз ва мі за нят каў 
і вы ра баў ра мя ства. Вуч ні ці ка ві лі ся, для 
ча го слу жы лі па а соб ныя пры ла ды пра цы 
і я рас па вя ла ім аб вы ра бах ра мес ні каў 
і ру ка дзел лі. Пры на го дзе па быў кі вуч
няў на вы ста вах я зна ё мі ла іх так са ма 
з па а соб ны мі сло ва мі на шай ды я лек т
най мо вы. Мно га дзе так, якія пры ма юць 
удзел у за нят ках у му зеі, ву чац ца ў сва іх 
шко лах бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве. 
Чы та лі яны бе ла ру скія га зе ты, ча со пі сы 
або кніж кі, а я маг ла прэ зен та ваць ім 
філь мы на бе ла ру скай мо ве, — ра сказ
ва ла біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк.

Дзет кам бы лі ар га ні за ва ны ад мыс
ло выя ма стац кія за нят кі — леп ку з пла
сты лі ну, ры са ван не і бу да ван не хат кі 
з па пе ры. Так са ма вы кон ва лі ілюст ра цыі 
да ка зак, якія ра ней гля дзе лі. Ад нак 
вуч ні перш за ўсё вель мі лю бі лі ру ха выя 
гуль ні.

— Я лю бі ла гу ляць у гу сей, ка ро ву 
і му ляр скую гуль ню. Ка лі мы на вед ва лі 
вы ста вы, мне спа да ба лі ся там пры ла
ды пра цы, які мі вы кон ва лі ся ў мі ну лым 
роз ныя прад ме ты. Па ні Ві я ле та за вя ла 
нас на вы ста ву, на якой па ка за на бы ло, 
як ра бі лі ся роз ныя вы ра бы з драў ні ны, 
а жан чы нама не кен ся дзе ла за крос на мі 
і неш та та ка ла, — рас па вя да ла ву ча ні ца 
Ан на Ма роз. — Вель мі ці ка вай бы ла фо
та вы ста ва «Пад ляш ша ў аб’ ек ты ве». Мы 
там уба чы лі вя лі кую фа таг ра фію з ве
лі зар ным ша рам, ці ка вым быў зды мак 
з зуб ра мі. На ін шых фа таг ра фі ях бы ла 
ляс ная звя ры на, кра я ві ды і лю дзі. Ці ка
вай бы ла так са ма эк с па зі цыя алей ных 
кар цін, на якой уба чы ла я пры го жа на ма
ля ва ны Свя таТро іц кі са бор у Гай наў цы.

— За ці ка ві лі нас філь мы, дэ ман ст ра
ва ныя ў кі на за ле. Па ні Ві я ле та зап ра па
на ва ла нам вы кон ваць ма стац кія пра цы 
на роз ныя тэ мы. Мы ля пі лі з пла сты лі ну. 
Па ні да зва ля ла нам гу ляць у гуль ні, якія 
мы лю бім і та му мы тут так ра дас на пра
во дзім час. Ад нак ця пер мы хва лю ем ся, 
рых ту ю чы ся да вы ступ лен ня пе рад баць
ка мі, — га ва ры лі дзяў чат кі і хлоп цы.

Вы сту пы дзе так у апош ні дзень му
зей ных за нят каў пе рад ся мей ні ка мі бы лі 
ці ка вы мі. Вуч ні рых та ва лі ся да прэ зен та
цыі сва іх здоль нас цей і ўме лас цей до ма, 
дап ра цоў ва лі свае пра па но вы пад час 
за нят каў у му зеі. Вы сту пі лі эма цый на, 

а пуб лі ка пас ля кож на га ну ма ра моц на 
ап ла дзі ра ва ла. Удзель ні кі му зей ных за
нят каў зай маль на спя ва лі ка ляд кі і свец
кія пес ні, іг ра лі на лю бі мым му зыч ным 
ін ст ру мен це, сва і мі апо ве да мі да во дзі лі 
да сме ху саб ра ных, паак цёр ску па ка за
лі прак ты ка ван ні па ма стац кай гім на сты
цы.

— Я ра да та му, што ў му зеі ро біць 
мой сын Мі кол ка, які тут вель мі ак тыў
на пра во дзіць час і зна ё міц ца з на шы мі 
тра ды цы я мі. Тут ат мас фе ра як у на шых 
сем’ ях, дзе кры ху з дзет ка мі га во рым 
пасвой му, — за я ві ла Ка ця ры на Ак сэн
то віч.

У кан цы зі мо ва га ад па чын ку ў бел
му зеі Ві я ле та Ан д ра сюк уру чы ла яго 
ўдзель ні кам дып ло мы, па да рун кі і па ін
фар ма ва ла, што ад па чы нак у Му зеі і ася
род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы 
быў ар га ні за ва ны дзя ку ю чы фі нан са вай 
пад т рым цы бю джэ ту Гай наў кі.

— Ка ры ста ю чы ся да па мо гай го ра
да, ар га ні за ва лі мы зі мо вы ад па чы нак, 
ма ю чы на ўва зе на шы тра ды цыі і бе
ла ру скую куль ту ру. За нят кі, якія вя ла 
біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк, бы лі 
ад к ры ты мі на дзе так з усёй Гай наў кі, 
а так са ма на пры ез джых асоб, якія пры
бы ва юць у Гай наў ку на час зі мо вых ка
ні кул і ад па чы ва юць у сва іх ба буль. Не
ка то рыя ўдзель ні кі ад па чын ку ў на шым 
му зеі не ву чы лі ся ра ней бе ла ру скай 
мо ве, але па зна ёмі лі ся ў нас з бе ла ру
скай куль ту рай, на шы мі тра ды цы я мі 
і перш за ўсё доб ра ад па чы ва лі. Ра ней 
мы ў час зі мо вых ка ні ку лаў ла дзі лі тэ
ат раль ныя за нят кі, якія за вяр ша лі ся 
спек так ля мі пе рад баць ка мі і ба бу ля мі. 
Пра па но ву вы сту паў дзе так пе рад ся мей

n Пад час за нят каў дзет кі вы кон ва лі ілюст ра цыі да ра ней прэ зен та ва ных ка зак

ні ка мі пра даў жа ем, — га ва рыў ды рэк тар 
Му зея і ася род ка бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы Та маш Ці ха нюк. Ві я ле та Ан д
ра сюк удак лад ні ла, што пад час зі мо вых 
ка ні ку лаў у бел му зеі ад па чы ва ла больш 
за 20 дзе так.

Бел му зей зап ра шае 
на вед ваць сваю біб лі я тэ ку

— У му зей най біб лі я тэ цы ця пер 
зна хо дзіц ца звыш 12 ты сяч кні жак на 
бе ла ру скай мо ве. Кож ны год нам па сту
па юць кніж кі ад бе ла ру скіх аў та раў, якія 
жы вуць на Бе ла сточ чы не. З да па мо гай 
Па соль ства Рэс пуб лі кі Бе ла русь у Вар
ша ве да сы ла юц ца нам бе ла ру скія кніж кі 
з Бе ла ру сі. Вы дзя ля ем так са ма ўлас ныя 
срод кі на куп лю кні жак, якіх нель га ат
ры маць бяс п лат на. Ат рым лі ва ем бе ла ру
скія ча со пі сы. Мож на ў нас па зна ёміц ца 
са зме стам на вей шых ну ма роў «Ні вы», 
але так са ма з ар ты ку ла мі ў бе ла ру скіх 
ча со пі сах, якія вы да юц ца ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь. На вед ва юць біб лі я тэ ку і ка
ры ста юц ца ба га тым кні газ бо рам вуч ні 
школ Гай наў ш чы ны і да рос лыя асо бы. 
Біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк ла дзіць 
су стрэ чы ў рам ках пра ек та «Кі ры лі цай пі
са нае» і ар га ні зуе за нят кі вуч ням, — ра
сказ ваў ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея 
Та маш Ці ха нюк.

Ві я ле та Ан д ра сюк удак лад ні ла, што 
ў бел му зей най біб лі я тэ цы зна хо дзіц ца 
мно га кні жак на бе ла ру скай мо ве, якія 
мо гуць за ці ка віць дзе так. Ап ра ча вуч няў 
і сту дэн таў пры хо дзяць у му зей за кніж
ка мі ста рэй шыя чы та чы, якія ці ка вяц ца 
між ін шым гі ста рыч най і эт на гра фіч най 
лі та ра ту рай.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Як дзет кі клас на 
ад па чы ва лі 
ў Гай наў скім бел му зеі 

n Дзет кі па зна ёмі лі ся з дзей нас цю му зей най біб лі я тэ кі (за вуч ня мі ста іць біб лі я тэ кар ка Ві я ле та Ан д ра сюк)
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Не ўсё зо ла та, 
што све ціц ца
На муль ты ме дый ным рын ку шмат 

фірм рэ ка мен дуе свае пас лу гі. Мая элек-
т рон ная пош та пер ма нен т на пе раг ру жа-
ная. Ці ка ва, якім спо са бам нез на ём цы 
зда бы лі мае пер са наль ныя да ныя. Усё ж 
та кі з 26 траў ня мі ну ла га го да аба вяз вае 
еў ра са юз ны за кон аб ахо ве да ных. Ці не 
так? Але вер нем ся да спра вы. 11 кра са ві-
ка мі ну ла га го да па тэ ле фа на ваў мне кан-
суль тант ліч ба ва га тэ ле ка на ла «Поль сат», 
які пра па на ваў зме ну да мо вы на тэ ле ві зій-
ныя пас лу гі. Пры ман кай бы ла дзе вя ці ме-
сяч ная па стаў ка но ва га па ке та без аба не-
мен та. Я, зра зу ме ла, ад ка заў ся, ар гу мен ту-
ю чы, што ста рэ чу-пен сі я не ру да стат ко ва 
па ке та «Ся мей ны» з ап ла тай 19,90 зл. 
што ме сяч на. Не ха пае мне ад но ін фар ма-
цый на га ка на ла TVN-24. «Дык рэ ка мен-
дую вам тры ка на лы па су пер ца не, — вет-
лі ва ад гук нуў ся кан суль тант. — За адзі ныя 
пяць зло тых. Ка лі да мо вім ся, дык зра зу 
пад к лю чым но выя ка на лы. За тым ме сяч-
ны аба не мент па ні зіц ца на пяць зло тых, 
а пас ля пра мо цыі бу дзе це пла ціць на пяць 
зло тых больш, г.зн. 25 зло тых». «А TVN-24 
бу дзе?» — пы таю кан суль тан та. «Бу дзе», 
— без за пін кі па чуў ся го лас у труб цы з про-
ці лег ла га бо ку про ва ду. Для за вяр шэн ня 
да мо вы кан суль тант па ін фар ма ваў, што 
раз мо ва бу дзе за пі са на. Я па га дзіў ся. Ве-
ча рам гэ та га ж дня я змог ужо гля дзець 
тэ ле ка нал TVN-24. Пас ля но вай да мо вы 
я пла ціў аба не мент за па кет «Ся мей ны». 
Ча каў но ва га ра хун ка за лю ты. І чуць не 
зва ліў ся з ног, ка лі па ба чыў, што з мя не 
пат ра бу юць со рак пяць зло тых. З та го 
ча су па ча ла ся ва ла кі та. 29 сту дзе ня па сы-
лаю пісь мо па элек т рон най пош це ў офіс 
клі ен та ліч ба ва га «Поль са та». «Яко га па-
ке та ты чыц ца пла та, бо я на па вы ша ную 
ца ну не па га джаў ся». Дзень паз ней, 30 
сту дзе ня ад каз ва юць мне вель мі цьмя на. 
У сва ёй кан чат ко вай зая ве ад 31 сту дзе ня 
я на пі саў: «Ні на што я не па га джаў ся. Пат-
ра бую для дэ та лё ва га аб г рун та ван ня сва-
ёй ве ра год нас ці дас лаць ко пію за пі са най 
раз мо вы з кан суль тан там. Ка лі ў ся мі дзён-
ны тэр мін не ат ры маю пісь мо ва га ад ка зу 
з ко пі яй за пі са най раз мо вы, дык пры му 
ста ноў чыя ме ры. Па дам за я ву па вя то ва-
му за ступ ні ку спа жыў ца аб фаль сі фі ка цыі 
да ку мен таў ліч ба вым «Поль са там», аб ві на-
ва чу так са ма ў па ру шэн ні ма іх гра ма дзян-
скіх пра воў і аб ра зе май го доб ра га імя, не 
вык лю ча ю чы пат ра ба ван ня пры нес ці мне 
пуб ліч нае пра ба чэн не ў срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі, у тым лі ку і ў тэ ле ба чан ні». Па-
маг ло. Ліч ба вы «Поль сат», каб не скам п ра-
ме та вац ца ў мах ляр стве, не мог прыс лаць 
за пі су раз мо вы, бо яна пац вер дзі ла б маю 
ве ра год насць. У ад ка зе па ве да мі лі мне, 
што «пас ля паў тор на га ана лі зу ака ліч нас-
цей спра вы і ў вы ні ку ін ды ві ду аль на га 
па ды хо ду (...) зак лю ча ная па тэ ле фо не да-
мо ва прыз на ец ца не сап раў д най». У су вя зі 
з гэ тым ба кі за ста лі ся пры ста рой да мо ве 
ад 19 ве рас ня 2017 го да.

Вось, да ра жэнь кія, як спра вы ма юц ца. 
Дзе не гля неш, ашу кан ства на кож ным 
кро ку. Уся ля кія прай дзіс ве ты на ма га юц ца 
аб ду рыць доб ра сум лен на га ча ла ве ка. Але 
я не з тых. Піль ную сва іх спраў, год нас ці 
і свай го доб ра га імя. За тым рэ ка мен дую 
так ра біць ін шым.        Ула дзі мір СІ ДА РУК

Аб’яднанне АББА сардэчна 
запрашае на Дыскусійны клуб АББы 

ЗАПРАШЭННЕ

Пагаворым 
пра жыццё і творчасць 

Ларысы Геніюш

сустрэча з Яе ўнукам Міхалам 
Геніюшам і ўкладальнікам 

найнавейшай кнігі „Унукам”
 – Глебам Лабадзенкам 

з Менска. 

14.02.2016 (чацвер) 18.00 
Склеп з культурай Аб’яднання АБ-БА 

вул.Чэнстахоўская 6а, Беласток.

Юр ка Буй нюк: — У 1988 го дзе паў-
ста ла Ва ша гру па «Гра ма да» як рок-
гру па пры тэ ат ры. Дзе Вы зай г ра лі 
свае пер шыя кан цэр ты? 

Ге надзь Шэ мет: — «Ноч» і «Вяр бін
ка» — гэ та пер шыя пес ні «Гра ма ды» на 
вер шы Але ся Га ру на ў жан ры рокпа э зіі. 
З гэ ты мі пес ня мі мы ез дзі лі з кан цэр та мі 
па Мал до ве і ў Ка лі нін г рад. Паз ней мы 
му сі лі трош кі дап ра ца ваць пра гра му пад 
«Ба со віш ча». У кан цы кан цоў на «Ба
со віш ча» мы па е ха лі без двух ча ла век, 
якія са праў ды іг ра лі рокпа э
зію. Да лу чы лі ся да та го фі нан
са выя ін та рэ сы. Паг на лі ся яны 
та ды за гра шы ма, ім не бы ло 
ка лі ду маць пра му зы ку ці ўво
гу ле пра твор часць.

— Як Ва шы вы ступ лен ні 
ўспры ма лі ў Мал до ве?

— Мал до ва гэ та вель мі ці ка
вы край. Вель мі доб ра нас пры
ма лі, да ры лі нам квет кі, ві но. 
Я спе цы яль на пад рых та ваў ся 
і на ву чыў ся мал даў скай мо ве. 
Па мя таю, Ар ге еў скі ра ён, у ад
ной вёс цы да лю дзей га ва ру 
памал даў ску: «Bună se a ră 
prie te ni dra gi» («Доб ры ве чар, 
ша ноў ныя сяб ры»). У на тоў пе 
пуб лі кі пай шоў вя лі кі гул. Ка
жуць нам, што тут мал да ван ня
ма, што гэ та ўкра ін скае ся ло. 
Са праў ды, Мал до ва — ма лы 
край, дзе жы ве шмат на ро даў. 
Мал да ван цы вель мі ці ка вы 
і пры ем ны на род, які вель мі лю
біць бе ла ру саў. Ад ной чы па е ха
лі мы з гру пай 24 ча ла век з Тэ
ат ра Яку ба Ко ла са з Ві цеб ска 
ў Мал до ву. Пер шая част ка гэ та 
быў тэ ат раль ны спек такль, 
а дру гая — кан цэр т ная пра гра
ма. Пас ля кан цэр та па дыш ла 
да нас за гад чы ца клу ба і пы тае, коль кі 
ві на пры нес ці. А мы ка жам, каб пас ма ка
ваць. Се ла яна на ма та цыкл і пры вез ла 
вяд ро чыр во на га ві на. Вез ла па ма лень ку, 
каб не раз ліць. І тым вяд ром ві на двац
цаць ча ты ры ча ла ве кі ча ста ва лі ся пры 
вог ніш чы цэ лы ве чар. Так што ат ры ма ла
ся та кая пры ем ная сі ту а цыя.

— У 1990-1994 гг. гурт «Гра ма да» 
мно га ра зоў вы сту паў на Бе ла сточ-
чы не, у тым лі ку на «Ба со віш чы». Як 
ус па мі на е це ат мас фе ру «Ба со віш ча» 
ў 1991 го дзе? 

— Та ды «Ба со віш ча» бы ло на ві ною. 
Гэ та бы ла но вая плынь, лю дзі збі ра лі ся 
ў Ба ры ку цэ лы мі сем’ я мі як на свя та 
і ад па чы ва лі, па доб на як за раз на «Сяб
роў скай бя се дзе». Гэ та бы ло свя та і фак
тыч на што раз больш лю дзей пры хо дзі ла 
і з Бе ла сто ка пры яз джа лі. Прэ зен та ва
ная там му зы ка не аб мя жоў ва ла ся да ад
на го кі рун ку, да ад ной плы ні. Я да кан ца 
не згод ны з тым, што бе ла ру ская му зы
ка па він на быць толь кі рок. Рок як му зы
ка паў стаў з ан г лій скай му зы кі, вя до ма, 
на пад ста ве леп шых ан г лій скіх ка лек ты
ваў, а бе ла ру сы па він ны дру гім шля хам 
іс ці — і «Уліс», і ін шыя бе ла ру скія ка лек
ты вы пай ш лі. У Поль ш чы ў тым на прам
ку пай шоў «La dy Pank», які та ды быў на 
хва лі па пу ляр нас ці як рокгру па.

— Я фа нат гру пы «La dy Pank»...

— Я згод ны, што ад «La dy Pank» ву
чы лі ся на шы бе ла ру скія рокгур ты. Яны 
ра бі лі штось ці сваё ў рокму зы цы. Я на
ват у 1980х га дах, жы ву чы на Бе ла ру сі, 
слу хаў «La dy Pank». З ча сам му зы ка не 
та кой ста ла як на «Ба со віш чы» ў па чат
ку 1990х га доў. Кі рун кі па мя ня лі ся, абы
што ста лі іг раць, абыякія кам па зі цыі. 
Та ды трэ ба бы ло быць доб ра пад рых та
ва ным.

— На Ра дыё Бе ла сток у 2014 го дзе 
Вы ска за лі, што рок-му зы ка гэ та ан г-
ла сак сон ская, а не сла вян ская му зы-
ка. 

— Я і ця пер так ка жу. Бе ла ру скі рок 
гэ та ко пія ан г ла сак сон ска га ро ку. Я вель
мі ца ню «La dy Pank», які ў рокму зы цы 
знай шоў сваю сла вян скую сцеж ку. У «La
dy Pank» і ме ла дызм, і тэк сты доб рыя. 
І рыт мі ка, якая най больш па суе сла вян
ска му на ро ду, гэ та поль ка, ха ця поль ка 
гэ та чэш скі та нец. «La dy Pank» — вель мі 
доб ры гурт за ход няй тра ды цыі. Ён пер
шы па ка заў як у Поль ш чы іг раць доб ры 
поль скі рок і для та го я стаў лю «La dy 
Pank» у пер шы шэ раг пі я не раў поль ска
га ро ку, а так са ма пі я не раў сла вян скай 
рокму зы кі. Та кое маё мер ка ван не.

— У па чат ку 1990-х га доў Вы зай-
г ра лі на вя сел лі ў Ма рыі і Мі рас ла ва 
Там чу коў у Ма лін ні ках. Я па мя таю, 
што та ды Вы так го лас на гра лі, што 
чу ваць бы ло Вас у цэ лай вёс цы. Як за-
па мя та ла ся Вам гэ тае вя сел ле? 

— Так, так па мя таю. Вель мі доб ра 
ўспа мі наю. Я — па ле шук і ў Па лес сі 
свае тра ды цыі. Ча сы мя ня юц ца, але 
па ле шу кі за хоў ва юць свае вя сель ныя 
тра ды цыі. На Па лес сі, на пры клад, ёсць 
ка ра вай, на дру гі дзень вя сел ля ад пі ва

юць і мне ці ка ва бы ло па ба чыць, як гэ та 
ад бы ва ец ца ў Ма лін ні ках. Ге не раль на 
ка жу чы, вя сель ныя тра ды цыі ў Ма лін ні
ках па доб ныя як на Па лес сі. У Ма лін ні
ках у клу бе, дзе мы іг ра лі, мы ду ма лі, 
што ка лі іг ра ем бе ла ру скую му зы ку дык 
лю дзі на пэў на не пой муць. Мы ве да лі не
каль кі поль скіх вя сель ных пе сень, зна лі 
і «La dy Pank», але на вя сел лі трэ ба бы ло 
іг раць пес ні пад нож ку. Мы пра ба ва лі 
іг раць поль скую му зы ку, але знач ная 
боль шасць пуб лі кі жа да ла, каб мы іг ра лі 
толь кі бе ла ру скія пес ні і не ха це лі слу

хаць дру го га. Яны ве да лі, што 
мы з Бе ла ру сі, дык ка жуць: 
да вай це толь кі бе ла ру скія пес
ні і ўсё.

— У па ло ве 1990-х га доў 
Вы пе ра яз джа е це на ста лае 
жы хар ства ў Поль ш чу. Як 
Вам за па мя та ла ся та дыш няя 
Бе ла сточ чы на ў му зыч ным 
і са цы яль ным пла не? 

— Улас на ка жу чы на Бе ла
сточ чы не быў по дых сва бо ды, 
лю дзі ста лі ляг чэй ся бе ад чу
ваць. Хо чаш тое ра бі, хо чаш 
ка се ты вы да вай, толь кі фі нан
са ва трэ ба бы ло доб ра ста яць, 
каб тое ўсё зра біць. Та ды спон
са раў шу каць пры хо дзі ла ся. 
Я так агуль на ка жу, не га ва ру 
пра ся бе. Раз ле пей бы ло, раз 
горш. У 1990я га ды валь ней 
плы ло жыц цё. Не ска жаш, што 
ўсё бы лі лаў ры, за ла тое жыц
цё. Та ды скром на бы ло, але ве
се ла. Та ды бы лі лю дзі больш 
згур та ва ныя, ве ся лей шыя. 
Ця пер лю дзі трош ку больш 
зам к ну тыя ў са бе ста лі, не так 
як ка лісь ці.

— Пер шым гур том на Бе-
ла сточ чы не, з якім Вы ста лі 

суп ра цоў ні чаць, быў «Лі дар». Ме на ві-
та з ім у 1996 го дзе трап ля е це ў глы-
бо кую ва ду поль скай му зы кі. Ня даў на 
Мі ра слаў Ка валь скі ска заў, што Вы 
— са мы вы дат ны бе ла ру скі кам па зі-
тар на Бе ла сточ чы не. Як Вам пра ца ва-
ла ся з гур том «Лі дар»?

— Ска жу ў ад ным ска зе, што гэ та 
бы ла цяж кая пра ца. Перш за ўсё па да
рож жы па ўсёй кра і не, за сут кі мы ра бі лі 
500600 кі ла мет раў. Доб ра, што быў 
я ма ла ды і зда роўе яш чэ не пад во дзі ла. 
Неп рас па ныя но чы, цэ лы час у нап ру жа
нас ці, хва ля ван не, каб да е хаць на час 
на кан цэрт і каб доб ра ат ры ма ла ся. Гэ та 
ўжо ўцяк ло, але доб ры ўспа мін за стаў ся. 
Шмат дзе бы лі, усё ба чы лі і бы ло ці ка ва. 
Так што я вель мі доб ра ўспа мі наю і Мір
ка, і Ян ка. Мы вы сту па лі і ў Кан г рэ са вай 
за ле ў Вар ша ве, і на фе сты ва лях «Dis co 
Po lo» ў Ка лоб жа гу і ў Аст ру дзе.

— Якая па вод ле Вас роз ні ца па між 
бе ла ру скай му зы кай, якую Вы іг ра лі 
з гур том «Лі дар», а бе ла ру скай му зы-
кай у Бе ла ру сі ў той час?

— Роз ні ца та кая, што ўсё бе ла ру скае 
ў Бе ла ру сі бы ло толь кі ў ма лень кім 
фар ма це. У ма лень кіх ко лах свя до мыя 
бе ла ру сы ад чу ва лі, што 

Куль тур ныя ме жы 
— бяз меж ныя

Ге надзь ШЭ МЕТ — кам па зі тар, ды ры жор, муль ты ін ст ру мен та ліст, на стаў нік му зы-
кі, а так са ма ва ка ліст і лі дар ле ген дар най «Гра ма ды», па пу ляр най на Пад ляш шы 
і на Бе ла ру сі. Яго пес ні спя ва юць «Лі дар», «Ка за но ва», «Пры ма кі» і мно га ін шых гур-
тоў з Пад ляш ша. На ра дзіў ся ў 1962 го дзе ў Ма зы ры на Бе ла ру сі. У 1986 го дзе за-
кон чыў Дзяр жаў ную кан сер ва то рыю ў Мін ску, дзе ат ры маў дып лом ды ры жо ра і вы-
ка наў цы. Вы шэй шую ву чо бу пра цяг ваў у Бе ла ру скай ака дэ міі му зы кі ў кла се пра фе-
са ра і кам па зі та ра Дзміт рыя Смоль ска га, якую за кон чыў у 1993 го дзе. З Ге на дзем 
Шэ ме там раз маў ляе Юр ка Буй нюк. 

працяг
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Гмі на на мі ну се
Вя ско вая Гай наў ская гмі на зай мае 

плош чу ў 293 квад рат ных кі ла мет раў 
— гэ та 18% тэ ры то рыі Гай наў ска га па ве-
та. Яна мя жуе з Бе ла веж скай, Ду біц кай, 
Чы жоў скай, На раў чан скай і Нар ваў скай 
гмі на мі.

За раз у вя ско вай гмі не пра жы вае 
3937 асоб у 37 вё сках. Тры га ды та му 
яна на ліч ва ла 3993 ча ла ве кі. Шчыль-
насць на сель ні цтва скла дае 13 ча ла век 
на квад рат ны кі ла метр. На 100 жан чын 
пры па дае столь кі са ма муж чын. Муж чы-
ны, ка лі жэ няц ца, дык бя руць за жон ку 
ма ла дзей шых за ся бе жан чы н. Бы ва юць 
вы пад кі, што на 10, а то і на 15-20 га доў. 
У Гай наў скай вя ско вай гмі не пе ра ва жа-
юць бе ла ру сы — іх 66% ад агуль на га лі ку 
на сель ні цтва.

Да най боль шых вё сак на ле жаць Ду-
бі ны — 770 жы ха роў, Арэш ка ва — 364, 
Лі пі ны — 310, Ста рое Бе ра зо ва — 268, 
На ва са ды — 262, Но вае Бе ра зо ва — 260, 
Мах на тае — 189, Но вае Кор ні на — 165, 
Ба ры саў ка — 110 і Па сеч ні кі Вя лі кія 108. 
Менш чым сь ці сто жы ха роў на ліч ва юць: 
Ду бі чы-Асоч ныя — 93 жы ха ры, Хіт рая 
— 87, Тры ве жа — 86, Па ста ло ва і Чы жы кі 
— па 84, Рэ пі ска — 75, Пу ці ска — 64, Ка тоў-
ка — 57, Са ві ны Груд — 47, Ба рок — 45 і Ва-
сіль ко ва — 44, Бель ш чы на і Са ро чая Нож-
ка — па 42, Зва дзец кае — 33 і Та пі ла — 31.

Ма лы мі па ся лен ня мі з’яў ля юц ца Бу-
ды-Ляс ныя (3 жы ха ры), Га ля ко вая Шыя 
(4), Ду бін ская Фер ма (6), Скрып ле ва (13), 
Са ха рэ ва (15), Пе ра хо ды (18), Ло зі цы 
(21), Сма ля ны Са док (24), Аль хо вая Клад-
ка (27), Вы го да (28), Пра га лі і Чар лён ка-
Ляс ная (па 29).

Па мен ша ла жы ха роў, між ін шым, 
у Арэш ка ве на 9, у Ду бі нах і ў Но вым Кор-
ні не — у кож най з іх на 7, у На ва са дах на 
6, у Мах на тым і Чы жы ках — у кож най на 4 
ды ў Ка тоў цы на 3. А вось у вёс цы Па ста ло-
ва (пры го жае ся ло ўзбоч На ва са даў ды на 
ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы) коль касць 
жы ха роў па вя лі чы ла ся на сем ча ла век.

Які га рад скі парк
Паў ве ка та му ў цэн т ры Гай наў кі быў 

да во лі вя лі кі парк, а ў ім мно га перш-на-
перш лі ста вых дрэў, між ін шым, бя роз, 
ліп, клё наў, ясе няў і ду боў. Гэ так бы ло яш-
чэ не дзе да 1962 го да.

Ідуць га ды і той ко ліш ні парк зай мае 
ўсё мен шую і мен шую плош чу. З двух яго 
ба коў па бу да ва лі жы лыя бло кі і офіс ныя 
бу дын кі. Вы бра лі як раз тут мес ца і па бу-
да ва лі вя лі кі ам фі тэ атр і но выя сцеж кі 
да яго, не зва жа ю чы на шмат га до выя 
дрэ вы, якія рас лі ў пар ку. Ва кол яго пе ра-
бу да ва лі ды па шы ры лі тра ту а ры. Ссек лі 
ўсе лі пы пры тра ту а ры на ву лі цы Ар міі 
Кра ё вай. Ам фі тэ атр да мі нуе над усёй зя-
лё най пра сто рай.

З кож ным го дам ся куць пар ка выя 
дрэ вы. За раз іх усё менш і менш. Кур чыц-
ца плош ча зе ле ні. Ка лі 4 лю та га гэ та га 
го да я быў у гай наў скім пар ку, аха піў мя-
не жах. Які ця пер той парк? Мно га дрэў 
ды перш-на перш строй ныя бе ла ство лыя 
бя ро зы і гон кія лі пы ссек лі пры скры жа-
ван ні ву ліц Ар міі Кра ё вай, Пар ка вай 
і Бе ла веж скай. Пры ву лі цы Пар ка вай 
за ста ло ся во сем ду боў (не ка то рыя з іх 
— пом ні кі пры ро ды са спе цы яль ны мі зя-
лё ны мі знач ка мі з над пі са мі на шэ рым 
шы ро кім ства ле).

За раз ма ла тут бя роз, а бы ло іх тут 
най больш ды вель мі пры го жых (не ка то-
рыя на зы ва лі гэ тае мес ца на ват бя ро за-
вым пар кам). Дзе ахо ва пры ро ды? Це-
раз рэд кія дрэ вы аду сюль на вы лёт бач-
ны га рад скія вы со кія бу дын кі. Гэ та ўжо 
не парк, а ўся го та кі-ся кі скве рык. Ле там 
за топ чуць яго ўдзель ні кі Кір ма шу зуб ра 
або ін шых куль тур на-за баў ляль ных ме-
ра пры ем стваў, ка лі, як ка жуць, зва ліц ца 
мно га на ро ду. Дзе та ды вя лі кім і ма лым 
га ра джа нам выб рац ца на пра гул ку на 
све жым па вет ры? Ча му тут не са дзяць 
лі ста вых дрэў, у тым лі ку шля хет ных 
га тун каў і дэ ка ра тыў ных ку стоў (іх тут 
вель мі ма ла)? Ча му за бы лі пра гэ та? Ле-
там ня ма тут кве так. Вось які не даг ляд, 
а мо ску пасць га рад скіх улад. 

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

бе ла ру скае сло ва ці му зы ка па трэб ныя 
і што яно ра ней ці паз ней уваск рэс не. 
А боль шасць жы ха роў Бе ла ру сі не га тыў
на ста віц ца да бе ла ру скас ці. Я так са ма, 
ка лі ўвесь час раз маў ляў пабе ла ру ску, 
дык не га тыў на пры ма лі гэ та на Бе ла
ру сі. Бы ла толь кі бе ла ру ская на род ная 
твор часць. Адзі нае тое, што за ста ло ся, 
то гурт «Пес ня ры», які ад крыў для бе ла
ру саў лю боў да род на га фаль к ло ру. Ты 
жы веш на гэ тай зям лі і па ві нен га ва рыць 
пабе ла ру ску, а ў Бе ла ру сі вы ніш ча ец ца 
бе ла ру ская куль ту ра і зво дзіц ца да та го, 
што бе ла ру ская мо ва пры сут ная толь кі 
на вё сках. Іг раць і спя ваць пабе ла ру ску 
бы ло быц цам зак лі кам да пе ра мен, якія 
та ды па ча лі ся. На пры клад, у Поль ш чы 
мы здзіў ле ны бы лі, што на Бе ла сточ
чы не ўсё, што бе ла ру скае, пры ма ец ца 
«на ўра». І пабе ла ру ску тан цы, і ўсе 
пес ні пабе ла ру ску. Усё бе ла ру скае 
бы ло па ва жа нае і ша на ва нае. Ска жу, 
што на Па лес сі ўсёта кі за ста лі ся свае 
тра ды цыі, фаль к лор ная і эст рад ная му
зы ка па мя ша лі ся. Паў ста ва лі вя сель ныя 
ка лек ты вы, якія спя ва лі пабе ла ру ску. 
А тут, на Бе ла сточ чы не, бе ла ру ская му
зы ка ўспры ма ла ся вель мі на ту раль на, 
быц цам ад кры ві і кос ці гэ тыя гу кі. Тут 
ня ма кры во ты та кой, клей ма ван ня «на
цы я на лі ста мі». Вось та кое маё ўра жан не 
ад эст ра ды 1990х га доў.

— У 1997 го дзе фір ма Gre en Star 
вы пу скае ка се ту «Гра ма ды». Я гэ тую 
ка се ту маю ў сва ёй ка лек цыі. За па мя-
та ла ся мне пес ня «Ка ры та». Яна, зда-
ец ца, на род ная. 

— Я яе за пі саў у 1984 го дзе ў вёс цы 
На та ча еў ка на Па лес сі, блі жэй Чар но
бы ля. Мне зда ец ца, што пас ля ава рыі 
на Чар но быль скай АЭС жы ха роў гэ тай 
вё скі вы се лі лі. Яна мне вель мі ўпа ла 
ў ду шу. Ка лі я вы да ваў ка се ту, мне зда
ва ла ся, што пес ні «Ка ры та» на Бе ла сточ
чы не ніх то не ве дае, але ака за ла ся, што 
і тут яе спя ва юць. Хоць ме жы на кар це 
ста яць, то куль тур ныя ме жы бяз меж ныя. 
Мне вель мі пры ем на, што гэ тая пес ня 
мае па зі тыў ны вод гук у лю дзей.

— У 2006 го дзе Вы ўзна ві лі «Гра ма-
ду». Ці ма е це ў пла нах но выя аль бо-
мы?

— З но вай «Гра ма дой» ха це ла ся да
лей іс ці, але не ат ры ма ла ся. Ака за ла ся, 
што ўсе лю дзі роз на га ха рак та ру і роз
ных пе ра ка нан няў. Кан к рэ ты за цыі та кой 
як «Гра ма да» з пер ша га скла ду ня ма. 
Лю дзі доб ра на ву чы лі ся, але за мно га 
кож ны цяг нуў у сваю ста ра ну. Мы ха це лі 
ча ты ры пра гра мы зра біць, але зра бі лі 
паўкра ін ску і пабе ла ру ску, а астат няе 
не ат ры ма ла ся. На жаль, ма ла дыя хлоп
цы — сту дэн ты і ім трэ ба бы ло ву чыц ца. 
Ста рэй шыя не ха це лі, вя до ма — жа на
тыя, сем’і і я лі чу, што «Гра ма да» ўжо 
за вяр шы ла дзей насць. Ця пер, шчы ра 
ска жу, што ў су вя зі з хва ро бай мне не 
да та го. У пла нах я ха чу ўваск рэ сіць на 
ка на ле Yo u Tu be тыя за дум кі, якія па за
ста ва лі ся і ха це ла ся б іх рэ а лі за ваць. 
Я ця пер спра бую тое ра біць. Мне пры ем
на, што лю дзі аг ля да юць і ацэнь ва юць. 
«Гра ма ду» ха це ла ся б саб раць, але ча
сы не тыя, зда роўе не тое.

— Ад нос на Ва ша га дзя цін ства. Ад-
куль у Вас за ці каў ле насць му зы кай?

— Вя до ма, што ад прод каў. Мой 
пра дзед гар ма ніст быў. Вый дзе ў клу
бе і іг рае, і тан цуе. Хі ба па ім я та лент 
ат ры маў у спад чы ну. Паз ней у шко лу 
му зыч ную ад п ра ві лі. Там быў рэ пер ту ар 
па ба я не — на род ная твор часць і кла сі
ка. Да лей мож на бы ло іс ці на ма ста цтва 
або ар хі тэк ту ру, але я вы браў му зы ку. 
І так жыц цё мі ну ла. Бра ты так са ма зай
ма лі ся му зы кай, па няц це пра му зы ку ма
юць. А мае дзе ці так са ма му зы каль ныя, 
але ця пер му зы кай не зай ма юц ца. Яны 
за раз спе цы я лі зу юц ца ў ін шай сфе ры, 
на ву ко вай, ма юць пра цу звя за ную з кам
п’ ю та ра мі. Му зы ка па маг ла ім, хут чэй 
раз ві ва ла кам п’ ю тар ную кем насць. Ад на
му сы ну Ян ку 27 га доў а дру го му, Фран
ку — 23. Ужо да рос лыя хлоп цы.

— У 1998 го дзе пра цу е це гу ка рэ а лі-
за та рам на Ра дыё Ра цыя. Як за па мя-
таў ся Вам гэ ты час?

— Та ды мы ўсе ву чы лі ся. Вя до ма, хто 
за што ад каз ваў і та ды мер ка ва ла ся, 
што гэ та бу дзе ін фар ма цый нае ра дыё. 
На пры клад мне ў ду шы аста ло ся тое, 
што па лі ты ка Ра дыё Ра цыя вель мі доб
рая. Тут мож на па слу хаць і рэ гі я наль ныя 
на ві ны, і з па меж жа. Але са мае важ ней
шае — гэ та кан цэрт па жа дан няў, які 
ра біў сваю ра бо ту. Лю дзям, якія ся дзяць 
па вё сач ках у да ле чы ні ад цы ві лі за цыі, 
не ха па ла кан цэр та па жа дан няў. Ге не
раль на тое, што Ра цыя ка лісь ці ра бі ла 
і што ро біць ця пер, я ўспры маю па зі тыў
на.

— Па мя таю як у кан цы 1990-х га-
доў на Ра дыё Бе ла сток бы ла га ра чая 
гу тар ка пра тан ца валь ную му зы ку 
ў Поль ш чы. У гас цях бы лі «АС», «Пры-
ма кі» і Вы. Жур на лі сты пе ра да чы 
«Пад зна кам Па го ні» га ва ры лі, што ды-
ска-по ла гэ та не на ту раль ная му зы ка, 
ство ра ная пры да па мо зе кам п’ ю та ра. 
Вы ка за лі, што ха ця му зы ка ля ціць 
пад фа наг ра му, то аран жы роў ку ства-
рае ча ла век і го лас ча ла ве ка спя вае. 
За раз вяр ну ла ся мо да на тан ца валь-
ную му зы ку і што раз больш гур тоў 
ро біць кар’ е ру тым, што не ўмее зу сім 
спя ваць ужы вую, а іх ва кал мож на 
пад цяг нуць на кам п’ ю тар ных пра гра-
мах. Як Вы, ча ла век з вы шэй шай му-
зыч най аду ка цы яй, за раз ста ві це ся 
да гэ та га?

— Вя до ма, што ўсіх не асу дзіш, але 
ў га лі не па пу ляр най му зы кі, у шоўбіз
не се па він ны быць усёта кі лю дзі адо ра
ныя Бо гам. На пры клад, ста яць пе рад 
кла ві ша мі і ру кі пак лас ці на гэ тыя кла ві
шы, ка лі яны вык лю ча ны, гэ та смеш на. 
Я ве даю, што ім хо чац ца па быць і яны 
хо чуць ся бе па ка заць пуб лі цы. Але за 
тым усім му сіць ста яць шмат га до вае 
му зыч нае вы ха ван не. Мя не ад ма ло га 
ву чы лі іг раць, за піс ваць но ты, спя ваць 
— усё гэ та ў мя не і бра тоў іш ло з ма лен
ства. Ха ця ёсць та кія та ле на ві тыя лю дзі, 
якім ад сут насць му зыч най аду ка цыі не 
пе раш ка джае. Яны пра бі ва юць са бе 
да ро гу і тым са мым це шаць лю дзей 
сва ёй му зы кай, сва ім та лен там і не 
асу дзіш іх. Яны зра бі лі доб рую ра бо ту 
ў ды скапо ла та му, што па ма га лі ім доб
рыя аран жы роў ш чы кі ці кам па зі та ры. 
Ка лісь ці ды скапо ла бы ло больш рыт
міч нае, ме ла дыч нае. Зда раў ся і пла гі ят, 
сцяг ва лі ўсход нія ру скія і ўкра ін скія пес ні 
і спя ва лі паполь ску. Па він на быць так, 
каб на ды сках пі са лі ад ка го пес ня ўзя та. 
За раз, слу ха ю чы ка нал Dis co Po lo Mu
sic, я рас ча роў ва ю ся ўсё больш і больш 
та му, што тэк сты пе сень што раз больш 
глу пей шыя, дур нень кія. Рэд ка ка лі хтось
ці тра піць у дзя сят ку і на пі ша штось ці 
тал ко вае. Му зы ка ды скапо ла за ста ец ца 
пад уп лы вам «ita lo dis co», якое з’я ві ла ся 
ў 1980х га дах. За раз яе сты лі сты ка не 
змя ні ла ся. Мо жа гэ тая му зы ка ёсць пат
рэб ная. Я не пра рок.

— Вы тут ад нес лі ся да ка ве раў ды-
ска-по ла. Вя до ма, што ў дзе вя но ста 
пра цэн тах гэ та ру скія пес ні. Як Вы 
ста ві це ся да та го, што боль шасць 
бе ла ру скіх гур тоў сцэ ны поп-фольк 
з Пад ляш ша ў свой рэ пер ту ар уво-
дзіць ру скія ці ўкра ін скія пес ні. Яны 
на сва іх ды сках пі шуць, што сло вы 
і му зы ка на род ныя або зу сім не пі-
шуць і з ру скай ці ўкра ін скай мо вы пе-
рак ла да юць на бе ла ру скую. Што пра 
гэ та ска жа це? 

— Я не га тыў на стаў лю ся да гэ та га. 
Кож ная кра і на мае ар га ні за цыю, якая 
ахоў вае аў тар скія пра вы і ба ро ніць аў та
раў. Я лі чу, што ка лі вы да еш свой кам
пактдыск, дык ты па ві нен ад зна чыць, 
хто на пі саў сло вы і му зы ку ў ары гі на ле. 
Кам па зі та ры і па э ты, якія пра ца ва лі над 
пес няй, ук ла лі ў яе сваю энер гію і нель
га чу жую энер гію пад к ра даць. Ка лі не 
ве да еш, хто аў тар, дык да ве дай ся. У ін
тэр нэ це да ец ца ін фар ма цыя пра аў та раў 
— пра вы ка нан не, кам па зі цыю, сло вы 

ці аран жы роў ку. Я, як аў тар пе сень, 
паў стан не но вай пес ні па раў ноў ваю з на
ра джэн нем дзі ця ці. Каб па я ві ла ся пес ня 
дык па він на быць пе ра жы ван не, якісь ці 
этап у жыц ці ча ла ве ка. Мо жа год, мо жа 
пяць, мо жа дзе сяць. Ця пер я больш ар
хі вую на ка на ле Yo u tu be. Ха чу зра біць 
ар хіў усіх сва іх пе сень, усёй сва ёй твор
час ці. Змяш чаю так са ма свае гі тар ныя 
тво ры.

— Вы муль ты ін ст ру мен та ліст. Іг ра-
е це на гар мо ні ку, гі та ры, сак са фо не, 
на кла віш ных ін ст ру мен тах. Які Ваш 
лю бі мы ін ст ру мент, на якім най лепш 
іг ра ец ца і пі шац ца му зы ку? 

— Му зы ка пі шац ца ў дум ках і ўнут
ра ным слы хам, але ўжо рэ а лі за цыя 
ад бы ва ец ца на ін ст ру мен це. Ча сам трэ
ба кам бі на ваць, каб тое, што ў дум ках, 
ад па вя да ла ін ст ру мен ту. Кам па зі тар 
мае му зыч ную кух ню і пра буе: ці гі та ру, 
ці сак са фон? А по тым аказ ва ец ца, што 
ў гэ тай пес ні па трэб ны толь кі ва кал або 
ад на або дзве гі тар кі. Так як з пес няй 
«Час» — там ад ны гі та ры. Ка лі я паз ней 
уста віў сін тэ за тар і ва кал з хор ка мі, па
ін ша му пес ня за гу ча ла. У мя не ня ма лю
бі мых і не лю бі мых ін ст ру мен таў. На ўсім 
трэ ба доб ра іг раць.

— Пі ша це пес ні і кам па зі цыі для 
дзя цей. Га во рыц ца, што дзе ці вель мі 
асаб лі вая пуб лі ка. Як Ва шы тво ры 
ўспры ма юць дзет кі? 

— Дзе ці да клад на вы бі ра юць, якая 
пес ня ім па да ба ец ца. Астат нія пес ні 
ады хо дзяць на да лей шы план і за ста
юц ца ў за быц ці. Для ма ёй дзі ця чай кру
жэл кі ма тэ ры ял пі саў ся амаль 25 га доў 
— з 1988 го да. І толь кі ў 2009 го дзе я яго 
за пі саў. Ну ўсё ж та кі знай ш лі ся мае сы
ны, ма лай цы. Ча сам я іх пра сіў, ча сам 
пры му шаў, ву чыў як пра віль на ка заць 
і кру жэл ку я зра біў дзя ку ю чы ма ім сы
нам. Дзе ці доб ра пры ма лі мае пес ні. Ка
лі я яш чэ пра ца ваў у шко ле, дзяў чын ка 
з Баб роў нік вы бра ла са бе пес ню «Два
нац цаць ме ся цаў», за спя ва ла і ат ры ма
ла ве лі зар нае бра ва. Яна вы бра ла са ма 
гэ тую пес ню. Аў та ру цяж ка аца ніць, як 
дзе ці ўспры ма юць. Гэ та ін ды ві ду аль нае 
ўспры няц це.

— Як Вам пра ца ва ла ся над сім фо ні-
яй «Хры стос пры зям ліў ся ў Га род ні», 
якой пер шае вы ка нан не ад бы ло ся 25 
са ка ві ка 1993 го да? 

— Сім фо нію я пі саў больш го да. За 
кож най но тай па він на быць ла гіч ная 
дум ка. Папер шае — ве дан не ма тэ ры я
лу, та му, што гэ та па вод ле Ка рат ке ві ча. 
Падру гое, у дум цы не бы ло «я», а па
трэ цяе — каб яно па да ба ла ся лю дзям, 
каб ча ла век штось ці ду маў. Пад час 
слу хан ня той му зы кі па він ны быць 
аса цы я цыі, якія пры хо дзяць ча ла ве ку. 
Цяж ка пра ца ва ла ся, асаб лі ва цяж кі 
быў час рэ а лі за цыі. Пад час пра цы не 
бы ло ар кест ра. Пер шы раз пад час вы
ступ лен ня быў саб ра ны ар кестр. З усёй 
Бе ла ру сі паз’ яз джа лі ся му зы кан ты, каб 
ра зам вы сту піць. А коль кі вы сіл ку гэ та 
мя не каш та ва ла — і рэ пе ты цыі, і збор 
лю дзей, і раз мяш чэн не ў го ра дзе, у якім 
не жы вуць. Та ды не бы ло ні кам п’ ю та
ра, ні ні чо га. Трэ ба бы ло пра ца ваць над 
нот най па пе рай. Бы ва лі та кія эпі зо ды, 
што трэ ба бы ло вык рэс лі ваць. Вый ш ла 
так, як вый ш ла, На пры клад, на Yo u Tu be 
змеш ча ны толь кі ўрыў кі ўзя тыя з ка ме
ры і гук ня я кас ны, дрэн на гу чыць. Я маю 
за піс і трэ ба яго вы пра віць, каб доб рыя 
ўра жан ні бы лі.

— Спа дар Ге надзь, вель мі вам дзя-
кую за раз мо ву. Жа даю Вам хут ка га 
вяр тан ня да зда роўя і нат х нен ня да 
но вых кам па зі цый.

— Я ад но ха цеў бы ска заць, каб усе 
бе ла ру скія му зы кан ты і кам па зі та ры не 
пра да лі сва ёй ду шы лю цы фе ру і бы лі 
вер ны Бо гу ў сва ёй твор час ці.

vГу та рыў 
Юр ка БУЙ НЮК 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 07-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 3 сакавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ся дзяць кош кі,
су праць кож най кош кі па тры.
Коль кі бы ло ра зам?
......

Ад каз на за гад ку № 3: снег.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі На тал ля 
Ні ка нюк, Габ ры е ля Крась ко, Да від Су рэль 

з Арэш ка ва, Вік то рыя Які мюк, Оля Хі лі ма нюк, 
Мая Та па лян ская з Нар вы. Він шу ем!

Агрэст і ідыёт
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Па мыл кі — люд ская рэч. Асаб лі ва ў наш час, ка лі свае дум кі мы скла да ем на ас но ве кар ці нак. Усё, 
што пры го жае і ка ля ро вае, зда ец ца нам доб рым і ка рыс ным. Праў да, бы ва юць та кія су па дзен ні, але ж 
пры кож най на го дзе вар та па ка ры стац ца ро зу мам.

На ша чар го вая гі сто рыя пад ка жа, як паз бя гаць дур ных мер ка ван няў і без на дзей ных вы ба раў.

Вось ней кі іды ёт вы сек ку сты аг рэ сту, бо яны з вы гля ду на па мі на лі яму кру шы на выя ку сты. А аг-
рэст вы ста віў ка люч кі і ка жа іды ё ту:

— Няш час ны дур ні ца, дрэ вы і ку сты трэ ба паз на ваць па пла дах, а не па іх знеш нім выг ля дзе!

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

    

Ка хан не
Ка хан не дзіў ная спра ва.

Яно — плач і за ба ва.

Ка лі ты яго па чу еш,

Та ды на во кал усё чу еш.

Ка хан не ад к ры вае сэр цы,

Ка хан не на паў няе сэр ца.

Мо жа яно і мя не спат кае,

Ды я ад яго не ўця каю...

Маг да Драз доў ская, 
шко ла ў Мі ха ло ве

У Бе ла сто ку так пры ня та, што 
Дзень род най мо вы, 21 лю та га 
— гэ та бе ла ру ская дык тоў ка 
ў пра ва слаў най шко ле. Пос пех 
кон кур су, які вя дзец ца тут 
з 2013 го да, на пэў на за ле жыць 
ад па ды хо ду да гра ма ты кі. 
У шко лу ідзем, каб на ву чыц ца 
пі саць і чы таць. Усе ін шыя дзе-
ян ні, як спе вы, пя чэн не пі ра гоў 
ці вы шы ван кі, мо гуць па спры-
яць га лоў най ідэі. Са мае ці ка-
вае, што вуч ні з бе ла стоц кай 
пра ва слаў най шко лы не ба яц ца 
гра ма ты кі і ма са ва пры сту па-
юць да бе ла ру скай дык тоў кі. І гэ-
та ўжо з най ма лод шых кла саў.

У гэ ты раз ар га ні за та ры прад-
ба чы лі дык тоў кі для ма лод шых 
і ста рэй шых груп школь ні каў. 
Так са ма дык тоў ку на пі шуць 
ві пы: бе ла ру скія пас лы, жур на-
лі сты, стар шы ні аб’ яд нан няў, 
ані ма та ры куль ту ры. Тра ды цый-
на ўжо пры е дуць сяб ры з Нар-
вы і бе ла стоц кай Гім на зіі № 7. 
Ве ра год на, спі сак кан кур сан таў 
па поў няць дзет кі з За лук і сяб-
ры з Бе рас ця, якія суп ра цоў ні ча-
юць з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо-
дзія. Для ўсіх прад ба ча ны ўзна-
га ро ды, па ча сту нак і ма стац кія 
вы ступ лен ні.

Га лоў ная ар га ні за тар ка, на-
стаў ні ца Іа ан на Мар ко, не ха це-
ла нам вы я віць сё лет ніх тэм. 
Але з раз мо вы мы зра зу ме лі, 
што яны бу дуць кра наць пад-
ляш скіх мес цаў і асоб, звя за ных 
з пра вас лаў ем. Упер шы ню пра-
мо вяць так са ма пісь мо выя да-
сяг нен ні вуч няў шко лы.

Ну, ці ка ва-ці ка ва!

«Ні ва», якая ад па чат ку тры-
мае ме дый ны пат ра нат над 
ме рап ры ем ствам, так са ма вы-
ста віць сва іх «кан кур сан таў» 
і тра ды цый на наз на чыць уз на-
га ро ды. Так што ўсе ў вя лі кай 
нап ру жа нас ці і спа дзя ван нях 
на пе ра мо гу ча ка ем сё май па 
чар зе бе ла ру скай дык тоў кі.

ЗОР КА

Ч а  к а  е м  б е  л а  р у  с к а й  д ы к  т о ў  к і !
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад ка зы, 
з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на пра ця гу 
трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці-
ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 3-2019: 
Ах, Ян, нюх, ня ня, кош, не ка лі, лоб, сі ні ца, пе ра-

пы нак, воўк, па ко сы, Нур, сто, аў то рак. Нос, порт, 
леў, нор ка, не ба, на сып, ялі на, інак, як, іко на, но, 
сук, шпа цыр.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Магда Ва ў-
ра нюк, Оля Весялоўская і Дам’ ян Кар ні люк з 
КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, На тал ля Ні-
ка ла юк, Ма ры ся Ва ран чук, Габ ры е ля Крась-
ко з Арэш ка ва, Ма тэ вуш Бі рыц кі, Габ ры ель 
Кар пюк, Марк Лаў ра шук з На раў кі, Оля Ма дза-
леў ская, Юля Дар пэнь ская, Мар та Пет ру чук з 
Нар вы. Він шу ем!

Бе ла ру сы ча ста спра ча юц ца 
на конт свя таў ка хан ня:

— Ці трэ ба нам ад зна чаць 
«Ва лян цін кі», ці гу ляць на 
«Ку пал ле»?

Ве ра год на, гэ тая спрэч ка 
бу дзе іс на ваць да кан ца све ту 
і кож ны ад каз бу дзе мець сва іх 
пры хіль ні каў. Най перш та му, 
што ўсе мы ма рым і ду ма ем 
пра ка хан не круг лы год, зі мой 
і ле там. Бе ла ру сы гэ тае па чуц цё 
най час цей спа лу ча юць з вяс ной 
і квіт не ю чы мі са да мі, з цёп-
лы мі ноч ка мі, зор ным не бам, 
вог ніш чам, ку пан нем у крыш та-
лё вых хва лях рэк і азёр. Усё гэ та 
за не се на ў пес ні, вер шы, кар ці-
ны і ся мей ныя фо та аль бо мы.

«Ва лян цін кі» прый шлі да 
нас ад нос на ня даў на з Аме ры кі. 
Яны пры го жыя і не паў тор ныя 
на свой спо саб. У гэ ты дзень пі-
шам прыз нан ні на кар тач ках 
з сэр цай кам лю бі май асо бе. 
Сла вян скае «Ку пал ле» гэ та най-
перш гуль ні пры вог ніш чы і по-
шу кі ча роў най па па ра ці-квет кі.

Бе ла ру сы, пры цэ лым сва ім 
лі рыз ме, вель мі ча ста паў та ра-
юць ад ну па мыл ку.

Тут хо чам звяр нуць ува гу, 
што ў су час най бе ла ру скай мо-
ве сло вы ЛЮ БОЎ і КА ХАН НЕ не 
су па да юць. Лю боў мо жа быць 
да ма ці і да Ра дзі мы, а ка хан не 
— да дзяў чы ны ці хлоп ца. Не-
да рэч на бу дуць гу чаць вы ра зы 
«ка хан не да ма ці», а так са ма 
«ка хан не да Ра дзі мы» або «ка-
хан не да кні гі». Але вель мі да-

Сён ня пра па ну ем вам ма ля-
ван ку «Ка хан не» на ас но ве вы-
ці нан кі Ні ны Са ка ло вай-Ку бай. 

Нам вель мі ці ка ва, якія ко ле ры 
вы пад бя рэ це для бе ла ру ска га 
ка хан ня?

(Зор ка)

Ма ля ван ка 
на «Ва лян цін кі»

рэ чы, ка лі пра ка хан не і лю боў 
бу дзем ма рыць і ду маць не толь-
кі з на го ды свя таў, але ўвесь, 
круг лы год!

РАЗМАЛЮЙЦЕ!З о р  к а  В е  н е  р а
Зор ка Ве не ра ўзыш ла над зям лёю,
Свет лыя згад кі з са бой пры вя ла...
Пом ніш, ка лі я спат каў ся з та бою,
Зор ка Ве не ра ўзыш ла.
З гэ тай па ры я па чаў уг ля дац ца
Ў не ба нач ное і зор ку шу каў.
Ці хім ка хан нем к та бе раз га рац ца
З гэ тай па ры я па чаў.
Але рас стац ца нам час на сту пае;
Пэў на, ўжо до ля та кая у нас.
Моц на ка хаў я ця бе, да ра гая,
Але рас стац ца нам час.
Бу ду ў да лё кім краю я ну дзіц ца,
Ў сэр цы лю боў за та іў шы сваю;
Кож ную ноч ку на зор ку дзі віц ца
Бу ду ў да лё кім краю.
Глянь ін шы раз на яе, — у рас стан ні
Там з ёй злі ём мы паг ля ды свае...
Каб хоць на міг уваск рэс ла ка хан не,
Глянь ін шы раз на яе...

Мак сім Баг да но віч

Kielich

Agata
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Wy
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Даб раў ся да мя не 
грып. Спра ва сур’ ёз
ная, жар ты на бок. 29 

мая 1918 го да жы хар Нью
Йор ка Фрэ дэ рык Трамп 
у хо дзе шпа цы ру са сва ім 
сы нам Фрэ дам па чуў ся 
дрэн на, вяр нуў шы ся да ха
ты лёг у ло жак, а ў на ступ
ны дзень па мёр. Мо жа пра 
гэ та га ча ла ве ка не бы ло б 
за над та вя до ма, як і пра 
мі льё ны ня бож чы каў 1914
1920 га доў, ка лі б не тое, 
што амаль сто га доў паз
ней яго ны ўнук До нальд 
стаў аме ры кан скім прэ зі
дэн там. Спа чат ку бы ло 
мер ка ван не, што Фрэ дэ
рык зах ва рэў за па лен нем 
лёг кіх, але паз ней вы свет лі
ла ся, што даб раў ся да яго 
грып...

Да рэ чы, та га час ны грып не быў ар
ды нар ны, быў гэ та най боль шы пры ступ 
гэ тай хва ро бы ба дай за ўсю гі сто рыю. 
Да клад на не вя до ма, з ча го па ча ла ся 
тая эпі дэ мія, якая лю та ва ла ў 19181920 
га дах і якая па кі ну ла па са бе больш па
кой ні каў чым амаль па ра лель ная ёй Пер
шая су свет ная вай на. Мяр ку ец ца, што 
ў яе вы ні ку ва ўсім све це заў час на па
мер ла на ват ка ля ста мі льё наў ча ла век.

Да рэ чы, у той час пра тую по шасць 
так са ма ням но га бы ло вя до ма, бо ў хо
дзе су свет най вай ны ўсе ін фар ма цыі бы
лі пад цэн зур ныя, у тым вы ні ку і эпі дэ міі. 
Яны за той ва лі ся ва ўсіх та ды ва ю ю чых 
дзяр жа вах. У Пер шай су свет най вай не 
не бра ла ўдзе лу Іс па нія, і ў іс пан скай прэ
се шы ро ка ін фар ма ва ла ся пра яе да сяг
нен ні. І ўзнік ла та кое ўра жан не, быц цам 
той грып лю та ваў толь кі ў Іс па ніі, та му 
тую эпі дэ мію і наз ва лі іс пан кай.

Ля чыц ца ад гэ тай хва ро бы не над та 
про ста. Ка лі не каль кі га доў та му прых ва
рэў я, ле кар ка ад мо ві ла мне ан ты бі ё ты
каў, рэ ка мен ду ю чы цёп лую пас цель, ві та
мін С, вап ну і па ла скан не гор ла сол лю. 
І гэ тае ля чэн не спра ца ва ла. Сё ле та то 
я на ват не сха дзіў у ам бу ла то рыю, пры
мя ня ю чы ра ней шую рэ цэп ту ру, але па
коль кі аз да раў лен не за цяг ва ла ся, прый
ш ло ся па дац ца на аб с ле да ван не, у вы ні
ку яко га ле кар вы пі саў мне таб лет кі для 
смак тан ня, якія дзей ні ча лі на мя не без 
эн ту зі яз му, але ў пра віль ным на прам ку. 
Ад чу ваю, што кры ху пап раў ля ю ся...

Мож на ў ма ім вы пад ку га ва рыць пра 
ля чэн не, рэ ка мен да ва нае аме ры кан скім 
пуб лі цы стам Гер бер там Шэл та нам, які 
мер ка ваў, што га рач ка, за па лен не, ка
шаль не пат ра бу юць ні я ка га вон ка ва га 
ўмя шаль ні цтва. Па вод ле яго трэ ба гэ
тым пра я вам хва ро бы даць поў ную во лю 
і яны вы ка на юць сваю ра бо ту; нель га 
пе раш ка джаць пры ро дзе...

Ві рус гры пу ў пер шую чар гу ата куе 
клет кі ды халь ных ор га наў, а пас ля раз
но сіц ца па ўсім ар га ніз ме. Ар га нізм рас
паз нае не бяс пе ку і вып ра цоў вае аба рон
чыя ме ры. Ата ка ві ру са за двое су так на
кід ва ец ца бліц к ры гам на ар га нізм, а яго 
выд ва рэн не са мім ар га ніз мам доў жыц ца 
не каль кі тыд няў.

Ужо фран цуз скі пісь мен нік Ма льер, 
які на ра дзіў ся амаль ча ты ры ста га доў 
та му, сцвяр джаў, што лю дзі па мі ра юць 
не ад хва роб, а ад ля кар стваў. Пра гэ та 
мож на так са ма нас лу хац ца, се дзя чы 
ў па ча каль нях да ле ка раў, ды не толь кі 
ў па ча каль нях. Па жы лыя лю дзі вель мі 
ча ста аб су джа юць ме на ві та свае да чы
нен ні са зда роў ем, а больш да клад на, са 
сва і мі хва ро ба мі. І мно гія з іх, аказ ва ец
ца, „больш” ве да юць ад сва іх ле ка раў. 
Асаб лі ва ця пер ле ка ры на ра ка юць на 
па цы ен таў, якія не дзе ў ін тэр нэ це зна
хо дзяць цу доў ныя срод кі ад сва іх кло
па таў. Толь кі не ўсім тым ін тэр нэт ным 

„знаў цам” вя до ма, што кож ны ар га нізм 
асаб лі вы — ня ма ад ноль ка вых. Гэ та 
пра яў ля ец ца не толь кі ў вон ка вым выг
ля дзе, але і ва ўнут ра най кан ст рук цыі 
кож най асо бы. Да рэ чы, у лі стоў ках, якія 
ця пер да лу ча юц ца да боль шас ці ля кар
стваў, пры сут ні чае ін фар ма цыя, хто не 
па ві нен тых срод каў пры маць. Хва ро бы 
не эга лі тар ныя, яны на свой лад элі тар
ныя; тое ж са мае мож на ска заць і пра 
ля кар ствы.

Сла ву ты су час ны бра зіль скі пісь мен
нік Паў лу Ка э лью заў ва жыў, што ме
ды цы на дас ціг ла та ко га пра грэ су, што 
за раз па сут нас ці ня ма ўжо зда ро вых 
лю дзей. А ста ра жыт на рым скі пісь мен нік 
Плі ній Ста рэй шы та ды ўжо заў ва жыў, 
што ча ла век сам не ве дае, што яму ка
рыс на.

Бы ла ў па чат ку згад ка пра Фрэ дэ ры
ка Трам па, які па мёр у вы ні ку іс пан кі. 
Але не толь кі ён. Кры ху паз ней за яго 
ў лік ах вяр тае эпі дэ міі бы лі пры лі ча ны 
Фран сі ска і Ясін та Мар то, якім у маі 
1917 го да ў Фа ці ме аб’ я ві ла ся ві дзеж Ба
га ро дзі цы; Фран сі ска па мёр у кра са ві ку 
1919 го да, Ясін та ў лю тым 1920 го да. 
Яна за клі ка ла дзя цей (ім бы ло па дзе
вяць і сем га доў) да ма літ вы за вяр тан не 
грэш ні каў на шлях на бож нас ці. Маг чы
ма, што на сту піў шая неў за ба ве пас ля 
гэ та га эпі дэ мія і бы ла бо скай ка рай за 
ўчы не ныя людзь мі гра хі. Зыг мунт Гло
гер: „Głów ną przy czy nę mo ru upat ry wa no 
w gnie wie Bo żym za grze chy ludz kie. Je den 
tyl ko Ślesz kow ski, za cię ty wróg Iz ra e li tów, 
za cza sów Zyg mun ta III ut rzy mu je, że Bóg 
zsy ła „po wiet rze” ja ko ka rę za pro tek c ję oka-
zy wa ną Ży dom przez szlach tę i ma gis t ra ty. 
Wszys cy jed nak w bliż szych ok reś le niach 
upat ru ją przy czy nę za ra zy mo ro wej w zep-
su ciu po wiet rza. Ab ra ham Wolff po wia da, 
że wia do mo z dzie jów, iż mór nig dy nie pow-

s tał pier wot nie w Eu ro pie, ale by wał zaw sze 
przy nie sio ny z in nych częś ci świa ta, że ko-
leb ką je go jest Egipt, z któ re go zwyk le dos-
ta je się do Stam bu łu a stam tąd sze rzy się 
po Eu ro pie. W Egip cie zaś wy bu cha dla te go, 
że po wy le wach Ni lu po zos ta je wiel ka ilość 
szla mu i ro bac t wa, któ re, gni jąc w cza sie 
upa łów, za ra ża ją po wiet rze „zgni ły mi wa po-
ra mi”. Mróz „zgni liź nie jest prze ciw ny” i dla-
te go to cho ro ba w zi mie cał kiem za ni ka lub 
znacz nie słab nie. Gdzie mór już się uka zał, 
tam za ra za prze no si się przez odzież, bie liz-
nę i in ne przed mio ty po zmar łych a na wet 
przez „weź rze nie” cho re go po łą czo ne z oba-
wą za ra zy. Os tat nia wresz cie z przy czyn, wy-
mie nia na przez au to rów wszys t kich trzech 
stu le ci, wy ra dza się w sa mym czło wie ku 
skut kiem uży wa nia zep su tych po kar mów 
i złej wo dy. I oto wys tę pu je zwyk le mór po 
gło dzie, „al bo kie dy lu dzie, sma ko wi swe mu 
fol gu jąc, rze czy gru bych, spros nych uży wa-
ją”. W dom nie ma nych przy czy nach mo ru 
as t ro lo gia gra ła tak że nie poś led nią ro lę. Na 
mniej obez na nych z jej taj ni ka mi spra wia ły 
więk sze wra że nie zja wi ska wi do me, np. 
zać mie nie słoń ca, ko me ty, me te o ry, któ re, 
zda niem ów czes nych, nig dy nie wró ży ły nic 
dob re go. Na wet ci, któ rzy nie wie rzy li, aby 
ko me ta lub me te or mog ły wy wo łać za ra zę, 
z uka za nia się ich wno si li, że po wiet rze 
sta ło się nie nor mal nem, a stąd wię cej do 
przy ję cia za ra zy mo ro wej skłon nem. Do 
zja wisk, któ re uwa ża no za prze po wied nie 
mo ru, na le ża ły: mgła częs ta, nad miar desz-
czów, wiat ry z po łud nia i wscho du, grzmo-
ty w stycz niu, niez wyk ła ob fi  tość ga dów, 
owa dów i ro bac t wa, ry by w wo dzie i pta ki, 
w lo cie zdy cha ją ce, wy le wy wód, uciecz ka 
wrób li z wio sek i t. d.”

Нель га ў гэ тым мес цы за бы ваць і пра 
лю ту ю чую ў час іс пан кі вай ну. Даў ней 
нем цы заў ва жы лі, што грып па яў ля ец ца 
ў зі мо вы пе ры яд, та му яго ві ноў ні кам 
па лі чы лі со ле ную ры бу, якая бы ла важ

ным склад ні кам іх зі мо ва га хар ча ван ня. 
Але ў той час пе ра ва жа ла агуль нае 
мер ка ван не, што гэ та па бо скай во лі; 
на шмат лі кіх кры жах у на шых ту тэй
шых вё сках пры сут ні ча юць пра шэн ні 
за ха ван ня іх жы ха роў ад „па вет ра”, бо 
так даў ней на зы ва лі ся ў нас эпі дэ міі... 
У хо дзе эпі дэ міі 18901892 гг. ня мец кі 
ле кар Ры хард Пфай фер мер ка ваў, што 
грып раз но сяць бак тэ рыі, а ў 1931 го дзе 
аме ры ка нец Ры чад Шоўп сцвер дзіў, што 
грып вык лі ка юць ві ру сы. Паз ней бы лі 
ак рэс ле ны роз ныя раз на від нас ці гры поз
ных ві ру саў.

Лі чыц ца, што пер шая хва ля эпі дэ міі 
іс пан кі па ча ла ся вяс ной 1918 го да ў Фор
це Рэй лі ў ЗША. Ад туль яна за пар з аме
ры кан скі мі сал да та мі, што вы сы ла лі ся 
на вай ну, пра нік ла і ў Еў ро пу, най перш 
у Фран цыю, дзе раз г ру жа лі ся аме ры кан
скія ка раб лі. Дру гая хва ля ўспых ну ла 
ў жніў ні 1918 го да, ад на час на ў Аме
ры цы, Аф ры цы і Еў ро пе. Най боль шае 
спу ста шэн не вык лі ка ла яна на фрон це 
і ў ла ге рах, ад куль рас паў сюдж ва ла ся 
на цы віль нае на сель ні цтва. Трэ цяя хва
ля ўспых ну ла ў па чат ку 1919 го да. Грып 
быў так са ма ад ной з га лоў ных пры чын 
смя рот нас ці ў поль скабаль ша віц кай 
вай не 1920 го да. Эпі дэ мія аха пі ла не 
толь кі на шу Еў ро пу, яна лю та ва ла так са
ма ў Ін дыі, Ін да не зіі, Япо ніі, ці ха а кі ян скіх 
выс пах, Іра не і ін шых кра і нах.

Эпі дэ міі гры пу ўзні ка лі і ра ней і лю
та ва лі яны з роз най ін тэн сіў нас цю і па
роз на му бы лі фік са ва ны ў хро ні ках. Пер
шыя звест кі пра хва ро бу, якой сім п то мы 
су па да лі з гры поз ны мі, за фік са ваў ста
ра жыт наг рэ ча скі ле кар Гі пак рат у 412 
го дзе да н.э. Еў ра пей скія хра ні кё ры 
фік са ва лі грып па не каль кі ра зоў у ста
год дзе з Ся рэд ня веч ча па на вей шы час. 
За апош нія дзе ся ці год дзі бы ва лі роз ныя 
наз ван ні гры паў: азі яц кі, ган кон г скі, сві
ны, пту шы ны...

Ха це ла ся б, каб бы ло ней кае та кое 
ля кар ства ад гры пу, што возь меш і хва
ро ба мі нае. Ёсць срод кі, якія пры ці ша
юць сім п то мы гры пу, але толь кі на ней кі 
час. А ар га ніз му хо чац ца да па маг чы... 
Анек дот: зво ніць да ле ка ра ма ла ды ча
ла век і па ве дам ляе, што яго ны дзядзь ка 
зах ва рэў. Ле кар заг ля нуў у свае кар та
тэ кі і ад ка заў, што той дзядзь ка лю біць 
пры кід вац ца хво рым і ні якія ле кі яму 
не пат рэб ныя. Пас ля ней ка га ча су ле кар, 
ад нак, па ці ка віў ся сва ім хво рым. У ад
каз ат ры маў ін фар ма цыю, што той хво
ры пры кід ва ец ца мёр т вым.

З гры пам ня ма жар таў. Ка лі да яго 
ад но сіц ца без на леж най ува гі, мо жа ён 
па кі нуць па са бе скла да нас ці, з які мі 
са мо му ар га ніз му бу дзе не па сі лах спра
віц ца. Най лепш не хва рэць. Але ка лі за 
ча ла ве кам цяг нуц ца роз ныя гра хі...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Грып
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Лі рыч ная ге ра і ня ўяў ля ец ца спад чын
ні цай даў ня га ма гут на га пле ме ні, тых 
ча соў, ка лі зёл кі Ра дзі мы слу жы лі кры
ні цай тры ва лас ці, ця лес нае і ду шэў нае 
мо цы. Яна вар туе па мяць ро ду, а ве
ра сы абе ра га юць яе, быц цам по лы мя 
грам ніч нае свеч кі — ра ту нак ад ня год, 
на пас цяў:

Ад жні ва да жні ва –
мой абя рог,
вар та няд рэм ная, 
спад чы на дры га ві чоў –
грам ніч нае по лы мя 
ве ра соў. 

Раз мо ва пра фла ры стыч ныя ма ты
вы па э зіі На дзеі Ар ты мо віч па тра буе 
асоб нае ўва гі, на столь кі яны ба га тыя, ад
мет ныя, раз на стай ныя. Зга да ем верш, 
па ча так яко га — па э тыч ная ап лі ка цыя 
з вя до ма га, што даў но ста ла кла сі кай бе
ла ру скай ін тым най лі ры кі:

Па за ві мя не 
Па за ві
Мы заб лу дзім ся 
ў хмель ных тра вах.

Але ка лі Яў ге нія Яніш чыц ства ры ла 
лі рыч ны гімн усё пе ра мож на му ка хан
ню, то верш бель скай па эт кі ўспры ма
ец ца цал кам інакш. Не на дзея і ве ра 
ў ма гут насць па чуц ця як пер ша ас но вы 
паў на вар тас на га іс на ван ня, а ім к нен не 
ўваск ра сіць па мяць, ад на віць стра ча нае, 
на ноў прай с ці шля хам ка хан ня, ад са ма
га па чат ку:

Мы па се ем
Дзі кія ма кі
Ма кі чыр во ныя
Якіх даў но не ба чы лі.

Страс ны пок ліч страч вае свой на пал, 
гу чыць роз дум на, на паў ня ец ца без на
дзей нас цю, асаб лі ва ў паў то ры. Бо за
над та вя лі кая ад лег ласць між рэ аль ным 
і жа да ным:

Па за ві мя не
Па за ві
Мы зной дзем 
Квет ку па па ра ці
У якую
Мы хо чам па ве рыць.

Па э тыч ныя рад кі вер ша Мі ры Лук
шы „Ці ха ў вя нок...” быц цам шы ро кае 

па лат но, на якім выт ка ны са мыя паз
на валь ныя рас лін ныя мар ке ры род най 
зям лі. Няс пеш ная ін та на цыя пе ра дае 
няс пеш насць, сці ша насць, стры ма насць 
і ад на ча со ва не пе ра рыў насць пры род на
га ру ху:

Ці ха ў вя нок пля туц ца арэш нік, 
ва лош кі, ра мон кі.

Ка са чы за ла тыя га ло вы па лош чуць 
у пра мен ні.

Ко рань ду ба звяз вае моц на гле бу 
род най ста рон кі.

Птуш ка кра нае ча ло ча ла ве ка ў ма лен ні.

Гра фі ка ў кні зе Лі дзіі Ма лі ноў скай 
„Жу раў лі ная жур ба” на ле жыць аў тар цы. 
Гэ та мі лыя фла ры стыч ныя за ма лёў кі 
кра я ві даў на шай зям лі: шля ху між пры
са да мі, пта хаў на га лі нах дрэ ваў, але 
най больш кве так. Бо і ў вер шах па эт кі, 
і ў па э тыч ных аб раз ках га лоў нае свет 
пры ро ды, яе ру хі і гу кі, шум і моў к насць, 
цем ра і свят ло. Аб ра зок „Ве чар” не быў 
бы поў ным, ка лі б у яго ным воб лі ку не 
вы ма лёў ва лі ся „ру жо выя стак рот кі і бе
лыя га лоў кі ка ню шы ны. Дух мя насць 
яз мі ну, ляў ко ніі, пі во ніі пры но сіць аса ло
ду змяр кан ню”. Са мыя са лод кія, са мыя 
яр кія, моц ныя во да ры ма юць ме на ві та 
гэ тыя квет кі, што аз даб ля юць схіл вяс ны 
і за чын ле та.

За воб ра за мі пры род най кра сы, ство
ра ны мі Лі дзі яй Ма лі ноў скай, паз на ец ца 
асо ба, якая чуй на ўслу хоў ва ец ца, уг ля
да ец ца ў на ва кол ле, што скрозь па рэ
за на ме жа мі. Між по лем і лу гам, ле сам 
і пе ра ле скам. Ды не пра гэ тыя ме жы 
зям ныя, пры род ныя згад ва ец ца ў аб раз
ку „Мя жа”. Ма ец ца на ўва зе зу сім ін шае, 
ча ла ве чае — „па дзел юна ча га пад ра
стан ня і спе лас ці”. Воб раз не толь кі ўпры
го жа ны квет ка мі: іх раз на стай насць, 
шмат фар б насць на дае да дат ко вы сэнс, 
вык лі кае аса цы я цыю з руч ні ком, што скі
роў вае чы та ча на ін шую сту пень ус п ры
няц ця тэк сту. Бо раз мо ва ўжо ідзе пра 
ча ла ве чы, жа но чы лёс. Пра ча кан не, 
жа дан не, по шу кі шчас ця ма ла дой дзяў
чы най, пра мат чын кло пат і спры ян не 
най леп шай до лі для да чуш кі: „Мя жа, поў
ная раз на род ных кве такса ма се ек, — як 
руч нік, вы шы ва ны мат чы ны мі ру ка мі 
ў да ро гу паў на лец ця, дзе мо жам ад шу
каць квет ку свай го лё су”.

Не пе ра а до ле ная, не за губ ле ная ру
хам ча су вяс но васць, ма ё васць ду шы 
лі рыч най ге ра і ні ў вер шы „Бя гу” так са ма 
пе ра да дзе на праз фла ры стыч ны воб

раз: ап ра ну тая ў адзен не з ма ла дой лі-
ствы — // бя гу на пе рад. Та кая „воп рат ка” 
да дае лёг кас ці, лёт кас ці, ім к лі вас ці ру ху, 
па ры ву, што не па кі дае ду шы жан чы ны.

Што да ма ла дзень кіх па э так„бе ла ве
жа нак”, то фла ры стыч ныя ма ты вы ў іх 
лі ры цы так са ма не абы дзе ны ўва гай, 
але по гляд скі ра ва ны час цей у яго ныя, 
не заў сё ды вер ныя во чы, уг лыб свай го 
па чуц ця, а не на дрэ вы, квет кі. Так, бя
скон ца вар’ і ру ю чы ню ан сы неш час лі ва га 
ка хан ня, па ку ту ю чы ад здра ды, адзі но
ты, шу ка ю чы і не зна хо дзя чы ні яго, ні 
ся бе, ге ра і ня па э зіі Ка ця ры ны Сян ке віч 
губ ля ец ца, блу кае, быц цам у за ча ра ва
ным ко ле:

Вяр та ю ся,
іду.
Іду чы, ір ву па ля выя
квет кі з лі сто тай
дрэў.

Па да ва ла ся б, сэнс гэ та га бя скон ца га 
ру ху — дай с ці да ся бе, да свае іс нас ці, 
знай с ці, склас ці ў ад но прой дзе нае, 
уба ча нае, саб ра нае, сар ва нае, каб ства
рыць бу кет па чу та га і пра чу ла га. Але 
гэ ты па кут ны шлях за цяг вае, бы ў вір, 
ста но віц ца са ма мэ тай, не дае ад х лан ня. 
Урэш це ўсё із ноў па вяр та ец ца на зад, 
каб іс ці ў ад ва рот ным кі рун ку:

Прый ш ла,
ёсць
і, ёс це вая, чы таю
ўвесь бу кет – 
сля ды слоў, што
праг нуць іс ці
на зад.

Та кі скла да ны шлях, та кі няп ро сты 
рух, та кія квет кі і бу ке ты тры мае тая, 
што на зва ла ся бе дач кою ру жы, пры го
жай, ды ка лю чай.

У „Кроп лях лі тар” Юсты ны Ка роль кі 
знай ш лі ся і фла ры стыч ныя кроп лі. У ла
каль най пра сто ры га рад ско га све ту, на 
гаў б цы, вы хап ле на па э тыч ным зро кам 
чыр во ная кве цень. Гэ та толь кі за ма лёў
ка, вер ша ва ны на кід, ды ў ім спро ба не 
про ста за фік са ваць уба ча нае, а пе ра
жыць, за тры маць, ства рыць па мят ку ка
рот ка му ім г нен ню жыц ця:

На бал кон ным све це
чыр во на куст цві це.
Як вар таў нік на вар це
ста іць, не мор гае во кам.

Жа но чая па э зія „Бе ла ве-
жы”, лі та ра тур на га аб’-
яд нан ня бе ла ру скіх пісь-
мен ні каў Поль ш чы, якое 
сё ле та ад зна чы ла сваё 
шас ці дзе ся ці год дзе, усё ж 
ма ла вя до мая чы та чу. 
А гэ та не адзін дзя ся так 
ад мет ных та лен таў. 
Пра па ную чы та чам „Ні-
вы” суст рэ чу з тво ра мі 
„бе ла ве жа нак”, якія са-
бра лі пры го жы бу кет 
квет ка вых воб ра заў.

По шу кі ад ка заў на хва лю ю чыя пы тан
ні, ужо прой дзе ны ад рэ зак жыц цё ва га 
шля ху ма ла дая па эт ка пе ра нес ла на 
пры род ныя з’я вы, спра бу ю чы ары гі наль
на „ўпа чуц цё віць” іх. І ня хай не ўсё тут 
ат ры ма ла ся да ска на лым, не ўсе воб ра
зы ары гі наль ныя, як, да прык ла ду, збі ты, 
ба наль ны воб раз квет кі ка хан ня, усё ж 
у цэ лым кар ці на ба чыц ца да во лі вы раз
най:

Я ў мо ры сум нен няў
у пу сты ні пы тан няў
гля джу на кра я від жыц ця
з ку стоў ра дас ці 
квет кі ка хан ня
зры ваю штод ня
Па лу гах бо лю
па ля сах жа лю...

Зна хо дзім у кні зе сво е а саб лі вы „ўвер
ша ва ны” бу кет, дзе кож ная ру жа іск рыц
ца не толь кі да ска на лай пры га жос цю, 
але і роз ны мі сэн са мі. Праў да, не да рэч
на ўжы та тут сло ва фла кон. Аў тар ка 
пе ра бі рае зро кам, пе ра ліч вае чыр во ныя 
ру жы, пра мі на ю чы чац вёр туюшо стую, 
бо пе ра лік за доў жыў ся б, бо га лоў ная 
апош няя, сё мая, якая ўваб ра ла ў ся бе 
ўсё:

чыр во ныя ру жы
міг цяць у фла ко не
ад на — шчас цем
дру гая — ка хан нем
трэ цяя — ціх мя най па кор нас цю
а сё мая — ма ім жыц цём.

Зга да ем яш чэ ад но імя па эт кіфі ла
ла гі ні, што па дае на дзеі — Ві я ле та Ні кі
цюкПэр коў ская. Ёю ме на ві та праз фла
ры стыч ны воб раз уг ле джа на, зра зу ме та 
не су вы мер насць ад ме ра на га ча ла ве ку 
лё сам. Праў да, ус п ры ма ец ца гэ та без 
дра ма тыч на га над ры ву, бо квет цы яш чэ 
доў га квіт нець, ра да ваць і ра да вац ца:

Я — рас ц ві лая квет ка,
якую па лі ва юць вяд ром бо лю
і лыж кай шчас ця.

Роз ныя яны, па эт кіквет кі „Бе ла ве
жы”, роз ныя іх лі рыч ныя ге ра і ні. Сур’ ёз
ныя, удум лі выя, а ча сам ус меш лі выя, 
жар таў лі выя. І, бяс с п рэч на, та ле на ві тыя. 
У кож най свой шлях у па э зіі. Кож ная 
пасвой му ба чыць кра су, мае свае ўлю
бё ныя квет кі, што нат х ня юць, што на шэп
т ва юць па э тыч ныя рад кі. Хай ім кра су ец
ца доў га і шчас на!

vАль ж бе та КЕДА

ПРЫ ГО ЖЫЯ ПА РАСТ КІ „БЕЛА ВЕ ЖЫ”
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25 га доў таму 
Беларусь дэбютавала 

на зімовых Алімпійскіх гульнях

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Чвэрць ста год дзя та му ў нар веж скім Лі
ле ха ме ры Рэс пуб лі ка Бе ла русь дэ бю та ва
ла на зі мо вых алім пій скіх гуль нях як су ве
рэн ная дзяр жа ва. Гэ та бы ла сям нац ца тая 
ў гі сто рыі све ту „бе лая” алім пі я да. Да гэ та
га бе ла ру сы толь кі эпі за дыч на ўдзель ні ча
лі ў зі мо вых алім пі я дах у скла дзе збор ных 
Са вец ка га Са ю за.

Пер шап ра ход цам стаў кань ка бе жац 
Эду ард Ма ту се віч — на алім пі я дзе 1964 
го да ў аў ст рый скім Ін с б ру ку ён за няў шо
стае мес ца. Праз ча ты ры га ды ў Гра ноб лі 
(Фран цыя) Ма ту се віч быў вось мым.

Пер шы „бе ла ру скі” ме даль, брон за вы, 
вый г раў на алім пій скіх гуль нях 1988 го да 
ў Кал га ры (Ка на да) кань ка бе жац Ігар Жа
ля зоў скі — ён за няў трэ цяе мес ца на ды
стан цыі 1000 мет раў. На фо ру ме 1992 го да 
ў фран цуз скім Аль бэр ві лі Яў ген Рэдзь кін, 
які прад стаў ляў Бе ла русь, зда быў пер шае 
зо ла та — за пе ра мо гу ў бі ят лон най гон цы 
на ды стан цыі 20 кі ла мет раў. Ін шы бі ят ла
ніст, Аляк сандр Па поў, стаў ся рэб ра ным 
пры зё рам у скла дзе ка ман ды СССР у эста
фе це.

Ад к рыц цё алім пі я ды ў Лі ле ха ме ры ад
бы ло ся 12 лю та га 1994 года, а ўжо на на
ступ ны дзень спар тоў цы вый ш лі на старт. 
Бе ла русь упер шы ню ў гі сто рыі вы сту па ла 
са ма стой най ка ман дай, а так са ма ўпер шы
ню (і, на жаль, па куль адзі ны раз) пад дзяр
жаў ным белчыр во набе лым сця гам. Бе ла
русь на тых гуль нях прад стаў ля лі аж но 32 
спар тоў цы: 10 бі ят ла ні стаў, 9 лыж ні каў (!), 
5 фі гу ры стаў (!), 4 фры стай лі сты, 2 кань ка
беж цы, і па ад ным спар тоў цу ў лыж ным 
двух бор’і і скач ках на лы жах з трам п лі на.

18 лю та га 1994 го да кань ка бе жац Ігар 
Жа ля зоў скі вый г раў се раб ро на сва ёй 
ка рон най ды стан цыі 1000 мет раў — гэ та 
быў як раз пер шы алім пій скі ме даль у су
ве рэн най гі сто рыі Бе ла ру сі. Чэм пі ё нам 

у тым спа бо ры стаў аме ры ка нец Да ні эль 
Ян сен. Кар’ е ра ўра джэн ца Ор шы Іга ра Жа
ля зоў ска га бы ла да стат ко ва яр кай. Аж но 
пяць ра зоў ён ста на віў ся чэм пі ё нам све ту 
(1985, 1986, 1989, 1991 і 1993 га ды), двой
чы (у 1992 і 1993 га дах) вый г ра ваў Ку бак 
све ту ў спрын тар скім шмат бор’і. Пас ля та
го ж, як Жа ля зоў скі за кон чыў кар’ е ру, у ай
чын ных муж чын скіх кань ках су цэль ная 
пуст ка.

23 лю та га 1994 го да бі ят ла ніст ка Свят
ла на Па ра мы гі на вый г ра ла ся рэб ра ны ме
даль у спрын тар скай гон цы на 7,5 кі ла мет
раў. Апя рэ дзіць Па ра мы гі ну здо ле ла толь кі 
прад стаў ні ца Ка на ды Мі ры ям Бе дар, якая 
па ка за ла вы нік леп шы ўся го на 1,1 се кун
ды. Брон за вай пры зёр кай та ды ста ла ўкра
ін ка Ва лян ці на Цэр бе. Да дам, што гэ та быў 
пер шы ў гі сто рыі „су ве рэн ны” ме даль для 
Ук ра і ны. Бі ят лон ная кар’ е ра Па ра мы гі най 
бы ла вель мі пас пя хо вай. Ак ра мя пос пе ху 
ў Нар ве гіі на алім пі я дзе, яна ў тым жа 1994 
го дзе вый г ра ла Ку бак све ту ў агуль ным 
за лі ку. Так са ма трой чы на роз ных ды стан
цы ях (у 1990, 1991, 1994 га ды) ста на ві ла ся 
чэм пі ён кай све ту. А пас ля за вяр шэн ня кар’
е ры па спя хо ва пра ца ва ла жур на ліст кай 
і ў га зе це, і на тэ ле ба чан ні.

У вы ні ку па коль кас ці і вар тас ці ме да
лёў Бе ла русь у Нар ве гіі за ня ла ў не а фі
цый ным ка ман д ным за лі ку 15е мес ца з 67 
кра інудзель ні каў. Гэ та бы ло да стат ко ва 
знач ным да сяг нен нем для збор най, якая 
дэ бю та ва ла на бе лых алім пі я дах. Пас ля 
бы лі но выя бе ла ру скія чэм пі ё ны і пры зё ры 
ў япон скім На га на, аме ры кан скім Солт
ЛэйкСі ці, іта льян скім Ту ры не, ка над скім 
Ван ку ве ры, ра сей скім Со чы, ка рэй скім 
Пхен ч ха не. Але Лі ле ха мер1994 стаў са
праўд ным су ве рэн ным па чат кам і пун к там 
ад лі ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Час ад ча су ў іні цы я тыў ных лю дзей 
уз ні ка юць ідэі зра біць неш та для гра мад
ства. Ад нак для іх рэ а лі за цыі ня ма гро шай 
— улас на іні цы я тыў ныя лю дзі іх не ма юць, 
а па тэн цый ныя спон са ры не згод ныя ад
нос на вар тас ці да дзе най за дум кі. І та ды 
на да па мо гу мо гуць прый с ці раз на стай ныя 
краў н д фан дын га выя ін тэр нэтпля цоў кі, 
дзе, апі саў шы сваю ідэю і паз на чыў шы 
коль касць гро шай для яе ўва саб лен ня, 
мож на па пра сіць ін тэр нэтка ры сталь ні каў 
ах вя ра ваць ней кую су му на рэ а лі за цыю 
ўзнік ла га ў га ла ве пра ек та.

Вар та ад зна чыць, што апош нім ча сам 
та кія ін тэр нэтпля цоў кі ста лі да во лі па пу
ляр ны мі ў Бе ла ру сі. І спо са бы маг чы ма га 
пе ра лі чэн ня гро шай на ка рысць той ці ін
шай за дум кі цэ лы час уда ска наль ва юц ца. 
Ад ным з прык ла даў та кіх пля цо вак мож на 
лі чыць так зва ную „Дой ку” (Do i ka), якая 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се https://do-
i ka.fa lan s ter.by.

Га лоў ная ста рон ка сай та, па сут нас ці, 
ёсць адзі най. Ін тэр нэтба чы на зроб ле на та
кім чы нам, што змест паз на ча ных увер се 
руб рык мож на знай с ці на га лоў най ста рон
цы, прак ру ціў шы кол ка мыш кі, на ват не клі
ка ю чы на паз на чэн не вый с цяў на гэ тыя руб
ры кі. Але га лоў ная ін фар ма цыя, якая тлу ма
чыць што та кое Do i ka, зна хо дзіц ца ў са мым 
па чат ку га лоў най ста рон кі пад фо таз дым
кам з ка ро вай, якая пас віц ца на лу зе.

„Кам пу тар ная пра гра ма, якая ўста лёў ва
ец ца на ваш сайт і даз ва ляе вам збі раць ах
вя ра ван ні ад на вед валь ні каў праз кар т ку. 
Do i ka — гэ та но вы па ды ход у фан д рэй зін
гу бе ла ру скіх не ка мер цый ных гра мад скіх 
ар га ні за цый”, — тлу ма чыц ца там. Гэ та 
зна чыць, што ця пер для збо ру срод каў для 
рэ а лі за цыі сва ёй за дум кі да стат ко ва раз
мяс ціць на сва ім сай це да дзе ную пра гра му 

і та ды ці каў ны ка ры сталь нік, ка лі за хо ча 
пад тры маць вас гра шы ма, не каль кі мі ма ні
пу ля цы я мі змо жа пе ра лі чыць вам ней кую 
су му гро шай.

Па вод ле сай та Eu ro pe an par t ner s hip. 
Ci vil so cie ty fa ci li ty, які мес ціц ца ў ін тэр нэ
це па ад ра се http://ide as.eap ci vil so cie ty.eu, 
ар га ні за цыі гра ма дзян скай су поль нас ці 
ў Бе ла ру сі па ста ян на су ты ка юц ца з не да
хо пам срод каў, што ста віць пад паг ро зу 
іх устой лі вае раз віц цё і ро біць іх за леж ны
мі ад ад на го ці не каль кіх буй ных до на раў. 
Та му, па вод ле ак ты ві стаў іні цы я ты вы „Ліч
ба вая май стэр ня” бе ла ру скай ар га ні за цыі 
Fa lan s ter, мо дуль для пры ё му ах вя ра ван
няў Do i ka да па мо жа вы ра шыць гэ тыя праб
ле мы і дасць маг чы масць гра мад скім ар
га ні за цы ям, за рэ гіст ра ва ным у Бе ла ру сі, 
не за леж на збі раць срод кі на сва іх улас ных 
сай тах, без пры цяг нен ня пас рэд ні каў і без 
да дат ко вых сэр віс ных пла ця жоў.

„Do i ka — гэ та ра шэн не з ад кры тым 
зы ход ным ко дам, якое мо жа быць уста
ноў ле на на вэбсай це лю бой ар га ні за цыі, 
не за леж на ад сі стэ мы кі ра ван ня кан тэн
там (CMS) сай та. З да па мо гай сі стэ мы ан
лайнпла ця жоў з вы ка ры стан нем бан каў
скай кар ты ар га ні за цыі змо гуць збі раць 
член скія ўзно сы, ах вя ра ван ні на ста тут ную 
дзей насць або на свае пра ек ты: ме ра пры
ем ствы, кам па ніі, даб ра чын ныя ак цыі і г.д”, 
— ад зна ча ец ца там.

Са праў ды, пе ра лі чыць гро шы з кар т кі 
на рэ а лі за цыю ўпа да ба на га пра ек та зу сім 
не скла да на — хо піць не каль кі клі каў, каб 
гро шы пай ш лі іні цы я та рам. Та му хут чэй за 
ўсё „Дой ку” ча кае па пу ляр ная бу ду чы ня. 
Сён ня, па вод ле ін фар ма цыі на да дзе ным 
сай це, гэ ту пра гра му ўста ля ва лі на сва іх ін
тэр нэтрэ сур сах сем іні цы я тыў.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

У
 Бе лай-Пад ляш скай 2 лю та га 
па мёр са мы ста рэй шы свяш-
чэн нік Люб лін ска- Хол м скай 
епар хіі ай цец міт рат Він цэнт Пу-

га цэ віч. Яму бы ло 84 га ды. На ра дзіў ся 
яш чэ пры ІІ Рэ чы Пас па лі тай у вёс цы 
Дзяд ко ві чы ка дя Ся мя тыч. З дзя цін-
ства да лу чыў ся да жыц ця Пра ва слаў-
най цар к вы, та му на ту раль най спра вай 
для Яго бы ло па ступ лен не ў Ду хоў ную 
се мі на рыю, якую за кон чыў у 1954 го-
дзе, а год паз ней пры няў ру ка па ла жэн-
не ў свя тар скі сан. Па стыр скую служ бу 
да вя ло ся Яму нес ці ў асаб лі ва скла-
да ных для пра ва слаў най су поль нас ці 
ўмо вах. Вай на на нес ла вя лі кія стра ты. 
Зме на ме жаў, пе ра ся лен ні, рэ прэ сіі, не-
спры яль нае стаў лен не ўлад да рэ лі гіі 
моц на рас ст ро і лі та дыш ні свет. Ай цец 
Він цэнт Пу га цэ віч па чаў душ па стыр-
скую служ бу ва ўмо вах, ка лі цар коў-
ныя струк ту ры трэ ба бы ло бу да ваць 
з ну ля, а вер ні кі бы лі ра скі ну ты ў вы ні-
ку пры му со ва га пе ра ся лен ня.

У гэ ты няп ро сты час зай маў ся Ён не 
толь кі душ па стыр скай пра цай, але вы му
ша ны быў най мац ца да ін шых ра бот, каб 
ут ры маць сям’ю. Пра ца ваў, між ін шым, 
у ра мон т най май стэр ні саў га са ў Слуп ску, 
па моч ні кам элек т ры ка ў Та рэс па лі. Не цу
раў ся ні я кай ра бо ты, каб толь кі прыд баць 
не аб ход ныя срод кі. Яго пер шым пры хо дам 
бы ла Вуль каВы га ноў ская. Пас ля быў пе
ра ве дзе ны ў Кляш чэ лі. У той час на ву чаў 

за ко ну Бо жа му ў Са ках і Ча ром се. З 1958 
го да стаў на ста я це лем пры хо да ў Та рэс
па лі. Да вя ло ся Яму ўклас ці шмат вы сіл ку 
ў ад наў лен не цар коў на га жыц ця, моц на 
ас лаб ле на га ў вы ні ку Ак цыі «Віс ла». Ня гле
дзя чы на скла да нас ці, да сяг нуў шмат пос
пе хаў. У 1972 го дзе ат ры маў вы шэй шую 
аду ка цыю на Хрыс ці ян скай ба гас лоў скай 
ака дэ міі ў Вар ша ве.

Асаб лі вым мес цам у яго па стыр скай 
дзей нас ці ста ла Бе лаяПад ляш ская. Быў 
пе ра ве дзе ны сю ды 15 ве рас ня 1983 го да. 
Іс ну ю чы ў го ра дзе храм ака заў ся над та 
ма лым і не да ваў маг чы мас цей ад па вед на 
за да во ліць пат рэ бы пры ха джан. Па іні цы
я ты ве ба цюш кі па ча ла ся бу до ва но вай 
цар к вы. На ста я цель су меў згур та ваць 
ва кол ся бе мно га пры хіль ні каў, ай чын ных 
і за меж ных ах вя ра валь ні каў, дзя ку ю чы 
якім саб раў не аб ход ныя гро шы і пе ра а до
леў усе ад мі ніст ра цый ныя праб ле мы (перш 
за ўсё зга даць трэ ба Ні кі фа ра Кузь міц ка га, 
ура джэн ца вё скі Ма лыя Рад ва ні чы пад 
Брэ стам, які пас ля вай ны жыў у ЗША). Сам 
так са ма фі зіч на пра ца ваў на бу до ве хра
ма. Па ма гаў му ля рам, ста ля рам, тын коў ш
чы кам, элек т ры кам, а сам на ват прак лаў 
част ку элек т рап ра вод кі. Усе тыя фі зіч ныя 
дзе ян ні ай цец Він цэнт заў сё ды на зы ваў 
«бу до вай жыц ця». Кі ры лаМя фо дзі еў скую 
цар к ву ас вя ці лі 24 ве рас ня 1984 го да. 
Ме на ві та та ды ўла ды ка Авель у клі ра вай 
ве да мас ці пры хо да за пі саў зна мя наль ныя 
сло вы: «Сён няш ні дзень стаў тры ум фам ар
та док сіі на Пад ляш скай зямлі».

Ай цец Він цэнт Пу га цэ віч зай маў шмат 
па сад. Быў не толь кі ві ка ры ем (19551958), 
на ста я це лем (19582005), але так са ма бла
га чын ным Бяль ска га бла га чын ня (1989
2005). Ап ра ча та го нёс па стыр скую служ бу 
ў мяс цо вас цях, дзе не бы ло ў да дзе ны 
час свяш чэн ні каў, на пры клад у Но са ве, 
Сед ль цах. У Бе лайПа дляш скай быў ту рэм

ным і шпі таль ным ка пе ла нам. Ук лю чаў ся 
так са ма ў жыц цё ла каль най су поль нас ці. 
На зло ме вась мі дзя ся тых і дзе вя но стых 
га доў вы кон ваў на ват аба вяз кі рад на га 
Ва я вод скай ра ды на ра до вай у Бе лайПад
ляш скай. У 2005 го дзе вый шаў на пен сію 
і з 1 снеж ня стаў рэ зі дэн там пры хо да, а яго 
спра ву пра цяг нуў яго ны сын а. Ан д рэй Пу
га цэ віч. Ай цец Він цэнт да лей пра яў ляў ак
тыў насць у жыц ці пра ва слаў най гра ма ды, 
пры маў удзел у шмат лі кіх па дзе ях, нёс душ
па стыр скую служ бу ўсю ды і заў сё ды там, 
дзе бы ла та кая не аб ход насць. За сваю 
пра цу ат ры маў шмат цар коў ных і свец кіх 
уз на га род.

Ба цюш ка Він цэнт за ста нец ца ў па мя
ці лю дзей па пры чы не сва іх шмат лі кіх 
да сяг нен няў. Яго не звы чай на ста ноў чае 
стаў лен не да све ту ўплы ва ла на ін шых. 
Су стрэ чам з Ім спа да рож ні ча лі жар ты, 
па коль кі ве даў як важ ны мі для ча ла ве ка 
з’яў ля юц ца па зі тыў ныя ад но сі ны да жыц ця. 
Дас ле ду ю чы мі ну лае пра ва слаўя ў на шым 
рэ гі ё не я ез дзіў да Яго, не раз з ма і мі дзяць
мі. Ма лыя сы ны, які пры сут ні ча лі ў шмат га
дзін ных раз мо вах, не стам ля лі ся і паз ней 
ча ста пы та лі, ка лі зноў па е дзем да гэ та га 
«фай на га, вя сё ла га ба цюш кі». Быў Ён на
дзе ле ны мно гі мі ста ноў чы мі ры са мі, не раз 
ураж ваў сва і мі па во дзі на мі. Ка лісь, бу ду чы 
ў Яго, ха цеў я вы пі саць з кні гі ад ну фра зу. 
Ён спы ніў мя не, ска заў шы: «Ня ма ча го вы
піс ваць. Трэ ба чы таць» і па да рыў мне тое 

Ады шоў а. Він цэнт Пу га цэ віч — свя тар на цяж кі час
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

вы дан не, за тым да даў яш чэ не каль кі кніг, 
ка жу чы, што трэ ба іх усіх пра чы таць, каб 
зра зу мець. Вар та ад зна чыць яш чэ ад ну 
важ ную Яго ры су. Вя лі кую ўва гу ад во дзіў 
Ён ла каль ным звы ча ям і не аб ход нас ці раз
мо вы з вер ні ка мі на та кой мо ве, на якой 
яны жа да лі, што бы ло вы яў лен нем Яго най 
па ша ны для тра ды цыі.

Увесь жыц цё вы шлях ай ца Він цэн та Пу
га цэ ві ча па каз вае, што быў Ён свя та ром 
на цяж кі час, які ад нак не над лом лі ваў Яго, 
толь кі вёў да пе ра а доль ван ня су пя рэч нас
цей. Тым больш, што нёс Ён служ бу там, 
дзе пра ва слаў ная гра мад скасць у ХХ ста
год дзі пад вяр га ла ся цяж кім вып ра ба ван
ням і вык лі кам, а ця пер раз ві ва ец ца. У час 
па ха валь ных ура чы стас цей (45 лю та га) 
пра гу ча ла шмат зна мя наль ных слоў раз
ві тан ня. Пры гад ва лі ся за слу гі а. Він цэн та 
Пу га цэ ві ча і Яго спе цы фіч ны па ды ход да 
жыц ця. Перш за ўсё пры вес ці трэ ба сло вы 
ўла ды кі Аве ля, які ска заў: «Гур та ваў Ён 
ва кол ся бе лю дзей, ня гле дзя чы на іх по гля
ды, рэ лі гію. Про ста ў яго бы ло ад к ры тае 
сэр ца для кож на га». Па доб ным чы нам 
аца ніў Яго ай цец міт рат Ан д рэй Лось, ка жу
чы: «Яго душ па стыр скі шлях не зво дзіў ся 
да служ бы ў цар к ве. Гэ та ж Яго дом, які 
ўчы ніў ад кры тым для кож на га ча ла ве ка. 
Кож ны, хто ўва хо дзіў сю ды, ха ця быў гос
цем, ад чу ваў ся бе быц цам до ма, па коль кі 
ча ка лі яго па ча сту нак, гас ці на, змя стоў ная 
раз мо ва». Та кім ай цец Ві цэнт за ста нец ца 
ў па мя ці вер ні каў — ад кры ты, доб ра зыч лі
вы, ра дас ны, шчы ры ў ве ры...

vАдам БОБ РЫК

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі 
ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. эле мен тар ная адзін ка ін фар ма цыі = 21 _ 9 _ 7 _;
2. прык рыц цё па су дзі ны, скрын кі = 11 _ 12 _ 14 _ 15 _;
3. ор ган зро ку = 16 _ 8 _ 19 _ 20 _;
4. жон ка Ада ма = 5 _ 3 _ 4 _;
5. Пётр, ра сій скі фі ло саф (17941856) = 13 _ 17 _ 22 _ 23 _ 24 _ 25 _ 18 _;
6. шкло ў акон най ра ме = 6 _ 2 _ 1 _ 10 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, 
бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 3 ну ма ра
Аса ка, выс па, жыд, ібіс, Ной, ха кей, цар, Ці са, Яга.
Ра шэн не: Сце ра жы ся ці ха га са ба кі і спа кой най ва ды.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага 
і Лявону Федаруку з Рыбал. 

Мой сар дэч ны 
пры я цель
Цяж ка да жы ваць у адзі но цтве ста

рэ чы, пры тым хва ра ві та му. У на ро дзе 
ка жуць: «Свет не без доб рых лю дзей». 
Заў ж ды па мо гуць. Так і ў мя не за раз. 
Су се дзі з абод вух ба коў вет лі выя, спа
гад лі выя. Адзін смет ні цу з ад кі да мі на 
ву лі цу да аў та ма бі ля вы ста віць, ін шы 
зой дзе ў дом ды за га ну ва ўста ноў цы 
цэн т раль на га ацяп лен ня па пра віць. Май
ст ра вы ча ла век. Ды і су се дач кі сап раў д
ныя хрыс ці ян кі. Ста рэ чу за куп ку ў кра ме 
зро бяць, па на дво рак пры бя руць. За гэ та 
ім сар дэч ная па дзя ка. У су бо ту, 9 лю та
га, за ба рах лі ла ўста ноў ка цэн т раль на га 
ацяп лен ня. Пом па не дзей ні ча ла і ва ду 
ў ба та рэю не па стаў ля ла.Ту пік. Ка го ў су
бот ні вы хад ны ве чар пра сіць аб да па мо
зе? Да чуш ка ў Бе ла сто ку не кам пе тэн т
ная, ака за ла ся без да па мож най. Па ра і ла 
не як пра ча каць ноч ды ран кам па шу
каць май ст ра. Але я не склаў рук. Няў жо 
сяб ры не вы ру чаць? І ўспом ніў у той 
мо мант сар дэч на га пры я це ля з Ча ром
хіСтан цыі Яну ша Лі пін ска га, мяс цо ва га 
прад п ры маль ні ка, но та бе на гід раў лі ка, 
май ст ра на ўсе ру кі. Па тэ ле фа на ваў 
яму пят нац цаць хві лін пас ля двац ца тай 
га дзі ны. Ка лі выс вет ліў яму праб ле му, 
сяб ра ска заў: «За раз не ма гу, за ня ты. 

Да маш нія праб ле мы. Заў т ра вы яз джа ем 
з удзель ні ка мі на столь на га тэ ні са ў Це ха
но вец на тур нір. Пры тым у ня дзе лю па ха
ван не пен сі я нер кі са Ста віш чаў, Ва лян
ці ны Кер да ле віч, якая сак ра та ром гмі ны 
пра ца ва ла. Ці заў т ра а вось май зран ку 
ма гу за е хаць?». Ка мень з сэр ца зва ліў
ся... Ноч прад ра маў, ап ра ну ты ў цёп лае 
адзен не, прык ры ты ваў ня ным пак ры ва
лам. А на ступ най ра ні цы пе рад вось май 
сяб ра Лі пін скі пад’ е хаў, уста ноў ку аг ле
дзеў ды за га ну во кам г нен на па пра віў. 
Вось, што зна чыць пра фе сі я нал. Ды 
зап ла ты не па тра ба ваў. Гэ та са праўд ны 
пры я цель, на яко га мож на спас лац ца. 
Та кія не пад во дзяць. У іх «сло во до ро же 
де нег». Гэ та не ўсё. Януш Лі пін скі з’яў
ля ец ца рад ным, іні цы я та рам шмат лі кіх 
гра мад скіх ідэй ды ва жа ком ча ром хаў
скай гру пы на столь на га тэ ні са. Але гэ та 
ін шая тэ ма для до пі су.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Но вы сол тыс 
у Но вым Ляў ко ве
7 лю та га гэ та га го да ад быў ся вя ско

вы спра ваз дач навы бар ны сход у са маў
ра да вай свят лі цы ў Ста рым Ляў ко ве На
раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
Удзель ні чаў у ім Ярас лаў Га лу боў скі, на
ва выб ра ны ў кан цы мі ну ла га го да войт 
На раў чан скай гмі ны. Сход вёў Сла ва мір 
Смоль скі. Спра ваз да чу са сва ёй пра цы 
на пра ця гу апош ніх ча ты рох га доў склаў 
да сю леш ні но ва ляў коў скі сол тыс Ян Це
лу шэц кі. Ён па дзя ка ваў ад на вя скоў цам 
за су пра цоў ні цтва і да вер, ка лі вы кон ваў 
фун к цыю сол ты са два нац цаць га доў і за
я віў, што да лей не бу дзе вы лу чаць сваю 
кан ды да ту ру. Войт Ярас лаў Га лу боў скі 
па зна ёміў, што но вае ў пра цы Гмін най 
уп ра вы ў На раў цы, аб кад ра вых зме нах 
і нап рам ках дзей нас ці на па са дзе кі раў
ні ка гмі ны для даб ра жы ха роў гмі ны. Як 
заў сё ды на та кіх вя ско вых схо дах, так 
і гэ тым ра зам бы ло шмат роз ных па сту
ла таў і пы тан няў да вой та.

Но ва ляў коў цы вы бра лі сол ты сам 
адзі на га кан ды да та Ар ту ра Хар ке ві ча. 
У склад са лэц кай ра ды ўвай ш лі Мі ра
слаў Га лу боў скі, Ра фал Хар ке віч, Бар ба
ра Стоц кая, Нэ ля Хар ке віч і Ян Це лу шэц
кі (сын Сяр гея).

У кан цы схо ду ўсту па ю чы сол тыс па він
ша ваў но ва га сол ты са з вы ба рам, зы чыў 
яму пос пе хаў у дзей нас ці для даб ра ўсіх 
жы ха роў вё скі ды ў пры сут нас ці вой та 
пе ра даў пя чат ку і чыр во ную дош ку з над
пі сам вя лі кі мі бе лы мі лі та ра мі „SOŁ TYS”.

(яц)

Не бяс печ на 
пе ра ся каць чы гун ку
У Плян це На раў чан скай гмі ны Гай

наў ска га па ве та быў чы гу нач ны вак
зал. Тут бы лі па ча каль ня, бі лет ныя 
ка сы і бу фет для па са жы раў. Чы гу нач
ні кі ме лі сваю свят лі цу. Ка лі пе ра ста лі 
ез дзіць па са жыр скія па яз ды з Гай наў кі 
ў Се мя ноў ку і да лей у Ці соў ку, та ды лік
ві да ва лі пры го жы драў ля ны вак заль ны 
бу ды нак па ча каль ні і бю ро. Раз він ці лі 
і за бра лі рэй кі і шпа лы з двух ма неў ро
вых пу цёў, таб лі цы з наз вай вак за ла, 
ла вач кі, якія ста я лі на пе ро нах, слу пы 
і лям пач кі элек т ра ас вят лен ня пе ро наў 
ды вак заль най пля цоў кі. І тут ста ла пу
ста і глу ха.

Ужо ідзе чац вёр ты год як це раз 
Плян ту па ча лі ез дзіць па яз ды з та вар
ны мі ва го на мі з Ча ром хі ў Се мя ноў ку. 
За раз рух па яз доў з кож ным го дам 
боль шы. Не ўсе яны зат рым лі ва юц ца 
ў Плян це. Але ча ста бы вае, што ў Плян

це рас чап ля юць ва го ны і ла ка ма ты вы 
пе ра га ня юць з ад наго пу ці на дру гі, на 
г.зв. ма неў ро вай пля цоў цы з раз’ ез
да мі і за тым счап ля юць ла ка ма ты вы 
з дру гі мі ва го на мі. І вось уно чы пля цоў
ка — аж но жах — не ас вет ле ная! Не ас
вет ле ныя і пе ро ны ко ліш ня га вак за ла. 
Ад куль вя до ма ма шы ні стам по ез да еха
лі яны ці не еха лі це раз Плян ту. Бо тут 
ні ад ной дош кі з наз вай мяс цо вас ці.

Ча сам ноч чу по цем ку пе ра хо дзяць 
це раз іс ну ю чыя тры пу ці жы ха ры з ад
ной част кі вё скі Плян та ў дру гую част ку 
ды пе ра но сяць ро ва ры або дзі ця чыя ка
ля скі над рэй ка мі. У цем ры гэ та вель мі 
не бяс печ на. Чы гу нач ны пе ра езд з г.зв. 
да рож ны мі за по ра мі ноч чу доб ра ас вет
ле ны і пад наг ля дам (яго зак ры ва юць, 
ка лі едзе по езд і ад к ры ва юць), але ён 
ад сюль паў кі ла мет ра.

Па яз ды ез дзяць, ка лі іх на кі ру юць 
у адзін або дру гі бок. Пад цяг ні кі трап
ля юць аў та ма шы ны. Днём 30 сту дзе ня 
гэ та га го да пад цяг нік па па ла аў та ма
шы на на шля ху з Гай наў кі ў Се мя ноў ку 
— на чы гу нач ным пе ра ез дзе ў Бяр нац
кім Мос це (гэ та не да лё ка ад Плян ты). 

(яц)

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 17-20.02. у па ры мо жаш па-
чаць па ка ваць ва ліз кі; лепш уст ры май ся, вар та 
яш чэ па раз маў ляць. Ка лі за ся ро дзіш ся на пра-
цы, а не на фір ма вых гуль нях, паз бу дзеш ся 
кло па ту 18-20.02. Дзя ку ю чы дроб ным ра шэн-
ням па ка жац ца вя лі кі плюс на ра хун ку. У жыц ці 
ўвя дзі раз на стай насць, асаб лі ва ў хар чах. Ка ля 
21.02. цяж кас ці да га ва рыц ца з ка ле га мі. Не да-
лі вай алі вы ў агонь. Доб ра па ка жаш ся ў кам па-
ніі. Ні чо га не пад га няй.
(21.04. — 21.05.) Леп шае зда роўе, больш ап-
ты міз му і доб рай энер гіі. Да 19.02. фай ныя ран-
дэ ву. Зна ём ствы на ла джа ныя 16-20.02. бу дуць 
ста біль ны мі і тры ва лы мі. Ад чу еш па веў вяс ны; 
мо жаш рых та вац ца да ве ла сі пед на га се зо на. 
21.02. (да 25.02.) вы шук ван не доб рых фі нан-
са вых на год. Най гор шы твой во раг — пры ха ва-
ная злосць да ін шых.
(22.05. — 22.06.) 18-20.02. мо жаш ад чу ваць 
раз губ ле насць і сам не ве даць, ча го хо чаш. 21-
23.02. мо жаш апы нуц ца ў ня вы гад най сі ту а цыі. 
З 22.02. (да 24.02.) мо жаш знай с ці пра паў шую 
рэч. Зор кі вы цяг нуць ця бе з ха ты. Апы неш ся 
там, дзе бу дзе ці ка ва і суст рэ неш нез вы чай ных 
лю дзей. Мо жа ўдац ца ці ка вы пра ект (аб ду май) 
і пры нес ці не ма лы пры бы так 21-23.02. Піль нуй 
на та так і за пі сак, каб не ўкра лі ся ту ды па мыл кі 
18-20.02.; пра вя рай мей лі.
(23.06. — 23.07.) Да 19.02. мо жаш за ка хац ца, 
з уза ем нас цю. 18-22.02. най леп шы час для но-
вых ідэй і ра шэн няў; не па кі нуць ця бе энер гія 
і па чуц цё гу ма ру, а ўсё зро біш пры пя ва ю чы. 
Прык ме ціш, што хтось ці з твай го ата чэн ня па-
тра буе да па мо гі, да па ма жы. Вый дзі да лю дзей, 
асаб лі ва пас ля 21.02. Тры май ся да лё ка ад хіт-
рых і хва ра ві та зай з д рос ных. Але 17-20.02. 
мо жа аха піць ця бе па ра лі зу ю чая няс ме ласць 
і раз губ ле насць. Больш ва ру шы ся.
(24.07. — 23.08.) 16-20.02. мо гуць да ку чаць 
та бе сум ныя дум кі. 18-20.02. мо жа па ка зац ца 
шанц, які кан чат ко ва мо жа ака зац ца вя лі кай 
па мыл кай. Не прыг луш вай эмо цый. 18-20.02. 
кан ф лік ты мо гуць вы бух нуць, што па кі не ва ша 
жыц цё ў ру і нах. Тро хі ча су пра вя дзеш у чар зе 
да ле ка ра. З 22.02. не змо жаш зра біць уся го; 
за ся родзь ся на най важ ней шым.
(24.08. — 23.09.) 18-20.02. мно га лю бо ві, чу-
лас ці, эм па тыі. Для са мот ных 18-20.02. цу доў-
ны па да ру нак — хтось ці ў вас за ка ха ец ца! На 
пра цы мо жаш стаць на ча ле ней ка га пра ек та. 
Фай ная ся мей ная ім п рэ за ка ля 19.02. З 22.02. 
(да 24.02.) бу дзеш мець шанц пап ра вы зроб-
ле ных ка лісь па мы лак. Кан’ юн к цыя Мер ку рыя 
з Неп ту нам 18-20.02. мо жа ўвес ці ця бе ў зман. 
21-23.02. маг чы мая бу ра ў фір ма вай шклян цы 
ва ды.
(24.09. — 23.10.). 17-20.02. маг чы мыя фі нан са-
выя праб ле мы; не ры зы куй. Да 20.02. мо жаш 
за ім па на ваць шэ фу спа ко ем, ра шу час цю і сэн-
соў нас цю ў нер во вых сі ту а цы ях. З 21.02. (да 
25.02.), ка лі ду ма еш пра зме ны, мо жа па я віц ца 
нес па дзя ва ны шанц. Ка лі ўсё доб ра, ні чо га не 
змя няй. Го лас ма юць перш за ўсё твае ін стын к ты 
(не за леж на ад уз ро сту!). Эй фа рыч ны на строй. 
Ра ман ты ка, ка лі на ват быў у ця бе кеп скі дос вед.
(24.10. — 22.11.) 17-19.02 раз ліч вай на ра-
ман тыч ныя жэ сты. 18-20.02. слу хай ін ту і цыі, 
не заб лу дзіш ся. 16-20.02. Скар пі ён з І дэ ка ды 
па зна ёміц ца з сар дэч ным ад на дум цам. Рэ не-
санс у па чуц цях. 17-19.02. мо жаш ат ры маць 
за ру чаль ны пяр с цё нак. З 21.02. лепш на ця бе 
гля нуць асо бы да сюль не пры хіль ныя. Спа кой-
на ад ча кай, па куль кан ку рэн цыя не вып ст ры-
ка ец ца. Юпі тар пры цяг не да ця бе шчас це 
і шчас лі выя вы пад кі — шу кай шчас ця ў ла та рэі 
і ў па да рож жы.
(23.11. — 22.12.) 18-20.02. част ка рад ні мо жа 
па ста віц ца су праць ця бе. 20-22.02. пра ві зор-
ныя ра шэн ні і да ро гі нап раст кі мо гуць ця бе 
мно га каш та ваць. Ка лі ма еш ка гось ці на во ку, 
17-20.02. пе ра ка на еш ся ці вар та пра цяг ваць 
ад но сі ны. На го ды змен жыл ля ці ра мон ту, якія 
па я вяц ца 18-20.02., не та кія цу доў ныя, як зда-
ва ла ся. Пра вя рай усе кош ты, па куль пад пі шаш. 
Страль цы з ІІІ дэ ка ды — ма е це шчас лі вую ру ку 
да фі нан саў.
(23.12. — 20.01.) 18-20.02. на ладж ван не каш-
тоў ных кан так таў, афар м лян не спраў ва ўста но-
вах. Пе ра мо жаш пе раш ко ды. 17-19.02. ра ман-
тыч ная ат мас фе ра, прыз нан ні. З 22.02. шан цы 
раз вою, па вы шэн не ква лі фі ка цыі, служ бо вая 
па ез д ка. 18-20.02. прый дзец ца за няц ца спра-
ва мі, у якіх не вель мі раз бі ра еш ся; да сі ра ды, 
па чы таў шы ці па ра іў шы ся ў ін тэр нэ це (зра біць 
кур сы ан лайн). Не ад маў ляй ся ад пра па ноў 
і маг чы мас цей 18-20.02. 17-20.02. на бу дзеш 
рэ чы на доў гія га ды.
(21.01. — 19.02.) Не абя цяй са бе заш мат 21-
23.02. Ня кеп ская фор ма. 19-21.02. пе ра ка на-
еш ся, што да лей з не ка то ры мі зна ём ства мі. Не 
коль касць ад но сін лі чыц ца, а іх якасць. Ін ве сту-
ю чы, тры май ся аб ра на га шля ху. Спа кой і цяр п-
лі васць пры ня суць та бе пры бы так. 17-20.02. 
на го да змя ніць штось ці ў сва ім сты лі жыц ця.
(20.02. — 21.03.) 17-20.02. кеп скі мо мант на 
аса бі стыя і фі нан са выя ра шэн ні. 18-20.02. мо-
жаш стаць ах вя рай плё так, ін т рыг і скрыт ных 
гуль няў. 17-19.02. час на лю боў ныя су стрэ чы 
і па да рож жы. 21-23.02. уку сі ся ў свой язык 
і не да вай па рад. 18-20.02. зап ра сі сва я коў 
і доб ра ўгас ці. 21-23.02. на пра цы нер во ва, 
але спра віш ся. 17-20.02. лепш тры май ся за 
ка ша лёк.
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Дэль фы: 
пуп і ван т ро бы све ту!

(працяг з «Нівы» № 5)

Г
рэц кі му жык — пан лі ры і ско каў! 
Так на мя ка юць куль тур ныя штам
пы. У што дзён ным жыц ці та ко га 
не ві даць. На ад ва рот, звы чай ны 

грэк за ся ро джа ны і за ду мен ны...

Праў да, ка лі ўлі чыць асаб лі васць су
час най грэц кай му зы кі, прыз ва ныя ры сы 
ха рак та ру вель мі да рэ чы. Грэц кая му
зы ка здзіў ляе лю дзей са све ту. Усю ды, 
у пуб ліч най пра сто ры, гу чыць адзін від 
му зы кі: соль ныя на пе вы са ста ра жыт ны
мі струн ны мі ін ст ру мен та мі: бу зу кі, гус лі, 
лі ра, ду да, дуд ка, уся кія флей ты і раж кі. 
Іх змест і на строй нак лі ка юць рэ ха ста ра
жыт най Эла ды. Да та го грэц кая му зыч
ная сцэ на, як у га ды Га ме ра, зда мі на ва
ная муж чын скім по лам. Маг чы ма, пра 
ўсё вы ра шае скла да насць жан ру. Пес ні, 
ба ла ды, ня рэд ка скла дзе ны з трыц ца ці 
або і больш строф (!). Яны не аб ход ныя 
каб раз ма ля ваць фон для не ба наль на га 
сю жэ та, дзе пра ўсё вы ра шае лёс. Кож
ная дру гая грэц кая пес ня — пра неш час
лі вае ка хан не.

У да ро зе на Пар нас мы ўска ра ска лі ся 
на сцэ ну дэль фій ска га тэ ат ра, які пры
ты каў да ру ін свя ты ні Апа ло на. Бу доў ля 
на пяць ты сяч гле да чоў з пер с пек ты вы 
сцэ ны па ка за ла ся ка мер най ды ўтуль
най. Зу сім інакш ба чыц ца яна з вы сі. 
Той са мы тэ атр на па мі нае ўжо гі ган ц кі, 
ка мен ны «ве ер». Яго ве ліч і рыт міч ная 
кан ст рук цыя аж но «гу чыць» у ка зач най 
па на ра ме. Мя не з хо ду за ча ра ва ла аку
сты ка ста ра жыт най бу доў лі, дзе шэп ты 
і сці ша ныя раз мо вы зві не лі над звы чай 
чы ста і энер ге тыч на. Спя ва ла ду ша. 
Я пры га да ла, су гуч ную грэц кім, пад ляш
скую ба ла ду пра лёс і неш час лі вае ка
хан не: Олень по бо ру хо дзіт. 

Яна сва ім ду хам і фі ла со фі яй па ды
хо дзі ла да ча су, ка лі ў Дэль фах ла дзі лі 
пі фій скія іг рыш чы ў го нар Апа ло на.

* * *
Спа чат ку іг рыш чы ар га ні за ва лі кож

ныя во сем га доў, ад нак іх па пу ляр насць 
пры му сі ла ска ра ціць тэр мін і ла дзіць як 
алім пій скія гуль ні кож ныя ча ты ры га ды. 
Свят ка ван ні тры ва лі во сем дзён. У пер
шы дзень ах вя роў ва лі тры бы кі і зап
ра ша лі ў тэ атр, дзе ажыц цяў ля лі спек
такльві до віш ча пра зма ган не Апа ло на 
з мі фіч ным зме ем Пі фо нам. У вы ні ку 
пе ра мо гі грэ ча скі бог за па на ваў над пу
пам зям лі. Да та го па мі фіч най га дзю цы 
ён ат ры маў дар пра зор лі вас ці і пра ро
чан ня. У па мяць іх вай ны бы ло да дзе на 
імя служ кам Апа ло на. Зга да ная ня раз 
тут вяш чун ка пі фія пай ш ла ме на ві та ад 
Пі фо на.

У дру гі дзень іг рыш чаў не аб ход на бы
ло «спаз наць ся бе». Та ды прад стаў ні кі 
га ра доў і па лом ні кіба га цеі кро чы лі ў свя
точ ным шэс ці ды дэ ман ст ра ва лі пры не
се ныя да ры.

Шчод рых ах вя ра валь ні каў ве лі ча лі 
як ге ро яў, ва дзі лі ў іх го нар ка ра го ды 
і за піс ва лі іх імё ны на сце нах свя то га 
го ра да. Усе ад нак ча ка лі трэ ця га дня, 
ка лі згод на з па рад кам і тра ды цы яй, 
ад бы ваў ся ры ту аль ны пір. На гас ці ну 
рых та ва лі аж но сто бы коў (дзень ра ней 
ах вя ра ва ных на пра сто лы хі о таў). У ат
мас фе ры гуль біш ча ўспы ха ла жа дан не 
тан цаў, ма ста цтва. Та му ў чац вёр ты 
дзень у тэ ат ры ста ві лі па ста ноў кі, ла дзі лі 
спа бор ні цтвы спе ва коў і тур ні ры тан цо
раў. Да паў нен нем свя та лі чы лі спар то
выя спа бор ні цтвы. Іх ла дзі лі на ступ ныя 
дні на га рад скім ста ды ё не, які пра іс на
ваў па сён няш ні дзень. Ста ра жыт ныя 
грэ кі лю ба ва лі ся ў гон ках, гім на стыч ных 
ак ра ба ты ках, ру ка паш ных зма ган нях 
ці гон ках квад рыг. Ат мас фе ру спа бор
ні цтваў ма ца ва ла ві но, якое даз ва ля лі 
ўно сіць на тры бу ны. Тут як раз па на ваў 
ад ва рот ны прын цып — ві но нель га бы ло 
вы нес ці са ста ды ё на. Ка ра цей, усё, што 
прыд ба лі гле да чы і ба лель ш чы кі, трэ ба 
бы ло вы піць на мес цы.

Ся род спар т с ме наў най больш ве лі ча
лі гон ш чы каў квад рыг. У го нар пе ра мож
цаў пі фій скіх іг рыш чаў уз во дзі лі пом нікі. 
Дас лед чы кідэль фо ла гі за яў ля юць пра 
дзя сят кі со цень та кіх фі гур, якія ра зам 
з ва ен ны мі ге ро я мі вы стаў ля лі аба пал 
свя той да ро гі. У дэль фій скім му зеі за ха
ваў ся брон за вы пом нік воз чы ка, вя до
ма га ў лі та ра ту ры як Аў ры га з Дэль фаў. 
Ён, як да каз ва юць на вед валь ні кі, спа зі
рае на су час ных «жы вы мі» ва чы ма.

* * *
Майк пры ля цеў спе цы яль на з Бо ста

на, каб зір нуць у во чы ар ха іч на му Аў ры
гу.

— Ну, па гля дзі це, якія ў яго ідэ аль ныя 
ступ ні, — Майк пра па на ваў ча мусь ці 
гля дзець на фі гу ру зні зу. Са праў ды, ка лі 
гля дзіш на кштал т ныя ступ ні спар т с ме
на, зда ец ца, што ў яго жы лах пуль суе 
цёп лая кроў. Ёсць ра зы хо джан ні на конт 
аў та ра фі гу ры. Ад ны пры піс ва юць яго 
Ана та су з Эгі ны, ін шыя Са тэ да су з Тэс
піі, яш чэ ін шыя Пі фа го ру з Рэ гі ён. Разь
ба мае 1,8 мет ра вы шы ні і ве ра год на 
ўзнік ла ка ля 478 го да да на шай эры. 
У ру ках ва за ка лей цы квад ры гі. Пер ша
па чат ко ва воз быў зап рэ жа ны ў ча ты рох 

ко ней (з усёй кам па зі цыі за ха ва лі ся ва
зак і част ка ка ня). Пе ра мож ца пі фій скіх 
іг рыш чаў, ап ра ну ты ў ту ні ку, пад пя рэ за
ную на жы ва це. У вер х няй част цы воп
рат кі ста ран на скла дзе ны зак лад кі і фал
ды, якія ўну ша юць ры сы эле ган т нас ці 
і ад на ча со ва за яў ля юць пра строй насць 
фі гу ры спар т с ме на. Зрок пры коў ва юць 
хва лі на пры го жай га ла ве спар т с ме на. 
Яны па зна ча ны ся рэб ра ным ды я дэ мам, 
сім ва лам пе ра мо гі. Ад нак па ад ной фі гу
ры і воп рат цы ды ры сах тва ру скла да на 
ад га даць пол спар т с ме на, пры пі саць 
ад на знач на яму муж чын скасць ці жа ноц
касць. Гэ тае па чуц цё нак лі кае по зірк 
фі гу ры, які зроб ле ны з бе лай эма лі, ін к
ру ста ва най чор ным ка ме нем.

— Ён гля дзіць на нас не як заў зя та, 
як трэ ба гля дзець пе ра мож цу, — ка жа 
— Майк, — але я гля джу на яго і ду маю 
пра яго мяк касць і пры го жасць. Ну, як 
пра жан чы ну! А вы, як гэ та ба чы це? 
— спытаў.

З Май кам, ма ла дым аме ры кан скім 
кам п’ ю тар ш чы кам мы па зна ёмі лі ся яш
чэ пры дэль фій скім ста ды ё не. У гэ тае 
мес ца пад пок ры вам вяр шынь Пар на са 
да бі ва лі ад но лі ча ныя асо бы. Майк ха
цеў уя віць свай го Аў ры гу ў жы вым дзе ян
ні, на ста ды ё не.

По зірк — важ ная рэч. Па тым, як 
хто гля нуў, бе ла ру сы Пад ляш ша шмат 
га да лі і прад каз ва лі, звы чай на ў сваю 
ка рысць. Вось і для нас пад каз ка з’я ві
ла ся ў афін скім мет ро. У бок, дзе вы
стой ва ла на ша жа но чая кам па нія, пра
ціс нуў ся рас х лі ста ны дэн дзі. Дзядзь ка 
абяр нуў ся бо кам ды пры пя ваў сам са бе 
ба ла ды, у якіх гу ча ла рэ ха ста ра жыт най 
Эла ды. Спя вак ад чуў на шу ўва гу і яш
чэ больш рас с пя ваў ся. А на раз ві тан не 
ў знак удзяч нас ці ён зір нуў, быц цам той 
ва зак з дэль фій ска га му зея. Так, гэ та 
быў зрок ацэ не на га на леж ным чы нам 
спе ва ка і ге роя. Што ж... кож ны ба чыць 
што хо ча.

І пі ша так пра не іс ну ю чыя ўжо мес цы 
і зда рэн ні.

vТэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Стадыён у Дэльфах

n Вазак Аўрыга

n Ля дэльфійскага толаса


