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Народны строй è3

Працаваў канём з дзяцінстваè9

«Пралог» — V Дні культуры і славян
скай пісьменнасці, арганізаваныя 
ў галоўным Музеем малой айчыны 
ў Студзіводах з 23 па 26 мая ў Бель
скуПадляшскім, традыцыйна прымер
каваны былі да святкавання ў гонар 
настаўнікаў славян, святых Кірылы 
і Мяфодзія. Названне гэтага гістарыч
накультурнага мерапрыемства вы
водзіцца ад найстарэйшай захаванай 
славянскай кнігі з жыціямі святых 
«Пралог», выдадзенай у 1496 годзе 
ў БельскуПадляшскім. На сёлетняе 
свята кнігі і славянскай пісьменнасці 
яго галоўны арганізатар Дарафей Фіё
нік з супрацоўнікамі падрыхтавалі ба
гатую праграму, якая была рэалізавана 
ў Музеі малой айчыны ў Студзіводах, 
жыллёвым квартале Студзіводы, Пак
роўскай царкве ў БельскуПадляшскім, 
Бельскім доме культуры і Гмінным ася
родку культуры ў Орлі.

Publica». У Студзіводскім музеі на першы 
дзень «Пралогу» адбылося таксама адк
рыццё яго фотавыставы «Там, дзе Пульва 
і Лясная ўплываюць у Буг», на якой можна 
ўбачыць перш за ўсё плён шматлікіх паез
дак аўтара па Берасцейшчыне. На экспазі
цыі можна паглядзець здымкі краявідаў 
рэгіёна і яго жыхароў.

— Я запрэзентаваў трэці том кніжкі «Бе
расцейскі замак. Res Publica», у якім пішу, 
між іншым, што Бярэсце было здадзена 
шведам у 1657 годзе без змагання. У 1660 
годзе разбурылі Бярэсце маскоўскія вой
скі, а не шведы, як раней меркавалася. 
У першым томе кніжкі я напісаў пра Кіеў
скую Русь, а ў другім томе я апісаў Літву Ге
дыміна, — заявіў Анатоль Гладышчук.

У Студзіводскім музеі ў час навуковай 
канферэнцыі прэзентаваліся фотавыста
вы пра яўрэяў у БельскуПадляшскім і пра 
Музей малой айчыны ў Студзіводах на ста
ронках «Нівы». Тамаш Яшчалт з Варшавы 
расказаў пра шляхту і баяраў з наваколля 
БельскаПадляшскага ў перыяд Люблін
скай уніі, паведамляючы, што з іх боку не 
было большага супраціву даць прысягу на 
вернасць каралю Польшчы. Ірына Шыбано
ва з Масквы распавяла пра маёнтак у Тэля
тычах у ХVІ і ХVІІ стагоддзях. Наталля Гарко
віч з Мінска распавяла пра правіны і кары 
ўніяцкага духавенства Бельскага і суседніх 
дэканатаў у другой палове ХVІІІ і пачатку 
ХІХ стагоддзяў, звяртаючы ўвагу, што візіта
тарам складана было дабіцца, каб святары 
выконвалі іх указанні. Юры Снапкоўскі з Мін
ска распавёў аб падляшскай шляхце, якая 
апынулася ў Мінскай губерні ў ХІХ стагоддзі.

Пасля абедзеннага перапынку адбыла
ся дыскусія наконт гармоніі сакральнай 
архітэктуры і прыроды, якую вяла Анна Ра
дзюкевіч з Беластока. У гэтай частцы кан
ферэнцыі выступілі дакладчыкі з Гродна. 
Святлана Сілава падрыхтавала даклад пра 
беларускапольскае пагранічча ў кантэксце 
праваслаўнага духавенства і пэнітэнцыяр
ных устаноў на зломе ХІХ і ХХ стагоддзяў. 
Віталь Карнялюк прачытаў даклад «Таям
ніцы белавежскай гісторыі злому ХІХ і ХХ 
стагоддзяў», а яго супрацоўнікі Марта Ка
леснік і Раман Грыгарчук распавялі пра гі

старычнакультурны рэгіён Бельск — Крын
кі — Свіслач — Бераставіца і яго патэнцыял 
у кантэксце трансгранічнага турызму.

— Я даследаваў бежанства жыхароў 
Белавежскай пушчы і наваколля ў час Пер
шай сусветнай вайны ў глыб Расіі. Многа 
жыхароў з тэрыторыі Белавежскай пушчы 
і яе наваколля падалося ў бежанства, але 
частка насельніцтва па розных прычынах 
засталася на месцы ў час вайны. Бежанцы 
былі раскінуты па вялікай Расіі. Найчасцей 
працавалі ў сельскай гаспадарцы, хаця на
дзелаў зямлі ім не давалі. Многія спачатку 
ўбачылі ў Расіі намнога багацейшае жыццё, 
чым мелі дома, паколькі частка бежанцаў 
пасялялася на ўраджайных землях. Аднак 
паўсюдна бежанцы марылі аб вяртанні да
моў, да сваёй нават дрэннай якасці зямель
кі, каб спачыць на сваіх вясковых могілках. 
Далёка ад дому сталі ўсведамляць, што 
яны іншыя, чым расіяне і калі сталі аргані
завана вяртацца дамоў, усведамлялі сваю 
адметнасць і так будавалася іх беларуская 
свядомасць. Моцна памяняліся погляды 
бежанцаў з наваколля Белавежскай пуш
чы на акружаючы свет. Прывезлі яны з са
бой новыя веды і вопыт па розных галінах, 
становячыся іншымі людзьмі, — заявіў да
кладчык з Гродна Віталь Карнялюк.

Не змог даехаць на канферэнцыю Іван 
Чарота з Мінска, які меў гаварыць, між ін
шым, пра 450годдзе заблудаўскага «Еван
гелля ўчыцельнага». Першы дзень «Пра
логу» закончыўся ўсяночнай багаслужбай 
у гонар святых Кірылы і Мяфодзія ў Пакроў
скай царкве.

24 мая ў царкве Пакровы Божай Маці 
ў БельскуПадляшскім служылася святоч
ная літургія, у час якой спяваў Візантыйскі 
хор імя Майсея Пятровіча з Бялграда. 
У бельскай царкве спяваў ён пад кірункам 
Міколы Попміхайлава ды музыколага 
і спецыяліста па візантыйскай музыцы 
Марціна Абійскага з Беластока, ураджэнца 
Гайнаўкі, які здаўна супрацоўнічае з Музе
ем малой айчыны ў Студзіводах. На агаро
джы Пакроўскай царквы прэзентавалася 
фотавыстава «Рытмы — сакрум і прырода» 
Анны Радзюкевіч пра гармонію сакраль
най архітэктуры і прыроды. У гэты ж дзень 

працягнулася навуковая канферэнцыя 
ў Студзіводах. Мікола Попміхайлаў з Бялг
рада выступіў з дакладам «Спадчына літур
гічнай музыкі на Балканах». Марцін Абійскі 
запрэзентаваў даклад «Візантыйскія бага
службы азматычнага рыту з літургічнай 
і музыкалагічнай перспектывы», а Ёган 
Вольфганг Ніклаўс са «Schola Węgajty» вы
ступіў з дакладам «Служба аб трох пабож
ных младзенцах у Вавілонскай печы» — уво
дзінамі да падзеі, якая на наступны дзень 
адбылася ў Пакроўскай царкве. На другі 
дзень мерапрыемства ў Бельскім доме 
культуры, а пасля ў Гмінным асяродку куль
туры ў Орлі адбыліся канцэрты калектыву 
«Ваколіца» з Зеленаграда (Расія), у якога рэ
пертуары ёсць традыцыйныя песні, танцы 
і інструментальная музыка Смаленшчыны.

25 мая, у суботні дзень, «Пралог» прахо
дзіў у вёсцы Катлы. Адбыліся там свята вё
скі і чарговая прамоцыя кніжкі «Катлы на 
Літоўскім гасцінцы». Асвяцілі там адноўле
ны крыж, вадзілі карагоды і спявалі песні. 
Прайшоў канцэрт у выкананні калектываў 
з Польшчы, Беларусі, Расіі і Сербіі. У суботні 
вечар у Пакроўскай царкве ў Бельску сабра
ныя пабачылі «Службу аб трох пабожных 
младзенцах у Вавілонскай печы», якая 
праходзіла з удзелам калектыву «Schola 
Węgajty», сербскага Візантыйскага хору імя 
Майсея Пятровіча з Бялграда і музыколага 
Марціна Абійскага.

— Студзіводы належаць да Пакроўскага 
прыхода ў БельскуПадляшскім, дзе другое 
парафіяльнае святкаванне адбываецца 
ў гонар святых Кірылы і Мяфодзія. Мы арга
нізуем «Пралог» разам з прыходам Пакро
вы Божай Маці ў Бельску і нам важна, што 
навуковая і мастацкая часткі мерапрыем
ства адбываюцца побач багаслужбаў у пры
хадской царкве і духоўных падзей, — заявіў 
Дарафей Фіёнік.

Трэцім арганізатарам мерапрыемства 
з’яўляецца Аб’яднанне «Schola Węgajty». 
У апошні нядзельны дзень «Пралогу» яго 
ўдзельнікі святкавалі ў Студзіводах, дзе 
прайшоў карагод і адбыліся канцэрт і тан
цы з удзелам калектыву «Магдаліна» з Коб
рына (Беларусь) і іншых выканаўцаў.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Пятыя Дні культуры і славянскай пісь
меннасці пачаліся міжнароднай гістарыч
накультурнай навуковай канферэнцыяй 
«Падляшша, Палессе і Гродзеншчына», 
наладжанай 23 мая ў Музеі малой айчыны 
ў Студзіводах, якая стала адным з галоў
ных момантаў «Пралогу» і закончылася 
на другі дзень. На канферэнцыю прыбылі 
гісторыкі, аматары даўніны і супрацоўнікі 
архіваў з Рэспублікі Беларусь, Беластока, 
Варшавы, Бялграда і Масквы. Удзельнікам 
канферэнцыі цікава было даведацца аб 
гісторыі і культуры Падляшша, Палесся 
і Гродзеншчыны.

— Бельск быў цэнтрам пісьменнасці на 
Падляшшы. Мы ў гэтым годзе прымеркава
лі «Пралог» да 450годдзя заключэння Люб
лінскай уніі і праваслаўнага выдання ў Заб
лудаве «Евангелля ўчыцельнага», першай 
друкаванай кнігі на Падляшшы. Гэта быў 
вызначальны момант у гісторыі і культуры 
ваяводства, нашай і суседніх краін. «Еван
гелле ўчыцельнае», надрукаванае ў 1569 
годзе, адрасаванае было ўсім хрысціянам 
і ў Падляшскім ваяводстве павінна ўрачы
ста святкавацца 450годдзе яго выдання 
ў Заблудаве, — сказаў старшыня Аб’яднан
ня Музей малой айчыны ў Студзіводах Да
рафей Фіёнік.

Перад удзельнікамі канферэнцыі вы
ступілі дакладчыкі. Пшэмыслаў Сянко 
з Беластока гаварыў пра заходнюю мяжу 
Падляшша перад Люблінскай уніяй. Аляк
сандр Доўнар з Мінска расказваў аб Кнізе 
запісаў Метрыкі Вялікага Княства Літоўска
га нумар 13 як крыніцы да гісторыі Падляш
скага ваяводства ў палове ХVІ стагоддзя, 
звяртаючы асаблівую ўвагу на жыхароў 
канкрэтных мясцовасцей і цэрквы.

— На падставе Кнігі запісаў № 13 Метры
кі ВКЛ, якая стваралася на аснове рашэнняў 
наконт уласнасці зямельных участкаў, так
сама судовых пастаноў, можна даведацца 
пра жыццё на памежнай тэрыторыі. Успамі
наюцца там Такары, Драгічын, Мельнік, ці 
Мілейчычы, — заявіў Аляксандр Доўнар.

Марцін Мірановіч з Беластока распавя
даў пра хрысціянскія вартасці ў брацкіх 
школах у ХVІІ і ХVІІІ стагоддзях, а Уршуля 
Паўлючук з Беластока падрыхтавала да
клад на тэму «Дняўнік СвятаТроіцкага 
манастыра ў Вільні як крыніца да знаём
ства з Вільняй ХVІІІ стагоддзя». Асабліва 
цікавым было выступленне Анатоля Гла
дышчука з Брэста, які запрэзентаваў трэці 
том сваёй кніжкі «Берасцейскі замак. Res 

«Пралог» 

— V Дні культуры і славянскай 
пісьменнасці ў БельскуПадляшскім 

n Анатоль Гладышчук з Брэста запрэзентаваў трэці том 
кніжкі «Берасцейскі замак. Res Publica», якую падарыў 

Дарафею Фіёніку
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Сваімі вачыма

Еў ра пар ла мен ц кія 
ско кі 

Зусім іншая 
эпоха

Ніх то, ці 
амаль ніх то, 
не ве дае 
свай го фі

на лу. Жыц цё ча ла ве ка хут кап лын нае 
і ка рот кае, коль кі б ён не пра быў на гэ
тым све це. Кож ны на гэ тым, над звы чай 
ка рот кім ад рэз ку гі сто рыі, шу кае свай го 
сэн су і якас ці, а так са ма па раў ноў вае тое, 
што бы ло ра ней, з ця пе раш нім. Гэ та па 
ма ла дос ці дзе ян ні апя рэдж ва юць дум кі. 
А ка лі пры хо дзіць па ра ста лен ня, а пас ля 
і не паз беж на га ста рэн ня, ча ла век па чы
нае больш уз важ ваць і ана лі за ваць, па
раў ноў ваць і асэн соў ваць. Праў да, ра зум
ныя лю дзі ка жуць, што та кіх лю дзей не 
так і шмат. Як у тым ста рым жар це: „сем
дзе сят ад сот каў зу сім не ўме юць ду маць, 
яш чэ двац цаць пяць ду ма юць, што яны 
ду ма юць, а на сам рэч толь кі пяць пра цэн
таў здоль ныя на ней кае мыс лен не”.

На ша му па ка лен ню, тым, ка му ўжо пяць
дзя сят і за пяць дзя сят, цяж ка пас пець за 
ма ла ды мі. За ўсі мі гэ ты мі су час ны мі ка
му ні ка та ра мі, асаб лі вас ця мі са цы яль ных 
се так і но вы мі пі яртэх на ло гі я мі. Ну, але 
ка лі ву чыц ца но вым тэх ніч ным ці ка він
кам і на він кам ні ко лі не поз на, то мя няць 
прын цы пы са праў ды паз на ва та. А за 
апош нія трыц цаць га доў свет змя ніў ся 
да не паз на валь нас ці не толь кі тэх ніч на. 
Еў ра ат лан тыч ная цы ві лі за цыя пе ра жы ла 
і заз на ла та кія тран с фар ма цыі, што цяж ка 
па ве рыць, як мо жа за та кі зу сім неп ра цяг
лы ад рэ зак ча су змя ніц ца так шмат у мен
таль нас ці, мыс лен ні і па ста вах лю дзей.

Праў да па доб на, што за ход няя дэ ма кра
тыя пе ра жы ла свой роск віт, пік і да лей 
ста ла на бы ваць пе ра важ на аб сур д ны ха
рак тар. Бы ло пры ду ма на шмат штуч ных 
і фаль шы вых тэр мі наў, ідэ а ло гія ста ла пад
мя няць на ву ко выя дас ле да ван ні. Ле выя 
ру хі кан чат ко ва эва лю цы я на ва лі ў све таг
ляд са цы я ліз му (гэ та як раз у тых кра і нах 
і ася род ках, дзе лю дзі і бліз ка не зве да лі 
та ко га „раз ві то га са цы я ліз му”, які пе ра жы
лі лю дзі, пры кла дам у Са вец кім Са ю зе, 
Кам бо джы, Кі таі і ін шых па доб ных дзяр жа
вах). Ад бы ла ся пад ме на амаль усіх па нят
каў. Са мае га лоў нае, што „ле вай” ідэ а ло гіі 
ма ла су іс на ваць з ін шай. „Ле вая” ідэ а ло гія, 
якую кштал ту юць амаль усе ця пе раш нія 
на ву чаль ныя ака дэ міч ныя ася род кі, куль
тур ніц кія цэн т ры, раз бу рае і хо ча зніш

чыць у еў ра ат лан тыч най цы ві лі за цыі ўсе 
пра я вы тра ды цы я на ліз му — рэ лі гій на га, 
на цы я наль на га, ся мей на га, сек су аль на га. 
Пры тым з гэ тай ма гут най плын ню не маг
чы ма ды ску та ваць — на кож на га, хто за пя
рэ чыць ці пас мее вы сту піць су праць та кой 
ідэ а ло гіі, ад ра зу на веш ва ец ца шэ раг „нез
мы валь ных” яр лы коў і ха рак та ры стык, 
якія па сут нас ці не аз на ча юць ні чо га, але 
ма юць вы раз на не га тыў ную афар боў ку. 
Ут ва ры ла ся цэ лая сі стэ ма за ба рон і та бу. 
Уз нік ла та кая ўні вер саль на пры мя няль ная 
рэч як „па літ ка рэк т насць”. І ды ску сія ў гра
мад стве знач на зву зі ла ся. Ця пер не па літ
ка рэк т ным мо гуць наз ваць што заў год на 
і на гэ тым ад ра зу ка нец той ды ску сіі.

У ад каз уз ні ка юць не менш ра ды каль
ныя „пра выя” ру хі, якія ча мусь ці ўсё час цей 
на зы ва юць на цы я на лі стыч ны мі. І тут 
ад бы ва ец ца пад ме на па нят каў, та му што 
„на цы я на ліст” ра ней заў сё ды лі чыў ся сі
но ні мам сло ва „пат ры ёт”. „На цы я на ліст” 
— гэ та той, хто лю біць сваё, але па ва жае 
ін шае. Тыя ж „пра выя” ру хі, якія на бі ра юць 
па пу ляр насць у Еў ро пе за раз, хут чэй трэ ба 
на зы ваць ша ві ні стыч ны мі і ва ро жа наст
ро е ны мі не толь кі да іміг ран таў, але і да 
ка рэн ных ін шых на ро даў, якія на ся ля юць 
тую ці ін шую кра і ну. Но вых сап раў д ных пра
вых, но вых га ве лаўлан д с бер гі саў у Еў ро пе 
больш ня ма. Не вы пад ко ва, амаль усе так 
зва ныя ця пе раш нія „пра выя” за хап ля юц ца 
пу ці ніз мам і сяб ру юць з крам лёў скім рэ жы
мам. Пе ры я дыч на вы ла зяць „ро гі, хва сты 
і ка пы ты” гэ тай суп ра цы, як у ня даў няй гі
сто рыі фак тыч на з кі раў ні цтвам Аў ст рыі.

А там, дзе та кія псеў дап ра выя куль ты
ву юць тра ды цы я на лізм у сва ім ра зу мен ні 
праз кле ры ка лізм ці дыск ры мі на цыю на
цы я наль ных мен шас цей, так са ма ні чо га 
доб ра га не вы хо дзіць.

Бе ла ру сы і не ка то рыя ін шыя пост са вец
кія на ро ды яш чэ за хоў ва юць ней кі тра ды
цы я на лізм. Але, ві даць, толь кі та му, што не 
зве да лі гра ма дзян скай сва бо ды, леп ша га, 
што мо жа быць у дэ ма кра тыі, не прай ш лі 
сва ёй да ро гі. Тэ ма гэ та доў гая і шы ро кая. 
Бе ла ру сам так са ма трэ ба ўсве дам ляць, 
што ні дзе за мя жой, ап ра ча асоб ных адзін
ка вых па лі ты каў, пра ва а ба рон цаў, на ву коў
цаў, жур на лі стаў, у нас ня ма са юз ні каў і не 
бу дзе істот най пад трым кі ў зма ган ні за 
не за леж насць і дэ ма кра тыю.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ну і стар та нуў па лі тыч ны вы бар чы 
цяг нік у Поль ш чы. Стар та нуў з са май вя лі
кай план кі — з май скіх вы ба раў у Еў ра пар
ла мент. На во се ні ма ем чар го выя вы ба
ры ў поль скі пар ла мент, а за тым у на ступ
ным го дзе прэ зі дэн ц кае спаборніцтва. 
Так што пе рад на мі па лі тыч ная лі ха
ман ка, якая для са міх па лі ты каў бу дзе 
пе ры я дам уза е маз ніш чэн ня. Але і нас, 
звы чай ных гра ма дзянвы бар ш чы каў не 
па кі не яна збо ку. То пе рад на мі бу дзе ад
бы вац ца та нец за ва рож ван ня нас абя цан
ня мі, або про ста тра гі ка ме дыя з удзе лам 
бай цоў па лі тыч най гуль ні.

Па ся мей ных спра вах пе ры яд з се ра ды 
па вы бар чую ня дзе лю ўключ на пра вёў 
я ў сва ёй пуш чан скай вёс цы, та му, на 
шчас це, не быў я аб ця жа ра ны ін фар ма
цый най вай ной, якая кі пе ла ў ме ды ях, 
а про ста жыў рэ аль на ў вы бар чай ці шы ні. 
З пер с пек ты вы пуш чы і пры ро ды бру
сель скія вы ба ры зда ва лі ся ма лым эпі зо

дам на фо не важ ных спраў пуш чан скіх 
аба ры ге наў. Ці шы ня і пу стэ ча ў вёс цы, 
на ват каб і ха цеў, не да зва ля ла з ні кім 
і за ік нуц ца пра па лі ты ку. Але, еду чы на 
вё ску, я заў ва жыў, што рэк лам ная, пла
кат ная кам па нія тут мі зэр ная, бо про ста 
па тэн цый ных і рэ аль ных вы бар ш чы каў 
тут пра жы вае жмень ка. Толь кі рас цяж кі 
з пас лом Кшыш та фам Юр ге лем кра са ва
лі ся ў гмін ных ся дзі бах. «Ага, але за ця ты 
і ўпар ты, каб па тра піць у Еў ра пар ла мент», 
— міль га ну ла мне дум ка, гля дзеў шы на 
яго, як спаг ля даў на вы бар ш чы каў з пло та 
ў Ду бі чахЦар коў ных. За тым з па лі ты кай 
у поў ным раз га ры су тык нуў ся я із ноў у ня
дзе лю пас ля поў д ня, ка лі вяр нуў ся ў Бе ла
сток, каб пра га ла са ваць і ча каць вы ні каў 
вы ба раў або, трап ней ска заў шы, куль
тур наідэ а ла гіч на га пле біс цы ту, бо ўся, 
зда ец ца мне, вы бар чая кам па нія ў сфе ры 
ідэй пра хо дзі ла па між вы ба рам хрыс ці ян
скіх, ся мей ных каш тоў нас цей ды ле вай 
куль ту ра ла гіч най і бы та вой рэ ва лю цы яй. 

З ад на го бо ку Пра ва і спра вяд лі васць, 
з дру го га — Еў ра пей ская ка а лі цыя і Вяс на. 
Дзве апош нія гру поў кі знач ную ўва гу ў сва
ёй вы бар чай ак цыі прыс вя ці лі ме на ві та 
ген дэр ным праб ле мам. ПіС сваю ак тыў
насць бу да ваў на са цы яль наэка на міч ных 
рэ фор мах, уве дзе ных ура да мі Бэ а ты 
Шыд ла і Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га. З гэ тай 
су тыч кі, як ста ла вя до мым у па ня дзе лак 
ра ні цай, пе ра мож цам ста ла Пра ва і спра
вяд лі васць, а бы лая прэм’ ермі ністр Бэ а та 
Шыд ла ста ла аб са лют ным пе ра мож цам 
у маш та бе Поль ш чы, на бі ра ю чы звыш 
паў мі льё на га ла соў. Вы нік бы лой прэм’ ер 
ёсць боль шы ад коль кас ці га ла соў, якія 
зда бы лі не ка то рыя гру поў кі ў маш та бе 
кра і ны. Гра ма дзя не сва ёй вы со кай вы
бар чай яў кай (на вы ба ры пай ш ло 45% вы
бар ш чы каў) і ад да дзе ны мі га ла са мі та кім 
чы нам вы ка за лі так са ма да вер па лі ты цы 
ўра да. Да рэ чы, вы со кая вы бар чая яў ка 
бы ла ва ўсіх кра і нах Еў ра са ю за і ў ся рэд
нім пе ра вы сі ла 50 пра цэн таў.

У вы ні ку ра шэн ня вы бар ш чы каў раск
лад га ла соў у Поль ш чы на вы ба рах у Еў ра
пар ла мент ад 26 мая вы гля дае наступным 
чынам: Пра ва і спра вяд лі васць 45,38%, 
Еў ра пей ская ка а лі цыя — 38,47%, Вяс на 
— 6,06%, Кан фе дэ ра цыя — 4,55%, Ку кіз15 
— 3,69%, Ле ві ца Ра зам — 1,24%. Па вод ле 
пе ра лі ку га ла соў ПіС ат ры мае 27 ман да таў, 
КЕ — 22, Вяс на 3 ман да ты. Та кім чы нам ПіС 
ат ры маў пер шую, гі ста рыч ную пе ра мо гу 
ў еў ра пар ла мен ц кіх вы ба рах. Пры на го дзе 
із ноў вель мі ві да воч ным ста ла, што за раз 
боль шасць пе рад вы бар чых апы тан няў 
з’яў ля ец ца толь кі па лі тыч ным за ка зам, 
а не рэ аль ны мі ад ка за мі рэс пан дэн таў. 
Так са ма вы ні кі апы тан няў у сам дзень 
вы ба раў, па да дзе ных пас ля зак рыц ця вы
бар чых участ каў, ад роз ні ва юц ца ад тых 
па да дзе ных ра ні цай Цэн т раль най вы бар
чай ка мі сі яй. Най больш прай г ра най з’яў
ля ец ца тут край не пра вая Кан фе дэ ра цыя, 
якая ве ча рам він ша ва ла ся бе з ува хо дам 
у Еў ра пар ла мент, а над ра ні цай му сі ла 
пры няць да ве да ма свой прой г рыш. Та кія, 
а не ін шыя вы ні кі вы ба раў прад вяш ча юць 
нам са праў ды га ра чую па лі тыч ную во сень. 
Ці ка ва як та таль ная апа зі цыя па ды дзе да 
та ко га ра шэн ня вы бар ш чы каў і ці ў змо зе 
пра іс на ваць Еў ра пей ская ка а лі цыя як адзі
ны ка мі тэт. Зда ец ца, што не, бо цяж ка са бе 
ўя віць, каб Поль ская ся лян ская пар тыя не 
пай ш ла са ма стой на на вы ба ры. Але гэ та 
во сень, а за раз Еў ра пей скі пар ла мент ча ка
юць но выя вык лі кі.

vЯў ген ВА ПА

Па лі тыч ны гло бус пя рэс ціць што раз 
больш зла вес ных за па лен чых аг ме няў. 
Абаз на чым іх чыр ван ню і нак ла дзем на 
гэ тыя га ра чыя пля мы мяс цо выя пра ту бе
ран цыі над вор’я. Яны нак ла дуц ца амаль 
цал кам ад но на ад но! Гэ та мо глуп ства, 
жур на ліс ц кае злоў жы ван не?! Ну, так. Ска
жу на ват больш, гэ та сне га вік у ся рэ дзі не 
га ра ча га ле та. Але будзь це піль ны мі: зі ма, 
па лі тыч ная ці клі ма тыч ная мо жа нас у лю
бы час зас пець! Быц цам бы су свет ная 
па лі ты ка не мае ні я ка га да чы нен ня да гла
баль на га клі ма ту, але ж мае. Факт, ка лі пла
не та Зям ля мае лі ха ман ку, лі ха ман ку мае 
па лі тыч ны лад све ту. У абод вух вы пад ках 
гэ та з’яў ля ец ца сім п то мам хва ро бы, пад
ры ван ня цэ лас на га ба лан су гэ тых сі стэм. 
А ме на ві та, гэ та з’яў ля ец ца вы ні кам дэ рэ гу
ля ван ня ўнут ра ных ме ха ніз маў са ма аб наў
лен ня. У вы пад ку На ту ры ста гэ та край не 
пар жа ве лы «цы ві лі за цый ны мі» вы кі да мі 
CO2 так зва ны на ту раль ны крем ні е вавуг ля
род ны цыкл. Гэ та больш менш паг лы нан не 
Зям лёй ліш ку пар ні ко ва га вуг ля кіс ла га 
га зу з ат мас фе ры і з асту джэн нем пла не ты 
праз па сту по вае выз ва лен не яго ў ат мас
фе ру, што зноў вык лі кае яе праг рэў. Ін тэн
сіў нае спаль ван не ву га лю і ін шых ка рыс
ных вы кап няў цал кам раз рэ гу ля ва ла гэ ты 
ме ха нізм. У сваю чар гу, рэ гу ля та рам су час
ных са цы яль ных сі стэм, упі са ных у ДНК 
па лі тыч най сі стэ мы кож най кра і ны з’яў ля
ец ца Кан сты ту цыя. Але ж, Кан сты ту цыя ня
роў ная Кан сты ту цыі. Ка лі яна зас на ва ная 
на дэ ма кра тыч ных стан дар тах, ад нос на 
аба ра няе пра вы кож на га гра ма дзя ні на, 
і ў вы ні ку ўсіх гра ма дзян. Ка лі фі ла соф скія 
або ідэ а ла гіч ныя нор мы, дык сі лай свай го 
няс п раў на га ўзвы шае не ка то рыя гру пы 
ў па раў нан ні з ін шы мі. Гэ та, у сваю чар гу, 
пры во дзіць да дэ рэ гу ля цыі гра мад ска га 
па рад ку. Кан сты ту цыя Еў ра пей ска га Са ю
за ас на ва ная на дэ ма кра тыч ных ас но вах 
і ўні вер саль ныя гра ма дзян скія пра вы зда
юц ца быць узо рам для ўсіх аса цы і ра ва ных 
у ёй кра ін. Тым не менш праз мер нае вы
дзя лен не са цы яль ных фо бій і стра хаў, звя
за ных так са ма з рас ст ро ем клі ма ту Зям лі 
і па пу ліс ц ка вы ка ры стоў ва е мы мі роз ны мі 
па лі тыч ны мі сі ла мі ў мно гіх кра і нах, дэ рэ гу
люе яго сі стэ му. Вы ба ры ў Еў ра пар ла мент 
па каз ва юць, на коль кі.

Па да бен ства гла баль на га трыз нен ня 
па лі тыч на га і клі ма тыч на га па цяп лен ня 
з’яў ля ец ца дзіў ным, і ў абод вух вы пад ках 
ад ноль ка ва тры вож ным. У цэ лым, ад нак, 
«тры во га» больш да ты чыць іс на ван ня 
ча ла ве ча га ро ду, чым Пры ро да. Пры ро да 

мо жа абыс ці ся 
без ча ла ве ка, 
як гэ та зра бі ла 
без ды на заў
раў і ва вель
скіх цмо каў. 
А ча ла век без 
Пры ро ды? Не 
му сіць, ад нак, дай с ці да па лі тыч на га кі пен
ня і ў той жа час зніш чэн ня ча ла ве цтва. 
Не му сіць, але што з та го, што, ка лі па тэн
цый на мо жа. Ча ла ве чы ар се нал срод каў 
зніш чэн ня пра цяг вае па вя ліч вац ца. Ці 
мі лі тар ны, ці ў выг ля дзе СО2. І ад каз вае за 
гэ та вы ключ на ча ла век. Раз бу рэн не Пры
ро ды, са мо га зям но га ша ра, гэ та неш та 
зу сім ін шае. Яе мо жа раз бу рыць вы пад
ко вы ка так лізм, на пры клад, вы пад ко вы 
астэ ро ід. Для ча ла ве ка та кім астэ ро і дам 
бу дзе сам ча ла век. І ён ра заб’е ся бе, ве ра
год на, вы пад ко ва, та му што гэ та бы ло б 
аб сур д на мер ка ваць, што ён ка ліне будзь 
зро біць гэ та свя до ма і наў мыс на. Вы пад ко
васць зноў упа даб няе да ся бе бу ду чы ню 
ча ла ве ча га ро ду і са мой Зям лі. Толь кі тое, 
што па да бен ства не ўяў ля ец ца сва я цтвам. 
Ча ла век па доб ны да ча ла ве ка па ві да вым 
сва я цтве, але не да гры ба, хоць абод ва 
ві ды бя руць свой род ад су поль най га лі ны 
фі ла ге не тыч на га дрэ ва жыц ця і склад ва
юц ца з ад ноль ка вых эле мен таў: вуг ля ро ду, 
ва да ро ду, кіс ла ро ду, азо ту, се ры і фос фа ру. 
Яны на ват ма юць па доб нае ДНК. Ну, але 
з гры бом не нап’ еш ся га рэл кі, не па раз
маў ля еш за бя сед ным ста лом ... Ужо іс нуе 
боль шае па да бен ства па між су свет ным 
па лі тыч ным клі ма там і гла баль ным па цяп
лен нем. Хоць і гэ та спрэч нае. Ад нак, не 
мо жа быць цал кам вык лю ча на, што гэ тыя 
дзве не за леж ныя па зі цыі не звяз вае пры
нам сі ад но агуль нае звя но — су вязь, ці ўжо 
заш мор г ну тае ў пры чын навы ні ко вай Кан
сты ту цыі Пры ро ды, част кай якой з’яў ля ец
ца Ча ла век, а ня даў на, ка лі ча ла ве чы род 
па гар джаў яе фун да мен таль ным за пі сам, 
ад да ю чы ся не на ед на му ма ло ху бяз дум най 
цы ві лі за цыі. Цы ві лі за цыя са ма па са бе 
няд рэн ная рэч — мно гае за ле жыць ад та го, 
як яна ма ні пу лю ец ца. І на коль кі ра зум на 
вы ка ры стоў ваць яе ў якас ці ін ст ру мен та 
пра грэ су. Ад нак, ка лі пра грэ сам з’яў ля ец
ца фей с бу ка вы гейт, жор ст кія ві дэ а гуль ні, 
ін тэр нэт ны тро лінг, элек т рон ная тур ма 
ву ліч ных ка мер, дык за мест пад с ве ча най 
лям пай LED элек т рон най кні гі лепш мне 
чы таць пры га зоў цы кні гі над ру ка ва ныя на 
па пе ры.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Як доў га?
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Ад ным з най больш важ ных эле-
мен таў эт ніч най куль ту ры бе ла-
ру саў з’яў ля ец ца тра ды цый ная 
воп рат ка, якой да лі кат ная 

эстэ ты ка ад люст роў вае ры сы мен та-
лі тэ ту лю дзей — сціп ласць, даб ры ню, 
зыч лі васць, пра ца ві тасць, па э тыч нае 
ўспры ман не све ту, суб тыль нае ра зу-
мен не пры га жос ці. На род ны строй быў 
сво е а саб лі вым паш пар там ча ла ве ка 
— ме на ві та гэ ты і сён ня да каз вае, як са-
ма стой най і ад мет най бы ла бе ла ру ская 
куль ту ра на фо не су сед ніх кра ін. 

„Бе ла ру ская на род ная воп рат ка” — пад 
та кім за га лоў кам 23 траў ня ад к ры ла ся 
вы стаў ка ў Му зеі сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы. Эк с па на ты па хо дзяць з ка
лек цыі Бе ла ру ска га дзяр жаў на га му зея 
на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту. Вы стаў
ка з’яў ля ец ца ад ным з мно гіх ме ра пры
ем стваў, якія ад бы ва юц ца ў вы ні ку 
шмат га до ва га суп ра цоў ні ча юць абод вух 
му зе яў.

Му зей на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту ва
ло дае шмат лі кі мі ка лек цы я мі. Асоб нае 
мес ца зай мае збор эле мен таў на род на га 
адзен ня, які фар мі ра ваў ся ця гам 1977
2018 га доў і дэ ман ст руе на род ныя строі 
ўсіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі.

— Бе ла ру скі на род ны строй склаў ся на 
бе ла ру скіх зем лях ця гам ста год дзяў і ад
роз ні вае бе ла ру саў ад су сед ніх на ро даў, 
— ад зна чыў у час вы стаў кі на ву ко вы 
су пра цоў нік Бе ла ру ска га дзяр жаў на га 
му зея на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту 
Аляк сей Ан д ру паў. — Наз ва ка лек цыі 
ка жа са ма за са бе, не цяж ка ўя віць, што 
ў яе ўва хо дзіць. Гэ та раз на стай ная бя
ліз на, дзі ця чае, жа но чае і муж чын скае 
адзен не, якое ў сваю чар гу па дзя ля ец ца 
на ся лян скія і га рад скія строі. У боль шас
ці сва ёй ка лек цыя скла да ец ца з та кіх 
вы ра баў як ка шу лі, су кен кі, спад ні цы, 
на га ві цы, па я сы, воп рат ка, цар коў нае аб
ла чэн не. Ка лек цыя „Адзен не” дае ўяў лен
не аб раз на стай нас ці і пры га жос ці бе ла
ру ска га на род на га строю, май стэр стве 
і тон кім гус це бе ла ру скіх май ст рых, якія 
ства ра лі сап раў д ныя тво ры ма ста цтва.

У му зеі сель скай гас па дар кі ў Це ха ноў
цы мож на бы ло аг ля даць воп рат ку 
дру гой па ло вы ХІХ ста год дзя, саб ра ную 
з усіх рэ гі ё наў Бе ла ру сі, а так са ма роз
ныя эле мен ты адзен ня, якія даз ва ля юць 
па ка заць раз на стай насць на род най воп
рат кі бе ла ру саў. Пры сут ныя маг лі па гля
дзець, чым ад роз ні ва ла ся воп рат ка ў за
леж нас ці ад рэ гі ё наў, уп лы ву га рад ско га 
ася род дзя а так са ма су сед ніх на ро даў.

— У нас прад стаў ле ны строі з усіх рэ гі ё
наў Бе ла ру сі. Агу лам 17 жа но чых стро яў 
і 10 муж чын скіх, а так са ма не ка то рыя 
эле мен ты і пе ра ход ныя ва ры ян ты, 
— ска заў Аляк сей Ан д ру паў. — Агу лам 
дас лед чы ка мі вы лу ча ец ца больш за 30 
рэ гі я наль ных стро яў, якія ад роз ні ва юц
ца па між са бой не толь кі ха рак та рам ар
на мен та цыі, але і на бо рам ко ле раў спад
ні цы, на яў нас цю ці ад сут нас цю гар сэ ту.

Ка лек цыя адзен ня ў збо рах Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га му зея на род най ар хі тэк ту
ры і по бы ту на ліч вае ка ля 1600 адзі нак 
і няс пын на па паў ня ец ца.

— Вы яз джа ем на эк с пе ды цыі, слу ха ем 
лю дзей як бы ло ра ней, а так са ма з лі та ра
ту ры да вед ва ем ся пра ўсе дэ та лі воп рат
кі, — ска заў ды рэк тар Дзяр жаў на га му зея 
на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту Эду ард 
Баг да но віч. — У на шым му зеі пра цуе 
107 ча ла век і кож ны з іх гэ та і на ву ко вы 
су пра цоў нік, і ар тыст. Кож ны мо жа пра
вес ці ці ка вую эк скур сію, стан чыць ці за
спя ваць. Ка лі мы бя рэм да нас на пра цу 
ў му зей, я як ды рэк тар стаў лю пер шае пы
тан не: Вы бе ла ру скую куль ту ру лю бі це?

На пэў на лю бяць яе ў Це ха ноў цы. Му зей 
сель скай гас па дар кі з 2013 го да су пра
цоў ні чае з Бе ла ру скім дзяр жаў ным му зе
ем на род най ар хі тэк ту ры і по бы ту. Гэ та 

даз ва ляе, між ін шым, на ўза ем нае прад
стаў лен не ка лек цыі ў рам ках вы стаў 
у Поль ш чы і Бе ла ру сі.

— Ста ра ем ся пры нам сі два ра зы ў год 
аб мя няц ца на шым дос ве дам, — ад зна чы
ла ды рэк тар Му зея сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы Да ро та Ла пяк. — Гэ та роз
ныя фор мы суп ра цы, між ін шым вось 
та кія вы стаў кі. Спа дзя ю ся, што з та кім 

са мым за ці каў лен нем суст ра ка юц ца 
на шы вы стаў кі ў Бе ла ру сі. Мы ўжо прэ
зен та ва лі на шу але аг ра фію, а так са ма 
дву хас ноў ную тка ні ну. На ша суп ра ца 
гэ та так са ма аб мен во пы там. На шы 
суп ра цоў ні кі пры ма юць удзел у кан фе
рэн цы ях, якія ла дзіць Дзяр жаў ны му зей. 
І ўжо тра ды цы яй ста ла, што суп ра цоў ні кі 
му зея з Бе ла ру сі пры яз джа юць да нас 
на Пад ляш скае свя та хле ба.

На род ны строй 
— да ку мент то ес нас ці

Суп ра цоў ні цтву пад ляш скіх куль тур ных 
уста ноў з бе ла ру скім бо кам спры яе Мар
шал коў ская ўпра ва.

— Лю дзі паз на юць ін шую куль ту ру і ўжо 
ду ма юць інакш — больш шы рэй, ад к ры
та, з’яў ля юц ца но выя ідэі. Гэ та су пра цоў
ні цтва важ нае ў га лі не эка но мі кі, куль ту
ры ды ін шых сфе рах, — ска заў у час вы
стаў кі ды рэк тар дэ пар та мен та куль ту ры 
і на цы я наль най спад чы ны Мар шал коў
скай уп ра вы ў Бе ла сто ку Ана толь Вап. 
— Су пра цоў ні цтва з бе ла ру скім бо кам 
гэ та адзін з са мых важ ных нап рам каў 
дзей нас ці дэ пар та мен та куль ту ры і на цы
я наль най спад чы ны. За раз ёсць эфек ты 
— усе на шы ўста но вы суп ра цоў ні ча юць 
з Бе ла рус сю.

Дзяр жаў ны му зей на род най ар хі тэк ту ры 
і по бы ту гэ та не толь кі 107 пра цаў ні коў, 
але і 151 гек тар зям лі! Гэ та адзіны та ко
га ты пу му зей у Бе ла ру сі. Тут за хоў ва
юц ца пом ні кі тра ды цый на га на род на га 
дой лід ства пад ад кры тым не бам у на ту
раль ным пры род ным ася род дзі. Ха ця 
му зей не мае та кіх гро шай, каб вы ка ры
стаць усю тэ ры то рыю, ды рэк цыя заў ва
жае па вы шэн не ці ка вас ці бе ла ру саў да 
на род най спад чы ны.

— Апош нія га ды, на здзіў лен не, заў ва
жаю, што ці ка васць да на ша га му зея, да 
тра ды цыі прач ну ла ся ў мо ла дзі, — пад
к рэс ліў Эду ард Баг да но віч. — На на шы 
свя ты, на роз ныя ме ра пры ем ствы: Мас
ле ні цу, Дзя ды, Юр’ еў дзень пры хо дзіць 
мо ладзь. У му зей на та кія ме ра пры ем
ствы кож ны, хто ап ра нуў ся ў на род ны 
кас цюм, ува хо дзіць бяс п лат на. Да нас 
та ды пры хо дзяць ты ся чы ма ла дых лю
дзей у на род най воп рат цы! Ка лі яш чэ 
пяць га доў та му му зей на вед ва ла 50 
ты сяч ча ла век за год, за раз гэ та больш 
за дзвесце ты сяч. Больш чым па ло ва 
гэ та мо ладзь! Вось, што ці ка вае! Гэ та 
це шыць, што ў ма ла дых лю дзей прач нуў
ся ін та рэс да на шай спад чы ны. Яны не 
толь кі пры хо дзяць, але ве да юць тра ды
цыі, пес ні, аб ра ды...і гэ та ра дуе.

Вы стаў ка „Бе ла ру ская на род ная воп рат
ка” у Це ха ноў цы так са ма ад к ры ва ла ся 
пры поў най за ле лю дзей. Ад к рыц цё суп
ра ва джаў кан цэрт сяс цёр Да рыі і Ка лі сы 
Пят роў скіх з Бе ла сто ка. Дзяў чын кі, сты
пен ды ят кі мар шал ка Пад ляш ска га ва я
вод ства, пра спя ва лі не каль кі на род ных 
бе ла ру скіх пе сень, пры якіх да па ма га ла 
ім ма ці — Ан на Пят роў ская, і не каль кі су
час ных, якія зас пя ва лі са ма стой на.

Вы стаў ку мож на гля дзець да 6 жніў ня ў га
лоў най ся дзі бе Му зея сель скай гас па дар кі 
ў Це ха ноў цы па ву лі цы Па ла ца вай, 5.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

n Дырэктар Музея сельскай гаспадаркі ў Цеханоўцы Дарота Лапяк і дырэктар Беларускага дзяржаўнага музея народнай 
архітэктуры і побыту Эдуард Багдановіч.

n Навуковы супрацоўнік Беларускага дзяржаўнага музея народнай архітэктуры і побыту Андрупаў Аляксей (злева).
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На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні — 2019 г.
Сё ле та рэ а бі лі та цыю ў Гай наў скім шпі-

та лі па чаў я 15 кра са ві ка. У па ла це пры ё-
му рэ гіст ра цыя прай ш ла хут ка і спраў на. 
За рэ гіст ра ва лі ад но ў кам п’ ю та ры на кі-
ра ван не, за тым ка за лі па ста віць под піс 
і па дац ца на рэ а бі лі та цый нае ад дзя лен-
не, якое змяш ча ец ца на дру гім па вер се. 
Ліф там па ды маў ся ў кам па ніі дач кі Алі-
ны і ўну ка Кшы ся. Пры ві та ла нас зна ё-
мая мед сяст ра Ва ля. Сар дэч нае бы ло 
пры ві тан не, сяб роў скае. Па мяс ці лі ў адзі-
нац ца тай па ла це. Ма і мі кам па ньё на мі 
ака за лі ся тры му жы кі — двух гай наў скіх 
і бяль ш ча нін. У час зна ём ства вы я ві ла-
ся, што па вод ле ўзро сту я са мы ста рэй-
шы. Ма лод шым за мя не на тры га ды быў 
Ула дэк з Бель ска, за тым на пяць га доў 
Ры шард з Гай наў кі, а са мым ма лод шым 
ака заў ся Мі рэк. Іх трое і я адзін. Быц цам 
з поль ска га тэ ле се ры я ла «Тры па ля ка, 
гру зін і са ба ка». Са мым га вар кім ака заў-
ся бяль ш ча нін Ула дэк. Яму сем дзе сят 
пяць га доў. Ча ром ху доб ра ве дае. Пра ца-
ваў там пры па бу до ве паг ран пе ра хо да 
ў По лаў цах. Вя сё лым кам па ньё нам ака-
заў ся Ула дэк. Зран ку да ве ча ра спя ваў. 
Дзе б не па даў ся, чу ваць бы ло яго пес ні: 
поль скія, ра сей скія, ук ра ін скія ды бе ла-
ру скія. А ве дае іх шмат. Быц цам бы му-
зыч ная эн цык ла пе дыя.

— Ад куль у ця бе му зыч нае за хап лен-
не? — пы таю пры я це ля.

У ад каз па чуў яго ную гі сто рыю.
— У 2010 го дзе па цяр пеў я ад апапле-

ка січ на га ўда ру. Хва ро ба па кі ну ла цяж-
кія пас ля доў нас ці. За ня ло мо ву. Зу сім не 
га ва рыў. Ад ной чы па чуў па ра дыё зна ё-
мую пес ню. Па спра ба ваў за цяг нуць ме-
ло дыю. Гу ба мі ва ру шыў у рытм му зы кі. 
Спа да ба ла ся. З та го ча су па чаў слу хаць 
му зы ку і пес ні. Пас ля не каль кіх ме ся цаў 
па чаў вы маў ляць па а соб ныя сло вы, за-
тым ска зы. Па шан ца ва ла. Вяр ну ла ся мо-
ва. Па чуў пра гу жыц ця.

І ка лі ча ла ве ку зда ва ла ся, што над 
яго акен цам зас вя ці ла со ней ка, быц цам 
гром з яс на га не ба зва лі ла ся бя да. У су-
бо ту, 5 траў ня, Ула дэк па даў ся пас ля 
прак ты ка ван няў да ха ты на про пуск.

— Два нац цаць вул лёў маю, — ка заў ад’-
яз джа ю чы, — трэ ба пчо лак даг ле дзець.

Ня дзель ку пра вёў у Бель ску з ся мей ні-
ка мі. На ад вя чор ку вяр нуў ся ў ба дзё рым 
наст роі, як заў ж ды з пес няй на вус нах. 
Ка лі па даў ся ран кам у ту а лет па мыц ца, 
па тэ ле фа на ва ла жон ка. Праз плач жон-
кі па чуў ад но два ска зы: «Пры яз джай... 
Сын не жы ве». Гэ тае го ра кам па ньё на 
па па ла це аша ра шы ла нас усіх. У па ла це 
быц цам ма роз ным скраз ня ком па ве я ла. 
За па на ва ла ма гіль ная ці шы ня. Уладэк 
па кі нуў не за вер ша наю рэ а бі лі та цыю на 
ты дзень ра ней. Раз віт ва ю чы ся з на мі 
з су мам змог ад но пра мо віць та кія сло-
вы: «Ня ма ні чо га гор ша га на све це, як 
баць ку па ха ваць да рос ла га сы на». А яго-
на му сы ну бы ло толь кі 44 га ды. Па кі нуў 
жон ку з тры ма дзет ка мі.

(пра цяг бу дзе)
Ула дзі мір СІ ДА РУК

Я за Еў ро пу
26 траў ня ў кра і не пра хо дзі лі вы ба ры 

ў Еў ра са юз ны пар ла мент. Я быў пра пі са-
ны на спі сак вы бар ш чы каў тры нац ца та га 
зак ры та га ўчаст ка Гай наў ска га шпі та ля. 
Як мне за я ві ла ад на з чле наў вы бар чай 
ка мі сіі, на спі ску пра пі са ных бы ло сто 
трыц цаць сем вы бар ш чы каў з пра вам 
го ла су. Мая су бя сед ні ца ска за ла так са-
ма, што ў зак ры тых участ ках не аб на род-
ва ец ца лік пры сут ных у пра меж ках ча су. 
Гэ тыя вы ба ры адз на чу «асаб лі вы мі» ў да-
маш няй хро ні цы, па коль кі «трэф ны мі» 
бы лі ліч бы — тры нац ца ты ўча стак і мой 
ну мар 100 на вы бар чым спі ску. Няў жо 
я ў Еў ра са ю зе да ча ка ю ся со тых угод каў? 
Усё ж я пра га ла са ваў за Су поль ную Еў ро-
пу! Да рэ чы, пры сут насць на на шым участ-
ку бы ла не вя лі кая. Гэ та прык мя ча ла ся 
па ўкі ну тых вы бар чых бю ле тэ нях. Па 
ацэн цы ма ёй су бя сед ні цы да 18 га дзі ны 
пра га ла са ва ла не больш за пяць дзя сят 
вы бар ш чы каў. (ус)

— Хто спя вае ў Ва шым хо ры: ад ны сту дэн ты Ва ша га ву чы ліш ча ці мо
жа так са ма ама та ры спе ву звон ку?

— У на шым хо ры за раз спя ва юць сту дэн ты з роз ных ад дзя лен няў. Яны 
пры хо дзяць да нас, на пры клад, з ін ст ру мен таль ных ад дзя лен няў. Ха ра вы 
спеў ака заў ся ці ка вым мно гім і яны са мі пры хо дзяць і про сяц ца ў хор. Звон
ку мо гуць у нас зай мац ца ах вот ныя, але пат рэб ная там ак рэс ле ная ква лі фі
ка цыя, ад па вед ная аду ка цыя і та ды — ча му б не...

— Аса бі стае пы тан не да Вас: як даўно кі ру е це гэ там хо рам?

— Год.

— Які рэ пер ту ар у Ва ша га хо ру: сак раль ная му зы ка ці мо жа і ін шыя 
жан ры?..

— У апош ні час мы ра бі лі ўклон у бок сак раль най му зы кі, та му што мы 
рых та ва лі ся да гро дзен ска га фе сты ва лю „Ка лож скі бла га вест” і да фе
сты ва лю ў Поль ш чы. Але на ша мо ладзь так са ма вель мі лю біць спя ваць 
су час ную му зы ку, аме ры кан скіх кам па зі та раў, роз ную заг ра ніч ную му зы ку, 
так са ма на шых су час ных бе ла ру скіх кам па зі та раў, пры сут ная ў нас і кла сі
ка. У прын цы пе ў нас рэ пер ту ар раз на стай ны, але сё ле та мы зра бі лі ўклон 
у бок ду хоў най му зы кі ў су вя зі з фе сты ва ля мі.

— А дзе Вы кан цэр ту е це: бы ва лі ў Поль ш чы — ад Вас жа це раз Буг, як 
га во рыц ца, шап кай кі нуць?..

— Сё ле та мы бы лі ў Грод не, за раз мы ў Поль ш чы. Мно га кан цэр ту ем у ся
бе, у го ра дзе Брэс це. А ў пер с пек ты ве мы збі ра ем ся ўдзель ні чаць шы рэй, 
нам гэ та ці ка ва.

— Як Вам па да ба ец ца фе сты валь у Бе ла сто ку?

— Нам вель мі па да ба ец ца фе сты валь у Бе ла сто ку; мы за хоп ле ны ім. Тут 
лю дзі пры ня лі нас вель мі ду шэў на, як род ных. І мы вель мі ўдзяч ны за та

Сту дэн ц кі хор 
з ка ле джа 
імя Ры го ра Шыр мы

Раз мо ва з Та ма рай ПАР ФЁ НА ВАЙ, ды ры жо рам Мо ла дзе ва га 
хо ру Дзяр жаў на га му зыч на га ка ле джа імя Ры го ра Шыр мы 
з Бе рас ця, які ўдзель ні чаў у сё лет нім Фе сты ва лі пя ю чай ду-
шы ў Бе ла сто ку.

кую гас цін насць. І з вя лі кім за да валь нен нем яш
чэ сю ды пры е дзем, ка лі нас зап ро сі це ў гос ці.

— Дзя кую. Уся го Вам доб ра га.

vПы тан ні і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ба рыс Каз лоў скі з Но ва га Ляў ко ва 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
за кон чыў ра біць ма кет Каў чэ га За па ве ту. 
Для яго вы ка нан ня вы ка ры стаў ака цы е
вае дрэ ва ды па ма ля ваў. Каў чэг вы гля дае 
быц цам увесь з зо ла та. Ра біў яго на пра ця
гу ўсёй мі ну лай зі мы.

Ча го мо жам да ве дац ца пра спрад веч ны 
за гад ка вы Каў чэг, між ін шым, з ін тэр нэ ту? 
Пры го жую скры ню за мы ка ла за ла тое ве
ка. У скры ні бы ла па лач ка Аа ро на (якая 
зац ві та ла), збан з ман най і дзве ка мен ныя 
скры жа лі з гра ві ра ва ным тэк стам Дзе сяц
цю за па ве дзей. Каў чэг За па ве ту згад ва ец
ца ў Біб ліі.

Спа дар Ба рыс і яго ная жон ка Люд мі ла 
зай ма юц ца аг ра ту рыз мам, вя дуць гас па
дар ку „Бо раздруй”. На іх вя ско вым вя лі кім 
па на двор ку пасу сед ску з ле сам зна хо дзяц
ца шмат лі кія ат рак цы ё ны, між ін шым, вя лі
кі цаг ля ны і нак ры ты мед най бля хай ма кет 
ко ліш ня га цар ска га па ла ца ў Бе ла ве жы, 
ма кет Ян тар на га па коя, роз ныя сель ска гас
па дар чыя ма шы ны і пры ла ды му зей най 
вар тас ці, му зей ны драў ля ны дом аран жа ва
га ко ле ру (асаб лі ва мо ладзь і дзе ці лю бяць 
спаць у ім у лет нюю па ру го да).

Каў чэг Ба ры са Каз лоў ска га

Пра свой но вы на бы так — ма кет Каў
чэ га За па в е ту — ай чын ным і за меж ным 
ту ры стам най лепш рас па вя дзе яго пра
ек тант і вы ка наў ца ды та ле на ві ты ра
сказ чык Ба рыс Каз лоў скі.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

PS. Спа дар Ба рыс неш та за па ліў 
у скры ні і дым спа віў усё па мяш кан не. 
Ма быць, так трэ ба. А зды мак шэ ры. 
Па ехаў я ў „Бо ра-здруй” на дру гі дзень, 
у ня дзе лю, 19 мая, а спа дар ства Каз-
лоў скія па да лі ся ў Бе ла ве жу. Вось та бе 
і на.

„Ні ва” 
і чы та чы

ку піць 23 мая г.г. (пас ля ме сяч на га пе ра
ры ву).

У маі я ез дзіў па „Ні ву” у рэ дак цыю 
ў Бе ла сток. Двой чы. Чы та чы з Но ва га 
Ляў ко ва, Но він і Плян ты ды ін шых вё сак 
На раў чан скай гмі ны бе ла ру скі ча со піс ат
ры ма лі ад мя не. Між ін шым, шас нац цаць 
эк зем п ля раў но ва ляў коў цы, ча ты ры жы ха
ры Но він ды па ад ным Плян ты і Ста ро га 
Ляў ко ва.

Най больш за ці ка ві лі іх ар ты ку лы і до
пі сы з Но ва га Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, 
На раў кі і Гай наў кі. Хто па ста ян на чы тае 

„Ні ву”, той най лепш ве дае якія. Пры га даю 
толь кі на дру ка ва ны ў тым ча се ар ты кул 
Мі ры Лук шы пад за га лоў кам „Га ле не зга
рэ ла ўсё, што на жы ла” пра цяж кі лёс жы
хар кі Ста ро га Ляў ко ва ды на пат каў шае яе 
го ра („Ні ва” № 18 ад 5 мая г.г.). (яц)

У маі гэ та га го да раз воз чы кі га зет і ча
со пі саў прад пры ем ства „Рух” у Бе ла сто ку 
рап там пе ра ста лі па стаў ляць бе ла ру скі 
што тыд нё вік „Ні ва” ў кі ё скі і кра мы ў Гай
наў цы і На раў цы. Я шу каў род ны ча со піс 
і ні дзе не бы ло. Па чаў тэ ле фа на ваць вы
даў цу і пас ля ўмя шан ня рэ дак цыі ста лі 
пры во зіць, між іным, у кра мы ГС і „Ар ге
лян” у На раў цы. „Ні ву” мож на бы ло ўжо 
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Юр ка Буй нюк: — Сё ле та Вы вы пус ці лі 
свой дру гі аль бом. Коль кі ў ім пе сень 
і на якой мо ве яны?

«Вяс на»: — 21 са ка ві ка 2019 го да му зыч
нае вы да ве цтва «Po pa raz zi» вы да ла дру
гі аль бом на ша га гур та «WIE RA, NA DIEŻ
DA, LU BOW» з сям нац цац цю пес ня мі на 
бе ла ру скай, ук ра ін скай і ру скай мо вах.

— Хто аў тар но вых пе сень?

— На на шым аль бо ме ап ра ча вя до мых 
на род ных пе сень ёсць ча ты ры аў тар скія 
пес ні, да якіх му зы ку на пі саў Та маш Тра
хім чук, а сло вы Вік тар Швед і Мі ра Лук
ша. Гэ та пес ні «На ша ма ма», «Наш та та», 
«Не за бу дзем хат кі» і «Глы бо кая студ ня».

— У рэ пер ту а ры ма е це на род ныя і аў
тар скія пес ні. Якія пес ні най больш лю
біць пуб лі ка?

– Ка лі ідзе пра но вы аль бом дык кож
ны слу хач зной дзе на ім свае лю бі мыя 
тво ры. На кан цэр тах і ды ска тэ ках лю дзі 
най больш лю бяць ды на міч ныя пес ні 
ты пу «Па лю бі ла я яго», «Смэ рэ ко», «Чор
ны оч ка», «Чом ты не прый шоў». Пес ня 
«Іхав ко зак» на на шым ка на ле Yo u tu be 
прас лу хоў ва ла ся 123 ты ся чы ра зоў. 
Кож ны твор, які вы кон ва ем, мае для нас 
вя лі кае зна чэн не і зна хо дзіць сва іх фа на
таў. Мы іг ра ем для пуб лі кі ўсіх уз ро стаў 
— ад ма лы шоў да па жы лых лю дзей.

— Пер шы аль бом Вы вы пус ці лі ў вар
шаў скай фір ме «Folk». Ча му ме на ві та 
дру гі аль бом вы вы пус ці лі ў бе ла стоц
кім вы да ве цтве «Po pa raz zi»?

— Ка лі ідзе пра бе ла ру скую, ук ра ін скую 
і ру скую му зы ку дык яна са мая па пу
ляр ная на Пад ляш шы, па коль кі тут 
пра жы ва юць на цы я наль ныя мен шас ці. 
Му зыч нае вы да ве цтва «Po pa raz zi» мае 
сваю ся дзі бу ў Бе ла сто ку і апош нім ча
сам пад т рым лі вае гур ты, якія іг ра юць 
ус ход нес ла вян скую му зы ку. Та му мы па
ста на ві лі, каб «Po pa raz zi» вы пус ці лі наш 
дру гі аль бом.

— Ці бу дзе маг чы масць па ба чыць вас 
на ім п рэ зах ар га ні за ва ных БГКТ, на
пры клад, на Фе сты ва лі «Бе ла ру ская 
пес ня»?

— Не вык лю ча ем гэ та га, але пра гэ та да
ве да е це ся ад нас пад ка нец 2019 го да.

— Чым Ваш дру гі аль бом роз ніц ца ад 
па пя рэд ня га і ад куль ру ска моў ная наз
ва «Ве ра, На деж да, Лю бовь»?

— Наз ву аль бо му пры ду ма ла на ша ва
ка ліст ка Ба ся. Тво ры на гэ тым аль бо ме 
ма юць па зі тыў нае ўздзе ян не. У сён няш
ніх, вель мі ін тэн сіў ных ча сах, дзе ўсё 
ідзе ў ка мер цый ным на прам ку, най важ
ней шым аста ец ца толь кі ве ра, на дзея 
і лю боў.

— За раз най леп шай фор май пра мо цыі 
для кож на га гур та з’яў ля юц ца ві дэ ак лі
пы да пе сень, якія гур ты змяш ча юць 
на Yo u Tu be. Ці і Вы за пі ша це ха ця б 
адзін ві дэ ак ліп да на вей шай пес ні?

— Маг чы ма, што паў ста не ві дэ ак ліп. За
раз фей с бук дае вя лі кую маг чы масць 
пра мо цыі на шай му зы кі ў Поль ш чы і ва 
ўсім све це. Ат рым лі ва ем ін фар ма цыю, 
што на шы пес ні па да ба юц ца лю дзям, 
якія не ве да юць на ват бе ла ру скай, ру
скай ці ўкра ін скай му зы кі.

— Вя до ма, што са май па пу ляр най бе
ла ру скай ім п рэ зай з’яў ля ец ца Сяб роў
ская бя се да ар га ні за ва ная ўжо ад двац
ца ці га доў у Га рад ку. Ці ў гэ тым го дзе 
пла ну е це там вы сту піць? 

— Ка лі нас зап ро сяць дык вы сту пім.

— Хто ра біў аран жы роў кі для Ва ша га 
аль бо ма?

— Аў та рам аран жы ро вак з’яў ля ец ца Та
маш Тра хім чук.

— Ад куль у Вас за ці каў лен не му зы кай? 
З та го што я ве даю брат Та ма ша — Да
ра фей так са ма мае сваю му зыч ную гру
пу „Maxx Dan ce”?

— На ша ва ка ліст ка Ба ся два нац цаць га
доў спя ва ла ў цар коў ным хо ры ў Фа стах. 
Та маш у во сем га доў па чаў іг раць на 
кла віш ных ін ст ру мен тах, а ў два нац цаць 
— на гі та ры. Кшы сек лю біў слу хаць, ка лі 

яго дзядзь ка іг раў на гар мо ні
ку. Усе на шы баць кі, дзядзь кі 
і цёт кі або спя ва лі ў хо ры, або 
бы лі гар ма ні ста мі, акар дэ а ні
ста мі, кам па зі та ра мі, аран жы
роў ш чы ка мі або дыджэ я мі.

— Ці Ва шы дзе ці так са ма ці
ка вяц ца му зы кай?

— Дзе ці Ба сі і Том ка вель мі 
лю бяць спя ваць і іг раць на ін
ст ру мен тах. Вы сту па лі ў шмат
лі кіх му зыч ных кон кур сах. 
Дзе ці Кшыш та фа так са ма лю
бяць му зы ку — дач ка тан цуе 
ў тан ца валь ным гур це, а сын 
іг рае на флей це.

— Пы тан не да Ба сі. На якой мо ве най
лепш Та бе спя ва ец ца — паполь ску, бе
ла ру ску, ру ску ці ўкра ін ску?

— Гэ та за ле жыць ад пес ні. На кож най 
мо ве маю свае лю бі мыя пес ні, якія за
пі са ны на на шых аль бо мах. Най важ ней
шы мі з’яў ля юц ца эмо цыі, якія плы вуць 
з глы бі ні сэр ца.

— Рэд ка бы вае, каб у гур це вы сту па ла 
су жон ства. Як Вам, Ба ся і Та маш, пра
цу ец ца на ад ной сцэ не?

— Гурт «Вяс на» скла да юць тры асо бы: 
Ба ся, То мэк і Кшы сек. Нас спа лу чае ад
но хо бі — му зы ка. У гур це як у су жон стве 
і ча ста пры ма ем ра шэн ні ўсе ра зам.

— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та рыў Юр ка БУЙ НЮК

Раз мо ва з чле на мі гур та «Вяс на».

У гур це 
як у су жон стве АПУС ЦЕ ЛАЯ 

ГАС ПА ДАР КА
Яш чэ пяць дзя сят га доў та му жы лі 

тут ба га тыя гас па да ры.

Па на дво рак быў вя лі кі, ага ро джа ны 
пры го жы мі дош ка мі, па ма ля ва ны мі 
жоў тай фар бай. Бра ма і брам ка бы лі 
ста лё выя, так са ма па ма ля ва ным та-
кім са мым ко ле рам.

На па на двор ку з пра ва га бо ку да-
рож кі быў сад. Рас лі тут яб лы ні, гру-
шы, віш ні, слі вы і ча рэш ні. З ле ва га бо-
ку быў ага род чык з квет ка мі. За квет ні-
кам быў яш чэ мен шы ага род чык з зе-
ля ні най, каб гас па ды ня вяс ной і ле там 
ме ла прып ра ву да ежы.

У са дзе ста я ла студ ня, кры тая драў-
ля ным даш кам жоў та га ко ле ру. Ка ля 
пры го жа га драў ля на га до му рос лі-
ло вы бэз. Гас па дар чыя бу дын кі бы лі 
му ра ва ныя, а гум но — драў ля нае, вя лі-
кае. Гас па да ры тры ма лі мно га да быт-
ку і свой ска га пта ства.

Ва кол два ра рас цяг ва ла ся по ле. І за 
да ро гай яно цяг ну ла ся аж да ле су.

Мяс цо васць ста ла ўжо го ра дам, але 
да лей ад цэн т ра хто ха цеў, той і гас па-
да рыў.

Дзе ці гас па да роў не ха це лі быць ся-
ля на мі. Пай ш лі пра ца ваць на прад пры-
ем ствах і ат ры ма лі ква тэ ры ў блё ку.

Мі на лі га ды. Гас па да ры пе ра ста лі 
аб раб ляць па лет кі і толь кі даг ля да лі 
па на дво рак. Пас ля па мер лі.

Праз па ру га доў здзі чэ лі двор і по-
ле. Ноч чу хтось ук раў плот. Бра му 
і брам ку хтось зняў ды пра даў на скуп-
цы ло му. З ка ло дзе жа хтось ці сар ваў 
да шак і выр ваў пер шы круг. Двор і по-
ле за рас лі вы со кай тра вой. Не бы ло ві-
даць ага род чы каў, ха ця бы лі ны да лей 
цві лі.

Ка ля до му раз рос ся куст лі ло ва га 
бэ зу, які зас ла ніў трэць бу дын ка. По-
бач вы рас ла не каль кі со сен. Ка ля гум-
на і гас па дар чых бу дын каў раз рас ла-
ся чор ная бу зі на. Поў на тут ма ла чаю, 
па даг рыч ні ку і ла стаў чы на га зел ля ды 
кра пі вы. Раз бу яў тут аме ры кан скі за-
ла тар нік.

У са дзе да лей ра стуць яб лы ні, гру-
шы, слі вы і віш ні. Вы рас лі так са ма ку-
сты па ля вой ру жы і ляш чы ны. Ка ля 
тра ту а ра раз рас лі ся слі вы. Ад ной чы 
быў та кі ўра джай чар нас лі ву, што га лі-
ны аж угі на лі ся. Па на дво рак так за рос, 
што ледзь бы ло ві даць бу дын кі. За да-
ро гай по ле так са ма за рас ло роз ны мі 
ку ста мі, дрэ ва мі, кра пі вой і аме ры кан-
скай на ва лач чу — за ла тар ні ком.

З поль на га гуш ча ру ста лі пры хо-
дзіць на апус це лы двор ляс ныя звя ры. 
Што дзень пры бя га лі стат ка мі сар ны 
і але ні. Ад ной чы бліз ка ву лі цы брыў 
ста ры дзік. Бяз дом ныя са ба кі кі ну лі ся 
на яго. Дзік спа ло хаў ся і ўцёк. Больш 
не пры хо дзіў. Сар ны і але ні ча ста пе ра-
бя га лі да ро гу. Шмат ра зоў зда ра ла ся, 
што ва дзі це лі ледзь пас пе лі спы ніць 
са ма ход пе рад звя ра мі. Гэ ты ка ва лак 
да ро гі быў ужо не бяс печ ны.

Ад ной чы прый шоў дры ва сек. Зрэ-
заў слі вы ка ля тра ту а ра, ку сты дзі кай 
ру жы і віш ні.

Звя ры пе ра ста лі пры бя гаць.

Су се дзі апус це лай гас па дар кі спа-
дзя юц ца, што ўрэш це га рад скія ўла ды 
зой муц ца гэ тай спра вай. Усе ўпэў не-
ныя, што та кі ка ва лак зям лі па ві нен 
тра піць у дбай ныя ру кі. Ця пер толь кі 
стра шыць сва ім выг ля дам.

vІрэ на ЛУК ША
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 16 чэрвеня 2019 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Зя лё ная, а не луг, 
бе лая, а не снег, 
ку ча ра вая, 
а без ва ла соў.
(Б.....)

Ад каз на за гад ку № 18: аду ван чык.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Аляк сан д ра Ба кун, Аляк-
сан д ра Які мюк з ПШ № 1 у Гай наў цы, Клаў дзія Ні кан чук, 

Са ра Дар пен ская з Нар вы, Лу каш Дзю ба нос з Ор лі, Мар ты на 
Сце па нюк, Дар’я Ла жэц кая з бель скай «трой кі». Він шу ем!

    
Ва сіль Віт ка

КНІ ГАЎ КА
Па да ю ся ў бок дру гі,

Праз па пар, праз му ра гі,

На пры рэч ныя лу гі.

Рап там ніз ка на да мной,

Па-над са май га ла вой:

— Чый ты, чый? Кі-гі, кі-гі!

— Я то свой, а ты чыя,

Кні гаў ка са мот ная,

Птуш ка пе ра лёт ная?

Ка лі зро біш ла ску,

Зной дзеш маю каз ку —

Бу ду век удзяч ны я.

— Чый ты, чый? Ад куль та кі?

Дзе жы ву я — не ска жу

І гняз да не па ка жу...

І вя дзе ўсё ад ра кі,

Ад вы со кай аса кі

І кры лом над ву хам: ж-жу!

А ля са мае да ро гі

Кі да ец ца мне пад но гі,

Ско кам-бо кам ад паў зае,

Ну, зда ец ца, па мі рае,

Пап ра буй жа да га ні —

Не да го ніш на ка ні.

Мне гняз до тваё не трэ ба,

Ні твае ма лыя дзе ці.

Лё тай з ран ку і да ран ку

Пад вы со кім доб рым не бам,

Па ця шай лю дзей на све це,

Ашу кан ка, ашу кан ка...

Ча тыр нац ца та га 
красавіка 2019 го да сем 
вуч няў і трох на стаў ні-
каў ПШ № 3 у Бель ску-

Пад ляш скім пры е ха лі на аб мен 
вуч ня мі ў Бал га рыю ў рам ках 
пра гра мы Eras mus+ „He ri ta ge of 
us”. Мы жы лі ў ста лі цы кра і ны 
Са фіі. У Бал га рыі бы лі так са ма 
вуч ні і на стаў ні кі з Пар ту га ліі, 
Лат віі, Тур цыі. Мы бы лі там на 
пра ця гу ся мі дзён.

Амаль кож ны дзень мы бы лі 
ў ад ной са школ Са фіі, удзель ні-
ча лі ў роз ных за нят ках на тэ му 
куль ту ры і бал гар скіх тра ды цый. 
Мы тан ца ва лі, ма ля ва лі ве лі код-
ныя яй кі, ра бі лі на цы я наль ныя 
бран за ле ты і ляль кі. Ка лі на стаў-
ні кі пра ца ва лі над пра ек там, мы 
на ве да лі шко лы, бы лі на за нят-
ках, гу ля лі ў мяч з мяс цо вы мі 
вуч ня мі. Кож ны дзень на абед елі 
тра ды цый ныя бал гар скія стра вы.

У па ня дзе лак мы бы лі на пры-
ві таль най вя чэ ры. Бы ла маг чы-
масць па каш та ваць там роз ных 
страў, торт, аліў кі, бу лач кі, мя-
са... Вель мі смач на! У час вя чэ-

ры мы маг лі тан ца ваць з пра фе-
сій ны мі тан цо ра мі. Што дзён на 
пас ля абе ду мы на вед ва лі гі ста-
рыч ныя мес цы. Мне най больш 
спа да ба ла ся цар к ва Аляк сан д ра 

Неў ска га. Гэ та най боль шая цар к-
ва ў Бал га рыі з пры го жы мі фрэ-
ска мі і іко на мі ХІХ ста год дзя. 
Мы ба чы лі Бо ян скую цар к ву, На-
цы я наль ны і Рэ гі я наль ны му зеі, 
гі ста рыч ны квар тал Плоў дзіў.

На пра ця гу ся мі дзён усе 
ўдзель ні кі пра ек та (па ля кі, пар-
ту галь цы, тур кі, ла ты шы) па каз-
ва лі сваю куль ту ру. Мы тан ца-
ва лі на шы бе ла ру скія на род ныя 
тан цы і спя ва лі бе ла ру скія пес-
ні, прад стаў ля лі муль ты ме дый-
ную прэ зен та цыю аб Поль ш чы 
і Пад ляш шы, ча ста ва лі ўсіх на-
шай поль скай ежай.

Гэ та вя лі кі дос вед, яко га я не 
за бу ду да кан ца май го жыц ця!

Па ез д ка бы ла для мне ўзна-
га ро дай і па ка за ла як важ ным 
з’яў ля ец ца ве дан не за меж ных 
моў.

Не менш важ ным для мя не 
бы ло зна ём ства з сяб ра мі, якія 
як і я, хо чуць паз на ваць свет.

Ма тэ вуш Аста шэ віч
VI „ц” клас ПШ № 3 у Бель-

ску-Пад ляш скім імя Ярас ла ва 
Ка сты цэ ві ча

Не за бу ду да кан ца жыц ця!

Так жы лі на шы прод кі. 
Макет вучняў з Гарадка
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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 № 18-2019: 
Нар ва, пан, ты, мі нак, спор, ох, па ра ход, ка ро ва, Іран, чар та па лох. Не ба, 

рэч, арт, Кіпр, выс па, па ро да, мо ра, пі ра гі, фан, хор, на го да, код, нюх.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Кац пэр Ка лі ноў скі, На тал ля 

Пет ру чук з Нар вы, Са ра Мар ці но віч, Габ ры ель Пах, Бар тэк Гоф, Па вел 
Мі рон чук з Ор лі, Аляк сан д ра Іва нюк, Юсты на Астап ко віч з ПШ № 1 
у Гай наў цы, Аляк сан д ра Ве ся лоў ская, Зу зя Скраб ская з ПШ № 3 з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

У апош нюю пят ні цу, 24 мая г.г., не за чы ня лі ся дзве ры ў на-
шу рэ дак цыю. Ра ні цай на ве да лі нас доў га ча ка ныя вуч ні 
з За лук. А пас ля абе ду зноў мі лыя гос цей кі! Да нас за ві та лі 
вуч ні і баць кі бе ла ру скай шко лы ў Вар ша ве, з на стаў ні кам, 

спа да ром Змі це рам. Спа чат ку мы па зна ёмі лі ся і крыш ку па га ва ры-
лі пра твор часць дзя цей і ніў скіх аў та раў. А Мі ра Лук ша на аса ло ду 
стом ле ным гос цей кам пра чы та ла вер шы з куль та ва га то ма «Жы-
він кі з глы бін кі». Ра ней на ла дзі лі яны эк скур сію з Аляк се ем Труб-
кі ным па Бе ла сто ку, па бы ва лі ў Пра ва слаў най шко ле і на Ра дыё 
Ра цыя. На па мят ку су стрэ чы мы па да ры лі на вей шыя ніў скія кніж-
кі і да мо ві лі ся на твор чае су пра цоў ні цтва з вар шаў скі мі школь ні-
ка мі. Бе ла ру скую мо ву вы ву ча юць яны ад двух га доў. Дзе ля гэ та га 
суст ра ка юц ца па су бо тах. Іх на стаў нік да яз джае аж но з Кра ка ва, 
дзе пра цуе вык лад чы кам уні вер сі тэ та. Боль шасць дзя цей ве дае бе-
ла ру скую мо ву з ха ты. Яны за ці каў ле ны сяб роў ствам з ад на год ка-
мі з Бе ла сто чы ны.

Вар ша ва 
ў «Ні ве»

(гк)

(падляшская на род ная ле ген да)

Дзесь ці пяць кі ла мет раў за Заб лу да вам, па да ро зе, што вя дзе 
на Ге ра ні мо ва, з пра ва га бо ку ўзвы ша ец ца гор ка Та тар ка. Ка-
жуць, жы ла там ча раў ні ца-та тар ка. Рэд ка хто мог спа кой на прай-
с ці, пра е хаць ля яе ха ты. Вядзь мар ка да га ня ла па да рож ні каў 
і моц ным кры кам збі ва ла з ног ко ней і лю дзей, а по тым ду шы ла 
іх на сва іх гру дзях.

Як аг ню ба я лі ся лю дзі гэ та га мес ца.

І ўсё пра цяг ва ла ся б вель мі доў га і мно га лю дзей за гі ну ла б, ка-
лі б не адзін вы па дак.

Зда гад лі вы фур ман, які вёз па на ў ма ён так Ге ра ні мо ва, нак-
рыў ко ней ка жу ха мі, а сам і пан сха ва лі ся за дрэ ва. Вядзь мар ка 
спы ні ла жу дас ным кры кам ко ней і па ду шы ла іх. Тым ча сам фур-
ман адар ваў ся рэб ра ны гу зік у пан скім сур ду це ды за ра дзіў ім 
стрэль бу. Ён ве даў, што звы чай ная ку ля не ў змо зе за біць ча раў-
ні цу. А так ён па цэ ліў і пак лаў ад ным ма хам раз бой ні цу. Ад здзіў-
лен ня яна па мер ла з ад кры тым ро там. Лю дзі ка жуць, што за мест 
кры ві вы цек ла з раз бой ні цы ка лю га смяр дзю чай сма лы.

* Ле ген да апуб лі ка ва ная ў Эт наг ра фіч ным збор ні ку Шэй на, за пі саў 
яе ву чань Свіс лац кай на стаў ніц кай се мі на рыі В. Клі мюк з Бе ла стоц-

ка га па ве та нап ры кан цы ХІХ ст. Су час ная ап ра цоў ка ГК.

Ча раў ні ца-раз бой ні ца 

Вуч ні шо ста га кла са з Га рад ка зра бі лі ма кет ста рой ха ты. 
Так жы лі на шы прод кі. Мал го ся Се ра фін, VI клас

Паў лі на ЁД ЛА,
ПШ н-р 3 
у Бельску-Падляшскім

Ва ня і гра ды
Ва ня зран ку ва ду но сіць,
Каб ага род чык па ліць Зо сі.
А яна яму га во рыць:
— Па лі яш чэ па мі до ры.
Ва ня цяж ка ўздых нуў,

Узяў вяд ро і хлю па нуў.
У ва дзе плы вуць па мі до ры!
Ва ня ка жа: — Я ўжо хво ры!
Вось пад ліў дык пад ліў!
І ся бе як па ма чыў!
Зо ся Ва ню так шка дуе,
Да га джае і піль нуе,
Каб заў сё ды быў зда ро вы
І на сіў ёй ва ду з ро ву.

Raj

Kwas
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Са ма лёт уз бі ва ец ца ў нач-
ное не ба. Уні зе аста юц-
ца за ла тыя ка ра лі кі ву-

ліч на га і акон на га ас вят лен ня 
Вар ша вы і на ва кол ля, быц цам 
глыб кі ка зач ных Клан дай ка ці 
Эль да ра да. Пас ля ня поў ных 
трох га дзін зноў па каз ва юц ца 
за ла ці стыя пун к ты пры бя рэж-
ных га ра доў, пад во е ныя ў мар-
скім люст ры. Яш чэ кры ху і гру-
кат кол ша сі па па са дач най 
па ла се па чы нае тар ма жэн не 
аэ рап ла на. Пас ля вы сад кі па-
са жы раў ві та юць ска не ры, 
якія счыт ва юць за ка дзі ра ва-
ныя ў паш пар це да ныя і ро-
бяць зды мак пры бы ва ю ча га, 
вы кі да ю чы ад мыс ло вую па пер-
ку, здаў шы якую паг ра ніч ні ку, 
мож на сту паць на вон кі аэ рад-
ро ма, на асаб лі вую зя мель ку, 
якая рас па лож ная ў цы ві лі за-
цый ным пу пе све ту, між Азі яй, 
Аф ры кай і Еў ро пай.

Аэ ра порт Лар на кі быў пас пеш на раз
гор ну ты пад ка нец 1974 го да пас ля ін ва
зіі Тур цыі на Кіпр 20 лі пе ня та го ж го да, 
якая пры вя ла да зак рыц ця між на род на
га аэ рад ро ма ў Ні ка сіі. На гэ тым мес цы 
бы ло лёт ніш ча, якім з 1930х га доў ка ры
ста ла ся бры тан ская ар мія. Між на род ны 
аэ рад ром у Лар на цы па чаў дзей насць 
8 лю та га 1975 го да з над та сціп лай 
ін ф раст рук ту рай. Ту ры стыч ная пры ця
галь насць Кіп ра пры вя ла да та го, што 
аэ ра порт у Лар на цы ско ра стаў аб с лу
гоў ваць пяць мі льё наў па са жы раў у год, 
уд вая больш, чым бы ло раз лі ча на на 
та кія ўмо вы. Та му ў 1998 го дзе па ча ла ся 
су цэль ная раз бу до ва аэ рад ро ма з мэ тай 
за да во ліць стан дар т нае аб с лу гоў ван не 
ўсё ўзра ста ю ча га па са жыр ска га па то ка. 
Ап ра ча аэ ра пор та ў Лар на цы ў не за ня
тай Тур цы яй част цы Кіп ра дзей ні чае яш
чэ аэ рад ром у Па фа се.

Гі сто рыя Кіп ра ся гае ў глы бі ню ты ся
ча год дзяў; ас ноў ны тур да вед нік згад вае 
пра дзе сяць ты сяч га доў гі сто рыі і куль
ту ры. Праз гэ тыя ты ся ча год дзі на Кіп ры 
нап ла стоў ва лі ся вель мі роз ныя куль тур
ныя слаі. Усе вя до мыя гі ста рыч ныя цы
ві лі за цыі Між зем на га мо ра дак ра на лі ся 
да выс пы. За віт ва лі ту ды ста ра жыт ныя 
егіп ця не, фі ні кій цы, кар фа ген цы, пер сы, 
грэ кі, рым ля не. А ў больш на вей шы час 
ві зан тый цы, ара бы, кры жа нос цы, ве не
цы ян цы, тур кі, ан г лі ча не... І гэ ты пе ра лік 
вель мі ня поў ны, бо ж і ў да гі ста рыч ны, 
да пісь мо вы час ма це ры ко вых лю дзей 
гна ла ці ка васць за мор ска га све ту.

Як тыя ўсе ста ра жыт ныя за ва ёў ні кі 
ава лод ва лі Кіп рам — не вя до ма. Але ўжо 
ся рэд не вя ко вая пі са ная гі сто рыя дае 
ней кае па няц це пра скла да ную яго гі сто
рыю. Вось у 1571 го дзе ту рэц кае вой ска 
аса дзі ла Фа ма гу сту, якая да тае па ры 
зна хо дзі ла ся пад ве не цы ян скім па на
ван нем. Ве не цы ян цы цвёр да ба ра ні лі ся 
пе рад знач на ліч ней шы мі сі ла мі пра ціў
ні ка. Але сі лы аба рон цаў вы чэр п ва лі ся, 
та му ка ман ду ю чы аба ро най Марк Бра
га дзін вы ра шыў здац ца пад га ран ты яй 
бес пе раш код на га вяр тан ня сва іх та ва ры
шаў на ра дзі му. Ад нак тур кі не стры ма лі 
да мо вы. Ка ман ду ю чы аб ло гай Му ста фа
па ша аса бі ста на кі нуў ся на Бра га дзі на 
і аб рэ заў яму ву ха. І за раз па ча ла ся раз
ня, у вы ні ку якой абез га лоў ле на тры ста 
пяць дзя сят ве не цы ян цаў. Са мо га Бра га
дзі на му чы лі яш чэ два тыд ні, пас ля ча го 
17 жніў ня 1571 го да з жы во га здзер лі 
ску ру, нап ха лі яе са ло май і за вез лі сул
та ну ў Кан стан ці но паль. Ча ты ры га ды 
паз ней ску ра ге роя бы ла вык ра дзе на іта
льян ца мі, пад куп ле ны мі тур ка мі і пе ра ве
зе на ў Ве не цыю, дзе за раз за хоў ва ец ца 
ў Са бо ры Сан ціДжа ва ні э Па о ла...

Тур кі за ва я ва лі Кіпр яш чэ ў апа геі 
ма гут нас ці сва ёй дзяр жа вы, 118 га доў 
пас ля за хо пу Кан стан ці но па ля і 12 га доў 
да па ра зы сва ёй ар міі ад ка ра ля Яна ІІІ 
Са бе ска га пад Ве най. Пас ля Ас ман ская 

У Між зем ным мо ры
ім пе рыя ста ла сла бець і ў ХІХ ста год дзі 
тры ма ла ся пе рад су се дзя мі толь кі дзя ку
ю чы па лі тыч ным ма нёў рам та га час ных 
ма гут нас цей. Ме на ві та каб зу сім не раз
ля це ла ся ту рэц кая ім пе рыя, яе ўла ды ад
да юць у 1878 го дзе Кіпр пад бры тан скае 
па на ван не. Вя лі каб ры та нія раз гор т ва ла 
сі стэ му ва ен ных баз на шля ху ў Ін дыю, 
бо тым шля хам ста ла паг ра жаць рву
ча я ся да па на ван ня над Бал кан скім 
паў вост ра вам, над пра лі ва мі з Чор на га 
ў Між зем нае мо ра і над усім Ле ван там 
Расія. Бры тан цы ства ры лі сі стэ му ва ен
ных баз з Гіб рал та рам, Маль тай і Кіп рам, 
якая ахоў ва ла суд на ход ства це раз аку
рат пра ка па ны Су эц кі ка нал. Неў за ба ве 
бры тан цы ўста на ві лі па на ван не на Егіп
там і Кіпр кры ху стра ціў на зна чэн ні, але 
ўсё ж за хоў ваў ся пад іх па на ван нем. Да 
1960 го да, ка лі на хва лі дэ ка ла ні за цыі 
Кіпр да біў ся не за леж нас ці ад Лон да на. 
Ад бры тан ска га па на ван ня астаў ся там 
на сён ня ле ва ста рон ні да рож ны рух...

Ад нак гэ тую не за леж насць ма ла дой 
дзяр жа вы ра скол ва лі мі жэт ніч ныя роз
на га лос сі. Ка ля вась мі дзе ся ці ад сот каў 
на сель ні цтва выс пы скла да лі та ды грэ
кі, а пад двац ца ціп ра цэн т ную мен шасць 
скла да лі тур кі. І як гэ та ў та кіх вы пад ках 
бы вае, тыя грэ кі, за хоп ле ныя ідэ яй эно-
зіс — уз’ яд нан ня з эт ніч най ра дзі май, 
за ма ры лі пра да лу чэн не ўся го Кіп ра да 
Грэ цыі. Ста лі яны па ма лень ку да ку чаць 
сва ім су се дзям, з які мі пад бры тан скім 
па на ван нем жы лі ў ад нос на мір ным сім
бі ё зе. Па я ві лі ся ама та ры эт ніч най чыст кі 
кра і ны, прэ зі дэнт Кіп ра ар хі рэй Ма ка ры
ос быў увесь час пад роз ным ці скам; не
ах вот на ста ві лі ся да яго тур кі, а ва ро жа 
ста ві ла ся да яго і част ка кіп р скіх грэ каў. 
Так са ма не а бы я ка выя да па дзей на Кіп

ры бы лі і вя лі кія дзяр жа вы, у тым лі ку 
Вя лі каб ры та нія, ЗША і, вя до ма, Са вец кі 
Са юз.

Нап ру жан не на Кіп ры рас ло і 15 лі пе
ня 1974 го да кіп р скія грэ ча скія ва ен ныя 
скі ну лі з па са ды прэ зі дэн та Ма ка ры о са, 
які збег на За хад, і на яго мес ца па ста ві
лі Ні ка са Сам п са на, які ра ней быў ба е ві
ком грэ ча скіх па ра мі лі тар ных ат ра даў. 
Над ту рэц кай мен шас цю Кіп ра на віс ла 
сур’ ёз ная не бяс пе ка. 20 лі пе ня ту рэц
кае вой ска ўвар ва ла ся на Кіпр; Грэ цыя, 
якою та ды пра ві ла ва ен ная хун та, не 
маг ла да па маг чы сва ім суп ля мен ні кам. 
Кіпр быў па дзе ле ны на грэц кую, паў д нё
вую част ку вост ра ва, і ту рэц кую, паў ноч
ную. У вы ні ку ад бы ла ся сво е а саб лі вая 
эт ніч ная чыст ка — грэ ча скае на сель ні
цтва бы ло вы му ша на ўця каць на поў
дзень, ту рэц кае — на поў нач. Прэ зі дэнт 
Ма ка ры ос вяр нуў ся на па са ду прэ зі дэн
та грэ ча скай час ці Кіп ра ў снеж ні 1974 
го да і аста ваў ся на ёй да сва ёй смер ці 3 
жніў ня 1977 го да.

Кіп р скія ўла ды на ма га лі ся на між на
род най арэ не вы ва ду ту рэц кіх войск 
з выс пы; прэ цэ дэн там бы ло вы гнан не 
ірак скіх войск з Ку вей та. Ад нак вя лі кія 
дзяр жа вы ста лі за лож ні ка мі ту рэц
кай па лі ты кі, яе маг чы мых ме ан д раў 
у по шу ках ін шых, чым ра ней на таў скіх, 
са юз ні каў. Кіпр за раз па дзе ле ны дэ
мар ка цый най лі ні яй, моц якой з хо дам 
га доў сла бее і за раз яе ці каў ны ту рыст 
мо жа на неп ра цяг лы час пе ра сеч на 
ас но ве аса бі ста га да ку мен та. А Кіпр, 
яго грэ ча ская част ка, быў у 2004 го дзе 
ў лі ку дзе ся ці ўсход не еў ра пей скіх кра ін, 
у тым лі ку і Поль ш чы, да лу ча ны да Еў
ра са ю за. І за раз Кіпр з’яў ля ец ца да во лі 
пры ця галь най ту ры стам кра і най; асаб лі
ва мно га пры ез джа га на ро ду раз маў ляе 
на ра сій скай мо ве. А ідэя эно зіс жы вая 
— на Кіп ры больш грэ ча скіх, чым кіп р
скіх дзяр жаў ных сця гоў...

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

n Пом нік прэ зі дэн ту 
Ма ка ры о су ў Лар на цы

n Да ро га ў аэ ра порт Лар на кі
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— Ці Вы пом ні це сва іх дзя доў?

— З сяст рой На дзяй ез дзі лі мы ў Тап чы
ка лы рас пы таць, мо жа хто ве дае. Бо ка лі 
дзед Дзя ніс пры сту піў да ба бу лі, то ў яе 
бы ло ўжо двое дзя цей. Бо ў Тап чы ка лах 
ёсць та кое проз віш ча — ад куль яно ўзя ло
ся? Але ні чо га не да ве да лі ся. На мо гіл ках 
ёсць ма гі лы толь кі з кры жа мі, ёсць і без 
ні чо га. І не вя до ма, хто там па ха ва ны. Ка
лісь не дба лі пра па мяць, а да та го яны 
яш чэ і жы лі бед на. Пра ба бу лю ве даю 
толь кі, што яна з жон кай Пят ра Ру сі но ві ча 
сё стры.

— Ці баць ка Аляк сандр ра сказ ваў пра 
бе жан ства?

— Ра сказ ваў, што ка лі еха лі на зад, то 
яго ная ма ці ха ва ла гро шы ў шмат ку для 
вы ці ран ня пе чы ў ва го не. Бо на стан цы ях 
лю дзей вы га ня лі сал да ты і ра бі лі пра вер
ку, і за бі ра лі ўсё. То ма ці так ха ва ла і та го 
ніх то не за браў.

— Пры Ва шай па мя ці тут, за Ор ляй, дзе
ці пас ві лі ко ней, быд ла...

— Як па го нам пас ві лі ко ней — та го я не па
мя таю. Па мя таю, што за Ор ляй ха дзіў па
гон аве чак і ка роў. А ко ней кож ны пас віў 
сва іх — па ра вах, аб ла гах. Ле там ва дзі лі на 
по ран кі ўжо ў дзве га дзі ны ра ні цы, а ка лі 
ўжо ге зы, авад ні, да ку ча лі, то ўця ка лі да до
му, а пас ля поў д ня зноў вы во дзі лі.

Пом ню свай го пер ша га ка ня, быў чыр во
ны і лы сы, зва лі яго Срэб р ным воч кам, 
бо вель мі бліш чэ лі ў яго во чы, як у зай ца. 
Ка лі вы па са лі ко ней на аб ла гах, то ўжо не 
бы ло ім ча го ес ці і та ды сяд ла лі іх і еха лі 
на ка ша лёў скі луг. Ко ні елі, а ка лі па каз ваў
ся ка ша лё вец, то ўця ка лі. По ле на зы ва лі 
Кры вя тыц кім, а за жар лом Ту раў скім. Бы
лі там аб ла гі і там пас ві лі.

— А як гу ля лі дзе ці?

— Ле там, ка лі баць кі вы хо дзі лі ў по ле, то 
дзе ці заў сё ды аста ва лі ся до ма. Не бы ло 
ні я кіх ня нек. Мне ма ма заў сё ды па кі да ла 
ежу за хляў ком у гар ш ку на цэ лы дзень; 
а ха та бы ла зак ры та. А мы, дзе ці, ся дзе лі 
тут на ла вач цы, у Ха руя. Збі ра лі ся і — на 
ра ку. Вы ку па ем ся і зноў на ла вач ку. На 
Ар лян цы ме лі сваё мес ца на суп раць Адзі
е ві ча, бы ла там фай ная ямач ка. Ча сам на
ды хо дзі ла хма ра, то ча ка лі, ка лі пас вят лее 
і зноў ту ды вяр та лі ся.

Мая ма ма бы ла з Амі лья но ві чаў, на ра дзі
ла ся ў бе жан стве. Пер шая жон ка баць кі 
бы ла дач кой Ля шэ ві ча, па мер ла ва ўзрос
це 17 га доў.

— Ці Ваш баць ка ўспа мі наў жы доў?

— Доб ра ўспа мі наў; баць ка доб ра з жы да
мі жыў. Мно га пра іх ра сказ ваў, але цяж ка 
бы ло ўсё гэ та за па мя таць.

— А Ва шы ся мей ні кі?

— Я быў най ма лод шы. Ся стра На дзя 
з 1939 го да, а Ні на з 1942 го да. Ся стра мя
не піль на ва ла. Па мя таю: ся стра ся дзе ла 
на па ро зе, чы та ла, а я, пя ці го дак, уз лез на 
ча ром ху, упаў на зям лю, уда рыў ся. Ка лі 
ўпаў на зям лю, то ся стра сар ва ла ся да 
мя не, а я па ду маў, што ўжо яна мя не пра ву
чыць і ўцёк на ву лі цу.

— Як ус па мі на е це сваё дзя цін ства, 
прад ш кол ле?

— У прад ш кол ле ха дзіў толь кі адзін год 
і то хі ба толь кі ў час ка ні кул. Бы ло гэ та 
ба дай пе рад шко лай. У той час ся лян скіх 
дзя цей хі ба не бра лі ў прад ш кол ле. Баць ка 
пра ца ваў у май стэр ні ге э су, а ка лі я пай
шоў у шко лу, то баць ка стаў на пра цу ў каф
ляр ню. Баць кі ме лі пяць гек та раў зям лі, 
ка ня, ка ро ву. Баць ка аб раб ляў по ле, а пас
ля і я стаў гэ тым зай мац ца. Як быў яш чэ 
вуч нем пад ста воў кі, то ўжо сам ка нём пры
вор ваў, вы вор ваў буль бу. Быў ма лы і зза 
плу га ледзь бы ло мя не ві даць.

— Ця пер у Ар лян цы ня ма рыб і ра каў. 
А та ды — якая бы ла ра ка?

— Мы, дзе ці, ла ві лі ры бу ко шы кам або 
шмат кай. Най больш бы ло аль ша нак і ра бі
лі з іх кат ле ты. Ра каў ла ві лі мы ра каў ні цай, 
сач ком — быў з дро ту і сет кі, а па ся рэ дзі
не кла лі жа бу без шку ры. А ва ры лі іх ужо 
баць кі, до ма; бы лі вель мі смач ныя. З ве ча
ра за хо дзі лі ў ад но та кое мес ца і про ста ру
ка мі гру зі лі ра каў у кош. По бач жы ла Фень
ка Стэль ма шу ко ва, якая на ва рыць цэ лы 
чы гун ра каў. Мы пад’ я мо і на се на спаць.

У Ар лян цы бы ло мно га рыб. Ла ві лі ву дач
ка мі і мі лі цыя га ня ла, бо ўжо па ча лі ўво
дзіць ву дзіль ныя кар ты. А дзе ці тае кар ты 
не бра лі.

— Я так са ма яш чэ па мя таю, што ў Ар
лян цы бы лі ра кі, ад нак яны за гі ну лі. 
Ча му?

— Ра кі ста лі гі нуць пас ля па жа ру Ру ду таў. 
Я з баць кам заг ра баў та ды шы куц це ка ля 
Зя лё на га ду ба і аку рат ус пых нуў па жар 
у Ру ду тах. Пас ля па жа ру Ру ду ты ад бу
доў ва лі ся, лю дзі вёд ра мі чэр па лі ва ду 
з Ар лян кі для га шэн ня вап ны. І не як з тае 
па ры ста лі гі нуць ра кі, ха ця, зда ец ца, не па
він ны. А ра кі лю бяць вель мі чы стую ва ду.

— Ці ў час Ва ша га дзя цін ства дзе ці ці ка
ві лі ся па ніш ча най вай ной сі на го гай?

— Не ве даю ча му, але ўвесь час ла зі лі на 
верх бу дын ка. І на скля пен не, на ар кі, на 
вы шы ню звыш дзя сят ка мет раў ад зям
лі. Але не ве даю, якім быў той ма цу ю чы 
ра створ, што цэг ла на скля пен ні ля жыць 
пло ска. І якія мы бы лі дур ні — ста ва лі на
га мі на ад ну цэг лу і гер да лі ся (ска ка лі). 
Так моц на звяз ваў той ра створ. У той час 
у сі на го зе яш чэ не скла дзі ра ва лі фер ты лі
за та раў.

Ці кі да лі па сце нах? На пэў на мно га ча го 
па бі лі. Але ца ля лі там у гнёз ды. Бы лі там 
дзір кі ба дай па драў ля ных бэль ках і ў тых 
дзір ках ра бі лі гнёз ды га лу бы і ва ро ны. То 
ўвесь час ха дзі лі і ка мя ня мі збі ва лі тыя 
гнёз ды, а ка лі не тра піў у гняз до, то трап ля
лі па фрэ сках. А ка лі ўжо ГС стаў скла дзі
ра ваць там фер ты лі за та ры, то сі на го гу зак
ры лі і не пу ска лі. Але ла зі лі, толь кі менш. 
Нех та скла дзі ра ваў там са ло му, се на.

Па мя таю, што ад ной чы пер ша май скае 
шэс це ад бы ва ла ся пе рад сі на го гай, ста я
ла там тры бу на. У той час не бы ло яш чэ 
но вых пля цоў за сі на го гай, на мес цы жы
доў скіх мо гі лак.

— Ва ша аду ка цыя, пер шая пра ца?

— Пас ля пад ста воў кі за кон чыў двух га до
вую Шко лу сель ска гас па дар чай пад рых
тоў кі ў Ор лі. Ву чы лі ся ў бу дын ку, дзе сён ня 
Бань коў скі, ад па над вор ка. За ста рым бу
дын кам Гмін най уп ра вы бы ло саб ра на ўсё 
та дыш няе аб ста ля ван не шко лы: са дзіл кі, 
бо ра ны, плу гі з та кім шну рам, якім па ды
ма ла ся ко ла, трак тар „ля па тун”... Пас ля 
з та го „ля па ту на” шар ня не па вы цяг ва лі 
гу ма выя ка ме ры на га лё шы...

По бач, за гас па дар чым бу дын кам, быў га
да валь нік са джан цаў та по ляў, якія пас ля 
са дзі лі по бач да рог. Гэ та бы ла быц цам 
та кая па лі ты ка на вы па дак вай ны — ка лі 
бу дуць ехаць да ро гай, то не бу дзе ві даць; 
то так та ды га ва ры ла ся, што та по лі для 
вай ны...

Пас ля шко лы астаў ся ўжо до ма. на гас па
дар цы. Цяс ляр ству на ву чыў ся пры баць ку, 
ка лі стаў ля лі свой дом. Ка лісь, ка лі хто 
меў га ла ву і ха цеў, той ву чыў ся. Я лі чу, што 
ба га цей шыя лю дзі не ву чы лі ся, раз ліч
ва ю чы, што нех та прый дзе і зро біць. Мы 
з баць кам усё ра бі лі са мі.

— Аба вяз ко выя па стаў кі?

— Спа га ня лі. Баць ка ўвесь час у пун к це 
скуп кі жы вё лы ад куп ляў ад тых, хто зда
ваў звыш пла на. І на збож жа пла ны бы лі. 
Даў ней у лю дзей бы лі плу гі ка валь скай 
вы твор час ці, вель мі цяж кія і няз руч ныя; 
та кі быў і ў нас. Пом ню, як за вез лі зда ваць 
збож жа. Пла на вае жы та скуп ля лі па 120 
зло таў за метр, а звыш п ла на вае па 180. 
Пры ма лі та ды Коль ка Гаў зюк і Коль ка Ле
меш. У жа лез най кра ме пра даў цом быў 
Дэ ні се віч. То за метр жы та, за 120 зло таў, 
баць ка ку піў плуг.

— Ці ў Ор лі быў кал гас?

— Кал гас за вя заў ся не дзе ка ля 1953 го да. 
Пры му су не бы ло, за піс ва лі ся даб ра воль
на. Га да ва лі ка роў. Хто ішоў у кал гас, той 
ад да ваў свой да бы так. А ў 1956 го дзе 
кал гас ужо рас пус ціў ся, бо па ча ла ся ка
ма са цыя грун тоў. У кал гас ных бу дын ках 
зла дзі лі пункт скуп кі жы вё лы, а пас ля ГС 
га да ваў там сві ней для па трэб гас по ды.

На мес цы жы доў скіх мо гі лак, з якіх у час 
ня мец кай аку па цыі на ма гіль ні кі па бі лі 
пад ма ста вую да ро гі з Ор лі ў бок Бель
скаПад ляш ска га, мяс цо вы ЛЗС уст ро іў 
спар тыў ную пля цоў ку з бе га вой да рож кай 
і мес ца мі для ско каў — дзе ля трэ ні ро вак. 
А мы, дзе ці, гу ля лі по бач і, бы ва ла, драж ні

лі ся з бы ком, які вяр таў ся з па го нам ка роў 
з па шы ка ля пры ход скіх мо гі лак. Па сту
хом быў Ка зік Гняз доў скі, у яго быў доў гі 
біч, якім „стра ляў”. Мы драж ні лі бы ка і той 
бык па чаў нас га ніць. А ка лі Ка зік стрэ ліў 
са свай го бі ча, та ды бык вяр таў ся ў па гон.

— Ва ша пра ца паза до мам?

— Пра ца ваў у мяс цо вай бе та няр ні і ха дзіў 
на кур сы трак та ры стаў. І стаў на пра цу 
трак та ры стам у мяс цо вым сель гас гур т ку. 
Кні га во дам там быў Шу рык Пят роў скі, бю
ро меў у сва ім до ме. Прэ зэ сам быў „Жор
жык”, пас ля ко рат ка Ко ля Стэль ма шук. 
Сель гас гур ток уз нік не дзе ў 19591960 
го дзе. Бы лі трак та ры: два чэ хас ла вац кія 
„Зэ тар кі” — адзін на ма лых ко лах, дру гі на 
вы со кіх. Пас ля „Ур су сы”: „28”, „25” і „Су пер” 
— най боль шы, якім ез дзіў То лік Гай ко, пас
ля Па нэк са Шчы тоў і Ва ся Ле меш з Мік
ла шоў. Пра ца ваў да во се ні 1966 го да, ка лі 
прыз ва лі ў вой ска. А ка лі вяр нуў ся з вой
ска, то ўжо бы лі МБМы (між гур т ко выя 
ма шын ныя ба зы).

— Заў сё ды ці ка вае пы тан не: як бы ло ў 
вой ску?

— Слу жыў два га ды і два дні; кры ху даў
жэй. Ка лі ехаў у часць, то мы, пры зыў ныя, 
здо ра ва па пі лі ў Бель ску і яш чэ ў да ро зе. 
У Бе ла сто ку тра піў у г.зв. „ма ты ся коў ку” 
— выц ве раз нік. У за пас спаз ніў ся на адзін 
дзень, то і слу жыў паз ней дзень даў жэй. 
Усіх пры зыў ных стрыг лі та ды да га ла.

Слу жыў у Зла цен цу, у Ка ша лін скім, 60 кі
ла мет раў ад Шча цін ка. У час ці бы ло пяць 
тан ка вых рот, ад на пя хот ная, са пёр ная, 
тран с пар т ная, хі міч ная, уся го ка лі ся мі сот 
ча ла век, бо на столь кіх рых та ва лі буль бу. 
На obie rak ро ты ха дзі лі па чар го ва, і тая, 
якая абі ра ла, на дру гі дзень не ха дзі ла на 
абед. У штраф ным па рад ку, бо не дак лад
на абі ра лі, кі да лі з лу пі на мі. Бы ва ла, што 
абі ра лі толь кі па ло ву буль бы. Вя ско выя 
хлоп цы абі ра лі лепш, га рад скія не ха це лі...

— А як у той час бы ло з ад но сі на мі да 
пра ва слаў ных хлап цоў?

— Пра тое, што я пра ва слаў ны, да ве да лі ся 
ўжо з пер ша га дня, бо пас ля за пою, ка лі 
мя не ра на бу дзі лі, я спра сон ку ад каз ваў: 
„Я шчэ спа ты хо чу”. Не быў я свя до мы, 
дзе зна хо джу ся. Ну, і ад ра зу да мя не, што 
я ка цап... Ка ман дзір дру жы ны быў з Лом
жы, бо тыя з Па мор’я не ве да лі, што гэ та 
аба зна чае.

А пас ля ў на шу часць вель мі ча ста пры яз
джа лі ру скія афі цэ ры. Мы, пра ва слаў ныя, 
ад ной чы па пі лі з ша фё рам тых афі цэ раў 
і пы та лі пра зна чэн не сло ва „ка цап”...

— Ці ў сал да тах бы лі зем ля кі з Бе ла
сточ чы ны? Ці раз маў ля лі пасвой му?

— Бы ло двух з Бель ска: Гар ба цэ віч і Фаль
коў скі, з Гра да лёў Коль ка Аме лья нюк, 
з Кры вя тыч, двух з Гай наў кі. Між са бою 
раз маў ля лі мы пасвой му. А той Гар ба цэ
віч з Бель ска паполь ску амаль не раз маў
ляў, на ват з ка ман дзі рам пал ка раз маў ляў 
пасвой му. Ка заў, што яны му сяць ра зу
мець яго га вор ку.

Я быў рот ным ша фё рам. У ро це бы ло 
64 тан кі стаў, а я, 65ты — ша фёр „Ста ра” 
з пры во дам на ўсе ко лы. Ва зіў па лат кі, 
аму ні цыю. З Ор лі ў тан кі стах слу жыў у Чор
ным, за Шча цін кам, Мі хал Рын гай ла. Я су
стрэў ся з ім, ка лі ез дзіў ту ды па тан ка вы 
ру ха вік. Тан кі стам з Ор лі быў яш чэ Янак 
Ру са чык.

Пра ца ваў ка нём 
ужо ў пад ста воў цы
Раз мо ва з Мі ха лам КАР НЕ Е ВЫМ, 1947 го да на ра джэн ня з Ор лі.

n Таня і Міхал Карнеевы
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155 га доў з дня 
на ра джэн ня

Біруты

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

— Вы слу жы лі да лё ка ад до му. Ці бы ва
лі ў вод пу ску? Ці да ва лі аван сы?

— Ця гам пер ша га го да меў сем дзён, 
быў адзін раз. Ад ной чы, пас ля вяр тан ня 
з па лі го на, ка ман дзір, які ез дзіў „М”кай 
з каў шом, спы таў мя не, што я больш ха чу: 
„бэль ку” ці пяць дзён вод пу ску; я вы браў 
вод пуск.

Вой ска гэ та бы ло два га ды пе ра пын ку ў бі
яг ра фіі.

— Ці бра лі Вас у за пас?

— Раз быў, у Бе ла сто ку, на Ка ва ле рый скай 
— пры ме рыў толь кі воп рат ку, заг ру зіў у мя
шок, і та ды ска за лі, што ка лісь пры за вуць. 
Прай ш ло шмат ча су, а бы ло гэ та ва ен нае 
ста но віш ча, ат ры маў па вест ку ў ка мен да
ту ру ў Бель ску, бо та ды на бі ра лі ў ZO MO 
(Zmo to ry zo wa ne Od wo dy Mi lic ji Oby wa tel
skiej). Бы ло там нас ка ля пя ці дзе ся ці ча ла
век. І там апы тан не, пы та лі, дзе пра цую. 
Спы та лі, ка лі ха чу пай с ці ў за пас, а я ад
ка заў, што най лепш пас ля дзя ся та га, каб 
вып ла ту ўзяць; я та ды пра ца ваў у бе та няр
ні. „Ага, так доб ра, мо жа ў маі”, — ад ка за лі.

Зноў пак лі ка лі ў ка мен да ту ру і пы та юць 
пра поў ную наз ву прад пры ем ства; у той 
час ка мен дан там быў Та бар. А я ад каз ваю: 
„WGR, dy rek tor. Włas ne Gos po dar stwo Rol ne”. 
І цэ лая за ла за ра га та ла, а той не ве даў, што 

ад ка заць. Не як пас ля двух тыд няў прый
шоў мяс цо вы мі лі цы янт Саш ка Стэ па нюк 
і за браў ма бі лі за цый ную кар ту. Я да ду маў
ся, што пэў на я там не па трэб ны; і гэ та мя не 
аб мі ну ла ў час ва ен на га ста но віш ча.

— За пы таю пра „зі му ста год дзя”: ці Вы 
ха дзі лі ачыш чаць ад сне гу ў рам ках 
шар вар ку?

— Шмат ра зоў. Ма лым „ДТ75” ез дзіў Зю
так На за рэ віч, цэ лую зі му ім пра ца ваў. Мы 
ка па лі, а ён ні ве лі ра ваў. Та ды ка ля шко лы, 
ста рой гмі ны, так за сы па ла сне гам, што не
маг чы ма бы ло рас чыс ціць. Пры е хаў вя лі кі 
раз дзь мух валь нік на ба кі, то лю дзі ка за лі, 
што трэ ба ака ні цы за чы няць, каб шыб не 
па біў. Але ў са мой Ор лі тая ма шы на прай ш
ла толь кі ка ля ста рой гмі ны. І пом ню, што 
ў бу дын ку гмі ны, ха ця да яго ад ву лі цы пад 
двац цаць мет раў, па бі ла вок ны. (Снеж ныя 
зі мы бы лі ў 1960х га дах, „зі мы ста год дзя” 
ў 1973 і 1978/79 гг. — М. М.)

— Вы так са ма зас лу жа ны па жар нік; і 
Ваш та та быў па жар ні кам...

— Па жар ні кам я стаў, ка лі ў 1960х бу да
ва лі гра мад скім чы нам дэ по па ву лі цы 
Пас вен т най. Ста рое му ра ва нае дэ по па 
ву лі цы Пер ша мая бы ло ма лое. А су шар ня 
шлан гаў з сі рэ най на вер се бы ла збу да ва
на з вет ра ка жы да Ян ке ля Буш лі ца, што 
ста яў за Ор ляй.

На бу до ву но ва га дэ по бра лі цэг лу з ца
гель ні Ан та но ва. Быў па жар ны са ма ход 
„Стар”, г.зв. „штыў ны”, то на ім жвір са мі 
ва зі лі.

На свя та Іва на і на Пер ша май ву лі ца мі 
Ор лі заў сё ды еха ла па жар ная ма шы на 
і кру ці лі руч ную сі рэ ну. Мы, вуч ні, уця
ка лі са шко лы, каб ехаць на са ма хо дзе, 
а не іс ці ў шэс ці. Янак Дэм бар чук быў 
ша фё рам, ха ця не меў ва дзі цель ска га 
пра ва. Ка ля „Ка ра ча” быў на да ро зе 
ста ры драў ля ны ма сток, то ад ной чы па
ла маў ся пад са ма хо дам; і та ды зра бі лі 
бе тон ны мост.

Па жа ры? Ча ста па жа ры бы лі ў Ка ша лях. 
Та му ка ша лёў цы па ча лі свят ка ваць (Раж
джа ство і Вя лік дзень) ча ты ры дні; ка лісь 
чац вёр ты дзень быў у іх важ ней шы чым 
пер шы.

— Па жар ні кі ча ста ла дзі лі тан ца валь
ныя за ба вы...

— Тан ца валь ныя за ба вы, ка лі яш чэ 
не бы ло дэ по, ар га ні за ва лі ў бу дын ку 
ста ро га до ма куль ту ры. За ба вы ча ста 
ла дзі ла ЗМВ (Са юз ся лян скай мо ла дзі), 
яко му стар шы ня ва ла Ва ля Жэп неў ская, 
ад нак не маг лі яны ра біць за ба вы з бу
фе там. А ка лі па жар ні кі ла дзі лі за ба вы, 
то заў сё ды з бу фе там; і пі вам, а га рэл ку 
ха ва лі ў сця ноў цы і тай ком пра да ва лі 
зна ё мым. Най час цей гра лі Ва лодзь ка 
Му раў скі з Ор лі і Віць ка Вал ка выц кі з Ру
дут, пас ля і ін шыя му зы кан ты.

Ка лі ў драў ля ным бу дын ку, дзе быў дом 
куль ту ры, за сця ной ад к ры ва лі клу бака
вяр ню, то я з Ва лодзь кам Шы ман скім 
ез дзі лі зі мою ў кал гас у Кры вой па сто лі кі 
— яны нам іх ад да лі.

У тым бу дын ку ў па ло ве 1960х га доў дзей
ні ча ла так са ма цяж ка ат ле тыч ная сек цыя; 
трэ ні ра ваў Воў ка Вой на. У ёй і я зай маў ся. 
Най з да ра вей шы то быў То лік Зда но віч 
з Ор лі, моц ны хла пец.

— Ка лі жа ні лі ся?

— Год пас ля вой ска, у 1969 го дзе. Жон ка 
То ня, 1949 го да на ра джэн ня, з Ка ша лёў.

— А га во раць, што ў мі ну лым ар лян
ская мо ладзь не вель мі ла дзі ла з ка ша
лёў скай...

— Я Ка ша лі то ма ла ба чыў. Да на ра чо най 
ха дзіў нап раст кі це раз ра ку, а яна з кан ца 
вё скі. Па зна ёмі лі ся на на ва год няй за ба
ве ў Ор лі. У шко ле са мною ву чы лі ся Аня 
Пшча ла, То ня Шэ ра нос, Ве ра Пыж, Ва ло
дзя Бо бэр і Ва ня Ка чан з Ка ша лёў, Оля Мін
цэ віч, Ма ня Аль шэў ская, Рэ на та і Ро мэк 
Бай ко, Мі хал Ча бан, Алё ша Ха руй, Мі ша 
Ку ба еў скі, Янак Пят роў скі, Ге нік Стэль ма
шук з Ор лі, Алё ша Ры ба чук, Са ша Ор да 
з Мік ла шоў...

— Дзя кую за раз мо ву.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
Фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

9працяг Пра ца ваў ка нём... 

Бе ла ру ская і поль ская эт ног раф ка, 
фаль к ла рыст ка Аме лія Да ра він ская, якая 
пі са ла пад псеў да ні мам Бі ру та, на ра дзі
ла ся ў вёс цы Рой ста лі (ця пер у ме жах 
Віль ні) у 1863 го дзе. Дак лад ная да та яе 
на ра джэн ня не вя до мая. Пры чы ны вы ба
ру свай го псеў да ні ма дас лед чы ца не раст
лу ма чы ла.

Да ра він ская на ву ча ла ся ў Вар ша ве, 
паз ней пра ца ва ла на стаў ні цай у Лід скім 
па ве це. Пра во дзі ла эт на гра фіч ныя на зі
ран ні на Лід чы не, за піс ва ла бе ла ру скі 
фаль к лор. У ад роз нен не ад не ка то рых 
сва іх ка лег Бі ру та не бы ла па сіў най на зі
раль ні цай жыц ця і по бы ту на ва коль на га 
на сель ні цтва, а ім к ну ла ся спаз наць яго ду
хо вы свет, вы ву чыць на род ныя но ра вы, 
звыч кі, па ста вы. Ёй бы лі вя до мыя важ ней
шыя пра цы свай го ча су па поль скай фаль
к ла ры сты цы і эт на ло гіі. У кан цы 1880х 
га доў Са му іл Адаль берг збі раў ма тэ ры ял 
да вы дан ня „Кні гі поль скіх пры ка зак”. На 
ста рон ках прэ сы, у пры ват нас ці ге аг ра фіч
наэт наг ра фіч на га што ме сяч ні ка „Wis ła”, 
змяш ча лі ся зва ро ты да чы та чоў з прось
бай да сы лаць яму вус напа э тыч ныя вы
ра зы з роз ных ста ро нак краю. Пра гэ та 
ве да ла і Бі ру та, якая дас ла ла яму спа чат
ку 350, а пас ля 200 пры ка зак з вё скі Пі ла
таў ш чы на Бе ла стоц ка га па ве та. На жаль, 
дас ла ны ёю ма тэ ры ял па ней кіх пры чы
нах не быў апуб лі ка ва ны.

Пер шай пуб лі ка цы яй, пад якой дас лед
чы ца пад пі са ла ся як Бі ру та, быў эт на гра
фіч ны на рыс „Да жын кі на Літ ве”. Ён быў 
на дру ка ва ны ў 1889 го дзе ў што ме сяч ні ку 
„Wis ła”. У на ры се да ец ца апі сан не жніў на
га аб ра ду з пес ня мі ў вёс цы Шаў ры Лід
ска га па ве та. У Шаў рах Бі ру та гас ця ва ла 
ў ма ён т ку сы на зна ка мі та га гі сто ры ка То
да ра Нар бу та. Бі ру та са ма пры сут ні ча ла 
на гэ тым свя це. Да ра він ская здо ле ла не 
толь кі ўла віць ха рак тэр ныя асаб лі вас ці 
пра вя дзен ня аб ра ду ў ма ён т ку, але і ўка

заць на агуль ныя яго ры сы з та кім жа аб
ра дам у ін шых мес цах Га ра дзен ш чы ны.

Праў да, у па чат ко вым ва ры ян це дас ла
ны ру ка піс не пры ня лі ў друк і толь кі пас
ля ад па вед най дап ра цоў кі яго апуб лі ка ва
лі. Так са ма ў што ме сяч ні ку „Wis ła” бы лі на
дру ка ва ны па дан ні „Сос ны ў Лі дзе”, „Пра 
кас цёл свя той Ган ны ў Віль ні”, „Па дан не 
пра Пі ла каль ную га ру” (у Ваў ка вы скім па
ве це). На жаль, гэ тыя тво ры бы лі апош ні
мі, якія Бі ру та па ба чы ла над ру ка ва ны мі.

Бі ру та на пі са ла ма наг ра фію „На род Лід
ска га па ве та” (або „Апі сан не Лід ска га па
ве та”), але цэн зу ра не да зво лі ла яе друк, 
пра ца не збе раг ла ся. Бі ру та пе ра піс ва ла
ся з Янам Кар ло ві чам. У ад ным з лі стоў, 
вы каз ва ю чы сваё за хап лен не на род ны мі 
пес ня мі, збі раль ні ца па ве дам ляе на стаў
ні ку, што кры ху саб ра ла іх у роз ных ва ко
лі цах, „між ін шым і пры го жыя бе ла ру скія. 
Ці мож на іх прыс лаць і ці не зной дуць яны 
мес ца ў ча со пі се па на?” Яш чэ пры жыц ці 
збі раль ні цы Кар ло віч прыс лаў гэ тыя ру ка
піс ныя ма тэ ры я лы ў Кра каў у рэ дак цыю 
пе ры я дыч на га вы дан ня на імя Ісі да ра 
Ка пяр ніц ка га. Але най больш знач ная пуб
лі ка цыя Бі ру ты — „Бе ла ру скія пес ні з Лід
ска га па ве та” вый ш ла ўжо пас мя рот на. 
Гэ та 24 тэк сты па за аб ра да вай лі ры кі (ся
мей набы та выя, рэк руц кія, лю боў ныя пес
ні), у ча со пі се „Zbiór Wia do moś ci do An t ro
po lo gii Kra jo wej” (1892, t. 16), і на рыс „Над 
пру скай гра ні цай” — апі сан не жыц цё ва га 
ўкла ду лі тоў цаў паў д нё ваза ход няй част
кі Ко вен скай гу бер ні — у ча со пі се „Wis ła” 
(1899, t. 13).

Па мер ла Аме лія Да ра він ская 27 лі пе ня 
1891 го да. Што ме сяч нік „Wis łа” змяс ціў 
не вя лі кі нек ра лог, у якім па даў ас ноў ныя 
эта пы яе жыц ця. Асоб ныя ру ка пі сы, да ку
мен ты, звя за ныя з дзей нас цю Бі ру ты, збе
ра га юц ца ў ар хі вах Віль ні і Вар ша вы.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
На фо та: Лід скі за мак у ча сы Бі ру ты

Тыя, хто жыў у эпо ху так зва на га раз ві то
га са цы я ліз му, мо жа ўспом ніць агуль ныя 
ад но сі ны да ней кіх на цы я наль ных стро яў. 
Яны па да ва лі ся чым сь ці на столь кі вя ско
вым, ста ра даў нім, якое вар та толь кі за хоў
ваць, маг чы ма, вы ключ на дзе ля ней кіх 
фаль к лор ных ме ра пры ем стваў. Та ды зда
ва ла ся, што на цы я наль най вы шыў цы не 
мес ца на су час ным адзен ні. Але прай ш ло 
менш за паў ста год дзя і гу сты ў бе ла ру скіх 
лю дзей кар ды наль на змя ні лі ся. Зра зу ме
ла, што та кія зме ны ад бы лі ся пад уп лы
вам роз ных, перш за ўсё па лі тыч ных, па
дзей, якія ме лі мес ца на Ук ра і не. Але тым 
не менш, на цы я наль ныя ма ты вы ў адзен ні 
ста лі пра я вай ней кай амаль шля хет нас ці 
і пад к рэс ле най пры на леж нас ці да свай го 
на ро да. Гэ тую зме ну ад чу лі лю дзі, якія здо
ле лі зра біць на на цы я наль ным ка ла ры це 
на ка шу лі ці спад ні цы неб ла гі біз нес. Ад
ным з прык ла даў та му з’яў ля ец ца брэнд 
Ho nar.

Сайт фір мы, якая шые адзен не пад 
та кім брэн дам, мес ціц ца ў ін тэр нэ це па 
ад ра се https://ho nar.by. Га лоў ная ста рон
ка вэбпрад стаў ні цтва ма лень кай кра вец
кай кам па ніі вы гля дае да во лі пры ваб на 
і ад на ча со ва год на. „Го нар па ві нен быць”, 
— сцвяр джа ец ца на фо таз дым ку хлоп ца 
і дзяў чы ны ў адзен ні фір мы. „Су час ны бе
ла ру скі мі ні ма лізм”, — так апіс ва юць свой 
стыль ды зай не ры Ка ры на Адзе сен ка і Па
вел Доў нар. „Про стыя фор мы, выт ры ма
ныя ко ле ры, ак рэс ле ныя лі ніі ды сі лу э ты, 
на цы я наль ныя ак цэн ты, аў тар ская вы
шыў ка і руч ны па шыў — гэ тыя асаб лі вас ці 
брэн да з’яў ля юц ца пад мур кам у ства рэн ні 
не паў тор ных і ак ту аль ных рэ чаў”, — рас па
вя да ец ца кры ху ні жэй.

Ды зай не ры Ка ры на і Па вел з’яў ля юц ца 
рас п ра цоў ш чы ка мі і ўла даль ні ка мі да дзе на
га брэн да. Праў да, та кі мі яны бы лі не заў сё

ды. „У свет крой кі ды шыц ця Па вел Доў нар 
і Ка ры на Адзе сен ка тра пі лі не ча ка на для ся
бе. Абое скон чы лі жур фак, Ка ры на пра ца ва
ла ка рэс пан дэн там «На род най во лі», Па вел 
мае ві дэ ап ра дакшнсту дыю „Zvon ka”, а так
са ма з’яў ля ец ца ад ным са ства раль ні каў 
і рэ жы сё рам лі та ра тур на га пра ек та „Li ta ra 
A”. Пра су час нае адзен не з на цы я наль най 
ад мет нас цю па ра ма ры ла даў но. Па коль кі 
ніх то з мод ных ды зай не раў гэ тай про стай 
ідэі так і не пад ха піў, вы ра шы лі: ча му б не 
зра біць са мім”, — ад зна ча ец ца ў тэк с це на 
сай це гра мад скакуль тур ніц кай кам па ніі 
„Будзь ма бе ла ру са мі”.

Сайт брэн да ад на ча со ва з’яў ля ец ца і ін
тэр нэтма га зі нам. Вы ра бы, якія пра да юць 
там яго ўла даль ні кі, па дзе ле ныя на жа но
чае, муж чын скае адзен не, ак се су а ры ды су
ве ні ры. У кож ным та ва ры аба вяз ко ва ёсць 
тое, што паз на чае яго як ма ю чы на цы я наль
ны пад тэкст.

Праў да, ды зай не ры ка жуць, што іх адзен
не не да тыч нае вы шы ва нак. „Я б уво гу ле не 
па раў ноў ваў на ша адзен не з тра ды цый ны
мі вы шы ван ка мі, гэ та зу сім роз ныя рэ чы. 
На ша адзен не хут чэй для тых лю дзей, якія 
і так но сяць бе лыя ка шу лі, але за мест галь
ш ту ка ўра чы стас ці іх воб ра зу на дае ар на
мент”, — ад зна чае Па вел. Да рэ чы, і кош ты 
на адзен не Ho nar да во лі вя лі кія.

У 2014 го дзе, ка лі Па вел і Ка ры на толь кі 
ня даў на рас па ча лі свой біз нес, яны пла на
ва лі, што бу дуць шыць і дзі ця чае адзен не. 
Па мен шай ме ры так яны ка за лі ў ін тэр в’ю 
„Будзь ма бе ла ру са мі”. Ад нак на ват праз 
пяць га доў ней кіх дзі ця чых пор та чак ці ка
шу лек на сай це ня ма. У той жа час ды зай
не ры зап ра ша юць да суп ра цы ін шых ка лег, 
вы стаў ля ю чы да іх ся род аба вяз ко вых пат
ра ба ван няў аў тар скі ўні каль ны ды зайн і бе
ла ру скі кан тэкст.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ствол аг няст рэль най зброі, 2. ку кіш, 

фі га, 3. дзе сяць со так, 4. унут ра нае ім к нен
не, прад мет за хап лен ня, 5. прад стаў лен не 
ма стац кі мі срод ка мі вон ка ва га вы гля ду 
з’яў рэ ча іс нас ці, у якім... ява, 6. опер ная 
пес ня, 7. Ба лес лаў, пер шы прэ зі дэнт ПНР, 
8. буй ны на се ле ны пункт, у якім... го ра.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 18 ну ма ра
Чу ча ла, ар да, штан га, Гві нея, Нар ве гія, 

яеш ня, Бер лін, Берн.

Ра шэн не: Уча раш ня га дня не вер неш.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне 

Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

(22.03. — 20.04.) Ла ві кож ную на го ду. Мо-
жаш зра біць су пе рін та рэс або па кі нуць «воль-
ны стан». Адат неш ся ад не га тыў ных уп лы ваў. 
Мно га ча су прыс вя ці рад ні, хоць гэ та не паз-
ба віць ця бе ад ся мей ных спрэ чак. Не ля ці па 
па куп кі, раз важ ка пі та лаў к ла дан не — Ве не ра 
ў Бы ку пад ка жа та бе, як пам но жыць ма ё масць. 
Бу дзеш схіль ны да ра ды каль на га ля чэн ня; пас-
п ра буй аку пун к ту ру, кліз му і кры а тэ ра пію.
(21.04. — 21.05.) Пла ван не па спа кой ных во-
дах. Ці ка выя за ду мы і энер гія для іх рэ а лі за цыі. 
Бу дзеш прак тыч ны, твае выс но вы бу дуць трап-
ныя. 2-5.06. ма еш шанц у па ры па чаць но вы 
этап. Знай дзі час на хо бі. У фір ме ты ўзо рам 
па рад ку і сар га ні за ва нас ці, мо жаш на ра каць 
на ват на ча со вы не да хоп ам біт ных за дан няў. 
6-8.06. больш пра фе сій ных кан так таў, абу чэн-
няў, су стрэч, кір ма шоў. Але пра фір мо выя 
спра вы раз маў ляй толь кі ў фір ме! Фі нан са ва 
вый дзеш на про стую.
(22.05. — 22.06.) Увесь ме сяц твой! Бу дзеш 
ра біць толь кі пры ем нае. 2-4.06. да сі ра ды 
з са бою, зра зу ме еш ча го хо чаш, бу дзеш ве-
даць, як гэ та зда быць. 6-8.06. вы кам бі ну еш, 
як зра біць ін та рэс жыц ця; спат рэ бяц ца твае 
шмат лі кія кан так ты. 7-8.06. па мы ліць мо жаш 
ма ры, гля дзі кры тыч на на пра па но вы «за ла тых 
гор». Бу дзеш фі зіч на як пра ко ла ты ша рык, не 
пі ка вы, ал ка го лю, трэ ні руй ся па ма лень ку.
(23.06. — 23.07.) Не бу дзе та кой рэ чы і праб-
ле мы, з які мі не спра віш ся. Да сі ра ды з аба-
вяз кам і зма ты ві ру еш ін шых. Ас ва бо дзіш ся 
з так січ ных су вя зей. Сме ласць да ін ша га по лу. 
Узор пра ца ві тас ці ў фір ме — гэ та ты. Схо чаш 
да ка заць, што ты — не за мен ны. Пры зна ём стве 
не вы хіль вай ся ад ра зу з мат ры ма ні яль най пра-
па но вай. Маг чы мыя но выя кры ні цы да хо даў. 
Злосць раз г ру жай спор там або доў гім шпа цы-
рам. 6-8.06. ат ры ма еш пра па но ву ці ка ва га ва-
ка цый на га вы ез ду.
(24.07. — 23.08.) Ад кры ты на лю дзей, упа рад-
ку еш ся мей ныя спра вы. 6-8.06. да ста су еш ся 
да кож най сі ту а цыі і кож най кам па ніі. Вер неш-
ся да доб ра га зда роўя і раў на ва гі. Выс вет ліш 
не па ра зу мен ні. Ка лі з кім сь ці суст ра ка еш ся 
ня даў на, 2-4.06. ста не це яш чэ блі жэй шы мі; 
да лей шае — у блі жэй шым ча се. На пра цы з’яд-
най са юз ні каў. З 7 (да 11.06.) не зра бі па мыл-
кі і не дай ся па дыс ці кан ку рэн цыі. Не пат рэб на 
тур бу еш ся зда роў ем сва ім і сва іх бліз кіх.
(24.08. — 23.09.) Шмат спраў скла дзец ца іна-
чай, чым ты спа дзя ваў ся. Трэ ба бу дзе змя ніць 
не ка то рыя пла ны. Ча сам здас ца, што ты ў сі ту а-
цыі без вы ха ду. Але зор кі за та бою, з іх да па мо-
гай вы ка ры ста еш шан цы і праб ле мы абер неш 
на сваю ка рысць. Са мот ныя Дзе вы з ІІІ дэ ка ды 
— вы ру шай це на па ля ван не 2-5.06.! Мно га 
энер гіі, ад наў ляй яе ад па чын кам і глы бо кім 
сном. 6-8.06. паш час лі віц ца та бе ў па да рож-
жы, асаб лі ва ка лі трэ ба бу дзе кам бі на ваць.
(24.09. — 23.10.) Нап ру жан ні з сям’ ёй, зна-
ё мы мі, су се дзя мі. Не траць спа кою, не спра-
чай ся. Тым больш што ёсць яш чэ скры тыя во-
ра гі. 2-4.06. вя дзі важ ныя раз мо вы, пад піс вай 
да мо вы. Але 2-3.06. не вы дай заш мат гро шай 
на свае пры ем нас ці. 2-5.06. тваё па вы шэн не 
ста не рэ аль ным. Дбай аб нер вы, будзь ак тыў-
ным на па вет ры.
(24.10. — 22.11.) Не ўця кай пе рад праб ле ма-
мі, вы ра шыш іх. 1-5.06. рас па дуц ца ста рыя 
ла ды, уз нік нуць но выя са ю зы. Уз на га ро дзяць 
ця бе за пра цу, але бу дзе больш ра бо ты. Ма-
еш шанц вы біц ца на рын ку на ват пры пер шых 
кро ках у біз не се. У зда роўі слу хай па рад спе-
цы я лі стаў.
(23.11. — 22.12.) Мо жаш па біць пра ціў ні каў 
або зда быць чы ёсь ці сэр ца. За роб ле ныя 
гро шы вы да сі на «зах ця вай кі». 1-03.06. на да-
ку чаць у жыц ці дроб ныя праб ле мы. Кан ф лікт 
на пра цы мо жа та бе заш ко дзіць ад 8.06., але 
ні чо га кеп ска га та бе не па гра жае. 2-4.06. у па-
ры бы лое ад дзя лі це тоў стай ры сай. На пра цы 
не ад к лад вай важ ных за дан няў.
(23.12. — 20.01.) Лю дзі, з які мі паз на ё міш ся 
1-5.06., ста нуць цу доў ны мі сяб ра мі. Доб ры 
мо мант на аб дум ван не спраў, ана лі зы, склад-
ван не пла наў. Здзей с няц ца твае пла ны аб зме-
нах. Ста рай ся не рэ а га ваць ліш не эма цый на. 
Шмат ад рэ на лі ну ся род сяб роў, бу дзеш аба-
рон цам. Ве не ра ла ска вая для твай го ка шаль-
ка, ра бі важ ныя ін ве сты цыі 1-5.06., пас ля трэ-
ба бу дзе за ціс нуць пап ру гу.
(21.01. — 19.02.) Пе ра ка на еш лю дзей, каб 
спа лу чы лі свае дзе ян ні і пад т ры ма лі твае за ду-
мы; пос пех га ран та ва ны. 6-8.06. мо жаш шмат 
на ву чыц ца і зда быць важ ныя ін фар ма цыі. Са-
мот ныя не бу дуць мець праб лем са зна ём ства-
мі, а ў па ры іх да цэ няць. 2-4.06. ідэ аль ныя час 
для зна ём стваў, ста нуць па чат кам фай на га сяб-
роў ства. 6-8.06. удас ца та бе спа лу чыць фан-
та зію з пас пя хо вым дзе ян нем, змо жаш ажыц-
ця віць сме лы план, ат ры маць да ра гі прэ зент; 
ад чу еш до тык ба гац ця.
(20.02. — 21.03.) Бу дзеш мець да стат ко ва 
за дум, заз зя еш на пра цы і ся род зна ё мых. 
1-5.06. мо жаш лёг ка за ка хац ца; не страць 
зда ро ва га ро зу му. Ад 7.06. (да 11.06.) не 
ўклю чы ся ў спра вы, якія скон чац ца пра ва лам. 
Бу дзеш ам біт ны, кры тыч ны і пат ра ба валь ны. 
Зда бу дзеш но вых сяб роў. Ад но сі ны з 6-8.06. 
ста нуць сяб роў ствам на смерць і жыц цё; сар-
дэч на до ма. На пра цы ад раб лян не «хва стоў»; 
не пап раў ляй доб ра га. Вя лі кі крок на да ро зе 
ўлас на га раз вою.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

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

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

Ад бо рыш ча
Хто вы сту піць на кон кур се «Ба со віш ча»? Жу ры 

ад мыс ло ва га «Ад бо рыш ча», зла джа на га ў Мен ску 
24.05.2019 зра бі ла вык лю чэн не для юбі лей на га 
фе сты ва лю ды па вя лі чы ла коль касць фі на лі стаў 
з 4 да 5. Гэ та гурт Ates ta з 14га до вай ва ка ліст кай, 
ка ба рэбэнд Bar Rok ka, Har mo nix Col le ge па хо джан
нем з Ра га чо ва, попро ка вая Pa u linn і но вы пра ект 
па э та Ула дзя Лян ке ві ча lu ty sa ka vik. Уладзь дзе ліц
ца ўра жан ня мі. — Гэ та быў наш пер шы вы ступ і мы 
зай г ра лі трэ кі, якія ўвай ш лі ў „эпіш ку” — ча ты ры. 
І ад на пес ня пра гу ча ла зу сім но вая. Гурт Bar Rok ka: 
Мы шчас лі выя. РР: Вы ні кі гэ та га кон кур су па ка за
лі, што пе ра важ на бу дуць спя ваць дзяў чы ны. — 
З жа но чым ва ка лам про ста му зы ка шу кае но выя 
сты лі і жан ры. Та му яна і вы гля дае больш ці ка вая. 
Між тым, з’я ві ла ся не а фі цый ная ін фар ма цыя, што 
сё лет няе «Ба со віш ча» ўсё ж та кі не ста не апош нім. 
Для яго пра ця гу бу дзе ство ра ны ад най мен ны з фе
сты ва лем фонд. Сяб ра Уп ра вы Бе ла ру ска га аб’ яд
нан ня сту дэн таў Лі дзія Пя кар ская ка мэн туе: — На 
гэ ты мо мант на шае ра шэн не, што гэ та апош няе 
„Ба со віш ча”. Так са ма не за чы ня ем ся на маг чы мас
ці, што мо жа ка лісь ці ў бу ду чы ні зной дуц ца но выя 
лю дзі, з но вы мі дум ка мі, якія пад ні муць яш чэ раз 
гэ тую іні цы я ты ву. Па куль што ня ма ін шай ар га ні за
цыі, якая гэ та ра бі ла б.

30ае па лі ку «Ба со віш ча» прой дзе ля Га рад ку пад 
Бе ла сто кам 1920 лі пе ня і па вод ле тра ды цыі пач нец
ца з кон кур су ма ла дых гур тоў. Гэ тым ра зам пя ці.

vСтась ДА ДЭР КА, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

Су стрэ ча му жы ка з по ез дам
Вель мі даў но та му, та ды, ка лі яш чэ толь кі па ча ла ў нас пра ца ваць 

чы гун ка, адзін му жык, які ні ко лі не ба чыў цяг ні ка ані пу цей, вы браў ся 
ў го рад па па куп кі.

Му жык ехаў во зам, зап рэ жа ным у не вя ліч ка га ко ні ка. Жон ка да ла 
яму на да ро гу ву зя лок з хле бам і са лам, каб ён не быў га лод ны, бо вя до
ма, да ро га да лё кая і доў гая. Му жык доў га ехаў праз ля скі і па лет кі, аж 
да е хаў да пу цей, па якіх ез дзіў цяг нік. І ехаў як раз у той час, ка лі пад’ е
хаў бе ла ве жац.

Да рож ны на зі раль нік, што піль на ваў пе ра ез ду, зак ры чаў да му жы
ка, каб ён спы ніў ся і да лей не ехаў, па ча каў шы, ка лі пе ра е дзе цяг нік. 
Му жык пры пы ніў свай го ко ні ка. Даў яму се на, каб ён крыш ку пе ра еў, 
а сам, так са ма зга лад неў шы, да стаў хлеб і са ла і стаў ес ці.

І вось што ён там быў уба чыў, ра ска заў свай му ку му, ка лі вяр нуў ся 
да ха ты.

— Ся джу я, ем хлеб з са лам, а тут штось ці па ча ло сы чаць, сту ка таць, 
аг нём і ды мам ста ла зя хаць! Як я пе ра ля каў ся! Та ко га чу до віш ча я яш
чэ не ба чыў!

А кум яму ка жа:

— Я ўжо ба чыў ка лісь, як ехаў по езд. Ку ме, гэ та ма шы на.

— Што ты ка жаш, ку ме! Гэ та не ма шы на, гэ та сап раў д ная чар ця га 
з пек ла ро дам! Я ж доб ра ёй прыг ле дзеў ся!

v Ва лян ці на МЯДЗ ВЕДЗЬ

Каш тоў насць ча ла веч нас ці
За кож ны чын, за кож ную мысль, за кож нае сло ва ад каз ны кож ны 

ча ла век пе рад Гос па дам Бо гам і людзь мі.
Ні чо га не ўкры ец ца, як пад Сон цам, так і на Зям лі.
Важ на ца ніць жыц цё — най важ ней шая спра ва.
Ці ты бу дзеш у вя лі кім го ра дзе, ці ў ма лой мяс цо вас ці —
важ на быць ра зум ным, доб рым, спра вяд лі вым і вер ным Гос па ду Бо гу.
Ня важ на, ці ты вы со кі ву чо ны, ці менш на ву ча ны — будзь ча ла ве кам 

пра вед ным!
Кож ны ве дае і знае ды чуе даб ры ню і зло.
Але гэ та чорт не да пу скае, каб быць свя до мым.
Ты будзь чы стым, як свят ло.

Час
Быў час, ёсць час, і бу дзе час, ка лі на ват не бу дзе нас.
Ка лі ча ла век на ро дзіц ца ў ней кай хві лі не ча су — жы ве, раз ві ва ец ца, 

на бі рае сі лы і ро зу му ды та лен ту да мо ман ту, які да дзе ны яму. Ча су 
жыц ця на Зям лі.

Ёсць час спа кою, але і тры во гі ды бя ды.
Хто ж гэ та ты, во раг, што спры чы ня еш ся да на шай бя ды?
Вон ад гэ туль, згінь, пра па дзі!
... А час ідзе, ідзе, веч на жы ве.

vЗі на і да КАН Д РА ЦЮК
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Пра цар коў ную му зы ку 
звы чай на ду ма ем як 
пра куль тур ны рэ лікт 

ХІХ ста год дзя. Гэ та дзя ку ю-
чы кла сі кам — Рах ма ні на ву, 
Чай коў ска му, Ар хан гель ска-
му, якія па поў ні лі жанр но-
вым му зыч ным зме стам і ду-
хам сва ёй му зыч на-фе на ме-
наль най эпо хі. «Фе сты валь 
пя ю чай ду шы», які ўжо 38 
га доў ла дзіць Мі ко ла Буш ко 
з Фон дам цар коў най му зы-
кі, не толь кі ўсвя до міў, але 
і па ка заў яе жы вы, су час ны 
пра цяг і яго ле ген дар ных 
твор цаў. Су час ная цар коў-
ная му зы ка няп ро стая для 
вы ка нан ня. Яна па тра буе 
пра фе сій на га па ды хо ду і вы-
со кай му зыч най куль ту ры 
ад вы ка наў цаў і слу ха чоў. 
Праў да, тут бы ва юць вык лю-
чэн ні. Вось тво ры су час най 
бе ла ру скай кам па зі тар кі 
Іры ны Дзя ні са вай, якая ак-
ту аль на пра бы вае ў ма на-
сты ры ў На він ках, з вя лі кай 
лю боўю і за хап лен нем спя-
ва юць пры хад скія ха ры ў Бе-
ла сто ку.

Ад нак тво ры Ра му аль да Твар доў ска га 
ці Ле сі Дзіч ко ў змо зе за спя ваць толь кі 
ар хі рэй скія ці ака дэ міч ныя ха ры.

З гэ тым няп ро стым вык лі кам вы дат
на спра віў ся Прыд няст роў скі дзяр жаў ны 
хор з Ты рас па ля пад кі рун кам Та ця ны 
Твер дах леб. Лаў рэ ат мі ну ла год ня га Між
на род на га Фе сты ва лю цар коў най му зы
кі «Гай наў ка2018» у Бе ла сто ку вы ка наў 
кан цэрт пад за га лоў кам «Шэ дэў ры цар
коў най му зы кі», дзе знач ную част ку скла
да лі тво ры су час ных кам па зі та раў.

Каб не згу біць ас ноў най ін фар ма цыі, 
трэ ба ад зна чыць дап ра ца ва насць кож
на га вы ступ лен ня ў дэ та лях і да ска на
лую рэ жы су ру кан цэр ту. Па ча лі з «От чэ 
наш» Ста ніс ла ва Ма нюш кі. Мі ко ла Буш
ко, як ды рэк тар і за ад но кан фе ран сье, 
да даў, што поль скі кам па зі тар, з’яў ля ец
ца так са ма аў та рам пер шай бе ла ру скай 
опе ры. Ка лі мо ва пра су час ных твор цаў, 
тут пра я ві ла ся не звы чай нае ба гац це. Па
ча лі з тво ра «Лю боў свя тая» Спі ры да ва, 
вя до ма га ў СССР як аў та ра па пу ляр ных 
гі тоў. Рэ лі гій ная кам па зі цыя лі та раль на 
элек т ры за ва ла пуб лі ку, а гэ та дзя ку ю чы 
са ліст цы Люд мі ле Гра да вай і яе бо ска га 
сап ра на. Па доб нае за хап лен не нак лі каў 
па ра рэ лі гій ны твор «Дні мае» зга да най 
ужо Іры ны Дзя ні са вай.

Кан цэрт не мог абыс ці ся без тво раў Ле
сі Дзіч ко ці Ра му аль да Твар доў ска га. Кам
па зі тар ка, якая сё ле та ад зна чае 80год
дзе, вя лі кі сяб ра гай наў ска га фе сты ва лю. 
Не каль кі га доў та му на сцэ не бе ла стоц
кай фі лар мо ніі поў нас цю пра гу ча ла яе 
свя точ ная лі тур гія (якую я слу ха ла пас ля 
круг лы год). А за раз пра гу чаў тра па ры ён 
«Свя ты Бо жа — пес ня анё лаў». Ле ся Дзіч
ко, як пер шы му зы кант, ад ва жы ла ся пі
саць рэ лі гій ную му зы ку ў Са вец кай Ук ра
і не. За тым Ра му альд Твар доў скі, жы вая 
ле ген да фе сты ва лю, стар шы ня Фон ду і за
ад но стар шы ня жу ры, ра зам з пуб лі кай 
выс лу хаў свой твор «Во цар ствіе тва ім». 
Прыд няст роў скія спе ва кі да бы лі з тво ра 
не паў тор ную ме ло ды ку сло ва і яго ма лі
тоў насць. Па да рож жа па су час най цар коў
най му зы цы за вяр шыў твор міт ра па лі та 
Іла ры ё на «Ба га ро дзі ца Дзе ва».

А пас ля пуб лі ка не ха це ла ад пус ціць 
ха ры стаў са сцэ ны...

Як не ці ка ва, на біс пра спя ва лі яны 
«Дні мае» бе ла ру скай кам па зі тар кі. Па
ра рэ лі гій ны твор Іры ны Дзя ні са вай за
ста віў ду маць пра дар кож най пра жы тай 
хві лі ны.

* * *
Я ўдзяч на Аляк сан д ру Вяр біц ка му, які 

пра па на ваў мне бі лет на кан цэрт прыд
няст роў скіх ха ры стаў. У Прыд няст роўі 
я па бы ва ла ў па чат ку бя гу ча га ста год
дзя, ка лі яш чэ не астыў ва ен ны кан ф лікт 
з Мал до вай і на па лях, у ку ку ру зе ста я лі 
тан кі. У вы ні ку вай ны за гі ну ла больш за 
ты ся чу лю дзей. Мой муж, які да кас цей 
за ха піў ся спе вам і вы ступ лен нем гас цей 
з гі ста рыч най Бе са ра біі, не мог на дзі ва
вац ца:

— Jak to jest, — паў та раў ён, — nie ma 
pań stwa, a jest pań stwo wy chór?

Прыд няст роўе — ма ла дая, неп рыз на
ная ў све це кра і на. Яна ўзнік ла на тэ ры
то рыі бы лой Мал даў скай Са вец кай Са

цы я лі стыч най Рэс пуб лі кі. На сель ні цтва 
кра і ны скла да юць ра сі я не, мал да ва не, 
ук ра ін цы ды прад стаў ні кі ін шых на цый. 
Гра ма дзя не, як не дзіў на, ка ры ста юц ца 
паш пар та мі трох кра ін: Мал до вы, Ра сіі, 
Ук ра і ны. У час кан цэр та яны агу чы лі тво
ры кам па зі та раў трох наз ва ных на ро даў 
ды сва бод на ка ры ста лі ся іх на цы я наль
ны мі мо ва мі. Вось, фе но мен неп рыз
на най у све це кра і ны ў на цы я наль ных 
брэн дах. У све це ве да юць прыд няст роў
скі фут боль ны клуб «Шэ рыф» і вы са ка я
кас ны ка ньяк. Шанц на чар го вы брэнд 
у га лі не кла січ най му зы кі. Му зыч ная 
куль ту ра ма ла дой дзяр жа вы, да рэ чы, 
не па він на на доб рую спра ву здзіў ляць. 
Спры чы ніў ся да гэ та га пер шы прэ зі дэнт 
Ігар Смір ноў. Ён не толь кі ар га ні за ваў 
кан цэр ты, але і сам ся даў за фар тэ пі я на 
і вы кон ваў тво ры кла сі каў. На кан цэр

Му зыч ныя сюр п ры зы 
і шы ро кі свет!

тах, як пра ві ла, збі ра ла ся ўся элі та ма ла
дой кра і ны.

Прыд няст роў скія ха ры сты ў боль шас
ці дзе ці элі ты. У іх ста ран ная му зыч ная 
аду ка цыя і ад к ры тасць на свет.

* * *
— Зда ва ла ся б, та кое не маг чы ма, бо 

ўзро вень фе сты ва лю вель мі вы со кі і ён 
з го ду ў год яш чэ рас це, — га ва рыў прэ
зі дэнт Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля скі. 
І да даў на аса ло ду ар га ні за та рам: — Гэ
тае ме ра пры ем ства мае шанс стац ца 
ад ным з клю ча вых у рэ гі ё не, а гэ та аба
зна чае яго боль шае фі нан са ван не.

Прэ зі дэнт Бе ла сто ка па куль афі цый
на ад к рые ХХХVIII Між на род ны Фе сты
валь цар коў най му зы кі «Гай наў ка2019» 
у Бе ла сто ку, прык ме ціць у за ле гас цей 
з шы ро ка га све ту, у тым лі ку з со неч най 
Аф ры кі, ды пры ві тае іх на ан г лій скай 
мо ве і ра ска жа пра наш рэ гі ён. Ме на ві
та, ужо са ма пры сут насць хо ру «Har mo
nious” з Рэс пуб лі кі Га на нак лі ка ла прыс
мак эк зо ты кі. Гос ці з Аф ры кі поў нас цю 
ап раў да лі свой пры езд не толь кі ў ге аг ра
фіч ным сэн се. Яны па спя хо ва кан цэр та
ва лі ў бе ла стоц кай сту дыі «Рэм б рандт» 
і да дат ко ва ў Вар ша ве. Ка лі гля дзець на 
аб сяг фе сты ва лю, дык ён не ве ра год на 
эк с пан сіў ны. У гэ ты раз ар га ні за та ры 
за пра сі лі 25 вы ка наў цаў з 11 кра ін све ту, 
ды ап ра ча кон кур с ных вы ступ лен няў 
да лі яш чэ 26 кан цэр таў у 20 мяс цо вас
цях. Пры гэ тым ураж вае дух эку ме ніі, які 
спа да рож ні чае фе сты ва лю. Звы чай на, 
да дат ко выя кан цэр ты ла дзяць у пад ляш
скіх мя стэч ках і вё сках пры ка та ліц кіх 
па ра фі ях. Так са ма ся род гас цей пры сут
ні чаў міт ра па літсе ні ёр Эд вард Аза роў
скі, яко га пуб лі ка пры ві та ла га ра чы мі 
ап ла дыс мен та мі.

Як жы хар ка Бе ла сто ка ра зам з тон кі
мі знаў ца мі і звы чай ны мі жы ха рамі го ра
да кож ны раз маю на го ду пад цяг нуц ца 
ў спра ве аду ка цыі ў га лі не цар коў най 
му зы кі і нат х ніц ца яе доб рым ду хам. Не 
менш пры ем на суст ра каць гру пу гай на
вян, якія ад па чат ку ня суць пад трым ку 
ідэі і пры яз джа юць у Бе ла сток. На фе
сты ва лі заў сё ды мож на спат каць жы
выя ле ген ды, ды не толь кі з му зыч на га 
све ту. Сваю пры сут насць, як кож ны год, 
ад зна чыў бе ла ру скі па эт Вік тар Швед 
з жон кай Ва лян ці най.

15 мая 2019, Фі лар мо нія і опе ра ў Бе ла-
сто ку па ву лі цы Пад лесь най
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