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Залукі ў Гародні è3

Беларускае свята è4

Пра Крыначку на Гайнаўш
чыне ведаюць не толькі пра
васлаўныя вернікі, якія маса
ва наведваюць гэтае святое 
месца ў Белавежскай пуш
чы. Узведзеныя там прыго
жая царква святых братоў 
мучанікаў Макавеяў, маці іх 
Саламіі і настаўніка Елеза
ра і часоўня каля крыніцы, 
у якой лячэбныя якасці. 
Пасля багаслужбаў на трэці 
дзень Святой Тройцы ў Кры
начцы гайнавяне адпачыва
юць у асабліва святочным 
настроі.

У гэтым годзе святкаванні ў Крыначцы 
праходзілі 17 і 18 чэрвеня, на другі і трэці 
дзень Святой Тройцы. Пасля абеду 18 чэр
веня ў гарадскім амфітэатры ў Гайнаўцы 
Галоўнае праўленне Беларускага грамад
скакультурнага таварыства ў супрацы 
з Гайнаўскім домам культуры наладзілі бе
ларускі народны фэст «Крыначка», які ўжо 
мае амаль дваццацігадовую традыцыю. 
У час фэсту займальна запрэзентаваліся 
калектывы Гайнаўскага дома культуры, 
гурты з Беластока, Нараўкі, Гарадка і Ваў
кавыска на Беларусі.

На трэці дзень Святой Тройцы было 
вельмі цёпла і сонечна і таму вернікі дабі
раліся ў Крыначку не толькі на аўтамабі
лях, але таксама на веласіпедах і пяшком. 
Малітвы ў аўторак у час другой літургіі 
ўзначальвалі мітрапаліт уладзіміравалын
скі і ковельскі Уладзімір і епіскап гайнаў
скі Павел у саслужэнні шматлікіх святароў 
і ў прысутнасці многіх вернікаў. Епіскапы 
з Польшчы і Украіны ўзначалілі таксама 
малітвы ў час усяночнага багаслужэння, 
адвячоркам у панядзелак. На яго прыбы
ло пешае паломніцтва са СвятаТроіцкага 
сабора ў Гайнаўцы. У ім святкаванні Свя
той Тройцы з’яўляецца галоўным святам 
і ўзначальваў іх на першы дзень таксама 
епіскап Павел. 18 чэрвеня ў Крыначцы 
ў збудаваным побач крыніцы калодзежы 
асвячалася вада. Вернікі бралі ваду з са
бой, пілі яе і абмывалі ёю хворыя часткі це
ла. Сабраныя заўважылі, што ў Крыначцы 
апошнім часам выкананых было многа 
рамонтных прац. Прыгожа былі адраман
таваны царква, часоўня і ўпарадкавана 
тэрыторыя вакол іх. Настаяцелем Дубін
скага прыхода, да якога належыць гэтае 
месца ў пушчы, амаль да канца мінулага 
года быў протаіерэй Мікалай Кулік. Яго 
замяніў цяпер протаіерэй Андрэй Буслоў
скі, шматгадовы настаўнік Божага закону 
ў Гайнаўскім белліцэі і апякун Брацтва пра
васлаўнай моладзі, якое дзейнічае пры 
СвятаТроіцкім саборы ў Гайнаўцы. У час 
святкавання ў Крыначцы было відаць 
многа моладзі, якая абслугоўвала верні
каў. У айца Андрэя таксама ёсць планы 
наконт Крыначкі. Зараз збіраюцца сродкі, 
каб давесці ў Крыначку электрычную 
энергію. Гісторыя гэтага месца пачына
ецца з пасялення ў Белавежскай пушчы 
манахаў, якія ўцяклі з Кіева ад татараў. Ад 
мясцовага насельніцтва можна даведац
ца пра аздараўленні хворых, якія напіліся 
вады з крыніцы ў Крыначцы або абмылі 
ёю хворыя месцы. Я ўчуў аповед пра чала
века, які крадком прыязджаў у Крыначку, 
пералазіў праз дзіру ў агароджы, набіраў 
ваду з калодзежа і прамываў ёю шчаку. 

Такім спосабам удалося яму вылечыць 
пухліну, якая паявілася на шчацэ.

Ужо каля дваццаці гадоў пасля святка
ванняў у Крыначцы арганізуецца ў Гайнаў
цы беларускі фэст «Крыначка». 18 чэрвеня 
пасля багаслужбаў у лясной царкве гайна
вяне паабедалі і разам са сваімі гасцямі па
даліся ў амфітэатр. Тут маглі паслухаць бе
ларускія песні ў выкананні членаў лепшых 
калектываў і салістаў. Беларускі народны 
фэст «Крыначка» адкрылі бургамістр Гай
наўкі Ежы Сірак і віцэстаршыня БГКТ Ва
сіль Сегень, які прывітаў дырэктара Гайнаў
скага белліцэя і заадно раднага Сейміка 
Падляшскага ваяводства Ігара Лукашука, 
старшыню БГКТ Яна Сычэўскага і дырэкта
ра ГДК Расціслава Кунцэвіча. Бургамістр 
прывітаў шматлікую публіку і сказаў, што 
мясцовыя традыцыі і беларуская культура 
ад стагоддзяў спадарожнічалі жыхарам 
Гайнаўшчыны і цяпер ім блізкія. Напомніў, 
што сістэматычная і цярплівая праца дзе
так і моладзі ў Студыі песні ГДК дае вялікія 
рэзультаты, што відаць падчас выступаў 
на сцэне.

— Беларускі фэст адбываецца на трэці 
дзень Святой Тройцы. Сёння мы прапа
нуем публіцы спевы, музыку і танцы. 
Сабраліся тут тыя, для каго беларуская 
культура, родная мова, родны кут і род
ная хата вельмі дарагія. Мы тут, у Гайнаў
цы, вельмі добра сябе адчуваем. Калі 
прэзідэнт Беластока не прыходзіць на 
нашы беларускія імпрэзы, нам крыўдна. 

Гайнаўскі бургамістр Ежы Сірак ёсць з на
мі ў час беларускіх мерапрыемстваў, якія 
арганізуем у Гайнаўцы, — сказаў віцэстар
шыня БГКТ Васіль Сегень і падзякаваў 
бургамістру за прыхільнасць да белару
скіх ініцыятыў. Падзякаваў таксама Гай
наўскаму дому культуры і яго дырэктару 
за суарганізаванне беларускіх мерапры
емстваў у горадзе.

Выступы ў Гайнаўцы ўдала вяла Юлі
та Сушч. Першымі на сцэне амфітэатра 
запрэзентаваліся вучні вакальнага калек
тыву «Анімата», які ад двух гадоў пры Нар
ваўскім асяродку культуры вядзе Марта 
ГрэдальІванюк, старшы інструктар спеваў 
у ГДК. Займальна выступілі пабеларуску 
выканаўцы, з якімі займаецца згаданая 
Марта ГрэдальІванюк, музычны кіраўнік 
Студыі песні Гайнаўскага дома культуры 
— Іза Карчэўская, Марыя Савіцкая, калек
тывы «Даміно» і «Малое ГДК».

— Мне спадабаліся выступы Студыі 
песні ГДК і я папрасіла бацькоў прывозіць 
мяне з Беластока займацца ў Гайнаўскім 
доме культуры. Я вельмі рада, што пані 
Марта прыняла мяне ў студыю і ўжо сем 
гадоў умела вучыць мяне спяваць, — заяві
ла Марыя Савіцкая з Беластока.

— У Студыі песні ГДК займаецца 30 
асоб. Сёння выступілі нашы прадстаўнікі 
з нядаўна апрацаваным і раней падрыхта
ваным рэпертуарам на беларускай мове, 
— сказала Марта ГрэдальІванюк.

За выступамі на сцэне сачылі дырэктар 
ГДК Расціслаў Кунцэвіч і дырэктар Нарваў
скага асяродка культуры Агата Смактуно
віч, якая пахваліла Марту ГрэдальІванюк 
за паспяховую працу з вучнямі Нарваўскай 
гміны, якія спяваюць у калектыве «Аніма
та». Якраз калектывы і салісткі са Студыі 
песні ГДК і гурт «Анімата» з Нарвы сталі 
лаўрэатамі сёлетняга Конкурсу беларускай 
песні для дзетак і моладзі.

— У Крыначцы гайнавяне памаліліся, 
пасля паабедалі, выпілі па чарцы і прый
шлі паслухаць беларускія песні. Сонечнае 
і цёплае надвор’е спрыяла пабыўцы ў Кры
начцы і спрыяе нашаму беларускаму фэ
сту, — заявіў віцэстаршыня БГКТ Васіль 
Сегень. — Спадарыня Марта Грэдаль
Іванюк асабліва патрапіць вылоўліваць 
вакальныя таленты і пасля вельмі ўмела 
кіруе развіццём іх здольнасцей. Цяпер яе 
Студыя песні ГДК гэта адзін з самых вы
датных месцаў на Беласточчыне, дзе бе
ларускія песні ў выкананні дзетак і школь
най моладзі прэзентуюцца на асабліва 
высокім узроўні.

Публіку захапіла салістка Гайнаўскага 
белліцэя Вераніка Пташынская, якая зай
маецца ў калектыве «Знічка». Займаль
ным атрымаўся выступ хору «Цаглінкі» са 
Старога Ляўкова, з якім паспяхова займа
ецца музычны кіраўнік і заадно акампанія
тар Мікола Мяжэнны.

— Мы многа выступаем летам, у тым 
ліку 78 разоў выязджаем спяваць у час 
мерапрыемстваў у Рэспубліцы Беларусь, 
— заявіў Мікола Мяжэнны.

Удала запрэзентаваўся калектыў «Рас
спяваны Гарадок», удзельніцы якога звяр
нулі ўвагу на вялікае зацікаўленне гайна
вян беларускім мерапрыемствам.

— Нас у «Світанку» шэсць жанчын. 
Аднак калі мы самі запрапанавалі, што 
можам выступіць у Гайнаўцы, то нават ка
лі дзве з нас прыхварэлі, якраз музычны 
кіраўнік і менеджар нашага калектыву, то 
трэба ўжо было прыехаць і выступіць у ча
тырох. Тут вялікая публіка, перад якой доб
ра спяваецца і мы рады, што сёння тут вы
ступаем, — заявіла Анна Бабік з калектыву 
«Світанак», у якім спяваюць настаўніцы 
Прадшколля № 14 у Беластоку, дзе вядзец
ца вучоба беларускай мове і культуры.

Лідар калектыву «Ас» з Беластока Сла
вамір Трафімюк таксама сказаў, што яму 
добра спяваецца ў Гайнаўцы (нядаўна вы
ступаў падчас фестывалю на панадворку 
Гайнаўскага белмузея). «Ас» займальна 
запрэзентаваўся ў амфітэатры з песнямі, 
якія ў нас спяваюць на вяселлях. Паак
цёрску выступіў Народны ансамбль бе
ларускай песні і музыкі «Уладары» з Ваў
кавыска на Беларусі і, так як калектыў 
«Ас», асабліва ўзрушыў публіку.

— Мы найчасцей апрацоўваем народ
ныя беларускія песні. Спяваем і танцуем 
таксама за мяжой. Выступалі ў час фе
стывалю «Беларуская песня» ў Беласто
ку і рады запрэзентавацца ў Гайнаўцы, 
— заявіў музычны кіраўнік «Уладароў» 
Вадзім Бычак.
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Крыначка прыцягвае 
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Сваімі вачыма

Сму род ныя ін та рэ сы

Беларускі
анекдот

На па чат ку, так як ты дзень ра ней, 
яш чэ не каль кі слоў пра жа ру і на зі ран ні 
з тым звя за ныя. Аф ры кан скае над вор’е 
не дае про ста ды хаць лю дзям і кож най 
жы вё ле. Спё ку знач на ляг чэй усё ж та кі 
пе ра но сіць у вя ско вай пра сто ры чым
сь ці на шо стым па вер се бе ла стоц ка га 
му раш ні ка. Ад чу ваю тут ся бе кры ху як 
у ней кай печ цы, якая ап ра ча не вы нос
най тэм пе ра ту ры, пры но сіць гук ма шын 
з ву лі цы і круг ла су тач ны, га лос ны шум 
кан ды цы я не раў, уста ноў ле ных на да ху 
су сед ня га мар ке та. У та кім су па дзен ні 
га вор ка пра ве ча ро вы ад па чы нак ці зда
ро вы сон гэ та да лё кая няп раў да. На мае 
заў ва гі ў мар ке це на конт праз мер на га 
гу лу іх ніх кан ды цы я не раў і пат рэ бе іх 
пры ці шэн ня ўсе па сы ла юць мяне мяк ка 
ка жу чы ту ды, ку ды не заг ля дае сон ца 
на ват у спё ку. Зноў ліш нія нер вы і пэў на 
не аб ход най бу дзе ней кая ад мі ніст ра
цый ная ва ла кі та. На ват, пі шу чы гэ тыя 

сло вы, моц ны гул про ста за лі ваў маю 
ква тэ ру і не вы нос на ціс нуў на маз гі. От 
та бе і пры ваб лі выя вы га ды га рад ско га 
жыц ця. Але тут я ні ко га не ві на ва чу, толь
кі сам да ся бе ма гу мець прэ тэн зію за 
тое, дзе вы браў мес ца для жыц ця.

Та му з вя лі кай ува гай ад соч ваю за раз 
і пад т рым лі ваю пра тэст жы ха роў вё скі 
Ду бі чыАсоч ныя і су сед ніх мяс цо вас цей, 
якія не хо чуць у ся бе па бу до вы прад пры
ем ства, якое хо ча спаль ваць зво жа ныя 
з усёй Поль ш чы шы ны. Дзе Рым, а дзе 
Крым? — ха це ла ся б за пы тац ца. Ча му 
ін ве стар пры кме ціў аку рат гэ тую не вя
лі кую, бе ла ру скую вё ску ў бліз кай ад
лег лас ці да Бе ла веж скай пуш чы, цяж ка 
зда га дац ца. А мо жа хтось ці з гмін ных ці 
па вя то вых улад у імя цы ві лі за цый на га 
пра грэ су сам за пра па на ваў гэт кую ла ка
лі за цыю? За раз спа да ры няй войт гай наў
скай гмі ны му сіць быць пры ня та ра шэн
не, ці даць зго ду на ін ве сты цыю, якая мо
жа стаць эка ла гіч най бом бай на кар це 
Гай наў ска га па ве та. Са мае важ нае, што 

лю дзі аб са лют на ўпэў не ны ра шу ча ба ра
ніць пра ва быць гас па да ра мі на сва ёй 
зям лі і жыць так, каб бы ло ім бяс печ на, 
а пры тым не апы нуц ца ў заб ру джа ным 
ася род дзі. Жы ха ры гэ тых ма лых бе ла ру
скіх вё сак ужо спаз на лі, што аба зна чае 
сму род нае па вет ра і эпі дэ мі я ла гіч ная па
гро за дзя ку ю чы аг ра мад ным сві на ком
п лек сам у су сед нім Ста рым Бе ра зо ве ці 
Шчы тах. Аф ры кан ская чу ма сві ней на
нес ла са мыя стра ты для іх няй унут ра на
ся мей най гас па дар кі, ці для ўзні ка ю ча га 
аг ра ту рыз му. Фак тыч ная лік ві да цыя 
хат няй га доў лі сві ней на свае пат рэ бы 
ста ла сум най рэ аль нас цю. Эка ла гіч ная 
сель ска гас па дар чая вы твор часць і ту ры
стыч ны мік ра біз нес для жы ха роў гэ та га 
на ва кол ля з’яў ля ец ца ад ным са спо са
баў за бяс пе чыць са бе са ма стой нае жыц
цё–быц цё, жыц цё і бу ду чы ню на сва ёй 
баць каў ш чы не, а не ў по шу ках шчас ця 
ў эміг ра цый ных ван д роў ках.

Усе вон ка выя эк с пер ты зы ма юць 
быць за вер ша ны да па ло вы лі пе ня. 

Та ды на іх ас но ве гмін ныя ўла да ры пры
муць ра шэн не. З гі сто рыі та ко га кштал ту 
па бу доў і ін ве сты цый, якія ня суць эка
ла гіч ную паг ро зу, здаў на вя до ма пра 
ра зы хо джан ні ду мак на ня тых эк с пер таў, 
а ла гіч ны мі фак та мі з бо ку аба ра ня ю
чых ся мяс цо вых лю дзей. Хто пла ціць, 
той за каз вае мі лую яму сэр цу і ка шаль
ку му зы ку. Та му тут пат рэб ная вя лі кая 
піль насць жы ха роў Ду бічАсоч ных у су
тык нен ні з юры дыч наад мі ніст ра цый
ным све там па пер і фар му лё вак. Доб ра 
па мя та ем, што за ад ной кроп кай, ко скай 
ці слоў цам не так зра зу ме лым мо гуць 
ста яць не ка рыс ныя пас ля доў нас ці. Ка
лі прыг ля да ю ся гэ тай сі ту а цыі, не ма гу 
зра зу мець, на вош та гай наў скія гмін ныя 
ці па вя то выя ўла ды вы кід ва юць ця гам 
апош ніх дзя сят каў га доў не ма лыя ты ся
чы гро шай сва іх па дат кап ла цель ш чы каў 
на чар го выя эка ла гіч нату ры стыч ныя 
стра тэ гіі мяс цо ва га раз віц ця, якія ў су
тык нен ні з рэ аль нымі праб ле мамі з’яў
ля юц ца ні ко му не пат рэб ны мі кар т ка мі 
па пе ры. Гэ та ж про ста гро шы на ве цер, 
або на бан каў скія ра хун кі ўся ка га ро ду 
спе цы я лі стаў, ці зна ё мых тру са. Ка лі не 
ве ры це, па шу кай це ў ін тэр нэ це і пра чы
тай це, што ме ла ўжо зда рыц ца ў Гай наў
скім па ве це, а што з гэ та га ат ры ма ла ся. 
Ну што ж, па пе ра мо жа ўсё выт ры маць, 
але лю дзі і пры ро да мо гуць за стац ца 
ашу ка ны мі і зня ва жа ны мі. Але я ве ру, 
што яны аба ро няць сваё.

vЯў ген ВА ПА

У доб рай 
сяб роў скай 
кам па ніі па це
шыў я ня даў на 
пры сут ных 

чар го вым бе ла ру скім анек до там. Вель мі 
ра ду ю ся з та го, што стаў усё час цей з’яў
ляц ца ў на род най твор час ці ме на ві та гэ ты 
кі ру нак. Анек до ты пра бе ла ру саў, у якіх пад
мя ча ец ца неш та сваё, на шае, та кое, што 
ад роз ні вае бе ла ру саў ад ін шых. Ме на ві та 
гэ тыя ад роз нен ні і ства ра юць у ін шых воб
раз бе ла ру са. Ды і ў са міх бе ла ру саў, вя до
ма ж, так са ма. І гэ та га лоў нае.

Не заў сё ды тыя ад мет нас ці нам са мім 
па да ба юц ца. Ну але ўба чыў шы іх праз са
ты ру, з’яў ля ец ца жа дан не неш та па мя няць. 
Гэ ты від са ты ры ака заў ся не ве ра год на 
дзей с ным. Да ка за на ўжо, па коль кі пра тое 
на пі са ны цэ лыя вя лі кія пра цы.

Анек до ты ў нас ста лі лю бі мым ві дам на
род най, і не толь кі на род най твор час ці яш
чэ з са вец кіх ча соў. І ка лі ка заць пра на цы я
наль ны іх склад нік, то та ды ўсё час цей пра 
чук чаў бы лі яны, ды пра гру зін, мал да ван... 
Ну і пра габ рэ яў, вя до ма ж. А як жа без іх. 
Яны са мі пра ся бе анек до ты пры дум ва лі, 
і са мым са бе рас па вя да лі. І смя я лі ся ў во
лю аж но мыш цы прэ са мац не лі. І свет не 
зда ваў ся больш та кім хму рым. А ін шыя на
ро ды шмат на цы я наль най кра і ны, па чуў шы 
і аца ніў шы гу мар і са ты ру тых анек до таў, 
раз но сі лі іх па дру гіх, па сва іх ася род ках. 
Так і ўсе астат нія на ву чы лі ся пакры се смя
яц ца з са міх ся бе, аца ніў шы або пры няў шы 
ін ту і тыў на гэ ты адзін з вель мі эфек тыў ных 
шля хоў да са маў да ска на лен ня.

Пра бе ла ру саў анек до ты ста лі з’яў ляц ца 
да во лі поз на. Спа чат ку пра эстон цаў пай ш
лі, пра ін шых на шых паў ноч ных су се дзяў, 
і на рэш це дай шлі і да паў д нё вых. І вось 
ужо анек до ты пра ўкра ін цаў па сы па лі ся 
та кім гра дам, што мож на бы ло па ду маць, 
ні бы та іх доў га стрым лі ва лі сі лай, па куль 
неш та там не прар ва ла.

І зда ец ца мне, што ад Са вец ка га Са ю за 
на цы я наль ныя рэс пуб лі кі, вось тыя пят нац
цаць, якія яго ўтва ра лі, у да клад на та кой 
пас ля доў нас ці і ад дзя ля лі ся, у якой пра іх 
з’яў ля лі ся анек до ты.

Ну вось і пра бе ла ру саў анек до ты па ча лі 
ўсё час цей на сы чаць пра сто ру гу ма ру, са ты
ры, і уся го з гэтым звя за на га. І вель мі ці ка ва 
са чыць, як гэ ты воб раз мя ня ец ца з га да мі.

Ну вось адзін з пер шых та кіх анек до таў:

Дзе вя но стыя га ды, пра хо дзіць адзін 
з апош ніх схад ня коў яш чэ са вец кіх дэ пу та
таў. Ся род іх ужо ёсць і та кія, ка го на ро ды іх 
на цы я наль ных рэс пуб лік аб ра лі, каб з крам
лёў скай ула дай не па га джа лі ся. І вось 
нех та на крэс лы тым дэ пу та там пад к лаў 
вост рыя кан цы ляр скія кноп кі.

Лі то вец як ука лоў ся, то ад ра зу стаў кры
чаць, што ў СССР лі тоў цаў не па ва жа юць, 
і гэ та пра ва ка цыя су праць яго на ро да, 
якую больш цяр пець той не бу дзе. Гру зін 
па а бя цаў, што за гэ тую пра ва ка цыю шмат 
хто ў Крам лі пап ла ціц ца. А бе ла рус ся дзіць 
і маў чыць, ні бы та ні чо га не зда ры ла ся. Яго 
пы та юць:

— А ты што, не ўка лоў ся, што ся дзіш не
ру хо ма?

— Ука лоў ся, ад каз вае той. Але мо жа так 
і трэ ба?

Па мя таю, як прык ра бы ло слу хаць та
кі жарт, але ж на род ме на ві та для гэ та га 
і пры ду маў та кую праў ду пра ся бе, каб неш
та змя ніць. І вось ужо праз ней кі час чую 
анек дот з та кім жа да клад на па чат кам як 
і той, толь кі кан цоў ка ін шая. І ў той дру гой 
кан цоў цы бе ла рус, як ча ла век абач лі вы 
і ўваж лі вы, заў ва жыў тую кноп ку і пры няў 
яе ў кі шэнь. Але ся дзіць і не прыз на ец ца. 
Ро біць вы гляд, што яму ба ліць і ён цяр піць, 
а сам про ста цяр п лі ва на зі рае, чым гэ та 
ўсё скон чыц ца.

Ну а за раз у сяб роў скай кам па ніі я ра ска
заў пра бе ла ру са, яко га ў тур му па са дзі лі. 
А там су ка мер ні кі пы та юц ца ў яго: «За 
што? За якія зла чын ствы?». А той ад каз
вае: «Сам не ве даю, хлоп цы! Увесь час з ма
за ля свай го жыў. З пра цы рук сва іх. Ні чо га 
не краў, ні ко га не за бі ваў. Усё сам ра біў. 
На ват гро шы, і тыя ра біў сам...».

І тут адзін з пры сут ных пад каз вае яў на 
бу ду чы пра цяг: «Што і тур му для ся бе ён 
сам зра біў сва і мі ру ка мі?».

І ўсе па га дзі лі ся, што так яно і ёсць. Са мі 
для ся бе тур му зра бі лі і ся дзім там...

Вось так на ра джа юц ца анек до ты. 
З жыц ця.

Та му з не цяр пен нем ча каю, ка лі з’я віц ца 
анек дот пра тое, як бе ла рус чар го вы раз 
усіх аб ду рыць і вый дзе з тур мы ў свет Бо
жы, па кі нуў шы там сва іх ахоў ні каў. І вось 
гэ та бу дзе і знак, што час прый шоў і яс на 
рас пі са ны ў анек до це план дзе ян няў.

Я пе ра ка на ны, што та кі анек дот з’я віц ца 
ў вель мі хут кім ча се. А ку ды ж ён дзе нец
ца... vВік тар СА ЗО НАЎ

Доўг — гэ та доўг, трэ ба вяр нуць або па
га сіць, што, па доб нае, але не зу сім. Даў гі 
ад да юць ма лень кія, а вя лі кія іх рэ гу лю
юць. Ма лень кія мы ўсе. Вя лі кія — бан каў
скія ўста но вы, тран с на цы я наль ныя кар па
ра цыі і, на рэш це, дзяр жа вы, кі ру ю чы ся не 
так ча ла ве чай, як бес ча ла веч най ло гі кай. 
Пер шыя, пас ля на ра джэн ня па він ны вы
ву чаць так са ма ас ноў ныя сло вы, та кія як 
«ка мор нік» і «він ды ка тар». Вя лі кія абы дуц
ца без іх. Яны заў сё ды раз ліч ва юць свае 
даў гі, пе ра но ся чы іх сво е ча со ва і ў хві лі
ну... на ма лень кіх. Але дзя ку ю чы гэ та му 
свет кру ціц ца. За па зы ча насць поль скай 
дзяр жа вы толь кі што пе ра вы сі ла бі льён 
зло тых, і ні адзін су до вы ка мор нік або кам
па нія па збо ры за па зы ча нас ці не заг ляд
вае ёй у ха ла дзіль нік.

Бі льён зло тых — гэ та бэт ка ў ад но сі нах 
да сус вет на га агуль на га доў гу, раз лі ча на га 
ў до ла рах. Яш чэ не вя до ма, якая гэ та су ма 
за бя гу чы год. Тым не менш, не вар та сум
ня вац ца, што за мест мен шаць, ён бу дзе 
рас ці з го ду ў год. Мы ўжо ве да ем, што 
бы ло пад к рэс ле на, што су свет ны доўг за 
2017 год склаў 233 трлн. до ла раў з тэн
дэн цы яй да ро сту ка ля 8 пра цэн таў у год. 
У нязнач най сту пе ні гэ та ўдзел па ля каў. Ад
нак доўг — гэ та доўг, і ра на ці поз на му со ва 
яго па га сіць са лі дар на. Мы ўжо ро бім гэ та, 
на ват не ве да ю чы пра гэ та. Тэ а рэ тыч на гэ
та га хо піць і для на шых праў ну каў. Ці ка ва, 
што сён няш няя і бу ду чая за па зы ча насць 
— вір ту аль ныя каш тоў нас ці. Фі зіч на яны не 
іс ну юць і ні ко лі не іс на ва лі. Ад нак яны бу
дуць і бу дуць рэ аль ныя як даў гі. І толь кі як 
даў гі. У ад ва рот ным вы пад ку яны знік нуць 
з фі нан са вай сі стэ мы, як тыя ды на заў ры, 
што пра жы ва лі на Зям лі, «про ста» не каль кі 
со цень мі льё наў га доў та му і за гі ну лі. У гла
баль ным маш та бе му сі ла зда рыц ца ка таст
ро фа, якая кар ды наль на змя ні ла бі я ла гіч
ную струк ту ру Зям лі. Ана ла гіч ным чы нам, 
ра ды каль ныя эка на міч ныя зме ны ў цы ві
лі за цыі ча ла ве ка, ка лі ўсе даў гі знік нуць, 
ве ра год на, пры вя дуць да яе зніш чэн ня, 
маг чы ма, да з’яў лен ня якас на но вай цы ві лі
за цыі. Ча ла ве цтва прыс вя ці ла ся бе гэ тым 
даў гам з поў най ад да нас цю, у ... раб ства.

Пры кла дам, які па каз вае, як ства ра юц
ца та кія цы ві лі за цый ныя даў гі, з’яў ля ец ца 
гі сто рыя май го сяб ра. Ён дзе сяць га доў 
та му вы ра шыў па е хаць на пра цу ў Ір лан
дыю. Паў го да ра ней, ка лі ён не ве даў, што 
стра ціць пра цу ў Поль ш чы, ад на віў пад піс

ны да га вор 
з Поль скай 
тэ ле ка му ні
ка цы яй для 
вы ка ры стан ня 
ста цы я нар на га тэ ле фо на, аба вя заў шы ся 
вып лач ваць фік са ва ныя збо ры, звя за
ныя з яго вы ка ры стан нем на пра ця гу 
трох га доў за пар. Зра зу ме ла, ён не чы таў 
ін фар ма цыю дроб ным шрыф там, што да
га вор не маг чы ма спы ніць у пе ры яд яго 
дзе ян ня або ў вы пад ку да тэр мі но ва га вы
ха ду з яго, што пры вя дзе да ўзбу джэн ня 
кры мі наль най спра вы. Пе рад вы ез дам 
з Поль ш чы зна ё мы, не ве да ю чы гэ та га 
фак ту, на кі ра ваў ліст у Тэ ле ка му ні ка цыю, 
у якім па пра сіў ча со вае пры пы нен не да га
во ру. Не ат ры маў шы ад ка зу, ра шыў, што 
гэ тае пы тан не вы ра ша на, і бе стур бот на 
па ехаў. Праз два га ды ён пры е хаў у Поль
ш чу на не каль кі дзён. З паш то вай скры ні 
вы лі лі ся лі сты. Ён склаў іх у хра на ла гіч
ным па рад ку. У пер шым з іх ён чы таў, што 
зза трох ме сяч най зат рым кі аба нен ц кай 
пла ты яго тэ ле фон ад к лю ча ны ад лі ніі, 
што бы ло раў наз нач нае з па ру шэн нем да
мо вы па ві не аба нен та. У да лей шым бы лі 
на па мін кі аб па га шэн ні пра тэр мі на ва ных 
пла ця жоў ра зам з пра цэн т ны мі стаў ка мі, 
якія пры мя ня лі ся да іх, а так са ма аб уп ла
це фі нан са ва га штра фу за ска са ван не да
га во ра. На ступ ныя бы лі зу сім кур’ ёз ныя. 
За па зы ча насць у ап ла тах раз г ля да ла ся 
як не пап раў ная за па зы ча насць і, та кім чы
нам, пра да юц ца пэў най кам па ніі па збо ры 
даў гоў. Тая пе рап ра да ла доўг на ступ най. 
За гэ тую апе ра цыю яна, як і па пя рэд няя, 
за га да ла да дат ко выя штра фы. Мой ся бар 
зап ла ціў 200 зло тых і, дзе ля мі ру, на ват 
штраф ную пла ту за па ру шэн не да мо вы, 
ра зам 600 зло тых. З’е хаў. Праз тры га ды 
лі сты меў ад ін шай кам па ніі па спаг нан ні 
за па зы ча нас ці, якая вы ку пі ла ад па пя
рэд няй не дап ла ты ад су мы 1200 зло тых, 
раз лі ча най ёю ў арыф ме тыч най праг рэ сіі. 
Элек т ро нны суд па тра ба ваў ад яго не каль
кі ты сяч зло тых. Мой ся бар стаў па жыц цё
вым ра бом гэ та га ра сту ча га даў гу. Не мае 
на ме ру пла ціць яго, сцвяр джа ю чы, што ён 
бес ча ла веч ны. Але ні збор ш чы кі даў гоў, ні 
су до выя вы ка наў цы не бу дуць ад маў ляц ца 
ад сва іх аба вяз каў. І та му свет кру ціц ца. Гэ
та ўсё больш і больш вір ту аль ны свет. А яго
ная вось ка — ма лень кія... даў ж ні кі.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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«Най больш мне па да ба лі ся су стрэ-
чы з Але сем Дзя ні са вым і з фла мін-
га ў за а пар ку — я іх ка хаю», — ска-
за ла Пат ры цыя, ву ча ні ца з За лук, 
якая з 4 па 5 чэр ве ня су поль на са 
сва і мі сяб ра мі па бы ва ла ў Га род ні. 
Га род няй дзе ці з За лук за ха пі лі ся 
ме на ві та за са праўд ны смак ма ро-
жа на га і ру жо вых пту шак, якіх кож-
ны з нас па тра буе ча сам па ба чыць, 
каб ма рыць і ма ры здзяй с няць.

Пер шая праб ле ма — паш парт 

Ужо на са мым па чат ку ар га ні за цый ных 
пла наў па ча лі ся праб ле мы. З ра ска заў 
баць коў і дзя цей ве да ем, што пе рад Паш
пар т ным бю ро ў Бе ла сто ку ра зыг ры ва лі
ся сцэ ны як з філь ма Ба рэі — ут ва ра лі ся 
даў жэз ныя чэр гі, а лю дзі збі ра лі ся на ват 
на га дзі ну ра ней да ад к рыц ця офі са. Хто 
ха цеў вы ра біць паш парт — сваё пра ча
каў. Пра гэ та ўжо паз ней шы ро ка га ва
ры ла ся ў пад ляш скіх СМІ, а чы ноў ні кі 
абя ца лі па пра віць жах лі вую сі ту а цыю, 
а чэр гі тлу ма чы лі «bre xi tam» — вы ха дам 
Вя лі каб ры та ніі з Еў ра са ю за. Маг чы ма 
баць кам не ха це ла ся б прыс вя чаць свай
го ча су на афар м лен не паш пар тоў, але 
ціск ішоў з бо ку дзя цей.

— Мне трэ ба бы ло ўчо ра цэ лы дзень 
пра ся дзець у Паш пар т ным бю ро і сён ня 
едзем яш чэ раз, — ска за ла ма ці Міш кі 
і Май кі Стан ке ві чаў. — Ужо дру гі дзень 
дзе ці не пой дуць у шко лу, але ўжо трэ ба 
за вяр шыць спра ву паш пар тоў.

І так ця гам са ка ві ка, кра са ві ка і траў ня 
нех та з вуч няў пра па даў на два, тры 
дні, каб паз ней прый с ці і па га на рыц ца, 
што ўжо ча ка юць но вень кіх паш пар тоў. 
А гэ тыя ў па раў нан ні са ста ры мі ( на пры
клад з ма ім) са праў ды су час ныя і ад мет
ныя — пры мер ка ва ныя да со тай га да ві
ны не за леж нас ці Поль ш чы. Вось та кія 
юбі лей ныя паш пар ты ад к ры лі ма ла дым 
вуч ням з За лук да ро гу ў Га род ню.

Коль кі бе ла ру ска га ў Бе ла ру сі

Вуч ні з За лук, якія па е ха лі ў Га род ню, 
упер шы ню ме лі маг чы масць па бы ваць 
па  тым ба ку бліз кай мя жы. Бе ла русь вуч
ням бы ла як па па рацьквет ка, пра якую 
ме на ві та ў гэ тай вё сач цы спя вае ўжо 
трэ цяе па ка лен не, але ніх то яе не ба чыў. 
Так са ма і тут боль шасць зве стак, які мі 
на паў ня лі ся га лоў кі і ўяў лен ні вуч няў, 
бы лі не ле галь на ім пар та ва ныя з ус хо ду 
су поль на з бен зі нам, га рэл кай і па пя ро
са мі. Прыг ра ніч ным жы ха рам ста ла ўжо 
на столь кі вы гад на, што вы ву чаць мо ву 
су се дзяў так са ма ста ла не ці ка вым.

— На вош та яе ву чыц ца? — спы таў мя не 
Ма тэ ву шак.

— Ну, на пры клад па е дзеш за бен зі нам 
— усё зра зу ме еш, што дзе на пі са на, што 
хто ска заў, якая ца на і г.д., — пат лу ма чы
ла я вуч ню.

— То ж яны са мі пры во зяць, — ад ка заў 
ра шу ча Ма тэ ву шак і цяж ка бы ло з ім не 
зга дзіц ца.

Ка лі ма ла дое па ка лен не за бы вае гі сто
рыю і не чуе ўжо бе ла ру скай мо вы до ма, 
ча сам цяж ка не ка то рым раст лу ма чыць ча
му вар та. Про ста не ха пае ар гу мен таў. Але 
зда ра юц ца і та кія сі ту а цыі, што са мі вуч ні 
ўсве дам ля юць і спра ча юц ца ўжо з ін шы
мі. На пры клад, баць ка Эміль кі сяб руе з бе
ла ру сам з Бе ла ру сі, з якім ча ста хо дзяць 
на ры бал ку. Эміль ка сё ле та пры ня ла 
ўдзел у лі та ра тур ным кон кур се «Дэ бют», 
які ві да воч на ўпэў ніў яе ў гэ тым, што мо жа 
ўжо аду ка ваць сяб роў баць кі. Спра ча лі ся 
над Суп рас лю на конт та го, хто лепш ве дае 
бе ла ру скую мо ву. Кан чат ко ва Эміль ка 
за га да ла яму ска заць бе ла ру скі ал фа віт, 
та ды той ад ка заў: «Ры ба не ло віц ца» і з ус
меш кай пры знаў ра цыю Эміль цы.

За лу кі — вель мі пры го жая вё сач ка, 
у якой што год ад бы ва ец ца ад на з ці ка
вей шых ім п рэз го да — «Ку пал ле». Вё ску 
так са ма рас с лаў ля лі бе ла ру скія гур ты 

Га род ня 
— рок і ру жо выя птуш кі 
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«Ка лі на» і ма лод шы — «Ка лін ка». Ад нак 
сён няш нім школь ні кам, у ха тах якіх што
раз ці шэй гу чыць бе ла ру ская мо ва, не ха
пае кан так ту з Бе ла рус сю — з людзь мі, 
мес ца мі і су час ны мі аў та ры тэ та мі.

Уяў лен ні кон т ра рэ ча іс насць — аб 
за хап лен нях і рас ча ра ван нях па ез-
д кай

Ха ця ўжо на вак за ле су стрэў нас кра яз
наў ца, жур на ліст Ра дыё Ра цыя і бы лы 
на стаў нік Вік тар Пар фё нен ка, які пры ві
таў усіх бе ла ру скім сло вам, усёта кі вуч ні 
пры кме ці лі, што час цей мож на па чуць 
ра сій скую. Ад нак, што мяне вель мі ра да
ва ла, не зда ва лі ся і наколь кі ўме лі га ва
ры лі пабе ла ру ску, або папро ста му.

Га род ню па ка заў нам так са ма бе ла ру
ска моў ны эк скур са вод і жур на ліст сай та 
Ha rod nia.li fe Рус лан Ку ле віч. Не ка то рыя 
не ча ка лі, што па трэ ба аж но ча ты ры з па
ло вай га дзі ны, каб па ба чыць са мыя сла
ву тыя мес цы го ра да. На шчас це мэ тай 
быў рэ ста ран з блі на мі і дра ні ка мі, якія 
кам пен са ва лі жа ру і стом ле насць. Ма
кет Га род ні Іга ра Ла пе хі, Ка ло жа, Ста ры 
і Но вы За мак, пры ват ны му зей Яну ша 
Па ру лі ся, гэ та толь кі част ка та го, што 
ўда ло ся нам па ба чыць.

Ту ры стаў з За лук вель мі па ра да ва ла кра ма 
«Ад мет насць», у якой пра вя лі мы амаль 
га дзі ну ча су. Адзен не, цац кі, на шыў кі, су ве
ні ры, стуж кі, знач кі, маг ні ты — ад ным сло
вам усё ха це ла ся заб раць на Пад ляш ша. 
На ўсе пы тан ні ад нос на раз ме раў, ко ле раў 
і коль кас ці цяр п лі ва і з ус меш кай ад каз ваў 
улас нік кра мы, ак ты віст пар тыі Бе ла ру ская 
хрыс ці ян ская дэ ма кра тыя Сяр гей Ве ра
ме ен ка. Гэ тую кра му вуч ні рэ ка мен ду юць 
усім ме на ві та не толь кі за доб рыя цэ ны, 
але так са ма пры ем ную аб с лу гу.

Аб са лют ным хі том па ез д кі бы ла су стрэ
ча з лі да рам гур ту «Дзе цю кі» Але сем Дзя
ні са вым. У Цэн т ры га рад ско га жыц ця 
вуч ні з За лук ме лі маг чы масць па слу хаць 
эк ск лю зіў ны мі нікан цэрт сла ву та га му
зы кі. Вуч ні ўжо ча ка юць яго кан цэр та 
ў час сё лет ня га фе сты ва лю «Ба со віш ча».

Пас ля вяр тан ня ў Бе ла сток вуч ні пы та лі
ся: «Ча му так ко рат ка? Ча му ў Бе ла сто ку 
так бруд на?». Ап ра ча та го ста ві лі пы тан
ні ці па е дзем яш чэ ў ве рас ні, па коль кі 
так мно га ча су трэ ба бы ло пры свя ціць 
афар м лен ню паш пар тоў...

Га род ня не толь кі ста ноў ча паў п лы ва ла 
на вуч няў і іх нюю ма ты ва цыю для вы ву
чэн ня бе ла ру скай мо вы, але і на стаў ні
каў, якія ба чы лі, што мож на так пасап
раў д на му за хап ляц ца Бе ла рус сю.
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Ужо 34 раз 16 чэр ве ня саб
ра лі ся ама та ры бе ла ру скай 
куль ту ры на Свя та, сар га ні
за ва нае Бе ла ру скім гра мад
скакуль тур ным та ва ры ствам, 
най ста рэй шай бе ла ру скай 
ар га ні за цы яй у пас ля ва ен най 
Поль ш чы. Фэст ад быў ся п ры 
пад т рым цы Мі ні стэр ства ўнут
ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад
ляш ска га ва я вод ства і го ра да 
Бе ла сто ка ды Куль тур на га 
цэн т ра Бе ла ру сі ў Вар ша ве.

Ка жа на мес нік стар шы ні та ва ры ства 
Ва сіль Се гень: „Гэ та ад но з неш мат лі кіх 
ме ра пры ем стваў, якія но сяць бе ла ру скі 
ха рак тар. Яно прыс ве ча на прэ зен та цыі 
бе ла ру скай куль ту ры ў Поль ш чы. Най
больш мес ца звы чай на ад во дзім кан цэр
ту бе ла ру скай пес ні. Але по бач так са ма 
свае вы ра бы дэ ман ст ру юць і пра да юць 
на род ныя май ст ры. Мож на су стрэц ца 
з бе ла ру скі мі пісь мен ні ка мі, якія прэ зен
ту юць свае тво ры. Вы сту па юць зор кі 
бе ла ру скай пес ні, у тым лі ку эст рад най 
і ў жан ры ды скапо ла. Мож на не толь кі 
пас пя ваць, але і па тан ца ваць. Не толь кі 
ама та ры род най пес ні пас лу ха юць „Пры
ма кі”, ка лек тыў „АС”, ка лек тыў „Су ве нір”. 
Пуб лі ка саб ра ла ся шмат лі кая, не толь кі 
бе ла ру ская, ах вот ная так са ма і па тан ца
ваць.

Фэст, ако ле ны на шы мі гім на мі «Мой 
Бе ла стоц кі край» і фі наль ным «Люб лю 
наш край», быў са праўд ным дру гім фе
сты ва лем бе ла ру скай пес ні. Доў жыў ся 
ён больш за ча ты ры га дзі ны, ха ця кож ны 
вы ка наў ца спя ваў толь кі ад ну пес ню. Яш
чэ ка ля шо стай га дзі ны пляц не пус цеў, 
як ні ко лі шмат ама та раў род на га сло ва 
па ды хо дзі ла да ста лоў, дзе ля жа лі бе ла ру
скія кні гі і ка лен да ры, гар та лі лі та ра ту ру, 
раз маў ля лі перш за ўсё з Вік та рам Шве
дам, ма фу са і лам сло ва не толь кі на Бе
ла сточ чы не. Гле да чы на бы ва лі так са ма 
ру ка дзел ле, перш за ўсё Га лі ны Бі рыц кай 
з Плян ты, якая пас ля цяж ка га ля чэн ня 
пас ля ава рыі зноў пры вез ла вель мі ба га
ты па каз сва ёй твор час ці — май стэр ства 
ніт кай вы шы ва на га. Аў та ры з лі таб’ яд
нан ня «Бе ла ве жа» пад піс ва лі свае кні гі, 
а Сця пан Ко па, вя до мы му зы ко лаг і ані
ма тар куль ту ры меў на сва ім ста ле вы
бар сва іх збор ні каў з пе сен ны мі тво ра мі 
з Пад ляш ша. Не ха па ла толь кі ба га тых 
ста лоў са сла вян скай лі та ра ту рай ня стом
на га Ян кі Заб роц ка га з Вар ша вы, з якім 
мы сё ле та раз ві та лі ся на заў сё ды. А бы лі 
та кія асо бы, як спа дар Ля вон Круг ліч, які 
бег на фэст, каб так са ма пры ві тац ца са 
сва ім сяб рам, дзе я чам бе ла ру скай куль ту
ры з Вар ша вы, не ве даў шы, што ня даў на 
стра ці лі мы яго, ня стом на га пра па ган ды
ста род на га сло ва, і тыя спе вы ды ін шыя 
су стрэ чы ні як не маг лі су па ко іць спа да ра 
Ля во на. А стра ці лі мы ў мі ну лым го дзе 
і сё ле та не ад на го зма га ра і ці ха га, ад да
на га дас лед чы ка, аў та ра, чы та ча ды слу
ха ча, вер на га род на му. Та му той сум, але 
і ра дасць, ка лі ба чым на сцэ не ма ла дое 
па ка лен не.

Са праў ды, мож на бы ло і кі нуц ца ў тан
цы — спры я ла над вор’е, з вет ры кам, якое 
да ло аха ла нуць ад тра піч най спя ко ты 
чэр ве ня і пуб лі цы, і вы сту поў цам, асаб лі ва 
тым, хто спя ваў і тан ца ваў у ба га тых бе ла
ру скіх стро ях. Асаб лі ва неў тай ма ва ныя 
дзет кі з «Пад ляш ска га вян ка», што вы сту
па лі ад са ма га па чат ку да кан ца ме ра пры
ем ства, бы лі ра ды мі ма лёт най аха ло дзе.

— Ой, вый ш лі яны на пе рад уся ля кіх аг
ля даў, але ж не кож нае з іх бу дзе са лі стам, 
пой дзе ў пра фе сій ныя тан цы, — ка жа 
адзін з баць коў, так са ма ў на род ным строі, 
яко га сын вы сту пае ў Бе ла ру скім дзі ця чы 
ан сам б лі «Пад ляш скі вя нок» з Аб’ яд нан ня 
АББА пад ма стац кім кі раў ні цтвам Ак са ны 
Прус. — Нам, мо жа, ха пі ла б ужо і та го, каб 
дзі ця хоць ве да ла на род ныя тан цы і ўме
ла ад важ на па ка зац ца, вы я віц ца на сцэ не, 
як і ў жыц ці — бе ла ру сам. Але ж не кож нае 
мае та кі та лент, як Са ра Скаў рон ская ці 
Мі ко ла Здрай коў скі, і та кую пра ца ві тасць 
і ад да насць...

та «Су ве нір», у якім спя вае, кам па нуе і пі
ша вер шы Ян ка Хо ха.

— Я ця пер не з раз ве я ным ва лос сем, 
— ус мі ха ец ца Ян ка Хо ха да Вік тара Шве да, 
яго на га май ст ра сло ва (яны і ства ра юць 
но вы му зыч ны пра ект). — Я так сама 
склад ваю сло ва да сло ва, сло ва да му зы
кі, але вы заў сё ды — мой май ст ра.

Да Вік та ра Шве да, які ся дзеў пры сто лі
ку са сва ім вы дан ня мі (пі ша да лей!) чар га 
не мен ша ла, а бы ва ла так, што хтось ці 
з чы та чоў спы няў ся пры ім на даў жэй
шы час, як сту дэн ты з Бе ла ру сі (ву чац ца 
ў Бе ла сто ку) Ан тон Глі ган і яго сяб роў ка 
Саш ка Ша рып ская. Яны і вы да лі шмат са 
сва ёй сты пен дыі на кні гі. Ан тон, які цу доў
на ва ло дае род най мо вай, пас ля ву чо бы 
ў Бе ла сто ку мае на мер шту дзі ра ваць 
бе ла ру скую фі ла ло гію ў Вар ша ве. Не ка
то рыя чы та чы і пад с пеў ва лі пад пес ні са 
збор ні каў Сця па на Ко пы. «У мя не ёсць 
і сшыт кі з вы раз ка мі «Пе сень па за яў ках», 
што дру ка ва лі ся ў «Ні ве», — ка жа па ні 
Га лі на з Баг ноў кі (ця пер гэ тая вё ска — па
сё лак Бе ла сто ка). — Мо жа, вар та бы ло б 
зноў дру ка ваць сло вы пе сень, або на ват 
і з но та мі ў на шым тыд нё ві ку? Чы та лі б 
лю дзі, а пас ля ме лі б та кую па мят ку, як 

і я. А ў мяне ёсць до ма і пер шыя збор ні кі 
спа да ра Шве да...» — «А но выя вер шы 
Вік та ра Шве да, што дру ку юц ца ў «Ні ве» 
і ў «Зор цы», чы та е це?» — «Маю праб ле му 
ку піць «Ні ву», бо нам кі ёск за бра лі, ад но 
па ка лян дар у рэ дак цыю пры яз джаю, ста
рая я ўжо са ма... А пан Швед ма лай чы на, 
што ў та кім уз рос це пі ша!» — «Я ж жы ву, 
і пі шу!» — ус мі ха ец ца па эт, які быў і ма ім 
«пер шым жы вым па э там»!

А чы та чы — не толь кі бе ла ру скіх вы дан
няў — ма юць і прэ тэн зіі да аў та раў.

— Ты пі са ла пра Мі ка лая, — ка жа мне 
бы лая жы хар ка Ці соў кі. — Во та кі ге рой. 
А чом ты не на пі са ла пра яго жон ку Ма
рыю? Яна больш вар тая ад яго. Яна ўсё 
дзяр жа ла. Муж прый шоў і пай шоў, вяр нуў
ся — не вяр нуў ся, а ўся дру жы на, уся гас
па дар ка ў яе на га ла ве. На шы жан чы ны 
вар тыя апо ве даў і кні жак!

— Пес ня ак ры ляе, ачыш чае, ра туе, 
гар туе, абу джае, су па кой вае і нат х няе, 
— паў та ры ла Ан на Ба бік, вя ду чая ра зам 
з Рад кам Дам б роў скім ме ра пры ем ства, 
сло вы Тац ця ны Ка ра бей кі, кі раў ніч кі на
род на га хо ру пес ні БДУ «Род ні ца» з Мін
ска. — Я маю шчы рую на дзею, што вы 
сён ня да до му пой дзе це ачыш ча ныя, ура та
ва ныя, за гар та ва ныя, абу джа ныя, су па ко е
ныя і нат х нё ныя.

Ужо пры са мым кан цы па ды шоў да 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў на род ны па эт 
ро дам з Рай ска — Ян ка Дам б роў скі. Ён 
пі ша ад заў сё ды. У мі ну лым го дзе прыс
лаў свае вер шыпес ні пер шы раз у «Ні ву» 
на кон курс «Дэ бют», ха ця з «Ні вай» ён 
зна ё мы ад дзя сят каў га доў. Но вы верш 
на пі саў з се рыі «Рыф ма ван кі Дам б роў ска
га Ян кі.» І та кая ра дасць, як ува ўсіх тут 
слу ха чоў і гле да чоў, ама та раў род най куль
ту ры: «А вось там пад Бель скам вё сач ка 
род ная, мы вяс ной па е дзем у Гаць кі, ага
род там бу дзем зак ла даць, а ве ча рам па 
пра цы пес ні бу дзем спя ваць на ла вач цы». 
Без вя лі кіх слоў, ся род рад ні і су се дзяў, 
якім бліз кае звы чай нае, свой скае сло ва 
і пе сень ка пра тое што бы ло і ёсць.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

Свя та бе ла ру скай 
куль ту ры — у 34 раз

Не менш па спя хо ва, ад да на і памай
стэр ску як Ак са на Прус рых ту юць сва іх 
ма ста коў Мар та Грэ дальІва нюк (якая яш
чэ ня даў на са ма вы сту па ла на бе ла ру скіх 
аг ля дах пес ні) — яна пры вез ла ка лек тыў 
«Ані ма та» з Нар ваў ска га ася род ка куль ту
ры, ка лек тыў «Пульс» з Гай наў ска га до ма 
куль ту ры з Зо сяй Фі лі пюк; Ан на Вяр цін
ская з Баў т ра ме ем Кел сам і ка лек ты вам 
«Кап рыз» з Па чат ко вай шко лы № 3 у Бель
скуПад ляш скім, Рэ на та Ту шын ская, якая 
рых та ва ла вуч няў з бе ла стоц кай «чац вёр
кі» Ма рыю Пя кар скую, Ма рыю Ха да коў
скую і Аляк са нд ра Ха ма ню ка. І моц ных 
спе ва коў і кі раў ні коў гур тоў — Гра жы ну 
Вал ка выц кую (хор «Кры ні ца» з Бе ла сто
ка), Баг да на Астап чу ка (гурт «Лай ланд» 
з Бе ла сто ка, сё ле та з са ліст кай — ся рэд
няй дач кой Баг да на), Га ле ну Дат чук з Маш
чо ныКа ра леў скай, Мі ка лая Фа дзі на (хор 
«Ва сі лёч кі з Бель ска), Сяр гея Лу ка шу ка 
(«Ма лан ка» з Бель ска), Га ле ну Шчы гол 
(«Амор фас» з Ся мя тыч), Юр ку Астап чу ка 
(«Пры ма кі» і ма ла дая «Спя вай ду ша» з са
лі ста мі з Га рад ка і Мі ха ло ва), Ан ну Ба бік 
(хор на стаў ніц «Сві та нак» з Бе ла сто ка), 
Сла ва мі ра Тра фі мю ка («Ас» з Бе ла сто ка), 
Ярас ла ва Вазь неў ска га (ка лек тыў „AD 
Rem” з Дуб ро выБе ла стоц кай), ну і Ан д рэя 
Жа мой ду з ад к рыц ця апош ніх га доў — гур
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Час на ўспа мі ны (2)
У ся стры Ма рыі ап ра ча дач кі Ні ны 

бы ло яш чэ двое ма лод шых ся мей ні каў: 
Мі ка лай і Жэ ня. З Мі ка ла ем мы бы лі 
амаль ад на год кі, ён 1941 го да на ра джэн-
ня, уся го не каль кі ме ся цаў ма лод шы за 
мя не. Жэ ня ма ла дзей шая на тры га ды. 
У час на ша га гас ця ван ня за вя заў ся ў нас 
тра і сты са юз. Па мя таю, як з Жэ няй ха дзі-
лі ў кал гас ны дом куль ту ры на кан цэрт 
Льва Леш чан кі, які пры е хаў з Мін ска. Там 
упер шы ню па чуў я пес ню «День по бе ды». 
За па мя та ла ся яш чэ ад на пес ня гэ та га 
пес ня ра, ка лі не па мы ля ю ся, «Со лов ьи-
ная ро ща»... Цу доў ны быў кан цэрт. Шмат 
саб ра ла ся пуб лі кі. Паў та ры га дзі ны пра ля-
це ла мі гам. А пуб лі ка раз віт ва ла ся з ар ты-
ста мі гуч ны мі ап ла дыс мен та мі. Гэ та быў 
па да ру нак у знак прыз нан ня.

Не пры па мі на юц ца мне ся мей ні кі ся-
стры Та ні, якая з му жам Аляк се ем жы лі 
ў сва ім до мі ку пры кан цы вё скі. Без праб-
ле мы мож на бы ло б да іх тра піць, па коль-
кі іх ні дом ме жа ваў з паш то вым ад дзя-
лен нем. Та ня пра ца ва ла там пры бі раль-
ш чы цай. Аляк сей што дзень па да ваў ся 
на ра бо ту ў кал гас ную куз ню. Ад ной чы 
па пра сіў мя не зве даць яго «гас па дар ку». 
Куз ня зна хо дзі ла ся не па да лёк за ся лом, 
на ўзгор ку. Як во кам гля нуць, на во кал 
кра са ва лі ся збож жа выя ні вы, якія пе ра-
меш ва лі ся з зя лё ны мі се на жа ця мі. І ў гэ-
тай ка ля ро вай кар ці не пры кме ціў я шэ-
рую, прар жа ве лую ка сіл ку.

— А гэ та ча му там ста іць? — пы таю 
ў швагра.

— Пэў на неп ры дат ная, — га во рыць 
Аляк сей. — Лом не пры бі ра юць... Ра монт 
не ап раў да ец ца. Лепш но вую ку піць.

У час раз мо вы Аляк сей вы я віў, што 
сель ска гас па дар чых ма шын у іх удо-
сталь. З ГДР па стаў ля юць. Не над та да-
ра гія... Гэ та бы ло ў вась мі дзя ся тыя га ды, 
ка лі я пра ца ваў на стан цыі ў Ча ром се 
ў кан то ры пе ра да чы. Праз Ча ром ху ў Вы-
со ка-Лі тоўск мы што дзень ад п раў ля лі 
дзя сят кі цяг ні коў з сель ска гас па дар чы-
мі ма шы на мі. І не ад ной чы пры хо дзі ла ся 
за дум вац ца, дзе гэ та «дзя ва ец ца»?..

Не каль кі га доў паз ней я су стрэў ся яш-
чэ з Та няй, Аляк се ем ды Оляй на су стрэ-
чы ў Та рэс па лі. Па коль кі Бя ла-Пад ля ска 
ла дзі ла па меж нае су пра цоў ні цтва з Ка мя-
нец кім ра ё нам, пры кан цы вась мі дзя ся-
тых га доў ад бы ла ся су стрэ ча на поль скім 
ба ку ў Та рэс па лі. Со рак кал гас ні каў прыг-
ра ніч ных сёл маг ло ўдзель ні чаць у гэ тай 
су стрэ чы. Шчас ліў ца мі ака за лі ся і на шы 
су ро дзі чы з Дал біз ны і Апа кі: Та ня з Аляк-
се ем і Оляй. За тым пе ра да лі нам у Ча ром-
ху вест ку, каб хтось ці пры е хаў на суст рэ-
чу. Я па ехаў з сяст рою Ге няй. Па мя таю, 
што з Ча ром хі па е ха ла шмат лю дзей. Су-
стрэ ча пра хо дзі ла не па да лёк чы гу нач най 
стан цыі, у пар ку. Мы цу доў на пра вя лі ня-
дзе лю ў ся мей най кам па ніі. У гэ ты дзень 
Аляк сей па да рыў мне шы кар ны лет ні ка-
пя люш. Раз віт ва лі ся ў пас ля а бед ні час са 
сля зін кай у ва чах: «Да хут кай су стрэ чы!».

Неў за ба ве ад к ры лі пра мое чы гу нач нае 
спа лу чэн не Бе ла сток — Брэст. Ка ры ста ю-
чы ся за ко нам аб па меж ным ру ху, мож на 
бы ло пе ра ся каць мя жу на ас но ве ві зы. 
Я ка ры стаў ся та кою маг чы мас цю. Па даў 
за яў ку ў Бе ла ру скае кон суль ства ў Бе ла-
сто ку з прось бай вы даць ві зу з маг чы мас-
цю на вед ваць су ро дзі чаў у прыг ра ніч най 
зо не Ка мя нец ка га ра ё на. За яў ка бы ла 
адоб ра на. Але ад пер ша га май го па да рож-
жа ў Апа ку і Дал біз ну мі ну ла больш двац-
ца ці га доў. Мно гае пе ра мя ні ла ся. Па мер лі 
дзя дзеч ка Кос ця з цёт каю Лі дзі яй, за тым 
Ма рыя з Мі ка ла ем і Та ню ша з Аляк се ем. 
У апош нюю да ро гу свай го шваг ра я яш чэ 
змог пра вес ці з пля мен ні цай Ла ры сай. 
Ка лі ат ры ма лі вест ку аб смер ці, дык не ад-
клад на афор мі лі да ку мен ты і па да лі ся на 
па ха ван не ў Дал біз ну. А па ха ва лі Аляк сея 
Кан д ра цю ка на мо гіль ні ку ў Вяр хо ві чах 
не па да лёк дзя дзеч кі Кос ці і цёт кі Лі дзіі. 
У Апа цы і Дал біз не за ста лі ся апус це лыя 
ся дзі бы. Оля з му жам Ва ло дзем і сы нам 
Ва лер кай пра жы ва юць у Юў сі чах, Жэ ня 
— у Ка лін ка ві чах. Ко ля Па на сюк ажа ніў-
ся з Га лі най Мі хай лаў най... Але гэ та ўжо 
ін шая гі сто рыя.

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

— Я люб лю пра ца ваць з дзець мі і гэ та 
маё прыз ван не, — ка жа ўзру ша ная Ні на 
Аб ра мюк, — та му мне ляг чэй. І да дае: — На
стаў нік па ві нен быць узо рам для вуч ня.

Кож ны, хто прай шоў праз ру кі Ні ны 
Аб ра мюк, ве дае ца ну гэ тым сло вам. Ра
зу мее, як вя лі кую ро лю ў жыц ці адыг ра лі 
яе за нят кі, як паў п лы ва лі на жыц цё выя 
вы бары, на гра мад скую і на цы я наль ную 
свя до масць.

Школь нае свя та «За ха ваць у па мя ці» 
пры кме ці лі ўсе ў гмі не ды не толь кі. Яно 
пры цяг ну ла пры го жую пуб лі ку та ле ран т
ных, ад кры тых лю дзей:

— Мая дач ка вель мі па лю бі ла бе ла
ру скія за нят кі з па няй Аб ра мюк, — ка жа 
баць ка Кар нэ ліі Вшэ ба роў скай. Як боль
шасць саб ра ных баць коў, спа дар Вшэ
ба роў скі не толь кі гля дач, але і спон сар 
свя та. Це шыць яго эн ту зі язм дач кі, яе ах
во та вы ву чаць бе ла ру скую мо ву. Пры е хаў 
у Нар ву за пра цай у «Роль мак» з ін ша га 
кут ка Поль ш чы: — Боль шасць мяс цо вых 
лю дзей раз маў ляе пабе ла ру ску, і мы 
так са ма хо чам на ву чыц ца так га ва рыць. 
Хо чам ра зу мець, пра што га во раць на шы 
су се дзі, зна ё мыя, — да дае.

Яго сло вам пад так вае да чуш ка Кар нэ
лія ў квя ці стай пад ляш скай хуст цы. За мо
мант вы сту піць у пад ляш скай аб ра да вай 
п’е се пра Шчод ры ве чар.

— Tyl ko z bia ło ru skim ję zy kiem są ta kie 
faj ne scen ki, — за яў ляе ра дас на Кар нэ лія. 
— Uwiel biam nasz te atr i wszys t ko co tu ro bi my.

* * *

Ся род гас цей і спон са раў на стаў ні ца 
на за ве ксян дза прэ ла та Збіг не ва Ня мой
ска га. Нар ваў скі ксёндз — па ста ян ны госць 
свя та «За ха ваць у па мя ці». Сён ня ён прый
шоў са сва ім ка ле гам, ба цюш кам Ба гу мі
лам Кар ні лю ком. Ме ра пры ем ства вуч няў 
пры цяг ну ла най важ ней шых гас цей у гмі не. 
З’я віў ся войт Ан д рэй Пля ско віч з жон кай, 
ін с пек тар ас ве ты Іа ан на Ма еў ская, ды рэк
тар До ма куль ту ры Ан на Ан д ра юкСа віц
кая, стар шы біб ля тэ кар Ала Сят коў ская, 
ін с пек тар па ка му наль ных спра вах Сла ва
мір Паск роб ка, прад стаў нік Бан ка ў Нар ве 
Ка та жы на Да ві дзюк, рад ны Ян Гры ня віц кі. 
Гра ма да над та сар дэч на пры ві та ла гас цей 
з Бе ла сто ка ў асо бах на стаў ні цы Іа ан ны 
Мар ко і Мар ці на Абій ска га, но ва га ды рэк
та ра Не пуб ліч най шко лы свсв. Кі ры лы і Мя
фо дзія. Ся род сяб роў ме ра пры ем ства мы 
пры кме ці лі спа да ры ню Ядзю Фі лья но віч, 
школь ную пры бі раль ш чы цу і ма стач куама
тар ку, якая на ма ля ва ла шмат кар цін для 
шко лы.

— Я ўжо во сем га доў на пен сіі, — ка жа 
спа да ры ня Фі лья но віч, — але мя не цяг не 
ў шко лу, як ваў ка ў лес. Я прый ш ла на бе
ла ру скае свя та, бо вель мі па ва жаю па ню 
Аб ра мюк. Мы столь кі ра зам зра бі лі! — Тут 
трэ ба пры га даць ча роў ныя ма стац кія 
афар м лен ні, якія да бе ла ру скіх сцэ нак рых
та ва ла з дзет ка мі мая су бя сед ні ца.

Свя та «За ха ваць у па мя ці» не мог аб
мі нуць Сла ва мір Паск роб ка, які пры е хаў 
з жон кай і сы нам Кры сты я нам з Вась коў.

— Мы ўсё сваё за хоў ва ем у па мя ці, — ка
жа, — та му сю ды пры яз джа ем. У сён няш ні 
час, ка лі ўсё пе ра хо дзіць на ка мер цыю, 
мы па він ны па ка заць, што цэ нім спад чы
ну і куль ту ру. Мы ўдзяч ны спа да ры ні Ні не 
Аб ра мюк, што яна прык ме ці ла здоль нас ці 
на ша га сы на, па кі ра ва ла яго раз віц цём. 
Ён ву чыц ца ў лі цэі і вы сту пае на сцэ не. 
І ад на ча со ва ша нуе на шу ся лян скую пра
цу, ад ма ло га да па ма гае ў гас па дар цы. 
Вы ха ван не з пра цай гэ та так са ма на ша 
спад чы на!

«За  ха  ваць  у  па  мя  ц і» 
і  ак  ты  в і  за  ваць  ася  род  дзе

Кры сты ян, на ра дасць ма лод шых сяб
роў, баць коў і гас цей, вы сту піў з жар таў лі
вай сцэн кай пра шкод ныя звыч кі мяс цо
вых му жы коў.

* * *

— Гэ та га, што мы зра бі лі за год, не маг
чы ма па ка заць, — ка жа Ні на Аб ра мюк. 
— Сён ня па ка жам па ста ноў кі «Вы ва ра
жы ла», «Ба га ты ве чар», «Вя лік дзень», 
«Я ха чу пра ца ваць». З апош няй п’е сай мы 
за ва я ва лі пер шае мес ца на Тэ ат раль ным 
аг ля дзе ў Бе ла сто ку. Це шаць і да да юць 
нам кры лаў па ез д кі ў ін шыя мяс ці ны. 
Ця гам мі ну ла га го да мы вы сту па лі ў Ду
бі чахЦар коў ных, Бе ла сто ку, Ду бі нах. 
Ня даў на нас за пра сі лі ў Трас цян ку. Так 
што бе зу пын на ёсць у нас пра ца і пла ны. 
Сён ня ба лю чы мо мант, та му што трэ ба 
раз ві тац ца з вась мік лас ні ка мі і гім на зі
ста мі. Са праў ды, най ста рэй шыя на ву чэн
цы пры нес лі шко ле мно га го на ру і шмат 
пры зоў. У бе ла ру скамо ла дзе вым кру зе 
ўсе ве да юць бра тоў Мар ка і Ула дзі ка Ку
ту за вых, якія за ва я ва лі пос пех у прад мет
ным кон кур се па бе ла ру скай мо ве, бе ла
ру скай дык тоў цы, «Бе ла ру скай га вэн дзе», 
«Род на му сло ву», кон кур се пра ва слаў най 

па э зіі, ды ін шых... Усе бу дуць доў га ўспа
мі наць муд ра га Мі ха ся Та па лян ска га, 
які цу доў на сы граў ро лю сол ты са ў п’е се 
«Вы ва ра жы ла», яго сяб роў ку Кар нэ лію 
По рац як баб кушап ту ху ды Ка сю Стань
ко як біз несву мен у па ста ноў цы «Я ха чу 
пра ца ваць». Ка ся ўва саб ля ец ца ў ма ці 
шмат дзет най сям’і, якая, ня гле дзя чы на 
са лід ны ўзрост, хо ча спаў няц ца пра фе сій
на. Праз гэ ту ро лю пра соч ва ец ца крэ да 
і ма ры на стаў ні цы, рэ жы сёр кі і ар га ні за
тар кі тэ ат ра. Спа да ры ня Ні на Аб ра мюк 
— на стаў ні цапен сі я нер ка. Але яна не 
па кі ну ла сва іх вуч няў і вя дзе тэ ат раль ны 
гур ток у рам ках па заў роч ных за нят каў. За 
гэ та вуч ні і баць кі аб сы па лі яе квет ка мі 
ды сло ва мі ўдзяч нас ці і прыз нан ня.

Я, як ву ча ні ца спа да ры ні Ні ны Аб ра
мюк, да лу ча ю ся да гэ та га ўдзяч на га хо ру! 
Я поў ная прыз нан ня, што раз гар ну ла яна 
шы ро кую куль тур ную дзей насць у мяс цо
вым ася род дзі без уся кіх гран таў і пра ек
таў. Ды ад на ча со ва ма ты ва ва ла баць коў 
і сяб роў, якія са мі фі нан су юць школь ныя 
свя ты, па ез д кі і ўзна га ро ды вуч ням. У гэ
тым ва ша шчы расць і пры го жасць.

vТэкст і фота 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 26-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 14 ліпеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ішоў, ішоў, дзве да ро гі 
знай шоў і ў абедз ве 
пай шоў.

(пад каз ка: з адзен ня)
(Ш....)

Ад каз на за гад ку № 21: бя ро за.
Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г-

ра лі Аляк сан д ра Ку да шэ віч, Ма тэ вуш 
Ва лен то віч з Ба бік. Він шу ем!

— Да ра жэнь кія! Дзя ку ю чы 
вам у на шых сэр цах за іг ра ла 
ра дасць, — ска заў уз ру ша ны ба-
цюш ка Марк Ваў ра нюк. У за ле 
заг ры ме лі бра вы, пах лі квет кі, 
гу ча лі сло вы па дзя кі. Так за вяр-
шы лі школь ны на ву чаль ны год 
у бе ла стоц кай па ра фіі Яна Тэ о ла-
га. Усю ўва гу і за хап лен не пры-
ка ваў дзі ця чы цар коў ны хор. 
Сён ня ха ры сты ат ры ма лі пас-
вед чан ні і са лод кія па да рун кі 
ад па ра фіі. І вя до ма — са мі не 
аста лі ся ў даў гу. Яны за пра сі лі 
на мі ні-кан цэрт, якія ад быў ся 
ў хат няй цар к ве.

— Мы хо чам па ка заць, — га-
ва ры ла Ан на Вась коў ская, ды ры-
жор ка хо ру, — што ап ра ча цар-

коў ных пе сень, спя ва ем яш чэ 
ін шыя, на род ныя пес ні...

Па ча ло ся з «Ку па лін кі», якая 
вык лі ка ла за хап лен не і ра дасць, 
пра якую зга даў ай цец Марк. 
Да лей пра гу ча ла поль ская на род-
ная пе сень ка „W mo im og ró decz-
ku”, а за ёй бе ла ру скі «Па я цык». 
Вя лі кім сюр пры зам бы ла пес ня 
на сер б скай мо ве пра Ко са ва. На-
ву чы лі ся яе ад сер б скіх сяб роў, 
з які мі пра во дзі лі му зыч ныя 
май стар-кла сы. (Сер бы вы ву ча лі 
на шу «Ку па лін ку»!). Дзі ця чы 
хор, мож на ска заць, рас це ра зам 
з па ра фі яй. З кож ным го дам іх 
усё больш і больш. Ад ве рас ня па 
чэр вень, у кож ную ня дзе лю, спя-
ва юць ра ніш нюю лі тур гію.

За вяр шы лі школь ны год з пес няй!

Тыя, што ба чы лі Мал га жат ку 
Ваў ра нюк на «Га вэн дзе», яш-
чэ раз ус міх нуц ца на гэ ты 

не за быў ны ўспа мін. Яна пе ра ся-
кае ўсе спа дзя ван ні і стэ рэ а ты-
пы, каб у кан цы вык лі каць прыз-
нан не і бра вы. Гэ та сап раў д нае 
шоў, ак ра ба ты ка сло ва і це ла!

Ужо сам за га ло вак яе га вэн ды 
на зы вае тэ му: Як я па е ха ла ў Кра-
каў!

Спа чат ку «па ез д ка», ка лі 
ўлі чыць моў ныя хі бы ак цёр кі, 
зда ец ца не маг чы май. Гля дач 
пра ро чыць ёй па ра зу, раз губ ле-
насць, няў да чу. Ён не ве дае, што 
з кож ным сло вам бу дзе ку саць 
ся бе за язык і шка да ваць заў час-

най ацэн кі. Мал га жат ка — ко мік 
чы стай ва ды! Яе апо вед фун дуе 
не ча ка ныя па ва ро ты дзеі, усё 
здзіў ляе, урэш це за хап ляе і па ло-
ніць. Слу хач, які на па чат ку хмы-
каў пад но сам, хо ча па дац ца з ёй 
у па да рож жа. Мал га жа та іг рае 
не толь кі сло вам і жэ ста мі, яна 
іг рае ўсім це лам. Яна пе ра кі да ец-
ца праз га лоў ку, ро біць шпа гат, 
стае на га ла ве і ру ках! Усё гэ та 
дзіў на — у яе поў ная фі гу ра. 
Праз гэ та яе жэ сты зда юц ца яш-
чэ больш плаў ны мі і мі ла гуч ны-
мі, як ра сказ пра пры го ды ў па да-
рож жы.

«Га вэн да» ву чыць, што трэ ба 
мець свой ро зум і тры мац ца 
свай го сты лю. І ўсё бу дзе, як трэ-
ба. Яны аба ро няць нас ад не ча ка-
ных прык рас цей.

Вы ступ лен не, якое прык ме ці ла 
жу ры сё лет няй «Га вен ды», на пі са-
ла на стаў ні ца Та ма ра Бяль ке віч, 
якая ад ве рас ня мі ну ла га го да, 
пра цуе ў Нар ве. Яно па поў ні ла 
ма стац кія вы ступ лен ні вуч няў, 
які ў цык ле «За ха ваць у па мя ці» 
прай ш лі ў Нар ве 7 чэр ве ня г.г.

Але пра гэ та, на пі шам у на ступ-
ных ну ма рах.

Зор ка, фо та ГК

У вя лі кія свя ты яны ап ра на-
юць гу стоў ныя, бел-чыр во на-
бе лыя строі (па ўзо ру пер шых 
стро яў «Пад ляш ска га вян ка»). 
Прыд ба лі іх з да па мо гай гран та 
Пад ляш скай мар шал коў скай 
уп ра вы. Хор вя дзе спа да ры ня 
Ан на Вась коў ская. І мож на ска-
заць, што не толь кі вя дзе, але 
і жы ве хо рам. У ім спя ва юць 

да чуш кі спа да ры ні Ані — Мар-
та і Дар’я, лаў рэ ат кі ўсіх му-
зыч ных кон кур саў у рэ гі ё не. 
Іх за хап лен не пе ра да ец ца ўсім 
дзе цям ды на ват да рос лым. 
Так, сло вы пра ра дасць у сэр цах 
са праў ды ад люст ра ва лі на строй 
кан цэр та. Ха ры сты заявілі, што 
ка ні ку лы так са ма пра вя дуць 
з пес няй.

Зор ка, фо та ГК

Іг ра ла 
сло вам 
і це лам!

Малгажата Ваўранюк 
з Нарвы
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MarzenieЗа 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 № 22-2019: 
Ігар, язык, са лат, жы ра фа, кран, во жык, ла ва, 

уран, ша ла пут, ды, зрыў, кі но. Іск ра, кран, га ла ва, 
Але на, рай, ву шы, жо раў, вы жал, ры нак, знак, Пі, 
гун, квас, то.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі 
Аліў ка Жэп ко з Нар вы, Кар нэ лія Ва ра но віч 
з Ба бік, Ма ры юш Ра дзец кі з ПШ № 1 у Гай наў-
цы, Маг да Яку бюк з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш-
скім. Він шу ем!

Юля Грэсь, Бел-News 

Ча ла век
Ня ма на све це ні ко га,
ні ко га та ко га як я.
Кож ны ча ла век ін шы,
а ся род іх я...
Ча ла ве цтва зра зу мець 

спра бую,
Але як тут зра зу мець?!
Як зра зу мець 

— ка лі кож ны ін шы?
І кож ны свой свет мае,
і кож ны мае свой дос вед.

Му зы ка бы ла са мной ад 
ма ло га. Яш чэ з ра ска заў ма-
мы ве даю, што ў дзя цін стве 
я ўвесь час неш та спя ва ла. 
Для мя не спя ва лі так са ма 
ма ма і баць ка. Я асаб лі ва лю-
бі ла, ка лі та та спя ваў. Мо жа 
та му, што ён вы яз джаў за 
пра цай і яго ча ста не бы ло до-
ма. Рас стан ні з баць кам бы лі 

Част ка май го жыц ця
для мя не ба лю чы мі. Я кож ны дзень 
ча ка ла яго вяр тан ня. Ка лі та та вяр таў-
ся, я пра сі ла, каб неш та мне за спя ваў. 
Ад ной чы ён быў стом ле ны і не ха цеў 
спя ваць.

— Не ма гу! — ска заў.

— Ча му, тат ка? — здзі ві ла ся я.

— Бо мне слон на ву ха на сту піў, 
— па жар та ваў ён.

Я не ра зу ме ла, пра што ён ка жа. 
Я паш ка да ва ла баць ку і су це шы ла яго 
сло ва мі: «Ой бед ны, ты, бед ны тат-
ка!».

Лю боў да му зы кі па шы ры ла мая 
да ра гая ся стра Паў лі на. Яна пры го жа 
спя вае. Ка лі мы ра зам па бы ва лі ў ба-
бу лі, мы ўвесь час неш та спя ва лі, слу-
ха лі роз ную му зы ку. Ма ма, ка лі прык-
ме ці ла мой му зыч ны дрыг, за пі са ла 
мя не ў му зыч ны гурт. Па сён няш ні 
дзень я спя ваю ў Бель скім до ме куль-
ту ры. Спя ваю так са ма ў «Жэ мэр ве» 
і школь ным ка лек ты ве «Кап рыс».

Я на столь кі зжы ла ся са спе вам, што ўжо не 
ўяў ляю свай го жыц ця без му зы кі. Кож ны дзень 
слу хаю ха ця ад ну пес ню. Мая ма ма смя ец ца, што 
му шу ад с пя ваць сваю што дзён ную «нор му». Так 
гэ та яно вы гля дае, так мя не ба чаць лю дзі.

Спеў і му зы ка — гэ та част ка май го жыц ця.

Вік то рыя Гаць, 
га лоў ны рэ дак тар га зе ты «Шэпты з ша фы».

Лі сты з нью сам
Да ра гая Ма ма!

На па чат ку ха чу Ця бе моц на аб няць. Ха ця я пры е ха ла на 
Су стрэ чы «Зор кі» ўпер шы ню, мне тут вель мі па да ба ец ца. 
Я па зна ёмі ла ся з мно гі мі сяб ра мі, слу ха ла вер шы па э таў 
Вік та ра Ся маш кі і Мі ры Лук шы. Пра цую ў рэ дак цыі Вік то-
рыі Гаць. Яна пры е ха ла з Бель ска-Пад ляш ска га. Ста ра ю ся 
пі саць у на шу га зе ту па-бе ла ру ску, але не заў сё ды мне ат рым-
лі ва ец ца. Вы ра шы ла ву чыц ца ў час ка ні кул, каб у на ступ ным 
на ву чаль ным го дзе лепш ва ло даць бе ла ру скай мо вай.

Бу ду раз маў ляць з ба бу ляй і дзя ду лем па-про ста му і чы-
таць «Зор ку». Пат ры цыя Ка ран ке віч, 

«Шэп ты з ша фы»

Osa

Малюнак Юстыны Бакуненка

Юля Грэсь
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Тэкст „стар туе” ў рэ ста ра не га тэ ля за ход
неў к ра ін ска га Ко ве ля. Са мо ту пісь мен ні цы 
па ру шае кры мі наль нік: праз ну дот напаз на
валь ны для бы лых жы ха роў СССР „пад кат” 
вы ма гае з яе кры ху гро шай.

Па ад па чын ку ду шой у ко вель скай цэр
каў цы Кі еў ска га пат ры яр ха ту пра цяг пры
год абя ца ец ца ры зы коў ным: тры вож ны 
сон, ус х ва ля ва ныя па пя рэ джан ні ка сір кі 
аў та стан цыі ў Шац ку, ка лі Ган на ка жа, ку ды 
хо ча ехаць. У вы ні ку Кан д ра цюк на не каль
кі дзён ідзе ў пра ва слаў ны ма на стыр ля 
та го во зе ра Сві цязь, што ат ры ма ла на зоў 
праз дзе ся ці год дзі па смер ці Ада ма Міц ке
ві ча. За тым ба віць час у па се ліш чы Сві цязь 
у ася род ку асаб лі ва пра ца ві тых у се зон ту
рыз му пра тэ стан таў.

У кні зе аў тар ка ван д руе і з ка ле га мі 
з Поль ш чы (нап ры кан цы тэк сту яна іх 
з удзяч нас цю ўзга дае). Але зболь ша га ста
су ец ца з мяс цо вы мі, ляп ры пяц кі мі.

Улас на Пры пяць (по шу кі яе вы то каў
кры ніц) па чы на ец ца з пя ці дзя ся тай ста
рон кі кні гі. По тым то вяр та ец ца ў апо вед, 
то ад да ля ец ца на дзя сят кі кі ла мет раў. Ды 
ўсе на ве да ныя па да рож жам мяс ці ны на ле
жаць да пры пяц ка га ба сей на і тэ ры то рыі 
су час най Ук ра і ны.

Ган на не ха вае сва ёй за ан га жа ва нас ці, 
за хоп ле нас ці Па лес сем: „На Па лес сі, як 
ні дзе ў све це, лю бяць пры ха ро шыць зда
рэн не, каб і апош няя ту пі ца на леж ным чы
нам аца ні ла яго ранг і зна чэн не”, „Па ле скія 
то сты леп шыя за гру зін скія”, „На Па лес сі 
коль касць сы ноў гэ та прыз нак ба гац ця”, 
„На Па лес сі ве да юць два нац цаць ві даў вят
роў”, „На Па лес сі, як ні дзе ў све це, пры люд
ны жа но чы свет. На ват асо ба звон ку ад чу
вае жа но чую са лі дар насць і апе ку з бо ку 
нез на ё мых жан чын”. Кан д ра цюк уз гад вае: 
„у трыц ца тыя га ды ХХ ста год дзя эт на са цы
ё лаг Аб рэм б скі пры кме ціў, што па ле шу кі 
ата я сам лі ва юць сваю на цы я наль насць 
з ад мі ніст ра цый ны мі ме жа мі. (...) ні чо га не 
па мя ня ла ся з та го ча су”.

Знеш не і ха рак та рам па ле шу кі ад мет
ныя — за ця тапрак тыч ныя. Але вар тасць 
сваю ча ла ве цтву не да вя лі. Па ле скі склад
нік у дзяр ж бу даў ні цтве не каль кіх на цый, да 
якіх ён спры чы ніў ся, най час цей іг на ру ец ца.

Аў тар ка кан ста туе раз гад кай не ад бы
лай па ле скай дзяр жаў нас ці дра му сям’і: 
„На Па лес сі ўсе жан чы ны на ра ка юць на 
шлюб ных му жы коў, на ват ка лі яны за ла
тыя”.

*
Праз ван д роў ку пісь мен ні цы пра хо дзіць 

мно ства ад мет ных па ля шуц кіх пун к таў, 
амаль кож ны з якіх — па ты хае мі сты кай 
пра і дах рыс ці ян ска га: весь Буд ні кі на 
во да па дзе ле Бал ты кі і Чар на мор’я (кры ніч
наба лот ны па ча так Пры пя ці ў 7 км ад За
ход ня га Бу га), ляс ное во зе ра Свя тое, ін шае 
Свя тое во зе ра — бы лое мес ца гуль біш чаў 
кал гас насаў гас напар тый най элі ты, Рат на 
— ра дзі ма іка на піс ца ХІ ІІХІV ста год дзяў, 
пер ша га міт ра па лі та кі еў ска га, які па даў ся 
ў Маск ву — Пят ра...

У Рат не, ап роч са ма наз вы, яш чэ не каль
кі со неч ных (з „ра”) та по ні маў: ра чул ка 
Ра тэнь ля ру ка воў якой, пры ўпа дзен ні 
ў Пры пяць у сі вую даў ні ну бы лі пу стэль ні 
і ма на скія кел лі, „кня жае ме ста” Рай (ця
пе раш няе Яравіш ча). Ган на рас па вя дае 
пра Пят ра Ра тэн ска га больш змя стоў на 
і да клад на за „ўмі лі цель ныя” чы тан кі ў хра
мах Ма скоў ска га пат ры яр ха ту. Ужо та му яе 
кні га вар тая.

Пісь мен ні ца свед чыць: у не вя ліч кім мя
стэч ку „на мес цы ся рэд не вя ко вай цар к вы, 
што ма быць па мя та ла Пят ра”, на ма лой 
ра дзі ме міт ра па лі та — пом нік Шаў чэн ку 
і стэнд па мя ці „Ня бес най сот ні” (за гі ну лым 
ва ўкра ін скую рэ ва лю цыю па чат ку 2014 
г.). Ук ра і на на Пят ра Ра тэн ска га не прэ тэн
дуе, дык мо жа ён бе ла рус?

...Над п ры пяц кая Рэ чы ца — рач ны раз ліў 
на Даб ра веш чан не. За мож ная, аку рат ная 
вё ска з цэр каў кай Ма скоў ска га пат ры яр ха
ту, якая за хоў вае ры сы Уніі.

Ка меньКа шыр скі. На быц цё Ган най 
у „вядзь мар кі”пра да вач кі на кір ма шы 
ягад, зё лак ды гры боўсмар ж коў.

Ся ло Нуй но з амаль кі тай скай тра ды цы
яй, зва най ту тэй шы мі „гор ка”: хлоп цы і дзяў
ча ты з да зво лу баць коў, ня гле дзя чы на 
пе рас лед цар к вы, а пас ля ка му ні стаў, яш чэ 
да вя сел ля спа лі ў ад ным лож ку. Абы хо дзі
лі ся пры тым без сек су да вя сел ля, і тых, 
хто на яго прэ тэн да ваў — „з гор кі” вы кі да лі.

Ган ну Нуй но ві тае шчод ры мі прыс ма ка
мі, ка ньяч най якас ці са ма гон кай і то ста мі, 
што на гад ва юць мі ніоды.

Вё ска Груд кі — па се ліш ча ХVІ ста год дзя 
Оль б ле дат чанна ём ні каў, „сэр ца мі фіч най 
Лэб скай зям лі”, у 1946 го дзе пе рай ме на
ва нае за пад трым ку ан ты са вец кай пар ты
зан кі.

„Лэб ская зям ля” — з та по ні ма мі, па кі ну
ты мі ві кін га мі ко нун га Лэ бэ ша (ці го та мі?) 
пра цяг ва ец ца да са ма га Но бе ля — на які, 
як на ка неч ны пункт ван д роў кі ўказ вае 
на зоў кні гі. Тут „мно га ры жых і свет ла ва
ло сых з сі ні мі ва чы ма (...) і менш чым ва 
Ук ра і не чор на ва ло сых і цем на во кіх (...) не 
прый шлі са стэ паў, а толь кі з поў на чы Еў

ро пы (...) у спад чы ну па ві кін гах мяс цо выя 
лю дзі ат ры ма лі нез вы чай ную ма біль насць 
і не па сед лі васць”.

Не вір над Пры пяц цю — „ча ра дзей ная 
ста лі ца Па лес ся”, у трох кі ла мет рах ад 
Бе ла ру сі. Наз ва ці ад неў раў ці ад ста ра жыт
на ру ска га „не ві” — воўк. Храм, які бу да ва лі 
ў ся ле, за браў Кі еў скі пат ры яр хат, але ад 
хці ва га свя та ра пры ха джа не сыш лі ў Ма
скоў скі пат ры яр хат.

Да ча ра дзей ства, вядзь мар ства, за мо
ваў, су ро каў — да ма гіч на га ўспры ман ня 
жыц ця ту тэй шы мі — Ган на вяр тае рас по
вед шмат к роць. Бе ла ру скі ча ра дзей ны 
„брэнд”, які ства рыў на па чат ку ХІХ ста год
дзя Ян Бар ш чэў скі і яна пад т рым вае. Ці не 
за кошт па ле шу коў у бе ла ру саў ка зач ных 
сю жэ таў — пад 500, ва ўкра ін цаў — ля 200, 
а ў ра сей цаў — 56?

Пры гас ця ван ні аў тар кі ў Не ві ры, над ім 
не пер шы раз лё тае вай ско вы са ма лёт з Бе
ла ру сі. На хаб ства? Пра ва ка цыя?

„Ста ра жыл ка Іра з Не ві ра” пра Та дэ ву ша 
Кас цюш ку: „Кас цюш ка быў вель мі доб ры. 
А яго пра вай ру кой быў пан Піл суд скі. Яны 
ра зам кі ра ва лі Поль ш чай. Пан Піл суд скі 
так са ма быў вель мі доб ры”.

Вэт лы — мя стэч ка маг дэ бур г ска га мі
ну ла га і па ва жа най рэ пу та цыі на мес цы 
даў ня га па се ліш ча шля ху „з ва раг у грэ кі”. 
У 1933 го дзе тут ад к ры лі 30кі лаг ра мо вую 
брон за вую таб лі цу ў го нар Ра му аль да Траў
гу та і біт вы 1863 го да пад Гор ка мі. Паў стан
цы Траў гу та бы лі ге ро я мі, але ту тэй шыя іх 
за сва іх не лі чаць.

Ця пер таб лі цу пе ра хоў вае мяс цо вы кра
яз на вец. Бо, з яго слоў, „для на шых лю дзей 
гэ та най перш 30 кг брон зы”.

Хоць „у прып ры пяц кіх сё лах звы чай на 
за моў ч ва лі тэ му вай ны”, вай на пад Да
нец кам у кні зе ўзгад ва ец ца шмат ра зо ва. 
Ад туль, ад ва я ваў шы, мно гія з па ле шу коў 
ці вяр ну лі ся жы вы мі ці ў тру нах ці яш чэ 
мо гуць на вай ну па тра піць. Пры чым з абод
вух ба коў.

Лю бя шоў (ад ві кін га Лэ бе ша?). У пя ці год
ку, ка лі ту тэй шы ва ла дар Чар нец кі прак ла
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даў пад і за мя стэч ка шмат кі ла мет ро выя 
ту нэ лі, тут пад лет кам ву чыў ся ў ка ле гіі 
пі я раў Та дэ вуш Кас цюш ка. Эка парк з не
маг чы мас цю па быць у спа коі. Ма са вы сві
на бой жніў ня 2016 го да, каб паз бег нуць сві
на кан фі ска цыі ка мі сі яй кштал ту су праць 
аф ры кан скай чу мы. Вё ска Грэч ні кі, дзе 
сво е ча со ва сві на бой не пра вя лі, і крыў да 
на сі ту а цыю вып лёск ва ец ца ў па лі ты ку...

Лю бязь. Тут зва ны за гі ну лай у 1939 
го дзе цар к вы мяс цо выя ха ва лі ў зям лі паў
ста год дзя да ад бу до вы но ва га хра ма. Іх та
ям ні цу аба ра няў ад заў час на га раск рыц ця 
і пры ез джы стар шы ня кал га са...

Па да рож жа з Сар наў у бок бе ла ру скай 
мя жы ў ва го не з ган д ляр ка мікан т ра бан
дыст ка мі... Вё ска Мі ляч з без ліч чу Яку бо
ві чаў і піль ны мі гас цін ны мі на стаў ні ка мі. 
Пе раб род цы з уні каль най (бо вы жы ла і да
жы ла) на род най спя вач кай. Ма роч нае з ар
ха іч най, ды не са ста рэ лай мен таль нас цю...

За вяр шаль ная част ка кні гі ўтрым вае 
не каль кі моц ных і чым сь ці па ра дый ных 
сю жэ таў: прып ры пяц кі бур ш ты на вы 
„клан дайк” з мно ствам няў дач ні каў і не ма
лой коль кас цю раз ба га це лых (пры тым, 
Но бель ская прэ мія, якой у Но бе лі з да
па мо гай шэ ра гу спон са раў уз на га родж
ва юць што год за леп шы гу ма ры стыч ны 
твор — уся го 500 грыў няў [ля 20 до ла раў] 
дроб ны мі ма не та мі), скла да нас ці Ган ны 
ў да сяг нен ні Но бе ля, шчас лі выя і змя стоў
ныя су стрэ чызна ём ствы ў са мім гэ тым 
мя стэч ку, якое па да ец ца аў тар цы род ным 
і пры няў шым яе, эфек т ны і хут кі стуль 
вы езд... Но бель скае во зе ра з мно ствам 
пту шак, аб ма ля ва нае Кан д ра цюк пра мой 
алю зі яй да сы лае да апош ніх ста ро нак 
„Ста га доў адзі но ты” Габ ры э ля Гар сіа Мар
ке са.

Праз шэ раг су час ных но бель скіх (ды 
і мно ства астат ніх, паз на ча ных у кні зе) бі яг
ра фій, за на та ва ных пісь мен ні цай, як бы 
пра ек цы я мі пе ра да ец ца бі яг ра фія ўся го 
Па лес ся.

Твор вы гля дае ад на знач на жур на ліс ц
кім, для ба чан ня яго ма стац кім у ім не ха
пае апан та най воб раз нас ці ды па тэ тыч
ных ме та фар. Але тое і доб ра. Га лоў нае 
— рас по ве ду Ган ны ве рыш.

vАн д рэй МЕЛЬ НІ КАЎ

У Рат не, ап роч са ма наз вы, яш чэ не каль
кі со неч ных (з „ра”) та по ні маў: ра чул ка 
Ра тэнь ля ру ка воў якой, пры ўпа дзен ні 
ў Пры пяць у сі вую даў ні ну бы лі пу стэль ні 
і ма на скія кел лі, „кня жае ме ста” Рай (ця
пе раш няе Я
пра Пят ра Ра тэн ска га больш змя стоў на 
і да клад на за „ўмі лі цель ныя” чы тан кі ў хра
мах Ма скоў ска га пат ры яр ха ту. Ужо та му яе 
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3 чэр ве ня ў бе ла стоц кім 
Дзяр жаў ным ар хі ве ад бы
лі ся дэ ба ты пад ло зун гам 
„30 га доў ад чэр вень-
скіх вы ба раў”. Вя ла дэ
ба ты Аг неш ка Ра ма шэў-
ская-Гу зы, ды рэк тар 
тэ ле ка на ла Бел сат. Пры
во джу най больш, на мой 
по гляд, ці ка выя выт рым кі 
з дэ ба таў.

Пра фе сар Іа ан на Са доў ская з Бе ла
стоц ка га ўні вер сі тэ та рас па вя ла агуль на 
пра ход вы ба раў у Сейм і Се нат, якія ад
бы лі ся 4 чэр ве ня 1989 го да.

Ма рэк Кет лін скі, ды рэк тар Дзяр жаў
на га ар хі ва, ра ска заў пра не ка то рыя 
па дзеі пе рад пар ла мен ц кі мі вы ба ра мі 
ў 1989 го дзе ў та дыш нім Бе ла стоц кім 
ва я вод стве, па дзе ле ным на дзве вы бар
чыя ак ру гі: ад на ахоп лі ва ла Бе ла сток 
і су сед нія гмі ны, дру гая — рэш ту ва я вод
ства. З Бе ла сто ка ў Сейм са спі ска Са
лі дар нас ці ба ла та ваў ся па кой ны за раз 
Кшыш таф Пут ра, з дру гой ак ру гі Ян Бэш
таБа роў скі. З гэ тай ак ру гі ба ла та ва лі ся 
так са ма, м.інш. Яў ген Мі ра но віч і Вла дзі
меж Ці ма шэ віч; тут па ча ла ся па лі тыч ная 
кар’ е ра апош ня га, якая доў жыц ца па 
сён ня. Ян Бэш таБа роў скі гэ та ча ла век
ле ген да, які ін тэн сіў на дзей ні чаў у Са лі
дар нас ці ін ды ві ду аль ных ся лян; ён да бі
раў ся да амаль усіх вё сак, быў са праў ды 
вель мі ак тыў ным ча ла ве кам. 15 кра са ві
ка 1989 го да Ста ніс лаў Мар чук за сна ваў 
Гра ма дзян скі ка мі тэт Са лі дар насць Бе ла
стоц кай зям лі. Бы ло ство ра на Вы бар чае 
бю ро, якое ўзна ча ліў Ежы Му шын скі. 
Вы да ваў ся вы бар чы бю ле тэнь „Dob ro 
Wspól ne”. Бы лі мі тын гі, на пры клад, 3 
мая пас ля на ба жэн ства ў Фар ным кас цё
ле, ка лі пра маў ля лі Кшыш таф Пут ра і Ан
джэй Ка лі цін скі. У Сейм ад Са лі дар нас ці 
прай ш лі Кшыш таф Пут ра і Ян Бэш таБа
роў скі, а ў Се нат — Ан джэй Стэль ма хоў
скі і Ан джэй Ка лі цін скі.

Пра фе сар Алег Ла ты шо нак з Бе ла
стоц ка га ўні вер сі тэ та ра ска заў пра паз
ней шыя па дзеі ў Бе ла ру сі. 20 кра са ві ка 
1986 го да ад бы ло ся гу кан не вяс ны, якое 
мож на ак рэс ліць як па ча так лан цу га 
па дзей. Мо ладзь з ма стац кіх школ пад 
кі раў ні цтвам на стаў ні каў, м.інш. Аляк сея 
Ма рач кі на і Мі ко лы Ку па вы, вый ш ла 
ў цэнтр Мін ска з ін с цэ ні за цы яй, але ўжо 
не толь кі з фаль к лор ны мі эле мен та мі, 
але і на цы я наль ны мі. Удзель ні каў на
па лі кам са моль цыаф ган цы, бы ла гэ та 
пер шая па дзея, якая па цяг ну ла за са бою 
лан цуг па дзей у Бе ла ру сі. Неў за ба ве, 26 
кра са ві ка зда ры ла ся Чар но быль ская 
ка таст ро фа. Гэ тая па дзея ска ла ну ла Бе
ла рус сю, бо 70% заб ру джан ня ўпа ла на 
яе тэ ры то рыю. Трэ ба бы ло пе ра ся ліць 
200 ты сяч лю дзей. Страх пе рад ра ды е ак
тыў ны мі апад ка мі вель мі ўсхва ля ваў лю
дзей. А Бе ла русь у той час, ня гле дзя чы 
на га лос насць і пе раст рой ку, аста ва ла ся 
кра і най, дзе ін фар ма цыя бы ла не да ступ
ная. Бе ла ру сы ста лі да лу чац ца да эка
ла гіч ных ру хаў; ка лі ла ты шы пра тэ ста
ва лі су праць бу до вы дам бы на Дзві не, 
бе ла ру сы так са ма да лу чы лі ся. Пер шы 
мі тынг ад быў ся ў лі ста па дзе 1987 го да, 
пас ля твор чая ін тэ лі ген цыя ста ла пі саць 
лі сты Гар ба чо ву, якія ні чо га не пры нес
лі. Вя лі кім шо кам бы ло апуб лі ка ван не 3 
чэр ве ня 1988 го да Зя но нам Пазь ня ком 
і Яў ге нам Шмы га лё вым ар ты ку ла „Ку
ра па ты — да ро га смер ці”, дзе яны па ве
дам ля лі, што там, на прад мес цях Мін ска, 
мо жа ля жаць на ват 200 ты сяч лю дзей 
за мар да ва ных НКВД. У каст рыч ні ку 
1988 го да Пазь няк і вы дат ны бе ла ру скі 
пісь мен нік Ва сіль Бы каў за сна ва лі „Мар
ты ра лог Бе ла ру сі”, ар га ні за цыю, якая 
ме ла за няц ца ўша на ван нем ах вяр ста
лі ніз му. Неў за ба ве ў Ку ра па тах ад быў ся 
мі тынг, бру таль на ра заг на ны ўла да мі. 26 
кра са ві ка 1999 го да ўпер шы ню ад быў ся 
Чар но быль скі шлях, які пас ля стаў што
га до вай ура чы стас цю. Ад па вед ні кам 

на шых вы ба раў, як мне зда ец ца, бы лі вы
ба ры ў Вяр хоў ны Са вет, дзе апа зі цыі ўда
ло ся ўвес ці ў пар ла мент толь кі не каль кі 
ча ла век, але і гэ та, як на Ван дэю пе раст
рой кі, бы ло вя лі кім пос пе хам.

Яў ген Мі ра но віч, пра фе сар Бе ла
стоц ка га ўні вер сі тэ та: — Бе ла ру ская 
ак тыў насць бы ла рэ ак цы яй на тое, што 
ад бы ва ла ся ў поль скім ася род дзі. У па
чат ку 1980х га доў з ар га ні за цый ны мі 
іні цы я ты ва мі вы сту пі ла сту дэн ц кая 
мо ладзь, га лоў ным чы нам з Вар ша вы. 
У Вар ша ве бы лі больш спры яль ныя 
ўмо вы, там поль скія ка ле гі за ах воч ва лі 
да лу чыц ца да іх ніх іні цы я тыў. На Бе ла
сточ чы не бы ло не за да валь нен не з бо ку 
ін тэ лі ген цыі. Та кім гу ру ін тэ лі ген ц ка га 
ася род дзя быў Сак рат Яно віч. І па яго
най ак тыў нас ці ста лі дру ка ваць се рыю 
бе ла ру скіх да ку мен таў. Пер шы том вый
шаў у кан цы 1982 го да; чар го выя ча ты
ры та мы паз ней. Яны бы лі дру ка ва ны 
ты ра жом ка ля сот кі асоб ні каў, але кож
ны за ці каў ле ны мог з імі па зна ёміц ца. 
Дру ка ва лі ся так са ма, вя до ма, не ле галь
на, дзя сят кі роз ных бра шур, кра на ю чых 
роз ныя тэ мы. І 1988 год — паў стан не 
рэ дак цыі вы дан ня „Кан такт”, дзе спра
ба ва лі мы ак рэс ліць не толь кі мес ца 
бе ла ру скай мен шас ці, але і вы зна чыць 
чым у прын цы пе з’яў ля ец ца Бе ла русь, 
якія мае шан сы на не за леж насць. Вя до
ма, ся га лі мы ў да лё кую гі сто рыю. Вы
хад ным пун к там бы ло пы тан не, ча му не 
ўда ло ся да біц ца не за леж нас ці ў 1918 го
дзе; гэ тая тэ ма зай ма ла са праў ды мно
га мес ца ў рэ дак цый ных ды ску сі ях і пуб
лі цы сты цы. Дру гой тэ май бы ла Дру гая 
су свет ная вай на і роз нае стаў лен не 
бе ла ру саў да тае ва ен нае рэ ча іс нас ці. 
Дзе ля ка ар ды на цыі гэ тых дзе ян няў быў 
ство ра ны Бе ла ру скі клуб, які на ліч ваў 
нац цаць асоб; ме ла быць ды ску сія над 
сі ту а цы яй бе ла ру саў у Поль ш чы і пер
с пек тыў раз віц ця сі ту а цыі ў Бе ла ру сі. 
І рап там Круг лы стол і пра па но ва вы ба
раў. Пры е ха лі прад стаў ні кі Са лі дар нас
ці, Гжэ гаж Каст шэ ваЗор бас з пра па но
вай ад Яц ка Ку ра ня, каб мы да лу чы лі ся 
да бе ла стоц кай Са лі дар нас ці. Мы пы та
лі ці бе ла стоц кая Са лі дар насць пра гэ та 
ве дае. Ад ка за лі, што яш чэ ні чо га не 
ве дае, але „бу дзем раз маў ляць”. Ад каз 
Бе ла сто ка быў ад моў ны. І ўзнік ла пы
тан не, ці ў та кіх аб ста ві нах па каз ваць 
сваю пры сут насць і зма гац ца за тую 
35пра цэн т ную пуль ку. Боль шасць бы ла 
за; кан ды да там у се на та ры быў, вя до

ма, Сак рат Яно віч. І ўста ла пы тан не, 
хто мае быць кан ды да там у пас лы. Вы
зна чы лі мя не, та му што я кры ху больш 
пуб лі ка ваў у да дат ку да „Ты год ні ка 
Поль ска га” — у „Ты год ні ку Пад ля скім”, 
ад ра са ва ным да пра ва слаў на га на
сель ні цтва, які вы хо дзіў ты ра жом ка ля 
ты ся чы асоб ні каў і кож ны ўдзель нік пуб
ліч на га жыц ця мог да ве дац ца, што ад
бы ва ец ца ў на шым ася род дзі. Та кім чы
нам выз на ча на мя не. На шы ве ды пра 
па лі тыч нае жыц цё, да лі кат на ка жу чы, 
бы лі вель мі сціп лыя. Не ка то рыя роз ду
мы ў нас бы лі, але та го, ча го ха цеў наш 
па тэн цый ны вы бар ш чык, мы не над та 
ве да лі; на шы ло зун гі трап ля лі ў ва ку ум. 
Ап ра ча нас быў яш чэ пра ва слаў ны ка мі
тэт, а да та го пар тыя вы раз на па ста ві ла 
свай го кан ды да та, ад ра са ва на га да пра
ва слаў на га ася род дзя — Мі рас ла ва Су
роў ца. І тры ка мі тэ ты кі ра ва лі свае пра
па но вы да та го ася род дзя. Кан ды дат 
ПАРП ат ры маў ка ля 18 ты сяч, бе ла ру скі 
кан ды дат 15 ты сяч і пра ва слаў ны ка ля 
11 ты сяч. Та кі быў раск лад сім па тый 
бе ла ру ска га ася род дзя ў тых вы ба рах. 
І тое, што ў пер шых вы ба рах без ве даў, 
без во пы ту, без гро шай, ат ры ма лі 15 
ты сяч, то ў на ступ ных вы ба рах па він ны 
быць пры нам сі тры ман да ты...

Пра зме ны, якія ад бы лі ся ў стаў лен ні 
бе ла ру скіх улад да пра жы ва ю чых у Бе ла
ру сі па ля каў ра ска заў Та дэ вуш Га він, бы
лы стар шы ня Са ю за па ля каў Бе ла ру сі. 
Пра па дзеі, якія ад бы ва лі ся ў Літ ве і, шы
рэй, Пры бал ты цы, ра ска заў пра фе сар 
Кшыш таф Бу хоў скі.

Бы лы бе ла стоц кі ва я во да пра фе сар 
Ста ніс лаў Пру ціс: — Быў вя лі кі эн ту зі
язм і са праў ды, мы не спа дзя ва лі ся та ко
га вы ні ку. Я быў да ве ра ным пра фе са ра 
Стэль ма хоў ска га і быў на зі раль ні кам 
у Бель ску. І ка лі ноч чу ста лі пры хо дзіць 
у Бельск вы ні кі, то амаль усю ды бы ла пе
ра мо га на шых кан ды да таў; ба дай толь кі 
за вык лю чэн нем шас ці гмін з поў д ня 
ва я вод ства. Быў кра ё вы спі сак кан ды
да таў ад ла ге ра ўла ды. І з та го спі ска 
наб ра лі пат рэб ную коль касць га ла соў 
толь кі ба дай тры асо бы: пер шая на спі
ску і дзве апош нія. Бо лю дзям рэ ка мен
да ва лі вык рэс лі ваць усіх з та го спі ска. 
І так крэс лі лі, але не дак лад на, не да ця
га ю чы да кан ца ці да па чат ку. А пас ля 
быў дру гі тур вы ба раў і да лю дзей, якія 
штось зна чы лі, пры хо дзі лі чле ны ЗСЛ 
і СД і пра сі лі, каб у дру гім ту ры сар га ні за
вац ца і га ла са ваць на іх.

Кшыш таф Воль ф рам: — У ай цоў 
вер бі стаў, дзе ад бы ва лі ся пе рад вы бар
чыя аб ра ды бе ла стоц кай Са лі дар нас ці, 
у час пік бы ло ка ля вась мі дзе ся ці асоб. 
Спра ва пра фе са раў Стэль ма хоў ска га 
і Ка лі цін ска га не бы ла праб ле май; усе 
мы да ска на ла ве да лі як гэ та бу дзе. 
За тое больш скла да най бы ла спра ва 
кан ды да таў у пас лы. Я пры маў удзел 
у гэ тым ро зыг ры шы. Бы ло тры або ча ты
ры раў н ды. Спяр ша бы лі вы ты па ва ны 
кан ды да ту ры з за лы, іх бы ло ба дай во
сем. У на ступ ны раўнд кан ды дат му сіў 
наб раць 50% га ла соў. З дру го га раў н да 
вы хо дзі ла да лей па ло ва. І трэ ці раўнд па
кі даў дзве кан ды да ту ры для фі наль на га 
вы ба ру. Я меў той го нар вы стар та ваць 
у апош няй па ры з Кшыш та фам Пут рам; 
па кой ны Кшыш таф вый г раў пяц цю або 
шас цю га ла са мі. Я паз ней ба ла та ваў ся 
ў ча ты рох вы ба рах, пас лом стаў у дру
гім склі кан ні. І як сён ня аб наў ляю эмо
цыі звя за ныя з вы бар чай пра цэ ду рай, 
і з усёй вы бар чай ат мас фе рай, то тое 
спат кан не ў ай цоў вер бі стаў бы ло nie do 
prze bi cia. Ака ліч нас ці ства ра лі ўзнёс лую 
ат мас фе ру. Усім вя до ма, што саб раў нас 
там Ста ніс лаў Мар чук.

Ро ман Чэ пэ: — Я ма гу ска заць, як гэ та 
бы ло з Бэш тамБа роў скім. Устае Мар чук 
і ка жа: «На шым кан ды да там ёсць Пётр 
Кру туль». І та ды Бэш таБа роў скі ўстаў, 
быц цам яго ха ле ра бра ла, бо бра ла, і ска
заў: «То вы хо дзім». І ён доў га ва гаў ся 
— вы хо дзіць ці не. Але мы ўжо та ды ве
да лі, што му сіць быць Бэш та; ён зап ра ца
ваў гэ та, ён вы ха дзіў сваю кан ды да ту ру. 
Спе цы фі кай на ша га ка мі тэ та бы ло тое, 
што ён быў менш ле ві цо вы чым, для 
прык ла ду, вар шаў скі.

Пра фе сар Ка зі меж Тшэн сіц кі: — У Гра
ма дзян скім ка мі тэ це пры Ле ху Ва лэн се 
з гэ та га ста рон ня быў, ап ра ча мя не, ме
на ві та Сак рат Яно віч. Ён ха дай ні чаў за 
пры сут насць у са лі дар ніц кай гру пе бе ла
ру скай мен шас ці. І Яцак Ку рань быў вель
мі за тым, каб Сак рат Яно віч быў кан ды
да там Са лі дар нас ці ў Се нат. Раз мо вы 
бы лі вель мі ня ём кія. Мяр кую, мы ме лі 
не ад ну суст рэ чу ў вер бі стаў, што тая 
ін фар ма цыя, якая та ды ха дзі ла, што Сак
рат быў аген там, пе ра ва жы ла, што яго 
не адоб ры лі. Са лі дар насць пра ба ва ла 
суп ра цоў ні чаць з бе ла ру скай мен шас цю. 
А што бы ло б, ка лі б мы вы стар та ва лі 
ра зам? Мы вель мі ха це лі дай с ці да па ра
зу мен ня і да пры сут нас ці бе ла ру саў на 
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са лі дар ніц кіх спі сках. Ад нак пас ля ўсіх 
ды ску сій мы прый шлі да вы ва ду, што 
ні яны, ні мы ад гэ та га не ска ры ста ем. 
Трэ ба лі чыц ца з тым, што бе ла ру скае на
сель ні цтва не ах вот на па ды дзе да спі ску, 
на якім бе ла ру сы і па ля кі; не за хо чуць 
га ла са ваць так бе ла ру сы, як і не ка то рыя 
па ля кі. І та му мы ра зыш лі ся, а не та му, 
што бы ла ней кая не ах во та, ці ін шае стаў
лен не, а толь кі та му, што па вод ле на шай 
каль ку ля цыі больш ат ры ма ем іду чы 
асоб на, чым іду чы ра зам.

Алег Ла ты шо нак: — З пер с пек ты
вы мі ну ла га лі чу, што ўсё ад бы ва ла ся 
на ту раль на. Не ра зу мею, ча му Са лі дар
насць ме ла б браць бе ла ру са на спі сак. 
Па мя тай ма, што гэ та бы ло б ад да ван не 
свай го, тут нех та му сіў бы са сту піць. І лі
чу, што мы доб ра зра бі лі, вы стаў ля ю чы 
ўлас ны спі сак, бо па ка за лі на ша му бе ла
ру ска му гра мад ству яку юсь аль тэр на
ты ву. Што не толь кі ёсць ка му ні сты, але 
і ін шыя бе ла ру сы. І лі чу, што ў тых умо
вах мы да бі лі ся пос пе ху — пры нам сі на 
дзе сяць га доў змаг лі ней кі бе ла ру скі рух 
сар га ні за ваць, а гэ та ня ма ла як на та кія 
ма лыя сі лы. Пры га даю, што на па чат ку 
бы ло нас толь кі не каль кіх і тое, што маг
лі мы шмат ра зо ва зла дзіць вы ба ры, бы
ло вя лі кай пры го дай; мы бы лі ма ла дыя, 
мы та ды толь кі ву чы лі ся.

Ежы Му шын скі: — Кры ху за мно га тут 
не па ра зу мен няў. Яцэк Ку рань быў вель
мі шля хет ным ча ла ве кам, але ён зу сім 

не ра зу меў сі ту а цыі на Бе ла сточ чы не. 
Ад туль яго та кія ло зун гі, каб, на пры клад, 
Сак рат кан ды да ваў. У 1980 го дзе, ка лі 
паў ста ва ла Са лі дар насць, пра ва слаў ныя 
ра шу ча ўсту па лі ў яе, але пас ля двух
трох ме ся цаў ста лі з тае Са лі дар нас ці 
вы піс вац ца. Са лі дар насць ста ла на бі
раць край не ха дэц кую афар боў ку, ча го 
пра ва слаў ныя не маг лі адоб рыць. І гэ та 
бы ла праб ле ма. Гэ та вель мі скла да ныя 
спра вы. На шы вы бар чыя вы ні кі бы лі 
на ступ ныя: ёсць гра ні ца, г.зв. бель ская 
ша ша: Бе ла сток — Бельск і да лей на 
поў дзень. На за хад ад ша шы ра шу ча мы 
вый г ра ва лі, на ўсход, у слаў най Чы жоў
скай гмі не ат ры ма лі мы 10% га ла соў. 
Бы лі раз мо вы, бо пры е хаў Мі хал Клін
гер, які прад стаў ляў Вар ша ву, але гэ та га 
нель га бы ло пра су нуць.

Аг неш ка Ра ма шэў ская: — Гэ та вель мі 
ці ка вае сцвяр джэн не, бо гэ та ж пас ля ад
бі ла ся на чар го вых трыц ца ці га дах.

Ежы Му шын скі: — Я вель мі ша ную 
лю дзей з Вар ша вы, у якіх вель мі пры го
жае ўяў лен не пра су жыц цё мен шас цей, 
пра та ле ран т насць і па доб нае. А жыц цё 
там, уні зе, про стых лю дзей, не вы ні кае 
з ідэ а ло гіі, толь кі вы ні кае з гі ста рыч на га 
во пы ту. І тыя лю дзі спад чын на пе ра но
сяць свае гі ста рыч ныя во пы ты. І ка лі 
сён ня спрэч кі пра Бу ра га, то ўя ві це са бе, 
як тыя лю дзі га ла су юць, якія ў іх по гля
ды. А гі сто рыя на цы я наль ных, кан фе сій
ных су ад но сін вель мі скла да ная, і ча ста 

тра гіч ная. І гэ та не маг чы ма ні я кі мі ло зун
га мі хут ка за сы паць. На гэ та па трэб ныя 
га ды і, перш за ўсё, доб рая во ля.

Аг неш ка Ра ма шэў ская: — Але ці 
хтось на ма гаў ся неш та ра біць, ці зак лю
ча на, што так ёсць і так мае быць?

Ежы Му шын скі: — Раз мо вы бы лі, 
у вель мі доб рай ат мас фе ры і пры яз най, 
але бы ло гэ та не маг чы ма. Гэ так жа, 
як не маг чы ма бы ло вы ту рыць Бэш ту 
з кан ды да ван ня. Ён бы за сна ваў улас ны 
ка мі тэт, і, больш, ён бы вый г раў. Ёсць 
дзве вы бар чыя тэх ні кі: або ма ец ца пас
пя хо вую пра па ган ду і вель мі моц ны пе
ра каз і ма са вы да ўсіх до ступ, або трэ ба 
гэ та вы ха дзіць, на гэ та ёсць прык ла ды. 
А Бэш та вы ха дзіў сва і мі на га мі і ён бы 
спа кой на вый г раў.

Го лас з за лы: — Пом ню та кі ню анс 
з ды ску сіі, ці пры няць бе ла ру ска га кан
ды да та на наш спі сак. Ды ску сія бы ла 
вель мі доў гая і сці ра лі ся роз ныя по гля
ды. І на ка нец ра зыш лі ся мы з та кім зак
лю чэн нем, бо ўсе і так лі чы лі, што Бе ла
стоц кае і так бы ло пак рыў джа на, бо ма
ем толь кі два мес цы ў Сейм: у Бе ла сто ку 
ад но; і дру гое на рэш ту ва я вод ства. 
І кан чат ко вая кан к лю зія бы ла та кая, каб 
паз ма гац ца ў Вар ша ве за трэ цяе мес ца; 
і тое мес ца бу дзе бе ла ру ска му кан ды да
ту. Пэў ную ро лю сы гра ла тое, што бе ла
ру скі кан ды дат не па я віў ся, быў толь кі 
прыс ла ны з Вар ша вы пра фе сар Клін гер. 
Мы ні чо га пра яго не ве да лі і ў нас уз нік

ла та кое ўра жан не, што мо жа нас там, 
у Вар ша ве, іг на ру юць.

Яў ген Мі ра но віч: — Ха чу су па ко іць 
дзе я чаў Са лі дар нас ці. З бе ла ру ска га 
бо ку не бы ло ні я кіх зас ця рог, не бы ло 
ні я кіх пра па ноў, гэ та бы ла ды ску сія між 
Вар ша вай і Бе ла сто кам у рам ках Гра
ма дзян ска га ка мі тэ та Са лі дар насць. 
З на ша га бо ку ніх то не пра яў ляў та кой 
іні цы я ты вы. Усе сцвяр джэн ні, вы ка за
ныя спа да ра мі Му шын скім і пра фе са рам 
Тшэн сіц кім — пра віль ныя. Ха чу пат лу ма
чыць, што ва ша мер ка ван не над та ап ты
мі стыч нае пра пас пя хо васць па лі ты кі 
Эд вар да Гер ка ў ства рэн ні ма раль напа
лі тыч на га адзін ства поль ска га на ро да. 
Гэ та не так. У 1983 го дзе, ка лі ўла да 
ха це ла су па ко іць ака дэ міч нае ася род
дзе, прыз на чы ла бай ка ва тыя срод кі на 
пра ект „Па лі тыч ная куль ту ра поль ска га 
гра мад ства”. Я пры маў удзел у рам ках 
гэ та га пра ек та ў дас ле да ван ні то ес нас ці 
пра ва слаў на га на сель ні цтва Бе ла сточ
чы ны. Са праў ды, 28% пра ва слаў ных 
ак рэс лі ла сваю на цы я наль насць як бе ла
ру скую. Дзе сяць га доў паз ней пра фе сар 
Са доў скі, пра во дзя чы вель мі пра фе сій на 
са цы я ла гіч нае дас ле да ван не з ка лек ты
вам і вя лі кім гран там, у прын цы пе сцвер
дзіў тое ж са мае. Ад со так бе ла ру саў ся
род пра ва слаў ных не па мен шаў. Знік ла 
толь кі гру па не ак рэс ле ных, якія ста лі 
па ля ка мі; ін шых ка тэ го рый не бы ло. Усе 
вы ні кі пе ра пі саў на сель ні цтва пац вер дзі
лі гэ тыя па ка заль ні кі.

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

9працяг Першыя выбарчыя страсці

Бе ла ру скі  лі та ра ту раз на вец,  гі сто рык, 
пуб лі цыст,  пра за ік,  док тар  фі ла ло гіі  Ан
тон  Ада мо віч  на ра дзіў ся  26  чэр ве ня 
1909 г.  у Мін ску.  У 1920я гг.  пі саў  пра 
твор часць су час ных яму бе ла ру скіх лі та
ра та раў, у тым лі ку ма наг ра фіч нае дас ле
да ван не пра твор часць Мак сі ма Га рэц ка
га. Пер шая дру ка ва ная пра ца — рэ цэн зія 
на збор нік Ва ле рыя Ма ра ко ва „Пя лёст кі” 
(„Чыр во ны сей біт”,  1926). Ува хо дзіў  у лі
таб’ яд нан не „Уз выш ша”.

У 1928 г. Ан тон Ада мо віч скон чыў Мін
скі  бе ла ру скі  пе да га гіч ны  тэх ні кум.  Да
лей па чаў ву чыц ца ў Бе ла ру скім дзяр жаў
ным уні вер сі тэ це. У 1930 г. арыш та ва ны 
па спра ве „Са ю за выз ва лен ня Бе ла ру сі”. 
Выс ла ны ў го рад Гла заў, у 1934 г. пе ра ве
дзе ны ў Вят ку, дзе пра ца ваў  у на ву чаль
ных уста но вах. У 1935 г. тэр мін вы сыл кі 
пра цяг ну лі  яш чэ  на  2  га ды.  Не  вык лю
ча на,  што  шок  ад  па даў жэн ня  тэр мі ну 
вы сыл кі  быў  для  Ада мо ві ча  на столь кі 
моц ны, што ён стаў суп ра ца ваць з „ор га
на мі”. Што Ада мо віч му чыў ся ў вы сыл цы 
дэп рэ сі яй, пац вер дзіў пад час до пы ту ад 
13 жніў ня 1937 г. Ге надзь Баг да но віч.

У 1938 г.  Ан тон  Ада мо віч  быў  выз ва
ле ны, у лі пе ні вяр нуў ся ў Мінск. Скон чыў 
БДУ,  пра ца ваў  на стаў ні кам  у ся рэд няй 
шко ле.  У час  Дру гой  су свет най  вай ны 
за ста ваў ся  ў Мін ску.  З лі пе ня  1941 г. 
—  адзін  з ар га ні за та раў  вы дан ня  шэ ра
гу бе ла ру скіх га зет, ча со пі саў, кніг. Уз на
ча ліў  вы да вец кі  ад дзел,  ство ра ны  пры 
Мін скай  га рад ской уп ра ве для ар га ні за
цыі вы пу ску га зет. Ад на час на — га лоў ны 
рэ дак тар Кра я во га вы да ве цтва „Менск”, 
кі ра ваў  Бе ла ру скім  на ву ко вым  та ва ры
ствам. Пра ца ваў у „Мен скай (Бе ла ру скай) 
га зэ це”. Быў сяб рам Га лоў най ра ды Бе ла
ру скай  на род най  са ма по ма чы.  У кан цы 
1943 г.  пе ра е хаў  у Гер ма нію.  Пра ца ваў 
у га зе це  „Ра ні ца”  (Бер лін).  У ла ге ры  для 
пе ра меш ча ных асоб вы да ваў га зе ты „Ве

дам кі”, „Баць каў ш чы на”, ча со пі сы „Ко над
ні” і „Са ка вік”.

Ада мо віч  на пі саў  шмат лі кія  рэ цэн зіі 
на кні гі бе ла ру скіх аў та раў, пі саў прад мо
вы  да  эміг ран ц кіх  вы дан няў,  пад рых та
ваў знач ны шэ раг угод ка вых ар ты ку лаў. 
Над ру ка ваў шэ раг ан ты баль ша віц кіх рэ
фе ра таў,  ар ты ку лаў,  кніг —  „Яны зноў на 
Бе ла ру скай  зям лі”  (1944),  „Ары ен та цтва 
—  хва ро ба  бе ла ру ская”  (1944),  „Очер ки 
исто рии  боль ше виз ма  в Бе ло рус сии” 
(1954),  „Са ве ты за цыя  бе ла ру скай  лі та
ра ту ры”  (1955),  „Пан тэ он  пісь мен ні каў 
БССР”  (1959).  У га зе це  „Баць каў ш чы на” 
апуб лі ка ваў  ма наг ра фію  „Зва нар  Ад ра
джэн ня —  Вац лаў Ла стоў скі”  (1954).  На
цы я наль най ідэ яй пра сяк ну ты та кія пра
за іч ныя тво ры Ан то на Ада мо ві ча, як „Аф
ра ды та ОСТ”, „Ка ха ны го рад” і ін шыя.

З 1960 г.  жыў  у ЗША.  Та ды ж  стаў  ад
ным  з кі раў ні коў  ра ды ё стан цыі  „Сва бо
да”.  Пра цяг ваў  пі саць  гі сто ры калі та ра
тур ныя  і кры тыч ныя  ар ты ку лы:  „Алесь 
Га рун: жыц цё і тво ры” (1961), „Лір нік кра
і ны  вет лай  (З ус па мі наў  пра  Мі ко лу  Ра
вен ска га)” (1961), „70год дзе Мак сі ма Га
рэц ка га”  (1963),  „Да пы тан ня пра мес ца 
Фран ці ша ка Ба гу шэ ві ча ў гі сто рыі бе ла ру
скай лі та ра ту ры” (19641965), „Да ўгод каў 
Цёт кі...”  (1966),  „Ас пек ты  <...>  твор час ці 
На тал лі Ар се не вай” (1971), „90 год Ку па
лы  й Ко ла са”  (1972),  „Ус па мі ны  <...>  па
мя ці Ля во на Са вён ка”  (1974),  „Ус па мі ны 
пра Ула дзі мі ра Ду боў ку” (1976), „На тал ля 
Ар сен не ва”  (1979)  і шмат  ін шых.  Ан тон 
Ада мо віч — аў тар шмат лі кіх прац па гі сто
рыі, эка но мі цы, куль ту ры Бе ла ру сі, а вы
ву чэн не яго твор чай спад чы ны (ка ля 250 
прац, у тым лі ку на ан г лій скай, ня мец кай 
і ру скай мо вах) яш чэ на пе ра дзе.

Па мёр  Ада мо віч  12  чэр ве ня  1998 г. 
у ЗША.  Па ха ва ны  на  бе ла ру скай  част цы 
мо гі лак у ІстБран с ві ку (штат НьюДжэр сі).

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пак ры се  ча ла ве цтва  ру ха ец ца  да  та
го,  ка лі  вір ту аль нае  зна хо джан не  ў ней
кім  мес цы  цяж ка  бу дзе  ад роз ніць  ад 
рэ аль на га.  Сён ня  ўжо  ні ко га  не  здзі віш 
ру хо мы мі  ад ной  толь кі  кам п’ ю тар най 
мыш кай фо таз дым ка мі,  якія  ства ра юць 
хоць і да во лі гру бую, але ілю зію раз г ля ду 
ва кол ся бе ней кіх ву ліц, бу дын каў ці пры
род ных кра я ві даў. Ня ма ўжо ча гось ці нез
вы чай на га і ў вір ту аль ных ту рах па за лах 
му зе яў ці па а соб ных вы ста вах.

Па коль кі та кі ІТпра грэс не спы ня ец ца, 
то, зра зу ме ла, што зна хо дзяц ца і тыя, хто 
мо жа вы ка ры стаць на ка рысць са бе і на 
за да валь нен не лю дзям.

У све це,  пэў на,  іс нуе  до сыць  фір маў, 
якія зай ма юц ца ства рэн нем вір ту аль ных 
ту раў,  але наў рад ці  ся род  іх мно га  тых, 
што ро бяць гэ та пабе ла ру ску. Маг чы ма, 
гэ та  ад на  з кан ку рэн т ных  пе ра ваг  мін
скай сту дыі „На во кал”, сайт якой мес ціц
ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://www.na vo-
kal360.by.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік за зір не на 
да дзе ны сайт, то ўба чыць яго і пра ста ту, 
і грун тоў насць.  Ві даць,  ме на ві та  та кое 
му сіць быць вір ту аль нае прад стаў ні цтва 
фір мы, якая за раб ляе на ін тэр нэ це. Ней
кую  агуль ную  сур’ ёз насць  яе  на ме раў 
ві зу аль на  ства ра юць  фо таз дым кі  гі ста
рыч ных  бу дын каў,  што  змя ня юц ца  пад 
наз вай сай та і вый с ця мі на руб ры кі.

„Ства рэн не  ту раў  лю бых  па ме раў,  ка
ста мі за цыя ту раў пад пат рэ бы кан к рэт на
га за моў цы, сфе рыч ныя здым кі па вет ра”, 
—  гэ та  тое,  што  з’я віц ца  пе рад  ва чы ма 
ка ры сталь ні ка, ка лі ён клік не на вый с це 
да руб ры кі „Мы — гэ та”. „На ват ка лі вы кі
ру е це ве лі зар ным аб’ ек там, мы ство рым 
мак сі маль на  зруч ную  і ін фар ма тыў ную 
ін тэ рак тыў ную эк скур сію па ім. Ка лі вам 
па трэб ны тур, які пра цуе аф лайн, мы здо

ле ем да па маг чы вам і з гэ тым”, — з упэў
не нас цю сцвяр джа ец ца на сай це, ула да
ром  яко га  з’яў ля ец ца  прад п ры маль нік 
і гі сто рык Сяр гей Ега рэй чан ка.

Цяж ка ска заць, да ча го больш схіль ны 
да дзе ны ўла даль нік біз не су — да на ву ко
вых ці прад п ры маль ніц кіх ін та рэ саў, але 
яго  пра па но вы  па тэн цый ным  клі ен там 
ства рыць для іх вір ту аль ны тур, выг ля да
юць пры ваб на.  „Мы здо ле ем да мо віц ца 
аб кош це пра ек та і ўмо вах яго вы ка нан ня 
з кож ным! Мы пра цу ем па ўсёй Бе ла ру сі 
і за яе ме жа мі ў лю бы час, які най больш 
зруч ны ме на ві та для вас”, — са ма ах вяр
на ад зна ча ец ца на сай це.

Па вод ле  ін фар ма цыі  на  пар та ле  сту
дыі „На во кал”, яе пра цы бу дуць ці ка вы мі 
для рэ ста ра наў і ка вяр няў, баз ад па чын
ку, гас ці ніц і аг ра ся дзіб, ды ве ла пе раў і за
бу доў ш чы каў, ры эл та раў, ну і, зра зу ме ла, 
для  му зе яў  і артпля цо вак.  „На вед валь
ні кі  змо гуць  аца ніць  ба гац це  ка лек цый 
і ін ф раст рук ту ру  куль тур най  пля цоў кі 
яш чэ да на быц ця квіт ка. Мно гіх гэ та пад
ш тур х не да та го, каб уба чыць гэ тую пры
га жосць  сва і мі  ва чы ма!”  —  сцвяр джае 
прад п ры маль нік.

На  сай це  прад стаў ле ны  шэсць  прац 
сту дыі.  Гэ та  зна чыць,  што  кож ны,  хто 
зай шоў  на  яго, мо жа  там жа  вір ту аль на 
апы нуц ца  ў ну міз ма тыч ным  ка бі не це 
Бел дзяр жу ні вер сі тэ та,  на  прас пек це 
Не за леж нас ці  ў Мін ску,  на  плош чы  Не
за леж нас ці бе ла ру скай ста лі цы, у на род
ным ме ма ры я ле „Ку ра па ты”, на вы ста ве 
„1919: Бе ла ру ская рэс пуб лі ка” ці ў кас цё
ле Бо жа га Це ла ў Няс ві жы.

Пра  тое,  коль кі  каш туе  пра ца  па  вы
ра бе не ча га па доб на га, мож на да ве дац
ца  ў са мым  ні зе  агуль най  вы я вы  сай та, 
у руб ры цы „Кош ты”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ко лю чы ор ган пча лы, 2. не вя лі кая га ра, вул кан на Да лё кім Ус хо

дзе, 3. пін ская ра ка, 4. тон кая ры са, ха рак тэр ная лі нія, у якой... тры, 5. 
са сок у мле ка кор мя чай жы вё лы, 6. проз віш ча ня мец ка га пісь мен ні ка 
Ар наль да (”Вя лі кая вай на бе лых лю дзей”) і аў ст рый ска га Штэ фа на 
(”Ма рыя Сцю арт”), 7. тра вя ні стая рас лі на ся мей ства аро ід ных, 8. па ра 
су так з ме сяч ным ас вят лен нем, 9. свой ская жы вё ла, з якой воў на, 10. 
яў рэй ская на ву чаль ная ўста но ва, 11. па ра для ду шы, 12. га лоў ны го рад 
аў ст рый скай Шты рыі.

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 22 ну ма ра
Ду ла, ду ля, ты ся ча, жа дан не, вы я ва, арыя, Бе рут, го рад.
Ра шэн не: Сы тая яда жы ва ту бя да.

(22.03. — 20.04.) Мно га бу дзе ад бы вац ца 
ў пра цы, яш чэ больш до ма. Бліз кія ацэ няць ця-
бе на леж ным чы нам і бу дуць ап ла дзі ра ваць 
тва ім дзе ян ням. Ад ва га і са маў пэў не насць. 
Па ка жаш, што змо жаш. Хтось ці з рад ні мо жа 
па ла мац ца, прый дзец ца да па маг чы. На пра-
цы кан ку рэн цыя з та бой не вый г рае.
(21.04. — 21.05.) Ам бі цыя схі ліць ця бе да 
ры зы кі. Але ў вы пад ку праб лем упа дзеш на 
ча ты ры ла пы. Бу дзе кры ху ба ла га ну але спра-
віш ся. У па чуц цях рап тоў ная зме на пла наў. 
На ве дай сва я коў. У фір ме бу дзеш тры маць 
усе шнур кі ў сва ёй да ло ні, усё бу дзе па тва-
ёй дум цы, па дза ро біш. У зда роўі і кра се не 
кож ная рэ ва лю цыя пой дзе та бе ў ка рысць.
(22.05. — 22.06.) Да сяг неш не ма лой ка рыс-
ці ў пра фе сіі. Паш час ціць та бе ў кам па ней-
скіх кан так тах. Бу дзеш мець ад ва гу і энер гію 
ў ры зы коў ных ме ра пры ем ствах. Але бу дзеш 
хут ка змя няць сваю дум ку і цяж ка бу дзе та бе 
да вес ці штось ці да кан ца. Не час на флір ты. 
Важ ныя ся мей ныя ўра чы стас ці. Ка ша лёк па-
таў с цее. Энер гія бу дзе ця бе про ста рас пі-
раць, дык за бу дзеш пра ня мог лас ці.
(23.06. — 23.07.) 1-3.07. уда дуц ца та бе най-
больш сме лыя пла ны. Але ў пер шым тыд ні 
лі пе ня да ця бе бу дзе ад моў на на стаў ле нае 
ата чэн не. Мно га ўзба га ча ю ча га ця бе дос-
ве ду. На ву чыш ся но ва му. Да ве да еш ся, што 
ма еш пра ва на ка хан не, але і ад па чы нак ды 
час толь кі для ся бе. Мо гуць ця бе вост ра пат-
рак та ваць рад ня і сяб ры. Ін ве стуй у ву чо бу. 
Фор ма за ле жыць ад ця бе; дбай аб ся бе, 
асаб лі ва аб свой паз ва ноч нік.
(24.07. — 23.08.) Спра віш ся з кож най спра-
вай, хо піць та бе энер гіі на ўсё ды ба я ві тас ці. 
Вод пуск, на жаль, па ча кае. Не шы ку ец ца ані 
бе стур бот ны ад па чы нак, ані вя лі кае ка хан не. 
Але спра віш ся са сва і мі аба вяз ка мі. Ха ця хат-
нія бу дуць мець прэ тэн зіі, што ма ла аказ ва еш 
ім ува гі, а больш зай ма еш ся ра бо тай. У пра-
фе сіі пой дзеш упе рад як бу ра. Іль вы з І дэ ка-
ды мо гуць па ду маць аб сва ёй фір ме. Марс 
на мо віць ця бе да фі нан са вай ры зы кі, з уда-
чай. Бу дзеш рэ а га ваць ліш не эма цы я наль на, 
сціш вай ся, на пры клад, спор там.
(24.08. — 23.09.) За мест спя шац ца, нер ва вац-
ца і пад га няць ін шых, на ву чыш ся жыць у спа коі 
і на боль шым «лю зе». Ка ні ку ляр ны на строй, 
але яш чэ не ад па чы нак. Да па да рож жаў і на-
бы ван ня ве даў за ах во ціць ця бе Мер ку рый. 
А Неп тун ас це ра жэ ця бе пе рад асо ба мі з фаль-
шы вы мі за ду ма мі. У па чуц цях больш чу лас ці. Са-
мот ныя Дзе вы ня хай на ста вяць свае лю боў ныя 
ра да ры 1-3.06. У фір ме шмат бу дзе ад бы вац ца 
за тва ёй спі най, бу дзеш ве даць хто ін т ры гуе, 
але цяж ка бу дзе знай с ці до ка зы. Вар та за пі сац-
ца на ней кія кур сы ці абу чэн ні. Не на туж вай ся, 
ад пач ні ад што дзён нас ці.
(24.09. — 23.10.) Ніш то не прый дзец ца та бе 
лёг ка. Прад бач ва юц ца скла да нас ці. На шчас-
це, хо піць та бе ве ры ў свае сі лы і прак тыч нас-
ці, дык дой дзеш свай го. 1-3.07. цяж кае і нер-
во вае шу кан не за губ ле ных рэ чаў. Час на лю-
боў ныя гуль ні. Слу хай сва ёй ін ту і цыі. У фір ме 
не хва лі ся. Для зда роўя най леп шы рух.
(24.10. — 22.11.) Да мэ ты пой дзеш най ця-
жэй шай да ро гай. А з ты мі, ка го ка ха еш, пра-
вя дзеш най мі лей шыя хві лі ны. Час спры яе 
важ ным ра шэн ням з доў га тэр мі но вы мі вы-
ні ка мі. Спраў на пад го ніш хва сты на пра цы 
і ў па рад ках. Важ ныя зда рэн ні ў па чуц цё вым 
жыц ці (6.07. мі лы лю боў ны сюр прыз). На 
пра цы шы ку юц ца не ма лыя пры быт кі, мо жаш 
так са ма яе змя ніць або пе рак ва лі фі ка вац ца. 
Пат ра бу еш ча су толь кі для ся бе.
(23.11. — 22.12.) Не мо жаш увесь час ухі ляц ца. 
Му сіш апы нуц ца пе рад рэ аль нас цю і зме рыц ца 
з праб ле ма мі. Аб мі неш праб ле мы, а ка лі ў іх ува-
ліш ся, хут ка ад іх вызваліш ся. Ні я кі вы сі лак не бу-
дзе та бе страш ны. Ад чу еш, што ця бе ка ха юць. 
Заст ра хуй жыл лё. На пра цы не ад к лад вай ні чо га 
на пас ля. На строй па пра віць ша ка лад.
(23.12. — 20.01.) Вы ра шыш праб ле мы сяб роў 
і па ла го дзіш ся мей ныя кан ф лік ты. Не па гра жае 
та бе са мо та. Бу дзеш у цэн т ры ўва гі. Сме ла 
і цяр п лі ва пой дзеш да мэ ты. 1-3.06. мо жаш 
вель мі моц на за ка хац ца. У фір ме мо жа пая віц-
ца зма ган не за ўла ду; гур туй ва кол ся бе са юз ні-
каў. Не еж няс ве жа га; ці куе саль ма не ла.
(21.01. — 19.02.) Апа ну еш ліш нія эмо цыі 
— вый дзеш на плюс на пра цы і ў ка хан ні. Маг-
чы мыя нес па дзя ва ныя зда рэн ні. Лю дзі бу дуць 
та бе дзей ні чаць на нер вы. Але кан ф лік ты па-
ла го дзяц ца, і ўсе сі ту а цыі пой дуць на тваю ка-
рысць. Са мот ныя Ва да леі аж да 28.07. ні ко га 
не пра ве раць дзе ля па чуц цяў. У фір ме на кі неш 
ша лё ны тэмп, але аза вец ца так са ма кан ку рэн-
цыя і на ват бу дзе кі даць та бе ка ло ды пад но гі. 
Спя шай ся па ма лу, а лепш спы ні ся і ад пач ні.
(20.02. — 21.03.) Сім па тыя ата чэн ня. Пры цяг-
неш да ся бе шчас це і зыч лі вых лю дзей. Да 
пра цы па ды дзеш твор ча. Бу дзе вель мі доб ра 
ў ка хан ні. 1-3.07. вар та ку дысь ці выб рац ца 
ра зам. На пра цы не ры зы куй (увесь лі пень). 
Ры бы з ІІ дэ ка ды 1-3.07. дых нуць з па лёг кай 
— фір му па кі не фар ба ва ны ліс, пап ра віц ца ат-
мас фе ра. Ка лі ма еш сваю фір му, у лі пе ні вый-
дзеш на сваё.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Шмат куль тур ная гі сто рыя па кі ну ла 
след у кіп р скай та па ні міі. Га лоў
ны го рад Кіп ра вя до мы ў све це 

пад наз вай Ні ка сія, мае і ін шую — Леў ка
сія. Гэ так жа і Фа ма гу ста — Ама хо стас. 
І Лі ма сол — Ле ме сас...

След ан тыч най гі сто рыі бач ны з акон 
аў то бу са, які кур сі руе між Лар на кай 

і, ме на ві та, Лі ма со лам, гэ та Ама фус з ан
тыч ны мі ка ло на мі хра ма мо грэ ча скай 
Аф ра ды ты, а мо і фі ні кій скай Іш тар. Дзе
ні дзе з уз гор каў выг ля да юць ма ляў ні чыя 
цар коў кі. А сам Лі ма сол ві тае на вед валь
ні ка кра на мі і га ры зан таль най па ла сой 
но вых вы сот ных збу да ван няў і пры на да
мі да іх — абя цан нем ві ду на мо ра. Той від 
на мо ра зда ец ца быць та кой ма гут най 
аб мен най ва лю тай, якая мае ра ска шэ
ліць для бу даў ні коў бан каў скія скар бы 
лан д шаф т ных ле ту цен ні каў. Аў Лі ма со ле 
ёсць так са ма і ін шы лан д шаф т ны ко зыр 
— гэ та не да лё кія го ры Тро а дас...

У го ра дзе ўва гу пры цяг вае не бу даў ні
чая на віз на, але даў ні на, у тым лі ку 

хра мы. Бо ба га тая гі сто рыя па кі ну ла 
і та кое ж ба гац це не се ных з са бою гэ тых 
уста ноў. По бач цар к вы свя то га Ан то нія, 
уз ве дзе най у 1830 го дзе, вы сіц ца мі на
рэт мя чэ ці Джэ дзіт, па бу да ва най у 1825 
го дзе. Ага Коп ру лу ад п раў ляў ся на вай ну 
і даў за рок, што ка лі вер нец ца жы вым, 
та ды па бу дуе мя чэць. Вяр нуў ся і стры маў 
абя цан не. Ёсць і менш від ныя кап ліч кі, на
пры клад кап лі ца свя той Тэк лі зай мае па
мяш кан не, у якім у на шых умо вах бы ла б 
ма лень кая кра ма. У кап ліч цы не каль кі 
ікон свя той, якія на ка ле ні не кі да юць...

Не да лё ка ка фед раль ны са бор АяНа па 
ў го нар Ба га ро дзі цы. Па вод ле ле ген

ды там бы ла зной дзе на яе іко на. Гі сто
рыя кры ху па доб ная на на шы та кія ж мес
цы. Са бор уз ве дзе ны на зло ме ХІХ і ХХ 
ста год дзяў. Тут ста ры цэнтр го ра да і ў ім 
так са ма Вя лі кая мя чэць, па бу да ва ная на 
мес цы ка та ліц ка га хра ма пас ля за ва ё вы 
Кіп ра тур ка мі. Не да лё ка, у 1950х га дах, 
быў па бу да ва ны са бор Усе ца ры цы; на 
яго сця не таб лі ца з ін фар ма цы яй на грэ
ча скай, ук ра ін скай, ра сій скай і ан г лій скай 
мо вах пра пер шы ві зіт на Кіп ры 19 ве рас
ня 1726 го да кі еў ска га па лом ні ка Ва сі ля 
Бар ска га.

Проз віш ча па лом ні ка вы во дзіц ца ад 
вя до ма га ра ней на Па дол лі го ра да 

Бар, дзе ў мі ну лым пра жы ва лі яго ныя 
прод кі. Бе ру чы пад ува гу шмат лі кія там 
вой ны, яны пе раб ра лі ся ў больш бяс печ
ны Кі еў. Баць ка Ва сі ля па спя хо ва зай маў
ся ган д лем і та кую ж кар’ е ру праб дач ваў 
сы ну. Але апош ня га та кі біз нес не ці ка віў 
— ён быў ці ка вы шы ро ка га све ту. І ўцёк 
ад баць кі; апош ні выс лаў на ват за ім 
па го ню, але бес пас пя хо ва. Це раз Львоў 
і Ве ну даб раў ся Ва сіль у Ве не цыю. Ад
туль зай шоў у Ба ры пак ла ніц ца мош чам 
свя то га Мі ка лая і це раз Не а паль, Рым 
і Фла рэн цыю вяр нуў ся ў го рад свя то га 
Мар ка. У Ве не цыі ця пер ён ула дзіў ся на 
ка ра бель, які ад п раў ляў ся ў на прам ку 
Грэ цыі: „Яко изъш ед шимъ намъ на мо ре 
пер ва го дне и пло ву ща на са мой пре ве
ли кой ши ро те и глу би не его, ви де хомъ то
чію не бо и во ду мор скую, и мнит ся би ти, 
яко весь светъ за то пе и несть нич то же 
кро ме во ди и не ба. Си це отъ пре ве ли кой 
ши ро ти мнит ся би ти, яко ужас но и смот
ре ти, най па че же не би ва ю щимъ на немъ; 
но, Бо жі имъ смот ре ні емъ, по не же бисть 
ти ши на, не вре дя ше нич то же. Въ ут рее 
же, ег да воз му ти ша ся вол ни на мо ре и на
ча ша но си ти и ко ле ба ти ко рабль до зе ла, 
яко мно жи цею во да вли ва ше ся въ ко
рабль, и бисть страхъ ве лій, но не всемъ, 
най па че же мне, пер вій разъ су ще му на 
мо ре. Воз му ти ша же ми сер д це и зав ра ти
ся гла ва, яко ед ва не оду рехъ, не мо жахъ 
бо ни внутрь, ни вер ху ко раб ля се де ти, 
ом д ле ва ю ще и (про сти ми, ра зум ній чи
та те лю) не мо гій стер пе ти, бле вахъ пя те
ри цею до зе ла та ко, не имій чимъ, еди ну 
не кую зе лень, аки желчъ, ис пу щахъ. Азъ 
убо воз ди хахъ, дру зіи же сме я ху ся, гла го
лю ще, яко не бой ся, бу де ши пос ле ди луч
ше здравъ, не же ли преж де, и не мо щенъ 
тог да бехъ чрезъ весь день. Пос ле ди же, 
ег да от пу сти ми ма ло, гла го ла ху ко раб

лен ни ци, яко вся кое мо ре отъ на ту ри сво
ея не мо жетъ въ се бе нич то же не чи сто 
дер жа ти, аще бо би кто имелъ тру тиз ну 
пя то лет ну, или де ся то лет ну, или Богъ 
весть ка ко за ста ре лу, най па че же тотъ, 

иже не би валъ, ег да пой де на мо ре, вся 
из ме щетъ и бу детъ здравъ. Па ки мо ре не 
лю битъ греш на че ло ве ка, най па че въ гре
хахъ смер тель ныхъ су ща го; то го ра ди все 
хри сті я не, иму щіи пли сти мо ремъ, аще 

не при ча ща ют ся, то по не ис по ве ду ютъ 
гре хи своя”.

Аб га ю чай мо цы мо ра пе ра ка наў ся і я. 
Ме на ві та ўсю вяс ну му чыў мя не з роз

най сі лай грып. І на Кіпр па даў ся я са 
сла бым, але стрэ су ю чым бо лем гор ла. 
І ў пер шы ж там ве чар прадзь муў мя не 
яш чэ ха лод ны ве цер ад мо ра. І ўстры
во жыў ся я, што прый дзец ца сур’ ёз на 
прых ва рэць у да лё кай зя мель цы. Але 
ні чо га та ко га не ста ла ся, а пас ля ку пан ня 
на ступ на га дня ў мо ры ачу няў я ад усяе 
тае да куч лі вас ці, якой не мог паз быц ца 
до ма...

Ва сіль Бар скі зве даў амаль увесь Ле
вант. Быў ён у Егіп це, на Сі наі, на Свя

той Зям лі, у Сі рыі, у Ка па до кіі, на Хі о се 
і Пат ма се, на Афо не, у Афі нах і Кан стан ці
но па лі. З Кан стан ці но па ля це раз Бу ха рэст 
вяр нуў ся ён у род ны Кі еў. За кон чыў шы 
сваё між зем на мор нае па да рож жа, па жыў 
ён яш чэ пяць тыд няў і ад п ра віў ся ў чар го
вае, апош няе, у па той ба ко вае. Па кі нуў ён 
скру пу лёз нае апі сан не ма на сты роў Афо
на, а так са ма і ма на сты роў Кіп ра, у тым 
лі ку і ма на сты ра ў АяНа па: „Мо на стиръ 
оний нем но ги иматъ ино ки, то чію шесть 
или седмъ, из на ча ла же быстъ бол шій 
всехъ, яко же слы шит ся, и ни не про стер ті
емъ зда ній па че инихъ бол шій естъ. Сто
итъ не да ле че бре га мор ска го, яко ста дію 
еди ну, внутръ еди на го ма ла го се ла, при 
от ва ли не го ри, при еди ной пе ще ре, на 
ме сте рав номъ и ве се ломъ, при воз ду се 
здра вомъ и при во де те ку щой, яже те четъ 
из да ле че отъ горъ ка мен ноз дан нимъ пу
темъ да же внутръ мо на сты ря и про хо дитъ 
скво зе мо на стыръ. Пос ре де же мо на ты ря 
об ре та ет ся фон та на, си есть го ре ска чу
щая во да, въ ве ли кой ча ши ка мен ной, яже 
естъ пок ро вен на ка мен ною кап ли цею, 
съ гла вою; ок рестъ же ве ли кое под во ріе, 
пол ное дре весъ са дов нихъ, най па че же 
ли мо новъ и по ма ран човъ, та мо же и ки
па рисъ ле пот ній предъ две ри цер к ви сто
итъ. Цер ковъ же то чію съпре ди соз да на, 
про чее же пе ще ра са мо род на, яко же отъ 
изоб ра же нія, еже на хар тіи, мо жетъ всякъ 
ура зу ме ти. Се го ра ди и мо на стиръ на ре че
ся αγια ναπα, си есть свя тая пе ще ра, ибо 
из на ча ла въ оной пе ще ре не кій об разъ чу
дот вор ній об ре те ся, иже и ни не естъ, и его 
ра ди въ имя прес вя тія Бо го ро ди ци соз да
ся мо на стыръ лепъ и прост ра ненъ, отъ не
кі ихъ зна ме ни тихъ бо яръ хри сті ян скихъ, 
преж де вла сти Ту рец кой”. Мяр ку ец ца, што 
зга да ная іко на апы ну ла ся ў ма на сты ры 
ў час іка на бор ства ў VII—VIII ста год дзях. 
Па вод ле ад ной з ле генд, ха дзіў там па ляў
ні чы і яго ны са ба ка стаў бра хан нем клі
каць свай го гас па да ра, па ба чыў шы іко ну; 
з та го ча су мес ца ста лі на вед ваць вер ні кі. 
Па вод ле ін шай ле ген ды, у пя чо ру ўцяк ла 
дач ка ве не цы ян ска га вяль мо жы, якой 
баць кі не даз ва ля лі вый с ці за муж за хлап
ца не а ры стак ра тыч на га ро ду; паз ней там, 
дзе яна бы ла па ха ва на, быў па бу да ва ны 
жа но чы ма на стыр. Вё ска по бач ма на сты
ра ўзнік ла ў па ло ве XVIII ста год дзя; за сна
ва лі яе жы ха ры Са ло нік, якія ўцяк лі са 
свай го го ра да пе рад эпі дэ мі яй. Бу ды нак 
ма на сты ра ў ця пе раш нім кштал це ўзвя лі 
ве не цы ян цы ка ля 1400 го да. За раз у ім 
з ХІХ ста год дзя ня ма ма на шак, а на ба жэн
ствы ад бы ва юц ца ў ня даў на па бу да ва най 
по бач цар к ве. А ў ма на стыр пры яз джа
юць пад Пак роў Ба га ро дзі цы жан чы ны ця
жар ныя і тыя, якім скла да на за ця жа рыць.

АяНа па яш чэ паў ве ка та му бы ла та кой 
жа ма лой вё скай, як у час Ва сі ля Бар

ска га, ад лег лай ка ля двац ца ці кі ла мет раў 
ад Фа ма гу сты. Фа ма гу ста пас ля 1974 
го да апы ну ла ся пад ту рэц кім па на ван
нем, а гэ та да ло шанс АяНа пе. Ця пер тут 
бур на раз ві ва ец ца ту рызм, на мар скім 
уз бя рэж жы ра стуць гас ці ні цы, якія ва
бяць ах вот ных ві ду на мо ра. Не да лё ка, на 
мы се Грэ ка, мо ра вы ра бі ла ў ска лах ад
мыс ло выя пей за жы. Ад ным з най больш 
вя до мых з’яў ля ец ца г.зв. мост за ка ха ных 
— гэ та вы дзеў ба ная мар скі мі хва ля мі 
ка мен ная ар ка над ва дзя ной пя чо рай. 
Сю ды пры яз джа юць вя сель ныя па ры 
— дзе ля шчас ця...

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

На 
Між зем нае 
мо ра

 Мост за ка ха ных

 Цар к ва св. Ан то нія ў Лі ма со ле

 Ву ліч ка ка ля Вя лі кай мя чэ ці ў Лі ма со ле  Са бор Ая-На па ў Лі ма со ле

 Цар к ва ў Ая-На пе


