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У
 час VІІ Пікніка з бела
русам, які 7 чэрвеня 
наладзіла ў Комплек
се школ з дадатко

вым навучаннем беларускай 
мове ў Гайнаўцы Аб’яднанне 
«Наша школа», што дзейні
чае пры белліцэі, займальна 
выступілі дашкольнікі, вучні 
пачатковых школ, калектыў 
«Метро» з Гайнаўкі і перш за 
ўсё белліцэісты і белгімназі
сты. Удзельнікаў мерапры
емства частавалі смажанай 
каўбаскай, але публіка перш 
за ўсё мела магчымасць па
слухаць беларускія песні, 
інструментальную белару
скую музыку, паглядзець 
беларускія народныя танцы 
і прадстаўленне на белару
скай мове, якія прэзентава
ліся на высокім мастацкім 
узроўні.

На Пікнік з беларусам прыбыла дэлега
цыя Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, якая з 5 па 7 чэрвеня, па 
запрашэнні Міністэрства нацыяналь
най адукацыі РП, пабывала з візітам 
у Польшчы. Дзень раней у Варшаве ад
былося пасяджэнне польскабеларускай 
кансультацыйнай камісіі па пытаннях 
адукацыі беларускай нацыянальнай 
меншасці ў Польшчы і польскай нацыя
нальнай меншасці ў Беларусі. 7 чэрвеня 
члены кансультацыйнай камісіі з боку 
Беларусі наведалі Комплекс школ з да
датковым навучаннем беларускай мове 
ў Гайнаўцы. Дэлегацыю Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь узначаль
вала намеснік міністра адукацыі РБ Ра
іса Сідарэнка, з якой прыбылі намеснік 
начальніка Галоўнага дэпартамента аду
кацыі Ірына Каржова, генеральны кон
сул Беларусі ў Беластоку Ала Фёдарава, 
першы сакратар Пасольства Рэспублікі 
Беларусь у Польшчы і заадно дырэктар 
Культурнага цэнтра Беларусі ў Варшаве 
Ілона Юрэвіч і начальнік Галоўнага ўпраў
лення адукацыі Гродзенскага абласнога 
выканаўчага камітэта Аляксандр Сангін. 
Гасцям з Беларусі спадарожнічалі прад
стаўнікі Кураторыі асветы ў Беластоку 
— віцэкуратар Альжбета Камінская 
і старшы візітатар Кшыштаф Астроўскі. 
У мерапрыемстве ўдзельнічалі такса
ма самаўрадаўцы Гайнаўшчыны, у тым 
ліку гайнаўскі стараста Андрэй Скепка, 
яго намесніца Іаанна Койла, старшыня 
Рады Гайнаўскага павета Яўген Сачко, 
віцэбургамістр Гайнаўкі Ірыней Раман 
Кендысь і сакратар Стараства Данута 
Роля. На Пікнік з беларусам прыбылі 
таксама дырэктары адукацыйных і куль
турных устаноў Гайнаўкі, сярод якіх быў 
Тамаш Ціханюк, дырэктар Гайнаўскага 
белмузея, у які мела заехаць дэлегацыя 

з Беларусі. Госці з Рэспублікі Беларусь 
наведалі яшчэ Пачатковую школу з да
датковым навучаннем беларускай мове 
№ 3 імя Яраслава Кастыцэвіча ў Бель
скуПадляшскім.

— Вельмі прыемна, што ў Польшчы мы 
чуем беларускую мову, а нас разумеюць, 
калі мы размаўляем пабеларуску. Нам 
вельмі прыемна, што тут, у Польшчы, 
ёсць людзі, якім цікавая беларуская мо

ва, культура, традыцыі. Вялікі вам дзякуй, 
што памятаеце пра свае карані, пра бела
рускую мову, — заявіла намеснік міністра 
адукацыі Рэспублікі Беларусь Раіса Сіда
рэнка са сцэны. Падарыла яна белліцэю, 
на рукі дырэктара Ігара Лукашука, новыя 
беларускія напрацоўкі ў навуковамета
дычным забеспячэнні навучальнага пра
цэсу і кнігі на беларускай мове. Гайнаўскі 
стараста Андрэй Скепка звярнуў увагу на 
козыры школы — навучанне ліцэістаў бе
ларускай мове, культуры і азнаямленне іх 
з нашымі традыцыямі.

У Гайнаўскім белліцэі ў час пікніка праца
валі тры выставы, прывезеныя з Дзяр
жаўнага музея гісторыі беларускай 
літаратуры ў Мінску. Экспазіцыі былі 
прысвечаны класікам беларускай і поль
скай літаратур — Уладзіміру Караткевічу, 
Максіму Багдановічу і Адаму Міцкевічу. 
Дырэктар Гайнаўскага белліцэя Ігар Лу
кашук паказаў гасцям школьны будынак 
з багата абсталяванымі кабінетамі і рас
павёў пра адукацыйны працэс з улікам 
на навучанне беларускай мове.

— Нам цікавая адукацыя беларускай 
нацыянальнай меншасці ў Польшчы, хо
чам распазнаць патрэбы. У рамках кан
сультацыйнай камісіі мы абмяркоўвалі 
гэтае пытанне і я лічу, што мы можам да
памагчы сваёй літаратурай. Нам цікавая 
літаратура ў Польшчы, — сказала намес
нік міністра Раіса Сідарэнка. — Учора 
ў час пасяджэння польскабеларускай 
кансультацыйнай камісіі мы абмяркоўва
лі пытанні павышэння ўзроўню адукацыі 
беларускай нацыянальнай меншасці 
ў Польшчы і польскай нацыянальнай 
меншасці ў Беларусі. Акцэнты, якія мы 
паставілі, гэта не проста адкрыццё кла
саў, гэта якасць адукацыі ў Польшчы 
і ў Рэспубліцы Беларусь. У нас ёсць 
магчымасць метадычнай дапамогі. Зап
рашаем беларусаў замежжа на нашы 
алімпіяды, конкурсы, будзем таксама 
разглядаць іншыя магчымасці. Я спадзя
юся, што кансультацыйныя сустрэчы да
памогуць палепшыць якасць навучання 
беларускай мове ў Польшчы і польскай 
мове ў Беларусі.

Былы дырэктар Гайнаўскага белліцэя, 
а зараз настаўнік геаграфіі Яўген Сачко 
прыгадаў, што прадстаўнікі Міністэрства 
адукацыі і вышэйшых устаноў Беларусі 
раней прыязджалі ў белліцэй. Школу на
ведвалі дыпламаты — пасол і генераль
ны консул Рэспублікі Беларусь аказвалі 
белліцэю дапамогу ў навучальных дапа
можніках. Сустрэча з гасцямі ў чыталь
най зале адбывалася яшчэ ў час пікніка, 
калі белліцэісты і белгімназісты разам 
са сваімі настаўнікамі і публікай захап
ляліся выступамі на сцэне. Пікнік быў 
наладжаны членамі Аб’яднання «Наша 
школа», якое дзейнічае пры Гайнаўскім 
белліцэі.

— Арганізуючы Пікнік з беларусам, мы пад
трымліваем нашу беларускую мову, культу
ру, інтэгруем дзетак і моладзь. У час пікніка 

VІІ Пікнік з беларусам

чытайцеF10

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Танцу «Слуцкія паясы» спадарожнічаў спеў калектыву «Знічка»

n Намеснік міністра адукацыі Раіса Сідарэнка перадала дырэктару Ігару Лукашуку дапаможнікі
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Мо да 
і тра ды цыі

Тры тыд ні на зад у гэ тым мес цы па дзя
ліў ся я з чы та ча мі пер шы мі ўра жан ня мі 
ад ся мей ных ван д ро вак на Сі ле зію. Аказ
ва ец ца, што і ся мей ні кі ін шых на шых рэ
дак цый ных сяб роў і су пра цоў ні каў так са
ма ра скі ну ты па Вер х няй і Ніж няй Сі ле зіі. 
З ма ёй вё скі не толь кі прад стаў ні кі май го 
ро ду сваё жыц цё звя за лі з вер ну ты мі пас
ля вай ны зем ля мі. Не ка то рыя па сён няш
ні дзень вяр та юц ца ад туль у час лет ня га 
ад па чын ку ў свае род ныя гнёз ды. Ра зам 
з імі з’яз джа юць да нас іх нія дзе ці і ўну кі.

За раз кры ху ін шых ма іх рэф лек сій 
з Сі ле зіі на конт уба ча на га і па чу та га. Пас
ля вяр тан ня па поў ніў я свае ся мей ныя 
ве ды аб яш чэ ад ным та та вым бра це 
— Ва ло дзі. Ён так са ма па ехаў за чор ным 
хле бам на шах ту, дзе па зна ёміў ся са сва
ёй бу ду чай жон кай з Мі лей чыч. Пе ра лом 
на гі ў час пра цы і ту га па род ным ста рон
ні пры вя лі яго на зад у Гай наў ку, а по тым 
у Бе ла сток.

Па быў шы ў Заб жы ў ад ной з бы лых 
шах таў на трох га дзін най эк скур сіі, пас ля 
вы ез ду на верх пе ра да мною з’я ві ла ся 
шмат пы тан няў і ўяў лен няў на конт са ма
ад чу ван ня тра піў шых ту ды на пра цу бе ла
ру саў з Бе ла сточ чы ны, а мо жа шы рэй мо
ла дзі з ся лян скай пра цоў напры род най 
пра сто ры. Па быў ка ў вуз кіх ка лі до рах, 
дзе паў сюд на па нуе чор ны рос піс, на ват 
за раз вык лі кае аб са лют на клаў ст ра фоб
ныя ад чу ван ні. Уя віць ся бе цяж кас ці 
пра цы шах цё раў у вы со кай тэм пе ра ту ры, 
пры да па мо зе толь кі кір кі і шуфе ля, пры 
ры зы цы ка таст роф аб ва лу і вы бу хаў га зу 
для на шых зем ля коў му сі ла быць про ста 
шо кам. Уз га да ва ным у ся лян скапры род
най цы ві лі за цыі прый ш ло ся пе ра ся ліц ца 
ў пра мыс ло ватэх ніч ную рэ аль насць. Уз
га да ва ным і пра цу ю чым сва бод на ў по лі 
і на се на жа ці пад со неч ным не бам пры 
спе ве пту шак прый ш ло ся пе ра нес ці ся 
дзень у дзень пад зям лю і за дым ле нае 
не ба. Вый шаў шы з вя ско ва га аб рад на га 
ка лян дар на га цык ла, су тык ну лі ся яны не 
толь кі з поль скай куль ту рай, але ў гэ тым 
вы пад ку са шлён сканя мец кім ся мей на

пра цоў ным ла дам жыц ця. Суст рэ лі яны 
лю дзей, для якіх са май вя лі кай гі ста рыч
най траў май быў ува ход са вец кай ар міі зі
мой 1945 го да, які пры нёс ім здзе кі, гвал
та ван ні, рас ст рэ лы і дэ пар та цыю мяс цо
вых жы ха роў у глыб Са вец ка га Са ю за. 
Іх мес ца за ня лі перш за ўсё тран с пар ты 
поль скіх рэ пат ры ян таў з Львоў ш чы ны 
— ін тэ лі ген цыі і бед ных га лі цый скіх ся
лян. З’я ві лі ся там так са ма і пе ра ся лен цы 
з Бе ла ру сі. Так скла ла ся ў вы пад ку і му
жа ма ёй два ю рад най ся стры. Баць ка яго 
— сі ра та з Ва лы ні, ма ці — зпад Ба ра на віч, 
бя рэ за жон ку дзяў чы ну, баць ка якой 
бе ла рус з Бе ла сточ чы ны, а ма ці з вё скі 
ў Кя лец кім ва я вод стве. Мяс цо вай кры ві 
ня ма ані чуцьчуць. А сям’я му жа дру гой 
ма ёй ся стры пры е ха ла з Аль ш тын ска га 
ва я вод ства.

Сі лез цаў і крэ са вя каў раз’ яд ноў ва ла 
ўсё, але спа лу ча ла іх ад на ду шэў ная 
спра ва — яны про ста не цяр пе лі са ве таў 
і ру скіх. На шым пра вас лаў ным і ру са
філь скім дзяў ча там і хлоп цам быў гэ та 
неў яў ляль ны эма цы я наль ны каш мар. 
Мно гія гур та ва лі ся ва кол цар к вы ў Сас

ноў цы, якая ў вы пад ку ма ёй сям’і бы ла 
важ ным ары ен ці рам ад чу ван ня сва ёй 
бе ла ру скас ці. Што та ды тры ма ла іх на 
гэ тай пра мыс ло вай Сі ле зіі? Выт ры ва
лі, бо з дзя цін ства бы лі пры вык лыя да 
цяж кай пра цы. Тут ад яе ат рым лі ва лі 
рэ аль ную зар пла ту. Про ста не ме лі куды 
і да ча го вяр тац ца. Папер шае, пе ра на се
ле ныя вё скі, ма лыя гас па дар кі не да ва лі 
мес ца на са ма стой насць. Падру гое, 
за кон чы ла ся са на цый ная, ан ты бе ла ру
ская па лі тыч ная, ас вет ная і эка на міч ная 
дыск ры мі на цыя. Шлях у лю дзі зда ваў ся 
ад кры тым. Патрэ цяе, не ха па ла там 
лю дзей да пра цы. Але асаб лі ва шах
цё рам ніх то не ха цеў пра ца ваць. Та му 
ў лю тым 1951 го да та дыш ні мі ністр на
цы я наль най аба ро ны мар шал Поль ш чы 
Кан стан цін Ра ка соў скі пад пі саў указ аб 
ства рэн ні ча со вай служ бы (Ва ta lio ny Zas
tęp cze Służ by Woj sko wej), зва най по тым 
Вай ско вым кор пу сам шах цёр скім (Woj
sko wy Kor pus Gór ni czy). Ма ла дым рэк ру
там у вай ско вы бі лет ста ві лі штамп «ПЗ» 
— пад зям лю. Іх ня воль ная ў сут нас ці 
«служ ба» пер ша па чат ко ва доў жы ла ся 
24 ме ся цы, а по тым рас цяг ну ла ся да 36 
ме ся цаў. Жа хі бяс п лат най і ка тар ж най 
пра цы спаз на ла звыш 120 ты сяч жаў
не раўшах цё раў. Коль кі ся род іх бы ло 
на шых бе ла ру скіх хлоп цаў на пэў на мо
гуць вы зна чыць ар хіў ныя дас ле да ван ні. 
Ду маю, што вар та ад шу каць тых, ка му 
чор ны хлеб і слё зы скра лі ма ла досць.

vЯў ген ВА ПА

За чор ным хле бам (2) 
Сваімі вачыма

„Хут чэй, чым 
па го да, мя ня
ец ца мо да”, 
— спя ваў 
не ка лі Ан д

рэй Ма ка рэ віч. І ўса чыць, пас пець за гэ тай 
мо дай, ад па вя даць ёй ма ла ка му ўда ец ца. 
А не ка то рым яш чэ і не хо чац ца. „Не трэ ба 
пра гі нац ца пад наш змен лі вы свет, ня хай 
ён лепш праг нец ца пад нас”, — гэ та з та го ж 
Ма ка рэ ві ча, больш поз ня га і ўжо больш 
глы бо ка га.

Пры кла дам, у час май го дзя цін ства 
ў абут ку, які на зы ва ец ца ке ды (на вёс цы 
яго на зы ва лі больш ар га ніч на для бе ла ру
скай мо вы праз „т” — ке ты) у шко лу ха дзі лі 
толь кі дзе ці з вель мі бед ных, а ча сам аса
цы яль ных сем’ яў. Ніх то з гэ та га не смя яў ся, 
але гля дзе лі на та кіх вуч няў спа чу валь на. 
За раз тыя ж ке ды ўвай ш лі на столь кі ў гар
дэ роб, што мо ладзь хо дзіць у іх паў сюль 
— на ды ска тэ кі, у шко лу, на сцэ ну, на пляж, 
у роз ныя цэн т ры. Ін шы пры клад — спод няя 
цёп лая муж чын ская бя ліз на, якая ра ней на
зы ва ла ся каль со ны, ця пер ста ла на зы вац
ца ча мусь ці пор т ка мі, якія но сяць і хлоп цы, 
і дзяў ча ты, а то і знач на ста рэй шыя лю дзі. 
Ад роз нен не, ка неш не, ёсць — у гэ тых су час
ных шта нах ёсць кі шэ ні і ня ма про ра зі спе
ра ду, са мі ве да е це для якіх па трэб.

Пай ш ла мо да і на спар то выя шта ны, у іх 
хо дзяць паў сюд на па вод ле даў няй пры каз
кі, „што ў пас це лі, то ў кас це ле”. На ста ды
ён, у аў то бус, у парк, у кра му, на кан цэрт... 
А лет няя па ра пры му сі ла да ста ваць з хат
ніх гар дэ ро баў шор ты. Мой сяб ра ў сэн се 
гэ та га адзен ня аб са лют на ка тэ га рыч ны, ён 
лі чыць, што аб рэ за ныя спод нія муж чы на 
прын цы по ва не па ві нен на сіць уво гу ле. 
Я не та кі пу ры та нін, як мой сяб ра, на ро ва
ры і сам у шор тах ез джу, але не як заў сё ды 
мне зда ва ла ся і на ват зда ец ца да гэ туль, 
што ёсць роз ні ца па між шор та мі і спар то вы
мі тру са мі, па між спар то вы мі і звы чай ны мі, 
так зва ны мі „ся мей ны мі” тру са мі. А за раз 
на ву лі цах мож на су стрэць проць му муж
чын вось у та кіх кла січ ных „ся мей ні ках”. Не 
мо да, а ней кая пош лая клаў на да.

Ды што там звы чай ныя гра ма дзя не на 
два ры. Дня мі да вя ло ся па ба чыць пе ра да
чу з ад ным вя до мым ра сей скім бло ге рам. 
Ці ка вы ма ла ды ча ла век, ап ра ну ты пры
стой на звер ху. Але тут ка ме ра па паў з ла 
ўніз і ўсе ба чы лі, што бло гер ся дзіць у... тру
сах у га ро шак. Гля дзе ла ся ў па раў нан ні з вя

доў цам у звы чай ных пор т ках гэ та про ста 
ка міч на. Да дам, што ся дзе лі су раз моў цы 
ў сту дыі, а не на пля жы. Цяж ка зра зу мець 
су час ны дрэскод, дак лад ней яго поў нае 
ад маў лен не. Да рэ чы, быў пры ем на я ўра
жа ны іта льян скім тэ ле ба чан нем. Там па
ра ней ша му за хоў ва ец ца тра ды цы я на лізм 
у па да ван ні на він, у тым лі ку і ў адзен ні вя
доў цаў — за баў ляль ныя пра гра мы вя дуць 
асо бы роз на га ве ку і ап ра нан ня, на ві ны 
і сур’ ёз ныя пе ра да чы — не абыхто, а во
пыт ныя жур на лі сты, на ват пен сій на га ве ку 
ў кла січ ным сты лі. Так, пры нам сі, на мно гіх 
тэ ле ка на лах.

Ра ней, у час ма ёй ма ла дос ці, адзін ка
выя лю дзі ха дзі лі ў па рэ за ных джын сах. 
Гля дзе ла ся гэ та да стат ко ва ары гі наль на. 
За раз амаль 90 ад сот каў нось бі таў гэ та га 
ві ду пор так хо дзяць у па рэ па ных, пат ра па
ных і пад ра ных джын сах. І вы гля дае гэ та 
не як мо да, а як сля пое мал па ван не. Я то 
джын саў не на шу ўжо чвэрць ста год дзя 
— усё з той жа пры чы ны — та му што іх но
сяць амаль усе.

Не ха це ла ся б, каб гэ тыя по бы та выя 
на тат кі раз г ля да лі ся як на ра кан не з „клу ба 
тым, ка му за пяць дзя сят”. Пад к рэс лю, што 
сваю дум ку ні ко му не на вяз ваю. Про ста 
дзя лю ся ўра жан ня мі. Заў важ це, што пі шу 
пе ра важ на пра муж чын скую мо ду, бо ка лі 
жа но чую ста неш ха рак та ры за ваць, то тут 
жа на кі нуц ца з аб ві на вач ван ня мі ў сек сіз
ме. Хоць ні я ка га сек сіз му ня ма ў прын цы
пе ў пры ро дзе ча ла ве ка.

Ці возь мем мо ду на ла ці на а ме ры кан
скія тан цы. Яны са праў ды пры го жыя, ві до
віш ч ныя. Але ча му ад да юц ца за няд бан ню 
не менш ці ка выя кла січ ныя тан цы, на род
ныя тан цы!? Усе пруц ца на ла ці на а ме ры
кан скія, бо да мі нуе мо да ме на ві та на іх. Ці 
та таль ная мо да на та ту і роў кі — тут ужо пы
тан не ку ды больш све таг ляд нае. Та кое ўра
жан не, што мець бе лае це ла — гэ та со рам, 
што хут ка бе лых лю дзей уво гу ле не за ста
нец ца. Спра ва, ка неш не, так са ма аса бі стая, 
але як ідзеш па ву лі цах еў ра пей скіх (бе ла ру
скіх у тым лі ку) га ра доў, ад чу ван не ні бы ты 
ў Аф ры цы, ці тра піў у даў нюю цы ві лі за цыю 
майя. Так што га лоў ная тэн дэн цыя сён няш
няй еў ра пей скай мо ды — гэ та най перш 
ад мо ва ад уся го свай го, тра ды цый на га, 
кан сер ва тыў на га.

Але бу дзе но вы дзень — бу дзе і но вая 
аль бо ста рая мо да.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На жаль, нуль на ват у све це лі каў роў ны 
ну лю. Я пра пу скаю тут мі фа ла гіч ны «мі
льён», на які па лю юць ама та ры азар т ных 
гуль няў. Мі льён — гэ та адзін, за якім уста
наў лі ва ец ца се рыя з шас ці што раз больш 
на бух лых ну лёў, якія да во дзяць лю дзей да 
га ла вак ру жэн ня, ка лі ра стуць. Асаб лі ва, ка
лі з’я віц ца апош ні, шо сты нуль, які зна чыць 
аб каш тоў нас ці гэ та га мі льё на. Гэ та адзі ны 
вы па дак, ка лі апош ні нуль, та кі нуль у бяз
меж най ма се ну лёў, вык лі кае па ва гу. Ужо 
не ка жу пра жар с насць. Але без пер шай 
«адзін кі» на ват апош ні, на поў не ны ча ла ве
чай праг нас цю, нуль — гэ та не больш чым 
нуль. Вось так ідзе ў ма тэ ма тыч най рэ ча
іс нас ці, так і ў рэ аль нас ці. Я спы ня ю ся на 
ад ной ана ло гіі. Як вя до ма, больш за ўсё ну
лёў у па лі ты цы. Ня рэд ка апош ні з апош ніх 
ну лёў мае што най больш ска заць. Але што 
ён зна чыць без па пя рэд няй «адзін кі».

Ма тэ ма ты ку або пра ма тэ ма ты ку мож
на чы таць з ру мян цам на тва ры, з та кім 
жа ўзбу джэн нем, ка лі чы та еш доб рую 
«гі сто рыю зла чын ства» ці ары гі наль ны 
«ра манс». Толь кі наў рад ці хтоне будзь яе 
чы тае, што мя не не здзі віць, та му што на 
пра ця гу дзе ся ці год дзяў за мест ву чыць дзя
цей ма тэ ма тыч най пры га жос ці, стра шаць 
іх пак ру ча ным шкі ле там пра віл і фор мул. 
Школь ная ма тэ ма ты ка — са праўд ны данс
ма кабр — та нец смер ці са шкі ле там. Вось 
так ма тэ ма ты ка губ ля ец ца ў на ро дзе. 
Або пра па дае з на ро дам. Та му што, ка лі 
най п ро стае арыф ме тыч нае дзе ян не 2 + 2 
вык лі кае ў яго праб ле му, вы ні кі апош ніх вы
ба раў у Еў ра пей скі пар ла мент не дзі ву юць. 
Эх, дзе ты, Ма тэ ма ты ка? Дзе твая пры га
жосць, пры ваб насць і муд расць, якія пац
вер дзяць са праўд ны вы нік — 4? Заў сё ды 
ча ты ры! Ад нак пас п ра бу ем Яе знай с ці. З гэ
тай мэ тай да вай це пой дзем да ма тэ ма тыч
ных ас ноў — да дзе ся ці ас ноў ных ліч баў, 
г.зн. ад 0 да 9. Па ды хо дзіць да гэ та га за кон 
Бен фар да. І та му мэ таз год на, што пра ві лы, 
якія рэ гу лю юць ліч бы, пе рат ва ра юц ца 
ў нес п ра вяд лі вую рэ аль насць. Ус пом нім 
па лі ты ку, якая фар маль на па сту люе эга лі
тар ную спра вяд лі васць, але на прак ты цы 
гэ та ты чыц ца толь кі эліт ных ну лёў.

Сло ва «нес п ра вяд лі васць» з’яў ля ец ца 
тут клю ча вым. Вось у 1938 го дзе Фрэнк 
Бен фард апуб лі ка ваў ар ты кул, у якім ён па
ка заў, што раз мер ка ван не ча сто ты ліч баў 
(не толь кі ў ма тэ ма ты цы, але і ў ад но сі нах 
да рэ аль ных сі ту а цый) глы бо ка не раў на

мер нае. Гэ та 
аз на чае, што 
лік 1, які ста іць 
у па чат ку се
рыі, заў сё ды 
бу дзе мець най боль шую коль касць вы
пад каў, а апош ні 9 — най мен шую. Гэ тая за
леж насць вы раз на па ка за на ў звы чай най 
таб лі цы мно жан ня. На га да ем яе кла січ ную 
таб лі цу. Яна скла да ец ца з 81 лі ка, а ся род 
іх 18 па чы на ец ца з 1, на пры клад 1 x 1 = 1, 
і толь кі тры з 9. На пры клад, 3 x 3 = 9.

Гэ ты за кон дзей ні чае і ў ча ла ве чым све
це. Яго струк ту ра раз меш ча на стро га ў тым 
жа ма тэ ма тыч ным па рад ку. Ак ра мя ўсіх рэ
ва лю цый, якія трэ ба раз г ля даць як вык лю
чэн ні, якія на пра ця гу ка рот ка га ча су ў ча
ла ве чым све це ска са ва лі гэ тую ўлас ці вую 
ня роў насць фе а даль най фор му лы, яе па да
бен ства з рэ аль нас цю лі каў нак лад ва ец ца 
са мо па са бе. Пер шы заў сё ды ат рым лі вае 
мак сі мум, апош ні най менш. Гэ та да каз вае 
за кон Бен фар да, у якім га во рыц ца, што «1 
час цей за ўсё з’яў ля ец ца, а 9 — най ра дзей». 
На пры клад, уз нік нен не ну ма ра 1 у кож най 
сі стэ ме да дзе ных пры ўмо ве, ад нак, што іх 
вы мя рэн не не бу дзе зву жа на да за над та 
вуз ка га ды я па зо ну лі каў, заў сё ды боль шае 
за 30%; 2 — ка ля 18%. І да лей, усё яш чэ 
ні жэй да апош ня га 9, што скла дае менш 
за 5%. Гэ та так са ма ты чыц ца таб лі цы мно
жан ня. Ці ка ва, што за кон Бен фар да пра цуе 
для кож най ін фар ма цыі. Зра бі це пер шыя 
да ныя па даў жы ні рэк у Еў ро пе ці па ўсім 
све це, ся рэд нюю ва гу роз ных ві даў жы вёл, 
га да вы аб’ ём вы твор час ці буль бы ў Бе ла
ру сі і су сед ніх кра і нах, аль бо коль касць ма
біль ных тэ ле фо наў у аф ры кан скіх кра і нах 
— гэ та заў сё ды бу дзе ад па вя даць фор му ле 
Бен фар да. Дзіў на, але гэ тыя зна чэн ні толь
кі ў зва рот на пра пар цый ным маш та бе су
па да юць з эка на міч ны мі вы мя рэн ня мі ўсіх 
гра мад стваў. Чым больш адзін ка пхнец ца 
да пя рэд няй част кі шэ ра гу, тым больш яна 
за хоп лі вае пад ся бе. Вык лю чэн нем з гэ та
га пра ві ла з’яў ля юц ца са мыя ба га тыя з са
мых ба га тых. Муль ты мі льяр да ры. Яны, а гэ
та толь кі не каль кі со цень ча ла век ва ўсім 
све це, зай ма юць больш за 80% сус вет на га 
ка пі та лу. Але тое, што за ста ец ца астат нім, 
тыя нэн дз ныя 20% раз дзі ра юць апош нія 
— пер шыя бя руць больш за ўсіх, апош нія 
— най менш. Эх, дзе ў гэ тым ма тэ ма ты ка? 
Толь кі раз лік.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Закон 
Бенфарда
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Пуш чан скі Яў ген з Доў га га Бро-
ду: «„Поў ня” — гэ та поў ня жыц-
ця на ша га, бач на га і ня бач на га. 
Гэ та поў ня май стэр ства, якое 
выс пя ва ла га да мі. Гэ та бы ла 
цяж кая пра ца аў та ра над тым, 
каб свае дум кі, свой жыц цё вы 
дос вед, дос вед ста год дзяў сва-
іх ба буль, дзя ду ляў ад люст ра-
ваць у лі та ра тур най фор ме».

Пуш чан ска му Мі шу з Вой наў кі амаль 
шэс ць дзя сят га доў. Ён жа Мі хал, і Мі ха іл 
у ін шым мес цы. А тут ён у ся бе — Мі ша. 
На ра дзіў ся ў 1959 го дзе ў Гай наў цы на 
Пад ляш шы. Дзя цін ства пра вёў у вёс цы 
Вой наў ка Ду біц кай гмі ны. Скон чыў бе ла
ру скі лі цэй у Гай наў цы (1978), пра ца ваў 
на стаў ні кам і ка ме ня чо сам, жур на лі стам 
бе ла стоц кай рэ дак цыі Ра дыё Ра цыя. Дэ
бю та ваў у «Ні ве» (1979) вер ша мі. Пі ша 
пабе ла ру ску і паполь ску. Аў тар кніг про зы 
«Фір ма» (Бе ла сток, 2000), «Мяс цо вая гра ві
та цыя» (Бе ла сток, 2004), «Бе лы конь» (Бе ла
сток, 2006), «Ву лі ца Доб рай На дзеі» (Менск, 
2010), «Wa gon dru giej kla sy» (Бе ла сток, 
2010), «Krzy żyk» (Бе ла сток, 2015), „Поў ня» 
(Бе ла сток, 2018). Мі хал Ан д ра сюк з’яў ля
ец ца лаў рэ а там „За ла то га апост ра фа” — лі
та ра тур най прэ міі ча со пі са «Дзе яс лоў» за 
сваю про зу, апуб лі ка ва ную на яго ста рон
ках у 2009 го дзе. Ат ры маў Лі та ра тур ную 
прэ мію прэ зі дэн та го ра да Бе ла сто ка імя 
Вес ла ва Ка за нэц ка га ў 2011 го дзе за кні гу 
„Бе лы конь” — „за ма гіч ную пры па весць 
пра Мя стэч ка, дзя ку ю чы якой жы ха рам 
Пад ляш ша вяр та ец ца імя і па мяць», ра зам 
з Янам з Яры лаў кі Га ра доц кай гмі ны. Чор
ная Мі ра з Ба ра вых (як на зваў яе Жорж 
з Бе ла ве жы, што з Па той ба ко віі со чыць за 
сва і мі зуб ра ня та мі), што ця пер ні жа «Вер
шы зпад ле су») так са ма да ча ка ла ся, як 
ён ска жа пра ча ла ве ка і дрэ ва, якое рас це 
ра зам з на мі ў на шым ад рэз ку ча су, пад 
поў най Поў няй. Да яко га мы вяр та лі ся і вяр
та ем ся, якое да ло схоў і ра ту нак, якое абаг
рэ ла і да ра ва ла. У яго апо ве дах пе рап ля
та ец ца мі фіч нае з жыц цё вым, праў дзі вае 
з неп раў дзі вым. „Гэ та праў да, я там быў!» 
— ска жа дзядзь ка Ва ло дзя з Вой наў кі, 
яко га дач ка вый ш ла за муж у пуш чан скую 
Ба бі га ру, за Кіч кай лу. «А я вас так са ма ба чу 
то тут, то там, і ве даю, скуль вы е і што ро
бі це!» — да дасць пас ля су стрэ чы з Мі шам 
у Пад ляш скай ксён ж ні цы. Та кія ўсе рэ аль
ныя, але ж та ям ні чыя пер со ны — тут і там, 
але ж усю ды ў ся бе, але асоб на, пасвой му, 
ды ўвесь час звя за ныя з тым мі фіч ным 
мес цам ней кай ніт кай ці то жы вой пу па ві
най, пуль су ю чай кры вёй і ма ця рын скі мі 
— ства ла вы мі клет ка мі.

Яў ген: „Урэш це да ча ка лі ся. Пас ля доў га
га за ціш ша пе рад чы та ча мі не ве ра год на 
та ям ні чая «Поў ня» Мі ха ла Ан д ра сю ка. Лі та
ра ту ра бяз меж ная ў сва ёй лё са выз на чаль
нас ці ча су і пра сто ры. Сва і мі воб ра за мі 
і сло ва мі выс пя ва ла ста год дзя мі ў ма гіч
ным све це Бе ла веж скай пуш чы і ўзля це ла 
звыш ме жаў жыц ця і смер ці. Чы таў шы 
гэ тую кні гу мы мо жам на хві лі ну ад чу ваць 
ся бе ў не каль кіх вы мя рэн нях, але без пат
рэ бы ста віць ліш нія пы тан ні на конт све ту 
ба ча на га і не ба ча на га. «Поў ня» пра за іч на га 
та лен ту Мі ха ла Ан д ра сю ка раск ры ва ец ца 
пе рад на мі”.

Хто мае пра гэ та ска заць, як не ён? Пра 
мес ца і лю дзей? Мі ша: «Агуль нае — мес ца, 
у якім усе гэ тыя лі та ра тур ныя гі сто рыі ад
бы ва юц ца. Гэ та Пад ляш ша. Бе ла ру скае 
Пад ляш ша. Гай наў ш чы на. На ва кол ле 
Бе ла веж скай пуш чы. Тое мес ца, дзе я на ра
дзіў ся і дзе пра жыў амаль усё сваё жыц цё. 
І вось гэ тае мес ца і гэ тыя лю дзі — ге роі ўсіх 
ма іх кні жак. Папер шае, та му што, ка лі не 
я, дык хто? Ка лі мне да дзе на та кая маг чы
масць, маг чы масць пі саць, быць пісь мен ні
кам, то я па ві нен гэ тую маг чы масць ска ры
стаць. Ска ры стаць, каб за ха ваць, каб пе ра
даць не як, праз кні гу, праз лі та ра ту ру, гэ ты 
наш свет. Ка лі не я, то хто гэ та зро біць? Дру
гое, мне вель мі зруч на ру хац ца ў гэ тым све
це, які я доб ра ве даю, але не ве даю яго да 
кан ца. І гэ та так са ма доб ра. Бо ўсё яш чэ за
ста ец ца пры чы на для чар го вай кні гі. Гэ ты 
наш пры пуш чан скі, бе ла ру скі, пад ляш скі, 
поль скабе ла ру скі так са ма, свет. Я гар таю, 
гар таю, ад к ры ваю чар го выя пла сты, і ста

ра ю ся суб’ ек тыў на яго за пі саць. За пі саць 
і пе ра даць све ту, та кім чы нам, што гэ тыя 
мае за пі сы ідуць у свет». Поў ная поў ня, та
ям ні чая, якая на зі рае за на мі ад ным бо кам, 
і веч ная. Мі ша ка жа: «З поў няй звя за на 
ў нас шмат аб ра даў, шмат за ба бо наў. Поў ня 
страш ная, поў ня ці ка вая, поў ня та ям ні чая, 
поў ня шмат з нач ная. І мне ха це ла ся, каб кні
га бы ла ме на ві та та кая — шмат з нач ная”.

На «Лі та ра тур най се ра дзе» ў ва я вод скай 
Пад ляш скай ксён ж ні цы 5 чэр ве ня, якую 
вя ла Юсты на Саў чук, суст рэ лі ся Мі ша вы 
су се дзі — пуш чан скія жы ха ры, што даў но 
па мя ня лі лы ка выя сан да лі на ла кі ра ва ныя 
туф лі, ка ле гі па сло ве за пі са ным і вы маў
ле ным, і чы та чы, для якіх не прый с ці на 
та кое ме ра пры ем ства ў бы лую біб лі я тэ ку 
імя Ежы Гед рой ца бы ло б заў сё ды вя лі кай 
стра тай. І чу лі ся шэп ты: «А скуль ён, гэ ты 
пісь мен нік? Няў жо жы ве ў Поль ш чы? А так 
без ак цэн ту пры го жа ка жа паполь ску». Не
ка то рыя ве да лі, што ат ры маў ён прэ стыж
ную поль скую лі та ра тур ную ўзна га ро ду, 
за пе рак ла дзе ную на поль скую мо ву кні гу 
(у рэг ла мен це ўзна га ро ды ня ма прын цы пу, 
што мае гэ та быць кні га на поль скай мо
ве). Тут Юсты на Саў чук пры га да ла сло вы 
Сак ра та Яно ві ча, ад на го са ста рэй шых 
«бе ла веж цаў», з па ка лен ня яе баць коў, 
што ў Поль ш чы іс ну юць дзве лі та ра ту ры 
— поль ская і бе ла ру ская. На су стрэ чы быў 
пры сут ны наш пер шы жы вы па эт Вік тар 
Швед, які з за хап лен нем пра чы таў не толь
кі «Поў ню» Мі ха ся Ан д ра сю ка, але со чыць 
за яго твор час цю ад са мо га дэ бю ту Мі шы 
на Літ ста рон цы ў «Ні ве» як па э та, але і гля
дзіць на кні гу як вы да вец і рэ дак тар. А ён 
знай шоў толь кі дзве апі скі«лі та роў кі» 
ў дру ку. А на не каль кіх лі стах пі саў на тат кі, 
каб ра ска заць ма ла дзей ша му ка ле гу, якім 
ён быў ін с пі ру ю чым і для яго, і з якой ра

сту чай ра дас цю чы таў ён гэ тую та ям ні чую 
і вы дат ную кні гу. І як уз мац ня ла яна дух па
э та, які пер шы ска заў у «Ні ве», два га ды да 
та го, як на ра дзіў ся Мі хась: «Я — бе ла рус».

— Вя лі кае зна чэн не для раз віц ця бе ла
ру скай лі та ра ту ры на Пад ляш шы ме ла 
ўзнік нен не ў па ло ве пя ці дзя ся тых га доў 
у Бе ла сто ку тыд нё ві ка бе ла ру саў «Ні ва» 
(вы даў ца кні гі «Поў ня»), і ка лі мно гія па
ка лен ні маг лі дру ка ваць свае нап ра цоў кі, 
за піс ва ныя ў стол, на яе ста рон ках, — ад
зна чыў ге рой су стрэ чы. — Бы лі там аў та
ры ва ўзрос це і 1415 га доў, і трыц ца ці, 
і пя ці дзе ся ці, і ста рэй шыя. У мя не пас ля 
дэ бю ту на сту пі ла паў за, але пе ра ка наў 
мя не Сак рат Яно віч, які выс лаў мне, зя
лё на му аў та ру, ліст і сцвяр джаў, што я па
ві нен пі саць да лей. Сак рат быў на шым 
гу ру, аў та ры тэ там, ва кол яко га збі ра лі ся 
ма ла дыя лю дзі... А ўзна га ро да імя Вес ла
ва Ка за нэц ка га па ка за ла, што бе ла ру скія 
аў та ры ста лі больш бач ныя і чут ныя. 
На пі саў я дзве кні гі паполь ску — „Wa gon 
dru giej kla sy” i „Krzy żyk”, але яны мі ну лі 
без боль ша га рэ ха. Ця пер за пе ра клад 
«Поў ні» ўзяў ся Мар цін Рэм бач, і тыя фраг
мен ты, якія сён ня чы тае, вель мі доб рыя 
на слых, і трап ныя.

— Ці пе ра клад кні гі на ін шую мо ву адзі
рае яе з ча гось ці сут нас на га? — пы та ла ся 
Юсты на Саў чук, якая бе ла ру скую мо ву вы
ву ча ла на кніж ках Вік та ра Шве да.

— Пра ба ваў пе рак ла даць і я свае тэк
сты, так з улас най ці каў нас ці, але мне не 
вель мі ўда ло ся — пе ра клад быў но вым 
ва ры ян там тэк сту, тое са мае ста но віц ца не 
тым са мым.

— Усё ж вы бра лі про зу. А што з па э зі яй?

— У про зу ўво джу ней кія па э тыч ныя клі
ма ты.

— Уво дзі це лі рыч ныя, мяк кія клі ма ты, 
ве дзя це апо вед з вя лі кай чу лас цю.

— І най веж ней шае — у тым, што пі шац
ца, ка заць лю дзям, як ма юць жыць. Не 
ацэнь ва ю чы ма іх ге ро яў, пе ра даць іх рэ ак
цыі ў ру кі чы та ча ў няк ра ну тым ста не. Каб 
быц цам бы без май го ўдзе лу чы тач мог 
аца ніць ге роя... Пэў нае зна чэн не ў ма ім пі
сан ні мае той факт, што шмат га дзін пра ца
ваў я пе рад ра ды ё мік ра фо нам. Гэ та свай го 
ро ду май стэр ства — чы тан не лі та ра тур на га 
тво ра, дзе ма ем свой тэмп, стаў лен не ак
цэн таў у ска зе, і гэ та кры ху пад с вя до ма, 
кры ху паза мною, пра ні кае гэ та ў мае тэк
сты. Ства ра юц ца ска зы, якія ма юць свой 
рытм, якія плы вуць, якія мож на пра чы таць 
уго лас. Кніж ка мае та кую пе ра ва гу над аў
ды ё бу кам, што мо жаш вяр нуц ца да ска за, 
пра чы таць яго зноў і зноў.

— У ва шых тэк стах рас паз на ем мяс цо
вас ці, асо бы. Кар ціць заў сё ды спы тац ца 
ў аў та ра, якія ёсць узо ры по ста цей. Ці ней кі 
ге рой паз наў ся бе?

— Ча сам гу чыць наз ва мяс цо вас ці, 
на ват ёсць ука заль ны знак: «Гай наў ка». 
Чы та чы, якія чы та лі «Ва гон дру го га кла са» 
ка за лі, што чы та ю чы кні гу, мож на ва дзіць 
эк скур сіі па мя стэч ку. А ка лі га вор ка пра 
ге ро яў... Я пры мя ніў та кі спо саб з імё
на мі ма іх прод каў — дзя доў, пра дзе даў, 
пра ба буль. Гэ та аў тэн тыч ныя імё ны. Але 
гэ та не зна чыць, што тое, што з ге ро я мі 
ад бы ва ец ца, бы ло ўдзе лам ма іх прод каў. 
Кні га вель мі ча ста вы хо дзіць паза рам кі 
рэ аль на га све ту. А ка лі я га ва ру з ма ім дзе
дам, які па мёр тры нац цаць га доў да май го 
на ра джэн ня, ка лі хо дзім з ім яго сцеж ка мі, 
ся дзім по бач на ла ве, пры паль ва ем па пя
ро су, раз маў ля ем — я му сіў пры вес ці тыя 
сап раў д ныя імё ны. Каб ся бе са мо га ўма ца
ваць у пе ра ка нан ні, што гэ та рэ аль нае, што 
так бы ло. Што род ныя жан чы ны з чы ста га 
льну ткуць бла кіт не ба, каб та го чы ста га не
ба ха пі ла для ўсіх. Жан чы ны, якія мо ла да 
адыш лі з на ша га све ту. Па куль пе ра дам 
гэ тую гі сто рыю чы та чу, му шу спа чат ку 
па ве рыць у яе сам! У пэў ны мо мант вы
во джу на спар тыў ную пля цоў ку хлоп цаў, 
якія ні ко лі не ста лі муж чы на мі, бо ра ней 
пай ш лі ў Па той ба ко вію. У да лё кай сва ёй 
ма ла дос ці я пра ца ваў кры ху на стаў ні кам, 
між ін шым, фіз куль ту ры. Гу ляў я з ты мі 
хлоп ца мі ў мяч. Па па ру дзя сят ках га доў 
я заў ва жыў, што з гэ тых ма іх хлоп цаў, анё
лаў ужо, уда ло ся б склас ці фут боль ную 
ка ман ду. Склаў я тую ка ман ду, і вы веў на 
пля цоў ку, і гу ля лі мы пад Поў няй — але 
ў ад ны ва ро ты, зам г лё ныя ту ма нам зпад 
Пуш чы, — з Веч нас цю...

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

Го лас Мі шы 

з Пуш чы
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У чац вер, 6 чэр ве ня пра ва слаў
ныя ад зна ча лі Ушэс це. Мя не 
ў гэ ты дзень на ве даў Ва ло дзя 
Са е віч, ка ле га з Па ліч най. З Ва
ло дзем пра ца ва лі мы ра зам 

на ча ром хаў скай стан цыі, ён — кан дук та
рам, а я — кла даў ш чы ком стан цый ных 
скла доў. Ра зам па да рож ні ча лі за мя жу 
ў Брэст. Гэ та бы лі цу доў ныя дні. За раз 
су стра ка ем ся пас ля амаль двац ца ці га до
ва га рас стан ня.

— Дык га ва ры як пра жы ва еш. Чым 
зай ма еш ся? — ві та ю чы ся, пы таю пры я
це ля.

— Ча ты ры га ды ўжо на пен сіі. У Бе ла
сто ку ква тэ ру сваю маю, у блё ку. Ма ту ля 
па мер ла, не да ча каў шы дзе вя но ста га до
ва га ўзро сту. У Па ліч ну пры яз джаю ле
там... Ве да еш, Ва ло дзя, Па ліч на па мі рае, 
— з су мам га во рыць пры я цель. — Да мы 
пу сту юць. Вар ша вя кі па ся ля юц ца. У вёс
цы кра мы ня ма. Пен сі я не раў аб’ яз ныя 
куп цы за бяс печ ва юць. Пад дом пад’ е
дуць, што трэ ба пры вя зуць. А як з тва ім 
зда роў ем? — пы тае сяб ра.

— Но гі хва ра ві тыя. 
Ня даў на з рэ а бі лі та цыі 
вяр нуў ся. Кры шач ку пап
ра ві ла ся...

На хут кую ру ку рых
тую па ча сту нак. Гар ба та, 
пя чэн не, ту шо ная ка пу
ста з каў ба скай, вэн джа
ная гру дзін ка... Ся дзім 
за ста лом і ўспа мі на ем 
апош няе па да рож жа 
ў Брэст...

Гэ та бы ло, як не па мы ля ю ся, у 2000 го
дзе, пад ка нец лі ста па да. А мая па мяць, 
на воч ны свед ка гэ тай па дзеі, за фік са ва
ла яе так:

Пра мы цяг нік Бе ла сток — Брэст заў
ж ды быў пе ра поў не ны па са жы ра мі. 
Ез дзі лі ча рам ша не ды жы ха ры Гай наў кі 
і Бель скаПад ляш ска га. Гэ тых мы на зы
ва лі «пшэ мыт ні ка мі». Цяг нік у Брэст ад
п раў ляў ся з Ча ром хі ў 12:05. Мы зай ш лі 
на пе рон двац цаць мі нут да ад п раў лен
ня цяг ні ка. У ва го не бы ло няш мат па са
жы раў. А гэ та та му, што ча ром хаў скія 
па гра ніч ні кі і мыт ні кі ўвя лі но вы спо саб 

Су стрэ чы і рас стан ні
пра вер кі цяг ні ка пас ля вяр тан ня з Брэ
ста. Ра ней не вы пу ска лі па са жы раў з цяг
ні ка, па куль не пра ве ры лі апош ня га. За
тым па гра ніч ні кі з мыт ні ка мі вы хо дзі лі 
з ва го на і та ды бы ла маг чы масць вы цяг
ваць кан т ра бан ду са схо ва нак. За раз та
ко га не бы ло. Пас ля паш пар т намыт на га 
кан т ро лю за гад ва лі вы хо дзіць на пе рон. 
Сха ва ная ў тай ні ках кан т ра бан да ста на
ві ла ся тра фе ем фун к цы я не раў. Вы цяг ва
лі яны спір т ное і па пя ро сы з най больш 
па та ем ных схо ва нак. Та му і коль касць 
па са жы раў нам но га ска ра ці ла ся ў «пшэ
мыт ні ку». За хо дзім у ва гон, ві та ем ся са 
зна ё мым вай скоў цам па гра ніч най стра
жы. Штамп у паш пар це і... ад п раў ля ем ся 
ў Вы со каЛі тоўск. На раз’ ез дзе ў Го лі пра
хо дзім паш пар т намыт ны кан т роль на 
бе ла ру скім ба ку. Мыт ны кан т роль для 
па ля каў аб мя жоў ваў ся да вус най дэк ла
ра цыі на конт ва лю ты. Я прад’ я віў пят
нац цаць до ла раў на вы ваз. Кі раў нік пра
вя рае бі ле ты. «Коль кі па са жы раў едзе», 
— ці каў лю ся. «Кры ху больш за со рак, 
— ад каз вае. — На зва рот ным пра ез дзе 
пэў на бу дзе пад во сем дзе сят, — за тым 
пры баў ляе: — Сён ня ў Ча ром се на чаль
ства з Бе ла сто ка бы ло. Лю дзей ма ла ез
дзіць, ка за лі. Як не пры ба віц ца па са жы
раў, дык брэс ц кі цяг нік ад ме няць».

У на шым ва го не ад ны «ру скія» з ху
дзень кі мі сум ка мі. У двух апош ніх ва го
нах су стра ка ем зна ё мых ча ром хаў скіх 
ды гай наў скіх чаў на коў, якія ган д лю юць 
гры ба мі ды се меч ка мі. Вы хо дзім у Вы со
кім. За на мі вы хо дзіць не каль кі ча ла век. 
Ма ем шмат ча су, каб за бяс пе чыц ца спір
т ным і па пя ро са мі.

Цяг нік з Вы со ка га ў Брэст ад п раў ля ец
ца згод на раск ла ду яз ды ў 14:35 мяс цо
ва га ча су. Па са жы раў на паль цах мож на 
па лі чыць. А гэ та та му, што мяс цо вым не 
даз ва ля ла ся ра біць па сад ку на між на
род ны цяг нік. Брэст пры ві таў нас шэ рай 
маў к лі вас цю. На пе ро не ча ка ла не каль кі 
дзя ся так ча ла век, каб ад п ра віц ца ў Поль
ш чу за «зя лё ны мі» і та ва ра мі. Ва ло дзя 
па даў ся ў пры га рад ныя кра мы Брэ ста 
за па куп кай, а я за стаў ся вар та ваць пры 
сум ках. Не ча ка на прык мя чаю на пе ро не 
двух муж чын. Не, не па мы ля ю ся. Гэ та 
Ся ро жа Се мя нюк і Аляк сей Дзік, даў ней
шыя вы со каў скія аген ты, з які мі я ў Ча
ром се пра ца ваў. І яны мя не пры кме ці лі. 
Зай ш лі ў ва гон.

— Што ж ты, Якаў ле віч, лю дзей не 
паз на еш? — ві та ю чы ся кі даю ў бок пры
я це ля.

— Як жа не паз наю, — з ус меш кай ад
каз вае Аляк сей. — Ця бе і ў пек ле паз наў 
бы. А ты доб ра тры ма еш ся. Ні чуць не 
змя ніў ся.

— А што ў ця бе чу ваць. Пэў на на пен
сіі?

— Ка лі ма туш качы гун ка ад мо ві ла ся, 

дык трэ ба не чым за няц ца, — га во рыць 
пры я цель.

— Ды ка лі да вас за мё дам мож на зай
с ці? — ук лю ча ец ца ў раз мо ву Се мя нюк.

— Ты што, Аляк сей, пча ла вод ствам 
зай ма еш ся?

— Трэ ба па дза раб ляць. Ці ж за трыц
цаць ты сяч руб лёў мож на за ме сяц 
пра жыць? Гэ та ж уся го двац цаць во сем 
до ла раў бу дзе. А коль кі ты ў ме сяц па лу
ча еш? — ці ка віц ца ка ле га.

Ка лі я на зваў су мы і пе ра лі чы лі на 
ва лю ту, дык вы я ві ла ся, што мая пен сія 
хоць і не вя лі кай лі чыц ца, але нам но га 
боль шая ад бе ла ру скай.

Ся дзім ды ўспа мі на ем свае доб рыя 
дні, ка лі су стра ка лі ся ў Ча ром се на ра
бо це. Асаб лі ва за па мя та лі ся су поль ныя 
за стол лі на Ка ля ды і Вя лік дзень.

— Гэ та бы лі цу доў ныя дні, — уз ды хае 
Якаў ле віч. — Ра бо та ў кож на га бы ла ды 
з па луч кі на ўсё ха па ла.

— А ска жы, Аляк сей, коль кі ў вас на
стаў нік ці ле кар за раб ляе?

— Нам но га больш за мя не. Со рак ты
сяч руб лёў, мо кры ху больш...

— Та ды ты важ ней шы за іх, — з ус меш
кай кі даю Якаў ле ві чу. — З кал гас ным 
пча ла вод ствам шэс ць дзя сят па лу ча еш.

Вяр нуў ся мой сяб рук Ва ло дзя з па
куп ка мі. Ку піў не аб ход нае — па пя ро сы 
і «Зуб роў ку» ды і ліш нюю бу тэ льку га рэл
кі пры ха піў, каб з сяб ра мі па кі ліш ку пры 
абе дзе вы піць. Але не вы па ла з сяб ра мі 
ра зам па а бе даць, па коль кі ў Якаў ле ві ча 
бі лет на пры га рад ны цяг нік быў і вы
му ша ны быў з на мі раз ві тац ца. А Се мя
нюк у ін шую кам па нію пе раб раў ся. Мы 
з Ва ло дзем за ста лі ся ад ны. У Вы со кім 
з пад сад кі пры се лі по бач нас не каль кі 
жан чын, якія па та ем на спаг ля да лі ў наш 
бок, ці мы не со чым, ку ды яны ха ва юць 
спір т ное. Мы над та не пе ра жы ва лі, бо 
вез лі нор му (дзве бу тэль кі га рэл кі і блок 
цы га рэт). У Ча ром ху за е ха лі а па ло ве 
шо стай пас ля абе ду. З Ва ло дзем раз ві та
лі ся ў пе ро нах.

— Вод пуск у мя не кан ча ец ца, — за я віў 
пры я цель. — Не хут ка за тым спат ка ем
ся.

— Я так са ма не збі ра ю ся...

— Дык да на ступ най су стрэ чы! ... Саз
во нім ся.

І спат ка лі ся дзе вят нац цаць га доў паз
ней у Ку за ве на Ушэс це.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Бу дуць но выя 
аў та ста ян кі 
ў жы лых ра ё нах
Жы ха рам Бе ла сто ка бу дзе ляг чэй 

знай с ці мес ца, каб па ста віць свой аў-
та ма біль на па сял ко вых аў та ста ян ках 
у Ста ра сель цах ды на Вы со кім Стач ку 
і на Но вым Мес це. Пер шыя аў та ста ян кі 
на 52 кам фор т ныя і бяс печ ныя мес цы 
неў за ба ве па бу ду юць пры ву лі цах Двор-
скай, Тран с пар то вай і За ход няй. Тут бу-
дуць мес цы так са ма і для аў та ма бі ляў 
асоб з фі зіч най не да стат ко вас цю.

Аў та ста ян ку на дзе сяць мес цаў па бу-
ду юць пры ву лі цы Кля пац кай. 23 мес-
цы ма гіст рат зап ла на ваў па бу да ваць 
уз доўж ву лі цы Пар ту галь скай. Тут і тут 
бу дзе па ад ным мес цы для са ма хо даў 
асоб з аб ме жа ван ня мі.

Го рад пла нуе яш чэ па бу да ваць аў та-
ста ян ку на 43 мес цы так са ма пры ву лі-
цы Бал гар скай. Тут бу дзе, між ін шым, 
ад но мес ца для аў то бу са. (яц)

У на раў чан скіх 
пен сі я не раў
Пен сі я нер ская ар га ні за цыя ў На-

раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та 
на ліч вае 150 чле наў. Пра цай Ра ён на га 
ад дзе ла Поль ска га са ю за пен сі я не раў 
(РА ПСП) у На раў цы кі руе стар шы ня 
Яд ві га Кар пюк. Ёй да па ма га юць чле-
ны праў лен ня. Чле ны ПСП ах вот на 
ўдзель ні ча юць, між ін шым, у ай чын ных 
і за меж ных эк скур сі ях, тан ца валь ных 
ве ча ры нах і та ва ры скіх су стрэ чах.

5 чэр ве ня гэ та га го да пен сі я не ры 
суст рэ лі ся ў Гмін ным ася род ку куль ту-
ры ў На раў цы тра ды цый на ўжо з на го ды 
Дня ін ва лі да. Вар та да даць, што ся род 
ту тэй шых пен сі я не раў шмат ін ва лі даў.

Най перш бы ла ці ка вая ма стац кая 
част ка ў вы ка нан ні вуч няў мяс цо вай 
шко лы (школь ная гру па на здым ку) 
пад кі рун кам на стаў ні цы Лі дзіі Скеп ка. 
За тым кі раў нік на раў чан ска га па ста рун-
ка па лі цыі ра ска заў пра тое, якая за раз 
не бяс пе ка па гра жае перш-на перш ста-
рэй шым жы ха рам вё сак з бо ку ўся кай 
мас ці ашу кан цаў. Пра сіў тэ ле фа на ваць 
і па ве дам ляць па лі цыю, па даў ну мар 
свай го ма біль на га тэ ле фо на і ну мар 
вы ра та валь ных служ баў 112.

Стар шы ня РА ПСП за пра сі ла ўсіх 
пры сут ных за стол ва ўтуль ным за ле 
Гмін на га ася род ка куль ту ры на са лод-
кі па ча сту нак — ка ву, гар ба ту і аха ла-
джаль ныя га зі ра ва ныя на піт кі. Яна 
па ін фар ма ва ла пра пла на ва ныя ўжо гэ-
тым ле там куль тур на-за баў ляль ныя ме-
ра пры ем ствы ды па ез д кі на кра яз наў-
чыя эк скур сіі, пра гра шо вую да па мо гу 
гмін ных улад для РА ПСП. У за ле бы лі 
яш чэ ін шыя ат рак цы ё ны. Пры ем на 
і ці ка ва бы ло су стрэц ца ў кру зе менш 
і больш зна ё мых асоб з роз ных сёл, бо 
на го ды па ба чыц ца не та кія ча стыя, як 
бы ха це ла ся.

Пад час гэ тай су стрэ чы най леп шыя 
зы чан ні зда роўя і пос пе хаў у да лей-
шым жыц ці пе ра да лі, між ін шым, Ян 
Хом чук — сак ра тар На раў ча скай гмі ны, 
Аль ж бе та Па то нец — кі раў ніч ка Гмін на-
га ася род ка са цы яль най да па мо гі, Га ле-
на-Ма ры ё ля Рэ ент — ды рэк тар ка Гмін-
на га ася род ка куль ту ры.

Тэкст і фо та
 Ян кі Це лу шэц ка га

Фі е ста 
па вет ра ных 
ша роў

Ад 11 па 14 лі пе ня ў Бе ла сто ку ад бу
дзец ца ІІ Фі е ста па вет ра ных ша роў Бе ла
стоц ка га клу ба па вет рап ла ван ня «Пад
неб ныя фа на ты». У па ка зе бу дзе прэ зен
та вац ца шмат ат рак цы ё наў для да рос
лых і дзе так. Ар га ні за та ры зап ра ша юць 
пі ло таў са сва і мі аэ ра ста та мі, а так са ма 
ама та раў пад неб ных ат рак цы ё наў. А ра
ней, 6 лі пе ня ўве ча ры па каз па вет ра ных 
ша роў ад бу дзец ца над Рэп чыц кім ва да
ё мам. Вар та за тым паў дзель ні чаць у гэ
тым ме ра пры ем стве. 

(ус)
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— Два га ды та му Вы згад ва лі, што бы ва-
е це ча ста ў Поль ш чы і не бы лі ў нас толь-
кі на бал тый скім уз бя рэж жы. Што з та го 
ча су змя ні ла ся?

— Два га ды та му мы бы лі з мо ла дзе вым 
хо рам, а за раз з дзі ця чым, з дзе ся ці да 
тры нац ца ці га доў. Гэ та шко ла імя Вік та ра 
Роў ды. А та ды бы лі вы пуск ні кі і на стаў
ні кі. І фа таг ра фія ў сё лет нім фе сты валь
ным бук ле це няп ра віль ная, яна двух га до
вай даў нас ці. Мы ў між ча се, у маі мі ну ла
га го да, з’ез дзі лі ў Маск ву на Фе сты валь 
цар коў най му зы кі, за ня лі там трэ цяе 
мес ца. А са мае га лоў нае, што двац цаць 
га доў на зад мы за ня лі пер шае мес ца; 
гэ та ўжо прай ш ло двац цаць га доў. І мы 
за раз з дзяць мі, пас ля двац ца ці га доў, 
зноў пры е ха лі на гэ ты фе сты валь, які раз
дзя ліў ся: чы ста цар коў ны астаў ся там. 
У на шым го ра дзе пра во дзім свае фе сты
ва лі. З’ез дзі лі і ў Поль ш чу, да паб ра ці маў 
у Кшэ шы цэ, у Су лен цін скім па ве це, ту ды 
пад гер ман скую гра ні цу; пры ма лі іх ня даў
на ў ся бе. Ну, вось, мы з гэ ты мі дзець мі, 
што прый шлі ў хор, пра ца ва лі цэ лы год, 
каб да сяг нуць уз роў ню. Мі ка лай Бушко 
клі каў нас ра ней на кон курс, але мы яш чэ 
не бы лі га то вы. Ну, а сён ня, то па край няй 
ме ры не со рам на нам.

— Два га ды на зад Вы ска за лі, што пад бі-
ра е це бе ла ру скую му зы ку, што неш та ў 
Пі кар да знай ш лі.

— Так, па кой ны за раз Пі кар да пры сы лаў 
нам вель мі мно га нот, але яны для зме
ша на га хо ру. Я неш та пе рак лад ваю, але 
дзе ці па куль гэ та га не спя ва юць; мо жа 
на бу ду чы год неш та ад па вед нае пе рак
ла дзем. Мо ла дзе вы хор, які быў тут ра
ней, спя ваў бе ла ру скую му зы ку.

— А што Вы ска жа це пра пад бор рэ пер-
ту а ру на сё лет ні фе сты валь, з якім Вы 
пры е ха лі.

— Сё ле та мы ўзя лі Жа ра ва, ма ла до га ра
сій ска га кам па зі та ра. Ён на пі саў „До стой
но есть” — вель мі ці ка ва, з не ка то ры мі эле
мен та мі зна мен на га рас пе ву. Упер шы ню 
за ўсе га ды я дак ра нуў ся да зна мен на га 
рас пе ву; мы гэ та га яш чэ ні ко лі не спя ва лі. 
У нас гэ та га ніх то не спя вае. У Ра сіі гэ та 
ёсць, на Ва ла а ме, у та кіх вось зак ры тых 
ма на сты рах спя ва юць. Я зна ё міў ся са зна
мен ным рас пе вам і гэ та вык лі ка ла ў мя не 
шо ка вае ўра жан не. І я дзе цям тлу ма чу, 
што та кое зна мен ны рас пеў. Гэ та та ды, 
ка лі ты з Бо гам, ты ні ко га і ні чо га не ба іш
ся — і ты зна еш, што ты ўжо пе ра мож ца. 
У зна мен ным рас пе ве ня ма та кіх прось
баў Гос па дзе, пра бач; там вы ра жэн ні та кія: 
Гос па дзе, пак ла дзі дзве ры на вус ны маі, 
каб я не баў таў ліш ня га. У мя не двое ва чэй, 
двое ву шэй, хай мае вус ны і язык не кі ру-
юц ца ў ня чы стыя сло вы. Ат рым лі ва ец ца, 
што там про сяць у Гос па да кан к рэт на, каб 
жыць згод на за па ве дзям. І спя ваць трэ ба 
ўпэў не на. Ра ней гэ та бы ло пад эгі дай Цар
к вы. Цар к ва не да зва ля ла ні я кіх пра даж
ных ін та на цый, ні чо га. Гэ та бы ло та кое 
ўпэў не нае спя ван не, з ве рай у Бо га. Та му 
мне гэ та вя лі кае ад к рыц цё. Вось гэ та 
„Да ис п ра вит ся мо лит ва моя”. Люд мі лы 
Шлег, бе ла ру скай кам па зі тар кі, „Ба га ро дзі
ца Дзе ва ра дуй ся”, да лі кат ны твор. Гэ та 
на ша кам па зі тар ка, я з ёй ву чыў ся ў му зы
каль ным ву чы ліш чы. Тут за вяр ша ем на шу 
пра гра му про ста гім нам Ісу су Хры сту „Еди
но род ный сы не”. А дру гі твор, гэ та па ша на 
бал га рам. Ка лі мы сю ды еха лі, у но тах, 
якія над ру ка ваў Буш ко, я ўба чыў Доб ры 
Хры ста ва; і вось мы ўзя лі яго „Хва ли те 
имя Гос под не”. І ат рым лі ва ец ца, што мы 
спя ва ем пра Ба га ро дзі цу, „Хва ли те имя 

Гос под не”, зна мен ны рас пеў, „Ба га ро дзі ца 
Дзе ва ра дуй ся” і гімн Ісу су Хры сту. Вось 
та кая пра гра ма, яна так нап раў ле на як па
він на быць.

— Вы ска за лі „Да ис п ра вит ся мо лит ва 
моя”. Гэ та Мар ты на ва...

— Так, гэ та ча ла век, які пе ра клаў з кру
коў нам. Гэ та адзі нац ца ты век, гэ та вель
мі ці ка ва. Я, па край няй ме ры, та ко га 
ні ко лі не спя ваў.

— З яко га ча су Вы за ня лі ся зна мен ным 
рас пе вам?

— Пер шы год. Вось па чы на ем дак ра нац
ца да гэ та га ба гац ця. Бо дзе ж яго мож на 
бы ло па чуць? Я да цар коў най му зы кі 
дак ра нуў ся, да рэ чы, за гра ні цай, у Чэ
хас ла ва кіі. Я пра ца ваў у ан сам б лі пес ні 
і тан ца і ку піў плас цін ку Рах ма ні на ва „Уся
ноч ная”, якую спя ва лі не ру скія, а якую за
пі са лі за гра ні цай. І я, ка лі пас лу хаў „Уся
ноч ную” Рах ма ні на ва, я быў ша кі ра ва ны. 
А ву чыў ся ж я ў ака дэ міі, а там га ва ры лі: 
Яш чэ Чай коў скі, Рах ма ні наў пі са лі цар-
коў ную му зы ку, пе ра хо дзім да чар го вай 
тэ мы. Вось та кая бы ла аду ка цыя. Мы ад
ны мі з пер шых дак ра ну лі ся да цар коў най 
му зы кі дзя ку ю чы на ша му ай цу Аляк сан д
ру, бла га чын на му. Ён паў та ра го да зай маў
ся з на мі па ня дзе лях, і дзе ці ву чы лі ся, 
а пас ля Вік тар Роў да. І мы ад ны мі з пер
шых у Бе ла ру сі ста лі спя ваць цар коў ную 
му зы ку, ка лі за гэ та вы га ня лі з пар тыі, 
з кам са мо ла. І мы зас пя ва лі ўпер шы ню 
не дзе пад дзе вя но стыя га ды.

— Та ды бы ла ўжо га лос насць...

— Па чы на ла ся толь кі, у гэ тым цэ лы сэнс. 
Ды яна за ча ла ся ў Маск ве, але не ў Бе ла
ру сі. І та ды мы зас пя ва лі „Лі тур гію” Чай
коў ска га. Вік тар Роў да ска заў: Ну, Мі ка лай, 
ты пе ра клаў для дзя цей, мо жа я па ды ры-
жы рую. Я спы таў дру гую сак ра тар аб ка ма: 
Мо жа мы зас пя ва ем? А на гэ та быў та кі 
ад каз: Мы вас зволь нім. Та кі быў час. За
раз ніх то мя не за гэ та не зволь ніць. Та му 
мы, вось, дак ра на ем ся. І ра зу ме ем, што 
ка лі ста год дзі, ты ся ча год дзі лю дзі спя ва лі 
і ўсё гэ та бы ло, то гэ та ак рэс ле нае ба гац
це, якое мы за бы лі, стра ці лі. І яго трэ ба 
зноў ад коп ваць, шу каць. Спа дзя ю ся, што 
мы та кім чы нам змо жам ад коп ваць і бе
ла ру скае, па ці хо неч ку. Я, вось, па ба чыў, Ра
вен ска га на дру ка ва лі ў Мін ску, двух том нік 
— адзін том цар коў най му зы кі. А гэ тых жа 
нот так са ма ні дзе не бы ло. А ця пер на дру
ка ва лі. Па ці хонь ку Цар к ва па чы нае пра бу
джац ца. І, спа дзя ю ся, бу дзе доб ра.

— Мо жа Вы яш чэ што-не будзь хо ча це 
ска заць?..

— Я ма гу да гэ та га да даць, што я схі ля ю ся 
пе рад Мі ка ла ем Буш ко. Столь кі га доў пра
ца ваць на ха ра вое ма ста цтва. Мя ня лі ся 
ўла ды, а цар коў ны кон курс ідзе трыц цаць 
шэсць га доў. Я вель мі ша ную лю дзей, якія 
як вол цяг нуць на са бе та кую вы дат ную 
спра ву.

— Дзя кую Вам.

vТэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

Ад ка паць 
стра ча нае ба гац це
Раз мо ва з Мі ка ла ем ГАНЬ КО ВЫМ, зас на валь ні кам Узор на га хо ру „Ра ду га” 
дзі ця чай ха ра вой шко лы імя Вік та ра Роў ды ў Ба ра на ві чах.

n Ан на і Мі ка лай Гань ко вы, 
    ды ры жо ры ба ра на віц ка га хо ру

Ак тыў ныя 
не ві ду чыя

Ак тыў на пра цуе Па вя то вы гур ток 
Поль ска га са ю за не ві ду чых у Гай наў-
цы. Уз на чаль вае яго Алі цыя Пліс. Дзей-
с на да па ма га юць стар шы ні яе на мес нік 
Януш Пух і чле ны праў лен ня Да ро та Кру-
лі коў ская-Ла пін ская (сак ра тар), Эва Ба-
ры са вец (скар б нік) і Мі ка лай Ян коў скі. 
У гур т ку з 48 ча ла век ёсць чле ны ПСН 
з Гай наў кі, Бе ла ве жы, Даб ры ва ды, Кляш-
чэ ляў, Ле шу коў, На раў кі, Нар вы і Но ва га 
Ляў ко ва. Ён адзін з тры нац ца ці ў Пад-
ляш скім ва я вод стве.

Не ві ду чыя і сла ба ві ду чыя ла дзяць су-
стрэ чы з роз ных на год, свят ку юць перш-
на перш Дзень бе лай па лач кі, ез дзяць на 
кра яз наў чыя эк скур сіі ў ці ка выя рэ гі ё ны 
на шай кра і ны (сё ле та па е дуць у го ры 
Бе скі ды, ар га ні зу юць рэй ды па Бе ла веж-
скай пуш чы, ма юць па ез д кі ў кі но і тэ атр 
у Бе ла сто ку, у па мяш кан ні свай го бю ро 
дэ ман ст ру юць най больш ці ка выя для ся-
бе кі на філь мы. Усёй гра ма дой хо дзяць 
на аў тар скія су стрэ чы ў мяс цо вую га рад-
скую біб лі я тэ ку.

Сё ле та мі ну лі ча ты ры га ды ад па пя-
рэд ніх вы ба раў. На пра ця гу гэ та га пе ры-
я ду гур ток пад кі раў ні цтвам Алі цыі Пліс 
пра ца ваў вы дат на. 4 чэр ве ня гэ та га го-
да ад быў ся спра ваз дач на-вы бар чы сход 
гай наў ска га гур т ка ПСН. Удзель ні кі яго, 
між ін шым, па зна ёмі лі ся са змя стоў ным 
дак ла дам пра дзей насць гур т ка, скла-
лі і аб мер ка ва лі план да лей шай пра цы 
і вы бра лі но вае праў лен не гур т ка ПСН. 
У скла дзе яго ні чо га не па мя ня ла ся. Вар-
та да даць, што гур ток ПСН вя дзе пры го-
жую хро ні ку сва ёй дзей нас ці і ў ёй шмат 
ма іх до пі саў (не ка то рыя са здым ка мі), 
над ру ка ва ных у „Ні ве”.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Но выя 
прыст рэш кі 
ў Гай наў цы

Ула ды Гай наў кі дба юць, каб у го ра-
дзе бы лі, між ін шым, роў ныя ма ста выя 
ву ліц, та кія ж тра ту а ры (ня даў на но выя 
прак ла лі на ад рэз ку ву лі цы 3 Мая — ад 
ву лі цы кс. Ве ра бея ў на прам ку ву лі цы 
Ба то рыя) ды пры го жыя прыст рэш кі на 
аў то бус ных пры пын ках перш-на перш га-
рад ской ка му ні ка цыі.

Ня даў на — у па чат ку чэр ве ня гэ та га 
го да — па бу да ва лі тры пры го жыя су час-
ныя прыст рэш кі з тоў ста га шкла на аў-
то бус ных пры пын ках га лоў най ву лі цы 
3 Мая (з двух з іх ад’ яз джа юць так са ма 
і між га род нія аў то бу сы ПКС і пры ват-
ныя). За раз яны зда лёк кі да юц ца ў во чы 
пе ша хо дам. Вы ка наў цам іх бы ло гай наў-
скае прад пры ем ства ка му наль ных пас-
луг. (яц)

Бе ла ру скі фэст 
у Ах ры мах
У ня дзе лю, 16 чэр ве ня гэ та га го да (Сё-

му ха, Дзень Свя той Трой цы) у Ах ры мах 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
ад бу дзец ца бе ла ру скі фэст, які ла дзіць 
Му зей і ася ро дак бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы, у рам ках пра ек та „І там жы-
вуць лю дзі”. У гэ тай пуш чан скай вёс цы 
(яна на ўскра і не Бе ла веж скай пуш чы) 
да гэ туль та ко га ме ра пры ем ства ні ко лі 
не бы ло.

Па ча так ім п рэ зы а га дзі не 17-й. (яц)
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” да 30 
чэрвеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Чыр во ны пеў нік 
у зям лі спя вае.
(пад каз ка: 
рас це на град ках у ага ро дзе)
   (Б....)

Адаз на за гад ку № 20: па тэль ня.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Юля Дар-

пен ская, Оля Ма дза леў ская, То мак Ваў ра нюк, 
Кац пэр Ка лі ноў скі, Вік то рыя Які мюк з Нар вы. 

Він шу ем!

    
Авяр’ ян Дзе ру жын скі

Ва сі лёк
Ста іць,

Выг ля да ю чы з жы та,

Як зо рач ка-зніч ка

Зда лёк,

Што ўпа ла

Іск рын кай

З бла кі ту,

Па лет каў кра са —

Ва сі лёк.

Ка лі рас ц ві тае

Цуд гэ ты,

На по лі

Яш чэ га ра чэй,

Бу яе,

Квіт не ец ца ле та

I фар бы пры ро ды —

Яр чэй.

Ста іць,

Паг ля дае з па гор ка,

Як зор ка

Ад не куль зда лёк,

Час цін ка

Лю бі май ста рон кі,

Час цін ка зям лі —

Ва сі лёк.

У пра ца ві тым, сяб роў-
скім наст роі за вяр ша ем 

2018/2019 школь ны год. Як раз 
ідуць Су стрэ чы «Зор кі». Гэ та 
ўжо ХХХІ ІІ вы пуск ма стац ка-
жур на ліс ц кіх май стар-кла саў. 
Гэ та за нят кі для аб ме жа ва най 
коль кас ці вуч няў, якія пры е ха-
лі па рэ ка мен да цыі рэ дак цыі 
і на стаў ні каў бе ла ру скай мо вы. 
Але плён пра цы да ступ ны для 
ўсіх, па коль кі леп шыя ар ты ку-
лы дру ку ем на ста рон ках «Зор-
кі».

Нас це шыць, што ця гам мі ну-
ла га го да ад бы лі ся мно гія 

ме ра пры ем ствы, на якія мы 
ат ры ма лі зап ра шэн ні. Це шаць 
нас ва шы да сяг нен ні і пос пе хі 
ў бе ла ру скіх кон кур сах, ва шы 
твор чыя па ез д кі і эк скур сіі ды 
твор чыя проб лі скі. Пра мно гія 
зда рэн ні вы на пі са лі са мі. У до-
пі сах ві да воч ны ваш эн ту зі язм, 

За вяр ша ец ца 2018/2019 школь ны год
але і на строй ды ўзро вень на ву-
чан ня ў ва шай шко ле.

Дзя ку ем за рэ кор д ны ўдзел 
у кон кур сах «Зор кі». За 

дзе сяць ме ся цаў мы ат ры ма лі 
больш за сем ты сяч ад ка заў на 
кры жа ван кі, за гад кі, тэ ма тыч-
ныя кон кур сы. Ды на мі ку кон-
кур саў пад бі ва юць на стаў ні кі 
і баць кі, якія на час да стаў ля-
юць ва шы ад ка зы, да па ма га-
юць у роз ных спра вах. Ніз кі 
вам пак лон! Дзя ку ю чы гэ та му 
ву чым ся ад каз нас ці і гу ман нас-
ці, ды зва рот ных мі жа со бас ных 
су вя зей. Без гэ та га, як без пісь-
мен нас ці, ня ма куль ту ры, раз-
віц ця ў доб ры бок, на дзеі, што 
ўсё бу дзе доб ра.

Пра ца ваць у наш час як ні ко-
лі скла да на. Най перш та му, 

што мно гія вуч ні ма юць праб-
ле мы з за ся ро джа нас цю, але 

так са ма са свя до мас цю, што 
для іх доб рае — а што дрэн нае, 
што важ нае — а што пус ця кі 
і пад ман. За мно га тут сля по га 
бяз дум на га пе рай ман ня, ашу-
кан ства, прэ тэн цы ёз нас ці...

На шчас це, не ўсе за да валь-
ня ем ся пу сты мі гуль біш-

ча мі і сы тым кам фор там, якія 
кан чат ко ва вя дуць да са маў лю-
бё нас ці і аб ме жа ва нас ці. Каб 

ка ры стац ца да сяг нен ня мі цы ві-
лі за цыі, трэ ба да гэ та га да рас ці, 
увесь час раз ві вац ца, слу хаць, 
што ка жуць ін шыя. Та ды ляг-
чэй па ба чыць і зра зу мець ся бе, 
ад к рыц ца на ін шых. З гэ та га 
па чы на ец ца сяб роў ства і па чуц-
цё зда ро ва га сэн су. Сяб роў ства 
— наш скарб. А ве да е це ча му? 
Дзя ку ю чы сяб рам здзяй с ня юц-
ца на шы ма ры!

З «Зор кай» та кое зда ра ец ца, 
ды не ад на ра зо ва.        

Рэд.

Пры бег лі з даж джу ра-
дас ныя, з прыс ма кам 
пры го ды. Дзе ці пя та га 
«б» кла са ўсе ве да юць 

і чы та юць «Зор ку». Ці ка ві ла 
іх мес ца, дзе на ра джа ец ца га зе-

та. Ака за ла ся, што з пра ва слаў-
най шко лы ў «Ні ву» лі та раль-
на не каль кі кро каў.

Няў жо мы су се дзі?
Га зе та, чым да лей яна ства ра-

ец ца, тым больш зда ец ца быць 

важ най. Ды стан цыя — зда ро-
вая рэч. Яна пат рэб ная жур на-
лі стам і ка рэс пан дэн там, якія 
пі шуць пра свет і лю дзей. Да-
пыт лі вы Ко ля Аб ра мюк ад ра зу 
па ста віў пы тан не:

— А дзе дру ку ец ца «Ні ва»?
Ад каз па даў ся так са ма зна ё-

мы і свой скі:
— Ве даю, там дзед мой пра-

цуе, — пад ха піў дру гі Ко ля, Чык-
він.

На шы цу доў ныя гос цей кі 
пас лу ха лі ра сказ аб пра цы жур-
на лі стаў і па чу лі жы выя чы-
тан ні Мі ры Лук шы са збор ні ка 
«Жы він кі з глы бін кі». А пас ля, 
тра ды цый на ўжо, мы зра бі лі 
па мят ны зды мак пад шыль дай 
рэ дак цыі.

Зор ка, фота Г.К

Сяб ры 
і су се дзі
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, 
на пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 20-2019: 
Гу ма рыст, рэ, акр, рыс, ле та, ме тад, ка ло-

на, ша лік. Гра ма цей, мір, ле кар, ме тал, ра док, 
тры, эст ра да.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Мая Та-
па лян ская з Нар вы, Пат ры цыя Ня він ская 
з Ор лі, Алі вія Сноп з бель скай «трой кі», Ма-
рыя Ва ран чук, На тал ля Ні ка нюк, Ма ры-
юш Крась ко з Арэш ка ва, Мая Куп тэль, Вік-
то рыя Кан д рат з На раў кі. Він шу ем!

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

Ва ся і спеш ка
Ва ся ра нень ка ўстаў.

У ха це яш чэ кож ны спаў,

Толь кі баць ка, «ран няя птуш ка»,

Ра ней сар ваў ся з па душ кі.

Хло пец хут ка вы бег з ха ты

І па бег да свай го та ты.

Бя жыць, кры чыць, ля ман туе,

Быц цам та та не па чуе.

Ба чыць баць ка — Ва ся ж го лы,

Хоць ба дзё ры ды дзя бё лы.

— Ты вяр ні ся сам да ха ты,

Ап ра ні ся! — ка жа та та. —

Пап ра цу ем по тым зран ку,

Да па жыў на га сня дан ку.

(падляшская на род ная ле ген да)

Жан чы на пай ш ла ў лес па гры бы. Ба чыць, на 
дрэ ве ві сіць вя лі кі ка ва лак бя ро за вай ка ры. Па-
дыш ла яна, за зір ну ла ўся рэ дзі ну. А там го лае 
дзі цят ка спіць і ра скош на па зя хае. Шка да ёй 
ста ла дзі ця ці. Жан чы на ад вя за ла свой фар тух, 
прык ры ла ім дзі ця і адыш ла. Па да ро зе яна ўсё 
ду ма ла: чыё гэ та дзі ця і як яно пат ра пі ла ў ляс-
ную гуш чэ чу? Але не па спе ла яна адыс ці якіх 
двац ца ці кро каў ад дзі ця ці, як па чу ла кліч:

— Па ча кай, ка бет ка!

Яна ад вяр ну ла ся, ба чыць — бя жыць да яе 
го лая жан чы на з рас пуш ча ны мі ва ла са мі. Гэ та 

бы ла ру сал ка. Тая спу жа ла ся і ха це ла ўця чы, 
але ру сал ка зак ры ча ла:

— Па стой, ка бет ка, спор та бе ў ру кі!

Дак ра ну ла ся яна да рук жан чы ны і знік ла....

Ка лі жан чы на крыш ку акрыя ла ад спа ло ху, 
вяр ну ла ся да моў і ўзя ла ся за пра цу. Яе ру кі 
пры ста ва лі да кож най пра цы, спраў ля лі ся 
з кож най драб ні цай. З тае па ры яна па ча ла так 
пра ца ваць, што ўсе здзіў ля лі ся, ад куль у яе бя-
руц ца сі лы.

* Ле ген да за пі са на А. Аста по ві чам у ся ле На ва сёл-
кі Мін ска га па ве та. Су час ная ап ра цоў ка ГК.

Пра русалку

Раз мо ва з Юры Астап чу ком, 
жы вой ле ген дай бе ла ру скай 
сцэ ны, лі да рам гур та «Пры-
ма кі» і му зыч ным ін ст рук-
та рам мо ла дзі. Су стра ка ем-
ся на кон кур се «Бе ла ру ская 
пес ня», дзе Юры Астап чук 
пры е хаў з дзі ця ча-ма ла дзё-
вай ка ман дай з Га рад ка. 
Зор ка: — Ва шы дзе ці рас ц ві та-
юць на сцэ не. Як на ву чыць ад чу-
ваць сцэ ну? Што та кое ро бі це?

Юр ка Астап чук: — На пэў на ста-
ра ю ся пе ра даць усё тое, чым 
аб да рыў мя не Гас подзь. Як на-
пі са на ў Свя тым Пі сан ні, грэх 
за ка паць та лент у зям лі. Трэ ба 
раз ві ваць та лент, пе ра даць яго 
ін шым. Я, як му зыч ны ін ст рук-
тар, ста ра ю ся ўсё пе ра даць дзе-
цям. І спра ва не ў тым, каб усё 
па даць на пад но се, га то вае. Я ім 
даю толь кі пад каз кі, на мё кі... 
На пры клад, як па во дзіць ся бе 
на сцэ не. Усё апош няе яны па-
він ны пры ду маць са мі.

Зор ка: — Гэ та ві даць, што яны 
пад уп лы вам «Пры ма коў». Вы 
для іх узор, ідэ ал. Ад на ча со ва ві-
даць Ва шу вя лі кую пра цу... 

Юр ка Астап чук: — Я раб лю ўсё, 
каб мае вуч ні ад чу лі смак му зы-
кі, каб яны ба ві лі ся бе ла ру скай 
мо вай, яе ме ло ды кай. Каб яны 
не ба я лі ся, не пад пу ска лі да 
ся бе страху. Ча ста ёсць та кое 
пе ра ка нан не, што я не год ны 
вый с ці на сцэ ну. А ча му? Кож-
ны з нас год ны. Толь кі трэ ба 

знай с ці та кую па зі тыў ную энер-
гію, трэ ба знай с ці ма ты ва цыю, 
каб па на ваць на сцэ не. Я ім заў-
сё ды га ва ру, што кож ны ар тыст 
па ві нен ду маць, каб па ра да ваць 
пуб лі ку.

Зор ка: — А што та кое ёсць у Га-
ра доц кай зям лі, што ў вас так доб-
ра спя ва юць?

Юр ка Астап чук: — Ну, ста ра-
юц ца! Але неш та ёсць та кое, 
му зыч нае. Я ка лісь зра біў у па-
чат ко вай шко ле ў Га рад ку аг ляд 
на му зыч ны слых. І ве да е це, аж 
80 пра цэн таў дзя цей бы ло му-
зы каль ных, здоль ных спя ваць. 
Мы, ін ст рук та ры, бо пра цу ем 
ра зам з Ба гус ла вай (жон кай 
спа да ра Юр кі і са ліст кай гур та 
«Пры ма кі — Г. К.), ста ра ем ся 
пе ра даць вуч ням, каб яны зжы-
лі ся са сва ёй ро ляй, каб не стаг-
на лі, не стам ля лі ся спе вам. Каб 
яны ме лі ад та го за да валь нен-
не, ра дасць. І ка лі вы хо дзяць 
на сцэ ну, каб не ба я лі ся. Ча сам 
у ар ты стаў ёсць стаг на цыя. Ён 
вый дзе на сцэ ну і ба чыш рос пач 
у яго ва чах. Ён ста іць і ду мае: 
ка лі гэ та скон чыц ца! Ка лі я бу ду 
мог сыс ці са сцэ ны і на рэш це 

ад пач ну! Я ста ра ю ся да ка заць, 
што гэ та не так. Па гля дзі це на 
«Пры ма коў»! Столь кі ча су спя-
ва ем «Смэ рэ ку» і не стам ля ем-
ся. І на род яе лю біць, хо ча, каб 
увесь час спя ва лі «Смэ рэ ку». 
Гэ та га не ві даць, але тут вя лі-
кая пра ца. Ка лі я спя ваю мо жа 
сот ні раз ад ну і тую ж пес ню, за 
кож ным ра зам ста ра ю ся знай с-

За кож ным ра зам мае 
быць най п ры га жэй!

ці ў ёй неш та но вае, асаб лі вае.

Зор ка: — За кож ным ра зам мае 
быць най п ры га жэй?

Юр ка Астап чук: — Да клад на, 
да клад на. Му сіш даць з ся бе ўсё! 
Бо ка лі не да сі ўся го, та ды за-
будзь ся пра па пу ляр насць, пра 
ап ла дыс мен ты, пра бі сы. Лю дзі 
ўсё ба чаць і чу юць сва ім сэр цам.Ф
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Гурт «Казка» з Гарадка
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Пры чын, якія пры вя лі да уніі, бы ло не
каль кі.

На ра ста ю чая аг рэ сія і ва ен ныя дзе ян ні 
з бо ку Маск вы пры вя лі да надз вы чай на 
цяж ка га ста но віш ча ў Вя лі кім Кня стве Лі
тоў скім. Быў стра ча ны кан т роль над знач
най част кай Ін ф лян таў, зда дзе ны По лацк. 
Ста ла ві да воч на, што ад на а соб на спы ніць 
аг рэ сію Ма скоў скай дзяр жа вы, а тым 
больш вяр нуць стра ча ныя зем лі Кня ства 
не мо жа.

Усё боль шая коль касць шлях ты ВКЛ 
ха це ла мець та кія пры ві леі, як шлях та 
ў Поль ш чы.

Ка роль і вя лі кі князь ВКЛ Жы гі монт 
Аў густ быў пры хіль ні кам Уніі, бо ак ра мя 
ін шых пры чын бы ло яш чэ прад чу ван не 
зга сан ня ды на стыі Яге ло наў зза ад сут нас
ці наш чад каў, пас ля ча го быў маг чы мы 
раз рыў на ват пер са наль най уніі па між Кня
ствам і Ка ра леў ствам.

Шлях та поль ская так са ма ме ла свае 
пры чы ны да зак лю чэн ня уніі. Гэ та па гро
за і кан ку рэн цыя з гер ман скім уп лы вам 
і больш вы гад ная эка на міч ная эк с пан сія 
на Ус ход.

Су праць уніі з Поль ш чай у пер шую чар гу 
быў род Ра дзі ві лаў, які фак тыч на кі ра ваў 
ВКЛ за мест Жы гі мон та Аў гу ста. Ра дзі ві лы 
і мно гія ін шыя ма гут ныя ро ды лі тоў скія не 
ха це лі пас лаб лен ня сва ёй ула ды і ўплы ваў.

Але ўсё больш паг роз лі вая не бяс пе ка, 
па чы на ю чы з 1558 г. з бо ку Маск вы, пры
чы ні ла ся да ўзро сту праў ній ных наст ро яў 
у ВКЛ. З кан ца ХV і па чат ку XVI ст. Маск ва 
за ха пі ла 120 тыс. км2 ус ход ніх зя мель Вя
лі ка га Кня ства. У вы ні ку трох вой наў да 
1537 г. дай ш ло да стра ты Сма лен ска. Але 
най ця жэй шай бы ла вай на з Іва нам Жах лі
вым за Ін ф лян ты. Па ўтра це ў 1563 г. По
лац ка Жы гі монт Аў густ прыс пе шыў пра цу 
над уні яй. У 1564 г. Ра дзі віл «Ры жы» ат ры
маў пе ра мо гу над ма ска ля мі на ра цэ Уле, 
што пры вя ло да ча со ва га за ціш ша.

Ста лая да па мо га поль ска га вой ска 
ў зма ган ні з Маск вой спры я ла па шы рэн
ню ўній ных наст ро яў. Але пад час пер шых 
пе ра моў, якія ад бы лі ся10 сту дзе ня 1569 г. 

да па ра зу мен ня не дай ш ло. Па ля кі ха це лі 
аб’ яд нан ня ў ад ну дзяр жа ву, ліц ві ны жа да
лі не за леж нас ці ў звя зе. Пе ра лом ад быў ся 
пас ля амаль шас ці тыд нё вых раз моў, дыс
пу таў і спо раў. Не зга джа ю чы ся на ін кар па
ра цыю, ліц ві ны ноч чу 1 са ка ві ка 1569 г. на 
ча ле з Ра дзі ві лам «Ры жым» па кі ну лі Люб
лін. Пе ра мо вы за кон чы лі ся без вы ні ко ва. 
У ад каз на гэ та 5 са ка ві ка 1569 г. Жы гі
монт Аў густ вы дае ўказ аб да лу чэн ні Пад
ляш ша да Поль ш чы. 26 кра са ві ка 1569 г. 
з’я віў ся ўказ аб да лу чэн ні Ва лы ні, а 5 
чэр ве ня 1569 г. ін кар па ра ва нае ў склад 
Поль ш чы бы ло Кі еў скае ва я вод ства. На 
ка нец 1 чэр ве ня 1569 г. у склад Поль ш чы 
ўвай ш ло Па дол ле. Так аб кар на нае ВКЛ не 
маг ло са ма стой на зма гац ца з Маск вой. 
Аль тэр на ты вы не ста ла і пад ці скам ся
рэд няй шлях ты маг на ты Літ вы вяр ну лі ся 
ў Люб лін. У скла дзе дэ ле га цыі бы лі ста ра
ста жа мой ц кі Ян Хад ке віч, пад кан ц лер лі
тоў скі Яў ста фій Ва ло віч, край чы Крыш тоф 

Ра дзі віл «Пя рун», пад ча шы Мі ка лай Кіш ка, 
каш та лян ві цеб скі Да мі нік Пац. З гне вам 
і крыў даю дэ ле га ты аб ві на вач ва лі па ста
ву ка ра ля і па ля каў. «Ме на ві та кры ло нам 
ад сек лі», — ка заў жмуд скі ста ра ста. Але 
бы ло зра зу ме ла, што агуль нае па ра зу мен
не да сяг ну тае. У ча се аў ды ен цыі ў ка ра ля 
27 чэр ве ня Ян Хад ке віч вы ка заў ад імя 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га зго ду на унію. 
Сто ра ны скла лі пры ся гу уніі 1 лі пе ня і аб
мя ня лі ся ак та мі, вы да дзе ны мі Сей мам 
ка рон ным і Сей мам лі тоў скім. Ак там Люб
лін скай уніі аб вяш ча ла ся аб’ яд нан не на 
ас но ве роў нас ці Поль ш чы (Ка ро ны) і ВКЛ 
(Літ вы, або Кня ства) у фе дэ ра тыў ную 
дзяр жа ву — Рэч Пас па лі тую Абод вух На

ро даў. Абедз ве дзяр жа вы за хоў ва лі свой 
су ве рэ ні тэт. Су вер ні тэт ВКЛ быў ума ца ва
ны Ста ту там Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га 
1588 го да.

Ура чы стае свят ка ван не 300й га да ві ны 
зак лю чэн ня Поль скаЛі тоў скай уніі, ар га
ні за ва нае ў Кра ка ве ў 1869 го дзе, па він на 
бы ло звяр нуць ува гу Еў ро пы на сі ту а цыю 
Поль ш чы і Літ вы пас ля па дзен ня Сту дзень
ска га паў стан ня. Пуб ліч ную дэ ман ст ра
цыю за ба ра ні ла па лі цыя. Адзі най па дзе яй 
у го нар юбі лею бы ло эк с па на ван не са 
жніў ня да ся рэ дзі ны ве рас ня ў кра каў скіх 
Су кен ні цах кар ці ны Яна Ма тэй кі «Люб лін
ская унія».

Ян Ма тэй ка ад люст ра ваў мо мант па да
чы дэ пу та та мі пры ся гі. Ка роль Жы гі монт 
Аў густ ста іць па ся род схо ду. У пад ня тай 
ру цэ ён тры мае рас пяц це. На ка ле нях 
з аго ле наю шаб ляй ста іць гет ман Мі ка
лай «Ру ды» Ра дзі віл, лі дар лі тоў скай алі
гар хіі. Паг ру жа ны ў ма літ ву яш чэ адзін 

бы лы пра ціў нік уніі мар ша лак вя лі кі 
ка рон ны Ян Хад ке віч (з пе рап ле це ны мі 
ру ка мі, ап ра ну ты ў бар до вы ха лат). З ру
кой на Еван гел лі ста іць на ка ле нях каш та
лян кра каў скі Мар цін Зба роў скі. У дру гой 
ру цэ тры мае да ку мент з тэк стам уніі. На 
са мой спра ве ён ужо на пра ця гу ча ты рох 
га доў не жыў, але быў га ра чым пры хіль ні
кам уніі і гэ тым тлу ма чыц ца яго пры сут

насць на кар ці не. Біб лію тры мае пры мас 
Якуб Ухань скі. Змест клят вы чы тае кра
каў скі бі скуп Фі ліп Пад неў скі, які ста іць за 
пры ма сам. Так са ма на ка ле нях Мі ка лай 
Мя лец кі ў дас пе хах з гет ман скай бу ла вой 
у пра вай ру цэ. На са мой спра ве, год насць 
гет ма на вя лі ка га ка рон на га ат ры маў 
ён толь кі ў 1578 го дзе. Зле ва ад ка ра ля 
спаў зае з крэс ла ві лен скі бі скуп Ва ляр’ ян 
Пра та се віч. Зза ста ну зда роўя і ўзро сту 
не пры сут ні чаў у Люб лі не. Пад т рым лі вае 
яго Ян Ла скі, які так са ма не быў у Люб лі
не, та му што ён па мёр у 1560 г.

У чыр во ным адзен ні на крэс ле ся дзіць 
кар ды нал Ста ніс лаў Хо зі уш. Аба пі ра ец ца 
на яго крэс ла поз нань скі ва я во да Лу каш 
III Гур ка, яко га так са ма не бы ло ў Люб лі не. 
З мар шал коў скім жэз лам — мар ша лак вя лі
кі ка рон ны Ян Фір лей.

У глы бі ні пад ня тай ру кой про сіць 
сло ва пру скі прынц Фрыд рых Аль б рэхт 
Го ген цол лерн.

У пра вай част цы кар ці ны ста іць ся стра 
ка ра ля Ган на Яге лон ка, яе не бы ло ў Люб лі
не, але раз мяш чэн не яе ў ка ро не на га ла ве 
сім ва лі зуе пра цяг ды на стыч най па лі ты кі 
Яге ло наў.

Ап ра ну ты ў чор нае ба ра да ты пер са наж 
— Ан д рэй Фрыч Ма джэў скі, аў тар тво ра 
«Аб нап ра ве Рэс пуб лі кі». Вы сту паў ён у аба
ро ну ся лян, та му Ма тэй ка на ма ля ваў по бач 
се ля ні на, які з за хап лен нем гля дзіць на 
тое, што ад бы ва ец ца. По стаць се ля ні на тут 
сім ва ліч ная, не ад па вя дае ні гі ста рыч ным 
рэ а лі ям, ні ад люст роў вае рэ аль ныя лё сы 
сель ска га на сель ні цтва ў пе ры яд уніі.

Герб з Ар ха нё лам Мі ха і лам, гер бам Ру сі, 
тры мае ў ру ках бу ду чы брац лаў скі каш та
лян князь Мі ха іл Віш ня вец кі (па мёр у 1616 
г.). Ён сім ва лі зуе зем лі, якія ў той час да лу
чыў да Ка ро ны ка роль Жы гі монт II Аў густ. 
Князь даў па ча так вя лі ка му і ма гут на му ро
ду Віш ня вец кіх. По бач з кня зем ста іць брац
лаў скі ва я во да (15661571), па ля вы гет ман 
лі тоў скі (15671571) князь Ра ман Сан гуш ка. 
Ма тэй ка, жа да ю чы спа сы лац ца на паз ней
шыя, сям нац ца та га ста год дзя пос пе хі вой
скаў Рэс пуб лі кі, сім ва лам якіх бы лі гу са ры, 
адзеў Сан гуш ку ў гу сар скія дас пе хі і кры лы.

Пас ля прэ зен та цыі ў Кра ка ве кар ці на 
«Люб лін ская унія» бы ла па ка за на ў Льво
ве, Ве не, Пра зе і Па ры жы (пад час Са ло на 
ў 1870 г.). У ста лі цы Фран цыі Ма тэй ка 
быў уз на га ро джа ны ор дэ нам Га на ро ва га 
ле гі ё на. У 1877 го дзе «Люб лін ская унія» 
за 18 000 рэй н скіх зло тых, саб ра ных гра
ма дзя на мі, бы ла на бы та для поль ска га 
на ро да.

У ця пе раш ні час кар ці на вы стаў ле на 
ў Му зеі Люб лін ска га зам ка.

У Поль ш чы 450го дзе Люб лін скай уніі 
ад зна ча ец ца як знач нае дзяр жаў нае 
свя та. У пра гра му свят ка ван ня «Ад Люб
лін скай уніі да Еў ра са ю за» ува хо дзіць 
ар га ні за цыя шэ ра гу куль тур ных ме ра пры
ем стваў, кан цэр таў, вы стаў, спек так ляў 
і кан фе рэн цый, ар га ні за ва ных на пра ця гу 
го да. Ас ноў ныя ўра чы стас ці зап ла на ва
ны на пе ры яд 1 мая — 1 лі пе ня 2019 го да, 
ахоп лі ва ю чы зо ны двух важ ных юбі ле яў: 
15год дзе ўступ лен ня Поль ш чы ў Еў ра пей
скі Са юз (1 мая), а так са ма 450год дзе 
пад пі сан ня Люб лін скай уніі (1 лі пе ня). 
У ар га ні за цыю ме ра пры ем стваў ак тыў на 
ўклю чы лі ся пар т нёр скія і сяб роў скія га ра
ды, шко лы і ВНУ, а так са ма шэ раг на ву ко
вых і куль тур ных уста ноў як ай чын ных, 
так і за меж ных. Зап ла на ва на больш за 
паў сот ні ме ра пры ем стваў дзяр жаў на га 
ўзроў ню. Ак тыў на пра цуе і Поль ская пош
та.

Паш то вая мар ка з ві да ры сам абе лі ска 
ў го нар Люб лін скай уніі ў Люб лі не бы ла 
ўве дзе на ў аба рот у 2004 г. на пя рэ дад ні 
ўступ лен ня Поль ш чы ў Еў ра пей скі Са юз 
пад ло зун гам «Ад Люб лін скай уніі да Еў ра
пей ска га Са ю за».

На пя рэд нім пла не фраг мент пом ні ка 
Люб лін скай уніі. Абе ліск быў па бу да ва ны 
ў 1826 го дзе па іні цы я ты ве Ста ніс ла ва Ста
шы ца. Важ ным эле мен там пом ні ка з’яў ля
ец ца па за ло ча ны ба рэ льеф до ла та Паў ла 
Ма лін ска га, які ад люст роў вае але го рыю 
сад руж нас ці двух на ро даў — Поль ска га 
Ка ра леў ства і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, 
у выг ля дзе дзвюх жан чын, якія тры ма юць 
свае ру кі ў сяб роў скіх аб дым ках. На дру гім 
пла не фраг мент Люб лін ска га зам ка, дзе 
пад час Сей ма 1569 г. ка роль су стра каў ся 
з дэ пу та та мі. Тут ад бы ла ся цы ры мо нія 
пры ся гі Люб лін скай уніі.

vЛя вон КАР ПО ВІЧ
Лу на-Во ля

Люб лін ская унія

У Люб лі не 450 га доў та му, 1 лі пе ня 1569 г., быў пад пі са ны і апя ча та ны да ку мент, які іс-
ну ю чы да гэ та га ча су пер са наль ны звяз па між Поль ш чай і Вя лі кім Кня ствам Лі тоў скім 
пе рат ва раў у рэ аль ны звяз. Да ку мент ат ры маў наз ву Люб лін ская унія. Гэ та бы ло адзі-
нае та ко га ро ду па гад нен не ў све це.

n Пер шая мар ка, пры све ча ная Люб лін скай уніі, вы да дзе на бы-
ла пош тай Ся рэд няй Літ вы ў 1921 го дзе.

n У 1938 г. у 20-ую га да ві ну зда быц ця Не за леж нас ці Поль ш чы 
вы да дзе на гі ста рыч ная се рыя ма рак, ся род якіх мар ка, пры све ча-
ная Люб лін скай уніі.

n Паш то вая мар ка з ві да ры сам абе лі ска ў го нар Люб лін скай 
уніі ў Люб лі не

n У 2005 го дзе пош тай Літ вы вы да дзе ны паш то вы ма рач ны 
ліст з мар кай, на якой раз меш ча ны ві да рыс Ак ту Люб лін скай уніі 
і над ру ка ва на да та 1569.
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Ад аў та ра: Твор „На ша Пад ляш ша” трэ ба трак та ваць як са ты рыч ны жар таў лі вы твор, у якім аў тар не 
мае на дум цы ні ко га ды ні чо га аб ра жаць. По ста ці і зда рэн ні ўсіх ча стак тво ра ўзя ты з ба га тай фан та зіі 
аў та ра, а ме на ві та пры ду ма ныя, так як і сі ту а цыі ў тво ры не з’яў ля юц ца аў тэн тыч ны мі. Твор не мае за 
за да чу ні ко га аб ра жаць, а толь кі раз ве ся ляць, а на ват ча сам за ду мац ца над зме стам.

vЮр ка БУЙ НЮК

НА ША ПАД ЛЯШ ША (2) 

ТРА ЛІ-ВА ЛІ, ТРА ЛІ-ГА ЛІ 
На ка нец заг ля да ем у сту дыю Да

ры ю ша Го жа га, дзе сё стры Ва ля і Га ля 
за піс ва юць аль бом «Пог ре баль ный 
звон». Сту дыя су час ная, па бу да ва ная за 
баць коў скія гро шы Го жа га. Баць ка меў 
пра дук то вую кра му і за раб ляў так вя лі
кія гро шы, што сы ну па бу да ваў пра фе
сій ную сту дыю ў Бе ла сто ку. А хто ж тут 
не за піс ваў ся: уся пле я да зо рак са све ту 
хіпхо пу, ды скапо ла і пад ляш ска га 
фаль к ло ру. Толь кі ро ке раў не за піс ваў, 
та му што яны не пры гра шах, ня пэў ны 
ін та рэс. Ну і па па лі на сту дыю сё стры 
Ва ля і Га ля, ма ла дыя дзяў ча ты, якія ней
кім цу дам, а мо па зна ём стве, вый г ра лі 
грант у Пад ляш скім ва я вод стве. Ва ля 
спя вае пры го жым аль там, а яе ся стра 
Га ля за во дзіць моц ным сап ра на «Бом, 
бо ом, бом, бо ом, где то чут но пог ре баль
ный звон, бо ом, бом, бо ом, бом...».

— Ча му мае быць паг ра баль ны звон, 
а не вя сель ныя зва ноч кі?

— Гэ та ста рын ная пес ня, на шы ба бу
лі спя ва лі на па ха ро нах.

— Ба бы, што гэ та ёсць?! Які паг ра
баль ны звон?! Хто гэ ты дыск ку піць?

— Усе па ра фіі ў Поль ш чы
— Вы ж ма ла дыя дзяў ча ты, кра су ні, 

а спя ва е це быц цам ха це лі па мі раць 
за раз. Спя вай це ве ся лей, пра ка хан не, 
пра ма ла досць, а не пра смерць. Зра бі це 
show, а не га ло сі це як ста рыя ба бы! Му
сіць быць жыц цё ў пес нях, ба дзё расць, 
смех, жарт. Як вас слу хаю, жаль сра ку 
сці скае! З чым да лю дзей! У мя не ж «Ас» 
і «Пры ма кі» за піс ва юць аль бо мы, а вы 
тут са сва ім «Боооом, бом, бом»! З хле
бам, ба бы! Не спя вай це, быц цам пры е ха
лі на па ха ро ны. Жы ва, моц на, оп п па!

Дзяў ча ты на прось бу кі раў ні ка сту
дыі вы хі лі лі чар ку са ма гон кі дык па ча
лі спя ваць:

Гэй, гоп, бе ся да, ста рых баб не на да, 
Мо ло дых да вай тэ, а вы хлоп ці грай тэ ! 

— Во гэ та я ра зу мею! — уск рык нуў 
пад х ме ле ны Да ры юш Го жы. — Та кі 
дыск дык я пра дам!

СТА РЫ ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР 
У гэ ты цём ны ве чар глы бо кай во

се ні пе ра бі ра ем ся ў вё ску Сі вы Дым, 
у ста рую вя ско вую ха ту, дзе што ве чар 
тэ ле ві зар гля дзіць адзі но кі дзед Ні чы
пар. Да рэ чы, і дзед Ні чы пар ста ры, 
і тэ ле ві зар ста ры і мо та му ло віць толь
кі дзяр жаў ныя поль скія тэ ле ка на лы. 
Дзед Ні чы пар не толь кі гля дзіць свой 
тэ ле ві зар, ён на ват з ім раз маў ляе :

— Во, гля дзі, із ноў ма ла ко па за ла
тоў цы літр! А ў кра ме тры з па ло вай, 
— здзі ра юць шку ру з гас па да ра. Во 
за ба ра ні лі га да ваць сві ней дык еш це 
га рад скую каў ба ску поў ную кан сер ван
таў! Жа ры це да во лі, а пас ля рак пя чон
кі, рак страў ні ка. Ка жа це, аф ры кан ская 
чу ма сві ней? Дык у дзі кія свін ні стра
ляй це, а не лік ві ду е це хат нюю жы вё лу! 
Ка жа це, эко ла гі прак ля тыя, што яны 
пад ахо вай?! А каб вам дзі кая свін ня 
сра ку раз дзер ла, дык так са ма ка за лі 
б, што пад ахо вай?! А я што, не пад ахо
вай?! Вам ваў кі, ла сі, дзі кія свін ні, лі сы 
важ ней шыя за вя ско вую жы вё лу?! Каб 
вам та кі лось ско чыў на аў та ма шы ну, 
дык мы па раз маў ля лі б у тэ ле ві за ры! 
Рэ зер ва цыю хо чуць зра біць з на ша га 
Пад ляш ша, а нас за чы ніць у клет кі 
і па каз ваць ту ры стам! Ды мне на вас 
на п ля ваць, ры лы свае ад кар мі лі як веп
ру кі, эко ла гі прак ля тыя!.. — і так да лей, 
і так да лей плы ве адзі но кі ма на лог дзе
да Ні чы па ра са сва ім тэ ле ві за рам.

КАЗ ЛОЎ КА, ДЗЕ АДЗІН КОНЬ 
І АД НА КА РОЎ КА
Па да ем ся ў ся ло Каз лоў ка, якая ра

скі ну ла ся пры са мой мя жы з Бе ла рус
сю. Тут пра жы вае вя до мы бе ла ру скі 
пісь мен нік Са ша Ма ро заў. Са ша не мо
жа па га дзіц ца, што Каз лоў ка зна хо дзіц
ца на тэ ры то рыі Поль ш чы. Сён ня Са шу 
на ве даў вя до мы бе ла стоц кі жур на ліст 
Марк Гар боў скі, з якім ра зам рас п ра цоў
ва юць пляш ку «Ду ха пуш чы».

— Ска жы, Ян ка, ча му мая вё ска апы
ну ла ся на тэ ры то рыі Поль ш чы?

Да бе ла стоц ка га жур на лі ста па ды хо
дзіць ці ка вы тып, ві даць, пад моц ным 
уз дзе ян нем са ма гон кі і кры чыць :

— Дай мне мік р р раф ф фон, а я та бе 
ўсю праў ду скккаж жу!

— Вы нец вя ро зыя...
— А вы што, жур на ліс ц кі, пад ляш

скае са ма гон кі не п’я це?
— Што ду ма е це пра Рух аў та но міі ва

ша га зем ля ка Да ры ю ша Га лі ны?
— Я ска жу ад но, мне нап ля ваць на 

ваш рух аў та но міі Пад ляш ша. Трэ ба бы
ло пра гэ та па ду маць у 1945 го дзе, а ця
пер вы ўсё прас ра лі. Мы ўжо ста рыя 
і нам нап ля ваць, ці мы ў Еў ра са ю зе, ці 
ў Лу ка шэн кі, ці ў са на цый най Поль ш чы. 
Паг ля дзі, хла пец, тут жы ве 20 асоб і ўсе 
ма юць не менш 60 га доў. Ба чыш тыя 
пу стыя ха ты? Яны ўсе па мя та юць час, 
ка лі і тут жы лі ў ад ной ха це па не каль кі 
сем’ яў, а ў ад ной сям’і пры нам сі вась
мё ра дзя цей. Ты ра зу ме еш гэ та?! Бы лі 
стат кі ка роў, аве чак, та бу ны ко ней, а ця
пер усе лу гі ле сам за рас лі. А на шы ўну
кі пра цу юць на ба гац це нем цаў, фран цу
заў, ан г лі чан, бель гій цаў та му, што тут, 
на Пад ляш шы, ня ма пра цы...

— Як ты хо чаш ад бу да ваць аў та но
мію Пад ляш ша, ка лі мы неў за ба ве 
пой дзем ту ды, — і Міш ка Па ра во заў па
ка заў на вя ско выя мо гіл кі.

КАЙФ НА ВА ВІ ЛОН СКАЙ ВЕ ЖЫ
Пе ра бі ра ем ся на най боль шую бу доў

лю Бе ла сто ка, дзе су час ную пад ляш
скую Ва ві лон скую ве жу ўжо 25 га доў бу
дуе ня стом н ны абі ту ры ент бе ла ру скай 
фі ла ло гіі Мар цін Пар ты за наў, ма ла ды, 
за бы ты бе ла ру скім ася род дзем па эт, 
а ра зам з ім ар лы Мар ка Эн гель са, най
больш слаў на га шэ фа бу даў ні чай фір
мы ў Бе ла сто ку: Сяр гей Ле нін, Ста сек 
Ста лін, Ва цэк Брэж неў, Мі ко ла Ста до ла 
і Вой тэк Ма за вец кі — апош нія з ма гі кан 
фі зіч най пра цы, пе ра да ві кі ра бо ча га 
кла са, соль гэ тай зям лі. Ад двац ца ці 
пя ці га доў бу ду юць пер шую пад ляш
скую Ва ві лон скую ве жу для жы ха роў 
Са кол кі, Бель ска, Гай наў кі, Ся мя тыч, 
Лом жы, Су вал каў і мно гіх га рад коў 
і вё сак шмат люд на га і шмат на цы я наль
на га Пад ляш ша, якое му сіць знай с ці 
ся бе ў шмат ко лер ным ка лей да ско пе 
га рад ской аг ла ме ра цыі на ша га ча роў
на га кра су на Бе ла сто ка. Усе за раз зна
хо дзяц ца на пяс ць сот шэсь ць дзя сят 
шо стым па вер се, які за вяр шыць не 
мо гуць. Усе не мо гуць знай с ці ся бе ў но
вай бур жу аз най сі стэ ме, та му кай фу
юць пад паў літ ра са ма гон кі, якую гор да 
за вуць яш чу рам (прыш чы цай).

— Or ły do ro bo ty, kur wa, — раз но сіц ца 
мядз ве джы го лас Мар ка Эн гель са, шэ
фа бу даў ні чай фір мы «КантэндОшуст» 
— апош ня га пра цоў на га ла ге ра для спір
та жэ раў.

— Jak na je ba ny, do do mu, — ка жа Мар
цін.

— Ад да вай маю зар пла ту, — крык нуў 
Ко ля Ста до ла, най боль шы раз воз чык са
ма гон кі на бу до ве, які ма хае ста рой зар
жа ве лай ся ке рай, якая па мя тае не ад ну 
па доб ную сі ту а цыю на бу до ве і якая не 
раз пе ра маг ла ў слуш най спра ве.

— Ад ча пі ся! Скуль я вазь му? — ра ве 
гуч на Эн гельс.

— А хто і за чые гро шы ку піў гэ тую 
ма шы ну?

— У па зы ку я ўзяў...
— Доб ра, доб ра! Ты не ва ляй ду ра ка, 

да вай гро шы або ра заб’ю гэ тай ся кер
кай усю ве жу!

Хлоп цы ад трох ме ся цаў ні чо га не 
пі лі, та му што шэф не дае зар пла ты. 
Най гор шае, што не ма юць ча го ку рыць. 
Адзін толь кі Мар цін ку рыць дзіў на тон
кія па пя ро сы.

— Будзь ча ла ве кам, дай за ку рыць.
— Daj, to chiń ski sprze daw ca jaj.
— Дам пад ад ной умо вай, што я бу ду 

ля жаць, а ты па но сіш усе па ке ты цэг
лы.

Ка лі Ста лін за ку рыў, дык моц на за
каш ляў, быц цам хво ры на су хо ты.

— Кур ва, кур ва, цо то ест? 
— Што, не пры вык лы да га рад скіх 

па пя ро сак?
— Іле лят жые на тым све це, то не па-

лі лэм тэ го...
— Дзіў ны смак, — пад так вае Вой тэк.
— Ру скія, а мо кі тай скія... — пра буе 

ўзга даць Сяр гей Пар ты за наў.
— Эка на міч на — ад на па пя ро ска на 

ўсіх, — пад к рэс ліў Чэ сек Ле нін.
За ку ры лі ўсе і пе рай на чы лі ся ў ля

ту чыя пта хіча ра дзеі. Пад уп лы вам 
дзя ся так кры лаў над бу доў ляй уз няў ся 
смерч, уст ра пя ну лі кры лы і ўсе гуч на 
ўсклік ну лі:

— За Ста лі на!
— За Ле ні на!
— За Брэж не ва!
— За Гар ба чо ва!
— За Ель цы на!
— За Пу ці на!
— Ура, ура, ура!!!
Пас ля ўсе за ку ры лі, за ма ха лі ру ка мі 

і ад ля це лі з пят нац ца та га па вер ха про
ста на ку пу пя ску і толь кі чут ны быў глу
хі гук па да ю чых цел бу даў ні коў — пац, 
пац, пац пац...

— Кур ва, цо се дзее, дзе хло па кі? 
— Эн гельс сха піў ся за га ла ву.

— La tać każ dy mo że... — у ста рым ра
ды ёп ры ём ні ку мар кі «Ве рас» вяш ча ла 
Ра дыё Zło te Pier do ły, спя ваў хрып лы 
го лас Яну ша Па на сэ ві ча і гу ча ла ха рак
тэр ная гі та ра Яна Ба ры сэ ві ча, ду э ту 
з «La dy Pank». А пас ля Мар цін узяў 
шуф лю, быц цам гі та ру, зай граў на ёй 
ды за спя ваў нес мя рот ны хіт поль скай 
рокгру пы «Elek t rycz ne Gi ta ry»:

Wszys cy ma my źle w gło wach, że ży je my,
hej hej la la la la hej hej hej hej 

ВЯ СЕЛЬ НАЯ КА МАН ДА 
Па да ем ся на фе сты валь бе ла ру скай 

вя сель най пес ні Пад ляш ша, што ад бы
ва ец ца ў на ва кол лі Га рад ка. Наз’ яз джа
ла ся там мно га гур тоў з цэ ла га Пад ляш
ша і Бе ла ру сі. Гур ты з Бе ла сточ чы ны 
кры чаць са сцэ ны пабе ла ру ску, пад
ба дзёр ва ю чы пуб лі ку на бе ла ру скай 
мо ве. А гур ты з Бе ла ру сі на ла ма най 
поль скай мо ве за кож най сва ёй пес няй 
кры чаць :

— Рэн цы до гу ры, ба ві мы се!
Га лоў ным ге ро ем фе сты ва лю «Вя

сель ная ка ман да» з’яў ля ец ца гурт «Гу
ля кі» і яго лі дар Ян ка Куд ра вец. Гэ та ён 
збі рае га лоў ныя пры зы і ка ра ваі ад гур
тоў. Ан самбль «Ця рэш кі» з Ця рэ хаў за 
кож ным ра зам пяе гімн фе сты ва лю:

Гэй вя сель ная ка ман да
Гу ляць на да, гу ляць на да! 
Пуб лі ка ім п рэ зы — у ас ноў ным пен сі

я не ры. Куд ра вец кры чыць :
— Ці ёсць дзяў ча ты? Ня хай за піш

чаць!
І піш чаць дзяў ча ты ва ўзрос це шас ці

дзе ся ці га доў плюс.

Пры сут ныя гур ты «Не па се ды» з Грод
на, «Ця рэш кі» з Ця рэ шак, «Ка лін кі» з Ка
лі нак. Ней кі час та му вы сту па ла гру па 
«Гры ма та» са Сло ні ма. Ёсць так са ма 
гурт «Ху лі га ны» са сва ім лі да рам Сла
вай Каў бас ні ка вым, які вось вы хо дзіць 
на сцэ ну і ўру чае лі да ру гур та «Гу ля кі» 
ка ра вай са сло ва мі :

— Ян ка, каб та бе заў сё ды ста яў ды 
не апа даў.

Куд ра вец, кры ху збян тэ жа ны, пы тае :
— Твой ці мой?
Лі дар гур та «Ху лі га ны» толь кі пад мір

г вае во кам да жон кі Куд раў ца і, быц цам 
не па чуў шы гэ тых слоў, пад рытм ба дзё
рай элек т рон най му зы кі спя вае свой 
но вы хіт «Аза, Аза, ах ка кая ты за ра за!». 
Па дзе ле ны на тоўп гу ляе на поў ні цу, тан
цу ю чы і спя ва ю чы з гур том «Ху лі га ны».

— Это же пес ня Сер гея Ма сков ско го! 
— хва лю ец ца ней кі му зы кант з Бе ла
ру сі. Але ча го ж тут хва ля вац ца, ка лі 
амаль усе пес ні гур тоў на Пад ляш шы 
гэ та ко пія ру скай па пу ляр най му зы кі, 
толь кі ў бе ла ру скім ва ры ян це. На сцэ
ну ўры ва ец ца п’я ны пя ці дзе ся ці га до вы 
муж чы на, яко га Сла ва Каў бас ні каў 
пы тае:

— Дзядзь ку, што вы хо ча це? Са ма
гон ку вось там пра да юць.

— Ад ча пі ся ад ма ёй дач кі, у ця бе ж 
свая жон ка і дзе ці.

— Дзе стро на, там жо на, — ка мен ці
руе ней кі на род ны пя вун з Бе ла ру сі, 
які хо ча пах ва ліц ца сва ёй ла ма най 
поль скай мо вай, якой на ву чыў ся толь
кі та му, каб ат ры маць кар ту па ля ка 
і ез дзіць на па куп кі са свай го Грод на 
ў Бе ла сток. Вя до ма, што ха ла дзіль ні кі 
і тэ ле ві за ры, куп ле ныя ў Поль ш чы гэ та 
са мы леп шы ха бар для на чаль ні ка ці 
на стаў ні ка з Бе ла ру сі. А на род моц на 
пад х ме ле ны гу ляе і не зва жае на баць
ку пак рыў джа най дзяў чы ны, ві даць, 
бы лой фа нат кі гур та «Ху лі га ны». І ўсё 
фай на, і ца цы. Ні ко га не абы хо дзіць 
ней кі п’я ны дзядзь ка, яко га ахоў ні кі вы
во дзяць са сцэ ны на пуб лі ку. Жы ха ры 
Бе ла ру сі раз маў ля юць пару ску, а бе ла
ру сы з Пад ляш ша — папад ляш ску.

— Ча го, ха ме, не ля па еш?! Ля пай, як 
я іг раю і спя ваю ! — кры чыць са сцэ ны 
спя вак пра він цый най сцэ ны.

Пас ля яго вы сту пае ка пэ ла «Ку пэр», 
якая спя вае пес ню «Саж ра лі ро жу». 
Эн ту зі я стыч на ўспры ма ец ца гру па «Вя
сель ні кі» з Бе ла сто ка, якая спя вае пес ні 
«Бе лые ро зы», «Се дая ночь» і «Дет ство».

— Это же рус ские пес ни на ше го 
Юрия Ша ту но ва и груп пы «Ла ско вый 
май»! — уск лі кае ча лец гур та «Не па
се ды» з Грод на. Пас ля гу чыць пес ня 
«Вё сач ка» з рэ пер ту а ру гру пы «Бе лый 
день» ці «Ко леч ко» — упер шы ню прас
пя ва най Та ця най Аў се ен ка. Гурт «Го
нар» з Нар вы спя вае пес ню Ан д рэя 
Бан дэ ры «Ты ля ці, мая ду ша». Пас ля 
гурт «Во ла та» спя вае пес ню «Ва ра жы 
ты мне, цы ган ка» з рэ пер ту а ру Мі ха і ла 
Шуф цін ска га.

А по тым вы сту па юць Га ля і Ва ля, гурт 
«Не па цеш кі», гру па «Крас ны», хор Хва сто
ві ча, ан самбль «Га ма ні ца» і ўсе тыя, хто 
хо ча хоць раз ад чуць ся бе па нам сцэ ны, 
прар вац ца пес няй у на тоўп. Ся род на
ро ду ад ча су да ча су пад’ яз джае вя лі ка
ва тая боч ка на двух ко лах, якую адзін 
дзядзь ка цяг не, а дру гі з кра ні ка на лі вае 
на пі так у бля ша ную квар ту ды ча стуе не
ка га са шмат лі кай пуб лі кі. Вар та ска заць, 
што гэ тых двух та ям ні чых дзядзь коў 
гэ та сап раў д ныя спон са ры фе сты ва лю 
«Вя сель ная ка ман да» — То лік і Ко лік 
— на шы лю бі мыя са ма гон ш чы кі з га ра
доц ка га ле су. Гэ та яны са мыя га лоў ныя 
ге роі ім п рэ зы, яны ж кі ру юць шчы ры мі 
эмо цы я мі пуб лі кі фе сты ва лю.
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ан ты баль ша віц ка га паў стан ня на поў на чы Бе ла ру сі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Сто га доў та му на тэ ры то рыі не каль кіх 
ра ё наў су час най Ві цеб скай воб лас ці ад бы
ло ся ан ты баль ша віц кае паў стан не. Яно 
па ча ло ся 14 чэр ве ня 1919 го да ў мя стэч ку 
Гер ма на ві чы. Праз дзень паў ста лі Мё ры, 
Па гост, Чэ ра сы, Кру кі. У Мё рах паў стан цы 
за ха пі лі ў па лон мяс цо вы вы кан кам, але 
рас ст ра ляць яго чле наў не пас пе лі, та му 
што 20 чэр ве ня ро та 151га чыр во на ар мей
ска га пал ка, якая на сту па ла з бо ку Дзіс ны, 
вы бі ла паў стан цаў з Кру коў, Чэ ра саў і Мё
раў.

Паў стан не, якое па ча ло ся ў па ра фі яль
нае свя та ўзна ча лі лі бе ла ру скі ка та ліц кі 
свя тар Мі хал Бук ля рэ віч, про башч Іказ ні, 
і яго ся стра Алі цыя. У Па гос це да паў стан
ня да лу чы лі ся шлях ціц Шум скі, ся ля не 
бра ты Шэў чы кі і ад стаў ны сал дат Май скі. 
У кі раў ні цтва паў стан цаў увай ш лі бы лы 
ака ло дач ны наг ляд чык Гур віч, пры стаў Жа
ба, штабска пі тан Бон дарНа ру шэ віч. У Мё
рах паў стан цаў уз на ча лі лі мяс цо вы ксёндз 
Гры неў скі і ар га ніст Ба зыль (проз віш ча не
вя до мае).

Знач ную част ку паў стан цаў скла да лі дэ
зер ці ры. Баль ша ві кі як раз аб вяс ці лі ма бі лі
за цыю ў вой ска муж чын ва ўзрос це ад 16 
да 43 год, і яны ха ва лі ся па ля сах, не жа да
ю чы слу жыць у Чыр во най Ар міі.

Штаб паў стан цаў мес ціў ся ў мя стэч ку 
Іказнь. Хут ка ў Пе раб род дзі быў раз бі ты 
адзін з чыр во на ар мей скіх ат ра даў, выс ла
ных на зду шэн не паў стан ня. Пры гэ тым 
быў за бі ты брас лаў скі вай ско вы ка мі сар 
Бры ле віч. Пры клад на та ды ж паў стан цы 
раз г ра мі лі са вет у Мі ла шо ве.

Ло зун гі паў стан цаў „Да лоў Са ве ты!”, 
„Смерць ка му ні стам!”, „Ня хай жы ве не за
леж нае вой ска!” свед чаць пра поў нае неп
ры ман не баль ша віц кай ула ды і яе не па пу
ляр насць. Да гэ та га пры вя ло тое, што за 
паў го да ка му ні сты аб ра ба ва лі лю дзей так, 
што ў рэ гі ё не быў го лад.

Пры чы ны паў стан ня яск ра ва па ка за
ныя ў дак ла дзе ва ен на га ка мі са ра Ві лен

скай гу бер ні Кіш чу ка ў са вет аба ро ны Літ
бе ла на імя Міц кя ві чу саКап су ка са „Аб 
бе лазя лё ным паў стан ні ў Дзіс нен скім 
і Брас лаў скім па ве тах Ві лен скай гу бер ні 
ў чэр ве ні 1919 го да”. Ка мі сар на ма ля ваў 
жах лі вую кар ці ну без за кон ня, якое чы
ні лі ў гэ тым рэ гі ё не яго ныя ад на пар тый
цы.„Бес сі стэм ныя рэк ві зі цыі, кан фі ска
цыі, ра ба ван ні пад фір май ка му ні стаў, 
бес п ры чын ныя рас ст рэ лы бы лі га лоў
ным за нят кам ва лас ных вы кан ка маў”. 
Асаб лі ва ша леў кі раў нік ка му ні стыч най 
су пол кі ў Шар каў ш чы не, ён жа стар шы
ня вы кан ка ма і ва ен ны ка мі сар, нех та 
Ма ляў ка. „Ма ляў ка са сва і мі пры хіль ні
ка мі вы піс ваў ся стар шы нёй па вя то ва га 
вы кан ка ма ў Дзіс ну для рас ст рэ лаў, якія 
пра во дзі лі ся тут без су да, ка лі мяс цо выя 
чыр во на ар мей цы і мі лі цы ян ты ад маў ля
лі ся іх вы кон ваць”, — га во рыц ца ў дак
ла дзе. Паў стан цы ўрэш це арыш та ва лі 
Ма ляў ку, які ад ра зу па мя няў афар боў ку 
і спра ба ваў вы даць ся бе за „бе лазя лё на
га”, спры яў арыш ту сва іх жа мі лі цы ян таў. 
Але гэ та яму не да па маг ло. У Па гос це 
Ма ляў ка быў за бі ты паў стан ца мі. Пе рад 
смер цю бы ло га „аў та ры тэ та” і страх Шар
каў ш чы ны, а так са ма ней ка га ка му ні ста
ін тэр на цы я на лі ста з Поль ш чы праг на лі 
праз шыхт.

Ня гле дзя чы на ад чай нае зма ган не, паў
стан не бы ло зду ша на ў кан цы чэр ве ня. 
Ксёндз Мі хал Бук ля рэ віч і яго ся стра Алі
цыя пас ля жор ст кіх ка та ван няў рас ст ра
ля ныя 27 чэр ве ня 1919 го да ў мяс цо вас ці 
Бі го са ва.

Паў стан цы не да ча ка лі ся па ды хо ду 
поль скіх вой скаў, на якія вель мі спа дзя ва
лі ся. Поль скае вой ска праг на ла баль ша
ві коў з Брас лаў ш чы ны і Дзіс нен ш чы ны 
ў жніў ні 1919 го да — праз ме сяц. 24 са ка ві
ка 1920 го да свя тар Бук ля рэ віч і яго ся стра 
бы лі пе ра па ха ва ны ў Іказ ні.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
На фо та: свя тар Мі хал Бук ля рэ віч

ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

Ра зам з глы бо кім ука ра нен нем у на ша 
жыц цё су час ных ін фар ма цый ных тэх на ло
гій уз ні ка юць і но выя фор мы пра яў лен ня 
жан раў лі та ра ту ры. Ця пер яна не толь кі 
ў кніж ках ці ў ра дыё і тэ ле па ста ноў ках, як 
бы ло яш чэ трыц цаць га доў та му. Ця пер 
кож ны, хто хо ча, мо жа аб на ро да ваць сваё 
дэк ла ма ван не вер шаў, якія, на яго дум ку, 
му сяць спры яць агуль на му раз віц цю куль
ту ры ў гра мад стве. Та кім чы нам, на пры
клад, рас паў сюдж ва юць бе ла ру скае сло
ва ўла даль ні кі сай та http://li ta ra-a.by.

Ка лі тра піць на да дзе ны сайт, то пе рад 
на шы мі ва чы ма ад к ры юц ца раз меш ча
ныя там ві дэ ап рэ зен та цыі вер шаў і не каль
кі вый с цяў на руб ры кі. Згод на з па да дзе
най там ін фар ма цы яй, сайт — вір ту аль нае 
прад стаў ні цтва куль тур ніц кай плат фор мы, 
„якая на кі ра ва на на раз віц цё бе ла ру скай 
і су свет най куль ту ры”. Сцвяр джэн не да во
лі сме лае, бо та кім чы нам мож на ад нес ці 
да на ма ган няў раз віц ця якой заў год на 
куль ту ры кож нае дэк ла ма ван не вер шаў. 
Ін шае выз на чэн не плат фор мы, як на кі ра
ва най на ды я лог па між кра і на мі, на цы я мі, 
куль ту ра мі — людзь мі з уся го све ту, па да
ец ца больш рэ а лі стыч ным.

„Праз ма ста цтва жы во га сло ва мы 
яд на ем не а бы я ка вых лю дзей. Зды ма ем 
лі та ра тур ныя ві дэа, ар га ні зоў ва ем куль
тур ніц кія ме ра пры ем ствы ды кон кур сы. 
Плат фор ма Li ta raA для мно гіх ма ла дых 
лю дзей — пля цоў ка для раск рыц ця сва іх 
та лен таў. На шы каш тоў нас ці — сва бо да, 
твор часць, лю боў да сва ёй Баць каў ш чы
ны, крэ а тыў, сяб роў ства і пра га паз на ваць 
но вае”, — рас па вя да ец ца ў руб ры цы „Пра 
нас”.

Пер шае ві дэа на га лоў най ста рон цы 
вель мі ак ту аль нае. Па ўсім ві даць, што 
яно раз меш ча на з на го ды ня даў ніх па
дзей у Ку ра па тах, дзе ля жаць ты ся чы 

і ты ся чы за бі тых баль ша віц кай ула дай 
ня він ных лю дзей, і дзе ця пе раш няя лу ка
шэн каў ская ўла да вы дзёр г ва ла кры жы 
па мя ці. Пры гэ тым ві дэа з вер шам Ана
тол я Сы са „Ад пус ці це мя не, Ку ра па ты” 
бы ло за пі са на яш чэ ў 2015 го дзе. Не мо
гуць не кра наць сло вы з тво ра, які чы тае 
адзін з нат х няль ні каў ідэі да дзе най плат
фор мы Дзя ніс Бур ко: „Ад пус ці це мя не да 
ха ты./ Як жа так — пра пус ціць сяў бу?/ Я ж 
да смер тух ны быў ара тым,/ я ж пра шу ся 
не на гуль бу./ А ў за лог вам па кі ну ку лю,/ 
і — да до му, у Жу ра вы!/ Зай ду ў двор, аб ды
му ма ту лю,/ па ца лую, ні бы жы вы”.

Усе ві дэ а вер шы змеш ча ны ў ад най мен
най руб ры цы. Там жа мож на па ба чыць 
і да ве дац ца пра тых, ка му ці ка ва па чы
таць вер шы пабе ла ру ску. Ся род гэ тых 
тво раў так са ма і пе рак ла дзе ныя з ін шых 
моў.

Дзей насць ма ла дых лю дзей, якія 
ства ры лі „Лі та руА”, бы ла амаль ад ра зу 
заў ва жа на бе ла ру скі мі ме дыямі. У руб
ры цы „Пра нас” мес цяц ца тэк сты пра яе. 
Ме на ві та ад сюль мож на да ве дац ца, што 
да дзе ны пра ект рас п ра ца ва лі і за пус ці лі 
рэ жы сёр, кі раў нік сту дыі ві дэ ап ра дак ш ну 
„Zvon ka” Па вел Доў нар і ма дэль, на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры Дзя ніс Бур
ко. Пры чым спа чат ку ён рэ а лі зоў ваў ся вы
ключ на праз са цы яль ныя сет кі. Па вод ле 
тэк сту на сай це „Бе ла ру скія на ві ны”, які 
быў апуб лі ка ва ны ў 2014 го дзе, хлоп цы 
ме лі на мер зна ё міц ца і на ладж ваць суп ра
цу з пісь мен ні ка мі. „Мы — кар па ра цыя па 
за хо пе бе ла ру скіх сэр цаў”, — ка заў Дзя ніс 
та ды.

Най паз ней шы агу ча ны твор, што змеш
ча ны на сай це, да ту ец ца каст рыч ні кам 
2015 го да. Маг чы ма, не ўсё скла ла ся з лі
та ра тур най плат фор май так, як пла на ва
ла ся на па чат ку.

1Fпрацяг Пікнік з Беларусам
ад бы ва ец ца так са ма 
пра мо цыя бел лі цэя ў Гай
наў цы і на ва кол лі, — за я
віў стар шы ня Аб’ яд нан ня 
«На ша шко ла», на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы Ян Кар
чэў скі, які вёў ме ра пры ем
ства ра зам з гім на зіст кай 
Мар га ры тай Га лён ка.

Пер шым ці ка ва і паак
цёр ску зай граў пе рад 
пуб лі кай на акар дэ о не 
вы пуск нік бел лі цэя Яцак 
Друж ба. Чар го вы мі вы
сту поў ца мі бы лі бел лі цэ і
сты і бел гім на зі сты. Ка лі 
та нец «Слуц кія па я сы» 
прэ зен та ваў тан ца валь
ны ка лек тыў, на сцэ не 
вы дат на спя ва ла «Зніч
ка», з якою за раз па спя
хо ва зай ма ец ца на стаў ні
ца Паў лі на Скеп ка.

— Ця пер у ка лек ты ве 
«Зніч ка» вы сту пае 13 асоб, але сён ня 
спя ва ла дзе сяць вуч няў. Ра ней я ву чы ла 
спе вам да школь ні каў і вуч няў па чат ко
вай шко лы. За раз ву чу му зы цы ў бел лі цэі 
і пра цую са «Зніч кай». Пра ца з мо лад дзю 
з ад на го бо ку больш скла да ная і па тра
буе ін шай ан га жа ва нас ці, але ра ду юць 
рэ зуль та ты, якія бач ны на сцэ не, — за я ві

ла на стаў ні ца Паў лі на Скеп ка, якая з’яў ля
ец ца так са ма му зыч ным кі раў ні ком Хо ру 
лес ні коў Бе ла веж скай пуш чы.

«Зніч ка» і тан ца валь ны ка лек тыў памай
стэр ску вы ка на лі так са ма ін шыя пес ні 
і тан цы. Му зыч ны кі раў нік тан ца валь на га 
ка лек ты ву Воль га Ві люк удак лад ні ла, што 

ў рэ пер ту а ры ка лек ты ву ма
юц ца перш за ўсё бе ла ру скія 
на род ныя тан цы, якія са ма 
ап ра цоў вае на пат рэ бы школь
ных са ма дзей ні каў.

Зай маль на вы сту пі лі на бе
ла ру скай мо ве да школь ні кі 
з ка лек ты ву «Ка леб ка» Прад ш
кол ля № 1 у Гай наў цы з вель мі 
ба га тай тэ ат раль наму зыч най 
па ста ноў кай «Рэп ка». З ёй 
гай наў скія дзет кі зда бы лі 
ўзна га ро ду гранпры тэ ат раль
на га аг ля ду, які ла дзіць БГКТ. 
Да школь ні кі ў ад мыс ло вых 
кас цю мах ад важ на і паак цёр
ску па ка за лі па ста ноў ку, за што 
бы лі ўзна га ро джа ны гуч ны мі 
ап ла дыс мен та мі. Ка лек тыў 
«Ка леб ка» пад рых та ва лі да 
вы сту пу на стаў ні цы Мі рас ла ва 
Ні кан чук, Ала Суп рун, Воль га Ві
люк і Эва Шы ман ская. Ці ка вая 
пра гра ма да школь ні каў спа да
ба ла ся так са ма гас цям з Бе ла

ру сі. Ад важ на і ці ка ва вы сту пі лі так са ма 
да школь ні кі з Пар д ш кол ля № 2 у Гай наў цы, 
з які мі зай ма юц ца на стаў ні цы Аг неш ка 
Ха ры то наў і Яў ге нія Ка зі мі рук. Усе да школь
ні кі вы сту пі лі ў пры го жых роз на ка ля ро вых 
кас цю мах.

— Наш даш коль ны ка лек тыў па спя хо ва 

вы сту пае ў час «Бе ла ру скай пес ні» і дэ кла
ма тар ска га кон кур су «Род нае сло ва». Мы 
ра ды, што за пра сі лі нас вы сту паць у час 
пік ні ка. Спа дзя ем ся, што вы сту пім і ў бу ду
чы ні, — ска за ла на стаў ні ца Аг неш ка Ха ры
то наў, вы пуск ні ца Гай наў ска га бел лі цэя.

Ці ка ва зап рэ зен та ваў ся так са ма хор 
Не пуб ліч на га прад ш кол ля свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Гай наў цы, з якім зай ма ец ца 
на стаў ні ца Паў лі на Скеп ка. Зай маль на 
пад акам па не мент Мар ка Зуб рыц ка га на 
акар дэ о не вы сту піў школь ны ка лек тыў «Су
ніч кі» з Бе ла ве жы, му зыч ным кі раў ні ком 
яко га з’яў ля ец ца Ан джа лі на Ма саль ская. 
Паак цёр ску зас пя ва лі і за ха пі лі пуб лі ку 
бел лі цэй скія са ліст кі Ве ра ні ка Пта шын
ская са «Зніч кі», Іза бе ла Кар чэў ская, якая 
па ста ян на зай ма ец ца ў Сту дыі пес ні ГДК, 
а так са ма Зо ся Фі лі пюк з Па чат ко вай шко
лы № 3 у Гай наў цы, якой рых та вац ца да па
ма гае на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы Ма рыя 
Крук. Ці ка ва і зай маль на зап рэ зен та ва лі ся 
так са ма бел лі цэй скія ду э ты Эва Кот і Ар тур 
Мар коў скі, Ве ра ні ка Пта шын ская і Ан д рэй 
Ба бу ле віч, Лі дзія Ба ра ніч і Ка ця ры на Дун
да. Мо ладзь да тан ца за ах воч ваў гай наў скі 
ка лек тыў «Мет ро». Ка лі мац ней ста ла пры
пя каць сон ца, пуб лі ка ста ла ха вац ца ў цянь
ку вя лі кіх дрэў, якія ак ру жа юць пля цоў ку 
і школь ны бу ды нак. Не зва жа ю чы на спё ку, 
пуб лі ка моц на ап ла дзі ра ва ла вы ка наў цам, 
што бы ло доб рай па дзя кай спе ва кам, 
тан цо рам і ак цё рам, якія па ка за лі тэ ат раль
ную па ста ноў ку.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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16.06 — 22.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ара ма тыч ная сма ла для бо гас лу

жэн ня, 2. ад вар з мя са з да баў лен нем 
роз ных прып раў, 3. тра вень, 4. пра тэ
стан ц кі свя тар, 5. асоб нае ўма ца ван не 
ў сі стэ ме кра пас ных збу да ван няў, 6. 
дзяр жа ва з Бру се лем, 7. ад на мыс ні ца, 
8. не вя лі кая пеў чая птуш ка (Pyr r hu la 
pyr r hu la), 9. вя лі кая коль касць сып ка га 
ма тэ ры я лу, 10. вя лі кі кі тай скі го рад.

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 20 ну ма ра
Пап рок, Арый, га зе та, Да нія, дзік, Ня

мі га, Шве цыя, бот, удзел, ку дзе ля, Ева, 
Ікар, ма ёр, Ясель да.

Ра шэн не: Прый дзе тая ня дзе ля, 
што бу дзе і маё вя сел ле.

Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Ан-
не Дэм’янюк з БельскаПад ля шскага.

(22.03. — 20.04.) Не дай ся бе спра ва ка ваць 
сва ім пра ціў ні кам. 17.06. маг чы мыя вы пад кі, 
ава рыі, спаз нен ні, твая ква тэ ра мо жа стаць пу-
стая. 17-19.06. му сіць быць поў ная кан цэн т ра-
цыя на пра цы. 17-23.06. бу дзеш кі пець энер гі-
яй. Па між 18-22.06. лепш бу дзе не пад піс ваць 
важ ных да ку мен таў. Ба лан суй па між улас ны мі 
пат рэ ба мі і тым, ча го ча ка юць ад ця бе ін шыя.
(21.04. — 21.05.) 16-17.06. су стрэ ча мо жа 
стаць па чат кам фай на га сяб роў ства. Зда роўе, 
пры ліў сіл. 17-21.06. — мно га ап ты міз му, энер-
гіі. З да ве рам гля неш у бу ду чы ню. З 20.06. аб-
дум вай кож ны крок і кож нае сло ва.
(22.05. — 22.06.) 16-17.06. моц на за ці ка віць 
ця бе но вая га лі на ве даў. 16-19.06. — важ нае 
аса бі стае ра шэн не. 17-19.06. на ве дае ця бе 
хтось ці з да лё кай да ро гі, а вест кі ад яго бу дуць 
вар тыя зо ла та. 19-23.06. раз вя жаш усе най-
важ ней шыя спра вы, бу дзеш ра шу чы, кан к рэт-
ны і пе ра ка на еш ін шых. У па ры пач нец ца маг-
чы масць леп ша га ды я ло гу. Ця жэй, чым ду маў, 
бу дзе з вып ла та мі па зык і аба вя за цель стваў.
(22.06. — 23.07.) Не ідзі на апе ра цыі. 17-19.06. 
пе ра мо жаш у кож най спрэч цы і паб’ еш кан ку-
рэн цыю. 16-17.06. ад к ры еш сваё но вае жыц-
цё вае за дан не. 17-20.06. хтось ці схо ча пад ста-
віць та бе на гу. 17-23.06. мо жаш паз ма гац ца за 
па вы шэн не. Маг чы мыя не вель мі пры ем ныя сі-
ту а цыі. Усё ж штось ці вый дзе з тва іх пра ек таў. 
З 21.06. пры ток ажыў ляль най энер гіі. Доб ры 
на строй, эн ту зі язм, ве ра ў ся бе. Са мот на му Ра-
ку ўдас ца спат кац ца з кім сь ці ці ка вым, ды га вор-
ка бу дзе перш за ўсё пра служ бо выя спра вы.
(24.07. — 23.08.) 21-22.06. бу дзеш на леж ным 
чы нам ацэ не ны. 17-18.06. пе ра ка на еш ся, што 
ў спаль ні мож на ця бе яш чэ не чым за дзі віць. 
Для бліз кіх не будзь за над та не ла ска вы. Кры ва-
душ ні каў рас сак рэ ціш ад ра зу. Маг чы мыя шчас-
лі выя вы пад кі (як і ўвесь ме сяц).
(24.08. — 23.09.) 16-17.06. мо гуць вяр нуц ца 
ста рыя праб ле мы. 19-23.06. зноў пач нуць ця-
бе моц на тур ба ваць з-за та го, што бы ло ка лісь-
ці. Мо жаш даць доб рыя па ра ды ін шым дзя ку ю-
чы свай му во пы ту. 17-21.06. бу дзеш ад чу ваць 
сто му ад та го, што пры му шаць ця бе бу дуць да 
та го, на што не ма еш ах во ты. Спат рэ біш ся як 
кан суль тант у ней кіх фір мо вых спра вах.
(24.09. — 23.10.) 16-18.06 на го ды для за ба вы. 
17-19.06. не аб ду ма нае ра шэн не мо жа та бе 
мно га каш та ваць. Ма еш пры хіль насць ата чэн-
ня ад Ве не ры. На ла дзіш ка рыс ныя зна ём ствы. 
17-23.06. лепш пра маў чаць, чым па чаць ад к-
ры тую вай ну. За тое мо жаш ад крыць, што твае 
па том кі не вель мі шчы рыя ў ад но сі нах да ця бе. 
Не траць гро шай на псі ха а на лі ты каў, толь кі ха-
пай тэ ле фон і зва ні да сяб ра ці сяб роў кі.
(24.10. — 22.11.) 16-20.06. маг чы мыя дроб-
ны кан ф лік ты з ка ле га мі на пра цы. 17-19.06. 
мо жаш зас пець сваю ка ха ную асо бу на ско-
ку ў бок. 18-20.06. зной дзеш ся на ра бо це 
«на язы ках». 16-17.06. мо гуць па не па ко іць 
ця бе вы ні кі не ка то рых ме даб с ле да ван няў. 17-
23.06. не пас п ра чай ся з род ны мі. З 17.06 да 
21.06. ты ліш не ры зы коў ны, праг ны, з ах во тай 
да мі на ваць ін шых.
(23.11. — 22.12.) 16-18.06. ад к ры юц ца прад 
та бою но выя маг чы мас ці, на пры клад, зме ны 
пра цы на больш плат ную. Але трэ ба бу дзе пе-
ра маг чы шмат лі кую кан ку рэн цыю. Не еж абы-
ча го, каб не апы нуц ца ў баль ні цы. Ды з 22.06. 
кеп скі на строй шэ фа і іг на ра ван не ім сва іх па ду-
лад ных мо гуць увес ці ця бе ў па га ны на строй.
 (23.12. — 20.01.) 17-29.06. вель мі піль нуй ся 
на ву лі цы і не ры зы куй. 16-17.06. го ра ча і ці ка-
ва ў спаль ні. 16-17.06. мо жаш за мах нуц ца на 
зас на ван не ўлас на га біз не су. 17-19.06. на пра-
цы да сі са бе ра ды ў стрэ са вай сі ту а цыі. Ах во та 
ўзяц ца за ра монт ці грун тоў нае пры бі ран не до-
ма ці да чы — з пос пе хам. Ас ця рож на з фі нан са-
мі. Хай хат нія не ўла зяць та бе ця пер на ма золь! 
Асаб лі ва 16-17.06. мо жаш быць злос ны і раз-
д раж не ны.
(21.01. — 19.02.) 16-17.06. мо жаш апы нуц ца 
ў сі ту а цыі без вы ха ду. З 21.06 мо жаш стра-
шэн на за ка хац ца. Па ка жаш сваю ра шу часць, 
а на ват ба я ві тасць у аба ро не сва іх по гля даў 
і сі стэ мы каш тоў нас цей. Вель мі доб ры час на 
ган д лё выя здзел кі. На пра цы пос пе хі, доб рая 
ат мас фе ра. Мо жаш блі жэй па зна ёміц ца з асо-
бай, якая ця бе здаў на ці ка ві ла. Ты ця пер твор-
чы і пры ця галь ны!
(20.02. — 21.03.) 16-17.06. па ка жаш свае здоль-
нас ці да кі ра ван ня ін шы мі. 17-23.06. мо жаш 
спра ва ка ваць кан ку рэн та мац ней ша га ад ся бе. 
16-17.06. не стань ах вя рай зай з д рос ні каў. 16-
17.06. мо жаш вы даць больш ка сы з-за якой сь ці 
ава рыі. 17-19.06. най больш ці ка вых і нат х няль-
ных су стрэч. З 21.06. час ня лёг кі ў па ры. Бу-
дзеш ад да ны без рэш ты пра цы (му сіш да піль на-
ваць сва іх спраў, каб мець фі нан са выя эфек ты) 
і до му. Сэнс і мэ та жыц ця — быць ся род бліз кіх. 
Аба вяз ко ва збе гай да ста ма то ла га!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

21 лю та га ў све це ад зна ча ец ца Дзень род най мо вы. Пад час апош ня га пе ра пі су на
сель ні цтва (2009 год) род най мо вай бе ла ру скую наз ва лі 53,2% на сель ні цтва кра і ны. 
Ас ноў най мо вай зно сін 70% наз ва лі ра сей скую. У Бе ла ру сі жы ве 140 на цы я наль нас
цей і на род нас цей, і мно гія з іх род най мо вай лі чаць ме на ві та на цы я наль ную — ук ра
ін скую, ра сей скую, лі тоў скую, поль скую. Ці ёсць у Бе ла ру сі маг чы масць ву чыц ца на 
род най мо ве?

1. На бе ла ру скай мо ве ву чыц ца 13,3% дзя цей

Па вод ле афі цый най ста ты сты кі, бе ла ру ска моў ных школ у кра і не 46,6%, але баль
шы ня ў сель скай мяс цо вас ці. Па вод ле афі цый най ста ты сты кі, апуб лі ка ва най на 
сай це Мі ні стэр ства аду ка цыі, у 2016/2017 на ву чаль ным го дзе ў 111х кла сах школ 
Бе ла ру сі на ву ча ла ся пры клад на 967 ты сяч дзя цей, з іх 128,6 ты ся чы (13,3%) — на бе
ла ру скай мо ве. Больш ак ту аль най ін фар ма цыі ве дам ства не пры во дзіць.

2. У ста лі цы Бе ла ру сі сем бе ла ру ска моў ных школ і гім на зій

1. Гім на зія № 4 (ву лі ца Кун цаў ш чы на, 18 — Фрун зен скі ра ён)
2. Гім на зія № 9 (ву лі ца Ся дых, 10 — Пер ша май скі ра ён)
3. Гім на зія № 14 (ву лі ца Вас ня цо ва, 10 — За вод скі ра ён)
4. Гім на зія № 23 (прас пект Не за леж нас ці, 45 — Са вец кі ра ён)
5. Гім на зія № 28 (прас пект Ра ка соў ска га, 93 — Ле нін скі ра ён)
6. Ся рэд няя шко ла № 60 (ву лі ца Кар ла Ліб к нех та, 82 — Ма скоў скі ра ён)
7. Ся рэд няя шко ла № 190 (ву лі ца Ні кі фа ра ва, 19 — Пер ша май скі ра ён)

3. У аб лас ных га ра дах ня ма ні вод най бе ла ру ска моў най шко лы

У не ка то рых аб лас ных цэн т рах (Ма гі лё ве, Го рад ні) ёсць толь кі ма ла кам п лек т ныя 
бе ла ру ска моў ныя кла сы.

4. Толь кі ў двух са 118 ра ён ных га ра доў ёсць бе ла ру ска моў ныя гім на зія і шко ла

Пры Ба ры саў скай бе ла ру ска моў най гім на зіі № 2 іс нуе па чат ко вая шко ла, на ву чан
не ў якой так са ма вя дзец ца на бе ла ру скай мо ве. У гім на зіі дзей ні ча юць сту дыі «Глі ня
ная цац ка», «Са ла мя ны цуд», «Бі се рап ля цен не», па пе рап ла сты кі і мяк кай цац кі.

У Яна ве Бе рас цей скай воб лас ці цал кам бе ла ру ска моў ная ся рэд няя шко ла № 4. Пра
цуе яна ад 1990 го да. Ра ней у ак та вай за ле СШ № 4 зна хо дзі ла ся ары гі наль нае па но 
з ха руг ва мі пад белчыр во набе лы мі сця га мі. Але не каль кі га доў та му яго зніш чы лі.

5. Не ка то рыя бе ла ру ска моў ныя шко лы пе рай ш лі або на змя ша нае, або на ра сей-
ска моў нае вык ла дан не

Так, Глы боц кая СШ № 3 ра ней бы ла бе ла ру ска моў ная, але з 2006 го да яна ста ла 
двух моў най. А зна ка мі тая На ваг рад ская гім на зія № 1, у якой не ка лі ву чыў ся і вык ла
даў Ба рыс Кіт, ста ла цал кам ра сей ска моў най.

На ваг рад скую бе ла ру ска моў ную гім на зію № 1 ад к ры лі ў 1919 го дзе. Спа чат ку яна 
не ме ла свай го бу дын ка, за нят кі пра хо дзі лі ў габ рэй скай шко ле. Да па ма га лі ўзво
дзіць ад мыс ло вы бу ды нак баць кі вуч няў. Пра ца ва ла бе ла ру ска моў ная гім на зія і пад 
ня мец кай аку па цы яй. Яе вы пуск ні кі — Ба рыс Кіт, Ле а нід Ба ры саг леб скі, Леў Га рош ка, 
Язэп Са жыч, Ула дзі мер Сіў ко, Мі хась Ра гу ля, Ба рыс Ра гу ля, Ула дзі мер На ба гез, Ба
рыс Сла доў скі.

Ця пер На ваг рад ская ся рэд няя шко ла № 1 — цал кам ра сей ска моў ная.
6. Гі сто рыя і ге аг ра фія Бе ла ру сі вык ла да юц ца па-ра сей ску

Не ка лі ў ра сей ска моў ных шко лах Бе ла ру сі прад ме ты «Гі сто рыя Бе ла ру сі» і «Ге аг ра
фія Бе ла ру сі» вык ла да лі ся пабе ла ру ску, але ад 2006/2007 на ву чаль на га го да іх пе ра
вя лі на ра сей скую мо ву.

7. У Бе ла ру сі дзве шко лы з поль скай мо вай на ву чан ня

Гэ та Ся рэд няя шко ла № 36 у Го рад ні і Ся рэд няя шко ла № 8 у Ваў ка вы ску. Абедз ве 
па бу да ва ны на поль скія гро шы. У ваў ка вы скай шко ле з поль скай мо вай на ву чан ня 
ву чац ца 240 дзя цей.

8. У Бе ла ру сі дзве лі тоў скія шко лы

Шко лы з лі тоў скай мо вай на ву чан ня мес цяц ца ў вёс цы Рым дзю ны Аст ра вец ка
га ра ё на і вёс цы Пя ле са Во ра наў ска га ра ё на. Лі тоў ская шко ла ў Рым дзю нах пра цуе 
з 1996 го да. Так са ма ў Рым дзю нах ёсць лі тоў скі дзі ця чы са док.

Лі тоў скія і поль скія шко лы зна хо дзяц ца ў Га ра дзен скай воб лас ці.
vІна СТУ ДЗІН СКАЯ (Радыё Свабода)

Толь кі адзін з дзе ся ці 
пер шак лас ні каў 
Бе ла ру сі ву чыц ца 
па-бе ла ру ску 

Ана лі тык пра ек та «Кошт ура ду» Дзміт
ры Іва но віч на фей с бу ку звяр нуў ува гу на 
афі цый ную ста ты сты ку раз мер ка ван ня 
вуч няў у бе ла ру скіх шко лах па вод ле мо вы 
на ву чан ня.

У мі ну лым на ву чаль ным го дзе толь кі 
10,7% пер шак лас ні каў ву чы лі ся пабе ла
ру ску.

Пры тым, ка лі ў Мен скай воб лас ці та кіх 
бы ло 21,6%, то ў са мой ста лі цы — толь кі 
1,9%. У га ра дах ін шых аб лас цей яш чэ ме
ней. Ан ты рэ корд — у га ра доў Го мель скай 
воб лас ці, дзе пабе ла ру ску ву чы лі ся 0,1% 
пер шак лас ні каў, уся го 17 ча ла век.

Ма гі лёў скія чы ноў ні кі пры зна лі, што 
пад рых тоў ка бе ла ру ска моў ных на стаў ні каў 
у за ня па дзе

До ля пер шак лас ні каў, якія ву чац ца на 
бе ла ру скай мо ве, па дае. Яш чэ ў 2013/2014 
на ву чаль ным го дзе та кіх бы ло 13%, за тры 
га ды іх ная до ля ска ра ці ла ся на 2,3 ад сот ка
ва га пун к та.

У сель скай мяс цо вас ці пабе ла ру ску ўсё 
яш чэ ву чыц ца больш за па ло ву пер шак
лас ні каў, але і іх до ля змян ша ец ца: з 61,5% 
у 2013/2014 на ву чаль ным го дзе да 57,5% 
у 2017/2018.

Ад ра джэн не мо вы: 
што мо жа дзяр жа ва? 

На 2016/2017 на ву чаль ны год у Бе ла ру сі 
на бе ла ру скай мо ве на ву ча лі ся 9,7% да
школь ні каў (2,4% у га ра дах і 54,4% у сё лах), 
13,3% вуч няў уста ноў ся рэд няй аду ка цыі, 
0,1% вуч няў у ся рэд няй спе цы яль най аду ка
цыі і 0,2% — у вы шэй шай.

Ні вод най цал кам бе ла ру ска моў най уста
но вы вы шэй шай аду ка цыі ў Бе ла ру сі ня ма. 
Змя ніць гэ та спра буе іні цы я тыў ная гру па 
на ча ле з бы лым стар шы нёй Та ва ры ства 
бе ла ру скай мо вы Але гам Тру са вым, якая 
рых туе да ад к рыц ця Уні вер сі тэт імя Ні ла 
Гі ле ві ча.

Ву чыц ца на род най мо ве. 
Во сем фак таў пра бе ла ру скія шко лы 

Там ча сам роз ныя дзяр жаў ныя ве дам
ствы вы сту пі лі су праць за ко нап ра ек та 
дэ пу тат кі па ла ты прад стаў ні коў і стар шы ні 
ТБМ Але ны Ані сім аб пад т рым цы бе ла ру
скай мо вы.

Як па ве да мі ла Сва бо дзе прэ са вая сак
ра тар ка Мі ні стэр ства аду ка цыі Люд мі ла 
Вы соц кая, за 2018/2019 на ву чаль ны год 
ста ты стыч ных да ных яш чэ ня ма.

(Радыё Свабода)

Ву чыц ца на род най мо ве. 
Во сем фак таў пра бе ла ру скія шко лы
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На Еў ра пей скай плош чы Лар на
кі, на суп раць ях та ва га ба сей
на, ста іць сціп лы брон за вы 

пом нік, на якім ня кід кая фі гу ра ста ра
жыт на га ча ла ве ка. Гэ та пом нік ура джэн
цу ста ра жыт най Лар на кі Зя но ну Кі цій ска
му. Ста ра жыт ны го рад на мес цы сён няш
няй Лар на кі на зы ваў ся ме на ві та Кі ты ён. 
За раз па ім аста лі ся ад но фун да мен ты 
ко ліш ніх збу да ван няў, якія ар хе о ла гі лі
чаць пад мур ка мі ста ра жыт ных хра маў, 
прыс ве ча ных фі ні кій скім, грэ ча скім і ін
шым ба гам, якім пак ла ня лі ся ко ліш нія 
на сель ні кі Кіп ра. Са мы мі вя до мы мі з іх 
бы лі ба гі ні люб ві і пла да ві тас ці — фі ні кій
ская Іш тар і грэ ча ская Аф ра ды та.

Пом ні ка вая фі гу ра Зя но на ня кід кая, 
але яго ныя дум кі прак ла лі буй ны след 
у бу ду чы ню, у тым лі ку і ў наш час. Зя нон 
па хо дзіў з ад нос на ба га тай фі ні кій ска
грэ ча скай сям’і. І яму за ма ры ла ся, так 
як гэ та заў сё ды ма ры ла ся ма ла дым 
энер гіч ным лю дзям, па дац ца ў яш чэ 
леп шы свет; вы браў ся ён у Афі ны, якія 
на той час бы лі важ ным гра мад скім 
цэн т рам. За браў ён з са бою се раб ро, за 
якое пра даў сваю ма ё масць і ад п ра віў ся 
ў рэйс ка раб лём. І ўжо не да лё ка Афін 
зда ры ла ся ка раб лек ру шэн не, у вы ні ку 
яко га ў Зя но на з яго най ба га тай ма ё мас
ці або ні чо га не аста ло ся, або аста ло ся 
вель мі ма ла.

Та кія ка таст ра фіч ныя па дзеі, на гра ні 
жыц ця, ці то на гра ні за ду ма ных ма раў, 
па кі да юць у та ле на ві тых лю дзей буй ное 
мес ца для роз ду маў над жыц цё вым 
асэн са ван нем. І так ста ла ся з Зя но нам. 
Маг чы ма, што яго ным роз ду мам па спры
яў і та га час ны рас пад ба дай най боль
шай ста ра жыт най ім пе рыі — дзяр жа вы 
Аляк сан д ра Ма ке дон ска га. Ра ства рэн не 
ім пе рыі гэ та ж так са ма для не ка то рых 
лю дзей ка таст ро фа. Ха ця б, для прык
ла ду, не над та даў ні рос пуск Са вец ка га 
Са ю за ад няў у не ка то рых лю дзей жы
ват вор ныя сі лы; мар шал Ах ра ме еў ад 
та ко га ўда ру па яго ным ідэ а ле вы ра шыў 
не ад клад на пе раб рац ца ў „леп шы свет”. 
Што ж — лю боў не кар тош ка...

Зя нон так са ма мог бы — з рос па чы па 
ка нуў шым у без д ны Эгей ска га мо ра яго
на му ба гац цю — па дац ца ту ды ж за сва ім 
се раб ром. Ад нак ён вы браў ін шае вы ра
шэн не склаў шай ся сі ту а цыі — ён ка нуў ся 
ў роз ду мы. На вед ваў ён лек цыі роз ных 
афін скіх фі ло са фаў, ад нак іх по гля ды 
яго не за да во лі лі. Ён за сноў вае ўлас ную 
фі ла соф скую шко лу, якая да ла па ча так 
но ва му на прам ку эк зі стэн цы яль най дум
кі; но вы на пра мак ат ры маў наз ван не 
ста і цыз му ад мес ца яго пра па ве да ван ня; 
Жа на Эрш у кні зе „Фі ла соф скае здум лен
не”: „На дум ку сто і каў, усё быт нае цал кам 
пра сяк ну та ду шой све ту аль бо бо скім 
ро зу мам, які пры сут ны ва ўсёй пры ро дзе 
і рэ гу люе яе. Сам су свет раз г ля да ец ца 
сто і ка мі як па сіў нае це ла, пад лег лае 
дзей нас ці гэ та га бо ска га ро зу му ці ду шы 
све ту. Тут мы су ты ка ем ся з чым сь ці нак
ш талт су свет най ду шы, з якой не пе ра
стае лу чыц ца ду ша ча ла ве ка. Ча ла ве чая 
ду ша на сы чае са бой усё це ла. Гэ так жа 
і бо ская ду ша пра ні кае ва ўсе кут кі су све
ту. Усё ёсць бо гам, і Бог ёсць усім: гэ та 
— пан тэ ізм. Ста іч ная шко ла лі чы ла, што 
Бог не іс нуе паза рэ ча іс нас цю, а ў са мой 
рэ ча іс нас ці ня ма ні чо га, што не на ле жа ла 
Бо гу. Бог і свет ут ва ра юць ад но цэ лае. 
Сут насць рэ чаў, па ра дак, што лу чыць іх 
у ад но цэ лае, і ёсць бо скаю пры ро дай. Ме
на ві та та му і ру шыць усім быт ным не вы
пад ко васць, а Бог. Цэн т раль ным мес цам 
фі ла со фіі сто і каў ёсць пэў нае за хап лен не 
і за мі ла ван не на ту раль най ха дой па дзе
яў і лё сам. Для сто і каў лёс і на ту раль ны 
лад рэ чаў су па да юць. Та му лёс і бо скае 
прад выз на чэн не то ес ныя між са бой. Усё 
быт нае кі ру ец ца іма нен т ным бо скім ро
зу мам. Усе асоб ныя пры чы ны спа ра джа
юц ца агуль най мэ тай і ім к нуц ца да яе да
сяг нен ня. (...) Ча ла век пры хо дзіць у здум
лен не з пры чы ны іс на ван ня зла ў све це. 
Яго ўраж вае са ма пры чы на праб ле мы. 
Ад куль бя рэц ца зло, ка лі ў све це ва ла да
рыць бо ская ду ша? Асаб лі вую васт ры ню 
мае гэ тая праб ле ма ме на ві та для фі ла со
фіі сто і каў, для якіх бо скае і свет ут ва ра
юць ад но цэ лае. Бог ёсць сут нас цю ўся го 
быт на га. Ад сюль вы ні кае, што ме на ві та 
Бог ёсць пры чы най зла. Але як гэ та маг

чы ма? Зло і даб ро з’яў ля юц ца су ад нос ны
мі па нят ка мі. Без зла не ме ла б ні я ка га 
сэн су і даб ро. Ат рым лі ва ец ца, што зло 
вы сту пае не аб ход ным. У ад сут насць зла 
не бы ло б ані якас цяў, ані вар тас цяў, да 
якіх мож на бы ло б ім к нуц ца. Та кім чы
нам, зло вы сту пае ў якас ці не аб ход най 
умо вы для іс на ван ня даб ра. Са праў ды, ка
жуць сто і кі, тое, што мы на зы ва ем злом, 
бе зу моў на і ёсць злом. Але гэ та толь кі 
з на ша га, заў сё ды аб ме жа ва на га гле дзіш
ча. Ад нак у кан тэк с це ўся го су све ту та кое 
зло ёсць пэў ным даб ром. Толь кі там 
вы яў ля ец ца да ска на ласць і па на ван не бо
ска га за ко ну. Толь кі ка лі ча ла век ро біц ца 
здоль ным да пе ра а до лен ня свай го аб ме
жа ва на га гле дзіш ча, у яго ат рым лі ва ец ца 
пе ра ма гаць зло. Суст рэў шы ў сва ім жыц
ці зло, ча ла ве ку на ле жыць уз вы сіц ца да 
бо ска га за ко ну, у якім зло вы сту пае толь
кі ў якас ці не аб ход на га эле мен ту быц ця. 
Вы шэй шае даб ро сто і кі ба чаць у зго дзе 
ча ла ве ка з са мім са бой. Тым са мым 
да ся га ец ца зго да з су свет ным Ро зу мам 
і бо скім за ко нам. Гэ тая зго да ёсць ад на ча
со ва даб ром, цно тай і шчас цем. Не мо жа 
іс на ваць ін ша га шчас ця, ін шай цно ты, 
ін ша га даб ра, чым гэ тая зго да. Лю дзі па
він ны пак ры се ад мо віц ца ад усіх ін шых 
вар тас цяў, які мі ім мож на аль бо хо чац ца 
ва ло даць. А та го, хто ім к нец ца да ча гось
ці не на леж на га яму, сто і кі лі чы лі ня воль
ні кам. Ад гра ма дзя наў сто і кі пат ра ба ва лі 
ўдзе лу ў жыц ці гра мад ства, вы яў лен ня 
па лі тыч най ак тыў нас ці і ад каз нас ці, вы
ка нан ня ўсіх сва іх аба вяз каў і дбан ня пра 
па ра дак у дзяр жа ве. Пат ра ба ван не ак тыў
най гра ма дзян скай па зі цыі не бы ло для 
сто і каў ад но тэ а рэ тыч ным па сту ла там. 
Да прык ла ду, ме на ві та сто і кам на ле жыць 
най боль шая ро ля ў ства рэн ні рым ска га 
пра ва, якое на пра ця гу шмат лі кіх ста год
дзяў за ста ва ла ся са мым уп лы во вым 
у Еў ро пе і за ха ва ла сваю знач насць аж 
да на шых дзён...”. Вось та кія маш таб ныя 
вы ні кі для гра мад скіх на ву кі і жыц ця да

ло мыс лен не ча ла ве ка, жыў ша га з 352 
да 255 го да да Хры ста, яко га сціп лень кая 
фі гу ра ста іць на лар нак скай Еў ра пей скай 
плош чы.

Я пра шу пра ба чэн ня за па да ван не 
іс цін, за які мі не а ба вяз ко ва на вед ваць 
Кіпр; але кар ціць пры пом ніць іх. Да гэ
та га ха чу да даць яш чэ аб зац, за якім 
так са ма не трэ ба па да вац ца ў да лё кае 
за меж жа, а яко га ўсве дам лен не так са ма 
ства рае част ку на ша га кос ма су. Мо ва 
пра яў рэ яў, ням но га лі кае ў ста ра за па вет
ны час пле мя, якое тры ма ец ца ты ся ча
год дзя мі без улас най дзяр жа вы, рас ця ру
ша нае па цэ лым све це. Яны, гэ так жа як 
грэ кі і рым ля не, унес лі важ ны ўклад у на
шу куль ту ру, асаб лі ва ў ду хоў ны кос мас.

Макс Дай мант у кні зе „Яў рэі, Бог і Гі
сто рыя” кра са моў на сцвяр джае, што 
За хад жы ве ў збу да ва ным яў рэ я мі до ме, 
у якім грэ ча ская мэб ля. І да лей: „Ук лад 
яў рэ яў у най боль шыя да сяг нен ні ча ла ве
цтва ў га лі не рэ лі гіі, на ву кі, лі та ра ту ры, 
му зы кі, эка но міі і фі ла со фіі ўраж вае сва
і мі маш та ба мі. Пе ры яд роск ві ту ан тыч
най Грэ цыі доў жыў ся пяць ста год дзяў, 
а пас ля грэ кі пе рат ва ры лі ся ў на род 
па сту хоў. Яны паз ней ні ко лі не да сяг ну лі 
ве лі чы свай го ра ней ша га раз віц ця. Зу
сім інакш ма ец ца спра ва з яў рэ я мі. Яны 
за хоў ва юць твор чую ак тыў насць на пра
ця гу ўсёй сва ёй ча ты рох ты ся ча га до вай 
гі сто рыі. Яны ўнес лі свой ук лад у раз віц
цё Ус хо ду і За ха ду, ха ця Ус ход і За хад не 
заў сё ды ўсве дам ля юць зна чэн не гэ та га 
ўкла ду. У хо дзе ста год дзяў яў рэі вып ра
ца ва лі та кія па няц ці як ма літ ва, цар к ва, 
збаў лен не ду шы, агуль ная аду ка цыя, даб
ра дзей насць. Яны ўвя лі іх у свой абы ход 
шмат вя коў да та го, ка лі ін шыя на ро ды 
ста лі здоль ны мі да іх ус п ры няц ця. Яны 
жы лі ся род ва ві лон цаў, жы лі ў ак ру жэн ні 
элін ска га све ту, пры сут ні ча лі пры кан чы
не Рым скай ім пе рыі, вы дат ні ча лі ў іс лам
скай цы ві лі за цыі, зноў вый ш лі на сцэ ну 
са змроч на га Ся рэд ня веч ча і да сяг ну лі 

Па Між зем ным мо ры
ін тэ лек ту аль ных вяр шынь у но выя ча
сы. Вя лі кія языч ніц кія на ро ды, жы ву чыя 
ад на час на з яў рэ я мі, пас пе лі з та го ча су 
счэз нуць з гі сто рыі. Ва ві лон цы, пер сы, 
фі ні кій цы, хе ты, фі ліс цім ля не — усе гэ
тыя на ро ды, якія ка лісь дас ціг лі сла вы 
і ма гут нас ці, пра па лі з па вер х ні зям лі...”.

Па коль кі Кіпр не да лё ка Ха на а на, то 
і яў рэі з’я ві лі ся на выс пе да во лі ра на 
ў ста ра жыт нас ці, ве ра год на ў 32 ста год
дзях да н.э., ка лі Кіпр апы нуў ся пад егі
пец кім па на ван нем. У час рым ска га па
на ван ня, пры ім пе ра та ры Тра я не, яў рэі 
Ле ван та, у тым лі ку і Кіп ра, уз ня лі ў 115 
го дзе паў стан не. Ві кі пе дыя: „Nie jest zna
ny ża den po wód ani żad ne szcze gól ne zda
rze nie mo gą ce stać się przy czy ną wy bu chu 
pow s ta nia na tak sze ro ką ska lę. Gdy w 115 
rzym ska ar mia do wo dzo na przez Tra ja na 
wal czy ła z pań stwem Par tów, ży dow ska 
dias po ra roz po czę ła re wol tę w Cy re naj ce, 
któ ra roz sze rzy ła się na Egipt i Cypr. W Cy
re nie re be lian ci do wo dze ni przez Lu ku a sa 
znisz czy li wie le świą tyń, włą cza jąc poś wię
co ne He ka te, Jo wi szo wi, Apol lo wi, Ar te mi
dzie i Izy dzie, jak rów nież cy wil ne bu dow le 

sym bo li zu ją ce Rzym: Ce za re um, ba zy li kę 
oraz ter my. Grec ka i rzym ska lud ność zos ta
ła wy mor do wa na. Nas tęp nie Lu ku as ru szył 
w stro nę Alek san d rii, wszedł do mias ta 
opusz czo ne go przez rzym skie od dzia ły 
woj sko we i pod ło żył ogień pod mias to. Po
gań skie świą ty nie i gro bo wiec Pom pe ju sza 
zos ta ły znisz czo ne. Tra jan wys łał no we od
dzia ły pod do wódz t wem pra e fec tus pra e to
rio Mar c ju sza Tur bo na, ale Egipt i Cy re naj ka 
zos ta ły spa cy fi  ko wa ne do pie ro je sie nią 117 
ro ku. Sy tu ac ja zos ta ła opa no wa na tak że na 
Cyp rze, gdzie Ży dzi pod do wódz t wem Ar
te mio na prze ję li wła dzę nad wys pą. Ar mia 
rzym ska od bi ła sto li cę Sa la mi nę i Ży dom 
zab ro nio no lą do wać na tej wys pie. Wed ług 
Kas ju sza Dio na ży dow s cy pow s tań cy zma
sak ro wa li 240 000 Gre ków na Cyp rze, 220 
000 Gre ków w Cy re nie i wiel ką ich licz bę 
w Egip cie”. У вы ні ку гэ та га бун ту яў рэ
ям бы ло за ба ро не на ся ліц ца на выс пе. 
З хо дам ча су яны ўсё ж ту ды пра ні ка лі 
і ў час ве не цы ян ска га па на ван ня жы ло 
іх там не каль кі ты сяч, а пас ля іх лік зноў 
пай шоў на спад. Мяр ку ец ца, што за раз 
на Кіп ры пра жы вае не каль кі дзя сят каў 
яў рэ яў.

На пла не Лар на кі на ме ча на сі на го га 
і ра шыў я па ба чыць яе, ду маў шы, што 
яна та кая ж, як у Ор лі ці Мі лей чы чах. 
Што аб ве дзе на яна ага ро джай з вы со кіх 
па нэ ляў, мя не не здзі ві ла, бо па ду маў, 
што там вя дзец ца ней кая раз бу до ва. 
Але пры ўва хо дзе ста я ла вар таў ні чая 
буд ка. Спы таў я ў вах цё ра, ці ма гу зра
біць зды мак сі на го гі, але ён не да зво ліў, 
тлу ма ча чы, што гэ та дзе ля бяс пе кі... 
Сі на го га ў Лар на цы бы ла збу да ва на 
ў 2005 го дзе і яна адзі ная на Кіп ры. Да 
та го ча су Кіпр быў адзі най еў ра са юз най 
дзяр жа вай, у якой не бы ло сі на го гі. Пра 
храм Ві кі пе дыя згад вае на ся мі мо вах 
і да ні вод на га ар ты ку ла ня ма здым ка 
лар нак скай сі на го гі...

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

n Пом нік Зя но ну на Еў ра пей скай плош чы Лар на кі

n Від Лар на кі з мо ра

n Ка та ліц кі кас цёл у Лар на цы


