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— Думаю, што гэта вельмі файная спра
ва — не сядзець у лаўцы і чытаць кніж
кі, а вучыцца паіншаму, — сказаў пад 
канец летніка Сустрэчы «Зоркі» Мікол
ка Абрамюк.

Бо лагер, які прайшоў ужо трыццаць 
трэці раз, гэта не толькі час адпачынку 
ад школьнай парты, але перш за ўсё час 
крэатыўнай працы са сваімі аднагодкамі. 
„Бел-news” і „Шэпты з шафы” — газеткі, 
якія ўзніклі ў час летніка, даказваюць, што 
сярод вучняў няма вялікіх складанасцей, 
каб пісаць па-беларуску і таксама ёсць ім 
аб чым пісаць.

Сёлета дваццаць адзін вучань са школ 
у Бельску-Падляшскім, Гайнаўцы, Нараў-
цы, Нарве, Залуках, Гарадку і Беластоку 
пазнавалі асаблівасці журналісцкай пра-
фесіі. З 9 па 14 чэрвеня ў натхняльнай да 
працы аграсядзібе Бора-Зруй, што ў Бела-
вежскай пушчы, прайшлі чарговыя журна-
лісцкія майстар-класы Сустрэчы «Зоркі».

— Удзельнікаў чакае не толькі праца, але 
і адпачынак на прыродзе. Апрача навучан-
ня мы маем шмат часу на сяброўства, на 
сустрэчы з прыродай, — яшчэ на пачатку 
летніка сказала арганізатарка мерапры-
емства Ганна Кандрацюк-Свярубская. 
— Наведаем шмат мясцін у Нараўчанскай 
гміне. Найважнейшае, каб ажывіць творчы 
дух. Ужо ў першы дзень узніклі вершы. Ду-
маю, што так будзе да канца сустрэч, і мы 
ажыццявім гэтую жывую нітку беларускай 
пісьменнасці.

Сапраўды, на працягу тыдня адбылося 
вельмі многа сустрэч з выдатнейшымі бе-
ларусамі Падляшша, паездак і экскурсій. 
Некаторыя, як Наталля Кандрацюк-Свя-
рубская (журналістка gazeta.pl) прыехала 
ў Пушчу амаль непасрэдна з Мінска. 
Міхась Сцепанюк расказваў пра свае 
падарожжы, якія магчымыя дзякуючы 
веданню замежных моў. Міра Лукша пра-
вяла майстар-класы для перспектыўных 
маладых паэтаў, а Яўген Вапа крыху яшчэ 
напалохаў, прадстаўляючы страшную 
і смешную ўяву народа без пісьменнасці. 
Нам гэта не пагражае, паколькі трэба біцца 
(інтэлектуальна) за месца на летніку, таму 
што папасці сюды могуць толькі тыя, якія 
актыўна ўключаюцца ў беларускае жыццё 
цягам усяго года.

— У нас заняткі беларускай мовы неаба-
вязковыя, але я іх люблю, — сказала Юль-
ка Грэсь з Непублічнай пачатковай школы 
ў Залуках. — Хачу яшчэ лепш ёю карыстац-
ца. Сапраўды, я захапілася беларускай 
мовай, бо гэта мова майго бацькі, дзядоў. 
Я ў будучыні хачу стаць журналісткай і пра-
цаваць на Беларускім Радыё Рацыя, або 
ў «Ніве». Таму зараз пішу ў «Зорку».

Але Сустрэчы «Зоркі» даказваюць, што 
дасканаленне валодання роднай мовай 
не мусіць праходзіць толькі з нататні-
кам у руцэ. У рамках летніка ўдзельнікі 
наведалі Галерэю Тамары Саланевіч 
у Нараўцы, дзе можна было паглядзець 
выстаўку ікон Міхала Пякарскага, а такса-
ма цікавую фотавыстаўку „Якуб Смольскі 
— вясковы фатограф з Лукі”. Апрача таго 
пра пастаянную экспазіцыю і дзейнасць 
першай у ваяводстве вясковай галерэі ра-
сказвала па-свойму Кацярына Бяляўская. 
Варта дадаць, што ўдзельнікі Сустрэч «Зор-
кі» гэта сапраўдныя паліглоты. Калі спы-
таць іх якія ведаюць мовы, адказваюць: 

польскую, беларускую, сваю... і г.д. Рэкард-
смены, калі лічаць такім спосабам, могуць 
ганарыцца веданнем нават шасці моў.

— Усім рэкамендую Сустрэчы «Зоркі»! 
Гэта вельмі цікавы эксперымент, каб пага-
варыць па-беларуску, падшліфаваць мову 
і пабачыць як выглядае праца журналіста, 
— сказаў сустрачанскі рэкардсмен па ве-
данні моў Мікола Абрамюк. — Беларуская 
мова вельмі прыгожая ў граматыцы, яна 
вельмі добра гучыць. А „ў” кароткае гэта 
файная літара, якой нідзе ў другіх алфаві-
тах няма. Беларуская мова з характарам!

Наталля Кандрацюк-Свярубская і Міхась 
Сцепанюк ахвотна расказвалі аб прафесіі 
журналіста. Адначасова яны пераконвалі 
маладых людзей, што варта вывучаць 
мовы — перш за ўсё трэба ведаць родную 
і паралельна развіваць свае захапленні 
і зацікаўлені. На самой справе гэта таго 
жывыя прыклады.

Удзельнікі Сустрэч «Зоркі» таксама адбы-
лі экскурсію па турыстычных жамчужы-
нах Нараўчанскай гміны. Але здаецца, 
што найбольш пра яе даведаліся ад 
мясцовых братоў Целушэцкіх — Янкі і Кан-
станціна. Янка — вядомы журналіст, наш 
карэспандэнт, які сам пачынаў прыгоду 
з пісаннем менавіта з „Зоркі”. Канстанцін 
— паэт, які піша рэфлексіўныя, але і гу-

марыстычныя вершы, якія трапляюць 
у густ усіх, аб чым сведчыў шчыры смех 
як удзельнікаў летніка, так і іх апекуноў. 
Свае вершы зачытала таксама моцная 
Міра Лукша, вельмі папулярная ў школах 
дзякуючы зборнікам вершаў „Жывінкі 
з глыбінкі” ці „Спеў дрэў”.

— Найбольш мне спадабалася сустрэча 
з Мірай Лукшай, — прызналася рэдакцый-
ная мастачка Юстынка Бакуменка. — Яна 
вельмі паэтычна чытала свае вершы. І бы-
ло ў іх нешта, што кранула маё сэрца.

Сёлета на Сустрэчы «Зоркі» прыехала мно-
га новых вучняў. Амаль палавіна з іх упер-
шыню магла пераканацца, як выглядае 
сустрачанская рэальнасць. Файна, што 
старэйшыя вопытам сябры ўмелі заахво-
ціць новых удзельнікаў да пісання тэкстаў 
і рэдакцыйнай працы.

— Мне вельмі добра працавалася, — ад-
значыла галоўны рэдактар газеты „Бел-
news” Эва Іванюк. — Мае сябры не пакі-
нулі мяне адной з рэдакцыйнымі абавяз-
камі. Паўліна Ёдла была мне вялікай да-
памогай. Я сама на пачатку спалохалася, 
што не спраўлюся з такім выклікам, але 
падумала сабе, што я сёлета ўжо апошні 
раз, я ў трэцім класе гімназіі, таму трэба 
выкарыстаць час да максімуму. Гэта быў 
плённы час. Перадапошняга дня мы да 

трэцяй гадзіны рабілі газету. Малявалі, 
перапісвалі. Думаю, што наша газетка ат-
рымалася цікавай.

Канец Сустрэч «Зоркі» быў асабліва цяж-
кім старэйшым дзяўчатам не з-за працы, 
а з-за таго, што ўжо ў наступным годзе 
не патрапяць на летнік. Былі слёзы і доў-
гія развітанні, але той маркотны настрой 
таксама даў пачатак песні, якая можа 
стаць гімнам Сустрэч «Зоркі». Такі суст-
рачанскі тыдзень, хаця гэта толькі адзін 
тыдзень у годзе, крыху мяняе маладога 
ўдзельніка. На лепшае. Аб гэтым гаво-
раць „старыя” ўдзельнікі, але найлепш 
самому пераканацца.

— Навучыўся я не быць такім лянівым, 
якім быў апошні год, — прызнаўся Мікол-
ка.

Я старалася рабіць усё на сто працэнтаў! 
— адзначыла Юлька Грэсь.

— Неяк так файней сёлета, чым у папя-
рэднім годзе, — сказала Гося Асташэў-
ская з Бельска.

— Як першы раз была на Сустрэчах «Зор-
кі» думала, што мяне не палюбяць, або 
не прымуць, — сказала Дар’я Нестэрук 
з Орлі, якая вельмі добра размаўляе па-
беларуску і па-свойму. — Але кожны год 
вельмі добра сябе тут адчуваю і маю 
штораз больш сяброў.

Усе тэксты і мастацкія працы ўдзель-
нікаў Сустрэч „Зоркі” будзе можна па-
глядзець у „Зорцы” — нашым дзіцячым 
дадатку. Варта таксама сачыць за ста-
ронкай Сустрэчы „Зоркі” ў фейсбуку.

Безупынна арганізатарам Сустрэч 
«Зоркі» з’яўляецца Тыднёвік беларусаў 
у Польшчы „Ніва” пры фінансавай пад-
трымцы Міністэрства ўнутраных спраў 
і адміністрацыі, Маршалкоўскай управы 
Падляшскага ваяводства, а таксама вой-
та Нараўчанскай гміны.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

Сустрэчы «Зоркі» 
— жывая нітка беларускай 
пісьменнасці
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Сваімі вачыма

Жара і турысты

Дадаць
Гэ тым ра зам 
сі ту а цыя 
вы гля дае са-
праў ды знач на 
больш сур’ ёз-
на і не бяс печ-

на. Та ды, ка лі кі раў нік Ра сіі кры чаў, што 
Бе ла русь му сіць уліц ца ў кан т ра ля ва ныя 
ім тэ ры то рыі цал кам або част ка мі, усё вы-
гля да ла не так тра гіч на, бо лю дзі звы чай-
на кры чаць ад бяс сіл ля. Гар ляк у якас ці 
апош ня га ар гу мен та вы ка ры стоў ва юць, 
ка лі ін шых ар гу мен таў бра куе. Ну а крык 
як спро ба за па ло хаць спра цоў вае не заў-
сё ды — не дзе так праз раз.

Гэ тым ра зам на чаль нік Ра сій скай Фе дэ-
ра цыі пра маў ляў спа кой на, удум лі ва, раз-
важ лі ва, і за я віў на пле нар ным па ся джэн ні 
Пе цяр бур г ска га між на род на га эка на міч на-
га фо ру му, што сён ня ня ма ані я кіх пад стаў 
для дзяр жаў на га аб’ яд нан ня Бе ла ру сі 
і Ра сіі. Маў ляў, у яго, ці ў іх там, „ня ма та кіх 
пла наў, мэт ня ма...”.

Тое, што та кія пла ны і мэ ты ёсць, да 
гэ та га ўжо ўсе даў но прыз вы ча і лі ся. Ды 
і кі раў нік Ра сій скай Фе дэ ра цыі іх асаб лі ва 
то і не ха ваў ні ко лі, тых пла наў... А вось тут 
за я віў та кое...

Ну мы то ўжо ве да ем, што ў па доб най 
ка тэ го рыі кі раў ні коў прак тыч на кож нае 
вы каз ван не ўтрым лі вае эле мен ты дэ-
зын фар ма цыі. Тым больш, што ў сва ёй 
пра мо ве кі раў нік ус ход няй кра і ны чар го вы 
раз прас вя ціў нас у га лі не ан т ра па ло гіі, ге-
не ты кі, куль ту раз наў ства, гі сто рыі, і ін шых 
на вук па доб на га кштал ту, за я віў шы, што па 
яго глы бо кім пе ра ка нан ні бе ла ру сы і ру скія 
„усё ж та кі адзін на род, але так скла ла ся, 
што мы жы вём у роз ных кра і нах, роз ныя 
дзяр жа вы ўтва ры лі ся...” (гэ тым ра зам ук ра-
ін цаў у адзін на род ён сціп ла не да даў).

Пра сап раў д ныя пры чы ны і гі ста рыч-
ныя прад па сыл кі ўтва рэн ня ўсё ж роз ных 
дзяр жаў ра сій скі лі дар не аб мо віў ся. Або 
не ве дае пра іх, або ве даць не хо ча, а мо жа 
і ве дае сам, але не хо ча, каб ве да лі ін шыя. 
Ну а пра адзін на род мож на без асаб лі вай 
нап ру гі ка заць пра кож на га з кож ным, бо 
ўсе, маў ляў, пай ш лі ад Ада ма і Евы, і та му 
ўсе лю дзі — бра ты род ныя, не за леж на ад 
та го, хто ў да лей шым стаў сы на мі Аве ля, 
а хто Ка і на...

Ну вось, за раз гуль ня ўжо пай ш ла па-
да рос ла му, хоць прэ тэн зій на па няц ці 
„аб’ яд нан не”, і тым больш на „да лу чэн не” 
не пра гу ча ла. Мо жа та му, што ні ў Кры ме, 

ні ў Да нец ку з Лу ган скам яны не пра ка ці лі, 
плаў на пе ра фар ма та ваў шы ся ў між на род-
най тэр мі на ло гіі ў больш ёмі стае і кан к рэт-
нае сло ва „анек сія”. Гэ тым ра зам кі раў нік ус-
ход няй су сед кі Бе ла ру сі, ска ры стаў шы хі ба 
што ўкра ін скі дос вед, стаў апе ля ваць больш 
раз мы ты мі па няц ця мі, та кі мі як „план бу даў-
ні цтва Са юз най дзяр жа вы Ра сіі і Бе ла ру сі”. 
Пах ва ліў ся, што аб мяр коў ваў гэ тую тэ му 
з бе ла ру скім кі раў ні ком, яко га па важ на 
на зваў па іме ні і іме ні па баць ку, і ад зна чыў, 
што ў гэ тым кі рун ку мно гае зроб ле на. Ну 
а за раз, маў ляў, ці мож на „ў но вых умо вах 
сён няш ня га дня (што гэ та за но выя ўмо вы 
не кан к рэ ты за ва ла ся) неш та вы ка наць 
з та го, што не зроб ле на, аль бо да даць з та го, 
што ця пер з’яў ля ец ца ак ту аль ным...”.

Асаб лі ва кі да ец ца ў во чы сло ва „да-
даць”. Што ме на ві та ён хо ча „да даць”? Бо 
та кія сло вы, што га вор ка двух кі раў ні коў 
„іш ла аб са лют на кан ст рук тыў на і па-та ва-
ры ску”, гэ та ста рая пес ня з па ру ша ным 
рыт мам, рыф май і аран жы роў кай. А вось 
сло ва „да даць” без ука зан ня, што там усё ж 
да даць, тут, як га во рыц ца, не даць, не 
ўзяць.

Мож на толь кі зда гад вац ца, што хо чуць 
„да даць”. Хоць і гэ та не цяж ка, ка лі ўсё пра-
а на лі за ваць. Па вод ле тых раз мы тых фар-
му лё вак больш наб лі жа ныя да кан к рэт ных 
спраў прэм’ е ры зноў ад на ві лі аб мер ка ван-
не маж лі вас ці ўвя дзен ня адзі най ва лю ты...

Ну а бе ла ру скі ам ба са дар у Ра сіі ўво гу ле 
на сталь гіч ны мі па чуц ця мі зліў ся з ра сій-
скім кі раў ні ком ва ўні сон, ды слёз на за я віў, 
што „боль шасць бе ла ру саў і ра сі ян сён ня, 
на пэў на, шка ду юць пра рас пад вя лі ка га Са-
вец ка га Са ю за...”.

Трэ ба ад даць усё ж яму на леж нае, але 
сло ва „на пэў на” ён абач лі ва ўціс нуў у ся-
рэ дзі ну сва іх выс ноў. Ну не сцвяр джаў на 
100% што так яно да клад на і ёсць. Мо жа, 
як ча ла век з вя лі кім дос ве дам і знач на 
боль шай чым у нас ін фар ма цы яй, доб ра ве-
дае, што Са юз ная дзяр жа ва на Бе ла ру сі не 
за кон чыц ца. З яе толь кі пач нец ца. І прый-
дзец ца пад тых, хто „на пэў на” шка дуе, 
да баў ляць і ін шых — ка го „доб ра ах вот на”, 
а ка го, дзе ля іх жа даб ра, і больш важ кі мі 
ар гу мен та мі.

Ну але за раз клю ча вым усё ж ёсць сло-
ва „да даць”. Ду маю, што вель мі хут ка нам 
да дуць рас шыф роў ку, бо ўжо і мі ніст ры, 
а праз па ру дзён і прэм’ ер-мі ніст ры Бе ла ру-
сі і Ра сіі зноў спеш на суст ра ка юц ца...

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ой жа ра, ду ха та, спя ко та — та кія сло-
вы най час цей лі лі ся з на шых вус наў ця-
гам апош ніх двух чэр вень скіх тыд няў. Ра-
зам з імі лі юц ца, п’юц ца і вы кід ва юц ца 
мі льё ны пласт ма са вых, не э ка ла гіч ных 
бу тэ лек. Кож ны ра ту ец ца толь кі са бе 
вя до мы мі спо са ба мі. Су тык нен не з та-
кой жа рой гэ та ўжо не пры ем нас ці ле та 
ці ва ка цый на га ад па чын ку, але про ста 
зям ны каш мар. З роз ных ба коў бліз ка га 
ці да лё ка га за меж жа ў ін фар ма цый най 
пра сто ры лё та лі вест кі пра па бі тыя рэ-
кор ды ве лі чы ні тэм пе ра ту ры ў гэ тым 
пе ры я дзе. Мо жа гэ та так са ма та кія, 
ней кія ўка зан ні Уся выш ня га на конт та го 
мес ца, ку ды вя дзе нас, грэш ні каў, і што 
мо жа там нас ча каць. Анар маль ная спё-
ка і ёсць тым мо ман там у ча ла ве чым 
жыц ці, якая скла дае рэ аль ную паг ро зу 
для не ча ка на га за вяр шэн ня быц ця ця-
пер і тут. Ка лі ўзяць пад ува гу аба рон чае 
пас лаб лен не іму ні тэ ту ар га ніз ма та кі мі 

па вы ша ны мі гра ду са мі, то і на шы маз гі 
так са ма плы вуць дзесь ці ў нес паз на ныя 
мес цы ра зам з яго ўлас ні ка мі. Пра цэс ла-
гіч на га ду ман ня і ра цы я наль ных ра шэн-
няў у гэ ты мо мант про ста сла бее, а мо-
жа не іс нуе. Та му хі ба ў та кім пе ры я дзе 
доб ра ві даць, якую яш чэ боль шую лух ту 
і хер ню пат ра пяць га ра дзіць не ка то рыя 
па лі ты кі і чы ноў ні кі па ўсёй зям ной пра-
сто ры.

Але ёсць так са ма і та кая част ка ча ла-
ве ча га ро ду, якая про ста аба жае жа ру 
і спё ку. Ве даю шмат лю дзей, якія ў гэ ты 
пе ры яд па да лі ся ў ту ры стыч ныя ван д-
роў кі ў яш чэ больш цёп лыя кра і ны. Па да-
рож ні ча юць яны не толь кі са ма лё та мі, 
але на ўлас ных ма шы нах і аў то бу сах. 
Пры тым за пэў ні ва юць, што не ад чу ва-
юць ані я кай стом ле нас ці. Ве рыць іх нім 
за пэў ні ван ням, ці не — ужо сам не ве-
даю. На зда ро вы ро зум гэ та няп раў да, 
але ка лі свет ста іць уся ля кі мі ана ма лі я-
мі, то ча му ж не мо жа быць і та ко га. Ві-
даць, спра цоў вае тут ней кі псі ха ла гіч ны 
пра цэс спла на ва на га ад па чын ку і эфект 

пла цэ ба ад за меж най па ез д кі. З пун к ту 
гле джан ня нап рам каў ту ры стыч на га ру-
ху ці ка ва, ці жа ра пры ня се, на пры клад, 
за ці каў лен не і ту ры стыч ны зва рот у кра-
і ны веч най зі мы і ма ро зу? А мо жа ёсць 
так, што кру тыя біз нес ме ны і ба га цеі 
ўжо даў но па вы куп ля лі там свае зям ныя 
ўчаст кі. Ад ным сло вам, бу дуць мець дзе 
сха вац ца, а пры на го дзе мож на доб ра 
здзер ці шку ру ад праг ных уця чы ад праз-
мер на пра ніз лі вых со неч ных пром няў.

Пры та кіх хі стан нях над вор’я зда ва-
ла ся б, што на ша Пад ляш ша са сва ім 
пры род ным ба гац цем і на цы я наль ны-
мі пар ка мі па він на быць ты м мес ца м, 
у якое бу дуць пер ці ся ту ры сты са сва імі 
поў ны мі ка шаль ка мі. І то круг лы год. 
Та ко га ад нак не бы вае. Зу сім ня даў на Мі-
ні стэр ства фі нан саў прад ста ві ла ра парт 
на конт фі нан са вых вы ні каў на цы я наль-
ных пар каў у Поль ш чы. З лі ку 23 пар каў 
аж 17 ме ла свой ста ноў чы вы нік. Най-
больш, што не здзіў ляе ні ко га, за ра біў 
Тат шан скі на цы я наль ны парк — 3,5 млн. 
зло тых. За раз гля нем, якія вы ні кі ма юць 

на шы пад ляш скія аа зі сы пры ро ды. Тры 
з ча ты рох дзей с ных пар каў ат ры ма лі 
пры бы так, ха ця не та кі, які мож на наз-
ваць вя лі кім пос пе хам. Адзі ным тут 
страт ным з’яў ля ец ца як не дзіў на.... 
Бе ла веж скі на цы я наль ны парк, які з шас-
ці дэ фі цыт ных на цы я наль ных пар каў 
у Поль ш чы пры нёс зат ра ту ве лі чы нёю 
ў 133 ты сячы зло тых. Не га тыў ным рэ кар-
д с ме нам з’яў ля ец ца Во лін скі на цы я наль-
ны парк з дэ фі цы там 1,6 млн. зло тых.

Най боль шы пры бы так у на шым рэ-
гі ё не мае Ві гер скі на цы я наль ны парк 
— звыш 900 ты сяч зло тых за мі ну лы год. 
Беб жан скі парк за ра біў ка ля 500 ты сяч, 
а Нар вян скі — 89 ты сяч зло тых.

У маш та бе кра і ны ўсе поль скія на-
цы я наль ныя пар кі за 2018 год ат ры-
ма лі фі нан са вы пры бы так ве лі чы нёй 
звыш 239 млн. зло тых, ад нак кош ты 
іх ут ры ман ня пе ра вы сі лі пры бы так 
і скла лі 279 млн. Як ві даць гэ та роз ні ца 
ў кошт дзяр жаў на га бю джэ ту са стаў ляе 
40 млн. зло тых. Ды рэк тар Бе ла веж ска-
га на цы я наль на га пар ку Мі хал Кжы сяк 
сі ту а цыю пар ку тлу ма чыць тым, што 
ня ма пры быт ку ад про да жу дрэ ва з пар-
ку і што ту рызм мае тут вы ключ на се-
зон ны ха рак тар у выг ля дзе эк скур сій 
школь ні каў і пра цоў ных пе рад ка ні ку ла-
мі і ран няй во сен ню. У дру гія по ры го да 
лю дзі вы бі ра юць го ры і мо ра. От та кая 
про ста жыц цё вая праў да, ад якой не 
ўця чэш.

vЯў ген ВА ПА

Для чы тан ня я вы ка ры стоў ваю (не каль-
кі ма за хі стыч на)... фа тэль. Зя лё ны. Яго ко-
лер тут ні чо га не зна чыць, хоць я ха цеў бы 
па ве рыць, што зя лё ны заў сё ды пры но сіць 
ста ноў чыя каш тоў нас ці. Іс нуе так са ма дру-
гі, больш зруч ны фа тэль ко ле ру выц ві лай 
цэг лы, але яго пры са бе чы ла суч ка Ля ля 
— знай ду ха, якая так ста віц ца да лю дзей, 
як яны ста вяц ца да яе. Зна чыць, бяз лі тас-
на. Та му Ля ля спіць на ім і на ват чу ха ец ца. 
Доб ра, што не ста віц ца да яго як да ста ла. 
На шчас це дру гі з ма іх са ба чак, з якім так 
як і Ля ляй жор ст ка абыш лі ся ў мі ну лым 
«доб рыя лю дзі», упа да баў не вя лі кі ды ва-
нок, што зак ры вае шчы лі ны ў пад ло га вых 
па нэ лях. Эх, гэ тыя пад ляш скія май ст ры... 
Ад ной чы я збя ру ся і на пі шу пра іх вель мі 
дрэн ны ра ман! Гэ та не кам пен суе шко ды, 
але дасць па тэн цый ным чы та чам ма тэ ры-
яль ны до каз іх хал ту ры. Хал ту ра гэ та наш 
на цы я наль ны ха рак тар. Яна не столь кі сха-
ва ны, як ста ран на за ма скі ра ва ны дэ фект 
на цыі. Абыш тось касць і блі нізм нель га 
раст лу ма чыць толь кі скла да най гі сто ры яй 
кра і ны. Што па дзе лы, дзве вай ны, ка му на... 
Бал бат ня. Перш за ўсё са мі ства ра ем сваю 
гі сто рыю.

У зя лё ным фа тэ лі я ма гу ся дзець спа-
кой на, ся дзець у ім ляг чэй, чым выб рац ца 
з яго — што так са ма мае на ступ ствы. Та му 
што ка лі я па чы наю чы таць, паг ру зіў шы ся 
ў ім па са мую га ла ву, му шу да чы таць да 
кан ца. Але не а ба вяз ко ва та му, што я так 
за хап ляў ся чы тан нем. На са му дум ку, што 
трэ ба спа чат ку вы ка ра скац ца з гэ та га фа-
тэ ля, каб па шу каць больш ці ка вую кні гу, 
мі нае ах во та, каб устаць. Та му чы таю ад 
ко рач кі да ко рач кі тое, што па чаў чы таць. 
Та кім чы нам зя лё ны фа тэль па ло ніць мя не 
да чы тан ня. Я не су праць. На ват та ды, ка лі 
я па ві нен чы таць за явы не ка то рых па лі ты-
каў. Не важ на, з яко га бо ку поль скай па лі-
тыч най сцэ ны. У лю бым вы пад ку, яны на 
са мой спра ве не бу ду юць. Да та го ж поль-
скія па лі ты кі рэд ка што-не будзь бу ду юць 
у сва іх вы сту пах. Хут чэй за ўсё спе цы я лі зу-
юц ца на зно се. Быц цам бы лепш зніш чыць 
пад мур кі, каб бу да ваць но выя з са ма га 
па чат ку. Ці яны леп шыя?

Ёсць лю дзі, якія ма юць пат рэ бу ў ад па-
вед ных аку ля рах, каб чы таць. Я, з-за сур’ ёз-
най блі за ру кас ці, не ў ста не абыс ці ся без 
ка рэк ці ру ю чых аку ля раў, час ад ча су па ві-
нен іх зды маць. У ад ва рот ным вы пад ку не 
ўба чу лі тар. Без аку ля раў, ка лі я па ды маю 
во чы з-над кні гі ці га зе ты, губ ляю пра сто ра-
вую ары ен та цыю. Кон ту ры сцен, пад ло гі 
і сто лі губ ля юць га ры зан таль на-вер ты каль-
ны азі мут, іх лі ніі сва бод на і ха а тыч на пра ні-

ка юць, так што 
фон, які звы-
чай на ро біць 
іх бач ны мі, 
змеш ва ец ца 
з імі. Пра сто ра 
паз баў ля ец ца 
та ды эў к лі да-
вай раз вяз нас-
ці. Па яў ля юц ца ге а мет рыч ныя гі пер ба лы 
або па ра ба лы... Да лей гэ та пы тан не фан та-
зіі. Або ве дан не маш таб най кас міч най фі-
зі кі. У пер шым вы пад ку ідэя зак лю ча ец ца 
ў тым, каб пры ру чыць уяў лен не сво е ча со-
ва. У дру гім — пры знац ца да ўлас на га не ву-
цтва. У лю бым вы пад ку, ка лі мы не бу дзем 
упар та прыт рым лі вац ца цвёр дай зям лі, 
што не зна чыць, што мы аў та ма тыч на 
зна хо дзім ся на ня бё сах. Гэ та ма раль для 
поль скіх па лі ты каў! Але не толь кі пас ля... 
Та му я вяр та ю ся да рэ аль нас ці, на дзеў шы 
аку ля ры, аль бо вяр та ю ся да пе ра пы не на га 
чы тан ня. Каб па вя лі чыць чыт во, наб лі-
жаю «го лыя» во чы да дру ка ва най па пе ры, 
больш-менш на ад лег ласць двух даў жынь 
но са. Ад нак гэ та не па ста ян ная ме ра. Ка лі 
ра док шрыф тоў рап там вы хо дзіць у друк 
з да па мо гай звы чай на га кур сі ву, я па ві нен 
ча со ва па мен шыць гэ тую ад лег ласць. Для 
вон ка ва га на зі раль ні ка мо жа здац ца, што 
я чы таю кон чы кам но са. І ёсць і не ка то рыя 
з ма іх зна ё мых, якія на ват сцвяр джа юць, 
што на ма ім но се вы рас лі ў за ме ну ві зу аль-
ныя рэ цэп та ры, усе гэ тыя нер во выя ты чач-
кі, якія звы чай на змяш ча юц ца ў ва чах ча ла-
ве ка. Я не ад маў ля ю ся ад гэ тай тэ о рыі, але 
я так са ма не пац вяр джаю. Ад нак ці ка ва, 
што нос мне ба ліць час цей, чым во чы ад 
доў га га чы тан нях. Я чы таю, як чы таю. «Ся-
дзіць з но сам утор к ну тым у кні гу» — гэ та 
пра мя не.

У мя не толь кі ад на праб ле ма з дру ка-
ва ны мі лі тар ка мі. Каб па ста віць іх у ра зум-
ную пас ля доў насць, трэ ба іх ней кім чы нам 
пус ціць у рух. Кож ны нар маль на ба чыў шы 
ча ла век ба чыць ва чы ма. Гэ та зна чыць, 
тры ма ю чы не ру хо ма га ла ву, ён со чыць за 
бач най коль кас цю дру ка ва ных слоў ру хам 
ва чэй. Ча сам ён кі вае на тое, што чы тае, 
ча сам, не а даб ра ю чы тэкст, ма тае га ла вой. 
Я заў сё ды чы таю га ла вой, што вы гля дае 
так, як быц цам я заў сё ды кры тыч на ацэнь-
ваю тэкст, які чы таю, та му што ма таю га-
ла вою ту ды-сю ды. Але я не толь кі чы таю 
кры тыч на, та му што чы таю так са ма «гры-
тыч на». Зак лі каю вас заў сё ды чы таць «гры-
тыч на», усёй га ла вой. Па ру шэн не зро ку не 
ўплы вае на ін ва лід насць моз гу.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Аб ін ва лід нас ці
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Аб’ яд нан не ў ка рысць 
дзя цей і мо ла дзі, якія 
вы ву ча юць бе ла ру скую 
мо ву АБ-БА, гур ту ю чае 
ў сва іх моц ных шэ ра-
гах так са ма баць коў, як 
што год пад вя ло вы ні кі 
пра цы па заў роч ных за-
нят каў на ўра чы стым кан-
цэр це ў Ля леч ным тэ ат-
ры ў Бе ла сто ку.

10 чэр ве ня ў га ра чы чэр вень скі ад вя-
чо рак у бу ды нак у цэн т раль ным пар ку 
Бе ла сто ка, по бач азя ле не най фі лар мо ніі 
(тут так са ма пры ма юць твор чы ўдзел 
та ле на ві тыя вуч ні-бе ла ру сы, між ін шым 
Аляк сандр Ха ма нюк) да бу дын ка ля леч-
на га тэ ат ра вя лі спеш ныя кро кі баць коў, 
дзя доў і ка лег школь ні каў, якія ме лі 
па ка заць плён сва ёй твор чай пра цы 
ў школь ным 2018/2019 го дзе. Пра цу ю чы 
і гу ля ю чы ўвесь школь ны год, вуч ні — ад 
ма ле чаў, да гім на зі стаў пад во кам на-
стаў ні каў і ін ст рук та раў пад рых та ва лі ба-
га тыя па ста ноў кі. Пры ня лі ў іх удзел усе 
вуч ні, якія вы ву ча юць бе ла ру скую мо ву, 
а да сцэ ніч на га афар м лен ня да лу чы лі ся 
і іх баць кі. Тут за слу га баць коў і ў шчы-
рай піль нас ці ўвесь год пры пад рых тоў-
цы сва іх ма ла дых ар ты стаў, і ла гі сты цы, 
па коль кі па заў роч ныя за нят кі зай ма юць 
шмат ча су і дог ля ду. А ма ла дыя ма ста кі 
вы сту па юць не толь кі на бе ла стоц кіх 
сцэ нах, але і ў кра і не, і на ват за мя жой, 
пры во зя чы ў Бе ла сток тра феі і пры зы.

— За год зроб ле на шмат, ёсць но выя 
ўзна га ро ды, але не гэ та га лоў нае, — ка-
жуць ін ст рук та ры Ак са на Прус і Кі рыл 
Ле пай.

У пра гра му кан цэр та ўвай ш лі но выя 
спек так лі ў вы ка нан ні ўдзель ні каў 
Тэ ат раль на га гур т ка „Гуль ня ў тэ атр” 
— „У дзяр жа ве му ра шы най”, „Чорт і ба ба” 
(ін ст рук тар Іа ан на Троц), „Бу ра ці на” (ін ст-
рук тар Бер нард Ма цей Ба ня, ра зам з Алі-
най Ваў ра нюк), а так са ма тан ца валь ныя 
і ва каль ныя ну ма ры ў вы ка нан ні Бе ла-
ру ска га дзі ця ча га ан сам б ля тан ца „Пад-
ляш скі вя нок” (ін ст рук тар Ак са на Прус) 
і гур та „Ба ла мут кі” (ін ст рук тар Кі рыл 
Ле пай).

— Дзе ці пра цу юць, ве да юць, што ха рэ аг-
ра фіч ная пра ца цяж кая, — ка жа Ак са на 
Прус. 

— Вель мі ста ра юц ца, хо чуць пра ца ваць. 
Са мае га лоў нае, каб кож ны ў са бе ўнут ры 
нёс бе ла ру скую куль ту ру, меў да яе па ва гу. 
Са мае га лоў нае да сяг нен не гэ та тое, што 
дзе ці ву чаць бе ла ру скую мо ву, лі та ра ту ру, 
гі сто рыю. Яны на гэ тай мо ве ву чац ца іг-
раць на сцэ не, тан ца ваць, спя ваць дзя ку ю-
чы гэ тай мо ве, — ад зна чае Кі рыл Ле пай.

— У гэ тай пра цы мо жам па ба чыць эфект 
пра цы ўся го го да, — ка жа стар шы ня 
аб’ яд нан ня АБ-БА Ур шу ля Іва нюк, ма ма 
дзвюх ма ста чак, — шчы рую пра цу дзя-
цей, якія ўвесь год пра ца ва лі і гу ля лі пад 
во кам аб’ яд нан ня. Сён ня на па ста ноў ках 
ві таю гас цей, між ін шым упаў на ва жа на-
га ва я во ды па спра вах на цы я наль ных 
і эт ніч ных мен шас цей, дэ пу та та ва я-
вод ска га сей мі ка, прад стаў ні коў ін шых 
бе ла ру скіх ар га ні за цый. Гэ та свед чыць 
аб тым, як да цэнь ва ец ца на ша пра ца 
з ма ла дым па ка лен нем, якое бу дзе 
пра цяг ваць на шу куль ту ру і плён нае іс на-
ван не на шай мен шас ці ў Поль ш чы. Ха чу 
па дзя ка ваць так са ма ін ст рук та рам якія 
пра ца ва лі з на шы мі ма ла ды мі ма ста-
ка мі — Алі не Ваў ра нюк, Кі ры лу Ле паю, 
Ган не Ко мінч, Іа ан не Троц, Аксане Прус 
і Бэр нар ду Ма цею Ба ні, які не пер шы раз 
па ма гае ста віць што раз боль шыя тэ ат-
раль ныя па ста ноў кі дзя цей і мо ла дзі. 
Ім п рэ зу па вя дуць Ка ся і Ма ры ся.

— Сар дэч на ві та ем у гэ ты асаб лі вы дзень 
мо ладзь, на стаў ні каў, баць коў, дзя ду ляў 
і ўсіх гас цей, якія не паш ка да ва лі ча су 
і прый шлі, каб пра вес ці яго з на мі. Вы 
ўжо па чу лі «Ку па лін ку» ў вы ка нан ні гур-
та «Ба ла мут кі» — за нят кі з імі вёў Кі рыл, 

— па ча лі мі лае ме ра пры ем ства Ка ся і Ма-
ры ся. — У гур це пры ма юць удзел вуч ні па-
чат ко вай шко лы. Пра цу гур та да фі нан соў-
ва ла Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі-
ніст ра цыі. На сцэ ну вый дзе тан ца валь ны 
гурт «Пад ляш скі вя нок», яко га ма стац кім 
кі раў ні ком з’яў ля ец ца Ак са на Прус. Вя дзе 
яна за нят кі і ап ра цоў вае ха рэ аг ра фію ўсіх 
тан цаў. У ан сам б лі пра цу юць дзве ўзро-
ста выя гру пы. Да фі нан са ва ла іх, ап ра ча 
МУ СіА, так са ма Мар шал коў ская ўпра ва 
Пад ляш ска га ва я вод ства. «Пад л шя скі 
вя нок» пач не вы ступ лен не бе ла ру скім 
тан цам «Ля во ні ха»... Вы сту пяць у тан цы 
ўсе ўдзель ні кі ан сам б ля...

Іа ан на Троц па ста ві ла з ма ла ды мі ак цё-
ра мі п’е сы «У дзяр жа ве му ра шы най» ды 
«Чорт і ба ба». Асаб лі ва зла джа на гу ля лі 
му ра шы — і «цы віль ныя», і ар мія, а ў ед-
нас ці — сі ла. Уся за ла ім ап ла дзі ра ва ла 
шчы ра і з са праўд ным за хап лен нем.

Су поль ныя вы ступ лен ні на вя лі кай сцэ-
не да да юць і ад ва гі. У ма ста цтве, але 
і ў жыц ці. Удзель ні кі «Гуль ні ў тэ атр», 
тан ца валь ных і ва каль ных вы ступ лен няў 
ву чац ца па на ваць над го ла сам, це лам, 
улас най сціп лас цю, па каз ва юць сваю 
са масць. І ха ця спа чат ку го лас мо жа 
крыш ку зад ры жаць, ён ці хі, з ча сам вы-
ступ лен ня ён мац нее, аж да ад к ры та га, 
бе ла га, поў на га свя до ма га го ла су, спе ву 
ў бе ла ру скай тра ды цыі. За ха пі ла Ні ка Паў-

лоў ская, якая пад ва кал Кі ры лы спя ва ла 
«Рэ чань ку». Са праў ды, віб ра ва лі сце ны 
ша ноў на га тэ ат ра! Усе вы сту пі лі вы дат на, 
а най боль шую ўва гу пры цяг ва лі са лі сты 
— Са ра Скаў рон ская ў «Пту шы ным два-
ры», Мі ко ла Здрай коў скі ў «Па дыс пан 
па-пад ляш ску», чац вё ра ак цё раў, якія 
вы кон ва лі ро лю Бу ра ці на ў па ста ноў цы 
кла січ на га тэк сту пра драў ля на га па я цы-
ка, які на ка нец ста не доб рым хлоп чы кам 
— Шы ман Клі мюк, Мэль ка Чу рак, Юль ка 
Са віц кая і Ма ры ся Пя кар ская.

— Толь кі скон чы лі ся ва ка цыі — а мы ўжо 
на кан цэр тах, — з го на рам ус па мі на ла 
Ак са на Прус. — Соль ныя кан цэр ты ў Вар-
мін ска-Ма зур скім рэ гі ё не, на бе ла ру скім 
свя це ў Ор лі. У каст рыч ні ку мы па е ха лі 
ўжо з соль най пра гра май у Га род ню. 
У рам ках да мо вы па між Аб’ яд нан нем 
АБ-БА і Га ра дзен скім ка ле джам ма ста-
цтваў. У сту дзе ні 2019 го да ад бы лі ся 
на шы пер шыя тан ца валь ныя вар ш та-
ты, якія пра во дзі ла я і мой ву чань Ігар 
Гел дзін скі з Бе ла ру сі. Лю ты так са ма 
быў вель мі ці ка вы — упер шы ню на шы 
ўдзель ні кі ў на мі на цыі «на род ны та нец» 
і «тэ атр» ат ры ма лі вель мі знач ныя 
ўзна га ро ды — сты пен дыі Мар шал ка Па-
для ш ска га ва я вод ства за ма стац кую 
твор часць. Бы лі гэ та Ма рыся Пя кар ская, 
Са ра Скаў рон ская, Ка ця ры на Іва нюк, 
Мі ка лай Здрай коў скі. Ат ры ма ла сты пен-
дыю так са ма Юля Ба ра вік, якая да нас 

АБ-БА 
— ра зам ву чым ся 
 і гу ля ем

да лу чы ла ся, і на ша но вая ўдзель ні ца за 
му зыч нае ма ста цтва Ма рыя Ха да коў-
ская. Зі мой мы ўдзель ні ча лі ў Вя лі кім 
ар кест ры свя точ най да па мо гі. У са ка ві-
ку да нас пры е ха лі ў гос ці «Га ра дзен скія 
ка ру нач кі» і мы ра зам змаг лі пад рых-
та ваць но вую пра гра му, но выя тан цы, 
якія вы ба чы лі ва Уні вер сі тэц кім цэн т ры 
куль ту ры. Важ ны быў так са ма кон курс, 
які ад быў ся ўчо ра — Ва я вод скі аг ляд 
на род ных пе сень і тан цаў. Мы ме лі два 
га ды та му трэ цяе мес ца, а сё ле та мы 
зда бы лі два дып ло мы лаў рэ а таў — два 
дру гія мес цы, у ма лод шай і ста рэй шай 
ка тэ го рыі! Бы ла вя лі кая кан ку рэн цыя! 
Я вель мі ўдзяч ная, што нам уда ло ся пад-
няц ца на сту пень вы шэй. Ду маю, што 
на ступ ны аг ляд нам па до рыць пер шае 
мес ца. Вель мі доб ра, што на шы пла ны 
су па да юць з тым, як раз ві ва ец ца на ша 
ма стац кая твор часць. Дзя ку ю чы та му, 
што бы ла ство ра на но вая пра гра ма 
і та му, што шмат дзя цей і шмат баць коў 
ук ла лі свае сі лы ў раз віц цё гэ тай пра-
гра мы, мы бы лі за про ша ны на шмат 
якія ма стац кія зда рэн ні на Пад ляш шы 
і ў Поль ш чы. Аг ля дай це нас ужо ў лі пе ні 
пад час Пад ляш скай ак та вы куль тур, на 
рэ гі я наль ным фе сты ва лі «Пе ра то ча» 
ў Бе ла ве жы, у жніў ні бу дзем у Брань ску 
на між на род ным дзі ця чым кон кур се, 
а ў ве рас ні едзем у Вен га жэ ва на між на-
род ны фе сты валь дзі ця чых фаль к лор-
ных ка лек ты ваў уся го све ту! А сён ня 
па до рым вам яш чэ ад ну ці ка вую прэм’-
е ру — «Слуц кія тка чы хі». Па ста ра ем ся 
пе ра ка заць усю лю боў да пра цы і на шай 
бе ла ру скай куль ту ры. Му зы каль ная ап-
ра цоў ка Ула дзі мі ра Му ля ві на, зна ка мі ты 
верш Мак сі ма Баг да но ві ча...

Ма рыя Здрай коў ская:

— Прый шоў час на па дзя кі. Не толь кі вуч-
ням, але і баць кам, якія пас ля сва іх што-
дзён ных прац і аба вяз каў па свя ча лі ся 
нам. Дзя ку ю чы вам ва шы дзе ці ёсць тут, 
ва шы дзе ці ро бяць тое, што лю бяць, дзя-
ку ю чы вам мы маг лі ўсё тое па ба чыць. 
Зап ра ша ем на сцэ ну па сім ва ліч ную 
квет ку ад імя ўпра вы Аб’ яд нан ня АБ-
БА: Ка ця ры ну і Ярас ла ва Лі соў скіх, Аню 
Ра дзі вон, Ма жэ ну Паў лю чук, Кры сты ну 
Чу рак, Ада ма Паў лоў ска га, на якіх заў сё-
ды мо жам раз ліч ваць. Дзя ку ем так са ма 
ін ст рук та рам — за ва шу пра цу, цяр п лі-
васць, сэр ца — Алі не Ваў ра нюк, Ак са не 
Прус, Ган не Ко мінч, Кі ры лу Ле паю і Ма-
цею Бер нар ду Ба ні.

— Як вы сту па ла ся? — пы та ю ся ў Мі ко лы.

— Нар маль на.

Алі на Ваў ра нюк ура чы ста ўру чы ла ўзна-
га ро ды на раз ві тан не са шко лай вуч ням 
гім на зіі.

— Дзя ку ем за па да рун кі Ра дыё Ра цыя 
і тыд нё ві ку «Ні ва», — уз ру ша на ска за лі 
вуч ні, якія так са ма вый ш лі з пад мост каў 
«Гуль ні ў тэ атр» і пой дуць да лей.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ
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Час на ўспа мі ны
Гэ та бы ло ча тыр нац цаць год та му. 

Пра ва слаў ныя вер ні кі, як і сё ле та, у ня-
дзе лю 16 чэр ве ня 2005 го да ад зна ча лі 
Сё му ху, інакш ка жу чы Трой цу. Ста я ла 
та ды пе ра мен нае над вор’е. Не ба зак-
ры ва лі хма ры, праз якія пра бі ва лі ся 
со неч ныя пра ме ні. Да свят ка ван ня за 
мя жою ў ся мей най кам па ніі су ро дзі чаў 
пад га ва ры ла пля мен ні ца Ла ры са, дач-
ка ста рэй шай ся стры Яў ге ніі. Пры няў 
я пра па но ву, па коль кі і сам на сіў ся з та-
кім на ме рам. У Вяр хо ві чах пра жы ваў 
два ю рад ны брат Ва сіль Се лях, а ў па-
сёл ку Юў сі чы — ся стра Оля. Ма ту ля 
на ша вы хо дзі ла з Апа кі-Двар ца, як даў-
ней на зы ва лі Апа ку-Ма лую. У пас ля ва-
ен ны час мя жа раз дзя лі ла шмат лі кія 
сем’і. У шас ці дзя ся тых га дах на вед ваў 
я з сяст рой Ге няй Апа ку-Ма лую, у якой 
пра жы ва лі дзядзь ка Кос ця з цёт кай 
Лі дзі яй. У су сед няй вёс цы Дал біз на 
аб ста ля ва лі ся іх нія доч кі Та ня Кан д ра-
цюк з му жам Аляк се ем, ды Ма рыя Па-
на сюк з му жам Мі ка ла ем. Аляк сей пра-
ца ваў ка ва лём у кал га се, а Мі ка лай зай-
маў ся ста ляр кай. Гля дзеў я та ды з-пад 
ха ты дзя дзеч кі Кос ці на ка мін на сы-
чаль ні ў Ча ром се і зда ва ла ся, што гэ ты 
ча ты рох кі ла мет ро вы пра мы пра ме жак 
праз мя жу пра ско чыў бы ў паў га дзі ны. 
Гэ та ж як ру кой па даць. Па коль кі мы ат-
ры ма лі вы заў ад ся стры Олі, якая пра-
жы ва ла з баць ка мі ў Апа цы, дык там 
і ква та ра ва лі. У пас ля а бед ні час зап-
ра ша лі нас у гос ці Ма рыя з Та ню шай 
у Дал біз ну. За па мя та ла ся мне гас ці на 
ў Па на сю коў. Ма рыі дач ка, Ні на, бы ла 
ў су жон стве з сы нам стар шы ні кал га-
са Ту мань ко ва. Гэ ты слу жыў афі цэ рам 
Са вец кай Ар міі ў ГДР. Ка лі суст рэ лі ся 
ад вя чор кам пры за стол лі, дык „прэд ся-
да цель” па чаў рас пыт ваць гас па да роў, 
хто мы та кія ды як тра пі лі ў Дал біз ну. 
Ар гу мен та цыя, што мы два ю рад ныя 
дзе ці не пе ра мя ні ла стаў лен ня Ту мань-
ко ва да нас. На да лей гля дзеў у наш бок 
неп ры яз ным зро кам. Але на ступ на га 
дня, ка лі мы пры ня лі гас цін нае за пра-
шэн не ша фё ра Ту мань ко ва Мі ка лая 
Ак сю ці ча і спат ка лі ся ў яго на ква тэ ры 
ў Аль ву се, дык „прэд ся да цель” быў даш-
чэн ту збі ты з пан та лы ку.

— Ды што ця бе з гэ ты мі па ля ка мі 
спа лу чае? — раз з ла ва ны да пыт ваў ся 
на чаль нік.

І яго аса бі сты ша фёр вы му ша ны быў 
ра ска заць па дзею ва ен на га ча су, якая 
су стрэ ла яго, та ды тры нац ца ці га до ва-
га пад лет ка ў час пе раст рэл кі са вец кіх 
пар ты зан з нем ца мі ў на шай ха це. Вось 
як та ды ста ві лі ся са вец кія „па літ ру кі” да 
поль скіх гра ма дзян. Да ад’ ез ду да моў 
мы больш не спат ка лі ся са стар шы нёй 
Ту мань ко вым. Гас ця ваў шы ў Дал біз не, 
заў ва жыў я дзіў ную звыч ку кал гас ных 
му жы коў. Па коль кі ква тэ ра ся стры Ма-
рыі ме жа ва ла з ма га зі нам, дык на зі раў 
я праз ак но, як ра ні цай раз во зі лі ра бо-
чых на ма шы не на па ля выя ра бо ты. 
А сё май ша фёр спы няў ма шы ну пе рад 
кра май. Вы хо дзі лі муж чы ны. Жан чы ны 
за ста ва лі ся ў ку за ве. Ма шы на з ка бе-
та мі па да ва ла ся ў по ле для пра пол кі 
бу ра коў, муж чы ны ла са ва лі ся сво е а-
саб лі вым на піт кам. За ста ва лі ся там да 
адзі нац ца тай га дзі ны. Пе рад адзі нац ца-
тай кал гас ні цы вяр та лі ся з по ля. Да жа-
но чай кам па ніі да лу ча лі пад х ме ле ныя 
му жы кі і ра зам па да ва лі ся на абед ні 
пе ра пы нак. Так бы ло амаль што дзень 
у час май го гас ця ван ня ў швагра Мі ка-
лая Па на сю ка. Ін шае прый ш ло ся па ба-
чыць, ка лі за хо дзіў у кал гас ную куз ню 
да шваг ра Аляк сея Кан д ра цю ка. Але аб 
гэ тым у чар го вым до пі се.

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

Пад час пят нац ца та га юбі лей на га 
Бе ла ру ска га эт наг ра фіч на га фе-
сты ва лю «Куль ту ра на схо дах 
му зея», які 2 чэр ве ня прай шоў 

на пля цоў цы Му зея і ася род ка бе ла ру-
скай куль ту ры ў Гай наў цы, саб ра ныя 
маг лі па спра ба ваць зра біць гар ш чок, ці 
выт каць па ла вік, пра цу ю чы пад наг ля-
дам во пыт ных на род ных твор цаў, па гля-
дзець вы ра бы на род на га ру ка дзел ля. 
Пуб лі ку ча ста ва лі буль бя ны мі дра ні ка мі, 
каў ба сой і ін шы мі вы ра ба мі мяс цо вай 
кух ні. З на го ды юбі лею на сцэ не зай-
маль на зап рэ зен та ва лі ся леп шыя бе ла-
ру скія ка лек ты вы. Фе сты валь доў жыў ся 
га дзі на мі. Ка лі му зей ную пля цоў ку па-
кі да ла най ста рэй шая пуб лі ка, яе мес ца 
зай ма лі ма лод шыя асо бы, у тым лі ку 
баць кі з дзет ка мі.

Ужо пас ля абе ду ка ля Бе ла ру ска га 
му зея ў Гай наў цы па ча лі збі рац ца гай на-
вя не і жы ха ры су сед ніх мяс цо вас цей. 
Бе ла ру скі эт на гра фіч ны фе сты валь «Куль-
ту ра на схо дах му зея» па чаў ся з даж джу, 
а моц ны ве цер пе ра ку ліў і зніш чыў ад ну 
з па ла так. Саб ра ныя ха ва лі ся пад ін шыя 
па лат кі. Ве цер і дождж хут ка мі ну лі і зноў 
ста ла цёп ла і со неч на. Са сцэ ны фе сты-
валь «Куль ту ра на схо дах му зея» ад к ры лі 

бур га містр Гай наў кі Ежы Сі рак, ды рэк-
тар Гай наў ска га бел лі цэя Ігар Лу ка шук 
і ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк. Бур га містр Ежы Сі рак ад зна чыў 
вя лі кую ро лю му зея ў па пу ля ры за цыі бе-
ла ру скай куль ту ры і мяс цо вых тра ды цый 
ды па жа даў яму шмат лі кіх пры хіль ні каў 
і спон са раў. Дру гім вы сту піў ды рэк тар 
Гай наў ска га бел лі цэя Ігар Лу ка шук, які 
звяр нуў ува гу на ко зы ры Гай наў кі — пры-
ро ду, пуш чу, лю дзей і дзей насць бел му зея 
ў га лі не бе ла ру скай тра ды цыі і куль ту ры. 
Ды рэк тар Му зея і ася род ка бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы Та маш Ці ха нюк пры-
га даў гі сто рыю бе ла ру скіх эт наг ра фіч ных 
фэ стаў, якія з ча сам ста лі эт наг ра фіч ным 
фе сты ва лем «Куль ту ра на схо дах му зея». 
Па ін фар ма ваў ён пра га лоў ныя ат рак цы-
ё ны сё лет ня га фе сты ва лю, які па чаў ся 
тэ ат раль на-муз чыч най па ста ноў кай «Рэп-
ка» ў вы ка нан ні да школь ні каў ка лек ты ву 
«Ка леб ка» Прад ш кол ля № 1 у Гай наў цы. 
Дзет кі дэк ла ма ва лі так са ма вер шы кі, з які-
мі вы сту пі лі пад час кон кур су «Род нае сло-
ва». Ка лек тыў «Ка леб ка», пад рых та ва ны 
на стаў ні ца мі Мі рас ла вай Ні кан чук, Алай 
Суп рун, Воль гай Ві люк і Эвай Шы ман скай, 
быў уз на га ро джа ны бур ны мі ап ла дыс мен-
та мі.

Фе сты валь па спя хо ва вёў на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы Ян Кар чэў скі. З на го ды 
юбі лею фе сты ва лю «Куль ту ра на схо дах 
му зея» пра вёў ён мі ні-кон курс на тэ му 
дзей нас ці Гай наў ска га бел му зея. Дзет кам 
і да рос лым бы ло пад рых та ва на мно га ат-
рак цы ё наў. Перш за ўсё мож на бы ло па ву-
чыц ца ру ка дзел лю. Ган чар на му ра мя ству 
на ву чаў Мі ра слаў Пя хоў скі з Чор най-Всі-
Кас цель най, які да па ма гаў най ма лод шым 
ра мес ні кам фар ма ваць з глі ны гар ш кі. Спа-
дар Пя хоў скі на фэ стах пра па нуе свае глі ня-
ныя гар ш кі і збан кі. Ра ней ма са ва куп ля лі 
ў яго тра ды цый ныя сі ва кі, а ця пер лепш 
пра да юц ца ка ля ро выя гар ш кі.

— Я вы кон ваю глі ня ныя вы ра бы. 
Са мыя ці ка выя — гар ш кі і збан кі ў на ту-
раль ных ко ле рах, ат ры ма ных у хо дзе 

Юбі лей ная куль ту ра на схо дах 

вы паль ван ня, — пат лу ма чыў Мі-
ра слаў Пя хоў скі.

Дру гі вы ка наў ца Оля Мі лі шэў-
ская ад важ на і ці ка ва вы сту пі ла 
з бе ла ру скі мі дзі ця чы мі пес ня мі, 
за якія ат ры ма ла вы лу чэн не 
ў кон кур се «Бе ла ру ская пес ня» 
ў Бель ску-Пад ляш скім. Паз ней 
Оля пас п ра ба ва ла вы ка наць гар-
ш чок на ган чар ным ко ле і вы дат-
на спра ві ла ся са сва ёй ра бо тай.

— Ці ка ва бы ло вы кон ваць глі-
ня ную па су дзі ну, якую бя ру да моў на па-
мят ку. Я — ву ча ні ца Па чат ко вай шко лы 
№ 3 у Гай наў цы. Спя ваць ву чыць мя не 
на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы і му зы кі Ма-
рыя Крук, — ска за ла Оля Мі лі шэў ская.

Пра ца ваць за крос на мі дзе так ву чы-
ла Ірэ на Іг на цюк з Ляў ко ва.

— Каб на ву чыць ткаць, трэ ба пры-
зна чыць больш ча су. Тут дзет кі ма юць 
маг чы масць пра цяг нуць ніт ку, стук нуць 
крос на мі і гэ та па кі дае ў іх не за быў ныя 
ўра жан ні, — за я ві ла Ірэ на Іг на цюк.

Бе ла ру скую лі та ра ту ру, вы ра бы з бе-
ла ру скі мі ма ты ва мі і ін шыя су ве ні ры 
мож на бы ло ку піць у бел му зей най кра-
ме. Да лей пра да ва лі ся ін шыя су ве ні ры, 
ла сун кі і цац кі, якія ці ка ві лі шмат лі кіх 
дзе так. Мно га іх за хо дзі ла так са ма ў га-
ра док гуль няў.

Шэсць га доў пе рад бу дын кам Гай наў-
ска га бел му зея, а ка лі бы ло хо лад на, 
то ў му зей ных па мяш кан нях ла дзі лі ся 
эт на гра фіч ныя фэ сты, пры све ча ныя 
роз ным ра мё ствам. Вы сту пы ва каль ных 
ка лек ты ваў най час цей ад бы ва лі ся на му-
зей ных схо дах.

— Мы ра шы лі ся спа лу чыць фэ сты 
ў ад но ме ра пры ем ства і наз ваць яго фе-
сты ва лем, каб па вы сіць яго зна чэн не 
і пры цяг нуць больш лю дзей на му зей-
ную плош чу. Пуб лі цы пра па ну ем між 
ін шым бе ла ру скую му зы ку, — ска заў 
ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк і ўдак лад ніў, што сё лет ні фе сты-
валь ар га ні за ваў ся з фі нан са вай пад-
трым кай Мі ні стэр ства ўнут ра ных спраў 
і ад мі ніст ра цыі, Уп ра вы го ра да Гай наў ка, 
Мар шал коў скай уп ра вы Пад ляш ска га 
ва я вод ства, Па вя то ва га ста ра ства ў Гай-
наў цы і шмат лі кіх спон са раў.

— Спа чат ку ла дзі лі ся тут эт на гра фіч-
ныя фэ сты, пры све ча ныя ап ра цоў цы 
іль ну, тка цтву, ган чар ству, пад рых тоў цы 
страў з буль бы. Сён ня так са ма мож на 
па спра ба ваць сма жа ныя буль бя ныя дра-
ні кі і ін шыя стра вы з буль бы, — за я ві ла 
жан чы на з Гай наў кі.

Прад стаў ні кі Май стар-
кла саў па пра ца тэ ра піі ў Гай-
наў цы пра па на ва лі куп ляць 
ру ка дзел ле, якое вы ка на лі іх 
удзель ні кі. З На раў чан скай 
гмі ны пры е ха ла Та ма ра Зуб-
рыц кая, якая вы кон вае су ве-
ні ры, тэ ма тыч на звя за ныя 
з Бе ла веж скай пуш чай.

— Мно га па мя так я раб лю 
ў драў ні не. Пра даю іх у На раў-
цы і пад час бе ла ру скіх фэ стаў 
у ін шых мяс цо вас цях, — ска за-
ла Та ма ра Зуб рыц кая.

— У час фе сты ва лю прэ-
зен ту юц ца тра ды цый ныя ра мё ствы 
і ад бы ва ец ца дэ гу ста цыя страў з буль бы 
і мяс ных вы ра баў. Пра па ну ем так са ма 
бе ла ру скую лі та ра ту ру і на род нае ру ка-
дзел ле, — га ва ры ла Аг неш ка Ці ха нюк 
з Гай наў ска га бел му зея.

Чар га гай на вян вы стой ва ла ка ля па-
лат кі, дзе Маг да Кос і Ан на Фран коў ская 
сма жы лі буль бя ныя дра ні кі і рых та ва лі 
ін шыя буль бя ныя стра вы. Ула дзі мір Ці-
ха нюк за ах воч ваў ча ста вац ца бу тэр б ро-
да мі са свой скай каў ба сой і вэн джа ным 
бач ком, якія з жон кай вы кон вае па вод-
ле свай го рэ цэп та.

Бе ла ру скія ка лек ты вы зап рэ зен та ва-
лі ся з ці ка вым рэ пер ту а рам. Зай маль на 
спя ва лі жан чы ны з на род ных ка лек ты-
ваў «На дзея» і «Ка ха нач ка» з Пру жан ска-
га ра ё на.

— Мы най больш спя ва ем бе ла ру скія 
на род ныя пес ні. З та кім рэ пер ту а рам 
вы сту па юць дзя сят кі ва каль ных ка лек-
ты ваў, якія дзей ні ча юць у Пру жан скім ра-
ё не. Вы сту па ем на мно гіх му зыч ных ме-
ра пры ем ствах, якія ла дзяц ца ў на шым 
ра ё не і па-за ім. Ба чым вя лі кую за ці каў-
ле насць пуб лі кі бе ла ру скі мі на род ны мі 
пес ня мі, — за я ві лі спя вач кі з Пру жан ска-
га ра ё на.

Вы сту пі лі яш чэ ка лек ты вы «Ас» з Бе-
ла сто ка, «Арт-Про нар» з Нар вы і «Не ма-
раль ная пра па но ва» з Бе ла сто ка. Пуб-
лі ку за ха піў ка лек тыў бе ла ру скай пес ні 
«Ма лан ка» з Бель ска-Пад ляш ска га, 
яко га дзей нас цю з 1990 го да кі руе Сяр-
гей Лу ка шук. За раз «Ма лан ка» дзей ні чае 
пад пат ра на там Му зея ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах.

— За 29 га доў на шай дзей нас ці мы 
вы сту пі лі больш за 600 ра зоў, у тым лі ку 
ў Фран цыі, Ня меч чы не і Ра сіі. Най больш 
на шых за меж ных вы сту паў, зра зу ме ла, 
бы ло ў Бе ла ру сі. За пі са лі мы больш за 
160 бе ла ру скіх пе сень, якія вы да лі на 
шас ці маг ні та фон ных ка се тах і пя ці кам-
пакт-ды сках. Па во лі рых ту ем ся да 30-га-
до ва га юбі лею, які вы па дае ў на ступ ным 
го дзе, — ска заў му зыч ны кі раў нік «Ма-
лан кі» Сяр гей Лу ка шук.

Фе сты валь за вяр шыў фольк-гурт «Ча-
рам шы на» з Ча ром хі, які за ха піў пуб лі ку, 
ся род якой бы ло мно га ма ла дых асоб.

— Мы сён ня вы сту па ем з на вей шы мі 
на шы мі тво ра мі і пес ня мі ап ра ца ва ны мі 
ра ней. Пад час не ка то рых на шых кан цэр-
таў вы сту пае з на мі Змі цер Вай цюш ке-
віч, але сён ня яго не бу дзе, — ска за ла му-
зыч ны кі раў нік «Ча рам шы ны» Бар ба ра 
Ку зуб-Са ма сюк.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Фе сты валь па чаў ся з вы сту пу ка лек-
ты ву да школь ні каў «Ка леб ка»
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З чац вяр га па су бо ту ў кан цы 
мая — па чат ку чэр ве ня ў Суп-
рас ль скай ака дэ міі ад бы ла ся 
між на род ная на ву ко вая кан-
фе рэн цыя пад ло зун гам „Гі ста-

рыч ныя ас пек ты пра ва слаўя і су час нае 
гра мад ства”, ла джа ная ра сій скім Аб’ яд-
нан нем пра ва слаў ных ву чо ных, Суп рас-
ль скай ака дэ мі яй і Бе ла стоц ка-Гдань-
скай епар хі яй. Кан фе рэн цыя ад мыс ло ва 
ла дзі ла ся сё ле та, адз на ча ю чы 400-год-
дзе па да рож жа пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ 
у Рэч Пас па лі тую і 180-год дзе По лац ка га 
цар коў на га са бо ра, які да лу чыў уні я таў 
да пра ва слаўя.

31 мая ад бы ла ся пле нар ная се сія. 
Дак ла ды за чы та лі ву чо ныя 

з Поль ш чы і пра ва слаў на га за меж жа. 
На шых спраў да ты чы лі вы ступ лен ні 
пра фе са ра Ан то на Мі ра но ві ча з Бе ла сто-
ка і про та і е рэя Аляк сан д ра Ра ман чу ка 
з Мін ска.

Ан тон Мі ра но віч за чы таў да клад на тэ-
му дзей нас ці іе ру са лім ска га пат ры яр-

ха Фе а фа на ІІІ у Рэ чы Пас па лі тай. Пат ры-
ярх Фе а фан у 1618 го дзе ад п раў ляў ся па 
сут нас ці ў Маск ву, ін т ра ні за ваць но ва га 
пат ры яр ха Фі ла рэ та, а пры на го дзе за ві-
таў у Рэч Пас па лі тую.

На па да рож жа пат ры яр ха ўплы ва лі 
роз ныя па дзеі ў цэн т раль най і ўсход-

няй Еў ро пе, у тым лі ку і ў Рэ чы Пас па лі-
тай, ка лі пас ля бе рас цей скай цар коў най 
уніі амаль усе епі ска пы адыш лі ад пра-
ва слаўя і паў ста ла праб ле ма іе рар хіі. 
Та ды ў 1618 го дзе кан стан ці но паль скі 
пат ры ярх Ці ма фей асоб ным лі стом з 1 
кра са ві ка 1618 го да звяр та ец ца да іе ру са-
лім ска га пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ і про сіць 
яго, каб здзей с ніў не про ста па да рож жа 
ў Маск ву, але за няў ся пы тан нем ад ра-
джэн ня іе рар хіі. А та ды пра ва слаў най 
іе рар хіі не бы ло аку рат у Рэ чы Пас па лі-
тай. У яго най мі сіі быў не толь кі рэ лі гій ны 
ха рак тар. Пат ры ярх удзель ні чаў у поль-
ска-ма скоў скіх пе ра га во рах, якія ад бы ва-
лі ся ў Ту ле. Ён да біў ся там выз ва лен ня 
з поль ска га па ло ну і вяр тан ня ў Маск ву 
кан ды да та ў пат ры яр ха Фі ла рэ та. Ка лі 
Фі ла рэт вяр нуў ся ў Маск ву, іе ру са лім скі 
пат ры ярх у па ло ве 1619 го да ін т ра ні за-
ваў выз ва ле на га Фі ла рэ та ў ма скоў ска га 
пат ры яр ха. У час пра бы ван ня пат ры яр-
ха Фе а фа на ІІІ у Маск ве пры бы ло ту ды 
ка зац кае па соль ства на пе ра га во ры 
з цар скі мі чы ноў ні ка мі. У хо дзе пе ра га во-
раў ка за кі зак ра ну лі рэ лі гій ныя пы тан ні, 
асаб лі ва пра ста но віш ча пра ва слаў ных 
у Рэ чы Пас па лі тай; ма скоў скі пат ры ярх 
пад т ры маў іх па сту ла ты. Фі ла рэт ве даў 
па лі ты ку поль ска га кас цё ла, па коль кі ён 
доў гі час зна хо дзіў ся ў поль скім па ло не. 
Пат ры ярх Фі ла рэт пад т ры маў мер ка ван-
не ка за каў каб ад на віць іе рар хію. Але 
як гэ та зра біць? Па зва рот най да ро зе 
з Маск вы ў Іе ру са лім пат ры ярх Фе а фан 
ІІІ пры быў на тэ ры то рыю Рэ чы Пас па лі-
тай. Але ў яго не бы ло паў на мо цтваў для 
ад наў лен ня іе рар хіі; хут ка да вез лі іх з Кан-
стан ці но па ля. У той час кан стан ці но паль-
скім пат ры яр хам быў Кі рыл Лу ка рыс, які 
доб ра ве даў сі ту а цыю ў Рэ чы Пас па лі тай; 
ён не каль кі ра зоў пра бы ваў у РП і быў за 
ад наў лен не іе рар хіі. Пат ры ярх Фе а фан ІІІ 
быў у РП пад стро гім наг ля дам не толь кі 
ка ра леў скіх улад, але асаб лі ва гет ма на 
Ста ніс ла ва Жул кеў ска га, які неп ры яз на 
ад но сіў ся да пра ва слаўя. Ка лі пат ры ярх 
пры быў на тэ ры то рыю РП, на ве даў ён 
Кі еў, ад куль на кі ра ваў пас лан ні роз ным 
бра цтвам, якія пе ра вёў у ста тус стаў ра пі гі-
яль ных, не за леж ных ад мяс цо вых епі ска-
паў і пад па рад ка ваў іх юрыс дык цыі пат-
ры яр ха. Ён на ма гаў ся, каб бра цтвы ста лі 
га лоў най сі лай у зма ган ні су праць уніі, 
су праць га нен няў на пра ва слаў ных. Чар-
го вым кро кам быў цыр ку ляр з адоз вай 
да пра ва слаў ных жы ха роў Літ вы і Ка ро-
ны выб раць са свай го скла ду епі ска паў. 
У кан цы жніў ня ў Пя чэр скім ма на сты ры 
ў Кі е ве ад быў ся з’езд пра ва слаў на га ду ха-
вен ства і мі ран, які раз г ля даў кан ды да та 
на міт ра па лі та кі еў ска га. Спа чат ку пат ры-
ярх ба яў ся да лу чац ца да гэ тай іні цы я ты-
вы, та му што вой ска поль ска га ка ра ля 
ста я ла не па да лё ку Кі е ва і ён апа саў ся 
неп ры ем нас цей. У па чат ку каст рыч ні ка 

да пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ, які ўжо збі раў-
ся да вы ез ду, дай ш ла ін фар ма цыя, што 
ад бы ла ся біт ва пад Цэ цо рай, у якой поль-
скае вой ска ат ры ма ла па ра зу і згі нуў 
гет ман Жул кеў скі; гэ та змя ні ла па зі цыю 
пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ. Та ды пат ры ярх 
вяр нуў ся ў Кі еў і ру ка па ла жыў у епі ска пы 
не каль кіх ма на хаў. Ён поў нас цю ад на віў 
пра ва слаў ную іе рар хію ў РП. Пе рад вы-
ез дам пат ры ярх Фе а фан ІІІ пры няў два 
вель мі важ ныя па лі тыч ныя ра шэн ні. Ён 
за ба ра ніў ка за кам ва я ваць з Ма скоў скай 
дзяр жа вай. Да лей, ён звяр таў ся да пра ва-
слаў на га на сель ні цтва і па ве дам ляў пра 
ўста наў лен не кі еў скай міт ра по ліі з ся мі 
епар хій. І аб к лаў уні я таў ана фе май. І аб-
вяс ціў, што епі ска пы па він ны вы бі раць са 
свай го ася род дзя чар го ва га міт ра па лі та. 
І звяр та ец ца да кан стан ці но паль ска га 
пат ры яр ха зац вер дзіць гэ ты вы бар. Та кія 
ра шэн ні пат ры яр ха ме лі вя лі кае зна чэн-
не ў гі сто рыі на шай Цар к вы. Вель мі важ-
ным вы ні кам па ез д кі Фе а фа на ІІІ у РП 
бы ло ад наў лен не пра ва слаў най іе рар хіі, 
бо цар к ва без іе рар хіі не іс нуе. Не бы ло гэ-
та дзе ян не вы пад ко вае, але пад ра бяз на 
зап ла на ва нае. Ра шу часць пат ры яр ха бра-
ла ся з тра гіч най сі ту а цыі Пра ва слаў най 
цар к вы ў РП, якая бы ла паз баў ле на ўсіх 
пра воў і епі ска па ту. Пат ры ярх хі ра то ні яй 
но вых ула дык за ха ваў не па рыў насць іе-
рар хі іі. Важ ным бы ло вы дзя лен не стаў ра-
пі гі яль ных цар коў ных бра цтваў, якія бы лі 
га лоў най сі лай, ба ро ня чай пра ва слаўе 
ў РП. Пра бы ван не пат ры яр ха Фе а фа на 
ІІІ уз мац ні ла па зі цыю Пра ва слаў най цар-
к вы і пры вя ло да та го, што ак тыў насць 
мі ран у цар коў ным жыц ці знач на па вы-
сі ла ся. Пат ры ярх Фе а фан ІІІ пры вёў да 
та го, што ка за кі ма са ва ста лі на ба ку Пра-
ва слаў най цар к вы. Яны спа чат ку ін ды фе-
рэн т на ста ві лі ся да рэ лі гій ных пы тан няў, 
а пас ля ві зі ту пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ ста лі 
га лоў ны мі аба рон ца мі пра ва слаўя ў РП. 
Пра бы ван не пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ у РП 
да ло па ча так шчыль на му суп ра цоў ні цтву 
ка за цтва з Пра ва слаў най цар к вою. Пры-
вя ло так са ма да ажыў лен ня ма на ска га 
жыц ця. Пас ля ві зі ту пат ры яр ха Фе а фа на 
ІІІ на сту піў вы раз ны рост свя до мас ці пра-
ва слаў ных вер ні каў, у 1620-я га ды ў Рэ чы 
Пас па лі тай бы ло ство ра на не каль кі но-
вых ма на сты роў. Уз мац ніў ся ўплыў на 
свец кіх, якія ўжо бы лі на шля ху ады хо ду 
ад пра ва слаўя. Быў за тар мо жа ны на ступ 
уніі і ўзмоц не на ас ла бе лае ў вы ні ку брэс-
ц кай цар коў най уніі пра ва слаўе. Пы тан не 
юры дыч на га па ла жэн ня Пра ва слаў най 
цар к вы ста ла эле мен там не толь кі ўнут-
ра най, але і вон ка вай па лі ты кі дзяр жа вы. 

Пад ці скам гэ тых усіх змен но вы ка роль 
Ула дзіс лаў IV зга дзіў ся ле га лі за ваць Пра-
ва слаў ную цар к ву на ка ра на цый ным сой-
ме ў 1633 го дзе. Ка лі б не бы ло ра шэн няў 
пат ры яр ха Фе а фа на ІІІ з 1619-1620 га доў, 
не бы ло б і ра шэн ня ка ра ля ў 1633 го дзе.

Про та і е рэй Аляк сандр Ра ман чук ра-
ска заў пра прад па сыл кі для По лац-

ка га цар коў на га са бо ра ў 1839 го дзе, які 
да лу чыў уні я таў з тэ ры то рыі Ра сій скай 
ім пе рыі да Пра ва слаў най цар к вы. Спа-
чат ку да клад чык па на ра каў на ра сій-
скіх пра ва слаў ных ка лег, што яны не 
пры да юць на леж най ува гі гэ тай па дзеі, 
не хо чуць удзель ні чаць у су поль ных кан-
фе рэн цы ях і ін шых ме ра пры ем ствах па 
ўша на ван ні По лац ка га са бо ра 1839 го да. 
А да лей бы ло пра тыя дзе ян ні ра сій скіх 
ма нар хаў, якія пры вя лі ўні яц кіх іе рар хаў 
да да лу чэн ня да Пра ва слаў най цар к вы. 
Ёсць мер ка ван не, што ца ры ца Ка ця ры на 
ІІ і Мі ка лай І бы лі ду шы це ля мі кан фе сій-
най сва бо ды. Спа чат ку ўрад Ка ця ры ны ІІ 
узяў курс на даб ра воль ны пе ра ход з уніі 
ў пра ва слаўе. За той час з уніі ў пра ва-
слаўе пе рай ш ло звыш паў та ра мі льё на 
вер ні каў, а ў ла цін скі аб рад менш чым 
паў мі льё на. Пас ля трэ ця га па дзе лу Рэ-
чы Пас па лі тай Ка ця ры на змя ні ла струк-
ту ру ўні яц кай цар к вы ў сва ёй дзяр жа ве, 
па кі да ю чы толь кі ад ну епар хію. У на-
ступ ным го дзе ім пе рат ры ца па мер ла, не 
да вёў шы да да лу чэн ня ўсіх уні я таў; іх на 
да лу ча ных зем лях Рэ чы Пас па лі тай бы-
ло ўсё яш чэ больш чым пра ва слаў ных. 
За няў шы ей нае мес ца цар Па вел І да зво-
ліў па шы рыць епар хі яль ную струк ту ру 
ўні яц кай цар к вы і пад па рад ка ваў яе 
ўла дзе ла цін скіх епі ска паў. Мер ка ваў ён, 
што тыя ўні я ты, якія не пры ня лі пра ва-
слаў на га аб ра ду, стра ча ны для Цар к вы 
і ад каз насць за іх кан фе сій ныя спра вы 
па ві нен нес ці ла цін скі кас цёл. Ну і Кас-
цёл раз гар нуў на ступ лен не па да лу чэн ні 
да ся бе ўні я таў. Мяр ку ец ца, што ў па чат-
ку ХІХ ста год дзя ў кас цель ныя струк-
ту ры пе рай ш ло ка ля мі льё на ўні я таў. 
Па коль кі гэ тая з’я ва моц на ас лаб ля ла 
ўні яц кую цар к ву, та ды яе іе рар хі ста лі ха-
дай ні чаць ва ўла дах за спы нен не гэ тай 
тэн дэн цыі. І ў 1805 го дзе вый шаў указ 
ца ра Аляк сан д ра І, які за ба ра няў пра зе-
лі тызм у ка рысць ла цін ска га кас цё ла. 
У між ча се ўні яц кім ду хоў ным бы ла ство-
ра на маг чы масць ат ры ман ня вы шэй-
шай ба гас лоў скай аду ка цыі ў Ві лен скім 
уні вер сі тэ це і По лац кай ду хоў най се мі на-
рыі. Ход па дзей кі ра ваў сім па тыі ўні яц ка-
га ду ха вен ства ў бок пра ва слаўя. У 1827 

 Ра ка Піль ні ца са ста ва мі ка ля Крас на га

го дзе вы хо дзіць указ ца ра Мі ка лая І, які 
за ба ра няе пры маць ін ша вер цаў ва ўні-
яц кія ма на сты ры. Гэ та ра шу ча аб мя жоў-
вае пра зе лі тыч ныя пос пе хі ла цін ска га 
ду ха вен ства... По лац кі са бор ад быў ся 
ў лю тым 1839 го да, а ў кра са ві ку на сту-
пі ла цар коў нае юры дыч нае да лу чэн не 
ўні я таў да пра ва слаўя...

Слоў па ру пра да клад пра фе сар Ва-
ро неж ска га ўні вер сі тэ та Іры ны 

Ко сі на вай; быў ён пра ва ду. Па ка за ла 
яна слай ды, на якіх быц цам ві даць 
струк ту ры за ва ную ва ду, больш і менш, 
леп шую і гор шую. Сцвяр джа ла яна, што 
ва да ста ноў ча струк ту ры зу ец ца ў вы ні ку 
ас вя чэн ня і ма літ вы над ёю. Пра ве рыў 
я гэ тыя от к ро ве ния ў Ві кі пе дыі; ні я ка га 
пац вяр джэн ня на бож на му ўздзе ян ню 
на ва ду там не да ец ца. У мя не та ды 
з’я ві ла ся дум ка, што мас ці тыя ву чо ныя 
Ма скоў скай дзяр жа вы ча ста вель мі па-
кор лі ва да каз ва юць роз ныя тэ зі сы сва іх 
улад. У цал кам ня даў ні час яны та кім 
чы нам да каз ва лі праў дзі васць пра па-
ган ды баль ша віц кіх па літ ру коў, а за раз 
гэ так жа сце люц ца пе рад цар коў ны мі 
па літ ру ка мі. Толь кі вось ёсць за ка выч ка 
— гэ тую струк ту ры за ва насць ва ды па ча-
лі вес ціць ін ша вер цы, а пра ва слаў ныя 
заў зя та ры на ма га юц ца свя ціць ад бі тым 
ад іх свят лом. А ка лі гля нуць на ін шыя 
рэ чы вы, то ці яны так са ма не струк ту ры-
зу юц ца ад на бож ных аб ра даў? На пры-
клад, драў ні на або зо ла та. Ка лі ма ліц ца 
пе рад іда лам, исту ка ном, ці ў яго рэ чы ве 
так са ма не пра яў ля ец ца сак рум?..

1 чэр ве ня ме лі ад быц ца па нэль ныя 
па ся джэн ні, па ча так іх быў выз на ча-

ны на 16-ю га дзі ну. У Суп расль па даў ся 
я пяш ком, па но вай эста ка дзе над вё сач-
кай Крас нае над ра кою Піль ні цай. Па 
эста ка дзе, якая пра ляг ла па ма ляў ні чым 
лан д шаф т ным пар ку, які яш чэ ты ся чу 
га доў та му мог быць мес цам пак ла нен-
ня на шых прод каў струк ту ры за ва най 
ва дзе Піль ні цы ды та кім жа га ям па а ба-
пал яе. Зай шоў пун к ту аль на і да ве даў ся, 
што на ву коў цы яш чэ ў Ад рын ках, што 
яш чэ ча кае іх абед, што ча каць іх трэ ба 
са ма менш паў та ры га дзі ны. Ну, ві даць, 
не вель мі ім ру пі ла прад стаў лен не іх ніх 
на ву ко вых да сяг нен няў за ці каў ле ным. 
І я да тых да сяг нен няў па ста віў ся больш-
менш так, як па ста ві лі ся да іх не ка то рыя 
іх нія аў та ры...

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

Кан г рэс 
пра ва слаў ных ву чо ных
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 7 ліпеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У дзвюх ма так па пяць 
хлап ча так, кож на му 
сы ну ад но імя.
(пад каз ка: част ка це ла)
(П.....)

Ад каз на за гад ку № 21: сон ца.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Кар нэ лія Вшэ ба-

роў ская з Нар вы, Дам’ ян Ма на хо віч, Ася Фі лі ма нюк 
з бель скай «трой кі», Мар ты на Ба рэ віч з Ба бік, Юсты-
на Астап ко віч з ПШ № 1 у Гай наў цы, Кін га Бах, Ага та 

Га лу бо віч з Шу дзя ла ва. Він шу ем!

    

„Бел-News” і «Шэ пты з ша-
фы» гэ та за га лоў кі га зет, якія 
ўзнік лі на ХХХІ ІІ Су стрэ чах 
«Зор кі». Яны су гуч ныя пра гра-
ме і ат мас фе ры на шых жур на-
ліс ц кіх май стар-кла саў. У гэ ты 
раз на шы сяб ры зна ё мі лі ся 
з прэ са вай ін фар ма цы яй, або як 
ка жуць — нью сам. Па коль кі крэ-
а тыў су час ных вуч няў у га лі не 
ін фар ма цыі зво дзіц ца да эсэ мэ-
сак і зве стак на фей с бу ку, мы 
ра шы лі пі саць нью сы сяб рам, 
у якіх змяш ча лі фак таг ра фіч-
ныя звест кі з Су стрэч і ад на ча-
со ва пры мя ня лі пра ві лы жан ру. 
У гэ тым сты лі ўзнік так са ма 
«Дзён нік Су стрэч „Зор кі”», які 
ап ра ча фак таў ад на та ваў не паў-
тор ную ат мас фе ру і аса бі стыя 
ўра жан ні Эвы Іва нюк, аў тар кі 
дзён ні ка.

Га зе ты і ад мет ныя пуб лі ка цыі 
ХХХІ ІІ  Су стрэч «Зор кі»

Доб ры дзень, ся бар!
Я ўжо трэ ці раз на Су стрэ чах 

«Зор кі». Яны па ча лі ся ў ня дзе лю, 
9 чэр ве ня. Па сён ня мы ме лі ўжо 
тры су стрэ чы. У ня дзе лю пры е хаў 
да нас Вік тар Ся маш ка з Мін ска. 
Ён ра ска заў пра му зы ку і вер шы, 
а так са ма чы таў нам свае но выя 
тво ры, якія яш чэ ні дзе не дру ка-
ва лі ся. Я тут га лоў ны рэ дак тар 
ад ной га зе ты. У па ня дзе лак мы 
рых та ва лі пы тан ні да ін тэр в’ю 
з На тал ляй Кан д ра цюк-Свя руб-

Ra dio Bia łys tok, ска заў, як важ на 
ў па да рож жах ве даць за меж ныя 
мо вы. Ён — ібе рыст, знаў ца Іс па-
ніі і Мек сі кі. Мы ра зам зра бі лі 
ра ды ё пе ра да чу з Су стрэч, слу ха лі 
яе ў пят ні цу на Ра дыё Бе ла сток 
у 18:30. Я за бы ла ска заць, што мы 
ў ляс ным пан сі я на це Бо ра-Здруй 
ка ля На раў кі. Ду маю, што яш чэ 
пе ра да мною мно га су стрэч і сюр-
п ры заў. Ра ска жу ўсё пас ля вяр тан-
ня 14 чэр ве ня. Да па ба чэн ня!

Эва ІВА НЮК,
галоўны рэдактар «Бел-News»

Лі сты з нью сам Паўліна Ёдла, Бел-News

Адкажы сам...
Паміж пушчай, паміж далінамі,
плыве рака шумлівая, а пры той рэчцы 
маленькая хата.
А ў той хатцы жывуць дзед і бабуля,
з кошкай, курыцай і сабакам.

Паміж крамамі, паміж стаянкамі 
аўтамабіляў,
плыве каналізацыя, а над гэтай 
каналізацыяй стаяць дамы.
А ў тых дамах жыве сям’я,
мама, бацька, я і сястра.

Зямля адна, а месцы розныя,
Людзі адны, а ўсё ж так розныя.
Край родны адзін,
а мова родная – якая?
 – Адкажы сам.

скай. Яна жур на ліст ка ін тэр-
нэт най прэ сы — GA ZE TA.PL. 
Яна зай ма ец ца па да рож жа мі. 

Для мя не гэ та бы ла ці ка вая 
су стрэ ча, та му што я са ма 
люб лю па да рож ні чаць. Я так-

са ма ха це ла б ез дзіць па све це 
ў сва ёй бу ду чай пра цы. Так са ма 
Мі хась Сце па нюк, рэ дак тар 

У Масеве
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За поў ні це клет кі 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.

Муж чын скі го лас.
Ча ла век, які пра цуе сва ім го ла сам.
Му зыч ны ал фа віт.
Да мі ну ю чая га ма ў тво ры.
Пе рап лы вае праз Ві цебск.
Гі ста рыч ны герб Бе ла ру сі, адзін з га лоў ных сім ва лаў.
Аў тар вер ша «А хто там ідзе».
Гімн Бе ла ру сі.
Сі нія квет кі, сім вал Бе ла ру сі.

Ад каз на кры жа ван ку № 21-2019: 
Леў, Біч, свар ка, сме лы, якр, смар т фон, сма га, во ка, да ро га, ух, па да рож жа. 

Лес, свой, смог, смак, сма га, ве ра, балт, два, рыф ма, ба ян, гуж, ча ра па ха.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Та маш Ваў ра нюк з Нар вы, Пат ры цыя 

Ня він ская, Па вел Пах ві цэ віч з Ор лі, Клаў дзія Ор да з бель скай «трой кі», 
Аляк сан д ра Куп тэль з Арэш ка ва, Маг да Вай це шык, Эмі лія Скеп ка з На раў-
кі, Алекс Зы скоў скі з ПШ № 1 у Гай наў цы, Ага та Га лу бо віч, Кін га Бах з Шу дзя-
ла ва. Він шу ем!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Бе ла ру ска-му зыч ная кры жа ван ка № 25-2019

Па ра лель на ўзні ка лі кла січ ныя 
нью сы, ся род якіх вы лу ча ец-
ца ар ты кул Габ ры сі Віль до віч 
«Кры ты ха кей у Га рад ку», з ма-
ла вя до мы мі сло ва мі, ха рак тэр-
ны мі для зга да на га ві ду спор ту.

Пра ві лы жан ру зной дзем у ін-
фар ма цыі «Эк скур сія ў га ле-
рэю» кем лі вых пя цік лас ні каў 
Габ ры е ля Па ха са Шчы тоў і Мі ко-
лы Аб ра мю ка з Бе ла сто ка.

Па коль кі пра гра ма ХХХІ ІІ Су-
стрэч «Зор кі» скла дзе ная пад 
тэ му «Ме дыя і гла баль ная вё-
ска», у га зет ках шмат мес ца 
зай ма юць рэ пар та жы і фе лье то-
ны пра за меж ныя па да рож жы. 
Згод на з тра ды цы яй мы пра вя лі 
ка ла рыт ныя гу тар кі-ін тэр в’ю 
і апы тан ні з гас ця мі Су стрэч, 
а так са ма на зна чы лі сем ту ры-
стыч ных цу даў у На раў чан скай 
гмі не. Пры сут ныя так са ма фе-
лье то ны і рэ пар та жы, смя шыл-
кі і кры жа ван кі. Змест га зет 
пры го жа да паў ня юць вер шы, 
апа вя дан ні, аў тар ская пес ня 
пра Су стрэ чы ў Бо ра-Здруй, ма-
люн кі, гра фі кі і пра ек ты вок ла-
дак. Асаб лі вай пах ва лы зас лу гоў-
ва юць пар т рэ ты гас цей, раз ма-
ля ва ныя Юсты най Ба ку мен ка 
з Бе ла сто ка. Так са ма за ча роў вае 
«Хат ка з Ма се ва» Клаў дзіі Ні-
кан чук са шко лы ў Нар ве.

Ін шыя ар ты ку лы, якія ат-
ры ма лі вы лу чэн ні, гэ та фе-
лье то ны «Свя до мы вы бар» 
Эвы Іва нюк, «Част ка май го 
жыц ця» Вік то рыі Гаць і рэ-
пар таж «За лу кі ў Грод не» 
аў тар ства Пат ры цыі Ка ран-
ке віч. Ся род лі та ра тур ных 
тво раў най больш ура зіў 
верш Паў лі ны Ёд лы «Ад ка-
жы сам».

Як кож ны год, мы наз на ча-
ем са ма га леп ша га жур на-
лі ста Су стрэч. У гэ ты раз 
бе скан ку рэн т най ака за ла ся 
Эва Іва нюк, ву ча ні ца ІІІ кла-
са гім на зіі пры гай наў скай 
«чац вёр цы». Эва пра я ві ла 
ся бе як аў тар ка нью саў, фе-
лье то наў, га лоў ная рэ дак тар 
га зе ты «Бел-News» і та ле-
на ві тая спя вач ка. Ме на ві та 
Эва ў ду э це Вік то ры яй Гаць 
(га лоў най рэ дак тар га зе ты 
«Шэ пты з ша фы» не толь кі 
ма ты ва ва лі сяб роў да пра-
цы, але і пры ві лі не паў тор-
ную, му зыч ную афар боў ку 
Су стрэ чам.

Ган на КАН Д РА ЦЮК

Zre a li zo wa no dzię ki do tac ji 
Mi nis t ra Spraw Wew nęt rz nych 

i Ad mi nis t rac ji oraz Pod la skie go 
Urzę du Mar szał kow skie go

Сустрачанскі апытальнік
Віктар Сямашка – музыкант, паэт, журналіст.
1.Сустрэчы Зоркі, гэта для Вас:
– Прыемная нечаканасць.

2. Любімае слова на беларускай мове:
– «Клёк».

3. Найпрыгажэйшае месца на свеце:
– Лагойшчына.

4. Галоўнае правіла журналіста:
– Не хлусіць.

5. Найцяжэйшая праца для вас, гэта:
– Праца для грошай.

6. Што Вас натхняе:
– Прырода. 

(Апытанне правялі журналісты газеты “Шэпты з шафы”, 
малюнак – Юстына Бакуменка).

Эк скур сія ў га ле рэю
На трэ ці дзень Су стрэч мы па е ха лі на эк скур сію ў На раў ку. У час 

па ез д кі мы спя ва лі на род ныя бе ла ру скія пес ні. У кан цы мы пры е ха лі 
ў ма стац кую га ле рэю імя Та ма ры Са ла не віч. Там па гля дзе лі вы стаў ку 
ікон Мі ха ла Пя кар ска га з Ляў ко ва. Так са ма мы па ба чы лі нез вы чай ныя, 
з між ва ен ных ча соў, фа та гра фіі. Іх аў тар — Якуб Смоль скі. Фа та гра фа-
ваў ён жы ха роў вё скі Лу ка. Гэ тая вё ска бы ла вы се ле на пад Се мя ноў-
скае ва дас хо віш ча. Спа да ры ня Ка ся Бя ляў ская зай маль на ра ска за ла 
нам пра аў та раў і іх тво ры. Мы так са ма зра бі лі су поль ны зды мак у эт-
на гра фіч най за ле. Мо жа і яна бу дзе ка лісь ці гі ста рыч най?

У зва рот най да ро зе мы га ва ры лі, смя я лі ся і спя ва лі пес ні. Пан Бо ра, 
які вёз нас на трак та ры, быў ура жа ны на шы мі спе ва мі. Нам па да ба ла-
ся эк скур сія.

Габ ры ель Пах і Мі ко ла Аб ра мюк, «Шэпты з шафы».

Рэдакцыя «Бел-News»

Спа да ры ня Ка ся Бя ляў ская зай маль на ра ска за ла нам 
пра аў та раў і іх тво ры

Вогнішча і песні
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Ле тась мі ну ла пят нац цаць га доў як 
не ста ла ў на шай лі та ра ту ры вя-
до ма га бе ла ру ска га пісь мен ні ка 
Ва сі ля Бы ка ва. За тое сё ле та 19 

чэр ве ня мі нае 95 га доў з дня на ра джэн ня 
гэ та га вы дат на га аў та ра ва ен ных ра ма наў, 
якія пе рай ш лі ў ка нон су свет най лі та ра ту-
ры і бы лі пе ра не се ны на эк ран кі но. Так 
ста ла ся са «Зна кам бя ды», «Аль пій скай 
ба ла дай». Ад нак ніх то не спа дзя ваў ся, 
што ка лісь ці з’я віц ца аў та бі яг ра фія Ва сі ля 
Бы ка ва. І яна з’я ві ла ся ў мі ну лым го дзе. 
Так як Іван Ме леж, Іван На ву мен ка ці 
Іван Ша мя кін, так са ма і Ва сіль Бы каў быў 
удзель ні кам Дру гой су свет най вай ны. Быў 
ён сал да там 2 і 3 Украінскіх фран тоў, з імі 
пе рай шоў Ук ра і ну, Мал до ву, Іта лію, Вен г-
рыю, Аў ст рыю і Бал га рыю. Гэ та ўсё апіс вае 
ў бі яг ра фіч най кні зе «Мая вай на. Ус па мі ны 
пе ха цін ца».

ДЗЯ ЦІН СТВА НА ВІ ЦЕБ Ш ЧЫ НЕ
Ва сіль Бы каў на ра дзіў ся 19 чэр ве ня 

1924 го да. Яго род ная вё ска Быч кі на Ві цеб-
ш чы не бы ла ма лень кая — толь кі двац цаць 
хат. Баць ка пісь мен ні ка Ула дзі мір Фё да ра-
віч быў вы му ша ны пра ца ваць за мя жой 
і толь кі на ста расць вяр нуў ся ў род ную 
вё ску. Баць ка Ва сі ля Бы ка ва пра ца ваў у Ня-
меч чы не, зма гаў ся на Пер шай су свет най 
вай не. Сям’я жы ла бед на. Дзед быў кі раў ні-
ком цаг ля на га за во да ў Кур лян дыі. Ба бу ля 
па мер ла ра на. Зям лі бы ло ма ла і тое за-
браў кал гас, які не ўмеў гас па да рыць. Ча сы 
дзя цін ства бу ду ча га пісь мен ні ка бы лі бед-
ныя. Ма ці Ан на Ры го раў на бы ла ро дам з вё-
скі За ву лак, якая пас ля прай г ра най са ве та-
мі поль ска-баль ша віц кай вай ны апы ну ла-
ся на тэ ры то рыі Поль ш чы. І так дзядзь ка 
Ля вон, брат ма ці, які ўсё жыц цё быў ры ба-
ком, за стаў ся ў Поль ш чы. Вё ска Быч кі бы-
ла два кі ла мет ры ад поль скай гра ні цы. Па-
ло ву вуч няў па чат ко вай шко лы ў мя стэч ку 
Куб лі чы, дзе ву чыў ся ма лы Ва сіль Бы каў, 
скла да лі яў рэі. Бу ду чы пісь мен нік сяб ра ваў 
з бра та мі Свяр д ло вы мі — Ме і рам і Лей бай. 
Лей ба за гі нуў у 1941 го дзе рас ст ра ля ны 
з ін шы мі яў рэ я мі ва Уша чах. Яго брат Ме ір 
жыў у Маск ве. У Куб лі чах бы ла шко ла, ап-
тэ ка, сі на го га, куз ня, бу ды нак па жар ні каў. 
Бы ла так са ма цар к ва з XVI ста год дзя, 
з якой у 30-я га ды ХХ ста год дзя атэ і сты зня-
лі кры жы з ку па лаў і раз г ра бі лі. Да рэ чы, 
у СССР, у тым лі ку і ў Бе ла ру сі ў той час бы лі 
за кры ты ўсе цэр к вы і кас цё лы. Ка му ні сты 
арыш тоў ва лі свя та роў і са джа лі ў тур мы. 
7 лі пе ня мо ладзь свят ка ва ла Ку па лу, рас-
паль ва ла вя лі кае вог ніш ча, це раз якое ска-
ка лі. У 1932 го дзе ка му ні сты на маў ля лі да 
ка лек ты ві за цыі. Лю дзі прыс лу хоў ва лі ся да 
слоў агі та та раў, усту па лі ў кал гас з ве рай, 
што бу дзе лепш, а ўжо вяс ною 1933 го да 
скон чы лі ся за па сы ежы і прый ш ло ся га ла-
даць. Лю дзі не ме лі ні збож жа, ні гро шай, 
каб яго ку піць. Бы ла праб ле ма пры да быць 
но вую воп рат ку ці бо ты для дзя цей, та му 
што баць кі не ме лі гро шай, а ў кра мах ні-
чо га не бы ло. Во сен ню 1939 го да ма ла ды 
Ва сіль Бы каў па чаў ву чо бу ў ма стац кім ву-
чы ліш чы ў Ві цеб ску. Сту дэн ты бы лі веч на 
га лод ны мі, з бя ды елі ў ас ноў ным толь кі 
хлеб з кі пе нем. Бы каў жыў у сту дэн ц кім 
ін тэр на це. Зі ма 1940-1941 го да бы ла асаб-
лі ва ха лод ная. Пас ля за кан чэн ня трэ ця га 
кур са ў па ло ве чэр ве ня Ва сіль Бы каў па ста-
на віў па е хаць на пра цу ў го рад Шо стак на 
Па лес сі на Ук ра і не, дзе жыў дзядзь ка бу ду-
ча га пісь мен ні ка. Там усіх за стаў па ча так 
Дру гой су свет най вай ны.

Ле та 1941 го да бы ло асаб лі ва га ра чае.

ПА ЧА ТАК ВАЙ НЫ НА УК РА І НЕ
Вай на су стрэ ла пісь мен ні ка на Ук ра і не. 

Там быў прыз ва ны на фронт. У ар міі па на-
ваў го лад, не ха па ла ежы, воп рат кі, зброі, 
а ад на він тоў ка бы ла на дзе ся цёх сал дат. 
Ук ра ін цы не ха це лі ва я ваць і ча ста ўця ка лі 
з ар міі і вяр та лі ся да моў.

Бы каў меў ты ся чу кі ла мет раў да ха ты 
і та му за стаў ся ў ар міі. Пісь мен нік быў у ар-

міі з сяб рам Аляк се ем з Бе ла ру сі. У гэ ты 
час да Бы ка ва да хо дзі лі чут кі, што яго род-
ная Бе ла русь бы ла аку па ва ная нем ца мі, 
што на Бе ла ру сі дзей ні ча ла шмат пар ты-
зан скіх груп. Во сен ню 1941 го да аў тар быў 
у Са ра таў скім ра ё не. Там Ва сі ля Бы ка ва 
раз лу чы лі з сяб рам — яго па кі ну лі ў Са ра та-
ве, Аляк сея ад п ра ві лі ў Вольск. Ка лі аў тар 
пра хо дзіў з ар мі яй ук ра ін скія вё скі, дык 
жан чы ны не ме лі іх чым на кар міць і пе-
ра важ на ка за лі: «Што ж я вам дзе ці дам, 
ка лі ў мя не толь кі ад на фа со ля і ба ра бо ля» 
(буль ба — укр.). Ча сам пад но сі лі ку бак па ху-
чай і мут най са ма гон кі з бу ра коў. Не бы ло 
мя са, а на ват сы ру і мас ла, та му ўкра ін скія 
гас па ды ні кар мі лі сал дат пос най буль бай 
або ка шай. На па чат ку ве рас ня 1942 го да 
на чаль ства ад п ра ві ла Бы ка ва ў пя хот нае 
ву чы ліш ча. У той час нем цы цэ лы мі на ча мі 
бам бі лі Са ра таў. Во сен ню 1942 го да дру гі 
ся бар Бы ка ва, Ко ля Іва ноў, які быў з Бе ла ру-
сі, па паў пад Ста лін г рад і там за гі нуў. У пя-
хот ным ву чы ліш чы ў Са ра та ве кур сан ц кай 
ро тай ка ман да ваў стар шы лей тэ нант Грыб, 
ро дам з Го мель ш чы ны. Ён змяс ціў фо та 
Ва сі ля Бы ка ва ся род най леп шых вы пуск-
ні коў пя хот на га ву чы ліш ча. Ка ман дзі рам 
ба та льё на быў грэк — ма ёр Ан ці пас. Гэ та 
быў вель мі доб ры ка ман дзір. Та ды грэ каў 
не вы сы ла лі на пе ра да вую, толь кі на ты лы. 
Во сен ню 1943 го да Ва сі лю Бы ка ву прыс во-
і лі зван не ма лод ша га лей тэ нан та. У гэ ты 
час Бы каў пе ра жыў кры ва вую біт ву на 
пра вым бе ра гу Дняп ра. Пас ля ў Зад няп роўі 
бы ла та кая ж біт ва. Пад Кры вым Ро гам 
нем цы адаг на лі тан кі Савецкай ар міі на 
60 кі ла мет раў. По тым ар мія, у якой Бы каў 
быў ка ман дзі рам страл ко ва га ба та льё на, 
да ла ата ку на Алек сан д рыю і Зна мен ку. 
У гэ тых ба ях бы лі сот ні за бі тых і сот ні ра не-
ных. Боль шасць сал дат ме ла ўжо до сыць 
вай ны і ім бы ло абы я ка ва — жыць ці быць 
за бі тым.

За бі тых сал дат не бы ло ча су ха ваць 
— дзе ўпаў за бі ты, там і за стаў ся ля жаць. 
З за бі тых зды ма лі воп рат ку, бо ты і зброю 
— гэ та пры да ва ла ся ін шым сал да там. Не 
спа лі цэ лы мі на ча мі, а бяс сон ні ца і сто ма 
вык лі ка лі поў ную абы я ка васць. Так са ма 
лю ты ма роз на стэ пе не да ваў спаць. Зі ма 
на Ук ра і не 1943-1944 го да, ха ця не та кая 
су ро вая як у Ра сіі, так са ма за па мя та ла ся 
Бы ка ву як ха лод ная, з ле дзя ны мі вят ра мі 
і ка лю чай за ві ру хай. Дзень і ноч аў тар пра-
во дзіў на два ры на сне зе. Пе рад зі мо вы мі 
ха ла да мі ра та ва ла аве чая без ру каў ка-ду-
шаг рэй ка. Толь кі шлем быў вель мі неп рак-
тыч ны, сам спаў заў на лоб і са праў ды зу сім 
не ра та ваў га ла ву пе рад ку ляй. Сал да ты 
ў пя хо це ва ю юць ня доў га. Доб ры сяб ра 
Ва сі ля Бы ка ва з пя хот на га ву чы ліш ча Ко ля 
Пе раж ный за гі нуў у пер шым баі, ат ры маў-
шы стрэл про ста ў сэр ца. Як пі ша аў тар, на 
вай не ня ма сан ты мен таў і сал да ты вель мі 
хут ка пры вы ка юць да смер ці сва іх са мых 
бліз кіх сяб роў. У ар міі заў сё ды не ста ва ла 
бо еп ры па саў, зброі і ва ен най воп рат кі. Зі-
мой 1943 го да па ча ла ся Кі ра ваг рад ская 
апе ра цыя. За яе мар шал Ко неў ат ры маў 
ор дэн Ле ні на, аб чым з гор дас цю на пі саў, 
па ле мі зу ю чы з аў та рам ра ма на «Мёр т вым 

не ба ліць». Па вод ле яго і Ста лі на, апе ра цыя 
пад Кі ра ваг ра дам п рай ш ла па спя хо ва. 
Па вод ле Бы ка ва бы ло зу сім інакш і гэ та 
быў по гляд сал да та, ля жа ча га ў хут ка 
вы ка па ным ако пе ў зас не жа ным по лі, за-
лі та га кры вёю, у па ры тым тан ка мі по лі. 
Там за гі ну лі ка ман дзір Бы ка ва лей тэ нант 
Мір го рад, ка пі тан Смір ноў, ка ман дзір пал ка 
ма ёр Ка зар’ ян, дзя сят кі сал дат і афі цэ раў. 
Так са ма зі мой 1943 го да Ва сіль Бы каў быў 
упер шы ню ра не ны ў на гу і жы вот. Тра піў 
у шпі таль, дзе знай шоў ся спірт і за ку ска 
з тру ся ці ны і ўсе ра не ныя ра зам вы пі ва лі. 
Да рэ чы, у вай ско вым шпі та лі мес цаў для 
ра не ных заў сё ды бра ка ва ла. Па вод ле Бы-
ка ва, шпі таль ака заў ся ку рор там, ад нак 
у шпі та лі бы ло мно га па літ ру коў, якія са чы-
лі за кож ным сал да там і рас паль ва лі ня на-
вісць не толь кі да фа шы стаў, але і да сва іх. 
На па чат ку вяс ны 1944 го да ўжо зда ро вы 
аў тар із ноў вяр нуў ся на фронт. У адзін 
дзень Ва сі ля Бы ка ва на зна чы лі ка ман дзі-
рам батарэі 45-мі лі мет ро вых гар мат, але 
на ля це лі ня мец кія «юн кер сы» і збам бі лі 
ба та рэю — спа чат ку нем цы выст ра ля лі ко-
ней, а пас ля па бі лі сал дат. З ба та рэі за ста-
ло ся толь кі два нац цаць сал дат, ка ман дзір 
і аў тар кні гі. Бы каў з ка пі та нам вы пі лі спірт 
за тое, што пе ра жы лі. Ка пі тан ка жа: «Ну, Бы-
каў, жа даю та бе, каб ты да жыў да пе ра мо гі! 
Ты мо да жы веш, а я...», а тут як не дасць 
мі на і ка ман дзір за гі нуў. Вось та кі ва ен ны 
лёс!

МАЛ ДО ВА
Ка лі ўкра ін скі фронт увай шоў у Мал до-

ву пры мя жы з Ру мы ні яй, жы ха ры вё скі 
ўцяк лі. Яны за ка па лі ў зям лю боч кі ві на, 
ду ма ю чы, што дат ры ма ец ца, ка лі вер нуц ца 
ў вё ску. Але што сха ва ец ца пе рад са вец кім 
сал да там! Сал да ты да ста лі ві но і ста лі вы-
пі ваць, за кус ва ю чы ку ра ці най. Ку рэй са мі 
сал да ты ла ві лі, бі лі і жа ры лі. Да рэ чы, у Мал-
до ве ў па раў нан ні да Ук ра і ны бы ло вель мі 
мно га ежы: ма ла ко, хлеб, мас ла, сыр, су ша-
ная са да ві на. Са вец кая ўла да яш чэ не ўспе-
ла аг ра біць мал да ў скую вё ску, та му ў час 
вай ны Мал до ва бы ла нам но га ба га цей шай 
кра і най за Бе ла русь, Ук ра і ну ці Ра сію. Бы-
каў як ка мен дант за няў ха ту вя ско ва га пса-
лом ш чы ка, які меў ба га тую біб лі я тэ ку, асаб-
лі ва ў ан тыч ную лі та ра ту ру. Ле там 1944 
го да ў Мал до ве, ка лі на два ры бы лі цёп лыя 
но чы і га ра чыя дні, 20-га до вы Ва сіль Бы каў 
за ка хаў ся ў ма ла дую мед сяст ру Луж ко ву. 
На жаль, пры го жае пер шае ка хан не пе рар-
ваў ім афі цэр СМЕР Ша, які мед сяст ру аб ві-
на ва ціў у шпі я на жы...

А НА ВАЙ НЕ ЯК НА ВАЙ НЕ...
Сал да ты так па на пі ва лі ся, што не ве да-

лі, што ноч чу ап ра ча іх бы лі нем цы, якія 
на чаль ні ка шта ба ўзя лі ў ня во лю ў той час, 
ка лі ат рад Бы ка ва гу ляў. Мед сёст ра мі на 
вай не бы лі заў сё ды дзяў ча ты. Ка лі дзяў чы-
на не зга дзі ла ся быць «ва ен най жон кай» 
(ка хан кай) для афі цэ ра, дык ён та кую не па-
кор ную дзяў чы ну вы сы лаў на пе ра да вую. 
Мно га пры го жых дзяў чат гі ну ла на фрон це. 
Ва сіль Бы каў пе ра важ на ва я ваў з аў та ма-
там ППШ. Доў га не вы да ва лі пі ста ле та ТТ, 
але на ка нец аў та ру кні гі вы да лі, які за мя-
ніў яго на валь тэр. Гэ та толь кі ў кі но па каз-
ва юць як сал да ты з гра на та мі паў зуць пад 
танк і пад ры ва юць яго. На сам рэч на вай не 
ні ко лі так не бы вае. Ка лі тан кі на яз джа юць 
на пя хо ту, дык сал да ты не ма юць ні я ка га 
шан цу пе ра жыць. Та ды ма ла ка му ўда ец-
ца ўця чы ад тан каў. Мно га ра зоў на вай не 
бы вае так, што ўза е ма ад но сі ны і су вязь 
па між ат ра да мі не заў сё ды на ла джа ны 
як след, та му ча ста невя до ма, дзе зна хо-
дзіц ца най блі жэй шы полк «сва іх». Пад час 
вай ны, асаб лі ва ў Ня меч чы не, Аў ст рыі 
са вец кія сал да ты гвал та ва лі ма ла дых дзяў-
чат. Раз сяб ра Бы ка ва, Валь ка Бах ты го зін 
вы ра та ваў ма ла дую ру скую дзяў чы ну ад 
гвал ту. Яна слу жы ла ў ста ро га пра фе са ра 
ў Аў ст рыі, які быў хво ры, але вель мі доб ра 
ад но сіў ся да дзяў чы ны. Валь ка быў па том-
кам па ля каў сас ла ных у Сі бір. Быў адзі ным 
сы нам у ма ці, якая бы ла бух гал та рам і ча-

ста яму пі са ла пісь мы. Бы каў вель мі па ва-
жаў і лю біў Валь ку.

РУ МЫ НІЯ
Ка лі во сен ню 1944 го да ў Ру мы нію з ба-

я мі ўсту піла Савецкая ар мія, пра ціў нік не 
вы каз ваў сур’ ёз на га су пра ціў лен ня. Ад нак 
ка ман дзі ры пры каз ва лі, каб не ес ці яды 
і піць ві на, та му што мо гуць быць ат ру ча ны. 
Ад нак сал да ты пі лі і елі ўдо валь і ніх то не 
ат ру ціў ся. Ру мы ны па за га дзе ка ра ля Мі-
хая друж на ка пі ту ля ва лі. Да рэ чы, са мо га 
ка ра ля Ру мы ніі Мі хая Ста лін уз на га ро дзіў 
ор дэ нам Пе ра мо гі. У Ру мы ніі Ва сіль Бы каў 
зах ва рэў на ма ля рыю. Зі мою яна да ла 
спа кой, але вяс ною, ка лі быў у Аў ст рыі, 
із ноў вяр ну ла ся тая хва ро ба. На вай не 
бы ло шмат ні то смеш ных, ні то страш ных 
зда рэн няў. На пры клад, у Вен г рыі ад ной чы 
ў час моц най бам бар дзі роў кі лей тэ нант 
ба та льё на быў моц на ра не ны ў на гу і ве ча-
рам сха ваў ся ў пад вал. Ра ні цаю ад чуў, што 
ў пад ва ле ён не сам. Ака за ла ся, што ў пад-
ва ле ёсць ня мец кі ка пі тан ме ды цы ны. 
Сха пі лі ся абод ва за пі ста ле ты і амаль не 
заст рэ лі лі ся, але не мец пер шы ўцёк.

ВЕН Г РЫЯ
Ха ця вен гер ская ар мія ва я ва ла про-

ціў СССР, дык мір ны на род суст ра каў 
Савецкую армію доб ра зыч лі ва і гас цін на. 
У кож най ха це ча ста ва лі сма жа ным мя-
сам, каў ба сою, бе лым хле бам, ва рэн нем. 
Ад нак най больш ар мія лез ла ў паг ра бы 
вен гер скіх ся лян па бан кі з кан сер ва ва най 
са да ві ной і га род ні най, та му што са вец кі 
сал дат заў сё ды быў га лод ны. Ка ман дзі-
рам ат ра да Бы ка ва быў баш кір, стар шы 
сяр жант За кі раў, вя лі кі спе цы я ліст па 
ко нях. У Вен г рыі, так са ма як у Ру мы ніі, 
сур’ ёз ных ба ёў не бы ло. Пе рад зі мой 1944 
го да савецкі фронт фар сі ра ваў Ду най, але 
не ад ра зу. Трое су так іш лі баі з нем ца мі за 
Ду най. Та ды Вен г рыя бы ла са юз ні цай Ня-
меч чы ны.

АЎ СТ РЫЯ
На аў ст рый скай гра ні цы, пе рад Аль па мі 

нем цы ста ра лі ся стры маць ар мію, у якой 
быў Ва сіль Бы каў. Ня мец кія тан кі аб ст рэль-
ва лі адзі ную да ро гу ў Аў ст рыю. Аў ст рыю 
Савецкая армія за няла на па чат ку вяс ны 
1945 го да. У ад ным з аў ст рый скіх га ра доў 
Бы каў су стрэў дзяў чы ну, якая бы ла пра та-
ты пам Джу ліі ў ра ма не «Аль пій ская ба ла-
да», якая ся род са вец кіх сал дат шу ка ла 
ней ка га Іва на.

ДЗЕНЬ ПЕ РА МО ГІ
Бы каў гэ ты дзень су стрэў у Аў ст рыі. 

На два ры цвіў бэз, а ўсе сал да ты, ня важ-
на якой на цы я наль нас ці, пі лі ві но, яко га 
бы ло пад да стат кам. Пры ра цэ Энс ар мія, 
у якой слу жыў Ва сіль Бы каў, суст рэ ла ся 
з аме ры кан ца мі. У не ка то рых з іх бы лі сла-
вян скія ка ра ні, пе ра важ на поль скія. Ся род 
савецкіх сал дат бы лі ўра джэн цы За ход няй 
Бе ла ру сі, якія вы кон ва лі ро лю пе ра клад чы-
каў з поль скай на ру скую мо ву і, вя до ма, 
та ды ўсе зра зу ме лі ся бе. Аме ры кан цы са-
вец кім сал да там да ва лі на па мяць за паль-
ніч кі, га дзін ні кі і роз ныя дроб ныя па да рун-
кі. А што ж са вец кія сал да ты з СССР маг лі 
ім даць уза мен? Толь кі зо рач ку, выр ва ную 
з сал дац кай шап кі... Раз сал да ты па ба чы-
лі ноч чу свят ло. Ака за ла ся, што све ціц ца 
ў ва ен ным пра дук то вым скла дзе. Ад ра зу 
сал да ты па ча лі браць мяс ныя кан сер вы, 
ал ка голь, му ку, ша ка лад. З’я віў ся ста ры аў-
ст ры ец і па пра сіў мі ску му кі дык сал да ты 
ска за лі: «На вош та та бе мі ска? Бя ры мя-
шок». Ста ры ледзь па цяг нуў да ха ты мя шок 
і знік у цем ры но чы. Пас ля Дня пе ра мо гі 
сал да ты кра лі што па па ла, а афі цэ ры ў іх 
ад бі ра лі.

БАЛ ГА РЫЯ
Па за га дзе ка ман давання савецкая 

ар мія па да ла ся ў брац кую Бал га рыю, дзе 
Бы ка ву прый ш ло ся пра жыць год. Пас ля 

ВА СІЛЬ БЫ КАЎ, ЖОР СТ КАЯ ПРАЎ ДА ПРА ВАЙ НУ. 
МАЯ ВАЙ НА. УС ПА МІ НЫ ПЕ ХА ЦІН ЦА
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Ду май — не ду май
Ду май — не ду май,
Свой век пе ра жы веш,
Ад лё су свай го ні ку ды не ўця чэш.

Су муй — не су муй,
Жы веш адзін раз.
Жыць хо чац ца доў га і не па мі раць.

Ха дзі, ве ся лі ся,
З сяб ра мі гу ляй
І пес ні спя вай ды ві но вы пі вай.

Ці ж выт ры маць мо жа
Усіх нас зям ля?
Усіх на кар міць нас не ў сі лах яна.

Зям ля нас ату ліць,
Сат рэ ў па рах но,
Ба га тых і бед ных, зям лі ўсё ад но.

Бя да і ба гац це
Ля жаць у зям лі.
Зям ла праг лы ну ла грэш ных і свя тых.

Ду май — не ду май......

Зай г рай, скрып ка
Зай г рай, скрып ка, зай г рай,
Ве ся лі наш край!
Не змаў кай, зві ні,
Ра дасць пры ня сі.

Зай г рай, скрып ка, зай г рай,
Стру ны зак ра най,
Сэр ца даб ры ню
Лю дзям ад к ры вай.

Іг рай, скрыпачка, грай,
Пес ням во лю дай,
Пес ні хай ля цяць,
Це шаць мі лы край.

Ігай, скрыпачка, грай,
Не пе ра ста вай.
Му зы ка твая
Як баль зам жыц ця.

Му зы ка твая
На ду шу ляг ла.
Без му зы кі той
Ня ма мне жыц ця.

На раў чан кі
Вя сё лыя На раў чан кі
Спя ва лі со рак лет,
А га ла сы іх звон кія
Ля цяць на цэ лы свет.

Пе сень мно га зна юць
І хо ра ша спя ва юць,
Хлоп цы на гар мо ні ях
Ім да па ма га юць.

Ус лу хаў шы ся ў пес ні,
Ма ла дыя га ды ўспа мі на еш
І най леп шыя пес ні
З сэр цам ра дас ным пе ра жы ва еш.

Доб ра што ёсць лю дзі,
Што лю бяць спя ваць,
А ў хлоп цаў за ла тыя ру кі,
Што ўме юць усё зай граць.

Ня хай на род ныя пес ні
Нам веч на жы вуць,
А вя сё лыя На раў чан кі
Ня хай ім пя юць, пя юць!

Асен ні ве цер
У вы рай па ля це ла ле та,
Асен няй па за ло тай пак ры ла ся зям ля.
Асен ні ве цер сум на на пя вае,
Што з гэ тым го дам раз ві тац ца нам па ра.

Па ра нам раз ві тац ца з жу раў ля мі,
З со неч най, лет няй цеп лы нёй
І пры вы каць да ха ла доў зі мо вых,
Да доў гіх і ма роз ных ве ча роў.

Во сень — па ра рас стан няў, мар і спа дзя ван няў,
Па ра ві ном чыр во ным ду шу грэць,
Па ра апош ніх, цяж кіх раз ві тан няў
З ты мі, ка го, на жаль, заб ра ла смерць.

Асен ні ве цер на пя вае пес ню,
Аб тым, што на сту пае Но вы год,
Што Дзед Ма роз рыхтуе лю дзям ёл ку,
Што свя там уваск рэс не мой на род.

Зі ма зак ру жыц ца у бе лым, снеж ным тан цы
І пра мя це лі цу спя ваць бу дзе ма роз,
Ка ляд ным свя там у п’я ным ка ра го дзе
Ля ёл кі пры ві та ем Но вы год.

Мі ка лай ВА РА НЕЦ КІ
Аль хоў ка, На раў чан ская гмі на

Се мя ноў скі за ліў
За ліў Се мя ноў ка
Мно га ва ды мае,
Ры ба коў то ж мно га
Да нас пры яз джае.
Лод кі вып лы ва юць,
Ры ба кі вуд ка мі
Рыб ку ла па юць.
А ры баў ёсць без лі ку,
Та му што ва да
У нас вель мі вя лі ка.
А на бе ра гах за лі ва
Лю дзі дам кі бу ду юць,
А ў лет нюю па ру
Усе ў іх ка чу юць.
Тут па вет ра све жае
Тут чы стая ва да.
Тут смач ная ежа,
І жыць не бя да.

Кан стан цін ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Як доб ра
Як доб ра, што жы ве са мною па мяць,
І што бы лыя воб ра зы са мной.
Што ад ля це ла птуш кай на заў сё ды,
Ся дзіць заў сё ды ў па мя ці ма ёй.

Як доб ра, што ў гру дзях пра цуе сэр ца,
А ў жы лах бе зу пын на кру жыць кроў,
А ў Бе ла веж скай пуш чы гу чыць пес ня,
Раз но сіц ца мя до вы пах ля соў.

Як доб ра, што ва кол шчы рыя лю дзі,
Жы вуць, пра цу юць, ве раць у жыц цё,
А ў дні свя точ ныя ра зам свят ку юць,
Кі ліш кі па ды ма юць за ста лом.

П’ём за зда роўе на шых са мых бліз кіх,
Сяб рам жа да ем цэ лых сто га доў,
Як доб ра, што ў гру дзях пра цуе сэр ца,
Што пес ні за гу ча лі зноў і зноў.

Як доб ра, што лу на юць на шы пес ні,
І хо чац ца пра жыць нам сто га доў.
Мы ве рым ў на шы ма ры і нат х нен ні,
Спя ва ем, па куль у жы лах кру жыць кроў.

Бе ла ру скі фэст 
у Ах ры мах
На Сё му ху, 16 чэр ве ня гэ та га го да 

ў пуш чан скай вёс цы Ах ры мы На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та ад быў ся 
бе ла ру скі фэст пад ло зун гам „І там жы-
вуць лю дзі”. Ла дзі лі яго Му зей і ася ро дак 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы, войт 
На раў чан скай гмі ны і Гмін ны ася ро дак 
куль ту ры ў На раў цы. Пак ла па ціў ся пра 
ар га ні за цыю гэ та га ме ра пры ем ства рад-
ны і сол тыс Па вел Нес ця рук. За пра сіў 
рад ных. Бы ло бе ла стоц кае тэ ле ба чан не, 
пры е ха лі жур на лі сты, між ін шым, бе ла ру-
ска га што тыд нё ві ка „Ні ва”.

Куль тур на-за баў ляль нае ме ра пры ем-
ства ад крыў войт На раў чан скай гмі ны 
Ярас лаў Га лу боў скі. Сар дэч на пры ві таў 
ён усіх удзель ні каў фэ сту і зы чыў ім са-
мых леп шых му зыч ных ура жан няў ад 
кан цэр та і пас ля яго доб рай тан ца валь-
най за ба вы. Кан цэрт вя ла Ма ры ё ля 
Гер ман-Пет ру чук з Гай наў кі. Пер шым на 
сцэ не вы сту піў у пры го жых кас цю мах ва-
каль на-му зыч ны ка лек тыў „На раў чан кі” 
з На раў кі. Ён пры го жа спя ваў бе ла ру скія 
і поль скія пес ні. Вя дзе яго Пётр Скеп ка.„На раў чан кі”

Біб лі я тэ ка
У біб лі я тэ цы кніж кі ждуць.
Лю дзі ча ста па іх бя гуць.
Кож ны бя рэ кні жак пяць,
Каб бы ло што па чы таць.
Біб лі я тэ цы сем дзе сят лет,
А яна не ста рая.
Но вых кні жак пры бы вае.
Біб лі я тэ ка што год ажы вае.
Аня Стуль гіс усё вя дзе,
Аб кніж ках мно га знае,
Кож на му выб раць па мо жа
І да ра дзіць як толь кі мо жа.
Яна кніж кі лю біць,
Аб іх моц на дбае.
Ну і са ма мно га чы тае.

У пе ра пын ку бы лі кон кур сы. Свае вер-
шы чы та лі Та дэ вуш Кун цэ віч з Ле шу коў 
і Шы ман Хар ке віч з Но ва га Ляў ко ва. За-
тым вы сту піў з рыт міч ны мі да тан цаў ру-
скі мі і бе ла ру скі мі пес ня мі гурт „Мет ро” 
з Гай наў кі.

За тым зноў і зноў плы лі звон кія поль-
скія, бе ла ру скія, ру скія і ўкра ін скія пес ні. 
Бы лі і „Вё сач ка”, і „Смэ рэ ко”, і „Га ля”. Усе 
ка лек ты вы, у тым лі ку яш чэ гур ты „Не ма-
раль ная пра па но ва” і „Ак сель” вы сту пі лі 
па спя хо ва. Пры ем на і ве се ла бы ло па слу-
хаць іх у воль ны час. Пад ве чар тэм пе ра-
ту ра па вет ра бы ла, як ка жуць, у сам раз. 
Для пры го жых пе сень і вы сту поў цаў вар-
та бы ло быць на фэс це. Па на ва ла пры ем-
ная ат мас фе ра. Саб ра ла ся шмат лю дзей. 
Пры е ха лі на ват з да лё кіх вё сак.

Пас ля 20-й га дзі ны ве ча ра іш лі тан-
цы пад спеў і гуч ную му зы ку ка лек ты ву 
„Ак сель”. Гу ля ла мо ладзь і ста рэй шыя. 
Ме ло дыі плы лі да лё ка па ле се. Яны да хо-
дзі лі ў Пад ляў ко ва і Но вае Ляў ко ва.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Зёл кі, зёл кі
Дзе вяць га доў іс нуе пункт скуп кі зё лак гай наў скай су пол кі з аб ме жа-

ва най ад каз нас цю „Ру но” ў Прэн тах На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па-
ве та. Вя дзе яго Ве ра Лу ка шук з Прэн таў. За раз зёл ка вы се зон у са мым 
раз га ры. Лет нія зёл кі збі ра юць і пры но сяць жы ха ры Аль хоў кі, Па сек, 
Прэн таў, Лес най, Но ва га Ма се ва, Ста ро га Ма се ва, Мік ла шэ ва і Се мя ноў-
кі. Сё ле та „Ру но” куп ляе менш ле ка вых зё лак у па раў нан ні да мі ну ла га 
го да.

Сё лет нія цэ ны за кі ла грам су ша на га зел ля кра пі вы — 2,50 зл., яс но ты 
(глу хой кра пі вы) — 7 зл., сніт кі — 6 зл., амя лы — 2 зл., ма ла чаю-аду ван чы-
ка — 3,50 зл., па ля во га брат ка — 5 зл., дра сё ну — 2,50 зл., ма рэ ны — 25 зл., 
ма ру ны мяк кай — 5 зл., гу ся лап кі — 16 зл., стрэл кі — 5 зл., па ля во га хвош-
чу — 6 зл. і ся рэб ра ні ка — 12 зл.

Ця пер за кі ла грам су ша на га ліс ця блюш чу пла цяць 9 зло тых, бруш-
ні цы — 14 зл., кра пі вы — 8,40 зл., бя ро зы — 4 зл., сніт кі — 7 зл., мя дун кі 
— 12 зл., пад бе лу — 12 зл., аду ван чы ка — 7 зл. і жы ва ко сту — 6 зл.

За ка рэн не кра пі вы мож на за ра біць 7 зл., пя цёр ні ка — 18 зл., ло пу ху 
— 12 зл., аду ван чы ка — 15,25 зл., ае ру — 12 зл., ка бы ля ка (кон ска га шча-
ву ху) — 8 зл. ды жы ва ко сту — 12 зл.

За цвет чыр во най ка ню шы ны ат ры ма ем 20 зл., аду ван чы ка — 10 зл., 
пад бе лу — 30 зл., каш та на — 20 зл., шып шы ны з ліс цем — 12 зл. і за драб-
ню сень кі цвет глу хой кра пі вы — 220 зл.

За кі ла грам су ша най ка ры кру шы ны пла цяць 6 зл., вяр бы г.зв. бе лай 
— 4 зл., чыр во най вяр бы — 8 зл., каш та на — 4,50 зл., ду ба — 3 зл., лі пы 
— 6 зл. і ка лі ны — 15 зл.

Дык збі рай ма цвет, ліс це, зел ле, ка ру і ка рэн не вы шэй з га да ных рас-
лін. Пун к ты скуп кі „Ру но” у Баб’ яй Га ры, Прэн тах і Ску па ве ў На раў чан-
скай гмі не ча ка юць. (яц)

Да жын кі
Да жын кі ў На раў цы вя сё лы.
З’е ха лі ся да нас «зэс по лы».
Лю дзі за кон чы лі ра бо ты ў по лі,
На рэш це мож на ад па чыць,
Па слу хаць пе сень, па га ва рыць,
Паў с па мі наць ка лісь ні жні ва,
Як лю дзі цяж ка ў по лі ра бі лі
Ад ус хо ду сон ца да за хо ду.
Сяр пы і ко сы ў ру ках зві не лі,
Жы та ў сно пі кі вя за лі,
А сно пі кі ў дзя вят кі стаў ля лі.
На па лях лю дзей бы ло мно га.
Па ра жніў — але і па го да.
Не што год ура джай бы вае,
То за суш ша, то па лі па за лі вае.
Гас па да ру ўсё ве цер у во чы.
На на шай зям лі вы со ка не пад ско чыш.
Вё скі па ста рэ лі.
Ма ла дыя за гра ні цу па вы яз джа лі.
Лю дзей ня ма на по лі.
Толь кі бе га юць бі зо ны.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

вай ны бал га ры вель мі доб ра ад но сі лі ся да 
сал дат з кра ін СССР. У Бал га рыі на род праг-
наў ца ра-кры ва піў цу, а яго па лац збу ры лі 
ру скія буль до зе ры. Двац цаць га доў паз ней 
у Бал га рыі быў па пу ляр ны ан ты са вец кі 
анек дот: «Да дзя ду лі То да ра пры бя га юць 
дзе ці і ра дас на кры чаць: «Дзя ду ля То дар, 
дзя ду ля То дар, ру скія па ля це лі на Ме сяц!». 
А дзед пы тае тых дзя цей: «Усе? Сла ва та бе, 
Гос па дзі». З са вец ка-бал гар скай друж бы 
ні чо га не за ста ло ся ап ра ча аб дым каў Брэж-
не ва з Жыў ко вым... Аў та ру доб ра жы ло ся 
ў Бал га рыі, бы ло што ес ці і піць, ад нак 
ха це ла ся да род най Бе ла ру сі. Яго сяб ры-
сал да ты ат рым лі ва лі пісь мы ад баць коў 
з Бе ла ру сі і Ук ра і ны, да вед ва лі ся, што ў іх 
там го лад і раз ру ха. Во сен ню 1945 го да 
мно гіх ка лег 1924 го да на ра джэн ня дэ ма бі-
лі за ва лі, але Бы ка ва не ха це лі ад пус ціць, та-
му што ён афі цэр. Аў та ра кні гі на маў ля лі на 
фрон це ўсту піць у ка му ні стыч ную пар тыю, 
ад нак Бы каў не ўсту піў, па коль кі до сыць 
меў кам са мо ла. Во сен ню 1945 го да сал дат 
вы пу скаць ста лі ў го рад Са фію, дзе ста я ла 
ар мія Ва сі ля Бы ка ва. Ад ной чы Бы каў з сяб-
ра мі пай шоў вы пі ваць і не ста ла гро шай. 
Сяб ра па ра іў узяць гро шы з сей фа. Бы каў 
так і зра біў. Па ру дзён паз ней на чаль нік 
па лі тад дзе ла пы тае, дзе гро шы з сей фа 
пра па лі. Та ды Бы каў зда га даў ся, што нех та 
да нёс. І так за кон чы ла ся кар’ е ра Ва сі ля 
Бы ка ва ў па лі тад дзе ле. Аў та ра кні гі вяр-
ну лі ў ба та льён. Хто на Бы ка ва да нёс дык 
ён ні ко лі не да ве даў ся. У са вец кай ар міі 

на ват пас ля вай ны не ха па ла воп рат кі. За 
год Бы ка ву зно сі ла ся гім нас цёр ка і но вую 
да стаў з дву ма дзір ка мі на ле вай ла пат цы 
і на гру дзях — ві даць, яе з за бі та га афі цэ ра 
зня лі. На ста ла зі ма, снег і ма ра зы. Бы каў 
ку піў цёп лае па лі то ў бал гар ска га афі цэ ра. 
Доў га яго не па на сіў, та му што ка ман дзір 
бры га ды вык лі каў Бы ка ва да ся бе і за ба ра-
ніў на сіць па лі то па бал гар скім ге не ра ле, ка-
жу чы, што гэ та фор ма во ра га. За мест та го 
Бы ка ву да лі за ка рот кае ан г лій скае па лі то. 
Ва сіль Бы каў у Бал га рыі быў ужо стар шым 
лей тэ нан там і сяб ра ваў з мно гі мі ма лод шы-
мі афі цэ ра мі. Ад ным з іх быў Ва ло дзя з Ула-
дзі ва сто ка, які на сваю бя ду за ка хаў ся 
ў бал гар скую сту дэн т ку. Зва лі яе Ве ра, а яе 
баць ка быў важ ным чаль цом бал гар скай 
ка му ні стыч най пар тыі. Ва ло дзя ха цеў з ёю 
жа ніц ца, але на чаль ства ар міі не да зво лі-
ла. Ха ця са вец кая ўла да бал га раў лі чы ла 
брац кім на ро дам дык ад на ча со ва ста ві-
ла ся да іх як да во ра гаў на ро да. Ва ло дзя 
ха цеў па га ва рыць з баць кам Ве ры, ад нак 
гэ та яму не па маг ло. СМЕРШ арыш та ваў 
Ва ло дзю, яко га аб ві на ва ці лі ў шпі я на жы 
про ціў СССР. Рас ст ра ля лі Ва ло дзю як во ра-
га на ро да...

ДЭ МА БІ ЛІ ЗА ЦЫЯ
Вяс ною 1947 го да ў рэш це рэшт Ва сі ля 

Бы ка ва дэ ма бі лі за ва лі. Аў тар кні гі не ха цеў 
вяр тац ца да баць коў і пра ца ваць у кал га се, 
та му ён пры е хаў у Мінск. Та ды ста лі ца Бе-
ла ру сі бы ла ў ру і нах. Бы каў знай шоў Са юз 

ма ста цтва, дзе кі раў ні ком быў Іван Асі па віч 
Ах рэм чык. Ён Бы ка ву па ра іў пе ра е хаць 
у Грод на. Ад нак не меў ні я кіх да ку мен таў 
з за кан чэн ня ма стац ка га ву чы ліш ча. У Грод-
не Ва сіль Бы каў су стрэў ста рэй ша га ча ла ве-
ка, бух гал та ра га зе ты «Грод нен ская праў да», 
які па ра іў яму ўлад ка вац ца на пра цу ў рэ-
дак цыю гэ тай га зе ты. Бы каў меў вя лі кую 
на дзею, што ўрэш це пач не пра ца ваць...

ІЗ НОЎ У АР МІІ
Ле там 1948 го да Ва сі ля Бы ка ва зноў 

прыз ва лі ў ар мію. Зі му 1948-1949 го да 
Бы каў ад с лу жыў у Сло нім скай ды ві зіі. 
Пас ля бу ду ча га пісь мен ні ка выс ла лі аж 
на Ку рыль скія аст ра вы. Там 22 чэр ве ня 
1950 го да па ча ла ся ка рэй ская вай на. Са-
вец кія афі цэ ры на гэ тай вай не бы лі роз-
ныя — ад ны ве тэ ра ны Дру гой су свет най 
вай ны, дру гія — ма ла дыя вы пуск ні кі ва-
ен ных ву чы лішч. Пас ля Бы ка ва выс ла лі 
ў афі цэр скае ву чы ліш ча на Са ха лі не. Там 
трэ ба бы ло доб ра ву чыц ца ма тэ ма ты-
цы, з якой Бы каў у ся рэд няй шко ле меў 
сла быя ацэн кі. Зі мою 1953 го да, як раз 
у дзень са вец кай ар міі, на ра дзіў ся сын Ся-
рож ка. Бы каў быў на Са ха лі не з жон кай, 
якая там пра ца ва ла на стаў ні цай у шко ле. 
Ка лі Ся рож ка быў ма лы, пе рад сцю жа мі 
і су ро вы мі ма ра за мі на Са ха лі не ра та ваў 
яго вя ліз ны кот, які сва ім пу шы стым це-
лам абаг ра ваў ма ле чу. Аў тар гэ тай кні гі, 
ха ця дас лу жыў ся чы ну ма ё ра, меў до-
сыць ар міі. Адзін ра зум ны афі цэр на Са ха-
лі не ска заў, што са вец кая ар мія па доб ная 
на зор ку-пуль са ра, якая не зні жа ец ца і не 
рас шы ра ец ца.

ВЯР ТАН НЕ Ў БЕ ЛА РУСЬ. ГРОД НА. 
БЫ КАЎ ПІСЬ МЕН НІ КАМ

З Са ха лі на ў Бе ла русь да стан цыі Асі-
по ві чы Бы каў з жон кай і сы нам еха лі по-
ез дам цэ лы ты дзень. Гэ та бы ло во сен ню 
1954 го да. Аў та ра гэ тай кні гі раз мяс ці лі 
ў ва ен най час ці ў Ла пі чах. Та ды во сен ню 
1954 го да Мі кі та Хруш чоў за га даў па мен-
шыць са вец кую ар мію. З Ла пі чаў Ва сі ля 
Бы ка ва дэ ма бі лі за ва лі. Там сям’я Ва сі ля 
Бы ка ва па ся лі ла ся ў ква тэ ры жон чы най 
ся стры. Паз ней ат ры ма лі яны ста рую зніш-
ча ную ква тэ ру, у якой бы ло вель мі хо лад-
на. Урэш це Бы каў стаў пі саць пер шыя лі та-
ра тур ныя тво ры і неў за ба ве быў пры ня ты 
ў Са юз бе ла ру скіх пісь мен ні каў. Вя лі кая 
гру па бе ла ру скіх пісь мен ні каў па бы ва ла 
ў Маск ве, дзе Бы каў па зна ёміў ся і па сяб-
ра ваў з вя до мым ру скім пісь мен ні кам 
Аляк сан д рам Сал жа ні цы ным. У са вец кую 
лі та ра ту ру быў уве дзе ны цес на звя за ны 
з ідэ а ло гі яй і пра па ган дай жор ст кі ка нон 
сац рэ а ліз му пры апі сан ні подз ві гу Ста лі-
на, абы хо дзя чы скла да нас ці да дзе най 
з’я вы. Урэш це Ва сіль Бы каў мог па чаць пі-
саць свае вя до мыя на цэ лы свет ра ма ны 
пра вай ну, якую сам пе ра жыў як сал дат ці 
як афі цэр са вец кай ар міі на Ку ры лах і Са-
ха лі не. Ня лёг кі быў шлях Ва сі ля Бы ка ва 
да твор чай да ро гі, якую бла ка ва ла на чаль-
ства са вец кай ар міі.

Па вод ле кні гі:
Ва си лий Вла ди ми ро вич Бы ков, «Же сто-

кая прав да вой ны. Вос по ми на ния пе хо тин-
ца», Из да ние Ал го ритм, Моск ва 2018. Кні га 
на ру скай мо ве.

vЮр ка БУЙ НЮК

8працяг ВА СІЛЬ БЫ КАЎ...

Бе ла ру скі эт ног раф, фаль к ла рыст, 
мо ваз на вец, лі та ра тар Аляк сандр Сер ж-
пу тоў скі на ра дзіў ся 21 чэр ве ня 1864 г. 
у вёс цы Бя ле ві чы Слуц ка га па ве та (сён ня 
Слуц кі ра ён, Мін скай воб лас ці). Па хо дзіў 
з сям’і ляс но га вар таў ні ка Ка зі мі ра Сер ж-
пу тоў ска га.

Аляк сандр Сер ж пу тоў скі ў 1880 г. 
скон чыў Выз нен скае на род нае ву чы ліш-
ча, у 1884 г. — Няс віж скую на стаў ніц кую 
се мі на рыю, у 1904 г. — Пе цяр бур г скі ар-
хе а ла гіч ны ін сты тут. У 1893-1896 гг. пра-
ца ваў у мін скім ад дзя лен ні Ся лян ска га 
па зя мель на га бан ка і Мін скім паш то ва-
тэ лег раф ным ве дам стве. У 1906-1930 гг. 
быў су пра цоў ні кам эт наг ра фіч на га ад дзе-
ла Ру ска га му зея. Гэ та са ма шы ро кі і буй-
ны му зей ру ска га ма ста цтва ў све це. Зна-
хо дзіц ца ў ця пе раш нім Санкт-Пе цяр бур гу 
ў бу дын ку Мі хай лаў ска га па ла ца.

З Бе ла рус сю пра ца і дзей насць Сер ж-
пу тоў ска га так са ма звя за на наў п рост. Ён 
на стаў ні чаў у Слуц кім і Ма зыр скім па ве-
тах (у 1884-1893 гг.). Пра во дзіў эт на гра фіч-
ныя эк с пе ды цыі ў Слуц кім і Ма зыр скім 
па ве тах, дас ле да ваў па ле скую част ку Бе-
ла ру сі па ле вых пры то ках Пры пя ці (эк с пе-
ды цыя здзей с не на ў 1906 г.). Сер ж пу тоў-
скі — на ва тар бе ла ру скай эт на гра фіч най 
на ву кі і фаль к ла ры сты кі; адзін з пер шых 
ся род фаль к ла ры стаў звяр нуў ува гу на 
ка зач ні каў. Сва ёй пра цай па ка заў на яў-
насць глы бо ка га фі ла соф ска га мыс лен ня 
ў бе ла ру скай на род най про зе. Удзель ні-
чаў так са ма ў эт на гра фіч най эк с пе ды цыі 
ў Пер м скую гу бер ню (у ве рас ні 1920 г.). 
У 1923-1927 гг. ра біў шмат лі кія эт на гра фіч-
ныя па ез д кі па рэ гі ё нах су час най Бе ла ру-
сі, па Сма лен скай і Пскоў скай аб лас цях.

Сер ж пу тоў скі быў пра ва дзей ным сяб рам 
Ін сты ту та бе ла ру скай куль ту ры. Удзель ні-
чаў у Бе ла ру скай ака дэ міч най кан фе рэн цыі 

1926 го да. Быў па пу ля ры за та рам бе ла ру-
скай куль ту ры, скла даль ні кам во пі саў бе ла-
ру скай ка лек цыі, скі ра ва най на між на род-
ную вы стаў ку ў Лі вер пу лі (1939 г.).

Аляк сандр Сер ж пу тоў скі — аў тар 45 
дру ка ва ных на ву ко вых прац, удзель нік 
25 эт наг ра фіч ных, ан т ра па ла гіч ных, лін г-
ві стыч ных эк с пе ды цый. Уз на га ро джа ны 
Ма лым за ла тым ме да лём Ад дзе ла эт на-
гра фіі Ру ска га ге аг ра фіч на га та ва ры ства 
(за „Збор нік бе ла ру скіх пры ка зак і пры ма-
вак”). Пер шая пуб лі ка цыя на ву коў ца — на-
рыс „Го лас з глу шы”, які быў на дру ка ва ны 
ў „Мін скіх гу бер н скіх ве да мас цях” (1891 
г.). Доб ра вя до мы так са ма яго на ступ ныя 
пра цы: эт на гра фіч ны на рыс „Бе ла ру сы-
па ле шу кі” (ка ля 1906 г.), збор нік „Каз кі 
і апа вя дан ні бе ла ру саў-па ле шу коў” (1911 
г.), ру ка піс ны „Збор нік бе ла ру скіх пры ка-
зак і пры ма вак” (змяш чае звыш 6 ты сяч 
тэк стаў), „Прым хі і за ба бо ны бе ла ру саў-па-
ле шу коў” (1930 г.), „Ка рот кі слоў нік бе ла ру-
скай дзі ця чай мо вы” (вы со ка ацэ не ны мо-
ваз наў цам ака дэ мі кам Яў хі мам Кар скім), 
збор пе сень з Го рац ка га, Ча ву ска га, Мсціс-
лаў ска га, Клі ма віц ка га ра ё наў (су поль ная 
пра ца з кам па зі та рам Яка вам Про ха ра-
вым, 1924 г., лёс ру ка пі су не вя до мы). Пе-
ра клаў на бе ла ру скую мо ву не каль кі вер-
шаў ук ра ін ска га па э та Та ра са Шаў чэн кі.

Шмат прац на ву коў ца, на жаль, не збе-
раг ло ся, у тым лі ку і яго га лоў ная пра ца 
„Быт бе ла ру саў”. Яны, ра зам з ар хі вам Бе-
ла ру скай Ака дэ міі на вук, бы лі вы ве зе ны 
ў Гер ма нію, і там знік лі бяс с лед на.

Па мёр Аляк сандр Сер ж пу тоў скі ў Ле-
нін г ра дзе 5 са ка ві ка 1940 го да. На ху та ры 
паб лі зу вё сак Пя рэ ва ла кі і Чу дзін Ган ца-
віц ка га ра ё на (Брэс ц кая воб ласць), дзе 
ў 1864-1885 гг. жыў эт ног раф, у 2003 г. 
у яго го нар уста ля ва ны па мят ны знак.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Мо да на вы шы ван кі, якая ўзнік ла пас ля 
па дзей 2014 го да на Ук ра і не, пра цяг ва ец ца 
і да гэ туль. Вы шы тыя ка шу лі ў Бе ла ру сі ап ра-
на лі на ват лу ка шэн каў скія чы ноў ні кі — лю-
дзі, якіх у сім па ты ях да бе ла ру скас ці заў ва-
жыць вель мі цяж ка. Праў да, ця пер мо да на 
вы шы ван кі пра яў ля ец ца не так вы раз на, як 
ра ней. З гэ та га мож на ра біць выс но ву, што 
яна пак ры се па чы нае сы хо дзіць.

Ад нак па куль вы шы тыя ка шу лі лі чац ца 
не чым пры ваб ным і су час ным, прад п ры-
маль ныя лю дзі зной дуць, як зра біць на іх 
біз нес. Ад ным з прык ла даў та кой вы шы-
ваначнай спра вы з’яў ля ец ца сайт „Вы шы-
ван ка бе ла ру ская”, які мес ціц ца ў ін тэр нэ-
це па ад ра се http://vis hi van ka.by. Да дзе ны 
сайт гэ та ін тэр нэт-кра ма, дзе кож ны жа да-
ю чы мо жа прыд баць для ся бе вы шы тыя 
ка шу лі, су кен кі, тор бы, бей с бол кі, руч ні кі. 
Пры гэ тым пад наз вай сай та мы ўба чым 
да во лі ці ка вы зак лік, зроб ле ны, да рэ чы, 
па-ру ску: „Будь на сто я щим бе ла ру сом!”. 
Ві даць, па вод ле ўла даль ні ка сай та, якім 
вы сту пае ней кі прад п ры маль нік Стар жын-
скі, сап раў д ныя бе ла ру сы — гэ та тыя, хто 
но сіць вы шы ван кі. А та кое сцвяр джэн не, 
ка лі ўспом ніць лу ка шэн каў скіх чы ноў ні-
каў у вы шы ван ках, больш чым спрэч нае.

Сайт „сап раў д на га бе ла ру са” ні бы та 
мае дзве моў ныя вер сіі — ру скую і бе ла-
ру скую. Ад нак ка лі за хо чац ца па зна ёміц-
ца з яго зме стам па-бе ла ру ску, то ні чо га 
не ат ры ма ец ца. Клік нуў шы на спа сыл ку 
„Бел”, апы на еш ся на ста рон цы з доб ра вя-
до мым для ка ры сталь ні каў ін тэр нэ ту па-
ве дам лен нем: „404. Гэ та па мыл ка”. Гэ та 
больш чым дзіў на для та ко га быц цам бы 
пат ры я тыч на га сай та.

Улас на сайт па дзя ля ец ца на дзве вер-
ты каль ныя част кі. У пер шай, якая зна-
хо дзіц ца зле ва, мож на пра чы таць, што 
пра да ец ца ў ін тэр нэт-кра ме, а ў дру гой 

— спра ва, па гля дзець на адзен не, у якое 
ап ра ну тыя ма дэ лі. Раз меш ча ныя ўвер-
се вый с ці да руб рык вя дуць да ка та ло га 
та ва раў, таб лі цы па ме раў, спо са баў па-
куп кі, пра па ноў рэк лам най вы шыў кі, кан-
так таў. Але най больш ці ка вай па да ец ца 
руб ры ка „На ві ны”, дзе, праў да, мес цяц ца 
ўся го толь кі дзве на тат кі.

У пер шай, не вя лі кай, рас па вя да ец ца пра 
вы шы ван кі. „Бе ло рус ская куль ту ра — од на 
из са мых бо га тых в ми ре. И это приз нан-
ный факт! По э то му да рить и но сить вы-
ши ван ки — это не толь ко пат ри о тич но, не 
толь ко дань мо де. Бе ло рус ские вы ши ван ки 
— тра ди ции, куль ту ра, та лант и кра со та на-
ше го на ро да”, — га во рыц ца там. Пры гэ тым 
вар та ад зна чыць, што аў та ры да дзе най 
на тат кі не зу сім зна ё мы з улас на сло вам 
„вы шы ван ка”, бо ра ней ім абаз на ча ла ся вы-
ключ на ўкра ін ская вы шы тая ка шу ля, а не 
бе ла ру ская, сло ва да якой „пры ліп ла” ка ля 
пя ці га доў та му.

Дру гі тэкст рас па вя дае нам пра тое, як 
чы таць бе ла ру скі ар на мент, і з’яў ля ец ца 
выт рым кай з кні гі „Бе ла ру скі ар на мент. 
Тка цтва. Вы шыў ка” аў тар ства Мі ха ся Ка-
ца ра. „Мно гія май ст ры хі ўпэў не ны, што 
тка ныя вы ра бы і ўзо ры на іх вы леч ва юць 
лю дзей. Маг чы ма, і так, бо і пес ні, і ўзо ры 
на ра джа юц ца ад зе ля ні ны лу гу, кве це ні 
са ду, ляс но га шу му, абу джа юць на дзею, 
лю боў і шчас це”, — рас па вя да ец ца там і ад-
зна ча ец ца, што боль шасць узо раў на род-
най тэк стыль най ар на мен ты кі бе ла ру саў 
ха рак тэр на ў цэ лым для сла вян, і ка лі б 
пра ца па вы ву чэн ні ар на мен ту бы ла на ла-
джа на ва ўсіх сла вян скіх на ро даў, то мож-
на бы ло б зра біць не аб ход ныя па раў нан ні, 
вы раз ней вы я віць агуль насць сла вян скай 
гі сто рыі і куль ту ры, іх мес ца ў еў ра пей скім 
кан тэк с це.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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23.06 — 29.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Не пра ва ронь су стрэ чы 
з вель мі ці ка вай асо бай 23-25.06. Мо жаш да-
лё ка зай с ці пры на го дзе тран с фар му ю ча га 
Плу то на! Ка ры стай з на го ды, мо жа та бе шмат 
ча го да стац ца. Вель мі доб ры ты дзень у фі нан-
сах. Шмат мі лых лю дзей, хоць не ад усіх ча кай 
пад трым кі.
(21.04. — 21.05.) 25-29.06 вель мі па спя хо ва 
скла дуц ца ака ліч нас ці. Ат ры ма еш зна ка мі тую 
пра па но ву. 23-25.06. бу дзеш схіль ны да нят-
рап ных і вя лі кіх вы дат каў. 23-26.06. ня вы ка на-
ныя абя цан ні, пар ва ныя да мо вы мо гуць та бе 
стаць ка ло да мі ля ног. 25-29.06. Бык з пе ра ло-
му дру гой і трэ цяй дэ ка ды: секс на пер шым 
ран дэ ву рэд ка ка лі вя дзе да хэ пі-эн ду! Мо жаш 
быць рас ча ра ва ны, але ў фі нан сах ма еш з го-
рач кі; мо гуць да стац ца та бе нес па дзя ва ныя 
гро шы, кам пен са цыя.
(22.05. — 22.06.) Маг чы мы скры гат у па ры 
23-26.06. 23-25.06. у фі нан сах вар та быць 
больш ас ця рож ным; не аша лей у кра ме пры 
пра мо цы ях і рас п ро да жы. Не ка то рыя спра-
вы пач нуць слі ма чыц ца. Цяж ка за па на ваць 
над дэ та ля мі, ня лёг кія вы ба ры. Пар т нёр за ін-
с пі руе ця бе да но вых дзе ян няў. Бу дуць асо-
бы, з які мі па га во рыш ад сэр ца.
(22.06. — 23.07.) Бу дзеш ста рац ца, афор міш 
усе спра вы, асаб лі ва з па пе ра мі і ва ла кі тай 
— спра віш ся з гэ тым пры пя ва ю чы. Ас ва бо-
дзіш ся з так січ ных ста сун каў. У па ры мо жа 
па ха ла дзець. Маг чы мыя край нія наст роі ў па-
ры, фа на бэ рыі. 23.06. мо жаш паз ма гац ца за 
па вы шэн не. Маг чы мыя но выя кры ні цы пры-
быт ку. 23.06. не ідзі на апе ра цыю.
(24.07. — 23.08.) 23-25.06 ця бе ацэ няць на-
леж ным чы нам. 25-29. мо гуць здзей с ніц ца 
твае ма ры. Усё доб ра, ды тур бу юць ця бе 
сум нен ні, бу дзеш менш ад важ ны і ба я ві ты, 
чым у па пя рэд ніх тыд нях. Ад чу еш, што ця-
бе ка ха юць. Сур’ ёз ны і па зі тыў ны пе ра лом 
у жыц ці. Але не за будзь аб ві зі це ў ле ка ра 
— за пі шы ў ка лян да ры ку!
(24.08. — 23.09.) Трэ ба бу дзе змя ніць штось-
ці ў пла нах. Але цяж кас ці пе ра ку еш у пос пех. 
Ажыў лен не, са маў пэў не насць. У час бя ды 
пад мо га не вя до ма ад куль. Ды мо гуць па я віц-
ца скры га ты — хтось ці не так зра зу мее твае на-
ме ры. Зва ліц ца та бе на га ла ву шмат кві тан цый 
і вы дат каў. На ўся кі вы па дак сха дзі да ле ка ра, 
скан т ра люй зда роўе. За пі шы ся на зум бу!
(24.09. — 23.10.) 23-26.06. лепш не да маў-
ляй ся на ран дэ ву, асаб лі ва на пер шае, бо мо-
жа скон чыц ца скры га там і бу дзе яно апош-
нім. Не зыч лі выя асо бы схо чуць пад ва жыць 
тваю кам пе тэн т насць. Але 23-26.06. ма еш 
пад трым ку шэ фа, апе ра дзі іх. Ве не ра мае 
для ця бе па ру фі нан са вых нес па дзя ва нак. Бу-
дзеш шу каць моц ных і ра шу чых — толь кі пры 
та кіх асо бах жва вей заб’ ец ца тваё сэр ца. 
Доб ры час па га сіць даў гі.
(24.10. — 22.11.) Не ўця кай пе рад праб ле ма-
мі, бо іх раз вя жаш. Сон ца пры ня се та бе шмат 
ка рыс ці. 25-29.06. пач не кру ціц ца ка ля ця бе 
ўпар ты па клон нік. Ка лі ты за ка лё ны сінгл, яго 
ста ран ні хі ба яму не ўда дуц ца. Пап ра вяц ца 
ад но сі ны з суп ра цоў ні ка мі (бу дуць пат ра ба-
ваць тва ёй да па мо гі). Мо жаш су стрэць брат-
нюю ду шу. Еж па раст кі, зер не і арэ хі.
(23.11. — 22.12.) 23-25.06. вы ка ра ска еш ся, 
пры го жа, з най боль шых тур бот; на бя руць 
ру мян ца твае сар дэч ныя спра вы. Ты ця пер 
— ін с пі ра цыя для ін шых, мо жаш так са ма ат-
ры маць ці ка вую пра па но ву. Бя ры ся за пра-
цу! Ды будзь вель мі ас ця рож ны з ма шы на мі 
і вост ры мі прад ме та мі, і не еж няс ве жа га.
(23.12. — 20.01.) 25-29.06. маг чы мыя ўсклад-
нен ні ў фі нан са вых спра вах. Ста рай ся не рэ-
а га ваць на ўсё ліш не эма цы я наль на. Ся род 
рад ні спрэч кі, за мя шан не, нес па дзя ва ныя 
вест кі; асаб лі ва за ду мы дзя цей мо гуць да-
вес ці ця бе да аб ма ро ку. 25-29.06. мо жаш 
змя ніць фір му. Не бя ры ся за ні якія ня пэў ныя 
ін ве сты цыі, крэ ды ты, па зы кі, на ват ка лі б ме лі 
гэ та быць за ла тыя го ры. Не ця гай ся па шын-
ках, па шу кай лепш зна ём стваў у ін тэр нэ це.
(21.01. — 19.02.) 25-29.06. ад чу еш са маў пэў-
не насць, бу дзеш доб ра ба ра ніць свае по гля-
ды. 23-25.06. мо жаш моц на за ка хац ца. Ці ты 
сва бод ны, ці не, 25-29.06. не ўлезь у не бяс печ-
ны ра ман або не вык ліч кам па ней ска га скан да-
лу. Шко дзіць та бе бу дзе элек т ра маг ніт ны смог, 
пас ля даў жэй шай пра цы за кам п’ ю та рам ідзі на 
доў гі шпа цыр, най лепш у лес. Не аб ход насць 
па пра віць па мыл кі, але не на па ры ся сам на ра-
жон. На пра цы ўда чы і мі лая ат мас фе ра.
(20.02. — 21.03.) Мно ства за дум, дзя ку ю чы 
якім заз зя еш на пра цы і ў кам па ніі. Мо гуць ця-
бе тур ба ваць улас ныя пя рэ па ла хі. 23-25.06. 
цяж кі час у па ры для Рыб з ІІ дэ ка ды; ста рай це-
ся больш быць ра зам; на сі це чыр во нае — гэ ты 
ко лер рас паль вае жар с ці. Квад ра ту ра Ве не ры 
і Неп ту на (22-26.06.) мо жа пад вер г нуць ця бе 
фі нан са вым стра там. Тры май ся кан к рэт на га, не 
вер у абя цан ні і го жыя слоў цы. Ва ўста но вах ча-
ка юць ця бе пе раш ко ды фар маль най на ту ры; не 
злуй ся. Час роз ду маў, ме ды та цыі, ма літ вы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, 

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. пар т нёр ка ро вы = 6 _ 5 _ 1 _;
2. моц нае абу рэн не, злосць = 11 _ 12 _ 13 _ 14 _;
3. Ста ніс лаў Ежы, поль скі са ты рык у... Клец ку = 15 _ 16 _ 9 _;
4. ма лы Сы мон = 8 _ 7 _ 4 _ 10 _;
5. го мель ская ра ка = 17 _ 2 _ 3 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя ад ка зы, бу дуць 

ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 21 ну ма ра
Брыдж, вол, газ, дым, Ева, жу лік, Мао, Яга.
Ра шэн не: З вя лі ка га гро му ма лы дождж бы вае.

Ста рыя здым кі

Кур сант 
Юльян Жы ка
У сва ім хат нім ар хі ве ня даў-

на ад шу каў я гэ ты ста ры зды-
мак. Яго мне не ка лі па да ра ваў 
сло нім скі ка лек цы я нер Мі ха іл 
Рыл ко (1934-2012).

Зды мак ці ка вы тым, што ён 
быў зроб ле ны ў Бе ла сто ку 19 
лі пе ня 1915 го да ў фо та май стэр-
ні Б. Лаз ніц ка га. На здым ку 
сфа таг ра фа ва ны кур сант ва ен-
на га ву чы ліш ча. З ад ва рот на га 
бо ку здым ка ёсць да ра валь ны 
над піс: „Да ра го му сяб ру Во-
сі пу Лін гу ад Юлья на Жы ка. 
19.07.1915”.

Хто та кія Во сіп Лінг і Юльян 
Жы ка — не вя до ма. Але рап там, 
пас ля пуб лі ка цыі, зной дуц ца 
ўну кі ці праў ну кі Жы каў і Лін гаў 
і ад гук нуц ца. Та му і дру ку ем 
гэ ты ста ры бе ла стоц кі фо таз ды-
мак, яко му 104 га ды.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Галоўнае праўленне
Беларускага грамадска-культурнага 

таварыства ў Беластоку,
Павятовае стараства ў Саколцы 

i  Бургамістр Саколкі

запрашаюць на
Беларускі народны 

фэстын і Вянкі

21.06.2019 г. у 18.00 г. 
Саколка – пляц перад кіно „Сокал”

У праграме:
  * Канцэрт калектываў: 

 „AD REM” з Дубровы-Беластоцкай, 
„АМОРФАС” з Сямятыч, „EXIT” 

з Крынак, „РАЗАМ” з Камёнкі, 
„СПЯВАЙ ДУША” з Міхалова, 

„ЛАЙЛАНД” з Беластока, 
„САКОЛЬСКІЯ ВЕРАСЫ”„АМЕЛА”, 

капэла „У МУНДКА” з Саколкі  
* Іншыя атракцыёны для дзяцей 

і дaрослых

Ганаровы патранат: 
Стараста сакольскага павета 

Пётр Рэцька
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З 11-га раз дзе ла Еван гел ля ад Іа-
а на: «Не па да лё ку ад Іе ру са лі ма 
зна хо дзі ла ся па ся лен не Ві фа нія. 
Там жы лі Ла зар і яго сё стры Мар-

фа і Ма рыя. Яны бы лі доб ры мі пры я це ля-
мі Ісу са. Ад ной чы Ісус ат ры маў смут ную 
вест ку пра хва ро бу Ла за ра. Ла зар зах ва-
рэў і сё стры па ве да мі лі Ісу су: „Гос па дзе, 
вось той, ка го Ты лю біш — хво ры”. Ісус, 
па чуў шы гэ та, ска заў: „Гэ та хва ро ба не на 
смерць, а на Бо жую сла ву, ня хай прас ла-
віц ца праз яе Сын Бо жы”. Яш чэ два дні 
пра быў Ён у той мяс ці не, дзе за ста ла Яго 
ня доб рая вест ка, а ка лі прый шоў у Ві фа-
нію, Ла зар ужо не жыў. Ча ты ры дні ён ля-
жаў у ма гі ле. Неў за ба ве, ка лі Ісус уба чыў 
Ма рыю, як пла ка ла яна, ка лі ён уба чыў 
іу дзе яў, як пла ка лі яны, дык і Сам вель мі 
зас му ціў ся ду хам і спы таў ся: „Дзе вы яго 
па ха ва лі?” Яму ад ка за лі: „Гос па дзе, ідзі 
паг ля дзі.” Ісус па ды шоў да пя чо ры, у якой 
па ха ва лі Ла за ра і за га даў ад ва ліць ка-
мень, але Мар фа ска за ла, што Ла зар ужо 
ча ты ры дні як у ма гі ле. Ісус ад ка заў ёй: „Ці 
не ска заў Я та бе, што ка лі бу дзеш ве рыць, 
дык уба чыш сла ву Бо жую”. Ка лі ка мень 
ад ва лі лі, Ісус уз вёў у не ба во чы і ска заў: 
„Ой ча, дзя кую Та бе, што Ты па чуў Мя не. 
Я ве даў, што Ты заў сё ды чу еш Мя не”. Ска-
заў шы так, Ён гуч ным го ла сам пак лі каў: 
„Ла зар, вый дзі!” і вый шаў Ла зар, аб ві ты па-
лат ном з га ла вы да ног. Мно гія іу дзеі, уба-
чыў шы та кі цуд, ад ра зу па ве ры лі ў Ісу са. 
Але фа ры сеі і пер шас вяш чэн ні кі зра бі лі 
інакш. Цуд іх на па ло хаў і яны са бра лі на ра-
ду. На ёй аб мяр коў ва лі план, як за біць Ісу-
са... „Пер шас вя та ры ж па ста на ві лі за біць 
і Ла за ра, бо мно гія з іу дзе яў ады хо дзі лі ад 
іх і ве ры лі ў Ісу са”» (Іа ан, 12: 10).

І па ча ло ся га нен не не толь кі на Ісу са, 
але і на яго ных бліз кіх, у тым лі ку і на 

Ла за ра і яго ных ся мей ні каў. Ла зар вы-
му ша ны быў уця каць як най да лей ад 
Ві фа ніі, як най да лей ад Іе ру са лі ма. Ку ды 
ён па даў ся ў бе жан ства, да клад на не ад-
наз нач на. Па вод ле ад ной з ле генд чле ны 
ві фа ній скай сям’і бы лі выг на ны на мо ра 
ў лод цы без вёс лаў і вет ра зей і пас ля 
цу доў на га па да рож жа апы ну лі ся ў Пра-
ван се, на поў д ні сён няш няй Фран цыі. Там 
яны раз дзя лі лі ся і пра па ве да ва лі хрыс ці-
ян ства. Ла зар апы нуў ся ў Мар се ле, дзе 
пры цяг нуў шмат лю дзей да но вай ве ры 
і стаў епі ска пам Мар се ля. У час чар го вых 
га нен няў рым скі мі ім пе ра та ра мі ён быў 
укі ну ты ў тур му і абез га лоў ле ны. Па ха ва-
лі яго ў Ацён у Бур гун дыі, дзе паз ней быў 
уз ве дзе ны са бор пад яго за ступ ні цтва...

Ад нак най больш па пу ляр ная ле ген да 
па ве дам ляе, што Ла зар апы нуў ся на 

Кіп ры, у сён няш няй Лар на цы, дзе ў час 
пра па вед ніц ка га па да рож жа апо ста лы 
Па вел і Вар на ва на зна чы лі яго кі цій скім 
епі ска пам, бо ра ней быў там го рад Кі ты-
ён. Ла зар пра жыў на Кіп ры трыц цаць 
га доў і пас ля яго най дру гой смер ці ў 63 го-
дзе н.э. быў там па ха ва ны. Ня лёг кае бы-
ло гэ та жыц цё, бо ж на Кіп ры ўсё яш чэ ж 
моц на тры маў ся культ Аф ра ды ты і да та-
го ж жы лі там і яў рэі, на поў не ныя тым жа 
ду хам, што і іх суп ля мен ні кі ў Іе ру са лі ме.

Ін шая ле ген да вяш чае, што Ла зар пас ля 
свай го ўваск ра шэн ня ні ко лі не ўсмі хаў-

ся. Ён быў зас му ча ны лё сам нез баў ле ных 
душ, якія ён па ба чыў у час свай го ча ты рох-
дзён на га па той ба ко ва га пра бы ван ня. Ус-
міх нуў ся ён толь кі ад ной чы, ка лі па ба чыў 
зло дзея, які ўкраў збан; Ла зар та ды ска заў 
„Прах кра дзе прах”. Яш чэ ін шая ле ген да 
па дае, што Ла зар вель мі ту жыў па Дзе ве 
Ма рыі і ён па слаў лод ку па яе і Ісу са вых 
вуч няў. Ка лі яны вып лы лі са Свя той Зям лі, 
уз няў ся шторм, які за нёс лод ку на Эгей скае 
мо ра, на паў вост раў Афон. Там па са жы ры 
лод кі пе ра вя лі ў хрыс ці ян ства і блас ла ві лі 
бу ду чых зма га роў за доб рую ве ру, пап лы лі 
на Кіпр, спат ка лі ся з Ла за рам, яко му Ма-
рыя ўру чы ла ўлас на руч на сат ка ны па лій, 
і вяр ну лі ся ў Свя тую Зям лю...

Астан кі свя то га Ла за ра на Кіп ры бы лі 
зной дзе ны ў 890 го дзе ў мар му ро-

вым сар ка фа гу, на якім быў над піс з яго-
ным імем. Та ды ві зан тый скі ім пе ра тар 
Леў Х за га даў пе ра вез ці астан кі свя то га 
ў Кан стан ці но паль. Прыз на чыў ён так-
са ма гро шы на ўзвя дзен не ў мес цы 

У Між зем нае мо ра

зна ход кі но вай цар к вы, якая і ста іць там 
па сён няш ні дзень. Ад нак жы ха ры Лар-
на кі пры ха ва лі част ку астан каў у ся бе... 
У 1204 го дзе Кан стан ці но паль за ня лі 
кры жа нос цы, за бра лі ад туль рэ лік віі і пе-
ра вез лі іх у Мар сель...

Цар к ва свя то га Ла за ра ў Лар на цы 
так са ма зай ме ла ба га тую гі сто рыю. 

Яна па бу да ва на з ка мен ных бло каў у даў-
нім ві зан тый скім сты лі. У гі ста рыч ных 
апі сан нях згад ва ец ца вы со кая зва ні ца, 
якую, ве ра год на, уз вя лі ся рэд ня веч ныя 
ла цін скія ўла да ры Кіп ра, а якую паз ней 
ра скі да лі тур кі; су час ная зва ні ца бы ла 
ўзве дзе на ў 1857 го дзе. Тур кі за ба ра ня лі 
зва ніць у цэр к вах, але ў Лар на цы гэ тая 
за ба ро на не бы ла та кою моц най, бо там 
бы лі роз ныя за меж ныя кан су ла ты. Так са-
ма на цар к ве бы лі тры ку па лы, якія тур кі 
за га да лі раз бу рыць, бо на гад ва лі ку па лы 
мя чэ цяў. Ця пе раш ні іка на стас быў збу да-
ва ны ў кан цы XVIII ста год дзя. У ніж нім 
ра дзе тры нац цаць боль шых ікон і па трыц-
цаць у двух вер х ніх ра дах. Мяр ку ец ца, што 
ў пер шых га дах свай го іс на ван ня цар к ва 
бы ла пра вас лаў ным ма на сты ром. Паз ней 
кры жа нос цы зла дзі лі там ма на стыр бе-
не дык цін цаў. Ней кі час бы ла там цар к ва 
ар мян ска га аб ра ду. У 1570 го дзе храм за-
ня лі тур кі, ад якіх пра ва слаў ныя ад ку пі лі 
яго ў 1589 го дзе. Але і ка то лі кам даз ва ля-
ла ся ад п раў ляць там двой чы ў год на ба-
жэн ствы; гэ тая пры ві лея бы ла ска са ва на 
ў 1794 го дзе, бо ла цін ні кі да ма га лі ся саў ла-
дан ня цар к вой. Цар к ва свя то га Ла за ра бы-
ла на пра ця гу двух ста год дзяў, з па ло вы 
XVIII да па ло вы ХХ, гра мад скім цэн т рам 
го ра да: рэ лі гій ным, на цы я наль ным, даб ра-
чын ным і аду ка цый ным...

У цар к ве свя то га Ла за ра, якая ад к ры та 
для агуль на га на вед ван ня, ад бы ва юц-

ца так са ма на ба жэн ствы. Выг ля да юць 
яны кры ху інакш чым у нас. У цар к ве 
крэс лы, не прад ба ча на сто я чых мес цаў. 
Част ка крэс лаў, ка ля двац ца ці з ле ва га 
бо ку і столь кі ж з пра ва га, з абіў кай. І на 
тых спе цы яль ных крэс лах даз ва ля ец ца 
ся дзець з ле ва га бо ку толь кі жан чы нам, 
а з пра ва га — муж чы нам; пра гэ та ін фар му-
юць кво лень кія таб ліч кі на грэ ча скай мо-
ве. Апош нія крэс лы без абіў кі і на іх мож на 
ся даць як хто хо ча. Ка лі хто пра та кое пра-
ві ла не ве даў, то па ды хо дзі ла да яго жан-
чы на і за гад ва ла пе ра сес ці ся; яна ўме ла 
і па-ра сей ску. У час ня дзель на га на ба жэн-
ства, на якім уда ло ся мне пры сут ні чаць, 
„муж чын скае” мес ца за ня ла жан чы на аф-
ра а ме ры кан ска га вы гля ду; жаг на ла ся яна 
па-пра вас лаў на му. Свя то ша па дыш ла да 
яе, каб ад п ра віць у „пра віль нае” мес ца, але 
па коль кі пер шая не ве да ла кі ра ва най да 
яе мо вы, то і аста ла ся не па руш най. У нас 
жа но чыя свя то шы ап ра ну ты ў пры стой ныя 
спад ні цы і хуст кі; у цар к ве свя то га Ла за ра 
шмат та маш ніх вер ніц у на га ві цах і з ад к ры-
ты мі га ло ва мі. Маг чы ма, што та кім чы нам 
яны па каз ва юць сваю „еў ра пей скасць”, 
у ад роз нен не ад „азі яц кіх” му суль ма нак...

І на ба жэн ства вы гля дае інакш чым 
у нас. Не бы ло хо ру; спя ва ла не каль кі 

муж чын. Вы кон ва лі яны ма но дыі, якіх 
ме ло ды ка на гад ва ла фаль к лор ныя спе-
вы на ро даў шы ро ка га Ле ван та і Ся рэд-
няй Азіі, на ват зда ло ся мне, што ча сам 
бы лі яны па доб ныя да тра ды цый ных 
ман голь скіх. Ві даць, па нуе там ін шая 
чым у нас тра ды цыя — Кіп р ская цар к-
ва, па куль ат ры ма ла аў та ке фа лію ў 431 
го дзе, бы ла пад Ан ты ёх скім пат ры яр-
ха там, а з Кіп ра ў Сі рыю рап там ка ля 
двух сот кі ла мет раў мо ра... Мож на бы ло 
ад чу ваць ся бе там як на эк за тыч ным на-
род ным кан цэр це, але па коль кі uda wać 
Gre ka і ся дзець як na tu rec kim ka za niu не 
ра зу ме ю чы ні чо га з на ба жэн ства бы ло 
не над та сэн соў на, прый ш ло ся выт ры-
ваць там толь кі паў та ры га дзі ны...

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

 Цар к ва свя то га Ла за ра ў Лар на цы

 Рэ лік віі св. Ла за ра

 Сар ка фаг св. Ла за ра


