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Суполка Bella28Q са Шлёнска хоча 
побач Дубіч-Асочных збудаваць 
прадпрыемства піролізу гумы, 
у галоўным з аўтамабільных 

шын, на прыватным участку, на якім ужо 
зараз знаходзіцца адрамантаваны буды-
нак, перароблены з сельскагаспадарчай 
аборы. Жыхары Дубіч і Хітрай, у якой 
напрамку мела б быць размешчана 
планаванае прадпрыемства, а таксама 
жыхары суседніх вёсак і Гайнаўкі сталі 
пратэставаць супраць згаданай інвесты-
цыі. Сабралі яны подпісы пад петыцыяй 
супраць будовы прадпрыемства, у якім 
плануецца піроліз ажно 14 тысяч тон 
гумы ў год. Мела б гэта адбывацца непа-
далёк ад вясковых жылых дамоў і ў чаты-
рох кіламетрах ад Гайнаўкі і Белавежскай 
пушчы, у напрамку якіх найчасцей вее 
вецер з захаду, ад Хітрай. 13 чэрвеня 
ў святліцы ў Хітрай быў праведзены адмі-
ністрацыйны разбор наконт планаванай 
будовы прадпрыемства піролізу гумы, які 
па патрабаванні мясцовага насельніцтва 
арганізавалі чыноўнікі Гміннай управы 
ў Гайнаўцы. Хаця на разбор запрошаны 
былі прадстаўнікі суполкі Bella28Q, ад-
нак не паявіліся яны на сустрэчы, каб 
патлумачыць мясцовым жыхарам як 
прадпрыемства будзе забяспечвацца ад 
адмоўнага ўздзеяння працэсу піролізу 
гумы на навакольнае асяроддзе — на жы-
хароў суседніх мясцовасцей, на сельскую 
гаспадарку, на Белавежскую пушчу. Пы-
танні ў адрас інвестара запісваліся чыноў-
нікамі, а войт Гайнаўскай гміны Люцына 
Смактуновіч паінфармавала, што будуць 
яны перададзены суполцы Bella28Q.

Адміністрацыйны разбор у Хітрай вёў на-
меснік кіраўніка Аддзялення інвестыцыі, 
прасторавага планавання і гаспадаркі 
зямлёй Гміннай управы ў Гайнаўцы Ан-
дрэй Галёнка. Паведаміў ён пра захады 
суполкі Bella28Q па адкрыцці прадпрыем-
ства піролізу гумы са зношаных аўташын 
каля Дубіч-Асочных і пра рапарт уздзеян-
ня інвестыцыі на навакольнае асяроддзе, 
які зараз папаўняецца па патрабаванні 
Павятовай санэпідстанцыі ў Гайнаўцы 
і Рэгіянальнай дырэкцыі аховы асярод-
дзя ў Беластоку. Андрэй Галёнка сказаў 
таксама, што дадатковага аналізу не пат-
рабавалі Польскія воды, якія, між іншым, 
аналізуюць уздзеянне прадпрыемстваў 
на ваду ў рэках і іншых вадаёмах.

— Чаму прадпрыемства піролізу гумы паў-
стае акурат тут, непадалёк жылых дамоў 
і Белавежскай пушчы? — пытала ў час ад-
міністрацыйнага разбору солтыс Дубіч-
Асочных Барбара Галёнка.

Па-за сустрэчай солтыс расказала мне 
пра гісторыю закалоту:

— Мы яшчэ зімой даведаліся, што побач 
нашых дамоў і гаспадарак інвестар са 
Шлёнска хоча адкрыць прадпрыемства пі-
ролізу гумы. Калі даведаліся, што інвестар 
такое прадпрыемства хацеў адкрыць на 
Шлёнску, але з-за пратэстаў тамашняга на-
сельніцтва не атрымаў згоды на будову, па-
чалі мы апасацца за наша здароўе. Няма 
ў нас адпаведнай якасці дарог, якімі мож-
на было б на вялікіх грузавых машынах 
вазіць 14 тысяч тон зношаных аўтамабіль-
ных шын у год для піролізу. Быў нядаўна 
мадэрнізаваны чыгуначны пуць з Гайнаўкі 

ў Бельск-Падляшскі, які праходзіць каля 
нашай вёскі, але прыпынак тут прыстаса-
ваны толькі да пасажырскага руху і няма 
ніякага прыстасавання для перавалкі 
грузаў, а тым болей так вялікай колькасці 
шын. Жыхары Дубіч-Асочных і суседніх 
мясцовасцей масава ставяць подпісы пад 
петыцыяй супраць узвядзенню каля на-
шых дамоў прадпрыемства піролізу гумы. 
Нядаўна мы ўзнавілі збор подпісаў і цяпер 
акцыя супраціву набрала вельмі масавы 
характар. У Дубічах, якіх з’яўляюся сол-
тысам, у Хітрай і ўва ўсіх суседніх вёсках 
людзі сваімі подпісамі рашуча выказаліся 
супраць планаванай інвестыцыі. Масава 
падпісваюцца таксама жыхары Гайнаўкі, 
у якую адсюль усяго чатыры кіламетры. 
Сабралі мы больш за паўтары тысячы под-
пісаў на паперы і 970 подпісаў па інтэрнэ-
це. Людзі надалей падпісваюцца супраць 
будовы прадпрыемства піролізу гумы 
побач Белавежскай пушчы, якой тэрыто-
рыя лічыцца «Зялёнымі лёгкімі Еўропы». 
Супраць адкрыцця ў нас прадпрыемства 
піролізу гумы прагаласавала Рада гміны 
Гайнаўка. Намаганні спыніць інвестыцыю 

падтрымалі таксама Навуковая рада Бе-
лавежскага нацыянальнага парку, Дзяр-
жаўныя лясы, экалагічныя няўрадавыя 
арганізацыі WWF і Greenpeace Polska. Под-
пісы мы лічым ужо ў тысячах і ёсць у нас 
надзея, што такі вялікі супраціў мясцовага 
насельніцтва спрычыніцца да таго, што 
гэтае шкоднае для нас і нашага асяроддзя 
прадпрыемства піролізу гумы не будзе 
ў нас адкрытае.

Супраць будовы прадпрыемства піролізу 
гумы паміж Дубічамі-Асочнымі і Хітрай 
выказаліся таксама самаўрадаўцы з Ра-
ды горада Гайнаўкі і Рады Гайнаўскага 
павета.

— Чаму інвестар пазбягае грамадскіх 
кансультацый? Мінае паўгода як пачаў 
старанні адкрыць у нас прадпрыемства 
піролізу гумы і за ўвесь гэты час не прая-
віў ахвоты спаткацца з мясцовым насель-
ніцтвам і растлумачыць нам пра плана-
ваную дзейнасць гэтага прадпрыемства, 
— сказаў у пачатку адміністрацыйнага 
разбору гмінны радны з Дубіч-Асочных 

Віктар Грыгарук, які кантактаваў з інве-
старам раней. Аказваецца, што інвестар 
пазбягае цяпер кантактаў з прадстаўніка-
мі мясцовага насельніцтва і масмедыяў.

— Прадпрыемства піролізу гумы не сха-
целі ў сябе жыхары прамысловага Шлён-
ска, тады інвестар хоча яго збудаваць 
у «Зялёных лёгкіх Еўропы», — сказаў Якуб 
Рок з Фонду Дзікая Польшча.

Заявіў ён, што інвестар выканаў аналіз 
уздзеяння прадпрыемства на наваколь-
нае асяроддзе вельмі павярхоўна і не 
паінфармаваў, куды будзе ён аддаваць 
аліву і іншыя кампаненты, што паўста-
нуць у працэсе піролізу гумы, якіх нельга 
складваць на месцы. Якуб Рок паінфар-
маваў таксама, што патрэбная інвента-
рызацыя птушак і звярыны ў наваколлі 
планаванай інвестыцыі і пытаў, дзе будзе 
склад шын, якія не памесцяцца ў бу-
дынку, які зараз знаходзіцца на месцы 
інвестыцыі. Марта Грунлянд з Greenpe-
ace Polska заявіла, што інвестар у сваім 
рапарце не даказаў, што піроліз гумы не 
будзе забруджваць навакольнага асярод-
дзя і не прадставіў як забяспечаны будзе 
гэты працэс у выпадку аварыі, каб не 
забруджваліся паветра і вада каля Бела-
вежскай пушчы — аб’екта Сусветнай спад-
чыны ЮНЕСКА.

— У рапарце ўздзеяння прадпрыемства 
на асяроддзе напісана, што інвестыцыя 
будзе размешчана непадалёк ад аўтаст-
рады А1 (пралягае яна з поўначы на поў
дзень краіны — ад Балтыйскага мора да 
граніцы з Чэхіяй — рэд.). Калі так пішуць, 
я стаўлю пытанне: ці асобы, якія праца-
валі над рапартам былі тут на месцы і ба-
чылі, дзе мае быць узведзена прадпры-
емства? Нельга ўстанавіць кантакт з ін-
вестарам і спытаць яго якую колькасць 
гумовых шын мае намер перарабляць 
каля нас? — заявіў солтыс вёскі Хітрая Ва
сіль Герман.

Солтыс Барка Каміля Пліс пытала, ці 
можна будзе яшчэ пераканаць Польскія 
воды, каб зацікавіліся магчымым уздзе-
яннем прадпрыемства піролізу гумы на 
навакольныя воды і асяроддзе. Некалькі 
асоб звяртала ўвагу на інфармацыю ў ра-
парце, што прадпрыемства мае расхода-
ваць толькі 72 літры вады ў дзень і разва-
жалі, ці гэта памылка, ці можа такая коль-
касць прадстаўлена з-за іншых прычын.

— Трэба, каб быў падрыхтаваны гідра-
лагічны рапарт наконт уздзеяння прад-
прыемства піролізу гумы на воды нава-
кольнага асяроддзя, маючы на ўвазе, 
што можа быць аварыя, а недалёка ад 
планаванай інвестыцыі плыве рака Ляс-
ная, — сказала Эва МарозКэчынская 
з Новаберазова.

— Што будзе з адкідамі, якія паўстануць 
у працэсе піролізу гумы. Дзе будуць іх 
складваць і куды адпраўляць? — пытаў 
Анатоль Ігнацюк з Новаберазова.

— Хто скарыстае на гэтай інвестыцыі, 
якая можа знішчыць навакольнае ася-
роддзе? Няма тут інвестара і мы ставім 
пытанні, быццам бы размаўлялі з духам, 
— заявіў Ян Мордань, родам з Хітрай, які 
зараз жыве ў Гацьках.
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Не для
смуроднай гумы 

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Войт Гайнаўскай гміны Люцына Смактуновіч (стаіць)
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Сваімі вачыма

Кактус

Ка ло дзеж 
жыц ця

«А жа ра сця ной ста іць. Вый шаў шы на 
двор, га то ва ця бе за біць», — та кі мі сло ва-
мі пры ві таў мя не на мі ну лым тыд ні мой 
баць ка, ка лі я за ві таў у свой род ны дом. 
Пас ля га рад ской па рыл кі не каль кі дзён 
па быў кі ў род най вёс цы зда ва ла ся мне 
спа чат ку про ста збаў лен нем. Але жа ра 
і тут бяз лі тас на ўвар ва ла ся ў драў ля ныя 
і му ра ва ныя ха ты. Каб жыць, за ста ло ся 
толь кі мно га піць. Зра зу ме ла, ма ец ца 
на ўва зе толь кі і вы ключ на ва да. Яда зу-
сім не ўва хо дзі ла ў рот. Піць ха це лі ўсе 
— лю дзі, жы вё ла, ага ро ды. Асаб лі ва тыя 
апош нія глы та лі ў ся бе ва ду быц цам тыя 
не на сыт ныя цмо кі. Ужо і так пе ра ця рэб-
ле ная з вяс ны ага род ні на і са да ві на пас-
ля ня даў ніх пры ма раз каў су тык ну ла ся 
за раз з паў сюд най за су хай. Дзе, як дзе, 
але пад пуш чай ця гам апош ніх тыд няў 
не ўпа ла ані вод ная кроп ля ва ды. Та му 
кар пат лі выя ўла даль ні кі эка ла гіч ных за-

го наў бе зу пын на пад лі ва лі сваю рас лін-
насць, каб не да пус ціць да змар на ван ня 
сва ёй цяж кай пра цы. Ха пі ла ім гля нуць 
на вы па ле ныя сон цам па над вор кі, дзе 
як на буб не не бы ло ві даць ані вод най 
рас лін кі. Ад на ка рысць з та го, бо як 
вя до ма, бе ла рус му сіць знай с ці чым 
па це шыць ся бе ў кож най цяж кай хві лі-
не, то факт, што пе рад ха та мі пе ра ста лі 
гу дзець га зо на ка сіл кі. Та ды ме на ві та 
ран ка мі ў аб са лют най ці шы ні мож на 
бы ло за хап ляц ца пту шы ны мі спе ва мі. 
А пту шак, якія сва і мі спе ва мі і раз на род-
нас цю за ва рож ва лі мя не і схі ля лі да на-
зі ран няў за імі, про ста проць ма. Толь кі 
жа ра вель мі хут ка за га ня ла із ноў у ха ту.

Але вер нем ся да ва ды і пад лі ван ня. 
У мо ман ты за су хі на да па мо гу гас па-
да рам пры хо дзяць кры ху пры за бы тыя 
ка ло дзе жы. Ка лі б прый ш ло ся ўсё пад-
лі ваць гэ тым ле там ва дой з гмін на га 
во дап ра во да, то за дзя сят кі ты сяч літ раў 
пра лі тай ва ды прый ш ло ся б зап ла ціць 
столь кі, што вы рош ч ван не да роў пры-

ро ды бы ло б не толь кі неп ры быт ко вай 
спра вай, але і са праўд ным фі нан са вым 
пра ва лам. Та му ва да з ка ло дзе жа гэ та 
тое даб ро, якое даз ва ляе ўсё ж та кі це-
шыць во ка і страў нік сма ка мі свай го 
ага ро да і так са ма зні зіць вы дат кі са сва-
ёй кі шэ ні. Але ве даю та кія сі ту а цыі, што 
лю дзі ў сва ёй бяз дум нас ці па лік ві да ва лі 
ка ло дзе жы. Не ка то рыя зра бі лі з іх, гэ та 
жах, праў дзі выя... хат нія смет ні цы. Блі-
за ру касць і не па ша на для жы вой ва ды 
зда юц ца про ста не ве ра год нымі. Сам 
ве даю адзін та кі ка ло дзеж з кры ніч най 
ва дой, які ні ко лі не вы сы хаў. Ка лі ў час 
за су хі ў вёс цы вы сы ха лі ін шыя ка ло-
дзе жы, то да паў на вод на га ка ло дзе жа 
пры га ня лі свае стат кі ка роў і на бі ра лі 
ва ду ўсе гас па да ры з вё скі. На ват у час 
па жа ру ле су сю ды пры яз джа лі па жар ні-
кі і бра лі ад сюль ва ду, бо ва кол нас ня ма 
ні рэк, ні азё раў, ні па жар ных ба сей наў. 
Баць ка мне рас па вя даў, што нат ра піць 
на моц ную кры ні цу ў зям лі гэ та вя лі кая 
ра дасць. Ён сам у су сед няй вёс цы да па-

ма гаў ка паць і бу да ваць ка ло дзеж, але, 
упус ціў шы ў глы бі ню со рак ча ты ры кру гі, 
ва ды так і не бы ло. «Там, на ні зе ад чу ваў 
я ся бе та кой ма лень кай му раш кай і толь-
кі ма ліў ся, каб там не за гі нуць ад аб ва-
лу ці сар ва на га вяд ра, якім вы цяг ва лі 
зям лю на га ру», — ус па мі нае ён і за раз. 
Прый ш ло ся ўсё та ды за сы паць і ка паць 
у дру гім мес цы.

У нас, ха ця на пяш чу зе, ка ло дзе жы 
най час цей ужо з ва дою на пя ці-шас ці 
ўпуш ча ных у глыб зям лі кру гах. Та му за-
суш лі вым ле там яны ча ста вы сы ха юць. 
Або бы вае і так, што па дзя мель ныя кры-
ні цы пра ры ва юць сла быя не да хо пам 
цэ мен ту кру гі і за но сяць дно ка ло дзе жа 
пя ском. Та кое зда ра ец ца і з на шым ка-
ло дзе жам. Па мя таю з дзя цін ства, як 
баць ка рас чыш чаў ка ло дзеж, а по тым 
льня ным па кул лем за ты каў дзір кі ў пар-
ва ным кру зе. Ха пі ла гэ та га за бес пя чэн-
ня больш-менш на пяць га доў. І вось 
за раз ра зам з бра там прый ш ло ся і нам 
пад трым лі ваць тра ды цыю ачыст кі ка-
ло дзе жа. Вы бра лі мы поў нас цю адзін 
за не се ны круг. Але, не ма ю чы па кул ля, 
мой з тэх ніч най кем нас цю брат знай шоў 
хут ка сох лы бе тон і ме на ві та ім за му ра-
ваў усе дзі ры. Нам са мім, але і баць ку 
так са ма, ці ка ва, што ака жац ца леп шым 
— тэх ніч ная на він ка, ці ўсё ж та кі тра ды-
цый ны ма тэ ры ял во дап ра вод чы каў — па-
кул ле? Ну што ж, час і ва да ад ка жуць 
нам неў за ба ве.

vЯў ген ВА ПА

Ура чы сты абед, за вяр ша ю чы суст рэ чу 
20 лі да раў кра ін све ту з най больш раз ві тай 
эка но мі кай, так зва най гру пы G20 (Поль-
ш ча і Бе ла русь, па зра зу ме лых пры чы нах, 
не на ле жаць да ёй), кон чыў афі цый ны 
тост. Яго па ды ма лі нар маль на, чыр во ным 
ві ном. І пі лі нар маль на, з ке лі хаў. Толь кі 
прэ зі дэнт Ра сіі Пу цін па вёў ся бе не так. За-
мест ке лі ха ён пад няў тост алю мі ні е вым 
куб кам ад тэр ма са з гер бам Ра сій скай 
Фе дэ ра цыі. Той ку бак за ра скош ным ста-
лом быў па доб ны да как ту са квіт не ю ча га 
ся род су ніц. Звы чай на то сты па ды ма юць, 
у рэш це рэшт, не вы шэй сва ёй га ла вы. 
А ра сій скі птах на куб ку Пу ці на ўзняў ся 
знач на вы шэй, і не толь кі над яго га ла вой, 
але і над га ло ва мі ўсіх саб ра ных за ста лом 
кі раў ні коў дзяр жаў. Ці бы ла б гэ та толь кі па-
лі тыч ная ня ём касць, ці, мо жа, наў мыс ная 
пра ва ка цыя? Як бы гэ та не бы ло, вяр тан не 
ра сій ска га прэ зі дэн та на су свет ныя са ло-
ны бы ло эфек т нае, ме ла і сім ва ліч нае вы-
мя рэн не. Усе ас пек ты па лі тыч ных паз лаў 
па пя рэд ніх га доў, тон кія гуль ні за ку лі са мі 
і дып ла ма тыч ныя спро бы, каб спы ніць ва-
ен на-па лі тыч нае па шы рэн не Ра сеі ў Еў ро пе 
і све це праваліліся. У апош няй раз да чы 
карт па між 20 сус вет ны мі дзяр жа ва мі Ра-
сія ўжо ста ла паў на вар тас ным гуль цом. 
Ад нак цень двух га ло ва га ар ла, які лёг на 
ін шых гуль цоў, па каз вае, што ім к нен ні Ра сіі 
знач на вы шэй шыя. Не сум нен на, у гуль ні 
важнейшы не той, хто бя рэ кар ты са ста-
ла, а хто іх раз дае. Ві да воч на, што Еў ро па 
ра зам з ЗША за бы ла пра Крым, пра вай ну 
на Ук ра і не, пра Сі рыю. Су свет ны біз нес 
зноў вы ву чае ру скую мо ву. Еў ра пей скія па-
лі тыч ныя са ло ны элі таў зноў па паў ня юць 
роз ныя Вань кі-ўстань кі і мат рош кі. Так 
па чы на ец ца но вая эра Ра сіі. Па сту по ва 
і Пу цін аса бі ста бу дзе мець спра ву з пе ра та-
соў кай карт і іх раз да чай. Я не ду маю, што 
гэ та бу дзе доб ра для Поль ш чы і Бе ла ру сі. 
Па доб ным чы нам Літ ва, Эсто нія і Лат вія 
мо гуць ад чу ваць ся бе пад паг ро зай. Да-
вай це па го дзім ся, удзел у пра ек це, які на-
зы ва ец ца Еў ра пей скім Са ю зам, гэ та ад но, 
а ін шае — эга і стыч ныя ін та рэ сы асоб ных 
дзяр жаў-удзель ніц ЕС аль бо ва ло да ю чых 
імі па лі тыч ных  сіл. Еў ра пей скі Са юз па-
ра ней ша му гэ та про ста па пя ро вы цмок. 
Ма ла ён зна чыць пры тым ра сій скім, усё 
больш га лод ным.

У све це вя лі кай па лі ты кі аба вяз ва юць 
пэў ныя стан дар ты. Нель га па во дзіць ся бе 
брыд ка на афі цый ных су стрэ чах. Ку бак 
— гэ та няп ра віль ны по суд для свят ка ван ня 
ўра чы стых то стаў. У дып ла ма тыч ных пе ра-

мо вах так са ма 
не маг чы ма 
ўжы ваць сло-
вы, якія за над-
та ві да воч ныя 
ці на ват неп ры-
стой ныя. У су-
вя зі з гэ тым 
прэ зі дэнт Рэс пуб лі кі Поль ш ча з’яў ля ец ца 
ўзо рам па лі тыч най глад кас ці. На са мой 
спра ве праф. Ле шак Баль ца ро віч па раў-
ноў вае яго з Аляк сан д рам Лу ка шэн кам, 
ды коль кі яму да та го! Ка лі гэ ты поль скі 
ў кож ным вы маў ле ным сло ве адзін мя док, 
той бе ла ру скі мо жа аб ла яць, пры не аб-
ход нас ці грым не ў стол ку ла ком! Ня даў на 
ён вы ка заў, на пры клад, пат ра ба ван не да 
но ва га мі ніст ра ўнут ра ных спраў, каб той 
без па мі ла ван ня лу піў тых, хто зас лу гоў вае 
гэ та га. Пы тан не, хто зас лу гоў вае, а хто не, 
на ле жыць, не сум нен на, ад ад воль най ацэн-
кі са мо га прэ зі дэн та. На маю дум ку, я не 
зас лу гоў ваю, але хто ве дае, як спа дар Лу-
ка шэн ка вы ра шыць гэ тае пы тан не. На ўся-
ля кі вы па дак я паз бя гаю Бе ла ру сі зда лёк. 
На шчас це, прэ зі дэнт Бе ла ру сі вы каз вае 
за не па ко е насць на леж ным стаў лен нем да 
гра ма дзян. Па вод ле яго слоў, «усё па він на 
ад бы вац ца сум лен на і спра вяд лі ва». Зна-
чыць, сум лен на і спра вяд лі ва ка го-не будзь 
грук нуць у мор ду або не грук нуць. Пы тан не 
толь кі ў тым, ка го і за што.

Вы шэй з га да ны праф. Ле шак Баль ца ро-
віч раз маў ляе пры го жа па-поль ску. Вель мі 
эле ган т на за яў ляе пра не да хо пы ўве дзе-
най у кра і не сі стэ мы, пар так ра тыю, па лі тыч-
ную ка руп цыю і ідэ а ла гіч нае да ма ган не. 
Эле ган т насць яго ска заў вель мі джэн т ль-
мен ская. У па раў нан ні з за я ва мі вя ду чых 
поль скіх па лі ты каў, яго мо ва па доб ная на 
смо кінг, кан т рас тны з за му со ле ны мі фу-
фай ка мі. Ка жа, што па лі ты ка, ас на ва ная на 
злос най хлус ні, на ма ні пу ля цыі, ця пе раш-
няя пра па ган да гор шая чым у ПНР. Я не па-
лі тык. Та му ма гу да зво ліць са бе не вя лі кія 
ад хі лен ні ад стан дар таў пры стой нас ці. Так, 
я прак лі наю га ра чы клі мат коль кі ўле зе! 
Ха чу кар ды наль на змя ніць пла ні роў ку са-
да. За мест мяс цо вых ку стоў і дрэў пла ную 
па са дзіць как ту сы. Ужо на ват кры ні ца 
ў ма ёй студ ні вы сы хае. Ці ка ва, што ў Сі бі-
ры ў той жа час бу шу юць апа ка ліп тыч ныя 
па вод кі з-за моц ных апад каў. А ў нас пра 
даж джы ня ма ча го ма рыць. Нар ва не ця чэ, 
а цыр кае. А я ка заў сяб рам, што хут чэй мне 
вы рас це как тус на ма ёй ру цэ, чым Нар ва 
вы сах не...

vМі ра слаў ГРЫ КА 

Па ча так дру го га ме ся ца ле та. Га ра чы ня 
рэз ка змя ня ец ца па дзен нем тэм пе ра ту ры 
і зноў яе ро стам. Тра ва вы па ле на сон цам. 
Асаб лі ва ў го ра дзе, дзе што дзён на сноў да-
юць кас цы, які мі кі ру юць бяз моз гія кі раў-
ні кі жыл лё ва-эк с п лу а та цый ных служ баў. 
Ні бы та гэ тая кась ба па рад куе тэ ры то рыю 
і ра туе на сель ні каў ад кляш чоў, што апош-
ні мі га да мі рас п ла дзі лі ся на і так няш час-
най бе ла ру скай зям лі. Пра цу юць гэ тыя 
кас цы са сва і мі гуч ны мі апа ра та мі ад са-
май ра ні цы, не за леж на ад па год най сі ту а-
цыі і ста ну над вор’я. Стро га па за ра нёў, яш-
чэ зі мой, скла дзе ным гра фі ку. Та му і ка жу, 
што бяз моз гая гэ та прак ты ка. Пла на вая 
эка но мі ка — рэч не па хіс ная і бяз лі тас ная. 
Хто жыў яш чэ пры са вец кім са цы я ліз ме 
— доб ра зра зу мее.

Га ра чы ня не нат х няе да пра цы. Стан 
пры ро ды амаль як у ста рой пес ні ўзбек-
ска га гур та „Ял ла”: „Га ра чае сон ца, га ра-
чы пя сок, у га ра чай пу сты ні, ва ды бы 
глы ток”. На ту раль на, што лю дзі ім к нуц ца 
на ле ціш чы, да рэк і азёр, нех та ў ад па чы-
нак на мо ра. Праў да, та кую ра ско шу, як 
ад па чы нак на мо ры і ў ку рор це, мо гуць 
да зво ліць да лё ка не ўсе жы ха ры сі ня во-
кай Бе ла ру сі. Ад ны та му, што ад ве ку не 
мо гуць вы лез ці са сва ёй звык лай ба раз-
ны — на тых жа ле ціш чах, ці кал гас ных 
сот ках. Ін шыя та му, што эле мен тар на не 
ма юць срод каў на та кі за меж ны ад па чы-
нак. Бе ла ру сы — усё ж да стат ко ва бед-
ны ма тэ ры яль на на род па еў ра пей скіх 
мер ках. І ўсе абя цан ні Вяр хоў на ка ман ду-
ю ча га, які ўжо чвэрць ста год дзя ўпар та 
і пас ля доў на цяг не кра і ну на зад у СССР, 
за бяс пе чыць лю дзей ся рэд няй за ра бот-
най пла тай эк ві ва лен там 500 до ла раў, 
так і за ста юц ца пу ста па рож нім гу кам. 
Ды і што та кое на ват 500 до ла раў пры 
да ра га віз не лі та раль на на ўсё. Вось „слу гі 
на ро ду” — шмат лі кія чы ноў ні кі-бю рак ра-
ты, мі лі цы ян ты, ін шыя сі ла ві кі, служ бы, 
за бяс пе ча ны дзяр жа вай як раз на поў ні цу. 
Ды і пен сія ад па вед ная. Толь кі та кая ўжо 
іх пры ро да — пры ка рыт ні каў — усё роў на 
ма ла, та му ства ра юць роз ныя, ка руп цый-
ныя схе мы і кра дуць. Ка неш не, па ме ры 
гэ тай ка руп цыі смеш ныя ў па раў нан ні 

з эка на міч ны мі афё ра мі і „апе ра цы я мі” 
на са мым вер се. Ад нак, што даз во ле на 
бы ку, не даз во ле на ін ды ку. З усі мі ад па-
вед ны мі на ступ ства мі.

Вось скон чы лі ся так зва ныя Дру гія еў-
ра пей скія, ні бы та спар то выя, гуль біш чы. 
Шчы ра спа чу ваю жы ха рам Мін ска — як 
яны толь кі пе ра нес лі гэ тую фаль шы вую 
па ка зу ху з проць май няз руч нас цей. Бо 
свя та, на вя за нае гвал тоў на, зу сім не свя-
та. Але ж урэш це скон чы лі ся гэ тыя гу лі 
— як заў сё ды ўла дзе ўда ло ся і са ма за-
да во ліц ца і да га дзіць ста рэй ша му бра ту 
па поў най пра гра ме — тут і ру сі фі ка цыя 
афар м лен ня, і ча ка нае пер шын ства Ра-
сеі ў ме даль ным за лі ку і на ват у фі на ле 
сяб роў скі пры ём пер шай асо бы Крам ля 
ў кам па ніі з яш чэ ад ным вя лі кім сяб рам 
бе ла ру ска га на ро да — ула да ром со неч на-
га Та джы кі ста на Эма ма лі Рах мо нам.

Але пас ля та ко га ўдар на га ідэ а ла гіч на-
га „за пою” Бе ла русь рэз ка пе ра хо дзіць 
яш чэ да ад на го ры ту аль на га пе ры я ду 
— свят ка ван ня 3 лі пе ня ў выг ля дзе „ско-
каў на кас цях”. На пом ню, што 75 га доў та-
му ў 1944 го дзе ў Менск пас ля цяж кіх ба ёў 
і руй на ван ня го ра да ўвай ш лі са вец кія вой-
скі. У 1995 го дзе Лу ка шэн ка праз рэ фе рэн-
дум вы ра шыў, што гэ тая па дзея аб сур д на 
бу дзе на зы вац ца Днём не за леж нас ці. Дур-
ман гэ та га са вец ка га свят ка ван ня па ві нен 
яш чэ больш па даг рэць гра дус у га ло вах 
су ай чын ні каў ва ўсіх сэн сах.

Ну а пас ля па вод ле кла січ ных ка но-
наў на ды дзе „цяж кае пах мел ле”. Праг-
на за ваць яго на ды ход і раз віц цё вель мі 
про ста. На род бу дзе стаг наць, але 
тры ваць чар го вы рост цэн, пас луг і ка-
му наль ных пла ця жоў, прад п ры маль ні кі 
і „вер ты каль ні кі” пра цяг нуць дры жаць 
пе рад вы шэй шым на чаль ствам і кан т-
роль ны мі ор га на мі ў стра ху пе рад чар го-
вым „ра ску лач ван нем”. Ну а прад стаў ні-
кам гра ма дзян скай су поль нас ці і про ста 
асоб ным ак тыў ным лю дзям мож на 
рых та вац ца да чар го вай хва лі рэ прэ сій. 
Не трэ ба быць вя лі кім ара ку лам, каб 
спраг на за ваць усё гэ та на пя рэ дад ні так 
зва най „вы бар чай кам па ніі”. Усё прад ка-
заль на, ла гіч на і не паз беж на. Ухі ліц ца ад 
па лі ты кі гэ тай сі стэ мы нам но га ця жэй, 
чым пе рат ры ваць га ра чы ню.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Га ра чы ня, 
гуль ні 
і „пах мел ле” 
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— Прыз на вайсь, хто здесь та кой грэш-
ны! — гук нуў ва дзі цель.

І гэ та ў мо мант, ка лі пе ра сек лі ўка-
заль нік: Жы ро ві чы. Над бе лай лаў рай 
клу бі лі ся шэ рыя хма ры. Цяг ну ла бу ра 
і ля ска лі ма лан кі. На зда ро вы ро зум 
— гэ та доб ра. Усе ма лі лі ся за дождж, за 
ха ла док. Дзень ра ней у Бе рас ці, ад куль 
ка ці ла на ша мар ш рут ка, тэр мо мет ры па-
ка за лі 38 гра ду саў га ра чы ні ў ця ні. Пры 
но вым аў та вак за ле га зо ны пры сы паў 
шэ ры, га ра чы пя сок. На строй пу сты ні да-
паў няў бе тон ны фан тан без кроп лі ва ды. 
Ад са мо га ві ду за сы ха ла ў ро це і ўсе жа-
дан ні зво дзі лі ся да ад на го сло ва:

— Даж джу!

Ад нак бу ра ў Жы ро ві чах — па га ны 
знак. Ну, хай са бе льец ца, гры міць, ка лі 
ніх то не едзе, ка лі на род прыс нуў, ад па-
чы вае. Жы ро ві чы — рай скі ку то чак на 
зям лі, як пі са ла Ла ры са Ге ні юш. Тут не 
па він на гры мець і блі скаць. Бо ка лі гры-
міць і кі піць не ба, зна чыць, ней кі грэш ны 
асо бень з’я віў ся пад акам па не мент ма-
ла нак. Ён, пэў на, не чысць з са бой ва ла-
чэ. Лепш яго тры маць на ві ду ды абы хо-
дзіць кру гам...

Да та кіх ме на ві та выс ноў пры вёў 
зу ха ва ты вок ліч ва дзі це ля. Усе, хто да бі-
раў ся на яго мар ш рут цы з Бе рас ця ў Лаў-
ру, ад чу лі ся бе ска ро ны мі і ві на ва ты мі. 
У са ло не ляг ло па кут лі вае маў чан не. 
Пра сох ла ў ро це, як на бе рас цей скім 
вак за ле. Але ад на цёт ка, што ўсю да ро гу 
апа вя да ла сва ёй сяб роў цы як зніш чаць 
ка ла рад скіх жу коў, не да ла ра ды доў га 
маў чаць і ад ка за ла што трэ ба:

— Усе мы, ба цюш ка, ці фу, ва дзі цель, 
грэш ны!

Яе «ці фу» нак лі ка ла ро гат і вяр ну ла 
псі хіч ную раў на ва гу ў са ло не. На раз ві-
тан не ўсе ха це лі ска заць неш та вет лі вае. 
Наш стро гі ва дзі цель са сва і мі ма раль-
ны мі на ву ка мі на па мі наў ужо звы чай-
на га дзядзь ку Са шу, то-бок бе ла ру ска га 
ша фё ра.

— Ну всё! Шчас лі ва! — га ва рыў ён на 
раз ві тан не.

*  *  *
Ну, так. Пры е ха лі. А тую па га ную бу ру 

па цяг ну ла на ба ло ты, у бок ра кі Шча ры. 
Вы гля да ла так, што мы праг на лі чор ныя 
хма ры, а не пры ва лак лі з са бой пе ру ны. 
На або чы нах, дзе-ні дзе бліш чэ лі цёп-
лыя ка лю гі. Затое дзе ні глянь гры ме лі 
ло зун гі і біл бор ды. Пер шы ло зунг: «Мая 
ра дзі ма — Бе ла русь» кра са ваў ся на 
бу дын ку-круг ля ку, што на суп раць ма на-
сты ра. У той бок вя ла алея, аб са джа ная 
аран жа вы мі лі ле я мі, якія ў Жы ро ві чах 
на зы ва юць сма лі но са мі. Сі ні, аг ром ні-
сты ло зунг не па мя няў ся ад га доў і гэ та 
так са ма на во дзі ла псі хіч ную раў на ва гу 
пас ля ру скай, са лод кай пап сы, што гу дзе-
ла ў мар ш рут цы. Яш чэ больш це шы лі но-
выя пра па ган дыс ц кія «квет кі». Са сця ны 
су сед ня га До ма куль ту ры, спа зі раў біл-
борд з кам бай нам і спе лы мі па се ва мі: 
«Мы, бе ла ру сы — мір ныя лю дзі». Кры ху 
да лей від не ла яш чэ ад на шыль да, хоць 
яна па да ла ся неп рык мет най і служ бо-
вай: «75 лет ос во бож де ния Бе ла ру си от 
не мец ко-фа шыст ских зах ват чи ков». На 
фо не афі цый на га сця га кру жы лі бус лы. 
Зда ва ла ся б го дзе! Ды не, са мы пры го-
жы і ба я ві ты біл борд па ве сі лі на суп раць 
ма на сты ра. На ім кра са ва лі ся жаў не ры-
ма лой цы і ло зунг: «Сэр цам ад да ны род-
най зям лі!». Сар дэч ны біл борд, быц цам 
спе цы яль на па ве сі лі на пры ві тан не па-
лом ні кам з Ра сіі.

Бе ла ру сы гля дзяць у той бок з не да-
ве рам, ці на ват са стра хам, як на якую 
пра ва ка цыю. З вой скам і збро яй тут ла-
дзіц ца толь кі ру ская мо ва...

Ка ра цей, ад та кой дэ ман ст ра цыі 
«на цы я на ліз му» мне аж но зак ру ці ла 
ў га ла ве. Каб аха ла дзіць маз гі, я ад ра зу 

— Як тыя лю дзі жы вуць у гэ тых аф ры-
ках! — раз ва жалі дзве цёт кі ў хуст ках, 
якія спя ша лі на ака фіст у Лаў ру. — Як жа 
яны, бед ныя, выт рым лі ва юць гэ тую пя-
кель ную жа ру.

Мне так са ма ха це ла ся па цяг нуць іх 
сле дам, але ра ней трэ ба бы ло сха дзіць 
на сваю аў тар скую суст рэ чу і прэ зен та-
ваць кніж ку «Па Пры пя ці па Но бель».

(пра цяг бу дзе)

vФо та і тэкст 
Ган ны Кан д ра цюк

Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні

па цяг ну ла ў най блі жэй шы ма га зін «Пра-
дук ты»:

— Дай це мне ва ду, — пап ра сі ла я.

— Вам якую?

— Най лепш бе ла ру скую.

— У нас уся ва да бе ла ру ская, — па чу ла 
я ў ад каз. Пас ля яш чэ пра да вач ка раз ві-
та ла ся са мной вет лі вым: ка лі ла ска.

О-го! Ха ця ў Жы ро ві чах ні чо га не змя-
ні ла ся, я не паз на ла сва іх Жы ро віч. Яш-
чэ ў гэ ты дзень мя не ча ка ла аў тар ская 
су стрэ ча ў мяс цо вай біб лі я тэ цы. Пра па-
но ва вы сту піць у Жы ро ві чах ат ры ма ла-
ся не ча ка на і вы пад ко ва. Я са ма не ад ва-
жы ла ся ма рыць пра та кое шчас це.

Та му пры се ла ў цянь ку і па пі ва ла «бе-
ла ру скую» мі не рал ку «Да ры да».

Не дзе ад Скан ды на віі на вя ваў ха лод-
ны ве ця рок, са сту па ла жа ра.
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На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні 
— 2019 (2)

На сту піў чац вёр ты ты дзень ма ёй шпі-
та лі за цыі на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен-
ні. Сум на ста ла ў па ла це пас ля раз ві тан-
ня з Улад кам. І хоць няш мат ча су мі ну ла 
ад пер ша га зна ём ства, пры зна юся шчы-
ра, што пры па лі са бе да ду шы.Ча ла век 
во пыт ны і пра жы ты. І хоць ча ста спра-
ча лі ся, ра зу ме ец ца, за ця пе раш нюю па-
лі ты ку, але не зла ва лі на ся бе. За раз жа 
зна хо дзі лі кам п ра міс для па гад нен ня. 
У су бо ту пе рад ка та ліц кім Вя лі кад нем 
узяў Ула дэк про пуск і па ехаў да моў, каб 
з сям’ ёю ад зна чыць свя точ ны ўік-энд. 
Вяр нуў ся ў ня дзе лю на ад вя чор ку. Па ча-
ста ваў мя не „свян цон кай”. Я ў рэ ван шы 
два тыд ні паз ней ча ста ваў ка ле гу „ва ла-
чэб ным”. У чар го вую су бо ту, 4 траў ня, 
ка ле га зноў па даў ся на про пуск. Пе рад 
ад’ ез дам ча мусь ці мя не спы таў:

— А ка лі пра ва слаў ныя ад зна ча юць 
Юр’е?

— Ча му ці ка віш ся? — пы таю.
— Гэ та са мы леп шы час для пад кор-

м лі ван ня пчо лак, — з ус меш кай за я віў 
сяб рук, зна ток пча ла вод ства. Гэ та бы ла 
ма быць апош няя ўсмеш ка гэ та га доб ра-
зыч лі ва га ча ла ве ка, якую мы ба чы лі ў па-
ла це. У па ня дзе лак, 6 траў ня, раз дзя ля лі 
з пры я це лем заў час ную смерць сы на. 
Ён па даў ся на ма шы не ў Бельск-Пад ляш-
скі, а ў па ла це жыц цё па ка ці ла ся сва ім 
хо дам. У аў то рак, 7 траў ня, на рэ а бі лі та-
цый ным ад дзя лен ні пра хо дзіў пра тэст 
тэ ра пеў таў і фі зі я тэ ра пеў таў. Гэ та агуль-
нак ра ё вая ак цыя. Пра тэ сту ю чыя са лі-
дар на па да ва лі ся ў пун к ты до нар ства 
і ад да ва лі кроў. Пра цаў ні кі да па мі на лі ся 
па вы шэн ня зар пла ты. З та го, што мне 
ска за лі, ха це лі б ат ры маць тое, што ад ва-
я ва лі мед сёст ры, гэ та зна чыць 1600 зл. 
бру та. Та ко га ра шэн ня да па мі на лі ся на 
цэн т раль ным уз роў ні аку шэр кі ў Вар ша-
ве. Гай наў скія фі зі я тэ ра пеў ты ха це лі б, 
каб па вы сі лі іх нюю зар пла ту на дзвес це 
зло тых. Але сціп лы бю джэт гай наў ска га 
шпі та ля і на гэ та не мог да зво ліць. У ка бі-
не тах фі зі я тэ ра піі, дзе пра цу юць жан чы-
ны — Ка ся, До ро та і Га лен ка, у дзень пра-
тэ сту пра ца ва лі Лу каш і Ма цей. Та кое 
па гад нен не зак лю чы лі ў час раз мо вы 
з кі раў ні цтвам СП ЗОЗ. Да абе дзен на га 
ча су прай шоў я наз на ча ныя пра цэ ду-
ры. Па раз маў ляў са сва ёй бе ла стоц кай 
да чуш кай Алін кай, аб мя ня лі ся на він ка-
мі. Пе рад чац вёр тай пас ля а бе дзен на га 
ча су на ве даў мя не сар дэч ны пры я цель 
з Бель ска-Пад ляш ска га Сця пан Ка ля да. 
На ве даў пры на го дзе. Ас ноў най мэ тай 
яго пры ез ду быў удзел у інаў гу ра цыі 
Дзён цар коў най му зы кі ў Гай наў скім до-
ме куль ту ры. Сця пан — вя лі кі пры хіль нік 
пра ва слаў на га цар коў на га бра цтва. Па-
ло ву Еў ро пы зве даў ён з па лом ні цтва мі. 
Мно гае ве дае, бо мно гае ба чыў. Быў на-
воч ным свед кам ці ка вых па дзей. Свя-
точ ны дзень св. Юрыя наб лі жаў ся да 
ве ча ра. Мае кам па ньё ны па па ла це пас-
ля вя чэ ры па да лі ся на вя чэр ні шпа цыр 
па прыш пі таль ных сця жын ках, а я з ба-
лю чы мі на га мі за да валь няў ся му зы кай 
з кам п’ ю тар на га пар та ла Ютуб. Ча каў, 
што пры ня се заў т раш ні дзень.

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

„Ку паль ноч ка” 
ў На раў цы
У ня дзе лю, 7 лі пе ня гэ та га го да ў На-

раў цы Гай наў ска га па ве та ад бу дзец ца 
Ноч Ку па лы. У пра гра ме — а га дзі не 
19.45 ка ра год ма стац кіх ка лек ты ваў ад 
Гмін на га ася род ка куль ту ры да ам фі тэ ат-
ра над ра кой На раў кай, а пас ля кан цэрт 
вась мі ка лек ты ваў з Бе ла сточ чы ны і Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь. На сцэ не вы сту пяць 
„Цаг лін кі”, „Ло тас”, „Гай”, „Ба гач”, „Лі дар”, 
„Кле ка ця кі”, „Воб раз кан т роль ны” і „Ка ля-
ро выя гі та ры”.

Пас ля кан цэр та тан ца валь ная за ба ва 
да га дзі ны 2.30. 

(яц)

«Для мя не го нар і шчас це па бы ваць 
на свя той зям лі ў Жы ро ві чах, а двай ное 
шчас це тут вы сту піць пе рад чы та ча мі», 
— гэ ты мі сло ва мі па ча ла сваю суст рэ чу 
з жы ха ра мі вё скі Жы ро ві чы Сло нім ска га 
ра ё на жур на ліст ка бе ла ру ска га тыд нё-
ві ка „Ні ва”, які вы да ец ца ў Бе ла сто ку, 
Ган на Кан д ра цюк. Су стрэ ча ад бы ла ся 27 
чэрвеня ў Жы ро віц кай сель скай біб лі я тэ-
цы, якая зна хо дзіц ца ў мяс цо вым Цэн т ры 
куль ту ры. Па зна ёміў з гос цяй вя скоў цаў 
пісь мен нік Сяр гей Чыг рын. А по тым вы-
сту па ла Ган на Кан д ра цюк. Яна рас па вя ла 
пра тое, што лю біць ван д ра ваць па све це, 
суст ра кац ца з людзь мі, але най больш яе 
хва лю юць тыя мяс ці ны і кра і ны, дзе жы-
вуць бе ла ру сы. Пра іх жур на ліст ка з ра дас-
цю і пі ша. Пад час су стрэ чы ў Жы ро ві чах 
Ган на Кан д ра цюк ад каз ва ла на пы тан ні, 
бо іх бы ло да во лі шмат. Вя скоў цы пы та-
лі ся пра бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, пра іх 
жыц цё і спра вы, пра тое, што най больш 
сён ня чы та юць у Поль ш чы. Аказ ва ец ца, 
ма ла дзей шае па ка лен не ў Поль ш чы лю-
біць чы таць фан та сты ку і гі сто ры ка-кра-
яз наў чую лі та ра ту ру. Са мой Ган не Кан д ра-
цюк дас па до бы тво ры Змі це ра Бар то сі ка, 
Ба ры са Пят ро ві ча і Свят ла ны Алек сі е віч. 
Па эт Зьніч, які жы ве ў Жы ро ві чах, па дзя ка-
ваў гос ці за яе тво ры, і па да ра ваў ёй жы ро-
віц кія дру ка ва ныя вы дан ні. А за гад чы ца 
біб лі я тэ кі На тал ля Ва сі леў ская пры пад нес-

Жур на ліст ка тыд нё ві ка 
„Ні ва” вы сту пі ла ў Жы ро ві чах 

ла бу кет кве так і за пра сі ла ў Жы ро ві чы 
пры яз джаць час цей. Ган на Кан д ра цюк 
у сваю чар гу па да ра ва ла для біб лі я тэ кі не-

каль кі ну ма роў тыд нё ві ка „Ні ва” і ўлас ныя 
кні гі з аў тог ра фа мі.

Ба рыс БАЛЬ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

«Пад пі са ны звыш 400 вер ні ка мі ліст 
у спра ве ўга на ра ван ня люб лін ска га ва я-
во ды Пшэ мыс ла ва Чар нэ ка най вы шэй-
шым ор дэ нам Поль скай Аў та ке фаль най 
Пра ва слаў най Цар к вы, пе ра да дзе ны Са-
бо ру епі ска паў, у кан цы ля рыю міт ра па лі-
та Са вы», — па ве да мі ла ад на з іні цы я та-
раў лі ста, пісь мен ні ца Анэ та Пры ма ка. 
Ця гам 2 тыд няў пад лі стом пад пі са лі ся 
звыш 400 вер ні каў. Іні цы я та ры лі ста вы-
каз ва юць не па ра зу мен не — чым люб лін-
скі ва я во да зас лу жа ны для пра ва слаў-
най цар к вы ў Поль ш чы.

— Усе, хто пад піс ваў ся, не ра зу ме юць 
гэ та га ра шэн ня. Для нас гэ та та кое няў-
важ нае стаў лен не да на шай гі сто рыі, 
па мя ці. Гэ тыя, хто пад піс ва лі ся, ха це лі б 
ве даць, што та ко га ва я во да Чар нэк зра-
біў для пра ва слаў ных у Поль ш чы, каб 
ат ры маць гэ ты ор дэн. Спа дзя ем ся, што 
гэ та бу дзе ней кі па ча так ды ску сіі аб на-
шай тра ды цыі, гі сто рыі, на шым мі ну лым 
і аб тым, кім мы тут ёсць, пра ва слаў ныя 
ў Поль ш чы.

19 траў ня Са бор епі ска паў ПАПЦ уга-
на ра ваў люб лін ска га ва я во ду Пшэ мыс-
ла ва Чар нэ ка ор дэ нам Ма рыі Маг да ле-
ны. Най вы шэй шая ўзна га ро да Цар к вы 
тра пі ла ў ру кі ча ла ве ка, які зне ва жаў 
па мяць цы віль ных ах вяр Саг ры ні, дзе 
ў са ка ві ку 1944 го да поль скія пар ты-
зан скія гру поў кі здзей с ні лі зла чын ства 
ў да чы нен ні да мяс цо вых пра ва слаў ных 
ук ра ін цаў. У Саг ры ні, па вод ле гі сто ры каў 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці, за гі ну-

ла ад 150 да 300 ук ра ін цаў, па вод ле ўкра-
ін скіх гі сто ры каў за гі ну ла ад 600 да 800 
ча ла век, ся род якіх звыш па ло ву скла лі 
жан чы ны і дзе ці.

* * *
Ліст пра ва слаў ных вер ні каў міт ра па лі-

ту Поль скай Аў та ке фаль най Пра ва слаў-
най Цар к вы ар хі е пі ска пу Са ве ў спра ве 
ўга на ра ван ня люб лін ска га ва я во ды Пшэ-
мыс ла ва Чар нэ ка ор дэ нам Ма рыі Маг-
да ле ны бу дзе раз г ле джа ны на Са бо ры 
епі ска паў, які прой дзе во сен ню гэ та га го-
да. Ліст апуб лі ка ва ла на фей с бу ку ад на 
з іні цы я та рак збо ру под пі саў няз год ных 
з уга на ра ван нем ва я во ды най вы шэй-
шым ор дэ нам Пра ва слаў най цар к вы 
пісь мен ні ца Анэ та Пры ма ка:

— Мы вы сту па ем, як пра ва слаў ныя, 
якія ба ро няць тра ды цыі, ба ро няць на-
шу гі сто рыю. На ша цар к ва не так нас 
пад т рым лі вае, як мы б ха це лі, а яш чэ 
і ата куе. Час штось ці па мя няць, каб вер-
ні кі так са ма ме лі ней кі ўплыў на тое, што 
ад бы ва ец ца ў жыц ці цар к вы.

Спра ва ўга на ра ван ня люб лін ска га ва я-
во ды Пшэ мыс ла ва Чар нэ ка вык лі ка ла пра-
тэст вя лі кай коль кас ці пра ва слаў ных вер ні-
каў Поль ш чы. Ён не ад на ра зо ва пуб ліч на ас-
п рэч ваў зла чын ствы поль ска га пад пол ля 
ў да чы нен ні да пра ва слаў на га ўкра ін ска га 
на сель ні цтва, а пад час апош ніх ура чы стас-
цей па ўша на ван ні ах вяр Саг ры ні на зваў 
па ні хі ду не бяс печ най пра ва ка цы яй.

vВа лян ці на Ла еў ская
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя

— „Бу ры” як ге рой шэс ця вык ля тых 
жаў не раў у Гай наў цы гэ та гру бая па мыл-
ка, — ка жа Ка зі меж Кра еў скі з Ін сты ту та 
на цы я наль най па мя ці ў Вар ша ве.

Тэ ма ка пі та на Ра му аль да Рай са „Бу-
ра га”, ад каз на га за смерць цы віль ных 
ах вяр бе ла ру скай на цы я наль нас ці 
ў 1946 го дзе, уз ды ма ла ся 27 чэрвеня 
на па ся джэн ні Су поль най ка мі сіі ўра да 
і на цы я наль ных мен шас цей. Пры чы най 
ды ску сіі бы ла за ява, апуб лі ка ва ная на 
сай це ІНП у са ка ві ку гэ та га го да, у якой 
гру па гі сто ры каў ас п рэч вае вы ні кі след-
ства з 2005 го да, па вод ле яко га дзе ян ні 
«Бу ра га» бы лі выз на ча ны зла чын ствам 
па на цы я наль ных і эт ніч ных прык ме тах. 
Ка зі меж Кра еў скі, які на па ся джэн ні 
ка мі сіі прад стаў ляў бок ІНП, ад мо віў ся 
ад ка мен та рыя. У сваю чар гу Сла ва мір 

Іва нюк, прад стаў нік бе ла ру саў, на зы вае 
ін тэр нэт-пуб лі ка цыю іл жы вай:

— Па ста но ва ка мі сіі на цы я наль ных 
мен шас цей, ду маю, не як уз дзей ні чае. 
І гэ тыя, так зва ныя ка му ні ка ты, знік нуць 
з сай та Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці. 
А па куль так са ма з вус наў прад стаў ні ка 
ІНП, ду маю. Ён пе ра ду маў свае ра ней-
шыя вы каз ван ні, і зга дзіў ся з на мі, што 
марш у Гай наў цы, які пах ва ляе Бу ра га, 
гэ та дрэн ная спра ва.

Ад на знач на су праць пуб лі ка цыі на 
сай це ІНП і па зі цыі, якую прэ зен та ваў 
прад стаў нік Ін сты ту та на па ся джэн ні ка-
мі сіі, вы ка за ла ся боль шасць удзель ні каў 
па ся джэн ня ад на цы я наль ных мен шас-
цяў. Ка жа Стэ фан Дуд ра, гі сто рык, прад-
стаў нік лэм каў скай мен шас ці:

— Мен шас ці, і не толь кі прад стаў ні кі 

На цы я наль ныя мен шас ці і ІНП на тэ му „Бу ра га”

Пра ва слаў ныя Пад ляш ша вы ка за лі не па ра зу мен не 
ў ліс це да Са бо ра епі ска паў ПАПЦ 

бе ла ру скай мен шас ці, па він ны рэ а га-
ваць на та кія вы каз ван ні. Па він ны зай-
маць сваю па зі цыю. І та кую па зі цыю 
спра ба ва лі мы тут прад ста віць. Ар гу мен-
та ваць, што ня ма зго ды на фаль ша ван не 
гі сто рыі поль скай дзяр жа вы.

Ін сты тут на цы я наль най па мя ці прыз-
нае, што не ка то рыя фар му лёў кі ў тэк с це 
ака за лі ся не а дэк ват ны мі, але на да лей 
аба ра няе дзе ян ні ка пі та на Ра му аль да 
Рай са „Бу ра га” і яго пад ка ман д ных, якія 
ў 1946 го дзе за бі лі 79 мір ных жы ха роў 
Бель ска га па ве та, ка жу чы пра пат ры я-
тыч ныя ім к нен ні жаў не раў поль ска га 
пад пол ля, а смерць дзя цей і жан чын на-
зы вае вы пад ко вас цю.

vРа дас лаў ДАМ Б РОЎ СКІ
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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Но выя чы та чы 
„Ні вы”
Сол ты сы, рад ныя, на стаў ні кі і ка рэс-

пан дэн ты „Ні вы” мо гуць шмат зра біць, 
каб па вя лі чыць коль касць чы та чоў на ша-
га род на га што тыд нё ві ка. Мне — рад на му 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
— вель мі за ле жыць, каб „Ні ву” чы та лі 
ў Но вым Ляў ко ве (ма ёй род най вёс цы), 
Ста рым Ляў ко ве, Ах ры мах, Пад ляў ко ве, 
Ле шу ках, Но ві нах, Плян це, Мік ла шэ ве, Се-
мя ноў цы і На раў цы ды ў ін шых на ва коль-
ных вё сках. За раз ле там ма гу да е хаць на 
ро ва ры ў шмат лі кія вё скі. Я ве даю, хто за-
ці каў ле ны, пра што пі ша бе ла ру скі тыд нё-
вік „Ні ва”. Яго чэр вен скія 23 і 24 ну ма ры 
ат ры ма лі ад мя не 29 чы та чоў. Яны знай-
ш лі мно га ці ка вых рэ пар та жаў, ар ты ку-
лаў і до пі саў ды ча ка ны што тыд нё вы га-
ра скоп (у нас чы та юць яго перш-на перш 
жан чы ны). У мі ну лым тыд ні больш дзе-
ся ці эк зем п ля раў ча со пі са мне пры вез лі 
з рэ дак цыі. Усе не ад клад на я па вёз да 
чы та чоў.

Но вы мі чы та ча мі на шай бе ла ру скай 
га зе ты ста лі Яў ге нія Бо гуш з Мік ла шэ-
ва, Аль ж бе та Кун цэ віч з Ле шу коў, Ана-
толь Ра ман чук з Гуш чэ ві ны, Ве ра Лу ка-
шук з Прэн таў, Ірэ на Мак сі мюк са Ста ро-
га Ляў ко ва і Мі ка лай Хар ке віч з Но він, 
а так са ма Ан на Фе дар чук і Мі ка лай Ян-
коў скі з Гай наў кі. Круг ніў скіх чы та чоў 
у На раў чан скай гмі не пак ры се па шы ра-
ец ца. Я бу ду ра біць усё маг чы мае, каб 
перш-на перш у На раў чан скай гмі не чы-
та лі род ны ча со піс у са ма менш дзе ся ці 
вё сках. Бу ду больш пі саць пра ту тэй шых 
жы ха роў і лет нія куль тур на-за баў ляль-
ныя ме ра пры ем ствы ў На раў чан скай 
гмі не, да сы лаць фо таз дым кі.

 (яц)

Ма га зін увесь 
год з квет ка мі
Бар ба ра Фі ліп чук лю біць квет кі. 

З 2005 го да яна мае свой квет ка вы ма-
га зін „Dol ce Vi ta” ў Мі ха ло ве Бе ла стоц ка-
га па ве та пры га лоў най га рад ской ву лі-
цы Бе ла стоц кай. У квет ка вы ма га зін 
най час цей пры хо дзяць жан чы ны. Хто 
як хто, а яны лю бяць квет кі, іх ча роў нае 
ха ра ство. Лю бяць, ка лі ім до раць квет-
кі муж чы ны. Квет кі сва ёй на ту раль най 
пры га жос цю і па хам пап раў ля юць на-
строй. Гэ тыя цу доў ныя рас лі ны спа да-
рож ні ча юць нам у ра дас ныя і сум ныя 
жыц цё выя мо ман ты.

Кве так у ма га зі не спа да ры ні Бар ба-
ры столь кі, што мож на вы бі раць і вы-
бі раць. Тут чыр во ныя і жоў тыя ру жы, 
чыр во ныя гваз дзі кі (яны зноў ста но-
вяц ца па пу ляр ны мі), гер бе ры, фрэ зіі, 
мар га рыт кі, па ху чыя лі ліі і ін шыя квет кі 
з эк за тыч ны мі наз ва мі, на пры клад, ан-
ту ры юм. Ёсць у про да жы жы выя і штуч-
ныя квет кі. Яны ў вя лі кіх і ма лых глі ня-
ных і пласт ма са вых па су дзі нах для ва-
зо наў, між ін шым, ят рыш ні кі і пап рот кі. 
Тут мож на ку піць га то выя або на за каз 
вян кі і бу ке ты з на ту раль ных і штуч ных 
кве так з ад воль ным уп ры га жэн нем. 
Квет кі куп ля юць перш-на перш з на го-
ды імя нін, дня на ра джэн ня або вя сел-
ля. Ня даў на, у чэр ве ні, шмат ку пі лі іх 
вуч ні для сва іх на стаў ні каў з на го ды за-
кан чэн ня на ву чаль на га го да і ў па дзя-
цы пе да го гам за іх труд.

Мі ха лоў ская кве тач ні ца Бар ба ра 
Фі ліп чук пры во зіць сва ім па куп ні кам 
квет кі з вя лі кіх квет ка вых ма га зі наў 
у Бе ла сто ку. Са ма вы бі рае най леп шыя. 
Спа да ры ня Бар ба ра — вет лі вая і сім па-
тыч ная жан чы на. Мае пра цу, якую лю-
біць. (яц)

У Аляк сан д ра Голь ца, жы ха ра 
вё скі Вен за вец Дзят лаў ска га 
ра ё на, за пы таў ся, скуль у яго, 
бе ла ру са, яў рэй скае ці ня мец кае 

проз віш ча — Гольц? Аляк сандр ус міх-
нуў ся і ска заў: „Гэ та мыт ні кі на мя жы 
зра бі лі па ру па мы лак у афар м лен ні 
на шых ся мей ных да ку мен таў і ста ла 
ў нас проз віш ча Гольц, а на са май спра-
ве на ша проз віш ча — Га лец”. Вось так 
про ста з-за мыт ні каў Га лец стаў Голь-
цам. І жы вуць Голь цы на Дзят лаў ш чы не 
з пас ля ва ен ных га доў, скуль іх вы се лі лі 
па ля кі ў ся рэ дзі не 1940-х га доў з род най 
Бе ла сточ чы ны.

Дзе на Бе ла сточ чы не на ра дзі лі ся 
яго дзед і ба бу ля — Аляк сандр Гольц 
не ве дае. Не ўка за на іх вё ска ні ў якіх 
ся мей ных да ку мен тах. У На ваг руд скім 
за наль ным дзяр жаў ным ар хі ве ёсць 
спі сы рэ пат ры ян таў з Бе ла сточ чы ны. 
На пі са ны там і Гольц Іо сіф Мі хай ла віч, 
дзед Аляк сан д ра Голь ца. Але скуль ён 
пры е хаў — не згад ва ец ца. На пі са на ў ар-
хіў ным да ку мен це так: „Наз ва ху та ра 
не ўка за на”. Праў да, по бач ста іць і проз-
віш ча яго зем ля ка Ці ма фея Слі цеў ска га 
з ху та ра Ля віц кія, якія па ся лі лі ся ў вёс цы 
Вен за вец Дзят лаў ска га ра ё на”. Зна чыць, 
і Іо сіф Гольц (Га лец) быў ро дам з ху та ра 
Ля віц кія.

Аляк сандр Гольц — унук Іо сі фа і Ні ны 
Голь цаў, ні ко лі пры жыц ці не пы таў ся 
ў іх пра Бе ла сточ чы ну. Яму зда ва ла ся, 
што ўсе яны ро дам з Вен заў ца і заў сё-
ды тут жы лі. Але дзед Юзік быў вель мі 
шчы рым ча ла ве кам, сум лен ным і пра ца-
ві тым. Ад ной чы ў кал га се мы за ста лі ся 
з ім ка ля вя лі кай га ры з бу ра ка мі. Ні ко га 
не бы ло. „Да вай, дзя ду ля, мя шок бу ра-
коў кі нем у ма шы ну і за вя зем да моў. 
Ніх то ж не ба чыць і ве даць не бу дзе”, — 
ка жу дзе ду. А ён па гля дзеў на мя не і ска-
заў: „Уну чак, лепш мы ку пім мя шок бу-
ра коў і бу дзем з та бой спа кой на спаць. 
А крас ці нель га...”, — ад ка заў дзя ду ля.

У сям’і Іо сі фа і Ні ны Голь цаў на ра-
дзі ла ся двое дзя цей — Мі ка лай і Ра і са. 
У жы вых ні ко га ўжо ня ма. Аляк сандр 
— сын Мі ка лая Голь ца — жы ве ў Вен заў-
цы, пра цуе ў кал га се про стым ра бо чым: 
ку ды паш люць — там і вы кон вае ра бо ту.

Лё сы Бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Мыт ні кі на мя жы з проз віш ча 
Га лец зра бі лі Гольц

Ка лі я за ві таў да Аляк сан д ра ў Вен за-
вец, ён пры го жа па ка сіў свой па на дво рак. 
Да стаў ся мей ныя аль бо мы і мы се лі з ім 
на лаў ку ка ля студ ні і па ча лі раз г ля даць фо-
таз дым кі. Іх у аль бо мах бы ло да во лі шмат. 
Амаль усе здым кі не пад пі са ныя. Чые 
вы я вы на здым ках, хто сфа таг ра фа ва ны 

і дзе фа таг ра фа ва лі ся — не па мя тае і сам 
Аляк сандр. Але на мно гіх фо та вя ско вец 
паз на ваў сва іх дзе да, ба бу лю, баць коў, сва-
я коў і вя скоў цаў. Ён так са ма рас па вёў, што 
пэў ны час сам пра ца ваў у Поль ш чы, сва я кі 
яго бы ва лі на Бе ла сточ чы не і су вязь са сва-
я ка мі пад трым лі ва лі. Але ця пер — не.

Не ка то рыя фо таз дым кі з ся мей на га 
аль бо ма Аляк сан д ра Голь ца сён ня пуб-
лі ку ем. Най перш, яго пра дзе даў, дзя доў, 
баць коў, цёт кі, якія ўсе ро дам бы лі з ху та-
ра Ля віц кія.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

n Пра дзе ды Аляк сан д ра Голь ца — Мі хась і Тац ця на Га лец з сям’ ёй на род най Бе ла сточ чы не. Фо та зроб ле на да Дру гой су-
свет най вай ны.

n Ма ла дыя Іо сіф І Ні на Голь цы

n Аляк сандр Гольц па каз вае ся мей ныя фо таз дым кі, 
чэр вень 2019 г.

n За муж вы хо дзіць 
Рая Гольц
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 27-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 21 ліпеня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ля ціць конь за мор скі, 
ір жэ па-поль скі, 
а хто яго заб’е 
— сваю кроў пра лье.
  (К....)

Ад каз на за гад ку № 23: ка ро ва.
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, вый-

г ра ла Ві я ле та Сма люк з Арэш ка ва. 
Він шу ем!

    
Дар’я Нес ця рук, «Шэп ты з ша фы»

Ма ма 
Ува хо дзіш у дом,
ад чу ва еш як усё ажы вае,
і ра зам птуш ка пры ля тае,
і твае ўспа мі ны, ма ры.
Усё ажы вае на два ры ў ма ту лі,
над тва ёй га ла вой прап лы ва юць хма ры.
Ува хо дзіш у дом,
ад чу ва еш бяс печ нае цяп ло ад пе чы,
ба чыш як твой баць ка вяр та ец ца да до му.
Чу еш як шэп ча сад,
а ад ся мей на га ста ла
да ля тае пах мат чы най кух ні.
Усё вык лі кае ўспа мі ны дзя цін ства.
Ма ма — гэ та сло ва, яко га нель га за бы ваць.
Сло ва, якое за ста нец ца з та бой на заў ж ды,
сло ва, якое аба зна чае цёп ла га ча ла ве ка
які даў вам жыц цё.
Сло ва, якое бу дзеш вы маў ляць з ус меш кай.

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

9 чэр вень, ня дзе ля, 
га дзі на 17:30 

Су стрэ ча з бе ла ру скім 
му зы кам, пісь мен ні кам 
і жур на лі стам Вік та рам 
Ся маш кам. Спа дар Вік-
тар — та ле на ві ты і муд-
ры ча ла век. Ён ра ска-
заў нам пра сваё жыц цё 
ў Бе ла ру сі, пра свае 
за хап лен ні. Ён іг рае 
на ўсіх му зыч ных ін ст-
ру мен тах і ад чу вае му-
зы ку ў кож ным мес цы. 
Мне най больш спа да ба-
лі ся яго вер шы, якіх 
я ра ней не ме ла маг чы-
мас ці па чуць. На маю 
дум ку, у іх спа лу ча на 
пра ста та і глы бо кая ча-
ла ве чая муд расць.

(пра цяг бу дзе) 

Эва Іва нюк, Га лоў ны 
рэ дак тар «Бел-News»

Ня даў на я па е ха ла з ма ёй ма май і ба бу ляй у род ную ста рон ку 
дзя ду лі. Ён там на ра дзіў ся і жыў да шлю бу. Не ве даю, ча му ра ней 
я там не па бы ва ла. Да сён ня не ма гу зра зу мець, ча му я не па ці ка ві-
ла ся гэ тым мес цам, ка лі яш чэ жыў дзя ду ля.

Спа чат ку мы на ве да лі мо гіл кі ў Тэ ля ты чах. Мо гіл кі зда лі ся мне 
больш «поль скі мі». Ча му? Не ве даю ча му ў мя не ат ры ма ла ся та-
кое ўра жан не, але там бы ло неш та ін шае, чу жое. Мо жа та му, што 
на кры жах від не лі та кія проз віш чы, як Па ня тоў скі, Са бе скі?.. А мо-
жа та му, што там не бы ло сі ніх кры жоў і вы со кіх бя роз, якія для 
мя не з’яў ля юц ца сім ва лам ай чы ны.

Гэ тае мес ца зу сім не па ды хо дзі ла да воб ра зу, які ра ней я скла ла 
з ра ска заў дзя ду лі. Ка лі ён ус па мі наў свой род ны кут, ён га ва рыў 
што там Бе ла русь, а ён сам — бе ла рус. Але ка лі я бы ла ў вёс цы Ану-
сін, я ні ра зу не чу ла, каб хто там га ва рыў па-свой му, па-бе ла ру-
ску ці па-ўкра ін ску.

Мес ца, якое я ўба чы ла — гэ та бы ло поль скае мес ца.
Я па ча ла ду маць — у якім све це жыў і ву чыў ся мой дзя ду ля. Ці 

ён са праў ды бе ла рус? А мо жа па ляк? Лю дзі, якія жы лі тут ра ней, 
га ва ры лі, што яны «ту тэй шыя». Гэ ты тэр мін па мёр ра зам са ста-
ры мі людзь мі, на шы мі пра дзе да мі. У су час ным све це нам трэ ба 
вы бі раць хто ты. Ці ты па ляк — ці ты бе ла рус?

Я маю гэ тае шчас це, што я ве даю — хто я.
Я — бе ла ру ска.
Але праб ле ма на цы я наль най пры на леж нас ці да ты чыць вель мі 

мно гіх лю дзей, якія на ра дзі лі ся на па меж жы. Яны ча сам ду ма-
юць, што на цы я наль насць за ле жыць ад та го, у якой дзяр жа ве ты 
на ра дзіў ся і дзе жы веш. Зда ец ца, та кія лю дзі па чы на юць ад чу ваць 
злосць да ін шых на ро даў. На маю дум ку, так на ра джа ец ца на цы я-
на лізм. Лю дзі не жа да юць вы свет ліць свай го па хо джан ня і вы ву-
чыць сва ёй гі сто рыі.

Каб зра зу мець ся бе, трэ ба мно га раз маў ляць. Раз маў ляць з на-
шы мі дзя ду ля мі, з баць ка мі, бо мес цы вель мі хут ка мя ня юц ца. 
Так як род ны кут май го дзя ду лі, які со рак га доў та му быў бе ла ру-
скі, а сён ня ўжо з’яў ля ец ца поль скім.

Эва Іва нюк, «Бел-News»

Свя до мы вы бар

Эва Іванюк, другая злева з сяброўкамі

Дар’я Несцярук у сярэдзіне





707.07.2019              № 2707.07.2019              № 27

№
 2
7 

[0
7-

07
-2

01
9]

№ 27-19

Trawka

Bór

Jak

Śmietanka

WieśAs
Ina

Cerkiew

Pień

Ciocia

Marchew

Za

Gwiazda

Wy

Bas

Most

KwasSto

Kino

Buty

Bandaż

Słonina

Sen

Piana

Potok

Dojrzały

Żłobek
Tur

Duch

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

Ад каз на кры жа ван ку № 23-2019: 
Пра гул, га нак, грак, лі ра, іко на, ама тар, пі ва, ох, га дал ка, то, ся стра. Пу гач, 

ярд, гу кі, Ас, кап ля, ко мікс, на ват, са ла та, ні, ар, рот, сказ, хор.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Ма ры юш Ра дзец кі, На тал ля Гай дук, 

Аляк сан д ра Анісь ке віч, Юсты на Астап ке віч з ПШ № 1 у Гай наў цы, Маг да 
Яку бюк з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім. Він шу ем!

    Паўлюк Трус 

У купальскую ноч
У купальскую ноч 
над прасторамі вод
цалаваліся явар з калінаю.
Як драмалі палі, 
засынаў небазвод, – 
я спаткаўся з чароўнай дзяўчынаю... 
Як драмалі палі,
а ў палях ды туман, 
ой, туман-малачай серабрысты
жыта рунь паліваў
і кудзеліў твой стан, – 
мы ступалі далінай імглістай.
А ў даліне ў цішы
чырвань-кветкі цвілі,
ты вяночкі пляла прамяністыя.
Залаціўся агнём
золак ранні ўдалі,
як мінулі даліну імглістую.
І пайшлі, і пайшлі
мы на вольны прасцяг, 
у прасторы палёў сінявокія.
Толькі спевы дзяўчат, 
ой, ды спевы жыцця 
ўсплывалі далёка, далёка… 
Не развесісты гай
гаманіў пад гарой, 
не зязюля ў гаі кукавала, – 
у купальскую ноч
пры спатканні з табой
ты аб шчасці з запалам спявала.

З дзе вя но стых га доў мі ну ла га ста год дзя ад ра дзіў ся 
на род ны аб рад «Ку пал ле». Гэ та свя та сон ца, роск-
ві ту зям лі і перш-на перш КА ХАН НЯ. Но вая тра ды-

цыя хут чэй за ўсё аб мя жоў ва ец ца да пры ві тан ня ле та. 
Ле та ві та юць у нас з пес няй, вя сё лы мі гуль ня мі і смач-
най ядой. Так са ма ўмоў ны пе ры яд здзяй с нен ня аб ра-
ду. За раз «Ку пал ле» ад зна ча юць з па ло вы чэр ве ня да 
па ло вы лі пе ня.

Інакш гля дзе лі на ку паль скі аб рад на шы прод кі. На-
пя рэ дад ні Яна (23 чэр ве ня або 6 лі пе ня) лю дзі збі ра лі 
ле ка выя зёл кі, між ін шым, свя та ян нік, кры ваў нік, 
мя ту, та та рак, ру мя нак, ка ню шы ну, ва лош кі, якія ў гэ-
ты дзень на бы ва юць ма гіч ныя і ле ка вы якас ці. Бу кет 
ку паль скіх зё лак ча ста ас вя ча лі ў цар к ве (та кі звы чай 
за ха ваў ся ў нас у Па сын ках, ка ля Бель ска) у дзень свя-
то га Яна.

Ад нак у на ро дзе амаль усе аб ра ды і гуль ні пра во дзі лі 
ноч чу ля вог ніш ча пры ра цэ ці во зе ры. Ап ра ча гуль няў 
і ско каў праз агонь трэ ба бы ло па ку пац ца ў ра цэ, най-
лепш на ўсхо дзе «но ва га» лет ня га сон ца. Та ды, ве ры лі 
на шы прод кі, аб мі нуць вас усе хва ро бы ску ры і мар кот-
ны на строй. Так са ма іс на ва ла па вер’е ў па па раць-квет-
ку. Той, хто зной дзе яе ў ку паль скую ноч, зра зу мее мо-
ву дрэў і пту шак ды зной дзе зак ля ты скарб. (гак)

Ку паль скія зёл кі
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У час ма са вых ме ра пры ем стваў у бе-
ла стоц кай фі лар мо ніі мож на наг ля даць 
асаб лі вую сцэн ку: тлум ную чар гу пе рад 
паз на ча най коль цам жа но чай пры бі раль-
няй. Пе рад муж чын скай пры бі раль няй, 
паз на ча най клін ком, та ко га амаль не 
бы вае. Чым та ды пат лу ма чыць гэ тую не-
сі мет рыч ную з’я ву?

Вя до ма спа кон вя коў, што ня ма ў на-
шым све це жа но ча-муж чын ска га раў-
нап раўя, што жан чы ны ўвесь час пак рыў-
джа ныя, што ў на шай цы ві лі за цыі па нуе 
пат ры яр хат. Яш чэ не так даў но жан чы-
ны ма ла пры сут ні ча лі ў гра мад скім жыц-
ці, што ў су час най дэ ма кра тыі ма руд на 
да бі ва лі ся тых пра воў, які мі здаў на ка ры-
ста юц ца муж чы ны. Ну, для прык ла ду, вы-
бар чыя — не ўва ўсіх кра і нах яны да сяж-
ныя пры го жа му по лу. Ха ця пра ві цель-
ка мі жан чы ны ста на ві лі ся, і то да во лі 
пас пя хо вы мі, для прык ла ду: бры тан ская 
ка ра ле ва Вік то рыя, ра сій ская ца ры ца 
Ка ця ры на ці, зноў бры тан ская, „жа лез-
ная лэ дзі” Мар га рэт Тэт чэр. А ў све жай 
ад стаў цы бры тан скай прэм’ ер-мі ністр 
Тэ ры зы Мэй, як мне зда ец ца, больш ві-
ноў ныя муж чы ны чым яна са ма. Вось 

яш чэ ня даў на ў Саў даў скай Ара віі жан-
чы нам не даз ва ля ла ся на ват ва дзіць 
аў та ма бі ляў, та ды ка лі ў нас жан чы ны 
што раз смя лей штур му юць па зі цыі за ба-
ран кай. А ў пе ра да вым Са вец кім Са ю зе 
жан чы ны ста на ві лі ся на па зі цыі не толь-
кі да я рак, сві на рак ці пры бі раль ш чыц, 
але так са ма ва дзі лі трак та ры, тан кі ці са-
ма лё ты; праў да — не да бі ва лі ся яны там 
па сад ген се каў; даз ва ля лі ім быць мі ніст-
ра мі, бо сам Ле нін быў за я віў, што та кую 
па са ду мо жа зай маць на ват ку хар ка.

Па ра, ад нак, вяр нуц ца ў бе ла стоц кую 
фі лар мо нію і гля нуць на тую з’я ву, якая 
спа да рож ні чае та маш нім ма са вым ме-
рап ры ем ствам. Мож на мер ка ваць, што 
жан чын у фі лар мо нію з’яў ля ец ца знач на 
больш чым муж чын. Бо ка лі гля нуць на 
ма стац кую ак тыў насць на ша га ту тэй ша-
га на сель ні цтва, на на шы ма стац кія ка-
лек ты вы, то ж там бач на вя лі кую звыш-
рэп рэ зен та цыю жан чын. І ка лі гля нуць 
на аў ды то рыю, то ба чыц ца тое ж са мае. 
Гэ тая з’я ва мо жа тлу ма чыц ца з гі ста рыч-
на-прэ гі ста рыч на га пун к ту гле джан ня. 
Пап ро сту так у мі ну лым скла лі ся ся мей-
ныя аба вяз кі, што жан чы ны ся дзе лі 

до ма, піль ну ю чы ся мей на га ача гу, ка лі 
муж чы ны па да ва лі ся на вон кі для зда бы-
чы ўся го ў сям’і пат рэб на га. І жан чы нам 
трэ ба бы ло даг ля даць дзя цей, ка лы хаць 
іх ці кры чаць на іх — ад ным сло вам 
трэ ба бы ло ім ка ры стац ца роз най га лос-
нас ці го ла сам. З гэ та га і ата ві стыч ная 
ця га да спе ву. А муж чы ны ў той час 
не дзе па ля ва лі, ці ка ва лі за хіт рай звя ры-
най, ка лі трэ ба бы ло нап руж ваць слых 
і маў чаць, каб яе не спа ло хаць. Ці гэ тыя 
пат ра ба ван ні да гі ста рыч на га жыц ця 
па кі ну лі след у сён няш няй бе ла стоц кай 
фі лар мо ніі?

Мож на ска заць, што ў ней кім сэн се 
так, а мож на і ад мо віць гэ тай уза е ма су-
вя зі. Ня даў на, усё ж тыя, бры тан скія, дас-
лед чы кі, маг чы ма, што і зу сім нез на ё мыя 
з па дзе я мі ў бе ла стоц кай куль тур най уста-
но ве, вып ра ца ва лі вы вад, што жан чы нам 
трэ ба ў два ра зы больш пры бі раль няў 
чым муж чы нам. Вы ні кае гэ та з та го, што 
жан чы ны пат ра бу юць там больш ча су. 
Ды не толь кі: ка лі б пад лі чыць коль касць 
уні та заў і пі су а раў, то іх па раў нан не вы па-
дзе для жан чын не ка рыс на. Праб ле ма, 
бо ж дзе ля спра вяд лі ва га до сту пу да 
гэ тых, яш чэ ня даў на са рам лі вых у нас, 
вы гад, трэ ба бы ло б пе ра бу доў ваць ін тэр’-
е ры шмат лі кіх пуб ліч ных уста ноў...

Чар га пе рад пры бі раль няй гэ та стрэ-
су ю чы жан чын фак тар. Бо і лі чыц ца 
лі мі та ва ны ў куль тур ных уста но вах час, 
дзе ўсё ў прын цы пе ад бы ва ец ца па вод-
ле га дзін ні ка. А стрэс жа так са ма мае 
ўплыў на вы гляд, на фі гу ру. Та му цал кам 
за ка на мер на, што ў тых паз на ча ных 
коль ца мі мес цах заў сё ды бы ва юць 
люст ры, у якія аба вяз ко ва трэ ба заг ля-
нуць, каб выст ра іць фі гу ру пры ваб на, 
каб пры цяг нуць да ся бе ўва гу. Як ні гля-
дзець, ва ўста но вах ма са вай аў ды то рыі 
жан чы нам трэ ба нам но га больш мес ца 
і ча су чым муж чы нам. Дзе ля спра вяд лі-
вай спра вяд лі вас ці.

Цы ві лі за цый ны пра грэс, ка лі ён на бі-
раў свой раз гон, не заў ва жаў гэ тай праб-
ле мы. Ды і паз ней, ка лі да го ла су ста лі 
да хо дзіць эман сі пан т кі, суф ра жыст кі, 
фе мі ніст кі, яны так са ма бы лі за хоп ле ны 
тым, каб больш за ха піць, а не тым як 
ча го ўнут ра на га паз быц ца. А муж чы нам 
гэ тая спра ва — хоць воўк тра ву еж. Ну 
і ма ем тое, што ма ем. Кло пат.

Ка лісь та ко га не бы ло. У дап раг рэ-
са вы час да стат ко ва бы ло пры сес ці за 
хлеў чык ці пад кус цік, ад хі ліць фі га вы 
лі сто чак — і па праб ле ме. Быў рэг рэс, 
а на стаў пра грэс...

vАляк сан д р ВЯР БІЦ КІ

За фі га вым лі сточ кам

— Як вы тра пі лі на наш фе сты валь?

— Нас за пра сі лі пры няць удзел у гэ тым 
фе сты ва лі. Ка жуць, ну ка лі мы да ве да-
лі ся як вы спя ва е це, ка лі ваш хор і так 
з’яў ля ец ца лаў рэ а там шмат лі кіх кон кур-
саў і фе сты ва ляў, ка лі вас ужо двой чы 
зап ра ша лі на ма скоў скі Пас халь ны 
фе сты валь, ма стац кім кі раў ні ком яко га 
з’яў ля ец ца ўсім вя до мы Ва ле рый Гер гі-
еў. Нам за пра па на ва лі ка тэ го рыю пра фе-
сій ных ха роў. Ну, ка неш не, мы апа са лі ся, 
але ўсё роў на вы ра шы лі па спра ба ваць 
ся бе ў пра фе сій най ка тэ го рыі. Ка неш не, 
мы не ма ем столь кі ча су на рэ пе ты цыі, 
та му што на шай ас ноў най, га лоў най мэ-
тай лі тур гія, на ба жэн ства, мы спя ва ем 
і на свя точ ных лі тур гі ях, і на ўся ноч ных 
тры ван нях; гэ та спя вае вя лі кі наш ка лек-
тыў. Так са ма спя ва ем яш чэ на буд нях, 
та кія буд ныя служ бы, ка лі мы дзе лім ся 
на шэсць-во сем ча ла век. Та кая ў нас ас-
ноў ная мэ та і са стаў ка неш не, збор ны, 
та му што нех та там ро біць, нех та там, 
але ўсе яны аб’ яд ноў ва юц ца вось у на-
шым га лоў ным са бо ры на шай Бе ла ру сі. 
Ну, але ка лі нам за пра па на ва лі і за пра сі-
лі, то што ж — паў дзель ні ча ем, ні чо га не 
зро біш.

— Што спя ва е це ў сва ім са бо ры, бо 
сю ды вы пры е ха лі з да во лі кла січ ным 
рэ пер ту а рам. Ці на лі тур гі ях у са бо ры 
спя ва е це толь кі кла сі ку ці ўво дзі це неш
та на вей шае, су час ных кам па зі та раў. 
Як вас ус п ры ма юць вер ні кі?

— Вер ні кі ўспры ма юць нас вель мі доб-
ра. У нас ка лек тыў, ён з’яў ля ец ца больш 
та кім кла січ ным, та му што ўжо даў но 
бы лі зак ла дзе ны ней кія ак рэс ле ныя тра-
ды цыі ў на шым ка фед раль ным са бо ры. 
Ка неш не, мы спя ва ем і „Уся ноч нае тры-
ван не” Аляк сан д ра Ар хан гель ска га, і ба-
жэ ствен ную свя точ ную „Лі тур гію” Паў ла 
Час на ко ва. Але пак ры ху мы ўво дзім 
і су час ных кам па зі та раў, спя ва ем Кі ры-
лу Стэ цэн ка, спя ва ем не ка то рыя тво ры 
Лэ сі Дыч ко. Так са ма мы спя ва ем і на шу 
бе ла ру скую кам па зі тар ку Іры ну Дзя ні-
са ву, яна за раз ма на хі няй. Але вель мі 
ха це ла ся б ска заць, што на кон кур се 
мы не толь кі ж прад стаў ля лі ней кую 

тра ды цый ную кла січ ную пра гра му, у нас 
жа ж бы лі прад стаў ле ны і бе ла ру скія 
кам па зі та ры: эміг рант Мі ка лай Ра вен скі, 
які быў на шым зем ля ком; най больш бу-
дзе вя до мы па тво ры на сло вы На тал лі 
Ар сен не вай „Ма гут ны Бо жа”. Але вось 
у мя не, у ма ім ка фед раль ным са бо ры 
ёсць вя лі кая нот ная біб лі я тэ ка і я вось 
знай шоў яго „Ве рую”. І ка лі мы гэ та па-
ка за лі ар га ні за та рам фе сты ва лю, яны 
ўзра да ва лі ся і ска за лі, што ў іх яш чэ ніх-
то та ко га не спя ваў. Так са ма мы спя ва лі 
на ша га бе ла ру ска га су час на га кам па зі-
та ра про та і е рэя Ан д рэя Бан да рэн ку; ён 
з’яў ля ец ца свя та ром у ка фед раль ным 
са бо ры го ра да Га род ня, так са ма ён з’яў-
ля ец ца і бе ла ру скім кам па зі та рам. Ён 
за кон чыў на шу Бе ла ру скую дзяр жаў ную 
кан сер ва то рыю і ў нас вель мі цес ная 
су вязь з гэ тым кам па зі та рам; у нас ёсць 
яго ныя тра па ры на вян чан не, на пі са ныя 
на бе ла ру скай мо ве. І вось за раз у рэ пер-
ту ар на ша га ка лек ты ву мы ўзя лі кан дак 
вя лі ка га ка но на Ан д рэя Крыц ка га „Ду шэ 
мая”. Та му ў нас не толь кі кла січ ная пра-
гра ма, але і су час ныя кам па зі та ры.

— А як ус п ры ма юць на він кі вер ні кі?

— Зна е це, яны ў прын цы пе дзя ку юць, 
пас ля пы та юц ца: а хто гэ та быў? І ней-
кай кры ты кі ня ма. Ну, гэ та не так як мы 
ха це лі, на пры клад, узя лі ўсё за мя ні лі, 
а пат рош ку, пат рош ку ўво дзім но вае. 
І вер ні кі нар маль на, доб ра ацэнь ва юць 
і дзя ку юць. Яны вель мі за да во ле ны 
на шым ка лек ты вам; яны заў сё ды, і ў хра-
ме, і на на шых кан цэр тах ма са ва пры хо-
дзяць, у нас заў сё ды доб рае сяб роў ства.

— Вы зор ка мі ха ра во га спе ву ў сва іх 
вер ні каў...

— Ма быць так. Ка неш не, наш ка лек тыў 
з’яў ля ец ца цар коў ным ка лек ты вам, мы 
не ма ем ста ту су пра фе сій на га ка лек ты-
ву, але ка лек тыў ён пра фе сій ны і за раз 
мно гія ў Мін ску га во раць, што ў нас 
бы ла дзяр жаў ная ка пэ ла, опер ны хор, 
а за раз у нас з’я віў ся ар хі рэй скі хор, які 
ўва хо дзіць у трой ку вя ду чых ка лек ты ваў 
у Мін ску.

— У ва шым хо ры ма ла дыя 
і вель мі ма ла дыя лю дзі.

— Я і сам ма ла ды ды ры жор 
і за кон чыў БДУ як тэ о лаг 
і рэ лі гі яз наў ца, а пас ля, вось 
за раз за кан ч ваю ўжо як ды-
ры жор у Маск ве. Я сам ма ла-
ды і не як трэ ба мо ладзь пры-
цяг нуць да спе ваў, та му што 
му зы ка гэ та вель мі доб ра, 
а ка лі гэ та цар коў ная му зы-
ка, дык гэ та вы шэй і даб рэй. 
Сэр ца і ду ша ад к ры ва юц ца 
для тых, ка му мы спя ва ем, і спя ва ем, ка-
неш не, для Бо га.

— Ці ў ва шым рэ пер ту а ры ёсць свец
кая му зы ка?

— Свец кай му зы кі ў нас вель мі шмат. 
У нас ёсць і бе ла ру скія на род ныя пес ні, 
і ру скія на род ныя, і поль скія. Ка лі мы 
пры яз джа лі на фе сты валь у Гай наў ку 
дык на кан цэр це, які яны ла дзі лі, пап ра-
сі лі за спя ваць „Гэй са ко лы”, і мы ра бі лі 
аран жы роў ку. У нас шмат свец кай му зы-
кі. За раз мы пры е ха лі з Маск вы, дзе мы 
спя ва лі ва ен ную тэ ма ты ку, бо бы лі там 
пад 9 Мая. Вель мі шмат свец кай му зы кі. 
І з філь маў, у нас ёсць пес ні з рэ пер ту а ру 
Ан ны Гер ман, а ў яе бы ла вель мі пры го-
жая ка ляд ка „Лю ляй Езу ню”. І ка лі ў нас 
пра хо дзіў кон курс па мя ці Ан ны Гер ман, 
мы і яе зас пя ва лі, і „На дзеж ду”. Рэ пер ту-
ар наш вель мі вя лі кі, і кла січ ная, і ду хоў-
ная му зы ка; у нас вель мі-вель мі мно га 
ду хоў най му зы кі су час ных кам па зі та раў.

— Вы, зна чыць, на кі ра ва ны і на свец
кую пуб лі ку...

— Ка неш не, у нас у лю тым быў юбі лей ны 
кан цэрт на ша га ка лек ты ву, на ша му хо ру 
ўся го пяць га доў як мы зас на ва лі ся, як 
мы ста лі ар хі рэй скім хо рам. І ў нас за ла 
вя лі кай на шай Бе ла ру скай дзяр жаў най 
фі лар мо ніі бы ла поў нас цю за поў не на, 
на ват яш чэ да стаў ля лі мес цы; ка ля 900 
ча ла век бы ло толь кі ў фі лар мо ніі. І ка лі 
ў нас пер шае ад дзя лен не гэ та ду хоў ная 
му зы ка кла січ ных і су час ных кам па зі-

та раў, то дру гое ад дзя лен не гэ та толь кі 
свец кая му зы ка.

— Якая ге аг ра фія ва шай дзей нас ці?

— Нам толь кі пяць га доў, але мы змаг лі 
ўжо па бы ваць у Сла ве ніі, у Поль ш чы, 
двой чы на ма скоў скім фе сты ва лі Гер гі-
е ва, у Санкт-Пе цяр бур гу. Мы ўжо ма ем 
ча ты ры дып ло мы лаў рэ а таў пер ша га 
мес ца і дып лом гран-пры.

— А як ба чыц ца вам Бе ла сток на фо не 
ін шых фе сты ва ляў; па да ба ец ца вам 
тут, у Бе ла сто ку?

— Вель мі па да ба ец ца. Я вель мі люб лю 
Поль ш чу, та му што я сам на ра дзіў ся ў За-
ход няй Бе ла ру сі, пад Брэ стам. І мая ба бу-
ля вель мі ча ста ра сказ ва ла пра Поль ш-
чу, што ка лі мы жы лі пры Поль ш чы, бы-
ло вось так і вось так. А ў на шым ро дзе 
ёсць і ка то лі кі, і пра ва слаў ныя, та му ўсё 
ў нас свят ку ец ца: і поль скае, як ба бу ля 
ка за ла, Раж джа ство, і пра ва слаў нае; 
двой чы свят ку ем Раж джа ство. І ка лі 
я пры яз джаю ў Поль ш чу, я вель мі доб ра 
ра зу мею што вы га во ры це. Я вель мі люб-
лю поль скія стра вы; ка лі ў нас мно гія не 
ве да юць што гэ та пляц кі, то я гэ та знаю, 
бо ба бу ля гэ та ра бі ла і пы та ла: „Дзі ця, бу-
дзеш ес ці пля цак ці не?”

— Дзя кую за раз мо ву.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Цар коў ная му зы ка 
вы шэй і даб рэй

Раз мо ва з Ві та лём СА БА ЛЕЎ СКІМ, ды ры жо рам Ар хі рэй ска га хо ру Са бо ра 
Свя то га Ду ха з Мін ска, лаў рэ а там сё лет ня га Фе сты ва лю пя ю чай ду шы.
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Ад ма ло га мя не цяг ну ла да му-
зы кі. Па сён няш ні дзень мой 
дзед ус па мі нае:

— Юр ка, а па мя та еш, як я да вас прый-
шоў, а ты іг раў для мя не на ве ні ку?

Я гэ та га не па мя таю, але ў дзя цін стве 
я лю біў іг раць на чым па па ла. У час 
раз г руз кі фу ры з се нам у ста до ле іг раў 
я на ві лах быц цам на элек т ра гі та ры. 
Пры кід ваў ся, што на дош ках іг раю як на 
кла віш ных ін ст ру мен тах, а на пласт ма са-
вых вя дзер цах з-пад се ляд цоў іг раў як 
на буб нах. Му зы ка змал ку бы ла ў ма ім 
сэр цы і ду шы. Я ка хаю му зы ку ўсім сэр-
цам. Мой пра дзед Іван Мі ран чук быў 
гар ма ні стам.

Па мя таю, як у кан цы 80-х га доў ХХ ста-
год дзя на сця не ма ёй род най ха ты ві сеў 
лям па вы ра ды ёп ры ём нік, які ла віў доў гія 
хва лі. Я па су бо тах вель мі лю біў слу хаць 
пе ра да чу «Ра дыё Рэ лякс» па пер шай пра-
гра ме Поль ска га ра дыё. Пер шай пес няй 
гу ча ла кам па зі цыя сла ву та га фран цуз ска-
га кла віш ні ка Жа на Мі шэ ля Жа ра «Fo urth 
Ren dez-Vo us». Мне да гэ тай па ры па да ба-
юц ца яго ныя кам па зі цыі. У 1987 го дзе 
я пай шоў у па чат ко вую шко лу ў Ма лін-
ні ках. За па мя та лі ся мне там школь ныя 
свя ты: «Ан джэй кі», па ча так і за кан чэн не 
школь на га го да, Дзень жан чын. Най-
больш за па мя та ла ся мая пер шая школь-
ная ёл ка, зда ец ца, 14 сту дзе ня 1988 го да. 
Дзень пе рад ёл кай баць кі ра бі лі па да рун-
кі для дзя цей. У шэ рую па пе ру за ві ва лі 
ша ка лад, цу кер кі, яб лы кі. Ад нак най боль-
шай ра ско шай бы лі апель сі ны або ман-
да рын кі. Най больш за па мя та ла ся мне 
му зы ка на школь ных ёл ках. Та ды гу ча лі 
пес ні та кіх гур тоў як Ла ска вы май — «Бе-
лые ро зы», Mo dern Tal king — «Yo u’re my he-
art, Yo u’re my so ul», Top One — «Bia ły miś». 
Хлоп цы з Ма лін нік і на ва коль ных вё сак 
бы лі ды-джэ я мі і з двух ка сет ных маг ні та-
фо наў пу ска лі мод ныя на той час аў ды ё-
ка се ты. Ад нак най больш за па мя та ла ся 
мне за кан чэн не вось мых кла саў у 1995 
го дзе. Та ды я ўпер шы ню ўсю ноч пра тан-
ца ваў з най п ры га жэй шай дзяў чы най не 
толь кі ў ма ім кла се, але ў на шай шко ле. 
Я быў та ды стра шэн на няс ме лы, на іў ны 
і на сам рэч не ду маў пра дзяў чат. Ад нак 
Аня бы ла най п ры га жэй шай дзяў чы най 
у на шай шко ле. Бы ла строй ная і лёг кая 
ў тан цы як ма ты лёк, у чор най су кен цы 
ў ка ля ро выя га ро шын кі вы гля да ла цу доў-
на. Ме ла доў гія цём на-ру сыя ва ла сы, бы-
ла вель мі на ту раль ная і не ма ля ва ла ся, 
бы ла вель мі шчы рая і най лепш ву чы ла ся 
ў на шым кла се. Ад нак у мя не не бы ло ад-
ва гі пры знац ца ёй у ма ім ка хан ні. З ма ім 
пер шым няс ме лым ка хан нем аса цы ю юц-
ца пес ні, якія гу ча лі на па чат ку чэр ве ня 
1995 го да. Та му з сан ты мен там ус п ры-
маю та кія гур ты dis co po lo як Ak cent, Bo ys, 
Mi la no, Ko lor, Ko me ta. У 2014 го дзе ра сей-
скі спя вак, кам па зі тар і аран жы роў ш чык 
Сяр гей Дзя дзюн за пі саў пес ню «Я знаю, 
ты пом нишь», якая трап на ад люст роў вае 
па чуц ці май го пер ша га ка хан ня да Ані.

МУ ЗЫ КА ЛІ ЦЭЙ СКА ГА ПЕ РЫ Я ДУ

У 1996 го дзе па сту піў я ў Бель скі бел лі-
цэй. За свае гро шы ку піў я пер шы маг ні-
та фон. Аня так са ма ву чы ла ся ў ма ім кла-
се і ме ла ўжо хлоп ца. Я ча ста ха дзіў на 
бель скі ба зар. Там сваю лаў ку з ка се та мі 
з Ра сіі і Ук ра і ны меў ук ра і нец Пэт ро. Мой 
баць ка шчы ра з ім пад ру жыў. Дзя ку ю чы 
яму я стаў фа на там ук ра ін скай еў ра дэнс-
гру пы Ma de in Uk ra i ne. Та ды так са ма слу-
хаў Ру ки вверх, Ива нуш ки In ter na tio nal, 
Ан д рэя Гу бі на ці ру скай гру пы Де мо. Так-

са ма на ба за ры я куп ляў ка се ты на шых 
бе ла ру скіх гур тоў з Бе ла сточ чы ны та кіх 
як Ас, Пры ма кі, Рэ аль, Cap ri, Гра ма да. 
Куп ляў ка се ты з поль скай му зы кай гур-
тоў Ak cent, Bo ys, Mi la no, Im pe rium. Ка се ты 
з Поль ш чы та ды каш та ва лі 6-8 зло тых, 
а ру скія і ўкра ін скія — 5 зло тых. Мой 
баць ка куп ляў ка се ты Ма лан кі, поль ска-
га гур та Ko lor, ук ра ін ска га Су сі ди. Я заў-
сё ды смя яў ся, што ў баць кі густ пен сі я не-
ра. Мая ма ці да гэ тай па ры лю біць пес ні 
поль ска га гур та Bo ys, а асаб лі ва пес ню 
«Ło buz» і заў сё ды паў та рае, што гэ та пес-
ня пра май го баць ку. Мне па да баў ся гурт 
Ас, асаб лі ва яго ка се ты «Вый ду на ву лі-
цу», «Едуць га рад скія» ці «Ас для вас». 
Сла ва мір Тра фі мюк ук лаў сваё сэр ца, 
ка лі пі саў та кія пес ні як «Дзяў чы нач ка», 
«Едуць га рад скія», «Пес ня пра ка хан не» 
ці «Пес ня пра ма му». Мне да гэ тай па ры 
па да ба ец ца пес ня «Ай чы на» ка лек ты ву 
Ас. Сэнс яе зра зу меў я та ды, ка лі па чаў 
ву чыц ца ў Бе ла сто ку на ўні вер сі тэ це. 
Та ды я па пят ні цах пры яз джаў у баць-
коў скую ха ту, а ў ня дзе лю пас ля абе ду 
вяр таў ся ў Бе ла сток. Сла ва мі ра Тра фі-
мю ка лі чу вель мі та ле на ві тым аў та рам 
тэк стаў і кам па зі та рам, а пес ні гур та Ас 
— част кай ма ёй аў та бі яг ра фіі. Я на ват не 
ду маў, што аса бі ста паз на ём лю ся са спа-
да ром Сла ва мі рам і не раз з ім суст рэ ну-
ся ў жыц ці. Гэ та вель мі шчы ры і доб ра-
зыч лі вы ча ла век і та ле на ві ты му зы кант. 
Так са ма я не ду маў, што ў каст рыч ні ку 
2000 го да суст рэ ну Ге на дзя Шэ ме та, а ён 
мне па до рыць сваю ка се ту «Яб лынь ка»! 
Вяр та ю чы ся по ез дам з Бе ла сто ка ў Ры-
го раў цы, су стрэў я даў ня га сяб ра і пах ва-
ліў ся яму, што я па зна ёміў ся з Шэ ме там 
з Гра ма ды! Ге надзь Шэ мет да па мог мно-
гім на шым ка лек ты вам з Бе ла сточ чы-
ны. Ён жы ве ў Бе ла сто ку, дзя ку ю чы ча му 
бе ла ру ская му зы ка ў Поль ш чы ат ры ма-
ла пра фе сій на га, з му зыч най аду ка цы яй 
кам па зі та ра, аран жы роў ш чы ка і ва ка лі-
ста. Гэ та наш ча ла век, так як Сла ва мір 
Тра фі мюк, Юр ка Астап чук з Пры ма коў ці 
Мі ра слаў і Ян Ка валь скія з гур та Лі дар.

ПЕР ШЫЯ АЎ ТАР СКІЯ ПЕС НІ

Пер шыя пес ні стаў я пі саць у 1996 го дзе 
ў мно гіх жан рах на бе ла ру скай і род най 
пад ляш скай мо вах. Я заў сё ды ма рыў 
на ву чыц ца іг раць на кла віш ных ін ст ру-
мен тах, але не на ву чыў ся. У 1999 го дзе 
ў бель скай кра ме кла ві шы мар кі Ro land 
каш та ва лі 700 зло тых. Уя ві це я гэ тыя 
гро шы меў і гэ та бы лі мае гро шы! А баць-
ка ска заў: «Ку піш, пай г ра еш, зну дзяц ца 
і бу дуць ля жаць на га рыш чы». А я ма рыў 
мець свой ка лек тыў та кі як Ас! Ад нак 
мая лю боў да му зы кі ў мя не на да лей 
тры вае. Баць ка за браў мне гэ тыя гро шы, 
а я на да лей пі саў свае тэк сты пе сень 
у шуф ля ду ста ла.

ПЕС НІ ЯК ДЗЯЎ ЧА ТЫ

Ка лі па чаў я жыць у Бе ла сто ку, на пі саў 
та кі смеш ны вер шык пра гэ тыя ча сы:

Ка лі я ў «Ні ве» меў га на рар чык,
Ха дзіў на Юра вец кай ба зар чык,
Тое ра біў, што ма ла дыя па э ты,
Куп ляў бе ла ру скія ка се ты.

Ка се ты мы куп ля лі з ма ім сяб рам Ян кам 
— бе ла ру сам з Дуб ро вы-Бе ла стоц кай. 
З ім мы раз маў ля лі па-бе ла ру ску на 
ка лі до рах Бе ла стоц ка га ўні вер сі тэ та. 
Ян ка так са ма фа нат гур та Ас і ўво гу ле 
бе ла ру скай му зы кі і мо та му мы шчы ра 
па сяб ра ва лі.

Ка лі я ў 2000 го дзе стаў жыць у ін тэр-
на це для сту дэн таў, ад крыў, што мно га 
сту дэн таў іг рае на гі та ры і ўсе фай на 
гу ля юць пад пес ні спя ва ныя пад яе акам-
па не мент. Па ду маў я прыд баць са бе 
ін ст ру мент і 16 лі пе ня 2003 го да ку піў 
сваю пер шую гі та ру. Баць ка тра ды цый-

на не быў за да во ле ны, та му 
я іг раў і спя ваў пес ні пад гі та ру, 
ка лі баць кі не бы ло ў ха це. Ву-
чыў ся я іг раць, мож на ска заць, 
сам, але акор ды па ка заў мне ста рэй шы 
за мя не на дзе сяць га доў су сед Юр ка. 
Ву чыў ся я на «Фоль ка вым спеў ні ку», вы-
да дзе ным Пра вас лаў ным бра цтвам у Бе-
ла сто ку. Сяб ра Аляк сей мне па да рыў 
спеў нік пе сень гур та Н. Р. М. з «На шай 
ні вы». Мой най леп шы сяб ра Грыш ка 
з Ма лін нік вы шук ваў у ін тэр нэ це тэк сты 
пе сень з акор да мі поль скіх рок-груп, дру-
ка ваў і да рыў іх мне. Асаб лі ва я вель мі 
лю біў іг раць пес ні поль скай рок-гру пы 
La dy Pank. Пер шы мі пес ня мі, якія я са ма-
стой на зай граў са спеў ні ка, бы лі «Бе ла ру-
сач ка», «Вя не ру та», «Ця чэ ва да ў ярок», 
ук ра ін ская пес ня «Чер во на ру та». Пас ля 
я стаў спя ваць свае аў тар скія пес ні са 
сшыт каў з пес ня мі, якія я пі саў з 2001 
го да. Пе ры яд 2003-2006 га доў гэ та быў 
вель мі твор чы час і я та ды за пі саў пяць 
маг ні та фон ных ка сет са сва і мі аў тар скі-
мі пес ня мі. Ба бу ля, ма ці і ся стра вель мі 
лю бі лі іх слу хаць. За піс ваў я іх на ка се-
тах праз эст рад ны мік ра фон Shu re, пад к-
лю ча ны да му зы каль на га цэн т ра мар кі 
Sam sung. Пас ля мой доб ры сяб ра Адам 
на ву чыў мя не пе ра піс ваць пес ні з ка сет 
на кам п’ ю тар у ліч ба вы фар мат mp3. 
Да рэ чы, у 2005-2006 га дах, ка лі я быў 
сту дэн там бе ла ру скай фі ла ло гіі, у той 
час мы з сяб рам Аляк се ем у ас ноў ным 
слу ха лі бе ла ру скі рок, у вы ка нан ні гур-
тоў Н.Р.М., Уліс, Б: Н:, Кра ма і ін шыя. Мне 
вель мі па да ба ла ся му зы ка Б:Н:, асаб лі ва 
іх пер шы аль бом «Не тры вай». Ду маю, 
што гэ та най леп шы аль бом Б:Н: у іх кар’-
е ры. Ап ра ча та го я слу хаў ук ра ін скія рок 
гур ты Оке ан Эль зы, Воп лі Ві доп ляс со ва, 
Скря бін. З ру скіх да гэ тай па ры вель мі 
люб лю іг раць пес ні груп Лю бэ і Кі но. 
Праз ней кі час я стаў збі раць кам пакт-
ды скі ўкра ін ска га фольк-гур та Гор пы на. 
Да рэ чы, у 2000-2010 га дах я слу хаў рок, 
панк-рок, хе ві-ме тал, го ты ку з Ра сіі і Ук ра-
і ны. Слу хаў так са ма поль скія рок-гур ты 
La dy Pank, Ira, KSU. Най больш мне па да-
баў ся аль бом гі та ры ста La dy Pank Яна 
Ба ры сэ ві ча і Паў ла Ку кі за «Bo ry se wicz 
— Ku kiz» і пес ня «Bo tu taj jest jak jest». 
Доб ра бы ло б, ка лі б яны абод ва най г ра-
лі но вы аль бом, але Ку кіз, на жаль, за раз 
за ня ты па лі ты кай. У снеж ні 2007 го да 
я ку піў дру гую гі та ру — у ча ты ры ра зы 
да ра жэй шую за пер шую. Да па мог мне 
яе выб раць мой сяб ра Пят русь, да рэ чы, 
зна ка мі ты гі та рыст. Па ра іў ён ку піць 
гі та ру мар кі Craf ter. Гэ та чор ная элек т ра-
а ку стыч ная гі та ра, якая даз ва ляе за піс-
ваць гук ад ра зу на кам п’ ю тар у ліч ба вай 
якас ці. По тым ку піў я да ра гі мік ра фон да 
ва ка лу, мік сер. Пры да па мо зе сяб ра-гу ка-
рэ жы сё ра стаў я за піс вац ца ў ха це.

Ад нос на дзяў чат
Бы ло ў ма ім жыц ці шмат.
Пер шая спя ва ла ў Ка ла сках,
А апош няя на ра дзі ла ся ў Ры ба лах.
Жон кай ма ёй у жыц ці ста ла,
Та му што па э та шчы ра па ка ха ла!

ЖАНР МА ІХ ПЕ СЕНЬ

Ак рэс ліў бы я яго лі рыч ным бард-ро кам. 
Спя ваю пра ка хан не, адзі но ту. Нез дар-
ма збор нік сва іх пе сень на зваў я «Пес ні 
як дзяў ча ты», та му што жан чы ны гэ та 
маё най боль шае нат х нен не. За раз ма ёй 
му зай, вя до ма, з’яў ля ец ца жон ка. Ма ім 
узо рам ста лі пес ні Эду ар да Аку лі на, ха ця 
мне не раў няц ца да зна ка мі та га бе ла ру-
ска га бар да. У Эду ар да Аку лі на вель мі 
вы дат ныя пес ні. Я вель мі люб лю яго 
тэмбр ва ка лу, як іг рае на гі та ры, а так са-
ма му зы ку і тэк сты пе сень. Тэ ма ты ка 
пе сень Аку лі на гэ та мой узор. З поль скіх 
люб лю Се ве ры на Кра еў ска га і Ан джэя Пя-
сэч на га, а з ру скіх — рок-гру пу Клю чи і гру-
пу Лю бэ, з ук ра ін скіх — гур ты Плач Ере міі 
і Скря бін. З бе ла ру скіх мне бліз кая па 

ду шы твор часць Змі це ра Вай цюш ке ві ча. 
Да рэ чы, я ў яго ўзяў ін тэр в’ю. Гэ та са праў-
ды вель мі ці ка вы ча ла век. Асаб лі ва аль-
бо мы «Па ра ві ны го да», «Ме сяц і сон ца» 
ці «Па ра воз ка хан ня» WZ Or kies t ry мне 
са мыя бліз кія.

МАЁ МЕС ЦА Ў МУ ЗЫ ЦЫ

На са мым кан цы, та му што я ама тар. Як 
да гэ тай па ры, я не вы даў пра фе сій на га 
аль бо ма. З’я віў ся я ў му зы цы як аў тар 
тэк стаў ча ты рох пе сень бе ла ру ска га 
гур та Vies na: «Бе ла стоц кая зям ля», «Не 
ма гу без ця бе жыць», «На за ба ву час» 
і «Ку паль скі вя но чак». Пес ні бы лі змеш-
ча ны на аль бо ме «Раз, два, тры» гур та 
Vies na, вы пуш ча ным пад лей б лам Folk 
Mu sic у 2010 го дзе. Vies na ха це ла ку піць 
у мя не яш чэ ад ну пес ню «Шу каю ця бе», 
але доб ра, што я яе не пра даў. Гэ тую пес-
ню за пі саў я ў 2001 го дзе ў жан ры бе ла-
ру скай тан ца валь най му зы кі. Пес ня мае 
скром ную аран жы роў ку, мой тэкст, маю 
му зы ку і ва кал. Мой зна ё мы, які мае пра-
фе сій ную сту дыю, ка жа: «Даз воль, што 
з гэ тай пес ні зраб лю хіт!». Ка лі ён «за спя-
ваў» мне амаль дзве ты ся чы зло тых за 
пра фе сій ную аран жы роў ку і пра фе сій ны 
за піс май го ва ка лу, дык я ад мо віў ся, 
та му што ў мя не та кіх гро шай про ста не 
бы ло. Мой зям ляк Сця пан Ко па якім сь ці 
цу дам зда быў мае пес ні (ві даць, ад Ка ця-
ры ны Алек ся юк) і ска заў, што я зу сім не 
маю та лен ту і каб гэ тым я не зай маў ся. 
Мая сяб роў ка Мо ні ка з ча соў жыц ця ў ін-
тэр на це па ву лі цы Кра каў скай, упер шы-
ню па чуў шы мае пес ні, сціс ну ла мне ру кі 
і ска за ла: «Юр ка, ка лі бу дзеш вя до мым, 
не за будзь пра мя не!». Я вя до мым не 
стаў, але і не за быў ся пра Мо ні ку і Мар ту, 
якія так са ма іг ра лі на гі та рах, а Мар та 
са ма стой на пі са ла пес ні. Мо ні ка вый ш-
ла за муж і мае да чуш ку, а Мар та жы ве 
ў Га лан дыі. Я вель мі лю біў іх на вед ваць 
у па коі 325 у ін тэр на це на тым са мым 
трэ цім па вер се. На жаль, раз бу ры лі ін-
тэр нат. Мой сяб ра з Са кол кі Мар цін, які 
зды маў са мною ква тэ ру, раз ска заў: 
«Юр ка, не гне вай ся, што без тва ёй зго ды 
я пе ра пі саў твае пес ні на дыск з твай го 
кам п’ ю та ра, та му што мне па да ба юц ца». 
Я, вя до ма, не гне ваў ся, а на ват ус це шыў-
ся, што нех та іх слу хае. Я заў ва жыў, што 
асаб лі ва лю дзям, якія лю бяць рок-му зы-
ку, мае пес ні бліз кія. У 2008 го дзе ўпер-
шы ню я зай граў дзве свае пес ні пе рад 
пуб лі кай у гім на зіі ў Ор лі. Вы ступ лен не 
мне зу сім не па да ба ла ся, а хва ля ван не 
ды стрэс пе ра маг лі мя не. Ду маю, што ні 
вуч ням ні на стаў ні кам з Ор лі не па да ба-
ла ся маё вы ступ лен не.

МАЯ ГАЙ НАЎ КА

Ад нак Гай наў ка — мая лю бі мая бе ла ру-
ская Гай наў ка (я на ра дзіў ся ў гай наў скай 
баль ні цы) — за пра сі ла мя не і ў лі ста па-
дзе 2010 го да я амаль тры га дзі ны іг раў 
свае пес ні пе ры я ду 1996-2010 га доў. 
У Гай наў скім бел лі цэі іг ра ла ся і спя ва ла-
ся мне вель мі лёг ка і так нат х нен не мя-
не па нес ла, што я не заў ва жыў, як мя ня-
лі ся кла сы. Я іг раў, іг раў, іг раў свае пес ні 
для ма ла дых бел лі цэ і стак, а яны слу ха-
лі... Ну што ж я зраб лю, што ха ця вель мі 
ка хаю пі саць но выя пес ні, спя ваць свае 
бе ла ру скія пес ні і іг раць на гі та ры дык 
заў сё ды бу ду Юр кам Буй ню ком і толь кі 
веч на ма ла дым па э там і толь кі аў та рам 
збор ні каў па э зіі «Су бо та ў Ма лін ні ках», 
«Са мо та даж джу» ці «Не паў тор насць хві-
лін». Па эт, але з гі та рай!

Гэ та не сак рэт,
Ха ця я па эт,
Му зы ка мая лю боў,
Ад ма лых га доў!

vЮр ка БУЙ НЮК

Му зы ка ў маім 
сэр цы 
і ду шы
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Сто га доў з ча су ад к рыц ця 
На ваг руд скай бе ла ру скай гім на зіі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

На ваг руд ская бе ла ру ская гім на зія бы-
ла ад к ры тая 25 траў ня 1919 г. Пер шым яе 
ды рэк та рам баць ка мі дзя цей быў аб ра ны 
Ян Це ха ноў скі, ура джэ нец Го мель ш чы-
ны, боль шая част ка жыц ця яко га прай ш-
ла ў За ход няй Бе ла ру сі. Спяр ша гім на зія 
не бы ла цал кам бе ла ру ска моў най, та му 
кі раў ні цтва вя ло гу ма ні тар ны кі ру нак, ас-
ноў ная ўва га на да ва ла ся вы ву чэн ню моў. 
Ак ра мя бе ла ру скай і поль скай вык ла да-
лі ся фран цуз ская і ня мец кая. Ла цін ская 
мо ва вы ву ча ла ся фа куль та тыў на. Па сту-
по ва ў гім на зіі па ча лі па вя ліч ваць ма тэ ма-
тыч на-пры ро даз наў чыя прад ме ты дзе ля 
па трэб ся лян скай гас па дар кі, ад куль па хо-
дзі ла баль шы ня гім на зі стаў. Тэр мін на ву-
чан ня скла даў во сем год.

На па чат ку гім на зія не ме ла свай го бу-
дын ка, за нят кі пра хо дзі лі ў габ рэй скай 
шко ле. Габ рэі ву чы лі ся ра ні цай, бе ла ру сы 
— пас ля абе ду. Пры гім на зіі пра ца ва лі ма-
стац кія гур т кі роз ных кі рун каў: тан ца валь-
ны, лі та ра тур ны, дра ма тыч ны. Асаб лі вую 
па пу ляр насць зда бы лі ха ра вы і му зыч ны, 
якімі кі ра ваў Ан тон Ва лын чык, ура джэ нец 
Сло нім ш чы ны. Дзей ні ча лі спар тыў ныя 
сек цыі па лёг кай ат ле ты цы, фут бо ле, бок-
се, лы жах.

Вель мі доб рае стаў лен не да бе ла ру-
скай гім на зіі бы лі ў на ваг руд ска га ва я во-
ды Зыг мун та Бэч ко ві ча, які паз ней стаў 
ві лен скім ва я во дам. Па вод ле Ба ры са Кі-
та „ён адзін з пер шых поль скіх лі бе ра лаў 
за ці ка віў ся бе ла ру скай спра вай і ха цеў да-
па маг чы бе ла ру сам, каб выр ваць іх з-пад 
ка му ні стыч на га ўплы ву. На ват пры хо дзіў 
да нас у гім на зію ін с пек та ваць на шу дзей-
насць. Паз ней ён да па мог ат ры маць ёй 
дзяр жаў ныя пра вы”. Поль скай дзяр жа-
вай вып лач ва лі ся за роб кі толь кі ча ты ром 
з двух дзя сят каў на стаў ні каў. Гэ тыя чац вё-
ра, у лі ку якіх док тар Аляк сандр Ор са, дзя-
лі лі свае гро шы на ўсіх ка ле гаў.

19 ве рас ня 1929 г. у На ваг руд ку з удзе-
лам прэ зі дэн та Поль ш чы Іг на цы Мас ціц-

ка га па-поль ску і па-бе ла ру ску агу чы лі 
акт аб бу даў ні цтве бе ла ру скай шко лы. 
Бу даў ні чую пля цоў ку ас вя ціў пра ва слаў-
ны епі скап Аляк сей. Прэ зі дэнт Мас ціц кі 
ах вя ра ваў на бу даў ні цтва 2000 зло тых. 
У гім на зіі на стаў ні ка мі пра ца ва лі та кія 
вя до мыя асо бы як Аляк сандр Да ні ле віч, 
Аляк сандр Ор са, Язэп Драз до віч, Мі хал 
Ча тыр ка, Пётр Скра бец, Ан тон Ва лын чык. 
Са сцен гім на зіі вый ш ла мно га вя до мых 
бе ла ру скіх дзе я чаў.

У чэр ве ні 1934 г. ула ды Поль ш чы аб вяс-
ці лі пра зак рыц цё бе ла ру скай гім на зіі ў На-
ваг руд ку. На ву чэн цам пра па на ва лі да лей 
ву чыц ца ў мяс цо вай Поль скай гім на зіі імя 
Ада ма Міц ке ві ча. Ка ля 80 пра цэн таў вуч-
няў, ад нак, вы ра шы лі пра цяг ваць ву чо бу 
ў Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі. Ад ра зу пас-
ля зак рыц ця гім на зіі ў На ваг руд ку з Віль ні 
пры е хаў Ба рыс Кіт. Ён на ла дзіў пе ра езд 
гім на зі стаў у Віль ню, раз мяш чэн не ў ін тэр-
на це бе ла ру скай гім на зіі. У 1939 г., дзя ку ю-
чы на ма ган ням Кі та, гім на зія зноў па ча ла 
пра цу. У На ваг ру дак бы лі пе ра ве зе ны вуч-
ні Ві лен скай бе ла ру скай гім на зіі, якую па ча-
лі ціс нуць лі тоў скія ўла ды. Бы лі ад чы не ны 
10 ін тэр на таў для юна коў з да лё кіх вё сак. 
По бач бы ла зас на ва на дру гая — ся мі га до-
вая бе ла ру ская шко ла. З Віль ні быў пе ра-
ве зе ны на ват ар кестр. Але вык лад чык 
Пань ко да нёс у ад мі ніст ра цыю, што Ба рыс 
Кіт з’яў ля ец ца бе ла ру скім на цы я на лі стам. 
Но вым ды рэк та рам быў пры зна ча ны Фе-
лікс Бар жэм скі з са вец ка га Мін ска. Кі ту 
пры зна чы лі мес ца на мес ні ка.

Пра ца гім на зіі пра цяг ва ла ся і пад ня-
мец кай аку па цы яй. За раз у бу дын ку гім-
на зіі зна хо дзіц ца ся рэд няя шко ла № 1. 
У бу дын ку шко лы ў 2008 го дзе ад кры ты 
му зей Ба ры са Кі та, у якім эк с па ну юц ца 
ма тэ ры я лы, што да ты чыць і гі сто рыі са-
мой гім на зіі. На фа са дзе — шыль да ў го-
нар Кі та.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
На фо та: Фа сад гім на зіі сён ня

Па эт з Ма ла дзеч на Ля вон Ці мо хін, маг-
чы ма, не вя до мы ўсім ама та рам бе ла ру-
ска га па э тыч на га сло ва. Ра зам з тым 
гэ ты ча ла век даў но ру піц ца на лі та ра тур-
най ні ве. Каб у гэ тым упэў ніц ца, да стат ко-
ва „за кі нуць” яго імя і проз віш ча ў лю бы 
па шу ка вік. Мы зной дзем мно ства роз-
ных ін тэр нэт-рэ сур саў, дзе мес цяц ца яго 
тво ры. Ра зам з тым Ля вон Ці мо хін мае 
і свой сайт, на якім прад стаў ле ны не толь-
кі вер шы па э та, але і пе рак ла ды.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік на бя рэ 
на сва ім кам п’ ю та ры ад рас у ін тэр нэ це 
https://ly a von.by, то пе рад яго ва чы ма ад-
к ры ец ца вы я ва да во лі сціп ла га сай та. 
„Ля вон Ці мо хін. Па э тыч ны блог” — та кі 
над піс зна хо дзіц ца ўвер се га лоў най ста-
рон кі по бач з пар т рэ там лі та ра та ра. Там 
жа ад ра зу мож на па ба чыць вы я ву Бо жай 
Ма ці, якая раз меш ча на над пер шым вер-
шам. Ён пры све ча ны Бе ла ру сі і змяш чае 
та кія рад кі: „Край шчас лі вы і га рот ны:/ 
Зор ным не бам так нам род ны/ Край с ду-
шой асі ра це лай,/ З сця гам бе ла-чыр во-
на-бе лым,/ З бо жым воб ра зам у ха тах,/ 
Край га рот ных не ба га тых/ З мро яй аб 
Свя той Сва бо дзе/ Што здаў на жы ве ў на-
ро дзе”.

Па гэ тым вер шы ві даць, што па э ту 
бліз кая да ду шы на цы я наль ная сім во лі-
ка, якая пе ра ста ла быць дзяр жаў най пас-
ля ін с пі ра ва на га лу ка шэн каў скай ула дай 
рэ фе рэн ду му 1995 го да.

Ад гук нуў ся Ля вон Ці мо хін сва ім вер-
шам і на кра са віц кія па дзеі ў Ку ра па тах, 
дзе пад час ста лін скіх рэ прэ сій бы лі за бі-
ты ты ся чы і ты ся чы лю дзей, а ця пе раш-
нія ідэй ныя наш чад кі баль ша віц кіх ка таў 
зніш ча лі ўста ля ва ныя там па мят ныя 
кры жы. „Нам — лю дзям вель мі хо чац ца 
лю біць,/ А не людзь моц на праг не не на ві-
дзець,/ Кры жы ла маць і за бі ваць і біць.../ 

Да тых ча соў: па куль Зба ві цель прый-
дзе!// А лю дзі вель мі хо чуць пра ца ваць,/ 
Ка хаць, у праў дзе жыць, не крыў дзіць!/ 
А не людзь праг не хіт ра ваць-іл гаць.../ Да 
тых ча соў па куль Зба ві цель прый дзе!” 
— га во рыц ца ў вер шы.

Згод на з тэ ма мі тво раў, раз меш ча ных 
на сай це, бач на, што для Ля во на Ці мо хі-
на най больш важ ны мі з’яў ля юц ца Бе ла-
русь і хрыс ці ян ская ве ра. Так, у руб ры цы 
„Пе рак ла ды” мы мо жам па ба чыць пе ра-
клад псал ма „Еру са лім”. Праў да, ён зроб-
ле ны з ру скай мо вы, якая гу чыць з раз-
меш ча на га по бач ві дэа. „Там ка ля рэк 
Ва ві лон скіх/ Жы ву я адзі наю па мяц цю./ 
Хай зах лы ну ся, ас леп ну!/ Ка лі па за бу ду 
ка лі-не будзь:/ Ка мен ні ў жу дас ным по лы-
мі,/ Ру і ны з ка мен няў Тва іх”, — пе ра клаў 
Ці мо хін.

„Гэ ты па э тыч ны аль бом вы да дзе ны 
для ма іх сяб роў, на пе ра кор уся му, для 
ўсіх, ка го маю, дзя куй Бо гу, ба га та па ўсёй 
Бе ла ру сі і ў све це. Па мя таю і люб лю ўсіх 
вас. Мы ве рым, што з на мі Бог!” — ка жа 
ў руб ры цы „Зор ны кон нік” аў тар вер шаў 
і ўла даль нік сай та. Там жа мы мо жам 
па ба чыць пе ра лік тво раў, змеш ча ных 
у па э тыч ным бло гу. Яны па дзе ле ны тэ-
ма тыч на на раз дзе лы „і ўгле дзеў я не ба 
рас чы не нае...”, „Так Бог пры хо дзіць...”, 
„Вяр тан не”, „Се на жаць мая над рэч кай...”, 
„Ча го ты пла чаш, ка го шу ка еш?”, „Я сэр ца 
слу хаю ўда ры...”, „Це ням Кас цюш кі”.

Вель мі дзіў на, але на сай це ча мусь ці не 
ўда ло ся ад шу каць аднаго з пе ра кла даў, 
якім Ля во ну Ці мо хі ну вар та га на рыц ца. Гэ-
та пе рак ла дзе ны на бе ла ру скую мо ву гімн 
Ук ра і ны. Пры чым ма ла дзе чан скі па эт пер-
шым з бе ла ру саў пе ра клаў яго яш чэ ў 2005 
го дзе. Пра гэ та рас па вя да ец ца ў га зе це Та-
ва ры ства бе ла ру скай мо вы „Наш час”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Яў ген Ма саль скі, які жы ве на ўскра і не 
Гай наў кі поб лі зу пла на ва най ін ве сты цыі 
пі ро лі зу гу мы, пак ры ты ка ваў на мер раз-
мяш чэн ня яе по бач Бе ла веж скай пуш чы. 
Сол тыс Лі пін Алім пія Бал т ра мюк звяр ну-
ла, між ін шым, ува гу на ад моў нае ўздзе-
ян не пла на ва най ін ве сты цыі на раз віц цё 
ту рыз му ў рэ гі ё не і на ак тыў насць мяс цо-
ва га на сель ні цтва ў га лі не аг ра ту рыз му. 
Сол тыс Вя лі кіх Па сеч ні каў Адам Крась
ко пы таў, як ін ве стар хо ча за бяс пе чыць 
вя лі кую коль касць шын, каб у вы пад ку 
па жа ру не паш ко дзі лі яны на ва коль на-
му ася род дзю і зда роўю мяс цо ва га на-
сель ні цтва, па коль кі ў час поў на га хо ду 
прад пры ем ства пе ра раб ля ла ся б па 14 
ты сяч тон зно ша ных шын за год. Спы таў 
ён так са ма, па якіх да ро гах пры во зі лі ся б 
шы ны ў прад пры ем ства, па коль кі ў на ва-
кол лі Ду біч ня ма да рог пры ста са ва ных 
для пе ра во зу вя лі кіх гру заў, а іс ну ю чыя 
да ро гі мо гуць хут ка зніш чыц ца. Гмін ная 
рад ная Ка ця ры на Яку боў ская з Лі пін 
звяр та ла ўва гу на на ма ган ні мяс цо ва га 
на сель ні цтва па аб ме жа ван ні заб рудж-
ван ня ася род дзя, што мо жа звес ці на 
ніш то пла на ва ная ін ве сты цыя. Астат нія 
асо бы так са ма звяр та лі ўва гу на тое, што 
ў кра і не ча ста га раць звал кі смец ця і зно-
ша ных шын ды пы та лі пра за бес пя чэн не 
пе рад та кі мі па жа ра мі. Пы та лі так са ма, 
дзе най б лі жэй зна хо дзіц ца прад пры ем-
ства пі ро лі зу гу мы, каб мож на бы ло на 

прак ты цы пе ра ка нац ца, як яно дзей ні-
чае. У хо дзе ды ску сіі вы я ві ла ся, што бы лі 
спро бы раз мяс ціць па доб ныя прад пры-
ем ствы по бач Це ха ноў ца і на тэ ры то рыі 
Бель скай гмі ны, але па коль кі ін ве сты цыі 
бы лі там пла на ва ны на гмін ных грун тах, 
не бы ло зго ды са маў ра даў на про даж або 
аран да ван не іх ін ве ста ру. У вы пад ку Гай-
наў скай гмі ны ін ве стар хо ча аран да ваць 
пры ват ны ўча стак плош чай больш за 4 
гек та ры пад бу до ву прад пры ем ства пі-

ро лі зу гу мы. Саб ра ныя звяр та лі так са ма 
ўва гу, што ін ве сты цыя бу дзе паг ра жаць 
птуш кам і рэд кім ві дам рас лін нас ці ў на-
ва кол лі Хіт рай і ўво гу ле ў Бе ла веж скай 
пуш чы. По бач Хіт рай ля жыць тэ ры то рыя, 
ахоп ле ная еў ра пей скай пра гра май ахо вы 
пры ро ды «На ту ра-2000» і пра хо дзяць два 
ка лі до ры пе ра лё ту пту шак, якіх жы ве тут 
больш за 40 ві даў.

— Я вель мі ра да пра ве дзе на му ад мі ніст-

ра цый на му раз бо ру, па коль кі ў яго хо дзе 
бы лі вы ка за ны но выя заў ва гі на конт паг-
роз ад прад пры ем ства пі ро лі зу гу мы. Усе 
пы тан ні і заў ва гі бы лі за пі са ны і бу дуць 
пе ра да дзе ны ін ве ста ру, ад яко га бу дзем 
ча каць ад ка зу, — за я ві ла войт Гай наў скай 
гмі ны Лю цы на Смак ту но віч.

У кан суль та цы ях у Хіт рай пры сут ні ча лі 
так са ма стар шы ня Ра ды Гай наў скай гмі-
ны Ярас лаў Кот з Лі пін і ві цэ-стар шы ня 
Ра ды Ва лян ці на Бі рыл ка з Но ва бе ра зо-
ва, гмін ныя рад ныя і сол ты сы вё сак Гай-
наў скай гмі ны. Па вя то вая са нэ під стан-
цыя ў Гай наў цы і Рэ гі я наль ная ды рэк цыя 
ахо вы ася род дзя ў Бе ла сто ку ў лі пе ні 
па він ны пры няць сваю па зі цыю ў спра ве 
на ме ру ад крыць прад пры ем ства пі ро лі зу 
гу мы па між Ду бі ча мі і Хіт рай. Бу дуць гэ та 
ра біць на пад ста ве ана лі зу ўздзе ян ня пі-
ро лі зу гу мы на на ва коль нае ася род дзе, 
якое вы ка наў ін ве стар і на ас но ве па паў-
нен ня гэ та га ана лі зу, якое да дат ко ва мае 
вы ка наць так са ма ін ве стар. Кан чат ко вае 
ра шэн не даць або не даць зго ду на дзей-
насць прад пры ем ства пі ро лі зу гу мы по-
бач Ду біч-Асоч ных бу дзе пры маць войт 
Гай наў скай гмі ны.

PS. У па ня дзе лак, 1 лі пе ня г.г., у ла каль-
най прэ се з’я ві ла ся ін фар ма цыя, што 
войт Гай наў скай гмі ны пры ня ла ра шэн не, 
якое за ба ра няе па бу до ву прад пры ем ства 
пі ро лі зу гу мы по бач Ду біч-Асоч ных.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг Не піралізе гумы 

ДАТА З КАЛЕНДАРА

n Сол тыс Ду біч-Асоч ных Бар ба ра Га лён ка (ста іць; нап ра ва ад яе ся дзіць сол тыс Вя лі кіх Па сеч ні каў Адам Крась ко)
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07.07 — 13.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Да спраў па ды дзеш 
з ды стан цы яй і гу ма рам. Мо жаш пе-
ра маг чы кры зіс у па ры. З 12.07. мо-
жаш нат ра піць на пра ціў ні ка, з якім 
цяж ка бу дзе даць ра ды. 8-14.07. 
твой апе тыт на лю боў ныя пры го ды 
бу дзе не ма лы. 7-10.07. вы бе ры ся 
ў ша лё нае па да рож жа. На пра цы 7-
11.07. маг чы мыя пе раш ко ды, але не 
выб’ юць ця бе з рыт му.

(21.04. — 21.05.) Час спры яе не а ба-
вяз ва ю чым флір там і ра ма нам. Ды ты 
ўсё не за да во ле ны ўлас ны мі да сяг-
нен ня мі; праз мер насць ам бі цый. Не 
пе ра цэнь вай свай го шчас ця і не пра-
ва куй лё су!

(22.05. — 22.06.) Лёг ка рас паз на еш ін-
тэн цыі ін шых. Цу доў ная фан та зія, моц-
ная ін ту і цыя і ўраж лі васць. Да 7.07. не-
цяр п лі васць, эк с цэн т рыч ныя за ду мы 
і спеш ка мо гуць быць тва ёй згу бай! 
Не бя ры ся за тое, што па тра буе дак-
лад нас ці і цяр п лі вас ці. З 8.07. лі шак 
спры ту мо жа та бе заш ко дзіць (мо гуць 
наз ваць ця бе кру ця лём, для яко га лі-
чац ца толь кі ўлас ныя ін та рэ сы).

(23.06. — 23.07.) На го ды для ад-
ра джэн ня і па чац ця ўся го на но ва. 
З 10.07 (аж да 26.07.) тва ім ко зы рам 
бу дуць ін тэ лі ген т насць, ззян не, дос-
ціп, уме ласць па ра зу мец ца з усі мі. 
Толь кі не ін т ры гуй і не вы яў ляй тай-
наў асо бам, якім не трэ ба да вя раць 
(не ас ця рож насць мо жа пры нес ці та-
бе праб ле мы на пра цы).

(24.07. — 23.08.) Мо ман та мі за хо чац-
ца та бе па быць у са мо це. На пра цы 
не ра бі ні чо га праз сі лу, каб не на ра-
біць па мы лак. Мо жаш быць ас лаб ле-
ны і зне ах во ча ны. Вы бе ры ся ў ці хае 
мес ца ў ад па чы нак.

(24.08. — 23.09.) Да 7.07. не да вай 
ве ры са лод кім слоў цам, зва жай так-
са ма на тое, што сам га во рыш (мо-
жаш скам п ра ме та вац ца!). Да 8.07. 
нах лы не на ця бе твор чы на строй 
і ство рыш тое, чым бу дзеш га на рыц-
ца. З 8.07. мо гуць прас ле да ваць ця-
бе апан та ныя дум кі; не вы ка ры стоў-
вай свае па зі цыі і ўла ды

(24.09. — 23.10.) Да 8.07. бу дзеш 
больш ад важ ны, схіль ны да ры зы кі 
ў спра вах, якіх ін шыя не пя рой дуць. 
Вель мі доб ра на пра цы. Не ідзі на 
«лат віз ну». Твая сі ту а цыя пап раў ля ец-
ца дзень за днём.

(24.10. — 22.11.) Ма еш сі лы на ўвя дзен-
не та кіх змен, што ін шыя аж вы ра чаць 
во чы! 8-12.07 — кло па ты ў ін та рэ сах, 
цяж кас ці з кур сам дзе ян няў, за не пас-
ля доў насць мо жаш гор ка зап лакаць. 
Но ва му па чуц цю ад да сі ся з па лам.

(23.11. — 22.12.) Вы ка ра ска еш ся 
з усіх кло па таў ды яш чэ і ін шым па-
мо жаш — на па чат ку тыд ня. 7-11.07. 
не гля дзі праз паль цы на праб ле мы 
— праз мер ная ўпэў не насць і бра вур-
насць мо гуць кон чыц ца як не ка таст-
ро фай, дык пя ку чай па ра зай!

(23.12. — 20.01.) Твой пар т нёр мо жа 
зра біць та кое, да ча го ты не пад рых-
та ва ны. 8-12.07. ніш то не стры мае 
ця бе ад рэ а лі за цыі на ме раў. Бу дзеш 
моц ны і энер гіч ны, да та го бу дзеш 
тры маць ся бе ў ру ках. У па чуц цях 
вер сва ёй ін ту і цыі.

(21.01. — 19.02.) Да 10.07. ма еш 
шанц па зна ёміц ца з кім сь ці ці ка вым. 
Доб ры мо мант па чаць ля чэн не. Бу-
дзеш ураж лі вы на кра су дру го га 
по лу. Да 7.07. нер во васць, спеш ка, 
нез ра зу ме лыя па во дзі ны. Ды ўвесь 
ме сяць бу дзеш мець шчас це.

(20.02. — 21.03.) Да 08.07. ма еш 
зна ка мі тае ад чу ван не сі ту а цыі. Не 
звя дуць ця бе абя цан ні, вый дзеш 
з кож най ка ба лы. Не рас ча ру еш ся ні 
ў сяб рах, ні ў сва ёй ін ту і цыі. Па чуц цё 
бух не як вул кан! Толь кі не па зы чай 
гро шай!!!

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.
сын пра дзе да = 20 _ 21 _ 22 _ 12 _;
ма ці каз ля ня ці = 9 _ 10 _ 17 _ 13 _;
Нэ лі, алім пій ская чэм пі ён ка па гім на сты цы з Мек сі кі і Маск вы = 6 _ 4 _ 11 _;
нут ра ны тлушч = 14 _ 18 _ 19 _;
част ка ду ды з па вет рам = 5 _ 15 _ 3 _;
пча лі ная сям’я = 7 _ 8 _ 16 _;
збор нік вер шаў Мі ко лы Гай ду ка = 1 _ 2 _ 23 _.

(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 23 ну ма ра
Во чы, ён, жоўць, конь, кры віч, куль, Ку я ба, скі ві ца.

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

Ра шэн не: Коль кі вя ро вач ку ні віць, а ўсё ж кон-
чы ку быць.

Вік тар Швед

Без пах мел ля
Мі ха сю Хмя леў ска му

Яш чэ, мой Дру жа, мы жы вем
І нат не ду ма ем аб смер ці.
Пес ню вя сё лую спя ем
Над та жыц цё вую, ад сэр ца.

Нам ка жуць ле ка ры ха дзіць
Па ста ян на, над та мно га.
Ды што нам са праў ды ра біць,
Як ад маў ля юць пра цы но гі?

Як дзе ці мы ужо зу сім
І жыць не мо жам без апе кі.
А каб жыц цё вы быў уз дым
Глы та ем пры гар ш ча мі ле кі.

І мы блы та ем ся як цень
У сва іх ха тах з су мам яр кім.
На ват у На ра джэн ня Дзень
За ба ра ня юць вы піць чар ку.

А мо жа у жыц ця па дзей
Мы бу дзем са праў ды ба га ты
І ад с вят ку ем юбі лей
У го дзе дзе вя но ста пя тым!

Бе ла сток, 26 чэр ве ня 2019 го да.

За су ха
Цяж кім сё ле та бу дзе год для се ля ні на. Ха лод нае вес на вое над вор’е 

ды пра цяг лая лет няя за су ха ад моў на паў п лы вае на ўра джай. Гэ та ж 
са мае ты чыц ца ага род ні каў і са да во даў. Цэ ны ага род ні ны нап рад вес-
ні бы лі знач ныя. Ды і за раз з кож ным днём усё да ра жэе. За буль бу 
я не каль кі дзён та му пла ціў 2,99 зл. за кі ла грам, за га лоў ку ка пу сты 
3,99 зл., а квя ці стай ка пу сты — на за ла тоў ку да ра жэй. За паў кі лаг ра мо-
вы бо хан кляш чэ леў ска га «баль та ноў ска га» трэ ба зап ла ціць 2,59 зл. 
Па вы ша юц ца цэ ны га зу і элек т ра э нер гіі. Не га ва ру пра ля кар ствы. 
Пра ві це лі га во раць, што пак ла па ці лі ся аб бяс п лат ныя ля кар ствы для 
се ні ё раў. Праў да, пак ла па ці лі ся, але пра тан ней шыя. Срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі амаль што дзень па ве дам ля юць аб збі ран ні гро шай на ля-
чэн не пра цяг лай хва ро бы та го ці ін ша га дзі ця ці, бо НФЗ не кам пен суе 
та ко га ме ды ка мен та. А коль кі гро шай у год па сту пае на аб ста ля ван не 
шпі та ляў ды ля чэн не ад Вя лі ка га ар кест ра свя точ най да па мо гі Ежы 
Оў ся ка, Фон ду Поль са та ды ін шых? Гэ та не лі чыц ца? Ха чу за раз спы-
таць прэм’ ер-мі ніст ра, што з абя цан кай 500+ для ін ва лі даў з аб ме жа-
ван ня мі. Ча ка е це блі жэй ша га тэр мі ну да вы ба раў, як гэ та бы ло з тры-
нац ца тай па луч кай для пен сі я не раў, каб рас паў сюдж ваць на ча ты ры 
ба кі све ту, што гэ та па да ру нак ад прэ за са? Да вы ба раў за ста ло ся няш-
мат ча су. Ці су ве рэн на ду маў ся, пры якім проз віш чы па ста віць кры-
жык? Ня цяж ка за раз зда га дац ца, хто пе ра мо жа на асен ніх вы ба рах. 
Ба га цей шы, зна чыць, Пра ва і спра вяд лі васць. У іх ніх ру ках і гро шы, 
і ўся ўла да. Бан кі і ... «спра вяд лі васць». Толь кі ска жы це, да ра жэнь кія, 
аб якой спра вяд лі вас ці га во рым.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Галоўнае  праўленне 
Беларускага  грамадска-культурнага  таварыства  ў  Польшчы

і  Белавежcкі  асяродак   культуры

запрашаюць на

“К У П А Л Л Е”
06.07.2019 г.  2100 г.            

 Белавежа – амфітэатр

У праграме: 
купальскі карагод 

урачыстае адкрыццё 
канцэрт у выкананні калектываў з Польшчы i Беларусі 

aбрадавая частка
забава 

Зрэалізавана дзякуючы датацыі Міністра ўнутраных спраў 
і адміністрацыі

•
•

•
•

•

Пус ці лі по езд у Се мя ноў ку
Мно га га доў прай ш ло з та го ча су, як пе ра стаў 

ез дзіць па са жыр скі по езд з Гай наў кі ў Се мя ноў ку 
це раз Плян ту. У Плян це лік ві да ва лі па ча каль ню ды 
і не ка то рыя пу ці.

І вось на вак за ле ў Плян це па ве сі лі раск ла ды яз-
ды па са жыр скіх па яз доў. Ле там по езд бу дзе ез дзіць 
тры ра зы ў дзень па пят ні цах, су бо тах і ня дзе лях. 
З Плян ты (тут бы ла і ёсць дош ка з над пі сам NA REW-
KA) по езд-рэй ка бус ад’ яз джае ў 4:58, 12:46 і 16:19. 
Фо таз дым ак я зра біў 29 чэр ве ня гэ та га го да.

vТэкст і фо та Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ



12  РЭПАРТАЖ 07.07.2019              № 2707.07.2019              № 27

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

2
7

Спрад веч на адзі ная да ро га на 
Кіпр вя ла па мар скіх хва лях. За-
раз гэ та па мя ня ла ся і, зда ец ца, 
больш на ро ду па да рож ні чае на 

Кіпр пад неб ны мі шля ха мі. На вост ра ве 
тры аэ рад ро мы: у Па фа се на за ха дзе, 
у Ні ка сіі ў цэн т ры і ў Лар на цы на поў д ні. 
Аэ рад ром у Ні ка сіі за кры ты з 1974 го да, 
ка лі по бач яго пра ляг ла дэ мар ка цый ная 
лі нія, за якой тэ ры то рыя за хоп ле ная тур-
ка мі. Але і мар скія га ва ні пра па ну юць 
так са ма ах вот ным свой тран с парт.

У Лар на цы ці ка вы на вед валь нік мо жа 
заб рац ца на не вя лі кую ма тор ную 

лод ку з ак ном у дне і пра гу ляц ца на ёй 
по бач го ра да. Ат рак цы ё нам там лі чыц ца 
за топ ле ны на под сту пах да га ва ні кар-
кас ка раб ля. 7 лі пе ня 1980 го да па ром 
„Зе но бія”, які ў свой пер шы рэйс вёз са 
Шве цыі ў Сі рыю 104 на чэ пы, пай шоў на 
дно ме на ві та ка ля Лар на кі; лю дзей уда-
ло ся сво е ча со ва эва ку і ра ваць. Лі чыц ца, 
што ві ноў ні кам ка таст ро фы бы ла кам п’-
ю тар ная пра гра ма кі ра ван ня ка раб лём, 
якая няп ра віль на ацэнь ва ла ба ласт гру-
за. Ня даў на пра гра ма бар та во га кам п’ ю-
та ра бы ла прыз на на ві ноў ні кам ка таст-
ро фы эфі оп ска га са ма лё та ў са ка ві ку г.г.

Слоў па ру яш чэ пра вест кі кіп р ска га 
па хо джан ня, якія ня даў на пра бі лі ся 

на пе ра да выя сус вет ных на він. Ме на ві та 
на днях быў вы не се ны ся мік рат ны па-
жыц цё вы пры суд та маш ня му зла чын цу, 
які на мо мант раз г ля ду спра вы за ду шыў 
сем жан чын: ча ты ры з Фі лі пін, дзве 
з Ру мы ніі і ад ну з Не па ла. За раз на Кіп-
ры шмат лю дзей з за меж жа, якія ту ды 
едуць за пра цай; мяр ку ец ца, што за раз 
яны скла да юць пя тую част ку на сель ні-
цтва грэ ча скай част кі Кіп ра. Шмат, ме на-
ві та, ба чыц ца фі лі пі нак, якія там пра цу-
юць гас па дынь ка мі; ві даць там так са ма 
шмат ма ла дых лю дзей з Ін дыі. Гэ тых 
лю дзей з да лё кіх кра ін паз на ец ца па іх 
выг ля дзе. Скла да на паз наць га стар бай-
та раў з Еў ро пы, але і та кія ёсць; у віт ры-
не ад ной кра мы ў цэн т ры Лар на кі пра па-
на ваў ся българ ски хляб за пар з кур са мі 
грэ ча скай мо вы для бал га раў. А ў ін шай 
віт ры не ўба чыў я смя та ну і ёгурт з на-
шай пад ляш скай Мле ка ві ты...

Пры на го дзе слоў па ру пра хар ча ван-
не, ха ця ў ма ім ме ню бы ло ў прын-

цы пе толь кі суў ла кі. Ас но вай гэ та га сма-
коц ця — пло скі хля бок пі та. Наз ва амаль 
су па дае з па пу ляр най у нас іта льян скай 
пі цай. І, як мне зда ец ца, не вы пад ко ва. 
Бо пі та гэ та ні менш, ні больш, толь кі ас-
но ва пі цы. У пі цы хля бок за пя ка ец ца ра-
зам з роз ны мі да дат ка мі. У суў ла кі тыя 
да дат кі — гры ля ва нае мя са, сы рая га род-
ні на і буль бін кі фры з соў сам — за гор т ва-
юц ца ме на ві та ў той хля бок, як у ра жок 
з па пе ры. І пі ца, і пі та, гэ та ку лі нар ныя 
вы дум кі Між зем на га мо ра, толь кі іта-
льян цы і грэ кі па-роз на му іх ска ры ста лі.

Пляж у Лар на цы мае ка ля кі ла мет ра 
пра цяг лас ці; на зы ва юць яго пля жам 

Ма кен зі. Наз ва пай ш ла ад бры тан ца 
Ма кен зі, які ажа ніў ся з мяс цо вай дзяў-
чы най, па бу да ваў по бач пля жа дом 
і там жыў. Уз доўж пля жа — пра ме над 
Фі ні ку дас; наз ва вы во дзіц ца ад фі ні ка-
вых паль маў, якія бы лі там па са джа ны 
ў 1920-х га дах. І не вя лі кія аб т рэ сі ны 
з гэ тых паль маў пла ва юць пры са мім 
бе ра зе, але да лей мо ра чы стае і да не-
каль кіх дзя сят каў мет раў да во лі мел кае, 
як у па га вор цы: мо ра па ка ле ні, на ват 
цвя ро зым... За пра ме на дам — прас пект 
Афі ны, а яго пра даў жэн нем у на прам ку 
аэ рад ро ма з’яў ля ец ца ву лі ца Пі я ле-Па-
ша. Пі я ле-Па ша быў ту рэц кім ва ен на-
ка ман ду ю чым, які за ха піў Кіпр у 1571 
го дзе. Ня гле дзя чы на грэц ка-ту рэц кія 
не над та пры яз ныя ад но сі ны, грэ ча скія 
жы ха ры Кіп ра не па мя ня лі наз вы ву лі цы 
ка лісь-ка лісь наз ва най у яго ны го нар. 
З та маш няй та па ні мі кі заў ва жыў я і Ста-
лін г рад скую ву лі цу; ма быць на Кіп ры не 
да ду ма лі ся ўста на віць мі ні стэр ства праў-
ды, як гэ та зроб ле на ў нас...

Не да лё ка Еў ра пей скай плош чы Лар на-
кі, ях та вай га ва ні і пля жа, пры цяг вае 

зрок мі нор на ко лер ны брон за вы пом нік. 

Гэ та пом нік ар мян ска му бе жан ству 1915 
го да, ка лі ар мя не па кі да лі сваю ай чы ну 
на ўсхо дзе сён няш няй Тур цыі ўця ка ю чы 
пе рад смер цю ў рам ках ту рэц кіх эт ніч-
ных чы стак; част цы ар мян скіх уце ка чоў 
уда ло ся праб рац ца на Кіпр, які быў у той 
час пад бры тан скім па на ван нем.

А не да лё ка зга да най ра ней Ста лін-
г рад скай ву лі цы, якая па сут нас ці 

з’яў ля ец ца ад но ка рот кай ву лач кай, 
зна хо дзіц ца цар к ва Па на гія Фа не ра ме ні 
(цар к ва Ад к рыц ця Ба га ро дзі цы). Гэ та 
па сут нас ці кры ху боль шы ком п лекс, які 

ахоп лі вае так ста рэй шую цар к ву, уз ве-
дзе ную ў па чат ку ХХ ста год дзя на мес цы 
ра ней шай ві зан тый скай цар к вы, а так-
са ма больш но вую цар к ву, уз ве дзе ную 
по бач для ўзбуй не лай коль кас ці вер ні-
каў; маг чы ма, што ад пе ра ся лен ня іх з за-
ня тай тур ка мі паў ноч най част кі выс пы. 
Пад ста рэй шай цар к вой зна хо дзяц ца 
ка та ком бы, а ў іх ста ра жыт ны сар ка фаг 
з астан ка мі ней кай знат най асо бы, маг-
чы ма, фі ні кій ска га вяль мо жы. Мен шая 
ста рая цар к ва ра зам з ка та ком ба мі 
лі чыц ца цу доў ным мес цам, дзе трой чы 
абы шоў шы цар к ву і па кі нуў шы страп кі 

воп рат кі ці клоч кі ва ла соў зні ма юц ца 
га лаў ныя бо лі ды ін шыя ня мог лас ці. Сю-
ды так са ма па да юц ца па лом ні цы, якіх 
му жы або ка ва ле ры зна хо дзяц ца ў да лё-
кім пла ван ні, і мо ляц ца за іх бяс печ нае 
вяр тан не да до му.

Ка лі пра цэр к вы га вор ка, то вар та 
яш чэ зга даць пра цар к ву Дзе вы Ма-

рыі Хры са па лі ты сы (Зо ла таг рад най). 
Уз ве дзе на яна бы ла ў ся рэд ня веч чы і пе-
ра бу да ва на ў 1760-х га дах. Сваю наз ву 
ўзя ла ад мес ца, якое не ка лі на зы ва ла ся 
за ла тым мес цам, бо там бы ла ра ней 
ста ра жыт ная нек ра по лія ба га тых вяль-
мо жаў са шмат лі кі мі за ла ты мі вы ра ба мі 
ў сар ка фа гах. Не да лё ка яе зна хо дзіц ца 
ся дзі ба міт ра па лі та і са бор Пра аб ра жэн-
ня Гас под ня га.

Хо піць пра лар нак скія цэр к вы, ця пер 
слоў па ру пра ка та ліц кі кас цёл, які 

зна хо дзіц ца не да лё ка двух толь кі што 
зга да ных пра ва слаў ных хра маў. Кас цёл 
Дзе вы Ма рыі Ла ска вай па бу да ва лі фран-
цы скан цы, якія пры бы лі на Кіпр у 1593 
го дзе. Пер шы кас цёл неў за ба ве ўста рэў 
і ў 1724 го дзе на яго мес цы быў уз ве дзе-
ны но вы. Але і той не над та доў га нёс 
сваю мі сію і ў 1840-х га дах на яго мес цы 
быў па бу да ва ны но вы храм, які тры ма-
ец ца да сён няш ня га дня. За раз ас но ву 
яго ных вер ні каў скла да юць зга да ныя 
ра ней фі лі пін скія дзяў ча ты.

У цэн т ры го ра да бу ды нак ка та ліц ка га 
жа но ча га кляш та ра сяс цёр юза фі так, 

зас на ва на га фран цуз скі мі мі сі я нер ка мі 
ў 1844 го дзе дзе ля да па мо гі хво рым 
на тыф, ха ле ру і ды зен тэ рыю. Паз ней 
ма наш кі зай ма лі ся не толь кі апе кай 
над ня мог лы мі, але і вя лі аду ка цый ную 
дзей насць да апош ніх дзе ся ці год дзяў ХХ 
ста год дзя. За раз сё стры апя ку юц ца га-
лоў ным чы нам пра жы ва ю чы мі на Кіп ры 
ін ша зем ка мі.

У Лар на цы ёсць і хра мы ін шых на мі на-
цый, у тым лі ку ар мян скі і ан г лі кан-

скі; пра сі на го гу і мя чэ ці бы ло ра ней.

Па ўсёй кан ты нен таль най Еў ро пе пры-
ня ты пра ва ба ко вы да рож ны рух, 

але на выс пах спра вы ма юц ца інакш. 
Па коль кі Кіпр да 1960 го да быў пад бры-
тан скім па на ван нем, то там і аста ла ся 
та кая ж ар га ні за цыя да рож на га ру ху як 
і ў Вя лі каб ры та ніі, зна чыць ле ва ба ко вая. 
Гэ та спа чат ку кры ху збі вае з пан та лы ку 
гас цей з кан ты нен та, пры вык лых пе ра-
ся каць ву лі цы спяр ша гле дзя чы ўле ва. 
А з хо дам ча су пры вы ка ец ца да гэ та га, 
але вяр нуў шы ся вос во я си трэ ба зноў 
ад гэ та га ад вы каць. Да гэ та га вар та да-
даць, што ле ва ба ко вы рух быў знач на 
па шы ра ны і ў кан ты нен таль най Еў ро пе 
— ён па чаў тут згор т вац ца пас ля Пер шай 
су свет най вай ны. А ў Аў ст рыі і Чэ хас ла-
ва кіі быў уве дзе ны пас ля іх ан ш лю са Гер-
ма ні яй на пя рэ дад ні Дру гой су свет най 
вай ны.

Да гэ та га яш чэ на лар нак скіх скры-
жа ван нях свят ла фо ры па да юць 

сіг на лы ў прын цы пе толь кі са ма хо дам, 
а пе ша ход му сіць маз га ваць сам, як да-
стац ца на дру гі бок ву лі цы; у нас і пе ша-
хо дам па да ец ца зя лё нае свят ло. І ча ста 
зда ра ла ся мне слу хаць клак со на вых 
да ко раў ад та маш ніх ва дзі це ляў. У ста-
рой част цы Лар на кі ву лі цы вуз кія, яш чэ 
з даў ніх пор, ка лі шы ры ня тых ву ліц бы-
ла не аб ход ная толь кі для мі нан ня двух 
наў ю ча ных ас лоў. Ця пер на та кіх ву лі цах 
ня ма мес ца для тра ту а раў, та му пе ша хо-
ду трэ ба быць вель мі нас ця ро жа ным.

На Кіп ры па шан ца ва ла мне быць у со-
неч нае над вор’е, дзе ка ля поў д ня 

сон ца лі та раль на заг ля дае за каў нер. 
А ба гац це со неч на га свят ла ві даць і ў та-
маш нім га рад скім лан д шаф це, дзе на да-
хах бу дын каў па стаў ле ны вя лі кія боч кі 
для наг ра ван ня ва ды. Сон ца, праў да, не 
да ся гае там вер ты ка лі; да тро пі ка Ра ка 
з Кіп ра ка ля паў та ры ты ся чы кі ла мет раў 
— кры ху менш чым ад нас да Маск вы.

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

На Між зем ным
мо ры

n Скуль п ту ра на Еў ра пей скай 
плош чы Лар на кі

n Ву лі ца ў Лар на цы

n Пом нік ар мян ска му 
бе жан ству 1915 го да

n Ста лін г рад ская ву лі ца ў Лар на цы


