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Пад пальмамі...è3

Філіпіныè12

працягF10

У днях 16-20 мая адбыўся 
ў Беластоку, у канцэртнай 
зале філармоніі, XXXVII 
Міжнародны фестываль 
царкоўнай музыкі „Гайнаў-
ка-2018”. Ганаровы пат-
ранат над фестывалем, 
у стагадовы юбілей адра-
джэння незалежнасці Поль-
шчы, трымаў Прэзідэнт 
Рэчы Паспалітай Анджэй 
Дуда, а мастацкі патранат 
— маэстра Кшыштаф Пэн-
дэрэцкі. У ліку галоўных 
патронаў фестывалю былі 
таксама Саюз польскіх кам-
пазітараў, прэзідэнт гора-
да Беластока і прэзідэнт 
горада Варшавы.

Журы сёлетняга фестывалю традыцый
на склалі праф. Рамуальд Твардоўскі 
з Варшавы, праф. Лэся Дычко з Кіева, 
Анатолій Кісялёў з Масквы, праф. Вія
лета Мілкоўская з Беластока і а. Юры 
Шурбак з Варшавы. На фестываль былі 
заяўлены 30 хароў, у тым ліку адзін з Лі
вана і адзін з Лондана, якога ўдзельнікі 
з копцкага Егіпта. Па адным хоры прые
хала з Балгарыі, са Славакіі, Малдовы, 
Латвіі, два з Літвы... З Расіі прыехала 
сем хароў, з Беларусі, Польшчы і Украі
ны — па пяць.

Інаўгурацыйны канцэрт выканаў Акадэ
мічны камерны хор „Хрэшчатык” з Кіева, 
мінулагодні пераможца Фестывалю. 
Фестывалю спадарожнічалі канцэрты 
ўдзельнікаў фестывалю ў розных мясцо
васцях Польшчы: Варшава, Кракаў, Люс
лавіцы, Беласток, Сейны, Нарва, Міхало
ва, Саколе, Легіянова, Студзянкі, Бельск, 

Белавежа, Крынкі, Васількаў, Чаромха, 
Цехановец, Шчучын, Гайнаўка.

Сёлетні фестываль, гэтак жа як і раней
шыя, сабраў шырокую палітру выканаў

цаў, якія прадстаўлялі багаты спектр цар
коўнай музыкі — не толькі такіх класікаў 
як Сяргей Рахманінаў, Павел Часнакоў, 
Аляксандр Архангельскі ці Дзмітрый Бар
тнянскі — але і менш вядомых кампазіта

раў. Былі таксама прэзентаваны творы 
членаў журы Рамуальда Твардоўскага, 
Лэсі Дычко ды Анатоля Кісялёва.

У катэгорыі прыходскіх хароў першае 
месца прысуджана Архірэйскаму хору 
кафедральнага Успенскага сабора з ра
сійскага Уладзіміра, два другія месцы 
хору царквы Іверскай іконы Багародзіцы 
з беларускага Гомеля ды жаночаму хору 
расійскай СанктПецярбургскай мітрапо
ліі, трэція месцы прызначаны мужчынска
му хору Кошыцкага дэканата са Славакіі 
і харавому ансамблю Праваслаўнага ву
чылішча са Смаленска ў Расіі. Спецыяль
ным вылучэннем за захоўванне і прапа
гандаванне выдатных пеўчых традыцый 

Фестываль 

пяючай душы

vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

n Дырыжоры ўзнагароджаных хароў

n Копцкі хор з Лондана

n Хор з Адэсы

n Дырэктар фестывалю Мікола Бушко
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Мастацтва затоптванняПуста 
і без густу

Сваімі вачыма

Рай 
на зямлі (2)

Ты дзень та му на зад пі саў я пра зям ное 
ўяў лен не пры род на га раю, асаб лі ва ў пра
тэ стан ц кай лі та ра ту ры, а за раз ха чу кры ху 
рас па вес ці пра ад но мес ца ў Бе ла сто ку, 
якое на пэў на ў гэ тую па ру го да дае маг чы
масць са ма рэ а лі за вац ца кож на му з нас 
у сва ёй аса бі стай, рай скай кве тач наага
род най пра сто ры. Га вор ка ідзе пра сель
ска гас па дар чата вар ную бір жу па ву лі цы 
Ан дэр са, якая для мяш чан скадач ных бе
ла ста чан, асаб лі ва па су бо тах, ста но віц ца 
мес цам па лом ні цтваў. У ге не тыч намен таль
ным пла не бе ла ста ча не ў сва ёй пе ра важ
най боль шас ці на да лей з’яў ля юц ца ся ля
на мі. Вось ме на ві та гэ ты ра да вод і па пі хае 
нас усіх у тое мес ца, якое пры ваб лі вае 
во ка і ву ха сва ёй свой скас цю і га ман лі вас
цю ды на гад вае бы лыя ма ла ме стач ко выя 
кір ма шы. Я так са ма вель мі люб лю ра біць 
там па куп кі і раб лю гэ та з най боль шай аса
ло дай. Ме на ві та толь кі там ма гу ку піць аб

с ма ле ную вя ско вую кур ку і зва рыць на ёй 
ра сол, ад яко га па ху і сма ку бал дзе юць нос 
і пад ня бен не. Ка зі нае ма ла ко, сы ры, яй кі, 
са ла ні на, вян д лі на, кач кі і ін ды кі з на ту раль
ных ку рат ні каў і та ко га ж яш чэ кар м лен ня 
мож на на быць у лю бым ва ры ян це, асаб лі
ва пе рад ка ляд ны мі ці ве лі код ны мі свя та мі. 
Ёсць так са ма адзін лю бі мы мною ку то чак 
гэ та га мес ца — два ра ды ста лоў, на якіх 
гас па да раць дзе ла ві тыя бе ла ру скія жан чы
ны з ду шэў на бліз кай нам су сед няй кра і ны. 
Коль касць пра па на ва ных там та ва раў хат
непра дук то валя чэб най вы твор час ці даз
ва ляе па бы ваць на па куп ках у Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, не па ста віў шы там ані на хві лі ну 
сва ёй на гі. Та му, як мне зда ец ца, рас п ра
цоў ш чы кі пра ек та пра бе ла ру скія мес цы 
Бе ла сто ка аба вяз ко ва па він ны ўклю чыць 
сель ска гас па дар чата вар ную бір жу, так
са ма як і ба зар па ву лі цы Ка ва ля рый скай, 
у яго вір ту аль ны і па пя ро вы ва ры янт. Так са
ма ўво гу ле не ра зу мею, ча му бе ла стоц кія 
ўла ды ў сва іх пра ма цый ных ма тэ ры я лах 

— і ў дру ка ва ных, і ў аў ды ё ві зу аль ных 
— са ро ме юц ца па ка заць ад мет насць і пры
ваб лі васць Бе ла сто ка. Пры тым кож ны 
доб ра ве дае, што ў за меж ных ту ры стыч ных 
па да рож жах усе лю бяць трап ляць на мяс
цо выя ба за ры, на якіх мож на за та ва рыц ца 
ту тэй шай пра дук цы яй ці па каш та ваць сма
каў чу жа зем най яды. Ніх то на ват не зняў 
філь ма пра бе ла стоц кія ба за ры. А гэ та ж 
яны ўва хо дзяць у лік лю бі мых мес цаў па
быў кі і ад па чын ку бе ла ста чан. Дык ча му ж 
тут спра цоў вае із ноў ней кі ком п лекс не паў
на цэн нас ці ўла да роў го ра да і ва я вод ства? 
Ней кая за цю ка насць, не ра зу ме ю чая та го 
кштал ту ба гац ця пра він цый нас ці, якая схі
ляе ха ваць і не хва ліц ца тым, што ёсць на ту
раль ным і пры ваб лі вым ка ла ры там го ра да? 
Знач на ці ка вей мно гім ту ры стам бы ло б 
пра вес ці час у су бот ні ці ня дзель ны ра нак 
у гэ тых мес цах, чым сь ці пу тац ца па пу стым 
і зас ме ча ным у гэ тую па ру Рын ку Кас цюш
кі. А коль кі сво е а саб лі вых ды я ло гаў па між 
па куп ні ка мі і пра даў ца мі мож на па чуць, 

з якіх мо гуць уз нік нуць не толь кі анек до ты, 
але і лі та ра тур ныя сю жэ ты. Я сам быў не 
раз іх гле да чом і слу ха чом.

Па бы ваў шы на бір жы два тыд ні на зад, 
а ста ра ю ся ха дзіць ту ды з зап леч ні кам 
пеш шу, ад чуў я ся бе няй на чай як на біт ком 
на бі тых людзь мі ву лі цах фі лі пін скай Ма ні лы 
з рэ пар та жу Мі ко лы Ваў ра ню ка. Коль касць 
лю дзей, прый шоў шых ту ды ў су бо ту ідзе 
на пэў на ў доб рыя ты ся чы. Зза лю дзей 
і ма шын нель га бы ло про ста пра біц ца праз 
на тоўп. А боль шасць па куп ні коў у свае 
шы кар ныя ма шы ны нес ла як тра фей ную 
звя ры ну, што най менш кштал ту дзі ка ці 
але ня, мяш кі з ага род най зям лёй, ра са ду 
і квет кі, квет кі, квет кі. Та кую ж са мую пры ця
галь насць ма юць бель скі і гай наў скі рын кі, 
на якіх з аса ло дай і за хап лен нем ад во дзяць 
сваю ду шу жы ха ры і пры ез джыя ў гэ тыя 
га ра ды. Се ра да ў Гай наў цы і чац вер у Бель
скуПад ляш скім так са ма для вя ско ва га 
на ва кол ля гэ тых га ра доў з’яў ля юц ца ты мі 
дня мі, у якіх яны лю бяць бы ваць най час цей. 
Вя до ма з мэ та на кі ра ва ным жа дан нем, каб 
ту ды па тра піць у ро лі па куп ні ка, але яш чэ, 
на шчас це, і пра даў цом на ту раль ных пра
дук таў ся лян скай гас па дар кі. Да кан ца не 
звя лі ся за ла тыя ру кі на род ных май ст рых 
і май ст роў. Тут так са ма гэ ты мі дня мі аж 
гу дзе ад ды ску сій і раз моў, у якіх маг чы ма 
яш чэ па чуць усё ба гац це ды я лек таў бе ла
ру скай мо вы ў жы вым, ка ла рыт ным гу чан ні 
— апош нія аст раў кі на ша га ады хо дзя ча га 
моў на га раю.

vЯў ген ВА ПА

Ёсць та кое выс лоўе, што пра гу сты не 
спра ча юц ца. Яно мо жа і вер на, ка лі ня ма 
ча го ес ці, аль бо ка лі зу сім ня ма вы ба ру. 
А ўво гу ле пра гу сты, на маю дум ку, ды ску
та ваць мож на. А ка лі не спра чац ца пра іх, 
то аб мяр коў ваць на пэў на. Улас на гэ тым 
ча ла ве цтва зай ма ла ся ўсю сваю гі сто рыю. 
Спрэч кі пра гу сты ме лі роз ны ха рак тар 
— ад аг рэ сіў на шкод ных да вы ні ко ва кан ст
рук тыў ных, хоць апош нія і зда ра юц ца нам
но га ра дзей.

Раз у год жы ха ры мно гіх еў ра пей скіх кра
ін жар с на спра ча юц ца на конт пе сен на га 
кон кур су Еў ра ба чан ня. Аса бі ста я лі чу гэ ты 
ні бы та спа бор усё больш пра фа на цый
ным. Да ўся го не люб лю пап со вую му зы ку 
ў прын цы пе. Але ж наў ко ла мно гія зна ё мыя 
гля дзяць гэ ты кон курс, так што між во лі 
ў ней кай сту пе ні за ім со чыш. Ча су, а тым 
больш жа дан ня, гля дзець увесь кон кур с ны 
спа бор у мя не ня ма, але ўжо пас ля за вяр
шэн ня Еў ра ба чан ня на ад ным з сай таў уба
чыў спа сыл ку на дзе сяць пер шых мес цаў. 
Па чаў звер ху ад пе ра мож цы — праг ляд 
і прас лу хоў ван не зняп раў дзі лі ўсе мае, на
ват са мыя скеп тыч ныя, ча кан ні. Проз віш ча 
і пе ра мож цы, і кра і ны, тут не ма юць на ват 
зна чэн ня. Тое, што пе ра маг ло сё ле та на 
Еў ра ба чан ні, ні пес няй, ні му зы кай наз ваць 
у прын цы пе нель га. Уз б ро іў шы ся да лей 
дум кай, што горш быць ужо не мо жа, па
чаў гля дзець на ступ ныя мес цы, цяр пен ня 
ха пі ла яш чэ на тры ну ма ры, пас ля ча го 
спы ніў ся.

Яш чэ раз за ду маў ся, мо жа пры чы най 
аса бі ста га неп ры ман ня та кіх пе сен ных 
тво раў ёсць мая не лю боў да ўлас на поп
му зы кі. Але ж, ка лі вы ка наў ца са праў ды 
ад мет ны і та ле на ві ты, то гэ та не як пры ма ец
ца прак тыч на ўсі мі. Так бы ло, пры кла дам, 
з прад стаў ні ком Нар ве гіі, ура джэн цам 
Бе ла ру сі Аляк сан д рам Ры ба ком, які вый
г раў кон курс Еў ра ба чан ня ў 2009 го дзе. 
А мно гі мі га да мі ра ней на ім пе ра ма га ла 
швед ская «АБ БА», якая паз ней ста ла па
сап раў д на му зна ка мі тым гур том. Але апош
нія га ды пе ра мож цы выз на ча юц ца па вод ле 
прын цы пу «чым больш павыч ва рэн ску, 
тым бо лей шан цаў». Не ду маю, што гэ тых 
лаў рэ а таў выз на чае га ла са ван не на іў ных 

тэ лег ле да чоў. На ад ва рот, пе ра ка на ны, што 
га лоў ныя мес цы рас піс ва юц ца ў ку лу а рах 
ар га ні за та ра мі гэ та га фаль шы ва га шоў. 
Ін шае пы тан не — ча му без гу стоў нае «абы
што» на вяз ва ец ца шы ро кім ма сам як леп
шае. Ліш не ўжо ка заць, што са мі кры тэ рыі 
гэ та га кон кур су над звы чай раз мы тыя. Але 
за ка на мер нас ці пра соч ва юц ца вы раз на — 
пры кла дам, пе ра маг чы, вы кон ва ю чы свой 
ну мар на на цы я наль най мо ве, прак тыч на 
не маг чы ма. А чым больш без гу стоў нас ці 
і выч ва рэн ства, якія на зы ва юць эпа таж нас
цю і ары гі наль нас цю, тым больш шан цаў.

У на шай кра і не ўсё больш вы ка наў цаў 
спя ва юць за раз пабе ла ру ску. У пэў ным 
сэн се гэ та ста но віц ца тэн дэн цы яй і на ват 
мо дай, што мож на толь кі ві таць. Але тут 
ін шая бя да — мно гія гур ты і са лі сты про ста 
абы я ка ва ста вяц ца да роў ню мо вы сва іх 
пе сень — гра фа ман скія тэк сты, дзі кія 
рыф мы, шмат лі кія каль кі з ін шых моў, пе ра
важ на ра сей скай, няп ра віль нае скла нен не 
слоў, па мыл кі ў кан чат ках — усё гэ та ідзе 
ва лам і ча ста псуе ўра жан не ад ня кеп скіх 
у цэ лым пе сень. Ін шыя вы ка наў цы, тое ж 
са ма, як і пісь мен ні кі, мэт на пі шуць на тра
сян цы, але тра сян ка так са ма мае свае за
ка на мер нас ці, а ў баль шы ні та кіх твор цаў іх 
ве дан ня ня ма.

Так што ка лі па раў ноў ваць ця пе раш ні 
ро вень пе сен на га гу сту бе ла ру ска моў ных 
вы ка наў цаў рок і попму зы кі са спе ва
ка мі двац ца цітрыц ца ці га до вай даў ні ны, 
па раў нан не бу дзе ві да воч на на ка рысць 
«ды на заў раў». Тое ж са мае мож на яш чэ 
больш упэў не на ска заць пра жур на лі стаў 
і пісь мен ні каў. Маг чы ма, ця пе раш ні стан 
моў най куль ту ры — гэ та та кая хва ро ба 
ро сту. Але хут чэй спра ва ў эле мен тар най 
абы я ка вас ці. Ма ла дыя твор цы ў баль шы ні 
абы я ка ва ста вяц ца да сло ва. Бо заў сё ды ж 
ёсць да ка го звяр нуц ца і пра кан суль та
вац ца. А кож на му но ва му тво ру пат рэб на 
«све жае не за мы ле нае во ка». На ват вя лі кі 
па эт Ніл Гі ле віч заў сё ды звяр таў ся да сяб
роў з прось бай рэ да га ван ня сва іх вер шаў. 
А вось ця пер баль шы ня ста ра ец ца хут чэй 
вы кі нуць свае пе сен ныя ды ін шыя «шэ дэў
ры» на пуб лі ку. І па ля це лі ўся ля кія «та лер кі 
і ста ка ны», як у ад ной бе ла ру ска моў най 
пап со вай пе сень цы. А шка да, бо кож нае 
дап ра ца ва нае і шлі фа ва нае сло ва — гэ та 
і ёсць тая цаг лін ка, якая ўзвы шае ма стац кі 
твор ці пуб лі цы стыч ны ар ты кул. А ўрэш це 
і фар муе ад па вед ны густ.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Мой рост, які на ліч ваў 186 см ад пад
лет ка вых га доў і за пі са ны ў ста рое па
свед чан не асо бы як «вы со кі», па цяр пеў 
сак ру шаль ны гвалт. Рап там з «вы со ка га» 
я змя ніў ся ў «ся рэд ня га». Гэ та зда ры ла ся 
ў гай наў скай баль ні цы, куды я тра піў цал
кам упэў не ны, як аг ра мад ны, хоць злёг ку 
саг ну ты хва ро бай, даў гун. Свед чы лі аб тым 
мае да ку мен ты. Там, су праць сва ёй во лі, 
я быў ПА МЕН ША НЫ. Па даз рэн не, што 
баль ні ца ў Гай наў цы здзей с ні ла раст ра ту 4 
сан ты мет раў май го аса бі ста га быц ця, бы ло 
вель мі праў да па доб нае. У баль ніч ным пры
ё ме тройчы вы ме ра лі мя не і ўзва жы лі ў ад
па вед нас ці з іс ну ю чы мі пра цэ ду ра мі. Вы нік 
вы мя рэн ня вы шы ні кож ны раз быў хлус лі
вы. Па вод ле су пра цоў ні каў баль ні цы я ме
раў толь кі 182 сан ты мет ры! «Вяр ні це мае 
4 сан ты мет ры!» — за роў я. Не ад клад на! 
Я ўжо рых та ваў ся ад біць іх сі лай, ка лі з да
па мо гай спа ло ха ных мед сяс цёр увар ваў ся 
ў маю па ла ту не ма ла ды ле кар: «Вы про ста 
стап та лі ся!» — ска заў ён з ус меш кай.

Ну як «стап таў ся»? Праў да, у жыц ці прай
шоў я шмат. О, так, я мог бы трош ку стап
тац ца. Але няш мат. Тро шач кі. Але не так, як 
ПіС, які ра стап таў ся цал кам. І не та му, ШТО 
ён зра біў га неб нае (та му што не ўсё), але 
ЯК гэ та зра біў (на жаль, заў сё ды) у над звы
чай на пыш лі вы, не кам пе тэн т ны, дзёр з кі, 
без якойне будзь ад чу валь нас ці і ўва гі да 
па лі тыч най пры стой нас ці, гра мад ска га прыз
нан ня і між на род ных стан дар таў спо саб. Да
стат ко ва ўжо со рам на за гэ тыя абу раль ныя 
фак ты. Толь кі ка му зза гэ та га ба лю ча?

Ле жа чы ўжо на баль ніч ным лож ку, пры
га даў я ста ра жыт ных бе ма ты стаў. У ста ра
жыт най Грэ цыі яны зай ма лі ся пра фе сій ным 
тап тан нем, што пры но сі ла ім вя лі кі гра мад скі 
прэ стыж і знач ныя пры быт кі. Ад нак, не кож
ны мог стаць бе ма ты стам. Як пра ві ла, гэ тая 
пра фе сія ўспад коў ва ла ся, ча сам да ступ ная 
бы ла праз усы наў лен не, але заў сё ды пат
ра ба ва ла пе ра хо ду скла да ных сту пе няў 
іні цы я цыі, якая ўклю ча ла ве дан не пра ві лаў 
ге а мет рыі, арыф ме ты кі і мне ма ніч най тэх ні кі 
для па ляг чэн ня за па мят ван ня лі каў, і на ват 
ды халь ныя і рас с лаб ляль ныя прак ты ка ван
ні. Ас ноў ным за нят кам бе ма ты стаў бы ло 
вы мя рэн не вя лі кіх ад лег лас цей шля хам 
пад лі ку ўласных кро каў. Ска жам, якая фак
тыч ная ад лег ласць ад Афін да Спар ты? Або 
сён ня: з Гай наў кі да Вар ша вы? Гэ тыя ад лег
лас ці і знач на боль шыя да вя ло ся прай с ці бе
ма ты стам per pe des, на сва іх улас ных на гах, 
вы мя ра ю чы жа да ную ад лег ласць, крок за 
кро кам, не за над та хут ка і не за над та па
воль на, у сон ца і дождж, заў сё ды мер на і ва 
ўстой лі вым рыт ме. Да клад на.

Ста ра жыт ная Грэ цыя гэ та кра ін ка 

ў па раў нан ні 
з ім пе ры яй 
Аляк сан д ра 
Ма ке дон ска га. 
Яна рас пас ці ра
ла ся на Ма ке
до нію і Грэ цыю, 
праз Егі пет, 
Ме са па та мію, 
аж да Ін дый ска
га акі я на. Усе 
гэ тыя зда бы тыя зем лі па за га дзе Аляк сан д
ра стоп т ва лі ўпа це лыя бе ма ты сты. Дзя сят кі 
ты сяч кі ла мет раў прой дзе ных не про ста так, 
а з арыф ме тыч най дак лад нас цю, якая сён
ня здзіў ляе. Вось бе ма тыс ц кія раз лі кі, што 
вар та пад к рэс ліць з за хап лен нем, ма юць 
у ся рэд нім толь кі 5% ад хі лен ня ў ад но сі нах 
да су час ных вы мя рэн няў на ас но ве су час
ных тэх на ло гій.

Без сум не ву, вар’ яц кія за ва ё вы Аляк сан д
ра Ма ке дон ска га вы зна чы лі за ла ты пе ры яд 
для пра фе сіі бе ма ты стаў. Два ста год дзі пас
ля, ка лі грэ кі стра ці лі куль тур нае пер шын
ство, ма ла хто па мя тае іх, на ват ка лі по пыт 
на іх уме лас ці быў вя лі кі. Але не ў збяд не лай 
куль тур на і па лі тыч на Грэ цыі, толь кі ў Егіп це. 
Дак лад ней, у Алек сан д рый скай біб лі я тэ цы, 
на поў не най да кра ёў не толь кі муд ры мі ве да
мі, але ву чо ны мі га ло ва мі. Адзін з іх, вя до мы 
як Эра тас фен, сха цеў зме раць з да па мо гай 
ма лой хіт рас ці ак руж насць Зям лі, а за тым 
аб вяс ціў пра гэ та ўсім, склі ка ю чы да ся бе 
та кіх са мых бе ма ты стаў, але не для та го, 
каб ад п ра віць іх у па да рож жа па ўсім зям
ным ша ры. Мер ка ваў, што для ад па вед ных 
раз лі каў яму трэ ба ве даць ад лег ласць, што 
раз дзя ляе два га ра ды, Алек сан д рыю і Сі е не 
(су час ны Асу ан), і роз нас ны кут па дзен ня 
со неч ных пра ме няў, вы ме ра ны ад на ча со ва 
ў абод вух га ра дах. А тыя мар ныя бе ма ты сты 
пры бы лі шмат люд на, ды  — на ос лі ках і вяр
б лю дах. Ма быць, спа ло хаў шы ся жах лі вай 
за да чы. Ня гле дзя чы на гэ та, Эра тас фен 
па га дзіў ся на няць... вяр б лю да. Ён ве даў, 
што гэ тая жы вё ла, ка лі яе не па га няць на хаб
на, мае вель мі ўстой лі вы крок. Да стат ко ва 
пе рак лас ці яго вяр б лю джую даў жы ню на 
мер ку ча ла ве чых. І так ста ра жыт ныя лю дзі, 
дзя ку ю чы гар ба тым жы вё лам да ве да лі ся, 
якая ак руж насць Зям лі. У го нар Эра тас фе
на трэ ба прыз наць, што яго ныя раз лі кі мі на
юц ца толь кі на 2% з су час ны мі.

Я пры зна юся, што вяр нуў ся мне доб ры 
на строй, ка лі на га даў пра ад важ ных бе ма
ты стаў Аляк сан д ра Ма ке дон ска га. Вось 
дык яны стоп т ва лі ся! Але пача ла ве чы, з па
ва гай да пра віл і прын цы паў свай го ма ста
цтва. Не так як ПіС.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Н
аш утуль ны пан сі я нат зна хо
дзіў ся ў сэр цы го ра да. З вы шы
ні бал ко на рас пас ці раў ся від 
на Ад ры я тыч нае мо ра.

Ужо ў пер шы дзень пас ля пры лё ту мы 
абыш лі су цэль ны цэнтр і ледзь не па па лі 
ў Сан таНі коль скі кас цёл.

Ад нак гэ ты мо мант ха це ла ся не як вы
лу чыць, пры даць яму свя точ нас ці і на
дзя ліць вык люч най ува гай і па чуц ця мі. 
Сха дзіць да мош чаў свя то га цу дат вор ца 
Мі ко лы ра зам з па то кам ту ры стаў, быц
цам вы пад ко ва і не да кан ца па сва ёй 
во лі, на хва лі звы чай най за ці каў ле нас ці 
— та ко га нам не ха це ла ся. Ды і са ма па
ез д ка бы ла пры мер ка ва ная да ня дзе лі, 
каб у гэ ты дзень здзей с ніць пак лон...

— Не, не трэ ба... спя шац ца!

І дзіў на як во кам г нен на зас мак та ла мес
ца.

Су бот нім ад вя чор кам цэнтр го ра да ві да воч
на ажыў, але не дзя ку ю чы ту ры стам. Ула
ду пе ра ня лі мо ладзь і пад лет кі. У Ба ры ста
біль ная дэ маг ра фія — лік мо ла дзі роў ны 
лі ку пен сі я не раў. І за раз яны ту са ва лі ся на 
пры мор скім прас пек це, дэ ман ст ра ва лі па
чуц ці і эра тыч ную га тоў насць. Боль шасць 
з іх ха дзі ла ўжо па ра мі, згод на з кла січ ны
мі пра ві ла мі пры ро ды. Уся ля кія гу тар кі пра 
«ген дэр» у та кіх мес цах на па мі на лі пу сты 
пе раз вон. Ахі на ла іх аў ра ві таль нас ці 
і вяс но вай ра дас ці, якая скры ва ла ў са бе 
абя цан не ча гось ці га ра ча га і наб ры ня ла га. 
Рэй за да ва лі хлоп цы, якія на па мяць ве да
лі свае ад веч ныя ро лі. За па мя таў ся ма лы, 
які на мо мант за бег да кам па ніі толь кі па 
тое, каб па ца ла вац ца з кож най па чар зе 
дзеў кай. А яны, хоць ста рэй шыя за яго на 
пяць га доў, ах вот на з ім ца ла ва лі ся, а пас
ля пры го жа яму ўслед ус мі ха лі ся...

* * *
Па доб на як не маг чы ма бы ло адар ваць 
ва чэй ад ма ла дзё вай ту соў кі, так не маг
чы ма бы ло спы ніц ца на пры мор скай Lun
go ma re Aral do di Crol la lan za, якая вя ла на 
за ла ты пляж з за га ра ю чы мі ту ры ста мі. 
Іта льян цы па куль ча ка лі лет ня га над вор’я. 
Хоць у час на шай па быў кі тэм пе ра ту ра 
ся га ла 26 гра ду саў, мяс цо выя ха дзі лі 
яш чэ ў кур т ках і зак ры тых бо тах. Інакш 
ап ра ну ты бы лі гос ці з поў на чы Еў ро пы. 
У яс ных шор тах і фут бол ках, з рас чыр ва
не лы мі тва ра мі і яш чэ больш вы бе ле ны мі 
ва ла са мі ля ні ва пе ра мяш ча лі ся па між пля
жам, га тэ ля мі і праш к лё ны мі ба ра мі. Хоць 
Ба ры зна хо дзіц ца бліз ка Аф ры кі, у га рад
скім кра я ві дзе рэд ка су стра ка лі ся нег ры 
і ін ду сы. Гэ та пац вяр джа юць афі цый ныя 
ста ты сты кі, па вод ле які 96 ад сот каў жы
ха роў го ра да скла да юць іта льян цы, 2% 
ал бан цы, 1% эміг ран ты з Аф ры кі, 0,5% 
грэ кі. Апош няе 0,5% на ле жа ла ін шым 

Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца (ч.2)

на цы я наль нас цям. Са праў ды, амаль ва 
ўсіх уста но вах і ма га зі нах, ба рах і му зе ях, 
пан сі я на тах ды ў га рад ской ка му ні ка цыі 
пра ца ва лі ад ны іта льян цы. Част ка з іх не 
ве да ла ан г лій скай мо вы і зу сім не ад чу ва
ла па гэ тай пры чы не ды скам фор ту. Не 
па мя таю, каб хто зза гэ та га не да хо пу 
па пра сіў пра ба чэн ня. І тая мо ладзь, што 
ту са ва ла ся на прас пек це, не бы ла вык лю
чэн нем. Ня ве дан не ан г лій скай мо вы не 
пры во дзі ла іх у за кла по ча насць...

На кан цы прас пек та, да клад на ля за ла то
га пля жа, мы на сту пі лі на аб лез лы хвост 
мен таль на га пі ра та. Ней кі асо бень, пры
ха ва ны за мар скія ва лу ны, тай ком зды
маў на ка ме ру аго ле ных дзе так. Ніх то не 
гля дзеў у яго бок. Усю ўва гу за га ра ю чых 
зас мак та ла па даз ро ная па рач ка, якая 
зла дзі ла тэм пе ра мен т ную свар ку.

* * *
На ін шым прэ стыж ным прас пек це, Cor
so Vit to rio Ema nu a e le II, уста наў лі ва лі 
сцэ ну ў выг ля дзе ал та ра, на 9 мая. Яе 
пры аз даб ляў белчыр во набе лы ды ван. 
На во кал рас пас ці ра лі ся ка рун ка выя ін
ста ля цыі ў ду ху на ва год ніх дэ ко раў. Тут 
жа зна хо дзіў ся чац вёр ты па па ме рах 
тэ атр у Іта ліі, па бу да ва ны на зло ме ХІХ 
і ХХ ста год дзяў на кошт суд на бу даў ні коў. 
У ім вы сту па лі та кія сла вы як Лу ча но Па
ва роц ці, Франк Сі нат ра, Лай за Мі нел лі ці 
Фрэ дзі Мер к’ ю ры...

Тут жа, на су сед няй ву лач цы, зна хо дзіў
ся і наш пан сі я нат.

Хоць не бы ло куды спя шац ца, мы пе ра
хо дзі лі праз ву лі цу на чыр во ным свят ле. 
У Іта ліі даз во ле на іс ці на чыр во ным свят ле, 
вя до ма, на сваю ад каз насць. І ча ста скла да
ла ся ўра жан не, што ша фё ры ча ка лі свай го 
шан су, каб пра біц ца на бі тай ву лі цай, якую 
бе зу пын на, на зя лё ным і чыр во ным свят ле, 
пе ра ся ка лі пе ша хо ды. Між па то кам ма шын 
(амаль усе іта льян скія мар кі) вы ві ва лі ся ез
да кі на ску та рах, лоў ка ца ля ю чы ў воль ныя 
шчы лі ны. У апош няй ак ра ба ты цы жы ва 
вы лу ча лі ся жан чы ны і на ват ба буль кі. Яны 
вез лі яш чэ на зад нім ся дзёл ку ней кіх па са
жы раў або па ке ты з пра дук та мі. Дзені дзе 
ад рэз кі тых жа на бі тых ву ла чак бы лі за га
ро джа ны. Уся рэ дзі не ра ман та ва лі ас фальт 
або ма ля ва лі па ло скі і зна кі. Хоць ра бо та 
кі пе ла ў ру ках, але не пры туп ля ла муж чын
скай чуй нас ці. Ка лі по бач пра хо дзі ла ней
кая дзеў ка, яны спы ня лі ра бо ту і го лас на 
вы каз ва лі за хап лен не:

— Bel la!

Іх ад бой ныя ма лат кі да лей гру ка та лі. Сло
вам, ні дзе не бы ло ні мес ца, ні на го ды, 
каб пап рак ты ка ваць аске тызм.

(пра цяг бу дзе)
vФо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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Збі рай ма 
зёл кі вяс ной
Яні на Зуб рыц кая шмат га доў вя дзе 

пункт скуп кі ля чэб ных зё лак у Баб’ яй Га ры 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. 
За раз па чаў ся зёл ка вы се зон. Яна куп ляе 
для гай наў скай су пол кі з аб ме жа ва най ад-
каз нас цю „Ру но” перш за ўсё су ша нае ліс це 
бя ро зы, вяр бы, су ні цы, бруш ні цы, кра пі вы, 
тры пут ні ка, пад бе лу і аду ван чы ка, ка рэн не 
аду ван чы ка, ло пу ху, кра пі вы, кон ска га шча-
ву ху, пя цёр ні ка і жы ва ко ста — ды зел ле кра-
пі вы, па ры ла, аду ван чы ка і сніт кі.

І так, за кі ла грам су ша на га ліс ця ма рэ-
ны пла цяць 25 зл., бруш ні цы і тры пут ні ка 
— 12 зло тых, кра пі вы — 8,50 зл., пад бе лу і су-
ні цы — 10 зл., аду ван чы ка — 7 зл., бя ро зы 
і вяр бы — 4 зл. ды за цвет па ры ла — 10 зл., 
а за ка рэн не па ры ла — 15 зл., пя цёр ні ка 
— 13 зл., ло пу ху — 12,60 зл., кон ска га шча ву-
ху — 7 зл. і жы ва ко сту — 6 зл. ды за ка ру ду-
ба — 2,50 зл. Сё лет нія цэ ны на зел ле па ры-
ла ўся го 3,50 зл., кра пі вы — 2,50 зл. і сніт кі 
— 5 зл. ды за пу пыш кі сас ны — 12 зл.

За раз на на шым рын кy да ступ ныя роз-
ныя зёл ка выя ля кар ствы, кас ме ты кі, сі ро-
пы ды прып ра вы для страў. 

У Бе ла сто ку 
па бу ду юць
Сё ле та ў Бе ла сто ку бу дуць бу да ваць но-

выя ма ста выя на ка рот кіх пяс ча ных ву лі-
цах на жыл лё вых па сёл ках Co неч ны Сток, 
Вы го да, Дай лі ды-Гур ныя, Баг ноў ка, Ба цеч кі 
і Бе ла сто чак. Неў за ба ве пач нец ца па бу-
до ва най перш ву ліц Ві гер скай і Ка лё нія 
Дай лі ды, а пас ля ву ліц Шаф ра но вай (Kro-
ku so wej), Ра ніш няй (Po ran nej) і Стак рот кі на 
па сёл ку Дай лі ды. На іх пак ла дуць ас фаль-
та вае па лат но, прак ла дуць тра ту а ры і па бу-
ду юць но вае ву ліч нае элек т ра ас вят лен не. 
Тут бу дуць так са ма ра ман та ваць ву лі цы 
Цыт ру са вую ды пе ра бу ду юць ву лі цы Лі лі ё-
вую і Ся мей ную.

Ула ды го ра да на ме ра ны пе ра бу да ваць 
яш чэ ін шыя ву лі цы, між ін шым, Сель скую, 
Мя та вую, Фрук та вую і Крыш таль ную,

У гэ тым го дзе на жыл лё вых па сёл ках 
у Бе ла сто ку па бу ду юць но выя ста ян кі для 
аў та ма бі ляў на 200 мес цаў, між ін шым, 
пры ву лі цах Ляш чы на вай, Ра бі на вай, Га ё-
вай, Мі ка лай чы ка, 42 Пал ка пя хо ты, За ход-
няй і Сту дзен най. На Но вым Мес це, Ба цеч-
ках, Вы го дзе і Вы со кім Стач ку па бу ду юць 
дзе вяць но вых ста я нак для пры ват ных 
лег ка вых аў та ма бі ляў. Усё з дум кай пра 
вы га ду жы ха роў Бе ла сто ка. (яц)

Пе ра мож ны 
„Ка ле яж”
Ча ром хаў ская фут боль ная ка ман да „Ка-

ле яж” („Чы гу нач нік”) зда бы вае га на ро вае 
зван не лі да ра ў гру пе А ды зма га ец ца за 
па вы шэн не ў Ак ру го вую лі гу. Да гэ туль рас-
па ра джа ец ца 7 пун к та мі. Дру гое мес ца зай-
мае „Тур ІІ” Бельск-Пад ляш скі — 5 пкт. У се-
зо не за ста лі ся для ро зыг ры шу тры мат чы: 
з „Ту рам ІІ” на спар тыў най пля цоў цы ў Пі лі-
ках, чар го вы ў Ча ром се з ка ман дай „Ожэл” 
Кляш чэ лі і апош ні з „Бо ця нам” у Боць ках.

3 траў ня фут боль ная ка ман да „Ка ле яж” 
гас ця ва ла фут боль ную ка ман ду Вы шэй-
шай ду хоў най се мі на рыі з Дра гі чы на з ду-
хоў ным апе ку ном кс. Дар’ ю шам Ку хар кам 
на ча ле. Сяб роў скі матч пры па мяр коў най 
пуб лі цы (ка ман ды гас па да роў) пра хо дзіў 
на спар тыў най пля цоў цы „Ка ле я жа” пры 
па ра воз ным дэ по. Ро зыг рыш за кон чыў ся 
вы ні кам 5:3 у ка рысць гас па да роў. Па коль-
кі гэ та бы ла сяб роў ская су стрэ ча, дык су ве-
нір ныя пе ра ход ныя куб кі і ме да лі (за ла тыя 
ды ся рэб ра ны) ат ры ма лі абедз ве ка ман ды 
— як гас па да роў, так і гас цей. Су ве нір ныя 
пры зы ўста на віў про башч Ча ром хаў скай 
па ра фіі кс. Кшыш таф Дa ма ра чэнь ка.

13 траў ня на спар тыў най пля цоў цы „Ка-
ле я жа” ў Ча ром се ад быў ся матч ка манд 
„Ка ле яж” — „Це ха но вец” з вы ні кам 5:0 у ка-
рысць гас па да роў. Ба лы для „Ка ле я жа” за-
ва я ва лі Ан джэй Ка лі шэ віч — 2, за тым па ад-
ным Ма тэ вуш Са ма сюк, Лу каш Ба ры сюк 
і Ка міль Чэ куць. Ула дзі мір СІ ДА РУК

Вяр нуць пра да дзе ную 

баць каў ш чы ну
(працяг з Нівы № 20)

 Да ка го іс ці?

За я ву ў бю ро за ступ ні ка пра воў гра ма
дзян РП дзе ля аб с ле да ван ня спра вы да тыч
най маг чы мас ці вяр тан ня не ру хо мас цей 
эк с п рап ры я ва ных на не рэ а лі за ва ную 
гра мад скую мэ ту (па бу до ва ва дас хо віш ча 
Се мя ноў ка і ка на лу Нар ва — Суп расль) ды 
рас па чац це ад па вед ных дзе ян няў, ма ю чых 
на мэ це за хоў ван не ор га на мі пуб ліч най ад
мі ніст ра цыі за ко на да тыч на га спраў у гэ тым 
аб ся гу, каб паз бег чы па ру шэн няў кан сты ту
цый ных пра воў, прыс лу гоў ва ю чых кож на му 
гра ма дзя ні ну пад пі са лі жы ха ры бы лой вё
скі Лу ка На раў чан скай гмі ны, якія ця пер жы
вуць у ін шых мяс цо вас цях — Ула дзіс лаў Бі
рыц кі (Асед ле Бан да ры Мі ха лоў скай гмі ны), 
Юлія Са доў ская (Гра баў ка Суп рас ль скай 
гмі ны), Га лі на Па вільч з Юш ка ва га Гру да Мі
ха лоў скай гмі ны, Яў ге нія Пул кось нік і Зо фія 
Смоль ская з Бе ла сто ка ды Ва лян ці на Хар
ке віч з Но вай Лу кі На раў чан скай гмі ны. Да 
лі ста бы лі па да дзе ныя між ін шым ко піі да ку
мен таў да тыч ных пе ра да чы грун тоў зпад 
пра воў Ва я вод скай уп ра вы ме лі я ра цыі 
і вод ных уста но вак у ва ко лі цах ва дас хо віш
ча (на пры клад у Тар но па лі, Сла бод цы, Лу
цэ) гмін ным ула дам, з под пі са мі ўлас ні каў 
ма лень кіх уча стач каў, ра зам 14,74 га, 3,97 
га, 33,67 га, 50,795 га, аб вест кі вой та На раў
чан скай гмі ны аб спра ве про да жу «не ру хо
мас цей, якія з’яў ля юц ца ўлас нас цю Гмі ны 
На раў ка», шля хам пуб ліч на га вус на га не аб
ме жа ва на га про да жу, з вык лі ко вай ца ной 
ад 75 800 зло тых да 90 000 зло тых. Ад зна
ча ла ся пры тым, што да гэ тых грун тоў ніх то 
не мае прэ тэн зіі і ўсе да ку мен ты ад нос на 
сум лен нас ці про да жу ў поў ным юры дыч
ным па рад ку. У ад но сі нах да куп цоў, якія 
ўпэў не на ўплач ва лі зак лад (ва ды юм) і ча ка
лі тар гоў, каб ат ры маў шы зям лю бу да ваць 
тое, што ім га ран та ва ла ся — на тэ ры то рыі 
прыз на ча най да «за бу до вы га тэль най» 
і пан сі я на таў, ха ця ў да ку мен тах пе ра да чы 
ад зна ча ла ся, што гэ тыя зем лі прыз на ча ныя 
для сель скай гас па дар кі. Зда ра ла ся, што 
аў к цы ён кан чаў ся «ад моў на», па коль кі не 
прый шлі на тар гі асо бы, якія ўпла ці лі бы лі 
зак лад. А ці ў па рад ку бы ло ўсё гэ та да бы
лых улас ні каў і іх спад чын ні каў? У 2017 г., 
пад уп лы вам пісь мо вых зас ця рог да тыч ных 
про да жу ўчаст каў 921, 922, 930, ра шы лі 
вык лю чыць з тар гоў не ру хо мас ці 2, 5 і 6, па
вер х няй 3 345 кв. м., 3 354 кв. м. і 3 242 кв. 
мет раў. Але бы ва ла так, што, так як Юлія 
Са доў ская, у ад каз на яе за пыт на конт 
про да жу яе лу чан скай улас нас ці, паз на
ча най у пе ра пі се грун тоў ну ма ра мі 939.1, 
939.2 (пе рад па дзе лам 939), пры сы ла лі ёй 

ко пію ра шэн ня бе ла стоц ка га ва я во ды ад 
30 ве рас ня 1991 г. і ін фар ма цыю, што той 
уча стак 939 ужо пра да дзе ны шля хам вус на
га не аб ме жа ва на га аў к цы ё ну на пад ста ве 
аб’ я вы № 5А 2007 г. вой та На раў чан скай 
гмі ны ўжо 10.07.2007 г., а пра вы да не ру хо
мас ці, у склад якой ува хо дзіў уча стак 939, 
пе ра да дзе ны ўжо куп цу на та ры яль ным ак
там. Зна чыць, кан цы ў ва ду?..

Ам буд с мен па тра ба ваў ад улад На
раў чан скай гмі ны тлу ма чэн няў па гэ тым 
пы тан ні, па ін фар ма ван ня пра спра вы, якія 
вя дуц ца ў су дах ды дзе ян ні, якія за да во ляць 
слуш на скар дзіў шых ся і пра ду хі ляць та кія 
зда рэн ні ў бу ду чы ні.

Даў так са ма спа дар ству Яў ге ніі Пул кось
нік і Ула дзіс ла ву Бі рыц ка му мі ністр ін ф раст
рук ту ры і бу даў ні цтва ад каз на ліст ад 10 
лі пе ня 2017 г. Пац вер дзіў ён слуш насць 
заў ваг скар дзя чых ся на конт вы ка ры стан ня 
грун тоў на мэ ту, на якую бы лі яны эк с п
рап ры я ва ны і якая не бы ла рэ а лі за ва най. 
Згод на з ар ты ку лам 136 уст. 3 за ко на ад 
21 жніў ня 1997 г. аб гас па дар цы не ру хо мас
ця мі (Дз У. з 2016 г., паз. 2147) па пя рэд ні 
ўлас нік або яго спад чын нік мо гуць пат ра
ба ваць вяр тан ня эк с п рап ры я ва най не ру хо
мас ці або яе част кі, ка лі, згод на да пра віл 
137 ар ты ку ла, ста ла яна ліш няй для мэ ты 
выз на ча най у ра шэн ні пры эк с п рап ры я цыі. 
З за я вай за вяр тан не не ру хо мас ці або яе 
част кі трэ ба звяр нуц ца да ста ро сты, які вы
кон вае за дан не ад ура да вай ад мі ніст ра цыі, 
які па ве дам ляе ад па вед ны ор ган. Умо вай 
вяр тан ня не ру хо мас ці з’яў ля ец ца вяр тан не 
па пя рэд нім улас ні кам або яго спад чын ні
кам кам пен са цыі (ад ш ка да ван ня) або 
не ру хо мас ці за мен най, згод на з ар ты ку лам 
140. Сут нас цю гэ тых дзе ян няў, якіх прад ме
там з’яў ля ец ца вяр тан не эк с п рап ры я ва най 
не ру хо мас ці, з’яў ля ец ца ад ва рот насць вы
ні каў эк с п рап ры я цыі не ру хо мас ці, у та кіх 
вы пад ках, у якіх не дай ш ло да рэ а лі за цыі 
пуб ліч най мэ ты, на якую тая не ру хо масць 
бы ла на бы тая. Пат ра ба ван не та кой не ру
хо мас ці, ін фар муе мі ністр, вы кон вае пад
вой ную ро лю: рэ сты ту цый ную — та му што 
аба ра няе ін та рэс асо бы, якой не ру хо масць 
бы ла пе ра ня тая на пуб ліч ныя мэ ты і дае 
гэ тай асо бе маг чы масць вяр тан ня стра
ча на га пра ва на рэч, ды прэ вен тыў ную, 
па коль кі нак лад вае на ад па вед ныя ор га ны 
аба вя зак раз ва гі над ап раў да нас цю на
быц ця та кой не ру хо мас ці ды аба вя зак рэ а
лі за цыі пуб ліч най мэ ты ў ад па вед ным ча се. 
За ка на даў ца вы хо дзіць на суст рач кан сты
ту цый на му прын цы пу да пуш чаль нас ці эк с п

рап ры я цыі толь кі на пуб ліч ныя мэ ты і толь кі 
са слуш най, ад па вед най кам пен са цы яй 
(арт. 21 уст. 2 Кан сты ту цыі РП), ства ра ю чы 
ме ха нізм, да ю чы маг чы масць з пос пе хам 
ста рац ца за вяр тан не па пя рэд ня га ста ну 
ў та кіх сі ту а цы ях, у якіх не на сту пі ла рэ а лі за
цыя пуб ліч най мэ ты. У спра вах за вяр тан не 
эк с п рап ры я ва ных не ру хо мас цей ро лю вя
ду ча га ор га на за ка на даў ца да ру чыў ста ро-
сту. Гэ та ор ган ад па вед ны для та го, не за
леж на ад та го, чы ёй улас нас цю з’яў ля ец ца 
не ру хо масць, якой да ты чыць пат ра ба ван не 
вяр тан ня (Дзяр жаў най каз ны, гмі ны, па ве та 
ці ва я вод ства). І з сі лай гэ тай кам пе тэн цый
най нор мы ста ро ста мае пра ва ўлад на рас
су дзіць ін ды ві ду аль ную спра ву і даць сваё 
ад мі ніст ра цый нае ра шэн не ў пер шай ін
стан цыі. У спра ве, якую пра сі лі рас су дзіць 
бы лыя жы ха ры Лу кі, ад па вед ным ор га нам 
для вы ра шэн ня спра вы вяр тан ня ма ё мас ці 
з’яў ля ец ца ста ро ста Гай наў ска га па ве та. 
Ён у рам ках спра вы ацэ ніць, ці на эк с п рап
ры я ва най не ру хо мас ці бы ла зрэ а лі за ва ная 
мэ та эк с п рап ры я цыі. Та му ў гэ ты ор ган трэ
ба на кі роў ваць усе за пы ты, звя за ныя з вяр
тан нем эк с п рап ры я ва ных грун тоў бы лым 
улас ні кам або іх спад чын ні кам і сам зва рот 
за вяр тан не не ру хо мас ці. Ад на час на трэ ба 
да ка заць, ці ат ры ман не па пя рэд нім улас ні
кам або яго спад чын ні кам па ве дам лен ня, 
аб якім ёсць га вор ка ў 136 арт. уст. 2 за ко
на аб гас па дар цы не ру хо мас ця мі не з’яў ля
ец ца аба вяз ко вым для та го, каб вы сту піць 
з за я вай за вяр тан не грун тоў. Мі ністр ін ф
раст рук ту ры і бу даў ні цтва ад зна чае так са
ма, што не вя дзе ён на зі ран ня над ор га на мі 
гмін на га са ма кі ра ван ня — ра дай гмі ны і яе 
вой там. І не мае пра ва на фар му лёў кі для 
гэ тых ор га наў за га даў, рас па ра джэн няў 
і ін ст рук цый ад нос на спо са бу афар м лен ня 
спраў. Пры тым пад каз вае, што маг чы мае 
так са ма па ру шэн не эк с п рап ры я цый ных 
ра шэн няў у эк ст ра ар ды нар ным рэ жы ме 
(nadz wy czaj nym try bie), прад ба ча ным у арт. 
156 за ко на ад 14 чэр ве ня 1960 го да, у Ад мі
ніст ра цый напра цэ су аль ным ко дэк се (Дз. 
У. з 2017 г, паз. 1257) праз сцвяр джэн не 
не сап раў д нас ці ра шэн няў, на пад стве якіх 
на сту пі ла эк с п рап ры я цыя. Юры дыч ны ін та
рэс на грун це ад мі ніст ра цый най пра цэ ду ры 
прыс лу гоў вае асаб лі ва бы лым улас ні кам эк
с п рап ры я ва ных грун тоў або іх юры дыч ным 
спад чын ні кам. У су вя зі з гэ тым, ка лі ў ацэн
цы асо бы якая мае юры дыч ны ін та рэс, эк
с п рап ры я цый нае ра шэн не кі раў ні ка гмі ны 
мае хі бы пе ра лі ча ныя ў 150 арт. АПК, тая 
асо ба па він на звяр нуц ца да Пад ляш ска га 
ва я во ды з ад па вед най за я вай.

vМі ра ЛУК ША
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Гмі на Но вы Двор — са мая 
бед ная ў Cа коль скім па ве-
це, ба чыць шанс у за во дзе 
для спаль ван ня ме ды цын-
скіх ад кі даў. На дум ку вой-
та, гэ та да па мо жа змен-
шыць бес п ра цоўе і па леп-
шыць фі нан са вую сі ту а цыю 
гмі ны. Яе жы ха ры суп раць-
стаў ля юц ца ра шэн ню вой та 
— ба яц ца за ту тэй шую нек-
ра ну тую пры ро ду. Ад нак 
тыя ар гу мен ты лі чац ца вы-
дум кай «на ва ла чы», якая не 
ра зу мее праб лем мяс цо вых 
лю дзей.

ПРА ЦА, ЭНЕР ГІЯ І ГРО ШЫ

За вод хо ча па бу да ваць адзін з бе
ла стоц кіх прад п ры маль ні каў. Згод на 
з пла на мі, за вод бу дзе што год пе рап ра
цоў ваць 50 тыс. тон сцё ка вых вод з ка му
наль ных ачыш чаль няў і спаль ваць ка ля 
24 000 тон не бяс печ ных ад хо даў, у тым 
лі ку ме ды цын скіх і ве тэ ры нар ных. За вод 
меў бы паў стаць не па да лёк Но ва га Два
ра, у бок Хва рас цян. Ін ве стар ужо ат ры
маў зго ду Рэ гі я наль най ды рэк цыі ахо вы 
пры ро ды.

— На ша гмі на не мае гро шай на ін ве
сты цыі, — ка жа войт гмі ны Ан д рэй Гу мен
ны. — Жы ха ры гмі ны ча ста не мо гуць ут
ры мац ца са сва ёй зям лі. Пры хо дзяць да 
мя не, пы та юц ца ці ня ма ней кай пра цы. 
За вод бу дзе да ваць мес цы пра цы. Бу дзе 
маг ло пра ца ваць у ім не каль кі дзя сят каў 
ча ла век. Да дат ко ва гмі на бу дзе да ста
ваць гро шы ад ін ве ста ра. На маю дум ку, 
гэ та для нас вя лі кі шанс.

Прад п ры маль нік Ле шак Мен таль упэў
не ны, што пла на ва ная ін ве сты цыя бяс
печ ная. Ён так са ма пад к рэс лі вае, што 
пра цу на за во дзе ат ры мае ад 30 да 50 
ча ла век.

— Жы ха ры змо гуць ат ры маць вы га ду 
ад ін ве сты цый та кім чы нам, што бу дуць 
маг лі грэць ва ду за сім ва ліч ную за ла тоў
ку, — пад к рэс лі ваў на су стрэ чы з жы ха
ра мі ін ве стар Ле шак Мен таль. — Тое ж 
са мае ты чыц ца ацяп лен ня да моў. Жы ха
ры мно га ска ры ста юць.

НЕ ЗА ТАП ТА НАЕ 
ТУ РЫ СТА МІ МЕС ЦА

Нек ра ну тая ча ла ве кам пры ро да ў да лі
не ра кі Боб ры, уні каль ныя ба ло ты — усё 
гэ та Баб ран скі на цы я наль ны парк, па доб
на га да яко га ня ма не толь кі ў Еў ро пе, 
але і ў све це. Уні каль ны ге аг ра фіч ны 
і гі сто ры какуль тур ны рэ гі ён на поў на чы 
Пад ляш ша пры цяг вае ту ры стаў і на ву коў
цаў. На вя ліз най плош чы ў спрад веч ным 
выг ля дзе за ха ва лі ся пры род ныя сі стэ мы 
з ба га тым рас лін ным і жы вёль ным све
там — ба ло ты, шы ро кія пой мы, ля сы. 
Ме на ві та тут, у гмі не Но вы Двор, свой па
ча так бя рэ ра ка Боб ра.

— Пры ро да Но ва га Два ра за хап ляе, 
ад нак яна яш чэ да клад на не дас ле да ва
ная, — ка жа Эль ві ра Шу ма з Ін сты ту та бі
я ло гіі мле ка кор мя чых Поль скай ака дэ міі 
на вук. — Я зай ма ю ся мар фа ло гі яй ра кі 
Боб ры. Тут, ля вы то каў той ра кі, ніх то 
яш чэ не пра вёў пад ра бяз ных дас ле да
ван няў. А ме на ві та гэ тая тэ ры то рыя, ка лі 
га ва рыць пра ра ку Боб ру, з’яў ля ец ца са
май ці ка вай.

Эль ві ра Шу ма са ма на ра дзі ла ся ў Бе
ла ве жы, але ўжо больш за дзе сяць га
доў жы ве ў гмі не Но вы Двор.

— Мя не най больш пры цяг вае дзі
касць гэ та га мес ца, — ка жа Эль ві ра 
Шу ма. — Я лі чу, што ме на ві та пры ро да 

з’яў ля ец ца най боль шым яго ко зы рам. 
Вы то кі Боб ры для мя не, на ву коў ца, вель
мі зай маль ная тэ ма.

Паў ноч наўсход няе Пад ляш ша мес
цам для жыц ця вы бра ла так са ма Ма рыя 
Бо стэльс з му жам. Ка лі вы ра шы лі вы
ехаць з Га лан дыі, баць каў ш чы ны му жа 
Ма рыі, ве да лі, што бу дуць жыць на Пад
ляш шы.

— Тут вель мі спа кой на і пры го жа, 
— ка жа Ма рыя Бо стэльс. — Мы хут ка 
вы ра шы лі, што ме на ві та Сі дэр ка ста не 
на шым мес цам для жыц ця. Ка лі мы сюды 
пры е ха лі, я не маг ла па ве рыць, што 
той рэ гі ён не да а цэ не ны. Раз маў ля ю чы 
з му жам, не маг ла зра зу мець ча му! У Га
лан дыі та кія мес цы бы лі б ту ры стыч ны мі 
фе но ме на мі. Але муж це шыц ца, што яно 
яш чэ для мно гіх не ад к ры тае, не за тап та
нае ту ры ста мі.

Эль ві ра Шу ма і Ма рыя Бо стэльс ра
зам дзей ні ча юць у Та ва ры стве сяб роў 
Сід ры. Пры ма юць удзел ва ўсіх су стрэ
чах у гмі не, якія ты чац ца пла на ва на га 
за во да.

— Мы не мо жам да пус ціць, каб за
вод паў стаў, — ка жа Ма рыя Бо стэльс. 
— Войт за кі дае нам, што не ма ем пра ва 
вы каз вац ца ад імя ўсіх жы ха роў та му, 
што мы нету тэй шыя і не ве да ем праб лем 
жы ха роў гмі ны. Ён па мы ля ец ца. Гэ та маё 
мес ца, за якое бу ду зма гац ца.

ЗА ВОД 

Гмі на Но вы Двор мя жуе з Бе ла рус сю. 
Та ва ры ства сяб роў Сід ры ўжо па ве да мі
ла бе ла ру скі бок пра пла ны па бу до вы 
прад пры ем ства на мя жы з Бе ла рус сю, 
бо яно так са ма бу дзе не бяс печ нае і для 
жы ха роў ды пры ро ды кра і нысу сед кі.

— Лі чым, што бе ла ру скі бок так са ма 
возьме го лас у гэ тай спра ве, — ка жа 
Эль ві ра Шу ма. — За вод бу дзе так са ма 

не бяс печ ны для пры ро ды і лю дзей па 
дру гім ба ку мя жы.

На да дзе ны мо мант войт пад пі саў зго
ду на па бу до ву за во да. На ін ве сты цыю 
ў гмі не Но вы Двор зго ду да лі Рэ гі я наль
ная ды рэк цыя ахо вы пры ро ды ды Са нэ пі
дэм стан цыя.

— Мы ро бім усё згод на з за ко на мі, 
— тлу ма чыць спра ву войт Ан д рэй Гу мен
ны. — Пры кож най боль шай ін ве сты цыі 
зной дуц ца лю дзі, якія не па га джа юц ца 
з яе рэ а лі за цы яй. Мя не гэ та не здзіў ляе. 
Па коль кі ўсё ро біц ца згод на з за ко на мі, 
ня ма чым пе рай мац ца. Я ве даю, што 
ў гмі не боль шасць жы ха роў не мае ні чо
га су праць пла наў па бу до вы за во да.

Та ва ры ства сяб роў Сід ры ба іц ца дрэн
ных на ступ стваў ін ве сты цыі, та кіх як сму
род ці вя лі кая коль касць гру за ві коў, якія 
бу дуць ва зіць ме ды цын скія ад кі ды.

— Лю дзі лі чаць ся бе пад ма ну ты мі. 
Войт ка жа, што ён не зра біў ні чо га 
дрэн на га. У рэш це рэшт, кож ны ве дае 
ін ве ста ра, — ка жа Ма рыя Бо стэльс. 
— Ме на ві та спа дар Мен таль быў за ме
ша ны ў ін шыя няў да лыя ін ве сты цыі ў на
шым ва я вод стве. Ка лі за вод паў ста не 
ў на шай гмі не, ня доў га тут мо жа быць 
пу сты ня.

На апош няй су стрэ чы ў гмі не Но вы 
Двор, якая прай ш ла 15 траў ня, із ноў не 
ўда ло ся вып ра ца ваць кам п ра мі су, які 
спы ніў бы амаль трох га до вы кан ф лікт па
між пры хіль ні ка мі і пра ціў ні ка мі па бу до вы 
за во да. На суст рэ чу з’я віў ся так са ма ста
ра ста Са коль ска га па ве та Пят ро Рэсь ка, 
які вы ка заў ся су праць ін ве сты цыі.

— Не ма гу за раз га ва рыць, якое бу
дзе маё ра шэн не, — ска заў войт Ан д рэй 
Гу мен ны. — Ад нак не ба чу сэн соў ных 
ар гу мен таў, якія пра маў ля лі б су праць па
бу до вы за во да.

vТэкст і фота 
Ур шу лі ШУБ З ДЫ

За вод, які мае ад мя ніць жыц цё 
жы ха роў гмі ны Но вы Двор. 
Ці на леп шае?

n Войт Ан д рэй Гу мен ны

n Ма рыя Бо стэльс і Эль ві ра Шу ма з Та ва ры ства сяб роў Сід ры

Кляш чы 
на па да юць
Па мяр коў ная зі ма і вес на вое цёп лае 

над вор’е пас п ры я лі рас паў сюдж ван-
ню кляш чоў. Зі му юць яны ў под с ціл цы, 
пра бу джа юц ца вяс ною. Най боль шую 
ак тыў насць пра яў ля юць ад траў ня па 
лі ста пад. З кляш ча мі най час цей мож на 
су тык нуц ца ў ле се, на па шы, се на жа ці ці 
над са жал кай, а на ват у ага род чы ку. Ка-
лі вер нем ся з ляс ной ван д роў кі і прык ме-
цім на це ле чыр во ныя пля мы ды па чу ем 
боль га ла вы, дык не ад клад на трэ ба пай с-
ці да ле ка ра. Гэ та мо гуць быць сім п то мы 
ві рус най ін фек цыі, якія вык лі ка юць за па-
лен не моз гу або ба рэ лі ёз. Клешч най час-
цей ку сае ў мяк кае мес ца, тон кую ску ру. 
Ук руч ва ец ца ў згі бы су ста ваў (пад ка ле-
нам ці лок цем), за ву ша мі. Ку сае ас ця-
рож на, так што не ад чу ва ем бо лю. Прык-
ме цім ад но та ды, ка лі да сяг не па ме ру 
ра зын кі. Ча сам та кі ўкус прык ме цім нам-
но га паз ней, ка лі мес ца пач не ба лець 
і дран ц вець. Сім п то мы ба рэ лі ё зу па доб-
ныя да гры пу (га рач ка, мо таш насць, нез-
гі наль насць шыі, па ру шэн не ра зу мен ня, 
боль су ста ваў, агуль ная стом ле насць). 
Вар та па мя таць, што хоць сім п то мы 
хва ро бы знік нуць і боль ад сту піць, дык 
вар та пай с ці да ле ка ра і па пра сіць аб па-
ра ду. Маг чы ма, што на ан ты бі ё ты ках за-
кон чыц ца. Але трэ ба мець свя до масць, 
што не ле ча ны ўкус кляш ча пас ля га доў 
мо жа за кон чыц ца няў хіль ны мі зме на мі 
ў нер во вай ці кас цё ва-цяг лі ца вай сі стэ-
ме. Пе рад па ход кай у лес за гры ба мі вар-
та пак ла па ціц ца аб на леж наю воп рат ку. 
На га ла ву най лепш на дзець ка пя люш 
з па ля мі (круг лай плош чай). На га ві цы 
па він ны быць з доў гі мі ка лоша мі, кур т ка 
з доў гі мі ру ка ва мі. Це ла зма заць спе цы-
яль ным прэ па ра там. Пас ля вяр тан ня 
да моў не аб ход на аг ле дзець сваё це ла. 
Зда ра ец ца, што клешч, па куль уку сіць, 
доў га ла зіць па це ле. Та ды яго про ста 
скі да ем. Ка лі ўжо ўкру ціц ца ў це ла, та ды 
спра буй це яго вы да ліць пры да па мо зе 
пін цэ та. Вык руч ва ем у ад ва рот ны бок да 
ру ху стрэ лак га дзін ні ка. Вар та аб тым па-
мя таць.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Дэ маг ра фія 
Кляш чэ леў скай 
гмі ны
Кляш чэ леў ская гмі на Гай наў ска га па-

ве та мя жуе з пяц цю гмі на мі: Ду біц кай, 
Ча ром хаў скай, Мі лей чыц кай, Ар лян скай 
і Боць каў скай. Зай мае плош чу ў 14 262 
гек та ры і скла дае 9% тэ ры то рыі Гай наў-
ска га па ве та.

У Кляш чэ леў скай гмі не пра жы вае 
2588 ча ла век у шас нац ца ці на се ле ных 
пун к тах. Тры га ды та му бы ло 2966 асоб. 
Шчыль насць на сель ні цтва 19 асоб на 
квад рат ны кі ла метр. На 100 муж чын 
пры па дае 103 жан чы ны.

Най бол б шыя мяс цо вас ці гэ та го рад 
Кляш чэ лі — ён на ліч вае 1311 ча ла век 
ды вё скі Даб ры ва да — 231, Да шы — 217, 
Па ліч на — 147, Са кі — 126, Су ха воль цы 
— 120 і Та пар кі — 103. Ся рэд нія і ма лыя 
вё скі на ліч ва юць Паг рэ бы — 62, За ле ша-
ны — 51, Ку ра ша ва — 49, Груз ка — 46, Рэп-
чы чы — 40, Жу кі — 38, Бе лая Страж — 30 
і Пят роў ш чы на — 27 ча ла век. У Кось най 
жы вуць толь кі тры ча ла ве кі.

У па раў нан ні да коль кас ці жы ха роў 
у 2016 го дзе ця пер па мен ша ла іх у Кляч-
ш чэ лях, Даб ры ва дзе, Па ліч най, Су ха-
воль цах, Паг рэ бах, За ле ша нах, Бе лай 
Стра жы і ў Груз цы ды па боль ша ла ў Са-
ках. У вё сках што раз больш пен сі я не раў. 
Да за ла то га вя сел ля сё ле та рых ту ец ца 
сем пар. У мі ну лым го дзе бы ло шэсць та-
кіх пар і ат ры ма лі яны ме да лі „За шмат га-
до вае шлюб нае жыццё”. За раз у го ра дзе 
Кляш чэ лі і ў вё сках ста га до вых жы ха роў 
ня ма. Най ста рэй шы мае 99 га доў. Коль-
касць жы ха роў у гмі не з го ду ў год змян-
ша ец ца.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ
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Загадкі 
з роднай хаткі
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 3 чэрвеня 2018 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Па зям лі я не ха джу
І на не ба не гля джу,
Во чы маю — не мір гаю,
Маю рот — не га ва ру,
Ёсць і хвост, але не звер я
І не птах, хоць ёсць і пер’е?
Ха ты з ро ду я не бу дую,
Ды ні тро хі не бя дую.
Р... (Ніл Гі ле віч) Ад каз на за гад ку № 17-2018: вя сёл ка. 

Уз на га ро ды: кніж ку Ры го ра Ба ра ду лі на «Аз бу ка» вый г ра ла 
Оля Хі лі ма нюк з Нар вы; кніж ку Свэ на Нур д к ві ста «Пэт сан су муе» 

— Але ся Бут ке віч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка; 
кніж ку Дар’і Ваш ке віч «Ба ваў ня ная дзяў чын ка» 

— Ган на Дзе мя нюк з Бель ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Ра дасць
Я вя сё лая,
Я шчас лі вая,
Еду на эк скур сію.
Ду маю, што бу дзе фай на там.
Бу ду гу ляць,
З сяб роў ка мі раз маў ляць.

Вік то рыя Гос цік, 
Са ко ле, КШ у Мі ха ло ве

«Сем ру жаў» На дзеі Яс мін скай — 
кніж ка-лаў рэ ат Прэ міі імя Цёт кі (Ала і-
зы Паш ке віч) за 2017 год.

Гэ та сем ча роў ных гі сто рый, якія рас-
па вя да юць пра ка хан не і сяб роў ства, ад-
ва гу, нез вы чай ныя пры го ды і сап раў д-
ныя цу ды. Ма ляў ні чы збор нік за ва біць 
юных чы та чоў у свет кла січ най каз кі, 
дзе даб ро пе ра ма гае, а ма ра ўва саб ля ец-
ца ў рэ аль насць.

Ужо па ад ных за га лоў ках мож на раз-
ма ля ваць ча роў ную гі сто рыю — столь-
кі тут фар баў і ка зач ных сю жэ таў і пер-
са на жаў:

— Пун со вая Ру жа і сад вядзь мар кі
— Жоў тая Ру жа і ляс ная ча ра дзей ка
— Бе лая Ру жа і чор ны ры цар
— Кар мі на вая Ру жа і ка роль эль фаў
— Бла кіт ная Ру жа і скарб во лат кі
— За ла тая Ру жа і ча роў ны ка ло дзеж
— Чор ная ру жа і ван д роў ны му зы ка
А ўсё па чы на ец ца так:

 Даў но-даў но, ста год дзі та му, іс на-
ва ла ад но за па вет нае мес ца — Гу сты 
лес. Ён быў та кім ве лі зар ным, што 
ахоп лі ваў ме жы ся мі кра ін. У гэ тым 
ле се жы лі ча роў ныя істо ты, якія рэд ка 
трап ля лі ся на во чы ча ла ве ку: ча ра дзеі, 
эль фы, тро лі, ляс ныя феі, грыб ныя гно-
мы, ле са ві кі. Ча сам яны жы лі мір на, ча-
сам сва ры лі ся. А раз у сто га доў жы ха-
ры Гу сто га ле су збі ра лі ся ўсе ра зам на 
та ям ні чае свя та і ра бі лі па да рун кі не 
ад но ад на му,... а лю дзям. Ме на ві та лю-
дзям, та му што ў іх жыц ці так ма ла 
ча раў ні цтва. Праў да, лю дзі час цей за 
ўсё не ве да лі пра тыя па да рун кі. Яны лі-
чы лі, што ім про ста па шан ца ва ла.

 І вось у ад но та кое свя та на сель ні кі 
гуш ча ру рас па лі лі вог ніш ча да не ба, се-
лі ва кол яго і спы та лі ста рую, як сам 
лес, ча ра дзей ку:

— Што мы па до рым лю дзям гэ тым 
ра зам?

Ста рая ча ра дзей ка за ду мен на па гля дзе-
ла на агонь. Толь кі яна маг ла раз г ля дзець 
у ім сха ва ныя зна кі:

— Я ба чу ру жу, — на рэш це ска за ла яна, 
— і не ад ну, а цэ лых сем. Сем цу доў ных ру-
жаў! Мы па да рым іх ма лень кім дзяў чат-
кам. Хтось ці з іх ат ры мае квет ку ад ра зу, 
хтось ці зной дзе яе, толь кі ка лі вы рас це. 

Сем ру жаў 
— сем ка зач ных гі сто рый

Але жыц цё кож най зме ніц ца ад гэ тай зна-
ход кі.

 Пун со вую ру жу зной дзе са мая ці каў ная. 
З-за гэ тай ці каў нас ці ёй да вя дзец ца шмат 
ча го вы нес ці, але шчас це не аб мі не яе.

Жоў тую ру жу зной дзе са мая кем лі вая. 
На ват там, дзе ні ко лі не све ціць сон ца, яна 
змо жа ад шу каць і вы ра та ваць да ра го га ча-
ла ве ка. 

 Бе лую ру жу зной дзе са мая ад да ная. Дзе-
ля сва ёй сям’і яна вып ра віц ца ў не бяс печ-
нае па да рож жа. Але злыя ча ры ад сту пяць 
пе рад ёй. 

 Кар мі на вую ру жу зной дзе са мая доб рая. 
І даб ры ня вер нец ца ёй стак роць. Яна здабу-
дзе дом і сяб роў там, дзе менш за ўсё ча ка ла.

 Бла кіт ную ру жу зной дзе са мая сціп лая. 
За ці хі но раў яна ат ры мае скар бы, пра якія 
толь кі маг ла ма рыць.

 За ла тую ру жу зной дзе са мая моц ная ду-
хам. Яна за хо ча вы зва ліць ад на го ча ла ве ка, 
а вы зва ліць цэ лае ка ра леў ства.

 Чор ную ру жу зной дзе са мая ад важ ная. 
Яна не спа ло ха ец ца во ра га і на ват са мой 
смер ці....

І тут па чы на ец ца бур лі ва пры го да, 
якую чы та ем на ад ным ды ху і ра зам 
з ге ро я мі па да рож ні ча ем і пе ра жы ва ем 
усе вып ра ба ван ні лё су і цу ды. Так са ма 
на кож ным кро ку да ве да ем ся шмат но-
ва га пра ся бе са мо га. Бо ўсе ка зач ныя 
гі сто рыі, гэ та ма ры, якія но сіць у ду шы 
кож ны з нас — ма лы і ста ры...

Кніж ку аз даб ля юць ма люн кі Ка ця ры-
ны Ду бо вік. Яна вый ш ла з дру ку ў 2015 
го дзе ў вы да ве цтве «Га лі я фы».

«Сем ру жаў» На дзеі Яс мін скай мож-
на вый г раць у кон кур сах «Зор кі».

(гак)
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Закаханы леў
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Леў за ха піў ся кра сой ад ной дзяў чы ны. Ён ускі пеў ад страс ці, па ху дзеў і не мог знай с ці са бе мес ца. 
Ра шыў сха дзіць у сва ты. Ка лі баць ка дзяў чы ны па ба чыў бу ду ча га зя ця, ён зля каў ся, але не па да ваў 
ві ду. І пай шоў на хіт ры кі:

— Я ра ды па рад ніц ца з та бой, леў, але ёсць ад на заг воз д ка.
— Вы пра што? — за га рэў ся леў. — Якая заг воз д ка, якая пе раш ко да?
— Мая дач ка вель мі ця бе лю біць, ад нак яна на па ло ха на тва і мі кіп цю ра мі і аг ра мад ны мі ік ла мі...
— Та ды што мне ра біць? — ус х ва ля ваў ся леў. — Пад ка жы це, ка лі ла ска, та та.
— Скінь, мі лень кі, гэ тыя кіп цю ры і клы кі, — ла ска ва па ра іў баць ка, — та ды бу дзеш жа да ным жа-

ні хом.
Леў, які па та піў ся ў страс цях, зга дзіў ся. Выр ваў свае кіп цю ры і ік лы да вып ра віў ся да ня ве сты. 

А ка лі ён увай шоў у двор, яго ад ра зу за бі лі, бо ён быў сла бы і бе за ба рон ны.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)

    

Jaz

Smak

Akcyza

Pokój

Ar

Widły
SiostryOzon

Ono

Jamajczyk

Ranek

Synek

Kokarda

Wzrost

Jeziora

Kark Kosiarka

Prześwit

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 № 17-2018: 
Сок, сас на, це ла, пру ток, лад, пік, яна, мы ла, мак, 

ярд. Сум, плі та, рак, сум, свет, яма, лоў ны, смак, Ала, 
аг рэст.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Алі вія Троц, 
Габ ры ся Ла пін ская, Маг да Яку бюк з бель скай 
«трой кі», Юлія Клім чук, Шы ман Пят роў скі, На тал-
ля Ста лоў ская з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе-
ла сто ка, Ку ба Авяр чук з Арэш ка ва, Аляк сан д ра 
Які мюк, Аляк сан д ра Ба кун з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Аліў ка Жэп ко з Нар вы. Він шу ем!

Авяр’ ян Дзе ру жын скі

Ва сі лёк
Ста іць,
Выг ля да ю чы з жы та,
Як зо рач ка-зніч ка
Зда лёк,
Што ўпа ла
Іск рын кай
З бла кі ту,
Па лет каў кра са —
Ва сі лёк.
Ка лі рас ц ві тае
Цуд гэ ты,
На по лі
Яш чэ га ра чэй,
Бу яе,
Квіт не ец ца ле та
I фар бы пры ро ды —
Яр чэй.
Ста іць,
Паг ля дае з па гор ка,
Як зор ка
Ад не куль зда лёк,
Час цін ка
Лю бі май ста рон кі,
Час цін ка зям лі —
Ва сі лёк.

Ужо амаль паў ста год дзя ад-
бы ва юц ца кон кур сы для 
дэк ла ма та раў, вуч няў якія 
вы ву ча юць род ную мо ву 

ў шко ле. У апош нія га ды пры ма юць 
у іх удзел так са ма та ле на ві тыя і зу ха-
ва тыя да школь ні кі. Дэк ла му юць тво-
ры на род най мо ве дзе ці з Бе ла сточ-
чы ны, Бель ш чы ны, Гай наў ш чы ны, 
Са коль ш чы ны. Рых ту юць іх да кон-
кур су, ар га ні за ва на га Та ва ры ствам 
бе ла ру скай куль ту ры ў Поль ш чы, 
на стаў ні кі школ, дзе вы ву ча ец ца 
бе ла ру ская мо ва, а так са ма баць кі. 
Тво ры для дэк ла ма цыі пра па ну юць 
на стаў ні кі, вы бі ра юць іх так са ма 
са мі дэк ла ма та ры. Ся род аў та раў 
тво раў — вя до мыя кла сі кі, аў та ры 
вя до мыя з пад руч ні каў па бе ла ру-
скай мо ве і лі та ра ту ры, а так са ма 
аў та ры з па ка лен ня дзя доў, баць коў 
ці дзядзь коў дэк ла ма та раў. Трап ля-
юц ца так са ма аў та ры з па ка лен ня 
са міх дэк ла ма та раў, на пры клад Юля 
Бя ган ская з Гай наў ска га бел лі цэя, 
якой твор дэ кла ма ва ла сяб роў ка па 
школь най пар це. Жу ры ацэнь вае 
так са ма, ап ра ча ма стац кіх здоль нас-
цей вы сту поў ца, трап насць пад бор-
кі тво ра — па ўзрос це, ам п луа, а так-
са ма са мо маў лен не дэк ла ма та ра. 
І тут бы вае «заг воз д ка» — вель мі 
ці ка вае па-ма стац кім вы ра зе, ча сам 
на ват вы дат нае вы ступ лен не, вар тае 
ўзна га ро джан ня або вы лу чэн ня, 
псуе не а хай насць маў лен ня, няў-
ме ласць ці не ах во та ад па вед на га, 
пра віль на га маў лен ня ад мыс ло вых 
і цу доў ных бе ла ру скіх гу каў «л», «г», 
не вя до ма якія на ці скі. Трэ ба на ву-
чыц ца доб ра пап ра ца ваць ро ці кам, 
язы ком, зуб ка мі — гэ та пад ста ва, 
каб пра віль на і пры го жа вы ка заць 
дум кі і эмо цыі вы ра жа ныя ў тво рах, 
пра пуш ча ныя праз твае эмо цыі і та-
лент, каб слу хач па чуў, зра зу меў, ус-
п ры няў і за ха піў ся! Тут за слу га так-
са ма і на стаў ні каў, ка лі іх вуч ні пры-

Рэ ха род на га сло ва

го жа і пра віль на дэк ла му юць. Тут 
трэ ба пах ва ліць, ап ра ча вуч няў, на-
стаў ні каў з На раў кі, Чы жоў, школь-
на-прад ш коль на га ком п лек су ў Бе ла-
ве жы, ПШ № 2 у Гай наў цы, ПШ № 3 
у Гай наў цы, ПШ № 1 у Гай наў цы, 
прад ш кол ля № 3 у Гай наў цы, прад ш-
кол ля № 14 у Бе ла сто ку, НПШ свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, 
НПШ у За лу ках, Гім на зіі ў За лу ках, 
ПШ № 3 у Бель ску. Вы бар тэк стаў 
для дэк ла ма цыі быў так са ма ад мыс-
ло вы — ад Ян кі Ку па лы Авяр’ я на 
Дзе руж ын ска га, Ар ту ра Воль ска га, 
Але га Лой кі, Эду ар да Ва ла се ві ча, Ні-
ла Гі ле ві ча, Ста ніс ла ва Шуш ке ві ча, 
Мі ко лы Ма ляў кі, Да ну ты Бі чэль, 
Ры го ра Ба ра ду лі на, Вік та ра Шве да, 
да ма ла дзей шых аў та раў — Леа ні да 

Пран ча ка Але ся Пісь мян ко ва, Вік та-
ра Шні па, да зу сім ма ла дых — Ва ля-
ры ны Ку ста вай, Ан д рэя Ха да но ві ча. 
А вуч ні шко лы з Бе ла ве жы пад рых-
та ва лі хва лю ю чы сюр прыз для «Ні-
вы», дэк ла му ю чы тво ры не за быў ных 
на род ных па э таў Хве да ра Хля бі ча 
і Мі ха ся Кра соў ска га — Дзядзь кі 
Ква са! Усе дэк ла ма та ры спра ві лі ся го-
жа, а асаб лі ва Ма рыя Га лён ка, Нас ця 
Фран коў ская, Юля Са доў ская, Сі ман 
Асіп чук, Аляк сан д ра Мо нах, Ан та-
ні на Кар пюк, Па вел Ані ске віч, Вік-
то рыя Аніш чук, Ан тось Сі да ро віч, 
Ілья Пят роў скі, Ма рыя Бар му та, 
Алі вія Жэп ка, Мі ха лі на Ан д ра сюк, 
Ан на Ма роз, Ян Кор шак, Ве ра ні ка 
Дун да, Зу зя Фран коў ская Ян Ва сіль-
чык, Ма тэ вуш Хі лі ма нюк, Дар’я 

Заб роц кая, Аліў ка По рац, Ма рыя 
Ва ло сік, Ан жа лі ка Шпа ко віч, Ка ця-
ры на Бай ко, Клаў дзія Ні кан чук, Па-
вел Алек ся юк, Зо ся Фі лі пюк, Гаў ры ла 
Мі ся юк, Юльян Ра ма нюк, Бар таш Яка-
нюк, Зо ся Кар чэн ка, Та маш Хар ке віч, 
Мар ты на Бе ла ве жац, Марк Ку ту заў, 
Уладзь Ку ту заў, Ма ры юш Крась ка, На-
тал ля Ян чук, Ак са на Ку лік, Да мі ні ка 
Ле пай, Аляк сан д ра Ра ман чук, Ган на 
Са пёл ка, Го ся Пап лаў ская, Юля Лех, 
Кры сты ян Май сак, Гаў рыл ка Які мюк, 
Аляк сан д ра Гур ба, Лу каш Хі лі ма нюк, 
Оля Кузь ма, Кан д рат Кос цін, Іван 
Кар сун скі, Ко ля Аб ра мюк, Вік то рыя 
Пя кар ская, Ка лі са Пят роў ская, На тал-
ля Са віц кая... Праў да, вя до мыя ўсім 
імё ны — не толь кі з дэк ла ма цыі?

Мі ра ЛУК ША

Spirytus

Stukot

Artysta
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Му зей і ася ро дак бе ла ру-
скай куль ту ры ў Гай наў-
цы сё ле та па чаў ужо дзя-
ся ты се зон бе ла ру скіх 
фэ стаў з цык ла «І там 
жы вуць лю дзі». На гэ ты 
год прад бач ва ец ца пяць 
ме ра пры ем стваў, мэ та 
якіх — прэ зен та цыя бе ла-
ру скай куль ту ры ў сель-
скай мяс цо вас ці. Пад час 
бел фэ стаў мож на ку піць 
бе ла ру скія кніж кі. На пер-
шым сё лет нім бел фэс це 
з гэ та га цык ла, на ла джа-
ным 5 мая ў На ва са дах 
Гай наў скім бел му зе ем 
у суп ра цоў ні цтве з вой-
там Гай наў скай гмі ны, 
перш за ўсё гу ча лі бе ла-
ру скія пес ні ў вы ка нан ні 
гур тоў «Ас» з Бе ла сто ка, 
«Арт-Про нар» з Нар вы 
і са лі стаў.

па коль кі ка лі яго руль па вяр нуць нап ра
ва, то пя рэд няе ко ла ро ва ра па вер нец ца 
на ле ва. Ні вод най асо бе ў На ва са дах не 
ўда ло ся пра ка тац ца на гэ тым ро ва ры, 
усе зда ва лі ся. Куль тур ныя пра цаў ні кі 
свят ліц Гай наў скай гмі ны вы кон ва лі дзет
кам цац кі, з які мі тыя гу ля лі. Не ка то рыя 
да рос лыя ўдзель ні кі фэ сту пе рад сцэ най 
ста лі тан ца ваць пад гу кі бе ла ру скіх пе
сень.

— Фэ сты з цык ла «І там жы вуць лю
дзі» ар га ні зу ем перш за ўсё ў сель скай 
мяс цо вас ці, дзе бе ла ру скія му зыч ныя 
ме ра пры ем ствы даў но не ла дзі лі ся. Ча
ста вой ты пас ля кан суль та цый з на сель
ні цтвам пра па ну юць нам мяс цо вас ці для 
ар га ні за ван ня фэ стаў, але бы вае, што 
жы ха ры вё скі са мі про сяць на ла дзіць 
у іх бе ла ру скі фэст. Са мае важ нае, каб 
за да во ліць удзель ні каў бел фэ ста, якія 
ча ста даў но ўжы вую не ба чы лі му зыч ных 
ка лек ты ваў і не слу ха лі на шых пе сень, 
— за я віў ды рэк тар Гай наў ска га бел му
зея Та маш Ці ха нюк.

Вя ду чай фэ сту бы ла Ма ры ё ля Гер
манПет ру чук. Ра ней вя ла яна бе ла ру
скія фэ сты, ар га ні за ва ныя Гай наў скім 
бел му зе ем і гмін ны мі ўста но ва мі, а ў На
ва са дах вы сту пі ла так са ма як ва ка ліст ка 
ка лек ты ву «АртПро нар».

— За раз за каз ваю вы сту пы, а паз ней 
бу ду спя ваць у гур це «АртПро нар». 
Ад нак па во лі спы няю вы сту пы ў гэ тым 
ка лек ты ве зза ся мей ных і пра фе сій ных 
аба вяз каў. Маё спя ван не ў гур це «Арт
Про нар» ус па мі наю доб ра. Вы ез ды на 
фэ сты і вы кон ван не на сцэ не бе ла ру скіх 
пе сень пат ра ба ва ла мно га ак тыў нас ці, 
але да ва ла ра дасць і бы ло ад па чын кам 
ад што дзён на га жыц ця, — за я ві ла Ма ры
ё ля Гер манПет ру чук.

— У На ва са дах даў но не бы ло бе ла ру
ска га фэ сту і та му мы за пра па на ва лі на
ла дзіць тут бе ла ру скае ме ра пры ем ства 
з цык ла «І там жы вуць лю дзі», яко га з’яў
ля ем ся су ар га ні за та рам. Сён ня пе рад 
абе дам мы ар га ні за ва лі ін шае ме ра пры
ем ства ў Но ва бе ра зо ве, у якім пры ня лі 
ўдзел па жар ні кі з на шай гмі ны. Гэ тая 
су стрэ ча так са ма за кон чы ла ся ма стац
кай част кай у вы ка нан ні вуч няў, ка лек ты
ваў «Жа ва ран кі» з Мах на та га і «Ло тас» 
з Ду бін. Апош ні ка лек тыў со рак га доў 
та му на зад дзей ні чаў у Ду бі нах, яш чэ да 
сла ву тых «Ду бі ноў», і жы ха ры Но ва бе ра
зо ва так са ма яго па мя та юць, — ска за ла 
войт Гай наў скай гмі ны Лю цы на Смак ту
но віч. — Заў т ра мы ла дзім суст рэ чу на 
ад кры тым па вет ры ка ля вё скі Пу ці ска, 
якую наз ва лі «На мя жы». Суст рэ нуц ца 
там жы ха ры су сед ніх вё сак Пу ці ска 
і Бель ш чы на, якіх па лі раз дзе ле ны толь кі 
мя жой.

Ды рэк тар Гмін на га цэн т ра куль ту ры 
ў Ду бі нах Мі рас ла ва Ма еў скаяІва нюк 
пах ва лі ла ідэю ар га ні за ван ня бе ла ру ска
га фэ сту ў На ва са дах, дзе ак тыў насць 
пра яў ля юць ма ла дыя жан чы ны гэ тай 
вё скі і на ва кол ля. У вё сках ак ру жа ю чых 
Гай наў ку апош нім ча сам за ста ец ца жыць 
што раз больш ма ла дых лю дзей і гэ та бы
ло ві даць пад час ме ра пры ем ства.

— З На ва са даў і су сед ніх вё сак не
да лё ка ў Гай наў ку, дзе най час цей пра
цу юць на шы ма лод шыя жы ха ры. Зза 
чу мы сві ней на шы ся ля не пе ра ста лі 
займацца свінагадоўляй. У на шых вё
сках звя ла ся так са ма га доў ля ка роў. 
За тое вя скоў цы аб раб ля юць яш чэ па лі, 
га ду юць ку рэй, гу сей на свае пат рэ бы. 
Баць кі пе ра да лі мне кры ху по ля і мы 
з му жам па ча лі яго аб раб ляць. Вы рош

ч ва ем ага род ні ну, па се я лі пша ні цу, 
па са дзі лі буль бу. Ра шы лі ся да ваць пад 
буль бу і ага род ні ну на ту раль нае ўгна
ен не, але ска за лі нам, што кон скі гной 
леп шы, чым той ад ка роў і та му ез дзі лі 
мы за ім у су сед нюю вё ску. Пер шы раз 
раст ра са ла я ві ла мі гной на по лі і хут ка 
на ву чы ла ся гэ та ра біць. За вя ла ку рэй, 
каб бы лі свае яй кі. Для ку рэй па се я лі 
эка ла гіч ную пша ні цу. Ха чу, каб бы лі 
так са ма свой хлеб і сваё мя са, перш 
за ўсё з дум кай пра дзя цей. За раз што
раз больш лю дзей шу кае зда ро вае 
хар ча ван не і на ват ста рэй шыя жы ха ры 
вё сак ста лі вы рош ч ваць буль бу на свае 
пат рэ бы без мі не раль на га ўгна ен ня. Я, 
зда быў шы вы шэй шую аду ка цыю, ра шы
ла ся па е хаць за пра цай у Вя лі каб ры та
нію і на ват ду ма ла, што мо жа за ста ну ся 
там на па ста ян нае жы хар ства. Ад нак, 
пры е хаў шы да моў на ад па чы нак, па зна
ёмі ла ся з хлоп цам, які паз ней стаў ма ім 
му жам і за ста ла ся жыць на баць каў ш чы
не. Ад ра ман та ва лі мы ба бу лін дом і цэБе ла ру скі 

фэст у На ва са дах 

На 61 ужо бе ла ру скі фэст з цык ла 
«І там жы вуць лю дзі» пры бы лі жы ха ры 
На ва са даў і вё сак Гай наў скай гмі ны, 
а так са ма гай на вя не, якім з го ра да ў На
ва са ды не да лё ка. Пуб лі ку пры цяг ну лі 
вя до мыя на Бе ла сточ чы не бе ла ру скія 
ка лек ты вы «Ас» і «АртПро нар». Іх кан
цэрт па пя рэ дзі лі вы ступ лен ні са лі стаў. 
Зай маль на спя ва лі Мар ле на Бяг люк са 
Сту дыі пес ні ГДК, якая ра ней зай ма ла
ся ў «Зніч цы», і ву ча ні ца Гай наў ска га 
бел лі цэя Ве ра ні ка Пта шын ская. Адам 
Крась ко з Па сеч ні каўВя лі кі ях у пра гра
ме «Фер мер шоў» ста раў ся сва і мі вы каз
ван ня мі і пес ня мі раз ве ся ліць пуб лі ку, 
якая перш за ўсё ве да ла яго з пра гра мы 
Поль ска га тэ ле ба чан ня «Се ля нін шу кае 
жон ку».

— У На ва са дах доб рае мес ца на ар
га ні за ван не му зыч на га ме ра пры ем ства. 
Пры ро да са стаў ляе пры го жы фон для 
ме ра пры ем ства. Ад ра ман та ва ная свят лі
ца дае маг чы масць сха вац ца ў вы пад ку 
даж джу, ці па ка ры стац ца ту а ле та мі. 
Сён ня ад нак цёп ла, ста іць пры го жае со
неч нае над вор’е і та му вар та ад па чы ваць 
на све жым па вет ры. Ха ця ся род пуб лі кі 
вя лі кую част ку са стаў ля юць ста рэй шыя 
асо бы, то мы ра ды, што прый шлі ма ла
дыя сем’і з дзет ка мі і мо ладзь, бо гэ та 
бу ду чы ня на шых вё сак, у якіх за раз жы
ве што раз менш лю дзей, — ска за ла жан
чы на, якая прый ш ла на фэст па слу хаць 
бе ла ру скія пес ні.

Ужо ў па чат ку фэ сту па жар ні кі з Но ва
га Кор ні на ста лі тлу ма чыць дзет кам, як 
з да па мо гай па жар най ма шы ны ту шаць 
па жа ры, а пас ля ар га ні за ва лі ім мі ні
спа бор ні цтвы з да па мо гай вя роў кі. Па
жар ні кі прэ зен та ва лі так са ма ро вар, на 
якім вель мі скла да на на ву чыц ца ез дзіць, 

лы час жы вем у кан так це з пры ро дай, 
бо не па да лёк ад на ша га до ма шу міць 
Бе ла веж ская пуш ча. Трох на шых сы ноў 
гу ля юць на све жым па вет ры. Жы ве тут 
не каль кі ма ла дых сем’ яў. Мы сяб ру ем 
і су поль на ад па чы ва ем, а на пра цу да
яз джа ем у га ра ды. На пры клад, мая сяб
роў ка, якая пра цуе суд дзёй, да яз джае 
ў Бе ла сток, — па ча ла рас па вя даць 
Ан на Ні кі цюк, жы хар ка Зва дзец кіх, якія 
спа лу ча ны з На ва са да мі. Зай ма ец ца 
яна аду ка цы яй у Гай наў скім над ляс ні
цтве.

— Мы ра шы лі ся жыць у сва іх вё сках 
і ра ды гэ та му вы ба ру. Я так са ма жы ву 
ў ба бу лі най ха це ў Пе ра хо дах, якую 
ра ман тую. Сяб рую з Аняй і ін шы мі ма ла
ды мі асо ба мі, якія за ста лі ся тут жыць. Да
яз джаю на пра цу ў Гай наў ку і да па ма гаю 
баць кам. Нам бліз кая бе ла ру ская мо ва 
і та му мы прый шлі на фэст па слу хаць бе
ла ру скіх пе сень, — га ва ры ла Ка ця ры на 
з Пе ра хо даў.

— У На ва са дах і су сед ніх вё сач ках 
жы ве кры ху мо ла дзі, але най больш у нас 
ста рэй шых асоб. Кры ху да моў у нас 
пу стуе і на ват ёсць ах вот ныя ку піць іх. 
Ад нак улас ні кі не хо чуць пра да ваць хат, 
а не ка то рыя з іх, вый шаў шы на пен сію, 
хо чуць вяр нуц ца на па ста ян нае жы хар
ства ў вё ску. Даў но не бы ло ў На ва са дах 
бе ла ру ска га фэ сту і доб ра, што па гэ тай 
пры чы не ар га ні зу ец ца сён ня ў нас бе
ла ру скае ме ра пры ем ства, — да ба ві ла 
Ан на Ні кі цюк.

Ка лі на сцэ ну вый шаў ка лек тыў «Арт
Про нар», коль касць мо ла дзі на фэс це яш
чэ па боль ша ла і ста ла яна пад пя ваць вя до
мыя пес ні з рэ пер ту а ру нар ваў ска га гур ту.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

n Гурт «Ас» з Бе ла сто ка
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Юрый БУЙ НЮК
КІ БЕР ВАЙ НА
На фей с бу ку ідзе кі бер вай на
Аб тваё сэр ца
Ду шу
Па мяць
Ру ку
Ва ю юць мі льё ны ма шын
Воб ра заў кры вой ду шы
Люст ра шэ рых дзён
У ак не вір ту аль най праў ды
Па ляк за ве бе ла ру са ка ца пам
Ук ра і нец па ля ка ля хам
Ру скі — пшэ кам
Мі льё ны хей та раў
Брат бра та б’е сло вам
Ка му ні сты фа шы ста мі
Ха ва юц ца ў ма шы не
Спа кус лі вых воб ра заў
Няст рым ная ра ка хей ту
Се ці ве па ву ці ны су све ту
Га лоў ны па вук п’е кроў
Мі льяр ды мух лю дзей
За ха ду сон ца све ту
Змаз ва ю чы сло вы пшэ каў
З па мя ці ма шын ка ца паў
Смя ец ца над на мі Ся мён
Цар кі бер вай ны
Фей ка вых сай таў
У кан так це са све там
За лі ва юць ця бе слё зы маў чан ня ду шы і
Сам ад к лю чы ся ад се ці ва
Па куль хтось не ад к лю чыць ця бе
2018.05.09

* * *
Акі ян ма ла дых у га ра дах
Све ту но вай эры
За ла то га Ве ку
Там бур ліць жыц цё грэ ху
За бы ва ем пра ма мі ну са роч ку
Баць коў скія ас ця ро гі
Гі сто рыю дзя доў
Ба бу лі ны пес ні
Жы вем як са ма ран ка ХХІ ве ку
То пім ся ў дрыг ве гра хоў
Не ве даю ку ды той свет ідзе...
2018.05.09

* * *
Хо чац ца сма ку
Свой ска га хле ба
Тоў ста га са ла
Кіс ла га агур ка
Глыт ка зда ро вай са ма гон кі
З Бе ла веж скай пуш чы
Або га ра доц ка га ле су

Хо чац ца спя ваць
Пад ляш скія пес ні
Спе вам кры кам
Го ла сам на шых ба буль
Ду шой на шых дзя доў
Хо чац ца на вё ску дзя цін ства

* * *
Па мі рае даў ні доб ры свет
Фур ма нак ужо ня ма
Бо сыя но гі не хо дзяць
Па да ро зе да цар к вы
Праў ды Бо гам свя той
Жы вё лы не суст рэ неш на вёс цы
Пад гук аме ры кан скай му зы кі
Га рад скія на чу жых па над вор ках
Сма жаць каў ба су з су пер мар ке та
2018.05.09

ВЯС НА ДУ ШЫ 
Я ад туль
Дзе вяр та юц ца бус лы
У вяс ну ма ла дос ці
Ча рэш ні цві туць
Бе лым-бе лым квец цем
Быц цам дзяў ча ты ма ла дыя
Хлоп цы яз мі ны бе лыя
Ідуць пад вэ люм
Жыц ця цар к вы вё скі свя той
Вян чае іх ба цюш ка Ры гор
Як го луб сі вы
Біб лі яй муд ры
Дзя куе
Што не пра па лі
На кры вой да ро зе
Да кас цё ла пра зе лі тыз му
2018.05.09
Бе ла сток

* * *
Скуль Вы пры е ха лі, свя ты Юрый,
На бе лым ка ні,
Вы са ка род най араб скай па ро ды,
У на шу Га ра доц кую цар к ву,
З Ка па до кіі ці з Ко вен т ры?
У рэш це рэшт, Вы бы лі рым скім афі цэ рам,
Tры бу нам і гра фам,
Ве да лі ім пе ра та раў і ўлад ных лю дзей све ту.
Вы маг лі б выб раць кож ны го рад,
Знач на боль шы і больш знач ны.
Што Вас на кі ра ва ла ў на ша ста рон не,
У ма лую мяс цо васць на Пад ляш шы?
А за раз Вы ста і це з го на рам
У Ве лі код ную ноч
На пра вым ба ку іка на ста са,
Зма га е це ся з цмо кам
У імя лю бо ві,
Звіў шым сваё гняз до на кры ні цы,
Якая за бяс печ ва ла ў ва ду го рад Сі ле нэ.
Ця пер кож ны з нас мо ліц ца за Вас,
І за лю боў, якая плы ве з гэ тай кры ні цы,
Для ўсіх тут пры сут ных,
Ны не и прис но и во ве ки ве ков.

* * *
Мая дзі ця чая кар та,
Сас но выя сце ны ста рой ха ты,
Па Кры вой ву лі цы, ну мар 8,
На якой я вы ры соў ваў па да рож жы 

да рос ла га жыц ця,
Го ры, раў ні ны, рэ кі...
Да лей, чым за е дзеш на ро ва ры,
Да лей, чым Кру шы ня ны,
Шу каю сён ня ў го ра дзе,
Тае лоп ну тай кроп лі жы ві цы,
З па та ну лай му раш кай-асіл кам,
Якая ўжо ні ку ды не пой дзе,
Ха ця ўвесь час ня се тую са мую вест ку
Аб цэ лым су све це,
Для ўсіх па ка лен няў,
Жы ха роў гэ та га до ма.

* * *
Я ўжо даў но не ба чыў скры па ча на на шым да ху,
(Я заў ж ды за да ваў ся пы тан нем, 

як ён ту ды ўзбі раў ся).
Ка лісь раз маў ля лі мы ча ста.
Я па ды маў ся па лес ві цы на га рыш ча,
Праз ак но ба чыў больш,
Ён быў ужо там,
Рас па вя даў мне пра свае праб ле мы з дзець мі,
Што сям’я — най вы шэй шая каш тоў насць 

і гэ та яна ства рае тра ды цыю,
Я рас па вя даў яму пра свае дзі ця чыя праб ле мы.
Ця пер я ха цеў спы таць яго,
Ці Цэй т ла і Мо тал даб ра лі ся ў Вар ша ву,
Ці Ха ва і Федзь ка — у Кра ка ве,
Ці Шпрын ца і Біл ка апы ну лі ся ў Аме ры цы?
Як ад чу вае ся бе жон ка Гол да?
Ці док тар Леў Цу кер ман 

пры пі саў ёй неш та на паз ва ноч нік?
(Цу кер ман доб ры ле кар!)
Ці ап тэ кар Шук ля пэр меў гэ тыя ле кі?
Ці Эб ш тайн доб ра на ву чыў 

дзя цей габ рэй скай мо ве?
Ці Ёсэф Аб ра міц кі зра біў пры го жыя 

фа та гра фіі для паш пар та?
А хто па шыў вам адзен не на да ро гу 

— Фі дэль ці Гар бер?
А абу так Ед ва ха ці не ціс нуў?
А га дзін нік Фай н зі бер га пра цуе да сён ня?
Ці па мя та е це апош ні спек такль «Мі рэ лэ Эф рос»
Дзе іг ра лі ак цё ры: Ша са на, Шэ мэн, Чы жыц кі, 

Ва лін ская, Раф і ін шыя?
Як бы ло на вя сел лі Лю бы Януш ке віч 

і Мо та ля Мо рай на?
Заў т ра ўзбя ру ся на дах гэ та га до ма,
Ся ду ля цёп ла га, па бе ле на га ко мі на,
І зай г раю на скрып цы ўсім вам:

* * *
Спа дар Ежы,
Коль кі ўсіх цар коў нас ла вян скіх лі тар
На сце нах на шай Га ра доц кай цар к вы?
Ай цец Ула дзі мір Да раш ке віч, 

пэў на, ра зам з Ва мі іх па лі чыў?
Хто ця пер іх паз бі рае і скла дзе ў сло вы і ска зы?
Хто раст лу ма чыць нам свет?
Ча му Вы на пі са лі та кі цяж кі ле ман тар?
Дзе ці яш чэ ж не ўме юць так хут ка і доб ра чы таць,
Я лі чу іх да сён няш ня га дня,
Склад ваю з іх сло вы і спра бую іх зра зу мець,
Але гэ тых Ва шых лі тар не ўда ец ца склас ці ў цэ лае,
Дзей ні ча юць не выт лу ма чаль на.

* * *
Мае дзі ця чыя вер шы ніз ка ка ля зям лі,
Увесь том па э зіі рас це на па лях, на лу гах, на дрэ вах,
Ча сам яны ў за мер з лай пой ме Суп рас лі,
У ма роз ны лю таў скі дзень,
Шчы па юць у нос і ў ру кі,
Ча сам бы ва юць кры выя і на хі ле ныя,
Як бег па му ры ва кол цар к вы,
Або сці ска юць у гор ле як ня дзель нае ка дзі ла,
Рас паль ва нае з Мар кам.
Са мыя вы со кія бы лі на яб лы ні-па пя роў цы,
У са дзе по бач з до мам,
Ме лі яны смак ран ня га ле та,
І няс пе ла га яб лы ка,
Або кіс лай бе лай па рэч кі.
Ча сам яны ба лю чыя, як раз бі тае ка ле на,
Або як стрэм ка заг на ная ў па лец.
Ім толь кі па не каль кі га доў,
Яш чэ ні чо га не ра зу ме юць,
З гэ так зва на га жыц ця.
Не ве да юць так са ма, што
Па э зія гэ та част ка пры го жа га пісь мен ства,
Ахоп лі ва ю чая вер ша ва ныя тво ры ў ад роз нен не 

ад про зы,
Што дзён на га жыц ця на ву лі цы Кры вой,
Якая ні чо га не тлу ма чыць,
Ні чо га не выс вят ляе.

«То сві та нак, то змрок,
То сві та нак, то змрок
І ўжо столь кі зім і лет
Неш та на ра джа ец ца і неш та мі нае
Ды за ста нец ца ад нас след».Вершы 

Да ры юша ЖУ КОЎ СКАГА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р
140 гадоў 
з дня нараджэння
Вячаслава Багдановіча

Бе ла ру скі рэ лі гій ны пра ва слаў ны і гра
мад скапа лі тыч ны дзе яч Вя ча слаў Баг да
но віч на ра дзіў ся ў 1878 го дзе ў мя стэч ку 
Дзіс на (су час ны Мі ёр скі ра ён, ці Ле пель
скі па вет). Дак лад ныя дзень яго з’яў лен ня 
на свет не вя до мы. Па хо дзіў з сям’і пра
ва слаў на га свя та ра Ва сі ля Баг да но ві ча. 
Брат пе да го гаў Ана то ля і Ге на дзя Баг да
но ві чаў. Скон чыў Ві цеб скую ду хоў ную се
мі на рыю, по тым у 1903 го дзе — Кі еў скую 
ду хоў ную ака дэ мію са сту пен ню кан ды да
та ба гас лоўя. Пра ца ваў вык лад чы кам біб
лей скай і цар коў най гі сто рыі ў Ві цеб скай 
пра ва слаў най се мі на рыі. З траў ня 1907 г. 
у Мін ску на па са дзе ін с пек та ра мяс цо вай 
пра ва слаў най се мі на рыі. З во се ні та го ж 
го да — ін с пек тар Лі тоў скай ду хоў най се мі
на рыі. У 19111913 гг. — за ха валь нік Лі тоў
ска га епар хі яль на га схо віш ча каш тоў нас
цей. Дэ ле гат Вя лі ка га цар коў на га са бо ру 
ў Маск ве ў 19171918 гг.

Вя ча слаў Баг да но віч — удзель нік Пер
ша га Бе ла ру ска га З’ез да, які пра хо дзіў 
у Маск ве 2427 ве рас ня 1917 г. На па чат
ку 1920х гг. вы кон ваў аба вяз кі рэк та ра 
ду хоў най пра ва слаў най се мі на рыі. Сак ра
тар Лі тоў скай епар хі яль най ра ды ў 1921 г. 
Ад каз ны рэ дак тар „Ли тов ских Епар хи аль
ных Ве до мо стей” з 1919 да 20 каст рыч
ні ка 1922 г., ка лі па ста но вай Ві лен скай 
ду хоў най кан сі сто рыі вы дан не бы ло за
чы не на. У каст рыч ні ку 1922 г. Баг да но віч 
арыш та ва ны поль скі мі ўла да мі з ар хі е пі
ска пам лі тоў скім і ві лен скім Елеў фе ры ем 
(Бо га яў лен скім) і вы ве зе ны ў Кра каў. Міт
ра па лі там Дзі я ні сі ем ад лу ча ны ад Поль
скай аў та ке фаль най цар к вы.

З ве рас ня 1921 г. Баг да но віч — сяб ра 
Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы. Быў вык
лад чы кам За ко ну Бо жа га ў Ві лен скай бе
ла ру скай гім на зіі. У 1922 г. аб ра ны дэ пу та
там у Се нат Поль скай Рэс пуб лі кі ад Бло ка 
на цы я наль ных мен шас цей. Ува хо дзіў у Бе

ла ру скі па соль скі клуб. У 19201930я гг. 
— сяб ра Бе ла ру ска га на цы я наль на га ка мі
тэ та ў Віль ні, да 28 лі пе ня 1933 г. — стар
шы ня цар коў най Пра ва слаў най ка мі сіі 
пры БНК. Вы сту паў су праць аў та ке фа ліі 
пра ва слаў най цар к вы ў Поль ш чы. Сяб
ра Ду хоў най пра ва слаў най кан сі сто рыі 
і епар хі яль най ра ды. Вык ла даў у жа но чай 
епар хі яль най ву чэль ні і Ві лен скай ра сей
скай гім на зіі.

У 19271930я гг. быў кі раў ні ком гра мад
скарэ лі гій най ар га ні за цыі Пра ва слаў нае 
бе ла ру скае дэ мак ра тыч нае аб’ яд нан не 
ў Віль ні. Адзін з га лоў ных вы даў цоў і аў та
раў ча со пі са „Пра ва слаў ная Бе ла русь”, 
які вы хо дзіў у Віль ні ў 19271928 гг. Са 
свя та ром Лу ка шам Го ла дам ар га ні за ваў 
у Віль ні адзі ны ва ўсёй Поль ш чы пра ва
слаў ны пры ход, які пад па рад коў ваў ся пат
ры яр ху Ці ха ну і слу жыў у ім пса лом ш чы
кам у 19241936 гг. да зак рыц ця хра ма. Да 
ся рэ дзі ны 1930х гг. звя за ны з Бе ла ру скай 
хрыс ці ян скай дэ ма кра ты яй. Пад трым лі ваў 
кан так ты з бе ла ру скі мі ка та ліц кі мі дзе я ча
мі і з су пол кай ві лен скіх ма ры я ві таў. Аў тар 
му зы кі да не каль кіх ра ман саў на сло вы А. 
Пшчол кі. Па вод ле зве стак Адоль фа Клі мо
ві ча, у 1920я гг. Баг да но ві чу пры піс ва ла
ся аў тар ства ра ман са „Зор ка Ве не ра” на 
сло вы Мак сі ма Баг да но ві ча.

У 1939 г. арыш та ва ны поль скай дэ фен
зі вай як пра ціў нік аў та ке фа ліі. З ві лен скай 
тур мы пе ра ве дзе ны ў вяз ні цу ў Кар туз
Бя ро зе. Выз ва ле ны пас ля 17 ве рас ня 
1939 г. Пе раб раў ся ў Віль ню. З пры хо дам 
у Віль ню Чыр во най Ар міі арыш та ва ны 30 
ве рас ня 1939 г. Да лей шы лёс не вя до мы. 
Па вод ле пры ват ных свед чан няў, рас ст ра
ля ны НКВД у вя лей скай тур ме неў за ба ве 
пас ля арыш ту. Сім ва ліч ная ма гі ла Баг да
но ві ча зна хо дзіц ца на пра ва слаў ных мо гіл
ках на Вы го дзе ў Бе ла сто ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ін шым ра зам ці ка ва на зі раць за шля
хам, якім ідзе бе ла ру ская кра і на да нар
маль ных эка на міч ных ста сун каў. Праў да, 
на зі раць за гэ тым пра цэ сам лепш за ўсё 
на ней кай ад лег лас ці, каб са мо му, крый 
Бо жа, не стаць яго ўдзель ні кам. У ад роз
нен ні ад боль шас ці кра інсу се дзяў, дзе 
гэ тыя ста сун кі ўжо з боль ша га ўста ля ва
лі ся, бе ла ру скае на чаль ства вя дзе свой 
на род асаб лі вай да ро гай, ства ра ю чы яму 
да дат ко выя праб ле мы, няз руч нас ці і спра
бу ю чы да ка заць, што гэ та і ёсць най ла
год ней шы пе ра ход да ін шай гра мад скай 
фар ма цыі. У вы ні ку з’яў ля ец ца та кая выч
ва рэн ская сі стэ ма, дзе фі нан са ва ныя за 
кошт дзяр ж бю джэ ту мо ла дзе выя ар га ні
за цыі ма юць пра ва на ўста ля ван не ней кіх 
іль гот для сва іх сяб роў — бяс п лат на га ці 
са зніж кай на вед ван ня тых ці ін шых цы
руль няў, ды ска тэк і г.д. Та кія па ды хо ды 
ў ства рэн ні ней кіх пры ві ле яў „для сва іх” 
за тым пе рай ма юць апа нен ты ўла ды, на
ват тыя, якія зай ма юц ца біз не сам.

Ад ным з прык ла даў гэ та га з’яў ля ец ца 
са лон дру ку „Ка пір філд”, які зна хо дзіц ца 
на ўскрай ку Мін ска. Сайт фір мы, якая 
пра па нуе дру кар скія і ка пі ра валь ныя 
пас лу гі, мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://ka pir fild.by. Вы раб ле ны ён якас на 
і пасу час на му — увер се га лоў най ста
рон кі зна хо дзяц ца вый с ці на руб ры кі, 
у якіх так са ма мож на апы нуц ца, „прак руч
ва ю чы” на яў ную вы я ву.

Пер шае, што ідзе пас ля вый с цяў на 
руб ры кі, гэ та ін фар ма цыя пра раз на стай
ныя зніж кі, якія аб веш ча ны праз ак цыі. 
Так, ак цыя „Са лі дар насць” пра па нуе зніж
кі для „хрыс ці ян, ак ты ві стаў і бел моў ных”. 
„— 30% на друк хрыс ці ян скіх ма тэ ры я
лаў, згод ных з сі на даль ным Еван гел лем, 
Біб лі яй, еван ге лі за цый ных, ка тэ хі тыч ных, 
лі тур гіч ных, спе ваў); — 20% на друк гра

мад ска ка рыс ных ма тэ ры я лаў, згод ных 
з са цы яль ным ву чэн нем цэр к ваў (пра ва
слаў най і ка та ліц кай); — 10% на друк бе
ла ру ска моў ных ма тэ ры я лаў”, — рас па вя
да ец ца пра ак цыю. Праў да, там не тлу ма
чыц ца, якім чы нам, на пры клад, да ка заць 
сваю бе ла ру ска моў насць — трэ ба пап ро
сту пры за мо ве дру ку па раз маў ляць па
бе ла ру ску ці па ка заць ней кі да ку мент, які 
зас вед ч вае ве дан не бе ла ру скай мо вы.

Ак цыя „Дэ ма кра тыя nonstop” ураж вае 
сва ёй най шы рэй шай мэ та вай аў ды то ры яй 
і іль го та мі для яе. Так, сту дэн ты, вык лад чы
кі і на стаў ні кі мо гуць ат ры маць — 50% на 
друк ву чэб ных ма тэ ры я лаў за рэ пост аб 
ак цыі ў са цы яль ных сет ках. „Звяр ні це ўва
гe на ніз кія кош ты ч/б і ка ля ро ва га дру ку 
фір мо вых ка пэр таў, пад рых тоў ку да дру
ку, і ка неч не ж, на на шы ак цыі! Зніж кі не 
сум му юц ца (ар фаг ра фія ары гі на ла за ха
ва на — заўв. „Ні вы”)”, — пі шуць пра свае 
пас лу гі з мно ствам па мы лак спе цы я лі сты 
па дру ка ван ні з „Ка пір філ да”.

Праў да, фір ма ка ры ста ец ца ней кай 
па пу ляр нас цю. Па мен шай ме ры, адзін 
доб ры вод гук на сай це бе ла ру ска моў
на га біз не су „Свае” яна ат ры ма ла. „Пра 
дру кар ню „Ка пір філд”. Усё су пер! Рэ ка
мен дую! Ча ла век на ват заў ва жыў не дап
ра цоў ку схе мы, што я му сі ла дру ка ваць, 
па тэ ле фа на ваў, па ра іў ся і сам па пра віў! 
Даў но не ат рым лі ва ла столь кі ста ноў
чых эмо цый ад пас лу гаў (я пры дзір лі вая, 
ага)”, — на пі са ла там ней кая Юлія Ма ла
хоў ская ў лі ста па дзе мі ну ла га го да.

Улас на на сай це „Ка пір філ да” не паз
на ча ец ца, ка му на ле жыць да дзе ная фір
ма, якая іс нуе ў фор ме та ва ры ства з аб
ме жа ва най ад каз нас цю, і та му не вя до ма, 
хто ж пры дум вае та кія ары гі наль ныя зніж
кі на свае пас лу гі.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Коп ц кай цар к вы ў Еў ро пе ўга на ра ва ны коп ц кі 
хор свя то га Кі ры лы з Лон да на, яко га ды ры жо
рам і кам па зі та рам вы ка на ных на Фе сты ва лі 
тво раў з’яў ля ец ца пра фе сар кар ды я ло гіі 
Майкл Хі нейн, які так са ма вя дзе ха ры ў Па ры
жы і Ам стэр да ме.

У ка тэ го рыі свец кіх ама тар скіх ха роў пер шае 
мес ца жу ры пры су дзі ла Ака дэ міч на му хо ру 
Га рад ско га аў та ном на га цэн т ра куль ту ры 
з ра сій ска га Вя лі ка га Ноў га ра да, два дру гія 
мес цы хо ру „Stars” На цы я наль най гвар дыі Рэс
пуб лі кі Лат віі і хо ру „Ars Can tan di” Эка на міч на
га ўні вер сі тэ та з Вроц ла ва, два трэ ція мес цы 
прыз на ча на хо ру „Бе лая ве жа” бе рас цей ска га 
Дзяр жаў на га по лі тэх ніч на га ін сты ту та і Між
ву чэль ня на му хо ру пры кас цё ле свя той Ан ны 
ў Вар ша ве.

У ка тэ го рыі дзі ця чамо ла дзе вых ха роў два пер
шыя мес цы пры су джа на юнац камо ла дзе ва му 
хо ру „Azu o liu kas” з Віль ні і юнац камо ла дзе ва
му хо ру Га рад ской ака дэ міч най муж чын скай 
ха ра вой ка пэ лы імя Льва Рэ вуц ка га з Кі е ва, 
дру гое мес ца юнац камо ла дзе ва му хо ру гім на
зііка ле джа пры Бе ла ру скай дзяр жаў най ака
дэ міі му зы кі з Мін ска, трэ цяе мес ца мо ла дзе ва
му хо ру „Ані на” Дзі ця чаМо ла дзе ва га цэн т ра 
„Вік то рыя” з Маск вы.

У ка тэ го рыі ха роў му зыч ных ву чэль няў пер
шае мес ца пры су джа на хо ру адэ скай На цы
я наль най ака дэ міі му зы кі імя Ан та ні ны Неж
да на вай, два дру гія мес цы кан цэр т на му хо ру 
мін ска га Дзяр жаў на га му зыч на га ка ле джа 
імя Мі ха і ла Глін кі і жа но ча му хо ру Уні вер сі тэ

та куль ту ры з ра сій ска га Крас на да ра, трэ цяе 
мес ца мо ла дзе ва му хо ру Юнац каМо ла дзе вай 
ха ра вой шко лы з вол ж ска га Ка на ка ва, што 
ў Цвяр ской воб лас ці Ра сіі.

У ка тэ го рыі пра фе сій ных ха роў два пер шыя 
мес цы прыз на ча на ка мер на му хо ру „Са фія” 
з Кі е ва і Дзяр жаў на му прыд няст роў ска му хо ру 
з мал доў ска га Ты рас па ля, дру гое мес ца хо ру 
„Au ku ros” з лі тоў скай Клай пе ды ды трэ цяе мес
ца Ка мер на му ан сам б лю цар коў на га спе ву „Par
tes” з Поз на ні.

Спе цы яль ным вы лу чэн нем за вы дат ную прэ зен
та цыю цар коў най му зы кі Лі ва на ўга на ра ва ны 
пра ва слаў ны хор „The o to kos” з Бей ру та

Бы лі вы лу ча ны і ды ры жо ры: Іры на Ан га люк 
з Бе рас ця, Рам зі Са ад з Бей ру та, Майкл Хі нейн 
з Лон да на, Яле на Хаў лі на з Крас на да ра, Ба рыс 
Со мер шаф з Люб лі на ды ігу мен ня Елі за ве та са 
Сма лен ска.

Па вод ле жу ры ўзро вень сё лет ня га фе сты ва лю 
быў вель мі вы со кі а раз на род насць вы сту па
ю чых ан сам б ляў вар тая ўва гі. Вель мі ра дуе 
што дзён ная шмат люд ная пры сут насць пуб лі кі 
ды вя лі кая па пу ляр насць цар коў най му зы кі 
ў дзі ця чых, мо ла дзе вых, ака дэ міч ных і пра фе сі я
наль ных вы ка наў цаў. Пац вяр джае гэ та важ ную 
ро лю фе сты ва лю, які стаў мес цам уза е ма ра зу
мен ня па ка лен няў, куль тур і на цый. Жу ры па дзя
ка ва ла ар га ні за та рам фе сты ва лю, асаб лі ва яго 
ды рэк та ру Мі ка лаю Буш ко і ды рэк тар фе сты
валь на га бю ро Ірэ не Пар фя нюк.

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

1 Fпрацяг

n Ха ры сты ап ла дзі ру юць ра шэн ням жу ры

n Хор з Краснадара
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 27-28.05. кам па ней скія ці 
сва яц кія не па ра зу мен ні; твой пра ект мо жа 
прай г раць з ін шым. На ве дай сва я коў, з які мі 
даў но не ба чыў ся. Тваё ад дан не, спа чу ван-
не, якія ака жаш ін шым, мо гуць быць вы ка ры-
ста ны су праць ця бе. Ёсць асо бы, якія ся га-
юць не па сваё, ня гле дзя чы на крыў ду ін шых. 
Піль нуй ся!
(21.04. — 21.05.) Мо жаш пар ваць пу ты, якія 
ця бе вя жуць, аб мя жоў ва юць. Урэш це ад чу еш 
сва бо ду і не за леж насць. Ідэ аль ныя дні на па ез-
д кі па-за мес ца жы хар ства. Сяб роў ства лёг ка 
мо жа пе ра мя ніц ца ў ка хан не. Не паш ка дуй 
гро шай на штось ці, што ака жац ца быць не аб-
ход ным.
(22.05. — 22.06.) Жар с ная пра га да мі на цыі 
і бру таль ная шчы расць мо гуць паш ко дзіць 
тва ёй па ры. Пап ра цуй над дып ла ма тыч нас цю. 
Мо жаш ат ры маць пра па но ву няб ла га пад за ра-
біць. Пры дас ца глы ток куль ту ры, та бе і ўсёй 
сям’і (доб ра бы ло б выб рац ца на ней кае пле-
нэр на-куль тур нае ме ра пры ем ства). На ладж-
вай кан так ты, пры май шмат лі кія зап ра шэн ні. 
Са мот ным Бліз ня там шы ку юц ца фан та стыч ныя 
ран дэ ву!
(22.06. — 23.07.) 27-28.05 прый дзец ца зап ла-
ціць та бе доўг удзяч нас ці. 27-29.05. ідэ аль ны 
час на ву чо бу, зда бы ван не ўме лас цей. 28-
30.05. мо жаш мець праб ле мы са сном і кан цэн-
т ра цы яй, лепш не пі ка вы За дзі віш усіх спры там 
і прад п ры маль нас цю. Па чуц цё гу ма ру, уме-
ласць па ра зу мец ца з ін шы мі; афор міш кож ную 
спра ву. Хтось ці, да ка го ў ця бе ня ма ці каў нас ці, 
спра буе ця бе звес ці; мо жаш спа кой на па ча ста-
ваць яго чор най по ліў кай.
(24.07. — 23.08.) Лепш гэ тыя дні пра вя дзі до-
ма або пры нам сі ад моў ся ад ін тэн сіў на га кам-
па ней ска га жыц ця. Больш ка рыс ці пры ня суць 
су стрэ чы ў вуз кім ко ле сва я коў. Але на пра цы 
ніх то ця бе не апя рэ дзіць. Не бой ся кан ку рэн-
цыі! Маг чы мыя зме ны ў па ста ян ных па рах, хі ба 
не на леп шае. Але час спры яе рэ ва лю цый ным 
ра шэн ням! Глы бо ка ды хай, шпа цы руй, слу хай 
доб рую му зы ку, еж прэ па ра ты з маг ні ем.
(24.08. — 23.09.) Наў кол заў зя тасць, не та ле-
ран т насць, гру бая шчы расць. Ба лю ча ад чу еш 
кан ф лікт па між пра фе сій ны мі аба вяз ка мі і ся-
мей ным жыц цём. Бу дуць га вор кі пра тваё мі-
ну лае ў шы рэй шым ася род дзі. Не пад да вай ся 
стрэ су. 27-29.05. зда бы вай но выя ўме лас ці. 
Гро шы вы дай на пры го ду!
(24.09. — 23.10.) За хо чац ца за ша лець, па ду-
рэць, ус пом ніць ма ла досць, а на ват дзя цін ства, 
пе ра жыць за хап ляль ную пры го ду. Раск руч вай-
ся на ўсю ка туш ку! Паз ма гай ся за сваё! Трэ ба 
бу дзе ра ды каль на ад цяц ца а та го, што пе раш-
ка джае дай с ці да на ме ча ных мэт. 28-30.05. дні 
і но чы поў ныя жар с ці! Пра па вы шэн не на пра-
цы не га ва ры да 28.05. І да ле ка ра сха дзі пас ля 
28.05., бу дуць мен шыя чэр гі.
(24.10. — 22.11.) Урэш це пак ла па ці ся сва і мі 
спра ва мі. Твой пра фе сій ны рэй тынг моц на і хут-
ка ўзрас це. Асо бам, што ду маюць пе рас мык-
нуц ца праз жыц цё, па ка жаш, дзе зі му юць ра кі. 
Ад па чы вай, не на туж вай ся, су па кой нер вы. 
Доб ры час на за ру чы ны, шлюб. Пе рад сном 
не ся дзі над кам п’ ю та рам і не гля дзі жах лі ві каў
(23.11. — 22.12.) Ад к ры еш для ся бе за ня так, 
які ця бе ўзба га ціць і аз да ро віць усё тваё жыц-
цё. У па чуц цё вым жыц ці мо жа па я віц ца моц ны 
са пер нік, але спра віш ся з ім, хоць не без гу за-
коў. Доб ры час для ін та рэ саў. Але 27-28.05. 
бу дзеш пры му ша ны па га дзіц ца са стра тай. 
28-30.05. мо жаш іс ці на не за леж насць; Страль-
цы на шта це мо гуць па чаць ам біт ны пра ект, які 
ў бу ду чы ні пры ня се па вы шэн не. 28-31.05.мо-
жа ў тва ім до ме па я віц ца но вая жы вёл ка.
(23.12. — 20.01.) Кры ху гор шая фі зіч ная фор-
ма. Мо жаш раз ліч ваць на доб рых зна ё мых, 
якія раск ры юць та бе во чы на ней кія спра вы, 
хоць не без тва ёй злос ці — пас ля ім пад так неш. 
Пры пы ні ўсе фі нан са выя спра вы, ад ча кай, не 
слу хай па рад, на ват, зда ва ла ся б, неб ла гіх. 27-
28.05. час вып ра ба ван ня ў па ры. Мо жа дай с ці 
на ват да рас стан ня ў апош нія дні мая!
(21.01. — 19.02.) Дзя ку ю чы пар т нё ру пе ра мо-
жаш усе цяж кас ці, а ва шы ад но сі ны пап ра вяц-
ца. Не ша лей у фі нан сах, бо мо жаш апы нуц ца 
ў сі ту а цыі без вый с ця. На пра цы мо жаш ук лю-
чыц ца ў спрэч кі, якія бу дуць каш та ваць ця бе 
шмат нер ваў. У апош нія дні мая маг чы мы не ча-
ка ны вы езд за мя жу або кан такт з чу жа зем цам. 
Не ад маў ляй ся ад сва іх пла наў, змя ні стра тэ гію, 
28-30.05. пра буй яш чэ раз.
(20.02. — 21.03.) Важ ныя ра шэн ні на конт тва-
ёй кар’ е ры. 27-28.05. прый дзец ца та бе вы ра-
шаць аб вель мі важ ным. Са мот ныя Ры бы бу-
дуць вык лі каць за ці каў лен не. Ры бы з пер ша га 
тыд ня са ка ві ка да сяг нуць усіх сва іх мэт. Хат нія 
праб ле мы вы ра шыш хут ка і па спя хо ва. На ві ны 
ў кам па ніі; мо жаш на ла дзіць кан такт так са ма 
з асо бай, з якой ка лісь ці бы лі вы скан ф лік та ва-
ныя. Зай май ся толь кі сва і мі спра ва мі, бо нак-
ру ці ла ся ўся го ў ця бе ня ма ла. Ста рай ся не зва-
жаць на хан д ру і ме лан хо лію, што ця бе да па лі 
як раз ця пер. 

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

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. пры ла да для ўзваж ван ня = 13 _ 14 _ 18 _ 19 _;
2. ра ка ў Та ла чы не = 15 _ 11 _ 6 _ 24 _ 25 _;
3. бу ды нак для па жар ных ма шын = 10 _ 12 _ 5 _ 16 _;
4. га ра док між Лі дай і Ва ло жы нам = 23 _ 17 _ 9 _;
5. тра вя ні стая рас лі на з доў гі мі ме ча па доб ны мі лі ста мі і вя лі кі мі квет ка мі (Iris) = 

2 _ 22 _ 1 _ 8 _ 7 _;
6. пра вы пры ток Пры пя ці, што ўлі ва ец ца ні жэй Ясель ды = 20 _ 21 _ 4 _ 3 _.

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

зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 18 ну ма ра
Гід рап лан, Жло бін, Кно рын, па ле на, Агін скі, Егі пет, ікс, Пры пяць, лін за, цеш ча.

Ра шэн не: Жон ка не ла паць, з на гі не скі неш.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель
скаПадляшскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Раз мо ва з Паў лам ША ПЯ ЛЁ-
ВЫМ, ды ры жо рам юнац ка-мо-
ла дзе ва га хо ру гім на зіі-ка ле-
джа пры Бе ла ру скай дзяр жаў-
най ака дэ міі му зы кі з Мін ска, 
удзель ні кам 37-га Між на род на-
га фе сты ва лю цар коў най му зы-
кі „Гай наў ка-2018”.

— Які ўзрост хлап цоў з Ва ша га хо ру?
— У нас ву чац ца дзе ці з дру го га да 

чац вёр та га кла са і яны ў нас скла да юць 
ма лод шы хор. У ма ім хо ры вуч ні з пя та га 
да дзя вя та га кла са, пас ля яны па сту па юць 
у ка ледж, які тут жа, у на шым ком п лек се, 
і ву чац ца яш чэ тры га ды, г.зн. пяць кла саў 
па чат ко вай шко лы і тры кур сы ся рэд няй 
шко лы, г.зн. во сем га доў яны ў мя не зай ма
юц ца і ўжо ёсць 18год кі.

— А ці лёг ка пра ца ваць з хлап ца мі, з 
юна ка мі, іх жа цяг не к спор ту, за мя чом, 
шай бай...

— Гэ та бе зу моў на, у та кім уз рос це 
хла пец поў ніц ца энер гі яй, яго скла да на 
ўтры маць на ад ным мес цы, у яго быц цам 
пра пе лер зза ду, яму заў сё ды ку дысь трэ
ба бег чы, неш та ра біць, паз на ваць неш та 
но вае і та му я не ве даю, як спраў ля юц
ца з імі на стаў ні кі агуль на а ду ка цый ных 
прад ме таў. У мя не яны зай ма юц ца тры 
ра зы ў ты дзень па паў та ры га дзі ны і гэ та 
вель мі скла да на за ся ро дзіць іх нюю ўва гу, 
іх за ці каў ле насць, ут ры маць іх як уз вод 
жаў не раў, толь кі „на зва жай”. І яш чэ, каб 
яны ўспры ма лі му зы ку, каб яны ву чы лі ся 
ней кім тон кас цям му зы кі. Гэ та на са мой 
спра ве скла да на. Тым не менш, гэ та не аб
ход на. Я на пі саў за яў ку, каб мя не пры ня лі 
кі раў ні ком хо ру, і яны на пі са лі за яў ку, што 
хо чуць ву чыц ца ў гэ тай шко ле, та му мы 
па він ны ра біць сваю ра бо ту — я сваю, яны 
сваю.

— Які рэ пер ту ар та ко га юнац ка га хо ру?
— Сё ле та, ха чу гэ та пад к рэс ліць, на

ша му хо ру спаў ня ец ца 50 га доў. Хор быў 
ство ра ны ў 1968 го дзе вы пуск ні ком ма
скоў скай кан сер ва то рыі Іга рам Жу раў лен
кам. Мне вель мі сум на бы ло да ве дац ца 
ня даў на, што ён ады шоў з жыц ця. Наш 
ства раль нік, які наб раў спа чат ку адзін 
клас, да лей на бі раў кож ныя адзі нац цаць 
га доў за пар, па кі нуў ужо та кі моц ны па ра
стак сва ім вуч ням. Ме на ві та сё ле та бы ла 
ў нас вель мі скла да ная за да ча — вель мі 
мно га ме ра пры ем стваў, вель мі мно га юбі
ле яў, кан цэр таў. У рам ках юбі ле яў мы вель
мі мно га вы сту па лі і ўвесь час з роз ным рэ

пер ту а рам. Ка лі нас зап ра ша юць пры няць 
удзел у пры ё ме пас ла Ук ра і ны ў Бе ла ру сі, 
ска жам, з на го ды юбі лей на га го да Та ра са 
Шаў чэн кі, мы га то вім тво ры ўкра ін скіх кам
па зі та раў на тэк сты Та ра са Шаў чэн кі. Ка лі 
гэ та юбі лей праф са юз най ар га ні за цыі, 
мы рых ту ем неш та та кое ап ты мі стыч нае, 
ра дас нае, вя сё лае. Ка лі гэ та Раж джа ство, 
то мы, вя до ма, га то вім ка ляд ную пра гра му. 
Сё ле та ў нас быў вель мі ці ка вы пра ект: мы 
на рых та ва лі цыкл Бен джа мі на Бры тэ на 
на ста ра ан г лій скай мо ве — гэ та так са ма 
пат ра ба ва ла на шай ува гі і вя лі ка га вы сіл ку 
дзя цей. Пас ля мы да ве да лі ся, што спа дар 
Буш ко зап ра шае нас на 37ы Фе сты валь. 
І мы ста лі па ра лель на га то віц ца да юбі лей
на га кан цэр та, які ад быў ся 22 кра са ві ка, 
і па ра лель на яш чэ вы ву чаць но вую для 
нас ду хоў ную пра гра му, якую я па даб раў 
ме на ві та для гэ та га фе сты ва лю. А так са
ма, ка неш не, нам трэ ба бы ло пад га то віць 
тво ры для асоб ных кан цэр таў у рам ках 
фе сты ва лю, та му вель мі ба га та рэ пер ту а
ру, і роз на ба ко ва га. Па чы на ю чы з Мо цар
та, Шу бер та, Гай д на, ста рая ан г лій скія 
му зы ка, му зы ка ХХ ста год дзя Бры тэ на. 
Гэ та і бе ла ру ская пра гра ма — у нас ёсць 
і ад дзя лен не бе ла ру скай на род най му зы кі, 
праў да — у су час ных ап ра цоў ках — дзе ля 
та го, каб і дзе цям, і слу ха чам бы ло ці ка ва. 
Гэ та ўсёта кі па він на быць неш та све жае, 
све жыя ап ра цоў кі, пад час і не ка то рыя джа
за выя. Вя лі кую до лю зай мае ў нас ду хоў
ная му зы ка. Ну, і мы не мо жам ад мо віц ца 
ад ру скай кла сі кі, гэ та Та не еў, Чай коў скі. 
Та му рэ пер ту ар да стат ко ва раз на від ны, 

ук лю ча ю чы і аме ры кан скія спі ры чу элз 
— без іх не абыс ці ся.

— Які ра ды ус Ва шай ак тыў нас ці, дзе вы 
бы ва е це са сва і мі кан цэр та мі?

— Не аб ход на ўсёта кі ўліч ваць, што 
гэ та ву чэб ны хор, а не кан цэр т ны. Мы 
па він ны ўсёта кі ўдзель ні чаць у ву чо бе, 
на вед ваць за нят кі і га лоў ным чы нам вуч ні 
па він ны не кан цэр та ваць, а ву чыц ца, яны 
па він ны ат ры маць доб рую ба за вую аду
ка цыю. Та му га лоў ным чы нам гэ та Мінск. 
Мо жам пах ва ліц ца толь кі тым, што ле тась, 
у 2017 го дзе, мы па бы ва лі на Днях му зы кі 
ў Сы чу ан скай пра він цыі ў го ра дзе Чэн ду 
ў Кі таі — гэ та чац вёр ты го рад па лі ку на
сель ні цтва ў Кі таі — 16 мі льё наў у ад ным 
го ра дзе. Дзе цям гэ та вель мі ці ка ва. І мы 
там на столь кі доб ра па ка за лі ся, што нас 
за пра сі лі і сё ле та пры няць удзел у ін шым 
та маш нім пра ек це. Пла ні ру ем па шы раць 
наш ра ды ус, але ўсё, вя до ма, за ле жыць 
ад са міх дзя цей, ад іх, лі та раль на, зда роўя. 
Та му што гэ та вя лі кая праб ле ма для хла пе
чых ха роў, што ў іх па чы на ец ца му та цыя 
і яны вы па да юць з кан цэр т на га і, у прын
цы пе, з пеў ча га жыц ця. Дзя во чым ха рам 
у гэ тым ра кур се нам но га ляг чэй — у іх усё 
гэ та раў ней. Та му — у пя тым кла се яны 
пры хо дзяць ням но га ўме ю чы, а ў шо стым
сё мым яны ўжо, на жаль, не мо гуць, ка лі 
на ват вель мі хо чуць. І та му пры хо дзіц ца 
на на ва ву чыц ца, лі та раль на ва ка лі за ваць, 
быц цам ава лод ваць но вым го ла сам, на на
ва на ра джац ца ў ва каль ным сэн се.

— А як Вам ба чыц ца Бе ла сток?
— Я Бе ла сто ка, пра бач це, пап раў дзе 

не ба чыў. Быў тут ба дай больш дзе ся ці 
ра зоў і ба чыў толь кі за лу фі лар мо ніі, яе 
рэ пе ты то рыі, і гэ та, ба дай, усё. Ха це ла ся 
б, вось у су бо ту ў нас бу дзе пер шая па ло
ва дня сва бод ная, і ха це ла ся б пра е хац ца 
і про ста па ба чыць го рад. Ну, ба чыў я парк 
по бач фі лар мо ніі, ней кае мес ца дзе мы сіл
ка ва лі ся; і ўсё. Я ха чу па ба чыць го рад, ён 
вель мі змя ніў ся, тут ней кія но выя да ро гі, 
я здзіў ле ны, тут, зда ец ца, усё па ста ян на 
аб наў ля ец ца, го рад жы ве, ма ла дзее. Ха чу 
паз наць го рад, і ка неш не, па слу хаць у су
бо ту вы ступ лен ні са мых ці ка вых ка лек ты
ваў. З не цяр пен нем ча каю та го мо ман ту 
і сам ха чу нат х ніц ца, маг чы ма ўзба га ціць 
свой рэ пер ту ар, па гу та рыць з людзь мі, 
якія зай ма юц ца той жа спра вай, са сва і мі 
ка ле га мі. Ча каю сва бод на га дня, каб і па
слу хаць му зы ку, і па гля дзець ваш пры го
жы го рад.

— Вя лі кае Вам дзя куй, жа даю Вам да-
лей шых пос пе хаў.

vГу та рыў 
Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Пра ца ві ты юнац кі хор
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Да ро га ві ла ся праз зя лё ныя, не 
над та вы со кія го ры. Сер пан ці ны 
не бы лі страш ныя, па куль бус 
глад ка ка ціў ся па ас фаль це. 

Але ка лі плюх нуў ся ў бяск рай нюю ка лю
жу, ка лі па чаў мя сіць ба ло та, граз ну чы па 
вось кі, ка лі да ру ху ўпе рад да лу чы ла ся 
сліз ган не ўба кі, ка лі трэ ба бы ло спы няц ца 
і ўклю чаць зад ні ход, каб з боль шым ім пэ
там пра ско чыць глы бей шыя ямі ны, паль цы 
моц на сціс ну лі ся на спін ках ся дзен няў, 
а пот пап лыў стру ме ня мі, ня гле дзя чы на 
тое, што кан ды цы я нер у ма шы не пра ца ваў 
з мак сі маль най ма гут нас цю. Ста ла яс на, 
ча му фі лі пін цы да ро гу ме ра юць га дзі на мі, 
а не кі ла мет ра мі.

У Пор це Бар тон пры ві та лі нас дождж, 
гуч ная му зы ка і збор ш чы кі эка ла гіч най ап
ла ты. Ба ла зе ста я лі яны пад даш кам, дзе 
і мы маг лі сха вац ца ад за ле вы, якая неў за
ба ве спы ні ла ся. За тое му зы ка пра во дзі ла 
нас да са ма га пан сі ё на і спа да рож ні ча ла 
нам на пра ця гу цэ лай трох дзён най па быў кі, 
па коль кі тра пі лі мы на свя та мяс цо вас ці. 
А па чы на лі ва ліць у буб ны і ўклю ча лі гу каў з
мац няль ні кі ў шэсць ра ні цы. І як на зло, на 
гэ тыя дні, каб на род мог па гу ляць, ук лю ча лі 
элек т рыч насць на даў жэй, бо звы чай на 
свят ло ў Порт Бар тон ёсць толь кі ве ча рам, 
ад шо стай да поў на чы. З мяс цо вай мі ні
элек т ра стан цыі, бо не да цяг ну та ту ды ні я
кая энер га лі нія. Праў да, гас па да ры га тэ ляў 
і пан сі ё наў ма юць свае ге не ра та ры, якія 
час ад ча су ўклю ча юць дзе ля цёп лай ва ды 
ці на тое, каб спаце лыя ту ры сты маг лі пус
ціць у рух вен ты ля тар.

* * *
Фі лі пі ны гэ та ар хі пе лаг са звыш ся мі 

ты сяч аст ра воў, на амаль ты ся чы з якіх 
жы вуць лю дзі. Най боль шыя, гэ та Лу зон на 
поў на чы, са ста лі цай Ма ні лай і Мін да нао на 
поў д ні, а па між імі ра скі ну ла ся гру па аст ра
воў Ві сая з цэн т раль ным Се бу. Вост раў Па
ла ван рас па ло жа ны на паў д нё вым за ха дзе 
ар хі пе ла га і ад дзя ляе Фі лі пі ны ад Паў д нё ва
кі тай ска га мо ра. Вуз кі і доў гі. Мак сі маль ная 
шы ры ня — не бо лей за пяць дзя сят кі ла мет
раў, у ся рэд нім 2030, за тое ўздоўж рас цяг
ну ты на ча ты ры ста пяць дзя сят кі ла мет раў. 
Ідэ аль на па ся рэ дзі не раз мяс ці ла ся ста лі ца 
вост ра ва Пу эр та Прын цэ са, з но вым аку
рат ным аэ ра пор там. Доб рае мес ца на па ча
так эк скур сій па вост ра ве. Мно га га тэ ляў, 
га стэ ляў і пан сі ё наў на лю бую кі шэ ню, пры
чым усё мож на заб ра ні ра ваць у ін тэр нэ це.

Аба вяз ко ва трэ ба на ве даць па дзем ную 
рэч ку Са банг — адзін з пры род ных цу даў 
све ту, як пра чы та е це ў лю бым ту ры стыч
ным да вед ні ку. Па коль кі афар м лен не 
да зво лу на ўва ход у на цы я наль ны парк 
і куп ля бі ле таў мо жа быць скла да ным пра
цэ сам, лепш да ве рыц ца ў га тэ лі. Ат ры ма
ец ца кры ху да ра жэй, але ўжо на ступ на га 
дня па са дзяць вас у бус і за дзве га дзі ны 
(з пры пын кам на фа таг ра фа ван не за то кі 
Гон да) да вя зуць да пры ча ла, на якім зме ні
це тран с парт на не вя ліч кую лод ку і пас ля 
чар го вай паў га дзі ны ру шы це пе ха той праз 
тра піч ны лес да вус ця Са бан гу. Па ба чы
це не каль кі ма ка каў і ад на го ва ра на, якія 
хі ба на ўтры ман ні пар ку дзе ля та го, каб 
ту ры сты маг лі іх сфа таг ра фа ваць. Пас ля 
па са дзяць яш чэ ў ін шую лод ку і па вя зуць 
у цем ру, якую бу дуць ас вят ляць толь кі 
пра жэк та ры стыр на вых. Кож ны ат ры мае 
слу хаў ку, у якой на выб ра най мо ве (ёсць 
і ра сей ская) мо жа па слу хаць ра сказ пра 
ўні каль ную фаў ну, фло ру і на скаль ныя ўтва
рэн ні ў гэ тым па дзем ным ка ра леў стве. Эк
скур сія за кан ч ва ец ца швед скім бу фе там, 
пад рых та ва ным мяс цо вы мі жы ха ра мі: суп, 
мя са, ры ба, са ла ты з мар скіх траў, рыс, ма
ка ро ны. Ад важ ныя мо гуць па да ро зе на зад 
па кі нуць лод ку, узаб рац ца на га ру і з’е хаць 
на ка нат цы даў жы нёй у во сем сот мет раў. 
Та ды абед сма куе яш чэ лепш.

Най леп шыя мар скія пра дук ты да стаў ля
юць ба джаа (Bad jao) — мар скія цы га ны, 
на род без зям лі, які жы ве на лод ках. У Пу эр
та Прын цэ са не па да лёк пор та ёсць рэ ста
ран «Ба джаа». Ін шая гру па, якая па кі ну ла 
свой след у мяс цо вай кух ні і якая так са ма 
прып лы ла на Па ла ван на лод ках, гэ та bo at 
pe op le з В’ет на ма, тобок уце ка чы ад ка му ні
стыч на га рэ жы му, што з’я ві лі ся там у кан цы 
1970х га доў і пры бы ва лі ту ды цэ лае на ступ
нае дзе ся ці год дзе. Зас на ва ныя імі вё скі 
ця пер апус це лі, але в’ет нам скія ба ры з сай
гон ка мі суст ра ка юц ца вель мі ча ста.

Да вед ні кі ас це ра га юць, што на поў д ні 
Па ла ва на мож на зах ва рэць на ма ля рыю. 
Тая част ка вост ра ва бяд ней шая, без да рог 
і ту ры стыч най ін ф раст рук ту ры. Поў нач ін
шая, больш упа рад ка ва ная і ба га цей шая. 
Ме на ві та на паў ноч ным мы се — адзін з най
больш па пу ляр ных фі лі пін скіх ку рор таў 
Эль Ні да. Порт Бар тон дзесь ці ў па ло ве да
ро гі па між Пу эр та Прын цэ са і Эль Ні да.

* * *
— У нас усё тое ж, што і ў Эль Ні да, толь

кі ўдвая тан ней шае, — смя ец ца сі вы жы ва
та сты не мец, які наз ваў ся Сан та Клаў сам. 
— Аба вяз ко ва трэ ба вам узяць лод ку і пап
лыс ці на island ho pping. На шы ка ра ла выя 
ры фы цу доў ней шыя. Я вас па са джу на та
кую лод ку, па са жы рам якой заў сё ды шчас
ціць па ба чыць так са ма мар скіх ча ра пах.

Сан ту Клаў су сем дзе сят сем га доў. Яго 
жон цы Кір лет — двац цаць дзе вяць. На 
ўзгор ку, з яко га ві даць за то ку з дзя сят кам 
ма лых аст раў коў, збу да ва лі пан сі ён, які ат
ры маў вель мі адэк ват ную наз ву San ta Cla us 
Hil l top Cot ta ges. Гас па дар не каль кі ра зоў 
на вед ваў Фі лі пі ны, аб’ е хаў шмат аст ра воў, 
па куль знай шоў гэ тае мес ца. А сваё імя 
ап раў д вае не толь кі выг ля дам, але яш чэ 
і тым, што на Ка ля ды ез дзіць па мя стэч ку 
і на ва кол лі пе ра ап ра ну ты за Свя то га Мі ка
лая і раз дае цу кер кі мяс цо вай дзет ва ры.

Пан сі ён бу да ва лі год, прак тыч на ра бо
чыя пра ца ва лі без ма шын, пры тым усе бу
даў ні чыя ма тэ ры я лы трэ ба бы ло да вез ці.

— Ва зі лі што на джы пе, што на ма та цык
ле, — ра сказ ва юць згод на муж і жон ка. 
— А да ро гі не бы ло. Усё па ба ло це, праз 
го ры.

На на шу заў ва гу, што і ця пер трэ ба 
ехаць па ба ло це, ад каз ва юць, што ўжо за
ста ло ся мо жа чвэрць не да роб ле най да ро гі. 
А ра ней яна ўся та кая бы ла, двац цаць кі ла
мет раў, да са мо га Ро хас, якое пры ты ка ец
ца да ма гіст ра лі з поў д ня на поў нач выс пы. 
Пра грэс ві да воч ны.

Ад нак па мяр коў ны. Ад чу ва ец ца гэ та, ка
лі хо дзім па ба ло ці стых „цэн т раль ных” ву
лач ках мяс цо вас ці, ста ра ю чы ся аб мі нуць 
боль шыя ка лю жы ны, ка лі пра ці ска ем ся 
па між лар ка мі з уся кай уся чы най, ба ра мі 
і ка фэш ка мі пад пра ві зор ны мі даш ка мі. 
Раз ня во ле ныя ту ры сты з не вя лі кі мі зап
леч ні ка мі, у шор тах і гу мо вых ба са нож ках 
упіс ва юц ца ў на ва кол ле, але не да мі ну юць 
над ім.

Пра цы ві лі за цыю мож на за быц ца і ве ча
рам, ка лі да свят ла на тэ ра су зля та юц ца 
ка ля ро выя ма ты лі, а па па рэн чах і сце нах 
бу дын ка бе га юць яш чар кі. Джун г лі, да якіх 
ру кой па даць, адзы ва юц ца пра ніз лі вым 
шмат га лос сем. Ка лі гас не свят ло, га ла сы 
зза сця ны на бы ва юць не толь кі моц, але 
і та ям ні часць. Ды што тут ка заць, ро біц ца 
страш на ва та.

— Так, на сва ім па на двор ку за біў я дзве 
коб ры ма чэ тай, — па вы шае план ку стра ху 
Сан та Клаўс. І тут жа шы ро ка ўсмі ха ец ца: 
— Пап раў дзе, то на Па ла ва не больш лю
дзей гі не ад ка ко са вых арэ хаў, якія па да
юць на га ло вы ра зя вак, чым ад зме й.

З тае па ры мы гля дзе лі ўваж на не толь кі 
пад но гі, але і піль на ўзі ра лі ся ў кро ны дрэў.

* * *
На кру із па між выс па мі выб ра лі ся мы 

дзень даў жэй. Спа чат ку да вя ло ся мне збі

ваць га рач ку, якая на па ла, ві даць, зза рэз
кіх змен тэм пе ра ту ры ад тра піч най ду ха ты 
да ха ла дэ чы кан ды цы я на ва ных па мяш кан
няў і бу саў. Пры гэ тай на го дзе так са ма 
ака за ла ся, што су час ная цы ві лі за цыя 
ў Порт Бар тон кры ху пры паз ні ла ся. У мяс
цо вас ці ня ма ні ле ка ра, ні на ват ап тэ кі. 
Гас па дар быў га то вы вез ці мя не ў шпі таль 
у Ро хас. На шчас це абыш ло ся па зы ча ным 
у су сед кі па ра цэ та мо лам. Дзень паз ней 
быў я ўжо зда ро вы як грыб. І пап лы лі.

Пла ван не на ка ра ла вым ры фе ў аку
ля рах і з труб кай — snor k ling — ку ды 
ці ка вей шае за тэ ле ві зію. Ба гац це жы вых 
форм і ко ле раў ураж вае. Зя лё ныя і ру жо
выя ка ра лы, сі нія бы ва лош кі ма лень кія 
рыб кі, вась мі но гі і ме ду зы. Ба ча нае ка лісь
ці на эк ра не і яш чэ больш ня ба ча на га. 
Бы лі і ве лі чэз ныя мар скія ча ра па хі, якія 
да стой на ру ха лі ся па злёг ку сма раг да
вым дне. А над імі тоў пі лі ся плыў цы, якія 
спус ці лі ся са шмат лі кіх ло дак, што ста я лі 
на яка ры бы ста так на па шы.

Ка лі рыф зда ваў ся ка зач ным і пры яз
ным, то ад ра зу за яго кра ем па ло ха ла цём
насі няя без дань. І не так страш на ра бі ла
ся ад глы бі ні, коль кі ад не вя до ма га. Зда ва
ла ся, што ў лю бы мо мант ад туль вы ныр не 
ней кі alien, які ся дзеў там ста год дзі ў гі бер
на цыі толь кі на тое, каб да ча кац ца ця бе 
і па цяг нуць у сваё бяз дон нае ка ра леў ства. 
У ва чах ста ва лі ўсе ба ча ныя ў дзя цін стве 
філь мы пра акул, Мо бі Дзі каў і ва ро жа 
наст ро е ных да лю дзей пры шэль цаў з кос
ма су. Ру кі і но гі аў та ма тыч на ўзмах ва лі ся 
і як доб ра бы ло зноў сха вац ца ў плыт кім 
за ціш шы ка ра лаў.

На на шай лод цы бы лі дзве жан чы ны 
з Да ніі, швед, аў ст ра лі ец, ма ла дая чэш
ская па ра і мы — сям’я з тра іх бе ла ру саў 
з Бе ла сточ чы ны. Экі паж скла да лі два 
фі лі пін цы: ка пі тан і кок, які на ад ным 
з аст ра воў, дзе спы ні лі ся на дзветры 
га дзі ны, каб па ля жаць на пля жы, пад рых
та ваў су поль ны абед. Да ежы, га лоў ным 
чы нам з мар скіх пра дук таў, пра па на ва лі 
сок з мяс цо вай лі мон кі ca la man si або 
най больш вя до мае фі лі пін скае пі ва San 
Mi gu el. Пі вам ча ста ваў і аў ст ра лі ец, які 
— як дас вед ча ны мар скі воўк — пры ха піў 
з са бою цэ лы рук зак пу ка тых бу тэ ле чак. 
Та кім чы нам раз вя за лі ся язы кі, а за вя заў
ся са праўд ны ін тэр на цы я нал. На кан цы 
све ту.

* * *
Тым ча сам у тэ ле фо не, які ля жаў спа

кой на ў пан сі ё не, ча ка ла вест ка. „Ва лэн су 
абак ра лі ў Ма ні ле. Ра туй прэ зі дэн та!” 
— пі саў сяб ра. Што бы ло ра біць? Адзі ным 
вый с цем па да ло ся сла ву тае: Nie kcem, ale 
mu szem.

Ха ця ў ста лі цу даб ра лі ся мы да во лі хут
ка, прэ зі дэнт нас не ча каў. Ці то сам вы пу
таў ся з ту пі ку, як гэ та не ад ной чы ўжо ра біў 
ра ней, ці бы лі ін шыя, больш хут кія за нас 
па ма га тыя. Дык нам не за ста ва ла ся ні чо га 
ін ша га, толь кі выб рац ца ў чар го вае па да
рож жа, у го ры. Але пра гэ та праз ты дзень.

(пра цяг бу дзе)
vМі ко ла ВАЎ РА НЮК

Фота Алі ны ВАЎ РА НЮК

Фі лі пі ны
ч.2. Палаван
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