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— Пер ша па чат ко ва «Бе ла ве жа» бы ла 
лі та ра тур на-ма стац кім аб’ яд нан нем. 
Ся род зас на валь ні каў бы лі і ма ста кі.

— Так бы ло на са мым па чат ку. Маг чы-
ма гэ та быў ухіл у бок Яшы Бур ша, які 
быў жы ва піс цам. Ён не скры ваў гэ та га 
пе рад ні кім, ад к ры та га ва рыў, што ён 
зай ма ец ца і ма ляр ствам, і па э зі яй. Тут, 
у Бе ла сто ку, бы лі жы ва піс цы, якія бы лі 
не фар маль на, так як і ўсе «бе ла веж цы» 
ні ко лі не ме лі та го, што на зы ва ец ца ле гі-
ты ма цы яй. Член скіх бі ле таў не бы ло. Хто 
хо ча пры хо дзіць, ма ні фе стуе ся бе як саў-
дзель нік твор чай лі та ра тур на-ма стац кай 
гру пы. Гэ та бы ло вель мі ка рыс на, вель мі 
на ту раль на, што ма ла дыя лю дзі ад гу ка лі-
ся на зак лік Вал ка выц ка га: пры ходзь це, 
ма ні фе стуй це свае твор чыя здоль нас ці. 
І та му так бы ло, што на па чат ку бы лі і ма-
ста кі ў гру пе «бе ла веж цаў».

— Яша Бурш па хо дзіў з Бе ла ру сі, але 
гэ та бе ла ру сы Пад ляш ша ства ра лі аб’-
яд нан не «Бе ла ве жа»?

— Не сум нен на. Уво гу ле лі та ра тур нае 
аб’ яд нан не «Бе ла ве жа» ўзнік ла як ар-
га ні за цыя бе ла ру саў Поль ш чы. Пас ля 
вай ны, яш чэ і ў пер шай па ло ве 50-х га-
доў, рэ пат ры ян ты вяр та лі ся з Бе ла ру сі, 
па да ва лі ся па ля ка мі, але па-поль ску не 
га ва ры лі. Тым не менш на Бе ла сточ чы не 
бе ла ру саў бы ло шмат і гэ та ў 50-х га дах 
да ва ла маг чы масць ства рыць бе ла ру-
скую лі та ра тур ную ар га ні за цыю ў Поль-
ш чы. Хоць не бы ло ста ту ту ні я ка га, не 
бы ло рэг ла мен ту хто як мае пі саць... 
Бы лі спрэч кі ўнут ры ар га ні за цыі, ка лі 
мы су стра ка лі ся. Бы лі спрэч кі твор ча га 
ха рак та ру — якія вер шы, ка му яны пі шуц-
ца, хто нас чы тае... А мо жа па лі тыч ную 
тэ ма ты ку вы но сіць час цей, а мо жа пры-
ро даз наў чую, а мо жа па каз ваць пат ры-
я тызм да сва ёй ма лой ра дзі мы? Та кія 
спрэч кі бы лі, але яны не аба вяз ва лі ні ко-
га. І так са ма лі чу, што на ша ар га ні за цыя 
пра іс на ва ла столь кі ча су, аца ле ла, та му 
што не бы ло пры ня та га ста ту ту.

— Як на зас на ван не «Бе ла ве жы» гля-
дзе лі, як ка мен та ва лі поль скія лі та ра-
та ры?

— Заў сё ды з’яў ля юц ца пі са ныя вод гу кі 
на ней кі да ку мент. Вод гук з’я віў ся і ў бе-
ла ру скім ася род дзі, і ў поль скім, і ру скім, 
ка лі Вал ка выц кі вы даў пер шую на Бе-
ла сточ чы не лі та ра тур ную кні гу «Рунь». 
У кні гу ён за пра па на ваў вер шы сям нац-
ца ці аў та раў, а зас на валь ні каў бы ло ва-

сям нац цаць ча ла век, ха ця ад на трэ цяя іх 
ні ко лі не пі са лі лі та ра тур ных тво раў. Тым 
не менш яны лі чы лі ся зас на валь ні ка мі. 
Ну вось на «Рунь» ад гук ну лі ся і поль скае 
лі та ра тур нае ася род дзе, і бе ла ру скае. 
Бо ўжо быў да ты каль ны факт — з’я ві ла-
ся кніж ка. Ці га ва ры ла ся пра гэ та, што 
ў чэр ве ні 1958 го да ства ры ла ся лі та ра-
тур ная ар га ні за цыя, я гэ тым не ці ка віў ся. 
Я быў та ды ма ла дым ча ла ве кам і мя не не 
ці ка ві лі по шу кі ці ў бе ла стоц кіх га зе тах 
бы ла ін фар ма цыя. З сён няш няй пер с пек-
ты вы я ду маю, што ін фар ма цыя бы ла.

— Зна чэн не «Бе ла ве жы» доб ра ад-
да юць сло вы Сак ра та Яно ві ча, які 
ска заў, што поль ская лі та ра ту ра гэ та 
лі та ра ту ра поль ская і бе ла ру ская.

— Так. Сак рат Яно віч сва ім ак рэс лен-
нем, што Поль ш ча з’яў ля ец ца кра і най 
дзвюх лі та ра тур, меў на ўва зе, што ап-
ра ча поль скай лі та ра ту ры, лі та ра ту ры 
ка рэн на га на ро да, толь кі бе ла ру сы ства-
ры лі лі та ра ту ру ў пра мым сэн се гэ та га 
сло ва. Ні вод ная ін шая на цы я наль ная 
мен шасць не мо жа пах ва ліц ца та кім на-
быт кам. Про ста кан ста ту ем та кі факт 
— і гэ та як раз пад к рэс ліў Сак рат Яно віч, 
што ап ра ча бе ла ру саў, ні ўкра ін цы, ні 
ра сі я не, ні ар мя не не ства ры лі сва ёй 
лі та ра ту ры. Не бы ло ў іх сіл, не бы ло пат-

рэ бы, не бы ло кад ра вых маг чы мас цей, 
не бы ло ней кай згуш ча нас ці ася род дзя, 
ней ка га ўнут ра на га па тэн цы я лу. Па тэн-
цы я лу, які мо жа ў пэў ным ча се, у пэў ным 
са цы яль на-гра мад скім клі ма це вы бух-
нуць, рас ц віс ці, раск рыц ца. І ў да чы нен ні 
да бе ла ру саў, гэ та так і трэ ба ра зу мець, 
быў унут ра ны пры ха ва ны па тэн цы ял.

— Так як Вы са мі ўжо ска за лі, коль-
касць бе ла ру саў па мен шы ла ся. Ці так-
са ма заў ва жа е це, што па мен шы ла ся 
коль касць чы та чоў? Ці «Бе ла ве жа» 
вы хо дзіць так са ма на суп раць поль-
ска моў на му чы та чу, ска жам, праз пе-
рак ла ды?

— Гэ та праб ле ма не на цы я наль ная, не 
поль ская, не бе ла ру ская, гэ та цы ві лі-
за цый ная праб ле ма. Сло ва са сту пае 
элек т ро ні цы. Ня ма на гэ та ра тун ку. 
Даў жы ня ска за са сту пае эсэ мэс цы. 
Не сказ, не шмат с лоўе, не пры го жы 
воб раз, не паг лыб ле насць у му зы ку род-
на га сло ва, а ка рот кае, ад ным паль цам 
на пі са нае вы каз ван не ў тэ ле фо не. Гэ та 
цы ві лі за цый ная праб ле ма. Мож на ска-
заць, што сло ва пе ра стае быць срод кам 
эстэ тыч на-ма раль на га яд нан ня лю дзей. 
Сло ва ска ра ча ец ца да мі ні му му. А вось 
эстэ тыч ныя пе ра жы ван ні этыч на га ха-
рак та ру поў нас цю рэ ду ку юц ца. Ра ней 

«Бе ла ве жа» жы ве сло вам

Пра зна чэн не 
сло ва, чы таль-
ні цтва ды фе но-
мен Лі та ра тур-
на га аб’ яд нан-
ня «Бе ла ве жа» 
з яго стар шы нёю 
Янам Чык ві ным 
раз маў ляе Ур шу-
ля Шуб з да.

Да юбілею 60-годдзя 
«Белавежы»

быў чы тач з га ры зон там ча кан ня. Чы тач 
ча каў но вай кні гі пісь мен ні ка. Ця пер гэ та-
га га ры зон ту ўво гу ле ня ма. Ні бе ла ру сы 
Поль ш чы, ні па ля кі на сва ёй ра дзі ме не 
ма юць чы та ча. А ка лі ёсць чы тач, то яго 
трэ ба штуч на ства раць. Якім чы нам? 
Зап ра шаць у за лы, ства раць кан цэрт, 
каб з’я віў ся пісь мен нік, яко му ро біц ца 
рэк ла ма...

— Ну, але сяб ры «Бе ла ве жы» са мі аба-
ра ня юц ца сва ёй твор час цю, па коль-
кі і Мі ра Лук ша, і Мі хась Ан д ра сюк 
— лаў рэ а ты прэ стыж най прэ міі імя 
Вяс ла ва Ка за нэц ка га.

— Вы ма е це ра цыю, але ка лі я га ва рыў, 
то я аба гуль няў. На ват у Бе ла ру сі, у Мін-
ску стар шы ня Са ю за бе ла ру скіх пісь-
мен ні каў Ба рыс Пят ро віч га во рыць, што 
трэ ба неш та ра біць, та му што згі не ўво-
гу ле чы тач. Што ра біць? І я тут пе сі міст. 
Элек т рон ная цы ві лі за цыя паг лы нае на-
ша сло ва, кніж нае сло ва. Кні га пе ра стае 
быць пат рэб най. Коль кі не зак лі най, па-
пя ро вая кні га ідзе на спад.

— Дзя кую за раз мо ву. Ха ця за вяр ша-
ем яе да во лі сум ным ак цэн там, усё-та-
кі сяб рам «Бе ла ве жы» жа даю твор ча-
га плё ну.

Уршуля ШУБЗДА
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Сваімі вачыма

Мае 
тры капейкі

Свя та 
сло ва

Фэйк

Як лёг ка ў наш час ста ла праг ля даць 
на ві ны. Бя рэш свой тэ ле фон і ля ні ва 
во дзіш паль цам па эк ра не. Мо жаш гэ та 
ра біць у ха це, у ба ры, у лаз ні, у пе ра пын ку 
па між пра цай і па ез д кай да ха ты і на ват 
на пра цоў ным мес цы. І на чаль ні ка мож на 
не ба яц ца. Ён ро біць тое са мае. Не, я не 
меў на ўва зе, што ён упар та шу кае праў-
дзі выя на ві ны. Я пра тое, што ён, як і яго 
пад на ча ле ныя, во дзіць паль цам па эк ра не 
тэ ле фо на.

Бо на ві ны гэ та неш та ін шае. Праг ля даць 
то іх са праў ды ста ла лёг ка. Гэ та чы стая 
праў да. А вось шу каць усё ця жэй ды ця-
жэй. І тут ня ма ані я ка га па ра док су. Про ста 
ча ла ве цтва на пад ман і фаль шы выя звест-
кі, якія мож на наз ваць па-на ва мод на му фэй-
ка мі, або па-ста ро му дэ зын фар ма цы яй, 
сут насць ад гэ та га не мя ня ец ца, вы дат коў-
вае знач на боль шыя срод кі, чым на по шук 
праў дзі вай ін фар ма цыі. З ча го ро бім выс но-
ву, што праў да ста ла не за пат ра ба ва ным 
та ва рам. А хто ў наш час ста не ін ве ста ваць 
у не за пат ра ба ва ны та вар? Ня ма дур ных. 
Дак лад ней, яны ёсць, я на ват ве даю та кіх, 
але іх усё менш і менш.

Ну ўя ві це са бе сур’ ёз нае жур на ліс ц кае 
рас с ле да ван не. Ну хоць бы якой дроб-
нень кай ка руп цый най схе мы. Або рас с-
ле да ван не злоў жы ван няў ула дай яко гась 
там аша ле ла га ад гэ тай ула ды ге не ра ла. 
Або про ста вы яў лен не са ма га звы чай на га 
і ўжо да зуб ной бо лі ба наль на га рас пі лу 
бю джэт ных срод каў. Якія для гэ та га рэ сур-
сы па він на мець рэ дак цыя, каб ап ла ціць 
жур на лі стам паў го да іх цяж кай пра цы, з ка-
ман дзі роў ка мі і су тач ны мі, га тэ ля мі і тран-
с пар там, і ў вы ні ку ат ры маць уся го толь кі 
адзін, хай са бе і раз г ром ны, але ўся го 
толь кі адзін ма тэ ры ял, які зля ціць не ку ды 
ўніз на ва шым ма біль ным пры ста са ван ні 
ад лёг ка га кіў ка паль цам.

А ўя ві це са бе жур на лі стаў, якім рэ дак-
цыя неш та зап ла ціць за іх над звы чай ры зы-
коў ную дзей насць праз паў го да пра цы за 
адзін, хай са бе раз г ром ны, але ўся го толь кі 
адзін ма тэ ры ял. Усё без пад ма ну. Ап ла та 
згод на з прэй ску ран там. Мо жа яш чэ і прэ-
мію да дуць, зноў жа ў ад па вед нас ці ўсё 
з тым жа сла ву тым прэй ску ран там.

А з дру го га бо ку ад жур на ліс ц ка га рас с-
ле да ван ня і та го за роб ку ра зам з прэ мі яй 
ёсць ней кія кан к рэт ныя лю дзі, з імё на мі 
і проз віш ча мі, з па са да мі і паў на мо цтва мі, 
і з вя лі кі мі срод ка мі, пра якіх гэ ты ма тэ ры-
ял на пі са ны. Ну тыя, з ка руп цый ных схем, 
ці аша ле лы ад ула ды ге не рал ці про ста 
са мыя звы чай ныя ўдзель ні кі са ма га ба наль-
на га рас пі лу бю джэт ных срод каў. І яны 
так са ма хо чуць па-свой му ад дзя чыць аку ле 
пя ра. А за ад но і рэ дак та ру, і рэ дак цыі, і ні 
ў чым не за ме ша на му мір на му на сель ні-
цтву, якое ў гэ ты час вы пад ко ва вый ш ла 
па ку рыць і пат ра пі ла пад га ра чую ру ку. 
І маж лі вас ці ў тых лю дзей знач на боль шыя, 
чым у рэ дак цыі. А ў аку лаў пя ра, у ад роз-
нен ні ад іх мар скіх цё зак, па ла ма ныя зу бы 
не ад ра ста юць бя скон ца.

Ну а што та кое дэ зын фар ма цыя, або як 
за раз на зы ва ец ца гэ тая з’я ва — фэйк. У ад-
роз нен ні ад жур на ліс ц ка га рас с ле да ван ня 
там усё про ста. Ёсць за каз, за каз ап лач ва-
ец ца, і ры зы ка ваць ні чым не трэ ба. Ні ку ды 
не трэ ба іс ці, ся дзіш за сва ім «кам пом» 
і аб лі ва еш пры стой на га ча ла ве ка бру дам. 
Чым больш няп раў ды, тым лепш. Псеў да-
ні мы мож на мя няць кож ную га дзі ну і хай 
абал га ны і па крыў джа ны па дае ў суд на 
той псеў да нім. Ка лі там і не пас мя юц ца чар-
го вы раз з на іў нас ці шу каль ні ка праў ды, то 
што моц на па дзі вяц ца яго цвер да ло бас ці, 
дык гэ та да клад на.

Ну а ка лі фэй ка вы псеў да нім ш чык умее 
абал гаць не толь кі асо бу, але і праў дзі выя 
звест кі, і праў ду як з’я ву, то яму ца ны ня ма. 
Вось што за пат ра ба ва нае: ма ста цтва зма-
ган ня з праў дай. А па коль кі яно так моц на 
за пат ра ба ва нае, то ад па вед на і ап лач ва ец-
ца. І ад па вед на ахоў ва ец ца. Ча са мі на ват 
дзяр жа вай.

Фэйк стаў не толь кі на ва мод най з’я вай, 
але і што дзён най. Бо там ні чо га не трэ ба 
ду маць, ана лі за ваць, нап руж ваць маз гі. Там 
мож на пар жаць, на пі саць та кія ж па скуд-
ныя ка мен та рыі і са мае га лоў нае ска заць 
са мо му са бе і ін шым, што не толь кі ты ня-
год нік, але і ін шыя так са ма. Бо во што пра 
іх на пі са нае. У гэ тым і ўвесь сак рэт за пат ра-
ба ва нас ці фэй ка.

Ну а сак рэт ча му лю дзі шу ка юць, а ча са-
мі ры зы ку ю чы са бой і ро бяць сап раў д ныя 
на ві ны яш чэ не раск ры ты. Вель мі там усё 
заб лы та на.

Вік тар СА ЗО НАЎ

Ой ча го то не ро біц ца на гэ тым све-
це. Зда ва ла ся б, ра ней не да ступ ныя 
і эк за тыч ныя кра і ны све ту за раз нам да-
ступ ныя як ні ко лі ра ней. А ўсё дзя ку ю чы 
боль шай да ступ нас ці да аві ят ран с пар ту 
і маг чы мас ці за га дзя на быць да во лі тан-
ныя квіт кі, якія не пе рак ры вяць нам твар 
ад са мой ца ны, а на ад ва рот — на вя дуць 
ус меш ку і доб ры гу мар. Па няц це гла баль-
най вё скі ста ла ўжо хле бам на дзён ным. 
За віт вае яно і на ста рон кі на ша га тыд-
нё ві ка. Іта лія, Фі лі пі ны, Бе ла русь — ужо 
не за га ра мі і не за ля са мі. Ха ця, на пры-
клад, вы ехаць з Бе ла сто ка ў Грод на 
ран няй па рою да во лі цяж ка ва та, бо ёсць 
толь кі ад на мар ш рут ка ў 6:30, а по тым 
доў га, доў га ні чо га. І ме на ві та яна дае 
маг чы масць пе ра сес ці ў Грод не на тра су 
ў Мінск і быць там пас ля трох з па ло вай 
га дзі ны, ня гле дзя чы на ват на раз бу до ву 
гэ тай да ро гі на двух па лос ную. Пас ля 

за вяр шэн ня ра бот кам фар та бель насць 
па да рож жа, як і сам час да ро гі змен шыц-
ца на пэў на. Ме на ві та біз нес мар ш ру так 
вель мі моц на раз ві ну ты і іс нуе тут да во лі 
вя лі кая кан ку рэн цыя. Ша фё ры апе ра-
тыў на і эла стыч на да па соў ва юц ца да 
кож на га клі ен та, бу ду чы з кож ным з іх 
у кан так це па ма біль ні ку. Пе ра ка наў ся 
і я ў тым са сва ёй ра зя ва тас цю. Про ста 
пак лаў я сваю вяс но вую кур т ку ў ку фар 
над га ла вою і за быў яе, зы хо дзя чы ў Мін-
ску. Ша фёр паз ва ніў мне і ска заў, што 
кур т ку мо жа ўзяць у Грод не. За стаў ся 
я без кур т кі. Над Мін скам ад ра зу прай-
ш ла бу ра з пра ліў ным даж джом, а нам 
з Ган най Кан д ра цюк трэ ба бы ло іс ці на 
яе аў тар скую прэ зен та цыю кніж кі «Па 
Пры пя ці па Но бель». Ган на ме ла ад нак 
па ра сон і гэ та нас вы ра та ва ла. Мы вель-
мі моц на хва ля ва лі ся на конт су стрэ чы, 
але Ба рыс Пят ро віч са сва ёй пісь мен ніц-
кай да лі кат нас цю ар га ні за ваў усё на най-

вы шэй шым уз роў ні, ук люч на з кан цэр т-
най част кай. Мы вель мі ра ды, што маг лі 
па ба чыць столь кі май ст роў па э тыч на га 
і пра за іч на га сло ва. Чар го вы раз у за-
хап лен не пры вёў нас Ула дзі мір Ар лоў, 
які, пра чы таў шы ўжо кніж ку, па дзя ліў ся 
з пры сут ны мі сва і мі ўра жан ня мі, па ехаў 
зра біць укол і яш чэ вяр нуў ся ў кні гар ню 
«Ў», дзе на да лей пра цяг ва ла ся су стрэ-
ча. Та кая гі сто рыя для нас гэ та про ста 
са мая, вя лі кая ўзна га ро да. Але гэ та не 
ка нец та го даб ра, якое зла дзіў нам Са юз 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў. На дру гі дзень, 
зра зу ме ла ў мар ш рут цы пад му зы ку ка-
лек ты ву з Бель ска га бел лі цэя, па да лі ся 
мы ў Га рош каў — на ра дзі му Ана то ля 
Сы са, дзе ў яго ны го нар ла дзіў ся лі та-
ра тур ны фе сты валь «Аг мень». Урэш це 
ўда ло ся мне па зна ёміц ца з чар го вым 
прад стаў ні ком па ля шуц ка га пле ме ні 
— Ан д рэ ем Фе да рэн кам, які рас па вя даў 
нам па да ро зе пра асаб лі вас ці род на га 

Ма зы ра. З ад ной асаб лі вас цю Па лес ся 
вы па ла нам спра віц ца ўсім — а ме на ві та 
з ата кай мо шак, якія про ста за я да юць 
і звя ры ну, і лю дзей. На лу гах не бы ло ві-
даць стат каў ка роў, про ста бы лі яны за чы-
не ны ў хля вах і на фер мах. Та ко га даў но 
тут не бы ло і кож ны спраў ляў ся з мош ка-
мі на свой спо саб. А то ней кія «псі ка чы», 
а то звы чай ныя га лін кі, а на ват мяс цо выя 
рэ цэп ты су ме сей на ас но ве во ца ту.

І тут так са ма на ша рэ дак цый ная сяб-
роў ка прэ зен та ва ла свае кніж кі, у тым 
лі ку на пі са ную ёю ра ней «Дзя доў скае 
тур нэ з Ана то лем С» ме на ві та пра ван-
д роў ку ў Га рош каў. Ган на свае кніж кі 
па да ры ла ў му зей — род ны дом па э та. 
Для мя не аса бі ста гэ тае па да рож жа бы-
ло вель мі эма цы я наль ным. Урэш це па бы-
ваў я ў мяс ці нах, якія спа ра дзі лі ад на го 
з бе ла ру скіх па э тыч ных ге ні яў. На коль кі 
важ ным і пры го жым ёсць та кі фэст на 
род ным па на двор ку ў ся мей на-вя ско ва-
па э тыч най кам па ніі, про ста не апі саць. 
А на ўсё звер ху, се дзя чы на воб ла ку, 
спаг ля даў сам Ана толь. Бо дзе ж яму 
быць, як не на род най ста рон цы. Пры ро-
да і па э тыч на-му зыч нае сло ва бы лі тым 
сук вец цем, яко га про ста не ха це ла ся па-
кі даць. А гас цін насць ся мей ні каў про ста 
нез вы чай ная. Усё зга та ва нае ўлас ны мі 
ру ка мі, про ста смач ней ша га і быць не 
маг ло. А мы з Ган най дзя ку ем усім лю-
дзям, хто нас пры маў, гас ця ваў, пад трым-
лі ваў сар дэч ным бе ла ру скім сло вам.

Яў ген ВА ПА

Раз гу ля лі ся дэ ма ны. Па га ра дах, па 
вё сках, па ху та рах. Упа да ба лі га ра ды тыя 
сто мор дыя, істэ рыч ныя, на хаб ныя, урэд-
ныя. Вё скі — хоць і больш сці ша ныя, але ж 
ад ноль ка ва кры ва душ ныя і па скуд ныя. Поў-
на іх у ін тэр нэ це, на тэ ле ба чан ні, у га зе тах, 
сель скіх клу бі ках дзе на сто лі ках афі цый ны 
аран жад, а пад ім ад к ры тая бу тэль ка ві на 
«пал кай пі са на га». Хоць усё больш і больш 
на яе мес цы з’яў ля ец ца бу тэль ка ві скі або 
грэц кай «Ме так сы». Гэ та зу сім не аз на чае, 
што дэ ма ны ха ва юц ца на дон цы апа рож-
не ных пля шак — без зна чэн ня, ці з-пад 
на пою поль ска га, ці за меж на га. Бу ды нак 
поль ска га пар ла мен та ні як не на гад вае 
ар хі тэк ту рай пляш кі са ма гон кі, а дэ ма наў 
у ім столь кі, што ло пае га ла ва. Горш та го, 
яны ўвар ва лі ся ў шко лы... І на ват... у дзяр-
жаў ных ля сах. На са мой спра ве, аж про-
сіц ца да ўні вер саль на га эк зар цыз му. Але 
гэ та ўсё роў на як упус ціць га лод на га лі са 
ў ку рат нік. І ад куль усе тыя бе сы, чор та ва 
на сен не ды лі ха ўся ля кае. Ці не пры ва лак-
лі ся яны з гні лой Еў ро пы, на што на мя кае 
ня стом ны ў рас х валь ван ні поль ска га зас-
цен ка ай цец Ры дзык? Або з ус хо ду, з Ра сіі, 
або, не дай Бог, з му суль ман скай Азіі? А ад-
ні куль! Яны заў сё ды бы лі ў Поль ш чы. Толь-
кі што яны бы лі за мор ды ўзя тыя, тры ма ныя 
пад ча ра ві кам, пу гай дыс цып лі на ва ныя. 
І што ці ка ва, усе да гэ та га прык лад ва лі ся. 
І ка лі не ўсе, то боль шасць. У ад ва рот ным 
вы пад ку з дэ ма на мі не да сі ра ды. Толь кі 
так. Не вы ся чэш іх з ча ла ве чых га лоў, хі ба 
што з па ло вай моз гу. А ня ма та кой ула ды, 
якая б да ла на гэ та да звол. Перш за ўсё 
та му, што ні ад но гра мад ства не па го дзіц ца 
на та кую ўла ду. Тым больш, што та кая апе-
ра цыя скла ла б уні вер саль ную ла бек та мію, 
якая звя ла б ча ла ве чую істо ту да аб вя ла-
га сель да рэю. Ін шая спра ва, што мно гім 
ідэ о ла гам і няў да лым па лі ты кам так са ма 
сніц ца на яве па на ван не над ра да мі сель-
да рэ яў. На шчас це, боль шасць з нас та кіх 
неў да лот трак туе як... неў да лот. Але ж ёсць 
ся род та кіх та кія ў на шым ася род дзі, што 
ўслу хоў ва юц ца ў іх ні ас лі ны го лас. Да вай це 
не бу дзем пад ман вац ца. Піль нуй ма на шы 
маз гі. Гэ та ў іх ад бы ва ец ца веч ная ба раць-
ба па між даб ром і злом. Ба раць ба та го, 
што ў нас цы ві лі за ва нае, сцвяр джаль нае, 
ук лю ча нае ў ко дэкс ад нос на спра вяд лі вых 

за ко наў, з тым, што бі я ла гіч нае і спрад веч-
нае, як той са мы страш ны дэ ман ча ла ве ка, 
Са та на. Гад. Дэ ма ны дэ ма на мі, а хтось ці 
на да лей раз дзь мух вае іх як жы выя іск ры са 
сты ла га по пе лу. За час ула ды ГП і До наль-
да Ту ска ме ла іх ту шыць цёп лая ва да ў кра-
не. Не бы ло гэ та ні чо га вар тае. У ка го быў 
кран, у ін ша га не бы ло во да за бес пя чэн ня 
до ма... Па чуц цё са цы яль най ня роў нас ці, 
нес п ра вяд лі вас ці, крыў ды на ра джа ла зай з-
д расць, гнеў. Гэ ты мо мант у гі сто рыі Поль ш-
чы, ка лі мяс цо выя дэ ма ны рас лі ў сі лу, быў 
та га час ны мі кі ру ю чы мі ко ла мі пра ва ро не-
ны. Ка лісь на зы ва лі гэ та апан тан нем, што 
ля чы ла ся эк зар цыз ма мі. Або рас п раў ля лі-
ся з ім рэз ка, спаль ва ю чы на каст ры апан-
та на га ра зам з яго дэ ма на мі. Сён ня та кую 
хва ро бу на зы ва ец ца раз д вой ван нем асо бы 
або шы заф рэ ні яй. Поль ш ча ў ця пе раш ні 
час пе ра жы вае яе глы бо кую фор му.

На пі саў шмат га доў та му Ан то ні Кем пін-
скі, вя лі кі гу ма ніст і псі хі ятр: «У шы заф рэ ніч-
ным аза рэн ні па цы ент рап там ба чыць сэнс 
свай го жыц ця, га лоў ную яго мэ ту і сваю 
мі сію [...]». Тут да кі ну свае тры ка пей кі ка-
мен та рыя... Ка лі ла ска, звяр ні це ўва гу на 
ра ды ка лі за цыю люд скіх пе ра ка нан няў. І сту-
пень эма цый нас ці, якая суп ра ва джае гэ тую 
з’я ву. На са мой спра ве, усю ды. У чар зе на 
пры ём да ўра ча, у ма га зі не, на ву лі цы, на 
пра цы, до ма, у га ра дах, у вё сках у прын-
цы пе чу ец ца апан та нае ве раш чан не, а не 
спа кой нае аб мер ка ван не. Ня ма ра зум ных 
до ва даў, але неў раў на ва жа ныя эмо цыі. 
Усё, зда ец ца, аза ра нае якой сь ці дум кай, 
ідэ яй. І кож ны пе ра ка на ны ў пе ра ва зе сва-
ёй ра цыі. Ніх то ні ко га не слу хае. Поль скі на-
цы я на ліст не слу хае бе ла ру ска га. Лі бе рал 
кан сер ва ты ста. Вер нік атэ і ста. Ду хоў нік 
ка ю ча га ся... Іс ны дур дом.

«Ча сам, — пі ша там жа пра фе сар Кем-
пін скі, — гэ тая мэ та [у шы заф рэ ніч ным 
аза рэн ні] з’яў ля ец ца гра мад ска ста ноў чай, 
што на зы ва ец ца шы заф рэ ні яй pa ra do xa lis 
so cia li ter fa us ta. Хво ры ад дае ўсе дум кі, каб 
ства рыць вя лі кую пра цу свай го жыц ця, на-
пры клад, мі ла сэр насць, як Брат Аль берт, 
ма ста цтва, як Стрын д берг, Мон сель, або 
фі ла со фію, як Комт”.

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца (ч.3)

У
 да ро зе да мош чаў свя то га Мі ка-
лая мы па да лі ся ў ад па вед нас ці 
з мяс цо вым ры ту а лам. Іта льян цы 
па чы на юць дзень ад са лод ка га. 

Улю бё ны сня да нак — кру а са ны, да лі кат-
ныя пі раж кі з ша ка лад най, крэ ма вай, 
аб ры ко са вай ці фі га вай на чын кай. Іх па пі-
ва юць ка вай эс п рэ са, зга та ва най у мі ні я-
цюр ных ка ва вар ках. Згод на з ры ту а лам, 
сня да нак най лепш спа жыць у ка вяр ні, 
ся род вет лі вай аб с лу гі і све жай прэ сы, 
вык ла дзе най на сто лі ках. Та му га рад скія 
ка вяр ні пра цу юць ужо ад сё май ра ні цы. 
Мы за ві та лі ў ка вяр ню, якая зна хо дзі ла ся 
два бу дын кі да лей ад на ша га пан сі я на та 
(тры ста мет раў да лей пра ца ва ла па доб-
ная зна ка мі тая ка вяр ня). Ня гле дзя чы на 
ран нюю па ру, у праш к лё най ся рэ дзі не 
сне да лі ся мей ка з ча ты рох асоб і трох 
па ста ян ных на вед валь ні каў. Яны на 
сяб роў кай но це вя лі з аб с лу гай аб мен 
ра ніш ні мі на ві на мі, га да лі пра над вор’е 
і пос пе хі мяс цо вых спар т с ме наў. Іта льян-
ская ка вяр ня — гэ та свай го ро ду жы вое 
ма ста цтва. У праш к лё ным нут ры з вы-
тан ча най мэб ляй, дыск рэт ным дэ ко рам 
і эк за тыч най фло рай змяш чаў ся ка зач ны 
бар. Хоць больш за ўсё за хап ля лі ба ры-
сты. За бу фе там, дзе не глянь, суст ра ка лі 
нас вы сты лі за ва ныя, быц цам з жур на ла 
мод, муж чы ны. На па мі на лі яны пер со ны 
з кар цін ім п рэ сі я ні стаў. Зда ва ла ся, пад-
рых та ва ная імі ка ва мае па рыж скі смак. 
Хоць — не! У іта льян цаў свая куль ту ра піц-
ця ка вы. Яна, ка лі ўлі чыць поль скія мер кі 
і цэ ны, каш туе тут гра ша кі. Та му ста рыя 
і ма ла дыя за бя га юць па піць ка ву не каль кі 
ра зоў удзень. Ся род най больш па пу ляр-
ных га тун каў ка вы — моц нае эс п рэ са, 
якое па да юць у мі ні я цюр ных фі лі жан ках 
з тоў сты мі сцен ка мі са шклян кай ва ды. Як 
не ці ка ва, кошт гэ тай «на род най» ка вы 
ад ноль ка вы ва ўсёй Іта ліі — 1 еў ра. У кож-
най ка вяр ні пра па ну юць яш чэ caf fe lat te, 
mo cac ci no, frap pe, ame ri ca na... і ўсе вя до-
мыя на поі све ту!

* * *
У да ро зе да ка фед ры нас аб мі ну лі 

ез да кі на ка рых, зад ба ных ры са ках. 
Рых та ва лі ся яны да нач ной фі е сты, якая 
вы па да ла ўжо праз дзень. Для бе ла ру-
саў «цёп лы», вяс но вы Мі ко ла — апя кун 
ко ней. На пя рэ дад ні свя та муж чы ны ўпер-
шы ню вы во дзі лі ко ней на нач ны па пас. 
Та ды так са ма ад п раў ля лі з конь мі ма ла-
дзё наў, якія пас ля та кой но чы лі чы лі ся 
ўжо ка ва лер кай...

Не менш свой скай зда ла ся ле ген да, 
з да па мо гай якой жы ха ры Ба ры да каз-
ва юць свае пра вы на мош чы свя то га Мі-
ко лы. Як вя до ма, па мёр ён 6 снеж ня (па 
но вым сты лі 19 снеж ня) у 345 го дзе. Свя-
ці це ля па ха ва лі ў са бо ры го ра да Мі ры, 
пры на леж на му Ві зан тый скай ім пе рыі. 
Пер шыя агі яг ра фіі і хро ні кі цу даў з’я ві лі-
ся не ад ра зу, а праз два ста год дзі, з-за 
ча го скеп ты кі не да вя ра юць у рэ аль нае 
іс на ван не свя то га. Культ рас ц віў і ўспых-
нуў з но вай сі лай пад ка нец Х ста год дзя, 
ра зам з хрыш чэн нем Ру сі. Як раз у на-
шай част цы све ту цу дат вор ца Мі ко лу ад-
ра зу па лі чы лі са мым лю бі мым і да па мож-
ным ня бес ным за ступ ні кам. Па сён няш ні 
дзень ён са мы лю бі мы свя ты на Па лес сі. 
Але ў ХІ ста год дзі го рад Мі ры апы нуў ся 
ў ту рэц кіх ру ках ды па ча ла ся бру таль ная 
іс ла мі за цыя. За хоп ні кі пу сто шы лі го рад 
і зніш ча лі хрыс ці ян скія хра мы. Мош чы Мі-
ко лы Цу дат вор ца апы ну лі ся пад вя лі кай 
паг ро зай. І вось, па вод ле мяс цо вай ле-
ген ды, свя ты з’я віў ся ў сне са мому бі ску-
пу Ба ры. Ён за га даў бі ску пу, каб той без 
аг ляд кі выс лаў па яго ка ра бель і пе ра вёз 
яго астан кі праз мо ра, у Іта лію. Да со неч-
на га Ба ры, ме на ві та! Са ноў нік рас па вёў 
свой сон, а жы ха ры го ра да па ве ры лі 
ў бо жы про мы сел. Яны вы пра ві лі ў го рад 
Мі ры ў якас ці прад стаў ні коў га рад скую 
знаць і свяш чэн ні каў. Пас ля мно гіх пе-
ры пе тый і пе раш код, яны знай ш лі ра ку 
з мош ча мі і пе ра нес лі на ка ра бель. Лю-
дзі, якія нес лі ра ку, або дак ра на лі ся да 
яе, на мес цы ат рым лі ва лі аз да раў лен не.

9 мая (па но вым сты лі 22 мая) свя ты-
ні вя лі ка га цу дат вор ца пад га на ро вым 
эскор там шчас лі ва прып лы лі да Ба ры. 

На суст рач вый ш лі ўсе жы ха ры го ра да 
са свеч ка мі і на бож ны мі пес ня мі.

Усё гэ та ад бы ло ся вяс ной 1087 го да.

* * *
У Сан та-Ні коль скі кас цёл на ран няе 

на ба жэн ства мы пра бі ва лі ся ву зень-
кі мі ву лач ка мі. Зда ва ла ся, ван д ру ем 
праз нут ро жы во га ар га ніз ма. Дзве ры 
ў мно гіх да мах бы лі ад кры ты нас цеж, 
у па мяш кан нях пры га за вых плі тах за ві-

ха лі ся гас па ды ні. Нех та па мыў на ва лач-
кі і адзен не ды раз веш ваў на су шыл цы, 
вы стаў ле най на ву лі цу. Трэ ба бы ло 
зва жаць, каб нех та, не ха ця, з раз ма ху 
не шу га нуў па мы я мі з вяд ра. Мок рыя 
струж кі дзе-ні дзе плы лі ка мен ны мі 
ву лач ка мі, на паў ня ю чы мес ца па ха мі 
жыц ця. Ка лі пра па хі — яны най лепш ма-
ля ва лі стыль што дзён на га і ня дзель на га 
жыц ця. У па вет ры лу наў ара мат ка вы 
з но тай ва ні лі і ама рэ та... Да лей — а як 
жа — пра сто ру за вул каў вы паў ня лі па хі 
све жаз ва ра ных ма ка ро наў і час нач ку... 

У строі мяс цо вых жан чын мы пры кме ці лі 
зна ё мыя эле мен ты гар дэ ро бу. Боль-
шасць жан чын у га дах тры ма ла ся сва ёй 
мо ды. Яны за ві ха лі ся ў тых жа квя ці стых 
фар ту хах, як на шы вя ско выя гас па дынь-
кі. Ні чо га, што по бач пе ра лі ва лі ся па то кі 
ту ры стаў са све ту...

У Сан та-Ні коль скі кас цёл, дзе як раз 
слу жы лі ра ніш няе на ба жэн ства, за хо дзі-
лі ту ры сты ў ка рот кіх што ні ках і ску пых 
май ках. Вар та выя, ся род якіх бы ло шмат 
жан чын, не звяр та лі ўва гі на та кія «пра-
ві ны». У га лоў ным не фе, за поў не ным да 
апош ня га мес ца, пра седж ва лі прад стаў-
ні кі ўсіх па ка лен няў і по лаў. Боль шасць 
муж чын ап ра ну ла ся ў кас цю мы. Пры го-
жы пол так са ма вы гля даў сціп ла і ад на-
ча со ва эле ган т на, ха ця тут па на ва ла 
боль шая сва бо да. По бач нас вы седж ва-
ла дзеў ка з са бач кам на ру ках.... На шыі 
ў мод на пры чэ са на га са бач кі від не ла ся-
рэб ра ная бі жу тэ рыя...

Каб поў нас цю ад чуць да стой насць 
ла цін скай ім шы, не аб ход на па е хаць у Іта-
лію. Сло ва свя та ра ўзвы шаў кас цель ны 
хор. Зда ва ла ся, у ім ад ны опер ныя спе-
ва кі. Іх га ла сы ад бі ва лі ся ў мар му ро вых 
скля пен нях га тыч най ар хі тэк ту ры кас-
цё ла, абу джа ю чы жы вую і наб ры ня лую 
па мяць мес ца...

Як раз у гэ тай ка фед ры ў апош нія га-
ды жыц ця ма лі ла ся на ша ка ра ле ва Бо на. 
За раз яе астан кі па ха ва ныя ў га лоў ным 
ал та ры. Яе мар му ро вая граб ні ца пры аз-
доб ле ная скуль п ту рай. По бач св. Ста ніс-
лаў, ду хо вы пат рон Поль ш чы, і Мі ко ла 
Цу дат вор ца — лю бі мы свя ты ка ра ле вы. 
Ра ней, дзя ку ю чы Ган не Яге лон цы, мес ца 
спа чы ну Бо ны Сфор цы аз даб ля лі вы я вы 
свя тых Поль скай зям лі. Ма лю нак ад нак 
за ма ля ва лі ў па чат ку ХХ ста год дзя. Пэў-

ную кам пен са цыю скла да юць ві зан тый-
скія фрэ скі па пра вым ба ку ал та ра...

А сам гроб з мош ча мі свя ці це ля Мі ко-
лы — у пад ва лах кас цё ла...

За ві та ем ту ды ад ра зу пас ля ім шы, 
сле дам сціп лых пра ва слаў ных па лом ніц 
з Хар ка ва, у ху стач ках...

(пра цяг бу дзе)
Фо та і тэкст 

Ган ны КАН Д РА ЦЮК

 Візантыйскі прастол у верхняй частцы касцёла
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У
 Агул на а ду ка цый-
ным лі цэі з да дат-
ко вым на ву чан-
нем бе ла ру скай 

мо ве ў Гай наў цы сё ле та 
ву чо бу за кон чы ла 79 вы-
пуск ні коў, а ў Агуль на а ду-
ка цый ным лі цэі з бе ла ру-
скай мо вай на ву чан ня імя 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча 
ў Бель ску-Пад ляш скім 
аду ка цыю за вяр шы ла 86 
асоб. Яны пры сту пі лі да 
пісь мо вых ма ту раль ных 
эк за ме наў, якія рас па-
ча лі ся 4 мая іс пы там па 
поль скай мо ве і за кон-
чы лі ся 23 мая пісь мо вай 
пра вер кай па бе ла ру скай 
мо ве. У гэ ты дзень па бы-
ваў я ў Гай наў скім бел лі-
цэі, дзе сё лет нія вы пуск ні-
кі па дзя лі лі ся ўра жан ня мі 
ад пісь мо вых і вус ных ма-
ту раль ных эк за ме наў па 
бе ла ру скай мо ве, якія бы-
лі, між ін шым, пад вя дзен-
нем вы ні каў іх трох га до-
вай ву чо бы бе ла ру скай 
мо ве ў бел лі цэі.

Част ка гай наў скіх бел лі цэ і стаў ву чы-
ла ся бе ла ру скай мо ве з пер ша га кла са 
па чат ко вай шко лы і ім бы ло ляг чэй ву-
чыц ца род най мо ве на лі цэй скім уз роў ні. 
Ін шыя мае су раз моў цы па чы на лі ву чыц ца 
па-бе ла ру ску ў гім на зіі. Па спя хо ва ву чо бу 
ў Гай наў скім бел лі цэі за кон чы лі так са ма 
асо бы, якія па ча лі ву чыц ца бе ла ру скай мо-
ве толь кі ў пер шым кла се бел лі цэя, ха ця 
гэ тых апош ніх бы ло ням но га. На стаў ні кі бе-
ла ру скай мо вы да па ма га юць та кім вуч ням 
пад цяг нуц ца да ўзроў ню больш во пыт ных 
лі цэ і стаў, каб маг лі яны поў нас цю рэ а лі за-
ваць школь ную пра гра му па род най мо ве. 
Гэ та даз ва ляе больш пад ра бяз на зна ё міц-
ца з бе ла ру скай лі та ра ту рай, куль ту рай, 
мяс цо вай гі сто ры яй і тра ды цы яй. Па праг-
рам ных пад ста вах на ву чан ня бе ла ру скай 
мо ве пад бі ра юц ца тэ мы для пісь мо ва га 
і вус на га ма ту раль ных эк за ме наў. Ра ней 
ап ра ча пісь мо ва га эк за ме ну вуч ням трэ ба 
бы ло пад рых та ваць і пе рад ка мі сі яй прад-
ста віць прэ зен та цыю на за га дзя выб ра-
ную тэ му. Ця пер, так як па поль скай мо ве, 
ар га ні зу ец ца вус ны ма ту раль ны эк за мен 
па бе ла ру скай мо ве.Зда ваць ма ту раль ны 
эк за мен па бе ла ру скай мо ве ў па шы ра-
ным ва ры ян це ра ша лі ся ў мі ну лых га дах 
лаў рэ а ты і фі на лі сты Алім пі я ды па бе ла ру-
скай мо ве і так бы ло ў гэ тым го дзе. Яны ат-
ры ма юць мак сі маль ную коль касць ба лаў 
на пісь мо вым ма ту раль ным эк за ме не па 
бе ла ру скай мо ве ў па шы ра най фор му ле 
і з вус на га іс пы ту без пры сту пан ня да гэ-
тых эк за ме наў.

Вы пуск ні кі Агуль на а ду ка цый на га лі цэя 
з да дат ко вым на ву чан нем бе ла ру скай 
мо ве ў Гай наў цы 23 мая па ча лі вы хо дзіць 
з пісь мо ва га эк за ме ну па бе ла ру скай 
мо ве нам но га ра ней пе рад ча сам, які 
ад ве дзе ны быў на эк за мен. На іх тва рах 
кра са ва лі ся ўсмеш кі. Га ва ры лі яны най-
час цей, што эк за мен не быў скла да ным. 
Бы лыя бел лі цэ і сты ска за лі, што пе рад 
са мым пісь мо вым эк за ме нам па бе ла ру-
скай мо ве мно га ча су да яго не рых та ва-
лі ся, та му што не ве да лі, на якія пы тан ні 
звяр таць асаб лі вую ўва гу.

— У нас бы ла маг чы масць выб раць 
для са чы нен ня ад ну з дзвюх пра па на ва-

ных тэм. Мы маг лі пі саць аб кан ф лік це 
па ка лен няў, прад ста віць свае по гля ды 
і даць да іх ар гу мен ты, спа сы ла ю чы ся на 
тэкст Ба ры са Са чан кі «Ча ра ві кі-ту фель-
кі» і ін шыя тэк сты куль ту ры. Вы бі ра ю чы 
дру гую тэ му, трэ ба бы ло зра біць ана ліз 
вер ша Мак сі ма Баг да но ві ча «Па го ня», 
па ста віць да яго ін тэр п рэ та цый ны тэ зіс 
і аб г рун та ваць яго, — за я ві лі мне гай наў-
скія бел лі цэ іст кі і да ба ві лі, што са чы нен-
не па він на быць на пі са на з вы ка ры стан-
нем пры нам сі 250 слоў.

Пад час пісь мо ва га ма ту раль на га эк-
за ме ну ап ра ча на пі сан ня твор чай пра цы 
бел лі цэ і стам трэ ба бы ло ад каз ваць на 
пы тан ні па двух не лі та ра тур ных тэк стах. 
Мар ты на Па на сюк і Юлія Ры бак ска за лі, 
што з пісь мо вым эк за ме нам па бе ла ру-
скай мо ве мож на бы ло па спя хо ва спра-
віц ца, але трэ ба бы ло за дум вац ца, якія 
сло вы пад бі раць, каб пра віль на вы ка зац-
ца. Мі ле на Ва лон цей удак лад ні ла, што 
каб па спя хо ва спра віц ца з ма ту раль ны мі 
эк за ме на мі, трэ ба наб раць пры нам сі 
30% маг чы мых для зда быц ця ба лаў, што 
ў вы пад ку пісь мо ва га эк за ме ну па бе ла-
ру скай мо ве скла дае 15, а вус на га — 12 
ба лаў.

— Ап ра ча пі сан ня са чы нен ня на выб-
ра ную тэ му, трэ ба бы ло так са ма пра ца-
ваць з тэк ста мі, да клад на ўчыт вац ца ў іх 
і ад каз ваць на пы тан ні, — па ін фар ма ва лі 
гай наў скія бел лі цэ іст кі Маг да ле на Кэн-
дысь і Аляк сан д ра Да ні люк.

— Мы ад каз ва лі на пы тан ні на конт 
не лі та ра тур на га тэк сту Сан д ры Нью ман 
«Муж чы на ў сля зах» пра плач муж чы ны, 
апі са ны ў мі ну лым у лі та ра тур ных тво-
рах. За раз плач муж чы ны гэ та са рам лі-
вая, скры ва ная з’я ва, якая не апіс ва ец ца 
ў лі та ра ту ры, — га ва ры лі бел лі цэ і сты. — 
У ін шым не лі та ра тур ным тэк с це, па якім 
мы ад каз ва лі, мож на бы ло пра чы таць, 
што дру ка ван не тэк стаў спры чы ня ец ца 
да раз віц ця бе ла ру скай мо вы і даз ва ляе 
паз бя гаць у вы каз ван нях ін ша моў ных 
слоў.

— Я пі саў са чы нен не аб кан ф лік це па-
ка лен няў. За раз так са ма ма ла дыя асо бы 
не ра зу ме юць сва іх баць коў, а бы вае што 
і баць кі не ра зу ме юць сва іх дзя цей. Ад каз-
ва ю чы на пы тан ні да тэк сту «Муж чы на 
ў сля зах» я за я віў, што ця пер муж чы ны 
ха ва юць свой плач і дрэн ны на строй, 

ча го не бы ло ў да лё кім мі ну лым. Та ды як 
у еў ра пей скай, так і ў япон скай лі та ра ту-
ры апіс ваў ся плач муж чын, якія вяр та лі ся 
з вай ны, — рас па вёў Ад ры ян Крась ко.

— У са чы нен ні я пра а на лі за ва ла пат-
ры я тыч ны твор «Па го ня» Мак сі ма Баг да-
но ві ча, які мне па да ба ец ца. На вус ным 
эк за ме не вы цяг ну ла бі лет з пы тан нем 
пра ка мізм у лі та ра ту ры. У сва ім вы каз-
ван ні спас ла ла ся я, між ін шым, на «Пін-
скую шлях ту» Він цэн та Ду ні на-Мар цін ке-
ві ча і на тво ры поль скай лі та ра ту ры, што 
да ва ла маг чы масць больш роз на ба ко ва 
рас крыць тэ му, — за я ві ла Ан на Чык він.

— За га дзя бы лі наз на ча ны дзень і га-
дзі на вус на га эк за ме ну па бе ла ру скай 
мо ве кан к рэт най асо бе, так як бы ло пад-
час вус ных ад ка заў па поль скай мо ве. 
Мы вы цяг ва лі бі лет, на якім бы ло ад но 
пы тан не і па ім ад каз ва лі. Пас ля на стаў ні-
кі маг лі ста віць да дат ко выя пы тан ні, каб 
наш ад каз быў больш поў ным. Тут трэ ба 
бы ло вы ка ры стаць уме ласць маў лен ня 
на бе ла ру скай лі та ра тур най мо ве, бо 
пы тан ні бы лі да во лі агуль ны мі і, ад каз-
ва ю чы на іх, ча ста мож на бы ло да ваць 
прык ла ды з роз ных лі та ра тур ных тво раў. 
Ад каз ва лі мы па бе ла ру скай лі та ра ту ры, 
мо ве, куль ту ры, да ва лі прык ла ды з ін-
шых лі та ра тур, — га ва ры лі бел лі цэ і сты.

— Пад час вус на га ад ка зу я рас па вя-
да ла пра воб раз Ра дзі мы і спас ла ла ся 
на «Мой род ны кут» — фраг мент «Но вай 
зям лі» Яку ба Ко ла са і на «Па на Та дэ ву-
ша» Ада ма Міц ке ві ча, — га ва ры ла На тал-
ля Дзю бо нос.

— У час вус на га эк за ме ну па бе ла-
ру скай мо ве я ана лі за ва ла тэкст з ін ша-
моў ны мі сло ва мі, перш за ўсё ра сій скі мі. 
Я зна хо дзі ла гэ тыя сло вы і пас ля ска за-
ла, што доб рае ве дан не мо вы, якой мы 
ка ры ста ем ся, свед чыць так са ма аб ча ла-
ве ку, — га ва ры ла Мая Міш чук.

— Я рас па вя да ла пра ды я лек т ныя 
мо вы. Ды я лект, на якім раз маў ля юць 
мае дзя ду ля і ба бу ля і з які мі я так са ма 
пра бую га ва рыць, гэ та на ша спад чы на, 
так як бе ла ру скія тра ды цыі, ці куль ту ра, 
а ве дан не мно гіх моў моц на ўзба га чае ча-
ла ве ка, — га ва ры ла Ан на Нэ стэ рук.

Юлі та Ру шук і Аляк сан д ра Сі мон чук га-
ва ры лі, што пад час вус на га ма ту раль на-
га эк за ме ну па бе ла ру скай мо ве мож на 

бы ло аба пі рац ца на лі та ра ту ру роз ных 
на цый, тэк сты куль ту ры і ін шыя прык ла-
ды, што да ва ла вя лі кія маг чы мас ці зап рэ-
зен та ваць пе рад ка мі сі яй свае ўме лас ці 
па бе ла ру скай мо ве і ве ды, якія зас во і лі 
на ўро ках. Іза Кел ба шэў ская і Габ ры е ля 
Кот, якія да бі ва лі ся пос пе хаў у алім пі я-
дах спа лу ча ных з на ву чан нем бі я ло гіі, 
зра бі лі стаў ку так са ма на ма тэ ма ты ку. 
Ад нак эк за мен па ма тэ ма ты цы ў па шы ра-
ным ва ры ян це быў асаб лі ва скла да ным, 
за тое быў про стым у пад ста во вай фор-
му ле.

— Вуч ні, якія вы каз ва лі ся пе рад ка мі-
сі яй, у якой я пра ца ваў, ста ноў ча спра ві-
лі ся з вус ным ма ту раль ным эк за ме нам 
па бе ла ру скай мо ве. Пы тан ні ты чы лі ся 
лі та ра ту ры, бе ла ру скай мо вы, куль ту ры 
і ін шых тэм. На пры клад вуч ні рас па вя-
да лі пра ка хан не і шчас це ў лі та ра ту ры, 
пра свет дзя цін ства, га ва ры лі аб фаль к-
ло ры, на род ных тра ды цы ях, але так са ма 
бы лі спа сыл кі на твор часць На тал лі Ар-
сен не вай. За пы тан ні да пісь мо вых і вус-
ных ма ту раль ных эк за ме наў ад каз ная 
Цэн т раль ная эк за ме на цый ная ка мі сія 
і бы лі яны згод ны з праг рам най пад ста-
вай ву чо бы па бе ла ру скай мо ве ў гім на зіі 
і лі цэі. У наш лі цэй пры хо дзяць вуч ні, якія 
ра ней не ву чы лі ся бе ла ру скай мо ве. Пат-
ра пяць яны пад цяг нуц ца і пас ля трох га-
до вай на ву кі ста ноў ча спраў ля юц ца з ма-
ту раль ны мі эк за ме на мі па бе ла ру скай 
мо ве, — ска заў на стаў нік бе ла ру скай 
мо вы ў Гай наў скім бел лі цэі Ян ка Кар-
чэў скі. Да ба віў ён, што вы ні кі пісь мо вых 
ма ту раль ных эк за ме наў бу дуць вя до мыя 
ў па чат ку лі пе ня.

Мае су раз моў цы ска за лі, што на мер-
ва юц ца па сту паць у вы шэй шыя на ву чаль-
ныя ўста но вы.

— Мае сяб ры хо чуць пра цяг ваць 
аду ка цыю ў по лі тэх ніч ным ін сты ту це, 
ме ды цын скай ака дэ міі, але так са ма ва 
ўні вер сі тэ тах. Ёсць ах вот ныя ву чыц ца на 
ар хі тэк ту ры і ў ма стац кай ака дэ міі. Не ка-
то рыя на шы вы пуск ні кі хо чуць ву чыц ца 
ак цёр ству і рэ жы су ры ў філь ма вай шко-
ле ў Ло дзі, ці ў тэ ат раль най у Бе ла сто ку, 
— за я ві ла Ан на Нэ стэ рук і да ба ві ла, што 
сваю бу ду чы ню спа лу чае з ма тэ ма ты кай, 
але яш чэ не вы ра шы ла, у якую вы шэй-
шую ўста но ву мае на мер па сту паць.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

У канцы экзамен 
з беларускай мовы!

 Вы пуск ні кі Гай наў ска га бел лі цэя
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Вя лі кі сойм, які ад быў ся ў Бель ску 
ў чэр ве ні-лі пе ні 1564 го да, з’яў ля ец ца ад-
ной з са мых важ ных па дзей у гра мад ска-
па лі тыч най гі сто рыі Пад ляш ша. Гэ та быў 
вя лі кі з’езд са мых важ ных асоб у кра і не 
— ва я во даў, кня зёў, ду ха вен ства, на мес ні-
каў, ста ра стаў, мар шал каў, ха ру жых і мно-
ства шлях ты і мяш чан. Ра зам са сві тай, 
два ра на мі, стра жай і аб с лу гай у Бельск 
пры бы ло бы ло не каль кі ты сяч лю дзей. На 
Вя лі кім сой ме бель скім вы ра ша лі аб най-
больш важ ных дзяр жаў ных пы тан нях Вя лі-
ка га Кня ства Лі тоў ска га, па ад мі ніст ра цый-
на-тэ ры та ры яль най і су до вай рэ фор ме. 
Тут ка роль і вя лі кі князь Жы гі монт Аўгуст 
пад пі саў Бель скі пры ві лей і пры няў тэкст 
Дру го га ста ту та ВКЛ, над якім спе цы яль-
ная ка мі сія пра ца ва ла на пра ця гу амаль 
20 га доў. У Бель ску юры дыч на бы лі зац-
вер джа ны прын цы пы рэ лі гій най та ле ран т-
нас ці ў дзяр жа ве. Рым ска-ка та ліц кі кас цёл 
і Пра ва слаў ная цар к ва ста лі роў ныя пе рад 
за ко нам. На Сой ме ў Бель ску так са ма 
аб мер ка ва лі ня лёг кія і няп ро стыя пы тан ні 
дзяр жаў на га аб’ яд нан ня Вя лі ка га Кня ства 
і Ка ро ны. Не аб ход на бы ло ўзгад ніць ін та-
рэ сы мно гіх са цы яль ных груп і ба чан не 
тае уніі. Сойм у Бель ску пра ца ваў да 22 
лі пе ня 1564 го да. У той жа дзень, па сло-
вах хра ні ста Мар ці на Бель ска га, драў ля ны 
за мак вы со кі зга рэў ад уда ру ма лан кі. Аб-
ра ды бы лі спы не ны, дэ ле га ты раз’ е ха лі ся, 
а ў лі ста па дзе та го ж го да пра цяг ну лі дэ ба-
ты на ге не раль ным Сой ме ў Мін ску.

Час Вя лі ка га сой ма су паў з вяр шы няй 
са цы яль на-эка на міч на га раз віц ця Бель-
ска, які та ды на ле жаў да элі ты га ра доў 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Пра бы ван-
не ў ім та ко га лі ку дэ ле га таў сой ма да да-
лі бля ску го ра ду на мно гія га ды.

— Ця пер мы, як спад чын ні кі Вя лі ка-
га сой ма, мо жам чэр паць ад яго шмат 
на ву кі і дум кі, — ад зна чыў Да ра фей Фі-
ё нік. — Та му ў Бель ску ад кры ты пом нік 
у го нар ад ной з са мых важ ных па дзей 
у гі сто рыі го ра да, пас ля амаль пя ці га доў 
на ма ган няў та кім чы нам уве ка ве чыць 
па дзею. Ён ста іць у пар ку імя Ка ра ле-
вы Але ны, у цэн т ры, по бач з бу дын кам 
бе ла ру ска га лі цэя імя Бра ніс ла ва Та-
раш ке ві ча. Гэ та драў ля ная скуль п ту ра 
бе ла ру ска га ма ста ка Ана то ля Тур ка ва. 
Пом нік быў ад кры ты тут у IV Дні куль ту-
ры і сла вян ска га пісь мен ства «Пра лог» 
20 мая 2018 г. Гэ та драў ля ная ду бо вая 
ста туя, на якой мож на ўба чыць, ся род ін-
шых, ка ра ля Жы гі мон та II Аў гу ста ра зам 
з дэ ле га та мі Бель ска га сой ма, ук лю ча ю-
чы ві лен ска га бі ску па Ва ляр’ я на Пра та-
се ві ча, кня зя Мі ка лая Ра дзі ві ла «Чор на-
га», гет ма на Мі ка лая Ра дзі ві ла «Ру до га», 
Ры го ра Хад ке ві ча, пад ляш ска га ва я во ду 
Ва сі лія Тыш ке ві ча, кня зя Кан стан ці на 
Аст рож ска га, кня зя Юрыя Алель ка ві ча-
Слуц ка га, на ваг руд ска га ва я во ду Паў ла 

Са пе гу, ві цеб ска га ва я во ду Стэ фа на 
Зба раж ска га. Ма стак вы ра заў па на ра му 
ста ро га го ра да Бель ска з над пі сам «Вя-
лі кі Сойм Валь ны Бель скі», герб го ра да 
(ста рую пя чаць). Пад гер бам вы се ча ны 
над піс «Бель скі Пры ві лей» на дзвюх мо-
вах — поль скай і ста ра бе ла ру скай. Над 
вы я вай ка ра ля Жы гі мон та II Аў гу ста зна-
хо дзіц ца герб Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска-
га — Па го ня, а пад ім над піс «II Ста тут 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га».

Жы ха ры, якія пры ня лі ўдзел у гэ тым 
ме ра пры ем стве, пра Бель скі сойм маг лі 
да ве дац ца больш у пуб ліч най ды ску сіі, 
пад рых та ва най з удзе лам гі сто ры каў. 
Док тар Ге надзь Се мян чук тлу ма чыў зна-
чэн не та дыш ня га Вя лі ка га Сой ма:

— У цэ лым ХVI ста год дзе ў гі сто рыі 
Цэн т раль най і Ус ход няй Еў ро пы пры но-
сіць шмат вя лі кіх па дзей. Ад ным з та кіх 
па дзей у еў ра пей скім маш та бе быў ге не-
раль ны сойм у Бель ску ў 1564 го дзе, які 
ўжо та ды на зы ва лі Вя лі кім. Пры е ха ла на 
яго мно ства шлях ты, га лоў ныя прад стаў-
ні кі ВКЛ. Вя лі кі ён у кан тэк с це ра шэн няў, 
якія бы лі пры ня ты на ім. На рэш це бы лі 
за вер ша ны аб мер ка ван ні аб тым, ці трэ-
ба ства рыць но вую дзяр жа ву, но вую фе-
дэ ра цыю, унію Ка ро ны Поль скай і Вя лі-
ка га Кня ства Лі тоў ска га. Шлях та пе ра ла-
ма ла су пра ціў ары стак ра таў і алі гар хаў 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га. Прый ш ло 
так са ма па ляп шэн не пра ва во га ста ту су 
гра мад ства ВКЛ, так як бы лі ўве дзе ны 
вель мі важ ныя пап раў кі да Ста ту та 1529 
го да. На ступ нае пы тан не зак лю ча ец-
ца ў тым, што на рэш це скон чы ла ся 
нес п ра вяд лі васць у ася род дзі шлях ты. 
Пра ва слаў ная шлях та, якая ме ла та кія 
са мыя аба вяз ка мі як ка та ліц кая, ме ла 
менш пра воў. Жы гі монт Аў густ ад мя ніў 
гэ тыя ад роз нен ні. Важ на так са ма, што 

Сойм па ка заў, якую вя лі кую 
сі лу ма юць аб’ яд на ныя Ка ро на 
Поль ская і Вя лі кае Кня ства Лі-
тоў скае, што паз ней па ка за ла 
вай на з Маск вой, вя до мая як 
Лі вон ская вай на».

«Пра лог» 
для гі сто ры каў і ама та раў

— Дні куль ту ры і сла вян ска га 
пісь мен ства, — тлу ма чыў Да ра-
фей Фі ё нік, стар шы ня Му зея 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах, 
— гэ та перш за ўсё фор му ла 
ад к ры тая і шы ро кая. Гэ та спа-
лу чэн не пэў ных аду ка цый ных 
ас пек таў тро хі з ма са вай куль ту-
рай, тро хі з на ву ко вым ха рак та-
рам. Гэ та эк с пе ры мент — мэ та 
яко га па ка заць як го рад, які 
не мае ака дэ міч на га цэн т ра 
і куль тур ных уста ноў вы со кай 

куль ту ры ты пу тэ атр, фі лар мо нія ці ін шых 
па доб ных цэн т раў, мож а ства рыць штось-
ці са шма та хоп лі ва ю чай куль ту ры, якая 
ады хо дзіць. Мы не хо чам быць па доб ны мі 
на тое, што ро біц ца час цей. Гэ та пэў ная 
аль тэр на ты ва. «Пра лог», Дні сла вян ска га 
пісь мен ства і куль ту ры ад люст роў ва юць 
кан цэп цыю тра ды цый най куль ту ры. Праз 
лі тур гіч ныя ўра чы стас ці, на ву ко выя кан-
фе рэн цыі і су стрэ чы з аў та ра мі ме ра пры-
ем ства прад стаў ляе як ма тэ ры яль ную, 
так і не ма тэ ры яль ную спад чы ну рэ гі ё на. 
На чым аба пі ра ем ся? Ме на ві та гэ та пісь-
мо вая тра ды цыя ру ская, сла вян ская. 
Гэ та вер ша ва ны «Пра лог» з 1496 го да 
для нас увесь час ма як, у якім кі рун ку мы 
па він ны іс ці. Гэ та кні га жы цій свя тых у ты-
ся чу ста ро нак, спі са ная ў Бель ску ў XV 
ста год дзі па за ка зе бель ска га на мес ні ка 
Сол та на Сал та но ві ча. І заў сё ды пры гад-
ва ец ца ма тыў Вя лі ка га сой ма. Сён ня гэ та 
ней кае пад вя дзен не на шых вы сіл каў, 
на ма ган няў, куль ту рат вор чых ме ра пры ем-
стваў ва кол Бель ска га сой ма на пра ця гу 
пя ці га доў, та му што мы па ча лі ў 2014 г. 
з ву ліч на га спек так ля Цу ды свя то га Мі ка-
лая. Я ду маю, што ча кан не, фар маль ныя 
і юры дыч ныя вып ра ба ван ні і ня го ды толь-
кі спра ца ва лі на ка рысць, та му што мно-
га лю дзей да ве да ла ся пра Вя лі кі сойм, 
і ўра чы стасць ад бы ла ся ў пун к це, дзе 
са праў ды па він на быць. На Вя лі кім сой ме 
пры сут ні ча лі не толь кі па лі ты кі але і ма ста-
кі — пры сут ні чаў у сві це Мі ка лая Ра дзі ві-
ла кам па зі тар эпо хі Ад ра джэн ня Ба зі лі юс, 
важ ная по стаць Сой ма.

Чац вёр ты «Пра лог» па чаў ся 19 мая 
ў Гры не ві чах-Вя лі кіх, на ра дзі ме пра-
фе са ра Іг на та Да ні ло ві ча (1788-1843), 
у 230-год дзе з дня яго на ра джэн ня. 
У пра гра ме — шэс це ад цар к вы свя то га 
Ільі ў вёс цы Гры не ві чы да вё скі Кат лы, 

Ма ну мен таль на 
і пра чу ла на Пра ло гу

ад к рыц цё вы ста вы «Вё ска Кат лы на Лі-
тоў скім гас цін цы» і кан цэрт ка лек ты ваў 
«Ва сі лёч кі» (Бельск-Пад ляш скі), «Жэ-
мэр ва» (Сту дзі во ды), «Źdźbło” (Гданьск), 
Ра ма на Ар ло ва і Ка ця ры ны По цюс з гур-
та «У неск ла до вае» (Мінск) і «Га ма ні на» 
(Мінск). Кан цэр там пас ля ня дзель най 
ба га служ бы ў Пак роў скай цар к ве ў Бель-
ску ўсхва ля ва лі ду шы «Таў ка чы кі» (Коб-
рын) і хор імя Аляк сан д ра Раш чын ска га 
з Мін ска. У Бель скім до ме куль ту ры пас-
ля раз ваг над важ нас цю Вя лі ка га сой ма 
бель ска га пра гу ча лі пес ні ў вы ка нан ні 
«У неск ла до вае» і хо ру імя А. Раш чын-
ска га. На ўсім «Пра ло гу» спя ва лі так са-
ма ма ла дыя «Кап рыз» і «Жэ мэр ва».

У Пуб ліч най біб лі я тэ цы ў Бель ску ад бы-
ла ся двух дзён ная кан фе рэн цыя. Ге надзь 
Се мян чук вы сту піў з дак ла дам «Но выя 
кры ні цы гі сто рыі цэр к ваў у Бель ску-Пад-
ляш скім у сям нац ца тым і ва сям нац ца тым 
ста год дзях» (кры ні цы з На цы я наль на га 
гі ста рыч на га ар хі ва Бе ла ру сі ў Грод не). 
Та маш Яш чолт за чы таў да клад «Да ку мент 
пер га мен та вы Жы гі мон та Аў гу ста для Ва сі-
ля Се ге не ві ча з 1555г., з ка лек цыі Яге лон-
скай біб лі я тэ кі», на ву ко вец і зва нар ка Але-
на Шаць ко — «Зва ны — ду ша на ро да», 
ра зам з прэ зен та цы яй кні гі пра гі сто рыю 
і тра ды цыі цар коў ных зва ноў у Бе ла ру сі, 
Ан д рэй Мя цель скі — «Ма на стыр у Лаў ры-
ша ве — па ча так яго раз віц ця». Ге надзь Се-
мян чук вы сту піў так са ма з тэк стам «Фун-
да цыя цар к вы ў Па да ро ску Ваў ка вы ска га 
па ве та», Свят ла на Сі ло ва з дак ла дам 
«Па ра фі яль нае ду ха вен ства ў гі ста рыч-
най струк ту ры пас ля ва ен най Бе ла ру сі», 
Аляк сандр Гор ны з дак ла дам «Ду хоў ныя 
з Пад ляш ша ў служ бе Пра ва слаў най цар к-
вы на Гро дзен ш чы не». Іры на Паш чын ская 
вы сту пі ла з дак ла дам «Пе тар гоф і мае 
пад ляш скія ка ра ні» ды прад ста ві ла сваю 
сяст ру з Лон да на Але ну Бэ зюк-Мілз (пра 
суст рэ чу сёст раў Бэ зю ча нак з рад нёй 
з Кры вое праз 120 га доў — у на ступ ным 
ну ма ры). Вы сту пі лі так са ма Ан тон Мі ра-
но віч («Пя цен ка — ма ла вя до мае свя тое 
пра ва слаў нае мес ца»), Мар цін Мі ра но віч 
(«Аду ка цый ная дзей насць пра ва слаў на га 
бра цтва ў Брэс це XVII ст.»), а. Ге ор гій Рой 
з Грод на («Пра ва слаў ная па ра фія ў Нак-
рыш ках Дзят лаў ска га ра ё на — аб па чат-
ках яе гі сто рыі»), Аляк сандр Ва біш чэ віч 
(«Па ра фія св. Мі ха і ла Ар хіст ра ці га ў Руб лі 
на Сто лін скім Па лес сі, (ка нец XVII — па ча-
так ХХІ ст.»), Ур шу ля Паў лю чук («Гро дзен-
скія ўла ды кі ў ІІ Рэ чы Пас па лі тай»), На дзея 
Са ма сюк («Пра ва слаў нае ду ха вен ства За-
ход няй Бе ла ру сі ў 1921-1939 га дах»), Ва ле-
рый Ма роз («Ма ну мен таль ныя драў ля ныя 
цэр к вы — ма ла вя до мы тып сак раль на га 
бу даў ні цтва на За ход нім Па лес сі» — прэ-
зен та цыя но вай кні гі), Ана толь Гла дыш чук 
(«Бе рас цей скі за мак»). Усе дак ла ды бу-
дуць на дру ка ва ны ў чар го вым «Бель скім 
гос цін ці».

У на ступ ным го дзе на «Пра ло гу» бу-
дзе адз на чац ца 450-год дзе пад ляш ска га 
па ліг ра фіч на га ма ста цтва, ад ча су Іва на 
Фё да ра ва, які ў 1569 го дзе над ру ка ваў 
пер шую кні гу на Пад ляш шы.

Тэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 10 чэрвеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Мед ныя ро гі,
Свін цо выя но гі.
А ўвесь твар аку ляр,
у ва дзе гас па дар.
Ак ва......т
  (У. Мац ве ен ка)
  Ад каз на за гад ку № 18- 2018: зя зю ля. 

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Аліў ка По рац, Аліў ка 
Жэп ко з Нар вы, Вік то рыя Гаць, Дам’ ян Кар ні люк з Бель-
ска-Пад ляш ска га, Оля Ду дзіч, Юлія Клім чук з НШШ свсв. 

Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла сто ка, Алі цыя Ко сты ро, Паў лі на 
Лян ке віч з Шу дзя ла ва, Ка роль Гел да з Ба бік. Він шу ем!

Якуб СА ВІЦ КІ
 Асед ле Бан да ры
КШ у Мі ха ло ве

Квет кі
Квет кі ма ёй ма ту лі 

ўвесь ага род прык ры лі.
Яны пры го жыя і ка ля ро выя.
Гля дзець на іх ма гу бя скон ца,
Пад лі ваць іх так са ма ма гу,
Але сар ваць іх — не ма гу!

Іза бе ла ГЭЛЬ МАН
  КШ у Мі ха ло ве

Па клон нік
Чап ля ец ца, му чыць, штур хае,
За бі рае пе нал, ту зае за ко ску.
Гля дзіць у во чы 

і ка жа што ка хае.
Але маё сэр ца глу хое 

і яго не слу хае.

Ах вот на пры ма ем удзел 
у кон кур сах ці роз на га ты пу 
спа бор ні цтвах. Пры ваб лі вае 
нас шанц на ат ры ман не ўзна-
га ро ды ці прыз нан ня сяб роў. 
Прад мет ныя кон кур сы, якія 
ад бы ва юц ца што га до ва, даз-
ва ля юць так са ма пра ве рыць 
ве ды па лю бі мым прад ме це. 
Як ака за ла ся, чы та чы «Зор-
кі» — вель мі доб рыя вуч ні, 
якія мо гуць га на рыц ца грун-
тоў ны мі ве да мі.

24 траў ня ад бы ло ся ўра-
чы стае ўру чэн не ўзна га род 
лаў рэ а там і фі на лі стам прад-
мет ных кон кур саў у па чат ко-
вых шко лах. Па-свя точ на му 
ап ра ну тыя да школь ні кі ат-
ры ма лі дып ло мы і шчы рыя 
він ша ван ні ад спа да ры ні ку-
ра тар, пад ляш ска га ва я во ды 

ды шмат лі кіх гас цей, якія 
з’я ві лі ся на ме ра пры ем стве. 
Ся род са мых леп шых вуч няў 
па чат ко вых школ у Бе ла сто-
ку і сё ле та бы лі так са ма пер с-
пек тыў ныя ма ла дыя чы та чы 
«Зор кі». Ся род іх Мі ко ла 
Здрай коў скі, які стаў лаў рэ а-
там па бе ла ру скай мо ве.

— Я спа дзя ваў ся, што ста-
ну лаў рэ а там, але шчы ра ска-
жу, што тэ сты бы лі стра шэн-
на цяж кі мі, — пры знаў ся 
ў час ме ра пры ем ства Ко ля. 
— З го ду ў год тэ сты ця жэй-
шыя. І кры ху ра ней трэ ба па-
ся дзець, каб паў та рыць са бе 
ма тэ ры ял.

На о гул вуч ні, якія ста лі 
лаў рэ а та мі і фі на лі ста мі, ад к-
ры та га ва ры лі, што не толь кі 
трэ ба паў та рыць ве ды пе рад 

кон кур сам, але про ста сі стэ-
ма тыч на ву чыц ца.

— Гэ та вель мі вя лі кая 
пра ца, каб пад рых та вац ца 
да кон кур су, — ад зна чыў фі-
на ліст па бе ла ру скай мо ве 
і лаў рэ ат па ра сій скай мо ве 
Мі ка лай Аў ра мюк. — Не толь-
кі ў шко ле, але і до ма трэ ба 
па ся дзець з кніж кай.

Вар та да даць, што зван не 
лаў рэ а та дае вуч ням кан к-
рэт ныя вы га ды. Па-пер шае, 
мож на тра піць у лю бую ся-
рэд нюю шко лу па-за кон кур-
сам, а па-дру гое, кон кур сы 
да па ма га юць у раз віц ці сва іх 
за ці каў лен няў і пад ба дзёр ва-
юць да да лей шай пра цы.

З лі ку вуч няў са школ, 
у якіх на ву ча ец ца бе ла ру ская 
мо ва, Ма цей Сі роц кі са шко-

Са мыя леп шыя вуч ні 
пад ляш скіх школ! лы свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 

ў Бе ла сто ку стаў лаў рэ а там 
аж трох прад мет ных кон кур-
саў.

— Я лаў рэ ат па ма тэ ма-
тыч ным, ін фар ма тыч ным 
і гі ста рыч ным кон кур сах. 
Я ад чу ваю вя лі кі го нар, што 
ма гу ся дзець ра зам з са мы мі 
леп шы мі вуч ня мі, — пры-
знаў ся Ма цек. Ме на ві та та-
кія вы дат ныя хлоп цы як ён 
у час ура чы ста га пад вя дзен-
ня кон кур саў зай ма лі пер шы 
рад крэс лаў як ад ны з са мых 
га на ро вых гас цей.

Сё ле та ў прад мет ным кон-
кур се па бе ла ру скай мо ве 
бы ло 9 лаў рэ а таў і 12 фі на лі-
стаў, у тым лі ку пяць лаў рэ-
а таў з бель скай «трой кі». 
Усім він шу ем вы ні каў і га на-
рым ся та кі мі здоль ны мі чы-
та ча мі «Зор кі»!

Тэкст і фота 
Улі Шубзды

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

Ад каз на кры жа ван ку № 18-2018: 
Ар, го нар, ага род, ні ва, Ас, ха та, ара, бал, ма ты-

ка. Ра нак, гіт, га ва на, го ра, но, абы, па ра дак, са ла.
Уз на га ро ды, ка рэк та ры, вый г ра лі Маг да Яку-

бюк, Іа ан на Яку бюк з бель скай «трой кі», Габ ры-
е ла Кру піч з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія з Бе ла-
сто ка, Габ ры е ла Крась ко з Арэш ка ва, Аляк сан-
д ра Іва нюк, Маг да Люн да з ПШ № 1 у Гай наў цы, 
Ігар Та ра сэ віч з Шу дзя ла ва, Ка мі ля Ці люль ка, 
Ра фал Шу мін скі з Ба бік, Мая Та па лян ская з 
Нар вы. Він шу ем!

Зайцы 
і жабы

БАЙ КІ 
СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ 

АР МЕ НІІ

Размалюйце!

Саб ра лі ся ад ной чы трыц цаць 
зай цоў і ста лі на ра каць:

— Жыц цё ў нас под лае, гор-
кае! Мы ад усіх бя жым, уця ка-
ем, ба імося на ват свай го ду ху. 
Кож ны, ці гэ та звер, ці птах 
— хо ча нас з’ес ці. Ка му пат рэб-
нае та кое няш час нае жыц цё! 
Да вай це лепш па бя жым да мо ра 
і ра зам па то пім ся!

— Да вай це! — зга дзі лі ся зай-
цы.

І ка лі яны бег лі да мо ра, па 
да ро зе ўба чы лі проць му жаб. 
А тыя ста лі ква каць ды кры чаць 
— і хо ду! А ка лі жа бы да бег лі 
да мо ра, усе ўско чы лі ў ва ду, 
пры ха ва лі ся і не па каз ва лі ві ду. 
Па ба чы лі гэ та зай цы і зра зу па-
ве ся ле лі, ак ры я лі. Яны ра шы лі 
не та піц ца, а толь кі па дзя ка ваць 
Бо гу за тое, што ён па дас лаў ім 
істот сла бей шых за іх.

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

Ма ля ван ка-
ка лы хан ка!
Ка лы хан ка, пяш чот ная пес ня, пад 
якую ма ці за ка лых ва юць сва іх дзе-
так. Дзя ку ю чы ка лы хан цы дзі ця 
хут чэй і ляг чэй ава лод вае род най 
мо вай, ат рым лі вае пер шыя ўяў-
лен ні пра на ва коль ны свет, раз ві-
вае па чуц цё моў на га і му зыч на га 
рыт му.

Яш чэ ад нос на ня даў на на Пад ляш-
шы ўсе ма ту лі або ба бу лі спя ва лі 
ма лым ка лы хан кі. Най больш рас-
паў сю джа ная ў нас 

«Пра ку рэй»
Лю лі-лю лі-лю лі!
Пры ля це лі ку ры,
Се лі на ва ро тах,
У чыр во ных бо тах, 
Ста лі са ка та ці,
Не да лі пас па ці!

А вось які верш да пра па на ва най 
вам ма ля ван кі на пі саў Ан тон Ру-
дак:

Ка лы хан ка
Сон ні як не бя рэ, хоць сто ма
агар ну ла яш чэ пад ве чар.
Па ра ту нак даў но вя до мы:
Мож на доў га лі чыць аве чак.
Су па кой ся, зап люш ч во чы —
бо раз гад ка тва ёй та ям ні цы
ду жа про стая: сён ня ўно чы
ты не спіш, каб ка мусь ці
прыс ніц ца.
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У го ра дзе Дзят ла ва на Га-
ра дзен ш чы не па ву лі цы 
Ма ка ра ва ў пры го жым до-
ме жы ве Ве ра Ці ха но віч. 
Ці ха но віч — гэ та яе проз-
віш ча па му жу, а сап раў-
д нае дзя во чае проз віш ча 
жан чы ны — Ка лод ка. Ве-
ра Ка лод ка ро дам з вё скі 
За чар ля ны. Там яна на ра-
дзі ла ся ў 1935 го дзе.

Ка лі я за пы таў ся пра За чар ля ны, 
жан чы на за пла ка ла. „Род ную вё ску мы 
па кі ну лі ў 1946 го дзе, мне та ды бы ло 11 
га доў. Але я доб ра па мя таю той час. Па-
мя таю ма му. Яе зва лі Ма рыя. Ма ма вель-
мі не ха це ла па кі даць род ных мяс ці н, 
пла ка ла дзень і ноч”, — пры гад вае Ве ра 
Ці ха но віч-Ка лод ка.

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Ма ма не пе ра жы ла 
развітан ня з За чар ля на мі

 Пе ра ся лен цы з За чар ля наў у Дзят ла ве, 1949 год. Ся род якіх Па вел і Ган на Ка лод кі, Пётр і На дзея Ка лод кі, Іван і Зі на Ка-
лод кі, Сця пан Ка лод ка з жон кай, Ве ні я мін Гры наш, Ся мён і Дар’я Гры на шы, Пётр Гры наш (вай ско вец), Іо сіф і Ма рыя Ка лод кі, 
Мі ка лай Гры наш, Яў ге нія Гры наш, іх дзе ці.

 Ка лод ка Ма рыя і Іо сіф — баць кі Ве ры Ці ха но віч (Ка лод-
ка). Фо та зроб ле на ў Бе ла сто ку, 1930-я га ды.

 Па вел Ка лод ка (зле ва) з За чар ля наў у Вой ску Поль скім 
з сас лу жыў ца мі.

 Гры наш Мі ка лай з жон кай Яў ге ні яй, з ма ці і дзець мі з За-
чар ля наў, 1933 г.

 Іо сіф і Ма рыя Ка лод кі, За чар ля ны, 1939 г.

 Пе ця Ка лод ка з За чар ля наў, 1939 г.

 Сям’я Зла та роў (Зло тар) з За чар ля наў. 1930-я га ды

 Ве ра Со хар з За чар ля наў, 13 лі пе ня 1953 го да. На дру гім 
ба ку фо таз дым ка на пі са на: „Не ў вя сё лай бя се дзе сяб ры 
паз на юц ца. Яны паз на юц ца ў бя дзе. Як го ра на сту піць 
і слё зы па льюц ца — Той друг, хто зап ла ча з та бой. І гэ та, Ве-
рач ка, праў да, але лепш бу дзем смя яц ца, а не пла каць. На 
доў гую па мяць леп шай сяб роў цы Ве рач цы К. ад Ве ры С.”

 Воль га Ка лод ка з За чар ля наў, Га род ня, 14 лю та га 1951 
го да.

 Мі ка лай Ка лод ка з За чар ля наў — род ны дзядзь ка Ве ры 
Ка лод ка.

 Ма ла дыя не вя до мыя бе ла ру сы з За чар ля наў. На ад ва рот ным ба ку здым ка на пі са на: „На доў гую і доб рую па мяць ся стры 
Ма ру сі і шваг ру. 12 кра са ві ка 1936 го да”.

працяг10
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П
а ру тыд няў та му бы ло пра пер-
шую част ку ма ёй ван д роў кі 
за тры дзе вяць зя мель, у Гро-
дзі скую гмі ну, у Ка ры ці ны і Ся-

мё ны; ця пер яе пра даў жэн не. Пе рад 
Чор най-Цар коў най з бо ку Ся мё наў на 
або чы не да ро гі ста іць крыж. Крыж гэ ты, 
па вод ле Аляк сея Вал коў ска га, па стаў-
ле ны ў 1886 го дзе чар нян скім се ля ні нам 
Ан д рэ ем Скроц кім...

Аляк сей Вал коў скі быў на ста я це лем 
пра ва слаў на га пры хо да ў Чор най-Цар-
коў най у 1885-1902 га дах. Па кі нуў ён 
пас ля ся бе ад мыс ло вую спад чы ну. Гэ та 
ў час яго най служ бы ў пры хо дзе бы ла 
ўзве дзе на ця пе раш няя му ра ва ная цар-
к ва. І на пі саў ён за ха ва ную па том ным 
сво е а саб лі вую ма наг ра фію Чар нян ска га 
пры хо да. У „Ні ве” ад кра са ві ка 1992 го да 
так пі са лі пра яго а. Ры гор Сас на і Да ра-
фей Фі ё нік: „У 1886 го дзе а. Аляк сей з ту-
тэй шым цар коў ным апя кун ствам звяр нуў-
ся да гро дзен ска га ге не рал-гу бер на та ра 
з прось бай аб асіг на цыі на па бу до ву 
хра ма. Ад на ча со ва пры ха джа не за я ві лі 
ах вя ра ваць ад ся бе агуль ную су му 200 
руб лёў ды га тоў насць ра біць уся ля кія да-
ступ ныя ім пра цы (да воз ма тэ ры я лаў і г.
д.). Гу бер на тар вы ра шыў па слаць асо бу 
для аг ля ду мес ца пла на ва най па бу до вы. 
Спра ву асіг на цыі сам вы ра шыць не мог, 
бы ла яна на кі ра ва на да Свяш чэн на га Сі-
но да. І тут усё за цяг ну ла ся да 1899 го да. 
Дзе вя но стыя га ды ХІХ ст. бы лі цяж кі мі 
для ся лян. У пры хад ской хро ні цы та дыш-
ні на ста я цель за пі саў: 1891 — няў род; 
1893 — эпі дэ мія ха ле ры; 1893 — агуль-
ны эка на міч ны кры зіс, па ні жэн не цэ наў 
на сель ска гас па дар чыя пра дук ты; 1897 
— зноў няў род і го лад. Не каль кі сем’ яў 
у по шу ках зям лі і леп ша га лё су вы яз джа-
юць у Сі бір. Да 1899 го да кам п лек ту ец ца 
да ку мен та цыя но вай чар нян скай цар к вы. 
У 1899 быў зац вер джа ны пра ект хра ма, 
аў тар ства гро дзен скіх ар хі тэк та раў Іва-
на Плот ні ка ва і Ля вон ція Жа ва ран ка ва. 
Важ ней шым ак там пад рых тоў кі бы ло 
блас лаў лен не епі ска па гро дзен ска га 
і брэс ц ка га, да дзе нае 17 лі пе ня 1900 г. 
З вя лі кім эн ту зі яз мам бу даў ні чыя хра ма 
пры сту пі лі да ра бот. Ужо пе рад пры хад-
скім свя там Пак ро ва Бо жай Ма ці 1901 
го да быў уста ноў ле ны, рэд кі ся род цэр-
к ваў Пад ляш ша, трох ра да вы іка на стас 
(ра бо ты май ст ра-іка на піс ца і па за лот чы-
ка Пят ра Гі ле ві ча з Ві цеб ш чы ны). Храм 
быў выс ве ча ны ў тым жа 1901 го дзе. 
Вя лі кі па па ме рах, з пяц цю ку па ла мі і вы-
со кай зва ні цай, храм стаў уп ры го жан нем 
усёй вё скі. Гэ тая цар к ва бы ла га лоў най, 
але і апош няй спра вай жыц ця а. Аляк сея 
Вал коў ска га. Пер ша га лю та га 1902 г., 
20 хві лін пас ля ад с лу жэн ня Свя той Лі-
тур гіі а. Аляк сей не спа дзя ва на па мі рае. 
У смер ці свяш чэн ні ка па даз ра ва лі пса-
лом ш чы ка...”.

Ві кі пе дыя: „Pier w sza wzmian ka o wsi 
Czar na Ma ła (pier wot na naz wa Czar nej 
Cer kiew nej), na da nej Pre to ro wi z Kor cze wa 
przez Zyg mun ta Kiej s tu to wi cza, po cho dzi 
z 1434, na to miast in for mac je o drew nia nej 
pra wos ław nej cer k wi pa ra fi al nej przet r wa ły 
do pie ro po cząw szy od 1555. Wed ług źró deł 
pra wos ław nych wy ni ki ba dań ar che o lo gicz-
nych przep ro wa dzo ne w II poł. XIX w. na 
te re nie zwa nym przez miej s co wych cer k-
wi skiem, po ło żo nym ok. 1 km na pół noc ny 
wschód od Czar nej Cer kiew nej, poz wa la ją 
jed nak dom nie my wać, że na wet w XI w. is t-
nia ła w tym miej s cu osa da z cer k wią, dzwon-
ni cą i cmen ta rzem”.

Пра Цэр к ві ска Аляк сей Вал коў скі на-
пі саў так: „Къ се ве ро-во сто ку отъ се ла 
Чар ны — въ раз сто я ніи од ной вер сты 
— сре ди по лей при над ле жа щимъ крест-
ья намъ се ла, на хо дит ся воз вы шен ность, 
име ю щая ввер ху про дол го ва тую пло щад-
ку. Этотъ холмъ из ве стенъ подъ наз ва ні-
емъ Цер к ви ска. Уже од но наз ва ніе пря-
мо ука зы ва етъ, что здесь не ког да дол ж-
на бы ла быть Пра вос лав ная Цер ковь. 
Дей стви тель но, въ на род номъ пре да ніи, 
хо тя смут но, но въ то же вре мя вер но 
жи ветъ пред став ле ніе о томъ, что здесь 
— на про дол го ва той пло щад ке — не ког-
да бы ла цер ковь, и на ря домъ ле жа щемъ 
въ 5-6 ша гахъ къ за па ду круг ломъ хол ми-
ке бы ла ко ло коль ня. Объ ис чез но ве ніи 
сей цер к ви въ на ро де раз ска зы ва ет ся 
сле ду ю щая ле ген да. Въ свет лый праз д-

никъ пош ла од на жен ши на въ пол ночь 
къ за ут ре ни въ цер ковъ (жен щи на эта 
бы ла злая кол ду нья) и до ро гой она упа-
ла въ грязь, и, от ря хи вая съ се бя и съ 
плат ья сво е го грязь, она со злост ью зак-
ля ла цер ковь: „Бо дай она се за па ла, якъ 
я се по ва ля ла” (вы пач ка лась). И вотъ по 

ея злост но му сло ву цер ковъ та нав сег да 
сок ры лась въ нед ра зем ли (пош ла подъ 
зем лю). И до сихъ поръ при бав ля етъ на-
род ная ле ген да, ес ли при ло жить ухо къ 
зем ле въ свя тую ночь предъ свет лымъ 
праз д ни комъ, слыш но, какъ зво нятъ и по-
ютъ тамъ подъ зем лею”.

Наз ву вё сак Чор ная-Цар коў ная, Чор-
ная-Ся рэд няя і Чор ная-Вя лі кая аў тар 
вы во дзіць ад ба гац ця ў на ва кол лі ля соў, 
ад ча го ўсё зда ец ца быць цём ным і чор-
ным, ха ця ў той час ля сы там ін тэн сіў на 
вы ся ка лі ся дзе ля про да жы драў ні ны ў за-
меж жа.

Пры ход ская вё ска рас па ло жа на на 
раў ні не, як пі саў Аляк сей Вал коў скі, 
па про стай лі ніі з паў д нё ва га ўсхо ду на 
паў ноч ны за хад. Раў ні на ў паў д нё вым 
на прам ку кры ху па ні жа ец ца, ут ва ра ю чы 
да лі ну, па якой ця чэ рэч ка Чор ная, інакш 
на зы ва ная Хіт рай. У той час, ка ля 130 
га доў та му, яна, Хіт рая, вяс ною і во сен-
ню раз лі ва ла ся, на ват на паў кі ла мет ра 
шы ры ні, пры на год на зно ся чы ўсе на ёй 
ма сты. Да Чар нян ска га пры хо да на ле-
жа лі су сед нія вё скі: Чор на-Ся рэд няя, 
Каз ло ва, Мя жы наў ка, Ся мё ны, Спе шын, 
Ка ры ці ны. „Ся род жы ха роў най час цей 
вы сту па лі та ды та кія рэд кія ў на шых ва-
ко лі цах проз віш чы: Ко бус, Ча бан, Го дун, 
Ка ню ка, Мі рон ка. Ня ча сты мі з’яў ля лі ся 
проз віш чы з кан чат ка мі -ук (Амель чук, 
Мі халь чук, Пет рук). Та кія проз віш чы мо-
гуць свед чыць пра асаб лі вас ці па хо джан-
ня ту тэй шых жы ха роў”, — пі са лі а. Ры гор 
Сас на і Да ра фей Фі ё нік.

Цар коў нае жыц цё нес ла на са бе ад бі-
так сва іх мес ца і ча су. Не па да лё ку цар к-
вы бы ла кар ч ма, пра якую Аляк сей Вал-
коў скі пі саў так: „Гэ та най блі жэй шы ад 
цар к вы бу ды нак і з’яў ля ец ца га лоў ным 
злом пры хо да ў рэ лі гій на-ма раль ным ас-
пек це. Зак рыць кар ч му скла да на та му, 
што яна на мі наль на не лі чыц ца кар ч мой, 
та му што жыд тар гуе ў ёй га рэл кай бес-
па тэн т на і сак рэт на. Ды і са мі ся ля не 
гля дзяць на кар ч му над та пры хіль на і не-
каль кі ра доў сва і мі хлус лі вы мі свед чан ня-
мі вы ру ча лі жы да ад су да за бес па тэн т-
ны ган даль. У кож най вёс цы ёсць яў ная 
або сак рэт ная кар ч ма, а ча сам і абедз ве 
ра зам. Але гэ та тлу ма чыц ца не ця гай 
на ро да да п’ян ства, але бес цы ры мон-
ным на хаб ствам жы доў. У кож най вёс цы 
жыд се ліц ца спа чат ку сак рэт на, амаль 
заў сё ды на су пе рак жа дан ню на ро ду пад 
ня він ным выг ля дам ней ка га май ст ра (ка-
ва ля, фар ба валь ні ка і т.п.). А як толь кі 
там уста лю ец ца, за раз ста но віц ца і кар ч-
ма ром, і скуп ляль ні кам уся го ся лян ска га 
даб ра...”.

Чар нян скія пры ха джа не ча ста па лом-
ні ча лі ў Га ды шэ ва на пер шы дзень Трой-
цы або Ус пен не, за но ся чы ту ды роз ныя 
ах вя ра ван ні. А ў свя та Пра аб ра жэн ня — 
на Га ру Гра бар ку. На Ан то нія па лом ні кі 
па да ва лі ся ў Боць кі. У ін шыя пры хад скія 
свя ты па да ва лі ся ў су сед нія цар коў ныя 
мяс цо вас ці.

— Лю дзі ве ры лі ў іс на ван не ча раў ні-
коў, — пі саў Аляк сей Вал коў скі, — якія 
маг лі на ра біць шмат бя ды, на пры клад ад-
няць ма ла ко ў ка ро вы або на кі нуць ка му 
хва ро бу. У та кіх ча раў ні коў пас ля іх няй 
смер ці пух язык і вы ла зіў на вон кі. Ча ра-
ва лі яны зел лем або ма гіль ны мі кас ця мі 
і лю дзі іх не па ва жа лі. За тое па ва жа лі 
зна ха раў і га да лак. За мо вы бы лі ад шмат-
лі кіх хва роб: вы ві ху, ро жы, зуб но га бо-
лю, ша лен ства... Па вук, які схо дзіць і ўзы-
хо дзіць па па ву цін ні, збі рае люд скія гра хі 
і да но сіць іх Бо гу, то яго трэ ба біць...

У 1838 го дзе пры ход на ліч ваў 571 
ча ла ве ка, у 1880 го дзе 857 душ, у 1890 
го дзе 1012 вер ні каў, у 1905 го дзе 1150 
ча ла век. Мя ня ні ся ме жы пры ход а, мя няў-
ся і лік вер ні каў, для прык ла ду, у 1923 
го дзе бы ло ў ім 1992 ду шы, у 1935 го дзе 
2551 асо ба, у 1941 го дзе 1153 асо бы. 
У 1992 го дзе ў пры хо дзе бы ло 402 пра-
ва слаў ных вер ні каў у 160 да мах; за раз, 
як па ве да міў мне на ста я цель, гэ тыя коль-
кас ці па мен ша лі на па ло ву. Пры ха джа не 
жы вуць га лоў ным чы нам у Чор най-Цар-
коў най, Чор най-Ся рэд няй, Каз ло ве, 
а най да лей — у Ма лыш чы не і Га лён ках.

Ме на ві та ў бок Га лё нак за ду маў я па-
дац ца да лей, а дак лад ней — у бок Пу-
ха лаў-Ста рых, каб на ве даць мес ца, дзе 
ў 1946 го дзе ат рад „Бу ра га” за біў трыц-
цаць ва за коў з вё сак та дыш ня га Бель-
ска га па ве та. Ад нак суп ра ціў ны паў ноч-
ны ве цер не да зво ліў мне на па да рож жа 
ў той бок. Мяр кую, што ўдас ца мне гэ та 
ней кім чар го вым ра зам...

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

За тры дзе сяць 

зя мель

 Крыж ка ля Чор най-Цар коў най з бо ку Ся мё наў

 Цар к ва ў Чор най-Цар коў най

 Кас цёл у Да лу бо ве
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

50 гадоў з дня смерці 

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

Францішка Кушаля

Баць ка Ве ры — Іо сіф Ка лод ка — быў 
май ст рам на ўсе ру кі. Ён па бу да ваў пры-
го жы но вы дом у За чар ля нах. У но вым 
до ме бе ла ру сы пра жы лі толь кі тры га ды. 
„Ма ма бы ла са мая шчас лі вая ў но вым 
до ме. Ёй так па да ба ла ся там жыць, што 
нам зда ва ла ся, што яна ра ду ец ца больш 
за ўсіх нас, і вель мі це шы ла ся, ка лі мы 
пе ра ся лі лі ся ў гэ ты но вы, пра стор ны 
і свет лы дом. А ў мя не яш чэ бы лі ся стра 
Лі да і брат Пе ця. І ка лі нас поль скія бан-
ды ста лі вы га няць з род най вё скі, больш 
за ўсіх пе ра жы ва ла ма ма. Я сён ня ўсё гэ-
та свя до ма пе ра а сэн соў ваю, ус па мі наю 
і мне ста но віц ца так шка да ма мы. Та ды 
я менш гэ та ўсё ра зу ме ла”, — ус па мі нае 
Ве ра Ка лод ка.

У са ка ві ку 1946 го да сям’я Ка лод каў 
і ін шыя вя скоў цы па кі ну лі За чар ля ны. Па 
ўспа мі нах спа да ры ні Ве ры, для кож най 
бе ла ру скай сям’і вы дат ка ва лі ва гон у цяг-
ні ку. Бе ла ру скія сем’і ў свой ва гон гру зі лі 
ўсё пры ват нае хат няе ба гац це: ко ней, 
ка роў, сві ней, ку рэй — усё, што мож на 
бы ло ўзяць — бра лі з са бой. „Але пе рад 
тым, як мы па він ны бы лі па кі нуць сваю 
ся дзі бу, пры хо дзі лі па ля кі і вы мя ра лі на-
шу пры ват ную зям лю, зра бі лі апі сан не 

ма ё мас ці і г.д. І вы да лі кож най сям’і да ку-
мен ты, дзе бы ло на пі са на, коль кі даб ра 
мы па кі да ем у Поль ш чы. Вя до ма ж, з на-
дзе яй, што ў Бе ла ру сі нам усё кам пен су-
юць”, — рас па вя дае Ве ра Ка лод ка.

— Вы се лі ўсёй сям’ ёй у цяг нік і па е ха-
лі на ўсход Бе ла ру сі. Так?

— Так, кож ная сям’я за ня ла свой ва-
гон. Нас з За чар ля наў і з су сед ніх вё сак 
бе ла ру саў бы ло шмат. З Бе ла сто ка мы 
пры е ха лі на Дзят лаў ш чы ну на стан цыю 
На ва ель ня. У цяг ні ку нам ска за лі, што 
нас па се ляць у Дзят ла ве. Я доб ра за пом-
ні ла гэ ты го рад — Дзят ла ва, ад сло ва 
дзя цел. З На ва ель ні нас пры вез лі ў Дзят-

ла ва і за ся ля лі ў пу-
стыя да мы па ля каў, 
якія па ўлас ным 
жа дан ні па кі ну лі 
Дзят ла ва і вы е ха лі 
ў Поль ш чу, а нас 
ад туль вы га ня лі 
сі лай. Не ка то рых 
ся лі лі ў пу стыя да-
мы, дзе ра ней жы лі 
яў рэі, якіх нем цы 
рас ст ра ля лі, ці якія 
знік лі пад час вай-
ны. Мы па ся лі лі ся 
па ву лі цы Ча па е ва 
ў Дзят ла ве.

— Ці бы лі з ва мі 
яш чэ сем’і з За чар ля наў?

— Вя до ма ж бы лі і шмат. Не толь кі 
з За чар ля наў, але і з Ба цю таў. Та ды на 
Дзят лаў ш чы ну нас пры е ха ла вель мі мно-
га. Ся род усіх бы ло шмат сва я коў, якіх 
па ся ля лі не толь кі ў Дзят ла ве, але і ў су-
сед ніх вё сках.

— Ці ўсе бе ла ру сы па кі ну лі род ныя 
вё скі?

— Не, не ўсе. На пры клад, Мі ка лай 
Ка лод ка з За чар ля наў не па ехаў. А два-
іх Ка лод каў пры е ха лі. Дык Мі ка лая там 
хут ка за бі лі. Бан ды ты раз веш ва лі та кія 
лі стоў кі: „Едзь це да Ста лі на, а тут Поль ш-
ча ад мо ра да мо ра”.

— І як вам жы ло ся на Дзят лаў ш чы не?
— Па-роз на му. Ма ма ча ста пла ка ла 

і ўспа мі на ла За чар ля ны. Яна не змаг ла 
пе ра жыць раз ві тан ня з род най вё скай 
і ў 1952 го дзе па мер ла. Ёй бы ло толь кі 
47 га доў. Та та ўлад ка ваў ся бу даў ні ком. 
Але так са ма пра жыў няш мат, уся го 69 
га доў.

— Ці пад трым лі ва лі вы пас ля вай ны 
ад но сі ны са сва і мі зем ля ка мі і сяб ра мі, 
якія там за ста лі ся?

— Усё жыц цё пе ра піс ва ла ся і на ват 
су стра ка ла ся са сва ёй сяб роў кай з За-
чар ля наў Ве рай Со хар. Яна бы ла сі ра та. 
Бо ма ці тра пі ла ў ня мец кі кан ц ла гер, 
а ка лі па лон ных выз ва лі лі са вец кія вой-
скі, ма ці моц на на е ла ся і па мер ла. Баць кі 
так са ма ра на не ста ла. Але яна вы га да-
ва ла сы на, які ця пер жы ве ў Бе ла сто ку. 
Гэ та бы ла цу доў ная сяб роў ка. Яна ўжо 
па мер ла1.

— А ваш як склаў ся лёс?
— Доб ра. Я ця пер на пен сіі. Скон чы-

ла Га ра дзен скі пе дін сты тут, пра ца ва ла 
на стаў ні цай. Усё жыц цё мы тут, бе ла ру-
сы Бе ла сточ чы ны, ве да лі адзін ад на го 
і пад трым лі ва лі су вя зі. І пра цяг ва ем гэ та 
ра біць і ця пер. Вя до ма ж, шмат ужо ста-
рэй шых лю дзей з За чар ля наў і Ба цю таў 
па мер ла, але жы вем мы — іх дзе ці і ўну-
кі. І заў сё ды з ра дас цю ўсіх пры гад ва ем 
і ўспа мі на ем тое, што з ма лен ства за ста-
ло ся ў па мя ці.

Сяр гей ЧЫГ РЫН
Архіўныя здым кі дру ку юц ца ўпер шы ню.

Ма ма 
не пе ра жы ла 
развітан ня 
з За чар ля на мі

1 Ве ра Со хар (па му жу: Па по ва) пра ца ва ла ў Бе ла стоц кай 

 ты паг ра фіі на бор ш чы цай «Ні вы».

8 працяг  Вера Ціхановіч (Калодка) 
з Дзятлава распавядае пра 
Зачарляны

Звы чай на ў дру гой па ло ве мая ў роз ных 
кра і нах пра хо дзяць так зва ныя „но чы му-
зе яў”. Ад ве ча ра да пры клад на ся рэ дзі ны 
но чы ўсе жа да ю чыя мо гуць за дар ма на вед-
ваць му зеі, слу хаць рас по ве ды за ха валь ні-
каў скар баў, гля дзець на вы стаў ле ныя эк-
с па на ты. За ду ма аб вяш чаць „ноч му зе яў” 
да во лі ка рыс ная, бо пры цяг вае лю дзей, 
якія з-за над звы чай най за ня тас ці ці з-за не-
жа дан ня пла ціць за кві ток, зай с ці на рэш це 
ў му зей і ўзба га ціц ца ду хоў на. Не ка то рыя 
му зеі на ват ап ра на юць сва іх су пра цоў ні-
каў у адзен не мі ну лых ча соў аль бо на ват 
ра зыг ры ва юць раз на стай ныя сцэ ніч ныя 
па ста ноў кі. У Бе ла ру сі ж ёсць му зей, дзе тэ-
ат раль насць па стаў ле на на са мае га лоў нае 
мес ца. Гэ та Дзяр жаў ны му зей гі сто рыі тэ ат-
раль най і му зыч най куль ту ры.

Сайт му зея мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад-
ра се http://the at re.his t mu se um.by. Па коль кі 
ўста но ва з’яў ля ец ца фі лі я лам На цы я наль на-
га гі ста рыч на га му зея Бе ла ру сі, то да дзе ны 
сайт ад роз ні ва ец ца ад сай таў ін шых му зей-
ных струк тур, як на пры клад Му зея су час най 
бе ла ру скай дзяр жаў нас ці, толь кі зме стам 
— бу до вы ва ўсіх аб са лют на ад ноль ка выя.

„Эк с па зі цыя му зея прыс ве ча на та кім тэ-
мам, як вы то кі тэ ат раль най і му зыч най куль-
ту ры на зем лях Бе ла ру сі, фар мі ра ван не 
на цы я наль най пра фе сій най тэ ат раль най 
і му зыч най куль ту ры ў XIX ста год дзі, тэ атр 
і му зы ка Бе ла ру сі ў ХХ ста год дзі. Ас ноў ную 
эк с па зі цыю да паў ня юць ме ма ры яль ныя 
па коі, пры све ча ныя твор час ці вы дат ных 
май ст роў бе ла ру скай сцэ ны. У му зеі па ста-
ян на ар га ні зу юц ца раз на стай ныя вы стаў кі, 
пра во дзяц ца куль тур ныя ме ра пры ем ствы”, 
— рас па вя да ец ца на га лоў най ста рон цы му-
зей на-тэ ат раль на га сай та.

Так са ма там па ве дам ля ец ца пра іс ну-
ю чыя нап рам кі пра да стаў лен ня гле да чам 
эк с па на таў му зея. Гэ та, най перш, ста лая 

эк с па зі цыя. Яна зна ё міць на вед валь ні каў 
з гі сто ры яй раз віц ця тэ ат раль най і му зыч-
най куль ту ры Бе ла ру сі ад ча соў ран ня га 
Ся рэд ня веч ча да на шых дзён. Ак ра мя та го, 
у эк с па зі цыі прад стаў ле ны звест кі пра яр кіх 
і сла ву тых май ст роў на цы я наль най сцэ ны.

На вы ста вах і роз ных ме ра пры ем ствах 
му зей зна ё міць з гі сто ры яй бе ла ру ска га тэ-
ат ра і му зы кі, з ці ка вы мі пер са на лі я мі, па каз-
вае роз ныя ба кі на цы я наль най і су свет най 
куль ту ры. А вось пад час эк скур сіі на вед-
валь ні кі мо гуць па ба чыць сап раў д ную бе ла-
ру скую бат лей ку.

Увер се цэ ла га вы яў лен ня зна хо дзяц ца 
вый с ці на ста рон кі і руб ры кі сай та. У ад ной 
з пад руб рык руб ры кі „Му зей” мы мо жам 
па зна ёміц ца з яго гі сто ры яй. Ад туль вір ту-
аль ны на вед валь нік да ве да ец ца, што гэ тая 
ўста но ва з’я ві ла ся ў апош нія га ды іс на ван-
ня Са вец ка га Са ю за, ка лі ў Бе ла ру сі ад бы-
ваў ся рост на цы я наль най са ма свя до мас ці. 
„Дзяр жаў ны му зей гі сто рыі тэ ат раль най 
і му зыч най куль ту ры Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
быў ство ра ны ў го ра дзе Мін ску 23 са ка ві ка 
1990 го да. Пер ша па чат ко ва ён раз мяш чаў-
ся ў бу дын ку па ву лі цы Ста ра ві лен ская, 14 
(сён ня там зна хо дзіц ца адзін з двух фі лі я лаў 
му зея — „Гас цёў ня Ула дзіс ла ва Га луб ка”). 
У 2001 го дзе му зей пе ра е хаў у спе цы яль на 
ад рэ стаў ра ва ны для яго бу ды нак, па Му зыч-
на му зав., 5”, — рас па вя да ец ца ў „Гі сто рыі 
му зея”.

Ня гле дзя чы на тое, што му зей ство ра ны 
ад нос на ня даў на, аб сво е ча со вым аб наў-
лен ні сай та яго суп ра цоў ні кі дба юць не вель-
мі руп лі ва. Так, коль касць эк с па на таў — ка-
ля 25 ты сяч пры ве дзе на на ка нец 2011 го да. 
А апош няй знач най па дзе яй з рас по ве ду 
пра гі сто рыю му зея мож на лі чыць сне жань-
скае 2014 го да ўклю чэн не яго ў На цы я наль-
ны му зей гі сто рыі.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

У траў ні гэ та га го да споў ні ла ся 50 га-
доў з дня смер ці Фран ціш ка Ку ша ля, бе-
ла ру ска га ва ен на га і па лі тыч на га дзе я ча, 
пуб лі цы ста, вя до ма га так са ма тым, што 
ён быў му жам зна ка мі тай бе ла ру скай па-
эт кі На тал лі Ар сен не вай. Афі цый ная гі ста-
ры яг ра фія Рэс пуб лі кі Бе ла русь да гэ туль 
ацэнь вае Ку ша ля вы ключ на ад на знач на 
ад моў на, як ка ла ба ран та, у бе ла ру скіх 
гі сто ры каў і пат ры ё таў больш шы ро кі по-
гляд на гэ тую асо бу. Ула дзі мір Ар лоў на-
пі саў, што гэ та быў ча ла век, які „ўсё сваё 
жыц цё ім к нуў ся ства рыць на цы я наль нае 
вой ска як га лоў ную га ран тыю не за леж-
нас ці кра і ны”.

На ра дзіў ся Фран ці шак Ку шаль 16 лю-
та га 1895 г. у мя стэч ку Пяр шай (су час ныя 
Пяр шаі Ва ло жын ска га ра ё на). Па хо дзіў 
з сям’і Він цэн та Ку ша ля. Яш чэ ў шко ле рас-
паў сюдж ваў „На шу ні ву” ся род ра вес ні каў, 
у Івян цы ства рыў мо ла дзе вую бе ла ру скую 
су пол ку. Фран ці шак Ку шаль у 1916 г. скон-
чыў Ві лен скую пя хот ную ву чэль ню, на кі ра ва-
ны на За ход ні фронт. Быў ка ман дзі рам ро ты 
ра сій ска га вой ска ў чы не штабс-ка пі та на. 
У лі ста па дзе 1917 г. пас ля двух ра нен няў па-
кі нуў ра сій скую ар мію і вяр нуў ся ў род ныя 
мяс ці ны.

У 1919 г. арыш та ва ны та га час ны мі 
поль скі мі ўла да мі за бе ла ру скую дзей-
насць, у тым лі ку за рас паў сюд улё так 
і лі та ра ту ры. У 1919-1921 гг. ува хо дзіў 
у Бе ла ру скую ва ен ную ка мі сію. З 1922 г. 
— на служ бе ў Вой ску Поль скім. У час 
Поль скай аба рон чай вай ны 1939 го да 
ка ман дзір ба та льё на, удзель ні чаў у ба ях 
у ра ё не Льво ва. 22 ве рас ня 1941 г. ін тэр-
на ва ны ў Са вец кі Са юз.

Ра зам з ін шы мі поль скі мі афі цэ ра мі Фран-
ці шак Ку шаль тра піў у Ста ра бель скі ла гер 
(ця пер Лу ган ская воб ласць, Ук ра і на) для 
поль скіх афі цэ раў-ва ен на па лон ных, дзе 
ўтрым лі ва ла ся 4 ты ся чы ча ла век. Амаль 
усе зня во ле ныя бы лі рас ст ра ля ныя. Ад нак 

Ку шаль ра зам з яш чэ не каль кі мі афі цэ ра мі 
рас ст ра ля ны не быў, а быў пе ра ве зе ны ў Бу-
тыр скую тур му, дзе быў у зня во лен ні ра зам 
з вы со ка па стаў ле ны мі поль скі мі ва ен на па-
лон ны мі, у тым лі ку ў ад ной ка ме ры з ге не-
ра лам Ула дзіс ла вам Ан дэр сам. У па чат ку 
1941 го да выз ва ле ны. Ад на час на яго жон-
цы На тал лі Ар сен не вай бы ло даз во ле на 
вяр нуц ца са ссыл кі. Гэ тыя ака ліч нас ці да лі 
пад ста вы мер ка ваць, што ў ла ге ры Ку шаль 
быў за вер ба ва ны НКВД. Пас ля выз ва лен ня 
ад п раў ле ны ў Бе ла русь, дзе з па чат кам са-
вец ка-гер ман скай вай ны ад ра зу пе рай шоў 
на бок нем цаў.

Са снеж ня 1941 г. Ку шаль стаў на чаль-
ні кам па да фі цэр скай бе ла ру скай шко лы 
па лі цыі ў Мін ску. З лі пе ня 1942 г. — га лоў-
ны ва ен ны рэ фе рэнт (кі раў нік кур саў пе-
ра пад рых тоў кі афі цэ раў) у Бе ла ру скім кор-
пу се са ма а хо вы. Сын Фран ціш ка Ку ша ля 
і На тал лі Ар сен не вай — Ярас лаў Ку шаль 
за гі нуў ад вы бу ху зак ла дзе най са вец кі-
мі пар ты за на мі бом бы, у мін скім тэ ат ры 
пад час прад стаў лен ня. У снеж ні 1943 г. 
Фран ці шак Ку шаль уве дзе ны ў склад Бе ла-
ру скай цэн т раль най ра ды, пры зна ча ны на-
чаль ні кам ад дзе ла ва ен ных спраў. З са ка ві-
ка 1944 г. — шэф га лоў на га ка ман да ван ня 
Бе ла ру скай кра ё вай аба ро ны. Удзель ні чаў 
у вы дан ні ча со пі са „Бе ла рус на вар це”. 
З 1944 г. у Гер ма ніі. У 1947 г. у Ня меч чы не 
за сна ваў Аб’ яд нан не бе ла ру скіх ве тэ ра-
наў. По тым пе ра е хаў у ЗША.

У 1952-1954 гг. Ку шаль уз на чаль ваў 
Бе ла ру ска-Аме ры кан скае за дзі но чан не, 
удзель ні чаў у вы дан ні яго га зе ты „Бе ла рус”. 
Адзін з зас на валь ні каў га зе ты „Баць каў ш-
чы на”. Вы сту паў у дру ку з пуб лі цы стыч ны мі 
ма тэ ры я ла мі (так са ма па пы тан нях ва ен най 
гі сто рыі Бе ла ру сі), аў тар ус па мі наў пра дзе я-
чаў бе ла ру скай куль ту ры.

Па мёр Фран ці шак Ку шаль 25 траў ня 
1968 г. у Ро чэ стэ ры (штат Нью-Ёрк, ЗША).

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Па ка жаш свае доб рыя ры сы. 
4-6.06. ці ка вая кам па ней ская су стрэ ча. У па чуц-
цях час доб рых вы ба раў. На пра цы, ка лі вы ка ры-
ста еш шанц, які прыт ра піц ца та бе 2-3 чэр ве ня, 
апы неш ся ся род пе ра мож цаў і на ўвесь ме сяц. 
Ся гай вы шэй! Вя лі кая здоль насць да рэ ге не ра цыі. 
Ар га нізм доб ра зрэ а гуе на но выя ку ра цыі і ле кі.
(21.04. — 21.05.) Вя лі кія ўда чы ў фі нан сах 
2-3.06. Бу дзеш больш упэў не ны ў са бе і зу ха ва-
ты. За кон чыш плыт кія флір ты. За бу дзеш аб лю-
боў ных па ра зах, час спры яе так са ма сур’ ёз ным 
ра шэн ням. Раз ліч вай на зна ё мых. Больш зай мі ся 
за няд ба ны мі бліз кі мі. На пра цы шмат аба вяз каў. 
Усё да клад на пла нуй. На ву ка пой дзе лёг ка. Зро-
біш ней кія пап раў кі, якія да дуць па лёг ку ў пра-
цы. Мо жаш ры зык нуць з вы ба рам но вай пра цы. 
Піль нуй ся на да ро зе, не спя шай ся. 4-8.06. хтось-
ці мо жа сха цець за няць тваю па са ду!
(22.05. — 22.06.) Час спры яе сме лым, твор чым 
за ду мам. Ажыў лен не, пры ліў энер гіі, але бу-
дзеш кры ху сан лі вы, мо жаш на ра каць, што ня ма 
ні чо га ці ка ва га. 5-9.06. мо жаш ад чуць пат рэ бу 
да па мо гі ад пар т нё ра. 5-9.06. не за ха пі ся кім сь-
ці бе стал ко вым. Ла годзь ся мей ныя кан ф лік ты. 
На пра цы па ра бі ўсё, што ад к ла дзе на, бо ўжо 
ка ля 5.06. ат ры ма еш но выя за дан ні, пат ра бу ю-
чыя ста ран нас ці. Фор ма ня кеп ская.
(23.06. — 23.07.) Шчас це спры яе, не ду май 
аб тур бо тах. Больш ад к ры тас ці ў кан так тах. Ра-
ман тыч ны час. 2-3.06. бу дзеш за хап ляць, асаб-
лі ва та кіх асоб, якіх бу дуць та бе зай з д рос ціць! 
Но выя зна ём ствы і доб рая за ба ва. Піль нуй ся 
4-8.06. — не за ха пі ся не ад па вед най асо бай. Па-
ка жаш ся пе рад шэ фам. На но гі ста неш у апош-
няй дэ ка дзе ме ся ца, па куль ад па чы вай, вы сы пай-
ся. Вель мі дбай аб сту па кі.
(24.07. — 23.08.) 2-3.06. уда дуц ца лю боў ныя 
і ін шыя су стрэ чы. 4-6.06. бу дзеш мець ці ка вую 
пра па но ву. 5-9.06. не спаз няй ся і ні чо га не за-
бы вай, бо пра ва ро ніш вель мі важ ную спра ву. 
Но выя зна ём ствы, ін тэ лі ген т ныя ды ску сіі. У па ста-
ян ных па рах іды лія і зра зу мен не. До ма па ра на 
па рад кі. На ра бо це не бу дзе на ця бе моц ных, 
але ні чо га не ра бі дар ма. Асаб лі ва пры быт ко ва 
ў ган д лі. Еж арэ хі, ка шу, лён.
(24.08. — 23.09.) Зда бу дзеш са юз ні каў і афор-
міш кож ную спра ву. Суст ра кай ся. Да ска на ла 
сар га ні зу еш час, за ха ва еш жыц ця ра дас насць, 
бу дзеш мець сім па тыю ата чэн ня. Важ ныя ся мей-
ныя аба вяз кі. На ра бо це ці ў шко ле ўзна га ро да 
толь кі за цяж кую пра цу. На го да, якая па я віц ца 
5-7.06., не вар тая за ці каў лен ня. Горш са зда роў-
ем, піль нуй ся асаб лі ва 5-9.06.; хва ро бу ўба чыш 
на тва ры.
(24.09. — 23.10.) Зой меш ся па рад ка мі до ма і бу-
да ван нем моц най па зі цыі на пра цы. З’яд на еш са-
бе сім па ты каў. Бу дзеш поў ны кра сы, мі ла від нас-
ці. На пра цы вар та зма бі лі за вац ца, каб паз бег-
нуць па стак. 4-8.06. не па ры вай ся на заш мат. 
5-7.06. мо жаш стаць ах вя рай ін т ры гі. Рух зда лёк 
ад ха ла дзіль ні ка! А па ху дзець мож на і на тан цах!
(24.10. — 22.11.) Пап ра вяц ца ад но сі ны з сям’-
ёй і ка ха най асо бай. Вый г ра ныя спрэч кі. Паз-
бег неш фаль шы вых кро каў (сек стыль Плу то на). 
Марс ра іць зва жаць на зда роўе. 2-3.06. зор кі 
пад ка жуць та бе зас на ваць сям’ю (асаб лі ва ка лі 
ты з ІІ дэ ка ды). Па мо жаш ін шым. Але ся мей ная 
ім п рэ за 4-8.06. мо жа кон чыц ца не сус вет най 
аван ту рай! 4-8.06. бу дуць тур ба ваць ця бе ня-
мі лыя та бе ама та ры. Ве да еш ка му да вя раць на 
пра цы. Але цяж ка бу дзе пра ца ваць у ат мас фе-
ры не да ве ру. Ста рай ся пра ца ваць адзін. Не 
апар ся, не апя чы ся, так са ма на сон цы.
(23.11. — 22.12.) 2-3.06. мо жаш зра біць вы дат-
ны ін та рэс! Але 5-7.06. не дай ся бе аб ма нуць 
і вы ка ры стаць. Мно га пра цы, але на строй бу дзе 
пап раў ляц ца. Не пат ра буй заш мат ад ся бе і ін-
шых. А да 11.06. мо жаш зда быць боль шыя гро-
шы! Зной дзеш пар т нё ра да роз ных гуль няў. Не 
за ду май ся, што шэф ці клі ент ма юць на дум цы, 
гэ та мо жа да вес ці ця бе да па мы лак (5-9.06.). 
Піль нуй рэ цэп таў.
(23.12. — 20.01.) Не сум ня вай ся, не страч вай 
ве ры ў свае сі лы. Да сі ра ды ў цяж кіх сі ту а цы ях. 
Зор кі па мо гуць та бе ў пра фе сій ных за дан нях 
і сар дэч ных тур бо тах. Але 5-7.06. мо гуць вы я-
віц ца спра вы, якія ты ха цеў бы сха ваць. Не бу-
дзеш мець шан цу ў ка хан ні (пры нам сі да па ло вы 
ме ся ца). До ма зго да і гар мо нія, але не муш т руй 
сям’і. На пра цы мно га аба вяз каў, пла нуй час. 
4-8.06. будзь як най да лей ад ры зы коў ных «лёг-
кіх за роб каў».
(21.01. — 19.02.) Дзей ні чай хут ка і ра шу ча. За-
пал, энер гія, кем лі васць — від ны пос пех. 2-3.06. 
лёг ка вы ра шыш скла да ныя праб ле мы. Ты ўвесь 
ме сяц як маг ніт для ін ша га по лу. Але не кож ны 
зна ё мы гэ та сяб ра. На пра цы ад пы лі ста рыя пра-
ек ты. 4-6.06. мо жаш лёг ка зда быць са юз ні каў. 
Ва да лей з ІІІ дэ ка ды: не ад маў ляй ся ад служ бо-
вых па ез дак. Ва да леі з ІІ дэ ка ды: аб с ле дуй це 
сваё сэр ца.
(20.02. — 21.03.) Раз бу ра ны спа кой, але да сі 
ра ды за па на ваць над эмо цы я мі. Бліз касць па між 
ка ха ны мі, са мот ныя кім сь ці за хо пяц ца. Шмат 
ра ман тыч ных хва ля ван няў 2-4.06. Лю боў не 
гля дзіць у мет ры ку! 4-6.06. па ро біш зме ны до-
ма. На пра цы ра бо та няў дзяч ная і з не вель мі 
пры ем ны мі людзь мі. За ся родзь ся вы ключ на на 
сва іх аба вяз ках. Піль нуй ся ад дзіў ных тэ ле фо наў 
і эсэ мэ сак, лепш на іх не ад піс вай. Дбай аб свае 
зу бы.

Ад га дан ка
1. най д раб ней шая час ці на хі міч на га 

эле мен та з яд ра і элек т ро наў, 2. хво ры, 
які ў глы бо кім сне мо жа ха дзіць і пад с-
вя до ма вы кон ваць роз ныя дзе ян ні, 3. 
ме сяц з най даў жэй шым днём, 4. член 
бліз ка га ро ду, ро дзіч, 5. між Пры бал ты-
кай і Ук ра і най, 6. між Сі ры яй і Іра нам, 7. 
ін ст ру мент тру ба ча, 8. ва дзя ны вал ад 
гай дан ня ак ва то рыі.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз-
на ча ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля 
з ліч бай. У свет лых па лях ат ры ма ец ца 
ра шэн не — бе ла ру ская па га вор ка. (ш)

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме-
ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра віль ныя 
ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 19 ну ма ра
Авёс, Азія, Гі ма лаі, госць, джут, кір-

ха, ко нус, ме зе нец, чай, Чы лі, Юта.
Ра шэн не: І кні гі ма юць свой лёс у 

за леж нас ці ад та го, як іх ра зу мее чы-
тач.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне 
Дэм’янюк з Бельска-Падляшскага і Ля-
во ну Федаруку з Рыбал.

Май му Баць ку 

— 70 
Вы, та та, на ра дзі лі ся ў 1948 го дзе
У сям’і ма іх дзя доў Ма рыі і Ва ло дзі.
Вам да дзе ны ад Бо га вя лі кі дар —
Вы вель мі доб ры гас па дар.
Ідзе цэ лая вё ска Вас пра сіць
За а раць, па се яць, па са дзіць ці ска сіць,
Ча сам з ле су дро вы пры вез ці.
Та му што баць ка амаль мес ціць
У сва іх га ра жах трак тар і ўсе ма шы ны.
Це раз сваю пра цу не мае хві лі ны.
Ад па чын кам тэ ле ба чан не ёсць,
ТВ Са юз — у на шай ха це госць,
Ча сам та та па чы та юць кні гу.
«Ву чы це ся дзет кі, а то фі гу
Бу дзеш мець; без пра цы
Ня ма гро шай ды ка ла чоў» —
Так баць ка мя не з сяст рою ву чы лі,
І каб Бо га ні ко лі не за бы лі,
Каб ха дзі лі ма ліц ца ў цар к ву,
Каб пра ца ві тую жыц ця вяс ну
Ме лі заў сё ды ў жыц ці
Най вы шэй шыя баць кі.
А я ў та та моц на ве ру,
Гэ та праз вя лі кую лі та ру.
Баць ка мой да ра гі
Мно га лет нам жы ві!

Ма лін ні кі, 19.06.2018 

Юр ка БУЙ НЮК

Сё ле та Са маў ра да вай пуб ліч най біб-
лі я тэ цы ў На раў цы Гай наў ска га па ве та 
пай шоў ся мі дзя ся ты год. Я так са ма быў яе 
чы та чом у 1994-1995 га дах. Я та ды рэ да га-
ваў мяс цо вы што ме сяч нік „Над На раў кай”. 
Біб лі я тэ кар ка мі пра ца ва лі Ма рыя Ур ба-
но віч і Ан на Стуль гіс. Біб лі я тэ ка зай ма ла 
пер шы па верх но ва па бу да ва на га Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў На раў цы і ў ім змяш-
ча ла ся рэ дак цыя вы шэй з га да най га зе ты. 
У На раў цы бы ло шмат чы та чоў і мно га кні-
жак. Тут бы лі га зе ты і ча со пі сы, у тым лі ку 
бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні ва”.

Іш лі га ды і вось на 21 кра са ві ка гэ-
та га го да на зна чы лі дзень ура чы стас ці 
з на го ды 70-га до ва га юбі лею біб лі я тэ кі 
ў ГАК. Пра яе гі сто рыю змя стоў на рас-

па вя ла Ан на Стуль гіс. 
Пас ля бы лі він ша ван ні 
ад Мі ка лая Па віль ча 
— вой та На раў чан скай 
гмі ны, Ан д рэя Скеп кі 
— на мес ні ка бур га-
міст ра Гай наў кі, Алы 
Грыц — ды рэк тар кі 
Га рад ской пуб ліч най 
біб лі я тэ кі ў Гай наў цы, 
Га ле ны Рэ ент — ды-
рэк тар кі ГАК у На раў-
цы і гмін ных рад ных. 
У ма стац кай част цы 
вы сту піў ма ла дзё вы 
тан ца валь ны ка лек тыў 
До ма куль ту ры „Сьруд-
мес це” ў Бе ла сто ку.

Юбі лей на раў чан скай біб лі я тэ кі

За тым гос ці ме ра-
пры ем ства пе рай ш лі 
ў свят лі цу по бач 
ГАК. Тут быў па ча сту-
нак, між ін шым, торт 
і ка ва. Бы лыя біб лі я-
тэ кар кі Воль га Пань-
коў ская, Кры сты на 
Дрозд і Ва лян ці на 
Су ха до ла ўспа мі на лі 
шмат га до вую біб лі я-
тэ кар ку Зы ту Са віц-
кую ды свае га ды 
пра цы і не ка то рых 
па ста ян ных чы та чоў. 

Кан стан цін Це лу шэц кі з Но ва га Ляў ко ва пра чы таў свой верш, пры све ча ны 
юбі лею на раў чан скай біб лі я тэ кі і ін шыя вер шы на бе ла ру скай мо ве. Па на-
ва ла цёп лая, мі лая і сар дэч ная ат мас фе ра.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

На тэ ры то рыі Ча ром хаў скай гмі ны 
вы ва зам не чы сто таў зай ма юц ца два 
ка му наль ныя прад пры ем ствы — МПО 
з Бе ла сто ка і ПУК з Гай наў кі. Кошт 
вы ва зу выз на ча ны быў у вы ні ку тар-
гоў. У 2017 го дзе вы ваз каш та ваў 196 
727,40 зл. У гмі не пра жы ва ла 3257 жы-
ха роў у 1140 гас па дар ках, у тым лі ку 
ў 176 жы лых кар пу сах і ў 964 ад на ся-
мей ных да мах. Се лек тыў ную збор ку 
(сар та ван не смец ця) дэк ла ра ва ла 374 
гас па да рак, а 766 — зме ша ную. Ра-
да гмі ны ўста на ві ла ме сяч ныя стаў кі 
для се лек тыў най збор кі 13 зл. і 18 зл. 
для зме ша най. У гмін ную ка су па сту-
пі ла 223 534,36 зл. За па зы ча насць 
у кан цы го да скла да ла 12 331,58 зл. 
Вы ваз смец ця ад бы ваў ся раз у ме сяц 
з ад на ся мей ных гас па да рак і два ра-
зы з жы лых кар пу соў. Гмі на аран дуе 

ў ка му наль най фір ме кам п лек таў кан-
тэй не раў, за што пла ціць 5 443, 20 зл. 
У Ча ром се па ву лі цы Дзі буа змяш ча ец-
ца пункт пры ё му ад кі даў, дзе мож на 
зда ваць роз на га ві ду не пат рэб ш чы ну 
— ме та ліч ную ўпа коў ку, ста рыя аў та ма-
біль ныя шы ны, па пе ру, пласт ма са выя 
вы ра бы, аб’ ё мі стыя прад ме ты, ста рыя 
аку му ля та ры, элек т рап ры бо ры і т.п.

Гай наў скае прад пры ем ства ка му-
наль ных пас луг у мі ну лым го дзе аб с лу-
гоў ва ла 1140 за се ле ных гас па да рак, 
а МПО з Бе ла сто ка вы во зі ла ады хо ды 
з 36 не за се ле ных ся дзіб. Сі стэ ма гас-
па дар кі ад кі да мі ў Ча ром хаў скай гмі не 
фун к цы я нуе пра віль на. Пры бы так ад 
ап ла ты жы ха ра мі гмі ны за гас па дар ку 
ады хо да мі поў нас цю пак ры вае кошт 
вы ва зу ад кі даў з тэ ры то рыі ўсяе гмі ны.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Гас па дар ка не чы сто та мі ў Ча ром хаў скай гмі не
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Фі лі пі ныФі лі пі ны
ч.3. ЛусонВ

ул кан Ма ён пу скаў хма ры ды-
му, пля ваў ся аг нём і ла вай, 
і па ло хаў... жы ха роў Еў ро пы. 
Ба дай усе на шы зна ё мыя, якія 

неш та нам у той час на пі са лі, перш-на-
перш пы та лі пра тое, ці мы бяс печ ныя. 
Вы бух вул ка на заў сё ды ма ляў ні чы 
і доб ра гля дзіц ца ў тэ ле ба чан ні. Тым не 
менш фі лі пін цаў, якія жы вуць на ад ным 
з больш сей с міч на ак тыў ных аб ша раў зям-
лі, та кія звык лыя кар цін кі не ўраж ва юць. 
Та му ў ад да ле най дзвес це кі ла мет раў на 
поў нач Ма ні ле мы спа кой на збі ра лі ся ў па-
ез д ку на ін шы вул кан — Та аль. Ска заць 
пра яго, што ён ак тыў ны, гэ та ні чо га не 
ска заць. Сей с мо ла гі, бе ру чы пад ува гу 
ак тыў насць, кла сі фі ку юць яго як дру гі на 
Фі лі пі нах і шас нац ца ты ў све це. У 1991 
го дзе ў вы ні ку вы бу ху вул ка на і яго на ступ-
стваў — зем лят ру су і цу на мі на во зе ры 
ва кол кра та ра за гі ну ла 1400 ча ла век. Лю-
дзі ад нак хут ка вяр ну лі ся да сва іх мес цаў. 
А Та аль і яго ва ко лі цы гэ та ад на з га лоў ных 
ту ры стыч ных мэт на Фі лі пі нах. Тым больш 
ат рак цый ная, што бліз ка ста лі цы — уся го 
паў та ры га дзі ны на аў то бу се.

Пе рад тым як па кі нуць аў то бус у го ра дзе 
Та гай тай, Джэф, зна ё мы дач кі фі лі пі нец 
і наш гід, па пя рэ дзіў нас, каб мы вы хо дзі лі 
асоб на ад яго. Гэ та аб лег чыць яму не га цы-
я цыі з ула даль ні ка мі трох ко лак, які мі трэ ба 
з’е хаць па сер пан ці нах з го ра да да во зе-
ра. Ка лі ўба чаць нас ра зам, ца на ад ра зу 
пой дзе ўверх. На ша хіт расць ні чо га нам 
не да ла, хі ба толь кі тое, што з’е лі ма ро жа-
нае ў Jol ly Bee (фі лі пін ска му ад па вед ні ку 
Мак до нал д са, пры чым вя до ма му ў цэ лай 
Паў д нё ва-Ус ход няй Азіі), бо як толь кі па-
дыш лі да зня та га ўжо срод ка тран с пар ту, 
ца на з да моў ле ных 400 пэ са (25 зло тых) 
пад скок чы ла на 600 (40 зло тых). Зыш лі ся 
на 500 пэ са.

Каб даб рац ца да кра та ра вул ка на, 
трэ ба пе ра сес ці на лод ку, якая за вя зе на 
выс пу. Там, у сваю чар гу, трэ ба ўнес ці 
эка ла гіч ную ап ла ту і ў мяс цо вым ту ры стыч-
ным цэн т ры зняць гі да і з ім па дац ца на 
ван д роў ку ўверх. Мож на пе ха тою, а мож на 
на ху дым ма лень кім ко ні ку, чым і ка ры ста-
юц ца шмат лі кія ту ры сты, якія ча ста ва жаць 
ма ла менш ад та го ж ко ні ка. Яс на, што мы 
не маг лі са бе да зво ліць, каб му чыць бед-
ныя ства рэн ні і вы ра шы лі ўска ра скац ца на 
вяр шы ню на сва іх на гах. І ха ця даб ра лі ся 
ту ды мок рыя, не шка да ва лі. Па да ро зе 
мож на бы ло лю ба вац ца кра я ві да мі, зблі зу 
аг ля даць квет кі і ма ты лі і на сва ёй ску ры па-
чуць, як з трэш чын між ска ла мі вы хо дзіць 
га ра чы вул кан іч ны газ.

Та аль мае ары гі наль ную фор му: во зе ра 
доў гае на 75 кі ла мет раў, уся рэ дзі не яко га 
вост раў з га рою, а ў той га ры яш чэ ад но 
во зе ра, якое і з’яў ля ец ца кра та рам сён няш-
ня га вул ка на. Ці ка ва, што з ад на го бе ра га 
гэ та га мен ша га во зе ра тэм пе ра ту ра ва ды 
120 гра ду саў па Цэль сію, а з дру го га ка ля 
са ра ка. Мож на ку пац ца, чым ра ней і ка ры-
ста лі ся ту ры сты. Ця пер гэ та за ба ро не на. 
Раз што гэ та на цы я наль ны парк, а два 
не бяс печ на, не толь кі та му, што мож на 
зап лыс ці ў кі пя ток, але яш чэ і з-за яда ві тых 
ву жоў, якія во дзяц ца як у боль шым, так 
і ў мен шым во зе ры. Да рэ чы, гэ та адзі ныя 
на Фі лі пі нах ва да ё мы з прэс най ва дой, 
у якіх жы ве гэ ты від мар ско га ву жа Hyd-
rop his sem pe ri — не вя лі кі, мак сі маль ная 
даў жы ня 50-70 сан ты мет раў, але яго ўкус 
не бяс печ ны для ча ла ве ча га жыц ця.

Ва да ў боль шым во зе ры з-за бліз кас ці 
вул ка на так са ма цяп лей шая на не каль кі 
гра ду саў, чым у ін шых мес цах, што ста ноў-
ча ўплы вае на ба гац це жыц ця ў ёй. І вы-
ка ры стоў ва юць гэ та жы ха ры на ва кол ля, 
якія зак ла да юць на во зе ры фер мы га доў лі 
рыб. Вя лі кая част ка ва ды за га ро джа ная 
сет ка мі, по бач якіх лод кі і пра ві за рыч ныя 
до мі кі на па лях. Корм для рыб на фер мах 
моц на заб рудж вае во зе ра. Ула ды, ад нак, 
не ра ша юц ца на іх за ба ро ну, ры ба га доў ля 
гэ та по бач ту рыз му ад на з га лоў ных кры ніц 
ут ры ман ня мяс цо вых жы ха роў. А ў бед най 
кра і не кож ны грош лі чыц ца.

На доб ры лад, ся ліц ца на выс пе па ся-
род во зе ра Та аль так са ма нельга з-за сей с-
міч най не бяс пе кі. Тым не менш, па ста ян на 
пра жы вае там пяць ты сяч ча ла век (і амаль 
столь кі ж за ве зе ных ту ды яш чэ іс пан ца мі 
ко ней). Вя дзец ца па ста ян ны ма ні то рынг ак-
тыў нас ці вул ка на. Гле дзя чы, ад нак, на паў-
сюд ны на Фі лі пі нах ра дас ны ба ла ган, цяж-

ка нам бы ло па ве рыць у хут кую эва ку а цыю 
ў час не бяс пе кі. Та му толь кі ка лі вяр ну лі ся 
на цвёр ды бе раг, жон ка пры зна ла ся, што 
ад чу ва ла ся бе там вель мі ня ём ка:

— Штось ці ў гэ тай ва дзе ёсць. Яна 
ней кая цём ная, нес па кой ная, та ям ні чая. 
Я ўвесь час ба я ла ся, што мы там па то пім ся.

* * *
На поў на чы вост ра ва Лу сон рас цяг нуў-

ся гор ны лан цуг Кар ды лье ра, зя лё ныя 
вяр шы ні яко га да цяг ва юць амаль да трох 
ты сяч мет раў. На коль кі гэ тыя го ры бы лі 
цяж ка да ступ ныя па каз вае тое, што іс пан-
скія ка ла ні за та ры за 333 га ды ўла дан ня Фі-
лі пі на мі так і не змаг лі за ва я ваць гэ та га рэ-
гі ё на. Жы ха ры Кар ды лье ры па ло ха лі сва іх 

во ра гаў не толь кі муж нас цю ў баі, але так-
са ма ад веч ным звы ча ем з’я даць сва іх во ра-
гаў. Dziś łowców głów już nie ma, ale tra dyc ja 
wśród lo kal nych ludów jest wciąż żywa, — так 
за ах воч вае на ве даць рэ гі ён поль ска моў ны 
ту ры стыч ны да вед нік Па ска ла. Што за ста-
ло ся жы вым з гэ тай тра ды цыі — пы тан не, 
з якім мы вып ра ві лі ся ў Кар ды лье ру. А ва бі-
лі нас ту ды слаў ныя ры са выя тэ ра сы.

У Ба наўэ даб ра лі ся ў пяць ра ні цы. Не 
пас пе лі як след раз мяц ца пас ля но чы 
ў аў то бу се, як пад’ е хаў бус з га тэ ля. Там 
ад ра зу пра па на ва лі нам за дзень аб вез ці 
па ўсіх на ва коль ных цу дах пры ро ды і шмат-
вя ко вай аг рар най ак тыў нас ці ча ла ве ка. 
Пра па но ва бы ла на коль кі ат рак цый най, на-
столь кі і да ра гой, пры клад на пяць сот зло-

тых. На шчас це Ні на ўжо бы ла на ве да ла 
гэ тую мяс цо васць, з ус пом не ным Джэ фам, 
ад ча го за ста лі ся ёй цэн ныя кан так ты. Паз-
ва ні ла мяс цо ва му хлоп цу з мя нуш кай Ма-
чэ та, які тут жа пры пёр ся на сва ім ма та цык-
ле, ра зам з сяб рам на трох кол цы. І аб вез лі 
нас па ва ко лі цы за дзвес це.

Там мы зра зу ме лі, што зна чыць фі лі пін-
скае без да рож жа ў га рах. Да вё скі Ба тад, 
якая сла віц ца сва і мі ры са вы мі тэ ра са мі, 
трэ ба бы ло да бі рац ца вуз кай, мес ца мі ка-
мя ні стай сцеж кай, раз ці два пры ці скац ца 
да ска лы, каб не гля дзець уніз. Мяс цо выя 
ў той час спрыт на ска ка лі з ка ме ня на ка-
мень і дзі ву да ва лі ся ма руд ным ту ры стам 
і стра ху ў іх ва чах. Ту ры сты за тое ха па лі ся 
за сэр ца, ка лі гля дзе лі гуль ні дзет ва ры, 
якая вы ва лі ла ся на пе ра пын ку са шко лы 
і тут жа раз бег ла ся па не вя ліч кім пля цы ку 
над аб ры вам, па ча ла гой саць па дрэ вах, 
гол ле якіх ві се ла над не каль кі мет ро вай пу-
стэ чай. У нас на стаў ні кі за неш та та кое не 
вы лез лі б з кры мі на лу.

Ма чэ та, які сам за кон чыў гэ тую шко лу, 
толь кі смя яў ся. На ад ным з ры са вых за го-
наў па ка заў нам двух мет ро вую шку ру ву-
жа. І хут ка пат лу ма чыў, што ву жы ата ку юць 
лю дзей вель мі рэд ка. У яго ва ко лі цы зда ра-
юц ца адзін-два ўку сы ў год.

— Больш не бяс печ ныя лю дзі для ву жоў, 
— да даў з ус меш кай, — якія вель мі цэ няць 
смак іх мя са.

І тут жа пры знаў ся, што яму больш дас-
па до бы мя са са ба кі. Уда да так тра ды цый на 
лі чыц ца, што яно дае муж чы нам сі лу і муж-
насць. Нам ад гэ та га зра бі ла ся тро хі не па 
са бе. Тым больш, што ра ней тое-сёе пра-
чы та лі пра мяс цо выя тра ды цыі.

* * *
Kor pus był miej s ca mi spur ch la ły, a skó ra 

mar sz czy ła się i zwi sa ła pła ta mi, wy peł nio ny-
mi od wew nątrz przeź ro czys tą cie czą. Gło wa 
i opuch łe pal ce wy raź nie zie le nia ły. To na tu ral na 
ko lej rze czy szós te go dnia po zgo nie (To masz 
Ow sia ny, Pod ciem ną skó rą Fi li pin). Ча сам ня-
бож чык ля жыць і даў жэй, па куль не збя рэц-
ца ўся рас ця ру ша ная па све це сям’я. Пры-
чым, не ля жыць адзін. Увесь час ва кол яго 
шум на, род ныя і су се дзі га мо няць, ядуць, 
кры ху мо ляц ца. Усё гэ та ў душ ным, віль гот-
ным ка ля эк ва тар ным клі ма це.

За тое паз ней астан кі не гні юць у зям лі, 
а сох нуць у пад ве ша ных на ска лах тру нах. 
Пры чым, ад ных ха ва юць клад ком, ін шых 
се дзя чы, та му і тру ны роз най даў жы ні і шы-
ры ні. Ча ста за во дзяц ца ў іх пчо лы і, як пі ша 
То маш Аў ся ны, мёд іх лі чыц ца вель мі смач-
ным і чы стым. Наш гід у Са га дзе, ад нак, 
звы чаю чыш чэн ня трун з мё ду не ве даў.

Са га да лі чыц ца цэн т рам, з яко га най-
лепш вып раў ляц ца на эк скур сіі па мес цах 
тра ды цый ных па ха ван няў. Але так са ма на 
ры са выя тэ ра сы, у яскі ні, якіх там без ліч 
ці про ста на гор ны трэ кінг. Мя стэч ка над-
звы чай аку рат нае. Па коль кі яно на вы шы ні 
1500 мет раў, то і клі мат больш пры яз ны еў-
ра пей цам, і пры ро да больш зна ё мая — ра-
стуць сос ны. Спа да ба ла ся так са ма тое, 
што гі даў там зды ма ец ца ў ту ры стыч ным 
цэн т ры, дзе ад на ца на. Ні з кім не трэ ба тар-
га вац ца, ніх то на та бе не хо ча праз мер на 
на жыц ца. Доб рая га тэль на-пан сі ён ная ба-
за, шмат рэ ста ран чы каў са смач най ежай. 
З цэлай адказнасцю рэкамендую мясцовы 
пры смак – лімоннае печыва (lemon pie).
Мож на ку піць ра ры тэт ную ка ву ка пі лю вак, 
якую вы рош ч ва юць у на ва кол лі і зер не 
якой, па куль ста не фі наль ным пра дук там, 
му сіць прай с ці праз страў нік і кіш кі мяс цо-
вых лі саў.

Нам зноў па шэн ці ла тра піць на свя та 
мяс цо вас ці. Бы ло гуч на і тлум на. Гуль ні і ган-
даль ад бы ва лі ся на не каль кіх пля цоў ках. 
Ад на з іх раз мяс ці ла ся ка ля ан г лі кан ска га 
кас цё ла Свя той Дзе вы Ма рыі. Ха ця во сем-
дзе сят пра цэн таў жы ха роў Фі лі пін — ка то-
лі кі, то ў Са га дзе, як нам ска заў наш гід, 
боль шасць скла да юць пра тэ стан ты. Гэ та 
на яў ны до каз, што мяс цо выя па спя хо ва ба-
ра ні лі ся ад іс пан цаў. Пер шы мі мі сі я не ра мі, 
якіх не з’е лі ту быль цы, бы лі пра тэ стан ты. 
Яны не толь кі пе ра жы лі, але і ўка ра ні лі 
хрыс ці ян ства, дзя ку ю чы не толь кі шчы рым 
ма літ вам, але і пад т рым цы аме ры кан скіх він-
то вак, якія на зло ме ХІХ ста год дзя за мя ні лі 
на Фі лі пі нах менш эфек тыў ныя іс пан скія.

(пра цяг бу дзе)
Мі ко ла ВАЎ РА НЮК

Фота Алі ны і Ніны ВАЎ РА НЮК

 У Ба наўэ
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