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Новае пра Анісэровічаè3

Кнышын менш вядомыè9

Архіепіскап СімАн — адданы Богу, людзям і беларускасці

28 чэрвеня пасля цяжкай хва
робы на 81 годзе жыцця па
мёр праваслаўны архіепіскап 
Лодзенскі і Познаньскі Сіман 
(Раманчук) [калі раней я раз
маўляў з Уладыкам, папрасіў 
Ён мяне карыстацца менавіта 
званнем «архіепіскап Лодзен
скі і Познаньскі»]. Смерць Ар
хіпастыра выклікала ў мяне 
рэфлексіі наконт маіх сустрэч 
з Уладыкам Сіманам.

Архіепіскапа Лодзенскага і Познань
скага Сімана першы раз я ўбачыў на зло
ме сямідзясятых і васьмідзясятых гадоў, 
калі Ён наведаў мой родны Узнясенскі 
прыход у Новаберазове. Тады быў Ён 
епіскапам Люблінскім і заадно вікарным 
епіскапам ВаршаўскаБельскай епархіі. 
Настаяцель Новаберазоўскага прыхода 
айцец Сяргей Стальбоўскі папрасіў мяне 
звярнуцца з прывітальным словамі да 
Уладыкі Сімана. Вітаючы епіскапа ад імя 
моладзі, я моцна хваляваўся. Аднак пасля 
быў рады сустрэчы з Уладыкам і магчымас
ці атрымаць ад Яго непасрэднае бласла
венства. Епіскап Сіман узначальваў тады 
багаслужбу ў царкве Іаана Багаслова 
і зрабіў на прыхаджанах станоўчае ўра
жанне. Пазней пра архіепіскапа Сімана 
гаварылася многа добрага, перш за ўсё 
як пра добрага архіпастыра, які моцна 
дбаў пра сваю ЛодзенскаПознаньскую 
епархію, сваіх вернікаў і як пра епіскапа, 
якому важнымі былі родная беларуская мо
ва і культура. У 2006 годзе падчас святка
вання ў гонар Супрасльскай іконы Божай 
Маці ў Мужчынскім манастыры ў Супраслі 
з зацікаўленнем выслухаў я пропаведзь 
архіепіскапа Сімана, які пачаў гаварыць 
яе на расійскай мове, але хутка перайшоў 
на беларускую літаратурную мову, якою 
дасканала валодаў. Звяртаючы ўвагу на 
Божую Маці, Уладыка заклікаў шанаваць 
сваіх мам і заявіў, што жывучы ў Лодзі, су
муе па роднай зямлі.

Калі архіепіскап Сіман меў прыехаць 
на Беласточчыну восенню 2013 года, 
па тэлефоне дамовіўся я з Уладыкам на 
інтэрв’ю для нашага тыднёвіка. Мелі мы 
спаткацца ў Яго роднай Гушчэвіне каля 
Нараўкі, дзе ўсярэдзіне Белавежскай пуш

чы знаходзіўся дом архіепіскапа Сімана, 
у якім ён любіў адпачываць. Аднак зза 
многіх абавязкаў, якія чакалі тады Уладыку 
ў БельскуПадляшскім, спаткаліся мы ў па
рафіяльным доме Міхайлаўскага прыхода 
ў Бельску. Архіепіскап даў мне тады доў
гае інтэрв’ю, змешчанае пазней у «Ніве». 
Быў таксама час на свабодную размову, 
калі Уладыка Сіман успамінаў пра здарэн
ні з дзяцінства і са сваёй вучобы на філа
лагічным факультэце Беларускага дзяр
жаўнага ўніверсітэта ў Мінску. Намнога 
пазней мне, студэнту беларускай філалогіі 
Варшаўскага ўніверсітэта, прыйшлося на 
гэтым самым філфаку ў Мінску вучыцца 
паўгода ў рамках стажыроўкі. Мы ўспаміна
лі тыя самыя месцы, у якіх уладыка Сіман 
пабываў намнога раней. Сустрэча ў Бель
ску, падчас якой Архіепіскап прыняў мяне 
вельмі цёпла, засталася ў маёй памяці яш
чэ глыбей, чым маё спатканне з уладыкам 
Сіманам перад царквой Іаана Багаслова 
ў Новаберазове трыццаць гадоў раней. 
На некалькі месяцаў перад маёй размо
вай з архіепіскапам Сіманам, летам 2013 
года пабываў ён у Мінску, таксама ў тых 
месцах, дзе Ён вучыўся і жыў, будучы сту
дэнтам беларускарасійскай філалогіі. 
Гаварыў Уладыка, што чалавек бывае 
маладым толькі адзін раз і таму слязінка 
закруцілася Яму ў ваччу, калі хадзіў Ён па 
Мінску і па тых месцах, дзе паўвека раней 
хадзіў на заняткі на філфаку Беларускага 
дзяржаўнага ўніверсітэта.

— Мяне нават упусцілі ў той пакой 
у інтэрнаце ў Мінску, дзея я жыў, будучы 
студэнтам, а з акна маёй гасцініцы былі 
бачны дахі філфака, дзе я вучыўся, і маёй 
бібліятэкі, у якой я займаўся. Я ўспамінамі 
вярнуўся ў гады маёй студэнцкай моладас
ці, ад якой засталіся добрыя і мілыя ўспа
міны. У Мінску я правёў самыя шчаслівыя 
гады майго жыцця, а тады вучыліся там 
студэнты з розных краін, розных нацыя
нальнасцей і з рознымі колерамі скуры. 
І не было паміж намі ніякай варожасці, 
— прыгадваю словы архіепіскапа Сімана, 
запісаныя на дыктафон. — У Мінск тра
піў я пасля вялікага адбору. Я быў адным 
з найлепшых выпускнікоў Педагагічнага 

ліцэя ў Бельску, паспяхова справіўся 
з ваяводскім экзаменам і мяне накіравалі 
здаваць экзамены на вучобу за мяжой. 
Я паспяхова справіўся з імі і з найлепшым 
вынікам з Беластоцкага ваяводства трапіў 
у лік 180 маладых асоб, якіх выслалі на 
вучобу ў замежныя вышэйшыя ўстановы. 
Я і трое дзяўчат, усе праваслаўныя, трапілі 
ў Мінск. Думаю, што гэта не было выпад
ковым і мяне туды выслалі з улікам, што, 
вярнуўшыся ў Польшчу, выкарыстаю тут 
маё веданне беларускай і рускай моў. Быў 
гэта цудоўны час, калі можна было непас
рэдна вучыцца беларускай літаратуры ад 
яе самых вялікіх стваральнікаў.

Уладыка Сіман успамінаў, як, будучы 
студэнтам, хадзіў у Мінску ў тэатры, оперу. 
Жыў тады ў адным пакоі з Нілам Гілевічам, 
вучыўся ва ўніверсітэце ў тым самым ча
се, што Рыгор Барадулін і Генадзь Бураў
кін, меў магчымасць спатыкацца падчас 
лекцый і сустрэч з Міхасём Лыньковым, 
Кандратам Крапівой, Якубам Коласам, 
Іванам Навуменкам, вядомы былі яму так
сама Іван Мележ і Алег Лойка. Здабыўшы 
вышэйшую адукацыю ў Мінску, Сіман 
Раманчук пачаў працаваць у Агульнаадука
цыйным ліцэі ў Міхалове настаўнікам бела
рускай, расійскай і лацінскай моў.

— Яшчэ перад працай у Міхалове 
Георгій Валкавыцкі запрапанаваў мне ра
боту журналістам у «Ніве», якая толькі ста
навілася на ногі. Прапанавалі мне таксама 
працаваць журналістам на радыё. Аднак 
мяне цягнула да педагагічнай працы. Спа
чатку беластоцкі куратар, родам з Нараў
кі, запрапанаваў мне папрацаваць паўгода 
ў ліцэі ў Міхалове, дзе не стала настаўніка 
латыні. Аднак я так палюбіў вучняў класа, 
якога стаў выхавацелем, што рашыўся 
давесці іх да канца вучобы ў ліцэі, а пасля 
накіраваў хлопцаў і дзяўчат на розныя спе
цыяльнасці вышэйшых навучальных уста
ноў. Калі я перайшоў працаваць настаўні
кам у Праваслаўную духоўную семінарыю, 
таксама стаў там вучыць, між іншым, 
беларускай і рускай мовам, якія лічыў сва
імі мовамі, — успамінаў чатыры гады таму 
ўладыка Сіман.

Архіепіскап Сіман быў пастаянным чы

тачом «Нівы» і мог аднесціся да спраў, якія 
разглядаліся на старонках нашага тыднё
віка. Творы ўладыкі Сімана на беларускай 
мове друкаваліся ў «Ніве».

— Я вельмі любіў чытаць. Будучы мала
дым хлопцам, чытаў я дома нават пры за
паленай лучыне, а пасля ўжо пры газавай 
лямпе. Вельмі многа чытаў падчас вучобы 
ў Мінску, а пасля пачаў таксама пісаць. 
Я думаю, што і сёння я яшчэ «белавежац», 
я ж лічу сябе беларусам. Георгій Валкавыц
кі заахвочваў мяне пісаць пабеларуску 
і я стаў пісаць. Мае апавяданні на белару
скай мове друкаваліся ў шасцідзясятых 
і сямідзясятых гадах. У канцы сямідзясятых 
гадоў перасталі іх друкаваць, калі я стаў 
пісаць на багаслоўскія тэмы. Але я не пера
стаў пісаць пабеларуску і складваю свае 
апавяданні. Зараз у мяне ёсць больш за 
пятнаццаць апавяданняў напісаных пабела
руску і нават Яўген Вапа прасіў дасылаць іх 
у «Ніву» для друку, але я не прыбраўся гэта 
зрабіць. Ёсць у мяне таксама апавяданні на 
іншых мовах і можа неяк збяруся, каб іх вы
даць. Калі чалавек памрэ, забірае ўсе ўспа
міны з сабой і ў мяне ёсць яшчэ надзея, 
што спішу свае ўспаміны, — гаварыў мне 
ўладыка Сіман у 2013 годзе (пасля гэтай 
размовы архіепіскап друкаваў свае творы 
ў нашым тыднёвіку).

Падчас гутаркі я спытаў яшчэ ўлады
ку Сімана, якой беларускай літаратурай 
можна пакарыстацца, шукаючы дарогу да 
Хрыста.

— Многа беларускай літаратуры па
казвае гэтую дарогу, бо дарога да Бога, 
гэта дарога да чалавека. Можна гэта знай
сці ў творчасці Багдановіча, Цёткі, Купалы, 
Коласа, а як прыклад можна прывесці рад
кі беларускага шэдэўра «Мой родны кут, 
як ты мне мілы...», — сказаў Уладыка.

Архіепіскап Сіман памёр пасля цяж
кай хваробы. Застанецца Ён у нашай 
памяці як адданы Богу і людзям архіпа
стыр, а ў беларускім асяроддзі будзем 
успамінаць Архіепіскапа таксама як бела
рускага пісьменніка, адданага беларускай 
культуры чалавека, настаўніка беларускай 
і іншых моў.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

n Справа: Архіепіскапы Ерамія, Сіман, мітрапаліт Васілій, архіепіскап Сава, НН., НН. (фота з архіва Нівы)
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Сваімі вачыма

Скандаліст! 
Падбухторшчык!

Мяжа дроту, 
плота і Еўрасаюза

Не хлебам
адзіным

Сён ня, перш чым па чаць пі саць гэ
ты тэкст, я прач нуў ся ад каш ма ру. Яго 
дрэн ныя воб ра зы, як звы чай на, неў за
ба ве знік лі са свя до мас ці. Я за па мя таў 
з яго толь кі не вя до мае мне сло ва: In s ti-
ga tor! Пад бух тор ш чык! Пад паль ш чык! 
Ад куль яно ўзя ло ся ў ма ёй па мя ці? Маг
чы ма, я кра нуў ся да яго ва чы ма ў ней
кай кні зе, ма быць, у ін тэр нэ це. У ця пе
раш ні час, ад нак, я не мог вы зна чыць 
на ват на во лас блі жэй яго зна чэн ня. 
Важ на ад зна чыць, што з’я ві ла ся гэ тае 
сло ва ў ска зе: «Ужо час, пан ін сты
га тар». Яш чэ на паў п ры том ны ад сну 
я ўклю чыў кам п’ ю тар і ўвай шоў у ін тэр
нэт. Па куль ад крыў ін тэр нэтэн цык ла пе
дыю Ві кі пе дыя, ін стын к тыў на па гля дзеў 
на Go og le News. А там ін фар ма цыя пра 
чар го вы скан дал пе да фі лаў у Ва ты ка
не. Пра ка ка і на выя ор гіі кас цель най 
іе рар хіі і, каб больш сім ва ліч на, якія 
ад бы ва лі ся, пры тым не раз, у па мяш
кан нях бы лой ін к ві зі цыі. Ці ка ва, што 
на гэ та поль скія іе рар хі, якія так лю та 
ад стой ва юць доб рае імя прас ла ву та га 
бі ску па Пэ ца і на ват больш зняс лаў ле
на га апаль на га епі ска па Вэ са лоў ска га? 
Не ка жу чы ўжо пра вы пад кі (за над та 
шмат лі кія) звы чай ных свя та роўпе да фі
лаў, заб лы та ных у пе да філь скія зла чын
ствы? Та го Ка та ліц ка га кас цё ла, які хо
ча ажыц цяў ляць кі ра ван не ду ша мі ўсіх 
гра ма дзян Рэ чы Пас па лі тай? Ці што 
ска жуць прыш пі ле ныя да яго па лі ты кі?

Ін тэр нэт ін тэр нэ там, але я схіль ны 
да вя раць больш ма тэ ры яль ным Эн цык
ла пе ды ям і Слоў ні кам. Так што сяг нуў 
я най перш у Слоў нік Ка па лін ска га. Па
вод ле яго слоў, гэ ты ін сты га тарза ва да
тай, так са ма пад бух тор ш чык, юда — гэ
та гі ста рыч на пра ку рор, ка ра леў скі пра
ку рор. З ла цін скай, гэ та po dusz czy ciel, 
за ва да тар, з in s ti ga re — уз бу джаць, 
пад бух тор ваць. У лю бым вы пад ку, сло
ва пад бух тор ш чык аб рас ло ў двух сэн
соў нас ці, як пы цій скае, поў нае хіт рых 
і ін сі ну а цый ных не да ка за ных пе рыф раз 
пра ро цтва на ды хаў шай ся зёл ка мі жры

цы. Зна чыць, ін сты га тар гэ та пра ку рор, 
ці за ва да тай?

Да лей да шук ва ю ся сха ва ных сэн
саў свай го сну. На рэш це, я ад крыў 
ін тэр нэтсайт Ста ра поль ска га слоў-
ні ка, фір ма ва на га Ві кі пе ды яй. Пра цы
тую шы рэй: «Ін сты га тар — уста но ва 
з Рэ чы Пас па лі тай, якая ад па вя дае 
ця пе раш ня му пра ку ро ру. Скша ту скі 
ў «Pra wie pol skiem» пі ша: «Тое, што 
ў ін шых кра і нах пра ку ро ры ка ра леў
скія, тое ў Поль ш чы ін сты га та ры зна
чаць. Яны да хо дзяць крыў даў учы не
ных Рэ чы Пас па лі тай». Ін сты га тар быў 
пуб ліч ным пра ку ро рам, які дзей ні чаў 
ад імя за ко на. Пер шую вест ку аб ін сты
га та рах ма ем у нас з ча соў Жы гі мон та 
Аў гу ста. Паз ней Кан сты ту цыя 1581 г. 
па тра буе ад ін сты га та ра, каб вы сту паў 
як іс цец, пра ку рор, ва ўсіх спра вах, 
у якіх ніх то не да бі ва ец ца спра вяд лі
вас ці. У ас ноў ным ён вы но сіў поз вы 
ў дзяр жаў най здра дзе і аб ра зе ка ра
леў скай ве лі чы (...). Ін сты га та ры пры ся
га лі доб ра сум лен на вы кон ваць пра вы 
ка ра ля і Рэ чы Пас па лі тай, не за леж на 
ад та го, якая маг ла ча каць ня на вісць ці 
пе рас лед, да тыч ныя ці ба га та га, ці бед
на га, зем ля ка ці за меж ні ка».

Ста ра ю ся ва жыць сло вы. Не заў сё
ды, пры зна юся, гэ та ўда ец ца. Сло вы 
ма юць асаб лі вую сі лу, ве даю. Доб рыя 
аку му лю юц ца даб ром, дрэн ныя злом. 
Усе вя дуць за са бой да лё ка іду чыя на
ступ ствы. Вы ка за ныя, не ля цяць з вет
рам. Па чу тыя, не пе рат ва ра юц ца ў пыл. 
Тры ва юць, ня гле дзя чы на пра хо джан не 
ча су. Ука ра нё ныя ў ка ры га лаў но га 
моз гу, там пу ска юць па раст кі, але з іх 
мо жа ат ры мац ца доб ры або дрэн ны 
плён. Па каз ва юць, што сло вы і дзе ян ні 
цес на звя за ны па між са бой. Ча сам сло
вы па пя рэд ні ча юць дзе ян ням, а дзе ян ні 
фар му юць сло вы. Я глы бо ка пе ра ка на
ны ў гэ тым. Гэ та па цвяр джа ец ца ма ім 
аса бі стым во пы там, і ду маю, што не 
толь кі ма ім.

vМі ра слаў ГРЫ КА

„Дар ма е дам” вы ра ша на вяр нуць гро шы. 
Пра гэ та на прэскан фе рэн цыі ў Мін ску па
ве да мі ла са ма на мес ні ца мі ніст ра па па дат
ках і збо рах. Яна пат лу ма чы ла, што ад бы ла
ся на ра да з удзе лам кі раў ні ка кра і ны, дзе 
аб мяр коў ваў ся той шмат па кут ны дэк рэт 
№ 3, які на ра біў столь кі шу хе ру ў ста лі цы 
і ін шых га ра дах Сі ня во кай. І вось там і бы ло 
да дзе на кан к рэт нае ўка зан не па чаць вяр
тан не срод каў не цяр п лі вым гра ма дзя нам, 
якія пас пе лі зап ла ціць гэ ты збор сво е ча со
ва, прыз на ю чы тым са мым той факт, што 
ў Бе ла ру сі мож на мець бан к но ты на цы я
наль на га бан ку на ват ні дзе не пра цу ю чы.

Ча му ніх то на дзяр жаў ным роў ні не рас
пы таў іх як гэ та ро біц ца і не рас крыў гэ тую 
та ям ні цу для ўся го на сель ні цтва за ста ец ца 
за гад кай. Мо жа та ды б усе бе ла ру сы пе ра
ня лі б гэ ты каш тоў ней шы дос вед і, пе ра поў
не ныя ўдзяч нас цю за раск рыц цё ка рыс най 
та ям ні цы, спраў на пла ці лі б гро шы ў дзяр
жаў ную скар бон ку, а не вы хо дзі лі б на 
не сан к цы я на ва ныя ак цыі з пат ра ба ван ня мі 
ад мя ніць дэк рэт. А то і больш да лі б, чым 
дэк рэт па тра буе. Бе ла ру сы лю дзі не ску
пыя. Ну ча го ім бы ло б шка да ваць гро шы 
та му, хто ад крыў сак рэт дзе іх браць, ні дзе 
не пра цу ю чы, бо ка лі ма еш, то не шка да 
і па дзя ліц ца. Горш ка лі дзя ліц ца ня ма чым, 
а ў ця бе гэ та пат ра бу юць, злёг ку кі ва ю чы 
паль цам, які ў кож ную хві лі ну мо жа пе рат ва
рыц ца ў мі лі цэй скую ду бін ку.

Ця пер жа кроў на на жы тыя бу дуць вер ну
ты тым „дар ма е дам”, у якіх гро шы аку рат 
бы лі на тое, каб ад даць іх дзяр жа ве. Вось 
ім гро шы вер нуц ца. А вось тым, хто тых 
гро шай не меў і вый шаў з тае пры чы ны 
на ву ліч ныя ак цыі, шу каць спра вяд лі вас ці 
та кой па лёг кі дзяр жа ва не дае. Яны му сяць 
зап ла ціць за свае пат ра ба ван ні на не сан
к цы я на ва ных ак цы ях вя лі кія штра фы, якія 
з за па сам пе рак ры ва юць той збор за дар
ма ед ства. У іх то і на збор не бы ло, та му 
і вый ш лі. Але дзе яны возь муць на штраф 
гэ та ўла ду не ці ка віць. І су до выя вы ка наў цы 
ўжо па ча лі вы кон ваць свой служ бо вы аба
вя зак па збо ры тых штра фаў.

На конт штра фаў у Бе ла ру сі тэ ма асоб
ная. Яна доб ра пра ду ма ная і ад ла джа ная 
да да ска на лас ці. Вось зу сім ня даў на ін тэр

Штось ці не так з пры ро дай і на ту рай 
у пад ляш скай пра сто ры. Тое, што лю дзі 
па ду рэ лі, вя до ма здаў на. Пры клад хі ба 
ідзе зверху. Ма быць, ней кія бес па рад кі за
вя лі ся і на ня бё сах, бо ў зям ным ва ры ян
це так са ма спра вы не най лепш ма юц ца, 
на пры клад, з над вор’ ем, гры ба мі, жы вё
лай, дрэ ва мі, ну і людзь мі, не га ва рыў шы 
пра ма лую і вя лі кую па лі ты ку. Ад ным сло
вам — ка ні цель, вы ха ду з якой ча ка ец ца 
ў кож ным ку точ ку ча ла ве ча га іс на ван ня. 
Бо ж ра ней га ва ры ла ся, што наш рэ гі ён 
без ані я кай мі лі тар най пра мыс ло вас ці ці 
ха ця ма лой крэм ні е вай да лі ны не бу дзе 
мець ані я ка га зна чэн ня ў агуль на поль скіх 
ці еў ра пей скіх раз бор ках і мае вы кон ваць 
толь кі фун к цыю ад па чын ко вай зо ны для 
стом ле ных пра цай і жыц цём еў ра пей цаў, 
якія зой муць пра сто ру па мяс цо вых аў тах
то нах, што ад п лы вуць у ці шы ні ў кра і ну 
веч на га сну. А тут, дзя ку ю чы жу ку ка ра е

ду ў Бе ла веж скай пуш чы і аф ры кан скай 
чу ме сві ней ат ры ма ла ся та кая не раз бя
ры ха, што Пад ляш ша гэ та не толь кі ло
зун га выя «зя лё ныя лёг кія» Поль ш чы, але 
рэ аль ная ску ла на сра цы для ва ра гу ю чых 
ла ге раў ула ды і апа зі цыі. Гэ тыя ла ге ры 
дзе ля сва ёй пе ра мо гі ін ст ру мен таль на 
ска ры стоў ва юць не толь кі ме дыі і мяс цо
вае на сель ні цтва. На да па мо гу клі чуць 
яны ўсе між на род ныя ўста но вы, не толь кі 
еў ра пей ска га маш та бу. Ад ным сло вам 
ваў кі ско чы лі да гло так, каб са бе іх пе раг
рыз ці. І аказ ва ец ца, што ма лень кі ка ра ед 
у змо зе ва ліць не толь кі пуш чан скія ел кі, 
але і на пус ціць на суп раць ся бе дзя сят кі 
ты сяч лю дзей. Ра ней усе спа сы ла лі ся на 
во лю Бо жую, але ў сён няш нім свец кім 
све це для яе так са ма што раз менш мес
ца. Уз ні кае та ды сум нае пы тан не: дык 
у ка го больш ро зу му і нар маль на га ду ман
ня? Хі ба ў ка ра е да, які здо леў усё пле мя 
ча ла ве чае ас мя шыць у яго най пых лі вас ці 
і са ма люб стве, якое не ў змо зе да мо віц ца 
па між са бою.

І ка лі за раз усе зак ру жы лі ся ў пуш чан
скім ка ра ед ным тан цы, то не як пры за бы лі
ся пра так са ма не ад’ ем на га жы ха ра гэ тай 
пра сто ры, яко му па гра жае ў той мо мант 
рэ аль нае знік нен не. Зна чыць, дзі ку — паб
ра ці му на шай да маш няй свін ні. Пра па ну
ец ца цал кам яго выст ра ляць тут, на па меж
жы. А ўсё дзя ку ю чы аф ры кан скай чу ме 
сві ней — хва ро бе, якая, пе ра но ша ная 
дзі ка мі, здоль ная во кам г нен на зніш чыць 
сві на га доў лю ў лю бой кра і не. Ба раць ба 
з гэ тай эпі дэ мі яй доў гая, каш тоў ная і поў
ная сва рак па між роз ны мі гру па мі гра мад
ства. Але з’я ва тут вель мі ха рак тэр ная: 
хва ро бы ча ла ве чыя пе ра но сяц ца перш за 
ўсё па між людзь мі, пту шы ны грып у сва ім 
ка ра леў стве, АЧС кла дзе по ка там свін скі 
род. Мо жам толь кі са стра хам ду маць, ка лі 
іму ні тэт ныя сі стэ мы па а соб ных ар га ніз маў 
стра цяць цал кам неў с п ры маль насць на 
хва ро бы ін шых жы вёль ных све таў. На да
ляг ля дзе із ноў па мо ры без вой наў і пра сто
ры без лю дзей, а пры род ны па ра дак без 
уп лы ву ру кі ча ла ве чай.

З мо ман ту раск рыц ця ў 2014 г. на Пад
ляш шы мес цаў (пер шых у Поль ш чы) за ра
жа ных і здох лых ад АЧС дзі коў, зма ган не 
з эпі дэ мі яй каш та ва ла бю джэт дзяр жа вы 
звыш пя ці дзе ся ці мі льё наў зло тых. Най
больш мес цаў за ра зы зна хо дзіц ца на 
мя жы з Бе ла рус сю і Ук ра і най, зна чыць 
у Пад ляш скім і Люб лін скім ва я вод ствах. 
І тут са мыя вя лі кія пат ра ты для ся лян і па
вы ша ныя рэст рык цыі з бо ку ве тэ ры нар на
га наг ля ду. Але, ня гле дзя чы на та кія ме ры 
бяс пе кі на ад ной цал кам за кры тай буй ной 
фер ме на звыш ты ся чу штук у гмі не Го
нёндз на Пад ляш шы ў апош ніх тыд нях вы
яў ле на мес ца гэ тай хва ро бы. У су вя зі з та
кой сі ту а цы яй Эка на міч ны ка мі тэт Ра ды 
Мі ніст раў Поль ш чы рэ ка мен да ваў ура ду 
ўзвес ці плот на мя жы з Бе ла рус сю і Ук ра і
най даў жы нёй у 729 км. Ён па ві нен, па вод
ле ве тэ ры на раў, спы ніць міг ра цыю дзі коў 
праз дзяр жаў ную мя жу. Кошт бу даў ні цтва 
ацэнь ва ец ца на 100 млн. зло тых (больш 
за 23 млн. 600 тыс. еў ра). Пры тым усе 
тут за ра ка юц ца, што пры чы на па бу до вы 
пло та не па лі тыч ная і не мі лі тар ная, толь кі 
ве тэ ры нар ная. Але як не тлу мач, та кія пла
ты бу дуе за раз Літ ва і Лат вія і ма юць яны 
дзве мэ ты: ахо ву ад ра сей скіх зя лё ных 
ча ла веч каў і ад бе скан т роль на га па то ку 
па тэн цый ных уце ка чоў у Еў ро пу з ус ход
ня га на прам ку. Та ды дзі кам прый дзец ца 
рас п ла ціц ца сва ім га ло ва мі і за чу му, і за 
па лі ты ку, а нам да вя дзец ца жыць на мя жы 
дро ту, пло та і Еў ра са ю за.

vЯў ген ВА ПА

нэт ска лых ну ла чар го вая на ві на пра па ру
шаль ні каў дзяр жаў най мя жы. Усе ад ра зу 
па ду ма лі, што за тры ма лі кан т ра бан ды стаў, 
бо на дум ку раз важ лі ва га бе ла ру са кан т
ра бан да гэ та адзі ная па трэ ба па ру шаць 
ме жы. Ва ўсіх ін шых вы пад ках лепш ехаць 
праз афі цый ныя пра пуск ныя пе ра хо ды. Тэ
ма кан т ра бан ды ўво гу ле ў бе ла ру саў вык лі
кае па вы ша ную за ці каў ле насць. Але за раз 
не пра кан т ра бан ды стаў, а пра штра фы. 
Кан т ра бан ды сты яны ці не, але — як па ве
дам ля ла прэ са — вась мёх па ру шаль ні каў 
дзяр жаў най мя жы, якіх ла ві лі на ват з пры
мя нен нем зброі, аб ві на ва ці лі ў не каль кіх 
па ру шэн нях ад ра зу і ім па гра жае штраф 
аж но да ста ба за вых ве лі чынь. Ша лё ныя 
гро шы. Але для па раў нан ня ха чу да вес ці, 
што за пад рых тоў ку не сан к цы я на ва най 
ак цыі, та кой як вы хад на ву лі цу з пат ра ба
ван нем ад мя ніць дэк рэт № 3, мож на па цяр
пець і мац ней. І не толь кі зап ла ціць ша лё ны 
штраф, але і пад ад мі ніст ра цый ны арышт 
па тра піць. Хоць аб сур д насць та го дэк рэ та 
дэфак та ўжо пры зна ла і са ма ўла да, па чаў
шы ад да ваць збор тым, хто яго пас пя шаў ся 
зап ла ціць.

Вось і ду мае бе ла рус, што больш бяс
печ на ў яго род нень кай кра і не. Ці ва ры янт 
пер шы: вы хо дзіць на ву лі цу ды пат ра ба
ваць праў ды і спра вяд лі вас ці, пат ра ба ваць 
вы ка нан ня кан сты ту цый ных і пра ва вых 
нор маў ды сва іх жа за ко наў. Ці ва ры янт 
дру гі: ціш ком па ру шаць гэ тыя за ко ны, 
на пры клад, пе ра скок ва ю чы дзяр жаў ную 
мя жу з мяш ком кан т ра бан д на га та ва ру, ці 
не а фі цый на пра ца ваць паз бя га ю чы па дат
каў. Дру гі ва ры янт мо жа і не чэс ны, але ад
на знач на больш бяс печ ны і пры быт ко вы.

Але ўсё больш бе ла ру саў вы бі ра юць ва
ры янт пер шы. Як до каз пры вя ду та кі факт, 
што за па ру шэн не мя жы ў год ло вяць мо жа 
дзя сят кі лю дзей, а мо жа на ват у які год 
і сот ні. А вось толь кі за ак цыі су праць та го 
сла ву та га дар ма ед ства па ха па лі больш 
чым ты ся чу.

Цяг нуц ца лю дзі да праў ды. Бе ла рус 
усё ж та кі больш хо ча жыць не хле бам адзі
ным. А там, гля дзіш, са штра фа мі мо жа ат
ры мац ца як з тым збо рам за дар ма ед ства. 
Вый дзе ад на го дня ней кі чар го вы на мес нік 
мі ніст ра і аб вес ціць, што на на ра дзе з удзе
лам кі раў ні ка кра і ны бы ло пры ня та ра шэн
не вяр нуць усім на зад тыя штра фы...

vВік тар СА ЗО НАЎ
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Не ма гу па га дзіц ца са сцвяр
джэн нем Але га Ла ты шон ка, 
што ў ма тэ ры я лах Ін сты ту та 

на цы я наль най па мя ці «ня ма ні я ка га сле
ду двай ной то ес нас ці Яна Ані сэ ро ві ча 
(Яшы Бур ша) ды ні чо га, што кра на ла б 
яго ную дзей насць у бе ла ру скім ася род
дзі» (Ча му за моўк Яша Бурш, «Ні ва» 
№ 17, ад 23.04.2017 г., с. 1). Не зай ма
ю чы ся спе цы яль на Янам Ані сэ ро ві чам, 
але пе раг ле дзеў шы 45 та моў бе ла ру
скай спра вы ў Поль ш чы пас ля Дру гой су
свет най вай ны, я нат ра пі ла на кур’ ёз ныя 
звест кі пра роз ных бе ла ру скіх дзе я чаў 
у Поль ш чы. Ся род іх, вя до ма, не маг ло 
не быць і зве стак пра Яшу Бур ша.

Ка лі зас на ва ла ся Бе ла ру скае гра мад
скакуль тур нае та ва ры ства ў Поль ш чы 
і па я ві лі ся ў ім дзе я чы, ста лі яны аб’ ек там 
за ці каў лен ня ад па вед ных струк тур не 
толь кі ў Поль ш чы, але і ў БССР. Ад ным 
з раз вед чы каў, які ат ры маў за дан не 
рас паз нан ня на пе ра ло ме 1958/1959 г. 
бе ла ру ска га ася род дзя ў Поль ш чы быў 
«Бу ран». З да па мо гай Вік та ра Шве да, які 
ў той час быў ак тыў ным дзе я чам БГКТ, 
уда ло ся без цяж кас цей уста на віць, што 
быў ім бе ла ру скі пісь мен нік Алесь Баж ко 
(19182013). Вік тар Швед па мя тае яго 
па быў ку ў Вар ша ве та го ча су і су стрэ чы 
ў БГКТ.

У яго, не паз баў ле ных лі та ра тур на га 
та лен ту, да но сах зна хо дзяц ца і звест кі 
пра Яна Ані сэ ро ві ча. У аб шыр ным да но
се з 12 сту дзе ня 1959 г. «Бу ран» пі саў 
на ру скай мо ве пра шмат ка го з та дыш
ніх вар шаў скіх і бе ла стоц кіх бе ла ру скіх 
дзе я чаў, а ся род іх і пра Яна Ані сэ ро ві ча. 
Аген тур ны да нос «Бу ра на» за хоў ва ец
ца ў Ар хі ве ІНП у Вар ша ве (IPN BU 00 
231/228/37). Пе рак ла ла яго на поль скую 
мо ву Эд да Ту шынь ская.

«W cza sie po by tu w PRL źród ło za poz na-
ło się z wie lo ma Bia ło ru si na mi, za miesz ka-
ły mi w Bia łym s to ku i w War sza wie. Są to 
w za sa dzie człon ko wie BTSK, przed s ta wi-
cie le miej s co wej bia ło ru skiej in te li gen c ji”. 
(...) Ale to co źród ło us ły sza ło po kil ku 
dniach od bli skie go Łas tow ce czło wie ka — 
Ja na Ani se ro wi cza (zam. W-wa, Żo li borz, 
ul. Wys piań skie go 6/8 m. 55), tro chę zmie-
nia ob raz. Czu je się, że Łas tow ka jesz cze 
nie od k rył swe go ob li cza przed Ani se ro wi-
czem, ale w róż ny spo sób na nie go wpły wa 
i jak wi dać zdo był je go za u fa nie, al bo wiem 
Ani se ro wicz uwa ża Łas tow kę za b.[ar dzo] 
po rząd ne go i sta łe go czło wie ka. Ani se ro-
wicz mo ty wu je to w ten spo sób, że nie ob-
ser wu je się ze stro ny Łas tow ki chę ci ro bie-
nia ka rie ry w BTSK, nie ciąg nie stam tąd pie-
nię dzy i go tów na wet do ło żyć swo je, by le by 
w BTSK by ło tak jak na le ży. (...) Wed ług 
słów Ani se ro wi cza re dak tor (J. Woł ko wyc ki 
— przyp. H. G.) tej ga ze ty („Ni wy” — przyp. 
H. G.) jest wię cej niż dziw nym czło wie kiem. 
Ma ło kto z miej s co wych bia ło ru skich li te ra-
tów sym pa ty zu je z nim i to nie dla te go, że 
Woł ko wyc ki rzad ko umiesz cza w „Ni wie” 
ich ut wo ry, ale dla te go, że nie-jas na jest je-
go po zyc ja ja ką on zaj mu je w sto sun ku do 
miej s co wych władz i Związ ku Ra dziec kie-
go. Ani se ro wicz ża łu je, że bę dąc kie dyś 
w Mosk wie (prze jaz dem z Le nin g ra du, 
gdzie Ani se ro wicz uczył się) udzie lił te mu 
czło wie ko wi ma ło uwa gi, nie poz nał się 
z nim bli sko i nie zna je go pla nów na przysz-
łość. Te raz by to się wszys t ko przy da ło. Mo-
że się wy dać dziw nym, dla cze go Ani se ro-
wicz ot war cie opo wia dał o tym wszys t kim 
w roz mo wie ze źród łem. Aże by by ło bar-
dziej zro zu mia łe jak to wszys t ko wysz ło, ko-
niecz nym jest cho ciaż by w krót kich sło-
wach streś cić wy pad ki os tat nich dni. (...) 
Źród ło przy je cha ło z Bia łe gos to ku 4 stycz-
nia 1959 r. By ła nie dzie la. Te go dnia źród ło 
się z ni kim nie spo ty ka ło, po nie waż wy jeż-
dża jąc z Bia łe gos to ku nie zna ło kie dy stam-
tąd wró ci i nie uma wia ło się na spot ka nie. 
(...) Do war szaw skie go BTSK źród ło zasz ło 
do pie ro w po nie dzia łek, tj. na dru gi dzień po 
przy jeź dzie. Zas tał tyl ko sek re ta rza To wa-
rzy stwa — Rub czew skie go. (...) Wie czo rem 
— jak umó wi liś my się przez te le fon — Łas-
tow ka od wie dził źród ło. Roz ma wia no ma ło 
o prze de wszys t kim o je go opo wia da niach. 
(...) Te raz Łas tow ka zbli żył się do miej s co-
wych po cząt ku ją cych po e tów, a szcze gól-
nie do Ani se ro wi cza, któ re go wych wa la i us-
po ka ja, gdy ten cier pi z po wo du nie po wo-

dzeń w tej że „Ni wie”. To ich zbli ży ło. Prze-
cież obaj są „pe chow ca mi”, a Ani se ro wicz 
jest czło wie kiem wraż li wym, ob ra ża ją cym 
się i do te go jesz cze za ro zu mia łym — jak 
o tym się prze ko na ło źród ło już przy pier w-
szym spot ka niu z tym czło wie kiem. Spot ka-
nie to mia ło miej s ce w zesz ły pią tek wie czo-
rem o godz. 18-ej w gma chu BTSK. Te go 
dnia i w tym cza sie po win na się tam od być 
dy skus ja na te ma ty eko no micz ne. Tu ro nek 
miał wys tą pić z re fe ra tem, ale jak się oka za-
ło, był jesz cze na wy jeź dzie (świę to wał Bo-
że Na ro dze nie w Kryn kach). W BTSK by ło 
tyl ko dwo je lu dzi — Łas tow ka i Ani se ro wicz. 
Os tat ni pi sał coś na ma szy nie. Uj rzаw szy 
źród ło Ani se ro wicz przer wał pra cę i na rzu-
cił pok ro wiec na ma szy nę. Łas tow ka zaś za-
czął przep ra szać, że nie za szedł do źród ła 
w czwar tek — jak to obie cał zro bić na spot-
ka niu, któ re od by ło się w po nie dzia łek. On 
też świę to wał, tym ra zem Trzech Kró li i myś-
lał, że źród ło przyj dzie do nie go na obiad. 
Mó wiąc to Łas tow ka zaz na jo mił źród ło 
z Ani se ro wi czem: „Oto jest po e ta, o któ rym 
wam mó wi łem — po wie dział on do źród ła. 
Poz naj cie się. Myś lę, że dla Ani se ro wi cza 
bę dzie to spot ka nie przy jem ne”. (...) Po na le-
ga niu Łas tow ki Ani se ro wicz za czął czy tać 
swo je wier sze. W więk szoś ci są one nac jo-
na lis tycz ne, wzy wa ją, by nie za po mi nać 
o swo im oj czys tym ję zy ku i mę czeń skiej oj-
czyź nie, a tak że o tym, że cza sa mi naj lep-
szy przy ja ciel mo że oka zać się zdraj cą. Po-
nad to prze czy tał kil ka li rycz nych mi nia tur, 
źle op ra co wa nych w sen sie ar tys tycz nym, 
na iw nych, ale to nie krę po wa ło Łas tow kę. 
Od ra zu oś wiad czył, że jesz cze z Ani se ro wi-
cza bę dzie ko rzyść i że je go wier sze, je że li 
nie te raz, to kie dyś znaj dą dro gę do czy tel ni-
ka, po nie waż one wzru sza ją i za wie ra ją 
w so bie du żo fi  lo zo fi i. Źród ło spec jal nie nie 
ne go wa ło, po wie dział, że słu cha jąc wier sze 
źle je ro zu mie, szcze gól nie gdy są krót kie. 
Umó wi li się, że Ani se ro wicz na wszel ki wy-
pa dek przy nie sie do źród ła wię cej wier szy 
i być mo że, że niek tó re z nich bę dzie moż na 
zap ro po no wać miń skim cza so pis mom. 
O dru giej go dzi nie w so bo tę Ani se ro wicz 
przy niósł swo je wier sze. Tym ra zem by ły to 
wier sze tyl ko li rycz ne. Bo ha ter tych wier szy 
ma rzy o oj czyź nie, o sło necz nych pro mie-
niach, chciał by tam po być, us ły szeć ro dzi-
me sło wo. Jed nak że i te wy nu rze nia wy ma-
ga ją grun tow nej prze rób ki, aże by je oczyś-
cić od za wi łych zdań i po lo niz mów, a tak że 
i z gra ma tycz nych błę dów. Trud no uwie-
rzyć, aże by Łas tow ka, któ ry zna po ez je Jan-
ka Ku pa ły, Ja ku ba Ko ło sa, Ar ka dy Ku le sze-
go, Mak si ma Tan ki nie spos t rzegł bra ków 
u Ani se ro wi cza. Ale nikt tak jak on nie wych-
wa la te go „po e ty”. Ani se ro wicz przyj mu je to 
ja ko rzecz mu na leż ną. On mó wi, że Łas tow-
ka ro zu mie go, al bo wiem to wyk sz tał co ny 
i be zin te re sow ny czło wiek i nie to co Woł ko-
wyc ki, któ ry te raz sam nie pi sze wier szy 
i dru gich ga ni. Jed nak że Ani se ro wicz pos łał 
do Bia łe gos to ku oko ło 40 swo ich wier szy 
i spo dzie wa się, że niek tó re z nich zos ta ną 
włą czo ne do zbio ru mło dych po e tów Bia łos-
toc czyz ny przez Woł ko wyc kie go. Ani se ro wi-
czo wi po ra dził tak zro bić Łas tow ka, ale już 
go przy go to wał do te go, że te wier sze nie uj-
rzą świat ła dzien ne go. I to mo że się zda-
rzyć. (...) Łas tow ka to dob rze wie, ale kon ty-
nu u je pod nie ca nie Ani se ro wi cza i roz jąt rza-
nie go prze ciw ko Woł ko wyc kie mu, i in nym 
„kon ser wa tys tom”. Niek tó rych już „wyg ryź li” 
z od po wie dzial nych sta no wisk z kie row nic t-
wa BTSK — oś wiad czył Ani se ro wicz źród łu. 
A naj wię cej — wed ług je go słów — szko dzi li 
pos tę po wym ele men tom „Da wi dziuk i Ko-

zioł”. Ko zioł np. wy zy wał wszys t kich od nac-
jo na lis tów, nas ta wiał jed nych człon ków 
BTSK prze ciw ko dru gim, śle dził za każ dym. 
Rzecz dosz ła do te go, że po ogól nym zjeź-
dzie człon ków BTSK, na któ rym nie zos tał 
wyb ra ny Ko zioł, licz ni skła da li so bie z te go 
po wo du wza jem ne ży cze nia. Na wet Woł ko-
wyc ki był wte dy za do wo lo ny. Acz kol wiek 
o ma ło nie po le ciał ze swe go miej s ca. No, 
ale cza sy Koz łow sz czyz ny, jak mó wi Ani se-
ro wicz, mi nę ły (po wie dział o tym Woł ko wyc-
ki na jed nym z zeb rań w Bia łym s to ku, gdy 
zas ta na wia no się ko mu po le cić kie row nic t-
wo gos po dar cze war szaw skie go od dzia łu 
BTSK). Te raz przed pos tę po wy mi ele men ta-
mi sto ją in ne za da nia. Nie na le ży do puś cić, 
aże by w BTSK pa no wa ła kon ser wa. To są 
źli dyp lo ma ci, nie umie ją wy ko rzys tać moż li-
woś ci, za po mi na ją o naj waż niej szym — 
o wy cho wa niu miej s co wej bia ło ru skiej lud-
noś ci w du chu na ro do wej du my. I to dla te-
go, że więk szość kon ser wy wys łu gu je się 
pol skim wła dzom, chce zro bić ka rie rę kosz-
tem in nych, myś li tyl ko o swo im dob ro by-
cie. Ani se ro wicz miał dob re dzie ciń stwo, 
acz kol wiek wcześ nie stra cił oj ca. Ani se ro-
wicz uro dził się w 1929 ro ku i miesz kał ze 
swo ją mat ką w Ba ra no wi czach. W cza sie 
nie miec kiej oku pac ji mat ka zgi nę ła. Roz s t-
rze la li ją Niem cy za kon tak ty z par ty zan ta-
mi. Czy tak jest rze czy wiś cie źród ło nie wie. 
Wia do mo tyl ko, że Ani se ro wicz rze czy wiś-
cie wy cho wy wał się bez ro dzi ców. Wie 
o tym Łas tow ka, Tu ro nek i Rub czew ski. 
Szko łę pod s ta wo wą Ani se ro wicz ukoń czył 
w Ba ra no wi czach, śred nią w To ru niu, wyż-
sze wyk sz tał ce nie w War sza wie (ukoń czył 
tu Aka de mię Sztuk Pięk nych). Prócz te go 
trzy la ta uczył się w Le nin g ra dzie (dla te go 
nie słu żył w pol skim woj sku). „Do Le nin g ra-
du — oś wiad czył Ani se ro wicz źród łu — je-
cha łem ja ko in ter nac jo na lis ta, wie rzy łem 
w be zin te re sow ną przy jaźń na ro dów, o któ-
rej tak du żo mó wią i pi szą w ZSRR. Po tem 
się roz cza ro wa łem, prze ko na łem się na 
przyk ład jak Lit wi ni nie na wi dzą Ru skich. To 
sa mo mo gę po wie dzieć o Gru zi nach”. W Le-
nin g ra dzie Ani se ro wicz zbli żył się właś nie 
do tych Lit wi nów, któ rzy wie rzą w to, że Lit-
wa uzy ska sa mo dziel ność i oni, ci Lit wi ni, 
wal czą o to. Współ czu ją oni Bia ło ru si nom, 
zaś Ani se ro wi cza lu bi li jak bra ta, i pros to 
mó wi li mu o swo ich pla nach na przysz łość. 
Po tem, gdy Ani se ro wicz wró cił do Pol ski, 
Łas tow ka mu na jed nym przyk ła dzie po ka-
zał, że i Po la cy nie na wi dzą Ru skich, a z ich 
po wo du i Bia ło ru si nów. Rzecz mia ła się 
w po cią gu. Łas tow ka, Ani se ro wicz i jesz cze 
je den war szaw ski Bia ło ru sin, po cząt ku ją cy 
po e ta Siś ko al bo Siesz ko [źród ło nie za pa-
mię ta ło naz wi ska, po nie waż Ani se ro wicz 
po wie dział je b.[ar dzo] nie wy raź nie (praw do-
po dob nie cho dzi ło o Wik to ra Szwe da — 
przyp. H. G.)] je cha li z Bia łe gos to ku do War-
sza wy. W prze dzia le sie dzia ły dwie Pol ki. 
Jed na star sza, dru ga mło dziut ka. Łas tow ka 
za poz naw szy się z ni mi roz po czął roz mo-
wę o no wych po rząd kach w Pol s ce, chwa lił 
Ros jan za be zin te re sow ną po moc oka za ną 
PRL i ni z te go ni z owe go za czął czy tać na 
głos ro syj skie i bia ło ru skie wier sze, któ re 
zna na pa mięć. Mło da Pol ka mil cza ła, ale 
sta ra obu rzy ła się, za czę ła przek li nać Ros-
jan i po wie dzia ła, że le piej by ło by, że by 
w Pol s ce by li Niem cy, ani że li ka ca py. Po tem 
odez wa ła się i mło da. Na rze ka ła, że do pol-
skich szkół zap ro wa dzi li ję zyk ro syj ski, że 
go się ce ni wy żej ani że li an giel ski i fran cu-
ski i że trze ba go się uczyć na wet wte dy, 
gdy nie ma się ży cze nia to ro bić. Ko men tu-
jąc wy po wie dzi tych Po lek Łas tow ka po wie-

dział do Ani se ro wi cza, że te go ro dza ju wy-
po wie dzi moż na sły szeć i w in nych miej s-
cach i Ani se ro wicz jest po pros tu dziec-
kiem, je że li myś li, że jest ina czej. „Ale wy 
tęsk ni cie za swo i mi Ba ra no wi cza mi — po-
wie dzia ło źród ło wys łu chaw szy Ani se ro wi-
cza. To wi dać w Wa szych wier szach”. „Tak, 
chciał bym po być w swo jej oj czyź nie — zgo-
dził się Ani se ro wicz, ale chy ba mnie tam 
nie pusz czą”. „Ale u nas nie jest tak źle, kon-
ty nu o wa ło źród ło. Wszys t kie łą ki są na miej-
s cu i Nie men nie wy sechł”. Ani se ro wicz mil-
czał, po tem obej rzaw szy się na drzwi ze 
złoś cią oś wiad czył: „Tak, to wszys t ko jest 
tak, ale nie chciał bym tam miesz kać. So wie-
ci po ka za li się w 1939 r., gdy wy wo zi li na Sy-
be rię wszys t kich nie wy god nych so bie lu dzi. 
A ilu niesz częs nych uciek ło na za chód? 
Mam już 30 lat i wiem, że po win no być ina-
czej”. Dla cze go nie że ni cie się i nie urzą dza-
cie się na sta le — za py ta ło źród ło, acz kol-
wiek wie dzia ło, że Ani se ro wicz jest żo na ty 
i pra cu je ja ko wyk ła dow ca w jed nej ze śred-
nich szkół w War sza wie. Jes tem żo na ty — 
od po wie dział Ani se ro wicz. Żo na Pol ka? Tak 
Pol ka. Pra cu je w Aka de mii — po wie dział 
Ani se ro wicz. A wy jes teś cie żo na ci? Oczy-
wiś cie, od po wie dzia ło źród ło. Oże ni łem się 
w Sy be rii. Tu ro nek wi dział mo ją żo nę i dzie-
ci. Po tem zno wu roz po czę li roz mo wę na te-
mat wy jaz du. Ani se ro wicz przyz nał się, że 
z po ra dy Łas tow ki przy niósł tyl ko li rycz ne 
wier sze, ale te raz już ża łu je. Prze ko nał się, 
że źród ło ro zu mie się na wier szach, ot war-
cie wy po wia da ło swo je uwa gi o nich i Ani se-
ro wicz zga dza się z ni mi. Rze czy wiś cie on 
po wi nien jesz cze pra co wać du żo nad so bą, 
że by dob rze pi sać. Był by bar dzo za do wo lo-
ny, że by cho ciaż je den wiersz był wyd ru ko-
wa ny w Miń sku. W tym ce lu zos ta wia źród-
łu na wszel ki wy pa dek kil ka swo ich wier szy. 
Za py tał się, czy źród ło nie pot rze bu je cze-
goś, dał mu swój ad res i pro sił, by źród ło 
nie za pom nia ło o nim i pi sa ło o swo ich spra-
wach w Miń sku. A ja bę dę pi sać o na szych 
— po wie dział Ani se ro wicz. „Mo gę na pi sać, 
je że li trze ba, ar ty kuł o ży ciu w War sza wie”. 
I źród ło po wie dzia ło, że by ło by to niez łe 
i dał Ani se ro wi czo wi swój ad res. Sta nę ło na 
tym, że Ani se ro wicz jesz cze od wie dzi źród-
ło, za nim ono wy je dzie do Miń ska. Wyz na-
czy li spot ka nie na nie dzie lę. Ani se ro wicz 
obie cał przyjść z żo ną. Jed nak że coś 
przesz ko dzi ło mu to zro bić. W naj b liż szych 
dniach źród ło wy jaś ni w czym rzecz. Ani se-
ro wicz jest prze ko na ny, że mię dzy Po la ka mi 
i Ros ja na mi doj dzie nie uch ron nie do zde rze-
nia z po wo du ziem wschod nich, tj. wi leń-
skie go, grod nień skie go i lwow skie go 
woj.[ewództw]. Je że li pol s cy ko mu niś ci us-
tą pi li ZSRR, to nie zna czy to, że wszys cy Po-
la cy są zgod ni z oder wa niem ww. wo je-
wództw od Pol ski. Zie mie za chod nie odeb-
ra ne od hit le row ców nie urzą dza ją ich. 
Skom p li ko wa ło to tyl ko sy tu ac ję w Eu ro pie, 
jesz cze bar dziej roz z łoś ci ło Niem ców i oni 
nie da dzą spo ko ju Pol s ce, pó ki nie za bio rą 
swe go z pow ro tem Pol s ce. Du żo Po la ków 
znaj du je się na emig rac ji. Po paź dzier ni ku 
1956 r. rząd pol ski za czął po ma gać emig-
ran tom tam, gdzie to jest moż li we. Na Węg-
rzech np. po dziś dzień miesz ka oko ło 4 
tys. pol skich emig ran tów. Ma ją tam 15 klu-
bów. Pol skie po sel stwo opie ku je się ty mi 
Po la ka mi. A o Bia ło ru si nach w Pol s ce nie 
myś lą. Tyl ko na Bia łos toc czyź nie — wed ług 
Ani se ro wi cza — miesz ka po nad 200 tys. Bia-
ło ru si nów. A co oni ma ją prócz „Ni wy”? 
W Pol s ce nie ma ani jed ne go Bia ło ru skie go 
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klu bu. Ra dziec kie po sel stwo nie zwra ca na 
to uwa gi. Gdy w Pol s ce by ła de le gac ja na 
cze le z I Sek re ta rzem KC KPB — Ma zu ro-
wym, kie row ni cy war szaw skie go od dzia łu 
BTSK usi ło wa li dos tać się do Ma zu ro wa, po-
mó wić z nim o tym, by miej s co wi Bia ło ru si-
ni mog li częś ciej by wać w Miń sku, że by by li 
włą cza ni w skład pol skiej de le gac ji, któ re 
wy jeż dża ją do ZSRR. Ale Ma zu row ja ko by 
na wet nie chciał sły szeć o tym. Nie przy pad-
ko wo — wed ług zda nia Ani se ro wi cza — Bia-
ło ru ski Chór z Bia łe gos to ku mógł od wie dzić 
tyl ko Grod no. Do Miń ska i in nych miast 
BSRR je go nie puś ci li. Ak tu al nie chór ten wy-
jeż dża na goś cin ne wys tę py do pol skich wo-
je wódz kich miast. Dla cze go go nie zech cie li 
zap ro sić na Bia ło ruś? Po la cy, któ rzy o tym 
wie dzą, wyś mie wa ją się z Ani se ro wi cza i in-
nych człon ków BTSK. A sy tu ac ja zmie ni się 
na lep sze wte dy, gdy zacz ną mó wić o tym 
w BSRR. Trze ba, aże by i pi sa rze nie sta li na 
bo ku i że by po par li swo ich współ ro da ków 
w Pol s ce. Ale oni się bo ją. I nie ży czą so bie 
te go ro bić, aże by nie ściąg nąć na sie bie po-
dej rzeń. Mó wiąc o tym Ani se ro wicz za py tał 
się jak się ma bia ło ru ski po e ta Mi chaś Ma-
sza ra. Źród ło po wie dzia ło, że Ma sza ra ak tu-
al nie cho ru je, mę czy go as t ma. Po wie dział 
rów nież o tym, że Ma sza rze wyz na czo no 
oso bis tą pen s ję. Ma rzy on i o czymś in nym, 
ale nie bar dzo chęt nie go dru ku ją. Ani se ro-
wicz po sia da bli skich przy ja ciół wśród Po la-
ków. Do Mosk wy przy jeż dżał do ja kie goś 
mło de go pol skie go mu zy ka, któ ry się tam 
uczył. W Mosk wie Ani se ro wicz bli żej zaz na-
jo mił się z pol skim po e tą Wik to rem Wo ro-
szyl skim i te raz z nim się przy jaź ni. Zna rów-
nież ab sol wen ta Mo skiew skie go In s ty tu tu 
Li te ra tu ry im. Gor kie go Je rze go Pach lew-
skie go. Do Pach lew skie go zbli ży ło Ani se ro-
wi cza to, że on rów nież był w swo im cza sie 
bez ro dzi ny — wcześ nie osie ro co ny. „Z ta ki-
mi jak ci Po la cy moż na mieć spra wy” — po-
wie dział Ani se ro wicz i bar dzo się oży wił 
gdy się do wie dział, że i źród ło zna ich dob-
rze”.

Столь кі пра Я. Ані сэ ро ві ча ў за на тоў
цы «Бу ра на». Не бы ла яна абы я ка вай 
для служ баў. Пал коў нік Мі хай лаў, які яе 
пры няў, ад на та ваў: «Na spot ka niu agent 
oś wiad czył, że za mie rza po być w PRL do 
oko ło 17-18 stycz nia b.r. i w mię dzy cza sie 
spot kać się z Łas tow ką і Ani se ro wi czem». 
Ад нак ві даць «Бу ран» не су стрэў ся 
з вы шэй з га да ны мі дзе я ча мі, бо 15 сту
дзе ня вы е хаў у Мінск.

20 сту дзе ня 1959 r. пал коў нік Мі хай
лаў за пі саў за дан не: „W roz mo wie z Ani-
se ro wi czem umów cie się, by przy po mo cy 
ko res pon den c ji (ad re sa mi żeś cie się wy-
mie ni li wcześ niej) i in ny mi moż li woś cia mi 
pod t rzy my wa li kon takt. Pod nie win nym po-
zo rem wznów cie z nim roz mo wę o sy tu ac ji 
bia ło ru skiej mniej szoś ci na ro do wej w PRL. 
W roz mo wie tej pos ta raj cie się wy jaś nić, ja-
kie są przy czy ny je go złoś ci w sto sun ku do 
Związ ku Ra dziec kie go i oso by, któ re na nie-
go dzia ła ją w tej spra wie. Czy pod t rzy mu je 
on kon takt ze stu den ta mi z Li tew skiej SRR 
w Le nin g ra dzie i cha rak ter tych kon tak tów”.

21 сту дзе ня 1959 г. за зго дай пал коў
ні ка Мі хай ла ва ад на ко пія ма тэ ры я лаў 
ат ры ма ных ад аген та «Бу ра на» бы ла 
пе ра да дзе на у ІІІ Дэ пар та мент Мі ні стэр
ства ўнут ра ных спраў Поль ш чы дзе ля 
апе ра цый на га вы ка ры стан ня пры рас п
ра цоў ван ні бе ла ру скіх дзе я чаў у Поль ш
чы, пэў на так са ма Яна Ані сэ ро ві ча.

У спра ве за ха ва лі ся так са ма служ бо
выя на тат кі пра пе ра да дзе ныя ма ё рам 
Т. Шу мань скім (на мес ні кам на чаль ні ка 
ІІІ ад дзя лен ня ІІІ Дэ пар та мен та МУС) — 
без рас пі скі — гро шы аген ту ор га наў 
бяс пе кі БССР пс. «Бу ран» з 23 снеж ня 
1958 г. — 2000 зло тых «na za kup płasz-
cza» і з 14 сту дзе ня 1959 г. — 1000 
зло тых.

Як вы ні кае з да ку мен таў у пап цы 
пра су пра цоў ні цтва з ор га на мі бяс пе кі 
БССР і бе ла ру скі на цы я на лізм у 1958
1966 гг., толь кі 10 кра са ві ка 1970 г. тра
пі ла яна у ар хіў — пас ля вы ка ры стан ня. 
Ві даць на пра ця гу 12 га доў яна пры да
ва ла ся ў пра цы, пэў на так са ма дзе ля 
рас п ра цоў кі Яна Ані сэ ро ві ча.

Ле на ГЛА ГОЎ СКАЯ
25 чэр ве ня 2017 г.

Док тар на вук Гра жы ну Ха ры та нюк
Мі хей за пра сі лі ў Суп расль. З Кры нак 
у Суп расль, як га во рыц ца, ру кой па даць. 
Та му і я туды за раз пры е ха ла, каб у пер
шую чар гу су стрэц ца з сяб роў кай. На шы 
з Гра жы най су стрэ чы, а час цей кан так ты 
па тэ ле фо не, заў сё ды плён ныя ў глы бо
кую рэф лек сію, паз баў ле ную баб ска га 
пу стас лоўя. Няй на чай бы ло і ў гэ ты раз. 
Не спа дзя ва на я ста ла важ най част кай яе 
суп рас ль ска га дак ла да пад за га лоў кам 
„Куль ту ра і ве ра выз нан ні Ус хо ду”. На шы
мі слу ха ча мі бы лі вуч ні і на стаў ні кі ХХVII 
Агуль на а ду ка цый на га лі цэя імя Та дэ ву ша 
Чац ка га ў Вар ша ве — удзель ні кі на ву ко
ва га гу ма ні стыч на га лет ні ка ў Суп рас лі.

Су мес нае вы ступ лен не пе рад лі цэ і ста
мі бы ло да во лі ды на міч ным і кан т раст ным 
з пры сут нас цю так рэд кай ця пер сва бо ды 
ду мак і све та пог ля даў. Як ка за лі ка лісь 
у вё сках ус ход няй сця ны на ша га ва я вод
ства, на поў дзень ад ра кі Нар вы жы вуць 
пад ля шу кі, на поў нач — ліць ві ны. Быц цам 
адзін бе ла ру скі на род, але як жа поў ны 
роз ніц і кан т ра стаў у га вор ках, ад но сі нах 
да рэ лі гіі ці па ша не ўлас най тра ды цыі. А ка
лі яш чэ дак лас ці ін ды ві ду аль ныя роз ні цы 
па між мной і Гра жы най, та ды мож на са бе 
ўя віць цэ лую бур лі васць спат кан ня.

Цэн т рам дак ла да бы ла над звы чай цэн
ная ка лек цыя ста рых фо таз дым каў і да
ку мен таў з ся мей на га ар хі ва Гра жы ны, 
звя за ных з вер ша лін скім пра ро кам Ільёй. 
На шы слу ха чы яш чэ не асты лі ад ура жан
няў з па пя рэд ня га дня, спек так ля „Бог 
Ні жын скі” ў суп рас ль скім Тэ ат ры «Вер ша
лін». Якім быў той Вяр ша лін? Сур’ ёз ныя 
тва ры ільінцаў гля дзяць з па жаў це лых фо
таз дым каў, у ру ках іко ны, да лей за пі скі 
кі ры лі цай на вок лад ках ста рых ра сей скіх 
ма лі тоў ні каў. З ад на го бо ку шчы рая ве ра 
ў моц пра ро ка не ма лой част кі пад ляш
ска га на ро да, з дру го га — поў ны скеп ты
цызм яго су се дзяў зза пло та — ліц ьві ноў. 
Гі сто рыі пра вер ша лін скія цу ды яш чэ 
жы выя. Да стат ко ва на Яна аль бо Ілью 
на ве даць гры баў скую цар к ву, ус лу хац ца 
ў апо ве ды ба буль, якія га во раць на чу
жым Гры боў ш чы не пад ляш скім ды я лек це 
бе ла ру скай мо вы. Слу ха чоў па кі да ем 
з поў най сва бо дай вы ба ру іх улас на га ўяў
лен ня пра Вер ша лін. У тым памой му зак
лю ча ец ца сэнс сап раў д най аду ка цыі.

Не ка то рым з вар шаў скіх вуч няў па
ез д ка ў Суп расль бы ла сво е а саб лі вым 
вяр тан нем да ка ра нёў. Рых та ва лі ся яны 

да гэ та га доў га і сур’ ёз на, ха ця б це раз ін
с цэ ні за цыю „Сонь кі” Іг на та Кар по ві ча.

— Дзяў ча ты на ват бе лым го ла сам 
на ву чы лі ся спя ваць, а пас ля спек так ля 
мо ладзь пла ка ла ад хва ля ван ня і пры го
жас ці, — ка жа на стаў ні ца Эва Юш чак. 
— Кар по ві чу на ле жыц ца Но бе леў ская 
лі та ра тур ная прэ мія за ба лю чую, не ча ка
ную праў ду, пра якую не га во рыц ца.

Як вы я ві ла ся, прод кі не ка то рых ту тэй
шых вар ша вя каў у між ва ен ны пе ры яд 
бы лі зас ла ны мі з цэн т раль най Поль ш чы 
па ла ні за та ра мі. Гэ тай ня ма ла важ най 
гі ста рыч най ад мет нас ці так са ма прыс вя ці
лі мы не каль кі хві лін.

Пас ля су стрэ ча пе ра нес ла ся на зя лё
ную траў ку, дзе ра зам з Гра жы най ад каз
ва лі мы на роз ныя пы тан ні. Мо ладзь ці ка
ві ла ся, між ін шым, сі ту а цы яй бе ла ру скай 
мо вы ў ма ла до га па ка лен ня і зна чэн нем 
рэ лі гій нас ці ў жыц ці бе ла ру скай мен шас ці.

Пы та лі пра жы доў і та та раў, пра на
род ную му зы ку. Не абыш ло ся без са мой 
пес ні. Із ноў пап лы лі слё зы хва ля ван ня ад 
сум най „Зя лё ная віш ня, зпад ко ра ня вый
ш ла, да ла мя не ма ці, дзе я не пры вык ша”.

Ма ла ды ча ла век — заў зя ты акар дэ
а ніст на столь кі за ці ка віў ся, што ра шыў 
сур’ ёз на за няц ца на шай му зы кай. Па пра
сіў пра кан к рэт ную лі та ра ту ру.

Га во ра чы пра мен шас ныя куль тур ныя 
іні цы я ты вы, я ўзга да ла вар шаў скіх дзе я
чаў, якія, не ве даў шы ні чо га пра нас, га во
раць кім мы ёсць і як па він ны вес ці ся бе 

ў гэ тым све це. Яны цэ лую бе ла ру скую 
куль ту ру зво дзяць да па пу ляр на га бе ла
стоц ка га „сле дзя”, а тэр мін „бе ла ру скія 
Дзя ды” ці „бе ла ру скае школь ні цтва” — да 
не бяс печ на га дак т ры нёр ства.

Пра гу ча ла кры ху аб раз лі ва, але пасап
раў д на му. Сак рат Яно віч заў сё ды за клі
каў га ва рыць і пі саць толь кі праў ду.

Усёта кі ёсць і ін шая ста рон ка ме да ля. 
Вар ша ва ін тэ лек ту аль ная, сва бод ная 
— про ці лег ласць цем на ты пра він цыі. Пры
кла дам з’яў ля юц ца ме на ві та школь ні кі і на
стаў ні кі гэ та га лі цэя.

— Мы пры е ха лі сю ды перш за ўсё 
дзе ля Тэ ат ра «Вер ша лін», — ска за ла на 
ка нец на стаў ні ца Іво на Куль паШу стак. 
— Мы за ха пі лі ся Ус хо дам, ін шас цю Суп
рас лі, яе іко на мі, мі сты кай. Усё гэ та для 
нас не звы чай нае. Ма гу ска заць, што 
з вы ба рам мес ца мы не па мы лі лі ся. Жаль 
толь кі, што ту тэй шыя гэ та га не цэ няць, не 
прыз на юц ца да свай го па хо джан ня.

Зра зу пас ля спат кан ня на шы гос ці пай
ш лі на вя чэр ню ў суп рас ль скую лаў ру, 
а мы з Гра жы най на „Ве чар апо ве даў” 
у суп рас ль скі дом куль ту ры. Пры ві та лі 
нас там ані ма та ры — ства раль ні кі спек
так ля пра мяс цо вых. „Тэ атр з гра мад
ствам” — так наз ва лі свой пра ект.

— Пры е ха лі мы сю ды з цэ лай Поль
ш чы, але пап раў дзе склі каў нас фонд 
„Дра ма ўэй” [„Dra ma Way” — чуць не 
Дар ма ед] з Вар ша вы”, — га во рыць ад на 
з удзель ніц пра ек та.

— Пра па ну ем ка рот кую раз мін ку, якая 
пе ра лом вае бар’ е ры, — няў пэў не на за
га ва рыў вя ду чы ме ра пры ем ства ма ла ды 
ча ла век. — Бу дзем ві тац ца дзвю ма ру ка мі 
з дзвю ма асо ба мі ад на час на, і трэ ба ска
заць „чэсьць, естэм Мі хал”. А ця пер вяр та
ем ся ў ча се і га во рым яш чэ раз „чэсьць, 
естэм Мі хал”.

І ня ма ін ша га ва ры ян та, пап ро сту му со
ва здац ца ўла дан ню, а як хто хо ча ча ра
ван ню вар шаў ска га гіп на ты зё ра.

За ла па сту по ва па па дае ў ха ос. Гу
дзіць быц цам у ву леі, у які мядз ведзь толь
кі што су нуў ла пу. Але, праў ду ка жу чы, 
у жыц ці заў сё ды ёсць вы бар. Уця ка ем 
з Гра жы най як най да лей з гэ та га мес ца. 
Вось та бе суп рас ль скія вар шаў скія гі
сто рыі. Вось та бе вар шаў ская куль ту ра.
Толь кі жаль ба бу лі ў хуст цы, з кі ёч кам, 
якую па са дзі лі ў пер шым рад ку. Ёй уця чы 
больш скла да на.

vІа ан на ЧА БАН

Пад ляш ска-вар шаў скія кан т ра сты

n Вок лад ка бук ле та лет ні ка вар шаў скіх лі цэ і стаў.

Ку пал ле — ад но з най ста рэй шых і лю бі мых у на ро дзе свя таў. 
Гэ та свя та вяр шы ні ле та, роск ві ту пры ро ды, вы яў лен ня яе ма гут
ных сіл, а так са ма ў го нар сон ца, якое ў гэ ты час да ся гае свай го 
апа гею.

У пят ні цу, 7 лі пе ня гэ та га го да, Гмін нае ўпраў лен не і Гмін ны 
ася ро дак куль ту ры ў На раў цы Гай наў ска га па ве та ла дзі лі тра ды
цый нае лет няе свят ка ван не ку паль скай но чы. Яно па ча ло ся а га
дзі не 19.30 ка ра го дам фаль к лор ных ка лек ты ваў, якія са спе вам 
„Ку па лі ка, ку па лін ка” нес лі вян кі, 
спле це ныя з кве так. Жы ха ры На раў
ш чы ны ме лі маг чы масць па гля дзець 
ма стац кія ка лек ты вы з Бе ла ру сі 
— „Рос ні цу” з Грод на і „Бе ла ру саў” 
з Мін ска ды „Цаг лін кі” са Ста ро га 
Ляў ко ва, „Сві та нак” і „Ка лін ку” з Бе
ла сто ка ды „Сэ вен” з Бель скаПад
ляш ска га.

Саб ра ла ся мно га лю дзей. Ха ця 
ма ем за раз лі пень, то на Яна ве ча
рам і ноч чу бы ло ў ме ру па год лі ва, 
але ж і ха лад на ва та. Мо жа та му, 
што ад ам фі тэ ат ра да ра кі ру кой 
па даць. На на раў чан скай сцэ не пер
шым вы сту піў у на род ных кас цю мах 
фаль к лор ны ка лек тыў „Цаг лін кі” са Ста ро га Ляў ко ва. Вы ка наў ён, 
між ін шым, но вую „Ку па лін ку” на сло вы Мі ка лая Ва ра нец ка га з Аль
хоў кі і з му зы кай Мі ка лая Мя жэн на га, му зыч на га кі раў ні ка „Цаг лі
нак”. На зме ну ста ра ляў коў ска му ка лек ты ву прый ш ла „Ка лін ка” 
з Бе ла сто ка. Спя ва ла яна пес ні, між ін шым, „Дар ма Ясю хо дзіш”, 
„На ву лі цы мок ра”, „Як па е ду я на трак та ры”, „Пла ку чая гі та ра”, 
„Ой до ля мая сі нія во чы„ і „Зям ля мая, зям ля”. Дзяў ча ты з „Ка лін кі” 
пры го жа спя ва лі ды тан ца ва лі. А пе рад сцэ най зак ру жы лі ся пер
шыя па ры.

Ці ка ва за рэ ка мен да ваў ся бе пры го жы мі га ла са мі жа но чы на
стаў ніц кі ка лек тыў „Сві та нак” з Бе ла сто ка. Спя ваў ён пес ні пра 

ка хан не, між ін шым, „Ся дзіць го луб на бя ро зе, а га луб ка на віш ні”, 
„А я ста ну на па ро зе”, „Гэй, ма ла досць”. На ка нец свай го вы сту пу 
за спя ваў „Чар ку на па са шок”.

Гро дзен ская „Рос ні ца” вы ка на ла му зы ку, пры якой ма ла дыя 
юна кі і дзяў ча ты ах вот на тан ца ва лі. Ар ты сты сыш лі са сцэ ны 
і зап ра ша лі ўсіх тан чыць. Вы кон ва лі яны ме ло дыі „Ку па лін ка, ку
па лін ка” (ста ла яна гім нам лі пень ска га ма гіч на га ве ча ра і но чы), 
„Еха лі ка за кі”, „Цві це, цві це ча рам шы на”, „Сён ня ў на шай ха це 
свя та”. На ўкра ін скай і ру скай мо вах спя ваў гурт „Сэ вен” з Бель
скаПад ляш ска га. Нам гэ тыя мо вы зра зу ме лыя як і свая. Пры 
гэ тых ме ло ды ях мо ладзь раз ва ру шы ла ся, раз гу ля ла ся. А тут 

яш чэ і і гуч ная пес ня „Свадзь ба” на ка
нец. За раз за гур там „Сэ вен” на сцэ ну 
вый шаў з цэ лым кам п лек там му зыч ных 
ін ст ру мен таў гурт „Нар ва” з Нар вы. Му
зы кан ты зай г ра лі ад мыс ло ва. Іх му зы ка 
на вы со кім уз роў ні. Пры ёй бы ло мно га 
ах вот ных асоб да тан цаў. Плы лі пес ня 
за пес няй: „Ой, на го ры”, „Чор ны оч ка”, 
„Ой у по лі кры ні чэнь ка” , „Смэ рэ ко” 
і „Вя не ру та”.

Фу рор вык лі каў муж чын скі гурт „Бе
ла ру сы” з Мін ска (Бе ла русь). Яго ар га
ні за та ры Ку пал ля наз ва лі зор кай ве ча
ра. Вось дык моц ныя звон кія га ла сы! 
Гурт спя ваў пес ні на ча ты рох мо вах. 
Пер шай пес няй бы ла „Бе ла веж ская 

пуш ча”, а апош няй — пес няма літ ва „Ave Ma ria”. На „біс” пра спя
ва лі пес ню „Там у по лі вяр ба”. „Бе ла ру сы” вы сту па лі ў шмат лі кіх 
кра і нах све ту.

Ка ля поў на чы дзяў ча ты пу ска лі вян кі з лет ніх кве так на ра ку На
раў ку. Сё ле та ат рак цы ё нам быў Тэ атр аг ню. І праз не ка то ры час 
з трэ скам і гу кам ус пых ну лі ў цём ным не бе фе ер вер кі.

Да бе ла га ран ня ў На раў цы бы ло гуч на. Пры го жыя ме ло дыі да 
тан ца граў „Ак сель”. Панад вё скай лу на ла бра вур ная му зы ка. Ля 
сцэ ны іш лі тан цы. Тан цо ры не ха це лі ра зы хо дзіц ца да до му. Му зы
ка зап ра ша ла на гу лян не. Ку пал ле, Ку пал ле... Свя та вяр шы ні ле та.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

„Ку паль ноч ка”
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Шы ро кі раз мах 

на на ша

Шы ро кі раз мах дзяр жаў ных рук па 
на шу зям лю шы ка ваў ся доб ра паза 
«ча шу» Се мя ноў ска га во зе ра і тэ ры то
рыю пад ка нал Нар ва — Суп расль. 3 
лі ста па да 1979 г., чуць пе рад за зім ка мі, 
у Ва я вод скую ўпра ву сель скіх ін ве сты
цый (вул. Ва рын ска га, 8 у Бе ла сто ку) 
прый шоў піль ны ліст ад Ва я вод ска га бю
ро ге а дэ зіі. Да ты чыў ён дзяр жаў ных і гра
мад скіх грун тоў, якія ме лі ўвай с ці ў по яс 
ка на ла Нар ва — Суп расль.

«Як вы ні кае з ге а дэ зіч най да ку мен та
цыі, пад рых та ва най для эк с п рап ры я цыі 
грун тоў пад ка нал Нар ва — Суп расль, 
у гэ тым по я се, ап ра ча пры ват ных грун
тоў зна хо дзяц ца так са ма грун ты, якія 
на ле жаць Дзяр жаў на му фон ду зям лі 
і ін шыя грун ты, якія не з’яў ля юц ца пры
ват ны мі. На конт пры ват ных грун тоў вы
да дзе ны ўжо ра шэн ні аб эк с п рап ры я цыі. 
Не ха пае ад нак ра шэн няў і здаў чаат ры
маль ных пра та ко лаў ад нос на грун тоў 
Дзяр жаў на га фон ду зям лі і апош ніх, 
якія не зна хо дзяц ца ў пры ват ных ру ках. 
Пры ўвя дзен ні змен у спі се грун тоў та
кія пра та ко лы з’яў ля юц ца не аб ход ны мі. 
Афар м лен не вы шэй па мя нё най спра вы 
трэ ба трак та ваць як піль ную, па пры чы
не рас па чац ця лік ві да цыі це рас па ло сі цы 
ў на ступ ных мяс цо вас цях: вё ска Суп ру
ныКа ляс ное, Бін дзю га, Плян ты, Ад но га, 
Бар ш чэ ва, Суш ча, Ці ва ню кі, Та ні цаВер х
няя, Та ні цаНіж н ня...».

Ва я вод ская УСІ 20 лі ста па да 1979 г. 
тур буе На чаль ні ка гмі ны ў Мі ха ло ве за я
вай да тыч най пе ра да чы грун тоў ДФЗ пад 
ка нал Нар ва — Суп расль, пры гад ва ю чы 
тое рас па ра джэн не Ра ды Мі ніст раў ад 
22.11.1968 г. у спра ве пе ра да чы сель скіх 
не ру хо мас цей і не ка то рых ін шых рас па
ло жа ных на тэ ры то рыі «гра мад» па між 
адзін ка мі дзяр жаў най гас па дар кі — про-
сіць пе ра да чы грун тоў уве дзе ных у да лу
ча ны спіс Ва я вод скай уп ра ве сель скіх 
ін ве сты цый, да лу ча ю чы спі сак эк с п рап
ры я ва ных зя мель, эк с п рап ры я цый ныя 
кар ты, ацэн ку кош таў, іпа тэч ныя дас
ле да ван ні, ад біт кі ра шэн няў. Як ад зна
ча юць у ліс це з на ці скам, гэ тыя не ру хо
мас ці не аб ход ныя для па бу до вы ка на ла 
Нар ва — Суп расль у вё сках Кух мы і Ці-
ва ню кі — у гэ тым спі се пе ра лі ча ны ўлас
ні кі, якія не ат ры ма лі за свае за мен ных 
грун тоў та кіх, якіх ха це лі. На леж насць за 
тыя грун ты мае быць вып ла ча на на чаль ні
кам Мі ха лоў скай гмі ны.

А 24 жніў ня 1982 г. вы сы ла юць за я ву 
гра ма дзя ні ну На чаль ні ку гмі ны ў Га рад ку 
аб эк с п рап ры я цыі грун тоў з абся гу вё скі 
Ме ляш кі пад ка нал Нар ва — Суп расль, 
у «ін вест цый ным ме ра пры ем стве» 
«Ва дас хо віш ча Се мя ноў ка». На пад ста
ве ар ты ку лаў з 12.03.1958 г. і згод на 
з ра шэн нем Бе ла стоц ка га ва я во ды ад 
16.07.1976 г. ВУ СІ пра па нуе эк с п рап ры
я цыю грун тоў рас па ло жа ных у вёс цы 
Ме ляш кі, бу ду чых улас нас цю на ступ ных 
гра ма дзян: Аляк сея Шус ці ка с. Мі ха ла 
— уча стак № 41/2 ве лі чы нёй 0,0730 га 
і ўча стак № 980/2 аб ша рам 0,0848 га, 
Мі ка лая Ці ва ню ка с. Мі ка лая і яго жон кі 
Ка ця ры ны з ка лё ніі Ме ляш кі — уча стак 
№ 2/5 па вер х няй 0,0340 га. Гэ тыя грун ты 
— лу гі IV, V і VI кла са. «Ту тэй шая ўпра ва 
вы сту пі ла з за я вай на даб ра воль нае 
ўступ лен не з грун тоў, на што гра ма дзя
нін Аляк сей Шус цік не вы ка заў зго ды, 
і па тра ба ваў за ме ну грун тоў, а гра ма дзя
нін Мі ка лай Ці ва нюк па тра ба ваў боль
шай кам пен са цыі. За ява ту тэй шай Уп ра
вы на конт за ме ны грун тоў гра ма дзя ні ну 
А. Шус ці ку бы ла афор м ле на ад моў на 
(ліст Ва я вод ска га бю ро ге а дэ зіі і сель
скіх тэ ры то рый у Гай наў цы № WBG.
Or.Sc.473/259/81 ад дня 6.11.1981 г. У су
вя зі з гэ тым ВУ СІ ў Бе ла сто ку ахоп лі вае 
для эк с п рап ры я цыі вы шэй пе ра лі ча ныя 
грун ты, які з’яў ля юц ца не аб ход ны мі для 
рэ а лі за цыі ва дас хо віш ча Се мя ноў ка».

На чаль нік гмі ны ў Га рад ку Аляк сандр 
Бу ра 27.03.1979 г. му сіў склас ці спі сак 
улас ні каў грун тоў з Ме ляш коў, ка лё ніі 
Ме ляш кі і Па да зе ран, якія яны му сі лі пе
ра даць «на пат рэ бы ва дас хо віш ча Се мя
ноў ка». Гэ та ча сам ма лю сен кія ўчаст кі, 
які да ста лі ся гас па да рам ад прод каў, 
бе ла ру саў, якія пра жы ва лі тут ста год дзі. 
Гэ та Яр мо лік Ана толь сын Аляк сан д ра 
і яго жон ка Ве ра, Пя тэль скі Ула дзі мір 
с. Ан то на і яго жон ка Ні на, Мар цін чык 
Ва сіль с. Сця па на і яго жон ка Вар ва ра, 
Кар по віч Ян с. Юлья на, Та ра се віч Ма рыя 
дач ка Яна і Та ра се віч Мі ка лай с. Аляк
сан д ра, Рож ка Ян с. Мі ха ла і яго жон ка 
Ка ця ры на, Та ра се віч Мі ка лай с. Аляк сан
д ра і яго жон ка Ве ра з Ме ляш коў, Гры ка 
Мі хал с. Мі ха ла з Па да зе ран, Ка стэн чык 
Па вел с. Яна і яго жон ка На дзея, Да раш
ке віч Ян с. Мі ка лая і яго жон ка Га ле на, 
Да раш ке віч Ула дзі мір с. Юлья на, Чэ мель 
Юльян с. Ні кі фа ра, Чэ мель Ана толь с. Мі
ха ла, Яр мо лік Ула дзі мір сын Во сі па. Ва
лян цін Да раш ке віч з жон кай Ва лян ці най 
і Аляк сей Шус цік с. Мі ха ла з жон кай На
дзе яй да бі лі ся, што за ўчаст кі іх род най 
зям лі ат ры ма юць ін шыя.

Бы ва ла так, што ра шэн не ад мя ня ла
ся, па коль кі «ся ля не бы лі няп ра віль на 
ўпі са ны». Ва я вод скае бю ро ге а дэ зіі пі ша 
23.04.1981 г. ВУ СІ ў Бе ла сто ку аб эк с п
рап ры я цыі не ру хо мас цей і вып ла це кам
пен са цый жы ха рам бе ла ру ска моў ных 
(пра ва слаў ных і ка та ліц кіх) мяс цо вас цей, 
выс вят ля ю чы: па зі цыя 1 — ся лян ская гас
па дар ка ў вёс цы Ялоў ка гм. Мі ха ло ва ра
зам з грун та мі ў вёс цы Ці соў ка за пі са ная 
на гра ма дзя ні на Ці жын ска га Яна сы на 
Він цу ка і жон ку Ма рыю ды Ці жын скую Яд
ві гу дач ку Яна, пра жы ва ю чых у Ялоў цы, 
ра шэн нем На чаль ні ка гмі ны ў Мі ха ло ве 
№ 701941/80 пе ра ня ты ў дзяр жаў ную 
каз ну ўза мен за рэн ту. Па зі цыя 5 — гас
па дар ка ў вёс цы Ялоў ка ра зам з грун та
мі ў вёс цы Ці соў ка за пі са ныя на су жэн
ства Ур ва но ві чаў Сця па на і Ста ніс ла ву 
ра шэн нем На чаль ні ка гмі ны ў Мі ха ло ве 
№ 7019161/79 ад дня 27.01.1979 г. пе
ра ня та ў дзяр жаў ную каз ну ўза мен за 
ся лян скую рэн ту... У па зі цыі № 10 тых 
уча стач каў ту зін, а ўся го ра зам 0,10 гек
та ра, і на ват проз віш чы гас па да роў не 
пе ра лі ча ны — усе яны ад да лі свае ка ва
лач кі род най зям лі ў дзяр жаў ную каз ну...

І тут бю ро ге а дэ зіі звяр тае ўва гу ВУ СІ, 
што пры хо дзя чыя ў ту тэй шы ад дзел ра
шэн ні На чаль ні ка гмі ны ў Мі ха ло ве ў не
каль кіх вы пад ках да ты чаць гас па да рак, 
якія «ў між час сі бы лі пе ра ня ты па ін шых 
пра ві лах і za cho dzi dom nie ma nie, што 
ся ля не ўхіт ры лі ся і пат ра бу юць яш чэ ад
да чы грун тоў у дзяр жаў ную каз ну, ха ця, 
ма быць, ат ры ма лі яш чэ і кам пен са цыю 
за іх! Зна чыць, хо чуць на жыц ца! Та му 
трэ ба, па вод ле чы ноў ні каў, пе рад вы да
чай ра шэн ня аб эк с п рап ры я цыі грун тоў 
зра біць да клад ны спі сак улас ні каў, пе
рас лаць іх ін ве ста рам, каб яны кан т ра ля
ва лі яго з гас па дар чы мі кар та мі, што зна
хо дзяц ца ў гмін ных уп ра вах, да дат ко ва 
з чы ноў ні кам, які вя дзе «spra wy prze jęć» 
гас па да рак уза мен за рэн ту, а так са ма 
зве рыць усё з Зя мель най служ бай у гмін
най уп ра ве.

Ка лі ўжо згод на з рас па ра джэн ня мі 
аб гас па дар цы грун та мі і эк с п рап ры я цыі 
не ру хо мас цей Ра ды Мі ніст раў у дэ та
лё вым за ко не аб прын цы пах і спо са бе 
ад да чы пад кі ра ван не дзяр жаў ных ужо 
не ру хо мас цей, на сту пі ла пе ра да ча гэ тых 
абяз лю джа ных зя мель «па між дзяр жаў
ным адзін ка мі» і раз лі кі ўжо па між імі. 
Між ін шым у Ра ён най уп ра ве ў Гай наў цы 
15.123.1991 г. вы ра ша на па га сіць пра вы 
Ва я вод скай уп ра вы ме лі я ра цыі і вод ных 
уста но вак на не ру хо мас ці ў вёс цы Лу ка 
і Сла бод ка і пе ра даць іх на ін шыя дзяр

Пя рэд няя дам ба су праць 

працяг з 28 нра «Нівы»

б е  л а  р у  с а ў
На рэ а бі лі та цый ным 
ад дзя лен ні
Каб тра піць на рэ а бі лі та цый нае ад-

дзя лен не баль ні цы ў Гай наў цы, трэ ба 
быць шчас ліў цам і вы ка наць ас ноў ны 
прын цып — мець на кі ра ван не ад ле-
ка ра-спе цы я лі ста. Мне на кі ра ван не 
вы пі саў ся мей ны ле кар. Ка ар ды на тар 
ад дзя лен ня, які вя дзе рэ гіст ра цыю за-
я вак, ска заў: «Не важ на. Не аб ход ная пі-
суль ка ад ле ка ра-спе цы я лі ста або рэ а-
бі лі та цый най ам бу ла то рыі». Пац вер дзі-
ла гэ та ў служ бо вым пісь ме на мес нік 
ды рэк та ра па ме дыч ных спра вах. Па-
даў ся я ў Гай наў ку да неў ро ла га, у якой 
ля чу ся. Вет лі вая па ні док тар пры ня ла 
мя не па-за чар гою. Вы пі са ла без праб-
ле мы на кі ра ван не ў шпі таль на ас но ве 
пас вед чан ня ся мей на га ле ка ра. За ста-
ло ся ад но пра пі сац ца і ча каць у чар зе. 
І тут мне па шан ца ва ла. Не прый ш ло ся 
доў га ча каць. Ка ар ды на тар вы зна чыў 
са мы блі жэй шы тэр мін пас ля Вя лі кад-
ня — 22 траў ня.

У пры ём най па ла це ча каў я больш за 
дзве га дзі ны. Дзя ся тым быў я ў чар зе. 
Мед сяст ра скру пу лёз на за пі са ла да ныя, 
дзя жур ны ле кар ад но кан чат ко ва па ста-
віў с вае іні цы я лы на да ку мен це. За тым 
па вя лі мя не на рэ а бі лі та цый нае ад дзя-
лен не. Вы зна чы лі па ла ту № 10. Кам па-
ньё на мі ма і мі ака за лі ся два ра ней шыя 
па цы ен ты — Пят русь з Мель ні ка і Вой-
так з Бель ска-Пад ляш ска га, за тым «на ві-
чок» Лё нік з Гай наў кі, ура джэ нец Мо ра. 
Ад пя ці дзе ся ці га доў пра жы вае ён у Гай-
наў цы, паў кі ла мет ра ад шпі та ля.

Пас ля абе ду прый ш ла вя ду чая ле кар 
і пра вя ла аб с ле да ван не. Пад ра бяз на 
за пі са ла мае хва ро бы, за тым за га да ла: 
«На ве чар ні чо га не спа жы ваць. Ра ні цай 
возь муць кроў і ма чу для аб с ле да ван ня. 
Трэ ба быць наш ча». Так я стаў па цы ен там 
рэ а бі лі та цый на га ад дзя лен ня. Вя ду чая 
ле кар у час аб с ле да ван ня за пі са ла мне 
сем фі зі я тэ ра пеў тыч ных прак ты ка ван-
няў на мае ба лю чыя су ста вы ног. Прак-
ты ка ван ні па чы на лі ся з ран ку пас ля 
сне дан ня і доў жы лі ся да абе ду. Вар та ад-
зна чыць, што ў за нят ках удзель ні ча лі не 
толь кі шпі таль ныя па цы ен ты, але і пры-
хад ныя з го ра да з на кі ра ван ня мі. Так што 
пры хо дзі ла ся ча каць у чар зе. Па коль кі 
шпі таль ным па цы ен там прак ты ка ван ні 
па су бо тах вы зна ча лі ся з 8 да 10 га дзі ны 
ра ні цы, дык пры хад ным та кіх за нят каў 
не бы ло. Пас ля абе ду быў воль ны час, 
які ў ас ноў ным вы ка ры стоў ва лі мы на аг-
ля дан не тэ ле ба чан ня. У кож най па ла це 
быў тэ ле ві зар, які мож на бы ло аг ля даць 
да во лі бяс п лат на. Я зай маў ся пі сан нем 
свай го дзён ні ка і раз маў ляў з сяб ра мі, 
якіх паз наў у час шпі та лі за цыі. Але аб гэ-
тым ра ска жу ў чар го вым до пі се.

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

жаў ныя ар га ні за цый ныя адзін кі і раз лік 
з імі — на ўчаст кі 918, 920 923, 925, 926, 
927, 928, 930, 936, 940, 941, 942, 942.1, 
па ло ву ўчаст ка 939. Гэ та про ста лі кі. Гэ та 
про ста лю дзі. Бе ла ру скія сем’і ад ста год
дзяў. Гэ та ўчаст кі па вер х няй ра зам у 2 
335 гек та раў. А ча му? Та му што гэ тыя 
грун ты бы лі эк с п рап ры я ва ны на пат рэ бы 
ва дас хо віш ча Се мя ноў ка, а рас па ло жа
ны яны па-за аб ся гам ін ве сты цыі і яны 
не пат рэб ныя — ZBĘD NE! — Ва я вод скай 
уп ра ве ме лі я ра цыі і вод ных уста но вак.

Аб іх ліш няс ці для ме ра пры ем ства вя
до ма Гмін най уп ра ве ў На раў цы ўжо ад 
15 снеж ня 1991 го да, ад ча су, ка лі ўзя ла 
яна між ін шым іх у сваё рас па ра джэн
не. Мо жа на іх па ста віць арэ лі, мо жа 
пра даць ін шым. Хоць доб ра ве дае, што 
пра ва на яе ма юць спад чын ні кі тых, ка го 
выг на лі з род най зям лі.

(пра цяг бу дзе)
vМі ра ЛУК ША

Фота Аляксандра Вярбіцкага
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 29-17

Раз га дай це за гад ку, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 23 ліпеня 
2017 г., най лепш па элек т роннай пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ура дзіў ся ён вы со кі,
Шаў ка ві сты, сі ня во кі.
Ап ра нае нас зда вён...
Зда га дай це ся, хто ён?
Л..  (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 24-17: па ра сон. 
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра ла Оля Хі лі ма нюк з Нар вы. 
Він шу ем!

Ба ба Лі да жы ла ў ста рой ха це 
ля краю ле су. Яна вель мі лю бі ла 
спеў пту шак. Што дзень ха дзі ла 
па ле се і ду ма ла аб сва ім жыц-
ці...

Ад ной чы Лі да знай ш ла не вя-
лі кі ка мень чык. Яна схі лі ла ся 
і па ба чы ла яго нез вы чай насць. 
Гэ ты ка мень чык ад роз ні ваў ся 
ад усіх ін шых. Яго ко лер на гад-
ваў па ра сят ка ў чор ныя кроп-

Ка мень чык

    

Кош ка 
і са ба ка
Кош ка ран кам га лод ная бы ла,
у са ба кі мя са вы бра ла.
Дык са ба ка злос ны стаў,
і без мя са астаў.
Цём ная ноч ка бы ла,
кош ка хут ка знік ла.
НЛА* пры ля це ла,
са ба ку зак ру ці ла.
Лю дзі не ба чы лі,
і ні чо га не ска за лі.
Вось ад гэ туль спра ва,
што ка ты на ле ва,
а са ба кі нап ра ва.

* НЛА — не а паз на ны ля та ю чы аб’ ект 
(англ.: UFO — unin di fied fly ing ob ject).

Паў лі на Ёд ла, 
рэ дак цыя «Ва сі лёк» 
(ву ча ні ца бель скай «трой кі»)

кі. Ба ба Лі да ўзя ла ка мень чык 
і пры нес ла ў ха ту.

На ды хо дзі ла ноч. Лі да пак-
ла ла ка мень на стол і пай ш ла 
спаць. Ка лі ра ні цай яна прач ну-
ла ся, праз ад к ры тае ак но ўля це-
ла ў ха ту птуш ка. Яна па гля дзе-
ла з ці ка вас цю на ка мень чык, 
па ма ха ла кры ла мі і ад ля це ла. Лі-
да се ла за стол і па ча ла ду маць 
пра сня да нак. На жаль, у ха це 

не бы ло яды. Ба бу ля сум ным го-
ла сам пра мо ві ла да ка ме ня:

— Ска жы, ма лень кі, ча му мне 
так цяж ка жыць?

— Не на ра кай, баб ка, — ад ка-
заў ка мень чык, — та бе не цяж-
ка жыць, ты про ста не ўме еш 
быць шчас лі вай.

— Што мне ра біць?
— Я маю для ця бе пра па но ву. 

Ка лі ты ва кол ся бе ўгле дзіш са-

мае важ нае ў жыц ці, я зраб лю 
ця бе ба га тай.

Ба ба Лі да па ду ма ла і пры га да-
ла, што яна ні ко лі не крыў дзі-
ла звя роў, заў сё ды лю бі ла лес 
і пры ро ду. Кож ны дзень лю ба-
ва ла ся спе вам пту шак, кар мі ла 
жы вё лу і за хап ля ла ся шу мам 
дрэў. Усё гэ та, ад нак, зда ва ла ся 
ёй звы чай най спра вай.

Што ж та ды са мае важ нае 
ў жыц ці? — ду ма ла яна.

На ступ най ра ні цай яна зноў 
прач ну ла ся га лод най і ска за ла 
ка ме ню:

— Я не ве даю як ад га даць 
тваю пра па но ву. Пай ду на ры-
нак і пра дам ця бе, мо жа нех та 
дасць за ця бе бо хан хле ба.

Ба ба Лі да ўзя ла ка мень чык 
і пай ш ла ў го рад. Ча ла век, які 
ўба чыў ка мень, зга дзіў ся даць 
за яго бо хан хле ба. Яна це шы ла-
ся, што праз ней кі час не бу дзе 
га лод най. Па да ро зе, ад нак, су-
стрэ ла ма лую, сум ную дзяў чын-
ку. У яе не бы ло баць коў, сі рот-
ка жы ла з бед най ба бу ляй. Лі да, 
без аг ляд кі ад да ла свой хлеб дзі-
ця ці, які ат ры ма ла за ка мень.

— Лепш быць га лод най, чым 
гля дзець на га лод ныя во чы дзі-
ця, — па ду ма ла яна.

Ка лі Лі да вяр ну ла ся да ха ты, 
яна не маг ла па ве рыць ва чам. 
Ад ура жан ня се ла на крэс ла 
і моц на за пла ка ла. Усю ды бы ло 
мно га ба гац ця і яды. Праз ак но 
зноў пры ля це ла птуш ка, якую 
ба ба Лі да ба чы ла ра ні цай.

— Ба чу, ты зра зу ме ла, што 
най важ ней шае ў жыц ці — да па-
ма гаць ін шым, — ска за ла птуш-
ка і ад ля це ла.
Ка ра лі на Ка ра вай і Оля Зін ке віч, 

рэ дак цыя «Бе лы слон»

Ч
а сам вар та па ду маць пра про стую, зда ва-
ла ся б рэч, якой з’яў ля ец ца сяб роў ства. 
Я сам у гэ тым пе ра ка наў ся. Я пер шы раз 
на Су стрэ чах «Зор кі» і ад ра зу паз наў шмат 
ці ка вых лю дзей. Ужо ў пер шую ноч мы зга-
ва ры лі ся, доў га раз маў ля лі і смя я лі ся. На 

Са праўд ны 
ся бар

жаль, у гэ ты час, ка лі ўсе жар та-
ва лі, мы з сяб роў кай абар ва лі 
клям ку. Я вель мі спа ло хаў ся. 
Мы ста ра лі ся яе на ла дзіць, 
на пры клад, прык ле іць ліп кай 
стуж кай, прык ру ціць на жом. 
Усё да рэм на! Клям ка не тры-
ма ла ся. Мы не ве да лі што зра-
біць, як на ла дзіць шко ду.

І тут прый шоў з да па мо гай мой но вы ся бар.
Ха ця мы па зна ёмі лі ся не каль кі га дзін ра ней, ён пра 

ніш то не спы таў. Узяў у ру кі клям ку, па гля дзеў, па ду маў 
і ўсё на ла дзіў.

Чар го вы раз я пе ра ка наў ся, што ста рая пры маў ка 
веч на ма ла дая і ак ту аль ная:

— Сап раў д на га сяб ра мо жам паз наць толь кі ў бя дзе!
Да від ДЗІ КОЎ СКІ, 

рэ дак цыя «Бе лы слон», ву чань бель скай «трой кі»

Рэдакцыя 
«Бе лы слон»
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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 № 24-17: 
За гад ка, ле та, праў да, штаб, ноч, ко ла, ак но, я. Пош-

та, мал па, герб, та та, даў но, до ля, за да ча.
Уз на га ро ды, за піс ныя кіж кі, вый г ра лі Вік то рыя 

Гаць з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, Да від Су-
рэль з Арэш ка ва. Він шу ем!

«Бе лы слон»: — Ча му Вы за ці ка ві лі ся 
Азі яй?

Ка ся Ляў дац кая: — Та му што шмат лю-
дзей з Та джы кі ста на пры яз джае пра ца-
ваць у Ра сію і ў Бе ла русь, і мне гэ та бы ло 
ці ка ва. Мая сяб роў ка ро дам з Уз бе кі ста на 
і яна мне шмат ра сказ ва ла, про ста за ха пі-
ла мя не Азі яй.

БС: — Коль кі Вам бы ло га доў, ка лі Вы 
ўпер шы ню па е ха лі ў да лё кі свет?

КЛ: — Мне бы ло 19 га доў. Гэ та бы ло та кое 
па да рож жа па Еў ро пе: Гер ма нія, Га лан-
дыя, Фран цыя і Бель гія...

БС: — Як Вы рых ту е це ся да па да рож-
жаў?

КЛ: — Я чы таю кніж кі. У боль шас ці гэ та 
кніж кі на поль скай мо ве, та му што лі та-
ра тур ных рэ пар та жаў у Бе ла ру сі амаль 
ня ма. Так са ма ру скіх ма ла. Я яш чэ неш та 
шу каю ў ін тэр нэ це.

БС: — А што Вас асаб лі ва ці ка віць?

КЛ: — Звы чаі, рэ лі гія, по гля ды, куль ту-
ра. Я эт но лаг па аду ка цыі — мо жа та му. 
Гэ та пра яў ля ец ца так са ма ў кух ні, ма ста-
цтве і ся мей ных су ад но сі нах.

МА РЫШ ПРА ДА ЛЁ КІЯ ПА ДА РОЖ ЖЫ 
— едзь і не бой ся! Су свет ця бе не па кі не

Раз мо ва з Ка сяй ЛЯЎ ДАЦ КАЙ, жур на ліст кай і па да рож ні цай з Га род ні.

КЛ: — Я ве даю, што трэ ба за ха ваць спа кой. Як па каз вае прак-
ты ка, з ча сам усё раз вяз ва ец ца, нех та пры хо дзіць на да па мо гу. 
Су свет ця бе не па кі не!

БС: — Ці ў ней кай да лё кай кра і не Вам спа да баў ся якісь ці муж-
чы на?

КЛ: — Так, спа да баў ся. Гэ та бы ло ў Та джы кі ста не. Ён быў ма-
лод шы за мя не на 2 га ды. Уя ві це са бе, яму 20 га доў, ён ву чыў-

ся, а по тым вяр нуў ся ў сваю вё ску, ма лень кую мяс ці ну 
і ра біў усё, каб яе раз ві ваць. Мне вель мі спа да ба ла ся 

яго ма ра — каб вы рас ціць улас ны лес, ха ця там го-
ры і дрэ вы ра стуць цяж ка.

БС: — Як мяс цо выя лю дзі ўспры ма юць Вас 
у да лё кіх кра і нах?

КЛ: — Я ду ма ла, што бу дзе горш, бо я жан чы-
на. Лю дзі, ад нак, да мя не не ста ві лі ся як да 
жан чы ны, а як да ту ры ста і ўспры ма лі мя не 
як асо бу. Да рэ чы, лю дзі там вель мі гас ці ныя 
і сар дэч ныя.

БС: — Ці яны ве да юць неш та пра бе ла ру-
саў і Бе ла русь?

Кл: — Так, ве да юць. Гэ та пост са вец кія кра-
і ны. У іх за ста ла ся на сталь гія па Са вец кім 
Са ю зе — кра і не, у якой мно гія на ро ды жы-
лі су поль на. Мне зда ец ца, што бе ла ру саў 
яны ўспры ма юць як сяб роў.

Ап ра ца ва ла Клаў дзія Га лін ская, 
рэ дак цыя «Бе лы слон», Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку, 

ма лю нак Ка ра лі ны Ка ра вай, 
Гім на зія ў На раў цы. 

БС: — Як баць кі ста вяц ца да 
Ва шых па да рож жаў?

КЛ: — Ім бы ло цяж-
ка мя не пус ціць, 
але пус ці лі. Я бы ла 
ўжо да рос лая і ве да-
ла, ча му ха чу па да-
рож ні чаць,

БС: — Ад куль Вы бе ра це гро шы на 
эк скур сіі? Ці па да рож жы аў тас пы-
нам гэ та тан ней шы ва ры янт?

КЛ: — Аў тас пы нам, фак тыч на, тан-
ней. Гро шы я за раб ля ла роз ны мі спо са-
ба мі, та му што бы ла сту дэн т кай. Я пра да-
ва ла аку ля ры, бы ла клоў нам для дзя цей, 
зай ма ла ся пе рак ла да мі, а пас ля ста ла жур на-
ліст кай.

БС: — Ці Вы ба і це ся па да рож ні чаць са мой?

КЛ: — Я ні ко лі не па да рож ні ча ла ад на. Ка лі я бы-
ла ў Азіі, са мной быў ся бар. Па да рож ні чаць ад ной 
— страш на. З та бой па він на быць бліз кая асо ба, на якую 
ты мо жаш раз ліч ваць.

БС: — А як Вы па во дзі це ся бе, на пры клад, у неп рад ба ча-
ных сі ту а цы ях? Ёсць страх, нер вы?

Сны бы ва юць глы бо кія і доў гія.
Ча сам нех та ска жа: «Ён спіць як 

ка мень».
Ні ко лі не ве да ем, ка лі пры хо дзяць, 

а ка лі зні ка юць.
Я люб лю гэ тыя сны.
Але гэ та не рэ ча іс насць, не аб ман-

вай ся бе.
А пе рад тым як ска жаш:
«Я ба чыў ды на заў ра»,
Па ду май, гэ та праў да, а мо жа не...

Вік тар ЛІНК, 
«(не) Тоў стая га зе та», 

ву чань КШ № 1 у Гай наў цы.

Фі ла со фія 
сну
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ЛА ВАЧ КА (Ч.3)
Мі хась АН Д РА СЮК

е сяц ка лы шац ца ў дзе да вых да ло нях, 
а мне хо чац ца дак ра нуц ца да іх і, як 
па мос ці ку, пе рай с ці на за ла ты бе раг. 
Сі га нуць не пры кмет на і ас ця рож на, 
на паль цах рук, каб не спа ло ха лі ся 
ка мен ныя бра ты, не сха ва лі ся на 

цём ным ба ку ме ся ца. Хо чац ца за зір нуць ім у твар, па гля
дзець, чым во чы ка та ад роз ні ва юц ца ад ва чэй ах вя ры. 
Пра цяг ваю ру ку, паль цы наб лі жа юц ца да дзе да вай да
ло ні і, спа ло ха ныя за пі са ным глы бо ка ў пад с вя до мас ці 
по ды хам ле дзя но га вет ру, за ці ска юц ца ў ку лак. На су
пе рак са бе даю ім за гад спы ніц ца, за су нуц ца глы бо ка 
ў кі шэ ню.

Стэ рыль ная чы ста та ме ся ца на гад вае свя точ ны стол 
пад жоў тым аб ру сам, дзені дзе толь кі роў нядзь мор
ш чыц ца не вя лі кі мі хва ля мі па жоў к ла га се на. У лю бы 
мо мант мож на бы ло б ся даць за гэ ты ка ляд ны стол, бо 
зор кі над га ла вой ні ко лі тут не зні ка юць, усе яны роў
ныя ад на ад ной, усе пер шыя. Шу каю той ка мень, 
сво е а саб лі вую ка ме ру без акон і без дзвя рэй, 
у якой спра вяд лі вая Бо ская ру ка зам к ну ла пер ша
га бра та за бой цу. Няў жо ня ма тут ні чо га, пра што 
рас па вя да ла ба ба Ве ра? А мо і ні ко лі не бы ло? Мо
жа толь кі лю дзі — па куль жы вуць — мро яць, што 
пе рас ця ро га пра не паз беж нае па ка ран не кож на га 
зла, вы ры тая на ме сяч ным ка ме ні, па вер не нас на 
леп шы шлях? І пе ра да юць гэ тыя мроі з па ка лен ня 
ў па ка лен не.

— Мі ну лае ні чо му не ву чыць, гэ та ўся го лю стэр
ка, у якім ба чыш тое, што хо чаш ба чыць, — ка жа 
дзед, быц цам чы таў у ма іх дум ках. Ру кі згі на юц ца 
ў лок цях і ме сяц пад соў ва ец ца яш чэ блі жэй. Ця пер 
ён зу сім бліз ка, так бліз ка, што ніж нім край ком дак
ра на ец ца да май го дзя цін ства, а вер х ні ледзь за хі
нае па ча так ма ла дос ці. — Ха дзі, па ка жу та бе твой 
страх.

Ся джу на ла вач цы і ад даю ся бе тра вень ска му сон
цу. Паль цы цяг нуц ца да тва ру, няў моль на ле зуць 
да ча гось ці, што ад нае ра ні цы вы су ну ла ся зпад 
ску ры і чор най кроп кай рас се ла ся на шча цэ пад 
пра вым во кам.

— Ба ро даў ка, як піць даць, — рас су дзі ла ба ба Ве
ра. — Ідзі на ла вач ку, па ся дзі, саг рэй у сон цы, мо
жа знік не са ма па са бе. Толь кі моц на зап люш ч вай 
во чы.

Кроп ка спа чат ку ма лень кая і ледзь бач ная пад ра
ста ла з кож ным днём і тыд нем, аж да цяг ну ла ся да 
па ме раў га ро ха ві ны, даг ле джа най доб рай гас па ды
няй.

— Вы да лім, — упэў не на ска за ла ба ба Ве ра. — Га
лоў ку час на ку па рэ за ла ў ко стач ку, раз ду шы ла 
на мяз гу, на цер ла час ноч най каш кай ку сок са ла, 
наш ма ра ва ла са лам чы сты шма ток і прык ла ла да 
ма ёй шча кі. І пе ра вя за ла твар хуст кай, каб шма ток 
тры маў ся на сва ім мес цы. Ля чэн не доў жы ла ся ты
дзень, я зпад хуст кі гля дзеў на свет ад ным во кам, 
але ба ро даў ка не адыш ла. Зак руг лі ла ся, па вя лі чы
ла ся, на гад ва ла ма нет ку, што згуб ле ная ста ра жыт
ным ка ра ва нам пра ля жа ла ў зям лі даў гія га ды, аж 
— счар не лая — аб’ я ві ла ся ўся му све ту пад ма ім 
во кам. Чар го вы ты дзень зма гаў ся з ба ро даў кай 
пад тын нік, за тым із ноў час нок — ця пер зме ша ны з во
ца там і жыт няй му кой. Усё без вы ні ко ва. Не зня ла маю 
ба ро даў ку нат цёт ка Фі ня, ха ця зды мае су ро кі з лю дзей 
і жы вё лы, пра стуе тва ры пак ру ча ныя чор та вы мі ві ра мі, 
а куд ла тыя нач ныя пе ра па ла хі ад ад нае яе за мо вы ня
суц ца вет рам за сё мы лес. І ні ко лі не вяр та юц ца. На блі
жэй шыя тыд ні ба ба Ве ра спы ні ла ся ў сва іх на ма ган нях. 
Вяр ну ла ся да спра вы нап ры кан цы лі пе ня, ка лі пер шыя 
яб лы кі на лі лі ся со кам — кіс лым, што не па спеў ад ста
яць свой час у цёп лых бу тэль ках сон ца.

— Кіс лы яб лыч ны сок, як раз тое, што вель мі не па да
ба ец ца ба ро даў кам, — шап та ла, на ці ра ю чы чор ную 
ма нет ку во да рам ле та.

Лі пень па спеў пе ра даць па лач ку ча су жніў ню, са лод
касць сон ца пе ра лі ва ла ся ў яб лыч ныя са ды, ба ро даў ка 
за ста ва ла ся на ра ней шым мес цы.

Ад ной чы ба ба Ве ра ап ра ну ла чор ную су кен ку і ска за
ла:

— Схо дзім да Ма рыі.

Мы ча ста на вед ва лі ся да ба бу лі най ся стры Ма рыі і яна 
ча ка ла нас. Ча сам ча ка ла ў ак не, прыт к нуў шы ча ло да 
шы бі ны, дру гі раз вы хо дзі ла на ву лі цу і пры садж ва ла ся 
на ла вач ку. Та го дня ба бы Ма рыі не бы ло ні ў ак не, ні 
на ву лі цы. На па на двор ку тоў пі ла ся ці не па ло ва вё скі, 
ад ны за хо дзі лі ў ха ту, дру гія вы хо дзі лі, муж чы ны ля ка

ло дзе жа па паль ва лі па пя ро сы, за сця ной жа но чыя га ла
сы цяг ну лі смут ную пес ню.

Ся джу на ла вач цы з дзе дам Дзміт ры ем і чую пах ялі ны 
пе ра ме ша ны з па хам во ску. Ба ба Ма рыя, склаў шы ру кі 
на гру дзях, ля жыць у драў ля най скры ні. Ні ко лі ра ней 
я не ба чыў ча ла ве ка ў скры ні, ад не ча ка нас ці спра бую 
ад сту піц ца крок на зад, але там, шчыль най сця ной ста
іць чор ная су кен ка ба бы Ве ры. Ба ба кла дзе ру ку на 
ма іх ва ла сах і ка жа:

— Прыт к ні ся шчоч кай да да ло няў ба бы Ма рыі.

— На вош та? — стаю пе рад не вя до мым і мне страш на ва та.

— Прыт к ні ся, прыт к ні ся. Не пы тай, — ра ста пы ра ныя 
паль цы, ас ця рож на, але ра шу ча на ці ска юць маю га ла
ву.

Да ло ні ба бы Ма рыі не на гад ва юць ні чо га, што бы ло б 
мне зна ё мае. Гэ та зу сім не тыя да ло ні, што, як мяк кія 
пту шы ныя кры лы, яш чэ тыд нем ра ней пяш чот на гла
дзі лі мае шчо кі. І не тыя, што яна іх — у Ве лі код ны па
ня дзе лак, ці ў ка ляд ныя свя ты — вы соў ва ла на пе рад 
ся бе, за ціс ну тыя ў ку ла кі, а во чы пы та лі ся ўсмеш кай: 
«Ад га дай, у ка то рай ру цэ цу кер ка?».

Да ло ні ба бы Ма рыі ця пер не ру хо мыя, жоў тыя, цяж кія, 
і ў па коі — наг рэ тым лет нім сон цам і ды хан нем лю дзей 
— на гад ва юць ха лод ны язык сту дзень ска га вет ру.

На та кі ле дзя ны хо лад на ты ка еш ся ча сам, ка лі лет нім 
пас ля поў д нем бры дзеш па ва дзе за ра ка мі, або мен ту
за мі. За соў ва еш ру ку пад бе раг рэч кі, на мац ва еш на ру, 
а яна ма ніць цеп лы нёй ва ды, паль цы коў за юц ца глад
кім ка лі до рам, выс ліз га ным бяз лу скай ску рай мен ту за. 
І рап там за хо дзяць у шор ст кую, гу за ва тую пя чо ру, ва да 
ха ла дзее, пя чо ра зву жа ец ца, па ва роч вае ўверх, да вы
ха ду на бе раг. Трэ ба та ды як ма га хут чэй заб раць ру ку 
— ра яць муж чы ны, што прай ш лі гэ тай рэч кай з дзя цін
ства ў ма ла досць, і яш чэ да лей, у да рос ласць, і вя до мы 
ім кож ны корч, дзе ха ва юц ца кляш ня тыя ра кі, кож ны ка
мень у ва дзе, кож ны вір над здрад лі вай ямі най. — У та кіх 

ха лод ных, гу за ва тых пя чо рах се ляц ца ва дзя ныя па цу кі 
і толь кі ча ка юць ня во пыт ных хлоп чы каў, каб вост ры мі, 
як ля зо ся ке ры зу ба мі аб рэ заць ім паль цы.

Ле дзя ны язык ліз нуў мя не па шча цэ, я спра ба ваў адар
вац ца ад яго, яле за ціс ну тыя на га ла ве паль цы ба бы 
Ве ры не ад сту па лі. А ён яш чэ раз ліз нуў, і яш чэ, прык
лад ва ю чы асаб лі вую ўва гу да та го мес ца на шча цэ, дзе 
счар не лай ма нет кай пры се ла ба ро даў ка. Я пры ад к рыў 
ле вае во ка і ўба чыў чор ную коф тач ку, аз доб ле ную 
вы я вай жоў та га, кля но ва га ліс ця. На ву лі цы да га ра ла 
ле та, але ад коф тач кі ўжо ішоў ча мусь ці во сень скі, 

сы ры пах зва ру ша най плу гам зям лі. Во ка па бег ла 
да лей і най ш ло на пад ба ро дак ба бы Ма рыі. Жоў ты, 
за вост ра ны, вы тыр каў ся з сы рой па ла сы коф тач кі, 
а мне пры пом ні лі ся страш ныя зу бы ва дзя ных па цу
коў. Саб раў шы ўсе сі лы, я адар ваў ся ад ха лод ных 
да ло няў і праз чор ную су кен ку ба бы Ве ры, це раз 
на тоўп дзядзь коў і цё так кі нуў ся на ву лі цу, і яш чэ 
да лей, за вё ску, у лес.

На ступ най ра ні цой скры ню нак ры лі драў ля най нак
рыў кай, у нак рыў ку за бі лі ча ты ры цві кі і пак ла лі на 
воз, зап рэ жа ны Ор лі кам. І Ор лік, най п ры га жэй шы 
конь у вёс цы, па вёз ба бу Ма рыю ў Вэр сток, на мо
гіл кі. А пас ля поў д ня, ка лі мы ў рэч цы ла ві лі мен ту
зоў, а ка ма ры, друж най са сляп ня мі хма рай зля та лі 
на нас з бяз воб лач на га не ба, ад бі ва ю чы ся ад іх, 
я пляс нуў мок рай да лон ню па шча цэ і ад здзіў лен ня 
шмы га нуў на бе раг. Шча ка бы ла глад кая і чы стая, 
а ба ро даў ка знік ла, як ка мень у ва ду.

Ка лі ў па чат ку во се ні пак ла ла ся ў та кую ж драў ля
ную скры ню ба ба Ляк сан д ра — дру гая ся стра ба
бы Ве ры — уз га даў шы той ра ней шы, не са мы пры
ем ны ход па дзей, я заб раў ся на га рыш ча і пра ся
дзеў там, па куль не па чуў, як Ор лік ля скае аб брук 
жа лез ны мі пад ко ва мі, як у вод гук кон скім ка пы там 
кля ко ча нак ры ты зя лё ны мі ялін ка мі жа ляз няк. За 
Ме ля ні нам Ор лік па ва роч вае нап ра ва, вы хо дзіць на 
гра вій ку і сці ха юць усе га ла сы.

Дзед усё яш чэ тры мае ў да ло нях лю стэр ка ме ся ца, 
але ру кі ўжо рас п ра стоў ва юц ца ў лок цях, ме сяц 
ад да ля ец ца, ад ля тае, ху дзее на ва чах, тан чыць над 
паль ца мі ад нае ру кі, а зак ра ну ты кон чы ка мі паль
цаў, угі на ец ца, як мыль ная бур бал ка. На дзе да вых 
паль цах за ста ец ца ме сяч ны пыл, а ён спля тае іх 
у ко шы чак і праз за ла тую се тач ку гля дзіць на тан цу
ю чую бур бал ку. Склад вае вус ны тру бач кай і выдзь
мух вае яе вы со ка, над цём ную сця ну ле су: — Ідзі, 
дзе тваё мес ца.

За ва ро жа ны аб раз кам, не пас пя ваю збег чы з лю
стэр ка. За ста ю ся ў да лё кім дзя цін стве, не спы ня ю
ся брыс ці ў лет няй ва дзе за мен ту за мі, пе ра бя гаю 
ў во сень скі, грыб ны лес. Мне хо чац ца та кі за ла ты 
ко шы чак. У яго мож на бы ло б саб раць усе гры бы, 
пра пуш ча ныя на ляс ных сцеж ках. І да стаць мож на 
з рэч кі ўсіх мен ту зоў, што выс ліз г ну лі з паль цаў.

Дзе да ва да лонь су нец ца ў кі шэ ню, ка па ец ца там і вяр
та ец ца з ні чым.

— Ку рыць хо чац ца, — ка жа дзед. — Твае цы га рэ ты 
лёг кія, а я да па пя рос пры вык быў. Але што зро біш? 
Ня ма та го, што лю біш, лю бі тое, што ёсць. Да вай сваю 
са ло мі ну.

— Ад на хві лі на, я за раз, — зры ва ю ся з ла вач кі, ля чу 
ў ноч, хва лю ю ся, ці знай ду тое, што не ка лі за су ну ла ся 
ў са мае — для ліш ніх рэ чаў — бяс печ нае мес ца ў ма ёй 
ха це, на па лі цу з кніж ка мі, да якіх я даў но згу біў ці ка
васць і не бя ру іх у ру кі доў гія дзя сят кі га доў.

Вяр та ю ся, да стаю з кі шэ ні па чак па пя рос, ас ця рож на 
кла ду на ла вач ку. Дзед бя рэ яго ў паль цы, наб лі жае да 
ва чэй, раз г ля дае лі та ры і ры су нак, і во чы зак руг ля юц ца 
ад здзіў лен ня.

— Беламорканал, — чы тае па скла дах. — Ух, ты! 
Дзе ўзяў? Тут у кра мах та кія не пра да юц ца.

— Ба ба пры вез ла, даў но та му, яш чэ з Са вец ка га Са
ю за. Вы ку рыў ад ну, не спа да ба ла ся і так пра ля жа лі 
га доў пад со рак.

— Аг ню дай, у мя не ж свай го ня ма, — гля дзіць на мя не 
і ка ме чыць у паль цах па пя ро вую гіль зу.

(працяг будзе)
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80 га доў та му поль скі кра яз на вец Ме
чыс лаў Ар ло віч пі саў: „Na za chód od mias ta, 
w po ło wie dro gi z mias ta do stac ji ko le jo wej, 
le ży ma ją tek Kny szyn. Po dro dze do nie go 
mi ja my ma low ni czy cmen tarz pra wos ław ny, 
po ło żo ny na wzgó rzu wśród sta rych so sen 
z ład ną kap li cą drew nia ną”.

Гэ ты ма ляў ні чы кра я від быў ка ля Кны
шы на ка ліська лісь. Зга да ныя мо гіл кі ёсць 
там да лей, толь кі кап лі цы ўжо ня ма. Але 
ка лі яна яш чэ ста я ла, тое мес ца вы гля да
ла амаль так, як мо гіл кі ў Са ках. Кны шын
скія пра ва слаў ныя мо гіл кі рас па ло жа ны 
на ўзгор ку плаў на сы хо дзя чым да кны
шын скаты ко цін скай ша шы. За раз там 
аста ло ся ма ла на ма гіль ні каў; апош ні з іх, 
зда ец ца, з 1945 го да. Ад та го на ма гіль ні ка 
аста ла ся толь кі га ры зан таль ная част ка, 
на якой ля жа ла пры ця ру ша ная ско ша най 
тра вой ад па лая эпі та фія: „Czło nek OR MO 
Wa syl Pry dy ba po legł na po lu chwa ły dn. 27. III 
1945 r. Cześć je go pa mię ci”.

Ксёндз Цы га нэк у ма наг ра фіі кны шын
ска га кас цё ла так згад ваў пра гэ тыя мо гіл
кі: „Cmen tarz ten pow s tał do pie ro po 1864 r., 
a przed tem pra wos-
ław nych grze ba no na 
cmen ta rzu św. Mar ka 
na miej s cu wy dzie lo-
nym. Pod czas os tat niej 
woj ny kap licz kę spa lo-
no i cmen tarz uległ de-
was tac ji. (...) Kap licz ka 
by ła drew nia na i mia ła 
ma lo wa ny na płót nie 
ob raz św. Prak se dy. 
Kap licz kę tę ro zeb ra li 
w 1940 r. so wie ci i zu ży li na opał”. Іко на свя
той Прак се ды апы ну ла ся ў ЗША...

Бы ла згад ка пра ско ша ную тра ву. 
Са праў ды, у кан цы мая кны шын скія пра
ва слаў ныя мо гіл кі бы лі аб ко ша ны. За тое 
зу сім інакш вы гля да лі пра тэ стан ц кія мо
гіл кі, якія рас па ло жа ны з дру го га бо ку 
ша шы. За рас лі яны шчыль най ша вя лю рай 
ку стоўя і толь кі з бе ра гу ўда ло ся мне па ба
чыць ма гіл ку з жа лез ным кры жам, на якой 
ста я ла вы га рэ лая лам пад ка і ва кол яе ля
жа лі штуч ныя гваз дзі кі.

Па ву лі цы Бе ла стоц кай ста іць стэнд, 
які ін фар муе, што ця гам ХІХ ста год дзя 
ў Кны шын пры бы ло шмат нем цаў лю та
ран ска га ве ра выз нан ня. Спа чат ку бы лі 
гэ та чы ноў ні кі пру скай ад мі ніст ра цыі, бо ж 
боль шасць Бе ла сточ чы ны пас ля трэ ця га 
па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай апы ну ла ся ў ме
жах г.зв. Но вай Пру сіі. А пас ля ста лі сю ды 
па ся ляц ца прад п ры маль ні кі, якія зас ноў ва
лі тэк стыль ныя ма ну фак ту ры. У Кны шы не 
па ву лі цы Бе ла стоц кай дзей ні ча ла кір ха, 
а по бач да ро гі ў Ты ко цін бы лі зак ла дзе ны 
мо гіл кі. Ха ва лі на іх бяд ней шых вер ні каў, 
бо ба га цей шых вез лі ў Бе ла сток. Вар та 
зга даць, што ў XVI ста год дзі іс на ваў у Кны
шы не каль він скі збор.

Крыш ку інакш пра Кны шын згад вае 
Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства Поль ска-
га 130га до вай даў нас ці: „Kny szyn, mstko 
i dob ra, pow. bia łos toc ki, gm. Kryp no. Mstko ma 
5487 mk., 1128 dz[ie się cin]. miej skiej, 98 cerk. 
i 38 kośc.; dob ra, hr. Kra siń skich, z fol. 3320 dz. 
(1883 la su). Pa ra fi a praw., dek. (bła go czy nia) 
bia łos toc kie go, 326 dusz. W r. 1833 włas ność 
gen. Win cen te go hr. Kra siń skie go, z któ re go ini-
cy a ty wy pow s ta ła tu fab ry ka su kien na r. 1832. 
Mia ła 19 war sz ta tów, maj s t rów i pod maj s t rów 
79, spro wa dzo nych z Kró le stwa Pol skie go 
(Kny szyn na le żał wów czas do Ob wo du Bia łos-
toc kie go). Do 1 ma ja r. 1833 wy ro bio no w niej 
suk na w ko lo rach: czar nym, gra na to wym, ciem-
no-zie lo nym i sza racz ko wym 13,225 ar szy nów. 
Z te go sprze da no i wys ła no wew nątrz Ro syi 
11,400 ar szy nów. Hr. Kra siń ski spro wa dził tu 
fab ry kan ta Au gus ta Langégo z ca łym gro nem 
maj s t rów i ro bot ni ków z ro dzi na mi. Za wsta wie-
niem dzie dzi ca, ce sarz Mi ko łaj I uwol nił K. na lat 
10 od kwa te run ku woj ska”.

Гэ тыя звест кі пе ра пі са ны з га зе ты „Ku-
ry er Wi leń ski” з 1855 го да. Га зе та да дае: 
„W Ob wo dzie Bia łos toc kim niek tó rzy oby wa te-
le zap ro wa dza ją w swych ma jąt kach znacz ne 
su kien ne fab ry ki; szcze gól niey zaś zwra ca 
na sie bie uwa gę ta ka fab ry ka w mias tecz ku 
Kny szy nie, na le żą cem do Je ne rał-Ad ju tan ta, 
Hra bie go Win cen te go sy na Ja na Kra siń skie go. 
W na der krót kim cza sie zos ta ła ona dop ro wa-
dzo na do ta kie go stop nia po rząd ku, iż za led-
wie mo że mieć w czem nie dos ta tek”. Вар та 
тут да даць, што граф Він цэнт быў баць кам 
поль ска га па э такла сі ка Зыг мун та, на ро

джа на га ў Па ры жы; хрос най ма ці апош ня
га бы ла Ма рыя Ва леў ская, па лю боў ні ца 
На па ле о на Ба на пар та...

Столь кі пра кны шын скіх пра тэ стан таў, 
ад якіх за раз аста лі ся ў Кны шы не кво лыя 
сля ды; тое ж са мае мож на ска заць і пра 
пра ва слаў ных. І па доб нае пра яў рэ яў...

У цэн т ры гі ста рыч на га го ра да, збо ку 
рын ка вай плош чы, вы сіц ца кас цёл. У яго
ным ба бін цы ка рот кая гі сто рыя го ра да: 

„W in wen ta rzach pa ra fi al nych, spo rzą dzo nych 
przez ks. dzie ka na kny szyń skie go Je rze go Ża-
mej cia, czy ta my, że już w 1264 r. is t niał drew-
nia ny koś ciół w Kny szy nie. Je że li to praw da, to 
by ła by to pier w sza pla ców ka dusz pas ter ska 
w tym re gio nie Pol ski. Fak tem jest, że przed 
obec nym koś cio łem mu ro wa nym, is t nia ła 
kap li ca św. Mar ka na obec nym cmen ta rzu 
grze bal nym, zaś na ryn ku koś ciół drew nia ny”. 
Стэнд по бач кас цё ла менш да клад ны: „His-
to ria koś cio ła ka to lic kie go w Kny szy nie się ga 
od leg łych cza sów”. Зга да ны ра ней ксёндз 
Цы га нэк так тлу ма чыць гэ тыя гі ста рыч ныя 
раз вед кі: „Ks. dzie kan Je rzy Ża me yć, bę dąc 
pro bosz czem w Kny szy nie, w 1937 r. na pi sał 
w in wen ta rzu koś ciel nym zdaw czo-od bior-
czym, że pier wot ny koś ciół w Kny szy nie is t niał 
wkrót ce po 1264 r., ale skąd on tę wia do mość 
za czer p nął — nie wia do mo”. Ці ка вая гі ста рыч
ная прак ты ка, ха ця, шчы ра ка жу чы, у той 
вель мі ад лег лы ся рэд не вя ко вы час та дыш
нія драў ля ныя хра мы, ве ра год на кры тыя 
спа ку шаль най аг ню са ло май, ста я лі ў тых 
мно гіх мес цах, пра якія мы сён ня ні чо га не 
ве да ем, бо неў га мон ны час па за мя таў усе 
сля ды па іх; пра лю быя з іх мо жам мер ка
ваць з та кой жа ўпэў не нас цю, як і ксёндз 
Жа мейць.

У зга да ным ба бін цы ёсць так са ма ін
фар ма цыя пра важ ней шыя гі ста рыч ныя 
па мят кі го ра да. У іх лі ку ка мен ная кра пель
ні ца з не за па мят на га ча су по бач кас цё ла 
ды, маг чы ма, ур на з сэр цам ка ра ля Жы
гі мон та Аў гу ста — у пад ва лах кас цё ла. 
Стэнд на рын ку: „Przez trzy stu le cia w ryn ku 
stał rów nież sar ko fag z ser cem Zyg mun ta Au-
gus ta. Po śmier ci os tat nie go Ja giel lo na w Kny-
szy nie w 1572 r. zwło ki kró la za bal sa mo wa no 

i prze wie zio no do Kra ko wa, ser ce zaś po zos-
ta wio no tu taj, w je go uko cha nym pod la skim 
mieś cie. Zło żo no je w ufun do wa nym przez Ja-
na Za moj skie go sar ko fa gu. W la tach 20. XIX 
w. prze nie sio no go z pla cu miej skie go do mu ro-
wa nej świą ty ni, gdzie w po dziem nych kryp tach 
praw do po dob nie znaj du je się do dziś”.

Па ся рэ дзі не кны шын ска га рын ку так са
ма стэнд з ін фар ма цы яй пра та маш нюю 
цар к ву. У кны шын скай цар к вы ба га тая 
гі сто рыя. Ген рык Ста се віч, аў тар ма наг ра
фіі Кны шы на, па дае, што пер шая згад ка 
пра та маш нюю цар к ву па хо дзіць з 1551 
го да, ад нак з ага вор кай, што маг ла яна 
быць па бу да ва най ужо ў 15381540 га дах, 
ка лі Кны шын зас ноў ваў Аляк сандр Хад
ке віч, вя до мы пра па ган дыст пра ва слаўя. 
Ме ла яна слу жыць у пер шую чар гу вер ні
кам „wyz na nia grec ko-ro syj skie go, znaj du ją-
cym się w or sza ku dwor skim kró la Zyg mun ta 
Au gus ta”. Гэ ты тэ зіс пад ма цоў вае мес
цаз на хо джан не Спа скай цар к вы по бач 

ка ра леў скай рэ зі дэн цыі па 
даў няй ву лі цы Двор скай, 
сён няш няй Бе ла стоц кай. 
Дру гая па ло ва XVII ста год
дзя пры но сіць у Рэч Пас
па лі тую вой ны і эпі дэ міі; не 
аб мі на юць яны і Кны шы на. 
Коль касць вер ні каў ус ход
ня га аб ра ду па дае так, што 
цар к ва на ней кі час спы няе 
дзей насць; уз наў ля ец ца 
яна ў кан цы тра гіч на га 
ста год дзя. Не вя до ма, ка лі 
да клад на кны шын ская цар
к ва пры ня ла па ста но вы бе
рас цей скай уніі — ад бы ло
ся гэ та ця гам ста год дзя ад 
яе зак лю чэн ня. Але яш чэ 

ў 1773 го дзе пры мя ня лі ся там пра ва слаў
ныя лі тур гіч ныя кні гі. Неў за ба ве бу ду ец ца 
но вая цар к ва, і ў Кны шы не іх дзве. Але 
ня доў га, бо ў 1812 го дзе ад сту па ю чыя з Ра
сіі на па ле о наў скія вой скі спа лі лі но вую. 
А пас ля пе ра во ду ўні я таў у пра ва слаўе 
за чы ня ец ца ў 1846 го дзе і ста рая цар к ва; 
вер ні кі мо ляц ца ў Ба гу шэ ве. Ця пер у Кны
шы не на яе мес цы шко ла, уз ве дзе ная ў па
чат ку 1920х га доў.

Чар го вую, но вую, па ста віў у 1850х га
дах па ся рэ дзі не рын ку зга да ны ўжо граф 
Він цэнт Кра сін скі. У па чат ку ХХ ста год дзя 
ў Кны шы не бы ло ка ля паў ты ся чы пра ва
слаў ных вер ні каў, якія рас це ру шы лі ся 
ў ча се Першай су свет най вай ны. У той час 
бу ды нак цар к вы слу жыў у якас ці пра тэ стан
ц кай кір хі. Пас ля ады хо ду нем цаў ней кі 
час ад бы ва лі ся там рэд кія пра ва слаў ныя 
на ба жэн ствы, а ў 1925 го дзе кны шын ская 
цар к ва бы ла ра заб ра на і з ей на га ма тэ ры
я лу па бу да ва на кап лі ца на мо гіл ках у Ва
сіль ка ве. А ка лі ў чар го вую вай ну зга рэ ла 
ва сіль каў ская пля ба нія, то но вую пля ба нію 
па бу да ва лі з ма тэ ры я лу ад ра заб ра най мо
гіль ні ка вай кап лі цы — бы лой кны шын скай 
цар к вы.

Слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га з кан
ца ХІХ ста год дзя: „Nie masz tu już śla du 
dwo ru kró lew skie go, gdzie za koń czył ży cie 
Zyg munt Au gust, znik nę ły pysz ne og ro dy 
i zwie rzy niec, któ re go ota cza ły; po da nia star-
ców wska zu ją tyl ko miej s ca, w któ rych is t nia ły. 
Za cho wał się z daw nych wie ków staw zwa ny 
Cze cho wiz ną; lud oko licz ny mó wi wed le tra dy-
cyi oj ców swo ich, że dy a beł, na roz kaz sław ne-
go cza row ni ka Twar dow skie go, w jed nej no cy 
go wy ko pał i wo dą na peł nił”.

Ад нак за мак у Кны шы не, мож на ска
заць, ёсць, бо так на зы ва ец ца мяс цо
васць, якая між пра ва слаў ны мі мо гіл ка мі 
і чы гу нач най стан цы яй. Ме чыс лаў Ар ло віч: 
„Obok fol war ku stoi nie wiel ki dwór hr. Ka ro la 
Ra czyń skie go, [...] a wśród krza ków za cho wa-
ły się za gad ko we fun da men ty ja kiejś daw nej 
bu dow li, któ re wed ług niek tó rych są fun da men-
ta mi daw ne go zam ku Zyg mun ta Au gus ta”. 
У мяс цо вас ці, якая ця пер на зы ва ец ца 
Kny szynZa mek, у ка ра леў скі час бы ла 
гас па дар чая ба за кны шын ска га ка ра леў
ска га зам ка. Для прык ла ду: у 1564 го дзе 
ў та маш ніх або рах і хля вах тры ма лі 188 ка
роў, 196 аве чак, 33 ка зы, 130 сві ней... Мяс
цо васць гэ тую ў роз ны час на зы ва лі то 
два ром, то зам кам, то ма ён т кам, то фаль
вар кам, то пэ ге э рам... У па ло ве ХІХ ста год
дзя зга да ны Він цэнт Кра сін скі са праў ды 
па бу да ваў там не вя лі кі за мак, зніш ча ны 
ад сту па ю чы мі нем ца мі ў 1944 го дзе.
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Кны шын 
менш вя до мы

n Мес ца ў рын ку, дзе ста я ла цар к ваn Фраг мент пра ва слаў ных мо гі лак (здымак зверху)

n Кас цёл
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Анатоля Анікейчыка
www.adu.by

85 га доў з дня нараджэння
А ў т а р  м і н с к а г а  « К у п а л л я »

Ка лісь ці ў дру гой Рэ чы Пас па лі тай іс на
ва ла Та ва ры ства бе ла ру скай шко лы (ТБШ). 
Гэ тая ар га ні за цыя ім к ну ла ся па шы рыць 
бе ла ру ска моў ную аду ка цыю ў та га час най 
Поль ш чы. Сты му лам для ТБШ, ся род ін ша
га, бы ла і са вец кая бе ла ру сі за цыя 20х га
доў ХХ ста год дзя ў Бе ла ру сі. Ця пе раш няя 
Бе ла русь, на жаль, не мо жа даць за меж ным 
бе ла ру сам та ко га сты му лу, бо бе ла ру сі за
цыі яна цу ра ец ца як чорт ла да ну. Та кое стаў
лен не, на ту раль на, не нат х няе бе ла ру саў 
у за меж жы, і та му бе ла ру ска моў ная аду ка
цыя там, мяк ка ка жу чы, не квіт нее.

Сі ту а цыю мо жа змя ніць толь кі па важ лі
вае стаў лен не да бе ла ру скай мо вы ў пер
шую чар гу дзяр жаў най ула ды Бе ла ру сі. Па
куль жа, ня гле дзя чы на не вя лі кія і кво лыя 
зру хі ў гэ тым на кі рун ку пас ля ўкра ін скіх 
па дзей, лу ка шэн каў скія ўла ды не ім к нуц ца 
бе ла ру сі за ваць ха ця б аду ка цыю. Ад ным 
з пры кла даў не бе ла ру ска га стаў лен ня 
да аду ка цый на га пра цэ су мож на наз ваць 
сайт На цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі, 
што мес ціц ца па ад ра се www.adu.by.

Да дзе ны сайт мае тры моў ныя вер сіі 
— ру скую, бе ла ру скую і ан г лій скую. Ад нак 
ін фар ма цы яй пасап раў д на му на поў не на 
толь кі пер шая. Да бе ла ру ска моў най вер сіі 
ўла даль ні кі сай та ста вяц ца, ві даць, як да за
меж най — ан г лій скай, бо і там, і там не ка то
рыя руб ры кі ма юць толь кі наз ван не. Больш 
за тое — не ка то рыя ар ты ку лы як бы лі на
пі са ны пару ску, так та кі мі і за ста лі ся на ін
шых моў ных вер сі ях. Да дзе нае стаў лен не 
свед чыць аб не да стат ко вай дбай нас ці ўла
даль ні каў сай та.

Ка лі ці каў ны ка ры сталь нік за хо ча пра чы
таць пра пар тал пабе ла ру ску, то, клік нуў
шы на ад па вед нае вый с це ўні зе вы яў лен
ня, яму гэ та не ўдас ца. Для та го, каб да сяг

нуць гэ тай, на пер шы по гляд, про стай мэ
ты, трэ ба здзей с ніць шмат ру хаў. Спа чат ку 
— вый с ці на ру ска моў ную вер сію сай та. 
По тым клік нуць на вый с це „Про пор тал”, 
ад туль вяр нуц ца на бе ла ру ска моў ную вер
сію. Толь кі та ды пад вый с цем на га лоў ную 
ста рон ку з’яў ля ец ца сло ва „Ін сты тут”, дзе 
і бу дзе змеш ча ны шу ка ны тэкст.

„На цы я наль ны аду ка цый ны пар тал — гэ
та су час ны ін фар ма цый нааду ка цый ны рэ
сурс, які: — ство ра ны для за бес пя чэн ня 
ком п лек с най (ін фар ма цый най, на ву ко ва 
і ву чэб наме та дыч най, кан суль та цый най) 
пад трым кі ўсіх удзель ні каў аду ка цый на га 
пра цэ су на ўзроў нях даш коль най, агуль
най ся рэд няй, спе цы яль най аду ка цыі; 
— на кі ра ва ны на ства рэн не ўмоў для шмат
век тар най ка му ні ка цыі пе да го гаў, вуч няў, 
іх за кон ных прад стаў ні коў, а так са ма спе
цы я лі стаў ор га наў кі ра ван ня аду ка цы яй, 
сі стэ мы да дат ко вай аду ка цыі да рос лых, 
прад стаў ні коў гра мад скас ці і інш.; — зак
лі ка ны даць роў ны до ступ да якас ных аду
ка цый ных пас луг”, — сцвяр джа ец ца там. 
Зы хо дзя чы з та го, як цяж ка бы ло знай с ці 
на сай це да дзе ную ін фар ма цыю, па га джац
ца, што рэ сурс су час ны, не як не хо чац ца.

Зва жа ю чы на тое, што боль шасць руб
рык у бе ла ру ска моў най вер сіі па сут нас ці 
фэй ка выя, бо не ад к ры ва юц ца, за ся родж
ваць ува гу на іх наз вах на ват не вар та. 
Адзі най пры ем най ака ліч нас цю сай та На
цы я наль на га ін сты ту та аду ка цыі мож на наз
ваць тэкст аб гра мад скай, куль тур най і аду
ка цый най спад чы не Ян кі Ку па лы і Яку ба 
Ко ла са, 135год дзе з дзён на ра джэн ня якіх 
свят куе сё ле та бе ла ру скі свет. У да ным тэк
с це змеш ча на апы тан не, да тыч нае ўнё ску 
абод вух лі та ра та раў у куль ту ру Бе ла ру сі.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

За ста лі ся ад но ўспа мі ны (11)

К
а лі б мы не за е ха лі ў Арэш ка
ва з кі на пе ра соў кай, у свят лі
цы зас пя ва лі на вед валь ні каў, 
пе ра важ на мо ладзь. Ад ны 
 мя ня лі кніж кі ў біб лі я тэ цы, 

ін шыя гля дзе лі ча со пі сы або гу ля лі ў шаш
кі. Арэш каў ская мо ладзь не толь кі бы ла 
ва жа ком у куль тур най дзей нас ці, але і іні
цы я та рам гра мад скіх па чы наў. Ле там 1964 
го да, на пры клад, пра ца ва лі пры аб коп ван
ні да ро гі з Арэш ка ва ў Па ры е ва і са дзі лі 
дрэў цы по бач гэ тай да ро гі. Па вя то вае 
праў лен не Са ю за вя ско вай мо ла дзі ў Гай
наў цы за гэ тую пра цу пры су дзі ла ім пер
шую ўзна га ро ду і гур ток СВМ ат ры маў бяс
п лат ную эк скур сію ў Аў гу стаў і Кен т шын. 
Вы ву ча лі яны так са ма тай ны сель скай гас
па дар кі, удзель ні ча ю чы ў гур т ку сель скай 
пад рых тоў кі. За да сяг нен ні бы лі ўзна га ро
джа ны сель ска гас па дар чы мі ма шы на мі 
і пры ла да мі. У свя точ ныя дні ар га ні за ва лі 
ў свят лі цы тан ца валь ныя ве ча ры ны. Да 
тан ца па ды гры ваў Ян ка Га лён ка. Амаль 
сем га доў ез дзі лі мы з кі на пе ра соў кай і ні
ко лі не аб мі на лі Арэш ка ва. Грэх быў бы 
для нас вя лі кі. Гле да чоў заў ж ды пры хо дзі
ла шмат ды і жы ха ры вет лі ва ста ві лі ся да 
кі нош ні каў. Шмат ча су пра во дзіў я на раз
мо вах з мяс цо вы мі пра даў ш чы ца мі Лю бай 
Ша ка лай і Ве рай Піт ке віч. Вя сё лыя бы лі 
жан чы ны, асаб лі ва ста рэй шая Лю ба Ша ка
ла. Заў ж ды ві та ла яна кі нош ні каў з ус меш

кай, зап ра ша ла вы піць пі ва, ча сам чар ку 
мац ней ша га на піт ку.

Пры пом ні ла ся мне та кое зда рэн не. Ле
там, у час ка ні ку лаў па е ха лі мы ў Тэ ра мі скі 
на ры бал ку. Узя лі з са бою не каль кі мяс цо
вых пад лет каў у якас ці пра вад ні коў і па моч
ні каў, на пры клад, пад но сі лі вяд ро з ры бай. 
Ры бал ка ака за ла ся ўда лай. Ша фёр Ва ло
дзя Скеп ка столь кі на ла віў ры бы, што на 
абед усім ха пі ла, ды яш чэ па ло ву вя дзер
ца за ста ло ся. На дру гі дзень пе ра е ха лі 
мы ў Арэш ка ва. Ма шы ну па ста ві лі по бач 
свят лі цы. Ша фёр з кі на ме ха ні кам за бра лі
ся рых та ваць абед, я ад п ра віў ся ў не да лё
кую кра му. У спа жы вец кай сек цыі спат каў 
Ва лодзь ку Сі да ру ка — два ю рад на га бра та 
з Кляш чэ ляў. Пры е хаў ён на ве даць свай го 

шваг ра Гры шу Ша ка лу і яго ную жон ку Лю
бу. Ка лі я на мяк нуў пра абед з ры бай, бра
ту ха ра шыў ся да лу чыц ца да кам па ніі.

— Мая га рэл ка, ва ша за ку ска, — за я віў 
з ус меш кай.

Кі на ме ха нік не пас пя ваў скі даць ры бу 
з па тэль ні, а наш госць ад но ко стач кі праз 
акен ца вы кі даў, ды рыб ку хва ліў. Нам ад
ны хвос ці кі ў пры ку ску па кі даў. Та кі з яго 
жар таў нік быў. Пас ля пры на го дзе су стрэч 
ус па мі наў, як гэ та ў Арэш ка ве рыб ку сма
жы лі.

З та го ча су мі ну ла больш за па ло ву 
ста год дзя. За раз са сля зін кай у ва чах мож
на ўспа мі наць вя сё лае жыц цё на ко лах. 
Заў ж ды, ка лі ў ся ло за яз джа ла кі на пе ра
соў ка, кож ны — ад ма ле чы да да рос ла га 
— ве даў аб гэ тым. Аб пры ез дзе аб вяш ча
ла гуч ная му зы ка з рэп ра дук та ра. Пу ска лі 
мы плас цін кі з па пу ляр ны мі ма ла дзёж ны мі 
гі та мі і на род ны мі пес ня мі. Я куп ляў у пе
ра важ най коль кас ці кру жэл кі са вец кіх 
вы ка наў цаў, бо тэ ры то рыю, якую аб с лу
гоў ва ла на ша кі на пе ра со вач ная бры га да, 
у боль шас ці на ся ля лі пра ва слаў ныя. Не
каль кі ра зоў пры хо дзі ла ся мне па бы ваць 
у Арэш ка ве. Апош нім ра зам быў я там 
у 2001 го дзе. За пра сіў мя не Ян ка Авяр чук, 
які пра жы ваў на ка лё ніі ў Ла зі цах. Ка ле га 
ра ска заў мне пра ма гі лу пар ты за на, якая 
зна хо дзіц ца не па да лёк яго ся дзі бы. 83га
до вы Ан д рэй Ні ка ла юк і 76га до вы Ва сіль 

Чу рак ра ска за лі пра ма гі лу паў стан цаў, 
якая зна хо дзіц ца на па чат ку вё скі ад чы
гун кі. На ве даў я та ды сар дэч на га ка ле гу 
Ана то ля Па тэ ю ка, які з жон кай Тэк ляй 
і сы нам ар га ні за ва лі аг ра ту ры стыч ную ква
тэ ру і зап ра ша лі мя не з жон кай да ся бе 
ў гос ці. За раз мно гіх ма іх сяб роў і зна ё мых 
з Арэш ка ва ня ма ў жы вых. Адыш лі ў веч
ны спа чын Пят ро Піт ке віч, Ана толь Па тэ
юк, Ян ка Авяр чук ды ін шыя. Ка лі я 1 лі пе ня 
г.г. па тэ ле фа на ваў у Арэш ка ва сол ты су 
Аг неш цы Авяр чук, мая су бя сед ні ца пра кі
на пе ра соў ку і шко лу ў Арэш ка ве ні чо га не 
маг ла ска заць, па коль кі на ле жыць да ма
ла до га па ка лен ня. Па ей най рэ ка мен да цыі 
я па тэ ле фа на ваў спа да ры ні Тэк лі Па тэ юк, 
жон цы па мер ла га Ана то ля, якая пе ра да ла 
мне апош нія на він кі аб ма іх сяб рах і зна
ё мых. І за гэ та вы каз ваю ёй сар дэч ную 
па дзя ку. Але не кан ча ец ца мой апо вед аб 
кі нош ні ках з шас ці дзя ся тых га доў. З Арэш
ка ва па мар ш ру це па да ва лі ся мы ў Ві та ва.

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

Пап раў ка
У тэк с це „За ста лі ся ад но ўспа мі ны” (9) 

ад 25 чэр ве ня мною бы ла да пуш ча на па мыл-
ка. Бы ло на пі са на, што Юр ка Смак ту но віч 
ажа ніў ся з дзяў чы най са Ску па ва, Лід кай, 
у па ло ве ся мі дзя ся тых га доў. Па він на быць: 
у па ло ве шас ці дзя ся тых га доў.

Бе ла ру скі скуль п тар Ана толь Ані кей
чык на ра дзіў ся 11 лі пе ня 1932 г. у Ба ры
са ве (Мін ская воб ласць). Па хо дзіў з ін
тэ лі ген ц кай сям’і: баць ка быў ле ка рам, 
а ма ці — на стаў ні цай. З 1942 г. і аж но да 
выз ва лен ня Бе ла ру сі ад фа шы стаў ра зам 
з сям’ ёй зна хо дзіў ся ў пар ты зан скім ра ё
не пад Стоў п ца мі. У час вай ны ста рэй шы 
брат, які так са ма доў га быў у пар ты за нах, 
у 1945 г. за гі нуў смер цю ге роя на Одэ ры. 
Гэ та паз ней выз на чы ла ро лю тэ мы вай ны 
ў твор час ці скуль п та ра. Ужо ва ўзрос це 
тры нац ца ці га доў Ана толь Ані кей чык за ці
ка віў ся леп кай.

У 1953 г. ён пат ра піў у пер шы на бор 
скуль п тур на га ад дзя лен ня Бе ла ру ска га 
дзяр жаў на га тэ ат раль нама стац ка га ін сты
ту та. На стаў ні ка мі ма ла до га скуль п та ра 
бы лі мэт ры — Ан д рэй Бем бель і Аляк сей 
Гле баў. Скон чыў ін сты тут Ана толь Ані кей
чык у 1959 г. З та го ча су ак тыў на ўдзель ні
чаў у ма стац кіх вы ста вах. У 1962 г. пры ня
ты ў Са юз ма ста коў БССР. Пас ля за кан
чэн ня і да кан ца свай го жыц ця вык ла даў 
на ка фед ры скуль п ту ры, якую ўзна ча ліў 
у 1979 г. У 1972 г. стаў са мым ма ла дым 
на род ным ма ста ком БССР. Вёў ак тыў ную 
гра мад скую дзей насць. Абі раў ся сак ра
та ром праў лен ня Са ю за ма ста коў БССР, 
сяб рам праў лен ня Са ю за ма ста коў СССР, 
сяб рам Ка мі тэ та па дзяр жаў ных прэ мі ях 
БССР у га лі не лі та ра ту ры, ма ста цтва, ар хі
тэк ту ры, сяб рам праў лен ня Бе ла ру ска га 
та ва ры ства сяб роў ства і куль тур ных су вя
зей з за меж ны мі кра і на мі. Ні ко лі не быў 
ды сі дэн там і не вы сту паў су праць ула ды, 
але зра біў свой важ кі ўнё сак у бе ла ру скую 
куль ту ру. Пра ца ваў у тэх ні цы стан ко вай 
і ма ну мен таль най скуль п ту ры. Браў удзел 
у ства рэн ні шэ ра гу вя до мых ма ну мен таль
ных ан сам б ляў і ме ма ры яль ных ком п лек
саў. Знач ную ро лю ў твор час ці Ана то ля Ані
кей чы ка зай маў жанр пар т рэ та. Твор час ці 

скуль п та ра ўлас ці выя ра ман тыч насць 
і ўзнёс лая па э ты ка.

Вось якую ха рак та ры сты ку даў Ані кей
чы ку рэ жы сёр Алег Бе ла ву саў, ства раль нік 
да ку мен таль на га філь ма пра яго: „Ён быў 
шы ро кі, раз ма шы сты, няў рым с лі ва та ле на
ві ты, гуч на га ло сы, памуж чын ску зай з д рос
на пры го жы і — не вы ніш чаль на пяш чот ны. 
Усё гэ та злі ва ла ся ў ім у ней кі бо скі сплаў, 
які пры му шаў лю дзей адо ра ных з па ша най 
зды маць пе рад ім ка пя люш і прыз на ваць 
яго бе зу моў нае лі дар ства, а лю дзей дроб
на ат раў ных — бяз меж на зай з д рос ціць і яго 
раз ма ху, і яго ўпэў не нас ці ў са бе, і яго шан
ца ван ню”.

Ма ста цтваз на вец Сяр гей Ха рэў скі так 
ацэнь вае твор часць Ані кей чы ка: „Фан тан
ная кам па зі цыя „Ку пал ле” ак рэс лі ла мя жу 
ў гі сто рыі бе ла ру скае скуль п ту ры, па дзя ліў
шы яе на пост ста лін скі, су во рарэ а лі стыч
ны кшталт і, пас ля Ані кей чы ка вых дзяў чат, 
на ра ман тыч ны, з пры ха ва ным эра тыз мам, 
кшталт ап ты мі стыч ны. Пас ля ку па лаў ска га 
ме ма ры яль на га пар ку бе ла ру ская скуль п ту
ра пай ш ла ін шым шля хам, шля хам боль шае 
за ці каў ле нас ці ў ін тым ных пе ра жы ван нях, 
у на цы я наль най ра ман ты цы. Хоць не бра ка
ва ла ў Ані кей чы ка і рэ чаў ла пі дар ных і штуч
ных, кштал там пом ні каў Фрун зэ, Мяс ні ко ву, 
Дзяр жын ска му, Ле ні ну, на ту раль на, але 
яны ёсць толь кі фо нам, на якім яш чэ яр чэй 
паў ста юць яго ныя пяш чот ныя гра цыі — ку
па лін кі...”. Асаб лі вае мес ца ў яго твор час ці 
зай ма ла асо ба Ян кі Ку па лы. Бы лі ство ра ны 
пар т рэт пес ня ра ў брон зе, кам па зі цыя „Во
сень па э та”.

Па мёр Ана толь Ані кей чык 3 лю та га 1989 
го да ў Мен ску, па ха ва ны на ста ліч ных Ус
ход ніх мо гіл ках. Тво ры скуль п та ра за хоў
ва юц ца ў На цы я наль ным ма стац кім му зеі 
Бе ла ру сі, фон дах Бе ла ру ска га са ю за ма
ста коў, ін шых му зе ях і збо рах.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Ш
то раз леп шых вы ні каў да бі ва юц ца вуч ні на ма ту раль ных эк за ме нах па 
род най мо ве ў ас вет ных уста но вах на цы я наль ных мен шас цей у Літ ве. 
Гэ та да дат ко вы эк за мен, які вы пуск ні кі вы бі ра юць па сва ім жа дан ні. Сё
ле та 99,64% абі ту ры ен таў зда ло эк за мен па поль скай мо ве, а 98,56% 
па ру скай. Са мы вы со кі па каз чык быў да сяг ну ты на эк за ме не па бе ла

ру скай мо ве — зда ло 100% пры сту піў шых да яго. Ад нак не аб ход на ад зна чыць, што да 
эк за ме ну па поль скай мо ве пры сту пі ла 844 ча ла век, ру скай — 284, а бе ла ру скай — 2 
асо бы. Ап ра ча та го ста ноў чы мі бы лі вы ні кі эк за ме наў па за меж ных мо вах. Фран цуз скую 
зда ло 100%, ня мец кую — 98,70%, ан г лій скую — 98,51%. Ад на час на ма ту ру па лі тоў скай 
мо ве ў рэс пуб лі цы зда ло ў су ме 89,04% вуч няў, у тым лі ку 80,74% са школ на цы я наль
ных мен шас цей. Як вы ні кае з да ных апош ня га пе ра пі су на сель ні цтва, на Літ ве пра жы ва
юць 154 на цы я наль нас ці. Лі тоў цы скла да юць 84,2% ад агуль най коль кас ці на сель ні цтва 
рэс пуб лі кі, па ля кі — 6,6%, ра сі я не — 5,8%, бе ла ру сы — 1,2%. Род най мо ву сва ёй на
цы я наль нас ці на зва ла 99,2% лі тоў цаў, 87,2% ра сі ян, 77,1% па ля каў і 18,4% бе ла ру саў. 
Бе ла ру сы ін шай род най мо вай наз ва лі ру скую (56,21%), поль скую (9,30%), лі тоў скую 
(5,18%). Трэ ба ўлі чыць, што част ка бе ла ру саў, якія род най мо вай наз ва лі бе ла ру скую, 
дэк ла ра ва лі так са ма дру гую род ную мо ву. Скла да юць яны 1,46% ад агуль най коль кас ці 
бе ла ру саў у Літ ве (а 7,92% ад бе ла ру саў, якія род най мо вай наз ва лі бе ла ру скую). Дру
гой род най мо вай 1,02% лі тоў скіх бе ла ру саў на зва ла ру скую, 0,3% — поль скую, 0,12% 
— лі тоў скую. Лі ча ныя асо бы наз ва лі яш чэ, між ін шым, ук ра ін скую, ром скую, та тар скую.

Уліч ва ю чы ўсе абу моў ле нас ці трэ ба ска заць, што перш за ўсё пос пе хам з’яў ля ец ца 
тое, што ў прын цы пе ў Літ ве што год пра во дзіц ца ма ту раль ны эк за мен па бе ла ру скай 
мо ве ў якас ці род най. Ад на час на стап ра цэн т ны па каз чык, які быў да сяг ну ты не ад на ра
зо ва, свед чыць аб доб рай пад рых тоў цы абі ту ры ен таў і іх ан га жа ва нас ці ў вы ву чэн не 
род най мо вы.

vАдам БОБ РЫК

16.07 — 22.07

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування 
Надзеі Артымовіч 

з прычыны напаткаўшага 
Яе гора – смерці брата

Віктара.
рэдакцыя Нівы

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Уда чы ў па чуц цях. Ты ця-
пер май стар пры ваб нас ці. Толь кі ас ця рож-
на 16-20.07., каб не пры цяг нуць не ад па вед-
ную асо бу. Асаб лі ва тры май ся як най да лей 
ад жо нак ці му жоў сва іх сяб роў. На ла джа-
ныя ней кі час та му зна ём ствы на бя руць тэм-
пу асаб лі ва 17-21.07. До ма зной дзеш по ле 
для кам п ра мі су. Ву чы ся но ва га — яно бу дзе 
та бе про пу скам у кар’ е ру. Пра вер шчыль-
насць кас цей і ўтры ман не каль цыю ў іх.
(21.04. — 21.05.) 17-21.07. вык лі чаш за хап-
лен не і зай з д расць ата чэн ня. 19-21.07. да вя-
дзеш да кан ца цяж кую і до сыць скла да ную 
спра ву. Бы кі з дру гой дэ ка ды мо гуць раз ліч-
ваць на вый г ры шы. Не бу дзеш мець та ліі як 
аса, але мо жаш што дзён на ўзмац няць мыш-
цы жы ва та. Не за будзь аб пе ры я дыч ных аб с-
ле да ван нях у ле ка ра.
(22.05. — 22.06.) Час на пры ем ныя па да рож-
жы, ад к рыц ці і за ці каў лен ні. Але 16-20.07. 
спа ку се вы да ван ня гро шай на абы-што, зда-
ец ца, не змо жаш су пра ці віц ца. Ды мо жаш 
паз ма гац ца за гро шы — бу дуць пра па но вы 
на са праў ды не ма лыя су мы! Бліз нюк з дру-
гой дэ ка ды — хтось ці з бліз кіх схо ча ця бе 
шан та жа ваць. Ка лі 22.07. ахо піць ця бе хан-
д ра, не паш ка дуй са бе ма ро зі ва!
(23.06. — 23.07.) Зор кі за ах во цяць ця бе да 
дзе ян ня. Бу дуць но выя маг чы мас ці доб ра га за-
роб ку. На га ры зон це прад ба чан не па чуц цё-
вых тур бот. Кан ф лік ты з сям’ ёй і сяб ра мі па ла-
го дзяц ца. Рак з трэ цяй дэ ка ды за хо піць за са-
бой лю дзей. Не ля нуй це ся — у пра фе сіі дзьме 
ця пер ве цер ад ва яў ні ча га Мар са; на пля жы 
ва ляц ца мо жа толь кі Рак з пер шай дэ ка ды.
(24.07. — 23.08.) 16-17.07. піль нуй ся, каб 
ця бе не аб мі ну лі пры «кар муш цы». Мно га 
ра дас ці ад су стрэч з бліз кі мі і сяб ра мі. Вель-
мі дбай аб сваё зда роўе, ад па чы вай. Зор кі 
па мо гуць та бе ў най ця жэй шых ра шэн нях. 
На пра цы спра цуе тваё твор чае ўя лен не 
і крэ а тыў ны па ды ход. Ас ця рож на ў пра мен-
нях сон ца.
(24.08. — 23.09.) Ма еш сі лу для рэ а лі за цыі 
са мых ам біт ных за дум. І не спя шай ся ў ад па-
чы нак — на ра бо це са мо рух і важ ныя ра-
шэн ні. І да 22.07. ма еш вель мі доб ры час, 
каб спра ба ваць пай с ці на сваё ў біз не се. 
Не ша лей з вы дат ка мі, бо хоць бу дзе пры ліў 
гро шай, змо жаш іх вы даць у адзін ве чар!
(24.09. — 23.10.) Уда дуц ца ўсе твае ме ра-
пры ем ствы, і ад па чы нак. У па рах, якія пе ра-
жы ва юць кры зіс, 19-21.07 па я віц ца маг чы-
масць па ра зу мен ня. У па рах, якім ні чо га не 
да ку чае, са мы цу доў ны пе ры яд. Мо жаш раз-
ліч ваць на сва я коў і су се дзяў. На пра цы вы ка-
ры стай ма ста цтва дып ла ма тыі. І спа дзя вай ся, 
што кап не та бе ней кі грош не вя до ма ад куль.
(24.10. — 22.11.) 16-18.07. у фір ме тры май 
во чы ва кол га ла вы — мо жаш зда быць ін фар-
ма цыі, якія мо жаш вы ка ры стаць для ся бе. 19-
21.07. на го ды для боль ша га за роб ку. Ха ця да 
20.07. вель мі піль нуй ся, бо хтось ці хо ча та бе 
ўпа роць неп ры ем ны жарт. Маг чы мыя лю боў-
ныя рас ча ра ван ні. Скар пі ё ны з дру гой дэ ка-
ды за ці ка вяц ца не кан вен цы я наль най ме ды цы-
най, мо жа са мі так са ма пач нуць ля чыць!
(23.11. — 22.12.) 17-21.07. бу дзеш мець 
на го ду, каб хут ка ўзба га цець! 19-21.07. 
удас ца та бе па ста віць на сва ім. З 22.07. (да 
24.07.) мо жаш пад піс ваць да мо ву на пра цу. 
Але 16-20.07. не пад дай ся не бяс печ най 
спа ку се!
(23.12. — 20.01.) 19-21.07. бу дзеш дзей ні-
чаць спраў на і эфек тыў на. Па стаў пар т нё-
ра ў цэн т ры, бо бліз кія мо гуць заў пар ціц ца 
і стаць на су пе рак тва ім пла нам. Не ад пач-
неш ад пра фе сій ных пла наў у ад па чын ку. 
Да 20.07. мо жа па сы пац ца важ ны пра ект.
(21.01. — 19.02.) Да 20.07. прый дзец ца паз-
ма гац ца та бе за сва бо ду і не за леж насць. Не 
пе ра там ляй ся, будзь спа кой ны. Мо жаш і так 
за ра біць гро шы на ка ні ку лы з ма раў. Не 
мар нуй ча су і па чуц цяў на «му хі» пар т нё ра 
і свае. З 19.07. (да 23.07.) хут ка афар м ляй 
спра вы звя за ныя з до мам. Зра зу мей, што 
свет без ця бе не раз ва ліц ца і на ка нец ад-
пач ні ад уся го!
(20.02. — 21.03.) Да 20.07. прый дзец ца 
паз ма гац ца з неп ры ем ны мі сі ту а цы я мі. 16-
19.07. не пас п ра чай ся з хат ні мі. Мо жаш 
пар ваць з тым, што та бе шко дзіць. Бу дзеш 
іні цы я тыў ны — бу дзеш пас пя хо вы. Най лепш 
ад пач неш там, дзе ці ха і пу ста. Будзь вель мі 
ас ця рож ны на ва дзе.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
ча ла ве ча ня = 22 _ 23 _ 24 _ 25 _ 6 _;
ця пе раш няя Пер сія = 15 _ 12 _ 13 _ 14 _;
буй ная жы вё ла ся мей ства але не вых = 20 _ 21 _ 1 _ 26 _;
пе цяр бур г ская ра ка = 10 _ 3 _ 2 _ 11 _;
жыл лё се ля ні на = 18 _ 19 _ 4 _ 5 _;
ром інакш = 16 _ 17 _ 7 _ 8 _ 9 _.

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

ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 26 ну ма ра
Пра ек тар, зе лень, Еў к лід, трон, Із мір, му зей, по куць, тэ рор.

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

Ра шэн не: Лет ні дзень зі му кор міць.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бель

скаПад ляшскага.

У Літ ве бе ла ру сы бы лі са мы мі 
леп шы мі на ма ту ры па род най мо ве

Каб бы ло больш чы та чоў 
на ша га бе ла ру ска га 
што тыд нё ві ка, трэ ба іх 

да гэ та га за ах во ціць, трэ ба вы ка ры стаць 
для гэ та га кож ную на го ду ды не шка да
ваць ча су. 25 чэр ве ня г.г. па ехаў я з „Ні
вай” № 26 у су сед нія з Но вым Ляў ко вам 
вё скі — у Пад ляў ко ва, Ах ры мы і Суш чы Ба
рок, у якіх ве даю шмат лі кіх жы ха роў. І лі чу, 
што мне па вяз ло. Но вы мі чы та ча мі на ша га 
род на га ча со пі са ста лі Аляк сей Су ха до ла 
ды Та ма ра і Ві таль Су ха до лы з Пад ляў ко
ва, Ан на Нес ця рук і Юр ка Бель скі (ён мой 
ад на го дак і мы ву чы лі ся ды ся дзе лі ў ад
ной пар це тры га ды ў Па чат ко вай шко ле 
ў Ста рым Ляў ко ве) з Ах ры моў і Ула дыс лаў 
Гры ка з Суш ча га Бар ка.

Апош ні чэр вень скі ну мар на ша га ча со
пі са за вёз я Ва лян ці не і Аляк сан д ру Іг на
цю кам, Лі дзіі і Юр ку Тру се ві чам, Ан д рэю 
Пу чын ска му, Зі не Са доў скай, Сяр гею 
Це лу шэц ка му ды Воль зе і Ві та лю Скеп
кам з Но ва га Ляў ко ва, Мі рас ла ве Цэ ха, 
Ма рыі і Ян ку Яне лям, Ірэ не і Аляк сею 
Вруб леў скім, Га лі не Бі рыц кай і Ва лян ці
не Са мой лік з Плян ты, а так са ма Ва лян ці
не Су ха до ла з На раў кі.

У пер шым лі пень скім ну ма ры „Ні вы” 
№ 27 ад 2 лі пе ня гэ та га го да бы лі ар ты
ку лы, якія да ты чы лі На раў чан скай гмі ны, 
між ін шым, „Раз лі ла ся вя лі кая ва да і „На 
зад вор ках на шай вя лі кай ва ды” (яны 

пра Се мя ноў скае во зе ра) Аляк сан д ра 
Вяр біц ка га, пра ХХХІ Су стрэ чы „Зор кі” 
Ур шу лі Шуб з ды (яны прай ш лі ў аг ра ту ры
стыч най ква тэ ры „Бо раздруй” Люд мі лы 
і Ба ры са Каз лоў скіх у Но вым Ляў ко ве) 
ды мой до піс „Мой кло пат пра „Ні ву” (пра 
ніў скіх чы та чоў з На раў чан скай гмі ны).

Пер шы мі 27 ну мар на ша га род на га ча
со пі са пра чы та лі ўжо 29 чэр ве ня г.г. Га лі на 
Бі рыц кая і Ва лян ці на Са мой лік з Плян ты. 30 
чэр ве ня г.г. з’ез дзіў я на ро ва ры да сяб роў 
„Ні вы” Воль гі і Ві та ля Скеп каў на да во лі 
да лё кую но ва ляў коў скую ка лё нію, 2 лі пе
ня г.г. да На дзеі Кот і Та ма ры Ба роў скай 
з Плян ты, 4 лі пе ня г.г. да Аль ж бе ты і Ула дзі
мі ра Крас ноў скіх з ка лё ніі Но ва га Ляў ко ва, 
5 лі пе ня г.г. да Га ле ны і Мі ка лая Хар ке ві чаў 
ды да Га лі ны і Яна Бі рыц кіх з Плян ты і яш чэ 
да Лю бы Тру се віч, Зі ны Па цэв іч і Ра ма на 
Ма лі ноў ска га з На раў кі. Я це шу ся, што 
лю дзі гор нуц ца да „Ні вы” і я ма гу ім у гэ тым 
да па маг чы і іх за ах во ціць. Раб лю гэ та з не
ма лым за да валь нен нем. Не ка то рыя з чы та
чоў ма юць удо валь сва бод на га ча су, каб па
чы таць род ны ча со піс. Але мая „пры ну ка” 
— як я ўжо пе ра ка наў ся — для не ка то рых 
пат рэб ная. Я 5 лі пе ня г.г. да ве даў ся, што бу
дзе на ста рон ках 28 ну ма ра „Ні вы” і ска заў 
пры на го дзе не ка то рым яе вер ным чы та
чам. 6 лі пе ня г.г. яны — я ўпэў не ны ў гэ тым 
— наш бе ла ру скі што тыд нё вік ку пяць.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

З „Ні вай” да лю дзей

Пер шыя 
плі скі

У
 па чат ку лі пе ня гэ та га го да прай
ш лі пра ліў ныя даж джы і ў ля сах 
Бе ла веж скай пуш чы па я ві лі ся 
плі скі (паполь ску — кур кі, пабе

ла ру ску — лі січ кі). Пай шоў у лес Ка стусь 
Це лу шэц кі, жы хар Но ва га Ляў ко ва На
раў чан скай гмі ны і пры нёс да до му поў ны 
ко шы чак жоў тых плі сак. Збі раў іх у сас
но вым ле се і там, дзе рас це сі вы або шэ
рака рыч не вы мох. Ён мае свае мес цы, 
у якія хо дзіць кож ны год у грыб ную па ру.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

n Ка стусь Це лу шэц кі з плі ска мі

Ле там 

пас ля на валь ні цы
... Прай ш ла на валь ні ца. Толь кі што 

стра ля ла, ля ска ла. Не ба злос на крэм
за лі блі ска ві цы. Але ж ад паў з лі на аг лух
лых ба сах гры мо ты і ўжо зда ля толь кі 
вур ко чуць. Па стра се сплы лі апош нія 
на цяг ну тыя ніт кі даж джу.

Над зям лёю пад ко вай выг ну ла ся вя
сёл ка. Вы со ка над по лем аз ваў ся жаў
рук — пя юн ня бес най опе ры. У пра мок
лым са дзе са лаўі зноў раск лад ва юць 
но ты. Сла неч нік так са ма ад хі ліў шап ку.

А я так люб лю, ка лі ка ля ма іх акон зноў 
так пры ем на, так ці ха шу мяць бя ро зы. Ды 
дзі кім мё дам пах нуць па лы ны.           (яц)
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На 
хва лі ад ме ны пры гон на га пра ва 19 лю
та га 1861 го да і ро сту коль кас ці ся лян
скіх вы ступ лен няў, у Ра сій скай ім пе рыі 
па чы на юць ак тыў на рас паў сюдж вац ца 

дзя сят кі не ле галь ных рэ ва лю цый ных вы дан няў, ся род 
якіх ад ной з са мых вя до мых быў пер шы ну мар вы да дзе
на га ў чэр ве ні 1861 го да „Ве ли ко ру са”. Але асаб лі вас
цю но ва га ча су ста ла з’яў лен не прак ла ма цый на мо вах 
ін шых пад па рад ка ва ных на ро даў, у тым лі ку бе ла ру саў. 
Ме на ві та з мэ таю пра па ган ды ся род ся лян ска га на сель
ні цтва Пад ляш ша, у Бе ла сто ку во сен ню 1861 го да ў ха
це пры хад ско га ксян дза та ем на дру ка ва ла ся вель мі 
па пу ляр ная „Гу тар ка ста ро га дзе да”.

Яе рых та ва лі чы гу нач ны ін жы нер Бра ніс лаў Швар цэ, 
на стаў нік му зы кі Адам Бе ла коз і чы ноў нік Гры ня віц кі, 
з вы ка ры стан нем шрыф ту, пе ра да дзе на га з Ук ра і ны 
ад рэ ва лю цый най ар га ні за цыі на ча ле з па э там Апа ло
нам Ка жа нёў скім. „Гу тар ка” пад рых та ва ла гле бу для 
„Му жыц кай праў ды”. Ве ра год ней за ўсё, яны на ват 
дру ка ва лі ся на ад ным аб ста ля ван ні, якое, пас ля ад’ ез
ду ў Вар ша ву Бра ніс ла ва Швар цэ, у чэр ве ні 1862 го да 
пе рай ш ло да Гро дзен скай рэ ва лю цый най ар га ні за цыі 
на ча ле з Кан стан ці нам Ка лі ноў скім.

Пер шы факт з’яў лен ня „Му жыц кай праў ды” за фік са
ва ны 10 лі пе ня 1862 го да, ка лі се ля нін вё скі Бя ро заў ка 
Брэс ц ка га ўез да Мі сей Ге ліч на по лі знай шоў на дру ка
ва ны лі сток. У гэ ты ж дзень „Му жыц кую праў ду” на сва
іх па лях знай ш лі ся ля не су сед ніх вё сак — Ясе наў ка, 
Пад бур жа і Ра до ві чы. Уся го ў ру кі па лі цыі пат ра пі лі пяць 
эк зем п ля раў, паз на ча ных ну ма рам адзін. Але шэ раг 
з іх вя скоў цы сха ва лі, як бы ло на Бе ла сточ чы не, дзе 
ў ве рас ні 1862 го да па лі цыя па ча ла вы яў ляць дзя сят кі 
за цер тых, па жоў к лых ста ро нак пер ша га і дру го га ну ма
роў га зе ты. Шэ раг з іх вы я ві лі про ста на ву лі цах Бе ла
сто ка.

У той жа час ча ты ры эк зем п ля ры пер ша га ну ма ра 
„Му жыц кай праў ды” на маст ках пла ці ны ка ля мя стэч ка 
Сід ры ў Са коль скім уез дзе знай шоў се ля нін Ан тон Ча
ра пуш ка. Аб гэ тым ра сій скім ула дам па ве да міў на па ло
ха ны маг чы мым эфек там уз дзе ян ня на свя до масць вя
скоў цаў рэ ва лю цый ных ідэй ксёндз Са віц кі. Да та го ж 
Ча ра пуш ка не толь кі сам пра чы таў га зе ту, але пе ра даў 
яе пі сар чу ку Га ра сі мо ві чу і се ля ні ну Пар чэў ска му. Та му 
22 ве рас ня гро дзен скі гу бер на тар за га даў не ад клад на 
ад шу каць і адаб раць „гэ тыя ліст кі”.

Ня гле дзя чы на под піс „Ясь кагас па дар зпад Віль ні”, 
бе ла стоц кі жан дар м скі афі цэр ма ёр Штэйн пі саў 12 
ве рас ня 1862 го да да гро дзен ска га гу бер на та ра Іва на 
Ула дзі мі ра ві ча фон Га ле ра: „Ха ця ў іх на пі са на, што 
яны вы да дзе ны быц цам бы ў Віль ні, але я ста ноў ча да
ве даў ся, што яны пры во зяц ца з Вар ша вы”. На сам рэч 
„Му жыц кая праў да” ства ра ла ся пад са мым но сам у па
лі цыі, част ка яе нак ла ду пас ля чы гун каю ў пач ках па 
10 эк зем п ля раў рас паў сюдж ва ла ся да лей, да хо дзя чы 
на ват да Вар ша вы. Але ас ноў ны яе ты раж вып раў ляў ся 
спа чат ку ў па вя то выя ко лы Гро дзен скай рэ ва лю цый
най ар га ні за цыі, каб пас ля быць ра скі да ны мі по бач з вё

ска мі, на па лет ках, скры жа ван нях, 
па а ба пал ас ноў ных шля хоў зно сін, 
або быць пры бі ты мі да дзвя рэй 
кас цё лаў, цэр к ваў, пры да рож ных 
кры жоў. Так, у Са коль скім уез дзе, 
раз’ яз джа ю чы ўна чы на ка ні, яе ра
скід ваў за гад чык мяс цо вай ляс ной 
шко лы Ва ле рый Уруб леў скі ра зам 
з фель ча рам Сян ке ві чам. На асо бу 
апош ня га па лі цыя вый ш ла не за доў
га да па чат ку паў стан ня ў сту дзе ні 
1863 го да, але той здо леў збег чы.

У каст рыч ні ку 1862 го да ў вёс цы 
Чар та е ва паб лі зу Ся мя тыч не паў
на лет няя дзяў чын ка знай ш ла на 
ву лі цы вё скі кні жач ку ў 10 ліст коў, 
не ма ве да ма кім пад кі ну тую. Да лей 
гэ тыя ар ку шы кі пат ра пі лі да дзя сяц
ка га вё скі Чар та е ва Ся мя тыц кай во
лас ці се ля ні на Лаў рэн ція Ві лен ска
га. Той зза сва ёй ма ла а ду ка ва нас
ці звяр нуў ся па да па мо гу да чар
та еў ска га ка ва ля Ба ху жэў ска га. 
Абод ва моц на здзі ві лі ся, ка лі пас ля 
не каль кіх ста ро нак поль ска га 
тэк сту пра чы та лі сло вы на „му жыц
кай” мо ве, якую яны са мі ўжы ва лі. 
Та кое ад к рыц цё моц на на па ло ха ла 
як Ві лен ска га, так і Ба ху жэў ска га: 
яны вы ра шы лі больш ні ко му не 
па каз ваць зной дзе ных ма тэ ры я
лаў. Але пра з’яў лен не не вя до май 
кні жач кі пай ш лі чут кі, па куль, на
рэш це, мяс цо вы жы хар Фа ма Па
ра фен нік не да нёс пра іх свя та ру 
Ся мя тыц кай цар к вы Ля цэ ві чу. Той, 

у сваю чар гу, звяр нуў ся да ста на во га пры ста ва і цар
коў на га кі раў ні цтва — бла га чын на га Ба ра ноў ска га. Як 
ака за ла ся, на дзе ся ці ліст ках, зной дзе ных у вёс цы Чар
та е ва, бы лі № 1 і № 2 га зе ты „Му жыц кая праў да” і твор 
„Czte ry nie dzie le pos tu” на вась мі ар ку шах. На пы тан не 
па лі цыі, ча му ж Ві лен скі не ад даў гэ тых лі стоў па лі цыі, 
ён ап раў д ваў ся: жон ка „про си ла поз во лить упот ре бить 
ее на об ло же ние при пе че нии на бля хе пи ро гов”. Ві лен
ска му паш час ці ла, што ён быў аб ві на ва ча ны ў чы тан ні 
„Му жыц кай праў ды” яш чэ да па чат ку паў стан ня і та му 
быў узя ты толь кі пад наг ляд па лі цыі. Пра гэ ты вы па дак 
24 снеж ня гро дзен ска му гу бер на та ру па ве да міў бель
скі зем скі спраў нік, а да
лей яго раз бо рам за ня ло
ся мі ні стэр ства ўнут ра ных 
спраў Ра сій скай ім пе рыі.

Пісь мо перш за ўсё 
бы ло на кі ра ва нае на ся
лян скую мо ладзь, якая 
бы ла га то вая да аба ро ны 
ўлас ных пра воў. Нез
дар ма адзін з рас паў
сюдж валь ні каў вы дан ня, 
бат рак з вё скі Вой наў цы 
Са коль ска га па ве та Ка
зі мір Стан ке віч чы таў 
яе ін шым „скрыт на ад 
ста рых”. Ся ля не ве ры лі 
„Му жыц кай праў дзе”, аб 
чым свед чаць сло вы ін ша
га се ля ні на, 44га до ва га 
Ма цея Цюх ны, па ка ра на
га 6 чэр ве ня 1863 го да 
ў Са кол цы смер цю за рас
паў сюдж ван не га зе ты: 
„Пра чы тай і бу дзеш усё 
ве даць”. У кан цы снеж ня 
1862 го да ў Вой наў цах 
рас паў сюдж ваў ся № 5 
„Му жыц кай праў ды”, два 
эк зем п ля ры яко га пат ра
пі лі ў ру кі са коль ска га 
ак ру го ва га на чаль ні ка 
дзяр жаў ных ма ё мас цей 
Са ка ло ва. Пра за бі та га 
Цюх ну і сас ла на га ў Пер
м скую гу бер ню сту дэн та 
Гар ча ка, якія зай ма лі ся 
рас паў сюдж ван нем „Му
жыц кай праў ды”, 1 жніў ня 
гер ца наў скі „Ко ло кол” 
змяс ціў за цем ку на сва іх 
ста рон ках.

Змест га зе ты за вуч ва лі 
на па мяць і пе ра каз ва лі 
па су сед ніх вё сках — Мін
коў цы, Но мі кі, Чап ля еў ка 

і ін шых. Так, не пісь мен ны се ля нін Мі хась Зян цюк з вё
скі Но мі кі да ве даў ся пра га зе ту нап ры кан цы лі пе ня 
— па чат ку жніў ня 1862 го да і на па мяць пе ра каз ваў яе 
змест ін шым. Ула ды ад п ра ві лі Мі ха і ла Зен цю ка і ін ша га 
яго ад на вя скоў ца Ка зі мі ра Хма ру ў амур скія ба та льё ны.

У пер шай па ло ве лі пе ня 1863 го да се ля нін вё скі Пар
чэў цы Са коль ска га па ве та знай шоў адзін з ну ма роў 
„Му жыц кай праў ды” па да ро зе з Куз ні цы ў Са кол ку. А 8 
лі пе ня ўна чы апош ні, сё мы па лі ку, ну мар га зе ты быў 
пад кі ну ты ў ха ту стар шы ні вё скі Ста ры Кор нін Бель ска
га па ве та і прык ле е ны на слу пе за па се ліш чам. Яш чэ 
не каль кі сё мых ну ма роў ра зам з на пі са ным пабе ла ру
ску „Пры ка зам... да на ро ду” бы лі зной дзе ны ў жніў ні 
1863 го да ў Ве жац кай во лас ці ў вёс цы Стаў пы. Адзін 
з іх быў пад кі ну ты да ха ты се ля ні на Сця па на Ка сю ці ча. 
Паў го да гэ тыя да ку мен ты ван д ра ва лі ся род ся лян, па
куль не бы лі пе ра да дзе ны ўла дам. У іх рас паў сю дзе 
аб ві на ва ці лі се ля ні на Са коль ска га па ве та, які пра ца ваў 
ва лас ным пі сар чу ком — Льва Мян чын ска га. Ня гле дзя
чы на ад сут насць до ка заў, ён быў сас ла ны ў Том скую 
гу бер ню на па ся лен не.

Над вы дан нем „Му жыц кай праў ды” пра ца ва лі Кан
стан цін Ка лі ноў скі, Ва ле рый Уруб леў скі, Фе лікс Ра жан
скі і Ста ніс лаў Сан гін. У кож ным з ся мі ну ма роў яны вы
лу ча лі ас ноў ную дум ку, якой і прыс вя ча лі тэкст. Пер шы 
ну мар рас па вя даў пра ма ні фест аб ад ме не пры гон на га 
пра ва, з’яў лен не яко га пас лу жы ла ка та лі за та рам да 
ак ты ві за цыі ся лян ска га ру ху. На ступ ныя кры ты ка ва лі 
най больш га неб ныя з’я вы ца рыз му — пан ш чы ну і рэк рут
чы ну, а так са ма на ма га лі ся пат лу ма чыць ся ля нам, што 
та кое сап раў д ная воль насць і для ча го не аб ход ны ўрад. 
Ся род усёй се рыі ну ма роў хі ба не най боль шую кры ты ку 
вык лі кае шо сты, у якім за яў ле на: ад сут насць шчас ця 
„на гэ там і на там там сьве це”, усе ня го ды, якія вы па лі 
на до лю ся лян ства, звя за ныя з тым, што яно вы рак ла ся 
„спра вяд лі вай уні яц кай ве ры” ў вы ні ку ска са ван ня ўні я
цтва ў 1839 го дзе. Але ме на ві та ён вык лі каў най мен шы 
вод гук, у ад роз нен ні ад тых, што бы лі пры све ча ныя воль
нас ці (№ 3) і рэк рут чы не (№ 5), пе ра вы да дзе ных пад час 
паў стан ня 18631864 га доў. Па пу ляр насць „Му жыц кай 
праў ды” і ство ра на га ёю воб ра за ідэ аль на га ге роя 
— „Ясь кі — гас па да ра зпад Віль ні” бы ла прад выз на ча
на вы ка ры стоў ва ным гу тар ко вым сло вам і на сы ча нас цю 
за па мі наль ны мі фра зе а ла гіз ма мі, а так са ма ўзня тай 
ак ту аль най праб ле ма ты кай. Нез дар ма Ге надзь Кі ся лёў 
лі чыў, што „Му жыц кая праў да” ля жыць у пад мур ку су час
най бе ла ру скай дэ ма кра тыч най прэ сы.

vВа сіль ГЕ РА СІМ ЧЫК

„Му жыц кая праў да” на Бе ла сточ чы не
(да 155-год дзя га зе ты)


