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Бельскія бардыè3

Віталь Гарбузè5

Дзмітрый ФаДзеевіч Шатыловіч нарадзіўся 8 лістапада 1926 г. 
у вёсцы Чаромсе Гайнаўскага павета. Беларускі паэт, перак
ладчык. Заслужаны дзеяч культуры Польшчы, сябра Саюза 
польскіх літаратараў і ганаровы Саюза беларускіх пісьмен
нікаў. Выпускнік Беларускай гімназіі ў БельскуПадляшскім 
(1946) і польскага Ліцэя імя Тадэвуша Касцюшкі ў Бельску
Падляшскім, Ленінградскага электратэхнічнага інстытута 
ў Ленінградзе (1953). Працаваў у энергетычным праектным 
бюро „Энергапраект” у Варшаве (19541989). Ад 28.12.1973 г. 
да 15.06.1974 г. быў на аўтарскім праектным наглядзе ў Элект
растанцыі Тузла ў Югаславіі і ад 15. 03. 1986 г. да 11.09 1988 г. 
на аўтарскім праектным наглядзе ў электрастанцыі Бакара 
ў Індыі. Пасля выхаду на пенсію жыве ў Варшаве. Сябра літа
ратурнамастацкага аб’яднання „Белавежа”. Дэбютаваў на 
старонках „Нівы” ў 1957 г. Піша на беларускай і польскай мо
вах. Апублікаваў зборнікі вершаў: „Эцюды падарожжа”, „Маё 
Падляшша”, „Хвалі часу”, „Вясёлка над імглою”, „Струмені лё
су”, „Асеннія промні”, „Янтарныя віры”, „Гронкі надзеі”, „Ліхтар 
уражанняў”, „Подых хвілін”, „У ціхай лагуне”, „Забытая паляна”, 
„Вясновы гай”, „Сляды на Зямлі” і ў перакладзе на польскую мо
ву „Rezonanse pamięci”, „Patos jesienny” i „Echa wrażeń”. У кнігах 
„У новай айчыне”, „Пакаленне вайны”, „Час трывогі і надзеі”, 
выдадзеных „Нівай” у Беластоку, сабраны яго ўспаміны да 
1955 года. У 2014 г. у Беластоку выдадзены „Успаміны 1955
1988” Дзмітрыя Шатыловіча, якія друкаваліся ў „Часопісе”. 
У альманахах „Беларус 2010”, „Беларус 2012” і „Беларус 2013”, 
якія выйшлі ў НьюЙорку, надрукаваны яго вершы і ўспаміны 
з 1944 і 1945 гадоў. Вершы яго надрукаваны ў дзясятках „Бе
ларускіх календароў» БГКТ, у беларускіх альманахах „Белаве
жы», у „Тэрмапілах” і ў „Annus Albaruthenicus”.

 Міра Лукша: — Як дайшлі Вы да беларускасці?
 Дзмітрый Шатыловіч: — Што я — беларус, 

даведаўся ад свайго бацькі, які навучыў мяне, калі 
я меў пяць гадоў, чытаць кірыліцу. Мой бацька пе
рад Першай сусветнай вайной працаваў на чыгун
цы. Першапачаткова быў тэлеграфістам, а пасля 
начальнікам чыгуначнай станцыі ў Рыгораўцах. Пад
час Першай сусветнай вайны быў вывезены аж за 
Пецярбург і быў кіраўніком станцыі паміж Пецяр
бургам і Архангельскам. Усе жыхары вёскі Чаромхі 
ведалі, што яны праваслаўныя беларусы, хоць 
чыстай беларускай мовы не ведалі. У 1939 годзе 
я закончыў шэсць класаў польскай школы. Пачала
ся Другая сусветная вайна. Далучылі нас да СССР. 
Два месяцы я вучыўся ў чыгуначным тэхнікуме 
ў Брэсце, ды цяжка было даязджаць у Брэст і пад 
канец лістапада прынялі мяне ў шосты клас Бела
рускай сярэдняй школы ў БельскуПадляшскім 
і там пачаў вучыцца беларускай мове. У 1940 і 1941 
гадах я з вучаніцай Бараноўскай, якая прыехала 
з Беларусі і ведала вельмі добра беларускую мову, 
і пры дапамозе настаўніцы беларускай мовы піса
лі часта вершы ў школьную насценгазету. Яшчэ 
меў я пяць месяцаў урокі беларускай мовы ў 1946 
годзе ў Беларускай гімназіі ў БельскуПадляшскім, 
калі вярнуўся з Бабруйска з Чырвонай Арміі.

 Міра Лукша: — Раскажыце пра пачаткі беларуска
га літаратурнага руху, у якім Вы прымалі ўдзел.

 Дзмітрый Шатыловіч: — Я атрымаў наказ працы 
ў праектным бюро ў Варшаве ад 1 сакавіка 1954 г. Калі 
я працаваў у Варшаве, у 1956 годзе купіў неспадзявана 
там беларускую газету «Ніву» і даведаўся, што ў Бела
стоку ў лютым 1956 г. узнікла Беларускае грамадска
культурнае таварыства і пачаў выдавацца беларускі 
тыднёвік «Ніва». Я выслаў у рэдакцыю «Нівы» свой 
першы верш «Падляшша». Яго надрукавалі і пачалі дру
каваць мае іншыя вершы. Рэдакцыя «Нівы» запрашала 
мяне на семінары ў Беласток, куды я ездзіў з Варшавы 
і пазнаў там многіх рэдактараў і карэспандэнтаў «Нівы» 
ды галоўнага рэдактара «Нівы» Георгія Валкавыцкага 
і іншых, такіх як Сакрат Яновіч, Яша Бурш. Сустрэў там 
Віктара Шведа, з якім вучыўся ў 1946 годзе ў 4м класе 
Беларускай гімназіі ў БельскуПадляшкім і даведаўся, 
што жывем мы ў Варшаве ў адным будынку ля вуліцы 
Лавіцкай. І пра тое, што ў Варшаве па вул. Сенатар
скай паўстае аддзел БГКТ. Там я пазнаёміўся з Пятром 
Ластаўкам, які кіраваў прамысловагаспадарчым праў
леннем «Бэтэска». Таксама з Юрыем Туронкам, Аляк
сандрам Баршчэўскім і многімі іншымі. Пры аддзеле 
быў дыскусійны клуб і гурток Беларускага літаратурна
га аб’яднання, да якога я належаў. Праводзіліся аўтар
скія вечары, на якіх аўтары чыталі свае творы. Пры
ходзілася і мне часам чытаць свае вершы. На свята 
пад ёлкай мой сын і мая дачка дэкламавалі беларускія 
вершы. У Беластоку ў рэдакцыі «Нівы» я браў удзел 28 
чэрвеня 1958 годзе ва ўстаноўчым з’ездзе Беларускага 
літаратурнага аб’яднання «Белавежа». Калі б усё гэта 
расказаць, заняло б цэлы нумар «Нівы»!

 Міра Лукша: — Ваша творчая дзейнасць і праца 
— які ўплыў мелі адна на адну?

Дзмітрый Шатыловіч:  Спачатку я не меў многа 
часу, каб прысвяціць яго творчай працы, бо меў многа 
працы ў «Энергапраекце» пры праектаванні аўтаматы
кі ў электрастанцыях і цеплаэлектрастанцыях, такіх як 
Конін, Понтнаў, Турошаў, Астралэнка, Казеніцэ, Белха
таў, у цеплаэлектрастанцыях у Лодзі, Познані, Варша
ве. На паўгода выслалі мяне на аўтарскі нагляд у Элек
трастанцыю ў Тузлу ў Югаславіі і на два з паловай года 
ў Бакара ў Індыю. У вольны ад працы час пісаў я вершы 
і высылаў іх у «Ніву», і яны друкаваліся не толькі ў «Ні
ве», а таксама ў «Беларускіх календарах» і альмана
хах, якія выдавала БГКТ. Часам іх друкавалі ў часопісах 
і кнігах у БССР. У 1959 годзе Галоўнае праўленне БГКТ 
выпусціла ў свет першы зборнік вершаў «Рунь», у якім 
надрукавалі чатыры мае вершы. У кніжцы «Беларускія 

«У новай айчыне», «Пакаленне вайны» і «Час трывогі 
і надзеі» мае ўспаміны на беларускай мове ад 1926 
па 1954 гады без гадоў 19431945. У НьюЙорку ў аль
манахах «Беларус 2012», «Беларус 2013», «Беларус 
2014», «Беларус 2015» надрукаваны мае ўспаміны 
з 19431945 гадоў. Успаміны 19431945 гадоў на поль
скай мове выйшлі ў 2016 годзе ў кніжцы „W labiryncie 
niewoli». У 2013 годзе «Czasopis» выдаў мае «Успаміны 
19551988».

Міра Лукша: — Падарожжы — Ваша мара, прафе
сія і натхненне.

Дзмітрый Шатыловіч: — Вольныя ад працы дні 
я праводзіў у падарожжах. Я, як ветэран вайны, меў 
у год сорак дзён водпуску. Аб’ехаў і пабачыў многа ціка
вых курортаў Польшчы, а пасля іншых краін. Прыватна 
паехаў з жонкай і дзяцьмі ў Румынію ў Мамаю, у Балга
рыю на курорт «Залатыя Пяскі», пасля ў Бялград і ў Дуб
роўнік, з жонкай праехаў Турцыю, Грэцыю, Венгрыю ды 
Харватыю. З жонкай і дачкой быў у Парыжы. Аб’ехаў 
поўдзень Францыі, бо атрымалі мы запрашэнне зпад 
Альбі ад жончыных сваякоў. У 1975 годзе я закончыў 
курс замежных гідаў і турбюро «Орбіс» давала мне два 
разы ў год быць гідам многіх цікавых замежных экскур
сій. Я аб’ехаў па Грузінскай ваеннай дарозе з Тбілісі 
да Арджанікідзе (сёння Уладзікаўказ), лятаў самалётам 
з Масквы ў Баку і з Баку ў Ерэван, з Варшавы ў Таш
кент, з Ташкента ў Самарканд, з Самарканда ў Бухару, 
з Бухары ў АлмаАту і з АлмаАты ў Маскву... Быў два 
разы на Крыме ў Ялце, аглядаў палац султана ў Бахчы
сараі, таксама быў у Сочы, Сухумі і Адлеры, Піцундзе 
і іншых курортах Каўказа. З Адэсы ляцеў самалётам у Кі
шынёў, з Кішынёва ў Кіеў. У Індыі таксама пабачыў дзя
сяткі цікавых гарадоў, як Варанасі, Бамбей, Калькута, 
Дэлі, Агра. У Непале агледзеў Катманду. Усё я напісаў 
у сваіх «Успамінах 19551988» і друкаваў у «Czasopi
sie». Аб маіх прыгодах у Індыі выйшлі ўжо мае ўспаміны 
ў НьюЙорку ў альманаху «Беларус 2016».

 Міра Лукша: — Увесь час працуеце, не складваеце 
рук і пяра; цяпер і на камп’ютары! Якія ў Вас планы?

Дзмітрый Шатыловіч: — У друку мой пятнаццаты 
зборнік вершаў «Водгукі жыцця». Не раблю яшчэ пла
наў на будучыню, бо ў 90 гадоў цяжка планаваць. Калі 
буду адчуваць сябе здаровым, дык падумаю, што яшчэ 
магу зрабіць!

Міра Лукша: — Віншуем Вас з адметным юбілеем 
і жадаем перш за ўсё крэпкага здароўя, сямейнага 
шчасця і радасці ды непагаснага натхнення!

vРаспытвала Міра ЛУКША

Дзмітрыю Шатыловічу 
90!

пісьменнікі Польшчы», якая выйшла ў Мінску ў 2000 
г., былі надрукаваны 9 маіх вершаў. Друкаваліся мае 
вершы ў некаторых нумарах „Аnnus Abaruthennicus» 
і ў НьюЙорку ў альманаху «Беларус 2010» і ў іншых 
кнігах. Калі я стаў пенсіянерам, больш часу мог аддаць 
літаратуры. Выдаў 14 зборнікаў вершаў на беларускай 
мове і 3 зборнікі вершаў на польскай мове. Пятнаццаты 
зборнік вершаў на беларускай мове ўжо друкуецца. 
Праграмная рада тыднёвіка «Нівы» выдала ў кнігах 

Дарагому Другу
Дзмітрыю Шатыловічу
у Дзевяностую гадавіну

Ужо і Ты мой Дружа Дзіма,
Маеш гадкоў шмат за плячыма.
Жыцця такія каляіны,
Што час крадзе гады няспынна.
Яшчэ мы у сямейнай цішы
Жывем не толькі – але пішам!
І захапляемся мы нашым
Родным, так блізкім нам, Пядляшшам.
І нас яшчэ, далей нязломных,
Асеннія ласкаюць промні
І падбадзёрваюць нас крышку, 
Каб свежыя пісалі кніжкі.
Табе жадаю ў Юбілеі
Здароўечка, з такой надзеяй
Каб Дзіма Ты ад Свайго Свята
Пражыў яшчэ гадкоў багата!  
   Віктар Швед

Беласток,  8 лістапада 2016 года
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У кожнага сваё кіно Смех Маліноўскага 

Грошы мовы маюць
Сваімі вачыма

Ой, ба га тым на па дзеі быў ка нец каст
рыч ні ка ў на шай пад ляш скай пра сто ры. 
Прэ зі дэнт Поль ш чы Ан джэй Ду да на 
мі ну лым тыд ні на нёс ві зіт у Гай наў ку 
і Ся мя ты чы, дзе ў раз мо вах з са маў ра
даў ца мі і ў не пас рэд ных су стрэ чах з мяс
цо вы мі жы ха ра мі ўслу хоў ваў ся перш за 
ўсё ў праб ле мы эка на міч най ад ста лас ці 
Ус ход няй сця ны. Больш да клад на і пад
ра бяз на, пра тое, аб чым кан к рэт на іш ла 
га вор ка і якія бы лі да дзе ны абя цан ні 
ў хо дзе прэ зі дэн ц кай па ез д кі на пі шам 
праз ты дзень. У ма ёй па мя ці за ста ец ца 
па куль воб раз, ка лі прэ зі дэнт тра ды цый
на ў Свя таТро іц кім са бо ры не толь кі 
ста віць свеч кі, як і яго ныя па пя рэд ні кі, 
але і на ка ле нях мо ліц ца ў пры сут нас ці 
на ста я це ля пры хо да а. Мі ха і ла Не гя рэ
ві ча. Ну і сло вы пра на шу, бе ла ру скую, 
пры сут насць на Гай наў ш чы не. Да рэ чы, 
у той жа час у Мін ску з ві зі там па бы ваў 

ві цэпрэм’ ер Ма тэ вуш Ма ра вец кі, які 
з Аляк сан д рам Лу ка шэн кам і бе ла ру
скім ура дам га ва ры лі пра ўза ем ныя 
эка на міч ныя кан так ты і гро шы. Так што 
най важ ней шыя дзяр жаў ныя асо бы Поль
ш чы апы ну лі ся ў адзін дзень у рэ аль най 
бе ла ру скай пра сто ры — ад Гай наў кі да 
Мін ска.

Ужо ад ней ка га ча су поль скае і бе ла
ру скае мі ні стэр ствы за меж ных спраў 
да во лі ін тэн сіў на ган д лю юць па лі тыч ны мі 
і гра ма дзян скі мі спра ва мі, ад якіх на пэў
на ніх то не ста не больш дэ ма кра тыч ным. 
На ад ва рот, кво лыя не за леж ныя струк ту
ры бе ла ру ска га гра мад ства мо гуць тра
піць у ва ку ум за быц ця. Як ган д ля ваць, 
дык ган д ля ваць — ці то буль бай, ці дэ ма
кра тыч ны мі ідэ я мі. Важ нае, што да маў
ля ем ся. Дзе ся куць дро вы, там і трэ скі 
ля туць.

Не гор шы мі па лі ты ка мі за ха це лі быць 
і на шы пад ляш скія са маў ра да выя ўла ды, 
якія ў якас ці пер шых ту ры стаў пе ра сек лі 
мя жу ў так на шу ме лым, гэ так зва ным бяз
ві за вым ру ху для за меж ні каў па Аў гу стоў

скім ка на ле і ча ты рох ра ё нах Га ра дзен ш
чы ны і са мой Га род ні. Сам ві зіт і спо саб, 
у які ўсё пра хо дзі ла з ад к ры ван нем гэ так 
зва ных ту ры стыч ных цэн т раў, ча сам 
змяш ча ла ў са бе неш та з ан г лій скіх ка
ме дый. Праў ду ка жу чы, ніх то да кан ца не 
ве дае, як прак тыч на мае вы гля даць рэ аль
насць бяз ві за вых пра цэ дур. Але ўсе да
клад на ве да юць і хо чуць з гэ тых жа па тэн
цый ных ту ры стаў вы ціс нуць як най больш 
гро шай. Та кое спа дзя ван не і па ды ход да 
спра вы мо жа абяр нуц ца ў не ка рысць са
мой ідэі. Мне аса бі ста злосць узя ла, мяк
ка ка жу чы, на гэ так зва ны паш парт ту ры
ста, дру ка ва ны толь кі на трох мо вах: ра
сей скай, поль скай і ан г лій скай. І ка лі наш 
рэ дак цый ны га ра дзен скі сяб ра Ула дзі мір 
Хіль ма но віч звяр нуў ся ў аб лас ны вы ка наў
чы ка мі тэт з пат ра ба ван нем на дру ка ва ць 
та кія да ку мен ты і на бе ла ру скай мо ве, то 
ў ад каз чы ноў ні кі аб л вы кан ка ма на пі са
лі, што «уп рав ле ние спор та и ту риз ма 
Грод нен ско го об лис пол ко ма счи та ет 
не це ле со об раз ным из да ние пас пор та 
ту ри ста на бе ло рус ском язы ке». Да 

на пі са на га хо чац ца чы ноў ні кам ска заць 
толь кі ад но: так вы пе ра ся ка е це ме жы ... 
але на цы я наль най дэ ге нэ ра цыі. А воб раз 
ру сі фі ка ва най Га ра дзен ш чы ны не з’яў ля
ец ца пры ваб лі вым для лю бо га ту ры ста. 
Для нас, бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны ці 
Літ вы, жы ву чых з са бой пасу сед ску, та
кі па ды ход — гэ та ма раль ная ап ля ву ха. 
Як мож на мець та кі па ды ход да тых жа 
па тэн цы яль ных ту ры стаў — бе ла ру саў, 
гра ма дзян ін шых кра ін. Ка лі не ве да еш, 
як па ка раць ча ла ве ка, то най ле пей адаб
раць яму ро зум. Бо та кія паш пар ты і ўсе 
астат нія ру сі фі ка цый ныя пры ё мы гэ та 
чар го выя кро кі да та го, каб кан чат ко ва га 
апы нуц ца ў гэ так зва ным ру скім мі ры. 
Ка лі та кія па во дзі ны без на цы я наль ных 
клер каў у Бе ла ру сі вык лі ка юць абу рэн не, 
то пра ма цый ная па лі ты ка Пад ляш ска га 
ва я вод ства да бе ла ру саў на ра сей скай 
і поль скай мо вах пры му шае па ста віць пы
тан не пра іс на ван не зда ро ва га ро зу му кі
раў ні коў на ша га ва я вод ства. Бо ка лі па ва
жа ем су се дзяў і лі чым іх пар т нё ра мі, дык 
да па ма га ем ім так са ма пе ра ма гаць і іх нія 
праб ле мы. А так бяз дум на зап ра ша е це 
ру скі мір да ся бе ў ха ту. Да нас, на Пад
ляш ша! Са маў ра да выя па лі ты кі не заў ва
жы лі, ка лі за ўмоў ныя су поль ныя еў ры кі 
ста лі яны за лож ні ка мі лу ка шэн каў скіх 
ін та рэ саў, а не поль скабе ла ру скіх спраў 
і гра ма дзян скіх пат ра ба ван няў. Та му ха чу 
і на га даць, што гро шы ча сам смяр дзяць 
і свае мо вы ма юць.

vЯў ген ВА ПА

Дзень па чаў
ся кеп ска. Не
як так нер во ва, 
нез ра зу ме ла. 
Па га рад скім 
аў то бу се 
ў спа дзя ван ні 
зла віць зай ца 

як ша лё ныя лё та лі кан т ра лё ры і наст рою 
не па ляп ша лі. Над вор’е са свай го бо ку так
са ма не абя ца ла ні чо га доб ра га, а за ка за
ны на Свіс лач аў то бус на па ло ву ака заў ся 
пу сты...

У Свіс ла чы ла дзі ла ся тра ды цый ная ак
цыя ў го нар паў стан цаў 18631864 га доў 
і ўсіх па лег лых за Бе ла русь. Яна ла дзіц ца 
што год ужо больш чым чвэрць ста год дзя 
і мно ства пат ры ё таў з усіх кут коў Бе ла ру сі 
на ве да лі гэ ты га ра дзен скі ра ён ны цэнтр, 
каб ад даць да ні ну па ва гі сва ім ге ра іч ным 
прод кам і, па ды хаў шы воль ным паў стан
ц кім па вет рам на ўскрай ку Бе ла веж скай 
пуш чы, ад чуць паў стан ц кі дух і го нар за 
тых, чые імё ны ўзвя лі чы лі і ўзмац ні лі бе ла ру
скую на цыю.

Тым больш бы ло дзіў на, што на мес цы 
ў за ка за ным на Свіс лач аў то бу се не прэ
тэн ду юць па тры ча ла ве кі на кож нае... Як 
бы ло не ка лі...

Част ка пат ры ё таў аб г рун та ва ла гэ та 
тым, што ў іх бра куе гро шай на аў то бус... 
Ні бы та ў паў стан цаў паў та ра ста год дзя та
му гро шай на кві ток, каб да е хаць да ат ра
даў Ка лі ноў ска га бы ло за над та. Але яны 
не як даб ра лі ся да та го мес ца, дзе за раз 
ста яць кры жы на сла ву тых ма гі лах і моў ч кі 
со чаць, як удзяч ныя наш чад кі зна хо дзяць 
маж лі васць, каб уша на ваць іх па мяць...

А вось ма ла дыя га ра дзен цы не змаг лі. 
Хоць мно гія з іх хва ляц ца, што паў с ве ту 
зду жа лі аб’ ез дзіць аў та сто пам... І ўсё не як 
мі ма Свіс ла чы...

Яш чэ част ка свя до мых бе ла ру саў за ста
ла ся на праг ляд вель мі важ ных філь маў 
пра вы шы ван кі су се дзяў. Я так са ма ха цеў 
па гля дзець гэ тыя філь мы. Са праў ды, 
вель мі люб лю і су се дзяў, і вы шы ван кі. Ну, 
але ар га ні за та ры вы бра лі для праг ля ду 
ме на ві та гэ ты дзень, ка лі га ла сы на шых 
ге ра іч ных прод каў, што ад да лі свае жыц ці 
за сва бо ду і год насць, клі чуць жы вых на ве
даць мес цы іх па ха ван ня і ба я вой сла вы.

Ці ка ва, ці бу дуць гэ тыя ама та ры кі нап
раг ля даў з го на рам ра сказ ваць тым су се
дзям, або сва ім дзе цям, што ад мо ві лі ся 
ад свай го на цы я наль на га свя та, бо ха це лі 
па гля дзець кі но?!

Га ра дзен скія жур на лі сты так са ма ма

са ва не за ці ка ві лі ся га лоў най пуб ліч най 
ак цы яй го да на Га ра дзен ш чы не. Пры нам
сі ў аў то бу се не бы ло ані вод на га. Яно то 
зра зу ме ла, што больш бяс печ на ў цёп лым 
па мяш кан ні зра біць рэ пар таж пра ве ліч 
су се дзяў, чым ры зы ка ваць сва бо дай і зда
роў ем, ад стой ва ю чы сваю.

Ка лі га ва рыць пра жур на лі сты ку ў Га
род ні, то тут мно га га доў за пар на ват пра
ца ва ла шко ла ма ла до га жур на лі ста, праз 
якую прай ш ло без ліч аку лаў пя ра. Та кі 
вось па ра докс бе ла ру ска га жыц ця. Шко ла 
жур на лі стаў і яе вы пуск ні кі ёсць, а жур на лі
стаў ня ма...

Зрэш ты, па ду ма ла ся мне, на вош та лі
чыць аў то бус на па ло ву пу стым. Мож на ж 
лі чыць яго на па ло ву поў ным. І на строй ад
ра зу пад няў ся. Дзень ім г нен на стаў пры га
жэй шы. На ват над вор’е па леп шы ла ся.

Яш чэ ха ра шэй ста ла, ка лі ў аў то бу се 
па ба чыў сва іх ста рых пра ве ра ных сяб роў. 
Гэ тыя не пад вя дуць. Ні ця бе, ні ся бе, ні 
прод каў...

Ну, а ка лі ў Свіс ла чы ўба чыў, што ту ды 
пры е ха ла лю дзей больш чым з двух дзя
сят каў бе ла ру скіх мяс цін, зра зу меў, што 
дар ма нер ва ваў ся. Ка му гэ та трэ ба, той 
пры е дзе. Свя тое мес ца пу стым не бы вае.

Ак цыя як заў сё ды прай ш ла год на і ве
ліч на. Лу на лі белчыр во набе лыя сця гі, 
га рэ лі зніч кі, гу ча лі пра мо вы. Гры ме ла сла
ву тае «Жы ве Бе ла русь!!!» — «Жы ве!!!» 
— ад каз ва лі лю дзі, рэ ха і да ляг ля ды ў Свіс
ла чы, Яку шоў цы і Бе ла веж скай пуш чы.

Веч ная па мяць ге ро ям!!! Го нар і сла
ва!!!

Нап ры кан цы як заў сё ды лес, бар даў
ская гі та ра, зыч лі вы па ча сту нак мяс цо вых 
ар га ні за та раў...

І ўжо не маг лі сап са ваць наст рою ні 
мі лі цы ян ты, што спы ня лі аў то бус, ні ін шыя 
спец с луж бы, што кож на га ўдзель ні ка ак
цыі зды ма лі на ві дэа, каб пад к рэс ліць, што 
ўша на ван не сла ву тых бе ла ру саў не прой
дзе не па ка ра ным...

Ка ры яш чэ на пе ра дзе. Пра та ко лы, су ды 
і апан та ная бяс сіль ная зло ба тых, ка му так 
і не ўда ло ся зла маць бе ла ру ска га ду ху...

Я, гле дзя чы на гэ тых кі на а пе ра та раў, 
па ду маў, што хоць гэ тыя за фік су юць 
важ насць па дзеі. Вось і яны ака за лі ся на 
неш та пат рэб ны мі. І не ка лі нех та да ста не 
гэ тыя філь мы з іх ар хі ваў і за свед чыць, 
што бе ла ру сы ні ко лі не за бы ва лі ся пра 
сва іх ге ро яў.

Та кое вось кі но. Яно, як га во рыц ца, 
у кож на га сваё.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Па мы ляц ца — спра ва ўлас ці вая ча ла ве
ку. Гэ та ві да воч на. Ча ла век не з’яў ля ец ца 
да ска на лым, на жаль. Ха ця хто гэ та ве дае, 
як яно ёсць. Яш чэ, маг чы ма, ніх то гэ та га 
не вы зна чыў. Дзе ля па рад ку, даз во лю 
са бе гру ба аб вес ці выз на чэн не «да ска
на ла га — здзей с не на га ча ла ве ка». Ка лі 
хтоне будзь больш менш та кі як і я, бе зу
моў на, мо жа лі чыць, што ён зна хо дзіц ца 
на шля ху да да ска на лас ці. Я пі шу гэ та без 
на пыш лі вас ці і пу стой га нар лі вас ці. Ла яль
на так са ма ка жу, што я ма гу ў гэ тым пла не 
па мы ляц ца. Ма быць, што на са мой спра ве 
я — поў ная суп раць лег ласць та кой да ска
на лас ці, да ча го пры зна юся з па ко рай. Ну 
так, але ж трэ ба па чаць з ча гоне будзь.

Я па чаў ад ся бе, але кож ны мо жа спас
лац ца на свой улас ны пры клад. Вось, 
ха ця б прэ зі дэнт Бе ла ру сі — ці змяш ча
ец ца ён у рам ках скан ст ру я ва на га мною 
выз на чэн ня да ска на ла га ча ла ве ка? Мо жа! 
Я ка жу пра гэ та ад к ры та, без кру цель ства, 
што так са ма па каз вае, што я не на пыш лі
вец. Я ра шу ча ад мя жоў ва ю ся ад гэ тай за
га ны. Пры нам сі, у дум ках. Пэў нас ці, ад нак, 
ад нос на да гэ та га не маю. Гар ды ня лю біць 
пры ха вац ца за ма скай сціп лас ці. Хі ба гэ та 
не так, ка лі га вор ка пра спа да ра Лу ка шэн
ку? Або па на Ка чын ска га?

У жыц ці пароз на му са мной бы ва ла. 
Зда ра ла ся так, што я не меў ра цыі ў ацэн
цы фак таў і лю дзей, або сва іх улас ных 
па во дзін. Наг ра шыў, ве ра год на, я да во лі 
шмат і, маг чы ма, яш чэ наг ра шу. Пры зна
юся, што мне ляг чэй пры знац ца ў сва іх 
па мыл ках пе рад людзь мі, чым пе рад са мім 
са бою. Вось у гэ тым сам ві на ва чу ся бе: 
што даз ва ляю сва ім «па мыл кам» за ста
вац ца ў нес вя до мас ці, хоць я ад чу ваў іх 
«пры сут насць» ба лю ча і рэ аль на. Я лі чыў 
за леп шае аб іх не ве даць. Гэ так бы ло 
ляг чэй. У рэш це рэшт, ад нак, я на гэ та 
ад ва жу ся — не без пя ку ча га со ра му, на 
са мой спра ве. Ве дан не пра са мо га ся бе 
ня лёг кае. Да рэ чы, кож ны раз я зма гаў ся 
са спа ку саю за мес ці свае па мыл кі пад 
прас ла ву ты ды ван. Пе ра ма га ла, ад нак, 
па ко ра пе рад сва і мі сла бас ця мі і не па хіс
нае ім к нен не пе ра а до лець іх у са бе. Не 
заў сё ды пе ра мож ная... Гэ та не мя няе 
май го пе ра ка нан ня, што ста ноў чыя якас ці 
ча ла ве ча га ха рак та ру, та кія як сціп ласць, 
па кор лі васць, сум лен ная ацэн ка сва іх 
па во дзін, гэ та эле мен тар ныя кам па нен ты 
да ска на лас ці ча ла ве ка. Тым не менш, 
усё ж вы ка жу зда гад ку, што і тут я ма гу 
па мы ляц ца.

Зда ра юц ца «па мыл кі» з тра гіч ны мі 

на ступ ства мі 
— аб іх сён ня 
— ані сло ва! 
— ці смеш
ныя. Апош нія 
даз воль це 
мне пра і люст
ра ваць ад ным 
дас ціп ным анек до там. Дзе ян не ад бы ва
ец ца на чы гу нач ным вак за ле. Уз доўж 
ва го наў цяг ні ка, які праз мо мант ад’ е дзе, 
бя жыць ма лень кі ча ла ве чак у ка пя лю шы ку 
і клі ча ней ка га Ка валь ска га: «Ка валь скі! 
Ка валь скі! Па ка жы ся бе! Дзе ты!?». Вя
до ма, яго па во дзі ны вык лі ка юць у па са
жы рах зра зу ме лую ці каў насць. Адзін з іх 
ад чы ніў ак но і вы су нуў га ла ву. «Ка валь скі, 
так!?» — уце шыў ся ча ла ве чак у ка цял ку. 
Не ча ка ю чы ад ка зу, уля піў па са жы ру шчы
рую ап ля ву ху. У той час цяг нік кра нуў ся... 
Збян тэ жа насць па са жы раў, што еха лі са 
збі тым дзядзь кам, бы ла бяз меж ная, ка лі 
яны па чу лі яго пасап раў д на му шчы ры 
смех.

— Ну і ад ча го вы так це шы це ся, пан 
Ка валь скі?! — здзі віў ся нех та. — Му сі лі вы 
шмат ча го нат ва рыць, ка лі вам так уда ры лі 
ў твар!

— Ды ж не Ка валь скі я, мя не за вуць Ма
лі ноў скі! — ад ка за ла ах вя ра, ка ча ю чы ся 
ад сме ху. — А цяг нік ужо едзе, і я не зма гу 
пат ра ба ваць кам пен са цыі.

Ну, каб кож ны на зы ваў ся Ма лі ноў скі 
і меў та кое як ён па чуц цё гу ма ру!

Ча ла ве чыя па мыл кі адз на ча ны этыч
ны мі на ступ ства мі. І хай толь кі этыч ны мі! 
А што, ка лі пы тан не аб тым, ці дзей ні чаў 
я доб ра ці кеп ска, пра віль на ці няп ра віль
на су праць ка гось ці бо ча гось ці, мае так са
ма гра мад скае вы мя рэн не? Вя до мы поль
скі ак цёр, ка лісь ці зва ны «Фа ра о нам», 
ка лі вы свет лі ла ся, што ў мі ну лым да но сіў 
«бяс пе цы» на сва іх ка лег, пат лу ма чыў, 
што гэ та бы лі толь кі па мыл кі ма ла дос ці. 
Сён ня ён ка жа пра ся бе: «Я ін шы ча ла век. 
Я не ад чу ваю ся бе ві на ва тым за та го ма ла
ка со са. Гэ та чу жы для мне ча ла век». Ну, 
мож на і так. Раз быць Ка валь скім, ін шы 
раз Ма лі ноў скім. Пры тым у той жа ад ной 
асо бе. Аса бі ста я су стрэў не каль кі ін шых 
па доб ных яму. Сён ня ўсе яны дбай на 
слу жаць «доб рай зме не». Учо ра так са ма 
слу жы лі, ды не менш ах вот на. Толь кі што 
ін шай зме не. Заў сё ды той доб рай. Доб рай 
для іх. Ну і што, што пя чэ мне шча ка, ка лі 
пра іх ду маю. Ну хай іх там! Я смя ю ся над 
гэ тым.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Гэ та, не сум нен на, му зыч нае свя та 
для ама та раў пес ні і аў тар скай па э-
зіі. На пра ця гу двац ца ці трох га доў 
фе сты валь стаў на столь кі вя лі кім 
і ча ка ным, што ча сам цяж ка ўзгад ніць 
што дзён ныя спра вы з усі мі му зыч ны-
мі пра па но ва мі ар га ні за та раў. У ча сах 
«цем ры» гэ та быў адзін з тых фе сты-
ва ляў, дзе мож на бы ло па слу хаць 
больш ам біт ную твор час ць. Пас ля 
двац ца ці трох га доў ні чо га ў гэ тым 
пла не не па мя ня ла ся. «Бар даў ская во-
сень» на да лей аб’ яд ноў вае вы дат ных 
му зы каў і ўраж лі вую аў ды то рыю.

З 27 па 30 каст рыч ні ка на Пад ляш шы 
прай шоў ХХІ ІІ фе сты валь «Бар даў ская 
во сень». За ча ты ры дні фе сты ва лю ама
та ры аў тар скай пес ні ме лі маг чы масць 
пры няць удзел у не каль кіх кан цэр тах, 
як доб ра вя до мых і па пу ляр ных бар даў, 
так і ма ла дых, якія толь кі што ста вяць 
пер шыя кро кі на сцэ не. Пер шыя гу кі 
«Бар даў скай во се ні» пра гу ча лі ў ар лян
скай сі на го зе. Тут вы сту піў, пас ля га доў 
ад сут нас ці, Ля вон Воль скі. Яго вы ступ 
для ад на го з чле наў жу ры Мі ха ла Анем
па ды ста ва быў выз на чаль ным пры ацэн
цы ўдзель ні каў кон кур с най част кі.

— Я за хап ля ю ся пес ня мі Ля во на Воль
ска га. Тэк ста мі яго ных пе сень, яго ма не
рай вы ка нан ня, тым як ён тры ма ец ца і да
клад на вы бу доў вае эма цый ную пра сто ру 
сва іх пе сень, — ад зна чыў Мі хал Анем па
ды стаў. — Там не бы ло ні вод най па мыл кі. 
Усё аб са лют на год на, шчы ра пры гэ тым 
ён жа га во рыць пра скла да ныя тэ мы, 
дзе лёг ка ска ціц ца ў па фас, аль бо ў сен
ты мен таль насць. Вось ён выт ры моў вае 
і гэ та для мя не тое, да ча го вар та ім к нуц
ца. Як ён гэ та ро біць, тое аб са лют на не 
мае зна чэн ня. І ў гэ тым сэн се мы ча ка ем 
та го ад ма ла дых му зы кан таў. Вось гэ тая 
дак лад насць, вы ве ра насць — іх не лат ва 
на ву чыц ца, а яны па він ны ад не куль знут
ры з’я віц ца, вы ве ра ная кан цэп цыя ўся го 
тво ра і яго рэ а лі за цыя на сцэ не.

На са мой спра ве цяж кая за да ча ста
я ла пе рад жу ры: Ка сяй Ка моц кай, Мі ха
лам Анем па ды ста вым і Змі це рам Вай
цюш ке ві чам. Ім трэ ба бы ло аца ніць ад на
ча со ва ма ла дых лю дзей, якія вы сту па лі 
з пес ня мі на сло вы бе ла ру скіх кла сі каў, 
і тых, якія прэ зен та ва лі свае аў тар скія 
тэк сты. Мож на бы ло па чуць тых пер шых, 
як і дру гіх. Ад нак най больш за хап ля лі аў
та ры, якія спя ва лі свае тэк сты, пад якія 
скам па на ва лі ўлас ную му зы ку — бар даў 
но ва га па ка лен ня.

— Для мя не бар даў ская пес ня гэ та 
ў пер шую чар гу па э зія. Я сё ле та чу ла вель
мі доб рыя тэк сты і вель мі глы бо кія але го
рыі — гэ та тое, што трэ ба слу хаць. Ёсць 
шмат му зы кі, тэк стаў, якія ідуць у па пу ляр
ны бок. Мы ха це лі вы лу чыць тыя больш 
скла да ныя. Маг чы ма нех та іх «па чуе», 
заў ва жыць, — ска за ла Ка ся Ка моц кая. 
— Вя до ма, з’яў ля юц ца ней кія на ва тар скія 
спро бы, але гэ тыя ма ла дыя не ад роз ні ва
юц ца над та ад нас двац цаць га доў та му. 
Доб рая пес ня заў сё ды ак ту аль ная.

З трыц ца ці ах вот ных вы сту піць жу ры 
за пра сі ла на фе сты валь адзі нац цаць 
ка лек ты ваў, якія мож на бы ло па чуць 
у пят ні цу на сцэ не Бель ска га до ма куль
ту ры. Сё ле та і Пад ляш ша ме ла сваю 
рэп рэ зен та цыю: бель скі гурт «Пэр цэп
цыя» і гай наў скі «Да від Шым чук Бэнд». 
Лаў рэ а та мі ста лі гурт з Пад ляш ша „Пэр
цэп цыя”, Мі ха іл Ру бін і гурт „Сонтра ва”. 
Гурт „Пэр цэп цыя” ат ры маў так са ма прыз 
гля дац кіх сім па тый. Маг да ле на Ма ліш 
і Мі хал Зі ноў чык — лі цэ і сты бель ска га 
«бе ла ру са» — вель мі спе ла ста вяц ца да 
сва ёй твор час ці.

— Я са ма на пі са ла тэк сты, Мі хал ап ра
ца ваў му зы ку, — ад зна чы ла Маг да. — Ду
маю, што яны вель мі аса бі стыя. Моў ным 
бо кам вер шаў, якія бы лі пі са ны зра зу 
на бе ла ру скай мо ве, пак ла па ціў ся наш 
ды рэк тар Ан д рэй Сце па нюк. Ён так са ма 
за ах воч ваў і пад ба дзёр ваў да вы сту пу на 
сцэ не «Бар даў скай во се ні». Дзя ку ю чы 
гэ тым вы лу чэн ням я зра зу ме ла, што му зы
ка, у тым лі ку бе ла ру ская, заў сё ды бу дзе 
ў ма ім жыц ці. Перш за ўсё як за пал. Та му 
не ха це ла б яе трак та ваць як сро дак, дзя
ку ю чы яко му мож на за ра біць гро шы.

Бар даў ская во сень гэ та сво е а саб лі
вае свя та гру пы му зы каў, якія ад на ча со
ва з’яў ля юц ца аў та ра мі, кам па зі та ра мі 

і вы ка наў ца мі ўлас ных тво раў. У аў тар
скай пес ні, як у ні вод най ін шай, раск ры
ва ец ца больш поў на асо ба твор цы, яго 
све та пог ляд, фі ла со фія жыц ця, свет 
улас ных пе ра жы ван няў і во пыт пе ра
жы та га. Аў тар ская пес ня з’яў ля ец ца 
— а пры нам сі па він на быць — най больш 
аса бі стым пра яў лен нем твор цы, яго спо
са бам ка му ні ка цыі са све там. Ён вы бі рае 
дзе ля гэ тай мэ ты най больш адэк ват ную 
ма стац кую фор му і бя рэ за гэ та на ся бе 
поў ную ад каз насць. Вель мі аса бі стыя ад
но сі ны да му зы кі мае так са ма Мі ха іл Ру
бін, які з рук жур на ліст кі Яны За поль скай 
ат ры маў уз на га ро ду ад Бе ла ру ска га 
Ра дыё Ра цыя. Му зы ка прыз на ец ца, што 
ха ця ў раз мо вах з людзь мі за і ка ец ца, 
сцэ на з’яў ля ец ца той пра сто рай, якая за
бі рае ўсе аб ме жа ван ні.

— Маг чы ма для не ка то рых бу дзе не
чым дзіў ным, але на сцэ не я ад чу ваю 
ся бе най больш кам фор т на, — ска заў Мі
ха іл Ру бін. — За ста ю ся толь кі я і гі та ра. 
На пэў на пе ра мо га на гэ тым вык люч ным 
фе сты ва лі ўжо вык лі ка ла ней кія рэф лек
сіі. Я — аў тар трох збор ні каў ра сей ска
моў ных вер шаў. Спя ваю свае тэк сты. 
Ця пер, ка лі вый дзе чар го вы, ду маю, што 
ўжо на бе ла ру скай мо ве.

Вар та ад зна чыць, што ха ця бар даў
ская во сень здзяй с няе куль ту рат вор чую 
мэ ту, так са ма ў не на хаб ны спо саб па пу
ля ры зуе бе ла ру скую мо ву.

— Це шыць тое, што фе сты валь аб’
яд ноў вае бе ла ру саў з Пад ляш ша і з Бе
ла ру сі. Це шыць так са ма, што ён ці ка вы 
ма ла дым твор цам, — ад зна чыў ар га ні за
тар фе сты ва лю Ігар Лу ка шук. — У кан цы 
це шыць, што на ват тыя вы ка наў цы, якія 
спя ва юць на ін шых мо вах, ча ста пі шуць 
бе ла ру ска моў ныя тэк сты ад мыс ло ва 
пад фе сты валь. Са мае важ нае тое, што 
шмат хто пры бе ла ру скас ці за ста ец ца. 
Гэ та ад на з мэт фе сты ва лю, якая на мі рэ
а лі зу ец ца да во лі па спя хо ва.

На за кан чэн не вар та да даць, што 
«Бар даў ская во сень» — ап ра ча се рыі 
кан цэр таў — гэ та так са ма ста ран на 
пад рых та ва ныя рэк лам ныя ма тэ ры я лы, 
пра фе сій ныя прэсрэ лі зы і за рэ гіст ра ва
ныя, у тым лі ку Ра дыё Ра цы яй, якас ныя 
за пі сы кан цэр таў. Гэ та ас но ва, так са ма 
ў суп ра цоў ні цтве па лі ніі ар га ні за тар 
— СМІ. Няш мат фе сты ва ляў (якіх ас но
вай з’яў ля ец ца пес ня) за піс ва юць усе 
кан цэр ты. Рэд ка так са ма зда ра ец ца так 
ста ран нае і пад ра бяз нае ін фар ма ван не 
пра фе сты валь, на са мой спра ве ап ра ца
ва ныя ар га ні за та ра мі ма тэ ры я лы за ста
нуц ца ў да маш ніх, пры ват ных ар хі вах і ін
тэр нэ це. У лю бы час бу дзе мож на да іх 
вяр нуц ца, ад с лу хаць за пі сы і ўспом ніць 
са бе ўсё, што ад бы ва ла ся, вяр нуц ца да 
суп ра ва джа ю чых іх эмо цый.

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

На Пад ляш шы 
во сень заў сё ды 
бар даў ская

 Гранд-пры арганізатараў: гурт „Сон-тра ва”

 Узнагарода беларускага радыё « Рацыя»:  Мі ха іл Ру бін

 Прыз гля дац кіх сім па тый і Бельскай Кааліцыі атрымалі: (справа) Маг да ле на Ма ліш і Мі хал Зі ноў чык — гурт „Пэр цэп цыя”
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Гі сто рыя Асен ніх су стрэч з бе ла ру скім 
фаль к ло рам доў гая і спа чат ку не 

ла дзі лі ся яны што год. По кі ста лі па ста ян
ным бе ла ру скім ме рап ры ем ствам у Чы
жах, ар га ні за ва лі іх у Ку ра ша ве, Чы жах, 
Ша ста ко ве, Кой лах і Кле ні ках. Асен нія 
су стрэ чы з бе ла ру скім фаль к ло рам 
і ін шыя бе ла ру скія му зыч ныя ме ра пры
ем ствы ў Чы жоў скай гмі не ма юць сваё 
ўздзе ян не на фар ма ван не бе ла ру скай 
на цы я наль най свя до мас ці жы ха роў гмі
ны. У гмі не дзей ні ча юць тры бе ла ру скія 
ка лек ты вы. Су стрэ чы з бе ла ру скім фаль
к ло рам — вель мі доб рая на го да па ка зац
ца пе рад сва ёй пуб лі кай. Пад час ХХІ ІІ 
Асен ніх су стрэч з бе ла ру скім фаль к ло
рам, якія 23 каст рыч ні ка 2016 го да ў пры
го жай вя ско вай свят лі цы ў Чы жах на ла
дзі лі войт Чы жоў скай гмі ны Юры Ва сі люк 
і Гмін ны ася ро дак куль ту ры ў Чы жах, 
ад бы ла ся прэ зен та цыя не ап ра ца ва на
га мяс цо ва га фаль к ло ру, ап ра ца ва ных 
на род ных пе сень і су час ных эст рад ных 
пе сень. Па шан ца ва ла з над вор’ ем у гэ ты 
дзень, не бы ло хо лад на і ме ра пры ем ства 
ат ры ма ла ся шмат люд ным.

— На ша асен няе ме ра пры ем ства мы па
ча лі ла дзіць у 1986 го дзе, ка лі бы лі яш чэ 
ін шыя па лі тыч ныя ўмо вы для куль тур най 
дзей нас ці. Вы сту па лі ў нас ка лек ты вы 
з Бе ла ру сі, Ук ра і ны, Літ вы і Ар ме ніі. 
Пер ша па чат ко ва наз ва лі мы на шу ім п
рэ зу Асен нія су стрэ чы з фаль к ло рам, 

якія пас ля пе рай ме на ва лі на Асен нія 
су стрэ чы з бе ла ру скім фаль к ло рам. 
Ста лі мы ка ры стац ца срод ка мі Мі ні стэр
ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі, 
прыз на ча ны мі на дзей насць бе ла ру скай 
на цы я наль най мен шас ці. Сё ле та за пра
сі лі мы бе ла ру скія ка лек ты вы вы сту піць 
з не ап ра ца ва ным фаль к ло рам, ап ра ца
ва ны мі на род ны мі пес ня мі і эст рад ны мі 
бе ла ру скі мі тво ра мі. Гэ тыя апош нія вы
кон вае перш за ўсё мо ладзь, — ска заў 
ды рэк тар Гмін на га ася род ка куль ту ры 
ў Чы жах Юры Які мюк, які ра зам з вя ду
чы мі Паў лі най Паў лю чукКось ка і Ма ры
ё ляй Гер манПет ру чук пры ві та лі пуб лі ку 
і гас цей — па вя то вых і гмін ных рад ных 
ды сол ты саў з Чы жоў скай гмі ны.

— Асен нія су стрэ чы з бе ла ру скім фаль
к ло рам — гэ та пад вя дзен не вы ні каў 
куль тур най дзей нас ці ў на шай гмі не і ак
тыў най пра цы на шых ва каль ных ка лек
ты ваў, — за я віў войт Чы жоў скай гмі ны 
Юры Ва сі люк.

Ас ноў ную пуб лі ку ме ра пры ем ства 
са ста ві лі жы ха ры Чы жоў скай гмі ны 

ў ста рэй шым і ся рэд нім уз рос це, ма ла
дыя асо бы з ма лы мі дзет ка мі. Мож на 
ска заць, што як ся род пуб лі кі, так і вы
сту па ю чых, бы лі прад стаў ні кі трох па
ка лен няў. «Трыо з Ма каў кі» скла да юць 
тры ся стры ро дам з Ма каў кі Нар ваў скай 
гмі ны, якія спя ва юць на шы фаль к лор ныя 
пес ні. Вы сту па юць яны на бе ла ру скіх 
ме ра пры ем ствах, да бі ва лі ся пос пе хаў 

на Фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня», а не
каль кі га доў та му вы сту пі лі ў кон кур с най 
част цы «Бар даў скай во се ні». Сё ле та 
ў Чы жы пры е ха лі дзве ся стры, якія ці ка
ва вы сту пі лі з дзвю ма доч ка мі і ат ры ма лі 
вя лі кае прыз нан не пуб лі кі.

Са мым ма ла дым ка лек ты вам у Чы жоў
скай гмі не з’яў ля ец ца ва каль ны ка

лек тыў з Мо ра, які дзей ні чае з вяс ны гэ
та га го да і ці ка ва зап рэ зен та ваў ся пе рад 
пуб лі кай. Ра ней Мо ра бы ло рас с пя ва най 
вё скай, з вя лі кай коль кас цю мо ла дзі, 
а за раз жы вуць там перш за ўсё ста рэй
шыя жы ха ры і ме на ві та яны за сна ва лі 
ва каль ны ка лек тыў.

— Мы з му жам ра ней вы сту па лі ў ка лек
ты ве «Ве ра сы» з Чы жоў. Мы ра шы лі ся 
зас на ваць свой ка лек тыў у Мо ры, які 
хо чам наз ваць «Кні гаў кі». На ват ства ры
лі мы аў тар скую пес ню на сва ёй мо ве 
пра наш ка лек тыў. Мы вы кон ва ем пес ні, 
якія пас ля вай ны спя ва лі ся ў нас на мяс
цо вым ды я лек це і на бе ла ру скай і ра сій
скай мо вах, а спі са лі іх мно га, між ін шым 
ад жан чы ны з Ка ры ці скаў. У на шым 
ка лек ты ве вы сту пае 5 ча ла век, але ад на 
жан чы на не пры е ха ла зза жа ло бы, а ін
шая вы еха ла ця пер і та му мы тут спя ва лі 
ўтра іх і га ва ры лі пры маў кі. Ра ней мы ўжо 
вы сту па лі ў Ля не ве, Мо ры, Кой лах і Ор лі. 
Сён ня ў Чы жах ці ка вае ме ра пры ем ства. 

ні кі трох па ка лен няў, жан чы ны і муж чы
ны ў роз ным уз рос це. Ства ры лі мы на ват 
не вя лі кую ка пэ лу, са скрып кай, гі та рай, 
акар дэ о нам і там бу ры нам, якая са стаў
ляе акам па не мент спе ва кам. Вы сту пае 
ў на шым ка лек ты ве больш за 10 ча ла
век. За на шы і гмін ныя срод кі мы па шы лі 
спад ні цы і блуз кі, а за гро шы з рэ а лі за ва
ных на мі пра ек таў мы ку пі лі бо ты і вы ка
на лі га лаў ныя ўбо ры. За раз вы сту па ем 
у пры го жых ад ноль ка вых кас цю мах. За 4 
га ды дзей нас ці зап рэ зен та ва лі ся мы ўжо 

ка ля 70 ра зоў у 25 мяс цо вас цях. Пад час 
Асен ніх су стрэч мы спя ва ем што год і вы
сту па ем са што раз но вым рэ пер ту а рам. 
За раз рых ту ем пес ні для кам пактды ска, 
— ска за ла Ірэ на Лу ка шук, му зыч ны кі
раў нік «Ве ра соў».

Ярас лаў Бяль ке віч з «Чы жа вян» за
я віў, што пад час Асен ніх су стрэч 

з бе ла ру скім фаль к ло рам іх ка лек тыў 
заў сё ды вы сту пае на бе ла ру скай лі та ра
тур най мо ве, а акам па не мент на акар дэ
о не са стаў ляе іх му зыч ны кі раў нік Юра 
Га не віч з Грод на. Бе ла ру скі хор пес ні 
і тан ца «Ва сі лёч кі» Бель ска га до ма куль
ту ры зай маль на зап рэ зен та ваў се на кос
ны аб рад, які пад рых та ва ла тэ ат раль ны 
ін ст рук тар БДК Аль ж бе та Фі ё нік.

Муж чын скі ка лек тыў «Ху тар» з Га рад
ка вы сту піў зай маль на, за спя ваў 

да дат ко вую пес ню і сы хо дзіў са сцэ ны 
пры бур ных ап ла дыс мен тах пуб лі кі. Спа
да баў ся саб ра ным акам па не мент на 
му зыч ных ін ст ру мен тах і пад бор ка прэ
зен та ва ных пе сень.

— Мы за сна ва лі наш ка лек тыў «Ху тар» 
15 га доў на зад. Я іг раў на за ба вах у ся
мі дзя ся тых га дах. Мы вы кон ва ем даў нія 
пес ні ў но вай ап ра цоў цы і но ва ство ра
ныя пес ні. Зас пя ва ем сла ву тую «Бе ла ру

сач ку» і агуль на вя до мую «Поль ку бе ла ру
скую», бу дзем спя ваць так са ма пес ні на 
сло вы на шых па э таў, — ска заў яш чэ пе
рад вы сту пам Ян ка Кар по віч, за сна валь
нік і ар га ні за цый ны кі раў нік «Ху та ра».

Ге надзь Шэ мет, му зыч ны кі раў нік «Ху
та ра» ска заў, што па да ба ец ца яму 

рэ пер ту ар, які па чуў у Чы жах, дзе по бач 
ап ра ца ва ных на род ных пе сень пра гу ча
лі но выя бе ла ру скія тво ры. Вы сту пі ла 
ў Чы жах Дар’я Мар ке вічКрась ко, бы лая 
са ліст ка ка лек ты ву «Зніч ка», што дзей
ні чае ў Гай наў скім бел лі цэі. Ву чыц ца 
яна ў вы шэй шай на ву чаль най уста но ве 
ў Вар ша ве на спе цы яль нас ці ва ка лі сты
ка. Вы сту пае яна на бе ла ру скіх ме ра
пры ем ствах, бо та кой на го ды ў ста лі цы 
ня ма. На бе ла ру скай мо ве за спя ва ла 
так са ма Мар та Ада мюк з Чы жоў, якая 
ра ней ву чы ла ся спя ваць у Сту дыі пес ні 
Гай наў ска га до ма куль ту ры. Бе ла ру скія 
на род ныя пес ні зас пя ва лі ка лек тыў «Рэ
чань ка» з Коз лі каў і яго са ліст ка Лю ба 
Гаў ры люк. Су час ную бе ла ру скую му
зы ку зап рэ зен та ваў ка лек тыў «Мет ро» 
з Гай наў кі.

— Мы во сен ню вы сту па ем тут што год. 
За раз рэд ка іг ра ем на за ба вах, але іг
ра ем на вя сел лях і вы сту па ем пад час 
бе ла ру скіх фэ стаў, — ска заў лі дар гур та 
«Мет ро» Да нель Са коў скі з Арэш ка ва.

Бе ла ру скія пес ні ў сва ёй му зыч най ап
ра цоў цы ці ка ва зап рэ зен та ваў гурт 

«Ret ro Be ats» з Гай наў кі і яго са ліст ка 
Анэ та Снар ская. Не ка то рыя чле ны гур та 
іг ра лі на за ба вах яш чэ ў вась мі дзя ся тых 
га дах, ка лі бе ла ру скія пес ні за ва ёў ва лі 
па пу ляр насць, дзя ку ю чы сла ву та му ка
лек ты ву «Ду бі ны» з Ду бін.

— Я ў вась мі дзя ся тых га дах з ка лек ты
вам «Ге льяс» іг раў на вя ско вых за ба вах 
пад гу кі бе ла ру скіх пе сень. Паз ней стаў 
іг раць у «Ду бі нах», ра зам з Пят ром Скеп
кам, Ан д рэ ем Іва ню ком, ка лі спя ва ла 
ў нас Га лі на Які мюк, ме на ві та з Чы жоў. 
Тры га ды на зад мы за сна ва лі ў Гай наў цы 
ка лек тыў «Ret ro Be ats», каб у воль ны 
час ра біць тое, што лю бім. Каб вы сту
паць на бе ла ру скіх ме ра пры ем ствах, 
у рэ пер ту ар ук лю чы лі мы так са ма бе
ла ру скія пес ні, з які мі вы сту пім сён ня, 
— ска заў Ян Крын скі.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

ХХІ ІІ Асен нія су стрэ чы 
з бе ла ру скім фаль к ло рам

Нам па трэб ны яш чэ акам па не мент на 
акар дэ о не і та ды мы маг лі б вы сту піць 
з больш ба га тым рэ пер ту а рам, — ска за
ла кі раў нік ва каль на га ка лек ты ву з Мо ра 
Ве ра Бал т ра мюк.

Сва ім раз на род ным рэ пер ту а рам за
ці ка ві лі пуб лі ку так са ма ка лек ты вы 

«Чы жа вя не» і «Ве ра сы» з Чы жоў.

— Мы па чы на лі як ка лек тыў гур т ка пен
сі я не раў і ін ва лі даў у Чы жах. За раз у ка
лек ты ве «Ве ра сы» вы сту па юць прад стаў

— У рам ках Асен ніх су стрэч мы ра ней 
па каз ва лі жніў ны аб рад. Се на кос ны аб
рад мы раз вуч ва лі гэ тым ле там і вы сту
па лі з ім ужо 4 ра зы. Тэ ат раль ная гру па 
«Ва сі лёч каў» гэ та 15 ча ла век, у тым лі ку 
ёсць асо бы, якія вы сту па юць у тэ ат раль
ным ка лек ты ве «Рэт ра» Бель ска га до ма 
куль ту ры, дзе мы ву чым ся тэ ат раль ным 
уме лас цям, — ска за ла кі раў нік «Ва сі лёч
каў» Ні на Бя лец кая.

 Муж чын скі ка лек тыў 
«Ху тар» з Га рад ка

 Хор «Ва сі лёч кі» 
зап рэ зен та ваў се на кос ны аб рад

 Ва каль ны ка лек тыў з Мо ра
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Пры баў кі 
да кош ту ва ды 
не бу дзе
Так ра шы ла прэм’ ер-мі ністр Бэ а та 

Шыд ла, а пац вер дзіў на прэс-кан фе рэн-
цыі прэс-сак ра тар ура да Ра фал Ба хэ нэк. 
Цэ ны ста вак ва ды ў на ступ ным го дзе 
за ста юц ца на сё лет нім уз роў ні цэн. Пер-
ша па чат ко ва ўрад прад бач ваў, што пас-
ля пры няц ця но ва га «Пра ва вод на га», 
у ад па вед нас ці з еў ра са юз ны мі пат ра ба-
ван ня мі, бу дзе ство ра на но вая ўста но ва 
«Во ды поль ске», якая дасць пра цу для 
трох ты сяч чы ноў ні каў, а кошт ут ры ман-
ня іх ме лі ап раў даць па вы ша ныя стаў кі 
на ва ду, на ват да 40 пра цэн таў. У вы ні ку 
па вы сі лі ся б ра хун кі за ва ду і сцё кі, элек-
т ра э нер гію і цэ ны ўся ля ка га ро ду на по-
яў. Пас ля пер шых пра тэ стаў выт вор цаў 
мі не раль най ва ды і во дап ра вод ных 
прад п ры ем стваў выз на ча ны больш мяк-
кія пры баў кі да кош ту ва ды. Але і гэ та 
не су па ко і ла гра мад скай су поль нас ці. 
Па ні жа ны кошт пры баў кі, на дум ку ўра-
да вых эк с пер таў, не га ран та ваў бы на-
леж на га ўтры ман ня трох ты сяч пра цаў-
ні коў но ва ство ра на га ве дам ства «Во ды 
поль ске». Та кім чы нам прэм’ ер-мі ністр 
ра шы ла за стац ца пры сё лет ніх стаў ках 
да ўступ лен ня ў сі лу но ва га «Пра ва вод-
на га».                                                               (УС)

Пас ля доў нас ці 
за па зы ча нас ці
Поль ская пош та па да мо ве з Мі ні стэр-

ствам фі нан саў аба вя за ла ся спа га няць 
з аба нен таў няп ла ту аба не мен ту. Ад ней-
ка га ча су пош та па ча ла ма са ва слаць 
даў ж ні кам на па мі наль ныя пісь мы. Спра-
вы тых, хто ад маў ля ец ца пла ціць, пе ра-
дае ў па дат ко вую ін с пек цыю. А су мы за-
па зы ча нас ці не ма лыя. За апош ніх пяць 
га доў (з пра цэн та мі) трэ ба ў гэ тым го дзе 
зап ла ціць 1 585,25 зл. Ці ня ма на гэ та па-
ра тун ку? Юрыст Мак сі мі лі ян Мар коў скі 
ра іць, што ка лі ат ры ма ем пісь мо з пош-
ты, да стат ко ва па слаць у паш то вае ад-
дзя лен не та кую вось за я ву: «W związ ku 
z ot rzy ma nym pis mem z UP nr (tu nu mer 
pis ma) z dnia (da ta), na pod s ta wie art. 73 
KPA wno szę o wy da nie z akt spra wy uwie-
rzy tel nio nych od pi sów do ku men tów, na 
pod s ta wie któ rych wy su nię to wo bec mo-
jej oso by rosz cze nia za war te w w.w. piś-
mie. Uwie rzy tel nio ne ko pie pro szę wys łać 
na mój ad res pocz to wy».

Па ста но вай Мі ніст ра тран с пар ту ад 25 
ве рас ня 2007 го да рэ гіст ра цыя ўсіх тэ ле-
ві за раў стра ці ла важ насць у лі ста па дзе 
2008 го да. З та го ча су Поль ская пош та 
аба вя за на бы ла ў тэр мі не ад на го го да 
на даць ра ды ёп ры ём ні кам і тэ ле ві за рам 
ін ды ві ду аль ныя ідэн ты фі ка цый ныя ну ма-
ры, аб чым па він на бы ла па ве да міць ула-
даль ні ка пры ём ні ка. Ка лі не вы ка на ла 
гэ та га аба вяз ку, дык не мае юры дыч най 
ас но вы да спаг нан ня за па зы ча нас ці.

Спра ва ў тым, што Поль ская пош та 
ў мі ну лым не сур’ ёз на па ста ві ла ся да па-
ста но вы Мі ніст ра тран с пар ту і за раз не 
мае юры дыч най ас но вы спа га няць за-
па зы ча нас ці, хоць лі чыць, што аба нент 
«ад стра ху» пе рад су до вым вы ка наў цам 
зап ла ціць «даў гі». За кон па ві нен быць, 
ад нак, ша на ва ны як гра ма дзя ні нам, так 
і дзяр жаў ны мі ўста но ва мі. Ніх то не мае 
пра ва спа га няць за па зы ча насць за пяць 
га доў без до ка заў. Ка лі ня ма за рэ гіст ра-
ва на га ра ды ёп ры ём ні ка ці тэ ле ві за ра 
з пя ці га до вай да ку мен та цы яй, дык ніх то 
не да ка жа аба нен ту, што ён ка ры стаў ся 
пры ём ні кам, тым больш — па дат ко вая 
ін с пек цыя. Ка лі апе ля цыя не дасць вы ні-
ку, а па дат ко вая ін с пек цыя пач не спа га-
няць не сап раў д ную за па зы ча насць, дык 
спра ву трэ ба не ад клад на на кі ра ваць 
у суд. За ка на даў ства ста не на на шым ба-
ку. Та му вар та ў пас ла ным пош це ад к лі-
кан ні зра біць па мет ку, што спра ва бу дзе 
на кі ра ва на ў суд. Ні пош та, ні па дат ко вая 
ін с пек цыя не ста не су дзіц ца з на мі, з за га-
дзя прад выз на ча ным прой г ры шам.

Бе ла гор цы — ма лю-
сень кая вё-

сач ка ў Крын скай гмі не. З дзе да пра-
дзе да жы ве там сям’я Ві та ля Гар бу за, 
1931 го да на ра джэн ня. Ка ры ста ец ца 
ён сво е а саб лі вай, поў най ру сіз маў 
бе ла ру скай мо вай. У яго су се дзяў 
з-за пло та ру сіз маў на шмат менш, за-
тое больш па ла ніз маў. Мо ву спа да ра 
Ві та ля сфар ма ваў дос вед не каль кіх 
па ка лен няў прод каў: дзе вят нац ца ці-
веч ныя па ез д кі за хле бам у Маск ву 
— та дыш нюю ста лі цу, іх ма скоў ская 
аду ка цыя ў па чат ках двац ца та га ста-
год дзя, шчыль ныя су вя зі з ты мі, якія 
вы бра лі ў са ра ка вых га дах двац ца та-
га ста год дзя на мес ца жы хар ства са-
вец кую Бе ла русь. Ру сіз ма мі так са ма 
за пі саў ся ў яго па мя ці пе ры яд Дру гой 
су свет най вай ны.

Па ча так вай ны
На пы тан не пра па ча так Дру гой су

свет най вай ны ў Бе ла гор цах па дае год 
1941. Але, праў ду ка жу чы, па ча ла ся яна 
ўжо ў 1939 го дзе ма бі лі за цы яй у поль
скае вой ска, па коль кі та ды вё ска зна хо
дзі ла ся ў ме жах Поль ш чы. Яш чэ ў тым 
жа 1939 го дзе ў за бе ла стоц кіх Ла пах па
ста ві лі са вец каня мец кую мя жу. Мно гія 
ма бі лі за ва ныя ў поль скае вой ска па па лі 
ў ня во лю, у ас ноў ным у ня мец кую.

У 1941 го дзе па ча ла ся ня мец каса вец
кая вай на. На шмат лепш тэх ніч на аб ста
ля ва ныя нем цы вель мі хут ка гна лі ру скіх 
сал дат, бра лі ў па лон, па кі да лі іх гас па да
рам, між ін шым, бе ла гор скім.

Са ве таў ус п ры ма лі як сва іх
Бы ло гэ та яш чэ пры жыц ці баць кі Іва

на, які па мёр у 1942 го дзе.
— Прый шоў да нас ва ен на па лон ны 

Сал фон, та та рын, — ус па мі нае спа дар 
Гар буз, — змар да ва ны, апух лы ад го ла
ду. Баць ка вы дзя ляў яму ежу пор цы я мі, 
каб зра зу за мно га не з’еў і не па мёр. 
Па леп шыў ся ён у нас, па таў с цеў. Ад ной
чы баць ка ска заў яму пра кру шы нян скіх 
та та раў. Сал фон не мог да ча кац ца ня
дзе лі, каб да іх сха дзіць. Па бег ён ту ды 

і рас ча ра ваў ся. Ска заў, што гэ та не 
та та ры, а бяз бож ні кі, якія сві ні ну ядуць. 
А та та ры ж толь кі ка ні ну елі. Сам еў усё, 
чым ча ста ва лі. Га ва рыў, што па лон ным 
даз ва ля ец ца на ват сві ні на.

Пас ля нем цы іх усіх па за бі ра лі. Што 
з імі зра бі лі, ніх то не ве дае.

Агуль на ка жу чы, нем цаў ба я лі ся
Па Бе ла гор цах ня мец кія аку пан ты 

над та не кру ці лі ся. Ся дзе лі ў сва ёй крын
скай жан дар ме рыі. Ча сам пра яз джа лі 
праз вё ску па да ро зе ў не да лё кія, не іс
ну ю чыя сён ня Яма шы. Ла ві лі яма шоў скіх 
ка му ні стыч ных пад поль ш чы каў, якія дзей
ні ча лі там пры са на цыі.

— Не мец не лі чыў нас людзь мі, яму бы
ло ўсё роў на ста ры ты ці ма лы, — сцвяр
джае спа дар Гар буз.

У 1942 го дзе два нац ца ці га до вы Ві таль 
ва зіў ужо ма ла ко ў Крын кі. Шмат ма ла ка 
з цэ ла га яма шоў скабе ла гор ска га са лэ
цтва. Вы ру чаў адзі но кую жан чы ну, му жы
ка якой ма бі лі за ва лі ў 1939 го дзе. За ста
ла ся з шас ці га до вай Га ляй і ча ты рох га
до вым Мі шам. Цяж ка бы ло па кі даць іх 
ад ных у ха це. Пры нем цах бі то ны бы лі 
цяж кія, са ра ка літ ро выя. Ма ла ко трэ ба 
бы ло яш чэ ў ма ла чар ні з гэ та га бі то на 
вы ліць і пе рак ру ціць у цэн т ры фу зе. Са
праўд ны подз віг для два нац ца ці га до ва га 
хлап чу ка. Пра ца ва лі там та ды дзве крын
скія дзяў чы ны, ад на поль ская, дру гая 
ру ская — Жэ ня з Па гу лян кі. Ма ма Ві та ля 
па да ры ла ім улас на руч на сат ка ныя ка
пы, каб яны ўжо гэ тае ма ла ко мя ша лі. Ві
таль па чаў ужо хут чэй да ха ты вяр тац ца.

Са мы страш ны 1944 год
Чыр во ная Ар мія ўпар та ру ха ла ся ў на

прам ку зне на від най Ня меч чы ны. Іх кры
ва вы, ба я вы шлях вёў, між ін шым, це раз 
Бе ла гор цы.

Ако пы цяг ну лі ся ад Яма шоў да ця пе
раш ня га бе ла гор ска га хвай ня ку. Трэ ба 
заў ва жыць, што та ды ні я ка га ле су тут не 
бы ло. Ад но вя лі кае, шчы рае по ле. Глы
бо кія на два мет ры ямы ка па лі мяс цо выя 
пад наг ля дам ня мец кіх шты коў. Нем цы 
за ня лі так са ма ўсе выш кі — на зі раль ныя 
пун к ты. У Ла пі чах раз мяс ці лі сваю ар ты

ле рыю, на цэ ле ную на на
сту па ю чых ад ла піц ка га 
бо ку ру скіх.

Для жы ха роў Бе ла гор
цаў наб лі жа лі ся са мыя 
страш ныя тры ва ен ныя 
дні.

Ру скія раз вед чы кі ска
за лі ўця каць, ас це ра га лі 
пе рад моц ны мі ба я мі.

Ма ла ка то рая ха та 
ў Бе ла гор цах аца ле ла. 
Сек лі жах лі ва. Фур ман ка 
за фур ман кай пе ра во зі
лі па ра не ных і за бі тых 
у са ні тар ныя пун к ты, якія 
зна хо дзі лі ся по бач лі ніі 
фрон ту. Пасу сед ску з Бе
ла гор ца мі, у Трэй г лях, ста
іць пом нік, а дак лад ней, 
вя лі кі ка мень, з яко га зня
лі ме ма ры яль ную дош ку. 
Пры све ча ны ён ге не ра лу 
Вік та ру Жа лу дзё ву. Ква та
ра ваў ён у ха це, якая ста
я ла на па чат ку Бе ла гор
цаў, на суп раць кры жоў. 
Ру скія афі цэ ры пра сі лі 
спы ніць фронт, та му што 
моц на па сал да тах б’юць. 

Жа лу дзёў вый шаў з бі нок ля мі пе рад ха ту 
і ўпаў ад ку лі ня мец ка га на зі раль ні ка.

Не бы ло та ды яш чэ мя жы, та му бе ла
гор скія ўця ка лі за ра ку Свіс лач. Там бы ло 
кры ху спа кай ней. Ма ці і дзве ся стры спа
да ра Ві та ля па бег лі да сва я коў у сён ня 
бе ла ру скія Пап лаў цы. Астат нія сха ва лі ся 
ў скле пе Гар бу зоў. Пры ту лі лі ся тут так са
ма ўце ка чы з Яма шоў.

Ад га лоў най ву лі цы скле па не ві даць. 
Ста іць ён за вя лі кім па над вор кам і гум на мі 
ў мес цы, дзе ка лісь буй неў сад та тар ска га 
ге не ра ла Ка рыц ка га. Гэ ты бу ды нак так са
ма ге не раль скі. Ніз кі і вель мі доў гі з моц
ны мі сце на мі з ка ме ня і да хам. Уся рэ дзі не 
вык ла дзе ны доб рай цэг лай. З пра стор на га 
ка лі дор чы ка з не вя лі кі мі вок на мі, цаг ля ны мі 
па лі ца мі і моц ны мі, дзе ра вя ны мі дзвя ра мі 
вя дуць схо ды ўніз у вя лі кую, пра стор ную 
за лу з эле ган т ным кры жо вым скля пен нем. 
У сце нах так са ма фун к цы я наль ныя, цаг ля
ныя па лі цы. Спа дар Гар буз тлу ма чыць, што 
зі мой мож на ся дзець тут у май цы з ка рот
кім ру ка вом, а ле там ат рым лі ваць аса ло ду 
ад зда ро ва га хо ла ду. Бу ды нак да дат ко ва 
за бяс печ вае пра ва слаў ны крыж, які ві сіць 
на фа са дзе звон ку.

За грэб ляй не па да лёк скле па ку ля ра
ні ла ад на го хлоп чы ка, а муж чы ну з Яма
шоў абар ва ла на гу.

Ві та лю аскол кі сна ра да цал кам пар ва
лі на га ві цы. На шчас це вый шаў з гэ та га 
амаль без шко ды. Як раз упу скаў ка ня 
ў хлеў, за якім раз мяс ці лі ся ру скія сал
да ты. Толь кі што вяр нуў ся з не да лё кіх 
Ма лых Азя ран. Сал дат з гар ма тай, яко га 
там су стрэў, клі каў яго: «Па цан, са дзісь 
да мя не, бо це бя нем цы ўб’ют». Пры вя лі 
так са ма ка был кува ла цу гу, зной дзе ную 
азя ран скім дзядзь кам. Гар бу зо ва га ка ня 
за бра лі нем цы пры ад ступ лен ні.

Ру скія пе ра маг лі, але ў гэ тых страш
ных, трох дзён ных ба ях стра ці лі без ліч 
сва іх сал дат.

— Я паў та раю гэ та сва ім дзе цям і вам 
ска жу, — ас це ра гае спа дар Ві таль, 
— яш чэ на ды дзе ней кая за ма ту ха. Яна 
заў сё ды пры хо дзіць да кож на га па ка лен
ня. Бу дзе вай на, толь кі не ве даю, дзе той 
во раг. Мо жа вы ве да е це?

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

Вя ско вая Гай наў ская гмі на зай мае плош чу ў 293 квад рат ныя 
кі ла мет ры — гэ та 18% усяе па вер х ні Гай наў ска га па ве та. Пе ра ва-
жа юць у ёй ля сы, якія зай ма юць 56% усёй тэ ры то рыі. Сель ска гас-
па дар чых угод дзяў тут 37%. Гай наў ская вя ско вая гмі на зна хо дзіц-
ца па-су сед ску з Бе ла рус сю. Мя жуе яна з пяц цю гмі на мі: Бе ла веж-
скай, Ду біц кай, Чы жоў скай, На раў чан скай і Нар ваў скай.

За раз у вя ско вай гмі не ў 37 вё сках пра жы вае 3 993 асо бы. Ніх-
то ўжо не жы ве ў Няз на ным Ба ры. Дзе сяць га доў та му гмі на на ліч-
ва ла 4 295 ча ла век. Шчыль насць на сель ні цтва — 13 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. На 100 жан чын пры па дае столь кі ж муж чын. 
Муж чы ны, ка лі жэ няц ца, дык бя руць за жон кі ма ла дзей шых ад ся-
бе жан чы н. Бы ва юць вы пад кі, што на ват на 10, а то і на 20 га доў. 
У Гай наў скай вя ско вай гмі не пе ра ва жа юць бе ла ру сы — іх 66% ад 

Дэ маг ра фія Гай наў скай гмі ны агуль най коль кас ці на сель ні цтва, па ля каў — 34%. Іс ну юць тры 
пра ва слаў ныя па ра фіі: у Арэш ка ве, Ду бі нах і Но вым Бе ра зо ве.

Да най боль шых вё сак на ле жаць Ду бі ны — 784 жы ха ры, Арэш-
ка ва — 375, Но вае Бе ра зо ва — 274, Ста рое Бе ра зо ва — 268, На-
ва са ды — 264, Мах на тае — 198, Но вае Кор ні на — 172, Па сеч ні кі-
Вя лі кія — 113, Ба ры саў ка — 108 і Ду бі чы-Асоч ныя — 102. Менш 
чым сь ці сто жы ха роў на ліч ва юць Хіт рая — 91 жы хар, Чы жы кі 
— 89, Рэ пі ска — 81, Тры ве жа — 76, Па ста ло ва — 74, Пу ці ска — 68, 
Ка тоў ка — 63, Ба рок — 46, Ва сіль ко ва — 45, Са ві н Груд і Са ро чая 
Нож ка — па 42, Бель ш чы на — 39, Та пі ла — 37 і Зва дзец ке — 32.

Са мыя ма лыя па ся лен ні гэ та Бу ды-Ляс ныя (4 жы ха ры), Ду бін-
ская Фер ма і Га ля ко ва Шыя (па 6 жы ха роў), Скрып ле ва (14), Са ха-
рэ ва (15), Пе ра хо ды (20), Ла зі цы і Пра га лі (па 23), Сма ля ны Са док 
(24), Чар лён ка-Ляс ная (25), Аль хо вая Клад ка (27) і Вы го да (29).

(яц)
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Мі ра ЛУК ША

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 45-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы 
даш лі це ў „Зор ку” да 19 
лістапада 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут 
ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Кі шэ няў не мае,
А сон ца ха вае,
Стра ху не знае — 
Ад вет ру ўця кае,
Хоць і сля пая — 
Сля зу пра лі вае.
Х....
  (У. Мац ве ен ка)

Ад каз на за гад ку № 42: сон.
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, 

вый ра ла Вік то рыя Гаць з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Маліна
Мелісея дочкі
Адрастэя і Іда
няньчылі на Крыце
Зеўса ў садочку.
У кустах бубкі рвалі
для Зеўса – малінкі 
ў чырвань уфарбавалі
з царапін крывінкі.
Ад маліны Іды
з грэцкіх міфаў слаўных
маем сотні відаў
малінаў духмяных.
Ой, маліна ты чырвоная,
ягада прыгожая,
кожнага накорміш сёння,
любоў прыварожыш,
і ў здароўі, у добрых марах
трымаеш род людскі,
асабліва красіш твары
гожым беларускам!

У шо стым «а» кла се, быц цам і ні чо-
га не змя ні ла ся. За пер шай пар тай, як 
год ра ней, мы па ба чы лі На таль ку Мар-
ке віч і Паў лі ну Ёд лу. Дзяў чат кі, як год 
ра ней, рых та ва лі ся да дэ кла ма тар ска-
га кон кур су «Па э тыч нае трох га лос се». 
У гэ ты раз яны пра чы та лі з па мя ці вер-
шы Ула дзі мі ра Ка рыз ны пра пеў ні ка 
і клас на га ста ра сту.

Як заў сё ды, у кла се ха це лі ўсё ве-
даць:

— Czy pa ni jest z Bia ło ru si? — спы та-
лі мя не.

Двац цаць га доў та му та кое пы тан не 
бы ло б не ад па вед нае. Асаб лі ва ў та кой 
шко ле як бель ская «трой ка», якую 
ў го ра дзе на зы ва юць «бе ла ру скай шко-
лай». Дзіў нае пы тан не?

Праў да, ча сам пы тан ні пра то ес-
насць уз ні ка юць у ста рэй шых кла сах.

Але ўсё па ка ці ла ся інакш, на дзей на.
Шас цік лас ні кі, як ака за ла ся ў хо дзе 

су стрэ чы, не пат ра ба ва лі пе рак лад-
чы ка. Яны не толь кі ўсё ра зу ме лі, але 
яш чэ і жы ва пе ра жы ва лі. Вя до ма, для 
гэ та га быў па трэб ны апо вед. Мы па ча-
лі з бель ска га зам ка, які па ды хо дзіць 
да зор чы на га цык ла «Зам кі і па ла цы 
Бе ла ру сі».

Ці бы лі ў Бель ску ры ца ры? Якія 
во ра гі на яз джа лі го рад? Ча му за мак 
знік з га рад ско га кра я ві ду? Усе гэ тыя 
пы тан ні мож на ас вет ліць у ад ной ле-
ген дзе пра бель скі за мак. Шас цік лас ні-
кі ска за лі, што ў мес цы, дзе сён ня Зам-
ка вая га ра, мож на па чуць з-пад зям лі 
цар коў ныя зва ны...

Тут мы дак ра ну лі ся да са май рас-
паў сю джа най ле ген ды, якую мож на 
лі чыць пад ляш скім брэн дам. На ша раз мо ва пе ра сек ла ме жы і мы па ван д-

ра ва лі, ра зам з ніў скі мі рэ пар та жа мі 
на су сед няе Па лес се. Там най больш 
рас паў сю джа ная ле ген да пра свя тыя 
азё ры. У іх за топ ле ныя зам кі і цэр к вы, 
ча сам у гэ тых мес цах б’юць зва ны.

— А вы гэ та чу лі? — спы та лі ў кла-
се.

— Каб па чуць та кія гу кі, трэ ба вель-
мі гэ та га ха цець. Мне ра ска за лі лю дзі, 
якія так са ма не чу лі зва ноў. Ле ген да 
— гэ та пры ду ма ная гі сто рыя. Ніх то 
да клад на ў яе не ве рыць. Гэ та толь кі 
ўка заль нік, каб шу каць сап раў д ную 
гі сто рыю.

Ці бы лі ў Бель ску ры ца ры?

Тут бы ла маг чы масць па шу каць 
мя жу па між ле ген дай і фак та мі. Шас-
цік лас ні каў най больш за ха пі ла спра ва 
ін ды ві ду аль нас ці. Ін ды ві ду аль насць 
нель га мя шаць з чы ім сь ці са ма люб-
ствам і нар цыз мам, які на зі ра ем на 
фей с бу ку. Там усе ча ка юць лай каў 
і за хап лен ня. Тым ча сам ін ды ві ду аль-
насць — гэ та стан ін тэ лек ту, які дае сі-
лу, ма ты вуе да раз віц ця. Каб ад крыць 
у са бе ін ды ві ду аль насць, трэ ба шмат 
пра цы.

З ча го па чаць?
З чы тан ня кні жак і га зет! Га зе ты 

да юць нам ве ды пра свет, а кніж кі раз-

ві ва юць мо ву і ўяў лен не. Та ды змо жам 
сва бод на пе ра ся каць ме жы фан та зіі 
і фак таў, гу ляць з пры ду ма ным зме-
стам і ад на ча со ва за ха ваць зда ро вы ро-
зум. А са май ча роў най кры ні цай ве даў 
пра на шу зям лю, зам кі і ры ца раў з’яў-
ля ец ца бе ла ру ска-пад ляш ская «Ні ва», 
якая ў гэ тым го дзе ад зна чае 60-га до вы 
юбі лей. На шы сяб ры па мя та лі пра юбі-
лей — яны грым ну лі на поў ныя гру дзі 
«Мно гая ле та»!

ЗОР КА, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

    
Сіль вія ГРЫ КА
ПШ у Мі ха ло ве

Свя та дзя доў
Та кое сум нае свя та
У лі ста па дзе адз на ча ем.
Дзень, у якім прод каў 

ус па мі на ем,
Свя та поў нае та ям ніц,
Ду мак аб тых,
Якіх ужо не па ба чым.
Ста вім лям пач кі і квет кі,
Агонь вя дзе ве цер
У нам не зна ё мы свет,
У не ба яс нае,
З яко га паг ля да юць на нас,
Лю дзі нам мі лыя.
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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 № 41:
Тур, мі, ува га, сват, ро гі, ка са, ар, каст рыч нік, таз, на, Вар-

ша ва. Тэ ма ра сказ, квас, аст ра, ху тар, па рач ка, горн, маг, Іна, 
Ір ка.

Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Дам’ ян Кар ні люк, Іа ан на 
Ні кі цюк, Мі ко ла Троц, Да мі нік Вруб леў скі з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Зу зан на Міш чук, Воль га Міш чук, Ві я ле та Сма-
люк, Ма рыя Ва ран чук з Арэш ка ва. Він шу ем!

Хто выхоўвае 
Міколу?
Бацька надта знерваваны,
Яго сын непаслухмяны.
Ён пытае: – Цябе, Мікола,
Так выхоўвае школа?

А настаўнік зноўку ў школе,
Змучаны гарэзай Коляй,
Запытаўся па-другому:
— Так выхавалі цябе дома?

Як пазнаць век 
курыцы?
Настаўнік вучняў пытае:
– Як курыцы век пазнаем,
Яна яшчэ маладая,
Ці ўжо зусім старая?

Азваўся вучань Стах:
– Пазнаем век па зубах.
– Зубоў не мае акурат.
– Але ў мяне зубоў шмат.

За мак у Ма зы ры пры цяг вае та ле на ві тых дзя цей
Зам кі і па ла цы Бе ла ру сі

Сён ня за ві та ем у Ма зыр, па ле скі го рад над Пры-
пяц цю. Там узнік пра ект рэ кан ст рук цыі ста ра-

жыт на га го ра да. У цэн т ры за бу до вы ста іць за мак. 
Праў да, ён па па ме рах мен шы, чым яго ле ген дар-
ны па пя рэд нік і зу сім ін шыя ў яго за да чы.

Пра Ма зыр скі за мак ус па мі на юць ста ра жыт ныя 
хро ні кі. Спа чат ку ён быў драў ля ны, а ў 15-м 

ста год дзі іс нуе як ся дзі ба фе а да ла з тры ма аба рон-
чы мі ве жа мі. У цэн т ры зна хо дзі ла ся цар к ва св. Спа-
са са свя ты ня мі і цу да дзей ны мі іко на мі.

У 1576 го дзе за мак быў грун тоў на пе ра бу да ва-
ны. Ён на быў яш чэ дзве ве жы і на па мі наў не да-

ступ ную крэ пасць. Гэ ты за ку так Бе ла ру сі бе зу пын-
на на яз джа лі та та ры, та му за мак быў на дзей ным 
схо вам і да ваў га ран тыю бяс пе кі лю дзям. Тым не 
менш, за мак не раз па цяр пеў ад дзі кай на ва лы ка чэў ні каў. Але ён пад но сіў ся і ажы ваў. У 1649 го дзе за мак за ва-
я ваў князь Януш Ра дзі віл. У час штур му крэ пасць бы ла моц на паш ко джа на і не пад ня ла ся ўжо з за ня па ду.

Дзя ку ю чы рэ кан ст рук цыі, за мак на быў дру гое жыц цё. Кож ны год у зам ку пра хо дзіць між на род ны фе сты-
валь ма ла дых та лен таў «Зям ля пад бе лы мі кры ла мі». У Ма зыр пры яз джа юць дзе ці з цэ ла га све ту, каб паз-

ма гац ца за га лоў ны прыз па ва ка ле і ха рэ аг ра фіі. На мес цы яны за хап ля юц ца ра кой, якая ўвес ну вы сту пае з бе-
ра гоў і ча руе ма ляў ні чым раз вод дзем. Так, так, на Па лес сі з ра дас цю ві та юць вес на вое раз вод дзе. Яно дае га-
ран тыю на ад наў лен не пры ро ды і ба га ты ўра джай.                                                                                                   ЗОР КА

Як дакінулі грошы Хожы
(каз кі на ро даў Каў ка за)

У Хо жы скон чы лі ся гро-
шы. Ён за су ма ваў, пры сеў ля 
ача га* і ду мае: як жыць, што 
ра біць? У бед на га ад на пес ня 
— бя да бя ду па га няе. Ніх то не 
злі ту ец ца, ніх то не да па мо жа.

— Уся на дзея ва Уся выш-
нім. Ка лі ён не пад сып ле гро-
шай у мой ка ша лёк, зноў мае 
дзет кі пой дуць га лод ны мі 
спаць. Ой, каб ён пад кі нуў мне 
сто зло тых... — ад даў ся ма рам 
Хо жа.

І да даў:
— А як пад кі не мне хоць на 

адзін злот менш, дык не вазь-
му ні чо га.

Па чуў гэ та ба га ты су сед і вы-
ра шыў пра ве рыць, ці са праў-
ды Хо жа ад ка жац ца ад гро-
шай, ка лі бу дзе на адзін злот 
менш. За ху таў ён у ву зель чык 
дзе вяноста дзе вяць за ла тых 
ма нет, і кі нуў праз ко мін...

Хо жа не па спеў да ка заць 
свай го па жа дан ня, аж ба чыць 
— ля яго ног ву зель чык з гра-
шы ма. Ус це шыў ся не ба ра ка. 
Стаў гро шы лі чыць. А там роў-
на дзе вя но ста дзе вяць зло тых. 

Абу рыў ся Хо жа ды шпур нуў 
ву зель чык у ку ток.

— Ой, па ску піў ся ты, Уся-
выш ні! Не вазь му я гэ тых гро-
шай...

А пас ля аду маў ся. Узяў ву-
зель чык у ру кі і ка жа:

— На вош та я пры дзі ра ю ся 
да Ця бе, Ма гут ны? Ты ж даў 
мне да клад на столь кі гро шай, 
коль кі я ў ця бе пра сіў. Тут жа 
ву зель чык каш туе яш чэ адзін 
злот. Ча му я ад ра зу не зда га-
даў ся?

Па чуў гэ та ба га ты су сед Хо-
жы, пры бег да яго і ка жа:

— Вяр ні мае гро шы. Гэ та 
я за кі нуў іх у твой ко мін.

Хо жа па гля дзеў на яго са 
здзіў лен нем:

— Пас лу хай су сед. Я ў ця бе 
не пра сіў гро шай. Я га ва рыў 
з Уся выш нім ды ён па слаў 
мне гэ тыя гро шы. Ды за раз 
з Ім я бу ду раз бі рац ца, А ты не 
сунь нос у чу жыя спра вы!

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

— ачаг — аг мень (og ni sko do mo we) 
— мес ца ў ха це, дзе гур ту ец ца сям’я. 

Хоць мно гіх чы та чоў «Зор кі» ве да-
ем толь кі па іме ні і проз віш чы, цёп ла 
і моц на пра іх ду ма ем. Не каль кі дзён 
на зад мы аса бі ста па зна ёмі лі ся з та-
кой «ста рой зна ё май».

Гэ та Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Дзяў чын ку мож на наз ваць 
са май ак тыў най зор чы най кон кур с ні-
цай. Зда ец ца, не бы ло на пра ця гу го да 
та ко га тыд ня, каб яна не дас ла ла нам 

Вік то рыя 
— су пер кон кур с ні ца!
ад ка заў на кры жа ван кі і за гад кі. Эн ту зі язм 
Вік то рыі не згас на ват у час ка ні кул. Та ды 
трэ ба са мо му пай с ці ў ма га зін і на быць «Ні-
ву», а пас ля яш чэ раз сха дзіць на пош ту, каб 
выс лаць ад каз.

— Як гэ та ро біш? — пы та ем у на шай сяб-
роў кі.

— Звы чай на, — ка жа яна, — мне гэ та па-
да ба ец ца!

У час су стрэ чы мы пе ра да лі ўзна га ро ды. 
Наз бі раў ся тоў сты па кет. Усе клас ныя сяб-
ры ад рэ а га ва лі на гэ та спан тан ны мі, бур ны-
мі воп ле ска мі. Аж зад ры жэ лі сце ны. Яны га-
на рац ца сва ёй сяб роў кай Вік то ры яй.   
     З-ка
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Во сень скі, каст рыч ніц кі час для 
жы ха роў Бель ска-Пяд ляш ска га ака-
заў ся доб рай на го дай для су стрэ-
чы з му зы кай і куль ту рай Ві зан тыі. 
Го рад стаў арэ най сак раль на га 
ма ста цтва, дзе гу ча лі ві зан тый скія 
спе вы, вы сту піў лі тур гіч ны хор 
з Сер біі, пі са лі ся іко ны, якія ад к лі-
ка лі ся да ві зан тый скіх ча соў, ды 
чы та лі ся дак ла ды. Гэ тыя па дзеі ад-
бы ва лі ся ў рам ках ме ра пры ем ства 
Сім па зі ён «Пра лог — Крэ ста». 
Ад ным з асаб лі вых мо ман таў ім п-
рэ зы бы ло вы ка нан не кан да ка «Аб 
на вер ну тай» аў тар ства св. Ра ма на 
Слад ка пеў ца ка лек ты вам «Схо ля 
Вен гай ты» і спе ва ка мі з Бе ла сточ-
чы ны. Га лоў ным ар га ні за та рам 
Сім па зі ё на «Пра лог — Крэ ста» 
вы сту пі ла Та ва ры ства «Вен гай ты» 
з Вен гай таў, што пад Оль ш ты нам, 
з да па мо гай Му зея ма лой баць каў-
ш чы ны ў Сту дзі во дах і Пак роў ска-
га пра ва слаў на га пры хо да.

лі ма са сту дзі вод ска га аб’ яд нан ня. — Па
каз ван не пад час ме ра пры ем ства ме на ві та 
ві зан тый ска га ты пу куль ту ры я ўспры маю 
як трап ны вы бар. Ві зан тый ская му зы ка, 
тут перш за ўсё спеў, гэ та доб ры пры клад 
спа лу чэн ня све ту куль ту ры За ха ду і Ус хо
ду. Па коль кі пе ры яд, з яко га па хо дзіць тая 
му зыч ная фор ма, гэ та пер шае ты ся ча год
дзе, тобок пе рад ра ско лам хрыс ці ян ства, 
тут мож на знай с ці шмат агуль на га між дву
ма ты па мі куль тур. Каб прыб лі зіць па няц це 
ві зан тый ска га ла ду спя ван ня, ла дзяц ца 
май старкла сы пад кі раў ні цтвам Мар ці на 
Абій ска га, якіх плё нам бу дзе вы ка нан не 
ў дзень свя та Пак ро ва Прас вя той Ба га
ро дзі цы, кан да ка «Аб на вер ну тай», аў тар
ства св. Ра ма на Слад ка пеў ца.

— Ад ным з нап рам каў на шай куль тур
ніц кай і куль тур най дзей нас ці з’яў ля юц ца 
ста ра жыт ныя ды ся рэд ня веч ныя му зы ка 
і тэ атр, — лі чыць Сяр гей Пет ры чэн ка з ка
лек ты ву «Схо ля Вен гай ты». — Ах вот на 
на ладж ва ем ды пры ма ем удзел у іні цы я ты
вах, у час якіх мы зна хо дзім ся бліз ка гэ тых 
форм, мы мо жам іх па каз ваць. Ме ра пры
ем ствы ў Бель скуПад ляш скім, пад час якіх 
за ся родж ва ем ся на ві зан тый скай куль ту
ры, гэ та яр кі пры клад вяр тан ня даў ні ны 
з пер шых ста год дзяў на шай эры.

Най больш ба га тым у ду хоў ным пла не 
ака заў ся дзень 14 каст рыч ні ка. Свят ка
ван не Пак ро ва Прас вя той Ба га ро дзі цы 
і св. Ра ма на Слад ка пеў ца ў Пак роў скай 
цар к ве не сум нен на бы ло нез вы чай ным. 
На гэ ты факт паў п лы вала асаб лі ва ўра чы
стая свя тая лі тур гія, якую ра зам з міт ра па
лі там вар шаў скім і ўсяе Поль ш чы Са вам 
уз на чаль ваў ар хі е пі скап Но вай Юсты ні я ны 
і ўся го Кіп ра Хры за стом ІІ. Нез вы чай ны мі 
ў пад ляш скім маш та бе бы лі і на пе вы, якія 
гу ча лі пад час на ба жэн ства — вы кон ваў іх 
хор імя Май сея Пят ро ві ча з Бял г ра да.

Ас ноў ны ду хоў ны ат рак цы ён у дзень 
свя та Пак ро ва Бо жай Ма ці ад быў ся, ад
нак, вя чэр няй па рой. Та ды як раз, так са ма 
ў Пак роў скай цар к ве, ад бы ла ся лі тур гіч
ная дра ма ты за цыя «Ako lot hiа». Пад час яе 
пра гу чаў кан дак «Аб на вер ну тай», аў та
рам яко га з’яў ля ец ца св. Ра ман Слад ка пеў
ца. Твор з VI ста год дзя з грэ ча скай мо вы 
на поль скую пе ра клаў Ма цей Ка зін скі. 
Пес ню ві зан тый скім ла дам спе ву вы ка на лі 
спе ва кі са «Схо лі Вен гай ты», хор імя Баг
да на Ані сі мо ві ча, а так са ма пры хад скія 
ха ры сты з Бель скаПад ляш ска га. Гру пай 
спе ва коў кі ра ваў му зы ко лаг, кан тар з Бе
ла сто ка Мар цін Абій скі, які ад на ча со ва 
з’яў ля ец ца аў та рам му зы кі да кан да ка:

— Ад бы ва ец ца гі ста рыч ная па дзея, 
якой не бы ло ця гам не каль кіх со цень, 
маг чы ма што на ват больш за ты ся чу га
доў. Мож на ска заць, што мы ад к ры ва ем 
ста рыя тэк сты на но ва. Па каз ва ем пры га
жосць пра ва слаўя як ус ход ня га кас цё ла 
ў гэ тай най больш кла сiч най фор ме, та му 
што кан да кі на о гул па хо дзяць з VVI ста год
дзяў. Мы га во рым аб іх, ву чым ся ім у тэ а ла
гіч ных шко лах, ды на лі та ра ту раз наў стве, 
але на сам рэч мы, зда ец ца, ні ко лі не ме лі 
на го ды па чуць іх ужы вую, а да та го яш чэ 
ў на ту раль ным для кан да коў мес цы, то
бок у хра ме. Ка лі ідзе пра пад рых тоў ку да 
вы ка нан ня кан да ка «Аб на вер ну тай», гэ та 
быў да во лі скла да ны пра цэс, пры клад на 
па пры чы не та го, што мы зай ма лі ся ві зан
тый скай му зы кай, што дзень для нас ад
лег лай, ха ця для пра ва слаў ных грэ ча ская 
цар к ва з’яў ля ец ца ўзо рам, бо ме на ві та ад
туль мы пры ня лі пра ва слаўе. Ак ра мя та го 
не ча ка нас цю быў аб’ ём тво ра — ака за ла
ся, што ат ры ма ла ся з гэ та га 20 ста ро нак 
на пі са най му зы кі ды 40 хві лін спе ву. Ад нак 
я за да во ле ны вы ка нан нем, вар та бы ло гэ
та зра біць і спа дзя ю ся, што гэ та не апош ні 

кан дак, які нам ат ры ма ец ца вы ка наць.
Па дзея ме ла сваё па фас нае афар м лен

не. Пе рад вы ка нан нем кан да ка св. Ра ма на 
Слад ка пеў ца ха ры сты ў ці шы ні вый ш лі на 
ся рэ дзі ну цар к вы, у якой адзі ным свят лом 
бы лі свеч кі тры ма ныя ха ры ста мі ды вер ні
ка мі. Та кім чы нам ства рыў ся клі ма тыч ны 
змрок, які да даў цэ ла му вы ка нан ню тво ра 
гран ды ёз ны ха рак тар.

— Вя до ма што гэ та асаб лі выя мо ман ты, 
як для нас — вы кон ва ю чых кан дак, так 
і для слу ха чоў, для вер ні каў, бо зда гад ва
ю ся што звы чай на ў іх нім хра ме не гу чаць 
тво ры та ко га ты пу, ві зан тый скія, — ка жа 
Адам Цу дак, му зы кант і ані ма тар куль ту ры 
са Шчыт на, які су пра цоў ні чае са «Схо ляй 
Вен гай ты». — Та кі мі му зыч ны мі фор ма мі 
як ві зан тый скія спе вы не зай ма ю ся ад нос
на ча ста, час ад ча су рэ а лі зую адзі ноч ныя 
пра ек ты. У боль шай сту пе ні зай ма ю ся 
тва рэн нем ін ст ру мен таль най му зы кі. Та му 
і вы ка нан не кан да ка «Аб на вер ну тай» тым 
бо лей бы ло для мя не но вым дос ве дам. Зу
сім не вы пад ко вым для мя не бы ло і мес ца, 
у якім мы спя ва лі гэ ты твор. Я ўсвя до міў 
са бе, што ка лі гэ ты кан дак мае дзесь ці 
пра гу чаць упер шы ню, дык на пэў на гэ тым 
мес цам па він на быць Пад ляш ша, у гэ тым 
вы пад ку БельскПад ляш скі. У гэ тым рэ гі
ё не ад чу ва ец ца ду хоў насць ад па вед ная 
клі ма ту тво ра.

— Я ўра жа на тым, што маг ла ўдзель ні
чаць у та кой асаб лі вай па дзеі. Я што дзень 
спя ваю ў пры хад скім хо ры, але там мы 
на о гул спя ва ем пес ні ў ста ра ру скім сты лі, 
— лі чыць Іа ан на Пят роў ская з Бель ска
Пад ляш ска га. — А тут, ад нак, уз нік но вы 
вык лік у выг ля дзе ві зан тый ска га спе ву. Лі
чу, што твор св. Ра ма на Слад ка пеў ца скла
да на бы ло вы ву чыць. Му шу ад на ча со ва 
сцвер дзіць, што я ўра жа ная так са ма і са
мы мі сло ва мі кан да ка. Мае ён вя лі кую сі лу 
ўздзе ян ня — спя ва ю чы, я ата я сам лі ва ла ся 
з асо бай грэш ні цы, пра якую ідзе га вор ка 
ў тво ры. Про ста, чу ю чы сло вы пес ні, ча ла
век сам па чы нае ду маць аб сва іх гра хах.

На лі тур гіч ную дра ма ты за цыю «Ako lot
hiа» склаў ся вы ступ гас цей з Сер біі. Муж
чын скі хор імя Май сея Пят ро ві ча з Бял г ра
да вы ка наў твор св. пра па доб най Ка сі я ны, 
якая жы ла ў IX ста год дзі.

— Св. Ка сі я на з’яў ля ец ца ад ной з са
мых рэд кіх жа но чых кам па зі та рак ві зан
тый ска га пе ры я ду. Яе пес ня «Сла ва» гэ та 
не сум нен на вы дат ны ве лі ка пос ны твор, 
пры све ча ны так са ма біб лей скай блуд ні цы, 
— ка жа ма стац кі кі раў нік хо ру Ні ко ла Пап
мі хай лаў. — Удзел у Сім па зі ё не «Пра лог 
— Крэ ста» гэ та на ша дру гое вы ступ лен не 
ў Поль ш чы, але пер шае на Бе ла сточ чы
не і ў поль скай пра ва слаў най цар к ве. Як 
удзел у лі тур гіч най дра ма ты за цыі «Ako
lot hiа», гэ так і спя ван не пад час на ба жэн
ства, якое ўзна чаль ва лі міт ра па літ Са ва 
і пер ша і е ра рах Кіп р скай цар к вы ар хі е пі
скап Хры за стом ІІ, з’яў ля юц ца для нас вя лі
кім го на рам і лі чым гэ та важ ным мо ман там 
у дзей нас ці на ша га хо ру.

Ха ця гу чан не ві зан тый скіх спе ваў 
у Бель скуПад ляш скім не з’яў ля ец ца звы
чай най па дзе яй, у гэ ты пят ніч ны ве чар 
не над та мно га асоб вы ра шы ла прый с ці 
ў цар к ву Пак ро ва Прас вя той Ба га ро дзі цы 
па слу хаць вы ка наў цаў. Пры бы лыя на о гул 
за хап ля лі ся па чу тым:

— У мя не бы ло ўра жан не, што я пе ра
нес ла ся ў пер шыя ста год дзі хрыс ці ян ства, 
у ка та ком бы або на двор яко гась ві зан
тый ска га ке са ра, пры яко га тро не спе ва кі 
вы кон ва лі пес ні, — ка жа Аль ж бе та Юр чук. 
— Для мя не тая па дзея гэ та вя лі кая спра ва, 
якая мае аса бі стае зна чэн не, та му што кан
дак «Аб на вер ну тай» спя вае так са ма мая 
дач ка.

— Я пад вя лі кім ура жан нем. Пер шы раз 
у ма ім жыц ці я па чуў і ўба чыў ка лек ты вы, 
якія вы кон ва юць ві зан тый скія на пе вы, тво
ры з пер шых га доў на шай эры, — лі чыць 
Ры гор Су лі ма. — Да та го яш чэ гэ та ў нас 
пра хо дзіць нез вы чай ны ві зіт, бо ў наш го
рад пры е ха лі гос ці з Сер біі.

У змес це кан да ка «Аб на вер ну тай» 
не ад ной чы гу ча лі сло вы: «Ад злых, ду жа 
бруд ных гра хоў зба ві мя не». Сло вы ты
чац ца на шых гра хоў, люд скіх, ды мо гуць 
яны вык лі каць рэф лек сію. Але ці на о гул 
ду ма ем аб на шых гра хах? Ці толь кі пры 
на го дзе та кіх па дзей як тая з ві зан тый скі мі 
спе ва мі ў Пак роў скай цар к ве?
vТэкст і фота Ма цея РА ЦІ НЕЎ СКАГА

ВІ ЗАН ТЫЙ СКАЕ 

пе ра жы ван не ве ры
З 10 па 15 каст рыч ні ка ў Бель скуПад

ляш скім пра хо дзі лі па дзеі, у цэн т ры якіх зна
хо дзі ла ся ві зан тый ская куль ту ра. Бы лі яны 
част кай пра ек та «Крэ ста 2016 — Ма стац
кая ван д роў ка мя жой на шля ху па меж жаў 
куль тур», рэ а лі за ва на га Та ва ры ствам «Вен
гай ты» з Вен гай таў, што пад Оль ш ты нам. 
Пра ект, мэ та яко га — дас ле да ван не куль
тур ных па меж ных аб ша раў між За ха дам 
і Ус хо дам Еў ро пы, быў рэ а лі за ва ны, між 
ін шым, у та кіх кра і нах, як Сер бія, Ру мы нія 
ды Ма ке до нія, з ча го фі наль ная яго част ка 
ад бы ла ся як раз у Бель скуПад ляш скім 
пад наз вай Сім па зі ён «Пра лог — Крэ ста». 
У рам ках пра ек та 15 каст рыч ні ка ў бель
скай ра ту шы чы та лі ся дак ла ды, пры све
ча ныя ві зан тый скай куль ту ры ў спе ве ды 
іка на пі се, а так са ма яе вы то кам у ма ке дон
скай і сер б скай куль ту рах. Ся род дак лад
чы каў бы лі, між ін шым, гос ці з Ма ке до ніі 
і Сер біі: Мі ко ла Пап мі хай лаў з Бял г ра да, 
Дзміт рый Кум ба роў скі са Скоп’е, а так са ма 
Іа ан на Та маль ская з Бе ла сто ка.

У бель скай ра ту шы ў гэ ты ж са мы дзень 
зап ра ца ва ла вы ста ва ікон, на пі са ных 
сяб ра мі май стэр ні «Agat hos», а так са ма 
пад ляш скі мі твор ца мі пад час май старкла
саў, якія пра хо дзі лі ў мяс цо вай ды адзі най 
у Поль ш чы Іка наг ра фіч най шко ле. Тыя 
за нят кі бы лі асаб лі вай прэ лю ды яй пе рад 
га лоў ны мі па дзе я мі ім п рэ зы, якія пра хо дзі лі 
ў днях 1415 каст рыч ні ка. Май старкла сы 
вёў іка на пі сец ды ба гас лоў з Суп рас ля Ры
гор Пра ка пюк:

— Мэ та май старкла саў — спаз нан не 
ўдзель ні ка мі пад ста во вай тэх ні кі пі сан ня 
ікон — тэм пе ра вай. Пі шу чы гэ тай тэх ні
кай, ка ры ста ем ся на ту раль ны мі піг мен та
мі, зо ла там, ды ар га ніч ны мі ла ка мі. Тэх
на ло гія нак ла дан ня ко ле раў аба пі ра ец ца 
на за паў нен ні пра цы ко ле ра мі спа чат ку 
цям ней шы мі да што раз яс ней шых. Та кім 
чы нам у іко не мо жа ат ры мац ца эфект 
свет лас ці. Мы вы ка ры стоў ва ем тыя спо са
бы, каб ства рыць пра цу, якая прэ зен туе 
асаб лі вую вы я ву. Га вор ка тут ідзе пра свя
то га Ра ма на Слад ка пеў ца, яко га ма лю ем 
у су вя зі з наб лі жа ю чым ся свя там Пак ро
ва Прас вя той Ба га ро дзі цы, з якой асо ба 
свя то га бы ла звя за на. Як раз яму аб’ я ві ла
ся Бо жая Ма ці і на дзя лі ла яго дэк ла ма тар
скі мі здоль нас ця мі. На іко не ста ра ем ся 
па ка заць так са ма гэ ты эле мент гі сто рыі. 
Ёсць та кая ідэя, каб на рам цы іко ны на пі
саць сло вы, якія ска заў Ра ман Слад ка пеў
ца толь кі пас ля аб’ яў лен ня: «Де ва днесь 
Пре су ще ствен но го рож да ет». Гэ тыя 
сло вы мож на ўспры маць як аз до бу іко ны, 
але ад на ча со ва аз до бу жыц ця свя то га 
і лі чу, што яны доб ра ка рэс пан ду юць са 
свя там.

Сім па зі ён з’яў ля ец ца плё нам ка а пе ра
цыі Та ва ры ства «Вен гай ты» і іх ім п рэ зы 
«Крэ ста 2016 — Ма стац кая ван д роў ка 
мя жой на шля ху па меж жаў куль тур» з Му
зе ем ма лой баць каў ш чы ны ў Сту дзі во дах 
з іх ме рап ры ем ствам «Пра лог — Дні сла
вян ска га пісь мен ства».

— Мы лі чым вя лі кім го на рам факт, што 
Сім па зі ён «Пра лог — Крэ ста» як фі наль
ная част ка шы рэй ша га пра ек та ад бы ва ец
ца як раз у Бель скуПад ляш скім, — лі чыць 
су ар га ні за тар ме ра пры ем ства Та маш Су
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Дзень се ні ё ра
Тра ды цый ны Дзень се ні ё ра ад зна-

чаў ся сё ле та ў Гмін ным ася род ку куль-
ту ры ў Ча ром се ў су бо ту, 29 каст рыч-
ні ка. Ар га ні за та рам вы сту пі ла Гмін ная 
ўпра ва, а су ар га ні за та рам — Ра ён нае 
ад дзя лен не Поль ска га са ю за пен сі я не-
раў і ін ва лі даў. Гэ тая цык ліч ная ім п рэ за 
ка ры ста ец ца па пу ляр нас цю ў гмін най 
гра мад скас ці. Аб вест кі аб ме ра пры ем-
стве заў час на рас паў сю дзі лі па сё лах 
ГАК, ПСПіІ і свя та ры ў цар к ве ў час на ба-
жэн ства. Сё ле та ў свят ка ван ні ўдзель ні-
ча ла дзе вя но ста сем ча ла век, у тым лі ку 
за про ша ныя гос ці: войт Мі хал Вруб леў-
скі, стар шы ня Ра ды гмі ны Сяр гей Смык, 
а. Юры Пліс, кс. Кшыш таф Да ма ра чэнь-
ка і шмат га до вы ле кар Гмін на га ася род-
ка зда роўя, ця пер пен сі я нер Ан джэй 
Ла гу на. За па ча сту нак — бу тэр б ро ды, 
са лод кас ці, фрук ты, на поі ды пя чэн не 
— зад ба лі ар га ні за та ры. У пра дук ты 
да маш няй кух ні і «штось ці для ду ху» 
за бяс пе чы лі ся бе са мі се ні ё ры. Ста лы, 
рас стаў ле ныя на во кал пры сце нах, бы-
лі ба га та за стаў ле ны. Пра стор ная ся рэ-
дзі на за лы ча ка ла тан цо раў.

Свят ка ван ні па ча лі ся ў тры нац цаць 
га дзін з вы ступ лен ня вой та гмі ны Мі ха-
ла Вруб леў ска га. Пра моў ца спас лаў ся 
на тра ды цыю свят ка ван ня Дня се ні ё ра, 
па він ша ваў пен сі я не раў са свя там, за-
тым ад імя гмін ных улад уру чыў бу кет 
кве так сак ра та ру Ра ён най ар га ні за цыі 
пен сі я не раў Га лі не Ан д ра сюк. Стар шы-
ня ПСПіІ Мі ка лай Ян чук да лу чыў ся да 
па жа дан няў, па дзя ка ваў за су пра цоў ні-

цтва Гмін най уп ра ве на ча ле з вой там, 
кі раў ні кам Па меж най аховы і Дзяр жаў-
най па жар най ахо вы, ды на зваў проз-
віш чы зас лу жа ных пен сі я не раў, уз на-
га ро джа ных га на ро вы мі гра ма та мі. Ад 
імя ва я во ды ат ры ма лі іх Воль га Сце па-
нюк і Тэ рэ са Зак шэў ская, ад Ак ру го ва га 
праў лен ня і Ра ён на га ад дзя лен ня — Га-
лі на Ан д ра сюк, Яў ген Га еў скі, Ула дзі мір 
Кал ток, Яў ге нія Мар ты нюк, Хве дар На-
за рук, Яў ге нія Пы тэль, Воль га Ра ман-
чук, Ан д рэй Ра ман чук, Пётр Ра ма нюк 
(два дып ло мы), Ні на Шаў цоў, Ва лян ці на 
Шы му сюк і На дзея Унуч ка. У ма стац кай 
част цы з вер ша мі і пе сень ка мі вы сту пі-
лі вуч ні па чат ко вай шко лы пад кі раў ні-
цтвам Ірэ ны Ві шан кі, а ў му зыч най част-
цы зап рэ зен та ваў ся ар кестр ду ха вых 
ін ст ру мен таў пад кі раў ні цтвам Мі ка лая 
Га рад ке ві ча.

Па куль гос ці за бра лі ся да спа жы ван-
ня па ча стун ку, ра зам з а. Юры Плі сам 
зга ва ры лі ма літ ву. На сцэ ну вый ш лі 
му зы кан ты. Іг раў му зыч ны гурт «Be 
Hаp py» з Гай наў кі (двух му зы кан таў 
з Ча ром хі). Пас ля пер шых то стаў на 
пар кет ру шы лі тан цо ры. Му зы кан ты рэ-
за лі «ад ву ха да ву ха», а па ры кру жы лі 
ў такт «ды ска-по ле вых» шля ге раў. І так 
не пры кмет на сця каў час у вя сё лай кам-
па ніі. Я па кі даў за ба ву на ад вя чор ку 
пе рад шас нац ца тай га дзі най у поў ным 
раз га ры. А лі дар му зы кан таў за клі каў 
праз мік ра фон: «Гу ля ем усю ноч!». Та ды 
вя сё лай за ба вы, па ва жа ныя се ні ё ры!

Ула дзі мір СІ ДА РУК
фо та аў та ра

Бе ла ру ска моў ная га зе та „Бе ла ру скія 
ве да мась ці” вы да ва ла ся ў Віль ні з 14 
ве рас ня 1921 го да да 15 сту дзе ня 1922 
го да. Рэ дак та рам і вы даў цом га зе ты быў 
та ле на ві ты пісь мен нік Мак сім Га рэц кі. 
Га зе та вы да ва ла ся за мест „На шай до лі”, 
за ба ро не най ула да мі Ся рэд няй Літ вы. 
Уся го вый ш ла 19 ну ма роў.

У „Бе ла ру скіх ве да мась цях” дру ка ва
лі ся ма тэ ры я лы на са мыя раз на стай ныя 
тэ мы: эка на міч ныя, па лі тыч ныя, эт на гра
фіч ныя, рэ лі гій ныя, лі та ра тур ныя, фаль к
лор ныя, са цы яль ныя і ін шыя. Свае ма тэ
ры я лы змяш ча лі Усе ва лад Іг на тоў скі, Ар
кадзь Смо ліч, Мак сім Га рэц кі, Аляк сандр 
Ру жан цоў, Ма кар Краў цоў, Фран ці шак 
Умя стоў скі, Іг нат Кан чэў скі і мно гія ін шыя 
вя до мыя асо бы.

Ся род пра фе сій ных аў та раў бы лі і вя
ско выя ка рэс пан дэн ты га зе ты. Са сва іх 
рэ гі ё наў яны да сы ла лі ў „Бе ла ру скія ве
да мась ці” роз ныя ін фар ма цыі пра тыя па
дзеі, якія ад бы ва лі ся ў іх мяс цо вас ці.

Ак тыў на га зе та дру ка ва ла ма тэ ры
я лы не вя до мых сён ня аў та раў з Бе ла
сточ чы ны Сап ро на Дзя гі і Ян кі Ве ха ця. 
Сап раў д ныя імё ны і проз віш чы ка рэс пан
дэн таў, якія пад піс ва лі свае ма тэ ры я лы 
гэ ты мі псеў да ні ма мі, за ста юц ца па куль 
не раз га да ны мі. Але вель мі ці ка ва праз 
85 га доў пра чы таць тое, аб чым пі са лі 
Сап рон Дзя га і Ян ка Ве хаць, а так са ма 
да ве дац ца, што та ды ад бы ва ла ся на 
бе ла ру скай Бе ла сточ чы не. Праў да, быў 
там і яш чэ адзін сель скі ка рэс пан дэнт 
Се ля нін. Ёсць і та кая вер сія, што гэ ты мі 
псеў да ні ма мі пад піс ва ла ся ад на асо ба. 
Той Се ля нін, на пры клад, 10 каст рыч ні ка 
1921 го да пі саў з Но ваДвор скай во лас ці 
Са коль ска га па ве та аб тым, што „Са коль
ш чы на, як ве да ма, даў но пры лу ча на да 
Поль ш чы, не пы та ю чы ся нас, са коль скіх 
бе ла ру саў. Нас ця пер хо чуць вы ра біць 
на свой ка пыл. Хо чуць з нас зра біць па
ля каў. Па ад чы ня лі (у ін шых мес цах пад 
пры му сам) поль скія шко лы, паб ра лі ма
ла дых муж чын у вой ска, па за чы ня лі цэр
к вы, пры му ша юць га ва рыць аба вяз ко ва 
паполь ску, га во ра ча му пабе ла ру ску не 
ад каз ва юць. Жыц цё зра бі ла ся для нас 
цяж кім... Ксёндз у во лас ці цар і бог, ні 
адзін сход, ні ад ныя вы ба ры не абы дуц
ца без яго, усю ды ён кі руе. Ня даў на ў Но
вым Два ры па прось бе пра ва слаў ных 
ся лян бы ла ад чы не на Но ваДвор ская 
цар к ва. Учуў шы, ся ля не з усіх вё сак, як 
на ўра чы стасць, саб ра лі ся да цэр к ві, 
так што на ват мес ца не ха пі ла ў цар к ве, 
дык ста я лі за бра маю. А ка та лі кі ўсе дзі
ві лі ся, скуль маг ло наб рац ца столь кі, як 
яны ка жуць „ка ца паў”. І да нес лі ксян дзу, 
а ксёндз знай сваю спра ву — за раз да 
жан да раў, да Са коль ска га ста ро сты, 
а мо жа на ват і да лей да нёс, і цар к ву на 
трэ ці ты дзень зак ры лі...”.

У гэ тым са мым ну ма ры „Бе ла ру скіх ве
да мась цяў” Сап рон Дзя га з Кры нак па ве
дам ляў пра Крын скі гур ток бе ла ру скай 
мо ла дзі, які па жа даў па ста віць на сцэ не 
ра ней шую дра му „Мань ка” і ка ме дыю 
„Мод ны шлях цюк”. У Крын ках хлоп цы 

і дзяў ча ты ўжо раз ве сі лі рэк лам ныя афі
шы, на ват ад на бы ла на пі са на на поль
скай мо ве. Праў да, у ёй бы ло ду жа шмат 
па мы лак, бо сяб ры гур т ка не ве да лі поль
скай мо вы. На афі шы быў на ма ля ва ны 
мод ны шлях цюк, а яго за на га ві цы ту зае 
са ба ка, шлях цюк яму крыць: „Po szed 
won!”. І вось ноч чу з 24 на 25 ве рас ня 
афі шу нех та сар ваў... Вось пра гэ та і пі
ша аў тар у га зе ту.

Пад псеў да ні мам Ве хаць у № 5 „Бе ла
ру скіх ве да мась цяў” за 1921 год чы та чы 
так са ма пра чы та лі і пра бе ла ру скую па
чат ко вую шко лу ў Крын ках, якую поль скі 
на стаў нік „pow szech na je szko ły” зак рыў 
без ані я кіх пры чын. Бо гэ та му на стаў ні ку 
пад па рад коў ва лі ся ўсе ме стач ко выя шко
лы. На стаў нік гэ тай шко лы звяр нуў ся 
ў Га род ню, каб да ве дац ца, ча му зак ры
лі шко лу. Але за мест ад ка зу ін с пек тар 
зволь ніў яго з пра цы. „Гэ так і зак ры лі бе
ла ру скую па чат ко вую шко лу — ад ну на 
ўвесь Га ра дзен скі па вет, ап роч Га род ні”, 
— з ад ча ем па ве дам ляе аў тар.

Сап рон Дзя га пад крып та ні мам СД 
у № 11 за 1921 год „Бе ла ру скіх ве да мась
цяў” па ве да міў, што тэ ат раль ная сек цыя 
бе ла ру ска га гур т ка мо ла дзі ў Крын ках 
30 каст рыч ні ка па ста ві ла жарт Ле а поль
да Ро дзе ві ча „Збян тэ жа ны Саў ка”. Рэ жы
сё рампа ста ноў ш чы кам спек так ля быў 
пса лом ш чык мяс цо вай цар к вы Іо сіф Пе
ра лай ка. Ро лю збян тэ жа на га Саў кі іг раў 
Ры гор Аст роў скі, які ўсіх смя шыў і най
больш ат рым лі ваў ап ла дыс мен таў. Ро лю 
Маг рэ ты іг ра ла Ксе ня Ані сі ма ві чан ка. 
Аў тар ін фар ма цыі на ват ро біць ар тыст
цы заў ва гу, што на крыў лян ні Саў кі яна 
не каль кі ра зоў ус міх ну ла ся. А воб раз 
жаб ра ка на вя ско вай сцэ не ства рыў мяс
цо вы ар тыст Ян ка Ло тыш.

Спек такль „Збян тэ жа ны Саў ка” та ды 
прай шоў вель мі ве се ла, гле да чы доў га 
кры ча лі „бра ва!” і дзя ка ва лі ар ты стам.

У ад ной з ін фар ма цый („Бе ла ру скія 
ве да мас ць ці”, 1921, № 7) усё той жа Сап
рон (а ў ін шых мес цах і Суп рон) Дзя га 
пі саў, як пра хо дзіў пе ра піс на сель ні цтва 
ў Крын ках, які быў ар га ні за ва ны па за
га дзе Га лоў на га ста ты стыч на га ўра ду 
Рэ чы Пас па лі тай. Пе ра піс на сель ні цтва 
ў Крын ках та ды пра во дзі ла поль ская 
на стаў ні ца Я. Ст. Ка лі ў аў та ра ін фар ма
цыі (зна чыць, ён жыў у Крын ках — С. Ч.) 
спы та лі: якая ва ша род ная мо ва, ён ад
ка заў: бе ла ру ская. А яна за пі са ла — бе
ла ру ская і поль ская. На пы тан не: якой 
вы на цы я наль нас ці — ад ка заў: бе ла рус, 
а за пі са ла — ра сі я нін... На пы тан не, ча
му яна так пі ша, на стаў ні ца ад ка за ла, 
што яе так на ву чыў „ін ст рук тар”. У кан цы 
сва ёй ін фар ма цыі Суп рон Дзя га пад во
дзіць вы ні кі: „Па нэ «ін ст рук та ры»! Пі шэ
це, пі шэ це на па пе ры, пе ра раб ляй це на 
ёй бе ла ру саў на ма скоў цаў і па ля каў, 
але ў глы бі ні на шых сэр цаў пе ра ра біць 
нас вам не ўда ец ца”.

У № 9 за 1921 год „Бе ла ру скіх ве да
мась цяў” бы ла над ру ка ва на ін фар ма цыя 
з вё скі Се мя ноў ка Крын скай гмі ны. У ёй 
па ве дам ля ла ся, што яш чэ пры нем цах 

у па чат ку ХХ ста год дзя па прось бе жы
ха роў бы ла ад к ры та бе ла ру ская па чат
ко вая шко ла з бе ла ру скім на стаў ні кам. 
У 1919 го дзе на стаў нік з гэ тай шко лы 
па ехаў у Віль ню на кур сы. Па куль ён быў 
на кур сах, па ля кі са шко лы вы вез лі лаў кі 
і ін шыя рэ чы. А ка лі вяр нуў ся на стаў нік 
з кур саў, то і яму пра ца ваць у гэ тай шко
ле не да зво лі лі. Дру гі на стаў нік вык ла
па таў, каб шко лу ў Се мя ноў цы ад к ры лі. 
Але 21 жніў ня 1921 го да па вя то вы ін с пек
тар прыс лаў поль скую на стаў ні цу. І хут ка 
ў вёс цы за мест бе ла ру скай ад к ры лі ўжо 
поль скую шко лу.

У на ступ най ка рэс пан дэн цыі з Кры
нак Суп рон Дзя га па ве дам ляў пра тое, 
як пан войт даў за гад па вё сках 
саб раць для на стаў ні каў „з кож най 
дзе ся ці ны па 4 хун ты жы та, 5 хун
таў буль бы, 7 ло таў тлуш чу” і г. д. 
Але вя скоў цы вы ка за лі сваё не за
да валь нен не: бе ла ру скіх на стаў ні
каў ня ма, бе ла ру скіх школ ня ма, 
дзет кі не ву чац ца, дык на вош та 
пад трым лі ваць чу жое „na u czy
ciel stwo”. Пра гэ та і пі ша Суп рон 
Дзя га.

Ян ка Ве хаць у №14 за 1921 
год па ве дам ляў, што ў Крын ках 
20 лі ста па да гра ма да бе ла ру скай 
мо ла дзі па каз ва ла но выя спек
так лі. І хоць над вор’е бы ло даж дж лі вае, 
у вя ско вы тэ атр прый ш ло шмат лю дзей, 
бы лі за про ша ны і бе жан цы, якія вяр ну лі
ся на Баць каў ш чы ну. Вя ско выя ар ты сты 
па ка за лі „Ка лісь” Ф. Алях но ві ча і „Кон скі 
пар т рэт” Л. Ро дзе ві ча. Асаб лі ва доб ра 
іг ра лі свае жа но чыя ро лі сё стры М. і В. 
Кры ва шэй ны і В. Ка сац кая.

Вель мі ці ка вы факт за фік са ваў у сва
ёй ка рэс пан дэн цыі Ян ка Ве хаць („Бе ла
ру скія ве да мась ці”, 1921, № 15) пра тое, 
як мяс цо выя па ны ў Крын ках вель мі ак
тыў на пра да юць ма зу рам з Поль ш чы зям
лю і лес. А вось бе ла ру скім бе жан цам, 
якія вяр ну лі ся да моў з Ра сіі і не па ба чы лі 
сва іх бу дын каў, і хо чуць за гро шы ку піць 
ле су, то ім ме стач ко выя па ны пра да ваць 
не жа да юць.

З вё скі Се мя ноў ка бы ла апуб лі ка ва на 
ў „Бе ла ру скіх ве да мась цях” і яш чэ ад на 
ін фар ма цыя, якая ме ла за га ло вак „Фаль
сі фі кат за мест бе ла ру скае ву чы цель кі” 
(1922, № 3). У ёй аў тар выс мей ваў мяс цо
вую на стаў ні цубе ла ру ску, ад якой не маг
чы ма бы ло па чуць ні вод на га род на га сло
ва. А ка лі чыё дзі ця не пой дзе ў шко лу, 
дык баць кі за гэ та пла ці лі штраф. Яна 
так ужо аш т ра фа ва ла шэсць баць коў. 
А яш чэ аў тар крыў дзіў ся, што гэ тай на
стаў ні цы трэ ба бы ло вя скоў цам бяс п лат
на ся чы дро вы, да ваць фур ман ку і вы кон
ваць ін шыя па яе жа дан ні ра бо ты...

Гар та ю чы і чы та ю чы „Бе ла ру скія ве
да мась ці” пер шай па ло вы ХХ ста год дзя, 
бач на, як няп ро ста та ды жы ло ся ту тэй
шым лю дзям — бе ла ру сам Бе ла сточ чы
ны. Але пра свае крыў ды і праб ле мы яны 
ўсё ж маг лі сме ла вы ка зац ца на ста рон
ках бе ла ру скіх вы дан няў.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Бе ла сточ чы на на ста рон ках „Бе ла ру скіх ве да масьцяў”, 1921-1922 га ды

Пі са лі Сап рон Дзя га, 
Ян ка Ве хаць і Се ля нін ...
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Л і т а р а т у р н ы  д у д а р

Арцёма Вярыгі-Дарэўскагаhttp://lialka.by
200 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі па эт, дра ма тург, пуб лі цыст, дас
лед чык фаль к ло ру, адзін з па чы наль ні каў 
но вай бе ла ру скай лі та ра ту ры Ар цём Вя ры
гаДа рэў скі на ра дзіў ся 4 лі ста па да 1816 г. 
у вёс цы Куб лі чы (Ле пель скі па вет бы лой 
Ві цеб скай гу бер ні). На ле жаў да ста ра даў ня
га, але збяд не ла га два ран ска га ро ду. Быў 
ах рыш ча ны ў ка та лі цтва. Баць ка яго быў да
зор цам мер і ва гаў у Куб лі чах. Ма ці па мер ла 
пас ля ро даў. Дзя цін ства Ар цё ма прай ш ло 
ў фаль вар ку Люд ві на ва не па да лёк ад Дзіс
ны. Пас ля за кан чэн ня За бель скай гім на зіі 
(мя стэч ка Ва лын цы, ця пер Вер х нядз він скі 
ра ён) у 18361844 гг. слу жыў у Ві цеб скай ча
со вай ка мі сіі для рэ ві зіі дзей нас ці Ві цеб ска
га гу бер н ска га два ран ска га дэ пу тац ка га 
схо ду. У ся рэ дзі не 1840х гг. на быў фаль ва
рак Стай кі паб лі зу Ві цеб ска, ажа ніў ся. Слу
жыў у роз ных уста но вах Ві цеб ска, апе ка ваў
ся сель скі мі за пас ны мі ма га зі на мі. У 1852 г. 
стаў ка леж скім асэ са рам.

Ар цём Вя ры гаДа рэў скі шмат сіл і ча су 
ад да ваў куль тур наас вет ніц кай дзей нас ці, 
ім к ну чы ся ар га ні за ваць на Ві цеб ш чы не на
род ныя шко лы, тэ атр, біб лі я тэ кі і чы таль ні. 
У 1850я гг. ар га ні за ваў у Ві цеб ску пуб ліч
ную біб лі я тэ ку. Збі раў бе ла ру скі фаль к лор. 
Па сы лаў до пі сы ў га зе ты „Ku rier Wi leń ski”, 
„Sło wo” (Пе цяр бург), ча со піс „Ruch Mu zycz
ny” (Вар ша ва). Стаў вя до мы як аў тар па эм, 
гу та рак і дра ма тыч ных тво раў, якія ра зы хо
дзі лі ся ў ру ка пі сах: па э мы „Ахуль го” (звя
за ная са зма ган нем гор цаўча чэн цаў пад 
кі раў ні цтвам Ша мі ля з ра сей ца мі), дра мы 
„Гор дасць”, ка ме дый „Хці васць” і „Грэх 4ы 
— гнеў”. Пер шым пе ра клаў на бе ла ру скую 
мо ву па э му Ада ма Міц ке ві ча „Кон рад Ва
лен род”. Ад нак бе ла ру скія тво ры зза цэн
зур ных умоў не дру ка ва лі ся, а ру ка пі сы не 
зной дзе ны. Пры жыц ці лі та ра та ра ў 1858 г. 
вый ш ла адзі ная кні га на поль скай мо ве „Гу
тар ка пра сва я ка” пад псеў да ні мам „Bia ło-

ru ska Du da”. Гра мад скі рэ за нанс ме ла па
ез д ка Ар цё ма Вя ры гіДа рэў ска га ў 1858 г. 
у Віль ню, дзе ён су стрэў ся з вя до мы мі 
прад стаў ні ка мі куль ту ры. Та ды ж быў па ча
ты зна ка мі ты „Аль бом Вя ры гіДа рэў ска га” 
(18581863), які стаў сво е а саб лі вым лі та
ра тур награ мад скім аль ма на хам, дзе свае 
за пі сы па кі ну лі Ула дзіс лаў Сы ра ком ля, 
Він цэсь Ка ра тын скі, Адам Кір кор, Він цэнт 
Ду нінМар цін ке віч, Аляк сандр Ры пін скі, 
Яле гі Пран ціш Вуль. Ар цём Вя ры гаДа рэў
скі стаў аў та рам вер ша ва най ім п ра ві за цыі 
„Лі тоў цам, якія за пі са лі ся ў мой Аль бом на 
па мяць” (да нас дай ш ла ко пія). Яле гі Пран
ціш Вуль (Фран ці шак Ка ра фаКа ры бут) 
зра біў за піс свай го бе ла ру ска моў на га вер
ша „К ду да ру Ар цё му ад над дз він ска га му
жы ка” ў аль бо ме Да рэў ска га, на зы ва ю чы 
яго як пес ня ра па на род най тра ды цыі „ду
да ром”.

У 18611862 гг. Вя ры гаДа рэў скі браў 
удзел у пат ры я тыч ных мі тын гах у Ві цеб ску, 
за што стаў аб’ ек там піль на га наг ля ду жан
да раў. У час выз воль на га паў стан ня стаў 
ад ным з кі раў ні коў зброй на га вы ступ лен ня 
на Ві цеб ш чы не. Арыш та ва ны 6 мая 1863 г., 
амаль два га ды пра вёў пад след ствам у ві
цеб скай тур ме. У час след ства тры маў ся 
год на і ні ко га не вы даў, ута іў шы мно гія звест
кі. Спяр ша за су джа ны на па жыц цё вую ка
тар гу, пас ля за ме не ную 8 га да мі ка тар ж ных 
ра бот. У 1865 г. выс ла ны ва Ус ход нюю Сі бір 
на са ля вар ны за вод ва Усол лі. З 1868 г. 
жыў на па ся лен ні ў Ір куц ку. На ка тар зе 
і ў ссыл цы пра цяг ваў пі саць вер шы, меў вя
лі кі аў та ры тэт ся род ссыль ных. Па мёр у Сі бі
ры на чу жы не ў 1884 го дзе. Да клад ны дзень 
смер ці і мес ца па ха ван ня не вя до мыя. Дач ка 
Габ ры е ля вый ш ла за муж за паў стан ца Ска
коў ска га, а пас ля смер ці баць кі вы еха ла 
ў Па рыж.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

„Жыц цё — гэ та тэ атр, і лю дзі ў ім — ак
цё ры”. Мож на лі чыць, што гэ та выс лоўе 
суп ра ва джае нас ад дзя цін ства, ка лі мы 
ўпер шы ню тра пім на якіне будзь дзі ця
чы спек такль. Ме на ві та з тых спек так ляў 
і прыш чап ля ец ца жа дан не ў ма лых дзя
цей граць роз ныя ўлас на пры ду ма ныя ро
лі. Для ма ле чы ў бе ла ру скім Ві цеб ску пер
шым тэ ат рам, які зна ё міць з пер са на жа мі 
— доб ры мі і злы мі — з’яў ля ец ца тэ атр 
„Ляль ка”, які сё ле та ад зна чыў сваё трыц
ца ці год дзе.

„Тэ атр ля лек у Ві цеб ску на ра дзіў ся 
ў 1986 го дзе. Даў но гэ та ці ня даў на? Ня даў
на, бо не каль кі ста год дзяў го рад жыў без 
тэ ат ра ля лек. Не ра зу ме ю чы ме та фа рыч
най мо вы ля леч ных воб ра заў, не ўме ю чы 
спас ці гаць ад веч ныя іс ці ны, гле дзя чы на 
«не жы выя прад ме ты», рас лі дзе ці, ста рэ лі 
да рос лыя, змя ня лі ся мно гія па ка лен ні го ра
да над Дзві ной. Даў но, бо за гэ ты час ка лек
тыў «Ляль кі» па ка рыў сва ім май стэр ствам 
сэр цы мі льё наў гле да чоў, стаў шы ро ка вя
до мым не толь кі на ра дзі ме, але і ў да лё кім 
і бліз кім за меж жы”, — рас па вя да ец ца на 
га лоў най ста рон цы сай та ля леч на га тэ ат
ра, што мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://lial ka.by.

Сайт тэ ат ра чым сь ці на гад вае за стаў
ку да дзі ця чай тэ ле каз кі на нач — на сі нім 
фо не вы яў лен ня зор кі і паў ме сяц, а па між 
імі наз ва — „Бе ла ру скі тэ атр «Ляль ка»”. 
Да лей ідзе дзя лен не на тры част кі, дзе мес
ціц ца ін фар ма цыя аб прай шоў шых вы ступ
лен нях тру пы, рас по вед аб гі сто рыі тэ ат ра 
і тэ ат раль ная афі ша на блі жэй шы ме сяц.

„На ра хун ку «Ляль кі» пяць Гранпры 
прэ стыж ных між на род ных фе сты ва ляў, 
дып ло мы, гра ма ты, пры зы... Сён ня тэ атр 
«Ляль ка» для ві цяб лян — ледзь не куль та
вае мес ца, дзе мож на гля дзець спек так лі 

не каль кі дзён за пар. Гля дзець і не стам ляц
ца, ат рым лі ваць сап раў д ную аса ло ду ад 
пра па на ва на га ві до віш ча. Бо гэ ты тэ атр 
не ста тыч ны. Ён увесь час у по шу ку но вых 
фор маў. Эта пы ма ры я не тач на га і му зыч
на га тэ ат ра «Ляль ка» ўжо прай ш ла. Чым 
бу дзе да лей здзіў ляць гле да ча ка лек тыў? 
Глы бо ка псі ха ла гіч ны мі спек так ля мі, якіх 
у рэ пер ту а ры ўжо ня ма ла, аль бо дзіў ным 
сім бі ё зам усіх леп шых зна хо дак у га лі не 
эстэ ты кі, што з’я ві лі ся ў ба га жы ля леч ні каў 
за та кія доў гія і та кія ка рот кія га ды”, — ка
жуць пра ся бе ак цё ры.

Вый с ці на руб ры кі сай та мес цяц ца 
ў двух мес цах — увер се ся род зо рак і ўні
зе, дзе па да юц ца вы ход ныя да ныя. Уся го 
руб рык не над та мно га, але яны змяш ча
юць пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб тэ ат
ры і тэ ат раль ным ка лек ты ве. На пры клад, 
у руб ры цы „На ві ны”, якая, да рэ чы, аб наў
ля ец ца да во лі ча ста, мож на да ве дац ца аб 
па дзе ях, так ці інакш звя за ных з жыц цём 
і дзей нас цю „Ляль кі”. Руб ры ка „Ка лек тыў” 
змяш чае пар т рэ ты ак цё раў і ін шых чле наў 
пер са на лу.

„Бі ле ты” но сяць як ін фар ма цый ную, так 
і прак тыч ную наг руз ку — там мож на па
зна ёміц ца з цэ на мі бі ле таў на кож ны спек
такль, а так са ма ку піць іх.

Пэў на, най больш ка рыс най з’яў ля ец
ца руб ры ка „Спек так лі”. Там па да ец ца 
ка рот кая ін фар ма цыя пра тую ці ін шую па
ста ноў ку. Гэ та даз ва ляе гле да чу выб раць 
спек такль, бу ду чы ўзбро е ным звест ка мі 
аб ім.

Бе ла ру скі тэ атр „Ляль ка” вель мі па пу ляр
ны ў жы ха роў Ві цеб ска. Свед чан нем гэ та му 
з’яў ля ец ца ста рон ка „Вод гу кі і пра па но вы”, 
дзе гле да чы па кі да юць сло вы па дзя кі ар ты
стам не толь кі ў про зе, але і ў вер шах.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

У мяс цо вас ці Ле ні на Ма гі лёў скай воб лас
ці ўра чы ста ад зна чы лі 73ю га да ві ну 

зма ган няў І Ды ві зіі пя хо ты ім. Та дэ ву ша Кас
цюш кі, якая ва я ва ла ў скла дзе са вец кай 
33й Ар міі су праць ат ра даў Вер мах та. Ар
га ні за та рам вы ез ду ве тэ ра наў з Поль ш чы 
бы ло Та ва ры ства тра ды цыі На род на га Вой
ска Поль ска га ім. ге не ра ла Зыг мун та Бер
лін га. Пры е ха лі так са ма па сол РП Кон рад 
Паў лік і ата шэ пал коў нік Ар кадзь Швед.

На ўра чы стасць пры бы лі бе ла ру скія ве
тэ ра ны і жы ха ры рэ гі ё на. Су поль на з па ля
ка мі ўдзель ні ча лі яны ў ма літ вах за ўпа кой 
душ за гі нуў шых, якія ўзна ча лі лі ка та ліц кія 
і пра ва слаў ныя свя та ры. Да пом ні каў за гі
нуў шым сал да там, якія зма га лі ся су праць 

гіт ле раў цаў за сва бо ду на шых на ро даў, 
бы лі ўскла дзе ны квет кі. Ва ўра чы стас ці 
ўдзель ні ча ла га на ро вая вар та бе ла ру скай 
ар міі і ва ен ны ар кестр.

Га лоў ныя ўра чы стас ці ад бы лі ся на пля
цы пе рад Му зе ем І Ды ві зіі Вой ска Поль ска
га. У пра мо ве стар шы ня Та ва ры ства тра
ды цыі НВП ма ёр Ка зі меж Рдза нак ска заў: 
«Пры бы ва ем сю ды як спад ка ем цы І Ды ві зіі 
пя хо ты ім. Та дэ ву ша Кас цюц ш кі, вы кон ва
ю чы свой пат ры я тыч ны аба вя зак пра па ве
да ваць праў ду ад куль прый ш ла Сва бо да! 
Зма ган не з фа шыз мам вя ло ся на шмат лі кіх 
фран тах. Мы пом нім ад нак, што сва бо да 
для на шай за му ча най Ай чы ны прый ш ла 
з ус хо ду і пры нес лі яе жаў не ры ад ро джа

на га Вой ска Поль ска га, якія зма га лі ся на 
ба ку Са вец кай Ар міі».

Пас ля пе рак ліч кі, пра моў і са лю ту ўдзель
ні кі ўра чы стас ці на ве да лі му зей, яко му быў 
пе ра да дзе ны бюст ген. Зыг мун та Бер лін га, 
вы ка на ны вар шаў скім скуль п та рам Яну шам 
Та ма сін скім. Ад імя Са ю за ве тэ ра наў Рэ чы 
Пас па лі тай Поль скай акт пе ра да чы за чы таў 
пал коў нік Чэс лаў Ле ван доў скі. Бюст ад к
ры лі чле ны поль скай дэ ле га цыі: пал коў нік 
Чэс лаў Ле ван доў скі, ма ёр Ка зі меж Рдза нак 
і Адам За ва дзіль у суп ра ва джэн ні ві цэмэ
ра го ра да Гор кі Мі ха і ла Гу лыя. У кож ным 
фраг мен це ўра чы стас ці ўдзель ні чаў сцяг 
Та ва ры ства тра ды цыі НВП, на якім від не юць 
кра са моў ныя сло вы «Го нар і Ай чы на». Сця

га нос ца мі, якім ка ман да ваў пад пал коў нік 
Баг дан Пак роў скі, бы лі пал коў нік Та дэ вуш 
Тар коў скі, стар шы сяр жант Збіг неў Ца гял
коў скі і пал коў нік Зыг мунт Бонк.

Чле на мі поль скай дэ ле га цыі бы лі ве тэ
ра ны, якія зма га лі ся за сва бо ду Ай чы ны на 
роз ных фран тах. Ка ман дор праф. Юзэф 
Чар він скі і пал коў нік Зыш мунт Бонк у сту
дзе ні 1945 го да выз ва ля лі Вар ша ву, а ў маі 
1945 го да зда бы ва лі Бер лін у скла дзе І Ар
міі Вой ска Поль ска га. Пал коў нік Чэс лаў 
Ле ван доў скі быў жаў не рам Шэ рых шэ ра
гаў, удзель ні кам Вар шаў ска га паў стан ня 
і вяз нем кан ц ла ге ра ў Штут га фе. Пал коў нік 
Та дэ вуш Тар коў скі быў пар ты за нам у ва
ко лі цах Роў на, а пас ля стаў сал да там Са
вец кай Ар міі і Вой ска Поль ска га, зда бы ваў 
Бер лін. Мно гія жы ха ры Го рак і Ле ні на ві та лі 
іх з асаб лі вай сар дэч нас цю і прыз нан нем, 
дзя ку ю чы ім за 70 га доў спа кою. Шмат 
асоб, асаб лі ва мо ладзь, пры нес лі з са бой 
бе ла ру скія і поль скія сця гі, што пад к рэс лі ва
ла пе ра жы ван не га да ві ны біт вы як су поль
най гі ста рыч най спад чы ны.

Пад пал коў нік Баг дан Пак роў скі ска заў 
«Ні ве»: «Вяр та ю чы ся на зад, ад да лі мы вай
ско вую па ша ну так са ма пры пом ні ку сал
да там Са вец кай Ар міі на плош чы Пе ра мо гі 
ў Мін ску, на ве да лі Му зей Вя лі кай Ай чын най 
вай ны, у якім яш чэ не каль кі дзён та му пра
ца ва ла вы ста ва, пры све ча ная ге ра із му 
поль скіх сал дат, якія зма га лі ся пад ка ман да
ван нем ген. Ула дыс ла ва Ан дэр са. Бы лі мы 
моц на ўра жа ны сар дэч ным пры ё мам на шых 
бра тоўбе ла ру саў. Там мы вы раз на ад чу лі, 
што аба зна чае друж ба і па мяць аб су поль
ным зма ган ні за сва бо ду на шых на ро даў».

vАдам БОБ РЫК

Ф
о та Аль ж бе ты

 Са дзы
н скай

Пад Ле ні на 
суст рэ лі ся бе ла ру скія і поль скія ве тэ ра ны
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06.11 — 12.11

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

скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. нег лы бо кае мес ца на ўсю шы ры ню ра кі зруч нае для пе ра ез ду = 15 _ 13 _ 14 _ 12 _;
2. аба вя зак, на пры клад вяр нуць па зы ча нае = 26 _ 27 _ 28 _ 29 _;
3. се ля нін, які пра цуе сяр пом = 11 _ 16 _ 20 _ 21 _;
4. яў рэй = 9 _ 25 _ 10 _;
5. жы хар поў на чы між рэч ча Обі і Ені сея (2*не+ц) = 4 _ 3 _ 34 _ 35 _ 36 _;
6. ура чы сты ве лі чаль ны верш = 8 _ 7 _ 1 _;
7. па ле так з яб лы ня мі, гру ша мі = 2 _ 17 _ 24 _;
8. па мяш кан не ма ло га Сы мо на ў вя ско вай ха це = 18 _ 19 _ 5 _ 6 _;
9. пас лух мя нае дзі ця = 22 _ 23 _ 37 _ 38 _;
10. кры ні ца сі лы для пе ра мяш чэн ня тран с пар т на га срод ка = 31 _ 32 _ 33 _ 30 _.

(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 42 ну ма ра
Се ля дзец, зліў, ня быт, паў зун, ба ка лаўр, зло, Ір куцк, жаў ту ха, япо нец, тар пе да.

Ра шэн не: Ха дзіў бы ў зло це, каб не дзір ка ў ро це.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Лявону Фе да-

ру ку з Рыбал і Міхалу Байко з Беластока

(22.03. — 20.04.) Не аш чадж вай ся бе, бо 
ўсё, што ця пер удас ца та бе вып ра ца ваць, спра-
цэн туе ў бу ду чы ні. Рэ а лі зуй ам біт ныя пла ны. 
Твой эн ту зі язм адаб’ ец ца на ата чэн ні. 9.11. прый-
дзе та бе ў га ла ву ці ка вая ідэя на раз вой сва ёй 
кар’ е ры. Да 9.11. мі нуць твае ня мог лас ці. Бе гу-
чы, гля дзі пад но гі. 5-7.11. не даз воль, каб ця бе 
хтось спра ва ка ваў да кан ф лік ту. Тры май нер вы 
ў ру ках!

(21.04. — 21.05.) Усё што са мае леп шае ат-
ры ма еш ад ін шых. Тры май ся ра зам з сяб ра мі! 
Да 8.11. хут ка і па спя хо ва афор міш мно ства 
спраў, пас ля бу дзе ця бе схіль ваць да ры зы кі. Па-
ра на зме ну імі джу. Усю ды бу дзеш ад чу ваць ся-
бе на сва ім мес цы. Бя ры ся за ра бо ту. Змо жаш 
пра ца ваць на не каль кіх фран тах і за двух або 
і трох! Піль нуй ся ад ін т ры гі. Пра вер свае ма ча-
выя шля хі, не пра сту дзі пу хі ра.

(22.05. — 22.06.) Не ча ка ныя зме ны і ла ві на 
аба вяз каў. Але ніш то ця бе не змо жа зла маць! 
Зор кі за ах воч ва юць да су стрэч. Лю боў не заг-
ля дае ў мет ры ку. Ча ка юць ця бе за да чы, з які мі 
не меў ты да чы нен ня; ка лі што, не бой ся, не са-
ро мей ся — пы тай ся. Шу ка ю чы пра цу, не стаў 
пе рад са бой толь кі за роб каў, гля дзі, ці ў но вай 
фір ме не бу дзеш сох нуць і не раз ві вац ца. Піль-
нуй ву шэй, на сі шап ку.

(23.06. — 23.07.) Не бу дзеш шка да ваць та го, 
што ўжо не вер нец ца. Бу дзе нер во ва, з ах во тай 
па мя няць мно га. Але зор кі пры ту шаць тур бо ты 
і пе раш ко ды. Зыч лі васць зро біць цу ды. За ся-
родзь усе сі лы на да сяг нен ні сва ёй мэ ты — ужо 
вель мі бліз ка! Пад г ля дай у ін шых раз вяз кі, але не 
дай ся бе ўцяг нуць у вы ра шэн не спраў ін шых. 
Ха лод ны душ — і старт!

(24.07. — 23.08.) Вып ра цу еш са бе неб ла-
гую фі нан са вую сі ту а цыю ды доб рую па зі цыю 
на пра цы, а так са ма па ва гу ка лег. Руль у тва іх 
ру ках. Ан га жуй мак сі мум энер гіі, дзей ні чай на 
ўсю ка туш ку, рас ці ў лі да ра. Вы лу чыш ся з шэ-
ра га тлу му. Іль вы з дру гой дэ ка ды пас ма ку юць 
на ват сла вы! Ха ця до ма — най лепш. І па ста рай ся 
ад вык нуць ад цы га рэт, ал ка го лю і... ма біль ні ка.

(24.08. — 23.09.) Доб рая кан’ юн к ту ра ў ін та-
рэ сах 5 і 6.11. Спа кой. Вост рая ін тэ лі ген т насць 
і здоль насць да ана лі зу сі ту а цыі. Хут кія і трап ныя 
ра шэн ні — най леп шыя ка ля 8.11. Зма бі лі зуй усе 
сі лы, бо ма еш ця пер най больш ка рыс ны час для 
рэ а лі за цыі пра ек таў. Рэ а лі зуй план ме ся ца пункт 
па пун к це. Ра бі са бе пры ем нас ці, не гля дзі ў ка-
лян дар (гэ тая стрыж ка ця бе ама ло дзіць!). Будзь 
ра дас ны і ад кры ты.

(24.09. — 23.10.) Зной дзеш час на аба вяз кі 
і пры ем нас ці. Будзь га то вы на па ры вы сэр ца! 
5, 6.11. све жа за ка ха ныя Ша лі раск ру цяц ца на 
ўсю ка туш ку! Бу дзеш ду шой кам па ніі! Да сі ра-
ды і ў фір ма вым ха о се, зва ліц ца на га ла ву мно га 
спраў і аба вяз каў, але ўсё ахо піш. За ся родзь ся 
і па ме ды туй, да дай у ме ню арэ хі, ша ка лад, шпі-
нат, ба на ны і ка ка ву.

(24.10. — 22.11.) Не мрой ды не пла нуй, а бя-
ры ся за рэ а лі за цыю ма раў. Час ад ча су бу дзе 
пад ве цер, але не пад да вай ся. Энер гія, крэ а-
тыў насць і пас пя хо васць. У па чуц цях гу ляй у ад-
к ры тыя кар ты. Па ся дзі з бліз кі мі. Пап ра цуй над 
тым, каб лепш да га ва рыц ца з ін шы мі. Па ра бі па-
рад кі ў па пе рах до ма і ў фір ме. Не мя няй ні чо га 
з 11.11. (да 15.11.), бо леп шае мо жа ака зац ца 
во ра гам доб ра га.

(23.11. — 22.12.) Твая цяр п лі васць бу дзе ўзна-
га ро джа на і бу дзеш ра біць тое ча го так доў га ча-
каў! Пра ве рыш, ці твае мэ ты мо гуць быць да сяг ну-
ты і хо піць та бе энер гіі для іх рэ а лі за цыі. Не пра ва-
ронь шан цу на ка хан не. На пра цы вар та па вы сіць 
свае ква лі фі ка цыі. Мар шы руй з пал ка мі.

(23.12. — 20.01.) Не бу дзе на ця бе моц ных! 
Пер шы на пра цы, пер шы до ма і пер шы ў чар зе 
ў ван ную. Зор кі пад к рэс ляць твае та лен ты і крэ-
а тыў насць, увя дуць у шэ рую рэ ча іс насць ка ля-
ро вы ак цэнт. Па пу ляр насць у дру го га по лу. Ся-
род зна ё мых не пе ра бор ш ч вай са шчы рас цю. 
І тры май па куль ам бі цыі на ка рот кім па вад ку. Не 
ад маў ляй ся ад спор ту. Але піль нуй ныр кі і паз ва-
ноч нік, не пра сту дзі ся.

(21.01. — 19.02.) Будзь са ма стой ны і ад важ-
ны, і даб’ еш ся да боль ша га чым ду ма еш. Не пе-
ра мо жа ця бе абы-хто! 5, 6.11. шы ку ец ца ці ка вае 
зна ём ства. Ха ця 5-7.11. зор кі мо гуць пры ту піць 
тваю спан тан насць і крэ а тыў насць. Усё ж бу-
дзеш ап ты мі стыч ны, вый дзеш жыц цю на суст рач, 
зма бі лі за ва ны да зма ган ня за важ нае. Ад 9.11. 
да ста неш ад зо рак ім пэ т — бу дзеш іні цы я тыў ны, 
ак тыў ны, доб ра па шу ка еш пра цу. Пя рой меш ка-
ман ду! Але ж піль нуй свай го сэр ца, еж ві та мі ны.

(20.02. — 21.03.) Не траць ча су і нер ваў на 
спра вы ня вар тыя гэ та га! Выз нач но вы курс. Лёг-
ка не бу дзе аж да 20.11. Не раз дзі рай ста рых 
ран. Валь ней шы тэмп, але і на го ды для мі лых су-
стрэч з сім па тыч ны мі людзь мі. І сэр ца мо жа мац-
ней за біц ца. До ма зай май ся тым, што для ця бе 
пры ем нае. На пра цы пла нуй, піль нуй сва іх да ку-
мен таў, не ра бі абы-як, не ўслу хай ся ў фір ма выя 
плёт кі. Аш чад на раск лад вай свае сі лы, але не ад-
маў ляй ся ад пра бы ван ня на све жым па вет ры.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

У ве рас ні на пля цоў цы ар-
лян ска га Ком п лек су школ 
ад бы ла ся дру гая се рыя 
Гран-пры спа бор ні цтваў па 
ву дзіль ным ка стын гу, ла джа-
ных бе ла стоц кім ад дзя лен-
нем Поль ска га ву дзіль на га 
са ю за ў ка тэ го рыі ка дэ таў 
і юні ё раў. Гас па да ром ме ра-
пры ем ства бы ло ар лян скае 
ко ла ПВС „Мян туз”. Ды рэк-
тар шко лы Ма рыя Том чук па-
жа да ла ўдзель ні кам пры ем-
най за ба вы і пос пе хаў у на бо-
ры як най боль шай коль кас ці 
ба лаў.

бам бу ка вую ву ду з про стым ка лаў рот кам 
і вы цяг нуў най боль ша га кар па — гэ та ўсіх 
за дзі ві ла. Ма ем моц ных ву дзіль ні каў: Мі
хал Стэль ма шук, Мі хал Тха жэў скі, Чэ сек 
Сту ліг рош — гэ та се ні ё ры. Сё ле та яны ез
дзі лі ў Боць кі, ла ві лі так са ма на ад ка па ным 
ста рым рэ чыш чы — пры ваб ным мес цы, 
якім апя ку юц ца ву дзіль ні кі.

Коль кі ў на шым ко ле ву дзіль ні каў? Ка лі 
я па чы наў стар шы ня ваць два нац цаць га
доў та му, бы ло та ды 78 асоб, у зор ны час 
на шай дзей нас ці бы ло 178 асоб, а ця пер 
ка ля ста двац ца ці. Мно гія адыш лі ў ін шыя 
ко лы, бо ін шыя ко лы ма юць кан цэ сію на 
вар шаў скую ак ру гу, ма юць дап ла ты, а мы 
гэ та га не ма ем, та му і тра цім чле наў.

Коль кі каш туе ву дзіль ны аба не мент? 
Ад не каль кіх га доў у ме жах двух сот зло таў 
і мож на за гэ та ла віць ад Бу га па Ма зур
скія азё ры.

Дзе ло вім? Вя до ма, што ўжо на ра цэ 
Ар лян цы ня ма дзе ву дзіць (ва да з ачыш
чаль няў сцё каў пры вя ла да неп ры дат нас ці 
Ар лян кі для бы та ван ня рыб). Ву дзім на 
ачыш ча ных ста рых рэ чыш чах, на ва да ё ме 
ста рой ца гель ні. Най час цей на шы ву дзіль
ні кі ез дзяць на Боб ру ў яе ніж нім ця чэн ні, 
на Се мя ноў ку, на ва да ё мы ў Ду бі чахЦар
коў ных і Рэп чы чах, на Буг.

Рэ кор д ныя эк зем п ля ры? Апош нім ча сам 
та кіх не бы ло, але даў ней адзін з на шых 
чле наў зла віў на Бу гу 65кі лаг ра ма ва га со
ма, даў жы нёй у 195 сан ты мет раў. Вя лі кіх 
рыб не за бі ва ем, вы пу ска ем на зад, бо ста
рое мя са няс мач нае, лепш ста рую ры бу вы
пус ціць. А ця пер та кая тэн дэн цыя, каб зу сім 
не браць злоў ле най ры бы і шмат лю дзей 
так ро біць. А ка лі ад бы ва юц ца спа бор ні
цтвы па лоў лі жы вой ры бы, та ды ўсе злоў
ле ныя вяр та юц ца на зад у свае ва да ё мы.

vЗа пі саў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

ці ка віц ца, але ста ра ем ся неш та ра біць.
Праз год бу дзе дзя ся тая га да ві на спа

бор ні цтваў, зі мою прад бач ва ем ка стынг 
„O pu char Or ląt ka”, ма быць, з’е дуц ца спа
бор ні кі з уся го ва я вод ства і, маг чы ма, бу
дзе гэ та апош ні акт на шай дзей нас ці пры 
шко ле.

Сён ня (18 ве рас ня) спа бор ні ча юць 
ву дзіль ні цы і ву дзіль ні кі з Бе ла сто ка, Суп
рас ля, Лап, Ва сіль ка ва, Дуб ро выБе ла
стоц кай і Ор лі. Пры яз джа юць са ма хо да мі 
за пар са сва і мі апе ку на мі. Мы так са ма 
ез дзім на роз ныя спа бор ні цтвы. Сён ня 
пры е ха лі да нас 33 асо бы — гэ та вель мі 
мно га. Ма ем для іх куб кі па не каль кіх ка тэ
го ры ях — ка дэ ты (да тры нац ца ці га доў), 
юні ё ры. Ёсць та кія, якім па 67 га доў і ўжо 
па чы на юць пры го ду з ву дзіль ні цтвам. Най
ма лод шых заў сё ды га на ру ем да дат ко вы мі 
ўзна га ро да мі, за ах воч ва ем па чы на ю чых. 
Ёсць маг чы масць удзе лу на ват у кра ё вых 
спа бор ні цтвах. Я сам ча ты ры га ды та му 
ва зіў ар лян скіх дзя цей у Вар ша ву, на ша 
чац вёр ка не пад вя ла, маг лі яны аг ля даць 
ста лі цу.

Дру гой вар тас цю, якую ста ра ем ся пры
ві ваць, гэ та эка ла гіч ныя па во дзі ны — мо
ладзь заў сё ды пры бі рае ка ля рэк. У мі ну
лым го дзе мы доб раў па рад ка ва лі ста рое 
рэ чыш ча і па са дзі лі там дрэ вы, у тым лі ку 
і са до выя. Сё ле та на ша сек цыя бу дзе пры
бі раць ка ля ста рых каш та наў у ста рым 
са дзе. Усё склад ва ец ца ап ты мі стыч на, ап
ра ча та го, што што раз менш ах вот ных.

Быў час, ка лі нам да па ма га ла гмі на, ат
рым лі ва лі аў то бус для вы ез ду на Ба ху ры 
(на Се мя ноў скім ва да ё ме). Ка лісь у гмі не 
быў курс на спорт, а за раз, не ве даю ча
му, ці ха. Не ве даю, якім чы нам спан са ру ец
ца спорт, бо быц цам фут бол ат рым лі вае 
гро шы, а мы не ма ем да іх до сту пу.

Ад бы ло ся не каль кі спа бор ні цтваў па 
лоў лі ры бы, ад нак ням но га, бо не ма ем та
кіх ва да ё маў, дзе мож на па са дзіць больш 
спа бор ні каў. Ла дзі лі гэ та пад пат ра на там 
вой та, ця пер ма ім. Ла ві лі на ва да ё ме ста
рой ца гель ні, ло вім па ста рых рэ чыш чах 
за Ор ляй з бо ку Ру дут, якія ко ла ад ка па ла 
за зда бы тыя фі нан са выя срод кі; ла ві лі там 
і дзе ці, і да рос лыя. Се ні ё ры ез дзяць па 
зап ра шэн нях і да бі ва юц ца доб рых вы ні каў 
— гэ та пе ра да ві кі ў маш та бе на шай ак ру гі. 
Што год ад бы ва юц ца спа бор ні цтвы стар
шынь і се ні ё раў — сё ле та бы ла пе ра мо га 
ін ды ві ду аль ная і ка лек тыў ная. Тры га ды 
та му се ні ёр з Ор лі, ін ва лід без ад ной ру кі, 
зла віў най боль шую ры бу і пе ра мог ін ды ві
ду аль на. Усе ла ві лі там су час ны мі пры ла
да мі, а Зыг мунт Ку ле ша вы няў звы чай ную 

У пят ні цу 28 каст рыч ні ка пас ля дзя
ся тай га дзі ны ве ча ра ўспых нуў вя лі кі 
па жар у на сы чаль ні шпа лаў у Ча ром се. 
Прад пры ем ства пра ца ва ла з 1939 го да 
і бы ло ад ным з пя ці боль шых у кра і не. 
Пра ца ва ла ў ім не каль кі дзя сят каў ча
рам шан. Зга рэў склад з ма шы на мі, 
у якім змяш ча лі ся шпа лы. Са сты хі яй 
зма га ла ся ва сям нац цаць па жар ных 
ча стак. За бяс пе ча на ад аг ню 150 тон 
хі мі ка таў; не дай ш ло да заб ру джан ня 
ася род дзя. Зат ра ты ацэнь ва юц ца на су
му ад двух да ча ты рох мі льё наў зло тых. 
Пры чы на па жа ру па куль што не вы яў ле
на. Рас с ле да ван не вя дзе па лі цыя.

(УС)

Па жар у ча ром хаў скай 
на сы чаль ні

Ву дзіль ныя спа бор ні цтвы

Марк Хмя леў скі:
— Звыш дзе ся ці га доў та му аб ра лі мя не 

стар шы нёй ву дзіль на га ко ла ў Ор лі, якое 
та ды яш чэ не ме ла наз вы „Мян туз”. Та ды 
па ста ві лі пе рад са бою за да чу — пра цу 
з дзяць мі і па ча лі ла дзіць ім п рэ зы, каб за ці
ка віць іх не толь кі лоў ляй рыб, але і ін шы мі 
ка ля ву дзіль ны мі гуль ня мі. У Ор лі мы звя за
ны са шко лай (спор т п ля цоў ка, гім на стыч
ная за ла); ды рэк та рам та ды быў Дар’ юш Га
ра дэц кі. І ўзнік ла ідэя зас на ваць ву дзіль ную 
сек цыю пры шко ле. Ды рэк цыя адоб ры ла 
гэ та, мы сар га ні за ва лі кан цэрт пад 50ю 
га да ві ну ко ла. І па ча ло ся. З ча сам па ча лі 
пі саць пра ек ты і за ат ры ма ныя срод кі ку пі лі 
для сек цыі ад па вед ныя ву ды, ка лаў рот кі, 
ма ем май кі, шко ла вы дзе лі ла мес ца, апе ку
ном ко ла стаў на стаў нік Ежы На за рэ віч, які 
ад дзе ся ці га доў раз у ты дзень збі рае на 
за нят кі ўсіх ах вот ных. Даў ней пры хо дзі ла 
на за нят кі ка ля трыц ца ці дзя цей, але з го
ду ў год іх лік мен шае — іх больш ва бяць 
кам п’ ю та ры. І ла дзяц ца спа бор ні цтвы не 
толь кі па лоў лі ры бы, але і па ка стын гу, які 
ахоп лі вае не каль кі ві даў зма ган ня (трох
бор’е): скіш (ske et&fish — лёг кае кі дан не 
„пры на ды” па не каль кіх мі шэ нях), кі дан не 
па Арэн бер гу („ця жэй шае” за скіш), кі дан
не на ад лег ласць.

Су пра цоў ні цтва са шко лай склад ва ец
ца па спя хо ва, шка да толь кі, што апя кун 
гэ тай сек цыі вы хо дзіць на пен сію і не ка
му пе ра даць гэ ты за ня так. Гэ та зак ла
поч вае, бо пе ра ма гае кам п’ ю тар, але ж 
на сіль на не аш час лі вім мо ла дзі. Мы яш
чэ пры ха пі лі тое па ка лен не вуч няў, якіх 
баць кі і ін шыя ся мей ні кі бы лі ву дзіль ні ка
мі і тыя вуч ні за ці ка ві лі ся. Ця пер на стае 
та кое па ка лен не, якое не вя до ма чым 
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З
 чы гу нач на га пры пын-
ку Яст шэм б на кі ру ю ся 
на ўсход, у на прам ку 
вё скі Груз ка. Ка ля 

пер ша га па ва ро ту на ле ва рэш-
т кі ка мен ных сцен — даў ніш ні 
двор. Не ўда ло ся мне знай с ці 
ней кіх кан к рэт ных ве стак пра гі-
сто рыю гэ та га два ра. Ве ра год-
на быў ён зак ла дзе ны ў па ло ве 
XVIII ста год дзя. У 1831 го дзе 
ў фаль вар ку быў зат ры маў ся 
Іг нат Да мей ка, сяб ра Ада ма 
Міц ке ві ча, вы дат ны ву чо ны, 
паз ней шы рэк тар Чы лій ска га 
на цы я наль на га ўні вер сі тэ та, які 
вёз ней кае паў стан ц кае да ру-
чэн не ў Вар ша ву. Тут яго амаль 
не рас ст ра ля лі, па даз ра ва ю чы 
ў шпі я на жы, ад нак уда ло ся яму 
ўця чы на зад у на прам ку Віль ні. 
Пры „пер шых са ве тах” бы ла 
там паг ран за ста ва, бо ж не да-
лё ка ў 1939-1941 гг. пра хо дзі ла 
ўста ноў ле ная пак там Ры бен т-
ро па-Мо ла та ва са вец ка-гер-
ман ская гра ні ца. Пас ля вай ны 
бы ла там шко ла...

Неў за ба ве ад шта бін скаліп скай 
ас фаль тоў кі ады хо дзіць ас фаль тоў ка 
ў Груз ку. Сайт Шта бін скай гмі ны: „Hru-
skie zos ta ły za ło żo ne mię dzy 1715 a 1744 
ro kiem w ra mach Eko no mii Gro dzień skiej, 
tu tej sze zie mie dzier ża wił ja kiś dyg ni tarz sa-
ski i za ło żo no wte dy fol wark Jas t rzęb na oraz 
dwie wsie: Jas t rzęb na i Hru skie. Naz wa wsi 
po cho dzi od bia ło ru skie go sło wa „hru skij”, 
czy li grzą ski. W XIX wie ku naz wę cza sem 
nie pop raw nie utoż sa mia no ze sło wem 
Grusz ki (Hrusz ki)”. Па вод ле ін шай вер сіі 
пра яз джа ла сю дою ней кая ві лен ская 
кня гі ня і ўба чыў шы дрыг вя ні стае ба ло та 
ме ла ўскрык нуць „Ой, як тут груз ка!”. 
І да лей па вод ле сай та: „Wed ług opi su 
z 1882 ro ku Hru skie na le ża ły do pa ra fi i Te-
o lin i gmi ny Kur jan ka. Wio ska le ża ła wśród 
pa sów pusz czy au gus tow skiej. Li czy ła 32 
do my i 252 miesz kań ców. Za pew ne w cza-
sie I woj ny świa to wej Hru skie doz na ło wie le 
strat, w 1921 ro ku li czy ła za led wie 23 do my 
i 132 miesz kań ców”. Цал кам маг чы ма, што 
част ка жы ха роў Груз кі маг ла па дац ца 
ў бе жан ства, ад куль, як вя до ма, не ўсе 
вяр та лі ся. Маг чы ма так са ма, што наз ва 
вё скі вы во дзіц ца і ад ін ша га лан д шаф т на
га фак та ру: яна ву лі цоў кай рас па ло жа на 
на груд ку — груд ская вё ска. Ад гру да ўніз 
— се на жа ці...

З Груз кі кі ру ю ся ў бок Крас на га, пры на
год на пла ну ю чы заг ля нуць і ў вё сач ку Яся
но ва. Ад нак на ляс ных да ро гах у глы бін цы 
Аў гу стоў скай пуш чы ня ма да рож ных па ка
заль ні каў і да бі ра ю ся ў зга да нае Крас нае, 
ад куль вяр та ю ся на ліп скааў гу стоў скую 
ша шу, а больш раз ма шы ста — на аў гу
стоў скагро дзен скую, з якой, зра біў шы 
круг ды я мет рам у не каль кі кі ла мет раў, 
уда ец ца мне даб рац ца да зга да на га Яся но
ва. 26 жніў ня 1943 го да гіт ле раў цы саг на лі 
жы ха роў вё скі і рас ст ра ля лі 58 ча ла век, 
у тым лі ку і ма лых дзя цей, бу дын кі знес лі 
або спа лі лі, да бы так зра ба ва лі. За раз 
на мес цы зла чын ства па стаў ле ны кап лі
цапом нік. Ця пер у вёс цы толь кі не каль кі 
бу дын каў...

Зноў вяр та ю ся ў Крас нае, дзе ў па чат ку 
вё скі драў ля ны двух па вяр хо вы бу ды нак 
бы лой шко лы. Са ма вё ска — доў гая ву лі
цоў ка, па ся рэ дзі не пры ват ная кра ма, без 
на вед валь ні каў у мой час. Пра даў жэн нем 
ву лі цы ляс ная ка ра ні стая да ро га ў Скяб ле
ва. У ле се ўда ец ца мне стра ціць ары ен та
цыю і пас ля не ка то ра га ча су пе ра да мною 
па каз ва ец ца вё ска Руб цо ва; зноў вель мі 
свой ская наз ва...

Не ча му дзі ва вац ца. Ула дыс лаў Чар нец
кі, аў тар ма наг ра фіі па гі сто рыі Ліп скай 
зям лі: „Prze łom XIX i XX wie ku był de cy du ją-
cy dla pol skoś ci tych ziem. Do tej po ry wca le 
nie by ło pew ne czy lud ność tu tej sza w swej 
ma sie opo wie się za tra dyc ją ru siń ską czy pol-
ską. Ście ra nie się tych dwóch wiel kich tra dyc ji 
wyk sz tał to wa ło też spe cy fi cz ną, nig dzie in-
dziej nie spo ty ka ną, ka te go rię lu dzi tu tej szych 
— ani Po la ków, ani Ru si nów. (...) Do pie ro os-
tat nie la ta ma so wej mig rac ji mło dych, opusz-

cza nia te re nów tra dy cyj nie za póź nio nych 
oraz wy mie ra nia star szych po ko leń przy nios ły 
zmia ny i gwał tow ną po lo ni zac ję te re nów et-
nicz nie ru siń skich i bia ło ru skich...”. Да гэ та га 
трэ ба да даць, што да ча су ўста наў лен ня 
апош няй дзяр жаў най мя жы гра мад скім 
цэн т рам для та маш ніх вё сак — Бар т нік, Да
лін чан, Ліп ш чан, Ра ка віч, Руб цо ва і ін шых 
— бы ло мя стэч ка Га лын ка, рас па ло жа нае 
ў вяр хоў ях рэч кі Ваў ку шан кі, сён ня ў ме
жах Бе ла ру сі.

Вяр та ю ся ў на прам ку Скяб ле ва. Да вед
ні кі ін фар му юць, што там ра сій скія ўма ца
ван ні пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны. 
Ад нак у са мой вёс цы за рос лы бун кер Лі ніі 
Мо ла та ва. Вяр та ю ся на рас хад ныя да ро гі, 
каб па дац ца да лей на ўсход, да вё скі Жа
біц кія. Коль кі га доў та му абаг нуў я тую мяс
цо васць ад поў на чы, ця пер жа ра шыў не 
мі наць яе. На кар це да ро га са Скяб ле ва 
па ка за ла ся про стай, але на мес цы трэ ба 
бы ло спа чат ку пад ні мац ца на кру тую гор
ку, а пас ля спу скац ца з яе. З ін шай гор кі 
да мі нуе над вё скай го лы бе тон ны бун кер 
Лі ніі Мо ла та ва...

З Жа біц кіх да во лі вы гад ная жві роў ка 
ў Ста ро жын цы. Коль кі га доў та му Ста ро
жын цы бы лі ра ска па ны ўся ля кай зем ле я
рый най тэх ні кай; па ся рэ дзі не ра ско пак 
тыр чэў драў ля ны крыж. Вы па да ла спа дзя
вац ца, што тэ ры то рыя рэ куль ты ва ва на, 
ад нак ура жан не ад ця пер па ба ча на га 
прыг ня таль нае. Крыж, а як жа, тыр чыць 
са мот на на да лей, тое што ка ліська лісь 
бы ло ра ска па на яш чэ не за рас ло ней кай 
буй ней шай пры ро дай, за тое ням но гія вя
ско выя бу дын кі па сіў на ча ка юць ра шэн няў 
ак ру жа ю чай пры ро ды; Ста ро жын цы, гэ та 
вё ска за не па да ю чых бу дын каў. А яш чэ 
120130 га доў та му Ге аг ра фіч ны слоў нік 
Ка ра леў ства Поль ска га па ве дам ляў: „Sta-
ro żyn ce, wieś i folw., pow. au gus tow ski, gm. 
Ku ry an ki, par. Ho łyn ka, odl. od Au gus to wa 42 
wior s ty, ma 44 do my, 291 miesz kań ców, 1911 
morg folw. i 857 mr. włośc. Folw. S. wcho dzi 
w skład ma jo ra tu rząd. Łab no. W 1827 r. by ło 
26 dm., 153 mk., par. Lipsk”. Вё ска, ма быць, 
бур лі ла жыц цём...

Са Ста ро жын цаў кі ру ю ся ў Воў куш, 
а дак лад ней за Воў куш, дзе не дзе ў ле се, 
не да лё ка поль скабе ла ру скай гра ні цы 
мае зна хо дзіц ца пом нік ней ка му афі цэ ру 
цар скай ар міі. Ён ка лісь згад ваў ся на ліп
скім гмін ным сай це, як мяс цо вая ці ка він ка. 
Ад нак пра яго, зда ец ца, пом няць толь кі 
ста рэй шыя жы ха ры Воў ку ша. Ад нос на 
ма ла ды ча ла век, ка лі я спы таў пра той 
пом нік, скі ра ваў мя не ў кры ху ін шым на
прам ку, у на прам ку кры жа на рас хад ных 
да ро гах. Вяр нуў шы ся, уда ло ся мне спат

каць па жы лую жан чы ну, якая і ўка за ла 
пра віль ную да ро гу, па ве дам ля ю чы, што 
ка лі бы ла ма лод шай, ах вот на ха дзі ла ту ды 
збі раць гры бы. І што на пом ні ку на пі са на 
„па том ствен ный два ра нін”.

Ней кі кі ла метр ці два за пры ля га ю чай 
да Воў ку ша Са ла ве еў ш чы най, якую за раз 
на зы ва юць больш аш чад на Са ла еў ш
чы най, па ба чыў я чор ны крыж; не ўмею 
ска заць з ча го ён — ці з ба заль ту, ці з мар
му ру, ці з ча го ін ша га. Вы ра за ны ён так, 
быц цам быў з ду бо ва га ства ла; аб ве дзе ны 
не вы со кай драў ля най ага ро джай. На цо
ка ле кры жа над піс: „На семъ ме сте палъ 
на по ле бит вы съ Гер ман ца ми Штабсъ Ка
пи танъ 29ой Ар тил ле рій ской бри га ды По
том ствен ный Дво ря нинъ Смо лен ской губ. 
Вя чес лавъ Алек сан д ро вичъ Ле ва шевъ 6го 
фев ра ля 1915 го да”. На фун да мен це да
лей шая ін фар ма цыя: „Где на по зи ціи бы ло 
пог ре бе но его те ло до 26 чис ла то гоже 
ме ся ца, ког да его отецъ Ко ман диръ 8ой 
опол чен ской ба та реи, по прось бе сы на 
на этотъ слу чай вы ко палъ и пре везъ для 
пог ре бе нія въ род ную гу бер нію на по гостъ 
Цер к ви се ла Ко реллъ Смо лен ска го уез да 
въ од ну мо ги лу съ преж де скон чав шим
ся его бра томъ”. Гі сто рыя нез вы чай ная. 
Ця гам сот кі га доў пом нік за ха ваў ся ў вы
дат ным ста не. Ка ля пом ні ка ві даць і доб ра 
за ха ва ныя сля ды ако паў. Тут жа, у Аў гу
стоў скай пуш чы, у час Пер шай су свет най 
вай ны іш лі заў зя тыя баі і мож на ска заць, 
што эк с гу ма цыя два ран ска га па кой ні ка 
і ўста ноў ка ары гі наль на га пом ні ка ад бы ва
лі ся амаль у по лі бою. Мі ко ла Гай дук так 
быў за пі саў ра сказ ад на го з мяс цо вых жы
ха роў пра тыя па дзеі: „Нап рад вес ні 1915 
го да тут раз га рэ ла ся кро вап ра літ ная біт ва 
па між ру скай ар мі яй і ак ру жыў шы мі яе ня
мец кі мі вой ска мі. Ру скія спра ба ва лі прар
вац ца ў на прам ку Грод на, але за сеў шыя 
на на ва коль ных па гор ках, у пе ра ле сках 
і ў са мым ся ле нем цы сек лі іх з ку ля мё таў, 
а по тым суст рэ лі ў шты кі. Ру скім не ўда ло
ся пра біц ца праз лан цуг ня мец ка га ак ру
жэн ня, амаль усе яны тут па лег лі, а бы ло 
іх сот ні. Па ха валь ныя ат ра ды ме лі стра
шэн на мно га ра бо ты, заг ра ба лі па бі тых 
абыяк і абыдзе. На вес ну ся ля не плу га мі 
вы вор ва лі іх це лы...”. Неў за ба ве гер ман
ская ар мія шпар кі мі тэм па мі мар шы ра ва ла 
ўжо на ўсход за ад сту па ю чы мі ка ло на мі 
цар скіх войск і бе жан цаў... Дзе да клад на 
зна хо дзі ла ся ся ло Ка рэл, за раз скла да на 
ўста на віць, але пра Сма лен скі ўезд Ге аг-
ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства Поль ска га 
пі саў та ды так: „Pod wzglę dem et nog ra fi cz-
nym ma sę na ro do woś ci sta no wią Bia ło ru si ni 
(90%)”...

А ця пер па ра зноў вяр нуц ца ў Воў куш. 
Га доў ней кіх трыц цаць пяць та му Мі ко ла 
Гай дук так ма ляў ні ча пі саў пра та маш ні 
лан д шафт: „Уя ві це са бе нег лы бо кі, аб ра
ма ва ны ста рэ ча міду ба мі лог, у якім ві ец ца 
за мыс ла ва ты мі вык ру та са мі за ла та дон ная 
ра чул ка Воў куш, а па яе паў д нё ваўсход
нім, пра вым уз бя рэж жы рас сы па ла ся ка ля 
трыц ца ці гас па да рак. На суп раць лег лым 
бе ра зе за сты ла стром кая сця на Аў гу стоў
скай пуш чы: кар жа ка ва тыя во ла тыду бы 
на ўскра і не зыр ка піль ну юць неп раг ляд
най, гон кай гуш чэ чы”. Пра за ла та дон ную 
ра чул ку так ін фар ма ваў Ге аг ра фіч ны слоў-
нік Ка ра леў ства Поль ска га: „Woł kusz al. 
Wołku szan ka, rzecz ka, pra wy dop ływ Czar nej 
Hań czy, bie rze po czą tek w la sach błot nis tych 
ko ło wsi Kras ne, na płn. od Lip ska, w pow. 
au gus tow skim, z po łą cze nia się strug pły ną-
cych od wsi Gi no wicz i Ho łyn ki, pły nie ko ło 
wsi Woł kusz i ucho dzi do Czar nej Hań czy 
z praw. brze gu, przy 16 ślu zie ka na łu au gus-
tow skie go. Od wsi Woł kusz do uj ś cia dłu ga 
7 w[iorst]”. Пры мос це по бач рэч кі ста іць 
ста рэнь кая драў ля ная слу па вая кап ліч ка 
з вы я вай Яна Не па муц ка га.

Па між Ста ро жын ца мі, Воў ку шам і Ляс
ны мі Ба га ты ра мі па лет кі. аб са джа ныя 
ты ту нём. Ра ней, да ча су зас на ван ня ты ту
нё вай пра мыс ло вас ці ў Аў гу сто ве, та маш
нія лю дзі жы лі з ле су. Вось што пі саў пра 
за ня так ба га тыр чан Мі ко ла Гай дук: „Пры 
ца рыз ме і ў ва ен нае двац ца ці год дзе муж
чы ны ў Ба га ты рах зай ма лі ся вы ра бам бан
дар кі і про да жам яе ў на ва коль ных мя стэч
ках і сё лах. Ра бі лі боч кі, цэб ры, на чоў кі, 
шаф лі кі, вёд ры, бой кі да мас ла, дой ні цы, 
апа луш кі, лыж кі, а так са ма ра бо чыя са ні 
і сан кі, пля лі ва сон ж кі (лёг кі ва зок для 
свя точ на га вы ез ду, спле це ны з ла зы), 
ка раб кі, ся вень кі і ін шы по суд. Па цэ лых 
тыд нях і ме ся цах пра ца ва лі ў ле се пры 
вы ру бе, вы ваз цы і спла ве...”.

Не да лё ка вё ска Бар т ні кі, якой наз ва 
пад каз вае, чым зай ма лі ся пер шыя жы ха
ры гэ тай мяс цо вас ці на ўскра і не даў няй 
Пер стун скай пуш чы, якая ця пер на зы
ва ец ца Аў гу стоў скай. Зай ма лі ся яны 
і ап ра цоў кай зям лі, і ра мес ні цтвам. Але 
до ля не бы ла ла ска вай, та му шмат жы ха
роў та маш ніх вё сак па да ло ся за леп шай 
до ляй у Аме ры ку. А за раз у Бар т ні ках 
да мі нуе пах, які па хо дзіць ад ма лоч на га 
да быт ку. А над са мой вё скай вы сіц ца 
аг ра мад ны тэ ры кон жві ру. Да рэ чы, не 
толь кі ў Бар т ні ках, але і ў Ста ро жын цах 
і ў ін шых на ва коль ных вё сках. Лю дзі шу
ка юць сва ёй до лі і ў ле се, і на зям лі, і за 
тры дзе вяць зя мель, і ў зям лі так са ма...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

У Аў гу стоў скай 
пуш чы

 Ме ма ры яль ная кап лі ца ў Яся но ве


