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Бежанства – гісторыя людзей è4

З хутара побач Войшакè9

Размова з Лідкай Пякар
скай — арганізатаркай 
сёлетняга Фестывалю 
музыкі маладой Беларусі 
«Басовішча», называнага 
ў моладзевым асяроддзі 
«БАСамі».

Уля Шубзда: — Няцэлыя тры тыдні 
засталіся да «БАСаў». Гэта для вас 
час напругі, цяжкай працы, апошніх 
рашэнняў?

Лідка Пякарская: — Як заўсёды прабле
ма такая самая — многа стрэсу ў сувязі 
са справай з Міністэрствам унутраных 
спраў і адміністрацыі, якое дало нам 
менш грошай, чым абяцала. Спачатку 
міністэрства абяцала нам многамнога 
больш. Мы крыху адчуваем сябе ашука
нымі. Нам параілі падаць заяву ў траўні, 
што нібыта мела быць гарантам боль
шых фінансаў. Так, маем многа працы, 
але большасць ужо зробленая. Зараз 
чакаем апошняга тыдня, калі паедзем 
у Барык і пачнем супольна працаваць.

— Разумею, што грошы рэгулююць 
праграму фестывалю. Наколькі вам 
прыйшлося памяняць планы? 

— Так, гэта мела вялікі ўплыў. Нават не 
хочацца гаварыць, каго мы планавалі 
запрасіць. Цяжка арганізаваць фе
стываль, развівацца, калі з году ў год 
фінансаванне не пабольшваецца, а на
адварот, змешваецца. Напэўна і людзі 
чакаюць больш і мы самі таксама. Не 
ўсё залежыць ад нас. Мне падабаецца 
сёлетняя праграма, але калі б мы мелі 
больш грошай, напэўна маглі б яе крыш
ку памяняць.

— Грошы паўплываюць у нейкай 
ступені на праграму, але ўсё такі вы 
— маладыя арганізатары. Вы фарму
еце, ствараеце «БАСы», якія адрозні
ваюцца ад тых 510гадовай даўнасці. 
Наколькі на Тваю думку?

— «БАСы» зараз выглядаюць зусім 
інакш, чым дзесяць гадоў таму. І гэта 
таксама не ўсім падабаецца. Многія ка
жуць, што фестываль ужо не такі, няма 
так многа цяжкай музыкі. Але музыка мя
няецца. Беларуская таксама, што было 
відаць на «Адборышчы» ў Мінску. Там на 
восем гуртоў ніводзін не меў перкусіі, не 
іграў цяжкага рока. Было многа гуртоў, 
якія ігралі электронную музыку. Гэта так
сама фестываль маладой Беларусі. Фай
на пачуць рокмузыку, але гэта ўжо музы
ка, якую рэдка слухаюць маладыя людзі. 
Мы таксама хочам нешта мяняць.

— Што хочаце даказаць?

— Мы хочам паказаць музыку, якую мы 
слухаем. Трыццаць гадоў таму музыка 
была іншая, інакш выглядала белару
ская музычная сцэна. Тады ўсе гурты 
былі забаронены на Беларусі. Нават 
пяць гадоў таму Вольскі не мог высту
паць на Беларусі, а цяпер можа. Іншая 
атмасфера ўжо на «БАСах». Многія ка
жуць, што няма ўжо белчырвонабелых 
сцягоў. Гэта праўда. Мне таксама іх не 
хапае. З другога боку яны ўжо не так 
забараняюцца ў Беларусі. Таму, вядома, 
зараз «БАСы» выглядаюць інакш, аднак 

кожная змена абазначае нешта добрае. 
Кожныя «БАСы» — іншыя.

— Вядома, што «Басовішча» суправа
джаюць розныя мерапрыемствы. Што 
сёлета, апрача добрай музыкі, чакае 
ўдзельнікаў фестывалю?

— Тут таксама такая праблема, што па
колькі маем меншае фінансаванне, цяжэй 
нам арганізаваць нешта больш. Вядома, 
што канцэрты для нас самыя важныя. Кож
ны дзень фестывалю будзе канчацца сэ
там дыджэяў. У суботу адбудуцца падзеі 
для дзяцей. Ася Троц (Тэатр «Чрэва») бу
дзе чытаць казкі пасвойму. Наогул будзе 
шмат атракцыёнаў для дзяцей у суботу. Вя
дома, на фестываль часта прыязджаюць 
цэлыя сем’і, таму хочам, каб наймалодшыя 

таксама мелі нейкія атракцыёны. На «БАС
межжы» будзе канцэрт гурта «Блакітны 
насарог» — легенды панкрока. Гэты гурт 
старэйшы за мяне (смех). Таксама на 
«БАСмежжы» будуць розныя крамы.

— Як выглядае справа з бясплатнымі 
візамі для ўдзельнікаў з Беларусі?

— Амбасады спачатку нам гаварылі, што 
будуць цалкам дармовыя візы. Пазней зра
білі неспадзяванку і дарма будуць толькі 
людзям да 25 года жыцця. Гэта і так добра. 
З Берасця папрасілі нас, каб падаць спісак 
людзей ахвотных прыехаць на фестваль 
і абяцалі, што тады яны нешта аформяць. 
Аднак сваю заяўку даслалі нам дзве ці тры 
асобы. Людзі абвінавачваюць нас у тым, 
што мы нічога не робім, каб аформіць візы. 

Тым часам, калі зараз такая магчымасць 
ёсць, людзі не падаюць заявак. Мы зрабілі 
ўсё, што маглі. Марына Калеснікава нам 
тут вельмі многа дапамагла. Мы б хацелі, 
каб усе атрымалі дармовыя візы, але, на 
жаль, такога ўплыву на консула не маем. 
Фестываль амаль нічога не каштуе. Разліч
ваем, што фанатам беларускай музыкі не 
будзе шкада прысвяціць грошы на візу.

— Арганізуеце адно з самых важных 
мерапрыемстваў, якое адбываецца на 
Падляшшы. Так як Ты ўжо сказала, вы 
яго мяняеце. Якія эмоцыі спадарожні
чаюць падрыхтоўцы да фестывалю? 

— Гэта велізарны гонар. Вядома, многа 
пры гэтым стрэсу, але таксама вучымся 
з сабою супрацоўнічаць. Нават часам 
сварымся пра фестывальныя справы, 
але ў такі спосаб, каб гэта адмоўна не 
паўплывала на наша сяброўства. Мы ўжо 
чакаем двух дзён фестывалю, каб проста 
пабачыць гэта, на што мы працавалі цэлы 
год. Заўсёды вельмі добра пачуць цёплыя 
словы ад людзей, якія разумеюць колькі 
нас гэта каштуе. Мы проста студэнты, якія 
вучацца, дзесьці працуюць. Мы не прафесі
яналы. Калі ў Варшаве скажу пра «БАСы» 
людзям, якія ніколі пра наш фестываль не 
чулі, бачу захапленне. На маю думку фе
стываль — важная справа. Прынялі мяне 
на працу між іншым таму, што я арганізую 
фестываль. Ім гэта вельмі імпанавала. Рабо
тадаўцы палічылі, што паколькі я ў свае 23 
гады раблю такія мерапрыемствы, то варта 
мне паверыць.

— Рыхтуемся да 29х «БАСаў». Ці ду
маеце ўжо пра юбілейны трыццаты 
выпуск фестывалю ў наступным го
дзе?

— Думаем. І ўжо мяне стрэсуе сама дум
ка пра гэта (смех). Напэўна добрай дум
кай будзе наладжанне супрацоўніцтва 
з былымі арганізатарамі «БАСаў». Гэта 
будзе не толькі наш юбілей, але і ўсіх 
шматгадовых арганізатараў. Такім споса
бам мы хочам завязаць супрацоўніцтва 
між пакаленнямі. Але яшчэ будзем пра 
гэта думаць. Спачатку хочам адсвятка
ваць 29ы выпуск, адпачыць прынамсі 
тыдзень і думаць пра наступны.

— Якіх «БАСаў» сабе жадаем?

— Паспяховых (смех).

— Дзякую за размову!
vУля ШУБЗда

Мы мяняем 
«БАСы»!
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Сваімі вачыма

Я – нумар 189

Стрэс, страх  
і... бяда

Мундыяль
і прынцыпы

На пі са ныя ты дзень на зад сло вы пра 
са ма губ ства ся род пад лет каў вык лі ка лі 
ў мя не са мо га мно га пы тан няў і рэф лек
сіі над на шым жыц цём. Траў ма тыч ным 
бо лем адаз ваў ся ўспа мін аб са ма губ най 
смер ці род на га бра та ма ёй ма мы, яко му 
бы ло та ды толь кі пяць дзя сят га доў. Па мя
таю як гэ тая тра ге дыя ба лю чым уда рам 
увай ш ла ў ма мі ну ду шу і сэр ца і пак ла
ла ся це нем на на шу ся мей ную па мяць. 
Воб раз дзе ла ві та га і жыц ця ра дас на га 
дзядзь кі ста іць і сён ня пе рад ма і мі ва
чы ма, з якім ужо, на жаль, пры хо дзіц ца 
суст ра кац ца толь кі над яго ма гі лай на 
пры хад скіх вяр стоц кіх мо гіл ках. Мы та ды 
так са ма за да ва лі бя скон цыя пы тан ні, ад 
якіх ба ле ла толь кі га ла ва і плы лі гор кія 
слё зы. Ад нак час не за гой вае ран. Яны 
толь кі пры сы ха юць стру пам, а жы вая 
па мяць не за ра стае. Хо піць толь кі ней ка
га ім пуль су, каб усё ста ла із ноў пе рад 

ва чы ма з неў мі ру чым, пра ніз лі вым бо
лем. Па мі раць за ста ец ца ўсім жы вым на 
зям лі, а бо лю быць хі ба веч ным ва ўсім 
на шым кос ма се. І ад яго не ўця чэш і не 
сха ва еш ся.

У апош нім ча се з праб ле май са
ма губ ства прый ш ло ся быць у сем’ ях 
ма іх зна ё мых. Ча ла ве ку з бо ку, на ват 
най больш спа гад лі ва му, не ўя віць усіх 
тых су пя рэч лі вых нер ваў і псі хо зу, якія 
спа да рож ні ча юць та ды і ўжо на заў сё ды 
іх нім ся мей ні кам. На жаль, у Поль ш чы 
праб ле ма та кіх тра гіч ных смер цяў ста
но віц ца штораз больш сур’ ёз най гра
мад скай спра вай. Па вод ле па лі цэй скіх 
да ных у 2016 го дзе за фік са ва на 9861 
са ма губ ных спроб, 5405 асоб з іх па кон
чы ла та кім чы нам жыц цё. Да ныя гэ тыя 
ня поў ныя, бо ста ты сты кі не ўліч ва юць 
тых, ка лі ўмеш ва ец ца хут кая да па мо га, 
а так са ма ка лі ў вы ні ку та кіх спроб да
хо дзіць да цяж ка га ка ле цтва ці смер ці 
ў шпі та лі. Дзе ля тра гіч на га па раў нан ня 
— у тым жа са мым го дзе ў да рож натран

с пар т ных зда рэн нях за гі ну ла больш за 
тры ты ся чы ча ла век. З да ных па лі цыі вы
ні кае, што най больш са ма губ ных спроб 
зда ра ец ца ў Шлён скім, Ма ла поль скім, 
Ма за вец кім ва я вод ствах, най менш у Пад
ляш скім і Аполь скім. Аб са лют на час цей 
на та кі крок ра ша юц ца муж чы ны — на 
вы шэй па да дзе ны лік 5405 асоб бы ло 
4638 муж чын і 767 жан чын. Най боль шая 
коль касць гэ тых зда рэн няў спас ці гае лю
дзей у пра цаз доль ным уз рос це — па між 
двац цаць пя тым і пяць дзя сят дзя вя тым 
го дам жыц ця. Са мым тра гіч ным днём у гэ
тым пла не з’яў ля ец ца па ня дзе лак.

Што схі ляе лю дзей да та кіх кро каў? 
Знай с ці адзін ма тыў вель мі цяж ка. Лю дзі 
ў ад чаі вель мі рэд ка па кі да юць раз ві таль
ныя лі сты, у якіх тлу ма чаць сваё ра шэн
не. Па лі цыя пры чы ны гэ тых зда рэн няў 
шу кае ў раз мо вах з бліз кі мі і аба пі ра ю чы
ся на вод гу кі ася род дзя. Ся род усіх ін ды
ві ду аль ных жах лі вых вы ба раў да мі ну юць 
са ма губ цы з дэп рэ сі яй і псі хіч ны мі ды 
ін шы мі хва ро ба мі. Да лей ідуць ся мей ныя 

не па ра зу мен ні, няў да лыя ка хан ні, эка на
міч ная сі ту а цыя, даў гі, бес п ра цоўе. Гэ та 
ха рак тэр нае для ся рэд ня га па ка лен ня, 
якое ў што дзён най па цу чы най гон цы не 
ў змо зе іс на ваць без ад па чын ку і ў на яў
нас ці штораз боль шых вык лі каў пе рад 
са мім са бою, ці з бо ку фір мы. Жы вуць 
яны вель мі ча ста ў лі ха ман цы бя скон ца
га спе ху, што нена ту раль нае для па рад
ку на ша га све ту. Зза та ко га жыц ця не 
ма юць яны ча су для сва іх баць коў і дзя
дуль, што тых да во дзіць да са мо ты і ад чу
ван ня ся бе не пат рэб ны мі і па кі ну ты мі. Ад 
та ко га ду ман ня ўжо не вя лі кая да ро га да 
дэп рэ сіі і са ма губ ных ду мак.

Уво гу ле дэп рэ сія гэ та хва ро ба, якая 
зніш чае і ад бі рае ах во ту да жыц ця мі
льё нам жы ха роў на шай зям лі. Гэ та 
яна — са мы про сты шлях да ўмоў най 
цы ві лі за цыі смер ці ў двац цаць пер шым 
ста год дзі. Зда ец ца, ма ем па ра докс: чым 
леп шыя ўмо вы жыц ця, тым больш ба ім ся 
і дры жым за гэ тыя ўмо вы. А жыц цё ў што
дзён ным стрэ се і стра ху не дае ані я кіх 
шан цаў для псі хіч на га іму ні тэ ту ар га ніз
ма. Звы чай на па ся дзець ці па ля жаць, 
ні чо га не ра біў шы, гэ та са мы про сты 
і аба рон ны спо саб для на шай ду хоў най 
і эма цый най бяс пе кі. Вар та пра гэ та 
па ду маць лет няй па рою і ад ста віць усе 
элек т рон ныя пры чын да лы ўключ на з ма
біль ні ка мі ў да лё кі ку ток і про ста це шыц
ца сва бо дай. І аба вяз ко ва трэ ба вяр нуць 
ды стан цыю да ўся ля кай мі тус ні све ту.

vЯў ген Ва Па

Быц цам бы лік 25 не меў у ся бе ні чо га 
з ма гіч на га лі ку 13. Ак ра мя та го, ён з’яў ля
ец ца ма тэ ма тыч на тры ві яль ным. Пры го жа 
дзе ліц ца на 5 і сам праз са бе. І гэ та ўсё. 
Але ка лі яго раз дзя ліць на па а соб ныя кам
па нен ты і пра су ма ваць іх, а за тым 2 і 5 дае 
7 — для мно гіх лю дзей гэ ты лік ві да воч на 
шчас лі вы. Толь кі што 25 гэ та не 7. Трэ ба 
кры ху на ма ган няў, каб вы я віць у ім сцвяр
джаль ны ас пект. І хай толь кі сцвяр джаль
ны. Гэ та та му, што ён ут рым лі вае ў са бе 
зла вес нае ад цен не, аб чым пе ра кон ва юць 
ня даў нія дас ле да ван ні над па во дзі на мі ча ла
ве ка. Пра іх ні жэй. У гэ тым мес цы даз воль
це мне толь кі за клі каць, каб па ста віц ца да 
яго з на леж най па ва гай. Аказ ва ец ца, што 
ён уста лёў вае лі міт здоль нас ці ча ла ве ча га 
моз гу ў роз ных важ ных га лі нах яго дзей нас
ці. Зы хо дзя чы з лю бі мых і ча ста на вед ва
ных ім мес цаў, да лі ку бя гу чых гра мад скіх 
ад но сін, якія ён здоль ны пад трым лі ваць 
— заў сё ды яны аб ме жа ва ныя да 25. Та кім 
чы нам, на ша жыц цё ад люст роў ва ец ца 
ў ад па вед нас ці з фор му лай, па вод ле якой 
мы ха це лі б гля дзець тыя філь мы, якія ўжо 
мы ба чы лі ра ней, на вед ваць гэ тыя ка фэ 
і ін шыя мес цы, дзе бы лі ра ней, на рэш це, ту
са вац ца з ты мі ж сяб ра мі, і не дай Бог, ка лі 
ўціс нуць па між іх нез на ём ца. Чу жы, ці хтось
ці неп рыз на ны, хут чэй за ўсё, во раг. І ка лі 
не во раг, коль кі ж трэ ба на ма ган няў, каб 
зра біць яго на шым сяб рам! Та кія не да вер лі
выя, або больш кан сер ва тыў ныя па во дзі ны 
ты чац ца кож на га да рос ла га ча ла ве ка, ха ця 
пры пы тан ні бе жан цаў мо жа бы ло б па ду
маць, што чле ны ПіС цал кам ас леп ле ны 
лі кам 25. І гэ та пры клад яго зла вес нас ці. 
У су вя зі з тым сцвяр джэн не, што ча ла век 
па пры ро дзе з’яў ля ец ца істо тай сва бод най, 
не за леж най (хі ба што ка лі свя до ма ці не свя
до ма ён згод ны на псі хіч нае або фі зіч нае 
аб ме жа ван не), уяў ля ец ца вель мі спрэч ным. 
Ці аса бі стая сва бо да, якую са бе ўзур пуе 
ча ла век, бы ла б звы чай най няз быт най 
ма рай? Хі ба, што наш мозг тры мае нас на 
пры вя зі лі ку 25, як прас ла ву ты за ка рот кі 
лан цуг, хоць у Поль ш чы дэфак та паў сюд
на, без сэр ца і без па ка ран ня зня во ле на га 
ім цюць кі?

Не вык лі кае сум нен няў тое, што ў да дзе
ны мо мант лю дзі ў сва ім жыц ці на вед ва юць 
не больш чым 25 мес цаў. Гэ та зу сім не 
аз на чае, што яны пры вя за ны да тых жа кро
пак пра сто ры, як той няш час ны цюць ка да 
сва ёй па жыц цё вай буд кі. Зу сім на ад ва рот 
— пра ні ка юць ва ўсё но выя мес цы. Тым не 
менш, у той час іх коль касць па ста ян ная. 

Ка лі  ў ця пе
раш ні час 
ро зум ка суе 
ней кае мес ца, 
ён ад к ры вае 
пе рад са бой 
ін шае, па доб
нае ці зу сім не па доб нае. Гэ та ад но сіц ца да 
ро зу маў у га ра дах, як і ў вё сках — да мі ні
стэр скіх чы ноў ні каў, сту дэн таў, пра цоў ных 
і ся лян. У лю бы мо мант коль касць рэ гу ляр
на на вед ва ных мес цаў гэ та 25.

Гэ тыя выс но вы з’яў ля юц ца вы ні кам 
спа лу ча ных дас ле да ван няў ча ла ве чых 
па во дзін, пра ве дзе ных на ву коў ца мі з Лон
дан ска га ўні вер сі тэ та і Дац ка га тэх ніч на га 
ўні вер сі тэ та ў Ка пен га ге не. Яны пра ана лі
за ва лі звыч кі амаль 40 ты сяч ча ла век. Са
праў ды ўраж вае лік апы та ных лю дзей усіх 
уз ро стаў, са цы яль на га ста ту су і роз ных 
куль тур. У кож ным вы пад ку бя гу чая ак тыў
насць за чы не ная ў лі ку 25 мес цаў лю бі мых 
або вы му ша ных жыц цём. «Лю дзі па ста ян на 
спра бу юць знай с ці ба ланс па між сва ёй ці
каў нас цю да но вых рэ чаў, і ля но тай, — тлу
ма чыць гэ тую з’я ву адзін з ву чо ных. — Мы 
хо чам выб рац ца да но вых мес цаў, але 
ў той жа час хо чам на вед ваць ста рыя, якія 
нам па да ба юц ца. (...) Мы вы я ві лі, што гэ тая 
ды на мі ка мае дзіў ную асаб лі васць. Мы 
на вед ва ем па ста ян ную коль касць мес цаў, 
і гэ та не мае ні чо га агуль на га з не да хо пам 
ча су». Дас лед чык пад к рэс ліў, што ў лі ку 
25 ля жыць ін шы ўзро вень ча ла ве чых па во
дзін. «Мы знай ш лі до ка зы та го, што гэ та 
звя за на з ін шы мі аб ме жа ван ня мі ў жыц ці, 
та кі мі, як, на пры клад, коль касць ак тыў на га 
са цы яль на га ўза е ма дзе ян ня, якое мы мо
жам выт ры маць. Тым не менш, не аб ход ны 
да дат ко выя дас ле да ван ні, каб пе ра ка нац
ца ў гэ тым».

Дас ле да ван ні па гэ тым пы тан ні трэ ба 
пра цяг ваць, на ват ка лі сён ня мы ве да ем, 
што наш мозг не ў ста не пад трым лі ваць 
бліз касць з праз мер ным лі кам лю дзей. Іду 
ў зак лад на лік 25. Чым блі жэй кан ца гэ тай 
край няй вар тас ці, тым больш мы па він ны 
ўклас ці ра зу мо ва энер гіі для пад т ры ман ня 
ўза е ма дзе ян ня. Гэ та ад но сіц ца да сва я коў 
і да лю бых асоб, якіх ну мар тэ ле фо на мы 
за пі са лі. Так са ма да фрэн даў на фей с
бу ку. Не ка то рыя на ліч ва юць іх ты ся чы! 
Я да зво ліў са бе апош ні раз зір нуць на свой 
фей с буч ны спіс, які на ліч вае больш за 200 
сяб роў. Па ло ву з іх, без шко ды для ка гоне
будзь, не цал кам аса цы юю. Я — ну мар 189.

vМі ра слаў ГРЫ Ка

У та та лі тар ных кра і нах спар тыў ныя 
спа бор ні цтвы слу жы лі заў сё ды ад ной 
мэ це — па ка заць у роз ны спо саб пры ваб
насць та го ці ін ша га рэ жы му. Пры кла дам 
у Са вец кім Са ю зе та кім срод кам быў 
ха кей. На яго бы лі кі ну ты ўсе сі лы, ша лё
ныя па тых ча сах ма тэ ры яль ныя рэ сур
сы і са мыя та ле на ві тыя пра па ган ды сты. 
Са вец кі ха кей быў мац ней шым у све це, 
ці ад ным з двух са мых мац ней шых, што 
да зва ля ла гра ма дзя нам ад ной шо стай 
част кі пла не ты пе ра жы ваць го нар, уз дым 
пат ры я тыз му і ўпэў не на гля дзець у бу ду
чы ню. І ні чо га, што ў гэ ты час па лі цы кра
маў бы лі пу стыя, а ў пры бі раль ню лю дзі 
ха дзі лі з ты мі са мы мі га зе та мі, што сла ві лі 
са вец кіх кас ма наў таў і ха ке і стаў. Бо ту а
лет най па пе ры пап ро сту не бы ло, са вец
кая эка но мі ка бы ла не ў ста не на ла дзіць 
яе вы твор часць. Як і не бы ло шмат ча го 
ін ша га, да ча го даў но звык ла ся на сель ні
цтва на „заг ні ва ю чым” За ха дзе.

Ма ім пер шым чэм пі я на там све ту па 
фут бо ле, які я аг ля даў ужо до сыць асэн
са ва на, бы ло пер шын ства пла не ты 1978 
го да, якое пра хо дзі ла ў Ар ген ці не. Доб ра 
па мя таю сваё шчы рае дзі ця чае за хап
лен не ля тэ ле ві зій на га эк ра на. Увесь 
„цы ві лі за ва ны свет” пра во дзіў гэ ты чэм пі
я нат у ра ман тыч най, зда ва ла ся б, „ся рэб
ра най” кра і не. А ў гэ ты час у Ар ген ці не 
па на ваў жу дас ны тэ рор. Сот кі лю дзей, 
уся „ві на” якіх зак лю ча ла ся толь кі ў ін ша
дум стве, жыў цом скід ва лі з са ма лё таў 
у акі ян, рас ст рэль ва лі без су да і след ства 
ў зас цен ках. Мы, праў да, та ды пра гэ та 
не ве да лі. А ўвесь „цы ві лі за ва ны свет” 
ве даў і ві таў гас па да роўчэм пі ё наў. Гэ та 
ўжо пас ля ар ген цін ская хун та па цяр пе
ла па ра зу ад Вя лі каб ры та ніі ў ка рот кай 
вай не за Фал к лен д скія выс пы. Мар га рэт 
Тэт чар ім к лі ва па ста ві ла ўсё на мес цы. 
Дзя ку ю чы най перш „жа лез най лэ дзі” быў 
спы не ны свін цо вы дождж у „срэб най” кра
і не — ар ген цін скі на род сха мя нуў ся і дык
та ту ра хут ка рас сы па ла ся.

Прай ш ло 40 га доў і зноў фут боль ны 
чэм пі я нат пра во дзіц ца ў дзяр жа веаг рэ
са ры, дзе па нуе аў та ры тар ны рэ жым. 
Мо жа, па куль не та кі кры ва вы знеш не, як 

не ка лі ў Ар ген ці не, але па сут нас ці і пры
ро дзе — ана ла гіч ны. Для мі лі тар най гэ біс
ц кай Ра сеі кож ны та кі спар то вы фо рум 
— гэ та як вай на, на якой трэ ба пе ра маг
чы кож най ца ной. Што алім пі я да ў Со чы, 
што ця пе раш ні мун ды яль. Бо ка му — фут
боль ны фе сты валь, а ка му — вай на і до
ка зы пе ра ва гі сва ёй „ра сы”. У прын цы пе 
— ні чо га но ва га. Мож на пры пом ніць і бер
лін скую гіт ле раў скую алім пі я ду 1936 го да 
і вы шэй з га да ны ар ген цін скі чэм пі я нат.

А мы ця пер ве да ем, які рэ жым па нуе 
ў Ра сеі, але ўсё роў на, ра зя віў шы рот, 
гля дзім гэ тыя гуль ні. Пры зна юся і ка ю ся, 
што аса бі ста ма ёй прын цы по вас ці ха пі ла 
толь кі на тое, каб аса бі ста не па е хаць 
у адзін з ра сей скіх га ра доў на па ру мат
чаў. З ад на го бо ку, мо жа і доб ра, што 
чэм пі я нат пра хо дзіць у Ра сеі, бо гэ та 
на та ляе ім пер скія ам бі цыі Маск вы і за да
валь няе са ма люб ства крам лёў скіх ула
да роў. А зна чыць ча со ва стрым лі вае яе 
аг рэ сію ў да чы нен ні да сва іх сла бей шых 
су се дзяў. Але трэ ба ўсве дам ляць, што гэ
та толь кі ча со вая пе ра дыш ка і што сва іх 
за ва ёў ніц кіх пла наў на ін шых па лях і пра
сто рах гэ тая дзяр жа ва не мо жа змя ніць 
па вод ле сва ёй пры ро ды.

Між тым на гэ тым чэм пі я на це ад бы
ва юц ца над звы чай па даз ро ныя рэ чы 
— спяр ша пат рэб нае лё са ван не для Ра
сеі ў гру пе, по тым поў ная па дат лі васць 
дзвюх араб скіх ка манд у гуль нях з ра сей
ца мі, ця пер вось дзіў ная ін фан тыль насць 
іс пан скай дру жы ны ў су стрэ чы з імі і як 
вы нік сен са цый ная пе ра мо га гас па да роў 
пер шын ства. Мы, ама та ры фут бо ла са 
ста жам, доб ра па мя та ем і не каль кі да га
вор ных куп ле ных мат чаў чэм пі я на ту 1982 
го да (праў да пра іх ус п лы ла на па вер х ню 
паз ней) і над звы чай дзіў ны азі яц кі мун
ды яль 2002 го да, ка лі ка ман ду гас па да
роўка рэй цаў ар біт ры да цяг ну лі аж но да 
паў фі на лу. Ве да ем так са ма, што гэ та за 
струк ту ра ФІ ФА і якія ў яе да чы нен ні з ра
сей скай дзяр жа вай. Хай са бе не ве да ем 
дэ та ляў, але цу доў на ра зу ме ем сут насць 
іх ных ка руп цый ных схем і ад но сін. Але 
ўсё роў на гля дзім гэ ты фут бол і здзіў ля
ем ся, гля дзім і пе ра жы ва ем. У не ка то рай 
сту пе ні нас ап раў д вае лю боў да фан та
стыч на ці ка вай гуль ні, што пры ду ма ла ча
ла ве цтва. Але толь кі ў ней кай сту пе ні...

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма НО ВІЧ



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД08.07.2018              № 2708.07.2018              № 27

Пад паль ма мі 
ў Мі ко лы Цу дат вор ца (ч.7)

З
 вы сі са ма лё та най больш кі да
лі ся ў во чы ас вет ле ныя квад ра
ты і пра ста кут ні кі, якія зай ма лі 
шмат пра сто ры на тэ ры то рыі 

Іта ліі. А ўжо на поў д ні гэ тая ін т ры гу ю чая 
з’я ва зда ва ла ся не ад’ ем ным ма ты вам 
лан д шаф ту. Яш чэ та ды, вы со ка ў хма
рах, не ха це ла ся спа лу чаць ас вет ле ных 
пра ста кут ні каў са што дзён ным жыц цём 
і хар ча мі. Хут чэй за ўсё на па мі на лі са ляр
ныя элек т ра фер мы. Іх ін тэн сіў ны, агор ну
ты ў ге а мет рыч ныя фі гу ры бляск хут чэй 
за стаў ляў ду маць пра мі лі тар ныя, а не 
аг рар ныя спра вы.

Мо ва пра су час ныя аг ра а фер мы, якія да
стаў ля юць на наш стол га род ні ну. Праў
да, ша кі руе не іх пры сут насць, а толь кі 
ма са васць з’я вы. І тое, што яны іс ну юць 
паза шы ро кай свя до мас цю, быц цам спа
ві ва ла іх ней кая змо ва маў чан ня, тай на...

Мы ме лі на го ду прыг ле дзец ца з’я ве 
збліз ку. У ма стац кай га ле рэі, пры са мым 
за тоў ча ным тра ту а ры ў Ба ры, як раз пра
ца ва ла слаў ная фо та вы стаў ка «World 
Press Pho to 2018».

Ся род ба лю чых тэм су час на га све ту 
прэ зен та ваў ся фо та рэ пар таж з та кой аг
ра фер мы, за леж най ад тэх на ло гіі. Увесь 
пра цэс вы рош ч ван ня і дас пя ван ня тут 
пад дык та там кам п’ ю тар ных праг рам. 
Яны вы ра ша юць пра тэмп ро сту, па мер 
і ко лер пра дук ту. На пер шы по гляд свет 
штуч ных ага ро даў — ста біль ны і на дзей
ны. Не па гра жае яму за су ха ні град.

Але ў гэ тым ма дэр ным раі пра бі ва ла ся 
ба лю чая дэ таль. Лю дзі! У зя лё най, буй
ной фаб ры цы га род ні цы, наш пі га ва най 
тэх на ло гі яй, най больш не да рэч на вы гля
да лі пра цаў ні кі. Іх мі зэр насць, стом ле
насць і нэндза жы ва ку са ла ся з раз на ко
лер нас цю па мі до раў, ка бач коў, са ла ты 
і шпі на ту. У па доб ных аг ра фер мах, як 
па яс няў над піс, пра цу юць не ле галь ныя 
іміг ран ты, бе жан цы, па збаў ле ныя ўся кай 
пер с пек ты вы чор на ра бо чыя.

Су час ныя, сха ва ныя ад пуб ліч на га во ка, 
ра бы Еў ро пы. Пра іх не ха це ла ся ду маць 
пры та лер ках з пыш ны мі са ла ці ка мі з ага
род ні ны, якой сла віц ца між зем на мор ская 
кух ня.

* * *
Ду маць і ве даць — не над та пры ваб ная 
спра ва. Хоць па тра ту а ры пе ра лі ва лі ся 
свя точ ныя шэс ці і та бу ны ту ры стаў, ма ла 
хто за хо дзіў па гля дзець зга да ную фо та
вы стаў ку. А яна пац вер дзі ла не толь кі 
моц су свет най фа та гра фіі, але і ўсе 
жа хі, ба ляч кі све ту і пры ха ва ныя з’я вы. 
Част ка фа таг ра фій, як ад зна чы лі ку ра та
ры, на ра дзі ла ся ў сі ту а цыі па гро зы жыц
ця іх аў та раў. Та кія здым кі з тэ рак таў 
у Лон да не і ЛасВе га се. У кад ры злоў ле
ны не да вер, злосць, бяс сіл ле, прад чу ван
не і не да рэч насць смер ці. І спа чу ван не 
ча ла ве ча га ро ду! Над ах вя рай у кры ві 
заў сё ды па хі ліц ца нех та з мі на коў, нех та 
па дасць ру ку, па це шыць. Глы бо кая эма
цый насць тут пе рак лі ка ец ца з ана нім нас
цю, бе ска рыс най спа га дай.

Ін шая фа таг ра фія ад сы лае нас у Тай
ланд, у клі ні ку, дзе маг чы ма па мя няць 
пол. На здым ку ма ла дая асо ба, якая 
з да па мо гай люст ра, аг ля дае свае но выя 
па ла выя част кі. По бач ле кар, ві да ва воч
на за ці каў ле ны рэ ак цы яй па цы ен т кі. Як
раз у Тай лан дзе пра во дзіц ца най больш 
та ко га ро ду апе ра цый. Пра ма ні пу ля цыю 
ва кол ін тым ных ча стак це ла зна ё міць 
нас ін шы фо та рэ пар таж з бед най аф ры
кан скай вё скі. Яна па каз вае ма ці, якая 
зак ла дае гар сэт на гру дзі да ра ста ю чых 
да чок, каб ад хі ліць іх ад сек су аль на га 
вы гля ду. Ця гам чар го вых га доў дзяў чат кі 
бу дуць пе ра но сіць не вы нос ны боль, усё 
дзе ля та го, каб пры кід вац ца хлоп ца мі. Та
кім чы нам паз бег нуць гвал та ван няў і не
жа да най ця жар нас ці, якія ста лі чор най 
нор май і паў сюд нас цю ў іх све це.

Паў сюд най, хоць неп рык мет най для во
ка, явіц ца з’я ва су час най пра сты ту цыі. 
Вя лі кае ўра жан не вык лі ка юць пар т рэ ты 

пра сты ту так з СанктПе цяр бур га. Іх ка
муф ляж у звы чай нас ці. Яны нар маль ныя 
жан чы ны, ча ста з не да ска на лай фі гу
рай, якіх ба чым на ву лі цы і ў ма га зі не. 
У по зір ку ня ма раз губ ле нас ці ці ад чаю. 
На ад ва рот, ад іх вее ней кая цеп лы ня, 
ба наль насць, што дзён насць. Фа та гра фіі 
па паў няе звест ка, што ў Ра сіі пра сты ту
цы яй зай ма ец ца звыш мі льё на жан чын. 
«Грэш ную» га ле рэю па паў ня юць пар т рэ
ты жан чын, за ху та ных ад ног да га ла вы 
ў хі джа бы. На фа таг ра фі ях яны ха ва юць 
так са ма во чы, якія тут пра маў ля юць як 
са мая са рам лі вая част ка це ла.

Да во лі ма стац кая, хоць на са мой спра ве 
тра гіч ная, фа таг ра фія па ла ю ча га ў аг
ні дэ ман ст ран та з Ве не су э лы. Зды мак 
уз нік у маі 2017 го да, у час кры ва вай дэ
ман ст ра цыі су праць прэ зі дэн та Ні ка ла са 
Ма ду ры. Злоў ле ны ў фо таб’ ек тыў 28га
до вы Хо се Вік тар Са ла зар Бал за, ге рой 
здым ка, пе ра жыў і пе рай шоў 42 апе ра
цыі. Зга да ны ма стац кі твор і да ку мент, 

аў тар ства Ра нал ду Шэ мід та, за ва я ваў 
га лоў ны прыз «World Press Pho to 2018».

* * *
Сха дзіць на фо та вы стаў ку мы па кі ну лі на 
апош ні мо мант раз ві тан ня з го ра дам Мі ко
лы Цу дат вор ца. Пас ля вы ха ду з га ле рэі 
ўвесь шчас лі вы на тоўп, які за да во ле ны 
пе ра лі ваў ся ву лі ца мі цэн т ра, зда ваў ся 
яш чэ больш за да во ле ным і шчас лі вым. 
Здзіў ля ла мі зэр ная за ці каў ле насць ін тэ
лек ту аль най пра па но вай з най вы шэй шай 
па лі цы. Зга да ную фо та вы стаў ку па ка жуць 
толь кі ў 100 га ра дах све ту, дык аб мі нуць 
та кое гле дзіш ча — звы чай ны грэх. Праў
да, та кая дум ка, у су тык нен ні з ка ля ро вым 
люд скім па то кам і свя точ най ра дас цю, 
зда ла ся над та ам біт най і прэ тэн цы ёз най. 
Це шыў нас эн ту зі язм, які вы каз ва лі лю дзі 
ў свя точ ных ка ра го дах і шэс цях у го нар 
Мі ко лы Цу дат вор ца. Праб ле мы, як хут ка 
ака за ла ся, так са ма не па кі да лі ўдзель ні
каў фэ сту, па лом ні каў і ту ры стаў.

У аэ ра пор це пры ві та ла нас неп ры ем ная 
вест ка. Як раз у гэ ты дзень, без ра ней ша
га па пя рэ джан ня, ус пых ну ла за ба стоў
ка пра цаў ні коў аэ ра пор та. Да ма га лі ся 
вы шэй шай зар пла ты і па вы шэн ня прэ
стыж нас ці пра фе сіі. Яна па ні зі ла ся зза 
тан ных аві я лі ній і менш пат ра ба валь на га 
ад бо ру кад раў. 

Зза іх не за да во ле нас ці мы бы лі вы му
ша ны чы пець да дат ко выя га дзі ны ў аэ
ра пор це імя Ка ра ля Вай ты лы. У та кія 
мо манты мож на згу біць увесь эн ту зі язм 
і за хап лен не мес цам. Але мы не нер ва
ва лі ся. Пе раш ко ды і да дат ко выя кош ты 
па лі чы лі на леж най ах вя рай.

У аг рэ сіў ным за ка ло це па шан ца ва ла 
зра біць не каль кі здым каў з за ба стоў кі, 
дзя ку ю чы ча му зда ва ла ся, што да лей на
зі ра ем за сла ву тай фо та вы стаў кай...

vФо та і тэкст 
Ган ны КаН д Ра ЦЮК
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П
ад вя дзен не вы ні каў пра ек та 
«Бе жан ства — гі сто рыя звы чай
ных лю дзей», рэ а лі за ва на га ад 
каст рыч ні ка мі ну ла га го да Гай
наў скім ста ра ствам за срод кі 

Еў ра пей скай ка мі сіі, ад бы ло ся 21 чэр ве ня 
ў Ком п лек се школ з да дат ко вым на ву чан
нем бе ла ру скай мо ве ў Гай наў цы. Яго вуч
ні пе ра маг лі ў трох ка тэ го ры ях кон кур су 
«Паз на ём ся з гі сто ры яй свай го рэ гі ё на 
— бе жан ства», ар га ні за ва на га ў рам ках 
зга да на га пра ек та. Стар шы ня кон кур с най 
ка мі сіі Анэ та Пры ма каОнішк, аў тар ка кніж
кі «Бе жан ства 1915. За бы тыя ўце ка чы», 
пад вя ла вы ні кі кон кур су і ра зам са ста
ра стай Гай наў ска га па ве та Мі рас ла вам 
Ра ма ню ком уру чы ла пе ра мож цам уз на га
ро ды. Яна вы со ка аца ні ла ідэю і спо саб 
рэ а лі за цыі Гай наў скім ста ра ствам пра ек та 
«Бе жан ства — гі сто рыя звы чай ных лю
дзей» з удзе лам вуч няў гай наў скіх звыш
гім на зіч ных школ. На суст рэ чу ў бел лі цэй 
пры бы лі прад стаў ні кі Аб’ яд нан ня сяб роў 
Гай наў кі з ня мец ка га го ра да Гет ш тад, 
у суп ра цы з які мі быў рэ а лі за ва ны пра ект 
аб бе жан стве. Яны рас па вя лі пра пас ля
ва ен ных пе ра ся лен цаў з Ус ход няй Пру сіі 
ў Гер ма нію і пра ўце ка чоў з Сі рыі і ін шых 
кра ін, якія ця пер пры бы лі ў Ня меч чы ну, 
а так са ма пра іх на ма ган ні пры ста са вац ца 
да жыц ця і пра цы ў са май ба га тай кра і не 
Еў ро пы. Вы ста ва ма стац кіх і лі та ра тур ных 
кон кур с ных прац, а так са ма здым каў і ін
фар ма цыі аб бе жан стве, прэ зен та ва ная 
ў Гай наў скім бел лі цэі, бы ла так са ма пад вя
дзен нем вы ні каў пра ек та «Бе жан ства — гі
сто рыя звы чай ных лю дзей».

Ста ра ста Гай наў ска га па ве та Мі ра слаў 
Ра ма нюк пры ві таў саб ра ных у ак та вай 
за ле бел лі цэя, ся род якіх бы лі на ста я цель 
Пры хо да На ра джэн ня св. Іа а на Хрыс ці це ля 
ў Гай наў цы про та і е рэй Іа ан Ра ман чук, ві кар
ны свя тар Свя таТро іц ка га са бо ра ў Гай
наў цы про та і е рэй Юрый Ха ры та нюк, ві цэ
ста ра ста Яд ві га Дам б роў ская, прад стаў ні кі 
ня мец кіх пар т нё раў на ча ле з Ка рэн Ган
сэн, Да ры юш Скі бін скі з Куль тур на га аб’ яд
нан ня «Паш тоў ка» з Па ліч най, Эва Ма роз
Кэ чын ская з Бе ла веж ска га на цы я наль на га 
пар ку і жан чы ны з Уні вер сі тэ та трэ ця га 
ве ку з Гай наў кі, Анэ та Пры ма каОнішк, 
а так са ма ды рэк та ры, на стаў ні кі і мо ладзь 
гай наў скіх школ.

— Бе жан ства ме ла не пас рэд нае ўздзе
ян не на на шу гі сто рыю. На шы прод кі 
пад час Пер шай су свет най вай ны ма са ва 
вы е ха лі ў глыб Ра сіі. Ра ска зы пра бе жан
ства вус на пе ра да ва лі ся з па ка лен ня ў па
ка лен не. Ка лі мы бы лі дзет ка мі, да вед ва лі
ся пра бе жан ства ад дзя доў, але ў цэ лым 
ма ла пра яго ве да лі. Доб ра, што ця пер 
ёсць асо бы, якія дас ле ду юць бе жан ства, 
рас па вя даюць пра ма са вы вы езд у Ра сію 
і вяр тан не на шых прод каў на ра дзі му. Мы 
спат ка лі ся тут, каб пад вес ці вы ні кі пра
ек та «Бе жан ства — гі сто рыя звы чай ных 
лю дзей» і ад крыць вы ста ву аб бе жан стве. 
У наш час так са ма ёсць мно га бе жан цаў, 
уце ка чоў ад вай ны і прас ле ду або лю дзей, 
якія эміг ру юць у по шу ках леп ша га жыц ця 
ў за меж жы, — за я віў ста ра ста Мі ра слаў 
Ра ма нюк.

Анэ та Пры ма каОнішк ска за ла, што яе 
су стрэ чы з мо лад дзю Гай наў ш чы ны бы лі ці
ка вы мі, а плён іх кон кур с ных спа бор ні цтваў 
— ба га ты.

— Ра ней мы ў сва іх сем’ ях чу лі пра вы
езд прод каў у бе жан ства, але не бы ло яго 
ў пуб ліч най пра сто ры. Ду ма лі мы, што гэ
тая гі сто рыя бу дзе за бы тай. Ад нак па мяць 
пра бе жан ства за ста ец ца важ най у трэ
цім, чац вёр тым і пя тым па ка лен нях. Гэ та 
гі сто рыя спа лу ча ная з на шай то ес нас цю 
і рас па вя дае ад куль мы ёсць. Прош ласць 
важ ная так са ма і сён ня, а яе зра зу мен не 
ў кан тэк с це сям’і, сва ёй мяс цо вас ці і гмі ны 
да па ма гае зра зу мець кім мы з’яў ля ем ся. 
Бе жан ства за раз са мае ак ту аль нае ў Еў
ро пе, а бе жан ства 1915 го да да па ма гае 
зра зу мець ця пе раш няе бе жан ства, свет 
сён няш ніх уце ка чоў, — за я ві ла Анэ та Пры
ма каОнішк.

Пра ект «Бе жан ства — гі сто рыя звы чай
ных лю дзей» прад бач ваў аз на ям лен не 
з су час ным бе жан ствам на прык ла дзе Ня
меч чы ны, ку ды апош ні мі га да мі пры бы ло 
ка ля мі льё на ўце ка чоў. Ка ар ды на та рам 
пра ек та «Бе жан ства — гі сто рыя звы чай
ных лю дзей» з’яў ля ец ца Лю цы на Ляў чук 
з Ад дзя лен ня пра мо цыі і раз віц ця Гай наў

ска га ста ра ства. Рас па вя ла яна пра мэ ты 
і рэ а лі за цыю пра ек та, які па чаў ся ў каст
рыч ні ку 2017 го да і за вер шыц ца ў жніў ні гэ
та га го да пуб лі ка цы я мі на конт бе жан ства 
і пра ек та. Ка ар ды на тар ка за я ві ла, што 
па трэб ным з’яў ля ец ца бу да ван не па чуц ця 
гра мад скай ад каз нас ці за бе жан цаў, якія 
ўця ка юць ад ва ен ных дзе ян няў і на сіл ля 
ў ба га тыя еў ра пей скія кра і ны і бу да ван ня 
ат мас фе ры зра зу мен ня па між роз ны мі на
цы я мі і па ка лен ня мі. Гэ та бра ла ся пад ува
гу, рых ту ю чы план пра ек та аб бе жан стве 
і ха дай ні ча ю чы за ат ры ман не срод каў з Еў
ра пей скай ка мі сіі.

— З 286 пра ек таў з 30 кра ін Еў ра пей
ская ка мі сія пры ня ла на да фі нан са ван не 
39 пра ек таў, ся род якіх бы лі два пра ек ты 
з Поль ш чы, у тым лі ку наш, што для нас 
бы ло вя лі кім вы лу чэн нем. Ат ры ма лі мы 
14 750 еў ра. Пра ект прад бач вае па раў
нан не бе жан ства ста га до вай даў нас ці 

з бе жан ствам пас ля Дру гой су свет най 
вай ны з Пру сіі ў Гер ма нію і з ця пе раш нім 
бе жан ствам з кра ін ахоп ле ных ва ен ны мі 
дзе ян ня мі ў Ня меч чы ну. Важ ным эта пам 
на ша га пра ек та быў кон курс «Паз на ём ся 
з гі сто ры яй свай го рэ гі ё на — бе жан ства», 
яко га плё нам з’яў ля ец ца част ка прэ зен
та ва най вы ста вы (бу дзе яна па каз вац ца 
ў ся рэд ніх шко лах Гай наў кі). Бу дзем яш чэ 
вы да ваць ка лян дар, фо та аль бом і лі стоў кі 
аб бе жан стве і на шым пра ек це, — за я ві ла 
ка ар ды на тар пра ек та «Бе жан ства — гі сто
рыя звы чай ных лю дзей» Лю цы на Ляў чук.

Ка рэн Ган сэн з Аб’ яд нан ня сяб роў Гай
наў кі з Гет ш тад рас па вя ла ў бел лі цэі пра 
доў гую і скла да ную асі мі ля цыю нем цаў, 
якія з Пру сіі бы лі пе ра се ле ны пас ля вай ны 
ў Гер ма нію. Уце ка чы з Пру сіі са ста ві лі аж
но 70% ад усіх ра ней шых жы ха роў зям лі 
Шлез вігГоль ш тэйн, у які па ся лі лі ся і гэ та 
вык лі ка ла скла да нас ці. Ха ця пе ра ся лен цы 

Бе жан ства 
— гі сто рыя звы чай ных лю дзей

доб ра ве да лі ня мец кую мо ву і куль ту ру, то 
скла да на бы ло ім пры ста са вац ца да жыц ця 
на но вым мес цы і мно га з іх да кан ца свай
го жыц ця ма ры ла вяр нуц ца на зем лі, дзе 
вы хоў ва лі ся да Дру гой су свет най вай ны.

— Праб ле мы ўце ка чоў, якія за раз пры
бы ва юць у Ня меч чы ну, па доб ныя да праб
лем уце ка чоў, якія пе ра е ха лі з Пру сіі. Най
час цей бы лі яны ка то лі ка мі, а мяс цо вае гра
мад ства най час цей бы ло пра тэ стан ц кае. 
Пас ля вай ны на тэ ры то рыю сён няш няй 
Гер ма ніі пры бы ло 10 мі льё наў уце ка чоў, 
нем цаў. Ця пер у на шу кра і ну з’я ві ла ся ка ля 
мі льё на ўце ка чоў. Ча ста не ве да юць яны 
ня мец кай мо вы, вы ха ва ныя ў ін шых куль тур
ных аб ста ві нах. З да па мо гай на ша га гра
мад ства ву чац ца яны ня мец кай мо ве, пры
ста соў ва юц ца жыць у на шым гра мад стве 
і хо чуць па чаць пра цу. Тут вель мі важ нае 
зра зу мен не і ста ноў чы па ды ход мяс цо ва га 
гра мад ства да ця пе раш ніх уце ка чоў, што 
бы ло так са ма са мым важ ным і ў мі ну лым, 
— га ва ры ла Ка рэн Ган сэн.

Да ры юш Скі бін скі з Куль тур на га аб’ яд
нан ня «Паш тоў ка» з Па ліч най, вы сту па ю чы 
ад імя кон кур с най ка мі сіі за я віў, што пра цы 
ацэнь ва лі ся па спо са бе прэ зен та цыі тэ мы 
бе жан ства, але зна чэн не ме лі так са ма ма
стац кія і лі та ра тур ныя здоль нас ці вуч няў. 
Вы со ка аца ніў ён 37 вуч няў Ком п лек су 
пра фе сій ных школ у Гай наў цы і 13 вуч няў 
Ком п лек су школ з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо ве ў Гай наў цы за вя лі кую 
ан га жа ва насць пад час пад рых тоў кі кон кур
с ных прац.

У ка тэ го рыі лі та ра тур ных прац пер шае 
мес ца за ня ла Юлія Пра ка пюк з Гай наў ска
га бел лі цэя. Анэ та Пры ма каОнішк за я ві ла, 
што ліст Юліі Пра ка пюк быў аб са лют на 
не паў тор ным і так спе лым, што мож на яго 
выс лаць на лі та ра тур ны кон курс.

— Я са ма па даб ра ла спо саб прэ зен та
цыі тэ мы бе жан ства ў выг ля дзе лі ста, які 
аза га ло ві ла «Твой анёл ахоў нік». Гэ та ліст 
анё ла ахоў ні ка да ма лень ка га дзі ця ці, які ка
ец ца, што не да стат ко ва ахоў ваў гэ тае дзі ця 
пад час бе жан ства, ча го пас ля доў нас цю бы
лі цяр пен ні, а ў кан цы смерць, — ска за ла 
Юлія Пра ка пюк, якая ў ліс це па ка за ла бу ду
чы ню дзі ця ці пас ля смер ці ка ля Бо га.

Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі ма стац кіх 
прац за ня ла бел лі цэ іст ка Іза бэ ля Ан д ра
сюк, якая вы ка на ла вель мі ці ка вы дзён нік 
ус па мі наў з вя лі кай коль кас цю здым каў 
і ары гі наль на зап рэ зен та ва ны мі ка рот кі мі 
звест ка мі аб бе жан стве.

Пер шае мес ца ў ка тэ го рыі філь маў пра 
бе жан ства за ня ла стуж ка, якую зня лі гай
наў скія бел лі цэ і сты Кац пэр Кэ чын скі, Яцак 
Друж ба, Мі лаш Ла піч і Фі ліп Ма цю ка.

— Мы ха це лі зняць фільм аб бе жан стве, 
які роз ніў ся б ад тра ды цый ных філь маў, 
у якіх ста рэй шыя асо бы рас па вя да юць ус
па мі ны сва іх ро дзі чаў. Мы ра шы лі ся па га ва
рыць з жы ха ра мі Гай наў кі роз ных уз ро стаў 
на конт бе жан ства, — за я ві лі Кац пэр Кэ чын
скі і Фі ліп Ма цю ка.

— З вы каз ван ня на шых су раз моў цаў 
ві даць, што ся род ма лод шых жы ха роў Гай
наў кі мно га асоб ма ла ве дае аб бе жан стве. 
Рэ а лі за ва ны пра ект пра бе жан ства і так са
ма наш фільм па трэб ныя, бо прыб лі жа юць 
гі ста рыч ныя ве ды пра па дзеі ста га до вай 
даў нас ці, ка лі на шы прод кі па е ха лі ў бе жан
ства, — ска заў Яцак Друж ба.

Дып ло мы і па да рун кі ат ры ма лі ўдзель ні кі 
ўсіх кон кур с ных ка тэ го рый. Ся род іх бы лі 
так са ма аў та ры прэ зен та цый на конт бе жан
ства і аў та ры адзі на га спек так ля, пад рых та
ва на га з да па мо гай на стаў ніц Ком п лек су 
пра фе сій ных школ Ан ны Ля со ты і Ан ны 
Цы рук. Мі хал Пет ру чук з гэ тай гру пы вуч
няў за я віў, што пад час рэ а лі за цыі пра ек та 
да ве даў ся аб сва іх прод ках, якія так са ма 
вы е ха лі ў бе жан ства. Леп шыя ма стац кія 
і лі та ра тур ныя пра цы кон кур су прэ зен та ва
лі ся ў ак та вай за ле бел лі цэя по бач вя лі кай 
вы ста вы «Бе жан ства. Нез вы чай ная гі сто
рыя звы чай ных лю дзей», аў та ра мі якой 
з’яў ля юц ца Эва Ма розКэ чын ская і Анэ та 
Пры ма каОнішк.

vТэкст і фо та 
аляк сея Ма РО За

 Стар шы ня кон кур с най ка мі сіі Анэ та Пры ма ка-Онішк і ста ра ста Мі ра слаў Ра ма нюк уру чы лі ўзна га ро ду аў та рам філь ма пра 
бе жан ства, бел лі цэ і стам Кац п ру Кэ чын ска му, Яц ку Друж бу, Фі лі пу Ма цю ку і Мі ла шу Ла пі чу

 Анэ та Пры ма ка- О нішк (спра ва) і Лю цы на Ляў чук 

 Юлія Пра ка пюк
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З
 са ма га па чат ку пад к рэс лю, што 
да ку мен ты і здым кі з та го ча су 
не збе раг лі ся. На пі шу ўсё, што 
ра ска за ла мая ба бу ля, Ме ла нія 

Бі рыц кая. Ма ла яна пом ні ла той час. Усё 
пад ра бяз на ра ска за лі ёй яе баць кі і ба бу
ля. Вель мі шка дую, што не ве даю імя сва
ёй прап ра ба бу лі.

Мае пра дзе ды жы лі ў Се мя ноў цы. У ма
лень кай хат цы жы ло пяць да рос лых асоб 
і дзі ця. Пра дзед Да выд, пра ба бу ля Зо фія 
і ма лень кая ў той час ба бу ля Ме ла нія, ма
ці Зо фіі і яе сё стры На тал ля і Та ця на.

Пе рад па чат кам Пер шай су свет най 
вай ны ста рыя лю дзі га ва ры лі, што не мец 
прый дзе заб раць по яс. Усе паў та ра лі, што 
вель мі дрэн на та ды бу дзе ўсім жыць.

Зо сі ча ста сні ла ся, што ба чыць да мы 
з пло скі мі да ха мі.

Ка лі па ча ла ся Пер шая су свет ная вай на, 
цар ра шыў вы во зіць усіх пра ва слаў ных з тэ
ры то рыі Пад ляш ша ў глыб Ра сіі.

Ка за кі пры яз джа лі на ко нях у вё скі і га ва
ры лі: «Сту пай, сту пай чем быст рэе! Прак
ля тый гер ма нец ідзёт, он усім жэн ш чы нам 
аб рэз ва ет гру дзі, дзя цей на бі ва ет на шты кі, 
ста ры коў жы вы мі за жы га ет, усё імуш чэ
ства за бі ра ет».

Мно гія жы ха ры ра шы лі ўця каць.
Да выд пы таў, як гэ та ўсё бу дзе ад бы вац

ца. Ка за кі ска за лі, што мож на браць свой 
да бы так і ехаць з сям’ ёй во зам, або пра
даць да бы так і ехаць цяг ні ком. Цяг нік бу дзе 
ў Ваў ка вы ску.

Сям’я Бі рыц кіх ра шы ла ўця каць ад нем
цаў цяг ні ком. Пра да лі дзве ка ровы, свін ню 
за ка ло лі, ку рэй і гу сей за ру ба лі. Мя са па са
лі лі і пак ла лі ў не вя лі кую боч ку, на пяк лі хле
ба. Пас ля ўсю воп рат ку па вя за лі ў клун кі 
і пак ла лі на воз. На во зе змяс ці ла ся боч ка 
з мя сам і не каль кі бу хан каў хле ба.

Пе рад ад’ ез дам па ма лі лі ся, пе ра жаг на лі 
ха ту і ўсе се лі на воз. Сям’я пла ка ла ка лі вы
яз джа ла з па над вор ка.

У Ваў ка вы ску пра да лі ка ня і воз.
На стан цыі ста я лі та вар ныя ва го ны, 

у якіх трэ ба бы ло жыць не каль кі тыд няў. 
У кож ным ва го не бы ло ўга ры ма лень кае 
акен ца, на пад ло зе ля жа ла са ло ма.

Ма шы ніст ска заў, што ўсе па е дуць так 
да лё ка, што не мец і на гою ту ды не сту піць.

Цяг нік зат рым лі ваў ся на га рад скіх стан
цы ях. На кож най стан цыі дзей ні чаў Та ця
нін скі ка мі тэт. Гэ ты ка мі тэт быў ство ра ны 
дач кой ца ра. Ца рэў на ра шы ла па ма гаць 
бе жан цам. На кож най стан цыі бе жан цам 
да ва лі га ра чую ва ду і суп. Бы ла лаз ня, дзе 
мож на бы ло вы ку пац ца.

Так да е ха лі да га ры. Ма шы ніст ска заў, 
каб усе ма лі лі ся, бо бу дзе ехаць уверх 

— каб цяг нік не пай шоў на зад і не сы шоў 
з рэ ек.

Страш на бы ло ехаць пад га ру. Ад нак 
пра е ха лі шчас лі ва. На стан цыі ча ка лі муж
чы ны з ва за мі. Усіх за вез лі ў вё ску і той, хто 
вёз, браў бе жан цаў у свой дом. Да мы ме лі 
пло скія да хі, як у снах Зо сі.

Не ве даю наз вы вё скі. Ве даю толь кі, 
што бы ла яна во сем дзе сят кі ла мет раў ад 
Бар на у ла. За вё скай бы ла вя лі кая ра ка. 
Па лі і лу гі бы лі да лё ка ад вё скі. Ле та бы ло 
вель мі цёп лае. У пер шы дзень вяс ны на 
ра цэ раз ры ваў ся лёд. Усе жы ха ры іш лі 
гля дзець, як кры гі лё ду пад скок ва юць 
уверх і раз ры ва юц ца на дроб ныя ку соч кі. 
На на ступ ны дзень пас ля Пак ро вы ад ра зу 
ішоў снег. Зі ма бы ла вель мі ма роз ная. Усе 
ба я лі ся зі мо ва га вет ру. На зы ва лі яго бу ра
ном. Ка лі на ват свя ці ла сон ца і лёг кі ве цер 
па ка ціў па зям лі снег, гэ та аз на ча ла, што 
хут ка бу дзе вя лі кая за ві ру ха. Трэ ба бы ло, 
ка лі хто быў у да ро зе, хут ка дай с ці або да
е хаць да вё скі. Ве цер быў та кі моц ны, што 
ча ла ве ка мог за нес ці не вя до ма ку ды. Ніх то 
не вы хо дзіў з гэ та га жы вы. Усе вё скі бы лі 
ага ро джа ны і бра мы за чы ня лі ся на час за
ві ру хі.

Бе жан цы па ма га лі гас па да рам ва ўсіх 
ра бо тах.

Ка лі бы лі па ля выя ра бо ты, то не ка то рыя 
чле ны сям’і еха лі ў по ле на ват і на два тыд
ні. Бра лі з са бою ежу і там жы лі ў ша ла шах. 
Дзе ці і дзя ды зай ма лі ся да маш ні мі аба вяз
ка мі.

Усе ру чай кі бы лі вель мі глы бо кія. Мож на 
бы ло ўта піц ца на ват у ву зень кім ру чай ку. 
Усе га ва ры лі, што кож ны ру ча ёк глы бо кі на 
шэсць кі ла мет раў.

У Ра сіі пра ба бу ля на ра дзі ла сы на. Па
мёр ён, ка лі споў ніў ся яму год.

Ад ной чы пры сніў ся Зо сі сон. Быц цам 
Да выд быў на вай не. Вяр нуў ся з дру гой 
жон кай. Яго но вая жон ка бы ла ап ра ну та 
ў бе лую су кен ку. Ста ла ка ля до ма дзе 
жы лі, мах ну ла ру кою і пай ш ла па да ро зе. 
Зат рым лі ва ла ся ка ля да моў і ма ха ла ру ка
мі. Дзе раз або два мах ну ла, а дзе ма ха ла 
і шмат ра зоў.

Праз ме сяц дай ш ла да вё скі эпі дэ
мія ха ле ры. Вель мі страш ная хва ро ба. 
Ча ла век мог па мер ці за сут кі. Сон Зо сі 
аз на чаў, коль кі лю дзей пам рэ ў кож ным 
до ме. У іх до ме па мёр толь кі гас па дар. 
У су сед ніх да мах па мер ла па двое і па 
трое ся мей ні каў. Бы лі да мы, што па мер ла 
ўся сям’я.

Ка лі па ча ла ся рэ ва лю цыя, усім бы ло 
цяж ка жыць. У вё ску пры яз джа лі то „бе
лыя”, то „крас ныя”, і ўсе пат ра ба ва лі ежы. 
Толь кі ка лі пры е ха лі „бе лыя” і да ве да лі ся, 

што бы лі „крас ныя”, то пад паль ва лі лю дзям 
ха ты, і на ад ва рот.

Сол тыс вё скі, дзе жы ла сям’я ма іх прод
каў, ска заў так: «Лю дзі! Вы ра бі це так: ка лі 
пры е дуць „бе лыя”, вы дай це ім і не га ва ры
це аб гэ тым „крас ным”, і на ад ва рот, та ды 
на шы да мы за ста нуц ца».

Усе пас лу ха лі і так ра бі лі. Ад ной чы ў вё
ску пры е хаў сам Дзя ні кін са сва ім вой скам. 
Усім жы ха рам пры ка заў вый с ці на ву лі цу 
і спы таў: «Ска жы це вы мне, бе га лі здзесь 
„крас ные” ілі нет?!»

У вёс цы жыў хво ры муж чы на, які ўвесь 
трос ся і ні чо га не мог ра біць, ес ці так са ма 
сам не мог — усё па да ла яму з рук. Той 
муж чы на ска заў так: «А ў ка е вад ны мед ны 
дзень бе га лі, а ў ка е вад ны мед ны дзень 
нет».

Сол тыс крык нуў: «Ва шае вы со кае бла
га ро дзіе, он умом дур ной! Не бе га лі здзесь 
„крас ныя”, не бе га лі!» Усе жы ха ры кры ча лі, 
што не бе га лі і Дзя ні кін, наб раў шы са сва ім 
вой скам хар чоў, па ехаў.

У Ра сіі пра ба бу лі ны сё стры вый ш лі за
муж за ру скіх. На тал ля бы ла бяз дзет най. 
Яна з му жам зай ма ла ся про да жам быд ла. 
Ад ной чы ў дом, дзе яны на ча ва лі, прый шоў 
бан дыт. Ён за біў іх жа лез най пал кай, гро
шы за браў.

У вёс цы вель мі ма ла са дзі лі буль бы. Ка лі 
кож ная гас па ды ня на ка па ла двац цаць пяць 
ко шы каў, то га ва ры ла, што хо піць ёй і су
сед цы. Мно га се я лі пша ні цы. Ча ста ва ры лі 
пель ме ні з аб ля пі хай.

Печ кі па лі лі кон скім і аве чым на во зам.
Мно гія сем’і, што ту ды пры е ха лі, ра шы лі 

за стац ца. На ша сям’я ра шы ла вяр тац ца. 
У вёс цы за ста ла ся за муж няя ся стра пра ба
бу лі Та ця на.

Мае прод кі за вя за лі ў клун кі воп рат ку 
і ежу. Муж Та ця ны за вёз іх на стан цыю. Там 
бы ло шмат сем’ яў, якія ра шы лі вяр тац ца 
ў свой род ны кут.

Зноў усе вяр та лі ся та вар ны мі ва го на мі.
Ка лі трэ ба бы ло ехаць уніз, ма шы ніст 

ска заў, каб усе ма лі лі ся, бо цяг нік мо жа 
сыс ці з рэ ек.

Па куль цяг нік ехаў зга ры, усе да рос лыя 
ма лі лі ся і вель мі пе ра жы ва лі. Цяг нік ледзь
ледзь су нуў ся.

Цяг нік зат рым лі ваў ся на не ка то рых стан
цы ях, ад нак ужо не бы ло ка мі тэ та да па мо гі. 
Ледзь пра жы лі з ежай, якую на рых та ва лі 
і з гра шы ма, якія збі ра лі на чор ную га дзі ну.

У род най Се мя ноў цы ўба чы лі по ле за
рос лае пу ста зел лем. Ха та бы ла спа ле на.

Пра дзед і пра ба бу ля пра ца ва лі ў ба га
тых гас па да роў, каб за ра біць на ежу для 
сям’і. Вась мі га до вая ба бу ля ха дзі ла па вё
сках і жаб ра ва ла.

Жы лі ў зям лян цы. Праз не каль кі га доў 
уда ло ся збу да ваць дом і зда быць жы та 
і буль бу, каб стаць гас па да ра мі.

Са сва ёй сяст рой пра ба бу ля пі са ла пісь
мы да Дру гой су свет най вай ны. Пас ля вай
ны не бы ло ад ка зу. Ніх то не ве дае, што 
зда ры ла ся з сям’ ёй Та ця ны.

v Ipэнa ЛУК Ша

Бе жан ства 
сям’і Бі рыц кіх

Ка го ві на ва ціць?
У „Ні ве” № 24 (3240) ад 17 чэр ве ня дру-

ка ваў ся мой до піс „У чым я пра ві на ва ціў-
ся? У ім звяр нуў я ўва гу на не а ку рат нае 
стаў лен не да па цы ен таў на рэ а бі лі та цый-
ным ад дзя лен ні Гай наў ска га шпі та ля. 
Гэ ты тэкст з аў тар скай пры пі скай па слаў 
я па элек т рон най пош це ды рэк та ру шпі та-
ля. Лі чыў на вод гук. Не да ча каў ся. На конт 
кан ф лік ту на во кал ма ёй асо бы я раз маў-
ляў 21 чэр ве ня з ар ды на та рам. Гэ та бы ла 
„муж чын ская” раз мо ва ў ча ты ры во чы. 
Абя цаў па маг чы. Праб ле ма на да лей не вы-
ра ша на, хоць скан дал пак ры се пры ціх. 25 
чэр ве ня я ра шыў ра ска заць аб усім ды рэк-
та ру. Хоць ка ры стаў ся ён аб ме жа ва ным 
ча сам, але пры няў мя не. Вы я віў я сваю 
праб ле му. Па коль кі ча ка лі ды рэк та ра да-
моў ле ныя чар го выя на вед валь ні кі, дык 
па ра іў су стрэц ца з прэ са вым за ступ ні кам 
і сва ім на мес ні кам па ме ды цын скіх спра-
вах. З прэ са вым за ступ ні кам я пра ба ваў 
звя зац ца не каль кі ра зоў. Не за спя ваў яго 
ў ка бі не це. Тэ ле фон ных зван коў ніх то не 
пры маў. Апош нім ра зам су пра цоў нік за-
ступ ні ка ска заў, што яго ня ма ў ка бі не це 
і не ве дае, дзе зна хо дзіц ца.

— Па тэ ле фа нуй це сак ра тар цы ды рэк-
та ра ў ка бі нет, — чую ў труб цы муж чын-
скі го лас.

— Пад ка жы це на які ну мар па тэ ле фа-
на ваць.

— У ін тэр нэ це зной дзе це...
Вось, да ра жэнь кія, як спра ва ма ец ца. 

Ці гэ та не аб сурд? Ста ро му пен сі я не ру з аб-
ме жа ван ня мі кан тор ш чы кі ды рэк та ра ра-
яць шу каць ін фар ма цыю на ін тэр нэт-ста-
рон цы. Але не ка нец га ла ва лом цы. Ка лі 
я 26 чэр ве ня па слаў прэ са ва му за ступ ні ку 
прось бу су стрэц ца, дык два дні паз ней па 
тэ ле фо не спа да ры ня за ступ нік вы я ві ла, 
што ні аб чым не ве дае і ні я кай пісь мо вай 
прось бы не ат ры ма ла. Ма ла та го, 26 чэр-
ве ня нех та тэ ле фа на ваў на мой ну мар 
ма біль ні ка з ну ма ра 6829042 (служ бо вы 
тэ ле фон прад стаў ні ка ды рэк та ра па спра-
вах ме ды яў.) Хто і ў якой спра ве ха цеў са 
мною звя зац ца, дык мая су раз моў ца не 
змаг ла ад ка заць. Мне зда ец ца, што хтось-
ці з кан тор ш чы каў ды рэк та ра над та ці ка-
віц ца спра вай ку заў ска га суп ра цоў ні ка 
„Ні вы”, які ла дзіць ста ноў чыя між люд скія 
ад но сі ны з прэ са вым за ступ ні кам ды 
са мым кі раў ні кам Гай наў ска га шпі та ля 
і хо ча мя не аб с мя яць. Аб мі на юць мя не 
за раз на рэ а бі лі та цый ным ад дзя лен ні як 
„пра ка жо на га”. А я Бо гу ду ха ві на ва ты. Ніх-
то да гэ туль не прад’ я віў у мой ад рас ні я кіх 
за кі даў. Не зна хо джу ад ка зу, як доў га мож-
на цяр пець 78-га до ва му хва ра ві та му ча ла-
ве ку та кую крыў ду. За якія гра хі па ку тую? 
Ад ка жы це па ва жа ны спа дар ды рэк тар.

З па ва гай
Ула дзі мір СІ ДА РУК

ка рэс пан дэнт што тыд нё ві ка „Ні ва”

Бе ла ру сы 
са мыя леп шыя
Доб рай тра ды цы яй ста ла ін фар ма ван-

не ў «Ні ве» пра пос пе хі бе ла ру скай мо ла дзі 
ў Літ ве. Ад мно гіх га доў пад час ма ту раль-
ных эк за ме наў па род най мо ве да бі ва юц-
ца яны стап ра цэн т на га па каз чы ка пас пя-
хо вас ці. Па вод ле да ных Лі тоў ска га на цы я-
наль на га эк за ме на цый на га цэн т ра та кі ж 
вы нік да сяг ну лі яны і сё ле та. Усе тыя, якія 
пры сту пі лі да эк за ме наў па род най бе ла ру-
скай мо ве, зда лі іх па спя хо ва. У вы пад ку 
поль скай мо вы па каз чык пас пя хо вас ці 
склаў 99,8%, а ру скай — 97,2%. Звер нем ува-
гу, што ў Лі тоў скай Рэс пуб лі цы эк за мен па 
род най мо ве на ма ту ры — не а ба вяз ко вы 
і пры сту па юць да іх вы ключ на жа да ю чыя. 
У поль скіх шко лах та кі эк за мен зда ва ла 
819 вы пуск ні коў, у ру скіх — 248, у бе ла ру-
скіх — 5. Не сум нен ным пос пе хам мож на 
па лі чыць рост коль кас ці асоб, які зда ва лі 
эк за мен па бе ла ру скай мо ве — у мі ну лым 
го дзе бы ло іх толь кі дзве. Ма ту раль ны эк за-
мен па бе ла ру скай мо ве ста но віц ца больш 
па пу ляр ным.

Бе ла ру сы ў Літ ве скла да юць 1,2% ад 
агуль най коль кас ці на сель ні цтва кра і ны. 
З іх лі ку 18,4% род най мо вай лі чаць бе ла-
ру скую. Адам БОБ РЫК

На св. Ануф рыя
до ма куль ту ры ў Ры ба лах і „На раў чан кі” 
з На раў кі. У іх вы ка нан ні бы лі бе ла ру скія, 
поль скія і ўкра ін скія пес ні. Усе вы ка наў цы 
ме лі пры го жыя кас цю мы. Яны спя ва лі і ра
да ва лі пуб лі ку,

Гле да чы цёп ла ўспры ня лі вы ступ жа но
чай „Мі ла ві цы” са Свіс ла чы (Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь). У іх пры го жыя і мі ла гуч ныя 
га ла сы. Яны доб ра ся бе ад рэ ка мен да
ва лі. Іх леп шыя бе ла ру скія і ру скія пес ні 
бы лі лі рыч ныя, у га лоў ным пра ка хан не. 

За раз яны амаль усе вя до мыя жы ха рам 
Бе ла сточ чы ны. Роз ні ца ў тым, што яны 
лепш гу чаць у вы ка нан ні „Мі ла ві цы”. Вар та 
да даць, што неў за ба ве мож на бу дзе яе 
па слу хаць яш чэ раз — 7 лі пе ня г. г. вы сту
піць яна на „Ку паль скай но чы” ў На раў цы. 
На за кан чэн не кан цэр та ў рыт ме ды ска
по ла граў і спя ваў мо ла дзе вы эст рад ны 
гурт „Аван ці” з Ва сіль ка ва ка ля Бе ла сто ка. 

Спя ваў ён па пу ляр ныя ся род мо ла дзі 
першна перш рыт міч ныя поль скія пес
ні, на пры клад, „Sza lo ne oczy zie lo ne”.

23 чэр ве ня г. г. у прыг ра ніч ным Ста
рым Ма се ве бы ло гуч на. Мо чу ваць 
бы ло му зы ку і спе вы па дру гім ба ку 
дзяр жаў най поль скабе ла ру скай мя жы 
ў най б лі жэй шай ад Ма се ва Ці ха во лі? 
Два га ды та му тэ ле фа на ва лі з Ці ха во лі 
ў Ста рое Ма се ва і ска за лі сва ім зна ё
мым, што і яны слу ха юць наш кан цэрт. 
Пе ра да лі най леп шыя свя точ ныя па
жа дан ні. Па слу хаць кан цэрт пры е ха лі 
ў Ма се ва не ка то рыя жы ха ры на ва коль
ных вё сак, між ін шым, з На раў кі, Аль хоў

кі, Лан чы на, Но ва га Ляў ко ва, Се мя ноў кі і... 
з Бе ла сто ка. Яны вель мі лю бяць слу хаць 
першна перш бе ла ру скія пес ні. Лю бяць 
і спя ваць.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ Ка Га

У су бо ту, 23 чэр ве ня гэ та га го да ла
дзі лі бе ла ру скі на род ны фэст у Ста рым 
Ма се ве Гай наў ска га па ве та. Куль тур на
за баў ляль нае ме ра пры ем ства спа лу чы лі 
з мяс цо вым свя там свя то га Ануф рыя. Тут 
ша ну юць шмат га до вую тра ды цыю. У гэ
тай пуш чан скай вёс цы пра жы ва юць 64 
ча ла ве кі ды 36 у Но вым Ма се ве. У гэ ты 
дзень бы ло пах мур на, па даў дроб ны 
дождж і бы ло хо лад на як на гэ тую па
ру го да. Пе ра нос ную сцэ ну і ла вач кі 
па ста ві лі пе рад мяс цо вай пры го жа па
ма ля ва най свят лі цай. Гэ так бы ло і два 
га ды та му. У мі ну лым го дзе фэст ар га ні
за ва лі ў Но вым Ма се ве і та ды зда лі там 
у ка ры стан не но вую свят лі цу.

Фэст ад крыў і пры ві таў яго ўдзель ні
каў з зы чан ня мі пры ем на пра вес ці час 
войт На раў чан скай гмі ны Мі ка лай Па
вільч. І па чаў ся кан цэрт. Вя ла яго Ка ся 
Бя ляў ская з На раў кі. Пер шым вый шаў на 
сцэ ну гурт „Вяс на” з Бе ла сто ка. У сва ім 
рэ пер ту а ры меў па пу ляр ныя бе ла ру скія 
пес ні, пес ні на сло вы па э та Юр кі Буй ню ка 
і поль скія пес ні. За тым вы сту пі лі фаль к
лор ныя ка лек ты вы „Ро сы” з Вя ско ва га 
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 27-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 15 ліпеня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У луж ку-лу жоч ку
Вы рас лі сяст рыч кі:
За ла тое воч ка,
Бе лыя рас ніч кі.
Р......

(Ніл Гі ле віч) 
Ад каз на за гад ку № 23-2018: ва сіль кі. 

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Да мі-
ні ка Жук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
з Бе ла сто ка і Мар та Пет ру чук з Нар вы. 

Він шу ем!

    

Не за буд ка
Не за буд ка жоў тым воч кам
гля дзіць з траў кі у са доч ку,
рос ным по зір кам сар дэч ным,
з мік ра кос ма су ў веч насць.
Не за будзь! — ці куе па мяць
сі нень кіх пя лёст каў за мець.
Хто па се яў не ба кроп кі?
Бог ру кою не та роп кай,
на зям ныя Свае ўгод дзі,
каб жыц цё нам аса ло дзіць
ус па мі нам мі лым, яр кім.
Квет кі — Гос па да па дар кі,
каб ніх то з нас не за быў ся,
што ў Не бе на ра дзіў ся,
у Бо жай па мя ці спрад веч най,
ад куль істо ты ўсе і рэ чы,
усе за ду мы і па чы ны.
Не за быц ца мы па він ны,
дзе вы ток наш га лу бо вы,
чы стае як ран не — сло ва.

Мі ра ЛУК ША

На за кан чэн не школь на га го да Марк 
і Іван ат ры ма лі пас вед чан ні з вы лу чэн-
нем. На іх бы лі ад ны пя цёр кі і шас цёр-
кі. Баць кі абя ца лі ім, што ўзна га ро дай 
бу дзе вы езд у Бе ла веж скую пуш чу. 
Хлап чу кі здзі ві лі ся: ча му ў пуш чу, а не 
на мо ра?

Але ка лі толь кі сям’я па ся лі ла ся ў ма-
лень кай хат цы ся род пуш чы, хлоп цы 
бы лі ў за хап лен ні. У вок ны заг ля да лі 
ім вы со кія ел кі, ста рыя ду бы, раз га лі-
стая лі па. З са май ра ні цы па чу лі спеў 
са ла вей кі і сту кат дзят ла. На па ля не 
яны са бра лі і пры нес лі бу кет з роз ных 
ляс ных кве так. У ха це пах ла ме ду ні-
цай. Сям’я не ха це ла вяр тац ца ў го рад.

Пас ля вяр тан ня ў ха це ма ма зра бі ла 
ва рэ ні кі з чар ні ца мі, якія хлоп цы са-
бра лі ў Бе ла веж скай пуш чы.

Хлоп цы зра зу ме лі, ча му баць кі за вез-
лі іх у Бе ла веж скую пуш чу.

Мі хал Пах ві цэ віч, 
Бе лы лес, бель ская «трой ка»

Ча му ў Бе ла веж скую пуш чу, а не на мо ра?

Ве чар та лен таў!
У дру гі дзень Су стрэч «Зор кі» мно га ча су пра во дзі лі мы на пля цы 

гуль няў: гуш ка лі ся на гой дан ках, ха дзі лі на ха ду лях, кру ці лі ся на «шай
бе». На шай за да чай бы ло пад рых та ваць ля вог ніш ча ве чар та лен таў. 
На шы апе ку ны ска за лі, што вы ступ лен ні рых ту юць усе тры рэ дак цыі.

Пас ля дзе ся ці хві лін на ша рэ дак цыя саб ра ла ся ў хат цы. Мне гэ та 
вель мі спа да ба ла ся, та му што заў сё ды трэ ба бы ло ка гось ці шу каць. 
Мне зда ец ца, што мы маг лі б зра біць больш, ад нак пас ля трох га дзін 
пе ра кла ду і па дзе лу на ро лі ў нас ат ры ма ла ся двух ві лін ная гу ма ры стыч
ная сцэн ка.

Мне вель мі спа да ба лі ся дум кі ін шых 
рэ дак цый. Пе ра мож цам стаў «Бе лы 
лес», якія згу ляў смеш нае «вя сел ле». 
Ва ўзна га ро ду яны ат ры ма лі ана нас.

Іван Кар сун скі, 
На раў чан ская ла стаў ка, 

НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія 
ў Бе ла сто ку

Малюнак Кляўдзі Ніканчук

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

Ад каз на кры жа ван ку № 23-2018: 
Рэч ка, ява, па гляд, рэ, шко ла, па лец, Ом, 

лі вень, мі на, на га, ка на па, ха та, аныж. Рот, 
Эдэм, мах, лі га, шпі нат, ка ва, по ле, ка лен ка, 
гаць, на, фан, вя нок, пі, Адам, паж.

Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра-
лі Габ ры е ла Гос цік з Мі ха ло ва, Алі вія Ве-
рам чук з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе-
ла сто ку. Він шу ем!

«Бу сел»: — Хто для Вас быў ге ро-
ем, ка лі Вы бы лі ў на шым уз рос це?

Яў ген Ва па: — Спа чат ку гэ та бы-
лі лі та ра тур ныя пер са на жы. Ге роі 
бра лі ся з пра чы та ных кні жак. Ка-
лісь я на чы таў ся пра фа кі раў, Гэ та 
лю дзі з Ін дыі, якія ўме юць лег чы 
на цві кі, бо сы мі на га мі ха дзіць па 
вог ніш чы і ні чо га з імі дрэн на га не 
зда рыц ца. Я вы ра шыў пра ве рыць, 
як гэ та яны ро бяць. Рас па ліў вог-
ніш ча і ўвай шоў на жар. Фа кі рам 
я не за стаў ся, але цэ лы аб га рэў. По-
тым цэ лы ме сяц браў таб лет кі і ра-
ні цай уста ваў з ра сою, бо ма ці га ва-
ры ла, што ра са доб ра го іць ра ны.

«Бу сел»: — 
А сён ня?

Яў ген Ва па: — 
Сён ня гэ та са мыя 
бліз кія для мя не 
лю дзі — мае дзя-
ды, ба бу лі, мае ад-
на вя скоў цы. Гэ та 
лю дзі, якія ста лі вя-
до мы мі, да сяг ну лі 
прыз нан не і су свет-
ную сла ву, але да-
лей га во раць, што 
яны — бе ла ру сы.

«Бу сел»: — Ка лі 
Вы ста лі пат ры ё там? Ці пат ры я-
тызм так са ма вы ву ча ем у шко ле?

Яў ген Ва па: — Пат ры я тызм 
— важ ная спра ва. Як ве да е це, 
у шко ле ўся го не вы ву чыш. Ро зу му 
нас ніх то не на ву чыць. Мо жа нам 
хтось ці да па маг чы, на кі ра ваць, але 
ро зу му не на ву чыць. Для мя не пат-
ры я тызм — гэ та жыц цё ў год нас ці. 
Гэ та аса бі стая год насць і год насць 
на цы я наль ная. Па мя тай це, што 
жыц цё ў год нас ці дае по ле для са ма-
рэ а лі за цыі. Пат ры я тызм для мя не 
ва ўсім. Трэ ба быць са бой і год на 
ста віц ца да ін шых лю дзей, да сва ёй 
спад чы ны, да сва ёй на цы я наль нас-

ці. А доб рая шко ла гэ та та кая, якая 
па дае доб ры пры клад, дае час, каб 
за ду мац ца.

«Бу сел»: — З чым у Вас аса цы ю-
юц ца ко ле ры на бе ла ру скім сця гу?

Яў ген Ва па: — Ка лісь я быў цар-
коў ным прыс луж ні кам і ко ле ры 
бе ла ру ска га сця га аса цы ю юц ца мне 
з ко ле ра мі на ры зе міт ра па лі та. Гэ-
та пер шая дум ка, якая пры хо дзіць 
мне ў га ла ву. Для мя не вель мі важ-
нае, што ко ле ры на бе ла ру скім сця-
гу мае важ ная асо ба ў цар коў ным 
жыц ці. Бе лы і чыр во ны ко ле ры 
— сім вал жыц ця. Чыр во ны ко лер 
гэ та не толь кі сім вал кры ві, гэ та 
жыц цё і ад ва га...

«Бу сел»: — Што Вам дае энер гію 
для дзей нас ці на бе ла ру скай ні ве?

Яў ген Ва па: — Перш за ўсё 
— бе ла ру скае сло ва. Я ма гу чы-
таць, пі саць, ду маць, суст ра кац ца 
з людзь мі, якія не пад да юц ца, не 
на ра ка юць, што ўвесь час ім вель мі 
дрэн на. Энер гію да юць мне та кія 
су стрэ чы, як сён ня, дзе мо жам па га-
ва рыць у по шу ме дрэў, зняць бо ты 
і па ха дзіць па сва ёй зям лі ба са нож. 
Вось гэ та дае мне шчас це, ра дасць 
і энер гію для дзей нас ці.

«Бу сел»: — Як вы гля да ла Ва ша 
пер шае свят ка ван не Дня Во лі ў Поль-
ш чы?

Яў ген Ва па: — На гэ тае пы тан-
не мне цяж ка ад ка заць, бо я не 
та кі яш чэ ста ры. У ча сы, ка лі гэ тае 
свя та бы ло за ба ро не на, лю дзі су-
стра ка лі ся ў сяб роў скім кру зе. Яны 
ўспа мі на лі, спя ва лі, вы пі ва лі чар ку 
за 25-е Са ка ві ка. Ужо ў 1985 го дзе 
мы з сяб ра мі з Вар шаў ска га ўні вер-
сі тэ та на ла дзі лі свят ка ван не ў Вар-
ша ве, а ў 1987 го дзе мы свят ка ва лі 
ў ад ным пры ват ным па мяш кан ні 
ў Бе ла сто ку. Ад та го ча су свят ку ем 
бе зу пын на. За раз свя та на бы ло ма-
са вы ха рак тар, яго ад зна ча юць па 
шко лах, на афі цый ных ме ра пры ем-
ствах. Мя не це шыць, што раз маў ля-
ем пра гэ тую па дзею на Су стрэ чах 
«Зор кі».

«Бу сел»: — Што Вас за хап ляе 
ў бе ла ру саў? Мо жа гі сто рыя, бо мы ве-
да ем, што Вы па аду ка цыі гі сто рык?

Яў ген Ва па: — У кож ным на ро дзе 
ёсць рэ чы, якія за хап ля юць. У бе-
ла ру сах, па ля ках, нем цах. Кож ны 
на род мае сваю сі лу, сла ву, але мае 
так са ма свае дрэн ныя ры сы і за га-
ны. Ад на рэч, якая мне па да ба ец ца 
ў бе ла ру саў, гэ та шмат кан фе сій-
насць і рэ лі гій ная та ле ран т насць.

«Бу сел»: — Які твор лі чы це най-
больш пат ры я тыч ным?

Яў ген Ва па: — Твор, у якім ня ма 
заш мат па фас ных слоў. На пры клад, 
верш На дзеі Ар ты мо віч пра Бельск, 
тво ры Вік та ра Шве да, Але ся Бар ска-
га, Юры Ба е ны пра Бе ла сточ чы ну.

«Бу сел»: — Вы ар га ні за ва лі свят-
ка ван не ў го нар 100-год дзя БНР. 
Там вы сту па ла мо ладзь і дзе ці. Ці 
важ на, што дзе ці свят ку юць та кія 
па дзеі?

Яў ген Ва па: — Дзе ці і мо ладзь — 
на ша на дзея. Гэ та на дзея, што вы 
пас ля нас пра доў жы це свят ка ван не 
і аба ро ні це каш тоў нас ці бе ла ру саў. 
Ша нуй це гэ ты дзень і пе ра да вай це 
свае ве ды баць кам, сва ім дзет кам 
і ўну кам.

Гу та ры лі Мі ко ла Здрай коў скі, Вік-
то рыя Гаць, Юсты на Ба ку мен ка, Аня 
Ра дзі вон чык, Дар’я Нес ця рук, Ула дзік 
Ку ту заў, Юль ка Грэсь

Для мя не пат ры я тызм 
— гэ та жыц цё ў год нас ці!

Ін тэр в’ю з Яў ге нам Ва пам, га лоў ным рэ дак та рам 
«Ні вы» і Ра дыё Ра цыя.

    Ой раз ві вай ся
(пес ня)
Ой раз ві вай ся ду бік зе ле нень кі,
Заў т ра ма роз бу дзе,
Ой збі рай ся хло пец ма ла дзень кі
Заў т ра па ход бу дзе.

Я і ма ро зу да лей не ба ю ся,
За раз ра заў ю ся,
Я і па хо ду да лей не ба ю ся,
За раз па цяг ну ся.

Ой раз ві вай ся ду бік зе ле нень кі
У по лі пры да лі не,
Ой збі рай ся хло пец ма ла дзень кі
Ба ра ніць Ра дзі му.

Ой па хі ліў ся ду бік зе ле нень кі,
Па хі ліў ся ўго ру,
Ой вы хлоп цы, доб ры ма лой цы
Вяр ні цесь да до му.

Ой раз ві вай ся ду бік зе ле нень кі,
Заў т ра ма роз бу дзе,
Ой збі рай ся хло пец ма ла дзень кі
Заў т ра па ход бу дзе

(Пес ню спа пу ля ры за ва ла суст ра чан скае трыо: Ві ка Гаць, Паў лін ка Ёд ла, Маг да Люн-
да; бель скія дзяў чат кі раз ву чы лі яе на школь ную лі ней ку з на го ды 25 Са ка ві ка.)
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Бе жан ства

Як ра сказ ваў мне ў 1999 го дзе Ар
сень Лушч, та ды 86га до вы пен сі я нер 
(14.12.191206.08.2004), у жніў ні 1915 
го да жы ха ры Ка ша лёў па да лі ся ў бе жан
ства. На ра дзі му яго ная сям’я вяр ну ла ся 
пас ля Пак ро вы ў 1918 го дзе, не ка то рыя 
жы ха ры вё скі вяр та лі ся аж но ў 1921 го
дзе. У Ка ша лях уца ле ла толь кі не каль кі 
хат (дзе жы вуць Май ст ро віч, Се ра фім 
і Га вор ка). Лю дзі не ме лі дзе жыць і што 
ес ці. Мно гія жан чы ны, у якіх бы лі ма лыя 
дзе ці, жаб ра ва лі. Быц цам тое жаб ра цтва 
пры вез лі з бе жан ства, бо і там жаб ра
цтвам зда бы ва лі ка ва лак хле ба. Пап раў
дзе, та кім быў вы нік цэ ла га бе жан ства, 
да яко га агі та ва лі пра ва слаў ныя свя та
ры.

— У час Пер шай су свет най вай ны 
ў ар лян скай цар к ве нем цы тры ма лі збож
жа і буль бу; пас ля іх ады хо ду не ка то рыя 
лю дзі па ка ры ста лі ся на за па ша ным даб
ром. Пас ля прый ш ла гу ма ні тар ная да па
мо га з Аме ры кі (кан сер вы, га рох), якую 
раз мяр коў ваў сол тыс.

Шко ла пры са на цыі

— У 1921 го дзе пай шоў я ў шко лу 
(школь ны бу ды нак у 2002 го дзе пе ра да
дзе ны пад ка та ліц кую кап лі цу). Усе дзе ці 
звы чай на ха дзі лі ба са нож. Да шко лы 
баць ка зра біў мне шну ра ва ныя лап ці. Ка
лі на стаў нік Вруб леў скі па ба чыў іх, жах
нуў ся і па да ра ваў мне сап раў д ныя бо ты. 
Я ад ра дас ці зняў лап ці і з гэ ты мі бо та мі 
на пля чу пры бег бо са па сне зе да до му.

Кі раў ні ком шко лы ў Ор лі быў та ды 
Бя лец кі, а на стаў ні ка мі пра ца ва лі яго 
жон ка, Вруб леў скі (паз ней шы кі раў нік) 
з жон кай, Ма рыя Ма нуў на, Дэм біц кі, 
Бель скі, Та чы скі, Кры сяк. У шко лу ха дзіў 
я ча ты ры га ды, але ў пя ты клас мя не не 
пе ра вя лі, бо я пра пус ціў мно га ўро каў. 
Та ды баць ку моц на па бі лі ко ні і мне трэ
ба бы ло яго за сту піць на гас па дар цы.

У пер шым кла се не бы ло ў нас ні кні
жак, ні сшыт каў. Спа чат ку пі са лі мы на 
драў ля ных дош ках з да па мо гай гры фе ляў. 
По тым з’я ві лі ся сшыт кі, якія на сіў я ў па
шы тым ма май мяш ку са шлей кай. Та ды 
на вёс цы бы ла паў сюд ная нэн дза. Та кі 
быў час. Хле ба ніх то не куп ляў, ха ця ў яў
рэ яў бы лі пя кар ні. Кож ны сам ма лоў жы та 
ў жор нах і сам вы пя каў. Сён ня та ко га хле
ба на ват са ба ка не еў бы, а та ды лю дзі елі.

Ця пер так моц на рас х валь ва юць са на
цыю, ад нак жыц цё ў нас та ды бы ло нэн
дз нае. Та кая вось праў да!

У по лі ба са нож

— А хто там у шко лу ха дзіў, якое бы ло 
та ды на ву чан не — ра сказ ва ла ў 1998 
го дзе пен сі я нер ка з Ка ша лёў 76га до вая 
Ма рыя Ка чанФі лі ма нюк (25.05.1922
19.04.2014). — Я ўжо ў дзе ся ці га до вым 
уз рос це жа ла сяр пом. Пят нац ца ці га до
выя дзяў ча ты збі ра лі ся на па ку дзел ле, 
пра лі, тка лі. Не скон чыў шы поў ных сям
нац ца ці га доў (1938 г.) я вый ш ла за муж. 
У по ле трэ ба бы ло ха дзіць з ма лень кі мі 
дзяць мі. Бы ва ла, па ло жыш дзі ця ў мы
даль і ро біш. Ся мі га до вы сын піль на ваў 
най мен шае не маў ля. Ка лі яно па чы на ла 
пла каць, та ды я бег ла на кар міць яго 
грудзь мі і зноў вяр та ла ся да ра бо ты. 
Гэ та не так як за раз, ка лі дзі ця на ро дзіц
ца, то не ве да юць як ху каць. Не маў ля 
куп ку зро біць, стра сеш і зноў зак ру неш, 
заб рон та еш тое дзі ця і ля жыць пад мы да
лем. Па ло скі бы лі вуз кія, цяг ну лі ся па ру 
кі ла мет раў, аж пад Ру ду ты. Па по лі та ды 
ба са нож ха дзі лі, а но гі аж да кры ві бы лі 
па ка ле ча ны пож няй. Ка лі ста лі жаць ка
сой, ра бо та іш ла шпар чэй.

Лю дзі та ды без шко лы бы лі, не дба лі 
каб дзя цей па сы лаць у шко лу. Я дур нень
кая бы ла ў свае 12 га доў. Як ма ма ра дзі
ла, то мя не за чы ні лі ў ка мо ры. Дзі ця ўжо 
пла ча, а я выг ля даю бус ла. Дзе ж той 
бу сел, хва лю ю ся. А ця пер дзе цям усё 
ў тэ ле ба чан ні па ка жуць — і ра зум нае, 
і дур ное так са ма, — пад вя ла сваё вы каз
ван не жан чы на.

Зу сім ня даў на ўда ло ся мне яш чэ раз 
зве рыць пра цу ба са нож у по лі. Ула дзі мір 

Па сеч нік з Ор лі, 1929 го да на ра джэн ня:
— Пры са на цыі, а і паз ней, лю дзі не 

ме лі бо таў. Да пра цы ў по лі не ка то рыя 
ра бі лі са бе та кія шкар пэ ты. У цар к ву іш
лі ба са нож, толь кі пе рад са мой цар к вой 
абу ва лі бо ты; та кая аш чад насць бы ла. 
У жні во пож ня бы ла вост рая, да та го ж 
ка лісь жа лі ні зень ка каб бы ло больш са
ло мы. І са ло мы не ха па ла на сеч ку...

— Гэ тыя шкар пэ ты мож на бы ло пад
шыць? — да пыт ваю.

— Та ды і шма так не бы ло. Пасу сед
ску з на мі жыў Тха рэў скі, то ён ха дзіў 
у па ла та ных на га ві цах, дзе лат ка на лат
цы бы лі.

Пом ню вы ваз ку яў рэ яў. Мы, хрыс ці я
не, ста і мо дзе сён ня блё чэк (на суп раць 
пар ку пры ву лі цы Вуз кай), там та ды бу га
рок быў. Бы ло ўжо хо лад на, лі ста пад, Ка
зан ская аку рат. А на шы ста я лі ба са нож, 
я так са ма. Ой, Бо жа! Нем цы выг на лі яў
рэ яў на пляц, дзе ра ней ста я лі кра мы.

Гор кая праў да і па жа ры

Вя лі кі па жар Ор лі 18 мая 1938 го
да. З ус па мі наў Зі на і ды Ня дзель скай 
(26.1.19162.02.2001) з Ор лі:

— Не бы ло ні я ка га ра тун ку. Ад ра зу 
сар ваў ся ве цер, які во кам г нен на пе ра но
сіў агонь. Яў рэі ў спеш цы вы но сі лі даб ро 
з па ла ю чых хат, з ву лі цы 3 Мая вы но сі лі 
на не да лё кую Па ка тоў ш чы ну — по ле, лу
гі з бо ку Ка ша лёў, а ня доб ра сум лен ныя 
лю дзі кра лі гэ тыя рэ чы (на пры клад, пя ры
ны, па душ кі) і за но сі лі іх у Ка ша лі...

Аб тых зда рэн нях я ча ста чуў ад па

жы лых жы ха роў Ка ша лёў, ра сказ ва лі 
з няс ме лай ус меш кай. Я да пыт ваў, ці на 
па жар бег лі толь кі лю дзі з Ка ша лёў.

— Бег лі і з ін шых вё сак, — ад каз ва лі.
Та кая гор кая праў да. Бег лі не дзе ля 

та го, каб да па маг чы, але каб гра біць. 
Так бы вае па ўсім све це, дзе зда ра юц ца 
сты хій ныя бед ствы...

Пас ля Дру гой 
су свет най вай ны

Зі на і да Ня дзель ская ўспа мі на ла: — 
У пас ля ва ен ных га дах у Ка ша лях вель мі 
ча ста ўспых ва лі па жа ры, най час цей ад 
на валь ніц. Яны вель мі па ло ха лі жы ха роў 
Ор лі, якія — ка лі ў Ка ша лях ус пых ваў 
па жар — то ў Ор лі лю дзі ўжо па ка ва лі ся. 
Ка ша лёў цы, хо чу чы ўпра сіць Бо га ахо вы 
ад па жа раў, уз вя лі не каль кі кры жоў (за
раз яны раз валь ва юц ца) і ра шы лі свят
ка ваць Вя лік дзень і Раж джа ство не два, 
але тры дні. Так ёсць і сён ня...

Ма ла дзёж ныя 
бой кі і біт вы

Вар та на га даць ней кія, ха ця ка рот кія, 
ня доб ра зыч лі выя ад но сі ны да ка ша лёў
цаў. Гэ та я ўжо сам па мя таю. Ха ця Ка
ша лі мя жу юць з Ор ляй, то быў пе ры яд 
19671969 гг., ка лі ста рэй шыя і ду жэй шыя 
хлоп цы з Ор лі (пра ва слаў ныя і ка то лі кі) 
на пе ра пын ках (ды не толь кі) ус чы на лі 
сур’ ёз ныя бой кі з ка ша лёў скі мі ра вес ні ка
мі. Ар лян драж ні ла кры ху ін шае вы маў лен
не ка ша лёў цаў, на пры клад у Ка ша лях га
ва ры лі цвёр да ро бы ты, а ў Ор лі — ро бі ты.

Але быў так са ма пе ры яд, ка лі част ка 
мо ла дзі з Ор лі шчыль на су пра цоў ні ча ла 
з ка ша лёў ца мі. У кан цы 1960х га доў дзя
сят кі ар лян скіх ма ла дзё наў гу ля лі ў вай ну 
на драў ля ныя шаб лі. Бы лі дзве гру пы: 
ад на з паў д нё ва га бо ку рын ку, а дру гая 
з паў ноч на га. Най час цей пе ра ма га ла 
гру па з поў д ня, та му зда ра ла ся, што 
паў ноч най гру пе да па ма га ла мо ладзь 
з Ка ша лёў. Бы ло іх мно га, але не бы лі 
яны нат рэ ні ра ва ны, не ме лі шаб ляў толь кі 
про стыя пал кі. Сён ня тыя зма ган ні на па мі
на юць рэ кан ст рук цый ныя біт вы, як рэ кан
ст рук цый ныя зма ган ні пад Грун валь дам. 
Баі ад бы ва лі ся ле там, а на ват зі мою.

Спорт і тан цы

У па чат ку 1980х га доў ка ша лёў ская 
мо ладзь па бу да ва ла гра мад скім чы нам 
спар тыў ную ня поў на маш таб ную пля цоў
ку по бач сва ёй вё скі. Ад ра дзі ла ся фут
боль ная ка ман да пад наз вай LZS Ko sze
le, а з 1989 го да SpiUR Or la; за раз гэ та 
GKP (Gmin ny Klub Pił kar ski) Ор ля (у 2017 
го дзе спар тыў ны аб’ ект пе ра бу да ва ла 
і раз бу да ва ла гмі на).

Так са ма ў 1980х га дах ка ша лёў ская 
мо ладзь, ка лі спра ві ла ся са спар тыў най 

пля цоў кай, та ды ўзя ла ся ра ман та ваць вя
ско вую свят лі цу, на га рыш чы якой на ла
дзі ла ка вяр ню (у апош ніх га дах свят лі цу 
ра ман та ва ла гмі на).

Трэ ба пад к рэс ліць ад ну ры су ма лых 
мяс цо вас цей. Ка лі пра кам п’ ю та ры ніх то 
не ма рыў, а тэ ле ві зар быў ра ры тэ там, та
ды мо ладзь гар ну ла ся больш да спор ту. 
Не дзе ў 1970х га дах і паз ней на ста ла 
мо да на тан ца валь ныя за ба вы ды вы
пад ко вае спа жы ван не ал ка го лю. Лю дзі 
ве ся лі лі ся. Вя ско выя вя сел лі доў жы лі ся 
ў прын цы пе пры нам сі два дні. Я аса бі ста 
аб гэ тым доб ра ве даю, бо ў 19701980х 
га дах іг раў з роз ны мі ка лек ты ва мі на дзя
сят ках вя сел ляў і на вя ско вых тан ца валь
ных за ба вах. У тыя га ды ка ша лёў ская 
мо ладзь ча ста ла дзі ла за ба вы. Ка ля 
1990га го да ла джан не за ба ваў у вя ско
вых свят лі цах спы ні ла ся — па мя ня ла ся 
му зы ка, увай ш ло ды скапо ла, за ба вы 
ста лі ла дзіць у да ста са ва ных вя лі кіх бу
дын ках (на пры клад, у ста рых шко лах, 
эска э раў скіх збу да ван нях), а вя ско выя 
свят лі цы ста лі за не па даць...

Вя ско вы танк

У лі пе ні 1991 го да зем ля роб з Ка ша
лёў Сця пан Хур са ку піў гай наў скі танк, 
зап ла ціў шы роў на мі льён ста рых зло таў. 
Са вец кі танк Т34, сім вал выз ва лен ня 
го ра да Са вец кай Ар мі яй ад гіт ле раў скай 
аку па цыі, ця гам дзе ся ці год дзяў ста яў як 
сво е а саб лі вы пом нік на скве ры пе рад 
бу дын кам Га рад ской уп ра вы ў цэн т ры 
Гай наў кі. І так ця гам паў го да дзе ці з Ка
ша лёў і на ва коль ных вё сак гу ля лі ў тан
ку і ка ля яго на па на двор ку ў Ка ша лях. 
Пас ля танк па мя няў улас ні ка і апы нуў ся 
на пры ват ным участ ку ка ля ша шы Піш 
— Шчу чын.

Ін ф раст рук ту ра

У па ло ве 1970х га доў у Ор лі прак
ла дзе ны быў во дап ра вод, які паз ней 
прак ла лі і ў Ка ша лі дзя ку ю чы за ха дам 
жы ха роў вё скі.

У доў гай вёс цы Ка ша лі бы ла бру ка ва
ная ву лі ца, але част ка вя ско вай ву лі цы 
ад скры жа ван ня на поў нач ме ла пя соч
ны нас ціл. Толь кі пад сам ка нец ХХ ста
год дзя бру ка ва ная ву лі ца ў Ка ша лях ат
ры ма ла пер шы ас фаль та вы нас ціл. Так 
ус па мі нае сён ня ад на ма ла дая жы хар ка 
Ка ша лёў:

— Па мя таю, што ка лі мне бы ло 15 
га доў (ка ля 2000 го да), і мы ка та лі ся па 
ас фаль це на ро лі ках, то ад на ста рэй шая 
жан чы на да ка ра ла нас, што «па ры су ем» 
ас фальт.

У кан цы 2000 го да ў Ка ша лях пра жы
ва ла 300 асоб (у Ор лі 985, ва ўсёй Ар
лян скай гмі не 3845), у кан цы лі ста па да 
мі ну ла га го да ў Ка ша лях пра жы ва ла 236 
асоб (у Ор лі 894, у гмі не 2882).

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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ста год дзі 
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Ка лі раз віт ва лі ся з род ным кут ком, Лі
дзіі Ля шэў скай споў ні ла ся 11 га доў. Яе 
баць кі Ак сен цій Емя лья на віч і Еф ра сін ня 
Ся мё наў на бы лі ро дам з вё скі Вой ш кі. 
Там на ра дзі ла ся Лі дзія і яе брат Пётр. 

На ху та ры ка ля вё скі 
Вой ш кі

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Баць ка вы ра шыў ад дзя ліц ца ад сям’і 
і ку піў ху тар з ка вал кам зям лі не да лё ка 
ад Вой ш каў, ку ды і пе ра вёз дом (500 
мет раў ад вё скі). Там у іх сям’і на ра дзі
лі ся яш чэ Зі на і Мі ка лай. Жы лі доб ра, 

тры ма лі ка ро ву, ка ня, двое па ра сят, ку
ры, кач кі, тру соў. По бач пра ця ка ла ра ка 
Нар ва. Да са мой ра кі бы лі па са джа ны 
яб лы ні і гру шы, са дзі лі шмат клуб ні цаў 
(тру ска лак, як ка за лі мяс цо выя лю дзі). 
Тру скал кі ва зі лі пра да ваць у Бе ла сток. 
Баць ка заў сё ды пры во зіў з Бе ла сто ка, 
як пры гад вае Лі дзія Ля шэў ская, дзяў ча

там па цер кі і пры го жыя стуж кі, а сы нам 
— роз ныя сві стуль кі, а так са ма ўсім са
лод кія ла сун кі.

Ка ля ху та ра Ля шэў скіх бы ла кры ні ца. 
Ак сен цій Ля шэў скі ўпа рад ка ваў яе, за
бе та на ваў і сям’я бра ла ад туль чы стую 
ва ду для піц ця. Пад час вай ны нем цы пай
ш лі на кры ні цу мыц ца, але зас мя ці лі яе 

так, што гля дзець бы ло со рам
на. Уба чыў гэ та ня мец кі ка ман
дзір і за га даў сва ім жаў не рам 
вяр нуць чыс ці ню на кры ні цу, 
што і бы ло зроб ле на. А по
тым ня мец кі афі цэр прый шоў 
у ха ту да Ля шэў скіх і па пра сіў 
пра ба чэн ня.

Пад час вай ны быў і яш чэ 
адзін вы па дак. На заў ш ні цу 
(крас ну ху) зах ва рэў пар сю
чок. І Ак сен цій яго за ка лоў, 
але не па пя рэ дзіў нем цаў. 
А гэ та трэ ба бы ло зра біць 
аба вяз ко ва, бо нем цы ба я лі
ся роз ных эпі дэ мій і хва роб. 

У Дзят ла ве на Га ра дзен ш чы не жы ве 
Лі дзія Ля шэў ская. Жан чы не ўжо 83 
га ды. Дзя ку ю чы ёй і яе дач цэ Свят ла-
не, мне ўда ло ся да ве дац ца пра лёс іх 
сям’і. А лёс Ля шэў скіх не пес ціў, та му 
што не па сва ёй во лі прый ш ло ся пас-
ля Дру гой су свет най вай ны раз ві тац-
ца з род най Бе ла сточ чы най і па е хаць 
на ўсход шу каць ін шую до лю.

 Ак сен цій Ля шэў скі з сы нам Пят ром і дач кой Лі дзі яй ка ля свай го ху та ра не да лё-
ка ад Вой ш каў, ка ля 1939 го да  Пётр Ля шэў скі з ба бу ля мі ка ля са ла мя най ха ты. Вой ш кі, 1940 г.

 Ак сен цій Ля шэў скі ў Бе ла стоц кай баль ні цы. Пас ля баль ні цы ка заў, што ні ко лі 
больш у жыц ці ў та кой чы стай і бе лай бя ліз не не ля жаў, як та ды ў баль ні цы, 1944 г.

 Пад час про ва даў у поль скае вой ска. Вой ш кі, 1938 г. Ся род вя скоў цаў шмат Ля шэў скіх

 Ля шэў скія з Бе ла сточ чы ны і Дзят ла ва суст рэ лі ся ў Дзят ла ве, 1969 г.

 Фе да ру кі і Ля шэў скія, Дзят ла ва, 1947 г.

 Ма рыя Ля шэў ская з сы на мі Ле а ні-
дам і Ула дзі мі рам, 1965 г.
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

100 га доў з ча су вы дан ня гра ма ты кі 
Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

У ся рэ дзі не ле та бя гу ча га го да спаў ня ец
ца роў на 100 га доў з дня вы дан ня ў Віль ні 
„Бе ла ру скай гра ма ты кі для школ” Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча. Гэ та бы ла над звы чай 
важ ная вя ха ў гі сто рыі раз віц ця і на ву ко ва га 
афар м лен ня бе ла ру скай мо вы.

Школь ную гра ма ты ку бе ла ру скай мо вы 
Бра ніс лаў Та раш ке віч ап ра цоў ваў два га ды 
і над ру ка ваў яе ў па ра лель ных кі ры ліч ным 
і ла цін скім ва ры ян тах. Гра ма ты ка не каль кі 
ра зоў пе ра вы да ва ла ся ў За ход няй Бе ла
ру сі, апош няе пя тае вы дан не па ба чы ла 
свет у 1929 го дзе. Гэ тая гра ма ты ка ля жа ла 
ў ас но ве праг рам вык ла дан ня бе ла ру скай 
мо вы ў БССР. Ме на ві та яна ста ла пер шай 
жыц цяз доль най гра ма ты кай су час най бе ла
ру скай мо вы, ас но вай усіх да лей шых лі ній 
раз віц ця бе ла ру скай гра ма ты кі.

У ас но ве гра ма ты кі Та раш ке ві ча ля жа лі 
фа не ты кагра ма тыч ныя асаб лі вас ці та га
час на га ся рэд не бе ла ру ска га ды я лек ту, 
най перш „цвёр дае р” і „моц нае акан не”. 
У пра ві лах гра ма ты кі вы ка ры стоў ва лі ся як 
мар фа ла гіч ны (пе ра важ на), так і фа не тыч
ны прын цы пы. Сло вы ін ша моў на га па хо
джан ня на ву коў цам вы лу ча лі ся ў асоб ную 
гру пу. Та раш ке ві чам бы ло пра па на ва на 
пі саць га лос ныя і зыч ныя ў ін ша моў най лек
сі цы так, як яны вы маў ля лі ся ў мо ве, з якой 
бы лі за па зы ча ныя, фак тыч на бы ло пры ня
тае пе ра важ нае іх на пі сан не як у поль скай 
мо ве. Так, на гэ тыя сло вы не бы лі рас паў сю
джа ныя пра ві лы акан ня, дзе кан ня і це кан ня, 
ча ста не змяк ча лі ся зыч ныя пе рад га лос ны
мі, пе рад ёта ва ны мі га лос ны мі пе ра да ваў ся 
мяк кі [л’].

Шмат якія пра ві лы ў гра ма ты цы ад сут ні
ча лі або бы лі не дап ра ца ва ны мі, на пры клад, 
нар ма ты вы на пі сан ня скла да ных слоў, не ка
то рых кан чат каў, проз віш чаў, імё наў, ге аг ра
фіч ных на зваў, і дап ра цоў ва лі ся ін шы мі аў та
ра мі ў прак тыч на вык ла да ных гра ма ты ках. 
Зва жа ю чы на не да хо пы гра ма ты кі Та раш

ке ві ча, бра ты Лё сі кі рас п ра ца ва лі пра ект 
яе рэ фор мы, што быў прад ме там раз г ля ду 
Бе ла ру скай ака дэ міч най кан фе рэн цыі, якая 
прай ш ла ў 1926 го дзе.

На ву ко вы да па мож нік Та раш ке ві ча ўліч
ваў та га час ныя да сяг нен ні ў га лі не бе ла ру
скай фі ла ло гіі, нап ра цоў кі та кіх ву чо ных як 
Яў хім Кар скі, Аляк сей Шах ма таў ды ін шых, 
ён быў пе ра важ на ста ноў ча пры ня ты гра
мад скас цю.

Ад нак у прак тыч най пра цы і ва ўмо вах 
ма са вай бе ла ру сі за цыі гра ма ты ка вык лі
ка ла пэў ныя цяж кас ці зза сва ёй агуль най 
скла да нас ці і пэў ных унут ра ных не да хо паў; 
не ка то рыя фа не тыч ныя і мар фа ла гіч ныя 
асаб лі вас ці не ат ры ма лі ў кні зе на леж на га 
ас вят лен ня; на пі сан не ін ша моў най лек сі кі 
пра цяг ва ла скла даць цяж кас ці; не ка то рыя 
пра ві лы бы лі штуч ны мі і на ду ма ны мі, у гра
ма ты ку быў уве дзе ны шэ раг ар ха іч ных гра
ма тыч ных форм як лі та ра тур ныя. „Ра сей скі 
і поль скі ўплы вы” (ад па вед на ў мар фа ло гіі 
і ар фаг ра фіі) ад зна ча лі ў сва іх та га час ных 
пуб лі ка цы ях та кія вя до мыя бе ла ру скія на ву
коў цы як Язэп Лё сік і Ян Стан ке віч.

Гра ма ты ка Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча па
шы ра ла ся не толь кі ў За ход няй Бе ла ру сі, 
але так са ма ва Ус ход няй ме на ві та дзя ку ю чы 
та му, што асаб лі ва на па чат ку Язэп Лё сік, які 
ап ра цоў ваў свае гра ма ты кі, так са ма ары ен
та ваў ся на гра ма ты ку Та раш ке ві ча. Мож на 
ска заць, што ёй ка ры ста лі ся вуч ні ў шко лах 
усёй Бе ла ру сі, а так са ма тыя, хто вы ву чаў 
мо ву або рэ да га ваў свае тэк сты, аба пі ра ю
чы ся на тыя пра ві лы і прын цы пы, якія вып ра
ца ваў Та раш ке віч.

Пра ца Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча ста ла 
вя ліз ным унё скам у раз віц цё бе ла ру скай 
мо вы, яна ме ла яск ра вы ан ты ка му ні стыч ны 
і на цы я наль наас вет ніц кі ха рак тар, зак ла ла 
пад му рак для да лей ша га раз віц ця мо вы і яе 
да ска на лен ня.

vУла дзі мір ХІЛЬ Ма НО ВІЧ

Ця гам апош ніх дзе ся ці год дзяў пы тан ні 
за ха ван ня пры ро ды вый ш лі хі ба на пер шае 
мес ца. Пры чы на ў тым, што ін дуст рыя ся рэ
дзі ны ХХ ста год дзя на нес ла знач ны ўрон 
эка ло гіі. Дзя ку ю чы на сту піў шай за раз по
стын дуст ры яль най эпо се, пры ро да, перш 
за ўсё ў Еў ро пе, уз дых ну ла з па лёг кай. Раз
на стай ным жы вё лам і рас лі нам паг роз за
раз знач на ме ней, чым не каль кі дзя сят каў 
га доў та му.

На ма ган ні „зя лё ных”, якія ця пер ста лі да
во лі знач най па лі тыч най сі лай у шэ ра гу кра
ін, ме лі на ступ ствы і там, дзе яны асаб лі вай 
ва гі ні ко лі не ме лі і не ма юць. На пры клад, 
у той жа Бе ла ру сі да пры ро ды ста лі ста віц
ца больш па важ лі ва. Ад ным са свед чан няў 
ча го ёсць ад мыс ло вы Му зей пры ро ды і эка
ло гіі, сайт яко га мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад
ра се http://pry ro da.his t mu se um.by.

Па коль кі да дзе ны му зей з’яў ля ец ца фі лі
я лам На цы я наль на га гі ста рыч на га му зея, 
то яго сайт мае ад ноль ка вую з ін шы мі фі
лі я ла мі, пра якія ўжо пі са ла „Ні ва”, бу до ву. 
Увер се зна хо дзяц ца фо таз дым кі эк с па зі
цыі, вый с ці на руб ры кі, а га лоў ная ста рон
ка мае тры па дзе лы, дзе му сяць апіс вац ца 
ста лыя эк с па зі цыі, ча со выя вы ста вы і фон
да выя ка лек цыі.

„Эк с па зі цыя му зея прыс ве ча на пры ро
дзе і эка ло гіі Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Га лоў
най мэ тай му зея з’яў ля ец ца па пу ля ры за
цыя на ву ко вых і эка ла гіч ных ве даў, фар мі
ра ван не бе раж лі вых ад но сін да пры ро ды. 
Пры цяг ва ю чы ўва гу гра мад скас ці да праб
лем на ва коль на га ася род дзя, мы пад вы ша
ем эка ла гіч ную куль ту ру на вед валь ні каў 
му зея, ак ты ві зу ем ці ка васць да пы тан няў 
ахо вы пры ро ды і за ха ван ня бі я ла гіч най раз
на стай нас ці Бе ла ру сі”, — ад зна ча ец ца на 
га лоў най ста рон цы.

Пра гі сто рыю му зея доб ра рас па вя да

ец ца на ста рон цы „Пра му зей”. Ад сюль 
мы да ве да ем ся, што, ня гле дзя чы на па ста
но ву аб ства рэн ні му зея яш чэ за са вец кім 
ча сам — у 1983 го дзе, зру хі ў гэ тым на кі
рун ку па ча лі ся толь кі з мо ман ту на быц ця 
Бе ла рус сю не за леж нас ці. І ка лі на па чат ку 
дзей нас ці фон да выя ка лек цыі му зея на ліч
ва лі не больш за 20 ты сяч адзі нак за хоў ван
ня, то апош нім ча сам фі лі ял мае тры вы ста
вач ныя пля цоў кі, а яго фон да выя ка лек цыі 
змяш ча юць больш за 42 ты ся чы адзі нак.

Ста лая эк с па зі цыя му зея прыс ве ча на 
пры ро дзе і бі я раз на стай нас ці Бе ла ру сі. 
Яе ас ноў ныя тэ мы — фе на ло гія, гід ра ло
гія, эка сі стэ ма ля соў, ба лот, рэк і азёр, 
ахо ва пры ро ды. Каб яе па ба чыць, суп ра
цоў ні кі му зея рас п ра ца ва лі і пра во дзяць 
тэ ма тыч ныя эк скур сіі для аў ды то рыі ўсіх 
уз ро стаў. На сай це прад стаў ле ны та кія 
эк скур сіі з наз ва мі: „Се зон ныя зме ны 
ў жы вёль ным све це”, „Вод ныя і ка ля вод
ныя рас лі ны і жы вё лы”, „На сель ні кі ля соў 
і ба лот”, „Рэд кія ві ды фло ры і фаў ны. Ахоў
ныя тэ ры то рыі”.

Ча со выя вы ста вы прад стаў ля юць эк с па
зі цыі роз ных на ся ко мых, пту шак, паў зу ноў. 
А вось у „Фон да вых ка лек цы ях” ці каў ны ка
ры сталь нік мае маг чы масць па гля дзець на 
ад ну з вась мі рас паў сю джа ных на бе ла ру
скіх зем лях жы вё лін, а так са ма пра чы таць 
тэкст пра яе.

Пры ем на, што му зей вя дзе аду ка цый
ную пра цу. Пра яе больш пад ра бяз на 
рас па вя да ец ца на ад па вед най ста рон цы 
„Аду ка цыя”. Так, му зей ныя суп ра цоў ні кі ла
дзяць вы яз ныя за нят кі ў шко лах, праў да, 
толь кі ў Мін ску. Пе ра лік тэ ма ты кі за нят каў 
да во лі вя лі кі і зак ра нае як да лё кія ге а ла гіч
ныя эпо хі, так і су час ных на сель ні каў бе ла
ру скіх па лёў, ля соў і вод.

vаляк сандр ЯКІ МЮК

Прый шлі ад ной чы гіт ле раў цы да іх на 
ху тар і знай ш лі мя са ад пар сюч ка. Гас
па да ра вы ве лі на двор і на ста ві лі на яго 
ства лы аў та ма таў. Жон ка Ля шэў ска га, 
Еф ра сін ня, кі ну ла ся афі цэ ру пад но гі, 
а дзе ці вы бег лі на га нак. Афі цэр гля нуў 
на ўсіх і за га даў сал да там не стра ляць. 
Жан чы ну стук нуў бо там у твар і па пя рэ
дзіў, што ка лі яш чэ раз яны не бу дуць 
вы кон ваць ня мец кіх за га даў, то рас ст ра
ля юць усіх.

Вай ну сям’я Ля шэў скіх на ху та ры пе
ра жы ла цяж ка. На шкар ля ты ну зах ва рэў 
са мы ма лод шы сын Ко ля. Баць ка зап рог 
ка ня і па вёз яго ў Бе ла сток. У той час 
праз Нар ву ка ля ху та ра быў вя лі кі мост, 
па якім ва ен ную тэх ні ку пе рап раў ля лі 
нем цы. Але нем цы не пус ці лі Ля шэў скіх 

праз мост, які 
моц на ахоў ваў ся. 
Ко ля па мёр, яму 
бы ло тры га ды. Ак
сен цій Ля шэў скі 
па ха ваў яго ка ля пер шай жон кі Ма рыі, 
з якой пра жыў 12 га доў, але дзя цей у іх 
не бы ло. Жы лі яны ў вёс цы Ры ба лы. 
Гэ та бы ла ра дзі ма пер шай жон кі. У Ак
сен ція Ля шэў ска га бы ло яш чэ два бра ты 
і тры ся стры: Ры гор і Кузь ма, Улья на, 
Крыс ці на і Аніс ся.

Хоць і цяж ка жы ло ся бе ла ру скай сям’і 
пад час вай ны, але не як тры ма лі ся. Ме лі 
сваю гас па дар ку, ага род, по бач ра ка. 
Сам гас па дар быў ад мет ным ры ба ком. 
Ры бу ла віў на ват ру ка мі. Ве даў пра ры
бал ку ўсё, бо меў вя лі кі во пыт. Спра ва 

ў тым, што Ак сен цій Ля шэў скі шэсць 
га доў прас лу жыў на Бал тый скім мо ры на 
ка раб лі „Сла ва”.

Ад ра зу пас ля вай ны ру скія агі та та ры
вай скоў цы ста лі агі та ваць бе ла ру саў Бе
ла сточ чы ны на пе ра езд, абя ца лі, як ус па
мі нае Лі дзія Ля шэў ская, свет лае жыц цё, 
доб рую пра цу, улас ную зям лю. Ад на ча
со ва пас ля вай ны ха дзі лі бан ды ра баў ні
коў, па гра жа лі, вы га ня лі, ад ным сло вам 
— уся го ха па ла. „Хто быў пер шым іні
цы я та рам пе ра ез ду — сён ня цяж ка ска
заць, бо мы бы лі яш чэ ма лыя. Ма ма мне 
ка за ла, што пер шым па ехаў брат баць кі 

Ры гор Ля шэў скі, а по тым па е ха лі і мы за 
ім”, — ус па мі нае Лі дзія Ля шэў ская.

Сям’я Ак сен ція Ля шэў ска га паг ру зі ла 
ў Бе ла сто ку ў ва гон цяг ні ка ўсю сваю 
хат нюю ма ё масць — ад ігол кі да ка ро вы 
— і па е ха лі ўсе на ўсход Бе ла ру сі. Спа
чат ку агі та та ры ка за лі, што вя зуць у Го
мель, а пры вез лі ў мя стэч ка Да ра га на ва 
Баб руй скай воб лас ці (ця пер вё ска Да ра
га на ва Асі по віц ка га ра ё на). Пе ра е ха лі 
ў роз ныя ра ё ны і сем’і Ры го ра і Кузь мы 
Ля шэў скіх. А сем’і іх сяс цёр за ста лі ся 
ў Поль ш чы.

 Ля шэў скія. У пер шым ра дзе ся дзіць спра ва Еф ра сін ня Ля шэў ская, па ча так 1950-х гг.

працяг11
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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.
крэ пасць бю рак ра та = 28 _ 18 _ 4 _ 5 _;
пра вад нік, да вед нік = 3 _ 13 _ 14 _;
ту пы, не ра зум ны ча ла век = 22 _ 15 _ 26 _ 24 _ 12 _ 20 _;
аста так ссе ча на га дрэ ва ў... апень цы = 23 _ 36 _ 35 _ 39 _;
на бег ру хо мых ва ен ных сіл у тыл пра ціў ні ка = 16 _ 17 _ 8 _ 9 _;
дзі кі бык у бель скім гер бе = 25 _ 10 _ 11 _;
пас лух мя нае дзі ця = 38 _ 21 _ 19 _ 7 _;
га лоў ны го рад пра він цыі Фарс у Іра не = 6 _ 29 _ 30 _ 31 _ 32 _;
аў ст ра лій ская ня лёт ная птуш ка = 27 _ 34 _ 33 _;
здрад нік, пра даж нік = 37 _ 2 _ 1 _.

(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 24 ну ма ра
Люль ка, цеш ча, на бож насць, Ева, пак, ар, Уша чы, бры во, ма лан ка, дзі

ця, пяць.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ра шэн не: На ба лю чае во ка па ру шы на ля ціць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска

Пад ля шскага і Лявону Федаруку з Рыбал.

У вёс цы Да ра га на ва сям’я Ак сен ція Ля шэў ска га жы ла 
на ву лі цы Рач ной. По бач пра ця ка ла рэч ка Пціч. Гас па
дар і там ла віў ры бу, а так са ма шмат пра ца ваў на зям лі. 
У Да ра га на ве яны пра жы лі адзін год, а по тым пе ра е ха лі 
ў Дзят ла ва. Маў ляў, блі жэй мя жа, блі жэй Бе ла сточ чы ны, 
а рап там неш та зме ніц ца і ўсе зноў вер нуц ца ў род ныя 
мяс ці ны.

„Ці ка ва яш чэ тое, што хто свае ха ты і хля вы ад да ва лі 
ў Поль ш чы, ат рым лі ва лі ў Бе ла ру сі бяс п лат нае жыл лё. 
Баць ка наш ху тар пра даў, та му ў Бе ла ру сі прый ш ло ся куп
ляць жыл лё. Але яно бы ло гор шае, чым у Поль ш чы. І пра
жыў ён у Дзят ла ве ўся го два га ды. Па мёр у 1949 го дзе. 
І ма ма за ста ла ся ад на з тры ма дзець мі — 11, 14 і 15 га доў 
з па зы кай у Дзяр ж бан ку”, — пры гад вае спа да ры ня Лі лія 
Ля шэў ская. Ат ры ма ла ся так, што па ча лі ства раць кал га
сы і ўсіх сі лай за стаў ля лі ад да ваць у кал гас ко ней (у ка го 
яны бы лі). За бі ра лі ко ней ра зам з ва за мі, ха му та мі і лей ца
мі. А Ак сен цій Ля шэў скі ў той час ужо пра ца ваў у ар це лі 
„Пра грэс” на Дзят лаў ш чы не вар таў ні ком. І яго па пя рэ дзі
лі: ка лі не ад да сі ў кал гас ка ня, то не бу дзеш пра ца ваць 
у ар це лі і за ста неш ся без за роб ку. Ка ня прый ш ло ся 
ад даць. А жон ка Ля шэў ска га пай ш ла пра ца ваць у кал гас 
за пра цад ні. Ка ня не бы ло, а чым та ды ап ра цоў ваць зям
лю? Вы ра шы лі ў дзяр жа вы ўзяць па зы ку, каб ку піць са бе 
ўлас на га ка ня. І тут рап там па мі рае гас па дар. І ўзнік ла вя
лі кая праб ле ма: чым пла ціць па зы ку. Та му пра да лі ка ро ву 
і па га сі лі па зы ку. Але сям’я па ча ла га ла даць. Дзя ка ваць 
сы ну бра та Кузь мы, Іва ну Ля шэў ска му, які да па ма гаў і не
як вы жы лі.

Еф ра сін ня Ля шэў ская пай ш ла пра ца ваць у кал гас. 
А по тым кі ну ла кал гас і гля дзе ла дзя цей, пен сію ёй не 
на лі чы лі, бо не бы ло ста жу. Толь кі ў 1990 го дзе ёй пры зна
чы лі пен сію, як ін ва лі ду дру гой гру пы. Жан чы не бы ло 86 
га доў. А пра жы ла яна — 92 га ды...

Лі дзія Ля шэў ская пры га да ла яш чэ сва іх зем ля коў, якія 
ў 19461947 га дах пры е ха лі на Дзят лаў ш чы ну. Асаб лі ва 
тых, хто жыў у Дзят ла ве. На Са вец кай ву лі цы жы лі рэ пат
ры ян ты Ка за ке ві чы (9 дзя цей бы ло) і Та фі лю кі (6 дзя цей 
бы ло). З Вой ш каў ро дам Та ра сю кі (3 дзя цей). На ву лі цы 
Ле нін ская ў Дзят ла ве жы лі Ле бя дзін скія (2 дзя цей) і Ага та 
Лук’ я нюк. Яе сын Іван за стаў ся ў Поль ш чы. З вё скі За яч кі 
пе ра ся лі лі ся ў Дзят ла ва Дзе мен чу кі (2 дзя цей) жы лі на 
ву лі цы Ча па е ва. На гэ тай жа ву лі цы па ся лі лі ся і жы лі Пят
роў скія (3 дзя цей). Сям’я Ла ба сю коў (4 дзя цей) спы ні лася 
на ву лі цы Сло нім скай у Дзят ла ве. Блаш чын скія (4 дзя цей) 
— на Ле нін скай ву лі цы. Ге ра сі мю кі (5 дзя цей) так са ма жы
лі на Ле нін скай ву лі цы. Ко ню хі (2 дзя цей) — на Са вец кай 
ву лі цы. Нес ця рэў скія (Шай ноў скія) (3 дзя цей) — на Каст
рыч ніц кай ву лі цы, Кап цеў скія (2 дзя цей) — так са ма на 
Каст рыч ніц кай, Ка лод кі (3 дзя цей) — на ву лі цы Фрун зе...

Да рэ чы, усе пе ра ся лен цыбе ла ру сы з Бе ла сточ чы ны, 
якія ў 1940х га дах пе ра е ха лі на Дзят лаў ш чы ну, жы лі 
вель мі друж на, як сва я кі, як са мыя род ныя і бліз кія лю дзі. 
І тыя, хто сён ня там пра жы вае, вель мі па рад ні лі ся і пра цяг
ва юць жыць ад ной друж най сям’ ёй, да па ма га ю чы вы ра
шаць са мыя скла да ныя і няп ро стыя жыц цё выя праб ле мы 
і за да чы. А ка лі свя ты — то збі ра юц ца ра зам за ад ным 
ста лом. І заў сё ды ста рэй шыя лю дзі пры гад ва юць род ную 
Бе ла стоц кую зям лю.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
Фо таз дым кі дру ку юц ца ўпер шы ню.

(22.03. — 20.04.) На го ды і мі лыя нес па дзеў кі. 
8-10.07 тры май ся да лё ка ад азар ту. 10-14.07., 
ка лі яш чэ жы веш з баць ка мі, бу дзеш мець доб-
рую на го ду рас стац ца з імі і пай с ці на сваё. 12-
14.07.  мо жаш моц на па мы ліц ца на конт но ва паз-
на най асо бы. Дой дзеш да мэ ты, але шлях бу дзе 
аш ча ці не ны пе раш ко да мі. Ад па чы вай ак тыў на.
(21.04. — 21.05.) Энер гія, прад п ры маль насць, 
вы на ход лі васць. Час ак тыў ных вык лі каў. Твая 
кар’ е ра на бя рэ ру мян цу. Вя дзе ця бе нос да ін-
та рэ саў. З 12.07. мо жаш зра біць важ ныя пры ё-
мы і ка рыс на ін ве ста ваць. Але 8-10.07. мо гуць 
не ўдац ца твае ка ні ку ляр ныя пла ны.
(22.05. — 22.06.) Лёг кія хут кія ра шэн ні. 8-
10.07. про ста за сып ле ця бе плён тва ёй пра-
цы і ста ран няў на роз ных ні вах. 12-14.07. 
лёг ка афор міш спрэч ныя спра вы, асаб лі ва ма-
ё мас ныя з да лей шай і блі жэй шай сям’ ёй. Пас ля 
10.07. маг чы мая нер во васць у па ста ян най па-
ры. Але зас ве ціць сон ца!
(23.06. — 23.07.) Зрэ а лі зу еш свае за ду мы 
і пра фе сій ныя ам бі цыі. Мо жаш раз ліч ваць на 
па вы шэн не і знач на боль шыя за роб кі. 8-10.07. 
мно га эстэ тыч ных за хап лен няў і сар дэч ных хва-
ля ван няў. Пры ліў твор чых сіл. Але і 8-10.07. 
твой план мо жа лег чы ў ру і не! 10-14.07. маг чы-
мае сар дэч нае за хап лен не, але мо жа яно ака-
зац ца так моц ным, як і фа таль ным. Не пад па дзі 
ця пер шэ фу, каб не па лі чыў ён, што за моц на 
хо чаш кі ра ваць фір май.
(24.07. — 23.08.) Сон ца на маў ляе ця бе да ад-
па чын ку. Не здрадж вай сва іх пла наў, а ўдас ца 
та бе іх зрэ а лі за ваць. Не хва лі ся тым, што зра біў 
і тым, што зро біш. 11-14.07. нах лы не на ця бе 
ах во та, каб па вы кід ваць увесь хлам і шпар гал кі. 
Ха дзі на фар маль ныя су стрэ чы. 12-14.07. не 
пад піс вай ні я кіх да мо ваў. За хоў вай бяс пе ку.
(24.08. — 23.09.) Моц на бу дзеш тры маць руль, 
а доб рая ар га ні за цыя па мо жа зра біць больш, 
чым на мер ваў ся. У па чуц цях но вы раз дзел. Бу-
дзеш поў ны бля ску і пры ця галь нас ці. 8-10.07 
ней кая на зой лі вая ка ля жан ка ці су сед ка мо жа 
ўла зіць у твае спра вы, не ўва ходзь з ёю ў ды-
ску сіі. 10-15.07. мо жаш су стрэць ка гось ці, хто 
для ця бе ство ра ны. А з 12.07 (да 16.07.) ака-
жац ца, што ап ра ча за хап лен ня, мо жа це на ся-
бе раз ліч ваць. 11-13.07. хтось ці схо ча та бой 
ма ні пу ля ваць.
(24.09. — 23.10.) Дзя ку ю чы энер гіі і пас ля доў-
нас ці ўзмоц ніш сваю па зі цыю на пра цы. Шэф 
дасць та бе спе цы яль ную мі сію. 12-16.07. ка-
рыс ныя ін ве сты цыі або па куп кі. На туж лі вая 
пра ца. Дбай аб тое, што аб та бе ска жуць. Пры-
дас ца та бе ўме ласць хут ка га вы ха ду з кры зіс-
ных сі ту а цый 10-14.07. 12-16.07. будзь па мяр-
коў ным — твой аў та ры тэт уз рас це.
(24.10. — 22.11.) Не бу дзеш на ра каць на не-
да хоп кам па ней скіх пра па ноў, ха ця больш схо-
чац ца та бе па быць у адзі но це. 8-10.07. бу дзеш 
ураж лі вы на пат рэ бы ін шых, ах вот на па мо жаш. 
Ма еш вя лі кія па лёг кі ад зо рак! Ча ка юць ця бе 
пос пе хі. Па ста віш з гу ма рам кроп ку над «і». 12-
16.07. уз моц няц ца ла ды з пар т нё рам. А сін г ла 
за хо піць хтось ці спа кой ны. 10-15.07. маг чы мы 
кан ф лікт з да лей шай сям’ ёй. Лепш ад моў ся ад 
ка вы і ал ка го лю.
(23.11. — 22.12.) Раз на во зе, раз пад во зам. 
Мен шыя і боль шыя пос пе хі бу дуць пе рап ля тац-
ца з дроб ны мі няў да ча мі. Лёг ка не бу дзе. Але 
ня кеп ска з па да рож жа мі, ці ка вай і доб рай кам-
па ні яй. Але не зра бі па мыл кі. 8-10. 07. ча кае 
ця бе но вы пра фе сій ны вык лік, звя за ны з абу-
чэн нем, кур са мі, вы ву чэн нем моў. Пры быт кі 
ця пер кры ху мен шыя. Ты ця пер стом ле ны, дык 
вазь мі воль ныя дні, ад пач ні.
(23.12. — 20.01.) Пра цяг вай па ча тыя пра ек ты, 
шу кай на год для зда бы ван ня ве даў. Прыз нан-
не ся род су пра цоў ні каў. Сі ту а цыя на пра цы 
ста біль ная і бяс печ ная, але мо жаш раз г ля дац-
ца за больш пэў ным за нят кам. На го да да пра-
вер кі но вых ве даў. Кра са і вя лі кае шчас це да 
гро шай. Ад 10.07. на го да за ра біць са праў ды 
вя лі кія гро шы і ка рыс на іх за ін ве ста ваць. 10-
14.07. спра буй шчас ця — аба вяз ко ва зай г рай 
у ла та рэю! Ця пер ты няз доль ны да кам п ра мі-
саў. 12-14.07. не спу скай пар т нё ра са сва іх 
ва чэй.
(21.01. — 19.02.) 8-12.07. мо гуць ча каць ця-
бе праб ле мы ў ад мі ніст ра цыі і ва ўста но вах. 
10-14.07. ус вя до міш, коль кі мо жаш зда быць. 
Марс у тва ім зна ку гэ та не вы чэр п ная кры ні ца 
энер гіі, але і кан ф лік таў. Бу дзеш до сыць цяж кі 
ў суп ра цоў ні цтве. Лёг ка бу дзеш на ладж ваць 
но выя кан так ты. На пра цы да сяг неш шмат, але 
будзь га то вы на но выя вык лі кі. Пры даў ся б та-
бе са лід ны трэ нінг.
(20.02. — 21.03.) Моц на і трап на спра цуе твая 
ін ту і цыя, асаб лі ва 8-10.07.; доб ры нос да ін-
ве сты цый. Са мот ную Ры бу не аб мі не стра ла 
Аму ра. 10-14.07. хут чэй заб’е тваё сэр ца. Але 
11-13.07. не ча ка на твае спра вы мо гуць уск лад-
ніц ца. 12-14.07. трэ ба бу дзе ка ха ную асо бу па-
пра сіць: «Пра бач». Су вязь на ла джа ная з 12.07. 
(да 18.07.) бу дзе тры ва лай. На пра цы ін ве стуй.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Да ра го му Дру гу
Мі ха сю Хмя леў ска му!
Мі хась, даб рэй шы ча ла век,
З усі мі жыў заў сё ды ў зго дзе.
У па жы лы ўвай ш лі мы век,
Які ша ну ец ца ў на ро дзе.

Сям’я пе ра жы вае боль
Па смер ці свай го сы на, бра та.
Спа чу ван ні пры няць даз воль
Па та кіх ся мей ных стра тах.

А нам прый ш ло ся да жы ваць
Свой век у роз ных бо лях, му ках.
Ча го та ды нам па жа даць?
Зда роў еч ка шмат, без пры ну кі.

Бе ла сток, 
26 чэр ве ня 2018 го да.

Вік тар ШВЕД

Бе ла ру скі фэст у Бан да рах
14 лі пе ня гэ та га го да ў Бан да рах Мі ха лоў скай гмі ны Бе ла стоц

ка га па ве та ад бу дзец ца бе ла ру скі фэст. У пра гра ме тэ ат раль ны 
спек такль у вы ка нан ні па да печ ных До ма са цы яль най да па мо гі 
ў Гар ба рах (па ча так а га дзі не 16й), за тым пас ля га дзі ны 17й 
вы сту пы ма стац кіх ка лек ты ваў „Чыр во ныя шпіль кі” і „Фе нікс” 
з Мі ха ло ва, „Омор фос” з Ся мя тыч, „Асен ні ліст” з Га рад ка, „Вэ
гас” з Бе ла сто ка, „Чы жа вя не” з Чы жоў, „Рас с пя ва ны Га ра док” 
з Га рад ка і „Ку па лін ка” з Мін ска (Рэс пуб лі ка Бе ла русь). Ад га
дзі ны 20й пач нец ца тан ца валь ная за ба ва пад гу кі бе ла стоц ка га 
гур та „Вэ гас”.

Пад час фэ сту мож на бу дзе па ці ка віц ца, між ін шым, ру ка дзел
лем на род ных май ст роў з Мі ха ло ва і Плян ты (На раў чан скай 
гмі ны), бе ла ру скі мі кніж ка мі і кру жэл ка мі з за пі са мі бе ла ру скіх 
пе сень і не толь кі бе ла ру скіх. (яц)

„Ку паль ноч ка” ў На раў цы
У су бо ту, 7 лі пе ня гэ та га го да ў На раў цы Гай наў ска га па ве та 

ад бу дзец ца Ноч Ку па лы. У пра гра ме — а га дзі не 19:30 ка ра год 
фаль к лор ных ка лек ты ваў ад Гмін на га ася род ка куль ту ры да 
ам фі тэ ат ра над ці хап лын най ра кой На раў кай, а пас ля кан цэрт 
ка лек ты ваў „Ас” і „Мік рон” з Бе ла сто ка, „Цаг лін кі” са Ста ро га 
Ляў ко ва, „На раў чан кі” з На раў кі, „АртПро нар” з Нар вы ды „Мі
ла ві ца” са Свіс ла чы і зор ка ве ча ра — Му зыч ны тэ атр „Ра да” 
(Рэс пуб лі ка Бе ла русь), Тэ атр аг ню, пу скан не вян коў на рэч цы 
і фе ер вер кі. Пас ля поў на чы тан ца валь ная за ба ва з му зыч ным 
ка лек ты вам „Тві стэр”.

Па ча так ме ра пры ем ства а га дзі не 19:50 у ам фі тэ ат ры.
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27 чэр ве ня ў Пад ляш скай ва я вод скай уп
ра ве ад бы ла ся кан фе рэн цыя на тэ му 

„Рэ пат ры я цыі — гі сто рыя і су час насць”. У лі ку 
дак лад чы каў быў пра фе сар Яў ген Мі ра но віч, які 
агуль на ра ска заў пра міг ра цыі, асаб лі ва поль
скабе ла ру скія.

Рэ пат ры я цыя пас ля Пер шай су свет най вай
ны, гэ та тэ ма не менш буй ная, чым рэ пат

ры я цыя пас ля Дру гой су свет най вай ны. Ха ця 
ака ліч нас ці вяр тан ня бы лі па доб ныя. Заў сё ды 
вай на вык лі кае так вя лі кія скла да нас ці, якія пас
ля ця гам доў гіхдоў гіх га доў трэ ба вы праў ляць. 
Ка лі га ва рыць пра рэ пат ры я цыю ў Поль ш чу пас
ля Пер шай су свет най вай ны, то ў мен шым маш
та бе ад бы ва ла ся яна з За ха ду, а ў боль шым 
— з Ус хо ду. З За ха ду быў гэ та вы нік пе ра мяш
чэн няў поль ска га на сель ні цтва ў За ход нюю Еў
ро пу і ЗША ў ХІХ і ў па чат ку ХХ ста год дзя. І ка лі 
паў ста ва ла поль ская дзяр жа ва, то шмат лі кія лю
дзі, па роз ных пры чы нах, най час цей на пат ры я
тыч ны кліч і з на дзе яй на ней кую дзяр жаў ную ці 
па лі тыч ную кар’ е ру, спя ша лі ў кра і ну, якую яны 
або іх прод кі па кі ну лі ра ней. У шмат лі кіх па лі
тыч ных дзе я чаў ІІ Рэ чы Пас па лі тай у бі яг ра фі ях 
мно гіх бы ла за пі са на шмат га до вая па быў ка на 
За ха дзе. Вар та так са ма пом ніць, ка лі згад ва ем 
пра рэ пат ры я цыю з за ход ня га на прам ку, што 
паў мі льё на па ля каў слу жы ла ў аў ст рый скай 
і пру скай ар мі ях. Для не ка то рых вай на скон чы ла ся не дзе 
пад фран цуз скай гра ні цай.

Больш аб’ ё мі сты на пра мак міг ра цыі быў з ус ход ня га 
на прам ку. У прын цы пе прад па сыл кі для вяр тан ня па я

ві лі ся яш чэ ў час ва ен ных дзе ян няў. Най важ ней шая хва ля 
міг ра цыі на сель ні цтва, якая не так даб ра воль на, як пад 
ад мі ніст ра цый ным му сам вы бы ла з па меж ных рэ гі ё наў 
паз ней шай ІІ Рэ чы Пас па лі тай у 1915 го дзе, ка лі за ла маў ся 
ра сій сканя мец кі фронт, ра сій скія ўла ды ра шы лі пра вес ці 
вя лі ка маш таб ную эва ку а цыю пра мыс ло вых аб’ ек таў і на
сель ні цтва. Пра гэ та вы ра шыў ра сій скі дос вед з па чат ку 
XVIII ста год дзя, ча су швед скіх вой наў ці вой наў з Фран цы
яй па чат ку ХІХ ста год дзя, дзе так ты ка спа ле най зям лі пры
но сі ла ста ноў чыя вы ні кі. А ка лі ў ХХ ста год дзі пра ца ва ла чы
гун ка, так ты ка спа ле най зям лі бы ла бес сэн соў най. Ад нак 
ра сій скія ўла ды ра шы лі ся на эва ку а цыю пра мыс ло вас ці 
з тэ ры то рыі Кан г рэ са ва га Ка ра леў ства ра зам з пер са на
лам. Кра на ла гэ та прыб ліз на ка ля паў мі льё на асоб з Ка
ра леў ства. Ка лі фронт ад сту паў на ўсход, бы ло пры ня та 
ра шэн не эва ку і ра ваць усё на сель ні цтва і па кі нуць нем цам 
фак тыч на спа ле ную зям лю. Да ты чы ла гэ та га лоў ным чы
нам пра ва слаў на га на сель ні цтва Хол м скай і Гро дзен скай 
гу бер няў. І са праў ды, амаль усё пра ва слаў нае на сель ні
цтва бы ло пры му ша на эміг ра ваць на Ус ход.

У на шым рэ гі я наль ным маш та бе, выз на ча ным ары ен
ці ра мі Грод на — Віль ня — Бе ла сток, эва ку і ра ва ла ся 

паў та ра мі льё на лю дзей. З гэ та га лі ку амаль паў мі льё на 
не пе ра жы ло вай ны. Вяр тан не ў Поль ш чу роз ных асоб 
з роз ных ася род дзяў доў жы ла ся прыб ліз на да 1923 го да. 
Ака ліч нас ця мі, якія вык лі ка лі зва рот ную эміг ра цыю, бы лі 
па дзеі ў Ра сіі пас ля Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі. Лю дзі, якія 
па кі ну лі ўспа мі ны з та го ча су, ад на знач на сцвяр джа лі, што 
ў Ра сіі пас ля 1917 го да ста ла не маг чы ма жыць і трэ ба бы
ло ўця каць бу ду чы свя до мы мі, што на зем лях, якія па кі ну лі 
ў 1915 го дзе, за ста лі ся ад но па пя ліш чы. Ад сту па ю чая ра
сій ская ар мія па лі ла цэ лыя мяс цо вас ці, ад куль вы яз джа ла 
на сель ні цтва. Гэ тыя міг ра цыі на поль скаса вец кай гра ні цы 
доў жы лі ся ўсё двац ца ці год дзе. Ад ны, з ка му ні стыч ным све
та пог ля дам, уця ка лі на Ус ход, ін шыя на ма га лі ся да стац ца 
ў Поль ш чу. Ад нак маш таб тых міг ра цый не быў вя лі кі і зак
ра нуў не больш двац ца ці ты сяч лю дзей. За тое не пас рэд на 
пас ля Пер шай су свет най вай ны, у 19171923 гг., міг ра цыя 
кра на ла мі льё ны. Так са ма па ля кі, якіх ка лісь вы во зі лі ўглыб 
Ра сіі ра зам з за во да мі, у якіх пра ца ва лі, тых, што слу жы лі 
ў цар скай ад мі ніст ра цыі, а так са ма ся лян скае на сель ні
цтва, вы се ле нае на сіль на ў жніў ні 1915 го да. Гэ та быў най
боль шы міг ра цый ны па ток з Ус хо ду, які спы ніў ся ў пер шай 
па ло ве 1920х га доў.

За тое пе ра мяш чэн ні на сель ні цтва пас ля Дру гой су свет
най вай ны бы лі вы ні кам па ста ноў, пры ня тых спяр ша 

на кан фе рэн цыі ў Тэ ге ра не; там бы лі пры ня ты най важ ней
шыя па ста но вы пра вя лі кія пе ра мяш чэн ні на сель ні цтва, 
якія кра на лі і тэ ры то рыю Поль ш чы. Пер шай бы ла па ста
но ва вы ся лен ня ня мец ка га на сель ні цтва з тых тэ ры то рый, 
якія пла на ва лі ся да лу чыць да поль скай дзяр жа вы пас ля 
за кан чэн ня вай ны. А ў дру гую чар гу бы ло па ста ноў ле на 
так са ма пе ра ся ліць поль скае на сель ні цтва з аб ша раў, якія 
ме лі ўвай с ці ў склад Са вец ка га Са ю за, а бе ла ру скае, ук ра
ін скае і лі тоў скае на сель ні цтва пе ра ся ліць у ад па вед ныя 
рэс пуб лі кі СССР. Та кая ідэя ўзнік ла яш чэ ў хо дзе вай ны, 
у кан цы 1943 го да, на кан фе рэн цыі ў Тэ ге ра не; у Ял це па 
сут нас ці то ўжо бы лі дап ра ца ва ны дэ та лі. Па куль дай ш ло 

ў ка то лі каў пра жы ва ю чых на тым аб ша ры ад на знач на 
ўгрун та ва ла ся поль ская на цы я наль ная свя до масць. Та му 
ў жніў ні 1944 го да, ка лі Чыр во ная Ар мія спы ні ла ся на лі ніі 
Віс лы, ад ка ман дзі ра ва ла яна з фрон ту ка ля сот кі па лі тыч
ных афі цэ раў, прыз на ча ю чы ім сал дат ды 120 са ма хо даў 

каб яны за ры ен та ва лі ся якая ў са праўд нас ці там 
на цы я наль ная струк ту ра. І ба дай най больш ве
ра год нае апі сан не бы ло вы ка на на ме на ві та між 
жніў нем і лі ста па дам 1944 го да. І ат ры ма ла ся, што 
з Поль ш чы мож на раз ліч ваць на вы ваз у БССР ка
ля 144 ты сяч бе ла ру саў, пра ва слаў ных. Та кая пра
пор цыя — тут 140 ты сяч, а там 530 ты сяч; і стра ты 
бы лі б за над та вя лі кія. Та му ў вы ні ку пе ра пі скі між 
Ца на вай і Бе ры яй бы ло пры ня та ра шэн не не як за
тар ма зіць та кое пе ра мяш чэн не. Бо Бе ла русь зруй
на ва ная, паў та ра мі льё на лю дзей за гі ну ла, а нех
та ж па ві нен ад бу доў ваць. І ў па ло ве 1945 го да 
бы ло пры ня та ра шэн не аб ме жа ваць тую рэ пат ры
я цыю, якая афі цый на доў жы ла ся да па ло вы 1946 
го да. Пі са лі, што рэ пат ры я цыя даб ра воль ная, што 
кож ны мо жа вы ехаць, ад нак бы лі за пуш ча ны та кія 
дзе ян ні, якія ў прын цы пе пры пы ні лі вы езд поль ска
га на сель ні цтва з Бе ла ру сі. У пер шую чар гу ўла
ды абя ца лі, што ні я кай ка лек ты ві за цыі не бу дзе, 
што не бу дзе заб ра на ся лян ская спад чы на; та ды 
— на вош та ж вы яз джаць... І зап ра па на ва на бы ло 
па ля кам за дэк ла ра ваць ад мо ву ад вы ез ду ў Поль
ш чу — 265 ты сяч лю дзей пад пі са ла та кую ад мо ву 
— тых, якія ра ней дэк ла ра ва лі ах во ту вы ехаць. 
Чар го вым бар’ е рам бы ло пат ра ба ван не пас вед
чыць поль скую на цы я наль насць, на пры клад кас
цель ны мі мет ры ка мі; у мно гіх лю дзей ра ней шыя 
да ку мен ты пра па лі ў час вай ны, а ня мец кія аку па
цый ныя не пры ма лі ся пад ува гу. Ін шай улоў кай 
бы ло пы тан не пра паў ся дзён ную мо ву, а гэ тай 

мо вай бы ла бе ла ру ская. Так са ма ак тыў насць сва я коў у бе
ла ру скім на цы я наль ным ру ху ста ві ла ся за чэп кай у ад мо ве 
да зво лу на вы езд з Бе ла ру сі. Са ра ка ты ся чам асоб ад моў
ле на, бе ру чы пад ува гу бе ла ру скую на цы я наль насць.

У са праўд нас ці ў лі ку па да ю чых за яў кі на вы езд у Поль
ш чу бы лі і бе ла ру сы, якія па роз ных пры чы нах ха це лі 

вы ехаць з СССР; та кіх асоб бы ло прыб ліз на ка ля 1214 
ты сяч. Вы яз джа лі яны як па ля кі, а пас ля аказ ва лі ся бе ла
ру са мі, на пры клад чы та ча мі „Ні вы” з 1956 го да. У чэр ве ні 
1945 го да ў кож ным ра ё не ство ра ны бы лі ка мі сіі, якія ра
ша лі, хто з’яў ля ец ца па ля кам і мо жа ха дай ні чаць за вы езд. 
Най час цей у та кіх ка мі сі ях бы лі прад стаў ні кі НКВД, якіх мер
ка ван не бы ло ў прын цы пе вы ра шаль ным. Га лоў най пры чы
най, якая спы ні ла вы езд з БССР, бы ло абя цан не не пра во
дзіць ка лек ты ві за цыі, а дру гой бы ло свя до мае тар ма жэн не 
ўла да мі вы ез даў дзе ля зат ры ман ня на сель ні цтва для 
ад бу до вы вы па ле най вай ною кра і ны. Да та го ж на паў д нё
вай Ві лен ш чы не на сель ні цтва не пра яў ля ла ах во ты пе ра ся
ляц ца, бо ад но сі ны з мяс цо вым бе ла ру скім на сель ні цтвам 
не ства ра ла сты му лу для гэ та га. У час вай ны бы лі пра я вы 
поль скабе ла ру ска га кан ф лік ту, ад нак гэ та ад бы ва ла ся на 
ўзроў ні элі таў; гэ ты кан ф лікт паг лы нуў ка ля ты ся чы ах вяр, 
а гэ та, у па раў нан ні з кан ф лік та мі на ін шых па меж жах, 
бы ло ням но га. Кан ф лікт гэ ты, за тое, не кра наў ас ноў на га 
на сель ні цтва і не да ваў сты му лаў для вы ез даў

У ад ва рот ным на прам ку, з Поль ш чы ў Бе ла русь, спра ва 
і тут бы ла да во лі скла да най. Ка лі бы ла за пуш ча на пра

цэ ду ра пе ра ся лен ня ў СССР, то амаль у кож най ха це па я
ві лі ся ка мі са ры з абя цан ня мі са лід най гас па дар кі там, дзе 
хто за хо ча; што там ча ка юць га то выя гас па дар кі. Ад нак ве
ра лю дзей у тыя абя цан ні бы ла мі зэр най; папер шае — жы
ло яш чэ па ка лен не, якое вяр ну ла ся з бе жан ства ча су Пер
шай су свет най вай ны і ўспа мі на ла гэ та як вя лі кі каш мар, 
ка лі пас ля вяр тан ня трэ ба бы ло ўсё ад бу доў ваць. Гэ тае 
па ка лен не бы ло вель мі моц ным тор ма зам вы ез даў. Ін шым 
тор ма зам бы ла са вец кая рэ аль насць, з якою лю дзі па зна
ёмі лі ся ў 19391941 га дах. Па сут нас ці ніх то не ўспа мі наў 
ста ноў ча та го пе ры я ду і ве ра ў „са вец кі рай” бы ла мі зэр
ная. За тое вы яз джа лі тыя, які ад чу ва лі не бяс пе ку, асаб лі ва 
з тых мяс цо вас цей, дзе з 1945 го да ак тыў на дзей ні ча ла 
поль скае пад пол ле. Кра на ла гэ та за ход нія гмі ны Бель ска
га і Бе ла стоц ка га ды Са коль ска га па ве таў. Вы яз джа лі ад
туль не толь кі ў СССР, але і на за хад, у Поль ш чу. На вы езд 
у СССР за пі са ла ся ка ля са ра ка ты сяч асоб, вы еха ла ка ля 
трыц ца ці ты сяч; з гэ та га лі ку ка ля двац ца ці ты сяч тра пі ла 
ў Бе ла русь, а не ка то рыя цяг ні кі спы ні лі ся пад ман голь скай 
гра ні цай. Ка ля дзе ся ці ты сяч апы ну ла ся ў ін шых рэ гі ё нах 
СССР і толь кі пас ля 1956 го да з’я ві ла ся ў іх маг чы масць пе
ра ся ліц ца ў БССР.

Чар го вая хва ля эміг ра цыі на сту пі ла пас ля 1956 го да, 
ка лі на ста ла боль шая сва бо да пе ра мяш чэн ня ў ме жах 

СССР. Но выя да мо вы па між поль скім і са вец кім ура да мі 
пры чы ні лі ся да та го, што ка ля двух сот ты сяч па ля каў з цэ
ла га СССР маг ла па ка ры стац ца маг чы мас цю вяр тан ня. 
Бы лі гэ та лю дзі, якія пра бы ва лі ў мес цах роз ных ссы лак 
і пас ля роз ных ам ні стый маг лі пры ехаць у Поль ш чу.

Ад нос на лі тоў цаў — поль скія ўла ды раз ва жа лі, ці не 
абыс ці ся з імі як з ук ра ін ца мі, бо і поль скалі тоў скія ад

но сі ны бы лі нап ру жа ныя. Бы ла за ду ма вы се ліць лі тоў цаў 
на Па мор’е...

vЗа пі саў аляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Рэ пат ры я цыя — гі сто рыя

да Ял цін скай кан фе рэн цыі, то Чыр во ная Ар мія бы ла ўжо 
ў ме жах Поль ш чы і 911 ве рас ня па чар го ва ася ро дак ула
ды, які да бі ваў ся зван ня пер ша га поль ска га ўра да, Поль скі 
ка мі тэт на цы я наль на га выз ва лен ня, пад пі саў ад па вед ныя 
да мо вы аб пе ра ся лен нях з ура да мі Лі тоў скай, Бе ла ру скай 
і Ук ра ін скай рэс пуб лік. Да мо вы пра пе ра ся лен не на сель
ні цтва з кож най з гэ тых рэс пуб лік бы лі па доб ныя, ад нак 
іх рэ а лі за цыя бы ла роз ная. Бы ло гэ та вы ні кам дос ве ду 
Дру гой су свет най вай ны, поль скалі тоў скіх, поль скабе ла
ру скіх і поль скаўкра ін скіх ад но сін. Вя до ма, што най больш 
скла да нае бы ло поль скаўкра ін скае па меж жа, та му не трэ
ба бы ло спе цы яль на за ах воч ваць поль ска га на сель ні цтва 
Ва лы ні да пе ра ся лен ня. Па доб на бы ло з ук ра ін скім на сель
ні цтвам, пра жы ва ю чым у Поль ш чы. З за ха ва ных ар хіў ных 
да ку мен таў вы ця кае ад на выс но ва: ук ра ін цаў у Поль ш чы 
ме ла не быць; гэ тае пе ра ка нан не бы ло ад гмін на га па цэн т
раль ны ранг ула ды. І гэ та бы ло пас ля доў на рэ а лі за ва на.

Больш скла да нае бы ло пе ра ся лен не з Бе ла ру сі ў Поль
ш чу і з Поль ш чы ў Бе ла русь. У вы пад ку Бе ла ру сі, ка лі 

ста ла вя до ма як бу дзе пра ля гаць гра ні ца, пер шым ім пуль
сам па ля каў бы ло за яў лен не ах во ты вы ез ду ў Поль ш чу. 
І ў 1944 го дзе та кія дэк ла ра цыі пад пі са ла 195 ты сяч асоб, 
пра жы ва ю чых у БССР. Пер шы мі та кія дэк ла ра цыі пад піс ва
лі тыя гра ма дзя не РП, якія апы ну лі ся на ўсхо дзе Бе ла ру сі, 
якія да вай ны пра жы ва лі ва ўсход ніх ва я вод ствах Рэ чы Пас
па лі тай, але ў вы ні ку роз ных ва ен ных лё саў апы ну лі ся на 
ўсхо дзе. Яны не бы лі ў ся бе, і ка лі па я ві ла ся маг чы масць 
эміг ра цыі ў Поль ш чу, то яны пер шы мі за я ві лі ся на вы езд; 
бы ло іх не больш дзе ся ці ты сяч. Пас ля Ял цін скай кан фе
рэн цыі, ка лі ста ла яс на, што ня ма ні я кай на дзеі на за ха
ван не да ва ен ных гра ніц РП, та ды поль скія гра мад скас ці 
па ча лі та кую ак цыю з пе ра ка нан нем, што ка лі ўсе за пі шуц
ца, сот кі ты сяч па ля каў, ка лі па ка жуць, што да мі ну юць у за
ход няй част цы БССР, то вя лі кія дзяр жа вы пе ра ду ма юць 
свае пер ша па чат ко выя пла ны і не як удас ца ўсё ад мя ніць. 
Та му ў кас цё лах, па сут нас ці ў час кож най ім шы, вя ла ся агі
та цыя за піс вац ца ў спі скі вы яз джа ю чых, пад каз ва ю чы, што 
гэ та не аба зна чае вы ез ду, толь кі трэ ба за дэк ла ра ваць, 
ства рыць ста ты сты ку, якая пе ра ка на ла б усе вы ра ша ю чыя 
вяр хі ад сту піц ца ад па ста ноў аб гра ні цах. Най мен шы эн ту
зі язм за піс вац ца быў на Га ра дзен ш чы не з пе ра ка нан ня, 
што гра ні цы не бу дуць зме не ны, бо ў не ка то рых рэ гі ё нах 
Гро дзен ш чы ны да мі на ва ла поль скае на сель ні цтва. У вы
ні ку доб ра сар га ні за ва най ак цыі да кан ца 1945 го да на 
вы езд за пі са ла ся 390 ты сяч асоб, а да чэр ве ня 1946 го да, 
ка лі бы лі саб ра ны дэк ла ра цыі, бы ло 535 ты сяч асоб. Гэ тая 
ста ты сты ка ме ла пе ра ка наць, асаб лі ва альян таў, ад сту піць 
ад пры ня та га ра шэн ня ў спра ве гра ніц. Гэ та ні чо га не да
ло.

А рэ пат ры я цыя па ча ла ся ўжо ў 1944 го дзе, а най больш 
ін тэн сіў на пра хо дзі ла ў дру гой па ло ве 1945 го да і ў пер

шай па ло ве 1946 го да. У 1945 го дзе, ка лі са вец кія ўла ды 
спа ха пі лі ся, што не бу дзе дэ маг ра фіч най кам пен са цыі 
ад то ку па ля каў з Бе ла ру сі бе ла ру са мі з Поль ш чы, та ды 
ста лі гвал тоў на за тар мож ваць пра цэс рэ пат ры я цыі па ля
каў з Бе ла ру сі ў Поль ш чу. Са вец кія ўла ды па лі чы лі, што 
най больш ве ра год ным пе ра пі сам на сель ні цтва з’яў ля ец ца 
цар скі пе ра піс 1897 го да. З та го вы ні ка ла, што па ля каў 
у ме жах Бе ла ру сі бы ло та ды ка ля 400 ты сяч. У цар скім пе
ра пі се бы ло пы тан не пра мо ву, дзе боль шасць ка то лі каў 
Са коль ска га, Бель ска га і Бе ла стоц ка га па ве таў па да ла, 
што ка ры ста ец ца бе ла ру скай мо вай. Але гэ та не аба зна ча
ла іх бе ла ру скай то ес нас ці. У час Дру гой су свет най вай ны 


