
№ 11 (3279) Год LXIV          Беласток, 17 сакавіка 2019 г.      Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960              NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

1
1

Навасельскі è3

Вольга Якута è8

К
веткі, пажаданні і беларуская 
музыка — так адзначылі Свя
та жанчын у Случанцы. Тут 
у вясковай святліцы 8 Сакаві

ка адзначала амаль паўсотні жанчын 
з ваколіц і зза мяжы. Святкаванні былі 
вельмі арыгінальныя, не толькі зза та
го, што гэта такое наша, жаноцкае свя
та, а таму, што першы раз у маім жыцці 
я была адной з удзельніц так шумнай 
і амаль выключна жаночай імпрэзы.

Нейкі час таму я выбралася ў Слу
чанку па слаўны хлеб, які выпякае 
спадарыня Аня Трахімчык. — Мой хлеб 
захвальвала сама дырэктарка Белса
та, — сказала спадарыня Аня, якая 
з’яўляецца таксама старшынёй тавары
ства «Але бабкі».

Па той ласунак прыязджаюць з усёй 
ваколіцы.

— Мяне з мужам калісьці затрымалі 
пагранічнікі, — расказвае спадарыня 
Бася. — Пытаюцца: «Куды едзеце?» 
Мы адказалі, што па хлеб у Случанку. 
«Да пані Ані?» — запыталі. «Тады едзь
це», — адказалі і нават не правяралі 
дакументаў!

Наогул «Але бабкі» — гэта таксама 
свайго роду кулінарная «ўстанова». Калі 
трэба падрыхтаваць рэгіянальныя даліка
тэсы на нейкае мерапрыемства, заўсёды 
можна разлічваць на гаспадынь са Слу
чанкі. Самі прызнаюцца, што любяць ва
рыць, перш за ўсё на сваіх прадуктах. За 
іх вельмі смачныя стравы ўжо неадной
чы атрымлівалі пахвалы і ўзнагароды. 
Іхні бігас, квашаныя гуркі ці свойскі хлеб 
маюць сваіх аматараў не толькі на Пад
ляшшы, але ўжо нават і ў Польшчы.

Случанка — родная вёска Ігната Кар
повіча. Менавіта «Але бабкі» супольна 
з Дарыюшам Жукоўскім сарганізавалі 
імпрэзу на мосце, якому прысвоілі імя 
герояў кніжкі «Сонька» — Сонькі і Ёахі
ма. Жанчыны апрача таго ездзяць на 
роварах, арганізуюць экскурсіі і ўдзель
нічаюць у тэатральных майстаркласах, 
якія вёў там Міхал Станкевіч. Калі трэба, 
сарганізуюць дошкі, мужчын і на адзін 
дзень перад вясковай святліцай з’явіцца 
сцэна.

— Перавага жанчын такая, што яны 
неяк больш сарганізаваныя чым мужчы
ны, — кажа Анка Трахімчык, дачка Анкі 
з «Але бабак». — Мужчыны сядуць і вя
дома (смех). А жанчыны любяць пагу
ляць, патанцаваць і паспяваць.

І сапраўды, мерапрыемствы, якія ар
ганізуюць «Але бабкі», непрэтэнцыёз
ныя, вясёлыя і вельмі смачныя.

— У нас ёсць такая магія, мы такія 
дружалюбныя. Любім добра пачаста
ваць, — адзначыла спадарыня Аня 
Cадоўская. — У нас ці запусты, ці Новы 
год, ці напрыклад свята на мосце, мы 
заўсёды гатовы да арганізацыі. Свята 
жанчын таксама — дамовіліся, што бу
дзем святкаваць: складчына, назапра
шалі людзей і святкуем!

Я не ведала ці атрымаецца мне 
прыехаць, але ўнутраны голас мне 
падказваў, што крыху забавы мне на
лежыцца. Тым больш, што ніколі так 

урачыста я не адзначыла гэтага свята. 
А ў Случанцы 8 сакавіка святкавала 
амаль паўсотні жанчын. Было толькі 
двух мужчын (не, гэта не быў гурт chip
pendales) — войт і дырэктар Гміннага 
цэнтра культуры ў Гарадку.

«Жадаем, каб вы заўсёды адчувалі 
гэта, што з’яўляецеся самай важнай 
групай у грамадстве», — такія пажадан
ні паплылі ад войта Гарадоцкай гміны 
Веслава Кулешы, які апрача таго су
польна з лідарам гурту «Прымакі» Юр
кам Астапчуком праспявалі «Многае 
лета» і «Сто лят». Апрача таго на рукі 
Анны Трахімчык перадалі кош ласун
каў і пяцілітровы бакал віна.

— Збіраем усіх і інтэгруемся з усімі. 
Вельмі файна! — сказала Аня Трахім
чык. — Да нас прыязджаюць Гарадок, 
Беласток, Грыбаўцы, Юшкаў Груд — із
ноў тут.

Жанчын у случанскай святліцы ча
кала смачная яда, конкурсы, песні, 
якія падрыхтавала Багуслава з гурта 
«Прымакі», але перш за ўсё спантан
ная забава. Анна Верамяюк з гурта 
«Паўдніцы» праспявала белым спевам 
«Многае лета». А кожная з удзельніц 
магла расказаць смешны анекдот ці 
жарт — найчасцей гучалі тыя, у якіх ме
навіта жанчыны былі тымі мудрэйшымі 
і больш вынаходлівымі.

8 Сакавіка 
з «Але бабкамі»

Кожны мае свой любімы спосаб на 
выкарыстанне свабоднага часу, але 
зараз ужо ведаю, што 8 сакавіка варта 
сустракаць у жаночай кампаніі, нават 
калі гэта меў бы быць вечар з цёцяй. 
А 8 сакавіка з «Але бабкамі» гэта са
праўды эксклюзіўная вечарына, з якой 
чалавек вяртаецца багацейшым на но
выя ўражанні, жарты і пэўна чарговыя 
кілаграмы. Але, як мне сказала мая 
вучаніца, смокчучы пальцы, якія выцяг
нула са слоіка з шакаладнай пастай 
«Нутэла», 8 сакавіка не таўсцеем.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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Сваімі вачыма

Ці бу дзе яш чэ 
ка му ез дзіць? 

Для 
роздуму

У сва іх фе лье то нах не раз я на ра каў, 
што дзяр жаў ным ула дам і са маў ра дам 
паў д нё ваўсход няй част кі Пад ляш ска га 
ва я вод ства да лям пач кі ла каль ны аў то
бус ны тран с парт. Да стат ко ва гля нуць на 
бліз кі май му сэр цу Гай наў скі па вет, дзе 
прак тыч на да ну ля зве дзе на ка му ні ка
цыя па між ма лы мі на се ле ны мі пун к та мі. 
Але спра ва з’яў ля ец ца ба лю чай для ўся
го арэ а лу на ша га ва я вод ства.

Ужо доб ры дзя ся так га доў не даб
рац ца мне на аў то бу се ў сваю род ную 
вё ску і ін шыя пры пуш чан скія мяс цо вас ці 
ў Ду біц кай і су сед ніх гмі нах. Зра зу ме ла, 
што дар ма ніх то па вет ра ва зіць не хо ча, 
але ме на ві та дзе ля гэ та га ёсць дзяр жаў
ная па лі ты ка, каб са свай го бю джэ ту 
за бяс пе чыць пат рэ бы і ін та рэ сы ў неп
ры быт ко вых, але важ ных у гра мад ска
са цы яль ных сфе рах пра жы ва ю чых там 
лю дзей. Па лі ты ка ўцё каў ад ад каз нас ці 

за вы ра шэн не ме на ві та і та ко га кштал
ту пы тан няў пры вя ла яш чэ да боль шай 
ад ста лас ці па між ус ход няй част кай 
Поль ш чы, ад дзе ле най Віс лай, а так са ма 
да гра мад ска га вык лю чэн ня знач най 
част кі жы ха роў гэ тай тэ ры то рыі па пры
чы не ад сут нас ці ла каль на га пуб ліч на га 
тран с пар ту. Та му з вя лі кай на дзе яй 
ча каю рэ а лі за цыі абя ца най за раз ура
дам фі нан са вай да па мо гі са маў ра дам, 
ма ю чы на мэ це зра біць із ноў да ступ най 
аў то бус ную ка му ні ка цыю ў гмін най і па
вя то вай пра сто ры. Ка лі гэ тае абя цан не 
на бя рэ рэ аль ных кштал таў і не ака жац
ца з’я вай ад на го се зо на, дык мож на бу
дзе ска заць, што вар та бы ло жыць, каб 
гэ та га да ча кац ца. Бо са мым гор шым 
ва ры ян там мо жа быць та кі сцэ на рый, ка
лі на пры клад на ступ ныя па лі тыч ныя пе
ра мож цы вы па ляць да жы во га дрэн ныя 
і доб рыя ідэі сва іх па пя рэд ні каў. А та кое 
поль скае між п ле мян ное зма ган не ста ла 
ад ным з прын цы паў сён няш ня га ра зу
мен ня па лі ты кі. Та кі па ды ход зда лёк пах

не баль ша віц кім ад чу ван нем ба раць бы 
класаў і пат рэ бы зніш чэн ня без ні я ка га 
тол ку пас пя хо вых вы ні каў сва іх па пя рэд
ні каў.

Тое, што дзе ся ці год дзя мі лік ві да ва
ла ся ва ўсім тран с пар т ным вы мя рэн ні 
на ўсход няй сця не, па тра буе не толь кі 
на ву ко вых дас ле да ван няў, але і яс на га 
ад ка зу, чые па лі тыч ныя ра шэн ні ста я лі 
за на шай сён няш няй ка му ні ка цый най 
пу сты няй. Маю тут на ўва зе пе ры яд 
з 1989 го да і па чат ку рэ фор маў Леш ка 
Баль ца ро ві ча, якія бед ныя рэ гі ё ны Поль
ш чы пры вя лі яш чэ да боль шай бед нас ці. 
Шо ка вая тран с фар ма цыя да во лі хут ка 
рас це ру шы ла мяс цо вы пра дук цый ны 
ка пі тал, а лю дзей па кі ну ла са міх на мя
жы вы жы ван ня. Ця пер ві да воч на, коль кі 
му сі ла мі нуць га доў, каб з цяж кас цю 
па чы наць ад бу до ву чы гу нач ных шля хоў. 
Лі нія Бе ла сток — Бельск — Гай наў ка 
— Ча ром ха — Сед ль цы неў за ба ве мо жа 
ат ры маць но вае ды хан не. Шка да толь
кі, што так поз на. Дзе ля жур на ліс ц кай 

і гі ста рыч най па мя ці ха чу на га даць, што 
су праць лік ві да цыі гэ тых шля хоў заў сё
ды вы сту па ла бе ла ру скае ася род дзе Бе
ла сточ чы ны. На жаль, на шы ра цы я наль
ныя эка на міч наса цы яль ныя ар гу мен ты 
і рос пач наэма цый ныя ў на цы я наль ным 
пла не вы ступ лен ні бы лі толь кі кры кам 
ад чаю. Ідэя пад ляш ска га раю, аб’ яў ле
ная ў выг ля дзе ан ты ча ла веч ных «Зя лё
ных лёг кіх Поль ш чы» да вя ла не толь кі 
да «за па лен ня лёг кіх» ка рэн ных жы ха
роў, але і да да лей ша га, пас пеш лі ва га 
ад мі ран ня гэ тай пра сто ры і яе аба ры ге
наў. За раз усе кры ху са рам лі ва маў чаць 
пра той пу ця вод ны пра ект, які да зва ляў 
кі ру ю чым кра і най і ва я вод ствам уво гу ле 
не хва ля вац ца за лёс та го фраг мен та 
паў д нё ваўсход няй част кі Пад ляш ска га 
ва я вод ства.

Еду чы ня даў на ў бок Гай наў кі, да ло ся 
заў ва жыць, што на ша шы з Нар вы ўжо 
па чы на юц ца да рож ныя ра бо ты. Та му 
пе рад ма і мі ва чы ма зам ро і лі ся воб ра зы 
з дзя сят ка мі аў то бу саў, што кур су юць 
поў ныя лю дзей па між на шы мі бе ла ру
скім вё ска мі і мя стэч ка мі. А не бу дуць 
гэ та толь кі шы кар ныя аў то бу сы поў ныя 
ту ры стаў з усёй Поль ш чы, якія ўрэш це 
па но вень кай да ро зе хут чэй змо гуць па
гля дзець у бе ла веж скім за па вед ні ку зуб
роў і зір нуць праз ак но на цэр к вы мяс цо
вых аба ры ге наў. За яз джаць у бе ла ру скі 
му зей у Гай наў цы наў рад ці бу дуць мець 
ах во ту. Ня ма ча су.

vЯў ген ВА ПА

„Не па кі дай це ж мо вы на шай бе ла ру
скай, каб не ўмёр лі...”. Та кі мі сло ва мі звяр
нуў ся ў 1881 го дзе да бе ла ру скай на цыі 
ў прад мо ве да свай го пер ша га збор ні ка 
вер шаў „Дуд ка бе ла ру ская” сла ву ты бе
ла ру скі па эт, пра за ік, пуб лі цыст і пат ры ёт 
Фран ці шак Ба гу шэ віч.

А праз 138 га доў ад та го да лё ка га ча су, 
у не за леж най кра і не з га на ро вай наз вай 
Рэс пуб лі ка Бе ла русь, пад час ар га ні за ва
най бе ла ру скі мі ўла да мі „Вя лі кай раз мо вы 
з прэ зі дэн там”, да кі раў ні ка кра і ны звяр
ну ла ся дэ пу тат ка Па ла ты прад стаў ні коў 
Але на Ані сім з пы тан нем пра ства рэн не 
ў су ве рэн най бе ла ру скай кра і не ўні вер сі
тэ та з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня... Ну 
хоць ад на го та ко га ўні вер сі тэ та...

На гэ тай сар ка стыч най но це мож на 
ўжо бы ло б і за кан ч ваць гэ ты фе лье тон 
і брац ца за ін шую тэ ма ты ку. Бо як па мне, 
моў ная тэ ма і на „Вя лі кай раз мо ве з прэ зі
дэн там” у пры ват нас ці, і ў сён няш няй Бе ла
ру сі ўво гу ле раск ры тая цал кам ужо ў пер
шых двух аб за цах. Усё астат няе, гэ та ўжо 
дроб ныя дэ та лі. Ну як пры кла дам тое, што 
пы тан не вы гля да ла як прось ба, зрэш ты як 
і ўсе астат нія пы тан ні, на ўсе ін шыя тэ мы.

Ну са праў ды, у ка го ж яш чэ мо жа пра
сіць спры ян ня ў вы ка нан ні за ко ну пра мо
вы прад стаў ні ца Та ва ры ства бе ла ру скай 
мо вы як не ў на чаль ні ка дзяр жа вы?! Ну не 
пат ра ба ваць жа ёй гэ та га ад на ву чаль ных 
уста ноў не пас рэд на, вы ка ры стоў ва ю чы 
свой ман дат дэ пу та та Пар ла мен та?! Ды 
і ў су дзе на гад ваць пра тое, што бе ла ру
ская мо ва мае ста тус дзяр жаў най так са ма 
не мэ таз год на. Вось толь кі і за ста ец ца біць 
ча лом на лю дзях.

Кі раў нік кра і ны не здзі віў ся та ко му пы
тан ню. Ска заў, што гэ тую тэ му трэ ба прап
ра ца ваць. Але на Ані сім так са ма ані трош кі 
не здзі ві ла ся та ко му ад ка зу. І ніх то не здзі
віў ся, ні пы тан ню, ні ад ка зу, ні да лей шым 
тлу ма чэн ням. Бе ла ру скі на чаль нік кры ху 
па раз ва жаў пра тое, што моў нае пы тан не 
нель га па лі ты за ваць, і што па куль ён прэ
зі дэнт, то не да пус ціць, каб лю дзей дзя лі лі 
па той прык ме це, ве да юць яны бе ла ру
скую мо ву ці не. І ўво гу ле ён су праць та го, 
каб не ка то рыя фар сі лі бе ла ру скай мо вай.

Так што ці даў поў ны і грун тоў ны ад каз 
бе ла ру скі лі дар на пы тан не ці бу дзе ў Рэс
пуб лі цы Бе ла русь уні вер сі тэт з бе ла ру скай 
мо вай на ву чан ня хай кож ны вы зна чыць 
сам. Зрэш ты, ду маю і да гэ та га ўсім бы ло 
зра зу ме ла, што ў бе ла ру скіх уні вер сі тэ тах 
хут чэй бу дзе мож на ат ры маць вы шэй шую 
аду ка цыю пакі тай ску, чым пабе ла ру ску.

Уво гу ле ў той дзень бе ла ру скі кі раў нік 
па моў ным пы тан ні ўсё ж зра біў свой кан
к рэт ны па сыл. Ён ска заў, каб не ад маў ля
лі ся ад ру скай мо вы, бо ру ская мо ва гэ та 
вя лі кая, і гэ та на ша. І ка лі мы ад яе ад мо
вім ся, то не ка му па да ру нак зро бім. Ат ры
ма ла ся амаль па Ба гу шэ ві чу. Толь кі наз ва 
мо вы ін шая.

Ну але хо піць пра тыя дэ та лі. Моў ная ж 
тэ ма цал кам раск ры тая ў пер шых двух 
аб за цах. Нез ра зу ме лым за ста юц ца ін шыя 
рэ чы, пра якія мо жа і вар та па га ва рыць. 
Пры кла дам, на вош та за да ваць та кое пы
тан не ад ра са ту, ка лі да клад на ве да еш, які 
бу дзе ад яго ад каз?! Ну і ча му, на пры клад, 
не за даць па доб нае пы тан не тым, чый 
ад каз бу дзе не та кі ад на знач ны, а ў прын
цы пе му сіць быць наб лі жа ны да Ба гу шэ ві
чаў ска га. Спы таць у не ка то рых лі да раў гра
мад ска га сек та ра, ча му яны пра во дзяць 
се мі на ры і роз ныя шмат лі кія на ву чан ні для 
бе ла ру скай ак тыў най мо ла дзі пару ску, 
спы таць у рэ дак та раў не ка то рай не за леж
най прэ сы, ча му яны ўсё ра дзей ужы ва юць 
бе ла ру скую мо ву на ста рон ках сва іх дру
ка ва ных вы дан няў, спы таць у кі раў ні коў 
не за леж ных ін тэр нэтрэ сур саў, ча му яны 
на па чат ку ро бяць да дат ко вую вер сію на 
ру скай мо ве, а пас ля ста вяць яе ас ноў най. 
Ці не на гад вае гэ та афі цый ную сі ту а цыю 
з двух моў ем? І ча му яны, на бі ра ю чы 
больш праг ля даў ад не бе ла ру ска моў най 
пуб лі кі, тым са мым дзе ля сва іх шкур ных 
ін та рэ саў вы цяс ня юць з ін тэр нетпра сто ры 
тых, хто за ста ец ца вер ным род най мо ве 
і за па ве там та кіх на цы я наль ных ге ро яў як 
Фран ці шак Ба гу шэ віч...

І вось гэ та са праў ды тэ ма вар тая асэн са
ван ня і дэ та лё ва га вы ву чэн ня. Ка лі і дзе ля 
ча го ад бы ла ся зня ва га да бе ла ру скай 
мо вы з бо ку тых, хто пры маз ва ец ца да 
ак тыў най бе ла ру скай элі ты. І ду хоў най, 
і куль тур най, і па лі тыч най элі ты. І яе ў двух 
аб за цах, гэ тую тэ му, не раск ры еш. Та му 
яна па ча тая па куль што для роз ду му. Пра
цяг бу дзе.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Што дзён нае жыц цё мае свой улас ны 
рытм, які, ад нак, хут ка стам ляе. Ад па чы
накпра ца больш ці менш важ ныя, умоў
ныя або бе зу моў ныя дзе ян ні дня... Ча сам 
гэ ты рытм раз д раж няе, вык лі кае дэп рэ
сію. Ча сам, ад нак, да па ма гае ўзяц ца за 
за да чы жыц ця. Зак лі кае да аба вяз ку. Ста
віць на но гі. Па піх вае на пе рад. А по тым 
— з го рач кі... Да на ступ най ра ні цы.

У гэ тым рыт ме ўста ля ва ны — якая ня
ём ка рэч! — штод ня шлях у ту а лет. Толь кі 
шчас ліў чы кі пой дуць у ту а лет на два ры! 
Пры ўмо ве, што той флі гель чык чы сты, 
з заш к лё ным воч кам у ка ро або сэр цай ка, 
пра ця ты со неч ным ці ме сяч ным свят лом, 
па стаў ле ны з жы вых до шак і пры го жа пры
ха ва ны, на пры клад, пад кар ні зам яло вых 
га лі нак. Маю та кі ў за кут ку свай го сад ка 
— мі лы пом ні чак ар хі тэк ту ры. Му зей ны 
ўзор, кар пат лі вы вы раб дой лід ства са ра
ка га до вай даў нас ці, збі ты ма ім дзядзь
кам з сас но вых до шак, якія сён ня, пас ля 
мно гіх га доў, гля дзяць на свет вач ні ца мі 
ад вы паў шых суч коў. Дзе там су час на му 
ту а ле ту да яго! Хоць у мя не ёсць і больш 
ма дэр ны.

Ту а лет і пры бі раль ня ў два ры з’яў ля ец
ца пры кла дам спрэч най фор мы і зме сту. 
З ад на го бо ку цы ві лі за цый нае та бу, вык лі
ка ю чае збян тэ жа насць, со рам, што ча ста 
пры во дзіць да апан та нас ці на конт чыс ці ні, 
з дру го га — ін тым нае за да валь нен не 
ад зда ро ва га і ў ні чым няз руч на га стра
ва ван ня. З ад на го бо ку бес ча ла веч ная 
пра сто ра, аб к ла дзе ная пліт кай, ад ш тур
хоў ва ю чая хо ла дам стэ рыль нас ці. Гэ та 
ад па вя дае фор ме ў чы стым выг ля дзе. 
З ін ша га, ды ха ю чы спа ко ем і цеп лы нёй 
до шак з вы раз ным ры сун кам сла ёў до
шак — тра ды цый ны, ча ла веч ны сра чык. 
Яму пры піс ва юць аб са лют нае зна чэн не. 
Дзюн’ і ці ра Та ні дза кі, ты тан двац ца та га 
ста год дзя япон скай лі та ра ту ры ў сва ім эсэ 
«Гімн у го нар япон ска га сар ці ра» пі саў: 
«(...) Пры бі раль ня з’яў ля ец ца ідэ аль ным 
мес цам, каб слу хаць гу дзен не на ся ко мых 
і спе вы пту шак; доб ра па ды хо дзіць так са
ма для лю ба ван ня ме ся цо вым свят лом ці 
сма ка ван ня сут нас ці све ту ...”.

Пра флі гель, сла вой ку, хра мок, сра
чык... мож на пі саць пры го жа і неп ры го жа. 
Але «неп ры го жа» не а ба вяз ко ва аз на чае, 
што пра ма. Гэ так жа, як Та ні дза кі: «чыс ці
ня та го, што ад с ло не нае, толь кі на кі роў вае 
на шу ўва гу на тое, што ня бач нае. Лепш, 

каб та кое 
мес ца ахі на
ла цьмя нае 
свя чэн не, каб 
мя жа па між чы
стым і ня чы стым, за ста ва ла ся раз мы тай».

Але цяж ка ка заць пра раз мы ван не «мя
жы», слу ха ю чы вы ступ прэссак ра та ра 
прэ зі дэн та Бе ла ру сі На тал лю Эй с мант. 
У ін тэр в’ю ў мі ну лы чац вер для тэ ле ба чан
ня АНТ ска за ла яна, што «дык та ту ра гэ та 
наш (бе ла ру скі) брэнд». Ці ка ва, ці па доб
нае мер ка ван не ў апа зі цы я не раў у Бе ла ру
сі не ад на ра зо ва заг на ных у тур му ці інакш 
го не ны мі дык та тар скай ула дай? Спа да ры
ня прэссак ра тар ска за ла чы стую праў ду. 
Стэ рыль ную, як пліт ка вы ту а лет у бу дын
ку ўра да. Толь кі што да лей вы хо дзіць 
зпад пліт кі так січ ны гры бок і лі шай нік 
та та лі та рыз му. Пры сло ве «дык та ту ра», 
— тлу ма чыць яна — «(...) мы ба чым па ра
дак, дыс цып лі ну, аб са лют на нар маль нае 
і мір нае жыц цё». Та кім чы нам сло ва дык
та ту ра «пры мае ста ноў чы ко лер».

Вель мі ста ра ю ся паз бег нуць пра мас ці, 
ад нак, усё ж, даз во лю са бе. Тое, што На
тал лі Эй с мант зда ец ца быць гу стоў ным 
ту а ле там, гэ та на са мой спра ве за пуш ча
ны ўра да вы ўні таз, каб не бы ло заў важ на, 
вык ла дзе ны бе лай пліт кай. Гэ та трэ ба ўба
чыць! Але спа чат ку трэ ба зняць ру жо выя 
аку ля ры рэ жым най жур на ліст цы, якая на 
пра ця гу мно гіх га доў служ бы бе ла ру скай 
дык та ту ры вы су ну ла ся на яе піль ную прэс
сак ра тар ку. Не ка жу чы ўжо пра аб мен аб
лез лай пры бі раль ні на тэ ле ба чан ні на «тлу
стае», блі ску чае хро мам і не зас лу жа най 
ра ско шай пры ста ніш ча ва ўра дзе.

«Як неп ры го жа, — пі саў Та ні дза кі ў сва
ім эсэ, — ка лі жан чы на з най бя лей шай на
ват плоц цю пуб ліч на па ка жа яга дзі цы (...), 
так са ма не ў доб рым гус це па каз ное аголь
ван не ін тым ных мес цаў у поў ным бля ску». 
Ну, не да тва ру, спа да ры ня прэссак ра тар. 
Не па ды хо дзіць.

У кан цы апош няя цы та та з «Гім на для 
(не толь кі) япон ска га сар ці ра». «На шы 
прод кі, якія лю бі лі пе рат ва рыць у па э зію 
ўсё ва кол іх, пе рат ва ры лі гэ та мес ца най
больш, зда ва ла ся б, ня чы стае до ма ў мес
ца не па раў наль най эле ган т нас ці, якое, 
дзя ку ю чы не пас рэд най бліз кас ці ад пры ро
ды пе ра но сіць нас у свет пры ем ных аса цы
я цый, звя за ных з су зі ран нем кра сы».

vМі ра слаў ГРЫ КА

Аб пад ма не... 
афар боў кай
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«На ва сель скі — сак раль-
нае ма ста цтва. Пад ляш-
ша, Вар мія і Ма зу ры, 
Люб лін» з’яў ля ец ца пуб лі-
ка цы яй, пры све ча най сак-
раль ным рэ а лі за цы ям Ежы 
На ва сель ска га на ця пе раш-
няй тэ ры то рыі Пад ляш ска-
га, Вар мін ска-Ма зур ска га 
і Люб лін ска га ва я вод стваў. 
Пра мо цыя кні гі ад бы ла ся 
яш чэ ў лю тым у Суп рас ль-
скай ака дэ міі, а гас ця мі бы-
лі аў тар ка кні гі — Крыс ці на 
Чэр ні, фа тог ра фы Пётр 
Са віц кі і Ба гус лаў Фла ры ян 
Скок і пра фе сар Ля вон Та-
ра сэ віч.

— Вы дан не з’яў ля ец ца чар го вым кро кам 
да па пу ля ры за цыі і звяр тан ня ўва гі на не
аб ход насць за бес пя чэн ня і дог ля ду прац, 
якія з’яў ля юц ца пры кла дам муль ты куль
тур най спад чы ны Рэ чы Пас па лі тай. Яна 
так са ма на кі ра ва на на са дзей ні чан не 
твор час ці Ежы На ва сель ска га — ад на го 
з са мых важ ных поль скіх ма ста коў дру
гой па ло вы ХХ ста год дзя, — ад зна чы ла 
К. Чэр ні. — Я па ды маю тэ му сак раль на га 
ма ста цтва ма ста ка і тэ о ла га, пра во дзя
чы яе сум лен ную ін тэр п рэ та цыю і да ку
мен та цыю. Кні га пры мае фор му та ко га 
ам бі цый на га ка та ло га. Зной дзем тут рэп
ра дук цыі мно гіх мес цаў, да гэ та га ча су не 
рас п ра ца ва ных та кім чы нам. Пуб лі ка цыя 
з’яў ля ец ца дру гім то мам шы ро ка на ме
ра на га ап ра ца ван ня ма ну мен таль на га 
ма ста цтва Ежы На ва сель ска га. Пер шы 
быў ство ра ны тры га ды та му і ты чыў ся 
Ма ла поль ш чы. Дру гі аль бом быў за да ку
мен та ва ны пра ца мі На ва сель ска га ў трох 
рэ гі ё нах: на Пад ляш шы, на Люб лін ш чы не 
ды на Вар міі і Ма зу рах. Гэ тыя рэ гі ё ны 
ма юць агуль ную част ку гі сто рыі, і та му 
я пры ду ма ла, што дру гі том бу дзе су поль
ны для гэ тых трох рэ гі ё наў. Гэ ты аль бом 
ней кім чы нам па мі нае рэ чы, якія ўжо не 
іс ну юць, або за стаў ся ад іх толь кі след, 
не рэ а лі за ва ны пра ект. Мы аба вя за ны, 
каб пра тыя сля ды ста ран на дбаць і вы ра
та ваць іх ад за быц ця.

Аль бом змяш чае ка ля 600 фа таг ра фій. 
Аў та ра мі пад ляш скіх фа таг ра фій з’яў ля юц
ца Пётр Са віц кі і Ба гус лаў Фла ры ян Скок. 
Тут зна хо дзім як су час ныя ка ля ро выя фа
та гра фіі, так і да ку мен ты аб не іс ну ю чых 
ін тэр’ е рах.

Па сло вах праф. Ля во на Та ра сэ ві ча, гэ ты 
аль бом з’яў ля ец ца важ ным вы дан нем для 
на ша га рэ гі ё на:

— Доб ра, што гэ тая кні га бы ла ство ра на. 
Яна — дру гая кні га пас ля Кні гі Вя лі ка га 
Кня ства Лі тоў ска га (вы даў яе Ася ро дак 
«Па гра ніч ча»). Та кая пуб лі ка цыя па він на 
стаць ві зіт най кар т кай гэ тай зям лі.

Су вы даў ца мі аль бо ма з’яў ля юц ца са маў
рад Пад ляш ска га ва я вод ства, са маў рад 
Вар міі і Ма зур, Пад ляш скі му зей у Бе ла
сто ку і Цэнтр аду ка цыі і куль тур ных іні цы я
тыў у Оль ш ты не.

Про даж аль бо ма вя дзе Пад ляш скі му зей 
у Бе ла сто ку. Кні гу мож на на быць у Ра ту
шы і Му зеі ікон у Суп рас лі (http://mu ze um.
bia lys tok.pl/wy daw nic t wa/sztu ka/).

Ме ра пры ем ства суп ра ва джа ла ся вы ста
вай «На ва сель скі. Ма стак — фі ло саф 
— ба гас лоў». На вы ста ве прад стаў ле ны 
пра ек ты і сак раль ныя эскі зы Ежы На ва
сель ска га. Вы ста ва суп ра ва джа ец ца 
ка та ло гам, яко га вы даў ца мі з’яў ля юц ца 
Суп рас ль ская ака дэ мія і Фонд «Ой ко но
мос». Ар га ні за та ра мі з’яў ля юц ца яш чэ 
Фонд «Ві ла Сак ра тас», Мар шал коў ская 
ўпра ва Пад ляш ска га ва я вод ства і Пад ляш
скі му зей у Бе ла сто ку. Вы дан не змяш чае 
тэк сты, звя за ныя з сім по зі у мам «На ва
сель скі: ма стак — фі ло саф — ба гас лоў», 
ар га ні за ва ным Суп рас ль скай ака дэ мі яй 
у 2018 го дзе. Ся род іх ёсць кан цэп цыі, якія 
да ча ка лі ся рэ а лі за цыі, але так са ма тыя, 
для да сяг нен ня якіх ні ко лі не дай ш ло, ёсць 
сва бод ныя «за пі скі ўя вы», якія не звя за ны 
з кан к рэт ны мі мес ца мі.

— У сак раль най твор час ці На ва сель ска га 
пра яў ля ла ся асоб ная ін тэр п рэ та цыя тра
ды цыі, якая з’яў ля ец ца вы ха дам паза ме
жы клі шэ, ста рых схем, — ад зна чы ла К. 
Чэр ні. — Перш за ўсё, яго ная твор часць 
бы ла за вер ша най у да чы нен ні да ба гас
лоўя. У кан цэп цы ях цар коў ных ін тэр’ е раў 
— як цэр к ваў, так і кас цё лаў — да поў ні лі 
яе іка наг ра фія і аб ста ля ван не. У пра цах 
На ва сель ска га іка наг ра фіч ны ка нон 
ажы ваў, дзя ку ю чы «ін ту і цы ям» ма ста ка, 
ма стац кім вы ра шэн ням ко ле ру і кам па зі
цы ям. На вы ста ве прад стаў ле ны эскі зы, 
гу а шы, за на тоў кі крыш та лі зу ю чай ся ві зіі. 
Ся род іх з’яў ля юц ца пра ек ты бу даў ні чых 
струк тур, па ліх ро міі ў хра мах, але так са
ма іко ны і іка на ста сы. У не вя лі кіх на кі дах 
ураж вае ўме лае і дэ та лё вае ара ца ван не 
іка наг ра фіі сак раль на га ін тэр’ е ру і ін шых 
сін тэ тыч ных ап ра цо вак прад ме таў — свай
го ро ду «на тат кі». Не ка то рыя кан цэп цыі 
ча сам з’яў ля юц ца толь кі ўве ка ве ча най 
на лі сточ ку па пе ры, ап ра цоў ва най, паў та
раль най дум кай. Ся род ра бот на вы ста ве 
прад стаў ле ны пра ек ты, рэ а лі за ва ныя, 
а так са ма стра ча ныя на заў сё ды, якія 
ме лі шанц на іс на ван не, але шан цы на 
тое бы лі стра ча ны. Мно гія пра па но вы не 
бы лі пры ня ты, адоб ра ны, та му што яны 
бы лі за над та ад кры ты, не пад па да лі пад 
ба наль нае мыс лен не аб іко не або сак
раль най пра сто ры. Прад стаў ле ныя ўзо ры 
і эскі зы пац вяр джа юць вы раз ны ха рак тар 
твор час ці На ва сель ска га на фо не з’яў у су

час ным ма ста цтве. Наз на чае яе эстэ ты ка 
іко ны: сход усіх істот ных ма ты ваў прац На
ва сель ска га — ары гі наль ны ма стац кі вы
раз з ар се на лам фар маль ных пры ё маў, 
пры вя за ных да тра ды цыі іка на пі су, ад нак, 
ад зна ча ец ца ад к ры тас цю да мо вы су час
на га ма ста цтва, але і ба гас лоў скі мі ве да
мі. Вось гэ тую «саў за ем насць» дыс цып лін 
мож на знай с ці ў эскіз ных «за пі сках» і пра
ек тах На ва сель ска га.

— У ні я кім зак ры тым ка но не, пра ві ле 
нель га бы ло б бяс печ на змяс ціць яго іск
ру злу чэн ня тэ а ло гіі, фі ла со фіі і жы ва пісу 
— та кой з’я вай з’яў ля юц ца пра цы На ва
сель ска га, — сцвяр джае Ева За леў ская.

Крыс ці на Чэр ні — аў тар ка пуб лі ка цыі, 
ма ста цтваз наў ца і гі сто рык ма ста цтва. 
У 80х га дах яе тэк сты пра ма ста цтва вы
да ва лі ся на ста рон ках не пад цэн зур ных 
ча со пі саў, суп ра ва джа лі Рух не за леж най 
куль ту ры. За твор часць аб ма ста цтве 
ўзна га ро джа на, ся род ін шых, уз на га ро дай 
імя Ка зі ме жа Вы кі (2012). Кні га «Ка жан 
у хра ме. Бі яг ра фія Ежы На ва сель ска га» 
вый ш ла ў фі нал Лі та ра тур най уз на га ро
ды «Ні ке» (2012). У 2017 го дзе аба ра ні ла 
док тар скую ды сер та цыю «Кан цэп цыя 
сак раль на га ма ста цтва Ежы На ва сель
ска га» ў Яге лон скім уні вер сі тэ це. Пла нуе 
вы пус ціць на ступ ныя ма ну мен таль ныя па 
аб’ ё ме та мы кор пу су ма ну мен таль на га 
сак раль на га ма ста цтва На ва сель ска га.

— Са мае га лоў нае для мя не: як ма стак 
ду мае і якія яго па чат кі, — ка жа Ля вон 
Та ра сэ віч. — У яго пра цах уся праў да 
пра ма ста цтва і ве ру. За хап ляе, што мы 
мо жам па ка заць яго ак ва рэ лі з 1940 го да, 
ка лі яму бы ло 17 га доў, ці, на пры клад, не
рэ а лі за ва ныя эскі зы для цар к вы ў Гай наў
цы або пар т рэт Аляк сан д ра Гры га ро ві ча, 
на ма ля ва ны На ва сель скім, ка лі ра зам 
пры ду ма лі гэ ты пра ект. Рас чуль вае лі сток 
з за пі са ны мі чар го ва ма літ ва мі... Ежы 
На ва сель скі быў ма ім май ст рам, на стаў ні
кам, так са ма ў ма ёй ве ры.

Па чы на ец ца аль бом аб Ежы На ва сель
скім як раз з Га рад ка і тра ды цый за ход ня
га ма ста цтва ў бы лой Рэ чы Пас па лі тай. 
Вы кон ваў ён са Ста лё ныДаб жан скім па
ліх ро мію ў цар к ве Прас вя той Ба га ро дзі цы 
ў Га рад ку (19521955). У 1953 г. на пі саў 
па ліх ро мію мо гіль ні ка вай цак р вы св. пра
ро ка Ільі ў Бе ла сто куДай лі дах (1953), 
у 1955 г. — Гал го фу для цар к вы св. Мі ко
лы ў Гро дзі ску. У 19541955 гг. вы ка наў па
ліх ро мію цар к вы св. Мі ка лая Цу дат вор ца 
ў Мі ха ло ве; у 19611963 гг. — па ліх ро мію 
цар к вы Спа са на Свя той Га ры Гра бар цы; 

На ва сель скі. 
у 1966 г. — іка на стас для мо гіль ні ка вай 
цар к вы Усіх Свя тых па ра фіі Іа а на Хрыс
ці це ля ў Гайнаўцы, у 19661967 гг. — іка
на стас для цар к вы Ушэс ця ў Арэш ка ве; 
у 19721984 гг. пра ект Свя таТро іц кай 
цар к вы (бы лая цар к ва свя то га Мі ка лая) 
у Гай наў цы; іко ны для іка на ста са ў цар к ве 
Ушэс ця Гас под ня га ў Кле ні ках (1982 г.); 
бап ты стэ рый св. Іа а на Хрыс ці це ля ў Мі
хай лаў скай цар к ве ў Бель скуПад ляш скім 
(19841985); пра ект ка ла ры сты кі Мі хай лаў
скай цар к вы пас ля раз бу до вы (1983)...

— На ва сель скі з ча сам на вяз ваў сва ім 
пра ек там што раз боль шую про стасць 
і дыс цып лі ну, — пі ша К. Чэр ні. — Хто ве
дае, мо жа, гэ тая аске тыч ная кра са гэ та га 
жы ва пі су ака за ла ся най больш цяж кай 
для адаб рэн ня. Ту тэй шая рэ лі гій насць, 
паз баў ле ная на о гул ін тэ лек ту аль на га зап
леч ча, за тое пры вык лая да ба роч най, тэ
ат раль най эстэ ты кі і па за ло ты — з цяж кас
цю пад да ец ца маў чан ню. На ват су час ная 
іко на «за ра зі ла ся» ві ру сам на ту ра ліз му 
і наб ра ла ру мян цаў, круг лас ці, свят ла це
ню. На ва сель скі спа сы лаў ся на ран нех
рыс ці ян скія кры ні цы і эстэ ты ку аван гар ду 
— на но ва ад рэ аль ніў іко ну, нат х ніў у яе 
но вы дух. Для цар к вы і вер ні каў гэ та ака
за ла ся ліш не ад важ ным, дзёр з кім, зу сім 
не да адаб рэн ня, так са ма ў кас цё ле. Для 
ма ста ка, на мі наль на звя за на га з пра вас
лаў ем, бы ло гэ та кры ні цай па кут. Не зна
хо дзіў зра зу мен ня ані свя до ма га, спе ла га 
ат ры маль ні ка. На ва сел сь кі, эку ме ніч ны 
ма стак, фун к цы я ну ю чы панад па дзе ла мі, 
стаў вык лі кам для пе рас ва ра на га све ту. 
Пры кан ф лік тах і пры зям ных ін та рэ сах 
яго ныя тво ры — бе за ба рон ныя і пад паг
ро зай.

Па мяць пра іко ны Ежы На ва сель ска га 
пры во дзяць вуч ні і вы пуск ні кі Пас ля лі
цэй скай іка наг ра фіч най сту дыі ў Бель
скуПад ляш скім. Шко ла, якую за сна ваў 
і якой кі руе пры я цель маст ка а. Ля вон цій 
Та фі люк, дзей ні чае з 1991 го да, з’яў ля ец
ца адзі най та кой на ву чаль най уста но вай 
у Поль ш чы. Сам ай цец ды рэк тар лі чыць 
ся бе вуч нем На ва сель ска га, ез дзіў да яго 
на іка на піс ныя кан суль та цыі яш чэ ў 1960я 
га ды. Ран нія іко ны а. Ля вон ція за ста юц
ца пад вы раз ным уп лы вам кра каў ска га 
ма ста ка. Ха рыз ма тыч ны свя тар яш чэ 
ў вась мі дзя ся тыя га ды ар га ні за ваў для мо
ла дзі іка на піс ныя ла ге ры на Свя той Га ры 
Гра бар цы і ў Бел ьс ку, на якія пры яз джаў 
Ежы На ва сель скі. Там так са ма Ля вон 
Та ра сэ віч пад г ляд ваў май ст ра і слу хаў 
на стаў ні ка.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Аль бом пра тое, што ёсць і ча го ня ма
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К
луб ма ста каама та ра быў зас на
ва ны ў Гай наў скім до ме куль ту ры 
стар шым ін ст рук та рам па спра вах 
ма ста цтва Зі на і дай Якуць у 2010 го

дзе і праз яго прай ш лі дзя сят кі та ле на ві тых 
асоб з роз ных мяс цо вас цей Гай наў ш чы ны. 
З ця гам ча су быў ён пе рай ме на ва ны на 
Клуб ма ста ка «Старт». На ле жаць да яго 
ма ста кіама та ры, якія пры ма юць удзел 
у ма стац кіх за нят ках у до ме куль ту ры 
і ў пле нэр ных ме ра пры ем ствах. Яш чэ ў лю
тым гэ та га го да бы ла ад к ры та вя лі кая вы
ста ва з двух сот двац ца ці прац, ство ра ных 
на пра ця гу апош ніх двух га доў чле на мі Клу
ба ма ста ка «Старт». Кра я ві ды з Бе ла веж
скай пуш чы і яе на ва кол ля, дэ та лі пуш чан
скай пры ро ды і ар хі тэк ту ры, на цюр морт, 
пар т рэ ты і аб ст рак т ныя тэ мы на ра бо тах, 
вы ка на ных роз ны мі тэх ні ка мі, мож на па
гля дзець на эк с па зі цыі ў Гай наў скім до ме 
куль ту ры.

— Пад час Аг ля даў неп ра фе сій на га ма
ста цтва Гай наў скай зям лі мы заў ва жы лі, 
што ў нас жы ве мно га та ле на ві тых асоб, за
ці каў ле ных ма стац кай твор час цю. У 2010 
го дзе мы ад гук ну лі ся на іх прось бы і за сна
ва лі Клуб ма ста каама та ра, які ста лі на вед
ваць асо бы, у якіх не бы ло ма стац кай аду
ка цыі. Я ста ла ву чыць ама та раў га лоў ным 
прын цы пам ма ста цтва і пра цы роз ны мі тэх
ні ка мі. Пас ля наш клуб быў пе рай ме на ва
ны на Клуб ма ста ка «Старт», — ра ска за ла 
стар шы ін ст рук тар па спра вах ма ста цтва 
Зі на і да Якуць.

Для эк с па зі цыі ў Гай наў скім до ме куль ту
ры бы ло пад рых та ва на дзвес це двац цаць 
леп шых прац удзель ні каў Клу ба ма ста ка 
«Старт», ство ра ных на пра ця гу апош ніх 
двух га доў. Вы ста ву ад к ры лі і ўру чы лі аў та
рам прац дып ло мы, бук ле ты і не вя лі кія па
да рун кі ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, 
ма стац кі кі раў нік Яд ві га ЛяхКуч кін і ін ст рук
тар ка Зі на і да Якуць.

— Я пад вя лі кім ура жан нем ад эк с па на
ва ных ма стац кіх прац. Пры го жыя кра я ві ды, 
на цюр морт, мна га тэм ныя ра бо ты, вы ка на
ныя роз ны мі тэх ні ка мі мож на ўба чыць на 
вы ста ве. Свед чыць гэ та, што ў Гай наў цы 
і на ва кол лі жы ве мно га здоль ных асоб, якія 
ў на шым до ме куль ту ры раз гар ну лі свае 
ўме лас ці, — за я віў ды рэк тар Рас ціс лаў 
Кун цэ віч.

Саб ра ных у до ме куль ту ры пры ві та ла 
ма стац кі кі раў нік ГДК Яд ві га ЛяхКуч кін, 
якая звяр ну ла ўва гу на вель мі спе лыя 
пра цы па ста ян ных удзель ні каў ма стац кіх 
за нят каў у до ме куль ту ры. Ін ст рук тар ка 
Зі на і да Якуць на пра ця гу апош ніх двух 
га доў ву чы ла вы кон ваць ра бо ты роз ны мі 
тэх ні ка мі. Прык ла ды тэх нік ві да воч ны, між 
ін шым, на алей ных кар ці нах, ак ва рэль ных 
і па стэль ных ра бо тах, на пра цах на ма ля ва
ных у тэх ні цы ак ры лі, ры сун ках вы ка на ных 
алоў кам, туш шу і ву га лем.

— На пра цах чац вёр тай эк с па зі цыі Клу
ба ма ста ка «Старт» мя ша юц ца роз ныя 
тэм пе ра мен ты і сты лі ма ля ван ня. Кож ны 
ма стак перш за ўсё ста раў ся вы я віць ся бе, 
свой по гляд на кам па зі цыю, ко лер і ад но
сі ны з на ва коль ным све там. З усіх прац 
вып ра мень ва юць перш за ўсё па зі тыў ныя 
эмо цыі і вя лі кая ра дасць, — за я ві ла стар
шы ін ст рук тар па спрах ма ста цтва Зі на і да 
Якуць.

На вы ста ве змеш ча на мно га прац 
Мал га жа ты Не вя дом скай з Гай наў кі, вы ка
на ных роз ны мі тэх ні ка мі. Зай ма ец ца яна 
пад кі рун кам Зі на і ды Якуць і на яе пра цах 
ві даць ма стац кую пад рых тоў ку.

— Яш чэ ў дзе вя но стых га дах мі ну ла га 
ста год дзя, ка лі я бы ла ву ча ні цай ся рэд няй 
шко лы ў Гай наў цы, прый ш ла я на суст рэ чу 

з вя до мым ма ста ком Лё ні кам Та ра сэ ві чам, 
ар га ні за ва ную ў Гай наў скім бел лі цэі Клу
бам бе ла ру скіх спраў і на стаў ні кам Яў ге
нам Ва пам. Ма ю чы на мер па сту піць на ар
хі тэк ту ру, ез дзі ла я да спа да ра Та ра сэ ві ча 
на кан суль та цыі па вы кон ван ні ма стац кіх 
прац. Ат ры ма ла та ды важ ныя па ра ды, але 
не ўда ло ся мне па сту піць на спе цы яль
насць, якая мя не ці ка ві ла. Паз ней я ву чы
ла ся пі саць іко ны і ста ла зай мац ца ў Клу бе 
ма ста ка ў на шым до ме куль ту ры і мно га му 
на ву чы ла ся. За раз вы кон ваю пра цы ў роз
ных тэх ні ках. Ап ра ча ма ля ван ня кра я ві даў, 
дэ та ляў пры ро ды і ар хі тэк ту ры, ці ка вяць 
мя не на цюр морт і ін шыя тэ мы. Пі шу іко ны, 
ма люю кар ці ны з цэр к ва мі, за ці ка ві ла мя не 
гра фі ка, пры маю ўдзел у Аг ля дзе неп ра фе
сій на га ма ста цтва Гай наў скай зям лі, — рас
па вя ла Мал га жа та Не вя дом ская, якая сё ле
та ат ры ма ла вы лу чэн не.

Дру гое мес ца ў ка тэ го рыі жы ва пі су за
няў Марк Са пёл ка, так са ма член Клу ба 
ма ста ка «Старт».

— Я па чаў ву чыц ца пра ві лам ма ля ван ня 
пер ша па чат ко ва ў Клу бе ма ста ка, паз ней 
на за нят ках Да не ля Гра мац ка га ў Му зеі 
і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў
цы. Апош нім ча сам стаў я ез дзіць на пле нэ
ры, па коль кі ста ла мя не ці ка віць ма ля ван
не кра я ві даў і ар хі тэк ту ры, — ска заў Марк 
Са пёл ка.

Шмат мес ца на эк с па зі цыі зай ма юць 
пра цы аў т ра ства Ур шу лі Гіншт з Гай наў кі, 
якая жы ве ка ля са мой Бе ла веж скай пуш
чы. Свае ўра жан ні і эмо цыі ад кан так ту 
з пуш чан скай пры ро дай пе ра лі вае яна на 
свае ма стац кія пра цы, што бач на на пуш
чан скіх кра я ві дах.

— Я здаў на зай ма ю ся ў Клу бе ма ста ка 
«Старт» і мно га му на ву ча ла ся ад ін ст рук
тар кі Зі на і ды Якуць. У на шым клу бе па нуе 
сяб роў ская ат мас фе ра, а па коль кі на шы 
за нят кі ад к ры тыя, пры ма юць у іх удзел 
што раз но выя лю дзі. На ша ін ст рук тар ка 
не толь кі зна ё міць з но вы мі тэх ні ка мі, але 
да па ма гае вы пра віць па мыл кі і шу каць ін
ды ві ду аль ныя шля хі ў ма ста цтве. Ці ка вы мі 
нам пле нэ ры і май старкла сы з гас ця мі, 
ся род якіх бы лі гай наў скія ма ста кі Іа ан на 

Кяр с ноў ская і Збіг неў Бу дзын скі, — ска за
ла Ур шу ля Гіншт.

У за нят ках Клу ба ма ста ка «Старт» зай
ма юц ца асо бы, якія жы вуць паза Гай наў
кай, на пры клад, Та ма ра Кер да ле віч з Ча
ром хі. Удзель ні ча ла яна ў за нят ках Да не ля 
Гра мац ка га ў Гай наў скім бел му зеі. Та кім 
са мым чы нам ву чы лі ся ма ста цтву Марк Са
пёл ка, Мі ра слаў Хі лі ма нюк, а так са ма Юлія 
Пра ка пюк і Ган на Паз нан ская, якія пры яз
джа лі на за нят кі з Но ва бе ра зо ва ды Сла
ва мір Ку лік, які ў ГДК і бел му зей да бі раў ся 
з Ду бічЦар коў ных на ве ла сі пе дзе.

Мі ра слаў Хі лі ма нюк апош нім ча сам стаў 
ады хо дзіць ад дэ та лё ва га ад люст ра ван ня 
на сва іх ра бо тах на ва коль най рэ ча іс нас ці. 
Пе рай шоў ён да сім во лі кі, стаў вы кон ваць 
аб ст рак т ныя ра бо ты. Ад нак на да лей ма
люе і ры суе на ту раль ныя кра я ві ды з пры ро
дай і ста рой ар хі тэк ту рай.

— Я зай ма ю ся ў Клу бе ма ста ка ня доў
га, але ўжо вы ка на ла кры ху прац і леп шыя 
з іх зна хо дзяц ца на вы ста ве. Ёсць тут мая 
аб ст рак т ная ра бо та, вы ка на ная мя ша най 
тэх ні кай, кра я ві ды, квет кі і пра цы з ін шы мі 
тэ ма мі, — за я ві ла Ма рыя Храс це леў ская 
з Но ва бе ра зо ва, якая пры яз джае ў ГДК на 
за нят кі па вы кон ван ні га бе ле наў.

Мно гіх пос пе хаў у Аг ля дзе неп ра фе сій
на га ма ста цтва Гай наў скай зям лі да біў ся 
Юры Жу коў скі, асаб лі ва за пра цы вы ка
на ныя туш шу. На жаль, у мі ну лым го дзе 
па мёр. У час ад к рыц ця вы ста вы сяб ры 
ўша на ва лі яго па мяць хві лі най маў чан ня.

Ад ны мі з са мых леп шых прац на вы
ста ве бы лі ра бо ты гай наў скай ма стач кі 
Зі на і ды Якуць, у якой ёсць пра фе сій ная 
ма стац кая аду ка цыя. Удзель ні кі су стрэ чы 
спы ня лі ся ка ля пар т рэ таў з яе ўнуч кай. Ка
ры ста ю чы ся на го дай, ін ст рук тар ка па спра
вах ма ста цтва і апя кун ка Клу ба ма ста ка 
«Старт» Зі на і да Якуць за пра сі ла ама та раў 
ма ста цтва на вед ваць яе за нят кі ў Гай наў
скім до ме куль ту ры. Яны ад к ры тыя для 
ах вот ных спраў дзіць свае ма стац кія здоль
нас ці і на ву чыц ца ма стац кім тэх ні кам.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Ці ка вае ма ста цтва 
на вя лі кай эк с па зі цыі ў ГДК

 Я пад вя лі кім ура жан нем ад ма стац кіх прац на эк с па зі цыі, 
— за я віў ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч

 Зі на і да Якуць 
з пар т рэ там унуч кі

Бе ла ру скія за пу сты 
На Пад ляш шы скла ла ся та кая тра ды-

цыя, што пе рад Вя лі кім по стам ад зна ча-
юць за пу сты. З гэ тай на го ды ла дзяц ца 
мно гія ба лі і ды ска тэ кі з бе ла ру скай му-
зы кай. У апош нюю пят ні цу кар на ва лу 
тра ды цый на ў клу бе «Гвінт» у Бе ла сто ку 
па ву лі цы Зве жы нец кай ка ля ака дэ мі каў 
па лі тэх ні кі ар га ні зу юц ца бе ла ру скія за пу-
сты. У гэ тым го дзе вы па лі яны 8 са ка ві ка, 
у Між на род ны дзень жан чын.

Сё ле та мы ра зам з жон кай і яе сям’ ёю 
па бы ва лі на за пу стах. Вы піў шы і пад’ еў-
шы ў ха це, мы пры е ха лі на так сі а га дзі не 
21:30, а ў клу бе — пу ста. Толь кі праз га дзі-
ну за ла на поў ні ла ся ма ла ды мі людзь мі. 
У 23:00 на сцэ не з’ явіў ся гурт «Ас» у скла-
дзе Сла ва мір Тра фі мюк — ва кал, Юр ка 
Юра вец — ва кал, кла ві шы і Адам Снар скі 
— кла ві шы. Гурт «Ас» пад ба дзё рыў пуб лі ку 
да тан ца пес ня мі «Мне ма ма га ва ры ла», 
«Ка ця ры на», «Бе лая ча ро муш ка», «Ты ля ці, 
мая ду ша», «За ла тое ка леч ка», «Ва лош ка 
сі няя» і мно гі мі ін шы мі. Пры му зы цы гур та 
«Ас» пуб лі ка вель мі доб ра гу ля ла, та му што 
«Ас» — са мы вя до мы бе ла ру скі ка лек тыў 
на Бе ла сточ чы не. Пуб лі ка не ха це ла, каб 
Сла ва мір Тра фі мюк сы хо дзіў са сцэ ны і та-
му бы лі бі сы. Пас ля гур та «Ас» на сцэ не вы-
сту піў гурт «Сер вер» з Гай наў кі з лі да рам 
і ва ка лі стам Да ві дам Кро там, які спя ваў 
вя до мыя бе ла ру скія пес ні ты пу «Вя не ру-
та», «Па лю бі ла цы га на», а так са ма «Бе лые 
ро зы» і пес ні з на вей ша га кам пакт-ды ска. 
Пас ля гур та «Сер вер» вы сту піў бе ла ру скі 
гурт «На ту раль». Агуль на ўсе наз ва ныя гур-
ты іг ра лі па пу ляр ную на Бе ла сточ чы не бе-
ла ру скую му зы ку поп-фольк, якую мож на 
па чуць у нас на фе сты ва лях «Бе ла ру ская 
пес ня», на вя сел лях, фэ стах і ды ска тэ ках. 
У час пе ра пын ку DJ Kriss і DJ Val di пу ска лі 
бе ла ру скія, ук ра ін скія і ру скія пес ні та кіх 
гур тоў як «Зор ка», «Доб рые грай кі», «Mi ra-
ge», тво ры Юрыя Ша ту но ва і мно гіх ін шых. 
Вар та ад зна чыць, што на бе ла ру скіх за пу-
стах не бы ло ан г лій скай, поль скай і ўво гу-
ле за меж най му зы кі. Пуб лі ку ў боль шас ці 
скла да лі сту дэн ты, якія з’е ха лі ся з цэ ла га 
Пад ляш ша, каб ву чыц ца ў Бе ла сто ку. Бе ла-
ру скія за пу сты ўспом ні лі мне сту дэн ц кія 
га ды, ка лі я ха дзіў з сяб ра мі і сяб роў ка мі 
на бе ла ру скія ды ска тэ кі і за пу сты.

У гэ тым го дзе пра ва слаў ны Вя лік дзень 
вы па дае 28 кра са ві ка, та му, ча ка ю чы Пас-
ху, трэ ба доб ра «за пус ціц ца», каб пас ля 
шчы ра пас ціць праз больш чым сь ці со рак 
дзён.

Юр ка БУЙ НЮК

Ста рыя та по лі 
Ста рыя ды з вя лі кі мі гнёз да мі амя лы 

та по лі ста яць пры гра вій цы з Га ра дзі ска 
ў Плян ту ў На раў чан скай гмі не Гай наў-
ска га пве та. З су хіх дрэў зві са юць і па-
да юць у ра вы і на да ро гу га лі ны. Не ка то-
рыя дрэ вы пе ра ла маў на по ры сты ве цер. 
Гэ тых ста рых дрэў ча мусь ці не ся куць.

Але ўсё бы вае да па ры. У вет ра ны 
дзень ці та кую ж ноч су хія та по лі і іх га-
лі ны мо гуць упас ці на ма ста вую да ро гі. 
Перш за ўсё гэ та не бяс пе ка для пра-
жы ва ю чых тут лю дзей, якія ез дзяць 
і хо дзяць па спра вах у На раў ку, а тут, 
шко ла, кас цёл, цар к ва, гмін ная ўпра ва, 
тры ба ры, ам бу ла то рыя, ап тэ ка, гмін ны 
ася ро дак куль ту ры, ка а пе ра тыў ны банк, 
па ста ру нак па лі цыі, пош та, пяць кра маў 
ды квет ка вы ма га зін. Вар та да даць, што 
Плян та на ліч вае 156 ча ла век. (яц)

Ве сту ны вяс ны
Ужо ў са мым па чат ку са ка ві ка гэ та га 

го да пры ля це лі да нас жу раў лі. Пер шых 
жу раў лёў па чуў я пас ля поў д ня 4 са ка ві-
ка (ста яў ко рат ка со неч ны, але цёп лы 
дзень). Яны сва ім кры кам на поў ні лі ўсё 
на ва кол ле Но ва га Ляў ко ва На раў чан-
скай гмі ны Гай наў ска га па ве та. Кры ху 
ад па чы лі з да ро гі ў за рас ні ках над ра-
кой На раў кай і па ля це лі да лей на ўсход 
— у бок Па лес ся на Бе ла ру сі. Не ка то рыя 
зат ры ма лі ся на Се мя ноў скім во зе ры.

Пры ля це лі пер шыя ве сту ны вяс ны 
і ра дас на ста ла на ду шы. Хо піць тае зі-
мы. Вось ужо і ляш чы на за цві ла.  (яц)
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Б
ыў я ўжо згад ваў ня даў на пра 
неп рад ка заль насць трап на га 
праг но зу над вор’я. Вось зноў 
за га ра чы ла мя не па дац ца ў ван

д роў ку, гэ тым ра зам на на шу Ус ход нюю 
сця ну, у на ва кол ле тае мяс цо вас ці, якая 
ча ста від нее на да рож ных па ка заль ні ках 
з да дат кам „PLBY”, у Баб роў ні кі. Га доў 
та му ўжо шмат кур сі ра ва лі ту ды аў то бу сы 
пуб ліч на га тран с пар ту, а за раз тыя кур сы 
пе рай ш лі ў сфе ру ўспа мі наў і трэ ба ра
шаць га ла ва лом кі як даб рац ца ў той бок. І, 
пад бі ра ю чы мар ш рут, трэ ба так са ма лі чыц
ца з над вор’ ем — ці яно бу дзе спры яць, ці 
падзь ме ве цер у во чы...

У Баб роў ні кі ця пер, так пры нам сі мне 
зда ец ца, най з руч ней да бі рац ца це раз Зуб
ры, бо ту ды з Бе ла сто ка мож на да е хаць 
яш чэ на шым пуб ліч ным тран с пар там. А да
лей, з Зуб роў, на сва іх два іх, ка ля дзе ся ці 
кі ла мет раў у Баб роў ні кі. А з Баб роў нік яш
чэ чар го выя дзе сяць у Кру шы ня ны...

І так вось я і стаў прыг ля дац ца та му 
па да рож жу, быц цам ле ген дар най зор цы 
Ве не ры ў нач ное не ба. Доў га я хі стаў ся, 
але ж трэ ба бы ло... На пят ні цу, 1 са ка ві ка, 
над вор’е ме ла быць вет ра нае, ве цер 18 
кі ла мет раў у га дзі ну з паў ноч напаў ноч
наўсход ня га на прам ку. Ну, у агуль нас ці, 
у твар, але ж і та кі ве цер зда ваў ся быць 
пад сі лу...

У Зуб ры з Бе ла сто ка, у зі мо вы пе ры яд, 
ка лі Сон ца кро чыць не дзе па су зор’і Рыб, 
трэ ба выб рац ца ра на. Мар ш рут ка ў Га ра
док ад п раў ля ец ца ў пяць га дзін ра ні цы. 
Гэ та вы дат ная па ра, ка лі пас ля ачыш чаль
най но чы вы раз на ад чу ва юц ца па хі, у тым 
вы пад ку ін тэр’ е ра ма шы ны. Ня се яна ў сва
ім па ха вым да сье ўсю сваю гі сто рыю, усе 
па хі, якія па кі ну лі ў ёй па са жы ры з ча су 
ўступ лен ня ма шы ны на тым жа па са жы
рам служ бу. Гэ та не толь кі аса бі стыя іх 
па хі, гэ та так са ма па хі ўсіх ара ма ты зу ю
чых срод каў, тых адэ ка ло наў, пар фу маў, 
крэ маў і ін шых ла сьё наў, якія ця пер пра да
юц ца ва ўсіх кра мах све ту і на ўсіх ба за рах 
пад гла баль ны мі брэн да мі. І кож ны па са
жыр ня се ў са ма ход свае ша нэ лі, ды ё ры, 
са ба ці ні, бек ха мы ці ін шыя тай са ны, па кі да
ю чы іх на пра цяг лую па мяць...

Ды не толь кі гла баль ныя па хі ва ло чаць 
лю дзі за са бою. Вя зуць яны і свае аса бі
стыя. Саб ра ныя са сва іх сце жакда ро жак, 
з тра ту а раў, з га зон чы каў, агуль на — з па
над вор каў. І зда ра юц ца та кія, што кар
пат лі ва збі ра юць тыя свае па хі ця гам не 
тыд няў, а ме ся цаўга доў, во зя чы іх ра зам 
з усім сва ім да быт кам. Ін шыя па са жы ры 
не над та пры хіль на ста вяц ца да та ко га 
ро ду збе ра жэн няў, гэ так жа, ма быць, як 
і да тых збе ра жэн няў, у якіх быц цам і зу сім 
па ху ня ма. Мо жа гэ та спра ва зай з д рас ці... 
А ра ней бы ва ла, што лю дзі ва зі лі і па хі сва
ёй гас па дар чай жы вё лы, як сво е а саб лі вы 
гас па дар чы паш парт, як па хі ле ген дар на га 
Но е ва га каў чэ га.

У Бе ла сто ку за вок на мі ма шы ны яш чэ 
ноч, а з хо дам мар ш ру та на стае дос ві так 
і на не бе ад бы ва ец ца сво е а саб лі вы спек
такль. Спяр ша га ры зонт ак ру жаў вя нок 
цём насі ніх хмар. Ён злі ваў ся з ле сам 
і зда ва ла ся, што аў то бус ня сец ца глі се
рам у пры над ны ці хай та ям ні час цю акі ян. 
З паў д нё ва га бо ку над гэ тым вян ком ві сеў 
да во лі яш чэ яр кі не серп, але свай го ро ду 
ад на ба ко ва па ху дзе лы дыск Ме ся ца.

Маг чы ма, што сло ва серп ужо ста но віц
ца ар ха із мам, пры нам сі ў нас. Гэ та бы ла 
ас ноў ная пры ла да, якой па чы на лі зда бы
ваць хлеб. Быў серп, быў цэп, бы лі жор ны; 
наз ва ныя пры ла ды тра ды цый на га ся лян
ска га по бы ту па во лі зні ка юць са свя до
мас ці на сту па ю чых чар го вых па ка лен няў. 
Да рэ чы, так як зні кае і на ша тра ды цый ная 
вё ска, якой аджы ва ю чае на сель ні цтва 
куп ляе ўжо хлеб пры ве зе ны з го ра да, спе
ча ны з мо ла тай за га ра мі, за ля са мі му кі... 
Маг чы ма, што серп аста ец ца яш чэ ў на
сталь гіч най свя до мас ці па клон ні каў дзяр
жаў на га гер ба Са ю за не ру шы мых...

А „серп” па ба ча на га за раз мною Ме ся
ца гэ та ак рэс лен не не над та адэк ват нае, 
бо ж тра ды цый ны серп вуз кі, уваг ну ты, 

а мой „серп” Ме ся ца быў да во лі зак руг ле
ны. Не над та раз бі ра ю ся ў су час най сель
ска гас па дар чай тэх ні цы, але маг чы ма, 
што су час ныя „наш чад кі” сяр па ў ка сіль
ных кам бай нах так са ма ней кія круг лей
шыя; маг чы ма, што там пры мя ня юц ца 
ней кія ды ска выя сяр пы...

І вось з тых хмар, пад якія гнаў ся ра ніш
ні аў то бус, па цяг ну ла ся вуз кая шчу паль ца 
ў на прам ку Ме ся ца. І яна, быц цам вась мі
ног, сха пі ла Ме сяц і па цяг ну ла ўся рэ дзі ну 
хмар на га мон ст ра. За над та цём на ад 
гэ та га не зра бі ла ся, бо ўжо пад ні ма ла ся за
ры ва ад узы хо дзя ча га Сон ца. А ка лі пас ля 
ней ка га ча су той хмар ны монстр вы кі нуў 
за са бою ня даў нюю зда бы чу, то ўжо той 
Ме сяц не меў ра ней шае сі лы, быц цам хма
ры выс мак та лі з яго ра ней шую хвац касць.

Ме сяц з’яў ля ец ца да во лі за гад ка вай фі
гу рай. Ён то таў с цее, то ху дзее; пуль суе, 
на паў ня ю чы сва ім жыц цём ча ла ве чае ўяў
лен не. І ў час поў ні яго ны дыск ба чыц ца 
ней кай кар ці най, якая так са ма на паў ня ла 
ўяў лен не ча ла ве ка з та го ча су, ка лі ён 
стаў уг ля дац ца ў не ба нач ное... Ві кі пе дыя: 
„Księ życ jest obec ny w mi to lo gii i as t ro lo gii. 
Wed ług as t ro lo gii śred nio wiecz nej ci, któ rzy 
uk sz tał to wa li się pod wpły wem Księ ży ca są 
chwiej ni i kap ryś ni, ale też nie za leż ni; ma ją 
ok rąg łe twa rze, są ni skie go wzros tu i łat wo 
ule ga ją grze cho wi próż niac t wa. Księ życ ja ko 
naj b liż szy Zie mi i naj bar dziej zmien ny z ciał 
nie bie skich, o na tu rze zim nej, zwią za nej 
z ży wio łem wo dy miał wy wie rać naj więk szy 
wpływ na włó czę gów, ma gi ków, myś li wych, 
ry ba ków, mły na rzy, żeg la rzy i pły wa ków. Po-
pu lar ne są prze są dy do ty czą ce wpły wu faz 
Księ ży ca na psy chi kę — ba da nia na u ko we 
żad ne go te go ty pu wpły wu nie wy ka za ły. Jest 
uwa ża ny za sym bol uk ry tych stron ludz kiej 
na tu ry”.

Аў то бус да ка ціў ся да Га рад ка. Ра ней, 
пе рад вы ез дам у па да рож жа, я на паў няў 
сваё ўяў лен не мар ш ру та мі, па якіх трэ ба 
бу дзе кро чыць з Зуб роў у Баб роў ні кі. Тут 
хві лін ка для эты ма ло гіі, бо наз вы зга да ных 
вё сак па хо дзяць ад па са жы раў Но е ва га 
каў чэ га — зуб ра і баб ра; а гэ тыя сло вы 
над та па доб ныя і кар ціць заг ля нуць у іх па
хо джан не. Як па дае эты ма ла гіч ны слоў нік, 
скла дзе ны Га лі най Цы га нен ка, сло ва зубр 
вы во дзіц ца ад зу ба, з якім меў аса цы я вац
ца рог гэ тай ма гут най жы вё лы. А ў сваю 
чар гу зуб быў тым, што вы ра ста ла з хо дам 
ча су — гэ та мог быць і ўлас на зуб, і рог, 
і ікол... А сло ва бобр, па вод ле та го ж слоў
ні ка, ме ла вы во дзіц ца ад наз вы ко ле ру — 
ка рыч не вы, бу ры... Па доб ную эты ма ло гію 
сло ва bóbr па дае і Аляк сандр Брук нер. Той 

жа аў тар: „żubr, myl nie od ma zu rzo ne zubr 
i ząbrz. (...) W 15. wie ku obec ne go tyg ry sa 
tłu ma czo no naj do wol niej ząbrzem, nie ma jąc 
o tyg ry sie wy ob ra że nia (po dob nie os ła dzi kie-
go łosiem och rz co no, a wiel b łą da orzem...)”: 
orz даў ней аба зна чаў жа раб ца...

І так я са бе ра ней ду маў, ці ў Баб роў ні кі 
лепш бу дзе па да вац ца це раз Свіс ла ча ны, 
ці це раз На рэй кі, ці це раз Зуб кі і Ве раб’і, 
а да лей це раз Скраб ля кі ў Кру шы ня ны 
па кі да ю чы Баб роў ні кі на паз ней шы час. 
Вы лез я з аў то бу са і ўсе гэ тыя мае пла ны 
пыр с ну лі як мыль ная бур бал ка...

Над вор’е і лю боў з’яў ля юц ца адзі ны мі 
неп рад ка заль ны мі рэ ча мі, — сцвяр джа ла 
аме ры кан ская пісь мен ні ца Эліс Хоф ман. 
А ў над вор’і ве цер адыг ры вае вель мі важ
ную ро лю. Ве цер вет ру не роў ны. Пе сі міст 
на ра кае на ве цер, ап ты міст ча кае зме ны, 
а рэ а ліст да па соў вае вет ра зі.

У апа вя дан ні „Мя цель” Аляк сандр Пуш
кін пі ша, як пас ва та ная ра ней ня ве ста пры
е ха ла ў цар к ву і, па ба чыў шы ча ка ю ча га 
яе жа ні ха, уск рык ну ла: Не той! І ве цер, які 
пры ві таў мя не ў Га рад ку, так са ма не быў 
тым, яко га я ча каў. Бо вят ры, як і лю дзі 
— роз ныя. Як у Юлья на Ту ві ма: „Je den 
wiatr — w po lu wiał, Dru gi wiatr — w sa dzie 
grał: Ci chu teń ko, le ciu teń ko, Liś cie pieś cił 
i sze leś cił, Mdlał...”.

Ха ру кі Му ра ка мі заў ва жыў, што ве цер 
ве дае нас ад га ла вы да пят і кла по ціц ца 
пра нас. Гэ та аб’ яў ля ец ца ў не ка то рыя мо
ман ты і нам пры хо дзіц ца пас лух мя на вет
ру пад па рад ка вац ца.

Спа дзя ваў ся я, што ве цер бу дзе ад
нос на цёп лы, дру жа люб ны. А тут на мя не 
на кі ну ла ся ра ніш няя сі бер ная вят ру га. 
І як дра пеж нік ста ла пра бі рац ца да ма іх 
тка нак. Па во лі мае зу бы ста лі ля ска таць 
як жа ляз няк па бру ку. Не каль кі га дзін нае 
пра бы ван не ў та кім ан ту ра жы маг ло б і зу
сім пры пы ніць тое ля ска тан не; трэ ба бы ло 
пры мі рыц ца з вет рам і зак лю чыць акт бе
за га во рач най ка пі ту ля цыі.

Ка ля двац ца ці хві лін да вя ло ся мне 
ча каць за сцен кай аў то бус най па вет кі, па
куль пад’ е ха ла тая ж са мая мар ш рут ка, на 
якой я пры е хаў, а якая ця пер пас лу жы ла 
мне суп раць зя ба вым схо віш чам. Су праць 
вет ру не падзь меш...

Мне па шан ца ва ла, меў ку ды і чым 
вяр нуц ца. А ка лі ў ка го ня ма та кіх пры ві
ле яў?..

vТэкст і фота Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

У дарозе

Ча ром хаў ская 
ста ты сты ка
Ча ром хаў ская гмі на зай мае плош чу 

ў 9673 квад рат ных кі ла мет раў. 90 пра-
цэн таў агуль най плош чы зай ма юць ля-
сы і ўгод дзі. Па вод ле ста ну на 31 снеж-
ня 2018 го да ў два нац ца ці са лэ цтвах на 
па ста ян нае жы хар ства пра пі са на 3200 
жы ха роў. У Бе ра зыш чах жы ве 32 ча ла-
векі, у Баб роў цы — 52, Ча ром се-Стан цыі 
— 2311, вёс цы Ча ром се — 266, Ян цэ ві чах 
— 12, Ку за ве — 162, Апа цы-Вя лі кай — 20, 
Па гу лян цы — 16, По лаў цах — 17, Ста віш-
чах — 176, Вуль цы-Тэ ра хоў скай — 87 
і ў Зу ба чах — 49. У гмі не пра жы вае 281 
муж чына і 324 жан чын ва ўзрос це 60-
75 га доў. Знач ную част ку на сель ні цтва 
скла да юць се ні ё ры, якім больш за 75 га-
доў: 120 муж чын і 287 жан чын.

А ў мі ну лым па сё лак квіт неў як чы гу-
нач ны цэнтр. Свед чаць аб гэ тым ста ты-
стыч ныя да ныя. У па чат ках 2003 го да, 
на пры клад, у гмі не пра жы ва ла 3954 
ча ла век. У гэ тым жа го дзе на ра дзі ла ся 
21 дзе тка, па вян ча ла ся 28 шлюб ных 
пар ды 50 ча ла век па мер лі. Год паз ней 
(2004) на ра дзі ла ся — 32 дзе так, 28 пар 
паб ра ла ся шлю бам і па мер лі 53 асо бы. 
У на ступ ным 2005 го дзе гэ тыя па каз-
чы кі вы гля да лі на ступ ным чы нам: 30, 
31, 58. У 2006 го дзе лік жы ха роў па мен-
шыў ся да лі ку 3821 ча ла век, пры тым за-
рэ гіст ра ва на 29 на ро дзін, 36 шлюб ных 
пар і 56 па ха ван няў. Па вод ле ста ну на 29 
снеж ня 2008 го да ў Ча ром хаў скай гмі не 
пра жы ва ла 3718 ча ла век. У час паз ней-
ша га дэ маг ра фіч на га рэг рэ су на сель ні-
цтва наг ля да юц ца ад моў ныя па каз чы кі. 
У 2015 го дзе на ра дзі ла ся 19 дзе так, за рэ-
гіст ра ва на 21 шлюб ную пару і 53 ча ла ве-
кі па мер лі. У мі ну лым го дзе лік гэ ты ад па-
вед на па вя лі чыў ся да — 23 на ро дзін, 27 
су жон стваў і 59 ня бож чы каў. Ча ром хаў-
ская ста ты сты ка га во рыць са ма за ся бе 
— ста рэ ем, да ра жэнь кія. Ох і ста рэ ем...

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Па э ты чы та лі 
вер шы жан чы нам

З на го ды Між на род на га дня жан чын 
10 са ка ві ка гэ та га го да ў пры го жай ад-
ноў ле най пра стор най свят лі цы ў Тар но-
па лі На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та ла дзі лі суст рэ чу мяс цо вых жан-
чын з бе ла ру скі мі па э та мі з Но ва га Ляў-
ко ва і Ле шу коў. У Тар но паль пры е ха лі 
Кан стан цін Це лу шэц кі, Ян ка Це лу шэц кі 
і Та дэ вуш Кун цэ віч.

Ме ра пры ем ства ад к ры лі і па він ша ва-
лі жан чын са свя там мяс цо вы гмін ны 
рад ны Ста ніс лаў Са доў скі і но вы сол тыс 
Юрый Бель скі. Яны бы лі га лоў ны мі ар-
га ні за та ра мі ўра чы стас ці. Ім да па маг лі 
Ка ся Бель ская, жон ка сол ты са і Іво на 
Езё рэк, якая па спя хо ва вя дзе пры го жы 
квет ка вы ма га зін у На раў цы па ву лі цы 
Гай наў скай. Усе жан чы ны ат ры ма лі ад 
ар га ні за та раў бе лыя ру жы. Быў ба га ты 
са лод кі па ча сту нак, бе лае і чыр во нае 
ві но ды ка ва і гар ба та. Па на ва ла мі лая, 
цёп лая і сар дэч ная ат мас фе ра.

Вер шы спа да ба лі ся пры сут ным. Жан-
чы ны лю бяць па э зію. Мі гам пра ля це лі 
звыш дзве га дзі ны су стрэ чы жан чын 
і па э таў. Усе яе ўдзель ні кі шчы ра дзя ку-
юць ар га ні за та рам за за пра шэн не і цёп-
лы пры ём.

Тэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 11-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 31 сакавіка 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Два бра ты ўця ка юць, 
а два да га ня юць, 
але ж ні пя рэд нія не мо гуць 
уця чы, ні зад нія даг наць. 
(К.....)

Ад каз на за гад ку № 7: ча ты ры.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік то рыя Які мюк 

з Нар вы, Алекс Зы скоў скі, На тал ля Гай дук з ПШ № 1 у Гай-
наў цы, Дам’ ян Ма на хо віч з ПШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, 

Ане ля Ві шын ская з Шу дзя ла ва, Габ ры ель Пах, Вік то рыя 
За леў ская, Лу каш Дзю ба нос з Ор лі, Мі хал Стан ке віч, Ян Ра-

дэль з За лук. Він шу ем!

Курка і гаспадар
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Зла віў гас па дар кур ку, а яна ў крык! Са ко ча, б’е крыль ца мі, дзяў бе дзе па па ла гас па да ра. 
А жы вё лы, што пас ві лі ся на па на двор ку, ста лі яе пап ра каць:

— Што з та бой? На вош та кры чыш на ўвесь свет? Ці неш та та бе па гра жае?

А кур ка на гэ та:

— Нас, ку рэй, рэд ка ка лі ло вяць з доб рым на ме рам. Адзін зло віць і ад пус ціць, але не заў сё-
ды та кое бы вае. Дру гі схо піць, скру ціць га ла ву, аб дзя рэ з пер’я, сас ма жыць на раж не і з’есць. 
Мы ні ко лі не ве да ем, што бу дзе, як скон чыц ца су стрэ ча з ча ла ве кам, хай ён і гас па дар. Ды 
заў сё ды са ко чам і кры чым, каб ін шыя па чу лі пра на шу паг ро зу і не бяс пе ку. Ніх то не жа дае 
за гі нуць без вест кі.

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

    

Двац цаць 
пя та га 
са ка ві ка
Двац цаць пя та га са ка ві ка —

Год ны дзень

Бе ла ру скай дзяр жа вы.

Вес нап лын ных вят роў та ла ка

Пыл з ка ро ны ат рэс ла ір жа вы.

Шма та ва лі нас до сыць ар лы

І з ад ной, і з дзвю ма га ла ва мі.

Мы не з ней кай 

бяз род най ім г лы,

Нас вя кі як сва іх

Га да ва лі.

Мы — ра таі свят ла,

Кры ві чы,

Вер ха чы неў мі ру ю чай Па го ні.

Ма ла дзік са ка лом на пля чы,

Гар т ны меч у цвяр дое да ло ні.

Лу чыць на шыя ма ры ра ка

Бел-чыр во на-бе ла га сця га.

Двац цаць пя та га са ка ві ка —

На ша свя та,

Па роль

І пры ся га!

Ры гор БА РА ДУ ЛІН

У пят ні цу, 8 са ка ві ка, мы 
ад зна чы лі ў на шай шко-
ле свя та жан чын. Мы 
ат ры ма лі ад хлоп цаў 

квет кі, а не ка то рыя дзяў чы ны 
на ват цэ лыя бу ке ты цюль па-
наў. Кож ны клас пад рых та ваў 
вы ступ лен не. Хлоп цы зра бі лі 
ад мыс ло вую прэ зен та цыю пра 
са мыя вя до мыя жан чы ны ў гі-
сто рыі. Але і тут бы ла пат рэб на 
да па мо га ка ля жа нак. Ян ку, які 
адыг ры ваў ро лю Бо скай Бар ба-
ры, трэ ба бы ло зра біць ма кі яж. 
Бар так па тра ба ваў да па мо гі 
з вэ лю мам, бо іг раў ма ла дую 
ня вест ку. Шы мон за бы ваў ся 
сва ёй ро лі і па тра ба ваў пад каз-
кі... Пры  тым усім бы ло ві даць, 
што на шых ка лег нер вуе факт, 
што ў на шай шко ле так асаб лі ва 
ад зна ча ец ца свя та пры го жых 
жан чын, а не іх. Маг чы ма та му 
пас ля ака дэ міі ўсе ўцяк лі, а пры-
бі ран не па кі ну лі нам — дзяў чы-
нам. Ну, ні чо га, нам за ста лі ся 
свя точ ны на строй і пры го жыя 
квет кі!

Юль ка і Май ка 
з Жур на ліс ц ка га школь на га 

круж ка ў За лу ках

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

Ад каз на кры жа ван ку № 7-2019: 
Каб, маг, лес, вы, Ага та, кру шы на, ах, аг рэст, брат, 

яр, крот, ачос, мэр, раб, жрэц. Парк, ке ліх, Ас, бомж, 
кар тэр, чар га, гарт, ата шэ, ар, ты ся ча, ван т ро бы, ды.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Мая Куп-
тэль з На раў кі, Аляк сан д ра Анісь ке віч з ПШ № 1 
у Гай наў цы, Ма рыя Кар дзю ке віч з Бель ска-Пад ляш-
ска га, Ка міль Мар то нік, Міш ка Стан ке віч з За лук, 
Эміль ка Ка лод ка з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, Кін га 
Бах з Шу дзя ла ва, Юля Дар пен ская з Нар вы, Пётр Ві-
люк з Арэш ка ва, Маг да ле на Кос цік з Ор лі. Він шу ем!

Пе ра мож ца Мі кол ка Аб ра мюк 
шмат ра зоў быў з баць ка мі ў скі-
це ай ца Гаў ры і ла.

— Для мя не гэ та быў су пер ба-
цюш ка, — ус мі ха ец ца Мі кол ка. 
— Ён заў сё ды нас ча ста ваў гар-
ба тай, га ва рыў неш та вя сё лае. 
У яго быў доб ры па ды ход да дзя-
цей і да да рос лых. Ка лі я пі саў 
дык тоў ку, зноў пры га даў цар-
к ву, рэч ку, пчо лак. Я су ма ваў, 
што не па ба чу ўжо там ай ца 
Гаў ры і ла...

Мі кол ка Аб ра мюк — ву чань 
Не пуб ліч най шко лы свя тых Кі-
ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку. 
Але са скі там у яго асаб лі вая 
су вязь. Яго та та ро дам з не да лё-
кай Нар вы, там жы вуць ба бу ля 
з дзя ду лем. Гэ та яны пер шыя 
па ка за лі яму пу стэль ню, дзе 
жыў ма нах.

Ма лод шыя ўдзель ні кі бе ла ру-
скай дык тоў кі ў Бе ла сто ку пі са-
лі фе лье тон Ве ра ні кі Кар дзю ке-
віч, які ўзнік у час ХХХ Су стрэч 
«Зор кі». Ра зам з аў тар кай яны 
«ван д ра ва лі» па драў ля най 
клад цы ў Ку дак. Там ча ка ла іх 
не за быў ная су стрэ ча з гас па да-
ром вост ра ва. Ве ра ні ка прыз-
на ец ца, што бу дзе су ма ваць па 
пу стэль ні. Яна абя цае вяр тац ца 
ў род ны, ча роў ны ку то чак. Фе-
лье тон пе ра поў не ны ра дас цю 
ад к рыц ця!

Тут трэ ба да даць, што ка лі Ве-
ра ні ка Кар дзю ке віч пі са ла свой 
фе лье тон, так як і Мі кол ка Аб ра-
мюк, бы ла ву ча ні цай пра ва слаў-
най шко лы.

— У та кі спо саб мы ха це лі 
ўспом ніць асо бу ай ца Гаў ры і ла 
і пры га даць твор чыя да сяг нен-
ні на шых вуч няў, — ка жа на-
стаў ні ца Іаан на Мар ко.

Час наз ваць усіх лаў рэ а таў 
дык тоў кі з ІV-VI кла саў :

І мес ца — Мі ко ла Аб ра мюк 
(Пра ва слаў ная шко ла імя свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку),

ІІ мес ца — Ан на Іва нюк (Пра-
ва слаў ная шко ла імя свсв. Кі ры-
лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку),

ІІІ мес ца — Ма ры ня Мі ся юк 
(Пра ва слаў ная шко ла імя свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку).

Вы лу чэн ні: Габ ры е ля Кру піч 
(Пра ва слаў ная шко ла імя свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку), Мар та Вась коў ская (Пра-
ва слаў ная шко ла імя свсв. Кі-
ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку), 
Аляк сан д ра Кузь ма (Пра ва слаў-
ная шко ла імя свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку).

Зра зу ме ла, ста рэй шая гру па 
ўдзель ні каў так са ма пі са ла пра 
ай ца Гаў ры і ла. Тут тэк стам 
пас лу жыў фе лье тон Яў ге на Ва-
пы пра заў час ную смерць ай ца 
Гаў ры і ла. Удзель ні кі не ме лі 
лёг кай за да чы, па коль кі змест 
фе лье то на на сы ча ны фі ла соф-
скі мі роз ду ма мі пра даб ры ню 
і люд скую па мяць.

Як не ці ка ва, тут так са ма пе-
ра мог «зям ляк» ай ца Гаў ры і ла 
— Ула дзік Ку ту заў са шко лы 
ў Нар ве. А вось проз віш чы ўсіх 
пе ра мож цаў і вы лу ча ных вуч-
няў са ста рэй шай гру пы:

І мес ца — Ула дзіс лаў Ку ту заў 
(Шко ла ў Нар ве),

ІІ мес ца — Юсты на Ба ку мен-
ка (Пра ва слаў ная шко ла імя 

свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла-
сто ку),

ІІ мес ца — Іван Кар сун скі 
(Пра ва слаў ная шко ла імя свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто-
ку),

ІІІ мес ца — Вік то рыя Пя кар-
ская (Гім на зія № 7 у Бе ла сто ку),

ІІІ мес ца — Але ся Бут ке віч 
(Пра ва слаў ная шко ла імя свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку). 
Вы лу чэн ні ат ры ма лі: Марк Ку-
ту заў (Нар ва) і Аляк сан д ра Паў-
лю чук (Пра ва слаў ная шко ла імя 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла-
сто ку).

Пе ра мож цы і ўсе лаў рэ а ты 
ат ры ма лі бе ла ру скія гра ма ты 
і кніж ныя ўзна га ро ды.

«Ні ва», якая ад па чат ку 
тры мае пат ра нат над ме рап ры-
ем ствам, тра ды цый на ўжо на-
зна чы ла га да вую пад пі ску для 
Мі ко лы Аб ра мю ка і Ула дзі ка Ку-
ту за ва. Ма лай цы Вы!

Фо та і тэкст 
Ган на Кан д ра цюк

Дык тоў ка 
ў па мяць ай ца Гаў ры і ла!

Іаанна Марко 
і Марцін Абійскі 

з Мі ко лам Аб ра мюком 

Sto
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З
 вя лі кім здзіў лен нем пра чы та ла 
я тэкст Сяр гея Чыг ры на «Пры
га да ем бе ла ру скую на стаў ні цу 
Воль гу Яку цян ку» («Ні ва», № 8, 

24.02.2019 г., с. 1011). Не, не та му здзіў
ле на, што аў тар рап там знай шоў звест ку 
пра Воль гу Яку ту (Яку цян ку) у «Не за леж
най Бе ла ру сі» за 1919 год. Ка лі нех та 
бу дзе пе раг ля даць гэ тую га зе ту, зной дзе 
там больш зве стак пра Бе ла сточ чы ну, да
рэ чы так як і ў ін шых бе ла ру скіх га зе тах 
та го ча су. Гэ та, на жаль, яш чэ не «за ход
не бе ла ру скія» га зе ты, бо ў 1919 г. яш чэ 
не бы ло яс на, што дзе бу дзе на ле жаць, 
а бе ла ру скія зем лі бы лі пад поль скай ула
дай, ка лі тая ў кра са ві ку за ня ла Віль ню 
і ўвя ла Цы віль нае праў лен не ўсход ніх 
зя мель (Za rząd Cy wil ny Ziem Wschod nich). 
Наз ва «За ход няя Бе ла русь» па ча ла ўжы
вац ца ў кан цы 1920 г., ка лі ста ла вя до ма, 
што бе ла ру скія зем лі бу дуць па дзе ле ны 
і іх за ход няя част ка пры па дзе Поль ш чы, 
што і кан чат ко ва ста ла ся пас ля Рыж ска га 
трак та та ў 1921 г.

За раз мож на толь кі шка да ваць, што 
бе ла ру скіх га зет (ап ра ча «На шай 

Ні вы»), якія вы да ва лі ся ў Віль ні, не 
пе раг ля да лі ў свой час даў нія жур на лі
сты «Ні вы», бо шмат ча го да ве да лі ся б 
і змаг лі б за ха ваць для на ступ ных па ка
лен няў. І мы б сён ня бы лі ра зум ней шыя 
і больш ве да лі пра сваю гі сто рыю і пра 
Воль гу Яку ту так са ма. Та му і пры хо дзіц
ца са спаз нен нем ад кры ваць нам на шу 
бе ла ру скую «Амэ ры ку».

Але Сяр гей Чыг рын не ад крыў на гэ ты 
раз «Амэ ры кі», пі шу чы пра Воль гу 

Яку цян ку. Праў да, шмат га доў ніх то яе 
не пры гад ваў, ніх то пра яе ні чо га не ве
даў. Упер шы ню я зга да ла пра яе, пі шу чы 
ў 1997 г. ар ты кул пра бе ла ру саў Са коль
ш чы ны ў што ме сяч ні ку «Cza so pis» (№ 
12, с. 1720). Шмат ра зоў на роз ных су
стрэ чах, у тым лі ку ў Крын ках, згад ва ла 
я гэ тую на стаў ні цу, але ніх то, ук люч на 
з Сак ра там Яно ві чам, не мог ні чо га пра 
яе ска заць, як і пра шмат ін шых та дыш
ніх на стаў ні каў з Бе ла сточ чы ны: Нас цю 
Кіш кель, Аляк сан д ра Гры коў ска га, Ве ру 
Муль тан, Се ра фі му Кіш ко (паз ней Дзе
куцьМа лей), Ма рыю Зі не віч, Ра ма на 
За рэц ка га, Сап ро на Ка вэр ду і т.д. За раз 
пра іх кры ху вя до ма.

Рап там аб са лют на не ча ка на ўво сень 
2014 г. Воль га Яку та аб’ я ві ла ся са ма 

— праз уну ка яе ся стры Юрыя Ша ха з Са
кол кі. Па е ха ла я ў Са кол ку, дзе па чу ла 
вель мі кра наль ныя ся мей ныя гі сто рыі, 
год ныя ра ма наў. Але на пі са ла перш за 
ўсё ар ты кул пра Воль гу Яку ту, апуб лі ка
ва ны ў «Cza so pi sie» (2015, № 1, с. 2426). 
На вок лад цы змеш ча ны яе зды мак на 
фо не пас вед чан ня аб за кан чэн ні на стаў
ніц кіх кур саў у Свіс ла чы, а ўся рэ дзі не 
так са ма ўкла дзе ны яе здым кі і да ку мен
ты. Зда ва ла ся, што на леж ным чы нам рэ
дак цыя пры га да ла за бы тую бе ла ру скую 
на стаў ні цу.

Але, аказ ва ец ца, Сяр гей Чыг рын не 
чы таў гэ та га ар ты ку ла! Не ба чыў 

здым каў! Гэ та мя не тым больш здзіў ляе, 
што ў тым жа ну ма ры «Cza so pi sа» па ру 
ста ро нак да лей (с. 3841) на дру ка ва ны ар
ты кул С. Чыг ры на «Між ва ен ныя вы дан ні 
Вац ла ва Ла стоў ска га». Ві даць і ў «Ні ве» 
не чы та лі май го ар ты ку ла, на пі са на га 
ча ты ры га ды та му на зад, ка лі пра пус ці лі 
не да рэч нас ці, на пі са ныя С. Чыг ры ным. 
Хі ба, што для рэ дак цыі С. Чыг рын больш 
ве ра год ны, чым я. Ад нак у «ніў скім» ар ты
ку ле ака за ла ся так шмат не да рэч нас цей, 
што вы ра шы ла я іх кры ху вы пра віць, ха
ця б дзе ля па мя ці пра бы лую бе ла ру скую 
на стаў ні цу.

Папер шае, 100 га доў та му на зад Воль
га Яку та яш чэ жы ла! Як сам Сяр гей 

Чыг рын пі ша: па мер ла яна толь кі 1 каст
рыч ні ка 1919 г. Як та ды ў кан цы лю та га 
2019 г. мож на на пі саць: «Сто га доў та му 
не ста ла бе ла ру скай на стаў ні цы з Са коль
ш чы ны Воль гі Яку цян кі?» Як ака за ла ся па
вод ле па ра фі яль ных кніг, па мер ла яна 19 
ве рас ня 1919 г., што пра ве рыў у Са кол цы 
Юры Шах. Ча му на пі са лі ў бе ла ру скіх га зе
тах (не толь кі ў «Не за леж най Бе ла ру сі», 

Воль га Яку та 
— няў жо за бы тая бе ла ру ская на стаў ні ца?

але і ў «Кры ні цы» і «Бе ла ру скім жыць ці» 
(№ 17, 13.10.1919 г., с. 45) 1 каст рыч ні ка? 
Маг чы ма та кая вест ка дай ш ла ў Віль ню, 
або маг чы ма, што мэ та на кі ра ва на ў цар
коў ных да ку мен тах бы ла ўпі са на ра ней
шая да та смер ці ў су вя зі з на кі ра ва ным 
20 ве рас ня пісь мом, пад пі са ным Воль гай 
Яку тай і Ма ры яй Зі не віч у аба ро ну бе ла ру
ска га школь ні цтва на Бе ла сточ чы не. Ха ця 
ў пас мя рот ных ар ты ку лах пі шац ца, што 
бы ло ёй толь кі 18 га доў, у са праўд нас ці 
бы ло ёй 22. На ра дзі ла ся яна 27 лі пе ня 
1897 г. у Бе ла сто ку і бы ла ах рыш ча на ў са
бо ры, у якім 17 лі пе ня 1893 г. вян чаў ся яе 
баць ка Ан тон Яку та, бе ру чы за жон ку Ма
рыю Рап неў скую з Аль мон таў. На ра дзіў ся 
ён 4 лі ста па да 1861 г. у Лі но ве, по бач 
Пру жа наў. Быў ён са доў ні кам і пра ца ваў 
па роз ных ма ён т ках і два рах, між ін шым 
у Слой цы і ў Ва ро нім Лу зе. У Ма рыі і Ан то
на Яку таў бы ло дзя ся цё ра дзя цей. 22 лі пе
ня 1894 г. на ра дзі ла ся Ма рыя — ба бу ля 
Юрыя Ша ха. 3 лі ста па да 1895 г. па я віў ся 
Язэп, а праз два га ды Воль га. Усе яны 
на ра дзі лі ся ў Бе ла сто ку, дзе так са ма бы лі 
ах рыш ча ны. 2 са ка ві ка 1901 г. на ра дзі ла
ся Ан на, 30 жніў ня 1903 г. 
бліз ня ты: Мар та і Аляк

 Пасведчанне аб заканчэнні беларускіх настаўніцкіх курсаў 
у Свіслачы

 Беларускі гімн запісаны Воьгай Якутай

 Пашпарт

працяг10

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ
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С
я род ля соў і ба роў Га ра доч чы
ны ўзві ва ец ца сі нень кі ды мок. 
Гэ та То лік і Ко лік ва раць най
леп шую са ма гон ку ў све це. 

Вя до ма, ідзе вяс на, а за пат ра ба ван не 
ў на шым пад ляш скім на ро дзе вель мі вя
лі кае. Неў за ба ве Вя лік дзень, а доб рую 
са ма гон ку мож на ку піць ме на ві та толь кі 
ў іх. Ад нак сён ня Ко лік у вель мі сум ным 
наст роі. Не як з са мой ра ні цы яму ўсё 
не ат рым лі ва ец ца. То лік заў ва жыў, што 
Ко лік на ват пла ча. То лік доб ра па мя тае, 
што Ко лік ні ко лі не пла каў. А тут!

— Ну ча го ж ты рас чу ліў ся? Дрэн на та бе 
са мной са ма гон ку гнаць?

— Спра ва не ў са ма гон цы. Ай, То лік, 
вяс на неў за ба ве, а ў мя не ба бы ня ма... 
— Ко лік шчы ра за пла каў.

— Ну, не плач і будзь муж чы нам. Ка лі хо
чаш, дык я та бе ба бу знай ду...

— У ця бе, То лік, жон ка, сын, дач ка, 
а я што па са бе астаў лю?

— Ты не бой ся! Для мно гіх па ка лен няў 
бе ла ру саў аста віш па са бе рэ цэпт са ка ві
тай са ма гон кі...

— Ай, я ха цеў бы ба бу мець. Ха ту прыб
ра ла б, боршч зва ры ла б, фу фай ку па
мы ла б.

— Ты на ват не ве да еш, як ба ба мо жа ця
бе знер ва ваць, за лез ці та бе пад ску ру. 
На ват не ве да еш, ча му я сю ды ўцёк ад 
сва ёй жон кі ў га ра доц кі лес. Я тут шчас
лі вы!

— А мне не як нуд на са мо му. Ба чыш, бы
ла зі ма, а мне бы ло хо лад на. А так ад ну 
цыц ку на ад но ву ха, дру гую — на дру гое 
і грэе як печ ка.

— Дык ты фу фай ку ма еш і ву шан ку.

— Гэ та не тое са мае, — і Ко лік зноў шчы
ра рас п ла каў ся. І так пла каў бы, ка лі б 
не То лі ка вы во чы, якія раз га рэ лі ся ад 
шчас ця быц цам ліх та ры ве ча ро вай па
рой у бе ла стоц кім пар ку.

— Ча кай, у мя не ёсць ідэя! — То лік у той 
мо мант пад нёс па лец уга ру. — Сар га ні
зу ем та бе мат ры ма ні яль нае бю ро!

— Бю ро мат ры... што?.

— Ну да мо аб’ я ву ва ўсе га зе ты на Бе ла
сточ чы не, а на ват у вар шаў скія вы дан ні, 
ра дыё і тэ ле ба чан не і бу дзем вы бі раць 
та бе жон ку! Не аг ле дзіш ся, ка лі ў гэ тым 
ле се бу дзе больш баб чым сь ці дрэў!

— А мож на так? — за ду маў ся Ко лік.

— Мож на ўсё, Ко лік. Вяс на ідзе і ты бу
дзеш мець ба бу ціптоп!

І так То лік па даў у бе ла стоц кую га зе ту 
аб’ я ву: «Мат ры ма ні яль нае бю ро „Гай зя
лё ны” вя дзе ка стынг на жон ку дня біз нес
ме на ў ся рэд нім ве ку, прад п ры маль ні ка, 
ды рэк та ра ма на поль на га за во да. Фа нат 
доб рай за ба вы, ідэ аль ны ма тэ ры ял на 
му жа...».

Прай ш ло па ру дзён, як у га ра доц кі ле с 
ста лі з’яз джац ца на тоў пы аў та ма шын. 
Ад ны ду ма лі, што едуць яны на «Ба
со віш ча», але за ра на, гэ та ж па ча так 
траў ня. Дру гія ду ма лі, што на кан цэрт 
«Пры ма коў» у Ба ры ку пруц ца фа на
ты з уся го све ту. У аў та ма шы нах бы лі 
раз на від ныя жан чы ны ўсіх уз ро стаў 
вель мі шы кар на ап ра ну тыя. Блан дзін кі, 
бру нет кі, ры жыя, фар ба ва ныя, з доў гі мі 
і ка рот кі мі ва ла са мі... Лю дзі з на ва коль
ных вё сак ду ма лі, што ба бы ў Поль ш чы 
ўпа да ба лі слаў ную на ўвесь свет га ра

доц кую са ма гон ку. А тут не! Быц цам 
дзіў ная пі ліг рым ка ста лых жан чын і ма
ла дых дзяў чат іш ла праз лес у на прам
ку То лі ка і Ко лі ка. Па ся рэ дзі не па ля ны 
ста яў сто лік, зас ла ны зя лё ным сук ном, 
а за ім ся дзе лі два муж чы ны, якім бы ло, 
да лі кат на ка жу чы, га доў пад шэс ць дзя
сят. Ап ра ну ты яны бы лі ў эле ган т ныя 
кас цю мы, но выя «гу ма філь цы» так 
на вак са ва ныя дзёг цем, што бліш ча лі 
як яй ца ў са ба кі. На га ло вах у іх бы лі но
выя бе рэ ты. Стаў на тоўп жан чын пе рад 
ста лом, якім у якас ці кі раў ні ка за ся даў 
Ва ло дзік, сяб ра То лі ка і Ко лі ка. Дзя ку ю
чы яму жан чы ны выст ра і лі даў жэз ную 
чар гу быц цам за ту а лет най па пе рай пры 
ка му не. Боль шасць жан чын змах ва ла на 
га рад скіх кра сунь, якім не чу жы ма ні кюр 
і пе ды кюр, са ля рый і фіт нес, у эле ган
т ных воп рат ках і пры чо сках. Па між імі 
бы ло мно га на шых пад ляш скіх ма дэ лей, 
бы лых міс Бе ла сто ка, Гай наў кі і Бель
ска. І ме на ві та гэ та яны гор да гля дзе лі 
на трох са ста рэ лых дзядзь коў. Ад нак 
усе з за ці каў ле нас цю гля дзе лі на двух 
са ма гон ш чы каў, ап ра ну тых сціп ла, але 
эле ган т на, у сты лі вась мі дзя ся тых га доў 
мі ну ла га ста год дзя. Муж чы ны тры ма лі 
фа сон, ха ця ў на тоў пе га рад скіх кра сунь 
ад чу ва лі ся бе ня ём ка, асаб лі ва Ко лік, ка
ва лер «на вы дан ні».

— Па ва жа ныя жан чы ны, ка лі ла ска, 
будзь це ці шэй. Ці ўсе вы ад гук ну лі ся на 
маю мат ры ма ні яль ную аб’ я ву? — пра мо
віў То лік.

— Так, так, так, так, — хо рам пра гу чаў 
на тоўп, а рэ ха па нес ла ся да лё ка панад 
ле сам.

— Ну дык па чы на ем, — і кіў нуў Ко лі ку, 
каб той устаў. — Прад стаў ляю вам на ша
га ге роя сён няш ня га дня, на ша га ка ва ле
ра, яко му мо жа це за да ваць пы тан ні.

Ко лік стаў скром на, пак ла ніў ся і ці ха ска
заў: «Доб ры дзень».

Па між жан чы на мі па ча лі ся дзіў ныя хі хі
кан ні, шап тан ні, а на ват спрэч кі.

Пе рад на тоўп вый ш ла жан чы на з доў гі мі 
чор ны мі ва ла са мі, у эле ган т най су кен
цы, якая на гад ва ла тыг ра вую шку ру, 
і ў доў гіх па ка ле ні чор ных ску ра ных 
бо тах.

— Што гэ та за цырк?! Я сюды з Бель гіі 
пры е ха ла знай с ці ма ла до га ба га та га хлоп
ца, а тут пен сі я нер, пры тым ал ка го лік?!

— А ка роў да іць уме е це? — сме ла за пы
таў Ва ло дзік.

— Ці вы з глуз ду з’е ха лі? Хто ж ка роў 
до іць у Бе ла сто ку?! Мо жа свін чо на бал
ко не га дуе?

— Мо жа яш чэ свін ням жэр ці да ваць! Мы 
тут са мі пры е ха лі, каб паз наць муж чы ну 
і да іць яго з гро шай! — кі ну ла блан дзін
ка ў эле ган т най сі няй су кен цы.

— Ці вы ўсе га рад скія?

— А як жа! — гэ тым ра зам пе рад шэ раг 
вый ш ла ма ла дая дзяў чы на з доў гі мі ва
ла са мі і та кі мі ж на га мі, у мі ніспад ні цы, 
якая пад к рэс лі ва ла яе зграб ныя но гі 
ў бо тах на вы со кім аб ца се. — Гэ та мае 
быць ваш біз нес мен?! Прад п ры маль нік?! 
Дзе тут ся род ле су ві ла з ба сей нам?! 
Вы ж пі са лі пра гэ та ў аб’ я ве.

— Ну, прад пры ем ства ў нас су поль нае 
— су пол ка з аб ме жа ва най ад каз нас цю. 
Са ма гон ку го нім і пра да ем. На шы пра
дук ты на ват у За ка па нэ пра да юць. На шу 
са ма гон ку п’юць важ ныя асо бы.

— Гэ та здзек над ма ім жыц цём! Учо ра 
я ат ры ма ла ка ро ну Міс. Са мною му зыч
ныя ка лек ты вы зды ма юць ві дэ ак лі пы, 
якія гля дзяць мі льё ны лю дзей у ін тэр нэ
це. Ду ма ла, вый ду за муж за сла ву та га 
біз нес ме на, му зы кан та ці фут ба лі ста 
су свет най вя до мас ці, а тут та кі цырк! 
— і тут ма ла дзень кая дзяў чы на га доў 
ва сям нац ца ці, з за ла той ка ро най на 
га ла ве, у доў гай бе лай су кен цы, з пе ра
кі ну тай це раз пля чо стужкай з над пі сам 
«Міс Пад ляш скай зям лі 2019» і ў бо ці ках 
на вы со кіх аб ца сах гор ка рас п ла ка ла ся.

Гэ тым ра зам да ста ла кі ну ла ся жан чы на 
га доў пя ці дзе ся ці, якая пры го жай бы ла, 
ві даць, га доў трыц цаць та му. Бы ла ап
ра ну та звы чай на. Пра ціс ну ла ся це раз 
на тоўп. На ёй тва ры жыц цё ад ціс ну ла 
моц ны след цяр пен ня і ней ка га глы бо ка
га рас ча ра ван ня цяж кім жыц цём:

— Слу хай це ба бы мя не. Мы тут, ві даць, 
не па гро шы пры е ха лі, але каб ба ра ніць 
свой жа но чы го нар! Гэ та ж па ну ры жарт! 
Ко лік, ты сво лач, ду маў, што сха ва еш
ся пе ра да мною ў ле се?! Зра біў мне во 
трай ня ты і ўцёк. Трох сы ноў, ха ле ра, 
ма еш, а ты тут у ле се спа кой на са ма гон
ку го ніш, а я ты мі ру ка мі цяж ка пра ца ва
ла, каб вы ха ваць трое на шых хлоп цаў! 
А я столь кі га доў са ма іх га да ва ла, а пра 

ця бе ні слы ху, ні ві ду! Доб ра, што ўцяк ла 
ў го рад, бо тут лю дзі мя не з’е лі б...

— Га ля?..

— Я та бе дам Га ля! Хто ў 1979 го дзе 
пры го жа іг раў на гар мо ні ку і спя ваў 
пры го жым тэ на рам «Ня се Га ля во ду»?! 
А я, дур ная, у гэ тую ма роз ную ноч 1979 
го да, у зі му ста год дзя ад да ла на век 
сваё дзя во цтва! Ка заў: «хо лад на мне», 
дык пры гар ну ла да ся бе. Ты, ха ле ра, 
зніш чыў маё дзя во чае жыц цё. Зніш чыў 
жыц цё на шым тром сы нам, якія да гэ тай 
па ры не ве да юць, хто іх баць ка! Я так не 
ад пуш чу! Ба бы, за мной!

І ры нуў на тоўп на на шых муж чын. Мно
гія жан чы ны па скі да лі бо ты на вы со кіх 
аб ца сах і бег лі ба са нож. На пэў на лю дзі 
ў Га рад ку і ва ко лі цах ме лі пра што доў га 
га ва рыць, ка лі па ба чы лі як То лік, Ко лік 
і Ва ло дзік пер лі з усіх сіл це раз лес, це
раз га ра доц кія ву лі цы, аж на тоўп згу бі лі 
ў «Кар ч ме ў Яў хі ма». Яў хім сха ваў іх 
у зад няй част цы кар ч мы, дзе на шы сяб
ры пра се дзе лі цэ лы ты дзень. Яў хім пры
но сіў на шым тра ім ге ро ям пад за пе чак 
ежу і, вя до ма, са ма гон ку. Ме сяц яны ўсе 
ба я лі ся па я віц ца ў ле се.

— Ну вось, сяб рук, якой ты мне ка шы 
на ва рыў! — вы раз на ска заў Ко лік да 
То лі ка.

— А ад куль я ве даў, што ты та кі Ка за но
ва? Га лі Ці ха нюк, пры га жу ні на ўсе Ці ха
ню кі, змай ст ра ваў трай ня ты і ўцёк у лес. 
Я ўжо ве даю, ча му лю дзі га ва ры лі, што 
ў Аме ры ку ўцяк ла, а яна ўвесь час жы
ла ў Бе ла сто ку! Са праў ды, ня ма чым 
га на рыц ца. А ба бы, ра зу ме еш, друж ны 
на род — ад на за ўсе, усе за ад ну і тут ня
ма ча му здзіў ляц ца!

— А ад куль я мог ве даць... — шчы ра 
пры знаў ся Ко лік.

— Ты мо жа на ват усё жыц цё ду маў, што 
з ба бай гэ та га не ра біў?

— Гэ та бы ло па са ма гон цы. Бы ла зі ма 
ста год дзя 1979 го да.

— Яс ная спра ва. Ну дык ты па ду май, 
што прый дзец ца та бе з тры ма сы на мі 
ма ён т кам дзя ліц ца.

— Гэ та ўжо.не твая спра ва! — хіт ра 
ўсміх нуў ся Ко лік. У га ла ве Ко лі ка мро і
ла ся па бу до ва фаб ры кі са ма гон кі, якую 
на за ве «Ко лік і сы ны. Су пол ка з а.а.». 
Але ж Ко лік усё маў чаў і маў чаў. Заш
мат ура жан няў на адзін дзень. Што там 
на адзін дзень — на ўсё жыц цё! Быў 
у шо ку, што стрэ ліў раз, а ат ры ма ла ся 
— раз, два, тры хлоп цы. Якія там хлоп
цы — ім за раз со рак га доў мі нае! А мо 
яны па жа ні лі ся і ма юць уну каў? Доб ра 
бы ло б па зна ёміц ца з нес па дзя ва най 
сям’ ёй!

Ві даць, Ко лік ха ваў яш чэ больш муж чын
скажа но чых сак рэ таў пе рад сва ім сяб ру
ком, але ён не лю біў хва ліц ца.

Пра зда рэн не ў га ра доц кім ле се доў га 
га ва ры лі лю дзі. Мо та му, што ся род 
кан ды да так на жо нак бы лі жур на ліст кі 
бе ла стоц кіх мас ме ды яў, а на ват агуль на
поль ска га ра дыё і тэ ле ба чан ня. Ка ме ры 
за пі са лі, як на шы са ма гон ш чы кі ўця ка лі 
ад Га лі. Ад нак пе рад кар ч мой ста я ла 
гу стая ім г ла. Пай ш ла чут ка, што ін шап
ла не ця не пры зям лі лі ся пе рад «Кар ч мой 
у Яў хі ма» і гэ та, ві даць, на пу жа ла баб. 
Ба бы ду ма лі, што То лік, Ко лік і Ва ло дзік 
па ля це лі ў кос мас і та му пе ра ста лі іх 
шу каць. «А То лік не леп шы. Так са ма ад 
ба бы і дзя цей уцёк у лес!» — па ду маў 
ба дзё ра Ко лік і гэ тая дум ка ба ра ні ла яго 
пе рад яго ным жыц цём.

То лік і Ко лік 

— мат ры ма ні яль нае бю ро 

vЮр ка БУЙ НЮК
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

сандр, 5 сту дзе ня 1906 г. — Зоф’я 
і Лю ба. Усе яны бы лі ах рыш ча ны 
ў Шу дзя ла ве, што ві да воч на звя за на 
з пра цай іх ня га баць кі ў Слой цы. 19 
кра са ві ка 1909 г. на ра дзі ла ся Лі дзія, 
а 25 ве рас ня 1911 г. — Зі на — як 
дзя ся тае дзі ця ў сям’і. Іх ужо хрыс ці лі 
ў цар к ве ў Са кол цы, што свед чыць аб 
пра цы Ан то на Яку ты ў Ва ро нім Лу зе. 
Яго жон ка па мер ла ў 1912 г., ка лі най
ста рэй шай дач цэ Ма рыі бы ло ўжо 18 
га доў, а Воль зе — 15.

Ан тон Яку та яш чэ да Пер шай су
свет най вай ны вы ра шыў ад даць 

Воль гу ву чыц ца ў жа но чы ма на стыр 
Хры ста Збаў цы ў Ві ра ва над Бу гам 
у Сяд лец кай гу бер ні. Увесь ма на стыр 
ак ру жаў сад, маг чы ма зак ла дзе ны Ан
то нам Яку там, па коль кі вы ра шыў ту ды 
па слаць ву чыц ца Воль гу. Ма наш кі ву чы лі 
там дзяў чат ва рыць, шыць, ткаць, пі саць 
і чы таць. За ха ва лі ся здым кі з той шко лы. 
У 1915 г. ма наш кі вы е ха лі ў Ра сію. Ан тон 
Яку та, ма ю чы на ўтры ман ні ся мё ра не паў
на лет ніх дзя цей, не па даў ся ў бе жан ства.

Ка лі ўвай ш лі нем цы, Воль га ат ры ма ла 
паш парт, як і ўсе тыя, што аста лі ся на 

мес цы. У ім у 1916 г. упі са на, што ёй 14 
га доў. Жы ла та ды ў Крас ня нах пад Са кол
кай. У 1918 г. апы ну ла ся ў Га ра дзен скім 
сі ра цін цы. 12 лі ста па да 1918 г. як ад на 
з пер шых за кон чы ла шас ці ме сяч ныя кур
сы ў Бе ла ру скай на стаў ніц кай се мі на рыі 

ў Свіс ла чы і бы ла прыз на най ву чы цель
кай у бе ла ру скіх шко лах. Дзе ву чы ла 
— не вя до ма. Але праз год за пі са ла ся 
яш чэ на бе ла ру скія на стаў ніц кія кур сы 
ў Віль ні, якія ад бы ва лі ся ле там 1919 г. Пас
ля іх за кан чэн ня ра зам з Ма ры яй Зі не віч 
ат ры ма ла на кі ра ван не ў бе ла ру скую шко
лу ў Вяр х лес сі на Са коль ш чы не. Ад нак 
поль скія ўла ды не да зво лі лі ад крыць там 
бе ла ру скую шко лу.

Хут ка не ста ла і са мой Воль гі Яку ты. 
Што з ёю зда ры ла ся? У сям’і пе ра да

ва ла ся, што па кон чы ла жыц цё са ма губ
ствам, да яко га да вя ло неш час лі вае ка хан
не. А як бы ло на са мой спра ве? Па ха ва лі 
яе на мо гіл ках у Са кол цы, по бач з ма ці.

По тым на ста ла 
ІІ Рэч Пас па лі

тая. Ан тон Яку та 
пе ра жыў абедз ве 
су свет ныя вой ны 
і па мёр у кан цы 
1944 ці ў па чат ку 
1945 г. Па ха ва ны 
так са ма ў Са кол цы.

Сяр гей Чыг рын 
пы тае, як склаў

ся лёс сяс цёр і бра
тоў Воль гі Яку ты. 
Ма рыя па мер ла 
28 са ка ві ка 1980 г. 
у Са кол цы, Язэп 
— у 1920 г. вы е хаў 
у Са вец кі Са юз 
і след па ім за гі нуў, 

Ан на — па мер ла 12 мая 1968 г. у Са кол
цы, Мар та — у 1998 г. у Крас ня нах, Аляк
сандр — у 1962 ці ў 1964 г. у Са кол цы, 
Зоф’я — 19 сту дзе ня 1999 г. у Са кол цы, 
Лю ба — не вя до ма дзе і ка лі, Лі дзія — 8 
лю та га 1947 г. у Са кол цы, Зі на — 22 жніў
ня 1979 г. у Са кол цы. Да ку мен ты і здым кі 
Воль гі Яку ты пе ра ха ва ла праз усё жыц цё 
яе ся стра Ан на, а паз ней яе дач ка Люд мі
ла, якая па мер ла 9 мая 2001 г. Дзе ці пля
мен ні каў Воль гі Яку ты заш мат пра яе не 
ве да юць ап ра ча та го, што бы ла най больш 
аду ка ва най.

Спад чы ну Воль гі Яку ты пе ра ха ваў Юры 
Шах, чым спа лу чыў па мяць пра ма ла

дую бе ла ру скую на стаў ні цу праз амаль 

ста год дзе. Мо жа вар та бу дзе з’ез дзіць на 
со тыя ўгод кі яе смер ці на яе ма гі лу бе ла
ру скім дзет кам з Бе ла сто ка, якія ма юць 
шчас це ву чыц ца бе ла ру скай мо ве.

vЛе на ГЛА ГОЎ СКАЯ

PS. Тых, хто хо ча больш да ве дац ца пра 
Воль гу Яку ту, ад сы лаю да свай го ўспом не-
на га тэк сту ў «Cza so pi sie».
Шка да, што С. Чыг рын не па даў проз віш-
чаў усіх ах вя ра даў цаў, якіх я пап раў дзе 
не на лі чы ла «больш за 60», як ён пі ша. Ду-
маю, што вар та пе ра лі чыць іх усіх, а рап там 
ней кае проз віш ча неш та не ка му ска жа: 
Гай ка — 1 ру бель, М. Гу ле віч — 2 руб лі, 
Грыш ке віч — 2 руб лі, Міць ко — 50 ка пе ек, 
Бар бо віч (маг чы ма: Баб ро віч) — 1 ру бель, 
Ур ба нян ка — 50 ка пе ек, Бусь ко — 2 руб лі, 
Д. Гу ле віч — 1 ру бель, Шы мук Ф. — 1 ру-
бель, Ко кін — 50 ка пе ек, Па ла чан скі — 3 
руб лі, П. Па люш ке віч — 1 ру бель, М. Ста-
ры ке віч — 2 руб лі, В. Ула са вец — 3 руб лі, 
Н. Сі ніц кая — 1 ру бель, Мак сім Ге бец — 1 
ру бель, Е. Гар ша на ва — 1 ру бель, Ку рач ка 
— 3 руб лі, М. Дрозд — 3 руб лі, Дрозд Ян ка 
— 1 ру бель, А. Брэ ская — 2 руб лі 50 ка пе-
ек, С. Брэ скі — 2 руб лі 50 ка пе ек, Гі жук 
Ф. — 1 ру бель 50 ка пе ек, Ру ске віч Ф. — 1 
ру бель 50 ка пе ек, Лаў ру ке віч К. — 3 руб лі, 
Бе ла но віч — 1 ру бель, Яра шэ віч — 3 руб-
лі, В. і А. Ім шэн нік — 3 руб лі, А. Мі хай ла ва 
— 3 руб лі, Е. Ра ма ноў скі — 3 руб лі, Чэ шык 
Юры — 1 ру бель, В. Бож ка — 1 ру бель, Е. 
Яр ман то віч — 1 ру бель, Ка зак — 1 ру бель, 
Ку хар чук — 1 ру бель, Я. Лу ка шэ віч — 3 руб-
лі, Жэ ля зоў ская — 1 ру бель, Пра ка по віч 
— 3 руб лі, К. Чар няў скі — 5 руб лёў.

Вольга ЯКУТА

На су пе рак гі ста рыч ным штам пам і мі
фам, што ўка ра ня ла са вец кая ідэ а ло гія, 
бе ла ру сы па він ны ве даць і па мя таць пра 
тое, як пат ры ё ты краю зма га лі ся з аку пан
та мі сто га доў та му. Пры ход баль ша ві коў 
у 1919 г. у Бе ла русь ад ра зу пры нёс шмат
лі кія рэ прэ сіі і за бой ствы мяс цо вых гра мад
скапа лі тыч ных дзе я чаў, ра ба ван не на сель
ні цтва. Не вы пад ко ва гэ ты год адз на ча ны 
на на шай зям лі цэ лым шэ ра гам вы сту паў 
і на ват паў стан няў су праць баль ша віц ка
ра сей скай дык та ту ры.

14 са ка ві ка 1919 г. у го ра дзе Няс віж па ча
ло ся ан ты баль ша віц кае паў стан не, у вы ні ку 
яко га жы ха ры выз ва лі лі го рад ад баль ша ві
коў. Праз не каль кі дзён яно бы ло за ду ша на 
прыс ла ны мі з Мін ска чыр во на ар мей ца мі.

Па дзеі раз гор т ва лі ся на ступ ным чы нам. 
У лі ста па дзе 1917 г. у Няс віж скім зам ку ад
быў ся з’езд баль ша ві коў 2й ар міі За ход ня
га фрон ту, які аб раў ва ен нарэ ва лю цый ны 
ка мі тэт, што меў на мэ це гвал там пад па рад
ка ваць сва ёй во лі бе ла ру саў. На па чат ку 
1919 г., ка лі нем цы па ча лі па кі даць аку па
ва ную імі Бе ла русь, ад ра зу за ва ру шы лі ся 
мяс цо выя аген ты Маск вы. Перш за ўсё яны 
за ха пі лі са бе ма ён так Ма ле ва і там ко ней, 
ства рыў шы та кім чы нам чыр во на ар мей скі 
кон ны ат рад. Гэ ты эскад рон на ча ле з Ан
д рэ ем Пра кап чу ком ру шыў на мя стэч ка 
Лань, дзе арыш та ваў аб ра на га на сель ні
цтвам стар шы ню ва лас ной уп ра вы эсэ ра 
Ка дэб ска га і ўтва рыў са свай го скла ду рэ
ва лю цый ны ка мі тэт, а по тым, пас ля та го, як 
нем цы па кі ну лі Няс віж, на кі ра ваў ся ту ды.

На па чат ку 1919 г. Няс віж быў за ня ты 
без суп ра ці ву баль ша ві ка мі. У лю тым па ча
ла ся поль скабаль ша віц кая вай на і Вой ска 
Поль скае па ча ло вы цяс няць Чыр во ную Ар
мію на ўсход. У гэ тай сі ту а цыі част ка жы ха
роў Няс ві жа, мяс цо выя па ля кі і бе ла ру сы, 
пры ня лі ра шэн не пра ар га ні за цыю паў стан
ня і выз ва лен не го ра да з рук баль ша ві коў 

яш чэ пе рад пры хо дам поль скіх вой скаў. 
Ар га ні за цый ны ка мі тэт паў стан ня ўзна ча
ліў ды рэк тар мяс цо вай шко лы Мя чыс лаў 
Вал ні сты.

У ноч з 14 на 15 са ка ві ка 1919 г. паў стан
цы за ня лі са ма важ ныя бу дын кі го ра да і лік
ві да ва лі мяс цо вы са вет. За стаў шы ся без 
вой ска, мяс цо выя баль ша ві кі спра ба ва лі 
зма гац ца, ад нак у час пе раст рэл кі за гі ну лі 
стар шы ня вы кан ка ма Фай н берг, ка мі са ры 
Ро зен б люм і Грын б лат ды стар шы ня ЧК 
Та тур. Ка мі сар Кры ва шэ ін у сва ёй спра ваз
да чы 19 са ка ві ка на па ся джэн ні Мін ска га 
гу бер н ска га рэ ва лю цый на га ка мі тэ та заў ва
жыў: „До сыць бы ло мець 30 доб ра ўзбро е
ных ка му ні стаў, каб праг наць бан ды з Няс
ві жа”.

Пас ля за няц ця го ра да ЧК арыш та ва ла 
кі раў ні коў паў стан ня — Мя чыс ла ва Вал ні
ста га, Па лі кар па Ка лен ду, Юза фа Януш
ке ві ча, Кан стан ці на Шыд лоў ска га і Ста ніс
ла ва Іва ноў ска га. Яны бы лі пе ра ве зе ны 
ў даў ні кляш тар бе не дык тын цаў, які баль
ша ві кі вы ка ры стоў ва лі як тур му, а паз ней, 
24 са ка ві ка 1919 г., іх рас ст ра ля лі ў ле се за 
го ра дам ка ля Аль бы.

Пас ля за кан чэн ня поль скабаль ша віц
кай вай ны, ка лі Няс віж увай шоў у склад 
Поль скай Рэс пуб лі кі, у го ра дзе ўста ля ва лі 
два пом ні кі ў па мяць пра ах вяр паў стан
ня. Адзін з іх зна хо дзіў ся ў цэн т ры го ра да 
і быў раз бу ра ны ў час вай ны. Дру гі — над
ма гіл ле на ка та ліц кіх мо гіл ках у Няс ві жы, 
уста ля ва нае 24 са ка ві ка 1926 г. на ма гі ле 
ар га ні за та раў паў стан ня. Яго фун да та ра
мі бы лі вуч ні і на стаў ні кі мяс цо вай гім на зіі. 
Пас ля 1990 г. ён быў ад ра ман та ва ны і ста
іць за раз. Мае фор му вя лі ка га, ча ты рох ба
ко ва га кры жа з чыр во на га гра ні ту, на якім 
на пі са ны проз віш чы рас ст ра ля ных, да та 
смер ці. Пас ля 1944 г. з пом ні ка быў сцёр ты 
над піс „po mor do wa ni przez bol sze wi ków”.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

100 га доў з часу
Нясвіжскага антыбальшавіцкага паўстання

Гі сто рыю сва ёй кра і ны і свай го на ро
да ве даць, зра зу ме ла, трэ ба, бо гэ та най
перш ка рыс на. Ве да ю чы гі сто рыю, ча ла
век больш ра зу мее су час насць, по гля ды 
су ай чын ні каў, па во дзі ны тых ці ін шых 
гра мад скіх дзе я чаў, якія апе лю юць да роз
ных ка тэ го рый на сель ні цтва. Але для кож
на га ча ла ве ка гі сто рыя ўлас на га на ро да 
скла да ец ца і з гі сто рыі сва ёй сям’і, хоць 
рэд ка хто са звы чай ных лю дзей мо жа 
рас па вес ці пра сва іх ро дзі чаў, якія жы лі 
паў та рыдзве сот ні га доў та му. І для та
го, каб ве даць ся мей ную гі сто рыю, лю дзі 
час ця ком звяр та юц ца да тых, хто мо жа ім 
да па маг чы склас ці так зва нае ге не а ла гіч
нае дрэ ва. Хоць, зра зу ме ла, пас лу гі та кія 
да во лі да ра гія, бо пат ра бу юць вя лі кай кар
пат лі вай пра цы.

Ад ны мі з тых, хто мо жа па шу каць ге
не а ло гію той ці ін шай сям’і, з’яў ля ец ца ге
не а ла гіч нае аген цтва Wen da, сайт якога 
мес ціц ца па ад ра се http://ge ne a lo gia-wkl.
eu. Лі та ры wkl тут не вы пад ко выя. „Мэ таю 
аген цтва ёсць пра да стаў лен не пас луг у ар
хіў ных по шу ках і ап ра цоў цы ма тэ ры я лаў, 
а так са ма ака зан не пад трым кі ўсім асо
бам, якія ці ка вяц ца і дас ле ду юць гі сто рыю 
свай го ро ду, прод кі якіх па хо дзі лі з бы ло
га Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га (за раз Бе
ла русь і част ка Літ вы). На пра ця гу на шай 
пра цы мы пад т рым лі ва ем су пра цоў ні цтва 
з мно гі мі на ву коў ца мі і дас лед чы ка мі, на
ву ко вы мі ўста но ва мі і ар хі ва мі Бе ла ру сі, 
Літ вы, Лат віі, Ра сеі і Ук ра і ны, а так са ма 
асо ба мі твор чых пра фе сій”, — ад зна ча ец
ца ў са мап рэ зен та цыі аген цтва на ста рон
цы „Пра нас”.

Па вод ле ін фар ма цыі на да дзе най 
ста рон цы сай та, над скла дан нем ге не а
ла гіч ных дрэў пра цу юць, ка лі не лі чыць 
ста рон ніх спе цы я лі стаў, з які мі Wen da су
пра цоў ні чае, уся го толь кі дзве асо бы. Гэ та 

— Ві тольд Ха нец кі і Іры на За вад ская. Яны 
ў свой час скон чы лі Бе ла ру скі дзяр жаў ны 
ўні вер сі тэт па роз ных спе цы яль нас цях, 
якія, тым не менш, да па ма га юць ім у ге не
а ла гіч ных вы шу ках. „За ня так ге не а ло гі яй 
— гэ та скла да ная ін тэ лек ту аль ная пра ца, 
якая па тра буе ве даў не толь кі гі сто рыі, але 
і юрыс п ру дэн цыі мі ну лых ста год дзяў, та паг
ра фіі, ге аг ра фіі, эт на ло гіі і са цы я ло гіі, доб
рай ары ен та цыі ў фон дах роз ных ар хі ваў, 
дос ве ду па ле аг ра фіі, ча ста — ва ло дан ня 
не каль кі мі мо ва мі, што мож на на быць толь
кі праз га ды кар пат лі вай прак тыч най пра
цы”, — тлу ма чаць яны.

Ге не а ла гі сты пра па ну юць роз ныя пас лу
гі для тых, хто ці ка віц ца гі сто ры яй свай го 
ро ду. Пра гэ та хо дзіць на ста рон цы „Пра па
но вы”. Ад нак яны ад ра зу па пя рэдж ва юць, 
што ка лі ка го ці ка віць зда быц цё зве стак 
для ат ры ман ня „Кар ты па ля ка”, то гэ та не 
той вы па дак. „Мы не зай ма ем ся пац вяр
джэн нем поль скіх ка ра нёў і ін шых на цы я
наль нас цей”, — ка тэ га рыч на па ве дам ля ец
ца на да дзе най ста рон цы.

Свае по шу кі Ві тольд і Іры на вя дуць на 
аб ша рах, якія ка лісь ці ўва хо дзі лі ў Ві лен
скую, Ві цеб скую, Гро дзен скую, Ма гі лёў
скую і Мін скую гу бер ні. На ста рон цы „Аб ша
ры по шу каў” раз меш ча на поль ска моў ная 
кар та Літ вы і Бе лай Ру сі, па ўсёй ве ра год
нас ці, ХІХ ста год дзя.

Як вы шэй ад зна ча ла ся, ге не а ла гіч ныя 
вы шу кі каш ту юць вель мі до ра га. У гэ тым 
мож на ўпэў ніц ца, ка лі за зір нуць на ста рон
ку „Кошт”. „Кошт ге не а ла гіч на га дас ле да
ван ня за ле жыць ад мно ства фак та раў, 
та му ца на вы зна ча ец ца для кож на га асоб
на га дас ле да ван ня”, — паз на ча на там. 
Пры гэ тым на не ка то рыя пас лу гі да ец ца 
дак лад ная су ма і яна не мен шая за 700 
еў ра.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://genealogia-wkl.eu
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17.03 — 23.03

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 20-22.03. ма еш шанц па чаць 
пра ект, які на па ру ме ся цаў пры ня се та бе за-
да валь нен не і ка рысць. Але 17-23.03. мо жаш 
апы нуц ца ў шмат з нач най сі ту а цыі. 20.03. выз-
нач най важ ней шыя мэ ты і — упе рад! Зор кі шы-
ку юць пос пе хі. 20-22.03. удас ца па ра зу мен-
не ў па ры, ха ця пас п ра ча е це ся за абы-што. 
З 19.03. (да 25.03.) доб ры час на пра цы пры 
ўпа рад ка ван ні, пры ра мон тах, ас вя жэн ні жыл-
ля. Ка лі ма еш улас ны біз нес, бу дзеш сніц ца кан-
ку рэн цыі! 17-23.03. — час спры яе ам біт ным 
вык лі кам, пат ра бу ю чым ад ва гі і за ан га жа ван ня. 
Да 20.03. піль нуй ся са зда роў ем.
(21.04. — 21.05.) 18-23.03. твой вы сі лак і ста-
ран ні да дуць плён. 19-23.03. вель мі моц на пой-
дзеш уверх у ва чах кі раў ні цтва. Не бой ся змен 
і эк с пе ры мен таў. 17-22.03. вель мі ра ман тыч на 
і го ра ча. Па мо гуць та бе лю дзі, уба чыш пе рад 
са бой зу сім ін шыя га ры зон ты. Для ад ва гі і змен 
не па ба іш ся ско чыць у глы бо кую ва ду, толь кі 
ця пер не вы кон вай фар маль нас цей. Маг чы мая 
пу стэ ча ў га ла ве ў важ ныя мо ман ты ў на ро джа-
ных у па ло ве зна ка.
(22.05. — 22.06.) 16-17.03. зда бу дзеш важ ныя 
ін фар ма цыі. 19-21.03. пе ра ка на еш усіх да сва-
ёй ра цыі. 19-23.03. ра ман тыч ная ап ра ва для 
лю боў ных гі сто рый. Але су вя зі на ла джа ныя 
17-23.03. хут ка вы па ляц ца. Час пра вя дзі на ву-
чо бе, кур сах, упа рад ка ван ні і ар га ні за цыі мес-
ца пра цы. Ка ля 17.03. мо жа вы бух нуць афё ра 
на ра бо це. На ро джа ныя ў ІІ дэ ка дзе ста нуць 
пе рад ды ле май: «свя ты спа кой» за ма лыя гро-
шы ці ры зы ка і вык лі кі за вя лі кія — му сіш быць 
упэў не ны ў вы ба ры. З 23.03. бу дзеш вель мі па-
дат лі вы на ўплы вы.
(23.06. — 23.07.) 17.03. не ўблы тай ся ў ін т ры-
гу. 20-22.03 — шан цы на па вы шэн не. Паз бу-
дзеш ся «хва стоў». 20-22.03. не спя шай ся з ад-
наў лен нем кан так ту, бо 20-22.03. зноў бу дзеш 
па ра не ны. Не азі рай ся на зад, бо пра ва ро ніш 
цу доў ную на го ду зна ём ства з кім сь ці ін шым. 
Мо жаш на но ва склас ці доб рыя ад но сі ны са 
зна ё мы мі і рад нёй. Най важ ней шае па ра бі да 
20.03. 19-21.03. за бяс печ свае ін та рэ сы, не па-
зы чай гро шай ка мусь, хто ця бе пад вёў.
(24.07. — 23.08.) 17.03. не па вер у пу стыя 
абя цан ні. Твой вы сі лак не пой дзе ўпу стую. 18-
23.03. го ра ча ў спаль ні. Не за леж на ад уз ро сту 
мо жаш за ка хац ца як ні ко лі ў жыц ці (асаб лі ва 
Леў з пер шых дзён зна ка). 19-23.03. апы неш-
ся ў пра фе сіі на пі ку, усе бу дуць він ша ваць та-
бе пос пе ху. Але пат ра ба ван ні па вы сяц ца і трэ-
ба бу дзе больш ста рац ца. Зай дзі да ле ка ра на 
кан т роль, зра бі мар фа ло гію кры ві.
(24.08. — 23.09.) 17-19.03. па ва ліш пра ціў ні каў 
сі лай сва іх ар гу мен таў, але не пад піс вай да моў. 
Маг чы мыя скла да нас ці ў су вя зях. Хо піць энер гіі 
і моц най во лі на рэ а лі за цыю пла наў. Але па вы-
шэн ня ця пер не бу дзе. Цеш ся тым, што ма еш. 
Піль нуй ся ад алер гіі (пы ляць ця пер бя ро зы).
(24.09. — 23.10.) 17.03. піль нуй ся, каб не пап-
са ваць доб ра га ўра жан ня ад сва ёй асо бы. 
17-23.03. моц на за ле зуць та бе пад ску ру зай-
з д расць, плёт кі і ін т ры гі. 19-23.03. ку пі са бе 
ней кае цу да ў га ле рэі або з віт ры ны кар мы. 
20-22.03. ім п рэ за пад рых та ва ная та бою пя рой-
дзе да гі сто рыі! Але дбай аб свой страў нік, не 
ат ру ці ся. У па ры дроб ныя пе раш ко ды з 23.03.
(24.10. — 22.11.) 17.03. не ка рыс ныя ака ліч-
нас ці мо гуць пап са ваць пла ны. 17-23.03. апя-
рэ дзіш кан ку рэн цыю, пе ра мо жаш во ра гаў. 
Спра віш ся ў кож най сі ту а цыі. На ву чыш ся но ва-
га, асаб лі ва ка лі ты з ІІ дэ ка ды. 19-23.03. паз ма-
гай ся за па вы шэн не ці пап ра ву ўмоў на пра цы. 
17-23.03. го ра ча ў тва ёй спаль ні. 19-21.03. 
па па ра ду звяр ні ся да ста рэй шых у сям’і. 19-
23.03. ма еш та лент да не га цы я цыі і ка рыс ных 
пра па ноў.
(23.11. — 22.12.) 19-23.03. на дзея на за кан чэн-
не спрэ чак у тва ёй па ры. 20-22.03. зной дзеш 
мэ ту да якой вар та ім к нуц ца. 17-23.03. мо жаш 
су стрэць сап раў д нае ка хан не, ка лі да сі яму вы-
рас ці з сяб роў ства. Страль цы, якім ма рыц ца 
шлюб, сям’я, ня хай зро бяць пер шы крок у гэ-
тым на прам ку. 19-23.03. слу хай па рад ле ка ра.
(23.12. — 20.01.) 19-21.03. па ста віш на ад па-
вед на га ка ня. 20-22.03. не пе ра боль ш вай сва-
іх праб лем. 17-19.03. мо жаш ад крыць сэр ца 
пе рад ка ха най асо бай. Сям’я і сяб ры бу дуць 
на сіць ця бе на ру ках. Больш ва ру шы ся.
(21.01. — 19.02.) 17-23.03. бу дзеш схіль ны да 
ім пуль сіў ных дзе ян няў, якіх вы ні кі мо гуць быць 
жа лю год ны мі. 19-23.03. ня даў на па ча тыя ра ма-
ны мо гуць паг лы біц ца — мо жа гэ та тая асо ба, 
якую ты ча каў усё жыц цё? У па рах агонь раз-
га рыц ца 17-23.03. 20-22.03. доб рая на го да, 
каб пра вес ці важ ныя зме ны. Пад рэ гу люй са бе 
стыль жыц ця.
(20.02. — 21.03.) Мно ства шчас лі вых на год. 
Удас ца па а фар м ляць важ ныя спра вы, ву чыц-
ца, пра ца ваць, зай мац ца ма ста цтвам. Слу хай 
ін ту і цыі. 17.03. мо жаш прык ме ціць ды я мент 
па ся род шкель цаў! 19-21.03. мо жаш вель мі 
ўда ла фі на лі за ваць ста рыя пра ек ты. Фі нан са-
вая сі ту а цыя ста біль ная, але не вы да вай больш 
чым за раб ля еш. Сха дзі да ле ка ра — за няд ба ная 
хва роб ка мо жа за мя ніц ца ў хра ніч ную!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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

рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
звя рок, які ўско чыў на пер шы бе ла ру скі бан к нот = 22 _ 29 _ 23 _ 6 _;
мет ка, пры ме та = 30 _ 31 _ 32 _ 28 _;
шо сты гук му зыч най га мы = 11 _ 12 _;
ары стак рат у Ста ра жыт ным Ры ме = 4 _ 3 _ 1 _ 18 _ 19 _ 20 _ 21 _ 15 _;
го рад на зліц ці Пі ны з Пры пяц цю = 13 _ 9 _ 25 _ 10 _ 16 _;
пча лі ная сям’я = 24 _ 14 _ 33 _;
дзе ла вы цэнтр буй на га аме ры кан ска га го ра да (Ci ty) = 34 _ 5 _ 35 _ 36 _;
веч на зя лё нае хвой нае дрэ ва ся мей ства кі па ры са вых (Thu ja) = 27 _ 17 _ 26 _;
крам лёў скі ма нарх = 7 _ 8 _ 2 _.

(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 7 ну ма ра
Біт, ве ка, во ка, Ева, Ча а да еў, шы ба.

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

ЗАПРАШЭННЕ

Ра шэн не: Бы вае, што і авеч ка ваў ка ба дае.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк 

з БельскаПадляшскага і Міхалу Байко з Беластока.

Музей і асяродак беларускай культуры 
ў Гайнаўцы сардэчна запрашае 

на сустрэчу з цыкла »Кірыліцай пісанае« 
з Міхалам Андрасюком, 
аўтарам кніжкі „Поўня”.

Спатканне павядзе Мікола Ваўранюк. 

14.03.2019, г.1700 
Музей і асяродак беларускай культуры 

ў Гайнаўцы 

Аб ча ром хаў скай 
куль ту ры
Пер шай, зрэш ты адзі най куль тур

най уста но вай у Ча ром се ў пас ля ва
ен ны час бы ла свят лі ца Праф са ю за 
чы гу нач ні каў на стан цыі. Кі раў ні ком 
свят лі цы быў Не лю бо віч з Гай наў кі. 
Тут дэ ман ст ра ва лі ся кі на філь мы. 
Кі на ме ха ні кам пра ца ваў Юзэф Раз
біц кі, а бі ле цё рамка сі рам — жон ка 
Не лю бо ві ча. Свят лі ца змяш ча ла ся 
ў ад ным з трох вай ско вых ба ра каў. 
У двух апош ніх змяш ча лі ся кан то ры 
ру хо ваган д лё вай служ бы, па ча каль
ня для па са жы раў з бі лет най ка сай, 
бу фет ды Вуз ла вы ка мі тэт ПАРП. 
У праф са юз най свят лі цы ар га ні за ва лі 
роз на га ві ду куль тур ныя ме ра пры ем
ствы. Мяс цо выя чы гу нач ныя служ бы 
ла дзі лі на ва год нія ёл кі для дзе так, 
ве ча ры ны, пры све ча ныя Дню жан чын, 
Пер ша маю, Каст рыч ніц кай рэ ва лю цыі 
ды ін шае. Ак тыў на пра ца ваў хор пад 
кі раў ні цтвам Ле а ка дыі Ма ту шэў скай, 
дзей ні чаў драм гур ток. Я па ста ян на на
вед ваў вы сту пы. Па мя таю, што за зас
ло най «ха ваў ся» суф лёр, які пад каз
ваў ак цё ру тэкст, ка лі гэ ты за быў ся. 
Ап ра ча праф са юз на га кі но свят лі цу 
што ме сяц на вед ва ла бры га да аб’ яз
но га кі но Войск ахо вы па гра ніч ча. 
Па гра ніч ні кі ар га ні за ва лі ве ча ро выя 
се ан сы на све жым па вет ры на пры вак
заль най пля цоў цы. Эк ран за веш ва лі 
на драў ля най па ве ці. Пас ля ў па чат ках 
шас ці дзя ся тых га доў кі но са стан цыі 
пе ра вя лі ў свят лі цу на сы чаль ні. Кі на
ме ха ні кам пра ца ваў Ка зік Мі халь скі. 
Ку заў ская ка ва лер ка кож ную ня дзе лю 
па да ва ла ся на кі на се ан сы, асаб лі ва 
на ва ен ныя і лю боў ныя кі на кар ці ны. 
У Ча ром ху па да ва лі ся пе ха тою ў кам
па ніі не каль кіх ча ла век (у на сы чаль
ню бы ло больш за два кі ла мет ры). 
Першна перш за хо дзі лі ў бу фет на 
пі ва, пас ля не каль кіх «вя лі кіх» ба ка
лаў па да ва лі ся ў кі но. Пас ля па бу до вы 
клу ба «Ка ле яж» у цэн т ры па сёл ка 
да лей шая куль тур наас вет ная пра ца 
квіт не ла ў но ва па бу да ва ным цэн т ры. 
Кі раў ні ком «Ка ле я жа» быў наз на ча ны 
Мі ка лай Га рад ке віч — са ма ах вяр ны 
дзе яч ды іні цы я тар гра мад скай пра цы 
ў Ча ром хаў скай гмі не. Ар га ні за ваў ён, 
між ін шым, ду ха вы ар кестр, якім па 
сён няш ні дзень зай ма ец ца. Стаў ён 
іні цы я та рам вя дзен ня Гмін най хро ні кі. 
Ча ром ху па ча лі на вед ваць вя до мыя ка
лек ты вы ай чы най і за меж най эст ра ды, 
гу ма ру і са ты ры...

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

Дзень жан чын 
з ка ба рэ
Жан чы ныпен сі я нер кі з На раў

чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве
та ад зна ча лі сваё свя та ў Гмін
ным ася род ку куль ту ры ў На раў
цы. Ар га ні за ва лі яго стар шы ня 
Ра ён на га праў лен ня Поль ска га 
са ю за пен сі я не раў Яд ві га Кар
пюк і чле ны праў лен ня РП ПСП 
у На раў цы. Пры е ха лі і прый шлі 
ка бе ты з На раў кі, Гуш чэ ві ны, Ле
шу коў, Но ва га і Ста ро га Ляў ко ва, Плян ты 
і Ску па ва.

Ме ра пры ем ства па ча ло ся з вы ступ лен
ня ка ба рэ „Ру жы во се ні” з Бо цек Бель скай 
гмі ны. Бы лі скет чы, жар ты, вер шы і пес ні
рэт ра. Яны для ўсіх спа да ба лі ся, за ся ро
дзі лі ўва гу гле да чоў на пра ця гу 45 хві лін. 
Пас ля вы сту пу ка ба рэ на сцэ ну вый ш ла 
Зі на Па цэ віч з На раў кі (яна шмат га доў 
спя вае ў ка лек ты ве „На раў чан кі”) і прас пя
ва ла спе цы яль на для жан чын пры го жую 
поль скую пес ню „Być ko bie tą”.

Пас ля ма стац кай част кі жан чын і чле
наў ка ба рэ з Бо цек пап ра сі лі на па ча сту
нак у свят лі цу. Тут жан чын з іх свя там 
па він ша ваў сак ра тар На раў чан скай гмі ны 

Ян Хом чук. Па зап ра шэн ні ар га ні за та раў 
на суст рэ чу спе цы яль на пры е хаў Ба рыс 
Каз лоў скі з Но ва га Ляў ко ва (ён з жон кай 
Люд мі лай вя дуць аг ра ту ры стыч ную гас па
дар ку „Бо раздруй” з роз ны мі ат рак цы ё
на мі). Спа дар Ба рыс ці ка ва ра ска заў, на 
што звяр таць асаб лі вую ўва гу, каб быць 
зда ро вым і ў зда роўі пра жыць доў гія га ды. 
Яго па ра ды бы лі цёп ла ўспры ня ты.

Ар га ні за та ры пад рых та ва лі г.зв. фан ты 
і кож ны з удзель ні каў ме ра пры ем ства па
цяг нуў жэ ра бя і ўзяў са бе дроб ную рэч на 
па мят ку.

Свят ка ван не бы ло ад мыс ло вае. Жан чы
ны бы лі за да во ле ны.

vТэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Ёсць та кія хві лі ны ў па да рож жы, ка
лі ўсё, што зда ец ца звы чай ным, 
на зы ва еш пано ва му. У Дзміт ро

віц кай цар к ве ўва гу пры ка ва лі хо ры 
з раз ны мі ка лон ка мі, пад ве ша ныя ў зад
няй част цы бу дын ка. Ві да воч на, бу да ва
лі іх з дум кай пра ар га ны.

Кад ры ўні яц кай па ра фіі ад на та ва ны 
ў час ві зі та цыі з 1819 го да, ка лі пры цар к
ве слу жы ла 2 свяш чэн ні каў: на ста я цель 
Фё дар Бу дзі ло віч ды яго па моч нік а. Юлі
ян Бу дзі ло віч, ап ра ча іх бы лі дзяк, па на
мар і ар га ніст Ан тон Фі ла но віч.

Ве ра год на, та дыш нія ба га служ бы наб
лі зі лі ся да кас цель ных на ба жэн стваў. 
Хоць, ка лі мер ка ваць па па ме рах і пры
го жас ці хо раў, ар хі тэк тар быц цам прад
ба чыў зме ны і но выя трэн ды. Двац цаць 
га доў паз ней па зга да най ві зі та цыі, ка лі 
цар к ва ста ла пра ва слаў най, мес ца, дзе 
ста я лі ар га ны, за поў ні лі жы выя га ла
сы. На выш цы маг ло змес ціц ца ўжо да 
трыц ца ціса ра ка да рос лых асоб. Як не 
ці ка ва, най боль шы роск віт ха ра во га ма
ста цтва ў Дзміт ро ві чах вы па дае на між
ва ен ныя га ды ХХ ста год дзя ды звя за ны 
ён з ро дам Елі нец кіх. Тым са мым, яко га 
ў знак па ша ны і прыз нан ня ад мо ві ла ся 
ра ба ваць хеў ра Акі ма, што бу ша ва ла ля 
Ка мян ца.

* * *
У да ро зе на Ка мя неч чы ну пер шы раз гэ
тай вяс ны я па ба чы ла ключ дзі кіх гу сей.

У Дзміт ро віц кай цар к ве, так са ма на 
асаб лі вы спо саб, рых та ва лі ся да ду хо
вай вяс ны.

— Яш чэ не каль кі дзён і ўсё паз ды ма ем 
з кры жоў, з ікон, з пра сто лаў, — ка жуць 
жан чы ны, — сха ва ем руч ні кі, гаф та ва
ныя пак ры ва лы, на столь ні цы. На ві ду 
ста не Рас пяц це, а рай скія дзве ры паз
на чаць чор ныя за на ве скі, каб ніш то не 
ка ла му ці ла ду мак і на леж най па ва гі для 
Хры сто вых па кут. Пос ны па ра дак бу дзе 
тры ваць да Вя лі кад ня. Та ды зноў усё 
рас ц ві це як вяс на, вер нуц ца жы выя ко ле
ры і ра дас ныя на ба жэн ствы.

Нам па шан ца ва ла па гля дзець ся рэ дзі ну 
гі ста рыч на га хра ма два тыд ні пе рад Вя лі
кім по стам.

Дзміт ро віц кая цар к ва зза нез лі чо най 
коль кас ці раз на ко лер ных руч ні коў і вы
шы ва нак на па мі нае му зей. У іх ад люст
ра ва ла ся ўся па лы мя ная ве ра, на дзея, 
лю боў. У гэ тай страс най раз на ко лер нас
ці мро і ла ся ней кае абя цан не аб наў лен
ня...

Дум кі пра му зей уну ша лі так са ма фраг
мен ты іка на ста саў, раз ве ша ныя на сце
нах.

— А з якіх цэр к ваў іх пры вез лі?

— Хто гэ та сён ня па мя тае, — па чу лі мы 
ў ад каз. — Ка лі б жыў ба цюш ка Гар ба
чук, то ён ска заў бы ўсё. Гэ та пры ім ве
ша лі се ты іко ны...

У га ды са вец кай ула ды цар к ва апы ну
ла ся пад жах лі вым прэ сам дзяр жа вы. 
У Ка мя нец кім ра ё не зак ры лі 33 цэр к вы, 
з якіх 13 раз бу ры лі цал кам. Толь кі ў 11 
слу жы лі ся ба га служ бы. У лі ку шчас ліў
цаў апы ну ла ся і Дзміт ро віц кая цар к ва. 
Дзя ку ю чы ста ран ням ба цюш кі Мі ко лы 
Гар ба чу ка, яна ні ко лі не за чы ня ла ся. 
Свя тар прас лу жыў тут 53 га ды.

На па ра фію прый шоў з не да лё ка га Аме
лян ца ў 1953 го дзе. Пра ат мас фе ру гэ
тых га доў пі ша зга да ны ўжо кра я знавец 
Ге ор гій Му се віч:

«На на шай тэ ры то рыі са вец кая ўла да 
па ча ла ся во сен ню 1939 г., та му рэ прэ сіі 
су праць Пра ва слаў най Ве ры ў мен шай 
сту пе ні кра ну лі на шых вер ні каў і клір.
Тым не менш бы лі за ба ро не ны хрэс ныя 
ха ды, гу чан не зва ноў, ад пя ван не ня бож

У Дзміт ро ві чах, 
на Камянеччыне (ч.ІІ)

чы каў на мо гіл ках. Ужо пас ля вай ны над 
ты мі, што вян ча лі ся ў цар к ве, хрыс ці лі 
дзя цей, ха ва лі ня бож чы каў па вод ле 
хрыс ці ян ска га аб ра ду на ладж ва лі су ды, 
а не ка то рых зваль ня лі з пра цы. Асаб лі
ва аг рэ сіў ны ха рак тар ме ла атэ і стыч ная 
пра па ган да ся род вуч няў. За рэ лі гій ным 
бо кам жыц ця на зі ра лі пар тый ныя ор га
ны, гэ та яны пра во дзі лі рэ прэ сіі. На вя лі
кія свя ты мо ла дзі да цар к вы не пу ска лі 
дру жын ні кі, мі лі цыя, дзя жур ныя на стаў
ні кі...»* 

* * *
У Дзміт ро ві чах ча каў нас яш чэ адзін 
сюр прыз. На кніж най па лі цы, пад ве ша
най пад хо ра мі з раз ны мі ка лон ка мі, 
вы стой ваў кра яз наў чагі ста рыч ны ча
со піс «Бель скі гас ці нец». У ім ар хіў ныя 
фа та гра фіі і звест кі пра тую ж сям’ю 
Елі нец кіх.

У пры пуш чан скія Дзміт ро ві чы Елі нец кія 
пе ра е ха лі ў 1910 го дзе з пад са коль ска га 
Шу дзя ла ва. Ад ра зу пас ля пры ез ду энер
гіч ны ба цюш ка Пят ро ад на віў цар коў нае 
бра цтва, якое на ліч ва ла 120 чле наў. 
У хут кім ча се за 90 руб лёў (са сва іх 
склад чын) на бы лі брац кую ак са міт ную 
ха руг ву.

У ста ту це бра цтва наз ва ныя мэ ты: са
дзей ні чаць лік ві да цыі зла дзей ства, ху лі
ган ства і п’ян ства, ут ры ман не па рад ку 
ў цар к ве і на мо гіл ках ды раз віц цё ха ра
во га і на род на га спе ву.

Каб пад тры маць ма ла зя мель ных пры ха
джан, уз ні кае Крэ дыт нае та ва ры ства, 
якое ўзна ча ліць сам а. Пят ро. У 1912 
го дзе ў Па дом шы, Да маш чэ ві чах, Сі ні
ты чах па чы на юць пра ца ваць на род на
пры хад скія шко лы. Так са ма ў Дзміт ро
ві чах ад нак лас нае на род нае ву чы ліш ча 
пе рат во раць у двух к лас нае. Энер гія 
і ар га ні за цый ны та лент ба цюш кі шмат 
у чым аб лег чаць лё сы бе жан цаў. У 1915 
го дзе ай цец Пят ро ар га ні зуе эва ку а цыю 
пры ха джан з 16 вё сак. Па е дуць у Ніж ні 
Ноў га рад асоб ным цяг ні ком з Бе рас ця. 
На мес цы суст рэ не іх сам епі скап Іа а кім, 
у пры ват нас ці два ю рад ны брат ма туш кі 
Ма рыі (з до му Ля віц кай). Ула ды ка да па
мо жа ім улад ка вац ца, нак лі ча спа чу ван
ні і вет лі васць мяс цо вых лю дзей. Са мыя 
бед ныя сем’і ат ры ма юць ка ро ву...

Вер нуц ца ў 1919 го дзе. Ра зам з імі 
цар коў ныя кні гі, ма ё масць. На баць каў
ш чы не суст рэ нуць іх за пуш ча ныя гас па
дар кі, го лад, эпі дэ міі. Ба цюш ка і ў гэ тай 
бя дзе не апу скае рук. Праз Чыр во ны 
крыж даб’ ец ца хар чо вай да па мо гі. Сам 

аса бі ста едзе ў Бе рас це суп ра
ва джаць тран с парт хар ча ван ня. 
Усё гэ та ад бы ва ец ца зі мой 1920 
го да. Праз не да хоп цёп лай адзе
жы за сту дзіц ца ў да ро зе. Пам рэ 
ад за па лен ня лёг кіх, на 41 го дзе 
жыц ця. Яго ма туш ка Ма рыя 
аста нец ца з 9 дзяць мі.

* * *
Ідзем яш чэ на пры цар коў ны 
пляц, дзе ма гіл ка а. Пят ра. 
Доў га ўзі ра ем ся ў чы сты воб
лік свят араідэ а лі ста. Па хо дзіў 
з Чар ка скай гу бер ні, з ду ха вен
ства са шля хец кай ра дас лоў
най. Ця гам ад нос на ка рот ка га 
жыц ця ат ры маў мно га ўзна га
род і цар коў ных адз нак. Спры
чы ніў ся да ўзвя дзен ня цар к вы
му ра ван кі ў Шу дзя ла ве (якую 
поль скія ўла ды за га да юць ра скі
нуць у між ва ен ныя га ды)...

— Дзя ку ю чы гэ тай сям’і ў Дзміт
ро ві чах ад ра дзі ла ся тра ды цыя 
ха ра во га спе ву, — ка жа Да ра
фей Фі ё нік.

Мой су бя сед нік апа вя дае пра нот ны ар
хіў, які па кі нуў у спад чы ну сын Елі нец кіх, 
Іе ра нім (на ро джа ны ў 1910 го дзе). Ён улас
на руч на пе ра пі саў 10 та моў лі тур гіч ных 
спе ваў, больш за 400 кам па зі та раў. Па са
ду пса лом ш чы ка ат ры маў у 1932 го дзе. 
Ра ней хор вя лі яго ся стра Ан та ні на і брат 
Мі хал. Усе яны ме лі му зыч ную аду ка цыю. 
Кож ны цар коў ны фэст у па ра фіі быў сво е
а саб лі вай му зыч най па дзе яй. Іх хор па паў
ня лі зна ка мі тыя спе ва кі з Бе рас ця.

Іе ра нім Елі нец кі ства рыў з вя ско вых лю
дзей моц ны зла джа ны хор, які па дзя ляў ся 
на ча ты ры пар тыі — ба сы, тэ на ры, сап ра
на і аль ты. Ха ры сты два ра зы ў ты дзень 
збі ра лі ся на спеў кі. Іх рэ пе ты цыі ча ста 
цяг ну лі ся за поў нач. Ця гам га доў выс пе
ла не паў тор нае гу чан не хо ру. Іх лі чы лі 
фе но ме нам, ды ча ста зап ра ша лі спя ваць 
у са бо ры ў Ка мян цы. Іе ра ні ма Елі нец ка га 
ца ні лі ў га ды СССР. Яго пля мен нік — той 
жа кра язнавец Ге ро гій Му се віч пі ша:

«Дзядзь ку зап ра ша лі на пра цу ў Сім фе ро
паль, Ял ту, Гроз ны, Курск. Але ён не па кі
нуў Дзміт ро віч, усё жыц цё быў вер ны цар к
ве, дзе слу жыў яго баць ка, ай цец Пят ро...».

* * *
Спы ня ем ся так са ма ля жа лез на га кры
жа, раз ма ля ва на га ў бла кіт ны ко лер. 
Гэ та ма гі ла зас лу жа на га а. Ке ляс ці на 
Бу дзі ло ві ча (18301890):

— Тут па ха ва ны дзед Ярас ла ва Ка сты
цэ ві ча, — па яс няе Да ра фей. — Ад сюль 
ро дам Са фія Ке ляс ці наў на, жон ка па сын
ска га ба цюш кі Ва сі ля Ка сты цэ ві ча, ма
ма на ша га Ярас ла ва. На пэў на ён ча ста 
пры яз джаў да дзя доў.

Апош няя вест ка спля тае ў сар дэч ны 
ву зель чык гі сто рыю Ка мя неч чы ны 
і Пад ляш ша. Свет зноў зда ец ца ма лым, 
ад кры тым. Я ўжо ра зу мею, ча му ра ней 
заў сё ды це шыў мя не від Дзміт ро віц кай 
цар к вы.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

У рэ пар та жы ска ры ста ны пуб лі ка цыі Ге ор гія 
Му се ві ча, над ру ка ва ныя ў «Бель скім гас цін цы» 
(«Бель скі Го сті нэць», 2008, № 1; 2013, № 2).


