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Каранацыя Ягайлы è4 - 5

Крыж і гарабінкаè9

Юбілейныя ХХV «Спасаўскія запусты» 
з 9 па 11 жніўня паспяхова арганіза
валі ў гарадскім амфітэатры, музеі 
ў ратушы і памяшканні дома культуры 
ў БельскуПадляшскім Павятовая ўпра
ва БГКТ у Бельску, Самаўрадавае аб’яд
нанне «Бельская кааліцыя» і Бельскі 
дом культуры.

— У палове дзевяностых гадоў мы, 
бяльшчане, члены беларускіх арганіза
цый, рашылі наладзіць сваімі сіламі 
«Спасаўскія запусты» — вялікую белару
скую імпрэзу, якую вельмі добра ўспры
нялі жыхары горада і наваколля. Пароз
наму бывала са здабываннем сродкаў. 
Цяпер у нас многа спонсараў і таму ў час 
сёлетняй юбілейнай імпрэзы мы пашы
рылі яе на фільм і мастацтва. Раней так
сама бывала, што побач выступаў з бела
рускімі абрадамі, песнямі і танцамі, мы 
паказвалі мастацтва, фільмы і арганіза
валі канцэрты ў вёсках Бельшчыны. У пла
нах шырэйшы выхад да грамадства, да ма
ладых асоб. У наступным годзе хочам пака
заць фільмы Тамары Саланевіч. Мая мара 
— фестываль кароткіх дакументальных 
фільмаў пра нацыянальныя і рэлігійныя 
меншасці, але на рэалізацыю гэтай задумы 
трэба сабраць больш сродкаў, — сказаў 
старшыня Павятовай управы БГКТ у Бель
скуПадляшскім Васіль Ляшчынскі, радны 
і член управы Бельскага павета.

Многа бяльшчан і прыезджых сабрала
ся ў гарадскім амфітэатры ў нядзелю, 11 
жніўня, напярэдадні «Спасаўкі» — посту, які 
папярэджвае Успенне Прасвятой Багаро
дзіцы. Адбыліся тады прэзентацыя фаль
клорнага абраду «Сенакос на Бельскай 
зямлі», выступы з беларускай музыкай, 
танцамі і іншыя прапановы. 9 жніўня ў Му
зеі ў БельскуПадляшскім адкрылася вы
става прац мастакоў з Віцебска «Нашчадкі 
авангарды», прымеркаваная да творчасці 
вядомага беларускага жывапісца Казіміра 
Малевіча. 10 жніўня ў Бельскім доме куль
туры дэманстраваўся фільм «Крэсавая 
балада» Тамары Саланевіч, а пасля адбыла
ся дыскусія з удзелам герояў фільма. У ім 
прэзентуецца, між іншым, музыка ў выка
нанні бельскага хору «Васілёчкі». Харысты 
прысутнічалі на гэтай сустрэчы.

Нядзельны канцэрт «Спасаўскіх запу
стаў» на сцэне амфітэатра адкрыў стар
шыня Павятовай управы БГКТ у Бельску 
Васіль Ляшчынскі, а член гэтай управы 
Аляксандар Божка ўручыў падарункі асо
бам, якія першымі выступілі на сцэне і зай
мальна запрэзентавалі абрад «Сенакос на 
Бельскай зямлі». Бургамістр БельскаПад
ляшскага Яраслаў Бароўскі пахваліў ідэю 
арганізавання «Спасаўскіх запустаў» і асоб, 
якія іх ладзілі. За арганізацыю 25 «Спасаў
скіх запустаў» уручыў ён Васілю Ляшчын
скаму і Аляксандру Божку лісты з падзякай 
і падарункі. На беларускае мерапрыемства 
прыбыў надзвычайны і паўнамоцны пасол 
Рэспублікі Беларусь у Польшчы Уладзі
мір Чушаў, які адзначыў, што чвэрць веку 
«Спасаўскія запусты» з’яўляюцца часткай 
культурнай гісторыі Польшчы і Беларусі. На
помніў таксама, што на бельскае мерапры
емства прыязджаюць калектывы з Рэс
публікі Беларусь, што спрыяе завязванню 
і падтрымліванню сяброўства паміж 
калектывамі з Беларусі і Беласточчыны. 
Дырэктар Бельскага дома культуры Альж
бета Фіёнік прывітала ваяводскага раднага 
Ігара Лукашука з БельскаПадляшскага, 
войта Бельскай гміны Раісу Раецкую, стар

шыню ГП БГКТ Яна Сычэўскага, бельскіх 
радных і ўсіх сабраных. Доўгі і займальны 
канцэрт умела вяла і цікава распавядала 
пра паасобных выканаўцаў Ганна Комінч, 
журналістка Беларускага Радыё Рацыя, 
якое трымала патранат над «Спасаўскімі 
запустамі».

Выступы на сцэне амфітэатра пачаліся 
з цікавай прэзентацыі абраду «Сенакос на 
Бельскай зямлі» ў выкананні хору песні 
і танца «Васілёчкі» і абрадавай групы Тэат
ральнага калектыву «Антракт», якія дзейні
чаюць пры БДК.

— Я спачатку ад сялян сабрала падра
бязныя інфармацыі аб сенакосе, апраца
вала сабраны матэрыял і саставіла з яго 
сцэнарый абраду «Сенакос на Бельскай 
зямлі», з якім мы выступалі ўжо раней. Пад 
сённяшні выступ я крыху памяняла і папоў
ніла сцэнарый. Нам важна было паказаць 
цяжкую працу на сенажаці, якая ўмілялася 
песнямі і жартоўнымі размовамі, якіх най

больш было ў час перапынку на абед або 
вячэру, — удакладніла арганізацыйны кіраў
нік «Васілёчкаў» Ніна Бялецкая.

Пазней «Васілёчкі» займальна выступі
лі яшчэ з беларускімі народнымі песнямі. 
Публіку захапіў сваім выступам калектыў 
беларускай песні «Маланка» з БельскаПад
ляшскага, якога мастацкім кіраўніком з’яў
ляецца Сяргей Лукашук.

— Назву нашаму мерапрыемству запра
панаваў Юрка Асеннік, які ў абрадавым 
календары знайшоў тэрмін «Спасаўскія 
запускі». Мы назвалі нашу імпрэзу згодна 
з правапісам — «Спасаўскія запусты», — ус
помніў былы дырэктар Бельскага дома 
культуры Сяргей Лукашук.

На сцэне амфітэатра сола, а пазней 
разам са сваімі дзвюма дочкамі, цікава вы
ступіла Лідзія Маліноўская з «Маланкі».

— У сямейным тэрцэце мы выступаем 

ад трох гадоў і нават дабіваліся поспехаў 
на фестывалі «Беларуская песня» і аглядзе 
сямейных груп выканаўцаў. Мы захапіліся 
маміным спевам і яна нас заахвоціла да су
польнага выступу, — сказалі Марта і Магда 
Маліноўскія.

З заклікам любіць і шанаваць сваю 
родную мову выступіў Ян Шыманюк з Се
мяноўкі. З цікавым рэпертуарам і харэагра
фічнымі распрацоўкамі выступіў калектыў 
настаўніц «Світанак» Самаўрадавага садка 
№ 14 у Беластоку.

— Нашым новым мастацкім кіраўніком 
з’яўляецца Віта Кацюбайла, з якой мы рых
таваліся да сённяшняга выступу, — удак
ладніла настаўніца Альжбета Баравік.

Займальна выступіў таксама мужчынскі 
калектыў «Куранты» з Бельска.

— Мы пачнем выступ песняй «Калімэра» 
на грэчаскай мове, якую падрыхтавалі на 

выступы ў Грэцыі. Пабывалі мы там разам 
з гайнаўскім хорам «Рэха пушчы», — заяві
ла мастацкі кіраўнік «Курантаў» і хору «Рэха 
пушчы» Аліна Негярэвіч.

Калектыў «Луна» з Парцава спявае 
інакш, чым «Куранты», але спеў у яго вы
кананні таксама спадабаўся публіцы ў ам
фітэатры. На запусты ў Бельск прыбылі 
калектывы са сталіцы Беларусі — заслужа
ны любіцельскі фальклорны калектыў «Ду
дарыкi» Гімназіі № 14 у Мінску і заслужаны 
фальклорны калектыў «Купалiнка» Бела
рускай дзяржаўнай фiлармонii ў Мінску. 
Арганізацыйны кіраўнік «Купалiнкі» Алег 
Літвінюк удакладніў, што яго ансамбль ня
даўна выступаў на Беласточчыне ў розных 
мясцовасцях у час Актавы культур і прад
бачваецца выступ калектыву з Мінска 
падчас музычных мерапрыемстваў у Кляш
чэлях і Міхалове. Калектывы са сталіцы 
Рэспублікі Беларусь захапілі публіку, якая 
пасля паасобных песень і танцаў моцна ап
ладзіравала мінскім майстрам.

— У калектыве «Дударыкi» займаецца 
каля ста вучняў. Карыстаемся каля сарака 
музычнымі інструментамі. Мы прэзентуем 
беларускую народную музыку і беларускія 
народныя танцы ў маёй аранжыроўцы. Мы 
давалі канцэрты ў Германіі, Францыі, Аўст
рыі, Партугаліі, Паўднёвай Карэі і многіх ін
шых дзяржавах і таму развучвалі таксама 
песні на замежных мовах. У нашай школе 
дзейнічае музей народных інструментаў. 
Прэзентуем таксама лепшых майстроў па 
вырабе народных музычных інструментаў 
у Беларусі, — распавядаў мастацкі кіраўнік 
«Дударыкаў», заслужаны дзеяч культуры 
РБ Дзмітрый Ровенскі.

У канцы «Спасаўскіх запустаў» дзетак 
і ўдзельнікаў мерапрыемства частавалі 
тортам, на якім быў надпіс «25 гадоў». За
кончыліся запусты выступам калектыву 
«Ас» з Беластока, пад гукі якога ахвотныя 
танцавалі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Ю б і л е й н ы я
Спасаўскія запусты

n Абрад «Сенакос на Бельскай зямлі»
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Сваімі вачыма

Роз ныя фар бы паў стан ня

Казка 
пра выбары

Зноў вы ба ры! 
У нас, у Бе ла ру
сі, зноў вы ба
ры! Гу чыць са
ты рыч на, ужо 
не пер шы раз 

так гу чыць, але факт ёсць фак там. Хут ка 
ўжо вы бі раць па су нем ся. Пра цэс пай шоў.

Ка лі гэ ты пра цэс мож на наз ваць вы бар
чым. Зрэш ты, не важ на як на за веш, важ
ная яго сут насць. Бо ка лі пач нём пры дзі
рац ца да слоў, то ўво гу ле сло ва „вы ба ры” 
мо жа на заў сё ды знік нуць з ча ла ве ча га лек
сі ко ну. Пры чым не толь кі ў нас. Ну, але гэ та 
ўжо фі ла со фія. У ёй і заб лы тац ца лёг ка, але 
цяж ка выб лы тац ца, як му жы ку з баб скай 
спад ні цы. Та му лепш вер нем ся да на шых 
ба ра ноў. Дак лад ней да вы ба раў.

Па мя таю, як не ка лі даў но адзін дас вед
ча ны ча ла век з за меж жа рас па вя даў мне 
анек дот пра вы ба ры:

Пры вёў, маў ляў, Бог да Ада ма Еву, ды 
ка жа:

— Адам, вы бі рай са бе жон ку!
Я та ды па ду маў, што вель мі ад па вя дае 

гэ ты анек дот са вец кім вы ба рам. Ча сы бы
лі та ды са вец кія. За раз ужо Са вец ка га Са ю
за ня ма даў но, яго толь кі ма раць ад на віць 
не ка то рыя апан та ныя ім к лі вым рыў ком 
у мі ну лае га ло вы, але той анек дот не чым 
ак ту аль ны і для сён няш няй Бе ла ру сі.

Вось толь кі пер са на жаў кры ху ста ла 
больш. Ёсць ні бы та яш чэ ней кія афі цый
ныя кан ды да ты на ро лю афі цый най Евы, 
або Еваў, раз га вор ка ідзе пра так зва ныя 
пар ла мен ц кія вы ба ры. У на яў нас ці і афі
цый ныя змеі і не менш афі цый ныя рай скія 
яб лы кі. Кож най афі цый най Еве па ад ным 
за ба ро не ным пло дзе вы да ец ца. Толь кі яна 
яго Ада му не дае, а вы ключ на за мань вае 
ім. Абя цае, так бы мо віць, з пры род най хіт
рас цю і спа ку сай.

Ні бы та ёсць і кан ды да ты на не а фі цый
ных Еваў. У тых, праў да, праб ле мы з рай скі
мі яб лы ка мі, якіх на ўсіх бра куе. Та му яны 
спра бу юць ад крыць Ада му во чы на тое, 
што і ад афі цый ных Еваў яму яб лыч на га 
пі ра га ча каць ня ма ча го. Але Адам і так 
больш ці ка віц ца ал ка го лем, чым абя ца ны
мі яб лы ка мі. Ка жа, што сі ніч ка ў ру ках знач
на лепш, чым жу ра вель у не бе.

Са зме я мі так са ма ўсё ў па рад ку. Іх мно
га, і на іх мес ца кан ды да таў яш чэ больш. 
Яны га то выя прад ста віць Еву Ада му і пра
кан т ра ля ваць, ці пра віль на той ся бе па во
дзіць са сва ёй аб ран ні цай. Ну і аб ран ні цу 

пра кан т ра ля ваць трэ ба, каб не асаб лі ва 
з Ада мам за гуль ва ла. Хай за гуль вае са зме
я мі лепш. Змей у су час ным та бе лі па ран гу 
ста іць вы шэй Ада ма, та му і на Еву мае знач
на боль шыя пра вы.

На гэ тым пер са на жы не за кан ч ва юц ца. 
Там іх больш, чым у п’е сах Уі лья ма Шэк с пі
ра або каз ках Ган са Хрыс ці я на Ан дэр са на. 
Ёсць і ваў ка ла кі, і ве ду ны, і вядзь мар кі, 
і ведзь ма кі... Ка го там толь кі ня ма?! Сю жэт 
кры ху ад роз ні ва ец ца ад біб лей ска га, ну 
дык і рай скі сад тут толь кі абя ца юць...

Ма юц ца і ін шыя по ста ці.
Ёсць і Адам у выг ля дзе на ро да, які як 

быц цам бы му сіць выб раць Еву. Але згу біў 
ужо ўся ля кую ця гу да па ла во га жыц ця 
ў цэ лым, і да жан чын у пры ват нас ці. Та му 
Адам не асаб лі ва пе рай ма ец ца, як там тая 
Ева вы гля дае. Не вель мі ці ка віц ца і тым, 
якія ў яе яб лы кі. Бо, мяр куе сам са бе Адам, 
што тыя яб лы кі Ева з’есць са ма, або з якім 
зме ем ці ваў ка ла кам. Яму і аг рыз ка не за
ста нец ца.

Яму б, Ада му, зел ля яко га ча ра дзей на га 
на ва рыць, каб флю і ды ды гар мо ны зай г
ра лі. Ці па больш „ві яг ры” ад кульне будзь 
да ста віць, каб абу дзіць ці ка васць да Еваў. 
Гля дзіш, па чаў бы ён паг ля даць на Еваў, 
прыг ля дац ца як якая ру ха ец ца, як вы гля
дае. Якая ха ра шэй шая, якая лад ней шая. 
У якой з ге не ты кай пе ра ва гі, у якой з ха рак
та рам. У якой ха та бля хай кры тая, а ў якой 
ха рак тар больш пры ваб ны. Якая з пры стой
най сям’і, а якая пры га жу ня, што свет не 
ба чыў. Ну каб вы бі раць па чаў Адам. Вы бар 
хоць і не вель мі раз на стай ны, але ж ёсць.

На Еві ну ма му, бу ду чую цеш чу, так са ма 
гля нуць не грэх. Ну гэ та ўжо без „ві яг ры”. 
І без ча ра дзей на га зел ля. Тут цвя ро зым во
кам трэ ба ацэнь ваць.

Ну а на са мых Еваў толь кі з тым зел лем, 
раз зу сім пра па ла ці ка васць ды ця га да іх.

Ды вось бя да, Евы што афі цый ныя, што 
не афі цый ныя, абя ца юць вы ключ на рай
скія яб лы кі. Ін шых пад на шэн няў Ада му не 
ро бяць, і на ват не пла ну юць. Ду ма юць, што 
п’я ні ца прас пац ца мо жа, а вось Адам ні ко
лі. Эх, чуе маё сэр ца, да гу ля юц ца яны...

Ну не, хо піць пра вы ба ры. З на шы мі 
вы ба ра мі ўсё ж больш заб лы та еш ся, чым 
му жык у баб скай спад ні цы. На ват з фі ла со
фі яй, хі ба, менш блы та ні ны.

А раз вяз ка ў каз цы мо жа быць толь кі ад
на. І толь кі та ды, ка лі Ада ма ўсё гэ та вель
мі моц на да ста не...

vВік тар СА ЗО НАЎ

Апош нія вы ход ныя пра вёў я ў Вар ша ве. 
Тры дні па быў кі не бы лі звя за ныя з ані
я кі мі спра ва мі, а про ста з ад па чын кам, 
ван д ра ван нем, каш та ван нем яды дзе ля 
ат ры ман ня за да валь нен ня для ду ху і це
ла. Про ста ха це ла ся мне па ван д ра ваць 
мяс ці на мі, якія па кі нуў я трыц цаць га доў 
та му на зад, вяр та ю чы ся на Бе ла сточ чы
ну пас ля сту дэн ц ка га пе ры я ду. Ме на ві та 
аба вяз ко вым пун к там ма ёй ту ры стыч най 
па ез д кі стаў мой Гі ста рыч ны ін сты тут Вар
шаў ска га ўні вер сі тэ та і ла вач ка з веч ным 
сту дэн там, пры якім аба вяз ко ва зра біў 
са бе фот ку. Але больш не ве ра год най спра
вай у гэ ты мо мант ака за лі ся рап тоў на 
ўсплыў шыя ўспа мі ны, якія вяр ну лі мя не 
ў сту дэн ц кія га ды. Рап там мне зда ло ся, 
што про ста ўсё па мя таю быц цам я быў тут 
учо ра, а не тры дзя сят кі га доў та му на зад. 
Пер шыя за нят кі, сяб ры, вык лад чы кі про
ста пе ра соў ва лі ся пе рад ва чы ма і ў га ла
ве. На ват ус пом ні лі ся ды я ло гі і раз мо вы 

на за нят ках. Ця пер яш чэ больш ад чуў я, 
якім важ ным у ма ім жыц ці быў сту дэн ц кі 
пе ры яд з па ло вы вась мі дзя ся тых га доў 
да па чат ку дзе вя но стых. І ад чу ван не хут
ка цеч нас ці ча су і жыц ця ў гэ тыя хві лі ны 
ад чу ва лі ся вель мі моц на. З уні вер сі тэ та 
пап лыў я да лей Кра каў скім прад мес цем 
у бок Ста ро га го ра да. З кож ным мет рам 
да ро гі про ста ў ва чах па вя ліч ваў ся пры
ток ту ры стаў з уся го све ту. Ва кол мя не чут
ны мі бы лі ру ская, іс пан ская, фран цуз ская, 
ан г лій ская і ін шыя мо вы — ві да воч ны 
знак доў гіх вы хад ных у кра і не. У дум ках 
я вель мі ра да ваў ся, што па рад з на го ды 
свя та Вой ска Поль ска га пра хо дзіў у гэ ты 
мо мант у Ка та ві цах, бо інакш не бы ло б 
сэн су ван д ра ваць у яш чэ боль шым на тоў
пе, сціс ну тым бы тыя се ляд цы ў боч цы.

Па да ро зе пры пом ні ку Ада му Міц ке ві
чу муж чын скі ка лек тыў з шас ці асоб ба
дзё ра спя ваў пес ні пе ры я ду Вар шаў ска га 
паў стан ня, якое ўспых ну ла ў жніў ні 1944 
го да. Той, хто ве даў сло вы, пад пя ваў ім. 
Тут зда ва ла ся, быц цам паў стан не бы ло 
ра дас ным і вый г ра ным зда рэн нем, а не 
пра йгра ным і пра лі тым кры вёю двух сот 

ты сяч цы віль ных жы ха роў Вар ша вы і поў
ным раз бу рэн нем ле ва бя рэж най част кі 
ста лі цы Поль ш чы. Кан цэрт пры пом ні ку 
на ту раль ным чы нам уп лёў ся ў маю пра
гра му на вед ван ня на на ступ ны дзень 
Му зея Вар шаў ска га паў стан ня. Пе рад вы
ез дам у Вар ша ву пра чы таў я кніж ку Пёт ра 
Зы хо ві ча «Ob łęd ’44. Czy li jak Po la cy zro bi li 
pre zent Sta li no wi, wy wo łu jąc Pow s ta nie War
szaw skie». Ме на ві та гэ тая пуб лі цы стыч ная 
кніж ка ў пыл і прах раз бу рае пат ры я тыч
ны апо вед і сён няш нюю гі ста рыч наас вет
ную па лі ты ку ўлад у да чы нен ні да па дзей 
1944 го да. Пуб лі ка цыя суст рэ ла ся з рэз
кай кры ты кай з бо ку пра вых жур на лі стаў 
і Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці. Ду ман
не ў ка тэ го ры ях гі ста рыч най аль тэр на ты
вы — не аб ход ная спра ва пры па дзе ях, 
якія пры нес лі з са бою та кое цяр пен не і ча
ла ве чыя стра ты так са ма для на ступ ных 
поль скіх па ка лен няў. Бо трэ ба па мя таць, 
што ўдзель ні ка мі і ах вя ра мі паў стан ня 
бы лі пат ры я тыч на наст ро е ныя пад лет кі 
і мо ладзь, уз га да ва ная ў не за леж най, 
між ва ен най Поль ш чы. І вось ме на ві та 
яны — бу ду чы ня на цыі — пак ла лі свае га

ло вы ў поў нас цю ня роў ным баі. Па вод ле 
аў та ра, та кія баі ўво гу ле не па він ны мець 
мес ца ў су вя зі з та га час най мі лі тар наге а
па лі тыч най сі ту а цы яй. Са ста ро нак кніж кі 
воб раз ака ліч нас цей паў стан ня явіц ца 
нам як час па лі тыч ных ін т рыг, здра ды і не
пас лух мя нас ці кі раў ні цтва Ар міі Кра ё вай, 
вай ско вай не даль на бач нас ці і ды ле тан
цтва лю дзей, пры ма ю чых ра шэн не пра 
вы бух паў стан ня. Асаб лі ва, бе ру чы пад 
ува гу ўзбра ен не паў стан цаў, лепш у гэ тым 
мес цы ка заць пра ад сут насць рэ аль на га 
іх уз б ра ен ня, і ня мец кія сі лы, якія кла лі 
по ка там ата ку ю чых іх нія па зі цыі паў стан
цаў. Пас ля пра чы тан ня зга да най кніж кі, 
шпа цы ру ю чы вар шаў скі мі ву лі ца мі, увесь 
час я ду маў пра тра гіч ны лёс ста лі цы і яе 
жы ха роў у час Дру гой су свет най вай ны.

Па быў ка ў Му зеі Вар шаў ска га паў стан
ня пра хо дзі ла ў не ве ра год най коль кас ці 
на вед валь ні каў. Чэр гі за бі ле та мі і ча кан
не, каб увай с ці, тры ва ла як мі ні мум паў
та ры га дзі ны. Я на шчас це на быў кві ток 
праз ін тэр нэт і та му ча каў толь кі со рак хві
лін. І тут так са ма пе ра ва жа лі чу жа зем цы. 
Та му, каб даў жэй зат ры мац ца і ўсё да клад
на пра чы таць, не бы ло ў мя не шан цаў. 
Про ста ту ры сты зза ду па га ня лі мя не, каб 
не спы няц ца і даць ім маг чы масць па гля
дзець эк с па зі цыю. Але і так на вед ван не 
му зея за ня ло дзве га дзі ны. Які ж усёта кі 
па ра докс — паў стан не пе ра маг ло ў выг ля
дзе су час на га му зея, прыс ве ча на га тра ге
дыі Вар ша вы і яе лю дзей.

vЯў ген ВА ПА

Мой ага род па ці ху па мі рае — студ ня вы
сы хае. Тое ж і ў су се дзяў. Ня ём ка ха дзіць да 
іх з прось бай пра вяд ро ва ды. Бо што з ад на
го вя дзер ца? Во сем бы ло б не да стат ко ва. 
Усім пат рэб на ва да. Для ся бе, для ага ро да, 
для квет ка вых за го наў. Але ў студ нях ста
но віц ца менш ва ды. Менш на паў к ру га, на 
чвэрць. У ін шых толь кі бруд нае ба ло та. Гэ та 
ў ма ёй вёс цы. Вя до ма, у ін шых так са ма. Дэ
фі цыт ва ды з го ду ў год па вя ліч ва ец ца. Але, 
зда ец ца, мы не да ацэнь ва ем гэ ты факт. Бо 
ле там ідзе дождж, зі мой снег, рэ кі ўсё яш чэ 
ця куць. Дык мы па ці ска ем пля чы ма. Ну, 
ва ды ў студ нях усё менш — ма ем ва ду ў во
дап ра во дах. Але ў сё лет няе ле та ў не каль кіх 
ка му наль ных сет ках не ха па ла піт най ва ды. 
Гэ та бы лі вя лі кія га ра ды. Га ра ды без ва ды! 
Ці трэ ба больш від нае па пя рэ джан не? Што 
там га ра ды! Вё ска так са ма праг не ва ды. 
У на шай вёс цы двац цаць па ста ян ных жы
ха роў, дзя ся так ку рэй і пяць аве чак. Для лю
дзей ва ды да стат ко ва для тон кай гар ба ты 
ці су пу. Для ку рэй ці аве чак так са ма хо піць 
у сма гу. А як быць з вё ска мі, дзе маш таб ная 
сві на га доў ля і жы вё ла га доў ля? Там, на пэў
на, вы ка ры стоў ва юц ца глы бо кія студ ні. На 
жаль, вы сы ха юць не толь кі дроб ныя кры ні
цы, але і глы бо кія. Ва да быц цам ады хо дзіць 
ад ча ла ве ка, ра ту ю чы ся ад яго не аб ду ма
най сі лы. Га вор ка ідзе пра ма тэ ры яль ны 
ас пект. Але ёсць і ду хоў ны. Што бу дзе, ка лі 
вы сах не «Кры нач ка»? Уя ві це толь кі тыя 
сот ні па лом ні каў, моў ч кі ста яў шых над студ
няй, дзе заў сё ды бы ла свя тая ва да. Над 
студ няй вы сах лай да дна? Гэ та са праў ды 
апа ка ліп тыч ная ўя ва. Страш ная ўя ва і ня хай 
яна ні ко лі не спраў дзіц ца. І ўсё ж яна не не
ве ра год ная. Прый ш ло ся нам жыць у эпо ху 
вы сы хан ня кры ніц...

Ва да, асаб лі ва ў хрыс ці ян скай куль ту ры, 
важ ная. І ў сім ва ліч ным, і рэ лі гій ным пла не. 
Ме на ві та праз яе ад бы ва ец ца хрыш чэн не, 
праз сваё сак раль нае ма тэ ры яль нае пас
рэд ні цтва яна пе рат ва ра ец ца ў ду хоў нае. 
Культ свя тых кры ніц квіт нее па ўсім све це. 
Не толь кі вер ні кі ад чу ва юць іх жы ват вор
ную сі лу. Свя тая ва да, на дум ку мно гіх, не 
толь кі вы леч вае, але і ачыш чае ад гра хоў. 
Сот ні ты сяч лю дзей здзяй с ня юць па лом ні
цтвы да кры ніц. Наш то іх ах вя ра, іх на дзея, 
ве ра, ка лі яны да сяг нуць су хіх кры ніц?

Учо ра я выг раб ча ты ры вёд ры ка ла мут
най ва ды. Ка лісь я б без ва ган няў пай шоў 
бы да су се да, на ват у яго ад сут насць. Сён ня 
няп ра віль на за хо дзіць у чу жы двор, не пы та
ю чы ся і про ста браць столь кі ва ды, коль кі 

трэ ба. Гэ та як 
крас ці яе. Чу лі 
та кое — крас ці 
ва ду?! Ва ду 
бра лі сва бод на, 
бо яна заў сё ды 
бы ла агуль ным даб ром. Студ ня — пры ват
ная ўлас насць, але не ва да. Та му пра сі лі не 
ва ды, а маг чы мас ці ска ры стац ца студ няй 
і ўвай с ці ў чу жую ма ё масць. Ні ко лі не пра сі
лі ва ды. Звы чай на ні ко му не ад маў ля лі. Гэ та 
бы ло б неп ры го жа. Гэ та бы ло б вель мі не
да рэч на. Сён ня гэ та маг чы ма. Гэ тыя зме ны 
ў ма раль най сфе ры трэ ба ад зна чыць.

Ад нак ад сма гі ніх то не па мі рае. Пад
ляш ша — не пу сты ня. Нар ваў скія лу гі яш чэ 
зя лё ныя. Ра ка ўсё яш чэ ця чэ. Ці са праў ды 
гэ та ра ка? У ся рэ дзі не плы ні пяс ча ныя ка
ся кі ўжо фар му юц ца. Я не ма гу ду маць пра 
гэ та. Пры бя рэж ныя трыс ня гі за ці ска юць 
яе ка ры та пят лёй. Ка лісь ці шы ро кая, ця пер 
вуз кая і мел ка вод ная, Нар ва за ды ха ец ца. 
Яе ток не бя жыць, не ко ціц ца, ледзь куль
гае. Ка лі спы ніц ца, як ста рац, яко му про ста 
больш не ха пае сі лы іс ці на пе рад, ка лі яна 
пе рат во рыц ца ў ста я чую лу жы ну, пач нуц
ца вой ны... на ват за чы стую ва ду. Лю бая 
вай на заў сё ды па чы на ец ца за поз на, каб за
ха ваць праз яе ра ды каль ныя на ступ ствы, 
бы лы па ра дак рэ чаў. Вай на — квін тэ сэн
цыя змен, якія не паз беж на ад бы ва юц ца 
ў кож най, на ват са май ста біль най сі стэ ме. 
Не іс нуе штось ці та кое як няз мен ны па ра
дак рэ чаў. Вай на — гэ та толь кі вы нік пе ра
мен лі вас ці. Вар та пры вык нуць да та ко га 
ўсве дам лен ня, што не аба зна чае, што паз
бя гаць вой наў бес сэн соў на. Зу сім на ад ва
рот. Трэ ба ра біць усё, каб не пры вес ці да іх. 
Мо жа, вар та па чаць з па ва гі да ва ды?

У нас, лю дзях, ёсць штось ці злос нае 
і неп рад ка заль нае, што мя не аса бі ста па
ло хае. Па коль кі ча ла ве чая свя до масць 
вы ка ры стоў вае праз мер на ска ро ча ную 
эк зі стэн цы яль ную пер с пек ты ву, ча ла век 
не рас п ра цоў вае сва іх дзе ян няў на доў га
тэр мі но выя раз дзе лы, за да валь ня ец ца іх 
ска ро ча най мер кай. Гэ та зас на ва на на эга
із ме, пры ро джа ным ча ла ве ку. Ка лі нам сён
ня ад нос на доб ра, то ча му заў т ра па він на 
быць зу сім дрэн на? І ка лі ка мусь ці дрэн на, 
ча му б гэ та мае не па гор шыц ца? Ва да — ня
за мен ны эле мент для жыц ця ча ла ве ка. 
За ка выч ка ў тым, што мы ста вім ся да яе 
так бяз дум на, быц цам бы мы бы лі ўла даль
ні ка мі бяз дон ных студ няў.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Вы сы ха ю чыя 
студ ні



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД25.08.2019              № 3425.08.2019              № 34

Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні (7)

Па эт Зніч сам ся бе ча ста на зы
вае рыф ма ром і гэ та доб рая 
пад каз ка, ка лі ідзе пра ма стац
кае вы яў лен не. Яго ныя рыф мы 

на скрозь му зыч ныя і эма цый ныя. Пап
раў дзе, гэ та рад кі для спеў най чы тан кі, 
з ня бач ным нот ным за пі сам. Ін шая 
спра ва — кан т ра вер сіі, якія чы тач зна хо
дзіць у тэ ма тыч ных і сэн са вых спа лу чэн
нях. Ра зам з пра ва слаў най ідэ а ло гі яй, 
зас на ва най на тра ды цыі не па дзель най 
Свя той Ру сі, шмат мес ца ад ве дзе на на
цы я наль най ідэі Бе ла ру сі. Белчыр во на
бе лы сцяг па эт па раў ноў вае да ко ле раў 
плаш ча ні цы, а род ную мо ву — да га ю
чай, свя той кры ні цы. Між ідэ а ла гіч ны мі 
і ды дак тыч ны мі тво ра мі не ча ка на пра
бі ва юц ца лі ры кіма літ вы, як верш пра 
зні кан не Бе ла ру сі:

... па чым — на ча мі — сэр ца ба ліць?...
што дом мой — пу сты
 і ра сту раш ча ны...
што ня ма дзе га ла вы пры ту ліць — 
Гос па ду... і... — Бе ла руш чы не... 

Ці гор кі роз дум над не да хо пам ве ры, 
на дзеі, лю бо ві, без якіх жыц цё губ ляе 
сэнс:

Шко лы і вё скі — пус це юць...
мо гіл кі — жах!... — як ра стуць...
... на бу ду чы ню на дзею —
як — Бе ла ру сі — вяр нуць?... 

Пэў ную пад ка зу на не стан дар т ны, 
поў ны ўнут ра ных су пя рэч нас цей і не ча
ка нас цей твор чы пе ра каз прык ме цім 
у бі яг ра фіі па э тама на ха.

*  *  *
На ра дзіў ся ён нап ры кан цы 1939 го

да на пя рэ дад ні ай чы най вай ны ў сям’і 
сла ву та га скуль п та ра Ан д рэя Бем бе ля. 
Ма стац кая ат мас фе ра до му праг ра ма ва
ла на твор чы шлях. Спа чат ку за ха піў ся 
му зы кай, за кон чыў му зыч ную шко лу 
і па сту піў у Бе ла ру скую дзяр жаў ную 
кан сер ва то рыю. Ад нак стаць пра фе
сій ным пі я ні стам не да зво лі ла дзіў ная 
ака ліч насць. Гэ та зда ры ла ся ў дзень, 
ка лі бу ду чы ма нах адз на чаў 25 год з дня 
на ра джэн ня. Ён рас паў сюдж ваў ся род 
сту дэн таў сваю па э му, якая спа лу ча ла 
ідэі хрыс ці ян ства з ка му ніз мам. Ве рыў, 
што сап раў д ная ка му нія ідзе ад Хры ста. 
Та кі све та пог ляд ён пе ра няў ад род най 
цёт кі, ды сі дэн т кі. Рэ ха зда рэн ня зной
дзем у рыф ма ва ным эсэ пад за га лоў кам 
«...Я...»:

... але Бог мне па слаў — ад ма лен ства — 
цё цю Ста сю — ма ту лі ну сяст ру...
... і яна збе ра га ла — ад ша лен ства — 
не ба ра ку... — на чор ным вят ру.... — 
... бо сту дэн т кай — ГУ ЛАГ пас пы та ла...
Му жа і сы на — згу бі ла ў вай ну...
й ве ру Пра ва слаў ную за ха ва ла...
й нес ла ка рот ка на ро да ві ну...
... і ня ліш няй бы ла яе ве ра...— 
ў дзет до мах яна ма май бы ла...
... усё жыц цё пра вя ла — ля бар’ е ра...
і ў веч насць — з ус меш кай сыш ла...
... я за дзень да та го — ах рыс ціў ся...
(у со рак два!...) — пад уп лы вам яе...
... але доў га йшчэ ў све це кру ціў ся... — 
у сэр цы бес ся дзеў... і ў га ла ве...

Той ін цы дэнт у дзень на ро дзі наў за вёў 
бу ду ча га ма на ха ў псі хуш ку. Спа чат ку вык
лі ка лі на ды ван баць ку і за я ві лі, што сын 
па ві нен пад дац ца пры му со ва му ля чэн ню, 
інакш яго ча кае тур ма. Ма чы ха, пра фе сар 
ме ды цы ны, пе ра ка на ла сям’ю, што ні чо га 
дрэн на га не зда рыц ца, ка лі кры ху пат ры
ма юць яго ў псі хі ят рыч ным шпі та лі. Але 
жыц цё пі са ла свой асоб ны сцэ на рый. У псі
хуш цы на пам поў ва лі моц ны мі псі хат ро па
мі, пас ля якіх збі раў ся кан сі лі ум і лю дзі ў бе
лых ха ла тах пы та лі ці да лей ве рыць у Бо га. 
Ка лі чу лі ста ноў чы ад каз, усе пра цэ ду ры 
паў та ра лі ад но ва. Ад гэ та га пай ш лі пра
ва лы ў па мя ці, апа тыя, не мач. Спа ло ха ны 
баць ка на ўлас ную ад каз насць за браў яго 
са шпі та ля. Каб вяр нуць да жыц ця, ён праз 
ма скоў скіх сяб роў на кі ра ваў сы на ў эк с пе
ры мен таль ную ла ба ра то рыю пра фе са ра 
Ні ка ла е ва, які рас п ра цоў ваў эфект ля чэб на

га га ла дан ня. За ме сяц тэ ра піі не па кор ны 
сту дэнт згу біў 14 кі ла гра маў ва гі і, «ачыш
ча ны», па даў ся ў Ка луж скую воб ласць, каб 
пра ца ваць там вык лад чы кам фар тэ пі я на. 
Ад на ча со ва яш чэ больш паг лыб ляў ся ў фі
ла соф скія раз ва жан ні пра сут насць жыц
ця. Му зы ка і эк за ме ны ў кан сер ва то рыі 

сыш лі на дру гі план. У 1971 го дзе ня даў ні 
му зы кант вяр нуў ся ў Мінск, на пі саў рэ фе
рат у ас пі ран ту ру Ін сты ту та фі ла со фіі і быў 
ту ды пры ня ты.

У ро лі фі ло са фа, чле на КПСС, Алег Бем
бель пра ца ваў да 1986 го да. Гэ ты этап сар

ваў ся ра зам з лон дан скім вы пу скам кні гі 
«Род нае сло ва і ма раль наэстэ ты ны пра
грэс». Му зы ка і фі ло саф па віс у дар ма е дах.

*  *  *
Лёс ад нак прак ла даў на ка на ва ны шлях 

у лі та ра ту ру. У 1989 го дзе лон дан скую кніж
ку ста ноў ча аца ніў Са юз бе ла ру скіх пісь
мен ні каў і пры няў Але га Бем бе ля ў свае 
ра ды. Прыб ліз на ў той скла да ны час вый
дуць па э тыч ны збор ні кі «Са на та Ро ста ні», 
«Рэ ха ма літ вы» і «Ма літ вы за Бе ла русь». 
Но выя пра па но вы ад бу дуц ца ў 1991 го дзе, 
ка лі Адам Маль дзіс за про сіць да лу чыц ца 
да но вай куль ту ра ла гіч най струк ту ры — На
цы я наль на га на ву ко вадас лед ча га цэн т ра 
імя Фран ціш ка Ска ры ны. Та му, бу ду чы 
ма нах Іа ан, ка лі прый дзе ў 1996 го дзе ў ма
на стыр, ра зам з са бой пры ня се не ма лы 
лі та ра тур ны на бы так. Тут ат ры мае блас
лаў лен не на рэ дак цыю жы ро віц ка га бю ле
тэ ня і зас на ван не лі та ра тур нама стац ка га 
аб’ я дан ня «Крэ сі ва».

Ды па куль у пры ма на стыр скай аль
тан цы пач нуц ца лі та ра тур ныя чы тан ні, 
я спы таю пра но ва га ня бес на га за ступ
ні ка. Імя Іа ан ма нах узяў ад па кут ні ка 
Іва на Вя чор кі, вя ско ва га свя та ра з Ба б
руй ш чы ны, яко га арыш та ва лі і зніш чы лі 
баль ша ві кі ў 1933 го дзе.

Сам ма нах Іа ан і па эт Зніч у снеж ні бу
дзе ад зна чаць 80 га доў з дня на ра джэн ня. 
З гэ тай пры чы ны яго ча ста на зы ва юць най
ста рэй шым ма на хам Бе ла ру сі. Не ка то рыя 
фак ты і зда рэн ні з жыц ця ад люст ра ва ныя 
ў пад бор цы вер шаў і пуб лі ка цый «... Ай чы
на ... зям ная і ня бес ная... (са на та ме таўспа
мі наў)». Пад бор ку за вяр шае твор «... Апош
ня му зем ля ні ну...» з па дза га лоў кам «(дзе б 
і ў якіх ста сун ках і ста не ты ні быў...)»

... — ... будзь са Хры стом... ... хай пой муць 
тваё сэр ца 

Яго ны пры клад... Сло ва... Плоць і Кроў...
... і ты ні ко лі не спаз на еш смер ці... — 
бо Смер цю смерць пе ра маг ла лю боў...

Са праў ды, мой су бя сед нік зда ец ца веч
на ма ла дым і як ніх то сва бод ным ча ла ве
кам. І ўжо на па мі нае сва іх ма на стыр скіх 
на стаў ні каў, стар цаў. У час на шай бя се ды 
і чы тан няў па ды хо дзі лі па лом ні кі па пра
сіць у ма на ха Іаа на блас лаў лен ня.

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Ган ны КАН Д РА ЦЮК
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Бель ская 
дэ маг ра фія

Вя ско вая гмі на Бельск-Пад ляш скі зай-
мае плош чу ў 430 квад рат ных кі ла мет раў 
— гэ та ад на трэ цяя част ка Бель ска-Пад-
ляш ска га па ве та. Сель ска гас па дар чыя 
ўгод дзі зай ма юць 74% усяе тэ ры то рыі, 
а ля сы — 19%. За раз у гмі не пра жы вае 
6620 ча ла век у 60 на се ле ных пун к тах. На 
100 жан чын пры па дае столь кі са ма муж-
чын. Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 
16 ча ла век на квад рат ны кі ла метр. Вар та 
ад зна чыць, што ў 2015 го дзе Бель ска-
Пад ляш ская вя ско вая гмі на на ліч ва ла 
6966 ча ла век. Як ба чым, лік вя ско ва га на-
сель ні цтва рэз ка па мян ша ец ца.

У 2019 го дзе най боль шыя вё скі ў гмі-
не гэ та Ві да ва — на ліч вае 560 жых роў, 
Аў гу сто ва — 554, Пі лі кі — 303, Кна ры ды 
— 243, Лу бін-Кас цель ны — 227, Плё скі 
— 226, Ду бя жын — 202, Пра не ві чы — 195, 
Кна ра зы — 183, Гаць кі — 171, Пар ца ва 
— 160, Га ла ды — 157, Гра ба вец — 156, 
Райск — 143, Кры вая — 135, Тру скі — 114, 
Гры не ві чы-Вя лі кія — 113 і Гры не ві чы Ма-
лыя — 107.

Вё скі ся рэд нія па коль кас ці жы ха роў гэ-
та Хра ба лы — 104, Плю ты чы — 103, Лу бін-
Ру дол ты — 100, Леў кі — 98, Ва ро не — 97, 
Зу ба ва — 95, Бо ле сты — 94, Пет шы ко ва-Га-
лом б кі — 90, Ага род ні кі — 88, Бань кі — 85, 
Ша ста лы — 84, Па сын кі — 80, За ва ды — 76, 
Бжас цян ка і Са кі — па 74, Дэ ні скі — 72, Со-
бут ка — 70, На ло гі — 65, Даб ро міль — 60, 
Мок рэ — 59, Пі ліп кі — 57, Мя кі шы і Лок ні ца 
— па 54, Гу са кі і Стры кі — па 53, Ко жы на — 
52, Скшып кі-Вя лі кія — 50, Скшып кі-Ма лыя 
— 49, Ма лі но ва — 47, Кат лы і Ста ла ва ач 
— па 46, Се ра ка віз на — 45, Рай кі і Траш чат-
кі — па 43 і Жэп не ва — 36.

Да най мен шых вё са чак на ле жаць Ар-
лян ка — тут жы ве ўся го 7 ча ла век, Яцэ ві-
чы — 13, Бе лая і Пад бел ле — па 18 і Ступ-
ні кі — 20.

Ад 2016 го да па мен ша ла жы ха роў 
у На ло гах — на 24 ча ла ве кі, Кна ры дах 
— на 20 ча ла век, Пар ца ве — на 18, Гра-
баў цы — на 17, Даб ра мі лі і Кры вой — на 
14, Кна ра зах і Лу бі не-Рудол тах — на 13, 
Дэ ні сках, Ду бя жы не і Га ла дах — на 11, 
Гры не ві чах-Ма лых — на 10, Зу ба ве і Ста-
ла ва чу — на 9, Траш чат ках — на 7 і Тру-
сках — на 5.

Па боль ша ла жы ха роў у вё сках Пі лі кі 
— на 19, Га ла ды, Гу са кі і Плё скі — на 11, 
Ві да ва — на 10, Плю ты чы — на 9, Пра не-
ві чы — на 8, Пет шы ко ва-Га лом б кі — на 5 
ды Арэ ха ві чы і Рай кі — на 4.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Час збі ран ня 
гры боў
Апош нім ча сам у на ва кол лі Бе ла сто ка 

вы сы па лі ся ба ра ві кі, крас ню кі, ка зля кі і лі-
січ кі. 15 жніў ня мая дач ка Алі на з сы нам 
саб ра лі ся на ве даць Кін гу, якая пра жы вае 
ў Заб лу даў скай гмі не. У свя точ ную ра ні цу 
ра шы лі пра ве рыць што дзе ец ца ў на ва-
коль ным ле се. І вель мі аб ра да ва лі ся, ка лі 
тра пі лі на па ле так з гры ба мі. Адзін пры 
дру гім кра са ва лі ся ба ра ві кі, крас ню кі, ка-
зля кі. А на ма ім па лет ку, які мя жуе з ку заў-
скім ле сам, ні я кая бэт ка не вы рас ла. Зна-
чыц ца, яш чэ не прый ш ла грыб ная па ра. 
Спа дзя ю ся, што неў за ба ве і я бу ду збі раць 
гры бы ў за пас на зі му. Усё ж та кі на блі жа-
ец ца во сень — час збі ран ня гры боў.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Да жын кі ў На раў цы
1 ве рас ня гэ та га го да гмін ныя ўла ды 

ла дзяць да жын ка вы фэст у На раў цы Гай-
наў ска га па ве та. А 15-й га дзі не пач нец ца 
ён эку ме ніч най ма літ вай у ам фі тэ ат ры.

Ад га дзі ны 16-й на сцэ не вя сту пяць ва-
каль ныя ка лек ты вы „Цаг лін кі”, „На раў чан-
кі”, „Ду бі ны”, Марк Цяс ноў скі з ка лек ты-
вам ды „Рос ні ца” з Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На за кан чэн не ме ра пры ем ства бу-
дуць уз на га ро ды ўдзель ні кам гмін ных 
кон кур саў на най п ры га жэй шую ся лян-
скую ся дзі бу і аг ра ту ры стыч ную ква тэ-
ру ды на най п ры га жэй шы да жын ка вы 
вя нок. (яц)

620 га доў та му ў 1399 го дзе ва ўзрос
це 25 га доў пас ля смер ці свай го адзі на
га дзі ця ці не маў лят кі Аль ж бе ты па мер
ла ка ра ле ва Яд ві га, па кі нуў шы Ягай лу 
адзі наў лад ным ула да ром Ка ра леў ства 
Поль ска га. Ды на стыя Яге ло наў бу дзе 
ўла да рыць яш чэ 173 га ды. А па чы на ла
ся ўсё так.

4 са ка ві ка 1386 го да ў Кра ка ве ад
бы ла ся ўра чы стая ка ра на цыя вя лі ка га 
кня зя лі тоў ска га Ягай лы на ка ра ля поль
ска га. Па дзея ка ра на цыі не бы ла не чым 
нез вы чай ным для та га час най Еў ро пы. 
Ды і ў Поль ш чы быў на па мя ці ня даў ні 
два га ды на зад ры ту ал ка ра на цыі. Та
му Ян Длу гаш, кра каў скі ка но нік і аў тар 
зна ка мі тай „Гі сто рыі Поль ш чы” на ват 
не пры пы ня ец ца на пад ра бяз нас цях ура
чы ста га ры ту а лу. І ня ма яго ві ны, бо не 
толь кі ён і яго су час ні кі не ра зу ме лі ўся
го зна чэн ня ад быў шай ся па дзеі, але і да 
гэ та га ча су яш чэ яе поў нас цю не аца ні лі.

Ат ры маў шы ўла ду пас ля смер ці баць
кі, вя лі ка га кня зя лі тоў ска га Аль гер да, 
Ягай ла апы нуў ся як той ка зач ны ге рой 
на раз да рож жы. Рэ ча іс насць пры му ша
ла зра біць вы бар з трох маг чы мас цей. 
Ка лі быць па сіў ным, кры жа кі, ма ска лі 
і та та ры бу дуць скуб ці па пас ме шэр с ці 
да поў на га аб лы сен ня. А ўнут ры кра і ны 
на бі раў вя лі кас ці стры еч ны брат Ві таўт 
і не дра маў у шап ку род ны брат Ан д рэй 
По лац кі. Вя лі кая ве ра год насць гра ма
дзян скай вай ны, стра ты ўла ды, за ня па
ду кра і ны.

Бы ла яш чэ маг чы масць „вый с ці 
за муж” за дач ку Дзміт рыя Дан ско га 
і стаць ма скоў скім ва са лам.

І трэ цяя маг чы масць: стаць ка ра лём 
Поль ш чы, тым са мым па вя лі чыў шы на 
трэць тэ ры то рыю і больш чым уд вая на
сель ні цтва па ду лад най кра і ны. Ак ра мя 
та го ах рыс ціць апош няе апі рыш ча па ган
ства ў Еў ро пе — Літ ву.

Спа дар ства, што вы бра лі б вы?

Поль ш ча апы ну ла ся ў той час на 
та кім жа раз да рож жы. Тое, што на 
поль скім тро не зна хо дзіў ся 12га до вы 
ка роль, не вя лі кае вык лю чэн не і няз руч
насць. Заў сё ды зной дуц ца да рад цы. Але 
тое, што гэ ты ка роль — дзяў чын ка, бы ло 
са праў ды нез вы чай ным. Я не па мы ліў
ся. 16 каст рыч ні ка 1384 го да ад бы ла ся 
ка ра на цыя дач кі ка ра ля вен гер ска га 
і поль ска га Лю до ві ка Вен гер ска га і Лі
за ве ты Бас няц кай — Яд ві гі Ан жуй скай 
і яна бы ла аб веш ча на ка ра лём Поль ш
чы. А да ўла ды рва лі ся наш чад кі ка ра
леў скай ды на стыі Пя стаў. Не бра ка ва ла 
ін шых кан ды да таў. Кра і на бы ла ў ста не 
вай ны за ка ро ну. Сі ту а цыя ўсклад ня ла ся 
тым, што пе рад вы ба рам ста я ла мно га га
ло вая шлях та і кож ная га ла ва гля дзе ла 
і цяг ну ла ў свой бок. Звон ку іс на ва ла па
гро за за хо пу кра і ны кры жа ка мі. Поль ш
ча ўжо толь кі стра ці ла Сі ле зію, Па мор’е 
ды ін шыя зем лі, бы ла ад рэ за ная ад 
мо ра, але і ста я ла пе рад не бяс пе кай поў
на га аня ме чан ня. Дый з бо ку моц на га Бе
ла ру ска га гас па дар ства над Поль ш чай 
заў сё ды ві се ла па гро за, па цвяр джэн не 
ча го — пе ра мож ныя ва ен ныя па хо ды 
Аль гер да ў 1376 го дзе і Ягай лы ў 1383
1384 га дах.

Ад даць Яд ві гу за муж за яе жа ні ха аў
ст рый ска га гер ца га Віль гель ма зна чы ла 
за вяр шыць аня меч ван не Поль ш чы.

Іс на ваў яш чэ ва ры янт: жа ні хом мог 
быць вя лі кі князь Вя лі ка га Кня ства Лі
тоў ска га Ягай ла і гэ та вы ра ша ла мно гія 
іс на ваў шыя праб ле мы і, ак ра мя та го, 
ад к ры ва ла пер с пек ты вы на быц ця шлях
тай да дат ко вых пры ві ле яў, пад вы шэн ня 
яе і так вы со ка га ста ту су.

Па но ве, што вы бра лі б вы?

Пац вяр джэн нем зроб ле на га вы ба ру 
з абод вух ба коў ста ла Крэў ская унія, пад
пі са ная 14 жніў ня 1385 го да ў Крэў скім 
зам ку.

Змест Крэў скай уніі мно гія бе ла ру скія 
гі сто ры кі пад вяр га юць сум не ву, га во ра
чы, што яе ары гі нал быў пад роб ле ны 
поль скай ста ра ной. Але, на ват ка лі ад
кі нуць гэ тыя пат ры я тыч ныя га ла сы, то 
з упа мя ну тай уніі Ягай ла не спя шаў ся вы
ка наць і не вы ка наў да лу чэн ня Вя лі ка га 
Кня ства да Ка ро ны.

З над звы чай най ці ка вас цю ча ка лі 
ў поль скай ста лі цы Кра ка ве пры ез ду 
„дзі ка га ліц ві на”. Сю ды ўжо дай шлі чут кі 
пра пад пі сан не уніі ў Крэ ве. Але больш 
за ўсіх хва ля ва ла ся ка ра ле ва на вы дан
ні, тры нац ца ці га до вая Яд ві га, бо да яе 
наб лі жаў ся жа ніх з ка ва лер скім ста жам 
у трыц цаць пяць га доў, све жас пе ча ны 
хрыс ці я нін з краю апош ніх нех рыс цяў 
Еў ро пы.

Але Ягай ла не ля цеў у Кра каў як на 
кры лах. Зат ры маў ся ў Ваў ка вы скім зам
ку і 11 сту дзе ня 1386 го да тут да ча каў ся 
поль скіх пас лоў, якія яш чэ раз за пэў ні лі, 
што ўся шлях та Ка ра леў ства Поль ска га 
згод на пры няць яго на ка ра ля і за пра сі лі 
на валь ны сход у Люб лін.

Ягай ла ж не спя шаў ся па кі даць Ваў
ка выск і па слаў у Поль ш чу для га ран тыі 
яш чэ не каль кі сва іх да ве ра ных асоб, каб 
да ве да лі ся яны аб наст ро ях у Кра ка ве. 
А злыя язы кі на шап та лі Яд ві зе, якое 
страш нае, усё па се ча нае ў ба ях це ла ён 
мае. Ма ла та го, у яе жа ні ха не ха пае ад
нае вель мі пат рэб нае дэ та лі, ка лі да гэ
тай па ры ён яш чэ не ажа ніў ся. Каб мець 
поў ную яс насць у та кім да лі кат ным 
пы тан ні, ка ра ле ва за га да ла свай му да
ве ра на му шлях ці чу па іме ні За ві ша, каб 
той як ма га хут чэй ехаў да Ягай лы і па
та ем на пад ра бяз на ўсё аг ле дзеў, што ён 
за та кі. Але бу ду чы ка роль, ві даць, быў 
да стат ко ва пра нік лі вы і зра зу меў мэ ту 
пры ез ду пас лан ца. Та му неў за ба ве, пры
ха піў шы яго, Ягай ла на кі ра ваў ся ў лаз
ню, дзе „раз вед чык” змог „...да клад на 
зрэ ест ра ваць пры сут насць і бу до ву асоб
ных ча стак це ла”, як з ве дан нем спра вы 
ад зна чыў у сва ёй хро ні цы Ян Длу гаш. 
Ад ра зу ж пас ля та ко га шмат з нач на га 
мыц ця шлях ціч За ві ша пам чаў у Кра каў, 
дзе аб усім пад ра бяз на да ла жыў. Ка роль 
Яд ві га зра бі ла вы вад: „Усё ў па рад ку”.

Тут і да ве ра ныя асо бы Ягай лы вяр ну
лі ся і да нес лі за да валь ня ю чыя звест кі. 
Та ды Ягай ла сам сеў на ка ня і ру шыў 
у Люб лін, а за тым да лей — па хрост, ру ку 
Яд ві гі і ка ра леў скую ка ро ну.

12 лю та га 1386 го да Ягай ла ўра чы ста 
ўе хаў у Кра каў, 15 лю та га, быў ах рыш ча
ны і ат ры маў імя Ула дзіс лаў. 18 лю та га 
ад быў ся шлюб Яд ві гі і Ягай лы і 4 са ка ві
ка та го ж го да Ягай ла быў ка ра на ва ны 
на поль ска га ка ра ля як Ула дзіс лаў II.

У хут кім ча се пас ля ка ра на цыі Ягай ла 
з Яд ві гай пры е ха лі ў Віль ню, дзе зніш чы
лі па ган скія фе ты шы — не па гас ны агонь 
Пе ру на, аба гаў ля е мых змей, свя тыя гаі, 
раз да ва лі на вах рыш ча ным бе лыя су кон
ныя світ кі, ску ра ныя бо ты і гро шы, та му 
асоб ныя па ган цы хрыс ці лі ся па два 
ра зы і больш. У Віль ні Ягай ла за сна ваў 
ка та ліц кае бі скуп ства і 7 пля ба ній. У час 
па ез дак па ВКЛ для па шы рэн ня ка та
лі цтва зак лад ваў кас цё лы і кляш та ры, 
на пры клад, у Аболь цах (ця пер Та ла чын
скі ра ён), Быст ры цы (ця пер Аст ра вец кі 
ра ён). 

Ка ра на цыя Ягай лы
Аб ду май сцеж ку на зе тва ёй, і ўсе да ро гі твае хай бу дуць пэў ныя.

Кні га выс лоў яў Са ла мо на вых 4.26

Хрыш чэн не Літ вы. Мар ка пош ты Літ вы.

Кі еў скі князь Ула дзі мір ах рыс ціў Русь 
аг нём і мя чом, а вя лі кі князь ВКЛ ах рыс
ціў Літ ву мір на, раз да ю чы па да рун кі. На
о гул, ка лі па раў наць жыц цё выя дзеі Ула
дзі мі ра і Ягай лы, дык Ягай ла вы гля дае 
са праўд ным анё лам у па раў нан ні з Ула
дзі мі рам. Але Ула дзі мір аб веш ча ны свя
тым, а што да ты чыць Ягай лы, то не ка
то рыя бе ла ру скія гі сто ры кі ста вяц ца да 
вя лі ка га кня зя па гар д лі ва. «Нас на ба бу 
пра мя няў!» — абу ра юц ца за ця тыя пат
ры ё ты, ма ю чы на ўва зе Крэў скую унію 
1385 го да і шлюб з юнай Яд ві гай у 1386 
го дзе, з яко га па чы на ец ца шмат сот га
до вы хаў рус з Поль ш чай. Ягай лу ні як 
не мо гуць да ра ваць за бой ства дзядзь кі 
Кей сту та, якое не да ка за на, су пер ні цтва 
з Ві таў там, га лоў ным ге ро ем бе ла ру ска
га Ся рэд ня веч ча, і на ват няў дзел у Ку лі
коў скім па ба ё віш чы на ба ку Ма мая.

Так, па чы наў Ягай ла як ты по вы ва
ла дар та го ча су: спад ка ем ца Аль гер да, 
у ба раць бе за ўла ду і ў альян се то з кры
жа ка мі, то з па ля ка мі, то з ма ска ля мі 
зма гаў ся су праць стры еч на га бра та Ві
таў та. Зброя, змо ва, здра да.

Але по тым у жыц ці Ягай лы ад быў ся 
аб са лют на вы раз ны пе ра лом. Хра ні сты 
хо рам сцвяр джа юць, што з пры няц цем 
ка та лі цтва Ягай лаУла дзіс лаў па ка яў ся 
ў мі ну лых гра хах і стаў над звы чай па бож
ным. Ка роль Ягай ла, у ад роз нен не ад 
кня зя — ужо зу сім ін шы ча ла век.

Ён зак лю чае мір з Ві таў там і прыз нае 
та го вя лі кім кня зем лі тоў скім.

Ягай ла ах рыс ціў па ган скую Літ ву 
і Жмудзь у ка та лі цтва.

Ягай ла кі ра ваў аб’яд на ным ус ход не еў
ра пей скім вой скам пад Грун валь дам.

Ён паў д ня мо ліц ца пад Грун валь дам 
і спя вае псал мы ра зам з поль скім вой
скам, раз’юшыў шы не цяр п лі вых кры жа
коў — а по тым усту пае ў біт ву, б’ец ца да 
апош ня га і пе ра ма гае. 

Ян Ма тэй ка. Грун валь д ская біт ва. Рэп ра дук цыя кар ці ны 
на мар цы Поль ш чы. Як ба чым з тых ча соў, на веч на Па го ня 
за ня ла мес ца по бач з гер бам Поль ш чы.

Усёй дру гой па ло вай жыц ця Ягай ла 
вы ра тоў вае сваю па ган скую, бур лі вую, 
поў ную ня на віс ці ма ла досць. Ста лы, 
сціп лы, ці хі ка роль Ягай ла ця пер бя рэ ду
хо вай ла го дай і раз важ нас цю.
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Нас во зяць 
пры ват ныя 
аў то бу сы
Ужо шмат га доў у Гай наў цы дзей ні-

чае су пол ка, якая зай ма ец ца па са жыр-
скім тран с пар там. Во зіць яна лю дзей 
з Гай наў кі, Ду бін, На ва са даў, Ску па ва, 
На раў кі, Га ра дзі ска, Плян ты, Но ва га 
Ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва, Ле шу коў і ін-
шых на ва коль ных вё сак на пра цу, між 
ін шым, у Се мя ноў ку і ў Гар ба ры ка ля 
Бан да роў ды на зад да до му. Пас лу га мі 
су пол кі ка ры ста юц ца перш за ўсё жы-
ха ры Гай наў скай і На раў чан скай гмін, 
най больш з тых вё сак, праз якія не ез-
дзіць ні адзін аў то бус ПКС. Пры ват ныя 
аў то бу сы едуць у Гуш чэ ві ну, Аль хоў ку, 
Заб ра ды, Прэн ты, Се мя ноў ку, Тар но-
паль і Но вае Ляў ко ва, але так са ма 
і ў Мік ла шэ ва і Лес ну. Пры ват ны мі аў-
то бу са мі да яз джае мо ладзь з На раў-
чан скай гмі ны ў шко лы ў Гай наў цы ды 
вяр та ец ца да до му.

Цяж ка па ду маць, што бы ло б, ка лі б 
не ез дзі лі ў нас пры ват ныя па са жыр-
скія аў то бу сы. Ужо шэсць га доў пры ват-
ны аў то бус ез дзіць да дат ко ва пас ля 10 
га дзі ны ра ні цы ў Ле шу кі це раз На раў ку, 
Га ра дзі ска, Плян ту ды Но вае і Ста рое 
Ляў ко ва. Ра ней ён ехаў толь кі ў На раў-
ку і вяр таў ся ў Гай наў ку. Да гэ та га мар-
ш ру ту дап лач вае гмі на. Доб ра, што 
пры ват ныя аў то бу сы ез дзяць ра ні цай 
і ве ча рам так са ма па су бо тах і ня дзе-
лях. У су бо ту мож на так са ма вы ехаць 
з Гай наў кі ў вё скі На раў чан скай гмі ны 
а га дзі не 12 і праз паў та ры га дзі ны вяр-
нуц ца ў го рад.

Вар та ад зна чыць, што пры ват ныя аў-
то бу сы — ха чу іх пах ва ліць — ез дзяць 
рэ гу ляр на і згод на з раск ла дам яз ды. 
Ро бяць усё маг чы мае, каб да вез ці па са-
жы раў на час. Дзя куй і хва ла ім за гэ та. 
Ез дзяць па не най леп шых да ро гах. Зі-
мой на іх ма ста выя не сып люць пя ску 
на ват у час га ла лё дзі цы. Ін шыя пры ват-
ныя фір мы па са жыр ска га тран с пар ту 
не за ха це лі пус ціць сю дою сва іх аў то бу-
саў, між ін шым, фір ма „Vo y a ger”.

Для жы ха роў мен шых і боль шых 
прыг ра ніч ных вё сак у На раў чан скай 
гмі не вель мі важ на, што ўсё-та кі мо-
гуць да е хаць у Гай наў ку. Ад туль ім ужо 
ляг чэй даб рац ца ў Бельск-Пад ляш скі 
і Ся мя ты чы, ста лі цу на шай дзяр жа вы 
ды ў шы ро кі свет. У тым вы пад ку гай-
наў ская пры ват ная фір ма вель мі да па-
ма гае ўсім у па да рож жы. (яц)

Дэ маг ра фія 
Ду біц кай гмі ны

За раз Ду біц кая гмі на Гай наў ска га 
па ве та на ліч вае 1549 асоб (нап ры кан-
цы 2015 го да тут пра жы ва лі 1633 ча ла-
ве кі). Яна абяз людж ва ец ца. У гмі не 28 
вё сак і вё са чак, у тым лі ку 17 са лэц кіх. 
Шчыль насць на сель ні цтва — 11 ча ла-
век на 1 квад рат ны кі ла метр. На 100 
муж чын пры па да юць 102 жан чы ны.

Да най боль шых і ся рэд ніх вё сак на-
ле жаць Гра ба вец — тут 241 жы хар, Ду-
бі чы-Цар коў ныя — 234, Ягад ні кі — 148, 
Та фі лаў цы — 117, Ста ры Кор нін — 114, 
Ка ры ці скі — 93, Ча хі-Ар лян скія — 77, Ві-
та ва — 67, Вэр сток — 59, Елян ка — 51 
і Вой наў ка — 43.

Ад 10 да 40 жы ха роў ма юць вё сач кі 
Кра скоў ш чы на — 10, Пя скі і Ся мі ва ло-
кі — па 11, Бо бін ка — 14, Па сеч ні кі-Ма-
лыя — 16, Ста ры на — 17, Ві лю кі — 20, 
Доў гі Брод — 21, Гур ны Груд — 24 і Рут ка 
— 37.

Са мых ма лень кіх па се лішч у Ду біц-
кай гмі не шэсць: За ба го не — 10 жы ха-
роў, Круг лэ — 4, Вы ган, Кля ка ва і Яку-
бо ва — па 2 ды Ні кі фа роў ш чы на — 1 
жы хар.

На пра ця гу апош ніх двух га доў ча-
тыр нац цаць ча ла век па мер ла ў Та фі-
лаў цах, адзі нац цаць у Ві та ве, сем у Ду-
бі чах-Цар коў ных, пяць у Вой наў цы, 
ча ты ры ў Ягад ні ках ды па два ча ла ве кі 
ў Ча хах-Ар лян скіх і Ка ры ці сках. (яц)

Та му, на мой по гляд, Ягай ла ні коль кі 
не менш свя ты, ка лі не боль шы, чым Ула
дзі мір.

Усё ж зас лу жа ная ўзна га ро да не мі ну
ла і Ягай лу. Як па ве дам ляе ўспа мі на ны 
ра ней Ян Длу гаш, 29 чэр ве ня 1425 го да 
кар ды нал Яр дан дэ Ур сі ніс прыс лаў 
поль ска му ка ра лю Ула дзіс ла ву ІІ і яго 
чац вёр тай жон цы Соф’і цвік, адзін з тых 
цві коў, якія бы лі ўбі тыя ў час ук ры жа
ван ня ў це ла Хры ста. Дак лад ней, част ку 
та го цві ка, зак ла дзе ную ў сім ва ліч ны 
цвік. Па сыл ку пры ма лі не толь кі ка роль 
з ка ра ле ваю, але пра цэ сія жы ха роў уся
го Кра ка ва. Цвік быў ах вя ра ва ны на веч
нае за хоў ван не зна ка мі та му кра каў ска
му кас цё лу — Ва вель скай ка фед ры. Гэ та 
быў дар па пы рым ска га Мар ці на V як 
акт прыз нан ня за слу гі Ягай лы ў хрыс ці я
ні за цыі Літ вы.

Ягай ла, пер шы ка роль поль скі з вя лі
кае Літ вы — за сна валь нік бе ла ру скае мі
сіі на За ха дзе. Спеў ная бе ла ру ская мо ва 
і куль ту ра, што пе ра ка ча ва лі ў Кра каў ра
зам з вя лі как ня скім два ром, тра ды цыя 
ўзнёс лае ве ры і тра пят ко га ідэ а ліз му, 
па ча тыя Ягай лам і так яр ка раз ві тыя 
Кас цюш кам, Міц ке ві чам, Сян ке ві чам, 
нат х ня лі Поль ш чу ва ўсе даб рас ла вё ныя 
ча сы Ягай ла ві чаў.

Нель га асоб на не ска заць пра ма ла
дзют кую жон ку Ягай лы, Яд ві гу, і пра 
Кра каў скі ўні вер сі тэт, які быў кры ні цай 
бе ла ру ска га ду ху ў Ка ра леў стве. Пат рон
кай, на ват ду хоў ным све та чам гэ та га ўні
вер сі тэ та бы ла Яд ві га, зас на ван не яко га 
ста ла, ба дай, га лоў най дзе яй яе жыц ця. 

Пас ля смер ці Яд ві гі ка роль ажэ ніц ца 
яш чэ трой чы. І толь кі ў апош нім шлю
бе — з ма ла дой і пры го жай кня зёў най 
з на шых бе ла ру скіх кра ёў, Со фі яй Галь
шан скай, на рэш це зай меў ды на стыч ных 
ін фан таў і тым са мым за сна ваў еў ра пей
скую ка ра леў скую ды на стыю Ягай ла ві
чаў — бе ла ру скі род бу ду чых гас па да роў 
ВКЛ, Поль ш чы, Чэ хіі, Вен г рыі. А сас ва таў 
яму гэ тую пры га жосць вя лі кі князь лі
тоў скі, з якім ка роль не раз ка ла ціў ся, 
Ві таўт.

186 га доў (13861572) ула да ры ла ды
на стыя Яге ло наў. Гас па дар ства, якім 
кі ра ва лі Яге ло ны, ураж вае сва і мі па ме ра
мі: ад Бал ты кі на поў на чы аж па Чор нае 
мо ра на поў д ні. На ўсхо дзе гра ні ца ўла
дан няў пра хо дзі ла ў ста кі ла мет рах ад 
Маск вы. 1 115 000 кв. км!

Гі ста рыч ны фе но мен: доў гае і да стат
ко ва эфек тыў нае су пра цоў ні цтва дзвюх 
буй ных са ма да стат ко вых дзяр жаў у гі
ста рыч най рэт рас пек ты ве кан ца ХІV
ХVІ ст. не маг чы ма раст лу ма чыць толь кі 
ўзра ста ю чым знеш не па лі тыч ным ці
скам — ва ро жы мі ад но сі на мі з Ор дэ нам, 

Але не адзі най. Юры дыч на і фак тыч
на Поль ш ча ме ла двух ула да роў і яны 
абое ме лі роў ныя пра вы на пры няц це 
ра шэн няў. Трэ ба прыз наць, што гэ тае 
дво еў лад дзе пры но сі ла доб ры плён: за
мі рэн не з Ві таў там, хрыш чэн не Літ вы, 
вай на з кры жа ка мі — усе гэ тыя пы тан ні 
вы ра ша лі ся пры ак тыў ным удзе ле Яд ві
гі. Ся род на ро да яна амаль ад ра зу ат ры
ма ла вя лі кае прыз нан не і па ва жан не як 
свя тая.

Ка ра ле ва Яд ві га па мер ла ва ўзрос це 
25 га доў пас ля смер ці свай го адзі на га 
дзі ця ці не маў лят кі Аль ж бе ты ў 1399 го
дзе.

Ка лі ў 1949 го дзе астан кі па ха ва най 
на Ва ве лі ка ра ле вы ўскры лі з мэ тай 
прас лаў лен ня, то не ўба чы лі ні я кіх уп
ры го жан няў і каш тоў нас цей, ак ра мя 
ску ра ной ка ро ны з па за ло таю. Усе свае 
каш тоў нас ці, улас ныя ба гац ці, ро да выя 
ды я мен ты гэ та жан чы на нез вы чай на га 
ха ра ства ах вя ра ва ла на ства рэн не Яге
лон ска га ўні вер сі тэ та ў Кра ка ве.

Доў гі час Яд ві га ўша ноў ва ла ся ў Поль
ш чы як свя тая не а фі цый на. Урэш це 
культ быў зац вер джа ны: Яд ві га бы ла 
бе а ты фі ка ва на Ка та ліц кім кас цё лам 
у 1986 го дзе, ка на ні за ва на ў 1997; ус па
мін 17 лі пе ня.

Свя той Рым скай ім пе ры яй, Ма скоў скай 
Рус сю, Крым скім хан ствам і ста я чай за 
яго спі най Ата ман скай Пор тай. Бо ў рэш
це рэшт эта пы мір на га су іс на ван ня ВКЛ 
амаль з усі мі су сед ні мі дзяр жа ва мі пе ра
вы ша лі па сва ёй пра цяг лас ці пе ры я ды 
ва ен напа лі тыч на га суп раць ста ян ня. 
Спра ва зу сім не толь кі ў знеш няй па лі
ты цы і су мес най аба ро не. Спра ва яш чэ 
і ў тым, што з ча соў Крэў скай і Га ра дзель
скай уній кан ца ХІV — па чат ку ХV стст. 
па чы на ец ца глы бо кае ўза е маў з дзе ян не 
куль тур, што ад па вя да ла ка рэн ным ін та
рэ сам усіх на ро даў, якія ўва хо дзі лі ў гэ та 
аб’ яд нан не. Па чаў шы сваё кі ра ван не 
ў цяж кіх кры зіс ных умо вах, Яге ло ны 
пры вя лі Ка ра леў ства Поль скае і Вя лі кае 
Кня ства Лі тоў скае да „За ла то га ве ку”.

Да во лі звы чай ная па дзея ка ра на цыі 
4 са ка ві ка 1386 го да ў Кра ка ве ў рэш це 
рэшт пры вя ла да та го, што па між па ля ка
мі, бе ла ру са мі і лі тоў ца мі ні ко лі не бы ло 
большменш знач ных ба я вых дзе ян няў.

vЛя вон КАР ПО ВІЧ
Лу наВо ля

Кар ці на Яна Ма тэй кі, якая сім ва лі зуе зас на ван не 
Яге лон ска га ўні вер сі тэ та.

Пом нік Ягай лу ў Нью-Йор ку.

На пом ні ку над піс: „Ула дзіс лаў Ягай ла, ка роль Поль ш чы, вя лі кі 
князь лі тоў скі. За сна валь нік сва бод на га Са ю за лю дзей Ус хо да 
Цэн т раль най Еў ро пы. Пе ра мож ца над тэў тон скім аг рэ са рам пад 
Грун валь дам 15 чэр ве ня 1410 го да”.

Ма ну мент быў ство ра ны да Су свет най вы ста вы 1939 го да 
ў НьюЙор ку скуль п та рам Ста ніс ла вам Аст роў скім. Поль ская 
дэ ле га цыя, якая пры е ха ла на цы ры мо нію ад к рыц ця, зза па чат
ку Дру гой су свет най вай ны за ста ла ся ў Злу ча ных Шта тах ра зам 
з так і не ад кры тым пом ні кам.

У 1945 го дзе ма ну мент уста ля ва лі на гра ніт ны па ста мент і да 
сён няш ня га ча су ён уп ры гож вае плош чу Цэн т раль на га пар ка 
НьюЙор ка.

4працяг
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 34-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 верасня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ля жыць Ка ся, на цэ лы свет 
рас цяг ну ла ся, калі б уста ла, 
дык да не ба да ста ла б. 

(Д.....)

Ад каз на за гад ку № 30: па ву цін не.
Уз на га ро ду, кніж ку «Каз кі ван д роў ні-

ка», вый г ра ла Маг да Яку бюк з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Ана толь Гра ча ні каў

Ад спё кі 
лет няй
Ад спё кі лет няй
Дол ачах.
Бус лы спа чы лі
За ра кою
На цёп лых
Жні вень скіх ста гах
У нас ця ро жа ным
Спа коі.
Ту ман,
Ас му жа ны ледзь-ледзь,
Плы ве
На поп лаў і ба ло та...
I трэ ба
Но гі адаг рэць
Пе рад вя лі кім
Пе ра лё там.
А мо на ды хац ца
Ім трэ ба
На сто ем траў
Пад род ным не бам,
Каб во дар гэ ты
Іх пры вёў
З да лё кай да ле чы
Да моў.

Ка ню кі — вё сач ка над ра-
кою Нар вай.

Я, коль кі жы ву, ні ко лі там 
не бы ла, толь кі ба чы ла яе 
зда лёк, ка лі па бы ва ла ў ба бу-
лі. Ка ню кі для мя не бы лі як 
кар ці на. Я ба чы ла іх як на 
да ло ні, але зда ва ла ся, ту ды 
не дай с ці, не да е хаць. І гэ та 
з ды стан цыі паў та ры кі ла-
мет ра, на дру гім ба ку ра кі.

Вяс ной не даз ва ля лі ту ды 
ха дзіць вя лі кія раз лі вы. Ад-
нак зі мой, ка лі ра ку ска ваў 
лёд, лю дзі маг лі на ве даць 
сва я коў, ад ве даць зна ё мых. 
І вось уба чы ла я пла ка ты 
з ло зун гам «Та го яш чэ ў Ка-
ню ках не бы ло»

Ці ка ва, што яны пры ду ма-
лі!

Мне за ха це ла ся ту ды 
ехаць, па ба чыць. З па над-
вор ка ба бу лі, на дру гім ба ку 
ра кі, я па чу ла па ча так фэ сту 
— па ра цэ нес лі ся гуч ныя 
пес ні. У Ка ню кі я да бі ра ла ся 
праз лес, а пас ля праз Плё скі 
і мост на Нар ве. На сцэ не 
вы сту па лі бе ла ру скія гур ты. 
Бы ло вель мі мно га лю дзей. 
Сла ва мір Тра фі мюк з гур та 
«Ас» ра сказ ваў як ка лісь ці 
ха дзіў на вя ско выя за ба вы 
«за рэч ку».

Я пас ля прай ш ла ся па вёс-
цы і па ба чы ла, як вы гля дае 
гэ тая «не да сяж ная» з-за 
ра кі вё сач ка. Ка ню кі ажы лі 
ад бе ла ру скіх пе сень, на ват 
бу сел з гняз да гля дзеў на 
сцэ ну, дзе вы сту па лі му зы кі. 
Пры ро да, спе вы і лю дзі пры-
го жа тут аб’ яд на лі ся.

Вік то рыя Гаць, 

фо та аў та ра

Не да сяж ныя Ка ню кі!
Вікторыя і Славамір Трафімюк
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Skarb

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 № 30-2019: 
Тон, ка раб лік, мозг, руж, на, гук, мо ладзь, 

абух, ка зён ны, Ас, ко цік, Ян ка, лік, ак но, 
кар та, ар. Ева, банк, но, гу ска, зрух, ар, гук, 
ко ла, ма ці, во зік, лёк, ба нан, ад нак, зыч ны, 
конь.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк і Маг да Яку бюк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(8)
12 чэр ве ня, серада, 

га дзі на 10:00 

Мы па е ха лі на кра яз наў чую эк-
скур сію па На раў чан скай гмі не. 
На ве да лі ва дас хо віш ча «Се мя ноў-
ка». Ужо на мес цы спа да ры ня Аня 
Фран коў ская ра ска за ла сум ную гі-
сто рыю пра пе ра се ле ных лю дзей 
з за лі тых вё сак. Спа да ры ня Аня 
звя за ная з гэ тым мес цам — гэ та 
род ная ста рон ка яе баць кі.
Паз ней мы па е ха лі ў Се мя ноў ку 

— у цар к ву св. Юр’я. У гэ тай цар-
к ве хрыс ці лі Мі ру Лук шу. Па э тэ са 
рас па вя ла нам, як ад ной чы на ве-
даў іх міт ра па літ Ва сі лій і яна 
пра чы та ла яму свой верш.
Да лей мы на ве да лі Ста рое Ма се-

ва, вё ску на мя жы з Бе ла рус сю. 
Тут мы маг лі па ба чыць пры го жыя 
драў ля ныя да мы з пры го жы мі ар на-
мен та мі, ака ні ца мі, разь б лё ны мі 
шчы та мі хат. Пры ад ной хат цы ста-
яў ста ры жу ра вель пры ка ло дзе жы.
Апош няе мес ца, якое мы на ве-

да лі ў гэ ты дзень, гэ та кір кут 
у На раў цы. Яў рэй скі мо гіль нік 
моц на мя не ўра зіў. Кір кут раз меш-
ча ны ў сас но вым ле се на не вя лі-
кай гор цы. Ён зай мае плош чу ад на-
го квад рат на га кі ла мет ра. На ім 
за ха ва лі ся мно гія ма цэ вы. Я не 
ма гу пе ра стаць ду маць пра гэ тае 
мес ца. Гэ та та ям ні чая, пры за бы-
тая част ка на шай пад ляш скай гі-
сто рыі.
У пан сі я нат мы вяр ну лі ся вель-

мі стом ле ныя, бо на два ры бы ло 
за трыц цаць гра ду саў цеп лы ні.

(пра цяг бу дзе) 

Ева Іва нюк, Га лоў ны рэ дак тар 
«Бел-News»

Ме сяц
Све ціць ме сяц з-за хма ры,

Круг лы, таў ш чэз ны, ста ры.

Кош ка на ган ку мяў кае, мур лы ча,

Каб за лю ляў ей ных да чок, сы ноч каў:

«Ты толь кі све ціш, ты пес ні спя вай!»

І я ў той хат цы стаю, спа зі раю,

Кож ную ноч пры ак не раз мыш ляю.

Ха чу, каб ні ко лі не згас, не зні каў,

Каб мне да ро гу ў жыц цё ас вят ляў.

Паў лі на Ёд ла, «Бел-News»

Мі ра Лук ша — па э тэ са, жур на-
ліст ка, пе рак лад чы ца. Аў тар ка то-
ма «Жы він кі з глы бін кі» і 16 кніг 
на бе ла ру скай і поль скай мо вах.

Суст ра чан скі апы таль нік
1. Су стрэ чы «Зор кі» гэ та для 

Вас:

— Фай нае мес ца для ін тэ лек-
ту аль ных і твор чых роз ду маў.

2. Лю бі мае сло ва на бе ла ру-
скай мо ве:

— „Неў за ба ве”, „зап люш-
чыць”.

3. Най п ры га жэй шае мес ца 
на све це:

— Ба ра выя.

4. Га лоў нае пра ві ла жур на лі-
ста:

— Ка заць праў ду.

5. Што вас стам ляе:

— Не ча ка ныя, на хаб ныя лю дзі.

6. Што Вас нат х няе:

— Пры ро да і доб рыя тво ры ін шых аў та раў.

(Апы таль нік пра вя лі жур на лі сты рэ дак цыі 
«Шэп ты з ша фы».

Ołowianka

Śniadanie

Малюнак Габрысі Вільдовіч
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Паў ноч ны ве цер
У асен ні ве чар пры ля цеў
з поў на чы ве цер.
Усю ноч і па ла ві ну дня
гу ляў коль кі ха цеў і
выў як воўк да поў ні.
Дрэ вы гнуў і га лі ны ла маў,
не ка то рыя з ка рэн нем вы ры ваў.
Ліс це рваў і ка ціў ку ды ха цеў,
па ды маў і апу скаў як мя чы кі.
Пя сок ка ціў у роз ныя ба кі.
На ка нец хма ру прыг наў
чор ную як са жа.
Лі вень быў аг ром ны.
Усё пры ліп ла да зям лі.
Ве цер па ля цеў да лей.
Зас вя ці ла сон ца.
Зноў бы ло цёп ла і ра дас на.

Сон ца
Ад вя коў ня стом на
на не бе ста іць.
Усё яр ка све ціць і грэе.
Зям ля кру жыц ца ва кол яго.
У сут кі на пе ра мен ад на
і дру гая па ла ві на Зям лі
яго ба чыць.
Ча ста хма ра мі ве цер
яго зас ла няе.
Яно ні ко лі не зні кае.

Ва да
Ва да вя лі кі скарб на Зям лі.
Без ва ды не бы ло б жыц ця.
Пат рэб ная нам у ме ру.
Праз мер ная сты хій насць
ва ро жая ўсім лю дзям.
То піць вё скі, га ра ды і
аг ра мад ныя ка раб лі.
Ча ста ў вір лю дзей уцяг вае.
Гэ та адзін з па ра док саў
на Зям лі.
Што пат рэб нае для жыц ця,
тое яго за бі вае.

Зям ля
Зям ля ма ці ўсіх лю дзей
і гле ба па якой хо дзім.
Не раз бы вае паг роз лі вай
у мес цах зем лят ру су.
У ра ско лі ны ўкі дае што
па да ро зе су стра кае.
Ру хо мыя пя скі жыў цом
лю дзей уцяг ва юць.
Гроз ная баг на і
раз мок лая глі нян ка.
Пяс ча ныя бу ры на пу сты ні
за сы па юць ка ра ва ны.
На ней кі час сты хія за сы нае.
Жыц цё сва ёй ка ля ёй ідзе.

Нач ны воб раз
Іш ла я ноч чу па ля вой да ро гай.
На або чы нах рас лі ку сты і дрэ вы.
На суст рач еха лі са ма хо ды.
Гля ну ла ўбок і ўба чы ла
воб раз цу доў ны.
Між ку ста мі ві се ла
вя лі кая і пры го жая
як ка рун ка па ву ці на.
Па ся рэ дзі не ся дзеў вя лі кі
зя лё ны па вук бе лым кры жам.
Як цу доў ная брош ка на блуз цы.

Су стрэ ча 
з ваў ком
Збі раў муж чы на гры бы.
Усё да лей і да лей у лес ішоў.
Ка ля ку ста ба ра ві ка ўзяў
і ўба чыў ваў ка.
Воўк да яго па ды шоў
і як са ба ка ра зам ішоў.
Не да гры боў ужо бы ло.
Ча ла век спя шаў ся вый с ці з ле су.
Воўк да да ро гі яго пра вёў
і зноў у лес вяр нуў ся.

Па ля вы госць
Нар ва ла я па ля вых кве так.
До ма па ста ві ла ў фла кон.
Рап там з бу ке та па вук
зя лё ны з бе лым кры жам
спус ціў ся на стол.
Быў над та вя лі кі.
Про ста дзіў на што
ра ней не ўба чы ла яго.
Пак ла ла ас ця рож на
па ву ка на кар т ку са сшыт ка.
За піш чаў як мыш.
За нес ла яго ў по ле.
Ня хай жы ве па між квет ка мі.

Ка рот кая
ра дасць
Усе сем’і ў вёс цы жы лі
па Бо жай во лі.
Га ды ма лан кай ля це лі.
Ха ты іх пус це лі.
Дзе ці ад ной сям’і
па кі ну лі род ны край.
У Аме ры цы знай ш лі рай.
Пас ля смер ці му жа жон ка
зу сім адзі но кай ста ла.
У Аме ры ку не па ля це ла.
Род на га ку точ ка кі даць не ха це ла.
Каб ве ся лей бы ло жыць,
па ча ла спя ваць ды га рэл ку піць.
Ад ной чы мер ку пе раб ра ла.
З ве ла сі пе дам у ад кос упа ла.
На гу, ру ку і рэб ры па ла ма ла.
Та ды пла ка ла і на ра ка ла, што
праз дур но ту ка ле кай і
пас ме шыш чам у вёс цы ста ла.

За ла тая руч ка
Вя ско вы май стар доб ры быў.
Усё на ла дзіць мог.
Лю дзі яго ша на ва лі,
За ра бо ту пла ці лі і заў сё ды
ба га та ча ста ва лі.
Неў за ба ве ал ка го лі кам стаў.
Пас ля кож най ра бо ты
ледзь да до му трап ляў.
Ад ной чы ў лес зай шоў.
Прас паў ся на ім ху.
Пра бу джэн не страш нае бы ло.
Не ве даў дзе ён.
У ад чаі пла каў і кры чаў,
што Бог яго па ка раў і
чор ту на ўлас насць ад даў.
Па чу лі плач дры ва се кі,
паш ка да ва лі бед на га.
У пры чэп цы да до му пры вез лі.
Пе рап ра шаў май стар сям’ю.
З той па ры га рэл кі не п’е.
У цар коў ным хо ры спя вае.
Су се дзям усё ла дзіць
толь кі за гро шы.

Нар ка ман
Жыў хло пец якіх шмат.
Ву чыў ся і ма рыў аб
леп шым жыц ці.
Дзяў чы ну шчы ра па ка хаў.
Усё бы ло як трэ ба.
Ад ной чы ды ле ра су стрэў.
Ра скаш та ваў ся ў яго ла сун ках.
Хут ка кас ця ком стаў.
Чуў по дых смер ці.
У ад чаі ўсіх пы таў: ці ма гу я
на ра дзіц ца яш чэ раз і
быць муд рэй шым?

Мі лья нер
Муж чы на ча ста іг раў у ла та рэю.
Ма рыў, каб вый г раць мі льён.
Урэш це яму па шан ца ва ла.
Це шыў ся як дзі ця.
Усім вый г ры шам хва ліў ся.
Сяб роў до ма ча ста ваў.
Не па мя таў, ка лі зас нуў.
Прач нуў ся і за пла каў.
У ха це ўба чыў ба ла ган.
Па сяб рах і гро шах
след пра стыў.

Ашу кан ствы
Адзін хло пец з ашу кан ства
шмат га доў жыў.
Хіт ра вы ця гаў ад лю дзей гро шы.
Ка лі на ка піў шмат, ра шыў
ажа ніц ца з пры га жу няй.
Та кой па куль не су стрэў.
Па чаў шу каць у ін тэр нэ це.
Уба чыў зды мак і пра паў.
За абя цан ку су стрэ чы ўсё ад даў.
Больш яе не ўба чыў.
Сам астаў ся го лы.
Лёг ка ўзяў і хут ка ад даў.

Ірэ на ЛУК ША
Гай наў ка
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У нас у Ба ра вых не бы ло дзяў ча так 
ма іх ад на го дак, — ус па мі нае Алі на 
Ле а неў ская, унуч ка Іва на Ка стан чу
ка. Яе дзед Іван (пра жыў 92 га ды) 

— гэ та як раз тая „miej s co wa lud ność”, пра 
якую ка жа Юр ка Шы ма нюк, вя ду чы сайт 
sie mia now ka.pl. Юр ка вы дае кні гі пра на шу 
род ную зям лю. А дру гая асо ба, пра якую 
Юр ка там ус па мі нае, гэ та Алік Мац ке віч, 
ад на го дак Алі ны, але яе дзядзь ка, ка лі 
па лі чыць па ка лен ні, які пас ля ка ма са цыі 
грун тоў з рук баць кі ат ры маў па ло ску, на 
якой ста іць крыж. — Я ха дзі ла да свя той 
га ра бін кі і гу ля ла. Кла ла ся на яе раз га лі
стыя пянь кі, чы та ла, ра бі ла са бе ка ра лі. 
Ка лі пры яз джа ла да нас мая два ю рад ная 
ся стра Ёля Пя тэл сь кая з Ме ляш коў, дык 
мы там гу ля лі ра зам. Ад чу ва лі мы там ся
бе як до ма, утуль на, быц цам пад цёп лым 
наг ля дам дзя дуль і ба буль.

— Ка лі я пра хо дзі ла ка ля га ра бін кі і кры
жа, стрым лі ва ла дых, — ка жу я, ста рэй шая 
ўнуч ка Іва на. — Гэ та яш чэ да та го, ка лі 
ноч чу, вяр та ю чы ся са стан цыі ў Се мя ноў
цы, па чу ла шмат га ло сы дзі ця чы плач. 
Па ма лі ла ся я та ды ўго лас. І спа кой на 
пай ш ла да не да лё ка га до му. Ха ця чу ла 
за са бою лёг кія кро кі ў па вет ры. Ма ма 
пас мя я ла ся з мя не, ка лі я ра ска за ла пра 
па чу тае. А жан чы ны з Баб’ яй Га ры га ва ры
лі мне, што ка лі ў 1953 го дзе іш лі з за ба вы 
ў Се мя ноў цы, па чуў шы тое рос пач нае ры
дан не так бег лі ў сваю вё ску, што сан да лі 
па гу бі лі. Алік ня даў на ка заў, што штось ці 
зпад та го свя ці ла ся па ру ме ся цаў, але гэ
та я толь кі па ста ві ла... элек т рыч ны зніч. 
Вось і ён быц цам бы на во дзіў ляк на лю
дзей, што ка ля свя той га ра бін кі штось ці 
стра шыць. Во сен ню 2018 го да да мо ві ла ся 
я з Алі кам, што трэ ба бу дзе па ста віць тут 
но вы крыж, згод на з тра ды цы яй. Наш 
брат Ге нік дасць дрэ ва на яго і трэ ба бу дзе 
вы ра заць на ім да ты — 1842 год, 1922 год 
і ця пе раш нюю.

Іван Ка стан чук ра сказ ваў, што яго ны 
пра дзед Міт рук (Дзміт рый), які ні ко лі не 
па кі нуў свае зям лі, хоць кру гом па ла лі 
вё скі і стра ля лі ку ля мё ты (жыў сто га доў, 
па мёр пас ля 44 го да, ка лі вяр ну лі ся сва
я кі са спа ле ных у 1941 го дзе фа шы ста мі 
пуш чан скіх вё сак), ка заў яму, што на па
стаў ле ным дру гім у чар зе кры жы бы ла вы
ра за на да та 1842. Пер шы быў па стаў ле ны 
та ды, ка лі за сна ва лі вё ску бра ты Кан д рат 
і Пра коп, што за пі са лі ся Ка стан чу ка мі, змя
ніў шы проз віш ча з ме ляш коў скіх Ка стэн
чы каў. Уцяк лі яны з Га ра доц кай зям лі, са 
ста ра жыт най вё скі (якой больш за 500 
га доў), ад вой ска.

— Спа чат ку па ся лі лі ся яны на ду бе, — ус
па мі наў іх па то мак Іван, які як шас ці го дак 
тра піў у бе жан ства аж пад Омск з баць
ка мі Янач кам і Тэк ляй, бра там Юсты нам 
і ма лень кай сяст рой Ве рай (яна пас ля 
сыг рае ад ну з га лоў ных ро ляў у «Крэ со вай 
ба ла дзе» Та ма ры Са ла не віч). Та кія вось 
крэ со выя ба ла ды роз ныя, доб ра, ка лі іх 
за піс ва юць сум лен ныя, вер ныя сва ёй 
зям лі лю дзі, як Та ма ра Са ла не віч. Не 
ства ра юць но вых ле генд, як уз нік крыж 
«пад ці хай вё сач кай Ба ра выя». — Ка лі мы 
вяр ну лі ся з бе жан ства ў 1922 го дзе, той ве
ліч ны дуб, яко му бы ло га доў са ма ме ней 
тры ста, яш чэ ста яў, ад но су хі быў. Доб ра 
ба ра ніў на шу рад ню ад зве ра ў пуш чы. 
А мы на мес цы ста ро га кры жа, які ўцалеў 
ад аг ню і ку ляў, бо ста яў вод даль ад вё скі, 
па ста ві лі но вы, не ча ка лі ўжо ста год дзя. 
А га ра бін ка рас ла там з 1742 го да, то ўжо 
ў 1922 го дзе бы ло ёй 180 га доў. А мы пад 
ёй ха ва лі па мер лых дзе так, ня пор ных, і па
ха ва лі там яш чэ ад на го ча ла ве ка з ро ду, 
вель мі па га на га, яко га імя на ват за ба ра ні
лі нам вы маў ляць. Па кой ні каў мы ха ва лі 
ў На раў цы. На ша цар к ва ў Се мя ноў цы 
па бу да ва на як уні яц кая, бо ж та ды ўсе 
мы тут бы лі ўні я та мі, з му су. І крыж наш, 
ва тыў ны, так са ма про сты. Ва тыў ныя кы
жы та кія бы лі. Цар к ва но сіць імя Ге ор гія 
Пе ра мож цы, Юр’я пана ша му. Ад ны ка
жуць, што па бу да ва на яна ў XVIII ста год дзі 
з фон ду та га час на га ўлас ні ка Се мя ноў кі 
Яна Вян гер ска га, — Іван вель мі ці ка віў ся гі
сто ры яй і меў вы дат ную па мяць. — Ін шыя 
пі шуць, што ў XVII ста год дзі яе па ста ві лі 
Ма саль скія або Карп. Се мя ноў ская па ра
фія бы ла фі лі яй Ляў коў скай, а пас ля На раў

чан скай. Бу ды нак ра ман та ва лі пе рад 1854 
го дам, пэў на ў 1848 го дзе, бо так вы ра за на 
бы ло на кры жы пе рад цар к вой. Та ды пі
са лі да ту на кры жах. Дык вось той дру гі 
наш вя ско вы крыж меў да ту 1842 год пры 
ма ёй па мя ці...

Ба ра выя, якія ця пер ма юць наз ву Bo ro
we, у «Ге аг ра фіч ным слоў ні ку Поль ска га 
ка ра леў ства і ін шых сла вян скіх кра ін» 
(18801914 га ды вы дан няў), па ме ча ны 
як Bo ro wi ki. А лю дзей, якія там жы лі, усю 
раз ра ста ю чу ю ся сям’ю Ка стан чу коў, 
упар тых і за жы тач ных, пра ца ві тых, зва лі 
«ба ра ві ка мі». Як лю дзей з ма лод шай вё скі 
— Се ме ня коў ш чы ны, так са ма «пры сёл ка 
Па сек», — мадзь ва дзя мі (па ся лі лі ся там 
бра ты з Ма лын кі Мядз ве дзі), ба бі гор ца мі 
— лю дзей з пад вой най най менш па ру сот га
до вай вё скі Баб’яГа ра — Мі рак Па рас чын 
Зуб рыц кі знай шоў тут ка мен ныя та па ры, 
ка жуць, з вось ма га ста год дзя на шай эры; 
у Баб’ яйГа ры быў сол тыс. А вё ска Па се кі, 
ня даў на від ная ад Мадзь ва дзёў і Ба ра вых, 
ужо за рас ла бо рам. Тут усе ця пер ба ра выя.

І крыж, па стаў ле ны ў 1922 го дзе, на ма
гі ле, якую па ра ста ла ў фор ме тру ны шмат
ство лая ара бі на, што год асы па ла ся чыр во
ным ка ра ля мі. Не ка то рыя пні — а бы ло іх 
ка ля трыц ца ці, пак ры лі шэ рыя лі шаі, але 
277га до вае дрэ ва жы ло і пла да но сі ла. 
А кры жык, мес ца мі пад вя за ны дро там, чы
пеў на дрэ ве. Свя тая га ра бін ка тры ма ла 
свой крыж. Як Іва наў дзед Міт рук не ба
яў ся чу жой ку лі і аг ню, ста віў дом і са дзіў 
сад у вай ну, як піль на ваў дом, як се яў грэч
ку ды га да ваў пчол і да чок, рас ся ля ю чы іх 
з па са гам то ў Тар но паль, то ў Сла бод ку, то 
ў Се ме ня коў ш чы ну, то ў Бан да ры, то ў Се
мя ноў ку, то гас па да рыў у Ба ра вых. Усё 
бы ло яму ма ла зям лі, на якой трэ ба і «па
ло жа на» ра біць. І Іван у яго ўдаў ся. І ўнуч кі 
Іва на вы, асаб лі ва дзяў ча ты, па мя та юць 
той за па вет і пе ра да юць сва ім дзе цям. 
Кры жык ад во дзіў па мер лых жы ха роў сва
ёй вё скі, свян ціў яго ба цюш ка Мі ка лай Шэ
бе лян. І ка заў, што гэ та не ёсць ка та ліц кі 
крыж. І яму пра гэ та ка заў Іван.

Я дзе сяць га доў та му кры жу і ста рэй
шай за яго ара бі не зра бі ла здым кі. Як заў
сё ды ста іў шы ды хан не. Шмат стволь нае 
дрэ ва рас пас ці ра ла пак ры тае грон ка мі 
гол ле на вы шы ні не дзе трэ ця га па вер ха. 
А кры жык, счар не лы, шчар ба ты, ут ра ве
лы, пад т рым лі ваў ся га лі на мі сва ёй жы вой 
ся стры. Юр ка, яко га та та Янка, пра ца ваў
шы дзе ся ці год дзя мі лі ста но шам, які па 
пят ні цах вёз «Ні ву» па вё сках, спы няў тут 
свой ро вар і жаг наў ся. Яго тал ко вы і ву чо

ны сын Юр ка ства рыў ін тэр нэтста рон ку 
пра на ша ста рон не — як жа зме не нае. Не
да лё ка ад ба ра віц ка га кры жа рас п лы ло ся 
во зе ра. Пры ля це лі чу жыя птуш кі, на шы 
па ля це лі прэч па све це. І мы ўжо па сі ве лі 
са мі, саг ну лі ся. За ра стае нас лес, які аб сту
піў і крыж. Вы сах лі Бу яў ка і Ка лон ка, пры
то кі Нар вы. Па ра цэ На раў цы пра хо дзі ла 
мя жа па між Вя лі кім Кня ствам і Ка ро най 
— паў та рае як ман т ру сва ім ту ры стам ба бі
го рац Мі рак Зуб рыц кі. І тая На раў ка ледзь 
чы піць, усё ж — плы ве. Мі рак Па рас чын 
(унук вя до май вя дун ні) зна хо дзіць у зям лі 
кня жац кія гро шы кі і ка мен ныя та па ры, 
па каз вае да ку мен ты дзе даў скія пабе ла ру
ску і спра ча ец ца з Юр кам Шы ма ню ком.

На пі саў Юр ка на сва ёй ста рон цы. „W od
leg łoś ci ok. 300 m od Sie mie nia kow sz czyz ny 
znaj du je się spo koj na miej s co wość Bo ro wy je, 
a w nie wiel kiej od leg łoś ci od niej, pod la sem, 
w za ci szu i cie niu usy cha ją cej ja rzę bi ny stoi 
za pom nia ny przyd roż ny ka to lic ki krzyż. Z prze
ka zów miej s co wej lud noś ci wy ni ka, że jest to 
krzyż upa mięt nia ją cy w tym miej s cu śmierć 
lub po chó wek księ dza ka to lic kie go, któ ry 
zos tał tu za bi ty w cza sie któ re goś z pow s tań: 
stycz nio we go lub lis to pa do we go. Na dzień 
dzi siej szy nie jes teś my w sta nie us ta lić co to 
za ksiądz i któ re go pow s ta nia do ty czy”.

Як то ка жуць — чуў звон... Бы ла біт ва 
пад Ба ро вым, але ін шым. Гі бее вё сач ка, 
якой ка то ры раз змя ні лі імя. «Мей с цо ва 
люд носьць» ма ла што па мя тае, але вель
мі злос ная на ўну каў на шых дзя доў, якія 
па мя та юць.

— Што ты ка жаш? Гэ та ваш ся мей ны 
вя ско вы крыж? Ля бедз кі ж на пі саў, што 
тут ксёндз па ха ва ны, які пак лаў га ла ву 
ў паў стан ні ней кім! Ён жа ж раз бі ра ец ца 
ў гі сто рыі, той Ля бедз кі. У На раў цы ра біў, 
ця пер у ІП Не пра цуе.

Пі ша наш ка ле га Юр ка: „Na po cząt ku 
2019 ro ku mar nie się ten krzyż pre zen to wał 
i naj p raw do po dob niej za kil ka naś cie lat już by 
go nie by ło. Zna lazł się jed nak czło wiek, któ ry 
pos ta no wił dać mu dru gie ży cie — Ro man 
Za sim. 6 mar ca br. Ro man, wraz ze Sław kiem 
Za si mem, zro bi li ka wał dob rej ro bo ty i od no wi
li ten krzyż da jąc mu szan sę na ko lej ne wie le 
lat pa mię ci o nim. Nie od by ło by się to bez zgo
dy właś ci cie la dział ki, na któ rej ten krzyż stoi 
— Alek san d ra Mac kie wi cza, za co na le żą się 
je mu ser decz ne po dzię ko wa nia”.

Быў час, ка лі ў Ба ра вых не бы ло ча ты
рох асоб, а двац цаць. Пе рад па цы фі ка цы яй 
жы лі тут ча ты ры сям’і. 22 ве рас ня 1941 

го да ра ні цай аса ду ата чы лі жан да ры з На
раў кі. Жы ха ры ме лі на пра ця гу га дзі ны 
саб рац ца да та го, каб па кі нуць сваю вё ску, 
вы дзер тую пуш чы. Да зво лі лі ім узяць пад
руч ны ба гаж і ежы столь кі, каб змяс ціць 
на фур ман ку. Сям’і да зво лі лі ўзяць ад ну ка
ро ву і ка ня. Знуш ча лі ся над Ка стан чу ка мі 
і Ля со та мі, Мац ке ві ча мі, Медз вя дзя мі, якія 
сю ды прый шлі ў пры мы, бі лі іх прык ла да мі 
і кал ка мі. Лю дзі пе ра е ха лі ў Ра ма на ва да 
сва я коў Ка за рэ заў і Ць ун чы каў ды ў Се
мя ноў ку і Ялоў ку. Рэш ту ба га та га да быт ку 
ба ра ві коўліць ві ноў зра ба ва лі. Пад па лі лі 
да мы і пры га та ва ны пуш чан скі ма тэ ры ял 
на но выя ха ты, пад па лі лі клу ні поў ныя 
збож жа, спе лыя са ды. А як жа стра ля лі сна
ра ды, якія саб раў у клу ні Міт рук! Амаль ста
га до вы ста рэ ча гля дзеў на па ла ю чае даб
ро, на жы тае па ка лен ня мі, і пла каў. І зноў не 
па кі нуў сва ёй вё скі. І пай шоў пад свя тую 
га ра бін ку ў чыр во ных па цер ках, і пад крыж, 
і ма ліў ся кры кам. І за стаў ся ад ча каць на
ступ ную вай ну. Яны ж, Ка стан чу кіба ра ві кі 
вер нуц ца!

Аб ды ма ла я апош ні ствол свя той га ра
бін кі і пла ка ла, пра сі ла пра ба чэн ня, што яе 
не ўпіль на ва ла. Сваю драў ля ную жы вую 
пра ба бу лю, якой амаль 280 га доў. З сум
ны мі ва чы ма гля дзе ла Алі на на кры жык 
пад ня ты ў па вет ра, але ж на моц ным за
бе та на ва ным пад мур ку ды і ў жа лез най 
ста пе. І пліт ку яму пак ла лі, пас ля хтось ці 
па ста віць сю ды зні чы і штуч ныя квет кі. Па 
ба ках на го лым пя ску па ру ба ныя ства лы 
і вя лі кая гор ба вец ця. У фор ме тру ны ста я
лі пянь кі, по бач зеў ра ла дзір ка, дзе ра ней 
масціўся крыж.

Пры е ха ла я 12 жніў ня, з бу тэль кай свя
той ва дзі цы з Па ча е ва. Пры вез ла яе мне 
ма туш ка Люд мі ла Клі мук, ка лі мя не рас
па ро лі і ад рэ за лі ка ва лак це ла. Так са ма 
ха це лі доб ра — за ра сту, вы жы ву, колькі 
Бог мне даў. Ба цюш кі Мі ка лая не бы ло, 
каб свя той ру кой яш чэ раз пас вян ціў на
ша свя тое мес ца. Цар к ва ў Се мя ноў цы, 
ра ней рас хіль ва ю чая свае бра мы пе рад 
вер ні ка мі, звы чай на ця пер зак ры та ка ва
ным жа ле зам. Сар ва ла я чыр во ныя вя
хот кі шчаўю, умак ну ла ў па ча еў скую ва ду 
сваё «кра пі ла»... «От ча наш...» У імя Ай ца, 
і Сы на, і Свя то га Ду ха...». Ра зам з ва дой 
сы па лі ся мае слё зы на крыж, і на но выя 
па раст кі трыц ца ці све жых, зя лё ных пянь
коў свя той га ра бін кі. Ся га лі яны мне ўжо 
па по яс, да ста ва лі да ма іх зня ве ча ных 
гру дзей!

vМі ра ЛУК ША
Здым кі Мі ры Лук шы і Юр кі Ра ец ка га

Крыж і свя тая га ра бін ка
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145 га доў з дня на ра джэн ня

Уладзіміра Беняшэвіча

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гі сто рык і ар хе ог раф Ула дзі
мір Бе ня шэ віч на ра дзіў ся 9 (21) жніў ня 
1874 г. у мя стэч ку Друя на Брас лаў ш чы не. 
Па хо дзіў з сям’і су до ва га пры ста ва. Лёс гэ
та га на ву коў ца і яго бліз кіх быў вель мі тра
гіч ным.

У 1893 г. Бе ня шэ віч з за ла тым ме да
лём скон чыў Пер шую Ві лен скую гім на зію, 
а ў 1897 г. з дып ло мам пер шай сту пе ні 
— юры дыч ны фа куль тэт Пе цяр бур г ска га 
ўні вер сі тэ та. Пас ля за кан чэн ня Пе цяр
бур г ска га ўні вер сі тэ та слу хаў лек цыі ў Ня
меч чы не — у Бер лін скім, Лей п цыг скім, 
Гей дэль бер г скім уні вер сі тэ тах. Вы ву чаў 
фі ла со фію, гі сто рыю і пра ва, най перш грэ
ча скія ру ка пі сы юры дыч на га ха рак та ру, 
ар мян скія, гру зін скія ле та пі сы.

У 1905 г. ат ры маў сту пень ма гіст ра цар
коў на га пра ва, тэ ма ды сер та цыі — „Ка но ни
че ский сбор ник XIV ти ту лов со вто рой чет
вер ти VII ве ка до 883 го да. К древ ней шей 
исто рии источ ни ков пра ва гре ково сточ
ной цер к ви”. Пра ца бы ла адз на ча на на ву
ко вай прэ мі яй імя гра фа Ува ра ва.

У 19081913 гг. рэ да га ваў ча со піс „Обоз
ре ние тру дов по сла вя но ве де нию”. На ву ко
выя зда быт кі Бе ня шэ ві ча адз на ча ны зван
ня мі га на ро ва га док та ра пра ва Афін ска га 
на цы я наль на га ўні вер сі тэ та, чле нака рэс
пан дэн та Ба вар скай ака дэ міі на вук у Мюн
хе не, Пру скай АН у Бер лі не, Страс бур г скай 
АН. У 1914 г. стаў док та рам цар коў на га 
пра ва. Бе ня шэ віч быў вель мі аду ка ва ным 
ча ла ве кам у га лі не цар коў на га пра ва, які 
шмат пра ца ваў з кры ні ца мі, вы дат ным на
ву коў цампа ліг ло там — ве даў ан г лій скую, 
фран цуз скую, ня мец кую, іта льян скую, 
поль скую, чэш скую, бал гар скую, сер б скую, 
на ваг рэц кую, ста ра жыт наг рэц кую, ла цін
скую, сі рый скую, ста ра жыт наг ру зін скую, 
ста ра жыт на ар мян скую мо вы.

У 1928 г. вы лу ча ны на па са ду ака дэ мі
ка АН СССР. Стаў, як і мно гія ін шыя на ву
коў цыін тэ лі ген ты, ах вя рай ста лін ска га рэ

жы му. Ужо 1929 г. пры нёс бя ду — Бе ня шэ
ві ча арыш та ва лі. Пер шы раз за су джа ны 
па аб сур д ным аб ві на ва чан ні ў шпі я на жы 
і кон т р рэ ва лю цый най дзей нас ці да трох га
доў тур мы. Дру гі раз — 8 жніў ня 1931 г. на 
пяць га доў са вец ка га кан ц ла ге ра. Дзя ку ю
чы ха дай ні цтву Аль бер та Эй н ш тэй на, Фры
цьё фа Нан се на і Ула дзі мі ра БончБру е ві ча 
выз ва ле ны ў 1933 г.

У 1930 г. арыш та ва лі і жон ку — Ама ту 
(Люд мі лу) Зя лін скую. Яна бы ла за су джа на 
да пя ці га доў паз баў лен ня во лі, тры га ды 
бы ла ў зня во лен ні ў Бе бал т ла гу, по тым 
на роз ных пра цах. У апош нія га ды свай го 
жыц ця (пра жы ла да 1967 го да) скла ла біб
лі яг ра фію прац свай го му жа.

За „шпі ён скую дзей насць” 27 лі ста па да 
1937 г. Ула дзі мі ра Бе ня шэ ві ча зноў арыш
та ва лі. Яго рас ст ра ля лі ў сту дзе ні 1938 г. на 
Ле ва шоў скіх мо гіл ках паб лі зу Ле нін г ра да. 
Так са ма бы лі арыш та ва ны і рас ст ра ля ны 
брат Дзміт рый і два сы ныбліз ню кі Бе ня шэ
ві ча. За жыц цё сла ву та га, вя до ма га ва ўсім 
све це гі сто ры ка зноў пра сіў Аль берт Эй н ш
тэйн. Ён пі саў на род на му ка мі са ру СССР 
Ана то лю Лу на чар ска му: „Ня даў на вя до мы 
на ву ко вец Ула дзі мір Бе ня шэ віч з Ле нін г ра
да быў за су джа ны да вы сыл кі. Гэ та га па ка
ран ня зга да ны на ву ко вец, на дум ку на шых 
на ву коў цаў, зна ё мых з ака ліч нас ця мі гэ тай 
спра вы, не зас лу жыў. Мяс цо вая Ака дэ мія 
на вук, якая цэ ніць сп. Бе ня шэ ві ча па чы
ста на ву ко вых ма ты вах, ужо ха дай ні ча ла 
на конт яго па мі ла ван ня, але без вы ні ко ва, 
та му я зноў спра бую да біц ца яго па мі ла
ван ня не а фі цый ным шля хам. Гэ та няш час
це на пат ка ла сп. Бе ня шэ ві ча та му, што ён 
у мэ тах ат ры ман ня на ву ко ва га ма тэ ры я лу 
пад трым лі ваў ста сун кі з ад ным прэ ла там 
у Ва ты ка не”. Але на ват зва рот ге ні яль на га 
фі зі ка на гэ ты раз не да па мог.

Афі цый на Ула дзі мір Бе ня шэ віч быў рэ а
бі лі та ва ны ў 1958 го дзе.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Умен не пры го жа пра маў ляць — гэ та, вя
до ма, ма ста цтва, ва ло даць якім да дзе на 
да лё ка не кож на му. Праў да, ка лі хтось ці 
ім не ва ло дае ад на ра джэн ня, у яго ёсць 
маг чы масць на ву чыц ца. Маг чы масць на
ву чыц ца ры то ры цы ў ста рыя ча сы бы ла 
да сяж ная толь кі асо бам пры ві ле я ва на га 
слою гра мад ства. За раз гэ ту на ву ку мо
гуць спас ціг нуць тыя, хто мае жа дан не і... 
гро шы. Але ка лі хо дзіць пра бе ла ру саў, то 
тут, на ту раль на, не абыс ці ся без ад ной ака
ліч нас ці. У Поль ш чы яны хут чэй пач нуць 
ву чыц ца пры го жа пра маў ляць паполь
ску, а ў Бе ла ру сі — пару ску. Тым не менш 
у бе ла ру скай кра і не ёсць маг чы масць на
ву чыц ца ры то ры цы пабе ла ру ску, і гэ тую 
маг чы масць пра па нуе фі ло лаг і прад п ры
маль нік Ягор Пры стаў ка.

Сайт на ву коў ца і біз нес ме на пад наз вай 
„Курс ара тар ска га ма ста цтва” мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://ri tor.by. Па бу
да ва ны ён па вод ле су час ных тэн дэн цый 
сай та бу даў ні цтва, дзе амаль уся ін фар ма
цыя мес ціц ца на га лоў най ста рон цы, якую 
толь кі трэ ба „прак руч ваць” кам п’ ю тар най 
мыш кай звер ху ўніз.

„Зра бі це сваё маў лен не ўпэў не ным 
і пры го жым!” — зак лі кае Ягор Пры стаў ка 
сло ва мі, якія на пі са ны на яго ру хо май вы я
ве. Пры гэ тым ён тлу ма чыць, што яго курс 
ара тар ска га маў лен ня бу дзе па трэб ны, ка
лі вам да во дзіц ца вы сту паць пуб ліч на, пе
рад вы сту пам вы ад чу ва е це ня пэў насць, 
вам бы вае цяж ка да нес ці сваю дум ку, вам 
скла да на ў зно сі нах з людзь мі.

Да лей уніз па сай це ідзе рас по вед пра 
са мо га Пры стаў ку. Па вод ле па да дзе най 
там ін фар ма цыі за сна валь нік „Шко лы 
ры то ры кі” з’яў ля ец ца кан ды да там фі ла
ла гіч ных на вук, да цэн там ка фед ры кла
січ най фі ла ло гіі Бе ла ру ска га дзяр жаў на га 
ўні вер сі тэ та. Ён вы ву чае ры то ры ку і тэ о

рыю ка му ні ка цыі больш за дзе сяць га доў, 
з’яў ля ец ца аў та рам ма наг ра фіі па гі сто рыі 
ры то ры кі. Да рэ чы, там жа ёсць гі пер с па
сыл ка на гэ тую ма наг ра фію, дак лад ная 
наз ва якой — „Ла цін скі трак тат Ма цея Ка
зі мі ра Сар беў ска га «Аб васт ры нi i дос цi пе» 
(1619/1623 гг.) і яго мес ца ў гі сто рыі ве даў 
аб мо ве і ка му нi ка цыi”.

Па вод ле ана та цыі, у ма наг ра фіі раск ры
та су вязь ка тэ го рый трак та та («васт ры ня», 
«дос ціп», «гуль ня слоў» і інш.) з па няц ця мі 
лін г ві стыч най па э ты кі і сты лі сты кі. А ад ра
са ва на пра ца, ак ра мя спе цы я лі стаўлін г ві
стаў, так са ма ўсім, хто ці ка віц ца ры то ры
кай, тэ о ры яй ка міч на га, гі сто ры яй на цы я
наль най аду ка цыі. Тым больш, што ры та
рыч ны рэ не санс — ад ра джэн не ці ка вас ці 
да ан тыч най і ся рэд ня веч най ры то ры кі 
— стаў ха рак тэр най з’я вай еў ра пей ска га ін
тэ лек ту аль на га жыц ця дру гой па ло вы XX 
ста год дзя, сцвяр джае ў сва ёй ма наг ра фіі 
Ягор Пры стаў ка. Пры гэ тым ён на гад вае, 
што ры то ры ка Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска
га з’яў ля ец ца част кай еў ра пей скай ры та
рыч най тра ды цыі, якая за ра дзі ла ся ў ста
ра жыт наг рэ ча скіх по лі сах у VI ст. да н.э., 
да сяг ну ла вяр шы ні ў Ста ра жыт ным Ры ме.

Праў да, не абыш ло ся на сай це без хі
баў. На пры клад, раз меш ча ныя ў са мым 
вер се вый с ці на вод гу кі і ін фар ма цыю аб 
кош тах не пра цу юць, і клі каць на іх сэн су 
ня ма. У той жа час і з вод гу ка мі, і з кош та
мі мож на па зна ёміц ца ні жэй на га лоў най 
ста рон цы. Так са ма ні чо га на сай це не рас
па вя да ец ца пра мо ву на ву чан ня. І толь кі 
з сай така та ло га бе ла ру ска моў на га біз не
су „Свае” мож на да ве дац ца, што на „Кур се 
ара тар ска га май стэр ства” ёсць гру пы па
ру ску і пабе ла ру ску, а Ягор ка ры ста ец ца 
бе ла ру скай мо вай у жыц ці, а не толь кі на 
пра цы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Так скла ла ся, што ўсе мае дзе
ці і ўну кі бы лі ў мя не ў гас цях. 
Ра шы лі мы на ве даць слаў ную 
Бе ла ве жу і яе цу доў нае на ва

кол ле — Бе ла веж скую пуш чу і част ку 
за па вед ні ка жы вой пры ро ды. У су бо ту 
20 лі пе ня мы з жон кай — ужо мы не гас
па да рым — па е ха лі са ма хо дам дач кі 
ў гэ тую ку рор т ную мяс ці ну. Ужо пе рад 
са мой Гай наў кай па чы на ец ца сла ву тая 
Бе ла веж скай пуш ча. Ка лі мы да е ха лі 
да ша шы Гай наў ка — Бе ла ве жа: ад лег
ласць 17 кі ла мет раў, па е ха лі па глад кай 
ас фаль тоў цы, на якой я ле там 1962 го да 
пра ца ваў пры ас фаль це і да рож ных ра
бо тах. І гэ та бы лі мае апош нія су стрэ чы 
з Бе ла ве жай, бо ра ней у 1958 го дзе быў 
я там на школь най эк скур сіі (мы та ды 
кон чы лі сё мы клас па чат ко вай шко лы) 
— мы та ды на ве да лі Бе ла веж скую пуш
чу і яе пры ро даз наў чы за па вед нік. І гэ та 
ўсё. Праў да, ба чы лі зуб роў. І ця пер еду чы 
праз столь кі га доў па зна ё май да ро зе 
і мяс ці нах, маё ўра жан не на да лей глы бо
кае і мае свой сэнс. Бо пуш ча на да лей 
пры го жая і ма ляў ні чая, як у каз цы. Ха ця, 
азі ра ю чы ся па абод вух ба ках да ро гі, ба
чыш су хія зрэ за ныя ел кі і ін шыя дрэ вы, 
і гэ та ра бо та нік чэм на га яло ва га ка ра е
да. Так са ма тыр чаць гу ста і няз рэ за ныя 
су хія ел кі. А ці не вар та прыб раць іх, 
і ад ны, і дру гія? Што ж. Я не спе цы я ліст 
у гэ тай га лі не, бо для гэ та га ёсць ву чо

ныя лю дзі. Дык ня хай яны раз бі ра юц ца, 
што і як зра біць. А тут мож на ду маць 
пароз на му.

Да е ха лі мы да Бе ла ве жы. Гэ та ўжо не 
тая вё скамя стэч ка, якая бы ла ў ма

ёй па мя ці. Яна ця пер са праў ды ін шая, бо 
на во кал па ра дак і пры го жыя да мы, до мі
кі, пе ра важ на драў ля ныя, аку рат ныя ага
ро джы і зе лень на во кал. І гэ та свед чыць 
аб даб ра бы це і па рад ку яе жы ха роў. І па
ду маў я: «Вя лі кае дзя куй Бо гу, што Бе ла
ве жа, а так са ма мы, усе жы ха ры Пад ляш
ша, не апы ну лі ся на тэ ры то рыі Са вец кай 
Бе ла ру сі (а ма ла да гэ та га бра ка ва ла). 
Бо та ды быў бы тут цал кам ін шы, са вец кі 
па ра дак — бя да і го ра і не адзін кі з нас бы
лі б су се дзя мі бе лых мядз ве дзяў не дзе 
на да лё кай Поў на чы. І тут бы ла б чут на 
толь кі ра сей ш чы на». Але, на шчас це, усё 
гэ та нас аб мі ну ла... І вось едзем па га лоў
най ву лі цы і на ле вым ба ку ста яць ней кія 
збу да ван ні без сцен. А гэ та па мят ка па 
ко ліш нім сла ву тым цар скім па ла цы. Гіт
ле раў цы, ка лі ўця ка лі ад са ве таў ле там 
1944 го да, яго ўзар ва лі, але не цал кам. 
І мож на бы ло яго ад ра ман та ваць, і то 
сме ла. Але поль скім ка му ні стам, як і са
вец кім — што цар скае і сам цар — во раг 
ну мар адзін і трэ ба бы ло гэ та зніш чаць 
даш чэн ту. А ка лі б тут ста яў поль скі ка ра
леў скі па лац і так са ма на роў ні зніш ча ны, 
як той цар скі, дык на ват поль скія ка му

ні сты яго б ад ра ман та ва лі як за ла тую 
ігол ку ці ка ро ну. А так? А ж цар Ра сіі, у іх 
мер ка ван ні, у тым лі ку апош ні Мі ка лай 
ІІ Ра ма наў — дык «са мы кры ва вы быў». 
Але гэ та хлус ня і аб ман, бо ў са праўд нас
ці цар Мі ка лай ІІ быў доб рым і спа гад лі
вым ча ла ве кам, што маг лі пац вер дзіць 
мно гія жы ха ры Бе ла ве жы, якія па мя та лі 
яго ныя на вед ван ні Бе ла веж скай пуш чы. 
Ха ця гэ тых лю дзей ня ма ся род жы вых, 
але за ста лі ся іх ус па мі ны. Пра тыя ўспа
мі ны і Бе ла ве жу пі саў і на да лей пі ша 
плён ны і сум лен ны гі сто рык, пісь мен нік 
і ка рэс пан дэнт Пётр Бай ко. І ён пі ша праў
ду! А тое, што цар Мі ка лай ІІ быў доб рым 
і спа гад лі вым ча ла ве кам — гэ та част ко ва 
ста ла пры чы най яго і яго най сям’і страш
най смер ці. А ён жа і пат ры ёт Ра сіі!..

Ну да е ха лі мы да са ма га за па вед ні ка 
і вый ш лі з са ма хо да. Пад ня лі ся на ліф

це на вы со кую ве жу — ад туль кра су ец ца 
па на ра ма зя лё най, пры го жай Бе ла веж
скай пуш чы — аж па са мы га ры зонт і то 
з усіх ба коў — зу сім як у раі. І тут ін шы і цу
доў ны свет — ві даць лу гі, пад рэч кі ў гэ тай 
зе ле ні. Але трэ ба спу скац ца ўніз. Пай ш лі 
мы ў Пры ро даз наў чы му зей. За бі ле ты тро
хі за пла ці лі. Нам да лі на вуш ні кі з кам п’ ю
та ра мі. На ве да лі мы ўсе стэн ды (вы дзе ле
ныя част кі) фло ры і фаў ны Бе ла веж скай 
пуш чы. Пе рад кож най част кай жан чы на
на ву ко вец тлу ма чы ла нам праз кам п’ ю

тар і на вуш ні кі тое, што мы ба чым ся род 
эк с па на таў. Гэ та бы ла ці ка вая лек цыя. 
І гэ та не за бы ва ец ца ў на шай па мя ці. Усё 
мы на леж на аг ле дзе лі і пай ш лі ў на прам ку 
пры го жай му ра ва най цар к вы. Гэ ты храм 
— цуд ко ліш ня га цар ска га бу даў ні цтва 
і дой лід ства, і ра ман тыз му. Цар к ва ста іць 
на вы со кім ка мен ным вы ча са ным фун да
мен це. І ні дзе ані ад ной трэш чы ны. І так 
даг ле джа на! Тут ад мно гіх га доў слу жыць 
на ста я цель Сяр гей Корх, ро дам з не да лё
ка га Ві та ва. І ха ця тру бі лі і сён ня тру бяць, 
што цар ская Ра сія бы ла ад ста лай кра і най, 
тое, што ра бі ла, ра бі ла моц на, пры го жа 
і на мно гія га ды. І хай баль ша ві кі сха ва юц
ца, як мыш пад мят лою, бо іх бу даў ні цтва 
ні чо га не вар тае ў па раў нан ні з цар скім. 
А чы гун ку і роз ныя вак за лы Ра сія ста ві ла 
так са ма моц на. Яна ўжо ста на ві ла ся тэх
ніч на на но гі і ўжо да га ня ла тэх ніч на і пра
мыс ло ва вы со ка раз ві тыя кра і ны та кія 
як Гер ма нія, Ан г лія, Фран цыя... І ка лі б не 
Пер шая су свет ная вай на і баль ша віц кі пе
ра ва рот — дык з ча сам пе раг на ла б на ват 
пры Ке ран скім гэ тыя кра і ны і сён ня бы
ла б пер шай Аме ры кай. І ўсё бу да ва ла і ра
бі ла сум лен на і не на ча ла ве чых кас цях, 
як чы ні лі баль ша ві кі. І шчас це, што цар к ва 
ў Бе ла ве жы не па па ла ў ла пы баль ша ві
коў, бо тыя зніш чы лі б яе, як у ся бе чы ні лі 
як не ву кі і апа нтан цы...

І па е ха лі мы да моў у прыў з ня тым наст
роі, з ве рай і на дзе яй, што Бе ла веж ская 

пуш ча не пра па дзе, як і на ша бе ла ру ская 
мо ва.

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

Па ез д ка ў Бе ла веж жа
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СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування 
спадарыні Аксане ПРУС 

і Яе сям’і з прычыны 
напаткаўшага Яе гора 

– смерці бацькі.
Аб’яднанне

«АБ-БА»

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) 25-31.08. мо жаш па він ша-
ваць са бе ад ва гі і ра шу час ці. Ба ра ны з доў гім 
ста жам пе ра ка на юц ца, што ў ні чым не ўсту па-
юць ма ла дым і ды на міч ным. У па ста ян ных су-
вя зях па ляп шэн не. Доб ры час на не га цы я цыі 
і ўста лёў ван не су поль ных стра тэ гій. Будзь ас ця-
рож ны пры эк ст рэ маль ных дзе ян нях.
(21.04. — 21.05.) 24-28.08. мо жаш мно га вый-
г раць. 28-31.08. час спры яе раз ві ван ню па сій. 
За раб лян не гро шай. 25-27.08. раз г ля дай ся па 
зна ё мых. Вый дзеш да лю дзей, бу дзеш па трэб-
ны і на ват не за мен ны, на ла дзіш но выя зна ём-
ствы. Мо жа ап ла ціц ца ры зы ка. Не спа лу чай 
сяб роў ства з гра шы ма. Паз бя гай зай з д рас ці, 
будзь больш да вер лі вым.
(22.05. — 22.06.) Да га во рыш ся з кож ным. 
Бу дзеш у доб рай кам па ніі. Спаз на еш смак ка-
хан ня. Ды ты не прыт ва рай ся ў ні чым! Не за га-
рай ся да рэ чаў, да якіх ты не на да еш ся. Час 
аг ра мад ных змен, але хо піць та бе на іх энер гіі. 
Ка лі па чы на еш но выя ме ра пры ем ствы, ідзі ма-
лень кі мі кро ка мі.
(23.06. — 23.07.) Вя лі кая до за па зі тыў ных ура-
жан няў. Мі лая нес па дзя ван ка ў па чуц цях 25-
28.08. Ма ла дзік у Дзе ве 29-31.08. па мо жа та бе 
з пос пе хам пра вес ці зме ны, да якіх пры мер ва еш-
ся. Пра па но вы 25-31.08. мо гуць ця бе за дзі віць, 
але іх не ад кід вай, хоць мо гуць здац ца та бе «не 
з тва ёй каз кі»; пас п ра буй. Зва жай на свой паз ва-
ноч нік і ка ле ні! Не пе ра на туж вай ся на пра цы.
(24.07. — 23.08.) Спа дзя вай ся ўсме шак фар-
ту ны! Пе рад вы ні ка мі маг чы мых па мы лак вы-
ра туе ця бе Юпі тар. До ма шмат шчас лі вых зда-
рэн няў. Не слу хай па рад аб про стых пры ё мах. 
Не ад маў ляй ся ад пры ем нас цей. Піль нуй ся ад 
кан ту зій, гля дзі пад но гі.
(24.08. — 23.09.) 25-27.08. го ра ча ў спаль ні 
і не толь кі. 29-31.08. па мо жаш ка мусь, зас лу-
жыш яго ўдзяч насць і да па мо гу ў бу ду чы ні. Мо-
жаш іні цы я ваць ме ра пры ем ствы, якія бу дуць 
мець вя лі кае зна чэн не для бу ду чы ні. Пас ля 
29.08. ніх то не пас мее ця бе пак ры ты ка ваць.
(24.09. — 23.10.) 25-27.08. ня він ны флірт мо жа 
пе ра мя ніц ца ў па лы мя нае па чуц цё. 25-28.08. 
паз на ё міш ся з тэх ніч ны мі на він ка мі ў пра фе сіі; 
яны вель мі па мо гуць у тва ёй пра цы. 25-31.08. 
хтось ці мо жа быць зай з д рос ны за твае пос пе-
хі, та му не да вя рай тым, хто та бе гуч на пля скае 
ў лад кі. Зва жай на сло вы, не кры ты куй кі раў ні-
цтва. Не ад маў ляй са бе пры ем нас цей.
(24.10. — 22.11.) 25-28.08. па леп шац ца твае 
ад но сі ны до ма і на пра цы. Бу дзеш ча ра ваць 
на ўсю ка туш ку, але 25-27.08. мо жаш быць 
кры ху стом ле ным ша лам ся род ама та раў і схо-
чаш па ста ян най су вя зі. 25-31.08. пе рак ро чыш 
мя жу ўлас ных маг чы мас цей! Піль нуй ся ад вос. 
Дбай аб су ста вы, ву шы, во чы.
(23.11. — 22.12.) 29-31.08. ат ры ма еш доў га-
ча ка ную вест ку. Ах вот на спат ка еш ся з кім сь ці, 
хто здаў на хо дзіць за та бою (пры хіль на гля неш 
на ват на ка гось ці, хто не вель мі та бе па да ба ец-
ца!). Ра ман тыч ны на строй. Шмат на год да су-
стрэч з сяб ра мі. На боль шую ім п рэ зу ў ся бе 
ра шы ся пас ля 28.08.
(23.12. — 20.01.) За фун дуй са бе но вую ап ра-
на ху ці пры чо ску. 25-27.08. мо жаш рап там 
за ка хац ца; для гэ тай лю бо ві бу дзеш га то вы 
зра біць усё. За пал, энер гія, но выя за ду мы 
пры ня суць та бе пос пех 25-31.08. На е дзе да 
ця бе шмат гас цей. Твая пра ца бу дзе да цэ не на. 
Урэш це прый дуць ча ка ныя гро шы. 25-28.08. 
мо жаш «упа ля ваць» неш та тан ней у кра ме ці на 
аў к цы ё не. Ма еш аг ра мад ны ўплыў на лю дзей, 
бу дзеш спра вяд лі вы і сум лен ны.
(21.01. — 19.02. Пос пе хі на ўсіх па лях. 25-
31.08. удас ца та бе змя ніць штось ці, што зда ва-
ла ся быць не маг чы мым для кра нан ня з мес ца. 
Паз бу дзеш ся ба рах ла, пры тым знай шоў шы 
штось ці згуб ле нае. Дбай аб тое, каб ха пі ла та бе 
ва ды і піль нуй ся ад кеп ска га над вор’я. Ка лі ты на-
ро джа ны ў ІІІ дэ ка дзе, будзь вель мі ас ця рож ны 
ў га рах. Усе ран кі ад ра зу дэ зін фе куй. І не пе ра-
бор ш ч вай з ві та мін ны мі прэ па ра та мі, ка лі ўсю-
ды столь кі све жай га род ні ны і са да ві ны!
(20.02. — 21.03.) 25-31.08. пе ра мо жаш усе 
пра ціў нас ці і кан ку рэн цыю. 28-31.08. на бя рэш 
са маў пэў не нас ці ад нос на та го, ку ды ідзеш. 
25-27.08. цу доў на ў па ры. Су стрэ ча 24-28.08. 
мо жа ад мя ніць тваё жыц цё. Пас ля 29.08. маг-
чы масць доб ра га вы ез ду за мя жу. Зблі жыш ся 
да ста рэй шай рад ні, яны па мо гуць вы ра шыць 
твае праб ле мы. На пра цы ат ры ма еш до ка зы 
прыз нан ня і ўзна га ро ду (ка лі ты з ІІ дэ ка ды, па-
вы шэн не мо жа вя зац ца з мно гі мі ад маў лен ня мі, 
не вя до ма ці вар та так пе ра на туж вац ца для люк-
су). Да мо вы не га цы юй, не му сіш па га джац ца на 
ўсе ўмо вы. Ін ту і цыя ця бе не па кі не. 25-31.08. 
па ду май пра ўлас ную дзей насць, ха ця ры зы ка 
не ма лая, раз важ, ці кі дац ца ў глы бо кую ва ду, 
мо жа спа лу чы но вы за ро бак з ця пера ш нім. Леп-
шая фор ма.

1. на пры клад, ма ра фон, 2. адзін ка біб лі я тэч на га збо ру, 3. ага род ная 
тра вя ні стая рас лі на з ядо мым ліс цем (Spi na cia ole ra cea), 4. па ра для 
це ла, 5. бе ла ру ская на цы я наль ная ежа ро дам з Аме ры кі, 6. рас лі на для 
бі га су, 7. уз на га ро да пры зё ру спар тыў на га спа бор ні цтва, 8. выс па з Джа
кар тай, 9. кан ды тар скі вы раб з ка ка вы, 10. га лоў ны баш кір скі го рад.

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

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

віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 30 ну ма ра
Бе раг, ам фі тэ атр, біз нес, ды на, Об, дым, му за, то на, ца ля, ле ген да, жнец, 

ба ры ка да, цэ зій. Ра шэн не: Абы доб ра га дзі на, то най дзец ца ра дзі на.

Бе ла стоц кая 
пі ліг рым ка
13 жніў ня вый ш ла XXXIV пі ліг рым ка 

на Свя тую Га ру Гра бар ку. У па лом ні
цтве ўдзель ні чае ка ля двух сот ча ла век. 
Пе рад вы ха дам зпад цар к вы св. Ільі 
па лом ні кі ўдзель ні ча лі ў свя той лі тур гіі, 
а епі скап Іа каў пас вя ціў кры жы. Ар га ні
за та рам пі ліг рым кі з’яў ля ец ца Бра цтва 
пра ва слаў най мо ла дзі Бе ла стоц каГдань
скай епар хіі. Сё ле та пі ліг рым ка рас цяг
ну ла ся на адзін дзень больш, а гэ та па 
пры чы не да рож ных ра бот на шля ху 
ў БельскПад ляш скі ды па між Заб лу да
вам і Гай наў кай. Па лом ні кі прой дуць 130 
кі ла мет раў. Мар ш рут пра ля гаў з Бе ла сто
ка ў Мі ха ло ва, ка ля трыц ца ці пя ці кі ла
мет раў, дзе ў мяс цо вай цар к ве слу жы ла
ся лі тур гія. Пас ля ад па чын ку па лом ні кі 
пай ш лі ў Нар ву — 30 км. За тым мар ш рут 
пра хо дзіў праз Ла сін ку, Но ва бе ра зо ва 
і Ду бі чыЦар коў ныя. Тут ад па чы нак і нач
лег. З Ду бі чаўЦар коў ных па лом ні кі пай
ш лі праз Вяр сток у Ча ром ху, дзе ча каў 
іх нач лег з ад па чын кам і на ба жэн ства 
ў цар к ве. Апош нія 50 кі ла мет раў па лом ні
кі прай ш лі праз Зу ба чы (су бо та) і пас ля 
ка рот ка га ад па чын ку на шля ху мар ш рут 
за кон чы лі на Свя той Га ры Гра бар ка 
18 жніў ня. Пі ліг рым ку за бяс печ вае аў
та ма біль хут кай да па мо гі з ле ка рам 
і са ні тар кай. У па да рож жы трап ля юц ца 
стра та пры том нас ці ці ска ле чан не ног 
і та ды не аб ход ная ле кар ская да па мо га. 
Ня гле дзя чы на гэ та шмат лі кія па лом ні кі 
лі чац ца «ве тэ ра на мі». Да та кіх мож на 
за лі чыць Ан джэя Жа мой ду, сяб ру ма ёй 
дач кі Алі ны. Як ёй ска заў пры су стрэ чы, 
сё ле та ўдзель ні чае ў па лом ні цтве двац
цаць пя ты раз. Пры па мі наю, як гас ця ваў 
у на шай ха це ў час ад па чын ку пі ліг рым кі 
ў Ку за ве. Па лом ні каў сар дэч на ві та юць 
жы ха ры вё сак, праз якія пра хо дзяць. 
За бяс печ ва юць іх на піт ка мі, бу тэр б ро
да мі, спа га да юць доб рым сло вам для 
выт рым кі. І гэ та лі чыц ца са лі дар насць 
для ду ха.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

Гэ тая цар к ва ка лісь ці ў ста ры ну ста
я ла тут, у Ду бі чахЦар коў ных, ка ля ўро
чыш ча Бах ма ты і не дзе ў па ло ве XVIII 
ста год дзя зга рэ ла. І іко на Пак роў Прас
вя той Дзе вы Ма рыі з вет рам пры ля це ла 
і ўпа ла там, дзе ста іць дру гая па чар зе, 
бо пер шая зга рэ ла на па чат ку Дру гой 
су свет най вай ны ў 1941 го дзе — Пак роў
ская цар к ва. Тут мес ца пры го жае, пры 
кан цы на шай вё скі і на скры жа ван ні 
да рог Ду бі чы — Ор ля; ка ля са мо га хра ма 
на ле ва да ро га ў вё ску Гра ба вец. Тут бліз
ка рэч ка Ар лян ка, ле ва руч ка лі ехаць 
у Гра ба вец. Ха ця ле ген да га во рыць, 
што цар к ва ка ля Бах ма таў пра ва лі ла ся 
ў нет ры зям лі па пры чы не ней кіх гра хоў 
пры ха джан; але ле ген да заў сё ды ёсць 
ле ген дай, а праў да — праў дай. І на гэ тым 
уз гор ку ста іць па мят ны крыж у го нар 
пер ша га хра ма. Гэ ты ка мен ны крыж па
стаў ле ны на па чат ку ХХ ста год дзя. І ка лі 
яш чэ на Бах ма тах не бы ло ва дас хо віш

ча, дык гэ ты крыж быў ней кім ары ен ці
рам і з да ро гі — Ка мя нец ка га гас цін ца, 
быў зда лёк прык мет ны. Але ка лі бы ло 
зроб ле на слаў нае ва дас хо віш ча Бах ма
ты, кру гом ста ла ўсё мя няц ца. Роз ныя 
вар ша вя кі з абод вух ба коў гас цін ца па бу
да ва лі до мі кі і ка тэ джы, і гэ ты не вя лі кі гі
ста рыч ны ком п лекс — уз го рак з кры жам 
— амаль знік з ва чэй. Зда ец ца, быц цам 
уз го рак па мен шаў, усё за рас ло ма ла дым 
ле сам і хмыз ня ка мі... Пра гэ та я пі саў 
у сва іх ус па мі нах амаль тры га ды та му.

А вось ня даў на ба цюш ка Сла ва мір 
Аў к се ці юк і цар коў ная ра да тут зра бі лі 
грун тоў ны па ра дак. Уз го рак з кры жам 
ачыс ці лі з ліш ніх дрэў і ку стоў, а там, 
дзе крыж, па ста ві лі пры го жую кап ліч ку, 
і гэ ты ўзго рак вы гля дае так ве ліч на як 
ка лісь ці. Што гэ та зна чыць? Ба цюш ка 
Сла ва мір на леж ны гас па дар і вер ны слу
га Бо жы.

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК

На ўзгор ку Пет ра паў лаў скай цар к вы

Ня даў на ад ны з пер шых у На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та му ра лі на ма
ля ва лі ў На раў цы (на ба ка вой сця не та маш ня га Гмін на га ася род ка куль ту ры) і ў Ста
рым Ляў ко ве. На фо таз дым ку му раль на сця не ГАК у На раў цы.

Фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Му ра лі ў На раўчан скай гмі не
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Вы пад ко ва да ве даў ся, што ў свя
та Ма ка ве яў у кап лі цы, што ка ля 
Хра бал, бу дзе ас вя чац ца мёд. Ну, 

на го да паў дзель ні чаць ва ўра чы стас ці 
ў цар коў цы, што пры ха ва ла ся ў ле се не
да лё ка да ро гі з Хра бал у Плю ты чы.

У ка ні ку ляр ны час тран с парт так са
ма мае не вя ліч кія ка ні ку лы, бо не трэ ба 
ва зіць мо ладзь у шко лы. Та му аў то бу сы 
па лю бой тра се ез дзяць не над та ча ста, 
у тым лі ку і між Бе ла сто кам і Бель скам. 
Га дзі ны па чат ку на ба жэн ства я не ве даў, 
але на цэ ліў ся на дзя вя тую. Бо так пап ро
сту зруч на пры хо дзі ла ся па раск ла дах 
яз ды пуб ліч на га тран с пар ту.

Злез я з аў то бу са на пры пын ку ў Хра
ба лах і каб бы ло хут чэй, ра шыў па дац ца 
да кап лі цы не вы маш ча най ас фаль там 
аб хад ной да ро гай, але шмы га нуць нап
раст кі. Ка лісь, мо жа з дзе сяць, а мо жа 
і з двац цаць га доў та му, прай шоў ся я та
кім чы нам, але ад кап ліч кі ў вё ску. І той 
мар ш рут, па ле се і па ляс ной або чы не, 
здаў ся мне да во лі вы гад ным. І ця пер 
я паш па рыў ту ды.

На род ная муд расць вяш чае, што хто 
да ро гу пра стуе, той до ма не на чуе. Нач
лег тут толь кі для глад ка ска зан ня, але 
пай ш ло ся мне зу сім не так, як спа дзя
ваў ся. Неў за ба ве за вё скай прый ш ло ся 
амаль ма цаць да рож кі, па якіх ван д руе 
ляс ное на сель ні цтва. Па буй не ю чай у ба
ло це роў най з ма ім га ры зон там тра ве 
ўда ло ся мне даб рац ца да ле су, а там 
яш чэ боль шая кра пі ва. Ну, про ста за па
вед нік пры ро ды, яко га ча ла ве чыя ру кі 
даў но не кра на лі. За ча піў ся я за ней кае 
сха ва нае ў та кой кра пі ве гол ле і па ля цеў 
но сам у той гуш чар. Але толь кі адзін раз. 
Не як уда ло ся мне выб рац ца на больш су
хое мес ца, блі жэй ра ней зга да най да ро гі 
ў Плю ты чы. Абы шоў я Хра ба лы, паз бі
раў шы ў абу так і га ло шы ва ду з мок рых 
траў, з пры го да мі.

Да кап лі цы прый шоў я, як гэ та га во
рыц ца — на раз бор ша пак, на за вяр шэн
не на ба жэн ства. Мё ду з са бою я не ўзяў, 
і доб ра, бо быў бы мне ён толь кі ба ла
стам у зма ган ні з на по ры стай ляс ной 
рас лін нас цю. Ас ноў ная служ ба ад бы ва
ла ся пе рад цар коў кай, а са мо ас вя чэн не 
ўся рэ дзі не на ка нец ура чы стас ці. На ро
ду саб ра ла ся пры стой ная ў ад па вед нас
ці да ця пе раш няй вя ско вай дэ маг ра фіі 
коль касць — ка ля двац ца ці асоб; бы лі 
ўсе па ка лен ні: ад най ста рэй шых да най
ма лод шых.

З ча го ўзя ло ся ас вя чэн не мё ду? Па
ча ло ся ўсё ў Кан стан ці но па лі ў ІХ ста
год дзі, са ма ў раз гар ле та, ка лі лю дзям 
ста лі да ку чаць роз ныя хва ро бы. Та ды та
маш нія ўла ды ра шы лі вы но сіць час ці цы 
за ха ва на га ў ад ной з та маш ніх цэр к ваў 
Кры жа Гас под ня га дзе ля цу да дзей на га 
пра ду хі лен ня ад эпі дэ мій і ўста на ві лі 
свя та ў го нар дрэў Кры жа Гас под ня га. 
З ча сам свя та тое ста ла ўзба га чац ца но
вы мі аб ра да мі, у лі ку якіх апы ну ла ся і ас
вя чэн не мё ду, яко га но вы плён па чы на лі 
збі раць пчол кі ў той аку рат час.

У той жа дзень пры ня та так са ма ас
вя чаць мак, але з псеў да э ты ма ла гіч най 
пры чы ны. Ме на ві та ў гэ ты дзень ад зна
ча ец ца па мяць ста ра за па вет ных му ча ні
каў — ся мі бра тоў Ма ка ве яў, іх ма це ры 
Са ла ма ніі і на стаў ні ка Елі за ра. Сі рый скі 
цар Ан ты ёх за ду маў элі ні за ваць сваё 
цар ства і на вя заць сва ім па ду лад ным 
ад ну рэ лі гію — ста ра жыт наг рэ ча скую, 
у рам ках якой за га даў пак ла няц ца грэ ча
скім ба гам. А Ма ка веі не пры ня лі гэ та га 
і іх за му чы лі, а па мяць пра гэ та бы ла 
ўве дзе на ў паз ней шы хрыс ці ян скі ка лян
дар.

Кап лі ца ў Хра ба лах прыс ве ча на ў га
лоў ным Іа а ну Ба гас ло ву, але маг чы ма, 
што ў лі ку яе за ступ ні каў і бра ты Ма ка
веі. Бо ж, зда ец ца мне, іх уша на ван не не

як глы ба ка ва та ў нас ука ра ні ла ся. Вось 
у шчы рым по лі па між Бе лай, Вя лі кі мі 
Гры не ві ча мі і Ар лян кай ста іць ча соў ня 
ў іх го нар, і па між Ку ра ша вам і Ля не вам, 
і ў Но ва бе ра зо ве, і ў Кры нач цы. Маг чы
ма, што і кап лі ца ка ля Хра бал ней кім чы
нам кры ху да ру ча на гэ тым му ча ні кам. 
А маг чы ма, што тут ін шае су па дзен не, 
бо ж у гэ ты дзень ас вя ча ец ца так са ма 
ва да, а вось гэ тая кап ліч ка ўзве дзе на на 
кры ні цы з га ю чай ва дою. Да ўся го та го 
ў гэ ты дзень і па ча так двух тыд нё ва га по
сту да Сплен ня...

Па вод ле ле ген ды з’я ві ла ся ка ля Хра
бал цу да дзей ная іко на Ба га ро дзі цы і дзе
ля гэ та га ўла даль нік та маш ніх зя мель 
ра шыў уз вес ці цар к ву ў сва ім ма ён т ку 
ў Ста ла ва чы. Толь кі ва лы, якія цяг ну лі 
ма тэ ры ял для па бу до вы хра ма, спы ні лі
ся ў Рай ску і да лей не пай ш лі. Та ды і цар
к ву па бу да ва лі ме на ві та ў Рай ску. Пра 
гэ та згад ва ец ца ў кні зе а. Ры го ра і м. Ан
та ні ны Сос наў. Згад ва ец ца так са ма і пра 
кап лі цу на кры ніч цы ка ля Хра бал, але 
не па да ец ца, ка лі яна бы ла там па бу да
ва на. Яна бы ла ра скі да на ў 1939 го дзе, 
маг чы ма што са ве та мі, якія не па да лё ку 
зла дзі лі па ля выя ка зар мы. Но вая кап

лі ца на кры ні цы з га ю чай ва дою бы ла 
па бу да ва на ў 1984 го дзе.

Кап лі цу ў Хра ба лоў скім ле се ра скі да
лі са ве ты, а му ра ва ную цар к ву ў Рай ску, 
якая ў мес цы ста рой драў ля най бы ла збу
да ва на ў 1875 го дзе, ра скі да лі гіт ле раў цы 
ў 1942 го дзе, сці ра ю чы з па вер х ні зям лі вё
ску Райск як па каз ны пры клад ка лек тыў
най ад каз нас ці за на пад на нем цаў. Пас ля 
вай ны вё ска Райск ад ра дзі ла ся, а ў 1960х 
га дах бы ла там уз ве дзе на і цар к ва, пры
ве зе ная з вё скі Па ту рын, што на ўсход ніх 
ак ра і нах Та ма шаў ска га па ве та ў Люб лін
скім ва я вод стве. Та маш няе пра ва слаў нае 
на сель ні цтва пас ля апош няй вай ны або 
бы ло вы му ша на вы ехаць у Са вец кі Са юз, 
або ў рам ках ак цыі „Віс ла” бы ло пры му со
ва вы ве зе на на г.зв. Вер ну тыя Зем лі.

Вар та, мяр кую, пры на го дзе, заг ля нуць 
і ў бок Па ту ры на, у мі ну лае Та ма шаў ска га 
па ве та, ха ця яго ме жы бы лі та ды кры ху 
ін шыя чым сён ня. Ге аг ра фіч ны слоў нік 
Ка ра леў ства Поль ска га так згад ваў пра 
па вет: „Po nie waż ko lo ni za cya te go ob sza ru 
za czę ła się sto sun ko wo póź no, jak zwyk le na 
le sis tych wy ży nach, prze to śród lud noś ci spo
ty ka my mie sza ni nę ple mien ną i wyz na nio wą, 

Пра мёд і дэ маг ра фію

obok jed noś ci ję zy ko wej z niez nacz ne mi tu 
i ów dzie róż ni ca mi. Lud ność po wia tu w 1889 r. 
wy no si 86806 (42463 męż. 44343 kob.), w tem 
4309 nies ta łych miesz kań ców. Śród lud noś ci 
sta łej (z do li cze niem 3007 nie o bec nych a za pi
sa nych do ksiąg) by ło 39000 pra wosł., 35870 
ka tol., 14 prot i 10620 żyd”. У Та ма шаў скім па
ве це бы ло та ды трыц цаць пра ва слаў ных 
пры хо даў і два нац цаць ка та ліц кіх па ра фій. 
У вы ні ку бур ных па дзей між ва ен на га, ва ен
на га і пас ля ва ен на га пе ры я даў астаў ся там 
з пра ва слаў ных толь кі пры ход у Та ма ша ве, 
які на ліч вае жмень ку пры ха джан. І за ха
ва ла ся та ма шаў ская цар к ва св. Мі ка лая, 
уз ве дзе ная ў цар скі час па вод ле та дыш ніх 
хра ма бу даў ні чых штам паў. За раз у ёй пра
во дзіц ца грун тоў ны ра монт.

Цар к ва ў Рай ску так са ма ра ман ту ец ца 
і лік вер ні каў па дае; на ня дзель най служ бе 
бы ло там ка ля трыц ца ці душ. Бо і з Ра
ен ска га пры хо да так са ма вы ся ля ец ца 
на сель ні цтва, ха ця даб ра воль на, у рам ках 
ак цыі, якую мож на наз ваць не толь кі 
„Віс лай”, але і „Эль бай, Рэй нам, Тэм зай”; 
паполь ску гэ тыя рэч кі на зы ва юц ца, ад па
вед на Ła ba, Ren, Ta mi za...

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

n Служ ба пе рад кап лі цаю Іа а на Ба гас ло ва ка ля Хра бал

n Ін тэр’ ер ра ман та ва най цар к вы ў Та ма ша ве-Люб лін скімn Цар к ва ў Та ма ша ве-Люб лін скім


