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У
 Цэнтры турызму і культуры 
«Гладышка» ў Кляшчэлях 4 
лістапада адкрылася выстава 
«Гісторыя сатканая ніткай», якая 
паказвае перш за ўсё даўняе 

тканае, вышыванае і выкананае кручком 
рукадзелле. Пакрывалы, сурвэты, ручні
кі, макаткі, палавікі і іншыя вырабы, вы
кананыя ў мінулым жыхарамі гмін Кляш
чэлі, ДубічыЦаркоўныя і Мілейчычы, 
сабралі дырэктар Гарадскога асяродка 
культуры, спорту і рэкрэацыі ў Кляшчэ
лях Малгажата Клімовіч з працаўнікамі. 
Часта перадавалі экспанаты дзеці і ўнукі 
майстроў па ткацтве і вышыўцы. У між
ваенны і пасляваенны перыяды ў мнага
дзетных сем’ях рукадзеллем займаліся 
амаль у кожнай хаце. Экспазіцыя даўня
га рукадзелля, арганізаваная Гарадскім 
асяродкам культуры ў Кляшчэлях, была 
папоўнена экспанатамі, сабранымі Куль
турным аб’яднаннем «Паштоўка» з Па
лічнай і нешматлікімі вырабамі сучасна
га рукадзелля.

— Гарадскі асяродак культуры ў Кляш
чэлях дзейнічае таксама ў напрамку заха
вання мясцовых традыцый і культурнай 
спадчыны. Мы нядаўна пачалі рэалізаваць 
праект «Рэ_традыцыі», накіраваны на заха
ванне нашай спадчыны. На выставе экспа
нуецца вельмі цікавае рукадзелле. На яго 
аснове варта пазнаёміцца з традыцыямі 
нашага рэгіёна. На экспазіцыі знаходзяцца 
даўнія тканыя вырабы і арыгінальныя ўзо
ры характэрныя для нашага рэгіёна, — ска
зала дырэктар асяродка культуры Малга
жата Клімовіч падчас адкрыцця выставы.

У не так далёкім мінулым жанчыны яш
чэ пралі на калаўротках, ткалі на кроснах, 
вышывалі, вязалі кручком карункавыя вы
рабы. Сваё рукадзелле першапачаткова 
трымалі ў сундуках, шафах і толькі зрэдку 
выкарыстоўвалі яго ў святочны час. Таму 
ўзоры тканага і вышыванага колішняга ру
кадзелля захаваліся да нашага часу ў доб
рым стане. Зараз будуць маглі ім захапляц
ца моладзь, турысты і старэйшыя асобы, 
якія яшчэ памятаюць працэс выконвання 
пакрывалаў, ручнікоў і макатак.

— Мы ў моладасці цяжка працавалі, каб 
выканаць пакрывалы, абрусы, ручнікі. Са
мастойна выкананае рукадзелле дзяўчаты 
бралі ў пасаг, калі выходзілі замуж, а яго 
колькасць і якасць былі доказам іх праца
вітасці, — заявіла жанчына, якая захоўвае 
рукадзелле сваіх продкаў.

— Я ў бацькаўскай хаце і ў доме мужа 
ткала пакрывалы, выконвала абрусы, 
ручнікі, працавала з кручком або з іголкай 
і ніткай у руках і гэта давала мне вялікае за
давальненне, — сказала іншая жанчына.

— Я захоўваю ільняную макатку з але
нямі выкананую маёй сястрой. У мяне ёсць 
таксама пакрывала бабулінай сястры, якая 
не вярнулася з бежанства, жыла ў Кіеве 
і аддала нам яго, — сказала Тамара Яў
дасюк з Гайнаўкі, якая ў адрамантаванай 
бацькаўскай хаце ў Дабрывадзе захоўвае 
даўняе рукадзелле.

— Мінуў ужо час, калі вырабы даўняга 
рукадзелля можна было купіць за невялікія 
грошы. Цяпер нашчадкі майстрых захоў
ваюць дома старыя ручнікі, абрусы, пакры
валы як памятку па продках, — сказала 
наведвальніца выставы.

— Тут можна паглядзець цікавыя тка
ныя плахты, ручнікі і вязанае кручком рука
дзелле. Мы такія вырабы выконвалі ў мо
ладасці. У кожным доме стаялі калаўроткі, 
кросны і ўсё тое, што тут прэзентуецца, мы 
выконвалі ў мінулым самастойна, — заяві
ла пажылая жанчына.

Цяпер даўнія вышываныя і выкананыя 
кручком вырабы выкарыстоўваюцца для 
ўпрыгожвання адрамантаваных драўляных 
хат. На выставе ў «Гладышцы» прэзентуец
ца перш за ўсё рукадзелле апошніх дзесяці
годдзяў мінулага стагоддзя. Экспануюцца 
таксама працы, выкананыя ў трыццатых 
гадах. Вельмі цікавымі лічацца пакрывалы 
ў пераборы, з матывамі характэрнымі для 
рэгіёна Белавежскай пушчы. Мне вельмі 
цікавымі былі пакрывалы з даўнімі ўзорамі, 
выкананыя ў сямідзясятых гадах Марыяй 
Клімовіч з Дабрывады (покі я заўважыў 
гады іх выканання, думаў, што ўзніклі яны 
ў міжваенны або пасляваенны перыяд). 
Прыгожыя пакрывалы з больш сучаснымі, 
таксама цікавымі ўзорамі аўтарства Ніны 
Сэлевановіч з Дашоў прынесла яе нявест
ка Таіса Сэлевановіч з Кляшчэляў.

— Мне мама Анастасія перадала ў вя
сельны падарунак ваўняныя пакрывалы. 
А тут ляжыць мая хрышчонка, зробленая 
з палатна і вышытая пад мае хрысціны, 
якая пасля выкарыстоўвалася на маім 
вяселлі. Гэта самы блізкі мне экспанат з лі
ку ўсіх, перададзеных мною на выставу, 
— сказаў Мікола Кас’янюк з Кляшчэляў, 
які пазычыў выкананае мамай у Рагачах 
рукадзелле.

Вельмі цікавыя экспанаты, між іншым са
ян з трыццатых гадоў мінулага стагоддзя, 
ручнікі і пакрывалы, перадала на выставу 
Ніна Яўдасюк з Дабрывады, ураджэнка 
Войнаўкі.

— Мая бабуля Марыя Фурса з Тафілаў
цаў займалася рукадзеллем і некаторыя яе 

вырабы можна тут пабачыць, — сказала 
Альжбета Пюркоўская.

— Мы рашыліся перш за ўсё паказаць 
рукадзелле, якое захавалася ў нашчадкаў 
рукадзельніц. Спачатку трэба было знайс
ці ўласнікаў старога рукадзелля. Калі мы 
сталі абсталёўваць выставу, заходзілі да 
нас асобы, якія заяўлялі, што і ў іх ёсць даў
няе рукадзелле. Калі б прыйшлося ладзіць 
чарговую падобную выставу, думаю, што 
сабралі б яшчэ намнога больш экспанатаў. 
Мы наладзілі супрацоўніцтва з аб’яднан
нем «Паштоўка» з Палічнай, паколькі ў іх 
быў ужо вопыт у збіранні і апісванні прыкла
даў рукадзелля. Частка экспанатаў была 
перададзена нам менавіта аб’яднаннем 
«Паштоўка». Мы сталі запісваць успаміны 
рукадзельніц і запрэзентуем іх у будучыні, 
— сказала дырэктар Малгажата Клімовіч.

— Ручнікі, абрусы, макаткі і пакрывалы 
на ложкі, якія вясковыя жанчыны ткалі на 
кроснах, упрыгожвалі вышыўкай і карун
камі, гэта вельмі важная частка традыцыі 
гэтага рэгіёна і можна іх знайсці ў многіх 
дамах на Гайнаўшчыне. Мы ўсё рукадзел
ле фатаграфавалі, дакументавалі і будзе 
можна ў будучыні карыстацца яго вельмі 
багатымі па змесце і палітры ўзорамі. Мо
жа стануць яны інспірацыяй для новых 
узораў, з улікам на традыцыю Гайнаўшчы
ны, — сказала Агата РыхцікСкібінская 
з Культурнага аб’яднання «Паштоўка» 
ў Палічнай, каардынатарка і галоўная рэалі
затарка праекта «Гісторыі сатканыя з ніцей 
— старое рукадзелле для будучыні», рэа
лізаванага «Паштоўкай». Пасялілася яна 

з мужам у Палічнай у 2012 годзе і свой дом 
стала абсталёўваць у адпаведнасці з мяс
цовымі традыцыямі і тады зацікавілася тка
ным і вышываным рукадзеллем.

Агата РыхцікСкібінская на адкрыцці эк
спазіцыі рукадзелля адзначыла важнасць 
ініцыятывы Гарадскога асяродка культуры 
спорту і рэкрэацыі ў Кляшчэлях для заха
вання традыцыі.

— Прэзентаваныя на выставе экспана
ты збіраліся ад вясковых жанчын, іх дзяцей 
і ўнукаў у рамках праекта «Рэ_традыцыі», 
якога рэалізацыю фінансава падтрымаў 
Нацыянальны цэнтр культуры. Галоўнае 
ў нашым праекце — адшукаць і паказаць 
вырабы вясковых рукадзельніц. Мая бабу
ля Анастасія Зубік з Сакоў займалася ру
кадзеллем ужо ў бацькоўскім доме Мацке
вічаў у Старыне. Перадалі нам на выставу 
вырабы жыхары Сакоў, суседніх Сухаволь
цаў. Купілі мы ў Кляшчэлях кросны, на якіх 
нашы рукадзельніцы з Кляшчэляў і Ніна Яў
дасюк з Дабрывады маюць вучыць ткаць 
на кроснах. У рамках праекта будзем шу
каць сувязі паміж даўнімі традыцыямі і но
вым у тканым і вышываным мастацтве. Ка
рыстаючыся традыцыямі рукадзелля і яго 
рознымі тэхнікамі выканання, хочам ства
рыць вялікую сучасную інсталяцыю. Маем 
таксама намер змяшчаць на кашульках 
узоры традыцыйнага рукадзелля, — распа
вяла дырэктар Малгажата Клімовіч.

Выстава рукадзелля ў Цэнтры турызму 
і культуры «Гладышка» ў Кляшчэлях адк
рытая да канца снежня.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Выстава рукадзелля 
ў Кляшчэлях

n Выставу адкрыла дырэктар Гарадскога асяродка культуры, спорту і рэкрэацыі 
ў Кляшчэлях Малгажата Клімовіч (стаіць справа)
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Чыр во ны дзень 

ці 
га неб ная да та

Сваімі вачыма

Вы бар чы 
ма ра фон (6)

Ты дзень на зад за ся ро дзіў ся я на вы ні
ках вы ба раў у Бе ла сто ку. Ця пер прыг ля
нем ся хто кі руе ў па вя то вых га ра дах у Пад
ляш скім ва я вод стве і якая там на мес цы 
рас ста ноў ка сіл. Пач нем з Са кол кі. Тут за 
па са ду бур га міст ра зма га лі ся ча ты ры асо
бы, у тым дзей с ная бур га містр Ева Ку лі коў
ская з Поль скай ся лян скай пар тыі. І гэ тым 
ра зам з вы бар ча га зма ган ня вый ш ла яна 
пе ра мож цам у пер шым ту ры з вы ні кам 
6394 га ла соў (56,51%); астат нія ат ры ма лі 
ад па вед на: Пётр Буй віц кі — 3942 га ла сы 
(38,84%), Марк Аў дзей — 570 га ла соў 
(5,4%) і Юры Ка зі мя ро віч — 408 га ла соў 
(3,01%). У ра ду го ра да стар та ва ла шэсць 
ка мі тэ таў, увай ш лі ча ты ры, а ме на ві та: 
Пра ва і спра вяд лі васць 7 рад ных (3355 га
ла соў), На род нахрыс ці ян скі ка мі тэт — 7 
рад ных (3152 га ла сы), Ды я лог і суп ра ца 
— 4 ман да ты (1767 га ла соў) і Ра зам для 
Са кол кі — 3 ман да ты (1759 га ла соў). Та кі 
вы нік аба зна чае пра цяг пар ты зан скіх вой

наў у го ра дзе па між Поль скай ся лян скай 
пар ты яй і Пра вам і спра вяд лі вас цю, хі ба 
што ство рыц ца па між імі ка а лі цыя. Не та
кое ба чы ла ўжо мяс цо вая па лі ты ка.

У не па да лё кай Дуб ро веБе ла стоц кай 
вы бар бур га міст ра прай шоў у пер шым ту
ры, але ў вель мі жор ст кім і роў ным зма ган
ні. Пе ра мог двац ца ці дзе вя ці га до вы Ар тур 
Гай ле віч з вы ні кам 2350 га ла соў (50,80%), 
аб га ня ю чы Та дэ ву ша Ціш коў ска га — 2276 
га ла соў (49,20%). Як ба чым роз ні ца са праў
ды не вя лі кая.

Па ма лень ку едзем на поў дзень на ша га 
ва я вод ства ў БельскПад ляш скі, у якім 
спат рэ біў ся дру гі тур вы ба раў. У пер шым 
ту ры стар та ну лі кі ру ю чы бур га містр Ярас
лаў Ба роў скі з Бель скай ка а лі цыі — 5109 
га ла соў (47,99%), Аг неш ка Ге ра сі мюк
Ха міц кая з Пра ва і спра вяд лі вас ці — 429 
га ла соў. Бы ла яна па стаў ле на мяс цо вым 
Пі Сам у апош ні мо мант, бо ра ней су поль
ным кан ды да там аб’ яд на най пра ві цы быў 
Та маш Гры ня віц кі, які наб раў 3310 га ла соў 
(31,09%) і пе рай шоў у дру гі тур. Кан ды дат 
ле вых Ар ка дзій Ваш ке віч узяў 530 га ла соў, 

а кан ды дат ка На ша га Пад ляш ша Ба жэ на 
Зва лін ская — 1267 га ла соў. На ша Пад ляш
ша і Бель ская ка а лі цыя — гэ та па лі тыч ныя 
хаў рус ні кі, якія ра зам шмат га доў кі ру юць 
го ра дам і Бель скім па ве там. У дру гім ту ры 
вы ба раў не бы ло нес па дзя ва нак. Ярас лаў 
Ба роў скі стаў бур га міст рам на чар го вы 
тэр мін з вы ні кам 5938 га ла соў (60,21%). 
Яго ны са пер нік наб раў ад па вед на 3 924 
га ла сы (39,79%). У го ра дзе Ярас лаў 
Ба роў скі не па ві нен мець праб лем з суп
ра цоў ні цтвам з Ра дай го ра да, та му што 
пе ра мож цам тут так са ма ста ла Бель ская 
ка а лі цыя, якая аба пі ра ец ца на бе ла ру скую 
і ўкра ін скую мен шас ці. Та му з пе ра ва гай 
у ра дзе за ста ец ца па жа даць бур га міст ру 
і жы ха рам го ра да ра зум на га кі ра ван ня і бе
ла ру ска га ду ху што дзень. Вось вы бар чая 
ста ты сты ка ў Бель скую га рад скую ра ду. 
Са юз ле вых дэ ма кра таў — наб раў 1413 
га ла соў і не мае ані вод на га рад на га. Няш
мат больш га ла соў — 1478 — узя ло Пра ва 
і спра вяд лі васць ды ат ры ма ла аж но 3 ман
да ты. Вы шэй з га да нае На ша Пад ляш ша 
ат ры ма ла 1978 га ла соў і так са ма 3 мес цы. 

Вы бар чы ка мі тэт Су поль на для Бель ска 
ўзяў 2003 га ла сы і ўвёў 5 рад ных. Пе ра мож
цам ста ла Бель ская ка а лі цыя, якую пад т
ры ма лі 3533 вы бар ш чы каў і га ран та ва лі 
ім аж но 9 ман да таў. Та кі вы нік дае вя лі кі 
дэ мак ра тыч ны да вер да на род ных аб ран ні
каў і ад на час на за ба вяз вае да кан к рэт ных 
і ка рыс ных змен для ўсіх жы ха роў го ра да.

З Бель скаПад ляш ска га пе ра ня сем ся 
ў Ся мя ты чы, дзе вы бар бур га міст ра вы ра
шыў ся ў пер шым ту ры. Пётр Сі ня ко віч са 
свай го ўлас на га вы бар ча га ка мі тэ та Для 
Ся мя тыч наб раў 4585 га ла соў (72,74%), 
і пе ра мог кан ды да та Пра ва і спра вяд лі вас
ці Яку ба Фі ца (ад па вед на 1718; 27,26%). 
Але са праўд ны нак даўн вы бар чы ка мі тэт 
дзей с на га бур га міст ра на нёс са пер ні кам 
у вы ба рах у ра ду го ра да, дзе ўсе яго пят
нац цаць кан ды да таў ста лі рад ны мі, не 
да ю чы ані вод на га мес ца ін шым гру поў кам. 
І так зга да ны пе ра мож ны ка мі тэт ат ры маў 
3673 га ла сы і саб раў усе фрук ты, а ка мі тэт 
Пра ва і спра вяд лі вас ці — 2080 га ла соў 
і нуль мес цаў у ра дзе. А стар та ваў шы Са
юз ле вых дэ ма кра таў ледзь наз бі раў 382 
га ла сы і, зра зу ме ла, за стаў ся без шан цаў 
на рад на га.

Мне про ста аж не ве рыц ца, што та кі 
ме тад пе ра лі ку га ла соў паз баў ляе ка мі тэт, 
які ат ры маў звыш дзвюх ты сяч га ла соў 
зай мець свай го прад стаў ні ка ў га рад ской 
ра дзе. Та му та кі спо саб пе ра лі ку га ла соў 
са праў ды мо жа ад бі раць ах во ту да якой
ко ле чы вы бар чай ак тыў нас ці звы чай ных 
лю дзей. vЯў ген ВА ПА

Рэс пуб лі ка Бе ла русь зноў на афі
цый ным дзяр жаў ным роў ні ад зна чы ла 
чар го выя ўгод кі „Ве ли ко го Ок тяб ря” — га
да ві ну чу жо га баль ша віц ка га пе ра ва ро ту 
ў чу жой для нас су сед няй кра і не. І хоць 
па вод ле ўка зу кі раў ні ка кра і ны з 1998 го
да гэ та ні бы та ўжо не дзяр жаў нае свя та, 
а „агуль на рэс пуб лі кан скі свя точ ны дзень”, 
па чуц цё неп ры маль нас ці і агі ды ў кож на га 
з лю дзей, хто хоць кры ху ве дае гі сто рыю, 
за ста ец ца. Тым больш, на ват у Ра сеі гэ ты 
„крас ный день ка лен да ря” пе рай на чы лі 
і наз ва лі „днём адзін ства”.

Для звы чай на га пра цоў на га ча ла ве ка 
ліш ні вы ход ны дзень ка неш не ў ра дасць. 
Для школь ні ка да дат ко выя воль ныя сут кі 
ў да да так да ка ні кул, якія пры па да юць 
як раз на пер шы ты дзень лі ста па да, яш чэ 
боль шае за да валь нен не. Але даў но зра
зу ме ла, што амаль ніх то ні я кіх угод каў 
чу жын скай са цы я лі стыч най рэ ва лю цыі 
не свят куе. На плош чы вя лі кіх га ра доў 
да пом ні каў Ле ні ну яш чэ вы хо дзяць дзя
сят кі (дзя куй Бо гу, што ўжо не ты ся чы 
і на ват не сот кі) вур да ла каў, якія ва ла
куць чыр во ныя гваз дзі кі да па ста мен таў 
свай му кры ва ва му іда лу. Гэ та пра мыя 
і ду хо выя наш чад кі бы лых эн ка вэ ды стаў 
і тыя ар та дак саль ныя ка му ні сты, якія так 
і не вый ш лі праз дзе ся ці год дзі з дур ма ну 
баль ша віц кай пра па ган ды. Гэ тай „элі це” 
на ша га гра мад ства ўла дай даз во ле на ўсё 
— яны мо гуць вы хо дзіць без уся ля кіх за я
вак і даз во лаў на кож ную плош чу, у кож
нае мес ца і на сіць з са бой якія заў год на 
тран с па ран ты і сця гі. Гэ тыя, так зва ныя 
„ве тэ ра ны”, як яны лю бяць ся бе на зы ваць, 
ця га юць з са бой сця гі Са вец ка га Са ю за 
і істэ рыч на на сталь гу юць па „ве ли кой 
стра не, ко то рую мы по те ря ли”. Хай бы 
са бе ха дзі лі гэ тыя пер са на жы як эк зо ты 
і дэ ман ст ра ва лі ўсім сваю вам пір скую сут
насць, аса бі ста я — за сва бо ду вы яў лен ня 
ду мак і по гля даў, ка лі яны не су пя рэ чаць 
за ка на даў ству. Ні бы та і Кан сты ту цыя гэ та 
даз ва ляе. Быў бы гэт кі по ста са вец кі ка му
ні стыч ны каст рыч ніц кі Хэ лоў ін. Але ка лі да 
пом ні каў сва ім ге ро ям вы хо дзяць бе ла ру
сы з на цы я наль ны мі белчыр во набе лы мі 
сця га мі — тут дзе ян не той са май Кан сты

ту цыі ад ра зу за кан ч ва ец ца. І вось ужо 
ма ем чар го выя пра та ко лы пра ні бы та ад
мі ніст ра цый ныя пра ва па ру шэн ні за Дзень 
па мя ці паў стан цаў 1863 го да ў Свіс ла чы. 
З са вец кім чыр во ным сця гам мож на ўсю
ды, з бе ла ру скім на цы я наль ным — нель га 
ні дзе. Так дзяр жа ва, якая ўжо даў но на гад
вае фе а даль ную ма нар хію, яс на аба зна
чае сваё стаў лен не да за ка на даў ства і да 
пат ры ё таў — ёсць роў ныя пе рад за ко нам, 
а ёсць нам но га раў ней шыя.

Тра гі ка міч ная гі сто рыя ад бы ла ся ў гэ ты 
дзень 7 лі ста па да ў Грод не. Двое гра мад
скіх ак ты ві стаў — Мі ка лай Са ля нік і Аляк
сандр Лаў рэн цьеў вый ш лі на плош чу 
Ле ні на з пла ка там „До лой са мо дер жа вие!” 
(„Да лоў са маў лад дзе!”). Зда ва ла ся ку ды ж 
больш ад па вед ны ло зунг ідэ а лам баль ша
віц кай рэ ва лю цыі ста га до вай даў ні ны!? 
Але ж, што даз во ле на бы ку, не даз во ле на 
ін ды ку! Піль ныя і муж ныя ахоў ні кі пра ва
па рад ку ад ра зу скру ці лі двух удзель ні каў 
па лі тыч на га пер фор ман су і за вез лі іх у па
ста ру нак — па ка ран не за та кі ло зунг не
паз беж нае — арышт ці вя ліз ныя штра фы.

Са ма да лей у фар му ля ван ні ідэ а ло гіі 
„Ве лі ка ва Ак цяб ра” пай шоў, ка неш не, га
лоў ны ідэ о лаг дзяр жа вы, ён жа га лоў ны 
эка на міст, ха ке іст і яш чэ мно га хто ў гэ тай 
кра і не. Гэ ты пе раў зы шоў на ват са мо га ся
бе, да га ва рыў ся да та го, што, аказ ва ец ца 
„Ок тяб р ь ская ре во лю ция — это праз д ник 
ми ра и прав че ло ве ка”. Тут, як ка жуць, 
мож на ўжо апу скаць тэ ат раль ную зас ло
ну. Спек такль та таль на га ідэ а ла гіч на га 
аб сур ду і па ві нен за кан ч вац ца та кім апа
фе о зам. На е лі ся бе ла ру сы ў двац ца тым 
ста год дзі та ко га мі ру і та кіх пра воў, якія 
пры нес лі ка му ні сты на не каль кі вя коў на
пе рад.

Та му ні чо га дзіў на га, што на зва рот 
гра мад скас ці з пра па но вай пе ра нес ці вы
ход ны дзень з не на ту раль на га 7 лі ста па да 
на Дзя ды — 2га лі ста па да, як гэ та бы ло 
ў „да рэ фор мен най” Бе ла ру сі, дзяр жаў ныя 
чы ноў ні кі ад ка за лі ад мо вай. Мі ні стэр ства 
пра цы і са цы яль най аба ро ны лі чыць, што 
„Вя лі кая каст рыч ніц кая са цы я лі стыч ная рэ
ва лю цыя” вы зва лі ла пра цоў ных ад эк с п лу
а та цыі і прыг нё ту, зац вер дзі ла раў нап раўе 
і са цы яль ную спра вяд лі васць. Вось так...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Я пі шу гэ тыя сло вы за не каль кі дзён да 
11 Лі ста па да. Для па ля каў гэ та важ ная да
та — 100 га доў та му На род вяр нуў са бе не
за леж насць, а поль скай дзяр жа ве — яе па
лі тыч ны су ве рэ ні тэт. Гэ ты дзень мае аб’ яд
ноў ваць, па мен шай ме ры, сім ва ліч на, усіх 
па ля каў, не за леж на ад іх рэ лі гіі, па лі тыч
ных пе ра ка нан няў і са цы яль на га па хо джан
ня. Гэ та па ві нен быць дзень, які сім ва лі зуе 
на цы я наль нае адзін ства. Толь кі што гэ та 
не так. Бо бы ло б цяж ка, ка лі поль скі сцяг, 
адзін з сім ва лаў, аб’ яд ноў ва ю чых на цыю 
— па лі тыч ныя ко лы пад рэз ва юць пароз
на му — кож нае па сва ёй улас най, са май 
слуш най, пра віль най ме ры. Пра віль ная 
і няп ра віль ная — су пя рэч лі выя ка тэ го рыі. 
Я ўспом ніў ды ску сію са сва і мі муль ты куль
тур ны мі сяб ра мі, у якой па ста ві лі пы тан не: 
ці бы ло б пра віль на, ка лі б пра ва слаў ны жа
ніў ся з ка та ліч кай, габ рэй з не габ рэй кай, 
му суль ма нін з бу дыст кай, ве ге та ры ян ка 
з мя са люб ным муж чы нам... Бы ло вы ра ша
на, што з ад на го бо ку гэ та няп ра віль на, 
та му што гэ та мо жа пры вес ці да куль тур на
га раз мы ван ня і стра ты пер ша па чат ко вай 
куль тур най ідэн тыч нас ці, з дру го га бо ку 
— пра віль на, та му што ча му б і не?! Тут 
ме рай вы ба ру суб’ ек тыў ныя па чуц ці, ка
хан не. Ін шая спра ва, што та кая шлюб ная 
блы та ні на му сіць па цяг нуць за са бой шмат 
куль тур ных і ма раль ных кан ф лік таў. Не за
леж на ад на шых во пыт ных і муд рых, але 
ча сам заш мат эма цый ных (дур на ва тых) 
ар гу мен таў на ка рысць ці су праць, кож ны 
з нас, на рэш це, прыз на ец ца, што зак ра ну
тае пы тан не не вы ра шаль нае. А та му не вы
ра шаль нае, бо ўспры ма ем мы праб ле му 
ў ме жа вым па ла жэн ні, у край нас ці. Гэ та 
так, як з ве рай... у штоне будзь, — за клю
чыў адзін з нас. Вы ка жам зда гад ку, ад нак, 
што гэ та ты чыц ца пы тан няў све та пог ля ду, 
на пры клад, іс на ван ня або не іс на ван ня 
Бо га. Ве ра ў Бо га ці ня ве ра ў яго, — сцвяр
джаў ён, — не як іг на руе важ ны ас пект яго 
іс на ван ня або не іс на ван ня, па цяг нуў шы на 
пя рэд ні план ужо ўста ля ва ныя аса бі стыя 
пе ра ка нан ні ў су вя зі з гэ тым, і, на рэш це, 
да сяг нуў шы ўрэш це ад каз най і свя до май 
аў та дэк ла ра цыі. Лю быя ар гу мен ты, на ват 
са мыя ві да воч ныя ў гэ тай су вя зі, ма юць 
толь кі да па мож нае зна чэн не, зна чыць, дру
гас нае. Мы вы ра шы лі, што пы тан не, пад ня
тае на мі, на ле жыць да ка тэ го рыі слуш на 
няп ра віль ных. Або няп ра віль на слуш ных. 
Што ка му лепш гу чыць. Адзін з нас, ад нак, 
за пя рэ чыў гэ та му, сцвяр джа ю чы, што з’яў
ля ец ца пра ціў ні кам та ко га валь на дум на га 

лі бе ра ліз му і, 
сто я чы на сва
ім слуш ным 
і ра ды каль на 
вы со кім бе ра
зе, з яко га най
лепш уба чыць 
усю ва ко лі цу, мо жа наз ваць тых, хто ста іць 
на ін шым, ніз кім бе ра зе, нес вя до мымі дур
ня мі. Мы на та кое па кі ва лі толь кі га ло ва мі. 
Моў ч кі. На цы я на лізм з’яў ля ец ца пе ра ка
нан нем, што на цыя гэ та вы шэй шая каш тоў
насць, з якой вы ні кае ак рэс ле нае па лі тыч
нае, эка на міч нае, са цы яль нае стаў лен не. 
Вы шэй шае па да гуль няль нае выз на чэн не 
ўзя тае з Ві кі пе дыі. Так ці іна чай мае са лод
кае гу чан не, амаль без да кор нае. Та му што 
лю боў да сва ёй Ра дзі мы чы стая, цу доў нае 
чэр пан не з го на ру і сі лы свай го На ро да, 
з яго няз лом на га ха рак та ру і муд рас ці, 
з яго Гі сто рыі і ін ту і тыў на пад ман ную, але 
не паз беж на цу доў ную бу ду чы ню. Хтось
ці ад ной чы ска заў, што На род — са мы 
важ ны! Але хто ска заў — ці гэ та бе ла рус, 
ук ра і нец, ра сі я нін, не мец або лю бы прад
стаў нік ін шай на цыі — не па мя таю. Ці гэ та 
важ на? Для кож на га з іх бы ла б гэ та яс на 
гу чаў шая дэк ла ра цыя, якая па лег чыць ідэн
ты фі ку ю чую ары ен та цыю ў ма за іч ным све
це мно гіх на ро даў, рэ лі гій, све та пог ля даў. 
Тым не менш выз на ча ная каш тоў насць 
— На род — хоць зда ец ца быць глад кая, 
а ка лі га вор ка ідзе, на пры клад, пра бе ла
ру са, які жы ве ся род сва іх су ай чын ні каў 
у Бе ла ру сі, па ля ка ў Поль ш чы, яў рэя ў Із
ра і лі, яна хут ка раск лад ва ец ца мар ш чы на
мі, зак руч ва ец ца і на ват вы ва роч ва ец ца 
на вы ва рат, ка лі па ду ма ец ца аб тых, хто 
з’яў ля ец ца гра ма дзя на мі ін шай кра і ны, але 
гра ма дзя на мі ўка ра не лы мі на пра ця гу не
каль кіх па ка лен няў, хоць у чу жым куль тур
на для ся бе ася род дзі, у рэш це рэшт, гэ та 
ася род дзе, так ці інакш зас вой ва ец ца імі 
праз мо ву, уза ем ныя зно сі ны, ці на ват род
ныя ад но сі ны з ін ша куль тур нас цю ці ін ша
рэ лі гій нас цю. Су се дзі — не ін шап ла не ця не. 
Гэ та свае. І не за леж на ад та го, ва ро жыя 
або абы я ка выя, або сяб ры. Тут вык лю чаю 
ча со вых міг ран таў, блу ка ю чых па чу жых 
кра і нах у по шу ках пры быт ко вай пра цы ці 
про ста хле ба. Ка лі яны на цы я на лі сты, то 
наў рад ці вы ры ва юц ца яны з дэк ла ра цы я мі 
ў чу жой кра і не. А як з бе ла ру са мі, ук ра ін ца
мі, лі тоў ца мі, габ рэ я мі, ад ста год дзяў упі са
ны мі ў поль скасць? Пе ра ва гу ча му да дуць 
па ля кі — ака жац ца 11 лі ста па да.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Хто ча му 
ад дае пе ра ва гу
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ач ну з ве ла сі пе да. На стан цыі 
ў Ча ром се ся даю ў „Ча рам шак”, 
бо так на зы ва ец ца цяг нік, які кур
сі руе між Вар ша вай і Ча ром хай. 

Стаў лю свой ве ла сі пед на прыз на ча нае 
гэ та му ба га жу мес ца. Неў за ба ве пры бы
вае ту ды ста рэй шая жан чы на, так са ма 
з ве ла сі пе дам, і пры стаў ляе свой да май го, 
ха ця ў ве ла сі пед ным ад се ку ёсць ін шыя 
мес цы. Я за бі раю свой пе ра ста віць на сва
бо ду, бо ж мне неў за ба ве, у Нур цы, трэ ба 
бу дзе заб рац ца ра зам са сва ім ба га жом. 
Дзе ля гэ та га пра шу спа да рож ні цу, каб на 
мо мант прыб ра ла свой бай ка вы ба гаж ад 
май го. Даз ва ляе мне выз ва ліц ца, ін фар му
ю чы, што яна толь кі ў Ба ра ві кі, да най блі
жэй ша га пры пын ку; пас ля, раз маў ля ю чы 
з ней кім сва ім зна ё мым, вы яў ляе, што яна 
вы бра ла ся ў та маш ні лес наз бі раць крыш
ку гры боў...

Пры пы нак Ба ра ві кі, як мне ўда ло ся заў
ва жыць з акон ва го на, мя няе сваё мес ца, 
ця пер ён бу дзе блі жэй Ча ром хі, блі жэй 
да ро гі ў Ра га чы і Мі ку лі чы. Дзе ля гэ та га 
бу ду юц ца но выя пе ро ны і раз валь ва юц ца 
ста рыя. А на чар го вым пры пын ку, Ну рэц
Стан цыя, ужо па бу да ва ны но вы пе рон, 
на ста рым, да во лі вы со кі, ён вы шэй за 
пад ло гу по ез да. Ця пер там бу дзе вы гад на 
ся даць у ва го ны, не так, як для прык ла ду, 
на пры пын ку Пад бел ле, дзе пе рон роў ны 
з рэй ка мі...

На стан цыі Ну рэц чар го вая не ча ка
насць: вак заль ны бу ды нак, яш чэ з цар
ска га ча су, яко га ней кім цу дам не кра ну лі 
су свет ныя вой ны, ця пер зда ваў ся, за пар 
з абяз лю дзен нем на ва кол ля, па во лі тра
ціць сваё чы гу нач нае пры зна чэн не і за няд
ба ны ча каў пры су ду Ча су. Але ж за раз ён 
ра ман ту ец ца, аб наў ля ец ца, ра ту ец ца ад 
ру і ны. Ды і пе ро ны ча кае так са ма ней кае 
аб наў лен не — ра скі да ны пра хо ды па між 
імі; зна чыць, бу дзе там неш та но вае. 
А мне, з ве ла сі пе дам, заг ваз д ка — як 
з та го пе ро на выб рац ца: цяг нуць байк на 
клад ку ці зма гац ца са шчэб нем і рэй ка мі? 
Але на за вак заль ны бок доб рыя лю дзі пра
тап та лі па пу цях сцеж ку, якою і я сквап на 
ка ры ста ю ся.

Па да ю ся ў мар ш рут, які я ка лісь, па ўсёй 
ве ра год нас ці звыш дзя сят ка га доў на зад, 
прай шоў пе ха тою. Та ды бы ло та кое маг чы
ма, бо кур сі ра ва лі яш чэ пры стой на аў то бу
сы і на за вяр шэн не ван д роў кі мож на бы ло 
ты мі аў то бу са мі выб рац ца з глы бін кі; ця пер 
трэ ба раз ліч ваць на свой байк. Зна чыць, 
па да ю ся ў на прам ку Ба ры саў ш чы ны. По
бач ас фаль тоў кі, якая па вод ле да рож ных 
ука заль ні каў, вя дзе ад Нур цаСтан цыі 
ў бок Ра дзі лаў кі ці Ра дзі ві лаў кі, па вет ка 
аў то бус на га пры пын ку. Ча му слу жыць ця
пер та кая па вет ка? А яна пат рэб ная дзе ля 
раз веш ван ня на ёй вы бар чых агі та цый ных 
пла ка таў і лі сто вак; сё ле та бы ла та кая на го
да і па вет ка ў Ба ры саў ш чы не на ней кі час 
па ве ся ле ла...

Не да лё ка гэ тай па вет кі бы ла не ка лі ба
за эска э раў скіх ма шын. За раз ад яе аста
лі ся толь кі сце ны кан тор скай бу ды ні ны, 
а ўвесь пляц руп лі ва за а ра ны і пры ба ра на
ва ны. За раз за гэ тым пля цом ады хо дзіць 
да ро га ў бок Вэр па ля і я кі ру ю ся ў тым 
на прам ку. Адзін з хат ніх ага род чы каў 
по бач гэ тай да ро гі за „май го” ча су быў уп
ры го жа ны роз ны мі драў нін ны мі аз до ба мі 
ў выг ля дзе вя ско вых сель ска гас па дар чых 
пры бо раў і бу та фо рый жы вёль на га све ту. 
За раз тыя драў нін ныя ма дэ лі па ста рэ лі, 
ма быць у та кім жа тэм пе, як і іх вы ка наў цы; 
яны прык ры ты ўжо пры стой ным са ва нам 
шэ рас ці, бя ско лер нас ці.

Да ро га з Ба ры саў ш чы ны ў Вэр паль 
пра ля гае няс пеш най грун та вой стуж кай 
це раз лес. Гэ тая да ро га аб са джа на ду ба мі, 
якія ў поз ні асен ні час згу бі лі сваё лі стоўе 
і ця пер, аго ле ныя, прэ зен ту юць свае су
ка ва тыя му ску лы і му скуль чы кі, быц цам 
ат ле тыкуль ту ры сты. Інакш спра вы ма юц
ца з сос на мі, яны ў ле се да лі кат ныя, няў
стой лі выя су праць мац ней ша га вет ру, пад 
якім ло па юць сас но выя або ства лы, або 
ка ра ні... Ка рыч не выя ўжо лі сточ кі на ку стах 
кур чац ца, скруч ва юц ца ў ро лі кі, так як і лю
дзі кур чац ца ў хо лад, каб бы ло ім цяп лей; 
гэ так жа ж і лі сточ кі ў тых сва іх ро лі ках на
ма га юц ца за ха ваць кры ху цяп ла, ства рыць 
там неш та нак шалт на нак лі ма ту, каб яш чэ 
крыш ку пат ры ваць... А мя не кар ціць заг ля
нуць кры ху ў ляс ную глы бін ку, па ба чыць 
ці ня ма на та маш ніх су ха зё мах зя лё нак ці 

апе нек на сы ра зё мах. Уда ец ца па ба чыць 
зя лён кі, але для апе нек лес зда ец ца быць 
за ма ла ды; яго ным сос нам ка ля трыц цат кі.

А вось у Вэр паль па ра лель на са мною 
ўва хо дзіць і па ра грыб ні коў. Ад іх у ма ім на
прам ку вы бя гае па ра не вя лі кіх са бак.

— Не з’я дуць яны мя не? — пы таю.
— Не, яны пры стой ных лю дзей не ку са

юць. А та кі ху ды як Вы, то іх і зу сім не ці ка
віць, — ад ка за ла жан чы на.

Муж чы на па цяг нуў пу ка тыя сум кі, 
з апень ка мі, а з жан чы най, якая нес ла 
толь кі кры ху па дзя лё нак у фоль га вай тор
бач цы, уда ло ся мне аб мя няц ца не каль кі мі 
сло ва мі. Яна свой грыб ны ўлоў спра ві ла 
ў хо дзе ка рот ка га шпа цы ру. Больш гры боў 
ёй не трэ ба, бо ўжо і так пе ра е лі ся. Пы таю 
пра пер шую ха ту, на якой ка лісь бы ла 
шыль да вя ско вай свят лі цы, і да вед ва ю ся, 
што ку піў яе ней кі вар ша вяк. А свят лі цу 

за раз аб ста ля ва лі ў бу дын ку бы лой кра мы. 
У гэ тай част цы Вэр па ля, якая ад ле су, усе 
ха ты яш чэ аб жы ты, але да лей, у „ся ле”, 
ёсць і пу стыя ха ты. Не ка то рыя з іх па куп ля
лі вар ша вя кі, але і не ка то рыя „вар ша вяц
кія” ха ты так са ма апус це лі.

У 1981 го дзе Мі ко ла Гай дук так быў 
пі саў пра гэ тую вё ску: „За ход нюю част ку 
вё скі лю дзі за вуць Гра бар кай, уро чыш ча 
по бач з ёю — Мо гіл ка мі, а да лей у тым 
жа кі рун ку ў 34 кі ла мет рах, паб лі зу вё скі 
Ба ры саў ш чы на, за ха ва ла ся ў ле се аб шыр
нае га ра дзіш ча — Зам чы ска. Да во лі кры ху 
кап нуць даў ні ну і ад ра зу вы яс ня ец ца, што 

гэ ты шлях вя дзе ў без дань не каль кіх ты сяч 
год мі нуў ш чы ны няс пын на га жыц ця тут лю
дзей. (...) Зна хо дзіц ца яна [вё ска Вэр паль] 
у трох ко ліш ніх „лі тоў скіх” мі лях (21 кі ла
метр) на ўсход ад Ся мя ціч пры ста ра даў нім 
гас цін цы. У па мя ці ста рэй шых ся лян за ха
ваў ся на ват аб ло мак ней ка га ана нім на га 
на род на га вер ша: „Як бы ві э тэ нэ хо ді лі: 
од Тэ ля тыч до Сэ мя тыч во ло чы се аж тры 
мі лі”. Тэ ля ты чы — су сед ні пры сё лак з пры
хад скою цар к вою...”.

Ка лі я ўпер шы ню на ве даў гэ тыя мяс ці
ны, та маш няя цар к ва не ўяў ля ла са бою 
ні чо га асаб лі ва га — звы чай ная драў ля ная 
блед насі няя „му раў ёў ка”. Але за раз цар
коў ны кра я від Тэ ля тыч знач на змя ніў ся. Ця
пер ку па лы цар к вы за ла ці стыя ды і афар
боў ка све жа га цём нака рыч не ва га ко ле ру, 
вы дат на скам па на ва ная з ку па ла мі. Але 
спяр ша мо гіл кі, а на іх гэ так са ма раз ма ля

ва ная і па за ло ча ная кап лі ца 
Усек на вен ня Га ла вы Іа а на 
Хрыс ці це ля, якая бы ла па бу
да ва на ў 1938 го дзе. Та кое 
хра ма вае збу да ван не кі да ец
ца ад ра зу ў во чы. Мо жа па 
пры чы не менш яр кай афар
боў кі не зво чыў я тае кап лі
цы ў час даў няй ван д роў кі. 
За хо джу пе рад тую кап лі цу, 
а на ёй асаб лі вы „за мок” 
— ін фар ма цыя на абедз вюх 
дзвяр ных створ ках, што 
ў цар коў цы ня ма ні чо га каш
тоў на га...

Бра ма на цар коў ны пляц 
ад к ры та і я ка ры ста ю ся гэ
тым „зап ра шэн нем”. По бач 
цар к вы жан чы на з муж чы
нам заг ра ба юць лі ста вы нас
ціл. Па ды хо джу да муж чы ны 
— гэ та на ста я цель; за во джу 
з ім ка рот кую гу тар ку, хва
лю за па ба ча ную эстэ ты ку. 
Свя тар ін фар муе мя не ў ад
каз, што бы ло б ту га з цар
коў ны мі ра мон та мі, ка лі б 
не еў ра са юз ныя да та цыі. 
Да лей да вед ва ю ся, што свя
тар ская сям’я рых ту ец ца да 
пры ход ска га свя та, Кас мы 
і Да мі я на, якое тут ад зна ча

ец ца 14 лі ста па да...
Да вед нік на стэн дзе пе рад цар к вой 

ін фар муе: „Cer kiew w Te la ty czach is t nia ła 
za pew ne już w XVI w., gdyż za cho wa ny do-
ku ment z 1629 r. świad czy o nie ko rzys t nym 
sto sun ku ko la to rów do świą ty ni i du chow nych. 
Pod czas wi zy ty ge ne ral nej z 1725 r. w cer k wi 
te la tyc kiej pod Ty tu łem Wnie bow s tą pie nia Je-
zu sa Pa na Na sze go od no to wa no, iż świą ty nia 
to szop ka pros ta ba rzo mi zer na między słupy 
de ska mi za rzu co na bez podłogi. Miej s ca mi 
słoma tro cha, a mie ys ca mi Nie bem pok ry ta...”. 
Ця пе раш няя цар к ва бы ла ўзве дзе на ў цар
скі час у па чат ку ХХ ста год дзя. Су час ныя 

вель мі важ ныя кці та ры тэ ля тыц кай цар к вы 
зна хо дзяц ца ў Бру се лі і яны ста вяц ца да яе 
да во лі пры хіль на. Праў да, дзе ля гэ тай пры
хіль нас ці трэ ба ў іх па ха дай ні чаць і ві даць, 
што на ста я цель вель мі доб ра спраў ля ец ца 
з гэ тай мі сі яй. А пры ха джан ста но віц ца што
раз ме ней, што раз яны ста рэй шыя, што раз 
менш ба га тыя. Ка лі на ста я цель па чы наў 
служ бу ў Тэ ля тыц кім пры хо дзе, у па чат ку 
бя гу ча га ста год дзя, бы ло там ка ля пя ці сот 
душ, за раз ка ля трох сот...

Па да ю ся ў бок Стоў б цаў, мяс цо вас ці, 
якая, як мне за па мя та ла ся, не з’яў ля ец ца 
ву лі цоў кай, але ла бі рын там да ро жак з пры
сеў шы мі по бач іх ха та мі. За раз за наз вай 
мяс цо вас ці лес, а ў ім, по бач да ро гі, эле
мен ты сво е а саб лі вай ар хі тэк ту ры кра я ві ду: 
цёп лень ка раз ма ля ва ныя ў гры бы і бо жыя 
ка роў кі не вя лі кія ка мя ні. Па ва роч ваю ў пер
шую да рож ку, што ады хо дзіць у бок Клю
ко віч. Неў за ба ве апы ну ся пе рад бу дын кам 
та маш няй вя ско вай свят лі цы, які зда ец ца 
быць пры ха ва ны на да лё кай ак ра і не стаў б
цоў скай тэ ры то рыі, амаль у ле се, як хат ка 
Ба быЯгі. Тра ту ар чык да яе не па зна ча ны 
ні я кі мі сля да мі. Ад чу ва ец ца неш та з по ды
ху ма гіч на га рэ а ліз му, з тво раў Габ ры е ля 
Гар сіі; бу ды нак апы нуў ся быц цам паза ча
сам і паза пра сто рай. А ўся рэ дзі не но выя 
ста лы ча ка юць за столь ні каў...

Да лей да ро га за рос лая тра вою, а по
бач яе тэ ры кон чы кі драў ні ны, гні ю чых 
та по ле вых мет раў. Ні ко му тыя дро вы не
пат рэб ныя. Не дзе ў на шых вы со кіх вяр хах 
пам пез ныя за явы пра аме ры кан скі газ 
для нас, а тут, у глы бін цы, мар ну ец ца тое, 
што ка лісь бы ло мяс цо вым энер ге тыч ным 
рэ сур сам; маг чы ма, што та ко га па рад ку па
тра буе на ша эка ло гія, маг чы ма, што яш чэ 
не вып ра ца ва ны спо са бы га за ге не ра цыі 
з мяс цо вай драў нін най сы ра ві ны...

Яш чэ кры ху ван д роў кі ле сам і ад к ры ва
ец ца кра я від з уста рэ лы мі ку ста мі па рэч кі, 
а на да лей шым пла не — Клю ко ві чы. Той 
даў ні акі ян па рэч ка вай план та цыі, які ка
лісь быў пры мер ка ва ны для ся мя тыц ка га 
„Гор тэк су”, ужо знач на „асу ша ны”, на по лі 
з’я ві лі ся ін шыя куль ту ры: мо ра па рэю, мо
ра квя ці стай ка пу сты, мо ра мор к вы. А ў са
міх Клю ко ві чах з дзвюх ра ней шых крам 
вы жы ла ад на, пры ват ная. А ге э саў скую, 
як мне ска заў спат ка ны там муж чы на, 
ку пі лі тыя ж пры ват ні кі і неў за ба ве ма юць 
пе ра нес ці ту ды свой біз нес. І да ва ен ны 
школь ны бу ды нак, по бач яко га ста так аве
чак, так са ма, па вод ле май го вы пад ко ва га 
ін фар ма та ра, ку піў ней кі пры ват нік...

Вяр та ю ся ў Бе ла сток по ез дам. На ад
ным з пры пын каў ся дае ў ва гон груп ка 
па са жы раў. Ад на жан чы на шка дуе, што 
мой ро вар за няў ей нае мес ца... Не толь кі 
ў цяг ні ках на род мае свае лю бі мыя мес цы, 
але як жа ча ста і ў хра мах. Лю дзі, як тыя 
ля ту чыя мы шы, пры вы ка юць да мес ца, да 
ру ці ны...

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

Тры мі лі ад Ся мя тыч

n Но выя кры жы ў Клю ко ві чах
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ан чы ны з усёй На раў чан скай гмі
ны, і не толь кі згэ туль, бо і зпад 
су сед няй Нар вы па ру ме ся цаў 
збі ра лі ся ў свят лі цы ў На раў цы. 

Пры но сі лі яны сю ды скар бы, якія да ста лі 
з ба бу лі ных ку фэр каў, але са сва і мі ма тэ
ры я ла мі — па лат ном, ніт ка мі, і са мі вы ву
ча лі гэ тую з’я ву ды пра ба ва лі паў та рыць 
строч ку сва іх праш чу рак.

— О, у нас у Гуш чэ ві не пры го жа вы
шы ва ла цёт ка «Ін кі», — ка жа Оля Ра ман
чук, якая жы ла на суп раць сям’і Се дзі каў. 
— А я тут па каз ваю між ін шым трох мер ную 
ма кат ку, дзе на шы ты яга ды тру скал кі 
— «як жы выя». У ся рэ дзі не пу ка тай ягад кі, 
аб цяг ну тай чыр во най пан чош кай — губ ка. 
Гэ та бы ла мая, улас ная за ду ма, каб так іх 
вы шыць.

Ра сказ вае Ка ця ры на Бя ляў ская, ад на 
з за дум ш чыц пра ек та, аў тар ка (ра зам 
з Юр кам Шы ма ню ком) ста рон кі пра на раў
чан скія ма кат кі:

— Жы ха ры На раў чан скай гмі ны з’яў ля
юц ца спад ка ем ца мі ба га тых тра ды цый, 
якія ў вы ні ку са цы яль ных змен, ад нак, 
зні ка юць. Сён ня, у эпо се раз віц ця сель ска
га ту рыз му ў кра і не, мы ба чым вяр тан не 
на род най ма тэ ры яль най і не ма тэ ры яль най 
куль ту ры поль скабе ла ру ска га прыг ра ні
ча. На раў чан скія ма кат кі, дэ ка ра тыў ныя 
і гас па дар чыя, за хоў ва юц ца ў ша фах або 
куф рах да на ша га ча су. Ма кат ка ўяў ляе 
са бой не вя лі кую дэ ка ра тыў ную тка ні ну і вы
ка ры стоў ва ец ца для пад веш ван ня на сце
нах або пак рыц ця мэб лі. Па каз ва ем у нас 

на род ныя ма кат кі, зроб ле ныя аса бі ста 
жы ха ра мі На раў чан скай гмі ны, ак ра мя 
та го не каль кі прык ла даў ма ка так з ін шых 
кры ніц. Мы пуб лі ку ем на сва ім сай це 
на шы ма кат кі ўпер шы ню і па да ем да ку
мен та цыю, саб ра ную ў хо дзе ар хі ва цыі, 
а фа та гра фіі з’яў ля юц ца да ку мен там.

На раў чан ская ма кат ка за хап ляе як 
пра ста той фор мы, так і ба гац цем зме
сту, бліз ка га жы ха рам На раў чан скай 
зям лі. Ін с пі ра цы яй уб ран ня да моў бы ло 
не пас рэд нае ася род дзе, а так са ма шмат
па ка лен ныя па ве дам лен ні пра сім во лі ку, 
якая прад стаў ляе за піс ін фар ма цыі пра 
шчас це, зда роўе, ка хан не, кра су. Жан чы
ны ве ша лі на сце нах ма кат кі вы шы тыя 
бу ке та мі цюль па наў, ма каў, бэ зу, ко шы кі 
тру ска лак. Прад стаў лен не пра ка хан не: 
га луб кі звер ну тыя адзін да ад на го дзюб
ка мі. На ма ля ва ны або вы шы ты пей заж 
ча ста за поў не ны бя ро за мі, та кі мі, як 
рас лі за до мам, пры да ро зе. На доў гіх шэ
рых па лот нах пла ва юць ле бе дзі, хо дзяць 
па ба ло це, па ва дзе бус лы. Кар ці ны над 
ва дой асаб лі ва лю бі лі тыя, хто жыў над 
ра кой. Гэ ты іды ліч ны пей зажан к лаў не 
за кры ты, та му што по бач з род ны мі пта
ха мі вы сту па юць эк за тыч ныя жы вё лы 
і птуш кі, як паў лін, па пу гаі, львы.

Пра ект «Ча роў ны свет ма ка так» за ду
ма ла згур та ван не «Стор чык» з Міх наў кі 
На раў чан скай гмі ны. Мэ ты пра ек та: 
за хоў ван не і па пу ля ры за цыя на род ных 
ма ка так, ха рак тэр ных для мяс цо вас цей 
На раў чан скай гмі ны. Пра во дзі лі ся на ступ
ныя дзе ян ні: ства рэн не сай та www.ma kat
kana rew kow ska.eu, май стэр ня вы шыў кі 
ма ка так, а пас ля вы стаў ка ма ка так. 
Фі нан са ваў пра ект «Ча роў ны свет ма ка
так» Дэ пар та мент куль ту ры і на цы я наль
най спад чы ны Мар шал коў скай уп ра вы 
Пад ляш ска га ва я вод ства. Грант вы дзе
ле ны з бю джэ ту ва я вод ства для рэ а лі за
цыі ў 2018 го дзе дзяр жаў ных за дач, якія 
ад но сяц ца да воб лас ці куль ту ры, ма ста
цтва, ахо вы куль тур най і на цы я наль най 
спад чы ны, а так са ма ў сфе ры дзей нас ці 
на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цей і рэ
гі я наль ных ды я лек таў.

Па ма ля ва ныя або вы шы тыя тка ні ны, 
ут ва ра ю чы свай го ро ду пло скі ма лю нак, 
вы сту па юць у куль ту рах і кра і нах па ўсім 
све це. Ме лі яны ро лю ры ту а лу, на пры
клад, ты бец кая тхан ка, ін да не зій ская ікат 
ці блі жэй шыя нам сла вян скія руч ні кі. Сён
ня цы ры ма ні яль ныя фун к цыя ча ста ста но
віц ца дэ ка ра тыў най.

Наз ва ма кат ка аса цы ю ец ца з ку хон най 
ма кат кай, якая тра пі ла на на шу тэ ры то
рыю ў дзе вят нац ца тым ста год дзі з За ход

няй Еў ро пы, у ас ноў ным з Гер ма ніі і Ні
дэр лан даў. У Бе ла ру сі па няц це «ма кат кі» 
вя до мае пад наз ва мі ма ля ван ка або ма ля
ва ны ды ван, ма кат ка або па но. Ана ло гію 
пло ска га і вы пук ла га гаф ту і дэ ка ра ван ня 
мах ра мі мы мо жам уба чыць на ха руг вах 
і ры цар скіх сця гах. Гэ ты тып тка ні ны, на
пры клад, ха руг вы, ся ля не ба чы лі ў кас цё
ле і цар к ве. Ін тэр’ ер пан скіх два роў быў 
так са ма ўпры го жа ны тка ні на мі.

У На раў чан скай гмі не ма кат ка гэ та 
кар ці на на па лат не, на ма ля ва ная або 
вы шы тая. У за леж нас ці ад та го, дзе іх па
каз ва лі, пры ма лі кан к рэт ную фор му. Над 
лож кам бы ло доў гае, пра ста кут нае па лат
но, на сце нах ве ша лі квад рат ныя або ром
ба па доб ныя, апош нія ча ста на суп раць па 
абод вух ба ках вуг ла ха ты. Ве ша лі так са
ма пад вой ныя ма кат кі з люст ра ным ад біц
цём. Узо ры ма кат ка вых ма ты ваў жы ха ры 
пе ра да ва лі ад ны ад ад ных. Жан чы ны 
каль ка ва лі на па пе ры чар цёж у маш та бе 
1:1, а за тым пе ра но сі лі ўзор на па лат но. 
Да сён ня за ха ва лі ся па пя ро выя, уруч ную 
зроб ле ныя ко піі гэ тых узо раў. За ха ва
лі ся лі сты з га зе ты, так зва ныя ўстаў кі 
з узо ра мі вы шы вак у та кіх ча со пі сах, якія 
вы да ва лі ся ў двац ца тыя га дах мі ну ла га 
ста год дзя, як „Bluszcz”, „Ko bie ta w świe cie 
i do mu”, але ёсць і з са ра ка вых, та кіх як 
«Крест ьян ка», а і з шас ці дзя ся тых га доў 
— «Ра бот ні ца і ся лян ка».

У гру пе ма ка так на ма ля ва ных на 
пра ця гу мно гіх га доў вы лу ча ец ца вё ска 
Се мя ноў ка, дзе ў пас ля ва ен ныя га ды 
ства раў мяс цо вы ма стак Ян ка Ма роз, які 
ма ля ваў ма кат кі на па лат не. На яго ма
кат ках бы лі ка зач ныя і рэ лі гій ныя сцэ ны, 
ха дзі лі паў лі ны і пла ва лі ле бе дзі, ха ра шы
лі ся квет кі ў ко шы ках. У пра цах Ма ро за 
раз мы ва ец ца мя жа па між ма кат кай і жы
ва пі сам, пры кла дам з’яў ля ец ца рэ лі гій ны 
аб раз з Се мя ноў кі і пей заж з Ка пі тан ш чы
ны. Не без зна чэн ня бы ло тое, што па лат
но бы ло рас цяг ну тае на пад рам ні ку, як 
на кар ці не. Да ня даў ня га ча су мно гія ха
ты бы лі аз доб ле ны кар ці на мі Ма ро за са 
свец кі мі тэ ма мі. Ма стак прад стаў ляў лес, 
го ры, лет нія і зі мо выя кра я ві ды і сцэ ны 
з па ля ван ня. Яго стыль быў не пад роб ны. 
На ма ля ваў так са ма го рад Іе ру са лім на 
кар ці не «Хры стос у Геф сі ман скім са дзе».

Ма кат кі з са ло мы ра бі лі ся ў дзвюх 
вё сках: у Плян це і Тар но па лі. У абод вух 
вы пад ках яны вы ка ры стоў ва лі тую ж 
тэ му — шу ля ка (яст ра ба) ся род кве так 
і га лу боў на га лін цы. Па сло вах ад ной 
з бы лых жы ха рак вё скі Лу ка, ідэя гэ та га 
ты пу ма ка так прый ш ла зпад Кры нак, 
скуль пры вёз яе лу чан скі ган д ляр конь мі. 

Мяс цо выя дзяў ча ты вы ка ры стоў ва лі гэ ты 
ўзор, з ка ва лач каў са ло мы ўклей ва ю чы 
ма тыў кле ем з му кі і раз ма лёў ва ю чы куп
ле ны мі фар ба валь ні ка мі. Ёсць так са ма 
адзін ка выя прык ла ды ма ка так, звы чай на 
куп ле ныя звон ку, на ма ля ва ныя на шкле, 
з квет ка мі.

Прад стаў ле ныя на мі ма кат кі бы лі за да
ку мен та ва ныя ў фа таг ра фіч най фор ме 
ў 2018 го дзе і па хо дзяць з двац ца ці вё сак 
На раў чан скай гмі ны на Пад ляш шы. Гэ та 
нас цен ныя ма кат кі, што ві сяць у па ко ях, 
спаль нях і кух нях над лож кам. Ук лю чы лі 
мы так са ма на столь ні цы (аб ру сы) і ку хон
ныя ма кат кі. Ёсць так са ма вы шы ва ныя 
пак ры ва лы і ды ва ны. Ма кат кі ра бі лі ся на 
ўлас ным ма тэ ры я ле, выт ка ным з лё ну, 
а так са ма на тоў стай па лат ня най тка ні
не — г.зв. кля ён цы, а так сам на сук не. 
Вы ка ры стоў ва лі ад бе ле ны лён, афар
ба ва ны шэ ры і чор ны. Чор ная тка ні на, 
ча ста над точ ва ла ся з не каль кіх не вя лі кіх 
ча стак. Да вы шы ван ня вы ка ры стоў ва лі 
ма тэ ры я лы та кія як воў на, ба воў на, му
лі нэ, лі цо (ля сэ та), а так са ма пры мя ня лі 
стуж кі. Най больш ча ста вы ка ры стоў ва лі 
лі цо і стуж ку, якія пак ры ва лі тка ні ну ад
ным ма хам, каб сфар ма ваць квет ка выя 
эле мен ты, на пры клад, пя лёст кі або сцяб
ло. «Лі цо» да дат ко ва ўзмац ня ла вы гляд 
ма ты ву свет ла вы мі рэф лек са мі. Так са ма 
слу жы ла да аб раб лян ня ма кат кі зні зу, 
і сшы ва ла фрэн з лі. Паў та ра ец ца вы шыў
ка глад дзю. Асаб лі вая ўва га звер ну та на 
вы шыў ку ма ка так на чор ным фо не. Пры
кла дам та кой ма кат кі з’яў ля ец ца твор 
з Яно ва, які быў ство ра ны ў не іс ну ю чай 
вёс цы Ялён цы, а ме на ві та сла неч ні кі на 
чор ным фо не — рас шы тыя ў зме ша най 
тэх ні цы: ву зял ка мі — зер не, а нер вы 
ліс ця — шну роч кам. Вы шы ва лі ся яш чэ 
спо са бам вя за ным, кры жы ка вым, і з ля
моў кай — шы ро кай стуж кай, а так са ма 
мя рэж кай. Ніж няя част ка ма ка так ча ста 
бы ла аз доб ле ная фрэн з лі ка мі.

Най больш ма ка так — з бу ке та мі, пе ра
вя за ны мі сту жач кай, квет ка мі ў ко шы ку, 
квет ка мі ў по су дзе — у ва зах, бу тэль ках 
або зба нах і з рас лін ным ар на мен там. 
Мож на рас паз наць квет кі і рас лі ны, та кія 
як ка са чы, ру жы, бэз, лі леі, ма кі, сла
неч ні кі, брат кі, хры зан тэ мы, цюль па ны, 
не за буд кі, вод ныя пал кі. Тут і тру скал кі 
ў ко шы ку. Ко шы кі больш ці менш муд ра
ге лі ста пле це ныя, по суд ар на мен та ва ны. 
Ся род іх на ва коль ныя птуш кі і жы вё лы, 
як на ма кат цы з іль вом з Плян ты. Са 
звя роў — бус лы, га лу бы, ле бе дзі, са ро кі, 
яст ра бы і эк за тыч ныя птуш кі — паў лі ны 
і па пу гаі. Га лу бы, ся дзя чыя ся род кве так 

на дуб чы ках і звер ну тыя адзін да ад на
го дзю ба мі — сім ва лі зу юць ка хан не. 
Ураж ва юць паў лі ны з асаб лі ва доў гі мі 
і ма ляў ні чы мі пё ра мі. Пла ва юць ле бе дзі, 
звер ну тыя адзін да ад на го дзю ба мі, на лу
га вых пей за жах ча ста з’яў ля юц ца бус лы. 
Звяр та юць на ся бе ўва гу рэ а лі стыч ныя 
вы я вы бус лоў з Ялён кі (сён ня Яно ва). На 
доў гім шэ рым па лат не вы шы тая гру па 
бус лоў, якія рых ту юц ца да па лё ту. Аў тар
ка ма ка так — Ма рыя Са коў ская з Ялён кі, 
на ро джа ная ў 1912 го дзе. Ін шы пры клад 
ма кат кі — з Се мя ноў кі — па каз вае ляс ны 
пей заж са спрош ча ным прад стаў лен нем 
але ня, ла ні і ця ля ці ся род елак і ду боў.

Ма кат кі, ка пы, на столь ні цы прад
ста ві лі: Ка ця ры на Бя ляў ская, Ан та ні на 
Стуль гіс, Ба гус ла ва Дрозд, На дзея Зак
шэў ская, Бар ба ра Лі соў ская, Люд мі ла 
Стоц кая, Пётр Кар пюк з На раў кі, Воль га 
Зда ноў скаяМі ся юк з На раў кі, Яў ге нія Су
ха до ла з На раў кі, Зі на і да Бя ляў ская з Гро
дзі ска, Бар ба ра Бі рыц кая з Се мя ноў кі, 
Га лі на Бі рыц кая з Плян ты, Фе лік са Бар
коў ская з Плян ты, Ле на Хар ке віч з Плян
ты, Лі да Хар ке віч з Ле шу коў, Нэ ля Хар ке
віч з Но ва га Ляў ко ва, Ні на Ха ра шэў ская 
са Ста ро га Ляў ко ва, Та і са Драў ноў ская 
з Мік ла шэ ва, Га ле рэя імя Та ма ры Са ла
не віч, Іа лан та Гох з Гай наў кі, Ні на Га лу
боў ская з Но ва га Ляў ко ва, Ула дзіс лаў 
Гры ка з Суш ча га Бар ка, Ма рыя Кры шань 
з Но ва га Ляў ко ва, Га лі на Леў ша з Яно ва, 
Алі на Ма це юк з Се мя ноў кі, Ан д рэй Ма цю
ка з Ка пі тан ш чы ны, Іры на Мак сі мюк з Но
ва га Ляў ко ва, Ба жэ на Нес ця рук з Но ва га 
Ляў ко ва, Га лі на Пань коў ская з Се мя ноў
кі, Кры сты на Паск роб ка з Но ва га Ляў ко
ва, Ма рыя Ра ман чук з Гуш чэ ві ны, Ма рыя 
Ра ман чук з Аль хоў кі, Воль га Ра ман чук 
з Гуш чэ ві ны, Але на Ры га ро віч з Тар но па
ля, Да ро та і Ула дзі мір Скеп кі са Ску па ва, 
Ва ле рыя Скеп ка з Міх наў кі, Аль ж бе та 
Су ха до ла з Суш ча га Бар ка, Ва лян ці на Су
ха до ла з На раў кі, Ве ра Сват са Ста ро га 
Ляў ко ва, Свят лі ца ў Ма се ве, Ян Та ра сюк 
з Но ва га Два ра, Га лі на Вяж хоў ская з Заб
лот чы ны, Аляк с над ра За сім з Ле шу коў, 
Ан на За сім з Се мя ноў кі, Ні на За сім са 
Ста ро га Ляў ко ва, Лю цы на Зда ноў ская 
з Плян ты, Яў гін ня Зя лін ская з Ле шу коў, 
Та ма ра Зуб рыц кая з Гуш чэ ві ны.

Зап ра ша ем на вы ста ву пад вя дзен ня 
двух пра ек таў пад наз вай «Ча роў ны свет 
ма ка так» і «Тра ды цыя Не за леж най на 
крос нах у да лі не ра кі На раў кі» 23 лі ста па
да 2018 г., у 17 га дзі ну, у Га ле рэі Та ма ры 
Са ла не віч у На раў цы.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ 

Ча роў ны свет на раў чан скіх ма ка так
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ФІЛЬМ «КЛІР» 
Ні я кі поль скі фільм, які паў стаў пас ля 

1989 го да, не ка ры стаў ся та кой вя лі кай 
па пу ляр нас цю і не вык лі каў та кіх моц ных 
эмо цый, як фільм «Клір» («Kler») зна ка мі-
та га поль ска га рэ жы сё ра Вой це ха Сма-
жоў ска га. Фільм увай шоў у кі нап ра кат 28 
ве рас ня 2018 го да і за пер шыя тры дні па-
гля дзе ў яго амаль мі льён гле да чоў ва ўсёй 
кра і не. За раз мі нуў ме сяц і «Клір» па гля дзе-
лі 4 мі льё ны фа на таў поль ска га кі но, гэ та 
зна чыць больш чым два сла ву тыя хі ты сус-
вет на га кі но — «Ava tar» i «Ti ta nic». Яш чэ па-
ру ме ся цаў да прэм’ е ры вест ка аб філь ме 
і трэй лер на ютуб уз бу дзі лі шмат эмо цый. 
У не ка то рых га ра дах Поль ш чы (напр. Аст-
ра лэн ка, За ка па нэ ці Элк) мяс цо выя ўла ды 
за ба ра ні лі па каз ваць «Клір» у му ні цы паль-
ных кі на тэ ат рах. Дзяр жаў ныя мас ме дыі 
тру бі лі, што рэ жы сёр Вой цех Сма жоў скі не 
ат ры мае ні гра ша на но вы фільм, бо ніх то 
не пой дзе гля дзець яго ны «Клір». А тут як-
раз на ад ва рот, «Клір» ужо за ра біў больш за 
80 мі льё наў зло тых А за раз пік яго па пу ляр-
нас ці ў Вя лі каб ры та ніі і ЗША.

Ча му па пу ляр ны фільм? Сціп лы, муд ры 
а перш за ўсё ад важ ны рэ жы сёр Вой цех 
Сма жоў скі прыз нае, што «Клір» паў стаў дзя-
ку ю чы гуч най афё ры ва кол сек су аль ных 
да ма ган няў ду хоў ных у ад но сі нах да дзя-
цей у ЗША. Да та го ста год дзя мі на ка пі ла ся 
яш чэ больш гра хоў Ка та ліц ка га кас цё ла 
ў Поль ш чы: умя шаль ні цтва ў дзяр жаў ную 
па лі ты ку, скан да лы з удзе лам свя та роў 
(напр. зда ра ец ца, што ка та ліц кія ксян дзы, 
ха ця жы вуць у цэ лі ба це, ма юць ка ха нак, 
а з імі дзя цей). Да та го хці васць ды вы со кія 
ап ла ты за шлюб ці па ха ван не. І ме на ві та 
гэ та ўсё па ка за на ў філь ме «Клір», які я сам 
па гля дзеў у кі но з вя лі кай за ці каў ле нас цю, 
бо фільм зроб ле ны вель мі ці ка ва і вель мі 
пра фе сій на. Ду маю, што фільм «Клір» у ні-
я кай сту пе ні не аб ра жае ве ры ка та ліц кай 
ці ўво гу ле хрыс ці ян ства, але па каз вае ўсю 
праў ду, якая ста год дзя мі на ка пі ла ся за зак-
ры ты мі дзвя ры ма ка та ліц кіх пля ба ній.

Ні во дзін поль скі фільм не вык лі каў так 
моц най ды ску сіі ў поль скім ася род дзі. 
Фільм па гля дзе лі ўсе мае зна ё мыя, не за-
леж на ад ве ра выз нан ня. Па гля дзеў яго 
мой вель мі доб ры сяб ра, які ней кі час та му 
пе рах рыс ціў ся з ка та лі цыз му на пра ва слаў-
ную ве ру. «Клір» гэ та моц ны фільм, вель мі 
кра на ю чы сэр ца і ду шу, па каз вае перш за 
ўсё крыў ду ні чо га ня він ных дзе так, а за раз 
да рос лых лю дзей, якія ўсё жыц цё но сяць 
у са бе со рам, жаль і боль да тых, хто зніш-
чыў іх ня він нае дзя цін ства. «У нас та ко га 
ня ма», — ка жа мне пра ва слаў ны свя тар, 
а я ка жу яму: «Та му, што вы ма е це жо нак, 
дзя цей». І ў тым уся праў да, што ксян дзы 
так са ма лю дзі, якія ад ча су да ча су лю бяць 
вы піць га рэл ку, пас пя ваць свец кія пес ні 
ці зай мець ка хан ку. Ксян дзу за ба ро не на 
мець жон ку, а гэ та ж муж чы на, які так са ма 
мае свае пат рэ бы. «Ніш то ча ла ве чае мне 
не чу жое» — гэ та эпіг раф філь ма «Клір» та-
му, што ксёндз ні я кі свя ты, толь кі звы чай-
ны ча ла век, які аду ка ваў ся па сва ёй пра-
фе сіі. А лю дзі з ма лой аду ка цы яй, асаб лі ва 
з вё сак на Пад ляш шы, ба чаць у ка та ліц кіх 
ксян дзах ба гоў, а гэ та ж так са ма лю дзі са 
сва і мі сла бас ця мі і гра ха мі як кож ны з нас.

Юр ка БУЙ НЮК

НОЧ ЧУ
За раз на ста лі во сень скія доў гія і цём-

ныя но чы. На ву лі цах шмат лі кіх вё сак 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве та 
з элек т раў ста ноў ка мі нач но га ас вят лен-
ня бы вае па-роз на му. Ня даў на ў Но вым 
Ляў ко ве ву ліч ныя элек т ра лям пач кі га рэ лі 
ве ча рам і днём, а сол ты су коль кі за гэ та 
да ста ла ся. Жан чы ны ма юць вось та кі „сар-
дэч ны” па ды ход : „Мне сэр ца ба ліць, ка лі га-
раць элек т ра лям пач кі ўвесь дзень ад ра ні-
цы да ве ча ра”. Уда ло ся ўтай ма ваць іх (элек-
т ра лям пач кі) аж но на трэ ці дзень, на рэш це 
ў на шу вё ску пры е ха лі элек т ра ман цё ры.

Не аб ход на за він ціць но выя элек т ра-
лям пач кі на ву лі цах, між ін шым, у Но вым 
Ляў ко ве (на па чат ку вё скі) і ў Плян це (на па-
ва ро це да ро гі, дзе ка нец Плян ты і па ча так 
Но ва га Ляў ко ва) ды на не ка то рых ву лі цах 
у На раў цы (тут ап ра ча ву ліц Гай наў скай, 
Міц ке ві ча і Но вай). І та ды бу дзе больш бяс-
печ на ез дзіць і ха дзіць па ву лі цах ве ча рам 
і ноч чу.         (яц)

Ка та ліц кія мо гіл кі ў Но вай Ха да роў цы 
на Са коль ш чы не так са ма з’яў ля юц ца 
аб’ ек там дас ле да ван няў бе ла ру скіх на ву
коў цаў.

— Кры жы на над ма гіл лях — гэ та пры
клад уп лы ву як ус ход няй, так і за ход няй 
куль ту ры, — ка жа дас лед чы ца ста ра
жыт ных нек ро па ляў у Бе ла ру сі Воль га 
Ся маш ка. — Я бы ла вель мі ўсхва ля ва на 
гэ тым мо ман там, бо па ба чы ла, як па він
ны вы гля даць гі ста рыч ныя мо гіл кі бе ла
ру скаполь скай зям лі, гэ та га па меж жа. 
Там бы ло вель мі шмат ка ва ных і лі тых 
кры жоў. І сён ня яны свед кі, на па мін куль
ту ры та го ча су, прык лад но га ма ста цтва.

Для Воль гі Ся маш кі мо гіл кі ў Но вай 
Ха да роў цы — ад к рыц цё. На іх тэ ры то
рыі за ха ва ла ся шмат ка ва ных кры жоў, 
зроб ле ных мяс цо вы мі май ст ра мі. І гэ тыя 
ўзо ры кры жоў ана ла гіч ныя бе ла ру скім 
тра ды цый ным кры жам.

— На мо гіл ках у Ха да роў цы за ха ва
ла ся шмат ста рых кры жоў, вы ка ва ных 
май ст ра міка ва ля мі. Да ты роў ка та кіх 
кры жоў ся гае ў па ча так дзя вят нац ца та
га ста год дзя. Кры жы ма юць ма стац кую 
каш тоў насць і ўста ля ва ны вель мі шчыль
на адзін за ад ным. Гэ та адзі ныя мо гіл кі, 
дзе кры жы за ха ва лі ся ў та кой коль кас ці.

На род ныя май стар 
са коль скіх кры жоў

Сап раў д ныя шэ дэў рыкры жы, якія 
мож на су стрэць на са коль скіх мо гіл ках, 
вый ш лі зпад ру кі Пят ра Рад ке ві ча. На
род ны май стар на ра дзіў ся ў вёс цы Ако
пы — на ра дзі ме блас ла вё на га кс. Юры 
Па пя луш кі. Рад ке віч на ра дзіў ся ў 1884 
го дзе ў ся лян ская сям’і. Імя ат ры маў па 
сва ім баць ку, які вель мі ра на па мёр. Ужо 
як ма ла ды хло пец пра яў ляў ма стац кія 
здоль нас ці. Ся рэд нюю шко лу за вяр шыў 
у Га род ні. Цяж кая ся мей ная сі ту а цыя 
пры му сі ла яго з’е хаць за мя жу. Па зап ра
шэн ні сва ёй цёт кі пе раб раў ся ў Аме ры ку. 
Там па сту піў у се мі на рыю, ад нак пас ля 
трох га доў вы ра шыў вяр нуц ца ў Поль ш чу 
і тут пра цяг ваць ву чо бу ў се мі на рыі. Па
ча так Пер шай су свет най вай ны і цяж кія 
фі нан са выя ўмо вы не да зво лі лі яму за
вер шыць на ву ку. Жыў ён у бра та, да па ма
га ю чы пры гас па дар цы. Так са ма ву чыў 
у вя ско вай шко ле, але кож ны сва бод ны 
мо мант прыс вя чаў разь бе. Нож, ся ке ра, 
пі ла, до ла та ўлас най ра бо ты — гэ ты мі 
звы чай ны мі пры ла да мі ўмеў ства рыць 
не паў тор ны крыж або скуль п ту ру. Пят ро 
Рад ке віч з’яў ля ец ца аў та рам фі гу ры Ісу

са Хры ста, якая зна хо дзіц ца ў кас цё ле 
ў Ста рой Ха да роў цы. На ўва хо дзе ў свя
ты ню ві сіць на ту раль най ве лі чы ні разь ба 
Збаў цы. Твар Хры ста ад люст роў вае 
боль, сму так, але і год насць.

Пят ро Рад ке віч вы рэз ваў так са ма нас
цен ныя кры жы, ма дон ны. Ста рэй шыя 
жы ха ры Ха да роў кі лі чаць, што амаль 
у кож най ха це зна хо дзі ла ся яго ная 
пра ца. Зпад яго до ла та вый ш лі так са
ма скуль п ту ры св. Яна Не па муц ка га 
і анё лаў. Урэшце Рад ке віч з’яў ля ец ца 
аў та рам ве лі зар ных кры жоў на мо гіл
ках. Эд мунд Габ рэль у сва ёй кніж цы 
«Але я мі за ду мы» пі ша, што ў 1979 го дзе 
на са коль скіх мо гіл ках бы ло яш чэ ка ля 

Мо гіл кі 
бе ла ру ска-поль скай зям лі

Ха да роў скія мо гіл кі ста рэй шыя за ві лен скую Ро су, львоў скія Лы ча коў скія ці вар шаў-
скія Па вон з кі. Але не толь кі ў гэ тым зак лю ча ец ца іх знач насць. Тут з 1591 го да ха-
ва лі ка то лі каў, пра тэ стан таў, уні я таў, сту дзень скіх паў стан цаў, ах вяр ста лін скіх рэ-
прэ сій і ка му ніз му. У кан цы на мо гіл ках у Но вай Ха да роў цы спа чы ва юць жы ха ры 
на ва коль ных вё сак і га рад коў. Дзя ку ю чы іх няй ве ры і су вя зі з на ва коль ным све там, 
тут за ха ва ла ся шмат ка ва ных і чы гун ных кры жоў, якія свед чаць аб даў ні не гэ та га 
мес ца. Гэ тыя кры жы не па рыў на звя за ны з ча ла ве чым лё сам па меж на га рэ гі ё на. 

са ра ка кры жоў, а ў Ако пах — пяць. На 
ха да роў скіх мо гіл ках крыж ста іць да сён
ня. Яго ства раль нік па мёр 1 траў ня 1957 
го да ва ўзрос це 73 га доў. Лю дзі за па мя
та лі яго як фа на та кні жак (саб раў сваю 
біб лі я тэ ку) і дзі ва ка. Пят ро Рад ке віч 
свой апош ні пры ту лак знай шоў ме на ві та 
на ха да роў скіх мо гіл ках.

Паўты ся ча год дзя 
ма літ ваў за па мер лых

Па вод ле Фран ціш ка Ха ец ка га з Но вай 
Ха да роў кі най ста рэй шыя кры жы, якія зна
хо дзяц ца на мо гіл ках, па мя та юць ча сы 
швед ска га па то пу. Ін шыя ста ра жыт ныя 
кры жы, якіх і за раз мож на су стрэць у Но
вай Ха да роў цы, гэ та чы гун ныя кры жы, вы
ка на ныя ў Шта бін скай гу це гра фа Ка ра ля 
Бжа стоў ска га. За раз яны за не се ны ў спі
сак пом ні каў даў ні ны. Да ва ен ныя кры жы 
з ка ме ня, якія мож на су стрэць на мо гіл ках, 
ча ста бы лі роб ле ны ў бліз кай Га род ні, 
а на ват у Віль ні. На ха да роў скіх мо гіл ках 
зна хо дзіц ца асаб лі вы крыж «пры све ча ная 
ўсім па мер лым вер ні кам — 1872 г.», які 
свед чыць аб асаб лі вай рэ лі гій нас ці і ўраж
лі вас ці жы ха роў гэ та га пе ры я ду і гэ тай тэ
ры то рыі. За хап ля юць так са ма кры жы, якія 
вый ш лі зпад рук Він цэн та Гра ба вец ка га 
— на род на га май ст рака ва ля з Дры гі. Тут 
спа чы вае так са ма яш чэ адзін ма стак па вы
кон ван ні кры жоў, якія ўпры гож ва юць нек ро
паль. Гэ та Ста ніс лаў Юх нейч з Га рад нян кі. 
Ад нак цяж ка пе ра лі чыць усіх на род ных 
май ст роў, вы кон ва ю чых ка ва ныя і драў ля
ныя кры жы для ха да роў скіх мо гі лак, якія 
сён ня свед чаць аб не паў тор най ма стац кай 
ураж лі вас ці ся лян скіх май ст роў.
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Загадкі 
з роднай хаткі

№ 46-18
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 

да 25 лістапада 2018 г., 
най лепш па элек т роннай пош це. 

Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Чыр во ная і са ка ві тая,
Над та кіс лая ўсё ле та.
А як пры пя чэ ма роз,
Птуш кам бу дзе сма ка ві тай.
К.....

Ад каз на за гад ку № 42: ліст.
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі 

Мо ні ка Су ро вец, Ка роль Гел да, Ярас лаў Ба роў скі 
з Ба бік, Са ра Мар ці но віч, Лу каш Дзю ба нос, 

Дам’ ян Дміт рук з Ор лі. Він шу ем!

Смерць арла
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ля таў арол шы зак ры лы — цар пту шы на га 
ро ду і ўсёй пра сто ры. Усе птуш кі бі лі яму пак-
ло ны, пры но сі лі да ры, сла ві лі і хва лі лі. І ён 
сам, як на ле жыць ца ру, шы ро ка рас пас ці раў 
кры лы і па на ваў у цэ лым не бе.

Ад ной чы, ка лі кру жыў над зям лёй, яго це-
ла пра бі ла стра ла.

Арол здзі віў ся:

— Хто ж та кі на ва жыў ся стра ляць у пту-
шы на га ца ра?

Ён уг ле дзеў ся ў стра лу і па ба чыў там сваё 
пя ро. І зра зу меў усё:

— Бя да мне, — за га ла сіў цар, — згу бі лі мя-
не ўлас ныя пё ры і шы зак ры лая сла ва.

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

    

Ча ста ў на шых кры жа ван ках вы сту пае сло ва 
ЗБАН. Ка лі пі шам лі тар кі, у га ла ве ўзні кае 

глі ня ная па су дзі на з ар на мен там або квет ка мі. 
Глі ня ная па су да над та тры ва лая. Яе зна хо дзім 
у ста ра жыт ных кур га нах ды па ўзо рах выз на ча-
ем ста год дзе і куль ту ру, да якой пры на ле жа лі 
па ха ва ныя ў ма гі ле-кур га не лю дзі. Гэ та на ша 
мет ры ка, па свед чан не то ес нас ці.

Мы так са ма лю бім гу ляць з глі най і ля піць 
з яе прад ме ты на роз ных фэ стах і май стар-

кла сах. Маг чы ма, гэ ты за ня так «па мя та юць» 
ру кі. Ка лісь амаль усю па су ду ля пі лі ру ка мі. Пас-
ля з’я віў ся ган чар ны круг і ка мен ная печ-го ран, 
у якой аб паль ва лі ке ра мі ку.

Яш чэ да 70-х га доў ХХ ста год дзя так на Пад-
ляш шы, як і ў Бе ла ру сі пра ца ва лі май стэр ні 

руч ной вы твор час ці ке ра мі кі. У кож ным мес цы 
быў свой ха рак тэр ны по чырк — фор мы рэ лье-
фаў і лі ній, спо са бы леп кі і рос пі су.

Сён ня пра па ну ем вам ма ля ван ку аў тар ства 
Але ны Ша лі мы са зба ном і тка ні на мі ў на род-

ныя ўзо ры. Гэ та свай го ро ду па да рож жа ў глыб 
гі сто рыі ган чар ства, якая дрэ мле ў ру ках кож на-
га з нас.

Зор ка

Глі ня ная 
гі сто рыя
-ма ля ван ка

Іван Юк леў скі

Хваль ко
Звон ка ціў каў ве ра бей:
— Я за ўсіх, за ўсіх ду жэй!
Лё таў не як я за Ніл,
ба чу — вы паўз кра ка дзіл.
Я ад ра зу пад ку стом
праг лы нуў яго з хва стом.
Чык-чы рык, чык-чы рык!
Жар та ваць я не пры вык.
А ля на ша га два ра
я зла віў ар ла-ца ра.
Так яго ўжо тры бу шыў –
ледзь жы во га ад пус ціў.
І з ар ла мі, чык-чы рык,
ла дзіць жар ты не пры вык!
Ве раб’ і ха стог не:
— Ох!
Пу стап лёт і ска ма рох!
Толь кі з му ха мі ге рой –
На два ры і пад стра хой.
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Цудоўны настаўнік
Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

Май го дзя ду лю за-
вуць Па вел Ёд ла.

Жы ве ён у пры го-
жай, ха ця ма лень-

кай бе ла ру скай, пра ва слаў най 
вёс цы В уоль ка ў Ар лян скай 
гмі не. Яму ўжо 84 га ды 
і я вель мі люб лю з ім раз маў-
ляць. Гэ та ён за ці ка віў мя не 
гі сто ры яй на ша га Пад ляш ша, 
гі сто ры яй сям’і.

Дзя ду ля вель мі ці ка ва і ка-
ла рыт на ра сказ вае пра свае 
ма ла дыя га ды, пра служ бу 
ў вой ску. У цяж кія, пас ля ва ен-
ныя га ды ён дас лу жыў ся афі-
цэр ска га зван ня па руч ніка. 
Мне ці ка ва слу хаць, ка лі ён 
апа вя дае пра хлоп цаў з бе ла ру-
скіх вё сак Пад ляш ша, якіх ён 
шко ліў у Бель ску.

Дзя ду ля вель мі лю біў пра-
цу з мо лад дзю, та му ах вот на 
стаў на стаў ні кам у Пар ца ве. 
Мя не здзі ві ла, што ён на ву-
чаў амаль усіх прад ме таў 
і яны вык ла да лі ся на бе ла ру-
скай мо ве.

Як жа гэ тая шко ла роз ні ла-
ся ад на шай, су час най!

Дзя ду ля ка жа, што лю дзі 
жы лі вель мі бед на, але мо-
ладзь бы ла вя сё лай і ха це ла 
ву чыц ца. На стаў нік быў вя лі-
кім аў та ры тэ там. Не толь кі 
для вуч няў — але і ўсёй вё-
скі...

Мой дзя ду ля ўсё жыц цё лю-
біў пра цу на гас па дар цы. Ка лі 
яго бра ты з’е ха лі ў го рад, ён 
не мог змі рыц ца, што баць-
коў ская зям ля за ста нец ца без 
гас па да ра. Кі нуў пра цу на стаў-
ні ка і вяр нуў ся гас па да рыць 
у В уоль ку. 

Дзя ду ля ўжо на пен сіі. Ён 
вель мі лю біць чы таць кніж кі. 
Уя ві це са бе — ён па сён няш ні 
дзень чы тае без аку ля раў. Гэ-
та ён за ах воч вае мя не ўзяць 
кніж ку ў ру кі, пра чы таць ці ка-
выя рэ чы. Ка лі я бы ла ма лая, 
ён сам мно га для мя не чы таў, 
а ў гэ тай спра ве ён са праў ды 
май ст ра.

Дзя ду ля вель мі лю біць пры-
ро ду. Ён ча ста хо дзіць у лес, 
збі рае су хое гал лё і ро біць 
з яго пуч кі. Та ды ад па чы вае, 
слу хае спеў пту шак.

Мой дзя ду ля га во рыць па-
свой му. Гэ та ад яго, яш чэ ў ча-
сы дзя цін ства, я на ву чы ла ся 
раз маў ляць па-на ша му.

Я для дзя ду лі вель мі дзя-
кую за тое, што ён цу доў ны 
ча ла век.

Да ра гі дзя ду ля — жы ві нам 
сто га доў!

Паў лі на ЁД ЛА 

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 № 42-2018: 
Спорт, брат, ка ва лак, па ву ці на, 

ве ла сі пед, учо ра, ат рад, на, не, лёт, 
ад мо ва, сі ла. Абы, вуш ка, печ, за ка-
лот, та вар, но, ву сач, ма ці, на, лі па, 
пла не та, кадр, Лі, анёл, та та, да та.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый-
г ра лі Ві я ле та Сма люк з Арэш ка ва, 
На тал ля Кас цюк, Рак са на Сас на з 
Ор лі, Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-
Пад ляш ска га, Зо ся Які мец, Ма ры юш 
Ра дэль, Ма цей Дзяр ман скі з За лук, 
Мар та Бол т рык з Мі ха ло ва, Мо ні ка 
Су ро вец з Ба бік. Він шу ем!

Паў лі на ЁД ЛА 

Павел ЁД ЛА 
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Ка лі я ў 1999 г. ад кры ла для ся бе 
і Бе ла ру сі, што Лу каш Дзе куць-Ма-
лей па ха ва ны на мо гіл ках у Гдань-
ску і што па мёр так са ма ў гэ тым 

го ра дзе ў 1955 г., а не ў Аме ры цы, як пі са-
ла ся ў „Эн цык ла пе дыі гі сто рыі Бе ла ру сі”1, 
па ра дак саль на вель мі ма ла бы ло вя до ма 
пра яго пас ля ва ен не жыц цё2. Та ды ака-
за ла ся, што ў ЗША ён ні ко лі не быў, але 
там у эміг ран ц кай га зе це „Бе ла рус” Ан тон 
Шу ке лойць змяс ціў пра яго ка рот кі ўспа-
мін пас ля смер ці, пі шу чы што „ка га дзе 
дай ш ла вест ка, што 20 сту дзе ня 1955 го ду 
па мёр Лу каш Дзе куць-Ма лей, ве да мы 
бе ла ру скі пра тэ стан ц кі дзе яч, іні цы я тар 
і адзін з пе рак лад ні каў Но ва га За па ве ту 
ў су час ную бе ла ру скую мо ву”3. У ар ты ку ле 
ня ма па да дзе на га мес ца смер ці, ні ад куль 
прый ш ла сум ная вест ка. Зра зу ме ла ча му 
— гэ та быў яш чэ 1955 г. і пэў на з-за ас ця-
рож нас ці пра гэ та не згад ва ла ся. У 1974 г. 
Гай Пі кар да з Лон да на ў эміг ран ц кім ча-
со пі се „Бо жым шля хам” у ар ты ку ле „The 
He a ven ly Fi re” на пі саў: „Pas tor Dzie kuć-Ma lej 
died in Ame ri ca in 1955...”4. Ві даць гэ тай 
па мыл ко вай звест кай па ка ры ста лі ся аў та-
ры эн цык ла пе дыч на га ар ты ку ла.

У 1999 г. пас ля су стрэ чы з сы нам Л. Дзе-
куць-Ма лея — Да ні лам і ася род дзем 

хрыс ці ян-бап ты стаў у Гдань ску і Бе ла сто-
ку ўда ло ся ўста на віць не ка то рыя бі яг ра-
фіч ныя фак ты з жыц ця прэс ві та ра. Вы ву-
чыў шы гі сто рыю гдань ска га збо ру, я да ве-
да ла ся, што 16 са ка ві ка 1947 г. (па вод ле 
спра ваз да чы для ўлад 1 са ка ві ка 1947 г.5) 
Л. Дзе куць-Ма лей стаў пра па вед ні кам 
збо ру і ак ру го вым прэс ві тэ рам у Гдань-
ску6. 13 лі пе ня 1947 г. у мо ры ў Бжэзь не 
(квар тал Гдань ска) ах рыс ціў 11 асоб, між 
ін шым і Ула дзі мі ра Жул т ко, з якім ме ла 
пры ем насць так са ма па зна ёміц ца. Ён 
мне ра ска заў, як пас ля Дру гой су свет най 
вай ны, пра цу ю чы ў Дзяр жаў най рэ пат-
ры я цый най уп ра ве (Pań stwo wy Urząd 
Re pat ria cyj ny — PUR) у Гдань ску, ад ной чы 
з’я віў ся ў ім Л. Дзе куць-Ма лей7. Мог быць 
гэ та прыб ліз на 1946 г., бо з гэ та га ча су 
за ха ва лі ся гдань скія здым кі Л. Дзе ку ця-
Ма лея з бра та мі па ве ры Пёт рам Жул т ко 
і Яў ге ні ю шам Са ем8. У гдань скім збо ры 
хрыс ці ян-бап ты стаў апы ну ла ся шмат да-
ва ен ных зна ё мых Л. Дзе ку ця-Ма лея з Па-
лес ся і Ві лен ш чы ны. Мог раз ліч ваць на іх 
да па мо гу і пад трым ку, бо яго сям’я: жон ка 
Сэ ра фі на з сы нам Да ні лам і доч ка мі Сэ-
ра фі най і Аль ж бе тай да чэр ве ня 1946 г. 
бы лі ў сі бір скай ссыл цы. Та ды пры е ха лі 
ў Бельск-Пад ляш скі і там зат ры ма лі ся на 
пэў ны час. Там 1 ве рас ня 1946 г. дзе ці бы-
лі ах рыш ча ны. Л. Дзе куць-Ма лей за браў 
сям’ю ў Гданьск, дзе да 31 са ка ві ка 1949 г. 
быў пра па вед ні кам. Гэ та га дня быў ад хі ле-
ны ад па са ды. З пас ля ва ен на га пе ры я ду 
жыц ця Л. Дзе куць-Ма лея на пэў на вя до-
мым да сюль бы ло яго слу жэн не ў збо ры 
бап ты стаў з са ка ві ка 1947 г. па кра са вік 
1949 г. Гэ та рап там толь кі 2 га ды на ўсе 10 
га доў дра ма тыч на га пра жы ван ня пас ля 
за кан чэн ня Дру гой су свет най вай ны.

Пас ля пуб лі ка цыі май го тэк сту ў тыд-
нё ві ку бе ла ру саў у Поль ш чы „Ні ва” 

ў 1999 г. ад гук ну ла ся на яго не каль кі асоб. 
Ян ка Жа мой цін пе ра даў мне пра та кол 
дру го га Усе бе ла ру ска га кан г рэ су ў Мен ску 
з чэр ве ня 1944 г. У дра ма тыч най на той 
час сі ту а цыі бе ла ру ска га не за леж ніц ка га 
ру ху Л. Дзе куць-Ма лей пра маў ляў на ім ад 
імя еван гель скіх хрыс ці ян бап ты стаў: „Ві-
таю Вас, сп. Прэ зы дэнт, дэ ле га ты і гось ці 
ад імя Гра ма ды Эван гель скіх Хрысь ці ян-
Бап ты стаў і вы ра жаю сваю ра дасьць, што 
ся гонь ня мы ма ем маг чы масьць саб рац-
ца ў ад па вед ным бу дын ку, бо да гэ та га 
ча су мы пра ца ва лі ў пад поль лі. Я ня раз 
пра сіў Бо га, каб ён па мог нам мець сва-
бо ду. Ус па мі на ю чы адый шоў шых ад нас 
за гі нуў шых за Бе ла ру скі На род: праф. др. 
Вац ла ва Іва ноў ска га, рэ дак та ра Ула дыс ла-
ва Каз лоў ска га і ін шых, я пра па ную ўша на-
ваць іх. Я пра шу Бо га да па маг чы на ша му 
На ро ду знай сь ці Бо га, бо толь кі з та кой 

да па мо гаю маг чы ма ат ры маць во лю. 
Нас, бап ты стаў, ням но га, яш чэ за ца ра мы 
бы лі прась ле да ва ны, ця пер у Бе ла ру сі мы 
жы вем воль на. На за кан чэнь не я пра шу 
Бо га да па маг чы жыць, а мо і га ла ву па ла-
жыць”9. Пас ля Кан г рэ су боль шасць яго 
ўдзель ні каў уцяк ла ў Ня меч чы ну, ба ю чы ся 
на ды хо дзя чай са вец кай ар міі. Ві даць з імі 
па даў ся ў Ня меч чы ну і Л. Дзе куць-Ма лей, 
ха ця ў сям’і за ха ва ла ся па мяць пра вы ваз 
нем ца мі ў кан цэн т ра цый ны ла гер. Маг-
чы ма та кую вер сію, бяс печ ную ў пас ля ва-
ен ны пе ры яд Л. Дзе куць-Ма лей пе ра даў 
сям’і, якая вяр ну ла ся з Сі бі ры.

Ві таўт Кі пель з ЗША па дас лаў мне са 
збо раў Бе ла ру ска га Ін сты ту ту На ву кі 

і Ма ста цтва ко пію пісь ма Л. Дзе куць-Ма-
лея ад 13 сту дзе ня 1945 г., пі са на га ім 
з Ной б ран дэн бур га да па ста ра Яна Пят роў-
ска га. У ім Л. Дзе куць-Ма лей пі саў: „Да ра гі 
бра це ў Хрыс це! Ат ры маў шы ад Вас ліст 
ду жа ўце шыў ся. Ха ця з пе ра ме наю ма я го 
ме ста на хо джань ня, на жаль, толь кі што 
ат ры маў. Ві таю Вас з Но вым Го дам 1945 г. 
Каб у гэ тым Но вым Го дзе Бог да па мог 
быць нам на сва ёй мі лай мно га па кут ні цы 
Бе ла ру сі. Каб маг лі пра ца ваць на той пра-
цы, якой праг не на ша ду ша. Каб сьвя тая 
Эван гель ля маг ла зна хо дзіц ца ў кож най 
ха це. Каб сьвят ло на ша га Гос па да зась-
вя ці ла ўва ўсе кут кі на шай Ма ці-Бе ла ру сі. 
Но вы За па вет з пс. (псал ма мі — Л. Г.) ужо 
быў на дру ка ва ны. Ха ця ўжо ўвесь за стаў 
вы чар па ны. Ля жа ла ўжо даў но дум ка на 
ма ім сэр цы, каб наш на род меў, як і дру-
гія на ро ды, поў ную Біб лію. Шу каю дзе ля 
гэ та га ўсе маг чы мась ці і ду жа ўце шыў ся, 
што і сп. Pas tar хо ча да па маг чы, каб бы ла 
і ў на шым на ро дзе Біб лія на бел. мо ве. 
Ха це ла ся б чуць ад Вас больш аб гэ тым. 
А мо жа Гос пад да па мо жа быць у Бэр лі не 
і аса бі ста па га ва рыць у гэ тай вя лі кай спра-
ве. Мая жон ка з трай ма дзяць мі за ста ла 
ў 1941 го дзе вы вя зя на баль ша ві ка мі 
ў Сі бір і не ма гу пе ра даць Ва ша га мі ла га 
пры ві тань ня. З па ша наю Ваш Л. Дзе куць-
Ма лей”10.

Па быў ку Л. Дзе ку ця-Ма лея ў па чат ку 
1945 г. у Ной б ран дэн бур гу пац вяр-

джае звест ка, па да дзе ная Сця па нам Пе ку-
нам пра за ха ва ную паш тоў ку (з на ва год ні-
мі він ша ван ня мі), дас ла ную та ды Воль зе 
Дэ ні сюк, якая пра жы вае ў Бе ла ру сі ў вёс-
цы Ма леч Бя ро заў ска га ра ё на. На паш тоў-
цы па да дзе ны быў зва рот ны ад рас: Ne-
ub ran den burg, Turmstr. 611. Гэ та фак тыч на 
адзі ныя па куль кан к рэт ныя звест кі пра 
па быў ку Л. Дзе куць-Ма лея ў Ня меч чы не. 
З пер шай з іх вы ні кае, што ў Ня меч чы не 
мя няў ён мес ца жы хар ства. Ці су стрэў ся 
там са сва ім ста рэй шым сы нам Лу ка шам, 
які пась ля Дру гой су свет най вай ны жыў 
у Ня меч чы не і пра ца ваў ле ка рам?

У 2000 г. я на пі са ла ў бе ла стоц кай „Ні-
ве”: „Як і ка лі Л. Дзе куць-Ма лей па кі нуў 

Ня меч чы ну аста нец ца, пэў на, не раз га-
да най та ям ні цай, якую за браў з са бою 
ў ма гі лу. Вяр тан не ў Поль ш чу так са ма 
з’яў ля ец ца за гад кай. Па куль зат ры маў ся 
ў Гдань ску (у 1947 г.), быў так са ма на Бе-
ла сточ чы не, дзе меў зна ё мых вер ні каў 
бап ты стаў”12. Быў шая жур на ліст ка „Ні вы” 
Ве ра Вал ка выц кая (з до му Леў чук) рас-
па вя ла, што яе баць кі, якія жы лі ў Ор лі 
на Бе ла сточ чы не, ча ста гас ці лі ў ся бе Л. 
Дзе куць-Ма лея пас ля Дру гой су свет най 
вай ны. У яе хат нім ар хі ве за ха ва лі ся здым-
кі з ім і роб ле ныя ім з 1946 г. Па вод ле яе 
пра бы ваў ён та ды на Бе ла сточ чы не13.

З да ку мен таў і ся мей ных па мя так з хат-
ня га ар хі ва ўнуч кі Л. Дзе куць-Ма лея 

— Аль ж бе ты вы ні кае, што па куль тра піў ён 
на Бе ла сточ чы ну, зат ры маў ся на Па мор’і 
ў мя стэч ку Лі пі ны (за раз Лі пя ны) Пы жыц-
ка га па ве та, дзе пля мян нік яго жон кі 
— Гер ман Яг неш ко быў вой там14. Праў-
да па доб на ў Ня меч чы не быў да кан ца 
вай ны — да мая 1945 г. Ра шэн не вяр нуц ца 
ў Поль ш чу вы ні ка ла са свя до мас ці, што 
яго сям’я зна хо дзі ла ся на той час у Сі бі ры. 
Та му маг чы ма вы ра шыў не па да вац ца 
ў эміг ра цыю на За хад. Пас ля за кан чэн ня 
вай ны ў маі 1945 г. апы нуў ся ў Лі пі нах і да 
18 жніў ня 1945 г. быў кі раў ні ком пер са-
наль на га рэ фе ра та пры па вя то вай ка мен-
да ту ры Гра ма дзян скай мі лі цыі (Ko men da 
Po wia to wa Mi lic ji Oby wa tel skiej)15. З 1 ве-
рас ня 1945 г. да 2 лю та га 1946 г. пра ца ваў 
у Гмін ным праў лен ні (Za rząd Gmin ny) ў Лі-
пі нах. Як сцвяр джаў у пас вед чан ні войт Г. 
Яг неш ко «obo wiąz ki swe peł nił su mien nie 
i dob rze. Ni niej sze zaś wiad cze nie wy da je się 
ob. Dzie kuć-Ma le jo wi na sku tek wy jaz du do 
Biel ska Pod la skie go, ja ko sta łe go miej s ca po-
by tu”16. У ма наг ра фіі пра Лі пя ны не ўпа мі-
на ец ца Л. Дзе куць-Ма лей, ха ця да во лі да-
клад на там апі са ны пе ры яд 1945-1950 гг. 
Згад ва ец ца толь кі войт Г. Яг неш ко, які быў 
арыш та ва ны ў ве рас ні 1946 г.17, але як 
вы ні кае з да ку мен таў да лей быў вой там 
у маі 1947 г.18 Маг чы ма ў Лі пя нах па чы на-
ла ся ра біц ца не бяс печ на — пры яз джа лі 
рэ пат ры ян ты з Ус хо ду — з Са вец ка га Са ю-
за і Л. Дзе куць-Ма лей не ха цеў быць ідэн-
ты фі ка ва ны не кім як бе ла рус і бап тыс ц кі 
пра па вед нік. З за ха ва ных да ку мен таў вы-
ні кае, што пас ля вай ны па да ваў поль скую 
на цы я наль насць і гра ма дзян ства, якое 
пац вяр джа лі Г. Яг неш ко і Па вал Фро лаў19.

Шмат но ва га пра пас ля ва ен ны пе ры яд 
жыц ця Л. Дзе куць-Ма лея раск ры-

ва ец ца ў да ку мен тах поль скай служ бы 
бяс пе кі, якія за раз за хоў ва юц ца ў ар хі ве 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці ў Вар ша-
ве. Аказ ва ец ца з 1947 г. Л. Дзе куць-Ма лей 
зна хо дзіў ся пад піль ным наг ля дам з бо ку 
ор га наў дзяр жаў най бяс пе кі. „Ксёндз Біб-
лія” 26 са ка ві ка 1947 г. у аген тур ным да ня-
сен ні сцвяр джаў, што Л. Дзе куць-Ма лей 
— па стар бап ты стаў быў чле нам Бе ла ру-
ска га ка мі тэ та і даў га лет нім су пра цоў ні-
кам ня мец кай вы вед кі20. Да лей ін фар ма-
ваў: „Obec nie za miesz ku je w Biel sku-Pod la-
skim i kry je się przed wła dza mi. Po szu ki wa ny 
przez wła dze bez pie czeń stwa w Brześ ciu 
n/Bu giem”21. У ар хіў ных да ку мен тах поль-
скай бяс пе кі мож на знай с ці звест кі, што 
Л. Дзе куць-Ма лей вы е хаў у Гданьск у сту-
дзе ні 1947 г., маг чы ма ў су вя зі з за ці каў-
лен нем яго асо бай ад па вед ных служ баў 
у Брэс це, а за тым у Поль ш чы — у Мі ні-
стэр стве пуб ліч най бяс пе кі і ў ва я вод скай 
і па вя то вай уп ра вах пуб ліч най бяс пе кі ў Бе-
ла сто ку і ў Бель ску-Пад ляш скім. Па вод ле 
вы вед кі Па вя то вай уп ра вы пуб ліч най бяс-
пе кі (ПУПБ) у Бель ску-Пад ляш скім (пад-
пі са най яго стар шы нёй па руч ні кам Шча-
він скім) на конт Л. Дзе куць-Ма лея з мая 
1947 г. вы ні кае, што „przy je chał z za cho du 
do Biel ska w 1945 r. z ja kiej miej s co woś ci 
nie us ta lo no. Z ro dzi ny żo ny sios t ry, syn jest 
wój tem na za cho dzie, naz wi sko nie wia do me 
i gdzie rów nież nie us ta lo no”22.

Па коль кі Л. Дзе куць-Ма лей вы е хаў 
у Гданьск, там тэй шая Ва я вод ская уп-

ра ва пуб ліч най бяс пе кі так са ма ат ры ма ла 
за дан не зда быць вест кі пра яго. Па вод ле 
ін фар ма цыі, нап раў ле най 15 са ка ві ка 
1948 г. у Мі ні стэр ства пуб ліч най бяс пе кі 
„kaz no dzie ja Dzie kuć-Ma lej dnia 22.III.47 r. 
przy był do Gdań ska z miej s co woś ci Bielsk-
Pod la ski z uli cy Ka zi mie rzow skiej Nr. 14 
i za miesz kał chwi lo wo Gdańsk-Sied li ce przy 
ul. We so łej 12 u ob. Tes luk An d rze ja (te go 
sa me go wyz na nia) w cha rak te rze sub lo ka-
to ra”23. Як вы ні кае з вы шэй пры га да ных 
да ку мен таў Л. Дзе куць-Ма лей, вы е хаў шы 
ў сту дзе ні 1947 г. з Бель ска-Пад ляш ска га 
ў Гданьск, да е хаў толь кі ў дру гой па ла ві-
не са ка ві ка. Ві даць праз гэ ты час — ад 
сту дзе ня да 22 са ка ві ка не дзе скры ваў ся, 
ча ка ю чы па са ды па ста ра ў Гдань ску. 8 
мая 1947 г. пе ра ся ліў ся на ву лі цу Дам-
б роў ска га 11, ку ды так са ма пры е ха ла 
з Бель ска жон ка з дзець мі24. Што ці ка ва, 
Л. Дзе куць-Ма лей на той час не меў ні я кіх 
да ку мен таў, ап ра ча пас вед чан ня свя та-
ра (№ 29), вы да дзе на га 1 снеж ня 1945 г. 
Га лоў най ра дай Поль ска га кас цё ла еван-
гель скіх хрыс ці ян-бап ты стаў у Вар ша ве25. 
Жон ка з дзець мі ме лі эва ку а цый ную кар-
ту № 11865, вы да дзе ную 11 мая 1946 г. 
ме ша най поль ска-са вец кай ка мі сі яй у Бар-
на у ле26. Як сцвяр джа ец ца ў зга да ным 
да ку мен це, Л. Дзе куць-Ма лей „opo wia da 
są sia dom, że na te ren Gdań ska przy był ze 
Lwo wa”27.

На пра ця гу двух га доў душ па стыр скай 
пра цы ў Гдань ску Л. Дзе куць-Ма лей 

рас п ра цоў ваў ся бяс пе кай і быў па даз ро-
ны ў ан ты дзяр жаў най на кі ра ва нас ці („po-
dej rza ny o nas ta wie nie an typ. in wi gi lo wa ny 
przez W.U.B.P. Gdańsk (...) z dn. 26.8.47 r.”)28. 
Па вод ле да ку мен таў ВУПБ у Гдань ску Л. 
Дзе куць-Ма лей пад трым лі ваў кан так ты 
з Дац кім, Швед скім і Ан г лій скім Чыр во-
ным кры жам і з аме ры кан скім кон суль-
ствам, „częs to zat rzy my wa ły się pod je go 
do mem sa mo cho dy tych państw i był od wie-
dza ny przez przed s ta wi cie li pod po zo rem dos-
tar cze nia da rów”29. Зда ец ца за раз яс ным, 
ча му пе ра стаў быць па ста рам у Гдань ску 
з кан цом са ка ві ка 1949 г.

Л. Дзе куць-Ма лей у 1950 г. быў ужо 
па ста рам у Бе ла сто ку. 1 кра са ві ка 

1950 г. па ча ла ся яго аген тур ная рас п ра цоў-
ка, якой бяс пе ка на да ла крып та нім „Д”30. 
Па вод ле звест кі з да ку мен та бяс пе кі (праў-
да па доб на з 1950 г.) Л. Дзе куць-Ма лей «ut-
rzy mu je sze ro kie kon tak ty w kra ju i zag ra ni cą, 
os tat nio zos tał prze nie sio ny na te ren Bia łys-
tok rze ko mo dla uak tyw nie nia sek ty”31.

Па вод ле ад на го з аген тур ных да но саў 
«Жаб роў ска га» ад 20 чэр ве ня 1950 г. 

на Л. Дзе куць-Ма лея, быў ён бе ла ру сам, 
які «po woj nie gdzieś w r. 1922-23 wyp ły nął 
ja ko dzia łacz bia ło ru skiej Hro ma dy w Pol s ce. 
Był człon kiem Ko mi te tu. Przed roz g ro mem 
Hro ma dy przez Me ysz to wi cza zry wa z Hro-
ma dą i obej mu je sta no wi sko ok rę go we go 
pas to ra bap tys tów w Brześ ciu n/Bu giem. 
W ten spo sób zwią zu je się z Niem ca mi”32. 
Агент «Бе лы» з ася род дзя хрыс ці ян-бап-
ты стаў ін фар ма ваў служ бу бяс пе кі пра 
з’езд мо ла дзі бап ты стаў, які пра хо дзіў 
у Бе ла сто ку з 28 па 29 мая 1950 г. Вёў яго 
Л. Дзе куць-Ма лей33. Ін фар ма ваў так са ма 
(су поль на з аген т кай «Пат ры ёт кай»), што 
«do Bia łe gos to ku przy był na sta łe Dzie kuć-
Ma lej Łu kasz, któ ry bę dzie prze wod ni czą cym 
Bia łos toc kie go zbo ru bap tys tów, na ra zie Dzie-
kuć-Ma lej zat rzy mał się u Iwa niu ka Mi ko ła ja, 
kaz no dziei zbo ru bia łos toc kie go, po nie waż 
miesz ka nie, ja kie miał za jąć Dzie kuć-Ma lej 
za ję te jest przez Spół dziel nię bie liź niar sko-kra-
wiec ką miesz czą cą się w tym sa mym do mu, 
czy nio ne są sta ra nia op róż nie nia te go miesz-
ka nia przez Spół dziel nię, by Dzie kuć-Ma lej 
mógł w nim za miesz kać. Na ra zie w/w nig dzie 
w te ren nie wy jeż dżał. W związ ku z po wyż-
szym nas ta wio no agen tu rę jak „Pat riot ka”, 
„Bia ły”, „Kruk”, „Grze bień” i „Szcze ry” na us ta-
le nia kon tak tów w/w, oraz je go wy po wie dzi 

Пра пас ля ва ен нае жыц цё Лу ка ша Дзе куць-Ма лея 
ў Поль ш чы (не вя до мы бе ла стоц кі пе ры яд)
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i ter mi ny wy jaz dów w te re ny, a tak że da wa ne 
nas ta wie nia zbo ro wi Bia łos toc kie mu”34. Як 
вы ні кае з да ку мен таў для рас п ра цоў кі Л. 
Дзе куць-Ма лея бы лі вы ка ры ста ныя най-
больш да ве ра ныя і бліз кія яму асо бы, якія 
ад на ча со ва суп ра цоў ні ча лі са служ бай 
бяс пе кі: «Шчы ры», «Пат ры ёт ка», «Бе лы»35.

23 мая 1950 г. Мі ні стэр ства пуб ліч най 
бяс пе кі Поль ш чы выс ла ла пісь мо 

ў Ва я вод скую ўп ра ву пуб ліч най бяс пе кі 
ў Бе ла сто ку з дас’е на Л. Дзе куць-Ма лея 
і з за дан нем яго ак тыў най рас п ра цоў кі: 
«na le ży wziąć w ak tyw ne roz p ra co wa nie 
Dzie kuć-Ma le ja na Wa szym te re nie. Obo wiąz-
ko wo na le ży zdo być po waż ne go agen ta. Zas-
ta no wić się nad wy ko rzys ta niem Iwa niu ka. 
Po nie waż Wy dział III Dep. V MBP pro wa dzi na 
w/w roz p ra co wa nie kon t rol ne wo bec cze go 
pro szę nad sy łać do MBP od pi sy wszel kich 
uzy ska nych ma te ria łów, do nie sień itp.”36 
У су вя зі з гэ тым па ча лі ся збі раць роз ныя 
ма тэ ры я лы пра Л. Дзе куць-Ма лея, да-
пыт ва лі ся на конт яго роз ныя бап тыс ц кія 
дзе я чы і вер ні кі: Мі хал Рэм жык37 (ве даў 
Л. Дзе куць-Ма лея з 1922 г. з Бе ла сто ка), 
Люд вік Шэн дэ роў скі38 (знаў Л. Дзе куць-
Ма лея з 1925 г. з Брэ ста). У служ бо вай 
за на тоў цы ад 18 снеж ня 1950 г. ней кі урад-
нік Мі ні стэр ства пуб ліч най бяс пе кі пас ля 
раз мо вы з Ва я вод скай уп ра вай пуб ліч най 
бяс пе кі ў Бе ла сто ку за пі саў: «Dzie kuć-Ma lej 
prze ło żo ny zbo ru Bap tys tów w Haj nów ce nie 
ma au to ry te tu wśród swo ich współ wyz naw-
ców. Uwa ża ny jest za dyk ta to ra, nie li czy się 
ze zda niem swych człon ków, któ rzy chcie li 
go na wet wy rzu cić ze sta no wi ska prze wod-
ni czą ce go, lecz on sam odejść nie chce. Śpi 
w do mu mod lit wy, gdzie częs to sam tyl ko gra 
na pia ni nie. Sekc. III pod w/w agen tu ry nie 
po sia da. W bm. ma być za wer bo wa ny agent 
z naj b liż sze go oto cze nia Dzie ku cia-Ma le ja”39.

16 мая 1951 г. ВУПБ у Бе ла сто ку ін-
фар ма ва ла Мі ні стэр ства пуб ліч най 

бяс пе кі ў Вар ша ве пра сі ту а цыю ў збо ры 
бап ты стаў у Бе ла сто ку. Звяр та ла ся асаб-
лі вую ўва гу на дзей насць Л. Дзе куць-
Ма лея: «Prze wod ni czą cy zbo ru bab tys tów 
w Bia łym s to ku Dzie kuć-Ma lej Łu kasz już 
w dniu 22 kwiet nia 1951 pod czas na bo żeń-
stwa w kap li cy bab tys tów w Bia łym s to ku 
wyg ło sił ka za nie o treś ci nas tę pu ją cej: „że 
rze ko mo jest bli skie przyj ś cie Chrys tu sa”, 
nad mie nia jąc przy tym, „że kie dy bę dą mó-
wić po kój, po kój i bez pie czeń stwo to nag łe 
zgi nie nie przyj dzie”. Nas tęp nym fak tem, ja ki 
miał miej s ce dnia 13 ma ja b.r. rów nież na 
na bo żeń stwie w kap li cy przy ul. Kra szew skie-
go Nr. 11, pod czas któ re go Dzie kuć-Ma lej 
Łu kasz od czy tał zbo row ni kom odez wę Ra dy 
Na czel nej Bab tys tów wzy wa ją cą wszys t kich 
wyz naw ców do po par cia ak c ji Ple bis cy to wej 
i wzię cia w niej sa mym udzia łu, w któ rej jed-
no cześ nie by ła mo wa aże by od czy tu ją cy ją 
wy jaś nił zna cze nie ak c ji Ple bis cy to wej, tak 
że by każ dy zro zu miał. Po od czy ta niu ta ko-
wej Dzie kuć-Ma lej Łu kasz wy po wie dział się 
„prze czy ta łem ją dla te go, gdyż prze sy ła jąc ją 
do mnie zmu si li mnie ją od czy tać». Na tym-
że sa mym zeb ra niu Dzie kuć-Ma lej Łu kasz 
upo waż nił swe go pop lecz ni ka Pop ław skie go 
Alek san d ra człon ka te goż zbo ru do wyg ło-
sze nia ka za nia. W trak cie wyg ła sza nia ka za-
nia Pop ław ski po wie dział do zeb ra nych „nie 
to jest po kój co lu dzie bu du ją i nie zbu du ją, 
a po kój jest ten któ ry zbu du je Bóg, a mię dzy 
in ny mi do dał „krzy czą po kój, ale oni te go nie 
uczy nią, bo bez boż ni ki mu szą zgi nąć, a to 
co oni krzy czą, to jest ich os tat nia de ska 
ra tun ku, ale ta de ska ich nie ut rzy ma”. Póź-
niej za cy to wał wer set bib lij ny o brzmie niu 
nas tę pu ją cym „kie dy bę dą mó wić po kój to 
nie o cze ki wa nie przyj dzie zag ła da lu dziom”. 
W os tat nich sło wach chcąc za ma sko wać 
to co po wie dział, oś wiad czył niech na sza 
mło dzież idzie po uli cach i śpie wa tak jak to 
ro bi in na mło dzież, któ ra cho dzi po uli cach 
i śpie wa”40.

Як вы ні кае з да ку мен таў Л. Дзе куць-Ма-
лей у Бе ла сто ку не меў ста ла га мес ца 

пра жы ван ня. Та му на ча ваў у роз ных асоб 
— у Ан то на Ан д рэй чу ка, Ана ста сіі Ене-
раль чук, Ва сі ля Мі сю лі, Мі ка лая Па та па 
і ў Мі ка лая Іва ню ка41. У су вя зі з сі ту а цы яй, 
звя за най з ад соч ван нем чле наў збо ру 
за Л. Дзе куць-Ма ле ем, у 1951 г. па мя няў 
ён ста рых су пра цоў ні каў збо ру і па ста віў 
на па са ды сва іх пры хіль ні каў. Сам быў 

вель мі ас ця рож ны, як пі са ла ся ў да ку мен-
тах бяс пе кі: «przed ni kim się nie zwie rza, 
os t roż ny w roz mo wie, skry ty, nig dy ni ko mu 
nie po da je do kąd wy jeż dża”42. Ха ця ду хоў-
ныя ўла ды не даз ва ля лі яму вы яз джаць 
з Бе ла сток, ён ча ста ез дзіў у Бельск-Пад-
ляш скі да Яна Мац ке ві ча43. У Бе ла сто ку 
ак ру жа ла яго аген ту ра бяс пе кі, якая вы во-
дзі лася з чле наў бап тыс ц ка га збо ру. Пра 
аген таў ва кол Л. Дзе куць-Ма лея пі са ла ся: 
«Agen tu ra is t nie ją ca w roz p ra co wa niu Dzie-
kuć-Ma le ja rek ru tu je się prze waż nie z osób 
źle us to sun ko wa nych do nie go i nie cie szy 
się za u fa niem u nie go, prócz jed ne go agen ta 
(I. M.), któ ry ma moż li woś ci głęb sze go roz p-
ra co wa nia Dzie kuć-Ma le ja, gdyż jest jed nym 
z naj bar dziej za u fa nych Dzie ku cia-Ma le ja 
jed nak do tych czas nie dał kompr-mat na nie-
go i wg ana li zy do tych cza so wej współ p ra cy 
z agen tem praw do po dob nie jest оn dwu li cow-
cem”44. Маг чы ма, што та ям ні чым «І. М.» 
быў Мі ка лай Іва нюк.

Па вод ле за га ду Мі ні стэр т ва пуб ліч-
най бяс пе кі Поль ш чы і ў Бе ла сто ку, 

і ў Гдань ску збі ра лі ся ін фар ма цыі пра Л. 
Дзе куць-Ма лея — пра яго мі ну лае і ак ту-
аль нае жыц цё і дзей насць. Да пыт ва ны 
30 мая 1951 г. Язэп Ва лю ке віч, які быў 13 
мая 1951 г. у збо ры бап ты стаў па ву лі цы 
Кра шэў ска га ў Бе ла сто ку, ра ска заў пра на-
ба жэн ства, пад час яко га Аляк сандр Пап-
лаў скі ка заў пра «мір Хры сту со вы», а Л. 
Дзе куць-Ма лей пра чы таў ліст Га лоў най 
ра ды бап ты стаў у Поль ш чы45. 23 чэр ве ня 
1951 г. Мі ні стэр ства пуб ліч най бяс пе кі 
звяр та ла ся ў Ва я вод скую уп ра ву пуб ліч-
най бяс пе кі дас лаць у Вар ша ву ха рак та-
ры сты кі чле наў Поль ска га кас цё ла хрыс-
ці ян-бап ты стаў, якія кан так та ва лі ся з Л. 
Дзе куць-Ма ле ем і пра хо дзі лі ў аген тур ных 
ма тэ ры я лах на яго. Ся род іх пе ра ліч ва лі-
ся: Пі ліп Ва ку ла, Язэп Са ма стой, Ва сіль 
Мі сю ля, Аляк сандр Пап лаў скі, Мі ка лай 
По тап, Чар няў скі, Ка лі се віч, Ян Кар по віч, 
Ры гор Крас на поль скі, Ан тон Ан д рэй чук, 
Ля вон Пра коп чук, Ана ста сія Ене раль чук46.

Пры тым вык лі ка лі ся на до пы ты зна ё-
мыя Л. Дзе куць-Ма лея з ася род дзя 

хрыс ці ян-бап ты стаў. Ад ным з іх быў 
Ста ніс лаў Кра ке віч, які па зна ёміў ся з ім 
яш чэ пе рад вай ной. На до пы це 13 жніў ня 
1951 г. ён ска заў пра па ва ен ны лёс Л. Дзе-
куць-Ма лея: «Dzie kuć po in for mo wał mnie, 
że pow ró cił do Pol ski z Ber li na w stycz niu 
1946 r. ja ko re pat riant z Za cho du. Przed pow-
ro tem do kra ju na wią zał on kon takt z Kir cu-
nem, któ ry za wia do mil go o sy tu ac ji w Pol s ce 
i wez wał do pow ro tu ce lem kon ty nu o wa nia 
dal szej pra cy w zbo rach bap tys tów. Po przy-
jeź dzie do Pol ski Dzie kuć po cząt ko wo zos tał 
skie ro wa ny przez Kir cu na do pra cy na te re nie 
Biel ska-Pod la skie go a nas tęp nie ob jął fun k c je 
kaz no dziei w Gdań sku. Os tat nio jak mi wia do-
mo od wyz naw ców Dzie kuć zos tał mia no wa-
ny przez Kir cu na kaz no dzie ją re jo no wym»47. 
22 жніў ня 1951 г. нех та «Пас ла нец» (тай ны 
су пра цоў нік бяс пе кі, праў да па доб на з ася-
род дзя бап ты стаў з Ло дзі) ра пар та ваў, 
што Л. Дзе куць-Ма лей «po wyz wo le niu zno-
wuż uka zał się na te re nach Pol ski Lu do wej 
i obec nie wcho dzi w skład Głów ne go Za rzą du 
Bap tys tów w War sza wie. Syn je go star szy 
znaj du je się w za chod niej stre fi e Nie miec. Po 
wyz wo le niu w 1946 r. zja wił się w Ło dzi — za-
py ta łem je go, gdzie za miesz ku je, po wie dział, 
że na odzy ska nym te re nie — mias ta nie przy-
po mi nam — ro dzi na wów czas by ła w Związ ku 
Ra dziec kim. Je chał do War sza wy do Kir cu na, 
ja ko do pre ze sa Chrześ ci jan Bap tys tów, któ ry 
go przy jął do kaz no dziej skiej pra cy”48.

Нех та «Жаб роў скі», які вель мі доб ра ве-
даў Л. Дзе куць-Ма лея яш чэ з 1922 г. 

з па ся джэн ня Га лоў на га праў лен ня поль-
скіх бап ты стаў, 29 жніў ня 1951 г. прад-
ста віў яго як вель мі здоль на га па ста ра, 
бе ла ру са па па хо джан ні, быў ша га чле на 
Бе ла ру скай гра ма ды, які за раз ад мо віў ся 
ад бе ла ру скай дзей нас ці і прыс вя ціў ся поў-
нас цю пра цы на ка рысць бап ты стаў. Звяр-
таў ува гу на яго аг ром ныя ўплы вы ся род 
бе ла ру саў49. Ра пар та ваў, што пад час ня-
мец кай аку па цыі Л. Дзе куць-Ма лей на вя-
заў кан такт з Бе ла ру скім ка мі тэ там, «acz-
kol wiek Brześć na le żał do Uk ra i ny. Sam Dz. 
Ma lej był prze ciw ni kiem uk ra iń ców i wszys-
t kich od cie ni i grup”50. Пра пас ля ва ен ны 
пе ры яд і кан так ты з Л. Дзе куць-Ма ле ем 

га ва рыў, што су стра каў ся з ім не каль кі 
ра зоў на з’ез дах бап ты стаў: «Wi dzia łem go 
w Us t ro niu w r. 1947 wraz z Pat ry kiem. Póź-
niej Pat ryk goś cił u Ba jeń skie go w Gdań sku 
i no cu je u Ba jeń skie go, a to by ło w jed nym 
do mu, wstę po wał do Dz. Ma le ja. Po nie waż 
u Dz. Ma le ja i Kir cu na wysz ły nies na ski, Pat-
ryk do ra dził Dz. Ma le jo wi us tą pić z Gdań ska 
i wy je chać do Bia łe gos to ku. Sam Pat ryk to 
opo wia dał. (...) Do ra dza nie Dz. Ma le jo wi ob ję-
cia pra cy bap tys tów w Bia łym s to ku na tu ral nie 
nie by ło przy pad ko we. Pat ryk pot rze bo wał go 
właś nie tam, a nie gdzie in dziej. (...) Oto Pat ry-
ko wi naj wię cej za le ży, aby on miał tu wyp ró bo-
wa nych wro gów władz i de mok rac ji lu do wej, 
do któ rych on, czy kto in ny w każ dej po rze 
dnia i no cy mógł za pu kać do okien ka”51.

Рас п ра цоў ка Л. Дзе куць-Ма лея служ бай 
бяс пе кі пры но сі ла жа да ныя вы ні кі. 

Ся род вер ні каў знай ш лі ся та кія, якія ра бі лі 
ўсё, ук люч на з ра пар та мі для бяс пе кі, каб 
паз быц ца яго з Бе ла сто ка. Са спра ваз-
да чы бе ла стоц кай бяс пе кі за лі ста пад 
1951 г., якая ся род бап ты стаў ме ла сва іх 
тай ных су пра цоў ні каў і ін фар ма та раў, вы-
ні кае, што «zbo row ni cy zbo ru Bia łos toc kie go 
dą żą, aby kaz no dzie ja Dzie kuć-Ma lej opuś cił 
Bia łys tok. W związ ku z po wyż szym jak po da je 
inf. ps. „Szcze ry” z dnia 20 i 27.11. i inf. „Grze-
bień” z dnia 13.11. b.r., że w dniu 22.11.1951 r. 
po na bo żeń stwie na zeb ra niu zbo ro wym zbo-
row ni cy zbo ru Bia łos toc kie go taj nie pod nieś li 
uch wa łę i za czę li zbie rać pod pi sy pod pos-
ta no wie niem do Ra dy Na czel nej Bap tys tów 
w War sza wie, aby kaz no dzie ja Dzie kuć-Ma lej 
opuś cił Bia łys tok. Po wyż sza pro po zyc ja zos-
ta ła wy su nię ta przez kaz no dzie ję Mac kie wi-
cza Ja na z Biel ska Pod la skie go. Zbo row ni cy 
te go zbo ru dla te go chcą, aby Dzie kuć-Ma lej 
opuś cił Bia łys tok, po nie waż on przep ro wa dza 
wszel kie prze su nię cia sam, nie uz gad nia jąc 
z po zos ta ły mi człon ka mi zbo ru, bie rze z ka sy 
zbo ro wej pie nią dze na róż ne wy dat ki i wy jaz-
dy i w ogó le nie zez wa la aby zbo row ni cy zbie-
ra li się i roz ma wia li o spra wach zbo ro wych. 
W/g da nych inf. „Szcze ry” z dnia 20.11. b.r. 
Dzie kuć-Ma lej w roz mo wie z człon ka mi wy-
po wia dał się, że roz ma wiać i zbie rać się nie 
bę dzie my dla te go, bo i tak wszys t ko o nas 
wie Urząd Bez pie czeń stwa. Inf. ps. „Szcze ry” 
z dnia 27.11. br. po da je, że w chwi li, gdy Ra da 
Na czel na Bap tys tów w War sza wie od wo ła ze 
sta no wi ska kaz no dzie ja zbo ru Bia łos toc kie go 
Dzie kuć-Ma le ja, to na je go miej s ce po zos-
ta nie kaz no dzie ja Daj lu dzio nek Piotr, któ ry 
jest po dwu let niej szko le bib lij nej bap tys tów 
w Mal bor gu”52.

Праз ме сяц — у спра ваз да чы за сне жань 
1951 г. пі са ла ся: «W ok re sie spra woz daw-

czym zmian w sek cie bap tys tów na te re nie na-
sze go wo je wódz t wa nie za no to wa no, je dy nie 
zbo row ni cy zbo ru bia łos toc kie go w dal szym 
cią gu dą żą, aby kaz no dzie ję Dzie kuć Ma le ja 
od wo ła no ze zbo ru bia łos toc kie go. W związ-
ku z tym, jak już po da wa liś my w pop rzed nim 
spra woz da niu człon ko wie zbo ru bia łos toc kie-
go wys to so wa li po da nie do Ra dy Na czel nej 
Bap tys tów w War sza wie z proś bą o zdję cie 
Dzie kuć Ma le ja z kaz no dziej stwa w Bia łym s to-
ku. Na po da niu tym pod pi sa ło się 26 człon ków 
zbo ru bia łos toc kie go. Jak po da je źród ło „Bia ły” 
z dnia 31.XII.51 r. i „Grze bień”, to Ra da Na czel-
na Bap tys tów w War sza wie po da nie to z proś-
bą bap tys tów zbo ru bia łos toc kie go roz pat rzy ła 
i w pier w szej po ło wie stycz nia 1952 r. ma przy-
je chać przed s ta wi ciel z Ra dy Na czel nej w War-
sza wie i roz s t rzyg nąć na zeb ra niu zbo ro wym 
spra wę Dzie kuć Ma le ja. (...) Jak po da je źród ło 
„Szcze ry” z dnia 11.XII.51 r., że w dniu 6.XII. 
51 r. po pow ro cie Dzie kuć Ma le ja z Gdań ska, 
Mal bor ga i El b lą ga, gdzie w/w przep ro wa dzał 
ewan ge li zac je, człon ko wie zbo ru bap tys tów 
w Bia łym s to ku chcie li przep ro wa dzić z nim 
roz mo wę, dla cze go on tak roz jeż dża, tra ci pie-
nią dze i ni ko mu nic nie mó wi i.t.p. W chwi li gdy 
człon ko wie wesz li do po ko ju Dzie kuć Ma le ja, 
to on po wie dział, że „roz ma wiać z wa mi nie 
bę dę, i pro szę iść do do mu, po nie waż ja nic 
nie bę dę mó wić, bo po każ dej roz mo wie U.B. 
mnie cią ga i pot rze bu je da nych o tym, co my 
mó wi liś my na po sie dze niu. Na za koń cze nie 
zaz na czył i zag ro ził człon kom zbo ru, że je że li 
wy bę dzie cie in te re so wać się mo ją oso bą, to 
źle z wa mi bę dzie”53. Да лей у спра ваз да чы 
бе ла стоц кая бяс пе ка па яс ня ла, што Л. Дзе-
куць-Ма лей ні ко лі не вык лі каў ся ёй і ні ко лі 
не быў да пыт ва ны. Тым не менш яго асо ба 
— як вы ні кае з вя лі ка га аб’ ё му да ку мен таў, 

саб ра ных на яго Мі ні стэр ствам пуб ліч най 
бяс пе кі Поль ш чы на пра ця гу пя ці га доў 
— зна хо дзі ла ся пад яго піль ным во кам. 
Усё бы ло пра яго вя до ма — дзе быў, з кім 
су стра каў ся, чым зай маў ся, пра што пі саў 
у лі стах да сям’і. У спра ваз да чы бе ла стоц-
кай бяс пе кі за сне жань 1951 г. па да ва лі ся 
вель мі пад ра бяз ныя звест кі пра яго, напр.: 
«O tym, że człon ko wie bia łos toc kie go zbo ru 
bap tys tów nie ma ją za u fa nia i źle są us to sun-
ko wa ni do Dzie kuć Ma le ja mo że świad czyć 
ni żej przy to czo ny fakt, po da ny przez źród ło 
„Bia ły” z dnia 19.XII.51 r., że w dniu 9.XII.51 r. 
na na bo żeń stwie gdzie ka za nie miał Dzie kuć 
Ma lej i gdy dosz ło do chwi li t.zw. „Wie cze rzy 
pań skiej” to więk szość człon ków zbo ru na 
cze le z Pru sa kiem Mi ko ła jem, Kor bo wi czem 
Ja nem i Biał kow skim Wła dys ła wem opuś ci li 
sa lę mó wiąc, że ta ki kaz no dzie ja jak Dzie kuć 
Ma lej nie po wi nien udzie lać „wie cze rzy pań-
skiej”, gdyż on jest nie go dzien te go, po nie waż 
wpro wa dza nie na wiść mię dzy człon ków zbo ru 
bap tys tów”54.

(працяг будзе)
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tów”. Bia łys tok. Dzie kuć-Ma lej.
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rza ne go. War sza wa, dnia 13 sier p nia 1951 r. Ściś le taj ne.
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22.VIII.51 r. Źród ło: „Pos ła niec”. Ściś le taj ne.
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50 Там са ма, с. 182, (K. 94).
51 Там са ма, с. 183, (K. 95).
52 Там са ма, с. 194, (K. 106): Cha rak te rys tycz ne fak ty i zmia-

ny w sy tu ac ji po li tycz nej na posz cze gól nych obiek tach 
i śro do wi skach. Po li nii Bap tys tów. Spr. okr. za lis top. 51 r. 
z Bia łe gos to ku.

53 Там са ма, с. 196-197, (K. 107-107a): Po li nii bap tys tów. 
Bia łys tok gru dzień 51.

54 Там са ма, с. 197, (K. 107a).
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

125 га доў з дня на ра джэн ня
Кастуся  Езавітава

Бе ла ру скі  па лі тыч ны,  гра мад скі  і ва ен
ны  дзе яч,  пуб лі цыст,  пе рак лад чык,  пе да
гог Ка стусь Еза ві таў  на ра дзіў ся  17  лі ста
па да 1893 г. у го ра дзе Дзвінск (ця пе раш ні 
Даў гаў пілс, Лат вія). Па хо дзіў з сям’і кад ра
ва га  афі цэ ра.  У 1916 г.  скон чыў  Ві цеб скі 
на стаў ніц кі  ін сты тут  і Паў лаў скае ва ен нае 
ву чы ліш ча. Быў сяб рам Бе ла ру скай са цы
я лі стыч най гра ма ды. У Пер шую су свет ную 
вай ну пра во дзіў ак тыў ную ас вет ніц кую пра
цу ся род жаў не раўбе ла ру саў Паў ноч на га 
фрон ту. Быў аб ра ны на мес ні кам стар шы ні 
Цэн т раль най Бе ла ру скай вай ско вай ра ды. 
У лю тым 1918 г. стаў ка мен дан там Мін ска. 
За ўдзел у пра цы Пер ша га Усе бе ла ру ска
га кан г рэ са і дзей насць па ства рэн ні бе ла
ру ска га вой ска ў сту дзе ні 1918 г. арыш та
ва ны  чэ кі ста мі,  але  здо леў  уця чы.  Пас ля 
ад ступ лен ня  баль ша ві коў  пры зна ча ны 
ка мен дан там Мін ска  і Мін ска га  гар ні зо на. 
25 са ка ві ка 1918 г. быў у лі ку тых, хто аб
вяш чаў  БНР,  ува хо дзіў  у склад  яе  Ра ды. 
Зай маў  па са ду  на род на га  сак ра та ра  па 
вай ско вых  спра вах  (па  сут нас ці  мі ніст ра 
аба ро ны).  У са ка ві ку  1919 г.  пры зна ча ны 
вай ско вым  ка мен дан там  Грод на.  У 1919
1920 гг. Еза ві таў быў кі раў ні ком вай ско ва
дып ла ма тыч най мі сіі БНР у Лат віі і Эсто ніі. 
На ла дзіў дып ла ма тыч ныя ста сун кі бе ла ру
ска га ўра да з ура да мі Ук ра і ны, Літ вы, Лат
віі,  Эсто ніі,  Фін лян дыі,  звяр таў ся  з прось
бай пра ва ен ную да па мо гу да ўра да ЗША. 
Пра во дзіў пра цу па ар га ні за цыі бе ла ру ска
га вой ска, по шу ку срод каў на яго ўзбра ен
не і за бес пя чэн не. Ар га ні за ваў пе ра ход на 
служ бу БНР кор пу са Ста ніс ла ва Бу лакБа
ла хо ві ча. У траў ні 1920 го да „за вы дат ную 
пра цу  на  ка рысць  Бе ла ру скай  На род най 
Рэс пуб лі кі” ат ры маў вай ско вае зван не ге
не ралма ё ра.

У 19211944 га дах жыў і пра ца ваў у Ры
зе, уз на чаль ваў Бе ла ру скае на цы я наль нае 

аб’ яд нан не.  Дзя ку ю чы  Еза ві та ву,  бе ла ру
ская  су поль насць  у Лат віі  ста ла ся,  ба дай, 
най лепш  ар га ні за ва най  за  ме жа мі  БССР. 
Быў  на мес ні кам  стар шы ні  та ва ры ства 
„Баць каў ш чы на” ў Лат га ліі, уз на чаль ваў бе
ла ру скае вы да ве цтва, та ва ры ства бе ла ру
саўвы бар ш чы каў,  бе ла ру скіх  на стаў ні каў, 
на ву ко вакра яз наў чае  та ва ры ства.  Быў 
кі раў ні ком Лю цын скай бе ла ру скай гім на зіі, 
якая вы ха ва ла мно гіх свя до мых бе ла ру саў. 
Браў  удзел  у Праж скай  і Бер лін скай  па лі
тыч ных  кан фе рэн цы ях.  Рэ да га ваў  га зе ту 
„Го лас бе ла ру са” і ча со піс „Бе ла ру ская шко
ла ў Лат віі”. За сваю на цы я наль ную пра цу 
аж но ча ты ры ра зы арыш тоў ваў ся лат вій скі
мі ўла да мі (у 1924, 1930, 1933 і 1935 гг.).

У час Дру гой  су свет най  вай ны  зай маў
ся  ар га ні за цы яй  бе ла ру скіх  школ  у Лат віі. 
На Дру гім Усе бе ла ру скім кан г рэ се аб ра ны 
ў склад  Бе ла ру скай  Цэн т раль най  Ра ды. 
У 1945 г. зай маў па са ду вай ско ва га мі ніст
ра ва ўра дзе БЦР. Еза ві таў пра ца ваў над 
ад к рыц цём бе ла ру скіх школ, зай маў ся па
рад ка ван нем ар хі ва БНР і на ву ко вы мі дас
ле да ван ня мі.

Ка стусь Еза ві таў быў зат ры ма ны са вец
кай  кон т р вы вед кай  СМЕРШ  у кра са ві ку 
1945 г.  Па вод ле  афі цый най  вер сіі,  па мёр 
у час  „след ства”  ад  су хо таў  і дыст ра фіі  23 
траў ня  1946  г.,  па вод ле  ін шых  зве стак — 
рас ст ра ля ны  ў зас цен ках  НКВД  у Мен ску. 
Мес ца па ха ван ня за ста ло ся не вя до мым.

Ка стусь Еза ві таў на пі саў шэ раг кніг і ар
ты ку лаў па гі сто рыі на цы я наль навыз воль
на га  ру ху,  бе ла ру саз наў стве  —  вя до мыя 
яго  пра цы  „Бе ла ру сы  ў Літ ве”,  „Бе ла ру сы 
ў Лат віі”,  „Бе ла ру сы  і па ля кі”,  аў тар  лі рыч
ных  вер шаў,  ук ла даль нік школь ных  да па
мож ні каў. Меў ба га ты кні газ бор, пад рых та
ваў да дру ку не вя до мыя ра ней тво ры Мак сі
ма Баг да но ві ча.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Коль кі іс нуе ча ла ве цтва, столь кі яго суп
ра ва джае му зы ка. А каб ства раць му зы ку, 
лю дзі  спрад ве ку  ра бі лі  раз на стай ныя  му
зыч ныя ін ст ру мен ты. У цэ лым све це та кіх ін
ст ру мен таў без ліч, пры чым хоць ство ра ныя 
ў ста ра даў нія вя кі пры ла ды  іс ну юць  і да гэ
туль, ча ла ве чая дум ка вы на хо дзіць но выя. 
Так са ма на ро ды, ма ю чы свае ін ст ру мен ты, 
за па зыч ва юць іх адзін у ад на го, уз ба га ча ю
чы му зыч ную па літ ру ўлас на га жыц ця.

Лю дзі  ў све це  на ра джа юц ца  штод ня. 
З вя лі кай до ляй ве ра год нас ці мож на ска
заць,  што  і му зыч ныя  гру пы  на ра джа юц
ца з па доб най рэ гу ляр нас цю. Для іх, бе зу
моў на,  па трэб ны  му зыч ныя  ін ст ру мен ты. 
Гэ тыя  ін ст ру мен ты  як  звы чай ныя  та ва ры 
пра да юц ца  ў ад па вед ных  кра мах,  якія 
ёсць у кож най кра і не. Але кра ма, якая пра
дае му зыч ныя  ін ст ру мен ты  пабе ла ру ску, 
у све це, ба дай, ад на. І каб з ёй па зна ёміц
ца, вар та за зір нуць на яе ста рон ку ў ін тэр
нэ це, якая мес ціц ца па ад ра се https://by so
und.by.

Шчы ра  ка жу чы,  By So und  —  ін тэр нэт
кра ма,  дзе,  каб  на быць  та вар,  яго  ле пей 
спа чат ку за маў ляць, а по тым пры яз джаць 
вы куп ляць. Усё, што ма юць му зыч ныя ка
мер сан ты, прад стаў ле на на да дзе ным сай
це, які па бу да ва ны з вы ка ры стан нем су час
ных аз даб лен няў. Яны ро бяць сайт да во лі 
ці ка вым і змя стоў ным, бо па тэн цый ны па
куп нік  з лёг кас цю  зной дзе  там  па трэб ны 
та вар.  „Мы — му зыч ная  кра ма  з асар ты
мен там  у не каль кі  ты сяч  та ва раў  шы ро
ка га му зыч на га про фі лю. Мы пра цу ем па 
ўсёй Бе ла ру сі, да стаў ля ю чы за ка зы ў лю
бую кроп ку кра і ны. Мы ба зу ем ся ў Мін ску 
і ма ем ту тэй шы пункт са ма вы ва зу. Мы — 
на род ная кра ма, якая ста віць сва ёй мэ тай 
за да валь няць лю быя пат рэ бы му зы каў, як 

пра фе сій ных, так і тых, хто толь кі ста но віц
ца на гэ ты цу доў ны шлях. Мы дба ем пра 
пад трым ку  і раз віц цё бе ла ру ска га му зыч
на га ася род дзя. Урэш це, мы са мі — му зы
кі, та му здоль ныя ад ка заць за якасць та го, 
што  пра па ноў ва ем.  Пад ка заць,  па ра іць 
і да па маг чы са ры ен та вац ца. Мы ім к нем ся 
быць больш за про стую му зыч ную кра му, 
быць ва шы мі на дзей ны мі сяб ра мі і па моч
ні ка мі,  пад трым лі ваць  вар тыя  іні цы я ты вы 
і ра зам  бу да ваць  і прыў но сіць  леп шае”, 
— рас па вя да юць ула даль ні кі ін тэр нэткра
мы ў руб ры цы „Пра нас”. Да рэ чы, вый с це 
на  яе,  як  і на  ін шыя руб ры кі,  зна хо дзіц ца 
ў пра вым вы шэй шым вуг ле  і ўні зе цэ ла га 
вы яў лен ня,  пры чым  заў ва жыць  іх  да во лі 
скла да на,  бо  па да юц ца  неп рык мет ным, 
дроб ным шрыф там.

Сайт By So und  ня даў на  быў  заў ва жа ны 
ін тэр нэтка та ло гам  бе ла ру ска моў на га  біз
не су  „Свае”.  Пас ля  ча го  з’я віў ся  пры яз ны 
вод гук, раз меш ча ны ў гэ тым жа ін тэр нэтка
та ло гу. „У ва кен цы кан суль та цыі на сай це (li
vechat) вас без праб лем пра кан суль ту юць 
пабе ла ру ску. Бе ла ру ска моў ная вер сія сай
та за вер ша на на 90% (пры та кім шы ро кім 
асар ты мен це  гэ та вель мі  кру та. Рэс пект!). 
Па паз на ча ным тэ ле фо не пабе ла ру ску ад
ка жуць так са ма”, — на пі са лі „Свае”.

Пэў на, у тыя 10% не за вер ша най бе ла ру
ска моў най вер сіі ўва хо дзяць „На ві ны”, дзе 
ўсе  па ве дам лен ні  па да дзе ны  на  ру скай 
мо ве.  Пры чым  на він  да во лі  мно га,  та му 
наў рад ці му зыч ным ган д ля рам удас ца ўсё 
ад ра зу  пе рак лас ці  на  бе ла ру скую  мо ву. 
Ад нак,  ка лі б  яны па ча лі  па да ваць пабе
ла ру ску са мыя апош нія па ве дам лен ні, ужо 
не кра на ю чы ра ней шых, гэ та па шы ры ла б 
бе ла ру ска моў насць сай та.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://bysound.by

Ж
ыц цё кож на га ча ла ве ка пра мі нае вель
мі хут ка. Мае ра ней шыя су раз моў цы 
адыш лі або ады хо дзяць у веч насць, 
аста ец ца за піс іх ніх ус па мі наў. Ма і мі 

су бя сед ні ка мі ста но вяц ца лю дзі са што раз ма лод
ша га па ка лен ня, якія ўжо на па ро зе свай го жыц ця...
Раз маў ляю з Фе дзем КА НОП ЛЯМ, 1940 го да 
на ра джэн ня, з Кры вя тыч, які ўспа мі нае пас ля ва ен
ныя га ды, ра сказ вае аб жыц ці ў ПНР...

— Як Вы ўспа мі на е це ме ха ні за цыю?
— Пом ню, што яш чэ пас ля Дру гой су свет най вай ны 

на рог плу га быў драў ля ны, але ад к лад ня бы ла ўжо жа
лез ная. Ка ва лём у Кры вя ты чах быў Фе дзя Су лі ма. Я да 
пры зы ву ў вой ска не каль кі га доў араў, але ўжо плу гам жа
лез ным. Па мя таю гас па да роў, якія ба ра на ва лі драў ля ны мі 
ба ро на мі з жа лез ны мі зу ба мі. Адзін конь ішоў спе ра ду, 
а дру го га гас па дар вёў за аб роць зза ду, бо наў кос ва ла чы
лі. Пас ля мой баць ка Гры го рый ку піў г.зв. ссып ныя ба ро
ны, „са ра коў кі”, ужо на па ру ко ней, і ўжо жа лез ныя.

Яш чэ да вай ны гру па гас па да роў: мой баць ка, дзед ка 
Та дэ вуш Су лі ма, Іван Ку лік і Ка вец кі за сна ва лі г.зв. кул ка. 
Ме лі яны свой ма ла ціль ны аг рэ гат — шы ро ка ма лот ку, 
ме лі ве ял ку і ма неж (ке рат). Ка лі бы ла па ра ма ла ціць, то 
ма неж пе ра во зі лі на дру ках на во зе. Пас ля ста лі лю дзі куп
ляць ма не жы кож ны са бе. Ма неж пры во дзіў у рух ма ла тар
ню ў клу ні, а ма неж цяг ну лі ко ні, дзве па ры. Бы ла пры вязь, 
што тры ма ла ко ней, а ўжо дзе ці іх бі чом па га ня лі.

Дзед па баць ку быў так са ма гас па да ром, меў без чвэр
ці ўча стак, а дру гі дзед меў па ло ву ўчаст ка. У бе жан ства 
на ша сям’я па да ва ла ся, але ку ды — не ве даю; ні ко лі пра 
гэ та не да вя ло ся раз маў ляць пра ся мей ную гі сто рыю і ця
пер гэ та га шка дую. Мой баць ка мно га ве даў, меў на ват 
сваю біб лі я тэ ку, а я на ват не спы таў ся і не ве даю да клад
на сва іх ка ра нёў.

— Як Вы ву чы лі ся?
— Адзін год ву чы лі ся мы ў Кры вя ты чах, на ву чан не 

ад бы ва ла ся ў ха це Ка валь чу ка. А пас ля ха дзі лі ў шко лу 
ў Мо ра; шко ла бы ла па ся рэ дзі не вё скі, за раз там клуб. Бы
ла гэ та хі ба яш чэ да ва ен ная шко ла. За кон чыў сем кла саў 
і да лей ні ку ды: стаў на пра цу ў Бе ла веж скай пуш чы. Та ды 
быў та кі час — баць ку лі чы лі ку ла ком і до ступ да аду ка цыі 

быў уск лад не ны. Я пры го жа ры са ваў, гэ тую ўме ласць 
унас ле да ваў па баць ку. І быў та кі на стаў нік з Гай наў кі, які 
вель мі ха цеў па слаць мя не ў ма стац кую шко лу. Га ва рыў: 
„Ідзі, Ка ноп ля, а я та бе па ма гу”. Але што ж — гас па дар ка, 
дзя цей нас бы ло пя цё ра, зям ля...

Мая пра ца на гас па дар цы бы ла пе рап ле це на з пра цай 
у пуш чы. У пуш чы пра ца ваў толь кі зі мою, а вяс ной вяр таў
ся да до му. Што я там ра біў? Быў г.зв. ма ні пу ля та рам — ха
дзі лі з ляс ні чым, і бы ла яш чэ ад на дзяў чы на, пад ляс ні чы 
(тры га ды ста рэй шая за мя не), і лес кле па ва лі. Ляс ні чы 
ме раў, а яна за піс ва ла, пе ра ліч ва ла. Пас ля дзер па я сы. 
А ка лі стаў кры ху ду жэй шы, то па чаў ужо спі лоў ваць дрэ
вы руч ною пі лою. Цяж кая пра ца, тоў стыя дрэ вы зваль ва лі. 
Пра ца ваў я з кры вя тыц кі мі ад на вя скоў ца мі Алё шам Там чу
ком, Фе дзем Ра го зам, Ко лем Жу раў лём.

Уста ва лі ра ні цай, са мі му сі лі ва рыць. Жы лі ў г.зв. бе ла
веж скім ба ра ку. Ча ты ры кі ла мет ры іш лі на мес ца пра цы; 
бы ла там г.зв. Арэн бур г ская тры ба. Да хо дзі лі на дос віт ку. 
Спу ска лі га лоў ным чы нам сас ну і ель. Зі мою дзень ка рот кі 
і за раз змяр кае. Та ды па чы на лі па ліць гол ле.

У ба ра ку, не каль кі кі ла мет раў ад чы гу нач на га пры пын
ку Чар лён ка, ва ры лі вя чэ ру. Мя са не бы ло, толь кі са ла ні
на. Ці бы ло хо лад на спаць? Ка лі на па лім печ ку„ка зу”, то 
на на рах звер ху бы ло душ на, а зні зу доб ра. За тое ра ні цай 
той зні зу ўжо мерз. Спа лі на са ло ме, а па душ кай бы ло 
се на. Зда ры ла ся раз так, што вяр ну лі ся кры ху паз ней 
у ба рак, а нех та вы біў з за ве саў дзве ры; быў вя лі кі ма роз, 
снег. Мы пак ла лі ся спаць у шап ках, а пад га ла ву пак ла лі 
буль бу. Уста ем ра на, а тая буль ба змер з лая.

— Ці кож ны вя ско вец да раб ляў у пуш чы?
— Па дат кі трэ ба бы ло ап лач ваць, сек вест ра тар заг ля

даў, пя цё ра дзя цей, двое дзед каў, ра зам 

Бы ло фай нае жыц цё
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
1. ле вы пры ток Пры пя ці ка ля Глу ска, 2. дзяр

жа ва з Ба ма ко, 3. ла ма ныя, неп ры год ныя для ка
ры стан ня  прад ме ты,  4.  ку біч ны  ко рань  з вась мі, 
5. буй ны го рад на паў д нё вым ус хо дзе Аў ст рыі, 6. 
выс па  з Джа кар тай,  7.  гру па  асоб  вы ра жа ю чая 
гра мад скія  пат ра ба ван ні,  8.  тра вя ні стая  драў нін
ная рас лі на, сцёб лы якой ра стуць пуч ком, 9. гіль за 
ар ты ле рый ска га сна ра да, у якой... Ака, 10. фі гу ра 
ў кар тах  або  ў са ло не,  11.  рэ чы ва,  якое  ўжы ва
ец ца для мыц ця, 12. ста лі ца з Бе лым до мам, 13. 
чу жа зе мец, 14. ма дэль, у якой... мак, 15. адзін ка 
сі лы.

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 — бе ла ру ская 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 42 ну ма ра
Буш, ба зар, Ле пель, му ка, Нар ман дыя, па ра воз, па па раць, лі па, чых, Зея, жа ва ра

нак, лань, яр мо, тум ба, са ма кат, кісць, ла ва.
Ра шэн не: Лепш ра зум ная па воль насць чым без раж важ лі вая хут касць.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

усіх дзе вяць душ у ад ной хат цы. А пас ля 
пра ца ваў ка ля Бе ла ве жы. Быў кры ху і на 
за ха дзе, у Вар мін скаМа зур скім, дзе пра ца
ваў на пас ля ня мец кай ме лі я ра цыі. У 1963 
го дзе ажа ніў ся з мяс цо вай дзяў чы най Зі
най і да яе пе раб раў ся.

У 1970 го дзе стаў на пра цу ў сель ска гас
па дар чым гур т ку ў Кры вя ты чах; та ды яш чэ 
не бы ло эска э раў. Бы ло праў лен не, свае 
ма шы ны і дзей ні ча лі мы ў рам ках вё скі ды 
вы кон ва лі пас лу гі для ін шых вё сак. Спа чат
ку ме лі трак та ры Ур сус28, пас ля „4011”, 
„шас ці дзя сят кі”.

А ка лі ў Ор лі зла дзі лі эска эр, то да іх 
да лу чы лі ся; тут, у Кры вя ты чах, бы ла эска э
раў ская ба за; ме лі ў рас па ра джэн ні ма шы
ны з Ор лі. Пер шым стар шы нёй між гур т ко
вай ма шын най ба зы быў Мі хал Цым ба люк, 
а пас ля пер шым стар шы нёй эска э ру; 
паз ней стар шы ні хут ка мя ня лі ся. У эска э ры 
прап ра ца ваў 26 га доў, да пен сіі; спяр ша 
пра ца ваў трак та ры стам, а пас ля так са ма 
пра цаў ні ком ра зу мо вай пра цы.

— Спы таю: эска э ры за ня па лі; не ме лі 
яны пад стаў іс на ван ня?

— Мне зда ец ца, што пад вя ло не а ку рат
нае кі ра ван не. Наб ра лі ма шын, не даг ля да
лі іх. Я шмат ча су быў кі раў ні ком май стэр ні 
і на пун к це ў Кры вя ты чах. Ка лі б іх даг ля
да лі...

Ча му не бы ло пра дук цый нас ці? Не спра
ца ва ла за ду ма, бю рак ра тыі бы ло так са ма 
заш мат. Бы ло так, што нель га бы ло даць 
боль шай стаў кі леп ша му трак та ры сту, толь
кі да ва лі па роў ну тым доб рым і тым дрэн
ным. Ка лі бы лі пад баў кі, то ўсім.

— А пар тыя ме ла ўплыў?
— Бы ла пар тыя, але та ды так над та 

сель скай гас па дар цы не ад во дзі лі на леж
най ува гі. У мя не склад ва ла ся ўра жан не, 
што ўсё ідзе ў за ня пад. За ду ма тых сель
гас гур т коў бы ла на стаў ле на на за ня пад, 
зніш ча лі ся з вяр хоў. Най больш за не па да лі 
дзяр жаў ныя пэ ге э ры.

— Але ка лек тыў ныя гас па дар кі прац
ві та лі...

У кры вя тыц кім ка лек ты ве бы лі пра цад ні 
і ў іх бы лі доб рыя зар пла ты, ра бо чы мог за
ра біць 23 пра цад ні ў дзень. Так са ма ў Кры
вой, у Ор лі. Ка лі ў гур т ках быў ба ланс, то 
так не а фі цый на, але трак та рыст мог па е
хаць і за ра біць са бе ша баш ні ча ю чы — бра
лі за пас лу гу менш, не за піс ва лі, а гро шы... 
Паз ней рых та ва лі па ра ся, ка ло лі. Бы ло 
Ко ла вя ско вых гас па дынь, шы ка ва лі абед. 
І та ды два дні гу ля лі, бы лі тан цы. А ў эска
э ры то тыя гуль бы бы лі яш чэ час цей шыя. 
І ёл кі — мой брат То лік іг раў з ка лек ты вам, 

я най маў, бо быў стар шы нёй праф са ю заў, 
ла дзі лі пра цаў ні кам эк скур сіі па Поль ш чы, 
спраў ля лі юбі леі то стар шы ні, то га лоў най 
бух гал тар цы, роз ным кі раў ні кам, жан чы
нам; бы лі па ез д кі ў не да лё кі лес — на бя
руць га рэл кі...

— А як бы ло ў эпо ху ПНР з ал ка го лем 
на пра цы? Я не каль кі га доў пра ца ваў у 
май стэр ні эска э ру. Па мя таю, што пас ля 
свай го вя сел ля пры нёс пас ля поў д ня 
па ча сту нак ка ле гам — быў та кі звы чай. 
Аку рат быў та ды дзень вып ла ты і ка ле
гі, не зва жа ю чы на тэ ле фо ны з бю ро, 
за я ві лі, што ў іх за раз вя сел ле і ў ка су 
яны не пой дуць.

— Ал ка го лю быц цам нель га бы ло вы пі
ваць, але бы ло мож на, не прас ле да ва лі. 
Пом ню, мы, трак та ры сты, бра лі з не да лё
кай мя сар ні га ла віз ну, а кам бай не ры ме лі 
га рэл кі коль кі хо чаш (да ва лі ім най маль ні
кі) і з ра ні цы зап ра ша лі за гад чы ка ў май
стэр ню або ў га раж і w rurę. І ніх то ні чо га не 
га ва рыў.

— А за раз?
— Ця пер гэ та не маг чы ма, усю ды ка ме

ры; ця пер цяж ка жыць. Со чаць, а ка лісь 
ні чо га не ве да лі, усё бы ло шы такры та.

— А як ад но сі ла ся та дыш няя мі лі цыя 
да трак та ры стаў?

— Па мя таю мяс цо ва га мі лі цы ян та, ма
ла до га. Ез дзіў я та ды трак та рам у Лок ні цу 
па жвір для за каз чы ка з Ор лі. Мі лі цы янт 
ся дае да мя не ў трак тар і ка жа: „Мне не вы
па дае раз г ру жаць, я бу ду піль на ваць”. Раз
г ру зі лі, ат ры ма лі гро шы, ідзем у гас по ду. 
Ся да ем з мі лі цы ян там, вы пі лі, а я на трак
тар і да до му. І ез дзі лі, і не бы ло вы пад каў. 
Бы ло фай нае жыц цё.

Вя зу ру скім трак та рам з жон кай Зі най 
пу стаб ло кі ў Бельск; жон ка ся дзіць у трак та
ры збо ку. У па чат ку го ра да спы няе мя не мі
лі цы янт і ка жа, што ўдва іх нель га ехаць. То 
я пы таю яго, хто мне па мо жа раз г ру зіць.

— Але нель га. Сто зло таў.
— Сто зло таў? Але за што?
— Пла ціць!.
— Пан ёсць па лі цы янт! — ка жу.
— Як па лі цы янт?
— Бо як я ха дзіў у шко лу, — га ва ру 

— то па ні мя не ву чы ла, што пры са на цыі 
бы ла па лі цыя, якая па ля ва ла на лю дзей, 
а за раз мі лі цыя, якая лю біць лю дзей. А пан 
мя не ўпа ля ваў.

— О, ta ki mądry!

— Дзя кую за раз мо ву.
vГу та рыў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Да ча го 
да ка ці лі ся
Уз мац ня ец ца пра тэст па лі цэй скіх. 

Сто ра жы пра ва па рад ку не вы хо дзяць 
з ло зун га мі на ву лі цу, але ма са ва пры
но сяць баль ніч ныя ліст кі зза хва ро бы. 
Па вод ле па лі цэй скіх ста ты стык у маш
та бе кра і ны на агуль ны лік дзе вя но ста 
ся мі ты сяч па лі цэй скіх шта таў, на служ
бе ад сут ні чае со рак ты сяч фун к цы я не
раў. Для прык ла ду, у гар ні зо не Лудзь 
ад сут насць зза хва ро бы скла дае 36% 
пер са наль на га скла ду, за тым ад па
вед на: у Ку яў скаПа мор скім — 38%, 
Люб лін скім — 35%, Вель ка поль скім 
— ка ля 50%, Пад кар пац кім — 44%, 
Пад ляш скім — 28%, За ход неПа мор
скім — 36%. У боль шас ці кам пен са
цыя за пе ры яд неп ра цаз доль нас ці зза 
хва ро бы скла дае сто пра цэн таў стаў кі, 
а гэ та зна чыць, што ад сут насць на 
пра цы ўзні ка ла па пры чы не асаб лі ва га 
ха рак та ру служ бы. Гэ та до каз та му, 
што ў сі ла вых ве дам ствах ад за раз 
пат ра бу ец ца ажыц цяў лен не за ко ну 
стап ра цэн т най плат най стаў кі, ча го 
ад трох га доў пат ра бу юць па лі цэй скія 
праф са юз ны.

У вы ні ку пра тэ сту на зі ра ец ца па мен
ша ны лік нач ных пат ру лёў, так са ма 
ў да рож ным ру ху. За мо гіль ні ка мі не 
наг ля да юць па лі цэй скія ад но Га рад ская 
стра жа. Сто ра жы пра ва па рад ку ма са
ва па ка ры ста лі ся баль ніч ны мі ліст ка мі. 
Та му 1 лі ста па да на Усіх Свя тых на га
рад скіх тра ту а рах не ха пі ла шмат лі кіх 
па лі цэй скіх пат ру лёў. А што бу дзе 11 лі
ста па да, у га да ві ну Ста год дзя не за леж
нас ці Поль ш чы? Га лоў ны ка мен дант 
па лі цыі пуб ліч на аб вяс ціў у тэ ле ба чан ні, 
што хто 11 лі ста па да ста віц ца на служ
бу, дык ат ры мае ты ся чу зло тых прэ міі.

Па вод ле «Га зе ты вы бар чай» у Ло
дзі, па пры чы не ад сут нас ці па лі цэй скіх 
на ву лі цы выс ла ны бы лі кур сан ты, 
якія не за кон чы лі ас ноў на га абу чэн ня. 
«На віч кам» вы да лі зброю з ба я вы мі 
пат ро на мі ды пас ла лі без апе кі во пыт
ных фун к цы я не раў. Вось да ча го, да ра
жэнь кія, да ка ці лі ся.

На зі ра ю чы што дзён на па лі ты каў Пра
ва і спра вяд лі вас ці пас ля са маў ра да вых 
вы ба раў і іх нія «пе ра мож ныя» вы ступ
лен ні хо чац ца, прыж му рыў шы во ка, ска
заць: «Хваль бы поў ны тар бы, а ў тар бах 
— пу ста». Су ве рэн у вя лі кіх га ра дах, ды 
не толь кі, зра зу меў «доб рую зме ну» і па
ка заў чыр во ную кар тач ку.

vУла дзі мір СІ ДА РУК

(22.03. — 20.04.) Ажыц ця віш без цяж кас цей 
усе свае ідэі. Усе твае ра шэн ні бу дуць слуш-
ны мі. Ін стынкт ця бе не пад вя дзе! 18-22.11. 
— гуч ныя спрэч кі з пар т нё рам; доў га на ся-
бе не бу дзе це дуц ца, па яд нае вас жарсць. 
22-24.11. слё зы хва ля ван ня і ра дас ці. Не 
апу скай рук, му сіш знай с ці вы хад з ім па су.
(21.04. — 21.05.) Бу дзеш асаб лі ва свар лі вы. 
Цяж ка бу дзе з кам п ра мі сам, та му не пла нуй 
ні я кіх не га цы я цый, а пад піс ван не да моў ад к-
ла дзі на больш спры яль ны час. Пад уп лы вам 
но ва га зна ём ства схо чаш змя ніц ца. Аба вяз-
ко ва ідзі да ле ка ра, хоць та бе зда ец ца, што 
«са мо пя рой дзе».
(22.05. — 22.06.) 22-24.11. твае па чы ны на-
бя руць від нас ці і раз ма ху. Спраў насць ро зу-
му, ін тэ лі ген т насць і про ста ге ні яль ныя за ду-
мы мо гуць па маг чы ўзаб рац ца та бе на па ру 
пры сту пак вы шэй у жыц ці. З 17.11. па гро зы 
для твай го зда роўя. Не гу ляй не бяс печ на, 
бо цяж ка ўсё бу дзе га іц ца. Не па мы лі до зы 
ля кар стваў.
(23.06. — 23.07.) Да 19.11. пос пе хі ў на ву-
цы. З 19.11. не пры мя няй ні я кіх цуд-ды ет, 
бо хут ка пас ля па паў не еш. 24.11. цяж кі 
на строй хут ка мі не. Фай ныя і зай маль ныя 
су стрэ чы з рад нёй і сяб ра мі. 18-20.11. ха-
ос, за піс вай тэр мі ны, не спаз ні ся. 22-24.11. 
прач нуц ца бес пад стаў ныя нес па коі. Вы кінь 
з ля доў ні пап са ва ныя пра дук ты.
(24.07. — 23.08.) Мі лая кам па нія сяб роў 
па мо жа за быць та бе ўсе кло па ты і па ра зы. 
Кры ху нуд на ва та ў сям’і (ма на тон насць пас-
лаб ляе су вя зі). Не гу ляй у дык та та ра з пар-
т нё рам, бо пач не та бе ма ніць, зво дзіць, аж 
урэш це паз бя гаць. Леп шыя гро шы за ўзор-
ную пра цу. Не ша лей на ву лі цы!
(24.08. — 23.09.) За хо піш усіх сва і мі ве да мі, 
бу дзеш ззяць у ата чэн ні. Бу дзеш улю бён цам 
зна ё мых і ду шой кам па ніі. 17-21.11. лепш 
тры май язык за зу ба мі, не ляп ні ча го, бо 
пас ля маг чы ма ад п ла та. З 22.11. кі ра ван не 
мро я мі і жа дан ня мі мо жа ця бе моц на рас-
ча ра ваць. Мо гуць споз ніц ца або ад мя ніц ца 
твае пла ны. 22-24.11. мо жа тур ба ваць ця бе 
не за да валь нен не і чор нае ба чан не бу ду чы-
ні. З 18.11. мо гуць трап ляц ца ава рыі пры-
лад, па ра бі за пас ныя ко піі.
(24.09. — 23.10.) Да 20.11. бу дзеш мець 
на го ды зра біць усё па-свой му. Будзь ад-
кры тым на но выя маг чы мас ці, бо лёс ня се 
та бе но выя шан цы. З 21.11. бу дзеш ліш не 
па бу джа ны і пе ра вя лі чыш шмат праб лем. Бу-
дзеш ла ко мы, не па паў ней.
(24.10. — 22.11.) Бу дзеш да 20.11. кры ху 
неп ры сут ны ду хам. Пе ра ка на еш ся, ці ў тае 
асо бы ма еш шан цы. На най леп шыя стра тэ-
гіі ў фі нан сах ча кай да 24.11. З гэ та га дня 
бу дзеш мець асаб лі вае шчас це (да 28.11.). 
Зай з д расць і па даз ро насць пар т нё ра мо-
гуць пап са ваць та бе жыц цё. На пра цы шмат 
да сяг нен няў, не ка то рыя зас лу жа ныя, ін шыя 
ўпа дуць та бе як ман на з не ба.
(23.11. — 22.12.) Бу дзеш ажыў ле ны, поў ны 
за па лу да пра цы, ха ця едзеш на энер гіч ным 
рэ зер ве да 21.11. Ча ка юць ця бе пос пе хі, 
спра віш ся з кож ным вык лі кам. З 24.11. (да 
28.11.) ін ве стуй, іг рай — мо жаш раз біць 
банк! 18-22.11. спрэч кі з кі раў ні цтвам. Пас-
ля 22.11. ве се ла ў кам па ніі. Лі шак эн ту зі яз му 
спа лу ча ны з ры зы кай мо гуць пры нес ці та бе 
бя ду (22-24.11.).
(23.12. — 20.01.) Да 19.11. доб ры час на 
не га цы я цыі, важ ныя па куп кі, ін ве сты цыі. 
Але не ап ла ціц ца бес сэн соў на ўпі рац ца 
пры сва ім. Ад пач ні ад пар т нё ра, каб пас ля 
за ім па ту жыць. Не аб ця жар вай ся праз мер-
ны мі аба вяз ка мі. Ка лі ў ця бе шмат пос пе хаў, 
гэ та не зна чыць, што ты леп шы за ін шых. Ежу 
прып раў ляй тра ва мі.
(21.01. — 19.02.) Не кі руй ся стэ рэ а ты па мі. 
Бя ры спра вы які мі яны ёсць, і ні чо га не змя-
няй сі лай. Не на ўсе зме ны ў па чуц цё вым 
жыц ці ты га то вы. Не на сыт насць у па чуц цях. 
Улас ную дзей насць спа лу чы з пра цай у ка-
лек ты ве.
(20.02. — 21.03.) Да 20.11. мо жа пад вес ці 
ця бе ін ту і цыя. 18-20.11. не ўва ходзь у па даз-
ро ныя змо вы, ні чо га важ на га не пад піс вай. 
З 22.11. маг чы мыя праб ле мы ў між люд скіх 
ад но сі нах, асаб лі ва служ бо вых. Раз ліч вай 
вы ключ на на ся бе, бо тра піш у ка ба лу. Не 
ха пай са ра ка са рок за хвост. Мо жаш зрэ а-
лі за ваць ра мон цік до ма, па ра біць па рад кі. 
Цяж кія дні кан ку рэн цыі з 18 да 22.11., лёг ка 
мо жаш яе пе ра маг чы. 22-24.11. ва ша зна ём-
ства мо жа пе рай с ці на вы шэй шы ўзро вень, 
асаб лі ва ка лі апы не це ся ў служ бо вым па да-
рож жы.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Ве даю я ваш Вэр сток, — ка жа Лю
ба Хма ра, — ве даю Гай наў ку, 
Арэш ка ва. Там рад ня, сва я кі. Там 

мо ла дасць, пра тап та ныя сцеж кі...

Для Лю бы свет пуш чан скіх лю дзей, 
хоць пе ра се ча ны кар до нам, да лей су цэль
ны. Яна ве дае ўсё, што за раз дзе ец ца на 
ху та ры Гу ры ноў ш чы на ў Ду біц кай гмі не. 
Ка лі ў час на шай раз мо вы ёй паз во ніць 
сва яч ка з той Гу ры ноў ш чы ны, Лю ба ад ка
жа на сва яц капле мян ной но це: 

— У мэ нэ лю дэ од Вэр сто ка. Пы та ют 
про Хма рув, со Стэ па но во го ро ду... 

Яна са ма ро дам з Ку стаў ца, які да 
1948 го да зна хо дзіў ся ў ме жах Поль ш
чы. Тры га ды пас ля за кан чэн ня вай ны, 
ка лі не ча ка на на вя дуць но вую ка рэк ту ру 
мя жы ды вы ра шаць да лу чыць іх вё ску 
да СССР, уз нік не пы тан не: дзе быць? 
Той, хто жа даў жыць у Поль ш чы, мог пе
ра ся ліц ца на поль скі бок. На пе ра воз ма
ё мас ці і жы вё лы да лі тры дні. Та ды з іх 
вё скі з’е ха лі Ка за чу кі і Ра ман чу кі...

— А на ша ма ма бы ла ў бе жан стве, 
— ад зна чае Лю ба, — ба чы ла, як цер піць 
на род без ай чы ны. Ска за ла, каб за стац
ца ў Бе ла ру сі, бо тут род ны ку ток, свой 
раз га вор, свае лю дзі...

Але ўсё па ка ці ла ся ін шым шля хам. Са
вец кая ўла да не ўспры ма ла сва яц кіх і на
цы я наль насан ты мен таль ных ар гу мен таў. 
Ку ста вец, які пры ты каў да мя жы, рас ся лі лі 
па роз ных мяс ці нах. І ўсіх заг на лі ў кал га
сы. За ха пі лі ма ё масць, за бра лі паш пар ты 
і за ста ві лі пра ца ваць за «па лач кі», тобок 
ры скі на па пе ры, па вод ле якіх вы дзя ля лі 
мі зэр ныя кі лаг ра мы збож жа.

— Лю дзі за ста лі ся го лы мі і бо сы мі, — 
ус па мі нае са вец кі «рай» жан чы на. — Не 
дай Бог, каб вы та кое спаз на лі!

* * *
Лю ба за свае 89 га доў спаз на ла столь

кі, што ха пі ла б на трыча ты ры асоб ныя 
лё сы. За муж вый ш ла ў 1951 го дзе, у За
на ві ны. Год паз ней яе ся мей нае шчас це 
на зна чы ла траў ма. — Гэ та бы ло ў час 
па ля ван ня, — ус па мі нае. — Май го ча ла ве
ка зблы та лі з дзі ком і пад ст рэ лі лі. Ён доў гі 
час пра ля жаў у ку стах з ад к ры тай ра най, 
ма ліў ся і стаг наў: хлоп цы, спа сай тэ! Знай
ш лі яго пас ля не каль кіх га дзін у ка лю зе 
кры ві. Ра зам быў той, што пад ст рэ ліў. Ды 
ка лі ён уба чыў, што муж жы вы, над та спа
ло хаў ся, бо ён уцёк з мес ца зла чын ства. 
Гэ та быў свой ча ла век, з Чвір коў. Пад ка
нец жыц ця па ка яў ся, па пра сіў пра ба чэн ня.

Але та ды ўсё го ра ска ці ла ся на яе пле
чы. Пас ля вы пад ку муж доў гія ме ся цы 
пра ля жаў у шпі та лі. Вяр нуў ся няз доль ным 
да пра цы ў кал га се ін ва лі дам. Яна на ра дзі
ла дач ку. Трэ ба дзі ця даг ля даць, кар міць. 
І ў кал гас му со ва. Вы раб ляць тыя пра цад ні.

Па мя тае, як у кал га се ка па лі буль бу 
і не каль кі штук за ры ва лі ў ям кі. Пры хо дзі
лі ноч чу, шу ка лі свой «скарб». Так са ма 
пад зас ло най но чы зрэз ва лі ка ла сы жы та 
і аў са, ма ло лі ў жор нах і з гэ тай му кі ля
пі лі прас на кі і ля пёш кі. Гэ та ж бы ло пры 
Ста лі не! За кра дзеж, хай і сім ва ліч най 
жме ні ка ла скоў, маг лі б сас лаць у Сі бір.

Але го лад — не цёт ка! Кра лі, кам
бі на ва лі ўсе. Інакш не маг чы ма бы ло 
вы жыць. У За на ві нах дзей ні ча ла свай го 
ро ду са ма да па мо га і па на ва ла змо ва 
маў чан ня.

— Брат май го му жа пра ца ваў бры
га дзі рам, — ус па мі нае ста ра жыл ка, 
— то пры ма лаць бе ён тай ком кож на му 
на сы паў вяд ро збож жа. І ўжо на штось 
бы ло...

Лю ба па мя тае, як ад ной чы ў ха ту зай
шоў чы ноў нік ні бы та за стра хоў кай. Ка лі 
ён ат ры маў гро шы ў ру кі, аб’ я віў, што 
пла та пой дзе на за ём. 

— Стра хоў ку му со ва бы ло зап ла ціць, 
— па яс няе, — а той за ём, як ка му па ды

хо дзіць. Дык я ад чу ла ся бе ашу ка най 
і выр ва ла гэ тыя гро шы. А той прыг ра зіў 
зніш чыць сад і пчол...

На шчас це абыш ло ся без ка ры і тур мы.

* * *
— А пас ля гром мя не пры біў, — ка жа 

мая ге ра і ня.

— Як гэ та? Ма лан ка ў вас па цэ лі ла?

— А бу дзе це слу хаць пабо жа му?

— Вя до ма, пабо жа му....

Чар го вы апо вед з ро ду цу даў, па жа
раў і ўца лен няў, хоць ба лю чы і страш ны, 
ста ра жыл ка пры во дзіць на энер ге тыч
най но це і ўбі рае яго ў ка ла рыт ныя воб
ра зы.

Гэ та зда ры ла ся ле там у па чат ку 70х 
га доў мі ну ла га ста год дзя. Ад ле су на
дыш ла дзі кая бу ра з ма лан ка мі. Счар не
ла не ба і абар ваў ся град.

— А я стаю ў кан то ры пры тэ ле фо не, 
гля джу ў пры ад к ры тае ак но і ду маю, 
што ра біць, — ус па мі нае жан чы на, — бо 
мой шас ці га до вы сы нок за га няе ка роў 
на два ры. А ён ад чай на ба іц ца гро му! 
Та кі спа лох на яго на ля тае — не ўтай ма

ваць. Я гля джу на яго праз ак но і ад чу
ваю страх. Б’ец ца ў гру дзях сэр ца. Зда
ец ца, нех та пад ры вае на но гі... І ўжо ля
чу да яго... ра та ваць дзі ця, су це шыць...

Але ўсё гэ та ад бы ва ец ца ўжо ў дум
ках... Дзесь ці паза яе во ляй, паза це
лам. Пе рад хві лі най праз пры ад к ры тае 
ак но па цэ лі ла ў яе ма лан ка. Вог нен ная 
груд ка ўвар ва ла ся праз рот, пай ш ла 
ўся рэ дзі ну. У па вет ры па чу лі пах сма ле
на га мя са... Пас ля нех та кры чаў, вы да
ваў ка ман ды. Хоць па вод ле афі цый най 
ідэ а ло гіі за жэр та клей ма ва лі на род ную 
ме ды цы ну, Лю бу ад ра та ва лі ста рым, вя
ско вым спо са бам. Ад ра зу за ка па лі ў зям
лю. Не па мя тае, як пры е ха ла хут кая да
па мо га, як вез лі ў баль ні цу, як ра та ва лі 
ад гі бе лі...

— Я прач ну ла ся ўжо ў шпі та лі, — 
здзіў ля ец ца свай му вы пад ку жан чы на, 
— ажы ла на сваю до лю.

Праў да, ад уда ру пе ру на цяр пе ла на 
дзі вос ную не мач. Асаб лі ва, ка лі ап ра
на ла ней ло на вую хуст ку, пры бі ваў яе 
не вы нос ны боль га ла вы. Тра ці ла пры
том насць. Та ды лю дзі па ра і лі, каб на сі ла 
ад но воп рат ку з на ту раль ных тка нін. Усё 
штуч нае пры цяг ва ла энер гію з кос ма су.

Як не дзіў на, вы па дак з ма лан кай не 
аб ляг чыў яе пра цоў най сі ту а цыі. Ад ра

зу пас ля шпі та ля вяр ну ла ся пра ца ваць 
у кал гас. Гля дзе ла ка роў, пра ца ва ла 
ў по лі, ка па ла і гру зі ла торф.

— Трэ ба ж бы ло га да ваць дзя цей, 
— ка жа з ба дзё рас цю жан чы на, — ды 
апе ка вац ца му жамін ва лі дам.

* * *
Лю ба да жы вае са ста рэй шай сяст

рой, 92га до вай Оляй. Звы чай на цэ лы 
дзень жан чы ны ля жаць у лож ках. Два 
ра зы ў ты дзень на вед вае іх апя кун ка 
з Аме лян ца. Пры во зіць яду і ля кар ствы, 
пры бі рае ў ха це. Жан чы ны не хо чуць ла
жыц ца на са цы яль ную кой ку — так у Бе
ла ру сі га во раць пра да жы ван не ў да мах 
для са ста рэ лых і ня мог лых. Дзяр жа ва 
пра па нуе апе ку за пен сію. Але сва бо да
лю бі вым сёст рам та кая вы га да не пат рэб
ная.

Спа да ры ня Воль га ўжо не дасць ра
ды га ва рыць. Час ад ча су ад яе лож ка 
чу ец ца дзі вос ны плач, які, больш чым 
жа лас ны ля мант, на па мі нае сум ную, за
гад ка вую ме ло дыю...

— Ка лі па мёр яе муж, я ўзя ла сяст ру 
да ся бе, — ка жа Лю ба. — Ужо тры га ды 
як мы ра зам да жы ва ем. Ся стра бы ла 
за му жам у Па на сю ках. Сён ня гэ та вы
мер лая вё ска. Толь кі ў лет ні се зон у Па
на сю кі з ву лі цай за рос лай тра вой і з па
хі ле ны мі за бу до ва мі пры яз джае дач нік 
з Бе рас ця. А так — пу сты ня. Адзін ве цер 
гу ляе па ста рых га рыш чах. Ча сам у сад 
за бя гуць але ні з пуш чы, каб па ла са вац
ца спе лы мі яб лы ка мі.

Лю ба Хма ра пры сут насць ся стры лі
чыць бла га дац цю.

— Ра ней у мя не пяць ра зоў у год зда
ра ла ся арыт мія, у шпі таль вез лі, а за раз 
я зда ро вая. Адзін раз толь кі хва рэ ла. Гэ
та ся стра так на мя не ўплы вае. Ды дзе 
нам ста рым дзя вац ца? У сва ёй хат цы, 
хоць ад ны — вы га да! Рай. Ні ко му тут не 
за мі на ем...

Ка лі па кі да ем аб ве ша ную іко на мі хат
ку Лю бы Хма ры, ад лож ка, дзе ля жыць 
спа да ры ня Воль га, зноў чу ец ца за гад ка
вы, сум ны плач. Ад гэ та га раз ві тан ня гор
ка ў гор ле і слё зы ў ва чах. І ра дасць у сэр
цы зза та кой благадатнай су стрэ чы.

vФо та і тэкст 
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

Лю ба Хма ра 
з За на ві наў

n Люба Хмара з сястрой Вольгай

n Панасюкі


