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Памяць пра Бежанстваè3

Цэнтр трох культурè4

Першы БАС пачаў узнікаць 37 гадоў 
таму. А сёлета найстарэйшая беларуская 
незалежніцкая арганізацыя ў Польшчы 
— Беларускае аб’яднанне студэнтаў свят
куе юбілей першага з’езду — аднаўленчы 
заснавальніцкі сход адбыўся 17 красавіка, 
яго рэгістрацыя наступіла ў лістападзе 
1988 года, а першы з’езд адбыўся 17 
снежня 1988 года. Але ўжо ў першай 
палове 1981 года група студэнтаў, этніч
ных беларусаў з Польшчы, вырашыла 
аб’яднаць намаганні для абароны сваіх 
правоў і захавання нацыянальнай тоес
насці. Успомніў 8 снежня 2018 года, на 
юбілеі пра пачаткі БАСу архівіст, гісторык, 
БАСяк Славамір Іванюк, які сцвердзіў на 
асабістым вопыце, што на аснове аргані
зацыі ўзніклі таксама беларускія сем’і. Ак
тывізацыі асяроддзя беларускіх студэнтаў 
у Народнай Польшчы паспрыяла некалькі 
акалічнасцей, якія моцна звязаны былі 
з ажыўленнем польскага грамадства ў цэ
ласці.

Успамінае Ян Гаворка: — Справа 
пачалася яшчэ ў 1980 годзе. Пытанне зас
навання студэнцкай арганізацыі нараджа
лася даволі доўга ў асяроддзі студэнтаў 
у Варшаве. Толькі імпульсам да яе паў
стання, прынамсі спробы ўзнікнення, было 
паўстанне «Салідарнасці». На базе гэтых 
перамен мы пабачылі, што можна штосьці 
зрабіць афіцыйна. Таму прынялі ўсякія ме
ры, каб гэта паўстала. Але тры чалавекі ці 
адзін самі нічога не зробяць. Пастанова, 
што будзем штосьці рабіць, была прыня
та вялікай колькасцю студэнтаў. Першы 
нефармальны сход згуртаваў у Варшаве 
каля сотні студэнтаў. Паявіліся асобы, якія 
былі гатовыя дзейнічаць. Сярод гэтых сту
дэнтаў, якія актыўна дзейнічалі, быў і я, 
студэнт Варшаўскага політэхнічнага інсты
тута, на спецыяльнасці транспарт... Спа
чатку былі спробы ў міністэрстве (гэта не 
ўдалося, таму што тадышнія ўлады былі 
вельмі непрыхільныя). Славамір успомніў 
сёння, што мы спрабавалі сарганізаваць 
нейкую Раду культуры пры Саюзе поль
скіх студэнтаў. Беларуская арганізацыя ад 
самага пачатку называлася БАС. Але да 
ўлад мы мусілі прыняць якуюсь тактыку. 
Таму мы параіліся і пайшлі з зусім іншай 
назвай. Ішлі мы не самі, а з іншымі сту
дэнтамі — украінскімі і літоўскімі. Шанцы 
былі зусім іншыя. Усё ж тады не ўдалося 
гэтага зрабіць афіцыйна. У той час узнікаў 
НЗС — польскае Незалежнае аб’яднанне 
студэнтаў. Мы як студэнты меншасцей 
падключыліся да першага з’езда НЗС, які 
адбываўся ў клубе варшаўскай палітэхнікі 
«Стадола»; нас было трох — я, прадстаў
нікі ўкраінскіх і літоўскіх студэнтаў. З’езд 
быў вельмі бурны, але знайшлося пяць 
хвілін, каб выступіў наш прадстаўнік (ук
раінец, калега Яўген Місіла). Польскія сту
дэнты прынялі нас вельмі зычліва, гатовы 
пацягнуць і нашу справу. Стала інакш. 
Прыйшло ваеннае становішча, пачаліся 
рэпрэсіі — гэта датычыла і нашага асярод
дзя. Між іншым і я атрымаў «запрашэнне» 
на Бяспеку. Націскі на наша асяроддзе 
былі даволі вялікія з розных бакоў. І так 
тады кончылася — афіцыйна нас тады не 
зарэгістравалі. Але гэта не значыла, што 
мы нічога не рабілі. Мы ўсе мелі патрэбу 
арганізавацца. Арганізавалі вельмі шмат 
розных мерапрыемстваў. У Варшаве мы 
сустракаліся раз у тыдзень, па 3050 чала
век. Гэта быў цікавы час. Сустрэў я тады 

— жывы час 
беларушчыны

вельмі цікавых калег, якія мелі розныя та
ленты. На першым месцы я б паставіў Лё
ніка Тарасэвіча, які быў мастацкім духам 
нашага асяроддзя... І штосьці з гэта атры
малася — сустракаемся 37 год пазней, 
і Беларускае аб’яднанне студэнтаў ёсць, 
і называецца ад 1988 года, так як і ў 1981 
годзе. І дзейнічае плённа дзеля нашай 
культуры і свядомасці.

Дарога да яднання запісана ўжо ва 
ўспамінах дзеячаў, сабраны вялікі архіўны 
матэрыял, выданы кнігі пра тое, як белару
ская грамада студэнтаў сабралася ў сучас
ную арганізацыю і дзенічала, а паспрыялі 
гэтаму вонкавыя абставіны, якія проста 
стваралі добрую сітуацыю для выяўлення 
сваёй нацыянальнай тоеснасці. 

Ужо ў 1981 годзе, яшчэ ў сітуацыі ня
вырашанай рэгістрацыі, студэнты заклалі 
былі асновы для дзейнасці характэрнай 
пазнейшаму БАС. 1718 кастрычніка 
прайшоў першы ў гісторыі студэнцкі пе
шы паход (рэйд) па Беласточчыне пад 
назовам „Залатая восень”, у лістападзе 
арганізаваны былі атрасіны для студэн
таў першага курса, створаны быў такса
ма бюлетэнь «Апошнія паведамленьні 
БАС». Пры Галоўнай радзе ЗПС узнікла 
Агульнапольска рада культуры студэнтаў 
нацыянальных меншасцей (АРК СНМ), 
якой прэсавым органам стаў часопіс 
„Spotkania” („Сустрэчы”). Дзейнасць 
у радзе дала фінансавыя рэсурсы, пачаты 
былі ўжо раней прыдуманыя і ўведзеныя 
ў жыццё ініцыятывы, напрыклад, рэдага
ванне часопіса „Сустрэчы”. Развівалася 
турыстычная дзейнасць, мэтай якой было 
таксама патрыятычнае выхаванне. У заяў
цы першага, найбольш маштабнага, рэй
ду „Бацькаўшчына”, яго арганізатар Лявон 
Тарасэвіч пісаў: На невялікай у сусветным 
маштабе Беластоцкай зямлі для нас, бела
русаў у Польшчы, ёсць усё, што патрабу
ецца дзеля зразумення свае адметнасці 
і свайго радаслоўя („Ніва”, 1984, № 24). 
Традыцыйна арганізаваліся таксама мера

прыемствы прызначаныя канкрэтна для 
студэнцкага асяроддзя, такія як „атрасіны” 
першакурснікаў, а таксама сустрэчы, дак
лады, запусты, вечарынкілекцыі, навагод
нія балі, а таксама мерапрыемствы аргані
заваныя з нагоды святкавання нацыяналь
ных свят. Студэнты, згуртаваныя ў радах 
культуры не абмяжоўвалі свае дзейнасці 
выключна да свайго асяроддзя, бо супра
цоўнічалі з БГКТ, рабілі спробы ўвядзення 
беларускай мовы ў царкоўную практыку 
ў акадэмічных асяродках краіны, наладзілі 
таксама супрацоўніцтва з „Нівай”, рэдагу
ючы ад 19 студзеня 1986 г. штомесячную 
студэнцкую старонку ў тыднёвіку пад 
загалоўкам „Прысутнасць”. Праблемы 
тадышняй дзейнасці беларускіх студэнтаў 
дыскутаваныя на І З’ездзе беларускіх 
студэнтаў, арганізаваным у БельскуПад
ляшскім 2829 сакавіка 1988 г. Прысутні
чала на ім каля 130 студэнтаў беларускай 
нацыянальнасці з розных акадэмічных 
асяродкаў Польшчы (Беласток, Варшава, 
Люблін, Ольштын, Гданьск, Лодзь, Кра
каў), ліцэісты з абодвух белліцэяў (Бельск, 
Гайнаўка), а таксама запрошаныя госці 
— прадстаўнікі БГКТ, „Нівы”, ЗПС, мясцо
выя ўлады, а таксама прадстаўнікі царкоў
ных маладзёжных арганізацый. У выніку 
двухдзённых дыскусій было вырашана: 
арганізаваць новую студэнцкую арганіза
цыю пад назовам

 Беларускае аб’яднанне студэнтаў
(аднагалосна), пры дапамозе ЗПС арга

нізаваць кантакт з маладзёжнымі аргані
зацыямі ў БССР; стварыць турыстычную 
базу на Беласточчыне; накіраваць у Поль
скае турыстычнакраязнаўчае таварыства 
пісьмо з просьбай разметкі новых шляхоў 
па Беласточчыне; стварыць КР СБН ЗПС 
у Ольштыне; намагацца ў епіскапаце 
ПАПЦ увядзення беларускай мовы ў бага
службы; арганізаваць штогадовыя агляды 
мастацкай творчасці студэнтаў нацыяналь
ных меншасцей; намагацца дэпаланізацыі 
мясцовых назваў на Беласточчыне; ства

рыць Фонд развіцця і аховы беларускай 
спадчыны; рэактываваць маладзёжную 
секцыю пры БГКТ (з архіва БАС).

Пасля нейкіх праблем 29 лістапада 
1988 г. дырэктар згаданага Аддзела пры
лічвае БАС у рэестр таварыстваў і звязаў, 
у выніку чаго з’яўляецца ён другой аргані
зацыяй беларусаў у Польшчы. У Польшчы 
з’яўляецца першая зусім незалежная 
афіцыйная арганізацыя нацыянальных 
меншасцей, паколькі ўсе меншасныя куль
турнаграмадскія таварыствы (у тым ліку 
і БГКТ) падлягалі ў ПНР строгаму нагляду 
Міністэрства ўнутраных спраў. Гаворачы 
пра перыяд 1988-1990 гадоў (ад рэгістра
цыі БАС і да канца існавання Рады Культу
ры СБН ЗСП) усе проста ствараліся ў па
разуменні. Час аказаўся вельмі плённым 
для дзейнасці беларускіх студэнтаў, якія 
працягвалі арганізаваць ранейшыя ініцыя
тывы, але заснавалі новыя напрамкі дзей
насці, як, напрыклад, Беларускі народны 
ўнівэрсітэт, паднялі намаганні па стварэнні 

танцавальнага калектыву (пад назовам 
„Лявоніха”), інтэграванні беластоцкага ася
роддзя ў формуле супрацоўніцтва з Бра
цтвам праваслаўнай моладзі, арганізацыі 
турніру „Свята беларускай моладзі”, супра
цоўніцтва з замежнымі беларускімі аргані
зацыямі (з БССР ды Канады і ЗША), пра
вядзення конкурсу беларусаведы. Паколь
кі часопіс „Сустрэчы” застаўся выдавацца 
пад крыламі КР СБН ЗПС, у 1989 годзе 
БАС самастойна выпусціў у свет 3 нумары 
газеткі «Апошнія паведамленьні БАС». 
1989 год і пачатак дзевяностых гадоў быў 
перыядам самага буйнага развіцця бела
рускага студэнцкага руху. Вельмі склада
на акрэсліць лік студэнтаў, якія прымалі 
ўдзел у працах БАС. Напачатку 1989 года 
існавалі ўжо гурткі БАС у Варшаве ды Бе
ластоку, у сакавіку гэтага года заснавана 
было БАС у Любліне, у красавіку ў Гдань
ску, у снежні ў Ольштыне, а напрыканцы 
1990 г. студэнты арганізавалі гурток БАС 
у ЗША. Яшчэ да 1989 года БАС прымае 
ўдзел у падпольным палітычным жыцці 
краіны. Яго члены былі сярод заснаваль
нікаў спачатку Беларускага клуба, а по
тым Беларускага дэмакратычнага аб’яд
нання (БДА), прадстаўнік БАС Яўген Вапа 
прымаў удзел у працах камісіі па справах 
нацыянальных меншасцей пры Грамадзян
скім камітэце старшыні прафсаюза „Са
лідарнасць” Леха Валэнсы. У 1991 годзе 
ў рамках супрацоўніцтва БДА, БГКТ, БАС, 
Беларускага літаратурнага аб’яднання „Бе
лавежа” і Грамадскага камітэта пабудовы 
беларуская музея ў Гайнаўцы ствараецца 
праект Рады беларускіх арганізацый, якая 
лягла ў аснову пазнейшага Беларускага 
саюза ў Польскай Рэчы Паспалітай.

Увесь час калегаваліся і развівалі 
сваю свядомасць ды прымалі ўдзел у па
літычнай дзейнасці краіны. БАСаўская 
дзейнасць, якая пачыналася з туры
стычных паходаў, вечарын, „атрасінаў” 
— пераходзіла паступова 
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Сваімі вачыма

Як?

– Беларускі 
астравок свабоды

Канец эпохі?

Ёсць мо ман ты на ша га жыц ця, якія са 
сва і мі воб ра за мі, сло ва мі, ко ле ра мі за ста
юц ца з на мі на заў сё ды. Да рос лым час 
бы лой ма ла дос ці, час сту дэн цтва, гэ та тая 
без зва рот на аджы тая Іта ка, да якой ні ко лі 
ўжо не пат ра пім. Бо час, як ра ка, ня се нас 
усіх на су тык кра ін жыц ця і за быц ця. Але 
заў сё ды, па куль мы за раз і ця пер, кож ны 
з нас у сва ім сэр цы і ду шы за хоў вае тыя 
зда рэн ні і па дзеі, якія з’яў ля юц ца на шай 
адзі най і не паў тор най зям ной веч нас цю.

Фар мі ра ван не і ўзнік нен не бе ла ру ска га 
сту дэн ц ка га ру ху на Бе ла сточ чы не ў па
чат ку і ця гам вась мі дзя ся тых га доў гэ та не 
толь кі на ша ін ды ві ду аль ная па мяць, але 
як аказ ва ец ца, гэ та ўжо не ад’ ем ная част
ка ўсёй агуль на бе ла ру скай, гі ста рыч най 
ча сап ра сто ры. Ства ра ю чы і аба ра ня ю чы 
та ды сваё, род нае і да ра гое, бе ла ру скі мі 
сту дэн та мі ў Поль ш чы ад бу доў ва ла ся ад
на час на пе рар ва ная, ня бач ная на мі ніт ка 
са сва і мі па пя рэд ні ка мі з Бе ла сточ чы ны, 

якія на зло ме ХІХ і ХХ ста год дзяў бу ду чы 
сту дэн та мі Вар шаў ска га, Пе цяр бур г ска га, 
Ма скоў ска га ці по тым Ві лен ска га ці Праж
ска га ўні вер сі тэ таў, ня гле дзя чы так са ма 
на не спры яль ныя са цы яль напа лі тыч ныя 
пе раш ко ды, сваё жыц цё і ма ры прыс вя
ча лі бе ла ру скай спра ве ў са мых роз ных 
са ма ар га ні за цый ных фор мах. З усіх тых 
ма раў і дзе ян няў выс пя ва ла па сту по ва ідэя 
не за леж нас ці і са ма стой нас ці бе ла ру ска га 
на ро да як роў на га па між ін шы мі су сед скі мі 
на цы я мі.

У вы пад ку на ша га пад ляш ска га, бе ла
ру ска га сту дэн ц ка га лё су і вы ба ру, ге не
тыч ная і ся мей ная гі ста рыч ная па мяць 
адыг ра ла, зда ец ца, вы ра шаль ную ро лю 
пры вы ба ры той са ма ар га ні за цый най 
ад мет нас ці. Жы выя, ся мей ныя свед кі гі
сто рыі са сва і мі ра ска за мі пра бе жан ства, 
між ва ен ную Поль ш чу, ва ен ныя і пас ля ва
ен ныя жа хі ўра та ва лі на шу ад мет насць 
і не да лі рас п лыс ці ся ў пры ваб лі вым мо ры 
са цы я лі стыч най, адзі на на цы я наль най 

Поль ш чы. На шы ста ра жы лы ці не пас рэд
на род ныя ба бу лі і дзя ду лі ака за лі ся быц
цам тыя ана нім ныя, га ме рыч ныя нось бі ты, 
але... бе ла ру скай нес пі са най па мя ці. Яны 
ака за лі ся гі ста рыч ны мі кні га но ша мі, ха ця 
без кні жак, але ў сва іх ра ска зах за сей ва лі 
ў нас зер не для по шу каў на шай праў ды. 
Праў ды, якая рап тоў на выс пе ла раз бу джа
най пра гай сва бо ды і год нас ці. Пры пом ню 
толь кі, што нам, дзе цям і пад лет кам, у та
дыш няй ас вет най сі стэ ме вы зна ча ла ся 
ве дан не ўсіх кня зёў і ка ра лёў Поль ш чы, 
але ад куль мы і яко га ро ду і гі сто рыі не 
га ва ры ла ся. Ме на ві та гэ тыя за пы ты не 
да лі сот ням ма ла дых лю дзей ад Бу га па 
Боб ру, ад Дра гіц кай зям лі па Са коль ш чы
ну спа кой на змі рыц ца з ду хоў нана цы я
наль ным ад мі ран нем. На фо не бур лі вых 
поль скіх пе ра мен вась мі дзя ся тых га доў 
з’я віў ся і ма ла ды бе ла ру скі го лас, што за
яў ляў пра сваю ад мет насць ужо сва ёй аду
ка ва нас цю і пат рэ бай но вых ідэй пе рад 
вык лі ка мі рэ ча іс нас ці.

З пер с пек ты вы ча су гэ тыя 30 га доў пра
ля це лі ма лан ка ва. Па дзеі, якія фар ма ва лі 
мя не як асо бу, ці на шае па ка лен не, за ста
юц ца з на мі. Вы бар на ка рысць бе ла ру
скас ці і Бе ла ру ска га аб’ яд нан ня сту дэн таў 
быў зда ец ца са мым важ ным у ма ім жыц
ці. Ка лі гля джу на ўсё роб ле нае БА Сам 
ця гам уся го ча су, то з гра мад ска га, але 
і аса бі ста га пун к ту гле джан ня не бу дзе пе
ра боль шан нем рас шыф ра ваць аб рэ ві я ту
ру наз вы ар га ні за цыі так са ма як — Бе ла
ру скі аст ра вок сва бо ды. Глянь ма на гэ та 
так са ма як на бе ла ру скі фе но мен, які быў 
за па чат ка ва ны ў 80х га дах мі ну ла га ста
год дзя паза ме жа мі сва ёй ду хоў най Баць
каў ш чы ны. Па ка лен не бе ла ру ска моў най, 
вя ско вай, сту дэн ц кай мо ла дзі суст рэ ла ся 
з га рад скім у боль шас ці поль ска моў ным 
па ка лен нем і знай ш ло су поль ную да ро гу 
і апі рыш ча. Ме на ві та і зза гэ та га, між ін
шым, бы ла так са ма та кая раз на стай насць 
дзей нас ці. Ка лі сту дэн ц кая ар га ні за цыя 
на цы я наль най мен шас ці пе рат ры ва ла ўсе 
за ка ло ты, то гэ та зна чыць, што ма ла дым 
лю дзям бе ла ру скасць яш чэ не за цю ка ная 
і не апош няя спра ва. Не бу ду пе ра ліч ваць 
тут гра мад скапа лі тыч ных, біз не со вых, 
куль тур ных іні цы я тыў і па дзей, якія ін с пі ра
ва лі ся, ці рэ а лі зу юц ца па сён ня людзь мі 
чар го вых ба саў скіх па ка лен няў. Са мым 
га лоў ным і яд наль ным для ўсіх нас ёсць 
фак тар, што быц цё бе ла ру сам гэ та нар
маль ная спра ва што дзён нас ці ця пер і дай 
Бо жа ў бу ду чы ні.

vЯў ген ВА ПА

На мі ну лым 
тыд ні амаль 
не заў важ на 
прай ш лі чар
го выя ўгод кі 
ві ску лёў скіх па
гад нен няў. 27 
га доў та му на 

тэ ры то рыі Бе ла ру сі бы ло пад пі са на па гад
нен не, якое лік ві да ва ла Са вец кі Са юз як 
ге а па лі тыч ную рэ аль насць. Пас ля вель мі 
хут ка прай шоў так зва ны „па рад су ве рэ ні
тэ таў” і, зда ва ла ся, ста рая эпо ха нез ва рот
на зыш ла ў ня быт і на сту пі ла но вая эра. 
У Бе ла ру сі прый шоў час на цы я наль на га 
ад ра джэн ня і час не кас ме тыч най гар ба
чоў скай пе ра бу до вы, а грун тоў на га пе раў
лад ка ван ня дзяр жаў ных і гра мад скіх ін сты
ту таў. Так яно і бы ло ў не ка то рай сту пе ні. 
Ад нак лі та раль на праз не каль кі га доў цяж
ка га, але па сту паль на га раз віц ця, пас ля 
пер шых (і, як вы я ві ла ся паз ней, рэ аль на 
апош ніх) прэ зі дэн ц кіх вы ба раў 1994 го да 
на сту піў рэ ванш ка му ні стыч напра ра сей
скіх сіл. Ён па цяг нуў кра і ну на зад у ба ло та 
ва саль най і амаль поў най за леж нас ці фар
маль на су ве рэн най Бе ла ру сі ад Маск вы.

Не леп шым чы нам сі ту а цыя раз ві ва
ла ся і ў баль шы ні ін шых са вец кіх са цы
я лі стыч ных рэс пуб лік. З іх, ба дай, ад на 
ма лень кая Эсто нія мо жа слу жыць вы раз
ным па зі тыў ным пры кла дам. Гэ тая кра і на 
здо ле ла пра вес ці струк тур ныя маш таб ныя 
рэ фор мы і па бу да ваць дзяр жа ву, якой 
мож на ка лі не га на рыц ца, то быць за да
во ле най. У гэ тай дзяр жа ве піль ну юц ца 
і на цы я наль ныя ін та рэ сы і не за бы ты ма
лень кі ча ла век пра цы. Той, хто хо ча там 
пра ца ваць, мае ўсе шан цы на год нае жыц
цё. У Лат віі і Літ ве ку ды больш скла да ней, 
але жыц цё гра ма дзян у цэ лым до сыць 
год нае, там так са ма фун к цы я ну юць ас
ноў ныя ме ха ніз мы дэ ма кра тыі і рын ка выя 
за ко ны. Ук ра і на, Гру зія, Ар ме нія, Кыр гыз
стан, пе ра жыў шы за гэ ты час па не каль кі 
рэ ва лю цый, ча сам ак са міт ных, ча сам 
з ах вя ра мі, ні як не мо гуць выб рац ца з гас
па дар ча га кры зі су, адо лець ка руп цыю 
і ін шыя клю ча выя за га ны су час ных дзяр
жаў, не ка то рыя вый с ці зпад ра сей ска га 
ўплы ву. Мал до ва так са ма пра цяг вае пе
ра жы ваць вост ры па лі тыч ны кры зіс, праб
ле мы са ма выз на чэн ня і за ста вац ца ледзь 
не са май бед най кра і най Еў ро пы, а мо жа 
і са май бед най.

У астат ніх ся мі бы лых са вец кіх рэс пуб
лі ках, ся род якіх Бе ла русь, Ра сея і яш чэ 
пяць му суль ман скіх кра ін (Тур к ме ні стан, 

Уз бе кі стан, Та джы кі стан, Ка зах стан, 
Азер бай джан) па ну юць аль бо без на дзей
ны та та лі та рызм аль бо аў та ры тар ныя 
рэ жы мы з тэн дэн цы яй так са ма да поў най 
дык та ту ры. У Ка зах ста не, пры кла дам, 
яш чэ з ча су СССР амаль ужо 30 га доў 
няз мен на кі руе ўла дар Нур сул тан На зар
ба еў. Ён там са праўд ны Ел ба сы (га ла ва 
дзяр жа вы — рэд.) і сул тан, толь кі спяр ша 
пад ты ту лам пер ша га сак ра та ра ЦК Ка му
ні стыч най пар тыі Ка зах ста на, а по тым пад 
шыль дай прэ зі дэн та гэ тай кра і ны. А вось 
у Азер бай джа не вяр хоў ная ўла да плаў на 
пе рай ш ла па спад чы не ад баць кі Гей да ра 
Алі е ва да сы на Іль ха на Алі е ва — іх агуль
ны стаж кі ра ван ня скла дае фак тыч на 50 
га доў — паў ста год дзя! Але па кі нем уба ку 
азі яц кія му суль ман скія кра і ны, дзе та кі 
сул та нац кі мен та лі тэт фар ма ваў ся ты ся
ча год дзя мі. Не трэ ба лез ці ў Азію са сва ім 
еў ра пей скім ста ту там.

Як ка заў лі та ра тур ны кла січ ны ге рой 
— пра да ста вім не ба птуш кам, а са мі звер
нем ся да крэс лаў. Ці, паін ша му — вер нем
ся да на шых ба ра ноў. У Бе ла ру сі чар го
выя ўгод кі ка нан ня Са вец ка га Са ю за прай
ш лі амаль не пры кмет на: па ру пуб лі ка цый 
у неш мат лі кіх не за леж ных ме ды ях, ды 
він ша валь нае аб мер ка ван не фей с бу ка
вай су поль нас цю. У са праў ды не за леж най 
Бе ла ру сі гэ ты дзень — 8 снеж ня па ві нен 
стаць свя точ ным і, маг чы ма, на ват вы
ход ным. А за раз ра да вац ца ня ма ча му 
— з усіх ба коў та таль ная за леж насць ад 
крам лёў скай па лі ты кі і эка но мі кі, ад ма
скоў скай ідэ а ло гіі і пра па ган ды. У гэ тай 
дзяр жа ве ня ма мес ца пра па мяць Слуц кіх 
паў стан цаў ці ге ро яў выз воль на га чы ну 
1863 го да, ня ма мес ца па мя ці ах вяр ле нін
ска га ка му ні стыч на га рэ жы му. Тут мес ца 
на сталь гіі па ра сей скіх ца рахім пер цах і іх 
ка тах су во ра вых, па чэс нае мес ца пом ні ку 
ра сей ска му га ра да во му і шыль дзе Ста
лы пі ну, а так са ма лі ніі Ста лі на і пом ні кам 
Дзяр жын ска му.

Дзяр жаў ныя ж ідэ о ла гі, якія скрозь ма
юць пра ра сей скую ары ен та цыю, пра бяс с
лаў ны рас пад СССР згад ваць не хо чуць. 
Мно гім ста рэй шым лю дзям з ра ней шай 
ка му ні стыч най на мен к ла ту ры, якія і за раз 
аль бо пры па са дах, аль бо ў па ша не, уво
гу ле з на сталь гі яй ус па мі на юць тыя ча сы 
з іх ны мі кар муш ка мі, спец па лік лі ні ка мі, па
са да мі па спад чы не і та му па доб ным.

Са вец кі Са юз ска наў, але эпо ха ра сей
скаса вец кай ім пе рыі яш чэ не скон чы ла
ся...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ча ла ве чы свет псу ец ца з са ма га па чат
ку, і хто ве дае, ці ўжо не па чаў па гар шац
ца з мо ман ту яго ства рэн ня. Па ста ян на 
псу юц ца ча сы, лю дзі, ідэі. Гор шае за мя
няе леп шае. Гэ та му пра цэ су, зда ец ца, 
ня ма кан ца. Не як па ча ло ся і ідзе да лей. 
Горш та го, гэ та зак ра нае ўсе ас пек ты 
ча ла ве чай дзей нас ці. Ад па лі ты кі па но ра
вы. Ад гу тар ко вай мо вы да куль ту ры. Ад 
прак тыч на га жыц ця да ду хоў на га вы мя
рэн ня. Маг чы ма, гэ та так са ма не пас рэд на 
ўплы вае на на ту ру ча ла ве ка. Та му што 
мы, як су поль насць, ста но вім ся ўсё больш 
ма гут най цы ві лі за цы яй, не зна чыць, што 
на ін ды ві ду аль ным уз роў ні не апу ска ем ся 
ні жэй і ні жэй на эва лю цый най лес ві цы. Ад
ным сло вам: дур не ем.

Ужо ста ра жыт ныя грэ кі вы я ві лі, з не ка
то рым здзіў лен нем, што іх моц ныя ме та ліч
ныя гро шы бі тыя ў срэб ры і зо ла це та ям ні
чым чы нам зні ка юць з аба ра чэн ня, і за мя
няе яго мед ная лі хая ма не та. Мы ве да ем, 
як вель мі на ра каў на гэ та ў ка ме дыі «Жа
бы» Ары ста фан. Ста ра жыт ным, ад нак, не 
ўда ло ся аба гуль ніць гэ та га на зі ран ня, ані 
сфар му ля ваць пра ві ла, якое іш ло б за ім. 
Толь кі пас ля не паз беж ны пра цэс вы піх ван
ня леп шых гро шай гор шы мі аба гуль ніў Ка
пер нік. Той жа Мі ка лай, які «спы ніў Сон ца 
і ру шыў Зям лю». Сён ня тую тэ о рыю, сфар
му ля ва ную ў пра цы «Roz p ra wa o urzą dze niu 
mo ne ty» на зы ва ец ца пра ві лам Ка пер ні ка
Грэ шэ ма. Та маш Грэ шэм, ан г лій скі ку пец 
і ама тарэка на міст, быў амаль ад на год кам 
Ка пер ні ка і па ра лель на, але не за леж на ад 
яго, дай шоў да та ко га ж пра ві ла, як больш 
вя до мы ка ле га. Вель мі спрош ча на яно гу
чыць так: «Ка лі ў той жа час іс нуе два ві ды 
гро шай, роў ных па каш тоў нас ці, але ад ны 
з іх раз г ля да юц ца як леп шыя, на пры клад, 
з пад вы ша ным ут ры ман нем ру ды, той леп
шы бу дзе збі рац ца, а ў аба ро це за ста ец ца 
ў ас ноў ным той з гор ша га ме та лу». Не паз
беж насць гэ та га прын цы пу па цвяр джа ец ца 
на ват у наш час. За ла тыя ма не ты лі чац ца 
сён ня ка лек цый ны мі ма не та мі. Зо ла та аку
му люе ўрад. Па пя ро выя гро шы за ста юц ца 
лю дзям. А неў за ба ве і яны бу дуць цал кам 
вы цес не ны вір ту аль ны мі гра шы ма. Ужо 
боль шасць буй ных па ку пак афар м ля ем 
праз ін тэр нэт або праз бан ка мат ную кар ту. 
Страш на па ду маць, што бу дзе, ка лі ка так
лізм зніш чыць сет ку ін тэр нэ ту, пе ра ста нуць 
дзей ні чаць сер ве ры, уся тая «вір ту аль ная» 
моц су час най цы ві лі за цыі...

Мож на бы ло б спы таць ра зум на, што 
злу чае пра ві ла Ка пер ні каГрэ шэ ма, на пры

клад, з па лі ты
кай? Ці, мо жа 
быць, на ват 
з усёй на шай 
цы ві лі за цы яй? 
Ін шым сло вам, 
пры чым тут 
Кузь ка? Але до сыць паў зі рац ца ў яго ас
ноў ны прын цып, каб шча цін не на на шых 
няш час ных га ло вах да ло ды ба. Гор шае 
вы цяс няе леп шае. І яш чэ гор шае вы цяс
няе гор шае. Якас ны рэг рэс ад бы ва ец ца 
лі та раль на на на шых ва чах. Моц ныя ве ды 
за мя няе хут кі до ступ да ін тэр нэ ту. Та кім 
чы нам, ве ды не зда бы ва юц ца, толь кі 
ка пі ру юц ца. Сён ня мож на ку піць амаль 
кож ную ма гі стар скую пра цу, як га ра чую 
буль бя ную кіш ку ў пра дук то вай кра ме. 
У све це па лі ты кі яш чэ горш. У гра мад скім 
абы хо дзе гор шы, чы тай: усё больш хам
скі, цы ніч ны, бес са ром ны па лі тык за ва ёў
вае ўсё боль шую па пу ляр насць, гэ та зна
чыць па лі тыч ную пад трым ку, чым па лі тык 
дас вед ча ны, доб ры, пры стой ны, куль тур
ны. Пры клад пан ны Паў ло віч не адзі ны. 
Звар ва ры за ва ла па лі ты ку. Тое ж са мае 
ад бы ва ец ца ў СМІ і на прас ла ву тай ву лі
цы. Куль ту ра ста ды ён ных фа на таў увар
ва ла ся ў са ло ны. Са ло ны ўсё час цей на
гад ваць ста ды ё ны. Не інакш у рэ лі гій най 
сфе ры. Мы ўжо пры вык лі да кап ліц у су
пер мар ке тах. Хтось ці ня даў на прый шоў 
з ідэ яй уста ля ваць у цяг ні ках кан фе сі я на
лы. Наў рад ці ка гось ці гэ та кра ну ла. Гэ так 
жа, як тое, што, ня гле дзя чы на афі цый ную 
дэк ла ра цыю па ба раць бе з пе да фі лі яй 
не ка то рых (што зу сім не аз на чае, што іх 
ма ла) свя та роў, кас цёл усё яш чэ не да а
цэнь вае праб ле му, або кры ва душ на за мя
тае яе пад ды ван. За мест та го ўсё больш 
і больш умеш ва ец ца ў спра вы дзяр жа вы, 
зні жа ю чы яе су ве рэ ні тэт, або, што яш чэ 
горш, умеш ва ец ца ў пра цэс на ву чан ня 
ў аду ка цый ных уста но вах. Рэ фор мы, да 
якіх за клі каў у аду ка цыі і жва ва пры ня тыя 
ця пе раш няй ула дай, рэз ка зні жа юць уз ро
вень на ву чан ня. Па він на бы ло быць лепш, 
ёсць горш. Ме ла быць пры га жэй, ста ла 
брыд чэй. Ка лі ка мусь ці гэ тых прык ла даў 
за ма ла, хай паг ля дзіць ва кол, хай ад к
рые свае во чы. У кож най сфе ры жыц ця 
гор шае вы цяс няе яш чэ гор шае, у хут кім 
ча се гор шае бу дзе за ме не на яш чэ больш 
па га ным... Дык дзе той леп шы грош? Дзе 
на за паш ва ец ца леп шае? У ча ла ве ку. Але 
як з яго гэ тае да стаць?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ж
ы ха ры Гай наў ш чы ны 
ле там 1915 го да паз ней 
ад п раў ля лі ся ў бе жан
ства, чым жы ха ры су
сед ніх ра ё наў і мно гія 

з іх вы му ша ны бы лі на Пін ш чы не сыс ці 
з да рог, каб пра пу скаць ад сту па ю чыя 
ат ра ды ра сій ска га вой ска. Пас ля част ка 
з іх не па спе ла пе рап ра віц ца праз рэ кі, 
на якіх зры ва лі ма сты, каб пры тар ма зіць 
на ступ ат ра даў ня мец ка га вой ска. Хут ка 
ака за ла ся, што ня мец кія вай ско выя не 
та кія страш ныя, як пра іх ра ней рас па
вя да лі. Даг наў шы бе жан цаў, вяр та лі іх 
да моў ра зам з да быт кам і на ват да па
ма га лі ў пат рэ бах. Як гэ та ад бы ва ла ся, 
ра сказ ва лі наш чад кі бе жан цаў вер ну тых 
да моў на Пін скіх ба ло тах у філь ма вым 
рэ пар та жы «Бе жан цы. Не бе жан цы», які 
быў зап рэ зен та ва ны 29 лі ста па да ў Га
рад ской пуб ліч най біб лі я тэ цы імя Та дэ ву
ша Ра ка вец ка га ў Гай наў цы. За га ло вак 
рэ пар та жу «Бе жан цы. Не бе жан цы» дае 
маг чы масць за ду мац ца, ці вы езд на Пін
ш чы ну быў бе жан ствам, па коль кі на шы 
жы ха ры, вер ну тыя да моў на Пін скіх ба
ло тах, хут ка пры яз джа лі ў род ныя ха ты, 
ка лі тыя не бы лі спа ле ны. Саб ра ныя ўба
чы лі так са ма тэ атр це няў «Бе жан ства. 
Це ні мі нуў ш чы ны» і муль ты ме дый ную 
прэ зен та цыю «Дзе ці — бе жан цы». Усе 
гэ тыя пра цы вы ка на лі вуч ні Ком п лек
су пра фе сій ных школ імя Та дэ ву ша 
Кас цюш кі ў Гай наў цы пад апе кай сва іх 
на стаў ні каў у рам ках рэ а лі за ван ня Гай
наў скім ста ра ствам пра ек та «Бе жан ства 
— гі сто рыя звы чай ных лю дзей».

Суст рэ чу ад кры ла ды рэк тар Га рад
ской пуб ліч най біб лі я тэ кі Ала Грыц, якая 
пры ві та ла саб ра ных і па ін фар ма ва ла 
пра вя лі кую ан га жа ва насць ка ля са ра ка 
вуч няў і іх на стаў ні каў з Ком п лек су пра
фе сій ных школ у Гай наў цы ў пад рых тоў
ку прац пра бе жан ства на кон курс у рам
ках рэ а лі за ван ня пра ек та «Бе жан ства 
— гі сто рыя звы чай ных лю дзей», якія 
аца ні ла вель мі вы со ка. На стаў ні ца гі сто
рыі ў Ком п лек се пра фе сій ных школ Іа ан
на Са пя жын ская, якая вя ла спат кан не, 
ко рат ка рас па вя да ла пра па а соб ныя прэ
зен та ва ныя ра бо ты пра бе жан ства і па
ін фар ма ва ла пра іх аў та раў і апе ку ноў
на стаў ні каў, якія пры бы лі на спат кан не. 
Пер шым быў зап рэ зен та ва ны філь ма вы 
рэ пар таж «Бе жан цы. Не бе жан цы», яко
га аў та рам з’яў ля ец ца Ма тэ вуш Шварц 
і вы ка наў яго з да па мо гай сва іх апе ку
ноў, на стаў ніц Іа ан ны Са пя жын скай і Ан
ны Ак сэн то вічМар ты нюк.

— Мес цы, ку ды мы ез дзі лі, каб па раз
маў ляць з бе жан ца мі, якія хут ка вяр ну лі
ся да моў, пад бі ра ла мая на стаў ні ца гі сто
рыі Іа ан на Са пя жын ская, якая спа да рож
ні ча ла мне на спат кан нях. Я пра во дзіў 
раз мо вы з ге ро я мі май го філь ма, за піс
ваў іх і ман та ваў рэ пар таж. Ма тэ ры я лаў 
за пі саў я больш, але му сіў ска ра ціць 
іх, каб філь ма вы рэ пар таж быў згод ны 
з рэг ла мен там кон кур су. Мой баць ка ро
дам з На ва са даў, а ма ці з Ча ром хіВё скі, 
але не змог я да ве дац ца ад ба буль і дзя
ду ляў, ці мае прод кі ез дзі лі ў бе жан ства, 
бо пра гэ та ра ней ма ла ў ма ёй сям’і га
ва ры ла ся. Рэ а лі зу ю чы фільм за ці ка віў ся 
я тэ май бе жан ства, якое ме ла вель мі 
вя лі кае ўздзе ян не на жыц цё на шых прод
каў, — ска жа ўжо пас ля за вяр шэн ня 
су стрэ чы сё лет ні вы пуск нік Бу даў ні ча га 
тэх ні ку ма ў Гай наў цы Ма тэ вуш Шварц, 
які пад рых та ваў філь ма вы рэ пар таж 
і за няў дру гое мес ца ў кон кур се «Бе жан
ства — гі сто рыя звы чай ных лю дзей», 
яко га вы ні кі ня даў на пад вя ло Гай наў
скае ста ра ства.

— Я зап ра па на ва ла Ма тэ ву шу су раз
моў цаў, якіх ве да ла, а ён зняў ці ка вы 
фільм пра лю дзей, якія хут ка вяр ну лі ся 
да моў з бе жан ства. У да ступ ных пуб лі
ка цы ях вель мі ма ла ёсць ін фар ма цыі 
як раз пра тых бе жан цаў, якія да е ха лі 
толь кі на Пін скія ба ло ты і там даг на лі іх 
нем цы і за вяр ну лі да моў. Та кіх бе жан
цаў мно га вяр ну ла ся ў Гра ба вец, Ста ры 
 Кор нін і Істок, а ў на шым філь ме вы каз
ва ец ца так са ма жы хар Ка ры ці скаў, які 
ўспа мі нае сва іх прод каў, якія да е ха лі 
толь кі на Пін ш чы ну і вяр ну лі ся ад туль 
да моў. Жы лі яны па доб на, як ра ней, 
але на на шых тэ ры то ры ях аку па ва ных 
нем ца мі не бы ло ўжо пра ва слаў ных 

свяш чэн ні каў, якія з вер ні ка мі вы е ха лі 
ў бе жан ства і на шы лю дзі ма лі лі ся та ды 
па ха тах, — рас па вя да ла на стаў ні ца Іа ан
на Са пя жын ская.

Ін шая гай наў ская на стаў ні ца гі сто рыі 
га ва ры ла мне, што част ка жы ха роў Ду
бін так са ма бы ла вер ну та на Пін ш чы не 
да моў і жы лі тут пад час ня мец кай аку па
цыі. У вы да дзе най Праг рам най ра дай 
тыд нё ві ка «Ні ва» кні зе «Бе жан ства 
1915 го да» мож на так са ма пра чы таць 
ус па мі ны бе жан цаў, якія да е ха лі толь кі 
на Пін ш чы ну і ад туль вяр ну лі ся да моў. 
Змеш ча ны там ус па мі ны ма ёй ба бу лі 
Аляк сан д ры з Арэш ка ва, якая ў шас ці
га до вым уз рос це па е ха ла з сям’ ёй у бе
жан ства і на Пін скіх ба ло тах бы лі яны 
вер ну ты да моў. Мая ба бу ля ўспа мі на ла, 
як пры ня мец кай аку па цыі бы ла ад ноў
ле на дзей насць шко лы ў Арэш ка ве, 
якая за поў ні ла ся дзет ка мі з Арэш ка ва 
і на ва кол ля. З Пін скіх ба лот бы лі вер ну
ты так са ма сем’і май го дзя ду лі Юлі я на 
з Арэш ка ва і дзя ду лі Мі кі ты з Но ва бе ра
зо ва. Паш парт ма ёй пра ба бу лі Вар ва ры 
з Но ва бе ра зо ва быў вы да дзе ны пры 
ня мец кай аку па цыі на ня мец кай і бе ла
ру скай мо вах. Зды мак для паш пар та 
быў зроб ле ны зі мой і мая пра ба бу ля 
бы ла ап ра ну тая ў ка жух. Па доб ныя фа
та гра фіі на паш пар тах асоб ап ра ну тых 
у цёп лую воп рат ку, якія жы лі пад ня мец
кай аку па цы яй, бы лі зап рэ зен та ва ны 
ў філь ма вым рэ пар та жы «Бе жан цы. 
Не бе жан цы». Аляк сан дар Кот з Істо ка, 
Ан д рэй За вадз кі з Ка ры ці скаў і Ні на Ак
сэн цюк са Ста ро га Кор ні на рас па вя да лі 
ў філь ма вым рэ пар та жы, як іх прод каў 
за вяр ну лі да моў ня мец кія вай скоў цы на 
Пін ш чы не і як яны пра даў жа лі жыц цё 
до ма. Спа да ры ня Ні на Ак сэн цюк са Ста
ро га Кор ні на пе ра ска за ла апо ве ды сва іх 
прод каў, якія вяр нуў шы ся хут ка да моў, 
уба чы лі нес па ле ны мі ха ты і гас па дар чыя 
бу дын кі ў Ста рым Кор ні не. Су раз моў цы 
Ма тэ ву ша Швар ца ра сказ ва лі, што пас
ля вяр тан ня з Пін скіх ба лот на о гул вё скі 
не бы лі спа ле ны мі, але да мы і гас па дар
чыя бу дын кі бы лі аб шаб ра ва ны мі. Ад нак 
прод кі зна хо дзі лі до ма хар ча ван не, воп
рат ку і ін шае даб ро, за ка па нае пе рад 
вы ез дам і з гэ та га рас па чы на лі сваё 
жыц цё до ма. Тыя вя скоў цы, якія вяр та
лі ся з бе жан ства пас ля шас ці або ся мі 
га доў, ча ста зна хо дзі лі за ка па нае гні лое 
і збуц ве лае даб ро. Су раз моў цы вуч ня 
ў філь ме рас па вя да лі, што вяр та ю чы ся 

з бе жан ства лю дзі ста ра лі ся жыць друж
на і па ма га лі адзін ад на му.

Ці ка вай бы ла муль ты ме дый ная прэ
зен та цыя «Дзе ці — бе жан цы», якую пад
рых та ва лі ву ча ні цы Ком п лек су пра фе
сій ных школ Мар ты на Шпа ко віч, Ага та 
Ажо лак і Габ ры е ля Ан то нюк. Здым кі дзя
цейбе жан цаў, якія не па сва ёй во лі апы
ну лі ся да лё ка ад сва іх да моў, ра бі лі вя лі
кае ўра жан не на саб ра ных у га рад ской 
біб лі я тэ цы. На ад ных фа таг ра фі ях мож
на бы ло ўба чыць стом ле ныя тва ры, зніш
ча ную воп рат ку дзе так і зніш чэн ні ва кол 
па да рож ні каў, а на ін шых здым ках дзе ці 
зна хо дзі лі ся ў дзі ця чых пры тулках, ка лі 
за гі ну лі іх баць кі або дзет кі са мі ад лу чы
лі ся ад ро дзі чаў і не маг лі іх знай с ці. Пад
час бе жан ства дзе ці па мі ра лі ад роз ных 
хва роб і іх па хо ві ны ад бы ва лі ся так са ма 
не пас рэд на ка ля да рог, а на ват зда ра
ла ся, што па кі да лі ся па мер лыя дзет кі 
ка ля чы гу нач ных пу цей, аб чым мож на 
бы ло да ве дац ца з пра цы вуч няў. Прэ зен
та цыя фа таг ра фій з дзет ка мібе жан ца мі 
суп ра ва джа ла ся во пі са мі скла да ных 
умоў, у якіх апы ну лі ся дзе ці, а так са ма 
ад па вед на па даб ра най му зы кай. Ле а ка
дзія Са е віч з Ві та ва і Ан на Цы рук з Гай
наў кі пе ра сказ ва лі на ка рот кіх філь мах 
у прэ зен та цыі апо ве ды пра бе жан ства 
ў іх сем’ ях і ўдзел дзе так у ім. Саб ра ныя 
ў біб лі я тэ цы пах ва лі лі ідэю па раў нан ня 
ў прэ зен та цыі дзе такбе жан цаў з па чат
ку ХХ ста год дзя, з дзет ка мібе жан ца мі 
з па чат ку ХХІ ста год дзя, якіх бы ло ві
даць на здым ках, як зза вой наў уця ка
юць са сва іх род ных мес цаў. Ву ча ні цы, 
якія вы ка на лі прэ зен та цыю аб дзет ках 
у бе жан стве, ска за лі, што рэ а лі зу ю чы яе 
мно га да ве да лі ся пра бе жан ства, якое 
ты чы ла ся так са ма іх прод каў.

— Мая дач ка Мар ты на Шпа ко віч вель
мі моц на за ан га жа ва ла ся эма цый на, ка
лі з сяб роў ка мі рых та ва ла прэ зен та цыю 
пра дзя цей у бе жан стве. Ра зам з сяб роў
ка мі ха це лі яны як ма га най лепш пад рых
та ваць прэ зен та цыю, якая ця пер вык лі
кае вя лі кую за ці каў ле насць гле да чоў, 
— за я ві ла ма ма Мар ты ны Шпа ко віч.

Ці ка ва быў зрэ а лі за ва ны і моц на 
спа да баў ся пуб лі цы тэ атр це няў «Бе жан
ства. Це ні мі нуў ш чы ны», за які Гай наў
скае ста ра ства прыз на чы ла вуч ням спе
цы яль ную ўзна га ро ду. Вуч ні Ком п лек су 
пра фе сій ных школ пад апе кай на стаў ніц 
Ан ны Ля со ты і Ан ны Цы рук су поль на 
рых та ва лі ся да вы сту пу з тэ ат рам це няў 

пра бе жан ства. Ма тэ вуш Шварц за піс
ваў па а соб ныя сцэ ны тэ ат ра це няў на ка
ме ру і пас ля зман та ваў з іх у філь ма вым 
ва ры ян це тэ атр це няў «Бе жан ства. Це ні 
мі нуў ш чы ны». Быў ён зап рэ зен та ва ны 
ў біб лі я тэ цы і пуб лі ка ўба чы ла як вуч ні, 
як ак цё ры тэ ат ра це няў, ці ка ва зап рэ зен
та ва лі жыц цё пе рад бе жан ствам, да ро гу 
ў да лё кія кра і ны, ку ды да бі ра лі ся бе жан
цы, іх жыц цё да лё ка ад до му і вяр тан не 
на ра дзі му. На вя лі кую пах ва лу зас лу
гоў ва ла ўме лая іг ра ак цё раў, але вель мі 
важ ны мі бы лі пес ні, якія суп ра ва джа лі 
іг ру на сцэ не.

— Праз пес ні мы ха це лі вык лі каць 
боль шыя эмо цыі і ду ма ем, што гэ та нам 
уда ло ся. Пе рад бе жан ствам і пад час яго 
бы ло так са ма звы чай нае жыц цё лю дзей 
і мы ра шы лі ся гэ та так са ма па ка заць 
у тэ ат ры це няў. Ад са ма га па чат ку ве
да лі, што пад бя рэм пес ні «Сла ва Бо гу 
за ўсё», «Ра дзі ма мая Бе ла русь», «Мой 
род ны кут» і ін шыя тво ры. Раз ліч ва лі, 
што ка лі ў хо дзе спек так ля ха ця ад ной 
асо бе па ця чэ сля зін ка, бу дзем ра ды. 
Пах валь ныя і эма цый ныя вод гу кі пуб лі кі, 
якая гля дзе ла па ста ноў ку ў на шай шко
ле, і тут, пад час спат кан ня ў біб лі я тэ цы, 
нас вель мі аб ра да ва лі. Ця пер ве да ем, 
што вар та бы ло зно сіць мно гія рэк ві зі ты, 
ра біць рэ пе ты цыі і мно га пап ра ца ваць 
з мо лад дзю. До ка зам гэ та му з’яў ля ец ца 
эма цый нае ўспры няц це вы сту пу на шай 
мо ла дзі пуб лі кай, — ска за лі аў тар кі сцэ
на рыя, сцэ наг ра фіі і рэ жы сё ры тэ ат ра 
це няў на стаў ні цы Ан на Ля со та і Ан на 
Цы рук.

Ды рэк тар пуб ліч най біб лі я тэ кі Ала 
Грыц вы я ві ла сваё за хап лен не філь
ма вым рэ пар та жам, прэ зен та цы яй 
і тэ ат рам це няў. Пах ва лі ла вуч няў і іх 
на стаў ні каў за ці ка выя і ўме ла вы ка на
ныя пра цы на конт бе жан ства і ўру чы ла 
ліст з па дзя кай пры сут на му на спат кан ні 
ві цэды рэк та ру Ком п лек су пра фе сій ных 
школ у Гай наў цы Юрыю Ха ры та ню ку 
і па да ру нак — вя ду чай спат кан не Іа ан не 
Са пя жын скай. Вель мі вы со кую ацэн ку 
да лі ра бо там вуч няў так са ма асо бы 
з пуб лі кі, звяр та ю чы ўва гу, што мо ладзь 
вы ка на ла сваю ра бо ту ўме ла. Пад час 
су стрэ чы бы ла наз ва на так са ма лі та ра ту
ра на тэ му бе жан ства, якая зна хо дзіц ца 
ў гай наў скай біб лі я тэ цы, а ся род яе кні га 
«Бе жан ства 1915 го да», вы да дзе ная 
тыд нё ві кам «Ні ва».

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Бе жан ства 
па ка за на вуч ня  м і

n Суст рэ чу ад кры ла ды рэк тар 
пуб ліч най біб лі я тэ кі Ала Грыц 
і пры ві та ла на стаў ні цу гі сто рыі 
Іа ан ну Са пя жын скую, якая пас ля 
вя ла спат кан не
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За ста лі ся ад но 
ўспа мі ны (48)
Пас ля шлю бу я па чаў за дум вац ца над 

за ме най пра цы. Ка чэў ніц кі лад жыц ця 
доб ры быў у ка ва лер скім ста не. Я ўжо лі-
чыў ся ча ла ве кам ся мей ным. За мыш ляў 
чым хут чэй вяр нуц ца да моў і пры ту ліц ца 
да сва ёй шлюб най. Бо, праў ду ска заў шы, 
дык у нас не бы ло «мя до ва га ме ся ца», ап-
ра ча двух да ба вач ных дзён за кон на прыз-
на ча ных з на го ды зак лю чэн ня су жон ства. 
Ін шай, не менш важ най спра вай бы ла ква-
тэ ра. Па куль што за ста ваў ся ква та ран там 
у цяс цёў у Ду бя жы не. Ня дрэн на жы ло ся. 
Гас па дар ка зад ба ная ды зям ля ўра джай-
най бы ла. Уся го ўдо сталь ха па ла. Ды ся-
мей ні кі з па ва гай ста ві лі ся да мя не. Я пак-
ры се па чаў ад чу ваць ся бе паў нап раў ным 
жы ха рам Ду бя жы на. Час ад ча су заг ля даў 
у Ку за ву. Кан чаў ся школь ны 1967/1968 на-
ву чаль ны год. Па ча лі ся ка ні ку лы. Спы ні ла-
ся ар га ні за ван не ра ніш ні каў для школь ні-
каў. Чым бы ло за няц ца кі нош ні ку ў доў гія 
лет нія дні? Мае кам па ньё ны ша фёр Скеп-
ка з кі на ме ха ні кам Чар ня ні ным пас ля 
вя чэр ніх се ан саў па да ва лі ся да моў на 
ма та цык лах. Алік, ка лі зна хо дзі лі ся на Гай-
наў ш чы не ў на ва кол лі Гай наў кі, а Ула дэк, 
ка лі зна хо дзі лі ся ў на ва кол лі Кляш чэ ляў. 
Скеп ка ма та цыкл гру зіў па ад мыс ло ва 
прыс па соб ле ную дош ку ў ма шы ну, за тым 
пе ра яз джа лі ў на ступ ную вё ску, дзе ме лі 
ар га ні за ваць ве ча ро выя се ан сы. Я сам за-
ста ваў ся ў ма шы не. Ад ной чы, ка лі за кон-
чы лі се ан сы ў Паш коў ш чы не, я па пра сіў 
ша фё ра, каб пад вёз мне ў Ду бя жын. Уся го 
не больш чым тры кі ла мет ры да ро гі. У ад-
каз па чуў та кія сло вы: «Мо жаш пе ха тою 
прай с ці ся». І ўчы ніў ся ў нас скан дал. «Ка лі 
так, дык ма та цыкл не бу дзеш ва зіць у ма-
шы не. Не ста неш за бяс печ вац ца служ бо-
вым па лі вам», — за я віў я ра шу чым то нам.

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

Мае поль ска-бе ла-
рускае сяб роў ства 
Што та кое друж ба, ад куль яна бя рэц ца? 

Я ду маю, што пра сяб роў ства мо жна га ва-
рыць вель мі мно га, але я тое сяб роў ства 
ба чу ў роз ных ас пек тах. Бо ж як мож на наз-
ваць на шы «Вя сіль ко выя су стрэ чы» з па-
рай бе ла ру саў? Яны па да рож ні ча юць сот ні 
кі ла мет раў кож ны ты дзень, каб су стрэц ца 
з на мі і на ву чыць нас ча гось ці. У рэш це 
рэшт, гэ та ўжо не ма ла дыя лю дзі, а, вя до-
ма, ня лёг ка і не над та пры ем на ста яць на 
мя жы і ча каць па гра ніч ны кан т роль. Шэ-
ры, не са мы но вы «опель» вы хо дзіць з-за 
па ва ро ту. Як кож ны ты дзень Лю да і Мі ка-
лай едуць на рэ пе ты цыю ці то да «Ва сі лёч-
каў», ці «Ар лян» — ка лек ты ваў з вя лі кі мі 
тра ды цы я мі. Яны пра цу юць з на мі, і гэ та не 
так про ста. Спа чат ку Мі ка лай ап ра цоў вае 
пес ні на пяць га ла соў. Цяр п лі ва ўво дзіць 
фра зы па а соб ных га ла соў у на шы га ло вы, 
а за тым аб’ яд ноў вае іх ра зам. Ка лі пес ня 
ўжо ап ра ца ва на, мы ўжо яе ўме ем, да лу-
ча ец ца Лю да — ха рэ ог раф. Ву чыць нас 
тан цам, што так са ма не та кое лёг кае і про-
стае. Паў та ра ем шмат ра зоў, ча сам ма лыя 
фраг мен ты, ча сам злу ча ныя ў цэ ласць. Іх 
кар пат лі вая пра ца бач ная толь кі на кан цэр-
тах, та ды, ка лі ка лек тыў мае па ка зац ца пе-
рад пуб лі кай. Бы ва ем на кан цэр тах у Поль-
ш чы і за мя жой, і толь кі та ды бач ны вы ні кі 
іх цяж кай, нап ру жа най пра цы.

Дык як наз ваць гэ тую іх пра цу?
Яны са праў ды яе лю бяць, і вель мі моц-

на за ле жыць ім на тым, каб як най лепш 
пад рых та ваць нас. Я схі ляю ча ло з вя лі кай 
па ва гай пе рад імі і з уся го сэр ца жа даю ім 
зда роўя і сі лы. Я ра да, што і я апы ну ла ся 
ў кру зе, у якім ме ла маг чы масць су стрэц ца 
з гэ ты мі людзь мі.

Я на зы ваю гэ та сяб роў ствам, та му што 
ве даю: му зы ка ла го дзіць но ра вы і па во дзі-
ны, і ме жы для яе не па трэб ны. Мае да ра-
гія, жа даю вам шчас ця і ўда чы ды доў гіх 
га доў жыц ця. Я на зы ваю гэ та сяб роў скай 
су вяз зю па між дву ма на ро да мі Бе ла ру-
сі і Поль ш чы. Гэ та вя лі кі го нар для мя не 
— спаз на ваць куль ту ру ін шых на ро даў, тым 
больш, што Бе ла русь з’яў ля ец ца су сед кай 
Поль ш чы. Арын ка ПІ ВО ВАР

Цэнтр трох куль тур у Су ха во лі 
пра цуе толь кі два ме ся цы, але 
ўжо прай ш лі тут су стрэ чы і вы-
ста вы, пры све ча ныя гі сто рыі яе 
жы ха роў. Цэнтр ство ра ны, каб 
за ха ваць гі сто рыю ка то лі каў, габ-
рэ яў і та тар, якія бы лі гас па да ра мі 
гэ тай мяс цо вас ці. Бу ды нак но вай 
куль тур най уста но вы ўзнік на мес-
цы ста ро га аў то бус на га вак за ла, 
які па ло хаў сва ім выг ля дам пры-
ез джых. За раз на гэ тым мес цы 
зна хо дзіц ца важ ны пункт на куль-
тур най кар це Са коль ска га па ве та 
і Пад ляш ска га ва я вод ства. «Ні ва» 
раз маў ляе з пра цаў ні ком ЦТК 
у Су ха во лі Да ві дам Гу дэ лем.

— Ап ра ча ме ра пры ем стваў, якія прай-
ш лі ў ЦТК, так са ма вы пра вя лі ак цыю 
«Дар для му зея». З якім вы ні кам?

— Дзя ку ю чы гэ тай ак цыі ўда ло ся саб
раць мно га вар тас ных прад ме таў. 
Са праў ды, мы са мі не ча ка лі та ко га вод
гу ку жы ха роў гмі ны. Але ў ак цыю ўклю
ча лі ся так са ма і асо бы з ін шых рэ гі ё наў 
Пад ляш ша. Дзя ку ю чы та му ўзнік лі тры 
эк с па зі цыі, якія пры па мі на юць аб шмат
куль тур нас ці гмі ны. За раз мо жам аг ля
даць і ста рыя ка та ліц кія спеў ні кі і та тар
скія ма лі тоў ні кі ці яў рэй скія свя тыя кні гі.

— Ме на ві та з гэ тых спеў ні каў ка-
ры стае мо ладзь, якая пры хо дзіць 
у Цэнтр на май стар-кла сы?

— Так. У гэ тых ма лі тоў ні ках мож на знай
с ці ка ляд ныя пес ні, так зва ныя «кан тыч
кі» ста га до вай даў ні ны. На шы ка ляд ні кі 
пры хо дзяць і вы ву ча юць гэ тыя пес ні, 
каб паз ней у час свя точ на га ка ля да ван
ня з гэ ты мі пес ня мі на вед ваць жы ха роў 
гмі ны.

— А што з ме ло ды яй? 

— Вось ме на ві та, мо ладзь ву чыц ца гэ тых 
пе сень не толь кі з кніж кі, але так са ма 
ўжы вую, та му што пры яз джа юць да нас 
спе ва кі з су сед ніх вё сак, на пры клад спа
дар Ан то ні Вай ту ле віч з Вя лі кай Яц ве зі, 
які сам не каль кі дзя сят каў га доў та му ка
ля да ваў і ўсе пес ні вель мі доб ра па мя тае. 
Гэ тыя пес ні бы лі амаль ад ноль ка вы мі 
ва ўсіх вё сках на шай гмі ны, але ча ста 
ме лі роз ныя ме ло дыі. За раз мы спя ва ем 
не каль кі кан ты чак па вод ле яц вез ска га 
ва ры ян ту.

— Ап ра ча вы стаў кі пры све ча най най-
боль шай рэ лі гій най гру пе на шай гмі-
ны — ка то лі кам, уда ло ся вам знай с ці 
та тар скія і яў рэй скія па мят кі. Якія?

— Та тар скія ма лі тоў ні кі, пі са ныя паараб
ску, пры е ха лі да нас з Бе ла ру сі. Ма ем 
так са ма ка ран і тас біх — му суль ман скі 
ру жа нец.

— Якім чы нам ма лі тоў ні кі з Бе ла ру сі 
апы ну лі ся ў вас?

— Яны бы лі спі са ны праз прод ка сям’і 
Мух ля. Гэ та му суль ман ская сям’я, якая 
ў Су ха во лі жы ве ад ста год дзяў. Іх про
дак быў іма мам. Па ім нам за ста лі ся тры 
пры го жыя ма лі тоў ні кі. Ка лісь ці на шы 
та та ры ўтрым лі ва лі кан так ты з гро дзен
скі мі. Част ка сям’і Мух ляў за ста ла ся па 
дру гім баку сён няш няй мя жы з Бе ла рус
сю. Тыя ма лі тоў ні кі за ста лі ся па на шым 
ба ку мя жы.

— Ба чу, што да сюль най менш уда ло-
ся знай с ці сля доў іс на ван ня ў Су ха во-
лі да во лі вя лі кай пе рад вай ною гру пы 
— яў рэ яў? 

— Ма лі тоў нік, на пі са ны пагаб рэй ску і на 
ідыш, пры быў да нас з Га рад ка. Ме но ра 
з на вей ша га пе ры я ду, так са ма як і ак ту
аль ныя ма не ты з Із ра і ля.

— Ні чо га не за ста ло ся ад су ха воль-
скіх габ рэ яў?

— Ма ем част кі ма цэ ваў. Ад ну знай ш лі 
ў час ра мон ту. Яна бы ла ўму ра ва ная 

ў ней кі фун да мент. Дру гую знай ш лі на 
ста рым су ха воль скім кір ку це, а трэ цяя 
пры е ха ла да нас з Ляў дан ш чы ны. Апош
няя мае па ся рэ дзі не дзір ку, на пэў на 
ме ла быць вы ка ры стоў ва ная як та чы ла. 
Це шым ся, што ўда ло ся знай с ці пры нам
сі тры ма цэ вы. Так са ма ста ра ем ся не 
пы тац ца пра гэ та, якім чы нам ма цэ ва 
тра пі ла да кан к рэт най асо бы, якая бы ла 
яе да ро га ў наш Цэнтр. На пэў на ў боль
шас ці гэ та да во лі га неб ныя гі сто рыі. За
тое ўда ло ся нам пры да па мо зе спе цы я лі
стаў вы свет ліць, што на іх на пі са на і што 
сім ва лі зу юць ма люн кі. На ад ной ма ем 
Льва, як аказ ва ец ца, гэ та свед чыць, што 
пад ёй быў па ха ва ны муж чы на, а вы я ва 
сім ва лі зуе ву чо ную асо бу. Маг чы ма, што 
быў па ха ва ны ра бін. Мы ме лі сум нен ні 
ці ма цэ вы тры маць тут, ці над ма гіл лі па
він ны па кі нуць на свя той зям лі — на кір
ку це. Ад нак яў рэй скія мо гіл кі ў Су ха во лі 
за раз не іс ну юць. Ста іць там пом нік, але 
ні чо га не за ха ва ла ся.

— У 2010 го дзе на су ха воль скім кір ку-
це з’я віў ся пом нік, які ін фар муе, што 
тут бы лі ка лісь ці яў рэй скія мо гіл кі. Су-
ха во ля маў ча ла дзя сят ка мі га доў пра 
сва іх су се дзяў. За раз ат ры ма ец ца раз-
маў ляць пра іх без эмо цыі?

— Ду маю, што гэ та не толь кі праб ле ма 
Су ха во лі. У не вя лі кіх мяс цо вас цях, якіх 
на сель ні цтва да вай ны скла да лі пры нам
сі ў па ла ві не яў рэй і, ча ста маў ча лі. Вя до
ма, што і ў нас ме лі мес ца эпі зо ды, пра 
якія цяж ка ўспа мі наць. Тым больш, што 
не толь кі аку пан ты з’яў ля лі ся аг рэ са ра
мі, але і мяс цо выя жы ха ры.

— Ка лі б не пом нік на су ха воль скім 
кір ку це, ніх то і не ве даў бы, што гэ та 
свя тое мес ца. Ха ця на пом ні ку зна хо-
дзіц ца над піс, які ін фар муе, што «мо-
гіль нік ад ноў ле ны», у тым мес цы ўсё 
за рас ло, а ку сты і бліз касць з да ро гай 
ну мар 8 спра ві лі, што тут спы ня юц ца 
кі роў цы гру за ві коў. Што Цэнтр хо ча 
ра біць дзе ля ра та ван ня яў рэй скай 
спад чы ны?

— Мы не хо чам ні чо га ўваск ра шаць. 
Ду маю, што гэ та не на ша за да ча, каб ра
та ваць, на пры клад, яў рэй скую куль ту ру. 

Мы мо жам яе да ку
мен та ваць, па каз ваць 
як бы ло, але за раз 
ужо ня ма ў Су ха во лі 
ні вод на га прад стаў ні
ка гэ тай мен шас ці. За
ста ло ся, як са мі ба чы
це, няш мат па мя так, 
ап ра ча та го бу дын кі. 
Ма ем яш чэ бы лыя яў
рэй скія ка мя ні цы, якія 
за ха ва лі ся ў да во лі 
доб рым ста не.

— Жы ха ры гмі ны 
ўклю чы лі ся ў ак цыю 
«Дар для му зея». 

А ці ка ры ста юц ца яны з ва шых куль-
тур ных пра па ноў?

— Папер шае, ёсць вя лі кая роз ні ца 
па між тым, што за раз, і тым, што тут 
бы ло ра ней. Ка лі ка заць пра ме ра пры
ем ствы, то боль шасць з іх ста ра ем ся 
выт рым лі ваць у ду ху шмат куль тур нас ці. 
Ду маю, што па зі тыў нае стаў лен не мож
на ба чыць у суп ра цы. Ка лі б не лю дзі, не 
ме лі б мы ні вод на га эк с па на та. Гэ та вя лі
кае свед чан не аб тым, што гэ тае мес ца 
да ца ні лі.

— Ве даю, што ча ка е це па чат ку ту ры-
стыч на га се зо на. Ад нак ха чу за пы-
таць, які мі па дзе я мі за вер шы це гэты?

— Папер шае, за ах воч ва ем, каб па гля
дзець наш аль бом здым каў пас ля ва ен
най Су ха во лі. Пры да па мо зе біб лі я тэ кі, 
якая ўжо ра ней зай ма ла ся збі ран нем 
ста рых здым каў, нам уда ло ся ства рыць 
не паў тор ны ар хіў — амаль 200 здым каў, 
на якіх ві даць як га ра док быў зніш ча ны, 
коль кі ста іць драў ля ных бу дын каў. Па
дру гое, яш чэ пе рад ка ля да мі пла ну ем 
сар га ні за ваць пра мо цыю кніж кі пра на
шу гмі ну аў тар ства гі сто ры ка Гжэ га жа 
Ры жэў ска га.

— На са мой спра ве д-р Ры жэў скі так-
са ма ўра джэ нец гмі ны Су ха во ля?

— Так, та му вель мі грун тоў на па хі ліў ся 
над дас ле да ван нем яе гі сто рыі. Мно га 
ча су пра вёў у ар хі вах, у тым лі ку гро
дзен скім і мін скім.

— Зда ец ца, што ўвесь час пра цяг ва-
юц ца пра цы над пе ра кла дам Кніг па-
мя ці су ха воль скіх яў рэ яў?

— Я ве даю пра ад ну і гмі на ў гэ тым да па
ма гае. Мы, як Цэнтр, так са ма ат ры ма лі 
ўжо част ку пе рак ла дзе ную на поль скую 
мо ву. Спа дзя ем ся, што зной дуц ца так са
ма гро шы на вы дан не кні гі па мя ці і пра
мо цыю ў на шым Цэн т ры. Але гэ та ўжо 
ў на ступ ным го дзе.

— Жа даю пос пе хаў і дзя кую за раз-
мо ву.

Тры куль ту ры 
— адзін го рад

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Гру зія 
— мая лю боў (част ка 4)

n Сігнагі

Za każ dym ra zem, gdy by liś my w Gruz ji, 
przy cho dził mo ment. Kie dy Ania mia ła 
dość. — Nie mo gę, no kur de, nie mo gę, 
ja już dłu żej z ni mi nie wyt rzy mam — za-
po wiet rza ła się, ma jąc na myś li bli ski 
na sze mu ser cu dum ny na ród gru ziń ski 
i prze de wszys t kim je go nie na chal ny sto-
su nek do pun k tu al noś ci (...) An na Dzie
witMel ler, Mar cin Mel ler, Ga u mar dżos. 
Opo wieś ci z Gruz ji.

Вак зал Дзі ду бе ў Тбі лі сі кі шыць на ро
дам. На тоўп но сіц ца ту дысю ды, з сум
ка мі і без, хтось ці под бе гам, ін шыя 
валь ней. Па між людзь мі, ма неў ру ю чы 
па кал до бі нах, у лю бое сва бод нае мес ца 
ўплюш ч ва юц ца ма шы ны, боль шыя і мен
шыя, лег ка выя і бу сы. Ва кол іх гру пы 
муж чын, якія го ла сам і ба га ты мі жэ ста мі 
за паў ня юць так соў кі і мар ш рут кі людзь
мі. На пер шы по гляд на гад ва юць сла ву
тых ры нач ных рэ ке ці раў 1990х га доў, 
тым не менш са праў ды да па ма га юць 
ра заб рац ца, ку ды якая ма шы на едзе 
(наз ва кан чат ко вай стан цыі за ла ба вым 
шклом вель мі ча ста толь кі пагру зін ску), 
пад ня суць ба гаж, па са дзяць на мес ца.

Най больш не да рэч нае пы тан не, якое мо
жа це за даць кі роў цу ці яго па ма га тым: 
ка лі па е дзем? Ад каз про сты: неў за ба ве, 
або ка лі прыс пее час. На прак ты цы, ка лі 
ма шы на за поў ніц ца па са жы ра мі. А хто ж 
мо жа ве даць, ка лі гэ та бу дзе?

Вар та ве даць ца ну пра ез да. І мець ад
лі ча ныя гро шы. Пер шы раз у Дзі ду бе 
за вёз нас Мал хаз Чэ мія, па ка заў ад куль 
ад п раў ля юц ца мар ш рут кі ў Ку та і сі і ска
заў, што да ро га каш туе сем ла ры. Тым 
не менш, я ў Ку та і сі спы таў кі роў цу пра 
ца ну (у Гру зіі пры ня та пла ціць пры вы ха
дзе), а той не мір г нуў шы во кам ска заў: 
дзе сяць ла ры з ча ла ве ка. Па доб нае 
зда ры ла ся на ўсхо дзе Гру зіі, па між Цно
ры і Ла га дэ хі. Ва дзі цель зак руг ліў ца ну 
бі ле таў да дзе ся ці ла ры, а за той са мы 
пра езд у дру гі бок за пла ці лі мы шэсць.

Гэ тыя ашу кан ствы са мі па са бе не та кія 
страш ныя, тым не менш заў сё ды прык ра, 
ка лі за ста еш ся ў дур нях, а тут яш чэ і ба
чыш, што ця бе аб дур ва юць, так ска заць 
на хаб на, у бе лы дзень. Вель мі крыў д на бы
ло нам, ка лі ў пе ра са дач ным пун к це ў Ха
шу ры, на раз’ ез дзе да рог з Тбі лі сі ў Бар
жо мі і Ку та і сі, адзін та кі па ма га ты на зваў 
ца ну бі ле та „дзе сяць ла ры”, прыг ле дзеў ся 
нам, наб раў па вет ра і да даў: з ча ла ве ка. 
Я ад ра зу ве даў, што ца на ўдвая за вы
ша на, але па куль па ду маць, зап ла ціў. 
Ду маю, ні чо га страш на га, за тое пап ра шу 
кі роў цу, каб скі нуў нас у цэн т ры. „Так, так, 
едзем праз цэнтр, ве даю, дзе ву лі ца Тбі лі
ская”. У Ку та і сі мар ш рут ка аб’ е ха ла цэнтр 
па но вай, шы ро кай аб’ яз ной, на пы тан не, 
як нам ту ды даб рац ца, па ка заў так соў ку, 
а на за кід, што нас аб ду рыў — ні чо га не 
ска заў, бо пе ра стаў ра зу мець пару ску.

Неп ры ем ны аса дак хут ка апаў з нас як 
да рож ны пыл, бо ўжо ў той сам дзень 
суст рэ лі ся з сар дэч най гас цін нас цю 
гас па ды ні пан сі ё на і ста рэй ша га су жон
ства — ула даль ні каў ма лень ка га ба ра 
па да ро зе да са бо ра Баг ра ці, да якіх мы 
за бег лі на ха ча пу ры. Уся рэ дзі не ста я лі 
ўся го два пласт ма са выя сто лі кі. За ад
ным хтось ці абе даў, за дру гі се лі мы. 
З’е лі па са лід ным ку ску гру зін скай пі цы, 
вы пі лі паў літ ра хат ня га ві на і абыш ло ся 
нам гэ та ў большменш за пяць зло тых. 
Раз мо ва з гас па да ра мі бы ла гра ціс. А ві
но на вы нас гас па дар гас цям з Поль ш чы 
ха цеў пра даць тан ней чым гру зі нам, на 
што мы не па га дзі лі ся. Тут я ўспом ніў 
ра сказ сяб рапа ля ка, яко му нап ры кан цы 
мі ну ла га ста год дзя спёр лі ў тбі ліс кай цы
руль ні дуб лён ку. І гас па дар, і гос ці са ло
на згод на за пэў ні ва лі: Если б они зна ли, 
что вы из Поль ши, они б не ук ра ли.

* * *
– Али ноч ка, до ро гой, – ві та ла нас у Сіг на гі 
Бу ло Кан дэ ла кіш ві лі, якая як мно гія гру зі
ны блы та ла муж скі род з жа но чым (наш 
сяб ра ўвесь час ка жа: этот цер ков). Ёй ужо 
за сем дзе сят, пра цуе яш чэ на стаў ні цай 
ма тэ ма ты кі і зды мае па коі ту ры стам у сва

ім як быц цам пад ве ша ным да не ба над 
Ала зан скай да лі най до ме. Як боль шасць 
нач ле гаў у Гру зіі, яе пра па но ву знай ш лі мы 
праз бу кінг. І, як ні дзе, не рас ча ра ва лі ся. За
чем те бе фрук ты по ку пать? Иди в ого род, 
ку шай на здо ров ье. Спа да ры ня Бу ло не як 
так на ту раль на жы ве па прын цы пе: госць 
у дом, Бог у дом. І смач на ва рыць. Мы ўжо 
пас ля пер шай вя чэ ры зра зу ме лі, што мяс
цо выя рэ ста ра ны на нас не за ро бяць. А па 
ві наг рад не трэ ба бы ло на ват ха дзіць у сад, 
бо як раз дас пя ваў над тэ ра сай, пра ма над 
сто лі кам, за якім мы сне да лі і абе да лі.

Гас цін насць бы вае, ад нак, ча сам пры чы
най не па ра зу мен няў. Бу ло Кан дэ ла кіш ві лі 
ўвесь час ус мі ха ец ца, да га джае гас цям. 
Ника кой проб лэм, — ска за ла, ка лі мы 
спы та лі, ці мо жам за стац ца яш чэ на ад ну 
ноч. На ступ на га дня бы ла кры ху здзіў ле
на, што мы не збі ра ем ся ў да ро гу. Ка лі мы 
тлу ма чы лі, што ўчо ра ж усё ўзгад ні лі, яна 

вет лі ва ўсмі ха ла ся. Аказ ва ец ца, вет лі вая 
ўсмеш ка і пад так ван не гас цям не заў сё ды 
аба зна чае, што ця бе зра зу ме лі. На шчас
це, наш па кой быў сва бод ны і мы маг лі 
там яш чэ пе ра на ча ваць.

Сіг на гі гэ та ту ры стыч ны пра ект Мі ха і ла 
Са а каш ві лі. Го рад на вы шы ні, аб ве дзе
ны аба рон чым му рам, быў схо віш чам 
на ва коль на му на сель ні цтву ад во ра гаў, 
якіх шмат на вед ва ла ся на гэ тую ўрад лі
вую зям лю. Прай шоў ён вы дат ную рэ кан
ст рук цыю і ця пер усю ды рэк ла му ец ца 
як го рад за ка ха ных. Пры го жы, з доб рай 
нач леж най і рэ ста ран най ба зай, з’яў ля
ец ца зруч ным мес цам дзе ля паз на ван ня 
Ка хе тыі. Праў да, на ту ры стыч ны аб’ езд 
трэ ба ўсёта кі зняць ма шы ну (з чым, 
да рэ чы, ня ма ні я кіх праб лем), та ды за 
дзень мож на ўба чыць ма ну мен таль ны 
са бор Ала вер дзі, ру і ны ко ліш няй ста лі цы 
Ка хе тыі Грэ мі і ся рэд ня веч най ака дэ міі 

Ікал та, у якой шту дзі ра ваў Шо та Ру ста ве
лі, і па лац кня зёў Чаў ча ва дзе ў Цы нан да
лі, і не каль кі він ні цаў, у якіх мож на скаш
та ваць ві наг ра ду пра ма ў ві наг рад ні ку 
і га то ва га ві на ва ўтуль най піў ніч цы. Я рэ
ка мен дую він ны за вод Шу мі ка ля Тэ ла ві 
і аба вяз ко ва не вя лі кі га ра док Ква рэ лі, 
дзе ро бяць сла ву тае Кін дз ма ра у лі.

З Сіг на гі мож на па е хаць на пу сты ню Ваш
ла ва ні ка ля Азер бай джа на. У гэ тым вы пад
ку спат рэ біц ца, ад нак, са лід ная ма шы на 
— па за да рож нік і дас вед ча ны кі роў ца, які 
не толь кі не згу біц ца ў дзі кай ва ко лі цы, 
але і ве дае, дзе мож на пад г ле дзець ар ла 
ці сі па, мож на су стрэць ваў ка, гі е ну ці мядз
ве дзя. За тое ў го ры Ла га дэ хі (на мя жы 
з Да ге ста нам) на не каль кі га дзін ны трэ кінг 
па зя лё ным ле се мож на даб рац ца на рэ гу
ляр най мар ш рут цы. Трэ ба толь кі спус ціц ца 
з га ры ў мя стэч ка Цно ры, праз які ідзе тран
с парт у і з Тбі лі сі. А ў ма на стыр Бод бе, дзе 
па ха ва ная ас вет ні ца Гру зіі, роў на а по сталь
ная свя тая Ні но (рэ лік вія яе кры жа з ві наг
рад ных ві так, звя за ных ва ла са мі за хоў ва
ец ца ў са бо ры Сі ё ні ў Тбі лі сі), мож на даб
рац ца пе ха тою. Мы та кі па ру кі ла мет ра вы 
шпа цыр ажыц ця ві лі ў па ло ве каст рыч ні ка. 
Праў да, па сва ёй ві не кры ху збі лі ся з да ро
гі. Ста яў со неч ны, цёп лы дзень і ва да ў кры
ні цы свя той Ні но не толь кі спа то лі ла сма гу, 
але і зда ла ся нам са праў ды га ю чай.

Па пу ляр ная так са ма мэ та па ез д кі з Сіг
на гі — ма на стыр скі скаль ны ком п лекс 
Да від Га рэ джа. Ту ды мож на даб рац ца 
і з Тбі лі сі, гэ та пап раў дзе тая са мая да
ро га, а вы бар тран с пар ту ў ста лі цы боль
шы. А ку ды яш чэ вар та выб рац ца і на 
чым да е хаць — праз ты дзень.

(пра цяг бу дзе)

vМі ко ла ВАЎ РА НЮК
Фо та Алі ны ВАЎ РА НЮК і аўтара

n У кутаіскай забягалаўцы з гасціннымі гаспадарамі

n Цноры. Экалогія па-грузінску

n Манументальны сабор Алавердзі ў Алазанскай даліне
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 50-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 30 снежня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З’еў алоў кі,
і рот на за мок тры мае.
Уся рэ дзі не
шмат 
ба гац ця ха вае.
П....

Ад каз на за гад ку № 46: ка лі на.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра лі Ні коль 

Ба сай з На раў кі, Ан на Ха ры та нюк з Шу дзя ла ва, Зу зан на 
Поп ко з НШ свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія, Да мі ні ка Бо бель, 

Аня Фі лі ма нюк з КШ № 3 у Бель ску-Пад ляш скім, Маг да-
ле на Кос цік, Рак са на Спо ра з Ор лі. Він шу ем!

(пры ду ма лі: Іван Кар сун скі, Шы ман 
Іва но віч і Ма тэ вуш Ці ма шук з НШ свсв. 

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

Ра ска жу вам гі сто рыю 
ад ной сям’і. Яна мя не 
кра ну ла за ду шу. Пер-
шы эле мент — гэ та 

гі сто рыя ба бу лі. Яна ад са ма га 
па чат ку не ме ла лёг ка. Яе баць-
ка злоў жы ваў ал ка го лем і яна 
з сёст ра мі ча ста ўця ка ла з до му. 
Ка лі ёй бы ло 18 га доў, яна вый-
ш ла за муж. Яе пар т нёр так са ма 
лю біў вы піць. Ёй зда ва ла ся, 
што жыц цё зла ві ла яе ў ней кую 
фа таль ную пят лю. Цяж ка жы-
ло ся. Заў сё ды не ха па ла гро шай 
і жан чы на ез дзі ла ў Бе ла русь, 
каб по тым ган д ля ваць пры ве зе-
ным та ва рам і яш чэ шмат пра-
ца ва ла на гас па дар цы.

Ця пер яе муж гэ та сім па тыч-
ны дзя ду ля, але ця гам жыц-

ця ён нач вэ рыў жон цы і дзе цям 
мно га стрэ са вых сі ту а цый.

На ступ ны эле мент гі сто рыі 
гэ тай сям’і, гэ та жыц цё іх 

ста рэй ша га сы на.

З ран ніх га доў ён лю біў чы-
таць кніж кі. Ха цеў стаць ар-

хе о ла гам, але не змог раз ві ваць 
сва іх за ці каў лен няў. Ён за кон-
чыў тэх ні кум і доў га шу каў пра-
цу, бо гэ та быў час, ка лі ма ла-
дым лю дзям цяж ка бы ло знай с-
ці пра цу. Я чу ла, што ён моц на 
пас ва рыў ся з баць кам. Маг чы ма 

Ма ці і сын — яны не пад да лі ся цяж кай до лі
Конкурс на 100 год БНР — мой ге рой бе ла рус!

з-за гэ та га, што ён хо ча быць 
для сва іх дзя цей ад на ча со ва сяб-
рам і доб рым баць кам.

Ка лі яму споў ні ла ся 30 га доў, 
ён су стрэў бу ду чую жон ку. 

Пас ля ней ка га ча су зла дзі лі вя-
сел ле. Хут ка на све це па я ві лі ся 
дзе ці і яны па ча лі гас па да рыць 
на баць каў ш чы не жон кі. Гас-
па дар ка бы ла не вя лі кая, трэ ба 
бы ло ўклас ці шмат пра цы, каб 
яе ма дэр ні за ваць. Цесць не па-
га джаў ся з пра па но ва мі зя ця 

і яны пас ва ры лі ся. Усё за кон чы-
ла ся тым, што цесць ку піў ква-
тэ ру і з’е хаў жыць у го рад.

Хоць яны больш не сва ры лі ся, 
муж чы ну моц на за ба ле лі сло-

вы, якія ён па чуў ад жон чы на га 
баць кі. Ён так гэ та пе ра жы ваў, 
што яму пат рэб ная бы ла да па-
мо га псі хо ла га.

Гэ та толь кі фраг мент гі сто-
рыі гэ тай сям’і. Мно га фак-

таў я аб мі ну ла, бо гэ та над та 

аса бі стыя спра вы. Най важ ней-
шае тое, што ма ці і сын у гэ тай 
сям’і вель мі ад важ ныя лю дзі. 
Ад важ ныя, бо не пад да лі ся цяж-
кай до лі, а зма га лі ся за свой 
леп шы лёс і бе раг лі дзя цей. Для 
мя не яны ге роі, не толь кі ў сва-
іх сем’ ях.

Алі вія Кузь ма, 
Ма стац кі лі цэй у Суп рас лі 

(ра ней Гім на зія ў На раў цы)

ЦІ ХАЯ 
НОЧ
Ці хая ноч, свя тая ноч!
Усё спіць, сніць даў но.
Толь кі Ма ці Свя тая уc цяж
Ці ха ў яс лях лю ляе Дзі ця –
Спі, Сы но чак ма лы,

Лю лілю лі, спі!

А уга ры усё га рыць
Се раб ром зор ных крыг,
Хор анё лаў пяе па сту хом
Аб Дзі ця ці, што бу дзе 
Хры стом,
Свет лай пес няй хва лы
Сла вяць Збаў цу зям лі.

Ціхая ноч, святая ноч,
Ў родны край завітай,
Людзям сум і тугу разгані,
Хай жа цешацца ў гэтыя дні,
У ціхую, святую ноч,
У ціхую, святую ноч!

Беларускія калядкі
Працы Алівіі Кузьмы





716.12.2018              № 5016.12.2018              № 50

№
 5
0 

[1
6-

12
-2

01
8]

Той хто чы тае кож ны ну мар «Зор кі», па мя тае за хап-
лен не Іван кі Кар сун ска га дух мя ны мі стра ва мі з буль бы. 
Шах ма тыст і па эт Іван ка зла жыў та кі вер шык пра дра-
ні кі, што аж но слі на па цяк ла ў чы та чоў. Гэ та бы ло на 
Су стрэ чах «Зор кі», дзе кож ны дзень мы каш та ва лі сма-
коц ці з буль бы, гры боў, ягад і зер няў.

Буль ба — бе ла ру ская на цы я наль ная стра ва. Яе на зы-
ва юць дру гім хле бам, а на ват сім ва лам кра і ны. У па ша-
не дра ні кі, таў ка ні цы, га луш кі, пры сян кі, тар ка чы...

Буль ба ро дам з Аме ры кі. У Бе ла ру сі па ча лі яе вы рош-
ч ваць у ча сы ка ра ля Аў гу ста ІІІ, на Гро дзен ш чы не. Спа-
чат ку яе на зы ва лі зям ны мі яб лы ка мі. Ся ля не не па лю-
бі лі буль бы ад ра зу. Яны пер ша па чат ко ва ад маў ля лі ся 
яе са дзіць і вы рош ч ваць. Ця гам ста год дзяў усё ад мя ні-
ла ся. Буль ба не толь кі на цы я наль ная стра ва. Яна сім вал 
«вы жы ван ня і бяс печ нас ці». Ка лі які жах, бе ла ру сы 
ка жуць: Ха вай ся ў буль бу! А мы пра па ну ем вам чар го вую 
ма ля ван ку з бе ла ру скім прыс ма кам.

Зор ка
Ма лю нак «Буль ба»

 Але ны Ша лі мы

№ 50-18

Для кожнага сваё шчасце
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Пас п ра ча лі ся га рэз лі выя ця ліч кі з пры гор б ле ны мі ва ла мі:

— Ча му вы та кія пра ца ві тыя, — пап ра ка лі ця ліч кі, — вы ж за ра-
бо тай све ту не ба чы це! Ці не лепш смач на па ес ці, паб ры каць, а пас ля 
па ля жаць на са ло ме?

Ва лы ні чо га не ад ка за лі, яны апус ці лі зрок і па цяг ну лі ся да ра бо ты.

Пры е хаў ад ной чы цар з вой скам і сві тай. У ся ле зрых та ва лі пір. 
Служ кі саг на лі ўсіх ця ліц ды па рэ за лі іх на абед для ца ра і яго вой-
ска. А ва лы ўсё ба чы лі і ска за лі:

— Вось дзе ля гэ та га дня і тры ма лі вас, га рэз лі вых ця лі чак. Даг ля-
да лі і доб ра кар мі лі, каб вы па таў с це лі і лепш сма ка ва лі. Нас, згор б ле-
ных, ху дых ра ба цяг, не бя руць пад нож. Шчас це ва ла ў што дзён най 
пе раг ру жа нас ці ра бо тай.

(пе ра клад з ру скай мо вы Ган ны Кан д ра цюк)
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KrokЗа 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 № 46-2018: 
Ляск, абу так, раз, звук, ка па, ба сейн, ба лет, ар, фі-

нал, аса, клін, ар, ан ты, пра ца. Бра ток, ла пы, ла, лі за, 
фін, Ян, бінт, збан, ка ва лак, бу сел, бу кет, ар, ара, Пар-
нас, ра са.

Уз на га ро ды, свя точ ныя нак лей кі, вый г ра лі Са ра 
Мар ці но віч, Ма тэ вуш Ся мён чык з Ор лі, Аляк сан-
д ра Іва нюк, Ма цей Зы скоў скі з ПШ № 1 у Гай наў-
цы, Мая Куп тэль з На раў кі, Кар нэ лія Ра ма зэ віч 
з Шу дзя ла ва, Іа ан на Му сюк з НШ свсв. Кі ры лы і Мя-
фо дзія ў Бе ла сто ку, На тал ля Са ла вей з За лук, Гжэ-
гаж Вуй то віч з КШ з ДНБМ у Бель ску-Пад ляш скім, 
Кац пэр Ка лі ноў скі з Нар вы. Він шу ем!

Ма ля ван ка з буль бай!

ЧЫШ ЧУ БУЛЬ БУ
Па ма лу чыш чу буль бу з той зям лі,
Якую пом ню бо сы мі на га мі,
На воб ма цак ру ка мі пад сня га мі
Зям лю паз наю,
Бо на ей бы лі
Усе мае, што ста лі ка ра ня мі,
Пяс чын ка мі,
Ляс ных да рог кра я мі,
Што з тлум ны мі па вод ка мі сплы лі.
Там буль бай ад бы ва лі
Свя ты ўсе:
На клёц кі буль бу дра лі на хаў ту ры,
З ду ша мі клёц кі дзень ві та лі хму ры
У кроп лях па ры,
Ні бы та ў ра се.
I на Дзя ды так са ма клёц кі елі,
На па мі на лі, што не веч на ў це ле
Ду ша свят ло дры гот кае ня се.
Вя чэ ра бу дзе смач най, як та ды,
Ка лі цал кі ска ка лі ў рот са спры там,
Ка лі з ця пер за бы тым апе ты там
Ніш чым ні ца ча ка ла ле бя ды.
Я чыш чу буль бу,
Пах нуць аця роб кі
Сця жын ка мі, што вы бег лі на ўзлоб кі.
Як ма ма,
Клі чуць даў нія га ды:
«З пе чы, з по лу
Са бі рай це ся к сто лу!..»

Ры гор Ба ра ду лін

Glina
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Бяс пе ка 
і пуб ліч ны па ра дак 
у Ар лян скай гмі не
Жыц цё ў Ор лі плы ве сан лі вым, па воль-

ным рыт мам. У цэн т ры ад га доў пу ста і... 
бед на. Ге э саў скія кра мы пу сту юць, ніш-
чэ юць; са рам лі вы воб раз раз ве ся ляе 
на ма ля ва ны на вуг ла вой сця не вя лі кі 
герб «Яге ло ніі». Лю дзей кру ціц ца ма ла, 
а пас ля 16-й га дзі ны зу сім ня ма. Час ад 
ча су больш лю дзей і са ма хо даў у цэн т-
ры Ор лі з’яў ля ец ца дзя ку ю чы бан кет най 
за ле «Ма эст ра» — ста ян ка за ня тая ве ча-
рам аба зна чае вя сел ле, за ня тая ўдзень 
— па мін кі, якія апош нім ча сам што раз 
час цей шыя.

У блі жэй шым на ва кол лі дзей ні ча юць 
тры пры ват ныя кра мы, по бач ад ной піў-
ны ага род чык. Адзі ны пры ват ны бар 
дзей ні чае на ак ра і не Ор лі. Лю бі це ляў уся-
ля кіх раз ве ся ляль ных на по яў не мен шае, 
але боль шасць лю дзей куп ляе ал ка голь 
на вы нас да до му. Ал ка голь для лю дзей, 
пад ім пол кі гнуц ца ў кра мах, але яго праз-
мер нае спа жы ван не шко дзіць зда роўю 
і бы вае так са ма пры чы най да рож ных вы-
пад каў, ху лі ган ства і ся мей ных кан ф лік-
таў. І ў та кой Ор лі лі ха не спіць.

На се сіі Гмін най ра ды 18 каст рыч ні ка 
г.г. рад ныя ат ры ма лі пісь мо вую ін фар ма-
цыю пра стан бяс пе кі і пуб ліч на га па рад-
ку на тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны за пе-
ры яд з 1 ве рас ня 2017 да 31 жніў ня 2018 
го да. З яе вы ні кае, што сі ту а цыю трэ ба 
аца ніць з... за да валь нен нем. За зга да ны 
пе ры яд за фік са ва на 22 за ко на па ру шэн-
ні (го дам ра ней 26, а, на пры клад, у 2015-
2016 гг. — 29, у 2008 го дзе — 37). Гэ та па-
каз вае не вя лі кі спад.

У гмі не, як і ра ней, да мі ну юць за ко на-
па ру шэн ні здзей с не ныя нец вя ро зы мі 
ва дзі це ля мі, па рад ка выя пра ва па ру шэн-
ні, а так са ма ма ё мас ныя. Па мен шаў лік 
па лі цый ных ін тэр вен цый; бы ло іх 223, 
а го дам ра ней — 262.

Як па ве дам ляе ін фар ма цыя ўчаст ко ва-
га Мар ці на Пар фе ню ка, ак цы яй «Бла кіт-
ных карт» бы ло ахоп ле на шэсць сем’ яў, 
за раз аста ла ся ад на сям’я. Яны пад па ста-
ян най ува гай участ ко ва га, а іх ся мей ная 
сі ту а цыя і па во дзі ны пад бя гу чым наг ля-
дам. Пры чы най гэ та му праз мер нае спа-
жы ван не ал ка го лю пад наг ляд ны мі.

Дзе ля па ляп шэн ня ста ну бяс пе кі 
жы ха роў Ар лян скай гмі ны служ боў цы 
бель скай Па вя то вай уп ра вы па лі цыі пра-
во дзі лі аду ка цый на-пра фі лак тыч ныя 
дзе ян ні. Рэ а лі за ва лі, м.інш. та кія ак цыі, 
як «Бяс печ ная да ро га да до му/у шко лу», 
«Бяс печ ныя ка ні ку лы», «Не будзь ма абы-
я ка вы мі», «Стоп кі бер на сіл лю», «Юры дыч-
ная ад каз насць ма ла лет ніх». Ся род се ні-
ё раў пра во дзі лі ін фар ма цый ную ак цыю 
на конт ашу кан скіх дзе ян няў ме та дам «на 
ўнуч ка і па лі цы ян та». Ак цыя пры нес ла 
па жа да ны вы нік, бо не за фік са ва на та кіх 
пра ва па ру шэн няў.

У рам ках па ляп шэн ня бяс пе кі ды рас-
паў сюдж ван ня ў гра мад стве ін фар ма цыі 
на конт пра гра мы «Кра ё вая кар та паг роз 
і бяс пе кі», ап лі ка цыі «Мая ка мен да ту ра» 
ды пра гра мы «Участ ко вы блі жэй нас» 
бы лі ла джа ны су стрэ чы з жы ха ра мі гмі-
ны. У зга да ны пе ры яд ся род адз на ча ных 
22 за ко на па ру шэн няў бы лі за фік са ва ны 
пяць пак раж, ад на бой ка, пяць нец вя ро-
зых ва дзі це ляў (го дам ра ней 9), ад но 
паш ко джан не ма ё мас ці і два нац цаць ін-
шых за ко на па ру шэн няў.

У пе ры яд з 1 жніў ня 2017 да 31 сту дзе-
ня 2018 го да рас паз на ны мі паг ро за мі 
ў ра ё не ад па чын ко ва га пар ку ў Ор лі бы ло 
спа жы ван не ал ка го лю ў пуб ліч ным мес-
цы, зас меч ван не, дэ ва ста цыя ма ё мас ці, 
па ру шан не спа кою, па рад ку і нач но га 
ад па чын ку. Та кія са мыя пра ва па ру шэн ні 
бы лі ў пер шым паў год дзі бя гу ча га го да 
ў ра ё не спа жы вец кай кра мы. Участ ко вы 
склаў і зрэ а лі за ваў план пры я ры тэт ных 
дзе ян няў.

Уліч ва ю чы гэ та мож на зак лю чыць, 
што тэ ры то рыя Ар лян скай гмі ны ў лі ку 
пе ра да вых у аб ся гу Бель ска га па ве та па 
ўзроў ні бяс пе кі і пуб ліч на га па рад ку.

Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

У
жо ў кан цы лі ста па да ад-
чу ва ец ца, што неў за ба ве 
прый дзе да нас ад но з най-
важ ней шых хрыс ці ян скіх 

свя таў. Нап ры кан цы во се ні ў цэн т ры 
Бе ла сто ка ве ча рам і ноч чу раз га ра-
юц ца свя точ ныя лям пач кі. Ха ця яш чэ 
ў ха тах ня ма ёлак, то ў кра мах за ра-
ней з’яў ля юц ца ёлач кі, па тэ ле ба чан ні 
і ра дыё гу чаць ка ляд ныя рэк ла мы 
і нес мя рот ная пес ня Джор джа Май к ла 
«Last Chris t mas»... Ад нак свя точ ныя 
лям пач кі, рэк ла мы ці «Last Chris t mas» 
не най важ ней шыя. Ме на ві та ў нас, 
пра ва слаў ных, у кан цы лі ста па да па-
чы на ец ца Пі лі паў пост, які ў на ро дзе 
за вуць Пі лі паў кай. І ха ця лю дзі га во-
раць, што гэ та лёг кі пост, то свя та ры 
за гад ва юць пас ціць. На сам рэч кож ны 
пост гэ та вель мі доб рая ду шэў ная 
пад рых тоў ка на вя лі ка га свя та і вар та 
пас ціць, вя до ма, ка лі нам даз ва ля юць 
маг чы мас ці.

СВЯ ТЫ ПІ ЛІП

Пі лі паў пост па чы на ец ца прыб ліз на пас
ля 2527 лі ста па да. Пры све ча ны ён ад

на му з два нац ца ці апо ста лаў Ісу са Хры ста 
— Пі лі пу. Пра свя то га Пі лі па згад ва ец ца 
ў Еван гел лі трой чы — ка лі пры вёў у апо
ста лы да Хры ста На фа на і ла (Вар фа ла
мея), ка лі Хры стос на кар міў мно га на ро ду 
хля ба мі і ка лі ў час Тай най Вя чэ ры пра сіў 
Хры ста па ка заць яму Ай ца. У Дзе ян нях 
Апо ста лаў згад ва ец ца, што пас ля Хры сто
ва га ўзня сен ня апо стал Пі ліп пра па ве да
ваў Хры сто ву Ве ру ў ця пе раш няй Га лі леі, 
а пас ля ў Грэ цыі, а так са мі ў Скі фіі і Фры
гіі. Апо стал Пі ліп быў жа на ты і меў ча ты ры 
дач кі. У 80 го дзе н.э. Пі ліп за сваё пра па
вед ні цтва ве ры быў рас пя ты га ла вой уніз 
у го ра дзе Іе ра па ліФры гій скім у Ма лой 
Азіі. Пі ліп гэ та свя ты пра ва слаў най, ка та
ліц кай а так са ма пра тэ стан ц кай цэр к ваў. 
Пра ва слаў ная цар к ва ад зна чае па мяць 27 
лі ста па да па но вым сты лі.

ПІ ЛІ ПАЎ ПОСТ

Пер шы раз пра Пі лі паў пост згад ва ец
ца ў IV ста год дзі. Та дыш нія хрыс ці

я не свят ка ва лі яго толь кі 7 дзён. Ад нак 
з 1016 го да ўка зам кан стан ці но паль ска га 
пат ры яр ха Лу кі Хры са вер га, а пры па на
ван ні ім пе ра та ра Ма ну і ла, Пі лі паў пост 
пра доў жы лі да 40 дзён. Да рэ чы, у Ар мян
скай Апо сталь скай Цар к ве пост на да лей 
ад зна ча ец ца сем дзён — з 30 снеж ня да 
5 сту дзе ня, так як бы ло ў даў ніх хрыс ці ян. 
У Ка та ліц кім кас цё ле, па доб на як у Пра ва
слаў най цар к ве, пост пе рад На ра джэн нем 
Хры сто вым ад зна ча ец ца ка ля 40 дзён і на
зы ва ец ца Ад вэн там.

СВЯ ТЫ Ў ЧАС ПІ ЛІ ПА ВА ГА ПО СТУ

У час Пі лі па ва га по сту На ра джэн не Хры
сто ва па пя рэдж вае не каль кі вель мі 

важ ных свя таў: 4 снеж ня — Увя дзен не 
Прас вя той Ба га ро дзі цы ў Храм — ад но 
з най важ ней шых 12 пра ва слаў ных свя таў, 
ка лі Ба га ро дзі ца, бу ду чы ма лень кай дзяў
чын кай, ад да ец ца сва і мі баць ка мі Які мам 
і Ан най у Храм, дзе бу дзе пра жы ваць ся
род набожных жан чын да 14 го да свай го 
жыц ця. Да рэ чы, ка лі св. Ан на, ма ці Ба га
ро дзі цы да ве да ла ся ад Ан ге ла, што на ро
дзіць Дзі ця, абя ца ла Бо гу, што ня гле дзя чы 
на пол, пры свя ціць яго служ бе Бо гу.

Паз ней, 19 снеж ня, Цар к ва ад зна чае 
свя та ў го нар св. Мі ка лая, які на ра

дзіў ся 15 са ка ві ка 270 г. н.э. у Па та ры, 
а па мёр 6 снеж ня 343 г. н.э. у Мі ры ў Лі кіі. 
Гэ та су поль ны свя ты Пра ва слаў най і Ка та
ліц кай цэр к ваў. Быў епі ска пам, які ад зна
чыў ся мно гі мі цу да мі і да па ма гаў бед ным 
лю дзям. За раз свя ты Мі ка лай гэ та пат рон 
уз’ яд нан ня Ус хо ду і За ха ду.

17 снеж ня — дзень свя той Вар ва ры. 
На ра дзі ла ся ў III стагоддзі ў го ра дзе 

Ілі о паль у ця пе раш няй Сі рыі ў па ган скай 
сям’ і. Ка лі ў час на ву кі пры ня ла Хры сто ву 
ве ру, баць ка, языч нік, ста раў ся вяр нуць яе 
ў па ган ства, ад нак яна не ўсту пі ла баць ку. 
Та му баць ка да нёс на яе ўла дам, якія прас
ле да ва лі хрыс ці ян. Яе зня во лі лі ў ве жы. 
Пе рад смер цю з’ явіў ся ёй Ан гел з ке лі хам 

 
на Пад ляш шы

Це ла і Кры ві Хры сто вай і пры час ціў яе. 
У 305 го дзе яна па мер ла па кут ніц кай смер
цю — мя чом ад сек лі ёй га ла ву. Свя тая 
Вар ва ра ўша ноў ва ец ца Пра ва слаў най і Ка
та ліц кай цэр к ва мі. У Поль ш чы яна пат рон
ка шах цё раў — на Шлён ску 6 снеж ня гуч на 
свят ку юць «Бар бур ку». Рэ лік віі свя той Вар
ва ры спа чат ку за хоў ва лі ся ў Кан стан ці но па
лі, а за раз зна хо дзяц ца ў Кі е ве.

КА ЛЯ ДЫ Ў ПРА ВА СЛАЎ НАЙ ЦАР К ВЕ

Пра ва слаў ныя Ка ля ды на Пад ляш шы 
свят ку юць, па чы на ю чы з 6 сту дзе ня 

(Куц ця), за тым пра цяг ва юц ца тры дні, з 7 
па 9 сту дзе ня. Ка ля ды — ад но з най важ
ней шых свят у го нар на ра джэн ня Ісу са 
Хры ста, Сы на Бо жа га, яко га ўша ноў ва
юць усе хрыс ці я не на све це. І так ад на
ра джэн ня Хры ста па чы на ец ца но вая эра 
ў ле таз лі чэн ні. А Хры ста на ра дзі ла Ма рыя 
Ба га ро дзі ца, Пра чы стая Дзе ва. Хры стос 
прый шоў на свет як Цар Ня бес ны, які меў 
люд скую і Бо жую на ту ру. Прый шоў, каб 
зба віць свет, ачыс ціць ад гра ху. Хры стос 
прый шоў да лю дзей бед ных, хво рых і Яго 
пат ра бу ю чых і па чаў пра па ве да ваць но
вую ве ру — хрыс ці ян ства, яко му, за раз 
больш за 2000 га доў.

ПІ ЛІ ПАЎ ПОСТ І КА ЛЯ ДЫ Ў НА РО ДЗЕ

Па вод ле ра ска зу ма ёй ба бу лі Ма рыі 
Буй нюк з до му Са ма сюк (19202008), 

якія я за пі саў на маг ні та фон ную плён ку 
7 сту дзе ня 2001 го да, яе баць кі, а мае 
пра дзе ды Ан тон і Уля на Са ма сю кі з Ча
хоўАр лян скіх вель мі стро га пас ці лі. У час 
Пі лі па ва га по сту не елі мя са, ні ма лоч ных 
пра дук таў, а ва ра ную стра ву елі толь кі 
ў ня дзе лю. Пе рад Ка ля да мі гас па да ры ма
ла ці лі збож жа ца па мі, ва зі лі дро вы з ле су. 
А жан чы ны пра лі воў ну. У пост пе рад Ка
ля да мі ніх то не спя ваў свец кіх пе сень, не 
ла дзіў му зы каў, не піў ал ка го лю. Гэ та быў 
час за ду мен нас ці і ма літ вы.

Ад Увя дзен ня Ба га ро дзі цы ў Храм мож
на бы ло спя ваць ка ляд кі. Ва Увя дзен

не ў Храм спя ва лі «Трех лет нюю Де ви цу, 
не по роч ную Вла ды чи цу, вво дим в цер
ковь». Ка лі на ды хо дзі ла свя та Вар ва ры, 
то ў на ро дзе га ва ры ла ся, што «Вар ва ра 
ку сок но чы ўвар ва ла», зна чыць, дзень ста
ваў ся даў жэй шы.

Ты дзень пе рад Руз д вом ка ло лі сві ней, 
але мя са елі толь кі на Ка ля ды. Пад 

Куц цю еха лі ў Ор лю да яў рэ яў і куп ля лі 
ў іх ры бу і се ляд цы, му ку. Ар лян скія яў рэі 
вель мі це шы лі ся, што пра ва слаў ныя куп
ля лі ў іх пра дук ты і ка за лі: «А каб у вас 
кож ны ты дзень бы лі гэ тыя Ка ля ды», та му 
што доб ра на гэ тым за раб ля лі. На Куц цю 
быў стро гі пост — з ра ні цы да ве ча ра нель
га бы ло ес ці і піць. Жан чы ны ў ха це га то ві
лі стра вы м.ін. боршч з гры ба мі, гра ча ную 
баб ку, се ляд цы і ры бу, шчо лак — кам пот 
з су ша ных груш і яб лык, кі сель з аў ся най 
му кі. Не ўсю ды ў гэ ты ве чар елі куц цю. 
На пры клад, у Ча хахАр лян скіх куц цю да
ва лі толь кі ў час па ха ван няў. На Куц цю 
гас па дар уно сіў у ха ту сноп збож жа — «ко
ля ду» і ста віў у кут ку. Да рэ чы, ко ля дай 

да гэ тай па ры на зы ва юць дзень пе рад 
Ка ля да мі. Ве ча рам усе са ня мі еха лі ў цар
к ву на ўся ноч ную. Пас ля вяр та лі ся і ві та лі 
тых, хто не быў на ўся ноч най сло ва мі 
«Паз д раў ля ем з праз ні кам Руз д ва Хры сто
ва га». Та ды гас па ды ня вы ма ла свой скую 
каў ба ску, мя са, а гас па дар ста віў чар ку 
і ўсе хат нія гас ця ва лі. На пер шы дзень Ка
ляд не пра сі лі гас цей і не ла дзі лі за ба ваў, 
толь кі ка ля да ва лі. На дру гі дзень Ка ляд 
мо ладзь збі ра ла ся ў ад ной з хат, най ма ла 
вя ско ва га му зы кан та і пад гу кі гар мо ні ка 
гу ля ла да ран ня. А тан ца ва лі та ды тан га, 
фак ст рот. Так згад ва ла мая ба бу ля Ма
рыя Буй нюк. Але гэ та ўжо гі сто рыя.

КА ЛЯ ДЫ СЁН НЯ

Каб па чуць са праўд ны дух пра ва слаў
ных Ка ляд, трэ ба іх пра вес ці на пад

ляш скай вёс цы. Та му мы з жон кай што год 
дзе лім Ка ля ды на па ло вы — збі ра ем ся 
ў яе род ныя Ры ба лы, а пас ля ў Ма лін ні кі, 
дзе жы вуць мае баць кі. Сён няш нія Ка ля
ды сва ім фаль к лор ным аб ра дам не на гад
ва юць ра ска заў ма ёй ба бу лі, а на ват Ка
ляд з май го дзя цін ства ў 90х га дах. Пад 
Ка ля ды ўжо ніх то ад не каль кіх га доў не 
га дуе сві нак, каб мець свой скае мя са, па
коль кі Еў ра са юз за ба ра ніў сві на га доў лю 
на Пад ляш шы. На ка ляд ным ста ле паза 
грыб ны мі стра ва мі і шчол кам са свой скіх 
яб лык і груш амаль усе стра вы зроб ле ны 
з пра дук таў куп ле ных у кра мах. Яш чэ 
ў 1990я га ды на пер шы дзень свят Ка ляд 
ха дзі ла вель мі мно га ка ля доў ш чы каў, а за
раз гэ та рэд касць. Ка лі ка ля ду юць, дык 
дзе ці, якія з Бе ла сто ка пры е ха лі да ба буль 
у Ма лін ні кі. Тым, што не змя ні ла ся, гэ та 
ўся ноч ная, на якую збі ра ем ся ўсёй сям’ ёй. 
Ёсць ёл ка, па да рун кі, як у ча сы май го дзя
цін ства. А на Ка ля ды збі ра ец ца ўся сям’ я. 
Ка ля ды па ста рым сты лі свят ку юць так са
ма бап ты сты — рад ня ма ёй ма мы, якая 
кож ны год на вед вае нас.

КА ЛЯД КІ

Я вель мі люб лю слу хаць ка ляд кі, асаб лі
ва ў вы ка нан ні «Хлоп цаўры ба доў цаў», 

якія ве даю з 1998 го да. Вель мі люб лю 
так са ма ка ляд кі з Па лес ся ў вы ка нан ні 
фолькэт наг ру пы «Дрэ во» з Ук ра і ны. Люб
лю так са ма ка ляд кі ў вы ка нан ні на шых 
па пу ляр ных бе ла стоц кіх гур тоў, та кіх як 
«АС», «Пры ма кі», «Ано нім». Да рэ чы, я ня
даў на раз маў ляў з зас на валь ні кам гур та 
«Ано нім» Мар кам Зай коў скім, вя до мым 
бе ла ру скім аран жы роў ш чы кам, які ска заў, 
што зу сім не спа дзя ваў ся, што бе ла ру скія 
ка ляд кі на сло вы Вік та ра Шве да бу дуць 
ка ры стац ца та кой вя лі кай па пу ляр нас цю 
ў на шым бе ла ру скім ася род дзі. Мо жа гэ та 
дзя ку ю чы Мі ка лаю Буш ко, та дыш ня му ды
рэк та ру Гай наў ска га до ма куль ту ры ка се
ты гур та «Ано нім» з бе ла ру скі мі ка ляд ка мі 
рас п ра да лі ся па ўсім Пад ляш шы вель мі 
вы дат на, ха ця ка се та за піс ва ла ся ў вель мі 
сціп лых умо вах. Так са ма і я ка лісь ці ка ля да
ваў са сва і мі сяб ра мі, хо дзя чы ад ха ты да 
ха ты з гвяз дай і свя ва ю чы ка ляд ку «Но ва 
Ра дасць ста ла» ці слаў нае «Рож де ство 
Хри сто во». Та кія бы лі ча сы...

vЮр ка БУЙ НЮК
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Зда ец ца мне — ка лі я над та не 
па мы ля ю ся — што ка лісь у „Ні ве” 
пра Вой ш кі бы ло шмат. А за раз 
быц цам няш мат. Гэ та і мая „за слу-
га”, бо ў хо дзе сва іх ба дзян няў па 
на шай Бе ла сточ чы не ў Вой ш ках, 
ка лі не па мы ля ю ся, быў я да гэ-
туль толь кі адзін раз, не дзе ка ля 
двац ца ці га доў та му. І ха ця дум ка 
на ве даць гэ тую мяс цо васць заў сё-
ды тле ла ў ма іх пла нах, то не як не 
бы ло ад яе, тае дум кі, вог нен най 
ус пыш кі. Але ж, у рэш це рэшт 
трэ ба — трэ ба ся бе пап ро сту пры-
му сіць.

З’ез дзіў я ў Вой ш кі ня даў нень ка, 
у дзень та маш ня га свя та Ар ха нё ла Мі
ха і ла. І ў той свя точ ны дзень бы ло б 
грэш на зай маць лю дзям га ла ву сва і мі 
да пыт ван ня мі. Бо дзень Ар ха нё ла Мі ха і
ла, гэ та асаб лі вы дзень, адзін з трох на 
пра ця гу го да, ка лі ў та маш няй кап лі цы 
пра віц ца лі тур гія; яш чэ гэ ты аб рад спраў
ля ец ца на Вар ва ру і ў дзень абы хо ду 
па лёў. А так пра вяц ца там толь кі вя чэр ні 
ў пяць пас ля поў д ня ў кож ную пер шую 
ня дзе лю ме ся ца.

Саб раў ся я ў да ро гу ў ба дай най
больш не ад па вед ны мо мант, у дзень, 
ка лі не ба за цяг ну лі шэ рыя хма ры наг ру
жа ныя да куч лі вым, ха ця па мяр коў ным 
ле да ві тым даж джом. І не з Вой ш каў 
па чаў я сваё па да рож жы, але з Ры бал. 
Так мне аку рат скла ла ся ў той дзень, 
што на рэд кія ка му ні ка цыі з Бе ла сто ка 
не пас рэд на ў Вой ш кі не ўда ло ся мне заб
рац ца. З Ры бал у Вой ш кі не над та да лё
ка — рап там ча ты ры кі ла мет ры. І да ро га 
тая вы хо дзіць аку рат на па ча так, ці — ка
лі гля нуць з дру го га бо ку — на ка нец 
вё скі Вой ш кі.

Гэ ты ле да ві ты дождж не спы ніў та го 
асаб лі ва га па ху, які ў пра сто ру, па якой 
пра ляг ла жві роў ка па між зга да ны мі вё
ска мі, вы кід вае птуш ка фер ма, што ў ры
ба лаў скім пры сёл ку. А ў са міх Вой ш ках 
па вет ра не заб ру джа нае пры мес сю ад 
жы вё ла га доў лі. За тое вы сяц ца кам бі кор
ма выя выш кі, але толь кі на ад ным гас па
дар чым участ ку.

У па чат ку вё скі — з бо ку Бе ла сто ка 
— бу ды нак бы лой шко лы. Зму ра ва ны ён 
быў у па чат ку 1950х га доў. Вой ш каў скія 
дзе ці, як і ўсе ін шыя ў на шым ста рон ні, 
зда быў шы ў сва ёй мяс цо вас ці ас ноў ную 
аду ка цыю і кры ху аб рос шы ў жыц цё выя 
пёр кі, па да лі ся за на ву кай да лей, і да
лей, і да лей — у жыц цё выя вы раі. Гэ тае 
бе жан ства ў свет хут ка зра бі ла ў Вой ш
ках дэ маг ра фіч ную чыст ку, бо ўжо пас ля 
чвэр ці ста год дзя не ста ла там да стат ко
вай для шко лы коль кас ці дзя цей і ў кан
цы 1970х га доў та маш няя ас вет ная ўста
но ва спы ні ла дзей насць, а дзя цей ста лі 
да во зіць у Баг дан кі, а ка лі і там зак ры лі 
шко лу — за ву чо бай трэ ба да яз джаць 
у гмін ны Юх на вец; за раз ту ды школь ны 
аў то бус да во зіць з Вой ш каў дзя сят ку 
дзя цей. Най ма лод шы жы хар вё скі ву чыц
ца ме на ві та ў па чат ко вай шко ле. А на 
школь ным па на двор ку за раз пас віц ца 
ка роў ка, ад на з трох, якія яш чэ пра жы ва
юць у Вой ш ках; дзве апош нія пас вяц ца 
не да лё ка та маш ня га до ма куль ту ры, 
што па ся рэ дзі не вё скі...

А ця гам мі на ю ча га го да па кі ну ла Вой
ш кі адзі нац цаць па кой ні каў, ад п раў ля ю
чы ся на ры ба лаў скія мо гіл кі. У па чат ку 
1950х га доў у Вой ш ках пра жы ва ла 
ка ля шас ці сот ча ла век. За раз аста ец ца 
ў вёс цы 160170 ча ла век. І ка лі так што
га до ва ад п ра віц ца ў Ры ба лы па дзя сят
цы па кой ні каў, то за пят нац цаць га доў, 
ка лі лік на сель ні цтва бу дзе ска ра чац ца 
з арыф ме тыч най пас ля доў нас цю, у Вой
ш кі трэ ба бу дзе ім пар та ваць на сель ні
цтва. Да рэ чы, у Вой ш ках ад бы ва ец ца 
няс пеш ны ас моз на сель ні цтва, се ляц ца 
но выя лю дзі зда лёк. І ха ця ў свой час на
ста я цель Ры ба лаў ска га пры хо да а. Ры
гор Сас на рэ ка мен да ваў сва ім пры ха
джа нам зва жаць на тое, ка му пра да юць 
свае ся дзі бы, то пра цэс дэ маг ра фіч най 
ды фу зіі на сту пае. Ка лісь у Вой ш ках 

амаль усе бы лі пра ва слаў ныя, пра жы ва
ла там толь кі ад на ка та ліц кая сям’я, а за
раз іх кры ху больш...

Кра яз наў чы стэнд, што ста іць ка ля 
та маш няй кап лі цы, ін фар муе: „Пер ша па
чат ко ва вё ска зна хо дзі ла ся над ра кой 
Нар вай, ва ўро чыш чы Пры стань, якое 
за вец ца так са ма Цэр к ві скам. Там так са
ма зна хо дзі лі ся мо гіл кі і цар к ва. Пра гэ та 
свед чаць ка мен ныя над ма гіль ныя плі ты, 
якія тут зна хо дзі лі. Ця пе раш няе мес цаз на
хо джан не Вой ш кі ат ры ма лі ў вы ні ку ва лоч
най па ме ры (XVI ст.). На ра цэ Нар ва бы лі 
два ва дзя ныя млы ны — Хвед кі Ма ма то ві
ча і бра тоў Рад ко ві чаў. На ват сён ня жы ха
ры вё скі на зы ва юць гэ тае мес ца Млі ні ска. 
Спіс ма ё мас ці 1664 г. ад люст роў вае зніш
чэн ні і гас па дар чы за ня пад гэ тых тэ ры то
рый — у Вой ш ках бы лі за се я ны толь кі 4 
ва ло кі зям лі. Вё ска па ча ла ад ра джац ца 
толь кі ў ча сы кі ра ван ня ста ро сты бель ска
га Я. К. Бра ніц ка га. Вой ш каў ская кар ч ма 
з паш то вай стан цы яй, якая аб с лу гоў ва ла 
тракт з Вар ша вы це раз Бельск у Го рад
ню, маг ла змяс ціць да ста ко ней. У XVIІІ 

ста год дзі ў вёс цы фун к цы я на ваў бро вар. 
Праз больш як сто га доў, у 1888 г. Вой ш кі 
на ліч ва лі 467 жы ха роў. Тут так са ма дзей
ні ча ла куз ня ды 5 вет ра коў. У між ва ен
ным ча се Вой ш кі бы лі ад ной з най больш 
за се ле ных над нар вян скіх вё сак. У той 
час па ча лі тут паў ста ваць пры го жа аз доб
ле ныя да мы. Мно гія ар на мен ты на ха тах 
у Вой ш ках бы лі зроб ле ны ру ка мі Аляк сея 
Ры жын ска га...”.

Ін шы стэнд, што ка ля та маш ня га до
ма куль ту ры, ін фар муе пра мес ца Вой ш
каў на паш то вай да ро зе між Вар ша вай 
і Віль няй. Паш то выя стан цыі зна хо дзі лі
ся ў Вар ша ве, Аку нё ве, Ста ніс ла во ве, 
Ма ка ве, Вэн г ра ве, Са ко ла ве, Гран ным, 
Па бік рах, Брань ску, Бель ску, Вой ш ках, 
Бе ла сто ку, Бук ш та лі, Са кол цы, Куз ні цы, 
Грод не, Дру ске ні ках, Ме ра чы, Ара нах, 
Лей пу нах, Свят ні ку і Віль ні. Па гэ тай да
ро зе два ра зы ў ты дзень ва зі лі пош ту 
з Вар ша вы ў Віль ню і два ра зы ў ад ва
рот ным на прам ку.

Два ра зы бы ла ўжо згад ка пра вой ш
каў скі дом куль ту ры. Вар та пры свя ціць 
гэ та му бу дын ку кры ху больш ува гі. Не
дзе на схі ле 1970х га доў Ян ка Це лу шэц
кі пі саў у „Ні ве”: „Тры га ды та му на зад 
за ду ма лі вой ш каў цы па бу да ваць дом 
куль ту ры. Вы ка ры ста лі бу ды нак з раз
бор кі аж з Бе ла сто ка. Сён ня ста іць ён 
ужо па ся рэ дзі не вё скі. Па мяш ча юц ца 
ў ім свят лі ца, клуб се ля ні на, па кой чы кі 
для па а соб ных гур т коў. Зной дзец ца яш
чэ мес ца на біб лі я тэ ку з чы таль няй і ку
то чак для гур т ка вя ско вых гас па дынь. 
Ця пер вя ско вы дом куль ту ры слу жыць 
усім. Што дзень гэ ты ачаг куль ту ры перш 
за ўсё за паў ня ец ца га ман кой мо лад дзю. 
Куль тур най дзей нас цю кі руе ў ім дзе ла
вы і энер гіч ны за гад чык клу ба пан Ля
шэў скі. Ён вя лі кі пры хіль нік ма стац кай 
са ма дзей нас ці”.

А не каль кі тыд няў паз ней на ве даў 
Вой ш кі Мі ко ла Гай дук: „Гэ та быў вя лі кі 

па рыў. Вой ш каў цы ма мен таль на зра бі лі 
фун да мент, пе ра вез лі бу ды нак і па ста ві лі 
яго на но вым мес цы, гмі на да па маг ла яго 
вы кан чыць і па ма ля ваць. І вось у 1974 
го дзе ў цэн т ры Вой ш каў зак ра са ваў ся 
зграб ны вя ско вы дом куль ту ры. Што ж, 
пры цяг ваў ён во ка пры ез джых, але не це
шыў сэр цаў вой ш каў цаў. Ужо ад са ма га 
па чат ку па вя ло ся ў ім не так, як трэ ба. 
На ня ты гмі най ней кі пры ват ны май стар 
з Бе ла сто ка так ста ран лі ва апыр скаў 
увесь бу ды нак суп раць г рыб ным срод кам, 
што вось прай ш ло звыш ча ты рох год ад 
та го ча су, а ад сму ро ду ў до ме куль ту ры 
ўсе дзець нель га, а ка лі па ся дзіш у ім ад
нудзве га дзі ны, дык по тым і праз ме сяц 
гэ та га агід на га па ху са свае воп рат кі не 
паз бу дзеш ся. Вось і не спя ша юц ца лю
дзі на вед ваць гэ ты домпры га жун. Не 
вый ш ла так са ма і з ма стац кай са ма дзей
нас цю. Бы ло так, што саб ра ла ся груп ка 
здоль ных і са лід ных хлоп цаў, якія ха це лі 
зас на ваць у до ме куль ту ры эст рад ны ка
лек тыў. Трэ ба бы ло ку піць ін ст ру мен ты 
і ар га ні за ваць ін ст рук таж. На жаль, ад каз
ныя за куль ту ру пра цаў ні кі юх на вец кай 
гмі ны за ма ха лі на гэ та ру ка мі ды на га мі 
і на ват зла ма на га гра ша не пры зна чы лі 
і ін ст рук та жам не па маг лі. Хлоп цы не як 
са мі і пры ву чы лі ся му зыч на му май стэр
ству, і ін ст ру мен ты прыд ба лі. Ця пер жа 
па на ва коль ных сё лах гра юць на ве ча ры
нах і вя сел лях аж вок ны зві няць, а ў свой 
дом куль ту ры заг ля да юць вель мі рэд ка”. 
Да ўся го гэ та га Мі ко ла Гай дук да даў, што 
да па бу до вы та го вя ско ва га до ма куль
ту ры куль тур ная дзей насць у Вой ш ках, 
ха ця ў цес на це, але прац ві та ла, а з ча су 
яго ўзвя дзен ня пай ш ла на спад.

Не каль кі га доў та му той не толь кі суп
раць г рыб ны, але і за ад но і, па сут нас ці, 
суп раць куль тур ны дом куль ту ры знес лі 
і на яго мес цы ўзвя лі та кі ж са мы но вы 
бу ды нак, з но вай драў ні ны. Праў да, вё
ска стра ці ла сваю дэ маг ра фіч ную ды на
мі ку і ця пер у тым до ме куль ту ры ла дзяц
ца га лоў ным чы нам ад но трыз ны, час ад 
ча су „ва сям нац цат кі”, а па коль кі ў вёс цы 
аста ло ся толь кі ста рэй шае па ка лен не, 
то ла дзіць яно яш чэ і „шас ці дзя сят кі”...

У Вой ш ках дзве пры ват ныя кра мы, 
ад на по бач до ма куль ту ры і па жар на га 
дэ по, дру гая на кан цы вё скі ад Бель ска. 
Заг ля да юць сю ды і ма біль ныя кра мы 
— ча ты ры ў ты дзень. Вё ска за хап ляе 
амаль паў сюд най ар на мен та цы яй хат. 
На іх та кія ўзо ры, быц цам ара бе скі, што 
ад чу ва ец ца ней кая на ват ка зач насць 
гэ тай ву лі цоў кі. Ву лі ца вы маш ча на ас
фаль там; ёсць там толь кі адзін не да ста
так, які мне прый ш ло ся ад чуць аса бі ста. 
Ме на ві та па ву лі цы ня ма тра ту а ра для 
пе ша хо даў і ў та кую мак рас неж ную не
па гадзь ха да ку па та маш няй ву лі цы пры
да лі ся б ха ду лі — на ват дзе ля та го, каб 
са сту піць убок пе рад пра яз джа ю чы мі 
са ма хо да мі. Абя цан ні прак лас ці тра ту ар 
па я ві лі ся ў хо дзе вы бар чай са маў ра да
вай кам па ніі, а ка лі па я віц ца сут нас ны 
тра ту ар, скла да на прад ба чыць.

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

В О Й  Ш  К І

n Дом куль ту ры
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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
130 га доў з дня на ра джэн ня
Міколы Дзямідава

Бе ла ру скі вай ско вы, гра мад скапа лі тыч
ны дзе яч Мі ко ла Дзя мі даў на ра дзіў ся 10 
снеж ня 1888 г. у мяс цо вас ці Га ра док на 
Бе ла сточ чы не. Сын Ста ніс ла ва Кат на роў
ска га і Аляк сан д ры з Ка лі ноў скіх гер бу Ка
лі но ва, проз віш ча меў па дру гім му жу ма ці. 
Яго дзед па лі ніі ма ці, Аляк сандр Ка лі ноў скі 
— брат Ка сту ся Ка лі ноў ска га.

У 1905 г. Мі ко ла здаў эк за мен на на стаў
ні ка двух к лас ных па чат ко вых школ у на стаў
ніц кай се мі на рыі ў Свіс ла чы. У 1907 г. па сту
піў, як воль ны слу хач, на ве ча ро выя кур сы 
на гі ста рыч нафі ла ла гіч ны фа куль тэт Вар
шаў ска га ўні вер сі тэ та. Пра ца ваў у кан цы ля
рыі служ бы ру ху Уп ра вы Пры віс лян скай чы
гун кі. 1 каст рыч ні ка 1911 г. Мі ко ла Дзя мі даў 
пры зна ча ны кі раў ні ком чы гу нач най шко лы 
ў Бе ла сто ку.

З 1914 г. ён быў на вай ско вай служ
бе ў ра сей скай цар скай ар міі. А 1 лю та га 
1917 г. скон чыў Пер шую Паў лаў скую вай
ско вую шко лу. Удзель ні чаў у каст рыч ніц кай 
рэ ва лю цыі, быў На ваг рад скім ак ру го вым 
ка мі са рам. З са ка ві ка да лі ста па да 1918 г. 
быў у ня мец кім па ло не.

Ак тыў на ар га ні зоў ваў бе ла ру скія ад дзе
лы ў Віль ні. 1 снеж ня 1918 г. яго на кі ра ва
лі ў Лі тоў скае мі ні стэр ства аба ро ны. З 20 
снеж ня 1918 г. да 1 чэр ве ня 1919 г. зай маў 
па са ду ка мен дан та Га род ні. У 1920 г. у ва
ко лі цах Бе ла сто ка Мі ко ла Дзя мі даў наб
раў з доб ра ах вот ні каў ба та льён (ка ля 400 
ча ла век) і да лу чыў ся да ар міі Ста ніс ла ва 
Бу лакБа ла хо ві ча. У скла дзе аст роў ска га 
пя хот на га пал ка дру гой пя хот най ды ві зіі 
1014 лі ста па да вёў баі за Ка лін ка ві чы, 21 лі
ста па да ўдзель ні чаў у ба ях над Пры пяц цю. 
Са сва ім ба та льё нам пра цяг ваў зма ган не 
так са ма пас ля ад ступ лен ня ар міі Бу лакБа
ла хо ві ча на кан т ра ля ва ную па ля ка мі тэ ры
то рыю. Ба та льён Дзя мі да ва ў кан цы 1920 г. 
быў апош нім бе ла ру скім пад раз дзя лен нем, 
якое ў ад кры тым баі зма га ла ся з са ве та мі 

за не за леж насць Бе ла ру сі. Ва я ваў да сту
дзе ня 1921 г., пас ля ча го ады шоў на поль скі 
бок фрон ту і быў ін тэр на ва ны.

У 19211922 гг. Мі ко ла Дзя мі даў пра ца
ваў на стаў ні кам у Га рад ку, по тым жыў у Лат
віі. У 1940 г. яго арыш та ва лі і да 1941 г. 
па са дзі лі ў Маск ве на Лу бян ку. Праз год 
яму ўда ло ся ад туль выз ва ліц ца і па е хаць 
у Дзвінск. У ся рэ дзі не вай ны Мі ко ла Дзя мі
даў пе ра е хаў у Лі ду, дзе стаў ак ру го вым ін
с пек та рам, ар га ні зоў ваў на стаў ніц кія кур сы 
і ба та льён са ма а хо вы, ку ды ўва хо дзі лі пе ра
важ на на стаў ні кі.

З во се ні 1944 г. Мі ко ла Дзя мі даў жыў 
на эміг ра цыі. Адзін з іні цы я та раў склі кан ня 
са бо ра Бе ла ру скай Аў та ке фаль най Пра
ва слаў най Цар к вы ў Кан стан цы ў 1948 г. 
і ад наў лен ня БАПЦ пас ля ады хо ду Бе ла ру
ска га епі ска па ту да Ра сей скай За меж най 
Пра ва слаў най Цар к вы.

У 1950 г. Мі ко ла Дзя мі даў вы е хаў у ЗША 
і спяр ша па ся ліў ся ў Лан сін гу ў шта це Мі чы
ган, але неў за ба ве пе ра ся ліў ся ў Чы ка га. 
У тым са мым го дзе стаў сяб рам кі раў ні цтва 
Бе ла ру скаАме ры кан скай На род най Ра ды 
(БАНР), адзі най ар га ні за цыі ста рой бе ла ру
скай эміг ра цыі, якая пры ма ла но вых па лі
тыч ных эміг ран таў.

З 1950 г. Мі ко ла Дзя мі даў вёў бе ла ру
скія ра ды ё пе ра да чы ў Чы ка га. Быў ак тыў
ным дзе я чам Згур та ван ня бе ла ру саў шта
та Ілі нойс, зас на ва на га ў 1953 го дзе, а так
са ма ся род зас на валь ні каў бе ла ру скай 
пра ва слаў най па ра фіі св. Юрыя ў Чы ка га 
і пер шым рэ ген там яе хо ру. Паз ней, ад нак, 
Мі ко ла Дзя мі даў да лу чыў ся да бе ла ру скай 
грэ кака та ліц кай (уні яц кай) па ра фіі Хры ста 
Збаў цы ў Чы ка га і быў ад ным з най больш 
ак тыў ных па ра фі ян.

Па мёр Дзя мі даў 23 чэр ве ня 1967 г. Па ха
ва ны на мо гіл ках у Чы ка га. Па мяць пра Мі
ко лу Дзя мі да ва не ўша на ва на.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ады хо дзя чы пак ры се 2018 год стаў яш
чэ ад ным го дам па воль на га сы хо ду бе ла ру
скай мо вы з гра мад ска га ўжыт ку. На ву лі
цах боль шас ці бе ла ру скіх га ра доў над пі сы 
на ёй знай с ці вель мі цяж ка, па чуць бе ла ру
скае сло ва ста но віц ца ўсё скла да ней, для 
школь ні каў бе ла ру ская мо ва ёсць ней кім 
прад ме там, які нез ра зу ме ла ча му трэ ба ву
чыць. У та кіх ва рун ках мож на бы ло б кан ста
та ваць, што мі нае яш чэ адзін год зніш чэн ня 
бе ла руш чы ны, але не ка то рыя мо ман ты не 
да юць гэ та га зра біць. Адзін з іх — з’яў лен не 
ў ін тэр нэ це біз не со вых сай таў з бе ла ру скай 
вер сі яй. Пры чым гэ тыя біз не сы зу сім не а ба
вяз ко ва звя за ны з про да жам вы шы ва нак 
ці пра вя дзен нем ней кіх за баў ляль ных ме ра
пры ем стваў з на цы я наль ным ка ла ры там. 
Адзін з та кіх сай таў, што з’я віў ся сё ле та 
ў Бай нэ це, ёсць „Тэр мас.by”, якім мес ціц ца 
ў Се ці ве на ад най мен най ста рон цы http://
ter mas.by.

Як бач на па наз ве сай та, ін фар ма цыя 
на ім ты чыц ца раз на стай на га тэр ма по су ду 
— тэр ма саў, тэр ма ко на вак, тэр маз ба ноў 
і ін шых рэ чаў, у якіх мож на змяс ціць ежу ці 
піт во. „Ін тэр нэткра ма Ter mas.by зай ма ец ца 
про да жам тэр ма саў, тэр ма ко на вак, тэр маз
ба ноў, стра ва вых скры нак і шмат ін ша га 
для ту рыз му й ня толь кі. Мы да па ма га ем 
Вам ад кры ваць для ся бе Сьвет. І ро бім гэ та 
зь бе ла ру скім ак цэн там”, — упэў не на сцвяр
джа ец ца на ста рон цы „тэр мас на га” сай та 
„Пра нас” і паз на ча ец ца „Ама та ры — ама
та рам”. Там жа ўка за ныя фір мывыт вор цы, 
чыю пра дук цыю пра дае ін тэр нэткра ма ў Бе
ла ру сі і за яе ме жа мі. Гэ та Em sa, Pri mus, Sil
va і Ther mos.

Бу до ва „тэр мас на га” сай та кры ху нез вы
чай ная. Так, вый с ці на руб ры кі мес цяц ца 
ўвер се і ўні зе цэ ла га вы яў лен ня. Пры гэ тым 

ча мусь ці ме на ві та ўні зе іх больш за ўсё.
Яш чэ ад ной вель мі заў важ най ці ка вост

кай „Тэр ма су.by” ёсць пра ва піс. Ула даль ні кі 
ін тэр нэткра мы вы ра шы лі пі саць унар ма ва
най у 2005 го дзе та раш ке ві цай. Па коль кі 
на ват сай ты з нар ка маў кай з’я ва не над та 
рас паў сю джа ная, то да рэ фор мен ны пра ва
піс уво гу ле неш та зу сім няз вык лае. Вось, 
на пры клад, як вы гля дае тэкст на „тэр мас
ным” пар та ле: „Ап ла та бан ка вай кар тай 
у сы стэ ме Ar t Pay зруч ная й бясь печ ная. Пе
ра да ча да дзе ных у пра цэ се ап ла ты за ка зу 
ад бы ва ец ца ў аба ро не ным рэ жы ме TLS 1.2 
з даў жы нёй клю ча шыф ра вань ня 256 біт 
з вы ка ры стань нем тэх на лё ґі яў 3D Se cu re 
Ve ri fied by VI SA ды Mas ter Card Se cu re Co de. 
Сэр віспра вай дар аба ра няе да дзе ныя Ва
шай бан ка вай кар ты, паць вер джа ныя ад па
вед нась цю стан дар ту бясь пе кі PCI DSS 3.1. 
Пе ра да ча ін фар ма цыі ад бы ва ец ца па зак
ры тых бан ка вых сет ках, што ма юць най вы
шэй шы ўзро вень на дзей нась ці. Пра цэ сын
ґа вы цэн тар не пе ра дае да дзе ныя Ва шай 
бан ка вай кар ты на шай кам па ніі й ін шым 
трэ цім асо бам”.

На жаль, на сай це ня ма вод гу каў ад клі
ен таў, та му не маг чы ма да ве дац ца аб іх стаў
лен ні да мно ства мяк кіх зна каў і лі та ры „ґ”, 
якую не вы ву ча юць у бе ла ру скай шко ле.

Вар та ад зна чыць, што сайт дае маг чы
масць зна ём ства з та ва ра мі, якія рэ а лі зуе 
„Тэр мас.by”, не толь кі пабе ла ру ску, але 
пару ску і паан г лій ску. Але яск ра ва бач на, 
што ін тэр нэтган д ля ры ма юць сэн ты мент 
да бе ла руш чы ны, бо інакш не бы ло б там 
фо та ка ла жу ў го нар аб вяш чэн ня Бе ла ру
скай На род най Рэс пуб лі кі і слоў Ба гу шэ ві ча 
аб тым, каб бе ла ру сы не па кі да лі сва ёй мо
вы, каб не ўмёр лі.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ў бо лей ста лую, як на зі ра ла ся гэ та ў вы
пад ку ча со пі са „Су стрэ чы” ці па шы ра на га 
су пра цоў ні цтва з ін шы мі ар га ні за цы я мі. 
Чле ны БА Су ме лі маг чы масць пры няць 
удзел у ра бо тах ка мі сіі па пы тан нях на
цы я наль ных мен шас цей пры „Са лі дар
нас ці”. За ад но сту дэн ц кае ася род дзе 
пры ня ло ўдзел у па лі тыч ных дзе ян нях, 
так рэ гі я наль на га, бе ла стоц ка га ўзроў
ню, як і між на род на га. На ла джа на бы ло 
су пра цоў ні цтва з Ка над скім та ва ры ствам 
„Бе ла русь”, ньюйор к скім тан ца валь ным 
гур т ком „Ва сі лёк”, Ар га ні за цы яй бе ла
ру скааме ры кан скай мо ла дзі. У вы ні ку 
су стрэч з прад стаў ні ка мі не за леж ных 
ар га ні за цый з БСРР, та кіх як, на пры клад, 
Га ра дзен скі клуб „Па ход ня”, „Та ла ка”, 
Бе ла ру скі на род ны фронт „Ад ра джэн не”. 
Ад нак най бо лей яр кую дзей насць БАС 
пра яў ля ла на Бе ла сточ чы не. Та му гра
мад скі ўздым та го ча су вы нес на пер шы 
план як раз на цы я наль нае пы тан не, што 
зво дзі ла ся да ар га ні за цыі бе ла ру скай 
па лі тыч най пар тыі – Бе ла ру ска га дэ мак
ра тыч на га аб’ яд нан ня, увя дзен ня ў куль
тур нана род нае жыц цё бе ла ру скай на цы
я наль най сім во лі кі, уша на ван ня важ ных 
гі ста рыч ных па дзей.

Трэ ба бы ло вый с ці з за па вед ні ка 
ў нар маль насць. У па ло ве снеж ня 1989 г. 

у Бе ла сто ку ад быў ся ІІ агуль ны сход БАС, 
яко га важ най па ста но вай бы ла ар га ні за
цыя фе сты ва лю му зы кі бе ла ру скай мо ла
дзі ў Га рад ку „Ба со віш ча”. Ва лік Сель вя
сюк у ар ты ку ле «Вы хад з за па вед ні ка» 
пісаў, што „Ба со віш ча” бы ло мес цам, дзе 
сва бод на і на ту раль на гу ча ла бе ла ру ская 
мо ва, фе сты валь поў ніў ся на цы я наль най 
сім во лі кай (белчыр во набе лыя сця гі), 
а ўсё гэ та ад бы ва ла ся ў пе ры яд на цы я наль
на га пра бу джэн ня бе ла ру саў Бе ла стоц ка
га краю, але і ўзды му на цы я наль най ідэі 

ў БССР. Чар го вым, вель мі важ ным фак
та рам ідэі „Ба со віш ча” бы ла су час насць. 
Ма на по лія „фаль к лор на га за па вед ні ка” 
ад моў на, па вод ле сту дэн таў, уп лы вала на 
бе ла ру скае ася род дзе. На „Ба со віш чы” 
пра гу ча ла су час ная му зы ка. Су час ная, бо 
ство ра ная ў су час ны мо мант. Су час ная 
ў ра зу мен ні су час най фор мы і ў ра зу мен ні 
су час ных праб лем. Су час най бы ла так са
ма пуб лі ка... Ар га ні за цый ную гру пу пер ша-
га „Ба со віш ча” (та ды «Фе сты валь му зы кі 
бе ла ру скай мо ла дзі») скла да лі най больш 

ак тыў ныя дзе я чы БАС. Ар га ні за цый ны та
лент вы я ві ла та ды Бар ба ра Ку чын ская, сту
дэн т ка Ме ды цын скай ака дэ міі ў Бе ла сто ку, 
якой да ру ча на бы ла фун к цыя ма стац ка га 
кі раў ні ка. Пра я ві лі ся так са ма Ва лян цін 
Сель вя сюк, які пра бы ваў та ды ў ЗША, 
Ан на Ма ты сюк, Аляк сандр Кар пюк, Мі ра
слаў Пя кар скі, Мі ко ла Ваў ра нюк, Вя ча слаў 
Ха ру жы, Аляк сандр Мак сі мюк ды та дыш ні 
стар шы ня БАС Яў ген Ва па... А ця пер у БА
Се дзей ні чае на ступ нае па ка лен не, дзе ці 
сяб роў і сяб ро вак ар га ні за цыі, пра цяг ва
ю чае іх нюю дзей насць і ідэі. Цяперашняя 
старшыня БАСу Лідзія Пякарская ўручыла 
ганаровыя адзнакі сяброў БАС Юрку Асен
ніку і Паўлу Станкевічу, а першы старшыня 
арганізацыі рэльефы з «Пагоняй» Лідзіі 
Пякарскай, Яну Гаворку і на рукі Алега 
Латышонка – Юрыю і Веры Латышонкам.    

На юбі леі трыц ца ці год дзя ад рэ гіст
ра цыі «но ва га» БА СУ ўсхва ля ва ныя 
сі ва ва ло сыя «ма ста дон ты» ўспа мі на лі 
і хва ліл іся тым, што пе ра жы лі, што зра бі лі 
пе рад вось гэ ты мі ба дзё ры мі, свя до мы мі 
і пас пя хо вы мі га да ван ца мі. Дзя ку ю чы 
ім вяр ну ла ся бе ла ру ская аду ка цыя ў Бе
ла сток. Мо ладзь са згур та ван ня АББА 
па да ра ва ла баць кам і дзядзь кам з БА Су 
торт і вы сту пі ла з «На род ным аль бо мам». 
Спя ва ла цэ лая за ла пес ні вя до мыя з рэй
даў, ку пал ляў і ін шых су стрэч з яш чэ ста
рэй шым па ка лен нем бе ла ру саў. Аст ра вок 
бе ла руш чы ны жы вы. За ста лі ся філь мы, 
кні гі, ус па мі ны і жы выя нас лед ні кі па хо да 
па Баць каў ш чы не. Моц ны пад му рак.

vТэкст і фо та 
Мі ры ЛУК ШЫ

  БАС 
— жы вы час 
бе ла руш чы ны

n Злева: Аляксандр Максімюк, Ян Гаворка, Ян Лемеш, Алег Латышонак, Сяргей Мартыновіч 
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Ча му ты за браў на шы на вяс ныя 
зам кі «ка хан ня» на мос це праз ра
ку Суп расль, па між вё ска мі Ка ра

лё вае Стой ла і Слу чан ка? Ка лі ты зра біў 
гэ та — удзень ці ноч чу? У адзі ноч ку, ці 
з ка ле га мі? Што ты пас ля зра біў з імі? 

16.12 — 22.12

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ад кры ты ліст 
зло дзею 

на вяс ных зам коў

Пагаворым 
пра добры смак 

і гатаванне з радасцю

Госцем 
Дыскусійнага клуба АБ-БА 
13 снежня (чацвер) ў 17:30 

будзе 

ЯАННА ЯКУБЮК 

– ураджэнка Студзіводаў, 
педагожка па адукацыі, 

кухарка з выбару, вялікая 
прыхільніца мясцовай кухні, 

аўтарка кніжкі „Ziemniak”.

Склеп з культурай АБ-Бы, 
Пачатковая школа н-р 4 

(вул. Чанстахоўская 6а) у Беластоку. 

ЗАПРАШЭННЕ

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Вык лі чаш па ва гу сва і мі ве да-
мі. Лю боў прыў к ра ша ная раз д раж не нас цю. 
На пра цы па ду май, па куль зро біш. Лепш не 
спра чай ся з кі раў ні цтвам. 15-20.12. мо жаш па-
ду маць аб тым, каб зві нуць свае вет ра зі. Но вая 
пра ца лі та раль на за ра гом. Еж толь кі све жае.
(21.04. — 21.05.) Да 18.12. па він ны пап ра віц-
ца ад но сі ны з рад нёй і сяб ра мі. Па ра пер шым 
пра цяг нуць ру ку (асаб лі ва 19-23.12.). Га ра чыя 
ра ма ны. Шан цы на ўда лае зак рыц цё го да, раў-
на ва га ва ўсім. Не за леж на ад над вор’я вы ходзь 
на ву лі цу. Ста рай ся не на ля гаць на ла сун кі, бо 
мо жаш хут ка па таў с цець. Але не мар нуй ежы.
(22.05. — 22.06.) 18-22.12. паш час ціц ца та бе 
ў сяб роў стве. 21-23.12. вый г ра еш кож ную 
спрэч ку і ака жаш сваю ра цыю. Не ад маў ляй ся 
ад су стрэч. Не зак ры вай ся ў са бе, бо мо жаш 
стра ціць шанц на вя лі кае ка хан не. А гэ та най-
леп шае ля кар ства на раз бі тае сэр ца. Доб ры на-
строй, не пе рай май ся дроб ны мі не па лад ка мі. 
Паз бя гай цяж кіх страў і ліш ку ал ка го лю.
(22.06. — 23.07.) Шмат доб рых хва ля ван няў. Сі-
ла. У сар дэч ных спра вах зас ве ціць сон ца. Шан-
цы на ка хан не. 19-23.12. удас ца пе ра ла маць 
за стой у па ры. Рак з за ру чаль ным пяр с цён кам 
ня хай лепш піль нуе пар т нё ра. Для на ро джа ных 
у дру гой дэ ка дзе не бу дзе не маг чы мых спраў. 
Кон чыш важ ныя не га цы я цыі, сфі на лі зу еш пра-
ект, мо жаш ад крыць улас ную фір му (да кан ца 
ме ся ца). Не зак лад вай на гі на на гу, ка лі ся дзіш.
(24.07. — 23.08.) Ці ка выя зна ём ствы на ла джа-
ныя ў па да рож жы. Зор кі піль ну юць тва іх ін та рэ-
саў і наст рою. А ты бу дзеш кры ху ску па ва ты, 
мо жа аха піць ця бе ма нія аш ча джан ня. Шэф 
да цэ ніць твае ста ран ні. Ка лі твая па ра да стае ця-
бе бес пад стаў най зай з д рас цю ды прэ тэн зі я мі, 
19-23.12. мо жаш рап там су стрэць ка гось ці, хто 
здас ца быць яе ад ва рот нас цю, і даць ёй свой ну-
мар. Час па кі нуць свае ком п лек сы і пе ра стаць 
па раў ноў ваць ся бе з ін шы мі. Не шка дуй сам 
са бе кам п лі мен таў і пры ем нас цей, асаб лі ва 18-
22.12.
(24.08. — 23.09.) 15-20.12. пад ма цу еш ся псі хіч-
на і ста неш моц ным пе рад ата ка мі кан ку рэн цыі. 
21-23.12. ад важ ныя і вель мі доб рыя ра шэн ні. 
Доб рыя сяб ры, поў ныя кі шэ ні і вель мі доб рыя 
за ду мы. Прач нец ца ра ман тыч ны бок тва ёй на ту-
ры. Лёг ка пад да сі ся ра ман ты цы, 19-23.12. твой 
пар т нёр змо жа на мо віць ця бе на та кое, ча го ты 
не зра біў бы ў ін шы мо мант. 21-23.12. — най леп-
шы мо мант на рэ гіст ра цыю фір мы, маг чы мы хут-
кія пры быт кі. На пра цы хут кі крок на да ро зе да 
па вы шэн ня. Спра вы ва ўста но вах афор міш «ад 
ру кі». Не аш ча джай на сва ім зда роўі!
(24.09. — 23.10.) 19-23.12. мо жаш су стрэць 
асо бу, якая ста не тва ім ду хо вым пра вад ні ком. 
Да 18.12. лепш не куп ляй да ра гой і вя лі кай рэ-
чы. Спа дзя вай ся ра ман тыч ных пе ра жы ван няў 
з асо бай, якую паз на еш 19-23.12.; лепш не да-
пу скай яе, ад нак, да сва іх сак рэ таў. Лепш не да я-
дай, бо лі шак пой дзе та бе ў бачкі.
(24.10. — 22.11.) Да 18.12. спра вы ва ўста но-
вах і су дах да вя дзеш да кан ца. Да 20.12. вель мі 
го ра ча ў спаль ні. Спа кой і са маў пэў не насць. 
Неб ла гое зда роўе. 19-23.12. ніх то та бе ні чо га 
не ад мо віць. Доб рыя ла ды ў фір ме. Ліш не не 
да га джай ся бе за ста лом. Не пра ма чы ног; ку пі 
цёп лы, неп ра ма каль ны абу так.
(23.11. — 22.12.) 21-23.12. з ма тэ ры яль ных 
і пра фе сій ных праб лем вы зва ліць ця бе кан’ юн-
к цыя Мер ку рыя і Юпі тэ ра. Па ста вяць ця бе ва 
ўзор для ін шых. Не пры май абы-як па чуц цяў 
ін шых. Па ду май, як да ра ваць ін шым пра ві ны ды 
сам пап ра сі да ра ван ня. 21-23.12. не ад маў ляй-
ся ад пры няц ця ўдзе лу ў ней кім між на род ным 
пра ек це, кір ма шы ці абу чэн ні.
(23.12. — 20.01.) Да 18.12. раз вя жаш ня лёг кія 
фі нан са выя ці лю боў ныя праб ле мы. Да 20.12. 
зро біш ад важ ныя пры ё мы. Раз ві нец ца твая 
ўраж лі васць і ін ту і цыя. Мах неш ру кой на тое, 
што ро біц ца ў фір ме, хто пай шоў вы шэй ці ат-
ры маў уз на га ро ду. Не спа ку сіш ся на ват на боль-
шыя гро шы. Мо жа, па ду ма еш аб ін шай да ро зе 
ў пра фе сіі або зой меш ся хо бі? Апа на ваць эмо-
цыі па мо гуць та бе ёга, шпа цы ры.
(21.01. — 19.02.) Да га во рыш ся з пар т нё рам, па-
го дзіш ся з рад нёй. Шчы ра па раз маў ля еш. Дроб-
ныя «ша лен ствы». Заў сё ды ўпа дзеш на ча ты ры 
ла пы. 21-23.12. у тва ім жыц ці па я вяц ца лю дзі, 
якія ў бу ду чы ні бу дуць для ця бе вель мі важ ны мі. 
18-22.12. па раз маў ляй з шэ фам; у фір ме ма еш 
шанц да сяг нуць усё тое, што ты зап ла на ваў.
(20.02. — 21.03.) Да 18.12. трап ныя фі нан са-
выя ра шэн ні. Да 20.12. афор міш усе спра вы, 
якія цяж ка бы ло зва рух нуць з мес ца. 19-23.12. 
мо жаш уза ем на за ча ра вац ца. 21-23.12. мо жаш 
ат ры маць вель мі пры быт ко вую ра бо ту, але гэ та 
на се зон — за ро біш доб ра і хут ка, але та кая на го-
да хут ка не па я віц ца. Спа дзя вай ся ўзна га ро ды, 
прэ міі. Доб ра вы сы пай ся.

Адказ на адгаданку з 46 нумара
Пціч, Малі, ламачча, два, Грац, Ява, пікет, куст, ста кан, да
ма, мыла, Вашынгтон, іншаземец, макет, ды на.
Рашэнне: Вялікі пачатак часта канчаецца малым вынікам.
Кніжную ўзнагароду высылаем Анне Дэм’янюк з Бель
скаПадляшскага.

Мо жа быць, вы кі нуў іх у ра ку, про ста 
для за баў кі? Ска жы нам.

Гэ тыя зам кі ве ша лі мы су поль на, усе 
ра зам. Я пер шы па ве сіў свае з сям’ ёй 
на мос це 28 лі пе ня 2018 го да. Паз ней 
па ве сі лі свае зам кі ка хан ня ін шыя лю
дзі пад час «Імя нін Сонь кі». Было іх ужо 
больш за дзя ся так. Гэ та бы ла вя лі кая 
су мес ная су стрэ ча на мос це. Пі са лі аб 
ёй у прэ се, бы лі так са ма па ве дам лен ні 

па тэ ле ба чан ні. Лю дзі це шы лі ся. Бы лі 
так са ма зам кі па зна ча ны іні цы я ла мі лю
дзей.

Па вод ле ле ген ды, звыч ка ве шаць 
та кія на вяс ныя зам кі вя дзец ца ад Фла

рэн цыі. Вуч ні шко лы Sa ni ta in Cos ta San 
Gior gio за бі ра лі зам кі са сва іх школь ных 
ша фак і ве ша лі іх з лю боў ны мі прыз нан
ня мі на Пон тэ Век’ё. Звы чай быў па пу ля
ры за ва ны пісь мен ні кам Фе дэ ры ка Мо ча 
ў яго ным ра ма не «Я ха чу ця бе» (Ho vog
lia di te) з 2006 го да.

І я ха цеў, каб гэ ты мост, раз меш ча ны 
да во лі да лё ка ад да рог, быў яш чэ раз 
мес цам су стрэч, як і ка лісь. І на ват каб 
фа тог ра фы пры яз джа лі сю ды з ма ла ды
мі па ра мі ра біць ім вя сель ныя фа та гра
фіі.

Ма сты па трэб ныя. Спа лу ча юць два бе
ра гі, лу чаць лю дзей.

Зам кі мож на зніш чыць, але не ад но
сі ны па між людзь мі. Нель га заб раць 
лю боў!

І ка лі ма еш ін шую за ду му, ка лі ла ска, 
па дзя лі ся з на мі. Я ра ды пры ехаць і пры
няць удзел у тва ёй ак цыі.

Не маг чы ма заб раць лю боў!

Я не ве даю, ці ты ўжо ве да еш пра гэ
та.

vДа ры юш ЖУ КОЎ СКІ

Ве ча ры на 
ў Бе ла ве жы
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па

ве та шмат асоб пі ша вер шы. Жы вуць яны 
ў роз ных вё сках і да во лі да лё кіх ад ся бе. 
Не ка то рыя з іх ма юць збор ні кі сва іх вер
шаў.

27 лі ста па да гэ та га го да на раў чан скія па
э ты на ве да лі Бе ла ве жу. У шко ле пры ві та лі 
іх Ан ге лі на Ма саль ская, на стаў ні ца бе ла ру
скай мо вы і Марк Зуб рыц кі, му зыч ны кі раў
нік бе ла веж ска га ма стац ка га ка лек ты ву 
„Ру ча ёк” (ён ча ста вы сту пае на бе ла ру скіх 
фэ стах і пры го жа спя вае бе ла ру скія пес ні). 
Ву ча ні цы пра спя ва лі па э там бе ла ру скія 
пес ні пад му зы ку акар дэ о на. Яны рас па вя
лі пра кож на га з іх і дэк ла ма ва лі іх вер шы. 
Па ўсім ві даць, што пра гэ та пак ла па ці ла ся 
на стаў ні ца (яна пра ца ва ла ў біб лі я тэ цы Му

зея і ася род ка бе ла ру скай куль ту ры ў Гай
наў цы). Бы ла гэ та пры ем ная нес па дзеў ка 
для гас цей з су сед няй гмі ны. На ме ра пры
ем стве быў пры сут ны, між ін шым, Аль берт 
Літ ві но віч, войт Бе ла веж скай гмі ны.

Пад час лі та ра тур най ве ча ры ны ў Бе ла
ве жы свае вер шы чы та лі Ве ра Ра дзі ва нюк 
з Міх наў кі, Мі калай Ва ра нец кі з Аль хоў кі 
і Ка стусь Це лу шэц кі з Но ва га Ляў ко ва. Іх 
твор часць вель мі спа да ба ла ся слу ха чам. 
Не ка то рыя з іх пап ра сі лі, каб не ка то рыя 
вер шы па э ты ім пе ра пі са лі і выс ла лі. Так 
яны ім дас па до бы, так іх за ці ка ві лі. Шка
да, што па э ты не ўзя лі больш збор ні каў са 
сва і мі вер ша мі з са бой у Бе ла ве жу. Ра ней 
пра гэ та не за бы ва лі.

Ар га ні за та ры па э тыч най су стрэ чы пад
рых та ва лі так са ма па ча сту нак. Яны гас
цін ныя. У за ле ўвесь час па на ва ла мі лая 
і сар дэч ная ат мас фе ра.

vЯн ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

1. Паў люк, бе ла ру скі па эт (18121891), 
2. Мі хась, бе ла ру скі гі сто рык (19421992), 
3. пля цоў ка для ка тан ня на кань ках, 
4. пры ла да для пра са ван ня, 
5. рыд лёў ка, 
6. рэч, 
7. ва лош ка, 
8. ме ра ва гі ў 16,38 кі ла гра ма, 
9. рэ гі ён на паў ноч ным за ха дзе Ук ра і ны.

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

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

ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
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— Сё ле та ў нас се на кос бай кі, — за я віў 
з го на рам сак ра тар Вяр хо віц ка га сель са
ве та.

Ён га ва рыў яш чэ пра ін шыя да сяг нен ні і на
ват не па даз ра ваў які нак лі каў эн ту зі язм. 
Усё зза ад на го слоў ца, якое лі чаць моў
ным брэн дам Пад ляш ша:

— Дык і ў вас ка жуць: бай кі, — за пы ні ла 
я раз мо ву, зню хаў шы ў гэ тым гі ста рыч нае 
і мен таль нае адзін ства з Ка мя неч чы най. 
Ха це ла ся пра тое па га ва рыць. Але мой 
су раз моў ца ду маў інакш. Ён ве даў усё нап
ра лёт:

— То ж мы ка лісь жы лі пры Поль ш чы, та му 
га во рым та кія сло вы, як ва ша бай кі...

Ну так, пост са вец кі ча ла век мае га то вы 
ад каз на кож нае пы тан не. Ха ця ў раз мо ве 
я не ка ры ста ла ся поль скай мо вай, спа дар 
сак ра тар, на во ка мой ад на го дак, ча мусь ці 
ха цеў ба чыць ува мне па ляч ку. Хоць у пэў
ны мо мант, ні з пуш чы, ні з по ля, спы таў: 
Вы на вер но лю бі це бе ла ру скі язык?

Ад не па ра зу мен ня я ад чу ла ся бе здра джа
най і пры бі тай. Ад маў ляц ца ад са мо га ся бе 
і сва ёй ду шы — псі ха ла гіч ная ка таст ро фа. 
Яш чэ больш не да рэч най дум кай зда ло ся 
мне тал ка ваць гра ма дзя ні ну Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь пра важ насць яго род най мо вы. 
Спра ца ва лі не па ра зу мен не і ідэ а ла гіч ная 
ад чу жа насць. На ват тое цу доў нае слоў ца 
бай кі, якое пра міль г ну ла між па то кам слоў, 
ні чо га не па мя ня ла і не прыб лі зі ла. Пад ляш
ша і Ка мя неч чы ну да лей раз дзя ляў мен
таль ны жа лез ны кар дон.

* * *
Са ша пры ліп як сма ла і не ха цеў раз ві
тац ца. Ён пра ста яў са мной на пры пын ку 
ў Вяр хо ві чах паў та ры га дзі ны, тры ма ю чы 
ў ру ках ста ры ро вар Урал. Па ло ву ча су ён 
прыс вя ціў па лі ты цы, а больш да клад на ва
ро жай Аме ры цы:

— Вы, па ля кі, здра дзі лі нас, — не ха ваў 
абу рэн ня, — пай ш лі на са ба чую служ бу 
Аме ры цы. Ды хто вас пас ва таў з гэ ты мі 
злыд ня мі! Яны ні бы та Ук ра і ну ўзя лі ў аба
ро ну! Аж вя до ма, пра што тут ідзе! Ім трэ ба 
пры ні зіць Ра сію. Зня во ліць ру скі на род. 
Адаб раць у нас газ, зо ла та, ме та лы...

Хоць вы ступ лен не Са шы я пры ма ла з край
няй абы я ка вас цю, ён як на куп ле ны ле пя
таў пра па лі ты ку, дэ ман ст ру ю чы ад на ча
со ва сваю аб ме жа ва насць і ач му рэ ласць 
пра па ган дай...

— Ра сія са мы мір ны і спра вяд лі вы на род 
у све це, — кры чаў ён. — Яна ўсім да па ма
га ла, за кож ным за сту па ла ся. Коль кі да па
маг ла па ля кам! Дзе ва ша ўдзяч насць?

Са ша хва ліў Ра сію і ад на ча со ва ба яў ся за 
лёс Бе ла ру сі. Паг ро зу ба чыў у ха рак та ры 
Аляк сан д ра Ры го ра ві ча:

— Наш Лу ка шэн ка за над та пат ра ба валь
ны і га ра чы, — тлу ма чыў сам са бе Са ша, 
— усё не ча га да ма га ец ца, ма ро чыць маз гі 
Пу ці ну. У Пу ці на ж так са ма ней кае цяр пен
не ёсць! А вось раз г не вае яго і нам усім п... 
бу дзе!

Са ша, хоць прыб ліз на ў ма ім уз рос це, 
пен сі я нер і ўда вец. Ра ней жыў і пра ца ваў 
сле са рам у Бе рас ці. Пас ля смер ці жон кі 
па кі нуў ква тэ ру для сы на ды сам вяр нуў ся 
жыць у род ныя Вяр хо ві чы. Дру гую па ло ву 
ча су ён прыс вя ціў тэ ме вы рош ч ван ня ды ні 
і гар бу за.

— Пай ш лі да мя не, — за ах воч ваў, — са ма 
па ба чыш, якія ў мя не са лод кія ды ні...

На зме ну тэ ма ты кі і наст рою раз мо вы паў п
лы ва ла ад на дэ таль. Ка лі Са ша пры кме ціў, 
што не ці ка віць мя не яго да клад пра па лі ты
ку, ён спы таў:

— А ты жы веш у го ра дзе ілі в де рев не?

— В де рев не, — зма ні ла я.

* * *
Па да рож жы на пуб ліч ным тран с пар це гэ та 
асаб лі вы дос вед з прыс ма кам соч кі. Спа
чат ку ні чо га не ад чу ва еш і не па даз ра еш...

Па да ро зе з Ка мян ца ў Вы со кае я па ду ма
ла па мя няць пла ны і спы ніц ца ў Бе ла веж
скім. Га рад скі па сё лак на краю пуш чы вя до
мы зза прэ стыж най сві на фер мы. Я ні ко му 
не ска за ла пра зме ну сва іх пла наў. Ды 
і на вош та, ка лі кож ны па са жыр па а соб ку 
па та наў у сва іх дум ках. Ніх то з ні кім не га
ва рыў і не аказ ваў за ці каў ле нас ці ін шы мі. 
Зда ва ла ся — тут поў ная ана нім насць і абы
я ка васць. Ад нак, ка лі я пад ня ла ся з мес ца 
і ра шы ла злез ці ў тым жа Бе ла веж скім, 
у мой бок за га ла сіў жа но чы хор:

— Гэ та не тут! Вы ж бра лі кві ток да Вы со ка
га. Гэ та яш чэ шмат да ро гі...

Гэ ты на па мін ша кі ра ваў мя не. Пра тое, 
што еду ў Вы со кае я ска за ла толь кі адзін 
раз, да та го на сці ша най но це пры акен цы 
ў Ка мян цы, дзе на бы ла кві ток. Тое, што 
пра мой мар ш рут ве да ла па ло ва аў то бу са, 
зда ва ла ся не да рэч нас цю. Ад куль та кая 
гра ма дзян ская чуй насць? Усе тут дра ма лі 

або маў ча лі. Пра тое, што нех та кла па ціў ся 
яш чэ ма ім да ез дам, зда ва ла ся звыш маг
чы мым.

Да лей шы ад рэ зак да ро гі ў Вы со кае так са
ма ўсё маў ча лі... Але я ўжо не ду ма ла пра 
сваю ана нім насць... Та ко му жур на лі сту як 
я не аб ход ная неп рык мет насць.

Ха пі ла ад нак за е хаць у ней кае ся ло ці ху
тар, каб там як зпад зям лі, з’яў ля лі ся ці каў
ныя дзядзь кі і цёт кі. Як у тым Аме лян цы. 
Ка лі ра зам з сяб ра мі мы апы ну лі ся на цар
коў ным пля цы, ад ра зу з’я віў ся муж чы на. 
Праў да, у гэ ты раз усё па ка ці ла ся ў доб ры 
бок. Ча ла век ве даў лю дзей з на ша га Вэр
сто ка і Доў га га Бро ду. Не да вер кан чат ко ва 
раз ве яў ся пас ля та го, ка лі сяб ры наз ва лі 
проз віш чы сва я коў.

Ва ло дзя, хоць спя шаў у Брэст, з хо ду пра
па на ваў да па мо гу. Ён зва зіў на клад біш ча 
да ма гіл сва я коў і за пра сіў да ся бе ў гос ці.

Гай наў скаКа мя нец кае сва я цтва спра ца
ва ла.

* * *
У ха це Ні ны Краў чук усю ды але не вы ро гі. 
Ін тэр’ ер схі ляе ў бок род на га Пад ляш ша. 
Мі ма воль на ду ма еш пра лю дзей з Вой наў
кі ці Ста ры ны. Жан чы на ад на да жы вае 

ў драў ля най, пра стор най ха це ў Чвір ках. 
У ся ле, якое ка лісь цяг ну ла ся на паў та ры 
кі ла мет ра, да жы ва юць ста рыя. Ні на Краў
чук вель мі ра да гас цям з Пад ляш ша. Са ма 
яна на ра дзі ла ся ў 1937 го дзе ў Круг лым. 
З род най мяс ці ны за па мя та ла ад ну дэ таль. 
У час ня мец кай аку па цыі іх сям’ю ад п ра ві лі 
ў бе жан ства.

— Мы еха лі і ад ся дзен ня за ба ле лі мне нож
кі. Я моц на пла ка ла і не мец, які ішоў ка ля 
во за, узяў мя не на ру кі... — ус па мі нае.

Ня мец кую аку па цыю сям’я Мі ко лы Па тэ ю
ка з чац вёр кай дзя цей пе ра жы ла ка ля Пру
жан. Ад го ла ду ра та ва ла іх ка ро ва, якую 
за бра лі ў бе жан ства. У Круг лае ад нак не 
змаг лі вяр нуц ца, да ро гу пе ра сек ла мя жа. 
За ста лі ся жыць у вёс цы ма ці, якая апы ну
ла ся ўжо ў БССР. Ні на Краў чук вый ш ла 
за муж у Чвір кі:

— Як зра бі лі кал га сы, то лю дзі не ме лі 
ні я ка га пра ва, — ус па мі нае жан чы на. — За
бра лі паш пар ты і ні дзе не пу ска лі. Ад но ра
бо та і ра бо та! Сла ва Бо гу, усё гэ та мі ну ла!

Гас па ды ня па каз вае здым кі дзя цей і ўну
каў, якія ра зам з іко на мі і квет ка мі вы стаў
ле ны на ста ле ў свет лым па коі. Сла ва 
Бо гу! Не за бы ва юць, усе тэ ле фа ну юць, 
пры яз джа юць. Вось у апош нюю су бо ту 
ўнук з Бе рас ця ска сіў па на дво рак і на вёў 
па ра дак.

Ба бу Ні ну піль ну юць два зда ро выя аў чар кі. 
Праў да, апош нім ча сам яны бе зу пын на 
брэ шуць па на чах, бо ў са ды за яб лы ка мі 
пры хо дзяць але ні з пуш чы.

— Яны ча сам і ро гі ў сад ку па кі нуць, — смя
ец ца жан чы на, — не трэ ба ха дзіць па ле
се...

Пры люд ная Ні на Краў чук раз маў ляе на мі
ла гуч най па ле скай мо ве.

— А ве да е це, я ка лісь пі са ла пра Па тэ ю
коў, што жы вуць на Круг лым у Ду біц кай 
гмі не, — ка жу на раз ві тан не.

— Оттото! — не ха вае ра дас ці жан чы на. 
— Яны — на ша рад ня!

Пад ляш ша і Ка мя неч чы на 
— у по шу ках су ро дзі чаў vФо та і тэкст Ган ны КАН Д РА ЦЮК

n Ні на Краў чук


