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У
 мінулым па нашых вёсках маса
ва калядавалі дзеткі і моладзь. 
У кампаніі радасна яны право
дзілі святкаванне Хрыстовага 

Нараджэння. Калядоўшчыкаў з аднара
давымі або двухрадавымі звёздачкамі, 
якія, праслаўляючы Божае Нараджэнне, 
прыносілі ў хаты радасць і падымалі 
святочны настрой, гаспадары частавалі 
святочнымі харчамі, а з часам паявілася 
мода дорыць ім грошы. Пазней дарос
лыя сталі калядаваць з мэтай сабраць 
грошы на ўпрыгожанне цэркваў. Здаўна 
спяванне калядак адбываецца таксама 
ў цэрквах. У Гайнаўскім доме культуры 
арганізаваліся павятовыя і ваяводскія 
агляды калектываў дарослых калядоўш
чыкаў. З канца мінулага стагоддзя ў Гай
наўскім белліцэі сталі ладзіць конкурс 
для школьнікаў. З 2003 года агляд у Гай
наўскім доме культуры пераўтварыўся 
ў Фестываль «Гайнаўскія сустрэчы з пра
васлаўнай калядкай». Сёлета (10, 11 
і 15 студзеня) фестываль прайшоў у між
народнай грамадзе, з удзелам калядоў
шчыкаў з Польшчы, Беларусі, Украіны, 
Францыі і Іспаніі.

Падчас конкурсных слуханняў Фесты
валю «Гайнаўскія сустрэчы з праваслаў
най калядкай» 10 і 11 студзеня запрэзен
тавалася ажно 37 груп калядоўшчыкаў, 
якія выступалі ў традыцыйнай зімовай 
вопратцы або ў святочных касцюмах, 
многія выйшлі на сцэну са звёздачкамі. 
Кожны калядоўшчык, а было іх каля 700 
чалавек, атрымаў індывідуальны пада
рунак з ласункамі. У галаканцэрце, які 
адбыўся 15 студзеня, прысутнічалі, між 
іншым, прадстаўнікі галоўных спонсараў 
каляднага мерапрыемства: настаяцель 
СвятаТроіцкага прыхода ў Гайнаўцы 
і заадно старшыня журы, мітрафорны 
протаіерэй Міхаіл Негярэвіч, стараста 
Гайнаўскага павета Андрэй Скепка, 
бургамістр Гайнаўкі Ежы Сірак, войт 
Гайнаўскай гміны Люцына Смактуновіч, 
а таксама праваслаўныя свяшчэннікі, 
ваяводскія, павятовыя і гарадскія рад
ныя, дырэктар ГДК Расціслаў Кунцэвіч 
і дырэктары мясцовых школ. Вялі гала
канцэрт дырэктар Дэканальнага інстыту
та праваслаўнай культуры ў Гайнаўцы 
протаіерэй Павел Стэрлінгаў, які кіруе 
падрыхтоўкай і арганізацыяй «Гайнаў
скіх сустрэч з праваслаўнай калядкай», 
і Каміль Васілюк, член журы. Перамож
цам паасобных катэгорый былі ўручаны 
дыпломы і ўзнагароды.

— Арганізуючы «Гайнаўскія сустрэчы 
з праваслаўнай калядкай» мы прадаў
жаем традыцыю калядавання, а перш 
за ўсё са сцэны прапагандуем калядныя 
традыцыі сярод дзетак і моладзі. Праз 
калядкі мы знаёмімся з гісторыяй хрысці
янства і нашымі духоўнымі каштоўнасця
мі. Захоўваем нашы традыцыі, ведаючы 
таксама, што падчас конкурснага агляду 
важнай справай з’яўляецца прэзентацыя 
вакальных здольнасцей калядоўшчы
каў. Нас радуе, што большае колькасць 
удзельнікаў і павышаецца мастацкі ўзро
вень выканання калядак у час нашых 
сустрэч, — распавёў протаіерэй Павел 
Стэрлінгаў.

Ладзяць сустрэчы Дэканальны інсты
тут праваслаўнай культуры і Аб’яднан
не «Любіцелі царкоўнай музыкі», якія 
дзейнічаюць пры СвятаТроіцкім саборы 
ў Гайнаўцы і Гайнаўскі дом культуры, 

з дапамогай гайнаўскага аддзялення 
Брацтва праваслаўнай моладзі і вучняў 
гайнаўскіх школ.

Журы фестывалю падчас конкур
сных слуханняў звяртала ўвагу на 
мастацкі ўзровень выступаў, падбор 
і складанасць выканання калядак, спо
саб акампанементу і на выгляд каляд
нікаў і звёздачак. Конкурсныя слуханні 
і галаканцэрт пачыналіся з удалага ка
лядавання дашкольнікаў, якія захапілі 
публіку сваёй шчырасцю выступленняў 
і прыгожымі касцюмамі. Сярод дашколь
нікаў былі дзве групы, якія вучацца 
беларускай мове, нашым традыцыям, 
танцам і гульням — калектыў «Калеб
ка» з Садка № 1 у Гайнаўцы і калектыў 
«Верабейкі» з Садка № 3 з інтэграцый
нымі аддзяленнямі ў БельскуПадляш
скім. Першае месца заняў калектыў 
«Звёздачкі» з Садка № 5 у Гайнаўцы, 
а другое — калектыў «Званочкі» з Сад
ка № 3 з інтэграцыйнымі аддзяленнямі 
ў Гайнаўцы. На трэцім месцы апынуліся 
калектыў «Калебка» і калектыў «Сунду
чок» з Непублічнага садка свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Гайнаўцы, а вылучэнні ат
рымалі бельскі калектыў «Верабейкі» 
і калектыў «Жамчужынкі» з Садка № 2 
у Гайнаўцы.

Вучні пачатковых школ запрэзентава
лі старадаўнія і сучасныя калядныя тво
ры. У гэтай групе на высокім мастацкім 
узроўні выступіў і заняў першае месца 
калектыў Комплексу школ свсв. Кірылы 
і Мяфодзія ў Беластоку.

— Мы падрыхтавалі розныя калядкі, 
нават адну на сербскай мове, — заявіла 
мастацкі кіраўнік беластоцкага калекты
ву Ала Каменская.

Традыцыйнае калядаванне паказалі 
«Жэўжыкі» з Комплексу школ з дадат
ковым навучаннем беларускай мове 
ў БельскуПадляшскім і занялі трэцяе 
месца.

— Мы запрэзентавалі клімат даўня
га калядавання і нашы даўнія калядкі 
— «Там по прызбонці», якую спявалі 
дзеткам, і «Учора з вэчора», якую мы 
запісалі ажно на Палессі. Выконваем іх 
з даўнім напевам, а свой выступ абапер
лі таксама на калядны абрад з казой, які 
быў характэрны для навагодніх гульняў, 
— заявіла апякун «Жэўжыкаў» Анна Фіё
нік, настаўніца з бельскай «тройкі».

Калектыў «Лясныя ноткі» з Падставо
вай школы № 3 у Гайнаўцы запрэзента

ваўся з традыцыйнымі калядкамі, прыго
жымі звёздачкамі і атрымаў вылучэнне.

— Мы ў асноўным выступаем з бела
рускім і іншамоўным свецкім рэпертуа
рам, але таксама калядуем тут, у доме 
культуры. Да каляднага спеву больш 
складана падрыхтавацца, — заявіла 
мастацкі кіраўнік вакальнага калектыву 
ў гайнаўскай «тройцы», настаўніца бела
рускай мовы Марыя Крук.

Займальна калядавалі хор Пачатко
вай школы № 2 у Гайнаўцы і калектыў 
«ГіпТоп» з Пачатковай школы № 4 
у Гайнаўцы, якога вучні спявалі калядкі 
пад акампанемент школьнага духавога 
аркестра. Цікава запрэзентаваліся так
сама калядоўшчыкі хору Пачатковай 
школы № 1 у Гайнаўцы, калектыву Па
чатковай школы ў Дубінах, малодшая 
і старэйшая групы беларускага калек
тыву «Сунічкі» са Школьнадашкольна
га комплексу ў Белавежы. Іх мастацкі 
кіраўнік, настаўніца беларускай мовы 
Анджаліна Масальская паінфармавала, 
што зза вялікага марозу, характэрнага 
для каляднага перыяду, былі клопаты 
з прыездам. Вадзіцель аўтобуса не мог 
завесці рухавік і трэба было арганіза
ваць прыезд вучаніц з Белавежы на пры
ватных аўтамабілях. Вучні з беларускага 
калектыву «Знічка» Гайнаўскага беллі
цэя займальна заспявалі калядкі, якія 
з’яўляюцца ўжо пастаянным элементам 
іх рэпертуару і як адзінаму ўдзельніку 
ў катэгорыі сярэдніх школ журы прызна
чыла трэцяе месца.

— Калядуючы, мы падтрымліваем на
шы традыцыі. Калі цяпер штораз менш 
дзетак і моладзі калядуе па дамах і ква
тэрах, мы ў доме культуры ў святочныя 
вечары супольна радуемся, славячы Бо
жае Нараджэнне, — заявілі гайнаўскія 
белліцэісткі са «Знічкі», якіх падрыхтава
ла да выступу мастацкі кіраўнік Паўліна 
Скепка.

Калядаванне 
ў міжнароднай грамадзе
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Сваімі вачыма

Ук ра ін цы і бе ла ру сы 
ў поль скай гас па дар цы

Рэсурсы
і мазгі

Маю апош нім ча сам дзіў нае ад чу
ван не дэ жавю. Із ноў ра сей скія пра па
ган ды сты роз най мас ці за віш ча лі з усіх 
ме дый ных кры ніц, якіх у Бе ла русь тран
с лю ец цалі ец ца праз мер на шмат, пра 
тое, што „бед ная на рэ сур сы” Бе ла русь 
ні як не пра жы ве без ма тух ны Маск вы. 
Без на дзей на пра па дзе бы лая са вец кая 
рэс пуб лі ка без шчод рай апя кун скай 
ру кі Ра сеі. Маў ляў, ня ма ні я кіх шан цаў 
вы жыць Сі ня во кая. Па доб ныя га ла шэн
ні мы ўжо чу лі ў кан цы вась мі дзя ся тых 
га доў. Дзе і ла гэ тая наў мыс ная хлус ня да
стат ко ва эфек тыў на, міф пра бед насць 
бе ла ру скіх рэ сур саў ме та дыч на ўбі ваў ся 
ў га ло вы на сель ні каў Бе ла ру сі. На ват, 
зда ва ла ся б, ужо ста лыя і пра жыў шыя 
свой няп ро сты век лю дзі чу ха лі па ты лі цу 
і ка за лі: „Доб рая рэч не за леж насць, але 
без Ра сеі мы пра па дзем”. Та кія ін фан ты
лы вель мі на гад ва лі Хо ба та ва — ге роя 
кі на стуж кі з сім ва ліч най наз вай „Пак роў
ская бра ма”. Ра сея ж вы гля дае ў ро лі бы
лой жон кі Мар га ры ты Паў лаў ны, якая ні
як не ха це ла ад пу скаць ра ней ша га му жа 
Хо ба та ва, не да ва ла яму ні жыць, ні раз
ві вац ца, ні на ват дых нуць са ма стой на.

За раз ідэ о ла гі зніш чэн ня Бе ла ру сі як 
дзяр жа вы зноў уха пі лі ся за гэ ты ста ры 
зам шэ лы міф, што на ша кра і на без Ра сеі 
пра па дзе. Але з гі сто рыі двац ца та га ста
год дзя доб ра вя до ма, што пра па дае як раз 
той, хто ўвя жац ца ў доў га тэр мі но вае пар
т нёр ства і са юз з Ра се яй. Маск ва ж за раз 
ні як не мо жа ад мо віц ца ад сва іх ім пер скіх 
ам бі цый і ўсё ма рыць ад ра дзіць Са вец кі 
Са юз і мець свае ўплы вы па ўсім све це. 
А вы ні кі? Вось тая ж Ку ба дай ш ла пад 
пат ра на жам Крам ля да поў най раз ру хі 
і га ле чы. Толь кі за раз „вост раў сва бо ды” 
па кі дае бу да ваць са цы я лізм, які згу біў ужо 
не ад ну дзяр жа ву за мі ну лае ста год дзе, 
і пак ры се вы бі ра ец ца з глы бін най ямы.

Возь мем яш чэ да прык ла ду паў д нё ва а
ме ры кан скую дзяр жа ву Ве не су э лу. Па пры
род ных рэ сур сах — гэ та ад на з ба га цей
шых кра ін не толь кі кан ты нен та, але і ўся го 
све ту. У Ве не су э ле ёсць усё — наф та, газ, 
жа лез ная ру да, бак сі ты, ал ма зы, урэш це 
рэ кі і ад па вед на гід ра э нер гія. Але на ча ле 

гэ тай дзяр жа вы ста яць па лі тыч ныя фа на ты
кіўзур па та ры ўла ды, якія аб ра лі „асаб лі вы 
шлях раз віц ця”. У вы ні ку гэ та га асаб лі ва га 
шля ху на сель ні цтва кра і ны дай ш ло да 
го ла ду, з Ве не су э лы ўця ка юць усе, хто мо
жа, а су сед нія дзяр жа вы — Ар ген ці на ды 
ін шыя не хо чуць мець ні чо га су поль на га 
з ця пе раш нім ве не су эль скім дык та та рам. 
Сі ту а цыя ў Ве не су э ле на блі жа ец ца да сап
раў д най гу ма ні тар най ка таст ро фы. Нез дар
ма і „эр бэш ныя” пра па ган ды сты, якія так 
шмат тру бі лі пра брац кі на род Ве не су э лы 
пры Ча ве се і на па чат ку кі ра ван ня Ма ду ры, 
за моў к лі і на ват не згад ва юць пра тыя ін
ве сты цыі, якія ўкла лі на чаль ні кі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у за а кі ян скі са цы я лізм бліз ка га 
па ду ху са юз ні ка. І пра вы го ды ад гэ тай суп
ра цы маў чаць.

У ма лень кай Эсто ніі, якая ў двац цаць 
ра зоў мен шая за Ве не су э лу, і бліз ка ня
ма та го пры род на га па тэн цы я лу. Ад нак 
ёсць ра зум ныя лю дзі, якія вы бі ра юць 
тал ко вых па лі ты каў, якія змаг лі на леж на 
ўлад ка ваць дзяр жа ву, раз віць эка но мі
ку, вы ка ры стаць ту ры стыч ны па тэн цы ял, 
за бяс пе чыць ма тэ ры яль ны даб ра быт 
на сель ні каў. Тое, што гэ тая дзяр жа ва 
дбае пра сва іх жы ха роў — не пу сты гук. 
Апош няя ін фар ма цыя з гэ тай кра і ны 
ўво гу ле вык лі кае за хап лен не яе ўра дам 
— з ня даў ня га ча су Эсто нія вып лач вае 
пен сію і тым жы ха рам ін шых кра ін, якія 
не менш 15 га доў пра ца ва лі на эстон
скай тэ ры то рыі ра ней.

Яш чэ больш яск ра вы пры клад — гэ
та Ка рэя, па дзе ле ная па 38й па ра ле лі 
ў 1948 го дзе. За 70 га доў гэ тыя дзве су
сед нія част кі апы ну лі ся ні бы на роз ных по
лю сах. „Аме ры кан ская Ка рэя” ста ла дэ ма
кра тыч най, ад ной з са мых тэх на ла гіч ных 
і ба га тых кра ін све ту, „са вец кара сей ская 
Ка рэя” да сяг ну ла край ня га та та лі та рыз
му, за няд бан ня эка но мі кі, га ле чы і поў
най бяс п раў нас ці няш час ных лю дзей. 
Ка рэй скі „эк с пе ры мент” з ад ным і тым жа 
на ро дам, зда ва ла ся б, яск ра ва ўсім усё 
па ка заў. Але ж ук лю чыць маз гі нам но га 
ця жэй, чым ук лю чыць тэ ле ві зар.

Пер са наж кі но Хо ба таў усё ж выр ваў
ся зпад апе кі Мар га ры ты Паў лаў ны, 
якая за яго ўсё вы ра ша ла. Праў да, яму 
да па маг лі. Бе ла ру сі звон ку не да па мо жа 
ніх то. Так што трэ ба са мім „ук лю чаць 
маз гі” і спа дзя вац ца толь кі на ся бе.
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Мой сяб ра з Бе ла ру сі да во лі доў га не 
змог за раз пры ехаць у Бе ла сток, та му 
што ўсе бі ле ты ў мар ш рут ках з Грод на 
ў Бе ла сток бы лі даў но заб ра ні ра ва ны. 
Про ста пас ля ка та ліц кіх і пра ва слаў ных 
Ка ляд бе ла ру сы ма са ва па ча лі вяр тац ца 
на пра цу да сва іх поль скіх пра ца даў цаў. 
Тое, што мы, жы ву чы на па меж жы, ба
чым на ўлас ныя во чы, пац вяр джа юць 
у рэ аль нас ці поль скія ста ты стыч ныя 
ве дам ствы. Каб не тра піць у спі раль бес
п ра цоўя і са цы яль най бед нас ці, дзя сят кі 
ты сяч гра ма дзян Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
пры му ша ны шу каць леп шай до лі і зар
плат на ўсход нім і за ход нім эка на міч ным 
век та ры. У апош ніх га дах на зі ра ец ца 
па ста ян ны зы ход з ма скоў скапе цяр бур г
скіх рын каў пра цы ў кі рун ку вар шаў ска
еў ра са юз ных. Та кім чы нам бе ла ру ская 
гра мад скасць мо жа, на жаль, ця гам 
блі жэй шых га доў стра ціць са мую ак тыў
ную і эка на міч на спа соб ную прас лой ку 

на ро да. Што гэ та аба зна чае для лю бой 
кра і ны, мы маг лі на зі раць на прак ты цы 
ця гам амаль апош ніх са ра ка га доў на 
прык ла дзе Поль ш чы, ка лі спля цен не 
па лі тыч ных і эка на міч ных кры зі саў вы
піх ну ла на заў сё ды ў эміг ра цыю мі льё
ны па ля каў; а ў апош нім дзе ся ці год дзі 
— асаб лі ва ма ла дых. Тых дэ маг ра фіч
ных і ін тэ лек ту аль ных пат рат немагчыма 
ні ве лі ра ваць ця гам ад на го ці пя ці га доў. 
Для поль ска га рын ку пра цы па ра тун кам 
з’яў ля ец ца пры ток пра цоў ных рук, асаб
лі ва з Ук ра і ны ці Бе ла ру сі. Спа лу чэн не 
гэ та га з мэ та на кі ра ва най па лі ты кай 
ад то ку маз гоў з Ус хо ду і асі мі ля цыі, між 
ін шым, дзя ку ю чы так са ма Кар це па ля
ка, даз ва ляе дзяр жа ве ў ней кай сту пе ні 
кам пен са ваць свае пат ра ты люд ско га 
ка пі та лу. Не трэ ба доў га шу каць, бо ўжо 
ў са мім Бе ла сто ку і ў яго ных рэ ста ра нах 
ці ба рах знач ную част ку ку ха раў, афі цы
ян таў ці бар ме наў скла да юць ма ла дыя 
лю дзі з рас паз на валь ным, ме ла дыч ным, 
ус ход нім вы маў лен нем. У мно гіх сет ках 
кра маў па ра тун кам так са ма ака за лі ся 

пра даў ш чы цы з Ук ра і ны. Ця пер, як я да
ве даў ся не а фі цый на, лік ві да ваць не да
хоп мед сяс цёр у пад ляш скіх шпі та лях 
ма юць мед сёст ры з Ук ра і ны за знач на 
боль шую зар пла ту, чым ат рым лі ва юць іх 
поль скія сяб роў кі. Тое, што ўжо ле ка ры 
з Грод на моц на ўвай ш лі на шпі таль ны 
ры нак пра цы Су ва лак ці Бе ла сто ка, 
пе ра ка наў ся я сам аса бі ста. Раз мо ва 
тут ідзе пра тых, якія ма юць ле галь ную 
пра цу. Па мя тай ма, што згод на з пра ві
ла мі рын ку пра цы, за ад ным ле галь ным 
мес цам пра цы для чу жа зем ца ідуць два
тры не ле галь ныя. Та му та кім множ ні кам 
трэ ба ўста наў лі ваць сап раў д ную коль
касць пра цу ю чых у Поль ш чы ўкра ін цаў 
ці бе ла ру саў.

Аса бі стыя на зі ран ня мі пра і люст рую 
не ка то ры мі да ны мі Мі ні стэр ствам сям’і, 
пра цы і са цы яль най па лі ты кі па пра цаў
лад ка ван ні ін ша зем цаў у Поль ш чы. 
У 2017 го дзе вы да дзе ных бы ло 236 
ты сяч даз во лаў на пра цу, што ў па раў
нан ні з 2016 го дам вы рас ла аж на 85%. 
У пер шай па ло ве 2018 го да поль скія 

па вя то выя бю ро пра цы за рэ гіст ра ва лі 
на ступ ныя коль кас ці пра цаў ні коў з ус хо
ду: бе ла ру сы — 30 646, ру скія — 2676, 
ук ра ін цы — 692 466, мал да ва не — 18 
983, гру зі ны — 11 279, ар мя не — 762. 
Ра зам ад сту дзе ня да чэр ве ня 2018 го
да афі цый на пра ца ва ла ўжо 756 812 
чу жа зем цаў. Так як і ў па пя рэд ніх га дах 
з вя лі кім ад ры вам лі дзі ру юць пра цаў ні
кі з Ук ра і ны. А так выг ля да юць та кія ж 
да ныя за вы шэй з га да ны пе ры яд у на
шым Пад ляш скім ва я вод стве: бе ла ру сы 
— 3218, ру скія — 54, ук ра ін цы — 9233, 
мал да ва не — 110, гру зі ны — 78, ар мя не 
— 7. Як ба чым, ук ра ін ская пра цоў ная ка
ла ні за цыя ў на шым ва я вод стве афі цый
на амаль ут рая боль шая за бе ла ру скую. 
Пы тан нем не да лё кай бу ду чы ні ста не 
вы бар: ці вяр тац ца на род ную Ук ра і ну, ці 
за пус ціць свае ся мей ныя спра вы тут, на 
Бе ла сточ чы не і пры сту піць да ак тыў най 
са ма ар га ні за цыі і сва ёй куль тур наас вет
най су поль нас ці? Рэ лі гій нана цы я наль
ная ад мет насць Пад ляш ша, ня гле дзя чы 
на ні жэй шыя зар пла ты, з’яў ля ец ца тым 
фак та рам для эміг ран таў з Ук ра і ны, які 
даз ва ляе ім ад чу ваць ся бе тут да во лі 
кам фор т на. Але гэ та ж не Пад ляш скае 
ва я вод ства ў маш та бе Поль ш чы з’яў
ля ец ца маг ні там для чу жа зем цаў. Як 
вы гля дае гэ та ў ін шых ва я вод ствах Поль
ш чы і дзе ах вот на пры ма юць чу жа зем
цаў, а дзе са стры ма нас цю, пра чы та ем 
у на ступ ным ну ма ры «Ні вы».
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Ці гэ та не Ген рых Ман, ня мец кі пісь
мен нік і ста рэй шы брат Вя лі ка га То ма
са, на стой ваў, што ней кі Ста лін ста віць 
der Ge ist (ду ха) знач на вы шэй, чым die 
Macht (сі лу)? Ён не меў ра цыі або быў 
про ста ка рыс ным іды ё там, або быў спа
ку ша ны ваб нас ця мі ле нін скай уто піі? Не 
быў бы гэ та адзі ны вы па дак, ка лі та кія 
па на ды адаб ра лі ро зум ста ра ва та му 
сам цу. Ге ній Ста лі на хва лі лі на За ха дзе 
вя ду чыя ін тэ лек ту а лы эпо хі. У ма ну мен
таль най «Уто піі ва ўла дзе» аў та ры яе 
дру го га то ма, Мі хал Ге лер і Аляк сандр 
Нек рыч пра цы та ва лі сум ны анек дот пра 
вы дат на га ан г лій ска га бі ё ла га, які з лю
бас цю рас па вя даў за ход нім жур на лі стам 
пра тое, як Ста лін „аса бі ста пры хо дзіў па 
на чах на ма скоў скія гру за выя стан цыі, 
каб да па ма гаць груз чы кам». Та кі жа лас
лі вы! Як з ім бы ло са праў ды, ска жа лік 
бо лей дзя сят ка мі льё наў лю дзей за гіб
лых па яго за га дзе ў са вец кіх пра цоў ных 
ла ге рах. А мо жа на ват па ру дзя сят каў. 
У тым лі ку сот ні груз чы каў.

Са праў ды, трэ ба бы ло па ка заць вя лі кі 
дух, каб пад няць на кво лых пля чах ця
жар столь кіх ах вяр. Ста лін быў дрэн най 
па ста вы, а хліп кія мыш цы на са мой спра
ве вы ка ры стоў ваў толь кі для...ся дзен ня. 
І ўсё ж у рэй тын гу ўсіх сус вет ных зла чын
цаў на да лей зай мае ад ну з лі дзі ру ю чых 
па зі цый. Ра сі я не да сён ня за сак рэч ва
юць ГУ ЛА Гаў скія ар хі вы, дык хто ве дае, 
ці не з’яў ля ец ца ён ар хіз ла чын цам. Ці 
со рам на ім за та ко га лі да ра? Ці, мо жа, 
са ро мяц ца свай го мі ну ла га? У рэш це 
рэшт, гэ та мі ну лае ка жа нам, хто та кі 
ча ла век, якая на цыя. Без яе і ча ла век, 
і на род губ ляе сваю ідэн тыч насць. Хто 
я ёсць, ха цеў бы спы таць ся бе, ка лі б 
за ня ду жаў глы бо кай ам не зі яй мі ну ла га? 
Хто я — без свай го дзя цін ства, па раз 
і ўзлё таў? Ін шая спра ва, што са вец кая 
гі ста ры яг ра фія пра ні ца ва ла мі ну лае і Ра
сіі, і Са вец ка га Са ю за і дзя сят кі ра зоў, 
і ў ты ся чу спо са баў, аб са лют на іг на ру ю
чы па мяць пра мі ну лае мно гіх па ка лен
няў ра сі ян. Яны ста лі быц цам на цы яй 
аст раў ной па мя ці, неп ра цяг лай, па ды ма
ю чай вы ключ на свае ра цыі пра віль ныя 
і яш чэ больш пра віль ныя. Пры тым ска
жо ныя бя гу чай па лі ты кай ула ды. Ця пе
раш няя «ца ры фі ка цыя» іх дзяр жа вы, 
па пя рэ джа ная кры ва вай дык та ту рай пра
ле та ры я ту, а на са мой спра ве ле нін скай 
пар тый най клі кі і, на рэш це, ты ра ні яй асо
бы Ста лі на, мо жа здзіў ляць толь кі тых, 
хто сум ня ва ец ца ў тым, што гі сто рыя 
са праў ды «ко ціц ца кру гам». І ко ціц ца, 

ко ціц ца, а вос
сю, як пра ві
ла, з’яў ля ец ца 
адзін ча ла век.

Та кім чы
нам, па мяць 
пра мі ну лае 
нель га блы
таць з гі сто ры
яй. Яна са ма па са бе пад вяр га ец ца ін тэр
п рэ та цый на му ска жэн ню, не ка жу чы ўжо 
пра ідэ а ла гіч ныя ці па лі тыч ныя мах ляр
ствы. Па лі ты за цыя Ін сты ту та на цы я наль
най па мя ці і за тым яго пак ру ча стая ро ля 
ў фар ма ван ні «ак ту аль най» поль скай 
гі сто рыі Поль ш чы, ба лю чы пры клад та ко
га. Нез дар ма ж вя лі кі фі зік на ша га ча су, 
аб веш ча ны як пе ра ем нік Эй н ш тэй на, 
Сты вен Хо кінг мер ка ваў, што вы ву чэн не 
гі сто рыі, якая, па яго сло вах, «гэ та па 
сут нас ці гі сто рыя глуп ства», трэ ба за мя
ніць вы ву чэн нем ін тэ лі ген цыі бу ду чы ні 
„як фак та ра вы ра шаль на га аб бу ду чы ні 
на шай цы ві лі за цыі і на ша га ві ду ў цэ
лым». Ці ён не меў ра цыі? Час па ка жа.

Я ве даю, што нель га да ра ваць лю
дзям перш за ўсё па во дзін агід на ма лых, 
зда ва ла ся б, ма ла важ ных для якас ці 
вы шэй шых над імі — вя лі кіх спраў. Вя
лі кая спра ва — агуль нае даб ро. Ма лая 
рэч — абы я ка вы да ўся го і ўсіх эга ізм. 
Вя лі кая спра ва — праў да та кая якая 
ёсць. Ма лая спра ва яе асу джае. Не мо
жа быць праў дзі вай і праў дзі вей шай 
іс ці ны. Праў да на са мой спра ве мо жа 
быць толь кі ад на. На жаль, у кож ны 
гі ста рыч ны пе ры яд зной дуц ца лю дзі 
про ста на іў ныя, і ў агуль най скла да нас ці 
«ка рыс ныя» для ўла ды і гэ та іды ё ты, ці 
про ста цы ніч ныя. Як пра ві ла, гэ та асо
бы ма раль на пра даж ныя або ўнут ра на 
ма лыя, хоць і не па збаў ле ныя ін тэ лек ту, 
ад нак га то вы ад даць ся бе за кры шы ну 
па пу ляр нас ці, за кам фор т нае жыц цё, 
або про ста з пат рэ бы дроб най пом сты ці 
зза ней кіх ма гут ных ком п лек саў. Маг чы
ма, гэ тыя не да хо пы ска жа юць іх паз на
валь ную пер с пек ты ву.

Мо жа быць, пан Зе мец, пан Ра хонь 
ці ў апош ні час «пла сты лі на вая пан ця» 
і мно гія ін шыя пе рад імі і пас ля іх, бу дуць 
пра да ваць сваю ду шу з пе ра ка нан нем, 
што да ру ча юць яе анё лам. Але бы ва юць 
і вы пад кі ад ва рот ныя, змяш ча ю чы е ся 
ў тым са мым ге на ты пе ча ла ве чай на
пыш лі вас ці, га на ры стас ці. Та кія свя тыя 
дрэн най ці доб рай спра вы — усё роў на. 
Ад но і тое ж.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Тое ж са мае
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У Дуб ро ве-Бе ла стоц кай прай ш-
лі ўра чы стас ці, звя за ныя з ХХІІ 
Днём юда із му — свя там у Ка та-
ліц кім кас цё ле, якое ад зна ча ец-
ца што год на пя рэ дад ні Тыд ня 
ма літ ваў за адзін ства хрыс ці ян. 
Да вай ны мя стэч ка раз ві ва ла ся 
дзя ку ю чы яў рэ ям і боль шасць 
яго жы ха роў скла да ла яў рэй-
скае на сель ні цтва. Чар го вы 
раз, дзя ку ю чы дас лед чы цы яў-
рэй скай гі сто рыі ў Дуб ро ве, пра-
гу ча ла су поль ная ма літ ва на 
мяс цо вым кір ку це.

Зас на ваць но вую 
тра ды цыю

Дуб ро ваБе ла стоц кая па ча ла ўклю
чац ца ў агуль на поль скія Дні юда із му тры 
га ды та му. Гэ та бы ла іні цы я ты ва Да ро ты 
Бу дзын скай — на стаў ні цы гі сто рыі, кра
яз наў цы, дас лед чы цы яў рэй скай гі сто
рыі на Са коль ш чы не. З вуч ня мі Агуль на
а ду ка цый на га лі цэя імя Ні ка дэ ма Су лі ка 
ў Дуб ро ве пра вя ла ўжо сот ні па хо даў, 
ван д ро вак ды ак цый, якія ме лі на мэ це 
ад к ры ван не яў рэй скай мі нуў ш чы ны са
мой Дуб ро вы і на ва коль ных га рад коў.

— Не га ва ры ла ся аб гэ тым, што тут 
ка лісь ці жы лі яў рэі. Па мя таю, ка лі мы 
ўпер шы ню з вуч ня мі ўвай ш лі на яў рэй скі 
кір кут. Гэ та бы ла звал ка, — ад зна чы ла 
Да ро та Бу дзын ская.— Мы па лі чы лі, што 
гэ та не мо жа так вы гля даць! Трэ ба неш
та ра біць. І ро бім.

Дні юда із му ў Ка та ліц кім кас цё ле 
ў Дуб ро ве гэ та адзін з вы ні каў дзей нас ці 
на стаў ні цы і вуч няў. Упер шы ню прай ш лі 
яны ў 2017 го дзе. Та ды ў ма літ ве пры ма
лі ўдзел мяс цо вы ксёндз Якуб Бут ке віч, 
жы ха ры Дуб ро вы, лі цэ і сты і прад стаў ні кі 
яў рэй скай мен шас ці з Бе ла ру сі. На яў
рэй скіх мо гіл ках ма літ ву ўзна ча ліў стар
шы ня яў рэй скай гмі ны ў Га род ні Ба рыс 
Квят коў скі. Вя до мы дзе яч быў уз ру ша ны 
пры сут нас цю лі цэ і стаў, якія ад на ча со ва 
бы лі су ар га ні за та ра мі па дзеі.

— Мне цяж ка па даб раць тыя сло вы, 
якія б вы ра зі лі той стан, ка лі я ба чу мо
ладзь і яе на стаў ні каў, тых да рос лых, 
якія на кі роў ва юць да пра віль на га ра зу
мен ня той гі сто рыі, якая бы ла, — ска заў 
на дуб роў скім кір ку це Ба рыс Квят коў скі.

На пер шых угод ках Дня юда із му 
ў Дуб ро ве пры сут ні чаў так са ма прад
стаў нік Аса цы я цыі юдэахрыс ці ян ска га 
ды я ло гу „Sho mer — In ter na tio nal” у Бе ла
ру сі Яў ген Ка ло дзін:

— Гі сто рыя мо жа ажы ваць дзя ку ю
чы та кім ме рап ры ем ствам, су мес ным 
ма літ вам, кан цэр там. Ка лі гэ та га бу дзе 
больш і больш — мы бу дзем ра зу мець 
адзін ад на го, ша на ваць.

Пас ля вя лі кай пуст кі 

Доб раў па рад ка ван не кір ку та бы ло ад
ной з пер шых су поль ных ак цый Да ро ты 
Бу дзын скай і яе лі цэ і стаў. У 2016 го дзе 
лі цэй імя Ні ка дэ ма Су лі ка ў Дуб ро ве па
чаў пра ект «Чы тан не по пе лу — сля да мі 
дуб роў скіх яў рэ яў». У рам ках пра ек та 
ў бу дын ку лі цэя бы ла ад к ры та вы стаў ка 
«Драў ля ныя сі на го гі» з Цэн т ра імя Люд ві
ка За мен го фа ў Бе ла сто ку. У цы ры мо ніі 
пры ня лі ўдзел наш чад кі дуб роў скіх яў
рэ яў — Марк Пад вал і Мі ха эль Не він са, 
якія ра ска за лі пра лёс сва іх сем’ яў. Прай
ш ла кан фе рэн цыя па гі сто рыі дуб роў
скай яў рэй скай су поль нас ці а так са ма 
паў стаў фільм у рэ жы су ры Та ма ша Вісь
неў ска га «Ад сут ная сям’я».

Пер шая згад ка пра дуб роў скіх яў рэ
яў па хо дзіць з па чат ку ва сям нац ца та га 
ста год дзя. Та ды ўжо ў го ра дзе іс на ва ла 
яў рэй ская рэ лі гій ная аб ш чы на, якая пад
па рад коў ва ла ся гмі не ў Грод не. У 1806 
го дзе яў рэі скла да лі больш за па ло ву 
на сель ні цтва Дуб ро вы, а во сем дзе сят га
доў паз ней — да 85%.

—Да сён ня не ма гу зра зу мець, што 
тая су поль насць, якая бу да ва ла Дуб ро
ву, бу да ва ла гэ тае мя стэч ка, пра мыс ло
васць, ра мё ствы, знік ла, мож на ска заць, 
за адзін дзень, — тлу ма чы ла ў час сё
лет ня га Дня юда із му ў Дуб ро ве Да ро та 
Бу дзын ская. — І за ста ла ся пуст ка. І гэ
тая пуст ка іс на ва ла не каль кі дзя сят каў 
га доў.

За раз у Дуб ро ву пры яз джае што раз 
больш наш чад каў мяс цо вых яў рэ яў. 
У каст рыч ні ку 2018 го да мя стэч ка на ве
да ла двух бра тоў Віль каў — адзін жы ве 
ў Злу ча ных Шта тах, а дру гі ў Із ра і лі. Яны 
ўзя лі з са бою сва іх дзя цей, каб су поль на 
ад крыць іх нюю баць каў ш чы ну. Ак ра мя 
та го яны суст рэ лі ся з мо лад дзю мяс цо вай 
шко лы.

— Пры маю ўдзел ва ўсіх ме ра пры ем
ствах, ла джа ных спа да ры няй Да ро тай 
Бу дзын скай, каб да ве дац ца не ча га 
больш, — ска за ла ў час сё лет ніх ура чы

стас цей з на го ды ХХІІ Дня юда із му лі цэ
іст ка Аляк сан д ра Ёд чык. — Для мя не бы
ло не ча ка нас цю, што так мно га ці ка вых 
мес цаў у Дуб ро ве мож на знай с ці, ве да ю
чы гі сто рыю. На пры клад, мык ва — вель
мі важ нае мес ца для яў рэ яў зна хо дзіц ца 
тут, на тэ ры то рыі мя стэч ка. Шка да, што 
так ма ла лю дзей аб гэ тым ве дае. Мы 
ста ра ем ся тыя мес цы па рад ка ваць, ад на
віць ці про ста апі саць і пе ра даць ін шым.

Гі сто рык Да ро та Бу дзын ская не сум
ня ва ец ца, што мо ладзь па він на перш за 
ўсё ве даць гі сто рыю сва ёй мяс цо вас ці.

— Мы ча сам су стра ка ем ся — і я, і мая 
мо ладзь з не над та пры хіль ны мі сло ва мі 
ад нос на на шай дзей нас ці. Ад нак я лі чу, 
што гэ та пат рэб нае вуч ням і нам усім. 
Кры ты ка не ў змо зе мя не кра нуць. Ро бім 
гэ та дзе ля агуль на га даб ра, та ле ран т
нас ці, зыч лі вас ці. Пла ну ем яш чэ ар га ні
за ваць Дзень іс ла му ў поль скім Ка та ліц
кім кас цё ле.

Дні юда із му ў Дуб ро ве

Cвят ка ван ні ў Дуб ро ве

З 1997 го да 17 сту дзе ня ў поль скім 
Ка та ліц кім кас цё ле ад зна ча юц ца Дні 
юда із му. Гэ тае свя та, бы ло ўста ноў ле
нае Кан фе рэн цы яй епі ска па ту Поль
ш чы на дзень ві леі Тыд ня ма літ ваў за 
адзін ства хрыс ці ян. Свя та мае на мэ це 
пры па мі наць і паг лыб ляць су вя зі па між 
юда із мам і хрыс ці ян ствам. Цэн т раль ныя 
ўра чы стас ці што год пра хо дзяць у ін шым 
го ра дзе і кож най прыс вя ча ец ца ін шы 
па сыл. Сё ле та го ра дамгас па да ром з’яў
ля ец ца Лодзь, дзе да Дру гой су свет най 
вай ны боль шасць жы ха роў го ра да скла
да лі яў рэі. Ар га ні за та рам Дзён юда із му 
з’яў ля ец ца Ка мі тэт Кан фэ рэн цыі епі ска
па ту Поль ш чы па спра вах ды я ло гу з юда
із мам і Ло дзін скае ар хі бі скуп ства. Дэ віз 
сё лет ня га Дня юда із му ўзя ты з кні гі пра
ро ка Асіі: „Не пры хо джу, каб губ ляць”.

— Я ха цеў прыб лі зіць па сыл пра ро ка 
Аcіі, прыб лі зіць Бо га, які вер ны ў сва ёй 
лю бо ві. У сва ім дак ла дзе я спра ба ваў па
ка заць мо ла дзі вар тасць люд ско га жыц
ця, — ска заў біб ле іст кс. Ар тур Су лік. 
— Жыц цё кож на га ча ла ве ка мае пе рад 
Бо гам вар тасць — ня гле дзя чы на тое, 
якой мы на цы я наль нас ці, якой ве ры. 
Мы ўсе — дзе ці ад на го Бо га. Пры гэ тай 
на го дзе я так са ма ха цеў ус пом ніць усіх 
дуб роў скіх яў рэ яў, якія жы лі ў Дуб ро ве 
да вай ны, а па мер лі толь кі та му, бо бы лі 
яў рэ я мі. Гэ та вель мі нес п ра вяд лі ва і трэ
ба аб гэ тым го лас на ска заць.

У дуб роў скім лі цэі суст рэ лі ся прад
стаў ні кі мяс цо вай ула ды, дзе я чы куль ту
ры су сед ніх гмін ды са мі лі цэ і сты, дзе ля 
якіх бы ла на ла джа на су стрэ ча з Лю сі 
Лі соў скай.

— Я бы ла здзіў ле на, што мо ладзь ме
ла так мно га пы тан няў, — ска за ла пас ля 
ўра чы стас ці прад стаў ні ца яў рэй скай аб
ш чы ны Лю сі Лі соў ская. — Бы ло ві даць, 
што яны са праў ды ці ка вяц ца пы тан ня мі 
юда із му.

Пас ля су стрэ чы з Лю сі Лі соў скай і кс. 
Су лі кам усе пай ш лі на мяс цо вы кір кут, 
дзе су поль на ма лі лі ся і за па лі лі зні чы. 
Аб’ яд на ныя ў ма літ ве так са ма ўспа мі
на лі дуб роў скіх яў рэ яў, па мар да ва ных 
у кан цэн т ра цый ным ла ге ры ў Трэб лін цы.

— Па мяць заў сё ды па він на быць га ра
чай і пе ра поў не най лю боўю да тых, якія 
так мно га сэр ца ўкла лі ў паў стан не на
ша га мя стэч ка, — ска заў пас ля ма літ вы 
на кір ку це бур га містр Ар тур Гай ле віч.

Яў рэй скія мо гіл кі ў Дуб ро ве ад ны 
з най лепш упа рад ка ва ных з лі ку ўсіх на 
Са коль ш чы не.

— Му сім уза ем на паз на ваць адзін ад
на го. Ка лі паз на ем, то змя ня ем ра зу мен
не, хто ёсць для нас чу жы. Чым больш 
бу дзем ве даць, тым лепш бу дзем ста
віц ца да ін шых, — ска за ла ў час ура чы
стас ці прад стаў ні ца яў рэй скай аб ш чы ны 
Лю сі Лі соў ская.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ
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— Ці Вы за па мя та лі сва іх дзя доў?

— Пом ню толь кі дзе да Фё да ра з бо ку 
ма ці; ка лі па мёр, ля жаў на по ку це, а мне 
бы ло хі ба з пяць га доў. Ба бу ля Ні на жы
ла даў жэй.

— Ваш баць ка не быў ар лян цам...

— Баць ка Мі ка лай, 1909 го да на ра джэн
ня, пры е хаў у Ор лю ка лі яму бы ло дзе
вяць га доў. Пры е хаў ра зам са сва ім бра
там Пят ром, яко му бы ло тры нац цаць; 
яны бы лі сі ро та мі. Пры е ха лі з Бе ла сто
ка, дзе ра ней жы лі па ву лі цы Цес най, 7. 
Тут, у Ор лі, іх ні баць ка Кан стан цін неш та 
ку піў; дзед ка і па ха ва ны ў Ор лі. Ка лісь 
пан пры дзя ліў на шым прод кам цаль ні кі 
9,6 і 8,5 гек та раў за Ор ляй з бо ку Кры вя
тыч — каб яны ара лі. На жы лі яны ка ня, 
пан па ба чыў, што яны пра ца ві тыя, та му 
прыс во іў ім проз віш ча Му раў скі — ад 
му ра шак. Гэ тыя па лі сям’я аб раб ля ла, 
бра ты гас па да ры лі ра зам. Ме лі хат ку па 
Пас вят най ву лі цы, дзе Міш ка Рын гай ла. 
Баць ка ра сказ ваў, што ней кая ста рэй
шая жан чы на з Кры вя тыч ва ры ла ім яду. 
Пас ля па бу да ва лі пад вой ны драў ля ны 
дом па ву лі цы Выз ва лен ня, по бач свай
го по ля. Бу да ва лі ся ў між ва ен ны час, 
да па ма гаў ім Шай коў скі, цесць Ёд лы 
— пры во зіў ім бяр вен ні.

— Як ус па мі на е це сваё дзя цін ства?

— У сям’і нас бы ло трое: ста рэй шая 
ся стра Рая з 1939 го да і най ма лод шая 
Та ма ра з 1947 го да. Я на ра дзіў ся ў снеж
ні 1941 го да, у Ор лі яш чэ стра ля лі, то, 
ба дай, нак ры ва лі мя не па душ кай у схо
віш чы, бо я кры чаў. Сяб ра ваў з Ян кам 
Ку ле шам. Ха дзіў у прад ш кол ле, апя кун
кай бы ла Ма ры ся Пшэ во дэк; жы ла яна 
ў Смоль скіх, у сям’і мяс цо ва га ле ка ра.

— З та го ча су за ха ваў ся зды мак да-
школь ні каў, зроб ле ны ў ле се Ма рэ сі 
Ку ба еў скай.

— Усе ра бі лі здым кі ў ле се Ма рэ сі, ка ля 
са жал кі. Быў там та кі асоб ны бу ды нак, 
у які пры яз джа лі лет ні кі. Пры яз джаў 
пра ку рор Кры мюк з сям’ ёю, пры яз джа лі 
цы га ны. Ка лі паз ней я пра ца ваў у пя кар
ні ў рын ку, то пры яз джа лі цы га ны з сем’
я мі, цы на ва лі кат лы ў пя кар ні.

— Ці дзе ці да па ма га лі баць кам? Як та-
ды дзе ці гу ля лі?

— Ад мя не баць кі не пат ра ба ва лі да па
мо гі, але я да па ма гаў, бо гэ та ці ка ві ла 
мя не.

— Ці заг ля да лі ў сі на го гу?

— За хо дзі лі. Там ужо друз ва ляў ся і кал. 
Пом ню, як хлоп цы ад бі ва лі ка мя ня мі 
фрэ скі, і як ад па даў ка ва лак, то кож ны 
ха паў, бо бы лі ка ля ро выя. Пас ля пе ра
ста лі. А паз ней ГС зра біў там склад фер
ты лі за та раў, Ана пюк быў кла даў ш чы
ком. Чыр во ныя ка лій ныя ўгна ен ні жэр лі 
сце ны сі на го гі. У той час прэ за сам ГСу 
быў Адзі е віч; зла віў су се да, які краў там 
фер ты лі за та ры.

— Як вы гля да ла Ва ша аду ка цыя?

— Ву чыў Ва сіль Лаш ке віч з жон кай Вар
кай. Яны хі ба жы лі ў школь ным бу дын ку 
ад па над вор ка. Пас ля сё ма га кла са 
пай шоў у бел лі цэй. Ды рэк та рам быў Ка
сты цэ віч, а фі зі кі на ву чаў Гры ша Ана цік 
з Аў гу сто ва, які пас ля быў так са ма ды рэк
та рам. Ву чыў ся два га ды і па кі нуў, пай
шоў у праф ву чы ліш ча гаст ра на міч на га 
на кі рун ку ў Бе ла сто ку, па ву лі цы Пра ле
та ры яц кай, па пя кар скай спе цы яль нас ці. 
Ды рэк та рам быў На час. На ву ча лі ся пе ка
ры. кан ды та ры, афі цы ян ты. Пом ню, што 
не да лё ка ад туль бы ла жы доў ская баж
ні ца, вя лі кі мур. Ка ле га ка жа: „Ап ра най 
шап ку, за вя ду ця бе”. Ён да ве даў ся, што 
я з Ор лі; а там, у баж ні цы, усе ў шап ках. 
Пас ля пы таў я яго, ча му мя не ту ды за вёў, 
а ён ад ка заў, што ў Ор лі мно га жы доў.

— Ці ў 1960 го дзе бы лі жы ды ў Бе ла-
сто ку?

— Мно га бы ло. Кож ны пры ват ны ла рок 
яны тры ма лі, зай ма лі кра мы ў дзяр жаў
ных па мяш кан нях. Ся дзе ла жы доў ская 
пра даў ш чы ца з за ла ты мі зу ба мі, а на 
паль цах што хо чаш. У той баж ні цы бы лі 
ўсе так сі сты. Я ўжо ве даў, што ка лі так
сіст, то жыд. Ап ра на лі ся яны так як і ўсе. 
Шко лу за кон чыў у 1961 го дзе.

— Пе ка рам заў сё ды пра ца зной дзец ца. 
Ці Ва ша спе цы яль насць пры да ла ся 
Вам і ў вой ску?

— Пас ля шко лы ад раб ляў прак ты ку ў Бе
ла сто ку. Бра лі з ка ле гам па тры зме ны, 
каб хут чэй ад ра біць ста жы роў ку. І на 
во сень за бра лі мя не ў вой ска, у мат ро сы 
да Дзіў но ва на выс пе Во лін. На ваб ран
цам на еў ся я лі хо га хле ба, „кі ту”, і пы таю 
боц ма на: „Хто яго пя чэ?” Мая ма ма 
Воль га прыс ла ла мне школь нае па свед
чан не, тра пі ла яно да на чаль ні ка шта ба. 
І пе ра вя лі мя не ў пя кар ню. Да лі са ма ход 
„Ны су” і па ехаў з ша фё рам у пры ват ную 
пя кар ню, узяў све жую зак ва ску. У кух ні 
па мыў дзе жы. Ка лі спёк, то ва лі лі ва лом 
па ес ці, бо пах пай шоў. І ўжо астаў ся 
ў пя кар ні. Узяў да ся бе яш чэ Яну ша Бжа
зоў ска га з Са ко лаў, што ка ля Лап, бо 
з ім ра зам ву чыў ся. Ну і за жыў, бо ноч чу 
ра біў, а цэ лы дзень меў для ся бе — плед 
і на пляж...

— Ці бы лі Вы на ка раб лі?

— Адзін раз, на ваб ран цам быў на дэ сан
т ных бар ках. Бы лі ву чэн ні па мар скім дэ
сан це. Бы лі та кія, што не ўме лі пла ваць, 
бя да бы ла, трэ ба бы ло іх вы цяг ваць.

— Ці ў вой ску суст рэ лі зем ля коў?

— По бач нас, у ар ты ле рыі, быў Зю так 
На за рэ віч з Ор лі і я яму шмат да па мог. 
Ён ча ста хва рэў, бо ка ра ву ліў над за лі
вам, дзе не бы ло ні вод на га схо віш ча, 
толь кі ве цер сві стаў, штор мы. А скла ды 
пад зям лёй. Не мог ён на ват ат ры маць 
про пу ску. То я па пра сіў свай го боц ма
на, ва ен на га ве тэ ра на, каб той афор міў 
у шта бе вар таў ні чы па ста ру нак ка ля пя
кар ні. І ён па ста раў ся. Мы, пе ка ры, даз
ва ля лі Зют ку пад ра маць на мяш ках у пя
кар ні, а ка лі хто ішоў, бу дзі лі і ён: „Стой! 
Твар да рас паз нан ня!”. Пас ля мы ра зам 
ха дзі лі на про пу скі. Ка лі ён прый шоў вар
та ваць „на пя кар ню”, то ак ры яў.

— Слу жы лі да лё ка ад до му. Ці бы ва лі ў 
вод пу ску?

— Да ва лі прэ мі яль ны вод пуск за доб рую 
вы печ ку, але толь кі пяць дзён. Я ка жу ка
ман дзі ру, што та кі вод пуск толь кі на пры
ві тан не і раз ві тан не — пры ехаць і ехаць 
на зад. То да лі дзе сяць дзён вод пу ску. 
І так з ка ле га мі з пя кар ні чар го ва ез дзі лі 
ў вод пуск.

— Ці бра лі Вас у за пас?

— Адзін раз быў, у Бе ла сто ку. Тра піў 
у ма біль ную пя кар ню — хлеб пяк лі ў час 
яз ды. Там бы ла ка ру сель ная печ, фор
мач кі на ве шал ках, па лі лі драў ні най. Усё 
ра бі лі пад час яз ды. Ра зам са мною быў 
паз ней шы сол тыс Пят ро Бя ро за са Шчы
тоўНа вад во раў.

Пом ню як еха лі ў за пас. У Бе ла сто ку яш
чэ здо ра ва па пі лі, па нас спе цы яль на пры
е хаў са ма ход, за хо джу ў часць, а мя не 
су стра кае афі цэр Лад ны — мой на стаў нік 
са шко лы. Ві та ю ся: „Доб ры дзень, пан 
пра фе сар!” А ён: „О, ра зам у шко ле, ра
зам у вой ску”. Ці ка ва бы ло. За спаз нен не 
Пят ру прый ш ло ся абі раць буль бу, а мя не 
вы ра та ваў той пра фе сар, за браў. Той за
пас быў толь кі стра тай ча су.

— У Ор лі пра ца ва лі пе ка рам?

— За гад чы кам пя кар ні, якой улас ні кам ра
ней быў жыд Із буц кі, быў Эд вард Ба гін скі 
з Бель ска. На ча ваў у пя кар ні ў бю ро, а на 
ня дзе лю ез дзіў да до му; яго жон ка бы ла 
мед сяст рой у шпі та лі. І дзя ку ю чы яму 
я стаў на пра цу ў пя кар ні, бо прэ зас ГСу 
То лік Адзі е віч не ха цеў мя не пры няць. Ка
заў, што мой баць ка мае гас па дар ку і мне 
на па дат кі трэ ба гас па да рыць, а не пра
ца ваць у пя кар ні. Але Ба гін скі ска заў мне 
прый с ці. Я прый шоў, ён даў мне ха лат, 
і як я спёк хлеб, то ён за нёс бу хан ку прэ за
су і ка жа: „Па бач, які ён хлеб пя чэ; і ма еш 
яго пры няць на пра цу, а як не — то я кі ну 
ра бо ту”. І та ды пры ня лі мя не.

Пе ка ра мі ў той час пра ца ва лі То лік Нэ
ста ро віч, Ан тэк Ку ле ша, Ко ля Му раў скі, 
Юрак Май ст ро віч, Мі хал Ку ба еў скі, Янак 
Шы ман скі, Вла дэк Ба га цэ віч; я пе ра важ
на пра ца ваў з апош нім. Ка лі ста рую пя
кар ню лік ві да ва лі, бо па бу да ва лі но вую, 
то пе ра вя лі мя не на па са ду кла даў ш чы

ка. Пра да ваў штуч ныя ўгна ен ні, ву галь. 
Ады шоў з пра цы ў ГС, ка лі баць ка пе
ра даў гас па дар ку. Баць ка не ха цеў зда
ваць гас па дар кі гмі не, то я му сіў яе пе ра
няць і пас ля вась мі га доў адыс ці з ГСу.

— Ці Вы пяк лі толь кі хлеб, ці так са ма 
кан ды тар скія вы ра бы?

— Пяк лі так са ма здо бу; у шко ле ўся го 
ву чы лі. У ар лян скай пя кар ні пёк я біск віт
ныя ру ле ты, пі ра гі з ма кам — для жа нок 
мі лі цы я не раў, для Фран ко вай (Ве ры На за
рэ віч), пад свя ты. Пёк па вет лі вас ці, за ба
рыш. Але печ у пя кар ні бы ла ня вы гад ная 
для вы печ кі здо бы, бо па кат ая, а ты по вая 
печ па він на быць га ры зан таль най. Ка лісь 
з То лі кам Нэ стэ ро ві чам пяк лі для Га ні Ра
дзі во на вай. Я так са ма до ма ра біў пон чы
кі; дач ка Ба ся зной дзе ней кую рэ цэп ту ру, 
а я раб лю...

— Вы гас па да ры лі з раз ма хам, ад 
гэ та га наз ва лі вас „шэ ры фам”. Бы лі 
так са ма буй ным план та та рам буль бы, 
а пас ля га да ва лі ма лоч ных ка роў. Ці 
пар тыя да па ма га ла ў жыц ці?

— Ні ко лі я пар тый ным не быў. Ажа ніў ся 
ў 1966 го дзе з Та ма рай, мяс цо вай. Баць
ка ку піў пляц і па бу да ваў ся. Сам умеў 
афор міць ма тэ ры я лы, на пры клад для 
цэн т раль на га ацяп лен ня кра ны, бой лер 
аж у скла дзе ў Монь ках. Іш ло гэ та на вар
ш тат ГСу ў Ор лі. Там за вёў зна ём ства, 
за во зіў га рэл ку, за ку ску і ўсё афар м ля лі.

— Жыц цё ў ПНР?

— Мне бы ло нар маль на. Я на ніш то не 
на ра каю. Пом ню та кую сі ту а цыю: у Бе ла
сто ку ка лісь, пры „Са лі дар нас ці”, зай шоў 
у га рад скую пры бі раль ню ка ля „Кры ста
ля”, а там звер ху на пі са на чыр во ным „Ko-
mu no wróć!” Пы таю пры бі раль ш чы ка, што 
гэ та, а ён: „Зра біў сваё і ўця кай, пра ніш то 
не пы тай!”

— Жыц цё на пен сіі?

— На пен сію вый шаў у 2001 го дзе. Еў ра
са юз ная мне не на ле жа ла; за ра на на ра
дзіў ся. Хто за ча піў ся, той ат ры маў вы со
кую. Але ця пер амаль усіх зраў ня лі.

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

Раз мо ва з Мі ка ла ем 
МУ РАЎ СКІМ, пен сі я-
не рам з Ор лі, 1941 
го да на ра джэн ня.
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Пра ца ваў пе ка рам
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В
ё ска Са цы ў Нар ваў скай гмі не Гай
наў ска га па ве та — ад на з больш 
вя до мых у Пал ляш скім ва я вод стве 
з най лепш за ха ва ных пом ні каў 

драў ля най ар хі тэк ту ры. Са цы, уз нік лыя 
ў па ло ве XVI ста год дзя (пер шы пісь мо вы 
на па мін — з 1560 го да), як пі шуць аб ёй, 
уні каль ная вё ска. Зна хо дзіц ца на ад лег
лас ці трох кі ла мет раў ад ва я вод скай 
да ро гі № 685, ся род ля соў, на шы ро кай 
па ля не ў да лі не ра кі Руд ні. За ха ва ла ся тут 
ары гі наль ная пла ні роў ка і тра ды цый ныя 
ся дзі бы, якія ўклю ча юць у ся бе жы лы дом 
з два ром, сад або ага род і гас па дар чыя 
па бу до вы, та кія як або ра, хлеў, ку рат нік, 
сві ран, клу ня і шоп ка. Кож ны ўча стак ак ру
жа ны пло там з ва ро та мі і брам кай. Аса да 
вель мі не звы чай на, та му што на са мой 
спра ве скла да ец ца з дзвюх ву лі цо вак раз
мер ка ва ных па абод ва ба кі па то ку. Кож ная 
част ка ся ла мае звы ча ё вую наз ву, ву лі цу 
і за гу мен ную да ро гу (паза клу ня мі). Сух ля
ны ля жаць на поў на чы, Мак ра вы — у паў
д нё вай част цы. Ка лісь ці на ват да хо дзі ла 
да бо ек па між га ра чы мі юна ка мі з абод вух 
ба коў, якія ад спрад веч ных ча соў спа лу ча
юць дзве пад’ яз ныя да ро гі (ад ус хо ду і за ха
ду). Са цы на ле жа лі да пры хо да ў Пух лах, 
які быў уні яц кім пры хо дам. Пас ля ад ме ны 
Бе рас цей скай уніі ў 1839 го дзе жы ха ры 
спа кой на выз на ва лі пра ва слаўе, з якім не 
стра ці лі кан такту на пра ця гу больш за 200 
га доў. На той факт паў п лы ва ла бліз касць 
Заб лу да ва — ад на го з ням но гіх цэн т раў, 
якія ні ко лі не да лу чы лі ся да уніі. У ся ле зна
хо дзяц ца за роч ныя кры жы, свед чыў шыя 
пра моц ны культ свя то га Ан то нія Пя чэр ска
га, за ступ ні ка ад шэль ні каў — у не да лё кіх 
Ад рын ках ме лі сваю пу стэль ню ма на хібе
жан цы ад уніі. У 1861 г. у Са цах уста на ві лі 
стоў па вую кап лі цу св. Іа а на Хрыс ці це ля, 
а пад ка нец дзе вят нац ца та га ста год дзя 
— кап ліч ку пра ро ка Ільі. Ня гле дзя чы на 
шы ро кае рас паў сю джан не не пісь мен нас ці 
ў тыя ча сы, жы ха ры Са цоў (а так са ма ін
шых блі жэй шых вё сак) у ас ноў ным уме лі 
чы таць і пі саць. Гэ та дзя ку ю чы ты та ніч най 
пра цы ў ко ра ні свя та роў Ры го ра і Фло ра 
Сас ноў скіх, пі я не раў ас ве ты, якіх вы ні кі 
пра цы пры нес лі вя лі кі плён у аду ка цыі 
ся лян. Лек цыі і сет ка па ра фі яль ных школ 
змя ні лі мен та лі тэт жы ха роў ту тэй шых 
вё сак, ад ных з най больш ас ве ча ных 
у той час. У 1866 го дзе Са цы на ліч ва лі 80 
драў ля ных да моў. Сён ня, як гэ та ні па ра
дак саль на, са мыя ста рыя бу дын кі ў вёс цы 
гэ та му ра ва ныя, па бу да ва ныя ў па чат ку 
двац ца та га ста год дзя і пе рат ры ваў шыя 
Пер шую су свет ную вай ну. Драў ля ныя па бу
до вы з дзе вят нац ца та га і ва сям нац ца та га 
ста год дзя зга рэ лі — пад па ле ныя ка за ка мі 
пас ля вы ез ду жы ха роў у бе жан ства ў 1915 
го дзе. У 1919 го дзе за ста ло ся сем му ра ва
нак, куз ня і пяць драў ля ных хат (з вус ных 
па ве дам лен няў). Ка лі пра рэ джа ныя лю дзі 
вяр ну лі ся ў сваё ся ло, з вя ліз ны мі на ма ган
ня мі ста лі ад наў ляць ся дзі бы. За хоў ва лі 
ста рую тра ды цыю ўнут ра най і вон ка вай 
пла ні роў кі, у вы ні ку ча го на сён няш ні дзень 
вё ска цал кам пад ахо вай рэ стаў ра та ра 
пом ні каў даў ні ны. Да лу чы лі ха ра ство, якое 
ўба чы лі ў бе жан стве ў глы бі ні Ра сіі, аз до бы 
— дэ ка ра тыў ныя вы раз ныя вуглы бу дын
каў, ака ні цы, над ва кон ні кі, шчы ты — і тое 
ха ра ство пры жы ло ся, і ста ла па каз чы кам 
кра і ны ад кры тых ака ніц — як ад кры тых 
сэр цаў. Дру гая су свет ная вай на аш ча дзі ла 
бу дын кі і жы ха роў. З ва ен ных фран тоў не 
вяр ну ла ся 4 ма ла дых муж чын. Пас ля 1945 
го да вё ска ме ла ка ля 110 да моў і двац цаць 
па ся лен няў на ху та рах. Амаль усе жы ха ры 
бы лі пра ва слаў ныя, дзве сям’і ад вен ты стаў 
сё ма га дня — ад на з іх эміг ра ва ла ў Аў ст ра
лію. Сем сем’ яў вы еха ла ў Са вец кі Са юз. 
У кан цы 50х га доў ХХ ста год дзя па ча ла
ся ма са вая эміг ра цыя з вё скі ў га ра ды. 
Апа гей гэ та га пра цэ су меў мес ца ў кан цы 
60х і ў 70я га ды Сён ня ся ло амаль пу стое 
— на се ле ны 38 да моў, у тым лі ку жы ха роў 
ху та роў. ... Абедз ве ву лі цы ў Са цах — бру
ка ва ныя. Гэ ты ста рэнь кі брук трэ ба бу дзе 
па пра віць. Ство ра ны не ка мер цый ны фонд, 
мэ тай яко га з’яў ля ец ца кан сер ва цыя ву
ліц у Са цах. Ста ра даў ні брук трэ ба бу дзе 
зняць, пад сы паць, зац вяр дзіць, а за тым 
пак лас ці зноў... І так жы вуць лю дзі ў Са цах, 
на ча ле са сва ёй сот л ты скайані ма та ра кай 
куль ту ры Та ма рай Ляш чын скай, для якой 
дзей ні чан не жы вых пом ні каў дой лід ства 
і жы вых са цоў цаў — пры я ры тэт ная, еў ра

пей ская спра ва, якая пры цяг вае ў Са цы ту
ры стаў і лю бі це ляў жыц ця ў ха ра стве і даб
ра бы це ся род род най пры ро ды і тра ды цыі.

У мі ну лых га дах два ры і да мы з Са
цоў бы лі ўзна га ро джа ны або вы лу ча ны 
ў кон кур се на най лепш за ха ва ны пом нік 
сель ска га дой лід ства ў Пад ляш скім ва я
вод стве, між ін шым аг ра гас па дар ка сол
ты са. У 2018 го дзе І ўзна га ро ду ат ры ма ла 
ха та На дзеі Ан д ра юк (ну мар 34), якую 
ўлас ні ца пе ра пі са ла ўжо на дач ку Ма рыю 
Фі лі пюк. Асаб лі ва ўра чы ста він ша ваў і ўру
чаў уз на га ро ду (гра шо вую) і таб ліч ку на 
дом з ін фар ма цы яй, што дом з’яў ля ец ца 
пом ні кам ар хі тэк ту ры, мар ша лак са цоў
скай ста ра жыл цы, якая на за вяр шэн не 
мі ну ла год ня га кон кур су з’я ві ла ся з вя лі кім 
прад стаў ні цтвам Са цоў, ра зам з сол ты
скай і ін шым уз на га ро джа ным гас па да ром 
(Ян Ту роў скі, ІІ уз на га ро да, дом ну мар 
181, і сяб роў кі гас па ды ні до ма ну мар 184 
Мо ні кі Сель скай), а так са ма ўсёй шмат
ка па лен най сям’ ёй. Уз на га ро ду пры ма ла 
з рук прад стаў ні коў ва я вод ска га са маў ра
да ра зам з уну кам. Якой ра дас цю свя ці лі
ся яе во чы — уша на ва на бы ла пра ца і яе, 
і ей ных прод каў, за ха ва ная ў род ным кра
я ві дзе, яко га яны не пса ва лі, а вы дат на 
па ка за лі яго кра су. І важ нае — жы ве яна 
ў тым до ме, аз даб ляе вы ра ба мі ўлас ных 
рук. Ха та, у якой яна жы ве (а не ка то рыя 
ўлас ні кі ўзна га ро джа ных бу дын каў вы ка
ры стоў ва юць свае ха ты і ка мо ры як лет нія 
да мы або ха ты для ту ры стаў) — са праў ды 
жы вая. Удзель ні кі кон кур су ве да юць, што 
якіяне будзь зме ны ў бу дын ку, якія, зда
ва ла ся б, зро бяць яны для вы га ды і «су
час нас ці», дыск ва лі фі ку юць іх у зма ган ні 
за вы лу чэн не бу дын ка як пом ні ка, але 
так сам псу юць яго — пры мя нен не пла сты
ка вых ма тэ ры я лаў, пе ра роб кі ў сце нах і да
хах спры чы ня юц ца да та го, што бу ды нак 
пе ра стае ды хаць, доб ра вен ты ля вац ца, 
па чы на юць гніць бэль кі, столь, пад ру бы, 
крок вы. Важ ная тут свя до масць асоб, якія 
ат ры ма лі ў спад чы ну ці на бы лі та кую каш
тоў насць і па він ны на да лей за хоў ваць яе 
ў на шым кра я ві дзе і гі сто рыі ў як най леп
шым ста не.

Пра стор ны і свет лы дом у Са цах пад 
ну ма рам 34 па бу да ва ны ка ля 1920 го да, 
пас ля вяр тан ня дзе да спа да ры ні На дзеі, 
пра дзе да Ма рыі. З’яў ля ец ца ён ты по вым 
пры кла дам ха ты з вы дат на па даб ра ны мі 
пра пор цы я мі і аз доб ны мі дэ та ля мі. Дом 
ста іць шчы том да ву лі цы. За ха ва ная ары
гі наль ная ша лёў ка ў ты по вым ла дзе — да 
ніж няй ра мы ак на вер ты каль ная, а вы шэй 
— га ры зан таль ная. Бу ды нак аз даб ля юць 
плы ці на выя ака ні цы з ты по вым унут ра
ным па дзе лам, пра фі ля ва ныя вы рэ за ныя 
дэ та лі на ра гах і ша ля ван не шчы ту дош ка

мі ў кут. Пры ўва ход ных дзвя рах зна хо дзіц
ца га нак з двух скат ным даш ком на шас ці 
слуп ках. Дах ха ты пак ры ты бля хада хоў
кай. Ся рэ дзі на до ма па дзе ле на на два 
па коі, кух ню, ка мо ру і се ні. У кух ні ста іць 
ка фель ная печ з кап ту ром і ля жай кай. Ся
род мэб лі — ці ка вы шля бан чык з раз ной 
спін кай ды круп ча сты ку фар. На сце нах ві
сяць шмат лі кія але ад ру кі і здым кі, ма кат кі 
вы шы ва ныя руч ні кі...

— Мы пры е ха лі ўсёй ра дзі най, — ка
жа На дзея Ан д ра юк. — Вось мая дач ка, 
Ма ры ся, зяць Ко стак, Фі лі пю кі, а тут 
праў ну чак Бар тэк, і ўнуч ка Аль ж бе та, ужо 
Гры га рук. Ну, што па каз ва ем. Драў ля ная, 
ста рын ная ха та. Даў няя. Як мой дзя ду ля 
пры е хаў з Сі бі ры, у цар скую вай ну, та ды 
і бу да ваў. Мой дзед меў на імя Мі ракс. 
Алек ся юк. Ця пер то пэў на яго Мі рак 
на зы ва лі б... Быў яш чэ су сед, імя меў Мі
ракс. І пля мен нік так сам меў та кое імя. 
Пры го жае імя. Пяць га доў бы лі ў Сі бі ры. 
Дзед быў на стан цыі стрэ лач ні кам, у Бій
ску. Да лё ка. І на ра дзі му вяр ну лі ся. Мая 
дач ка ўжо ў Бе ла сто ку жы ве, я на яе ўсё 
апі са ла, я тут са ма дбаю аб сваё. О, цэ лае 
па ка лен не пры е ха ла. А што мы ма ем ста
рын нае до ма? Мэб лю, руч ні кі, якія вы шы
ва ла я і гаф та ва ла. Па душ кі, з устаў ка мі, 
роб ле ны мі круч ком. І тыя ды ва ны, што на 
стан ках тка лі, ход ні кі. Усё ма ем!

— Ма ма пе ра да лі мне дом ужо даў но, 
— ка жа Ма рыя Фі лі пюк. — Ужо ў 1991 го
дзе. Мой муж быў пры мак...

— І мой так са ма быў пры мак, — смя ец
ца спа да ры ня На дзея. — Дзе сяць га доў як 
яго ня ма. Я са ма 1929 го да на ра джэн ня. 
Мо жа і доб ра яш чэ выг ля даю, але ўжо гне 
паз ва ноч нік.

— Ма ма доб ра вы гля дае, бо мно га пра
цуе, — ка жа Ма рыя.

— О, шчэ кар топ лі на ага ро дах — па са
дзі лі, але не вы бі ра лі, яш чэ ж са ма спраў
ля ю ся. Тры ра зы апа лю ага род, цы бу лі, 
гур коў на са джу... І ку рач кі маю, і яш чэ ўсё 
ем. Гэ та так на пры ро дзе. Ну, і ко цік. Без 
ко ці ка не абы дзеш ся, на пя вае мне для зда
роўя, Ку бусь. Ну, а маё імя та кое про стае. 
На дзя. Доў гі час лі чы ла ся не ха ро шым, але 
ця пер ужо хрыс цяць. Ся род ма лых дзяў ча
так ужо ёсць На дзі. І ў тэ ле ві за ры я чу ла, 
што На дзі зноў па я ві лі ся... Ой, так да лё ка 
ехаць у гэ ты Це ха но вец, у па лац, на за вяр
шэн не кон кур су. Та ко му ста ро му... Каб 
хоць столь кі як да Бель ска... А тая ўлас
ні ца до ма, што ха ту мае з ну ма рам 184, 
то ў Фран цыі жы ве. А аб свае дбае. А Ян 
Ту роў скі ў сва ёй ха це на ра дзіў ся ў 1952 го
дзе, і там жыў, па куль не пай шоў ву чыц ца. 

Крык цішыні
 Памяці Паўла Адамовіча 
 Прэзідэнта Гданьска

Аркестр святочнай дапамогі,
Агеньчык шчасця плыў да Бога.
Адначасова ўся краіна
Спаўняла важную павіннасць.

Нянавісці так шмат навокал,
Жыву я ў старасці глыбокай.
А Прэзідэнт раптоўна гіне —
У росквіце гадоў мужчына.

У прадчуванні ён, паверце,
Намесніку сказаў прад смерцю:
– ,,Трэба, Дружа, жыць з надзеяй:
Калі не згінеш – умацнееш”!

            Віктар Швед
Беласток, 18 студзеня 2019 года.

Ха та ў яго яш чэ «ма ла дая», па бу да ва ная 
ў 1939 го дзе, ужо пас ля пар цэ ля цыі, і 12 
гас па да роў па ся лі ла ся на ху та рах. Дзя ды 
ў яго Ва сіль і ба бу ля Воль га Астап чу кі. Як 
у хат цы бы ло па стаў ле на, так і ёсць. І сця
ноў ка, і хлеб ная печ, і ля жай ка ста ро га 
ты пу. Іко ны, ма кат кі, якія тка ла яго ма ці 
На стас ся. Ле там ён гас па да рыць, во сем 
гек та раў, ад но зда роўя ня ма. А на шы ха ты 
— та кія ста рын ныя, і тры ма юц ца!

— У той ха це мая ма ма ра дзі ла ся, 
— ка жа Та ма ра Ляш чын ская, два ю рад ная 
ся стра Яна Ту роў ска га. — Та кая хат ка каш
тоў ная, ся мей ная. Гняз до. Мно га ўспа мі
наў, пар т рэ ты, здым кі на сце нах... Руч ні кі, 
ма кат кі, ход ні кі. Ста лы, ла вы... Ка пань кі, 
сун ду кі, плах ты.... Пра баб чы ны са я ны. Усё, 
што дзед з ба баю, Са фі яй, ка лісь ра бі лі. 
Усё ся мей ныя па мят кі. Ба бу ля Са фія па
мер ла ў бе жан стве. Дзед быў у Гер ма ніі. 
Па ехаў яе шу каць. І так дзет кі за ста лі ся 
сі ро та мі. Дзя цей вы хоў ва ла ба ба Ір ка 
— Орын ка. Дзед Ак сен цій з ёю ажа ніў ся. 
Дзед з Орын кай тут паз наў ся і яна вы ха
ва ла на ша га дзе да Ва сі ля. Як дзед Ва сіль 
ажа ніў ся з ба баю Оль каю, і ба ба Оль ка на
ра дзі ла маю ма му і Ян ка ву ма му — Нас цю 
і Сонь ку... Трэ ба па мя таць род і іх пра цу. 
І Са цы жыць бу дуць.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

Хата Надзеі
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 04-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 10 лютага 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 52: снег.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Са ра Мар ці но віч, 

Ка ры на Ку раш, Дам’ ян Да лі на-Су лі ма з Ор лі, Бар тэк Ру-
дзін скі, Ма цей Дзер ма ноў скі з За лук, Мая Та па я лян ская 

з Нар вы, Нор берт Бо ян, Даг ма ра Краў чук з Мі ха ло ва, Ні-
коль Бас лай, Вік то рыя Кан д рат з На раў кі. Він шу ем!

Вол, небарака
(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ АР МЕ НІІ)

Ад ной чы вол ра шыў за ба даць свай го гас па да ра. На да ку чы ла яму ўжо цяж кая пра ца. І пу га, якой 
гас па дар сцё баў яго сцёг ны і зад ні цу...

На та пы рыў ся вол з ра га мі, ад нак ні чо га не ат ры ма ла ся.

Ён жа лас на за роў і стаў да ка раць Бо га:

— Ча му ты зра біў мае ро гі па вер ну ты мі да ся рэ дзі ны? Калі б яны тыр ча лі пра ма, спра вы па ка ці лі-
ся б інакш... Я ад бадоў ся б ад ба лю чай пу гі і раб скай до лі. А так, за ра бо тай све ту не ба чу!

Ён доў га на ра каў, жа ліў ся аж но ат ры маў ад каз з не ба:

— Ві даць, Бог ве даў твой дур ны ха рак тар! І каб аба ра ніць ця бе ад са мо га ся бе, ён абач лі ва па вяр-
нуў ро гі да ся рэ дзі ны.

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

    

Па сця жы не, па да ро зе
У іх бег чы я не ў змо зе
І па сне зе не ідуць,
Лёд уба чаць — і ля туць!
(К.....)

Ка ра год
У ба ры
Пад Но вы год
Звя ры
Ла дзяць ка ра год.
Глянь,
Паў ста лі цес на ў круг
Лань,
Ва вёр ка і Вяп рук,
Ка са во кі
Зай з Ваў ком,
Ру да бо кі
Ліс з Ка том.
Ім
Ся гон ня Дзед Ма роз
Па да рун кі ўсім
Пры нёс.
Толь кі
Па гу ля лі ледзь,
Нех та ўспом ніў:
— Дзе ж Мядз ведзь?
У бяр ло зе,
Ля сас ны,
Сніць
Аб Но вым го дзе
Сны.

Вік то рыя Ве ра бей

Зноў ад зна чы лі Свя та Ра ства Хры сто ва. Усю ды зра бі ла ся бе-
ла-бе ла і «скры пеў» ма роз. Нель га па кі нуць свя та без ка ля-
да ван ня! Ра зам з сяб роў кай Паў лі най Ёд лай вы цяг ну лі мы 
ка ляд ную зор ку, за па лі лі лям п кі і пай ш лі да лю дзей. На ша 

зор ка зас вя ці ла ся, ажы ла, пап ры га жэ ла. Лю дзі нас вель мі цёп ла 
пры ма лі, дзя ка ва лі за ка ляд кі. Зап ра ша лі прый с ці праз год.

Сё ле та бы ло тро хі ма роз на. Па чыр ва не лі нам на сы і змер з лі но-
гі. Ад нак мы не зда лі ся. Ка ля ды ў вёс цы — пры го жае і ка ля ро вае 
свя та.

Дык як тут не ка ля да ваць!
Трэ ба бе раг чы тра ды цыю.

Вік то рыя ГАЦЬ, 
бель ская «трой ка»

Лю дзі нас цёп ла пры ма лі...

«Каляднікі» 
Міхася Дмітрука

Вучні з беластоцкай «пяцёркі» ставяць калядны спектьакль
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Prom

Nil

Gekon
Konie

Mysz

Czy?

Cyganka

Cisza

Golec

Przygoda

Aha

Mig

Jak

Łapka Przed-
wiośnie

Nerka

Okazja

Ranga

Rok

Roczek

Irena

Żeby

Dojar

Jawa
За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва-

мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным 
та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш-
лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 52-2018: 
Ка ляд нік, дом, прэ са, тост, сас на, ра-

вес нік, зем лят рус, ка ра, пра рок, атам. 
Кру ты, пуп, сказ, янот, вепр, дух, мас ляк, 
пес ня, ніт ка, дэ мак рат, нос, ура, ма ра, 
сам.

Уз на га ро ды, ка рэк та ры, вый г ра лі 
Да мі нік Грэсь з За лук, Вік то рыя За леў-
ская, Да мі ні ка За леў ская, На тал ля 
Кас цюк з Ор лі, Маг да Яку бюк, Юлья-
на Вы соц кая з КШ з ДНБМ у Бель ску-
Пад ляш скім, Ку ба Авяр чук, Габ ры ся 
Крась ко з Арэш ка ва, Мая Та па лян ская 
з Нар вы. Він шу ем!

КРЫ ЖА ВАН КІ
Я заў сё ды гу ляю 
ў кры жа ван кі,
але ка лі мне не вя дзец ца,
пы та ю ся ў баць коў, у бра та.
Яны да па ма га юць мне
і на зы ва юць сло вы ўсе.

Нор берт Бо ян, 
Асед ле Бан да ры, 
ПШ у Мі ха ло ве

Ка ляд ныя аб ра ды, як ма ла 
якая з’я ва, ка ла рыт ныя і жыц-
ця ра дас ныя. Яны аж но про сяц-
ца пе ра нес ці іх на па пе ру ці на 
ма стац кую кам па зі цыю. Та кая 
за ду ма, каб саб раць тво ры та-
ле на ві тых дзя цей, пры ду ма ла 
на стаў ні ца рэ лі гіі Ле на До баш 
з бе ла стоц кай «пя цёр кі». Дзя-
ку ю чы эн ту зі яз му і пад т рым цы 
баць коў, сё ле та здзей с ніў ся V 
вы пуск ма стац ка га кон кур су на 
тэ му Ра ства Хры сто ва. Ве ча рам, 
16 сту дзе ня г.г., ня гле дзя чы на 
вя лі кі сне га пад, у бе ла стоц кую 
«пя цёр ку», што па ву лі цы Ка-
мен най, з’е ха лі ся дзе ці і баць кі 
з уся го ва я вод ства. Ся род іх мы 
па ба чы лі на шых сяб роў і чы та-
чоў з Бе ла сто ка, Бель ска, Мі ха ло-
ва...

— Мы спа ты ка ем ся ў так 
зва ныя Свя тыя ве ча ры. У гэ ты 
час ра зам з сяб ра мі і сва я ка мі 
сла вім цуд Бо жа га На ра джэн ня. 
І гэ тую вя лі кую ра дасць мы ча-
ста вы яў ля ем у ка ляд ках, праз 
про стыя сло вы, — га ва рыў ай-
цец Іа ан Фе дар чук з бе ла стоц ка-
га Свя та-Мі ка ла еў ска га са бо ра.

Ба цюш ка — ду хо вы апя кун 
і за ад но шчод ры спон сар кон-
кур су. З са лод кі мі па дар ка мі 
з’я віў ся так са ма рад ны Пад ляш-
ска га сей мі ка Сла ва мір На за рук, 
які сам у мі ну лым пра ца ваў 
на стаў ні кам рэ лі гіі. На стаў ні-
ца над та сар дэч на па дзя ка ва ла 
баць кам, якія пад т ры ма лі яе фі-
нан са ва і ма раль на.

Яш чэ да та го, ка лі бы лі наз ва-
ны імё ны лаў рэ а таў, дзе ці з ПШ 
№ 5 па ка за лі ка ляд ны спек такль 
на ру скай мо ве. Сцэн ку па поў ні-
лі ка ляд кі на бе ла ру скай і ўкра ін-
скай мо вах. Тут трэ ба пах ва ліць 
Пат ры цыю Пех, якая раск ру ці ла 
пуб лі ку. Яш чэ сён ня ў ву шах 
зві ніць яе звон кае і чы стае вы ка-
нан не бе ла ру скай ка ляд кі «Ой 
на мо ры-мо ры»! Хоць у ся рэ дзі-
не спек так ля не бы лі прад ба ча-
ны ап ла дыс мен ты, гле да чы не 
стры ма лі і ўзна га ро дзі лі Пат ры-
цыю гуч ны мі бра ва мі!

— Це шыць нас і ра дуе, што 
з кож ным го дам ма стац кі ка-
ляд ны кон курс пры цяг вае ўсё 
больш і больш удзель ні каў, — га-
ва ры ла ві цэ-ды рэк тар шко лы 
Аг неш ка Са сі ноў ская.

Са праў ды, мож на га ва рыць 
ужо пра ма са васць ме ра пры ем-
ства, па коль кі сё ле та ўдзел пры-

Ка ляд ныя ма люн кі 
і Свя тыя ве ча ры 

ня ло аж но 250 удзель ні каў. Усе 
яны ста ра лі ся пры ду маць ары гі-
наль ны кан цэпт, на сы ціць ад па-
вед ны мі ко ле ра мі і па чуц ця мі...

— Гэ ты кон курс над звы чай 
важ ны для нас усіх, — га ва ры ла 
ўзру ша ная спа да ры ня Аг неш ка 
Са сі ноў ская, — бо ён дае маг чы-

масць па быць ра зам да рос лым 
і дзе цям, па ды хаць ка ляд най ат-
мас фе рай.

Усіх гас цей, якія шчыль на за-
поў ні лі пра стор ны школь ны ка-
лі дор, ча каў са лод кі па ча сту нак, 
су поль ныя бя се ды і ка ляд кі ды 
ка ла рыт ная вы стаў ка.

Тут ся род ма люн каў кра са ва лі-
ся анё лы, ёл кі і ма ке ты цэр к ваў. 
Нам над звы чай спа да баў ся ма-
лю нак Мі ха ся Дзміт ру ка з Бель-
ска, які прэ зен ту ем на шо стай 
ста рон цы «Зор кі».

(гак) 
Фо та Ган ны Кан д ра цюк

Настаўніца Лена Добаш вітае 
конкурснікаў і гасцей

Патрыцыя Пех

Віцэ-дырэктар Агнешка Сасіноўская 
ўручае ўзнагароды лаўрэатам

Ёлка з саломы

Diakon
Makar

Księga

Wróg
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Пі шу ў «Ні ву» пас ля пра чы тан-
ня пер ша га ну ма ра га зе ты за 
гэ ты год. Ну мар ат ры маў ся 
ў род най рэ дак цыі вель мі ці-
ка вы, але ж не без хі баў, ка лі 
ідзе пра гі сто рыю.

У «Да це з ка лен да ра» Ула дзі мір Хіль
ма но віч неш та за быў па даць да ту на ра
джэн ня ге роя гэ тай руб ры кі Яд ві гі на Ш. 
— Ан то на Ля віц ка га, вя до ма га бе ла ру ска
га пісь мен ні ка. На ра дзіў ся ён 4 сту дзе ня 
1869 г. На жаль, гэ та най мен шы не да хоп 
у гэ тым тэк с це. Па вод ле Хіль ма но ві ча, 
апош нім пра я вам ак тыў нас ці Ля віц ка га 
на гра мад скай ні ве бы ла ар га ні за цыя 
бе ла ру ска га та ва ры ства да па мо гі ах вя
рам вай ны. Да лей наш аў тар пі ша, што 
Ля віц кі «ў час вай ны зах ва рэў на су хо ты. 
У 1918 г. яго стан па гор шыў ся, што зму
сі ла лег чы ў шпі таль, а по тым вы ехаць 
у Кар пі лаў ку. Уво сень 1920 г. вяр нуў ся 
ў Віль ню і рых та ваў да вы дан ня свае 
ўспа мі ны. Па мёр у Віль ні ў шпі та лі 24 лю
та га 1922 г. Па ха ва ны на мо гіл ках Ро сы 
на лі та ра тур най гор цы». Гэ тыя звест кі 
ўзя тыя з бе ла ру скай Ві кі пэ дыі. Тым не 
менш тэкст пра Ля віц ка га з гэ тай бы ло 
ні бы ло су час най «эн цык ла пе дыі» на па
мі нае тэк сты з ка му ні стыч ных ча соў, ка лі 
жыц ця пі сы важ ных для гі сто рыі і куль ту
ры Бе ла ру сі каст ры ра ва лі ся з уся го, што 
на па мі на ла б пра іх ны ўдзел у «на цы я на
лі стыч ным» бе ла ру скім ру ху, пра ўдзел 
у ан ты ка му ні стыч ным зма ган ні не ўспа мі
на ю чы. Ну, зах ва рэў няш час ны пісь мен
нік Ля віц кі і ўсё зма ган не за не за леж ную 
Бе ла русь пра ля жаў у лож ку.

Ха пі ла б, каб Хіль ма но віч заг ля нуў 
у бе ла ру скую Ві кі пе дыю і воб раз апош
ніх га доў у жыц ці яго на га ге роя ат ры маў
ся б зу сім ін шым: «У са ка ві ку 1917 го да 
Ан тон Ля віц кі ўдзель ні чаў у З’ез дзе бе ла
ру скіх ар га ні за цый, пра ца ваў у яго ка мі
сіі дру ку і зем скай ка мі сіі. У лі пе ні 1917 
— ак тыў ны ўдзель нік З’ез ду бе ла ру скіх 
ар га ні за цый і пар тый, аб ра ны ў вы ка
наў чы ка мі тэт Цэн т раль най Ра ды Бе ла
ру скіх Ар га ні за цый. У каст рыч ні ку 1917 
стаў сяб рам вы ка наў ча га ка мі тэ та Вя лі
кай Бе ла ру скай Ра ды. З са ка ві ка 1918 
го да — сяб ра Ра ды БНР. Адзін з зас на
валь ні каў Бе ла ру скай на род най пар тыі 
са цы я лі стаў і пар тыі „Зя лё ны дуб”».

Ча му Хіль ма но віч ска ры стаў Ві кі пэ
дыю, а не Ві кі пе дыю? Тым, хто ма ла ары
ен ту ец ца ў тон кас цях бе ла ру скай спра
вы пат лу ма чу, што Ві кі пэ дыя пі шац ца 
«та раш ке ві цай», пад час як Ві кі пе дыя — 
«нар ко маў кай». Пер шая лі чыц ца больш 
на дзей най, але, як ака за ла ся ў вы пад ку 
Яд ві гі на Ш., гэ та не заў сё ды ад па вя дае 
праў дзе. Але і Ві кі пе дыя гі ста рыч ную 
праў ду пе ра дае нейк на паў го ла са.

Са праўд ны, а не «ві кі пед скі» Ан
тон Ля віц кі не ва ляў ся ў лож ку, толь кі 
ўво сень 1920 г. увай шоў у Бе ла ру скі 
Па лі тыч ны Ка мі тэт з Вя час ла вам Ада мо
ві чам і Паў лам Алек сю ком на ча ле. Ка мі
тэт быў па лі тыч най шыр май для пла наў 
ге не ра ла Ста ніс ла ва Бу лакБа ла хо ві ча. 
Пад час Па ле ска га па хо ду ге не ра ла, 
у выз ва ле ным Ма зы ры БПК пе раў т ва
рыў ся ва ўрад не за леж най Бе ла ру скай 
На род най Рэс пуб лі кі. Ля віц кі рэ да га ваў 
бю ле тэнь БПК «Зьвя стун». Стаў так са
ма ад ным з зас на валь ні каў Бе ла ру скай 
ся лян скай пар тыі «Зя лё на га ду ба», 
якая вя ла зброй ную ба раць бу су праць 
баль ша ві коў. Як раз удзел у па хо дзе 
Бу лакБа ла хо ві ча па дар ваў кан чат ко ва 
зда роўе пісь мен ні ка і вы ста віў яго на 
пак лё пы з бо ку ле вых па лі ты каў. Але Ан
тон Ля віц кі свай го вы ба ру не шка да ваў. 
Як на пі саў пе рад смер цю: «Трэ ба бы ло 
іс ці і ра біць сваю спра ву».

Зня ве чан не жыц ця пі су зма га ра за 
не за леж насць Бе ла ру сі Ула дзі мі рам 
Хіль ма но ві чам лі чу не да ра валь ным, бо 
ён жа гі сто рык па аду ка цыі і не за леж нік. 
Менш хва люе мя не ня ве дан не гі сто рыі, 
пра яў ле нае ў гэ тым са мым ну ма ры «Ні
вы» Аляк сан д рам Вяр біц кім у ці ка вым 
між ін шым ар ты ку ле «Ві ску лі» ха ця б 
та му, што ён гі ста рыч най аду ка цыі не 
мае. Як пі ша Вяр біц кі, «вось і пра ляг ла 

мя жа з доб рай ла скі «вя лі ка га Іо сі фа». 
Як з усі мі дзяль ба мі бы вае, па дзя лі ла 
тая дзяль ба не па роў ну, па кід ва ю чы Бе
ла ве жу з яе вак за лам і ўся ля кі мі ін шы мі 
важ ны мі аз даб лен ня мі на на шым, поль
скім ба ку. А са бе Ста лін узяў ма лень ка, 
сціп лень ка, так жа і на свой мун дзір не 
чап ляў ён амаль ні я кіх аз даб лен няў. 
Ча му так ста ла ся, да клад на не вя до ма 
і ўся ля кія заў зя та ры гі сто рыі толь кі зда
гад ва юц ца, толь кі зда гад ва юц ца...».

Заў зя та ры ня хай і да лей зда гад ва юц
ца, але гі сто ры кі як іш ла гэ тая дзяль ба 
ве да юць да клад на і на ват пад ра бяз на. 
Пад час кан фе рэн цыі ў Тэ ге ра не на зло ме 
лі ста па да і снеж ня 1943 г. Ста лін за я віў, 
што Бе ла сток з ак ру гай як бе ла ру скі го рад 
па ві нен на ле жыць Са вец ка му Са ю зу. Але 
тут жа за пя рэ чыў яму Чэр чыль, маў ляў 
Вя лі каб ры та нія ўсту пі ла ў вай ну, каб аба
ра ніць Поль ш чу і на ні я кую мя жу ап ра ча 
згод най г.зв. лі ніі Кер за на па га дзіц ца не мо
жа. Ста лін здаў Бе ла сток над звы чай лёг ка, 
але не без зад няй дум кі. Уза мен па жа даў 
для Ра сіі Кё ніг с берг, які да гэ та га мо ман ту 
пе ра га во раў па ві нен быў быць да лу ча ны 
да Поль ш чы як Ка ра ля вец з усёй Ус ход няй 
Пру сі яй (гл. Piotr Eber hardt, Pol ska gra ni ca 
wschod nia 1939-1945, War sza wa [1993]). 
Та кім чы нам прай г ра ны мі бы лі і Бе ла русь, 
і Поль ш ча, а вый г ра най Ра сія, якая ця пер 
у Кё ніг с бер гу пе рай ме на ва ным на Ка лі нін
г рад тры мае аг ра мад ную ва ен ную сі лу, 
якая паг роз лі ва на ві сае над Поль ш чай. 
Ка лі чы таю ўспа мі ны поль скіх ве тэ ра наў 
ан ты са вец ка га пад пол ля, што Ста лін не 
да лу чыў Бе ла сточ чы ну зза стра ху пе рад 
над звы чай моц най поль скай пар ты зан кай, 
не ве даю, ці смя яц ца, ці пла каць...

Але ж Бе ла веж ская пуш ча на да лей 
ме ла зна хо дзіц ца ў БССР, бо яна раз меш
ча на на ўсход ад лі ніі Кер за на! Што ж 

та ды ста ла ся? Пі ша аб тым да клад на бе
ла ру скі гі сто рык Ана толь Вя лі кі ў ар ты ку
ле «Як Бе ла ве жа апы ну ла ся ў Поль ш чы» 
(http://elib.bspu.by/han d le/doc/1342). Вось 
аб шыр ная цы та та з гэ та га ар ты ку ла з ма і
мі па яс нен ня мі ў квад рат ных дуж ках:

„2426 лі пе ня [1944 г.] у Маск ве ад бы
лі ся пе ра га во ры па між са вец кім ура дам 
і ПКНВ [Pol ski Ko mi tet Wyz wo le nia Na ro
do we go], у хо дзе якіх важ ней шае мес ца 
за ня ло пы тан не аб дзяр жаў най гра ні цы 
па між СССР і Поль ш чай. У пе ра мо вах 
з поль ска га бо ку ўдзель ні ча лі Э. Асуб ка
Ма раў скі — стар шы ня ПКНВ, Б. Дроб нер, 
М. Ро ляЖы мер скі і С. Ко тэкАг ра шэў скі. 
З са вец ка га — І. Ста лін, В. Мо ла таў, А. 
Вы шын скі. Пра па на ва ны І. Ста лі ным 
пра ект на ўсход нім, бе ла ру скім участ ку 
па кі даў БССРСССР усю Бе ла вежс кую 
пуш чу і боль шасць тэ ры то рыі Су валь ш
чы ны, што знач на ра зы хо дзі ла ся з лі ні яй 
Кер за на. Па ля кі, пра а на лі за ваў шы са вец
кі пра ект, не па га дзі лі ся з ім, асаб лі ва 
ў част цы пры на леж нас ці пуш чы. У час 
на ступ ных раз мо ваў І. Ста лін па га дзіў ся 
пе ра даць Поль ш чы Аў гу стоў і Су вал кі, 
але ад нос на пуш чы быў не па хіс ны і на ват 
не ха цеў аб мяр коў ваць гэ тага пы тан ня. 
Свой пункт гле джан ня ён аб г рун тоў ваў 
тым, што яго кла по ціць не па ве лі чэн н не 
тэ ры то рыі СССР, а ін та рэ сы бе ла ру ска га 
і ўкра ін ска га на ро даў. Па ўспа мі нах Э. 
Асуб кіМа раў ска га, ён па пра сіў І. Ста лі
на зра біць пе ра пы нак, каб аб мер ка ваць 
сі ту а цыю. У час пе ра пын ку Э. Асуб каМа
раў скі па ве да міў чле нам поль скай дэ ле га
цыі, што ка лі СССР не пой дзе на са ступ кі 
ў пы тан ні пры на леж нас ці Бе ла веж скай 
пуш чы, то ён, як стар шы ня ПКНВ, па
дасць у ад стаў ку. Пас ля пе ра пын ку М. 
Ро ляЖы мер скі вы ка заў удзяч насць І. 
Ста лі ну за пе ра да чу Поль ш чы Су ва лак 
і Аў гу сто ва, але ўсё ж на стой лі ва пра сіў 

пе ра даць пуш чу па ля кам. М. Ро ляЖы
мер скі ўспа мі наў, як І. Ста лін ра шыў 
гэ тае важ нае для па ля каў і бе ла ру саў 
пы тан не: „Аб чым раз мо ва? Але най перш 
я му шу па ра іц ца з ма і мі бе ла ру са мі”. На 
гэ тым пе ра мо вы скон чы лі ся і поль ская 
дэ ле га цыя вяр ну ла ся ў па мяш кан не 
СПП. Не бо лей як праз га дзі ну, па вод ле 
ўспа мі наў М. Ро ляЖы мер ска га, яму па тэ
ле фа на ваў В. Мо ла таў і па ве да міў, што І. 
Ста лін па га дзіў ся пе ра даць ім па ло ву Бе
ла веж скай пуш чы і м. Бе ла ве жу. 27 лі пе
ня 1944 г. В. Мо ла таў і Э. Асуб каМа раў скі 
пад пі са лі па гад нен не па між ура да мі СССР 
і ПКНВ аб са вец каполь скай гра ні цы, за 
ас но ву яко га бы ла пры ня та лі нія Кер за на 
з ад ступ лен ня мі ад яе на ка рысць Поль
ш чы (на бе ла ру скім участ ку): „[...] част ку 
тэ ры то рыі Бе ла веж скай пуш чы на ўчаст ку 
Ня мі раўЯлаў ка, раз меш ча ную на ўсход 
ад лі ніі Кер за на з астаў лен нем Ня мі ра ва, 
Гай наў кі, Бе ла ве жы і Ялаў кі на ба ку Поль
ш чы”.

Аб та кой дзяль бе не ме ла па няц ця 
кі раў ні цтва БССР і бе ла стоц кія са вец кія 
ўла ды, якія аб усім да ве да лі ся, ка лі 27 
лі пе ня 1944 г. на аэ рад ром у Крыў ля нах 
пры ля це ла дэ ле га цыя ПКНВ, каб пры
няць ула ду над Бе ла сточ чы най у свае 
ру кі. Ва кол пе ра да чы Ста лі ным Бе ла
веж скай пуш чы Поль ш чы ўзнік лі ле ген
ды, якія перш за ўсё ства ра лі поль скія 
прад стаў ні кі на пе ра га во рах з са вец кім 
кі раў ні цтвам, ста ра ю чы ся ге ра і за ваць 
свае па во дзі ны. Але ж я не пра гэ та. Як 
ні гля дзі, дзе я чы На ро до вэй Гай нув кі за
мест ар га ні за ваць Марш вык ля тых жаў
не раў, па він ны ха дай ні чаць за да звол на 
па бу до ву пом ні ка Асуб куМа раў ска му 
і Ро ліЖы мер ска му, бо гэ та дзя ку ю чы ім 
Гай наў ка зна хо дзіц ца ў Поль ш чы... 

vАлег ЛА ТЫ ШО НАК
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К
а рот кая цы та та з па чат ку па чат
каў, з пер шай кні гі Біб ліі, з Пер
шай кні гі Май се е вай: „На па чат
ку ства рыў Бог не ба і зям лю. 

Зям ля ж бы ла бяз лад дзем і пу стэ чаю, 
і цем ра бы ла над па вер х няй без да ні, 
і Дух Бо жы лу наў над во да мі. І ска заў 
Бог: Ня хай ста нец ца свят ло. І ста ла ся 
свят ло. І ўба чыў Бог свят ло, што яно доб
рае, і ад дзя ліў Бог свят ло ад цем ры. І на
зваў Бог свят ло днём, а цем ру на зваў 
ноч чу. І быў ве чар, і бы ла ра ні ца, дзень 
пер шы. І ска заў Бог: Ня хай ста нец ца 
скля пен не па ся род во даў, і ня хай яно ад
дзе ліць во ды ад во даў. І ўчы ніў Бог скля
пен не, і ад дзя ліў во ды, што пад скля пен
нем, ад во даў, што над скля пен нем. І так 
ста ла ся. І на зваў Бог скля пен не ня бё са
мі. І быў ве чар, і бы ла ра ні ца, дзень дру
гі. І ска заў Бог: Ня хай збя руц ца во ды, 
што пад ня бё са мі, у ад но мес ца, і ня хай 
з’я віц ца су ша. І так ста ла ся. І на зваў Бог 
су шу зям лёю, а збор во даў мо рам. І ўба
чыў Бог, што гэ та доб ра. Ска заў Бог: 
Ня хай зям ля вы дасць зе ля ні ну, тра ву, 
што рас ся вае на сен не, і пла до вае дрэ ва, 
што дае плод па вод ле га тун ку свай го, 
у якім на сен не яго. І так ста ла ся. І вы да
ла зям ля зе ля ні ну, тра ву, што рас ся вае 
на сен не па вод ле га тун ку свай го, і дрэ ва, 
што дае плод, у якім на сен не па вод ле га
тун ку яго. І ўба чыў Бог, што гэ та доб ра. 
І быў ве чар, і бы ла ра ні ца, дзень трэ ці...”

Гэ ты па ра дак ства рэн ня на ша га све ту 
па цвяр джа ец ца і свец кі мі зда гад ка мі. 

Ва да ста ла пра па чат кам, пе ра ду мо вай, 
кры ні цай уся го жыц ця на зям лі. Не дзі ва 
та ды, што ў рэ лі гій ным ас пек це зай ме
ла яна па зі цыю сак рум. Эн цык ла пе дыя 
Брок хаў за і Эф ра на: „Глу бо кая 
древ ность при пи сы ва ла во де твор
че ский, бо же ствен ный ха рак тер. 
От сю да свя тость струй Ган га для 
ин ду сов, Ни ла — для егип тян, 
Рей на — для древ них гер ман цев, 
Ду ная — для сла вян. Та ин ствен
ную глу би ну вод по э зия вы бра ла 
оби та ли щем на яд и не ре ид, ру са
лок, во дя ных и т. п. Как сред ство 
до сти же ния внеш ней чи сто ты 
те ла, во да сде ла лась сим во лом 
внут рен не го очи ще ния ду ши. 
Свя щен ные омо ве ния пред пи сы
ва лись Зо ро аст ром, Ма го ме том 
и Mo и се ем. Хри сти ан ство удер жа
ло сим во ли че ское зна че ние во ды, 
по лу чив шей осо бое зна че ние 
с уста нов ле ни ем та ин ства кре ще
ния; Бо го яв лен ская или кре щен
ская во да счи та ет ся свя ты нею, 
аги ас мою. В на ро де су ще ству ет 
по вер ье, что она всег да оста ет ся 
све жею. Это же свой ство при пи
сы ва ет ся во де, взя той из жи во го 
источ ни ка в са мую пол ночь на 
праз д ник Бо го яв ле ния. Ее при
ме ня ют в свя щен ных це ре мо ни ях при 
ок роп ле нии по лей, стад, зда ний и т. п. 
Свя тою во дою на зы ва ет ся иног да и без 
ос вя ще ния во да не ко то рых источ ни ков, 
озер, ко лод цев и т. д., оз на ме но ван ных 
яв ле ни ем чу дот вор ной ико ны, пре бы ва
ни ем свя то го му жа и т. п. В рим скока то
ли че ской цер к ви свя тая во да име ет еще 
осо бое при ме не ние. При вхо де в каж
дый ко стел име ет ся ча ша с ос вя щен ною 
во дою, в ко то рую вхо дя щие пог ру жа ют 
пер сты и по том зна ме ну ют ими ли цо. По
яв ле ние этих чаш, на по ми на ю щих „мед
ное мо ре” Со ло мо но ва хра ма, в цер к вах 
За па да от но сит ся к IV ве ку. У му суль
ман су ще ству ет обы чай ос вя щать во ду 
пог ру же ни ем в нее пла ща Ма го ме та. 
Пог ру же ние со вер ша ет раз в год сам 
сул тан в Кон стан ти но по ле и рас сы ла ет 
ос вя щен ную во ду важ ней шим са нов ни
кам...” Вось і ў нас не ка то рыя кры ні цы, 
якія аса цы я ва лі ся з цу доў ны мі аз да раў
лен ня мі, лі чы лі ся мес ца мі сак раль ны мі, 
на пры клад Ляс ная ка ля Бе лайПад ляш
скай ці Га ды шэ ва ка ля Брань ска. Ад ным 
з та кіх мес цаў з’яў ля ец ца і ўро чыш ча, 
no men omen, Свя тая Ва да ка ля Ва сіль
ка ва.

Па вод ле ле ген ды, у Ва сіль ка ве жыў
быў ней кі Ва сіль, у яко га бы ло два 

сы ны. Ма лод шы з іх стра ціў зрок і па 
смер ці баць кі ста рэй шы брат праг наў 

яго з ха ты. За а пе ка ва ла ся ім ней кая 
дзяў чы на, во дзя чы яго за пап ра шай ні
цтвам, ад нак пас ля ней ка га ча су па кі ну
ла яго ў ле се. Там ён, без да па мож ны ад 
лю дзей, стаў ма ліц ца да Ба га ро дзі цы, 
якая па ней кім ча се прыс ні ла ся яму, пад
каз ва ю чы, каб ён раз гар нуў ліс це по бач, 
раз г роб пя сок, з яко га па ця чэ ва да; тою 
ва дою трэ ба бы ло пра мыць ас леп лыя 
во чы. Так ён і зра біў, у вы ні ку ча го вяр
нуў ся яму зрок. З вя лі кай удзяч нас ці 
па бу да ваў ён у тым мес цы, над кры ніч
кай, хат ку, а ў хат цы па ве сіў іко ну Ба га
ро дзі цы. Маг чы ма, што ле ген да гэ тая 
звя за на з гі ста рыч най по стац цю га ліц ка
ва лын ска га кня зя Да ні лы Ра ма на ві ча, 
які паз ней ка ра на ваў ся ў Дра гі чы не на 
ру ска га ка ра ля...

Ін шая ле ген да ра сказ вае, што ін ша га 
Ва сі ля, які на ста расць стра ціў зрок, 

сын вы вез у лес і па кі нуў. Ён так са ма 
ма ліў ся да Ба га ро дзі цы, якая пад ка за ла 
яму пра мыц ца ва дою з та маш няй кры ніч
кі, у вы ні ку ча го вяр нуў ся яму зрок. І ён 
па бу да ваў над кры ніч кай кап лі цу.

Так пра гэ тае ўро чыш ча ра сказ ва юць 
ле ген ды. У кні зе Ры го ра і Ан та ні ны 

Сос наў пры во дзіц ца па ве дам лен не, што 
пер шыя пі са ныя звест кі пра Свя тую Ва
ду па хо дзяць з 1719 го да, а дак лад ней 

пра па бу да ва ную там кап ліч ку. Па бу да
ваў яе адзін з пра цаў ні коў суп рас ль скай 
па пер ні, які і на зы ваў ся Ва сіль Па пер нік. 
Цы та ва ны ў кні зе да ку мент па ве дам ляе: 
„Cu dow na iko na by ła bar dzo czczo na przez 
wier nych. Na świę to pa ra fi al ne wy ru sza ła 
pro ces ja z Wa sil ko wa i Sup raś la do san k tu-
a rium Świę tej Wo dy przy og rom nym udzia le 
wier nych... O cu dow nych uz d ro wie niach 
świad czą pod przy się gą czter dzieś ci osób, 
któ rzy ot rzy ma li cu dow ne uz d ro wie nie 
przed iko ną Mat ki Bo żej i cu dow ną wo dą ze 
źró deł ka...”

Гэ тыя пі са ныя кры ні цы па хо дзяць 
з ча су, ка лі ўро чыш ча Свя тая Ва да 

бы ло ва ўла дан ні ўні яц ка га ду ха вен
ства. Пас ля 1839 го да мес ца, так як 
і ўсе ра ней уні яц кія аб’ ек ты, пе рай ш ло 
ва ўла дан не Пра ва лаў най цар к вы. Пар
тал Свя та вод скай па ра фіі: „W 1839 r. 
car Mi ko łaj I dop ro wa dził do bru tal ne go 
zlik wi do wa nia unii koś ciel nej na te re nie 
im pe rium ro syj skie go. Prześ la do wa nia nie 
omi nę ły uni tów sup ra skich przy wią za nych 
do wia ry ka to lic kiej i wspól no ty ek lez jal nej 
z ła cin ni ka mi. Wsku tek lik wi dac ji Koś cio ła 
unic kie go duch zjed no cze nia us tą pił na 
rzecz idei lan so wa nych przez ca rat. Świę-
ta Wo da, po dob nie jak pob li ski klasz tor 
w Sup raś lu, zos ta ły prze ka za ne du cho wień-
stwu pra wos ław ne mu. W tym cza sie kult 

Mat ki Bo żej Bo les nej us ta je ja ko niez god-
ny z ka no na mi ro syj skiej Cer k wi. Mi mo 
od gór nych na ka zów miej s co wi du chow ni 
pra wos ław ni nie zde cy do wa li się jed nak na 
scho wa nie czy uni ce stwie nie cu dow ne go 
ob ra zu. W 1876 ro ku kon sek ro wa no tu taj 
no wą, tym ra zem pra wos ław ną, mu ro wa-
ną kap li cę. Usy tu o wa no ją kil ka naś cie 
met rów od do tych cza so wej drew nia nej, 
któ rą ro zeb ra no. Po odzy ska niu przez 
Pol skę nie pod leg łoś ci, ka to li cy przys tą pi li 
do re win dy kac ji swo ich świą tyń, ple ba nii 
i klasz to rów. Ofi c jal ny zwrot kap li cy świę to-
wodz kiej nas tą pił w dniu 30.11.1921 ro ku, 
a poś wię ce nie i przyw ró ce nie pier wot ne go 
ty tu łu san k tu a rium „Mat ki Bo żej Bo les nej” 
dnia 26.12.1921 ro ku”. Ары гі наль ная іко
на Ба га ро дзі цы бы ла вы ве зе на ў Ра сію 
ў час бе жан ства і след па ёй пра паў. 
Ад на яе ко пія зна хо дзіц ца ў ва сіль каў
скай Пет ра паў лаў скай цар к ве, дру гая 
— у бы лой кап лі цы, уз ве дзе най у ранг 
па ра фі яль на га кас цё ла ў Свя той Ва дзе; 
аў тар кай апош няй з’яў ля ец ца Га ле на 
Раб чын ская, ма ці най больш вя до ма га 
про баш ча Ва сіль каў скай па ра фіі. Пар
тал: „Ok res II woj ny świa to wej wpły nął 
bar dzo nie ko rzys t nie na stan kap li cy. Od 
dnia 1.01.1940 ro ku zos ta ła za ję ta przez 
Ar mię Czer wo ną. Do cza su ewa ku ac ji so-
wie tów w koń cu czer w ca 1941 ro ku, zos ta-
ła przez nich zbez czesz czo na, zruj no wa na 
i po częś ci spa lo na. Po za koń cze niu woj ny 
aż do ro ku 1949 mu ro wa na kap li ca po zos-
ta wa ła w cał ko wi tej ru i nie. Pra ce przy jej 
od bu do wie po wie rzo no ks. Wac ła wo wi 
Rab czyń skie mu — naj pierw wi ka riu szo wi, 
a od 1951 ro ku pro bosz czo wi pa ra fi i Wa-
sil ków. Od te go mo men tu za czął się no wy, 
zna mien ny ok res w his to rii Świę tej Wo dy. 

Pier w szą in wes tyc ją by ła bu do wa 
Gro ty, któ ra mia ła być wed ług pla-
nów ks. Rab czyń skie go ko pią gro ty 
z Lo ur des we Fran c ji”.

Як па ве дам ляе Ві кі пе дыя, у Лурд, па вод ле Ка та ліц
кай цар к вы „11 лю та га 1858 го да, 
у чац вер, ча тыр нац ца ці га до вай 
мяс цо вай жы хар цы Бер на дэт 
Су бі ру з’я ві ла ся Дзе ва Ма рыя. 
У вы ні ку ў 1933 го дзе яе ка на ні
за ва лі пад імем свя той Бер на дэт, 
а Лурд пе рат ва рыў ся ў ад но з най
больш пры ваб лі вых мес цаў для 
пі ліг ры маў не толь кі Фран цыі, 
але і ўсёй Еў ро пы. Што год у Лурд 
пры яз джае да пя ці мі льё наў ча ла
век. Толь кі тых, хто спа дзя ец ца 
знай с ці тут ля чэн не ад сва іх хва
роб, у год пры яз джае больш за 70 
ты сяч. Кры ні цы ка та ліц кай цар к вы 
сцвяр джа юць, што толь кі за пер
шыя 50 га доў па лом ні цтва ат ры
ма лі поў нае ля чэн не ад са мых 
роз ных хва роб мі ні мум 4 ты ся чы 
ча ла век”. Неш та та кое бы ло за ду
ма на і ў Свя той Ва дзе...

У 1997 го дзе на гор цы по бач сан к ту а
рыя ста лі стаў ляць кры жы. Яны там 

роз ныя — ад аг ра мад ных, вы со кіх, па 
сціп лень кія, ма быць, ах вяр ныя кры жы 
па а соб ных вер ні каў. У сва ёй агуль най 
за ду ме Га ра кры жоў по бач Свя той ва ды 
на гад вае га ру Гра бар ку, толь кі свя та вод
ская вель мі ра шу ча мя няе ўста ноў ле ны 
Твор цам лан д шафт. На Гра бар цы „вы да
ла зям ля зе ля ні ну, тра ву, што рас ся вае 
на сен не па вод ле га тун ку свай го, і дрэ ва, 
што дае плод, у якім на сен не па вод ле га
тун ку яго. І ўба чыў Бог, што гэ та доб ра”. 
А пры Свя той Ва дзе спра ва ма ец ца знач
на інакш; Бог гля дзіць на гэ та з Вы сот, 
а пі ліг ры мы зні зу. І тыя раз на род ныя гі
ган ц кія кры жы на гад ва юць мне крыш ку 
еван гел лі — усе, так ка на ніч ныя, як і не
ка на ніч ныя: кож ны крыж роз ны, а якія 
з іх ка на ніч ныя...

По бач сан к ту а рыя ўзве дзе ны так са ма 
па лом ніц каза баў ляль ны цэнтр, які 

пра па нуе на вед валь ні кам не толь кі ду
хоў ныя хва ля ван ні, але так са ма і неш та 
для свец кай ра ско шы; зда ец ца мне гэ та 
быць ад ка зам на су час ныя вык лі кі, дзе 
бяз грэш нае па ма лень ку са сту пае г рэш
на му...

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

Свя тая 

Ва да

n Кас цёл у Свя той Ва дзе
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150 га доў з дня на ра джэн ня

Адама Гурыновіча
Бе ла ру скі па эт, фаль к ла рыст, удзель

нік  дэ мак ра тыч на га  ру ху  Адам  Гі ля ры 
Гу ры но віч на ра дзіў ся 25 сту дзе ня 1869 г. 
у фаль вар ку Ка валь кі Вя лей ска га па ве та 
(ця пер Мя дзель скі ра ён Мін скай воб лас
ці).  Яго  баць ка  Ка ліст  Гу ры но віч  па хо
дзіў  з ро ду  пят нац ца та га  ста год дзя  гер
бу  „Праў дзіц”.  Іх  прод кі  бы лі  вы хад ца мі 
з Ара віі,  та та ра міму суль ма на мі  і ра ней 
ме лі проз віш ча Гу рын. Ма ці Ада ма Гу ры
но ві ча па хо дзі ла з вя до ма га гет ман ска га 
ро ду Сі няў скіх.

Адам  ра на  асі ра цеў,  баць ка  па мёр, 
ка лі  хлоп чы ку  бы ло  толь кі  сем  га доў. 
У 18791887 гг.  Гу ры но віч  ву чыў ся  ў Ві
лен скім  рэ аль ным  ву чы ліш чы.  Ра зам 
з бра та мі  і сёст ра мі жыў на Пі ра мон ц кім 
за вул ку ў Віль ні. У 18871893 гг. ву чыў ся 
ў Пе цяр бур г скім  тэх на ла гіч ным  ін сты ту
це. Зза хва ро бы ву чо ба пе ра пы ня ла ся, 
бо  ў снеж ні  1887 г.  ён  зах ва рэў  на  тыф 
і зна хо дзіў ся  ў Аляк сан д раў скім  га рад
скім шпі та лі. Уво сень 1888 г. па чаў за нят
кі зноў з пер ша га кур са.

Адам  Гу ры но віч  у сту дэн ц кія  га ды 
пра во дзіў  фаль к лор наэт на гра фіч ныя 
збо ры. У 1890 г. пе рас лаў свае за пі сы вя
до ма му на ву коў цу Яну Кар ло ві чу ў Вар
ша ву. Гэ тыя ма тэ ры я лы бы лі вы да дзе ны 
паз ней у 1893 г. у Кра ка ве. Пэў ны час Гу
ры но віч уз на чаль ваў ство ра ны ў 1889 г. 
не ле галь ны  Гур ток  мо ла дзі  поль скалі
тоў скабе ла ру скай  і ма ла ра сій скай,  які 
аб’ яд ноў ваў  пе цяр бур г скіх  сту дэн таў 
і быў  звя за ны  з Ге ор гі ем  Пля ха на вым. 
На фар ма ван не  све таг ля ду  Гу ры но ві ча 
зра біў  уп лыў  мар к сізм,  а так са ма  ідэі 
шля хец кіх  рэ ва лю цы я не раў  і на род ні
каў1880х  га доў,  у тым лі ку бе ла ру скай 
на род ніц кай су пол кі Го ман.

16  чэр ве ня  1893 г.  ра сей скія  цар скія 
спец с луж бы  арыш та ва лі  Гу ры но ві ча 
ў Віль ні, дзе ён збі раў ся спат кац ца з сяб
роў кай Ста ніс ла вай Пят ке віч. Яго да ста
ві лі  ў Пе цяр бург,  да пыт ва лі.  Ад се дзеў 

не каль кі  дзён  у до ме  па пя рэд ня га  зня
во лен ня,  по тым  пра ся дзеў  у зня во лен ні 
з паў го да  ў Пет ра паў лаў скай  крэ пас ці. 
З пры чы ны хва ро бы ад п раў ле ны пад наг
ляд па лі цыі ў баць коў скі фаль ва рак Кры
сты но паль.

Пі саў Гу ры но віч на бе ла ру скай, поль
скай,  ра сей скай  мо вах.  У па э зіі  быў 
пас ля доў ні кам  Фран ціш ка  Ба гу шэ ві ча. 
Ас ноў ная част ка твор час ці па э та — бе ла
ру ска моў ныя  вер шы.  Вы сту паў  су праць 
на цы я наль на га ці ску і кле ры ка ліз му. Пры 
жыц ці яго па э тыч ныя тво ры не дру ка ва
лі ся,  але  ў ча со пі се  „Wis ła”  бы лі  на дру
ка ва ны  на род ныя  пес ні,  эт на гра фіч ныя 
ма тэ ры я лы.  Пра ца  Гу ры но ві ча  „Збор нік 
бе ла ру скіх тво раў (З Віш неў скай во лас ці, 
Жо дзін скай  па ра фіі,  Сьвян цян ска га  па
ве та Ві лен скай гу бер ні)” бы ла над ру ка ва
на ў ча со пі се Кра каў скай ака дэ міі на вук 
„Zbiór Wia do mos ci do An t ro po lo gii Kra jo-
wej”. Вя до мы Гу ры но віч і як пе рак лад чык 
тво раў Фран ко, Ажэш кі, Міц ке ві ча, Няк
ра са ва, Тал сто га, Пуш кі на, Кры ло ва, ды 
ін шых. Упер шы ню тво ры Ада ма Гу ры но
ві ча  з уступ ным  ар ты ку лам  апуб лі ка ваў 
Бра ніс лаў  Та раш ке віч  у 1921 г.  у га зе це 
„Бе ла ру скі звон”.

Па мёр Адам Гу ры но віч ад чор най вос
пы ў сва ім фаль вар ку Кры сты но паль (ця
пер  на  тэ ры то рыі  Вя лей ска га  ра ё на)  4 
лю та га  (па вод ле  ін шых  зве стак  26  ці  29 
сту дзе ня 1894 г.). Па э ту бы ло толь кі двац
цаць пяць га доў. Па ха ва ны на Кры сты но
паль скіх мо гіл ках (ця пер мо гіл кі су сед няй 
вё скі Золь кі).

У го нар Ада ма Гу ры но ві ча ў Вя лей цы 
наз ва ная ву лі ца, а ў Мя дзе лі — за ву лак. 
14 снеж ня 2007 г. ля вё скі Золь кі (Вя лей
скі ра ён) на тэ ры то рыі бы ло га фаль вар
ка гра мад скасць ад кры ла па мят ны знак 
(шыль да  на  ка мя ні,  аў тар  пра ек та  Ана
толь Кап цюг) ад на му з па чы наль ні каў су
час най бе ла ру скай лі та ра ту ры.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

ДАТА З КАЛЕНДАРА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Су поль насць  не за леж ных  жур на лі стаў 
у Бе ла ру сі — гэ та ад зін з не вя лі кіх больш
менш тры ва лых ася род каў дэ ма кра тыі, якія 
за ха ва лі ся з тых ча соў, ка лі  ў кра і не яш чэ 
не бы ло пе рас ле ду за па лі тыч ную і гра мад
скую  дзей насць.  Ня гле дзя чы  на  тое,  што 
неп раў лад ным  жур на лі стам  ужо  не  ад но 
дзе ся ці год дзе не маг чы ма да цяг нуц ца да фі
нан са ва ных за кошт па дат каў тэ ле ба чан ня 
ці ра дыё, яны, дзя ку ю чы раз віц цю ін тэр нэ
ту, мо гуць не пад цэн зур на ін фар ма ваць гра
мад скасць праз раз на стай ныя сай ты.

Каб  за хоў ваць  улас ную  згур та ва насць 
дзе ля ад стой ван ня сва іх пра воў, не за леж
ныя жур на лі сты аб’ яд на ны ў ар га ні за цыю, 
якая  мае  наз ву  Бе ла ру ская  аса цы я цыя 
жур на лі стаў (БАЖ). Су пол кі БА Жу дзей ні
чаюць ва ўсіх рэ гі ё нах кра і ны, праў да, не 
ўсе ма юць свае сай ты. Ад нак пак ры се сі ту
а цыя вып раў ля ец ца. Так, на пры клад, у пер
шым  ме ся цы  на ды шоў ша га  го да  ўлас ны 
сайт з’я віў ся ў ма гі лёў скіх ба жаў цаў.

Мес ціц ца но вы сайт у ін тэр нэ це па ад
ра се http://mo gi lev.press і вы гля дае да во
лі пры ваб на, хоць і не за вер ша на. Па ся рэ
дзі не га лоў най ста рон кі, аку рат пад неш
мат лі кі мі руб ры ка мі мож на па ба чыць вы
я ву  га рад ско га  кра я ві ду,  на  якім  вя лі кі мі 
лі та ра мі  на пі са на:  „Ма гі лёў ская  су пол ка 
Бе ла ру скай аса цы я цыі жур на лі стаў”. Зра
зу ме ла,  што  ад ра зу  хо чац ца  пра чы таць 
пра яе, ад нак па куль гэ та га зра біць не маг
чы ма, бо ў руб ры цы „Пра су пол ку” та кая 
ін фар ма цыя  ад сут ні чае.  Ад сут насць  ін
фар ма цыі абу моў лі ва ец ца, па ўсім ві даць, 
ня даў нім з’яў лен нем сай та.

За тое  ў пад руб ры цы  „Гі сто рыя”,  якая 
мес ціц ца  ў той  жа  руб ры цы,  ці каў ны  ка
ры сталь нік  мо жа  па зна ёміц ца  з пер шым 
ну ма рам га зе ты „Тыд нё вік Ма гі лёў скі”, які 
з 1997 го да вы да ваў пер шы стар шы ня ма

гі лёў скіх  ба жаў цаў  Ге надзь  Суд нік.  Ка лі 
на да ным сай це і на да лей бу дуць раз мяш
чац ца пе ры я дыч ныя вы дан ні мі ну лых га
доў, то ён мо жа стаць кры ні цай ве даў для 
тых, хто ці ка віц ца як гі сто ры яй Ма гі лёў ш
чы ны, так і гі сто ры яй яе жур на лі сты кі.

Як  і на ле жыць  жур на ліс ц ка му  сай ту, 
на  ім пры сут ні ча юць на ві ны. Яны так са
ма мес цяц ца ў руб ры цы „Пра су пол ку”. Іх 
анон сы зна хо дзяц ца і на га лоў най ста рон
цы.  На він ныя  па ве дам лен ні,  а іх  па куль 
ням но га — уся го тры, ты чац ца вы ключ на 
жыц ця су пол кі.

У руб ры цы  „Жур на лі стам”  рас па вя да
ец ца  пра  пе ра ва гі  сяб роў ства  ў БА Жы. 
Ся род  ін ша га  па тэн цый ным  сяб рам  ар
га ні за цыі  рас па вя да ец ца  пра  тое,  што, 
усту піў шы ў яе, яны мо гуць раз ліч ваць на 
апе ра тыў ную пад трым ку і да па мо гу ка лег 
у вы пад ку  па ру шэн ня  пра фе сій ных  пра
воў аль бо ў ін шых сі ту а цы ях, якія пат ра бу
юць рэ ак цыі аль бо ўмя шаль ні цтва з бо ку 
шы ро кай  гра мад скас ці —  як  у Бе ла ру сі, 
так і за мя жой. У той жа руб ры цы змеш ча
на ін фар ма цыя, як усту піць у БАЖ.

Сайт ма гі лёў скіх жур на лі стаў рас па вя
дае так са ма пра па дзеі, якія так ці  інакш 
мо гуць быць ці ка вы мі  не  толь кі жур на лі
стам, але і ін шым лю дзям. Так, у руб ры цы 
„Ар ты ку лы” мож на да ве дац ца пра тое, што 
БАЖ пра вёў у Ма гі лё ве кан фе рэн цыю па 
кам п’ ю тар най бяс пе цы, а гра мад скія ак ты
ві сты ар га ні за ва лі токшоў пра тое, як зма
гац ца з ра сій скай пра па ган дай.

Ка лі  ў ці каў на га  ка ры сталь ні ка  ўзнік
нуць пы тан ні пра су пол ку аль бо сайт, то 
ён зной дзе па трэб ныя кан так ты ў ад най
мен най  руб ры цы.  Там,  у пры ват нас ці, 
па зна ча ны тэ ле фон і элек т рон ная пош та 
стар шы ні су пол кі Ба ры са Выр ві ча.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

На вы со кім ма стац кім уз роў ні зап рэ
зен та ваў ся ка лек тыў «Сві та нак» з Пру
жан (Рэс пуб лі ка Бе ла русь), яко му жу ры 
прыз на чы ла пер шае мес ца ў ка тэ го рыі 
ма лод шых груп ка ля доў ш чы каў. Аж но 
тры гру пы ка ляд ні каў вы сту пі лі ад імя 
Гай наў ска га до ма куль ту ры. На вы со кім 
ма стац кім уз роў ні су поль на ка ля да ва лі 
дзяў ча ты роз ных груп Сту дыі пес ні ГДК 
і за ня лі дру гое мес ца.

— Мы най час цей вы сту па ем са свец
кім рэ пер ту а рам, а пад час ка ляд ных 
су стрэч спя ва ем тра ды цый ныя ка ляд кі, 

— ска за ла ма стац кі кі раў нік Сту дыі пес
ні Мар та Грэ дальІва нюк, якая звыш 
го да зай ма ец ца так са ма з ка лек ты вам 
«Ані ма та», што дзей ні чае пры Нар ваў
скім ася род ку куль ту ры. Зап рэ зен та ваў
ся ён ці ка ва пад час ка ля да ван ня ў ГДК 
і ат ры маў вы лу чэн не.

Трэ цяе мес ца ў ка тэ го рыі ма лод шых 
груп ка ля доў ш чы каў ка мі сія прыс во і ла 
ка лек ты ву «Гі лач ка» з Гмін на га ася род
ка куль ту ры ў Ча ром се, які ўда ла зап рэ
зен та ваў ка ляд кі моц ным спе вам. У бе
ла ру скім гай наў скім хо ры «Рэ ха пуш чы» 

вы сту па юць асо бы, якія ве да юць мно га 
ка ля дак і пры го жа ка ля да ва лі са сва ім 
ды ры жо рам Алі най Не гя рэ віч. Дзет кі 
і мо ладзь з ка лек ты ву «Зван кі» ГДК 
па ка за лі цэ лы ка ляд ны аб рад — з пры
ві таль ны мі і раз ві таль ны мі сло ва мі, ды
я ло гам ка ля доў ш чы каў з гас па да ра мі 
і аб да роў ван нем ка ляд ні каў каў ба сой 
і ін шы мі хар ча мі, як бы ло ў мі ну лым. Вуч
ні вый ш лі на сцэ ну ў цёп лай воп рат цы, 
сты лі за ва най на даў нюю.

— Я ста ра ла ся, каб на шы дзет кі і мо
ладзь ства ры лі ат мас фе ру ка ля да ван ня 
ў мі ну лым. Вар та, каб дзет кі ве да лі, 
з якой нап ру жа нас цю вя скоў цы ча ка лі 
ка ляд ні каў і як шчы ра да ва лі ім хар чы 
ў па дзя цы за ка ля да ван не, — ска за
ла ма стац кі кі раў нік «Зван коў» Ве ра 
Ма сай ла, а ву ча ні ца Юлія Корх удак
лад ні ла, што са звёз дач кай, з якой вы
сту пі ла на сцэ не, ка ля да ва ла з сяб ра мі 
ў Гай наў цы і Та фі лаў цах, дзе жы ве яе 
ба бу ля.

Ка ля доў ш чы кі ка лек ты ву «Вяр цеп» 
Куль тур на га аб’ яд нан ня «Паш тоў ка» 
з Па ліч най (з Поль ш чы, Ук ра і ны, Фран
цыі і Іс па ніі), ап ра ну тыя ў раз на ко лер
ную воп рат ку, ці ка ва зас пя ва лі ка ляд кі 
ха рак тэр ныя для пра ва слаўя і ат ры ма лі 
вы лу чэн не ў ка тэ го рыі ста рэй шых груп 
ка ля доў ш чы каў. Уме ла ка ля да ва лі ка
лек тыў «На ві на» з Мель ні ка, які за няў 
дру гое мес ца ў гэ тай ка тэ го рыі і Хор 
лес ні коў Бе ла веж скай пуш чы, які ат ры
маў трэ цяе мес ца. Ці ка ва ка ля да ва лі 

ка лек тыў «Жа ва ран кі» з Мах на та га, 
ка лек тыў з Ча ром хіВё скі, «Вуль чан кі» 
з Вуль кіТэ ра хоў скай і ка ля доў ш чы кі 
з Ду бін. Спе цы яль ныя ўзна га ро ды ка мі
сія прыз на чы ла ка ля доў ш чы кам са Спе
цы яль на га школь навы ха ваў ча га ася род
ка ў Гай наў цы і ка лек ты ву Май старкла
саў па пра ца тэ ра піі, які дзей ні чае пры 
Свя таТро іц кім са бо ры ў Гай наў цы. На 
асаб лі ва вы со кім ма стац кім уз роў ні зап
рэ зен та ваў ся Ма ла дзёж ны хор Свя та
Тро іц ка га са бо ра ў Гай наў цы, які за няў 
пер шае мес ца ў ка тэ го рыі пры хад скіх 
ха роў і сва ім зай маль ным спе вам за вяр
шыў га лакан цэрт гай наў ска га ка ляд на
га фе сты ва лю.

— Мы ста ра ем ся што год пад рых
та ваць но вы рэ пер ту ар ка ля дак, якія 
бы лі б ці ка вы мі пуб лі цы, — ска заў про
та ды я кан Марк Ма цю ка, ды ры жор Ма ла
дзёж на хо ру гай наў ска га са бо ра.

Пуб лі ка моц на ап ла дзі ра ва ла так са
ма Дзі ця ча му хо ру Свя таТро іц ка га са бо
ра ў Гай наў цы (за няў трэ цяе мес ца), яко
га дзей нас цю па спя хо ва кі руе ды ры жор 
Юсты на Мар чук. У ка тэ го рыі пры хад скіх 
ха роў ці ка ва зап рэ зен та ва лі ся так са ма 
хор Ус пен ска га пра ва слаў на га пры хо да 
ў Боць ках (за няў трэ цяе мес ца), Дзі ця чы 
хор «Шыш кін лес» (ат ры маў вы лу чэн не) 
і Хор «Васк лік на вен не» — абод ва з Пры
хо да На ра джэн ня св. Іа а на Хрыс ці це ля 
ў Гай наў цы.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг
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27.01 — 02.02

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 28-31.01. зной дзеш па ра зу-
мен не па-над па дзе ла мі. Да 28.01. праб’ еш ся 
са сва і мі за ду ма мі. Кі піш энер гі яй! За ча ру еш 
кож на га, хто та бе тра піць у во ка! Па ча так тыд-
ня — най леп шы час на су стрэ чы і лю боў ныя за-
ва ё вы. 25-29.01. пач неш са бе ліш не абя цаць 
або за ра на пры сту піш да ней кіх ме ра пры ем-
стваў; будзь больш па мяр коў ным!
(21.04. — 21.05.) Мі лыя гас ці ны, пры ё мы, ура-
чы стас ці, але будзь дып ла ма тыч ным. Най больш 
ча су прыс вя ці кам па ней ска му жыц цю. Тры май 
во ка над дзець мі. Маг чы мыя сі ту а цыі поў ныя 
нап ру гі і няў пэў не нас ці. Будзь ас ця рож ны асаб-
лі ва на пра цы. Твор чыя ін с пі ра цыі. Вер нец ца 
та бе спа кой, раў на ва га. Маг чы мае па вы шэн не. 
Бу дзеш це шыц ца тым, што ма еш. Піль нуй ся ад 
ін фек цый, ап ра най ся ад па вед на да над вор’я.
(22.05. — 22.06.) 28-31.01. доб рыя ад но сі ны 
з ата чэн нем. Го ра ча ў спаль ні (вы дат на ў тых, 
хто ста ра ец ца за дзі цят ка). Час збі ран ня плё-
наў, па да гуль нен няў, але і дроб ных па раз, якія 
пры му сяць ця бе да рэ ві зіі сва іх пла наў і нап рам-
каў. Ты зноў поў ны энер гіі і за па лу, ах вот ны да 
пра вя дзен ня хут кіх змен. Гля дзі на свой паз ва-
ноч нік, як ся дзіш — мо жа, змя ні крэс ла.
(23.06. — 23.07.) Твая да па мо га бу дзе не а цэн-
най. Па я вяц ца элек т ры зу ю чыя вест кі. Не кі дай-
ся ў аб дым кі ін шай асо бы, ка лі ад чу еш ся бе 
за няд ба ным. Паз бя гай но вых фі нан са вых аба-
вя за цель стваў. Не бя ры крэ ды таў, не па зы чай 
і не абя цай заш мат па зме нах, да якіх хтось ці 
бу дзе ця бе на маў ляць. Хоць ста ян не ў мес цы 
гэ та крок на зад! Не еж у спеш цы, тры май ру кі 
ў чыс ці ні. Знай дзі час для ся бе, па чы тай, пас лу-
хай му зы ку ва ўлю бё ным за кут ку.
(24.07. — 23.08.) Са мот ны Леў зной дзе са бе 
ка гось ці ці ка ва га. Больш маг чы мас цей, каб па вы-
сіць свае ква лі фі ка цыі і рэ а лі за ваць на ва тар скія 
пра ек ты. Зной дзеш су поль ні каў і ін ве ста раў. 
Ка лі ты з І дэ ка ды, сха дзі да ле ка ра на ме даб с ле-
да ван не, у па ру ад к ры еш па гро зы. Вып лы веш 
на шы рэй шыя во ды, пад да сі ся нез вы чай ным 
зда рэн ням.
(24.08. — 23.09.) 28-31.01. мо жаш раз ліч ваць 
на пад трым ку сяб роў у рэ а лі за цыі сва іх пла наў. 
Не бой ся за ры зы ка ваць. Не вер плёт кам і паз бя-
гай тых, што іх рас паў сюдж вае. Ад чу еш вя лі кую 
ах во ту паг нац ца за пры быт кам, але не пад да вай-
ся. Леп шае аў то ці дом не да дуць та бе шчас ця! 
Пос пе хі за ле жаць бу дуць ад тва ёй пра цаз доль-
нас ці і пры я ры тэ таў, якім ты бу дзеш вер ны.
(24.09. — 23.10.) Свет і лю дзі пры хіль ныя та-
бе. Шмат мо жаш зда быць, дзя ку ю чы зыч лі вым 
та бе лю дзям і зна ём ствам. Шмат спа кус, але 
піль нуй ся, асаб лі ва ка лі ма еш па ру. Паз бя гай 
так са ма пра сту джа ных асоб. Не апар ся і не 
па рэж ся. Не ра бі ні чо га су праць за ко ну! Не ха-
пай са ра ка са рок за хвост, за ся родзь ся на са-
мым важ ным. Ста рай ся не ўва хо дзіць у су вя зі, 
якія з’яў ля юц ца не вя до ма чым — сяб роў ствам, 
ка хан нем ці чым яш чэ ін шым.
(24.10. — 22.11.) Да 28.01. моц на паз ма гай ся 
за сваё. За ся родзь ся на са мым важ ным. Раз ві-
вай ся і ма цуй ся. Свае спра вы па ла дзіш так, каб 
як най менш па ку та ваць. До ма па ра на ін ве сты-
цыі, на зме ны да леп ша га, у жыл лі. Маг чы мае са-
пер ні цтва з сяб ра мі — да каз ван не сва іх зас луг, 
кам пе тэн цый ці пра фе сі я на ліз му. Як най больш 
ча су пра водзь на ад кры тым па вет ры. Зап ра сі 
гас цей дадо му, па ча стуй сва і мі вы ра ба мі.
(23.11. — 22.12.) Уда лыя не га цы я цыі да 28.01. 
Мо жа бу дзеш пры ня ты ў ней кую элі тар ную 
кам па нію ці клуб. 28-31.01. за ры ен ту еш ся, на 
ка го мо жаш раз ліч ваць. Не будзь пе ра ка на ны 
ва ўлас най не па мыль нас ці. Ма еш ця пер вы дат-
ны густ — пла нуй зме ны ў ін тэр’ е ры жыл ля. Не 
пры му шай ся бе да ні чо га. Не спа лу чай па чуц-
цяў і гро шай. Раз ві тай ся пры нам сі на ней кі час 
з тлу сты мі стра ва мі і ал ка го лем.
(23.12. — 20.01.) На пра цы бя ры, што хо чаш, 
але до ма лі чы ся з кож ным сло вам. Бу дзеш ба я-
ві ты і бе скам п ра міс ны. Вы каз вай свае по гля ды, 
але пры тым ні ко га не рань. Ста рай ся не вы хо-
дзіць з ся бе. На га ры зон це ві даць прэ мію, але 
да ле ка ва та. Най боль шы ма роз выт ры ма еш вы-
дат на, але пры па цяп лен ні мо жа дар вац ца да 
ця бе ін фек цыя.
(21.01. — 19.02.) 27-28.01. на ва жыш ся на та-
кое, да ча го не меў да гэ туль ад ва гі. 28-31.01. 
прык ме ціш і ў па ру зло віш най больш ка рыс-
ныя на го ды. Са мот ныя і неш час лі выя Ва да леі 
за ча ру юц ца. Веч ны ўзды хач уба чыць на кру гаг-
ля дзе но вы аб’ ект. Заз зя еш на пра фе сій най сцэ-
не. Па чы най но выя ме ра пры ем ствы. Гра шы ма 
не пе рай май ся, па куль іх хо піць, каб вес ці ці ка-
вае жыц цё.
(20.02. — 21.03.) Не пад да вай ся наст ро ям. Мо-
жаш ад чу ваць сто му. Доб рыя вы ні кі на пра цы 
і ў шко ле. Але бу дзеш схіль ны бу да ваць зам кі 
на лё дзе. Маг чы мыя спа кус лі выя пра па но вы ра-
ма на, але раз важ, ці не мо жаш заш мат стра ціць. 
Пап ро сяць ця бе да да па мо гі пры чу жых дзе цях 
(дзе ці бу дуць да ця бе ліп нуць). Ад к ла дзеш кры-
ху гро шай; пас лу хай па рад доб ра га спе цы я лі ста 
па фі нан сах. Не пе ра бор ш ч вай з вы сіл кам, дбай 
аб ка неч нас ці, сядзь на ачыш чаль ную ды е ту.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. яма для па ха ван ня па мер лых, 2. бу ды нак для за хоў ван ня 
збож жа і ін шых рэ чаў, у якім... вір, 3. вер ша ва ная двух ск ла до
вая ста па з на ці скам на дру гім скла дзе ў... лям б лі ё зе, 4. важ ная 
фі гу ра, не толь кі ў кар тах, 5. лёс, 6. лоб, 7. хвой нае веч на зя лё
нае дрэ ва з ко ну са па доб най кро най, 8. пер ша быт ная аб ш чы на 
аб’ яд на ная сва я цтвам, 9. ру ха вік, 10. сал дат, 11. Ба рыс, пер шы 
ра сій скі прэ зі дэнт, 12. вер х няя част ка бу дын ка, 13. Фран суа, ся
рэд не вя ко вы фран цуз скі са ты рык (14941553) у... праб ле ме, 14. 
„не вя сё лы” ўкра ін скі аб лас ны го рад.

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

Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю 
пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды. 

Ад каз на ад га дан ку з 52 ну ма ра
Руш чыц,  гладзь,  пе лі кан,  ікс,  Каў каз,  абу так,  мроя,  сталь, 

арол, зі ма, па чын, ча сас лоў, цу на мі.

Ра шэн не: Лепш адзін раз уба чыць, чым сто ра зоў па чуць.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Міхалу Байко з Беластока, 
і Анне Дэм’янюк з БельскаПадляшскага.

Ка лі па гля дзеў я на на тоў пы 
пры го жых на шых бе ла ру
скіх дзяў чат з Пад ляш ша, 
якія на вы ступ лен ні гру пы 
«Доб рыя грай кі» хо рам 
спя ва юць іх тэк сты, дык 
па ду маў на пі саць пра гэ ты 
па пу ляр ны гурт. Гру па паў
ста ла ў 2011 го дзе ў Бель
скуПад ляш скім. Лі дар гур ту 
— Хры ста фор Та тар чук, 
вя до мы аран жы роў ш чык 
і му зыч ны пра дзю сар, ва
ка ліст і аў тар тэк стаў. З ім 
вы сту па юць два му зы кан ты 
— Пётр Та тар чук (брат Хры
ста фо ра) ды Па вел Па се віч, 
якія іг ра юць на гар мо ні ках 
і кла віш ных ін ст ру мен тах. 
Пік па пу ляр нас ці гурт пе ра
жы вае як раз ця пер.

Пер шай пес няй «Доб рых 
грай каў» бы ла аў тар ская 
пес ня «Жон ка мая ка ха на», 
якая пе ра маг ла на Фе сты
ва лі «Бе ла ру ская пес ня» 
ў Бе ла сто ку. Як ка жа сам Хры ста фор 
Та тар чук, гру па іг рае па пу ляр ныя бе ла
ру скія і ўкра ін скія на род ныя пес ні, але 
ро біць стаў ку на ства рэн не ўлас ных аў
тар скіх пе сень. Як кам па зі тар і аў тар тэк
стаў Хры ста фор мае вель мі мно га ідэй, 
з які мі дзе ліц ца з аў та ра мі тэк стаў. Та му 
гру па ад к ры та на су пра цоў ні цтва з бе ла
ру скі мі аў та ра мі тэк стаў не толь кі з Бе ла
сточ чы ны, але і Бе ла ру сі. Вар та пад к рэс
ліць, што най больш ак тыў ным аў та рам 
тэк стаў з’яў ля ец ца Dj Val di — Валь дэ мар 
Са ко віч, ура джэ нец Гай наў кі, абі ту ры
ент бе ла ру скай фі ла ло гіі. Для гру пы 
«Доб рые грай кі» ён на пі саў та кія хі ты 
як «Грай кі спя ва юць», «Я те бя люб лю», 
«Тан цу ем ра зам», «Дзеў ка з Ура ла», 
«Вар’ ят ка», «Зі ма, зі ма». Аран жы роў кай 
боль шас ці пе сень гур та «Доб рые грай кі» 
зай ма юц ца вя до мы поль скі аран жы роў
ш чык Dj Se qu en ce — Ка міль Місь ке віч, 
Dj Da vis — Ма тэ вуш Да ві дзюк, Да нель 
Бал ка ва нец, а так са ма Ярас лаў Му раў
скі. Іх му зыч ныя аран жы роў кі вя до мыя 
з рын ку поль скай тан ца валь най му зы кі. 
Ап ра ча та го Хры ста фор Та тар чук пі ша 
і кам па нуе пес ні для вя до мых поль скіх 
гур тоў м.ін. для та кіх груп як «Pięk ni i Mło-
dzi» і «Ex ta zy». Та тар чук мае яш чэ свой 
поль ска моў ны пра ект, які на зы ва ец ца 
«HIFI». З гур том «Доб рые грай кі» іг рае 
боль шасць бе ла ру скіх фэ стаў і вя сел ляў 

на Бе ла сточ чы не. Так са ма ча ста вы сту
пае на бе ла ру скіх ды ска тэ ках і за пу стах 
у Бе ла сто ку.

У спра ве пес ні «Ха чу дзеў ку» зва ню Хры
ста фо ру Та тар чу ку — лі да ру і ва ка лі сту 
гру пы «Доб рые грай кі».

ЮР КА БУЙ НЮК: — Пры ві тан не, Хры-
ста фор! Мы з жон кай бы лі на за пу стах 
і пе ра ка на лі ся, што са праў ды доб ра рас-
паль ва е це пуб лі ку сва і мі пес ня мі.

ХРЫ СТА ФОР ТА ТАР ЧУК: — Пры ві тан
не, Юр ка! Вель мі мне пры ем на слу хаць.

— Мне ці ка ва да ве дац ца, як паў ста ла 
пес ня «Ха чу дзеў ку».

— Су стрэў ся я з Валь д кам Са ко ві чам, 
які пі ша пес ні на бе ла ру скай мо ве, вы
бра лі мы тэ му і з’я ві ла ся пес ня.

— Ад куль ін с пі ра цыя для на пі сан ня кан к-
рэт на гэ тай пес ні, па коль кі Ты спя ва еш 
у гэ тай пес ні, што:

Я ўжо ста ры муж чы на
Мне па трэ ба хут ка сы на
Мне па трэ ба ду жэ ба бы
І та кія маю спра вы...

ГІ СТО РЫЯ ХІ ТА ХА ЧУ ДЗЕЎ КУ ГУР ТА «ДОБ РЫЕ ГРАЙ КІ»
— А ты ж яш чэ не ста ры, 
жы веш не на вёс цы, а ў Бе ла-
сто ку, ма еш ма ла дую жон ку 
і дзя цей.

— Як не гля дзець, знач ная 
част ка на ша га бе ла ру ска га 
гра мад ства на Пад ляш шы гэ
та перш за ўсё сель скія гас па
да ры і жы вуць на вёс цы. Так
са ма ў поль скім тэ ле ба чан ні 
ідзе вель мі па пу ляр ная тэ ле пе
ра да ча «Гас па дар шу кае жон
ку». Я для Валь д ка пра чы таў 
на пі са ны мною на поль скай 
мо ве тэкст, а Валь дэк пе ра
клаў яго на бе ла ру скую мо ву.

— А ты ад куль ве да еш бе ла ру-
скую мо ву? Ка ры ста еш ся ёю 
што дзень, ці раз маў ля еш толь-
кі на пад ляш скай га вор цы? 

— Не. Я бе ла ру скай мо ве ву
чу ся толь кі дзе ля спя ван ня 
пе сень.

— Ты па на цы я наль нас ці бе ла рус?

— Не. Я — па ляк.

Тэкст пес ні «Ха чу дзеў ку» 
Сло вы Валь дэ ма ра Са ко ві ча і Хры ста фо
ра Та тар чу ка
Му зы ка Хры ста фо ра Та тар чу ка

Я ўжо ста ры муж чы на,
Мне па трэ ба хут ка сы на,
Мне па трэ ба ду жэ ба бы
І та кія маю спра вы.

Пры пеў:
Я ха чу ха ро шу дзеў ку,
Бу ду шу каць ад па ня дзел ку. (2 ра зы)
А ў су бо ту і ня дзе лю
На бя се ду я па е ду

Цэ лы час жы ву ба га та,
Даб ра дзей ства поў на ха та.
Маю трак тар «Лям бар джы ні»,
А ў га ра жы «Ку пер Мі ні».

Пры пеў:
Я ха чу ха ро шу дзеў ку,
Бу ду шу каць ад па ня дзел ку. (4 ра зы)
А ў су бо ту і ня дзе лю
На бя се ду я па е ду.

vЮр ка БУЙ НЮК
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(працяг з «Нівы» № 3)

Ка ля Ка сталь скай кры ні цы ўра зіў 
кра са моў ны знак. У ледзь прык
мет най кап ліч цы від не ла іко на 

з Ад се ча най га ла вой Іа а на Хрыс ці це ля. 
У Грэ цыі свет ста ра жыт ных ба гоў над та 
так тоў на ад дзе ле ны ад су час най рэ лі гіі 
і жыц ця. Ды ўба чыць та кое на стап та
ным ту ры стыч ным шля ху да ста ра жыт на
га ду хо ва га цэн т ра — як пры каз:

— Не мя шай па рад каў і аб ра даў!
І ўсё ўжо доб ра, усё на мес цы.

Сён ня мі фіч ная кры ні ца пе ра наз ва ная 
ў го нар пра ро ка Іа а на Хрыс ці це ля.

У за ла ты, ста ра жыт ны час ля кры ні цы 
аб мы ва лі ся па лом ні кі, па куль пе ра сек
лі му ры свя то га го ра да і апы ну лі ся на 
пры ступ ках свя ты ні Апа ло на. У кры ні цы, 
як у кож най дэль фій скай з’я вы, бо скі 
па ча так. Яе імя ад нім фы Ка ста ліі, якая 
ад кі ну ла за лё ты Апа ло на і здзей с ні ла 
ўцё кі. У мо мант, ка лі бог ледзьледзь 
уха піў нім фу, мі фіч ная дзе ва абяр ну ла
ся ў азяр цо, якое ў хут кім ча се пра я ві ла 
ачыш чаль ныя якас ці.

Маг чы ма, тут пра мо ві ла і спра ва гі
гі е ны, над та важ ная для ста ра жыт ных 
грэ каў.

Дзесь ці ад ІІІ ста год дзя н. э. ста лі ве
рыць у нат х няль ную моц кры ні цы. Да 
Ка сталь скай ва ды цяг ну лі пес ня ры, гус
ля ры і па э ты, які спа дзя ва лі ся тут пад ма
ца ваць свае твор чыя сі лы. Аб рад зак лю
чаў ся ў сім ва ліч ным па лі ван ні га ла вы.

Гэ та, спа дзя ва лі ся твор цы, за клі ка ла 
па э тыч ную ве ну і здоль насць рыф ма ван
ня.

Дзвес це га доў та му га ла ву тут аб мыў 
Лорд Бай ран, вя лі кі фа нат і аба рон ца 
ста ра жыт най Эла ды. Свой ві зіт за нёс 
між па э тыч ныя рад кі «Па эм»:

Choć i ja w Del fach u pus tych oł ta rzy,
I u twych źród lisk wys ch łych, peł nych 

chwa ły,
Gdzie wszys t ko znik ło, tyl ko stru myk gwa-

rzy...*

І я так са ма ў Дэль фах, дзе кі ну ты пра-
сто лы,

І ля кры ніц пра сох лых, пом ных даў няй 
сла вы,

Дзе знік ла ўсё, ад но ру чай бур ліць вя-
сё лы...

Са праў ды, хоць у Дэль фах ад ча соў 
Бай ра на, ад ка па лі «гі сто рыю» і на ла дзі
лі ар хе а ла гіч ны парк, са май тры ва лай 
з’я вай па даў ся ру чай, які пра бі ва ец ца са 
скал Пар на са. Цёк — па рэш т кі Ка сталь
скай кры ні цы. Дзя ку ю чы хрыс ці ян ска му 
пе ра наз ван ню, су час ныя грэ кі ве раць 
у га ю чую моц ва ды. Ад туль зга да ная 
ўжо кап ліч ка.

Я так са ма, каб не пра ва ро ніць шан
цаў на ад наў лен не твор чых сіл, на пі ла ся 
ва дзі цы з ле ген дар най кры ні цы.

* * *
Ся род ру ін, з кож най пры ступ кай на 

га ру Пар нас, пра бу джаў ся і пра маў ляў 
кра я від. Неш та цу доў нае дзе я ла ся з маз
га мі і ду шой, якія ір ва лі ся вы каз ваць 
штось пры ха ро ша на е, кры ла та е. Част ка 
на шай кам па ніі за яд ла шу ка ла шчы лі ны, 
над якой нат х ня ла ся пі фія. Сла ву тая ра
ско лі на, як да каз ва юць дас лед чы кі, зна
хо дзі ла ся ў ся рэ дзі не свя ты ні Апа ло на, 
а больш да клад на ў яго сак раль най зо
не, вя до май як ады тон. Ве ра год на, гэ тае 
па мяш кан не зна хо дзі ла ся ўжо ў па дзя
мел лі. Ста ра жыт ныя грэ кі ве ры лі, што 
дар пра зор лі вас ці і вяш чун ства — ад 
зям лі і све ту па мер лых, якія сы хо дзі лі 
ў па дзя мел ле. У ады то не пра бы ва ла ад
на вяш чун ка. На ста ра жыт ных ма люн ках 
яна звы чай на вы седж вае на вы со кім, 
трох но гім стол ку. Увай с ці ў вяш чун скі 
транс ап ра ча га заў са шчы лі ны да па ма
гаў ёй дым з па ле ных лаў ро вых ліст коў.

Пра па хі ў ады то не пі ша зга да ны ўжо 
Плу тарх. Ён да ста ец ца з кры ні цы, якая 
зна хо дзіц ца пад па мо стам ады то ну і на
па мі нае са лод кую пар фу му. Са мы вя лі кі 
згу стак пры ем на га па ху на зі ра ец ца ў ча
сы за ла той сла вы Дэль фаў. У га ды Плу
тар ха, пра што з жа лем ад зна чае ста
ра жыт ны пісь мен нік і дэль фій скі жрэц 
Апа ло на, бо скі пах губ ляе ра ней шую 
ін тэн сіў насць і па сту по ва нік не. Гэ та пры
во дзіць да сум ных выс ноў на конт бу ду
чы ні цэн т ра і ро лі дэль фій скай вяш чун кі. 
Бо ўся сі ла ў ва дзе!

Гі сто рыя мес ца зам к нец ца ў ме та фі
зіч ным круг, ка лі са ма пі фія аб вес ціць 
сваю кан чы ну. Яна прый дзе, ка лі вы сах
не кры ні ца.

Сён ня на мес цы ма гут най свя ты ні тыр
чаць ка ло ны з чор на га мар му ру. Сім ва
ліч ная рэ кан ст рук цыя ўсве дам ляе ве ліч 
і зна чэн не бу дын ка. Пра сто ру част ко ва 
зас ці лае па мост з ка мен ных пліт. Ні дзе 
сле ду па шчы лі нах, ва да цё ках...

Пэў нае свят ло на міф дэль фій скай 

кры ні цы з бо скім па хам кі ну лі ге о ла гі 
і хі мі кі. Ака за ла ся, што свя ты ня Апа ло на 
ўзве дзе на на су ты ку двух тэк та ніч ных 
пла стоў. Між імі са праў ды зна хо дзі ла ся 
кры ні ца, на сы ча ная ў эты лен. Той газ, 
з да па мо гай яко га сён ня ўсып ля юць 
хво рых пе рад цяж кай хі рур гіч най апе ра
цы яй.

Пра зга да ныя на він кі за га ва ры лі толь
кі нап ры кан цы ХХ ста год дзя.

* * *
У Дэль фах, як ні дзе на све це, ха це ла

ся ду маць пра ду хо выя кры ні цы па ле шу
коў Пад ляш ша. Наш на род бяс с п рэч на 
ве рыць у моц свя той ва ды і га ю чых 
кры ніц, якіх лік на здзіў рас це з кож ным 
го дам. Лі та раль на на ва чах на ра джа ец
ца культ кры ні цы ў Мя кі шах. Са мая вя до
мая — Кры нач ка ў Бе ла веж скай пуш чы, 
да якой па лом ні ча юць ты ся чы жы ха роў 
пры пуш чан скіх вё сак і мя стэ чак.

Так са ма ў на ро дзе прац ві тае аб рад 
ас вя чэн ня ва ды. У рэ гі ё не най больш 
ачыш чаль най і га ю чай лі чаць ва ду, ас ве

ча ную на Ва дох рыш ча. Хрыс ці ян скі свет 
ус па мі нае пры на го дзе Іа а на Хрыс ці це
ля, які сва ім жыц цём і смер цю вяш чаў 
на ды ход хрыс ці ян ства. Ка ра цей, сім во лі
ка хрыс ці ян па бу да ва ная на ва дзе.

Та му іко на з ад се ча най га ла вой хрыс
ці ян ска га пра ро ка ля мі фіч най хоць 
і пе ра наз ва най кры ні цы пра мо ві ла як 
не паз беж ная і на хаб ная пас ля доў насць 
пе ра мен.

Яны выс вет лі лі ся ў дэль фій скім му зеі, 
дзе вы стой ва лі ста ра жыт ныя ба гі і ге роі 
з ад бі ты мі га ло ва мі.

Праў да, да гі бе лі свя то га го ра да і яго 
ба гоў най больш спры чы ніў ся зем лят рус.

(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота
Ган ны КАН Д РА ЦЮК

* Пры ве дзе ны фраг мент у пе ра кла дзе 
Яна Кас п ро ві ча на поль скую мо ву з то ма 
„Po e ma ta”, вы да дзе на га ў 1895 го дзе. Пе-
ра клад на бе ла ру скую — Г. К.

Дэль фы: 
пуп і ван т ро бы све ту!

n Ад месца, дзе бурліць міфічная Кастальская крыніца, віднее аліўны гай

n Сфінкс, дар жыхароў Наксос для святыні Апалона (Дэльфскі музей) n Ля ватыўных дараў Даохаса (Дэльфскі музей)


