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У Канюках è4

Спас у Саках è9

Да 1947 года тут адпявалі памерлых. 
Евангелічная капліца па вуліцы Садовай 
у Эльблангу зараз стала прытулкам для 
праваслаўных вернікаў, якіх прымусова 
тут перасялілі ў рамках Акцыі «Вісла». 
Для перасяленцаў царква была таксама 
сімвалам іх ідэнтычнасці, таму ад пачатку 
новага жыцця на чужых землях пачалі ар
ганізаваць прыход. Ужо дванаццаць гадоў 
настаяцелем СвятаМарыіМагдалінінска
га прыхода ў Эльблангу з’яўляецца айцец 
Марк Антановіч.

— Адной з цікавінак, якую выкідае інтэр
нэт, з’яўляецца інфармацыя, што Ваш 
прыход дзейнічае па новым стылі. Гэта 
праўда?

— Быў такі час, але Сабор епіскапаў выра
шыў «выпрастаць» гэту сітуацыю. Зараз, 
так як ва ўсёй Польшчы, мы трымаемся 
юліянскага календара. Я тут на двух прыхо
дах — у Эльблангу і Паслэнку, таму службы 
ў Эльблангу адбываюцца толькі ў першую 
і трэцюю нядзелю месяца, а ў другую і чац
вёртую ў Паслэнку. Ужо даўнымдаўно так 
было прынята і так засталося.

— Большасць вернікаў абодвух прыходаў 
гэта нашчадкі людзей пераселеных сюды 
ў рамках Акцыі «Вісла»?

— Так, гэта перш за ўсё яны.

— Яны трымаюцца праваслаўя? У вас 
таксама грэкакаталіцкая царква. Газета 
«Dziennik Elbląski» пісала, што ўкраінцы, 
якія цяпер прыязджаюць сюды за працай, 
запаўняюць цэрквы на Памор’і. Ці так?

— Тыя, якія прыязджаюць за працай, пра
цуюць, і гэта для іх самае важнае. У храм 
амаль не прыходзяць. Здараецца, што 
заходзяць на большыя святы, але рэдка. 
У Паслэнку ёсць і група беларусаў, якая 
прыехала за працай, але яны, калі ўжо пры
ходзяць, то на Пасху.

— Беларусаў таксама сюды перасялялі пас
ля вайны.

— Так, былі і беларусы. Частка ўжо выеха
ла, іншыя ўжо памерлі. Яшчэ жыве частка 
тых людзей, якія пасля вайны намагаліся, 
каб адкрыць царкву ў Эльбангу. Сярод іх 
былі беларусы.

— Гданьскі прыход — самы стары. Прыхо
ды ў Эльблангу, Паслэнку, Арнэце і Бране
ве ўзніклі пасля вайны?

— Так, усе. Калісьці найбольшым быў пры
ход у Арнэце. Сёння ён самы маленькі. Спа
чатку былі прыходы ў Ольштыне і Аструдзе. 
Сюды прыязджаў свяшчэннік з Ольштына 
і адпраўляў літургію ў прыватных дамах. 
Пазней людзі пачалі хадайнічаць ва ўлад 
аб памяшканне пад царкву. Спачатку не бы
ло волі, каб даць будынак праваслаўным. 
Пазней улады запрапанавалі пад царкву 
вялікі касцёл, які стаяў у цэнтры горада. 
Там амаль цэлы дах заваліўся. Апрача таго 
прыхаджане пабаяліся браць такі вялікі бу
дынак, паколькі іх тут не было аж так шмат. 
Знайшлі вось гэтую цэркаўку. Першапачат
кова была яна пратэстанцкай могільнікавай 
капліцай. Тут таксама іхнія могілкі. Вядома, 
трэба было спачатку зрабіць рамонт, а не 
так даўно быў дабудаваны прытвор (сені), 
яшчэ пры айцу Астапчуку.

— Амаль не засталося следу па пратэ
станцкіх могілках.

— Пасля вайны былі яны амаль дашчэнту 
знішчаны. Надмагіллі, якія ўдалося заха
ваць, знаходзяцца ў лапідарыі, які паўстаў 
у 2008 годзе. Там яшчэ можна знайсці, між 
іншым, надмагілле дзядоў Ангелы Мер
кель.

— А праваслаўныя могілкі паўсталі?

— На гэтай тэрыторыі няма праваслаўных 
могілак, толькі камунальныя. Нават у Гдань
ску, а гэта стары прыход, таксама няма пра
васлаўных могілак.

— А Вам самім якія найбольшыя склада
насці здараюцца тут, на Памор’і? 

— Тут сапраўды цяжэй. Вернікі жывуць 
у розных мясцінах, хтосьці прыязджае, 
іншы зараз з’язджае... На Падляшшы ўсё 
паіншаму, людзі неяк разам жывуць. У Эль
блангу існуе вайсковая часць. Прыязджа
юць сюды ваенныя, адслужаць тры гады 
і зараз едуць у іншае месца. Бывае так, 
што прыходзяць вернікі на кожную службу, 
а пазней раптам чалавек недзе прападае 
і яго ўжо не бачыш.

— На Праабражэнне Гасподняе ездзіце ча
сам на Грабарку?

— На само свята на Падляшша я зараз 
не езджу, еду ў Бранева. У нас ёсць такая 
традыцыя. Тут інакш, чым на Падляшшы. 
Мы на святкаванні з’язджаемся з усіх 
бліжэйшых цэркваў. Нас проста мала. 
На дадзены момант у нас толькі чатырох 

свяшчэннікаў: я ў Эльблангу і Паслэнку, 
айцец Радыён у Арнэце, у Браневе айцец Ві
талій і ў Гданьску айцец Дарафей. Эльбланг 
гэта свайго роду цэнтр: у Гданьск адсюль 
60 кіламетраў, у Паслэнк — 20, у Бранева 
— 40 і ў Арнэту — 50. Мы з сям’ёй на Грабар
ку ездзім на Свята Іверскай Божай Маці. 
Нашы прыхаджане паломнічаюць, нека
торыя едуць у Саколку ці Беласток і ідуць 
з паломніцтвам на Святую Гару. Ёсць і та
кія, якія з Эльбланга на роварах паехалі на 
Грабарку. Мы, святары, таксама стараемся, 
наколькі ёсць такая патрэба, арганізаваць 
аўтобусныя экскурсіі на Гару крыжоў.

— Скарачаецца колькасць прыхаджан? 
Колькі ў Вашым прыходзе вернікаў?

— У Эльблангу маем 50 прыхаджан. Трэба 
памятаць, што калі б не было дзелавых 
людзей, не было б прыхода. Так як я ўжо 
сказаў, частка тых людзей яшчэ жыве. 
Зараз прыходзяць іхнія дзеці, хаця мала
дыя інакш ужо жывуць. Ну, жывуць як усе 
маладыя. Так, скарачаецца колькасць пры
хаджан, але... думаю што Бог паможа і яны 
будуць.

— Вы родам з Міхалова, дзе праваслаўе 
заўсёды было. Тут зусім паіншаму. Цяж
ка было Вам знайсці сябе ў гэтым правас
лаўі, сярод мясцовых людзей?

— На Падляшшы людзі сваю царкву мелі 
і будуць мець. Тутэйшыя вернікі вельмі 
многа перажылі. Часта расказваюць, пла
чуць, што цэрквы ім палілі і здзекаваліся 
над людзьмі. Яны бачаць, як палілі іхнія 
іконы. На Падляшшы вернікі могуць сабе 
думаць: «Калі не я, то сусед неяк дапамо
жа прыходу», а тут кожны моцна адчувае 
адказнасць за наш храм, за прыход. Людзі 
стараюцца.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

«Тут кожны моцна адчувае  
адказнасць за наш храм»
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Сваімі вачыма

Тры ва лая па мяць

Свет 0,97
Рэ чы ад бы ва юц ца ў Йе ме не на Ара вій

скім паў вост ра ве. У агуль най скла да нас ці 
24 мі льё ны ча ла век ма юць пат рэ бу ў не ад
к лад най да па мо зе для больш за тры чвэр
ці на сель ні цтва кра і ны. Каб уя віць маш таб 
гэ тай ка таст ра фіч най сі ту а цыі, да стат ко ва 
ўсвя до міць, што з гэ тай коль кас ці тра ці
на няш час ных за гі не ад го ла ду, та му што 
ня ма тэх ніч най маг чы мас ці за бяс пе чыць 
іх ежай і піт ной ва дой, а ўдвая столь кі ж 
— зза хва роб. Толь кі тра ці на тых, хто жы
ве ў ня ста чы, мае шанц вы жыць да на ступ
на га го да. Ад нак на ват у гэ тым вы пад ку 
іх сі ту а цыя моц на не зме ніц ца. У кра і не 
вя дзец ца гра ма дзян ская вай на, якая пад
сіл коў ва ец ца аль бо наў мыс на пад т рым
лі ва ец ца мен шы мі і вя лі кі мі па лі тыч ны мі 
гуль ца мі. Вя лі кай йе мен скай тра ге дыі 
спры я юць як вя лі кія дзяр жа вы, так і су сед
нія кра і ны, абод ва мяс цо выя ка цы кі, над
звы чай аг рэ сіў ныя адзін да ад на го (пры 
пад т рым цы за меж ных раз вед чы каў, якія 
зма га юц ца адзін су праць ад на го), а так са
ма даб ра дзей ная і поў ная кры ва душ нас ці 
дур но та між на род най гра мад скай дум кі. 
Так! Кры ва душ ная дур но та.

Гэ тая кра і на мае до ступ да Ара вій ска га 
мо ра і Адэн ска га за лі ва з поў д ня, і да Чыр
во на га мо ра з за ха ду. Та му яна зна хо дзіц
ца ў аб са лют на стра тэ гіч ным пун к це све ту. 
Тут пра хо дзяць не ка то рыя ас ноў ныя наф
тап ра во ды і шля хі тран с пар ту ме та лаў рэд
кіх зя мель, пра дук таў хар ча ван ня, та ва раў 
на род на га спа жы ван ня. На пра ця гу дзе ся ці
год дзяў, але па ўваж лі вай пры чы не, Йе мен 
лі чыў ся ад ной з са мых бед ных кра ін све ту. 
І пра віль на, та му што га да вы бю джэт гэ тай 
35мі льён най кра і ны быў кры ху боль шы, 
чым бю джэт го ра да Бе ла сто ка. Бед насць 
яго спа ра джа ла не да раз віц цё дзяр жа вы. 
У гэ тым і зак лю ча ла ся сут насць кан к рэт на
га ге а па лі тыч на га кан сен су су па між вя лі кі
мі дзяр жа ва мі, у пры ват нас ці, па між ЗША, 
За ход няй Еў ро пай і Ра сі яй. Па вод ле яго 
лепш бы ло б, ка лі б Йе мэн быў дзяр жа вай 
не э фек тыў най, за ста ю чай ся ў ста біль най 
бед нас ці, та му што та ды так тыч ная гуль ня 
па кан т ро лі над яго стра тэ гіч ным ста но віш
чам мо жа вес ці ся за ін та рэ са мі йе мен цаў 
і ін шых дру га рад ных гуль цоў і толь кі па між 
са мі мі ім пе ры я мі. Ад нак, ка лі больш па лі
тыч на пат ра ба валь ны Кі тай да лу чыў ся да 
гуль ні, кан сен сус чорт узяў. У Йе ме не па ча
ла ся гра ма дзян ская вай на, якая на са мой 
спра ве з’яў ля ец ца за ву а ля ва най вай ной 
па між сус вет ны мі ім пе ры я мі. У вы ні ку 24 
мі льё ны ча ла век па мі ра юць ад го ла ду 

Зараза
і хва роб. Ім пе
рыі, зна чыць, 
ура ды, якія 
прад стаў ля
юць свае 
гра мад ствы, 
ма ла гэ та хва
люе. Для іх да стат ко ва, што іх су ай чын ні кі 
да юць ім во лю вы ра шаць жыц цё і смерць 
мі льё наў лю дзей па ўсім све це. Зра зу ме ла, 
у імя не ад наз нач на га ра зу ме та га ін та рэ су 
ўлас най на цыі. І сваё зап лям ле нае сум лен
не заг лу ша юць зго дай на ру хі да па мо гі, ча
ста пад эгі дай між на род ных ар га ні за цый, 
на якія кры ва душ на ах вя ру юць не ма лыя 
гро шы. Та му да ры сэр ца ця куць у Йе мен, 
як і ра ней у Сі рыю, Су дан. У кож ным з гэ
тых вы пад каў га лоў най ма ты ва цы яй для 
да па мо гі сус вет ных гра мад стваў бы лі не 
ча ла ве чыя па ку ты, жах лі вы го лад ці кло
пат пра ча ла ве чую год насць, а страх... гла
баль най чу мы.

У Йе ме не да яе ця пер блі жэй. У яго 
пе ра поў не ных і цал кам па ра лі за ва ных 
га ра дах не выт рым лі вае ка на лі за цыя, 
у вы ні ку ча го сцё кі вы ця ка юць на ву лі цы. 
Чар го вая праб ле ма — смец це на ву лі цах. 
Йе мен, як дзяр жа ва, зна хо дзіц ца ў поў
ным раз ва ле. Ад мі ніст ра цыя не пра цуе. 
Му ні цы паль ных служ баў ня ма. Ак ра мя 
та го ў кра і не ад быў ся та таль ны крах спа
жы ван ня, вы твор час ці і ган д лю, што вык
лі кае ма раль ны і ду хоў ны спад у цэ лым 
гра мад стве. Ня ма ча го і ка му куп ляць 
— ка жуць эк с пер ты. А гэ та зна чыць, што 
ні чо га ня ма. На ват во лі вы жыць. Ме на ві
та та му смец це на ву лі цах та кое не бяс печ
нае. У тра піч ным клі ма це гэ та ці ка ю чая 
эпі дэ мі я ла гіч ная бом ба з аг ня вой мо цай, 
па раў наль най з чор най вос пай, якая на 
пра ця гу ста год дзяў ці ка ва ла ў гра зі га
рад скіх кла ак і шэр с ці па цу коў. Ад ным 
сло вам, чу ма пра чы на ец ца. Ня важ на, 
ха ле ра, тыф, вос па ці грып. У мі ну лым яе 
смя рот ныя па се вы пе ры я дыч на дэ па пу ля
ва лі вя лі кія тэ ры то рыі на се ле ных пун к таў, 
за бі ва ю чы больш за па ло ву на сель ні цтва. 
Ці ста не чу ма ў наш час менш ат рут най? Ці 
спы ніць су час ная ме ды цы на яе пан дэ міч
ную по стаць? Аб за ра зе толь кі га во раць. 
На сам рэч яе яш чэ ня ма. Ну, яе яш чэ ня
ма... Толь кі ка лі не ў Йе ме не, то ў ін шай 
кра і не, якая тра пі ла ў ко ла млы на ге а па
лі тыч ных кір ма шоў вя лі кіх дзяр жаў, чу ма 
на рэш це вы бух не. Ці гэ та ка гоне будзь 
ча гось ці на ву чыць?

vМі ра слаў ГРЫ КА

Апош нім ча
сам усё больш 
з сяб ра мі раз
маў ля ем на 
тэ му блі жэй
шай бу ду чы ні 
гэ та га све ту. 

Ён, гэ ты свет, у час ім к лі ва га тэх на ген
на га пра цэ су так хут ка мя ня ец ца, што 
са мая не ве ра год ная яш чэ ней кіх 3040 
га доў та му фан та сты ка ўжо ста ла аль бо 
на на шых ва чах ро біц ца паў ся дзён най 
рэ аль нас цю. Ма шы ны, элек т рон ныя 
ме ха ніз мы, роз ныя ро ба ты ўсё больш 
за мя ня юць ча ла ве ка ў роз ных сфе рах 
эка но мі кі, тэх ніч ных пас луг, ад па чын ку. 
Там, дзе бы ло пат рэб на 20 да я рак, за раз 
да стат ко ва двух апе ра та раў ма шын на га 
да ен ня, якія пад к лю ча юць апа ра ты. Там, 
дзе бы ло пат рэб на 20 ка сі раў су пер мар
ке та, хут ка да стат ко ва бу дзе ад на го, які 
ўклю чыць ма шы ны для раз лі ку. Та кія 
мар ке ты ўжо ёсць. Там, дзе бы ло пат рэб
на 100 кі роў цаў, праз ней кіх 10 га доў да
стат ко ва бу дзе 23 дыс пет ча ры, якія праз 
кам п’ ю тар ныя пра гра мы аў та ма тыч на за
пус цяць і бу дуць кан т ра ля ваць рэй са выя 
аў то бу сы і цяг ні кі. Што да гу ма ні тар ных 
і твор чых пра фе сій, то лі та ра та ры, му зы
кі, ак цё ры, ма ста кі — ужо амаль ліш ні ба
ласт. Не пат рэб ны мі бу дуць на ват лю дзі 
та ко га ста ра жыт на га ро ду дзей нас ці, як 
пе ра клад чы кі. Два ча ла ве кі па ды дуць 
адзін да ад на го з ма біль ны мі пры ла да мі 
і бу дуць раз маў ляць па між са бой на роз
ных, хоць на двац ца ці мо вах. Жур на лі сты 
так са ма бу дуць не пат рэб ны мі. Ужо на ві
ны пі шуць бяз душ ныя ма шы ны. Зрэш ты, 
мож на кан ста та ваць ка лі не смерць, то 
аго нію сап раў д най жур на лі сты кі. На ват 
жы вы „су час ны” жур на ліст аба вя за ны 
быць бяз душ най істо тай, яму за ба ра ня
ец ца вы яў ляць эмо цыі, ён му сіць быць 
у пэў ным сэн се гэт кім ро ба тамфік са та
рам. І гэ та ў леп шым ра зе. У гор шым — ён 
па ві нен быць пра па ган ды стамашу кан
цам і ства раль ні кам фэй каў.

Па куль яш чэ на вяр шы ні за ста юц ца 
роз ныя ме не джа ры і мар ке то ла гі. Ас ноў
нае іх за дан не — наў п ро ста вае аль бо пры
ха ва нае ашу кан ства спа жыў цоў. Але гэ та 
так са ма не бя скон цы пра цэс. Дня мі ўгле
дзеў я на пач цы со ку яе змяш чаль насць 
— бу ду чы пе ра ка на ным, што куп ляю 1 
літр на пою, ку піў я на сам рэч ёмі стасць 
0,97 літ ра. Ра ней вы раб ля лі бу тэль кі і пач
кі літ ро выя, по тым з’я ві лі ся 0,90, по тым 

0,95 і вось — 0,97 літ ра! Гэ та не про ста 
пры ха ва нае ашу кан ства. Усе гэ тыя 0,97, 
цэ ны 9,99 — раз бу рэн не цэ лас нас ці све ту. 
Бо літр — ужо не літр, кі ла грам — не кі ла
грам і так да лей. Ці выт ры вае ча ла ве чы 
мозг та кую пе ра заг руз ку?!

Ста но віц ца ці ка ва, якія ж пра фе сіі за ста
нуц ца пат рэб ны мі і не за мен ны мі? Па да ец
ца, што ў ад да ле най пер с пек ты ве ўво гу ле 
ні якія, а са мі пра фе сіі заз на юць тран с фар
ма цыю ў бок уні вер са лі за цыі. Ду маю, што 
кры ху зат ры ма юц ца на гэ тым све це ле ка
ры, ку ха ры, цы руль ні кі. Хоць у ме ды цы не 
так са ма ўсё мя ня ец ца. Пры кла дам, у ЗША 
ўжо на ву чы лі ся вы рош ч ваць но выя зу бы 
і прэ стыж ная спе цы я лі за цыя ста ма то ла га 
і дан ты ста бу дзе пат ра ба ваць неў за ба ве 
знач на менш яе прад стаў ні коў. У пра цы ж 
ку ха ра і цы руль ні каві за жы ста, якіх так са
ма мо гуць за мя ніць ма шы ны, усё ж за ста
юц ца пэў ныя эле мен ты твор ча га ўдзе лу, 
што па трэб ны спа жыў цам, каб смач ней 
па ес ці ці пры ваб ней вы гля даць — а гэ тыя 
жа дан ні праз час за ста юц ца няз мен ны
мі. Маг чы ма, за ста нуц ца ней кія дроб ныя 
фер ме ры, бо лю дзі зза не вы нос най ур ба
ні за цыі, пе ра на се ле нас ці га ра доў і па тэн
цый на га го ла ду пач нуць пе ра ся ляц ца на 
воль ныя, не ка лі вя ско выя, а ця пер апус це
лыя зем лі.

Ат рым лі ва ец ца, што ўжо блі жэй шым 
ча сам (га доў праз 10 — мак сі мум 20) баль
шы ня з на сель ні каў Зям лі ста но віц ца не 
толь кі не пат рэб ны мі, але і „ліш ні мі” на гэ
тай пла не це. І тая аб са лют ная мен шасць, 
якая бу дзе на вяр шы ні кам п’ ю тар ных 
тэх на ло гій, цал кам бу дзе вы ра шаць лёс 
пе ра важ най коль кас на баль шы ні. Ці за хо
ча яна кар міць гэ тую не пат рэб ную баль
шы ню?! Ад каз ля жыць на па вер х ні і ён не 
на ка рысць баль шы ні. А зна чыць, што ча
ла ве цтва ча кае аль бо зніш чаль ная су свет
ная вай на, аль бо ма раль ная рэ ва лю цыя, 
аль бо іх пас ля доў нае спа лу чэн не. Пры 
пер шым ва ры ян це, зва жа ю чы на тэх на ла
гіч ны ро вень зброі, з 78 мі льяр даў жы ха
роў за ста нец ца не вя лі кі ад со так лю дзей, 
якія пас ля за вяр шэн ня ка таст ра фіч най 
вай ны па він ны бу дуць не як ад ра джаць 
і ўлад коў ваць жыц цё на пла не це. Пры ма
раль най рэ ва лю цыі (яе іма вер насць без 
вай ны не вя лі кая) ад бу дзец ца све та пог ляд
ны пе раг ляд каш тоў нас цей і вяр тан не да 
ра ней шых вар тас цей — ад ся рэд ня веч ных 
да леп шых на быт каў дру гой па ло вы ХХ 
ста год дзя.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Мае вар шаў скія ван д роў кі сцеж ка мі 
ма ла дос ці не за вяр шы лі ся толь кі ў Му
зеі Вар шаў ска га паў стан ня, пра які пі саў 
я ў па пя рэд нім фе лье то не, але ця гам усіх 
трох дзён на ве даў яш чэ тры му зеі. Дру гім 
му зе ем, да яко га за га дзя на быў квіт кі, 
быў По лін — му зей поль скіх жы доў. Ураж
вае ён усім — сва ёй ар хі тэк тур най бу доў
ляй, пра сто рай, пра ду ма най на ра цы яй, 
ну і, вя до ма, са мі мі эк с па на та мі. Важ ным 
фак та рам, які трэ ба ад зна чыць, з’яў ля ец
ца факт, што му зей уз нік у вы ні ку гра мад
скадзяр жаў на га фі нан са ван ня. Гро шы на 
яго пе ра да ва лі жы ды з уся го све ту, а так
са ма вя до мыя мар кі і асо бы поль ска га 
і сус вет на га біз не су. Усе ах вя ра валь ні кі 
і спон са ры від не юць на га на ро вых мес
цах. Ад ра зу ска жу, што мая ван д роў ка па 
му зеі тры ва ла тры з па ло вай га дзі ны, але 
не па спеў я зай с ці яш чэ ў кні гар ню, бо 
спаз ніў ся б у дру гое, да моў ле нае мес ца. 
Ад ся рэд ня веч ча да су час нас ці зна ё міў ся 

з гі сто ры яй жы доў скай пры сут нас ці на 
зем лях Ка ра леў ства Поль ска га і Вя лі ка
га Кня ства Лі тоў ска га. Пе рад ва чы ма 
ў су час най фор ме пе ра лі ва ла ся ўзнёс лае 
і што дзён нае жыц цё выб ра на га на ро да. 
Ну і яго су іс на ван не і зма ган не са све там 
хрыс ці ян скай цы ві лі за цыі. Зак ры тасць 
гра мад скас ці і вель мі рэз кія, што дзён
ныя, рэ лі гій ныя пат ра ба ван ні да сва іх вер
ні каў бы лі ўмо вай за бес пя чэн ня пе рад 
пры ваб лі вас цю рэ лі гій най і на цы я наль
най асі мі ля цыі. Ад нак ця гам ста год дзяў 
асі мі ля цыя ста ла не ад’ ем най част кай жы
доў ска га лё су на гэ тых зем лях. Не менш 
важ ным фак та рам у час спаз на ван ня 
гэ та га ася род ка з’яў ля ец ца маг чы масць 
дак ра нуц ца да мно гіх эк с па на таў, ці пры
сес ці, каб па гля дзець ці па слу хаць тое, 
што нас больш за ці ка віць. Аг ра мад ная 
плош ча даз ва ляе без сці ску ван д ра ваць 
у вы гад ным кож на му тэм пе, пры тым не 
пе раш ка джаць адзін ад на му. Пры спаз на
ван ні вель мі істот най з’яў ля ец ца ці шы ня, 
у якой ту ры сты пе ра соў ва юц ца па му зеі. 

Баць кі вель мі моц на піль ну юць сва іх раз
бэш ча ных дзя цей, каб тыя не кры ча лі ці 
га ня лі ся па за лах. Да рэ чы, мно га ды дак
тыч ных пры лад у змо зе пры цяг нуць ува
гу звы шак тыў ных ма ла дзё наў.

Мя не асаб лі ва ці ка ві лі эк с па зі цыі, 
якія апіс ва лі жы доў скае быц цё на тэ ры
то рыі сён няш няй Бе ла ру сі, Ук ра і ны ці 
Бе ла сточ чы ны. Ка лі гля нуць про ста на 
кар ту бы лых сі на гог, то ад ра зу кі да ец ца 
іх няя на сы ча насць ме на ві та ў Вя лі кім 
Кня стве Лі тоў скім, першна перш на бе ла
ру скіх зем лях. Ме на ві та Грод на і Брэст 
бы лі ты мі га ра да мі, у якіх за ча сам кня зя 
Ві таў та па ча ло ся тут жы доў скае асад ні
цтва. У гі сто рыі, той кры ва вай, ві даць, 
якой тра гіч най па мяц цю ёсць паў стан не 
Баг да на Хмяль ніц ка га і ка зац кія раз ні 
жы доў на тэ ры то рыі сён няш няй Ук ра і ны 
ці паў д нё ва га Пад ляш ша. Не аб мі на ец ца 
і ро ля Бе ла сто ка як важ на га мес ца ў эка
на міч накуль тур най пры сут нас ці жы доў 
у гэ тай част цы Еў ро пы. Тут пры гад ва ец ца 
спра ва паг ро маў 1905 і 1906 га доў, якія 

ме лі мес ца ў на шым за раз ва я вод скім го
ра дзе. З кож ным кро кам, а на ват з вя лі кі
мі дры жы ка мі, наб лі жаў ся я да ча соў жах
лі ва га вы ніш чэн ня жы доў нем ца мі ў час 
Дру гой су свет най вай ны. У не ве ра год на 
про стай, эстэ тыч на стро гай пра сто ры 
пай шоў рас по вед пра пек ла на зям лі жы
доў ска га на ро да. Што дзён насць жы доў
ска га ге та, кан цэн т ра цый на га ла ге ра ці 
паў стан ня так дзей ні чае на пры ток ду мак 
і ўяў лен няў, што про ста сам ча ла век зат
рым лі ва ец ца і не змо жа пе рай с ці ўпе рад 
ад па ба ча на га і пра чы та на га. Пры тым 
усё на пі са нае толь кі на мо ве фак таў без 
ані я кіх ліш ніх эма цы я наль ных да ба вак. 
Эмо цыі са мі ава лод ва юць ча ла ве кам. 
І яш чэ раз не мо жаш па ве рыць, што «куль
тур ны ня мец кі на род» быў у змо зе ўвай
с ці на та кі шлях бес ча ла веч нас ці. Най
гор шыя ін стын к ты ві да воч на дрэм люць 
ва ўсіх на ро дах. Па быў ка ў та кім мес цы 
гэ та пе рас ця ро га пе рад усі мі па лі тыч ны
мі дэ ма на мі, якія зак лі ка юць па ні жаць 
ча ла ве ка, у тым лі ку па на цы я наль ных ці 
рэ лі гій ных прык ме тах.

Для мя не вель мі паз на валь ным ака
за ла ся гі сто рыя жы доў у пас ля ва ен най 
Поль ш чы і іх няя са ма ар га ні за ва насць 
і па лі тыч нае ўза е маз ма ган не. Тут так як 
і пе рад вай ной важ ным бы ло стаў лян не 
да із ра іль скай дзяр жа вы, ей най па лі ты кі 
ці эміг ра цыі на гэ тыя зем лі. З га ла вой 
поў най пы тан няў вы хо дзіў я з му зея. А на
во кал ста я ла спе лае, лет няе над вор’е.

vЯў ген ВА ПА
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Жы ро ві чы: 
ад ды хац ца ў свя той ці шы ні (8)

Пра но вы по дых і ад к рыц цё мес ца 
ўжо шча бя та лі ла стаў кі ля Ус пен
ска га са бо ра.

Бу ду чы 2020 год — слаў ны і зна ка вы 
для Жы ро віч. Як раз вы па дае 550год дзе 
з’яў лен ня Іко ны Жы ро віц кай Бо жай Ма ці 
і 500год дзе зас на ван ня Жы ро віц ка га 
ма на сты ра.

Юбі лей мае прыць міць усё, што ра ней 
ба чы лі і чу лі ў Бе ла ру сі. Ды не толь кі, 
ка лі ідзе пра ра монт і пе ра бу до ву ву лі
цы, якія апя рэдж ва юць ві зіт прэ зі дэн та. 
У Жы ро ві чы збі ра юц ца над та важ ныя 
гос ці! Вось ня даў на на род элек т ры за ва
ла вест ка пра ві зіт прэ зі дэн та Ра сіі Ула
дзі мі ра Пу ці на і пат ры яр ха Кі ры ла. Ра
зам пры е дзе і Аляк сандр Лу ка шэн ка са 
сва ёй сві тай. Та му за раз ад ран ня да но
чы рых ту юц ца пад пры езд па лом ні каў. 
Га лоў нае, каб пас пець на час. Ве ра год на, 
усё яш чэ выс пя ва юць і мно жац ца пла
ны. У час ма ёй па быў кі ніх то яш чэ не га
ва рыў пра свят ка ван ні і гас цей. Ра монт 
па куль ішоў ля ста рой кры ні цы, тры кі
ла мет ры ад ма на сты ра. На пы тан не пра 
кан чат ко вы пра ект ра бот нік не ве даў 
што ад ка заць. Ён спа чат ку раз гу біў ся, 
а пас ля на сці ша най но це пра мо віў: «Ну 
што мы де ла ем? Кра са ту де ла ем!».

*  *  *
Яш чэ ў пер шы дзень, у час аў тар скай 

су стрэ чы ў біб лі я тэ цы мя не спы та лі:

— Што вы ха це лі б па жа даць для Бе
ла ру сі?

У па раў нан ні з Поль ш чай Бе ла русь 
сціп лая дзяр жа ва. Тут мно га за ле жыць 
ад вы на ход лі вас ці і энер гіі па а соб ных 
лю дзей. Але ў цэ лым ві да воч ныя не да
хо пы, за ня пад і стом ле насць. У са міх 
Жы ро ві чах шмат пу стых, па кі ну тых да
моў. Гі ста рыч ная мяс ці на, рас па ло жа ная 
ся род ма ляў ні чых уз гор каў і да лі ны Шча
ры, мес ца мі на па мі нае вы мер лыя вё скі. 
Толь кі ля ма на сты ра ад чу ва ец ца ней кі 
зрух. Праў да, за хо дзіць у кра мы не над
та пры ем на. Хут чэй за ўсё хо чац ца чым 
хут чэй прай с ці по бач ган д лё вых уста ноў. 
Тут вы стой ва юць гру пы вы пі вох, якія 
на зой лі ва про сяць «на хлеб». Ся род 
жаб ра коў мно га ма ла дых муж чын, якія 
пат ра пі лі ў ал ка голь ную за леж насць. 
Яны з’яў ля юц ца ля ма га зі наў ужо ў пяць 
га дзін ра ні цы і топ чуц ца да туль, па куль 
не зак ры юць мар ке ты. Для па лом ні ка, 
пе ра ня та га ідэ яй мі ла сэр нас ці, цяж ка 
ад мо віц ца ў да па мо зе. Вось і на шу пры
го жую трой цу, ка лі з Зо яй і Ва ляй мы вяр
та лі ся ад свя той кры ні цы, пе ра пы ні ла 
«га лод ная» кам па нія з прось бай.

— Дай це ка пе еч ку на хле бу шок! Па ра
туй це ў бя дзе, мі лыя!

Мае сяб роў кі без аг ляд кі да бы лі ка
шаль кі і су ну лі ў дры жа чыя ру кі па руб лі. 
Ды Ва ля, каб не астац ца ў дур нях, свой 
жэст ак ра сі ла ды дак тыч най ага вор кай:

— То ўжо ва ша спра ва, на што гэ ты 
грош пой дзе!

Праў да, у су бо ту, ка лі ў па сё лак з’е ха
лі ся па лом ні кі і ту ры сты з Мін ска, п’я
нень кая кам па нія знік ла. Мес ца так са ма 
заз зя ла пры го жы мі воб лі ка мі лю дзей 
роз ных уз ро стаў. Мяс цо выя ад ра зу пад
ха пі лі хва лю, больш ах вот на ўсту па лі 
ў раз мо ву, хва лі лі свае та ва ры, пра па
на ва лі пас лу гі. У гэ тым ві ры ад чу ваў ся 
згу стак сар дэч нас ці, вет лі вас ці, даб ры ні. 
Хоць бы ла су бо та, на тэ ры то рыі ма на
сты ра і на ву лі цы за па на ва ла ста ліч ная 
свя точ насць. Бе ла ру сы ўсё час цей ад
к ры ва юць сваю баць каў ш чы ну. Вось 
Ва ля, ды рэк тар вя ско вай шко лы, ад ня
даў на пен сі я нер ка, ма рыць, каб з’ез дзіць 
ва ўсе свя тыя мес цы ў кра і не. Бы ла ўжо 
ў По лац ку, у Ту ра ве. Та му на пы тан не 
ў біб лі я тэ цы ў мя не быў адзін ад каз:

— Каб бе ла ру сы знай ш лі ў ся бе за ле
жы зо ла та і пад ма ца ва лі ся ў ма тэ ры яль
ным сэн се. Каб ад на ві лі та кія па сёл кі 

як Жы ро ві чы і жы лі пры го жа і згод на са 
сва ёй ба га тай ду хо вай куль ту рай.

Праў да, маё па жа дан не пра гу ча ла як 
за ла тая каз ка. Нех та з пуб лі кі ад ра зу 
пра ка мен та ваў:

— Лепш каб не бы ло та го зо ла та, бо ж 
за бя руць!

*  *  *
З пер с пек ты вы ча су, я не ма гу толь кі 

це шыц ца, што на ве да ла Жы ро ві чы яш чэ 
да ра мон т най га рач кі і вя лі кай пе ра бу
до вы мя стэч ка. Быў да ра ва ны час на 
раз мо вы, ван д роў кі да кры ніц, час на 

па э тыч ныя чы тан ні і на зі ран не па лё таў 
ла ста вак, якія гняз ду юц ца пры свя тых 
бу доў лях. Зрух ус пых нуў прыб ліз на ме
сяц, пас ля май го ад’ ез ду. Спа чат ку СМІ 
агу чы лі пры езд кі раў ні цы прэ зі дэн ц кай 
ад мі ніст ра цыі На тал лі Ка ча на вай.

Ра дыё Сва бо да, якое па бы ва ла на 
мес цы, ін фар ма ва ла:

На пя рэ дад ні пры ез ду ста ліч най чы ноў ні-
цы мы тра пі лі як раз на аў раль ную пад рых-
тоў ку да ві зі ту. З не вя лі ка га ста ва ў цэн т ры 
мя стэч ка ка му наль ні кі вы лоў лі ва лі ці ну, 
ін шыя фар ба ва лі лаў кі, паў сюль ка сі лі тра-
ву, сту дэн ты па рад ка ва лі тэ ры то рыю аг рар-
на га тэх ні ку ма. Скла да ла ся ўра жан не, што 
ідзе пад рых тоў ка да «Да жы нак».

Ві зіт вы со кай чы ноў ні цы выс пеў 
у кан к рэт ныя пра па но вы. На юбі лей ныя 
свят ка ван ні дзяр жа ва па а бя ца ла кан к
рэт ныя срод кі. Ра дыё Сва бо да, ін фар ма
ва ла пра пла ны:

 Да юбі лею на рэш це скон чаць даў га-
буд тра пез най з га тэ лем для па лом ні каў 
— шмат га доў на яго за вяр шэн не не маг лі 
знай с ці срод каў. Ад наў ля юць драў ля ны 
дом, дзе ў свой час жы лі цар коў ныя іе рар-
хі. У блі жэй шых пла нах — ка пі таль ны ра-
монт брац ка га кор пу су і зва ні цы. Для брац-
ка га кор пу су пра ект ужо ўхва ле ны і пра хо-
дзіць эк с пер ты зу, для зва ні цы «пра ек т ныя 
по шу кі» пе рад рэ стаў ра цы яй пра цяг ва юц-
ца. Агу лам у Жы ро ві чах ма юць пры вес ці 
да ла ду блі зу трох дзя сят каў аб’ ек таў.

У жніў ні ўжо пры сту пі лі да ра бо ты. 
Пра гэ та пі ша га зе та «На род ная Во ля» ад 
1 жніў ня г.г.:

 Ужо ця пер у Жы ро ві чах ак тыў на вя дзец-
ца ра монт ву ліц, упа рад коў ва ец ца тэ ры то-
рыя ма на сты ра, фа са ды бу дын каў. Са ма 
Іко на Жы ро віц кай Бо жай Ма ці з Ус пен ска-
га са бо ра ча со ва пе ра не се на ў Ні коль скі 
храм для пак ла нен ня. А Ус пен скі са бор 
за чы не ны. І толь кі па вы хад ных днях ён 
ад кры ты для служ бы. Па гля дзець, як вя-
дуц ца ра мон т ныя ра бо ты, ужо пры яз джа лі 
ў Жы ро ві чы кі раў нік ад мі ніст ра цыі прэ зі-
дэн та Рэс пуб лі кі Бе ла русь На тал ля Ка ча на-
ва і на мес нік прэ м’ер-мі ніст ра Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь Ігар Пет ры шэн ка. І ўсё гэ та не вы-
пад ко ва. Бо ў на ступ ным го дзе ў Жы ро ві чы 
на юбі лей ныя ме ра пры ем ствы пры е дуць 
кі раў нік Бе ла ру сі Аляк сандр Лу ка шэн ка 
ра зам з прэ зі дэн там Ра сіі Ула дзі мі рам Пу-
ці ным і пат ры яр хам Кі ры лам.

vГан на КАН Д РА ЦЮК

...На цы я наль ная Ідэя...

... — ... ціс не пад сэр цам на ча мі тры во га... —
каб не па хі ціў у нас лі ха дзей
МІ СІЮ ПЛЕ МЕ НІ — пе рад Бо гам...
МІ СІЮ ПЛЕ МЕ НІ — між лю дзей...
...ймчы ца ПА ГО НЯ — і рыс сю ... й га ло пам... —
ля сэр цаў кво лых... па го нях чу жых...
... ГО ІЦЬ... — каб сэр ца
Хрыс ці ян скай Эў ро пы
бі ла ся роў на... й ня сці шыў ся дых...
... кож нае пле мя — ма ці Зя мель ку —
ў Хрыс це — му сіць аб няць...
... Род шмат га лос ны —
грэш ны ў сьцель ку —
ка яц ца мо жа па чаць...
ЗНІЧ, «...Раз-Моўі...»

... Мая ма лень кая Ра дзі ма –
ку то чак лю бы — Бе ла русь...
... а боль шая — у Тры а дзі най... –
пад наз ваю — свя тая Русь...
... яш чэ шы рэй — у Хрыс ці ян скай
Эў ро пе — мае ка ра ні:
Ты аб ня ла ўвесь свет па ган скі
хаў ру сам зброі...й даб ры ні...
... у паў на це — Зям ля Хры сто ва...
а вы — Зям ля не — Зем ля кі –
мае бра ты — у час су ро вы,
што лу чыць Веч насць і вя кі...
ЗНІЧ «...Апош ня му зем ля ні ну...»
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Дэ маг ра фія 
Боць каў скай гмі ны
Вя ско вая Боць каў ская гмі на зна хо-

дзіц ца ў паў д нё вай част цы Пад ляш ска га 
ва я вод ства і ўва хо дзіць у склад Бель ска-
га па ве та. Зай мае яна 17% тэ ры то рыі 
па ве та. Мя жуе з Бель скай, Брань скай, 
Дзяд ко віц кай, Кляш чэ леў скай, Мі лей-
чыц кай і Ар лян скай гмі на мі. Плош ча 
яе скла дае 232 квад рат ныя кі ла мет ры. 
Гэ та ты по ва сель ска гас па дар чая гмі на. 
Сель ска гас па дар чыя ўгод дзі зай ма юць 
73% плош чы гмі ны, ля сы — 20%.

У Боць каў скай гмі не вы сту пае нез вы-
чай ная з’я ва — 36 мяс цо вас цей па дзе ле-
ны на 38 са лэ цтваў. У іх пра жы вае 4570 
ча ла век. Шчыль насць на сель ні цтва 
скла дае 20 асоб на квад рат ны кі ла метр. 
На 100 муж чын пры па дае 95 жан чын. 
Прад стаў ні коў муж чын ска га по лу на-
шмат больш чым сь ці дзяў чат і жан чын 
ва ўзро ста вых гру пах 10—14 га доў ды 
15—19 і 25—29. Ва ўзро ста вай гру пе 85 
і больш га доў жан чын ут рая больш чым-
сь ці муж чын. Гмі на абяз людж ва ец ца. 
З 2016 го да да 30 чэр ве ня 2019 го да лік 
на сель ні цтва ска ра ціў ся на 149 ча ла век.

Най боль шыя вё скі ў гмі не гэ та Боць кі 
— на ліч ва юць 1347 ча ла век, Ан д ры ян кі 
— 324, Яку боў скія — 244, Сельц — 199, Дуб-
на — 160, Вы га но ва — 158, Ста рое Ся ло 
— 135, Скалі мо ва — 131, Крас нае Ся ло — 
125, Ба дач кі — 123, Сяк лю кі — 121, Аль шэ-
ва — 120, Ну рэц — 99, Вер цень — 93, Вой т кі 
— 89, Соль ні кі — 87, Ба да кі — 86, Быст рае 
— 84 і Пят ро ва-Кшы ва ко лы — 80.

Ад 30 да 80 ча ла век на ліч ва юць вё скі 
Гаў рыл кі — 74, Ма лоч кі — 72, Пят ро ва-
Тра я ны — 59, Снеж кі — 56, Та ру ле — 50, 
Жа лоць кі — 44, Ка лё нія-Боць кі — 42, Са сі-
ны — 41, Па се ка — 38, Шум кі — 37, Ван да-
лін — 36, Дзя цін нае — 34 і Ша шы лы — 32. 
Най мен шыя на се ле ныя пун к ты ў Боць-
каў скай гмі не гэ та Вы лян — 7 жы ха роў, 
Ван да лі нэк і Хра ні бо ры — па 10 ды Сяд-
ле цы — 29.

З 2016 го да знач на па мен ша лі вё скі, 
між ін шым, Ан д ры ян кі — на 18 ча ла век, 
Ну рэц — на 14, Яку боў скія — на 13, Аль шэ-
ва — на 12, Ста рое Ся ло — на 9, Крас нае 
Ся ло — на 7, Снеж кі — на 6 ды Ма лоч кі 
і Сек лю кі — па 5. Па боль ша ла жы ха роў 
у Соль ні ках — на 16, Сель цы — на 7 і Гаў-
рыл ках — на 5.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Усё да ра жэе
Сё ле та цяж кім бу дзе год для гра мад-

ства. У дру гім паў год дзі цэ ны хар чо вых 
пра дук таў не ча ка на па ча лі рас ці быц цам 
гры бы пас ля даж джу. Ага род ні на па да ра-
жэ ла на ват больш за 250%. Ап то вая ца на 
ка пу сты ся гае 289% у па раў нан ні да мі ну-
ла га го да. Цы бу ля цэ ніц ца больш за 247%, 
Ка лі ў мі ну лым го дзе за кі ла грам буль бы 
пла ці лі 0,80 зл., то сё ле та трэ ба пла ціць 
2,54-3,00 зл. Ца на пша ніч най бу лач кі за 50 
гр. па вы сі ла ся на 5 гро шаў, паў кі лаг ра мо-
вы бо хан мя ша на га хле ба — на 0,28 зл., кі-
ла грам сві но га мя са без кос ці — на 1,99 зл., 
ку ра ці ны на 0,37 зл. За ку ры ныя „уд ка” 
апош нім ча сам у ча ром хаў скім «Ле ві я та не» 
пла ціў я 6,19 зл., г.зн. амаль на 80% больш 
чым у мі ну лым го дзе, а за кі ла грам пят-
руш кі трэ ба ў Бе ла сто ку зап ла ціць 20 зл. 
Ап ра ча хар чо вых пра дук таў па да ра жа лі 
ля кар ствы, газ, элек т ра э нэр гія ды па лі ва. 
І, як ін фар му юць СМІ, на гэ тым не кон чыц-
ца. Прад бач ва ец ца чар го вае па вы шэн не 
цэн у чац вёр тым квар та ле. А ўпраў ля ю чыя 
ма няць су ве рэ на вы бар чы мі абя цан ка мі. 
І якая тут мо жа быць ве ра год насць для па-
лі ты каў. Адзін зман і ашу кан ства. Час рас п-
люш чыць во чы, да ра жэнь кія, і па гля дзець 
на шэ рую што дзён ш чы ну і ска заць уп раў ля-
ю чым праў ду. (ус)

Па ні Ан на з Вар ша вы пры ме 
да ся бе на ква тэ ру ў цэн т ры Вар-
ша вы (ка ля Пля ца Уніі) бе ла ру-
ску, якая па чы нае ву чо бу ў вну, 
з да па мо гай у вя дзен ні до ма. 

Тэ ле фон у «Ні ве».

Ра ні цаю ў ня дзе лю 18 жніў ня се лі 
мы з жон кай у аў та ма шы ну і па е ха лі 
на Гра бар ку на лі тур гію, якая па ча ла ся 
ў 10 га дзін ра ні цы. Та ды яш чэ на Гра
бар цы не бы ло так мно га лю дзей як 
пас ля поў д ня. Пас ля лі тур гіі на про па ве
дзі адзін з ба цюш каў га ва рыў, што ў гэ
тым го дзе на Гра бар цы гас цюе ба цюш
ка з Ке ніі. Там адзін з пра ва слаў ных 
свя та роў пе ра вёў на пра ва слаўе 2,5 
мі льё на чар на ску рых жы ха роў Аф ры кі. 
Пра ва слаў ныя нег ры вель мі ве ру ю чы 
на род. У кож ную ня дзе лю па ды ма юц
ца ў 3 га дзі ны ра ні цы, каб пе рай с ці пе
ха той 30 кі ла мет раў да сва ёй цар к вы. 
Та ды ўсе вер ні кі пры хо да пры сту па юць 
да спо ве дзі і Свя то га Пры чаш чэн ня. 
Іх няя да ро га ў цар к ву вя дзе праз джун
г лі, у якіх шмат не бяс печ най жы вё лы. 
Бы вае, што ка гось ці заб’е леў або тыгр 
і та му пра ва слаў ныя аф ры кан цы му
сяць быць пад рых та ва ны да смер ці 
і ў час лі тур гіі пры чаш ча юц ца. У Поль ш
чы мы ў цар к ву едзем на аў та ма шы не, 
ма ем што ес ці, у што ап ра нуц ца, ма ем 
ле ка раў, а ў Аф ры цы бя да 
і го лад цяг нуць на род да 
Бо га.

Пас ля лі тур гіі ста я лі 
мы з сям’ ёй у чар зе да 
іко ны ча ты ры з па ло вай 
га дзі ны. Па між чар гою ха
дзі лі ва лан цё рыбрат чы кі 
і раз да ва лі пра ва слаў ныя 
кні гі. На Гра бар цы заў сё
ды мож на су стрэць мно га 
зна ё мых, якіх не ба чы ла ся 
мно га га доў. Я су стрэў сяб
ру, з якім ха дзі лі мы на схо
ды пра ва слаў на га бра цтва 
ў Бе ла сто ку. Пры ем на 
бы ло ўспа мі наць даў нія га
ды. Мно гія, якія па да лі ся 
за пра цай у да лё кія га ра
ды Поль ш чы, з жон ка мі 
і дзяць мі пры е ха лі на 
Свя тую Га ру Гра бар ку. На
пры клад, што год на Спа са 
пры яз джае на Гра бар ку 
род ная ся стра май го шваг ра, якая што
дзень жы ве ў Бель гіі. Коль кі ра дас ці дае 
ёй су стрэ ча з баць ка мі і ся мей ні ка мі!

Паз ней па ча лі іс ці па лом ні цтвы. Коль
кі ж яны тру ду ў ма літ ве да юць, каб пе ха
тою прай с ці шмат кі ла мет раў на Гра бар ку 
а да та го пе рай с ці тры ра зы на ка ле нях 
ва кол цар к вы! Пад ве чар на Гра бар ку з’я
ві ла ся вель мі мно га на ро ду. Ка ля га дзі ны 
19й вы е ха лі мы да моў.

НА СПА СА НА ГРА БАР ЦЫ...

... І Ў СА КАХ 

На са мо свя та Спа са мы з жон кай 
і баць кам па да лі ся ў Са кі. Ра ні цаю ў Са
ках бы ло ас вя чэн не ва ды, а пас ля лі тур
гія. Там я су стрэў май го сяб ру па пра цы, 
які пра да ваў свеч кі. Ён мя не па зна ёміў 
з пра вас лаў ным ра са фо рам (пер шая сту
пень ма на ства) бра там Мар’ё. Мар’ё — сту

дэнт тэ а ло гіі ў Грэ цыі. У Поль ш чы 
пра бы вае два ме ся цы. Мар’ё ро дам 
з Бра зі ліі. Там няш мат пра ва слаў ных, 
боль шасць жы ха роў скла да юць ка та
лі кі. Баць кі Мар’ё — пра тэ стан ты. Ка лі 
ма ці да ве да ла ся, што Мар’ё не толь кі 
ах рыс ціў ся пра вас лаў ным, але яш чэ 
хо ча стаць ма на хам дык гэ та вель мі 
пе ра жы ла. Ра ска заў мне Мар’ ё, што 
ў Бра зі ліі, ха ця гэ та дэ мак ра тыч ны 
край, вель мі мно га бед ных лю дзей. 
Брат Мар’ё вель мі ўдзяч ны ма на хам 
з ма на сты ра ў Са ках, якія яго вель мі 
доб ра і гас цін на пры ня лі. Бра зі лія нам 
аса цы ю ец ца з кра і най, дзе свят ку ец
ца кар на вал, а там ёсць і пра ва слаў
ныя!

У Са ках су стрэў я так са ма зна ё
ма га ды я ка на Лу ка ша Бар та шу ка, 
збі раль ні ка пад ляш ска га фаль к ло ру 
і па сі я на та пад ляш скай га вор кі. Гэ та 
ён дзе сяць га доў на зад па кі нуў род ны 
Бе ла сток, каб жыць і слу жыць у Кляш
чэ лях. Ён вель мі лю біць за піс ваць 
гу тар кі са ста рэй шы мі людзь мі і збі

раць фаль к лор. Су стрэў 
я так са ма ай ца Та ма ша, 
які па ру га доў та му быў 
ві ка ры ем у на шай па ра
фіі ў Пад бел лі. За раз ён 
слу жыць ба цюш кам ва 
Ус пен скай цар к ве ў Бель
скуПад ляш скім. У час 
лі тур гіі вель мі мно га 
лю дзей пры сту пі ла да 
Свя то га Пры чаш чэн ня. 
Пас ля быў хрэс ны ход 
ва кол цар к вы, а про па
ведзь ска заў ай цец міт
рат Мі ко ла Кел ба шэў скі 
— на ста я цель Ус пен скай 
цар к вы ў Кляш чэ лях.

У Са ках Спа са ўра чы
ста свят ку ец ца здаў на. 
Яш чэ ў 1990я га ды мы 
з баць кам ез дзі лі ве ла сі
пе да мі на Спа са ў Са кі. 
Та ды яш чэ не бы ло там 
муж чын ска га ма на сты

ра. Пас ля лі тур гіі быў ар га ні за ва ны па ча
сту нак для вер ні каў — смач ны га ра чы суп, 
бу лач ка і кам пот. Вель мі мно га на ро ду 
пры бы ло на Спа са ў Са кі. Пе ра важ на гэ та 
жы ха ры на ва коль ных вё сак За ле ша наў, 
Та па роў, Су ха воль цаў, Та фі лаў цаў. Бы лі 
вер ні кі з Гай наў ш чы ны і Бель ш чы ны. Пра 
Са кі га во раць як пра «ма лую Гра бар ку», та
му што цар к ва ста іць на ма лой га ры.

vТэкст і фота Юр кі БУЙ НЮКА

У ня дзе лю 4 жніў ня ў вёс цы Ка ню кі 
ад быў ся бе ла ру скі фэст. Яго сар
га ні за ваў сол тыс вё скі Ка ню кі і за

ад но ва ка ліст і лі дар гур та «Сла вян ская 
но та» Мі ра слаў, які вы сту піў пер шым. 
Спа дар Мі ра слаў і Ала Ка мен ская бы лі 
вя ду чы мі фэ сту. Пас ля вы сту піў жа но чы 
гурт «Czer wo ne Szpil ki». По тым зай граў 
ка лек тыў «Ка лін ка» пад кі раў ні цтвам 
Мар’ ю ша Ха ру жа га. Вя лі кія воп ле скі 
ат ры маў ан самбль «Ба гач», які спя ваў 
бе ла ру скія і ўкра ін скія пес ні. Вы сту піў 
так са ма жа но чы ка лек тыў «Рэ чань ка» 
з Коз лі каў з Лю бай Гаў ры юк, якая ў час 
пе ра пын каў ра сказ ва ла анек до ты.

Ад нак най боль шай зор кай, якой усе 
ча ка лі, быў бе ла стоц кі гурт «АС», які кры
ху спаз ніў ся на фэст, та му што дзень ра
ней вы сту паў на Цы ган скаСла вян скай 
бя се дзе ў Пол чы неЗдроі. Да рэ чы, гэ тую 
ім п рэ зу ве ча рам 3 жніў ня тран с ля ва
ла TVP 3 Bia łys tok. Усіх вель мі вет лі ва 
пры ві таў лі дар гур та «АС» Сла ва мір Тра
фі мюк, які ро дам з су сед няй вё скі Да ві
до ві чы. Ус пом ніў ён з сен ты мен там як 
у дзя цін стве на рэч цы ў Ка ню ках ла віў 
ры бу. Ска заў так са ма, што най лепш яму 
іг ра ец ца і спя ва ец ца для на шых лю дзей 
з Пад ляш ша там, дзе ён на ра дзіў ся і пра
вёў сваё дзя цін ства. Ка лі гурт «АС» зай

граў дык ста лі тан ца ваць усе, хто быў на 
фэс це. «АС» іг раў пе ра важ на бе ла ру скія 
пес ні роз ных га доў: «За ла тое ка леч ка», 
«Ты ля ці мая ду ша», «Бе лая ча ро муш ка», 
«Ка ця ры на», «Ве ру я ве ру», «Бу ке ты бе
лых роз». Гурт зай граў так са ма вя до мую 
пад ляш скую пес ню «Ко лі ты бэ рэ гом 
ідэш», якую пад ха пі ла пуб лі ка. «АС» 
за спя ваў так са ма ру скую пес ню «Мне 
ма ма га ва ры ла» і поль скія пес ні з аль бо
ма «Za tań cz my jesz cze raz», які з’я віў ся 
ў кан цы лі пе ня гэ та га го да: «Szko da łez», 
«Na Mia mi», «Mo ja dziew czy no», «Na zam
ku». Пры гур це «АС» усе спя ва лі і вель мі 
доб ра гу ля лі.

Ся род на тоў пу лю дзей быў мой сар дэч
ны сяб ра — па эт Юры Ба е на, які ра зам 
з сям’ ёй за ві таў на бе ла ру скі фэст у Ка ню
кі. Гос цем фэ сту быў вя до мы бе ла стоц кі 
ак цёр Ан джэй БэяЗа бор скі, вя до мы 
ро ляй ка мен дан та па лі цыі ў поль скай кі
на ка ме дыі «U Pa na Bo ga za pie cem», якая 
зды ма ла ся на Пад ляш шы. Ся род пуб лі кі 
бы лі лю дзі з на ва коль ных вё сак: Ры ба лаў, 
Паў лаў, Да ві до віч, Вой ш каў, Пух лаў. На 
фэс це па быў бы я даў жэй, ка лі б не тое, 
што жон ка і цеш ча спя ша лі ся да ха ты, каб 
у 20:15 па гля дзець па пу ляр ны апош нім ча
сам у Поль ш чы ўкра ін скі тэ ле се ры ял «Кре
пас ная», які яны вель мі лю бяць.

ТА ГО ЯШ ЧЭ Ў КА НЮ КАХ НЕ БЫ ЛОvЮр ка БУЙ НЮК
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Ка му як жы вец ца?
Ка лі Пра ва і спра вяд лі васць з «Доб рай 

зме най» пры ма ла ўпраў лен не кра і най, дык 
пі саў скія ара та ры абя ца лі ўсім ма лоч ныя 
рэ кі з кі сель ны мі бе ра га мі, ад ным сло вам, 
да ста так меў ца рыць у на ро дзе. А што 
вы нік ла з абя ца нак пас ля двух га до ва га 
праў лен ня? Прэм’ ер-мі ністр Бэ а та Шыд ла 
да сту пі ла го на ру па вы шэн ня на па са ду 
ві цэ-прэм’ е ра ў ка ман дзе Ма тэ ву ша Ма ра-
вец ка га, а сва ім мі ніст рам усту па ю ча га ўра-
да ў па да рун ку сып ну ла гра шо вы мі ўзна-
га ро да мі. Вось, да ра жэнь кія, як спра ва ма-
ец ца. У пад лі ку вы нік ла ні больш, ні менш 
як паў та ра мі льё на зло тых. Але шы ла 
ў мяш ку не сха ва еш. У лю тым 2018 го да па-
сол Гра ма дзян скай плат фор мы Кшыш таф 
Брэй за вы я віў та ям ні цу. Учы ніў ся скан дал. 
Ас ноў ны ара тар «Доб рай зме ны» Бэ а та 
Шыд ла з сей ма вай тры бу ны, жэ сты ку лю ю-
чы ру ка мі, гар ла па ні ла: «Гэ тыя гро шы нам 
на ле жац ца!». Ін шай дум кі быў на род, яко га 
го ла су пас лу хаў прэ зас Ка чын скі і за га даў: 
гро шы вяр нуць. Не ста ну пе ра жоў ваць 
мі ну лае, але кляй мо со ра му і гань бы пры-
ліп ла да «Доб рай зме ны». А як за раз спра-
ва ма ец ца пе рад ма ю чы мі ад быц ца пар-
ла мен ц кі мі вы ба ра мі? ПіС ма бі лі зуе свой 
элек та рат, каб ад но пе ра маг чы на асен ніх 
вы ба рах і за ва я ваць боль шасць у пар ла-
мен це. Ас ноў ны мі ге ро я мі хлус ні, со ра му 
і гань бы з’яў ля юц ца ва жа кі кі раў ні цтва 
пар тыі Пра ва і спра вяд лі васць — прэ зас 
Ка чын скі ды прэм’ ер Ма ра вец кі. На вы бар-
чых мі тын гах хлус нёй зай ма юц ца ды зноў 
абя ца юць лю дзям са цы яль на-бы та выя 
даб ра дзей нас ці. Але ці ап раў да юць сваю 
«вы бар чую каў ба ску» пры чар го вых скан-
да лах: пад неб ных па да рож жах мар шал ка 
Кух цін ска га з ся мей ні ка мі ды ка ле га мі, 
за тым трол лін гу ў мі ні стэр стве юсты цыі? 
Ля цяць га ло вы мі ніст раў і вы со кіх чы ноў-
ні каў у мі нюс це. Га во рыц ца, што гэ та ад но 
вяр шок ай с бер га. Ца ры кі «Доб рай зме ны» 
да гэ туль жы лі пры пя ва ю чы, а «дру гі сорт» 
ледзь зво дзіў кан цы з кан ца мі. І што на гэ-
та ска жа це, па ва жа ныя ара та ры «Доб рай 
зме ны». На ды хо дзіць час раз ра хун ку. Су ве-
рэн вас раз лі чыць!

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Дэ маг ра фія 
Мель ніц кай гмі ны
Мель ніц кая гмі на Ся мя тыц ка га па-

ве та Пад ляш ска га ва я вод ства зай мае 
плош чу ў 196 квад рат ных кі ла мет раў 
— гэ та 13 % тэ ры то рыі па ве та. Яна з ус хо-
ду мя жуе з Рэс пуб лі кай Бе ла русь.

За раз Мель ніц кая гмі на на ліч вае 
23 на се ле ныя пун к ты, у якіх пра жы вае 
2427 ча ла век (у 2004 го дзе бы ло 2708). 
Шчыль насць на сель ні цтва скла дае 13 
асоб на квад рат ны кі ла метр. На 100 
муж чын пры па дае 109 жан чын. Ва ўзро-
ста вай гру пе 85 і больш га доў жан чын 
больш чым сь ці муж чын у 2,5 ра за.

Най боль шыя вё скі ляс ной над бу жан-
скай гмі ны (ля сы зай ма юць 59% гмін най 
тэ ры то рыі) гэ та Мель нік — які на ліч вае 
887 жы ха роў, Ві лі на ва — 191, Маш чо на- 
Ка ра леў ская — 189, Та ка ры — 130, Сут на 
— 126, Не мі раў — 125, Ра дзі ві лаў ка — 101 
і Ас ло ва — 99. Да ся рэд ніх вё сак на ле-
жаць: Га мо ты — 80, Ку дэ лі чы — 74, Маць-
ко ві чы — 75, Ада мо ва — 70, Вай каў — 55, 
Мэн т на — 50, Паў ла ві чы — 41, Ада мо ва-
За ста ва і Ак сю ты чы — па 38. Са мыя ма-
лыя вё сач кі гэ та Кон скія Го ры — уся го 2 
жы ха ры, Па рэм бы — 5, Гра ба вец — 9, Ка-
тэр ка — 12, Аль хо ві чы — 13 і Стан ко ві чы 
— 17. За раз у за быц цё адыш лі бы лыя мяс-
цо вас ці Дэм б няк, Па ва лы і Жо лэн д нэ.

З 2016 го да да жніў ня гэ та га го да 
ў Мель ніц кай гмі не коль касць жы ха роў 
па мен шы ла ся на 108 ча ла век, — па ін-
фар ма ва ла Іа лан та Га лэц кая, ін с пек тар 
у та маш нім ЗАГ Се. Лік на сель ні цтва 
ска ра ціў ся ў Мель ні ку — на 16 ча ла век, 
Не мі ра  ве — на 15, Сут не і Та ка рах — па 
12, Ві лі на ве — на 11, Маш чо не-Ка ра леў-
скай — на 8, Мэн т най — на 7, Ада мо ве, 
Ку дэ лі чах і Ра дзі ві лаў цы — па 6, Га мо тах 
і Паў ло ві чах — па 5. Па боль ша ла жы ха-
роў у Вай ка ве — на 5 і Маць ко ві чах — на 
2 ча ла ве кі. (яц)

Ніх то ж не ста ра ец ца ча гось ці 
згу біць, на ват Па пя луш ка свой 
крыш та лё вы бо цік. Про ста па кі
неш штось ці на лаў цы, штось ці 

вы су нец ца та бе з кі шэ ні ці ка шаль ка. 
Доб ра, ка лі ся род да ку мен таў ёсць ней
кая на тат ка з ну ма рам тэ ле фо на, ці па
свед чан не асо бы. Ка лі хто зной дзе... Але 
бы вае так, што зна ход нік за бя рэ гро шы, 
бан ка вую кар ту, а па свед чан не вы ка ры
стае для та го, каб узяць крэ дыт на імя 
згу бі це ля. І ва ля юц ца пу стыя ка шаль кі 
ў смет ні цы. Тым больш, ка лі яны ўкра
дзе ныя. І шу кай вет ру ў по лі, бла кі руй 
свае да ку мен ты, вы раб ляй но выя. Ка лі 
ты ра зя ва, дык піль нуй свай го!

А пач неш да пыт вац ца, шу каць мес ца, 
дзе згу біў ма ё масць, дык ця бе мо жа 

спат каць не вель мі пры ем ная страш на
ва тая сі ту а цыя. Асаб лі ва ка лі гэ та зда
ры ла ся ў доў гі ўікэнд, які ў сён няш няй 
Поль ш чы зда ра ец ца вель мі ча ста. На
род лю біць ад па чы ваць, рас с лаб ляц ца. 
А та кі час для ама та раў лёг кай спа жы вы 
вы дат ны. Сту дэнт уні вер сі тэ та пер ша
май кан чаў доў гім шпа цы рам. Пас ля 
тры нац ца ці кі ла мет раў вя чэр няй пра гул
кі ха це ла ся яму на піц ца ва ды. Адзі най 
ад к ры тай кра май быў круг ла су тач ны, 
ска жам, «Кос мас ал ка го ляў». За літр 
ва ды зап ла ціў кар тай са свай го вель мі 
пу ка та га ка шаль ка. Там бы ло толь кі 20 
зло тых «на чор ную га дзі ну», роз ныя кар
ты, бі лет з уні вер сі тэ та, бі лет заў зя та ра 
спар т к лу ба «Яге ло нія» і роз ныя на тат кі, 
дык ка ша лё чак вы гля даў са ма ві та. Праз 
тры хві лі ны сеў у так сі. А ка лі апы нуў ся 
пад до мам, ака за ла ся, што ня ма ў яго 
ка шаль ка. На заў т ра збе гаў у банк — ака
за ла ся, што з яго кар ты хтось ці як раз 
узяў сто зло тых. Ска за лі яму бег чы на 
па лі цыю, за я віць аб кра дзя жы кар ты і ін
шых да ку мен таў ды аба вяз ко ва за я віць 
у заг се пра стра ту пас вед чан ня асо бы. 
Най б лі жэй бы ло да па лі цыі. Сон ны дзя
жур ны пры няў за я ву, за га даў па цяр пе ла
му... падзь му хаць у аль ка мат ды пас ля 
пай с ці ў І ка мі са ры ят па лі цыі. Сту дэнт гэ
так зра біў, а пас ля саз ва ніў ся з кра май. 
Улас нік кра мы да мо віў ся з ім пас ля 20 
га дзі ны. Па ка заў яму філь мік з ка ме ры, 
як куп ляе той ва ду, а ка ля яго хтось ці 
кру ціц ца. «Гэ ты філь мік ан лайн, дру гі раз 
не маг чы ма яго па ка заць», — зас ця рог 
кра мар і за пра сіў яго на зап леч ча. А там 
сім па тыч ны брат кра ма ра вы цяг нуў 
з шуф ля ды два на жы, і пе ра кід ва ю чы іх 
з ру кі ў ру ку прад ста віў ся: «Мя не за кра
дзя жы су дзі лі і па са дзі лі. Маю «ма ё ра» 
на пля чы, па ка заць та бе?» Сту дэн ту па 
спі не па бег лі ха лод ныя му ра шы. Хут ка 
па кі нуў «Кос мас ал ка го ляў» і ця пер аб мі
нае яго да лё ка. А ка ша лёк знай шоў ся. 
Зло дзей, пра ве рыў шы, што на кар це 
ў сту дэн та гро шай больш ня ма, ка ша лёк 
вы кі нуў дзвес це мет раў да лей, ка ля ста
ян кі так сі. Так сіст знай шоў ну мар сту дэн
та ў ін тэр нэ це і паз ва ніў яму пра зна ход
ку. У кры ху па ту за ным ка шаль ку ся род 
па пер чын ля жа лі на ват тыя 20 зло тых. 
Але да ку мен ты і кар ты прый ш ло ся па
мя няць. Ды неў за ба ве зноў стра ціў свой 
сту дэн ц кі бі лет ды бан ка вую кар ту. На 
«Ба со віш чы». Ін фар ма цыю аб згу бе па ве
да міў на сай це Га ра доц кай гмі ны, шмат 
ін тэр наў таў з Га ра доч чы ны яго па ве дам
лен не ска пі ра ва ла, і зна ход ні кі ад ра зу 
ад гук ну лі ся. Да ку мен таў, згуб ле ных на 
«Ба со віш чы», бы ла цэ лая куп ка. Зна
ход ні кі пры но сі лі іх пад Над ляс ні цтва 
Ва лі лы і аў та май стэр ню (ту дою вя ла са
мая про ста сцеж ка ва ўро чыш ча Ба рык) 
і кла лі іх па пад мур ку ка ля бра мы. Так 
што ма ла дых ра зя вак, што па раст ра са лі 
свае да ку мен ты на апош нім фе сты ва лі 
ма ла дой бе ла ру скай му зы кі ча ка юць 
іх нія да ку мен ты як раз там. Бо на «Ба со
віш чы» ніх то не краў.

Не толь кі ма ла дыя лю дзі ра зя ва кі 
Асаб лі ва ста рэй шыя лю дзі «га пы». 

Тэ рэ са з асед ля Пя скі не ад на бы ла, ка лі 
па кі ну ла на лаў цы на пры пын ку аў то бу са 
№ 19 свой чыр во ны ка ша лёк. Бы ла яна 
з му жам — ра бі лі боль шыя па куп кі ў «Каў
ф лян дзе» ка ля аў та вак за ла ў Бе ла сто ку. 
Вяр ну лі ся да ха ты — мацмац у тор бе 
— ня ма ка шаль ка. А там бы лі і да ку мен
ты, і кар ты, і вя лі кая коль касць гро шай 

— жмут поль скіх «сто вак». І па свед чан не 
аб ды я бе це па ні Тэ рэ сы. Не пас пе лі за ла
маць ру кі ў ад чаі — сту кае па лі цыя. «Вы 
згу бі лі гро шы, па ні Тэ рэ са?» Знай шоў іх 
пан Ян. Маю тут яго тэ ле фон, ка лі неш та 
ў вас пра па ла з ка шаль ка»! Ака за ла ся, 
Ян з Ляў ко ва апы нуў ся на той ла вач цы, 
ха ва ю чы ся ад даж джу пе рад сва ёй да ро
гай да до му. Ся дзе ла яш чэ ін шая да мач
ка, якая ка сі ла ся на па кі ну ты ка ша лёк. 
Ян ка хут ка наб раў ну мар 112, па ве да міў 
па лі цыю пра зна ход ку. Па лі цы ян ты хут
ка пры е ха лі, спі са лі да ныя Яна, ра зам 
пе раг ля ну лі ка ша лёк, пе ра лі чы лі гро шы. 
На пас вед чан ні асо бы быў за пі са ны 
ад рас, дык ад ра зу па вез лі згу бу да ад
чай ных згу бі це ляў. Ян ку, які ўжо ехаў 
у Ляў ко ва на аў то бу се, да га ніў зва нок 
па ні Тэ рэ сы з па дзя ка мі. Ха це ла яна, каб 
на пі саць у га зе це пра тое, што ёсць жа 
па ра дач ныя, сум лен ныя, доб рыя лю дзі. 
Але РО ДО! Нель га па ве да міць на ват на 
дош цы аб’ яў пра па дзя ку кан к рэт най асо
бе. Але так ёй ха це ла ся па дзя ліц ца ра
дас цю ад та го, што па зна ёмі ла ся та кім 
вы пад кам з та кім доб рым ча ла ве кам. 
Зай ш ла я да яе ў гос ці. У пры го жай вя
лі кай ква тэ ры, аб стаў ле най ка та ліц кі мі 
па мят ка мі з пі ліг ры мак, лі ка мі свя тых, 
пры ня лі мя не не ма ла дыя пры го жыя, 
свет лыя лю дзі.

— Дык я хоць па ну Ян ку на Яна выш лю 
він ша валь ную паш тоў ку з па дзя кай.

— Але на Яна, 7 лі пе ня, паста рым сты лі.

— Дык што ён — пра ва слаў ны!? Я пер шы 
раз... Не спа дзя ва ла ся...

— А што, пра ва слаў ных не ба чы лі ў Бе ла
сто ку? А дзень на ра джэн ня па на Яна 8 
жніў ня.

Най больш прык ры кра дзеж — у дзяр жаў
най уста но ве. І ў бе лы дзень. Ван д ру ю

чы па вё сках, ме ла я неп ры ем ную пры го ду 
з ПКСам. Увай шоў шы ў са лон, да ла кі роў цу 
гро шы на бі лет. Ён гро шы ўкі нуў у скры нач
ку, але квіт ка да На раў кі мне не даў. Ка лі 
я пап ра сі ла ў яго кві ток за пра езд, па ка заў
шы на таб ліч ку «Pła cąc za prze jazd, żą daj 
bi le tu». Ві даць, пра гэ та му сі лі на гад ваць па
са жы рам, ка лі не кі роў цу. Ша фёр за мах нуў
ся на мя не кам пос це рам. «Па на ву ча лі ся па 
гэ тых вё сках! Яш чэ пой дзеш пеш ку!» Не пат
рэб на па ка за ла яму свой жур на ліс ц кі бі лет 
у На раў цы. Ка ле га ва дзі лы хут ка па пёр да 
свай го сва я ка, якія пра ца ваў у на шым вы
да ве цтве (РСВ), і той... вык раў мой тэкст, 
пры га та ва ны да дру ку, пра роз ныя па та ло
гіі на на шых да ро гах. Тэкст усё ж пай шоў, 
у «Ні ве», рэ дак тар які зай маў ся пра вер кай, 
як уста но вы ад нес лі ся да ін тэр вен цыі, 
ад пра віў вы раз ку з «Ні вы» з пе ра кла дам 
на поль скую мо ву ў ПКС, і ша фёр стра ціў 
га да вую прэ мію. А маю сяст ру за ча піў быў 
у аў то бу се ін шы ша фёр: «Па ча кай, тваю 
сяст рыч ку ніх то не па вя зе!» Ба чу ця пер час 
ад ча су та го пер ша га ва дзі лу, ужо ён сі вы, 
ды яш чэ во зіць лю дзей. Зда ец ца, што праз 
дзе ся ці год дзі мя не паз нае. ПКС мае «Но
вую» наз ву, ска ра чае мар ш ру ты па вё сках, 
дзе да жы ва юць ста рэ чы (быц цам бы яны 
ўсе ма юць са ма хо ды), а ж не пры ват ная ён 
фір ма, дзе якісь «пан» у бе лы дзень аб к ра
дае сваю су пол ку.

vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

У бе лы дзень, 
у чор ную ноч...
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 35-19

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 16 верасня 2019 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Круг лы, ды не гар буз, 
з хвос ці кам, ды не мыш.

(Я....)

Ад каз на за гад ку № 31: зу бы і язык.
Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Маг да 

Якуб юк і Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

    

Сон
Ціхі, лагодны, сон
ён падабаецца мне.
Люблю, калі сон абдымае мяне,
і розныя думкі дае.
Раз – добрыя і вясёлыя,
іншы раз – прыгожыя.
Тады не хачу прачынацца,
хачу ім карміцца, натхняцца.

Клаўдзія Ніканчук
«Бел-News»

Дзён нік 
Су стрэч «Зор кі»

(9)
12 чэр ве ня, серада, 

га дзі на 17:00 

Зна ё масць з мес цам заў сё ды трэ ба па чаць са 
зна ём ства з людзь мі. У нас усё бы ло на мес-
цы, па коль кі сям’я Каз лоў скіх, мож на ска заць 
— соль На раў чан скай зям лі.
Яш чэ ў се ра ду на ве да лі нас асаб лі выя гос ці 

— бра ты Ян ка і Ка стусь Це лу шэц кія з Но ва га Ляў-
ко ва. Спа дар Ян ка ў школь ныя га ды моц на па сяб-
ра ваў з «Зор кай». Сю ды да сы лаў свае до пі сы пра 
жыц цё ляў коў скіх вуч няў і на стаў ні каў. Гэ тая 
су вязь пад ма ца ва ла ся, ка лі стаў пра ца ваць на-
стаў ні кам. «Ні ва», як ска заў наш госць — бы ла 
ўсім! Яна бы ла ў кож най ха це на га лоў ным мес-
цы. Лю боў да род на га тыд нё ві ка за ха ваў ця гам 
доў га га, пра ца ві та га жыц ця. Сён ня наш госць 
рас паў сюдж вае «Ні ву» ў сва ёй гмі не. Гэ та няп ро-
стая за да ча. Су час ны на род не над та гор нец ца 
да чы тан кі. Ян ка Це лу шэц кі ра ска заў пра адзін 
вы па дак:
— Быў час, што я ста міў ся рас паў сю дам і па ду-

маў са бе: што бу дзе ка лі пе ра ста ну раз но сіць 
па ха тах «Ні ву»? Ці лю дзі ад чу юць не да хоп? Ці 
бу дуць ней кія скар гі, пра тэ сты?
Ад каз прый шоў ужо пас ля не каль кіх тыд няў:
— Лю дзі спы ня лі мя не на ву лі цы і пы та лі: што 

зда ры ла ся, ча му ня ма га зе ты?
Ці пе ра ста лі яе дру ка ваць? 
Та ды ад чуў ён вя лі кія эмо цыі, пад трым ку і зра-

зу меў як важ ная яго ва лан цёр ская пра ца.
Ян ка Це лу шэц кі не толь кі дзей с ны ка рэс пан дэнт 

і рас паў сюдж валь нік «Ні вы». Ён так са ма аў тар 
кніг і апа вя дан няў, якія дру ка ва лі ся ў Мін ску. 
Так са ма пра цуе ў ка рысць мяс цо ва га гра мад ства 
як гмін ны рад ны. Бы лы на стаў нік і ка рэс пан дэнт 
«Зор кі» ска заў, што най больш за ўсё на све це 
це шыць яго твор чае су пра цоў ні цтва з род ным тыд-
нё ві кам.
Гэ ты пры го жы ўрок пры вя за нас ці і па ша ны для 

род най мо вы пра доў жы лі чы тан кі спа да ра Ка сту ся 
Це лу шэц ка га...

рэд. 

А я то аж пад 
Гай наў ку ез дзі-
ла збі раць, — 
за я ві ла цёт ка, 
ад якой я на-
бы ла ко шы чак 
брус ніц у Бе ла-

сто ку. Дзі кія ягад кі з род ных ля соў — гэ-
та пад вой ная ра дасць і сма коц це.

Тым больш, што брус ні цы — рэд кія 
ягад кі ў на шых ля сах. Яны ра стуць не-
пры кмет на, у сва іх мяс ці нах, ча сам іх 
па мы ля юць з жу ра ві на мі. Але на жу ра ві-
ны яш чэ ра на, яны дас пя ва юць у кан цы 
ве рас ня або ў каст рыч ні ку. Брус ні цы 
пры го жыя для во ка. Яны яр ка-чыр во-
ныя, з бя лют кі мі бач ка мі, ягад кі ві сяць 
па між цвёр дых, цём ных ліс ці каў. Іх 
грон кі пры ха ва ныя ля са май зям лі. Мо-
ва пра ляс ныя, дзі кія ві ды гэ тай рас лі-
ны. Сён ня вы рош ч ва юць брус ні цы ўжо 
пра мыс ло вым спо са бам, на фер мах. 
Най больш у Скан ды на віі, дзе со чы ва слу-
жыць у якас ці да дат ку да мя са.

Мы ад нак прыд ба лі бе ла ру скі рэ цэпт на ва рэн не з дзі кіх брус ні-
чак. Каб ат ры маць са лод кае со чы ва, трэ ба па роў ну змя шаць яга ды 
з кіс лы мі яб лы ка мі, гру ша мі і цук рам. Га то вае ва рэн не на па мі нае 
сва ім выг ля дам жэ ле, а яго смак на па мі нае пра со неч нае ле та і пры-
го жы ста ры лес.

Сма коц це як каз ка! Рэ цэпт пад ка за ла на ша чы тач ка, па ні Аня Са-
доў ская-Та ра се віч з Ва лі лаў-Два ра, што на Га ра доч чы не. 

Брус ні цы 
— апош ні па да ру нак ле та

Зор ка

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

Ад каз на кры жа ван ку № 31-2019: 
Прас, па ла та, паль чык, маль ва, сталь, 

ой, Рым, па на ра ма, лік, май стар. Па ла са, 
пік, ма рак, па лын, паль ма, бал, рой, льві-
ца, да ча, мат, ты, ода, ха кей, яр.

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

    
Сяр гей Гра хоў скі

Я чы таю 
і пі шу
За ста лом я гас па дар –
Тут за дач нік і бук вар,
Сшыт кі ў клет ку і ў ка сую,
А у гэ тым я ры сую
Ў сі нім не бе ка раб лі,
Што ля туць ва кол зям лі.
Ма ля ваў учо ра зор ку –
Мне па ста ві лі пя цёр ку,
А вось мо ра і ма як
Не вы хо дзяць ані як.
На ля гаць па чаў на сцір ку
І пра цёр у сшыт ку дзір ку.
Я чы таю, і пі шу,
І за дач кі ўсе ра шу,
Бу ду па лач кі скла даць:
Коль кі бу дзе пяць і пяць?
А як вы ву чу ўрок,
Вы бя гаю за па рог,
Бо сяб ры кры чаць з два ра:
— Ва ся, ў шко лу нам па ра!

Ад ной чы ў вёс цы Дам б ро ві чы 
жыў хлоп чык Ва ся са сва ёй сям’-
ёй. Ва ся ву чыў ся ў пер шым кла-
се і кож ны дзень ха дзіў у шко лу. 
Дзе ці з яго смя я лі ся, стро і лі 
жар ты, а на стаў ні кі паў та ра лі:

— Ка лі ты не ўме еш аба ра ніц-
ца, ця бе заў сё ды бу дуць аб ра-
жаць і біць!

Ста рэй шы брат ба ра ніў Ва сю, 
але з ча сам ён з’е хаў за мя жу 
ву чыц ца ў прэ стыж ным уні вер-
сі тэ це. Хлоп чык астаў ся сам, як 
па лец.

Ад ной чы, ка лі ён вяр таў ся са 
шко лы да моў, хлоп цы ўвап х ну-
лі яго ў рэч ку. Ва да бы ла ха лод-
най, бруд най і бур лі вай. А Ва ся 
не ўмеў пла ваць і па чаў та піц-
ца. Кры чаў, пра сіў — ніш то не 
да па маг ло! Хлоп цы ста я лі на бе-
ра зе і ра га та лі...

І рап там ад не куль пры бег 
са ба ка, які кі нуў ся Ва сю на да-
па мо гу. Ён вы цяг нуў хлап чу ка 
з ва ды і аба ра ніў ад жу лі каў. Спа-
чат ку Ва ся па ду маў, што са ба ка 
хо ча яго з’ес ці. Ад нак — не! Ён 
лёг ка ля хлап чу ка і стаў лі заць 
яму твар. Ва ся па чуў цяп ло і зас-
нуў. Мі ну ла коль кі ча су і са ба ка 
стаў бра хаць. Ва ся прач нуў ся 
і ўба чыў, што шу міць дождж. 
Ён устаў на но гі і па цяг нуў ся да 
свае ха ты. За ім ішоў са ба ка і ра-
дас на ві ляў хва стом...

Спа чат ку Ва ся ад га няў яго, 
кры чаў:

— Та бе нель га са мной! Баць-
кі бу дуць зла ваць на мя не, яны 
не хо чуць га да ваць са ба ку!

Са ба ка быц цам усё зра зу меў, 
ад бег у свой бок і знік.

Ка лі Ва ся прый шоў да ха ты, 
ма ці спы та ла:

— А ты ча му та кі мок ры?
— Мя не хлоп цы шпур ну лі 

ў ра ку, — ад ка заў, — ута піць ха-
це лі...

— Ну, не хлу сі, — абу ры ла ся 
ма ці, — ідзі, пе ра ап ра ні ся ў су-
хое.

Ка лі хло пец ішоў у свой па-

кой, яго пры кме ціў баць ка. Ён 
узяў па я сок і па чаў лу піць сы на. 
Праў да, ма ці ба ра ні ла, але муж-
чы на і над ёй па чаў здзе ка вац-
ца, паг ра жаць. Зап ла ка ны Ва ся 

Аба рон ца

Ян ка Це лу шэц кі — на стаў нік, жур на ліст, рад ны На-
раў чан скай гмі ны, ка рэс пан дэнт «Зор кі» з 62-га до вым 
ста жам.

1. Су стрэ чы «Зор кі» гэ та для Вас:
— Вя лі кая спра ва.
2. Лю бі мае сло ва на бе ла ру скай мо ве:
— «Ім г нен не».
3. Най п ры га жэй шае мес ца на све це:
— Но вае Ляў ко ва.
4. Га лоў нае пра ві ла жур на лі ста:
— Аку рат на збі раць ма тэ ры я лы.
Най ця жэй шая пра ца для вас гэ та:
— Што – небудзь адрамантаваць. 
5. Што Вас нат х няе?
— «Ні ва» і «Зор ка», ка лі дру ку юць мае до пі сы і здым кі.

сха ваў ся ў сва ім па коі і не спаў 
усю ноч. Ра ні цай ён стра лой 
вы бег з ха ты, каб не су стрэц ца 
з баць ка мі...

На ўскра і не вё скі ён зноў уба-

чыў са ба ку. Гэ та быў той са мы 
са ба ка, які ўра та ваў яму жыц цё.

І так бы ло кож ны дзень. Яны 
ра зам ха дзі лі ў шко лу, ра зам 
вяр та лі ся са шко лы. Хлоп цы пе-
ра ста лі ча паць пер шак лас ні ка. 
Ад ной чы зі мой Ва ся сха ваў са ба-
ку ў хля вок, каб той не за мерз 
на два ры. Пра гэ та да ве даў ся 
баць ка. Ён за га даў праг наць са-
ба ку з па над вор ка. Ва ся па бег да 
хля ва і вы пус ціў свай го сяб ру. 
Як раз па чаў іс ці снег. Хлоп чы ку 
бы ло вель мі хо лад на. Ён па ду-
маў, што пой дзе да сяб роў кі Ні-
ны. Ва ся шпур нуў снеж кай у ак-
но, але дзяў чын ка спа ло ха ла ся, 
не па ка за ла ся ў ак не. Та ды ён 
па чаў клі каць яе па іме ні:

— Ні на! Ні на!
Ка лі яна рас паз на ла го лас Ва-

сі, упус ці ла яго ў ха ту. Баць кі 
дзяў чын кі не ве да лі, ча му Ва ся 
ве ча рам прый шоў у іх ха ту, ад-
нак да зво лі лі яму пе ра на ча ваць.

Дзесь ці ў ся рэ дзі не но чы 
прый шлі баць кі Ва сі і за бра лі не-
пас лух мя на га сы на да моў. А ра-
ні цай яны ўсе шчы ра па га ва-
ры лі. І гэ та быў са мы цу доў ны 
дзень у жыц ці пер шак лас ні ка. 
Баць кі да зво лі лі яму пры ту ліць 
са ба ку. З гэ тай па ры Ва ся пе ра-
стаў ба яц ца і стаў доб ра ву чыц-
ца.

Паў лі на Ёд ла, 
«Бел-News»

Су с т  р а ча н с к і  а п ы  т а л ь  н і к

Злева: Паўліна Ёдла і Клаўдзія Ніканчук

Liana
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Ма роз
Зім ны ве цер гу ляе над бо рам,
ужо з гор не бя гуць ру чай кі.
Там ма роз-стар шы ня 

ўжо хо дзіць,
даг ля дае па лі і ля сы.

Гля дзіць ці снеж ныя за веі
да рож кі ўсе за мя лі,
сон ныя дрэ вы ла скае,
снеж ныя сту дзіць гур бы.

Заг ля дае ў глу шу ён ляс ную,
дзе лі сы і ваў кі ўсё ся дзяць,
гля дзіць ці ляс ныя звя роч кі
усе ў нор ках сва іх ужо спяць.

Ідзе і ва кол спаг ля дае
на бе лую снеж ную даль.
Сяст рыч ку Зі му ён ві тае,
зап ра шае на ма роз ны яе баль.

Ён з ую га мі пес ні спя вае,
траш чыць у за мер з лай ва дзе.
А яс нае сон ца гу ляе
у бе лай яго ба ра дзе.

Ве цер
Ска жы мне, мой ве цер,
мой ве цер кры ла ты,
шу мі і ля ці да мя не,
ве цер мі лы.
Ты гу ляй і ля ці,
і мне па ма жы,
бо іс ці ўжо не маю я сі лы.
Ты ля ці да мя не
па да ро зе ма ёй,
кеп скую до лю маю раз вя вай.
І мне, мі лы, ска жы,
ці не мо жаш усё ж ты
да мя не
доб ры лёс па даг на ці.
Па ля чу я па по лі,
зак ру ну ся ў гаю,
бу ду з дрэ ва мі пес ні спя ва ці.
І твой лёс, доб ры лёс,
што за гі нуў ад слёз,
я та бе па ма гу ад шу ка ці.

Ве ры ла, ве ру
Цві це над ра кою ка лі на,
із ноў пад ка лі най стаю,
і хоць усё ве ры ла, ве ру,
су стрэць мі ла га я не ма гу.

Ве ры ла, ве ры ла, ве ру,
ка лі ну бе лую лам лю,
і ні як не па ве ру,
што ты не ка ха еш ад ну.

Лю боў у даль па ля це ла,
стаю пад ка лі най ад на,
і хоць усё ве ры ла, ве ру,
што аста ла ся са ма.

І бе лыя квет кі ка лі ны
я аб ры ваю, тап чу,
ка па юць гор кія слё зы,
за быць яго я ха чу.

Лю біш — не лю біш, за бу дзеш,
ка лі ну ўба чыш заў ж ды,
хоць на ка нец ты па лю біш,
ды бу дзе ўжо поз на та ды.

Ве ры ла, ве ры ла, ве ру,
ка лі ну бе лу лам лю...

Лет нія но чы
Ся дзе лі мы ў лет нія но чы,
ме сяц ці ха з-за хмар вы гля даў.
Адыш лі ўсе ша лё ныя но чы,
сён ня п’ю за раз луч ныя дні.

У во чы мае ты гля дзеў да паў но чы,
зор кі з не ба мне зняць абя цаў.
Ку ды адыш лі ша лё ныя но чы,
ча му аста лі ся раз луч ныя дні?

Свя ціў нам ме сяц про ста ў во чы,
ве цер у тра вах ці ха ўзды хаў.
Ты пры ту ляў, ца ла ваў мае во чы
і ка хаць на заў ж ды абя цаў.

Ве цер за сы паў пя ском мае во чы,
ка лі на суст рэ чу ты не прый шоў.
Сён ня я п’ю за ша лё ныя но чы,
і вып’ю за гэ ты раз луч ныя дні.

Вяс на
Сон ца све ціць, то дож джык шу міць,
вяс на квет кі ва кол па лі вае.
А да рож ка ка хан ня ў даль бя жыць,
кож ны гэ ту да ро жань ку знае.

А да рож ка бя жыць і бя жыць
праз зя лё ны, квя ці сты ды ва н.
І я да ця бе зноў бя гу,
і да рож ку я гэ ту знай ду.

А зя зю ля куе і куе,
дзе віш нё вы сад рас ц ві тае.
І яна, і яна, і яна
гэ ту да ро жань ку знае.

А ў зя лё ным гаі са лаўі
усё так пры го жа спя ва юць,
і яны, і яны ка хан ня да ро жань ку 

зна юць,
пры го жую сцеж ку люб ві, 

якой хо дзіш і ты.

Мі нуў год і яш чэ тры га ды,
а да рож кай зноў ідзеш ты.
Ты — яс ны цу доў ны сон мой.
«Будзь мая, 

я — на век ужо твой».

Ва лян ці на МЯДЗ ВЕДЗЬ
Бе ла сток

 «Ні ва»
Як то на све це сум на бы ло б, ка лі б не ха дзі ла «Ні ва» кру гом.
«Ні ва» ў вёс цы, «Ні ва» ў све це. Чы та юць «Ні ву» ста рыя і дзе ці.
Бо як пат рэб на Сон ца квят кам, пат рэб на «Ні ва» ўсім на шым лю дзям!
У «Ні ве» кры ты ка, у «Ні ве» вест кі, і як зва ры ці, як хо чаш з’ес ці.
Тут гас па ды ня спо са бы знае, і сны Аст рон та бе раз га дае.
«Сэр цай ка» лю ба га та бе пры за ве, а звон кая пес ня ў сэр цы ўзаўе.
«Ні ву» чы тай це, з «Ні вай» спя вай це. Будзь це зда ро вы. «Ні ву» ча кай це.
Ты дзень пра хо дзіць. Час уця кае. «Ні ва» ў ха це зноў нас ві тае.
Каб не га зе та і вест кі но вы — то мы за бы лі б род ную мо ву!
А як абід на бы ло бы жы ці, каб на род най мо ве не га ва ры ці!

Лю ба СА КО ВІЧ,
Юш каў Груд

7 лі ста па да
Іду ў «Ні ву».
СВЯ ТА.
Зза ду ха чу –
Кра та!!!

кон курс
Тры трэ ба
Пі шу
У не ба

сціх ні
Пі саць трэ ба
Да ста рас ці

Кры ста фор АН ГЕЛЬ ЧЫК
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Муж чын скі ма на стыр свя то га 
ве лі ка му ча ні ка Дзміт рыя Са
лун ска га ў Са ках і Жа но чы 
ма на скі дом свя той ве лі ка му

ча ні цы Ка ця ры ны ў За ле ша нах рас па ло
жа ны по бач ся бе, у су сед ніх сё лах. Бы лі 
яны зас на ва ныя ня даў на і цес на суп ра
цоў ні ча юць па між са бой. У час свя та За
ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці, якое бы ло 
27 лі пе ня, тра ды цый на ў апош нюю су бо
ту гэ та га лет ня га ме ся ца, у За ле ша нах 
ад бы ло ся ўму ра ван не кра е ву голь на га 
ка ме ня пад бу до ву цар к вы ве лі ка му ча ні
цы Ка ця ры ны ды пад ляш скіх і хол м скіх 
му ча ні каў. Пад час свя та Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га, 19 жніў ня, вер ні кі паза цар
коў най ага ро джай на ўскра і не Дзміт ры
еў скай гор кі ка ля Са коў уба чы лі рас чыш
ча ную ад дрэў і ку стоў пля цоў ку, якая 
вяс ной і ле там гэ та га го да бы ла пры ста
са ва ная на аў та ста ян ку. На гор цы, на 
част цы ўпа рад ка ва най пля цоў кі бу дзе 
ўзве дзе ны ма на стыр скі ком п лекс.

 Цар к ва ве лі ка му ча ні цы Ка ця ры ны 
і пад ляш скіх і хол м скіх му ча ні каў

Свя та За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці 
па ча ло ся 26 лі пе ня ад уся ноч най ба га
служ бы. Ад нак най больш па лом ні каў 
саб ра ла ся 27 лі пе ня, ба гас луж бу ўзна ча
ліў міт ра па літ вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы 
Са ва ў саслужэнні ар хі е пі скапа бель
скага Гры го рыя, епі скапа гай наў скага Па
ўла і епі скапа суп рас ль скага Ан д рэя. Ма
на хі ня Ка ця ры на (Ні чы па рук) з 2007 го
да па спя хо ва кі руе дзей нас цю Свя таКа
ця ры нін ска га жа но ча га ма на ска га до ма 
ў За ле ша нах, які быў та ды зас на ва ны на 
мес цы, дзе ра ней жы ла і гас па да ры ла 
сям’я. Ра ней ра сказ ва ла яна гі сто рыю 
За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці. Асо ба, 
якая хва рэ ла, пры е ха ла па ма ліц ца ў За
ле ша ны і пра сіць выз да раў лен ня. У час 
лі тур гіі ўба чы ла яна на іко не Бо жую Ма ці 
ў ак ру жэн ні ся мі анё лаў. Пас ля ў сне яна 
не каль кі ра зоў па чу ла жа но чы го лас, які 
га ва рыў, каб на пі саць іко ну Бо жай Ма ці. 
Гэ тая асо ба выз да ра ве ла і бы ла здзей
с не на па чу тая прось ба. За ле шан ская 
іко на Бо жай Ма ці па ста ян на зна хо дзіц ца 
ў драў ля най цар к ве ма на ска га до ма. Зні
зу іко ны на пі са ны тра па ры ён «Ра дуй ся, 
Бла го дат ная Бо го ро ді цэ Де во, весь За ле
ша ны от уніч то жэ нія вра жыя сох ра ні ла 
есі, і нас ны не про сяш чых Тво ея по мош
чы і за ступ ле нія от ді я воль скіх коз ней 
заш чы ті, мо ляш чы Сы на Тво е го і Бо га на
шэ го, по мі ло ва ті ду шы на ша». Зле ва ад 
тра па ры ё на на іко не зна хо дзіц ца вы я ва 
до ма, які за няў па жар, а спра ва на іко не 
ві даць трое ма лых дзе так у аг ні. Ма на хі
ня Ка ця ры на ўдак лад няе, што на пі са ныя 
на іко не дом і дзет кі спа сы ла юц ца на 
тра гіч ныя зда рэн ні ад 29 сту дзе ня 1946 
го да ў За ле ша нах. Ма на хі ня мяр куе, што 
дзя ку ю чы ха дай ні цтву пе рад Бо гам за
гі нуў шых та ды ў За ле ша нах лю дзей паў
стаў і дзей ні чае ма на скі дом.

Пас ля лі тур гіі вер ні кі пе рай ш лі па 
ма на скім па на двор ку на мес ца бу до вы 
му ра ва най цар к вы. Там ма лі лі ся міт ра па
літ Са ва ў сас лу жэн ні епі ска паў, свя та роў 
і па лом ні каў. Быў зак ла дзе ны кра е ву голь
ны ка мень пад бу до ву цар к вы ве лі ка му
ча ні цы Ка ця ры ны і пад ляш скіх і хол м скіх 
му ча ні каў. Ужо тра ды цый на пад час свя та 
За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці вер ні кі 
з ха руг ва мі і ма літ вай пай ш лі на мес ца, 
дзе 29 сту дзе ня 1946 го да ў За ле ша нах 
ат ра дам поль ска га пад пол ля жы ха ры 
вё скі бы лі саг на ны ў ха ту, якую пад па лі лі. 
Ха ця лю дзям уда ло ся ўця чы з па ла ю чай 
ха ты, у За ле ша нах ад рук жаў не раў «Бу ра
га» за гі ну ла та ды 16 ча ла век, у тым лі ку 
жан чы ны і дзе ці, а амаль уся вё ска бы ла 
спа ле на. Ду ха вен ства і вер ні кі ма лі лі ся ка
ля кры жоў уся рэ дзі не вё скі, ус па мі на ю чы 
імё ны за гі нуў шых. Вяр нуў шы ся на ма на скі 
па на дво рак міт ра па літ Са ва за я віў, што 
Ка ця ры нін ская цар к ва бу дзе на гад ваць 
за му ча ных за ве ру. За клі каў ён ма ла дых 
асоб дак ра нуц ца да зям лі ак роп ле най 
кры вёй за бі тых у За ле ша нах ся лян. Міт ра
па літ Са ва за клі каў раз ліч ваць на апе ку 
Бо жай Ма ці, якая па я ві ла ся ця пер у выг
ля дзе За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці. 
Па вя ліч ва ец ца коль касць пра ва слаў ных 
вер ні каў, якія па ста ян на пры яз джа юць 

ма ліц ца ў Жа но чы ма на скі дом у За ле ша
нах, дзе лі тур гіі слу жац ца ў апош нюю ня
дзе лю кож на га ме ся ца. Част ка гэ тых асоб 
ук лю чы ла ся ў бу до ву драў ля най цар к вы 
з уцеп ле ны мі сце на мі, пры ста са ва най 
так са ма да слу жэн ня ў ёй у зі мо вы час, 
якая ня даў на бы ла зда дзе на ў ка ры стан
не. У ёй па лом ні кі бу дуць ма ліц ца да ча су 
ўзвя дзен ня му ра ва най цар к вы. У кож ную 
ня дзе лю ў За ле ша нах слу жац ца вя чэр нія 
ба га служ бы з удзе лам жы ха роў За ле шан 
і па лом ні каў, чы та юц ца ака фі сты, а ўзна
чаль ва юць іх іе ра ма на хі з Муж чын ска га 
ма на сты ра ў Са ках. Ма на хі ня Ка ця ры на, 
якой сям’я най больш па цяр пе ла ў час 
спа лен ня За ле шан ат ра дам поль ска га пад
пол ля, у час ба га служ баў кі руе хо рам Свя
таДзі міт ры еў скай цар к вы ў Са ках.

— Тут у За ле ша ны нех та пры цяг вае да 
ма літ вы, па коль кі па апош ніх ня дзе лях 
ме ся ца збі ра ец ца тут шмат на ро ду, — за
я ві ла па лом ні ца.

Ма на хі ня Ка ця ры на, з якой зай ма юц
ца ў ма на скім до ме дзве пас луш ні цы, 
удак лад ні ла, што ся рэд няй ве лі чы ні 
цар к ва бу дзе ўзве дзе на ў ві зан тый скім 

сты лі. Не па да лёк ад пла на ва на га мес ца 
бу до вы му ра ва най цар к вы зна хо дзіц ца 
бу ды нак з вя лі кай ста ло вай і нач леж ны
мі па ко я мі. Пас ля ба га служ баў па лом ні
кі пак ла ні лі ся За ле шан скай іко не Бо жай 
Ма ці і ін шым іко нам, а пас ля ча ста ва лі
ся су пам, кам по там і пя чэн нем.

На Спа са ў Са кі

— На Спа са ў Са кі, — апош ні мі га да мі 
з та кім ра шэн нем што раз больш лю дзей 
пры яз джае на свя та Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га ў Дзі міт ры еў скую цар к ву на 
гор цы ка ля Са коў. Аба вяз ко ва пак ла ня
юц ца яны іко не свя то га Дзміт рыя Са лун
ска га. Гі сто рыя іко ны, па вод ле апо ве даў 
мяс цо ва га на сель ні цтва і пісь мо вых 
кры ніц, ся гае аж но ў ту рэц кую ня во лю, 
з якой з цу дат вор най іко най вяр нуў ся на 
ра дзі му жы хар Са коў.

Сё ле та мно га па лом ні каў на свят ка ван
не Пра аб ра жэн ня Гас под ня га на гор цы 
ка ля Са коў. Боль шасць вер ні каў, дзя ку ю
чы со неч на му над вор’ю, ма лі ла ся звон ку 
цар к вы. Ма на стыр ве лі ка му ча ні ка Дзміт
рыя Са лун ска га ў Са ках быў зас на ва ны 

ў па чат ку но ва га ты ся ча год дзя, а пер шым 
яго на ста я це лем быў та ды ігу мен, а ця пер 
епі скап ся мя тыц кі Вар са но фій. Пер ша па
чат ко ва ма на скі дом па чаў дзей ні чаць 
у ма дэр ні за ва ным бу дын ку бы лой па чат
ко вай шко лы, пры ста са ва най на ма на скі 
жы лы бу ды нак. Ба га служ бы ў га лоў най 
Дзі міт ры еў скай цар к ве на гор цы ка ля 
Са коў ад бы ва юц ца па ня дзе лях і ў час ін
шых свят ка ван няў, на якія пры яз джа юць 
пры ха джа не з Са коў і су сед ніх Та пар коў 
ды па лом ні кі з Гай наў кі, Бел ьс каПад ляш
ска га, Бе ла сто ка і ін шых мяс цо вас цей. 
Пры хо дзяць на ма літ вы так са ма жы ха ры 
су сед ніх За ле шан, якія на ле жаць да Кляш
чэ леў ска га пры хо да. Здаў на кож ны год 
кляш чэ леў скі на ста я цель міт ра фор ны 
про та і е рэй Мі ка лай Кел ба шэў скі ра зам 
з па моч ні ка мі пры яз джаў 29 сту дзе ня 
ас вя чаць краш чэн скай ва дой да мы пры
ха джан з За ле шан і аба вяз ко ва ма ліў ся 
з жы ха ра мі вё скі ка ля кры жа за ўпа ка
ен не душ ня він на за гі нуў шых тут у 1946 
го дзе. Ай цец Мі ка лай Кел ба шэў скі сё ле та 
ўзна ча ліў ма літ вы 19 жніў ня ў час хрэс на
га хо ду. Та ды так са ма свя ці лі ся яб лы кі, 
гру шы, слі вы і ві наг рад. Дэ кан Кляш чэ
леў скай ак ру гі міт ра фор ны про та і е рэй Мі
ка лай Кел ба шэў скі ў про па ве дзі звяр нуў 
ува гу на зна чэн не свя та Пра аб ра жэн ня 
Гас под ня га ў жыц ці лю дзей, а асаб лі ва 
ў жыц ці мяс цо ва га на сель ні цтва, якое так 
шмат люд на збі ра ец ца на Дзміт ры еў скай 
гор цы на су поль ныя ма літ вы. Мно га вер
ні каў пры е ха ла на ўся ноч ную ба гас луж бу 
ў ня дзе лю, якая ад бы ва ла ся на пя рэ дад ні 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га. Та ды спат каў 
я зна ё мых асоб з Гай наў кі, Бе ла сто ка, 
Бель скаПад ляш ска га і вё сак Гай наў ш чы
ны і Бель ш чы ны. Спа ты каю тут сяб роў па 
школь най і сту дэн ц кай пар це і пра фе сій
най пра цы. На раз мо вы ў час та кіх свя точ
ных спат кан няў ёсць ма ла ча су, хі ба што 
ў час па ча стун ку. На Спа са мож на бы ло 
з’ес ці суп, вы піць кам пот і за ку сіць са лод
кім пя чэн нем, якія раз да ва лі ся ад ра зу за 
цар коў най ага ро джай, на ўскра і не аў та ста
ян кі.

За раз у ма на сты ры ў Са ках мо ляц ца 
і пра цу юць іе ра ма на хі, ды я кан і пас луш
ні кі. Ра ней у ма на сты ры зай ма лі ся вы
твор час цю на ту раль на га мё ду, а за раз 
ма на хі і пас луш ні кі аб раб ля юць лу гі, 
га ду юць коз, а з ка зі на га ма ла ка вы раб
ля юць сы ры. На ста я цель Свя таДз міт ры
еў ска га ма на сты ра ў Са ках ар хі ман д рыт 
Ці ма фей удак лад ніў, што бу дзе бу да
вац ца ма на стыр скі ком п лекс на гор цы 
не па да лёк ад Дзміт ры еў скай цар к вы. 
Па дзя ка ваў ён прад п ры маль ні кам, якія 
бяс п лат на ўпа рад ка ва лі пля цоў ку на 
ўскра і не гор кі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

Свят ка ван ні 
ў За ле ша нах і Са ках

 Зак лад ка кра е ву голь на га ка ме ня 
пад бу до ву цар к вы ве лі ка му ча ні цы 
Ка ця ры ны ды пад ляш скіх і хол м скіх 
му ча ні каў

 Ма літ ва на мес цы, дзе 29 сту дзе ня 1946 го да бы лі саг на ны жы ха ры вё скі ў ха ту, якая бы ла пад па ле на
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Алякcандра Ходзькі

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Па эт, фаль к ла рыст, сла віст, ус хо даз
на вец Аляк сандр Ходзь ка на ра дзіў ся 30 
жніў ня 1804 г. у мя стэч ку Кры ві чы Вя
лей ска га па ве та (ця пе раш ні Мя дзель скі 
ра ён Мін скай воб лас ці). Па хо дзіў з шля
хец ка га ро ду, быў сы нам Яна Ходзь кі (вя
до мы пісь мен нік, дра ма тург, гра мад скі 
дзе яч), бра там Язэ па, Мі ха ла і Ста ніс ла
ва Ходзь кі.

Аляк сандр Ходзь ка ву чыў ся ў Ві лен
скай гім на зіі, паз ней скон чыў са сту пен
ню кан ды да та фі ла со фіі Ві лен скі ўні вер
сі тэт (1825). Да лей скон чыў ву чэб нае 
ад дзя лен не жы вых моў пры Азі яц кім 
дэ пар та мен це Мі ні стэр ства за меж ных 
спраў у Пе цяр бур гу (1829). За ўдзел у та
ва ры стве фі ла рэ таў у 18231824 гг. арыш
та ва ны. У час ву чо бы ў Пе цяр бур гу (1824
1831) кан так та ваў з па э та мі Ада мам 
Міц ке ві чам, Аляк сан д рам Пуш кі ным, Ва
сі лём Жу коў скім.

3 1831 г. быў на дып ла ма тыч най служ
бе Ра сіі ў Пер сіі. Гэ та быў са мы су пя рэч лі
вы і скла да ны пе ры яд у бі яг ра фіі на ша га 
су ай чын ні ка. Ён вы ву чаў нез на ё мую кра
і ну, яе гі сто рыю, по быт, куль ту ру, ці ка віў
ся ін шы мі на ро да мі, пад па рад ка ва ны мі 
Пер сіі. Але служ ба цар ска му ўра ду псі ха
ла гіч на прыг ня та ла па э та. Ён пе ра стаў 
пі саць вер шы, зай маў ся толь кі пе рак ла да
мі. Тра ге дыю свай го та га час на га жыц ця 
Ходзь ка пе ра каз вае ў ад ным з пас лан няў 
Ада му Міц ке ві чу: «Праз адзі нац цаць га доў 
по бы ту на Усхо дзе дум ка гэ та (пра служ бу 
ра сій ска му ца рыз му) паў ста ва ла пе рад 
ва чы ма, паз баў ля ла ад сну, грыз ла сум лен-
не. Мне бы лі ра ды, бо слу жыў я сум лен на. 
Уз на га ро ды і пах ва лы мя не не це шы лі, 
ся род ка ле гаў я быў чу жы, ін шы ад іх дум-
ка мі. Па куль быў з Ва мі ў Віль ні, унут ра нае 
жыц цё маё бы ло гэт кім яс ным і ру хо мым, 
ды па ча ло ўжо ка наць яш чэ ў Пе цяр бур гу, 
змер к ла ў Персіі і, ба дай, ці не на заў сё ды 

згас ла. Ад чу ва ю чы ся бе на служ бе не ў сва-
ёй сты хіі, звяр нуў ся да ўсход няе па э зіі (...). 
Не аб ход насць ма раль на га ад ра джэн ня, 
што ўзра ста ла ўва мне, за ста ва ла ся не а-
доль най». Міц ке віч, як мог, пад трым лі ваў 
сяб ра ў лі стах: «Зра зу мей, што ўсё ніз кае: 
апа тыя, ля но та, не жа дан не жыць з’яў ля ец-
ца на шай спа ку сай ад Зло га. Не шка дуй 
сіл, каб уз няц ца над ім». 

У 1841 г. Ходзь ка зволь ніў ся з дзяр
жаў най ра сій скай служ бы і па ехаў жыць 
у За ход нюю Еў ро пу. Пэў ны час быў у Ан
г ліі. З 1842 г. Ходзь ка жыў у Па ры жы, як 
пра фе сар сла вян скіх лі та ра тур вык ла даў 
у Ка леж дэ Франс (18571883). Аляк сандр 
Ходзь ка па пу ля ры за ваў сла вян скія мо
вы, фаль к лор, пе ра кла даў са сла вян скіх 
на ўсход нія мо вы. За піс ваў ус па мі ны 
Ада ма Міц ке ві ча і па ма гаў яму вы даць 
іх. Пе ра піс ваў ся з Ада мам Кір ко рам, Кан
стан ці нам Тыш ке ві чам, Яў ста хам Тыш ке
ві чам, да сы лаў свае ар ты ку лы ў га зе ту 
„Ku rier Wi leń ski”. На пі саў па э му „За лес се” 
(1822). Ходзь ка пер шым апі саў эпас пра 
Гёраг лы, вер шы тур к мен скіх па э таў Мах
тум ку лі, Ке мі не, фаль к лор тур к ме наў і ін
шае. Вы даў збор нік „Па э зія” (1829), у які 
ак ра мя ба лад, зас на ва ных на бе ла ру скім 
і лі тоў скім фаль к ло ры, увай ш лі пе рак ла
ды на ваг рэ ча скіх (пе ра важ на клеф таў) 
і мар лац кіх пе сень; збор па дан няў і пе
сень на ро даў паў ноч най Пер сіі (1842), 
„Пер сід скую гра ма ты ку” (1852). На пі саў 
дас ле да ван не па кур д скай мо ве, пад рых
та ваў раз моў нік па ту рэц кай мо ве, пра цу 
пра пом ні кі ста рас ла вян ска га пісь мен
ства і ін шае.

Па мёр Аляк сандр Ходзь ка на чу жы не 
ў Фран цыі ў ста рас ці 27 снеж ня 1891 г. 
Зда ры ла ся гэ та ў мяс цо вас ці Ну а зіле
Сек. Меў 87 га доў. Па ха ва ны на мо гіл ках 
у Ман ма ран сі пад Па ры жам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пяць га доў та му, а дак лад ней у лі ста
па дзе 2014 го да, „Ні ва” пі са ла пра сайт 
„Ра дыё Бе ла русь”, які мес ціў ся па ад ра се 
http://www.ra dio be la rus.tvr.by/be. Ця пер 
да дзе на га ад ра су ў ін тэр нэ це ўжо ня ма, 
а сайт ра ды ё стан цыі ра зам з тым пара
ней ша му іс нуе. Праў да, ця пер яго мес ца 
зна хо джан ня — http://ra dio be la rus.by/be.

У па пя рэд нім ар ты ку ле пра „Ра дыё Бе
ла русь” ад зна ча ла ся, што яно ад па чат ку 
свай го іс на ван ня бы ло ары ен та ва на на 
бе ла ру скую за меж ную аў ды то рыю. Але 
на двац ца тым го дзе лу ка шэн каў ска га 
праў лен ня ста ла ўяў ляць з ся бе пры клад 
та го, што ся род бе ла ру скіх дзяр жаў ных 
срод каў ма са вай ін фар ма цыі, якія пра цу
юць на за меж жа, на ву чан не бе ла ру скай 
мо ве і за ах воч ван не вы ка ры стан ня яе 
ў ася род ку за меж ных бе ла ру саў не дзе на 
апош ніх мес цах. У якас ці прык ла ду бы ла 
пры ве дзе на руб ры ка „Пра ек ты”, дзе зна
хо дзі ла ся пад руб ры ка „Уро кі бе ла ру скай 
мо вы”. Адз на ча ю чы, што „мо ва — ду ша 
на ро да, лю стэр ка яго жыц ця і ўмо ва іс на
ван ня на цыі”, на сай це хлус лі ва па ве дам
ля ла ся аб тым, што кож ны бе ла рус ва ло
дае бе ла ру скай мо вай, і без яе ве дан ня 
ў Бе ла ру сі не абыс ці ся. Та му і пра па ноў
ва лі ся за пі са ныя ўро кі, якія, праў да, не 
бы ло маг чы мас ці спам па ваць.

У ця пе раш нім вір ту аль ным прад стаў ні
цтве „Ра дыё Бе ла русь” ужо ня ма сен тэн
цый пра ду шу на ро да і ве дан не бе ла ру
скай мо вы кож ным бе ла ру сам. Так са ма 
як ня ма і тых аў ды ёў ро каў. З гэ та га вы ні
кае, што за апош нія пяць га доў да дзе ная 
дзяр жаў ная ра ды ё стан цыя па сут нас ці 
яш чэ больш ад да лі ла ся ад пра па ган ды 
мо вы за ме жа мі бе ла ру скай кра і ны.

Ця пер ся род пра ек таў ёсць „З Бе ла рус
сю ў сэр цы”, які му сіць па каз ваць „дзей
насць бе ла ру скай ды яс па ры па за ха ван

ні і па пу ля ры за цыі на цы я наль най мо вы, 
куль ту ры, тра ды цый, фар мі ра ван ні па зі
тыў на га імі джу Бе ла ру сі за мя жой”. Зы
хо дзя чы з та кіх мэт пра ек та, трэ ба ра зу
мець — бе ла ру ская ды яс па ра ня хай са ма 
кла по ціц ца пра за ха ван не і па пу ля ры за
цыю мо вы, а „Ра дыё Бе ла русь” про ста ка
ліне будзь пра гэ та рас па вя дзе.

Што ж ты чыц ца ін шых змен, якія ра
зам з пе ра ме най ад ра су сай та ад бы лі ся 
ў да дзе най ра ды ё стан цыі, то гэ та з’яў
лен не араб ска моў на га вяш чан ня ў 2017 
го дзе. Ця пер, па вод ле ін фар ма цыі на сай
це, па каз ва ю чы роз ныя ас пек ты жыц ця 
дзяр жа вы, да дзе нае ра дыё ста ра ец ца на
да ваць ува гу і звы чай ным што дзён ным 
кло па там бе ла ру скай сям’і, ра да во га гра
ма дзя ні на. „Ра дыё ды на міч на раз ві ва ец
ца, яно ас наш ча на су час ным аб ста ля ван
нем, наш ка лек тыў спа лу чае ма ла досць 
і во пыт, што даз ва ляе ге не ры ра ваць но
выя твор чыя ідэі і ўва саб ляць іх у жыц
цё”, — га во рыц ца ў руб ры цы „Пра нас”, 
і больш чым сме ла, ад зна ча ец ца, „Ра дыё 
Бе ла русь” — гэ та кры ні ца аб’ ек тыў най 
і поў най ін фар ма цыі пра Рэс пуб лі ку Бе ла
русь у эфі ры і ін тэр нэ це!”.

Сайт ра ды ё стан цыі сцвяр джае, што 
ў яе эфі ры ёсць пра гра мы пра гі сто рыю, 
куль ту ру, ду хоў ныя каш тоў нас ці бе ла ру
ска га на ро да. Так са ма гу чаць вы пу скі 
на він і ін фар ма цый наана лі тыч ныя вы
пу скі, ра ды ё суст рэ чы з дзяр жаў ны мі, 
па лі тыч ны мі, гра мад скі мі і рэ лі гій ны мі 
дзе я ча мі, ву чо ны мі, пісь мен ні ка мі і му зы
кан та мі, май ст ра мі ма ста цтва і на род най 
твор час ці, спар т с ме на мі.

Ка лі ж за зір нуць у руб ры ку „Гас ця вая”, 
то мож на па ба чыць мно ства вод гу каў 
слу ха чоў да дзе на га ра дыё. Амаль усе 
мер ка ван ні ста ноў чыя.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

24 жніў ня гэ та га го да ў На раў цы 
Гай наў ска га па ве та ад быў ся кан цэрт 
вы дат на га тэ на ра Мі ха ла Скеп кі (ён 
ура джэ нец вё скі Па се кі На раў чан скай 
гмі ны) ды яго пры я це ляў Мал га жа ты 
Длу гаш (сап ра на) і Ры шар да Мор кі (бас) 
з Вар ша вы. Вы сту пі лі яны з Гро дзен скім 
ка мер ным ар кест рам з Грод на пад кі рун
кам Ула дзі мі ра Бар ма та ва (Рэс пуб лі ка 
Бе ла русь). Ме ра пры ем ства вя ла Га ле на
Ма ры ё ля Рэ ент, ды рэк тар ка Гмін на га 
ася род ка куль ту ры ў На раў цы.

У воль ны пас ля а бе дзен ны час (кан

цэрт па ча лі а га дзі не 17й) гле да чы 
выс лу ха лі пры го жых ме ло дый — спе ваў 
і му зы кі — су свет най сла вы іта льян скіх, 
ня мец кіх і поль скіх кам па зі та раў опер
ных тво раў. Вы сту поў цы спя ва лі со ла 
і ў ду э це. У іх моц ныя і вель мі пры го жыя 
га ла сы. Не ка то рыя ме ло дыі ар ты сты вы
кон ва лі на біс. Яны вель мі спа да ба лі ся 
на раў чан скай пуб лі цы. Са сцэ ны плы лі 
валь сы, поль кі, тан га, чар да шы. Кан цэрт 
быў са мы ад мет ны. На яго прый шлі 
жы ха ры На раў кі, а так са ма пры е ха лі не
ка то рыя жы ха ры Гуш чэ ві ны, Ле шу коў, 

Но ва га Ляў ко ва, Пад ляў ко ва, Плян ты, 
Ста ро га Ляў ко ва, Тар но па ля і ін шых вё
сак. Спе цы яль на на кан цэрт сла ву та га 
спе ва ка Мі ха ла Се кеп кі пры е ха ла Кры
сты на Кас це віч, жур на ліст ка «Го ла су 
Ся мя тыч».

За вы ступ зна ка мі тых ар ты стаў на на
раў чан скай сцэ не ў ам фі тэ ат ры шчы ра 
і сар дэч на па дзя ка ва лі войт На раў чан
скай гмі ны Ярас лаў Га лу боў скі і вя ду чая 
му зыч нае ме ра пры ем ства ды рэк тар ка 
ГАК у На раў цы.

vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

Кан цэрт 
Мі ха ла Скеп кі 
ў На раў цы

У Бе ла сто ку 

бу ду юць

У 2018 го дзе ў Бе ла сто ку па ча лі 
бу да ваць но выя ма ста выя на ка
рот кіх пяс ча ных ву лі цах на жыл лё
вых па сёл ках Со неч ны Сток, Вы го
да, Дай лі дыГур ныя, Баг ноў ка, Ба
цеч кі і Бе ла сто чак. У тым жа го дзе 
па ча лі па бу до ву най перш ву ліц Ві
гер скай і Ка лё ніяДай лі ды, а пас ля 
ву ліц Шаф ра на вай і Стак рот кі на 
па сёл ку Дай лі ды. На іх кла дуць ас
фаль та вае па лат но, прак ла да юць 
тра ту а ры і бу ду юць но вае ву ліч нае 
элек т ра ас вят лен не. Тут бу дуць 
так са ма ра ман та ваць ву лі цы Цыт
ру са вую ды пе ра бу ду юць ву лі цы 
Лі ло вую і Ся мей ную. Ула ды го ра
да на ме ра ны пе ра бу да ваць яш чэ 
ін шыя ву лі цы, між ін шым, Сель
скую, Мят ную, Фрук то вую і Крыш
таль ную,

Ужо на жыл лё вых па сёл ках у Бе
ла сто ку па бу да ва лі но выя ста ян кі 
для аў та ма бі ляў на 200 мес цаў, 
між ін шым, пры ву лі цах Ляш чы на
вай, Ра бі на вай, Га ё вай, Мі ка лай
чы ка, 42 Пал ка пя хо ты, За ход няй 
і Сту дзен най. На Но вым Мес це, 
Ба цеч ках, Вы го дзе і Вы со кім Стач
ку па бу да ва лі дзе вяць но вых ста
я нак для лег ка вых аў та ма бі ляў. 
Усё з дум кай пра вы га ду жы ха роў 
Бе ла сто ка. (яц)



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП01.09.2019              № 3501.09.2019              № 35

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

Вы да вец: Праг рам ная ра да тыд нё ві ка „Ні ва”.
Стар шы ня: Яў ген Ва па.
Ад рас рэ дак цыі: 15-959 Białys tok 2, 
ul. Za men ho fa 27, skr. poczt. 84.
Тэл./факс: (+48 85) 743 50 22.
Internet: http://niva.bialystok.pl/
E-ma il: redakcja@niva.bialystok.pl
Zre a li zo wa no dzięki dotacji Mi nis tra Spraw 
Wewnętrznych i Ad mi ni stra cji.
Га лоў ны рэ дак тар: Яўген Ва па.
На мес нік гал. рэ дак та ра: Віталь Луба.
Тэхнічны рэ дак тар: Адам Паўлоўскі.
Рэ дак тар „Зор кі”: Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская. 
Пуб лі цы сты: Мі ко ла Ваў ра нюк, Аляк сандр Вяр біц кі, 
Ган на Кан д ра цюк-Свя руб ская, Уршуля Шубзда, Міра  с-

ла ва Лук ша, Аляк сей Ма роз, Віктар Сазонаў, Уладзімір 
Хільмановіч, Юрка Ляшчынскі, Янка Целушэцкі.
Кан цы ля рыя: Га лі на Ра маш ка.
Дру кар ня: „Or t h d ruk”, Bia łys tok.
Tek s tów nie za mó wio nych re dak c ja nie zwra ca. Zas t rze ga 
so bie rów nież pra wo skra ca nia i op ra co wa nia re dak cyj ne-
go tek s tów nie za mó wio nych. Za treść og ło szeń re dak c ja 
nie po no si od po wie dzial noś ci.
Sprzedaż egzemplarzową „Niwy” prowadzą: kioski 
i punkty sprzedaży „RUCH” na terenie woj. podlaskiego oraz 
w War szawie (odbiór należy zgłosić u sprzedawcy wybranego 
kiosku lub punktu sprzedaży „RUCH”), placówki pocztowe 
i listonosze w woj. podlaskim, kioski i punkty sprzedaży 
„KOLPORTERA” oraz „GARMOND PRESS”, siedziba 
redakcji „Niwy”.
Pre nu me ra ta krajowa 
„POCZTA POLSKA”, „KOLPORTER”, „RUCH” — kwar-
talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 

Redakcja „Niwy” — kwartalna 60 zł., półroczna 120 zł., 
roczna 240 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

Wpła ty na wysyłkę z redakcji  przyj mu je: 
Ra da Prog ra mo wa Ty god ni ka „Ni wa”, 

BANK PEKAO S.A. O/Bia łys tok 
38  1240  5211  1111  0000  4929  0945

Nakład: 1 000 egz. 

01.09 — 07.09
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Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Тры май ся пла на. Пра фе сій-
ныя праб ле мы вы ра шац ца. Але 1-6.09. не 
злуй ся без пры чы ны. 5-7.09. ма лое за мя шан не 
ў па чуц цях. Ка лі ты з ІІ дэ ка ды, ад 6.09. мо жаш 
вы ра шыць спра ву важ ную для па ры. Лепш уку сі-
ся ў язык. 1-6.09. мо жаш ра біць ра монт. Га ра чы 
час у фір ме. Ас ця рож на і спа кой на афор мі ся-
мей ныя спра вы. На го ды для доб ра га за роб ку 
ўвесь ме сяц. 4-6.09. за ла та еш дзір ку ў бю джэ-
це. Піль нуй ды е ту.
(21.04. — 21.05.) Уз рас це твой апе тыт на жыц-
цё. 4-9.09. зда бу дзеш прыз нан не і па ва гу на 
пра цы. Але 1-4.09., кі ру ю чы ся ах во тай пры-
быт ку, мо жаш пад вер г нуц ца стра там. Ад 5.09. 
да ба віц ца пер цу ў па ры. 2-6.09. мо жаш за ка хац-
ца па ву шы, ха ця мо жа гэ та па чац ца ад не па ра-
зу мен ня ці за баў най па мыл кі. 4-6.09. пра водзь 
важ ныя раз мо вы, лёг ка пе ра ка на еш ін шых. Не 
прас пі на пра цы пер ша га тыд ня — мно га бу дзе 
ад бы вац ца і мно га мо жаш зда быць.
(22.05. — 22.06.) 2-4.09. паз ма га еш ся за тое, 
ча го праг неш. Не ім п ра ві зуй, тры май ся пла на. 
6-8.09. лепш не пла нуй па да рож жа. На пра цы 
пой дзе ўсё доб ра, сам ні чо га не ўсклад няй. Не 
траць ча су на пе раг ляд ван не са цы яль ных се так, 
на ра бо ту над ма ла важ ным. Піль нуй да ку мен-
таў, ад ра соў, асаб лі ва ад 6 (да 10.09.) — мо жа 
быць вель мі скру пу лёз ны кан т роль.
(23.06. — 23.07.) Жыц цё бу дзе ка ціц ца вель мі 
хут ка. 2-4.09. сам вазь мі спра вы ў свае ру кі, ка-
лі хтось та бе па да ба ец ца, ад ра зу стар туй! Сям’я 
і сяб ры бу дуць аа зі сам спа кою. 1-3.09. шу ка ю-
чыя пра цу мо гуць ат ры маць дзве пра па но вы 
— ідзі ў фір му, якая дае боль шую не за леж насць. 
3-5.09. бу дуць на го ды на ву чыц ца ча мусь ці но ва-
му. 6-8.09. не ляп ні ча гось ці не ча ка на га. Змя ні 
стыль жыц ця на зда ра вей шы.
(24.07. — 23.08.) Ка ры стай ся доб рай фі нан са-
вай па ла сой, сме ла рэ а лі зуй ам біт ныя пла ны. 
Бу дзеш лі чыць гро шы і ра біць ка рыс ныя ін ве-
сты цыі. Час не вель мі ра ман тыч ны для Іль воў 
у па ры — зва ляц ца на вас ней кія ра мон ты. Ма ла 
хто дасць ра ды ва шым пе ра вы ша ным пат ра ба-
ван ням. 1-6.09. ска жаш го дзе хат няй ру ці не 
і па ста віш усё з ног на га ла ву. На пра цы ма еш 
усё, што пры ня се та бе пос пех; твая пра па но ва 
бу дзе стрэ лам у дзя сят ку. Фар ту на най шы рэй 
ус міх нец ца ад 6.09. (да 10.09.). Да 14.09. вый-
дзеш з даў гоў, не бя ры толь кі но вых па зык.
(24.08. — 23.09.) Не пла нуй, а дзей ні чай. Ма бі лі-
зуй сі лы, а ат ры ма еш тое, на чым та бе за ле жыць. 
Ма еш моц і га тоў насць да ры зы кі. 1-6.09 го ра ча 
ў спаль ні. Ка лі тваё сэр ца воль нае, 2-6.09. гэ та 
час, ка лі та бе нель га ся дзець до ма. На ват на шпа-
цы ры ці па куп ках суст рэ неш та бе на ка на ва на-
га! Ад ра зу бу дзеш ве даць, што гэ та тая асо ба! 
На пра цы дзей ні чай хут ка, мо жаш стар та ваць 
з но вым біз не сам, пад пі саць ка рыс ны кан т ракт. 
1-6.09. па ды мі вы шэй пе рак ла дзі ну, бя ры ся за 
но выя вык лі кі. Бу дзеш за ся ро джа ны і не зро біш 
па мыл кі. Толь кі 5-7.09. не спра чай ся, а 6-8.09. 
не пай дзі фаль шы вым сле дам.
(24.09. — 23.10.) 5-9.09. ака жаш ма лан ка вае 
ўра жан не! Цяж ка бу дзе ўвай с ці ў фір ма вы 
рытм. Твая кра са ака жа вя лі кае ўра жан не на дру-
гі пол. Але па гар шэн не фор мы. За ся родзь ся на 
са мым важ ным. На пра цы трэ ба бу дзе шмат пап-
раў ляць. 5-7.09. на ра бо це мо жаш ат ры маць 
на га няй. Зма бі лі зуй ся! 2-6.09 мо жа на мя шац ца 
ў ста рых па рах. Па ці хень ку пап раў ляй фор му.
(24.10. — 22.11.) Пач нуц ца ў тва ім жыц ці доб-
рыя зме ны. Менш тур бот, больш на год да ра-
дас ці і за ба вы. 2-4.09. сам хут чэй прыз най ся 
ў ка хан ні. Мно га ра дас ці ад су стрэч. На пра цы 
крэ а тыў насць. 1-2.09. мо гуць ця бе выс лаць за 
мя жу. Прый дзе та бе ў га ла ву, як доб ра ўклас ці 
ка пі тал у доб рым бан ку (у дру гой па ло ве ве рас-
ня ча ка юць ця бе боль шыя вы дат кі).
(23.11. — 22.12.) Па ста віш на кар’ е ру і мо жаш 
зай с ці вы со ка. Бу дзеш ды на міч ны, сме лы і ра-
шу чы. Час зве ры фі куе твой стыль жыц ця. 4-
9.09. доб ра за ін ве сту еш гро шы, час і энер гію. 
З 6.09. не ра бі бяз дум ных дэк ла ра цый. На пра-
цы вы ка ры стай пры ліў іні цы я ты вы і ска жы шэ фу, 
што ты ха цеў бы ра біць і на якіх умо вах. Не еж 
тлу ста га.
(23.12. — 20.01.) Па чуц цё вая ста бі лі за цыя. Рэ-
а лізм. Да цэ ніш спа кой і шчас це. Піль нуй ся, што 
ка жаш. Но выя асо бы ў фір ме, па дзя лі ся з імі 
сва ім дос ве дам. 4-6.09. ін ве стуй у ся бе, пап раў 
ве дан не моў. 4-6.09. твае ве ды і ста рыя ўме-
лас ці ў фір ме бу дуць не за мен ны мі! 1-6.09. ку пі 
кар нет у трэ на жор ную за лу — не змар ну ец ца. 
З 6.09. вы вя дзеш фір му з пад ва рот най сі ту а цыі. 
Не ўпус ці важ на га з-пад но са.
(21.01. — 19.02.) Афор міш са мае важ нае. 
1-2.09. важ ныя вест кі. 4-9.09. не раз гу біш ся 
і да сяг неш мэ ту. Шчас це змен лі вае ў пер шай 
па ло ве ве рас ня; упа рад ку еш свае спра вы. Слу-
хай дру го га бо ку. Ам бі цыі на пра цы зрэ а лі зу еш 
у дру гой па ло ве ме ся ца; не ду май аб зме не 
ра бо ты. 1-4.09. боль шыя вы дат кі на зда роўе. 
Фор ма сла бей шая, вель мі піль нуй ся. 1-4.09. паз-
бу дзеш ся ста рых ня мог лас цей, але ад наў лен не 
ар га ніз ма мо жа пра цяг нуц ца.
(20.02. — 21.03.) Рэ а лі зуй пла ны, якія пат ра бу-
юць не ма лой ад ва гі і ад чаю. Не траць ча су на 
тое, што кон чы ла ся, стра ці ла сэнс. 1-6.09. вы-
кі неш са свай го жыц ця ўсе так січ ныя ад но сі ны. 
З 5.09. (да 9.09.) удас ца та бе да вес ці да зго-
ды ў сям’і. 2-4.09. пе ра мо жаш кан ку рэн цыю. 
Ня мог лас ці мі нуць, на ват са ста рэ лыя. 3-5.09. 
— уда лая ся мей ная ўра чы стасць. З 4 (да 9.09.) 
удас ца та бе з пар т нё рам збу да ваць штось ці 
тры ва лае.

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя 

згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі 
рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па
га вор ку.

1. ты дзень пе рад Вя лі кад нем б’е, не заб’е 
= 5 _ 6 _ 7 _ 34 _ 35 _;

2. Та маш, бе ла ру скі фаль к ла рыст, фі ла
мат, фі ла рэт = 32 _ 2 _ 1 _;

3. муж дач кі = 31 _ 30 _ 27 _ 28 _;
4. пра мая тон кая пал ка ў... ба скій ца = 15 

_ 19 _ 11 _;
5. ва лак ні стая ткан ка рас лін у... клу бе = 24 

_ 33 _ 29 _;
6. уста но ва для збе ра ган ня пом ні каў куль

ту ры= 36 _ 37 _ 9 _ 10 _ 3 _;
7. проз віш ча прад стаў ні ка маг нац ка га ро

ду гер бу „Газ да ва” ў... па цер ках= 23 _ 22 _ 4 _;
8. До нальд, па лі тык, але не Трамп = 20 _ 

16 _ 17 _ 18 _;
9. на ёй га ла ва = 12 _ 13 _ 14 _;
10. па вы ша нае ім к нен не да за да валь нен

ня ця лес ных па чуц цяў = 26 _ 21 _;
11. ат ру та = 25 _ 8 _.      (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 31 ну ма ра
Дзю ба, Друя, Кіш, куц ця, лі га, лік, Ушу ая.
Ра шэн не: Лю бі дзі ця як ду шу, а ка ла ці як 

гру шу.
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16 жніў ня Бе ла сток ад зна чыў 76-ю 
га да ві ну паў стан ня ў мяс цо вым 
ге та. Паў стан не вы бух ла ка лі гіт-
ле раў цы пры сту пі лі да лік ві да цыі 
на сель ні цтва ад ве дзе на га яў рэ ям 
квар та ла ў цэн т ры Бе ла сто ка.

Бе ла сток ця гам мно гіх дзе ся ці год дзяў 
быў буй ным цэн т рам яў рэй скай ды яс па ры. 
На тэ ры то рыі ця пе раш ня га Пад ляш ска га 
ва я вод ства яў рэі з’я ві лі ся ўжо ў XV ста год
дзі, спяр ша ў Бель ску, за тым у Ты ко ці не. 
За ха ва ныя да ку мен ты па ве дам ля юць, што 
ў Бе ла сто ку жы лі яны ўжо ў 1658 го дзе. 
Паз ней, ула даль ні кі Бе ла сто ка Бра ніц кія 
за ах воч ва лі яў рэ яў ся ліц ца сю ды, фун ду ю
чы ім, м.інш. сі на го гу. Ско ра Бе ла сток стаў 
вя ду чым яў рэй скім цэн т рам на Пад ляш шы 
— у кан цы XVIII ста год дзя пра жы ва ла тут 
амаль дзве ты ся чы яў рэ яў, скла да ю чы 
амаль па ло ву на сель ні цтва го ра да. А ў па
чат ку та го ж ста год дзя быў уз ве дзе ны пер
шы тут яў рэй скі ма лі тоў ны дом па сён няш
няй ву лі цы Су раж скай. У 1771 го дзе по бач 
ра ту шы пра ца ва лі 46 кра маў, з якіх 44 бы лі 
ў ру ках яў рэ яў, а толь кі дзве на ле жа лі ня
мец ка му куп цу Шуль цу.

Чар го вае, ХІХ ста год дзе, пры нес ла не 
толь кі за ме ну дзяр жаў нас ці з поль скай на 
ра сій скую; пры нес ла яно за пар з гэ тай зме
най і но вы штур шок для ся лен ня яў рэ яў 
ме на ві та ў Бе ла сто ку. У вы ні ку выз на чэн ня 
пе цяр бур г скі мі ўла да мі г.зв. зон яў рэй ска
га па ся лен ня на за ход ніх ру бя жах ім пе рыі, 
у Бе ла сток пе ра ся ля ец ца шмат жы доў скіх 
сем’ яў з тэ ры то рыі бы ло га Вя лі ка га Кня
ства Лі тоў ска га, м.інш. з Бе рас ця і Віль ні. 
Уста наў лен не та мож най гра ні цы па між 
та га час ным Ка ра леў ствам Поль скім і Ра сій
скай Ім пе ры яй, у якой апы нуў ся Бе ла сток, 
ства ры ла вель мі ка рыс ныя ўмо вы для 
раз віц ця прад п ры маль ні цтва ў Бе ла сто ку, 
якое бы ло на цэ ле на на ра сій скія рын кі. 
У ско рым ча се пас ля Лі ста па даў ска га 
паў стан ня ў Бе ла сток пе ра ся ля юц ца фаб
ры кан ты з Ло дзі і Зге жа ра зам са сва і мі 
тэк стыль ны мі ма ну фак ту ра мі. У 1857 го
дзе ў Бе ла сто ку пра жы ва ла звыш дзе вя ці 
з па ло вай ты сяч яў рэ яў, скла да ю чы дзве 
трэ ці на сель ні цтва го ра да; со рак га доў паз
ней пра жы ва ла ў Бе ла сто ку ўжо амаль со
рак дзве ты ся чы яў рэ яў. У го ра дзе ўзні ка лі 
шмат лі кія не толь кі гас па дар чыя аб’ ек ты, 
але так са ма яў рэй скія гра мад скія і куль тур
ныя ўста но вы: шко лы, шпі та лі, пры тул кі. 
У 1913 го дзе на мес цы ста ро га ма лі тоў на га 
до ма па ву лі цы Су раж скай бы ла ўзве дзе на 
ве ліч ная сі на го га, наз ва ная Вя лі кай, якую 
за вяр шаў вы со кі ку пал з іг лі цай.

Гра мад ская ан га жа ва насць яў рэ яў не 
бы ла дас па до бы та га час ным ула дам, якія 
пры ма лі ў ад но сі нах да іх рэп рэ сіў ныя ме
ры. У 1906 го дзе ад бы ва ец ца тут паг ром 
жы доў ска га на сель ні цтва, у вы ні ку яко га гі
не сем дзе сят ча ла век. Уз мац ня ец ца эміг ра
цыя бе ла стоц кіх яў рэ яў так у Аме ры ку, як 
і ў Па лес ці ну. Ад нак на іх мес ца пры бы ва
юць сю ды но выя жы доў скія па ся лен цы. Яў
рэі жы лі га лоў ным чы нам у цэн т ры го ра да 
па ву лі цах Су раж скай, Мі ка ла еў скай (ця пер 
Сян ке ві ча), Ку пец кай (ця пер Маль ме да), 
Жы доў скай (ця пер Бя луў ны), Бір жа вай (ця
пер Спуль дзель чай), Млы но вай, Грун валь д
скай, Кі еў скай, Це шын скай...

Пас ля за кан чэн ня Пер шай су свет най 
вай ны ў Бе ла сто ку пра жы ва ла амаль со
рак ты сяч яў рэ яў, скла да ю чы больш чым 
па ло ву на сель ні цтва го ра да. У між ва ен ны 
час зноў шмат бе ла стоц кіх яў рэ яў па кі ну ла 
го рад, ад п раў ля ю чы ся ў Паў ноч ную і Паў
д нё вую Аме ры кі ды Па лес ці ну; іх ад со так 
упаў да 43% у 1936 го дзе. Наб лі жа ла ся Дру
гая су свет ная вай на...

15 ве рас ня 1939 го да Бе ла сток за ня лі 
нем цы, а пас ля тыд ня іх мес ца за ня лі са ве
ты. 27 ве рас ня Бе ла сток быў да лу ча ны да 
БССР. Яў рэй скія гра мад скія, па лі тыч ныя 
і аду ка цый ныя ар га ні за цыі апы ну лі ся паза 
за ко нам. Шмат прад п ры маль ні каў па е ха ла 
на „бе лыя мядз ве дзі”. Але ў той час у Бе ла
сток хлы ну ла хва ля жы доў скіх уце ка чоў 
з аку па ва най нем ца мі тэ ры то рыі Поль ш

чы. Мяр ку ец ца, што ў 1940 го дзе ў Бе ла сто
ку пра жы ва ла пад шэс ць дзя сят ты сяч яў
рэ яў. Неў за ба ве па дзеі ат ры ма юць но вую 
ды на мі ку...

Ві кі пе дыя: „Нем цы за ня лі Бе ла сток 27 
чэр ве ня 1941 го да і за ста ва лі ся ў ім да 27 
лі пе ня 1944 го да. Але го рад быў ак ру жа
ны ўжо 22 чэр ве ня 1941 го да. Та му толь кі 
няз нач най коль кас ці яў рэ яў, не больш за 
200300 ча ла век уда ло ся эва ку я вац ца 
з Бе ла сто ка. 26 лі пе ня 1941 го да ў го ра дзе 
бы ло ство ра на ге та, у якім зак лю ча на ад 
40 да 60 ты сяч яў рэ яў з го ра да і на ва кол ля. 
Пер шыя па раст кі ру ху суп ра ці ву ў Бе ла стоц
кім ге та бы лі ство ра ны ў лі ста па дзе 1941 
го да на на ра дзе ка му ні стаў, ле вых сі я ні стаў 
і бун даў цаў у пад ва ле баль ні цы ге та. Бы ла 
пры ня та пра гра ма ра бо ты, ство ра ны Ан ты
фа шыс ц кі ка мі тэт Бе ла сто ка. Але ў снеж ні 
ге ста па, ат ры маў шы ін фар ма цыю з не вя
до май кры ні цы, арыш та ва ла і рас ст ра ля ла 
чац вя рых пад поль ш чы каў. У па чат ку 1942 
го да ў ге та з’яў ля юц ца яш чэ не каль кі груп 
суп ра ці ву.

У ад роз нен не ад мно гіх ін шых паў стан
няў, у Бе ла сто ку сі лы суп ра ці ву пад трым лі
ваў кі раў нік юдэн ра та Эф ра ім Ба раш. (...) 
Пер шыя ўзбро е ныя су тык нен ні ў ге та бы лі 
пад час ак цыі дэ пар та цыі 512 лю та га 1943 
го да. «Блок А» па чаў спро бу аба ро ны на
сель ні цтва і ар га ні за цыі ад по ру, ата ка ваў
шы сал дат і бу дын кі на тэ ры то рыі ге та, якія 
на ле жа лі нем цам. «Блок У» у лю таў скіх 
ба ях удзе лу не пры няў. У хо дзе ба ёў бы ло 
за бі тых ка ля 30 ня мец кіх сал дат і ўкра ін
скіх па лі цэй скіх. Гэ тая спро ба ўзбро е на га 
су пра ціў лен ня пры нес ла вя лі кія стра ты. 
За гі ну лі ад 800 да 2 ты сяч ча ла век, а 10 ты

сяч бы лі вы ве зе ны з Фаб рыч на га (Па ле ска
га) вак за ла ў Трэб лін ку. Пас ля лю таў скіх 
ба ёў пад поль ш чы кі па ча лі ра зу мець, што 
па дзел сіл су пра ціў лен ня на два бло кі ідзе 
на су пе рак з ін та рэ са мі спра вы. У па чат ку 
жніў ня 1943 го да нем цы пры ня лі ра шэн не 
аб кан чат ко вай лік ві да цыі Бе ла стоц ка га 
ге та. У жніў ні 1943 го да ў ге та за ста ло ся 
толь кі ка ля 30 ты сяч яў рэ яў. У ноч з 15 
на 16 жніў ня ге та бы ло ак ру жа на тры ма 
коль ца мі ня мец кіх вой скаў, якія скла да лі ся 
з пад раз дзя лен няў ня мец кай жан дар ме
рыі, трох спе цы яль ных па лі цэй скіх ба та льё
наў, два з якіх бы лі ўкра ін скі мі, ча стак СС 
і пад раз дзя лен няў вер мах та. Вой скам бы лі 
на да дзе ны па ля вая ар ты ле рыя, тан кі, бра
не ві кі і са ма лё ты. У ноч на 16 жніў ня ня мец
кія вой скі за ня лі фаб ры кі ге та, ра ні цай 16 
жніў ня ў ге та бы лі вы ве ша ны аб’ я вы, у якіх 
на сель ні цтву за гад ва лі саб рац ца ў зга да
ных мес цах, ні бы та для пе ра ся лен ня ў Люб
лін. У паў стан ні ў Бе ла стоц кім ге та ўдзель
ні ча ла ўся го ка ля 300 ча ла век. Зза та го, 
што ўзбра ен не паў стан цаў бы ло бед ным, 
яго маг ло ха піць толь кі для та кой коль кас
ці бай цоў. Ка ля 150 паў стан цаў здо ле лі 
прар вац ца за ме жы ге та, у Кны шын скую 
пуш чу, дзе яны ства ры лі пар ты зан скі ат рад 
«Ка дзі ма» (На пе рад). Гэ ты ат рад і ін шыя 
яў рэй скія гру пы і ат ра ды ў кра са ві ку 1944 
го да ўлі лі ся ў са вец кую пар ты зан скую бры
га ду імя К. Ка лі ноў ска га. Пас ля па даў лен ня 
паў стан ня аца ле лыя яў рэі бы лі выс ла ны 
ў Трэб лін ку (10 тран с пар таў), Ас вен цім (2 
тран с пар ты), 12 ты сяч дзя цей бы лі выс ла
ны ў ла гер у Тэ рэ зі не (Чэ хія), дзе ўтрым лі
ва лі ся 6 тыд няў, па куль іш лі пе ра мо вы аб 
аб ме не яў рэй скіх дзя цей на нем цаў, па ла нё
ных ан г лі ча на мі. Пас ля пра ва лу пе ра моў 5 
каст рыч ні ка 1943 го да 1196 дзя цей і 53 суп

ра ва джа ю чых бы ло пе ра ве зе ных 
у Ас вен цім, дзе праз 2 дні зніш
ча ныя ў га за вай ка ме ры. Тыя 
габ рэі, што за ста лі ся ў Бе ла сто ку, 
у коль кас ці 12 ты ся чы ча ла век 
бы лі пе ра се ле ны ў «ма лое ге та», 
а за тым, 8 ве рас ня 1943 го да част
ка пе рак ла дзе ная ў пра цоў ны ла
гер у Па ня то вай (Люб лін ш чы на), 
а астат нія ў Бел жац, Ас вен цім 
і Май да нэк. Част ка з пе ра ве дзе
ных у Па ня то ву за гі ну ла пад час 
ак цыі «Er n te fest» 3 лі ста па да 1943 
го да, ка лі нем цы зніш чы лі ка ля 
42 ты сяч яў рэ яў. У цэ лым, толь кі 
ка ля двух сот яў рэ яў Бе ла сто ка 
вы жы лі ў ла ге рах, і яш чэ не каль кі 
дзя сят каў — ха ва ю чы ся ў го ра
дзе паза ме жа мі ге та. Так са ма 
вы ра та ва лі ся 60 яў рэ яў, якія 
да лу чы лі ся да пар ты зан. Бе ла
сток быў выз ва ле ны Чыр во най 
Ар мі яй у жніў ні 1944 го да. Пас ля 
выз ва лен ня БССР Чыр во най Ар
мі яй не вя лі кая част ка яў рэй ска га 
на сель ні цтва (ка ля 1085) вяр ну
ла ся ў Бе ла сток. У 195060я га ды 
прак тыч на ўсе яў рэі Бе ла сто ка рэ
пат ры я ва лі ся ў Із ра іль ці вы е ха лі 
ў ЗША, Шве цыю і ін шыя кра і ны. 

У па чат ку 2000х га доў у Бе ла сто ку жы ло 
ўся го не каль кі яў рэ яў”.

Пар тал Штэтл: „16 sier p nia 1945 r., w dru
gą rocz ni cę lik wi dac ji get ta, dzię ki inic ja ty wie 
oca lo nych bia łos to czan na cmen ta rzu przy ul. 
Ża biej wys ta wio no ka mien ny obe lisk z na pi
sem:

„Pa mię ci 60 000 ży dow skich Bra ci z get ta 
bia łos toc kie go za mor do wa nych przez Niem
ców — poś wię ca resz t ka po zos ta łych przy ży
ciu Ży dów. Na ród Iz ra e la ży je”.

16 жніў ня 2019 го да бы лі ўскла дзе ны 
вян кі на мес цы Вя лі кай сі на го гі, пе рад па
мят най таб лі цай у го нар Іц хо ка Маль ме да 
і пе рад пом ні каммаў за ле ем Паў стан ня 
ў бе ла стоц кім ге та на плош чы Мар дэ хая Тэ
нен баў ма. Бы лі вян кі ад Га рад ской уп ра вы 
Бе ла сто ка, ад Уп ра вы із ра іль ска га го ра да 
ЕгудМа на сон, част кай яко га з’яў ля ец ца 
Кі ры ятБе ла сток, зас на ва ны вы хад ца мі 
з на ша га го ра да. Бы лі вян кі ад жы ха роў гэ
та га го ра да, ад дэ ле га цыі аме ры кан скіх яў
рэ яў, ад дып ла ма тыч ных прад стаў ні цтваў 
Гер ма ніі і Бе ла ру сі, ад шмат лі кіх гра мад скіх 
ар га ні за цый і ад пры ват ных асоб. На плош
чы Тэ нен баў ма, кі раў ні ка паў стан ня ў бе ла
стоц кім ге та, бе ла стоц кі ва я во да Баг дан 
Паш коў скі за чы таў ліст ад прэм’ ермі ніст ра 
Рэ чы Пас па лі тай Ма тэ ву ша Ма ра вец ка га. 
Ві цэпрэ зі дэнт Бе ла сто ка Ра фал Руд ніц кі 
ска заў пра мо ву на іў ры це і паполь ску. 
Пра маў ля ла мэр го ра да ЕгудМа на сон Элія 
Мак ліс, вы сту пі лі і ін шыя пра моў цы. Бы ла 
га на ро вая ро та з бе ла стоц кай 18. Раз ве дач
най бры га ды.

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

Га да ві на яў рэй ска га зры ву

 Аста так ку па ла Вя лі кай сі на го гі па ву лі цы Су раж скай


