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ЗАНІ, 1946 г. Мы поМНІМ è3

Лукша з Цісоўкіè5

працягF11

Сумы датацый, размеркаваныя 
на гэты год Міністэрствам ад
міністрацыі і ўнутраных спраў 
на «рэалізацыю задач, накіра
ваных на абарону, захаванне 
і развіццё культурнай самабыт
насці нацыянальных і этнічных 
меншасцей і захаванне ды 
развіццё рэгіянальнай мовы» 
падобныя да мінулагодніх. 
Раней яны размяркоўваліся Мі
ністэрствам адміністрацыі і ліч
бавізацыі, але займаліся імі 
тыя ж чыноўнікі. З пункту гле
джання пераважнай большасці 
беларускіх арганізацый, якія іх 
атрымліваюць, безумоўна, яны 
недастатковыя на падрыхтоў
ваныя імі праекты. простым 
вокам можна ўбачыць неадпа
веднасць паміж велічынёй суб
сідый прызначаных беларусам, 
параўноўваючы іх з украінцамі, 
асабліва ў кантэксце шматлюд
насці абедзвюх меншасцей на 
падляшшы згодна апошняму 
перапісу і вынікаючых з гэтым 
фактам патрэб.

Ян Сычэўскі, старшыня БГКТ:
— Гэтае размеркаванне несправядлі

вае, непрапарцыйнае адносна ліку нацыя
нальных меншасцей, і, такім чынам да куль
турных патрэб нацыянальных меншасцей. 
Гэта дзіўнае размеркаванне. Шмат гадоў 
таму, калі ўжо датацыя на офісныя патрэ
бы была першы раз непрапарцыянальная, 
калі гаворка пра нас і ўкраінцаў, я ставіў 
гэтае пытанне на сумеснай камісіі ўрада 
і нацыянальных і этнічных меншасцей, але 
тады была зроблена выснова, што ўкраін
цы маюць сваю асаблівую спецыфіку, таму 
што ў іх ёсць шмат цэнтраў, раскіданых па 
ўсёй краіне і гэта тычыцца іх утрымання. 
Мы аналагічна маглі б мець такія цэнтры 
ў гэтых паветах, дзе пражывае вялікая 
колькасць беларусаў, напрыклад, у Гай
наўцы, Сямятычах, БельскуПадляшскім, 
ДубровеБеластоцкай ці Саколцы. Мы не 
ствараем іх, таму што дзяржава даўно ад
мовілася стварыць нам павятовыя цэнтры, 
яшчэ да прыняцця закона аб нацыяналь
ных меншасцях у 2005 годзе, а затым гэта 
было санкцыянавана і падтрымліваецца да 
гэтага часу.

Андрэй Артэмюк, старшыня СУП:
— У рамках субсідыі на офісныя патрэ

бы мы плацім за арэнду памяшкання і ап
лачваем працу бухгалтаркі. Нават не маем 
паўштату.

Датацыі для калектываў

Саюз украінцаў Падляшша — як гэта 
прызнана ў міністэрскіх дакументах — на 
фестывалі ўкраінскай культуры і традыцыі 
на Падляшшы атрымае 147 тысяч 870 зло

тых. Гэта дзіўнае вызначэнне, паколькі ўсе 
фестывалі, іншыя мерапрыемствы і г.д. 
іншых меншасцей дакладна названы і пера
лічаны сумы на іх у рамках датацыі МУСіА. 
Гэтак жа, як, напрыклад, і некаторыя мера
прыемствы СУП, скажам, радыёперадачы 
на ўкраінскай мове «Украінське слово» (26, 
6 тыс. зл.), але і «Сустрэча з падляшскім 
фальклорам, традыцыяй і ўкраінскай пес
няй: Сустрэча з калядкай і шчэдрыўкай», 
Конкурс украінскай песні «З Підляськоі 
крыныцы», Дэкламатарскі конкурсу «Ук
раінське слово» (у агульнай складанасці 
больш чым 21,6 тыс. зл.).

Для вядзення хароў і ансамбляў СУуП 
атрымае 142 тысячы злотых, а Саюз укра
інцаў Падляшша на дзейнасць калектываў 
мастацкай самадзейнасці — 57,4 тыс. зло
тых. У сваю чаргу на дзейнасць самадзей
ных калектываў Таварыству беларускай 
культуры міністэрства ў гэтым годзе мае 
перадаць 85 тысяч злотых (столькі ж, як 
і летась). Гэтая сума з’яўляецца забеспячэн
нем супрацоўніцтва Таварыства з больш 
за шэсцьдзясят калектывамі, у тым ліку 
пакрыць ганарары для каля дзесяці інст
руктараў, якія пастаянна супрацоўнічаюць 
з калектывамі, аплаціць інструктарам іншых 
калектываў патрэбныя кансультацыі, пла
ціць за транспарт на канцэрты ці харчаван
не ў іх ходзе.

Ян Сычэўскі:
— Прымаючы пад увагу перапіс, тут так

сама наглядаюцца вялікія дыспрапорцыі 
(справа, галоўным чынам, у задавальненні 
патрэб атрымальнікаў беларускай культу
ры — М. Х.). Гэта вельмі несправядліва. Ка
лі меншасці былі пад апекай Міністэрства 

культуры, для ўсіх іх у найлепшы час у дзяр
жаўным бюджэце было адведзена 5,9 млн. 
злотых. Зараз ёсць больш 15,5 млн. зл., 
але мы атрымліваем менш, чым тады. Адкід
ваецца цэлы шэраг нашых вельмі важных 
праектаў. Гэта дзіўная палітыка, далёкая 
ад справядлівасці і дэмакратыі. Голас прад
стаўнікоў меншаснага боку на Сумеснай ка
місіі ў гэтых адносінах з’яўляецца фікцыяй, 
наогул не прымаецца пад увагу, калі гавор
ка ідзе пра эфектыўнасць гэтага голасу.

Андрэй Артэмюк:
— У нас пад апекай сем калектываў.
Далей у размове з «Нівай» старшыня 

СУП згадвае пра пяць цыклічных мера
прыемстваў лакальнага характару, аргані
заваных Саюзам і — як агульна называе 
— «pomniejszych», якія будуць фінансавац
ца з таямніча запісаных 147 тысяч 870 зло
тых. Сярод мерапрыемстваў БГКТ, якія мае 
падтрымаць Міністэрства ўнутраных спраў 
і адміністрацыі, апынуліся Прэзентацыі аб
радавых калектываў (24 тыс. зл.), конкурс 
«Пявучыя сем’і» (10 тыс. зл.), «Купалле» 
(25 тыс. зл.), беларускія фэсты ў дзесяці 
мясцовасцях (60 тыс. зл. — столькі ж), Свя
та беларускай культуры (25 тыс. зл.). На ар
ганізацыю сёлетняга Агульнапольскага фе
стывалю «Беларуская песня» міністэрства 
прызначыць 141 тысячу злотых. Таксама 
60гадовы юбілей БГКТ будзе падтрыманы 
сумай 17 тысяч злотых. Субсідыю атрыма
юць мерапрыемствы Таварыства белару
скай культуры, сярод іншага, Дэкламатар
скі конкурс «Роднае слова» (23 тыс. зл.), 
конкурс «Сцэнічнае слова» (8 тыс. зл.), кон
курс школьных тэатральных калектываў 
(14 тыс. зл.), конкурс «Беларуская песня» 
для дзяцей і моладзі (22 тыс. зл.).

Іншыя праекты
Што тычыцца іншых мерапрыемстваў 

астатніх беларускіх арганізацый, якія сёле
та пакарыстаюцца міністэрскай падтрым
кай, то Згуртаванню «Музей і асяродак бе
ларускай культуры» ў Гайнаўцы на «Паго
ню з культурай і мастацтвам» выдзелена 64 
тыс. злотых. Акрамя таго, некалькі іншых 
праектаў гэтай арганізацыі атрымае грошы 
з МУСіА на гэты год, а таксама на мадэр
нізацыю пастаянных музейных выстаў (40 
тыс. зл.). Беларускае гістарычнае тавары
ства на два нумары выдання «Białoruskie 
Zeszyty Historyczne / Беларускі гістарычны 
зборнік» мае 32 тыс. зл., і апублікаванне кні
гі «Гісторыя беларусаў Падляшша» — 75,5 
тыс. зл. Беларускае літаратурнае аб’яднан
не «Белавежа» на публікацыю чарговага 
літаратурнамастацкабеларусазнаўчага 
штогодніка «Тэрмапілы» — 12,5 тыс. зло
тых. Сярод мерапрыемстваў Аб’яднання на 
карысць дзяцей і моладзі, вывучаючых бе
ларускую мову «AББA» найбольшую пад
трымку атрымала паўгадавое метадычнае 
выданне для настаўнікаў беларускай мовы 
«Беларускі настаўнік» (24 тыс. зл.), наймен
шую — летнія этнаграфічныя майстаркла
сы «Я нарадзіўся тут» (15 тыс. зл.). Фонду 
Тэатр «Чрэво», напрыклад, удалося атры
маць сродкі для трэцяга выпуску фестыва
лю «Одэ» (16 тыс. зл.) і пастаноўку шэрагу 
спектакляў на дыялекце беларускай мовы 
(8,3 тыс. зл.). Згуртаванню «Музей малой 

Размеркаванне па‑над перапісам

Па дадзеных перапісу насельніцтва 
ў 2011 г. у Польшчы пражывала амаль 39 
тысяч украінцаў, гэта значыць грамадзян 
гэтай нацыянальнасці, якія адпавядаюць 
крытэрыям, выкладзеным у дачыненні 
да тэрміну «меншасць» у адпаведнасці 
з Законам аб нацыянальных і этнічных мен
шасцях. На Падляшшы ёсць іх менш чым 2 
200 чалавек. Беларусаў (па гэтым спісе і гэ
тых крытэрыях) пражывае на Падляшшы 
амаль 38 500, а ў краіне амаль 44 000. Тут 
вось здэклараваных беларусаў амаль двац
цаць разоў больш, чым украінцаў.

Саюз украінцаў Падляшша — як гэта 
прызнана ў міністэрскіх датацыйных рам
ках — на сваю дзейнасць атрымаў 23 ты
сячы злотых, не лічачы набыцця офіснага 
абсталявання для гэтых мэт (10 тыс. зл.), 
а Саюз украінцаў у Польшчы — які вя
дзе дзейнасць таксама на Падляшшы 
— у рамках бягучай дзейнасці можа ўжо 
разлічваць на міністэрскае фінансаванне 
ў памеры 210 тысяч злотых. Падобная да 
СУуП у абсягу дзеяння (паза мясцовым, 
таксама агульнапольскім), найбуйней
шая беларуская арганізацыя ў Польшчы 
— Беларускае грамадскакультурнае тава
рыства на офісныя патрэбы (утрыманне 
будынкакамяніцы па вул. Варшаўскай 
у Беластоку, з ацяпленнем, якое штоме
сяц дасягае амаль 2 тыс. зл., паўштату і г.
д.) з міністэрскіх фондаў можа разлічваць 
на 49 тысяч злотых. Усе гэтыя сумы такія 
ж, як у мінулым годзе. Не ўспамінаю тут 
нічога пра грошы перададзеныя ў гэтым 
годзе на дзейнасць Цэнтраў украінскай 
культуры ў Польшчы, якія вядзе Саюз укра
інцаў у Польшчы — 248 тысяч злотых.
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З ног на галаву

Культура 
з выключэннем?

Вачыма еўрапейца

Слоў (ня)шкода
І хто б мог падумаць, што Беларусь пад 

аўтарытарнай уладай Аляксандра Лукашэн
кі можа стаць мадэллю дэмакратычнай ілю
зорнасці для... дэмакратычнай (ці яна яшчэ 
ёсць такой) Польшчы?

Відавочнай відавочнасцю ці самай 
сапраўднай праўдай з’яўляецца тое, што 
з моманту, калі ціхацёмна ўладу ўзяў над 
польскай дзяржавай Яраслаў Качынскі, 
дэмакратычныя стандарты ў абедзвюх кра
інах вельмі зраўняліся. На жаль, на ўзроўні 
ілюзорнасці. У Польшчы дэмакратычныя 
стандарты ўжо дасягнулі дна. У адрознен
не ад гэтага, у Беларусі, яны хоць ледзь
ледзь, але ад таго дна адбіваюцца — пры
намсі, у сферы жаданага. І такі характар 
мае выказванне беларускага прэзідэнта 
на апошнім святкаванні праваслаўнага 
Раства: «Мы будзем жыць у зусім дэмакра
тычным грамадстве права, падобна як і да 
гэтага часу, нават калі нас будуць невядо
ма як крытыкаваць». Трэба прызнаць, што 
ягоныя словы ўтрымліваюць вялікую нагруз
ку палітычнай рашучасці. Невядома толькі, 
ці неабходнай яму для таго, каб паслядоўна 
перакоўваць іх у рэальнасць, ці больш для 
таго, каб іх... публічна фармуляваць.

Аналагічнай рашучасці хапае таксама 
польскаму прэзідэнту, які ў вельмі частых 
паведамленнях заяўляе аб сваёй прыхіль
насці прынцыпам дэмакратыі. У той жа час 
шалёна махае пяром, падпісваючы з дня на 
дзень антыдэмакратычныя законы з адва
гай роўнай той, якую паказвае прэзідэнт Лу
кашэнка, ільгучы публічна, што «дэмакра
тыі і правоў чалавека ў Беларусі не менш, 
чым у іншых». Вось што!

Польская дэмакратыя мае трохі больш 
гадоў, чым аўтарытарызм Лукашэнкі. На
колькі канстытуцыйныя падставы ў абедз
вюх краінах былі стабільнымі, паказалі 
мінулыя месяцы. Дэмакратыя ў Польшчы 
сёння ў поўнай руіне. А беларускі варыянт 
аўтакратычнага дэмакратызму параней
шаму маецца добра. Больш за тое, ён усё 
смялей прыбіраецца ў пер’е сапраўднай 
дэмакратыі. Між тым Польшча дала сябе 
з дэмакратычнага апярэння абскубацца 
да голага падхвосця. Прытым на працягу 
некалькіх месяцаў. Дваццаць з лішнім гадоў 
будавання дэмакратыі ў Польшчы перад 
усяго толькі некалькімі месяцамі яе лёгкай 
разборкі, гэта выклікае маю грамадзян
скую трывогу — здаецца, самую вялікую, 
з якой прыйшлося мне сустрэцца на праця
гу ўсяго майго жыцця. Прыйдзе час, калі па
лякі вельмі засаромяцца. Але і беларусы не 
будуць смяяцца, калі, нарэшце, убачаць рэ

альнае адзен
не, у якое 
строіцца іх 
прэзідэнт Лука
шэнка.

Пакуль што, 
у Польшчы 
і Беларусі, 
але і ў Расіі можна ўбачыць нацыянальнае 
ўзмацненне. Ці, калі хто хоча, інтэнсіфіка
цыю слушнай улады перад няслушна ад
даным ёй народам. Так 2016 год мае быць 
у Беларусі часам прывівання грамадзянам 
Беларусі любові да сваёй радзімы, што 
прыпячатвае чарговы ўказ Аляксандра 
Лукашэнкі. Прэзідэнт даў яго — як тлума
чаць (трапна названыя) ягоныя службы... 
прэсавыя, «для таго, каб аб’яднаць інтэлек
туальныя і духоўныя сілы грамадства для 
правядзення задач сацыяльнаэканамічна
га развіцця краіны, захавання гістарычнай 
і культурнай спадчыны, развіцця народных 
традыцый, выхавання грамадзян у любо
ві да радзімы, а таксама падтрымання 
творчых ініцыятыў». Уффф! (зноска мая). 
А спецыяльную ўвагу дэкрэт накіроўвае 
на мерапрыемствы ў галіне мастацтва, 
падкрэсліўшы, што гэта «адзін з найваж
нейшых сродкаў выхавання моладзі ў пат
рыятызме і павазе да Айчыны». Уф, уф, уф 
(гэта таксама мая заўвага)! У тым жа клю
чы застаецца і ПіСаўскі патрыятычнанацы
янальны аповед. Цікава, што паралельна 
такі ж аповед, хоць і з трохі іншых стратэ
гічнапалітычных вектараў, павялічваецца 
ў Расіі. Нядаўна абвешчаная расійскім ура
дам дзяржаўная праграма патрыятычнага 
выхавання на 20162020 гады мае на мэце 
стварэнне ўмоў для «ўмацавання грамад
скай згуртаванасці ў кантэксце выклікаў 
устойлівага развою і пагроз бяспекі дзяр
жавы». Ужо раней у Расіі стандартызавалі 
гістарычную палітыку. Няма ў ёй месца для 
метадалагічных сумневаў ці хаця б валь
надумнай даследчай крытыкі. З тых часоў 
Расія мае афіцыйна ўзгодненую, бездакор
ную гісторыю сваёй уласнай велічы. Такой 
бездакорнай велічы патрабуе таксама но
вая гістарычная палітыка ПіС. А і Беларусь 
прэзідэнта Лукашэнкі не забываецца пра 
сваю сціплую веліч. Неўзабаве і ўсе славян
скія «суседзі» ухопяцца за чубы, хто з іх вя
лікшы. Таму чым больш рыторыкі, тым менш 
зместу. І чым менш зместу, тым больш псеў
дапатрыятычнай агрэсіі. Праўда, законам 
дэмакратыі з’яўляецца свабода слова. Але 
пры адной умове, што бярэш за яго поўную 
адказнасць.                   vМіраслаў ГРыКА

Думаю, 
што кожны 
хто піша, 
мусіць хоць 
адзін матэ
рыял пры
свяціць тэме 
навагодніх 

падзей у Кёльне. Там дайшло да таго, што 
многія мясцовыя пісакі не толькі запозна 
асмеліліся хоць штонебудзь агучыць на гэ
тую тэму ў сваіх свабодных СМІ, але і пас
пяшаліся зарана закрыць яе.

Хіба іх уладальнікі баяцца паўтарыць 
лёс французскага штотыднёвіка «Charlie 
Hebdo», або ім проста няма чаго сказаць 
пасля доўгагадовага праслаўлення муль
тыкультуралізму, сэнсу якога так ніхто і не 
змог растлумачыць — як мінімум мігран
там.

Я ўжо не кажу пра паліцыю ў еўрапей
скіх краінах, якой проста затыкаюць рот 
і забараняюць нават узгадваць нацыяналь
ную прыналежнасць злачынцаў, калі зла
чынцы, канешне, не карэнныя еўрапейцы. 
Карэнных еўрапейцаў бэсціць можна.

Таму кожны чалавек пісання, які бачыць 
непрыкрыты перакос у такім стаўленні да 
падачы інфармацыі, абавязкова мусіць вы
казаць свае меркаванні не толькі наконт 
таго, што здарылася ў шэрагу еўрапейскіх 
гарадоў у навагоднюю ноч, але і наконт 
свайго бачання як будучыні Еўропы, так 
і ўсёй еўрапейскай цывілізацыі ў цэлым. 
Гэта прамы абавязак і маральнаэтычныя 
патрабаванні прафесіі журналіста. Падзеі 
ў Кёльне гэта не толькі апошняе папя
рэджанне еўрапейскай цывілізацыі, але 
і праверка, ці ёсць яна яшчэ ўвогуле, тая 
цывілізацыя.

І справа зусім не ў тым, што пэўная 
колькасць мігрантаў, якіх тры месяцы таму 
жыхары Кёльна сустракалі з падарунка
мі, ператварылі іх навагоднюю ноч у ноч 
жахаў. Гэта, акурат, было неаднойчы прад
казана цэлым шэрагам аналітыкаў, паліты
каў, ды і саміх мігрантаў, многія з якіх і не 
збіраюцца хаваць сваёй нянавісці ні да 
еўрапейцаў, ні да еўрапейскай культуры. 
Гаворка пра стаўленне да гэтай праблемы 
саміх еўрапейцаў.

Каго сёння і чаму масава запрашаюць 
прыязджаць у Еўропу некаторыя еўрапей
скія палітыкі? Прыхільнікі міграцыі кажуць, 
што ўцекачоў ад вайны. Дык што, ад вай
ны трэба ўцякаць усім? А хто ваяваць з аг
рэсарам будзе? Што, як Гітлер напаў на 
Францыю ці на Польшчу, то ўсім палякам 

і французам трэба было ўцячы са сваёй 
радзімы ў іншую краіну?

Але тады яны былі б дэзерцірамі. І іх, як 
дэзерціраў, расстралялі б. Я ўжо не кажу 
пра тое, што агрэсар перамог бы і зараз 
у Еўропе панаваў бы фашызм. Фашыстаў 
спынілі не тыя, хто ўцякаў, а тыя, хто зма
гаўся. Чаму нехта лічыць, што сёння можа 
быць паіншаму?

Чаму як вораг нападзе на Нямеччыну, 
то гэтыя ж палітыкі прызавуць немцаў 
у войска, каб тыя іх баранілі? А хто будзе 
ўцякаць, таго арыштуюць як дэзерціра. 
Дык чаму да сённяшніх мігрантаў іншы па
дыход?

Ну хай сабе ўцякалі б ад вайны старыя, 
жанчыны і дзеці. Але ж мы бачым як прыяз
джаюць і маладыя мужчыны прызыўнога 
ўзросту. Менавіта яны мусяць бараніць 
сваю краіну ад агрэсара. Але яны цынічна 
пакідаюць гінуць сваіх суайчыннікаў, якія 
не маюць дзесяць тысяч еўра заплаціць 
кантрабандыстам за дастаўку ў Еўропу. 
І чым больш Еўропа прыме ўцекачоў ад 
вайны, ці дэзерціраў, называйце як каму 
падабаецца, тым больш там, на кінутай 
імі радзіме, загіне пакінутых без абароны 
людзей. Там кожны дзень караюць нялюд
скім спосабам мноства ахвяр, якіх няма 
каму бараніць, бо тых, хто павінен бара
ніць сваіх суайчыннікаў, Еўропа прымае як 
уцекачоў.

Гэта такі сёння еўрапейскі гуманізм? 
Гэта так сёння называецца справядлі
васць? Дапамагаць самым хітрым і под
лым, кінуўшым у бядзе людзей з пачуц
цём абавязку і патрыятызму, сумленне 
і гонар якіх не дазваляюць кінуць у бядзе 
сваю краіну?

Ці можа хто думае, што супраціўнікам 
бескантрольнай міграцыі не шкода лю
дзей, якія патрапілі ў бяду? Думаю, што 
шкода значна больш, чым іх апанентам. 
Толькі яны шукаюць рэальных шляхоў 
найбольш эфектыўнай дапамогі, а не 
прыкідваюцца добранькімі дзеля палітыч
нага капіталу. Сапраўдны клопат гэта да
памагчы патрыётам перамагчы агрэсара 
і ўсталяваць парадак, а не вывозіць адтуль 
патэнцыйных абаронцаў.

Ну а калі Еўропа прымае сёння не 
самых адданых маральнаэтычным прын
цыпам прадстаўнікоў тых краін, дзе ідзе 
вайна (бо самыя адданыя застаюцца зма
гацца за сваю радзіму і гінуць за яе), то 
якіх яна чакае ад гэтых мігрантаў учынкаў 
ужо на сваёй тэрыторыі?

vВіктар САЗоНАЎ

Беластоцкія ўлады пачынаюць серыю 
сустрэч з мэтай распрацоўкі культурнай 
палітыкі горада. Удзельнікамі сустрэч 
будуць — пералічваю так, як гэта зрабілі 
беластоцкія ўлады — культурныя ўстано
вы, удзельнікі культурнага жыцця, няўра
давыя арганізацыі, творцы, вышэйшыя 
мастацкія школы. У праграмедакуменце 
маюць прымацца пад увагу найбольш 
важныя патрэбы (пашырэнне культурных 
прапаноў у горадзе, пашырэнне культур
най адукацыі, вызначэнне магчымасцей 
і напрамкаў развіцця мясцовых культур
ных устаноў, прасоўванне праектаў, твор
цаў і аніматараў). Як падкрэсліваюць прэ
зідэнт Тадэвуш Трукаляскі і яго намеснік 
адказны непасрэдна за культуру Рафал 
Рудніцкі, уладары горада хочуць «вызна
чыць дыферэнцыятар у выглядзе культур
най візіткі горада і яго характару». Даку
мент мае быць дзейсны да 2020 года.

— Падрыхтаваны на 2016 год каляндар 

культурных мерапрыемстваў паказвае, 
што мы зацікаўлены тым, каб культурныя 
мерапрыемствы будавалі тоеснасць бе
ластачан, каб нагадвалі ім пра мінулае 
нашага горада, яго шматкультурнасць, 
шматканфесійнасць, — сказаў прэзідэнт 
Тадэвуш Трускаляскі.

У гэтым кантэксце, між іншым, нядаўна 
выказаўся ён пра беластоцкую культур
ную прапанову на 2016 г., якая павінна 
ахопліваць такія падзеі, як (пералічваю за 
ім): 25годдзе візіту Папы Рымскага Яна 
Паўла II у Беласток, 1050годдзе Хрыш
чэння Польшчы ці 70я гадавіна смерці 
Дануты Седзікуўны «Інкі» медсястры 4га 
эскадрона адноўленай на Беласточчыне 
Віленскай брыгады АК, якая была прысу
джана да смерці камуністычным права
суддзем і расстраляна ў Гданьску ў 1946 
годзе ў 18гадовым узросце.

— Мы асабліва зацікаўлены тым, каб 
абвешчаны Гарадской радай Беластока 

Год «Інкі» дайшоў не толькі да тых, хто за
цікаўлены гісторыяй, але і да маладых, для 
якіх Данута Седзікуўна можа быць узорам 
патрыятычнага стаўлення, — запэўнівае 
намеснік прэзідэнта Рафал Рудніцкі.

Гарадскім уладам залежыць на тым, 
каб падкрэсліць ролю літаратуры, кіно 
ці музыкі, каб адбывалася гэта ў супра
цоўніцтве з няўрадавымі арганізацыямі. 
Нагодай для гэтага будзе 25годдзе Літа
ратурнай прэміі Прэзідэнта Беластока. 
Прэлюдыяй будзе дэбата ў Варшаве, 
у Фактычным доме культуры: «Не толькі 
Нобелеўская прэмія. Ці існуе літаратур
нае жыццё на ўсход ад Варшавы?». Якую 
ў гэтым маштабе ролю адыгралі б няў
радавыя арганізацыі, бліжэй невядома. 
У нядаўна пачатым годзе прадбачваюцца 
вялікія мерапрыемствы на адкрытым 
паветры, арганізаваныя з думкай пра 
шырокае кола беластачан. Як лічаць прэ
зідэнты Трускаляскі і Рудніцкі, сярод са
мых важных культурных праектаў гэтага 
года — апрача праектаў цыклічных і тых, 
якія ажыццяўляюць няўрадавыя арганіза
цыі пры фінансавай падтрымцы горада 
— апынуліся новыя праекты: вялікі тэст 
ведаў пра гісторыю Беластока, цыкл се
мінараў, лекцый і сустрэч, прысвечаных 
1050гадоваму юбілею Хрышчэння Поль
шчы, 75годдзю спалення Вялікай сінагогі 
(канцэрт Караліны Ціхай), Сусветныя дні 
моладзі, мерапрыемствы, прымеркава
ныя да святкавання 70й гадавіны з дня 
смерці Дануты Седзікуўны «Інкі», Джаза

вы фестываль, мерапрыемствы, звяза
ныя са святкаваннем 25й гадавіны візіту 
Папы Рымскага Яна Паўла II у Беласток, 
выстава работ Міраслава Балкі і Катажы
ны Краковяк.

Абмяркоўваючы сёлетнія беластоцкія 
культурныя планы і прадстаўляючы ідэю, 
каб стварыць дакумент аб культурнай 
палітыцы горада, ані словам не ўспомнілі 
спадары Трускаляскі і Рудніцкі аб удзеле 
ў іх у якойнебудзь ролі беларускай, права
слаўнай грамады. Больш таго, згаданую 
прэсканферэнцыю сарганізавалі яны 
ў першы дзень Ражджаства, святкаванага 
ў Беластоку велізарнай доляй насельні
цтва па юліянскім календары, у тым ліку 
меншаснымі беларускімі і праваслаўнымі 
СМІ. Чаму ў гэты дзень? У сувязі з распра
цоўваным дакументам аб культурнай па
літыцы горада ўзнікае пытанне: ці справа 
не ў выключэнні гэтых меншасцей? Падоб
ныя пытанні прагучалі ў некаторых сацы
яльных сетках. Адна з аглядальніц інтэр
нэтных СМІ прыйшла да высновы, з якой 
я цалкам згодны: «Відавочна, што ў гэтым 
выпадку крыху не хапіла думкі. А думка 
павінна быць, таму што Беласток не з уча
рашняга дня населены ў значнай частцы 
праваслаўнымі жыхарамі. Прытым падчас 
прэсканферэнцыі раздавалі календары 
з памечанымі святамі праваслаўных вер
нікаў. Таму можа чыноўнікі, у тым ліку прэ
зідэнты, павінны спачатку азнаёміцца са 
зместам календароў».

vМацей ХАЛАДоЎСКІ



3РЭПАРТАЖ, РАЗМОВА, ДОСЛЕД24.01.2016              № 04

Памяць ведае больш, чым слова можа 
сказаць. Памяць ведае больш, чым слова 
хоча сказаць. Памяць, не слова, хоча ска
заць усё i не можа.

Тое, што ў словах.

Успаміпае М. К.: Гэта было ў суботу, 
якраз выпалі польскія Грамніцы. У нас у ха
це была я з сястрою, мама, малодшы брат 
Ёзік, тата драмалі на зэдліку каля печкі. На 
вячоркі прыйшлі дзве мае сяброўкі, адна 
прала на калаўротку, другая вязала на 
прутках. Старшы брат Уладзік забег у хату 
i кажа, што паляць Шпакі. Відаць зарыва 
i дым. I выбег. Мама кажуць, што трэба 
павыносіць з хаты, бо прыйдуць i нас спа
ляць. Потым хтось грукнуў у дзверы, тата 
выйшлі i ў хату ўжо не вярнуліся. Потым 
стрэлілі ў акно, i згасла карбідоўка. Мы па
падалі на падлогу. Я падняла галаву i бачу 
цераз акно, што i наша вёска ўжо гарыць. 
Ідзі на гapy i павынось што, кажа мне ма
ма. Я пайшла i бачу з гарышча, што людзі 
пабітыя на вуліцы ляжаць. Бо на вуліцы 
ясна, як удзень, ад агню. Зыходжу i кажу 
маме. Мама ўзялі польскую ікону, была 
ў нас адна, i выйшлі на двор. Мы ўсе за 
ёю. Брат, я памятаю, паспеў захапіць з са
бою школьны тарністар. Мы хадзілі ў шко
лу ў Занях, вучыў нас найстарэйшы наш 
брат Янак, яго ў той час дома не было, бо 
старэйшыя хлопцы i мужчыны здаўна ўжо 
па хатах не начавалі. Хто дзе, у клуні, на 
вышках у хляве або i на грушы, абвязаў
шыся вяроўкаю, каб не ўпасці, калі засне. 
Стаімо мы перад нашым домам, a яны 
ідуць вуліцай i заходзяць у наш панадво
рак. Адзін з ix узяў i прыставіў пісталет мне 
да галавы. „Polacy czy Białorusy?” — пыта
ецца. „Panie, my Polacy, nie zabijajcie nas”, 
— кажуць мама. — „Jak pan nie wierzy, to 
niech zapyta u sąsiadki. Ona katoliczka”. 
Цераз вуліцу жылі католікі, нашы суседзі. 
Мама пабачылі, што суседка ...цкая стаіць 
перад домам, i падумала, што за нас засту
піцца. Бо мы з імі жылі як адна сям’я, гэта 
я тут праўду, як на споведзі, кажу. Яны 
былі бедныя, a нашы мама былі шчырыя, 
спагадлівыя i памагалі ім, чым маглі. Адзін 
пайшоў пытацца, ці палякі мы. I тая ...цкая 
сказала, ведаеце, з такой пагардай ці то 
са злоспю: „Tak, tak, Polaki”. Ён вярнуўся 
і стрэліў з пісталета маме ў голаў. Я ба
чыла, як страшна пырснула кроў у мамы 
з галавы. Мама ўпалі каля хаты. Брат Ёзік 
кінуўся ўцякаць за хату, за ім стралялі, але 
не пацэлілі. Ён прасядзеў усю ноч у ако
пах за вёскай, вярнуўся на другі дзень, 
ужо на папялішча. A нас з сястрою i з тымі 
сяброўкамі запхнулі ў хату. Адзін з ix пры
нёс ад суседзяў акалот саломы, яны ім 
уваход у пограб закрывалі, бо дзвярэй не 
мелі, завалок яго на гapy i запаліў. I потым 
пайшлі паліць далей. Мы думалі, што дзве
ры завязалі чым, каб нам не выйсці, i па
залазілі пад ложак. Але тут дым, кроквы 
трашчаць i пачынаюць падаць. Я вырвала 
акно, у нас яно было падвойнае, як на зі
му, другую раму выпхнула на двор. Пад ак
ном у нас была сажалка, тут на яе салома 
са страхі падае i гарыць.

Вада гарыць. Хоць быў люты, то вада 
не замёрзла, бо тады якраз стаяла адліга. 
Няма як выскачыць, бо ўсюды агонь. Але 
вытрываць немагчыма, мы ўжо пачыналі 
задыхацца. Тады я ўзяла сястру на рукі, ёй 
было сем гадоў, a мне чатырнаццаць, i кіну
лася цераз полымя, цераз сенцы на двор. 
Дзверы не былі завязаны. За мною мае 
сяброўкі. Я пабегла цераз вуліцу да тых 
суседзяў і, не пытаючыся, шмыганула ў іх
нюю хату i схавалася там. Там, дзе жылі 
палякі, то не палілі, толькі беларусаў. A так
сама абапал дамоў не палілі, нават калі 
былі беларускія, каб католікі не згарэлі. 
У нас у вёсцы было чатыры польскія сям’і, 
са „шляхты”. I тая суседка, што сказала 
на нас „Tak, tak, Polaki”, забегла ў хату 
i выгнала нас адтуль, як паршывых сабак. 
Я з сястрою на руках пабегла ў куток па
надворка, там у ix хвораст ці то ядловец 
ляжаў i таксама пярыны, што павыносілі 
з хаты, бо сказалі раней, што паліць бе
ларусаў будуць, каб павыносілі, калі б ад 
пажару i іхняя хата занялася. Але i адтуль 
нас прагналі. I мы схаваліся ў куратніку, 
што стаяў побач сядзібы тых суседзяў. 
Taм мы i прабылі да рання, не выходзілі, 
калі яны збіраліся i крычалі „Zbiórka! Zbiór
ka!”, a потым пайшлі дарогаю на Свірыды.

Успамінае Н. А. (сястра М. К.): Я ля
жала ў тым куратніку на курыным памёце 
ў адной кашулі. Сястра мне казала не 
варушыцца. Сама была ля дзвярэй. Я чу
ла, як яна дрыжыць i трасецца. У вёсцы 
стралялі, я цераз пазы бачыла, што на 
загуменні стаялі іхнія падводы, чакалі, аж 
тыя ў вёсцы паб’юць людзей i папаляць. 
Яны збіраліся потым вельмі доўга. Уранні 
сястра знайшла брата Янку, i ён перанёс 
мяне ў клуню, якая не згарэла. Сама я ісці 
ўжо не магла. Тата адвёз мяне ў Свірыды 
да сваякоў. Вясною я вярнулася ў Зані да 
бабкі. Зані пасля пажару апусцелі, людзі 
хаваліся па іншых вёсках, доўга не вяр
таліся. Тата, як вярнуліся ў нядзелю ран
кам, то ўбачылі, што мама згарэлі разам 
з хатаю, засталіся толькі самыя костачкі. 
Тата пазбіралі ix у палатно, збілі з дошак 
труну i хавалі разам з іншымі пабітымі, за 
вёскаю, у супольнай магіле, мы туды пой
дзем, я вам пакажу. Праваслаўныя могілкі 
былі ў Браньску, але людзі баяліся туды 
ехаць i хаваць, каб там нас не пабілі. Ра

зам у той магіле пахавалі 24 асобы. Тыя 
нашы сяброўкі выжылі, яны былі сёстры, 
але тата i маму ix забілі.

Успамінае А. К.: Яны прыходзілі да 
нас раней, перад тым, як нас спалілі, былі 
разоў дваццаць. Грабілі, забіралі коней, 
свіней, вопратку, хлеб, усё, што згледзелі. 
Прыходзілі ноччу, грукалі ў акно. Калі гаспа
дар пытаўся „Хто?”, яны казалі „Polskie Woj
sko”. Мы ўжо ведалі, хто такі i чаго ім трэба. 
Тады мне было 19 гадоў, я быў на вёсцы, 
сядзеў з хлопцамі ў некага ў хаце. Па начах 
мы ў хатах не спалі, бо калі каго з хлопцаў 
зловяць, то катуюць. Мы пачулі шоргат i ры
пенне падводаў. Я выйшаў на двор i бачу, 
што вёску акружаюць. Пытаю хлопцаў, ку
ды ўцякаць будзем? Усе разбегліся, хто ку
ды. Я сам пабег цераз садок у той бок, дзе 
лес. Але згубіў шапку i вярнуўся па яе. Тут 
мяне i схапілі. I вядуць па вуліцы. З адной 
хаты выглянуў стары, называўся ён Міхал. 
Яго таксама забралі i павялі са мною. За
вялі нас на гасцінец, што ідзе на Свірыды, 
i там сказалі класціся на зямлю. Потым 
адзін з ix пайшоў на вёску і доўга не вяртаў
ся. Мусіць, пытаўся ў камандзіраў, што з на
мі рабіць. У вёсцы чуваць была страляніна, 
з абодвух канцоў пачалі яе паліць. Потым 
той паляк, што пайшоў, вяртаецца, выцяг
вае пісталет i пытаецца ў Міхала: „Polak czy 
Białorus?” — „Białorus”, — кажа дзядзька 
Міхал. Той стрэліў у яго два разы. Потым 
пытаецца пра тое самае ў мяне. Я адказ
ваю так сама. Ён страляе ў мяне. У першую 
хвіліну мне падалося, што мне раскалолі га
лаву i выбілі мозг. Але ж не, я ляжу i думаю, 
значыць, я жыву i галава цэлая. Чую, як 
енчыць i страшна хрыпіць дзядзька Міхал. 
Яму, мусіць, прастрэлілі лёгкія, краем вока 
бачу, як ён пакутуе i звіваецца каля мяне. 
„Popraw temu, co się tak wije”, — кажа той, 
што страляў. I тады другі пусціў у дзядзьку 
чаргу з аўтамата. Дабіў яго. Я ляжаў да таго 
часу, пакуль не ўбачыў, што яны адышлі 
ад нас i сталі глядзець, як гарыць вёска. 
Я паволі адпоўз ад ix, потым прыўзняўся i кі
нуўся бегчы. Тады якраз пачалася моцная 
страляніна, я не ведаю, стралялі па мне ці, 
можа, у вёсцы людзей забівалі. Я ўцякаў. 
Я схаваўся ў акопах, што засталіся пасля 
немцаў, сядзеў там i прамёрз. Адчуваў, як 
па маім целе, пад вопраткай, сцякае кроў. 
Трэба было падацца недзе да людзей. 

Але куды пайсці? Кругом польскія вёскі. 
Я пайшоў у Сцёны, там былі дзве белару
скія сям’і. Я пастукаў у акно, мне адчыніла 
бабулька. Сказаў, што я з Занёў, i што нас 
спалілі i пабілі. Прыйшоў гаспадар, у хаце 
лямпы не палілі, але ён адчуў, што нешта 
са мною благое. Ён стаў мяне разглядаць 
i ўбачыў, што з мяне цячэ кроў. Я быў ране
ны ў двух месцах. Адна куля прайшла праз 
шыю, другая трапіла ў плячо i выйшла 
каля локця. Ён мяне перавязаў, a ранкам 
павёз у Зані. На вуліцы я ўбачыў забітага 
бацьку. Зайшоў у хату, на пасцелі ляжала 
мая сястра, ёй прастрэлілі грудзі. I той 
чалавек занёс сястру на сваю фурманку 
i павёз яе цераз Браньск у Бельск, у шпі
таль. Там яе адратавалі. У Занях у тую 
ноч забілі 24 асобы. Многа паранілі. Наш 
сусед выносіў з хаты свайго ўнучка, да яго 
стралялі з аўтамата, хлопчыку было ўсяго 
чатыры гады, a можа i таго не, кулі яго раз
неслі амаль на кавалкі, a суседу адстрэлілі 
абедзве рукі. Яны потым выехалі ў СССР, 
засталася яго дачка, жыве ў Занях да гэ
тай пары.

Я: За што стралялі людзей у Занях i па
лілі вёску? Можа хтось з Занёў нейкага 
паляка забіў або выдаў бяспецы? I потым 
тыя з лесу прыйшлі помсціць?

А. К.: Ніхто з нас нікога не выдаваў 
i не забіваў. Стралялі i мучылі нас за тое, 
што мы беларусы, што рэлігія ў нас іншая. 
Вам, смярдзючым беларусам, месца там, 
пад Масквой, a не тут, казалі яны не раз.

Вам трэба ведаць, якія ў нас тут, „на 
шляхце”, як людзі кажуць, палякі жывуць. 
Ім ксяндзы ў касцёлах казалі, што руская 
рэлігія Маткі Боскай не прызнае, i яны гэта
му верылі i вераць да сёння.

Успамінае П. M.: Заходзіць дзядзька 
ў нашу хату i кажа, што вёска гарыць. Я на 
двор, a на загуменні стаяць з карабінамі. 
Назад у хату! Сядзець i не выходзіць. Я ўзяў 
дзве мае дачкі на рукі, выйшаў з імі на двор 
i цераз вуліцу, подбегам, каб хутчэй у лес. 
За мною стралялі, куля трапіла мне ў клуб, 
я ўпаў з дочкамі ў баразёнку на агародзе. 
Аднекуль падбегла мая сястра, забрала 
дзяўчынкі i панесла ix за вёску. Я бачу, ля
жаць мая мама на агародзе, забітая. Я пад
поўз да яе, кранаю, але яна не варушыцца. 
Я ляжаў каля мамы не ведаю як доўга, аж 
чую, крычаць: „Zbiórka! Zbiórka!” Вёска 
палыхае, яны ідуць вуліцай, згледзелі нас, 
падыходзіць адзін, падыходзіць другі: „Kur
wa mać, nie ma naboi!” Потым падыходзіць 
трэці з карабінам, такі каратыш, ростам мо
жа з метр, калі ў шапцы. Ён страляе ў маму, 
ужо мёртвую. Потым стрэліў у мяне. I я та
ды, як ляжаў, то сеў адразу. Сеў, не ведаю, 
што са мною сталася. Ужо нічога не бачыў. 
Куля выбіла мне адно вока, прайшла пера
носсе i выкалупнула другое. Яно, як людзі 
мне потым сказалі, ліпела нейкі час на ад
ной жылцы. Яны пайшлі далей, a я астаўся 
сядзець там без вачэй, жывы. I ў таго кара
тыша не хапіла на мяне амуніцыі.

Магіла пастраляных 2 лютага 1946 года 
людзей у Занях метраў дзвесце за вёскай, 
у полі. На пачатку сямідзесятых на тым мес
цы паставілі мемарыяльную табліцу. Высе
чаны на ёй 24 прозвішчы. Найстарэйшаму 
з забітых 83 гады, наймалодшаму — 4. Гэта 
тое хлапчанё, якое ратаваў i выносіў з полы
мя дзед, пакуль не адстрэлілі яму рук.

Зані спаліў адзін з атрадаў так званага 
Pogotowia Akcji Specjalnej (PAS), якім каман
даваў „Буры” (Рамуальд Райс). Атрад скла
даўся з акаўцаў, што прыйшлі на Беласточ
чыну з Віленшчыны, i таксама з мясцовых 
палякаў.

— Вы, калі ласка, не запісвайце нашых 
прозвішчаў у газеце, — прасілі мяне жы
хары Занёў. — Мы вам расказалі ўсё, як 
было. Але прозвішчаў нашых не запісвай
це. Жывуць нашы дзеці, нам трэба жыць. 
Зразумейце тое, што нас стралялі не пар
тызаны зза граніцы, a нашы суседзі, лю
дзі з навакольных вёсак. Мы не хочам, каб 
тыя, што стралялі нас тады, помсцілі нам 
i цяпер. Калісьці называлі ix бандытамі, ця
пер гавораць, што яны героі, бо змагаліся 
за вольную Польшчу.

Я запісаў гэтыя словы 17 красавіка 
1990 года ў Занях, на беларускім астраўку 
ў Польскай Рэчы Паспалітай.

Я не адчуваю нянавісці да палякаў.
vЯн МАКСІМюК

„Ніва”, 6.05.1990

ЗанІ. ПоПел І Памяць
  Зані, 2 лютага 1946 г.

мы помнім (1946‑2016)
Рэдакцыя «НІВЫ» 
цягам 2016 года 
будзе прыгадваць 
нашым чытачам 

рэпарцёрскія матэрыялы 
нашых журналістаў, 
якія пісалі пра трагічныя 
пасляваенныя падзеі 
з жыцця беларусаў 
Падляшша. Большасць  
з іх публікавалася ў кнізе 
«Час трывогі і надзеі. 
Штодзённае жыццё 
беларусаў Беласточчыны  
ў пасляваенны перыяд 
(1944-1956)», выдадзенай 
нашай рэдакцыяй у 2007 
годзе.

* * *
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5 студзеня ў школе сабраліся бацькі, 
якія загадзя падрыхтавалі посныя стра
вы і накрылі стол, школьнікі, некаторыя 
выпускнікі і настаўнікі. Дзень раней вучні 
і іх педагогі ўпрыгожылі спартыўную залу, 
у якой красавалася вялікая ёлка з анёламі, 
ланцужкамі і звёздачкамі. У цэнтральным 
месцы спартзалы на пакрывале ў чатыры 
нічаніцы вісела ікона Збавіцеля, а побач 
— вышываныя ручнікі. Прыгадаю, што 
ўзоры даўняга рукадзелля (пакрывалы, 
вышываныя ручнікі, абрусы, саматканая 
вопратка, хатнія і гаспадарскія прылады 
працы) захоўваюцца тут у школьнай хатцы. 
Пасля афіцыйнага выступлення дырэктар 
школы Тамары Крайнік, вучні выступілі з ма
стацкай часткай, якую завяршыў абрад 
«Каляднікі», падрыхтаваны навучэнцамі 
беларускай мовы і настаўніцай беларускай 
мовы Ірэнай Герасімюк. Спачатку разам са 
сваёй настаўніцай удала выступілі дашколь
нікі, пасля цікава запрэзентаваліся найма
лодшыя вучні і іх старэйшыя сябры, якія 
спявалі, дэкламавалі вершы і цікава прэзен
таваліся ў кароткіх і даўжэйшых сцэнках.

— Вучні, якіх я рыхтавала да выступу, 
дэкламавалі вершы і праспявалі песню, 
— сказала настаўніца Каміля Плева.

Частка вучняў выступіла ў святочных 
уборах. Цікава запрэзентаваліся вучні пе
раапранутыя за анёлаў.

— Частку касцюмаў анёлаў мы атры
малі ад старэйшых вучняў, якія ў мінулым 
выступалі падчас куцці, а частку ўбораў 
бацькі рыхтавалі цяпер, — сказала настаў
ніца Анэта Алексяюк.

Вельмі ўдала з калядкамі запрэзента
ваўся школьны вакальны калектыў «Вясё
лыя ноткі».

— Зараз мы рыхтуемся да выступу на 
«Сустрэчах з праваслаўнай калядкай» 
у Гайнаўскім доме культуры. Аднак падчас 
школьных мерапрыемстваў, якіх у нас 
многа ладзіцца, мы перш за ўсё спяваем 
свецкія песні, — заявіла апякун калектыву 
настаўніца Марта Вэршка.

Самым доўгім і займальным аказаўся 
народны абрад «Каляднікі», падчас якога 
запрэзентаваліся вучні, якія ходзяць на 
заняткі беларускай мовы. Іх выступленне 
пачалося з куцці, пасля дзеткі запрэзента
валі народнае калядаванне ў час Раства 
Хрыстовага і ў паслясвяточны перыяд. Вуч
ні гаварылі прымаўкі, якія папярэджвалі 
калядаванне, прыгожа спявалі праваслаў
ныя калядкі і жадалі гаспадарам удала пра

весці надыходзячы год. Дзеткі, апранутыя 
ў кажухі, запрэзентавалі калядныя сцэнкі 
з цыганом і цыганкай, якія ўжо ў нашых вё
сках зніклі.

— Выступаючы з абрадам «Каляднікі», 
дзеткі вучацца калядным традыцыям. Яны 
вывучаюць гістарычныя падзеі перыяду 
Раства Хрыстовага і ўдасканальваюць 
веданне беларускай літаратурнай мовы, 
— заявіла настаўніца беларускай мовы Ірэ
на Герасімюк.

Пасля мастацкай часткі дырэктар Тама
ра Крайнік пахваліла дзетак за ангажава
насць і ўдалае запрэзентаванне багатай 
святочнай праграмы.

— Мы сабраліся на Куццю і нам вялікая 
радасць, што мы можам сустрэць Нара
джэнне Ісуса Хрыста, нашага Збавіцеля, 
які прыходзіць да кожнага чалавека і толь
кі ад нас залежыць, як мы яго ўспрымем, 
— сказаў настаяцель Праваслаўнага 
прыхода ў Арэшкаве протаіерэй Лявон
цій Анхім, які пажадаў сабраным радасна 
і ў здароўі правесці святы і пабеларуску 
зачытаў адпаведны фрагмент Евангелля 
паводле Матфея.

Пасля супольнай малітвы Ойча наш і 
блаславення ежы сабраныя селі за посны 
стол, застаўлены разнароднымі стравамі. 
Дзеткі, настаўнікі і бацькі спажывалі салод
кую куццю, посны боршч з грыбамі, аладкі 
з макам, квашаную капусту з грыбамі, се
лядцы, рыбныя стравы, салаты, а папівалі 
яду традыцыйным кампотам з сушаных 
яблык, груш і сліў, падрыхтаваным павод
ле старой рэцэптуры. Вучні з дапамогай 
настаўнікаў выканалі ўпрыгажэнні на стол 
са свечкамі і ялінай.

— Мы перад самымі святамі Божага 
Нараджэння спатыкаемся падчас трады
цыйнай куцці штогод. Гэта важная сустрэ
ча і хочам прадаўжаць гэтую традыцыю. 
Штогод паказваем прадстаўленні пабе
ларуску, якія знаёмяць вучняў з нашымі 
традыцыямі. Дзеткі прэзентуюць свае 
акцёрскія ўмеласці. Сёння цікава запрэ
зентаваліся дашкольнікі і вучні астатніх 
класаў. Мы рады, што бацькі так ахвотна 
ангажуюцца ў школьныя мерапрыемствы 
і мы, настаўнікі, тут адчуваем сябе як адна 
вялікая школьная сям’я, — сказала ды
рэктар Тамара Крайнік. — Зараз у нашай 
школе стабільныя фінансавыя абставіны. 
Займаюцца ў нас 18 вучняў і 4 дашкольні
кі. Прадбачваем, што такая колькасць дзе
так будзе ў наступным школьным годзе. 
Нашы бацькі многа зрабілі для школы: 
ангажуюцца ў рамонт школьнага будын
ка і ў іншыя работы. Я зараз стараюся, 
каб бацькоў ужо не ангажаваць, але яны 
самі праяўляюць ініцыятыву. Напрыклад, 
упарадкавалі школьную спартыўную пля
цоўку. Аб гэтым я даведалася ўжо пасля 
выканання работы, што было для мяне мі
лым сюрпрызам.

Бацькі арэшкаўскіх вучняў любяць 
арганізаваць школьныя мерапрыемствы 
для сваіх дзетак, а куццю лічаць галоўнай 
школьнай сустрэчай, якая абапіраецца на 
мясцовую праваслаўную традыцыю.

— Такім чынам дзеткі вучацца нашым 
традыцыям. Падчас Куцці ў школе пануе мі
лая атмасфера, адчуваецца надыход Раж
джаства Хрыстовага. Беларуская літара

турная мова, на якой выступалі дзеці, нам 
родная, хаця калядкі спяваем на розных 
мовах. Зараз нашая школа прыгожа адра
мантаваная ўнутры, а ў класных кабінетах 
ёсць новая прыгожая мэбля і новыя цацкі 
для гульняў. Мы дапамагалі ў рамонтных 
працах і зараз рады, што нашы дзеткі ву
чацца ў такіх добрых умовах, — гаварылі 
мамы вучняў Анна Галёнка і Наталля Сулі
ма.

— У гарадах бацькі вучняў праяўляюць 
менш ініцыятывы, а мы спаткаемся, пага
ворым і пачынаем намагацца, каб арганіза
ваць нешта новае ў нашай школе, — заяві
лі Анна Вілюк і Анэта Красько.

Першымі ад поснага стала сталі адыхо
дзіць вучні:

— Сёння адчуваецца ўжо перадсвяточ
ны настрой, спажываем посныя стравы 
ў школе. А заўтра будзе куцця ў нашых ха
тах. На першы дзень Ражджаства Хрысто
вага мы калядуем у Арэшкаве. Калядуюць 
яшчэ іншыя групы калядоўшчыкаў. Мы 
спяваем нашы ўлюбёныя калядкі і радасна 
праводзім час, — сказалі Малгажата Га
лёнка, Віялета Смолюк, Наталля Ніканюк 
і Зузанна Мішчук. — Мы рыхтаваліся да вы
ступу пабеларуску на ўроках беларускай 
мовы і пасля заняткаў. Падабаюцца нам 
заняткі беларускай мовы, калі мы чытаем 
расказы, вершы і гаворым пра іншае. Мы 
рады, што пабывалі ў гэтым школьным го
дзе на дзвюх экскурсіях у Будах і Ляўкове.

— Я стараюся, каб заняткі беларускай 
мовы былі разнароднымі і цікавымі. Нашы 
вучні дабіваюцца поспехаў падчас цэнт
ральнага агляду дэкламатарскага конкур
су «Роднае слова». У мінулым школьным 
годзе наша вучаніца Малгажата Галёнка 
стала там лаўрэатам — заняла другое 
месца. Нашы дзеткі паспяхова высту
паюць падчас «Беларускай гавэнды». 
У наступным школьным годзе плануем 
прыняць удзел у прадметным конкурсе па 
беларускай мове. Мы выходзім таксама 
на прыроду і пасля стараемся расказваць 
пра тое, што ўбачылі. У першай палове 
школьнага года мы арганізавалі дзве эк
скурсіі. Пабывалі ў «Сяле Буды», дзе спа
дар Сяргей Нічыпарук абвёў нас па даўніх 
хатах, якія ўваходзяць у састаў скансэна, 
і паказаў нашым вучням як калісь жылі вя
сковыя людзі. У канцы пабыўкі дзеткі маглі 
паспрабаваць выканаць варэнікі з сырам, 
што ім вельмі спадабалася. Другая экскур
сія была ў Новае Ляўкова, у агракватэру 
«БораЗдруй». Там мы ў скансэне «Баць
каўшчына» знаёміліся з даўнімі прыладамі 
працы і з лясной звярынай. Вучні маглі 
паспрабаваць разам са спадаром Бары
сам Казлоўскім пілаваць драўніну ручной 
пілой. Гэтая праца была для нашых дзетак 
асаблівым атракцыёнам. На занятках бела
рускай мовы мы часта працуем з «Нівай», 
чытаем артыкулы ў «Зорцы». Нам цікава 
што на занятках беларускай мовы робяць 
вучні іншых школ. Мы таксама рашаем 
ніўскія крыжаванкі і адказы высылаем у рэ
дакцыю, — распавядала настаўніца Ірэна 
Герасімюк.

Падчас школьнай куцці вучні і бацькі па
знаёміліся з новым нумарам «Нівы», у якім 
быў змешчаны каляндар на 2016 год.

vТэкст і фота Аляксея МАРоЗА

Куцця ў Арэшкаве

У
 Непублічнай падставовай 
школе ў Арэшкаве вучні, 
настаўнікі і бацькі штогод 

арганізуюць куццю, у час якой 
дзеткі прэзентуюць калядныя 
прадстаўленні, спяваюць калядкі, 
дэкламуюць адпаведныя акаліч
насці вершы. Сёлета ў прыгожа аз
добленай спартыўнай зале школы 
ўся сустрэча прайшла ва ўзнёслым 
святочным настроі.

n Вучні выступілі з абрадам «Каляднікі» і праспявалі калядкі n протаіерэй Лявонцій Анхім, бацькі і выпускнікі школы

Яшчэ адзін дапаможнік для вывучэння 
родных традыцый — кніжка аўтарства 
Аліцыі Станько „Трэба напісаць...”, бы
лой бібліятэкаркі з Ласінкі, днямі мела 
сваю прамоцыю. Зборнік змяшчае ў са
бе каля трыццаці сцэнак, якія ставяцца 
школьнымі тэатральнымі калектывамі. 
Кніга напісаная на пяці мовах — апра
ча беларускай і яе мясцовых дыялектаў 
можна тут знайсці дыялогі да пастано
вак на польскай ды ўкраінскай мовах.

На прамоцыі кніжкі, якая прайшла ў мяс
цовай святліцы ў Ласінцы, сабралася 
амаль цэлая вёска ды госці з Гміннай уп
равы ў Нарве. Усім было цікава пачуць 
родныя „гавэнды”. А нагода была не 
абыякая, таму што тэатральныя групы 
школьнікаў з Нарвы прадставілі некато
рыя сцэнкі аўтарства Аліцыі Станько. На 
гэтай адмысловай сустрэчы з’явіліся на
ват тыя дзяўчаты, якія ў дзевяностых га
дах гулялі ў школьны тэатр у ласінскай 
школе. Якраз дзякуючы сцэнарыям лю
бімай бібліятэкаркі ласінская моладзь 
расслаўляла гісторыю і мову сваёй ва
коліцы на ўсю Беласточчыну.

Трэба было 
напісаць

— Калі я працавала ў бібліятэцы, часта 
дзеткі прыходзілі і прасілі мяне падрых
таваць ім сцэнкі на конкурс тэатральных 
форм у Кляшчэлях, ці на „Беларускую 
гавэнду” ў Гайнаўцы, — кажа аўтарка 
кніжкі Аліцыя Станько.— Я ведала харак
тар і тэмперамент дзетак. У бібліятэцы 
не было кніжак ці тэкстаў, якія адпавя
далі б патрабаванням такіх конкурсаў. 
Трэба было нешта стварыць сваё.

І сапраўды тэксты аўтарства Аліцыі 
Станько гэта жывыя аповеды людзей. 
Дзякуючы спісаным размовам, моладзь 
ці наогул жыхары могуць пазнаць мяс
цовы дыялект, а таксама даведацца 
больш пра сябе, пра свае былі. Аліцыя 
Станько адкрывае перад намі частку 
падляшскай рэчаіснасці, якая многа га
ворыць пра менталітэт ды рысы харак
тару жыхароў гэтага куточка Беласточ
чыны. Сапраўдным багаццем гэтага 
выдання з’яўляецца мова — мясцовы 
дыялект. Невыпадкова карэктуру кніжкі 
рабіла, між іншым, Ганна Кандрацюк
Свярубская, дарэчы родам з суседняй 
ад Ласінкі Катлоўкі, якая сама карпатлі
ва клапоціцца за захаванне і аўтэнтыч
насць напісанага.

— Хаця кніжка выдадзена на пяці мо
вах, усе тэксты проста або непасрэдна 
датычаць Ласінкі — яе грамадскасці, 

працягF5

Аліцыя Станько



5... СУМЕЖЖА, ДОПІСЫ24.01.2016              № 04

— А, гэта ж мы дзякуючы твайму дзеду, Мікалаю Лукшы 
з Ціcоўкі здабылі школу ў Міхалове, наш ліцэй! — прызнаўся 
на канферэнцыі ў БельскуПадляшскім, прысвечанай Мікалаю 
Гайдуку, вучань таго агульнаадукацыйнага ліцэя, пасля яго ды
рэктар Базыль Нядзвецкі. А Мікалай Гайдук, які нейкі час пра
цаваў у Міхалоўскай гміне, разведаўшы, што я, маладзенькая 
журналістка «Нівы», што расклалася са сваёй друкавальнай 
машынкай у кабінеце, дзе з ім працаваў яшчэ і Міхась Хмялеў
скі — унучка таго Лукшы з Цісоўкі, сказаў: «А, ты ўнучка таго 
«народнага адваката»! Пісаў ён усім заявы, пісьмы ў суды 
і розныя ўстановы, вельмі тал
ковыя, і паспяхова ўсё афар
млялася. Сам я іх чытаў. Калі 
чалавек не ведаў, што рабіць, 
дык і сам ехаў з ім ва ўстанову, 
заступаўся. Ён жа і выхадзіў 
нам у міністэрстве наш ліцэй! 
— дадаў з гонарам выпускнік 
Міхалоўскага ліцэя з атэстатам 
сталасці нумар «2». А тая ма
шынка — крыху вышчарбленая 
ад пастаяннага пастуквання 
ў шрыфт спрацаванымі пальца
мі «Erika» стала гераіняй аднаго 
з маіх вершаў, прысвечаных 
Тутэйшым, вялікім звычайным 
людзям на роднай зямлі.

— Дарагое дзіця! Не важна, 
у якой форме ты памагаеш лю
дзям. Ці ты пішаш, і на чым ты 
пішаш. Вазьмі пасля маёй смер
ці маю машынку, якая памагала 
многім. Пішы, нясі далей добрае 
слова, — сказаў мне дзед, калі 
пісалі мы разам манаграфію 
Ялоўскай зямлі, спісвалі гісто
рыі з ваколіц Навасад, Шымак, 
Цісоўкі, а я на старым цяжкім 
шпулечным магнітафоне (купілі 
мы яго з братам Яўгенам за саб
раныя летам зёлкі) запісвала 
тамтэйшыя былі пра Завілдаж
нік, Рукаў, магілу байцоў у За
лешанах... Я ўжо дэбютавала ў «Ніве» (1973 г.), выхоўвалася 
на яе старонках, а маімі ўзорамі былі следапыты і краязнаўцы 
Віктар Рудчык і якраз Мікола Гайдук. І Рышард Капусцінскі, які 
першыя свае рэпарцёрскія крокі (19571958 г.) накіраваў «Да
лёка» — у Цісоўку, у той «буш папольску». Свяціў ужо тады 
жоўтым святлом адмысловы ліхтар на стоўбіку, там, дзе пачы
наўся той «буш» і канчаліся чыгуначныя пуці — на нахіле стоку 
на месцы, дзе канчалася чыгунка з Гайнаўкі ў Цісоўку, таксама 
«выхаджаная» Мікалаем Лукшам. Нежывыя пуці надалей дахо
дзяць у гэты закутак — прабягаюць яны праз Семяноўскае во
зера па характэрным мосце перакінутым цераз ваду. У возеры 
затопленая між іншым вёска, куды пайшоў жыць адзін з сыноў 
Мікалая, Міхал, мой хросны татулька, адзін з самых незвычай
ных «тутэйшых». А дзяцей у Мікалая і Марысі Лукшаў было 
шмат. Данка (Дуня) Шыкуць з Гарадка:

— Я палічу. Першая дачка Марыя (памерла ў 14 гадоў). Пас
ля Міша, Мікалай, Зіна (памерла ў 16 гадоў, на лёгкія), Янка 
(мой бацька — М.Л.), Андрэй і Валодзя, Шура, я — Еўдакія, Ля
вонь, Генік, Косіцк (хросным бацькам яго быў Берут; хлопчык 
утапіўся ў 3 гады). І Грэсь, які застаўся на гаспадарцы ў Цісоў
цы. Разам было нас 13 дзяцей. І цяпер я адна з усіх засталася, 
памерлі ўсе.

Я, Мікалай Лукша з калёніі Цісоўка, 65 
нумар дому, пошта Шымкі, у Міхалоўскай 
гміне, Беластоцкага павета, нарадзіўся 10 
лютага 1904 года ў Доўгім Барку ў Белару
сі. У 1915 годзе пакінуў краіну па прычыне 
кайзераўсканямецкай вайны. Даехалі мы 
коньмі ў Магліёўскую губерню, у мястэчка 
Хатавіж. Там кончыў я чатыры класы зем
скапрыхадской школы. У 1917 г. з бацькам 
пачаў працаваць на чыгуначнай станцыі 
Крычаў, ветка Орша — Унеча. Да мая 
1921 г. быў я там тэлефаністам. Вярнуўшы
ся дамоў, стаў я працаваць фізічна ў Бела
вежскай пушчы ў надлясніцтве Броўск. Ад 
1922 г. да 1925 г. быў гаёвым у гэтым жа 
надлясніцтве. У 1923 г. ажаніўся з Марыяй 
Мядзведзь. У 1925 г. узялі мяне ў армію, 
дзе служыў у Першым палку сувязі Зэгжэ 
пад Варшавай. У 1926 г. у час «маёвых вы
падкаў» прымалі ўдзел тры роты нашага 
палка. У вулічных бітвах на Еразалімскіх 
алеях я быў ранены ў левую руку. У 1927 г. 
мяне звольнілі з вайсковай службы. Ад каст
рычніка 1927 г. стаў працаваць у надлясні
цтве Чало ў Белавесжкай пушчы як лясны 

дзяржаўны бракаўшчык, дзе рабіў уключна 
да 1930 г. Ад 1930 г. да 1935 г. працаваў 
на гаспадарцы маёй жонкі, і адначасова 
быў дарожным назіральнікам пры гміне 
ў Ялоўцы. Ад 1935 г. да 1939 г. быў заняты 
як гандлёвы прадстаўнік па продажы рады
ёпрыёмнікаў ад фабрыкі Электрыт у Вільні. 
Ад 1939 да 1941 г. быў майстрам Леспрамга
су ў Ваўкавыску, лесаўчастак у Ялоўцы. Ад 
1941 да 1944 г. быў лясным бракаўшчыком 
Зэгіверк Свіслач.

У час нямецкай акупацыі падчас дзе
янняў савецкай партызанкі на тэрыторыі 
Беласточчыны ў ваколіцах Белавежскай 
пушчы, пасля ўваходу нямецкай арміі была 
сарганізавана першая група Сцяпанам Фёда
равічам. Праўдападобна быў ён пракурорам 
у БельскуПадляшскім, а ў Маскве кончыў 
дзесяць гадоў школы. Яго група налічвала 
5 чалавек, быў сярод іх Ян Міклашэвіч, «ста
рэйшы таровы» з кашаркі чыгункі Цісоўка 
— Буды, адрэзак Нараўка — Свіслач. Ня
доўга ім прыйшлося быць у той канспірацыі 
ў ваколіцах паселішча Рукаў на Лонках, дзе 
мелі стаянку, радыёпрыёмнік і дастаткова 

зброі, а карысталіся харчаваннем з таго ж 
Рукава (Шафарні) ад Канстанціна Шаршуно
віча. Той выдаў іх свайму швагру Кісялеўска
му з Масева. Той разам з немцамі з Нараўкі 
пайшоў у напрамку іх стаянкі ў шопцы з се
нам, абстралялі тую шопку запальнымі сна
радамі. Спаліліся радыё, ружжо і патроны, 
таксама Ян Міклашэвіч з калегам. Удалося 
ўцячы камандзіру групы і двум партызанам, 
з якіх адзін быў грузінам. Вечарам прыйшоў 
да мяне Сцяпан Фёдаравіч з грузінам, каб 
здабыць харчы і расказалі аб гэтым неспа
дзяваным нападзе на іх стаянку. Я даў ім 
харчы і асцярог, каб як найбольш пільнава
ліся перад неперафільтраванымі людзьмі 
— калі хочуць узмоцніць атрад у людзей 
і ружжо, павінны мець добра заканспірава
ных сувязных. Гэта быў мой першы кантакт 
з партызанамі.

На гэтым жа тыдні Сцяпан Фёдаравіч 
з дзесяццю партызанамі прыйшоў да мяне 
і патрабаваў даць яму радыёпрыёмнік, каб 
арыентавацца, як ідзе фронт. Я ў час гэтага 

Проста Лукша з Цісоўкі
Засталіся ў Цісоўцы мураванка Грэся, Лявоневая дачная 

хатка і вялікая драўляная дзедава хата. Апрача таго з пісьмо
вых набыткаў, якія адзін з сыноў спаліў пасля смерці бацькі 
(люты 1986 г.), засталіся толькі некаторыя друкаваныя даку
менты і запіскі Мікалая Лукшы, захаваныя ў хаце з моцнай 
драўніны, якая перажыла і бачыла ў сваім жыцці не аднаго 
чалавека, у якой «выхадзіліся» і даспелі не адна задума і план. 
Мікалай Лукша аж да самае смерці дзейнічаў на грамадска
палітычнай ніве, быў ініцыятарам многіх важных пачынанняў. 
Працаваў пры адбудове школ у Шымках, Цісоўцы, Навасадах, 

пры рамонтах і пабудове новых 
дарог, арганізацыі меліяра
цыі. Працаваў на гаспадарцы, 
у старостве ў Беластоку, арга
нізаваў ПОМ у Міхалове. Быў 
заўсёды гатовы памагаць у цяж
кіх сітуацыях суседзям і чужым 
людзям, якія патрапілі заехаць 
на цісоўскі хутар нават ноччу 
з просьбай пасадзейнічаць у іх
ніх справах. Лукша запальваў 
лямпугазоўку, кідаў жонцы: 
«Маці, жар яечню і кілбасу, ча
стуй госця!» і сядаў за працягну
тыя дакументы, адкрываў сваю 
«Эрыку»...

— О, усе яго шанавалі за ра
зумныя, рацыянальныя парады, 
не толькі мы, простыя людзі, 
але і вышэй яго цанілі — меў 
Кавалерскі крыж Ордэна Адра
джэння Польшчы і сярэбраны 
значок «Заслужаны для Бела
сточчыны», мы памятаем, — 
прызналіся мне людзі, сядзеў
шыя на доўгай лаўцы пад хатай 
у Навасадах, праваслаўныя і ка
толікі, адразу пазнаўшы «што 
ты Лукшава», расчуленыя тым, 
што я гавару панашаму, і га
товы прытуліць мяне да сэрца. 
— О, твой дзед то быў чалавек! 
Пажыў, то пажыў. Шчыра жыў, 

моцна. Дай Бог нам дажыць да таго ўзросту, не шкадуючы ні
чога, што ты рабіў у жыцці. Колькі людзям памог, часам нават 
выпрастаў некаторым жыццё. Не было для яго немагчымага! 
І табе, што хочаш — дамо, што трэба пакажам і раскажам, як 
сваёй! Удалася ты ў яго!

Успамінаў над магілай Мікалая Лукшы на ялоўскім могіль
ніку ў марозны лютаўскі дзень 1986 года, калі нават слёзы 
замярзалі, святар: «Вось такія, нібы дробныя справы, пакіда
юць незабыўны след у людской памяці. Гэты помнік вышэйшы 
і больш трывалы, чым каменныя помнікі!».

Час мінае, але людзі і іх быццам бы дробныя справы памята
юцца. Два гады таму на Куццю я была запрошана да маці Ка
цярыны Валкавыцкай, Валянціны Колпы. А яе матуля, Тамара 
Мелька, успамінала, як да яе мужа Сяргея ў Засцянкі заязджа
лі «хлопцы» з Цісоўкі, каб дапамагчы нейкаму суседу афор
міць жыццёва важную справу ў ваяводстве ці павеце. Гэта бы
лі Мікалай Лукша, Ёзік Дудко (дзед Багдана), а пасля ехалі яны 
да Чэсіка Брысевіча, які далей курыраваў справу і афармляў 
яе належна. А Чэсік быў гэта дзед Мацея Халадоўскага.

Успамін Мікалая Лукшы, аддрукаваны на старэнькай ма
шынцы, захаваўся як нешматлікі з уцалелых матэрыяльных 
памятак па ім.

Мікалай Лукша з Цісоўкі:На партызанскіх сцежках
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— кажа Ганна КандрацюкСвярубская. 
— З кніжкі можна вельмі многа цікава
га даведацца пра абрады, напрыклад, 
як выглядаюць провады. Людзі пасля 
багаслужбы застаюцца і спяваюць на 
могілках агулькі. Ёсць у кожным тэксце 
такая невымушаная прапанова этнаг
рафічных тэрмінаў. Бачым, якія стравы 
калісь былі, якая вопратка — усё гэта 
спалучаецца на ніве адукацыі. Думаю, 
што тут быў такі клопат спадарыні Алі
цыі, каб разам са сцэнкай дзеці чамусь
ці навучыліся.

Праз добрую гульню, гумар, жарты мож
на так удзельніку, як і гледачу спазнаць 
абрады, якія неаднойчы можам толькі 
ўбачыць на сцэне. Наўрад ці недзе ёсць 
яшчэ жаночыя варажбы на гагатуху, ці 
сустрэчы аднавяскоўцаў на пакудзел
лі. Аўтарка, абапіраючыся на мясцовыя 
расповеды, увекавечыла ў кніжнай фор
ме вусны пераказ.

— Гмінная публічная бібліятэка ў Нарве 
рэалізавала праект „Z satyrą i humorem 
za pan brat”. Ажыццяўляла яго група 
жанчын — мы назвалі іх сучаснымі тра
дыцыяналісткамі, якія прыходзілі ў біблі
ятэку і распавядалі пра мінулае, — кажа 
дырэктар гміннай бібліятэкі ў Нарве Ан
на АнджэюкСавіцкая. — А мы задумалі 
прыгадаць тыя даўнейшыя абрады, звы
чаі ў пісанай форме. Галоўнай мэтай 
праекта было выданне кнігі. Пры наго
дзе адбыліся тэатральныя заняткі для 
дзяцей.

Кніжка „Трэба напісаць...” узнікла такса
ма дзякуючы падтрымцы шматлікіх спон

сараў з Нарваўскай гміны, якія ўбачылі 
ў яе змесце своеасаблівы сродак пра
моцыі гміны. Як заўважае войт Нарвы 
Андрэй Плясковіч, гэта першае выдан
не на беларускай мове ў гміне.

— Гэта для нас самае важнае, што на
шую спадарыню Алю можам належным 
чынам ацаніць за ўклад у працу з нашай 
моладдзю, а таксама за працу дзеля за
хавання спадчыны нашай беларускай 
меншасці, — сказаў войт Андрэй Пля
сковіч.

Кніжка, апрача багатага зместу, ілюстра
ваная рысункамі, якія папаўняюць тэкст. 
Яны характэрныя для паасобных апа
вяданняў — таксама гумарыстычныя, 
адлюстроўваюць каларыт беларускай 
меншасці. Эстэтычная вокладка кніжкі 
нагадвае даўнейшы дыван ці ходнік, які 
яшчэ да нядаўна ўпрыгожваў нашы ха
ты. Заслугай Евы Алімоўскай менавіта 
ёсць арыгінальная графічная апрацоў
ка кніжкі.

Поўная зала ў святліцы ў суботу 16 
студзеня ў Ласінцы ды грамадская спан
таннасць сведчаць аб жывым зацікаў
ленні жыхароў гміны пісьменніцкай твор
часцю спадарыні Аліцыі Станько. Аўтэн
тычныя тэксты ў кнізе трапляюць да кож
нага — ці гэта прадстаўнік старэйшага, 
ці маладзейшага пакаленняў. Кніжка гэ
та поспех не толькі аўтаркі, але і цэлай 
грамадскасці Нарваўскай гміны. „Сёння 
я адчуваю сябе так, быццам яшчэ адно 
дзіця я нарадзіла”, — сказала на канец 
сустрэчы спадарыня Аліцыя Станько.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДы
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 4-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 31 студзеня 
2016 г., най лепш па элек т-
роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды. Адказ на за гад кі 

№ 52-15: лі тар ка «ь».
Уз на га ро ды, ку бач кі 

для гар ба ты, вый г р лі 
Маг да Бял яў ская 

і Ка ра лі на Кан д рац кая 
з На раў кі. Він шу ем!

(з на род на га)
Спача т ку па дае,
пас ля ўстае,
на ка нец
гас цін цы раз дае.
Д....

Цём на-сі няя ра гож ка
Скрозь усе я на га рош кам,
Па ся род ак рай чык хле ба
Хто ад ка жа так, як трэ ба?
Н..., м...., з....

Ка лі са ПЯТ РОЎ СКАЯ
ПШ № 4, Бе ла сток

Я люб лю 
спя ваць
Спя вае ма ма,
Спя ваю я,
У нас спя ва ю чая сям’я.

З сяст рой гу ля ем,
Ці хень ка спя ва ем,
Нот кі вы ву ча ем,
Пес ні вы дум ля ем.

Я люб лю спя ваць
У ве ча ры і ў ран кі.
Для мя не гэ та ра дасць,
А ляль кам — ка лы хан кі.

Пе рад тым як Маг да вы сту піць 
на ла сін скай сцэ не са сва ёй га вэн-
дай «Ку фэ рак», яна ска жа пе рад 
шы ро кай пуб лі кай:

— У мя не ня ма слоў, каб вы ка-
заць удзяч насць па ні Алі Стань ко. 
Яна на пі са ла гэ ты твор спе цы яль-
на для мя не на кон курс «Бе ла ру-
ская га вэн да». Ён уз нік на ас но ве 
ся мей ных ра ска заў ма ёй ба бу лі 
Ган дзі. Ця пер, ка лі гэ ты тэкст на-
дру ка ва ны ў кніж цы, я бу ду маг ла 
пе ра даць яго сва ім дзе цям. А яны, 
пас ля, зро бяць тое ж са мае... Мы 
заў сё ды бу дзем па мя таць хто мы 
і ад куль мы вый ш лі.

Так са ма ін шыя ла сін скія «ак цёр-
кі» — Паў лі на і Бэ а та, сён ня ўжо 
за муж нія жан чы ны, га ва ры лі ў па-
доб ным ду ху і вы сту па лі на сцэ не. 
Іх пры сут насць і ра зу мен не да ру, 
які ат ры ма лі ад «цё ці» Алі бы ло са-
мым пры го жым да паў нен нем прэ-
зен та цыі кніж кі «Трэ ба на пі саць». 
Дзяў ча ты, так як у школь ныя га-
ды, ка ры ста лі ся жы вой ла сін скай 

га вор кай, на якой аж но па ло ва 
ўсіх за пі са ных у кніж цы сцэ ніч ных 
тво раў.

— Гэ тыя сцэн кі і га вэн ды ўзнік лі 
та му, — га ва ры ла Алі цыя Стань ко, 

— бо ў Ла сін цы 
бы лі вель мі здоль-
ныя і та ле на ві-
тыя дзе ці. Яны 
пры хо дзі лі да 
мя не ў біб лі я тэ ку 
і га ва ры лі, што ім 
трэ ба неш та на 
кон курс. Я ве да-
ла іх здоль нас ці 
і тэм пе ра мент 
і та му пі са ла для 
кож на га та кі 
тэкст, які па са-
ваў да ха рак та ру 
«ак цё ра». Пас ля 
ўсе ра зам пе ра-
жы ва лі вы ступ-
лен ні, а кож ны 

пос пех да да ваў нам кры лаў і ўпэў-
не нас ці.  А сён ня, ка лі вый ш ла мая 
кніж ка, я ад чу ваю ся бе так, быц-
цам яш чэ ад но дзі ця на ра дзі ла!

Най больш га вэн даў спа да ры ня 
Стань ко на пі са ла для тэм пе ра-
мен т най Улі Бе ра за вец з Ла сін кі. 

У су бо ту, 16 сту дзе ня, пад бур-
ныя воп ле скі пуб лі кі прад ста ві ла 
іх Ага та, ма лод шая сят ра Улі. 
Пе ра ем насць па ка лен няў пра-
яў ля ла ся ця гам цэ лай ім п рэ зы. 
Дзве га дзі ны на ла сін скай сцэ не 
вы сту па лі нар ваў скія ма лод шыя 
і ста рэй шыя школь ні кі з па ста ноў-
ка мі з кніж кі. Тво ры раз ву чы лі 
ў час тэ ат раль ных май стар-кла-
саў, якія вя лі ся ў Нар ваў скай 
біб лі я тэ цы. Гэ тыя вы ступ лен ні 
па ка за лі, што губ ля ем ужо спан-
тан нае ва ло дан не га вор ка мі, 
а пра ца з дзяць мі па тра буе нам но-
га больш ра бо ты і ўва гі. Кніж ны 
за піс дае шанц тры ва лас ці ў ча се. 
Рэ ка мен ду ем на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы і эн ту зі я стам рэ гі я наль-
ных за нят каў (ла сін скую га вор ку 
лёг ка пе ра вес ці на вы маў лен не 
з род най мяс цо вас ці). Кніж ку 
Алі цыі Стань ко «Трэ ба на пі саць» 
вы да ла Біб лі я тэ ка ў Нар ве.

ЗОР КА, 
фо та Ган ны Кан д ра цюк

Мя не нат х ня лі здоль ныя дзе ці з Ла сін кі!

Выступае Агата Беразавец, 
першая справа Аліцыя Станько.

Вучні з Нарвы

Ласінчанкі. Магда, Бэата, паўліна
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Jedzenie

Madam

Dąb

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

Ад каз на кры жа ван ку № 52: 
Смак, кас міт, ста ры, жук, кар та, за, сук, мес ца, шап-

ту ха, фарш, дар, стар шы, арт. Кос мас, ра са, струк, фа, 
шмат, шар, Іра, марш, ты, леп шы, ліст, мя жа, цу да, За-
хар, кук ла, арт.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Іа ан на Ні кі цюк, 
Маг да Рош чан ка, На тал ля Мар ке віч з Бель ска-Пад-
ляш ска га, Кар не лія Ба рэч ка, Аня Ра дзі вон чык, 
Та маш Хар ке віч, Мар ты на Лук ша з На раў кі, Са ра 
Скаў рон ская з Бе ла сто ка, Рак са на Іва цік з КШ № 3 
у Гай н аў цы, Эрык Бя гань скі, Флё ры ян Явор скі з Ба-
бік. Він шу ем!

Вольнае месца
Быў дзіўны даволі 
Тэлефон з прадшколля:
– Вольнае месца маем
Вашаму Мікалаю.

– Гэта ж нейкае дзіва,
Час бяжыць так імкліва...
Наш каханы сыночак
Ажаніцца ўжо хоча.

Непаразуменне
Да гарадской кватэры
Хтосьці грукоча ў дзверы.
З кватэры раптам потым
Нехта азваўся: – Хто там?

– Я да вадамера – 
Пачулі ў кватэры.
– Няма ў нас такога,
Адказалі строга.

Як раз у раз га ры кар на вал — 
час тан цаў, пе сень і за ба вы. Хоць 
за ак ном снег і ма роз, у шко ле ве се-
ла і ка ля ро ва. На ўро ках спя ва ем 
ка ляд кі і ста вім прад стаў лен ні 
пра яс лі і зі му. Цёп лы, ка ляд ны на-
строй да па ма гае нам пе ра ча каць 
цём ныя ра ні цы, ха ла дэ чу.

Яш чэ больш цяп ла і ра дас ці 
пры но сіць су поль нае ка ля да ван-
не.

У кла се дру гім «б», што ў бель-
скай «трой цы», не мо гуць да-
чакац ца ўро каў з пес ня мі. Не 
дзі ва — дзе ці аж но ір вуц ца, каб 
штось за спя ваць. Як не дзі ва, яны 
ве да юць мно га бе ла ру скіх пе сень. 
У час на шай су стрэ чы не бы ло 
кан ца му зыч ным прэ зен та цы ям. 
Па ча ла Мая Фаль вар ская, якая 
«раск ру ну ла» цэ лы клас. Ад ра зу 
знай ш лі ся ін шыя са лі сты: Мар та 
Та тар чук і Шы мак Га дзін скі. Пас-
ля не каль кіх хві лін спя ваў і тан-
чыў цэ лы дру гі «б» клас, ра зам 
з на стаў ні цай Мар тай Іг на то віч.

За на шы мі ка ляд ны мі прэ-
зен та цы я мі ўваж на на зі ра юць 
да рос лыя. Яны ад ра зу да цэ няць 
нез вы чай ныя вы ступ лен ні. Ад ра-
зу прык ме цяць но выя з’я вы. І тут 
— не ча ка насць! За раз для нас 
«но вас цю» з’яў ля юц ца ста рыя 
ка ляд кі і пры за бы тыя кан ты, 
зной дзе ныя ў ба бу лі ных сшыт-
ках. Вя до ма, іх трэ ба ста ран на 
раз ву чыць і звон ка за спя ваць 
на га ла сы, спа лу чыць з пры ві-
таль ны мі сло ва мі і па жа дан ня мі. 

Та кі вык лік пад ня ла ўжо сту дзі-
вод ская «Жэ мэр ва», хоць ма ла 
хто з на шых ма ла дых ка ля доў ш-
чы каў ідзе за гэ тым няп ро стым 
пры кла дам. Амаль усе ад да юць 
пе ра ва гу на він кам. Доб ра, ка лі 
тыя на він кі су гуч ныя з на шай 
спад чы най і куль ту рай. А то бы-
вае, што вы сту па юць на вучэ н цы 
бе ла ру скай мо вы і спя ва юць па-
гу цуль ску ці па-бал гар ску ды зу-
сім не пра яў ля юць за ці каў лен ня 
ка ляд ка мі на род най мо ве! Лю-
дзі слу ха юць і пы та юць: а ча му 

      Мі ра ЛУК ША

Сас на
Хво еч ка-са сон ка,
што рас цеш так гон ка,
ці на пя сках сы пу чых,
ці на ба ло тах дры му чых,
і ў ска лу ўчэ піш ся ка рэн нем,
упар та, моц на, з цяр пен нем,
і ты ся чы мет раў вы со ка
пнеш ся, кар жы ста, у аб ло кі...
Во дар твой ба ро вы
дух мя ны, зда ро вы,
ці маў к лі ва гнеш ся ў па мі не,
ці кі да еш на ве цер га лі ны.
Свят ло лю бі вая сяст ры ца,
з ру дой ці шэ рай ка ры цай,
з га ю чаю пах кай жы ві цай —
гон кая-звон кая, ці ні цая...
У каз ках жы веш і ў бы лі цах,
з аг нём і ва дой, што бру іц ца,
пад ко ра нем скар бы тры ма еш,
ся ке ру іск рай зла ма еш...
Ня ве сту, друж ку іг ра еш,
за муж ра на
дзеў ку ад да ну:
— Ой, не скры пі, сас на,
мая зя лё ная ся стра, —
ма ла дзі ца сум на пяе,
слё зы жы віч ныя лье...

гэ тых на ві нак не пе рак лас ці на 
бе ла ру скую мо ву? У та кі спо саб 
па шы ра ем ве дан не мо вы і больш 
глы бо ка пе ра жы ва ем змест пес ні. 
Та кой прак ты кай ка ры ста ец ца 
наш доб ра вя до мы гурт «Пры ма-
кі». Мно гія іх гі ты, якія мы лі чым 
«чы ста» бе ла ру скі мі, як раз пе рак-
ла дзе ныя з ру скай ці ўкра ін скай 
моў. Гэ та пад каз ка для тых на-
ву чэн цаў бе ла ру скай мо вы, якія 
ўме юць спя ваць і хо чуць пра даў-
жаць спад чы ну прод каў.

ЗОР КА

Ці ка ва — пра чы тай ГІ СТО РЫЯ КОМ ПА СА
Хто і ка лі вы най шаў ком пас — не вя до ма. У кі тай скіх кні гах 

за ха ва ла ся ад на ці ка вая ле ген да. 500 год та му на зад ім пе ра-
тар Ху Ан-дзі гнаў ся за ман голь скім ха нам. Ман го лы ад сту па лі 
ў пу сты ню. Там іх кон ні кі ўзня лі та кія хма ры пы лу, што яны 
зак ры лі ўсё не ба. Кі тай цы збі лі ся з да ро гі і вой ску па гра-
жа ла гі бель. Та ды ім пе ра тар Ху Ан-дзі па ста віў на сва ёй ка-
ляс ні цы жа лез на га ча ла ве ка, яко га яму па да рыў адзін муд рэц. 
Гэ ты ча ла век заў сё ды па каз ваў ру кой на поў дзень. З яго да па-
мо гай Ху Ан-дзі вы веў вой ска з пу сты ні.
Ара бы ка ры ста лі ся ком па са мі га доў 800 на зад. Яны ра бі лі іх 

у выг ля дзе на маг ні ча ных жа лез ных ры бак. Рыб ку кла лі на ва ду, 
і яна па ва роч ва ла ся га ла вой на поў нач.
Іта льян скія куп цы, якія ган д ля ва лі з ара ба мі, пры вез лі ком-

пас у Еў ро пу. Але яны на да лі яму фор му не рыб кі, а жаб кі.
Ком па сы, па доб ныя на су час ныя, — са стрэл кай, якая кру ціц ца на 

вост рым шпя ні, — з’я ві лі ся ў па чат ку ХІV ста год дзя. (апр. ЯЦ)

Jar
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Студзеньскім вечарам, дня шоста
га, 1943 году, Nadine пастукала да 
гаспадароў... Загаварыла гаспадыня, 
фраў Грэтхен. Загаварыла — Надзін 
аслупянела — на... цудоўначыстай... 
рускай мове!..

— Мы, NadineНадюша, из поволж
ских немцев, не удивляйся!.. Предки 
наши стали там из Германии при 
императрице Екатерине Великой, вся
кую городнину они там как и здесь мы 
теперь, чрез столетия разводили!.. 
В революцию, 18/19 года, удалось 
нам оттуда бежать, тут мы обоснова
лись с родителями... Оба сыновья 
наши тут уже родились; и, погибший 
наш старший — Ганс, и Курт, по
русски понимают, как и хозяин наш 
— отец и главшеф, Франц, порусски 
как посвоему глаголет, про Волгу ча
сто, тайком, напевает!..

— Мы очень полюбили тебя, Надю
ша, за трудолюбие твое, за сердеч
ность! Наш Павлинка — души в тебе 
не чает, еле Шарлотта за это не рев
нует, но она у нас — умная, как мы 
— одного склада!.. Мы знаем, всё это 
в памяти нашей, тогдашней! Завтра 
Православное Торжество, Рождество 
Христово, января седьмого всегда!.. 
Ты, вот, возьми, пожалуйста, ведь это 
и твой Праздник — хотя ты из католи
ческой Польши, мы знаем — ты из во
стока, мы на карте высмотрели твою 
Беловежскую Пущу!.. Ты — возьми! 
Тут почину, селёдка, кисель из овса 
— как на востоке, хлеб, чеснок, иные 
овощи, зелёные и сухие, компот из 
груш!

— Мы всё время помним те дав
ние, волжские Рождественские Дни: 
Святый Вечер, сочельник, самый 
Праздник, так величественно всеми 
празднуемый!.. Нас русские наши 
соседи всегда к себе звали праздно
вать, хотя мы лютеране и свой Празд
ник имели 25 декабря, на две недели 
раньше, в чём нам никто и никогда не 
мешал, с почтением к нам относяся!.. 
Мы помним, Надин, как мы пели с ни
ми, «Рождество Твое, Христе Боже 
наш, возсия мирови свет разума», 
ведь так, правда?.. Я запомнила мно
гие Службы, а хоры то, хоры казацкие 
какие там были!.. Голоса какие, небес
ные!.. С Праздником тебя, Надюша!.. 
— Скажи своим, пусть православные 
с утра на работу не идут, после обеда 
гдето!.. Иди с Господом!.. Мы видим 
— святая ты дивчина!..

Надзін праплакала ўвесь вечар!.. 
Пра рускую мову гаспадыні яна нікому 
не сказала!.. — Ну, знаюць па кален
дары, што ноне Свята Праваслаўнае, 
і далі вось!.. Ешце!.. Ну, з Празднікам, 
хоць мы і не ў сябе!..

Дзяўчаты, некаторыя з украінак 
і беларусак, разам з Надзін праспява
лі некалькі калядак!.. Кожная ўспом
ніла свой дом; Надзін паляцела ў дум
ках да свае Пушчы, дамоў! Пра Та
машка згадала, ён быў недалёка, але 
з завода іх не адпускалі!.. Ён абяцаў 
такі прыехаць!.. Nadine пабачыла, 
што ў доме гаспадароў не было Кур
та, але ж як пытаць і чаму пытаць? 

Н а  п а м я ц ь  У С І М  з а м у ч а н ы м ,  р а с с т р а л я н ы м , 
с п а л е н ы м ,  в ы в е з е н ы м  у  ч а с  в а й н ы 

—  н а  7 0 - г о д д з е  я е  п е р а м о ж н а г а  з а к а н ч э н н я . 

GRANDE VALSE BRILLANTE
Марыя САШКА

частка V

— відна — дзесь у Гамбургу...
Праз некалькі дзён, гаспадыня 

— як бы знячэўку — у парніку, узяў
шы Паўля на рукі, які і сёння круціўся 
каля Надзін, сказала: — Наш Курт на 
фронце, слава Богу што не ў Расіі, 
дзе крывавая лазня; ён недзе за тваім 
Беластокам, Надзін!..

Пачыналася красавіковая ранняя 
вясна, грэла яснае сонца, зелянелі 
лугі і так прыгожа, як у Пушчы над 
Нараўкай, паўсёды тут на іх цвіла за
латая, жоўтая лотаць, ці як інакш яе 
дома звалі: качэнец, калужніца...

Ноччу, на ферме, загудзелі самахо
ды; іх было два, вайсковая жандарме
рыя!.. Раніцай, у гэты дзень, у парнік 
НЕ прыйшлі жанчыны з гаспадарска
га дому!.. Моўчкі, з французскімі і ру
скімі, з гароднінай паехаў у Гамбург 
гаспадар Франц... Ён тайком выціраў 
слёзы!.. Назаўтра, Шарлота шапнула 
(панямецку) Nadine ў парніку: — Кур
та прывезлі!.. Ён без левай нагі па ка
лена!.. Недзе за Варшавай, пад якім
сьці Брэстам, нямецкі ваенны эшалон 
пайшоў пад адкос!..

Маўчанне было паўсёды, толькі 
маленькі Паўль — як званочак — пару
шаў маўклівасць гаспадароў і шаптан
не рабочых...

Праз тыдзень, мо амаль два — зн
оў у суботу зайграў, вечарам Курт!.. 
Nadine пазнала: гэта быў пачатак 
фартэпіяннага шапэнаўскага кан
цэрта Fmoll, гэткае санатнае Allegro 
maestoso, дзе — пасля смычкоў і драў
ляных інструментаў — уступае tutti 
аркестр: потым будзе другая частка 
— Larghetto — накцюрналірычная эк
спрэсія, мяккая і спеўная кантылена, 
і — трэцяя часціна — Allegro vivace, 
дзе, неспадзявана, адазвуцца — адзін 
за другім — танцы: куявяк і мазурка.. 
Малодзенькі, ледзь дваццацігадовы 
Фрыдэрык пасвяціў гэты канцэрт для 
сваёй нясмелай, першай любові — ка
ханай Канстанцыі Гладкоўскай... Курт 
іграў велічна і ласкава і — хаця не бы
ло тут аркестра — здавалася Надзін, 
што яна ў зале варшаўскай філармо
ніі, дзе віртуозна іграе яе каханы 
брат Антоша, спадзея славы кан
серваторыі — будучы вялікі польскі пі
яніст... Што з ёю?!. Твар Антошы, яго 
постаць!.. І музыка Курта!.. Дзе яна?.. 
Хто гэта іграе? .. Яе каханы Ан
тоша, такі мілы і дабрэйшы яе брат?!. 
Але — іграе Курт!.. Твар аднаго замя
няецца другім!.. А, вось, яны два, по
бач, стаяць ужо, перасталі 
іграць!.. Антоша знікнуў!..

Зноў іграе Курт!.. І чаму ён зноў 
іграе Grande Valse? У іх жа НЕ было 
пра яго ніякай размовы! Адкуль Курт 
знае пра гэты яе Вальс?.. Нейкі 
містыцызм, Госпадзі!.. Бо — чаму 
(што тут дзеецца?) гэтак да сябе 
клічуць Надзін гэтыя гукі Вальса?.. 
У яе ж не было з Куртам ніякай раз
мовы пра Шапэна. Пра Grande 
Valse ! Нашто размова, калі і Курт 
ведае, што яна з Польшчы?!.

Адазваліся, паплылі, як імгла 
лёгкая, спакойна — ледзьледзь 
закалыхаліся цудоўныя пацёрачкі
расіначкі, як у паэзіі адклікаюцца 
харэіслогісылябы доўгія і кароткія, 
ударныя і няўдарныя... І галоўная тэма 
Esdur — як нейкі скокпрыжок у дом, 
у мары, у вечнасць. У даль за даллю, 
пераходзіць у спеўную калыханку, каб 
потым, у канцы, стрымгалоў паля
цець увысь — уверх!.. У даль 
нябесную, неабдымную, сінююсін
юю, як ільняная палоска квітучая, по
ле цэлае, залітае сонцам!..

Якогась дня Курт прышындыбаў 
на арагод... Ён сказаў Nadine, толькі 
для яе: — Гэта я для цябе іграў!.. 
На гэты раз ён гаварыў — стараўся 
гаварыць!.. — паруску!.. Надзін усё 
разумела, хаця гэта быў Куртаў 
«русский язык»!..

— Глянь, які я цяпер «зух»! Я і не 
салдат і не піяніст, і не чалавек, які 
ўсё сам можа зрабіць!.. Адной нагой 
не памахаеш ні ў чым!.. «Kommt Zeit 
— kommt Rat” — і час настаў, Nadine, 
і рада знайшлася!.. І магчымасць, спа
собнасць!.. Бацькі высылаюць мяне 
ў Нарвегію, у Осла, гэта не так далёка 
адсюль, там татава сястра Эліза (са
ма яна таксама «з рускіх», знад Вол
гі), мне там нагу даробяцьдапасуюць! 
Тата не хоча, каб я тут быў, каб нішто 
мне не прыпамінала маю вайну!.. Ён 
сказаў, што нават і прадаў бы гэту гас
падарку, але хто яе ў вайну купіць?.. 
Ён упэўнены, што заўтра ці праз 
тыдзень наляцяць сюды самалёты, ан
глійскія, а мо і рускія!.. Бо ці ведаеш 
ты, што Берлін бамбілі савецкія сама
лёты нават у 1941 годзе, у чэрвені, ка
лі мы толькі што напалі на іх?..

Бо, Nadine, сюды вайна тожа 
прыйдзе! Страшнейшая чымсьці мы 
думаем!.. Бо ці ж рускія могуць сваё 
забыць, прасціць?!. Там жа ўжо 
— колькі часу — пекла!.. І ў нас 
згарыцьспапяліцца ўсё!.. Я бачыў тв
аю Польшчу, Надзін!.. Там нашы «ге
роі» знявечылі ўсё!.. Спаленізна адна 
там!.. І Богу дзякуй, і тым партызанам, 
што наш поезд у дым пусцілі, у роў!.. 
За маю нагу! — бо я жыву! І я —  
вярнуўся!.. А мог і астацца ля
жаць у зямлі тваёй, Nadine!..

— Ты — ведай, мне трэба многа 
чаго сказаць!.. Мо заўтра?.. Сёння 
мая адвага прапала!.. Такі я «ваяка», 
хоць з Шапэнам яшчэ якасць раджу!.. 
Бо ён для цябе! З просьбай — калі 
гэта ўсё кончыцца! — ад’язджай ты 
не дамоў! Ты едзь у Францыю ці Бель
гію! У нас тут будзе антыхрыстовае 
пекла! Бо хто ж гэта выбачыць нам 
гэту вайну?..

— Герр Курт, маіх ужо ў Польшчы 
ніякіх няма, суседка шыфрам напіса
ла, што бура прайшла — дахі ў нас 
пазрывала, што трое коней нашых 
забралі, што значыць: гаспадарка 
спалена, а трое — мама, тата, дзедка 
— забраны! А «паэзія» яшчэ была 
ў пісьме — у садку асталіся вісець 
толькі тры яблыкі; значыць: мае пав
ешаны!.. Пэўна — за партызанаў, 
герр Курт!.. У мяне цяпер — ці солі, ні 
долі! Мне хоць у мора, у акіян!..

— Ты не кажы так! Каб ты ведала!..
— Герр Курт, мне цяпер усякі дом 

— мой дом!.. Дзе затрымаецца мая 
лодка — там і стану!..

— А я, бач, паеду ад зямлі маёй!.. 
Ды толькі думаю — як мне маіх бліз
кіх забраць адсюль, каго кахаю?!. Бо 
йдзе на нас страшная расплата!.. Бо 
наш народ забыў, што „Lügen haben 
kurze Beine”— што ашуканствам далё
ка не заедзеш; што над намі „mit der 
Dummheit kämpfen Götter selbst ver
getens” — як сказаў вялікі наш паэт 
Шылер, якога ў нас выкінулі і кніжкі 
спалілі! — нават багі з дурнотай люд
ской ваююць надарэмна, безрэзуль
татна!..

— Я табе, Надзін, перад ад’ездам 
павінен сказаць — ты мне мілая і дара
гая! — і я хачу, каб ты ад мяне самога 
гэта пачула! Я хачу — каб ты заўс
ёды была! Заўсёды жыла!.. Гэткае 
я так адчуваю першы раз! Я нікому, 
пра такое нікому не гаварыў! Бо нія
кіх дзяўчат я тут нямецкіх і не знаў!.. 
Шындлеры, што пад Гамбургам са
мым жывуць, сябры нашы — з адным 
хлопцам, які зпад Масквы і не вяр
нуўся; Крайслеры, сваякі нашы — ад 
Шарлоты — сына ў фіёрдах Нарвегіі, 
пры якойсьці «цяжкай вадзе» затра
цілі!..

— Nadine, кахаю я цябе! Хоць ве
даю, што немцу гэтага з табой нямож
на!.. Выходзіць, што гэта не наша 
супольная доля!.. Я ж ведаю — ты 
хлопца свайго ў Любецы маеш, на 
работах!.. Страшныя дні — і ён цябе 
пабачыць НЕ можа, яго з ваеннага 
завода не адпусцяць!.. І я табе, го
ласна, на свет цэлы прызнацца 
не магу!.. Але ты чакай, мо каторы 
з нас да цябе, у спакойны час, калісь 
потым, да цябе прыйдзе, прыб’ецца!.. 
Я — добры чалавек, Nadine, права ж, 
але мне напісана, як у паэта: «Was 
im Liede soll erstehen, muss im Leben 
untergehen» — што ў песні (маёй) 
мае жыць — у жыцці (маім) павінна 
прапасці, загінуць!.. Гэта мая такая 
«Liede», песня мая, і такі я «Dich
ter»паэт!.. Вайна! Якое тут нам 
«Wein, Weib und Gesang» — віно,  
жанчыны і спеў?.. Як казалі калісь 
старыя рымляне, пра часы, апошнія 
гадзіны свайго жыцця: «Vulnera omnis 
ultima necat» — яны ўсе (мінуты) ра
няць, але апошняя (хвіліна) забівае 
нас на смерць!.. На смерць! На 
маю канчыну!.. Бо мне цябе ўк
рала вайна!..

(працяг будзе)
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С
тудзеньская пятніца. Досвітак. На 
прыпынку БеластокСтадыён ча
каю цягніка ў напрамку Чаромхі, 
які мае там з’явіцца каля трынац
цаці хвілін да сёмай. Чакаюць яш

чэ тры асобы. Цягнік не прыязджае. Пасля 
паўгадзіны прыязджае сустрэчны поезд, 
а гэта абазначае, што час адпраўлення 
цягніка ў Чаромху становіцца загадкай. Ча
каючы народзік разыходзіцца хто куды...

У наступны дзень такі ж поезд прыяз
джае пунктуальна. Пытаю правадніка, 
чаму поезда не было суткамі раней, але 
ён нічога не ведае, бо той дзень быў яму 
выхадным...

Падарожжа ў зімовы досвітак дазваляе 
любавацца нерукатворнай графікай, якая 
дынамічна прасоўваецца за вокнамі ваго
на. У тую пару прырода дальтанічная, двух
колерная — у белых і шэрых пейзажах, 
але багацце ўзораў непаўторнае.

На палях паказваюцца групкі казуль. 
Ад чалавека яны ўцякаюць, але да поезда 
ставяцца даволі даверліва і з цікавасцю 
прыглядаюцца гэтаму дзівосу, які ў све
жым снезе прасоўваецца даволі ціха, без 
пагрозлівага грукату.

З поезда злажу на прыпынку Падбел
ле. На пероне і далей, да дарогі, што 
з Падбелля вядзе ў напрамку Тапчыкал, 
прачышчана ад снегу вузкая палоска. 
І здавалася б, што калі ў такім бязлюдным 
месцы, якім зараз сталі нашы чыгуначныя 
прыпынкі, расчышчана ад снегу кволая 
сцяжынка, то ўжо напэўна і больш важная 
дарога таксама прыбрана ад гэтага не 
ўсім выгаднага пуху. Каліськалісь, калі 
людзі карысталіся санямі з конскай цягла
вой сілай, снег быў нават пажаданы для 
саннай прагулкі, але ж цяпер, калі з вёсак 
пазнікалі коні, больш трывалыя сані апы
нуліся пад нейкімі падстрэшнікамі, а менш 
трывалых ужо папросту няма. І снег на да
рогах ужо толькі перашкаджае колаваму 
транспарту. Аднак дарога ў напрамку Тап
чыкал у суботнюю раніцу яшчэ не ў ліку 
прыярытэтных для расчысткі і дзве пары 
бадай трактарных каляін рупліва задувае 
памяркоўная мяцеліца. Гэта бадай першая 
ў сёлетнюю зіму завіруха. І вось трэба 
капацца ў непрыхільным снезе і нават 
крыху мірыцца з думкамі аб памяркоўным 
падабенстве такога змагання з зімовым 
насцілам са змаганнем альпіністаў з абле
дзянелай гранню; акурат на днях чытаўся 
мне такі сюжэт...

Дарога пралягае побач гонару мясцо
вага самакіравання, побач завода ІКЕІ. 
З ягонага коміна паднімаецца на сама
вольства ветру светлы дым, які зараз жа 
раствараецца ў шэрым небе. Ад завода 
раздаецца далікатны шум машын, крыху 
далей уключаецца ў гэтую індустрыяльную 
музыку і падобны на пеўнеў голас гудочак 
манеўравага лакаматыва. Апрача шуму 
завод выпускае ў навакольнае асяроддзе 
і пах свежанькага пілавіння. На завад
ской аўтастаянцы снег паволі прысыпае 
каля двух дзясяткаў легкавушак. Над імі 
чатыры сцягі на мачтах, у іх ліку два дзяр
жаўныя: польскі і шведскі. З гэтага месца 
і „мая” дарога грунтоўна расчышчаная, 
а з бельскакляшчэлеўскай шашы вельмі 
дастойна з’язджаюць на яе дзве цыстэрны 
з пулаўскай прапіскай. Побач скрыжаван
ня, як гэта ў нас прынята, стаіць цэментны 
абярэжны крыж.

Крыж выконваў у нашай традыцыі сак
ральную ролю, з’яўляючыся свайго роду 
дазволеным рэлігійнымі аўтарытэтамі па
корлівым зваротам да звышпрыродных сіл 
за ўсялякім дабром. Але ж чалавечы кос
мас поўніцца не толькі дабром, у ім часам 
пажаданае і зло, а гэтае апошняе маюць 
наклікаць усялякія чары. І вось побач да
рогі ў Тапчыкалы красуецца прывязаная 
да сцяблінкі маладой таполі пластмасавая 
пустая бутэлька, якая, так мне здаецца, вы
конвае там нейкую забабонную функцыю 
— можа засцерагальную ад нячыстых сіл, 
а можа і нейкую тыя сілы прыцягальную; 
хто ж ведае расшыфроўку нестандартных 
дзеянняў нашага разнароднага народу. 
Найбольш крыклівыя сродкі масавай 
інфармацыі пазіцыянуюць крыніцы зла 
недзе ў трыдзявятых землях, а тых крыніц 
поўна ўсюды, у тым ліку і ў зусім неэкзатыч
ных нам месцах.

У сённяшні час насельніцтва нашых 
вёсак мала відаць. Заслугай такой оптыкі 

з’яўляюцца, галоўным чынам, дэмагра
фічныя працэсы. Ды і надвор’е ўносіць 
у гэты краявід свае капейкі. Хто ж будзе 
без патрэбы паказвацца на вуліцу ў час 
мяцеліцы? Таму вясковая вуліца ў непаго
ду здаецца пустою. Аднак на адносна све
жым снезе зафіксаваны сляды чалавечай 
актыўнасці. І вось я стаў прыглядацца, да 
якіх хат ёсць людскія сляды. І падлічыў, 
што да трыццаці пяці хат у Тапчыкалах ня
ма надзённых слядоў. І астаўся б я з гэтай 
статыстыкай, калі б не паказаліся на вулі
цы ў канцы вёскі два мужчыны. Спярша 
спытаў я пра суседнюю невялічкую хатку, 
у якой было прыадкрыта акенца цалкам 
сучаснага дызайну.

— Гэта каб мышы бегалі, — адказалі 
мне рэзалютна.

— А ці ветракі не надта дакучаюць вам 
сваім шумам? — спытаў я пра ветравыя 
электрагенератары, якія амаль пахіляюц
ца над вёскай.

— Не, не надта, — адказалі мне і парэ
камендавалі прыслухацца. Сапраўды, ад 
даволі байкаватага ветру ўтвараўся ў іх 
крылах памяркоўны шум.

— А ці ў начную цішыню не перашка
джаюць яны заснуць? — дапытваўся я. І ат
рымаў на гэта адмоўны адказ. Пацікавіўся 
я далей, ці не выглядаюць яны нейкай 
аўтакрамы і даведаўся, што адна ўжо пра
ехала, з самай раніцы, з хлебам, а другія 
з’яўляюцца пазней. Дарэчы, размова на 
вуліцы ў такое надвор’е не надта пажада
ная, аднаго з мужчын паклікала ў хату жан
чына, а і другі таксама мог зараз паказаць 
мне плечы. Таму спытаў я пра солтысаву 
хату. Гадоў таму мо з дзесяць на супраць
леглай хаце была шыльда першай асобы 
ў вёсцы, а зараз я такое шыльды на той 
жа хаце не заўважыў. Аднак, як сказалі 
мне мае размоўцы, персанальны парадак 
у Тапчыкалах не змяніўся, толькі солтыс, 
рамантуючы хату, зняў шыльду...

— Можа ён куды паехаў? — насцярож
ваюся.

— Найверагодней дрэмле перад тэлеві
зарам — чую ў адказ.

І сапраўды, калі заходжу ў хату, здаец
ца, што яе гаспадар толькі што падняўся 
з пасляснеданковай сіесты. Солтыс Тап
чыкал Юры Кулік пацвярджае недакучлі
васць недалёкіх ветравых турбін — крыху 
чуваць іх працу, нават у хаце, але гэта ні 

хаць і на школьным аўтобусе. З Тапчыкал 
у арлянскія школы даязджае пяцёра дзя
цей, у тым ліку і солтысава дачка ў гімна
зію. Яна вывучае беларускую мову і чытае 
„Ніву”. Пытаю спадара Куліка, ці і ён чытае 
нашу газету. Гартае і чытае, калі што яму 
цікавае. А каляндар? Ніўскі каляндар вар
тасны, але ў пакоі, дзе размаўляем, вісіць 
іншы каляндар — царкоўны. Раней, тлума
чыць спадар Кулік, калі Яўген Чыквін быў 
дэпутатам Сейма, ён раздаваў солтысам 
свае календары, але сёлета ўжо не. Пы
таю пра дарогу ў Спічкі і даведваюся, што 
ветравая ферма праклала дзве жвіроўкі 
ў напрамку Спічкоў дзеля даезду да сваіх 
ветракоў.

Калі пакідаю хату спадара Куліка, на 
дарозе з напрамку Орлі паказваюцца два 
снежныя плугі. Недалёка за Тапчыкаламі 
ад адснежанай дарогі адыходзіць адна са 
жвіровак у напрамку Спічкоў. Дзесяць га
доў таму я таксама ішоў у тым жа напрамку 
і так тады пісаў: „За вёскай шукаю памеча
ную на тапаграфічнай карце дарогу ў Спіч
кі. Знаходжу; гэта сялянская дарога з вёскі 
ў поле. У неабкошанай траве выгадна 
залегчы снегу, якому там ніхто не перашка
джае. І я іду верхам паралельнага загона. 
З узвышша паміж дзвюма вёскамі любуюся 
краявідам, якога ў тэлевізары не даводзіц
ца бачыць. І водар тут непаўторны”.

Цягам дзесяці гадоў мясцовы краявід 
карэнна памяняўся. Згаданая раней ІКЕЯ 
быццам крыху збоку ад гэтага ўзвышша, 
але на самім узвышшы паміж Тапчыка
ламі і Спічкамі стаіць зараз дзевяць аг
рамадных ветракоў. Калі адтуль глянуць 
у напрамку Орлі, пакажуцца чарговыя: 
нядаўна, восенню, каля Шчытоў сталі пра
цаваць чарговыя шэсць...

Праходжу каля аднаго з ветракоў. На 
дарожцы да яго шлагбаўм і асцерагаль
ная табліца, якая забараняе падыходзіць 
да яго. Бо ветравыя электрагенератары 
небяспечныя і не з’яўляюцца панацэяй на
ват на забруджанне асяроддзя. Вікіпедыя: 
„Według badań przeprowadzonych przez 
brytyjski think tank Civitas, w przeliczeniu 
na jednostkę energii elektrownie wiatrowe 
przyczyniają się do wyższej emisji CO2 niż 
elektrownie węglowe. Wynika to z tego, że 
elektrownie wiatrowe produkują prąd przez 
około 30% czasu i muszą być wspomagane 
przez elektrownie węglowe, których ciągłe roz
palanie i wygaszanie powoduje większą emis
ję zanieczyszczeń, niż nieprzerwana praca”. 
І далей: „Z czynników mogących wpływać 
na zdrowie ludzkie najczęściej wymieniane 
są efekty akustyczne i optyczne generowane 
przez obracające się turbiny. Badania wpływu 
dźwięków o niskich częstotliwościach oraz 
efektów wizualnych na zdrowie ludzkie są 
fragmentaryczne, prowadzone od niedawna, 
a ich wyniki są często kwestionowane. Coraz 
więcej środowisk przyznaje jednak, że taki 
wpływ jest obserwowany w wielu krajach 
i może mieć znaczenie dla zdrowia. Wraz 
ze wzrostem liczby uruchamianych turbin 
rośnie liczba awarii i spowodowanych przez 
nie wypadków z udziałem ludzi. Najwięcej 
wypadków spowodowanych było urwaniem ło
paty turbiny wiatrowej. W skrajnym przypadku 
fragmenty łopaty zostały odrzucone na 1300 
m od turbiny. Kolejnymi potencjalnie niebez
piecznymi czynnikami związanymi z energe
tyką wiatrową są kawałki lodu odrywające się 
od łopat. Odnotowano przypadek odrzucenia 
kawałków lodu w czasie obrotu łopaty na od
ległość 140 m od wieży”.

А на жвіроўцы як на звычайнай палявой 
дарозе — тут таксама поўна снегу. Можа 
гэта нават і добра, бо сыры прабіўны ве
цер, які бадзёра круціць прапелеры вет
ракоў, таксама жвава прабіваецца праз 
вопратку і залеплівае сняжынамі вочы. 
Змагаючыся з глыбокім снегам, вызваляю 
ў сабе дадатковую цеплавую энергію, якая 
кампенсуе захопленую ветрам.

Прыгадваю, што перад Спічкамі калісь 
самотна стаяў у полі драўляны крыж. За
раз яго не відаць. Але падышоўшы бліжэй 
бачу, што ляжыць ён гарызантальненька, 
быццам на катафалку. Быў час, калі той 
крыж уносіў разнастайнасць у краявід по
бач Спічкоў. Зараз туды ўварвалася зусім 
іншая, надта буйная, разнастайнасць і той 
крыж выглядае быццам кануў ён з жалю 
па страчанай чысціні, не толькі прырод
най.
vТэкст і фота Аляксандра ВЯРБІЦКАГА

Пад 
ветракамі

ў чым не перашкаджае. Ну, можа, некато
рым, чыё поле не было абрана пад будову 
ветрака. Бо за тое, што стаіць ён на полі, 
гаспадар атрымлівае дваццаць тысяч 
у год. І за гэта пасля дваццаці пяці гадоў 
участак, на якім пастаўлены электрагене
ратар, становіцца ўласнасцю ветравой 
фермы.

Згадваю пра падлічаныя мною пустыя 
хаты і дапытваюся пра вясковую дэмагра
фію, колькі яшчэ людзей астаецца ў Тап
чыкалах на зіму. Паколькі наогул людзі не 
ведаюць дакладнай лічбы, пытаю, ці будзе 
пяцьдзясят. Ну, будзе больш за пяцьдзя
сят. Па вёсцы курсіруюць аўтакрамы 
з Боцькаў, Вышкаў, Бельска, Орлі. А калі 
трэба да лекара? Ну то трэба падацца ма
шынай, хаця магчымы і прыезд лекара да 
хворага. Людзі запісаны да амбулаторый 
у Бельску і ў Орлі; у апошняй мясцовасці 
адна лекарка, працуе таксама аптэка. 
А як жа да лекара дабрацца старэйшым 
людзям? Трэба дамаўляцца з нейкім су
седам, у якога машына; машын у вёсцы 
дастаткова. А можна ў гмінную Орлю зае
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125 гадоў з дня нараджэння

спаткання не быў упэўнены, хто ён такі і не 
даў ім нічога. Праз пару дзён паявіўся ён 
у мяне з яшчэ большым лікам людзей і даў 
мне зразумець, што ён арганізуе штораз 
большы ў людзях і зброі атрад, каб ваяваць 
на тылах нямецкага фронту з гітлераўцамі. 
Я даў яму дэтэфон і слухаўкі, антэну і ін
шае. Але гэта яго не задавальняла. Даведаў
ся ад мясцовых, што я быў прадстаўніком 
ад фабрыкі Электрыт у Вільні і маю магчы
масці мець радыёпрыёмнік, слухаю яго і пе
радаю розныя весткі давераным сябрам аб 
фронце. Сцяпан Фёдаравіч збіраў штораз 
больш людзей, пераважна з уцякаючых з ня
мецкіх рук савецкіх салдат. Даставіў я яму 
новае радыё з поўным яго аснашчэннем. Па
кідаючы нашу тэрыторыю, савецкія салдаты 
пакінулі тут мноства рознай зброі, і мне ўда
лося знайсці 10 штук наганаў, 10 кулямётаў 
Дзегцярова і 5 штук дзесяцістрэльных вінто
вак, адну скрынку з цынкавай бляхі, у якой 
была тысяча штук патронаў да кулямётаў 
і мноства іншых патронаў да вінтовак. Зной
дзенае ружжо аддаваў я не адразу, бо не 
раз партызаны падыходзілі несур’ёзна, стра
лялі хіба для нейкай сатысфакцыі, а калі 
былі атакі немцаў, не было чым бараніцца. 
Пазней трэба было дазбройваць і новап
рыбылых у атрад людзей. Дзейнасць на 
нашай тэрыторыі Сцяпана Фёдаравіча і яго 
атрадаў Колькі Французава, Мішкі з Бялын
кавіч, Грышына, Мікалая Боўтрыка, Грышкі 
Заверухі, Васілія Пятровіча і шэрагу іншых 

крывава абышлася швабам! Закладвалі мі
ны на чыгуначных пуцях на адрэзку Нараўка 
— Свіслач, узарвалі чыгуначныя масты на 
лугах вёскі Міклашэва, сарвалі пуці ў выем
цы насупраць Семяноўкі разам з цягніком, 
што вёз немцаў на фронт. Была падкладзе
на «жаба» ў ваколіцах Беразіны, а каля Свіс
лачы — там проста чалавечыя вантробы 
ўзляцелі на драты тэлефонных слупоў ад 
выбухаў мін на пуцях пад цягніком, які ехаў 
на фронт з салдатамі і зброяй. Разграмілі 
бургамістра Станіслава Салавея ў Нараўцы 
— гэта ён першы даканаў злачынства на яў
рэях з усяго мястэчка Нараўкі: разам з нем
цамі загнаў іх у лес за мястэчкам і даў загад 
капаць ямы — там іх усіх расстралялі і зака
палі напаўжывых у зямлю. Разбілі маёнтак 
Геранімова — забралі шмат коней і свіней, 
харчоў і нават дубальтоўку дырэктара, ды 
спалілі палац баранесы Рамлёвай. Спалілі 
тартак Расашок (Жаркаўшчына) камісарам 
групы Мікалаем Боўтрыкам, тартак у Свісла
чы спаліла група Сцянана Фёдаравіча. Гры
шын, лётчык з Адэсы, некалькі раз пускаў 
у адхон цягнікі і ўзрываў чыгуначныя пуці 
на адрэзку Жэдня — Валілы — Бераставі
ца. Быў ён славутым мастаком, рабіў эскізы 
з узарваных цягнікоў і ўцякаючых немцаў... 
Цяжка гэта дакладна апісаць. Супрацоўнічаў 
я з імі аж да іх адыходу ў Ружанскія лясы 
на загад Панамарэнкі, галоўнага камандзіра 
савецкай партызанкі, і групоўкі большых сіл 
на тылах фронту немцаў, адыходзячых з тэ

рыторыі СССР і Беларусі. Сувязістам падат
рада гэтай групы быў Грышка Заверуха, які 
пасля прыбыцця да мяне з васямнаццаццю 
асобамі даў загад наладзіць кантакт з атра
дам Мікалая Боўтрыка аб перагрупоўцы ат
радаў у адну брыгаду. Трэба ўспомніць, што 
група Сцяпана Фёдаравіча ў 1942 г. трапіла 
пад абстрэл немцаў на іх стаянцы на хутары 
Залешаны (Завелдажнік). Згінулі там васям
наццаць чалавек з атрада, толькі камандзіру 
ўдалося выйсці жывому ды двум партыза
нам, у тым ліку таму грузіну. На другі дзень 
немцы прыбылі на той хутар, дзе стаялі былі 
партызаны. Янку і Юзафу Грыкам не зрабілі 
нічога, толькі Аляксандра Ягорава, у якога 
быў Сцяпан Фёдаравіч з грузінам і іншымі, 
вывелі з яго хаты і перад дзвярамі расстра
лялі разам з яго зяцем Уладзімірам Янелем 
і адным савецкім палонным, які ў іх жыў.

Я працаваў у час нямецкай акупацыі як 
лясны бракаўшчык пад вялікім націскам. Ка
лі быў у мяне дома камісар групы Мікалай 
Боўтрык (прывёз радыёпрыёмнік для рамон
ту), у той момант над’ехаў нямецкі шуцман 
Юзаф Дамброўскі з Шымак, каб мяне арыш
таваць і даставіць у нямецкую жандарме
рыю ў Ялоўцы. Боўтрыка мы хутка схавалі 
ў хаце, і ён усё чуў, як шуцамн адносіўся 
да мяне. Шуцман патрабаваў гарэлкі, дык 
я яму сказаў, што пашукаю ў вёсцы. Так 
і было. Даў я яму напіцца, каб пачакаў мяне 
ў маёй хаце. Ад’ехаў я ў вёску з Боўтрыкам. 
Дагаварыліся, што калі б немцы хацелі мя
не вывезці, каб зніштожыць, яны стануць 
у маёй абароне і забяруць у лес, дзе ім пры
дамся пры радыё. Боўтрык сказаў, што калі 
я буду працаваць у немцаў, дык партызаны 
будуць мець больш каштоўны матэрыял 

аб тым, якія будуць рухі немцаў на нашай 
тэрыторыі. Так і было. Наладзіў я кантакт 
з нямецкім перакладчыкам у Свіслачы, 
дзе няраз у тыдзень ездзіў да дырэктара 
тартака — часам і тры разы ў тыдзень. Той 
перакладчык быў пры атрадзе ўласаўцаў, 
якія стаялі ў Свіслачы для ліквідацыі пар
тызанкі. Я давозіў яму самагонку. Няраз 
і папілі мы з ім пры пітве і закусі. Ён казаў 
мне, калі іх атрад мае рушыць у глыбінку 
і ў якія ваколіцы і лясы. Я працаваў у сямі 
надлясніцтвах, і ў кожным вызначаным і да
моўленым месцы былі нашы знакі аб руху 
немцаў і сувязныя скрынкі з абменам роз
ных вестак, так для партызан, як і для мяне 
— розныя загады і спосаб іх выканання. Та
кое ў час акупацыі было рызыкай, патраба
вала цярплівасці і моцных нерваў. Некалькі 
раз абшуквалі мяне гестапа і жандармерыя, 
арыштавала і дапытвала гестапа ў Падазера
нах, пасля рэвізіі, калі мяне не было дома. 
Мэтай вобыску былі пошук зброі і двух ра
дыёпрыёмнікаў, пакінутых партызанамі для 
рамонту. На шчасце не ўдалося ім нічога 
знайсці і пасля трох гадзін допытаў зволь
нілі мяне на другі дзень. Перад пачаткам 
вобыску папярэдзілі былі маю жонку, што 
калі знойдуць радыёпрыёмнікі, уся наша 
сям’я будзе расстраляна, дык лепш адразу 
прызнацца. Жонка адказала, што нічога не 
ведае пра гэтыя справы, а радыёпрыёмніка 
не бачыла дома ад часу, калі нямецкія жаў
неры забралі яго з дому і далі пасведчанне 
аб гэтым. Адзінае маё шчасце было, што 
ў той час мяне не было дома — вазіў я ка
менне на шашу ў Баброўнікі. Усяго хапала 
нашым людзям у гісторыі!

Запісана 13.03.1975г.

Мікалай Лукша з Цісоўкі:
5Fпрацяг

Беларускае студэнцтва па сваёй сутнас
ці маса даволі канфармісцкая. З аднаго 
боку гэта зразумела — у сучасных умовах 
дыктату ўладаў на ВНУ, адсутнасці акадэ
мічных свабод, боязі быць выкінутым з уні
версітэта зза актыўнай грамадскай пазіцыі 
прыводзіць студэнта да высновы, што ле
пей сядзець ніжэй травы і цішэй вады. Але 
з другога боку такі канфармізм ёсць нейкай 
ненатуральнасцю для маладосці, асабліва 
інтэлектуальна прасунутай часткі моладзі, 
якая, здаецца, мусіць старацца змяніць свет 
на свой капыл, альбо, па меншай меры, гуч
на заяўляць пра свае правы і патрабаваць 
да іх павагі.

Апошнім большменш гучным выступлен
нем студэнтаў у Беларусі стаў іх марш з пат
рабаваннем адмяніць у Белдзяржуніверсі
тэце плату за пераздачу іспытаў і залікаў. 
Па вялікім рахунку ён не прывёў ні да чаго, 
акрамя таго, што найбольш актыўныя яго 
ўдзельнікі былі пакараны штрафамі. Разам 
з тым ёсць надзея, што такія выступленні 
ва ўмовах пагаршэння эканамічнай сітуацыі 
ў Беларусі створаць адносна моцны студэн
цкі рух, які будзе ставіць на мэце абарону 
правоў навучэнцаў. Тым больш, што арга
нізацыі, якія маглі б быць у яго авангардзе 
ў Беларусі існуюць. Адна з такіх — „Студэн
цкая рада”, сайт якой месціцца ў інтэрнэце 
па адрасе http://studrada.org.

„Спрыянне фармаванню новых пакален
няў студэнтаў, паўнавартасных удзельнікаў 
адукацыйнага працэсу, якія маюць актыў
ную грамадскую пазіцыю і крытычнае мыс
ленне; студэнтаў, якім уласціва пачуццё са
лідарнасці і імкненне да свабоды і шчасця, 
якія адносяць сябе да студэнцкай брацкай 
супольнасці, і для якіх атрыманне ведаў з’яў
ляецца прыярытэтнай каштоўнасцю”, — та
кую місію вызначылі для сябе стваральнікі 

і сябры арганізацыі, якія, праўда, не называ
юць сваіх імёнаў.

Сваёй мэтай актывісты студэнцкага руху 
вызначаюць менавіта абарону правоў сту
дэнтаў. Дарэчы, лозунг, які яны размясцілі 
на галоўнай старонцы такі: „Мы заўсёды 
гатовы дапамагчы студэнтам, якія жадаюць 
абараніць свае правы!”. Ну а для таго, каб 
дасягнуць сваёй мэты, актывісты бачаць 
патрэбным вырашэнне такіх задач як ства
рэнне механізмаў абароны правоў студэнта 
і прадстаўленне інтарэсаў студэнтаў перад 
адміністрацыямі ВНУ, міністэрствам адука
цыі.

Варта адзначыць, што сайт „Студэнцкай 
рады” даволі просценькі і не мае якіхкольве
чы прывабліваючых аздабленняў. Большая 
частка галоўнай старонкі аддадзена пад на
віны, якія цалкам прысвечаны студэнцкаму 
жыццю. Абнаўляюцца яны даволі рэгуляр
на, што вельмі важна ў сённяшніх умовах, 
калі падзей, так ці інакш звязаных з тэмай 
абароны правоў студэнтаў, у Байнэце не 
вельмі многа.

Паколькі сайт мае прававую накірава
насць, то рубрыка „Юрыдычная кансуль
тацыя” ёсць натуральным для яго. Праўда, 
там не адшукаеш адказаў на так званыя 
FAQ (найчасцей задаваныя пытанні), бо 
ў рубрыцы месціцца толькі акенца для зада
вання пытанняў уладальнікам сайта. У нека
торай ступені тут можа дапамагчы рубрыка 
„Бібліятэка”, дзе змешчаны разнастайныя 
брашуры, справаздачы, і дакументы, якія 
так ці інакш тычацца правоў студэнтаў.

Нягледзячы на тое, што відэаінфарма
цыя на прававую тэматыку ўспрымаецца 
лягчэй, чым друкаваная, на сайце „Студэн
цкай рады” ёсць толькі адно відэа, якое рэк
ламуе арганізацыю.

vУладзімір ЛАпЦЭВІЧ

Беларускі грамадскапалітычны дзеяч 
Фабіян Ярэміч нарадзіўся 20 студзеня 
1891 г. у вёсцы Дуляўцы каля Росі (Ваў
кавыскі раён). Паходзіў з беларускай 
каталіцкай сям’і. Скончыў электратэхніч
ную школу ажно ў Пецярбургу. Потым 
працаваў у Вільні тэхнікам. У 1912 г. пат
рапіў у турму за сацыялдэмакратычную 
працу і прапаганду сярод тэлеграфістаў. 
Быў старшынёй Віленскага беларускага 
нацыянальнага камітэта. Абраны дэле
гатам і ўдзельнічаў у працы Першага 
Усебеларускага з’езда ў снежні 1917 г. 
Сябра прэзідыума Беларускай рады 
Віленшчыны і Гарадзеншчыны. Сябра 
Рады БНР у 1918 г. У 19191922 гг. пра
цаваў начальнікам тэлефоннай станцыі 
ў Вільні.

У польскамоўных крыніцах, на пад
ставе архіўных звестак сцвярджаецца, 
што Фабіян Ярэміч ваяваў на польскім 
баку ў час польскабальшавіцкай вайны 
ў Беларускім палку стральцоў. За гэта 
ў 1930 гг. атрымаў як вайсковы асаднік 
зямлю на ПаўночнаУсходніх Крэсах, 
быў чальцом Аб’яднання асаднікаў. Ад
нак, беларускія гісторыкі даводзяць, што 
гэта быў зусім іншы чалавек з такім жа 
прозвішчам.

Фабіян Ярэміч тройчы абіраўся дэ
путатам сойма Польшчы ў 19221935 
гадах. Стаў старшынёй Беларускага 
пасольскага клуба (19251930) пасля вы
хаду адтуль Браніслава Тарашкевіча. Ак
тыўна ўдзельнічаў у працы Таварыства 
беларускай школы. У 1925 г. быў адным 
з заснавальнікаў і лідараў Беларускага 
сялянскага саюза, у 1926 г. — Белару
скага інстытута гаспадаркі і культуры. 
Быў выдаўцом газеты „Сялянская ніва” 

(19251930). У 1926 г. у складзе поль
скай парламенцкай дэлегацыі (у яе 
ўваходзіў таксама Пётр Мятла) наведаў 
БССР. У 1927 г. Ярэміч разам з Васілём 
Рагулям занялі прынцыповую пазіцыю 
ў справе разгрому Грамады. У лютым на 
сойме Ярэміч, хоць і не падзяляў сацы
яльных і эканамічных поглядаў Грамады 
і тым больш вельмі крытычна ставіўся 
да палітыкі камуністычнага кіраўніцтва 
БССР, выступіў у падтрымку грамадаў
цаў і спрабаваў не дапусціць суду над 
імі. А ў 1928 г. Фабіян Ярэміч на кароткі 
час быў сам арыштаваны з фармулёў
кай „за антыпольскую дзейнасць”.

У час Другой сусветнай вайны Ярэміч 
працаваў у органах нямецкай акупацый
най адміністрацыі ў Менску і Барысаве. 
Удзельнічаў у Другім Усебеларускім 
кангрэсе 1944 г., быў у яго прэзідыуме. 
У канцы вайны не з’ехаў на Захад і быў 
арыштаваны НКВД у 1945 г. Зняволены 
ў савецкі канцлагер, дзе быў ажно да 
1956 г. Пасля вярнуўся ў Вільню, дзе 
дажываў два апошнія свае гады. Памёр 
29 чэрвеня 1958 г. у сваім доме ў Калёніі 
пад Вільняй (цяпер раён Павільнюс) пас
ля цяжкай працы ў агародзе ад інсуль
ту. Пахаваны на Павіленскіх могілках. 
Па некаторых сведчаннях магілу ніхто 
не даглядае. Помнік нядаўна зменены, 
а прозвішча на ім цяпер напісана на чу
жы капыл — „Ереміч”.

Можна сказаць, што лёс Фабіяна 
Ярэміча склаўся як у многіх беларускіх 
дзеячаў першай паловы ХХ стагоддзя 
— з усімі супярэчнасцямі, пошукамі свай
го, праблемамі, рэпрэсіямі няпростага 
перыяду.
vпадрыхтаваў Уладзімір ХІЛьМАНоВІЧ
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Агата АРЛЯНСКАЯ

(22.03. — 20.04.) Някепска ў фінансах, зор
кі падкінуць карысныя прапановы. Мноства 
энергіі. 2731.01. абяцаецца табе мілае правя
дзенне часу ў кампаніі. Але ў апошнія дні мо
жаш стаць адзін супраць іншых. Хаця можаш 
здабыць вельмі важныя інфармацыі. Грошы 
таксама знойдуцца — Марс можа сыпануць імі 
да 28.01. Варта зрабіць прыём — будзе неза
быўны!

(21.04. — 21.05.) Найбольш дасягнеш уся
го на працы ці ў вучобе. Магчымае павышэн
не. Але не дай сябе звабіць на хуткі залаты 
заробак. Калі шукаеш працы, стукай ва ўсе 
дзверы. Упрыгожвай сваё атачэнне, можаш 
асвяжыць сваё жыллё. 2831.01. пазнаёміш
ся з цікавымі людзьмі.

(22.05. — 22.06.) Пераможаш усю канку
рэнцыю! Але дбай аб свае абавязкі і не пару
шай правіл. Разглянься таксама за дадатковым 
заробкам. Будзь асцярожным у сардэчных 
справах. Твой мозг — цяпер найважнейшы 
эратычны орган! Хтосьці схоча цябе пасва
рыць з сябрам, але сам трапіць у сваё сіло 
— усё высветліцца 2731.01. Насі з сабою 
горны крышталь. Не займайся плёткамі, асаб
ліва 24, 25.01.

(23.06. — 23.07.) Твой партнёр здзейсніць 
твае самыя скрытыя мары. Твае задумы на
конт фінансаў зрэалізуюцца! 28.01. чакае ця
бе добрая пасада! Дбай аб сваё сэрца і кро
вазварот, пацікаўся натуральнымі метадамі 
лячэння. У «закальцаваных» парах могуць 
паявіцца гарачыя канфлікты; няварта спра
чацца зза драбязы! Паўтарай афірмацыю: 
«Наша каханне мацнейшае за ўсе праблемы, 
разам пераможам кожную перашкоду!»

(24.07. — 23.08.) Будзеш адважны, упэўне
ны і рашучы. Але нанова разгарацца канфлік
ты, якія ўдалося патушыць. Мілая атмасфера 
ў кампаніі. Перамажы сваё лакомства, каб не 
патаўсцець. А дасі рады цяпер з кожнай кеп
скай звычкай. Грошай больш не будзе, але 
застанецца крыху ад свят, дык можаш зрабіць 
раўнд па крамах з уцэненымі таварамі.

(24.08. — 23.09.) Шчасце, лёгкае здзяйс
ненне некаторых мараў. Паафармляеш без 
праблем справы ва ўстановах і на рабоце. 
Спадзявайся тэлефона ад свайго старога 
знаёмага з часу, калі быў табе ён блізкі. Вар
та аднавіць гэтае знаёмства! У касе сухавата, 
можа памагчы табе чырвоны кашалёчак :).

(24.09. — 23.10.) 24.01. трэба будзе адмо
віцца ад чагосьці, на чым табе залежыць. Бу
дзеш нервовы, браць усё да сябе, але больш 
сур’ёзныя канфлікты супакоіць Сатурн. Калі 
шукаеш працу, бярыся за гэта інтэнсіўна, вы
сылай CV або занось іх сам — маеш большыя 
шанцы, каб звярнулі на цябе ўвагу і запрасілі 
на размову. Цяпер можаш таксама заснаваць 
сваю фірму. На рабоце не чакае павышэнне, 
магчымы таксама выйгрыш! Будзеш на вялі
кім плюсе! Можаш наняць ці купіць большую 
кватэру або пазбыцца кватаранта. А асобу 
для сэрца лёс сашле табе 2831.01.

(24.10. — 22.11.) Многа энергіі і волі да 
дзеяння. Будзеш мець знакамітыя задумы на 
здабыццё дадатковага заробку. Адважныя 
мары набяруць рэальнага кшталту. У каханні 
добра, калі што не так было, паправіцца 27
31.01. На працы пакажаш свае найлепшыя 
бакі, смела прадстаўляй шэфу свае задумы. 
Гуляй! Але вельмі сцеражы свой кашалёк!

(23.11. — 22.12.) Спакой душы, сіла, каб 
перамагчы найцяжэйшыя справы. Пакажашся 
з як найлепшага боку, здабудзеш прызнанне 
і нават апярэдзіш іншых. Але сур’ёзна пады
ходзь да канкурэнцыі. Падумай, што хочаш 
рабіць праз 510 гадоў, намець ясны і просты 
шлях кар’еры. Не дай сябе ўцягнуць у дроб
ныя канфлікты. Слухай парад старэйшых ся
мейнікаў. Ашчаджай, правер свае выдаткі.

(23.12. — 20.01.) Добры настрой і фор
ма фізічная і інтэлектуальная. Можаш зрабіць 
важныя змены ў жыцці сваім і іншых. Схадзі 
да лекара на кантрольныя абследаванні. У ка
ханні вяжучыя рашэнні. На працы «сайгон», 
ператасоўкі, можа зваліцца на цябе дадатко
вая работа; справішся лёгка і на выдатна.

(21.01. — 19.02.) Дасягнеш усяго, што 
здавалася быць далёкім. Але ў апошнія дні 
магчымыя канфлікты на працы. 2731.01. на 
працы прадстаў план, які будзе прыняты. Калі 
маеш сваю фірму, можаш падзейнічаць у зу
сім іншай галіне. Сінгл можа звязацца з асо
бай з вялікай розніцай ва ўзросце.

(20.02. — 21.03.) Бярыся за амбітныя дзе
янні, з вострай інтуіцыяй і веданнем, у што 
інвеставаць. Можаш пазмагацца за лепшую 
работу і здабыць чыёсьці сэрца. Мноства на
год для сустрэч. 2728.01. застукаць да цябе 
можа каханне, будзь гатовы яму адчыніць! 
Прыліў грошай, дадатковых і можа неспадзя
ваных. Заінвестуй іх добра. Найлепш у сябе 
самога. І навучыся пячы хлеб!

1. сонечнае надвор’е, 2. не найдаўжэй
шае, але найглыбейшае возера ў Белару
сі, 3. не мір, 5. збудаванне, дзе разводзяць 
агонь для нагрэву памяшкання, 6. людзі 
нанятыя для апладзіравання выступоўцам, 
7. дрэва сямейства тутавых, смакоўніца 
(Ficus carica), 8. падножка, па якой або 
паднімаюцца ўверх, або спускаюцца ўніз, 
9. прадмет, які служыць цэллю пры вучэб
най стральбе.

Адгаданыя словы запісаць у вызнача
ныя дарожкі, пачынаючы ад поля з лічбай. 

У светлых палях атрымаецца рашэнне 
— беларуская пагаворка.

(ш)
Сярод чытачоў, якія на працягу месяца 

дашлюць у рэдакцыю правільныя рашэнні, 
будуць разыграны кніжныя ўзнагароды.

Адказ на адгаданку з 1 нумара
Ар, Ленін, мяса, Піна, семя, шоўк.
Рашэнне: Салаўя песнямі не накорміш.
Кніжныя ўзнагароды высылаем Казімі-

ру Радошку са Свебадзіцаў і Лявону Фе-
даруку з Рыбал.

Айчыны ў Студзіводах», у сваю чаргу, раз
меркавалі на дзейнасць калектыву «Малан
ка» 14,5 тыс. зл. Гэтае згуртаванне атры
мае ў асноўным некалькі тысяч злотых на 
некалькі падзей, а таксама на дзейнасць 
калектыву «Жэмэрва» (16,9 тыс. зл.), у той 
час ані граша на рэалізацыю прадстаўле
най міністэрству прапановы фестывалю 
старабеларускага і славянскага пісьмен
ства і 30годдзе Музея малой Айчыны. 
Будзе аказана падтрымка для некалькіх 
мерапрыемстваў Звязу ў карысць адукацыі 
і прамоцыі беларускай культуры «Шчыты». 
Найбольш на чарговы фестываль «Бардаў
ская восень» — 53 тысячы злотых. Міністэр
ства, аднак, не прыхілілася да просьбы 
фінансава падтрымаць офісныя выдаткі 
Звязу «Шчыты» і сарганізаванне «Купал
ля» ў Нарве. Ані граша Звяз не атрымаў на 
набыццё абсталявання, так як і на мадэрні
зацыю сістэмы ацяплення ў сваёй сядзібе.

Па некалькі тысяч злотых на беларускія 
мерапрыемствы атрымалі дамы культуры: 
на тры ў Белавежы, тры ў Гарадку і два 
ў Чыжах (мерапрыемства пад назвай «Пэ
рэпэліца — захаваем нашы традыцыі» не 
атрымала падтрымкі). У сваю чаргу, Гмін
ны асяродак культуры ў Міхалове ў гэтым 
годзе на Беларускія фолькавыя сустрэчы 
атрымаў 30 тысяч злотых, але нічога на 
выданне зборніка «Беларускія песні Міха
лоўскай зямлі». Сумай 23 тысячы злотых 
субсідзіраваны чарговы выпуск «Пэрэто
ча» ў Белавежы Фонду «Царкоўная музы
ка». Грошы на арганізацыю фестывалю 
«Басовішча» — пасля перыяду пакарання 
за няправільныя разлікі — атрымала Бела
рускае аб’яднанне студэнтаў (100 тыс. зл.). 
БАС таксама з ведамаснага фонду зможа 
адсвяткаваць сваё 35годдзе (8 тыс. зл.). 
Віла Сакрата на сёлетнія Трыялогі мае 
19 тысяч злотых. Накіраваная на калярэ
лігійную дзейнасць Асацыяцыя «OrthNet» 
таксама атрымала грошы з бюджэту МУ
СіА, прызначаныя на развіццё культурнай 
самабытнасці нацыянальных і этнічных 
меншасцей. 11,5 тыс. злотых атрымае 
праект «Беларускія лёсы: Іерамія — наш 
архіепіскап з Адрынок». У гэтым кантэксце 
варта адзначыць, што таксама з гэтых мі
ністэрскіх фондаў грошы на два праекты 
атрымаў, напрыклад, Епархіяльны цэнтр 
праваслаўнай культуры «ELPIS» — на кон
курс лэмкаўскай паэзіі для дзяцей і моладзі 
ды вядзенне бібліятэкі і майстэрні дыгіталі
зацыі (алічбоўкі).

Рашае старшыня

Багуміла Бэрдыхоўская, адна з трох 
незалежных экспертаў, вылучаных аргані
зацыямі нацыянальных меншасцей і ўклю
чаных у ацэначную камісію з шасці асоб па 

заяўках на гранты (іншых трох прадстаўля
юць міністэрства пад старшынствам Юзэ
фа Ружанскага, дырэктара дэпартамента 
рэлігійных веравызнанняў і нацыянальных 
і этнічных меншасцей МУСіА, раней МАіЛ):

— Прадстаўнікі Міністэрства ўнутраных 
спраў і адміністрацыі перад галасаваннем 
па асобных прапановах у нашай камісіі 
заяўлялі, што сумы былі кансультаваны 
і дамоўлены з прадстаўнікамі арганізацый 
нацыянальных меншасцей. У мяне няма 
магчымасці праверыць ці вызначыць, ці яны 
былі і якія яны былі. Калі арганізацыі звярта
ліся да нас, экспертаў камісіі, мы маглі да 
галасавання прымаць іх прапановы. І былі 
тыя, якія звярталі ўвагу, што на чымсьці ім 
асабліва залежыць, або кансультацыя не 
адбылася так як павінна быць. Я не памя
таю, каб хтосьці з беларускіх арганізацый 
да нас звярнуўся, што нешта не так. Да 
карэспандэнцыі паміж арганізацыямі нацыя
нальных меншасцей і міністэрствам у гэтых 
выпадках не маем доступу. Кожны з нас на 
працягу апошняга галасавання па прапано
вах фінансавання ў камісіі мае адзін голас. 
Калі прадстаўнікі міністэрства галасуюць 
блокам, выйграваюць галасаванне, таму 
што ў сітуацыях, калі галасы балансуюцца, 
пераважае голас старшыні.

— І што, мае быць так, што калі хто кры
чыць гучней, той атрымае больш? — задае 
рытарычнае пытанне старшыня Сычэўскі.

Багуміла Бэрдыхоўская (кожны дзень 
звязаная з украінскім асяроддзем):

— Я не адчуваю, што адрозненні ў субсі
дзіраванні беларускай і ўкраінскай меншас
цей з’яўляюцца значна непрапарцыйнымі, 
але, магчыма, чагосьці я не заўважыла. Роз
ніца паміж дзейнасцю гэтых арганізацый 
мае важнае значэнне: украінцы жывуць 
у дыяспары пасля перасялення — акрамя 
Варшавы, у Пярэмышлі, Кашаліне, Гдань
ску, Ольштыне і Вроцлаве, а беларусы, 
як правіла, жывуць кампактна на адной 
тэрыторыі. Іншая справа дзейнічаць на 
тэрыторыі аднаго ваяводства, а іншая па 
ўсёй краіне. Гэта іншы спосаб існавання 
і функцыянавання.

Датацыі СМІ

На дзейнасць Радыё Кашэбэ Асацыяцыі 
«Пуцкая зямля» МУСіА вылучыла ў гэтым 
годзе 300 тысяч злотых, на 100 тыс. злотых 
больш, чым Радыё Рацыя — транспамеж
ная радыёстанцыя, на дзейнасць якой гро
шы здабыў Цэнтр грамадзянскай адукацыі 
«ПольшчаБеларусь», а гэтая сума з’яўля
ецца супастаўнай з фінансаваннем Асацы
яцыі «Руска Бурса» ў Горліцах, якая вядзе 
лэмкаўскае радыё LEM FM(203 тыс. зл.).

Праграмная рада тыднёвіка «Ніва» 
атрымала ў гэтым годзе фінансавую пад

трымку конкурсу паэзіі і прозы «Дэбют» 
(12 тыс. зл.), літаратурнага семінара «Бяз
межжа» (11 тыс. зл.), Сустрэч «Зоркі» 
(14 тыс. зл.), а таксама 60годдзя нашага 
штотыднёвіка (20 тыс. зл.). Што з’яўляецца 
найбольш важным, на выпуск нашага ча
сопіса атрымалі мы 492 тыс. зл. Столькі ж 
як і ў мінулым годзе, нягледзячы на ўсё 
большыя выдаткі і на просьбы павялічыць 
гэтую суму. Гэта рашуча менш, чым у 2006 
годзе (амаль 594 тыс. зл.), 2007 (594 
тыс. зл.) і 2008 (больш за 537 тыс. зл.). 
У чарговыя гады наступіла зніжэнне фі
нансавання да 470,5 тыс. зл. у 2014 годзе. 
Толькі ў 2012 годзе мы былі атрымалі кры
ху больш чым сёлета на... тры тысячы. 
Для параўнання, Фонд Князя Канстанціна 
Астрожскага на «выдаванне паказваюча
га розныя аспекты грамадскакультурнага 
жыцця нацыянальных меншасцей, якія 
пражываюць у Польшчы» дадатку да што
месячніка «Przegląd Prawosławny» — „Sa
mi o sobie” атрымаў 60 тысяч злотых. 
Грамадскакультурнае таварыства яўрэяў 
у Польшчы на выдаванне штомесячніка 
«Dos Yiddishe Wort» атрымаў 230 тыс. зл., 
а яўрэйскі двухмесячнік «Мідраш» — 145 
тыс. зл. КашубскаПаморскае аб’яднанне 
на выдаванне часопіса з кашубскамоўнымі 
старонкамі і кашубскамоўных дадаткаў «Na
jo Uczba» і «Stegna” — 210 тысяч злотых. 
Украінскі штотыднёвік «Наше слово» СУ
уП — 420 тысяч злотых, а выдаваны СУП 
двухмесячнік «Над Бугом і Нарвою» — 115 
тысяч злотых. А Таварыству славакаў 
у Польшчы сёлета на выдаванне штомесяч
ніка «Život» прызначана 220 тысяч злотых, 
калі штомесячніку «Czasopis» — 160 тысяч 
злотых. Такім чынам, на выданне аднаго, 
у 12 старонак, нумара «Нівы» ў сярэднім ты
ражы каля 1 400 асобнікаў маем каля 9 500 
злотых, калі часопісы іншых меншасцей, 
прымаючы пад увагу розныя калькуляцыі, 
часам нашмат больш.

Багуміла Бэрдыхоўская:
— Мусіла б быць згода ўсіх арганізацый 

меншасцей на ўвядзенне аб’ектывізаваных 
правіл па субсідыях для выдачы прэсы, на
прыклад, датычных тыражу ці частоты з’яў
лення, ад якога б гэтыя субсідыі залежалі. 
На дадзены момант няма такіх рашэнняў, 
таму што няма на гэта згоды з боку меншас
цей. Такія вырашэнні мелі б свае плюсы, 
але і вялікія мінусы.

Яўген Вапа, старшыня Праграмнай ра
ды тыднёвіка «Ніва» сітуацыю нашага што
тыднёвіка каменціруе дыпламатычна:

— У 2016 годзе «Ніва» будзе святка
ваць юбілей 60годдзя. Гэта вялікая падзея 
ў жыцці беларусаў у Польшчы. Аграмадная 
таксама яе роля для беларускай і польскай 
культур. Аднак многія планы, задумы, звяза
ныя з выдаваннем нашага тыднёвіка, разбі
ваюцца зза недастатковага фінансавання 
ў апошніх гадах. Спадзяемся ўсё ж такі на 
лепшае.
vТэкст і фота Мацея ХАЛАДоЎСКАГА

Размеркаванне панад перапісам
1 Fпрацяг
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П
ад псеў да ні мам Ан д рэй Чэ мер 
на ста рон ках бе ла ру ска га дру
ку вы сту паў ме му а рыст, пе да
гог, жур на ліст і гра мад скі дзе яч 

з Віль ні Аляк сей Аніш чык (19122007).
Скла да ны лёс быў у гэ та га ча ла ве ка, 

ха ця пра жыў ён шмат га доў. На ра дзіў ся 
на ху та ры Мон дзі на на На ваг рад чы не 
не па да лё ку ад во зе ра Сві цязь. За кон чыў 
На ваг рад скую бе ла ру скую гім на зію, а по
тым эка на міч ны фа куль тэт Уні вер сі тэ та 
ў Поз на ні.

Пе рад Дру гой су свет най вай ной Аляк
сей Аніш чык апы нуў ся ў Вар ша ве. А ка лі 
па ча ла ся вай на, за пі саў ся ў ба та льён 
аба ро ны поль скай ста лі цы, за што быў 
паз ней уз на га ро джа ны ме да лём.

Пас ля ка пі ту ля цыі Поль ш чы вяр нуў ся 
на На ваг рад чы ну вык лад чы кам род най 
мо вы і лі та ра ту ры ў шко ле. А по тым пе
ра е хаў на Бе ла сточ чы ну, дзе быў пры
зна ча ны ды рэк та рам шко лы, не каль кі 
ра зоў у Бе ла сто ку су стра каў ся і гу та рыў 
з Хве да рам Ілья шэ ві чам — рэ дак та рам 
бе ла стоц кай бе ла ру скай га зе ты „Но вая 
да ро га”.

У га ды вай ны Аляк сей Аніш чык пра ца
ваў вык лад чы кам на стаў ніц кай се мі на рыі 
ў На ваг рад ку, удзель ні чаў у ра бо це ІІ 
Усе бе ла ру ска га кан г рэ са. Пас ля вай ны 
жыў у Кра ка ве, пра ца ваў у роз ных вы
дан нях. Але ў 1948 го дзе яго арыш тоў ва
юць са вец кія спец с луж бы і пры во зяць 
у Мінск. Са вец кі тры бу нал пры га ва рыў 
яго да рас ст рэ лу, ад нак смя рот нае па ка
ран не хут ка бы ло за ме не на на 25 га доў 
ла ге раў стро га га рэ жы му.

На Поў на чы Аляк сей Аніш чык ад быў 
14 га доў і вяр нуў ся да моў.

Ад ной чы ён на пі саў ліст у бе ла стоц
кую „Ні ву”, а праз пэў ны час ат ры маў 
ад каз з БГКТ, у якім яго за пра сі лі на 
пра цу на па са ду кі раў ні ка ад дзе ла куль
ту ры ў Га лоў ным праў лен ні БГКТ. Та кая 
пра па но ва Аляк сея Аніш чы ка за да во лі ла 
і ён па ехаў у Бе ла сток. Гэ та бы ла дру гая 
па ло ва 1960х га доў.

Са праў ды, хут ка Аляк сей Аніш чык 
стаў пра ца ваць у БГКТ, на ла дзіў доб рыя 
ста сун кі з „Ні вай”, дзе дру ка ваў улас ныя 
ма тэ ры я лы.

У сва ёй кні зе Бе ла ру ская ады сея 
(Віль ня 20052006) Аляк сей Аніш чык 
пры гад вае: „У „Ні ве” дру ка ва лі ся да во
лі ча ста вер шы Бар ш чэў ска га, які мне 
та ды па ка заў ся ў ней кай ме ры прэ тэн
цы ёз ным і га на ры стым... Са мыя шчы рыя 
і на ват сар дэч ныя су ад но сі ны за вя за лі ся 
ў нас са Шве дам і Юз вю ком. Швед быў 
стоп ра цэн т на ты по вым сы нам бе ла ру
скай вё скі. Стры ма ны, сціп лы, спа гад
лі вы і пра ца ві ты, ён быў да дна ду шы 
шчы рым і доб рым, учын ным ін тэ лі ген там 
(пад к рэс лі ваю гэ та сло ва). Пры ро джа ны 
такт і доб ра зыч лі васць паг лыб ля лі аба
яль насць гэ та га ча ла ве ка, а па э тыч ны 

та лент (у ас ноў ным, дзі ця чая тэ ма ты ка) 
як бы ства ра лі арэ ол ра ман тыч нас ці... 
Юз вюк умеў пра ца ваць... Я, наг ля да ю чы 
за сты лем пра цы Юз вю ка, мі ма во лі заў
ва жыў што дзён ны па ра дак у яго пра цы, 
па пе рах, пры ла дах...”.

У Бе ла сто ку Аляк сей Аніш чык шчы
ра па сяб ра ваў з ка лек ты вам ан сам б ля 
„Ля во ні ха”, які вы сту паў з кан цэр та мі на 
Бе ла сточ чы не. Ан самбль у той час быў 
вель мі па пу ляр ны. На пры клад, у ве рас ні 
1966 го да „Ля во ні ха” да ла пя ці со ты кан
цэрт. А пя ць сот пер шае вы ступ лен не бы
ло ў вёс цы Шым кі Бе ла стоц ка га па ве та 
пе рад школь ні ка мі.

Ад ной чы, як пры гад вае ў сва ёй кні зе 
Бе ла ру ская ады сея Аляк сей Аніш чык, 
яны ся дзе лі ў па мяш кан ні БГКТ і гу та ры лі 
пра жыц цёбыц цё. Бы лі там Аніш чык, Ула
дзі мір Юз вюк, Мі ка лай Ло бач і Мі ка лай 
Куц, які пра ца ваў у га рад ской уп ра ве. 
Ло бач ска заў, што аб ры дзе ла тут жыць 

у гэ тым „шал ма не і здзе ку поль скіх ша ві
ні стаў”. „Едзьедзь на Бе ла русь! — ска
заў яму Аніш чык. — Там пас п ра бу еш чэ
кіс ц кай ла скі, дык бу дзеш ва ўсе ла пат кі 
пер ці ся на зад”.

Пас ля гэ тай гу тар кі Аніш чы ка праз па
ру дзён вык лі ка лі ка мен дант ва я вод скай 
уп ра вы па лі цыі і след чы. Ва ўспа мі нах 
Аляк сей Аніш чык пры гад вае: „Спяр ша 
ка мен дант за пы таў, як даў но я пры е хаў 
(хоць яны ўжо ўсё пра мя не да ска наль на 
ве да лі), з якой мэ таю і што ду маю да лей 
ра біць. Я ко рат ка ад ка заў, што жы ву 
ў Поль ш чы дру гі год. Поль ш ча мне не 
чу жая — тут кан чаў уні вер сі тэт, шмат 
га доў пра ца ваў і даб ра воль цам ба ра ніў 
Вар ша ву ў ча се ня мец кай ін ва зіі... А Бе
ла сточ чы на для мя не амаль род ная, бо 
я пра ца ваў тут ды рэк та рам шко лы і маю 
шмат бліз кіх сяб роў — так бе ла ру саў, 
як і па ля каў. А ка лі ўсё пой дзе ла дом, 
то мо жа із ноў пай ду пра ца ваць у шко лу. 

У ча се гэ тай раз мо вы дру гі фун к цы я нер 
(праў да па доб на з поль ска га УБ — гэ та 
зна чыць — бяс пе кі) ча ста ўмеш ваў ся, 
за да ю чы кол кія і на ват злос ныя пы тан ні 
і неш та за піс ва ю чы. Прат ры ма лі мя не 
ка ля га дзі ны і раз ві та лі ся. Хут ка вы я ві ла
ся, што Куц быў сту ка чом, наст ра чыў на 
мя не да нос і пе ра даў свай му на чаль ству 
ва УБ. Хут ка па лі цыя вык лі ка ла Юз вю ка 
і да ла яму та кую га ла ва мой ку, так за па
ло ха ла, што ён за пра па на ваў мне не ад
клад на вы яз джаць з Бе ла сто ка, хоць яму 
гэ та га вель мі не ха це ла ся. Сі ту а цыя бы
ла яс най: эн ка вэ ды сты Бе ла ру сі ба яц ца, 
што ма гу ра ска заць заш мат праў ды пра 
жыц цё ў са вец кай ім пе рыі...”. (Бе ла ру
ская ады сея, с. 292293).

Хут ка Аляк сей Аніш чык па кі нуў Бе ла
сток і пры е хаў на Ві лен ш чы ну ў Эй шыш
кі. А по тым пе ра ся ліў ся ў Віль ню, дзе 
і пра жыў да кан ца свай го жыц ця. Там 
пры маў са мы ак тыў ны ўдзел у бе ла ру
скім ру ху. Ён уз на чаль ваў су пол ку ві лен
скіх бе ла ру скіх па літ вяз няў, быў ад ным 
з зас на валь ні каў бе ла ру скай шко лы 
ў Віль ні, ува хо дзіў у склад рэд ка ле гіі ста
рон кі „Бе ла рус Ві лен ш чы ны”.

З Аляк се ем Аніш чы кам я шмат га доў 
пе ра піс ваў ся, за ха ва лі ся яго лі сты, ус
па мі ны, кні гі з аў тог ра фа мі. Да рэ чы, 
спа дар Аляк сей за доў гае жыц цё саб раў 
доб рую біб лі я тэ ку кніг, ка лек цыю му зыч
ных ін ст ру мен таў. А яш чэ ён шмат пі саў 
на поль скай, ру скай і вя до ма ж на род
най мо вах. У кан цы ХХ ста год дзя ад на за 
ад ной вы хо дзі лі яго кні гі: кні га вер шаў на 
ру скай мо ве Жизнь жи вым при над ле жит 
(1996), вер шы і на ры сы За ка лю чым дро
там (1996), Мон дзін ская ба ла да (1996), 
кні гі ар ты ку лаў і ўспа мі наў Пар т рэ ты, 
Выб ра ныя Бо гам, Сяр гей Хма ра і ін шыя. 
Але са мым каш тоў ным вы дан нем Аляк
сея Аніш чы ка бы ла і за ста ец ца кні га На
ваг рад ская бе ла ру ская гім на зія (Віль ня 
1997) з прад мо ваю вя лі ка га бе ла ру са, 
ака дэ мі ка Ба ры са Кі та. Усе вы шэй пе ра
лі ча ныя кні гі спа дар Аляк сей Аніш чык 
пры жыц ці прыс лаў з аў тог ра фа мі мне. 
На кні зе На ваг рад ская бе ла ру ская гім на
зія аў тар на пі саў: „Па ва жа на му Сяр гею 
Чыг ры ну з са мы мі шчы ры мі па жа дан ня мі 
пос пе хаў у яго пуб лі цы стыч най і лі та ра
тур най твор час ці. Віль ня, 27.02.1999 г. 
Аў тар Аляк сей Аніш чык”. А на збор ні ку 
За ка лю чым дро там на пі саў: „Па ва жа на
му Сяр гею Чыг ры ну з най леп шы мі па жа
дан ня мі. Аў тар Аляк сей Аніш чык. Віль ня, 
27.02.1997 г.”. Пі шу гэ та не дзе ля та го, 
каб пах ва ліц ца аў тог ра фа мі Аніш чы ка, 
а дзе ля та го, што ча ста пе ра чыт ваю, пе
раг ля даю ўсе вы дан ні за бы та га бе ла ру
ска га аў та ра. Звяр ну ўва гу, што Аляк сей 
Аніш чык вель мі шмат сва іх па э тыч ных 
рад коў прыс вя ціў сва я кам, сяб рам, зна
ё мым, а так са ма вя до мым бе ла ру сам 
і тым мяс ці нам, дзе жыў, пра ца ваў, бы
ваў. У па э тыч ных збор ні ках сён ня згу бі лі
ся і тры вер шы Аляк сея Аніш чы ка, пры
све ча ныя Бе ла сточ чы не. Яны бы лі на пі
са ны як раз та ды — у 19671969 га дах, 
ка лі Аляк сей Аніш чык жыў у Бе ла сто ку. 
Гэ та вер шы „Бе ла сток”, „Бе ла ве жа” 
і „Пры ві тан не” — апош ні пры све ча ны ан
сам б лю БГКТ „Ля во ні ха”.

Пра па ную чы та чам „Ні вы” бе ла стоц кія 
вер шы Аляк сея Аніш чы ка (Ан д рэя Чэ ме
ра).

vТэкст і фота Сяр гея ЧыГ РыНА

Бе ла сток
Тры вож нае сэр ца і пыт лі вы крок
Із ноў пры вя лі да ця бе, Бе ла сток.
У го ма не шум най люд ской гра ма ды
Зда ец ца я зноў, як ка лісь, ма ла ды.
Так са ма ця пер, як даў ней, як учо ра,
Хва лю ец ца на тоў пу шум нае мо ра.
Іск рац ца за до рам юна чыя во чы
І сып лец ца срэб рам, зві ніць смех дзя во чы.
Кас цё лаў і цэр к ваў гу чыць пе раз вон...
Пры мі це ж вы, свед кі вя коў, мой пак лон!
Хоць шчы ра ска жу, што па ша ны ня ма ла
Ў мя не і да но вых, су час ных квар та лаў.
Тут мно гія пнуц ца да хмар эта жы
І звер ху гля дзяць на ста рыя кры жы...
Тут слу ха юць кро сен бяз лі кіх стук ча сты
Сап раў д ныя цу ды: Ан то нюк і Фа сты!
Ка хан не і ра дасць, сму так і го ра
Вя дуць нас у пар ку зя лё нае мо ра —
Ў за ціш ныя сцеж кі, да рож кі, аль та ны...
Між імі шу мяць, се раб рац ца фан та ны,
А там за да ро гай ім к нуц ца да лей
Квад ра ты узор ных ды ва наў, алей...
Пры пы нак тут мае на род уся ля кі:
Спрад ве ку жы вуць бе ла ру сы, па ля кі,
Та та ры, ра сей цы і жмудзь, ліць ві ны
І на ват Сла вач чы ны брат няй сы ны.
Мне ра дуе сэр ца іх пра ца і зго да
На сла ву Ай чы не, на сла ву на ро да.
І ра дас цю шчы рай зас ціц ца зрок,
Ка лі я гля джу на ця бе, Бе ла сток.
    1967 г.

Бе ла ве жа
Мо рам зя лё ным ра скі ну ла ме жы
Ма гут ная пуш ча ва кол Бе лай ве жы,
А по бач спрад ве ку, праз ты ся чы год
Пры бо ем шу меў бе ла ру скі на род.
Лю бі мая, род ная ма ці-зям ля!
Твая жы ват вор ная веч ная сі ла
І нас, і чу жын цаў, і зуб ра-кам ля
Ў доб рыя, цяж кія го ды кар мі ла.
На ро ды, як гроз ныя хва лі сі выя,
Ўсцяж за лі ва лі твае бе ра гі.
Па дзе яў кры ва вых вят ры штур ма выя
На но сі лі ра ны на край да ра гі.
І жэр ла тваё даб ра дзей нае це ла
На ва ла чу жац кая так, як ха це ла,
Хоць ча сам ла ма ла кры ва выя зу бы
Аб кос ці-ля сы твае, краю мой лю бы...
Па нет рах зя лё ных гу ля лі тэў то ны,
Тап та лі і зуб раў зніш ча лі ца ры...
Та та ры ка лісь ці, не зна ю чы сто мы,
Па лі лі па сёл кі, ля сы і два ры...
Зніш ча лі чу жын цы зя лё нае мо ра,
Дзяў чат па ла ні лі на гань бу і здзек...
І ты ся чы мер лі ад цяж ка га го ра,
Ды вы жыў усё ж та кі наш ча ла век!
Пры мі ж мя не, краю пуш чан скі, сва бод ны,
З та бою мы шчы ра, на ве кі сяб ры!
Бо ты для мя не, як заў сё ды, быў род ны,
Як род ныя мне і ля сы, і зуб ры!..
Хай пес ні пра шчас це спя ва юць вяр шы ні
Ма гут ных, няз лі ча ных со сен, ду боў,
Хай каз кі сну юць бе ла стоц кай дзяў чы не,
Хай сны на вя ва юць пра шчас це, лю боў...
У змро ку тва іх пе рап ле це ных кро наў
Ту рыст для ту ры ста і друг, і зям ляк.
На во кал без не на віс ці, без прак лё наў
У друж бе жы вуць бе ла рус і па ляк.
Ма гут ная пуш ча ні ко лі не згі не,
Зуб рам дасць апе ку на ты ся чы год!
Слу жыць бу дзе вер на на род най Ай чы не,
Так са ма як ты, бе ла ру скі на род!
    1968 г.

Пры ві тан не
  Ан сам б лю БГКТ „Ля во ні ха”
У смут ку і ў ка хан ні, у шчас ці і ў бя дзе
„Ля во ні ха” з ба дзё рай пес няю ідзе.
Цяп ла і сме ху, жар таў і ла скі хоць кры ху
Мы з ра дас цю пры но сім пад кож ную стра ху.
Ві та юць вас сар дэч на між ні ваў і бя роз
Наш па ва жа ны Кру па і Ма ры ся Ма роз!
Ад кры тым, шчы рым сэр цам і по ці скам ру кі
Ві та юць вас і Ян ка, і Лю ба Бліз ню кі!
Ня хай жа тан цам звон кім усіх нас раз вя се ліць
Наш гар ма ніст вя сё лы — Ста ніс лаў Стан ке віч!
Каб ра дас ным і звон кім быў сэр ца пе ра стук,
Па це шыць жар там, пес няй вас Юр ка Гаў ры люк!
Як му зы ка зай г рае, дык но жань кі стук-стук!
Не ўсе дзяць, як стан цуе вам Оля Ан д ра юк...
Жа да ем вам сар дэч на, каб сон ца шчас ця, зго ды
І доб ра га наст рою свя ці ла вам заў сё ды!..
     1969 г.

Спад чы на

Бе ла стоц кія вер шы 

Ан д рэя Чэ ме ра

n Аляк сей Аніш чык у сва ёй ві лен скай ква тэ ры, 2002 г.


