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Вясёлых святаў!

Да ра гія Су ро дзі чы,
98 га доў та му — ра ніч кай 25 
са ка ві ка 1918 го да — на на шай 
зям лі ад быў ся цуд: па ня во ле ны, 
зьня мо жа ны вай ной бе ла ру скі 
на род за я віў, што „ад гэ та га 
ча су Бе ла ру ская На род ная Рэс-
пуб лі ка аб вяш ча ец ца не за леж-
най воль най дзяр жа вай”.
Сёнь ня Бе ла русь жы ве!
Жы ве, дзя ку ю чы ра шу чась ці на шых 
прод каў у 1918 го дзе, але так са ма 
дзя ку ю чы жыць цяз доль нась ці кож-
на га з нас!
Двац ца тае ста годзь дзе бы ло ад-
ным з най ст раш ней шых у гі сто рыі 
ча ла ве цтва, і асаб лі ва моц на па цяр-
пеў наш край. Мы выт ры ма лі дзьве 
чу жыя вай ны, шмат лі кія спро бы ге-
на цы ду на ша га на ро ду — вы сыл кі, 
рас ст рэ лы, дык та ту ры, выг нань не 
тра ці ны на ша га на ро ду ў за меж жа. 
Чу жа кі ніш чы лі на шую пры го жую 
мо ву, на шую шмат вя ко вую куль ту-
ру, на шую ве ру, на шае па чуць цё год-
нась ці. Ня гле дзя чы на ўсё гэ та, мы 
вы жы лі. Мы жы вём, і жы ве Бе ла русь!
Да ра гія су ро дзі чы, пры па мі наю цяж кія 
ча сы, каб вы не зьне ах во ці лі ся. Ка лі мы 
ча сам ро бім ся больш ась ця рож ны мі, 
ці па мяр коў ны мі, гэ та та му, што ад-
чу ва ем, што нам трэ ба іх пе ра жыць.
Сёнь ня, ад нак, ха чу яш чэ раз вы ка-
заць вам сваю ве ру, што мы да сяг-
нем тае леп шай бу ду чы ні, пра якую 
мы ма рым. Паць вер джань не на шай 
мо цы ба чым у зу сім ня даў няй гі сто-
рыі — ка лі 25 жніў ня 1991 го ду бе ла ру-
сы здо ле лі ска ры стаць ша нец і ад на-
ві лі Не за леж насьць, зьдзей сь ніў шы 
ма ру па ка лень няў. І вось ужо чвэрць 
ста годзь дзя наш край не за леж ны 
— ха ця ўсё яш чэ не сва бод ны.
Але прый дзе час, ка лі бу дзем са праў-
ды той не за леж най, воль най дзяр-
жа вай, пра якую га ва ры лі на шыя 
Дзя ды, час, ка лі наш край да лу чыц-
ца да сям’і за мож ных і па ва жа ных 
еў ра пей скіх на ро даў. Мы да ка за лі, 
што мы вар тыя гэ тай па ва гі.
Жа даю вам сёнь ня муж нась ці і выт ры-
ва лась ці. Мы яш чэ па ба чым ся ў воль-
най Бе ла ру сі. Моц на ве ру ў гэ та, і ха чу, 
каб кож ны з вас у гэ та ве рыў.
Жы ве Бе ла русь!

Івон ка Сур віл ла,
Стар шы ня Ра ды Бе ла ру скай 

На род най Рэс пуб лі кі
Са ка вік 2016

Зва рот 
да Бе ла ру ска га 

На ро ду 

Зва рот 

У
 2018 г. бе ла ру ская гра мад-
скасць бу дзе ўра чы ста і, 
спа дзя ем ся, год на і са ма ві та 
свят ка ваць 100-я ўгод кі з дня 
аб вяш чэн ня не за леж нас ці Бе ла-

ру скай На род най Рэс пуб лі кі — Акт 25 
Са ка ві ка. Зра зу ме ла, што гэ тая па дзея 
па він на быць адз на ча на на ву ко вай су-
поль нас цю Бе ла ру сі і бе ла ру скай ды яс-
па рай на леж ным чы нам: но вы мі ана лі-
тыч ны мі дас ле да ван ня мі, грун тоў ны мі 
ар хе аг ра фіч ны мі вы дан ня мі. Яс на, што 
пра гэ та трэ ба кла па ціц ца ўжо ця пер. 
Пры нам сі, бы ло б вель мі доб ра склас-
ці і вы даць эн цык ла пе дыч ны да вед нік 
«Дзе я чы бе ла ру ска га на цы я наль на га 
ру ху», у якім па він ны быць на леж ным чы-
нам ад люст ра ва ны жыц цё і дзей насць 
тых дзе я чаў, што ста я лі ля вы то каў бе ла-
ру скай дзяр жаў нас ці.

Упэў не ны, што ўра джэн цы Бе ла сточ-
чы ны ў гэ тым вы дан ні зой муць на леж-
нае мес ца. Жыц цё не ста іць на мес цы: 
пра ца ў ар хі вах Бе ла ру сі і су сед ніх 
кра ін па да дзе най тэ ма ты цы не толь кі 
да дае на ву коў цам но выя фак ты з жыц ця 
і чын нас ці ўжо вя до мых асоб, але і ад к-
ры вае нам зу сім но выя по ста ці ў гі сто рыі 
бе ла ру ска га на цы я наль на га ру ху.

Ся лян ская дач ка, сол тыс, 
ву чы цель ка, па эт ка...
Імя Ве ры Мас лоў скай-Кар чэў скай 

(уро джа ная Ма тэй чук, 1896-1981), бе-
ла ру скай па эт кі і гра мад скай дзя яч кі, 
доб ра вя до ма бе ла ру скім дас лед ні кам 
на Бе ла сточ чы не. Пра яе пі са лі Юры Ту-
ро нак, Мі ко ла Гай дук, уз га д ва лі ін шыя 
аў та ры ў агуль ным кан тэк с це гі сто рыі 
бе ла ру ска га па лі тыч на га і куль тур ніц-
ка га ру ху ў гэ тым рэ гі ё не. Але но выя 
да ку мен ты даз ва ля юць тро хі па-но ва му 
асэн са ваць гэ тую ге ра іч ную асо бу, 
жыц цё і дзей насць якой зас лу гоў вае на-
пі сан ня асоб най кні гі, тым больш што сё-
ле та ад зна ча юц ца 120-я ўгод кі з дня яе 
на ра джэн ня. У Бе ла ру скім дзяр жаў ным 
ар хі ве-му зеі лі та ра ту ры і ма ста цтва вы-
яў ле ны яе жыц ця піс, на пі са ны ў 1923 г. 
Бу ду чы вяз ні цай па бе ла стоц кім пра цэ се 
«45-ці» Ве ра Мас лоў ская ў каст рыч ні ку 
1923 г. здо ле ла пе ра даць з-за крат на 
во лю сваю аў та бі яг ра фію ра зам з ніз кай 
вер шаў дзе ля апуб лі ка ван ня ў ві лен скай 
га зе це «Зма ган не». Але 31 сту дзе ня 
1924 г. га зе та бы ла за чы не на поль скі мі 
ўла да мі і ру ка піс праз да ве ра ных лю дзей 
быў пе ра да дзе ны Вац ла ву Ла стоў ска му 
ў ко вен скі ча со піс «Кры віч». Але і там 
пуб лі ка цыя па ня выс вет ле ных пры чы нах 
не ад бы ла ся. У да дзе ным ар ты ку ле мы 
фа ку сі ру ем ува гу на ва ен ным пе ры я дзе 
жыц ця па эт кі — 1914-1921 га дах. На мі 
так са ма вы яў ле на ў На цы я наль ным ар-
хі ве Рэс пуб лі кі Бе ла русь у фон дзе «Ча-
со вы Бе ла ру скі на цы я наль ны ка мі тэт» 
ан ке та з бі яг ра фіч ны мі да дзе ны мі па эт кі, 
за поў не ная 18 кра са ві ка 1920 г. з мэ тай 
ат ры ман ня па са ды па вя то ва га ін ст рук та-
ра Ча со ва га бе ла ру ска га на цы я наль на га 

ка мі тэ та ў Мен ску. Яна так са ма мае знач-
ную фак та ла гіч ную ці ка васць.

Ура джэн ка в. Ага род ніч кі, што ка ля м. 
Суп расль та га час най Дай лід скай во лас-
ці Бе ла стоц ка га па ве та Ве ра Ма тэй чук 
па чат ко вую аду ка цыю ат ры ма ла ў мяс цо-
вай ад нак ла са вай цар коў най шко ле пісь-
мен нас ці. Паз ней ву чы ла ся ў Суп раль-
скай двух к ла са вай жа но чай шко ле, ад-
туль у 14-га до вым уз рос це сыш ла — ад 
на ву кі яе адар ваў баць ка, бо «ве да ма, 
як стар шая дач ка ў гас па дар стві пат рэб-
на». Фак тыч на два га ды яна не ву чы ла ся 
і са ма стой на зай ма ла ся са ма а ду ка цы яй. 
Факт зда чы эк стэр нам дзяр жаў на га іс-
пы ту ў Свіс лац кай ра сій скай се мі на рыі 
на ат ры ман не зван ня на стаў ні цы ў аў та-
бі яг ра фіі не ўзгад ва ец ца. Ак ра мя ўмен ня 
чы таць і пі саць па-ра сій ску дзяў чы на, 
дзя ку ю чы ма ці, доб ра ве да ла ня мец кую 
мо ву. «Мо гу чы чы таць, — ус па мі на ла 
яна, — я чы та ла кніж кі... най больш мя не 
за ні ма ла, то жыц цё і зма ган не вя лі кіх і ге-
ра іч ных лю дзей, якія зма га лі ся за пра вы 
пак рыў джа на га бед на га На ро ду. Чы та ю-
чы та кія кніж кі, я за ду ма ла ся і так моц на, 
што ся дзе ла па-доў гу ў та кіх дум ках, 
па куль хто не вы во дзіў мя не з ду мак, 
а вы во дзіў мя не най час цей мой род ны 
баць ка, які ка заў, што з кні жак я хлеб ес-
ці не бу ду... О, як мне та ды ба ле ла ду ша, 
і які мне быў і гэ ты хлеб пра ціў ны... Іду чы 
ў по ле я бра ла з са бою кніж ку і пры маг-
чы мас ці чы та ла і ду ма ла, а сва і мі дум ка мі 
не ме ла з кім па дзя ліц ца».

З па чат кам Пер шай су свет най вай ны, 
пад уп лы вам афі цый най пра па ган ды Ве-
ра за га рэ ла ся пай с ці на фронт у якас ці 
ся стры мі ла сэр нас ці: «Бы ла я ў хаў ру се 
Чыр во на га Кры жа, каб па сту піць сяст-
рою мі ла сэр дзя, але мне ўсю ды ад каз-
ва лі, бо не ме ла „Сви де тель ства” аб 

акан чан ні гім на зіі. Да та го мне ха це ла ся 
слу жыць На ро ду, што я ра шу ча па ста-
на ві ла тай ком па е хаць у ру скую чын ную 
ар мію, пе ра а дзеў шы ся ў муж чын скую 
воп рат ку і па сту піць са ні та рам, каб вер-
на і шчы ра слу жыць га рот ні ку-сал да ту. 
Ад на ка ж так не бы ло, бо мне пе раш ко-
дзі ла мая вя лі кая мі ласць да ма ёй род-
най ма туль кі. Я за ста ла ся і жы ла па куль 
не прый шлі нем цы».

Ве дан не дзяў чы най ня мец кай мо вы 
аца ні ла мяс цо вая аку па цый ная ад мі ніст-
ра цыя. Там тэй шы ня мец кі гаў п т ман пры 
аб’ ез дзе на ва коль ных ад Ага род ніч каў 
вё сак заў сё ды браў з са бой Ве ру ў якас-
ці тлу ма ча, а ў чэр ве ні 1916 г. прыз-
на чыў яе сол ты сам у род най вёс цы. 
На гэ тай па са дзе яна прас лу жы ла 15 
ме ся цаў. Пры зна чэн не ма ла дой жан чы-
ны ня хай і на ні за вую ад мі ніст ра тыў ную 
па са ду мож на сме ла лі чыць пер шым 
прэ цэ дэн там у най ноў шай гі сто рыі Бе-
ла ру сі. Гэ та ста ла вы ні кам вы му ша най 
«жа но чай ма бі лі за цыі» з-за ад сут нас ці 
на вёс цы дзей с ных муж чын, заб ра ных 
у вой ска ці па даў шых ся ў бе жан ства.

У ве рас ні 1917 г. той жа гаў п т ман 
па слаў яе на бяс п лат ную ву чо бу ў Свіс-
лац кую бе ла ру скую на стаў ніц кую се-
мі на рыю. Ча ты ры ме ся цы на ву чан ня 
ў Свіс ла чы яна ўспа мі на ла доб ры мі 
сло ва мі: «Паз на ё міў шы ся з бе ла ру скай 
куль ту рай і прыд баў шы мно га паз нан-
ня ад доб рых і шчы рых сы ноў Бе ла ру сі 
на шых лек та раў, як то па ны Ба ляс лаў 
Квя цін скі і Ба ляс лаў Па чоб ка, я так па ка-
ха ла сваю Баць каў ш чы ну з яе лю дам і яе 
пры го жую мо ву, што пас вя ці ла ўсё свае 
жыц цё ма ёй мно га па кут най Баць каў ш чы-
не і пра цоў на му лю ду». Пас ля за кан чэн-
ня се мі на рыі Ма тэй чук бы ла на кі ра ва на 
на стаў ні цай у бе ла ру скую па чат ко вую 
шко лу ў в. Гра ба вец Ар лян скай во лас ці 
Бель ска га па ве та, дзе ад п ра ца ва ла да 
ле та 1919 г.

По тым бы ла гра мад ска-куль тур ная 
пра ца ў Гра ма дзе бе ла ру скай мо ла дзі 
ў Го рад ні, ву чо ба на Пер шых Ві лен скіх 
бе ла ру скіх на стаў ніц кіх кур сах, вы му ша-
ны пе ра езд у Менск з-за па гро зы быць 
арыш та ва най поль скай ула дай. З лі ста-
па да 1919 г. Ве ра на стаў ні ча ла ў ад ной 
з мен скіх школ, ар га ні за ва ла і ўзна ча-
лі ла «Гур ток бе ла ру скіх ка бет, дзе ля 
по ма чы бе ла ру скім ва я кам» у Мен ску, 
а паз ней Цэн т раль ны гур ток бе ла ру сак. 
Гэ та бы лі ад ны з пер шых на цы я наль ных 
жа ноц кіх ар га ні за цый у Бе ла ру сі.

Ан ке та з бі яг ра фіч ны мі да дзе ны мі В. 
Ма тэй чук так са ма да паў няе яе бі яг ра-
фію но вы мі вель мі істот ны мі фак та мі. 
На пры клад, звяр тае тут ува гу 4-ы пункт 
ан ке ты «Рэ лі гія», дзе В. Ма тэй чук, хрыш-
чо ная ў пра ва слаў най цар к ве, так выз на-
ча ла сваю кан фе сій ную пры на леж насць: 
«Ні пра ва слаў ная, ні ка та ліч ка, а пры хіль-
ні ца уніі». Па чы на ю чы з 1917 г., ві даць 
пад уп лы вам вык лад чы ка Свіс лац кай 

Ура джэн цы
Бе ла сточ чы ны 
— удзель ні кі бе ла ру ска га на цы я наль на га ру ху ў 1917-1921 гг.
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Рэдкая

Сакрэтны 
ўпаўнаважаны

Вачыма еўрапейца

Палец для 

Я не маю ні чо га да мал паў. Гэ так жа, 
як і да лю дзей. Хоць ча сам, чы та ю чы 
кар ты кры ва вай гі сто рыі ча ла ве цтва, 
стаў лю вы шэй агі ста рыч насць мал паў ад 
мар на га тры ум фа ліз му ча ла ве ка. Не грэ-
бу ю чы ге не тыч ным сва я цтвам абод вух, 
я лі чу, ад нак, што за ява, згод на з якой 
ча ла век пры хо дзіць ад мал паў, з’яў ля ец-
ца адур мань ва ю чым спраш чэн нем. Так 
як эва лю цый нае дрэ ва, якім хо чац ца 
ўба чыць скла да ную ло гі ку эва лю цый ных 
пра цэ саў, зда ец ца быць шкод ным ра зу мо-
вым яр лы ком, які пры во дзіць да тры ва лых 
не па ра зу мен няў, так і ах во та ўба чыць на 
та по лі на або чы не да ро гі су поль ную га лі-
ну, з якіх вы рас лі мал па і ча ла век, не мае 
сэн су. Мал па гэ та мал па. Ча ла век з’яў ля-
ец ца ча ла ве кам. Ін шая спра ва, што апош-
ні ча ста па во дзіць ся бе як пры мі тыў ныя 
про дак пер шай. Але гэ та ін шая спра ва.

На ват ка лі на ву чыць мал пу як ук лю-
чыць кам п’ ю тар, дык яна, ве ра год на, 
вы ка ры стае яго ў рэ ва лю цый ным на яе 
дум ку спо саб, зна чыць, паб’е ім га ла ву 
свай го са пер ні ка ў стат ку. Бо мал па гэ та 
мал па, зна чыць, ства рэн не эва лю цый-
на ад ста лае, та му на жы вёль ны спо саб 
не цяр п лі вае і схіль нае да гвал тоў ных 
і эк ст рэ маль ных ак таў. Толь кі што ў ча ла-
ве ку за ха ва лі ся рэш т кі гэ тай жы вёль най 
кам пуль сіў нас ці. Тое, што ад бы ва ец ца 
сён ня ў ін тэр нэ це, на са мой спра ве 
на гад вае рэ ва лю цыю мал паў. Мы вы ка-
ры стоў ва ем ін тэр нэт так са ма эфек т на, 
як мал па кам п’ ю тар. Раз бі ва ем ім свае 
га ло вы, але зу сім не для та го, каб на вес ці 
там па ра дак ду мак ці вяр нуць ад па вед-
ную іе рар хію эмо цый, але для та го, каб 
ра ска лоць чэ рап ан та га ні стам, вы няць 
іх скры ваў ле ныя маз гі і рас ча віць ча ра ві-
кам. Што з на мі ро біц ца? Ад куль бя рэц ца 
гэ ты ім пэт — не наз ва ны, неп рад ка заль-
ны, які эфек там да мі но схі ляе амаль кож-
на га ін тэр нэт-ка ры сталь ні ка вы каз ваць 
не га тыў ныя эмо цыі, неп ра ду ма ныя дум кі, 
не аб грун та ва ныя мер ка ван ні? Ці ма ем мы 
спра ву ў ін тэр нэ це з эва лю цы яй нес вя до-
мых свай го гне ву мас — боль шас ці ад кі ну-

тых, мар гі наль ных, за няд ба ных, па кі ну тых 
са мім са бе ад чай ных лю дзей, ці толь кі 
са сля пой лю тас цю ін ва лід ных у сва ім 
ад чу жэн ні асоб: ін тэр нэт ных кра тоў, фей-
с бу ка вых ка ра е даў, тві тар ных звы чай ных 
мядз ве дак? Нар цы саў і эга цэн т ры каў? 
Нек ры тыч ных эга і стаў? Са ма лю баў-ра-
зум ні каў з фраг мен тар ны мі ве да мі ўзя ты-
мі з Ві кі пе дыі? Не ву ка мі?

Я пры зна юся, што заг ляд ваю з вя лі кім 
не жа дан нем на сай ты са цы яль ных се так. 
Усё менш і менш там ды ску сій, што раз 
менш змя стоў най па ле мі кі, усё больш 
і больш ла ян кі, пак лё паў, аб раз, вуль гар-
ных эпі тэ таў. Фак тыч на, яш чэ не каль кі 
га доў та му, больш-менш да 2005 го да, 
па куль вы бух ла ГП-ПіС ная поль ска-поль-
ская вай на, у ін тэр нэ це аба вяз ваў пэў ны 
са ву ар-віўр, ня пі са ная кан вен цыя доб рых 
па во дзін, бон то ну. Так зва ны «тро лінг» 
не адаб раў ся. Хоць ча ла ве ка, які вы каз-
ваў ся вуль гар на, не на зы ва лі не пас рэд на 
гру бым ха мам або вы рад кам, але шы ро ка 
рас паў сю джа ная ана фе ма маў к лі вай ад-
мо вы па він на бы ла быць для яго на столь-
кі дас ціп ным, як ба лю чым уро кам. Тро лінг 
у ця пе раш ні час у мо дзе. Пош ласць ста-
ла нор май. Ін тэр нэт рэ ва лю цы я ні за ваў ся. 
Поль ска-поль ская вай на стра ці ла кон тур 
ідэ а ла гіч най ці па лі тыч най спрэч кі, раз мы-
ва ю чы ся ў бяз з ме ста вым ве раш чан ні па-
доб ных адзін на ад на го вар ва раў. Зу сім 
ня даў на, ка лі вы дат ная спе цы я ліст ка па 
эты цы, фі ло саф ка і пра фе сар ка Вар шаў-
ска га ўні вер сі тэ та Маг да ле на Сьро да 
на пі са ла на сва ім про фі лі ў фей с бу ку, 
з зак ла по ча нас цю адз на ча ю чы, што на 
яе дум ку бу ду чы ня Поль ш чы явіц ца змроч-
най, аб ві на вач ва ю чы ў гэ тым аса бі ста 
Ярас ла ва Ка чын ска га, стар шы ню Пра ва 
і спра вяд лі вас ці, суст рэ ла ся з не пе ра бор-
лі вым на па дам ін тэр нэт-ка ры сталь ні каў. 
Пры вя ду толь кі ад но ана нім нае — вя до-
ма — і не са мае вуль гар нае вы каз ван не 
(ары гі на ль ная ар фаг ра фія): „ŚRO DA — ja 
mam dla cie tyl ko środ ko wy pa lec (...)!”.

Ну вось і ма ем тое СПРАШ ЧЭН НЕ!
 Мі ра слаў ГРЫ КА

«це»

Да кан ца мі ну ла га го да ўпаў на ва жа-
ным пад ляш ска га ва я во ды па на цы я наль-
ных і эт ніч ных мен шас цях быў Мі ка лай 
Ман тур, на мі на ва ны на гэ тую па са ду па пя-
рэд няй кі ру ю чай ка а лі цы яй. Пас ля зме ны 
ўла ды і за ме не ва я во даў но вым ва я во дам 
на Пад ляш шы стаў Баг дан Паш коў скі, 
а Мі ка лая Ман ту ра ў сту дзе ні за мя ніў Ра-
ман Чэ пэ. Спра вы на цы я наль ных і эт ніч-
ных мен шас цей у сфе ры яго аба вяз каў 
ме лі быць ад ны мі з не каль кіх. І так ме ла 
быць на да лей, як за пэў ні ва ла мя не яш чэ 
ў кан цы сту дзе ня прэс-сак ра тар ва я во ды 
Паш коў ска га Ан на Ідзь коў ская. Тым ча-
сам у час па ся джэн ня пар ла мен ц кай ка мі-
сіі па на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цях 
9 са ка ві ка, прыс ве ча на га дзе ян ням, якія 
ра бі лі ў 2015 го дзе ўпаў на ва жа ныя ва я во-
даў па спра вах на цы я наль ных і эт ніч ных 
мен шас цей, я вы пад ко ва да ве даў ся, што 
Пад ляш ша мае, ад нак, та ко га ўпаў на ва-

жа на га, вы ключ на па спра вах мен шас-
цей, і гэ та не Ра ман Чэ пэ. Стар шы ня 
Ка мі сіі Да ну та Пет ра шэў ская пры ві та ла 
ўпаў на ва жа ных і ін шых асоб, якія ад каз ва-
юць за пы тан ні мен шас цей у ва я вод скіх 
уп ра вах. Яна пе ра лі чы ла прад стаў ні коў 
з Сі лез ска га, Аполь ска га, Пад кар пац ка-
га, Вя лі ка поль ска га, Ло дзін ска га і Ма за-
вец ка га ва я вод стваў. З Пад ляш ша ні ко га 
не пры ві та ла. На зі ра ю чы па ся джэн не 
ка мі сіі ў пра мым эфі ры па ін тэр нэ це, 
я на пі саў тэк ста вае па ве дам лен не ад на-
му з двух пад ляш скіх дэ пу та таў, чле наў 
ка мі сіі па мен шас цях Ро бер ту Тыш ке ві чу 
(дру гі гэ та Та маш Ці ма шэ віч): «А дзе пад-
ляш скі ўпаў на ва жа ны, дзе ён на о гул?». 
Я ўба чыў, як дэ пу тат пра чы таў маё пы тан-
не і па даў ся да пры сут на га на па ся джэн ні 
ка мі сіі Юза фа Ру жан ска га, ды рэк та ра 
дэ пар та мен та рэ лі гій ных ве ра выз нан няў 
і на цы я наль ных ды эт ніч ных мен шас цей 
МУ СіА, які пас ля да ваў спра ваз да чу па 
тэ ме су стрэ чы. Праз не ка то ры час я ат ры-

маў ад дэ пу та та Тыш ке ві ча ад каз: «Вой-
цех Пшы гонь скі — пры зна ча ны, але ад-
сут ні чае». Вось та бе сюр прыз — па ду маў 
я, і па чаў пы тац ца ў са мо га ся бе, ча му 
ні чо га пра наз на чэн не Вой це ха Пшы гонь-
ска га я, як жур на ліст «Ні вы», не ве даю. 
Я паз ва ніў не каль кім асо бам, і ака за ла ся, 
што не толь кі я, але і ін шыя бе ла ру скія 
жур на лі сты з ін шых рэ дак цый так са ма 
аб гэ тым наз на чэн ні не ма юць ні я кай ін-
фар ма цыі. Больш ці ка ва, на ват кі раў ні кі 
бе ла ру скіх ар га ні за цый, у якіх я спы таў 
пра гэ та, так са ма не ве да лі. Чым хут чэй 
па тэ ле фо не я па пра сіў у прэс-сак ра та ра 
ва я во ды раст лу ма чыць: ка лі быў наз на ча-
ны Вой цех Пшы гонь скі, хто ён, ча му ар-
га ні за цыі мен шас цей і іх срод кі ма са вай 
ін фар ма цыі не бы лі пра ін фар ма ва ныя аб 
яго наз на чэн ні. Па чуў: «Я ме ла толь кі за-
гад, каб гэ тую ін фар ма цыю раз мяс ціць на 
сай це на шай уста но вы».

І фак тыч на, пад да тай... 11 лю та га мож-
на на ім пра чы таць па ве дам лен не аб прыз-
на чэн ні і за пі ску: «Вой цех Пшы гонь скі 
з’яў ля ец ца бе ла ста ча ні нам, яму 59 га доў. 
Скон чыў фа куль тэт гра мад скіх на вук Люб-
лін ска га ка та ліц ка га ўні вер сі тэ та (са цы я ло-
гія) і Люб лін скую шко лу біз не су. Пра ца ваў, 
між ін шым, асі стэнтам на фа куль тэ це 
са цы я ло гіі Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, быў 
ды рэк та рам Ма ла дзёж на га до ма куль ту ры 
ў Бе ла сто ку, а так са ма вёў свой біз нес (ву-
чэб на-аду ка цый н га га про фі лю)». На ін шай 
са ста ро нак уста но вы ўка за ны ну мар яго 
тэ ле фо на і ад рас элек т рон най пош ты ды 

ў ся мі пун к тах за пі ска аб яго за да чах і паў-
на мо цтвах, у тым лі ку пра пад трым ку ар га-
ні за цый і су по лак на цы я наль ных і эт ніч ных 
мен шас цей, з асаб лі вым ак цэн там — як 
зда ец ца — на ром скую мен шасць.

Спро бы да га ва рыц ца на ін тэр в’ю для 
«Ні вы» з упаў на ва жа ным Пшы гонь скім 
пас ля больш чым ме ся ца з мо ман ту яго 
наз на чэн ня ака за лі ся без вы ні ко вы мі. Ка лі 
я ў яго спы таў ся, ча му ён не пры сут ні чаў 
у па ся джэн ні пар ла мен ц кай ка мі сіі 9 са ка-
ві ка, ад ка заў мне не ча ка ным пы тан нем: 
«А я па ві нен быў быць на ім?».

Пад час апош няй раз мо вы па тэ ле фо не 
(16 са ка ві ка) ён унік лі ва сцвяр джаў:

— Мо жа, па раз маў ля ем пас ля Вя лі кад-
ня (ка та ліц ка га — M. Х.). Я абя цаў ін тэр в’ю 
Ра дыё Бе ла сток (га вор ка пра жур на лі ста 
пе ра да чы «Пад зна кам Па го ні» — М. Х.) 
і Ра цыі, але Ра цыю хі ба ад мя ню. Му шу спа-
чат ку да мо віц ца з усі мі мен шас ця мі, да мо-
віц ца аб да це су стрэ чы з мі ні стэр ствам... 
Не мо жа вы гля даць так, што я ў пер шую 
чар гу бе гаю па СМІ, пры тым толь кі па бе-
ла ру скіх.

11 са ка ві ка ўпаў на ва жа ны Пшы гонь скi 
афі цый на з’я віў ся на га ла-кан цэр це фе-
сты ва лю бе ла ру скай пес ні, ар га ні за ва ным 
БГКТ. Ані са стар шы нёй Та ва ры ства Янам 
Сы чэў скім, ані з яго на мес ні кам Ва сі лём 
Се ге нем не аб мя няў ся ён на ват ад ным сло-
вам. Ра цыі, але і Ра дыё Бе ла сток у рэш це 
рэшт ад мо віў ся даць ін тэр в’ю, тлу ма чыў-
шы гэ та так як і «Ні ве».

Ма цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Зда ры ла ся мне ты дзень та му па бы-
ваць у за ход не бе ла ру скім Брэс це. Там 
на ву лі цы пісь мен ні ка Мі ка лая Го га ля, 
яко га дзе ляць па між са бой ук ра ін цы 
і ра сей цы, уста ля ва ны не толь кі бюст лі-
та ра тур на му кла сі ку, але і шэ раг скуль п-
тур ных пом ніч каў ці кам па зі цый па вод ле 
ма ты ваў яго ных вя до мых тво раў. Та кая 
лі та ра тур на-го га леў ская ву лі ца. І хоць 
не за быў ны аў тар „Мёр т вых душ” ні ко лі 
ў Бе ла ру сі не жыў і да чы нен не мае да 
на шай куль тур най спад чы ны хі ба што 
ўскос нае, та кі па ды ход ку ды леп шы, чым 
паў сюд нае ўга на ра ван не ў на шых га ра-
дах роз ных са вец кіх паг ра ніч ні каў ці тым 
больш эн ка вэ ды стаў. Да ўся го лі та ра тур-
ны кла сік — на тое ён і кла сік, каб быць 
ак ту аль ным і праз паў та ра ста год дзя.

Які ж но вы бе ла ру скі не лю біць хут-
кай да ро гі ў Драз ды! Ад нак рэд кі чыж 
да ля ціць у нас да ся рэ дзі ны Свіс ла чы. 
Прад п ры маль ні кам на шай кра і ны за раз 
не па зай з д рос ціш. Сён ня Чыж з Са ба-
лёў, заў т ра — які-не будзь стрыж з гар-
на ста е ві чаў... Зда ва ла ся б, на вош та? 
Птуш кі то не дра пеж ныя, свой скія, з ру кі 
кор м ле ныя, ды і яй кі заў сё ды нес лі за ла-
тыя. Але, па-пер шае, нель га ад хі ляц ца 
ад Га лоў на га ку рат ні ка ні на паў к ры ла. 
А па-дру гое, ва ўмо вах на ра ста ю ча га 
гас па дар ча га кры зі су для на ро ду вель мі 
па трэб ныя та кія па ка заль ныя па сад кі 
ў клет ку. На тое ён на ро дзец (слоў ца, 
да рэ чы, па лі тыч ны кла сік су час нас ці, 
свя до ма ці не, па зы чыў як раз у Го га ля!) 
ча кае здаў на. Ве ра ў доб ра га і спра вяд-
лі ва га ца ра па він на пад ма цоў вац ца і сіл-
ка вац ца ўяў ным зма ган нем з ка руп цы яй 
і злоў жы ван нем. Так што ця пер усе ча-
ка юць — на ка го на ступ на га аб ры нец ца 
кар ная ўлад ная дзяс ні ца. Час та кі, асаб-
лі ва го га лем не па хо дзіш. Вось за га дае, 
са мы ве да е це хто, сва ім шмат лі кім вур да-
ла кам: „Па ды мі це мне ве кі!” — і па ка жа 
ўка заль ным пяр стом на чар го вую ах вя-
ру. У якой тут цар к ве ра та вац ца, чым ры-
ту аль на-ра та валь нае ко ла ак рэс лі ваць...

Але як ка заў той жа Го галь, коль кі 
ваў ка не кар мі — усіх ла сёў за па вед ні ка 

на яго не спі шаш. За роб кі ў ва лют ным 
эк ві ва лен це цэ лы час па да юць, а па раў-
нан не ад па вед ных па каз ні каў з су се дзя мі 
выс веч вае яск ра вую кар цін ку. Пры кла-
дам у Поль ш чы ся рэд ні за ро бак жы ха роў 
за раз скла дае 1 044 до ла ры. А ў Бе ла ру-
сі — толь кі 328 (!). Дык гэ та ся рэд ні, які 
скла да ец ца з за роб каў аг ром ні стай ар міі 
раз на стай ных „сі ла ві коў”, проць мы шмат-
лі кіх чы ноў ні каў, ідэ о ла гаў і кан т ра лё раў. 
А коль кі за раб ля юць звы чай ны ле кар 
у шпі та лі, на стаў нік у шко ле, ра ба ця га на 
за во дзе? Ды ёсць яш чэ по рах у па ра хаў ні-
цах дзяр жаў ных ба ю ноў-ідэ о ла гаў, ва біць 
лю дзей тэ ле ві зій ная ма ні лаў ш чы на.

А са га з пад вы шэн нем пен сій на га 
ўзро сту ста ла ўжо сап раў д най пес няй, 
хі том бя гу ча га го да. Го га леў скі Чы чы каў 
скуп ляў „мёр т выя ду шы”, а ця пе раш нія 
чы ноў ні кі Бе ла ру сі збі ра юц ца пла ціць 
пен сіі хі ба толь кі тым, хто ўжо з сы-
рой зям лёй шлюб узяў. Асаб лі ва, што 
да ты чыць муж чын. Мо жа ся рэд ні век 
прад стаў ні коў моц най па ло вы апош нім 
ча сам моц на ўзрос? Па вод ле афі цый ных 
ста ты стыч ных да дзе ных — у ся рэд нім 
муж чы ны ў Бе ла ру сі жы вуць ка ля 67 га-
доў. Ад зна ка пен сій на га ўзро сту праз 
не каль кі га доў вы рас це да 65 га доў. 
Коль кі ім за ста нец ца ла віць аса ло ду жыц-
ця — арыф ме ты ка про стая і праз ры стая 
як сля за дзі ця ці. А мо жа ро вень зда роўя 
так скок нуў уга ру, што Са мы га лоў ны 
ска заў: „Му жык у шэс ць дзя сят га доў 
— гэ та конь, на якім мож на яш чэ га раць, 
і плу гам не ў адзін кор пус, а за ча піць тры 
— і па цяг не”. Вось та кая птуш ка-трой ка 
па-бе ла ру ску. У ін ша га кла сі ка адзін му-
жык двух ге не ра лаў пра кар міў — то ча му 
ў нас не мо жа?! А зям ля ж у нас та кая, 
тут зноў па вод ле Го га ля: ка лі з ве ча ра 
па са дзіць аг лоб лю — то з ра ні цы вы рас-
це та ран тас. Але па вод ле ін шай на род-
най муд рас ці — ад ра бо ты і ко ні дох нуць. 
Што тут ужо ка заць пра ча ла ве ка. Вось 
не лю біць наш на ро дзец сва ёй смер цю 
па мі раць, дык трэ ба яму па спры яць.

Так і хо чац ца пас ля ўсіх гэ тых на зі ран-
няў выс ла віц ца па вод ле лі та ра тур на га 
кла сі ка: „Ку ды ты паў зеш Бе ла русь? Дай 
ад каз, хоць не ад ра зу!”. Ня ма ад ка зу...

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

птушка даляціць...
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 Агуль на а ду ка цый ным лі цэі 
з да дат ко вым на ву чан нем 
бе ла ру скай мо вы ў Гай наў-
цы ча ты рох бел лі цэ і стаў Ган-
на Хом чук, Арон Мар чук, Ан-

на Нес ця рук і Шы мон Ру чын скі ства ры-
лі філь ма вы ка лек тыў «Фан та стыч ныя 
філь ма выя фі зі кі», апе ку ном яко га стаў 
на стаў нік фі зі кі Дар’ юш Му сюк. Яго 
чле ны пры сту пі лі да агуль на поль ска га 
філь ма ва га кон кур су «Зра бі стаў ку на 
Сон ца», ар га ні за ва на га Фон дам Бан ка 
ахо вы ася род дзя, і ства ры лі ка ро цень кі 
аду ка цый ны фільм «Адзін», які рэк ла-
муе вы ка ры стан не ад наў ляль най энер-
гіі, а кан к рэт на со неч ных ка лек та раў. 
У пер шым эта пе кон кур су гай наў скія 
бел лі цэ і сты за ня лі пер шае мес ца і за-
раз зма га юц ца за пер шын ство ў дру гім 
эта пе, у якім ка мі сія бу дзе ацэнь ваць ві-
дэ а ро лі кі і іх рас паў сю джан не. Бел лі цэ і-
сты ста ра юц ца як най лепш раз рэк ла ма-
ваць свой фільм «Адзін», у якім вы сту пі-
лі ды рэк тар Яў ген Сач ко і лі цэ і сты.

— Я це шу ся, што мо ладзь па ка за ла 
свае ўме лас ці і пра фе сій ны па ды ход да 
ства рэн ня ві дэ а ро лі ка «Адзін». Зда бы ты 
во пыт пра цы над філь мам спат рэ біц ца 
на шым вуч ням як пад час аду ка цыі, так 
і ў да лей шым жыц ці. Для мя не вы ступ лен-
не пе рад кі на ка ме рай, па вод ле сцэ на рыя, 
бы ло но вым, але ці ка вым вык лі кам, — ска-
заў ды рэк тар Яў ген Сач ко.

— Наш фільм па каз вае два аль тэр на-
тыў ныя све ты, дзве цы ві лі за цыі, якія мо-
гуць быць у нас за 50 га доў. Гэ та ад усіх 
нас, пра жы ва ю чых на Зям лі, за ле жыць, які 
свет вы бя рэм, ці бу дзем ахоў ваць пры ро-
ду і ка ры стац ца ад наў ляль ны мі кры ні ца мі 
энер гіі, ці спры чы нім ся да зніш чэн ня на ту-
раль на га ася род дзя, — за я ві ла бел лі цэ іст-
ка Ган на Хом чук.

— Су поль ны мі сі ла мі мы зня лі аду ка-
цый ны фільм «Адзін» на кон курс «Зра бі 
стаў ку на Сон ца». Ві дэ а ро лік пра па ган дуе 
ідэю вы ка ры стоў ван ня людзь мі дзе ля ахо-
вы на ва коль на га ася род дзя ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі, у на шым вы пад ку со неч ных 
ка лек та раў. Мы рэк ла му ем со неч ныя ка-
лек та ры, тан ныя, про стыя ў аб с лу гоў ван ні 
і ман та жу, якія да юць вя лі кія аш чад нас ці як 
ін ды ві ду аль ным ка ры сталь ні кам, так і ўся-

му гра мад ству, — ска заў Шы мон Ру чын скі.
Аду ка цый ны ві дэ а ро лік «Адзін» спа чат-

ку па каз вае зніш ча ны людзь мі свет, да 
яко га да вя лі ма са вае зніш чэн не ася род-
дзя і вай на. Паз ней, у дру гім све це, ба чым 
пры го жы лес, якім ра ду юц ца дзет кі, мо-
ладзь і пры ро ду, якую ўда ло ся за ха ваць, 
дзя ку ю чы вы ка ры стан ню ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі.

— Мы ра шы лі ся па ка заць два аль тэр на-
тыў ныя све ты, бо, моц ны мі прык ла да мі хут-
чэй мож на пе ра ка наць лю дзей да ахо вы 
ася род дзя. Спа чат ку ба чым лю дзей, якім 
не стае хар ча ван ня. Ча ла век у про ці ва га-
зе ра ша ец ца за біць пту шач ку, каб яе з’ес-
ці. Сум ныя лю дзі ся дзяць ка ля вог ніш ча 
і слу ха юць ста рэй ша га ча ла ве ка (у яго 
ро лі вы сту піў наш ды рэк тар Яў ген Сач ко), 
які па мя тае жыц цё пе рад вай ной. Ка жа ён, 
што на Зям лі скон чы лі ся кры ні цы энер гіі, 
а вай на за іх апош нія за ле жы зніш чы ла на-
шу пла не ту. У дру гой част цы філь ма наш 
ды рэк тар ка жа, што не му сі ла так быць, 
па коль кі вы ка ры стан не ад наў ляль ных 
кры ніц энер гіі да зво лі ла за ха ваць ад зніш-
чэн ня на ва коль нае ася род дзе, — ко рат ка 
ра ска за ла змест філь ма Ган на Хом чук.

— Я па чаў ства раць філь ма выя ані ма-
цыі яш чэ ў па чат ко вай шко ле і пра цяг ваў 
уда ска наль ваць свой вар ш тат у бел гім-
на зіі. Мно га я чы таў, пры маў удзел у май-
стар-кла сах па муль тып лі ка цыі. Апош ні мі 
га да мі ства раў я больш сур’ ёз ныя ані-
ма цыі і ха чу ўда ска на ліць свае ўме лас ці 
ў гэ тым на прам ку, а на ват ха цеў бы спа лу-
чыць сваю бу ду чы ню з філь мам, ка лі мне 
гэ та ўдас ца. Я звяр нуў ся да ды рэк та ра 
Яў ге на Сач ко з пра па но вай ства рыць філь-
ма вы кру жок у на шай шко ле, а ды рэк тар 
за пра па на ваў мне пры сту піць да кон кур су 
«Зра бі стаў ку на Сон ца», пад час яко га мог 
бы я вы ка ры стаць свае філь ма выя ўме лас-

ці, — стаў ра сказ ваць Шы мон Ру чын скі.
Пра вёў ён раз мо ву з на стаў ні кам фі зі кі 

Дар’ ю шам Му сю ком, які за пра па на ваў Шы-
мо ну ства рыць ка лек тыў для рэ а лі за цыі 
кон кур с ных за дач.

— Я саб раў ка лек тыў, які моц на за ан-
га жа ваў ся ў пра ект. Ка ля двух ме ся цаў 
пра цяг ва лі ся пад бор ка тэ мы і рас п ра-
цоў ка зме сту філь ма. Не каль кі тыд няў 
мы рых та ва лі ся да зды ман ня сцэн для 
аду ка цый на га ро лі ка, які рэк ла муе вы ка ры-
стан не ад наў ляль ных кры ніц энер гіі. Дзя-
ку ю чы ан га жа ва нас ці ка лек ты ву ўда ло ся 
па спя хо ва за вяр шыць пра цу. Я ства раў 
ак цёр скі фільм упер шы ню і мог мно га му 
на ву чыц ца. Ды рэк тар Яў ген Сач ко зга дзіў-
ся вы сту піць у філь ме. Ён па ды хо дзіў да 
на ша га сцэ на рыя па ўзро сце, бо ў філь ме 
яго ге рой рас па вя дае пра тое, што бы ло 
50 га доў та му, — ска заў Шы мон Ру чын скі. 
— Мы ў пер шым эта пе кон кур су раз ліч-
ва лі на мес ца ў дру гой дзя сят цы і ра ды, 
што апы ну лі ся на пер шым мес цы, бо гэ та 
да да ло нам энер гіі для да лей шай пра цы 
ў агуль на поль скім кон кур се. Ства ра ю чы 
аду ка цый ны ро лік мы ста ра лі ся наб лі зіц ца 
да пра фе сій нас ці. Я — заў зя ты філь ма вец 

і ста раў ся мак сі маль на вы ка ры стаць свае 
ўме лас ці і во пыт.

Ган на Хом чук удак лад ні ла, што ў філь-
ме вы ка ры ста на част ка яе му зы кі, якую 
вы кон ва ла на фар тэ пі я на. Яна зай ма ла-
ся так са ма ар га ні за цый ны мі спра ва мі 
кон кур с на га пра ек та. Ідэю па ка заць два 
аль тэр на тыў ныя све ты пры ду маў Шы мон 
Ру чын скі. Па вод ле яго пра па ноў Ан на 
Нес ця рук на пі са ла сцэ на рый філь ма, 
зай ма ла ся рэк ві зі та мі і сцэ ніч ным афар-
м лен нем. Арон Мар чук, яко га дом з ка-
лек та рам ві даць на здым ку да лу ча ным да 
тэк сту, зай маў ся, між ін шым, пад бор кай 
му зы кі, на вы ка ры стан не якой трэ ба бы-

ло ат ры маць да звол, так як і ат ры маць 
зго ду баць коў на ўдзел вуч няў у філь ме.

— Ства рэн не ка ро цень ка га ві дэ а ро лі ка 
бы ло для нас доб рай гуль нёй, а ўзна га ро-
да, якую мо жам зда быць, гэ та дру га рад-
ная спра ва. Мы це шым ся, што зда бы лі 
ар га ні за цый ны і філь ма вы во пыт. Мы 
хо чам па ка заць лю дзям важ насць ахо вы 
на ту раль на га ася род дзя на на шай пла не-
це. Ад кож на га з нас за ле жыць, якую мы 
па кі нем па са бе Зям лю. Ахо вай пры ро ды 
мо жам спры чы ніц ца да та го, што бу ду чыя 
па ка лен ні бу дуць маг лі жыць ва ўмо вах 
наб лі жа ных да сён няш ніх. У філь ме мы 
вост ра па каз ва ем, якія два ас ноў ныя вы-
ба ры мож на зра біць і якой Зям ля мо жа 
быць за 50 га доў ды за ах воч ва ем лю дзей 
ахоў ваць ася род дзе. У рам ках кон кур су 
мож на бы ло пра ма ваць вы ка ры стан не роз-
ных ад наў ляль ных кры ніц энер гіі, але мы 
ра шы лі ся пра па ган да ваць со неч ныя ка лек-
та ры, якія перш за ўсё пра ду ку юць цеп ла-
э нер гію, — рас па вя да лі чле ны філь ма ва га 
ка лек ты ву «Фан та стыч ныя філь ма выя фі зі-
кі». У філь ме «Адзін» зды ма лі ся ды рэк тар 
бел лі цэя Яў ген Сач ко, На тал ля Му сюк, Ма-
рыя Мар чук, Іа ан на Хом чук, Мі ко ла Кэ чын-

скі, Ка та жы на Нес ця рук, Лу каш Ру чын скі, 
Іа ан на Са хар чук і Шы мон Ві няр скі.

— Вуч ні пра ца ва лі са ма стой на і ра бі лі 
гэ та вель мі ўда ла, а я ста раў ся наг ля даць 
за іх пра цай, кан так та ваў ся з ар га ні за та-
ра мі кон кур су, выс вят ляў усе не да ра зу-
мен ні, каб наш фільм не стра ціў на ацэн-
цы і не быў ад кі ну ты. Та му так важ ныя 
бы лі да зво лы баць коў і ін шыя да ку мен ты, 
якія трэ ба бы ло дас лаць ар га ні за та рам 
кон кур су. Фільм не толь кі рэк ла муе ад-
наў ляль ныя кры ні цы энер гіі, але так са ма 
з’яў ля ец ца пра мо цы яй здоль най мо ла дзі 
і на ша га бе ла ру ска га лі цэя. Я дзя кую 
ак цё рам, якія вы сту пі лі ў аду ка цый ным 

філь ме, усім асо бам, якія да па маг лі яго 
ства рыць, а асаб лі ва ка лек ты ву «Фан-
та стыч ныя філь ма выя фі зі кі» за ідэю 
філь ма, за цяж кую пра цу, ча сам на ват за 
кошт ву чо бы. За да ча шко лы — ства раць 
маг чы мас ці вы ка ры стан ня вуч ня мі сва іх 
за ці каў лен няў. Пры клад гэ та му — філь-
ма вы ка лек тыў у на шай шко ле, — ска заў 
на стаў нік фі зі кі Дар’ юш Му сюк. — Фільм 
«Адзін» і яго пра мо цыя бу дуць ацэнь вац-
ца кон кур с най ка мі сі яй. А з кра са ві ка па 
чэр вень ін тэр наў ты бу дуць га ла са ваць 
на па а соб ныя кон кур с ныя філь мы і вы лу-
чаць пе ра мож цаў так са ма ад свай го імя.

— За раз га лоў най на шай кон кур с най 
за да чай з’яў ля ец ца пра мо цыя філь ма 
ў ме ся цы са ка ві ку, што бу дзе ацэнь вац ца 
кон кур с най ка мі сі яй. Наш ві дэ а ро лік ста лі 
па каз ваць у ін тэр нэ це (на пры клад, https://
www.youtube.com/watch?v=OyFKkvhJfko). 
Мы па ка ры ста лі ся маг чы мас ця мі пра мо цыі 
філь ма на тэ ле ба чан ні, ра дыё і ў прэ се. За-
ах воч ва ем па гля дзець фільм «Адзін» у ін-
тэр нэ це і па ін фар ма ваць аб ім зна ё мых, 
— про сяць аў та ры Ган на Хом чук, Арон 
Мар чук, Ан на Нес ця рук і Шы мон Ру чын скі.

Тэкст Аляк сея МА РО ЗА

Фан та стыч ныя 
філь ма выя фі зі кі 
Гай наў ска га бел лі цэя

Ка лек тыў бел лі цэ і стаў «Фан та стыч ныя філь ма выя фі зі кі» — зле ва: Арон Мар чук, Ган на Хом чук, апя кун Дар’ юш Му сюк, Ан на Нес ця рук і Шы мон Ру чын скі
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У Ліп ску з тра ды цы яй пі сан ня ве лі код-
ных яек больш за 70 га доў звя за на Кры-
сты на Цес люк. Не толь кі ў на ва кол лі, але 
так са ма ў Поль ш чы і мно гіх кра і нах све ту 
ве да юць яе ха рак тэр ныя „ма лыя ма стац-
кія тво ры”, якія на Вя лік дзень уп ры гож ва-
юць свя точ ныя ста лы. Кры сты на Цес люк 
уз ра ста ла ў Ліп ску, ся род бе ла ру ска га 
на сель ні цтва і пры го жай пры ро ды ра кі 
Боб ры, што паў п лы ва ла на яе ба чан не 
све ту і вя лі кую ад чу валь насць ва ўспры-
ман ні пры га жос ці. Пі сан кі Кры сты ны 
Цес люк ураж ва юць не толь кі ма стац кім 
уз роў нем, але так са ма ад люст роў ва юць 
спрад веч ную аб рад насць і куль ту ру гэ-
тай тэ ры то рыі.

Кры сты на Цес люк вя до мая сва ім май-
стэр ствам не толь кі ў род ным Ліп ску, але 
і ва ўсёй Поль ш чы. Ча ста ез дзі ла са сва і-
мі пі сан ка мі на шмат лі кія кон кур сы і кір ма-
шы па-за ме жы кра і ны. Пер шыя спро бы 
пі сан ня яек бы лі зроб ле ны ў дзі ця чыя га-
ды. У яе сям’і гэ тая тра ды цыя пе ра да ва-
ла ся з па ка лен ня ў па ка лен не. Кры сты-
на Цес люк па мя тае пер шыя ўро кі, якія 
ат ры ма ла ад сва ёй ба бу лі. Та му ма ты вы, 
якія раз ма лёў вае на яй ках, ха рак тэр ныя 
гэ та му ку точ ку Бе ла сточ чы ны. Яе ве лі код-
ныя яй кі ма юць свае наз вы, так са ма як 
узо ры, а гэ та ства рае да дат ко вую ас но ву 
для зра зу мен ня мі сты цыз му тых жа яек. 
Узо ры, якія най час цей паў та ра юц ца, гэ та 
„бас ля нюч кі” , „са ба чыя лап кі”, „ба ры лач-
кі” ці „хвой кі”. Тра ды цый ныя ліп скія ўзо ры 
Кры сты на Цес люк ча ста ўзба га чае са ма-
стой ны мі пра ек та мі.

Усе пі сан кі паў ста юць тэх ні кай ва ска-
во га ба ці ку (ра стоп ле ны воск на но сяць 
ігол кай). Ас ноў ным эле мен там тэх ні кі, 
якую вы ка ры стоў вае Кры сты на Цес люк, 
з’яў ля ец ца „ко ска”, з якой мо жа ўкла-
даць роз ныя ма ты вы, у ас ноў ным рас-
лін ныя і ге а мет рыч ныя. Як пад к рэс лі вае 
спа да ры ня Кры сты на Цес люк, да вай ны 
па жы лыя лю дзі ні ко лі не куп ля лі фар бы. 
Ак ра мя цы буль ні ку, які быў най больш 
рас паў сю джа ным фар ба валь ні кам яек, 
вы ка ры стоў ва лі ма ла дое ліс це бя ро зы 
(да ва ла зя лё ны ко лер), ша лу пін не грэч кі 
(цём на-ка рыч не вы). Чор ны ко лер ат рым-
лі ва лі за ра ней на стой ва ю чы ра зам ка ру 

ду бу, воль хі, аль хо вых шы-
шак і ржа ва га жа ле за. Най-
больш ха рак тэр ны мі ко ле ра-
мі пі са нак з ва ко ліц вы то каў 
ра кі Боб ры бы лі чор ны, чыр-
во ны і зя лё ны. З ча сам, ка лі 
ў кра мах з’я ві лі ся штуч ныя 
фар ба валь ні кі, і ко ле раў пі-
са нак ста ла больш.

Гле дзя чы з бо ку на пра цу 
спа да ры ні Кры сты ны зда-
ва ла ся б, што вы ка нан не 
та кіх яек, гэ та неск ла да ны 
пра цэс. Ні чо га больш па-
мыл ко ва га. Пра ца па тра буе 
вя лі ка га та лен ту і на стой лі-
вас ці, але перш за ўсё, як 
пад к рэс лі вае ма стач ка з Ліп-
ска, гэ та трэ ба лю біць. Са-
ма ўспа мі нае свае па чат кі 
як вель мі цяж кія, ад нак гэ та 
не зне ах во ці ла яе да пра цы. 
Сён ня Кры сты на Цес люк 
з’яў ля ец ца са май вя до май 
май ст ры хай гэ та га ві ду на-
род на га ру ка дзел ля. Та му 
тэх ні цы ўпры гож ван ня ве лі-
код ных яек ву чыць лю дзей 
у роз ным уз рос це на роз на-
га ты пу май стар-кла сах, ла-
джа ных му зе я мі і шко ла мі. 
Та кім чы нам зве да ла амаль 

Юзэф Ва ра но віч на ра дзіў ся ў лі пе ні 
1945 го да ў па да дэль скіх Мін каў цах, сён ня 
Шу дзя лаў скай гмі ны. Дру гую су свет ную 
вай ну ве дае толь кі з апо ве даў свай го баць-
кі Вік та ра. Га на рыц ца, што пах рыс ці лі яго 
ме на ві та ў кас цё ле ў Адэль ску (ця пер у Бе-
ла ру сі). У Мін каў цах вай на за кон чы ла ся 
ў 1948 го дзе, ка лі вё ска вяр ну ла ся з са ве-
таў у Поль ш чу. Поль ска-са вец кая мя жа 
іш ла кі ла метр за вё скай. По тым пе ра су ну лі 
яе паў та ра кі ла мет ра ў дру гі бок.

Спа дар Юзэф па каз вае мне ксе ра ко пію 
ста рон кі шу дзя лаў скай га зе ты і цар скае 
„сви де тель ство о вы пол не нии во ин ской 
по вин но сти” ад 1881 го да ней ка га Осі па Ва-
ра но ві ча з Мін каў цаў.

Га ва рыць пра вай ну гле дзя чы мне ў во-
чы ён не ў змо зе. Ба чу яго ўнут ра ны бой 
і боль пры кож ным ска за ным сло ве. Чую 
шмат важ ных, ня вы ка за ных слоў. Прыг ня-
тае страх, пе ра да дзе ны з па ка лен ня ў па-
ка лен не, ад дзе да, пра дзе да, страх Дру гой 
су свет най вай ны.

— Ці пра жы доў баць ка вам неш та ра-
сказ ваў? — пы таю.

— Не... Ма быць, не, — га во рыць аб са-
лют на без пе ра ка на нас ці.

— З бе ла ру са мі жыў я ў доб рых ад но сі-
нах, — мя няе тэ му. — У дзе вя но стым го дзе, 
бу ду чы сак ра та ром гмі ны ў Крын ках, ез дзіў 
я да іх на Дзень Пе ра мо гі. Ка лі доб ра па пі лі 
і па е лі, па вез лі нас аў та ма бі лем у бун ке ры 
на во сем сот мят роў ку — не да ступ ную паг-
ра ніч ную, ляс ную тэ ры то рыю па дру гім бо-
ку мя жы ў на прам ку Бе ра ста ві цы. У ча сах 

ка зар мы, пас ля ў Люб лін, Ра дам. Пай шоў 
ва я ваць з нем ца мі. Раз вед ка ска за ла, што 
зза ду на ды хо дзяць са ве ты. Зда лі ся. Афі-
цэ раў ру скія рас ст ра ля лі зра зу, уна чы. 
Звы чай ных жаў не раў ад пус ці лі да ха ты. Ва-
я ва лі сям нац цаць дзён, а да ха ты вяр та лі ся 
паў та ра ме ся ца. По ез дам да е ха лі да Са кол-
кі, да лей іш лі пе ха тою ў Но мі кі, Вой наў цы 
і Мін каў цы.

Ма ці спа да ра Юзэ фа пра нем цаў кеп-
ска га сло ва ні ко лі не ска за ла. Звы чай ны не-
мец быў як па ляк. Інакш вы гля да ла спра ва 
з эсэс ма на мі і ўкра ін ца мі. Род ная ха та спа-
да ра Юзэ фа ста іць па ся рэ дзі не вё скі. У са-
дзе за гум ном нем цы сар га ні за ва лі па ля вы 
шпі таль. Ес ці не пра сі лі, толь кі яй кі бра лі 
ад мат кі. Уза мен ча ста ва лі са праўд ным 
ша ка ла дам. Ру скія так са ма ес ці не пра сі лі. 
Ка лі нем цаў гна лі, усе ву леі па раз бі ва лі, так 
мё ду шу ка лі.

Быў яш чэ брат баць кі, дзядзь ка Ма цей 
— мін каў скі сол тыс у між ва ен ны пе ры яд. 
За гэ та вы вез лі яго на сем га доў у Ко мі. 
У 1944 го дзе са ве ты па мя ня лі так ты ку. Не 

Боль 
ус па м і  наў

за бі ра лі цэ лых сем’ яў, толь кі па а соб ных 
ві ноў ні каў, во ра гаў са вец кае ўла ды. Ма цей 
цяж ка хво ры вяр нуў ся ў Мін каў цы ў 1951 
го дзе. Па мёр год паз ней.

— Пом ню, гэ та бы ло на лу зе, — ка жа 
спа дар Юзэф. — Дзядзь ка, як заў сё ды, ся-
дзеў на сва ім стуль чы ку, піль на ваў аве чак. 
Ска заў толь кі, што ў ла ге ры кож най но чы 
ча ла век спа дзя ваў ся смер ці. Прый дуць 
і заст рэ ляць. Больш ні чо га не ска заў. Та ды 
нель га бы ло га ва рыць.

Спа дар Юзэф вяр та ец ца да ксе ра ко піі 
фраг мен та шу дзя лаў скай га зе ты — адзі-
на га за пі су сі бір ска га лё су ся мей ні каў (Na 
czas roz wa ża nia mę ki Zba wi cie la na sze go, 
«Na sza Gmi na», ma rzec 2008, s. 16). Два ю-
род ны брат Юзэ фа, Ген рык Ва ра но віч вер-
шам і про зай пі ша, між ін шым, пра ссыл ку 
яго цёт кі з ма мі на га бо ку Тэ а фі лі Ус, на ро-
джа най у Мін каў цах. Вый ш ла яна за муж за 
Ні ка дэ ма Ур ба но ві ча з не па да лё кай Віш нёў-
кі (сён ня ў Бе ла ру сі). Ні ка дэм, доб ра ах вот-
нік бе ла ру ска-лі тоў скай ды ві зіі, за ва ен ныя 
за слу гі ў ба раць бе з боль ша віз мам быў уз-
на га ро джа ны та дыш ні мі ўла да мі на дзе лам 
8 гек та раў зям лі з рас пар цэ ля ва на га ма ён-
т ка над ра кой Свіс лач. Ра зам з ін шы мі ўзна-
га ро джа ны мі асад ні ка мі за сна ваў там па-
сё лак Шум. Ка лі прый шлі са ве ты, Ні ка дэм 
уцёк з ха ты. У лю тым, ноч чу, за бра лі яго 
ця жар ную жон ку Тэ а фі лю і шас цё ра дзя-
цей. Па вез лі эша ло нам у Ір куцк. Да вы бу ху 
ня мец ка-са вец кай вай ны сям’я з Мін каў цаў 
па сы ла ла ім пач кі і гро шы. Ка лі ўвай ш лі 
нем цы, кан такт пар ваў ся. Най ста рэй шы 
14-га до вы сын Бра ніс лаў цяж ка пра ца ваў 
у ле се, каб вы кар міць шмат дзет ную сям’ю. 
Неў за ба ве зах ва рэў і па мёр. Па мер ла і яго 
ся стра Але на. Астат нія ра зам з на ро джа-
най у Сі бі ры най ма лод шай дач кой Яд ві гай 
вяр ну лі ся ў 1946 го дзе.

Іа ан на ЧА БАН

на ша га ва ен на га ста но віш ча звез лі ту ды 
сал дат. Там яны ча ка лі за га ду. У бун ке рах 
ся дзе лі ад ны ка са во кія з-за Ура ла. Бе ла ру-
саў ся род іх не бы ло.

— А пра Ар мію Кра ё вую пом ні це неш та?
— Не, не пом ню.
— Не бы ло ў вас АК? — пы таю з не да-

ве рам.
— Бы ла, пры хо дзі лі з су сед ніх вё сак, 

але гэ та праў да па доб на са ла нін ні кі бы лі. 
АК дзей ні ча ла не дзе ка ля Су валк. Я пры-
нам сі не чуў, каб тут яны заг ля да лі.

Баць ку спа да ра Юзэ фа, Вік та ра Ва ра но-
ві ча прыз ва лі ў вой ска яш чэ да 1 ве рас ня 
1939 го да. Спяр ша ад п ра віў ся ў са коль скія 

 Зле ва: Вік тар Ва ра но віч — полк ка ва ле рыі ў Су вал ках

 Юзэф Ва ра но віч

Пі сан кі з-над Боб ры
усю Поль ш чу. Ад нак, як пад к рэс лі вае ма-
стач ка, дзе б яна не за е ха ла, ве дае, што 
яе рэ гі ён рас п ра ца ваў сваю ўлас ную ўні-
каль ную тэх ні ку і ўзо ры ўпры гож ван ня 
яек. Та му яе ве лі код ныя „ма лыя ма стац кія 
пра цы” вык лі ка юць ці ка васць. Мно гія з іх 
тра пі лі за мя жу: у Ан г лію, ЗША, Бе ла русь, 
а на ват у Ва ты кан. Ад мыс ло ва зра бі ла 
яна пі сан ку для па пы Яна Паў ла ІІ.

Кры сты на Цес люк вель мі ак тыў на дзей-
ні чае дзе ля за ха ван ня куль тур най спад чы-
ны Ліп скай зям лі. У 1973 го дзе ста ла сяб-
рам Та ва ры ства на род ных твор цаў. Па яе 
іні цы я ты ве быў зас на ва ны гур ток мяс цо-
вых май ст роў роз ных пра фе сій, а ў 2007 
го дзе ўзнік Му зей ліп скай пі сан кі і твор час-
ці. Гэ та ад на з ням но гіх та ко га ты пу ўста-
ноў у све це. Са мы вя до мы му зей пі сан кі 
зна хо дзіц ца ў Ка ла мыі на Ук ра і не.

Як пад к рэс лі вае ма стач ка, ас но вай 
пра цы над пі сан ка мі з’яў ля ец ца ўспа мі-
нан не мі ну ла га. Пры раз ма лёў ван ні ўзо-
раў пры гад вае яна сваю ма ла досць, пра-
ве дзе ную ў Ліп ску, вяр та ец ца дум ка мі 
да сва ёй сям’і, су поль ных свят, пер шых 
спроб уп ры гож ван ня яек, рас по ве даў сва-
ёй ба бу лі, пры па мі нае ўсе ра дас ці і сма кі 
жыц ця ў Ліп ску. Пі сан не з’яў ля ец ца вы яў-
лен нем яе ўспа мі наў і во пы ту. Згэ туль на 
яй ках со ней ка, квет кі, ма ла дыя га лін кі. Гэ-
та яе ма ла досць і ўспа мі ны за сты лыя ў ду-
шы. Яе жыц цё вая мі сты ка і све та ба чан не. 
Кры сты на Цес люк — поў ная ба дзё рас ці, 
няг ле дзя чы на свае во сем дзе сят га доў — 
ка жа сціп ла пра ся бе і сваю твор часць: 
„Я маю гэ та ў кры ві, мне хо чац ца гэ та ра-
біць, і ўсё...”.

Тэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ
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 Ка ле ты, Ляс ную (даў няя наз ва 
вё скі — Вуль ка-Жан до вая) ці Ба ля-
нен ты ў Гро дзен скай воб лас ці ін ша-
зе мец так лёг ка не ўе дзе. Наз ва ныя 

вё скі раз меш ча ны ў па меж най зо не. Для 
та го, каб ту ды даб рац ца, не аб ход ны спе-
цы яль ны про пуск, так са ма для гра ма дзян 
Бе ла ру сі, якія па ста ян на жы вуць па-за 
ме жа мі зо ны. Ад па вед ную за я ву трэ ба аса-
бі ста па даць у гро дзен скай ся дзі бе Дзяр-
жаў на га паг ра ніч на га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь, а ін ша зе мец па ві нен ча каць ра-
шэн ня не каль кі дзён без упэў не нас ці, што 
яго ат ры мае. Як раз у гэ тых вё сках яш чэ 
жы вуць свед кі Аў гу стоў скай аб ла вы з лі-
пе ня 1945 г., а яе ах вя ры, хут чэй за ўсё, 
спа чы ва юць у зям лі на бе ра зе бліз ка га 
во зе ра Шля мы.

Аў гу стоў ская аб ла ва («ма лы Ка тынь») 
з’яў ля ец ца най менш  раск ры тым за бой-
ствам па ля каў пас ля Дру гой су свет най 
вай ны. У вы яў ле ных ня даў на гі сто ры ка мі Ін-
сты ту та на цы я наль най па мя ці са вец кіх да-
ку мен тах на зы ва ец ца яна «апе ра цы яй за-
чыст кі ля соў», на кі ра ва най су праць Ар міі 
Кра ё вай, а так са ма лі тоў ска га пад пол ля. 
Аха пі ла яна тэ ры то рыю 3500 квад рат ных 
кі ла мет раў. У са вец кіх дзе ян нях пры ня ло 
ўдзел ка ля 40 ты сяч сал дат. ІНП вя дзе 
след ства: выз на чае коль касць ах вяр і дак-
лад нае мес ца іх па ха ван ня. У лі пе ні 1945 
го да ат ра ды Чыр во най Ар міі і НКУС, пры 
пад т рым цы поль скіх вой скаў, пад па рад-
ка ва ных уста ноў ле на му са ве та мі ўра ду, 
пра ча са лі Аў гу стоў скую пуш чу і пры лег-
лыя да яе тэ ры то рыі. У вы ні ку дзе ян няў 
час цей 50-й ар міі ІІІ Бе ла ру ска га фрон ту 
і 62-й і 64-й ды ві зій НКУС, пры пад т рым цы 
пад раз дзя лен няў поль скіх ор га наў дзяр ж-
бяс пе кі і мяс цо вых па ля вых аген таў, 12-28 
лі пе ня 1945 го да бы лі зат ры ма ны не каль кі 
ты сяч ча ла век. Са ве ты да пу ска лі ся жор ст-
кіх на па даў, ра ба ван няў, а так са ма за бой-
стваў і згвал та ван няў. Арыш та ва ныя бы лі 
да пы та ныя, ча ста жор ст ка, у спа лу чэн ні 
са збіц цём і ка та ван ня мі. У хо дзе дас ле да-
ван ня чар го выя асо бы выз ва ля лі да моў, 
у той час як гру пу з амаль 600 ча ла век 
іза ля ва лі, зак лю чы лі ў тур му, вы вез лі і ў да 
гэ та га ча су не вя до мым мес цы за бі лі.

Та маш Да ні лец кі, прэс-сак ра тар бе ла-
стоц ка га ад дзе ла ІНП у раз мо ве з «Ні вай» 
ка жа:

— У рас с ле да ван ні га вор ка пра 592 ах вя-
ры, але вы яў ле ныя да ку мен ты па каз ва юць, 
што не больш чым ка ля дзвюх ты сяч. Мы 
ве да ем гэ та з са вец кіх да ку мен таў, у тым лі-
ку з так зва ных шыф раг рам ка ман ду ю ча га 
СМЕР Шам Вік та ра Аба ку ма ва да нар ка ма 
ўнут ра ных спраў Лаў рэн ція Бе рыі, раск ры-
тых не каль кі га доў та му Мі кітам Пят ро вым, 
ра сій скім гі сто ры кам і пра ва а ба рон цам, 
ві цэ-стар шы нёю Ра сій ска га та ва ры ства 
«Ме ма ры ял», дас лед чы кам ста лін скіх зла-
чын стваў. Ад яго мы так са ма ве да ем, што 
зла чын ства маг ло ад быц ца на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі, не да лё ка ад мяс цо вас ці Ка ле ты. 
У 2010 го дзе праз Ге не раль ную пра ку ра-
ту ру мы звяр та лі ся ў Рэс пуб лі ку Бе ла русь 
за пра ва вой да па мо гай у пра вя дзен ні ар хіў-
ных по шу каў. Але прый ш ла ад мо ва, што 
гэ та су пя рэ чыць ас ноў ным прын цы пам 
бе ла ру ска га за ка на даў ства, што ад нос на 
дзе ян няў, учы не ных на тэ ры то рыі бе ла ру-
скай дзяр жа вы, пры мя ня ец ца мяс цо вае 
за ка на даў ства і та кая да па мо га су пя рэ чы-
ла б ін та рэ сам Рэс пуб лі кі Бе ла русь. Дру гая 
за ява бы ла ад 2014 г., так са ма на конт ар хіў-
ных по шу каў. Рэ ак цыя бы ла ад ноль ка вай. 
Та кім чы нам, у пы тан ні по шу каў ах вяр Аў гу-
стоў скай аб ла вы ў Бе ла ру сі мы па куль не 
мо жам зра біць ні я кіх дзе ян няў.

— Да ку мен та цыю па Аў гу стоў скай 
аб ла ве мож на знай с ці ў ар хі вах Фе дэ раль-
най служ бы бяс пе кі, — сцвяр джаў яш чэ 
ў 2012 го дзе Мі кі та Пят роў.

Хут чэй за ўсё ся род іх зна хо дзіц ца ад-
па вед нае рас па ра джэн не Іо сі фа Ста лі на. 
Мі кі та Пят роў:

— Ах вя ры Аў гу стоў скай аб ла вы, ве ра-
год на, па ха ва ны на мес цы за бой ства, і там 
іх ма гі ла. Але я па ві нен ска заць, што, маг-
чы ма, ні ко лі не ўдас ца знай с ці да ку мент 
не пас рэд на ка заў шы пра тое, дзе па ха ва-

ны ах вя ры, та му што са вец кая ўла да не 
лю бі ла па кі даць та ко га ты пу да ку мен таў. 
Пры пра вя дзен ні аб ла вы па ля кам не прад-
ста ві лі якіх-не будзь аб ві на вач ван няў. Ка лі 
пад час до пы таў уда ло ся ўста на віць, што 
зат ры ма ны з’яў ля ец ца сал да там Ар міі 
Кра ё вай, то «рас с ле да ван не» бы ло спы-
не на, а за тым трап ляў ён у гру пу смер т-
ні каў. За га дзя бы ло вя до ма, што лю дзей 
з АК трэ ба рас ст ра ляць, так што не бы ло 
ні я кай не аб ход нас ці, каб да пыт ваць іх да-
лей і шу каць ней кія ін шыя аб ві на ва чан ні. 
Про ста ні чо га ін ша га не трэ ба бы ло ім 
да каз ваць. Са мо зна хо джа нне ў ра дах АК 
або па даз рэн не ў су вя зях з ёю бы ло ўжо 
до ка зам ві ны.

Ка ле ты ля жаць на скры жа ван ні бе ла ру-
ска-поль ска-лі тоў скай мя жы, над да лі най 
ра кі Шля мі ца, якая вы ця кае з во зе ра Шля-
мы, па дзе ле на га поль ска-лі тоў скай мя жой. 
Жы ха ры Ка ле таў, Ляс ной і Ба ля нен таў, рас-
па ло жа ных не па да лёк Са поц кі на, га во раць 
па-поль ску. Тут да вай ны раз мяш ча ла ся 
ка ман да ван не 3-й ро ты ба та льё на Кор пу са 
па меж най ахо вы «Сей ны». У 1989 го дзе 
ў Ка ле тах пра вя лі эк с гу ма цыю 35 поль скіх 
ва ен на па лон ных за бі тых 22 ве рас ня 1939 г. 
Чыр во най Ар мі яй. Усе яны бы лі за бі ты 
стрэ лам у па ты лі цу. За бі тыя зня во ле ныя 
бы лі па ха ва ны мяс цо вы мі жы ха ра мі ў ле се 
не да лё ка ад вё скі. 1 каст рыч ні ка 1989 го да 
астан кі сал дат, узя тыя з пя ці ма гіл, бы лі ўра-
чы ста пе ра па ха ва ны на мяс цо выя мо гіл кі. 
Та га час ныя са вец кія ўла ды не па га дзі лі ся, 
каб на ме ма ры яль най дош цы на пом ні ку 
бы ло на пі са на, хто здзей с ніў зла чын ства. 
У 2006 г. ад на з бе ла ру скіх кры ніц па ве да-
мі ла, што «22 ве рас ня 1939 го да Чыр во ная 
Ар мія рас ст ра ля ла ў Ка ле тах больш за 
3 000 поль скіх афі цэ раў і што 15 ве рас ня 
1989 го да на мес цы рас ст рэ лу ўста ля ва ны 
ме ма ры яль ны знак».

У лі пе ні 2014 г. у хо дзе на ву ко вай кан-
фе рэн цыі, пры све ча най Аў гу стоў скай 
аб ла ве на Ка ра леў скім зам ку ў Вар ша ве, 
Мі кі та Пят роў ска заў:

— Да сён ня мы не мо жам да клад на вы-
зна чыць, дзе яны бы лі за бі ты. Дзя ку ю чы 
пра ве дзе ным на мі по шу кам і дас ле да ван-
ням, уда ло ся нам больш-менш вы зна чыць, 
дзе гэ тае мес ца маг ло б зна хо дзіц ца. 
Пе рад тым як арыш та ва ныя ў аб ла ве бы лі 
за бі ты, яны бы лі скан цэн т ра ва ны ў ла ге ры 
ў Гі бах. Туды па сту по ва трап ля лі лю дзі, 
якіх НКУС вы ра шы ла за біць. Але дзе кон т-
р раз вед ка зра бі ла гэ тае зла чын ства? З да-
ку мен та, апуб лі ка ва на га 21 лі пе ня 1945 г., 
тэ лег ра мы Аба ку ма ва Бе рыі, вы ні кае, што 
зла чын цы ме лі на мер зра біць гэ та ў ляс-
ным ком п лек се. Ня ма ні ад на го да ку мен та, 

які па каз ваў бы, як гэ та бы ло зроб ле на, 
але мо жам зда гад вац ца, што гэ ты план па-
ві нен быў здзей с ніц ца, і мо жам вы ка заць 
зда гад ку, што гэ так ад бы ло ся. Ве да ем, 
што яны зра бі лі тое, што пла на ва лі. Ёсць па-
ве дам лен ні аб тым, што аў та ма бі лі з арыш-
та ва ны мі з’яз джа лі з Гіб, а за тым вяр та лі ся 
пу стыя. Іс ну юць роз ныя свед чан ні ад нос на 
та го, пас ля яко га ча су ма шы ны вяр та лі ся: 
ад 45 мі нут да паў та ры га дзі ны. У вы шэй-
з га да ным да ку мен це ёсць ад на важ ная 
ін фар ма цыя: гэ та за га ло вак да ку мен таў. 
На са міх тэ лег ра мах гэ та га за га лоў ка ня-
ма. Вы сту пае ён толь кі ў ар хіў ным апі сан ні 
спра вы. Ёсць там за піс: «Апе ра цыя ў Бе ла-
ру скай ССР». З пун к ту гле джан ня са ве таў 
Бе ла сток да 1944 г. быў у Бе ла ру скай ССР. 
Але ў 1945 го дзе — ужо ў Поль ш чы. Са 
свед чан няў, якія нам уда ло ся ат ры маць, вы-
ні кае, што зла чын ства ўчы не на на тэ ры то-
рыі Бе ла ру сі. Та кая бы ла псі ха ла гіч ная ідэя, 
каб гэ тае зла чын ства бы ло зроб ле на не 
на тэ ры то рыі Поль ш чы, але ў Бе ла ру сі. Мы 
па він ны па гля дзець на кар ту і ўба чым, што 
ў гэ тым кі рун ку з Гіб вя дуць дзве да ро гі. Ад-
на вя дзе прыз Ры галь на поў дзень, а ін шая 
не пас рэд на ў Бе ла русь. У ця пе раш ні час 
гэ тыя да ро гі не дзей ні ча юць. Дру гі шлях 
вя дзе пра ма ў мяс цо васць Ка ле ты. Ад лег-
ласць па між Гі ба мі і Ка ле та мі скла дае ка ля 
18 км. Не мо жам да клад на вы зна чыць, дзе 
бы ло здзей с не на за бой ства, але мо жам вы-
ка заць зда гад ку, дзе гэ та ад бы ло ся. Гэ тая 
тэ ры то рыя гэ та ляс ная глуш. Паў д нё вая 
част ка гэ тай тэ ры то рыі гэ та ўжо не вя лі кія 
па гор кі. Ляг чэй бы ло б знай с ці сха ва нае 
мес ца на раў ні не. За ста ец ца ад кры тым пы-
тан не, ці за бой ства ме ла мес ца пе рад ці за 
мяс цо вас цю Ка ле ты. Усё па каз вае на тое, 
што сак рэт ная апе ра цыя бы ла зроб ле на 
як раз там, на па меж най тэ ры то рыі, якая 
зна хо дзі ла ся пад наг ля дам са вец кай дзяр-
ж бяс пе кі.

Кан фе рэн цыя, пры све ча ная Аў гу стоў-
скай аб ла ве, ад бы ла ся так са ма, між 
ін шым, у га да ві ну са вец ка га ўвар ван ня 
ў Поль ш чу 17 ве рас ня 2015 го да ў Еў ра-
пей скім пар ла мен це па іні цы я ты ве еў ра-
дэ пу тат кі, бы лой мі ністр поль ска га знеш-
не па лі тыч на га ве дам ства Ан ны Фа ты гі. 
1 са ка ві ка 2016 г., пад час ура чы стас цей 
з на го ды На цы я наль на га дня па мя ці сал-
дат прак ля тых ля пом ні ка во і нам поль ска-
га пад пол ля, за гі ну лым на Крэ сах Дру гой 
Рэ чы Пас па лі тай у 1944-1954 га дах у Аў гу-
сто ве, у сваю чар гу прэм’ ер-мі ністр Бе а та 
Шыд ла пад к рэс лі ла:

— Трэ ба так са ма ска заць і пра тых, хто 
быў пад час Аў гу стоў скай аб ла вы жор ст-
ка за ка та ва ны, да пыт ва ны. Гэ та не каль кі 
ты сяч ча ла век, і больш за паў ты ся чы з іх 
не вяр ну лі ся да до му, і да гэ та га ча су шу ка-
ем іх ма гіл, — ска за ла кі раў нік ура да. — 
І праў да пра Аў гу стоў скую аб ла ву — наш 
ма раль ны аба вя зак. Каб да сяг нуць яе, тае 
праў ды, каб мы знай ш лі ма гі лы і змаг лі 
за па ліць свеч кі на іх. Гэ та наш ма раль ны 
аба вя зак, так як на шым ма раль ным аба-
вяз кам з’яў ля ец ца кло пат пра па мяць тых, 
хто зма гаў ся да кан ца.

Та маш Да ні лец кі ў гу тар цы з на мі абя цаў:
— Неў за ба ве наш пра ку рор на кі руе 

ў Бе ла русь за я ву на ат ры ман не до сту пу 
да па меж най па ла сы ў ра ё не Ка лет. Але 
да гэ та га ча су ні ад но з на шых ле галь ных 
дзе ян няў у Бе ла ру сі не маг ло мець мес ца. 
Гэ тае пы тан не па він на быць уз ня тае на 
афі цый ным між на род ным уз роў ні.

Пе рад двух дзён ным афі цый ным ві зі там 
мі ніст ра за меж ных спраў Поль ш чы Ві таль-
да Ваш чы коў ска га ў Мінск (22-23 са ка ві ка) 
— пер шым на гэ тым уз роў ні на пра ця гу не-
каль кіх га доў — не а фі цый на га ва ры ла ся, 
што пад час яго бу дзе вы не се на пы тан не 
да па мо гі бе ла ру ска га бо ку ў выс вят лен ні 
та ям ніц Аў гу стоў скай аб ла вы (так, як гэ так 
зва на га бе ла ру ска га ка тын ска га спі ска). 
Ад нак паў та ра тыд ня да ві зі ту па сол Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь у Поль ш чы Аляк сандр 
Авяр’ я наў на на ша пы тан не ад ка заў, што 
гэ тая праб ле ма не бу дзе ста віц ца. 

Успаміны жыхароў Калет можна 
слухаць на сайце Радыё Рацыя.

Ма цей ХА ЛА ДОЎ СКІ

Та ям ні цы Аў гу стоў скай аб ла вы

На хва ро бу — кот
Пра тое, што ка ці нае мур лы кан-

не ва ло дае га ю чы мі ўлас ці вас ця мі, 
вя до ма прак тыч на кож на му. На пэў-
на шмат лі кія з вас, якія ма юць до ма 
чатырох но га га мур лы ку, заў ва жы-
лі, як гэ тая жы вё ла ін стын к тыў на 
выз на чае ва ша «ба лю чае мес ца». 
Час цей за ўсё ка ты ўлад коў ва юц ца 
на на гах. Гэ та ня дзіў на, бо ме на ві та 
но гі ат рым лі ва юць за дзень са мую 
вя лі кую наг руз ку і ўве ча ры па чы на-
юць «гу дзець». Ра ска жу вам, якія па-
ро ды лепш за ўсё ле чаць роз ныя 
зах вор ван ні. У ад роз нен не ад са-
бак, якія з’яў ля юц ца энер ге тыч ны-
мі до на ра мі, ка ты ў нас за бі ра юць 
ад моў ную энер гію двух ты паў: 
тую, якая ат ры ма на на пра ця гу дня, 
і асаб лі ва тую, якую «вып ра мень-
вае» хво ры ор ган, ка лі зна хо дзіц ца 
ў дыс ба лан се з ар га ніз мам. Ка жу-
чы про стай мо вай, ка ты ле чаць хва-
ро бы, ім к ну чы ся «за ла таць» энер-
ге тыч ныя пра рэ хі на ша га бі я по ля. 
Іс нуе на ват асоб ная на ву ка, якая 
вы ву чае ля чэб ныя ўлас ці вас ці ка-
тоў — фе лі на те ра пія.

Якія ка ты ле чаць? Усе ка ты ва ло-
да юць здоль нас цю за бі раць ад моў-
ную энер ге ты ку, ад нак усе яны так-
са ма ма юць сваю «спе цы я лі за цыю». 
Да прык ла ду, зняць стрэс і нер во-
вае нап ру жан не, бяс сон ні цу і дэп-
рэ сію пад сі лу пух на тым ка там. Ка-
ты з ка рот кім плю ша вым ка жуш ком 
вы дат на ўздзей ні ча юць на са су ды 
і сэр ца, а лы сыя і глад ка шэр с ныя 
ле чаць хва ро бы страў ні ка і ны-
рак. Паг ладж ван не га да ван ца мае 
даб рат вор нае ўздзе ян не на пун к ты 
на да ло нях, якія ад па вя да юць роз-
ным ор га нам ча ла ве ка. Пры гэ тым 
ста тыч ная элек т рыч насць, якая ўтва-
ра ец ца шэр ст кай, знач на ўзмац няе 
ля чэб ны эфект гэ та га ўздзе ян ня.

Мяк кае і мер нае мур ка тан не з’яў-
ля ец ца не ад’ ем ным кам па нен там 
ля чэб ных улас ці вас цей ка тоў, яно 
здоль нае су па ко іць нер вы, нар-
ма лі за ваць ціск і сар дэч ны рытм. 
А вось ка ты па ро ды «ір лан д скі аб-
ла ву хі» да па мо гуць на ват спра віц ца 
з бран хі там.

Пры з’яў лен ні ў сям’і ма лень кіх 
дзя цей боль шасць лю дзей ду мае 
рас стац ца са сва і мі пух на ты мі ўлю-
бён ца мі, та му што ба чаць у іх кры-
ні цу алер гіі для ма ло га. Ад нак гэ та 
мер ка ван не хіб нае. Дас ле да ван ні 
на ву коў цаў да ка за лі, што ў дзя цей, 
у чы іх сем’ ях ма юц ца ка ты, вып ра-
цоў ва ец ца ўстой лі вы іму ні тэт да роз-
ных ві даў алер гіі на шэрсць, пух рас-
лін і пыл.

Ва ўсіх вы шэй пе ра лі ча ных вы пад-
ках, ка лі ўзні ка юць праб ле мы са 
зда роў ем, знач на лепш да па мо гуць 
кош кі, чым ка ты. Але сам цы — эк с-
пер ты ў да па мо зе пры зах вор ван нях 
ко стак (ар т рыт, ар т роз, ра ды ку літ) 
і роз ных траў мах.

Ясюк СТРУК
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 13-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 3 красавіка 
2016 г., най лепш па элек т-
роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад кі № 9-16: 
са ба ка,зуб ры.

Уз на га ро ды, куб кі з ла га ты-
пам Ра дыё Ра цыя, вый г ра лі 

Габ ры е ля Тор ка і Мі лаш Тэ ле-
шэў скі з НШ свсв. Кі ры лы і Мя-

фо дзія ў Бе ла сто ку. Він шу ем!

Мы да моў праз лес іш лі,

Цу да-дом у ім знай ш лі.

Ро біц ца з іг лі цы ён,

а ра бот ні каў — мі льён.

Шчы ра за ві ха юц ца.

На га ру ўзбі ра юц ца.

І рас це той дом уверх —

Кож ны дзень га тоў па верх.

М.......

(У. Му ра вей ка)

25 Са ка ві ка адз на ча ем 
у мно гіх шко лах Пад ляш-
ша. Са мыя ўра чы стыя 
свят ка ван ні, на якіх суст-
ра ка юц ца дзе ці, мо ладзь, 
баць кі і дзя ды, кож ны год 
ад бы ва юц ца ў Бе ла сто ку.

Дзень во лі па чы на ец ца з гім на «Мы 
вый дзем шчыль ны мі ра да мі».

Ну, ме на ві та! Хто з вас ве дае на па-
мяць поў ны тэкст гім на? Бе ла стоц кія 
вуч ні ча ста ка ры ста юц ца выд ру кам 
гім на на кар т цы або ў смар т фо не. 
Ад нак са мы да ска на лы спо саб — раз-
ву чыць сло вы і ме ло дыю на па мяць. 
Гэ та да па мо жа за па мя таць гімн на 
ўсё жыц цё. Мно гія з вас ве да юць, што 
ве дан не на цы я наль на га гім на — гэ та 
ас но ва і не аб ход насць. Яно свед чыць 
пра па чуц цё го на ру і ве ды па гі сто рыі 
і куль ту ры свай го на ро да.

Бе ла ру скі гімн ў сты лі ва яц ка га мар-
ша, па ме ло дыі ён на па мі нае фран цуз-
скую «Мар се лье зу» і поль скі «Ма зу рак 
Дам б роў ска га». Яго змест га во рыць 
пра скла да ны лёс бе ла ру саў, ад нак 
ве рыць у пе ра мо гу і моц бе ла ру ска га 
на ро да..

Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі

На воль ны род ны свой пра стор.

Хай во ля веч на бу дзе з на мі,

А гвал ту мы да мо ад пор!

Ня хай жы ве ма гут ны, сме лы

Наш бе ла ру скі воль ны дух.

Штан дар наш бел-чыр во на-бе лы,

Пак рый са бой на род ны рух.

На бой! За шчас це і за во лю

На ро ду слаў на га свай го!

Бра ты, цяр пе лі мы да во лі,

На бой — усе да ад на го!

Імя і сі лу бе ла ру са

Ня хай па чуе і ўба чыць той,

Хто смее нам няс ці пры му сы

І пер шы вык лі ча на бой.

Бра ты, да шчас ця мы пад хо дзім:

Хай гром гры міць яш чэ мац ней!

У кры ва вых му ках мы на ро дзім

Жыц цё Рэс пуб лі кі сва ей!

Аў тар гім на — Ма кар Краў цоў, му-
зы ку на пі саў бе ла ру скі кам па зі тар Ула-
дзі мір Тэ раў скі. У якас ці гім на марш 
быў пры ня ты ў 1920 го дзе і ак тыў на 
вы ка ры стоў ваў ся бе ла ру скай эміг ра-
цы яй, якая ста я ла на не за леж ніц кіх 

    Мі ра ЛУК ША

Вяр ба іва
Што ж ты ло міш га лі ны,
вер бач ка-ра кі та,
як ру кі ад чай най дзяў чы ны,
з рос пач чу тва рам зак ры тым?
З Ме ся цам вя ла раз мо ву,
з род най зям лёй і ва дою.
Яна іва,

спра вяд лі вая.
Моц нез вы чай ную
дасць дзяў чы не ад чай най.
Крыў дзі це ля,
нес п ра вя длі ва га,
са ма праз мер на чул лі вая,
па ка рае не па кор най га лі най,
што адаг нец ца і ўда рыць,
у кра са віц кіх 

ка таш ках-квет ках,
пра го ніць роз ныя ча ры,
га лі най бу ра-чыр во най,
ліс цем піл ка ва ным, лан цэн тым.
Вяр ба б’е — не заб’е.
І няст раш на жыць ля яе.

прын цы пах і пра цяг ва ла ідэ а лы Бе ла-
ру скай На род най Рэс пуб лі кі, ство ра-
най у 1918 го дзе.

Пас ля ад наў лен ня не за леж нас ці 
Бе ла ру сі ў 1991 го дзе «ва яц кі марш» 
ра зам з гер бам Па го ня і бел-чыр во на-
бе лым сця гам пра па на ва лі ся ў якас ці 
дзяр жаў ных сім ва лаў. У гэ тай спра ве, 
з пуб ліч ным зва ро там вы сту пі лі ма-
раль ныя аў та ры тэ ты: Ва сіль Бы каў, 
Алесь Ада мо віч і Ры гор Ба ра ду лін. 
Гімн, герб і сцяг пры сут ныя ў жыц ці 
бе ла ру саў Бе ла сто чы ны.

Пад зна кам не за леж ніц кіх на цы я-
наль ных сім ва лаў адз на ча ем Дзень 
во лі і ме ра пры ем ствы пат ры я тыч на га 
і на ват пры ват на га ха рак та ру. Пад бел-
чыр во на-бе лы мі сця га мі ад бы лі ся па-
ха ван ні пісь мен ні ка Сак ра та Яно ві ча 
ў 2013 го дзе.                                     (гак)

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

Ад каз на кры жа ван ку № 9: 
Хро ні ка, лок, нос, пша ні ца, бо, ар, нор ка, то, дык тоў-

ка, як, сказ, мар ка, ка ра год. Хром, дыск, ныр ка, бок, 
ар, порт, за, кот, Кра каў, клад, во цат, яры, ка роў ка.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Аня Ру шук 
з Но ва га Кор ні на, Пётр Ві люк, Аляк сан д ра Куп тэль 
з Арэш ка ва, Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га, 
Аня Ра дзі вон чык з На раў кі, Ма тэ вуш Каз лоў скі 
з КШ № 3 у Гай наў цы, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 
у Бе ла сто ку, Мі хал Са хар чук, Ма цей Сі роц кі, Эмі-
лія Ка лод ка з НШ свсв. КіМ у Бе ла сто ку. Він шу ем!

Вершы Віктара 

Шведа

Прый ш ла вяс на
Сон ца све ціць над та яр ка,
Зям ля ўжо не ў сне.
Ка жа шэ фу сак ра тар ка:
— Прый ш ла вяс на!

— Хай увой дзе, я ча каю, —
Быў шэ фа ад каз.
Усё на во кал ажы вае,
На стаў вяс ны час.

Пе рас цяро га
Но ва на ро джа най ся стры
Алін ка заг ля ну ла ў ло жак.
— Ты ў рот пя лё нак не бя ры,
Бо зах ва рэць, па мер ці мо жаш.

На стаў ця пер та кі ўжо час,
Што і змя ня юц ца ўсе лю дзі.
Ве дай, што ма ма дру гі раз
Ужо ця бе ра дзіць не бу дзе.

Па пя рэд ні пе ра лік па чат ко вых 
школ, якія пе рай ш лі да ва я вод ска га 
эта пу прад мет на га кон кур су па бе ла-
ру скай мо ве мы скла лі яш чэ да кан-
чат ко вых вы ні каў, каб та кім чы нам 
ад зна чыць фі на лі стаў. За раз, пас ля 
аб вяш чэн ня вы ні каў, на за вем проз-
віш чы вуч няў, якія ат ры ма лі зван не 
лаў рэ а таў, паз на чым так са ма коль-
касць наб ра ных імі ба лаў.

Не пуб ліч ная шко ла свсв. Кі ры лы 
і Мя фо дзія мае 8 лаў рэ а таў: Аляк-
сан д ра Паў лю чук (57), Ма рыя Са-
віц кая (56), Але ся Бут ке віч (55), 
Мі лаш Тэ ля шэў скі (55), Эмі лія Ка-
лод ка (54), Іа ан на Му сюк (54), Іван 
Кар сун скі (52), Сяр гей Ра ма нюк 
(52).

Бе ла стоц кая ПШ № 4 мае 7 лаў-
рэ а таў: Мі ко ла Здрай коў скі (60), 
Ка стусь Лу ка шэ віч (56), Вік то рыя 
Пя кар ская (54), Мар та Зуб рыц кая 
(54), Ка ця ры на Іва нюк (54), Кан д-
рат Кос цін (54), Ксе нія Клі мюк (52). 

Бель ская «трой ка» — 5 лаў рэ а таў: 
Дам’ ян Бус ло віч (59), Ган на Га дзін-
ская (59), Вік то рыя Ра еў ская (53), 
Ілья Фі ё нік (52), Нэ ля Паў лю чук 
(49).

Гай наў ская «шас цёр ка» — 4 лаў рэ а-
ты: Іа ан на Хам чук (58), Эва Іва нюк 
(57), Ан д рэй Ба бу ле віч (56), Дам’ ян 
Іва нюк (53). 

На раў ка — 3 лаў рэ а ты: Ан на Ра дзі-
вон чык (58), Дар’ юш Яс ві ло віч (54), 
Эмі лія Скеп ка (53).

Чы жы — 2 лаў рэ а ты: Бар ба ра Паў-
лю чук (57) і Пят ро Юр чук (54).

У Но вым Кор ні не зван не лаў рэ а та 
ат ры маў Якуб Ка зі мя рук (59), а ў Ду-
бі чах-Цар коў ных — Ні ка Які мюк 
(55). 

Па вод ле апош ня га спі ска, рэй-
тынг школ па коль кас ці лаў рэ а таў 
не па мя няў ся. У апош нім ра хун ку 
яш чэ больш страт най ака за ла ся 
бель ская «трой ка». Бра ва, Бе ла-
сток!

Ат ры ма лі зван не лаў рэ а та!

На тал ля Вась ко: — Ад куль у Цябе 
ах во та пры маць удзел у шмат лі-
кіх кон кур сах?

Дар’я Мі ся юк: — Ка лі я бы ла ма лая, 
мо жа ў пер шым ці дру гім кла се па-
чат ко вай шко лы, дык на ўро ках мы 
га ва ры лі вер шы. Кож ны му сіў дэк-
ла ма ваць, а мне гэ та вель мі доб ра 
ат рым лі ва ла ся. З  та го ча су я па ча ла 
ез дзіць на шмат лі кія кон кур сы.

Н. В.: — Ад куль ра шэн не, каб пры-
няць удзел у «Га вэн дзе»?

Д. М.: — Я ўжо не каль кі ра зоў пры-
ма ла ўдзел у кон кур сах ра сказ чы каў. 
Заў сё ды там зай ма ла пры за выя мес-
цы. Ап ра ча гэ та га, я про ста люб лю 

га ва рыць вер шы і га вэн ды. Гэ та дае 
мне вя лі кую ра дасць і пры ем насць.

Н. В.: — На якую тэ му быў Твой ра-
сказ у гэ тым го дзе?

Д. М.: — Ра сказ быў аб тым, як ка-
лісь ці ў вё сках ад бы ва лі ся за ба вы 
і як гэ та ўсё вы гля да ла. Я ра сказ ва ла 
як ста рэй шыя жан чы ны ста я лі пад 
сце на мі і ацэнь ва лі вы гляд і тан цы 
мо ла дзі. Гэ та бы ло та кое сво е а саб-
лі вае пуб ліч нае аб мер ка ван не. Той, 
хто не так тоў на ся бе па во дзіў, ад ра-
зу трап ляў на язы кі.

Н. В.: — Ты са ма знай ш ла гэ ты 
тэкст?

Д. М.: — Мне пра па на ваў тэкст на-

стаў нік бе ла ру скай мо вы, спа дар Ян-
ка Кар чэў скі, які так са ма да па ма гаў 
мне ў пад рых тоў цы да кон кур су. Да 
ма ёй пе ра мо гі спры чы ніў ся так са ма 
баць ка, ён неш та ра ска заў, пад ка заў.

Н. В.: — Якія тэ мы па ды хо дзяць 
Табе най больш?

Д. М.: — Я най больш люб лю га ва-
рыць пра гу ма ры стыч ныя сі ту а цыі. 
Як у га вэн дах, так і ў вер шах.

Н. В.: — Што для Цябе най важ ней-
шае ў га вэн дзе?

Д. М.: — Я лі чу, што най больш істот-
нае тое, што я ма гу пе ра ка заць 
ін шым свае ідэі і дум кі, па ка заць як 
па ды хо джу да выб ра на га тэк сту і як 
ра зу мею яго сэнс. Я ад чу ваю, ка лі ра-
сказ трап ляе да лю дзей, да пуб лі кі.

Н. В.: — Він шую і жа даю да лей шых 
пос пе хаў!

Д. М.: — Дзя кую!

Раз мо ву пра вя ла На тал ля Вась ко, ву-
ча ні ца І кл. Гай наў ска га бел лі цэя.

Я люб лю вер шы і га вэн ды
Ін тэр в’ю з Дар’ яй Мі ся юк, ву ча ні цай 
І кла са Гай наў скай бел гім на зіі, 
якая за ня ла І мес ца ў XVII Кон кур се 
бе ла ру скай га вэн ды — Гай наў ка 2016.

Іван Кар сун скі

Apia

Miedza

Za
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Пад вя дзен не вы ні каў «ІХ Аг ля ду гаф ту 
і ка рун кі Гай наў ска га па ве та 2016» і ад-
к рыц цё вы ста вы ру ка дзел ля ад бы ло ся 
12 са ка ві ка ў Гай наў скім до ме куль ту ры. 
По бач аў та раў прац саб ра лі ся гай на вя-
не, якім ці ка ва бы ло па гля дзець вы шыў-
ку і ка рун ка выя ра бо ты з тра ды цый ны-
мі ма ты ва мі і су час ны мі ін с пі ра цы я мі.

га на сель ні цтва. Мы доб ра ра зу ме ем ад но 
ад на го. Я пі шу пра жан чын і апіс ваю тое, 
што тут ба чу. Лю дзі тут доб рыя і ад к ры тыя 
на ін шых. У мя не ёсць яш чэ сі лы і я ха чу 
пра ца ваць у ка рысць мяс цо ва га на сель ні-
цтва, — ска за ла Мал га жа та Краў чык.

Вель мі вя лі кае ўра жан не зра бі лі на саб-
ра ных шы ро ка га ба рыт ныя вы шы ва ныя 
пра цы Да ну ты Ка лі ноў скай з Но ва га Ма-
се ва. Два га ды вы шы ва ла яна вя лі кую па 
па ме рах вы я ву Бо жай Ма ці з Хры стом на 
ру ках і ра бі ла гэ та па вод ле ка на ніч най пра-
ва слаў най іко ны. На аг ляд пры вез ла так са-
ма вы шы ва ную вы я ву Свя той Трой цы.

— Іко ну Бо жай Ма ці я вы шы ва ла вель мі 
доў га, бо яна вя лі кіх па ме раў. Пры вез ла 
так са ма вы шы ва ныя іко ну Свя той Трой-

цы і кар ці ну з вы я вай Ан ге ла-ахоў ні ка, які 
апя ку ец ца ма лы мі дзет ка мі. Каб вы ка наць 
усё тое, што сю ды пры вез ла, спат рэ бі-
ла ся мно га ча су, — за я ві ла пен сі я нер ка 
Да ну та Ка лі ноў ская. — Мы з му жам ро дам 
з Но ва га Ма се ва і Мік ла шэ ва, але жы лі 
ў Бе ла сто ку. Да мы, у якіх мы вы хоў ва лі ся, 
за ня тыя і мы ку пі лі ін шую ха ту ў Но вым Ма-
се ве і вяр ну лі ся на баць каў ш чы ну.

На раз вед ку ў Гай наў скі дом куль ту ры 
пры е ха лі жан чы ны з гмі ны Га ра док, якія 
так са ма вы шы ва юць, вы кон ва юць ка рун ка-
выя пра цы і пра да юць іх на фэ стах.

— Мы ха це лі па ба чыць гай наў скі аг ляд. 
Я здаў на зай ма ю ся ру ка дзел лем. У До ме 
куль ту ры ў Га рад ку прад бач ва ец ца вы-
ста ва ма іх прац. Мо жа ў бу ду чы ні даш лю 
свае вы ра бы на гай наў скі аг ляд, ка лі нам, 
ру ка дзель ні цам з Га ра доц кай гмі ны, мож-
на бу дзе пры няць у ім удзел, — ска за ла 
Мі рас ла ва Ан та но віч з Га рад ка.

Ра ней на гай наў скім аг ля дзе свае пра-
цы па каз ва ла Хрыс ці нія Гры га рук з Ор лі, 

якая сваё ру ка дзел ле пра дае на бе ла ру-
скіх фэ стах. У гэ тым го дзе да вез ла, між 
ін шым, цу доў ную ка рун ка вую фі ран ку на 
ак но. Зі на і да Жыў люк з Кляш чэ ляў пры-
вез ла ў Гай наў ку вы ра бы вы шы ва ныя 
пло скім гаф там і аб роб ле ныя ка рун ка мі. 
Ува гу на вед валь ні каў вы ста вы пры цяг нуў 
яе пры го жы аб рус.

— Пло ска га гаф ту тут ма ла. Ба чы ла яго 
толь кі на руч ні ку і яш чэ на ін шай пра цы. 
Та му мае пра цы ад мет ныя на гэ тай вы ста-
ве. Я дру гі раз пры вез ла свае вы ра бы на 
аг ляд. Вы ста ва для мя не з’яў ля ец ца кры ні-
цай ін с пі ра цыі. Я тут ба чу пры го жыя даў нія 
ма ты вы, са стаў лен не ко ле раў і су час ныя 
ма ты вы, якія мож на вы ка ры стаць у вы шыў-
цы, — ска за ла Зі на і да Жыў люк.

По бач вя ско вых жан чын на гай наў скую 
вы ста ву пры но сяць ру ка дзел ле жы хар кі 
Гай наў кі, най час цей ура джэн кі на ва коль-
ных сё лаў. Ка лі пра ца ва лі і вы хоў ва лі дзе-
так, не бы ло ў іх ча су на ру ка дзел ле. Ця-
пер, ка лі ста лі пен сі я нер ка мі, вяр ну лі ся да 
за нят ку, які вы ву чы лі ў ма ла дос ці ад сва іх 
мам або ба буль. Так бы ло з тры ма сяб роў-
ка мі Яні най Пле вай, Зі на і дай Ба кун і Ле най 
Шчы гель скай з Гай наў кі.

— Я на ву чы ла ся ра біць круч ком у мо ла-
дас ці і вяр ну ла ся да гэ та га за нят ку, ка лі 
ста ла ў мя не больш ча су. Я раб лю круч-
ком, ка лі толь кі па яў ля ец ца кры ху воль на-
га ча су, раб лю, ка лі зна хо джу ся ў шпі та лі 
або та ды, ка лі трэ ба не ча га ча каць. Ру ка-
дзел ле су па кой вае, ка лі не ча ка на па яў-
ля юц ца нер во выя аб ста ві ны і та ды, ка лі 
ўзні ка юць жыц цё выя скла да нас ці. Я дру гі 
раз пры маю ўдзел у аг ля дзе, а за ах во ці ла 
мя не сяб роў ка Яні на Пле ва, — за я ві ла Ле-
на Шчы гель ская.

— Мя не ах рыс ці лі і на зы ва лі до ма Ні на, 

а чы ноў ні кі за пі са лі Яні най, бо так ка лісь 
бы ло. Я ўжо мно га ра зоў пры ма ла ўдзел 
у аг ля дзе гаф ту і ка рун кі, зай ма ла пры за-
выя мес цы. Аг ляд мне спа да баў ся і што год 
пры но шу но выя ра бо ты. Ця пер вяр та ец ца 
мо да на ру ка дзель ныя вы ра бы і та му на 
вы ста ву пры хо дзяць ама та ры но вых узо-
раў, — ска за ла Яні на Пле ва.

У аг ля дзе пры за выя мес цы зай ма ла так-
са ма Зі на і да Ба кун, якой аб рус ат ры маў 
сё ле та вы лу чэн не.

— Ра ней удзель ні кі аг ля ду рых та ва лі па 
5 прац, та му вы ста вы бы лі пе раг ру жа ны. 
Ця пер ад кож на га ўдзель ні ка пат ра бу ец ца 
да 3 прац і та кім чы нам мож на ў ці ка вы спо-
саб зап рэ зен та ваць усе ра бо ты, — ска за-
ла стар шы ін ст рук тар Ан на Та ра сюк.

Ан на Ха ры та нюк з Гай наў кі што год пры-
но сіць на аг ляд шы кар нае су час нае ру ка-
дзел ле — су таж ную бі жу тэ рыю.

— Спа чат ку мае су таж ныя ўпры га жэн ні 
бы лі на аг ля дзе на ві ной, па коль кі звы чай-
на прэ зен та ва ла ся тра ды цый нае ру ка-
дзел ле. Ад нак ка мі сія вы со ка аца ні ла мае 
пра цы і ў гэ тым го дзе пры нес ла я на аг ляд 
но вую бі жу тэ рыю з су та жу, — за я ві ла Ан-
на Ха ры то нюк.

Вы ста ва гаф ту і ка рун кі прэ зен ту ец ца 
ў га ле рэй най за ле і на вя лі кім ка лі до ры, 
якія ра ней бы лі ад ра ман та ва ныя.

— У мі ну лым го дзе мы за вяр шы лі поў-
ную ма дэр ні за цыю сцэ ны, мя ня ю чы так са-
ма ас вят лен не і ві зу а лі за цыю сцэ ны. Вы-
ка ры ста лі срод кі з Мі ні стэр ства куль ту ры 
і з гэ тай са май кры ні цы ат ры ма лі срод кі 
на ма дэр ні за цыю кан цэр т най за лы, да 
рэ а лі за цыі якой мы ўжо пад рых та ва ныя, 
— ска заў ды рэк тар ГДК Рас ціс лаў Кун-
цэ віч.

Тэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

ІХ 
Аг ляд 
гафту 
і ка рункі

 Да ну та Ка лі ноў ская з Но ва га Ма се ва са сва і мі вы шы ва ны мі іко на мі

— Спа чат ку ка рун ка выя і вы шы ва ныя 
вы ра бы прэ зен та ва лі ся ў не вя лі кай за ле 
на ша га до ма куль ту ры на пер шым па вер-
се і ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту-
ры ў Гай наў цы ў рам ках ме ра пры ем ства 
«Ігол кай ма ля ва нае». У вы ні ку ства рыў ся 
«Аг ляд гаф ту і ка рун кі Гай наў ска га па ве-
та». Пад час аг ля ду «Ігол кай ма ля ва нае» 
не бы ло кон кур су і да гэ тай фор му лы 
ме ра пры ем ства вяр ну лі ся мы сё ле та. 
Пад час мі ну лых вы пу скаў заў сё ды бы лі 
не за да во ле ныя ра шэн нем кон кур с най 
ка мі сіі асо бы, ха ця ка мі сія ста ра ла ся пра-
ца ваць як ма га най больш аб’ ек тыў на. У гэ-
тым го дзе ра шы лі ся мы на ня кон кур с ны 
аг ляд, па каз ва ем са мыя на вей шыя пра цы 
ру ка дзель ні каў. Зап ра ша ем на бу ду чы ню 
твор цаў, якія яш чэ не прэ зен та ва лі ў нас 
сва іх ра бот, — ска за ла стар шы ін ст рук тар 
па спра вах ма ста цтва і рэк ла мы ГДК Ан на 
Та ра сюк, ад каз ная за пра вя дзен не аг ля ду.

Аг ля д гаф ту і ка рун кі ад к ры лі ды рэк тар 
ГДК Рас ціс лаў Кун цэ віч, ма стац кі кі раў нік 
Яд ві га Лях-Куч кін і стар шы ін ст рук тар Ан-
на Та ра сюк.

— Ві даць тут, як вя лі кую пра цу му сі лі 
ўклас ці ўдзель ні кі аг ля ду, каб вы ка наць прэ-
зен та ва ныя тут цу доў ныя ра бо ты і якой цяр-
п лі вас ці трэ ба бы ло, каб гэ та зра біць, — за-
я віў ды рэк тар Рас ціс лаў Кун цэ віч, які ра зам 
з пра цаў ні ца мі до ма куль ту ры ўру чыў дып-
ло мы і па да рун кі ўдзель ні кам аг ля ду.

Ма стац кі кі раў нік Яд ві га Лях-Куч кін ска-
за ла, што по бач прац жан чын, якія здаў на 
зай ма юц ца руч ны мі ра бо та мі і ўда ла ўпры-
гож ва юць імі свет, на вы ста ве прэ зен ту юц-
ца так са ма ра бо ты муж чын — удзель ні каў 
Май стэр ні пра ца тэ ра піі ў Гай наў цы, якія 
ах вот на зай ма юц ца жы ва пі сам, мя ша ны мі 
тэх ні ка мі і вы шы ва юць. Іх апе ку ны звяр ну-
лі ўва гу на асаб лі выя здоль нас ці ўдзель-
ні каў гай наў скай май стэр ні, якія рэд ка 
па яў ля юц ца на ват у паў нас п раў ных асоб. 
Вя до мы гай на вя нам Бар таш Шпа ко віч на 
гэ ты раз вык ле іў з ні так вы я ву Ар хан ге ла 
Гаў ры і ла. Прэ зен ту ец ца яна на вы ста ве 
і ў кні жач цы, якую вы даў Гай наў скі дом 
куль ту ры з на го ды аг ля ду. Змеш ча ны ў ёй 
па ад ной пра цы 29 удзель ні каў сё лет ня га 
аг ля ду гаф ту і ка рун кі.

— Я пры маю ўдзел у аг ля дзе гаф ту і ка-
рун кі ад пер ша га вы пу ску. Ат ры ма ла 4 уз на-
га ро ды і 2 ра зы за ня ла пер шае мес ца. Пад-
час ад ных аг ля даў прыз на ча лі кан к рэт ныя 
мес цы, а пад час ін шых — да ва лі ся толь кі 
ўзна га ро ды і вы лу чэн ні. Сё ле та мы ве да лі, 
што бу дзе ня кон кур с ны аг ляд. Са мае важ-
нае, што мож на тут зап рэ зен та ваць свае 
апош нія пра цы і па гля дзець ра бо ты ін шых 
ру ка дзель ні каў. Я заў сё ды прэ зен та ва ла 
руч ні кі, пры во зі ла сю ды ра бо ты вы ка на ныя 
круч ком і вы шы ва ныя пра цы, а так са ма 
іко ны. Свае ра бо ты най час цей па каз ваю 
на фэ стах, а з на го ды дзе ся ці год дзя ма ёй 
ак тыў най пра цы ў якас ці ру ка дзель ні цы 
ар га ні за ва ла ся вы ста ва ма іх ра бот у На-
раў чан скай гмі не. Мае пра цы па каз ва лі ся 
на 75 вы ста вах, ук люч на з вы ста ва мі на 
фэ стах. Люб лю пры во зіць свае ра бо ты на 
гай наў скі аг ляд, — ра сказ ва ла Га лі на Бі-
рыц кая з Плян ты.

Мал га жа та Краў чык, так са ма з Плян ты, 
на гай наў скім аг ля дзе па каз вае свае пра-
цы сё мы раз.

— Я пе ра е ха ла сю ды на па ста ян нае жы-
хар ства аж но з Ло дзі. Мне тут вель мі па да-
ба ец ца. Я зай ма ю ся разь бой, пі шу вер шы 
і мно га ча су прыс вя чаю пра цы з круч ком 
і вы шыў цы. На вы ста ве па каз ва юц ца мае 
на вей шыя ра бо ты. Свае пра цы па каз ваю 
і пра даю на бе ла ру скіх фэ стах. Аг ляд дае 
маг чы масць па раў наць свае вы ра бы з пра-
ца мі ін шых ру ка дзель ні каў. За раз я зай-
ма ю ся рэ а лі за цы яй пра ек та «Пад ляш скія 
ма дон ны». Пла ную з да па мо гай гмін ных 
улад ар га ні за ваць май стар-кла сы па разь-
бе, апуб лі ка ваць свае вер шы і пра вес ці 
аў тар скія спат кан ні з жы ха ра мі На раў чан-
скай гмі ны. Прад бач ва ем на ла дзіць вы-
ста ву разь бы — вы нік ар га ні за ва ных на мі 
май стар-кла саў. Мне вель мі па да ба ец ца 
ту тэй шая ат мас фе ра і мен та лі тэт мяс цо ва-
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Да Ве ры Ні чы па рук, аду хаў ля ю чай 
ма стац кі са ма дзей ны ка лек тыў „Ма лін кі”, 
тра піць скла да на. Яна са ма рэ ка мен дуе 
пы тац ца пра да ро гу да яе ў лю дзей. Да-
рож ка мае быць ад кра мы...

Ма лін ніц кая кра ма на або чы не ся ла, 
пры вы яз ной да ро зе ў на прам ку Шар нёў 
і Ор лі. На па ро зе кра мы су стра кае мя не 
муж чы на з пы тан нем, ці я ча сам не да спа-
да ры ні Ве ры; гэ та яе муж Пётр. Вя дзе мя-
не ў сваю ха ту. Спяр ша ша га ем за гу мен-
най да ро гай Ма лін нік, пас ля зва роч ва ем 
у бок не да лё ка га пры сёл ка. Пе ра ся ка ем 
вы гад ную клад ку на ра чул цы.

— Гэ та Бе лая, што ця чэ це раз Бельск? 
— пы таю.

— Так. Ка лісь бы ла яна шы ро кая, ку-
сты рас лі аба пал, поў на ры бы бы ло ў ёй, 
лю дзі клом ля мі ла ві лі. А ця пер ні чо га ў ёй 
ня ма.

Са праў ды, за раз ба га тая ка лісь рэч ка 
зве дзе ная ме лі я ра цы яй ад но да ад рэз каў 
пра ма лі ней ных ру чай коў.

— Тут ка лісь, дзе мы ця пер жы вём, 
быў пан скі двор, — ра сказ вае спа дар Ні-
чы па рук. — Быў пан Ба ра ноў скі, ад туль 
і пай ш ла наз ва пры сёл ка — Ба ра ноў цы. 
Мой дзед з Ду бін ку піў той ма ён так і сю ды 
пе ра ся ліў ся. Двор быў драў ля ны. У вай ну 
нем цы за га да лі пе ра ся ліц ца ў ся ло. Ка лі 
ў час вай ны тут раз га рэў ся бой, амаль 
уся вё ска Ма лін ні кі зга рэ ла, толь кі тры 
ха ты аста лі ся. Зга рэ лі так са ма і на шы бы-
лыя двор скія бу дын кі...

Ад два ра на або чы не пой мы Бе лай 
астаў ся толь кі па дзе ле ны дам бай стаў...

Шко ла
Да спа дар ства Ні чы па ру коў пры е ха лі 

га рад скія дзе ці, але яны за раз раз бег лі ся 
за ра бо тай. А я пы таю спа да ры ню Ве ру 
пра ма лін ніц кае мі ну лае:

— У Ма лін ні ках ста іць школь ны бу-
ды нак, му ра ва ны, двух па вяр хо вы. Там 
пра ца ва ла шко ла, наз ва ная імем ней ка га 
са вец ка га афі цэ ра...

— Лей тэ нан та Кузь мі но ва.
— Што Вы пра яго ве да е це?
— Я пра яго знаю ма ла, бо я та ды 

бы ла ма лым дзі цём, але як ад к ры ва лі 
шко лу, то лю дзі шмат га ва ры лі пра яго. 
Га ва ры лі, што сю ды прый ш ла са вец кая 
раз вед ка, а ў Тап чы ка лах на гор цы ста я лі 
нем цы. Ён з бі нок лем за лез на та поль аг-
ля даць ва ко лі цу і яго з та па ля нем цы збі лі.

— А дзе яго па ха ва лі?
— На школь ным пля цы быў крыж, 

поль скі, вель мі пры го жы, му ра ва ны, з Рас-
пяц цем. І яго па ха ва лі ка ля та го кры жа. 
А пас ля тых усіх бай цоў паз во зі лі, бо і на 
пад вор ку быў за бі ты, то яго за бра лі, і ка-
ля рэч кі бы ла ма гіл ка, то за бра лі...

— А ка лі гэ тую ця пе раш нюю шко лу 
стаў ля лі?

— Мне бы ло та ды мо з два нац цаць 
га доў. Я ў шко лу ў Ры го раў цы тры га ды 
ха дзі ла. На ша ха та бы ла ка ля шко лы, то 
ў нас цэ лае бю ро бы ло, ра бо чыя ўвесь 
час ха дзі лі, трэ ба бы ло штод ня пад ло гу 
мыць, ма ма ва ры ла ес ці тым чы ноў ні кам. 
То яш чэ хі ба з тры га ды сю ды ха дзі ла 
ву чыц ца. То на шу шко лу, зда ец ца, мо 
ў пяць дзя сят чац вёр тым ці пя тым, а мо жа 
і ў пяць дзя сят шо стым па ста ві лі; я з са-
ра ка во га і ўжо ў гэ тай шко ле кан ча ла 
ся мі год ку.

— То тут, у Ма лін ні ках, ра ней шко лы 
не бы ло?

— Бы ла пас ля вай ны, у ся ле, год ці 
два, пас ля на ка лё ніі, але я ў тыя шко-
лы не ха дзі ла. Ка лі ў Ма лін ні ках ста ла 
шко ла, то сю ды прый шоў та кі за гад чык, 
вель мі сім па тыч ны. Ён сам быц цам фран-
цу зам быў, Мон суль Юзаф на зы ваў ся; 
ён тлу ма чыў, што мон — гэ та маё, а суль 
— гэ та не ба. Ён быў вель мі гас па дар лі вы. 
Ва кол шко лы быў па ле так плош чай у гек-
тар. Ён там ага род зак ла даў, па мі до ры, 
бу ра кі, мор к ву вы рош ч ваў. Ён пры ві ваў 
у нас ці ка васць да гас па да ран ня. Пас ля 
ўро каў мы ха дзі лі ў той ага род, па на вуч-
ва лі ся там і са дзіць, і па лоць. Нас не чым 
ча ста ваў; ну, та кі ча ла век. Тры маў ка ро-
ву, бу ра кі той ка ро ве са дзіў. І ён яш чэ 

тры маў ін шыя жы вё лы — і са ла ман д ру, 
і во жы ка... А мы ўсё яму па ма га лі. Не 
вель мі ён на ват ха цеў, бо най маў лю дзей, 
на пры клад ка паць і чыс ціць бу ра кі, але 
мне ха це ла ся бы ваць у яго гас па дар стве, 
яно ж бы ло па-су сед ску з на шай ха тай. 
Гэ так бы ло ў буд нія дні. А па ня дзе лях 
мож на бы ло ў шко ле ла дзіць за ба вы. 
З на ва коль ных вё сак з’яз джа лі ся хлоп цы, 
а ў Ма лін ні ках бы ло шэс ць дзя сят дзяў чат, 
шмат бы ло мо ла дзі. Ве ча ра мі рас паль ва-
лі печ ку на трох на гах, жа лез ную, і схо дзі-
лі ся. Бы ло ве се ла. Мон суль жыў па-су сед-
ску то ма ма вы сы ла ла мя не то ма ла ко за-
нес ці, то хлеб, ка лі све жы спя куць. Та та 
раз ка жа яму: „Па не Мон суль, ва шы яй кі 
па мер з нуць — бо ран ні Вя лік дзень”. А ён 
ад каз ваў: „А ва шы да Вя лі кад ня прас мер-
д нуць”; та кія жар ты бы лі. І шмат ча го мож-
на бы ло ад яго на ву чыц ца, на пры клад, як 
вы пя каць ця ля ці ну.

— Ён жа на ты быў?
— Жа на ты і меў дзве дач кі, якія ўжо 

ў Вар ша ве ву чы лі ся. У Вар ша ве жыў яго-
ны брат. У нас ён пра ца ваў да вы ха ду на 
пен сію, а пас ля вы е хаў у Вар ша ву. І там 
ён па ха ва ны з жон кай.

Гэ так бы ло ў шко ле ў Ма лін ні ках. 
Скон чы ла я сем кла саў і на пі са ла за яў ку 
ў бе ла ру скую шко лу ву чыц ца да лей. Але 
трэ ба бы ло за вез ці ту ды пла цеж ны ор дэр 
(na kaz płat ni czy). А мой брат ажа ніў ся 
з удо ві най дач кой з Ры го раў цаў, у якой 
бы ло шмат зям лі. І тую зям лю да пі са лі 
да нас. Я па ка за ла ў шко ле той ор дэр 
— дач ка ба га та га баць кі! Не пры ня лі мя-
не ў шко лу. Яш чэ ска заў той ды рэк тар, 
каб я пес ню за спя ва ла. Ка лі б я мо жа 
за спя ва ла „Рас ц ві та лі яб лы ні і гру шы”, 
то бы ло б усё ў па рад ку. А та ды ў нас на 
прак ты цы бы ла ма ла дая на стаў ні ца і за-
ву чы ла нам та кую пес ню: „Wzbił się orzeł 
z gra ni wy so kiej, wzbił się spod wy so kich 
gór...”. Яна бы ла так са ма пра Ста лі на 
і Ле ні на. Я за спя ва ла, ну і ўсё. І так я аста-
ла ся до ма. І ска за ла: „Бу ду най ця жэй 
ра біць, але бу ду до ма”. Мо жа праз ме сяц 
та та пры яз джае з Бель ска і ка жа: „Ве ра, 
я ця бе за вя зу ў шко лу”. Я пы таю: „Ча му?” 
— „Бо я га ва рыў з та кім Та ма шом, а ён 
мне ка жа: — А ча му ж ты ра ней мне не 
га ва рыў, гэ та ж мой сяб ра і ха дзі ла б ужо 
дзяў чы на ў шко лу”. А я за су ма ва ла, бо 

ўжо мо з ме сяц на ву кі прай шоў і як мне 
бу дзе спра віц ца. І ка жу: „Та тач ку, я бу ду 
па ра бо тах ез дзіць, я бу ду як най ця жэй 
пра ца ваць, але ў шко лу не ха чу, бо мне 
цяж ка бу дзе ву чыц ца”. І так аста ла ся до-
ма. Але мне ра біць не даз ва ля лі, бо мой 
та та зай маў ся скуп кай шкур, пры маў зёл-
кі, у нас бы лі гро шы і мне не трэ ба бы ло 
па ра бо тах ез дзіць. Ад нак ка лі дзяў ча ты 
еха лі, то як мне бы ло до ма аста вац ца? 
А ж дзве бра та выя ў ха це і ёсць ка му ра-
біць на гас па дар цы. То я пра шу ся-пра шу-
ся і вып ра шу ся на ра бо ту. І так ста ла на 
ра бо ты ез дзіць. І на бру ку ра бі ла, і па сад-
ку са дзі ла, і яш чэ дзе пра ца ва ла — па не-
каль кі ме ся цаў, але ра бі ла дзе ўда ло ся. 
І я за тыя гро шы ап ра на ла ся, бо сяб роў кі, 
якія так са ма пра ца ва лі, то ме лі ся мей ныя 
рас хо ды, а я за свае гро шы ап ра на ла ся. 
Ат ры маю ты ся чу зло таў зар пла ты і за 
пяць сот су кен ку куп лю, са ма мод ную...

А пас ля за муж. Дзяў ча ты ста лі вы хо-
дзіць за муж, а я за свай го не спя ша ла. 
І ўцяк ла на ра бо ту — у Гол дап па сад ку 
са дзіць. Ду ма ла, што мой ка ва лер за той 
час ажэ ніц ца з ін шай. Я вяр ну ла ся, а ён 
зноў да мя не... А ка лісь то так не бы ло, як 
ма ла дыя ха це лі, а як баць кі ра шы лі. Доб-
ра, ка жу баць кам, вый ду, па жы ву з ме сяц 
і да вас вяр ну ся. Але ат ры ма ла ся інакш. 
Му жа ва гас па дар ка бы ла вя лі кая, на ём ні-
кі на ват бы лі, але ка лі я прый ш ла за муж, 
то ўжо на ём ні кі ста лі не пат рэб ны мі, бо 
ра бот ні ца з’я ві ла ся. А я ж усё ра бі ла, бо 
ка лісь то трэ ба бы ло па лоць усё — і авёс, 
і пша ні цу. Не тое, што ця пер. Асаб лі ва 
каб асо ту не бы ло, бо ін шае зел ле як па-
па ла, але асот му со ва бы ло выр ваць. Але 
ўжы лі ся, на ра дзі лі ся дзе ці, муж стаў на 
ра бо ту, трак та ры стам. Кан т рак та ва лі то 
буль бу, то лу бін...

Цар к ва
— Я мо жа ад хі лю ся ад Ва шай бі яг ра-

фіі ў кры ху ін шы бок. Я вось прай шоў ся 
по бач ма лін ніц кіх мо гі лак. Там цар коў ка, 
да во лі но вая. Як яе тут бу да ва лі, па чы ёй 
іні цы я ты ве?

— Мой та та быў увесь час цар коў ным 
ста ра стам у Пад бел лі. І яны ўвесь час 
га ва ры лі каб не як у Ма лін ні ках кап ліч ку 
па бу да ваць. Пас ля ў ся ле ста лі га ва рыць 
пра кап ліч ку. І ў рэш це рэшт знай ш ла ся 

Ган на з Рут кі, якая па а бя ца ла, што дасць 
шмат гро шай. Быў сход, усе бы лі згод ныя 
ста віць кап лі цу. Бы ло гэ та во сен ню, а на 
Руз д во тая Ган на пе ха тою прый ш ла з Рут-
кі — гэ та ка ля два нац ца ці кі ла мет раў. 
Прый ш ла яна, каб ка ля да ваць на тую цар-
к ву. Ха дзі ла яна па Ма лін ні ках, дзе шмат 
жа пеў чых, але ніх то не ха цеў іс ці ка ля да-
ваць, бо ж у кож на га гос ці. У мя не гос ці 
ўжо раз’ е ха лі ся і я так са ма па да ла ся на 
вё ску ар га ні за ваць ка ля да ван не, бо ж на 
па бу до ву цар коў кі па трэб ныя гро шы. Але 
ня ма ах вот ных, бо ўсю ды гос ці. Але не як 
уда ло ся саб раць кры ху пеў чых, прай ш лі 
праз ся ло, за ка ля да ва лі гро шы. На дру гі 
дзень Руз д ва мяр ку ем па дац ца ў Паш-
коў ш чы ну, але ат ры ма ла ся ка ля да ваць 
у Шар нях. І пас ля ўжо кож ны дзень ез дзі-
лі і ка ля да ва лі. Але з мя не ха пі ла. Бо ж 
я му сі ла зай с ці ў кож ную ха ту і спы тац ца, 
ці мож на ка ля да ваць на ма лін ніц кую цар-
к ву, а ін шыя ста я лі і ча ка лі. Я так та ды за-
му чы ла ся, што ад х ва рэ ла. А пас ля ад на 
ба ба пус ці ла чут ку, што я гро шы ўкра ла. 
А я ж пра жы ла шмат жыц ця і мне заў сё ды 
да ру ча лі збі раць гро шы, бо ве да лі, што 
я не ўкра ду, бо я ў гро шах жы ла. І гэ та 
— хва ро ба і пак лёп — мя не пры бі лі і да-
лей ка ля да ва лі без мя не. Пай ш лі гро шы 
на ра ху нак. На мо гіл ках бы ла яма, тую 
яму за ва зі лі і там па ста ві лі цар к ву. Яна 
ста іць ня доў га, не дзе ка ля дзе ся ці га доў, 
але ўжо фун да мент дае трэш чы ны. Па ста-
ві лі яе ў най ні жэй шым мес цы мо гі лак, каб 
вы шэй ха ваць па кой ні каў.

— Як ча ста ад бы ва юц ца ў Ма лін ні ках 
служ бы?

— Кож ную дру гую ня дзе лю.
— А пад чы ім за ступ ні цтвам цар коў ка?
— Гаў ры і ла Заб лу даў ска га. Доб ра, 

што яна тут ёсць. Бо ў Пад бел ле сем ці 
во сем кі ла мет раў. Ка лісь ва за мі ў цар к ву 
ез дзі лі або пе ха тою ха дзі лі. А ма лін ніц кія 
лю дзі вель мі на бож ны мі бы лі, най больш 
іх на на ба жэн ствах у Пад бел лі бы ва ла.

„Ма лін кі”
— А ця пер пра ін шае: Вы з’яў ля е це ся 

ду шой ка лек ты ву „Ма лін кі”. Як у ім спра-
вы?

— Ён іс нуе, але не вя до ма, што бу дзе 
да лей. Аста ло ся нас тры. Сё ле та пры ма лі 
ўдзел у ад бо рах да кон кур су „Бе ла ру ская 
пес ня”, але нас не да ца ні лі. Бы лі ра ней 
дзяў ча ты: ад на ў Лом жу за муж вый ш ла, 
дру гая сю ды пад Дуб на, на ра дзі лі ся ў яе 
дзе ці. І ня ма з кім спя ваць. Ка лек тыў за-
вя заў ся ў 1998 го дзе. Ён яш чэ дзей ні чае, 
але мне най больш шка да, што тыя на шы 
пес ні, на ша мо ва, зат рач ва юц ца. Бо ка лі 
нас, адзі ных, што ў Бель ску спя ва лі на шы 
пес ні, не да ца ні лі, то мы ў бу ду чым го дзе 
ўжо не бу дзем спя ваць. Мне ба лю ча, што 
на шы не цэ няць на шай спад чы ны.

Яш чэ ез дзім з „Ма лін ка мі” па каз ваць 
аб ра да выя сцэн кі, па цэ лай Поль ш чы ез-
дзім: у Ка зі меж, Сто чак-Лу коў скі...

— А хто вас ту ды за яў ляе?
— У Су вал ках ёсць та кі пан На ляз-

коў скі, ён сам з цэн т раль най Поль ш чы 
ро дам. Ён пры яз джаў да нас, тут жні во 
за піс ваў, Юрыя тут на па на двор ку за пі саў 
— пры е хаў аса бі ста, так як вы — да ха ты. 
І за пра сіў нас у скан сэн; у мі ну лым го дзе 
па каз ва лі ква шан не ка пу сты. У Сточ ку па-
каз ва лі се на кос. Сё ле та се на кос па каз ва-
лі ў нас „Ва сі лёч кі”, але іх больш за двац-
цаць асоб. А я за ду ма ла па е хаць з пес-
няю на шаю; ка жу Ва лі, сест ры ной дач цэ: 
ты бу дзеш спя ваць: Там за га ём-га ём, 
га ём зэ лё нэнь кім, там за га ём рва ла ўдо-
ва лён дроб нэнь кі. Во на рва ла, вы бі ра ла, 
тон кі го лос по да ва ла. Прый дзе Ва сіль ка 
з ка сою, ня хай пе рах рыс ціц ца і ко сіць. Як 
бу дзеш спя ваць: Там Ва сіль ко се но ко сіт, 
тон кі го лос пэ рэ но сіт. А той Ва сіль ка ста-
не і бу дзе слу хаць, як тая ўда ва спя вае. 
І мы тыя сцэн кі рых та ва лі без рэ пе ты цый 
— у аў то бу се раз вуч ва лі, вы хо дзі лі на сцэ-
ну і доб рыя мес цы зай ма лі.

Па на шых вы ступ лен нях у Сточ ку і Тар-
наг ро дзе ча ты ры сту дэн т кі дып лом ныя 
пра цы на пі са лі. І гэ та мя не ра дуе...
Тэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Ра дасць ад спад чы ны

 Ве ра Ні чы па рук
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

Руплівая беларуская «Мурашка»

Веры Маслоўскайhttp://baza.nyc
120 га доў з дня нараджэння

на стаў ніц кай се мі на рыі Ба ляс ла ва Па чоб кі яна 
на да во лі пра цяг лы пе ры яд свай го жыц ця выз на-

ва ла ся бе пры хіль ні цай цар коў най уніі. Пры нам сі, у 1927 г. у ха-
дэц кай га зе це «Бе ла ру ская кры ні ца» змеш ча ны яе рэ пар та жы 
з Бе ла сточ чы ны, у якіх яна ад к ры та вы каз ва ла свае сім па тыі да 
уніі.

Пра тое, што Ба ляс лаў Па чоб ка ся род пра ва слаў ных слу ха-
чоў Свіс лац кай бе ла ру скай на стаў ніц кай се мі на рыі (апош нія 
скла да лі амаль увесь кан тын гент на ву чэн цаў) пра во дзіў ад к ры-
тую ўні яц кую пра па ган ду, сіг на лі за ваў у сва ім ліс це да Ан то на 
Луц ке ві ча ўво сень 1917 г. дру гі вык лад чык се мі на рыі Ба ляс лаў 
Квя цін скі: «Рэ лі гія вык ла да ец ца кур сі стам да тыч на — ка та ліц-
кая, бо вык ла дае яе пан Па чоб ка... Дай ш ло да та го, што ён 
упі саў у пра гра му для дзя цей пра ва слаў ных па рэ лі гіі ка та ліц кія 
эле мен ты, для та го каб кур сі сты спі са лі гэ та і ву чы лі з гэ та га 
ў сва іх шко лах... За раз, доў га не ду маў шы, Па чоб ка ста ра ец ца, 
каб для пра ва слаў ных дзя цей бы лі пе ра ло жа ны ка ро цень кія 
ста ры і но вы тэ ста мен ты і ка тэ хі зіс, ... і каб язык рэ лі гій ны ў пе-
ра кла дзе не ха ваў ся, бо ў п. Па чоб кі Цэр к ві ўжо ня ма, а астаў-
ся толь кі Кас цёл, і каб гэ тыя кніж кі бы лі ра зас ла ны па ўсіх бе ла-
ру скіх шко лах». Па доб нае стаў лен не В. Мас лоў скай да пра ва-
слаў най цар к вы ў той час маг чы ма звя за на з ты мі аб ста ві на мі, 
што амаль увесь клір Ра сій скай пра ва слаў най цар к вы пад час 
ад ступ лен ня цар скай ар міі ў 1915 г. з’е хаў на ўсход, па кі нуў шы 
сва іх пра ва слаў ных вер ні каў без ду хоў най апе кі. З больш чым 
600 пра ва слаў ных свя та роў, пса лом ш чы каў і ма на хаў, якія аб с-
лу гоў ва лі звыш 600 па ра фій, на за хоп ле най ня мец кі мі вой ска мі 
тэ ры то рыі Ві лен скай пра ва слаў най епар хіі за ста ло ся не больш 
шас ці пра ва слаў ных ду хоў ных асоб, у той час як з Га ра дзен-
скай гу бер ні ле там 1915 г. эва ку я ва ла ся ў глыб ра сій скай тэ ры-
то рыі ўся го дзе вяць рым ска-ка та ліц кіх про баш чаў і адзін дэ кан.

На да лей у В. Мас лоў скай бы ло на стаў ні цтва ў мен скіх бе ла-
ру скіх шко лах, пра ца школь ным ін ст рук та рам Нар ка мас ве ты 
ССРБ з ле та 1920 г. Уво сень 1921 г. яна за сы ла ец ца з Мен ска 
на пад поль ную пра цу па за дан ні пар тыі бе ла ру скіх эсэ раў на 
Бе ла сточ чы ну. У 1923 г. яе ча каў су до вы пра цэс і пры суд на 
6 га доў поль скай вяз ні цы. Але, гэ та ўжо ін шая гі сто рыя.

Ула дзі мір ЛЯ ХОЎ СКІ

Злу ча ныя Шта ты Аме ры кі шмат для ка го 
на пла не це з’яў ля юц ца най больш па жа да-
ным мес цам для жыц ця і пра цы. Та му цал-
кам ве ра год на, што там жы вуць вы хад цы 
з усіх кра ін све ту. Бе ла ру сы ў гэ тым не вык-
лю чэн не, і бе ла ру ская ды яс па ра там хоць 
не са мая шмат лі кая, але больш не менш 
дзей с ная і згур та ва ная.

Рас па вя да ю чы пра сай ты бе ла ру саў 
ін шых кра ін, „Ні ва” час ад ча су зак ра на-
ла і на шых аме ры кан скіх су ро дзі чаў. І гэ-
та на ту раль на, бо бе ла ру ская ды яс па ра 
ў ЗША ар га ні за цый на ад на з най ста рэй-
шых. Ар га ні за цый на яна паў ста ла пас ля 
Дру гой су свет най вай ны і аб яе тры ва лас ці 
свед чыць зме на ўжо не ад на го па ка лен ня 
аб’ яд на ных аме ры кан скіх бе ла ру саў. Яны 
злу ча ны ў Бе ла ру ска-аме ры кан скае за дзі-
но чан не (БА ЗА), якое мае тэ ры та ры яль ныя 
струк ту ры. Ад но з іх — Брук лін скі ад дзел, 
сайт яко га мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
http://ba za.nyc.

Сайт брук лін скіх, а дак лад ней нью-йор-
к скіх, бе ла ру саў да во лі про сты, але па бу-
да ва ны ў ад па вед нас ці з ця пе раш няй мо-
дай у бу даў ні цтве сай таў. Так, на ім ня ма 
дзя лен ня на дзве ці тры част кі, а вый с ці на 
руб ры кі мес цяц ца толь кі ўвер се. Але пры 
ўсёй су час нас ці бу до вы сай та на ім мы 
не зной дзем ані я кай муль ты ме дый нас ці. 
Больш за тое — ня ма там на ват ні вод на-
га здым ка, які б хоць якім-коль век чы нам 
па каз ваў дзей насць сяб роў брук лін ска га 
ад дзе ла. У гэ тым, ба дай, ас ноў ны не да хоп 
вір ту аль на га прад стаў ні цтва бе ла ру саў 
Нью-Йор ка.

Што ж ты чыц ца па да дзе най там ін фар-
ма цыі, то яна ад на знач на за да во ліць ін та-
рэс за ці каў ле на га ў зна ём стве з брук лін-
скі мі бе ла ру са мі ў част цы прад стаў лен ня 
да вед ка вых зве стак. „Брук лін скі ад дзел БА-
ЗА — прад стаў ні цтва Бе ла ру ска-Амэ ры кан-
ска га За дзі но чань ня ў Нью-Ёр ку. Ад дзел 

аб’ яд ноў вае бе ла ру скую гра ма ду го ра да 
Нью-Ёрк і на ва коль ля”, — рас па вя да ец ца 
на ста рон цы „Пра нас”. Там жа ад зна ча ец-
ца, што сяб роў скія су стрэ чы ад дзе ла ад-
бы ва юц ца кож ную ня дзе лю ў гра мад скай 
за ле пры Са бо ры св. Кі ры лы Ту раў ска га, 
зра зу ме ла, у Нью-Йор ку.

Праў да, тое-сёе з па да дзе най у гэ тай 
руб ры цы ін фар ма цыі па кі дае пы тан ні. Так, 
уп ра ва ад дзе ла, якая дзей ні ча ла ў 2014-
2015 га дах, ужо не пра цуе, бо пе ра аб ра на. 
З пе ра аб ра ных паз на ча на толь кі Тац ця на 
Кра соў ская, якая ў мі ну лым скла дзе бы ла 
рэ фе рэн там па гас па дар чых пы тан нях, 
а ця пер ста ла стар шы нёй цэ ла га ад дзе ла. 
Та кі ўзлёт у гра мад скай дзей нас ці ад на го 
ча ла ве ка пры не аб ран ні на да ны мо мант 
ін шых сяб роў уп ра вы вык лі кае па даз рэн ні, 
што неш та ў ар га ні за цыі пай ш ло не так. Ін-
фар ма цыі, якая б да зва ля ла вы свет ліць да-
ную ака ліч насць, на сай це ня ма.

Ра зам з тым ін фар ма цыя пра ін шыя ба-
кі жыц ця ад дзе ла ад люст роў ва ец ца да во лі 
пад ра бяз на і па ста ян на. Пра гэ та свед чыць 
га лоў ная ста рон ка сай та, якая ад на ча со ва 
з’яў ля ец ца стуж кай на він. Пры ем на, што 
ты чац ца яны вы ключ на там тэй ша га жыц-
ця, ха ця кра на юць та кія су свет на гуч ныя 
тэ мы, як, на пры клад, зня во лен не ў Ра сіі 
ўкра ін скай лёт чы цы На дзеі Саў чан кі. Ад лік 
на він вя дзец ца ад снеж ня 2014 го да, ка лі, 
як свед чыць пер шае па ве дам лен не, і з’я ві-
ла ся ў ін тэр нэ це да ная вэб-ста рон ка.

Ся род неш мат лі кіх руб рык сай та, што 
мо гуць быць ці ка выя для бе ла ру ска моў на га 
чы та ча — „Га зе та «Бе ла рус»” з мно ствам 
пад руб рык і вый с цем на сайт га зе ты, а так-
са ма „Да лу чыц ца”, дзе рас па вя да ец ца пра 
чын ні кі і пра цэ ду ру ўступ лен ня ў шэ ра гі 
аме ры кан скіх бе ла ру саў. Да та го ж сайт 
мае прэ зен та цый ныя ста рон кі на ан г лій-
скай і іс пан скай мо вах.

Ула дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Гра мад ска-куль тур ніц кая дзя яч ка, па эт ка, 
ар га ні за тар ка бе ла ру ска га школь ні цтва на 
Бе ла сточ чы не Ве ра Мас лоў ская (дзя во чае 
Ма тэй чук) на ра дзі ла ся 24 са ка ві ка 1896 г. 
у Суп рас лі ў ся лян скай сям’і. Па чат ко вую 
ас ве ту ат ры ма ла ў Ага род ніч ках і Суп рас лі, 
пра ца ва ла на тэк стыль най фаб ры цы. Выз на-
чы ла ся як ар га ні за тар страй ку, за што бы ла 
зволь не на з пра цы. Ма тэ ры яль нае ста но віш-
ча не да зва ля ла да лей ву чыц ца. Ве ра бы ла 
до ма і ў 1914 г. зда ла эк стэр нам вы пуск ныя 
эк за ме ны ў Свіс лац кай на стаў ніц кай се мі на-
рыі. Але як раз вы бух ну ла вай на.

У кан цы 1915 г. пад нем ца мі паў ста ла 
маг чы масць ар га ні за цыі бе ла ру скіх школ. 
У 1917 г. Ма тэй чук зноў у Свіс ла чы на пе да-
га гіч ных кур сах, якія дзе і лі пры бе ла ру скай 
на стаў ніц кай се мі на рыі. Скон чыў шы іх, едзе 
ў вё ску Гра ба вец Ар лян скай во лас ці, дзе ар-
га ні зуе бе ла ру скую шко лу, кі руе ёю ця гам 
двух га доў. У жніў ні 1919 г. на на стаў ніц кіх 
кур сах у Віль ні, дзе ак тыў на ўклю ча ец ца 
ў па лі тыч ны рух. Год на стаў ні ча ла на Мен ш-
чы не ў вёс цы Кар ма Ігу мен ска га па ве та, бы-
ла школь ным ін ст рук та рам Ба ры саў ска га 
і Дзі сен ска га па ве таў. Ад на з зас на валь ніц 
і стар шы ня Цэн т раль на га са ю за бе ла ру-
сак. Да лу чы ла ся да бе ла ру скай пар тыі са-
цы я лі стаў, пад уп лы вам Па лу ты Ба ду но вай 
на пі са ла пер шы верш „Ідзі!”, які быў на дру-
ка ва ны ў мен скай га зе це „Бе ла русь”.

У лю тым 1920 г. вый ш ла за муж за Ула дзіс-
ла ва Мас лоў ска га, бе ла ру са з Ві лен ш чы ны, 
які неў за ба ве за гі нуў на фрон це. У кан цы 
1920 г. Мас лоў ская вяр та ец ца ў род ныя Ага-
род ніч кі з мэ тай ства рыць у Бе ла стоц кім, 
Бель скім, Са коль скім па ве тах пад поль ную 
ар га ні за цыю. Кі ра ваў ёю ўрад Ла стоў ска га, 
які ў той час быў у Коў не. Пад ка нец 1921 г. 
ар га ні за цыя ме ла струк ту ры ва ўсіх па ве тах.

У ве рас ні 1921 г. як дэ ле гат ка ад Бе ла-
сточ чы ны і Га ра дзен ш чы ны ўдзель ні ча ла 
ў Пра зе ва Усе бе ла ру скай на цы я наль на-па-
лі тыч най на ра дзе. Там вы сту пі ла з рэ за лю-

цы яй за ўз’яд нан не ўсіх бе ла ру скіх зя мель. 
Пас ля вяр тан ня на ра дзі му по ле дзей нас ці 
па ча ло зву жац ца, неў за ба ве ў пад поль ную 
ар га ні за цыю пра нік пра ва ка тар, у са ка ві ку 
1923 г. 43 пад поль ш чы кі з Мас лоў скай на 
ча ле апы ну лі ся за кра та мі. У траў ні 1923 г. 
у Бе ла стоц кім су дзе ад быў ся «Пра цэс 45-
ці». Цэн т раль най яго фі гу рай бы ла Мас лоў-
ская, якую аб ві на вач ва лі ў ар га ні за цыі і кі ра-
ван ні пад поль най ар га ні за цы яй, суп ра цоў ні-
цтве з бе ла ру скім шта бам у Ме ра чы (Літ ва). 
Мас лоў ская пры зна ла, што пры ма ла ак тыў-
ны ўдзел у ар га ні за цыі, ад нак ві на ва тай ся-
бе не лі чыць. Урэш це бы ла пры га во ра на 
да 6 га доў тур мы. Зня во лен не ад бы ва ла 
ў Бе ла сто ку і Вар ша ве. Ад туль да сы ла ла на 
во лю лі сты і вер шы. Як па эт ка ча ста пад піс-
ва ла ся псеў да ні мам „Му раш ка”.

Дзя ку ю чы вы сіл кам са вец ка га Чыр во на-
га кры жа ў Поль ш чы выз ва ля ец ца з тур мы 
ў чэр ве ні 1927 г. Во сен ню вый ш ла за муж 
за Ула дзі мі ра Кар чэў ска га. Доў гі час бы ла 
бес п ра цоў най. Сям’я жы ла ў Гай наў цы, 
а по тым у Аль пе ні на Па лес сі і ў Ко да ні над 
Бу гам, дзе Ве ра бы ла ар га ні за та рам ма стац-
кай са ма дзей нас ці. Да на стаў ніц кай пра цы 
Кар чэў скія вяр ну лі ся пры са вец кай ула дзе. 
З во се ні 1939 г. пра ца ва лі ў Ка лан та ях Ваў-
ка вы ска га па ве та, ле там 1940 г. вяр ну лі ся 
ў Ага род ніч кі, ар га ні за ва лі бе ла ру скую шко-
лу, пра ца ва лі ў ёй і ў час ня мец кай аку па цыі, 
паз ней ву чы лі дзя цей та ем на.

Пас ля вай ны з-за тэ ра ры стыч ных дзе ян-
няў пад пол ля Ве ра бы ла зму ша на спы ніць 
на стаў ніц кую пра цу ў Ага род ніч ках і ў чэр-
ве ні 1946 г. вы еха ла ў Жа гань на Сі ле зіі. 
Тут ар га ні за ва ла дзі ця чы сад, якім кі ра ва-
ла пяць га доў. У 1951 г. вяр ну ла ся ў Суп-
расль, дзе за гад ва ла га рад ской біб лі я тэ-
кай, абі ра ла ся ў бе ла стоц кую Па вя то вую 
ра ду. З ве рас ня 1958 г. на пен сіі. Па мер ла 
ў Суп рас лі 23 сту дзе ня 1981 г., па ха ва ная 
на мяс цо вых мо гіл ках.
Пад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

1 працяг АН КЕ ТА
для асо бы, жа да ю чай пра ца ваць у на цы я наль на-ар га ні за цый най і школь най спра вах

1.  Прозь віш чо, імя і вот чэ ство Ма тэй чук Ве ра Іг на та ва

2.  Ка лі ра дзіў ся (год, ме сяц і чыс ло) 1898 го ду 11 са ка ві ка

3.  Гдзе ра дзіў ся ў вес цы Ага род ніч кі Бе ла стоц ка га па ве ту

4.  Рэ лі гія ні пра ва слаў ная, ні ка та ліч ка, а пры хіль ні ца ўніі

5.  Аду ка цыя (дзе, ка лі і якую скон чыў шко лу) Свіс ла чан скую ву чы цель скую Бе ла ру скую се мі на рыю 

 у 1917 г. і І-ые Ві лен скіе кур сы

6.  На коль кі ве дае бе ла ру скую мо ву: чы таць — вель мі доб ра; пі саць — доб ра; га ва рыць — вель мі доб-
ра

7.  Якіе ін шые мо вы і на коль кі ма скоў скай, поль скай і ня мец кай ма гу доб ра чы таць, пі саць і га ва рыць

8.  Зна ём ства з бе ла ру скім ру хам з 1917 г.

9.  Зна ём ства з школь най спра вай бы ла ву чы цяль кай с 1917 г. па 1919 г. у Бель скім па ве ці Го ро дзен-
скай губ.

10.  Зна ём ства з сель скай гас па дар кай Доч ка се ля ні на і пра ца ва ла на гас па дар цы пры баць ках

11.  Зна ём ства з пра фэс. ру хам —

12.  Зна ём ства з ко о пэ ра тыў нім ру хам —

13.  Ці пра ца ваў у бе ла руск. ар га ні зац., ка лі і якой у Го ра дзен скай гра ма дзе мо ла дзі і Гур т ку бе ла ру сак*

14.  Агуль на-гра ма дзян ская пра ца Стар шы ня Гур т ка Бе ла ру сак

15.  У якой част кі Бе ла ру сі жа дае пра ца ваць ў Ваў ка вы скім і Бе раст цей скім па ве тах

16.  Асоб ные да дат кі —

17.  Ад рэс: Менск Гу бэр на тор ская вул., дом № 52, кв. 3

В. Ма тэй чук (под піс)

Кры ні ца: На цы я наль ны ар хіў Рэс пуб лі кі Бе ла русь, ф. 368, воп. 1, спр. 16, арк. 63.

 *  Ма ец ца на ўва зе «Гур ток бе ла ру скіх ка бет по ма чы бе ла ру скім ва я кам», ут во ра ны ў снеж ні 1919 г. па іні цы я-
ты ве Ве ры Ма тэй чук, Ве ры Юкаў ле вай, Ма рыі Ка са тай і інш. Па вод ле ста ту ту апош ні меў сва ёй мэ тай «аб с лу-
жы ваць ма тэ ры яль ныя і ду хоў ныя пат рэ бы бе ла ру ска га вой ска»: за гад ван не афі цэр скай і жаў нер скай кух ня мі, 
ад к рыц цё страў ні, пай ко вай кра мы, гар бат ні, біб лі я тэ кі, са ні тар на га ад дзе лу і шпі та ля, а так са ма ве ча ро вай 
шко лы пісь мен нас ці для жаў не раў.
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27.03 — 02.04

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

(22.03. — 20.04.) Ты дзень доб ры для ат ры-
ман ня но вых ве даў і на быц ця но ва га во пы ту 
(кур сы, ву чо ба). Прыс лу хай ся да свай го ўнут ра-
на га го ла су. Пе рад тым як лег чы спаць, пак ла дзі 
пад нож кі лож ка лаў ро вы ліст, а пад па душ ку 
сха вай не вя лі кае круг лае лю стэр ка і пра моў: 
«Як цем ра і свят ло ад люст роў ва юц ца ў гэ тым 
лю стэр ку, так адаб’ ец ца ў ім і мая бу ду чы ня». 
Прач нуў шы ся сха вай лю стэр ка ў за ціш нае мес-
ца і за хоў вай яго ў вя лі кай та ям ні цы і не да ты каль-
нас ці. Не раз бі яго!

(21.04. — 21.05.) Прый дзец ца та бе вы кон-
ваць аба вяз кі кі раў ні ка. Да тва іх слоў бу дуць 
прыс лу хоў вац ца, твае прось бы і жа дан ні бу-
дуць вы ка на ны. Ка лі ў па ня дзе лак пад час за ха ду 
сон ца прыш чык неш са бе па лец — бла гое прад-
вес це, звы чай на звя за нае са стра та мі і ду шэў ны-
мі пе ра жы ван ня мі аль бо ўшчам лен нем у пра вах 
і ту рэм ным зня во лен нем. Сха вай да лонь з прыш-
чык ну тым паль цам пад па ху про ці лег лай ру кі, 
і пры ме та стра ціць сваю не га тыў ную сі лу.

(22.05. — 22.06.) Ва ўсіх спра вах ма еш знач-
ны шанц на пос пех. Каб яш чэ больш па вы сіць 
свае шан цы на пос пех у спра вах, зра бі на ступ-
нае. Сядзь на ра зас ла ны на пад ло зе ды ва нок. 
Ата чы ся бе з ча ты рох ба коў жоў ты мі пад па ле-
ны мі свеч ка мі. На пі шы чыр во ным алоў кам на 
ру жо вай па пе ры сваё за па вет нае жа дан не. Пад-
па лі па пе ру з ча ты рох ку тоў ад кож най свеч кі. 
Пад час га рэн ня па пе ры воб раз на ўяў ляй са бе 
пра цэс вы ка нан ня тва ёй ма ры, звя за ныя з гэ тым 
па дзеі і аб ста ві ны, пас ля доў нае раз віц цё сі ту а-
цыі, учын кі і дзе ян ні на ва коль ных лю дзей і ў фі на-
ле — са му сваю пе ра мо гу і пос пех. Ка лі па пе ра 
звер нец ца ў по пел, змяс ці яе ў мя шо чак з бла кіт-
най тка ні ны, у які так са ма на сып су хой ла ван ды 
і пак ла дзі зрэ за ную пас му сва іх ва ла соў. Па весь 
гэ ты мя шо чак по бач са сва ім лож кам або на сі 
яго на шыі на доў гім шнур ку. Ка лі на пра ця гу 
трох дзён твае ма ры не ажыц ця вяц ца, то кінь 
мя шо чак у скла дзе нае з бя ро за вых па лен вог-
ніш ча і яш чэ раз ства ры ў сва ім уяў лен ні кар ці ну 
спры яль на га за кан чэн ня сва іх спраў.

(23.06. — 23.07.) З 27.03. бу дзеш усіх пры-
цяг ваць як маг ніт. Ва ўсіх спра вах ма еш знач ны 
шанц на пос пех. Свет лая па ла са ў тва ім жыц ці 
пра цяг ва ец ца. Да хо ды пач нуць па вя ліч вац ца. 
За ся родзь ся на бу ду чых мэ тах і шля хах іх да сяг-
нен ня. Будзь ак тыў ным і іні цы я тыў ным, але ўмей 
іс ці на кам п ра мі сы.

(24.07. — 23.08.) Ка лі ў ця бе ня ма аса бі ста га 
тран с пар т на га срод ку, то прый шоў час за ду мац-
ца аб яго на быц ці. На дзей ным куд ме нем для пра-
ду хі лен ня па ло мак і ава рый з’яў ля ец ца пя ро паў-
лі на, якое трэ ба пак лас ці по бач з зад нім шклом, 
там, дзе звы чай на ў ма шы не ля жыць ап тэч ка.

(24.08. — 23.09.) 27.03. бу дзеш раз д раж не-
ны. Ча ка юць ця бе бес пе ра пын ныя тэ ле фон ныя 
зван кі, не ча ка ныя гос ці і вы пад ко выя су стрэ чы. 
Пас п ра буй доб ра пра вес ці час. Ка лі іл жы вы 
го нар пе раш ка джае та бе спы ніць свар ку з ка-
ха ным ча ла ве кам, зра бі пер шы крок да пры мі-
рэн ня.

(24.09. — 23.10.) Уз бу джэн не і не цяр пен не, 
з які мі ты га то вы фі нан са ваць лю бую ідэю, у кан-
чат ко вым ра хун ку пры ня суць та бе сур’ ёз ныя 
стра ты. Ка лі ма еш спра ву з буй ны мі ма тэ ры яль-
ны мі срод ка мі, па ду май сем ра зоў, па куль ад да-
сі свае гро шы ў чу жыя ру кі.

(24.10. — 22.11.) 27.03. ача ру еш ка гось ці на 
даў жэй. Ка лі тра піш пад град, гэ та па пя рэдж вае 
аб не бяс пе цы паз баў лен ня па са ды і пра цоў на-
га мес ца з-за ін т рыг кан ку рэн таў. За ціс ні ў ку лак 
не каль кі гра дзін, каб яны ра ста лі ў тва ёй ру цэ, 
і ўя ві, як усе твае во ра гі ста но вяц ца па дат лі вымі 
і ня мог лы мі. У кан цы тыд ня ча ка юць ця бе лю боў-
ныя спат кан ні

(23.11. — 22.12.) Штось ці бу дзе сур’ ёз на 
за ле жаць ад твай го мер ка ван ня і ра шэн няў. Не 
слу хай чу жых на моў. Вы бе ры ся ў па да рож жа. 
Каб не мець цяж кас цей у да ро зе і шчас на вяр-
нуц ца да до му, за дзень да ад п раў лен ня ў шлях 
сха дзі да пя ці роз ных да рог і вазь мі з кож най з іх 
па ка мень чы ку. Ча ты ры з іх пак ла дзі па ку тах бу-
дын ка, а пя ты кінь пе рад па ро гам.

(23.12. — 20.01.) Ты дзень без асаб лі вых па-
дзей і зда рэн няў. Ад к ла дзі на по тым важ ныя ра-
шэн ні на конт аса бі ста га жыц ця, ты дзень так са ма 
ма ла па ды хо дзіць для зак лю чэн ня якіх-не будзь 
са ю заў. Тра піць ця пер пад дождж — да кан ца 
го да бу дзеш аба ро не ны ад ма тэ ры яль ных няў-
дач.

(21.01. — 19.02.) 29.03. тваё сэр ца заб’е 
мац ней. Вы дат куй тро хі ча су на тое, каб зра біць 
ура жан не на сваё ася род дзе: у да лей шым гэ та 
аку піц ца. Доб ры час для ат ры ман ня но вых ве-
даў, для на вед ван ня якіх-не будзь кур саў і се мі-
на раў.

(20.02. — 21.03.) 29.03. лёг ка пра го ніш дэп-
рэ сіў ныя наст роі. 31.03. зда бу дзеш ней кія лаў-
ры ці па тэнт. Выст ра ліць ко рак ад шам пан ска га! 
Ад моў ся на гэ тым тыд ні ад пра гу лак у дзі кіх мес-
цах, будзь уваж лі вы і гля дзі пад но гі. Пра едзь ся 
з сяб ра мі ў ад па чы нак.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну ма ра мі ў клет кі рос 
пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
1. не вя лі кі лес у... Гай наў цы = 31 _ 29 _ 30 _;
2. ад ту лі на ў воп рат цы якую мож на за ла таць або за цы ра ваць = 10 _ 11 _ 7 _ 8 _ 9 _;
3. дзядзь ка ва жон ка = 20 _ 21 _ 22 _ 33 _ 34 _ 35 _ 36 _ 32 _;
4. шо сты гук му зыч най га мы = 18 _ 27 _;
5. дзяр жа ва са ста лі цай у Абу джы = 13 _ 12 _ 17 _ 16 _ 4 _ 14 _ 19 _;
6. цяг нец ца за ігол кай = 25 _ 26 _ 23 _ 24 _;
7. бе ла ру скі да да так да скрып кі Фран ціш ка Ба гу шэ ві ча = 1 _ 2 _ 37 _ 28 _;
8. спа да рож нік у со неч нае над вор’е = 5 _ 3 _ 15 _ 6 _.

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

Адказ на адгаданку з 10 нумара
Крыга, катапульта, карэта, чутка, яма, моладзь, 
абарыген, каліва, сяло, камора.
Рашэнне: Вучы гультая не молатам, а голадам.

ЗАПРАШАЕМ
 на святкаванні ў Беластоку

27.03.2016 (нядзеля)  
800 Цар к ва Агія Са фія 

ў Бе ла сто ку, вул. Тра вя ста, 5 
— Св. Лі тур гія, пас ля  першай 

Лі тур гіі — ма ле бен за бе ла ру скі 
на род. 

31.03.2016 (чацвер)  
1700  Кафэ „Zmiana Klimatu” 

вул. Ва р шаўская, 6. 

У праграме м.інш: канцэрт 
беларускіх песень у выкананні 

дзяцей і моладзі, якія вывучаюць 
беларускую мову, аўтарскі канцэрт 

барда Эдуарда Акуліна. 
   

Запрашаюць: 
Радыё Рацыя,«Ніва», АБ-БА, 

Беларускі саюз, 
Беларускае Гістарычнае 

Таварыства, БАС. 

25
Дзень Волі

сакавіка
1918-2016

Свя та 25 Са ка ві ка тра ды цый на ад зна чае дэ ма кра тыч ная су поль насць Бе ла ру сі. У гэ ты дзень у 1918 го дзе 
бы ла аб веш ча на Бе ла ру ская На род ная Рэс пуб лі ка. Дзя ку ю чы гэ тай па дзеі, як сцвяр джа юць гі сто ры кі, маг-
чы мае і са мо іс на ван не сён няш няй Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

Дзень Во лі свят ку ец ца ў роз ных кра і нах све ту і га ра дах, дзе жы вуць бе ла ру сы. У Бе ла сто ку свя та ар га ні-
зу ец ца на ма ган ня мі Бе ла ру ска га са ю за ў Поль ш чы. Ад нак прый шоў час вый с ці шы рэй, па-за гра ні цы вя лі кіх 
мяс цо вас цей. На пра ця гу двух апош ніх га доў 25 са ка ві ка ўра чы ста ад зна ча лі на са май поль ска-бе ла ру скай 
мя жы — у Куз ні цы, дзе на ра дзіў ся вы дат ны пат ры ёт і зма гар, пер шы прэм’ ер-мі ністр БНР Язэп Ва рон ка. 
Сё ле та зап ра ша ем на са мы ўскра ек Бе ла веж скай пуш чы — у Гай наў ку.

Ме ра пры ем ства ад бу дзец ца ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы. Па ча так у 17 га дзін 25 
са ка ві ка 2016 го да. Вя доў ца — гі сто рык Яў ген Ян чук.

У пра гра ме:
Вы ступ пра фе са ра Але га Ла ты шон ка, пры све ча ны па дзе ям 1918 го да і аб вяш чэн ню БНР, а так са ма па-
чу ем рас по вед пра вы хад цаў з Пад ляш ша, якія спры чы ніл ся да тых гі ста рыч ных ча соў (Язэп Ва рон ка, 
Мі ко ла Дзя мі даў ды ін шыя).
Па каз філь ма аў тар ства Ра дас ла ва Дам б роў ска га „Воль ны”, пры све ча ны вы дат на му бе ла ру су Юрыю 
Ту рон ку.
Кан цэрт у вы ка нан ні Але га Каб за ра.

Шчы ра зап ра ша ем!!! Абя ца ем доб ры на строй і свя точ ную ат мас фе ру!!!
Дзень Во лі ар га ні зу ец ца, дзя ку ю чы іні цы я ты ве гру пы мяс цо вых жы ха роў ды ўра джэн цаў Гай наў кі, а так са ма не а бы я ка вых лю дзей. Тэх-
ніч ная і ме дый ная пад трым ка ме ра пры ем ства: BA IIIA HI BA — пер шая бе ла ру ская га зе та не на па пе ры, Тыд нё вік бе ла ру саў у Поль ш чы 
„Ні ва”, Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя.

•

•

•

Ды
 зайн: Ігар На за ран ка
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У па ле скай 
глы бін цы (36)

Я
 на ме ры ла ся па лі чыць усе руч ні кі 
ў Свя та-Па ра скеў скай цар к ве, 
якія ату ля лі іко ны. Іх не ве ра год ная 
коль касць збі ва ла з пан та лы ку, 
ір ваў ся лік. Не каль кі ра зоў мне 

паш час ці ла дай с ці да пя ці дзе ся ці, каб зра-
зу мець, што ста ты сты ка не іг рае тут ні я кай 
ро лі.

Пра маў ля лі ко ле ры і вы шыў ка тка нін 
з пе ра ва гай чыр ва ні, фі я ле ту і бла кі ту. 
Ін тэр’ ер сам па са бе за яў ляў пра неў тай-
ма ва ную ра дасць уваск рэ сен ня. Раз на від-
насць і ін тэн сіў насць ко ле раў пры во дзі ла 
на дум ку Ты бет...

Фа тог ра фы пер шап ра ход цы за фік са-
ва лі Па лес се ў чор на-бе лых ко ле рах. У вы-
пад ку сак раль ных аб’ ек таў, ці ка віў іх знеш-
ні вы гляд бу дын ка і блі жэй шае ата чэн не. 
Ма роч нян ская цар к ва, ка лі гля дзець на 
яе звон ку і зда лёк, быц цам са ста рых 
фа таг ра фій. Як не ці ка ва, гі ста рыч ны, ха-
рак тэр ны для Па лес ся вы гляд яна на бы ла 
пас ля ня даў ня га ра мон ту. Цар к ву ад на ві лі 
за кошт пры ват ных спон са раў пад 200-га-
до вы юбі лей, які ад зна ча лі ў 2015 го дзе. 
У пры сут нас ці ай ца Паў ла Ду бян ца выс-
ма ка ва ная рэ стаў ра цыя гі ста рыч на га бу-
дын ка не здзіў ля ла. Не маг ло быць іна чай. 
Пас ля та го, ка лі ўся рэ дзі не я па ба чы ла 
ка ва ную жы ран до лю, якую пад паль ва лі 
ва ско вы мі свеч ка мі, і па слу ха ла ар ха іч ных 
спе ваў на хо рах, ніш то ўжо не здзіў ля ла...

Ка ра цей ка жу чы, ні дзе ра ней я не ба чы-
ла та кой цар к вы, у якой жы ва, гар ма ніч на 
і свя до ма пе рак лі ка лі ся ста ра жыт насць 
з су час нас цю.

Ма роч нян скі на ста я цель — гі сто рык 
хрыс ці ян ства і ад на ча со ва эт ног раф. Ён 
спрыч ніў ся да ўзнік нен ня ўні каль на га кра-
яз наў ча га му зея ў мяс цо вай шко ле. Пой-
дзем ту ды за мо мант.

* * *
Гэ та не так, што мя не ніш то ўжо не 

здзіў ля ла. На ад ва рот, што крок на во ка, 
пад но гі або ў ру кі па па да ла штось ці дзіў-
нае. Па коль кі па да ро зе я па спе ла наў зі-
рац ца на са ма роб ныя ма шы ны, якія са 
сві стам апя рэдж ва лі па вы бо і стых да ро гах 
мар ш рут кі, я не звяр ну ла ўва гі на зно ша-
ны гру за вік «ЗіЛ», які са мот на ста яў ля 
сця ны цар к вы.

Неп рык мет насць ма шы ны пад бі ваў 
бла кіт ны ко лер. Зда ва ла ся, што ўсё тут на 
мес цы, як трэ ба.

— Гэ тую ма шы ну мы ад ку пі лі ад кал га-
са, — ка жа ба цюш ка, — мож на ска заць, 
што за сім ва ліч ную ца ну. Больш гро шай 
трэ ба бы ло ўклас ці ў ра монт, на пры ста-
са ван не да но вых за дач. За раз усе за да-
во ле ныя, ка лі мож на ска заць та кое сло ва 
ў вы пад ку ры ту аль ных пас луг.

— Вы пра што?
— Гэ ты «ЗіЛ» слу жыць нам у якас ці ка-

та фал ка. Ка лі ў пры хо дзе па хо ві ны, на ім 
пе ра во зяць тру ну з ня бож чы кам у цар к ву 
або на мо гіл кі. Лю дзі не кап рыз ні ча юць. 
Ды ці ад п ра віш эле ган т ны ка та фалк на 
на шы без да рож жы? Ён жа за пер шым 
па ва ро там зло міц ца. А так, больш зруч на 
і тан на. Смерць гэ та не вя сел ле, тут ліш ніх 
фе ер вер каў не трэ ба...

Я пас п ра ба ва ла ўя віць са бе апош ні 
шлях на бла кіт ным гру за ва ку і ад са мо га 
ўяў лен ня ў гру дзях зра бі ла ся цёп ла. Не ве-
даю, ці гэ та пра мо ві ла сім во лі ка ко ле ру ці 
прак тыч ная муд расць ту зем цаў.

* * *
Так ці інакш, гі сто рыя бы ла з ро ду тых, якія 

пад бі ва юць лёг касць у кас цях, нак лі ка юць 
нат х нен не. Сто га доў та му гэ тую лёг касць 
пры кме ціў Язэп Драз до віч. Ма стак на ве даў 
як раз За рачан скі ра ён, дзе за раз пры на ле-
жыць Ма роч нае. Праў да, у той час За рэч нае 
бы ло вя до мае пад наз вай Па гост За рэч ны. 
Ся род за ха ва ных ма лю накў шмат кап ліц і цэр-
к ваў, якія зда лі ся бе ла ру ска му ма ста ку «са-
мот ны мі ў сва ёй адзі но це». Язэп Драз до віч 
з’я віў ся на Па лес сі па рэ ка мен да цыі Ан то на 

Луц ке ві ча. Яго за да чай бы лі збор і вы ву чэн не 
на род ных кас цю маў па ле шу коў. Шмат прац 
уз нік ла ў не да лё кім ад Ма роч нага ся ле Сер ні-
кі. Плён эк с пе ды цыі меў па поў ніць эк с па на ты 
Ві лен ска га бе ла ру ска га му зея імя Іва на Луц-
ке ві ча...

З су час най пер с пек ты вы пра цы бе ла ру ска-
га ма ста ка зда юц ца цу дам! Мя не най больш 
за хап ля юць ма люн кі ста гоў і драў ля ных бу дын-
каў ся род пяс ча ных ву ліц. Іх мі стэр ная, ге а мет-
рыч ная фор ма пры во дзіць на дум ку пост ма-
дэр ную ар хі тэк ту ру. Апош няя спра ва так са ма 
зда ла ся зна ё май.

На на шым Пад ляш шы вя лі кае зна чэн не 
на да ва ла ся так са ма дак лад нас ці, з якой скла-
да лі стог, аба рог, ка пі цы ці се на на во зе. Да гэ-
та га дзе ян ня да пу ска лі ся толь кі спрак ты ва ныя 
асо бы, з па чуц цём дак лад нас ці і пер с пек ты вы. 
Пры скла дан ні ста гоў не маг ло быць вы пад-
ко вас ці. Кож ны не да хоп у ге а мет рыі мог скон-
чыц ца «бу даў ні чай» ка таст ро фай. Не мен шую 
ро лю іг ра ла эстэ ты ка. Най мен шыя прык ла ды 
не а хай нас ці лю дзі ад ра зу бра лі на язы кі. Сло-
вам, з са ло май не бы ло ў нас жар таў...

(пра цяг бу дзе)
Тэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

 Бацюшка Паўло Дубянец

 У ма роч нян скім музеі


