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Летапіс царкоўных званоўè9

Дзетак другога класа, якія прыйшлі з на
стаўніцай беларускай мовы Беатай Кен
дысь, прывітала спадарыня Анджаліна 
і адрэкамендавала Зою Майстровіч — на
родную паэтку і рукадзельніцу. Спадарыня 
Зоя вельмі сардэчна сустрэла дзетак, якія 
ўжо паўтара года вучацца беларускай літа
ратурнай мове. Размаўляла з імі на дыялек
це і літаратурнай мове, чытала свае вер
шы. Дзеткі разумелі пачутае, ставілі пытан
ні і самі прабавалі гаварыць пабеларуску. 
Гутарка тычылася самага радаснага свята 
хрысціян — Уваскрэсення Гасподняга.

— Пасля Вялікага посту, які ў нас працяг
ваецца зараз, адзначаецца Вялікдзень 
— вельмі радаснае свята. Я ў дзяцінстве 
жыла ў вёсцы Тапаркі, адкуль 9 кіламетраў 
у прыхадскую царкву ў Орлі. Дарослыя 
і дзеткі ноччу дабіраліся да храма, каб з ма
літвамі сустрэць Уваскрэсенне Гасподняе. 
Дамоў вярталіся раніцай і спажывалі святоч
нае снеданне, яйкі, мяса. Пасля посту ўсе 
святочныя стравы вельмі нам смакавалі. 
Хаця мы, дзеткі, былі моцна стомленымі, то 
не хацелі спаць. У першы і наступныя дні Вя
лікадня вельмі многа было радасці і смеху, 
калі мы гулялі. Хросныя і сваякі дарылі нам 
размаляваныя на розныя колеры яйкі, якія 
мы выкарыстоўвалі для гульняў. Хросныя 
давалі па чатыры яйкі, а сваякі па пары яек. 
За Вялікдзень можна было сабраць многа 
яек, якія мы раскладалі на падаконніках. 
У нас яйкі фарбавалі цыбульнікам і фарба
мі для фарбавання ільну і воўны. Узоры на 
яйках атрымліваліся, калі накладалі на іх 
гумовыя петлі (гумкірэцэптуркі) перад фар
баваннем. У нас не было традыцыі рабіць 
больш дэталёвыя ўзоры на яйках. Дарэнне 
яек падчас Вялікадня — вельмі важная 
традыцыя, якая зараз знікае. Цяпер у нас 
перанялі заходнюю моду дарыць дзеткам 
больш падарункаў на Каляды, а нават пад
час поснай Куцці, чаго ў мінулым на нашых 
вёсках не было. Тады адзінымі падарункамі 
для дзетак ад хросных бацькоў былі яйкі 
падчас Вялікадня, — распавяла спадары
ня Майстровіч. — Яйкі мы выкарыстоўвалі 
для гульні званай выбіткі, калі двое дзетак 
спраўджалі чыё яйка мацнейшае, ударыў
шы адным яйкам у другое. Разбітыя яйкі 
мы елі. Таксама качалі яйкі з катка, які быў 
выкананы з дошчачак. Калі дзіцё, пусціўшы 
яйка з катка трапіла ў іншае яйка, што ляжа
ла на зямлі, то выйгравала і магло забраць 
усе яйкі з зямлі. У велікодны перыяд было 
многа іншых дзіцячых гульняў. Мы слухалі, 
як вясковая моладзь да Правадной нядзелі 
спявала веснавыя песні — вяснушкі, се

дзячы на лавачках. Пасля Провадаў пачы
наліся вяселлі. Тады ў вёсках было многа 
маладых асоб і вяселлі былі частай з’явай. 
Калі моладзь гуляла, дзеткі чакалі, калі іх 
пачастуюць. Зараз вёскі сумныя, мала ў іх 
дзетак. Унукі з гарадоў на Вялікдзень навед
ваюць бабуль і тады многа радасці і смеху. 
Аднак пасля абеду вяртаюцца ў гарады 
і тады дзядуля з бабуляй ізноў выходзяць 
перад хату на лавачку.

Зоя Майстровіч прачытала дзеткам свае 
вершы на беларускай літаратурнай мове, 
акрашаныя дыялектызмамі, якія робяць яе 
творы адметнымі і характэрнымі для Бела
сточчыны. Далічылася яна, што напісала 
ўжо 1093 вершы, якія ў асноўным захоўва
юцца ў рукапісе. Можна сказаць, што спат
канне з Зояй Майстровіч праходзіла на 
прынцыпах урока беларускай мовы: дзеткі 
слухалі аповеды і вершы. У вершах паэтка 
расказвае пра вясковае жыццё ў мінулым 
і цяпер, распавядае пра асабістыя здарэн
ні, апісвае прыроду ў розныя поры года. 
Падчас спаткання спадарыня Зоя прачыта
ла вершы «Родная хата», «Маці», «Буслы» 
і іншыя. У час спаткання спадарыня Майст
ровіч заахвочвала дзетак вучыцца роднай 
мове і гаварыць пасвойму.

— Размаўляць на беларускай мове я наву
чылася ад маёй матулі, якая родам з Гро
дзеншчыны. Дома гаварыла яна толькі на 
чыстай беларускай мове. Пісаць на бела
рускай літаратурнай мове я навучылася 
ў Пачатковай школе ў Саках. Гэта было 
даўно і з часам я прызабыла навучанае. 
Пішучы вершы на беларускай літаратур
най мове, я ўспамінала беларускі правапіс 

і з часам рабіла штораз менш памылак. 
Я асабліва люблю пісаць пра навакольную 
прыроду ў розныя поры года, — заявіла 
Зоя Майстровіч.

— Вы вельмі падобныя на маю прабабу
лю, якая жыла ў Арэшкаве, — заявіла ву
чаніца Амэлія Лісоўская, гледзячы на Зою 
Майстровіч.

— Мы ўсе сівыя, у акулярах і таму падоб
ныя адна на другую, — адказала паэтка.

— А мая бабуля Марыя таксама піша вер
шы пабеларуску. І папольску піша. Апіс
вае працу на полі, Чыжы, іншае. Сабрала 
яна ўжо каля 70 вершаў. Раней жыла яна 
ў Чыжах, а зараз у Гайнаўцы, — заявіў Ма
тэвуш Урыновіч.

Габрысь Місяюк, які любіць рысаваць і ма
ляваць, сказаў, што яго дзядуля са Старо
га Корніна піша калядкі. Аказалася, што 
на Гайнаўшчыне жыве многа здольных 
бабуль і дзядуляў.

— Я ахвотна спатыкаюся з вучнямі. Ім ціка
выя мае аповеды. Хочуць яны навучыцца 
рукадзеллю. У маладых людзей асаблівы 
падыход да жыцця, Яны адкрытыя на но
вае, а такім для іх з’яўляецца рукадзелле 
і нашы традыцыі. Я рада, што вучні сёння 
ўважліва выслухалі мае вершы і аповеды, 
— сказала Зоя Майстровіч.

Рукадзельніца і паэтка нарадзілася ў 1952 
годзе ў Тапарках. У 1970 годзе выйшла 
замуж у суседнюю вёску Рудуты. Вершы 
піша з 2007 года, калі выйшла на пенсію 
і з’явілася ў яе больш вольнага часу. Ра
зам з аўтарскай сустрэчай адбыліся май
старкласы па выконванні павука.

— Павука найчасцей выконвалі перад 
Раством Хрыстовым. Нам хацелася ўпры
гожыць хату таксама перад Вялікаднем. 
Таму побач бялення сцен, вешання аб
мытых ручнікоў і макатак, падвешвалі па
вука пад столь. Якраз перад Вялікаднем 
павука ўпрыгожвалі каляровай паперай 
і прымацоўвалі да яго ўпрыгожаныя вы
дзіманкі, — распавяла Зоя Майстровіч 
і запрапанавала дзеткам Комплексу 
школ № 3 у Гайнаўцы зрабіць дэталі да 
вялікага павука.

Загадзя майстрыха парэзала салому на ка
роткія кавалкі, прынесла ніткі, іголкі і нож
ніцы, патрэбныя для выканання павука. 
Дэталі з саломы выконвалі дзеткі з дапамо
гай спадарынь Зоі, Анджаліны і Беаты.

— Нам тут вельмі падабаецца. Цікава ра
біць павука з саломы, — заявілі Габрыся 
Ацкевіч і Агата Баравік, якая са сваімі пра
бабулямі прабуе размаўляць на дыялект
най мове.

Анджаліна Масальская ў рамках праекта 
«Кірыліцай пісанае» ладзіць у Гайнаўскім 
белмузеі спатканні з беларускімі пісьмен
нікамі, гісторыкамі і іншымі творцамі, якія 
ў сваёй працы карыстаюцца кірыліцай.

— У рамках праекта «Кірыліцай пісанае» 
з 2009 года адбылося каля 30 сустрэч. 
Я запрашаю гасцей, якія карыстаюцца 
кірыліцай. Асноўная частка сённяшняга 
аўтарскага спаткання тычылася паэзіі 
Зоі Майстровіч, напісанай кірыліцай, 
успамінаў пра святкаванне Вялікадня і гу
таркі з вучнямі. Спадарыня Зоя — цёплая 
і таленавітая асоба. Сустрэча з ёю была 
цікавая, а майстаркласы па выконванні па
вука былі дадатковым атракцыёнам, — зая
віла бібліятэкарка Анджаліна Масальская. 
— Зоя Майстровіч патрапіць зацікавіць 
вучняў беларускім словам, фальклорам 
і традыцыямі, а таксама навучыць народна
му рукадзеллю.

— Нашы вучні могуць тут многаму навучыц
ца. Маюць магчымасць даведацца, як іх 
равеснікі ў мінулым святкавалі Вялікдзень 
на вёсцы. Чуюць тут, што веданне бела
рускай літаратурнай мовы і мясцовых га
ворак патрэбнае. Сёння вучні спаткаліся 
з паэткай, якая вершы піша пабеларуску, 
і навучыла дзетак, як выконваць дэталі да 
павука. Такія сустрэчы заахвочваюць выву
чаць родную мову, — сказала настаўніца 
Беата Кендысь, вучні якой былі захоплены 
тым, што пачулі, убачылі і чаму навучыліся 
ў белмузеі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Вялікдзень 
святкавалі

як калісьці 

Зоя Майстровіч з Рудутаў Арлянскай гміны здаўна займаецца рукадзеллем, у тым ліку саломапляцен
нем, і піша вершы пабеларуску. Сабрала яна і запісала многа мясцовых песень, ведае мясцовыя легенды. 
Сустракаецца з вучнямі, каб перадаць ім свае веды, умеласці і перш за ўсё прывіць любоў да беларускага, 
з якім пражыла ўсё сваё жыццё. Музейная бібліятэкарка Анджаліна Масальская запрасіла Зою Майстровіч 
на аўтарскую сустрэчу і майстаркласы з вучнямі Комплексу школ № 3 у Гайнаўцы, якія 15 красавіка адбы
ліся ў Музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Паколькі сустрэча праходзіла перад самым радас

ным хрысціянскім святам, спадарыня Зоя распавяла як у яе дзяцінстве святкавалі ў вёсцы Вялікдзень.
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Ваўчар

Міжпарламенцкая

група
Вачыма еўрапейца

Плаці за
«нацыянальнае ТВ»

У Сей ме 13 кра са ві ка бы ла сфар ма ва
на поль скабе ла ру ская між пар ла мен ц кая 
гру па. У дзень на пі сан ня гэ та га ар ты ку ла, 
яна скла да ец ца з двац ца ці ча ты рох дэ
пу та таў. На ча ле яе ста лі шэсць су стар
шынь, у тым лі ку двух пад ляш скіх дэ пу та
таў Адам Ан д руш ке віч з клу ба Ку кіз15 
(Уся поль ская мо ладзь) і Ме чыс лаў Баш ко 
ад ПСЛ, бы лы пад ляш скі мар ша лак. Яд
ром гру пы з’яў ля юц ца прад стаў ні кі клу ба 
Ку кіз15 і лю доў цы. У дзень зас на ван ня 
бы ло іх на два больш. Вель мі хут ка, ад
нак, ад удзе лу ад мо ві лі ся дэ пу та ты ад Гра
ма дзян скай плат фор мы Ірэ нэ уш Рась і Мі
хал Двор чык ад Пра ва і спра вяд лі вас ці. 
У да да так да ку кі зоў цаў і лю доў цаў за ста
лі ся там так са ма прад стаў ні кі (па ад ным) 
з ГП, ПіС і Су час най. Мае яна ў прын цы пе 
зай мац ца суп ра цоў ні цтвам з бе ла ру скім 
пар ла мен там — неп рыз на ным За ход няй 
Еў ро пай, а так са ма да сюль Поль ш чай. Гэ
та звя за на з тым, што амаль ча ты ры га ды 

та му бе ла ру скі пар ла мент быў аб ра ны не 
ў ад па вед нас ці з дэ ма кра тыч ны мі прын
цы па мі. Аб та кой поль скабе ла ру скай 
гру пе бес пас пя хо ва ма рыў у па пя рэд нім 
Сей ме пад ляш скі пар ла мен та рый ад СЛД 
Яў ген Чык він, які, так як і яго гру поў ка, 
па цяр пе лі па ра зу на ня даў ніх пар ла мен ц
кіх вы ба рах. Па коль кі та ды не ўда ло ся яе 
ства рыць, стаў ён на ча ле пар ла мен ц кай 
гру пы па суп ра цоў ні цтве з Рэс пуб лі кай 
Бе ла русь, якая не ме ла ні я кай пад трым кі, 
каб з бе ла ру скім пар ла мен там фар маль
на, афі цый на вес ці кан так ты.

У Сей ме па пя рэд ня га і ця пе раш ня
га склі кан няў дзей ні чае ўжо гру па па 
спра вах Бе ла ру сі на ча ле з пад ляш скім 
дэ пу та там ад ГП Ро бер там Тыш ке ві чам, 
так са ма на мес ні кам стар шы ні пар ла
мен ц кай ка мі сіі па за меж ных спра вах. 
За раз, ад ча су паў тор на га прыз на чэн ня 
ў кан цы сту дзе ня, зай ма ец ца ён так са ма 
пад т рым лі ван нем кан так таў з бе ла ру
скай апа зі цы яй і спры яе дэ ма кра тыч ным 

зме нам у Бе ла ру сі. У ця пе раш нім Сей ме 
ў склад гру пы ўва хо дзяць сем чле наў: 
трое з ПіС (Мі хал Двор чык, Мал га жа та 
Га сеў ская, Адам Лі пін скі), ча ты рох з ГП 
(ап ра ча стар шы ні, Ан джэй Га ліц кі, Мі хал 
Шчэр ба, Мі хал Ярос).

У но ва ство ра най гру пе пер шую скрып
ку спра буе іг раць дэ пу тат Ан д руш ке віч. 
У раз мо ве з «Кур’ е рам па ран ным» ён 
ска заў: «Бе ла русь з’яў ля ец ца на шым 
важ ным су се дам. Трэ ба раз маў ляць 
з ім». Ён на га даў, што ў апош ні час у Мін
ску быў мі ністр за меж ных спраў Ві тальд 
Ваш чы коў скі. Кі раў нік знеш не дып ла ма
тыч на га ве дам ства раз маў ляў з афі цый
ны мі ўла да мі Бе ла ру сі (прэ зі дэн там РБ 
і кі раў ні ком МЗС):

— Для ўрэ гу ля ван ня ёсць шмат пы
тан няў, у тым лі ку па меж на га ру ху, ста
но віш ча па ля каў у Бе ла ру сі. Я га то вы 
раз маў ляць з ця пе раш ні мі бе ла ру скі мі 
ўла да мі. Я не заў ва жыў, каб гру пе дэ пу
та та Тыш ке ві ча ўда ло ся афор міць штось
ці кан к рэт нае.

Гру па, якую ўзна чаль вае дэ пу тат Тыш
ке віч, праз не каль кі дзён пас ля сфар
ма ван ня но вай гру пы ад на га лос на (ГП 
і ПіС!) звяр ну ла ся да мар шал ка Сей ма 
з пат ра ба ван нем ад мя ніць ра шэн не аб 
яе ства рэн ні: «З 2005 го да Сейм і Се нат 
прыз на ва лі, як і пе ра важ ная боль шасць 
кра ін ЕС, што афі цый нае су пра цоў ні цтва 
з бе ла ру скім пар ла мен там мо жа па чац
ца толь кі пас ля на ступ лен ня ў Бе ла ру сі 
істот на га пра грэ су па пы тан ні згод нас ці 

вы ба раў з дэ ма кра тыч ны мі стан дар та мі. 
Ства рэн не гру пы сён ня, за 5 ме ся цаў 
да пар ла мен ц кіх вы ба раў у Бе ла ру сі, 
на мя кае аб тым, што поль скі Сейм ады
хо дзіць ад гэ тай умо вы. Гэ та аз на ча ла б 
па мян шэн не ці ску на бе ла ру скія ўла ды 
для ўка ра нен ня стан дар таў АБ СЕ і ад мо
ву ад пад трым кі пат ра ба ван няў дэ ма кра
тыч най апа зі цыі і ад к ры та га гра мад ства. 
Вар та так са ма на га даць, што вель мі важ
най пры чы най ад ступ лен ня Сей ма і Се
на та ад ства рэн ня Поль скабе ла ру скай 
гру пы Між пар ла мен ц ка га са ю за бы ла дэ
ле га лі за цыя бе ла ру скі мі ўла да мі ў 2005 
го дзе Са ю за па ля каў у Бе ла ру сі і прыс ва
ен не яго ак ты ваў. У гэ тай спра ве ні чо га 
не змя ні ла ся і па гэ ты дзень (...)».

На мой по гляд, здзіў ляе зго да мар шал
ка Сей ма на зас на ван не но вай гру пы. 
Я да клад на не пе ра ка на ны ў тым, што 
на ступ ствы ві зі ту мі ніст ра Ваш чы коў ска
га ў дру гой па ло ве са ка ві ка ў Мін ску 
да стат ко вы, каб вы ка наць та кія жэ сты, 
пры маць та кія ме ры. Больш за тое, на
ступ стваў ві зі ту, па мен шай ме ры, па куль 
не ві даць, а спра ва, ся род ін ша га, у ня вы
ра ша ных пы тан нях, зга да ных у па зі цыі 
гру пы па Бе ла ру сі, але і звя за ных са 
сва бо дай срод каў ма са вай ін фар ма цыі 
ў гэ тай кра і не, і ўся го па ке та, звя за на га 
з вы ка нан нем там пра воў ча ла ве ка. Ад ка
зу на конт гэ тай зго ды ў дзень на пі сан ня 
гэ та га ар ты ку ла я ча каў да рэм на дзя вя
ты дзень.

vМа цей ХА ЛА ДОЎ СКІ 

Аў ды ё ві зу аль ная пла та, якую хо ча ўвес ці 
ПіС, гэ та не столь кі но вая пад пі скааба не
мент, а хут чэй па да так — зап ла цяць усе, 
на ват ка лі ў іх ня ма тэ ле ві за ра. У леп шым 
вы пад ку гэ та бу дзе 180 зло тых у год. Тым 
не менш, не ка то рыя зап ла цяць не каль кі 
ра зоў больш. Ча сам прый дзец ца зап ла ціць 
за па мер лых сва я коў. Тая яш чэ ад на «доб
рая зме на» пра па на ва ная ПіС на конт но
вай аў ды ё ві зу аль най пла ты вык лі ка ла шмат 
сум нен няў. Коль кі бу дуць спа га няць за аў
ды ё ві зу аль ную пла ту? Згод на з за ко нап ра
ек там, скла дзе яна 15 зло тых у ме сяц. Але 
ёсць мер ка ван не, што мо жа быць менш. 
Дэ пу тат ка Аль ж бе та Крук, якая пад пі са ла
ся ў якас ці ад на го з аў та раў пра ек та, ужо 
ка жа, што пла та бу дзе скла даць толь кі 12 
зло тых. Ці ка лі хто не гля дзіць тэ ле ві зар, ці 
яму ўсё роў на прый дзец ца пла ціць?

Так, аў ды ё ві зу аль ная пла та мае быць 
паў сюд най. Ка лі хтось ці мае дом і до мік на 
ўчаст ку, зап ла ціць двой чы, та му што пла та 
бу дзе лі чыц ца ад лі чыль ні ка элек т ра э нер гіі, 
а не ад ча ла ве ка. Хоць тут, як і з коль кас цю 
но ва га збо ру, маг чы мы зме ны. Ка лі хто мае 
два да мы ці дзве ква тэ ры, так са ма бу дзе 
пла ціць за кож ны з іх. Але ка лі ў ка го до ма 
ёсць адзін лі чыль нік, а ў га ра жы або ў скле
пе дру гі, не бу дзе пла ціць двой чы — як 
ад зна ча ец ца ў за ко нап ра ек це, ка лі дру гі 
лі чыль нік зна хо дзіц ца ў той жа ква тэ ры, 
што і пер шы, або ў па мяш кан нях, якія да яе 
на ле жаць, ап ла та спа га няц ца бу дзе толь кі 
адзін раз. Ад куль вя до ма, ку ды пе ра вес ці 
гро шы? Уся прак тыч ная ін фар ма цыя бу дзе 
прад стаў ле на клі ен там па стаў ш чы ком элек
т ра э нер гіі — бу дзе ён для гэ та га мець час 
да 10 сту дзе ня кож на га го да. А што бу дзе, 
ка лі не зап ла цім? Пра ект ка жа яс на: аў ды
ё ві зу аль ны ўзнос бу дзе раз г ля дац ца як па
да так, так што ка лі ён не ап ла ча ны, па дат
ко выя ор га ны мо гуць іні цы я ваць пра цэ ду ру 
пра вап ры мя нен ня. Ка лі трэ ба зап ла ціць? 
Аба вя зак уп ла ты з’я віц ца ў пер шы дзень 
кож на га ме ся ца. На вып ла ту бу дзе час да 
кан ца на ступ на га ме ся ца. Мож на бу дзе пла
ціць за больш пра цяг лы пе ры яд за га дзя. 
А ка лі споз нім ся з ап ла тай, ад 15 зло тых 
бу дуць на лі ча ны пра цэн ты. Але па дат ко вая 
служ ба бу дзе збі раць ін фар ма цыю аб няў
п ла це і бу дзе мець маг чы масць іні цы я ваць 
пра цэ ду ру пра вап ры мя нен ня.

Ты ат ры маў у спад чы ну дом па ба бу лі, 
і ра ху нак пара ней ша му ўклю чае ў ся бе аў
ды ё ві зу аль ную пла ту. Му сіш яе зап ла ціць. 

Згод на з пра ек
там, кан чат ко
вым клі ен там 
так са ма з’яў
ля ец ца спад
чын нік па мер ла га ча ла ве ка, які ўсту піў быў 
у па гад нен не з энер ге тыч най кам па ні яй. 
Трэ ба пла ціць да спы нен ня да га во ру або 
зак лю чэн ня но ва га. Хі ба што па гад нен не, 
скла дзе нае па мер лым, прад бач ва ла яго 
спы нен не пас ля смер ці ат ры маль ні ка.

Ка лі ты да гэ туль не пла ціш аба не мен ту, 
ці па ві нен зап ла ціць аў ды ё ві зу аль ную пла ту? 
Гэ та за ле жыць шмат ад ча го. У аба не мен т
най сі стэ ме му сі лі пла ціць пад пі ску ўла даль
ні кі тэ ле ві за раў і ра ды ёп ры ём ні каў. Бы ло 
так са ма ня ма ла вык лю чэн няў. Ад па чат ку 
2017 го да пла ціць ма юць не толь кі ўла даль
ні кі пры ма чоў, але і тыя, хто не вы ка ры стоў
вае іх. Але ёсць не ка то рыя вык лю чэн ні. Не 
бу дуць му сі лі пла ціць лю дзі, якія зза скла да
най сі ту а цыі не ў ста не рэ гу ля ваць ра хун кі 
за элек т ра э нер гію і ат рым лі ваць энер ге тыч
ны да да так. Бу дуць так са ма выз ва ле ны ад 
ап ла ты асо бы, якім за 75 га доў і лю дзі са 
знач ны мі аб ме жа ван ня мі (ін ва лі ды І гру пы), 
ве тэ ра ны і рэп рэ са ва ныя, якія ка ры ста юц ца 
энер ге тыч ным да дат кам, апе ку ны няз доль
ных да са ма стой на га жыц ця, а так са ма сем’і 
з ніз кім уз роў нем да хо ду, якія ка ры ста юц ца 
да дат кам 500 зло тых на пер шае дзі ця.

Ці ка лі лю дзі ста рэй шыя за 75 га доў не 
пла цяць, ці мож на пе ра пі саць свой ра ху нак 
на ба бу лю і не пла ціць? Гэ та скла да на. 
Хоць у пра ек це сцвяр джа ец ца, што асо бы 
ста рэй шыя за 75 га доў бу дуць выз ва ле ныя 
ад пла ты, там так са ма адз на ча на, што та кі 
ча ла век па ві нен быць пра пі са ны пад ней кім 
ад ра сам. Пры тым па гэ тым ад ра се па він ны 
жыць ад ны пен сі я не ры. Гэ та бу дзе зна чаць 
так са ма, што 75га до вы ча ла век не бу дзе 
пла ціць толь кі з тае ква тэ ры, у якой жы ве. 
А што, ка лі ў яго бу дзе больш за ад ну ква
тэ ру або хат ка на ўчаст ку? Гэ та га пра ект 
не выз на чае... А што, ка лі я не ха чу дзяр
жаў на га тэ ле ба чан ня? «На цы я наль на га»? 
Ну, дык ня хай яго за чы ня юць, і бу дзе па 
праб ле ме. На маю дум ку, TVP з’яў ля ец ца 
ня доб ра сум лен най кан ку рэн цыя на рын ку 
СМІ, та му што яны бя руць гро шывы ма галь
ні цтва, якім з’яў ля ец ца пад пі ска, але ад рэк
лам не ад маў ля юц ца і пла цяць кас міч ныя 
гро шы сва ім «зор кам». Ну, ця пер яны ў іх 
«доб ра зме не ныя».

vМі ра ЛУК ША 

Бе ла ру сы ўжо за бы лі ся, што не ка лі яны 
ез дзі лі ў Поль ш чу і мно гія ін шыя кра і ны, 
якія сён ня зна хо дзяц ца ў шэн ген скай зо
не, зу сім без ві зы. Не пат рэб ныя яны бы лі 
ўво гу ле, тыя ві зы. Яны про ста не іс на ва лі. 
Для на вед ван ня за ход няй су сед кі трэ ба 
бы ло мець уся го толь кі свой паш парт, 
са мо га ся бе ў большменш нар маль ным 
ста не і ней кі там ваў чар, зна чэн ня і сэнсу 
яко га ніх то та ды не ра зу меў і не ве дае па 
сён няш ні дзень. Але та му, што ён быў не
ве ра год на тан ным і пра да ваў ся паў сюд на, 
лю дзі не лі чы лі не аб ход ным ла маць са бе 
га ла ву над гэ тым пы тан нем. Про ста пры
хо дзі лі на вак зал, куп ля лі ваў чар і ся да лі 
ў цяг нік у Поль ш чу. Ка лі рап там нех та 
за быў ся ку піць той сла ву ты ваў чар, то 
поль скі па меж нік ра біў вы гляд што страш
на не за да во ле ны з гэ та га фак ту, пра сіў, 
каб больш гэ та не паў та ра ла ся і да зва ляў 
ча ла ве ку ехаць да лей у па трэб ным яму кі
рун ку і без та го ваў ча ра.

У са мой жа Поль ш чы ў бе ла ру са пра вя
ра лі да ку мен ты знач на ра дзей, чым у род
най Бе ла ру сі. Ну толь кі та ды, ка лі бе ла рус 
доб ра наб раў шы ся той га рэл кі, якую пры
вёз пра даць па ля кам, сам за бы ваў ся хто 
ён ёсць і дзе ён за раз зна хо дзіц ца. У та кім 
вы пад ку пры хо дзі ла ся для ўпа рад ка ван ня 
ге аг ра фіч ных пра бе лаў па мя ці гля нуць 
хоць ад ным во кам на га лоў ны да ку мент, 
які пад каз ваў імя і проз віш ча асо бы і яе 
гра ма дзян ства.

Та ды наў рад ці хто мог праг на за ваць, 
што ўся го праз не каль кі га доў па ві зы бу
дуць выст рой вац ца вя лі кія чэр гі, лю дзям 
прый дзец ца зда ваць ад біт кі паль цаў, 
за паў няць ан ке ты, шу каць зап ра шэн ні 
і аб г рун тоў ваць пры чы ну па ез д кі да сва іх 
су се дзяў.

Але ўсё гэ та зда ры ла ся. У Бе ла ру сі 
змя ні ла ся ўла да, якая аб ра ла курс на ін тэг
ра цыю з Ра сі яй. Ра сія ж, дзе так са ма змя
ні ла ся ўла да, аб ра ла так са ма ней кі но вы 
курс, ло гі ку і сэнс яко га па сён няш ні дзень 
яш чэ ніх то не змог раст лу ма чыць. Свет 
зноў раз дзя ліў ся.

За мест та го ваў ча ра, зна чэн не яко га 
так і не бы ло выс вет ле нае, на Бе ла ру сі 
з’я ві лі ся па меж ныя зо ны ў ра ё нах за ход

няй мя жы. І іх зна чэн не так са ма за ста ец ца 
за гад кай, бо зай ма лі яны на па чат ку амаль 
што не чац вёр тую част ку кра і ны. І, пры кла
дам, мне, бе ла ру су, каб па тра піць у сваю 
род ную вё ску, дзе прай ш ло маё дзя цін
ства, дзе жы вуць мае род ныя і дзе зна
хо дзяц ца ма гі лы ма іх прод каў, пат рэб на 
бы ло на бы ваць ад мыс ло вы да ку мент. Яго 
нель га бы ло ку піць як той ваў чар у кож
ным ша пі ку. Для яго на быц ця не аб ход на 
бы ло прай с ці цэ лую пра цэ ду ру, якая па 
скла да нас ці і пра цяг лас ці бы ла больш 
цяж кай, чым сён няш няе ат ры ман не шэн
ген скай ві зы.

Ад ной чы мя не за тры ма лі за не каль кі со
цень мет раў ад род най ха ты і па ка ра лі за 
тое, што я, пе ра мяш ча ю чы ся па тэ ры то рыі 
сва ёй ра дзі мы, за ві таў у гос ці да ма мы, бо 
па між мной і ма май пра вя лі ней кую ры су 
і па ста ві лі на да ро зе шыль ду, дзе на пі са лі, 
што пе рай с ці тую ры су мож на толь кі пры 
на яў нас ці ад па вед ных да ку мен таў.

Я та ды мі лі цы ян там ра сказ ваў пра поль
скіх па меж ні каў, якія мя не на ват у ін шую 
кра і ну пра пу ска лі без ваў ча ра. Тыя па ці
ска лі пля ча мі і з су мам рас па вя да лі мне, 
што зу сім ня даў на і яны, доб ра вы піў шы 
гор кай, вы пад ко ва пат ра пі лі ў Літ ву ўво гу
ле без паш пар тоў. Дык іх на ват на зад не 
праг на лі. Ска за лі толь кі, каб больш так не 
ра бі лі. І яш чэ з боль шым жа лем, вы піс ва ю
чы пры гэ тым мне штраф, шка да ва лі, што 
тыя воль ныя ча сы ўжо прай ш лі.

Зу сім ня даў на Еў ра пей ская ка мі сія пра
па на ва ла Еў ра пар ла мен ту і Са ве ту Еў ра
са ю за ад мя ніць ві зы для на шых сяб роў па 
няш час ці і бы лых зак лад ні каў усё той жа ін
тэг ра цыі з Ра сі яй гра ма дзян Ук ра і ны. Ужо 
гэ тым ле там ук ра і нец змо жа па е хаць у Еў
ро пу без ві зы. Про ста так, як не ка лі і мы, 
узяць паш парт і па е хаць на за хад, і ўжо па 
да ро зе ка рэк та ваць свой мар ш рут з сяб
ра мі ці сям’ ёй у за леж нас ці ад жа дан ня.

Ну, а бе ла ру сы ў ма се сва ёй, сто я чы 
ў чэр гах пе рад за меж ны мі ам ба са да мі 
і зда ю чы ад біт кі сва іх паль цаў для ат ры
ман ня шэн ген скай ві зы, на рэш це пе ра ста
нуць га ва рыць пра тое, што па дзеі апош
ніх га доў ва Ук ра і не не пры нес лі ані я кай 
ка рыс ці ўкра ін ска му на ро ду.

Лепш бу дзе паў с па мі наць пра даў но за
бы ты ваў чар і па раз ва жаць, ці быў які ў ім 
сэнс і на вош та яго бы ло куп ляць, ка лі і без 
яго бе ла ру са з па ва гай пу ска лі праз мя жу.

vВік тар СА ЗО НАЎ
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П
е ра важ ная боль шасць прад стаў ні
коў на цы я наль ных і эт ніч ных мен
шас цей вы ка за ла сур’ ёз ную тры во
гу ў су вя зі з ар га ні за ва ны мі ў Бе ла

сто ку і ра ней у Гай наў цы мар ша мі край не 
на цы я на лі стыч на га На цы я наль нара ды каль
на га ла ге ру (ОНР) і ін шы мі па дзе я мі, якія ад
бы лі ся ў апош ні час у ста лі цы Пад ляш ша, 
і якія пры чы ня юц ца да та го, што яны не 
мо гуць ад чу ваць ся бе поў нас цю бяс печ ны
мі. Та кія апа скі бы лі сфар му ля ва ны ў хо дзе 
што га до вай су стрэ чы прад стаў ні коў мен
шас цей з пад ляш скім ва я во дам — у гэ ты 
раз пер шы раз з мо ман ту прыз на чэн ня на 
гэ тую па са ду Баг да на Паш коў ска га (ПіС). 
У су стрэ чы пры ня лі ўдзел прад стаў ні кі Мі ні
стэр ства ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі. 
Паза ва я во дам гэ тым ра зам ад імя МУ СіА 
не бы ло адпа вед на га на мес ні ка мі ніст ра па 
спра вах мен шас цей. 20 кра са ві ка ў ка лон
най за ле Ва я вод скай уп ра вы Пад ляш ска га 
ва я вод ства МУ СіА прад стаў ля лі Юзаф Ру
жан скі, ды рэк тар дэ пар та мен та рэ лі гій ных 
ве ра выз нан няў і на цы я наль ных і эт ніч ных 
мен шас цей і Ярас лаў Ма лэц кі, са вет нік мі
ніст ра (зай ма ец ца бе ла ру скай і лі тоў скай 
мен шас ця мі). На су стрэ чы пры сут ні чаў наз
на ча ны 11 лю та га ўпаў на ва жа ны пад ляш
ска га ва я во ды па на цы я наль ных і эт ніч ных 
мен шас цях Вой цех Пшы гон скі, які паз бя гаў 
быў кан так таў з мен шас ця мі і ад мо віў ся 
раз маў ляць з прэ сай. У хо дзе су стрэ чы 
так са ма маў чаў, на ват не ад рэ ка мен да ваў 
ся бе. Толь кі пад час ка рот ка га бры фін гу 
з жур на лі ста мі пас ля су стрэ чы, ка лі мы спы
та лі ся, якія дзе ян ні па чаў пас ля ўступ лен ня 
на па са ду, шы ро ка прад ста віў сваю бі яг ра
фію (мы апі са лі яе не каль кі тыд няў та му), 
а за тым ска заў:

— Я — са цы ё лаг і праб ле ма мен шас цей 
для мя не не чу жая. Я ве даю гэ тую праб ле
ма ты ку, але не ад ар га ні за цый мен шас цей, 
якіх мно га. Да сюль я су стра каў ся з прад
стаў ні ка мі роз ных уста ноў: з ку ра тар кай 
ас ве ты, з прэсслуж бай ка мен да ту ры 
па для ш скай па лі цыі. Я па зна ёміў ся з праб
ле ма мі, якія мо гуць да ты чыць мен шас цей. 
У апош нія га ды тут ні чо га тры вож на га 
не ад бы ва ла ся, у 20112013 га дах у нас 
бы ло спа кой на. Ёсць фай ная пра гра ма 
«Бе ла сток для та ле ран т нас ці», якая ажыц
цяў ля ец ца ў шко лах, дзі ця чых сад ках, ёсць 
пэў ная гра ма дзян ская ак тыў насць. Па гро
зы як та кой (у ад но сі нах да мен шас цей 
— М. Х.) я не ба чу. Я ха чу та кія су стрэ чы, як 
з ва я во дам, пра цяг нуць у глы бін цы, там дзе 
жы вуць мен шас ці (...). Сён ня я ўслу хоў ваў
ся і каш тоў нае для мя не тое, што су стрэ ча 
ад бы ла ся. Прый дзе час, каб вы ра шаць пы
тан ні, якія бы лі вы не се ны.

* * *
Як па ве дам ля ла ся ра ней, су стрэ ча ме ла 

мець «ха рак тар прэ зен та цыі ар га ні за цый 
мен шас цей, аб мер ка ван ня праб лем і за
яў лен ня пы тан няў, якія маг лі б быць вы ра
ша ны ў бу ду чы ні». Але зда мі на ва на бы ла 
вы каз ван ня мі пра нес па кой пас ля ня даў ніх 
тры вож ных па дзей, куль мі на цы яй якіх быў 
марш ОНР у Бе ла сто ку і суп ра ва джа ю чая 
яго ме са ў ка та ліц кай ка фед ры з на цы я на лі
стыч ны мі вы каз ван ня мі ксян дза Яц ка Мен д
ля ра (пас ля ад свай го на чаль ні ка ор дэ на ат
ры маў за ба ро ну вы сту паць пуб ліч на), а так

са ма кан цэрт ад на го з фа шыс ц кіх гур тоў 
у клу бе «Гвінт» Бе ла стоц кай па лі тэх ні кі на 
тэры то рыі кам пу са гэ тай ву ч эль ні. Не пас
рэд на пе рад кан цэр там рэк тар па лі тэх ні кі 
рэ ка мен да ваў сту дэн тамза меж ні кам у час 
зна хо джан ня ОНР на плош чы сту дэн ц ка га 
га рад ка не вы хо дзіць з па ко яў.

Вы ступ лен ням прад стаў ні коў мен шас
цей па гэ тай тэ ме, ад нак, па пя рэд ні ча лі 
ка рот кія пра мо вы ва я во ды і ды рэк та ра 
Ру жан ска га, які спас лаў ся, між ін шым, на 
ве та прэ зі дэн та Ан джэя Ду ды — як раз пас
ля яго пры ся гі — на пап раў ку да За ко на аб 
на цы я наль ных і эт ніч ных мен шас цях (мы 
пі са лі пра гэ та ў «Ні ве» не каль кі ра зоў):

— На да дзе ны мо мант яна тра пі ла на па
лі цу. Мы не вык лю ча ем, ад нак, што пра ца 
над ёю бу дзе пра доў жа на. Дэ пу та ты і эк с
пер ты па він ны яш чэ над ёю схі ліц ца.

Ды рэк тар зга даў пы тан не суб сі дый, якія 
да юц ца Мі ні стэр ствам унут ра ных спраў і ад
мі ніст ра цыі ар га ні за цы ям мен шас цей (пад
ра бяз на аб сё лет ніх мы пі са лі ў «Ні ве»):

— Гро шы для гэ тай мэ ты за ста юц ца на 
тым жа ўзроў ні, а коль касць за я вак на ат ры
ман не гран таў па вя ліч ва ец ца.

* * *
Ад ра зу ж пас ля вы ступ лен няў ва я во ды 

і прад стаў ні коў мі ні стэр ства го лас у вост
рым то не ўзяў Ян Сы чэў скі, стар шы ня 
Бе ла ру ска га гра мад скакуль тур на га та ва
ры ства:

— Прык ра, што ў на шым ва я водс  т ве 
што і раз паў та ра юц ца або па чы на юц ца 
но выя фак ты, якія кам п ра ме туюць яго з пун
к ту гле джан ня ад но сін па між не ка то ры мі 
эк ст рэ мал ьны мі, на цы я на лі стыч ны мі, ша
ві ні стыч ны мі ар га ні за цы я мі і мен шас ця мі. 
Гэ та мае вель мі не га тыў нае зна чэн не. Для 
бе ла ру скай мен шас ці з пун к ту гле джан ня 
дэ ма кра тыч най пра ва вой дзяр жа вы гэ та па
дзеі, якія кам п ра ме ту юць. З пун к ту фун к цы
я на ван ня бе ла ру скай мен шас ці — вель мі 
не бяс печ ныя.

Стар шы ня БГКТ спас лаў ся на марш 
ОНР у Гай наў цы пад ло зун гам «Бу ры наш 
ге рой»:

— Гэ та мае вель мі сур’ ёз ны ўплыў на 
стан ду ху на шай мен шас ці, на яе пэў ныя 
па во дзі ны. Іс нуе не бяс пе ка вяр тан ня да 
га неб ных на цы я на лі стыч ных тра ды цый 
і не пас рэд най не бяс пе кі для псі хіч на га, 
ма раль на га ста ну прад стаў ні коў на шай 
мен шас ці (...). Усе гэ тыя фак ты бяс с п рэч на 
ўплы ва юць на праг рэ сіў ную асі мі ля цыю бе
ла ру скай мен шас ці, асаб лі ва ў га ра дах.

Стар шы ня Пад ляш ска га ад дзе ла Та ва
ры ства поль скіх та та раў Ар тур Ка на пац кі 
(гі сто рык):

— Цяж ка гэ тых па дзей не аса цы я ваць 
з 30мі га да мі ХХ ста год дзя і ра сту чай та ды 
хва ляй ня на віс ці, якая зы хо дзі ла ад ідэі ка
рыч не вай сі лы, якая, на жаль, у Бе ла сто ку 
на бі рае мо цы. Ці ёсць ней кі спо саб, каб 
пра ду хі ліць гэ та? (...) Гэ та ўпіс ва ец ца ў не
ра зу мен не гэ тых лю дзей, якія скан ду юць 
і кры чаць су праць мен шас цей, якія тут 
жы вуць (...). Мая пра па но ва, каб па спра
ба ваць аду ка ваць гэ тых лю дзей, та му што 
ў ад ва рот ным вы пад ку не маг чы ма пра мо
віць да іх (...). За ка рот кі час мо жа гэ та пры
вес ці да та кой сі ту а цыі, што бу дзе аб веш ча
на, каб мен шас ці не вы хо дзі лі з до му, та му 

што ў го ра дзе не бяс печ на. Да вай це не 
да пус цім та кой сі ту а цыі, каб бы ло не бяс печ
на. Му сім па ду маць, як про ці дзей ні чаць.

Ста ніс лаў Стан ке віч, прад стаў нік аб ш чы
ны ро маў:

— Па ві нен быць сіг нал ад ад мі ніст ра цыі, 
што ра біць з гэ тай сі ту а цы яй.

Прад стаў нік габ рэй скай аб ш чы ны на 
Пад ляш шы і кі раў нік Цэн т ра гра ма дзян
скай аду ка цыі Поль ш чаІз ра іль Лю цы на 
(Лю сі) Лі соў ская:

— Важ на, што ксёндз Дэм б скі (прэс
сак ра тар Ка та ліц кай міт ра па ліц кай ку рыі 
пас ля ме сы ОНР у ка фед ры — М. Х.) па пра
сіў пра ба чэн ня. Зда ры ла ся тое, што зда
ры ла ся. ОНР гэ та ку ча іды ё таў, ён па ві нен 
быць за ба ро не ны. Я не ве даю, хто гэ тым 
мар шам па ві нен за няц ца. Ад гэ та га па лі
цыя. Ула ды не аказ ва юць ні я ка га ўплы ву на 
бан ду іды ё таў.

* * *
Ва я во да Паш коў скі (па аду ка цыі юрыст) 

і пад час су стрэ чы з мен шас ця мі, і пад час 
бры фін гу з жур на лі ста мі пад к рэс ліў, што 
пад час наз ва ных прад стаў ні ка мі мен шас
цей па дзей, якія вык лі ка юць у іх тры во гу, 
не быў па ру ша ны пра ва па ра дак, так што 
па лі цыя не му сі ла ўмеш вац ца. Жур на лі стам 
ска заў:

— Мы, дзяр жаў ная ўла да, па лі цый ныя 
і пра ва а хоў ныя служ бы, ма ні та ру ем сі ту а
цыю, але мы па він ны так са ма пры маць пад 
ува гу той факт, што там, дзе ня ма ні я ка га 
па ру шэн ня за ко наў у кан тэк с це сва бо ды 
схо даў, пра мое ўмя шан не не па жа да нае 
і не па трэб нае. Па гэ тым пы тан ні пэў на мы 
бу дзем раз маў ляць, та му што гэ та ёсць ак
цэн та ван не пэў най ад чу валь нас ці ў су вя зі 
з гэ тым прад стаў ні коў на цы я наль ных ці 
эт ніч ных мен шас цей (...). Там, дзе па ру ша
юц ца за ко ны, бу дуць пры ня ты ад па вед ныя 
ме ры.

На пы тан не «Ні вы» ці на яго дум ку ў хо
дзе бе ла стоц ка га мар шу ОНР вы ка ры стоў
ва ла ся мо ва ня на віс ці і бач ны бы лі пра я вы 
ксе на фо біі, ён ска заў:

— У мя не спра ваз да чы па гэ тым пы тан ні 
яш чэ не ўка ра нё ны. Я не ха цеў бы пра гэ та 
не як кан чат ко ва вы каз вац ца.

— А ло зунг ОНР пра сі я ні стаў, якія бу
дуць ві сець на дрэ вах за мест ліс ця, пава
ша му гэ та рас паль ван не ня на віс ці, ці не? 
— пы та лі ся мы.

— Яны мо гуць быць ад не се ны да та кіх 
ка тэ го рый, але я не ве даю, у якіх аб ста ві
нах яны гу ча лі і бы лі ак цэн та ва ныя. Я б не 
стаў уда вац ца ў пад ра бяз нас ці.

— Ці ў вас ёсць ві дэ а за піс з мар шу ОНР 
у Бе ла сто ку?

— Не ба чыў. Я ве даю толь кі ін фар ма
цыю з прэ сы.

* * *
Пад час су стрэ чы вы но сі лі ся так са ма 

ін шыя праб ле мы. Пра фе сар Алег Ла ты шо
нак, стар шы ня Бе ла ру ска га гі ста рыч на га 
та ва ры ства, звяр нуў ся па да па мо гу ў ат ры
ман ні ўрэш це па мяш кан ня пад біб лі я тэ ку 
яго ар га ні за цыі. Кні газ бор на ліч вае дзе сяць 
ты сяч та моў:

— Га рад скія ўла ды Бе ла сто ка га да мі не 
мо гуць да па маг чы нам вы ра шыць гэ тую 
праб ле му.

Бы лы дэ пу тат, га лоў ны рэ дак тар што ме
сяч ні ка „Przeg ląd Pra wos ław ny” Яў ген Чык
він раз ліч вае на да па мо гу ва я во ды ў сі стэм
ных ра шэн нях, якія да па маг лі б спы ніць 
пра цэс дэ па пу ля цыі бе ла ру скай мен шас ці 
і па за за кон ным („та му што не бы ло і ня ма 
ні я кай па лі тыч най во лі ў пар ла мен це”) рэ
гу ля ван ні пы тан ня аб кам пен са цыі сем’ ям 
бе ла ру скіх, пра ва слаў ных ах вяр ат ра даў 
„Бу ра га” са сту дзе ня і лю та га 1946 го да.

У сваю чар гу праф. Ян Чык він, стар шы
ня Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа” ін фар ма ваў ва я во ду аб асаб
лі вас ці і ўні каль нас ці ў су свет ным маш та
бе бе ла ру скай лі та ра ту ры Бе ла сточ чы ны.

Пят ро Юш чук, сак ра тар Куль тур най 
аса цы я цыі „Русь” звяр нуў ся па да па мо гу 
ў пад рых тоў цы спі саў ах вяр бе жан ства 
і мес ца іх па ха ван ня, а так са ма за бі тых на 
ўсіх фран тах апош няй вай ны ўра джэн цаў 
Бе ла сточ чы ны, чые ма гі лы зна хо дзяц ца 
на Ус хо дзе (згад ваў аб Ра сіі).

Ян Сы чэў скі за я віў:
— Вы ра та ван нем для куль ту ры мен

шас цей з’яў ля ец ца тое, што раз мер ка ван
не мі ні стэр скіх гран таў не ад бы ва ец ца 
шля хам ад к ры та га тэн дэ ру. 

На яго дум ку, гэ так па він на быць і з да
фі нан са ван нем Мар шал коў скай уп ра вай 
Пад ляш ска га ва я вод ства і Га рад ской уп
ра вай Бе ла сто ка (ва я во да не мо жа не пас
рэд на ўплы ваць на іх). Як ужо не каль кі ра
зоў пад час ін шых су стрэч з чы ноў ні ка мі, 
ён пры вёў праб ле му ад сут нас ці суб сі дый 
на фе сты ва лі поль скай мен шас ці ў Бе ла
ру сі і бе ла ру скай у Поль ш чы «Бе ла сток
Грод на» і шмат на цы я наль ны «Му зыч ныя 
ды я ло гі на Бу гам». 

Гэ та ад бы ва ец ца, — як ён на зваў, 
— зза та го, што мі ні стэр ства ад стой вае 
эт ніч ную чыс ці ню ме ра пры ем стваў ім фі
нан са ва ных. Мы не мо жам зак ры вац ца 
вы ключ на ў ко ле сва ёй улас най на цы я
наль най куль ту ры, без між куль тур на га 
ды я ло гу.

Спа сы ла ю чы ся на гэ тыя і ін шыя ўзня
тыя пы тан ні, ва я во да ад ка заў:

— Спа кой на пра а на лі зу ем усё і вы ка
жам па зі цыю. Мы па він ны пра цяг ваць 
рэ гу ляр на на шы су стрэ чы, па мен шай ме
ры адзін раз у год, а ка лі гэ та не аб ход на 
— час цей.

Ад зна чыў, звяр та ю чы ся да праб лем 
мен шас цей на конт ня даў ніх па дзей і спа
сы ла ю чы ся на ар гу мен ты, аб якіх так са ма 
зга даў у хо дзе бры фін гу:

— Я прыз наю, што ва шы га ла сы вы ка
за ныя, на пры клад, у ад но сі нах да шэс ця 
ОНР ця пер у Бе ла сто ку, а ра ней у Гай наў
цы, да лі мне па ду маць ха ця б пра ва шу 
ад чу валь насць. Ма быць, я ўспры маю гэ та 
кры ху паін ша му (...). Спра ва ў тым, каб 
пры маць пад ува гу стан ва шай ад чу валь
нас ці і зра біць та кія кро кі, якія ў на шым 
за ка на даў стве ця пер маг чы мыя.

Па гэ тым ма ты ве ды рэк тар Ру жан скі 
ад каз ваў прад стаў ні кам мен шас цей:

— Ёсць лю дзі, якія пі са лі, пі шуць і бу дуць 
пі саць на аў то бус ных пры пын ках, сце нах 
(га вор ка пра на цы я на лі стыч ныя, ра сіс ц кія, 
дыск ры мі на цый ныя, ксе на фоб скія і г.д. над
пі сы — М. Х.), але гэ та не аба зна чае, што 
так ду мае пе ра важ ная боль шасць.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

трЫ во Га МЕН ШасЦЕй
 Злева: Ярас лаў Ма лэц кі, Юзаф Ру жан скі, Баг да н Паш коў скі, Вой цех Пшы гон скі
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Пят нац цаць вы ка наў цаў, якія 
прад ста ві лі па ад ным фраг-
мен це про зы і вер шы, пры ня-
ло ўдзел у сё лет нім трыц цаць 
сё мым кон кур се «Сцэ ніч нае 
сло ва». Мо ладзь з Бель ска-Пад-
ляш скага і Гай наў кі ў рам ках 
кон кур су прад ста ві ла так са ма 
па дзве сцэн кі — ма лыя тэ ат-
раль ныя фор мы. У дэк ла ма тар-
скай част цы знач на пе ра ва жа-
лі вуч ні з Бель ска га бел лі цэя. 
У ся дзі бе Га лоў на га праў лен ня 
Бе ла ру ска га  гра мад ска-куль-
тур на га та ва ры ства бель ская 
мо ладзь па ка за ла свае здоль-
нас ці ў боль шас ці на роў ным вы-
со кім уз роў ні. Не ад сту па ла ад 
іх ні на крок чац вёр ка лі цэ і стак 
з Гай наў ска га бел лі цэя.

Мо ладзь па між вы сту па мі ў раз мо ве 
з «Ні вай» не тры ма ла ў сак рэ це, што ў пад
рых тоў цы да спа бор ні цтваў і ў вы ба ры 
рэ пер ту а ру аба вя за на яна сва ім на стаў ні
кам. І гэ ты вы бар, гле дзя чы на імё ны аў та
раў вы ка ры ста ных у кон кур се тво раў, быў 
над звы чай раз на стай ны, па чы на ю чы ад 
Мак сі ма Тан ка, Яку ба Ко ла са, Ула дзі мі ра 
Ка рат ке ві ча да Мі ха ся Хмя леў ска га, Сак ра
та Яно ві ча ці Вік та ра Са зо на ва.

Ян Кар чэў скі, які пад рых та ваў тры 
дэк ла ма тар кі (чац вёр тая пра ца ва ла пад 
кі раў ні цтвам Ан ны Ка лі ноў скай) з Гай наў
ска га бел лі цэя, пад наг ля дам яко га бы ла 
пад рых та ва на сцэн ка «Кір маш» па вод ле 
тво ра «Нес цер ка» Ві та ля Воль ска га лі цэй
скай тэ ат раль най гру пай «Дра ма», як раз 
пе рад вы ступ лен нем ска заў «Ні ве»:

— Ме ла вы сту піць яш чэ на ша ву ча ні
ца Маг да ле на Гаў ры люк з ма над ра май, 
але, на жаль, не па спе ла пад рых та вац ца. 
Папер шае, трэ ба за ах воч ваць ма ла дых 
лю дзей да та кіх сцэ ніч ных вы ступ лен няў, 
рас п ра ца ваць доб ры, ці ка вы тэкст, каб 
ах вот на вы ву чы лі яго. Тыя з ма ла дых лю
дзей, якія вы ра шы лі вы сту піць, хо чуць раз
ві ваць свае та лен ты, але і на ву чыц ца пуб
ліч на вы сту паць, што сён ня вель мі важ нае 
і па чы на ец ца на вы пуск ным эк за ме не. Не
ка то рыя з ма іх вуч няў ужо пры ма лі ўдзел 
у дэк ла ма тар скіх кон кур сах, тро хі спя ва
юць на сцэ не, але боль шасць про ста хо ча 
раз ві ваць свае та лен ты і ўда ска наль ваць 
сваю бе ла ру скую мо ву.

Ад зна чыў так са ма:
— На ўро ках не заў сё ды мож на звяр

нуць ува гу на пра віль ны на ціск і вы маў
лен не. А ў час па заў роч най пра цы мож на 
спа кой на пап ра ца ваць над хі ба мі. Пад рых
тоў ва ю чы мо ладзь да дэк ла ма цыі, уліч ваю 
ўсе кры тэ рыі, якія пры ацэн цы па він на пры
маць да ўва гі жу ры: пад бор ку тэк сту, ін тэр п
рэ та цыю, куль ту ру сло ва і агуль ны ма стац кі 
вы раз. І хоць мы ця пер ма ем шы ро кі до ступ 
да ін тэр нэ ту, трэ ба кры ху ча су пры свя ціць, 
каб выб раць ад па вед ны тэкст. І мы, на стаў
ні кі, шу ка ем іх, і вуч ні шу ка юць. Мно гія тэк
сты, якія вы бі рае мо ладзь для дэк ла ма цыі, 
аў тар ства пісь мен ні каў згур та ва ных у Бе
ла ру скім лі та ра тур ным аб’ яд нан ні «Бе ла ве
жа», на пры клад, Мі ха ся Ша хо ві ча, На дзеі 
Ар ты мо віч або Але ся Бар ска га.

Ан на Бжа зоў ская, на стаў ні ца Бель ска га 
бел лі цэя, якая да па маг ла ў пад рых тоў цы ча
ты рох ма ла дых ча ла век і пра ца ва ла з мо лад
дзю над сцэн кай «Зап ра ша ем на вя чор кі»:

— На ша тэ ат раль ная гру па гэ та вуч ні 
дру го га кла са лі цэя, а дэк ла ма та ры ву чац
ца ў пер шым і дру гім кла сах, і адзін з іх 
у трэ цім. Лі цэ і сты вель мі за ці каў ле ны ва 
ўдзе ле ў кон кур сах і алім пі я дах. З мі ну ла га 
го да ў на шай шко ле пра цуе тан ца валь ная 
гру па, якая зай ма ец ца бе ла ру скі мі тан ца
мі. Уз на га ро дай для вуч няў за ўдзел з’яў
ля юц ца, між ін шым, эк скур сіі ў Бе ла русь. 
Мы толь кі што вяр ну лі ся з Брэ ста, дзе 
суп ра цоў ні ча ем з гім на зі яй № 3. У шко ле 
ў нас ёсць шмат бе ла ру скай лі та ра ту ры, 
су час най, у тым лі ку «бе ла веж цаў». Са ма 
так са ма ўжо га да мі пры во жу кні гі, коль кі 
ма гу, з Бе ла ру сі. Та му ёсць з ча го вы бі
раць на та кія спа бор ні цтвы, як дэ кла ма тар
скі кон курс.

Яў ге нія Та ран та, на стаў ні ца, апя кун ка ся
мі дэк ла ма та раў з Бель ска га бел лі цэя:

— Сё ле та да кон кур су вель мі ах вот на 
за я ві лі ся вуч ні, перш за ўсё з пер шых кла
саў. Ма быць та му, што ў па доб ных спа бор
ні цтвах удзель ні ча лі яны ў гім на зіі. Вель мі 

доб ра дэк ла му юць, пра віль на вы маў ля юць 
сло вы пабе ла ру ску. Мне не трэ ба бы ло іх 
ад мыс ло ва за ах воч ваць да ўдзе лу ў «Сцэ
ніч ным сло ве». Пра па но ва ўдзе лу вый ш ла 
ад іх. З на ша га лі цэя пры е ха ла б сю ды яш
чэ больш ма ла дых лю дзей, але два вуч ні 
зах ва рэ лі. Перш за ўсё мы пра ца ва лі над 
пра віль най ак цэн ту а цы яй. Дэ кла ма тар скі 
кон курс для ма ла дых лю дзей вель мі па трэб
ны. Не толь кі та му, каб маг лі па ка зац ца 
пе рад ін шы мі, ска жам, пе рад гай наў скі мі ад
на год ка мі, але і са мім са бе да ка заць, што 
змо гуць су тык нуц ца на сцэ не са сло вам 
у цэ лым, і асаб лі ва з бе ла ру скім сло вам, 
і тым са мым да ка заць, што і яны неш та зна
чаць на гэ тай пла не це. На ват для сла бей
шых дэк ла ма та раў кон курс дае штур шок 
для да лей шай пра цы, ву чо бы, для да лей ша
га раз віц ця ся бе.

Адзін з двух вы сту па ю чых дэк ла ма та
раўхлоп цаў Лу каш Фі лі ма нюк з Бель ска га 
бел лі цэя:

— Я пад рых та ваў «Воб раз ма ці да ра гі» 
Ула дзі мі ра Паў ла ва і «Ук ра ла му жа» Мі ха ся 
Хмя леў ска га. Я пры е хаў у Бе ла сток на кон
курс упер шы ню. Ужо ў па чат ко вай шко ле 
я рых та ваў ся да ўдзе лу ў кон кур се «Род
нае сло ва» і ўжо та ды па лю біў па э зію і дэк
ла ма цыю. Ча ты ры га ды та му на ра ён ным 
кон кур се ў Гай наў цы я за няў трэ цяе мес ца. 
За раз, ка лі па ні Бжа зоў ская спы та ла ся, ці 
ха чу пры няць удзел у «Сцэ ніч ным сло ве», 
я ад ра зу ра шыў ся, і па ні Бжа зоў ская да па
маг ла мне знай с ці тво ры для дэк ла ма цыі.

Дру гі хло пец — так са ма ўжо во пыт ны 

дэ кла ма тар Ры гор Зін ке віч, ву чань пер
ша га кла са Бель ска га бел лі цэя (дог ляд 
Яў ге ніі Та ран ты), ап ра ча фраг мен та про зы 
пад рых та ваў верш «Ча ста ду маю» апош ня
га на род на га па э та Бе ла ру сі Ні ла Гі ле ві ча. 
Ча му як раз гэ ты верш? — спы та лі ся мы 
ў ма ла до га дэк ла ма та ра:

— Па ні Та ран та вы бра ла для мя не 
не каль кі вер шаў, і я вы ра шыў, што бу ду 
дэк ла ма ваць. Верш Гі ле ві ча кра нуў мя не 
сва ім пат ры я тыз мам, што ка жа аб сі ле 
і пры га жос ці бе ла ру скай мо вы, на гад вае, 
каб яе не за бы ваць і пе ра даць на ступ ным 
па ка лен ням. Верш мне па ды хо дзіў, ён 
доб ры для дэк ла ма цыі. Ра ней я не чуў пра 
Ні ла Гі ле ві ча. Ка лі я чы таў аб ім у пра цэ се 
пад рых тоў кі вер ша, мая ма ма ска за ла 
мне, што як раз ён па мёр.

На тал ля Там чук з Бель ска га бел лі цэя 
(апе ка Ан ны Бжа зоў скай) са ма ад шу ка ла 
тво ры, якія дэ кла ма ва ла са сцэ ны: фраг
мент апа вя дан ня «Ва сіль кі» Яд ві гі на Ш. 
(Ан то на Ля віц ка га) і верш «Бе ла ру ская мо
ва» Люд мі лы Шчэр бы:

— Гэ тыя тво ры я па лі чы ла ці ка вы мі, 
асаб лі ва верш, які ра сказ вае пра на шу бе
ла ру скую мо ву.

Яе школь ная сяб роў ка Маг да ле на Маг
рук, якой да па маг ла ў пад рых тоў цы Ан на 
Бжа зоў ская, так са ма вы ра шы ла дэк ла ма
ваць верш пра бе ла ру скую мо ву — «Род
нае сло ва» Да ну ты Бі чэльЗаг не та вай:

— За ці ка віў ён мя не, та му што ка жа пра 
бе ла ру скую спад чы ну.

Абедз ве бы лі згод ныя:
— Кож ны год мы жа да ем пры няць 

удзел у дэк ла ма тар скіх спа бор ні цтвах. Гэ
та, зда ец ца, ужо та кая тра ды цыя ў на шай 
шко ле.

У сваю чар гу, Аляк сан д ра Ла жэц кая 
з Бель ска га бел лі цэя (апе ка: Яў ге нія Та
ран та) не ха ва ла:

— Мне вель мі па да ба ец ца бе ла ру ская 
мо ва. Вы ву чаю яе дзя ся ты год. Не толь кі 
дэк ла мую на бе ла ру скай мо ве, але і спя
ваю. Гэ та маё хо бі. У бу ду чы ні я ду маю вы
ву чаць ме ды цы ну, але я б ха це ла так са ма 
не як ак тыў на дзей ні чаць, каб мець маг чы
масць вы ка ры стоў ваць род ную мо ву, хоць 
яш чэ і не ве даю як.

Пат ры цыя Іг на цюк, якая ўдзель ні ча ла 
ў пад рых та ва най лі цэ і ста мі па ста ноў цы 
«Зап ра ша ем на вя чор кі»:

— Мы пад рых та ва лі ў тэ ат ра лі за ва най 
фор ме звы чай, які да гэ та га ча су ча сам 
пад т рым лі ва ец ца на бе ла ру скіх вё сках, 
але час цей яго мож на ўба чыць толь кі ў тэ
ат раль най вер сіі. Мы хо чам на га даць яго 
ін шым ма ла дым лю дзям, та му што ён быў 
вель мі вя сё лы. Удзел у гэ тай сцэн цы даў 
мне маг чы масць аса бі ста га ад чу ван ня, як 
лю дзі ка лісь ці свят ка ва лі.

Абедз ве сцэн кі — бель ская і гай наў
ская — бы лі доб ра ацэ не ныя жу ры. 
Гранпры сё лет ня га «Сцэ ніч на га сло ва» 
жу ры з трох асоб пры су дзі ла Маг да ле не 
Ма ліш з Бель ска га бел лі цэя. Пер шае 
мес ца да ста ла ся Дар’і Ма ліш з Бель ска 
бел лі цэя і Маг да ле не Гаў ры люк з Гай наў
ска га бел лі цэя. Дру гое — Мар це і Ры го ру 
Зін ке ві чам з Бель ска га бел лі цэя, а трэ цяе 
На тал лі Вась ко (Гай наў скі бел лі цэй) і Аляк
сан д ры Ла жэц кай і Маг да ле не Маг рук. 
Уз на га ро джа ны так са ма бы лі ча ты ры асо
бы за ро лі ў па ста ноў ках: На тал ля Вась ко 
і Дар’ юш Ва сі люк з Гай наў ска га бел лі цэя 
ды Ага та Ма зу рук і Ева Каз лоў ская з Бель
ска га бел лі цэя.
vТэкст і фо та Ма цея ХА ЛА ДОЎ СКА ГА

Сцэ ніч нае сапер ні цтва лі цэ яў

Бя ро за вае свя та
Сіль ва рый — пуш ча ў пі люлі, баб-

ро вая клад ка, эку ме ніч на-гі ста рыч на-
пры ро даз наў чы шлях — гэ та толь кі не-
ка то рыя з ат рак цы ё наў, якія пры цяг ва-
юць ту ры стаў з Поль ш чы і за меж жа. Но-
вы ту ры стыч ны се зон у Над ляс ні цтве 
Крын кі афі цый на ад к рыў ся ў ня дзе лю 
17 кра са ві ка. Ба га ты цыкл што год ніх 
ме ра пры ем стваў ужо ад трох га доў па-
чы на ец ца „Свя там бя ро зы”.

Ча му ме на ві та бя ро за?
У асі на вым ка рыт цы
Сок бя ро за вы іск рыц ца.
Сок іск рыц ца — се раб рыц ца,
Як жа мне не на та ліц ца?
(Алесь Пісь мян коў, „Ляс ная ста лоў ка”)

Вель мі па пу ляр ны па абод вух ба ках 
мя жы (па на шым ця пер кры ху менш) 
бя ро за вы сок змяш чае ў са бе да 2% 
цук раў, 0,1-0,2% ар га ніч най кіс ла ты, 
мі не раль ныя со лі і так са ма не вя лі кія 
коль кас ці ві та мі наў. Се зон збо ру со ку, 
у за леж нас ці ад над вор’я, па чы на ец-
ца ў са ка ві ку і пра цяг ва ец ца на ват да 
па чат ку мая. Спо саб збо ру вель мі про-
сты: зды ма ем з пня вер х ні слой ка ры, 
ро бім дзір ку глы бі нёй 3 см, у якую пры-
ладж ва ем ка рыт ца. Я аса бі ста з дзя цін-
ства пом ню свай го дзядзь ку, які збі раў 
бя ро за вік у шкля ныя бу тэль кі (ін шых, 
зда ец ца, та ды не бы ло), ве ша ю чы іх на 
бя ро за выя га лі ны. На шым пра дзе дам 
скла да на бы ло ўя віць жыц цё не толь кі 
без бя ро за ва га со ку, але так са ма без 
дзёг цю. Гэ тую асаб лі вую сма лу ра бі лі 
ў дзяг цяр нях, раз меш ча ных у бя ро за-

вых пе ра ле сках. Дзё гаць мае бак тэ ры-
цыд ныя і дэ зын фек цый ныя ўлас ці вас-
ці. Ма чы лі ў ім па лат но, каб паз быц ца 
во шай, шма ра ва лі ко лы і за ка на пач ва лі 
боч кі. Бя ро за вым ву га лем, між ін шым, 
бя лі лі па лат но, мы лі ся, а так са ма ўгной-
ва лі зям лю.

Га во ра чы пра бя ро за выя ка рыс ці, 
нель га за быць і пра эфір нае мас ла, рэ-
сур сам яко га з’яў ля юц ца, між ін шым, 
бя ро за выя ка ра і пу пыш кі.

Бя ро за вы сок быў толь кі ад ным са 
шмат лі кіх ат рак цы ё наў, пад рых та ва-
ных з на го ды „Свя та бя ро зы”. Ах вот ныя 
маг лі пры няць удзел у ляс ной гуль ні, 
нор дык-уо кін гу з гі дам, пра гул ках на 
брыч цы і вер ха вой яз дзе, па ка зах разь-
бяр ства, ма стац кіх, дзі ця чых за нят ках, 
спа бор ні цтвах ву дзіль ш чы каў і ў шмат 
чым яш чэ. Вы дат нае над вор’е паў п лы-
ва ла на над звы чай вя лі кую коль касць 
удзель ні каў свя та. Та ко га на тоў пу на-
ро ду мяс цо выя даў но ўжо не ба чы лі. 
З кан цэр та мі пры е ха лі так са ма два ка-
лек ты вы з Кры нак: жан чы ны з поп-гур-
та „Эк зіт” і дзі ця чая ”За ран ка”. У вы ка-
нан ні дзя цей мож на бы ло па чуць гу кан-
не вяс ны ды бе ла ру скія пес ні і тан цы, 
за пі са ныя ў гмі нах Крын кі і Шу дзя ла ва. 
Спе цы яль на да ляс ных умоў пад рых та-
ва лі яны пес ню Змі це ра Вай цюш ке ві ча 
пра га лод на га ваў ка.

Іа ан на ЧА БАН

„За ран ка” пас ля вы ступ-
лен ня на „Свя це бя ро зы”
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Са ма ідэя ства рэн ня но вай гу ма ні тар най спе цы яль нас ці 
вый ш ла з бе ла ру ска га ася род дзя і знай ш ла пад трым ку ва 
ўсіх бе ла ру скіх ар га ні за цый Поль ш чы — на ву ко вых, куль тур-
на-ас вет ніц кіх, гра мад скіх.

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія — спе цы яль насць ак ту аль ная, 
за пат ра ба ва ная ўсёй гі сто ры яй на цы я наль на га раз віц ця на 
поль ска-бе ла ру скім су меж жы.

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія дае маг чы масць стаць спе цы я лі-
стам у га лі не эт на ло гіі, эт на гра фіі, рэ лі гі яз наў ства, гі сто рыі, 
куль ту ры, а так са ма бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры.

Но вая спе цы яль насць ад к ры та для тых, хто ве дае бе ла ру-
скую мо ву, а так са ма для тых, хто яе яш чэ не вы ву чаў.

Вы пус ні ка бе ла ру скай эт на фі ла ло гіі ча кае най перш бе ла-
ру скае ася род дзе ў Поль ш чы: школь ні цтва, ра ды ё вяш чан не, 
тэ ле ба чан не, вы да ве цтвы, няў ра да выя ар га ні за цыі. Пат ра бу-
юц ца так са ма спе цы я лі сты та ко га ты пу ў сфе ры між дзяр жаў-

на га су пра цоў ні цтва па між Поль ш чай і Бе ла рус сю (ка мер-
цыя, куль ту ра, па лі ты ка, са маў ра да вая дзей насць).

Не пра пус ці це маг чы масці ат ры маць вы шэй шую аду ка цыю 
тут, на род най зям лі, у Бе ла сто ку. Пад т рым лі вай це і раз ві вай-
це сваё!

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія — наш шлях, ад кры ты ў свет.

v v v
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БЕ ЛА РУ СКАЯ ЭТ НА ФІ ЛА ЛО ГІЯ 
но вая спе цы яль насць на фі ла ла гіч ным фа куль тэ це Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку 

На пя рэ дад ні 
Вя лі кад ня
Га рад скі ася ро дак куль ту ры, спор ту 

і ад па чын ку ў Кляш чэ лях, су поль на з са-
лэц кі мі ра да мі пры сту піў да рэ а лі за цыі 
пра ек та «Вяр та ем тра ды цыю пя чэн ня 
бус ла вай ла пы». За тым у вя ско вых свят-
лі цах на пя рэ дад ні Вя лі кад ня ад бы лі ся 
май стар-кла сы, пры све ча ныя гэ та му 
аб ра ду. І так, 3 кра са ві ка ў За ле ша нах 
жан чы ны з дзет ка мі рых та ва лі це ста 
і вы пя ка лі «бус ла ву ла пу». 15 кра са ві ка 
ў Па ліч най удзель ні кі май стар-кла са 
ўбі ра лі ве лі код ныя паль мы і аз даб ля лі 
пі сан кі-кра шан кі. 16 кра са ві ка ў свят лі-
цы ў Даб ры ва дзе пра хо дзі лі поль ска-
бе ла ру скія май стар-кла сы, пры све ча-
ныя дэ ка ра тыў на му ма ста цтву вес на-
во га пе ры я ду. 22 кра са ві ка ў мяс цо вай 
свят лі цы ў Да шах удзель ні кі май стар-
кла са зай ма лі ся ўбі ран нем ве лі код ных 
паль маў і ма ля ван нем яек. За вяр шаль-
ная ім п рэ за ад бы ла ся 23 кра са ві ка 
ў кляш чэ леў скай «Гла дыш цы». Жы хар-
кі мя стэч ка з дзет ка мі і чле на мі гур т ка 
Са ю за пен сі я не раў рых та ва лі на Вер б-
ні цу ўпры го жа ныя паль мы і раз ма лёў-
ва лі пі сан кі-кра шан кі. За пад рых тоў ку 
і ход ар га ні за ва ных ме ра пры ем стваў 
ад каз ны мі бы лі пра цаў ні кі Га рад ско га 
ася род ка куль ту ры, спор ту і ад па чын-
ку Яў ге нія Ка зі ме рук, Эве лі на Кен дысь 
і Та і са Ба ры сюк.

21 кра са ві ка гэ та га го да ў пры го жай 
свят лі цы ў Ах ры мах На раў чан скай гмі-
ны жан чы ны ўпер шы ню саб ра лі ся, каб 
на ву чыц ца пры го жа па ма ля ваць яй кі. 
Прый шлі дзяў ча ты і ма ла дыя за муж нія 
жан чы ны з дзяць мі з Ах ры моў, Пад ляў-
ко ва і Ка пі тан ш чы ны.

(ус)

Уп ры гож ва лі 
вяр бо выя га лін кі 
і ма ля ва лі яй кі

Ма рыя Рэ ент ву чы ла ма ля ваць ве-
лі код ныя яй кі, а Кры сты на Паск роб ка 
— уп ры гож ваць вер бач кі (абедз ве 
ін ст рук тар кі са Ста ро га Ляў ко ва). За ці-
каў лен не бы ло вя лі кае. Дзе ці вель мі 
ах вот на ма ля ва лі яй кі. Яны вы кон ва лі 
пры го жыя ўзо ры пры да па мо зе ра стоп-
ле на га во ску. Дзяў ча ты ра бі лі пры го-
жыя квет кі і пры вяз ва лі іх да зя лё ных 
вяр бо вых га лі нак пры да па мо зе ка ля-
ро вых сту жа чак.

Вар та да даць, што не аб ход ныя ма тэ-
ры я лы для вы ка нан ня кве так, а так са-
ма гар ба та, ка ва і ша ка лад ныя цу кер кі 
бы лі куп ле ны ў па да рун ку для ўдзель ні-
каў за нят каў ма ла дым сол ты сам Ах ры-
моў Паў лам Нес це ру ком.

Тэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

„Ні ва”: — З па чат кам но ва га ака дэ міч-
на га на ву чаль на га го да ва Уні вер сі тэ це 
ў Бе ла сто ку па він на ру шыць но вая 
спе цы яль насць — бе ла ру ская эт на фі-
ла ло гія. Ві да воч на, гэ та аль тэр на ты ва 
для бе ла ру скай фі ла ло гіі, якая, што 
па ра дак саль на са мо па са бе, бы ла за-
чы не на ме на ві та ў го ра дзе, дзе пра жы-
вае най больш бе ла ру саў, якую ця гам 
20 га доў яе іс на ван ня за кон чы ла шмат 
асоб, што сён ня ак тыў на пра цу юць на 
бе ла ру скай ні ве.
Праф. Га лі на Тва ра но віч: — Так, зак
рыц цё на кі рун ку бе ла ру ская фі ла ло гія 
ў Бе ла сто ку — са праўд ны аб сурд. Ка ле гі 
з поль скіх, бе ла ру скіх вы шэй шых на ву
чаль ных уста ноў не ад ной чы вы каз ва лі 
здзіў лен не, як та кое маг ло стац ца на бе ла
ру скаполь скім па меж жы, ва ўні вер сі тэ це, 
ары ен та ва ным на ўсход няе су пра цоў ні
цтва, не га во ра чы ўжо пра ба га тыя даў нія 
тра ды цыі ту тэй ша га бе ла ру ска га жыц ця. 
Уз гад ва ец ца, як хо ра ша адз на ча на бы ло 
двац ца ці год дзе бе ла ру скай фі ла ло гіі ў Бе
ла сто ку. Коль кі він ша валь ных ад ра соў 
бы ло ат ры ма на на мі! Як рас чу лі ла ўсіх 
пры сут ных вы ступ лен не хо ру дзе так са 
шко лы свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія — улас на 
па тэн цы яль ных на шых сту дэн таў, лю бі мая 
на стаў ні ца якіх Іа ан на Яку бо вічМар ко 
так са ма ж вы пуск ні ца бе ла стоц кай бе ла ру
скай фі ла ло гіі... Ну, але ста ла ся так, што 
па ру га доў мы не маг лі наб раць выз на ча
ную рэк та рам коль касць сту дэн таў і на кі ру
нак вы гас. У чым пры чы на та го? На пэў на 
ж, агуль ная бя да — дра ма тыч ны дэ маг
ра фіч ны ніж, які б’е па мно гіх на кі рун ках 
і мно гім фа куль тэ там не ха пае сту дэн таў. 
А пат ра ба ваць ад бе ла ру скай фі ла ло гіі, 
каб да нас прый ш ло ў гру пу трыц цаць сту
дэн таў, як бы ло па стаў ле на пы тан не, гэ та 
і нерэ а лі стыч на, і негу ман на, а хі ба, ма
быць, не свя до ма, але і ва ро жа. Та му што 
бе ла ру ская фі ла ло гія ў Бе ла сто ку, вя до ма 
ж, му сі ла быць сво е а саб лі вым пры я ры тэ
там, іс на ваць і раз ві вац ца ня хай са бе і з аб
ме жа ва ным ко лам сту дэн таў. Між ін шым, 
на ву ко вы, вык лад чыц кі кан тын гент ка фед
ры бе ла ру скай фі ла ло гіі сфар мі ра ва ны 
ўжо ў ас ноў ным як раз з вы пуск ні коў той 
жа бе ла стоц кай фі ла ло гіі. І са праў ды, як 
Вы спра вяд лі ва заў ва жы лі, шмат вы пуск ні
коў бе ла ру скай фі ла ло гіі ме на ві та Уні вер
сі тэ та ў Бе ла сто ку аса джа на ў ту тэй шую 
бе ла стоц кую гле бу, плён на пра цуе ў бе ла
ру скіх ас вет ніц кіх, прэ са вых, куль тур ных 
ася род ках. Са праў ды, ра шэн не ўні вер сі
тэц кіх улад ад нос на зак рыц ця бе ла ру скай 
фі ла ло гіі, якая з’яў ля ла ся сво е а саб лі вай 
ві зі тоў кай на ву чаль най уста но вы, бы ло 
не даль на бач ным і нес п ра вяд лі вым на ват 
у пла не прэ сты жу ўні вер сі тэ та.
— Ка шуб ская эт на фі ла ло гія ме ла па-
доб ныя праб ле мы, ка лі так са ма не ўда-
ва ла ся наб раць пат рэб най коль кас ці 
сту дэн таў, але ім уда ло ся ат ры маць 
гро шы на пад трым ку гэ та га ж на кі-

рун ку з коль кас цю 13 ча ла век. Мо жа 
і ў нас маг чы мы та кі ва ры янт пры боль-
шым за ан га жа ван ні ў спра ву?
— Мы так са ма сту ка лі ся ў роз ныя дзве ры, 
ста ра ю чы ся вы ра та ваць фі ла ло гію, ад нак 
не ўда ло ся. У вы пад ку ж з бе ла ру скай эт
на фі ла ло гі яй ат ры ма лі па цвяр джэн не, што 
нам бу дуць са дзей ні чаць у тым жа Мі ні
стэр стве ад мі ніст ра цыі і ліч ба ві за цыі. І рэк
тар на ша га ўні вер сі тэ та так са ма ад гук
нуў ся пісь мо вай зго дай пад тры маць нас, 
што ўлас на да па ма га ла нам на цяр ні стым 
шля ху да зац вяр джэн ня гэ тай спе цы яль
нас ці. Ха чу на га даць, што ідэя ства рэн ня 
спе цы яль нас ці бе ла ру ская эт на фі ла ло гія 
на ра дзі ла ся пад час вып ра цоў кі стра тэ гіі 
раз віц ця бе ла ру ска га школь ні цтва. Уні вер
сі тэц кія ўла ды пай ш лі на суст рач гэ тай іні
цы я ты ве і вось тут мы на рэш це суст рэ лі ся 
з па ра зу мен нем. Ві да воч на, тое, што гэ тая 
спе цы яль насць нап ры кан цы лі ста па да 
мі ну ла га го да бы ла зац вер джа на се на там 
Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку, з’яў ля ец ца пе ра
мо гай уся го бе ла ру ска га ася род дзя.
— Прэс-сак ра тар Уні вер сі тэ та ў Бе ла-
сто ку ін фар муе, што пра гра ма но ва га 
на кі рун ку бы ла кан суль та ва на са шмат-
лі кі мі мен шас ны мі ар га ні за цы я мі і ўста-
но вамі і, на пры клад, та кі мі як ра дыё, 
шко лы ці тэ ле ба чан не. А дак лад ней, 
з кім пра во дзі лі ся кан суль та цыі?
— Са ма ідэя ўзнік нен ня бе ла ру скай эт на
фі ла ло гіі на ра дзі ла ся ў ася род дзі вель мі 
пра цаз доль най ар га ні за цыі АББА. І тут мы 
асаб лі ва ўдзяч ны Бар ба ры Пя кар скай. На 
па ся джэн нях жа па аб мер ка ван ні стра тэ гіі 
раз віц ця бе ла ру ска га школь ні цтва пры
сут ні ча лі прад стаў ні кі ўсіх ар га ні за цый: як 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак, як рэ дак тар 
„Ні вы” Яў ген Ва па, як прад стаў ні кі з бель
ска га і гай наў ска га лі цэ яў... Так што на ша 
пра гра ма ў пла не агуль ных па ды хо даў 
і ас ноў ных прад ме таў вы ні кае з на вей
шых пат ра ба ван няў раз віц ця бе ла ру скай 
мен шас ці ў Поль ш чы і мож на з поў ным 
пра вам ска заць, што знай ш ла агуль нае 
адаб рэн не. Вя до ма, ёсць не пас рэд ныя ды
дак тыч ныя пат ра ба ван ні: сет ка прад ме таў, 
га дзін, што на ўзроў ні ўні вер сі тэ та мо жа 
вы ра шац ца толь кі вуз кі мі спе цы я лі ста мі.
— Ра зу мею, што бе ла ру ская эт на фі ла-
ло гія з’яў ля ец ца ці ка вей шай аль тэр на-
ты вай, чым бе ла ру ская фі ла ло гія? Як 
вы гля дае гэ тая аду ка цый ная пра па но-
ва? Што мо жа за ах во ціць вы пуск ні коў 
лі цэ яў па сту піць на гэтую спе цы яль-
насць?
— Са ма наз ва бе ла ру ская эт на фі ла ло гія 
свед чыць пра тое, што ком п лекс фі ла ла
гіч ных прад ме таў сур’ ёз на ўзба га ча ны на 
прад ме ты эт ніч на га, эт на ла гіч на га шэ ра гу. 
Пра дуг ле джа на паг лыб ле нае вы ву чэн не 
куль ту ры Бе ла ру сі і Пад ляш ша, гі сто рыі 
Бе ла ру сі і Пад ляш ша, а так са ма, на пры
клад, рэ лі гі яз наў ства — як вя до ма, наш рэ
гі ён вель мі скла да ны ў пла не ве ра выз наў
чых пы тан няў. Зра зу ме ла, як на кож ным 

гу ма ні тар ным на кі рун ку, бу дзе вы ву чац ца 
за меж ная мо ва, кам п’ ю тар ная тэх ні ка, без 
якой не маг чы ма ця пер абыс ці ся. Бе ла ру
ская эт на фі ла ло гія, пра па нуе ма ла до му 
ча ла ве ку спектр прад ме таў, ве даў знач на 
шы рэй шы і ад на ча со ва больш кан к рэт ны, 
ма ец ца на ўва зе спе цы фі ка Бе ла сточ чы
ны.
— Ці мож на спа дзя вац ца ця пер на цяс-
ней шае су пра цоў ні цтва па між Ка фед-
рай бе ла ру скай фі ла ло гіі і Ка фед рай 
бе ла ру скай куль ту ры?
Ад к рыц цё но вай спе цы яль нас ці бы ло б 
не маг чы мым без са ма га ак тыў на га ўдзе
лу су пра цоў ні каў Ка фед ры бе ла ру скай 
куль ту ры. Пра фе сар, док тар га бі лі та ва ны 
Іры на Ма тус улас на тым, што блі ску ча 
аба ра ні ла сваю ды сер та цыю па рэ лі гі яз
наў стве, ад кры ла нам маг чы мас ці для ства
рэн ня бе ла ру скай эт на фі ла ло гіі. Вя до ма, 
што для ад к рыц ця но вай спе цы яль нас ці 
ва ўні вер сі тэ це пат ра бу ец ца пэў ная коль
касць на ву коў цаў вы шэй ша га ран гу. Іры на 
Ма тус з’яў ля ец ца так са ма вы дат ным эт ног
ра фам, гі сто ры кам. Так са ма за нят кі бу дзе 
пра во дзіць док тар Гра жы на Ха ры та нюк 
— вя до мы дас лед чык твор час ці Ада ма 
Міц ке ві ча, вы дат ны эт ног раф, біб лі я тэ каз
наў ца.
— Ці ду ма е це, што ўдас ца наб раць ад-
па вед ную коль касць сту дэн таў, якая 
да зво ліць, каб но вая спе цы яль насць па-
ча ла іс на ваць у на шым Уні вер сі тэ це?
— Гэ та пы тан не на „за сып ку”. Пэў на, ка
лі б не бы ло на дзеі, мы не па чы на лі б спра
вы. А сіл ук ла дзе на вель мі шмат. За ста
ец ца спа дзя вац ца ця пер на свя до масць 
на шых ма ла дых лю дзей, якія ад чу ва юць 
ся бе гас па да ра мі на род най зям лі, му сяць 
ад чу ваць, якім не а бы я ка вая яе бу ду чы ня. 
Яны па він ны ўсве дам ляць, што прой дзе 
яш чэ дзя ся так, ці кры ху бо лей, га доў і ме
на ві та яны му сяць прый с ці на зме ну тым, 
хто ця пер выз на чае жыц цё вую бе ла ру
скую раз на стай насць, тым, хто з’яў ля ец ца 
нось бі там спрад веч ных каш тоў нас цей, на 
якіх тры ма ец ца ча ла ве чы свет.
— Дзя кую за раз мо ву.

vГу та ры ла Ур шу ля ШУБ З ДА

Бе ла ру ская эт на фі ла ло гія — чарговы выклік
Раз мо ва з праф. Га лі най Тва ра но віч — загадчыцай кафедры
беларускай філалогіі  Універсітэта ў Беластоку.
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 18-16

Раз га дай це за гад кі, ад ка зы даш лі це ў „Зор ку” да 8 мая 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 ку № 14: зай ка.
Уз на га ро ды, ка ля ро выя 

алоў кі, вый г ра лі: На тал ля Ста-
коў ская з НШ свсв. Кі ры лы 

і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку, Эва 
Ан джэй чык з Нар вы, Мар ле на 

Ла ба ноў ская з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

Адзін лье,
дру гі п’е,
трэ ці рас це.
(д...., з...., т....)

    Мі ра ЛУК ША

Шаў коў ні ца
З цёп лых кра ёў
да нас пры бы ло
ту та вае дрэ ва — шаў коў ні ца,
што даб ром шчы руе на поў ні цу.
Ра дзі ма яе Кі тай, Ін дыя, Япо нія,
Лю біць цяп ло і свят ло,
ка рыс ны мі рэ чы ва мі на поў не ны
і ка рэн не, і пла ды, і лі сты.
Ля чэб ная ад пят да га ла вы,
А най больш у ды я бе це па мо жа.
Чор ная і бе лая,
смач ная і пры го жая,
ква тэ ра шаў кап ра даў шы коў ная,
якіх у ка ко нах лю ляе.
У ка ла са па доб ных
сук вец цях квет кі,
а чыр во ныя, фі я ле та выя, бе лыя
пла ды та кія смач ныя ўлет ку.
Па са джу са бе на па лет ку
мор ву-шаў коў ні цу бе лую,
бу ду це шыц ца квет ка мі,
са лод кім пла дом па ча стую.

Да ня даў на Вя лік дзень явіў ся 
вы ключ на ся мей ным свя там. Са-
мым важ ным у ся мей на-аб ра да-
вым сэн се лі чы лі ве лі код ны сня-
да нак. За ста лом збі ра ла ся ўся 
сям’я. На ім ста ві лі ас ве ча ную 
ежу: яй кі, соль, мас ла, каў ба сы, 
кунь пы, ба чок, хрэн, сыр, пі ра гі, 
хлеб.

Звы чай на ўсе стра вы рых та ва-
лі хат нім спо са бам, на пя рэ дад ні 
свя та. Ста ра жы лы пад каз ва лі, 
каб у пер шы дзень не па ліць у пе-
чы. Ве ры лі, што та кім чы нам ад го-
няць ад два ра па жар.

Сён ня ніх то не ўяў ляе свят ка-
ван ня без га ра чых страў.

Усё больш лю дзей едзе «свят ка-

ваць» за мя жу, у эк за тыч нае 
па да рож жа.

Але не толь кі! Ад ва рот-
ная з’я ва ты чыц ца най перш 
бе ла ру саў. Для мно гіх з нас 
га лоў ная за да ча ў час ве лі-
код ных свят ка ван няў — ад-
даць пак лон прод кам. Як раз 
у ве лі код ны пе ры яд лю дзі 
пры хо дзяць на мо гіль нік ас-
вя ціць ма гі лы род ных.

Як не дзіў на, сён ня на мо-
гіль ні ках мо жам су стрэць 
лю дзей з цэ ла га све ту. Ад ны 
пры яз джа юць з дру го га кан-
ца кра і ны, ін шыя — з блі жэй-
ша га і да лей ша га за меж жа: 
з Ня меч чы ны, Мад ры да ці 
Нью-Йор ка. Наш вя ско вы, 
пры за бы ты мо гіль нік на па мі-

нае Ва ві лон скую ве жу. Між ма гіл-
ка мі чу юц ца ан г лій ская, фран цуз-
ская ці ня мец кая мо вы... У та кі 
мо мант ду ма ем пра нез вы чай ную 
су вязь бе ла ру саў са све там прод-
каў. Яны, хоць жывуць далёка, 
адчуваюць патрэбу вяртання. 

Ста ры мо гіль нік гэ та яш чэ 
за па вед нік рэд кіх ві даў рас лін 
і на ся ко мых. Тут мо жам су стрэць 
зя лё ную ру ту, веч на зя лё ную 
дзе ра зу, дзі кія лі леі, рэд кія ві ды 
ма тыль коў і на ся ко мых. Праў да, 
за раз пры мо ры штуч ных кве так 
не кож ны прык ме ціць жы во га ма-
тыль ка.

А трэ ба! Па вод ле бе ла ру скай 
мі фа ло гіі, у воб ра зе ма тыль коў 
пры ля та юць да нас ду шы па мер-
лых прод каў.

ЗОР КА
Фота Ганны Кандрацюк

Ве лі код ныя па да рож жы

Ры гор Ба ра ду лін
* * *

Пры хо дзі ла Вя ліч ка на ся ло
З чыр во ным яй кам, з бе лат ва рым сы рам,
I сцеж ку, пад ня дзе ле ную жві рам,
Сві тан не лу гам за ру ку вя ло.
Іг ра ла сон ца, ажы ва ла тло,
Свян цон ка пах ла зла га даю, змі рам.

I ўсім ма ле чым ва ча нят кам шчы рым
Прыс ма каў до сыць на ста ле бы ло.
Рас ло свят ло, на дзея ўваск ра са ла.
З ду шы ўця ка лі не да вер і змрок.
I пес няў ва ла чоб ні кам ха па ла.
I сніў ся па да рож жу сон да лё кі.
I ад вя чо рак поз ніў ся зна рок.
Іш лі па не бе прод кі, як аб ло кі.
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TurbinaBursztyn

Amor

Gardło

Zespół

Chatka

Wiosna

Azja

Ar

Jał

Burza

Więzienie

Era

Upał

Marek

Miotła

Raj

Sarna
Opowieść

Rodzina

Optyka

Jak

Mięta

Ty

Tutaj

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 № 14: 
Го луб, арол, ла, Мюн хен, се на, ара, ку ра нят ка, шпак, на, не, ткач, Ас, ат рад, 

лек тар, той, марш. Гук, кшталт, суп, мер ка, акт, банк, сто, ба нан, ай, ян тар, але, 
такт, ра нак, ар ка, ран ча, лі па, душ.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Зу зан на Кар дзю ке віч, Шы мон Іва но-
віч, Аляк сан д ра Ра ма нюк з НШ свсв. КіМ у Бе ла сто ку, Вік то рыя Гаць, Іа ан на 
Ні кі цюк з Бель ска-Пад ляш ска га, Аляк сан д ра Бус лоў ская, Дам’ ян Іва нюк, Ка-
ра лі на Тру се віч з КШ № 3 у Гай наў цы, Са ра Скаў рон ская з ПШ № 4 у Бе ла сто ку. 
Він шу ем!

Вершы Віктара 

Шведа

У Ве лі код ныя 
свя ты
У Ве лі код ныя свя ты
Се ля нін п’я нава ты
Па ду маў ад мыс ло ва
— Па га ва ру з ка ро вай.

Па чуў: — Пры дзі аку рат
На пя рэ дад ні ка ляд.
Та ды ва ўсіх сё лах
За га во раць жы вё лы.

Ва ры ла
яй кі Май ка
Ма ту ля про сіць Май ку:
— Зва ры, да чу ся, яй кі.
Каб не бы лі за кру ты
Ва ры іх тры мі ну ты.

Бы ло ёй не пад сі лу:
Дзе вяць мі нут ва ры ла.
Ска за ла ма ме Май ка:
— Ва ры лі ся ж тры яй кі!

Хоць у апош нія га ды з’я ві ла-
ся мо да на за пі сы і ар хі ва ван не 
ўспа мі наў, няп ро ста мо ладзь на-
мо віць да та кой пра цы. У ха рак та-
ры да ра ста ю ча га гім на зі ста ёсць 
ад на дум ка: мро іць пра бу ду чае. 
Та му школь ная хро ні ка ў рэ дак-
цыі са міх гім на зі стаў — про ста 
ра ры тэт.

дзеі і да сяг нен ні, тут ві да воч ны 
на строй, стыль, а на ват ма стац кія 
спро бы пры ха рак та ры сты цы 
па а соб ных сяб роў. Нам пры ем на 
ад зна чыць, што знач ную част ку 
ін фар ма цыі скла да юць ніў скія 
пуб лі ка цыі.

Хро ні ка 
якая штур хае да но ва га!

Не каль кі дзён на зад на ве да ла 
нас бе ла стоц кая гру па мо ла дзі 
з Гім на зіі № 7 з на стаў ні цай Аль-
ж бе тай Руд коў скай. Ад двух 
га доў па іх іні цы я ты ве на ста рон-

ках „Зор кі” з’я ві ла ся шмат ар ты-
ку лаў пра іх шко лу. Не ка то рыя 
ідэі, як між гім на зіч ны кон курс 
па страль бе, на бы лі вя лі кае пры-
знан не ў ася род дзі і сап раў д нае 
за хап лен не гім на зі стаў! Сён ня 
гім на зі сты так са ма не прый шлі 
з пу сты мі ру ка мі. Яны пры нес лі 
сваю хро ні ку, якую з 2007 рэ да гу-
юць (вя до ма, на бе ла ру скай мо ве) 
са мі гім на зі сты. На ста рон ках 
ад люст ра ва ны не толь кі ўсе па-

У гэ тым мес цы трэ ба паў та-
рыць: хро ні ка бе ла стоц кіх гім на-
зі стаў гэ та не су хі рэ естр па дзей. 
На ад ва рот, гэ та кры ні ца, якая нат-
х няе да да лей шай дзей нас ці. Яна 
жы вая і дас ціп ная, пад каз вае як 
спа лу чыць на ву ку і гуль ню. Пад 
уп лы вам прэ зен та цыі мы па ду-
ма лі, каб на ла дзіць кон курс на са-
мую ці ка вую школь ную хро ні ку.

Што пра гэ та ду ма е це?
(гак)

На тал ля ГОС ЦІК
Са ко ле, ПШ у Мі ха ло ве

 *****
За хма ра мі гу ля юць анё лы,
Яны толь кі ча ка юць,
На свет паг ля да юць.
Яны толь кі ча ка юць, 

ка лі ім мож на
У наш свет увай с ці.

Жыц цё
Жыц цё не ча кае,
Яно бя жыць.
Мы мо жам гнац ца,
Або спа кой на жыць.
Ты, ча ла ве ча, па ду май,
Бо жыц цё бя жыць.

Хві лі на
Ка лі змрок,
Ка лі цём на,
Ка лі ты адзін,
Па ду май хві лі ну,
Па ду май га дзі ну
Пра пры го жую сэр цам 

дзяў чы ну.
Мо жа ты ўспом ніш мяне...

Mak Sioło

Rak

Temat

Chór

Jajko
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Вы ву чэн не зва ноў доў гі час 
бы ло не маг чы мае па пры чы
не гра мад скапа лі тыч ных 
умоў, якія нак ла лі „ве та” на 
ду хоў ную тэ ма ты ку і сам 
цар коў ны звон. У кан цы 
1980х гг. ра зам са зме най 
дзяр жаў най ідэ а ло гіі па сту
по ва бы лі зня ты гры фы 
„цал кам сак рэт на” з ар хіў
ных да ку мен таў, што да зво
лі ла вы я віць „бе лыя пля мы” 
ў му зыч най гі сто рыі Бе ла ру
сі і ў яе на цы я наль най гу ка
вой сім во лі цы.

Паў сюд на рас паў сюдж ва юц ца ўлёт кі за 
под пі сам ге не раль на га ка мі са ра Бе ла ру сі 
Віль гель ма Ку бэ: „Бе ла ру сы! Гэ ты мі дня мі 
бу дзе пра во дзіц ца, як спе цы яль ная кам па
нія, збі ран не ме та лаў, вы ні кі яко га па він ны 
пры чы ніц ца да да вя дзен ня да кан ца вай ны, 
да спа кою і выз ва лен ня ва ша га краю... Дай
це, што вы ма е це! Вы ат ры ма е це па свед
чан не, што вы част ко ва пры чы ні лі ся да 
пе ра мо гі і за бяс пе ча най бу ду чы ні Ва ша га 
краю”. Па свед чан ні міт ра фор на га про та
і е рэя Ге ор гія Са пу на, „свяш чэн ні кі На ваг
руд ка Гро дзен скай воб лас ці аб’ яў ля лі, што 
нем цы абя ца юць па кі нуць зва ны, ка лі бу дзе 
зда дзе на ад па вед ная ва зе зво на коль касць 
ме дзі (чай ні кі, та зы, са ма ва ры і інш.). Пры
ха джа не нес лі на жы тае і зда ва лі з на дзе яй, 
што так яно бу дзе. Але нем цы пад ма ну лі, 
за бра лі саб ра нае, а по тым зды ма лі зва ны. 
Дзесь ці ў 1942 г., ка лі я ву чыў ся ў на стаў ніц
кай се мі на рыі і зды маў ква тэ ру ў до ме па 
вул. Паш то вай на суп раць Ба ры саг леб скай 
цар к вы, ба чыў як яны скі да лі звон у цар к ве 
ў На ваг руд ку. Пры е ха ла ма шы на вы со кіх 
ня мец кіх чы ноў ні каў і ра бо чых. Зва ны ві се лі 
на зва ні цы цар к вы вы со ка на не ка то рай 
ад лег лас ці ад вок наў, бы лі вя лі кія мет ра 1,5 
вы шы нёй. Пры вез лі доў гія бяр вё ны, пак ла
лі іх да са ма га вер ху на зва ні цы, ад вя за лі 
зво ну язык, ад ма ца ва лі ма ца ван ні, па ста ві лі 
на бяр вё ны і праз акен ца яго кі ну лі. Ка лі 
звон упаў, ён не раз біў ся, але на па ло ву 
ўвай шоў у зям лю. Цяж ка бы ло гля дзець. 
Мне па да ло ся, што зям ля здры га ну ла ся, 
а ра зам і маё сэр ца”.

У што тыд нё ві ку „Min sker Ze i tung” („Мін
ская га зе та”) ад 30 мая 1942 г. у ар ты ку
ле „Рэй хс ка мі сар дзя куе” Ку бэ вы ка заў 
удзяч насць на сель ні цтву за „га тоў насць 
да ах вя ра ван ня, якое цес на звя за на з ба
раць бой су праць баль ша віз му (...). У Мін ску 
(...) на 4х мес цах збо ру ўжо ў па чат ку мая 
зда дзе на звыш 100 тон (ме та лу — А. Ш.), 
ка лі ўлі чыць той факт, што не за ста ло ся не 
паш ко джа ных да моў, і жы ха ры вя дуць без
да па мож нае жыц цё (...) тут жы ве жа дан не 
суп ра цоў ні чаць у еў ра пей скім зма ган ні за 
сва бо ду (...). Бе ла ру скія аб ш чы ны да ста ва
лі цар коў ныя зва ны, якія яны больш чым 20 
га доў та му сха ва лі ад баль ша ві коў”. У гэ тыя 
ме ся цы зва ны не ка то рых хра маў, якія бы лі 
сха ва ны і пе ра жы лі Пер шую су свет ную вай
ну, зноў вы да ва лі ся ахоп ле ны мі стра хам 
пра даж ні ка міпа лі ца я мі з лі ку мяс цо вых жы
ха роў. Лё сы іх паз ней скла лі ся тра гіч на.

Аг раб лен не цэр к ваў за ход ніх рэ гі ё наў 
прай ш ло ма лан ка ва (ва ўсход ніх зра біў 
гэ та „Са юз бяз бож ні каў” у 1930я га ды). 
За ва ёў ні кі па кі да лі ў хра мах толь кі са мы ма

лень кі звон, які мог бы за клі каць на служ бу. 
Маг чы ма, што „ўдзяч насць” Віль гель ма Ку
бэ агуч ва ла ся не каль кі ра зоў. 25 чэр ве ня 
1942 г. ён ужо як ге не ралка мі сар звяр таў
ся: „Муж чы ны і жан чы ны Бе ла ру сі! Сва ім 
учын кам вы ўнес лі свой ук лад у ба раць бу 
су праць баль ша віз му і між на род на га яў рэй
ства. Гэ тым са мым вы вы ка за лі част ку ва
шай удзяч нас ці за тое, што сме лыя сал да
ты ня мец кіх уз б ро е ных сіл у ге ра іч ных ба ях 
выз ва лі лі вас ад кры ва ва га па на ван ня баль
ша віз му (...).У бу ду чы ні да вай це бу дзем су
мес на на роў ні з ад наў лен чы мі пра ца мі ў Бе
ла ру сі вес ці бяз лі тас ную ба раць бу су праць 
зла чын ных ор даў Ста лі на, якія, прык ры ва
ю чы ся дзей нас цю пар ты зан, вя дуць сваю 
цём ную дзей насць і зніш ча юць вас”.

Не вя до мы ка рэс пан дэнт у той жа 
га зе це ад 3 чэр ве ня 1942 г. у ар ты ку ле 
„Бе ла ру скі Міт ра па літ агі туе” ін фар ма ваў, 
што „міт ра па літ Бе ла ру скай пра ва слаў най 
аў та ке фаль най цар к вы за клі каў свя та роў 
і ста ра стаў цэр к ваў усе ліш нія (...) зва ны, 
якія не вы ка ры стоў ва юц ца ў служ бе, здаць 
ра зам з ка ля ро вы мі ме та ла мі”. 25 чэр ве ня 
1942 г. там жа па ве дам ля ла ся: „Пра тое, як 
на сель ні цтва са ма ах вяр на ўзя ло ся за ўда
лае пра вя дзен не ак цыі, да каз вае той факт, 
што ў ад ной адзі най воб лас ці доб ра ах вот
на да стаў ле на 64 цар коў ныя зва ны. Ра зам 
са свя та ра мі мы шу ка лі зва ны, якія пой дуць 
на пе рап лаў ку”.

Ня мец кафа шыс ц кія за хоп ні кі асаб лі ва 
«па ста ра лі ся» ў Глы боц кім бла га чын ні. 13 
кра са ві ка 1942 г. аб лас ны ка мі сар г. Глы бо
кае Ві цеб скай воб лас ці пі саў ге не раль на му 
ка мі са ру Бе ла ру сі: «Каб ства рыць ас но ву 
для су пра цоў ні цтва ў збо ры ме та лу з бо ку 
Пра ва слаў най цар к вы, я гу та рыў з бла га
чын ным г. Глы бо кае (які — А. Ш.), па а бя цаў 
прык лас ці ўсе на ма ган ні ў ка рысць гэ тай 
спра вы. На ват зда ча цар коў ных зва ноў не 
ўра зі ла яго. Ён па пра сіў мя не толь кі па ча
каць да та го ча су, па куль не прый дзе адаб
рэн не епі ска па Пан це ляй мо на з Мін ска, ха
ця зда ча ка ля ро вых ме та лаў не за ле жыць 
ад гэ та га. Ха чу Вас па пра сіць, каб вы за ах
во ці лі па мес цы служ бы епі ска па, каб ён як 
ма га хут чэй звяр нуў ся да ўсіх цэр к ваў аб 
зда чы ме та лу. (...) Я пе ра ка на ны, што ў г. 
Глы бо кім пас ля пры быц ця пац вяр джэн ня 
з бо ку епі ска па Пан це ляй мо на ўсё бу дзе 
зроб ле на най леп шым чы нам без якіхне
будзь па лі тыч ных цяж кас цей”.

18 кра са ві ка 1942 г. прый шоў ад каз на
ступ на га зме сту: „Я даў ука зан не на мес ні ку 
хво ра га ў да ны мо мант епі ска па Па це ляй
мо на, епі ска пу Нар ко вы сту піць з зак лі кам 
па збо ры ме та лу як ма га хут чэй. Ад на час на 

ку рыі Міт ра па лі та да дзе на ўка зан не пад тры
маць збор ме та лу лю бым чы нам”.

24 чэр ве ня 1942 г. ге не раль на му ка мі са
ру Бе ла ру сі Ку бэ дак лад ва лі: „Збор ме та лу 
ў ак ру зе Глы бо кае мож на лі чыць ура чы ста 
за вер ша ным. Уся го тут саб ра на 7 920 кг ме
дзі, 34 875 кг ла ту ні, 520 кг свін цу, 259 кг во
ла ва, 378,40 кг ма нет, 12 356,80 кг зва ноў 
і 830,45 кг ін шых ме та лаў. Доб ра ах вот ную 
да па мо гу цар к вы мож на аца ніць толь кі на 
вы дат на. Ня гле дзя чы на тое, што цэр к вам 
зва ны не аб ход ныя для служ бы, яны доб ра
ах вот на ад да лі ўсё. Асоб ным вя лі кім цэр к
вам бу дуць да дзе ны ў рас па ра джэн не для 
цар коў най служ бы ма лыя зва ны ва гою да 
15 кг (...). Не ка то рыя свя та ры Пра ва слаў
най цар к вы ад маў ля лі ся ад да ваць свае 
зва ны пры збо ры ме та лу. Ся род іх мож на 
наз ваць свя та ра з Луж коў (ра ён Глы бо кае) 
Ва сі ля Бе ка рэ ві ча”.

Вы лу чэн не для хра ма ад на го зва на не 
з’яў ля ла ся ак там даб ры ні ня мец кіх аку пан
таў; яны ста ві лі ся да гэ та га як да ад на го 
са срод каў тры вож най сіг на лі за цыі. Ёсць 
прык ла ды, ка лі зва ны зва ні лі для аб вест кі 
аб па чат ку ка мен дан ц кай га дзі ны (на пры
клад, у в. Га родзь кі Ва ло жын ска га ра ё на 
Мін скай воб лас ці), пра збор на бяс п лат ную 
пра цоў ную па він насць гіт ле раў цы зва ні лі 
ў цар коў ныя зва ны ў кан ц ла ге рах. У в. По
віць Коб рын ска га ра ё на Брэс ц кай воб лас
ці „вя лі кі звон раз бі лі нем цы, ка лі няс пын на 
зва ні лі — гна лі на пра цу рыць ако пы”, 
— пра гэ та рас па вёў зва нар Мі ха іл Фё да ра
віч Кан цэ віч.

У той жа час, ве ра год на, ня мец ка му 
ка ман да ван ню па да баў ся пе раз вон. Як 
раст лу ма чыць, што ў га ра дах Ма ла ры та 
Брэс ц кай воб лас ці, Ві лей ка Мін скай воб
лас ці, дзе ста я ла ня мец кае ка ман да ван не, 
„нем цы не пе раш ка джа лі служ бе, зва ні лі 
зва ны як і ра ней, а на Вя лік дзень пры хо дзі
лі па лі цы ян ты, па лі лі вог ніш чы і стра ля лі як 
са лют у не ба”.

29 снеж ня 1942 г. га зе та „НьюЙорк 
таймс” агу чы ла пла ны ня мец ка га ка ман да
ван ня: „Збор ка ля ро вых ме та лаў у аку па ва
ных аб лас цях СССР з’яў ля ец ца са стаў ной 
част кай ня мец ка га пла на, у ад па вед нас ці 
з якім мяр ку ец ца ат ры маць у 1943 г. ва ўсіх 
аку па ва ных кра і нах Еў ро пы 200 ты сяч тон 
мед на га ло му”.

Не вык лю ча на, што дзе ля вы ра та ван ня 
цар коў най ма ё мас ці ду ха вен ства спра ба ва
ла вес ці пе ра мо вы з аку пан та мі. Як лі чыць 
бла га чын ны г. Сло ні ма про та і е рэй Ула дзі
мір Боб чык, „у шэ ра гу цэр к ваў Гро дзен
скай воб лас ці не бы лі зня ты зва ны, пра цяг
ва ла ся служ ба і ў гэ тым бы ла за слу га свя
та роў, якія бы лі дып ла ма ва ны мі людзь мі, 
ве да лі не каль кі моў, у тым лі ку і ня мец кую”. 
Трэ ба так са ма да даць, што аду ка ва ны мі 
бы лі і зва на ры. Па сло вах па том на га зва
на ра Ры го ра Іва на ві ча Дар ко ві ча: „Баць ка 
га ва рыў, што нем цы ха це лі зняць на шы 
зва ны ў га ды вай ны, ка лі ад сту па лі ў 1944 
го дзе. Саб ра лі ся пры ха джа не, ужо зва ны 
зня лі, але (...) баць ка, ве да ю чы гу тар ко вую 
ня мец кую мо ву, ён у бе жан ства пра ца ваў 
у нем цаў і там на ву чыў ся, (...) звяр нуў ся 
да афі цэ ра з прось бай, што цар к ва па бу
да ва на на срод кі пры ха джан, і пар ты зан 
у вёс цы ў нас не бы ло. Афі цэр пас лу хаў 
і ад ка заў: „За тое, што ты доб ра раз маў ля
еш паня мец ку, мы па кі нем вам зва ны. За
раз мы пой дзем у бок Стра дзіч, а вы зва ны 
сха вай це, заў т рапас ля заў т ра фронт прой
дзе”. Баць ка пе ра ка заў гэ та ўсё пры ха джа
нам, але яны ад ра зу не па ве ры лі, ка жуць: 
„Заў т ра прый дзе і рас ст ра ляе”. Але баць ка 
пац вер дзіў, што не мец сло ва тры мае. Ве
ча рам вы ра шы лі за ка паць усе тры зва ны 
ка ля цар коў най ага ро джы”.

(за кан чэн не бу дзе)
vТэкст і фота Але ны ШАЦЬ КО

Але на Шаць ко — кан ды дат ма ста цтва-
знаў ства, са праўд ны член Аса цы я цыі зво на ва-
га ма ста цтва Ра сіі (Мінск), лаў рэ ат Між на род-
на га кон кур су па зво ну, вык лад чык ка фед ры 
бе ла ру скай му зы кі Бе ла ру скай дзяр жаў най 
ака дэ міі му зы кі, аў тар ка кні гі „Ко ло коль ный 
звон Бе лой Ру си: ты ся че ле тие тра ди ции” 
(Мінск 2015).

Ка лі Вы ве да е це прык ла ды вы ра та ван ня 
зва ноў ва шы мі дзя ду ля мі і ба бу ля мі, аў тар-
ка, якая ха це ла б па чаць вы ву чэн не і Бе ла-
сточ чы ны, бу дзе ра да ва шым ма тэ ры я лам 
(элек т рон ны ад рас: shat ko377@gma il.com).

Ва ен ны 
ле та піс 
цар коў ных 
зва ноў 
Бе ла ру сі (1)

Дзяр жаў ная пры на леж насць за ход няй 
част кі су час най Бе ла ру сі да Поль ш чы 
ў 19211939 гг. ста ла ас ноў ным чын ні кам 
най боль шай за ха ва нас ці зва ноў і тра ды цыі 
зво ну ў да ным рэ гі ё не ў па раў нан ні з су
меж ны мі ўсход ні мі аб лас ця мі, якія ўвай ш лі 
ў склад Са вец ка га Са ю за. Па дзеі, якія 
ты чац ца гі сто рыі зва ноў у 19411945 гг. ад
ноў ле ны на мі ў вы ні ку эк с пе ды цый у 2003
2009 гг. па 247 пра ва слаў ных хра мах Гро
дзен скай, Брэс ц кай, част ко ва Ві цеб скай 
і Мін скай аб лас цей, а так са ма вы ву чэн ня 
ар хіў ных ма тэ ры я лаў. Спро ба вы ву чэн ня 
лё саў бе ла ру скіх зва ноў у гэ ты пе ры яд 
зроблена на мі ўпер шы ню.

Ня мец каса вец кая вай на з’я ві ла ся пе
раш ко дай у рас па ча тым у 1939 г. зніш чэн ні 
Пра ва слаў най цар к вы ў за ход няй част цы 
Бе ла ру сі, якая ўва хо дзі ла ў склад Поль
ш чы з 1921 г. Ва ўсход няй част цы — на 
тэ ры то рыі БССР, дзе да 1939 г. не бы ло 
па ста ян на дзе ю чых хра маў — са дзей ні ча
ла яе ад ра джэн ню. Аку пан ты вы ка ры ста лі 
рэ лі гій ны чын нік у мэ тах пры цяг нен ня 
на сель ні цтва за хоп ле ных тэ ры то рый на 
свой бок. У пе ры яд 19411944 гг. у Бе ла ру сі 
бы лі ад кры ты 6 епар хій, бы ло ад ноў ле на 
120 пры хо даў, з пер шых дзён вай ны мно
гія хра мы ад на ві лі ба га служ бы. Для лё саў 
цар коў ных ін ст ру мен таў па каз ная ла яль
насць за хоп ні каў ака за ла ся пад ман лі вай. 
Зва ны прад стаў ля лі ці ка васць не як пом ні кі 
ма тэ ры яль най куль ту ры бе ла ру ска га на
ро да, а як сы ра ві на для вы твор час ці зброі. 
З кан ца 1941 г. на аку па ва ных тэ ры то ры ях 
пра во дзі ла ся ак цыя „даб ра воль най да па мо
гі” для ня мец кай ар міі, па ўсёй тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі ар га ні за ва ны бы лі пун к ты збо ру 
зва ноў. Збо ру пад ля га лі медзь, цынк, ні
кель, во ла ва і спла вы гэ тых ме та лаў. Ак цыя 
пра во дзі ла ся пры да па мо зе ўсіх мяс цо вых 
і ня мец кіх улад. На пры клад, ак руж ны ка мі
сар у На ваг руд ку пі саў, што ра ён ныя бур
га міст ры ат ры ма лі за дан не ар га ні за ваць 
збор ныя пун к ты ў На ваг руд ку, Дзят ла ве, 
Люб чы, Ка рэ лі чах, Івян цы і На ва ель ні, 
і што ак цыя бу дзе пра ве дзе на 29 са ка ві ка 
1942 г. „у фор ме даб ра воль ных ах вя ра ван
няў”. У па чат ку 1942 г. у аку па ва ных га ра
дах Бе ла ру сі ад бы лі ся схо ды ду ха вен ства 
з ня мец кі мі ўла да мі, на якіх быў да дзе ны 
за гад здаць даб ра воль на зва ны, па кі да ю чы 
адзін не вя лі кі.

Аку пан та мі да ец ца так са ма за гад, у ад
па вед нас ці з якім „за ўтой ван не ка ля ро вых 
ме та лаў ві на ва тыя пад ля га юць пуб ліч на му 
па ка ран ню праз па ве шан не, а тыя, што зда
лі най боль шую коль касць мед ных рэ чаў ат
ры ма юць ад мыс ло выя да вед кі пра ак тыў ны 
ўдзел у ба раць бе су праць баль ша віз му”. 

 Званар храма св. Архангела Гаўрыіла з в. Рубель 
Пашкевіч Сцяпан Аляксандравіч, 1935 г.н.
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— Ся мей ная гі сто рыя гэ та част ка агуль-
най мяс цо вай гі сто рыі. За ці каў лен не 
ся мей ным мі ну лым, гэ та і за ці каў лен не 
ся мей ным гняз дом, род най мяс цо вас-
цю і яе на ва кол лем. Ка ля Ры го раў цаў 
прак лад ва лі ў 1860-х га дах Брэс ц ка-
Гра еў скую чы гун ку. Ці Вам вя до ма, як 
тая прак лад ка ад бы ва ла ся?

— Чы гун ку кла лі з кан ца 1869 го да да па
ло вы 1874 го да, ка лі яна бы ла зда дзе на 
ў ка ры стан не. Звыш двух сот кі ла мет ро
вая лі нія бы ла па бу да ва на ў тры з па ло
вай га ды, з поў най ін ф раст рук ту рай. Яш
чэ з дзя цін ства пом ню, што на кож ным 
пе ра ез дзе, дзе лі нію пе ра ся ка лі да ро гі, 
ста я лі ста ра жоў кі. У Ры го раў цах бы ла 
вя лі кая стан цыя, ка ля якой быў па бу да ва
ны цэ лы па сё лак для чы гу нач ні каў. Бы ла 
ва га, быў вак зал, як у Бель ску, Кляш чэ
лях ці Пад бел лі; ця пер та кіх ужо ня ма. Са
ма вё ска Ры го раў цы та ды па мя ня ла ся, 
па я ві ла ся ў ёй мно га но вых лю дзей.

— А як вы гля даў той вак заль ны бу ды-
нак: ці ён быў драў ля ны, як у Кляш чэ-
лях, ці ін шы?

— Быў му ра ва ны, як у Леў ках. Ця пер то 
ня ма па ім на ват фун да мен ту, а яш чэ 
ў час май го дзя цін ства той фун да мент 
быў. Ка лі па раў наць яго з тым драў ля ным 
ба ра кам, які яш чэ ста яў на стан цыі ў Ры го
раў цах не каль кі га доў та му, то той пер шы 
вак зал, му ра ва ны, быў у паў та ра ра за 
боль шы. Ры го раў цы бы лі важ най стан цы
яй, бо ў на ва кол лі бы лі толь кі пры пын кі; 
тут бы ло не каль кі ве так і ва га.

— А той па сё лак чы гу нач ні каў, пра які 
Вы згад ва лі, вя лі кі быў?

— Як пры гад ваю з дзя цін ства, бы ло там 
пяць му ра ва нак для пят нац ца ці сем’ яў. Зда
ец ца, што дзве з іх яш чэ за ха ва лі ся.

— А ці лю дзі ра сказ ва лі мо жа, як тую 
стан цыю бу да ва лі?

— Лю дзі, ка лі неш та ра сказ ва лі з мі ну ла
га, то пра сва іх баць коў і дзя доў, а ін шыя 
па дзеі не згад ва лі ся. Але я яш чэ ха чу ра
ска заць пра той ба рак. У па чат ку ня мец ка
са вец кай вай ны 1941 го да нем цы скі ну лі 
на стан цыю бом бу і му ра ва ны вак зал быў 
зніш ча ны. Пас ля, на во се ні та го ж го да — 
як ра сказ ва лі лю дзі — це раз Ры го раў цы 
ехаў на ўсход ні фронт эша лон. Ад яго ад
ча пі лі адзін ва гон, вы се ла з яго ба дай пяць 
ра бо чых і ў два дні па ста ві лі стан цыю. А ня
даў на, ка лі яе раз бі ра лі, ака за ла ся, што гэ
та гі ста рыч ны бу ды нак. Як я знай шоў у да
ку мен тах, бы ла гэ та збор ная кан ст рук цыя, 
якой пра ект ня мец кія бу даў ні кі ап ра ца ва лі 
пе рад вай ною, у 1937 ці 1938 го дзе. Яна 
бы ла спра ек та ва на па вод ле спе цы яль най 
тэх на ло гіі для ка зар мен на га бу даў ні цтва; 
па вод ле яе бу да ва лі ся так са ма ба ра кі 
ў кан ц ла ге рах, на пры клад, у Ас вен ці ме. Як 
той вак заль ны бу ды нак раз бі ра лі, то ака за
ла ся, што ўсе яго эле мен ты бы лі скру ча ны 
і на ўсіх іх бы лі ну ма ры з пя чат ка мі.

Яш чэ ад на ці ка він ка звя за ная з на шай 
стан цы яй. На ры го раў скіх мо гіл ках зна хо
дзіц ца ба дай най ста рэй шы пом нік, на якім 
за ха ваў ся над піс „мла де нец Ка ре кин”. Лю
дзі ра сказ ва лі, што гэ та быў сын пер ша га 
на чаль ні ка стан цыі з 1870х га доў.

Як ра сказ ва лі ста ра жы лы, то з па бу до вай 
чы гун кі мно гае ў вёс цы па мя ня ла ся. У Ры
го раў цах з’я ві ла ся шмат чы гу нач ні каў. 
Амаль з кож най сям’і нех та пра ца ваў на 
чы гун цы — у Бе ла сток ез дзі лі, у Ча ром се 
пра ца ва лі. У Ры го раў цах па ся лі ла ся не
каль кі сем’ яў звон ку; бы лі гэ та лю дзі, якія 
пры е ха лі пра ца ваць на чы гун цы, не ка то
рыя з іх тут па жа ні лі ся. Жы лі яны ў вёс цы, 
але зям лі не ме лі.

— А што Вы ве да е це пра бе жан ства жы-
ха роў Ры го раў цаў? Па вод ле Вас, яно 
пры чы ні ла мен шыя дэ маг ра фіч ныя 
стра ты чым г.зв. рэ пат ры я цыя пас ля 
Дру гой су свет най вай ны...

— З ся мей ных ра ска заў, якія мне ўда ло ся 
па чуць, ве даю, што не ўсе па е ха лі ў бе жан
ства, ней кая част ка аста ла ся. А тыя, што 
па е ха лі, за е ха лі не да лё ка, у ра ён Ба ра на
віч. І хут ка яны вяр ну лі ся, ужо ў 1918 і 1919 
га дах. Ад нак ус па мі ны лю дзей спрош ча
ныя. На пры клад, з ся мей ных ра ска заў вы
ні ка ла, што ў май го пра дзе да бы ло шас цё
ра дзя цей — усе ве да лі іх імё ны. Але ка лі 
я стаў пе раг ля даць ста рыя мет ры кі, то ака
за ла ся, што ў яго бы ло дзе вяць дзя цей. 

Ад на яго дач ка па мер ла, а па мяць пра 
двое ін шых дзя цей у сям’і не за ха ва ла ся. 
І я амаль поў нас цю ўпэў не ны, што я знай
шоў бра та май го дзе да ў Ніж нім Ноў га ра
дзе. Зга джа юц ца га ды, імё ны, па хо джан не 
з Гро дзен скай гу бер ні. А ча му я мяр кую, 
што рэ пат ры я цыя бы ла боль шаю стра таю 
чым бе жан ства? Бо ў кан цы ХІХ ста год дзя, 
як паў ста ва лі шко лы, то бы ло вя до ма, 
коль кі лю дзей жы ло ў Ры го раў цах — бы ло 
та ды 280300 ча ла век. І ў між ва ен ны пе ры
яд бы ло так са ма ка ля трох сот ча ла век. 
Та кім чы нам вё ска за ха ва ла сваю дэ маг ра
фію. Ка лі ж гля нуць на рэ пат ры я цыю 1946 
го да, то ў са мім спі ску вы е хаў шых зна хо
дзіц ца ка ля шас ці дзе ся ці ча ла век. А ка лі 
з та кое вё скі вы бы вае амаль чац вёр тая 
част ка яе на сель ні цтва, гэ та вя лі кая дэ маг
ра фіч ная стра та.

— А ці з Ва шай вё скі бы лі та кія бе жан-
цы, якія за ван д ра ва лі не ку ды да лей?

— З бе жан ствам та кі кло пат, што ня ма 
дак лад ных пе ра ка заў. Ка лі я быў ма лы і ба
бу ля, якая бы ла ў бе жан стве, ра сказ ва ла 
тыя гі сто рыі, то та ды яны мя не не ці ка ві лі, 

я іх не слу хаў. Але ве даю, што мае ся мей ні
кі, якія бы лі з ін шых вё сак, бы лі да лей. Мая 
ба бу ля, якая ро дам з Тап чы кал, бы ла ў Ка
зах ста не і ў Ра сто венаДо не.

— На за хад ад Бель ска ў час Пер шай 
су свет най вай ны ра зыг ра ла ся вя лі кая 
біт ва па між ня мец кім і ра сій скім вой ска-
мі. Ці неш та ад тае біт вы за ха ва ла ся 
ў люд ской па мя ці?

— На ша ас ноў нае на сель ні цтва на той 
час ужо вы еха ла. За ха ва ла ся ад нак мяс цо
вая наз ва Ако пы — я з дзя цін ства пом ню, 
што там за ха ва лі ся тран шэі. Яш чэ та ды 
лю дзі зна хо дзі лі там ку лі, і я ў свае пяць 
га доў знай шоў там у по лі на ган. Ва кол 
Ры го раў цаў тры ва ен ныя нек ра по ліі. Най
лепш за ха ва ныя ня мец кія ва ен ныя мо гіл кі, 
што пры да ро зе з Ры го раў цаў у Ма лін ні кі. 
А пры да ро зе ў Вуль куВы га ноў скую яш чэ 
ад на ня мец кая нек ра по лія і ра сій ская.

— У рэ пат ры я цыю па да ло ся з Ры го раў-
цаў ка ля шас ці дзе ся ці душ. Што бы ло 
га лоў най пры чы най та го, што лю дзі 

па кі да лі на жы тыя мес цы і вы яз джа лі 
на чу жое: агі та цыя ці бо язь пе рад „вык-
ля ты мі” ва яў ні ка мі?

— Ка лі га вор ка пра рэ пат ры я цыю, то трэ
ба слоў не каль кі ска заць і пра стан цыю 
ў Ры го раў цах. Яна бы ла важ ным вы яз ным 
пун к там. Тут ста я лі эша ло ны і лю дзі з на
ва кол ля — ад Ор лі па Ша шы лы, ра ды у
сам ка ля пят нац ца ці кі ла мет раў — гру зі лі
ся тут на цяг ні кі. А пры чы ны рэ пат ры я цыі 
бы лі роз ныя. Не ка то рыя вы яз джа лі па 
па лі тыч ных пры чы нах — тыя сем’і, якіх 
чле ны бы лі ар га ні за та ра мі са вец ка га 
па рад ку са ма пе рад вай ною. Бы лі дзве 
без зя мель ныя сям’і, што жы лі ў фаль вар
ку ка ля Ры го раў цаў — яны так са ма вы е
ха лі. Бы лі ба дай два вы пад кі, ка лі лю дзі 
вы яз джа лі ў вы ні ку ся мей ных кан ф лік таў 
— у ад ным вы пад ку жон ка ха це ла ўця чы 
ад му жа. Ну, і па гро за з бо ку г.зв. „вык
ля тых сал да таў” так са ма пак ла ла свой 
цень, бо най боль шы рэ пат ры я цый ны 
зрух быў у 1946 го дзе, ка лі бы лі спа ле ны 
су сед нія вё скі За ле ша ны і Вуль каВы га
ноў ская; аку рат та ды ат рад „Бу ра га” прай

шоў амаль кі ла метр ад Ры го раў цаў. І лю
дзі ба я лі ся. Я на ра дзіў ся дзе сяць га доў 
пас ля вай ны і той страх па мя таю, бо ка лі 
ўспы хаў ней кі па жар, то лю дзі вы хо дзі лі 
і тры во жы лі ся ці гэ та не бан да — а гэ та ж 
бы лі ўжо 1960я га ды, а тры во га яш чэ 
жы ла. Я знай шоў яш чэ та кі да ку мент, 
дзе за пі са на, коль кі зям лі па кі ну лі лю дзі, 
што вы е ха лі пас ля вай ны. Яны па кі ну лі 
амаль сто двац цаць гек та раў зям лі, а ўся 
вё ска ме ла 480 гек та раў, а яш чэ столь кі 
ж, 480 гек та раў, бы ло ў ма ён т ку. Гэ та бы
ла так са ма чац вёр тая част ка зя мель ных 
угод дзяў, зна чыць у ста ты стыч ным пла не 
вы яз джа лі ты по выя на шы зем ля ро бы.

Бы лі і асаб лі выя па дзеі ча су рэ пат ры я цыі. 
У Ры го раў цах быў Сань ко Бан да рук, ён 
быў на пры му со вых ра бо тах у Гер ма ніі. 
Вяр таў ся ён ад туль на ра дзі му, спы ніў ся 
на нач лег у яго на га дзядзь кі ў Крас ным Ся
ле. Ра ні цай яму нех та ска заў, каб спя шаў
ся, бо яго ныя баць кі вы яз джа юць у рэ пат
ры я цыю. Ён прый шоў у дзве га дзі ны пас ля 
поў д ня, а ра ні цай ад’ е хаў по езд з яго най 

сям’ ёй, баць ка мі і бра там. Не ўспеў раз ві
тац ца з баць ка мі, якія на ве да лі яго ў 1965 
го дзе. А ён астаў ся на па кі ну тай баць ка мі 
гас па дар цы.

— Як да лё ка вы е ха лі ўра джэн цы Ры го-
раў цаў і ці пас ля яны не шка да ва лі та го 
свай го жыц це выз на чаль на га ра шэн ня?

— Я ма гу ра ска заць толь кі пра сва іх ся мей
ні каў. Вы е ха лі ся стра май го баць кі і ся стра 
май го дзе да з цэ лы мі сем’ я мі. Мой баць ка 
ўжо ў па чат ку 1950х га доў ез дзіў у СССР 
і на вед ваў іх, бо, зда ец ца, ім нель га бы ло 
пры яз джаць да нас; ха ця і баць ка так са ма 
па да рож ні чаў да іх ней кім асаб лі вым чы
нам — без паш пар та і ха ва ю чы ся ў ша сі 
ва го наў... Яны ста лі на вед ваць нас не дзе 
з ся рэ дзі ны 1960х га доў. І ве даю з іх ніх 
вы каз ван няў, што яны шка да ва лі свай го 
вы ез ду. Мае ся мей ні кі жы лі не да лё ка: 
баць ка ва ся стра ка ля Брэ ста, а дзе да ва 
ў Ваў ка вы ску; ця пер яны па раз’ яз джа лі ся 
— у Маск ву і да лей.

— Яш чэ ха чу да ве дац ца пра шко лу 
ў Ры го раў цах: у які час яна пра ца ва ла, 
бо Вы зга да лі, што ўжо ў цар скі пе ры-
яд...

— Пер шыя гі ста рыч ныя згад кі пра на шу 
шко лу да ту юц ца 1884 го дам, ка лі ў Ры го
раў цах бы ла зас на ва на цар коў напры ход
ская шко ла. На стаў ні кам у той шко ле быў 
Дзміт ры Па тэй, се ля нін з Ры го раў цаў. Ён 
сам за кон чыў цар коў нае ву чы ліш ча ў Вуль
цыВы га ноў скай; зна чыць тое ву чы ліш ча 
іс на ва ла яш чэ ра ней. У той час у Ры го раў
цах пра жы ва ла 280 ча ла век, а ў шко ле 
на ву ча ла ся со рак дзя цей. У між ва ен ны пе
ры яд у Ры го раў цах бы ла па бу да ва на асоб
ная шко ла, яна зга рэ ла ў вай ну. А пас ля 
Дру гой су свет най вай ны на ву чан не ад бы
ва ла ся ў роз ных ха тах, ба дай аж у ся мі 
мес цах. А вуч няў бы ло шмат. Вось здым кі 
з 1949 і 1950 га доў — шмат на іх дзя цей. 
На ву чаў та ды Мак сі муш ка Астап чук з Вуль
кіВы га ноў скай — усе яго ша на ва лі і ця
пер цёп ла яго ўспа мі на юць. Вось зды мак 
трэ ба бы ло зра біць, а шко ла яш чэ не ме
ла шыль ды. То ён узяў крэй ду і на сця не 
на пі саў наз ву шко лы; у на ступ ным го дзе 
шыль да ўжо бы ла... Ка лі я выс вят ляў, хто 
на тых здым ках, то вы пад ко ва да ве даў ся, 
што зні маў мой та та, у яко га быў свой фо
та а па рат. Ары гі наль ны зды мак быў па ме
ру 4,5 на 6 сан ты мет раў, мне ўда ло ся яго 
па вя лі чыць...

— І вель мі гэ ты зды мак вы раз ны, зроб-
ле ны вель мі ўме ла.

— Мне яш чэ ўда ло ся знай с ці тую школь
ную шыль ду, яна ней кім дзіў ным тра фам 
ака за ла ся ў Ма лін ні ках, пры бі тая да 
аль тан кі... У Ры го раў цах бы ла ча ты рох
год ка, да 1975 го да. А ў чар го выя кла сы 
ў пер шыя пас ля ва ен ныя га ды дзе ці ха дзі лі 
ў Вуль куВы га ноў скую, а пас ля ў Ма лін ні кі.

— Вы яш чэ згад ва лі пра фаль ва рак 
і пра калгас.

— Фаль ва рак у Ры го раў цах быў астат кам 
вя лі ка га фаль вар ка Вы га ноў скіх. А з мно
гіх за пі саў вы ні кае, што фаль ва рак у Ры
го раў цах быў звя за ны з сям’ ёй Ка сін скіх; 
яны там жы лі і ў між ва ен ны час. Я аг ля даў 
гу бер н скія да ку мен ты з кан ца ХІХ ста год
дзя і з іх вы ні кае, што ма ён т ку бы ло столь
кі ж дзе ся цін, што і зям лі апош ніх вя скоў
цаў. Яш чэ бы ло 114 гек та раў „клі ноў”, якія 
так са ма бы лі част кай ма ён т ка, а пас ля яго 
ку пі лі жы ха ры Спіч коў. У час зя мель най рэ
фор мы 1860х га доў сем’і вя скоў цаў ат ры
ма лі па ўчаст ку з та дыш ня га ма ён т ка; як 
вы ні кае з ра ска заў ста ра жы лаў, уча стак 
той быў ве лі чы ні ка ля двац ца ці пя ці гек та
раў. Ка сін скія жы лі ў два ры, бу дын кі ад 
яко га за чы гу нач най лі ні яй.

Кал га са ў Ры го раў цах не ўда ло ся сар
га ні за ваць поў нас цю, а бы лі дзве ці тры 
спро бы. Быў тут у Ры го раў цах адзін ча ла
век, які са сва ім су се дам на пі саў лі стоў ку 
і па ве сіў на дрэ ве; у лі стоў цы па ве дам
ля ла ся, што ка лі ў Ры го раў цах паў ста не 
кал гас, то бу дзе ён га рэць так, як кал гас 
у Вуль цыВы га ноў скай. Ён за тую лі стоў ку 
пра ся дзеў не каль кі га доў у тур ме. Кал гас 
тут усё ж та кі быў, але толь кі з не каль кіх 
сем’ яў.

— Дзя кую за змя стоў ную раз мо ву і жа-
даю да лей шых пос пе хаў у дас ле да ван-
ні свай го ся мей на га мі ну ла га.

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Ры го раў цы
раз мо ва 

з яў ге нам 

сЕ МЕ НЮ КоМ, 
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

В я р н у ў  Б е л а р у с і  В я л і к а е  К н я с т в а

Міколы Ермаловічаhttp://polymja.l im.by 95 га доў з дня нараджэння

Вы да ец ца ў Бе ла ру сі ча со піс, які праз 
шэсць га доў, ка лі дасць Бог, ад зна чыць 
свой сто га до вы юбі лей. Мае ён наз ву „По
лы мя” і абаз на ча ец ца як лі та ра тур нама
стац кі і гра мад скапа лі тыч ны ча со піс. Гі сто
рыя іс на ван ня „По лы мя” ў мно гім ад люст
роў вае лёс Бе ла ру сі, па чы на ю чы ад 20х 
га доў мі ну ла га ста год дзя. Тут і апан та нае 
ім к нен не да рэ ва лю цый набаль ша віц кіх 
змен у гра мад стве, пры хіль насць да са вец
ка га ва ры ян та бе ла ру сі за цыі, ста лін скія рэ
прэ сіі, ад люст ра ван не ва ен на га лі ха лец ця, 
брэж неў ска га за стой на га ча су і пе ра бу до
вач на га ўзды му гра мад скай і па лі тыч най 
ак тыў нас ці. Сён ня ча со піс так са ма ад люст
роў вае рэ ча іс насць, але па коль кі з’яў ля ец
ца праў ра да вым вы дан нем, зас на валь ні
кам яко га з’яў ля ец ца пра лу ка шэн каў скі Са
юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі, то ад люст ра ван
не гэ тае вы ключ на ад на ба ко вае і та му не 
над та ці ка вае. Ну, а каб у гэ тым упэў ніц ца, 
вар та за зір нуць на сайт ча со пі са, што мес
ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се http://www.po-
lym ja.lim.by.

Пер шы по зірк на сайт вы дан ня не ўраж
вае ані я кім чы нам. Шэ рачор набе лая га ма 
не вык лі кае ані я ка га за ці каў лен ня ў да лей
шым зна ём стве са зме стам. Са вец кі „Знак 
па ша ны”, якім ча со піс быў уз на га ро джа
ны ў 1973 го дзе, не як ад ра зу ак рэс лі вае 
гэ так зва ную са вец канаф та лі на вую на кі
ра ва насць вы дан ня. Гэ тая на кі ра ва насць 
па цвяр джа ец ца зме стам мно гіх ну ма роў 
ча со пі са, з які мі мож на аз на ё міц ца ў фар
ма це pdf.

Так, у апош ніх ну ма рах лі та ра тур нама
стац ка га ча со пі са, па чы на ю чы ад каст рыч
ні ка 2015 го да, не ўда ло ся знай с ці хоць 
неш та пра най больш знач ную па дзею ў бе
ла ру скай лі та ра ту ры — уз на га ро джан не 
Но бе леў скай прэ мі яй Свят ла ны Алек сі е віч. 
За тое ў апош нім ну ма ры мы мо жам па зна

ёміц ца з ар ты ку лам Тац ця ны Ша мя кі най 
„Ідэ а ло гія і аду ка цыя, або ці пат рэб на су
час най мо ла дзі ве даць жыц цё?”. Там, у цал
ка ві тым пра ця гу ця пе раш няй бе ла ру скай 
па лі ты кі ро біц ца спро ба рас па вес ці пра 
пры га жосць са вец ка га ла ду жыц ця, коль кі 
мно га там доб ра га, і як ця пер не ка то рыя 
на ват дзяр жаў ныя ме дыі ў Бе ла ру сі спра бу
юць граць на ру ку дрэн ным лі бе ра лам, для 
якіх, ак ра мя ма тэ ры яль на га, ні чо га каш тоў
на га ў све це ня ма.

У фар ма це pdf на сай це раз меш ча ны ну
ма ры, па чы на ю чы ад сту дзе ня 2010 го да. 
Да го на ру рэ дак цыі, раз мяш чэн не ну ма роў 
ад бы ва ец ца да во лі апе ра тыў на, уліч ва ю
чы, што ча со піс вы хо дзіць што ме сяц. І вір
ту аль ны праг ляд іх, ба дай, адзі нае, што мо
жа вык лі каць за ці каў лен не, бо ўлас на па 
сай це „По лы мя” цяж ка склас ці аб ім сваё 
мер ка ван не.

Так, на га лоў най ста рон цы мес ціц ца фо
таз ды мак трэ цяй ста рон кі ча со пі са, дзе 
ўказ ва ец ца част ка вы ход ных да ных, пе ра
лік сяб роў рэ дак цый най ка ле гіі, склад зас
на валь ні каў. Пры гэ тым амаль тое ж са мае 
мы па ба чым і ў руб ры цы „Пра ча со піс”. Та
кі па ды ход да прэ зен та цыі вы дан ня на ўлас
ным сай це да каз вае, што рэ дак цыя пап ро
сту не над та за ці каў ле на ў пры цяг нен ні 
но вых чы та чоў і яе не вель мі тур буе, як вы
гля дае на ват га лоў ная ста рон ка сай та.

Ад нос на пад ра бяз ны рас по вед пра „По
лы мя” мы зной дзем толь кі ў руб ры цы „Гі сто
рыя”, дзе хо дзіць пра ас ноў ныя эта пы раз
віц ця вы дан ня. „За па ро гам ХХІ ста год дзя 
„По лы мя” за ста ец ца вер ным сва ім леп шым 
тра ды цы ям і ад на ча со ва ім к нец ца быць су
гуч ным но ва му ча су, уваж лі вым да но вых 
плы няў і на кі рун каў у лі та ра ту ры”, — сцвяр
джа ец ца нап ры кан цы та го рас по ве ду, але 
па га дзіц ца з та кой выс но вай не маг чы ма.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

„СУ СЕД СКІЯ БЫ ЛІ» га ра дзен ца 
Вік та ра Са зо на ва дру ка ва лі ся спа-
чат ку ў «Ні ве». У кні зе (51 апа вя-
дан не) вый ш лі ў кан цы 2015 го да. 
Гу ча лі так са ма ў эфі ры Ра дыё 
Ра цыя, вы ка за ны па-май стэр ску 
го ла сам гэ та га пісь мен ні ка, па лі-
ты ка, пра ва а ба рон цы і гра мад ска-
га дзе я ча. На хва лях эфі ру ў аў тар-
скім чы тан ні ў руб ры цы «Лі та ра ту-
ра па меж жа» пра гу ча лі яш чэ яго 
збор ні кі «За на тоў кі кан т ра бан ды-
ста», «Ма лень кія гі сто рыі з вя лі-
кай па лі ты кі», «Апо ве ды вя сё лай 
шклян кі», «Дзе да вы муд рас ці».

— тра ге дыя. Ін шы ўба чыць тут жарт. 
Я ба чу паін ша му. Гэ та мае ўра жан ні, 
так аса бі ста я ба чу свет! Я вель мі люб лю 
фра зу з філь ма пра Мюн х гаў зе на: «Усе 
глуп ствы на зям лі ро бяц ца з сур’ ёз ны мі 
тва ра мі. Та му ўсмі хай це ся, спа дар ства!». 
Уво гу ле, усё што я пі саў, пі саў заў сё ды 
пра бе ла ру саў, ня важ на ці гэ та бы лі кан

т ра бан ды сты, па лі ты кі ці су се дзі. Мне 
па да баў ся ў пэў ным сэн се ў мно гіх бе ла
ру саў іх мен та лі тэт, іх ра зу мен не жыц ця. 
Я ха цеў за фік са ваць іх у ча се, у якім меў 
го нар жыць ра зам з імі. Не ка то рыя пер са
на жы ат ры ма лі ся збор ны мі — да да ва лі ся 
ры сы, якія я заў ва жаў у ін шых лю дзях. 
Нех та па да дзе ны цал кам та кім, якім ён 
ёсць... Кож ны апо вед мае пад са бой рэ
аль ную гі сто рыю. Кні га гэ та за дум ва ла ся 
вель мі даў но, бо я сам пры е хаў з вё скі 
ў го рад. І там у мя не бы лі су се дзі, і тут 
у мя не ёсць су се дзі. Я пры гад ваю гі сто
рыі і са свай го вой ска, і яш чэ ад не куль. 
Гі сто рыі не толь кі пра тое, як бе ла ру сы 
су ты ка юц ца з бе ла ру са мі, але і пра тое, 
як яны пе ра ся ка юц ца з ін шы мі людзь мі. 
Гэ та та кія гі сто рыі бе ла ру ска га гу ма ру. 
Не трэ ба пры дум ваць ні я кай па лі ты кі і на
ву кі, каб да ка заць, што мы — гэ та мы. Мы 
— асоб ны на род. Да стат ко ва гля нуць на 
наш гу мар, па гля дзець, як мы ся бе па во
дзім у роз ных сі ту а цы ях, і зра зу мець, што 
ніх то больш так не ро біць, ак ра мя нас. 
І вель мі ха це ла ся мне па кі нуць у па мя ці 
пра я вы «бе ла ру скіх па во дзін», «бе ла ру
ска га гу ма ру», «бе ла ру ска га по гля ду на 
свет», ня хай са бе і жар таў лі выя.

Я вель мі люб лю апа вя дан не «Ге не раль скі 
куст». Гэ та рэ аль ны вы па дак, які тра піў ся 
мне ў вой ску. Пры е ха ла ге не раль ская 
пра вер ка ў часць. Слу жыў я ста рэй шым 
раз вед чы кам у спец на зе па вет ра надэ сан
т ных вой скаў. Мне па а бя ца лі 10дзён ны 
ад па чы нак, бо я лепш за ўсіх ско чыў з па
ра шу там, пра бег, ад ст ра ляў — усё як мае 
быць! І тут ге не рал за дае мне пы тан не: 

«Ска жы, што та кое куст?». Я раз гу біў ся, 
маў ляў, куст ёсць куст, усе ве да юць. А ге
не рал зра біў з гэ та га та кі ба ла ган! Як 
раз вед чык не ве дае, што та кое куст?! Вык
лі каў ка ман дзі ра ро ты, зам па лі та. А мне 
крыў д на, я ж з вё скі, я ку сты са дзіў, спаў 
пад ку ста мі. Ака за ла ся, што куст — гэ та 
«су куп насць су коў і га лу заў, якія тыр чаць 
з зям лі з ад на го мес ца»! Ака за ла ся, што 
пра та кія ку сты на пі са на цэ лая кніж ка — 
«Да вед нік раз вед чы ка», з паз на кай «сак
рэт на»! Ба чы це, на ват пра куст у СССР 
мог да ве дац ца не кож ны... Мя не, ка неш не, 
не пус ці лі ў ад па чы нак. Каб я не ве даў, 
што та кое куст! Пас ля дэм бе ля я пры е хаў 
у вё ску і лі та раль на за му чыў усіх пы тан
нем пра выз на чэн не ку ста. Адзін я ве даў 
на ўсю вё ску! А вой ска бы ло толь кі ад
люст ра ван нем агуль най сі ту а цыі.

Апа вя дан ні наў мыс на ра скі да ныя, каб кніж
ку мож на бы ло ад крыць і чы таць з лю бо га 
мес ца. Ідэя та кая: каб за фік са ваць вось 
гэ тыя муд рас ці, за фік са ваць гэ тыя з’я вы, 
ней кі гу мар, ней кія па дзеі, якія я ба чыў на 
свае во чы, якія лю дзі ра сказ ва лі. Ха це ла
ся мне за фік са ваць той час, каб лю дзі не 
за бы лі ся пра яго, каб па гля дзе лі, які ён 
быў — ці ён быў доб ры, ці ён быў кеп скі, 
каб ста ра лі ся за ха ваць сваё, бе ла ру скае. 
Мае кні гі, коль кі б іх не бы ло, зболь ша га 
пра тое са мае: пра Бе ла русь. Бы ло пра 
кан т ра бан ды стаў, пра па лі ты каў, за раз 
пра су се дзяў. Але ўсё гэ та — за на тоў кі 
з бе ла ру ска га жыц ця, з на ша га мен та лі тэ
ту. Я па спра ба ваў наў п рост за фік са ваць 
су ай чын ні каў, з які мі жы ву ў ад ным ча се.

(лук)

так і бы ло!са зо наў: 

— Ге роі кні гі — га ра дзен цы і жы ха ры вё
сак. Яны неш та ра сказ ва лі мне, а штось ці 
сам пад г ле дзеў. Да даў гу ма ру і на пі саў 
з жар таў лі ва га ра кур су, каб пас мя яц ца, 
— ра сказ ваў аў тар на су стрэ чы ў Ды
ску сій ным клу бе згур та ван ня АББА 
ў Бе ла сто ку (15 кра са ві ка). — Спра бую 
па ка заць ад мет нас ці бе ла ру ска га гу ма ру, 
дас ціп насць у роз ных жыц цё вых сі ту а цы
ях. Ге роі — су се дзі, зна ё мыя, вы пад ко
выя лю дзі, з які мі да вя ло ся су стрэц ца. 
Гэ та тыя лю дзі, з які мі і звя ло жыц цё. Ка лі 
з ча ла ве ка ат ры маў ся апо вед, зна чыць 
чым сь ці ён мне за паў у ду шу. Кож ны ча
ла век ба чыць сі ту а цыю пад сва ім ку том. 
Нех та ска жа, на пры клад, што вось гэ та 

Бе ла ру скі гі сто рык, лі та ра ту раз на вец, 
гра мад скі дзе яч, пісь мен нік Мі ко ла Ер ма ло
віч на ра дзіў ся 29 кра са ві ка 1921 г. у вёс цы 
Ма лыя На ва сёл кі Кой да наў ска га ра ё на. 
У 1938 г. скон чыў Кой да наў скую ся рэд нюю 
шко лу і па сту піў на бе ла ру скае ад дзя лен не 
лі та ра тур на га фа куль тэ та Мін ска га пед ін
сты ту та. Там да па чат ку Дру гой су свет най 
вай ны скон чыў тры кур сы. З пры чы ны 
дрэн на га зро ку выз ва ле ны ад служ бы ў са
вец кай ар міі. Быў эва ку я ва ны і пра ца ваў 
на стаў ні кам ра сей скай мо вы і лі та ра ту ры 
ў в. Ла ба скі, што ў Мар до віі. У 1943 г. вяр
нуў ся ў Бе ла русь, амаль два га ды пра ца ваў 
на стаў ні кам у Су ра жы Ві цеб скай воб лас ці. 
У 19441946 гг. зноў жыў у Кой да на ве. Пас
ля ад на віў на ву чан не ў пе дін сты ту це, які 
скон чыў у 1947 г., а по тым ву чыў ся ў ас пі
ран ту ры пры ім.

У 19481955 гг. Мі ко ла Ер ма ло віч пра ца
ваў ста рэй шым вык лад чы кам бе ла ру скай 
лі та ра ту ры ў Ма ла дзе чан скім на стаў ніц кім 
ін сты ту це. За гад ваў ме та дыч ным ка бі не
там Аб лас но га ін сты ту та ўда ска на лен ня 
на стаў ні каў, пас ля ча го па ста не зда роўя 
вый шаў на пен сію. Быў сяб рам Са ю за бе ла
ру скіх пісь мен ні каў, жыў ста ла ў Ма ла дзеч
не, а ў Менск ез дзіў у ар хі вы. Дру ка ваў ся 
з 1948 г., вы сту паў у дру ку з кры тыч ны мі і лі
та ра ту раз наў чы мі ар ты ку ла мі, гі ста рыч ны мі 
на ры са мі. Дру ка ваў ся ў ма ла дзе чан скай ра
ён цы, аль ма на ху „На рач”, га зе тах „Звяз да”, 
„Лі та ра ту ра і ма ста цтва”, „Го лас Ра дзі мы”, 
ча со пі сах „По лы мя”, „Нё ман”, „Ма ла досць”, 
на ву ко вых збор ні ках. У 1963 г. Ер ма ло віч па
чаў вы да ваць ру ка піс ны ча со піс „Пад с неж
нік”.

Вы ні кам ах вяр най дас лед ніц кай пра цы 
ста ла на пі сан не ў 1968 г. кні гі „Па сля дах 
ад на го мі фа” (доў гі час ха дзі ла сам вы да
там, афі цый на вый ш ла толь кі ў 1989 г.). Гэ
тая кніж ка ста ла ле ген дар ным вы дан нем. 

У 1970 г. вый ш ла кні га „Да ра гое бе ла ру сам 
імя”, у 1990 г. — дас ле да ван не „Ста ра жыт
ная Бе ла русь: По лац кі і Но ва га род скі пе ры
я ды”, у 1994 г. — „Ста ра жыт ная Бе ла русь: 
Ві лен скі пе ры яд”, у 2000 г. — „Бе ла ру ская 
дзяр жа ва Вя лі кае Кня ства Лі тоў скае”. Гэ
тыя кні гі вяр ну лі бе ла ру сам сваю ся рэд ня
веч ную гі сто рыю. Пра цы Ер ма ло ві ча ў знач
най сту пе ні паў п лы ва лі на фар ма ван не су
час най гра мад скай дум кі і гі ста ры яг ра фіі Бе
ла ру сі. У 1975 г. Ер ма ло віч уз наў ляе вы пуск 
„Пад с неж ні ка”, але з но вым за га лоў кам 
„Гу тар кі” — да 1976 г. вый ш ла ка ля 50 вы пу
скаў. „Гу тар кі” шмат ра зо ва пе рад ру коў ва лі
ся, пе ра піс ва лі ся, рас паў сюдж ва лі ся ся род 
бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі. Яны вы да ва лі ся 
пад псеў да ні мам Сы мон Бе ла рус. У сва ім 
вы дан ні Ер ма ло віч змяш чаў тво ры, што не 
маг лі быць апуб лі ка ва ны ў афі цый ным дру ку 
з пры чы ны са цы яль най і па лі тыч най скі ра ва
нас ці. Аў тар рых та ваў ма тэ ры я лы ў Мен ску, 
дру ка ваў у Ма ла дзеч не, а по тым пе ра да ваў 
Яў ге ну Ку лі ку для пам на жэн ня. Ну мар вы хо
дзіў пры клад на раз на ты дзень.

Мі ко ла Ер ма ло віч — гэ та ча ла век, які вяр
таў бе ла ру сам па мяць пра на шу ся рэд ня веч
ную гі сто рыю і спад ка ем насць ад ліць ві наў. 
Але ён быў не толь кі вы дат ным на ву коў цам
дас лед ні кам. Ка лі прый ш ла пе ра бу до ва, ак
тыў на пад т ры маў ад ра джэн скую дзей насць. 
Браў удзел у пер шым з’ез дзе БНФ у 1989 г. 
у Віль ні. Кры ху паз ней пры няў пра па но ву 
кі раў ні цтва На цы я налдэ ма кра тыч най пар
тыі Бе ла ру сі і стаў ад ным з трох яе су стар
шынь, быў ідэ о ла гам на цы я наль на га ру ху, 
пра што амаль ні дзе на ват не згад ва ец ца.

Па мёр Мі ко ла Ер ма ло віч, тра піў шы пад 
ма шы ну ў Мен ску, 5 са ка ві ка 2000 г. Па ха ва
ны ў Ма ла дзеч не. У гэ тым го ра дзе ёсць па
мят ны знак у яго го нар, уста ля ва ны ў 2003 г. 
У 2010 г. вый шаў збор тво раў „Выб ра нае”.
vПад рых та ваў Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ
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Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Раман Маліноўскі робіць макет царквы 
(22.03. — 20.04.) У маі ў ця бе ак ты ві зу ец ца 

пра га за ба вы. Шо пінг мае ўсе шан цы стаць 
тва ім лю бі мым спо са бам рас с ла біц ца. Ад нак 
па чуц цё ме ры за ха ва еш. Па мя тай, што ха джэн-
не па кра мах і вет лі васць пра даў цоў зу сім не 
аба вяз ва юць ця бе да па ку пак. Пас ля 8 мая паг-
лы не ця бе свет кніг, аба вяз ко ва суст рэ нец ца 
твор, які па кі не на та бе вя лі кае ўра жан не.

(21.04. — 21.05.) Больш ча су пра водзь 
з дзець мі, але не за ба раць бой з хат ні мі за дан-
ня мі, а ў пры ем най ат мас фе ры. За ма цу еш за 
са бой імідж ці ка ва га, вя сё ла га, жыц ця ра дас на-
га та ты (ма мы, бра та ці ся стры). З 1 па 10 мая 
знай дзі па ру га дзін для ся бе, не спя шай ся з пра-
цы да до му: пра гу ляй ся ў пар ку, упа рад куй у га-
ла ве па дзеі мі ну ла га дня. З 11 па 24 траў ня аба-
вяз ко ва зай мі ся са бой, прай дзі кур сы ма са жу. 
Пас ля 25 траў ня з за да валь нен нем ус пом ніш 
пра даў няе хо бі.

(22.05. — 22.06.) Ця пер доб ра бы ло б ад п-
ра віц ца ў са на то рый або на мо ра. Та бе жыц цё-
ва не аб ход на ад цяг нуц ца ад бя гу чых праб лем. 
Вель мі дзей с най бу дзе тэ ра пія з да па мо гай ара-
ма тыч ных але яў. Пас ля свя таў за хо чац ца зноў 
ад чуць ін тэн сіў насць жыц ця і зно сін. Вы бі рай  
ві ды воль на га ча су, якія да па мо гуць та бе хоць 
бы на мо мант апы нуц ца ў цэн т ры ўсе а гуль най 
ува гі.

(23.06. — 23.07.) Бу дзеш мець маг чы масць 
сур’ ёз на рас с ла біц ца, вы ка ры стоў вай для ад па-
чын ку кож ную воль ную хві лі ну. За хо чац ца вып-
ра ба ваць но выя ад чу ван ні, ат ры маць све жыя 
ўра жан ні. Для па ез д кі ці за баў ляль ных ме ра пры-
ем стваў спры яль ны пе ры яд з 5 па 11 траў ня. 
Ад па чы нак у ся мей ным ко ле бу дзе жа да ным, 
але не заў сё ды спа кой ным з-за не ста біль на га 
эма цый на га ста ну да ма чад цаў. Ме на ві та та му 
1-2 і з 12 па 15 мая лепш пра вес ці сам-на сам.

(24.07. — 23.08.) У маі з’я віц ца маг чы масць 
ад п ра віц ца ў да лё кае па да рож жа. Сяб ры 
— най леп шая кам па нія. Май скія дні спры яль ныя 
для ўда ска на лен ня сва іх та лен таў, май стэр ства. 
Змо жаш пад за ра біць, пра да ю чы вы ні кі сва іх 
прац. Для пры ё му гас цей па ды дуць дні з 7 па 
9 і з 21 па 23 траў ня. Пас п ра буй больш ча су 
пра во дзіць з дзець мі ў агуль ных раз ві ва ю чых 
гуль нях і хо бі.

(24.08. — 23.09.) У траў ні за хо чац ца аку нуц-
ца ў за меж ную куль ту ру. Ту ры стыч ная па ез д ка 
мо жа быць звя за на з да ра гоў ляй або ін шы мі 
няз руч нас ця мі. Ка лі не па да сі ся ў ва яж, ар га ні-
зуй тэ ма тыч ную ве ча ры ну до ма. З 1 па 6 мая за-
хо чац ца прай с ці ся па кра мах і зра біць не каль кі 
па ку пак. У траў ні на да вай больш ува гі твор час-
ці. У пе ры яд з 11 па 14 мая пры май со ле выя 
ван ны ці едзь на мо ра.

(24.09. — 23.10.) Ця пер цвёр дае ра шэн не 
на за па сіць пэў ную су му пры му сіць ця бе быць 
аш чад ным. Су поль ныя гуль ні ў ко ле бліз кіх, 
пік ні кі, на вед ван не вы стаў зды муць нап ру гу 
з мі ні маль ны мі вы дат ка мі. Сар га ні зуй у ха це ка-
ра о ке-клуб, ча я ван не з сяб роў ка мі, ма ля ван не 
з дзець мі. Та кія ві ды воль на га ча су пры ня суць 
мно га ду шэў на га цяп ла.

(24.10. — 22.11.) Ця пер унут ра ны стан па-
тра буе да лу чэн ня да пры га жос ці і эстэ ты кі. 
Удзел у куль тур ных ме ра пры ем ствах і ў за нят-
ках ма ста цтва мі. Пра ца над ства рэн нем пры-
го жых вы ра баў да ста віць ма су за да валь нен ня. 
На вед вай цы руль ню, кра мы. З 1 па 10 мая ар га-
ні зуй свой воль ны час у кам па ніі ма лых.

(23.11. — 22.12.) Леп шым ад па чын кам бу-
дзе зме на за нят каў і ад чу ван не гар мо ніі ў сям’і 
і на пра цы. Не змо жаш ся дзець без спра вы. На-
водзь па ра дак, рых туй зда ро вую ежу, па мя няй 
гар дэ роб. Каш тоў ныя рэ чы куп ляй 1, 4, з 6 па 
8, з 13 па 16 мая. Кан так туй ся з жы вё ла мі — гэ та 
па леп шыць твой на строй і са ма ад чу ван не.

(23.12. — 20.01.) Ад па чы нак у маі мае шан-
цы стаць не за быў ным. Мо жаш па е хаць у ін шы 
го рад і тра піць у дзіў ную лю боў ную гі сто рыю. 
Спры яль на пры маць удзел у роз ных між на род-
ных ме ра пры ем ствах, кон кур сах, спа бор ні-
цтвах. Ста рай ся ат рым лі ваць аса ло ду ад жыц-
ця, ву чы ся лю біць ся бе.

(21.01. — 19.02.) Су стрэ чы з сяб ра мі мо-
гуць пе рат ва рыц ца ў ды ску сій ны клуб або 
ін тэ лек ту аль ныя вя чор кі. Не паз баў ляй ся бе 
ра дас ці ства рыць у ха це ат мас фе ру свя та. З 15 
траў ня на сту піць леп шы час для зно сін з дзець-
мі. Ад п раў ляй ся на ат рак цы ё ны, вы ста вы, спар-
тыў ныя ме ра пры ем ствы.

(20.02. — 21.03.) У маі мо жаш за ха піц ца чым-
сь ці но вым, да прык ла ду на ву чыц ца ва джэн ню 
аў та ма бі ля або кам п’ ю тар на му ды зай ну. Бу дзе 
ця бе ва біць ра ман ты ка да рог: па да рож жы-ад-
на дзён кі, па трэ ба ў на віз не і спаз нан ні. У пер-
шай па ло ве мая твой дом мо жа пе рат ва рыц ца 
ў гра мад скую пры ём ную ці па кой ад па чын ку 
для сва я коў, су се дзяў, зна ё мых. Пас ля 10 траў-
ня ад хо чац ца на ладж ваць ся мей ныя вя чор кі, 
неш та мя няць у ін тэр’ е ры, уп ры гож ваць сваё 
жыл лё. З 8 па 10, з 27 па 30 мая сме ла пла нуй 
ад па чы нак з ка ле га мі па-за пра цай. 

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. част ка на гі ад та за да ка ле на з... лёг
ка ат ле тыч ным сна ра дам, 2. з яе ёл ка, 3. 
ка зач ны дра кон, 4. ка зач ны цар звя роў, 5. 
ра сій скі аб лас ны цэнтр на поў нач ад Ві цеб
скай воб лас ці, 6. ся мей ны са юз жан чы ны 
і муж чы ны, 7. пін ская ра ка, 8. спе цы я ліст 
па жы вё ла га доў лі, 9. ра ён ны цэнтр між 
Мсціс ла вам і Кас цю ко ві ча мі, 10. прад мет 
вуп ра жы, які на дзя ва ец ца ка ню на га ла ву.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча
ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 

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

Ад каз на ад га дан ку з 15 ну ма ра
Акын, блін, бра зі лец, Ві дзы, дзя га, лой, 

на цыя, Ной.
Ра шэн не: І на зда ро вай яб лы ні гні лы 

яб лык зной дзец ца.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Веры 

Цілюлька з Саколкі і Ганне Дэм’янюк з 
БельскаПадляшскага.

У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не 
— бе ла ру ская па га вор ка.                     (ш)

Жы хар На раў кі Ра ман Ма лі ноў скі най
перш з за па лак ра біў ма ке ты пры го жых 
вя ско вых драў ля ных да моў з ці ка вай ар хі

тэк тур най раз вяз кай. Усе яны ат ры ма лі ся ўда лыя і пры го жыя. 
У 2008 го дзе па ка заў іх на вы стаў цы ў Га ле рэі імя Та ма ры Са
ла не віч у На раў цы. На вед валь ні кам гэ тай уста но вы куль ту ры 
яны спа да ба лі ся. Пас ля з пла на чак з фа не ры з лі ста вых дрэў 
склей ваў мі ні я цюр ны ма кет ко ліш ня га драў ля на га кас цё ла 
ў На раў цы, у якім вер ні кі ма лі лі ся ад 1914 го да да лі пе ня 1965 
го да.

На пра ця гу двух га доў ра біў вя лі кі ма кет даў ня га бе ла веж
ска га цар ска га па ла ца. Ца ры пры яз джа лі ў Бе ла ве жу на вя лі
кія па ля ван ні ў пуш чы і па бу да ва лі са бе па лац. Па іх за га дзе 
бы ла прак ла дзе на чы гун ка. Ця пер ма кет па ла ца мож на гля
дзець на вы стаў цы ў Му зеі і ася род ку бе ла ру скай куль ту ры 
ў Гай наў цы.

У на раў ча ні на Ра ма на Ма лі ноў ска га вя лі кае за хап лен не да 
пра цы над ма ке та мі аб’ ек таў з ці ка вай ар хі тэк ту рай. Та ко му 
за нят ку прыс вя чае ён вель мі мно га ча су. Ча ста пра цуе ноч чу, 
не ад ной чы да са ма га ран ня. За раз кан ст рук тарса ма вук зай
ма ец ца „па бу до вай” ма ке та пара фі яль най цар к вы ў На раў цы. 
Мае для гэ та га не аб ход ныя ма тэ ры я лы і спе цы яль ныя пры
ла ды. Мае ён так са ма да стат ко ва ах во ты да сва ёй лю бі май 
пра цы. Да та го, каб спа дар Ра ман ра біў ма ке ты цэр к ваў бы ла 
і мая пра па но вана мо ва. vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА

У
 сва ім ар ты ку ле «Зма ган не з няз руч най па мяц
цю» (Ні ва № 17 ад 24.04.2016 г.) Ма цей Ха ла доў
скі да не паз нан ня спрас ціў маё вы каз ван не пра 
спек такль «Бе лая сі ла. Чор ная па мяць» у Дра ма

тыч ным тэ ат ры імя Аляк сан д ра Вян гер кі ў Бе ла сто ку. 
Га ва ры лі мы на схо дах пе рад тэ ат рам, пас ля вы ха ду 
з вель мі эма цый на га спек так ля, дык не маю прэ тэн зій 
да аў та ра, але ха це ла ся б, каб чы та чы «Ні вы» ўсёта кі 
ве да лі, пра што мне да клад на іш ло. А не спа да ба ла ся 
мне ў гэ тым вы дат ным спек так лі тое, што толь кі бе ла
ру сы ў ім бе зы мен ныя. Усе вы сту па юць пад сва і мі імё
на мі: па ля кі, яў рэі, нем цы і ра сей цы, і толь кі бе ла ру сы 
як «пра ва слаў ныя». Та кім чы нам, у спек такль пе ра не
се на не па ва га да бе ла ру саў аў та ра, із ноў да дам — вы
дат най! — кніж кі Мар ці на Кон ц ка га «Бе ла сток. Бе лая 
сі ла. Чор ная па мяць», якая нат х ні ла аў та ра сцэ на рыя 
Пят ра Ра віц ка га. Кон ц ка га жы выя бе ла ру сы ві да воч
на не ці ка вяць. Па вод ле яго, рокфе сты валь «Ба со віш
ча» і Ра дыё Ра цыя за сна ва лі ней кія «пра ва слаў ныя». 
Як су зас на валь нік абод вух ме ра пры ем стваў ха чу ска
заць, што за сна ва лі іх бе ла ру сы для бе ла ру саў без 
роз ні цы на ве ра выз нан не.

Ах вя ры «Бу ра га» ды ін шых «прак ля тых жаў не раў» 
у п’е се па ка за ны па вод ле гэ та га са ма га прын цы пу, 
яко га тры ма ец ца адзін з яе пер са на жаў, зда ец ца Гра
мад ская Дзя яч ка, якая сцвяр джае, што го рад за хоў вае 
па мяць пра ўсіх, хто ў ім жыў ды ка жа (цы тую з па мя ці): 
«W na szym mieś cie miesz ka li Po la cy..., też Po la cy i... Po la-
cy». На зы ва ю чы ах вя ры «прак ля тых жаў не раў» «пра ва
слаў ны мі» сцэ на рыст, хо чаш не хо чаш, сцвяр джае тым 
са мым, што яны... «też Po la cy». Та кім чы нам апы нуў ся 
ся род тых, якіх сам выс мей вае. Тое са мае да ты чыць 
і Мар ці на Кон ц ка га. Гэ та па каз вае, што ў па ля ках ком
п лекс ве лі чы ў ад но сі нах да, як яны лю бяць на зы ваць, 
«ту тэй шых», ся дзіць так глы бо ка, што пра яў ля ец ца на
ват та ды, ка лі з ім зма га юц ца.

vАлег ЛА ТЫ ШО НАК

Няз руч нае зма ган не з па мяц цю
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У па ле скай глы бін цы (41)

Н
і дзе на Па лес сі я не ба чы ла 
пом ні каў Сця па ну Бан дэ ру. 
Лю дзі, асаб лі ва ста рэй шыя 
жан чы ны, з тры во гай га ва ры лі 
пра су час ную ўкра ін скара сей

скую вай ну. Як гэ та ўсё скон чыц ца? — га
да лі са стра хам. Ці ўла ды стры ма юць 
мір і па ра дак у кра і не. Каб не бы ло, як 
пас ля вай ны з нем ца мі, ка лі пры хо дзі лі 
буль ба шы з ле су і вы бі ва лі тых, хто не 
пад па рад коў ваў ся іх за ко нам. Гэ та бы ло 
страш ней за вай ну, су сед не на ві дзеў су
се да, брат за бі ваў бра та...

— Вай на ў нас за кон чы ла ся толь кі 
ў 1951 го дзе, — ка жа Ры гор Яцу та.

Што та ды зда ры ла ся? Да гэ тай па ры 
но выя са вец кія ўла ды не да лі ра ды рас
п ра віц ца з на цы я на лі стыч най пар ты зан
кай, якая ўсё ха ва ла ся па на ва коль ных 
ля сах і ба ло тах. Каб ад рэ заць ляс ных ад 
хар чо вай і ма тэ ры яль най ба зы, коль кі 
на ро ду ад п ра ві лі эта пам у Сі бір. Шмат 
па цяр пе ла вы пад ко вых лю дзей, як дзед 
май го су бя сед ні ка.

— Яны прый шлі ўна чы, — мой су бя
сед нік на зы вае іх бе зы мен най згра яй, 
— за га да лі зап рэг чы ка ня і дзесь ці іх 
вез ці. Дзед пра ца ваў у ле се, не мог 
ад мо віц ца. Ад ра зу лік ві да ва лі б. У ся ле 
хтось пры кме ціў як вы яз джаў фур ман
кай за га род дзем. Гэ та га ха пі ла. Ра ні цай 
прый шлі з сель са ве та, арыш та ва лі. За 
„да па мо гу” ляс ным ат ры маў пят нац цаць 
га доў. Ні ко лі не ска заў, што з ім ра бі лі 
ў ссыл цы. Але не клей ма ваў ка му ні стаў. 
Га ва рыў: яны больш спра вяд лі выя, чым 
тыя. Ста лін ка раў ад на го, ві на ва та га, 
а хлоп цы з ле су вы бі ва лі род дат ла!

Ся мей ны ра сказ усё яш чэ нак лі каў 
хва ля ван не і крыў ду, час не за ля чыў ран. 
Мя не ўраж ва ла люд ская сум лен насць 
і спра вяд лі васць су бя сед ні ка. Ры гор Яцу
та — ча ла век са вец кай на мен к ла ту ры. 
Амаль чвэрць ста год дзя кі ра ваў Вы соц
кім сель са ве там. Ся мей ны ра сказ су пя рэ
чыў пры ня тым уяў лен ням, схе мам.

— І не паш ко дзі ла вам па ка ран не дзе
да ў пра фе сій най і гра мад скай кар’ е ры? 
— спы та ла я. — Ён жа лі чыў ся во ра гам 
на ро да.

— Дзе да пас ля вяр тан ня рэ а бі лі та ва лі, 
— чую ў ад каз; пас ля кра са моў най паў
зы бы лы га ла ва за яў ляе: — Усе ве да лі, 
якое пас ля вай ны ў нас пек ла тва ры ла ся. 
Амаль кож ная сям’я па цяр пе ла. Пы та е це 
пра кар’ е ру? — тут Ры гор Яцу та шы ро ка 
заў с міх нуў ся: — Я ж не пхаў ся ў на чаль ні
кі. Пра ца ваў лес ні ком, гэ та бы ло па ду шы. 
А да сель са ве та лю дзі пры га ва ры лі, пра га
ла са ва лі. А пас ля ўсё пе ра вы бі ра лі...

Аба вяз кі га ла вы Вы соц кай сель скай 
ра ды Ры гор Яцу та вы кон ваў на пра ця гу 
пя ці склі кан няў, па куль у 2006 го дзе не вый
шаў на пен сію. За за слу гі пе рад ук ра ін скім 
на ро дам быў у 2004 го дзе ўзна га ро джа ны 
Гра ма тай Вяр хоў най Ра ды Ук ра і ны.

* * *
Вы соц кі му зей шмат мес ца ад во

дзіць рэ ва лю цый на му ру ху і яго ге ро ям. 
Але не гэ та пра маў ля ла ў ка рысць яго 
вык люч на га зна чэн ня. Тут суст рэ не це 
ўні каль ныя стэн ды, пры све ча ныя мяс
цо вым па ля кам, якія за гі ну лі ў час г.зв. 
„Ва лын скай раз ні” і яў рэ ям, за бі тым 
9 ве рас ня 1942 го да. Да клад ны спіс 
ах вяр да паў ня юць, ча ста ня люд скія, жу
дас ныя ўспа мі ны ві да воч цаў.

Мат ро на Ро дзік (з до му Юд ко) пе ра
дае па мяць пра лік ві да цыю ге та. Яно 
бы ло ар га ні за ва нае ў ме жах мя стэч ка. 
У Вы соцк саг на лі яў рэ яў з на ва коль ных 
сё лаў, тут „сха ра ні лі ся” бе жан цы з Да
выдГа рад ка, Сто лі на. Іх рас ся лі лі па да
мах у мяс цо вых габ рэ яў. Да ча су лік ві
да цыі ге та ўсе пра цаз доль ныя жы ха ры 
ат ры ма лі за гад ха дзіць на ра бо ту. На пя
рэ дад ні 9 ве рас ня ў Вы соц ку з’я ві лі ся 
да дат ко выя ат ра ды ня мец кай па лі цыі. 
Ра ні цай усіх саг на лі на га рад скую плош
чу ды аб шу ка лі па кі ну тыя бу дын кі. Усіх, 
прыб ліз на дзве ты ся чы да рос лых, дзя
цей, ста рых пры му сі лі стаць на ка ле ні. 
Па лі цыя яш чэ раз да клад на аб шу ка ла 
кож на га па а соб ку. Да лей лю дзей сфар
ма ва лі ў ка ло ны. Ад ну з іх, пад шчыль
ным па лі цэйскім эскор там, паг на лі ву лі
цай Пад вы соц кай. На паў д нё вым кан цы 
мя стэч ка, над бе ра гам Га ры ні, быў ужо 
вы ка па ны глы бо кі роў. Мес ца рас ст рэ
лу піль на ва лі фа шы сты. Яны з ней кай 
пе дан тыч най дак лад нас цю пад во дзі лі 
да ямы лю дзей у адзі ноч ку, рас п ра на лі 
да га ла і пры му ша лі лег чы ў яму. Там 
за бі ва лі. Зла чын насць ад бы ва ла ся без 
ліш ніх страс цей, пра фе сій на...

Дру гую гру пу па вя лі ін шай да ро гай. 
Лю дзі ве да лі, што іх вя дуць на гі бель. 
У пэў ны мо мант яны па ча лі раз бя гац
ца. Шмат іх та ды рас ст ра ля лі. Іх це лы 
зва лі лі ў агуль ную яму. Пас ля гэ та га ін
цы дэн ту кар ні кі ўжо не да зво лі лі ха ця б 
на мі ні маль ны за ка лот. Трэ цюю ка ло ну 
па вя лі па шчыль най ву лі цы Мя стэч ко
вай, праз Бо рык, ад куль не бы ло маг чы
мас ці ўця чы. У гэ ты дзень — 9 ве рас ня 
1942 го да — рас ст ра ля лі 1864 яў рэ яў.

З цэ ла га ге на цы ду ўсё ж аца ле ла 
16 ча ла век. Ім паш час ці ла пе рап лыс
ці ра ку Га рынь на дру гі бок. Аца леў 
яш чэ Ісак Каф тан Сен дэ ро віч. У гэ ты 
дзень, на су пе рак за га дам, каб не іс ці 
на ра бо ту, вып ра віў ся пас віць ка роў. 
Ка лі ве ча рам вяр таў ся з па го ну, лю
дзі па пя рэ дзі лі пра зда рэн не. Той, як 
ста яў, за вяр нуў ся ды ру шыў у лес да 
пар ты зан. Пас ля вай ны вяр нуў ся і жыў 
у Вы соц ку. Тут аб за вёў ся сям’ ёй, жыў 
да 1996 го да.

Ры гор Яцу та ра шыў упа рад ка ваць 
і паз на чыць мес ца рас ст рэ лу. Га да мі 
яно за ста ва ла ся бе зы мен нае і за бы тае. 
Ва кол ма гі лы, каб яш чэ больш уша на
ваць мес ца, па са дзі лі паў та ра гек та ра 
сас но ва га ле су.

* * *
Здзі ві ла мя не ва ро жасць, з якой мяс

цо выя па ле шу кі га ва ры лі пра хлоп цаў 
з ле су. Праў да, тэ ма пас ля ва ен ных зла
чын стваў па сён няш ні дзень не да стат
ко ва ас вет ле на. У на ро дзе боль шасць 
зла чын стваў, у тым „Ва лын скую раз ню” 

пры піс ва юць буль ба шам. Гэ тае прак ля
тае сло ва ні як не су па дае з бе ла ру са мі 
— гур ма на мі буль бы.

Буль ба шы — гэ та край не на цы я на лі
стыч нае вай ско вае фар ма ван не, якое 
ад дзя лі ла ся ад УПА і дзей ні ча ла пад 
кі рун кам Ка роб кі. У час аку па цыі суп ра
цоў ні ча лі з фа шы ста мі, пас ля 1945 го да 
дзей ні ча лі як ляс ная пар ты зан ка.

— Ні я кі гра мат ны, пры стой ны ча ла
век з Вы соц ка не пай шоў у буль ба шы 
па сва ёй во лі, — ка жа Ры гор Яцу та. 
— Пры хо дзі лі ноч чу, пры стаў ля лі пі ста
лет да га ла вы, за бі ра лі ў лес. На ваб ран
цу, каб за ха ваць жыц цё, трэ ба бы ло 
па ка заць ся бе ў ат ра дзе. Яму ста ві лі 
за гад лік ві да ваць ка гось ці з су сед ства 
або і сям’і...

Буль ба шы, як свед чыць Мат ро на 
Ро дзік (яна бы ла за му жам за па ля кам), 
па я ві лі ся ў Вы соц ку ле там 1942 го да 
і ад ра зу ста лі зніш чаць мяс цо вых па ля
каў. Жан чы на па кі ну ла свед чан не пра 
„Ва лын скую раз ню”.

19 лю та га 1943 го да на ра цэ быў 
лёд. У Вы соцк прый шлі буль ба шы. Іш-
лі па рад на. Мя не спы ні лі і не пу ска лі 
да моў. За гэ ты час за ру ба лі ся ке ра мі 
сям’ю па ля ка Гі зі ка з жон кай і чац вёр-
кай дзя цей — дзяў чын ку і хлоп чы ка 
па ста ві лі пры ха це Про та са віц ка га, 
каб за біць. Пас ля пе ра ду ма лі і па вя лі 
іх на па на дво рак Шчу раў. Май го сы на, 
Збы шы ка, муж тры маў на ру ках, а як 
па ба чыў, што бу дуць за бі ваць, па ста віў 
хлоп ца на но гі і за га даў бег чы. Аляк сей 
Пал хоў скі ўба чыў дзі ця і сха ваў у сва ім 
два ры. Дзе цям Гі зі ка буль ба шы ад ру ба-
лі га ло вы. 

У Ма еў скіх жы ла на стаў ні ца Пут ке віч 
з прыс лу гай, іх так са ма за бі лі. За бі лі 
так са ма бух гал тар ку з ляс ні цтва, па ню 
Ма рыю, якая клен чы ла з ру жан цам у ру-
ках. У гэ ты дзень яны зніш чы лі 40 па ля-
каў-вы са чан, яш чэ за ру ба лі сям’ю ле ка-
ра Ка лі ноў ска га. Ён быў ук ра ін цам. Яго 
дач ка вый ш ла за муж за па ля ка — на-
чаль ні ка пош ты. Сям’ю зніш чы лі пас ля 
абе ду. Зяць Ка лі ноў ска га ўгле дзеў, што 
ідуць з ся ке ра мі на па на дво рак, ён вы-
ска чыў з до му і ўцёк да Сто лі на. У іх бы-
ло пі я ні на, вя лі кая ха та, мэб ля. Да рэ чы, 
дач ка бы ла ця жар най. Не паш ка да ва лі. 
За бі лі іх з мэ таю гра бя жу....

— Ніх то звон ку не ра зу мее, як цяж ка 
нам спра віц ца з мяс цо вай гі сто ры яй, 
— ка жа Рыг ор Яцу та. — І ча му так ма ла 
ў нас пра гэ та пі шуць, га во раць? Час 
ця пер нес па кой ны, ша лё ны. Та кая тра
ге дыя зноў мо жа паў та рыц ца...

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

* У рэ пар та жы ска ры ста ны ма тэ ры я лы 
з кніж кі „Ви соцьк: із гли би ни ві ків до сьо го-
ден ня”, „Во лин сь кі обе ре ги”, 2009. 
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