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Залешанская іконаè3

Вершы Андрэя Сцяпанюкаè8

Другі раз пасля вяртання Юркі Астап
чука і яго «Прымакоў» у Гарадок, у Мі
халове сёлета замест «Прымацкай 
бяседы» адбыліся «Беларускія фоль
кавыя сустрэчы». Імпрэза пад такой 
назвай здаецца ўжо назаўжды ўвай
шла ў каляндар вядучых беларускіх 
культурных падзей. Падобна як на 
«Прымацкай бяседзе» 6 жніўня 2016 г. 
на сцэну міхалоўскага амфітэатра над 
штучным вадасховішчам выйшаў цэ
лы шэраг беларускіх гуртоў. На «Бела
рускіх фолькавых сустрэчах», аргані
заваных мясцовым Гмінным цэнтрам 
культуры пры падтрымцы Міністра 
адміністрацыі і ўнутраных спраў такіх 
натоўпаў, як на колішняй «Прымацкай 
бяседзе», не было. Былі і конкурсы, 
і ўзнагароды, не хапіла феерверкаў.

— Беларускія фольк-сустрэчы гэта 
асабліва цікавая прапанова для турыстаў, 
якія хочуць пазнаёміцца з памежжам, захап-
ляючым багаццем разнастайнасці. Фэст 
адбываецца ў першую суботу жніўня. Гэта 
падзея, якая паказвае багацце беларускай 
культуры. Выступаюць лепшыя калектывы 
з Польшчы і Беларусі. Яго мэта заклю-
чаецца ў тым, каб захаваць і развіваць 
традыцыі, звязаныя з рэгіянальным фаль-
клорам беларускай меншасці. Удзельнікі 
маюць магчымасць пакаштаваць стравы 
традыцыйнай кухні, набыць публікацыі на 
беларускай мове, а таксама народныя ра-
месныя вырабы. Арганізаваная Гмінным 
цэнтрам культуры ў Міхалове мерапры-
емства прыцягвае ў міхалоўскі амфітэатр 
тысячы гледачоў і прыхільнікаў беларускай 
народнай забавы. Адной з зорак сёлетніх 
беларускіх фольк-сустрэч з’яўляюцца «Сла-
вяны» з Кракава, а з беларускага боку, між 
іншым, Лявон Вольскі разам з ансамблем 
«Крамбамбуля», — расхвальваў імпрэзу 
бургамістр Міхалова Уладзімір Кананчук. 
Арыентуецца: — Лявон Вольскі з’яўляецца 
адным з самых вядомых беларускіх маста-
коў.

Група «Крамбамбуля» была створана 
ў якасці альтэрнатывы бягучай музычнай 
сцэны Беларусі і яе мэтай з’яўляецца папу-
лярызацыя беларускай мовы праз станоў-
чыя эмоцыі.

Лявон Вольскі спявае і іграе ў групах 
«Крамбамбуля» і «Zet», з’яўляецца аўтарам 
некалькіх кніг вершаў, а з 2010 года ўдзель-
нічае ў стваранні праграмы «Саўка ды 
Грышка» на Радыё Свабода. У 2016 годзе 
атрымаў узнагароду «Freemuse» за выдат-
ны ўклад у «свабоду музычнага выразу»...

— Гэтыя ўзоры мне паказала Галя Зуб-
рыцкая, — паказвае вышываныя ў белару-
скія ўзоры і кветкі закладкі для кніжак Ган-
на Кузьма з Міхалова, родам з Сушчы. Яна 
і другая майстрыха, Галя Бірыцкая з Плян-
ты ў Нараўчанскай гміне як адны з першых 
расставілі свае палаткі з вырабамі яшчэ 
з гадзіну да мерапрыемства. Іх мастацкія 
палаткі з творамі рукадзелля вядомыя на 
ўсіх беларускіх імпрэзах на Беласточчыне, 
а і ў Польшчы. Жыхарка з Плянты разда-
была крамку і возіць яе на аўто, якім сама 
кіруе, а Ганне Кузьме фірменную палатку 
даў Гмінны цэнтр культуры ў Міхалове. 
— Яна мая, пакуль буду выстаўляць свае 
вырабы, пасля яе, вядома, вярну ў ГЦК. Па-
куль маю сілу — ладую ўсе свае прычында-
лы і творы з падмогай іншых і стаўлю сваю 
«краму», дзе прыйдзецца расслаўляць імя 
сваёй гміны, — удакладняе цётка Ганна 
і паказвае свае вядомыя і новыя ўзоры вы-
шыўкі і гафту.

І кліча сваю хросную дачку, Анэту Назар-
ка, якой варта пахваліцца — яна ж спявае 

ў новым міхалоўскім гурце «Слявянская 
нота», які заснаваў па заказе міхалоўскага 
ГЦК вядомы музыка Марыюш Харужы. Яны 
выступяць сёння другі раз на такім вялікім, 
міжнародным мерапрыемстве і слухачы 
будуць пляскаць у ладкі, каб падтрымаць 
і заахвоціць групу. «Ляпаць» не будзе ніхто, 
бо з «Прымакамі», што з’ехалі ў Гарадок 
і забралі яшчэ і шмат здольных маладых 
спевакоў з Міхалоўскай гміны, «ляпанне» 
адышло на іншыя мерапрыемствы. Адно 
«ручкі дагары», сімвал, здавалася б, не 
захаплення, а здачы, засталося і выкрык-
валася дзеля заахвочання публікі лідарамі 
некаторых выступаючых груп. Але біць 
апладысменты сёння энтузіястычна не ўда-
валася — другая рука гледача звычайна 
трымала парасон. Бо лівень пачаўся амаль 
адразу пасля сямнаццатай гадзіны. Ліло, 
здаецца, так шчодра бадай ці не толькі над 
Міхалоўскай гмінай. Ну як нейкае... пака-
ранне, ці што? «Пакропак» быў жа, бо ж 
бачым сярод гасцей і добрага бацюшку мі-
халоўскага прыхода Яна Ярашука. А цётка 
Ганна, якая ведае ўсё аб ваколіцы цяпер 
і ў мінулым, яшчэ папракне адну дзеўку, 
што жыве не «па-божаму» з нарачоным 
без вянца, а так цяпер прынята ў распус-
ным грамадстве.

— Калісь штотыдзень у царкве былі 
«запаведзі» пра шлюбы. У 1964 годзе, калі 
я брала шлюб, у тую нядзелю было восем 
запаведзяў пра вянец. Трэба жаніцца, дзя-
цей нараджаць. І добра было б, каб вялі 
імпрэзу нашы, міхалоўскія. У нас многа та-
кіх, што ведаюць мову і маглі б павесці гэта 

прыгожа, па-свойму. «Слявянская нота» 
спявае «фольк» тутэйшы і нетутэйшы, але 
наш. Ёсць каму працягваць свойскае пяян-
не, але трэба старацца, каб расло новае 
пакаленне! А гэты фэст — харошы такі! 
І з Ваўкавыска прадстаўнік улады так па-бе-
ларуску трапна сказаў.

— Не ведаю, ці мы пасуем да гэтага 
фольк-фестывалю, — прызнаўся Лявон 
Вольскі. — Нас зарасіў Павел Азябла. Мае 
некалькі песень — беларускіх, нямецкіх, 
літоўскіх, славацкіх, пасуючых да такога фэ-
сту. Але была ў нас такая праблема — пра-
стаялі мы пяць гадзін на мяжы, і цяпер 
з усім не паспяваем. Начуем тут, у свойскім 
«Заездзе Міхалова». Выдатна, што тут ад-
наўляецца беларуская мова ў школе. І такія 
беларускія святы ў Міхалове — пункт для 
беларушчыны.

— Канцэрт вялікі, але іншы чым да гэтай 
пары, у якіх я была вядучай, — прызналася 
Паўліна Паўлючук-Коська, якая вяла фэст 
па-беларуску разам з Марыюшам Хару-
жым (па-польску). — Праграма распісаная 
да трэцяй ночы, пабачым, як публіка будзе 
гуляць. І ўлады прадстаўлены так багата. 
З Ваўкавыска ёсць намеснік мэра Ігар Каш-
кевіч і цэлая дэлегацыя.

— Паважаныя нашы браты і сёстры з Мі-
халова! — прамовіў Ігар Кашкевіч. — Вы 
ўсе ведаеце, што паміж Ваўкавыскім раё-
нам і Міхаловам існуе і падпісаны дагавор 
аб супрацоўніцтве. І мы з задавальненнем 
прынялі запрашэнне прыняць удзел у такім 
знакамітым фэсце. З задавальненнем слу-
хаем нашы песні і падпяваем ім, і прыемна 

глядзець на вашы шчаслівыя твары пры-
гожых дзяўчат і жанчын, мужных мужчын 
і хлопцаў. Я думаю, што пакуль мы будзем 
разам, у нас усё будзе добра! — і прачытаў 
адмысловы прывітальны адрас старшыні 
райвыканкама, перакананага ў тым, што 
«гэтае мерапрыемства яднае жыхароў 
суседніх дзяржаў — Польшчы і Беларусі, 
шырока прапагандуе найлепшыя ўзоры 
беларускай народнай творчасці, служыць 
умацаванню міжрэгіянальных культурных 
сувязей. Правядзенне падобных фестыва-
ляў становіцца сімвалам сяброўства нашых 
народаў, спрыяе турыстычнай прывабнасці 
абодвух рэгіёнаў. Вашу ўрачыстасць ба-
чым як даніну павагі да нашай краіны, яе 
жыхароў і культурнай спадчыны. Мы ўпэў-
нены, што такія сустрэчы стануць нашай 
агульнай традыцыяй і пляцоўкай для ўладка-
вання добрасуседскіх і дружалюбных сувя-
зей, прыкладам для пераймання і гарантам 
мірных адносін паміж дзяржавамі. Жадаем 
фестывалю захаваць атмасферу душэўнай 
цеплыні, шчырасці і сяброўскіх адносін... 
Хай Бог памагае Міхалову і Польшчы!»

— Добрэ кажэ! — прыпляснуў у ладкі 
жыхар Гарадоцкай гміны Мікалай, які ў Мі-
халова прыехаў на ровары. — Адно няхай 
канчае, спеваў чакаем!

Усе частаваліся прысмакамі ад Гурта 
актыўных жыхароў Міхалоўскай гміны, 
слухалі і глядзелі выступы найлепшых бела-
рускіх гуртоў з Беласточчыны — з Чыжоў 
(«Чыжавяне»), Гайнаўкі («Рэха пушчы», 
«Перапёлка»), Гарадка («Расспяваны Га-
радок», «Асенні ліст», «Вэна», «Хутар», 
«Калінка»), Беластока («Гай», «Світанак»), 
Сямятыч («Оморфос»), Бельска-Падляш-
скага («Маланка», «Фарт»), Міхалова («Сак-
рэт», вакальная дзіцячая група), з Кракава 
(«Słowiany», вядомыя з праграмы «Must Be 
The Music»). З Беларусі, апрача «Крамбам-
булі», выступілі «Багач», «Забава», «Пру-
жаначка», «Купалінка». Хапала часу на вы-
кананне па 3-5 твораў кожнага калектыву. 
У канцэртным блоку і на забаве глыбокай 
ноччу далі канцэрты «Арс-Лонга» (Бела-
русь), Студыя песні «Фарт» з Бельска, 
«Крамбамбуля» (70 хвілін), «Славяны, «Сак-
рэт» і «Гай». Феерверкаў не было, а калі б 
былі, дык згаслі б на дажджы. І «ляпання 
ручкамі ўгары» не было чутно, толькі квола-
мокрыя, але ж шчырыя апладысменты.

vТэкст і фота Міры ЛУКШЫ

Без феерверкаў 
у Міхалове
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Лагічнасць Польскі 

Каргуль і Паўляк — «На мэжы»
Сваімі вачыма

свету
лёс?

Хто з на шых чы та чоў «Ні вы» не гля-
дзеў, пры нам сі раз у жыц ці, аб са лют на га, 
поль ска га кі на хі та з 1967 го да «Sa mi swoi» 
з не за быў ны мі сем’ я мі Паў ля каў і Кар гу ляў? 
Ге ні яль ныя ро лі, зай г ра ныя вя до мы мі ак цё-
ра мі Вац ла вам Ка валь скім (у ро лі Ка зі мі ра 
Паў ля ка) і Ула дзіс ла вам Гань чам (як Ула дзіс-
лаў Кар гуль) па сён няш ні дзень вык лі ка юць 
за хап лен не но вых па ка лен няў гле да чоў. 
Кі на рэ жы сёр Сіль вестр Хен цін скі ў на ступ-
ных га дах зняў яш чэ дзве част кі тры ло гіі 
пра ся мей ныя пры го ды Кар гу ляў і Паў ля каў 
— у 1974 г. «Nie ma moc nych» і ў 1977 г. 
«Ko chaj al bo rzuć». Кі нат ры ло гія — зна ка-
мі тая ка ме дыя пра лёс дзвюх пас ва ра ных 
па пры чы не мя жы сем’ яў, жы ву чых дзесь ці 
ў блі жэй не ак рэс ле най пра сто ры, ма быць, 
на Ві лен ш чы не, Ва лы ні ці Га ра дзен ш чы не, 
а пас ля Дру гой су свет най вай ны апы нуў-
шых ся ў вы ні ку рэ пат ры я цыі на Ніж няй Сі-
ле зіі ў ва ко лі цах Вроц ла ва, на гэ так зва ных 
пас ля ня мец кіх «Вер ну тых зем лях».

«Wy sia da my, bo tu na sze lu dzie są», 
— сла ву тая фра за, ска за ная пас ля па ба-
чэн ня су сед скай ка роў кі, дае па ча так не за-
быў ным ма на ло гам, так ха рак тэр ным мен та-
лі тэ ту ся лян-ад на вя скоў цаў. «На шы лю дзі» 
— клас нае ак рэс лен не, якое іс нуе і па 
сён няш ні дзень у пад ляш ска-бе ла ру скай 
пра сто ры. Та му за га ло вак кі на кар ці ны «Са-
мі свае» ідэ аль на ўпіс ва ец ца ў ду а лі стыч ны 
мен та лі тэт на сель ні цтва ўсход няй Бе ла сточ-
чы ны. Про ста пас ва ра ныя «на шы хлоп цы» 
ўзя лі ся за чу бы пры да па мо зе су доў, зброі 
(ка сі нер скія тра ды цыі раз ні ўключ на з эміг-
ра цы яй, за ме не ныя по тым на гра на ты), каб 
ат ры маць кож на му сваю спра вяд лі васць. 
А ўсё про ста за скі бу зям лі шы ры нёй на 
тры паль цы. Ад нак ад ны без дру гіх абыс-
ці ся не мо гуць. Не на ві дзяць з лю боўю, ад 
сэр ца і ду шы, кож на га дня і но чы. Ма ры 
пра пом сту — гэ та су ця шэн не ў ня лёг кай 
рэ ча іс нас ці.

Гля дзеў шы чар го вы раз «Са міх сва іх» 
за кож ным ра зам у філь ма вых пер са на жах 
зна хо джу быц цам част кі роз ных ра ска заў 
ма ёй сям’і. Ба чу су се дзяў-ад на вя скоў цаў, 
якія па доб ным чы нам скла да лі ўза е ма су-
вя зі. На ват ма ла дзё нам, пас віў шы «ка лей-

кай» ка роў з усёй вё скі, дай шоў я да ве ка-
пом на га для ся бе ад к рыц ця, што ха рак тар 
жы вё лы аб са лют на ад па вя дае ха рак та ру 
яе гас па да роў. Ад ны — ці ха мір ныя, спа кой-
ныя, дру гія — злос ныя, заў сё ды га то выя 
ўлез ці ў шко ду. І ні як я не мог зра зу мець, 
ча му перш за ўсё па між са бою ба ро лі ся ка-
ро вы ва ра гу ю чых гас па да роў.

У між ва ен най і пас ля ва ен най бе ла ру-
скай тра ды цыі Пад ляш ша вель мі ах вот на 
ва ра га ва лі між са бою аж да кры ва вых 
раз бо рак з да па мо гаю са лід ных ду бі нак, 
жа лез ных па лак ці на жоў, блі жэй шыя ці да-
лей шыя су сед нія вё скі. Най час цей пры на-
го дзе цар коў ных фэ стаў, ве ча ро вай па рою 
пры па тан цоў цы рап там па чы на лі ля ман та-
ваць дзяў ча ты. Аба зна ча ла гэ та, што тра ды-
цыя па чы на ла збі раць сваё кры ва вае жні-
во. Пе ра ло мы, вы бі тыя зу бы, во чы, а ча ста 
на ват смя рот ныя ах вя ры — гэ та так са ма 
на ша баць коў ская і дзе даў ская спад чы на. 
У кры мі на ле, як та ды га ва ры ла ся, ад се дзеў 
не адзін «жэж кі ка ва лір». Сла ва пра та кіх 
ге ро яў ра зы хо дзі ла ся вель мі хут ка па на ва-
кол лі і ў зі мо выя доў гія ве ча ры бы ла ін с пі ра-
цы яй для леп шых ра сказ чы каў у вёс цы.

Та му, ка лі я да ве даў ся, што па між вё ска-

мі Чы жоў скай і Ар лян скай гмін ад бу дзец ца 
пер шы на род ны фэст пад наз вай «На 
мэ жы» — то та кое пры мі рэн не-зда рэн не 
ўспры няў я ў ме та фі зіч ных ка тэ го ры ях як 
ад ну з вы раз ных прык мет кан ца на шай, 
ту тэй ша-ін дзей скай цы ві лі за цыі. Бо ж не 
та ям ні цай ту тэй ша га све ту бы ла ад веч ная 
су сед ская луп цоў ка. І та кое пры мі рэн не 
пе рад дэ маг ра фіч ным ско нам яві ла ся мне 
сім ва ліч ным, про ста філь ма вым кад рам 
з лю бой част кі кар гу леў ска-паў ля коў скай 
тры ло гіі. Але жыц цё пе раў зыш ло даў няе 
кі но. Вы ступ лен не вой та Чы жоў скай гмі ны 
Юры Ва сі лю ка на поль скай мо ве (змест 
на дру ка ва ны ў па пя рэд нім ну ма ры «Ні вы») 
мо жа стаць ін с пі ра цы яй для ма ла дых сцэ-
на ры стаў і рэ жы сё раў зняць, на пры клад, 
кі на фільм пра сён няш ніх «са міх сва іх» 
— са маў ра даў цаў. На ват у на шай бе ла ру-
скай пра сто ры за апош ніх 25 га доў са ма-
кі ра ван ня наг ля да ец ца столь кі вы раз ных 
кан ды да таў на філь ма вых ге ро яў, што 
хо піць іх на не каль кі сцэ на ры яў. Ад каз 
вой та Ар лян скай гмі ны Пят ра Сэль ве сю ка 
на вы ступ лен не (і тлу ма чэн не слоў свай го 
чы жоў ска га ка ле гі) лі чу про ста блі ску чым 
і ге ні яль ным. Бо каб зра зу мець ся бе «на 
мэ жы», то трэ ба га ва рыць па-свой му — хут-
чэй бу дзе. Ну і так са ма пі саць. Абя ца ных 
га да мі пас ля кож ных вы ба раў вой там Ва сі-
лю ком двух моў ных ука заль ні каў з наз ва мі 
вё сак у Чы жоў скай гмі не як не бы ло, так 
і ня ма. Ві даць, па ба чым мы іх як сваё ву ха 
без лю стэр ка. А за мэ жою ў су сі еда е!!! 
І вэль мі доб рэ!!! vЯў ген ВА ПА

Усё ж та кі ло гі ка пе ра маг ла. Свет ла гіч-
ны і ўсё ў ім ла гіч на. Ну, мо жа не ад ра зу тая 
ло гі ка пра яў ля ец ца з-за та го, што не ка то-
рыя моц ныя гэ та га све ту лі чаць, што яны 
ў змо зе змя ніць су свет ныя за ко ны так, як ім 
хо чац ца. Але ра на ці поз на ўсё ўтра са ец ца 
на леж ным чы нам.

Са праў ды, па доб нае цяг нец ца да па доб-
на га. Дэ ма кра тыі цяг нуц ца да дэ мак ра тый, 
а дык та ту ры да дык та тур. Та та лі тар ны 
кі раў нік заў сё ды зной дзе агуль нае з та кім 
жа як і ён. Спро бы дэ мак ра тый за гуль ваць 
з та та лі тар ны мі кра і на мі, вы хоў ваць іх 
і спры яць дэ ма кра тыч най аду ка цыі та та-
лі тар ных лі да раў з трэ скам пра ва лі лі ся 
ў гла баль ным маш та бе і пра цяг ва юць пра-
валь вац ца ў мен шых маш та бах там, дзе 
да па лі ты каў з ніз кім IQ яш чэ не дай ш ло, 
што так бу дзе.

Нех та гэ та ўспры мае як ка таст ро фу, нех-
та як аса бі стую па ра зу, а нех та як на ту раль-
ны пра цэс, які ўсё рас ста віў на свае мес цы.

Зу сім ня даў на мы бы лі свед ка мі жор ст ка-
га суп раць ста ян ня Ра сіі і Тур цыі, дак лад ней 
— Пу ці на ды Эр да га на. Ча го там толь кі не 
бы ло: і эка на міч ныя сан к цыі, і за ба ро на 
пры ез ду ту ры стаў, і на ват па гро зы з бо ку 
ра сій ска га кі раў ні ка, што ка лі тур кі лі чаць, 
што ім усё сы дзе з рук толь кі за ба ро не ны мі 
па мі до ра мі, то яны моц на па мы ля юц ца.

Тур кі так са ма не ад моў ч ва лі ся, хоць 
пат ра ба ва лі ад іх уся го толь кі пра ба чэн няў 
за збі ты са ма лёт. Не так і шмат, але ў ад-
каз бы лі свае па гро зы. Мно гія та ды лі чы лі, 
што гэ та на доў га. Але ж крум кач крум ка чу 
во ка не вы дзеў бе. І вось ужо свет мя ня ец-
ца ў ла гіч ны бок. Два та та лі тар ныя лі да ры 
доў га не выт ры ма лі адзін без дру го га.

Хоць пра ба чэн няў за са ма лёт і не 
бы ло, а толь кі шка да ван ні, але і гэ та га 
ха пі ла. І вось ужо пас ля няў да ла га, або 
ўда ла га пе ра ва ро ту ў Тур цыі Крэмль за-
пус ціў сваю пра ве ра ную дып ла ма тыч ную 
ка ва ле рыю. Най перш Эр да га на за пра сіў 
да ся бе кі раў нік Бе ла ру сі. Але ту рэц кі 
лі дар хі ба што вы ра шыў пер шыя пе ра мо-
вы з ру скі мі, хай са бе і праз пас рэд ні каў, 
пра вес ці на сва ёй тэ ры то рыі. І вось ужо 
ў Ан ка ру ім г нен на вы ле цеў дру гі са юз нік 
Пу ці на па СНД кі раў нік Ка зах ста на.

І вось ужо і сам ту рэц кі кі раў нік ля ціць 
у Ра сію.

Што там тыя па мі до ры ці тым больш той 
лёт чык. Пе раш код больш ня ма. Эр да ган да-
ка заў, што ён свой, і з ім ця пер мож на мець 
спра вы. Ён жа вы ка заў свае не га тыў ныя ад-
но сі ны да ЗША і да Еў ро пы так са ма. Ця пер 
усе пы тан ні вы ра ша юц ца ім г нен на. Ад наў ля-
ец ца «Ту рэц кі па ток», ідзе раз мо ва пра па бу-
до ву ў Тур цыі ра сій скай АЭС, пра па бу до ву 
стра тэ гіч на га га зас хо віш ча, ро біц ца за ява 
пра но выя ста сун кі ў ад но сі нах Ра сіі і Тур цыі.

А ў но вай па лі тыч най рэ аль нас ці вы ма-
лёў ва ец ца но вая, і аб са лют на ла гіч ная ка а-
лі цыя Ра сія-Тур цыя-Іран.

І мо жа це не сум ня вац ца, што да кан ца го-
да наф та бу дзе каш та ваць ка ля 100 до ла раў.

За раз ужо Тур цыя не бу дзе збі ваць ра-
сій скіх са ма лё таў. А Ра сія, у ад роз нен ні ад 
Еў ро пы, і не збі ра ец ца пат ра ба ваць ад Тур-
цыі не ўво дзіць смя рот най ка ры. Яна на ват 
ад Бе ла ру сі та ко га не па тра буе.

Не ма гу зра зу мець толь кі ад на го: ча му 
так шмат лю дзей, якія па аба вяз ку сва-
ёй пра фе сіі му сі лі ўсё гэ та прад ба чыць, 
мер ка ва лі, што мо жа быць па-ін ша му? Ну 
ад ка жы це, ці бы ло ка лі па-ін ша му? Ці змаг-
лі ў еў ра пей скіх гу ма ні тар ных ін сты ту тах 
вы ха ваць Пол По та ці Кім Чэн Ына? Уво гу ле, 
ка го змаг лі вы ха ваць? Ка му змаг лі, шля хам 
за гуль ван ня і ліс лі вас ці, са сту пак і пра мых 
фі нан са вых пад т ры мак праз Су свет ны ва-
лют ны банк ук лас ці ў га ла ву дэ мак ра тыч ныя 
каш тоў нас ці.

І ўсе гэ тыя гуль ні ад бы ва юц ца заў сё ды 
пры ад к ры тай здра дзе тых ко лаў гра мад-
ства, якія аку рат і ма юць гэ тыя дэ мак ра тыч-
ныя каш тоў нас ці.

Ну што ж. Хай спра бу юць яш чэ і яш чэ. 
Гі сто рыя ву чыць толь кі та му, што ні чо му не 
ву чыць.

А пра ўва ход Тур цыі ў Еў ра са юз ужо хі-
ба што раз мо вы пры ціх нуць. На ней кі час, 
па куль на чар го вых вы ба рах у Еў ро пе не 
прый дзе но вае па ка лен не па лі ты каў, якія, 
як і іх па пя рэд ні кі, за быў шы ся пра ло гі ку, 
зноў па лі чаць ся бе ра зум ней шы мі за тых 
па пя рэд ні каў і аб вес цяць пра гра му «пе ра-
заг руз кі» і для Тур цыі, і для Ра сіі — на ват 
пры гэ тых кі раў ні ках.

Бе ла ру сі ж та кую пра гра му бу дуць з кож-
ны мі но вы мі вы ба ра мі аб вяш чаць но выя 
поль скія па лі ты кі.

А пе ра ма гаць заў сё ды бу дзе ло гі ка.
vВік тар СА ЗО НАЎ

За ка на даў чая гі пе рак тыў насць поль-
скіх пар ла мен та ры яў да сяг ну ла дна. Ці, 
як хто хо ча — пі ку. Толь кі што для ка го 
зна чыць пік і дно? І глуп ства ці муд рас-
ці?!. Яко га б тут не пры мя ніць пры мет ні-
ка, гэ та факт, што заў зя тасць поль ска га 
За ка на даў цы ста ла ў Еў ро пе агуль на вя-
до май. Еў ро па з нас смя ец ца.

На жаль, ні адзін ін шы За ка на даў чы 
ор ган у све це не пры мае столь кі но вых 
за ко наў, які поль скі. Ці не аб ход ныя яны? 
А ці каў тун на га ла ве не аб ход ны, ці не? 
Прык ла даў пра ва во га каў тун ства мож на 
пры вес ці шмат. У рэш це рэшт, не пра іх 
ін ды ві ду аль ны сэнс га вор ка, а пра іх бес-
сэн соў ны лі шак. Лі шак за ко ну на ра джае 
без за кон не — ве дае аб гэ тым кож ны. 
Не кра нае гэ та, тым не менш, дэ пу та таў 
Сей ма і Се на та — пры хут кім адаб рэн ні 
прэ зі дэн та кра і ны, які з хут кас цю чар гі 
з аў та ма та Ка лаш ні ка ва ас вя чае сва ім 
под пі сам іх чар го выя больш на ду ма ныя, 
чым па трэб ныя за ко ны. Гэ та зла чын ства 
на поль скім за ка на даў стве.

Нез лі чо насць пра ва вых ак таў, пе рак-
ры ва ю чых усё но выя і но выя за пі сы, пры-
во дзіць да глы бо кай су пя рэч нас ці ў ло гі-
цы за ко на. Па сва ёй сут нас ці ён па ві нен 
быць праз ры стым і праг ма тыч ным у ад па-
вед нас ці са звы ча ё вы мі стан дар та мі са-
цы яль най спра вяд лі вас ці. У ад ва рот ным 
вы пад ку дае ў вы ні ку рас ст рой гра мад-
ства і дзяр жа вы. На прак ты цы гэ та мо жа 
вы я віц ца так, што ў ад па вед ных гра ма-
дзян скіх, кры мі наль ных ці ад мі ніст ра цый-
ных спра вах бу дуць пры ня ты су пя рэч лі-
выя адзін ад на му кан чат ко выя ра шэн ні. 
Да рэ чы, фар маль на згод ныя з дзе ю чы мі 
за ко на мі і нар ма тыў най эты кай пра фе-
сій ных суд дзяў. Як гэ та адаб’ ец ца на 
па чуц ці гра ма дзян скай спра вяд лі вас ці і, 
у вы ні ку, на гра мад скім па рад ку, лёг ка 
прад ка заць. На сту піць ін сты ту цы я наль-
ны ха ос, за па нуе агуль ны ўпа дак і па-
гар да да за ко на. Па вы сіц ца ня на вісць 
да дзяр жа вы, якая во ляй-ня во ляй бу дзе 
пры му ша на ўста ноў ле ную за кон ную блы-

та ні ну аба ра няць як вы ка наў чая ўла да. 
Та кая сі ту а цыя ад к рые шлях для поў на га 
аў та ры та рыз му, пры якім сён няш нія аў та-
ры тар ныя па ту гі ПіС ака жуц ца быць толь-
кі дзі ця чым прак ты ка ван нем. Больш за 
тое, ста не як бы па жа дан ні боль шас ці 
гра ма дзян, стом ле ных дзяр жаў най бяз ла-
дзі цай і інер цы яй. Толь кі для ча го бу дуць 
яш чэ па трэб ныя дэ пу та ты, се на та ры?

Та кім чы нам, за кон ная пе ра выт вор-
часць, якая мае ха рак тар глы бо кай па та-
ло гіі, гэ та смя рот ны пры суд для Поль ш-
чы, той дэ ма кра тыч най. Гэ та шы бе ніч ная 
пят ля. Гэ та толь кі ме та фа ра, але ха пае 
ёй дра ма тыч най лі та раль нас ці. Ка лі не 
заў т ра, дык у най б лі жэй шай бу ду чы ні бу-
дзем вып ра боў ваць зла вес ную ме ха ні ку 
яе заш мор г ван ня. Са мае па ра дак саль-
нае скла да ец ца ў тым, што смя рот ны 
пры суд на за ка на даў чым кі ра ван ні, ня-
гле дзя чы на аб са лют ную ад ме ну ў Поль-
ш чы гэ та га су ро ва га па ка ран ня, ажыц-
цяў ля ец ца ў поў ным вы ка нан ні за ко на, 
пры тым за ко на ўста ноў ле на га поль скім 
За ка на даў цам. Ад нак гэ та не вык люч-
ная ві на пар ла мен та і прэ зі дэн та ця пе-
раш ня га тэр мі ну. Не менш хва ра ві тую 
за ка на даў чую твор часць куль ты ва ва лі іх 
па пя рэд ні кі. І так пят ля аша ле лай «пра ва-
ло гіі» няў моль на за цяг ва ец ца на на шых 
гра ма дзян скіх шы ях. Мы гэ та ба чым, чу-
ем пра гэ та, і ні чо га не мо жам зра біць.

На ша ро ля ў фар мі ра ван ні бу ду чы-
ні — як заў сё ды, леп шай — Поль ш чы 
кан ча ец ца на га ла са ван ні. Мы вы бра лі, 
ка го трэ ба ці не трэ ба, а ця пер — зат к ні-
це ся! Мы не ма ем ні я ка га кан т ро лю над 
на шы мі аб ран ні ка мі. Та му што не іс нуе 
ў поль скім і, ве ра год на, у лю бым вы бар-
чым за ко не за піс аб vo tum se pa ra tum 
для дэ пу та та, які не вы кон вае пе рад вы-
бар чых абя цан няў. Ін шая спра ва, што 
боль шасць з іх абя цае вы бар ш чы кам 
чар го выя змя нен ні ў за ко не, што су стра-
ка ец ца з іх адаб рэн нем. Вось і ма ем та кі 
наш... поль скі лёс.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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У апош нюю ня дзе лю 
лі пе ня ў За ле ша нах 

Кляш чэ леў скай гмі ны 
саб ра лі ся мно гія свя-
та ры і сот ні вер ні каў, 
каб пер шы раз свят-
ка ваць у го нар За ле-

шан скай іко ны Бо жай 
Ма ці. Ма літ вы пад час 

лі тур гіі ўзна ча ліў міт ра-
па літ вар шаў скі і ўсяе 

Поль ш чы Са ва.

і кел лі. Міт ра па літ Са ва пры га даў па дзеі, 
якія па пя рэ дзі лі на пі сан не За ле шан скай 
іко ны Бо жай Ма ці, ус пом ніў за гі нуў шых 
у За ле ша нах у 1946 го дзе. Га ва рыў, што 
За ле ша ны — мес ца ак роп ле нае кры вёй 
му ча ні каў, та му аба вяз кам кож на га з нас 
з’яў ля ец ца за ха ван не па мя ці аб іх. Міт ра-
па літ за пра па на ваў уз вя дзен не ў ма на-
скім до ме па ста ян най цар к вы.

— Вар та ву чыц ца гі сто рыі ў тых, якія 
тут за ста лі ся, чыя кроў уваб ра ла ся ў гэ-
тую зям лю. Яны за гі ну лі як ге роі і з’яў ля-
юц ца на шы мі па кут ні ка мі. А тых, хто гэ та 
зра біў, я ду маю, на пат каў гор шы лёс і ад-
нак больш тра гіч ныя гэ тыя лю дзі... У гэ ты 
час страш на, по тым на стае час пла чу, 
за тым час глы бо ка га ду шэў на га бо лю, 
а ў кан цы пры хо дзіць час, ка лі ўсё гэ та як 
бы ў ра дасць пе ра мя ня ец ца. Мо жа гэ тай 
ра дас ці сён ня пер шы дзень быў тут, у За-
ле ша нах, Бог адзін ве дае, — ска заў міт ра-
па літ Са ва і звяр нуў ува гу на сло вы лі ста 
апо ста ла Паў ла да рым лян з на па мі нам 
лю біць ін шых, быць ім зыч лі вы мі, ад ра кац-
ца ад зло га, быць цяр п лі вы мі і тры ва лы мі 
ў ма літ ве. Сло вы апо ста ла па він ны стаць 
да ро гай для пра ва слаў ных лю дзей.

Міт ра па літ Са ва па дзя ка ваў усім за-
дзей ні ча ным у па бу до ву му ра ва на га бу-
дын ка, які быў ас ве ча ны, і ін шым асо бам, 
які да па ма га лі пры ства рэн ні і дзей нас ці 
ма на ска га до ма. Міт ра па літ па дзя ка ваў 
так са ма бы ло му на ста я це лю Муж чын ска-
га ма на сты ра св. ве лі ка му ча ні ка Дзміт-
рыя Са лун ска га ў Са ках ар хі ман д ры ту 
Вар са но фію за пе ра да чу жы ло га до ма 
з па над вор кам у За ле ша нах на пат рэ бы 
ма на ска га до ма. Жа но чы ма на скі дом 

у За ле ша нах стаў ця пер, по бач рас па ло-
жа ных паб лі зу цар к вы св. Дзміт рыя і муж-
чын ска га ма на сты ра ў Са ках, мес цам 
па лом ні цтваў для вер ні каў з Пад ляш ша 
і з-па-за на ша га ва я вод ства.

Спа чат ку жы лы дом у За ле ша нах, у якім 
ра ней жы ла сям’я, быў ад ра ман та ва ны 
і пры ста са ва ны на ма на скі дом, з унут ра-
най цар к вой і кел ля мі на дру гім па вер се. 
Збо ку бы ла ўзве дзе на ча со вая драў ля ная 
цар к ва. 31 лі пе ня быў ас ве ча ны му ра ва ны 
дом, які бу да ваў ся тры га ды. Міт ра па літ Са-
ва асаб лі ва па дзя ка ваў бур га міст ру Кляш-
чэ ляў Аляк сан д ру Ся ліц ка му за да па мо гу, 
ака за ную ма на ска му до му.

— Сем дзе сят га доў на зад за гі ну лі тут 
ня він ныя лю дзі. Мы ні ко лі не па він ны 
за бы ваць аб іх і па він ны ра біць усё, каб 
да та кіх тра ге дый не дай ш ло ў бу ду чы ні. 
Жы ха ры За ле шан ні ко лі не ат ры ма лі 
кам пен са цыі за за гі нуў шых і за спа ле ную 
ма ё масць. На Кляш чэ леў скай зям лі, на 
За ле шан скай зям лі, жы вуць перш за ўсё 
пра ва слаў ныя лю дзі, вя лі кая част ка якіх 
гэ та лю дзі бе ла ру скай на цы я наль нас ці. 
Да нас, як да на цы я наль най мен шас ці, 
па він ны ста віц ца з па ша най, каб мы ме лі 
свае пра вы, — ска заў бур га містр Кляш чэ-
ляў Аляк сандр Ся ліц кі ў сту дзе ні гэ та га го-
да ў За ле ша нах пад час уша на ван ня 70-й 
га да ві ны тра гіч ных зда рэн няў 1946 го да.

Ігу мен ня Елі за ве та па дзя ка ва ла шмат-
лі кім спон са рам за фі нан са вую да па мо гу, 
ін шым асо бам — за фі зіч ную і ар га ні за-
цый ную пра цу ў хо дзе па бу до вы бу дын ка, 
у якім мо гуць зат рым лі вац ца свя та ры і па-
лом ні кі, а ў якім у бу ду чы ні бу дуць жыць 
ма туш кі ма на ска га до ма.

Пер шыя свят ка ван ні ў го нар 
За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці

Пад час свят ка ван няў ра зам з ар хі ман д-
ры там Ці ма фе ем ма лі лі ся так са ма ма на хі 
з муж чын ска га ма на сты ра ў Са ках, якія 
ў Жа но чым ма на скім до ме ў За ле ша нах 
уз на чаль ва юць ма літ вы пад час лі тур гіі, 
ака фі стаў і ма леб наў у апош нюю ня дзе-
лю кож на га ме ся ца. Пас ля лі тур гіі саб ра-
ныя мо ляц ца пе рад За ле шан скай іко най 
Бо жай Ма ці і да свя той ве лі ка му ча ні цы 
Ка ця ры ны, ня бес най за ступ ні цы ма на ска-
га до ма. Па лом ні кі, якія 31 лі пе ня пры бы лі 
ў ма на скі дом упер шы ню, рас пыт ва лі пра 
тра гіч ныя зда рэн ні 70-га до вай даў нас ці 
і ат рым лі ва лі ад ка зы ад мяс цо вых лю-
дзей.

— Гэ тую драў ля ную цар к ву бу да ваў 
я з па моч ні ка мі сва і мі сі ла мі, каб бы ло 
мес ца для ма літ ваў для боль шай коль кас-
ці па лом ні каў, па коль кі та ко га мес ца ма ла 
бы ло ўжо ў цар к ве ў ад ра ман та ва ным ма-
на скім до ме. Коль касць па лом ні каў, якія 
пры яз джа юць сю ды на ма літ вы, рас це, 
а як бу дзе ў бу ду чы ні, час па ка жа. Мы за-
гі нуў шых у За ле ша нах лі чым му ча ні ка мі, 
але каб яны афі цый на ста лі му ча ні ка мі 
Цар к вы і бы лі ўклю ча ны ў лік Хол м ска-
Пад ляш скіх му ча ні каў, па трэб ны ка на-
ні за цый ны пра цэс, а на ўсё ёсць свой 
час, — ска заў Сяр гей Ні чы па рук, баць ка 
ігу мен ні Елі за ве ты, якіх ся мей ні кі за гі ну лі 
ў За ле ша нах.

Ма туш ка Елі за ве та, з якой ця пер па-
ста ян на жы ве пас луш ні ца, ста ла ар га ні-
за ваць ма на скае жыц цё ў род най вёс цы, 
якую спас ціг ла вя лі кая тра ге дыя ў 1946 
го дзе.

— Пад рых та вац ца да сён няш ніх свят-
ка ван няў па ма га лі мно гія. Мы, больш за 
дзе сяць асоб, пры е ха лі сю ды з роз ных 
мяс цо вас цей і пра ца ва лі тут апош нім 
ча сам па ста ян на, — ска за ла дзяў чы на 
з Гай наў кі, якая на лі ва ла ас вя чо ную ра-
ней ва ду ў бу тэль кі, раз да ва ла яе вер ні-
кам і вы кон ва ла ін шыя аба вяз кі.

Пас ля ма літ ваў усіх па лом ні каў па-
ча ста ва лі смач ным су пам і кам по там 
з са лод кай бул кай. Сам пра цэс раз да чы 
хар ча ван ня ад бы ваў ся хут ка, дзя ку ю чы 
да па мо зе вя лі кай коль кас ці асоб. Удзель-
ні кі свят ка ван ня маг лі ку піць у ма на скай 
лаў цы іко ны, у тым лі ку За ле шан скай 
Бо жай Ма ці. Па лом ні кі ста на ві лі ся яш чэ 
ў чар гу, каб на раз ві тан не пак ла ніц ца 
За ле шан скай іко не Бо жай Ма ці. З на ступ-
на га го да свят ка ван ні ў го нар За ле шан-
скай іко ны бу дуць ад бы вац ца ў апош нюю 
су бо ту лі пе ня, якая бу дзе лі чыц ца днём 
з’яў лен ня іко ны.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Саб ра ныя хрос ным хо дам пай ш лі з іко най Бо жай Ма ці 
да кры жоў, па стаў ле ных на па мяць за гі нуў шым у 1946 го-
дзе жы ха рам За ле шан, дзе ма лі лі ся за ўпа ка ен не іх душ.

— Ча ла век, які хва рэў і пры е хаў да нас 
па ма ліц ца і пра сіць выз да раў лен ня, пад-
час лі тур гіі ўба чыў Бо жую Ма ці на іко не 
ў ак ру жэн ні ся мі анё лаў. Пас ля, пад час 
сну, не каль кі ра зоў па чуў ён мі лы жа но чы 
го лас, які га ва рыў, каб на пі саць іко ну Бо-
жай Ма ці, якую гэ ты ча ла век уба чыў пад-
час ма літ ваў у на шай цар к ве і па чуў ён 
сло вы тра па ра Ба га ро дзі цы. Гэ ты муж чы-
на выз да ра веў і бы ла здзей с не на па чу тая 
ім прось ба, — ска за ла ігу мен ня Елі за ве та 
(Ні чы па рук), якая з 2007 го да кі руе дзей-
нас цю Жа но ча га ма на ска га до ма свя той 
ве лі ка му ча ні цы Ка ця ры ны ў За ле ша нах.

Ма на скі дом паў стаў на мес цы, дзе 
ра ней жы ла і гас па да ры ла сям’я. Зда рэн-
не ў за ле шан скай цар к ве з муж чы нам 
ад бы ло ся ў лі пе ні 2013 го да і та му ў гэ тым 
ме ся цы бу дуць ад бы вац ца свят ка ван ні 
ў го нар За ле шан скай іко ны Бо жай Ма ці. 
Вя лі кая іко на Бо жай Ма ці, ак ру жа най 
ся мю анё ла мі, зна хо дзіц ца ў драў ля най 
цар к ве ма на ска га до ма. Зні зу на іко не 
на пі са ны сло вы тра па ра, па чу та га муж чы-
нам пад час сну. Зле ва ад тра па ра бач ны 
на іко не дом, за ня ты па жа рам, а спра ва 
— трое ма лых дзе так у аг ні. Іх так са ма 
ўба чыў у цар к ве зга да ны ча ла век. Па вод-
ле ма на хі ні Елі за ве ты, на пі са ныя на іко не 
дом і дзет кі ў аг ні спа сы ла юц ца на тра гіч-
ныя па дзеі 29 сту дзе ня 1946 го да ў За ле-
ша нах. Ігу мен ня Елі за ве та мна гак рат на 
ўспа мі на ла, як жаў не ры ат ра да На цы я-
наль на га вай ско ва га за дзі но чан ня пад ка-
ман да ван нем Ра му аль да Рай са «Бу ра га» 
спа лі лі За ле ша ны. Та ды за гі ну ла 16 асоб, 
у тым лі ку 5 дзе так. «Пэў на дзя ку ю чы 
ха дай ні цтву ў Бо га гэ тых му ча ні каў, — га-
ва ры ла ма туш ка, — у За ле ша нах паў стаў 
і дзей ні чае ма на скі дом».

Па лом ні кі, якія ў апош нюю ня дзе лю 
кож на га ме ся ца пры яз джа юць у Жа но чы 
ма на скі дом у За ле ша нах па ма ліц ца, ба-
чаць на За ле шан скай іко не Бо жай Ма ці 
дом і дзе так у аг ні — сім вал тра гіч ных 
па дзей 1946 го да. На іко не змеш ча ны 
сло вы тра па ра, якія ў сне па чуў па лом нік: 
«Ра дуй ся, Бла го дат ная Бо го ро ди це Де во, 
весь За ле ша ны от унич то же ния враж ья 
сох ра ни ла еси, и нас ны не про ся щих Тво-
ея по мо щи и за ступ ле ния от дья воль ских 
коз ней за щи ти, мо ля щи Сы на Тво е го 
и Бо га на ше го, по ми ло ва ти ду шы на ша».

Свят ка ван ні ў го нар За ле шан скай іко-
ны Бо жай Ма ці па ча лі ся 30 лі пе ня з уся-
ноч най ба га служ бы. 31 лі пе ня мяс цо выя 
вер ні кі і па лом ні кі з больш ад да ле ных мяс-
цо вас цей ста лі збі рац ца ра ні цай. Не ка то-
рыя да бі ра лі ся сар га ні за ва ны мі гру па мі, 
на пры клад па лом ні цтва з Бе ла сто ка. З ра-
ні цы чы таў ся ака фіст да Бо жай Ма ці, ас-
вя ча ла ся ва да і вер ні кі ста на ві лі ся ў доў-
гую чар гу, каб пак ла ніц ца За ле шан скай 
іко не Бо жай Ма ці. Ма літ вы пад час лі тур гіі 
ў сас лу жэн ні мно гіх свя та роў і ма на хаў 
уз на ча ліў міт ра па літ Са ва. Паз ней саб ра-
ныя хрос ным хо дам пай ш лі з За ле шан-
скай іко най Бо жай Ма ці да кры жоў, па-
стаў ле ных на па мяць тра гіч на за гі нуў шым 
жы ха рам За ле ша наў у 1946 го дзе, дзе 
ма лі лі ся за ўпа ка ен не іх душ. Вяр нуў шы-
ся ў ма на скі дом, міт ра па літ Са ва ў сас-
лу жэн ні свя та роў ас вя ціў но ваў з ве дзе ны 
му ра ва ны бу ды нак, у якім зна хо дзяц ца 
ста ло вая для па лом ні каў, жы лыя па коі 

 Іко на Бо жай Ма ці бы ла на пі са на па вод ле ра ска зу муж чы ны, яко му яна з’я ві ла ся ў цар к ве ў За ле ша нах 
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На пра ця гу ўсёй 400-га до вай яў рэй-
скай пры сут нас ці ў Ор лі яў рэі больш 
за два ста год дзі да мі на ва лі ў мя стэч ку 
ў коль кас ным, эка на міч ным і куль тур-
ным пла не; мно га эле мен таў яў рэй скай 
куль ту ры пра нік ла ў хрыс ці ян скую. Яў рэі 
вель мі бе раг лі сваю ада соб ле насць, 
на ват што дзён на бы лі быц цам ра зам, 
ад нак заў сё ды асоб на. Гэ тая тэ ма аста-
ец ца не за вер ша най гі сто ры яй. Вяр та ю ся 
да не ка то рых ус па мі наў ар лян, пад ма ца-
ва ных ус па мі на мі ко ліш ня га жы ха ра Ор лі 
ды Пры кар пац ця.

Са фія Ня дзель ская (26.11.1916-
2.02.2001): Ар лян скія яў рэі бы лі вель мі 
ін тэ лі ген т ны мі і куль тур ны мі людзь мі. 
Ні ко лі я не ба чы ла п’я на га яў рэя. Зай ма-
лі ся яны пе ра важ на ган д лем.

Яў рэй ская мо ладзь ап ра на ла ся вель-
мі мод на, бо ў іх бы лі сва я кі ў Аме ры цы, 
якія пры сы ла лі шы коў ную воп рат ку. Мы 
пас ля абе ду спе цы яль на ха дзі лі на ры-
нак па гля дзець у што ап ра на юц ца яў рэй-

скія мод ні цы; бы лі гэ та 
пры го жыя жан чы ны.

Яў рэі жа ні лі ся між 
са бою, пас ля доў га га 
зна ём ства, ча ста на ват 
пас ля вась мі га доў. 
Сям’я ма ла дой рых та-
ва ла ба га ты па саг. Бед-
ным яў рэй кам скла да на 
бы ло вый с ці за муж. Зда-
ра лі ся ста рыя дзе вы, 
якіх на зы ва лі мат ро на мі. 
Ка лі жа ні лі ся бед ныя, 
ін шыя яў рэі ўспа ма га лі 
іх — збі ра лі ім у баж ні цы 
пад час шлю бу гро шы 
ды ў яў рэй скай шко ле.

На свя та Страш на га 
дня ўсе яў рэі іш лі ма ліц ца ў баж ні цу. Там 
га рэ лі тоў стыя паў мет ро выя све чы. На-
шы ма ла дыя жу лі кі ча ста ўпу ска лі ў баж-
ні цу ва ро ну або го лу ба. Спа ло ха ная 
птуш ка лё та ла па хра ме і ту шы ла свеч кі, 
а яў рэі го лас на ля ман та ва лі.

Ярас лаў Адзі е віч (1927 го да на ра-
джэн ня): Ці ка ва тое, што яў рэі бы лі най-
леп шы мі вуч ня мі. А дзяў чы ны бы лі вель мі 
пры го жыя. Яў рэй ка Му ся, якая ву чы ла ся 
з ма ёй сяст рой, бы ла най п ры га жэй шай 
дзяў чы най у цэ лай Ор лі.

Яў ге нія Па сеч нік (1932 г.): Яў рэі доб-
ра ву чы лі ся і да ва лі спіс ваць, а яў рэй кі 
пры хо дзі лі на ват да ха ты да па ма гаць у на-
ву цы, абы толь кі не шчы па лі іх у шко ле. 
Пар ты ў шко ле бы лі ча ты рох мес ныя і ў іх 
са джа лі на пе ра мен яў рэ яў і пра ва слаў-
ных. Бы ва ла і так, што яў рэй ка му сі ла 
пры нес ці ў шко лу смач ную бул ку, каб не 
да стаць...

На та ша Ка мар чук (5.08.1905-
29.11.1997): Яў рэй скім муж чы нам нель га 

бы ло ха дзіць з яў рэй ка мі — яны стро га 
гэ та га тры ма лі ся. Зда ра ла ся ад нак, што 
не ка то рыя яў рэі збі ра лі ся ў на шай ха це 
— елі та ды на шу сві ную каў ба су, шын ку, 
пі лі га рэл ку і быў „эр лах” — гу лян ка. Ні-
ко му пра гэ та я не га ва ры ла, та му яў рэі 
мя не вель мі за гэ та па ва жа лі.

На за ба вы і па тан цоў кі, якія ла дзі ла 
на ша мо ладзь, пры хо дзі лі так са ма яў рэі, 
гу ля лі ў Мош ка Ва дзі лоў ска га па ву лі цы 
Бель скай.

Аляк сандр Кар не еў (29.12.1910-
26.12.2002): У ар лян скай па жар най ка-
ман дзе і ў ду ха вым ар кест ры яў рэі і хрыс-
ці я не згод на суп ра цоў ні ча лі. Іг ра лі мы на 
яў рэй скіх вя сел лях, а ка лі наш яў рэй скі 
ка ле га жа ніў ся, цэ лы ар кестр іг раў яму 
бяс п лат на.

Вес лаў Вруб леў скі (1928 г.) з Ед ліч, 
што ка ля Крос на ў Пад кар пац ці, быў 
сы нам за гад чы ка ар лян скай паў шэх най 
шко лы ў 1920-1930-х га дах. 16 лю та-
га 2009 го да на ве даў Ор лю і шко лу, 
а го дам та му за вя заў са мною кан такт. 
Спа дар Вес лаў заг ля даў на ін тэр нэт ныя 
ста рон кі да тыч ныя на ша га мяс цо ва га 
мі ну ла га: Пас ля вай ны, пас ля ха ла ко сту, 
жы ха ры Ор лі да во лі цёп ла ўспа мі на лі 
сва іх яў рэй скіх су се дзяў, што аку рат на 
ві даць у Ва шых раз мо вах, пра ве дзе ных 
з жы ха ра мі Ор лі, якія пра яў рэ яў га во-
раць заў сё ды доб ра. Не ха чу пя рэ чыць 
іх нім вы каз ван ням, бо кож ны мае пра ва 
на та кія ці ін шыя ўспа мі ны. Пас ля зна ём-
ства з Ва шы мі раз мо ва мі пры за ду маў ся 
і я пра свае ўспа мі ны пра ар лян скіх яў рэ-
яў; яны ў мя не роз ныя.

У лі ку ма іх яў рэй скіх ра вес ні каў я не 
меў пры я це ляў. Мае баць кі не бы лі ан ты се-
мі та мі. Я так са ма не ад чу ваў ня на віс ці да 
гэ та га на ро да. Мы, як вуч ні, ся дзе лі ў су-

Стаю я са бе ня даў на на на ба жэн стве, 
ка лі пад бег ла да мя не зна ё мая і па ста ві-
ла по бач мя не тор бу-рэк ла моў ку:

— Кры ху агур коў вы бра ла і Вам пры-
нес ла, — аб’ я ві ла мне і па бег ла да лей.

Зу сім тыя агур кі ліш нія мне, але ж не 
бу ду га няц ца па хра ме за жан чы най, бо 
саб ра ны там на род за раз меў бы тэ му 
для буй ной вус най на род най твор час ці. 
За браў я тыя агур кі і ра шыў мі наць той 
храм, у якім мя не мо гуць спа дзя вац ца, 
бо хто ве дае, ці гэ тая зна ё мая або чар го-
вая даб ра душ ная пры ха джан ка не пры-
нес ла б мне ту ды мяш ка гар бу зоў ці ко-
шы ка буль бы. Або на ват ка ця ня ці пеў ня: 
жа но чыя ж та лен ты — бяз меж ныя...

Тая за па ведзь, каб пом ніць дзень су-
бот ні, за га да ла мне шу каць ін ша га куль-
та ва га мес ца. Не да лё ка Бе ла сто ка Ка-
жа ны, з’ез джу ту ды — ра шыў я. Сеў на 
по езд і за ехаў у Зім но хі, ад куль неп ра цяг-
лае па лом ні цтва ў Ка жа ны. Вак заль ны 
бу ды нак у Зім но хах ві тае па да рож ні ка 
шчыль на за бі ты мі акон ны мі пра ё ма мі, ад-
нак дзве ры ў бу ды нак ад кры ты і ў па ча-
каль ні мож на па лю ба вац ца ра скі да ным 
па пад ло зе смец цем...

У на прам ку Ка жан трэ ба спяр ша прай-
с ці ся да жві роў кі з Зім но хаў у Баг дан кі 
па яш чэ не за рос лай сцеж цы, утап та най 
ка лісь пе ша хо да мі і ўез джа най ве ла сі-
пе да мі, якая пра ля гае по бач пу ці. А на 
гэ тым пу ці, пад рэй ка мі, ма за і ка шпал 
усіх па ка лен няў. Ёсць яны і но вень кія, 
па ху чыя крэ а зо там, але ёсць і зу сім дэ-
зын тэг ра ва ныя ў выг ля дзе рас сы па на га 
па рах на. Не дзі ва та ды, што ва го ны на 
гэ тай лі ніі хі ста юц ца з бо ку ў бок, быц-
цам гу сей га ня ю чы, быц цам шчы ры спа-
жы вец па за ду шэў ным пах мел лі.

Па між Ба ран ка мі і Баг дан ка мі аб-
шыр ная план та цыя па рэ чак, на якой не 
ві даць план та тар скіх сля доў. У па чат ку 
Баг дан каў двух па вяр хо вы му ра ва ны 
школь ны бу ды нак, да яко га ас фаль та вая 
да рож ка за ра стае тра вою. Па той да-
рож цы це раз наў с цяж ад к ры тую бра му 
да вер лі ва вы хо дзіць на маё пры ві тан не 
жа ра бят ка, неп ры вя за нае; на школь ным 
пля цы пас віц ца ка бы ла.

Му ра ва ная па вет ка на аў то бус ным 
пры пын ку мо жа зда вац ца кан ст рук цы яй 
са лід най, тры ва лай. У нар маль ных аб-
ста ві нах так, але ў эк ст рэ маль ных мо жа 
не выт ры маць на по ру пры род най сты хіі; 

та кая кар ці на на аў то бус ным пры пын ку 
ў Да рож ках, які раст руш чы ла па ла ма нае 
бу рай дрэ ва.

Няс пеш на да бі ра ю ся ў Ка жа ны, па каз-
ва ец ца та маш няя цар к ва. На вя лі кі жаль, 
не ві даць ка ля яе ні я ка га ру ху, ні я кай 
ду шы. Пе рад цар к вою ме ма ры яль ная таб-
лі ца ў па мяць пра ва слаў ных жы ха роў Юх-
на вец кай гмі ны, што за гі ну лі ў час Дру гой 
су свет най вай ны. На пры цар коў най дош-
цы аб’ яў па сі не лы ну мар „Ні вы” з рэ пар та-
жам Ган ны Кан д ра цюк з цар коў на га свя-
та ў Злот ні ках. Але ні я кай ін фар ма цыі пра 
служ бы. За тое ёсць ад рас пры ход ска га 
пар та ла...

НІ БЫ РА ЗАМ, А ЗАЎ СЁ ДЫ АСОБ НА

Ад мо гі лак вы хо дзіць ма ла дая ся мей ка 
з двой кай дзе так. Пы таю ў іх, ча му ня ма 
на ба жэн ства. Яны да клад на не ве да юць, 
але мяр ку юць, што з пры чы ны ра мон ту 
ў цар к ве на ба жэн ства ад бы ва ец ца ў ін-
шым мес цы, маг чы ма — у Тры чоў цы...

Ка лісь, зда ец ца, ней кая вест ка па да ла-
ся мне, што ёсць кап лі ца ў не да лё кіх За-
яч ках. Па даў ся я ў За яч кі. Там, у па чат ку 
вё скі, вый шаў на да ро гу, раз г ля да ю чы ся 
па на ва кол лі, хлап чук; ві даць — га рад скі. 
Пра кап лі цу ні чо га ён не ве дае. Больш ні-
ко га ў За яч ках не ўда ец ца мне спат каць. 
І ні я кай кап лі цы не ўда ец ца мне па ба-
чыць. Па да ю ся ў су сед нія Вой ш кі.

На ла вач цы па ра па жы лых лю дзей; 
муж чы на не га во рыць. Пы таю жан чы ну 
пра маг чы мую кап лі цу ў За яч ках, а яна 
ні чо га пра та кую не ве дае. На чар го вай 
ла вач цы сам муж чы на, на ўсіх на ра кае 
— яго ўжо пра ніш то не пы таю.

У ня дзель ку аў то бу сы рэд ка ез дзяць 
це раз Вой ш кі, па да ю ся та ды ў Ры ба лы. 
Вяр та ю ся да до му, заг ля даю на пар тал Ка-
жан ска га пры хо да. У руб ры цы ак ту аль нас-
цей толь кі га ле рэя здым каў з пры ход скіх 
ме ра пры ем стваў. За ад ным з тых здым каў 
па да ец ца ўказ ка пра зме ну мес ца на ба-
жэн стваў на час ра мон ту цар к вы — у кап-
лі цы ў Пань ках-За яч ках. А кап лі ца тая, як 
паз ней да ве да ю ся ад зна ё мых, звыш кі ла-
мет ра ад За яч каў, у на прам ку Тры чоў кі.

Мо жа і доб ра, што зна ё мая пад кі ну ла 
мне тую тор бач ку агур коў. Тыя ж агур кі 
— як грэш ныя яб лы кі з дрэ ва паз нан ня. 
Па ва ла чыў ся я ва кол Ка жан і За яч каў, 
па ба чыў кры ху све ту, а, вяр нуў шы ся, 
сёе-тое ўсё ж та кі да ве даў ся.

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

ЗА МІЖ ВЫ ХА ДУ Ў ЦАР К ВУ

сед ніх пар тах. Школь ны па на дво рак быў 
су поль ны, ад нак не бы ло су поль ных гуль-
няў. Ха дзі лі і бе га лі па тых са мых ву лі цах, 
але заў сё ды асоб на. На стаў ні кі ста ра лі ся 
ін тэг ра ваць клас ныя гра мад кі. З гэ тай мэ-
тай выз на ча лі мес цы, дзе ма юць ся дзець 
вуч ні так, каб не вы лу чаць на цы я наль ных 
ці рэ лі гій ных груп. Гэ та не спра цоў ва ла. 
Яў рэй скія вуч ні заў сё ды вяр та лі ся на ра-
ней шыя мес цы, ства ра ю чы та кім чы нам 
сво е а саб лі вае пар та вае ге та. Не пя рэ чу, 
бы лі вык лю чэн ні, асаб лі ва ся род ву ча ніц. 
Яў рэй скія дзяў чы ны бы лі больш кам па-
ней скія, чым яў рэй скія хлоп цы. Ах вот ней 
удзель ні ча лі ў су поль ных за ба вах і ла джа-
ных у шко ле ме ра пры ем ствах. Дзяў ча ты, 
без аг ляд кі на на цы я наль насць, дру жы лі 
з са бою. Хлоп цы, у прын цы пе — не. А між 
да рос лы мі бы ло па-роз на му. Яш чэ ў 1930-я 
га ды лю дзі ўспа мі на лі, ка лі пас ля вяр тан ня 
з бе жан ства не ме лі дзе жыць, бо іх ха ту 
за ня ла яў рэй ская сям’я. Або яш чэ горш: 
ка лі іх вя ско вую ха ту ра скі да лі яў рэі і пе-
ра нес лі ў Ор лю, спа дзя ва ю чы ся, што іх 
за кон ныя ўлас ні кі ні ко лі не вер нуц ца. На 
та кіх ус па мі нах не вы ра стае друж ба. Тыя 
крыў ды, ха ця ней кім чы нам па ла го джа ныя, 
не да кан ца, ад нак, бы лі за бы ты.

Ка лі па раў ноў ваю свае ўспа мі ны з вы-
каз ван ня мі Ва шых су раз моў цаў і з раз-
мо ва мі, якія пра вёў Па вел Буш ко, аў тар 
кні гі „Żyd Ży dem. Wi ze ru nek Ży da w kul tu-
rze lu do wej pod la skich pra wos ław nych Bia-
ło ru si nów. Mias tecz ko Or la”, та ды пе ра да 
мною з’яў ля ец ца выс но ва, што су жыц цё 
ар лян скай гра мад скас ці не бы ло іды лі яй. 
У што дзён ных су сед скіх да чы нен нях бы-
ло спа кой на і з вы гля ду пры яз на, ад нак 
не дзе ў глы бі ні бы лі пры ха ва ны ўза ем-
ныя крыў ды.

vТэкст Мі хала МІН ЦЭ ВІЧА
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Стра ха ваць 
— аба вяз ко ва, 
ці доб ра ах вот на?
Не ча ста пры хо дзіц ца мне ка ры-

стац ца бан ка вым крэ ды там, але сё ле-
та ў траў ні вы му ша ны я быў звяр нуц-
ца да гэ тай «даб ра дзей нас ці». Да мо ву 
зак лю чаў я з цэн т рам «Альёр бан ка» 
ў Вар ша ве па тэ ле фо не, а да ку мен ты 
пад піс ваў і гро шы вып лач ва лі ў ад-
дзя лен ні та го ж бан ка ў Бе ла сто ку, па 
вул. Лі па вай, 34. У час афар м лен ня да-
ку мен таў не бы ло маг чы мас ці па зна-
ёміц ца з пра ві ла мі да мо вы, «Умо ва мі 
стра ха ван ня», а перш за ўсё ніх то не 
на мяк нуў аб маг чы мас ці ад мо віц ца 
ад стра хоў кі. І вы нік лі скла да нас ці. 
У стра ха вым по лі се «На жыц цё» га во-
рыц ца, што кам пен са цыя за стра ча-
нае зда роўе ў час няш час ных вы пад-
каў — ін ва лід нас ці на ле жыц ца ў 30% 
стра ха вой су мы і 100% у вы пад ку 
смер ці. У зак лю чэн ні по лі су не аб ход-
на бы ло пад пі саць дэк ла ра цыю аб 
ста не зда роўя. І тут мя не аша ра шы-
ла пры пі ска трэ ця га пун к та, пад якім 
я рас пі саў ся: «W ok re sie os tat nich 12 
mie się cy nie roz poz na no u mnie, nie 
zle co no mi re gu lar ne go le cze nia lub 
nie prze by wa łem pod sta łym na dzo rem 
le kar skim (w tym w związ ku z po by tem 
szpi tal nym) z po wo du: no wot wo ru złoś-
li we go, cho ro by krwi, wa dy ser ca, cho ro-
by nie dok r wien nej ser ca, nad ciś nie nia 
tęt ni cze go, za wa łu ser ca, uda ru móz gu, 
as t my osk rze lo wej przew lek łej, ob tu ra-
cyj nej cho ro by płuc, wi ru so we go sta nu 
wąt ro by, mar skoś ci wąt ro by, cho rób 
trzus t ki, wrzo dzie ją ce go za pa le nia je lit, 
cho ro by Groh na, przew lek łe go za pa le-
nia ne rek, cuk rzy cy, za ka że nia HIV, cho-
ro by AIDS, pa dacz ki, za bu rzeń psy chicz-
nych, w tym za bu rzeń spo wo do wa nych 
uży wa niem sub s tan c ji psy cho ak tyw-
nych, dep res ji». Гэ та ж усё няп раў да. 
Мой стан зда роўя пя рэ чыць гэ та му. 
Зна чыц ца, я зла мыс на па ру шыў за кон 
і мож на бу дзе мя не пры цяг нуць да ад-
каз нас ці.

Каб вы пра віць па мыл ку, я па слаў 
за каз ным пісь мом пап раў ку да пад-
пі са най дэк ла ра цыі, з ад на ча со вым 
пат ра ба ван нем не ад клад на ад сту піць 
ад стра ха вой да мо вы. У ар гу мен та-
цыі спас лаў ся на пра ві лы стра ха вой 
да мо вы па раг раф 3, пун к ты 3-4, якія 
да юць маг чы масць ад сту піць ад зак-
лю чэн ня стра ха ван ня ў да воль ным 
тэр мі не без вы яў лен ня пры чы ны. 
І тут уз ні кае асеч ка. Мая пісь мо вая 
за ява, пас ла ная 18 траў ня за каз ным 
пісь мом, за ста ец ца без ад ка зу. Так са-
ма без ад ка зу за ста юц ца пас ла ныя па 
элек т рон най пош це тры на па мі ны. Да-
гэ туль нез ра зу ме лым за ста ец ца мне 
маў чан не цэн т ра лі «Альёр бан ка» 
ў Вар ша ве. Але я не апу скаю рук. Бу ду 
ха дай ні чаць у За ступ ні ка пра воў спа-
жыў цоў. Усё ж та кі за кон на ма ім ба ку 
— клі ент мае пра ва ад ка зац ца пры 
крэ ды це ад стра ха ван ня. Гэ та, на маю 
дум ку, ад но ліш няе вы кі дан не гро шай 
у ка рысць бан ка. Раз важ це, да ра жэнь-
кія, ка лі бу дзе це браць крэ дыт і вам 
зап ра па ну юць стра хоў ку «На жыц цё», 
ці вар та па ка ры стац ца та кой бан каў-
скай пас лу гай.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Гэ тыя еван гель скія сло вы (Мф. 5, 7) з’яў-
ля юц ца дэ ві зам сё лет няй пі ліг рым кі па пы 
Фран ціш ка ў Поль ш чу. Па па Фран ці шак 
— ад на ду мец са сва ім ня бес ным ад най-
мен ным пат ро нам. Цэ ніць ён пра ста ту, 
сціп ласць і звы чай ныя, між люд скія су ад-
но сі ны. Сэр цам ён звя за ны з бруд ны мі 
слам са мі, шпі та ля мі і вяз ні ца мі. Сяб руе 
з не па жа да ны мі ў боль шас ці кра ін све ту 
бе жан ца мі. Ка лі до раць яму на дзень на-
ра джэн ня вель мі смач ны торт, дзе ліц ца 
ім не з аб с лу гай пап ска га па ла ца, але 
з най больш га лод ны мі. Ад маў ля ец ца не 
толь кі ад ба га тай ежы, але і ад гас ці ніц 
ці праз мер на га вы ка ры стан ня свай го па-
лі тыч на га ста но віш ча. Ці ўзра да ваў ся б 
па па Фран ці шак, уба чыў шы па стаў ле ны 
яму пом нік? Нез ра зу ме лыя яму па сту ла-
ты праг на га ка пі та ліз му. Не вы пад ко ва 
ма ла дыя фран цу зы — удзель ні кі Сус вет-
ных дзён мо ла дзі спя ва юць пад яго ак-
ном сла ву тую «Мар се лье зу». Шчы рая ве-
ра ў Бо га вы яў ля ец ца так са ма ў вы ба ры 
срод каў тран с пар ту. Да шмат люд на саб-
ра ных вер ні каў ад п раў ля ец ца не на вер-
та лё це ці бра ні ра ва ным па па мо бі ле, але 
звы чай ным трам ва ем аль бо на ма шы не 
аб к ле е най сло ва мі „Бла жэн ныя мі ла сэр-
ныя, бо яны па мі ла ва ны бу дуць”. Гэ тыя 
сло вы — адзі ная яго ахо ва ад мсці вых, 
праг ных кры ві тэ ра ры стаў. Ні чо га для 
ся бе не па тра буе. Ду мае толь кі пра ін-
шых і дзе ліц ца з імі ўсім, што ў яго ёсць. 
Не кры ты куе, не пап ра кае. Пра маў ляе 
толь кі сім ва ла мі Свя то га Еван гел ля аль-
бо ба га тай па змес це ці шы нёй. Здо леў 
па цяг нуць за са бой мо ладзь з уся го све-
ту, не за леж на ад на цы я наль нас ці ці ве ра-
выз нан ня. На жаль, не ў змо зе ён па цяг-
нуць да рос лых, сфар ма ва ных ужо па лі-
ты каў, свя та роў, ад каз ных за рэ лі гій нае 
вы ха ван не і па лі тыч ную ста бі лі за цыю. Ці 
па чу юць яго сло вы, па ме цяць і вы ка ры-
ста юць да дзе ны ім шанц на вы ра та ван не 
хі ля чай ся да за ня па ду рэ лі гій нас ці на 
ста рым кан ты нен це, у тым лі ку і ў на шай 
кра і не? Су стрэ чы па пы-пі ліг ры ма з поль-
скі мі епі ска па мі і прад стаў ні ка мі дзяр-
жаў ных улад вель мі ка рот кія, лі та раль на 
не каль кіх ві лін ныя. Над та яму спеш на да 
хво рых, ня ду жых, вык лю ча ных. Бя жыць 
на па ра ту нак мо ла дзі з пас вед чан нем 
пра лю боў да бліж ня га, пра мір на зям лі. 
Ве дае, што толь кі ў мо ла дзі на дзея на 
збаў лен не све ту. Пра вай ну га во рыць ко-
рат ка і не пас рэд на. Сцвяр джае факт яе 
іс на ван ня. І ня ма тут мо вы пра рэ лі гій ную 
вай ну. Шчы ра пе ра ка на ны, што ні я кая 
рэ лі гія не ўспры мае вай ны, не ім к нец ца 
да зло га. Ця пе раш няя вай на не роз ніц-
ца шмат ад усіх па пя рэд ніх. Яе ма ты вы 
выз на чае пра га ўла ды, гро шай, аба ро на 
ўлас ных ін та рэ саў, ня доб ра зыч лі васць 
і нес п ра вяд лі васць. Мо ра кры ві ня він ных 
лю дзей пра лі ва ец ца ў вы ні ку дзе ян няў 
ату ма не ных злом тэ ра ры стаў.

Ня хай зак лік па пы Фран ціш ка аба ра ніць 
мір на зям лі пад т ры ма юць ура жан ні для 
бу ду чы ні з чэр ве ня 1941 го да. Гэ тыя 
вель мі ак ту аль ныя па змес це дум кі на ра-
дзі лі ся ў га ла ве фран цуз ска га ва ен на-
па лон на га. Яго ліст знай ш лі шмат га доў 
паз ней, у час ра мон ту ха ты ў па доль ш-
тын скай, ка лісь ня мец кай, вёс цы.

„У Ня меч чы не не ха пае амаль уся го, але 
най больш не ха пае зра зу мен ня. Нем цы 
не хо чуць зра зу мець, што пра ва дыр 
вя дзе іх да па ра жэн ня. У вай не ба чы лі 
вы ра шэн не сва ёй га ле чы. На поў не ныя 
мел кай, але хіт рай пра па ган дай, ве ры лі, 

што за іх га ле чу ад каз ныя жы ды, ан г лі ча-
не і дэ мак ра ты — па мы ля лі іх з ка пі та ліз-
мам, так як па мы ля лі на цызм з са цы я ліз-
мам. Іх па мыл ка бу дзе каш та ваць сот ні 
ты сяч люд скіх жыц цяў і сот ні зніш ча ных 
га ра доў. Спа дзя ю ся, што пе ра мо га Ан-
г ліі змо жа ра зам з на ды хо дам спа кою 
вы я віць гэ ту праў ду. Тут цал кам ня кеп-
ска. Мяс цо выя ста вяц ца да нас вет лі ва. 
Ма лыя дзет кі ўспры ма юць нас стры ма-
на, але не як во ра гаў ці не бяс пе ку. Пі саў 
я на ват сва ім баць кам, што ад чу ваю 
ся бе кры ху част кай сям’і. Хар чы тут пры-
мі тыў ныя: мас ла, джэм, буль ба, ва ра нае 
мя са, ва ра ная сві ні на, сма жа нае на па-
тэль ні са ла, яй кі ўсмят ку, яеч ня. Ні я кай 
ага род ні ны — ні све жай, ні су ша най, ні-
я ка га све жа га мя са, кан сер ваў ні ін шых 
пра дук таў. Толь кі штуч ны мёд, мас ла, 
джэм. Ся ля не спа жы ва юць жыт ні хлеб, 
да та го кеп ска рых та ва ны... У іх ха тах 
ат рым лі ва ем больш сва бо ды, чым здо ле-
лі б мы даць у Фран цыі чу жым, а на ват 
ней кім сва ім су ай чын ні кам. Тут менш са-
рам лі вас ці ва ўсім і да ўся го, чым у нас... 
Па чуц цём, якое бу дзе мне спа да рож ні-
чаць у Фран цыі, ка лі па шан цуе мне ту ды 
вяр нуц ца, бу дзе тое, што жыў я ў кра і не, 
якой ас ноў най «ра най» з’яў ля ец ца не ву-
цтва ў сфе ры су час най за меж най па лі-
ты кі. Заз най ства, яко га ад ной з прык мет 
з’яў ля ец ца мі лі та рызм, вя дзе гэ ты на род 
да ве ры ў сваю вык люч насць і пад ш тур-
хоў вае яго не пас рэд на да вай ны... Каб 
гэ ты вя лі кі на род змог зра зу мець сваю 
па мыл ку, не аб ход на знай с ці мір і на ла-
дзіць пас пя хо вае су пра цоў ні цтва для 
шчас ця ча ла ве цтва і за ха ван ня мі ру... 
Во сем га доў на цыз му больш паш ко дзі-
ла ў га лі не ін тэ лі ген цыі, чым усе ра зам 

узя тыя зем лет ра сен ні і вы вяр жэн ні вул ка-
наў. Кры чу: Жы вуць нем цы! Але смерць 
Гіт ле ру і смерць гіт ле раў цам. Га ва ру 
нем цам: Мае сяб ры, будзь це ас ця рож-
ны мі ў бу ду чы ні, увесь свет бу дзе на вас 
гля дзець быц цам на дзіў на га ча ла ве ка, 
аб ця жа ра на га ві ру сам вай ны. Вы ву чай це 
свет, ву чы це ся. Зра зу мей це і спра буй це 
суп ра цоў ні чаць дзе ля мі ру, у па бу до ве 
заў т ра, якое рых ту ец ца. У Фран цыі „Le 
Front Po pu la i re” да зво ліў на раз віц цё 
эпо хі ба гац ця і шчас ця. Фран цуз скія 
ра бо чыя жы лі дзе сяць ра зоў лепш, чым 
ту тэй шыя на чаль ні кі. На пі ва лі ся, ма быць, 
менш, але елі і пі лі лепш, чым яны, і бы лі 
ў іх пры ем нас ці, не вя до мыя ту тэй шым. 
У Фран цыі не ідзем у бар, каб на піц ца, 
але каб па га ва рыць з сяб ра мі. Тут вы хо-
дзяць з ба ра зу сім п’я ны мі, і не ад ной чы 
трэ ба іх ва ла чыць у ка ляс цы... Ад ча су 
да ча су мы вы му ша ны пад піс ваць ім за-
явы, дзе на пі са на: «Ве даю, што за ба ро-
не на мне мець сек су аль ныя су ад но сі ны 
з ня мец кай жан чы най». Спа дар Гіт лер 
і на цыс ц кая ўпра ва не над та па ва жа юць 
ня мец кіх жан чын. Ня хай су па ко яц ца, не 
хо чам усё жыц цё шка да ваць, што праз 
нас цяр піць у Ня меч чы не ня він ны ча ла-
век з фран цуз скай кроўю. Мы ах вот на 
па кі нем іх жан чын, ня хай вер нуць нам 
на шу Фран цыю, на шу Рэс пуб лі ку і ня хай 
па кі нуць нас у спа коі. Гэ та не толь кі спа-
дзя ван ні, уся го гэ та га ча ка ем і спа дзя ем-
ся, што Ан г лія змо жа нам гэ та вяр нуць. 
Жы ве Чэр чыль, жы ве Ідэн, жы ве Ан г лія, 
жы ве Рэс пуб лі ка Фран цыя, жы вуць Злу-
ча ныя Шта ты Аме ры кі, жы ве Еў ро па” (T. 
So wiń ski, Epi zo dy z Prus czy li his to rie oko-
ło wo jen ne, Ol sz tyn 2009, s. 21).

vІа ан на ЧА БАН

„ Б л а  ж э н  н ы я 
м і  л а  с э р  н ы я , 
бо яны па мі ла ва ны 
бу дуць”
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 34-16

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це 
ў „Зор ку” да 28 жніўня 2016 г., най лепш 
па элек т роннай пош це. Тут ра зыг ра ем 
ці ка выя ўзна га ро ды.

Адказ на за гад ку № 30-32: 
ма лан ка. Узнагароду 

выйграла Сара Скаўронская 
з Беластока.

З-пад мо ха вай схо вы
па вы соў ва лі хлоп цы га ло вы.
Хто ні ідзе — іх ві тае,
З са бой за бі рае.
Г....
(Ула дзі мір Ка рыз на)

Ян Та ра се віч — цу доў-
ны, бе ла ру скі кам па зі тар. 
Ён на ра дзіў ся ў Са кол цы 
ў 1893 го дзе. У ха це ён меў 
на стаў ні цу-«гу вер нан т ку», 
якая ву чы ла яго фран цуз-
скай мо ве. Му зы кай за ха-
піў ся ў дзі ця чыя га ды. Ён 
слу хаў як ста рэй шая сят ра 
іг ра ла на пі я ні на і сам па-
чаў іг раць. Ка лі яму бы ло 
10 га доў, ужо вы сту паў па 
шля хец кіх два рах, дзе іг-
раў тво ры Ша пэ на і Лі ста.

Жыц цё му зы кан та бы ло 
на сы ча нае дра ма тыч ны мі 
зда рэн ня мі. У сем га доў 
Ян Та ра се віч стра ціў баць-
коў і за стаў ся круг лым 
сі ра той. Яго і ста рэй шых 
сяст ру і бра та пры ня лі на 
вы ха ван не сва я кі: Ле а ка-
дзія і Ні чы пар Ула зоў скія. 
Яны бы лі ўлас ні ка мі ма ён-
т ка Шын дзель ка ля Са кол кі і дба лі 
пра аду ка цыю дзя цей. У 1903 го дзе 
Та ра се віч па сту піў у ка дэц кі кор пус 
у Пско ве, а пас ля яго пе ра вя лі ў По-
лацк, каб бы ло блі жэй ха ты. Пас ля 
вай ско вай шко лы ён па сту піў у Пе-
цяр бур г скую кан сер ва то рыю, якую 
за кон чыў з най вы шэй шай ад зна кай. 

У якас ці ўзна га ро ды ат ры маў фар тэ-
пі я на. У той час да ваў шмат кан цэр-
таў, вы сту паў на ват на цар скім два-
ры. Яго тво ры дру ка ва ла прэ стыж-
нае вы да ве цтва Юр ген со на.

Пас ля рэ ва лю цыі 1917 го да вяр та-
ец ца на ра дзі му. У 1918-1919 га дах 
вя дзе ўро кі му зы кі ў бе ла ру скай 
шко ле ў Грод не. Пі ша шмат ха ра вых 
кам па зі цый на сло вы бе ла ру скіх па-
э таў: Мак сі ма 
Баг да но ві ча, 
Ян кі Ку па лы, 
Яку ба Ко ла са, 
Фран ціш ка Ба-
гу шэ ві ча...

У між ва ен-
ныя га ды жы ве 
ў ма ён т ку Шын-
дзель. Ён — ар-

Кам па зі тар 
бліз  к і  май му сэр цу!

га ні за тар му зыч на га жыц ця ў Са кол-
цы. Вя дзе пры ват ныя ўро кі іг ры на 
пі я ні на для мо ла дзі з Са кол кі, Грод на 
і Бе ла сто ка. Пас ля Дру гой су свет най 
вай ны па ся ля ец ца ў Бе ла сто ку, дзе 
пра цуе ў Ні жэй шай му зыч най шко ле 
сяс цёр Фран ке ві ча нак. Тут мае шмат 
вуч няў, між ін шым пад яго ўплы вам 
зна хо дзіц ца Ежы Мак сі мюк, су час ны 
ды ры жор су свет най вя до мас ці. Ян 
Та ра се віч па мёр 18 чэр ве ня 1961 го да. 
Па сва ім жа дан ні ён па ха ва ны на мо-

гіл ках у Са кол цы.
Ян Та ра се віч на пі саў мно га кам-

па зі цый, якія мы ме лі на го ду па слу-
хаць у час Су стрэч «Зор кі». Люб лю 
яго му зы ку. Яна спа кой ная, але дае 
ра дасць сэр цу. Ду маю, што му зы ка 
гэ та га кам па зі та ра бу дзе для мя не 
заў сё ды бліз кай. Шка да толь кі, што 
та кая цу доў ная му зы ка ма ла вя до-
мая на ша му гра мад ству.

Ага та УС ЦІ НО ВІЧ, 
«Пар на сік»

Мы
Я і Ты
гэ та мы

Люб лю я Ця бе...

Твой дзень
Ка лі я чы таю ха джу

Тваю ноч
ка лі я ха чу спа кой на спаць
і Твае ўсхо ды сон ца
ка лі я ля жу і ба чу но вы дзень

Люб лю я Ця бе

Твой лес
у якім я ма лю ся да Бо га

Тваю рэч ку
Якая плы ве не па да лёк 

ма ёй род най ха ты
і Тваё не ба
на якое я спаг ля даю з на дзе яй

Люб лю я Ця бе
Ай чы на мая да ра гая

Ве ра ні ка Кар дзю ке віч, 
«Зор ны мі ва чы ма»

мал. Олі Яроцкай
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Вершы Віктара 

ШведаШведаШведа

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 № 30:
Се на, збан, арт, ксёндз, цвыр кун, на, марш, 

нос, маё, крок, сойм, слых. Ні ка, сэр ца, нос, цмок, 
квас, сыр, ёрш, банк, мох, Ду най, не зна ё мы.

Уз на га ро ды, аў та руч кі, вый г ра лі Са ра Скаў-
рон ская з Бе ла сто ка і Вік то рыя Гаць з Бель ска-
Пад ляш ска га. Він шу ем!

Sad

Sanie

Flaga

Cukierek

Saba

Pióro

Ił Buriat

Tak
...

Jar

Ar

Sklep

Bob

Bard

Cena

Cukier

Mak Para

Niebo

Szczyt

Kwadrat

Бяз дом ныя
Спы таў бяз дом ны:
— Жы веш ты дзе?
Той ка жа скром на:
— Не жы ву ні дзе.

— Жыць трэ ба не дзе
З во лі Ня бёс.
Ві тай, Су се дзе!
З’яд наў нас лёс.

Дзі ва кі 
слі ма кі
Суст рэ лі ся два слі ма кі
На па ля вой сця жы не.
Адзін з іх ка жа: 

Будзь зда роў!
Што ба чыш ты ў кра і не?

— Гля ну на ле ва 
— ба чу ўсход,

Нап ра ва — за хад сон ца.
І толь кі роз ных пе раш код
У да ле чы ні бя скон цай.

Гу тар ка з Юлі яй Бя ган скай, якая 
з ве рас ня ста не ву ча ні цай бел лі цэя 
ў Гай наў цы. На Су стрэ чах «Зор кі» 
Юлія ўра зі ла нас ін ды ві ду аль нас цю 
і пра нік нё нас цю сва іх вер шаў.

«Зор ны мі ва чы ма»: — Мы ве да ем, 
што Ты ці ка віш ся ма люн кам. Што 
най больш лю біш ры са ваць?

Юлія Бя ган ская: — Дрэ вы, лю-
дзей. Усё за ле жыць ад май го наст рою.

З.В.: — А што нат х няе да пі сан ня?
Ю.Б.: — Ча сам зда рэн не, вы па дак. 

Не так даў но, бо ў са ка ві ку, па мёр 
мой сяб ра. Мы не ба чы лі ся шмат 
га доў, але ён ча ста пі саў мне лі сты. 
Да сы лаў па да рун кі. Ка лі ён па мёр, 
я ўцяк ла ў па э зію. Яна даз ва ляе 
вы кі нуць з ся бе змроч ныя эмо цыі 
і дум кі. Мне цяж ка змі рыц ца з гэ тай 
смер цю.

З.В.: — Хто пер шы чы тач Тва іх 
вер шаў?

Ю.Б.: — Мая сяб роў ка Вік то рыя.
З.В.: — Ці заў сё ды па каз ва еш ёй 

свае вер шы?

Пер с пек тыў ная па э тэ са

Ю.Б.: — Не, не заў сё ды ха чу па каз-
ваць іх.Част ка ля жыць на ма ёй па лі-
цы, іх шмат.

З.В.: — Час пры сту піць да кон кур-
су «Дэ бют».

Ю.Б.: — Пас п ра бую, не ве даю што 
з гэ та га ат ры ма ец ца. У мя не ўжо пад-

рых та ва ны адзін верш на кон курс.
З.В.: — На Су стрэ чах ву чым ся 

пі саць і ду маць па-бе ла ру ску. Што гэ-
та для Ця бе зна чыць?

Ю.Б.: — Гэ та зна чыць тое, што 
бе ла ру ская мо ва для мя не род ная. 
Мая ба бу ля, ма ма — бе ла ру скі. Та му 

і я ста ра ю ся як 
най лепш вы ву-
чыць мо ву. Ха чу, 
каб яна не знік-

ла, каб заў сё ды іс на ва ла...
З.В.: — Ці ў ха це раз маў ля е це па-

бе ла ру ску?
Ю.Б.: — У ха це га ва ру па-свой му, 

але з ма май раз маў ля ем па-поль ску. 
Яна па аду ка цыі па ла ніст ка.

З.В.: — На коль кі для Ця бе важ ная 
бе ла ру ская мо ва?

Ю.Б.: — Вя до ма, у шко ле раз маў ля-
ем па-поль ску, але бе ла ру ская мо ва 
для мя не най б лі жэй шая. Дзя ку ю чы 
ёй я ма гу поў нас цю ад рэ а га ваць 
і знай с ці свой са праўд ны свет.

З.В.: — Што хо чаш ра біць у жыц-
ці?

Ю.Б.: — Ха чу быць су до вым ку-
ра та рам, ду маю так са ма пра бе ла ру-
скую фі ла ло гію. Гэ тая дум ка ўзнік ла 
та ды, ка лі я па ча ла вы ву чаць бе ла ру-
скую мо ву.

З.В.: — А ці ёсць у Ця бе вер шы на 
поль скай мо ве? На якой мо ве пі шаш?

Ю.Б.: — Па-поль ску мае вер шы 
не гу чаць так фай на як па-бе ла ру ску. 
Я ўжо га ва ры ла, што па-бе ла ру ску 
мне ляг чэй на зы ваць эмо цыі. Та ды 
верш шчы ры, ён да па ма гае мне, ду-
маю, што чы та чам так са ма...

З.В.: — Дзя ку ем за раз мо ву!

Гу тар ку пра вя лі 
Оля Бус лоў ская і Ве ра ні ка Кар-

дзю ке віч, пе ра пі са ла 
Аг неш ка Зда ноў ская.

* * *
мы ўсе па мер лі
ма ла хто жы ве
мы ўсе па мер лі
ма ла хто ве дае
мы ўсе па мер лі

мёр т выя зям ля і свет
мы ўсе па мер лі
ма ста цтва яш чэ не
мы ўсе па мер лі
ма ла хто жы ве
мы ўсе па мер лі
а ты яш чэ жы вы
спы тай ся бе

Юлія Бя ган ская, 
„Зор ны шлях”

Аг неш ка Зда ноў ская і Ве ра ні ка Кар дзю ке віч

Юлі я Бя ган ская

JamaAr

Ceber
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Ста рыя жан чы ны
Ста рыя жан чы ны не пла чуць 
Іх слё зы ўжо даў но ад п лы лі 
Яны гля дзяць не па руш на ў да ля чынь ак на 

Пер шая. Ма рыя ма лод шая
Бед на бы ло га во рыць
і ў трыц цаць чац вёр тым ма іх на ро дзі наў
і за па ля каў і за пер шых са ве таў і за нем цаў
Бед на бы ло але шчас лі ва
я бы ла та ды ма ла дзі цай

Ста рая жан чы на па мя тае аб тым
аб чым даў но за бы лі яе ўну кі
Яе ру кі па ла ма ныя пра цай і хва ро ба мі
тры ма юць у са бе ра дасць но ва га жыц ця

Ка лі па ча лі жыць у го ра дзе так са ма бы ло цяж ка
але на дзе яй ста лі дзе ці
Ста рая жан чы на маў чыць
яе ба ляць не пат рэб ныя сло вы
Дзе ці пай ш лі

Дру гая. Ма рыя ста рэй шая 
Ма ма ўсё жыц цё стаг на лі
Ча го ен чы це ма мо пы таю
Каб ляг чэй бы ло ад каз ва юць

Шэсць жан чын без муж чы ны
Той адзі ны які быў спа чат ку па чаў каш ляць
а праз пяць ме ся цаў па мёр на су хо ты

Ста рая жан чы на не пла ча
яе слё зы за ста лі ся ў ма ла дос ці
На ма гі ле му жы ка і дзя цей яна не па ліць све чак
Яна па мя тае

Трэ цяя. Ка ця ры на 
На да ро гу ма ма не да лі ні чо га
Гэ та толь кі ў пес ні да юць руч ні кі
Не да лі бо ні чо га не бы ло
Ха лод ныя сце ны зям лян кі
якую вы ка па лі по бач спа ле най ха ты
і круг лыя ад го ла ду жы ва ты

Лі та ра ту ра 
  Мі ха сю Ан д ра сю ку 

У па э зіі ня ма кры лаў
во чы чор ныя ёсць
і бе лая воп рат ка

На та лер цы дзён
па э зія ля жыць не па руш на
і апа вя дае
ня мыя гі сто рыі

У па э зіі ня ма про зы
Про за хо дзіць
бру ка ва ны мі да ро га мі
з ма за ля мі на ру ках
кры чыць гор лам вар’ я таў
і ін шых чу жа зем цаў

Про за ні ко лі не маў чыць
не злі ва ец ца з бля скам ва чэй
не ча кае не ча ка на га
Про за не вык ра дае ў па э зіі слоў
не хі мер ні чае
яна не ве дае што та кое хі ме ра

Па э зія і про за гэ та по зы
як быць і ад на ча со ва ады хо дзіць

На да ро гу ма ма да лі ма літ ву
і зму ча най ру кой па ста ві лі знак кры жа на ча ле

Ста рая жан чы на выр ва ная з род най зям лі
ні ко лі не вяр ну ла ся
Яна злі ла ся з ін дуст ры яй но ва га ча су
яе мо ва ста ла лёг кай і звон кай
а пу ста та ва чэй сха ва ла ся
пад цём ны мі аку ля ра мі

Чац вёр тая. Воль га 
Сце ны са мо ты не ра зар ва ныя
як хва ро ба адзер вя не лай ду шы
Таб лет кі з кры жы кам каб не ба ле ла
і не маг чы масць па лі чыць усе паль цы рук

Ніх то не прый шоў і ніх то не ідзе
Да ро га не роз ніц ца ні чым у ва сям нац цаць
со рак і во сем дзе сят

Ста рая жан чы на ады хо дзіць ад ак на
па чуў шы го лас зям лі кла дзец ца на пад ло зе
па мі рае

Пя тая. Ве ра 
Я ка ха ла а ён піў
Я ка ха ла а ён біў
Я ўця ка ла а ён пла каў

І бы лі дзе ці

Я ка ха ла а яны пі лі
Я ча ка ла а яны ады хо дзі лі
Я шу ка ла і яны вяр та лі ся

І прый ш ла смерць

Ён маў чаў і я не пла ка ла
а дзе ці па ста рэ лі

Андрэй Сцепанюк – нарадзіўся ў 1963 
годзе ў Бельску Падляшскім, дзе і жыве. 
Паэт, творы друкаваліся ў «Ніве», часопісах 
«Сустрэчы», «Дзеяслоў», альманахах 
«Белавежа» і «Тэрмапілы».Дырэктар ліцэя 
з бе ла рускай мовай навучання 
ў Бельску Падляшскім.

Андрэя Сцяпанюка
Вершы 



9... ГІСТОРЫЯ, КУЛЬТУРА, АСВЕТА21.08.2016              № 3421.08.2016              № 34

Двац цаць га доў та му, 
у па ло ве жніў ня 1996 
го да дэк рэ там та га час-
на га міт ра па лі та Ва сі-
лія быў уста ноў ле ны 
пры ход у Ба ра тын цы-
Ру скім, што ка ля Ся мя-
тыч. Ня бес най за ступ-
ні цай пры хо да ста ла 
свя тая Ан на...

У ня дзе лю, 7 жніў ня, у дзень па мя ці 
за ступ ні цы пры хо да ста я ла пры го жае со-
неч нае над вор’е. У пры ход скую цар к ву, 
рас па ло жа ную па між Ба ра тын цам-Ру скім 
і Ся мя ты ча мі-Стан цы яй, з’я віў ся я ка ля па-
ло вы дзя ся тай, са ма слу жыў ся ака фіст. 
На ро ду мно га не бы ло, не каль кі дзя сят каў 
душ. Але з хо дам ча су на род няс пеш на 
на паў няў храм і неў за ба ве да вя ло ся мне 
ўсту піць у ім мес ца больш пра ва ві тым вер-
ні кам і ад сту піць на вон кі да во лі ўсё-та кі ка-
мер най цар к вы. Неў за ба ве шмат на ро ду 
саб ра ла ся і на аб шыр ным пры цар коў ным 
пля цы. Коль кі бы ло прыб ліз на душ — скла-
да на аца ніць, але ўскос на ўда ло ся мне 
пра гэ та да ве дац ца з раз мо вы сто я чых по-
бач мя не дзвюх вер ніц:

— Du żo lu dzi się zeb ra ło, wię cej jak na 
Piot ra.

— I wię cej jak na Elia sza.
— W Sło chach by ło osiem nas tu ba ciusz-

ków, ład nie słu ży li. A tu ma ło.
— Pew nie do Kor ni na po je cha li.
— A gdzie ten Kor nin?
— Gdzieś da le ko...
Да рэ чы, боль шасць саб ра ных лю дзей, 

што ста я лі на вон кі цар к вы, бы ла за ня та 
ме на ві та раз мо ва мі. Бо пры хад ское свя та 
— гэ та ся мей нае свя та, гэ та на го да спат-
кац ца са зна ё мы мі, ча ста даў но ба ча ны мі, 
бо ж ця пер мяс цо вы на род рас сы паў ся па 
шы ро кім све це. І па лю дзях бы ло ві даць, 
што ўжо ўсё па між імі ўста ноў ле на, што 
ўжо за фік са ва ны па ра дак дня пас ля на ба-
жэн ства. А на ро ду бы ло са праў ды шмат 
і то аку рат та го най больш ві таль на га, най-
больш энер гіч на га. І ві даць бы ло пэў ную 
але го рыю раю, дзе ў наст роі свя точ нас ці 
пры сут ныя Евы ва бі лі пры сут ных Ада маў 
уся ля кі мі пры ё ма мі пры ця галь нас ці. Не-
ча му дзі ва вац ца, уся ля кія ўра чы стас ці 
ме на ві та і ма юць за мэ ту на маг ніч ван не 
люд ско га ро ду...

Ці ка вая бы ла про па ведзь з пры вяз кай 
да кас ма го ніі. Ме на ві та га лоў ную пер со ну 
свя та, пра вед ную Ан ну, пра па вед нік па зі-
цы я на ваў амаль у па чат ку ўся го све ту. Пры-
раў ноў ва ю чы яе да ста ра за па вет най Са ры, 
пра ма ці выб ра на га на ро да, вы ка заў выс но-
ву пра пра вед ную Ан ну як пра ма ці ўся го ча-
ла ве цтва; вя до ма, у хрыс ці ян скім сэн се...

У ка на ніч ных еван гел лях згад кі пра 
пра вед ную Ан ну ня ма, за тое згад ва ец ца 
яна ў апок ры фах. Ме на ві та, па вод ле тых 
апок ры фаў, яна са сва ім му жам Які мам 
жы лі ў На за рэ це, бы лі вель мі на бож ным 
су жон ствам, якія, ад нак, як Са ра і Аў ра ам, 
не ме лі дзя цей. А та кія ў ста ра яў рэй скім 
гра мад стве лі чы лі ся людзь мі гор шай ка-
тэ го рыі. І з-за гэ та га ад Які ма свя тар не 
пры няў ах вя ры, якую той пры нёс у храм. 
Якім па даў ся та ды на со рак дзён у пу сты-
ню, а Ан на ма лі тоў на па а бя ца ла, што ка лі 
Гас подзь зні ме з яе бяз дзет насць, яна тую 
дзет ку ах вя руе Уся выш ня му. З’я віў ся анёл 
і аб’ я віў, што іх ма літ ва выс лу ха на. Дзі цят-
ка наз ва лі Ма ры яй...

Ня мец кі ся рэд не вя ко вы тэ о лаг Іа хан Эк 
мер ка ваў больш: што Якім неў за ба ве, пас-
ля ўвя дзен ня Ма рыі ў храм, па мёр, а Ган-
на, аў да веў шы, вый ш ла паў тор на за муж, 
на ра дзіў шы чар го вую дач ку, якая вый ш ла 
за муж за Ал фея, а пас ля смер ці дру го-
га му жа, яш чэ раз, на ра дзіў шы трэ цюю 
дач ку, якая вый ш ла за муж за За вя дзея. 
Ад тых да чок, па вод ле Эка, пай ш лі чар го-
выя ўну кі Ан ны, у якіх лі ку бы лі апо ста лы 
Сі ман, Іу да, Іа ан, Фа дзей, абод ва Яка вы 
— Ал фе еў і Зя вя дзе еў — ды еван ге ліст 
Мат фей. Ка лі так бы ло, дык пра вед ная Ан-
на сы гра ла са праў ды кас міч ную ро лю...

Ві кі пе дыя: „Ган на (іўр.: Бо ская ла ска, 
вы тан ча насць) — жа но чае імя ста ра жыт на-
шу мер ска га па жо джан ня. У шу мер скай мі-
фа ло гіі ды рэ лі гіі — цэн т раль нае жа но чае 
бо ства, пер ша па чат ко ва Інан на, доч бо га 

Нан ны, праў нуч ка бо га Ана”. Зна чыць 
— мес ца Ан ны ў кас ма го ніі не ас п рэч нае...

А ў поль скай вер сіі: „An na jest naj po pu-
lar niej szym imie niem w Pol s ce. Wed ług sta nu 
na ma rzec 2009 r. imię to no si 1 073 778 
ko biet w Pol s ce, czy li 5,4% po pu lac ji żeń skiej 
kra ju i jest ono po nad 1,5 ra za częs t sze, niż 
dru gie co do po pu lar noś ci imię w Pol s ce — 
Ma ria (677 112 na dań)”. Та кім чы нам амаль 
кож ная дзя ся тая жан чы на ў Поль ш чы з’яў-
ля ец ца цёз кай або Ма ці, або Ба бу лі Ісу са; 
на ша кра і на вель мі хрыс ці ян ская і з гэ та га 
бо ку гле джан ня... Ды не толь кі ў Поль ш чы 
— імем Ан ны і яго роз ных ва ры ян таў бы лі 
наз ва ны шмат лі кія сла ву тыя жан чы ны; па 
ўсім све це. У тым лі ку і ў Бе ла ру сі...

Най с лаў ней шай бе ла ру скай Ан най лі-
чыц ца Ган на Ба ры се віч. Ві кі пе дыя: „Ган на 
Ада маў на Ба ры се віч (6 (18) мая 1888, в. 
Бу ды паб лі зу Ігу ме на — 23 лю та га 2007, 
Мінск) — ста рэй шая, не за рэ гіст ра ва ная 
ў Кні зе рэ кор даў Гі нэ са, жы хар ка Бе ла ру сі. 
На час смер ці бы ла ста рэй шай жы хар кай 
Бе ла ру сі і, па вод ле срод каў ма са вай ін фар-
ма цыі, у све це. Пра жы ла 118 га доў і 281 
дзён. На ра дзі ла ся ў ся лян скай сям’і Ада ма 
На віц ка га і яго дру гой жон кі — Юзэ фы. 
СМІ за ці ка ві лі ся Ган най Ба ры се віч у 2004 
го дзе. Ка лі жан чы на змя ня ла паш парт, чы-
ноў ні кі звяр ну лі ўва гу на яе ўзрост — 115 
га доў. Пер ша па чат ко ва па даз ра ва лі па-
мыл ку. Пе рад пуб лі ка цы яй Кні гі рэ кор даў 
Гі нэ са за 2007 год Бе ла русь па да ла за я ву 
аб уня сен ні ў яе Ган ны Ба ры се віч у якас ці 
рэ кар д с мен кі даў га лец ця, але кан ды да ту-
ра жы хар кі Бе ла ру сі бы ла пра пуш ча на. 
Рэ дак та ры вы да ве цтва не ме лі да ве ру да 
да ку мен таў, вы да дзе ных у кра і нах бы ло га 
Са вец ка га Са ю за. У 2007 го дзе афі цый ны 
су свет ны рэ корд даў га лец ця пры зна лі за 
114-га до вай жы хар кай Япо ніі, тым ча сам 
Ган не Ба ры се віч споў ні ла ся 118 га доў”.

Вар та, за Ві кі пе ды яй, пры вес ці ей ныя 
бы та выя по гля ды: „З усіх па лі тыч ных по-
ста цей най бо лей па ва жа ла Ле ні на: Ле нін 
ра скі даў ка пі та лі стаў, зям лі лю дзям даў. 
Але ма ла так па бы ло: Ста лін усіх хут ка 
за ла маў у кал га сы. Па яе мер ка ван нях, 
леп шым пе ры я дам бы ла эпо ха Брэж не ва: 
...ка лі ад мя ні лі па да так на кож нае пла до-
вае дрэ ва, мы ста лі спа кой на вы рош ч ваць 
на сва ім га ро дзе ўсё, што ха це лі. І ні чо га 
не пла ці лі за гэ та. Пра Лу ка шэн ку ве да ла, 
але асаб лі ва не ці ка ві ла ся, крыў да ва ла 
на ра ён ныя і га рад скія ўла ды за іх абя цан-
ні. У ін тэр в’ю, ка лі Ба ры се віч споў ні ла ся 
117 га доў, вы ка за ла мер ка ван ні пра ня-
роў нае стаў лен не да ўдзель ні каў Вя лі кай 
Ай чын най вай ны і ра да вых гра ма дзян: 
Вай скоў цы ва я ва лі на вай не са збро яй, 
а я з рыд лёў кай на зям лі ва я ва ла. Ка па лі 
рыд лёў кай і се я лі, та му што ко ней не бы-
ло, паб ра лі нем цы, дык са мі зап ра га лі ся 
ў плуг. Нам ця пер ні я кіх пры ві ле яў ня ма, 

а тым, ва ен ным, ёсць. Яны зас лу жы лі, 
а мы не зас лу жы лі, што кар мі лі і пар ты зан. 
Ва ен ным дык пен сію доб рую да лі, а мне 
і пен сіі доб рай не да лі...”.

Пісь мен нік Аль герд Ба ха рэ віч: „Ган на 
Ба ры се віч на ра дзі ла ся за ца ром Аляк сан-
д рам ІІІ Мі рат вор цам, а па мер ла за Лу ка-
шэн кам. Вы хо дзіць, яна пась пе ла па жыць 
пад ула дай двух ца роў, БНР і БССР, Ле ні на, 
Ста лі на, Гіт ле ра, зноў Ста лі на, Хруш чо ва, 
Брэж не ва, Чар нен кі, Ан д ро па ва, пась пе ла 
су стрэць не за леж насьць і на ды ход дык та-
ту ры... Так, тут за мест кроп кі знач на больш 
да рэч на бу дзе вы гля даць шмат к роп’е. Бо 
пась ля та ко га сьпі су не як і яго нае сум нае 
за кан чэнь не ўспры ма ец ца больш спа кой-
на. Мі нае ўсё, мі не і гэ та. Ган на Ба ры се віч 
— гі сто рыя кра і ны, ува соб ле ная ў ад ной 
жан чы не. Сьвед чань не ня толь кі та го, што 
тут усё паў та ра ец ца, але і та го, што тут 
на сам рэч ні чо га ні ко лі не ста іць на мес цы 
і кож ная ўла да ня про ста ня веч ная — яна 
як дож джык або па вод ка, і сур’ ёз на ста віц-
ца да яе мо жа толь кі ка мар. Паць вер джань-
не та го, што ў апош нія 118 га доў тут ні ко лі 
не бы ло ні я кай ста біль нась ці і ні я кай зго ды, 
што тут амаль заў ж ды гас па да ры лі ўсе, хто 
заў год на, толь кі не ту тэй шыя. А ту тэй шыя 
— жы лі са бе. І вы мі раць, як ба чым, ня над-
та сьпя ша лі ся... Бы ла не пісь мен ная — што 
яш чэ раз да каз вае: гра ма та — яна ні ко га 
да даб ра не да во дзіць. Ка лі бы ла на ду шы 
ту га, сьпя ва ла песь ні. Ка лі бы ло трэ ба 
— па ды ма ла чар ку. Ні пра што не шка да-
ва ла. І нам на разь ві тань не шка да ваць ня 
ра і ла...”.

Амаль со рак га доў та му ў Ба ра ты нец-
Ру скі быў за ві таў Мі ко ла Гай дук і так пі саў 
пра вё ску ў 1977 го дзе: „Па чат кі абедз вюх 
вё сак (мо ва яш чэ пра не да лё кі Ба ра ты-
нец-Ляц кі — А. В.) кры юц ца ў ад ным ся ле, 
якое паў ста ла, ма быць, у ран нім ся рэд ня-
веч чы. На гэ тую амаль ты ся ча га до вую даў-
насць па каз вае са ма наз ва „Ба ра ты нец”, 
якая па хо дзіць ад па пу ляр на га ў ІХ-ХІ ІІ 
ста год дзях ус ход не сла вян ска га імя „Бо-
рис лав” (ад яго вы во дзі лі ся імё ны „Бо рис”, 
„Бо ря та” і ін шыя).”

З гэ тым эты ма ла гіч ным мер ка ван нем 
мож на зга дзіц ца, а мож на і не зга дзіц ца. 
Бо той жа наш Мі ко ла Гай дук пі саў пра 
Ба ра ты нец да лей: „Не бу дзе ліш нім пры га-
даць вель мі ста рое па дан не пра тое, што 
чорт уно чы ўва саб ля ец ца ў ба ра на або 
ка та. І так на да ро зе ка ля Га ла соў кі, по бач 
„здрою” і „бо ло тэч ка”, да пра хо дзя ча га 
ноч чу ча ла ве ка ка лісь ці вы бя гаў чор ны 
кот, кру ціў ся на во кал, ста ра ю чы ся „збі ті 
з до ро гі” ды вы вес ці ў по ле...”. Зыг мунт 
Гло гер мер ка ваў так са ма на гэ ты конт: 
„Z wy ra zu bór pow s ta ło imię pol sko-sło wiań-
skie Bo rys ław, Bo rys, Bo rek i Bo ru ta. Po da nia 
o Bo ru cie, któ ry za ję ty był stra sze niem lu dzi 
no cą po grob lach i la sach i pła ta niem psot 

przez spro wa dza nie ich z dob rej dro gi, a uka-
zy wał się nie raz w pos ta ci psa czar ne go, 
krą ży ły w ca łym kra ju, za rów no u lu du jak 
szlach ty, z tą róż ni cą, że lud w nie wie rzył, 
a szlach ta z nich się śmia ła”. І ці не ад гэ та га 
ме на ві та Ба ру ты пай ш ла, у вы ні ку не вя лі-
кіх тран с фар ма цый, і наз ва мяс цо вас ці, 
каля якой га рэз ні чаў чор ны кот?..

Мі ко ла Гай дук: „Ві даць, гэ та пер ша па-
чат ко ва бы ло ся ло, у якім жы лі ся ля не 
ўсход не сла вян ска га па хо джан ня. По тым, 
ка лі пас ля ней кай кро вап ра літ най вай ны 
або смер та нос най по шас ці ака за ла ся мно-
га па лет каў пу стых, на іх бы лі „па са джа-
ны” ся ля не ма за вец ка га па хо джан ня. Гэ та 
на сту пі ла ка лі не пры вя лі кім кня зі лі тоў-
скім Ві таў це, які вель мі лю біў Над буж жа, 
ча ста і доў га пра бы ваў у Дра гі чы не, дык 
на пэў на пры ўла даль ні цы Ся мя тыч і іх на-
ва кол ля Ан не Яб ла ноў скай, што вя ла тут 
ак тыў ную гас па дар чую і куль тур ную дзей-
насць у дру гой па ло ве XVIII ста год дзя”.

Імя Ан на з’я ві ла ся на Бліз кім Ус хо дзе 
і ад туль рас паў сю дзі ла ся па ўсім све це. 
Ад туль жа вый ш ла пле мя бе жан цаў, якое 
так са ма раз бег ла ся па ўсім све це, не 
аб мі нуў шы і Ся мя тыч. Яў рэй ская эн цык ла-
пе дыя, якая вый ш ла на пя рэ дад ні Пер шай 
су свет най вай ны: „Ан на Яб ло нов ская-Са-
пе га в стрем ле нии сде лать из С.[емя тич] 
глав ный пункт тор гов ли Под ля хии вых ло-
по та ла y ко ро ля Ста нис ла ва-Ав гу ста раз-
ре ше ние на уч реж де ние че ты рех не дель-
ной яр мар ки. Вви ду то го, что евр.[ей ское] 
клад би ще поч ти вплот ную под хо ди ло 
к ка мен ной ог ра де зам ка, кня ги ня обе ща-
ла пред ста ви те лям об щи ны вза мен уп раз-
д не ния клад би ща выст ро ить дву хэ таж ное 
зда ние — ра ту шу, с лав ка ми и жи лы ми 
по ме ще ни я ми. Пред ста ви те ли об щи ны 
тщет но умо ля ли кня ги ню не со вер шать 
свя то тат ства, но кня ги ня при сту пи ла к уда-
ле нию ко стей. Ког да че рез не сколь ко лет 
за бо лел и умер стар ший сын кня ги ни, 
она, уви дев в этом на ка за ние Бо жие, ре-
ши ла выст ро ить си на го гу на ме сте, где 
сто ял вет хий до мик раз ру шен но го клад би-
ща. Ев реи от ка за лись сна ча ла от это го да-
ра (си на го га бы ла за кон че на в 1755 г.), но 
с те че ни ем вре ме ни об щи на при ми ри лась 
с кня ги ней, ока зы вав шей ев ре ям мно го 
доб ра. По суб бо там чи та ли осо бую мо лит-
ву за здо ров ье кня ги ни и ее се мей ства”.

Хто ве дае, ці гэ та не агуль ная цёп лая 
па мяць пра кня гі ню Ан ну Яб ла ноў скую 
па са дзей ні ча ла вы ба ру ня бес най за ступ-
ні цы ба ра ты нец ка га хра ма; па-су сед ску ж 
і вё ска Ану сін... А мо жа на ва кол ле Ся мя-
тыч з’яў ля ец ца та кім мес цам мо цы, якое 
пры цяг вае кас міч ную на мен к ла тур ную ўва-
гу — не да лё ка ж ад сюль, для прык ла ду, 
ра чул ка Ма га мет... Ад куль бы не гля дзець, 
імя Ан на — кас міч нае...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

На Ан ну ў Ба ра тын цы
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

А ў т а р  н а ц ы я н а л ь н а г а  г і м н а  б е л а р у с а ў

Макара Краўцоваhttp://voronovocbs.by
125 га доў з дня нараджэння

Бе ла ру скі пісь мен нік, па эт, пе рак лад-
чык, пуб лі цыст, гра мад ска-па лі тыч ны дзе-
яч Ма кар Краў цоў на ра дзіў ся 18 жніў ня 
1891 г. у вёс цы Баб роў ня Гро дзен ска га 
па ве та ў за мож най ся лян скай сям’і. Сап-
раў д нае яго поў нае імя Ма кар Мац ве е віч 
Кас це віч. Псеў да нім жа стаў да ні наю 
па мя ці пра дзе дам, якія жы лі з кра ве цтва, 
шы ю чы най леп шыя ў ак ру зе ка жу хі. Ма ка-
ра з са ма га дзя цін ства вель мі ва бі лі кніж кі. 
Са мым ад мет ным у цар коў на-пры ход скай 
школ цы быў вык лад чык спе ваў і му зы кі, 
які, ка ра ю чы вуч няў, біў іх па ву шах смыч-
ком ад скрып кі. Кас це віч та кую па чост ку 
за раб ляў ня ча ста, бо ава ло даў скрып каю 
вель мі доб ра. А мо і на ад ва рот — та му 
і ава ло даў, што ча ста ат рым лі ваў па ву-
шах ад пе да го га. Ма кар скон чыў цар коў-
на-пры ход скую шко лу ў вёс цы Га ла ва чы 
(Гро дзен скі ра ён, не па да лёк Скі да ля), по-
тым у 1910 г. — Свіс лац кую на стаў ніц кую 
се мі на рыю. Ней кі час пра ца ваў у шко ле. 
З 1915 г. у час вай ны Краў цоў быў у вой-
ску, пас ля вай ско вай ву чэль ні — на Паў-
ноч на-За ход нім фрон це. У лё са выз на чаль-
ныя для краю га ды ён як сал дац кі дэ ле гат 
бя рэ ўдзел у Пер шым Усе бе ла ру скім з’ез-
дзе, ста но віц ца сяб рам Бе ла ру скай пар тыі 
са цы я лі стаў-рэ ва лю цы я не раў, ува хо дзіць 
у склад Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі, 
што на ма га ец ца ства рыць дзе ля аба ро ны 
БНР на цы я наль нае вой ска. Быў дэ ле га-
там Пер ша га Усе бе ла ру ска га кан г рэ са 
ў снеж ні 1917 г. На стаў ні чаў у Мен ску 
ў 1917-1918 гг. Вык ла даў на кур сах бе ла ру-
саз наў ства пры Мен скай га рад ской ду ме. 
У 1918 г. усту піў у Бе ла ру скую пар тыю са-
цы я лі стаў-рэ ва лю цы я не раў. Удзель ні чаў 
у пра цы Ра ды БНР у Мен ску і Га род ні.

Краў цоў за яў ляе пра ся бе як пра здоль-
на га лі та ра та ра, яко га за ах воч вае цёп лым 
сло вам у дру ку ма ла ды Мак сім Га рэц кі. 

У 1919 г. мен ская га зе та „Бе ла русь” пад 
на зо вам „Ва яц кі гімн” пуб лі куе Ма ка раў 
верш „Мы вый дзем шчыль ны мі ра да мі”. 
Кам па зі тар Ула дзі мер Тэ раў скі пі ша да яго 
му зы ку, і пес ня не ве ра год на хут ка на бы-
вае ве лі зар ную па пу ляр насць і ста но віц ца 
гім нам Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. 
Яго спя ва лі, іду чы ў бой на баль ша ві коў, 
слуц кія паў стан цы, у шэ ра гах якіх ва я ваў 
і сам Краў цоў. У час гэ та га выз воль на га 
паў стан ня зай маў ся спра ва мі дру ку, быў 
за гад чы кам паў стан ц кай дру кар ні ў Клец-
ку. Паз ней пра ца ваў у Ра даш ко віц кай 
бе ла ру скай гім на зіі (1922-1923). Жыў 
у Віль ні. Рэ да га ваў ча со піс „Са ха” (1923). 
З 1927 г. ак тыў на ўдзель ні чаў у пра цы 
Бе ла ру ска га на ву ко ва га та ва ры ства. 
Дру ка ваў ся (з 1916 г.) у пе ры я дыч ных вы-
дан нях „Го ман”, „Звон”, „Бе ла ру скае жыц-
цё”, „Бе ла ру скія ве да мас ці”, „Бе ла русь”, 
„На ша дум ка”, „Ма лан ка”, „Гра мад скі 
го лас”, „Бе ла ру скае сло ва”, „Ся лян ская 
ні ва”, „Бе ла ру ская куль ту ра”, „Бе ла ру скі 
дзень”. Ка ры стаў ся так са ма псеў да ні мам 
Язэп Сьвя та зар. Ар га ні зоў ваў у род ных 
мяс ці нах бе ла ру скія кан цэр ты, спек так лі. 
Арыш тоў ваў ся ўла да мі Поль ш чы за ні бы та 
пра ка му ні стыч ную агі та цыю.

У 1930-ых га дах ады шоў ад лі та ра тур-
най твор час ці. Не мог знай с ці пра цы. Быў 
сяб рам Га лоў най уп ра вы Та ва ры ства бе-
ла ру скай шко лы ў 1936-1937 га дах. У каст-
рыч ні ку 1939 г. пра ца ваў у рэ дак цыі га зе-
ты „Ві лен ская праў да”. Неў за ба ве арыш-
та ва ны баль ша ві ка мі, за гі нуў у зня во лен ні 
ў бе ла стоц кай тур ме. Най ве ра год ней быў 
за ка та ва ны на до пы тах. Да клад ны дзень 
смер ці і мес ца па ха ван ня за ста юц ца не вя-
до мы мі. Па кі нуў пас ля ся бе ба га тую лі та-
ра тур ную спад чы ну, але яго га лоў ным тво-
рам на заў сё ды за ста нец ца „Ва яц кі гімн”.
vПад рых та ваў Уладзімір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Біб лі я тэ кі заў сё ды лі чы лі ся цэн т ра мі 
куль ту ры і мес ца мі за хоў ван ня ве даў. 
Сён ня гэ ты чын нік у іх дзей нас ці не змя-
ніў ся, але пра ца ваць у ча сы паў сюд най 
пры сут нас ці ін тэр нэ ту ім ста но віц ца ўсё 
скла да ней. Пра цаў ні кі біб лі я тэк прыз на-
юць ска ра чэн не коль кас ці на вед валь ні каў 
у па раў нан ні з „да ін тэр нэ та вым” ча сам.

Для та го, каб за ва біць як ма га больш 
чы та чоў да ка ры стан ня з біб лі я тэч ных 
пас луг, біб лі я тэ кі му сяць па мен шай ме ры 
мець сайт у ін тэр нэ це. І яны з боль ша га 
іх ма юць. Праў да, да лё ка не ўсе біб лі я тэч-
ныя сай ты ў Бе ла ру сі афор м ле ны па-бе ла-
ру ску. Ад ным з бе ла ру ска моў ных сай таў 
з’яў ля ец ца сайт біб лі я тэ кі ў мя стэч ку Во ра-
на ва, якое зна хо дзіц ца ў Гро дзен скай воб-
лас ці не па да лёк ад мя жы з Літ вой. Ад рас 
сай та ў ін тэр нэ це http://vo ro no vocbs.by.

Сваю гі сто рыю біб лі я тэ ка ў Во ра на ве, 
якое ў між ва ен ны пе ры яд бы ло ў скла дзе 
ІІ Рэ чы Пас па лі тай, апіс вае, па чы на ю чы 
ча мусь ці ад ве рас ня 1945 го да. Цяж ка па-
ве рыць, але маг чы ма са праў ды ў 20-30 га-
ды мі ну ла га ста год дзя ў мя стэч ку не бы ло 
ні я ка га да ступ на га для пас па лі та га лю ду 
кні гас хо віш ча.

Ка лі ўваж лі ва ўчы тац ца ў тэкст, які 
змеш ча ны на ста рон цы „Пра нас”, то 
гі сто рыя як біб лі я тэ кі, так і цэ ла га па се-
ліш ча і яго на ва кол ля па да ец ца вы ключ на 
ў са вец кіх тра ды цы ях. „1919-1939 га ды 
— тэ ры то рыя ра ё на бы ла аку па ва на вой-
ска мі бур жу аз най Поль ш чы. У 1939 го ду 
тэ ры то рыя ра ё на ўвай ш ла ў склад БССР”, 
— ад зна ча ец ца там.

Най больш пад ра бяз ную ін фар ма цыю аб 
Во ра наў скім ра ё не мож на па ба чыць у руб-
ры цы „Кра яз наў ства”, вый с це на якую мес-
ціц ца з ле ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня. Тут 
па да юц ца звест кі як пра яго су час насць, 
так і гі сто рыю. Ма ец ца на ват гімн Во ра на-

ва. „Ма гут ны леў на гер бе і на сця гу,/ Ёсць 
на па мін мі нуў ш чы ны сі вой,/ Што трэ ба 
мець і моц нам, і ад ва гу,/ Каб збе раг чы сва-
ёй зям лі спа кой”, — пя ец ца ў ім.

Ад мет на, што па на цы я наль ным скла-
дзе на сель ні цтва ра ё на не бе ла ру скае. 
Бе ла ру саў там, згод на ін фар ма цыі ў кра яз-
наў чай руб ры цы, уся го толь кі 13%. За тое 
80,8% — гэ та па ля кі. Та му не дзіў на, што 
ў ра ё не 13 ка та ліц кіх кас цё лаў і толь кі 
дзве пра ва слаў ныя цар к вы.

Што ж ты чыц ца біб лі я тэч най спра вы 
ў Во ра на ве, то яна ад люст ра ва на на 
сай це да во лі доб ра. Так, на га лоў най ста-
рон цы змяш ча ец ца ін фар ма цыя аб апош-
ніх так ці інакш да тыч ных біб лі я тэ ка раў 
па дзеях. Пры чым аб наў ля ец ца яна да во лі 
ча ста і апош нія па ве дам лен ні да ту юц ца сё-
лет нім жніў нем. Гэ та ўказ вае на тое, што 
пра сайт дба юць, ра зу ме ю чы, што ён з’яў-
ля ец ца тва рам уста но вы.

Не за бы ва юц ца во ра наў скія біб лі я тэ ка-
ры рас па вес ці пра свае пос пе хі. У руб ры-
цы „На шы да сяг нен ні” рас па вя да ец ца пра 
тыя ўзна га ро ды, якія ат ры ма лі біб лі я тэ кі 
ра ё на, удзель ні ча ю чы ў раз на стай ных 
кон кур сах і ак цы ях. Сё ле та ім уда ло ся 
адз на чыц ца ў на мі на цыі „За пад трым ку 
і раз віц цё чы тан ня” на цы я наль на га кон кур-
су „Біб лі я тэ ка — ася ро дак на цы я наль най 
куль ту ры”.

Ня гле дзя чы на тое, што сайт во ра наў-
скай біб лі я тэ кі са праў ды ці ка вы і на сы ча-
ны ін фар ма цы яй, без не да хо паў там не 
абыш ло ся. Так, ста рон ка „Біб лі я тэ ка: учо-
ра і сён ня” мо жа пры ва біць ка ры сталь ні ка, 
які за хо ча больш да ве дац ца пра раз віц цё 
біб лі я тэч най спра вы на Во ра наў ш чы не, 
але ні чо га ў яго не ат ры ма ец ца — ста рон-
ка змяш чае толь кі фо таз дым кі бу дын каў 
сель скіх біб лі я тэк Во ра наў ска га ра ё на.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Т в о р  ч а с ц ь

Вы ста ва ма ста ка 
з Ба цю таў ад к ры ла-
ся ў Дзят ла ве

У Дзят лаў скім цэн т ры куль ту ры ад к ры ла ся вы ста ва 
бе ла ру ска га ке ра мі ста, жы ва піс ца, скуль п та ра, сяб ра 
Са ю за бе ла ру скіх ма ста коў Мі ка лая Нес ця рэў ска га 
пад агуль най наз вай «Сэнс жыц ця — ма ста цтва». Вы-
ста ва пры мер ка ва на да 85-год дзя ма ста ка.

Мі ка лай Нес ця рэў скі ро дам з вё скі Ба цю ты, якая зна хо-
дзіц ца не да лё ка ад Бе ла сто ка. «Баць ка мой ра на па мёр, 
— згад вае Мі ка лай Лаў рэн цье віч. — Ад ной чы ён па ехаў 
па се на зі мою, а лёд быў сла бы і ён з сяб рам пра ва ліў ся 
пад лёд. Па куль вы цяг ну лі ко ней і са ні, то моц на з мер з лі. 
Пас ля баць ка хут ка зах ва рэў на су хо ты і па мёр. Яго па-
ха ва лі ў Ба цю тах. А ма ці з ця гам ча су вый ш ла за муж за 
дру го га». Род ныя Ба цю ты сям’я Нес ця рэў скіх па кі ну ла 
ад ра зу пас ля вай ны ў 1945 го дзе. «Гэ та быў той час, ка лі 
па ля каў пе ра ся ля лі ў Поль ш чу, а бе ла ру саў гна лі на Ус-
ход. Мы вель мі не ха це лі па кі даць Ба цю т, бо ў нас бы ло 
18 гек та раў зям лі, 5 ка роў, не каль кі ко ней, шмат сві ней, 
аве чак, сот ні ку рэй. Мы жы лі да во лі доб ра. Праў да, шмат 
пра ца ва лі, але і шмат ме лі. Жы лі за мож на аж но да во се ні 
1939 го да. А ка лі прый шлі баль ша ві кі, то жыць ста ла цяж-
ка. І мы пад пры му сам пе ра е ха лі да сва я коў у Дзят ла ва 
на Га ра дзен ш чы ну», — рас па вя дае Мі ка лай Нес ця рэў скі.

У 16 га доў Ко ля Нес ця рэў скі пай шоў пра ца ваць у дзят-
лаў скую ар цель «Чыр во ны Каст рыч нік». Там вы раб ля лі 
мэб лю. Спа чат ку хлоп ца пры ня лі вуч нем ста ля ра, а з ця-
гам ча су ён стаў пра ца ваць са ма стой на. На ву чыў ся 
ра біць роз ную мэб лю. Сам вы кон ваў эскі зы, сам жа іх 
і ўва саб ляў у рэ аль ныя рэ чы. Пры род ныя здоль нас ці, кем-
лі васць, спрыт у ру ках ужо та ды вы лу ча лі юна ка. А яш чэ 
вы свет лі ла ся, што ён мо жа доб ра спя ваць, тан ца ваць, 

іг раць на роз ных му зыч ных ін ст ру мен тах. I ў 1955 го дзе 
Мі ка лая пак лі ка лі на пра цу ў Дзят лаў скі ра ён ны Дом куль-
ту ры. Там ар га ні за ваў ар кестр, доў гі час ім кі ра ваў, сам іг-
раў на тру бе. Ка лі ў Дзят ла ве за ду ма лі ства рыць ля леч ны 
тэ атр, то на ма ля ваць і зра біць ля лек узяў ся Нес ця рэў скі. 
Уда ло ся па ста віць на ват не каль кі спек так ляў. Шмат да вя-
ло ся ван д ра ваць па Дзят лаў ш чы не з кан цэр та мі, па ста-
ноў ка мі. А яш чэ юнак пас пя ваў ву чыц ца. Пра цу ю чы ў До-
ме куль ту ры, ён скон чыў Га ра дзен скае куль тас вет ву чы-
ліш ча, а паз ней — Мен скі тэ ат раль на-ма стац кі ін сты тут. 
Ад ной чы ён па чуў пра Івя нец кую фаб ры ку ма стац кай ке-
ра мі кі і вы шыў кі. Вы ра шыў па е хаць ту ды і пап ра сіц ца на 
пра цу. Хлоп ца ўзя лі, і зноў ён стаў вуч нем. Пе рай маў у во-
пыт ных пра цаў ні коў сак рэ ты ган чар на га май стэр ства. 
А пас ля ін сты ту та Мі ка лай Нес ця рэў скі тра піў на Мен скі 
ма стац ка-выт вор чы кам бі нат. Ме на ві та там да са ма га зас-
лу жа на га ад па чын ку пра ца ваў ма ста ком-ке ра мі стам.

Сён ня Мі ка лай Нес ця рэў скі вя до мы як май стар 
ма ну мен таль най ке ра мі кі. Ён ства рыў шэ раг ці ка вых 
дэ ка ра тыў ных тво раў для гра мад скіх бу дын каў Мін ска, 
Вал гаг ра да, Свет ла гор ска, Са лі гор ска, Грод на, Дзят ла-
ва. Пра ца ваў над афар м лен нем аэ ра пор та «Мінск-2», 

стан цыі мін ска га мет ро «Плош ча Яку ба 
Ко ла са». Мно гія яго ке ра міч ныя ра бо ты 
за ня лі па чэс нае мес ца ў На цы я наль ным 
му зеі Рэс пуб лі кі Бе ла русь, Раў біц кім му-
зеі на род на га ма ста цтва, Му зеі вы яў лен-
ча га ма ста цтва ў Ста рых Да ро гах. Але 
най больш ра бот Мі ка лая Нес ця рэў ска га 
зна хо дзіц ца на Дзят лаў ш чы не. Фон ды 
Дзят лаў ска га гі сто ры ка-кра яз наў ча га 
му зея на ліч ва юць больш за дзвес це 
яго ных ра бот. I амаль усе яны па до ра ны 
му зею.

Ма стак-ке ра міст пе ра даў му зею ка лек-
цыю дэ ка ра тыў ных скуль п тур аб’ ём ных 
фор маў, се рыю ке ра міч ных пар т рэ таў 
(ме да льё ны, пла кет кі) дзяр жаў ных дзе я-

чаў ста ра жыт най Бе ла ру сі і Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га, 
дзе я чаў бе ла ру ска га Ад ра джэн ня.

Лі та раль на што год Мі ка лай Лаў рэн цье віч пе ра дае 
Дзят лаў ска му му зею сваю ке ра мі ку ці кар ці ны. Ды 
і вель мі ча ста бы вае на Дзят лаў ш чы не і на Бе ла сточ чы-
не, дзе жы вуць яго бліз кія і род ныя лю дзі. Ма рыць пе ра-
даць свае пра цы і бе ла ру сам Бе ла сточ чы ны, але ча кае 
да па мо гі з бо ку бе ла ру скіх мі ні стэр ства куль ту ры і мі ні-
стэр ства за меж ных спраў, бе ла ру скіх гра мад ска-куль-
тур ных ар га ні за цый Бе ла сточ чы ны, каб да па маг лі гэ ту 
спра ву ажыц ця віць. Бо аса бі ста зай мац ца гэ тым ён не 
мае сіл, усё ж уз рост 85 га доў да во лі вя лі кі, каб ха дзіць 
па ін стан цы ях і вы ра шаць па доб ныя пы тан ні.

Пад час вы ста вы ў Дзят ла ве пры сут ныя па зна ёмі лі ся 
і бу дуць зна ё міц ца яш чэ доў га з тво ра мі сла ву та га ма-
ста ка. Най перш пры цяг ва лі во ка ке ра міч ныя і алей ныя 
бю сты і пар т рэ ты Мін доў га, Ка сту ся Ка лі ноў ска га, Льва 
Са пе гі, Ста ніс ла ва і Ада ма Сол та наў, Аляк сан д ра Па-
лу бін ска га, зас на валь ні ка Дзят лаў ска га му зея Мі ха ся 
Пет ры ке ві ча, па э та Вік та ра Шы му ка і ін шых вя лі кіх і ці-
ка вых асоб на шай Баць каў ш чы ны.

vТэкст і фота Сяр гея ЧЫГ РЫНА
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21.08 — 27.08

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Гляджу і ўспамінаю
(22.03. — 20.04.) За раз маг чы мыя пэў ныя 

цяж кас ці, пе рад які мі не вар та ад сту паць. 
Та ды пос пех про ста не паз беж ны. У пра цы 
лепш аба пі рац ца на пра ве ра ныя ме та ды, 
а не стан дар т ныя па ды хо ды вы ка ры стоў ваць 
толь кі як да да так. Не аб ход на пра яў ляць цяр-
пен не і за ця тасць. Доб ры час для пад вя дзен-
ня пэў ных вы ні каў і для па чат ку ад па чын ку. 
Не паз бя гай дзе ла вых су стрэч і на рад, на іх 
пра я ві ся бе. У вы хад ныя не ся дзі до ма.

(21.04. — 21.05.) Прый дзец ца та бе пра-
я віць цяр пен не і дып ла ма тыч насць у ад но сі-
нах да лю дзей, не вар та ўры вац ца ў іх унут-
ра ны свет без зап ра шэн ня. За над та хут кае 
вы ка нан не тва іх жа дан няў па він на нас ця ро-
жыць, не вык лю ча на, што ця бе та кім чы нам 
про ста за ваб лі ва юць у паст ку. Дру гая па ло-
ва тыд ня — пры дат ны мо мант для вя сел ля або 
раз во ду. У су бо ту, ка лі неш та за бу дзеш або 
згу біш, яно пра па дзе.

(22.05. — 22.06.) Не вар та бу да ваць за-
ліш не гран ды ёз ных пла наў, бу дзе знач на 
лепш па куль кры ху ад па чыць і саб рац ца з сі-
ла мі. Паз баў ляй ся ад не пат рэб на га хла му, 
выз ва ляй пра сто ру для ста ноў чых змя нен няў 
у кар’ е ры і аса бі стым жыц ці. Твае энер гія 
і на пор ста нуць га ран там пос пе ху ў мно гіх 
спра вах.

(23.06. — 23.07.) Прыс лу хай ся да сва ёй 
ін ту і цыі, і та ды змо жаш пры маць та кія ра шэн-
ні, якія за бяс пе чаць та бе пос пех і даб ра быт. 
На пра цы ве ра год ныя зме ны да леп ша га. 
Пра я ві ка му ні катыўнасць. Ця пер не аб ход на 
та бе ўвесь час быць у кур се па дзей, каб не 
пра пус ціць ней кай важ най ін фар ма цыі.

(24.07. — 23.08.) Ця пер ты асаб лі ва ле ту-
цен ны. Ма ры мо гуць рэ а лі за вац ца. У па ня дзе-
лак за ся родзь ся на га лоў най спра ве. Па дзеі, 
якія ад бу дуц ца з та бой у се ра ду або ў пят ні-
цу, па ка жуць, што лю быя псі ха ла гіч ныя ком-
п лек сы пе ра а доль ныя, ка лі ў цяж кую хві лі ну 
звяр нуц ца па да па мо гу да бліз ка га ча ла ве ка. 
Ве ся лосць і пры ем ная кам па нія ў вы ход ныя.

(24.08. — 23.09.) Твая жыц цё вая ак тыў-
насць мо жа быць аб ме жа ва ная аб’ ек тыў ны мі 
пры чы на мі. Не плы ві су праць ця чэн ня, за ста-
вай ся ча со ва на дру гіх ро лях, гэ тая так ты ка 
пры вя дзе ця бе да най леп ша га вы ні ку. Будзь 
ас ця рож ны, та му што маг чы ма па ступ лен не 
наў мыс на ска жо най ін фар ма цыі, а так са ма 
ўзрас це ак тыў насць ня доб ра зыч ліў цаў і кан-
ку рэн таў.

(24.09. — 23.10.) Пас п ра буй склас ці план 
пер ша чар го вых дзе ян няў і ары ен туй ся па ім. 
На пра цы пра я ві ра зум ную ас ця рож насць, 
не да вай пад кор м кі для плё так зай з д рос ных 
ка лег. У ся рэ дзі не тыд ня за ліш не ся бе не пе-
раг ру жай. Да вя дзі па ча тую спра ву да кан ца, 
та ды ў вы ход ныя ад пач неш.

(24.10. — 22.11.) Пас п ра буй быць спа кой-
ным і ўраў на ва жа ным ча ла ве кам, не губ ляй 
кан т ро лю над эмо цы я мі. Ты дзень бу дзе да-
стат ко ва нап ру жа ны з-за па ве лі чэн ня аб’ ё му 
пра цы, за тое змо жаш ат ры маць да дат ко вы 
пры бы так. Аку рат насць і ўваж лі васць — клю-
ча выя па няц ці. Доб ра аб ду ма ныя сло вы і дзе-
ян ні зро бяць доб рае ўра жан не на на чаль-
стве і ка ле гах. Твой аў та ры тэт ума цу ец ца.

(23.11. — 22.12.) Бу дзеш шмат кан так та ваць, 
але пас п ра буй пры гэ тым не сва рыц ца і пуб ліч-
на не выс вят ляць ад но сін. Бу дзеш раз ры вац ца 
па між пра фе сій ны мі аба вяз ка мі і ся мей ны мі 
спра ва мі. Па жа да на ні ку ды не спаз няц ца і не 
скар дзіц ца на жыц цё. Наст рой ся па зі тыў на.

(23.12. — 20.01.) Доб ры на строй, асаб-
лі ва, ка лі да сі са бе маг чы масць ад па чыць. 
Спры яль ны час для твор чых за нят каў або для 
ад па чын ку на пры ро дзе. Маг чы мы па ча так 
па воль на га, але дак лад на га пра соў ван ня па 
кар’ ер най лес ві цы, з’я віц ца шанц ад п ра віц ца 
ў зай маль ную па ез д ку. Дып ла ма тыя і такт да-
дуць маг чы масць па спя хо ва вы ра шаць бя гу-
чыя праб ле мы.

(21.01. — 19.02.) Раз ліч вай свае сі лы, та-
ды змо жаш пас пець. На пра цы спат рэ біц ца 
аб’ ек тыў насць для вып раў лен ня не да хо паў 
і дроб ных не дак лад нас цей, бо без гэ та га 
бу дзе не маг чы ма іс ці на пе рад. Па ка жаш, які 
ты не за мен ны спе цы я ліст. У не ка то рых сі ту-
а цы ях пос пе ху спры яе на сту паль ная так ты-
ка. У вы хад ныя ча ка юць доб рыя па дзеі, якія 
змацуюць упэў не нас ць ва ўлас ных сі лах.

(20.02. — 21.03.) Ча ка юць ця бе спры яль-
ныя пе ра ме ны, не вар та ба яц ца іх. Кан так ты 
і су стрэ чы ад бя руць шмат ча су, але пры ня суць 
пры бы так у бу ду чы ні. У ся рэ дзі не тыд ня асаб-
лі вую важ насць для ця бе на бу дзе ду хоў на-ма-
раль ны ас пект. Па мя тай, што на чу жым няш час-
ці сваё шчас це не па бу ду еш. У ня дзе лю змо-
жаш вы ра шыць іс ну ю чыя ў сям’і су пя рэч нас ці.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. эра ге а ла гіч най гі сто рыі Зям лі з кар бо нам і кем б рам, 
2. ста лі ца Ба ва рыі, 3. вод б ліск па жа ру або за ха ду сон ца, 4. 
дзяр жа ва з Да ма скам, 5. Сак рат, аў тар „Са ма сея”, 6. рас-
па ле ны по пел, 7. пас ля доў нік Іг на ція Ла ё лы, 8. пе ха ці нец 
у сул тан скай Тур цыі, 9. буй ны го рад на паў д нё вым за ха дзе 
Ка лум біі, 10. зма ца ва ны цэ мент, 11. зах вор ван не ся да ліш ч-
на га нер ва, 12. пас ля прад вес ня, 13. не вя лі кая прэс на вод-
ная кас ці стая ры ба з ка лю чы мі плаў ні ка мі.

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

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю 

пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 31 ну ма ра
Даль, жы жа, ры жык, Ур, хань, цуд, яць.
Ра шэн не: Ка жух ля жыць, а ду рань дры жыць.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэм’янюк з Бельска-Пад ля ш-

с кага і Лявону Федаруку з Рыбал.

Не пры кмет на сця кае час. Зда ец ца, ня даў на свят ка ва лі Но вы год, 
а ўжо прый шоў жні вень. 7 жніў ня — Ган на, асен няя пан на. А ў на ро-
дзе ка жуць: «Ад свя той Ган кі — ха лод ныя вя чор кі і ран кі». Ка лісь ці 
пра ва слаў ныя вер ні кі ма са ва па лом ні ча лі ў Ста ры Кор нін. Хто фур ман-
кай, хто пеш шу. На ват ста рэнь кія ба буль кі з Ку за вы, па мя таю, па да ва-
лі ся пе ха тою ў ад лег лы на двац цаць шэсць кі ла мет раў Ста ры Кор нін. 
Та кая бы ла тра ды цыя. За раз Ган ну ад зна ча юць у су сед няй Вуль цы-Тэ-
ра хоў скай. А я за ста ю ся ў адзі но це, да ма се дам не па сва ёй во лі і ўспа-
мі наю свет лай па мя ці сваю жон ку Ган ну і су поль на пра жы тыя буд ні. 
Гар таю да маш ні аль бом з па жаў це лы мі фа таг ра фі я мі. Кож ны зды мак 
ад люст роў вае па а соб ны эпі зод з жыц ця баць коў, су ро дзі чаў, якія даў-
но адыш лі ў веч ны спа чын. Ус пом нім за тым мі ну лыя буд ні.

Вось пер шы зды мак. З ле ва га бо ку не за муж няя ма ту ля Воль га 
Се лях, ба бу ля Кі ся леў ская ро дам з Коб ры на, два ю рад ная ся стра ма-
ту лі Тац ця на Саў чук. Ка нец двац ца тых га доў. Ба бу ля бы ла ка та ліч кай 
са шля хец ка га ро ду. Вян ча ла ся ў цар к ве. Дзе ці там жа хрыс ці лі. Але 
ў трыц ца тых га дах пе ра е ха ла ў Ча ром ху да сы на Мі ха ся і там да жы ла 
ста рас ці. Па мер ла ў 1937 го дзе. Яе астан кі па ко яц ца на ка та ліц кім мо-
гіль ні ку ў Ча ром се.

Дру гі зды мак. Трыц ца тыя га ды. Баць ка Хве дар Сі да рук (з ле ва га 
бо ку) з ма ту ляй і сяб рам Ду дэ лем з ся ла Ча ром ха. За ду шэў ныя ка ле гі. 
Ра зам пра ца ва лі на чы гун цы ў да ва ен ны час і ў пас ля ва ен ныя га ды.

А на трэ цім здым ку — баць кі ў кам па ніі су жон ства Ва сі ля і Па ра ске-
вы Яку бі чаў з Хля віш чаў і Па ра ске вы Рэп кі з Ку за вы. З ле ва га бо ку 
ста іць ма ту ля Воль га, ся дзяць Ва сіль Яку біч з Па ра ске вай Рэп кай, 
зза ду ста яць Па ра ске ва Яку біч і баць ка Хве дар. Здым кі роб ле ныя 
ў трыц ца тых га дах мі ну ла га ста год дзя ў Кляш чэ лях у атэ лье Ежы Кост-
ка. Быў ён пра фе сі я наль ным фа тог ра фам на ўсю ва ко лі цу. Ста ры ка-
ва лер. Па мя таю, што і я ў школь ным уз рос це ра біў у яго здым кі.

З та го ча су мі ну ла больш ся мі дзе ся ці га доў, але па мяць аб лю-
дзях та го ча су на да лей жы вая.

vУла дзі мір СІ ДА РУК (фо та з да маш ня га ар хі ва)

Фота 1

Фота 2 Фота 3
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У па ле скай глы бін цы (52)К
а лі б хто з да ва ен ных лю дзей вяр-
нуў ся ў Ка мень-Ка шыр скі ра ён 
па шу каць сля доў сва іх прод каў, 
раз гу біў ся б на мес цы. Усё з-за зме-

не ных на зо ваў мяс цін, якія ў ні чым не на па-
мі на юць гі ста рыч ных ад па вед ні каў.

Вось та кое ся ло Груд кі!
— Ка лісь га ва ры лі, што гэ та Оль б ле, 

— ка жа Пят ро Цю рык. — А ча му яно за раз 
Груд кі? Ма быць та му, што ня ма ўжо па ноў 
і на зоў зра бі лі ўкра ін скі, каб усім бы ло зра-
зу ме ла.

— Па ля кі не ве да юць што зна чыць сло-
ва «Оль б ле», — ка жу, — яны па ду ма юць 
што гэ та па-ва ша му. Асаб лі ва, ка лі па ба-
чаць ва шы цэр к вы з за ла ты мі ку па ла мі.

На ста рых кар тах тры та кія на зо вы, 
сё лы Оль б ле Ру ске і Оль б ле Ляц ке. Яны 
рас па ло жа ны на суп раць ся бе, як бліз ня ты, 
толь кі іх раз дзя ляе вя лі кае во зе ра, якое на 
гі ста рыч ных кар тах так са ма на зы ва ец ца 
Оль б ле (або Іль б ле). Сё лы бы лі вя до мы 
ўжо ў XVI ста год дзі і яны, як зга да нае Нуй-
но, пры на ле жа лі кня зям Сан гуш кам. Ужо та-
ды во зе ра бы ло па дзе ле на на дзве роў ныя 
част кі і слу жы ла дзвюм Оль б лям. Па дзел 
за ха ваў ся па сён няш ні дзень, а ра кі і ка ра-
сі, які мі мя не ча ста ва лі ў су час ных Груд ках, 
бы лі злоў ле ныя па «ру скім» ба ку ба дзё рай 
спя вач кай-ры ба лоў кай.

* * *
Не за быў ны ві зіт у Груд кі лі чу пра ця гам 

доб рай вы пад ко вас ці, якая па ча ла ся з ві зі-
ту ў рэ дак цыю «По ліс ся». Там рэ ка мен да-
ва лі мне з’ез дзіць на «Лэб скія за ба вы» і на 
свае во чы па ба чыць як гу ляе на род.

чым пра ца ва лі. Ча ка лі аж но бры га дзір ад да-
ліц ца. Та ды да ста ва лі пры не се ную з ха ты 
яду, ча ста ва лі ся, спя ва лі і пла ка лі.

— Пла ка лі?
— Пас ля вай ны столь кі ж на ро ду пра па-

ла. Па ся да ем ды ўспа мі на ем. Асаб лі ва тых, 
хто доб ра спя ваў, хто доб ра тан чыў валь чы-
ка, кра ка вя ка.

— А спя ва лі?
— О- го-го! Як пач нем спя ваць з ве ча ра, 

то да ран ня спя ва ем, ды так, каб ні ад на 
пес ня не паў та ры ла ся...

У Груд кі на «Лэб скія за ба вы» пры е ха ла 
я ра зам з му зыч ным ка лек ты вам з Ка мя нец-
ка га до ма куль ту ры. Ша фёр Пят ро Цю рык, 
над та вет лі вы ча ла век, быў ро дам як раз 
з Груд коў. Боль шасць жыц ця пра жыў у Ка-
ме ні, але ве даў усё, што ад бы ва ла ся ў род-
най вёс цы. Бо ад лег ласць, як ру кой па даць 
— пяць кі ла мет раў. Сён ня Груд кі — амаль 
пры га рад.

— Мы з жон кай збі ра ем ся вяр нуц ца 
жыць у ся ло, — ка жа спа дар Цю рык. 
— Там усе свае. Га рад скую ква тэ ру па кі-
нем дзе цям.

— А якія ў Груд ках проз віш чы? — пы-
таю.

— Ну, вось маё над та рас паў сю джа нае. 
Ка лі хто па чуе што я — Цю рык, ве дае што 
з Груд коў. Ін шыя проз віш чы гэ та Лу цык, 
Шу мік, Са цык.

У Груд ках больш за 1800 жы ха роў, вя лі кі 
ад со так якіх скла да юць ма ла дыя сем’і і дзе-
ці. У ся ле пра цу юць шко ла і дзі ця чы са док, 
у якіх больш за ча ты ры ста на ву чэн цаў. Тут, 

як у Нуй но, га лоў най кры ні цай пры быт ку 
з’яў ля юц ца се зон ныя пра цы ў Ра сіі.

На па чат ку вё скі мы па ба чы лі гур бу гра-
вію.

— Нам каб да ро гу да па маг лі зра біць, 
— ка жа спа дар Пят ро, — а ўсё апош няе 
мы са мі зро бім, ад ра ман ту ем.

— Ка лі апош нім ра зам у вас ра ман та ва-
лі да ро гу?

— Яе ні ко лі не ра ман та ва лі. Як збу да ва лі 
пры Са ю зе, так і не дак ра на лі ся...

* * *
Спа дар Пят ро Цю рык быў пер шай асо-

бай, якая ас вят лі ла спра ву но вых на зо ваў. 
Ён сам да клад на не ве даў, ка лі прый шлі 
зме ны:

— Ві даць та ды, як ужо на ста ла Ук ра і на, 
— ка жа.

Ён так са ма пат лу ма чыў, што іх няе во-
зе ра, якое за раз за вуць Груд ків ское, пры 
Поль ш чы на зы ва лі Лэб скім. Ад туль пай ш лі 
і «Лэб скія за ба вы». Гэ та быў пак лон у бок 
мяс цо вай гі сто рыі.

Зме на на зо ваў, на са мой спра ве, скры-
вае тра гіч ныя па дзеі, які ад бы ва лі ся на ўкра-
ін скім Па лес сі пас ля 1945 го да. Ка мень-Ка-
шыр скі ра ён, як ма ла які ін шы, быў па ка ра-
ны за ўдзел у ан ты ка му ні стыч ным пад пол лі. 
Ад сюль у 1945-1946 га дах бы ло вы ве зе ных 
у Сі бір і Ка зах стан дзе сяць ты сяч на сель ні-
цтва, то-бок, кож ны шо сты жы хар. Мно гія 
мяс ці ны, ад куль вы во дзі лі ся бай цы УПА 
і дзе я чы ОУН, за ка ру бы лі пе рай ме на ва ны 
як раз у 1946 го дзе.

Так са ма ў 1946 го дзе Оль б ле Ру скае ста-
ла Груд ка мі, а Оль б ле Ляц кае — Осів ця мі.

На мес цы ніх то не ўмеў (або не ха цеў) 
пат лу ма чыць пры чын, ад якіх пай ш лі зме-
ны. Праў да, па ка лен не са вец кіх лю дзей, 
як і су час ная мо ладзь, цал кам паз баў ле ны 
аб’ ек тыў най гі ста рыч най свя до мас ці. Згад кі 
пра Ва лын скую раз ню, ці ге на цыд яў рэ яў, 
за ста юц ца за моў ч ва ны мі тэ ма мі. У ад ных 
яны вык лі ка юць шок і слё зы, у ін шых — не-
да вер, ва ро жасць. Ад на ча со ва пры ез джых 
з Поль ш чы, што я са ма на са бе спаз на ла, 
ві та лі з не звы чай най ад к ры тас цю і сар-
дэч нас цю. Усіх ча каў шчод ры па ча сту нак 
і пры го жыя сло вы пра друж бу і сла вян скую 
ду шу...

Та му, згод на з мэ тай па да рож жа, я за-
ся ро дзі ла ся ў Груд ках-Оль б лі на ягад ных 
пес нях. На ступ ная пес ня гу чыць прыб ліз на 
так, як на тры-ча ты ры га ла сы спя ва юць па-
ле скія вяс нян кі.

Ой ты, дыв чы но, ты, чыр во на ка лы но,
Ой чом твое бі э лэ лыч ко змар ніл(о).
Чы од віт ру, чы од яс но го сон цьа,
Чы з не лю ба, што сто іш край ві конц(а).
Чы мніэ, ма ты, цвіт ка лы ны ло ма ты,
Чы йты за муж, чы дів кою гу лять.
Пуй ды за між, трэ ба тяж ко ро бы ты,
А дыв кою бу ду лю дэ смы шыт.
Пуй ды за між, трэ ба ра но вста ва ты,
А дів кою трэ ба ко су чэ сать.

(пра цяг бу дзе)
vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

— Гэ та неш та нак ш талт Іва на Ку па лы! 
— па яс ні лі ў рэ дак цыі.

У якас ці му зыч ных зо рак ме лі вы сту піць 
леп шыя на род ныя спя вач кі і ка лек ты вы 
з ра ё на.

Па ле скае Ку пал ле на зна чы лі як раз на 
Пят ра і Паў ла, пас ля по сту, каб не аб ра зіць 
свяш чэн ні ка. Хоць у Груд ках пяць ве ра выз-
нан няў (пра ва слаў ныя РПЦ Ма скоў ска га 
і РПЦ Кі еў ска га пат ры яр ха таў, бап ты сты, 
пя ці дзя сят ні кі і іе га ві сты), га лоў ным ду хоў-
ным цэн т рам тут лі чаць Свя та-Мі хай лаў-
скую цар к ву, пры на леж ную РПЦ МП. Як не 
ці ка ва, з мяс ці най звя за ны род свя та роў 
Хар ке ві чаў, якія слу жы лі на пра ця гу цэ ла га 
ХІХ ста год дзя. Ай цец Іван Хар ке віч пра сла-
віў ся як ін тэ лек ту ал і ас вет нік, аў тар «Цар-
коў на га ле та пі су с. Оль б ля Ру ска га», які 
вый шаў дру кам у 1895 го дзе. У той час пры 
цар к ве іс на ва ла шко ла, у якой ву чы ла ся 
двац цаць дзя цей.

Сён ня па ра фію, у якой за ты ся чу пры-
ха джан, уз на чаль вае свяш чэн нік Ан д рэй 
Літ він.

А тыя «Лэб скія за ба вы» гэ та пра цяг 
ку паль скіх гуль няў. Пры Са вец кім Са ю зе 
ла дзі лі іх у пост — як ска жуць мяс цо выя 
ста ра жыл кі — усё на тое, каб ад вяр нуць ма-
ла дых ад Лі ца Бо жыя.

— У вас не свят ка ва лі Ку пал ля? — спы-
таю на мес цы ў над та жыц ця ра дас ных ста-
рэч-па ля шу чак. У ад каз па чую та кія сло вы:

— У нас ніх то не чуў пра Ку пал ле! Ін шая 
рэч, на Пят ра. Бы ва ла, за жа нуць нас на по-
ле, да жні ва. Дык мы больш пры кід ва лі ся, 

 Спа дар Пят ро Цю рык Помнік загінулым у Афганістане


