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Наша гара Фаворè3

Спасаўскія запустыè8

— Міша, ці моцна хвалюешся як мадэ
ратар Трыялогу? — запытаўся я ў Міхася 
Андрасюка, калі толькі сеў у ягоную машы
ну, на якой заехаў ён за мною ў чацвер, 25 
жніўня, у Беласток па дарозе ў Крынкі.

— Каб ты ведаў, ужо месяц часу па 
шэсцьсем гадзін сяджу ў інтэрнэце і чытаю 
пра тое, што адбываецца ў шматканфен
сійным жыцці Беларусі. Ой, нялёгка ва ўсім 
гэтым разабрацца, — адказаў ён у творчай 
разгубленасці.

Дзякуй Богу, што ў гэтым задуменні даро
га з ягонай роднай Войнаўкі ў Сакратавы 
Крынкі прайшла без большых збояў. Як ён 
сам любіць жартаваць: «Калі Яновіч вызна
чыўся з Вілай Сакратэс, то я потым пераб
раўся ў аазісную Хату Мішы». З Войнаўкі 
ў Крынкі пад 120 кіламетраў. Неблагая 
расцяжка беларускага лёсу, мовы і слова. 
Для пісання.

Год назад Міхась Андрасюк выступаў 
у якасці ўдзельніка дыскусіі ў літаратурнай 
частцы Трыялогу, а зараз прыйшлося яму 
ў напружанасці правесці тры розныя дыску
сіі з інтэлектуаламі рознага тэмпераменту. 
Выбар арганізатарамі Міхася Андрасюка 
ў якасці вядоўцы лічу вельмі добрым ходам, 
дзякуючы чаму відавочная была і канцэп
цыя паасобных блокаў, і элегантная рэак
цыя на бягучыя падзеі, таксама ў асабістых 
рэфлексіўных запытах. Тое, што мадэра
тарамі дыскусіі з’яўляюцца падляшскія бе
ларусы (у мінулым годзе з гэтым выклікам 
справіўся Мікола Ваўранюк), якія як роў
ныя з роўнымі гавораць з інтэлектуаламі 
і Усходу, і Захаду — гэта менавіта не толькі 
адна з мар, але і запавет Сакрата Янові
ча. Таму лічу, што пакуль наш, беларусаў 
у Польшчы, патэнцыял не ссечаны да кан
ца, такой традыцыі трэба трымацца.

Вельмі цэннай і каштоўнай ініцыятывай 
было выданне адмысловага, прымерка
ванага да сёлетняга Трыялогу інфарма
цыйнага бюлетэня, у якім на польскай 
і беларускай мовах былі змешчаны тэксты: 
Яновічаў «Ці Бог не разумее пабеларуску» 
з 1981 г. і свежанькае эсэ айца Кастуся 
Бандарука «Дайма Богу шанц». Якая дзіў
ная наша пані Гісторыя? Пытанне Яновіча 
35гадовай даўніны, тады вельмі актуаль
нае для аўтахтонаў Беластоцкага краю, за
раз паўстае быццам шэкспіраўскае быць ці 
не быць для ўсёй беларускай дзяржаўнасці 
і народу! Асабліва ў кантэксце 25годдзя 
прыняцця 25 жніўня 1991 г. Вярхоўным Са
ветам Рэспублікі Беларусь дэкларацыі не
залежнасці Беларусі. Таму пашана і павага 
Лявону Тарасэвічу — старшыні фонду «Ві
ла Сакратэс» за інтуітыўнасць у адвядзенні 
гэтай тэме галоўнага месца ў час ХVII Трыя
логу, які прайшоў у Крынках 26 і 27 жніўня.

Адным з гасцей Трыялогу ў гэтым годзе 
быў знакаміты пісьменнік Уладзімір Ар
лоў, які менавіта 25 жніўня святкуе свой 
дзень нараджэння. Таму 25 жніўня вечарам 
у Сакратавым доме ўсе яго віншавалі. Ула
дзімір Арлоў і выступаючы на Трыялогу 
старшыня Саюза беларускіх пісьменнікаў 
Барыс Пятровіч Сачанка начавалі ў Кру
шынянах, у якіх жа таксама 25 жніўня, але 
1932 г., нарадзіўся знакаміты беларускі 
паэт Пятрусь Макаль. Ён, як і большасць 
крушынянцаў, паверыў у 1946 г. у савецкі 
рай, у якім на «добры дзень» ягонаму баць
ку ўляпілі дзесяць гадоў ссылкі ў Комі за 
тое, што гаварыў пра пабачанае ў краіне 
шчаслівасці. Пра тое распавялі нам кру
шынянскія старажылы, сумуючы па сваім 

земляку і ягонай заўчаснай смерці пры кан
цы жніўня 1996 г. Беларускі лёс крынкаў
скагродзенскай прасторы, так апісванай 
Сакратам Яновічам, яшчэ раз метафізічна 
пераплёў усіх у ягонай роднай хаце. З не
далёкага ад Крынак і Крушынян Астраўка 
родам айцец Бандарук. Падрыхтаванае ім 
да Трыялогу2016 эсэ з апісаннем асабіста
га, эмігранцкага лёсу беларускага святара 
з Беласточчыны, з’яўляецца самым найлеп
шым адказам на пытанне і заклік свайго 
сябры і земляка, якія прагучалі ў 1981 г. 
Сам айцец заўсёды падкрэслівае, што 
ён — толькі вучань Сакрата, але ўсё гэта 
зза чалавечай сціпласці. Шкадую, што не 
мог я паслухаць Кастуся Бандарука ў ролі 
аднаго з удзельнікаў панэльнай дыскусіі. 
Думаю, што сказанае ім пра праблемы за
існавання і ўмацавання беларускай мовы 
ў Польскай праваслаўнай царкве значна 
больш пашырыла б кругагляд панэлістаў 
і слухачоў, чымсьці геапалітычныя анекдо
ты пра ўзброеныя гонкі міру, ці дыялекта
лагічныя дыскусіі паміж Ружай Люксембург 
і Сталіным, ці ролі Камуністычнай партыі 
Польшчы і Сакрата Яновіча ў прыдуманні бе
ларусаў у Польшчы. Сёння для ўсіх нас ства
рэнне фантома праваслаўнага паляка гэта 
ажыццяўленне чорнага Сакратавага сну.

Мабыць, ёсць у тым можа і нейкая чор
ная магія, перад якой напэўна абараніўся 
Андрэй Лянкевіч, які вечарам у пятніцу 
ў крынкаўскай галерэі (Павал Грэсь 
вельмі ганарыўся толькі што завершаным 
рамонтам памяшкання) афіцыйна адкрыў 
Трыялог выстаўкай «Паганства». Фотаз
дымкі Андрэя спадабаліся мне гарманічнас
цю прыродначалавечага ўвекавечання. 
Пры цёмнабелых фатаграфіях адчувалася 
нейкая светласць. Наступнага дня ў час пе
рапынкаў у панэльных дыскусіях я некалькі 
разоў заходзіў у галерэю толькі сам, каб 
у адзіноце і цішыні ўявіць і прыпісаць яшчэ 
да пабачанага гукі. Надвор’е ў час сёлет
няга Трыялогу выдатна спрыяла рэфлексіі 
ў сонечных прамянях прамінання. Колеры 
графічнага знака Трыялогу ігралі таксама 
паміж вяргінямі пры Сакратавым доме і па
хам цяпла крынкаўскай даўніны. Блукаючы 
некалькі разоў вакол крынкаўскага парку 
і ўзгадваючы пастаўлены там спектакль 
«Антыгона», у мяне з’явілася натураль
ная, чалавечая патрэба выказаць самыя 
простыя словы малітвы: «Божа, дзякую за 
прыгажосць зямлі гэтай і людзей тваіх». Не
калькі слоў пабеларуску.

Пабеларуску і пра беларускую літара
туру, культуру, рэлігію ў суботу, 27 жніўня, 

з дзясятай да шаснаццатай з перапынкамі 
прайшлі тры панэльныя раўнды, ад якіх ап
рача атрыманых ведаў, рэфлексіі ў маёй 
галаве ўзнікла яшчэ больш пытанняў, чым
сьці атрыманых адказаў. На пачатак высту
пілі згаданыя ўжо Барыс Пятровіч Сачанка 
і Уладзімір Арлоў ды Павал Севярынец. 
Гэты апошні, апрача літаратурнага тален
ту, будучы сустаршынёй нерэгістраванай 
партыі Беларуская хрысціянская дэмакра
тыя, вядомы вельмі рэзкай грамадскапа
літычнай пазіцыяй. БХД — рух, у якім пра
васлаўныя, католікі, пратэстаны, уніяты 
хочуць на палітычнай глебе рэалізаваць 
шматрэлігійнасць беларускай прасторы. 
Таксама вельмі важнае, што прадстаўнікі 
ўсіх згаданых канфесій выступілі ў якасці 
панэлістаў. Таму некаторыя ўзаемныя 
заўвагі кшталту рэлігійнапалітычных пале
мік паказвалі як жывучасць праблем, так 
і ўмеласць слухання і патрэбу міжканфесій
нага выбудоўвання мастоў на будучыню. 
Беларуская шматканфесійнасць адлюст
раваная і ў беларускай літаратуры. Яна 
зараз мае шмат элементаў хрысціянскай 
даўніны, да якой ахвотна звяртаюцца бе
ларускія пісьменнікі. Не хапіла часу, каб 
прааналізаваць не менш цікавы фрагмент 
беларускай літаратуры — яе паганска
народныя вытокі і інспірацыі. Павал Севя
рынец і іншыя выступоўцы падкрэслівалі 
таксама ролю жыдоўскай культуры і спад
чыны, але не толькі ў жыцці жыхароў бела
рускіх зямель. Вельмі важным з’яўляецца 
менавіта ўдзел жыдоў — ураджэнцаў Бе
ларусі — у стварэнні і развіцці ізраільскай 
дзяржавы. Аднак пра гэта напішам шырэй 
у будучыні. Вядома, тут паза ўвагай не за
сталіся беларускія татары, якія ў русіфіка
цыйныя савецкія часы былі апірышчам для 
існавання беларускай мовы.

Усе прызналі, што галоўнай праблемай 
беларусаў з’яўляецца недахоп адзінага ва
рыянту беларускай Бібліі. Як менавіта прад
ставіла Ірына Дубянецкая — карыфей 
беларускай біблеістыкі, Біблія на працягу 
тысячагоддзяў з’яўляецца тым стрыжнем, 
на якім выбудоўваліся і замацоўваліся 
нацыянальныя мовы. Тады, калі ў наступ
ным годзе будзем святкаваць юбілей 
пяцісотгоддзя друку Скарынаўскай Бібліі, 
чацвёртай друкаванай тады на свеце, то 
на пачатку дваццатага стагоддзя недахоп 
беларускай Бібліі на яе жывой мове нясе 
па сённяшні дзень праблемы кшталту вы
несенага ў загаловак Трыялогу пытання. 
І паслядоўнасці таго запозненага біблейна
га цягніка патрэба як найхутчэй выправіць 
дзеля ўвогуле нацыянальнага выжывання. 
На шчасце прадстаўнікі дзвюх найболь
шых беларускіх канфесій — айцец Георгі 
Рой з праваслаўнага сабора ў Гродне 
і ксёндз Сяргей Сурыновіч з Друі — сва
імі выказваннямі далі мне цень надзеі на 
лепшыя часы для слова Божага на роднай 
мове. Кожная Царква вядзе сваю ўласную 
перакладчыцкую і выдавецкую справу, 
эфектам якой літургічная літаратура дае 
шанц на поўныя беларускія багаслужбы 
і набажэнствы. Але для поўнага шчасця як 
заўсёды не хапае пэўнага... але. Гэта епі
скапы і мітрапаліты, ад якіх згоды перш за 
ўсё залежыць пашырэнне беларускасці 
ў размовах з Богам. Як гэта выглядае на 
практыцы бачна на падляшскабеластоц
кім прыкладзе, які напэўна не з’яўляецца 
абнадзейваючым для ўсіх.

vЯўген ВАПА

Запознены біблейны цягнік

n Злева: Міхась Андрасюк, Лявон Тарасэвіч, Барыс Пятровіч, Уладзімір Арлоў, айцец Кастусь Бандарук 

n Злева: айцец Георгі Рой і ксёндз Сяргей Сурыновіч
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дзень, — да дае спа дар Ге ра сі мюк. — З па
вя то вай ка мен да ту ры ў Гай наў цы ат рым лі
ва ем сіг нал тры во гі, які ад ра зу за во дзіць на
шу сі рэ ну. Ба я выя ма шы ны мо гуць ва дзіць 
не каль кі ша фё раў і хто пер шы з’я віц ца ў дэ
по, той і за во дзіць яе. Вы яз джа ем у прын цы
пе па дзвюх мі ну тах, а зда ра ец ца і ра ней.

— На шы па жар ні кі за фік са ва ны ў сі стэ
ме RE MI ZA, якая аў та ма тыч на па дае сіг нал 
тры во гі для на шай ка ман ды на на шы ма
біль ні кі, — да дае спа дар Крыш ко вец. — Сіг
нал ад сі рэ ны не ўсю ды да стат ко ва чут ны, 
а ма біль ні кі заў сё ды пад ру кой і вы дат на 
спры я юць на шай апе ра тыў нас ці.

Па жар ні кі з Мах на та га вы яз джа юць не 
толь кі да па жа раў. Іх ра ды ус дзе ян ня ахоп
лі вае ў прын цы пе цэ лы Гай наў скі па вет. 
Едуць яны рас чыш чаць да ро гі з па ва ле ных 
бу ра ло маў, едуць да да рож ных вы пад каў, 
у лі ку іх за дач так са ма стаў лян не на да ро

гах са ні тар ных бар’ е раў, на пры клад, ад аф
ры кан ска га мо ру сві ней.

У ка ман ды дзве ма шы ны: вя лі кая MAN, 
якую ат ры ма лі ў 2014 го дзе; яна па да ла ся 
мне но вай, бо па мы лі яе аку рат днём ра
ней. Ёсць яш чэ і мен шая — лёг кая ма шы на 
тэх ніч на га вы ра та валь ні цтва FORD, якою 
ка ман да ка ры ста ец ца з 2009 го да; яна 
бо лей зва рот ная і вы гад ней шая для аб с лу
гоў ван ня да рож ных вы пад каў ды лік ві да цыі 
да рож ных за вал.

Ка ман да з Мах на та га з’яў ля ец ца ад ной 
з най ста рэй шых у Гай наў скім па ве це; у мі ну
лым го дзе адз на ча ла яна 80год дзе. Ста рэй
шай зда ец ца быць толь кі ка ман да з Кляш
чэль, якой ба дай на дзе сяць га доў больш.

Па ра да ва лі мя не мах нац кія па жар ні кі 
сва ёй ды на мі кай. І ад гэ тай ра дас ці за быў 
я іх больш дэ та лё ва рас пы таць і пра ста
ры школь ны бу ды нак у іх няй вёс цы, і пра 
но вую бі я га за вую ўста ноў ку ў су сед нім Ста
рым Кор ні не...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

Бязвізавы Пажарнікі з Махнатага 

Час аддзячыць Скарыну
Сваімі вачыма

канал

У гэ тым фе лье то не ў не каль кіх ска зах 
вяр ну ся яш чэ да крын каў ска га Тры я ло га, 
бо не пра ўсе спра вы ўда ло ся на пі саць 
на пер шай ста рон цы. Ап ра ча лі та ра тур
нама стац кай част кі ад не каль кіх га доў 
каш тоў нас цю са мой у са бе з’яў ля ец ца 
і яго му зыч ная сцэ на. У гэ тым го дзе ад
ра зу пас ля ды ску сій я з’е хаў у Бе ла сток, 
каб усё па ба ча нае і па чу тае асэн са ваць 
і да па ня дзел ка зран ку на пі саць два тэк
сты і ад п ра віць іх у ка рэк ту ру. Су бот ні 
ве чар і Ус пен ская ня дзе ля бы лі та ды 
ў мя не звы чай ны мі пра цоў ны мі дня мі. Та
му не ўда ло ся мне па слу хаць ані гур та 
«RE1IKT», ані сак ра та вых «Мі ні я цюр» 
у вы ка нан ні Юр кі Асен ні ка пад му зы ку 
Мі ха ла Яца ша ка, ані «PORT MO NE». Але 
ка лі я ба чыў, як Юр ка ад каз на рых та ваў
ся да вы сту пу, то быў упэў не ны ў яго 
твор чым пос пе ху. Та му без ані я кай кры ва
душ нас ці ма гу на пі саць, што Сак ра та вы 

мі ні я цю ры гу ча лі пры ваб лі ва і да лі за да
валь нен не слу ха чам, тым больш што пра 
ўра жан ні за пы таў я тры асо бы з роз ны мі 
му зыч ны мі гу ста мі і ў роз ным уз рос це 
і іх ад ка зы бы лі ста ноў чы мі. Ду маю, што 
ат мас фе ра не вя лі кай, кан цэр т най за лы, 
як у вы пад ку Каў каз скай сі на го гі, дае 
доб рую моц па э тыч ным кан цэр там. Та му 
і гурт «RE1IKT» ад вёў ду шу ўсім пры сут
ным.

Ка лі ёсць маг чы масць па гля дзець як 
рых ту ец ца та кое ме ра пры ем ства як Тры
я лог знут ры, то бач на коль кі за ан га жа ва
ных асоб ста ра ец ца саб раць усе ніт кі, 
каб не бы ло пра ва лаў. Мар ты на і Ася, Аня 
і Мі хал Грэсь, Па вал Грэсь, Сень ка, ма ла
дыя ва лан цё ры бя руць на ся бе фун к цы я
на ван не ме ра пры ем ства, якое з’яў ля ец ца 
да во лі скла да ным, ла гі стыч ным вык лі кам, 
ха ця не ка то рыя не да цэнь ва юць та кой 
гра мад скай та ла кі. Але та кая рэ ча іс насць 
і кроп ка. Ва ўсім тым аг ра мад ны ця жар 
кі ра ван ня і ад каз нас ці ня се стар шы ня 
фон ду «Ві ла Сак ра тэс» Ля вон Та ра сэ віч. 
На за кан чэн не ды ску сій па ба чыў я за да

валь нен не на яго ным тва ры і па чуў сло вы: 
«Ба чыш, на су пе рак пе раш ко дам ат ры ма
ла ся». Пра пе раш ко ды мож на не толь кі 
зда гад вац ца, але і пі саць. Фі нан са выя, 
ад мі ніст ра цый начы ноў ніц кія пе раш ко ды 
зне ах воч ва юць да гра мад скай ак тыў нас ці, 
за якую пры хо дзіц ца рас п лач вац ца ўлас
ным зда роў ем і гра шы ма. Са мае важ нае, 
што вель мі ці ка вая ды ску сія тра ды цый на 
ўжо за піс ва ла ся і поў нас цю па ба чыць 
свет у чар го вым ну ма ры «An nus Al ba rut he
ni cus».

У якой сту пе ні пы тан не «Ці Бог не 
ра зу мее пабе ла ру ску?» паў п лы вае на 
да лей шыя рэф лек сіі і дзе ян ні гра мад скіх 
і цар коў ных элі таў, па ка жа на ступ ны год. 
Бе зу моў на, бу дзе гэ та год Фран ціш ка 
Ска ры ны. Бе ла ру скі пер шад ру кар мо
жа адыг раць ве лі зар ную аб’ яд наль ную 
ро лю ў бе ла ру скай рэ ча іс нас ці. На ват 
хі ба мі ністр куль ту ры Бе ла ру сі, зда ец ца, 
за раз не су праць, каб мін скі аэ ра порт 
уга на ра ваць імем бе ла ру ска га пер шад ру
ка ра. Пяць сот год бе ла ру ска му дру ка ва
на му сло ву ў выг ля дзе Біб ліі — гэ та для 

дзяр жа вы і на цыі ве ка пом ная па дзея. Ці 
не за маў чаць яе ўла ды? Мі ха сю Ан д ра
сю ку за ма ры ла ся, на пры клад, вы дан не 
ска ры наў скай Біб ліі мі ні мум сто ты сяч
ным ты ра жом, каб зра біць яе агуль на да
ступ най. На та кія вык лі кі і рас хо ды мо жа 
да зво ліць толь кі па лі тыч нае ра шэн не 
ўла ды, якая за раз жы ве ў стра ху пе рад 
крам лёў скім бра там. Бо ж ба чым, як пра
і гна ра ва на бы ла, на пры клад, пя ці со тая 
га да ві на біт вы пад Ор шай 1514 го да. 
На гад ва ец ца мне яш чэ гра фі ка Лё ні ка 
Та ра сэ ві ча, так ак ту аль на звя за ная з пы
тан нем Тры я ло гу. Ад на з вок ла дак ча со
пі са бе ла ру скіх сту дэн таў у Поль ш чы 
«Су стрэ чы» № 6 з 1987 года, прад стаў ля
ла гра вю руаў та пар т рэт Фран ціш ка Ска
ры ны з под пі сам «Я так са ма не ву чыў ся 
ў бе ла ру скай шко ле». Ле пей не пры ду
маць на конт лю бой пра я вы бе ла ру ска га 
рэ не га цтва. Гра мад скіх іні цы я тыў у гэ тай 
спра ве пэў на з’я віц ц ца мно га. Але ці 
асо ба Фран ціш ка Ска ры ны ў свят ле між
кан фе сій най, бе ла ру скай сі ту а цыі мо жа 
быць тым аб’ яд наль ным і на ро да ства
раль ным фак та рам бе ла ру скай зго ды? 
Ці на ад ва рот? Ці ка та ліц капра вас лаў на
ма сон скія све ты ў змо зе даць пры клад 
пры мі рэн ня і даль на бач нас ці? Бо ка лі пе
ра ста нем быць уваж лі вы мі спад ка ем ца мі 
ста ра бе ла ру скай, ска ры наў скай Біб ліі, 
то і Бо га мо жам гэ тым раз г не ваць. А Яго
на га гне ву лепш не ўяў ляць — хо піць ус
пом ніць Свя тое пі сан не.

vЯў ген ВА ПА

25 жніў ня, ка лі ўся бе ла ру ская гра
мад скасць свят ка ва ла 25я ўгод кі з ча су 
на дан ня Дэк ла ра цыі аб дзяр жаў ным су
ве рэ ні тэ це кра і ны кан сты ту цый на га ста
ту су, кі раў нік дзяр жа вы вы даў до сыць не
ча ка ны ўказ. Не ка то рыя не без пад стаў 
на ват наз ва лі яго сен са цый ным. Га вор ка 
ідзе пра ўказ, які ўво дзіць бяз ві за вы ўезд 
за меж ных гра ма дзян у рэк рэ а цый ную 
зо ну Аў гу стоў ска га ка на ла на тэ ры то рыі 
Бе ла ру сі. Пад воль ны ўезд па вод ле яго 
па він ны пад пас ці не каль кі сель са ве таў 
Га ра дзен ска га ра ё на (Адэль скі, Гож скі, 
Кап цёў скі, Пад ла бен скі, Са поц кін скі) 
і сам аб лас ны цэнтр — Грод на. Ра шэн
не бяс с п рэч на па зі тыў нае, хоць па даць 
у эй фа рыю ад яго ня вар та хоць бы та му, 
што дзе ян не ўка за пач не ўва хо дзіць 
у жыц цё толь кі праз два ме ся цы, плюс 
(дак лад ней — мі нус) — яно аб ме жа ва
нае ў ча се — бу дзе дзе іць толь кі да кан
ца 2017 го да (праў да, заў ва жа на, што 
з маг чы мас цю пра ця гу). Па ве дам ля ец ца, 
што за меж ны гра ма дзя нін змо жа ўе хаць 
у выз на ча ную зо ну без ві зы ў паш пар це, 
але з ад па вед ным да ку мен там на пра ва 
на вед ван ня зо ны ад па чын ку. Што гэ та бу
дзе — ней кі ваў чар, ці кві ток, ці ту ры стыч
ная пу цёў ка — па куль не вя до ма. І са мае 
га лоў нае: ці не бу дзе гэ та каш та ваць 
за над та до ра га — прыб ліз на столь кі, 
коль кі і ві за? Але ж мож на тут спа дзя вац
ца хоць бы на спраш чэн не на бы ван ня 
та ко га да ку мен та.

А ця пер пра ма ты вы не ча ка на га, зда
ва ла ся б, ра шэн ня на чаль ні ка бе ла ру
скай дзяр жа вы. Пры чын тут мо жа быць 
не каль кі і яны за вя за ныя ў ком п лек се 
праб лем. Не вя до ма, які фак тар з’яў ля
ец ца важ ней шым, та му пас п ра бую пе
ра лі чыць іх у ад воль ным па рад ку. Зу сім 
ня даў на, лі та раль на ты дзень та му, та кі ж 
няз мен ны і веч ны кі раў нік Ка зах ста на 
Нур сул тан (так і хо чац ца па дзя ліць гэ тае 
імя на нур і сул тан) На зар ба еў аб вяс ціў 
пра бяз ві за вы вы езд на бе ра гі Сыр дар’і 
і Бал ха ша для ўсіх гра ма дзян Поль ш чы. 
Зра зу ме ла, што гэ та больш сім ва ліч нае 
ра шэн не, чым прак тыч нае. Ад стаць жа 

ад свай го азі яц ка га саб ра та Аляк сандр 
Ры го ра віч ні як ня мог, ад ка заў шы па доб
ным шы ро кім кро кам. Тым больш, што 
На зар ба еў апош нім ча сам усё больш пе
ра хоп лі вае ў яго то гу мі рат вор ца ў ін шых 
рэ гі я наль ных кан ф лік тах. Так што гэ та 
яш чэ і сво е а саб лі вы за воч ны спа бор 
па лі тыч ных аль фасам цоў. Абод ва кі
раў ні кі не на жар ты ба яц ца яш чэ больш 
жар с ных аб дым каў ста рэй ша га бра та 
(і слуш на, бо ба яц ца ёсць ча го!) і час ад 
ча су ро бяць жэ сты пры хіль нас ці ў бок 
За ха ду, ім к нуц ца ба лан са ваць на хіст кім 
маст ку ге а па лі ты кі.

Ін шая бяс с п рэч ная пры чы на но ва
га ўка за — гэ та ад ста лае эка на міч нае 
раз віц цё га ра дзен ска га рэ гі ё на, у чым 
ня даў на мог пе ра ка нац ца сам кі раў нік 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь, на вед ва ю чы воб
ласць. У тым лі ку і зза зак ры тас ці і штуч
ных меж. Та кі па меж ны го рад як Грод на 
про ста му сіць раз ві вац ца ку ды больш 
ды на міч на і пас ля доў на. Зда ец ца, гэ та 
ця пер зра зу ме лі і ў „вяр хах”. Бе ла ру скай 
эка но мі цы над звы чай па трэб ны за ход нія 
ін ве сты цыі, пры ток ка пі та лаў к ла дан няў, 
а так са ма раз віц цё ад па вед най ча су 
ін ф раст рук ту ры і пры ток за меж ных ту ры
стаў, па коль кі да гэ туль знеш ні ту рызм 
бе ла ру саў знач на пе ра вы шае ўнут ра ны. 
Істот нае спраш чэн не пе ра ся чэн ня мя жы 
па да ро зе да Грод на мо жа хоць ней кім 
чы нам па леп шыць гэ тую сі ту а цыю. Па
тэн цый на так са ма мо жа ак ты ві за вац ца 
і суп ра ца ў Еў ра рэ гі ё не „Нё ман”, з’я вяц
ца но выя еў ра пей скія пра ек ты.

У кож ным ра зе та кую па ста но ву аб 
спраш чэн ні мя жы з част кай Бе ла ру сі, 
хай са бе па куль толь кі з ад ным аб лас
ным пры меж ным цэн т рам, трэ ба толь кі 
ві таць. Жы ха ры су сед няй Бе ла сточ чы ны 
і Дру ске ні каў (уся го больш ад к ры ты мі 
ста нуць аж но 4 па меж ныя пе ра хо ды 
з Поль ш чы і Літ вы) змо гуць ез дзіць у гос
ці да сва я коў і сяб роў па больш спрош
ча най фор му ле, па ба чаць на шу куль тур
ную спад чы ну і ця пе раш ні лад жыц ця. 
Гля дзіш, і з так зва ным ма лым па меж ным 
ру хам неш та зру шыц ца, ак ты ві зу ец ца.

Толь кі трэ ба па мя таць, што бяз ві за вы 
Аў гу стоў скі ка нал — гэ та зу сім не ма лоч
ная рэч ка з кі сель ны мі бе ра га мі...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

З да ро гі, што вя дзе ад Мо ра да Ста ро га 
Кор ні на, уба чыў я но вы эле мент на ша га 
кра я ві ду — зя лё ныя ку па лы нак ш талт вя лі
кіх юр таў. З ін фар ма цый на га стэн да пе рад 
аб’ ек там да ве даў ся я, што гэ та цеп ла э лек
т ра стан цыя, для якой па лі вам з’яў ля ец ца 
бі я газ. З ча го кан к рэт на гэ ты газ ат рым лі ва
ец ца да ве дац ца мне не ўда ло ся, стан цыя 
пад ля гае вар шаў скай Поль скай бі я га за вай 
гру пе. Ма быць трэ ба ра да вац ца гэ тай тэх
на ла гіч най на він цы, якая, па куль, уно сіць 
на віз ну ў мяс цо вы лан д шафт...

У Мах на тым на суп раць да ро гі ў Ду бі чы
Асоч ныя вель мі пры ту ша ны бу ды нак бы лой 
шко лы. Вок ны ў ім шчар ба тыя, уся рэ дзі не 
звал ка бу даў ні чай драў ні ны з ней ка га зно
су. Ва ро ты на школь ны па на дво рак раск
ры ты, на тым па на двор ку ста рыя акон ныя 
створ кі, прыр жа ве лыя абаг ра валь ныя тру
бы, за ра ста ю чая зе лен ню куч ка жві ру...

Аку рат з’яў ля ец ца ве ла сі пе
дыст ка, якая кі ру ец ца ў на прам ку 
Бар ка. Пы таю яе пра толь кі што 
па ба ча нае. Дзе ла во га гас па да
ра бу ды нак не мае, а ва ро ты на 
школь ны па на дво рак ад кры ты, 
каб мо ладзь маг ла ка ры стац ца 
та маш няй спар тыў най пля цоў кай. 
Пы таю пра вя ско вую свят лі цу...

— А вось, гэ ты бу ды нак спе
ра ду, — ад каз вае, па каз ва ю чы 
пра стор ную му ра ван ку.

Зза са ма хо даў пе рад бу дын
кам чую свой скую га вор ку, заг
ля даю. З пры ад к ры та га га ра жа 
бліш чыць ма гут ная ту шыль ная 
ма шы на, по бач яе тра іх муж чын — двух ма
ла дых і адзін ся рэд ня га ўзро сту. За во дзім 
гу тар ку пра мяс цо выя па жар ніц кія рэ сур
сы. Адзін з ма ла дых муж чын ады хо дзіць, 
па ве дам ля ю чы, што ён не па жар нік. Аста ец
ца двух; ста рэй шы з іх, Аляк сей Ге ра сі мюк 
— ка мен дант мяс цо вай па жар най ка ман ды 
і ма ла ды Якуб Крыш ко вец.

Ка ман да ў Мах на тым на ліч вае 54 па
жар ні каў, га лоў ным чы нам з Мах на та га, 
але ёсць і са Ста ро га Бе ра зо ва. Гэ ты лік 
ак тыў ных муж чын вель мі ра дуе, бо ж у на
шым шы ро кім на ва кол лі шмат та кіх вё сак, 
дзе муж чы ны ра ры тэ там. Гэ тая ак тыў насць 
па ра лель ная і з ак тыў нас цю ў га лі не ма
стац кай са ма дзей нас ці... Ма шы на, якая зда
ла ся мне зу сім но вень кай, на служ бе ў Мах
на тым ужо два га ды і ча ста вы яз джа ла на 
ба я выя ак цыі. Для прык ла ду, толь кі ў бя гу
чым го дзе та маш нія па жар ні кі вы яз джа лі 
ўжо со рак во сем ра зоў, зна чыць прыб ліз на 
два ра зы ў ты дзень.

— А бы вае, што ез дзім і кож ны дру гі 
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Ка ля ча ты рох ты сяч вер ні-
каў, паводле афіцыйных 
дадзеных, пры е ха ла на свя-
та Пра аб ра жэн ня Гас под ня-
га на Свя тую Га ру Гра бар ку. 
Га лоў ную лі тур гію слу жы лі 
пат ры ярх Ан ты ё хіі ды ўся го 
Ус хо ду Іа ан Х, а так са ма пер-
ша і е рарх Пра ва слаў най цар-
к вы ў Поль ш чы міт ра па літ 
Са ва. У час лі тур гіі ма лі лі ся 
за вер ні каў абод вух Цэр к-
ваў, за мір, та ле ран т насць 
і рэ лі гій ную сва бо ду. Свя та 
Пра аб ра жэн ня Гас под ня га 
што год збі рае на Гра бар цы 
ты ся чы пра ва слаў ных хрыс-
ці ян з усёй Поль ш чы і за меж-
ных кра ін. Як раз з Гра бар кі 
пап лы лі ў свет кра наль ныя 
сло вы пат ры яр ха Ан ты ё хіі, 
які за клі каў да рэ аль най пад-
трым кі так важ на га для ўсіх 
хрыс ці ян мес ца.

Гра бар ка 

У дып ці ху ў тра ды цый ным га на ро вым па
рад ку пра ва слаў ных пат ры яр шых ка фед
раў Ан ты ё хія згад ва ец ца на трэ цім мес цы 
пас ля Кан стан ці но па ля і Алек сан д рыі. 
Сён ня зза ха о су, вык лі ка на га гра ма дзян
скай вай ной у Сі рыі, цяж ка вы зна чыць 
да клад ны лік вер ні каў гэ тай Цар к вы, якая 
ў лі тур гіі вы ка ры стоў вае араб скую мо ву. 
На гэ тай жа мо ве 19 жніў ня пат ры ярх Іа ан 
Х ма ліў ся з сот ня мі па лом ні каў на Свя той 
Га ры Гра бар цы — вель мі важ ным мес цы 
для пра ва слаў ных хрыс ці ян. Але з го ду 
ў год пры яз джае сю ды так са ма шмат ка то
лі каў. На га лоў ных ура чы стас цях заў сё ды 
пры сут ныя ка та ліц кія свя та ры. Та му не 
здзіў ляе пат ры яр шая тэ за, вы ка за на ім 
у пры ві таль ным сло ве. Іа ан Х ад зна чыў, 
што Пра ва слаў ная цар к ва на Пад ляш шы 
адыг ры вае важ ную ро лю ў ды я ло гу з Ка та

ліц кім кас цё лам: «Пах валь най за да чай ва
шай Цар к вы з’яў ля ец ца бу да ван не ма стоў 
па між пра ва слаў ны мі і ка то лі ка мі. Зда ля 
ад лю бых спроб пра зе лі тыз му і сла ва люб
ства, але ў бра тэр стве і лю бо ві. Пра гэ тыя 
каш тоў нас ці не ад на ра зо ва га ва рыў наш 
Гас подзь».

Сто я чы на ча ле Цар к вы з 2012 го да, Іа ан 
X з са ма га па чат ку зма га ец ца з на ступ ства
мі ад на го з са мых тра гіч ных кан ф лік таў 
па чат ку ХХІ ста год дзя. Вай на асаб лі ва 
па ра ні ла паў ноч ную част ку пат ры яр ха ту 
ва кол го ра да Але па, якое амаль ад го да 
бам бар дуе ра сій ская аві я цыя. Гэ та ме на
ві та з гэ тых ва ко ліц у 2013 го дзе вык ра лі 
род на га бра та Іа а на Х — епі ска па Паў ла, 
які да сён ня зна хо дзіц ца ў зня во лен ні. Та му 
на Гра бар цы ў час га лоў най лі тур гіі сло вы 
пат ры яр ха бы лі асаб лі ва кра наль ны мі. Іа ан 
Х за клі каў да рэ аль най пад трым кі бра тоў
хрыс ці ян у Сі рыі. «Вы цер пе лі мы ўжо шмат. 
І на да лей па ку ту ем ад вы гнан ня, эка на міч

Іа ан Х на ве даў не ка то рыя пра ва слаў
ныя пры хо ды на Пад ляш шы. Су стрэў ся 
з вер ні ка мі ў Гай наў цы, Бель скуПад ляш
скім, Звяр ках і Суп рас лі. У ня дзе лю 21 
жніў ня здзей с ніў лі тур гію ў цар к ве Свя то га 
Ду ха ў Бе ла сто ку. Ва ўсіх мес цах пат ры
ярх Ан ты ё хіі наб лі жаў жу дас ную сі ту а цыю 
хрыс ці ян у Сі рыі і вы раз на адз на чаў, што 
ка лі Еў ро па не пач не гу ма ні тар най дзей
нас ці і да па мо гі ў по шу ках год на га жыц ця 
сі рый скім бе жан цам, іс на ван не так яго 
Цар к вы, які і цэ ла га на ро да апы нец ца ў блі
жэй шым ча се пад пы таль ні кам.

Маг чы ма, што агуль на сус вет ныя праб

най іза ля цыі, па ру шэн няў су ве рэ ні тэ ту 
дзяр жаў, тэ ра рыз му, гвал ту, за бой стваў, 
зніш чэн ня рэ лі гій ных і куль тур ных пом ні каў 
(...). Тым ча сам свет адыг ры вае ро лю аў ды
то рыі, якая агуч вае іл жы вую ін фар ма цыю».

Міт ра па літ Са ва, па зап ра шэн ні яко га 
пат ры ярх Ан ты ё хіі пры е хаў у Поль ш чу, ад
зна чыў на Гра бар цы, што свет стаў пе рад 
цяж кім іс пы там. «Мы з’яў ля ем ся свед ка мі 
вя лі ка га пе ра жы ван ня сі рый ска га на ро да 
і пе рас ле ду хрыс ці ян у Сі рыі. Рэ лі гій ны 
фа на тызм паг лы нае ўсё больш і больш 
ах вяр. Еў ро па і свет тра цяць сваю ас но ву 
— хрыс ці ян скія каш тоў нас ці. Усё гэ та па

тра буе ду хоў на га ад наў лен ня, на дзеі на бу
ду чы ню. Свет па тра буе пра ва слаўя, якое 
на пра ця гу ста год дзяў за хоў вае на ву ку 
Хры ста», — ска заў міт ра па літ Са ва.

У ча се ўра чы стас ці на Гра бар цы пат ры
ярх Ан ты ё хіі па да ра ваў міт ра па лі ту Са ву 
іко ну св. св. Пят ра і Паў ла — зас на валь ні
каў і пат ро наў свя то га апо сталь ска га аб’
яд нан ня Ан ты ё хіі. Ме на ві та тут (як ве да ем 
з Апо сталь скіх дзе яў), пас ля доў ні кі Хры ста 
ўпер шы ню ста лі на зы ваць ся бе хрыс ці я на
мі. Пас ля араб скай за ва ё вы ў 637 го дзе 
Ан ты ё хія ні ко лі не вяр ну ла ся да ста ра жыт
най пыш нас ці.

ле мы зас ла ні лі на шы ла каль ныя. Кра мы 
і буд кі, якія ста яць ва кол Свя той Га ры, 
гэ та ўжо па ста ян ны эле мент свя та. Ад нак 
з іх лі ку вы лу чаў ся той, на якім пра да ва лі
ся май кі з поль скі мі на цы я на лі стыч ны мі 
сім ва ла мі. Ган д ляр ка на пы тан не, ці гэ та 
час і мес ца, каб пра да ваць та кія май кі, 
ад ка за ла з за да валь нен нем, што ёй да 
поўдня ўда ло ся пра даць ужо двац цаць 
штук. З яе вус наў так са ма пап лы ло сво е
а саб лі вае на ву чан не, у якім пад к рэс лі ла, 
што нель га праз прыз му адзін ка вых па
дзей гля дзець на ўсіх апош ніх поль скіх ге
ро яў (вык ля тых жаў не раў). У сваю чар гу 
ар га ні за та ры, якія афар м ля юць да зво лы 
на ган даль у час Спа са на Гра бар цы, ві да
воч на па лі чы лі, што зной дуц ца па куп ні кі 
на та кі та вар. А Гра бар ка гэ та не толь кі 
най важ ней шае мес ца Пра ва слаў най цар
к вы ў Поль ш чы, але так са ма мес ца, якое 
ў пэў ным сэн се, выз на чае ідэн тыч насць. 
Ці поль скую?

vТэкст і фота Ур шу лі ШУБ З ДЫ

— пра вас лаў ная га ра Фа вор 

n Пат ры ярх Ан ты ё хіі ды ўся го Ус хо ду Іа ан Х у Беластоку

Фота Аляксандра Вярбіцкага
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На фэст у дзень свя то га ве лі ка му ча
ні ка Пан це ляй мо на, ле ка ра і аз да раў
ляль ні ка з Ні ка ме дыі (+305 г.), апе ку на 
мо гіль ні ка вай кап лі цы Свя таЮр’ еў ска га 
пры хо да ў Се мя ноў цы, збі ра юц ца тлу
мы вер ні каў не за леж на ад та го, ці 9 
жніў ня ў ка лен да ры па зна ча ны як буд ні 
дзень. Сё ле та быў гэ та аў то рак, спа чат
ку цёп лы ды со неч нахмар ны. Пас ля ад 
Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча на ля це лі 
чор ныя хма ры, шчод ра се ка ну ла ліў нем. 
Але доў га ча ка нае свя та, ар га ні за ва нае 
Гмін ным ася род кам куль ту ры ў На раў цы 
і На раў чан скай гмі най, не стра ці ла сва іх 
гле да чоў — жы ха роў Се мя ноў кі і ва ко
ліц, так са ма за рэ чан скіх, іх сва я коў ды 
ту ры стаў. Ім п рэ за пас ля служ бы і пас
вя чэн ня ма гі лак пра во дзі ла ся на пля цы 
ка ля бы лой па чат ко вай «ты ся ча год кі», 
ця пер Цэн т ра эка ла гіч най аду ка цыі, по
бач пры хад ской цар к вы св. Ге ор гія Пе
ра мож цы. У цэн т ры ў апош нія тыд ні жы лі 
і ву чы лі ся спе ваў ма ла дыя і ста рэй шыя 
«Су сед кі», якія сён ня вы сту пяць з фаль
к лор ны мі пес ня мі. А не за леж ны пры ход 
са ста ра даў няй цар к вой тут ужо шас ці
дзя ся ты год.

Не за леж ны Се мя ноў скі пры ход зас
на ва ны быў 31 жніў ня 1957 г. Пер шым 
на ста я це лем — які да сён ня ажыц цяў ляе 
сваё свя тар скае слу жэн не — з’яў ля ец ца

Мі ка лай Шэ бе лян.
Ра ней цар к ва на ле жа ла пры хо ду 

ў Ляў ко ве, а пас ля ў На раў цы. У 1970
1972 га ды ўнут ры хра ма бы ла вы ка на на 
па ліх ро мія і ўзве дзе на цаг ля ная зва ні ца 
(ста рая драў ля ная бы ла зне се на), а за
тым цар коў ны пад вор быў ага ро джа ны ка
мен ным му ром. Іка на стас быў уз ба га ча ны 
но вы мі рай скі мі ва ро та мі. Цар к ва свя то га 
Ге ор гія Пе ра мож цы (пры хад скія свя ты: 6 
мая — Юр’я і 14 каст рыч ні ка — Пак ро ва 
Ма ці Бо жай) мае ста рую гі сто рыю. Пра 
яе ра ска жа ба цюш ка Мі ка лай. Му ра ва
ную цар к ву з драў ля най зва ні цай і ага ро
джай ад ра ман та ва лі бы лі да 1854 (хут чэй 
за ўсё, у 1848 го дзе, як ві даць на драў
ля ным кры жы пе рад цар к вой). У 1894 г. 
быў зроб ле ны ра монт цэ ла га хра ма. На 
мяс цо вых мо гіл ках ста іць дру гая му ра ва
ная цар к ва — свя то га Пан це ляй мо на, уз
ве дзе ная ў 1984 го дзе. Пры хад скія мо гіл кі 
бы лі зас на ва ны ў 1956 го дзе, а ў 1981 го
дзе ак ру жа ны бе тон ным му ром. І што год 
9 жніў ня ар га ні зу ец ца ў Се мя ноў цы фаль
к лор ны фэст, пра цяг свят ка ван ня пры
хад ско га фэ сту. Му ра ва ная цар к ва бы ла 
па бу да ва на ў ва сям нац ца тым ста год дзі 
(XVII?), а мо гіл кі — у ся рэ дзі не двац ца та га 
ста год дзя. Вя до ма, што ў 18691956 га ды 
па мер лых з Се мя ноў кі і ва ко ліц ха ва лі на 
мо гіл ках у На раў цы. Не вя до ма, дзе ха ва лі 
лю дзей ад бу даў ні цтва цар к вы да ча су, ка
лі па ча лі ха ваць іх у На раў цы. У той час, 
ка лі Се мя ноў ка на ле жа ла пры хо ду ў Ляў
ко ве, там не ха ва лі се мя ноў цаў. Вель мі 
ве ра год на, што мес цам мо гі лак з’яў ляў ся 
не вя лі кі па го рак, па дру гім ба ку ад чы гу
нач на га шля ху ад стан цыі, які быў ра ска

па ны пры бу даў ні цтве пе раг ру зач най 
стан цыі ў 1952 г. Ра бот ні кі вы коп ва лі та ды 
тру ны са шкі ле та мі. Гэ ты тэ зіс так са ма 
пац вяр джае ге а дэ зіч ная кар та з 1932 г., 
на якой гэ тая тэ ры то рыя не паз на ча на як 
рал ля, луг ці ся дзіб ныя ўчаст кі, а пад пі са
на «Мо гіл кі». Паз на ча на гэ тая тэ ры то рыя 
як уча стак № 155. А на суседнім участ ку 
№ 156 зна хо дзіц ца су час ны мо гіль нік.

За цар к вою Ге ор гія Пе ра мож цы (ра
ней ако ле най ве ка вы мі лі па мі) ві даць сла
ву ты мост на Се мя ноў скім во зе ры. Усё 
тут змя ні ла ся

за ста год дзі.
А най больш — за апош нія га ды. У 1780 

го дзе вё ска бы ла ў ма ён т ку На раў ка і на
ле жа ла ві лен ска му бі ску пу Іг на ту Ма саль
ска му. Ад 1787 г. Се мя ноў ка бы ла ў ру ках 
Яна Вян гер ска га (кра каў ска га шам бе
ля на), яко му не ка то рыя пры піс ва юць 
уз ня сен не му ра ва най цар к вы св. Ге ор гія, 
хоць ін шыя ка жуць, што цар к ву па бу да ва
лі яш чэ ў XVII ста год дзі, у час Ма саль скіх 
або Ста ніс ла ва Кар па. Му ра ва ную цар к ву 
з драў ля най у той час зва ні цай і ага ро
джай ра ман та ва лі пе рад 1854 г., у 1894 г. 
ра ман та ва лі ўсю цар к ву. А но вую хро ні ку 
пры хо да і цар к вы вя дзе да на ша га ча су 
ай цец Мі ка лай Шэ бе лян. Пры быў ён у Се
мя ноў ку ў сне жань скі дзень 1956 го да. Як 
па мя та юць вуч ні та ды сё ма га кла са шко
лы, па бу да ва най у 1955 го дзе, уба чыў шы 
ма ла до га ча ла ве ка ў ры зе, вы бег лі яны 
з за нят каў пры ві таць яго ды пас ля ад к лен
ча лі ў ка ру за тое, што па кі ну лі ўро кі. Мі ка
лай Шэ бе лян на ра дзіў ся. 1 са ка ві ка 1935 
го дзе ў Та рэс па лі. Кон чыў Ду хоў ную се
мі на рыю ў Вар ша ве. У ве рас ні 1955 г. на 
шлю бе ка ле гі Аляк сан д ра Ма ка ля па зна
ёміў ся з друж кай — Яў ге ні яй Бай ко з Юра
шоў, праз пяць ме ся цаў яны па вян ча лі ся, 
а 1 кра са ві ка 1956 го да міт ра па літ Ма ка
рый выс вян ціў яго на ды я ка на. Пас ля се мі
на рыі, у час ка ні кул Мі ка лай ча ста ез дзіў 
на служ бы з а. Ма ка лём, у Но вым Два ры 
слу жыў ра зам з а. Мі ка ла ем Шчу рам, дзя
ду лем ігу мен ні Іер мі ё ніі з Гра бар кі. 4 лі ста
па да 1956 г. быў выс вен ча ны на ба цюш ку. 
Ма рыў пра пры ход у За ба лоц ці ка ля Яб ла
чы на, ды міт ра па літ 
за пра па на ваў служ
бу ў не вя до май 
яму Се мя ноў цы, 
ад куль пры е ха лі да 
яго ся ля не з прось
бай зас на ваць у іх 
пры ход. 10 снеж ня 
1956 г. Мі ка лай Шэ
бе лян ат ры маў дэк
рэт на на ста я це ля 
ў Се мя ноў цы... Ка лі 
31 жніў ня 1957 г. 
быў афі цый на ўста
ноў ле ны Се мя ноў
скі пры ход, бы ло 
ў ім ка ля 1400 вер ні
каў, а 170 дзя цей ву
чы ла ся ў мяс цо вай 
шко ле і 40 — у Тар

но па лі. А ця пер неш мат лі кія дзе ці ез дзяць 
у гмін ную шко лу ў На раў цы.

— Усё па мя таю, сва іх пры ха джан, ка лі 
па ды хо джу да ма гіл кі,

кож на га ўспа мі наю
ў твар, — уз ды хае ба цюш ка Мі ка лай. 

— І па бу до ву Пан це ляй мо наў скай цар к вы 
на мо гіл ках (19841985), да бу до ву му ра
ва най зва ні цы на Ге ор гі еў скай цар к ве 
(1968), ра монт хра ма, па ста ноў ку му ра ва
най ага ро джы ва кол хра ма, уста наў лен не 
ў пад ло зе цар к вы алей на га ацяп лен ня, 
якое злік ві да ва ла сы расць (зі мой у хра ме 
ця пер 12 гра ду саў цяп ла)... У 1972 г. ін тэр’
ер цар к вы быў пак ры ты па ліх ро мі яй (вы ка
наў цам быў Язэп Ла тоў скі з Бе ла сто ка), 
іка на стас ра біў Мі хал Вай т ке віч з Бель ска, 
іко ны да іка на ста са пі саў Вік тар Гут ке віч 
з Бе ла сто ка... У той са мы год міт ра па літ 
Ва сі лій пас вян ціў но вы ал тар... Пас ля га
доў па ліх ро мія выб ляк ла, у 1993 г. ма ста кі 
з Кове ля Аляк са ндр і Яў ген ад на ві лі яе... 
Ад 1957 го да на ву чаў я За ко ну Бо жа га. Ву
чыў я рэ лі гіі заў сё ды пасвой му... І хо ра ша, 
што гэ тыя фэ сты — свой скія, на род ныя, 
на пах ва лу род на га сло ва.

— Па да ба ец ца мне гэ тая ім п рэ за, бо 
яна свая, род ная, — ка жа Юр ка Пан коў
скі. — Я, як жы хар Се мя ноў кі, ча каю яе. 
З го ду ў год. Ад но ад моў нае, што я што год 
ста рэй шы, і... тан ца ваць не вель мі ма гу. 
Най леп шыя тут гур ты — сён ня бе ла
стоц кая «Ка лін ка», на шы «На раў чан кі», 
«Зор ка» (праз два тыд ні вы да дуць пя тую 
кру жэл ку), ма ла дзень кія «Су сед кі». А для 
за ба вы — «The Pos t man”, а пас ля «Avan ti”. 
І мож на гу ляць да ран ня. Важ на, што гэ ты 
бе ла ру скі

 на род ны фэст
ар га ні зуе са ма на ша гмі на.
— Бу дзе ўжо гэ та за дзя ся тая ім п рэ за, 

— ка жа войт На раў чан скай гмі ны Мі ка лай 
Па вільч, які аса бі ста ад крыў фэст. — Са мі 
яе ар га ні зу ем. Гас цей са праў ды мно га, так
са ма і ту ры стаў.

— Па лі чыць цяж ка, коль кі іх бы ло, фэ
стаў «на Пан це ляй мо на»! Шы ку ем но выя 
ім п рэ зы, — ка жа Га ле наМа ры ё ля Рэ ент, 
ды рэк тар ка на раў чан ска га ГАК. — На 
Но вым Два ры вы сту піць наш су сед ро дам 
з Па сек — спя вак апе рэ ты Мі хал Скеп ка. 
Праз два тыд ні — да жын кі, у На раў цы. 
Не ма ем срод каў, але сён ня ат ры ма лі мы 
ўжо «про філь за у фа ны» ў Мі ні стэр стве 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі. І мо жам 
пі саць но выя пра ек ты. Пэў на, з ма лым 
вы ні кам, але па ду маць мож на. На аду
ка цыю дзя цей і мо ла дзі ў рэ гі я наль ных 
тра ды цы ях. Вось за раз — на тыя да жын
кі, на Сплен не... А тут ту ры стаў столь кі, 
асаб лі ва на ве ла сі пе дах. Ім асаб лі ва 
ці ка ва ў нас. Тэс ці ру юць шлях «ГрынВэ
лё». З усёй Поль ш чы яны, за хап ля юц ца, 
здзіў ля юц ца, што ў нас та кія тра ды цыі, 
што так за ха ва на пры ро да. І са мае га
лоў нае — та кое ме ра пры ем ства з’яў ля
ец ца на го дай для та го, каб спат кац ца 
са сва я ка мі, зна ё мы мі, ка ле га мі з на шай 
шко лы, з на стаў ні ка мі, з які мі, бы ва ла, 
не ба чы лі ся мы шмат га доў. У боль шас ці 
мы ў гэ тай цар к ве хрыс ці лі ся, у ба цюш кі 
Мі ка лая. Так што шля хі ў дзень свя то га 
Пан це ляй мо на вя дуць у Се мя ноў ку, якой 
за 380 га доў, з кож ным го дам ін шую, але 
род ную, сваю.

vТэкст і фо та Мі ры ЛУК ШЫ

На Пан це ляй мо на
ў Се мя ноў цы

У гэ тым го дзе я свят ка ваў Спа са 
ў двух мес цах. 18 жніў ня з’ез дзіў я на 
Гра бар ку. Як што год па бы ваў на вя чэр-
ні. Гра бар ка зда ла ся мне шум ным мес-
цам. Аў та ма шы ны на ста ян ках з рэ гіст-
ра цый ны мі таб лі ца мі з усёй Поль ш чы. 
Мно га лю дзей, мно га зна ё мых, цяж ка 
за ся ро дзіц ца на ма літ ве. Най больш 
мне не па да ба ла ся, што ад не каль кіх 
га доў гэ тае свя тое мес ца пе рат ва ры ла-
ся ў ве лі зар ны кір маш. Ку піць тут мож-
на ўсё і не толь кі для ду шы: воп рат ку, 
кні гі, кам пакт-ды скі, роз ную яду, дзі-
ця чыя цац кі. Асаб лі ва ўра зіў мя не гул 
поль скай пап сы. Ду маю, што Гра бар ка 
гэ та не мес ца, каб тар га ваць му зы кай 
і та ва ра мі, якія што дзень мож на ку піць 
у кра мах у го ра дзе. Я ра зу мею, што іко-
ны, пра ва слаў ная лі та ра ту ра — па трэб-
ныя свя то му мес цу і ча ла ве чай ду шы, 
але астат няе — як ка заў Хры стос — па-
кінь ма ке са ру. Гуч ныя і кеп скай якас ці 
цац кі асаб лі ва ва бяць ма лых дзе так. Ве-
ча рам 18 жніў ня ка ля 21-й га дзі ны цяж-
ка вы ехаць на аў та ма шы не з Гра бар кі. 
Пер шы мі вы яз джа юць свя та ры. Яны не 
толь кі вы яз джа юць пер шы мі, але да та-
го не пла цяць за ста ян ку. А мы, шэ рыя 
вер ні кі, му сім цяр п лі ва ча каць у ве лі-
чэз най чар зе аў та ма шын. На шчас це, 
вы е хаў шы са Свя той Га ры, па лі цыя хут-
ка і спраў на кі руе ру хам, пра пу скае нас 
да ха ты.

У сам дзень Спа са мы ра шы лі па-
дац ца ў Са кі. Ту ды мы ез дзі лі што год 
у 1990-я га ды. З ма ёй вё скі да Са коў — 
6-7 кі ла мет раў. Мо та му мы па ста на ві лі 
па е хаць на ве ла сі пе дах. Над вор’е бы ло 
цу доў нае — цёп лая со неч ная і лет няя 
па го да. У Са ках сап раў д нае су па стаў-
лен не Гра бар кі — ха ця на ро ду мно га, 
то ці шы ня і спа кой, а лар кі да лё ка ад 
цар к вы. Мо та му, што ўжо 15 га доў у Са-
ках дзей ні чае пра ва слаў ны муж чын скі 
ма на стыр. Ма на хі са мі па ды хо дзяць да 
лю дзей і ві та юц ца з імі. Доб ра зыч лі вая 
ат мас фе ра пры цяг вае мо ладзь з Бе ла-
сто ка. Мно га бе ла стоц кіх зна ё мых су-
стрэў я ў цар к ве ў Са ках. Тут мож на за-
ся ро дзіць ува гу на ма літ ве. Боль шасць 
вер ні каў у Са ках — жы ха ры Гай наў ш-
чы ны і Бель ш чы ны, а перш за ўсё з на-
ва коль ных вё сак — Са коў, За ле ша наў, 
Та па роў, Та фі лаў цаў, Ду біч-Цар коў ных. 
Так са ма ба цюш кі з су сед ніх па ра фій. Сё-
ле та гос цем на Спа са быў ай цец Кі ры-
ла — ма нах з Афо на. Гэ та ён рас пі саў 
іко ны на іка на ста се ў цар к ве ў Са ках. 
У сва ёй про па ве дзі ён ска заў, каб кож-
ны з нас знай шоў сваё ду хоў нае пра-
аб ра жэн не і каб яго пе ра жы ваў што-
дзень. Ай цец Кі ры ла на ра дзiў ся ў Лі віі, 
дзе за раз ідзе вай на. Ён ча ста ез дзіць 
у ма на стыр у Са ках, та му што шчы ра 
сяб руе з ма на ха мі з Пад ляш ша. Яго 
про па ведзь з грэ ча скай мо вы пе рак-
ла да ла ма наш ка з За ле шан. За ле ша ны 
— су сед няя з Са ка мі вё ска. Тут 70 га-
доў та му жаў не ры поль ска га пад пол ля 
за мар да ва лі жы ха роў За ле шан. Тут зям-
ля ак роп ле ная кры вёю ня він ных бе ла-
ру саў. На мес цы тра ге дыі за раз ста іць 
пра ва слаў ны жа но чы ма на стыр свя той 
Ка ця ры ны. У Са ках што год ад зна ча юць 
Спа са і мо та му нез дар ма Са кі на зы ва-
юць ма лой Гра бар кай. Ха ця і Гра бар ка 
цу да дзей нае мес ца, то ў Са ках блі жэй 
мне да Бо га.

Юр ка БУЙ НЮК

На Спа са на Гра бар цы 
і ў Са ках
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— Ча каю ця бе пад 
бра май, — гу чыць па ма
біль ні ку зна ё мы го лас. 
За я да ец ца са лод кай шыш
кай толь кі што на бы тай на 
ад пу сто вым лар ку. З яш чэ 
поў ным ро там га во рыць 
пра свае но выя ідэі. Як 
не вя до мая тут асо ба ўзбу
джае за ці каў ле насць пра
хо жых. Свя та Ула дзі мі ра 
— ня бес на га апе ку на цар
к вы на вост раў скім мо гіль
ні ку, заў сё ды пры цяг вае 
нез вы чай ную, па мяс цо вых 
мер ках, коль касць удзель
ні каў. Нель га ска заць 
вер ні каў, та му што ў іх лі ку 
зна хо дзіц ца ня ма ла пя рэх
ры стаў. Боль шасць з іх гэ
та вы хад цы з на ва коль ных 
вё сак. Са мая леп шая на го
да, каб аса бі ста вы ла віць 
лю дзей і пры цяг нуць іх да 
сва ёй спра вы. Марк Кар ні
люк рых туе сваю чар го вую 
ге не а ла гіч ную ак цыю. У гэ
ты раз у пры хад скім до ме 
ў Паў ноч ным Вост ра ве па 
блас лаў лен ні гас па да роў 
— ба цюш кі Аляк сан д ра 
і ма туш кі Люд мі лы Клі му
коў.

— Ёсць ар хіў ныя ма
тэ ры я лы, здым кі, бу дзе 
і госць зза мя жы, — за яў
ляе Марк.

На ба га служ бе ў дзень 
зга да на га спат кан ня прык мя чаю жан
чы ну. Ко рат ка паст ры жа ная, у май цы 
і на га ві цах ма скі ру ю ча га ко ле ру. Ры сы 
яе тва ру не здрадж ва юць па хо джан ня ні 
на ўсход, ні на за хад ад Кры нак. Ста іць 
у прыт во ры кры ху на па ло ха ная, раз губ
ле ная, у ру ках тры мае не за па ле ныя свеч
кі. З грэш на га, пу сту ю ча га прыт во ра 
ў ся рэ дзі ну раз мо ле най цар к вы ўцяг вае 
яе на дзей ная ру ка Мар ка Кар ні лю ка.

Са ра ка га до вая Ба ся дум ка мі ўжо на 
спат кан ні. Не па ко іц ца, што ніх то ап ра ча 
ёй там не з’я віц ца. Апош нім вя ско вым ба
бу лям пап ро сту не хо піць сіл, каб пас ля 
ба га служ бы яш чэ не ку ды іс ці. Га на рыц
ца ста рым ся мей ным здым кам, які сён ня 
зап рэ зен туе.

Ня дзель ная лі тур гія за вяр ша ец ца. Да 
па чат ку спат кан ня за ста ец ца яш чэ дзве 
га дзі ны. Ма туш ка Люд мі ла тра ды цый на 
зап ра шае на абед:

— Заў сё ды лю дзей трэ ба па ча ста
ваць, пры нам сі хле бам з джэ мам і гар
ба тай. Ка лі ёсць у ха це мя са, на кар мі 
мя сам, — па ву чае.

Ся род спа жы ва ю чых на рых та ва ныя 
ма туш кай мяс ныя стра вы пры сут ныя, 
між ін шым, дач ка На таль ка з му жам 
і дзяць мі, Марк Кар ні люк з сям’ ёй і нез
на ё мая жан чы на. За вуць яе Ка ры на, 
пацар коў на му — Кі ра Ба ры сен ка. Пры
е ха ла з да лё ка га каў каз ска га Стаў ра па
ля. Тут, у не да лё кай Не ту пе і Юза фо ве, 
жы лі яе прод кі. Мар ка Кар ні лю ка знай ш
ла на бе ла ру скім сай це по шу каў сва я коў 
«Ра дзі ма». Ад гук ну ла ся на яго прось бу 
і пе ра пі са ла два нац цаць мет рыч ных кніг 
пры хо да ў Вост ра ве. Спра ва вель мі скла
да ная, тым больш што пра цуе ў гу бер
н скім мі ні стэр стве фі нан саў і воль на га 
ча су ў яе амаль ня ма. Коль кі ж сіл і сэр
ца трэ ба бы ло ўклас ці ў ар хіў ныя по шу кі, 
рас шыф роў ку ста рых ру ка пі саў, пе ра піс
ван не, упа рад ка ван не, афар м лен не. Усё 
дбай на, ахай на, пра фе сій на. Та кі па да ру
нак гэ та сап раў д ная рэд касць. Ці бу дзе 
ён ацэ не ны на леж ным чы нам людзь мі, 
якія ні ко лі та кі мі спра ва мі не зай ма лі ся? 
Ка ры на — жан чы на ін тэ лі ген т ная, сціп
лая і так тоў ная. Няп ро ша ная, го ла су не 
бя рэ.

Га лоў ную ме ло дыю спат кан ня, быц
цам на да лё кім, пат ры яль халь ным Каў
ка зе, спя ва юць у ду э це Марк Кар ні люк 

і хло пец з Паў д нё ва га Вост ра ва Юр ка 
Хмя леў скі. Усе мес цы ў вя лі кім гас цін ным 
па коі за ня ты. Ар га ні за тар і гас па да ры су
стрэ чы, ма быць, не спа дзя ва лі ся та кой 
коль кас ці за ці каў ле ных асоб. Мяс цо выя 
ба буль кі ўваж лі ва чы та юць пры ве зе ныя 
Ка ры най сшыт кі, шу ка юць зна ё мых імён 
і проз віш чаў.

— Ка лі ідзе пра Вост раў, то за ха ва
лі ся ўсе мет рыч ныя кні гі з 1830 па 1942 
год, — сцвяр джае Марк Кар ні люк. Ён 
на ват у змо зе ска заць у якім сей фе (хра
ні ліш чы), на якой па лі цы шу каць кан к рэт
ны эк зем п ляр. Па вод ле яго, па коль кас ці 
за ха ва ных да ку мен таў ту тэй шы пры ход 
зна хо дзіц ца ў пер шай дзя сят цы на Бе ла
сточ чы не. На маў ляе саб ра ных да по шу
каў, у тым лі ку ў ар хі вах вя лі кай Ра сіі.

— Там за ха ва лі ся аб са лют на ўсе да
ку мен ты, на ват з фо таз дым ка мі, — га во
рыць ён. — Яш чэ пры цар скай ім пе рыі 
на шы лю дзі ез дзі лі ту ды на пра цу, між 
ін шым, у Сі бір. Част ка бе жан цаў за ста
ла ся там на заў сё ды. Не каль кі дзя сят каў 
га доў паз ней да лу чы лі ся пас ля ва ен ныя 
рэ пат ры ян ты.

Марк за пэў ні вае, што мож на да ка пац
ца на шмат глы бей, на ват да да лё ка га, 
яш чэ ўні яц ка га 1650 го да. Ра іць звяр нуць 
ува гу і на ка та ліц кія ар хі вы, асаб лі ва на 
за пі скі са спо ве дзі.

— Не ха цеў шы доў га чар га ваць у цар
к ве, спа вя да лі ся ў кас цё ле і на ад ва рот, 
— тлу ма чыць. — Та ды роз ні цы па між 
уні я та мі і ка та лі ка мі амаль ні я кай не бы
ло. Дзя цей хрыс ці лі пароз на му, бы ва ла, 
што дзяў чат у цар к ве, а хлоп цаў у кас цё
ле.

Шмат ча го мож на да ве дац ца і з су
до вых кніг. У якас ці прык ла ду пры вёў 
су до вую кні гу з 1764 го да з пад бель
ска га Рай ска. Два нац цаць пры ха джан 
муж чын ска га по лу бы ло за су джа ных 
ба цюш кам; пры чы на — за пра сі лі ў лаз
ню жан чы ну. Што ці ка ва, дзя ку ю чы няш
час на му зда рэн ню за ха ва ла ся поў нае 
імя і проз віш ча аб ві на ва ча най. Сап раў д
ная ад мет насць, узяў шы пад ува гу, што 
ў звы чай ных цар коў ных спі сках да 1900 
го да жан чы ны прак тыч на неп ры сут ныя.

Юр ка Хме леў скі пуб ліч на за я віў, 
што ўжо пят нац цаць га доў шу кае сва іх 
ка ра нёў. Штур ш ком бы ло зна ём ства 
з гро дзен скім гі сто ры кам Ві та лём Кар ні
лю ком.

— Па чы най з мет рык і гі ста рыч ных 
да ку мен таў, — ра іў яму та ды гі сто рык. 
— Са мыя важ ныя пе ра пі сы на сель ні цтва 
зной дзеш у ар хі вах і му зе ях.

Боль шасць Юр ка вых да ку мен таў 
— вы нік по шу каў ме на ві та Ві та ля. У Бе ла
стоц кім ар хі ве Юр ка са ма стой на тра піў 
на след дзе вят нац ца ці веч на га прод ка 
з ла цін ска ах рыш ча на га Кле мен сам. 
Най ста рэй шы спіс у яго ка лек цыі да ту ец
ца 1816 го дам. У доў гім та ды Вост ра ве 
ха ты ста я лі толь кі па ад ным ба ку ву лі цы. 
Жы ло ў іх 600 душ. Бе ру чы пад ува гу 
бліз касць го ра да Крын кі, лі чы лі ся яны 
мяш ча на мі.

На дум ку Мар ка Кар ні лю ка ў Вост ра
ве бы ло та ды як мі ні мум дзве кар ч мы. 
Ад на не спра ві ла ся б з та кой коль кас цю 
на сель ні цтва.

— Кар ч ма вы кон ва ла фун к цыю скар
бо вай уста но вы, — па яс няе Марк. — На 
кож на га се ля ні на шын каржыд на дзя ляў 
па дзе сяць літ раў ал ка го лю ў год. Усё 
гэ та бы ло аб к ла дзе на вы со кім па дат кам. 
Ка жуць, што бе ла стоц кі па лац Бра ніц кіх 
па бу да ва лі ме на ві та з та кіх шын кар скіх 
па дат каў.

Роз на га лос се двух ама та раў гі сто рыі 
вык лі ка лі пас ля доў нас ці вя лі ка га па жа ру 
ў вёс цы.

— У да ку мен тах 1845 го да Вост раў 
за пі са ны яш чэ як ад на, доў гая вё ска, 
— га во рыць Марк. — У спі сках з 1864 
го да Вост раў, як ма ё масць два ра ў Сві
дзя лаў цы, ужо па дзе ле ны на тры част кі. 
Зна чыць, вя лі кі па жар меў мес ца па між 
1845 і 1864 га да мі.

Для Хмя леў ска га па жар па ла ві ны 
дзе вят нац ца та га ста год дзя — чы стая ле
ген да. Спа сы ла ец ца на да ку мент, у якім 
згад ва ец ца агуль на ра сей ская рэ фор ма, 
звя за ная з па вы шэн нем па дат каў. Нез
вы чай ная даў жы ня вё скі не спры я ла яе 
раз віц цю. Авеч кі, якія пас ві лі ся пад Азер
скі мі, гна лі аж но зпад Шу дзя ла ва. Ме на
ві та та му Вост раў па дзя лі лі на тры част кі 
— Паў ноч ны, Паў д нё вы і Но вы. Пры тым 
жы ха ры пе ра ся лі лі ся так са ма ў не да лё
кае Трыс ця ное і Ра вок.

— У мя не шмат да ку мен таў, але ўсё 
гэ та неў па рад ка ва нае, — прыз на ец ца 
Хмя леў скі. Ён ча кае ах вот на га, які на гра
мад скіх па чат ках усё гэ та яму паск ла дае 
і пра фе сій на ап ра цуе.

vТэкст і фота Іа ан ны ЧА БАН

ВОСТ РАЎ СКАЯ ГЕ НЕ А ЛО ГІЯ Ар ты кул 69 Кан сты ту цыі на па мі нае: 
«Асо бам з аб ме жа ван ня мі пуб ліч ныя ўла-
ды аказ ва юць, згод на за ко ну, да па мо гу 
ў за бес пя чэн ні бы ту, пры ста са ван ня да 
пра цы, так са ма ў гра мад скай ка му ні ка-
цыі». Юры дыч ным да ку мен там з’яў ля ец-
ца «Кар та пра воў асоб з аб ме жа ван ня мі» 
ад 1 жніў ня 1997 го да. За кон за ко нам, 
а жыц цё ня се свае не ча ка нас ці.

На пры клад, 8 чэр ве ня па даў ся я ў Бе ла-
сток да ле ка ра-спе цы я лі ста, ка бі нет яко га 
змяш ча ец ца па ву лі цы Кра каў скай, 5. Мой 
апя кун і за ад но ша фёр аў та ма бі ля па ста-
віў ма шы ну на плат ную ста ян ку. Па коль кі 
я ка ры стаў ся бе стэр мі но вай кар тай пар-
коў кі для асоб з аб ме жа ван ня мі, дык пе-
ра даў да ку мент апе ку ну і ска заў змяс ціць 
яго ў са ло не ў бач ным мес цы. Аг ляд у спе-
цы я лі ста доў жыў ся не больш чым паў-
та ры га дзі ны (з ча кан нем у пры ём най). 
І тут зда ры ла ся не ча ка нае. Пра цаў нік га-
рад ской стра жы ў час пра вер кі сцвер дзіў 
брак ап ла ты і ўру чыў ша фё ру «ра парт-
па вест ку» за не ап ла ча ную ста ян ку плюс 
50 зл. штра фу. У аб г рун та ван ні кан т ра лёр 
ска заў, што прад’ яў ле ны да ку мент ня важ-
ны ўжо год па пры чы не ад ме ны пра ві лаў 
за ко ну аб да рож ным ру ху. На жаль, ані я, 
ані ша фёр аб гэ тым не ве да лі.

Мае тлу ма чэн ні, што ў мя не аб ме жа ван-
ні да са ма стой на га іс на ван ня, ды рэк та ра 
зо ны плат най пар коў кі не пе ра ка на лі. Для 
чы ну шы са май важ най спра вай бы ла «ня-
важ ная кар та пар коў кі», а не стан 76-га до-
ва га хво ра га пен сі я не ра. Па коль кі я па лі-
чыў ся бе пак рыў джа ным — за кон на ма ім 
ба ку — я па слаў за я ву прэ зі дэн ту го ра да 
Бе ла сто ка. І зноў асеч ка. Мая за ява тра пі-
ла не да ад ра са та, а да на мес ні ка прэ зі дэн-
та, які ад пі саў, што да ку мент аб ін ва лід нас-
ці не з’яў ля ец ца пац вяр джэн нем пра воў 
да льгот за пар коў ку аў та ма бі ля. Так вось, 
да ра жэнь кія, спра ва ма ец ца. Чы ноў ні кам 
бе ла стоц ка га ма гіст ра та да лям пач кі тлу-
ма чэн ні пак рыў джа на га ча ла ве ка з аб ме-
жа ван ня мі. Ім толь кі пла ці, бра ту ха, ды 
ні чо га не га ва ры. Але я не склад ваю рук. 
Па слаў чар го вую за я ву не пас рэд на прэ зі-
дэн ту Бе ла сто ка з да лу ча най но вай кар-
тай пар коў кі. Які бу дзе ад каз гэ тым ра зам, 
па ка жа час.                     Ула дзі мір СІ ДА РУК

28 жніў ня гэ та га го да пад час гмін на га 
да жын ка ва га свя та ў На раў цы Гай наў ска-
га па ве та бы лі ўру ча ны дып ло мы і гра шо-
выя ўзна га ро ды пе ра мож цам гмін на га 
кон кур су «Най п ры га жэй шыя ся лян скія ся-
дзі бы ў 2016 го дзе ў На раў чан скай гмі не». 
Удзель ні ча лі ў ім жы ха ры дзе ся ці мяс цо-
вас цей. Кон курс ар га ні за ва лі ўжо два нац-
ца ты раз.

У ка тэ го рыі «пры хат ні квет ка вы ага род-
чык і па на дво рак» пер шае раў нап раў нае 
мес ца за ва я ва лі Зі на і Яў ген Рэ ен ты са Ску-
па ва (ну мар до ма 28), Та ма ра Скеп ка з Заб-
ра доў (ну мар до ма 7) ды Бар ба ра і Сы мон 
Бя ляў скія з Яно ва (ну мар до ма 21). Дру гое 
раў нап раў нае мес ца за ня лі Ле на Хар ке віч 
з Плян ты (ну мар до ма 41) ды Яў ге нія і Юр-
ка Ра він скія са Ста ро га Ляў ко ва (ну мар 
до ма 30). Два трэ ція раў нап раў ныя мес цы 
за ня лі Га лі на Бі рыц кая з Плян ты (ну мар 
до ма 40) і Га ле на Аніш чук з Се мя ноў кі (ка-
мі сія не за пі са ла ну ма ра іх до ма).

У ка тэ го рыі «ся дзі ба» ўзна га ро ды ат ры-
ма лі Зі на Ра ман чук з Аль хоў кі (ну мар до ма 
59) ды Юлія і Ана толь Ма ты сю кі з Се мя ноў-
кі (ка мі сія не за пі са ла ну ма ра до ма) — яны 
за ня лі дру гое раў нап раў нае мес ца).

У ка тэ го рыі «аг ра ту ры стыч ныя да мы 
і па над вор кі» тры раў нап раў ныя пер шыя 
мес цы за ня лі «Ляс ное ран ча» Ва лян ці ны 
Гер ма нюк са Ску па ва (ну мар до ма 94), 
«Двор пча ля ра-бор т ні ка» Ма рыі і Яў ге на 
Са пёл каў з На раў кі (па ву лі цы Гай наў скай, 
ну мар до ма 2/1) ды «Бо ра-здруй» Люд мі-
лы і Ба ры са Каз лоў скіх з Но ва га Ляў ко ва 
(ну мар до ма 93).

Вар та ад зна чыць, што вы шэй з га да ныя 
ся дзі бы вель мі пры го жыя. Яны над звы-
чай доб раў па рад ка ва ныя і даг ле джа ныя.                                        

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Не тлу мач, толь кі пла ці

Най п ры га жэй шыя ся дзі бы



6  04.09.2016              № 36              

з        р  к  а
д л я    д з я ц е й    і    м о л а д з іГанна Кандрацюк (zorka@niva.bialystok.pl)

w w w . e - z o r k a . p l

Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 36-16

Раз га дай це за гад кі, 
ад ка зы даш лі це 
ў „Зор ку” да 11 верасня 
2016 г., най лепш па 
элек т роннай пош це. 
Тут ра зыг ра ем ці ка выя 
ўзна га ро ды.Глу хі мі сцеж ка мі ла сі ны мі

Ня дар ма но гі ты ця гаў:
Грыб пад асі най пры ха ваў ся
У яр кай шап цы, як цы ган.
Па да.......
   (Ка стусь Цвір ка)

Ад каз на за гад ку № 33: апень кі.
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, вый г ра ла 

Вік то рыя Гаць з Бель ска-Пад ляш ска га.
Він шу ем!

З ра дас цю ад к ры ва ем но вы 
2016/2017 на ву чаль ны год. Гэ та для 
нас шчыль ней шы кан такт з чы та ча-
мі, які пад піс ва юц ца на «Ні ву» праз 
пас рэд ні цтва шко лы. Спа дзя ем ся, 
што і ў гэ ты раз бу дзем цес на суп ра-
цоў ні чаць, ла дзіць су стрэ чы ў ва шых 
шко лах, дру ка ваць ар ты ку лы пра 
ва шы дзе ян ні, ра дас ці і праб ле мы. 
У кож ным ну ма ры пад рых ту ем для 
вас лю бі мыя кон кур сы. Дзе ці і мо-
ладзь, за ці каў ле ныя твор чым раз віц-
цём, бу дуць мець шанц пра ца ваць на 
Су стрэ чах «Зор кі».

Апош ні се зон, хоць у чор на-бе-
лым афар м лен ні, мо жам лі чыць 
най больш ка ла рыт ным. Га вор ка пра 
тво ры на шых сяб роў, якія пра ца ва лі 
на ХХХ Су стрэ чах «Зор кі». Прак ты-
ка па ка за ла, што бе ла ру ская мо ва 
прэ стыж ная для на шых школь ні каў. 
У твор чай кам па ніі мы яш чэ больш 
ус вя до мі лі са бе важ насць су вя зі 
з род най мо вай і моц яе крэ а тыў нас-
ці. Вы са мі маг лі пра чы таць вер шы 
і раз мо вы з па э та мі-па чат коў ца мі. 
Ат рым лі ва ец ца так, што рас це но вае 
свя до мае па ка лен не бе ла ру саў.

Дру гой важ най спра вай бы ло 
ўклю чэн не ўдзель ні каў Су стрэч 
у свят ка ван не 60-год дзя «Ні вы». 
Наш ук лад пра я віў ся ў жы вых су-
стрэ чах са ства раль ні ка мі ча со пі са, 
пас ля якіх уз нік лі ін тэр в’ю і раз мо-
вы, до пі сы і ма люн кі, а на ват пес ні. 
Тыя, што не пас пе лі пра чы таць усіх 
ка ні ку ляр ных ну ма роў, мо гуць па ка-
ры стац ца ар хіў ны мі эк зем п ля ра мі 
тыд нё ві ка. Там сап раў д ныя пры го-
жасць і энер гія.

Ка лі пра ка ні ку лы, вар та зга даць 
і пра на шых вер ных чы та чоў, якія ця-
гам апош ніх ме ся цаў рэ гу ляр на да сы-
ла лі ад ка зы на кры жа ван кі і за гад кі. 

Для іх пад рых ту ем ад мыс ло выя 
па да рун кі ў выг ля дзе бе ла ру скіх 
кні жак.

Ну, а за раз па чы на ем но вы год 
і но выя спра вы. Важ на, каб ся род 
ва шых сяб роў бы ло як най больш 
чы та чоў «Ні вы», та ды на шы ар-
ты ку лы і ідэі дой дуць да боль шас-
ці лю дзей. Пе рад ва мі яш чэ ад на 
важ ная за да ча. Мно гія баць кі, 
якія вы ха ва ныя ў куль ту ры поль-
скай мо вы, ка ры ста юц ца зда бы-
ты мі ў шко ле ве да мі сва іх дзя цей 
і ра зам вы ву ча юць мо ву прод каў. 
У гэ тым мо жа вы дат на да па маг-
чы су поль нае чы тан не «Зор кі» 
і ўдзел ў на шых кон кур сах.

Зор ка

Н о  в ы  г о д ,  н о  в ы я  і д э і !

Ка рэс пан дэн ты «Зор кі»
Пры доб рым над-

вор’і, на пры го жым 
па на двор ку ў пан сі я-
на це «Бо ра-Здруй» 
мы пра вя лі пер шыя 
май стар-кла сы. Мы се-
лі ўкруг на драў ля ных 
крэс лах і га ва ры лі пра 
ка рэс пан дэн таў «Зор-
кі». Мы да ве да лі ся як 
пі саць пра фе сій ныя 
до пі сы, як трэ ба ас вят-
ляць ін фар ма цыю, 
каб яна бы ла ці ка вай 
і поў най. Як апа вя-
даць пра зда рэн ні, 

якія по бач нас, пра 
па ез д кі і эк скур сіі.

За нят кі вя лі рэ-
дак тар Ган на Кан-
д ра цюк і на ша ста-
рэй шая сяб роў ка 
На тал ля Вась ко.

На тал ля ра ска-
за ла як вы гля даў 
яе пер шы до піс 
у «Зор ку». Спа чат-
ку на пі са ла яго 
па-поль ску, для 
школь най хро ні кі, 
але на стаў ні ца бе-
ла ру скай мо вы за-

ах во ці ла яе пе рак лас ці і выс лаць 
у «Ні ву». Так па ча ла ся шмат га до-
вае сяб роў ства з га зе тай. Спа чат-
ку На тал ля рэ гу ляр на да сы ла ла 
ін фар ма цыі пра жыц цё свай го 
кла са, пас ля па ча ла пі саць пра 
бе ла ру скія свя ты і па дзеі, пра-
во дзі ла гу тар кі з сяб ра мі. За раз 
яна шмат пі ша ды пуб лі куе. Яна 
— са мая вя до мая ка рэс пан дэн т ка 
«Зор кі». Пра сваю пры го ду з жур-
на лі сты кай ка жа, што яна да па-
ма гае ёй у раз віц ці здоль нас цей. 
Усе мы гля дзе лі на на шу сяб роў-
ку з прыз нан нем.

Мы так са ма ат ры ма лі пер шую 
за да чу. Кож ны меў на пі саць до-
піс пра Су стрэ чы «Зор кі».

Ад ра зу мы ўзя лі ся за ра бо ту!
Ка ра лі на КА РА ВАЙ, 

«Зор ны шлях»
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Cud

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 № 32:
Код, тон, го нар, ду ша, ра ту ша, так, ро гі, Ада, 

на бат. Кіт, да та, гу та, по шук, наш, ара, тры, Об, 
га, кас міт.

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!

Ці ве рыш 
у га ра ско пы?
Пы тае ба бу Ве ру
Яе ўну чак Сцё па
— Ска жы мне, ці ты ве рыш
Ба бу ля ў га ра ско пы?

— Іль вы мы, го нар ма ем
І мы не фі лан т ро пы.
Та му не да вя ра ем
Ні вод ным га ра ско пам.

Но ты 
а не пі са ні на
Баць ка аг ля дае сшы так
Няд бай на га сы на:
— Пі шаш ней кі тэкст ні бы та
Ня роў на і бяз він на.

Гэ та ж, сы ну, не ра бо та
Дра пан не пту шы ны.
— Гэ та ж, тат ка, толь кі но ты
А не пі са ні на.

* * *
Жыц цё бя жыць так хут ка
і ства рае нам роз ныя праб ле мы,
ста віць нас пе рад цяж кі мі вы ба ра мі...

У жыц ці мно га да рог.
Ты вы браў ад ну,
я вы бі раю сваю.
На шы шля хі раз лу чы лі ся на заў сё ды.

Так, я ця пер су мую па Та бе,
увесь час ду маю пра Ця бе
і шу каю Тва ёй зо рач кі ў не бе.

Уля Мар чук, «Зор ны шлях»

Па цы фі ка цыя і зніш чэн не пад ляш-
скіх вё сак — вель мі важ ная тэ ма. Лю-
дзі, якія па мя та юць зда рэн ні, не ўме-
юць за быць гэ тых жах лі вых га доў.

«Вы — ня він ныя ах вя ры гіт ле раў-
скіх кар ні каў, Вы зас лу жы лі па ша ну 
і па мяць тых, хто за стаў ся ў жы-
вых. Па куль на Ва шу ма гіл ку бу дзе 
свя ціць сон ца, да туль лю дзі Вас не 
за бу дуць і бу дуць уз но сіць Вас на 
хва лу» — гэ та ме ма ры яль ны над піс 
у го нар жы ха роў ся ла Райск, за мар да-
ва ных 16 чэр ве ня 1942 го да.

Райск — ад на са шмат лі кіх бе ла-
ру скіх вё сак, спа ле ных фа шы ста мі. 
Кож ны год у Рай ску лю дзі ўспа мі на-
юць ня він ныя ах вя ры, сва іх прод каў. 
На жаль, як ка жуць, кож ны год іх за-
ста ец ца менш. Вё ска вы мі рае.

16 чэр ве ня — для ўсіх сум ны 
дзень. Ён пры но сіць жах лі выя ўспа-
мі ны пра рас ст рэ лы і зніш чэн не вё-
скі, вык лі кае гор кія слё зы. Слё зы лю-
дзей, якія не мо гуць прай с ці по бач 
абы я ка ва і за быць пра тра ге дыю.

У гэ тым го дзе на свят ка ван не га да-
ві ны па цы фі ка цыі Рай ска быў за про-
ша ны тэ ат раль ны гур ток, які пра цуе 
пры Гай наў скім до ме куль ту ры з ак-

цёр кай Іа ан най Троц. Ма ла дыя ак цё-
ры, ся род якіх я так са ма ме ла го нар 
вы сту паць, прад ста ві лі спек такль 
па вод ле кні жак Свят ла ны Алек сі е-
віч. У на шай па ста ноў цы га ва ры лі 
мы пра лё сы дзя цей, якія пе ра жы лі 

Дру гую су свет ную вай ну. Яны вы каз-
ва юць та кія вось сло вы:

«Бы ла та кая ці шы ня, а мо жа я ме-
ла зат ка ныя ву шы і мне так зда ва ла-
ся, што ці ха, што ўсё за мер ла»...

«Дзе Бог? Дзе ён ха ва ец ца? Я ўжо са-
бе ўя ві ла, што яны 
нас заст рэ ляць і нас 
ужо не бу дзе...» 

«Дзядзь ку, вы 
бу дзе це ў мя не стра-
ляць..?»

Сло вы кніж ных 

ге ро яў паў та ры лі ма ла дыя ак цё ры, 
для якіх най боль шай уз на га ро дай 
з’яў ля юц ца ўва га і ўдзяч насць гле да-
чоў. Мы бу дзем па мя таць пра па цы-
фі ка цыю Рай ска.

Ха ця свед кі па мі ра юць, дык ма-
ла дыя пе ра ка жуць ус па мі ны да лей, 
каб яны не за гі ну лі.

Для нас важ на, каб за ха ваць гі ста-
рыч ную па мяць на ро да, бо та ды ляг-
чэй ра біць жыц цё выя вы ба ры.

На тал ля Вась ко, 
«Зор ны шлях»

і апош нія 
свед кі

Parkiet

Do (nuta)



8  БЫЛІ, ЁСЦЬ, БУДЗЕМ... 04.09.2016              № 3604.09.2016              № 36

«Спа саў скія за пу сты», ар га ні за ва ныя 
ў Бель скуПад ляш скім пе рад Ус пен скім по
стам, які па пя рэдж вае свят ка ван не Ус пен
ня Прас вя той Ба га ро дзі цы і на зы ва ец ца 
Спа саў кай, ста лі важ ным куль тур ным ме
рап ры ем ствам, якое пра соў вае куль ту ру 
бе ла ру ска га, пра ва слаў на га на сель ні цтва 
Бель ш чы ны. Спа чат ку за пу сты на кі ра ва ны 
бы лі да жы ха роў Бель скаПад ляш ска га, 
але ме ра пры ем ства раз рас ло ся і ха ця 
ар га ні зу ец ца ў га рад скім ам фі тэ ат ры, з’яз
джа юц ца на яго так са ма бе ла ру сы з су сед
ніх гмін. Па вя то вае праў лен не БГКТ у Бель
скуПад ляш скім, аб’ яд нан не «Бель ская ка
а лі цыя» і Бель скі дом куль ту ры з’яў ля юц ца 
ар га ні за та ра мі ме ра пры ем ства, а фі нан са
ва пад т рым лі ва юць яго бур га містр і Ра да 
го ра да БельскПад ляш скі, ста ра ста і Ра да 
Бель ска га па ве та, войт і Ра да Бель скай 
гмі ны. 13 жніў ня, на пя рэ дад ні по сту, у бель
скім ам фі тэ ат ры саб ра ла ся пуб лі ка, каб 
па слу хаць бе ла ру скія пес ні і па гля дзець 
на шы тан цы. Тра ды цы яй «Спа саў скіх за пу
стаў» ста ла ўжо прэ зен та цыя се на кос на га 
або жніў на га аб ра даў, якія па чы на юць ме
ра пры ем ства.

Сё ле та «Спа саў скія за пу сты» па ча
лі ся з аб ра ду «Се на ко сы» ў вы ка нан ні 
чле наў хо ру «Ва сі лёч кі» і вуч няў, якія 
зай ма юц ца ў тэ ат раль ным ка лек ты ве 
«Ан т ракт» Бель ска га до ма куль ту ры. 
Муж чы ны вый ш лі ка сіць тра ву і мі ма во лі 
пад ка сі лі су се даў луг. За вя за ла ся эма
цый ная гу тар ка, якая ў мі ну лым маг ла 
пе раў т ва рыц ца ў вя лі кую свар ку.

— Аб рад ныя сцэн кі «Се на ко сы» ці 
«Жні во» мож на яш чэ ўба чыць на фаль к
лор ных ме ра пры ем ствах, якія ар га ні зуе 
Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах. Тут 
лю дзі мо гуць па зна ёміц ца з на шым аў
тэн тыч ным фаль к ло рам. А мы бу дзем 

яш чэ вы сту паць з бе ла ру скі мі на род ны мі 
пес ня мі ў ап ра цоў цы на ша га му зыч на га 
кі раў ні ка Мі ко лы Фа дзі на, — ска за ла 
Ні на Бя лец кая, ар га ні за цый ная кі раў нік 
хо ру «Ва сі лёч кі», які ў дру гой част цы 
за пу стаў вы сту піў з ба га тым пе сен ным 
рэ пер ту а рам.

— Прэ зен та цыя «Се на ко саў» — па
ву чаль ная сцэн ка, асаб лі ва для дзе так, 
част ка якіх на ват не ве дае, што ў мі ну
лым тра ву ка сі лі ко са мі, — рас па вя да ла 
спя вач ка з «Ва сі лёч каў». Рэ пе ты цыі 
і вы ступ у ам фі тэ ат ры з аб ра дам «Се на
ко сы» ад бы ва лі ся пад наг ля дам ін ст рук
та ра па тэ ат раль ных за нят ках Бель ска га 
до ма куль ту ры Аль ж бе ты Фі ё нік. Яна 
ра зам з бель скім рад ным Та ма шам Су
лі мам вя ла ме ра пры ем ства і зай ма ла ся 
яго ар га ні за цый ны мі пы тан ня мі.

«Спа саў скія за пу сты» ад к ры лі стар
шы ня Па вя то ва га праў лен ня БГКТ 
у Бель скуПад ляш скім Ва сіль Ляш чын скі 
і бур га містр Бель скаПад ляш ска га Ярас
лаў Ба роў скі. На пле нэр нае ме ра пры ем
ства пры бы лі так са ма стар шы ня Ра ды 
го ра да БельскПад ляш скі Ігар Лу ка шук, 
бель скія рад ныя, войт Бель скай гмі ны 
Ра і са Ра ец кая і стар шы ня аб’ яд нан ня 
«Му зей ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах» Да
ра фей Фі ё нік.

— «Спа саў скія за пу сты» ар га ні зу юц
ца ў пе ры яд, ка лі на ва коль ная пры ро да 
яш чэ раз ві тая. Спе вам на сцэ не, тан цам 
і гуль ням спры яе пры го жая пры ро да, 
якая нас ак ру жае. У мі ну лым пас ля ра
дас ных да жы нак пры хо дзі ла Спа саў ка 
— час роз ду му і рэф лек сіі. Гэ ты пост 
кан ча ец ца свят ка ван нем Ус пен ня Прас
вя той Ба га ро дзі цы, якое так са ма бы ло 
свя там ура джаю. Та ды ас вя ча лі ся ка ла
скі саб ра на га збож жа, яб лы кі, гру шы. 

Пад час на шых «Спа саў скіх за пу
стаў» мы спа сы ла ем ся на на шы 
рэ лі гій ныя і на род ныя тра ды цыі. 
Прэ зен ту ем не ап ра ца ва ны фаль к
лор на шых прод каў. Па каз ва лі мы 
«За жын кі», «Жні во», «Да жын кі», 
сён ня прэ зен ту ем «Се на ко сы», 
якія так са ма ха рак тэр ныя лет ня
му, ра дас на му пе ры я ду. Пра ца 
і ад па чы нак на на шых вё сках суп
ра ва джа лі ся пес ня мі, якіх мно га 
гу чыць пад час за пу стаў, якія ста лі 
ўжо тра ды цы яй на ша га го ра да. 
Жы ха ры Бель ска ча ка юць «Спа
саў скіх за пу стаў», да пыт ва юц ца 
пра да ту ме ра пры ем ства, — ска
за ла Аль ж бе та Фі ё нік.

Фаль к лор ны ка лек тыў Му зея 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах «Жэ
мэр ва» за ва ра жыў пуб лі ку сва і мі 
вель мі моц ны мі і за ад но мі ла гуч ны

мі, дзя во чы мі га ла са мі.
— Мы вы кон ва ем фаль к лор ныя пес ні, 

перш за ўсё з Бель ш чы ны і Гай наў ш чы
ны, якія спя ва лі ся ў по лі і на ла вач ках. 
У на шым рэ пер ту а ры ёсць так са ма фаль
к лор ныя тво ры з Па лес ся, — за я ві ла 
кі раў нік «Жэ мэр вы» Ан на Фі ё нік.

Та маш Су лі ма са Сту дзі вод ска га 
му зея звяр нуў ува гу на асаб лі вую каш
тоў насць не ап ра ца ва на га фаль к ло ру, 
які спа да рож ні чаў на шым прод кам у роз
ных жыц цё вых мо ман тах і ця пер што год 
прэ зен ту ец ца пад час «Спа саў скіх за пу
стаў».

— У дзе вя но стых га дах па я ві ла ся 
ідэя су поль на ла дзіць бе ла ру скае ме ра
пры ем ства ў Бель скуПад ляш скім і ўсе 
мяс цо выя бе ла ру скія ар га ні за цыі ўклю
чы лі ся ў яго ар га ні за цыю. На сцэ не ста лі 
вы сту паць на шы бе ла ру скія ка лек ты вы. 
Наз ву «Спа саў скія за пу сты» за пра па на
ваў Юр ка Асен нік, які знай шоў яе ў даў
нім ка лен да ры. Мы зра бі лі стаў ку на 
на шы бе ла ру скія тра ды цыі і по бач вы сту
паў ка лек ты ваў ра шы лі ся прэ зен та ваць 
на сцэ не жніў ныя і се на кос ны аб ра ды. 
Ця пер кож ны год на на шы за пу сты зап
ра ша ем ка лек тыў з Бе ла ру сі, — ска заў 
Сяр гей Лу ка шук, бы лы шмат га до вы 
ды рэк тар Бель ска га до ма куль ту ры. Ён 
на да лей з’яў ля ец ца му зыч ным кі раў ні
ком ка лек ты ву «Ма лан ка», які дзей ні чае 
пры Му зеі ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах. 
«Ма лан ка» за ха пі ла саб ра ных у ам фі тэ
ат ры вы сту па мі со ла, у ду э це і ў поў ным 
скла дзе.

— «Спа саў скія за пу сты» ста лі ўжо 
па ста ян ным бе ла ру скім ме рап ры ем
ствам у на шым го ра дзе, пад час яко га 
прэ зен ту юц ца на шы аб ра ды і бе ла ру скі 
му зыч ны рэ пер ту ар. Бы лі ін шыя пра па

но вы — у рам ках «Спа саў скіх за пу стаў» 
ла дзі лі мы, на пры клад, су стрэ чы, ма
стац кія вы ста вы, дэ ман ст ра цыі філь маў. 
Я ра ней га ва рыў пра пат рэ бу па шы рыць 
фор му лу «Спа саў скіх за пу стаў» на но
выя пра па но вы, але з гэ тым не ат ры ма
ла ся. У нас ад нос на не вя лі кія срод кі на 
ар га ні за ван не «Спа саў скіх за пу стаў», 
га лоў ным чы нам ад мяс цо вых са маў ра
даў. Каб вый с ці з но вы мі пра па но ва мі, 
трэ ба нам ста рац ца ат ры маць гро шы 
з дзяр жаў на га бю джэ ту або з Пад ляш
ска га сей мі ка, але зда быць срод кі з гэ
тых кры ніц няп ро стая спра ва, — га ва рыў 
стар шы ня Па вя то ва га праў лен ня БГКТ 
у Бель скуПад ляш скім Ва сіль Ляш чын
скі, бы лы шмат га до вы ды рэк тар бель
скай «трой кі», за раз рад ны і член уп ра
вы Бель ска га па ве та.

— Сён ня ра ні цай ка лек тыў «Ан т ракт» 
вы сту піў у Коб ры не на Фе сты ва лі «Ма
ра фон ма ла дзё вай твор час ці», у хо дзе 
яко га прэ зен та ва лі ся, між ін шым, пес ні, 
тан цы, тэ ат раль ныя спек так лі. Наш «Ан т
ракт» за няў дру гое мес ца ў тэ ат раль най 
ка тэ го рыі, а са сту пі лі мы толь кі тэ ат раль
на му ка лек ты ву з Маск вы. Яш чэ пе рад 
абе дам мы вы е ха лі з Коб ры на, каб пас
пець на «Спа саў скія за пу сты». З на мі 
пры е хаў ка лек тыў «Кры ніч ка» з Коб ры
на, які неў за ба ве вы сту піць на сцэ не, 
— за я ві ла Аль ж бе та Фі ё нік.

— Наш На род ны тэ атр пес ні, му зы кі 
і гуль ні «Кры ніч ка» з Коб ры на прэ зен туе 
не ап ра ца ва ны фаль к лор, які аба пі ра ец
ца на роз ных по рах го да і ся мей ных ме
ра пры ем ствах. Ад нак мы ў ас ноў ным вы
сту па ем з на род ны мі бе ла ру скі мі пес ня мі 
ў ап ра цоў цы і з аў тар скі мі эст рад ны мі бе
ла ру скі мі тво ра мі. Нас пап ра сі лі перш за 
ўсё раз ве ся ліць мяс цо вую пуб лі ку і мы 
бу дзем вы кон ваць ме ла дыч ныя, вя сё лыя 
пес ні, якія бу дуць суп ра ва джац ца тан ца
валь ны мі пры ё ма мі, — ска за ла Ва лян ці
на Кі ры люк, му зыч ны ін ст рук тар Па ла ца 
куль ту ры ў Коб ры не і за ад но спя вач ка.

Ка лек тыў «Кры ніч ка» сва ім спе вам 
моц на за ха піў саб ра ных. Жан чы ны з коб
рын ска га ка лек ты ву за пра сі лі бель скіх 
муж чын стан ца ваць з імі. На пля цоў цы пе
рад сцэ най так са ма асо бы з пуб лі кі тан
ца ва лі пад гу кі ка пэ лы «Кры ніч кі», якой 
ко зы рам бы лі тра ды цый ныя му зыч ныя 
ін ст ру мен ты.

Ва каль ны ка лек тыў «Лу на» з Пар ца ва 
зап рэ зен та ваў ме ла дыч ныя пес ні.

— Мы за раз свае рэ пе ты цыі пра во
дзім у Бель скім до ме куль ту ры, а зай ма
ец ца з на мі та маш няя ін ст рук тар па му зы
цы Юсты на Па жа зін ская. Пад час «Спа
саў скіх за пу стаў» мы вы сту па ем ча ста, 
а на гэ тае ме ра пры ем ства пры яз джа юць 
так са ма лю дзі з на ва коль ных вё сак Бель
скай гмі ны, якой прад стаў ні ком мы з’яў ля
ем ся, — га ва рыў спя вак з «Лу ны».

Ці ка вым быў вы ступ Ан ны Геб харт
Аме лья нюк, якая ро дам з Гра да лёў, 
але ўжо ка ля са ра ка га доў жы ве ў Гер
ма ніі. Ле там яна рэ гу ляр на пры яз джае 
ад па чы ваць на Бель ш чы ну і, ка лі ёсць 
у яе маг чы масць, на вед вае «Спа саў скія 
за пу сты». У гэ тым го дзе за спя ва ла яна 
пасвой му і паня мец ку, а паз ней вы я ві ла 
ра дасць зза ўда ла га вы сту пу на сцэ не. 
Це шы лі ся пас ля ўда лых вы сту паў так са
ма дзет кі з бель скай «трой кі» — Ксе ня 
Зін ке віч, якую рых та ва ла да спе ву на 
сцэ не яе ма ці Мар та Зін ке віч і Юс ці нія 
Яра шэ віч, якая рых та ва ла ся да вы сту
пу пад наг ля дам на стаў ні цы бель скай 
«трой кі» Ма ры ян ны Ваў ру се віч. Апош нім 
пе рад пуб лі кай зап рэ зен та ваў ся ва каль
наін ст ру мен таль ны ка лек тыў «Вяс на» 
з Бе ла сто ка, які іг рае на вя сел лях і за
баў ляль ных ім п рэ зах. Ах вот ныя маг лі па
тан ца ваць пад гу кі му зы кі гэ та га гур та.

— Мы вы кон ва ем пес ні на бе ла ру скай 
і ін шых сла вян скіх мо вах, а спя ва ем і іг
ра ем перш за ўсё ў Бе ла сто ку. Це шым
ся, што мо жам зап рэ зен та вац ца пе рад 
бель скай пуб лі кай, — ска заў мне Та маш 
Тра хім чук, лі дар ва каль наін ст ру мен таль
на га ка лек ты ву «Вяс на». Ма лень кія дзет
кі, якіх на бе ла ру скае ме ра пры ем ства 
пры вя лі баць кі, па спра ба ва лі тан ца ваць 
пад гу кі му зы кі ўжо ў па чат ку ім п рэ зы. 
Ка ры ста лі ся яны так са ма ат рак цы ё на мі 
га рад ка гуль няў і пра па но ва мі лар коў 
з ла сун ка мі.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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На Спа са наш на род ма са ва па
лом ні чае на Га ру Гра бар ку, 

крыш ку лю дзей па да ец ца ў Са кі. У гэ
ты дзень пры ход скае свя та так са ма 
і ў вёс цы Са сі ны. Па да ю ся па ба чыць, 
як яно там вы гля дае. З Кляш чэль, 
дзе зла жу з по ез да, па аб ноў ле най 
ас фаль тоў цы ў бок Ся мя тыч ін тэн
сіў ным па то кам пра соў ва юц ца лег ка
вуш кі — на Гра бар ку. А я з Да шоў, 
праз Пят роў ш чы ну і Снеж кі — у Са сі
ны.

На пры цар коў най ста ян цы кры ху ма
шын, але пе рад са мой цар к вой па ха валь
ная па воз ка, зна чыць ха ва юць па кой ні ка. 
І ў та кіх аб ста ві нах скла да на аца ніць, коль
кі лю дзей ад во дзіць па кой ні ка, а коль кі з іх 
толь кі на пры ход скім свя це. Про па ведзь 
пра біб лей скую але го рыю, пра ду хоў нае 
ўзы хо джан не на га ру Фа вор...

Як па дае ле ген да, бы ла ка лісь у Са
сі нах кры ні ца з га ю чай ва дою. Мі ко ла 
Гай дук: „Ка лі ў вёс цы Са сі ны ста я ла яш
чэ ста рая цар к ва, ка ля яе бі ла кры ні ца 
з жы вой ва дою. Пры хо дзі лі сю ды лю дзі 
хво рыя і куль га выя, мы лі ся жы вою ва дою 
i ады хо дзі лі зда ро вы мі. Сла ва аб цу доў
най кры ні цы іш ла да лё ка па све це. Усё 
больш і больш пры хо дзі ла з роз ных кра ёў 
лю дзей няш час ных на ля чэн не. Ад ной чы 
прый ш ла ад не куль да кры ні цы знат ная 
па ні з хво рым са ба кам. Яна без да зво лу 
вы ку па ла са ба ку ў жы вой ва дзе.

— Што ты ро біш? — абу ры лі ся хво рыя 
і ка ле кі. — Ці ж мож на ку паць у цу доў най 
кры ні цы ня чы стае ства рэн не?

— Мой са ба ка чыс цей шы ад вас, па га
ных, — фа на бэ ры ста ад ка за ла па ні.

Ніх то з лю дзей не пас меў пя рэ чыць 
знат най па ні. І як толь кі пан скі са ба ка вы
лез з ва ды, на ва чах у лю дзей бе ра гі кры
ні цы сыш лі ся, жы вая ва да знік ла. Лю дзі 
кі ну лі ся ра та ваць цу доў ную кры ні цу. Ад коп
ва лі яе чым хто мог. Ка па лі і рыд лёў ка мі, 
і ру ка мі. Ка па лі мно га і доў га. Але не маг лі 
тра піць на яе след. Зям ля ўсю ды бы ла су
хая. Пас мут неў шыя, раз бры лі ся па сва іх 
ха тах. Праз ней кі час на мес цы цу да дзей
най кры ні цы зноў па я ві ла ся ва да. Але яна 
ўжо не бі ла ха лод ным стру ме нем, а кроп
ля за кроп ляй са чы ла ся, быц цам слё зы па 
за губ ле ным шчас ці...”.

На ро ду бы ло столь кі, што мо жа і па мес
ціў ся б ён у не над та пра стор най цар к ве. 
Але шмат лі кія муж чы ны аста лі ся звон ку, 
за ня тыя дзе ла вы мі раз мо ва мі; так у нас 
агуль на выг ля да юць і пры ход скія свя ты, 
і па хо ві ны. І скла да на аца ніць, коль кі гэ та
га на ро ду пры е ха ла звон ку, а коль кі яш чэ 
пра жы вае ў вёс цы. На аў то бус ным пры
пын ку па ся рэ дзі не вё скі ві сіць раск лад 
яз ды з 2010 го да...

Пра шмат люд насць на 
пры ход скім свя це ў Са сі нах 
мож на, ад нак, мер ка ваць 
ускос на. Ме на ві та не бы ло 
там ні вод на га лар ка з ты по
вы мі фэ ста вы мі пра па но ва мі. 
Ві даць, ка мер сан ты ўся ля кіх 
фе ты шаў па лі чы лі, што по пыт 
на іх вы ра бы бу дзе тут не рэн
та бель ны і ма са ва кі ну лі ся 
ў па лом ні цтва на не да лё кую 
Гра бар ку, дзе, як мне зда ец
ца, больш івен ту чым на бож
на га свя та...

Мяс цо васць Са сі ны на зы
ва лі так са ма і Ка ле чы ца мі. 
І абедз ве наз вы бра лі ся ад 
проз віш чаў даў ніх улас ні каў 
вё скі: Са сі ных і Ка ле чыц кіх; 
так са ма і Са пе гі ней кі час тут 
ула да ры лі. Быў тут ма ён так, 
збу да ван ні яко га рас ця ру шы лі ся ў час Дру
гой су свет най вай ны і сён ня па іх і сле ду 
ня ма.

Зыг мунт Гло гер у Ста ра поль скай эн
цык ла пе дыі: „Nieg dyś w każ dym do mu 
pol skim, gdzie umia no pi sać, a zwłasz cza 
po dwo rach wiej skich, po sia da no księ gę 
z czys te go pa pie ru, ro dzaj pa mięt ni ka, do 
któ re go wcią ga no prze dew szys t kiem rze czy, 
spraw pub licz nych do ty czą ce. Ogól nie zaś 
na zy wa no je pier wej djar ju sza mi a po tem 
Sil va re rum czy li la sem rze czy. W syl wach, 
pro wa dzo nych przez kil ka po ko leń, znaj du ją 

się nie raz cie ka we wska zów ki po rów naw-
cze do poz na nia nas tę pu ją cych po so bie 
lu dzi i cza sów oraz wpły wów, ja kim każ de 
po ko le nie ule ga ło. Oto np. prób ka z nied ru-
ko wa ne go pa mięt ni ka Ka le czyc kich: Król 
Zyg munt I w ro ku 1524 da je szlach ci co wi ma-
zo wiec kie mu, Sta nis ła wo wi Sa si no wi, Ka le-
czy ce w wo je wódz t wie Brze sko-li tew skiem. 
Ma zur osia da na Ru si, a syn je go bu du je już 
włas nym kosz tem dwie cer k wie, 
w Ro ha czach i Ka le czy cach. 
Wnuk Sta nis ła wa no si już ru siń-
skie imię Sie men, a praw nuk 
Wa sil. Krew i mo wa ma zo wiec ka 
a oby czaj przyj mu ją od Ru si. 
Ro dzi na bo wiem ma zo wiec ka, 
przy wyk ła do opie ki, ja ką ko la-
to rzy ota cza li swo je koś cio ły na 
Ma zow szu, zna laz ł szy w Ro ha-
czach i Ka le czy cach lud wschod-
nie go ob rząd ku bez po cie chy re-
li gij nej i do mów Bo żych, bu du je 
mu ta ko we, upo sa ża i trosk li wie 
opie ku je się ni mi, aby chwa łę Bo-
żą sze rzyć pod ług miej s co we go 
oby cza ju. Osiad ł szy wśród Ru si-
nów, uczył się Ma zur ich mo wy, 
przej mo wał ich zwy cza je, szedł 
mod lić się do ich cer k wi, a je że li 
ta ko wej bliz ko nie miał a lud pod 
os ło ną wa row ne go dwo ru i męż ne go szlach-
ci ca mno żył się, to ten bu do wał mu cer kiew, 
upo sa żał, pa ro cha osa dzał i dzie ci swo je 
w niej chrzcił, któ rym na da wał imio na Wa si-
lów, Se me nów, Da nie lów, jak to w pa mięt ni-
ku Ka le czyc kich wi dzi my...”.

З Са сін па да ю ся ў су сед нюю вё ску 

Быст ры; на та паг ра фіч най кар це паз на ча
на там кап лі ца. Ад нак ні я кай кап лі цы там 
не заў ва жаю, ад но два вы со кія ла цін скія 
кры жы пры жві роў цы з Боць каў у Мі лей чы
чы ды ўсход ні крыж па ся рэ дзі не вё скі...

Со рак га доў та му Мі ко ла Гай дук так 
пі саў пра Быст ры: „Лю дзі тут вель мі друж
ныя і та ва ры скія, не лю бяць сва рыц ца 
або ця гац ца па су дах, і ў ра дас ці і ў няш
час ці, не толь кі ка лісь, але і ця пер яны 
заў сё ды тры ма юц ца ра зам. У аб ра дах, 
звя за ных з на ра джэн нем дзі ця ці і паў стан
нем но вай сям’і, яш чэ і ця пер удзель ні

чае ўсё ся ло, так са ма да рос лыя і ма лыя 
ўсёй гра ма дой пра во дзяць па кой ні ка. (...) 
У гэ тых ва ко лі цах дзей ні ча лі пар ты за ны. 
Асаб лі ва вя лі кую апе ра тыў насць пра яў
ляў ат рад імя Пар хо мен кі, на ча ле яко га 
быў са вец кі афі цэр С. Дзі ку ноў. Яны ўзры
ва лі цяг ні кі на чы гу нач най лі ніі Бельск 
— Ча ром ха, па лі лі ня мец кія ма ён т кі. С. 
Дзі ку ноў за гі нуў у ча се вы ка нан ня ба я во

га за дан ня...”. Бе ла стоц кі гі сто рык Мі хал 
Гна тоў скі ў сва ім да вед ні ку пра са вец кую 
пар ты зан скую дзей насць на ас но ве зве
стак з На цы я наль на га ар хі ва Бе ла ру сі 
пры во дзіць пяць эпі зо даў гэ тай апе ра
тыў нас ці. 22 сту дзе ня 1944 го да ат рад 
зла дзіў за са ду на нем цаў ка ля Груз кай, 

якую нем цы заў ва жы лі і ў вы ні
ку пе раст рэл кі ме ла за гі нуць 
двух нем цаў. 7 кра са ві ка ка ля 
Сне жак ат рад біў ся з га лан д
ца мі, за бі ва ю чы трох з іх і тра
ця чы двух сва іх. 23 кра са ві ка 
пар ты за ны спа лі лі ў Бель ску 
га раж з са ма хо да мі, 27 мая 
спа лі лі мост на ша шы з Бель
ска ў Гай наў ку і ў той жа сам 
дзень пус ці лі пад ад хон цяг нік 
між Бель скам і Ча ром хай.

З Быст рых па да ю ся 
ў на прам ку Нур ца і, да лей, 
Ша шыл. У Нур цы па ка заль
нік, што ў воб ру бе Ша шыл 
зна хо дзіц ца мес ца зма ган ня 
і па кут...

Па ся рэ дзі не Ша шыл, па
ся рэ дзі не бру ка ва най ву лі цы 
раз маў ля юць ма ла дая жан чы
на з па жы лым муж чы нам. Пы

таю іх пра мес ца зма гар най па мя ці...
— Ні чо га ўжо там ня ма, усё рас цяг ну лі, 

— ін фар муе муж чы на, — яш чэ ня даў на 
быў там ка мень, дый той нех та за браў. 
У вай ну там лёт чы кі бы лі...

Ме ма ры ял ка ля Ша шыл быў уз ве дзе ны 
трыц цаць га доў та му. Вік тар Руд чык так 
быў пі саў пра тую па дзею: „За звы чай най 
жа лез най ага ро джай пак ла лі на цэ мен
та вым пад мур ку звы чай ны, ха ця і да во лі 
вя лі кі па ля вы ва лун, а на ім за ма ца ва лі 
дош ку з над пі сам: „На гэ тым уз гор ку ў га
дах 19431944 ме ла сваё мес цаз на хо джан

Кап ліч кі з га ю чай ва дою

не гру па па ра шу ты стаў „Даль нія”, якія 
зма га лі ся з ня мец кім аку пан там: ка пі тан 
Мі ка лай Хмя леў цаў, стар шы лей тэ нант 
Мі ка лай Ня ча еў, лей тэ нант Дзміт рый Но ві
каў, тэ лег ра фіст Ула дзі мір Шы таў, кур’ ер 
Ян Ана цік. Го нар ім і сла ва. Гра мад скасць 
гмі ны Боць кі. 1986.VIII.31”. Ура чы стасць на 
ўзгор ку ва ўро чыш чы Ка бы лі на Га ла ва пе
рат ва ры ла ся ў ан ты ва ен ны мі тынг, у якім 
удзель ні ча лі прад стаў ні кі гра мад скас ці 
гмі ны Боць кі, Бранск, Бельск, Ор ля, Кляш
чэ лі, Мі лей чы цы, Выш кі і Ну рэцСтан цыя. 

Пры е ха лі прад стаў ні кі ва я вод
скіх пар тый ных і ад мі ніст ра цый
ных улад. Га ла сы су праць гон кі 
ўзбра ен ня, якую на ма га ец ца 
на кі нуць све ту ця пе раш няя рэй
га наў ская ад мі ніст ра цыя, паў
та ра лі ся ў кож ным вы ступ лен ні 
на гэ тым уз гор ку за вё скай Ша
шы лы...”. Яш чэ трыц цаць га доў 
та му на той Ка бы лі най Га ла ве 
ўзво дзі лі ад мыс ло вую кап лі цу 
для пак ла нен ня пры зям ліў шым
ся там анё лам та га час най уся
выш нас ці, а за раз і след па ёй 
пра стыў...

З Ша шыл па да ю ся ў на прам
ку Крас на га Ся ла. За раз за 
вё скай вы дат на за ха ва ны крыж 
на цэ мен т ным цо ка лі з 1906 го
да. У ле се раз г ля да ю ся ва кол 
да ро гі за ін шай кап лі цай, што 

бы ла ўзве дзе на ў 19861987 гг. над кры ніч
кай не па да лёк ад гэ тай да ро гі жы ха ра мі 
Крас на га Ся ла, ад нак зво чыць яе мне не 
ўда ло ся...

З Крас на га Ся ла кі ру ю ся ў бок чар го
вай кап ліч кі, а дак лад ней — у бок мес ца 
па кап ліч цы, што по бач Кна рыд. Апоў на чы 
1 жніў ня ўспых нуў там агонь і ця гам га дзі
ны паг лы нуў тое не вя ліч кае куль та вае 
збу да ван не з 1872 го да. Ад са мой кап ліч кі 
ні чо га не аста ло ся, ап ра ча шэ ра га бе тон
на га пад мур ка. Моц на аб га рэ лі дош кі ад 
су час най клад кі ва кол кап лі цы; няк ра ну ты 
аг нём ля сок на ва коль ных кры жоў ды не вя
лі кі ва лун чык по бач...

Па вод ле ле ген ды, якую ў кні зе „Świę te 
miej s ca i cu dow ne iko ny” пры во дзяць а. Ры
гор і м. Ан та ні на Сос ны, кры ні ца з га ю чаю 
ва дою вя до мая здаў на. Баць ка, які вёў 
не ві ду ча га сы на, спы ніў ся ў ле се на пад
мок лай па лян цы. Пе рад ім па ка за ла ся ста
я чая на ва лу не Ба га ро дзі ца. Ка лі не ві ду чы 
ха цеў дак ра нуц ца да яе воп рат кі, по стаць 
знік ла, а зпад ка ме ня пра бі ла ся кры ніч ка. 
Аб мыў шы твар, не ві ду чы ак ры яў зро кам. 
У тым мес цы бы ла ўзве дзе на кап ліч ка Іко
ны Ба га ро дзі цы „Усіх туж лі вых Ра дасць”, 
а по бач астаў ся ка мень са сле дам ступ ні 
Ба га ро дзі цы... Па вод ле ін шай ле ген ды, 
тут так са ма ней кая па ні вы ку па ла са бач
ку, але кры ніч ка за ха ва ла част ку га ю чай 
мо цы...

На па жа рыш ча пры хо дзяць і пры яз джа
юць лю дзі, сем’ я мі. У ма ёй пры сут нас ці 
з’я ві ла ся ся мей ка з Бель ска з... са бач кам. 
Ад нак кры ніч ка за му ра ва ная і ва да з яе 
вы лі ва ец ца на вон кі труб кай. Ня ма та ды 
па гро зы, што кры ніч кай па ка ры ста юц ца 
„ня чы стыя ства рэн ні”, на пры клад, без гас
па дар ныя цюць кі або ней кая па ля вая ці 
ляс ная звя ры на...
vТэкст і фо та Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА



10  WWW.БЕЛАРУСКІ-СВЕТ.NET 04.09.2016              № 3604.09.2016              № 36
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

С я г а ў  п а э т ы ч н ы м  с л о в а м  у в ы с ь

Генадзя Бураўкінаhttp://www.gants-region.info
80 га доў з дня нараджэння

Ш к о л ь н і ц т в а

ў Орлі

Ге надзь Бу раў кін — дзяр жаў ны дзе яч, 
прад стаў нік Рэс пуб лі кі Бе ла русь у ААН, 
ства раль нік на цы я наль на га тэ ле ба чан ня, 
але най перш вя лі кі Па эт і Ча ла век. На ра
дзіў ся ён 28 жніў ня 1936 г. у вёс цы Шу ля ці
на (ця пер Тро да ві чы, Ра сон скі ра ён). Пас
ля вай ны скон чыў жур фак БДУ. Пра ца ваў 
у Мін ску ў роз ных бе ла ру скіх ча со пі сах і га
зе тах. У 19781990 гг. — стар шы ня Дзяр жаў
на га ка мі тэ та Бе ла ру скай ССР па тэ ле ба
чан ні і ра ды ё вяш чан ні. Ад нак за пад трым ку 
дэ ма кра тыч ных сіл і прад стаў лен не эфі ру 
лі да рам БНФ быў выз ва ле ны з па са ды і на кі
ра ва ны на дып ла ма тыч ную пра цу. У 1990 г. 
пры зна ча ны па ста ян ным прад стаў ні ком 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь пры ААН, але ў 1993 г. 
звяр нуў ся да стар шы ні ВС Рэс пуб лі кі Бе ла
русь з прось бай аб выз ва лен ні з па са ды. 
Пас ля вяр тан ня, у 19941995 гг. быў на мес
ні кам мі ніст ра куль ту ры і дру ку. Адзін з іні цы
я та раў пры няц ця За ко на аб мо вах, пэў ны 
час — стар шы ня ТБМ імя Ска ры ны. Пра ца
ваў у ча со пі се „Во жык”.

Бу раў кін зра біў больш для ад ра джэн ня 
род най мо вы, чым мно гія ар га ні за цыі і ўста
но вы. На пі саў мно ства ад мет ных тво раў, 
якія ляг лі ў скар бон ку бе ла ру скай па э зіі. 
Мно гія з вер шаў ста лі па пу ляр ны мі пес ня мі: 
„Я не га ню зем лі чу жыя” і „Нез на ём ка”, „Ма
літ ва” і „Бе лы снег”, „Ма ты лі” і „За ча ра ва
ная” — кла сі ка на шай пе сен най куль ту ры. 
Але най больш і пасап раў д на му на род най 
ста ла ме на ві та „Ка лы хан ка” („Доў гі дзень”), 
му зы ку да якой на пі саў ства раль нік ан сам б
ля „Ве ра сы” Ва сіль Ра ін чык.

Заў сё ды ўраж ва ла сціп ласць Ге на дзя 
Бу раў кі на і яго ўваж лі васць да ін шых. Ён не 
меў ні кроп лі фа на бэ рыі, улас ці вай мно гім 
ін шым твор цам. На ват нам но га ма ла дзей
шых ён за па мі наў з пер ша га ра зу, ве даў, 
хто чым зай ма ец ца, тры маў ся ў кам па ніі на 
роў ных. Ра сказ ваў та кія гі сто рыі са свай го 

жыц ця, якія про ста пра сі лі ся на дык та фон. 
Быў нось бі там сап раў д най ін тэ лі ген т нас ці 
і ўзо рам бе ла ру скай пры стой нас ці. Не як 
так зда ра ла ся не каль кі ра зоў, што пры яз
джа ю чы ў Мінск, мне шчас ці ла суст ра каць 
яго вы пад ко ва — на ву лі цы, ці ў мет ро. 
Пры ма ю чы з не пад роб най шчы рай ра дас
цю апош нія вы пу скі бе ла стоц кай „Ні вы”, 
Ге надзь Мі ка ла е віч заў сё ды пы таў ся пра 
спра вы рэ дак цыі, пра бе ла ру саў Бе ла сточ
чы ны, пе ра да ваў зыч лі выя пры ві тан ні. Ён 
са праў ды быў ча ла ве кам усёй бе ла ру скай 
пра сто ры і жы ва ці ка віў ся роз ны мі бе ла ру
скі мі пра я ва мі і праб ле ма мі.

Ге надзь Бу раў кін пра жыў на сы ча нае, ба
га тае на яск ра выя па дзеі і сяб роў жыц цё. 
На пэў на та му, што ён аб да рыў усіх сва ім 
па э тыч ным пяш чот ным і ла ска вым Сло вам 
як са праўд ным со неч ным цяп лом. Ён ад даў 
Бе ла ру сі ўсё, што мог. Бе ла русь яму не да
да ла, не ска ры ста ла ся на поў ні цу та лен там 
і да рам Па э та, не ад дзя чы ла на леж на.

Па мёр Ге надзь Бу раў кін 30 траў ня 
2014 г. у Мі нс ку. Мес ца апош ня га спа чы
ну ў ад да ле ным сек та ры Ус ход ніх мо гі лак 
бе ла ру скай ста лі цы. Мо жа гэ та так са ма 
сім ва ліч на — ён быў, ня гле дзя чы на свае рэ
га ліі і да сяг нен ні, вель мі сціп лым ча ла ве кам. 
Зу сім бліз ка з ма гі лай Бу раў кі на па ха ван
не вы дат на га спар тоў ца Ра му аль да Клі ма. 
Алім пій скі чэм пі ён у свой час да лей ін шых 
у све це кі даў мо лат. На род ны па эт Бу раў
кін вы шэй ін шых ся гаў у да ля чынь і глы бі ню 
бе ла ру скім сло вам, якое ў яго бру і ла ся, іск
ры ла ся, ві ра ва ла, гра ла, лаш чы ла ся, ззя ла 
і ме ла не паў тор нае ха ра ство і ча роў насць. 
За ста ец ца па мяць, за ста юц ца вуч ні, шмат лі
кія кні гі і пес ні. За ста ец ца яго ная ге ні яль ная 
„Ма літ ва за Бе ла русь”, якая на пэў на ста не 
ў адзін ро вень з гім нам „Ма гут ны Бо жа” На
тал лі Ар сен не вай.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Пэў на, толь кі за ка ха ны ў сваю мяс цо
васць ча ла век мо жа знай с ці ў са бе сі лы і жа
дан не мно га га доў пі саць пра яе на ад мыс
ло ва ство ра ным сай це. І ня хай гэ ты сайт 
бу дзе не вель мі аз доб ле ным раз на стай ны мі 
ўпры го жан ня мі і там бу дзе мно ства не да хо
паў, але бач на, што яго ўла даль ні ку над та 
хо чац ца рас па вя даць у Су свет ным се ці ве 
пра сваю ўлю бё ную мяс ці ну.

Ёсць у Бе ла ру сі го рад Ган ца ві чы, які 
зна хо дзіц ца на паў ноч ным ус хо дзе Брэс ц
кай воб лас ці, якая мя жуе з Пад ляш скім ва
я вод ствам. Па вя лі кім ра хун ку, звы чай ная 
за ход не бе ла ру ская мяс ці на, але, дзя ку ю чы 
„Ган ца віц ка му кра яз наў чаін фар ма цый на
му пар та лу”, кож ны ін тэр нэтка ры сталь нік 
мо жа па ба чыць гэ ты край так, як ба чаць яго 
мяс цо выя жы ха ры.

Ка лі мы на бя рэм на сва ім кам п’ ю та ры 
ад рас у ін тэр нэ це http://www.gantsre gion.
in fo, то пе рад на шы мі ва чы ма ад к ры ец ца да
во лі пры ваб нае і ў той жа час спа кой нае па 
ка ля ро вай га ме вы яў лен не га лоў най ста рон
кі сай та. На сі небла кіт ным фо не мес цяц ца 
фо таз дым кі пом ні каў і ста рых бу дын каў Ган
ца ві чаў і ва ко ліц, а ні жэй ідуць анон сы на він
ных па ве дам лен няў, так са ма аз доб ле ныя 
фо таз дым ка мі.

З пра ва га бо ку га лоў най ста рон кі — вый
с ці на роз ныя руб ры кі сай та. Да рэ чы, іх да
во лі мно га, праў да, не ўсе з іх ут рым лі ва юць 
ін фар ма цыю, якая ты чыц ца не пас рэд на Ган
ца віц ка га краю.

Кім быў ство ра ны да ны сайт і з якой мэ
тай — ні дзе не ўказ ва ец ца. Та му да ве дац ца 
аб руп ліў цах на ні ве па пу ля ры за цыі Ган ца ві
чаў да ве дац ца не маг чы ма, але да лу чыц ца 
да іх мож на. „Ша ноў ныя сяб ры! Ка лі вы ма е
це ней кую ін фар ма цыю пра гі сто рыю, куль
ту ру, эт наг ра фію Ган цаў ш чы ны і ха це лі б яе 
змяс ціць у Се ці ве, вы мо жа це звя зац ца з на

мі на пі саў шы ў фор му зва рот най су вя зі”, 
— рас па вя да ец ца ў са мым ні зе вы яў лен ня.

Па ве дам лен ні на кра яз наў чаін фар ма
цый ным пар та ле аб наў ля юц ца да во лі ча ста. 
Гэ та свед чыць пра тое, што ўжо ця гам вась
мі га доў ён за пат ра ба ва ны, а зна чыць мае 
свай го чы та ча.

Сайт, які па ўсім ві даць, быў за ду ма ны як 
бе ла ру ска моў ны, не мае ні я кіх ін шых моў
ных вер сій. У той жа час на ім змяш ча юц ца 
ру ска моў ныя тэк сты. Та кая мя шан ка даў но 
вык лі кае кры ты ку, але яна ад люст роў вае 
ця пе раш нюю моў ную сі ту а цыю ў Бе ла ру сі, 
ка лі лю дзі не ба чаць не аб ход нас ці ў па да
чы ад ной і той жа ін фар ма цыі на абедз вюх 
дзяр жаў ных мо вах.

Ак ра мя на він ных па ве дам лен няў, для та
го, хто хо ча больш ве даць пра ган ца віц кае 
мі ну лае і су час насць, мо жа быць ці ка вай 
руб ры ка „Пуб лі ка цыі”. Там мес цяц ца раз на
стай ныя пуб лі цы стыч ныя тэк сты, з якіх мож
на да ве дац ца пра па э та Бе рас цей ш чы ны Мі
ха ся Руд коў ска га, пра ма ла вя до мы эпі зод 
са вец каполь скай вай ны, пра над ма гіль ныя 
ка мя ні з «ру скі мі» над пі са мі XVIXVII стст. ка
ля вё скі Маль ка ві чы, па лі тыч ныя ін цы дэн ты 
ў Кру го віц кай гмі не ў 1922 го дзе і ін шыя так 
ці інакш да тыч ныя Ган ца віц ка га краю пра цэ
сы і па дзеі.

А вось руб ры ка са шма та бя ца ю чай наз
вай „Ма лая кра яз наў чая эн цык ла пе дыя” 
ўтрым лі вае да во лі дзіў ную ін фар ма цыю. 
Там пе ра лі ча ныя лі та ры бе ла ру ска га ал фа
ві та ад „А” да „Н” з рас по ве дам аб іх. Што 
ў тым кра яз наў ча га, вя до ма, ві даць, толь кі 
ўла даль ні кам пар та ла.

Па коль кі сайт муль ты ме дый ны, то там 
у руб ры цы „Вi дэ а тэ ка” мо жам па ба чыць 
і ві дэ а сю жэ ты, да тыч ныя ган ца віц ка га 
жыц ця.

vУла дзі мір ЛАП ЦЭ ВІЧ

Ця гам апош ніх 25-35 га-
доў што раз менш на ра-
джа ец ца дзя цей. Гэ тая 
з’я ва асаб лі ва кра ну ла 
вя ско выя аб ша ры, вык-
лі ка ю чы лік ві да цыю 
амаль усіх школ, ап ра-
ча адзі най у гмі не, у мяс-
цо вас ці з ся дзі бай гмін-
най уп ра вы.

ру хо мых школ. У той час шко ла ў Ор лі 
раз мяш ча ла ся ў не каль кіх драў ля ных 
бу дын ках, а ў між ва ен ны пе ры яд бы ла 
пе ра ве дзе на ў ком п лекс вя лі кіх драў ля
ных бу дын каў, у якіх ра ней быў шпі таль. 
Пас ля Дру гой су свет най вай ны быў уз ве
дзе ны яш чэ адзін вя лі кі драў ля ны школь
ны бу ды нак, а част ку бы лых шпі таль ных 
збу да ван няў пры ста са ва лі для па трэб 
дзі ця ча га сад ка, біб лі я тэ кі, до ма куль ту
ры, клу ба і гмін най уп ра вы.

Шпі таль у той час быў толь кі ў Ор лі, 
а не бы ло та кой уста но вы, на пры клад, 
у Бель скуПад ляш скім. Бу дын кі ко ліш ня
га шпі та ля ў 1984 го дзе (бу ды нак з чыр
во най цэг лы кры ху паз ней) бы лі пра
да дзе ны і зне се ны, па коль кі па трэб ны 
быў пляц пад бу до ву но вай па чат ко вай 
шко лы. На час зно су не дзей ні чаў дзі ця
чы са док.

Пас ля вай ны драў ля ныя бу дын кі, по
бач па чат ко вай шко лы, зай ма ла яш чэ 
шко ла сель ска гас па дар чай пад рых тоў кі. 
На ву чан не дзя цей бе ла ру скай мо ве ў ар
лян скай шко ле — як ус па мі на юць ста ра
жы лы — вя ло ся заў сё ды.

У 1980х га дах за вя заў ся ў Ор лі гра
мад скі ка мі тэт па бу до вы па чат ко вай 
шко лы, які ра біў вя лі кія на ма ган ні каб 
як най хут чэй па чаць бу до ву. Бе ру чы пад 
ува гу тое, што Бе ла сточ чы ну на зы ва юць 
«зя лё ны мі лёг кі мі Поль ш чы», пла на ва ла
ся ла дзіць тут у час ка ні кул ля чэб ны ад
па чы нак для хво рых дзя цей. Бу даў ні чыя 
пра цы па ча лі ся ў ат мас фе ры пры го жых 
пла наў і спа дзя ван няў.

Но вую Па чат ко вую шко лу з бе ла ру
скай мо вай на ву чан ня ў Ор лі зда дзе на 

ў ка ры стан не 17 снеж ня 1992 го да. Уз во
дзі лі яе сем га доў на срод кі дзяр жаў на га 
бю джэ ту і пры фі нан са вай пад т рым цы 
мяс цо вай Гмін най уп ра вы.

Ва ўра чы стым ад к рыц ці шко лы ўдзель
ні ча лі так са ма гос ці з Бе ла ру сі — з Мін
ска і Грод на — з ма стац кай част кай. 
Пры сут ны на ўра чы стас ці прад стаў нік Мі
ні стэр ства куль ту ры Бе ла ру сі Аляк сандр 
Сас но віч, бу ду чы му зыч ны ін ст рук тар 
у но вай ар лян скай шко ле, прыд баў для 
гэ тай на ву чаль най уста но вы му зыч ныя 
ін ст ру мен ты: пі я ні на «Бе ла русь», цым ба
лы і акар дэ о ны. Ад нак, апы нуў шы ся на 
Бе ла сточ чы не, у Ор лю тра пі ла толь кі два 
пі я ні на.

Пас ля двух га до вай плён най пра цы 
на му зыч най ні ве ў шко ле і з на род ным 
ка лек ты вам «Ар ля не» ра шэн нем ар
лян скай Гмін най уп ра вы бы ло спы не на 
су пра цоў ні цтва з ам біт ным мін скім ін ст
рук та рам. Змя ніў яго но вы ма ла ды ча ла
век, які, ха ця за пэў ні ваў па ра дыё, што 
ство рыць трох га ло сы школь ны хор, сам 
неў за ба ве ад мо віў ся ад пра цы ў Ор лі.

У 2012 го дзе не ка то рыя бы лыя чле ны 
гра мад ска га ка мі тэ та па бу до вы шко лы 
за пра па на ва лі ды рэк цыі шко лы ад зна
чыць двац ца ці год дзе ад к рыц ця но вай 
шко лы — каб ма ла дыя да ве да лі ся аб ук
ла дзе пра цы ў яе па бу до ву, ад нак за ста
ло ся гэ та без вод га ла су.

У но вым аг ра мад ным, раз лі ча ным на 
пяць сот вуч няў, школь ным ком п лек се, 
у на ву чаль ным 2016/2017 го дзе (па вод ле 
ін фар ма цыі Гмін най уп ра вы) ву чыц ца 
210 вуч няў ды адзін паза шко лай (у мі
ну лым на ву чаль ным го дзе ву чы ла ся 217 

вуч няў); бе ла ру скую мо ву вы ву чае па ло
ва вуч няў пад ста воў кі і гім на зіі. За ня ты 
тут 33 на стаў ні кі, у ад мі ніст ра цыі і аб с лу
гоў ван ні пра цуе 15 асоб, ча ты ры асо бы 
бу дуць узя ты на пра цу на ак рэс ле ны 
пе ры яд пас ля за вяр шэн ня шас ці ме сяч на
га ста жу кам пен са ва на га бель скай Уп ра
вай пра цы, дзве асо бы за ня ты ў рам ках 
ін тэр вен цый ных прац. На абаг ра валь ны 
се зон прад бач ва ец ца за няц це трох 
апаль ш чы каў цэн т раль на га ацяп лен ня.

Ком п лекс школ з да дат ко вым на ву
чан нем бе ла ру скай мо вы імя Ар лян скай 
зям лі ў Ор лі (па чат ко вая шко ла, гім на зія 
і даш коль нае ад дзя лен не) з’яў ля ец ца 
адзі най ас вет най уста но вай у гмі не. У вя
лі кім і пра стор ным бу дын ку ёсць сям нац
цаць клас ных за лаў, дзве кам п’ ю тар ныя 
май стэр ні, свят лі ца, ста ло вая з ку хон най 
ба зай, гім на стыч ная за ла з ба зай ды біб
лі я тэ ка.

Сваю ся дзі бу ў школь ным бу дын ку 
мае так са ма гмін ная біб лі я тэ ка (у пад ва
ле), ста ма та ла гіч ны ка бі нет ды ка бі нет 
ма са жу, ад кры ты ў рам ках пра ек та «Гмін
ная рэ а бі лі та цыя». На школь ным пля цы 
зна хо дзіц ца ком п лекс спар тыў ных пля
цо вак, па бу да ва ных у рам ках пра гра мы 
«Mo je bo i sko — Or lik 2012» ды пля цоў ка 
для гуль няў, па бу да ва ная ў рам ках пра
гра мы «Ra dos na szko ła».

У рам ках пад рых тоў кі да но ва га 
школь на га го да ад ра ман та ва ны дзве 
пры бі раль ні для пер са на лу ды ад на клас
ная за ла. У хо дзе рэ а лі за цыі бы ла за ме
на элек т ра лям пак на ка лі до рах і ў клас
ных па мяш кан нях.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Да кан ца ХІХ ста год дзя Ор ля ме ла га
рад ское пра ва, ад нак та ды на род не меў 
до сту пу да ас вет ных уста ноў. У каст рыч
ні ку 1884 го да на тэ ры то рыі Ар лян ска га 
пры хо да бы лі ад кры ты г.зв. «под виж
ные» (ру хо мыя) шко лы, якія ў той час да
ва лі ся лян скім дзет кам шанс на ву чыц ца 
гра ма це. Гэ тыя ад нак лас ныя ас вет ныя 
ўста но вы, якія не ба зі ра ва лі ся ў па ста
ян ных па мяш кан нях, дзей ні ча лі ў пя ці 
вё сках: Шар нях, Ру ду тах, Кры вя ты чах, 
Тап чы ка лах і Паш коў ш чы не.

З 1901 го да ў Ар лян скім пры хо дзе 
бы лі ўжо ад но на род нае ву чы ліш ча і сем 



11ДОПІСЫ, КРЫЖАВАНКА, ГАРАСКОП04.09.2016              № 3604.09.2016              № 36

PL ISSN 0546-1960
NR INDEKSU 366714

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

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

talna 32,50 zł., półroczna 65 zł., roczna 130 zł. 
Redakcja „Niwy” — kwartalna 50 zł., półroczna 100 zł., 
roczna 200 zł. 
Wpłaty przyjmują urzędy pocztowe na terenie 
województwa podlaskiego oraz oddziały „KOLPORTER” 
na terenie całego kraju.
Zamówienia na prenumeratę realizowaną przez 
RUCH S.A. można składać bezpośrednio na stronie 
www.prenumerata.ruch.com.pl
Ewentualne pytania prosimy kierować na adres e-mail: 
prenumerata@ruch.com.pl lub kontaktując się z Te le fo-
nicznym Biurem Obsługi Klienta pod numerem: 801 800 
803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 700 – 1800. 

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

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

Nakład: 1 000 egz. 

04.09 — 10.09

Адгаданка Адгаданка Адгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Лепш уст ры май ся ад выс-
вят лен ня ад но сін з лю бай асо бай. Маг чы мае не-
ра зу мен не. Не да вай пад ста вы для рэў нас ці і сам 
па стаў ся больш па мяр коў на да слоў і па во дзін ка-
ха на га ча ла ве ка. Маг чы ма, прый дзец ца па тур ба-
вац ца за па во дзі ны дзя цей. У кан цы тыд ня ад но сі-
ны ў сям’і і з бліз кі мі бу дуць склад вац ца вы дат на. 
Друж на зай мі це ся на вя дзен нем па рад ку ў ква тэ-
ры, ге не раль най убор кай, уп ры гож ван нем па-
мяш кан ня. Да вя дзеш да кан ца свае спра вы.

(21.04. — 21.05.) Пас п ра буй абы хо дзіць 
вост рыя ку ты пры зно сі нах з баць ка мі. Не абя-
цай ім та го, у чым не мо жаш быць цвёр да ўпэў-
не ным. Раз ліч ваць на тое, што ўдас ца знай с ці 
з імі па ра зу мен не, ця пер не вар та. Не вык лю-
ча на бы та вая бяз ла дзі ца з жыл лём. Не за бы вай 
вык лю чаць ва ду і газ. На ды хо дзіць вы дат ны час 
для ці ка вых і пры ем ных зно сін. На вед вай за баў-
ляль ныя ме ра пры ем ствы. З кім-не будзь мо гуць 
за вя зац ца лю боў ныя ад но сі ны, якія ма юць шан-
цы на пос пех.

(22.05. — 22.06.) У па чат ку і ся рэ дзі не тыд ня 
будзь пе ра бор лі вым пры зна ём ствах. У по ле 
твай го зро ку мо жа тра піць ча ла век, які бу дзе 
мно гае абя цаць, ад нак наў рад ці за сло вам бу-
дзе спра ва. Будзь больш уваж лі вым пры пе ра-
мяш чэн нях, пад час па ез дак Не страць да ку мен-
таў. Са чы за пра ві ла мі да рож на га ру ху. У кан цы 
тыд ня зруч ны пе ры яд для вы ра шэн ня ма тэ ры-
яль ных праб лем. Уз ро вень да хо даў уз рас це.

(23.06. — 23.07.) Мо гуць уз нік нуць неп ры ем-
нас ці, звя за ныя з гра шы ма. Да хо ды мо гуць ака-
зац ца мен шы мі. За раз бу дзе ця жэй пе ра ліч ваць 
ва ры ян ты і пры маць прак тыч ныя ра шэн ні, не ка-
то рыя фі нан са выя ра шэн ні мо гуць пай с ці ў стра-
ту. Ве ра год насць кра дзя жу або стра ты гро шай. 
Пас ля бу дзе больш ап ты мі стыч на. Круг зна ём-
стваў прык мет на па шы рыц ца. Лю дзі па цяг нуц ца 
да ця бе. Не вык лю ча ны зна ём ствы ў да ро зе.

(24.07. — 23.08.) Бу дзеш наст ро е ны на 
по шук па ра зу мен ня. Ад нак лепш бу да ваць ад-
но сі ны, аба пі ра ю чы ся на цвя ро зы раз лік, не 
мець ілю зій Мо жаш вык рыць пад ман пар т нё ра 
па шлю бе або біз не се. Не спя шай ся ра біць 
пас пеш лі вых выс но ў. У кан цы тыд ня аб ста ві ны 
гар ма ніч ныя, ста рай ся зай мац ца бя гу чы мі пра-
ек та мі.

(24.08. — 23.09.) Тры май ся да лей ад та ем ных 
і сак рэт ных спраў, асаб лі ва плё так і ін т рыг. Лю-
бая та кая дзей насць бу дзе раск ры тая. Не ра бі це 
та го, за што пас ля бу дзе со рам на. Ця пер маг чы-
мы псі ха ла гіч ны ды скам форт, фо біі, дэп рэ сіў ныя 
ста ны. Пас п ра буй не за ста вац ца доў га ў адзі но-
це. У кан цы тыд ня сі ту а цыя ра ды каль на зме ніц ца 
да леп ша га. Бу дуць ці ка выя зно сі ны і но выя пры-
ем ныя зна ём ствы. Пла нуй бу ду чы ню.

(24.09. — 23.10.) У па чат ку і ся рэ дзі не тыд ня 
шмат мі тус лі вых і неп ра дук тыў ных зно сін. Час-
цей чым звы чай на на су вязь бу дуць вы хо дзіць 
сяб ры і зна ё мыя. З лю бі мым ча ла ве кам ста рай-
ся не з’яў ляц ца ў кам па ніі сяб роў з-за маг чы мых 
кан ф лік таў па між імі. Не спры яль ны час для на-
вед ван ня шум ных кам па ній і за баў ляль ных ме ра-
пры ем стваў. Па вы сіц ца аў та ры тэт у тва ёй са цы-
яль най гру пе. Маг чы мае па вы шэн не на па са дзе 
на пра фе сій най ні ве.

(24.10. — 22.11.) Мо жаш апы нуц ца ў два і-
стай сі ту а цыі. Та бе мо гуць зра біць пра па но ву на 
пра цы, да ру чыць ней кае ад каз нае за дан не, дзя-
ку ю чы яко му ат ры ма ец ца па вы сіць свой пра фе-
сій ны ста тус. Але ста но віш ча ў сям’і і ад но сі ны 
з бліз кі мі сва я ка мі хі ба не даз во ляць спа дзя вац-
ца на на дзей ны тыл. Бу дзе цяж ка раз мер ка ваць 
час па між пра цай і до мам. Уз моц ніц ца ці ка васць 
да ду хоў ных ве даў і рэ лі гіі.

(23.11. — 22.12.) Лепш уст ры май ся ад да-
лё кіх па ез дак. У шля ху мо гуць ад быц ца роз ныя 
неп рад ба ча ныя зда рэн ні. Не блу кай па нез на-
ё май мяс цо вас ці. Здоль насць кан цэн т ра ваць 
ува гу на прад ме це бу дзе ас лаб ле на, з-за ча го 
зні зіц ца пас пя хо васць у ву чо бе. Пас ля сі ту а цыя 
зме ніц ца да леп ша га, зме няц ца пры я ры тэ ты. 
Паз баў ся ад та го, што пе раш ка джае твай му ру-
ху да мэ ты.

(23.12. — 20.01.) Роз ныя надз вы чай ныя зда-
рэн ні. На дай ува гу ўзмац нен ню мер бяс пе кі тва-
іх фі нан саў, у элек т рон ных ап лат ных сі стэ мах 
лепш змя ні па ро лі. Не кан так туй ся з вост ры мі, 
ка лю чы мі і рэ жу чы мі прад ме та мі. Пас ля сі ту а-
цыя па леп шыц ца. Ся мей ныя па ры ў ту ры стыч-
най па ез д цы доб ра пра вя дуць час. Па спя хо ва 
вы ра шыш юры дыч ныя пы тан ні.

(21.01. — 19.02.) Мо гуць уз нік нуць цяж кас ці 
ў пар т нёр скіх уза е ма ад но сі нах у дзе ла вым суп-
ра цоў ні цтве і ся мей ным жыц ці. Бу дзеш схіль ны 
з не да ве рам і па даз ро нас цю ста віц ца да іні цы-
я тыў пар т нё ра. Пас п ра буй не ра біць пас пеш лі-
вых выс ноў і тры май свае мер ка ван ні пры са бе. 
Лепш уст ры май ся ад пад пі сан ня якіх-не будзь 
да га во раў. У кан цы тыд ня па высь ува гу да пра фі-
лак тыч ных пра цэ дур, на кі ра ва ных на ўма ца ван-
не іму ні тэ ту. Мо жаш пе рай с ці на больш ін тэн сіў-
ны рэ жым пра цы.

(20.02. — 21.03.) У па чат ку і ся рэ дзі не тыд-
ня мо гуць уз нік нуць праб ле мы са зда роў ем. 
Пра віль на хар чуй ся, вык люч з ра цы ё ну пра дук-
ты з хі міч ны мі да дат ка мі, не ўжы вай ал ка го лю. 
Стро га са чы за якас цю хар ча ван ня. Маг чы мыя 
не па ра зу мен ні ў ад но сі нах з ка ле га мі. У кан цы 
тыд ня ра ней шыя праб ле мы стра цяць сваю ак ту-
аль насць.

1. су хая шчэп ка для рас пал кі аг ню, 2. нар кам між Яго дам і Бе ры яй, 3. 
тран с парт па ця чэн ню ра кі, 4. лю бі мы спорт Аляк сан д ра Лу ка шэн кі, 5. 
ха дзіў у яр ме, 6. га ра док між Лі дай і Ва ло жы нам, 7. во зе ра на ўсхо дзе 
Тур цыі, 8. штат на за ха дзе Ін дыі, ра ней пар ту галь ская ка ло нія, 9. збі раль
нік гры боў, 10. жы хар ка ву лея, 11. цві це ў ве рас ні, 12. раз мяк лая ад ва ды 
гле ба, 13. ме та ліч ны гра шо вы знак.

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 33 ну ма ра
Бык, век, кат, леў, пах, Чы лі, яна.

Ра шэн не: Па квет ках яб лы каў не лі чы.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Анне Дэмянюк з БельскаПадляшскага і Лявону 
Федаруку з Рыбал.

Пас ля поў д ня 13 жніў
ня гэ та га го да ў вя лі кім 
на раў чан скім рэ ста ра не 
„Свой ская ха та” на бе ра
зе ці хап лын най ра кі бы ло 
шум на. Іг ра ла му зы ка і плы
лі пес ні. Тут саб ра лі ся чле
ны Поль ска га са ю за пен сі
я не раў (ПСП — у гэ ты раз 
з два нац ца ці мяс цо вас цяў 
На раў чан скай гмі ны. Пры е
ха лі школь ным аў то бу сам 
з да лё кіх і з бліз кіх вё сак. 
Войт На раў чан скай гмі ны 
Мі ка лай Па вільч ні ко лі 
не ад мо віць пен сі я не рам 
у тран с пар це. Пры е ха лі 
і прый шлі ўсе ах вот ныя су
поль на пра вес ці сва бод ны 
час на тан ца валь най ве ча
ры не. З пен сі я не ра мі суст
рэ лі ся сол ты сы з Но ва га 
Ляў ко ва (ні жэй пад пі са ны) 
і з Плян ты (Аляк сандр Зда
ноў скі).

Ар кестр граў мі ла гуч
ныя поль скія, бе ла ру скія, 
ру скія і ўкра ін скія ме ло
дыі. Усе доб ра ба ві лі ся. 
Ах вот на пры ня лі ўдзел у кон кур сах, якія 
вя ла Яд ві га Кар пюк, стар шы ня Ра ён на га 
ад дзе ла ПСП у На раў цы. У ад ным з кон
кур саў во кам г нен ны рэф лекс па ка за ла 
Ма рыя Ка лі ноў ская з мяс цо вас ці Ба ка
вое ка ля Ле шу коў. Вый ш ла пе ра мож цам 
з гру пы тры нац ца ці ўдзель ні каў. Вы бі ра лі 
ша ка лад на га ка ра ля (стаў ім Аляк сандр 
Ле а неў скі з Мік ла шэ ва) і ка ра ле ву (гэ ты 
го нар ме ла Зо ся Ян цэ віч з На раў кі).

Ся род пен сі я не раў ёсць лю дзі з му
зыч ным та лен там. Свае са мыя лю бі мыя 

Пен сі я не ры ве се ла гу ля юць

пес ні со ла пры го жа спя ва лі Яў ге нія Са
ба леў ская са Ску па ва, Ва лян ці на Га ла
бур да і Воль га Сач ко з Аль хоў кі, Ры гор 
Пя кар скі са Ста ро га Ляў ко ва, Па вел 
Леў ша з На раў кі і Юрый Кі ся леў скі са 
Сві на ро яў.

Па на ва ла цёп лая і сар дэч ная ат мас
фе ра. Не ка то рыя так і ўспа мі на лі сваю 
не за быў ную ма ла досць ды сва іх сяб роў. 
Ве се ла бы ло. Гэ та важ на, каб не су ма
ваць у адзі но це і каб яш чэ ма рыць і не 
за бы ваць пра шчас лі выя хві лі ны жыц ця. 

Гэ та дае сі лу і ах во ту пра даў жаць свой 
век. Жні вень ская ве ча ры на на доў га 
за ста нец ца ў па мя ці на раў чан скіх пен сі я
не раў. Ды не толь кі іх. Ве ра Га бец з Гай
наў кі бы ла і ў мі ну лыя га ды на ве ча ры нах 
ПСП у ка вяр ні ў На раў цы і ў свят лі цы 
ў Ста рым Ляў ко ве. Заў сё ды ў кам па ніі са 
зна ё мы мі з Суш ча га Бар ка.

А тут вось мі гам пра ля це лі га дзі ны су
стрэ чы і трэ ба бы ло рас ста вац ца. Аў то
бус ужо ча каў.

vТэкст і фо ты Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
n Шакаладныя каралева і карольn Былі тан цы
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У бе ла ру ска га гі сто ры ка, пе да го га 
і пра ва слаў на га свя та ра Іва на Хляб цэ ві ча 
(18571919) з Кле нік Бель ска га па ве та вы
хоў ва ла ся шас цё ра дзя цей. Але най больш 
здоль ны мі рас лі два сы ны — Яў ген і Ула
дзі мір. Яў ген Хляб цэ віч быў ста рэй шы за 
бра та на 10 га доў. У свой час ён скон чыў 
Ду хоў ную се мі на рыю ў Віль ні і Пе цяр бур г
скі ўні вер сі тэт. Пры маў ак тыў ны ўдзел у лі
та ра тур награ мад скім ру ху ў Пе цяр бур гу, 
зай маў ся біб лі я тэ каз наў ствам, пе рак ла да мі 
з бе ла ру скай мо вы на ру скую, аба ра ніў 
кан ды дац кую ды сер та цыю, быў зна ё мы 
і сяб ра ваў з мно гі мі бе ла ру скі мі дзе я ча мі, 
у тым лі ку з Ян кам Ку па лам, Яку бам Ко ла
сам, Цёт кай.

Пра Яў ге на Хляб цэ ві ча я шмат ра зоў 
пі саў у сва іх кні гах. Жыц цё і яго твор часць 
дас ле да ваў так са ма лі та ра ту раз на вец і ар
хі віст Ві таль Ска ла бан (19472011). А вось 
пра яго ма лод ша га бра та Ула дзі мі ра Хляб
цэ ві ча (18941917) пуб лі ка цый і дас ле да
ван няў у дру ку бы ло ма ла. Але, перш чым 
зга даць пра яго, ха чу па ру слоў ска заць 
пра баць ку Яў ге на і Ула дзі мі ра Хляб цэ ві чаў 
— Іва на Ан д рэ е ві ча.

Ро дам Іван Хляб цэ віч (18571919) быў 
з Ваў ка выш чы ны. Скон чыў пра ва слаў ную 
Лі тоў скую ду хоў ную се мі на рыю ў Віль ні, ву
чыў ся ў Пе цяр бур г скай ду хоў най ака дэ міі. 
Вык ла даў у Жы ро віц кім ду хоў ным ву чы ліш
чы арыф ме ты ку і ге аг ра фію. Але га лоў ным 
яго кло па там і за нят кам бы ла слын ная 
біб лі я тэ ка Жы ро віц ка га Свя таУс пен ска га 
муж чын ска га ма на сты ра. Там збе ра га лі ся 
ру ка піс ныя бе ла ру скія кні гі з ад мыс ло вы мі 
ілюст ра цы я мі, ле та пі сы ў ску ра ных пе рап
лё тах і ста рад ру кі. Іван Хляб цэ віч упа рад ка
ваў ста ра жыт ныя ру ка пі сы, склаў пад ра бяз
ны ка та лог, упа рад ка ваў і сам аш чад на за
хоў ваў гэ тыя скар бы. Хляб цэ вічста рэй шы 
вель мі ці ка віў ся і гі сто ры яй Бе ла ру сі, меў 
і лі та ра тур ны та лент. У ві лен скіх ча со пі сах 
ён пуб лі ка ваў ар ты ку лы на рэ лі гій ныя і гі ста
рыч ныя тэ мы.

У 1897 го дзе Іван Хляб цэ віч з сям’ ёй 
пе ра яз джае ў вё ску Кле ні кі Бель ска га па ве
та, дзе слу жыць свяш чэн ні кам. У Кле ні ках 
Хляб цэ ві чы пра жы лі 18 га доў — да па чат ку 
Пер шай су свет най вай ны, ад куль іх по тым 
выг на лі ў бе жан ства ў ра сій скі го рад Сыз
рань. Да моў Хляб цэ ві чы з Ра сіі ўжо ні ко лі 
не вяр ну лі ся.

Жы ву чы ў Кле ні ках, Іван Хляб цэ віч ар
га ні за ваў не каль кі бе ла ру скіх па чат ко вых 

школ, спа жы вец кае та ва ры ства, быў за гад
чы кам бяс п лат най на род най біб лі я тэ кі, на
ла дзіў са мыя шчы рыя сяб роў скія ад но сі ны 
з мяс цо вы мі ся ля на мі. По бач з аду ка ва ным 
баць кам прай ш ло ма лен ства і юна цтва 
са ма га ма лод ша га сы на Ула дзі мі ра. Ды 
і Яў ген ча ста пры яз джаў на ка ні ку лы да моў 
у Кле ні кі.

Ва ло дзя спа чат ку ву чыў ся до ма, а пас ля 
ў гім на зіі. У 1913 го дзе ён скон чыў гім на зію, 

а яго брат Яў ген — Пе цяр бур г скі ўні вер
сі тэт. І Яў ген па ра іў бра ту па сту паць ва 

ўні вер сі тэт. Ва ло дзя па сту піў на фі
зі кама тэ ма тыч ны фа куль тэт. Там, 
ва ўні вер сі тэ це, Яў ген Хляб цэ віч 
зна ё міць Ва ло дзю з Бра ніс ла вам Іг
на та ві чам Эпі махШы пі лам. Пер шая 
су стрэ ча ад бы ла ся ў біб лі я тэ цы, 
а дак лад ней ка ля ўва хо да ва ўні вер
сі тэц кую біб лі я тэ ку, дзе Бра ніс лаў 
Эпі махШы пі ла вы піс ваў сту дэн там 
чы тац кія бі ле ты. Але ма ла хто та ды 
ве даў, што Бра ніс лаў Іва на віч быў 
апе ку ном ма ла до га Ян кі Ку па лы, 
ар га ні за та рам вы да вец кай су пол кі 
„Заг ля не сон ца і ў на ша акон ца”, 
кі раў ні ком сту дэн ц ка га бе ла ру ска га 
гур т ка. Пра фе сар Эпі махШы пі ла 
да па ма гаў бе ла ру самсту дэн там 
выб раць свой пра віль ны шлях і абу
джаў у сту дэн тах бе ла ру скі дух. 
Гэ та бы лі не за быў ныя су стрэ чы 
і па дзеі. З лёг кай ру кі Бра ніс ла ва 
Эпі махШы пі лы Ула дзі мір Хляб цэ віч 
на пі саў эт на гра фіч ны на рыс пра 
сваю вё ску Кле ні кі. Да рэ чы, гэ ты 
на рыс на ру скай мо ве дру ка ваў
ся ў вы дан ні „Bia ło ru skie Ze szy ty 
His to rycz ne” (1995, № 2 (4). Ён так 
і на зы ваў ся „Се ло Кле ни ки пе ред 
бе жен ством — во вре мя ми ро вой 
вой ны”. А на пі саў ся ён аў та рам 17 

ве рас ня 1915 го да.
Гэ ты на рыс не ка лі брат Ва ло дзі, Яў ген 

Хляб цэ віч, пе ра пі саў сва ёй ру кой. Дзя ку
ю чы та му ён за ха ваў ся да на шых дзён 
і збе ра га ец ца ў На цы я наль най біб лі я тэ цы 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

25 ве рас ня 1915 го да, пас ля та го, як 
ра зам з ма ці і баць кам Ула дзі мір Хляб цэ віч 
па даў ся з Кле нік у бе жан ства, ён род на му 
бра ту Яў ге ну пі саў: „Усе вё скі га рэ лі пры 

неп ры сут нас ці на шых лю дзей. Кні гі (10 
скры няў) за ка па ны ў вель мі на дзей ным 
мес цы. Там тваё ўсё. За кап ва лі я і Ма ліш. 
Твае ру ка пі сы пра бе ла ру скіх пісь мен ні каў 
і лі сты іх то жа бы лі сха ва ныя там, у скры
нях. Я ве даю дзе...” („Bia ło ru skie Ze szy ty His-
to rycz ne”, 1995, № 2 (4), с. 135).

Гэ тыя скры ні ў вёс цы Кле ні кі на Бе ла
сточ чы не шмат га доў шу ка ла на стаў ні ца 
бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры Ма рыя Ба зы
люк (Ма рыль ка — як яе ла ска ва на зы ва лі 
сяб ры і бе ла ру скія лі та ра та ры ў Поль ш чы). 
У гэ тых скры нях за хоў ва ец ца не вя до мы 
лі та ра тур ны скарб Хляб цэ ві чаў. І Ма рыя 
Ба зы люк яго шу ка ла, а так са ма са ма дас ле
да ва ла твор часць бра та Ула дзі мі ра Хляб цэ
ві ча, Яў ге на. Яна на ват на пі са ла, ка лі бы ла 
сту дэн т кай, ма гі стар скую ды сер та цыю 
на тэ му „Жыц цё і дзей насць Яў ге на Хляб
цэ ві ча на фо не пе ры я ду «На шай ні вы»”, 
якая бы ла апуб лі ка ва на ў кні зе яе па мя ці 
„Ма рыль ка” (Бе ла сток 2011). Але так склаў
ся лёс, што гэ тыя скры ні Ма рыі Ба зы люк 
знай с ці не ўда ло ся. Яе зла ма ла хва ро ба 
ў 1996 го дзе ва ўзрос це 38 га доў. Ці ка ва, 
якія ру ка пі сы Яў ге на Хляб цэ ві ча ля жаць 
у гэ тых скры нях? Пісь мы якіх пісь мен ні каў 
за хоў вае гэ ты скарб на Бе ла сточ чы не? 
Мо жа, там лі сты ад Ян кі Ку па лы, Цёт кі, Яку
ба Ко ла са, Мак сі ма Баг да но ві ча, Мак сі ма 
Гор ка га? Ён шчы ра з імі сяб ра ваў, су стра
каў ся, пе ра піс ваў ся. Ця пер цяж ка ска заць, 
хто той скарб ад шу кае. І ці ад шу ка ец ца ён 
на о гул. Усё ж прай ш ло з та го ча су больш 
за сто га доў.

Хляб цэ ві чы апы ну лі ся аж у ра сій скім 
го ра дзе Сыз рань. У па чат ку сту дзе ня 1917 
го да Ула дзі мір пры е хаў да баць коў на ка
ляд ныя ва ка цыі. А 15 сту дзе ня зноў па ехаў 
на ву чо бу ў Пет раг рад (Пе цяр бург). Ды і ву
чыў ся ўжо на 4 кур се.

У Ра сіі ў гэ ты час па чы на ец ца Лю таў ская 

Ула дзі мір Хляб цэ віч 
— сын свя та ра з  Кле н ік

рэ ва лю цыя. Не ста яў уба ку ад яе і Ула
дзі мір. На Ва сі льеў скім вост ра ве ў Пет
раг ра дзе яш чэ гры ме лі выст ра лы. Ту ды 
на раз вед ку быў на кі ра ва ны Ула дзі мір 
Хляб цэ віч, які дзя жу рыў у Таў ры ча скім 
па ла цы. Але хут ка іх аў та ма біль тра піў 
пад аб ст рэл. Пер шай бы ла па ра не на 
ся стра мі ла сэр нас ці Але на Шуп. Хляб цэ
віч ха цеў ёй да па маг чы. Але ку ля мёт ная 
чар га смя рот на па ра ні ла юна ка.

Це ла за гі нуў ша га ад вез лі да баць коў 
у Сыз рань. Яго па ха ва лі 19 са ка ві ка 
1917 го да ў „га рад скім са дзе на Сім бір
скай ву лі цы” (ця пер Куз нец кі мост). На 
па хо ві ны прый шлі ка ля 20 ты сяч ча ла
век.

Паз ней у Сыз ра ні на за вуць ад ну 
з ву ліц імем Ула дзі мі ра Хляб цэ ві ча, якая 
іс нуе і сён ня. А на яго ма гі ле ля жыць ме
ма ры яль ная плі та, якая даў но па тра буе 
ад наў лен ня.

Смерць ма лод ша га сы на Ва ло дзі 
баць ка Іван Ан д рэ е віч Хляб цэ віч моц на 
пе ра жыў. Ён пе ра е хаў з го ра да ў вё ску 
Аб ша раў ка Са мар ска га па ве та Са мар
скай гу бер ні Ра сіі. Стаў моц на хва рэць. 
Але вёў вя лі кую пе ра пі ску з сяб ра мі 

і з зем ля ка мібе жан ца мі. Ён на пі саў на 
ру скай мо ве не вя лі кую кні жач ку (47 ста ро
нак) „Крат кий би ог ра фи че ский очерк сту
ден та В. И. Хлеб це ви ча” і вы даў у Сыз рань
скай дру кар ні Жур кі на пры фі нан са вай да
па мо зе свай го сяб ра Аляк сея Ера ма са ва.

Іван Ан д рэ е віч Хляб цэ віч пас ля смер ці 
сы на Ва ло дзі пра жыў толь кі два га ды і па
мёр 25 лі пе ня 1919 го да ў Аб ша раў цы, дзе 
і па ха ва ны.

У Ра сій скім дзяр жаў ным ар хі ве лі та ра ту
ры і ма ста цтва ў Маск ве (фон ды 539 і 1563) 
за хоў ва ец ца шмат да ку мен таў, звя за ных 
і жыц цём і дзей нас цю Ула дзі мі ра Хляб цэ ві
ча. Гэ та най перш пісь мы Ула дзі мі ра да сва
іх баць коў, бра тоў і сяс цёр, не вя до май спа
да ры ні Воль зе, пісь мы сва я коў Ула дзі мі ра 
Хляб цэ ві ча не вя до май асо бе са зва ро там 
„Ве рач ка” ў су вя зі са смер цю Ула дзі мі ра, 
раз ві таль нае пісь мо баць кі Іва на Ан д рэ е ві
ча, пісь мо Але ны Шуп (ся стра мі ла сэр нас
ці) Іва ну Ан д рэ е ві чу Хляб цэ ві чу пра апош нія 
хві лі ны жыц ця Ула дзі мі ра і ін шыя. Ёсць 
у фон дах і ар ты ку лы, вер шы Ула дзі мі ра 

Хляб цэ ві ча. За хоў ва юц ца і тэ лег ра мы сва
я коў і сту дэн таў Пет раг рад ска га ўні вер сі
тэ та сям’і Ула дзі мі ра Хляб цэ ві ча з па ве дам
лен нем пра яго смерць і са спа чу ван ня мі. 
Ёсць у фон дах ар хі ва і ўспа мі ны Све та ва
сто ка ва пра Ула дзі мі ра, ар ты ку лы пра яго, 
вы раз кі з га зет і ма люн кі, бо Ва ло дзя быў 
яш чэ доб рым ма ста компар т рэ ты стам. На 
вя лі кі жаль, ні ко га па куль з бе ла ру саў гэ
тыя да ку мен ты пра Ула дзі мі ра Хляб цэ ві ча 
не за ці ка ві лі. Ды ка лі і хто іх дас ле дуе?.. На 
гэ та пы тан не сён ня цяж ка ад ка заць.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
Фота Сызраньскага музея друкуюцца ўпершыню

n Перанясенне цела Уладзіміра Хлябцэвіча з вакзала ў Сызрані ў гарадскі сабор, 19 сакавіка 1917 г.


