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Семяноўская памяцьè3

Памяць пра жыдоўè5

Успенскі пост, у народзе 
«Спасаўка», канчаецца 
святкаваннем Успення 
Прасвятой Багародзіцы. 
Яно з’яўляецца таксама 
святам ураджаю, падчас 
якога асвячаюцца збож
жа і плады. Посту папя
рэднічалі спевы і танцы, 
якія ў нашых вёсках былі 
формай адпачынку ад 
цяжкай жніўнай працы. 
Гэтую традыцыю захоў
ваюць беларусы Бель
скаПадляшскага, якія 
ў апошнюю нядзелю пе
рад «Спасаўкай» ладзяць 
«Спасаўскія запусты». 
Падчас мерапрыемства 

публіцы і такім чынам знаёміць яе з на
шым мінулым, — распавяла арганізацый
ны кіраўнік «Васілёчкаў» Ніна Бялецкая.

Пасля жніўнага абраду дырэктар 
БДК Альжбета Фіёнік прывітала гасцей 
мерапрыемства: старшыню Павятовай 
управы БГКТ у БельскуПадляшскім Васі
ля Ляшчынскага, бургамістра Яраслава 
Бароўскага, войта Арлянскай гміны Пят
ра Сэльвесюка, войта Бельскай вясковай 
гміны Раісу Раецкую, гарадскіх радных 
Аляксандра Божку і Андрэя Рошчанку 
з кіраўніцтва Аб’яднання «Бельская ка
аліцыя». «Спасаўскія запусты» адкрылі 
старшыня Павятовай управы БГКТ Васіль 
Ляшчынскі і бургамістр Яраслаў Бароўскі, 
якія прывіталі сабраных і пахвалілі прэзен
тацыю нашага фальклору, якая старэй
шым сабраным напомніла іх дзяцінства.

— Мы паказваем тут сваё мінулае. 
Прыехалі мы ў горад з навакольных 
вёсак і малых мястэчак. Створаныя мы 
з сялянскай, беларускай матэрыі і не мо
жам забываць пра свае карані, — сказаў 
старшыня Павятовай управы БГКТ, былы 
дырэктар бельскай «тройкі» Васіль Ляш
чынскі, які здаўна старшынствуе арганіза
тарам «Спасаўскіх запустаў». — У вась
мідзясятых і дзевяностых гадах мінулага 
стагоддзя беларускія імпрэзы ладзіла 

ў Бельску Галоўнае праўленне БГКТ. Мы 
рашыліся актывізаваць наша грамадства, 
арганізаваць мерапрыемства сіламі бе
ларусаў Бельска. У палове дзевяностых 
гадоў бургамістрам Бельска быў Андрэй 
Сцепанюк (цяпер дырэктар Бельскага 
белліцэя — А. М.) і ён фінансава падтры
маў нашу беларускую імпрэзу. Падчас ра
нейшых «Спасаўскіх запустаў» арганіза
валіся выставы мастацтва, фотавыставы, 
прэзентаваліся фільмы. «Спасаўскія запу
сты» сталі ўжо брэндам Бельска і варта 
было б яшчэ пашырыць іх формулу. Дзе
ля гэтага трэба было б пісаць праекты 
і прыцягваць сродкі, але я ўжо застары 
і таму патрэбная ангажаванасць маладых 
асоб, на што і разлічваем.

«Спасаўскія запусты» служаць так
сама інтэграцыі беларускіх калектываў 
Бельшчыны, якім важная беларуская 
культура.

— У час «Спасаўскіх запустаў» мы па
казваем бельскай публіцы народныя аб
рады. Важна, каб дзеткі вучыліся нашым 
абрадам ад іх носьбітаў, ураджэнцаў 
нашых вёсак. Другую частку мерапры
емства традыцыйна складае канцэрт 
нашых беларускіх вакальных і музычных 
калектываў. Я ад многіх гадоў займалася 
музычнай часткай «Спасаўскіх запустаў» 

і цяпер, будучы дырэктарам, таксама гэ
тым займаюся, — сказала Альжбета Фіё
нік, дырэктар БДК.

Перад сабранымі выступілі калектыў 
«Асенні лісць» Універсітэта трэцяга веку 
з БельскаПадляшскага, з якім працуе 
старшыня гэтага ўніверсітэта Тамара 
Русачык і калектыў «Луна» з Парцава. За
хапілі публіку Вікторыя Гаць, Анеля Хмур 
і Барташ Келса — салісты калектыву 
«Капрыс» бельскай «тройкі», з якім зай
маецца настаўніца Анна Вярцінская. «Ва
сілёчкі» праспявалі беларускія песні, а да 
твора «Казацкае вяселле» запрэзентава
лі танец. Перад публікай паакцёрску вы
ступіў мясцовы калектыў «Маланка», які 
захапіў сабраных меладычнымі творамі.

— Я ўжо паўгода спяваю ў «Маланцы». 
Мне падабаюцца выступы з народнымі 
беларускімі песнямі ў апрацоўцы нашага 
мастацкага кіраўніка Сяргея Лукашука. 
Закончыўшы вышэйшую адукацыю ў Люб
ліне, я вярнулася дамоў. Вучыла хіміі 
ў бельскай «тройцы», замяшчаючы на

ХХІV Спасаўскія запусты 
паказваюць жніўныя абра
ды і арганізуюць канцэрт 
беларускіх калектываў. 
Усё гэта адбываецца на 
прыродзе ў Парку карале
вы Галены.

«Спасаўскія запусты» арганізуюцца 
ў БельскуПадляшскім з паловы дзевяно
стых гадоў мінулага стагоддзя. Іх аргані
затарам з’яўляецца раённае аддзяленне 
БГКТ у Бельску, а дапамагаюць яму 
іншыя беларускія арганізацыі. Многа ар
ганізацыйных спраў бярэ на сябе Бельскі 
дом культуры. Суарганізатарам запустаў 
ад пачатку свайго існавання стала Аб’яд
нанне «Бельская кааліцыя».

У сонечны дзень, 12 ліпеня, у Парку 
каралевы Галены ў Бельску падчас ХХІV 
«Спасаўскіх запустаў» сабралася многа 
гараджан і жыхароў навакольных мяс
цовасцей, любіцеляў беларускіх песень 
і нашых традыцый. Мерапрыемства пача
лося з займальнай прэзентацыі жніўнага 
абраду «Перапяліца» ў выкананні калек
тыву беларускай песні і танца «Васілёч
кі», з дапамогай тэатральнага калектыву 
«Антракт», якія дзейнічаюць у Бельскім 
доме культуры. Дарослыя члены «Васілёч
каў», моладзь і дзеткі абрадавай групы 
«Антракта» выступілі паакцёрску, звярта
ючы ўвагу на дэталі і адметнасці даўняга 
абраду, які цяпер прэзентуецца ўжо толь
кі падчас фальклорных мерапрыемстваў.

— Сцэнарый абраду «Перапяліца» 
я напісала пасля размоў з Валянцінай 
Марціновіч з Краснага Сяла і Верай 
Нічыпарук з Маліннік, якія падрабязна 
распавялі мне пра абрад у іх вёсках. Пад
час рэпетыцый я сачыла, каб члены «Ва
сілёчкаў» выступалі паводле сцэнарыя 
і паказалі, як у мінулым цяжка працавалі 
жнеі і касцы, а пасля ставілі «перапяліцу» 
і весяліліся. Дырэктар Бельскага дома 
культуры Альжбета Фіёнік, якая надалей 
займаецца з «Антрактам», вучыла дзетак 
і моладзь выступаць у абрадавых сцэн
ках. Вельмі добра, што вучні цікавяцца 
фальклорам, хочуць яго прэзентаваць 

стаўніцу. Цяпер буду вучыць гэтаму прад
мету ў адной з беластоцкіх школ. Аднак 
мяне цягне ў Бельск і маю намер надалей 
займацца ў «Маланцы» і выступаць з ёй, 
— заявіла Аляксандра Перавой і дабаві
ла, што пачала спяваць у студзіводскай 
«Жэмэрве». Пазней займалася ў «Антрак
це» і нядаўна далучылася да «Маланкі».

— Назву нашаму мерапрыемству 
знайшоў у абрадавым календары Юрка 
Асеннік. Першапачаткова запрапанаваў 
ён нам «Спасаўскія запускі», але мы ра
шыліся на «запусты». Падчас мерапрыем
ства мы не толькі прэзентавалі беларускі 
фальклор і народныя песні. Здаўна ў час 
запустаў гучыць таксама сучасная бела
руская музыка, — заявіў былы дырэктар 
Бельскага дома культуры, мастацкі кіраў
нік «Маланкі» Сяргей Лукашук.

— Мы выступаем з вядомымі белару
скімі песнямі, якія я крыху перарабляю на 
стыль фольк, што асабліва падабаецца 
малодшай публіцы. Аднак я рады, што на
шы выступы цікавыя таксама старэйшым 
гледачам. Я падчас канцэртаў вяду гутар
ку з публікай і яна ахвотна далучаецца 
да нас і спявае вядомыя песні, — заявіў 
Марыюш Харужы, мастацкі кіраўнік калек
тыву «Гай» з Беластока.

Майстэрства выканання народных бе
ларускіх песень і інструментальнай музы
кі паказаў Ансамбль народнай песні «Жу
равіны» са Школы мастацтваў у Кобрыне 
(Рэспубліка Беларусь), які супрацоўнічае 
з Бельскім домам культуры.

— У нашым ансамблі выступаюць на
стаўнікі Школы мастацтваў у Кобрыне 
па розных прадметах, у тым ліку ігры на 
музычных інструментах. Мы спяваем бела
рускія народныя песні пад музыку нашай 
капэлы. Мы ўжо чарговы раз выступаем 
у БельскуПадляшскім, — сказала мастац
кі кіраўнік ансамбля «Журавіны» Наталля 
Буневіч.

Мерапрыемства ўдала вялі Марта 
Зінкевіч і Оля Зінкевіч, а падмяняла іх на 
сцэне дырэктар БДК Альжбета Фіёнік, 
якая перш за ўсё сачыла за арганізацы
яй «Спасаўскіх запустаў».

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

n «Спасаўскія запусты» пачаліся 
з абраду «Перапяліца» ў выкананні 
«Васілёчкаў» і «Антракта»
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У Зэль ве ўша на ва лі па мяць 

Ла ры сы Ге ні юшЛёс 
дысідэнтаў

Б
а лю ча і сум на зра бі ла ся на ду шы і сэр цы. З Віль ні 
на дыш ла сум ная на ві на пра смерць ад на го з ве лі
ка наў бе ла ру скай спра вы Хве да ра Нюнь кі — ча
ла ве ка, для Яко га бе ла ру скасць выз на чы ла Яго 

аса бі сты шлях у на шай зям ной пра сто ры. Бе ла ру скасць 
бы ла Яму жы ват вор най кры ні цай для ве ры ў не за леж ную 
і дэ мак ра тыч ную Бе ла русь. Хве дар Нюнь ка, ха ця сам жыў 
і пра ца ваў у Віль ні, у сва іх дум ках і дзе ян нях хва ля ваў ся 
за бе ла ру саў ра скі ну тых па ўсім све це. Ён да ска на ла ра зу
меў, што мы, бе ла ру сы, па він ны да па ма гаць адзін ад на му. 
Быў Ён вя лі кім сяб рам «Ні вы» і ўсіх бе ла ру саў Бе ла сточ
чы ны. Збі раў пад шыў кі на ша га тыд нё ві ка для бе ла ру саў 
Ві лен ш чы ны, а кам п лек ты пе ра да ваў так са ма ў Рэс пуб лі ку 
Бе ла русь, на ват у Та ва ры ства бе ла ру скай мо вы. І ка лі ў ад
рас «Ні вы» бы лі на кі ра ва ны пра ку рор скія аб ві на ва чан ні, ук
лю чыў ся ў яе аба ро ну пе рад поль скі мі ўла да мі. Сам по тым 
з па доб ны мі аб ві на вач ван ня мі му сіў зма гац ца ў ся бе. Гэ та 
моц на пад ка сі ла Яго, ад моў на паў п лы ва ла і на зда роўе. 
Вель мі лю біў пры яз джаць да нас, ар га ні за ваў пры ват ныя 
па ез д кі ў пад ляш скія мяс ці ны. Ад нак знач на час цей шля хі 
і да ро гі вя лі нас, бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны, да Яго, да бе
ла ру скіх мес цаў і лю дзей Віль ні, да гас ця ван ня ў ар га ні за
ва ных Ім з’ез дах бе ла ру саў Пры бал ты кі, ці про ста на бе ла
ру скіх ве ча ры нах. А Яго пры ват ная ква тэ ра бы ла пры ста
ніш чам і аа зі сам для раз ва жан няў пра бе ла ру скія спра вы 
— і доб рыя, і на ба ле лыя, пра су поль насць лё су і гі сто рыі 
бе ла ру скай Га ра дзен ш чы ны, Ві лен ш чы ны і Бе ла сточ чы ны 
ў па лі тыч накуль тур награ мад скім вы мя рэн ні. З усім гэ тым 
Спа дар Хве дар пас пя ваў спраў ляц ца. Ван д ру ю чы па Віль ні 

15 жніў ня 2018 го да ня ста ла Хве да ра Нюнь кі, сяб ры 
Прэ зы ды ю ма Ра ды БНР, шмат га до ва га лі да ра бе ла ру
скае мен шась ці ў Лі тоў скай Рэс пуб лі цы.

Стар шы ня Ра ды БНР Івон ка Сур віл ла за я ві ла:
«Хве дар Нюнь ка быў сяб рам Прэ зы ды ю му Ра ды БНР, 

быў вель мі ад да ным пат ры ё тамбе ла ру сам, і ўся дзей
насьць, якую я ба чы ла ў Віль ні, бы ла ар га ні за ва ная ім. 
Ён аб са лют на ўсю ды быў пры сут ны, меў доб рыя ста сун
кі зь лі тоў скім ура дам, дзей ні чаў эфэк тыў на. Зь вя лі кім 
су мам да ве да ла ся пра яго ную сьмерць»

Ра да Бе ла ру скае На род нае Рэс пуб лі кі вы каз вае свае 
шчы рыя спа чу вань ні род ным і бліз кім Хве да ра Нюнь кі.

* * *
Хве дар Нюнь ка на ра дзіў ся ў вёс цы Але ша ві чы ў Ма

стоў скім ра ё не ця пе раш няй Га ра дзен скай воб лась ці. 
У 1936 го дзе яго ная сям’я пе ра е ха ла ў Шчу чын, а ў 1943 
го дзе — у Віль ню.

У 1948 го дзе Х. Нюнь ка скон чыў ра сей скую гім на зію 
імя Чар ня хоў ска га, а 1953 го дзе — ляс ны фа куль тэт Ле
ту ві скай сель ска гас па дар чай ака дэ міі.

Да 1959 го ду ён пра ца ваў па вод ле спэ цы яль нась ці 
ін жы нэ рам, пась ля ча го ця гам 35 га доў да 1992 го ду пра
ца ваў га лоў ным ад мыс лоў цам па каш та ры сах у пра ек т
ных бу даў ні чых ін сты ту тах Віль ні.

З 1980х га доў Хве дар Нюнь ка вёў ак тыў ную гра мадз
какуль тур ную пра цу па ад ра джэнь ні бе ла ру скась ці ў Ле
ту ве. З 1989 па 2014 гг. уз на чаль ваў Та ва ры ства бе ла ру
скае куль ту ры ў Ле ту ве.

З 1997 г. быў сяб рам прэ зы ды ю му Ра ды БНР.
www.radabnr.org

In Me mo riam Хве дар Нюнь ка 1928-2018

працяг10

У глу хой ра сей скай глы бін цы на тэ ры
то рыі сі бір ска га Яма ла ў ту рэм най ка ло ніі 
зга сае па лі тыч ны вя зень, ук ра ін скі рэ жы
сёр Алег Сян цоў. Ча ла век, які па ста на віў 
па мер ці за ін шых, чым жыць у ня во лі. 
Твор ца, яко га за су дзі лі па вод ле аб сур
д на га аб ві на вач ван ня аж но да 20 га доў 
зня во лен ня. Па сут нас ці за су дзі лі толь кі за 
тое, што ён вы сту піў су праць ра сей скай 
аку па цыі Кры ма. З 14 траў ня Алег Сян цоў 
тры мае бе стэр мі но вую га ла доў ку. За ся бе 
рэ жы сёр не про сіць і пі саць пра шэн не 
пра па мі ла ван не ма скоў ска му ўла да ру Пу
ці ну ка тэ га рыч на ад мо віў ся — ён па тра буе 
вы зва ліць не ся бе, а ўсіх ін шых ук ра ін скіх 
па лі тыч ных вяз няў. Та кіх на ліч ва ец ца аж
но 64. За іх выз ва лен не Сян цоў ах вя руе 
сва ім як мі ні мум зда роў ем і га то вы ад даць 
жыц цё.

Хо чац ца тут пры га даць лёс ды сі дэн та, 
зма га ра з са вец кай нес п ра вяд лі вас цю і дзі
кун скай кар най сі стэ май Ана то ля Мар чан
ку. Ён не быў ад на ра джэн ня ін ша дум цам, 
з ма ла дос ці ней кім зма га ром з сі стэ май. 
Мар чан ка яш чэ пер шы раз быў за су джа
ны аб са лют на нес п ра вяд лі ва — за бой ку, 
у якой ён не ўдзель ні чаў зу сім. Зда ры ла ся 
гэ та ўжо пас ля смер ці га лоў на га „крам лёў
ска га вур да ла ка” Ста лі на — у 1958 го дзе. 
Ня гле дзя чы на знач ную „ад лі гу”, са вец кая 
сі стэ ма пра ва суд дзя за ста ва ла ся нес п
ра вяд лі вай і кар най, а пе ні тэн цы яр ная 
сі стэ ма дзі кун скай і ся рэд ня веч най у гор
шым сэн се. У Ка ра ган дзін скім кан ц ла ге ры 
Мар чан ка спаз наў усю яе жу дасць, пас ля 
ча го на ва жыў ся на ўцё кі. Яны фак тыч на 
ўда лі ся. Год ён ха ваў ся і жыў без да ку мен
таў, пас ля ча го па ста на віў пе рай с ці са
вец каіран скую мя жу. Пры яе пе ра хо дзе 
Мар чан ку ўсё ж зла ві лі, пас ля ча го су дзі лі 
ні больш, ні менш — па кры мі наль ным ар
ты ку ле за „здра ду ра дзі ме” — і пры су дзі лі 
яш чэ 6 га доў кан ц ла ге ра. З гэ та га пек ла 
Мар чан ка вый шаў ужо пе ра ка на ным ды сі
дэн там і ан ты са вет чы кам, пас ля ча го зблі
зіў ся з ма скоў скай ін тэ лі ген цы яй. У 1967 
го дзе ён на пі саў кні гу „Мае па ка зан ні”, 
якая ста ла яго са праўд ным ду хо вым подз
ві гам. Ана толь Мар чан ка пад ра бяз на ра
ска заў пра ўсю сут насць са вец кай кар най 

і ка та валь най сі стэ мы. Яго кніж ка вы хо дзі
ла сам вы да там, а по тым за мя жой на роз
ных еў ра пей скіх мо вах. Гэ та га Мар чан ку 
са ве ты да ра ваць не маг лі, да кан ца жыц ця 
пра ва а ба рон цу су дзі лі яш чэ пяць ра зоў па 
роз ных кры мі наль ных „па лі тыч ных” ар ты
ку лах. Ён не зла маў ся, быў пас ля доў ным 
зма га ром з ан ты ча ла ве чай ка му ні стыч най 
сі стэ май, ад мо віў ся ад эміг ра цыі і ўрэш це 
на ал тар сва бо ды ін шых пак лаў сваё жыц
цё. Ужо ў час пе ра бу до вы, у жніў ні 1986 
го да Мар чан ка аб вяс ціў бе стэр мі но вую 
га ла доў ку з пат ра ба ван нем вы зва ліць усіх 
па літ вяз няў у СССР. Га ла доў ка доў жы ла ся 
аж но 117 дзён, пры тым ды сі дэн та гвал тоў
на кар мі лі су мес сю, што бы ло па сут нас ці 
цяж кім ка та ван нем. Пас ля спро бы вы ха ду 
з га ла доў кі Мар чан ку ста ла кеп ска і неў
за ба ве ён па мёр ва ўзрос це 48 га доў. Яго 
смерць пад ш тур х ну ла Гар ба чо ва і ін шых 
крам лёў скіх кі раў ні коў па чаць вы зва ляць 
па лі тыч ных вяз няў. У род ным го ра дзе Ана
то ля Мар чан кі Ба ра бін ску На ва сі бір скай 
воб лас ці да гэ туль ня ма ву лі цы яго імя, за
тое ёсць ву лі ца кры ва ва га Дзяр жын ска га 
і мно гіх ін шых ка му ні стыч ных „вам пі раў”. 
А ву лі цы імя Мар чан кі, пом ні кі яму і та кім як 
ён, па він ны быць у роз ных га ра дах Ра сеі, 
а так са ма Ук ра і ны, Бе ла ру сі.

У бе ла ру саў так са ма не бра ка ва ла 
во ла таў ду ху і зма га роў з са вец кай ім пер
скай сі стэ май. Ад на Ла ры са Ге ні юш ча го 
вар тая. На мі ну лым тыд ні су час ныя бе ла
ру скія пат ры ё ты па тра ды цыі ўша на ва лі яе 
па мяць у Зэль ве. Але коль кі яш чэ за бы тых 
імён тых, хто ах вя ра ваў сва ёй сва бо дай 
і жыц цём. Так са ма на мі ну лым тыд ні споў
ні ла ся 95 га доў з дня на ра джэн ня па э та 
і ды сі дэн та Сам со на Пяр ло ві ча з На ваг рад
чы ны. Гэ та ён не па ба яў ся кі нуць вык лік 
у твар ад на му з кі раў ні коў кар най сі стэ мы 
ў БССР Лаў рэн цію Ца на ву. За ан ты ста лін
скі бе ла ру ска моў ны верш та ды Пяр ло ві ча 
за су дзі лі да 10 га доў са вец ка га кан ц ла ге
ра. Сва іх по гля даў ён не вы рак ся і да кан
ца жыц ця за ста ваў ся бе ла ру скім пат ры ё
там і ан ты са вет чы кам. Але вель мі прык ра 
і сум на, што сён ня ў На ваг рад ку ніх то не 
ве дае на ват дзе ма гі ла гэ та га вы дат на га 
ча ла ве ка, па сут нас ці ён за бы ты няў дзяч
ны мі зем ля ка мі. І та кая вось „па мяць” пра 
мно гіх ды сі дэн таў...

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

9 жніў ня — дзень на ра джэн ня най вя лік шай па эт кі Бе ла ру сі Ла ры сы Ге ні юш (1910
1983), жан чы ны, якая прай ш ла праз ста лін скія ка та ван ні і до пы ты, якая да апош ніх 
дзён свай го жыц ця за ста ва ла ся не пе ра мож най і муж най дач кой сва ёй Баць каў ш чы
ны. Не за га ра мі той час, ка лі яе імя бу дуць на сіць ву лі цы і плош чы Бе ла ру сі, бу дуць 
ста яць ёй пом ні кі, у Зэль ве ад к ры ец ца яе му зей, а са ма па эт ка бу дзе рэ а бі лі та ва на. 
Ёй на пі са ны ты ся чы па э тыч ных рад коў, мно гія ўжо вы да дзе ны і пе ра вы да дзе ны, але 
сот ні яш чэ зна хо дзяц ца ў дзяр жаў ных і аса бі стых ар хі вах. Прый дзе час, і ўся твор
чая і эпі ста ляр ная спад чы на па эт кі бу дзе вы да дзе на поў ным збо рам тво раў. У дзень 
на ра джэн ня Ла ры сы Ге ні юш на га да ем яш чэ раз не каль кі пат ры я тыч ных тво раў па эт
кі. Іх па ві нен ве даць кож ны бе ла рус на па мяць.

* * *
Адзі най мэ ты не зра ку ся,
І сэр ца мне не зад ры жыць:
Як жыць — дык жыць для Бе ла ру сі.
А без яе — зу сім не жыць!

* * *
Ці мо сэр ца ма лое маё,
Ці мой дух не уз лёт ны і вуз кі? -
Для Ця бе толь кі, Краю мой, б’е,
Для Ця бе, мой На род Бе ла ру скі!

* * *
Мая мо ва — як шчас це на вус нах,
Хва ля ван ня га ра чы пры бой.
Мо жа быць, на чу жой зас мя ю ся,
Ўсё ж зап ла чу з ту гі на сва ёй.

* * *
Хай сла віц ца наш бе ла ру скі род -
Ду шой з вяс ны і во ляю са ста лі,
Каб з гнёз даў нам не пеў ні кі на плот,
А гор да ар ля ня ты вы ля та лі!

* * *
Не згі най мя не, я не саг ну ся,
Не ба ю ся ні стра хаў, ні зла.
Нез дар ма я з зям лі бе ла ру скай
Не па хіс най сас ною ўзрас ла.

* * *
На род нае шчас це мы вы ку пім ў боі,
Пад вёс ны за се ем зя лё ную рунь -
Шу мець бу дуць ні вы над воль най Дзві ною,
Над Бу гам, над Нём нам: „Жы ве Бе ла русь!”

У су бо ту, 11 жніў ня, у Зэль ве ўша на ва лі най вя лік шую бе ла ру скую па эт ку і зма гар
ку, вяз ня ста лін скіх ла ге раў, ды сі дэн т ку Ла ры су Ге ні юш (19101983). Уша на ван не па
ча ло ся па ні хі дай у Зэль вен скай Свя таТро іц кай цар к ве, якую пабе ла ру ску пра вёў яе 
на ста я цель ай цец Ге ор гій Су бат коў скі. Ка ля пом ні ка Ла ры сы Ге ні юш, які зна хо дзіц ца 
на тэ ры то рыі цар к вы, кі раў нік Га ра дзен ска га ад дзя лен ня Са ю за бе ла ру скіх пісь мен
ні каў Ва лян цін Ду ба тоў ка пры га даў апош ні год жыц ця па эт кі, ля чэн не яе ў га ра дзен
скай баль ні цы. Пісь мен нік Сяр гей Чыг рын рас па вёў пра но выя фак ты з бі яг ра фіі Ла
ры сы Ге ні юш, а так са ма тых лю дзей, якія не ка лі з ёй сяб ра ва лі і да сён няш ніх дзён 
за ста ва лі ся не вя до мы мі. На Зэль вен скіх га рад скіх мо гіл ках, на ма гі лу Ла ры сы і Ян кі 
Ге ні ю шаў бы лі ўскла дзе ны квет кі і за па ле ны лам пад кі. На тал ля Кар по віч з Га род ні 
пра чы та ла не каль кі пат ры я тыч ных вер шаў па эт кі.

vБа рыс БАЛЬ, Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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— Па лі чыць цяж ка, коль кі бы ло 
ў Се мя ноў цы фэ стаў «на Пан ця лей
мо на»! А шы ку ем і но выя свой скія 
ім п рэ зы, — ка жа Га ле наМа ры ё ля 
Рэ ент, ды рэк тар ка на раў чан ска га 
Гмін на га цэн т ра куль ту ры, ар га ні
за та ра на род на га фэ сту 9 жніў ня 
ў Се мя ноў цы. — Цык ліч ная, чар
го вая гэ та на ша су стрэ ча, якая 
збі рае сва я коў і бліз кіх. У су вя зі 
з пры хад скім свя там, але і на род
нае гу лян не. Вель мі це шым ся, што 
прый ш ло так мно га лю дзей. Вя лі
кі сан ты мент, га ра чыя рэ ак цыі. 
А праз ты дзень зап ра ша ем сар дэч
на ў На раў ку, бу дзе кан цэрт ка мер
на га ар кест ра з Грод на і кан цэрт 
на ша га су се да з Па сек Мі ха ла 
Скеп кі, са лі ста вар шаў скай апе рэ
ты. А на ступ нае свя та — гмін ныя 
да жын кі, дзе бу дзе кан цэрт і дзе 
ўсе жы ха ры На раў чан скай гмі ны, 
пе ра важ на са лэ цтвы, пры ма юць 
удзел. З кож ным го дам ан га жу ец
ца што раз больш лю дзей. Бу дзе 
мно га кон кур саў, між ін шым, на 
вян кі і на пе ра пёл ку, бу дуць так
са ма нес па дзеў кі. Бу дзе вя ско вая 
фо табуд ка... Свае стэн ды бу дуць 
рых та ваць па а соб ныя са лэ цтвы, 
а ёсць чым пах ва ліц ца вё скам На
раў час н кай гмі ны...

На фэст, які кон чыц ца на род ным гу
лян нем, 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 дзі міі (+305 г.), апе ку на мо гіль ні ка вай 
кап лі цы Се мя ноў ска га пры хо да Юрыя Пе
ра мож цы збі ра юц ца тлу мы. Ха ця 9 жніў ня 
ў ка лен да ры най час цей буд ні дзень, як 
сён ня — чац вер. Але ця пер у Се мя ноў ку 
на ват у буд ні дзень не да е дзеш. Так як 
і ў гмін ную На раў ку. З Бе ла сто ка трэ ба 
да бі рац ца праз па вя то вую Гай наў ку, бо 
ПКСу ў зад нім ко ле су час на га аў то бу са 
спра вы вя скоў цаў зпад пуш чы. На ват ка лі 
ту та ка Се мя ноў скае ва дас хо віш ча, па бу да
ва нае дзе ля «ад па чын ку на ро ду».

Сён ня га лоў ны госць — Юр ка Шы ма
нюк. Ён вя дзе пры ват ны сайт sie mia now ka.
pl. Там на пі са на: „Ва дас хо віш ча Се мя ноў ка 
і яго на ва кол ле, асаб лі ва На раў чан ская 
гмі на гэ та кра і на пры га жос ці, мі ру, шчас ця 
і нек ра ну тай пры ро ды, дзе час цяг нец ца па
воль на і ўсё дзя ку ю чы мяс цо вым жы ха рам, 
а не эко ла гам». Юр ка Шы ма нюк пі ша «ту
тэй шым» паполь ску: «Люб лю наш край, 
ста рон ку гэ ту, дзе я ра дзі ла ся, рас ла, дзе 
пер шы раз спаз на ла шчас це, сля зу ня до лі 
пра лі ла...», — як пі са ла ка лісь ці Кан стан
цыя Буй ло (тлу стым шрыф там Юр ка па каз
вае ак цэнт, каб па ля кі ве да лі, як гэ тыя сло
вы гу чаць). «Я так са ма ка хаю гэ тае мес ца, 
дзе я на ра дзіў ся і вы рас, дзе я ўпер шы ню 
су стрэў ся са шчас цем і пра ліў сля зу ў цяж
кі час — Се мя ноў ку і ўсю На раў чан скую 
гмі ну, у Гай наў скім па ве це. У Пад ляш скім 
ва я вод стве. За раз я жы ву ў Бе ла сто ку, 
— пі саў ней кі час та му (ця пер ён у сва ёй 
род най вёс цы). — Спа дзя ю ся, што ка лісь ці 
зноў ста ну жыць у ма ёй род най мяс цо вас
ці, рас па ло жа най у ма ляў ні чых і ча ста не да
а цэ не ных ба ках на шай кра і ны». Пры пра
ек та ван ні і ства рэн ні гэ та га сай та не бы ло 
і ня ма пры быт ко вай мэ ты. Кі ра ва ла мною 
толь кі ад на мэ та: даць штоне будзь для ма
ёй «ма лой Ра дзі мы», ма ёй баць каў ш чы ны, 
якая мя не вы ха ва ла і сфар ма ва ла. Гэ та 
дас ле да ван не так са ма крок на шля ху, каб 
знай с ці свае ка ра ні. Тэк сты ста но вяць спа
лу чэн не на ву ко вых аб с ле да ван няў і ле генд, 
мі фаў і апо ве даў мяс цо ва га на сель ні цтва. 
Част ка апо ве даў саб ра на ма ім свя той па мя
ці баць кам, які на пра ця гу па ру дзя сят каў га
доў пра ца ваў у гэ тых ба ках як паш та льён». 
Юр ка Шы ма нюк пры да па мо зе Уп ра вы На
раў чан скай гмі ны, вы ка ры стоў ва ю чы срод
кі з Пра гра мы пад трым кі сель скіх аб ша раў 
пас ля да лу чэн ня да ЕС у рам ках Пра гра мы 
са цы яль най ін тэг ра цыі і фі нан са вай пад т
рым цы спон са ра — Тар та ка Се мя ноў ка, 
апуб лі ка ваў кні гу «Pięk no Zie mi Na rew kow-
skiej. Współ czes ność, his to ria, le gen dy i mi ty». 
У кні зе апы ну лі ся тэк сты, якія змяш ча юц ца 
на гэ тым сай це, але толь кі з не вя лі кай коль
кас цю фа таг ра фій.

А ў сён няш ні ад вя чо рак Юр ка Шы ма
нюк у са маў ра да вай свят лі цы, пе рад фэ
стам, зап рэ зен туе муль ты ме дый ны па каз 
«Мая Се мя ноў ка і яе жы ха ры».

— Я і да лей жы ву па ву лі цы Лі па вай — 
яна так і заў сё ды зва ла ся. На ша вё ска даў
ней ме ла ці ка вую пла ні роў ку: скла да ец ца 
з трох ча стак, ад на да ад ной пад пра мым 
вуг лом. У ця пе раш ні час па шы ра на яш
чэ на чар го выя ву лі цы. Най п ры га жэй шы 
фраг мент — ву лі ца Лі па вая, па ся рэ дзі не 
Се мя ноў кі, бя гу чая з поў на чы на поў дзень, 
ра ней бру ка ва на, з пра ха лод ным шпа ле
рам ліп. Сён ня ву лі ца за ас фаль та ва на, 
а лі пы пры ця рэб ле ныя. Амаль да кан ца 
ХХ ста год дзя, да ўвя дзен ня на зваў ву ліц, 
жы ха ры вы ка ры стоў ва лі мяс цо выя наз вы 
асоб ных ча стак Се мя ноў кі. Ця пе раш няя 
ву лі ца Школь ная, па між пе ра ся чэн нем 
ву лі цы Лі па вай да ва тыў на га кры жа на вы
хад у Се ме ня коў ш чы ну на зы ва ла ся Но вае 
Ся ло. Яе фраг мент да кра мы Яра шу коў, 
пры во да а хоў ным ва ле — Усадзь ба. Пе
рак ры жа ван не ву ліц Лі па вай і Школь най 
на зы ва лі Гру док. Ву лі ца Яся нё вая бы ла 
Гу лач кай, у Поль ная — Бу ла вай Гор кай. 
Ву лі ца Ці хая бы ла Па зак лу ня мі. Не каль кі 
бу дын каў і пляц бы ло га сель ска гас па дар
ча га гур т ка, по бач жві ро вай да ро гі, што 

вя дзе да мо гі лак, на зы ва лі ся Паш чат ка 
(Пяш чат ка)...

Азір нем ся ва кол гу дзя ча га сён ня ад 
му зы кі мес ца ка ля бы лой шко лы. За цар
к вою Юрыя Пе ра мож цы, ра ней ако ле най 
ста ра жыт ны мі лі па мі, ві даць сла ву ты мост 
на Се мя ноў скім во зе ры. Усё тут змя ні ла ся, 
і за ста год дзі, і перш за ўсё 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 ла ня), яко му не ка то рыя пры піс ва
юць уз ня сен не му ра ва най цар к вы свя то га 
Юрыя, 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. (ма
быць у 1848 г., гэ тая да та від нее на драў
ля ным кры жы, які да гэ тай па ры ста іць 
пе рад цар к вою), у 1894 г. ра ман та ва лі ўсю 
цар к ву. Ад дру гой па ло вы ХХ ста год дзя да 
на ша га ча су хро ні ку пры хо да і цар к вы вя
дзе ай цец Мі ка лай Шэ бе лян.

— Я б лі чыў, — ка жа Юр ка Шы ма нюк, 
— што на ша цар к ва яш чэ ста рэй шая. 
— Се мя ноў ка бы ла зас на ва на да 1634 г. 
(1632 г.?) як вё ска і фаль ва рак у ма ён т ку 
кня зёў Ма саль скіх (як па се ліш ча, ве ра год
на, іс на ва ла знач на ра ней). У гэ ты пе ры яд 
ме ла пад вой ную наз ву «Sie mia nów ka alias 
Na rew ka», та му што яна на ле жа ла да ма ё
мас ці На раў ка. Праз не каль кі га доў быў 
па бу да ва ны тут двор, які ў 1666 г. быў пе
ра да дзе ны яго ўла даль ні кам Ста ніс ла вам 
Кар пам Вой це ху і Маг да лі не Пшы ходз кім. 
У той час двор быў вель мі сціп лы. Апі сан
не змяш чае двор на тэ ры то рыі ця пе раш
няй част кі Се мя ноў кі, што на зы ва ец ца 
Усадзь ба, і якая част ко ва зна хо дзіц ца пад 
ва дой. На кар це з 1932 г. мо жам уба чыць 
рэш т кі ўсадзь бы: рыб ную са жал ку (тут наз
ва на куз няй) ра зам з ка на лам, спа лу ча ю
чым яе з ра кой Пад рэч кай, і не за вер ша ны 
ка нал, які меў злу чаць яго з ра кой Нар вай 
ка ля Бін дзю гі, да яз ную да ро гу да два ра, 
а так са ма штуч ныя на сы пы не да бу да ва
ных да рог у нап рам ках на ўсход і за хад...

На па ка зе здым каў, дзе адз на ча ны вё
ска, асо бы і мо ман ты з іх жыц ця, ся род 
раз га ра ча на га тлу му ма ла дых і ста рых, 
што паз на ва лі ся бе і зна ё мых на вя лі кім 
эк ра не, яны — ге роі се мя ноў ска га жыц
ця. Но выя вы я вы вык лі ка лі ра дас ны гул 
або сум ны ўздых, ка лі ка го з ге ро яў ня ма 
ўжо ў жы вых. Як ка заў ка лісь ба цюш ка 
Мі ка лай Шэ бе лян: больш іх ужо там, на 
ўзгор ку, у ці шы... А вось, на пры клад, «тут 
Ку леш»! З па ло вы ХХ ста год дзя, ка лі быў 
хлоп чы кам, і ця пер. Сла ва мір Ку ле ша дак
лаў ся да Юр ка ва га збо ру вель мі са лід на, 
з ся мей ны мі здым ка мі. Ад ра зу вык лі ка юц
ца бы лыя ўя вы: у 1907 г. ад ным з са мых 
ба га тых ся лян у Се мя ноў цы быў Кан стан
цін Ма роз сын Ануф рыя, бы лы асоч нік Бе
ла веж скай пуш чы. За ха ва ны Сла ва мі рам 
Ку ле шам (праў ну кам Кан стан ці на Ма ро за) 
акт улас нас ці па каз вае, што Кан стан цін 
Ма роз ку піў у 1907 го дзе 14,32 гек та ра 
зям лі ў Се мя ноў цы. Ёсць і цар скі акт улас
нас ці: «Wy pis z ak tów Gro dzień skie go Ar chi-
wum No ta rial ne go z księ gi woł ko wy skie go 
po wia tu ro ku 1907, str. 315, nr 125. 1 czer w ca 
1907 r. u biel skie go no ta riu sza (...) sta wi li się: 
ku piec i peł no moc nik Kel man Moz ja s. Mi cha-
ła, dzia ła ją cy z ra mie nia dwo ru car skie go rze-
czy wis ty rad ca praw ny Wło dzi mierz Łusz czyń-
ski s. An zel ma, miesz cza nin Jan Wol czyń ski s. 
Fa bia na i chłop Kon s tan ty Mo roz s. Onuf re go 
— miesz ka niec wsi Sie mia nów ki, woł ko wy skie-
go po wia tu...».

Быц цам яны ўсе ста ві лі ся тут ра зам 
— пад му зы ку бе ла ру скіх вя до мых пе сень, 
па чы на ю чы з «Люб лю наш край», схо дзяц
ца і рас хо дзяц ца свой скія лі кі — у цар к ве, 
у шко ле, на по лі, на Нар ве, 

Зна ё мыя тва ры на Пан це ляй мо на
vТэкст і фота Мі ры ЛУК ШЫ

працяг11
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29 лі пе ня ў ня дзе лю на 
спар тыў най пля цоў цы па
між Кры вя ты ча мі і Мо рам 
ад быў ся трэ ці ўжо фэст 
„На мэ жы”, ар га ні за ва ны 
Ар лян скай і Чы жоў скай 
гмі на мі. Фэст па пя рэ дзі
ла ўра чы стае ад к рыц цё 
аб ноў ле най кры вя тыц кай 
ву лі цы, а ў дзе вяць га дзін 
ра ні цы ад быў ся сяб роў
скі фут боль ны матч Ор ля 
— Чы жы. У ча ты ры га дзі
ны пас ля поў д ня вя ду чая 
ме ра пры ем ства Ма ры ё ля 
Гер манПет ру чук звяр
ну ла ся да пуб лі кі, якой 
саб ра ла ся ка ля двух сот 
ча ла век:

— Не ба ад но ёсць над на мі, а мы, як 
ка ха ныя дзет кі, жа да ем бяз меж жаў, бяз
меж жаў. Пес няй „Ад но для ўсіх не ба” 
ві таю ўсіх гас цей не раз луч ных вё сак Мо
ра і Кры вя тыч. Сён ня, да клад на тут, на 
мя жы па між дву ма па ве та мі — Бель скім 
і Гай наў скім — чар го вы ўжо раз прой
дзе адзі нае ў сва ім ро дзе свя та — фэст 
„На мэ жы”. Сён няш няе ме ра пры ем ства 
не вы пад ко ва ла дзіц ца ў гэ тым мес цы, 
якое доб ра пад к рэс лі вае сяб роў скую 
су вязь, якая за вя за ла ся ра ней і да лей 
раз ві ва ец ца — па між дзвю ма су сед ні мі 
гмі на мі — Чы жоў скай і Ар лян скай. І ха ця 
вё ска Мо ра ля жыць у Гай наў скім па ве
це, а Кры вя ты чы ў Бель скім, то мя жа 
па між імі амаль не заў важ ная. Яны фун
к цы я ну юць ка ля ся бе як адзін ства ў ад
ным куль тур ным кру зе пад ад ным і тым 
жа са мым не бам і сон цам, да клад на так, 
як мы па чу лі ў пры ві таль най пес ні. І між 
ін шым, з гэ тай пры чы ны, каб пад к рэс
ліць уні каль насць гэ тай сі ту а цыі, ула ды 
абедз вюх гмін ра шы лі зла дзіць фэст сва
ім жы ха рам, каб яны маг лі яш чэ мац ней 
ін тэг ра вац ца і пас вят ка ваць пасу сед ску 
ў сва ім род ным ку точ ку, най п ры га жэй
жым спо са бам, ра зам з ус ход нес ла вян
скі мі пес ня мі, не сум нен на вя до мы мі мяс
цо ва му на сель ні цтву. Му зы ка заў сё ды 
і ўсю ды яд нае лю дзей і не мя шае гэ та му 
на ват агуль на вя до мая мя жа.

За тым вя ду чая ад імя ар га ні за та раў 
пры ві та ла пуб лі ку і ўсіх за про ша ных гас
цей. Ме ра пры ем ства афі цый на ад к ры лі 
вой ты абедз вюх гмін.

Чы жоў скі войт Юры Ва сі люк ска заў:

— Sza now ni goś cie, ko cha ni miesz kań-
cy — kła nia my się bar dzo ni sko! Wi ta jąc 
na ko lej nym spot ka niu w Mo rzu, spot ka niu 
wy jąt ko wym, niez wy czaj nym „Na me ży”. Od 
kil ku lat na pog ra ni czu Kry wia tycz i Mo rza 
za goś cił wspa nia ły, niez wyk ły fes tyn. I mam 

na dzie ję, że bę dzie my go ca ły czas kon ty-
nu o wa li, bo jak wi dzę Pań stwa, to mi ser ce 
roś nie i myś lę so bie, że war to by ło to wspól-
ne przed sięw zię cie zor ga ni zo wać. Cie szy my 
się z te go, że uda je nam się współ p ra co wać. 
Z ca łe go ser ca ży czę Pań stwu, by to przed-
sięw zię cie by ło wy jąt ko we, by to wa rzy szy ły 
nam tyl ko i wy łącz nie mi łe wspom nie nia 
z pop rzed nich fes ty nów...

Ар лян скі войт Пётр Сэль ве сюк ска заў 
да во лі ко рат ка і пасвой му:

Вік тар Швед

Маё Мо ра
Вё ска Мо ра іс нуе з 1568 го да

Ай чын най вёс цы аку рат
Га доў ча ты ры ста пяць дзя сят.
У вё ску Мо ра я ўлю бё ны.
Мяс цо выя мы, аў тах то ны.

Я тут ся род сва іх ся лян
Апош ні Шве даў ма гі кан.
Сцвяр джаю гэ тае з па ко рай:
Зні кае Шве даў род у Мо ры.

І хоць апош ні я, ад нак
Заў ж ды ту тэй шы, Ваш зям ляк.
І це шу ся та ко ж няс пын на,
Ка лі су му ем га да ві ны.

Ха чу ўсіх шчы ра пры ві таць,
Мо ра ба гац ця Вам жа даць
І Мо ра шчас цей ка так са ма,
Каб мя не ўспом ні лі ча са мі...

Мо ра, 29 лі пе ня 2018 го да.

— Ай цец на ста я цель, спа да ры ста ро
сты, мае да ра гія! Ві та ем вас вель мі сар
дэч на на па меж жы дзвюх гмін роз ных 
па ве таў, якія, ад нак, ма юць мно га су поль
на га. Гэ та рэд кая іні цы я ты ва, дзе дзве 
гмі ны ро бяць адзін фэст. У прын цы пе 
яны кан ку ру юць, а мы суп ра цоў ні ча ем. 
Каб не пра даў жаць — жа да ем вам уда чы 
і па зі тыў ных ура жан няў.

Вя ду чая за пра сі ла на сцэ ну Вік та ра 
Шве да, па э та ро дам з Мо ра, які пра чы
таў свой вершнес па дзя ван ку.

Бы лі гуч ныя воп ле скі пуб лі кі, а па э ту 
— су ве ні ры і він ша ван ні ад абод вух вой
таў. Ду маю, што ў час ка рот кай па быў кі 
ў Мо ры зас лу жа на му па э ту пры га да лі ся 
мно гія ўспа мі ны. Вя лі кае Вам дзя куй, зям
ляк, спа дар Вік тар Швед!

Па ча ла ся ма стац кая част ка ме ра пры
ем ства. Пер шым на сцэ ну вый шаў ка лек
тыў „Вэр вач кі” з Ор лі. Чар го вы мі вы сту
поў ца мі бы лі „Фэр ма та” з Ор лі, пеў чая 
гру па з Мо ра, Сту дыя пес ні Гай наў ска га 
до ма куль ту ры, „Ар ля не” з Ор лі, „Ма лін
кі” з Ма лін нік, „Ве ра сы” з Чы жоў скай гмі
ны, „Не за буд кі” з Ку ра ша ва, „Чы жа вя не” 
з Чы жоў ды „Ка лін ка” з Бе ла сто ка. На 
жаль, не да е хаў ка лек тыў „За ба бо ны” 
з Мін ска.

У га дзі нах 20.0023.00 да тан ца валь
най за ба вы граў ды джэй Поль Джонс.

Пуб лі ку не на па ло ха ла над вор’е 
— пар ны і бур лі вы ты дзень. Ка лі ішоў 
дождж, лю дзі ха ва лі ся пад па ра со на мі, 
а ка лі прыг ра ва ла сон ца, так са ма пры
да ва лі ся па ра со ны. Па жар ні кідоб ра ах
вот ні кі па ста ві лі по бач ва дзя ную кур ці ну, 
якая ра да ва ла дзя цей. Бы ла так са ма 
сек цыя з не каль кі мі буй ны мі трак та ра мі 
і ін шы мі ма шы на мі. Ар га ні за та ры зад ба
лі і пра па ча сту нак за про ша ных гас цей 
у вя ско вай свят лі цы, а ка лек ты вы пас ля 
вы сту паў ча ста ва лі ся пад па лат кай бі
га сам. Бы ла ма лая гаст ра но мія ды ган
д лё выя лат кі. Най ма лод шыя ўдзель ні кі 
ме ра пры ем ства сва во лі лі ў пар ку з ат
рак цы ё на мі.

Як я заў ва жыў, сю ды на фэст пры цяг
вае не так ін тэг ра цыя, але, як заў сё ды 
ў нас, бе ла ру ская му зы ка — кож ны мог 
неш та са бе ўпа да баць. Знач ную част ку 
пуб лі кі скла лі пры ез джыя з да лей ша га 
ста рон ня. І фэст, яго пра гра ма, усім па
да ба ец ца і лю дзі яго ча ка лі. Мяр кую, што 
ка лі б кры ху больш ка лек ты ваў, то „На 
мэ жы” мо жа стаць свя там та ко га ж ран
гу, як кар нян ская Ган на.

vТэкст і фо та Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Трэ ці фэст 
„На мэ жы”

n Ка лек тыў «Вэр вач кі» 
(ня поў ны склад) пе рад вы ступ лен нем

n Стуж ку на адноўленай вуліцы пе ра рэз ва юць — зле ва: стар шы ня Ра ды Ар лян скай гмі ны Аляк сандр Клін, бель скі ві цэ-ста ра-
ста Пётр Бож ка, войт Ар лян скай гмі ны Пётр Сэль ве сюк, бель скі ста ра ста Сла ва мір Ежы Снар скі
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Бе ла ста ча не ад зна чы лі 
75-ю га да ві ну з дня вы бу ху 
паў стан ня ў ге та. Га лоў ныя 
ўра чы стас ці прай ш лі пад 
пом ні кам Ге ро ям ге та. На 
плош чы імя Мар дэ хая Тэ-
нэн баў ма пра маў ляў, між 
ін шым, прэ зі дэнт го ра да Бе-
ла сто ка Та дэ вуш Тру ска ля-
скі ды наш чад кі аца ле лых 
ад Ха ла ко сту бе ла стоц кіх 
яў рэ яў. У тым мес цы так са-
ма пра гу ча ла ма літ ва за па-
мер лых — ка дыш.

16 жніў ня ў 12 га дзін у Бе ла сто ку за вы лі 
сі рэ ны і раз з ва ні лі ся кас цель ныя зва
ны ў знак па мя ці і ўша на ван ня ге ра із му 
яў рэй скіх паў стан цаў. Ге та ў Бе ла сто
ку нем цы ства ры лі ў лі пе ні 1941 го да. 
За яго му ра мі за чы ні лі амаль 50 ты сяч 
лю дзей. Паў стан не пад кі раў ні цтвам 
Мар дэ хая Тэ нэн баў ма і Да не ля Мош ка
ві ча па ча ло ся ноч чу з 15 на 16 жніў ня. 
Пры чы наю яго вы бу ху бы ла ін фар ма цыя 
аб пла на ва най лік ві да цыі бе ла стоц ка га 
ге та. Паў стан не бы ло ар га ні за ва на Ан
ты фа шыс ц кай ва ен най ар га ні за цы яй. 
Ка ля 300 яў рэй скіх паў стан цаў пад ня ло 
ня роў ны бой з ня мец кім аку пан там. Яў
рэй скія паў стан цы рас па ра джа лі ся не вя
лі кай коль кас цю зброі. Нем цы ме лі тан кі 
і ар ты ле рыю. Фа шы сты пад па лі лі ге та. 
Не каль кі со цень яў рэ яў бы лі рас ст ра ля
ныя на мес цы бы ло га ва ен на га па лі го на 
пры гро дзен скай ша шы. Ка ля 10 ты сяч 
яў рэ яў бы лі вы ве дзе ны на бе ла стоц кі 
вак зал, а ад туль выс ла ны ў кан ц ла ге ры 
ў Трэб лін цы, Май дан ку, Аў ш віц ды ін
шыя. Лік ві да цыя ге та скон чы ла ся 20 жніў
ня 1943 го да. Не ка то рым паў стан цам 
уда ло ся ўця чы ў лес, дзе да ча ка лі кан ца 
вай ны. З больш чым 60 ты сяч бе ла стоц
кіх яў рэ яў аца ле лі ўся го не каль кі со цень. 
Наш чад кі бе ла стоц кіх яў рэ яў, якім уда
ло ся пе ра жыць Ха ла кост, пры ма лі ўдзел 
ва ўра чы стас цях у Бе ла сто ку. Ма ці Ірыт 
Са гуй жы ла ў Бе ла сто ку і як ад на з ням
но гіх пе ра жы ла вай ну.

— Яш чэ ў 2003 го дзе ў час юбі лей най 
ура чы стас ці — 70й га да ві ны вы бу ху паў
стан ня ў бе ла стоц кім ге та, мая ма ма тут 
бы ла і ра зам з ва мі ўспа мі на ла сва іх род
ных, — ска за ла пас ля ўра чы стас ці Ірыт 
Са гуй. — Ма ма, Ева Кра цоў ская, бы ла 
ў ге та да кан ца. З дву ма сяб ра мі ўда ло ся 
ёй уця чы і знай с ці бяс печ нае мес ца на 
ву лі цы Фаб рыч най, 9. Паз ней ха ва лі ся 
ў ле се з пар ты за на мі. Пас ля вай ны мы 
жы лі ў Га род ні, а паз ней пе ра е ха лі ў Із
ра іль. Баць кі і іх зна ё мыя ўвесь час пра 
гэ та ка за лі — пра Бе ла сток, што яны 
прай ш лі, і пра ге та, і пра сем’і. Я ўсё гэ та 
чу ла і заў сё ды пры яз джа ла ў Бе ла сток. 
За раз мой унук, яко га ніх то не на маў ляў, 
пры е хаў ра зам са мной. Ха цеў па ба чыць 
гэ тае мес ца — ра дзі му яго дзя доў.

Святкаванні 75й га да ві ны з дня вы бу ху 
паў стан ня ў бе ла стоц кім ге та па ча лі ся 
ў чац вер з уск ла дан ня кве так да пом ні ка 
Вя лі кай сі на го гі, якую 27 чэр ве ня 1941 го
дзе фа шы сты пад па лі лі з дзвю ма ты ся ча
мі яў рэ яў, якіх зак ры лі ў свя ты ні. Удзель
ні кі ўра чы стас ці за па лі лі так са ма зні чы 
ў мес цы га лоў най бра мы ў бе ла стоц кае 
ге та, на скры жа ван ні ву ліц Маль ме да 
і Бя луў ны. Га лоў ныя ўра чы стас ці прай ш
лі на плош чы імя Мар дэ хая Тэ нэн баў ма. 
Тут за гі ну ла 3,5 ты ся чы яў рэ яў, якія жы лі 
ў ге та.

— Яў рэі з Бе ла сто ка ад гук ну лі ся на зак
лік «Зма гай ся за сваё жыц цё!». Так як 
паў стан не Ма ка ве яў, так і паў стан не 
ў бе ла стоц кім ге та за ста нец ца го на рам 
для ўсіх яў рэ яў, — ска заў у час свят ка
ван няў Лео Ме ла мед. — Мы па мя та ем 
і ні ко лі не за бу дзем. На ша жыц цё заў сё
ды бы ло звя за на з па мяц цю пра мі ну лае, 
а мі ну лае мож на ўспа мі наць толь кі та ды, 
ка лі іс нуе пе рад на мі свет лая бу ду чы ня.

Ме на ві та юрыст і фі нан сіст Лео Ме ла
мед быў га на ро вым гос цем сё лет ніх 
свят ка ван няў. Сам ён на ра дзіў ся ў 1932 
го дзе ў Бе ла сто ку. Лео і баць кі пе ра жы лі 
Ха ла кост і з’е ха лі ў Злу ча ныя Шта ты. Ме

ла мед на га даў тра гіч ную гі сто рыю сва ёй 
сям’і і страш ную гі сто рыю бе ла стоц кіх яў
рэ яў пад час Дру гой су свет най вай ны.

Ва ўра чы стас цях пры ня лі ўдзел прад
стаў ні кі дзяр жаў ных і мяс цо вых ор га наў 
ула ды, па соль стваў Із ра і ля, Гер ма ніі 
і Ра сіі, гру па бы лых яў рэй скіх жы ха роў 
Бе ла сто ка і іх наш чад кі. Прэ зі дэнт Бе ла
сто ка пад к рэс ліў уп лыў яў рэ яў на раз віц
цё го ра да.

— Уп лы вы яў рэй скай куль ту ры не маг чы
ма сцер ці. Сён ня, у воль най кра і не, схі
ліў шы га ла ву ля пом ні ка, вар та так са ма 
зга даць па пя рэд няе па ка лен не яў рэ яў
бе ла ста чан. Без іх, без іх цяж кай пра цы 
не бы ло б Бе ла сто ка, які мы ве да ем.

Га лоў ны ра бін Поль ш чы Мі ха эль Шуд
рых ад зна чыў, што па мяць пра тыя па
дзеі па він на жыць ста год дзя мі.

— Адзін мой зна ё мы не каль кі га доў та
му га ва рыў з док та рам Эдэль ма нам. Ён 
спы таў ся ў яго, ці паў стан не гэ та вы бар 
смер ці. Эдэль ман ска заў: не, гэ та быў 
спо саб жыц ця, па куль мы не пам рэм. 
Гэ та вель мі муд рае. Па мяць пра тых, 
хто па мёр у бе ла стоц кім ге та з’яў ля ец
ца до ка зам для ўсіх яў рэ яў, што ні ко лі 
нель га губ ляць на дзеі. Ча ла век заў сё ды 
мае вы бар — ча сам па між тым, што доб
рае, а тым, што дрэн нае, а ча сам па між 
злом і мен шым злом. Але вы бар заў сё ды 
ёсць. Ме лі яго так са ма яў рэі бе ла стоц
ка га ге та. Гэ та на ву ка, якая плы ве з тых 
па дзей.

У рам ках свят ка ван ня 75й га да ві ны 
паў стан ня ў бе ла стоц кім ге та ў фор ме 
кніж кі вый ш лі за на тоў кі Да ві да Шпі ро. Гэ
та ўні каль ныя за пі скі ма ла до га бе ла стоц
ка га яў рэя з ча соў Дру гой су свет най 
вай ны. Вы пад ко ва зной дзе ны дзён нік 
ат ры маў но вае жыц цё дзя ку ю чы Га ле рэі 
Слян дзін скіх у Бе ла сто ку. На тат кі Да від 
Шпі ро вёў з 1939 го да па 1943 год, ка лі 
па ча ло ся паў стан не ў ге та. Мяр ку ец ца, 
што яго аў тар не пе ра жыў вай ны.

Свят ка ван ні 75й га да ві ны паў стан ня 
ў бе ла стоц кім ге та за вяр шы лі ся кан цэр
там на Плош чы Кас цюш кі пад за га лоў
кам «Га ла сы зні ка ю ча га све ту».

Пас ля паў стан ня ў вар шаў скім ге та, паў
стан не бе ла стоц кіх яў рэ яў бы ло ад ным 
з най больш моц ных уз б ро е ных ак цый су
праць фа шы стаў. Лю дзі за мест та го, каб 
пас лух мя на іс ці ў ла ге ры смер ці, вы бра лі 
зма ган не за год насць.

vТэкст і фота 
Уршулі ШУБЗДЫ

Па мя таць аб ня ско ра ных
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 34-18

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 2 верасня 2018 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У га ро дзе на кус це
Віс не мя чык на хвас це,
Чыр ва ней чыр во ных зор —
Смак ві ты...
П......
  (Н. Па ру каў) 

Ад каз на за гад ку № 30-2018: гур кі. 
Уз на га ро ды, нак лей кі, вый г ра лі Вік-

то рыя Гаць і Дам’ ян Кар ні люк з Бель-
ска-Пад ляш ска га. Він шу ем!

    

Ім к нен не
Ства рыць верш пры го жы:
Як не ба бяз меж жа,
Як ма ры дзяў чы ны,
Як спеў Бе ла ве жы.
Верш про сты і шчы ры:
Як сон ца пра мен ні,
Як слё зы дзі ця ці,
Як ма ці жа дан ні.
Ства рыць верш ба лю чы:
Як лёт блі ска ві цы,
Як рос пач аго ніі,
Як му кі ка нан ня.
Даць верш спра вяд лі вы:
Як пес ні сум лен не,
Як ма ра шчас лі вых,
Як сон ца га рэн не.

Алесь Бар скі

Па эт
-се леб ры ці!
— Дзяў ча ты, як вы пры го жа 

сён ня выг ля да е це! — га ва рыў 
заў сё ды на пры ві тан не па эт. І не 
дзі ва — ён, як ніх то з су час ных, 
ства рыў па лы мя ныя эро ты кі, 
вер шы пра ка хан не.

Яго аў тар скія су стрэ чы з ча сам 
ста на ві лі ся жы вы мі ле ген да мі. 
Зем ля кі ві та лі яго як зор ку пер-
шай ве лі чы ні, се леб ры ці. Яго пос-
пех нат х няў да са ма раз віц ця, да 
твор чай пры го ды і вя лі ка га све-
ту. І ад на ча со ва з’яў ляў ся кры ні-
цай го на ру, пат ры я тыз му.

Алесь Бар скі!

Так, пра яго, мо ва.

Сто я чы пры яго ха це ў род ных Бан да рах, мы ўзі ра лі ся ў да лі ну ра кі 
Нар вы, ахі ну тай ней кай за гад кай і тай най. Гэ та ёй па эт да вя раў ня вы ка-
за ныя ма ры. Воб ра зы род най пры ро ды ні ко лі не па кі да лі па э та. Яны пры-
сут ныя ў яго тво рах, жыц цё вых вы ба рах. Най больш ураж вае су вязь са 
све там дрэў, а на пер шым мес цы — зя лё ны дуб. Дуб не толь кі цар пуш-
чы, гэ та сім вал муж чын скай сі лы, мо цы, тры ва лас ці.

Верш-пес ня «Мой Бе ла стоц кі край» — не фар маль ны гімн бе ла ру саў 
Бе ла сточ чы ны. Яго мо жам па чуць на ра дыё, фе сты ва лях, бе ла ру скіх фэ-
стах.

Алесь Бар скі (сап раў д нае імя і проз віш ча: Аляк сандр Бар ш чэў скі) на ра-
дзіў ся ў 1930 го дзе ў Бан да рах. Дру ка вац ца па чаў з 1956 го да. Аў тар па э-
тыч ных збор ні каў «Бе ла веж скія ма ты вы» (Бе ла сток, 1962), «Жні вень 
слоў» (Бе ла сток, 1967), «Мой бе раг» (Мінск, 1975), «Бліз касць да лё ка-
га» (Бе ла сток, 1983), «Лі рыч ны пульс» (Мінск, 1987).

Пе ра клаў на поль скую мо ву, між ін шым, па э му Ян кі Ку па лы «Яна 
і Я». Аў тар збор ні ка аб раз коў, ар ты ку лаў, да рож ных на та так «З па ба ча-
на га і пе ра жы та га» (Мінск, 1992).

Шмат яго лі ры каў мо жам знай с ці ў ін тэр нэ це, та му імя па э та вя до-
мае для роз ных па ка лен няў. На Су стрэ чах «Зор кі» пра Але ся Бар ска га 
апа вя да лі Яў ген Ва па, Ва лян ці на Ба бу ле віч і Ган на Кан д ра цюк. А з усіх 
удзель ні каў най больш бі яг ра фіч ных зве стак ве даў чац вёр так лас нік Мі-
кол ка Аб ра мюк з Бе ла сто ка. Мі ко ла наб раў ве даў, ка лі рых та ваў ся да 
прад мет на га кон кур су па бе ла ру скай 
мо ве.

Зна ём ства з ле ген дар ным па э там-бе-
ла веж цам па поў ні лі жы выя чы тан ні 
вер шаў у вы ка нан ні Яў ге на Ва пы.

(Зор ка)

Ма лю нак Юстыны Бакуменка
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Паўлін 
і арол

(БАЙ КІ СЯ РЭД НЯ ВЕЧ НАЙ 
АР МЕ НІІ)

Arena

Diament

Moda Śmiałek

Łysy
Dryblas

Punkt

Łasuch

i...
Schemat

Mięta Lato Rynek

NogiDron

No

Okno

Tato

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

Ад каз на кры жа ван ку № 30-
2018: 

Указ, слых, карп, по ле, па сеў, леў, 
Ас, грам, яно, на, блін. Ак но, карп, 
па лац, сем, спеў, лоў, ял, пыл, ані, 
Хер сон.

Уз на га ро ды, аў та уч кі, вый г ра лі 
Дам’ ян Кар ні люк, Вік то рыя Гаць 
і Маг да Яку бюк з Бель ска-Пад ляш-
ска га. Він шу ем!

    

Мой 
Бе ла стоц кі край 
Мой Бе ла стоц кі край — мая Ай чы на!
З та бою звя за ны мой лёс і до ля.
Люб лю ля сы твае, люб лю да лі ны,
Ка хаю шчы ра баць каў скае по ле.
Ка лы шаш ся ў на пе вах пес ні род най
І мы еш твар у пром нях за ла ці стых,
І толь кі тут я поў нас цю сва бод ны,
І толь кі тут ду шой заў сё ды чы сты.
Ся мя ці чы і Гай наў ка, і Бельск ста рын ны,
Са кол ка ці хая, зя лё ная Дуб ро ва,
Лю боў да вас — мая ад веч ная па він насць
І вер насць мат чы най спрад веч най мо ве.
Шас ціць ка лос се у па лях шы ро кіх,
Бур ліць кры ні ца пес няю ад веч най,
Зві ніць ня дзель ны звон з цар к вы да лё кай,
На род най Бе ла сточ чы не я веч ны.
Зям ля мая, мой бе ла ру скі краю,
Над Нар ваю, над Бу гам за ду мен ным
Я воль ны тут, ду шой ад па чы ваю,
Мой краю веч ны, краю не за мен ны.

Алесь Бар скі

Паў лін рас пус ціў хвост і аб но сіў ся 
як ней кая ма дэль па два ры.

— Я адзін зма гу вас прад стаў ляць 
у све це, — га ва рыў ён, ка кет лі ва рас-
пас ці ра ю чы свой хвост. — Хто яш чэ 
змо жа як я за ча ра ваць пры го жас цю 
свет? Я адзін! Я — га ла ва, пту шы ны 
цар!

— Ну, доб ра, — ума ля лі яго муд-
рыя со вы, — будзь са бе пры га жун на 
ўвесь свет! Па мя тай ад нак жа, што 
цар — гэ та кроў! Каб цар ства ваць 
і ўла да рыць, трэ ба ца ром на ра дзіц ца.

Але паў лін ні ко га не слу хаў.
— Я адзін са праўд ны цар! — паў та-

раў ён. — Я ўла дар све ту!
Па чуў пра ўсё арол і пры ля цеў 

у той двор, дзе наш паў лін апе рыў ся 
ва ўла ду. Ён на кі нуў ся на паў лі на-
дык та та ра і аб дзёр яго з пу ху і пер’я. 
Паз баў ле ны пер’я пры га жун на ля ту 
пак ла ніў ся ар лу і за са ром ле ны ўцёк 
з два ра. (пе ра клад з ру скай мо вы 

Ган ны Кан д ра цюк)

Ма ля ван ка з ла сём!

Размалюйце!

ЛОСЬ — спрад веч ны жы хар на бе ла ру скіх пра-
сто рах, ма гут ны гас па дар на шых ля соў.

Лад жыц ця ха рак та ры зу ец ца ма лой ру ха вас цю. 
За дзень лось пра хо дзіць кі ла метр-паў та ра, а ка-
лі да стат ко ва ежы, то мо жа пе ра су нуц ца ўся го на 
100-300 мет раў. Бу рая спі на і свет лыя но гі ро бяць 
яго ма ла заў важ ным на ват у зім ным гай ку.

З па чат ку жніў ня лось па чы нае васт рыць ро гі 
аб ма ла дыя дрэў цы, рых ту ец ца да шлюб ных ба ёў. 

У ся рэ дзі не ве рас ня сам цы па чы на юць мы чаць, 
пры зы ва ю чы су ро дзі ча на схват ку за сам ку. Бой кі 
сам цоў вель мі жор ст кія, ха ця і неп ра цяг лыя. Ка лі 
сі лы ня роў ныя, то сла бей шы хут ка збя гае. Але ка-
лі б’юц ца два роў ныя па мо цы сам цы, то мо жа быць 
бой ка да па гі бе лі.

Раз ма ля ваў Юры Ма лы шэў скі
Ма лю нак на ас но ве вер ша Мі ры Лук шы «Ла ся ня з Ла сі нян» 

са збор ні ка «Жы він кі з глы бін кі» (Бе ла сток: «Ні ва», 2009).

Мікола Абрамюк  
з Беластока
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Да юбілею 60-годдзя «Белавежы»

Бе ла ру скае лі та ра тур-
нае аб’ яд нан не „Бе ла ве-
жа” вы пус ці ла ў Бе ла-
сто ку но вую кні гу „Бе ла-
ве жа”: по ста ці, тво ры, 
ге роі”. Аў тар кні гі — кан-
ды дат фі ла ла гіч ных на-
вук, лі та ра ту раз на вец 
з Га род ні Ала Пет руш ке-
віч. Кні гу гэ ту ня даў на 
ат ры маў у Дзят ла ве ад 
са мой аў тар кі з аў тог ра-
фам.

У прад мо ве да вы дан ня Ала Пет руш
ке віч на пі са ла: „У гэ тым краі заў сё ды 
бы ло шмат та лен таў...”. І гэ та, са праў
ды, так. Бе ла ру ская Бе ла сточ чы на — 
уні каль ны край на та ле на ві тых па э таў 
і пра за і каў, пуб лі цы стаў і дра ма тур гаў, 
гі сто ры каў і ар хе о ла гаў. У ХХ ста год дзі 
тут на ра дзі лі ся і жы лі, ства ра лі на шу 
лі та ра ту ру Адам Быч коў скі, Зось ка 
Ве рас, Ста ніс лаў Грын ке віч, Фра нук 
Грыш ке віч, Янук Да раш ке віч, Сця пан 
Пя тэль скі (Арол М.), Яў ген Хляб цэ віч, 
Ула дзіс лаў Каз лоў скі, Сяр гей Ду бін скі, 
Ула дыс лаў Чар жын скі, Мар’ ян Пе цю ке
віч... А по тым у бе ла ру скую лі та ра ту ру 
і куль ту ру прый шлі з Бе ла сточ чы ны 
і з ін шых рэ гі ё наў Поль ш чы Аляк сей 
Кар пюк, Ар сень Ла бо віч, Пят русь Ма
каль, Ган на Но вік, Яў ген Мік ла шэў скі, 
Ула дзі мір Каз бя рук, Сак рат Яно віч, 
Але на Ані шэў ская, Ула дзі мір Гай дук, 
Юр ка Ге ні юш, Мі хась Ша хо віч... На Бе
ла сточ чы не сён ня пра жы ва юць Вік тар 
Швед, Дзміт рый Ша ты ло віч, Ян Чык він, 
Мі ра Лук ша, Юрый Ба е на, Ян ка Це лу
шэц кі, На дзея Ар ты мо віч, Жэ ня Мар ты
нюк, Вік тар Стах вюк, Ула дзі мір Саў чук, 
Ган на Кан д ра цюкСвя руб ская, Мі хась 
Ан д ра сюк, ма ла дзей шы Юр ка Буй
нюк. Праў да, у кні гу Алы Пет руш ке віч 
з ма ла дых тра піў толь кі Юр ка Буй нюк. 
А доб ра бы ло б, каб асоб ны раз дзел 
у кні зе быў пры све ча ны ма ла дым, та кім 
як Ка ця ры на Сян ке віч, Ві я ле та Ні кі цюк, 
Юсты на Ка роль ка, ну і, вя до ма ж, Юр
ка Буй нюк. Гэ та вель мі та ле на ві тая 
бе ла ру ская мо ладзь на шай лі та ра ту ры. 
Трэ ба быць хоць кры шач ку па э там, 
каб на ра дзі лі ся та кія ма гут ныя рад кі, як 
у Ка ця ры ны Сян ке віч:

Ня ма ля кар ства — толь кі
Дождж цу ду
Мо жа па мыць маё сэр ца.
Гос па дзі,
Раз вя жы клу бок ду шы.

На о гул, у Бе ла ру сі і Поль ш чы па куль 
не з’я віў ся вя лі кі грун тоў ны ар ты кул
рэ цэн зія на тво ры вы шэй наз ва ных 
ма ла дых аў та раў. А доб ра бы ло б, каб 
і кніж ка ўжо ста я ла на па лі цах пра іх 
твор часць, бо аў та ры ма юць свае ўлас
ныя вы дан ні і ці ка выя пуб лі ка цыі ў Поль
ш чы і ў Бе ла ру сі. Іх трэ ба пад тры маць, 
на ват пах ва ліць, пад ка заць. Па шан ца
ва ла толь кі Юр ку Буй ню ку, яго вер шы 
Ала Пет руш ке віч на зва ла так: „Гэ та ад
пуш ча ныя ў вы рай, да чый гось ці сэр ца, 
дум кімроі ці іх вод гул ле, не сцэ мен та
ва ныя рыф май, не пад раў ня ныя, ад но 
да лі кат на звя за ныя рыт мам па чуц ця”. 
Але аў тар ка кні гі пры гад вае і Юсты ну 
Ка роль ка, і Ві я ле ту Ні кі цюк, і Ка ця ры ну 
Сян ке віч, якія „толь кі сту па юць на бе
ла веж скія сцеж кі, але ўжо цу доў на ра
зу ме юць, ку ды прый шлі і хто тут ёсць, 
і што тут, у гэ тай ма лой вя лі кай ай чы не, 
для ся бе шу ка юць і ча го жа да юць”. Зра
зу мець мож на кры ты ка і да лу чыц ца да 
ўсіх па жа дан няў ма ла дым, бо ў ас но ву 
ўсёй кні гі яе ля жыць шчы рае жа дан не 
ў ме ру сіл да па маг чы на шай лі та ра ту ры 
вы ка наць яе ве ліч ную мі сію па ду хоў
ным абу джэн ні на цыі, каб сён няш няя 
лі та ра ту ра не стра ці ла на бы тай у кла
січ ны пе ры яд твор чай вы шы ні. Бо ўсё 
гэ та вель мі хут ка ад чу ва юць чы та чы, і, 

ад па вед на, у іх ду шах уз ні кае і ўма цоў
ва ец ца да вер.

Кні га Алы Пет руш ке віч скла да ец ца 
з ча ты рох раз дзе лаў. Дру гі раз дзел кні гі 
пры све ча ны жыц цю і твор час ці Яна Чык
ві на. Пер шы ар ты кул, на пі са ны ў снеж ні 
2009 го да, больш жур на ліс ц кая спра ваз
да ча, чым лі та ра ту раз наў чы ма тэ ры ял. 
Ён рас па вя дае пра на вед ван не Янам 
Чык ві ным у снеж ні 2009 го да Га род ні 
і суст рэ чу з чы та ча мі. Але і та кі ма тэ ры
ял мо жа быць так са ма. Дру гі ар ты кул, 
пры све ча ны воб ра зу жыц ця і жы та ў вер
шах па э та. А трэ ці — рэ цэн зія на ад ну 
з кніг Яна Чык ві на. Ар ты кул на зы ва ец ца 
„У лю стэр ку ад ной кні гі”. Не каль кі ра зоў 
пра чы таў гэ ты ма тэ ры ял і не зра зу меў, 
пра якую кні гу на пі са ла аў тар ка. Ад но 
вя до ма з ма тэ ры я лу, што гэ та кні га бы
ла прыс ве ча на Яну Чык ві ну. Але што 
гэ та за кні га, як яна на зы ва ец ца, ка лі 
і дзе яна вый ш ла з дру ку — ня ма ні сло
ва. Про ста на пі са ны ма тэ ры ял пра кні гу, 
а пра якую — ня хай зда гад ва юц ца чы та
чы. Шка да...

Трэ ці раз дзел у кні зе пры све ча ны 
па э зіі „бе ла веж цаў”. Ён ад к ры ва ец ца 
ар ты ку лам пра ду хоў ны свет па э зіі 
вя ско ва га, шчы ра га па э та Ула дзі мі ра 
Гай ду ка. Доб ры ма тэ ры яль чык, як і сам 
быў па эт.

Па шан ца ва ла Мі ры Лук шы, бо яна 
так са ма тра пі ла на ста рон кі кні гі Алы 
Пет руш ке віч. Мі ра Лук ша — здоль ная 
жан чы на, па эт ка, пуб лі цыст ка. Вя лі кі 
жыц цё вы і твор чы во пыт да па ма гае 
ёй ства раць сён ня но выя ары гі наль
ныя кні гі роз ных на кі рун каў і жан раў. 
Са праў ды, як пі ша аў тар ка вы дан ня, 
па э зія Мі ры Лук шы „над звы чай за гад ка
вая, на поў не ная скла да най сім во лі кай”. 
Кож ны па эт — за гад ка вая асо ба. Без 
сво е а саб лі вай за гад ка вас ці не бы ло б 
сап раў д на га твор ца. Не пас рэд насць, 
жыц цяс ц вяр джаль насць, ма раль ная 
чыс ці ня і вы са ка род насць па чуц цяў 
— ас ноў ныя ры сы па э зіі Мі ры Лук шы, 
якая пе ра дае за хап лен не пры га жос цю 
і ба гац цем ча ла ве чых наст ро яў, бе ска
рыс лі вас цю ім к нен няў і жа дан няў.

Мі ра Лук ша з’яў ля ец ца і аў та рам кні
гі „Баб скія гі сто рыі”. Пра баб скія гі сто
рыі Мі ры мож на раз ва жаць доў га. Але, 
ка лі пра баб скія гі сто рыі раз важ вае 
жан чы на — гэ та знач на ці ка вей, бо, на
пры клад, Ала Пет руш ке віч ка жа, што 
боль шасць воб ра заў пісь мен ні цы аб’ яд
ноў вае тып, але не про ста тып, а тып, 
які вы мі рае. І пра цэс гэ ты няў моль ны 
і нез ва рот ны. Та му не вы пад ко ва ў Мі
ры Лук шы ге роі — лю дзі ста ла га ве ку, 
„яны ўжо і не жы вуць, а да жы ва юць, 
але ўсё ж тры ма ю чы ся за сваё”. Пра 

та кіх і на пі са ла кні гу Мі ра, та му за ста
нуц ца яны для нас да во лі ці ка вы мі і за
па мі наль ны мі.

Ус лед за Мі рай Лук шай пад пя ро кры
ты ка ляг лі вер шы Юрыя Ба е ны — ад на
го з та ле на ві тых бе ла ру скіх па э таў Поль
ш чы. Не раз пі саў пра яго кні гі, ат рым лі
ва ю чы за да валь нен не ад пра чы та на га 
і на пі са на га па э там. Ала Пет руш ке віч 
раз г ля дае ў кні зе сім во лі ку ру ху ў па э зіі 
Юрыя Ба е ны, най перш у збор ні ку „Лі
сты бла кіт ных ус па мі наў” (1991), а так са
ма ма ты вы род нас ці і ад чу жэн ня ў збор
ні ках „Ве чар над све там” (1998), і „Крык 
дзі кай ру жы” (2003). Гэ тыя ма ты вы, як 
пі ша спа да ры ня Ала, пе рап ля та юц ца 
з ін шы мі — ра дас ці і бо лю, шля ху і вяр
тан ня, на дзеі і без на дзей нас ці, лю бо ві, 
ка хан ня і ня на віс ці, до му і бяз дом нас ці.

Амаль дзе вяць ста ро нак у кні зе Алы 
Пет руш ке віч ад ве дзе на па э зіі ад на го 
з ма ла дзей шых бе ла ру скіх па э таў Поль
ш чы Юр кі Буй ню ка. Най перш, аў тар ка 
раз г ля дае яго кні гу тво раў „Са мо та даж
джу” (2009). Пей заж най лі ры цы па э та 
ўлас ці вы да ска на ласць і фі ла соф скае 
апі сан не кар цін пры ро ды, ба гац це і раз
на стай насць вы яў лен чых срод каў і форм 
ад люст ра ван ня рэ ча іс нас ці, роз дум і су
вязь з жыц цём і людзь мі. „Праз усю кні гу 
на зі ра ем за ім к нен нем ге роя да пры го жа
га, гар ма ніч на га”, — пі ша кры тык.

Раз дзел „Про за „бе ла веж цаў” па чы
на ец ца ана лі зам апо вес ці Сак ра та Яно
ві ча „Са ма сей”, у якой скраз ной лі ні яй 
пра хо дзіць ма тыў вяр тан ня да вы то каў, 
да ся бе. Раз г ля да ю чы жан ра вую раз на
стай насць твор час ці Але ны Ані шэў скай, 
Ала Пет руш ке віч пад к рэс лі вае яе „лі
рыч нафі ла соф скі роз дум пра жыц цё вы 
рух, пра зме ны, што ад бы ва юц ца на во
кал” — та кая ад мет ная ры са мно гіх тво
раў пісь мен ні цы. І ў цэ лым, твор часць 
Але ны Ані шэў скай — гэ та ад мет ная ста
рон ка бе ла ру скай „Бе ла ве жы”.

Не абыш ла ўва гай дас лед чы ца і твор
часць ста рэй шых „бе ла веж цаў”: Але ся 
Бар ска га, Вік та ра Шве да і Дзміт рыя Ша
ты ло ві ча. Мы ўсе доб ра зна ё мыя з раз
на стай най твор час цю гэ тых аў та раў. 
У іх вер шах, як і ў про зе, ёсць і ад чу ва
ец ца дзея, нап ру жа насць, лепш ка жу
чы, энер гіч насць, строй насць і — ні чо га 
ліш ня га. Бо шмат вер шаў у іх, якія ўцяг
ва юць у ся бе чы та ча, неш та ад к ры ва
юць, абу джа юць і зме стам, і ўнут ра ным 
нап ру жан нем дум кі.

Не прай ш ла не заў ва жа най кры ты
кам і вар тая кні га Мі ха ся Ан д ра сю ка 
„Ву лі ца Доб рай На дзеі”, які, па га джа ю
ся з Алай Пет руш ке віч, адзін з са мых 
ці ка вых пра за і каў „Бе ла ве жы”, а так са
ма ма стац када ку мен таль ная аў та бі яг
ра фіч ная апо весць Вік та ра Стах вю ка 
„Мая Кам чат ка” і па да рож ная апо весць 
„Кор сі ка” — рэ чы ўні каль ныя і да во лі 
чы тэль ныя.

Тыя, хто пра чы тае кні гу Алы Пет
руш ке віч «„Бе ла ве жа”: по ста ці, тво ры, 
ге роі», да ве да юц ца яш чэ пра ма тыў 
раз ві тан ня і пра воб раз го ра да ў па э зіі 
„бе ла веж цаў”. Але раз віт вац ца з твор
час цю бе ла ру скіх па э таў „Бе ла ве жы” 
ніх то не збі ра ец ца. Пі шуц ца но выя тво
ры, вы да юц ца кні гі, а, зна чыць, бу дзе 
што чы таць і пра што пі саць.

vСяр гей ЧЫГ РЫН

Ад пуш ча ныя 
ў вы рай дум кі

Но вае вы дан не
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Ге аг ра фіч ны слоў нік Ка ра леў ства Поль-
ска га з 1884 го да: „Tak upo sa żo ne miej s ce 
pier w szych ksią żąt i pra ła tów pań stwa by ło by 
do wiel kiej przysz ło świet noś ci, gdy by nie licz ne 
klę ski, ja kich doz na ło, a któ re na za ta mo wa nie 
wzros tu je go wpły nę ły. W r. 1263 Lit wi ni w pe rzy-
nę je ob ró ci li; go rza ło nas tęp nie w r. 1515 a w r. 
1525 spa li ły się w niem nie tyl ko do my oby wa-
tel skie ale i koś cio ły”. Гэ тай мяс цо вас цю, 
якую спу сто шы лі ся рэд не вя ко выя лі тоў скія 
ва я ры, быў Ло віч. Да клад на не вя до ма, ка
то ры князь вер ха во дзіў гэ тым вой скам: Мін
доўг, Вой шалк ці Трай дзень. А тым бо лей 
не вя до ма, ад куль бы лі ша ра го выя буд ры
сы, якія за ван д ра ва лі ў да лё кія ляц кія зем лі 
за ба га тай зда бы чай; цал кам маг чы ма, што 
вы во дзі лі ся яны з най да лей пра су ну тых 
на за хад за кут каў На ваг рад чы ны. Та кім 
за кут кам спа кон вя коў бы ло Ляў ко ва з на
ва кол лем, та му цал кам маг чы ма, што і мае 
праш чу рыад на вя скоў цы пры ва лак лі ад
туль не толь кі та маш нія дэ на рыі ці най п ры
га жэй шыя ло віц кія ляш кі, пра якія так го жа 
пі саў ка лісь на ваг рад ча нін Адам Міц ке віч. 
Маг чы ма, што бра выя ста ра лі тоў скія ва я ры 
ней кім чы нам да нес лі ад туль і проз віш ча ад 
та маш няй, аса цы я ва най з ура джэн цам та
маш няй зям лі Ша пэ нам, вяр бы...

Ло віч, рас па ло жа ны ў са мым цэн т ры 
поль скіх зя мель і, зна хо дзя чы ся пад асаб лі
вым за ступ ні цтвам поль скіх пры ма саў, меў 
вя лі кія шан сы стаць столь ным го ра дам Ка
ра леў ства. Але ка вар ная Гі сто рыя на кі да ла 
го ра ду ка лод пад но гі; Ге аг ра фіч ны слоў нік 
Ка ра леў ства Поль ска га: „Woj ska szwedz kie 
za ję ły m[ia]sto bez opo ru pod prze wod nic t wem 
sa me go kró la w r. 1653, któ ry ma łą tyl ko za ło gę 
tu zos ta wiw szy, sam na dal sze udał się zdo by-
cze. Zos ta wio ny na stra ży m[ia]sta żoł nierz, roz-
pa saw szy się na wszel kie bez p ra wia, wy pę dzał 
miesz kań ców z do mów, nak ła dał kon t ry bu cye, 
łu pił i bu rzył koś cio ły. Ofi a rą te go znisz cze nia 
pad ły: koś ciół bo nif rat rów ś. Ja na, ze szpi ta lem 
i kap li cą ś. Krzy ża z zie mią pra wie zrów na ne, 
oraz koś ciół do mi ni kań ski znacz nie usz ko dzo-
ny. Ko le gia ta, świe żo wów czas wys ta wio na, 
zos ta ła tyl ko spro fa no wa ną i ze sre ber ob ra ną. 
Za led wie Szwe dzi ucho dząc przed zbli ża ją cą 
się znacz ną si łą Po la ków Ł. opuś ci li, aliś ci nie-
kar ny pol ski żoł nierz, w licz bie 30,000 ro ta mi 
swe mi za peł niw szy mias to, do szczę tu one 
złu pił. Po ma ga ły mu w tem licz ne tłu my włoś-
cian, któ rzy, ma jąc po la przez niep rzy ja ciół znisz-
czo ne, w ra bun kach i roz bo ju ut rzy ma nia ży cia 
szu ka li. W tej os tat niej klęs ce stra ci ło mias to 
nie tyl ko to wszys t ko co ra bu sie unieść mog li 
ze so bą, ale na wet wszys t kie ok na po wy bi ja ne, 
wszys t kie zam ki z oku cia wyr wa ne i zab ra ne 
zos ta ły. Za led wie pla ga ta prze mi nę ła, kie dy po-
bi ty w Pru sach Ra ko czy, sprzy mie rze niec kró la 
szwedz kie go, ucie ka jąc do Sied miog ro du, na Ł. 
dro gę swo ją ob ró cił, a nie zna laz ł szy żad ne go 
łu pu w mieś cie, naj s roż sze na je go miesz kań-
cach wy wie rać po czął ok ru cień stwa. Ucho dząc 
z ży ciem przed tak sro gim niep rzy ja cie lem, zbi ci 
i po ra nie ni miesz cza nie schro ni li się w oko licz-
ne la sy, gdzie głód i w skut ku te go roz wi nię ta 
za ra za nie us tan nie dzie siąt ku jąc, ma łą tyl ko ich 
licz bę zos ta wi ła przy ży ciu. W r. 1657 opuś cił 
niep rzy ja ciel m[ia]sto, ale ma ło kto już do do mu 
swe go wró cił i przez dłu gi czas w Ł. sta ło mnó-
stwo pus tych mu rów. By ła to już os tat nia tak 
wiel ka dla nie go klę ska. Op rócz tych wszys t kich 
niep rzy jaz nych dla nie go oko licz noś ci, któ re 
się tej sto li cy pol skich pry ma sów pod nieść 
na le ży cie nie da ły, cier pia ła ona w cza sach 
od leg lej szych od band roz bój ni czych, któ re się 
uk ry wa ły w gęs tych do ko ła za roś lach. Ban dy 
te, na pa da jąc w no cy naj częś ciej na uś pio ne 
mias to, mor do wa ły lud ność i ra bo wa ły dos tat ki; 
zmniej szył tę pla gę ar cyb. Jan Su chy wilk, poz-
wo liw szy miesz cza nom owe za roś la wy ciąć 
i na grun ta za mie nić”. Та кі здзек гі сто рыі зда
рыў ся не толь кі Ло ві чу, але пра гэ та бу дзе 
мо ва да лей.

У вы ні ку на па ле о наў скіх вой наў боль
шасць поль скіх зя мель, у тым лі ку і Ло віч, 
трап ля юць у склад Ра сій скай Ім пе рыі. 
Цар скім на мес ні кам у Поль ш чы ста но
віц ца вя лі кі князь Кан стан цін. Зна ё міц ца 
ён тут з мяс цо вай шлях цян кай Іа ан най 
Гру дзін скай, з якою жэ ніц ца, раз вёў шы ся 
з пер шай жон кай. Та кі ме за льянс трэ ба 
бы ло не як рэ ту ша ваць... Эн цык ла пе дыч ны 
да вед нік Брок хаў за і Эф ра на: „Ло вич ское 
кня же ство — в Вар шав ской губ. Под этим 
наз ва ни ем из вест но не сколь ко де сят ков 
име ний, рас по ло жен ных в уез дах Ло вич
ском, Скер не виц ком и Со ха чев ском и со
став ляв ших соб ствен ность ар хи е пи ско пов 

гнез ден ских. Им пе ра тор Алек сандр I по жа
ло вал кня же ство це са ре ви чу Кон стан ти ну 
Пав ло ви чу”. А пры га жунь ка без ары ста кра
тыч на га ра да во ду ат ры ма ла зван не ло віц
кай кня гі ні; да рэ чы — яна ні ко лі не за ві та ла 
ў Ло віч...

Не вя до ма, ці бы ва лі ў Ло ві чы і ней кія 
важ ней шыя ра сій скія вяль мо жы. Ад нак 
у Ло ві чы 18 снеж ня 1806 го да быў на ней кі 
час спы ніў ся На па ле он Ба на парт, і гэ тая 
па дзея з’яў ля ец ца важ най ці ка він кай для 
вон ка вых гас цей.

У Ло віч пас ля паў стан ня 18301831 га
доў за ві таў ра сій скі гар ні зон, яко му трэ ба 
бы ло за да во ліць рэ лі гій ныя пат ра ба ван ні. 
Гэ тыя пат ра ба ван ні за да воль ва лі ся спа чат
ку ў роз ных мес цах, але з хо дам ча су быў 
там уста ноў ле ны ста біль ны пры ход. Даў ней
шая ка та ліц кая кап лі ца св. Ба ра мея, якая 
зна хо дзі ла ся ў ад ным з флі ге ляў бу дын ка 
бы лой ду хоў най се мі на рыі, у 1820 го дзе бы
ла пе ра не се на ў Вар ша ву, а сам бу ды нак 
быў паз ней пры зна ча ны для шко лы пад 
апя кун ствам ор дэ на пі я раў, а паз ней рэ
аль най гім на зіі. Пас ля паў стан ня 18631864 
га доў кап лі ца бы ла пе ра ня та для па трэб 
но ва га куль та ва га аб ра ду і ад па вед на пе ра
роб ле на, ад нак ра ней шыя фрэ скі на сто лі 
хра ма бы лі за ха ва ны. На мес цы кап лі цы 
св. Ба ра мея ўста ля ва ла ся цар к ва св. Іа а на 

Хрыс ці це ля — да ча су ад ступ лен ня ра сі ян 
у хо дзе Пер шай су свет най вай ны. У хо дзе 
Дру гой су свет най вай ны бу ды нак быў знач
на зніш ча ны — за ха ва ла ся ад но тая яго 
част ка, у якой ра ней бы лі хра мы. Пас ля 
апош няй вай ны даў ні школь ны ком п лекс 
быў ад бу да ва ны; ця пер там ад кры ты ў 1952 
го дзе му зей...

У Ло ві чы за ха ва лі ся так са ма пра ва слаў
ныя мо гіл кі, у тым лі ку і не каль кі вар тых ува
гі на ма гіль ні каў. На мо гіл ках так са ма ру і ны 
мо гіль ні ка вай кап лі цы. За ага ро джай даў ніх 

пра ва слаў ных мо гі лак па ха ва
ны ка ля трох сот поль скіх жаў не
раў, якія за гі ну лі ў ве рас ні 1939 
го да ў хо дзе біт вы на Бзу ры. 
Жы хар до ма, які пры ля гае да 
гэ тых мо гі лак, га ва рыў пра ней
кае ад наў лен не пра ва слаў ных 
мо гі лак, ад нак ні чо га больш 
кан к рэт на га не ўмеў ска заць; 
на раз ві тан не па пра сіў ён два 
зло ты...

У Ло ві чы, як ня даў нень ка 
згад ва ла ся, на ра дзіў ся сла ву ты 
поль скі ак цёр Да нель Аль б рых
скі. У зга да най ра ней цар к ве 
ў Раж джа ство 1872 го да быў 
ах рыш ча ны адзін з га лоў ных 
пер са на жаў ра сій скай гі сто рыі, 
ме на ві та Гра ма дзян скай вай ны 
ў кан цы дру го га дзе ся ці год дзя 
двац ца та га ста год дзя, Ан тон 
Дзя ні кін. Ві кі пе дыя: „Ан тон 
Іва на віч Дзя ні кін на ра дзіў ся 4 
(16) снеж ня 1872 го да ў вёс цы 
Шпе тальДоль ны, за віс лін скім 
пры га ра дзе Улац ла ва ка, па вя
то ва га го ра да Вар шаў скай гу
бер ні Ра сій скай ім пе рыі, у сям’і 
ад стаў но га ма ё ра па меж най 
вар ты. Баць ка, Іван Яфі ма віч 
Дзя ні кін (18071885), па хо дзіў 

з пры гон ных ся лян Са ра таў скай гу бер ні. 
Па меш чык ад даў ма ла до га баць ку Дзя ні
кі на ў рэк ру ты. Пас ля 22 га доў сал дац кай 
служ бы ён змог выс лу жыц ца ў афі цэ ры, за
тым зра біў ва ен ную кар’ е ру і вый шаў у ад
стаў ку ў 1869 го дзе ў чы не ма ё ра. У вы ні ку 
ён прас лу жыў у ар міі 35 га доў, удзель ні чаў 
у Вен гер скай, Крым скай і Поль скай кам па
ні ях. Ма ці, Лі за ве та (Эль ж бе та) Фё да раў на 
(Фран цы скаў на) Ур жа сін ская (18431916), 
па на цы я наль нас ці поль ка, з сям’і збяд не
лых дроб ных зем леў ла даль ні каў. Бі ёг раф 
Дзя ні кі на Дзміт рый Ля хо віч адз на чаў, што 
ён, як адзін з пра ва ды роў ан ты ка му ні стыч
най ба раць бы, паза ўся кі мі сум не ва мі, быў 
больш «пра ле тар ска га па хо джан ня», чым 
яго бу ду чыя пра ціў ні кі — Ле нін, Троц кі і мно
гія ін шыя. 25 снеж ня 1872 (7 сту дзе ня 1873) 

Ло віч

го да, у трох тыд нё вым уз рос це, быў хрыш
чо ны баць кам у пра вас лаўі. У ча ты ры га ды 
адо ра ны хлоп чык на ву чыў ся бег ла чы таць; 
з дзя цін ства сва бод на раз маў ляў на ру скай 
і поль скай мо вах. Сям’я Дзя ні кі ных жы ла 
бед на і іс на ва ла на пен сію баць кі ў па ме ры 
36 руб лёў у ме сяц. Дзя ні кін вы хоў ваў ся 
«ў ру скас ці і пра вас лаўі». Баць ка быў глы
бо ка ве ру ю чым ча ла ве кам, заў сё ды быў 
на цар коў ных служ бах і браў сы на з са бой. 
З дзя цін ства Ан тон стаў прыс лу гоў ваць 
ля ал та ра, спя ваць на клі ра се, біць у звон, 
а паз ней чы таць шас ціп сал міе і Апо стал. 
Ча сам ён ра зам з ма ці, якая выз на ва ла 
ка та лі цтва, ха дзіў у кас цёл. Ля хо віч пі ша, 
што Ан тон Дзя ні кін у мяс цо вай сціп лай 
пал ка вой цар к ве ўспры маў пра ва слаў нае 
на ба жэн ства як «сваё, род нае, бліз кае», 
а ка та ліц кае — як ці ка вае гле дзіш ча”.

У сва іх ме му а рах пра Гра ма дзян скую 
вай ну Дзя ні кін, яе вя ду чы лі дар, пі саў: „Ар
мии по нем но гу пог ря за ли в боль ших и ма
лых гре хах, наб ро сив ших гу стую тень на 
свет лый лик ос во бо ди тель но го дви же ния. 
Это бы ла обо рот ная сто ро на бор ь бы, ее 
тра ге дия... Вой ска бы ли пло хо обес пе че ны 
снаб же ни ем и день га ми. От сю да — сти хий
ное стрем ле ние к са мос наб же нию, к ис
поль зо ва нию во ен ной до бы чи. Неп ри я тель
ские скла ды, ма га зи ны, обо зы, иму ще ство 
крас но ар мей цев раз би ра лись бес по ря доч
но, без си сте мы. Пре де лы удов лет во ре ния 
жиз нен ных пот реб но стей ар мий, юри ди че
ские нор мы, оп ре де ля ю щие по ня тие „во ен
ная до бы ча”, за кон ные при е мы рек ви зи ций 
— все это раз д ви га лось, по лу ча ло сколь з
кие очер та ния, пре лом ля лось в соз на нии 
во ен ной мас сы, тро ну той об ще на род ны ми 
не ду га ми. Все это из в ра ща лось в гор ни ле 
Граж дан ской вой ны, пре вос хо дя щей во 
враж де и же сто ко сти вся кую вой ну меж
ду на род ную. Во ен ная до бы ча ста ла для 
не ко то рых сни зу од ним из дви га те лей, для 
дру гих свер ху — од ним из де ма го ги че ских 
спо со бов при ве сти в дви же ние иног да 
инер т ную, ко леб лю щу ю ся мас су. Ес ли для 
ре гу ляр ных ча стей по го ня за до бы чей бы
ла яв ле ни ем бла гоп ри об ре тен ным, то для 
ка зач ьих войск — исто ри че ской тра ди ци
ей, вос хо дя щей ко вре ме нам Ди ко го по ля 
и За по рож ья, про шед шей крас ной нит ью 
че рез пос ле ду ю щую исто рию войн и мо
дер ни зо ван ную вре ме нем в фор мах, но не 
в ду хе...”.

Звыш тры ста дзе ся ці га доў ра ней тое ж 
са мае, што і на бяз меж ных ра сій скіх пра
сто рах, тва ры ла ся і ў амаль род ным Дзя ні кі
ну Ло ві чы. Мяш ча не ўця ка лі ў лес, а на шы 
су ай чын ні кі — на Ра дзі му...

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

n Ба зі лі ка
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

П а д з е і  і  а с о б ы  Б Н Р

In Me mo riam Хве дар Нюнь ка 1928-2018

і ма ю чы пе рад ва чы ма ме ма
ры яль ныя шыль ды ў го нар 
бе ла ру скіх ге ро яў го ра да, заў
сё ды трэ ба па мя таць, што за 
імі ста я лі, між ін шым, і Яго ныя 
цяр п лі выя на ма ган ні. Гэ та Ён 
да ваў ад пор рэп рэ сі ям у Рэс
пуб лі цы Бе ла русь, пі ке ту ю чы 
заў сё ды пад белчыр во на
бе лым сця гам бе ла ру скае 
па соль ства ў Віль ні. Да кан ца 
жыц ця быў вер ны ідэі не за
леж най, дэ ма кра тыч най Бе
ла ру сі і спад ка ем нас ці яе ад 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб
лі кі. У ста год дзе БНР мы стра
ці лі ад на го з яе ры ца раўаба
рон цаў. Але зроб ле нае Ім за 
ўсё жыц цё, гэ та той ме на ві та 
ўклад у ад ва ёў ван не і ўма цоў
ван не бе ла ру скас ці ў мі ну лым 
і сён няш нім све це. Вя лі кая 
Вам па дзя ка ад усіх нас і веч
ная па мяць, ша ноў ны Хве дар 
Нюнь ка. Схі ля ем свае га ло вы 
пе рад Ва шай апош няй, зям
ной да ро гай і хай бе ла ру скія 
сны і ма ры бу дуць здзей с не
ны ў тым дру гім, леп шым све
це. Веч ная Вам па мяць!

vЯў ген ВА ПАn Хве дар Нюнь ка, Івонка Сурвіла — старшыня Рады БНР, Лёля Міхалюк (Лондан), юбілей 50-годдзя «Нівы», Беласток 2006 г.

2працяг

Бе ла ру скі гра мад скапа лі тыч ны дзе яч, 
пуб лі цыст, юрыст Ула дзі мір Пра ку ле віч на
ра дзіў ся 2 снеж ня 1887 г. у вёс цы Крас на
лу кі Ба ры саў ска га па ве та (ця пер Чаш ніц кі 
ра ён). Не вя до мая на ват дак лад ная да та 
яго на ра джэн ня. У бі яг ра фіч ных звест ках 
на пі са на, што ён скон чыў Сма лен скую гім
на зію, а пас ля, у 1912 г., юры дыч ны фа куль
тэт Ма скоў ска га ўні вер сі тэ та. У час ву чо бы 
ў Маск ве за ха піў ся мар к сіс ц кі мі ідэ я мі і на
ват быў сак ра та ром ча со пі са ад па вед на га 
кі рун ку „Воз рож де ние”, а так са ма за гад
чы кам ад дзе ла хро ні кі ў га зе це „Ко пей ка”. 
У час пер шай ра сій скай рэ ва лю цыі ак тыў
на ўдзель ні чаў у пра цы са цы ялдэ ма кра
тыч ных гур т коў (РСДРП і Бун ду). Да Пер
шай су свет най вай ны пра ца ваў у Мін скай 
ка зён най па ла це, з 1914 г. — у Мін скім 
ак ру го вым су дзе. З па чат кам вай ны эва ку
я ваў ся ў Маск ву, паз ней пра ца ваў ра хун ка
во дам у струк ту ры Усе ра сій ска га ка мі тэ та 
зем скіх і га рад скіх са ю заў па за бес пя чэн ні 
вой ска. З лі пе ня 1917 г. зноў у Мін ску на 
су до вых па са дах. У гэ ты час да лу чыў ся да 
пры хіль ні каў бе ла ру скай не за леж нас ці.

У 1918 г. Пра ку ле віч аб ра ны стар шы нёй 
Слуц ка га з’ез да мі ра вых суд дзяў. З пры хо
дам баль ша ві коў пра ца ваў мі ра вым суд дзёй 
у мя стэч ку Выз на, пры хіль нік Бе ла ру скай 
пар тыі са цы я лі стаўрэ ва лю цы я не раў. З уз
наў лен нем са вец кае ўла ды ў лі пе ні 1920 г. 
на па са дзе суд дзі ў Слуц ку. На з’ез дзе Случ
чы ны аб ра ны стар шы нёй Бе ла ру скае ра ды 
Случ чы ны. Ула дзі мір Пра ку ле віч быў ад ным 
з кі раў ні коў ан ты баль ша віц ка га Слуц ка га 
паў стан ня. 1516 лі ста па да ў яш чэ за ня тым 
поль скі мі вой ска мі Слуц ку ме на ві та па іні цы
я ты ве Пра ку ле ві ча быў саб ра ны з’езд прад
стаў ні коў ва лас цей і мя стэ чак па ве та. За
ха ваў ся тэкст пра мо вы Пра ку ле ві ча пе рад 
пры сут ны мі. Па сло вах гі сто ры ка Ана то ля 
Грыц ке ві ча гэ тыя лю дзі „ха це лі во лі”.

Да лей Пра ку ле віч уз на чаль ваў Цэн т
раль ны бе ла ру скі паў стан ц кі ка мі тэт, які 
быў ство ра ны ле там 1921 г. Гэ ты ка мі тэт 
ажыц цяў ляў агуль нае кі раў ні цтва паў стан
ц кі мі ар га ні за цы я мі ў Бель скім, Ваў ка вы
скім, Га ра дзен скім і Лід скім па ве тах.

З 1921 г. пра ца ваў у Віль ні ў скла дзе 
Ві лен ска га Бел нац ка ма, ся бар Заг ра ніч
на га бю ро БПСР. У 1922 г. у лі ку трыц ца
ці трох дзе я чаў выс ла ны поль скі мі ўла да
мі ў Літ ву, жыў у Коў не. У 1923 г. у Коў не 
ка ап та ва ны ў склад ура ду БНР на ча ле 
з Аляк сан д рам Цьві ке ві чам на па са ду 
дзяр жаў на га сак ра та ра. З кан ца 1923 г. 
у Пра зе, браў удзел у пра цы на цы я наль
ных ар га ні за цый бе ла ру скай эміг ра цыі. 
Удзель нік Дру гой Бер лін скай бе ла ру скай 
па лі тыч най кан фе рэн цыі, пад пі саў ся пад 
рэ за лю цы яй пра лік ві да цыю ўра да БНР. 
Ча му ён так зра біў — да клад на не вя до ма: 
маг чы ма пад ней кім ці скам, а маг чы ма 
і па ве рыў шы ў тое, што змо жа пра ца ваць 
на ка рысць Бе ла ру сі на Баць каў ш чы не.

З траў ня 1926 г. у Са вец кай Бе ла ру сі. 
Пра ца ваў у Дзяр жаў най біб лі я тэ цы БССР 
на не вы со кай па са дзе. Яго да лей шы лёс 
быў прад выз на ча ны. 19 лі пе ня 1930 г. 
Пра ку ле віч арыш та ва ны ГПУ па спра ве 
так зва на га „Са ю за Выз ва лен ня Бе ла
ру сі” і на 5 га доў выс ла ны ў Свяр д лоўск 
(ця пе раш ні Ека ця рын бург). У сту дзе ні 
1938 г. зноў арыш та ва ны „як удзель нік 
кон т р рэ ва лю цый най ар га ні за цыі, што 
пра ца ва ла на ка рысць ад ной з за меж
ных дзяр жаў”, за су джа ны да рас ст рэ лу. 
Рас ст ра ля ны 20 жніў ня 1938 г. Мес ца 
па ха ван ня не вя до мае. Рэ а бі лі та ва ны па 
пер шым пры су дзе ў чэр ве ні 1988 го да, 
па дру гім — у кра са ві ку 1989 го да. У Бе
ла ру сі па мяць пра яго адз на ча на толь кі 
ў не вя лі кіх пуб лі ка цы ях.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

80 га доў з дня расстрэлу 
Уладзіміра Пракулевіча

За ста ло ся не вель мі мно га дзён, ка лі гэ
тае спя кот нае і ў той жа час даж дж лі вае 
ле та мі не на заў сё ды. За кан чэн не ле та 
і на ды ход во се ні ў шмат ка го ата я сам лі ва
ец ца з па чат кам на ву чан ня ці яго но вым 
эта пам. Але ра зам з ра дас цю ад на ды хо
ду но ва га на ву чаль на га го да ў Бе ла ру сі 
хтось ці, як на пры клад, аў тар гэ тых рад
коў, ад чу вае сум. Сум ад та го, што бе ла ру
ская мо ва на да лей пра цяг вае зні каць з на
ву чаль на га пра цэ су. Спра ва ў тым, што 
бе ла ру ска моў ныя шко лы ў боль шас ці 
сва ёй зна хо дзяц ца ў сель скай мяс цо вас
ці, дзе коль касць на сель ні цтва, а зна чыць 
і дзя цей няў хіль на змян ша ец ца. Зза гэ та
га за чы ня юц ца і сель скія шко лы. Тыя ж 
шко лы, што бу ду юц ца ў га ра дах, прак тыч
на ўсе ру ска моў ныя. А ў не ка то рых на ват 
буй ных па се ліш чах бе ла ру ска моў на га на
ву чан ня ўво гу ле ня ма.

Праў да, у бе ла ру скай ста лі цы ёсць шко
лы, дзе ву чаць пабе ла ру ску, і „Ні ва” пра 
іх пі са ла ра ней. На пя рэ дад ні но ва га на ву
чаль на га го да вар та наз ваць яш чэ ад ну 
та кую на ву чаль ную ўста но ву, па куль яна, 
крый Бо жа, пад ці скам дэ бе ла ру сі за цыі не 
пе ра ста не быць бе ла ру ска моў най.

Сайт мін скай гім на зіі № 14 мес ціц ца ў ін
тэр нэ це па ад ра се http://gymn14.minsk.
edu.by. Вы гля дае ён да во лі пры ваб на, мае 
мно ства руб рык і да во лі лёг кі ў на ві га цыі. 
„Сар дэч на зап ра ша ем у адзі ную ў За вод
скім ра ё не г. Мін ска бе ла ру ска моў ную гім
на зію №14”, — рас па вя да ец ца на фо таз
дым ку гім на зіі ўвер се цэ ла га вы яў лен ня. 
Як ад зна ча ец ца ў пад руб ры цы „Гі сто рыя 
і тра ды цыі”, што зна хо дзіц ца на ста рон цы 
„Аб гім на зіі”, на ву чаль ная ўста но ва ад чы
ні ла свае дзве ры для на ву чэн цаў роў на 
паў ста год дзя та му — у 1968 го дзе. З 1991 

го да яна ат ры ма ла ста тус гім на зіі з бе ла
ру скай мо вай на ву чан ня.

„Ка жуць, та кой пра стор най шко лы ня ма 
ні дзе ў Бе ла ру сі. Нез вы чай ная на ша гім на зія 
яш чэ і тым, што ся род шмат лі кай боль шас ці 
ру ска моў ных школ на шай ста лі цы мы — ад
ны з тых, хто збе ра гае вер насць род на му 
бе ла ру ска му сло ву, хто спра вай да каз вае, 
што ня ма на ро да без род най мо вы і род най 
спад чы ны”, — пад к рэс лі ва юць сваю бе ла ру
ска моў насць ула даль ні кі сай та.

Вар та ад зна чыць, што да дзе ная гім на
зія абя цае не толь кі бе ла ру ска моў нае, 
але і якас нае на ву чан не па роз ных на кі
рун ках. Так, вуч ні ста рэй шых кла саў мо
гуць аб раць для ся бе фі зі кама тэ ма тыч ны, 
фі ла ла гіч ны (бе ла ру ская і ан г лій ская мо
вы), хі мі кабі я ла гіч ны про фі лі. Пры гэ тым 
вы ву чэн не ан г лій скай мо вы вя дзец ца ад 
са ма га пер ша га кла са. У звы чай ных бе ла
ру скіх шко лах гэ тую мо ву як аба вяз ко вы 
прад мет па чы на юць вы ву чаць толь кі з трэ
ця га кла са. У 14й гім на зіі жа да ю чыя так са
ма мо гуць ава ло даць ка рэй скай мо вай.

Яш чэ ад ной вель мі ста ноў чай ад мет нас
цю гэ тай бе ла ру ска моў най на ву чаль най 
уста но вы з’яў ля ец ца на яў насць ба сей на. 
Яго мо гуць на вед ваць у па заў роч ны час і да
рос лыя, і ін шыя дзе ці, праў да, за гро шы.

Це шыць ад на вед ван ня сай та гім на зіі 
№14 і тое, што яна ста ра ец ца пры ва біць 
да ся бе і тых, ка му яш чэ іс ці ў шко лу ра на
ва та. Так, у на ву чаль най уста но ве дзей ні
чае пад рых тоў чая шко ла „Ра зум ні кі і ра
зум ні цы” для дзя цей 56га до ва га ўзро сту.

Праў да, на ват пры пад к рэс ле най бе ла
ру ска моў нас ці шэ раг аб ве стак, як на пры
клад, аб бяс печ ным пра вя дзен ні ка ні кул, 
сайт па дае на ру скай мо ве.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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26.08 — 01.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Ча ка юць ця бе ўда чы і па-
пу ляр насць. Заз зя еш у пра фе сіі. Прык ме ціш но-
выя шан цы і хут ка іх ажыц ця віш. За па ну еш над 
кож най сі ту а цы яй. З 27.08. ад к ры ец ца кар’ е ра 
ў но вай фір ме. Не за леж на ад не вя лі ка га за мя-
шан ня, пой дзеш упе рад як стра ла. Па рад кі па-
ро біш спраў на, і не сто міш ся пры іх. Зра бі са бе 
ней кую пры ем насць — на ле жыц ца та бе!

(21.04. — 21.05.) Ка ля 27.08.бяс пе ка, спа-
кой, мі лая нес па дзеў ка. Му сіш аб ду маць па ру 
са праў ды для ця бе важ ных спраў. Ідзі за тым, 
што пры хо дзіць са мое, ла ві на го ды! На пра цы 
піль нуй, каб твае ста ран ні не пай ш лі ўпу стую; бу-
дзеш уз на га ро джа ны.

(22.05. — 22.06.) Твае па во дзі ны бу дзе ха-
рак та ры за ваць не цяр п лі васць. За тое на поў ніш 
ін шых сва ёй ін с пі ра цы яй. Ка хан не раз ві ва ец ца 
па ма лу, ды ін тэн сіў на. На пра цы лепш спа воль ні 
тэмп, ад пач ні. 26-28.08. не паў та рай ста рых па-
мы лак. Ка лі пла ну еш трэ нін гі ці ху дзен не, ска жы 
аб гэ тым сяб рам — яны да піль ну юць, каб ты не 
спы ніў ся.

(22.06. — 23.07.) 26-27.08. ніш то не па він на 
ця бе вы вес ці з раў на ва гі. 26-27.08. вер нец ца 
да ця бе даб ро, якое ты зра біў ін шым. 25-29.08. 
— лю боў ад пер ша га паг ля ду! 26-29.08. мо жа 
на ва ліц ца на ця бе ла ві на кры ты кі. Дзей ні чай 
больш не кан вен цы я наль на, бу дзеш ад гэ та га 
мець боль шы пос пех. Дой дзеш да раў на ва гі, 
паз быў шы ся бла гіх эмо цый. Будзь больш „на 
лю зе”, пры дас ца та бе больш спан тан нас ці і доб-
рай за ба вы. Но вае зна ём ства з ін тэр нэ ту мо жа 
быць ка рыс ным.

(24.07. — 23.08.) 25-27.08. — трэ ба бу дзе 
пэў на зра біць крок або два на зад. Ха ця бу дзе 
больш гро шай. 25-29.08. мо жа па я віц ца хтось-
ці, хто пе ра мо жа ця бе тва ім руж жом. 26-28.08. 
выс вет ліц ца па мыл ка ў бан ку ці ўста но ве. Твой 
пар т нёр гля дзіць на ця бе як на кар цін ку. Змо-
жаш кан т ра ля ваць сі ту а цыю, вер нец ца раў на ва-
га. Пры цяг ва еш ад но са мых цу доў ных лю дзей.

(24.08. — 23.09.) Хут ка афор міш цяж кія спра-
вы (да 29.08.). 25-27.08. мо жаш за кон чыць ста-
рыя кан ф лік ты ды не ка то рыя зна ём ствы, дзе ця-
бе вы ка ры стоў ва юць. 26-27.08. уз моц ніш сваю 
па зі цыю ў сям’і. Але 29-31.08. мо жаш апы нуц ца 
ў ня вы гад ным па ла жэн ні. Сім па тыя ата чэн ня. 
Шмат спраў пап х неш упе рад. Не на сі поў на га 
ка шаль ка, гро шы раск лад вай у роз ныя мес цы. 
Вар та та бе па ез дзіць на ве ла сі пе дзе.

(24.09. — 23.10.) 26-29.08 у тва ёй па ры 
мо жа за пах нуць здра дай. Бу дзеш на іў ны, нек-
ры тыч ны. Не пад па рад коў вай свай го жыц ця ад-
ной асо бе! Не трап у паст ку хці вас ці! За хо чаш 
паз быц ца са свай го жыц ця ўся го, што та бе мя-
шае; на ват жор ст ка і на заў ж ды. На пра цы доб-
рае су пра цоў ні цтва, пры быт кі для фір мы і для 
ўсіх у ка лек ты ве.

(24.10. — 22.11.) Бу дзеш схіль ны да бе ска-
рыс най да па мо гі. Не бу дзеш жыць ад но пра-
цай. Пра вя дзі больш ча су са сва я ка мі і сяб ра мі. 
Не ўсту пі ў не бяс печ ныя ін ве сты цыі. Раз ві вай 
кры лы і ажыц цяў ляй рэ аль на свае ма ры. Ха ця 
29-31.08. прый дзец ца та бе ад мо віц ца ад ча-
гось ці, на чым та бе моц на за ле жа ла. 25-29.08. 
у па ры мо жа ака зац ца, што су поль ныя за ці каў-
лен ні і ці ка выя раз мо вы гэ та за ма ла, ка лі ня ма па-
між ва мі «хі міі». Доб ра вы сы пай ся ды ў час для 
та го ад па вед ны.

(23.11. — 22.12.) Бу дзеш рап тоў ны, злос ны, 
пра ва ка тар скі. Не бя ры го ла су пры пы тан нях, 
у якіх не раз бі ра еш ся. Вест кі пра ней кую жан-
чы ну ця бе мо гуць аша ра шыць. Схіль насць да 
ры зы кі і эк ст ры му. 26-28.08. усе твае ме ра пры-
ем ствы мо гуць кон чыц ца па ра зай. Мо жаш мець 
алер гію на сон ца.

(23.12. — 20.01.) 25-29.08. раз бу ра ны 
спа кой у па рах, асаб лі ва з доў гім ста жам. 26-
27.08. за ся ро дзіш ся і да сяг неш мэ ты; но выя за-
ці каў лен ні і хо бі. 29-31.08. цяж кія і ня вы гад ныя 
ра шэн ні. Ста рай ся ла дзіць ра ман тыч ныя хві лі-
ны з ка ха най асо бай. На пра цы мо жаш на ра-
біц ца, ды і за ро біш. Ды не куп ляй ця пер ні чо га 
да ра го га і лепш не бя ры па зык.

(21.01. — 19.02.) Будзь вель мі ас ця рож ны 
пры на ладж ван ні но вых зна ём стваў і не па ры-
вай ста рых ды доб рых. На ля цяць та бе ў га ла ву 
но выя ідэі і за ду мы, якія зда дуц ца та бе ге ні яль-
ны мі (мо жа, ця пер лепш іх не рэ а лі зуй). 26-
28.08. не ляп ні ліш ня га кі раў ні ку. Слу хай па рад 
ра зум ных і дас вед ча ных лю дзей. Вы дай кры ху 
гро шай на пры ем нас ці для ся бе. Спра віш ся са 
сва і мі апа ска мі і траў ма мі.

(20.02. — 21.03.) 25-27.08. не пе ра боршч 
з «пры ем нас ця мі», каб са бе не на ра біць шко ды. 
26-27.08 мо жаш ат ры маць ка рыс ную пра па но-
ву пра цы ці суп ра цы; доб ра рых туй пла ны дзе-
ян няў. 26-28.08. не пад дай ся бе ін т ры га нам і хіт-
ру нам. 25-29.08. і не ду май «скок нуць у бок», 
бо гор ка паш ка ду еш! Лі шак энер гіі вы ка ры стай 
кан ст рук тыў на. Фі зіч ны вы сі лак паз ба віць ця бе 
бла гіх эмо цый. Ах во та пап ра ва ка ваць і па ка заць 
сваю ары гі наль насць, трэ ба бу дзе, ад нак, за ха-
ваць так са ма дыс цып лі ну ды па ра дак. Дбай аб 
сваё гор ла.

1. сяб роў ка бан к но та, 2. звер 
з „Чыр во най ша пач кі”, 3. ад мі ніст ра
цый ная адзін ка ў дзяр жа ве Трам па, 
4. жы хар Но вай Гві неі, 5. кі ру ю чая 
ўста но ва, на пры клад, гмі най, 6. ма
ці жа ра бя ці, 7. го рад між На раў кай 
і Кляш чэ ля мі.

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

(ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 31 ну ма ра
Ака, бой, гнеў, До ха, Ева, Ту ва, 

цеч ка, Ці тоў.
Ра шэн не: Хто ба іц ца ваў коў, той 

не га дуе аве чак.
Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем 

Анне Дэм’янюк з БельскаПад ля ш
скага і Лявону Федаруку з Рыбал.

на ве ла сі пе дах і ко нях. Эле ган т ныя на шлю
бах, на фэ стах, на «ёлач ках», у школь ных 
фар туш ках — на здым ках з на стаў ні ка мі, 
з ды рэк та рам шко лы, на сцэ не ра зам з не
за быў ны мі «Ся мя на мі»... Ва кол за ся ро джа
на га і ра дас на га тлу му ў свят лі цы кру ціц ца 
плой ма мо ла дзі. Гля дзіш на пры го жыя, 
свет лыя тва ры — і ад ра зу ве да еш, «чый 
хто». За га рэ лыя, ад к ры тыя, не пас рэд ныя. 
Як і ў Мар’ ё лі Рэ ент, се мя ноў скай Кар пю
чан кі — ды рэк тар кі ГЦК.

— Не па раў ноў вай це нас з яц вя га мі, 
— ка жа Юр ка Пан коў скі, які быў ад ным 
з ін с пі ра та раў Юр кі Шы ма ню ка пры збо
рах і ка та ла гі за цыі здым каў.

— І не ка жы це, што гэ та рэк ві ем, — ка
жа вя ду чая ўвесь фэст Ка ця ры на Бя ляў
ская, ар хе о лаг па аду ка цыі. — Мо жа, хтось
ці па ду мае, што ста рыя, за кі ну тыя здым кі 
ка мусь ці пры да дуц ца, па ду мае, што яны 
і яму па трэб ныя, што пра гэ та трэ ба дбаць. 
Гэ та па мяць, якая свед чыць аб нас са міх. 
Трэ ба шу каць, пы таць, ду маць, рас паз наць 
лю дзей, сва іх прод каў. Гэ та на ша спад чы
на, на ша куль ту ра. Мо жа з гэ та га ат ры мац
ца ся мей ны фо та аль бом, а мо жа вый с ці 
па мят ка пра ўсю вё ску, пра су сед нія, мо жа 
і пра ўсю гмі ну. А лю дзі, пра якіх га во рым, 
па каз ва ем, це шац ца тым, што пра іх, пра 
тое, што яны ра бі лі, гу ля лі, ёсць яш чэ 
па мят ка. Юр ка Шы ма нюк, па пра фе сіі вай
ско вец, ро біць сваю ста рон ку пра на ша 
ста рон не. Гэ та наш ар хіў. Юр ка да хо дзіць 
да ўсіх лю дзей, да кож на га ча ла ве ка, лю дзі 
пе рад ім ад к ры ва юц ца, па каз ва юць свае 
аль бо мы. Юр ка так са ма шу кае ін фар ма
цый пра гі сто рыю кож най вё скі і па а соб ных 
лю дзей, збі рае ці ка выя гі сто рыі пра іх, пра 
Бе ла веж скую пуш чу. Ця пер су пра цоў ні чае 
з ГЦК, ро біць нам ста рон ку пра ма кат кі 
з На раў чан скай гмі ны. Про ста вель мі пад
ма цоў вае на шу куль ту ру.

— Гэ тыя фа та гра фіі гэ та не быў ней кі 
пра ект. Гэ та з сэр ца вый ш ла, як я ра біў 
тую ста рон ку, — ка жа Юр ка Шы ма нюк. 
— Кры ху за пад мо вай Юр кі Пан коў ска га, 
яко му ра біў муль ты ме дый ную прэ зен та
цыю на ся мей ную суст рэ чу. Ра шыў я зра
біць са здым каў ся мян і жы ха роў ін шых 
вё сак та кі па каз здым каў спе цы яль на пад 
фэст. Па чаў у са ка ві ку. Меў хі ба з 12 пра
ек таў гэ тай прэ зен та цыі. Ра шыў зра біць тэ
ма тыч на — ад дзя цін ства, праз шко лу і ста
рэй шы век — для на ша га са ма га ста ро га 
па ка лен ня. Здым кі роз ныя, ча сам ледзь 
ка гось ці паз наць. Не бы ло ка лісь тэ ле ба
чан ня, ін тэр нэ ту, лю дзі да ся бе ха дзі лі, жы
лі ра зам, ра бі лі ра зам. Тыя са мыя про стыя 
здым кі — са мыя пры го жыя. Ёсць там і мае 
пер шыя здым кі, якія я ра біў фо та а па ра там 
«Druh Syn ch ro», вель мі тан ным — па мя
таю, зап ла ціў я за яго 105 зло тых, з ча го 
80 зло тых за ра біў пад час ка ля ды, а рэш ту 
дак ла ла мне ба ба. Здым кі сла быя, але 

сан ты мент, ус па мін — цу доў ны. Я ра шыў 
па ка заць тыя здым кі, якія я меў і якія да лі 
мне су сед кі, бо най час цей жан чы ны дзя
лі лі ся сва і мі ўспа мі на мі. На ста рон цы пра 
Се мя ноў ку і на ва кол ле, ап ра ча фак таў, 
бы ляў, па яў ля юц ца і не бы лі цы, мо жа кры
ху і но выя... мі фы. Бы вае, што і на ву коў цы 
спа сы ла юц ца на мае мер ка ван ні. На пры
клад, ад куль узя ла ся наз ва Се мя ноў кі. Ці 
ад ней ка га Ся мё на, ці ад льня но га се мя. 
Тут скрозь се я лі лён... Я сам у цы віль най 
пра фе сіі — ляс нік, а пас ля вы шэй шай 
афі цэр скай шко лы — тан кіст. У ар міі быў 
афі цэ рамкад ра ві ком, пас ля ад мі ніст ра та
рам у ва ен ка ма це ў Бе ла сто ку. А ця пер тут 
— у ся бе. Доб ра па слу хаць род нае...

А спя ва лі «Ру ча ёк» з Бе ла ве жы, «Гар
монь» з Ла сін кі, «Сэ вэн» з Бель ска ды 
сла ву тая «Зор ка» — як ка заў яе вель мі 
дас ціп ны вя ду чы: «за ба ва бы ла га ран та
ва ная». Вель мі спа да ба ла ся вы ступ лен не 
мо ла дзі з го ра да Бу рынь на Ук ра і не, што 
ву чы ла ся спя ваць на шы пес ні з мо лад дзю 
з Ор лі ў Цэн т ры эка ла гіч най аду ка цыі, пад 
кі раў ні цтвам Мар ка Хмя леў ска га. А пас ля 
— у гу стую ноч, пад бля скам ад мыс ло вых 
ша роў з лям пач ка мі — да поў на чы іг раў 
над ва дой «Тві стэр», пры цяг нуў шы слу ха
чоў з дру го га бе ра га ва дас хо віш ча, ужо 
з Мі ха лоў скай гмі ны.

vТэкст і фота 
Мі ры ЛУК ШЫ

3працяг Зна ё мыя тва ры на Пан це ляй мо на
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Маё Кі лі ман джа ра
част ка 3

n Так вандруе абоз.

Джун г лі за кан ч ва юц ца рап тоў на. 
Ня ма ней ка га пе ра ход на га мо
ман ту, ка лі дрэ вы ста но вяц ца ні
жэй шы мі, ра стуць рад чэй, а між 

імі па яў ля ец ца ўсё больш ку стоў, кве так, 
тра вы. Тут усё інакш. Ідзеш, ідзеш між 
ам шэ лых пнёў, пад пак ру ча ны мі га лі на
мі, з якіх зві са юць доў гія лі шай ні кі, у ця ні 
і рап там вы хо дзіш на сон ца і апы на еш ся 
ў ку стах ве ра су з ро ду эры ка і ся род чыр
во ных бу ген ві ляў. Хтось ці з гру пы па ба чыў 
ля сцеж кі наш свой скі па лын, ін шы па чуў 
жа ва ран ка. Іды лія.

— Га доў дзя ся так та му зда рыў ся тут вя лі кі 
па жар, — ра сказ вае Ле шак Ці хы, які на Кі лі
ман джа ра ідзе ўжо сям нац ца ты раз. — Усё 
зга рэ ла дат ла. Страш на бы ло гля дзець на 
чор нае па пя ліш ча. Доў га пры ро да за леч ва
ла ра ны, але, як від но, за га і ла іх.

Ідзем па ма лу, вель мі па ма лу. Ёсць час на 
фа таг ра фа ван не і раз мо вы. Івэ та — адзі
ная жан чы на ся род пра вад ні коў — ра сказ
вае пра сва іх сы ноў і цяж кі шлях, які му сі ла 
прай с ці, па куль да зво лі лі ёй ха дзіць на га ру 
ра зам з муж чы на мі. Са лім пе ра дае на ві ны 
з Мун ды я ля. Ра дыё пра вад ні коў на па ру 
дзён ста не на шай адзі най кры ні цай ін фар
ма цыі, бо ўжо пер ша га дня згу бім не толь кі 
ін тэр нэт ную, але і тэ ле фон ную су вязь з вон
ка вым све там.

Па да ро зе мя ня юц ца не толь кі пры род ныя 
зо ны, але і над вор’е. Пры чым гэ та мо жа 
зда рыц ца вель мі хут ка. Ка лі пер шы раз 
па ка за ла ся нам вяр шы ня Ма вен зі, ні жэй
шая за Пік Угу ру, але больш ма ляў ні чая 
— стром кая, з кру ты мі аб ры ва мі і су ро вы мі 
ска ла мі — грэх бы ло не зра біць здым ка. Ад
нак па куль да стаў я з зап леч ні ка фо та а па
рат, га ру за ту лі лі хма ры. Мож на па ду маць, 
што я ра біў гэ та вель мі ма руд на, але по бач 
са мною ста я ла не каль кі па доб ных асоб 
з апа ра та мі ў ру ках і ра зяў ле ны мі ад здзіў
лен ня ра та мі.

Раз зас пеў нас дождж. Як звы чай на гэ та 
зда ра ец ца — на ад к ры тай тэ ры то рыі. Мае 
спрак ты ка ва ныя ка ле гі тут жа па да ста ва лі 
з зап леч ні каў кур т кі і на кід кі ад даж джу. 
Я ака заў ся быць зу сім не га то вы на та кую 
ака ліч насць. Праў да, на быў доб рую кур т ку, 
але на боль шую вы шы ню, не столь кі на 
дождж, а на ве цер, снег і ма роз. На са ван
не меў я толь кі лёг кую га рад скую кур тач ку, 
якая тут жа і пра мок ла. Рук зак так са ма быў 
паама тар ску не на дзей ны. Ну ўсё, па фо
та а па ра це і тэ ле фо не! На шчас це, дождж 
як во кам г нен на па чаў ся, так і праз дзе сяць 
хві лін скон чыў ся. Ні мне, ні тэх ні цы ні чо га 
не ста ла ся.

* * *
Дру гі нач лег быў на вы шы ні 3450 мет раў. 
Ба за на зы ва ла ся Дру гая пя чо ра, бо са праў
ды не па да лёк та кая пя чо ра — ад лі тая з вул
ка ніч най ла вы па між скал — бы ла. Да рэ чы, 
у пер шай, якую мі ну лі па да ро зе, пра вад ні кі 
па каз ва лі нам сля ды сла ноў і буй ва лаў. 
Ні чо га са бе! У ту ры стыч ным да вед ні ку чы
таў я ра ней, што як раз з пры чы ны гэ тых 
най боль шых мле ка кор мя чых пра вад ні кі на 
су сед нюю, кры ху ні жэй шую га ру — Ме ру 
— ідуць са стрэль ба мі, а на Кі лі ман джа ра 
зброя не пат рэб ная. Му раш кі па бег лі па спі
не. На маё — па цы фі ста і эко ла га шчас це 
— абыш лі ся мы без зброі. І ўсе за ста лі ся 
жы вы мі.

На ін фар ма цый най дош цы ў ба зе Дру гая 
пя чо ра бы ло на пі са на, што да мес ца па пя
рэд ня га на ша га нач ле гу ўся го дзве га дзі ны 
мар шу, а да бра мы на цы я наль на га пар ку, 
дзе мы па ча лі на шу ван д роў ку — ча ты ры. 
Мы іш лі два дні! Ча му на шы пра вад ні кі так 
нас ма руд на вя дуць? Гэ тае ўмоў нае аз на
чэн не да ро гі і ча су не да ва ла мне спа кою.

— Ле шак, а ты змог бы так за дзеньдва 
ўзаб рац ца на вяр шы ню?

— А на вош та? — дас вед ча ны гі ма ла іст 
толь кі па ціс нуў пля чы ма і даў мне чар го
вую таб лет ку, якая ачыш ча ла ар га нізм ад 
ліш няй ва ды і со лі. — Не, не даў бы ра ды. 
Пат рэб ная ак лі ма ты за цыя. І ты ра бі ўсё як 
трэ ба.

І я ра біў. Піў таб лет кі, пас ля якіх трэ ба бы ло 
не каль кі ра зоў вы ла зіць з па лат кі ў ха лод
ную ноч. Кож ны ве чар вы стаў ляў па лец да 
апа ра ту ры, якой нам ме ра лі ўзро вень кіс ла

ро ду ў ар га ніз ме. І мно га еў, бо ку ха ры нам 
ка за лі, што трэ ба на ес ці ся на за пас, бо на 
вы шы ні згу бім апе тыт. Пры чым гэ та не вы
дум ка, а на ву ко ва пац вер джа нае, га ва ры лі, 
бо адзін з іх за кон чыў спе цы яль ную шко лу 
ў Ару шы, дзе дас ле да ва лі хар чо выя пат рэ
бы ча ла ве ка ў вы со кіх га рах. Мне гэ тая тан
за ній ская на ву ка ледзь бо кам (і не толь кі) 
не вы лез ла, але гэ та бы ло паз ней.

Пер шы кры зіс пе ра жыў я на, зда ва ла ся б, 
лёг кім эта пе. За дзень трэ ба бы ло пад няц
ца ўся го на ча ты ры ста мет раў. З ба зы пад 
Ма вен зі іш лі мы гор скім сяд лом да пад нож
жа Пі ку Угу ры, з 4300 мет раў на 4700. Гэ та 
па ві нен быў быць бе стур бот ны шпа цыр.

— Ча кае нас пры ем ны дзя нёк, — ус мі хаў
ся Ле шак на ра ніш няй на ра дзе, — роў ная 
сцеж ка, на хіл не заў важ ны, уся го тры 
пра цэн ты. Толь кі пад ка нец бу дзе кру ты 
па ды ход пад ба зу, большменш двац цаць 
пра цэн таў. Да мес ца ад па чын ку ад туль 
ужо ру кой па даць, бу дзе це ба чыць ла гер, 
бу дзе це ад чу ваць спа ку су як най хут чэй да 
яго даб рац ца. Але па мя тай це, пе рад на мі 
яш чэ адзін вель мі доў гі, цяж кі дзень. Трэ ба 
за ха ваць на яго як ма га больш сі лы. Му сі це 
на апош нім ад рэз ку сён няш ня га эта пу пе
ра маг чы спа ку су і не па ска раць ха ду!

Пе ра маг чы спа ку су прый ш ло ся мне вель мі 
лёг ка. Пас ля па ру га дзін на га „шпа цы ру” 
на гэ тай вы шы ні я не меў ні ах во ты, ні сі
лы на тое, каб па доў жыць або па ско рыць 
крок. Но гі чап ля лі ся ад на за ад ну, лёг кія не 
ды ха лі, а сві ста лі, у га ла ве кру жы ла ся і я, 
як ка жуць, па даў на нос. Ма рыў пра ад но 
— даб рац ца якне будзь да па лат кі і пры
няць га ры зан таль ную па зі цыю. Тым ча сам 

у ла ге ры ча ка ла яш чэ ад но ка та ван не.

Пад па лат кі звы чай на на сіль ш чы кі шу ка лі 
ўтуль нае мес ца. У ба зе Кі ба (Ki bo Hut) на 
вы шы ні 4700 мет раў за ціш ная лаг чы на бы
ла над звы чай да рэ чы. Усё бы ло б вы дат на, 
ка лі б не фі зі я ла гіч ныя пат рэ бы. Пры бі
раль ні sławoj ki ста я лі на ска лах, не толь кі 
ў пэў най ад да ле нас ці, але і кры ху вы шэй 
чым сь ці па лат кі. Як жа гэ тыя па ру мет раў 
вы шы ні ака за лі ся скла да ныя! Па да ро зе 

ў пры бі раль ню цяж ка ўсё ла гіч на ўзваж
ваць і па мя таць, каб не спя шац ца. Тым 
больш, што пры ме не ны на нас тан за ній скі 
на ву ко вы па ды ход да зда ро ва га хар ча ван
ня ў га рах па чаў да ваць эфек ты!

* * *
— Ар га ніз мы зда ро выя, — ска за лі згод на 
Ле шак і кі раў нік пра вад ні коў Ке він пас ля 
апош ня га па ме ру кіс ла ро ду ў кры ві, — ця
пер усё ў ва шых га ло вах.

Не ве даю, што бы ло ў чы ёй га ла ве, а ў ма
ёй бі ла ся ад на дум ка. Ка лі я тут ледзь пе ра
стаў ляю но гі, ка лі мя не пас ля трох кро каў 
за ты кае, што бу дзе ты ся чу дзвес це мет раў 
вы шэй? І як я ту ды за ле зу? Вы бар, ад нак, 
быў не вя лі кі. Або ад маў ляц ца ад здзяй с нен
ня сва ёй ма ры, або менш ду маць і ра біць 
што трэ ба.

Трэ ба бы ло хоць кры ху пра мыць твар і ру кі, 
хут ка па вя чэ раць і лег чы, каб пас паць па ру 
га дзін пе рад вып ра ба ван нем. Ра ні цай і ве
ча рам да ста ва лі мы па мі сач цы (літрдва) 
цёп лай ва ды. На пер шыя нач ле гі на сіль
ш чы кі нес лі яе зні зу, по тым бра лі про ста 
з гор ных кры ніц і ру ча ёў, так для мыц ця, як 
і га та ван ня ежы. Чым вы шэй, тым ва да бы
ла чыс цей шай, але ах во та мыц ца ўсё мен
шай. І ес ці зу сім ад ха це ла ся, ка лі Ле шак 
Ці хы па пя рэ дзіў, што з боль шай пат рэ бай 
мы па він ны спра віц ца пе рад да ро гай, бо 
з поў ным жы ва том бу дзе цяж ка. А шлях вуз
кі, лю дзей мно га, ня ма як адыс ці ўбок, за 
што сха вац ца.

— Вы мі ўклад кі з ча ра ві каў і сха вай у спаль
нік, тое са мае зра бі са шкар пэт ка мі. Ар га
нізм не бу дзе тра ціць энер гіі на тое, каб 
ра заг рэць но гі. — па ра іў мне Ле шак пе рад 
сном і тут жа зах роп.

Мой ар га нізм не быў та кі пас лух мя ны. 
Прый ш ло ся па ва ро чац ца з бо ку на бок, па
куль не зас нуў. Ды і бы ла гэ та хут чэй дры
мо та з ней кі мі трыз нен ня мі чым сь ці моц ны 
сон, які дае ад па чы нак і пры но сіць па лёг ку.

Пе рад поў нач чу бы лі мы ўжо на на гах. 
Па ру глыт коў гар ба ты, хто ха цеў, той з’еў 
кры ху аў сян кі. Ка мусь ці за кар це ла па чуць 
рэ зуль тат ве ча ро ва га мат ча Поль ш ча — Ка
лум бія. Са лім тры ра зы ўпэў ні ваў ся, ці мы 
хо чам гэ та ве даць, па куль нам ска заў.

— Пры нам сі ста ла яс на, — ад рэ а га ваў на 
прой г рыш фут ба лі стаў у мат чы апош ня га 
шан цу Кшыш таф, — ця пер уся на дзея на 
нас.

З гэ тай дум кай і пай ш лі мы ў цем ру.
(пра цяг бу дзе)

vТэкст і фота Мі ко лы ВАЎ РА НЮКА

n Джунглі. Дрэва з лішайнікамі

n З Івэтай у самай высокай базе.


