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Андрэй СЦЕПАНЮК è3

Эпідэміі, заразы... è9

У
 кастрычніку мінулага 
года Сабор епіскапаў 
Польскай Аўтакефаль
най Праваслаўнай Цар

квы далучыў вазакоў, забітых 
без прысуду каля ПухалаўСта
рых атрадам Нацыянальнага 
вайсковага згуртавання пад 
камандаваннем капітана Ра
муальда Райса, псеўданім «Бу
ры» да ліку святых мучанікаў 
Холмскай і Падляшскай зямлі. 
Былі гэта гаспадары з Красна
га Сяла, Збуча, Чыжоў, Пад
рэчан, Ракавіч, Лазіцаў, Арэш
кава, Пасечнікаў, Ягаднік, 
Махнатага, Крывой, Залешан 
і ВулькіВыганоўскай. Іх мош
чы знаходзяцца зараз у брац
кай магіле на вайсковых мо
гілках у БельскуПадляшскім. 
У час веснавога пасяджэння 
Сабор епіскапаў Праваслаў
най царквы ў Польшчы далу
чыў да ліку святых мучанікаў 
Холмскай і Падляшскай зямлі 
пакутнікаў забітых атрадам 
«Бурага» ў Занях і Шпаках. 
Ёсць надзея, што ў будучыні 
далучаны да ліку святых му
чанікаў будуць асобы забітыя 
гэтым атрадам у Залешанах, 
ВульцыВыганоўскай і іншых 
мясцовасцях. З 2003 года свя
та ў гонар святых мучанікаў 
Холмскай і Падляшскай зямлі 
адзначалася ў першую нядзе
лю чэрвеня. Аднак у гэтым 
годзе свята выпала на першы 
дзень Святой Тройцы і таму 
цэнтральныя святкаванні 
ў Польшчы былі перанесены 
на другую нядзелю, 14 чэрве
ня. Асобыя малітвы ўзносяцца 
да нашых святых мучанікаў 
у нядаўна збудаванай царкве 
святых мучанікаў Холмскай 
і Падляшскай зямлі ў Збучы 
— філіяльным храме Успенска
га прыхода ў Чыжах, з якога 
выводзіліся некаторыя вазакі 
забітыя каля ПухалаўСтарых.

Мы цяпер радуемся, што ў цэрквах можам 
маліцца да нашых святых мучанікаў, якія 
жылі ў вёсках Гайнаўшчыны і Бельшчыны, 
працавалі так як нашы продкі, выхоўвалі 
сваіх дзетак, радаваліся жыццю разам са 
сваімі равеснікамі. Цяпер праваслаўныя 
вернікі сталі прасіць у нашых мучанікаў 
заступніцтва ў Бога і дапамогі ў хваробах, 
вучобе, вырашэнні складаных сямейных 
праблем і падтрымкі ў іншых жыццёвых 
выпрабаваннях. Частка нашчадкаў свя
тых мучанікаў жыве яшчэ ў нашых вёсках, 
але большасць іх ужо пражывае ў гарадах. 
Яны расказваюць пра сваіх продкаў, якія 
былі забіты на зломе студзеня і лютага 
1946 года.

— Калі народ траціць сваю памяць, ідзе 
ў разброд і няма ў яго будучыні. Народ без 
памяці, гэта не народ. Нам хочуць навязаць 
іншую памяць, чым тую, якую ведаем. Мы 
павінны знаёміць нашых жыхароў з нашай 
памяццю, якая будзе вырашаць аб тым, 
кім мы будзем у будучыні, — лічыць прафе

сар Алег Латышонак, гісторык Універсітэта 
ў Беластоку і старшыня Беларускага гіста
рычнага таварыства.

Прафесар Алег Латышонак даследуе па
дзеі звыш 74гадовай даўнасці, калі на 
зломе студзеня і лютага 1946 года падчас 
пацыфікацыі нашых вёсак атрадам «Бура
га» загінула звыш 50 чалавек, і гісторыю 
забойства 30 вазакоў атрадам «Бурага» 
каля ПухалаўСтарых, якія першапачатко
ва былі ўключаны ў лік святых мучанікаў. 
Рамуальд Райс пасля вайны быў прысу
джаны да смерці і прысуд быў выкананы, 
але ў 1995 годзе суд Варшаўскай вайско
вай акругі адмяніў прысуд. Аднак пасля 
пазнейшага расследавання праведзенага 
Інстытутам нацыянальнай памяці атрад 
Рамуальда Райса «Бурага» быў прызнаны 
вінаватым у пацыфікацыі вёсак Залешаны, 
ВулькаВыганоўская, Шпакі, Зані і Канцавіз
на ў 1946 годзе і ў смерці каля 50 жыхароў 
гэтых вёсак і 30 вазакоў. У канцы студзеня 
і ў пачатку лютага гэтага года ў Гайнаўскім 
і Бельскім паветах ушаноўвалася памяць 
звыш 80 жыхароў нашых вёсак, у асноў
ным праваслаўных беларусаў, якія 74 гады 
таму былі забіты і спалены атрадам «Бу
рага». Тады асаблівыя малітвы ўзносіліся 
да святых мучанікаў у Пакроўскай царкве 
і перад магілай і помнікам на вайсковых 
могілках у БельскуПадляшскім, дзе пако
яцца іх мошчы. Сабраныя там вернікі адчу
валі асаблівую радасць, што нашы нявінна 
забітыя гаспадары цяпер уключаны ў лік 
святых і хадайнічаюць за нас перад Богам.

Калі будзем маліцца да нашых святых му
чанікаў і будзем атрымліваць ад іх дапамо
гу, культ падляшскіх мучанікаў будзе пашы
рацца. У Збучы ўзведзена царква святых 
мучанікаў Холмскай і Падляшскай зямлі, 
якая належыць Успенскаму прыходу ў Чы
жах. Па выбраных нядзелях у царкве ў Збу
чы служацца літургіі і мясцовае насельні
цтва, нашчадкі забітых вазакоў і астатнія 
паломнікі ўзносяць малітвы да святых 
мучанікаў Падляшскай зямлі, забітых на 
тэрыторыі сённяшніх Бельскага і Гайнаў

скага паветаў. Просяць яны нашых святых 
мучанікаў дапамагчы ў розных жыццёвых 
выпрабаваннях або ўжо дзякуюць за іх 
дапамогу. З Чыжоўскага прыхода родам 
Валянціна Кярсноўская, якая зараз жыве 
ў Гайнаўцы. Узрастала яна ў Падрэчанах 
і калі яшчэ была дзяўчынкай, страціла баць
ку Фёдара Якімюка, які цяпер уключаны 
ў лік святых мучанікаў Падляшскай зямлі.

— У брацкай магіле на вайсковых могілках 
у БельскуПадляшскім разам з іншымі 
вазакамі, забітымі каля ПухалаўСтарых, 
ляжыць мой бацька Фёдар Якімюк з Падрэ
чан. Мы пра бацьку гаравалі вельмі доўга, 
а зараз я рада, што можам маліцца да яго, 
як да святога мучаніка і прасіць у яго да
памогі, — сказала Валянціна Кярсноўская 
з Гайнаўкі, якая разам са сваім мужам Янам 
удзельнічае ва ўрачыстасцях у гонар забі
тых вазакоў. — Мы доўга не ведалі, што са
праўды здарылася з бацькам. Маці вельмі 
моцна сумавала па ім. Нам тады было вель
мі цяжка жыць, а маме самой выхоўваць ча
цвёра дзетак. Немцы перасялілі нашу сям’ю 
на іншае месца і пасля вайны без бацькі, 
каня і воза трэба было ўсё нажываць на 
панадворку, на які вярнуліся. Не толькі не 
далі нам кампенсацыі па страце бацькі, але 
і брата забралі ў войска і не дазволілі, каб 
мог гаспадарыць і нас утрымліваць. Калі 
маці даведалася, што бацьку забілі, вельмі 
хацела знайсці яго магілу, забраць косці 
і перавезці іх бліжэй дома. Аднак мама па
мерла і не дачакалася таго часу, калі астанкі 
вазакоў можна было перавезці ў Бельск, па
хаваць у брацкай магіле і паставіць помнік. 
Мужчыны забіты атрадам «Бурага», сярод 
якіх быў мой бацька Фёдар, загінулі нявінна 
за тое, што былі праваслаўнымі беларусамі. 
Многа добрых людзей дапамагала ў нашай 
супольнай справе. Журналісты розных 
медыя таксама выканалі вялікую працу, 
расказваючы аб трагічнай смерці вазакоў, 
перапахаванні іх астанкаў і апісваючы ўра
чыстасці ў гонар вазакоў, цяперашніх свя
тых мучанікаў Падляшскай зямлі.

— У майго цесця быў добры конь і ён па

ехаў у лес на пазычаным возе. Апасаўся 
таксама, каб у час уцёкаў яго не застрэлілі, 
паколькі дома пакінуў жонку і чацвёра 
дзетак. Сямейнікам ахвяр «Бурага» не далі 
ніякай кампенсацыі за смерць блізкіх асоб, 
а тых з атрада «Бурага» робяць героямі і іх 
сямейнікам выплацілі кампенсацыі. Аднак 
мы дачакаліся, што можам зараз маліцца 
да нашых вазакоў, ахвяр атрада «Бурага», 
як да святых мучанікаў нашай зямлі, — га
варыў Ян Кярсноўскі з Гайнаўкі.

— Мой дзядуля Міхал Ляшкевіч быў забіты 
каля ПухалаўСтарых, як і іншыя праваслаў
ныя жыхары Краснага Сяла, а ўсе католікі 
з гэтай жа вёскі атрымалі дазвол вяртацца 
дамоў, — сказаў унук Юры Ляшкевіч.

— Мая сваячка Надзя выйшла замуж за 
Яна Шуецкага з Арэшкава, якога бацька Ян 
Шуецкі быў разам з іншымі вазакамі, якія 
прыехалі ў Лазіцы па дровы. Забраны быў 
ён польскім атрадам і, як пасля аказалася, 
быў забіты каля ПухалаўСтарых. Цяпер 
прозвішча цесця маёй сваячкі высечана на 
помніку на вайсковых могілках у Бельску
Падляшскім, побач брацкай магілы, дзе ён 
перапахаваны разам з іншымі вазакамі. 
У Яна Шуецкага было хіба сямёра дзяцей, 
а сярод іх малыя дзеткі, якія маці сама мусі
ла выхоўваць пасля страты мужа, — раска
зала былая жыхарка Арэшкава.

— Майму бацьку ўдалося ўцячы па дарозе. 
Адзін з тых, што пільнавалі вазакоў, даў па
няць бацьку, што павінен уцякаць і адышоў 
ад яго. Бацька і яшчэ другі мужчына рашы
ліся ўцякаць і раздзяліліся. Бацьку ўдалося 
вярнуцца дамоў, — расказаў мне сын адна
го з вазакоў, зараз жыхар Гайнаўкі.

Было яшчэ некалькі асоб, якім удалося 
ўцячы. Аднак страх перад тымі, якія арыш
тавалі іх у Лазіцах і гналі ў напрамку Пуха
лаўСтарых быў настолькі вялікі, што доўга 
апасаліся расказваць пра згаданыя здарэн
ні з мінулага.

Саборам епіскапаў Праваслаўнай царквы 
ў Польшчы асобыя святкаванні ў гонар 
святых мучанікаў Падляшскай зямлі былі 
ўстаноўлены на апошнюю суботу ліпеня 
і маюць адбывацца ў Жаночым манаскім 
доме святой велікамучаніцы Кацярыны 
ў Залешанах, дзе тады праходзіць святка
ванне ў гонар Залешанскай іконы Божай 
Маці.

— Паўстае пытанне, за што нам усё гэта зра
білі ў Залешанах? Аднак, каб будаваць леп
шую будучыню, трэба прабачыць правіны. 
У атрадзе «Бурага» быў сапраўдны герой, 
якога паставілі пільнаваць падпаленую ха
ту ў Залешанах з сагнанымі туды людзьмі. 
Ён, страляючы ўверх і пускаючы ўцякаць 
людзей, рызыкаваў сваім жыццём, — лі
чыць Сяргей Нічыпарук, родам з Залешан, 
бацька ігуменні Кацярыны, якая кіруе 
дзейнасцю Жаночага манаскага дома ў За
лешанах. 29 студзеня 1946 года іх сям’я 
найбольш пацярпела.

У час пацыфікацыі і спалення вёскі Залеша
ны атрадам «Бурага» былі застрэлены або 
згарэлі 16 асоб, у тым ліку дзеткі і жанчы
ны. Да гэтай пары ў час летніх святкаван
няў сабраныя маліліся за ўпакаенне душ за
бітых. Праваслаўныя вернікі спадзяюцца, 
што ўжо хутка будзем маліцца да іх як да 
святых мучанікаў Падляшскай зямлі.

vТэкст і фота Аляксея МАРОЗА

Шануем сваіх 
мучанікаў
Царква святых мучанікаў 
Холмскай і Падляшскай 
зямлі ў Збучы

ht
tp

s:
//p

l.m
.w

ik
ip

ed
ia

.o
rg

/



2  АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 21.06.2020              № 2521.06.2020              № 25

„Вы ра бы” 
і ва ры ян ты фі на лу

Пры га жосць 
за ко на 
і спра вяд лі вас ці

Сваімі вачыма

Ну ма ры 
бес ча ла веч нас ці 

Ну і да ча ка лі ся. Ка ран цін ная эпо ха 
дзяр жаў ных аб ме жа ван няў у ві да воч ным 
ад ступ лен ні, ча го ад нак нель га ска заць 
пра па ту шэн не са мой ві рус най эпі дэ міі. 
Зда ец ца — па ра докс, але не. Ча ла ве чая 
сва бо да і неп рад бач лі вая эка на міч наса
цы яль ная бу ду чы ня не даз ва ля юць па
куль на даў жэй шую мэ ту на бе зу пын нае 
тры ман не пад кан т ро лем су свет най су
поль нас ці. Пэў на неў за ба ве ў па а соб ных 
дзяр жа вах бу дзем мець да чы нен не з паў
тор ным аб ме жа ван нем ча ла ве чай ак тыў
нас ці ў вя до мую нам усім са ма і за ля цыю. 
І пэў на ча кае нас не ад на пан дэ мія зму та
ва ных, но вых не вя до мых ві ру саў за а ноз
на га па хо джан ня. Усё, на жаль, бу дзе пры
маць вель мі хут ка гла баль нае вы мя рэн
не. Тое, якія хва ро бы і за ра зы бу дуць нас 
скруч ваць у бліз кай ці да лей шай бу ду чы
ні, як той лі сток на дрэ ве, ста но віц ца не 
фу ту ра ла гіч ным пы тан нем, а звы чай ным 

вы жы ван нем. На яш чэ жы выя ўлас ныя 
во чы мо жам па ба чыць, што ўсе гэ тыя 
бі я тэх на ла гіч ныя рэ ва лю цыі і на ву ко выя 
пос пе хі не пры но сяць па чуц ця ўнут ра най 
ча ла ве чай бяс печ нас ці і сва бо ды, а на
ад ва рот, паз баў ля юць яго якойко ле чы 
са маў пэў не нас ці і кан т ра лю юць у бач ны 
і ня бач ны спо саб на ша жыц цё ў кож ным 
яго вы мя рэн ні. Ці на ступ ныя па ка лен ні 
здоль ныя на бунт су праць та кой цы ві лі за
цый най пер с пек ты вы? Ці іх неў ра тыч нае 
се ці ва ар га ніз маў ужо за раз мен таль на 
зап раг ра ма ва нае і пры ста са ва нае да 
пад па рад ка ван ня све ту бяз меж на га, без
ду хоў на га ска ры стан ня як гра мад скіх 
пры лад, а не вы яў лен ня ся бе ў твор чым 
вы мя рэн ні з усі мі яго пос пе ха мі і па дзен
ня мі? Ча ста ў та кой сі ту а цыі га во рыц ца, 
што час па ка жа, але мно гія пісь мен ні кі 
і кі на рэ жы сё ры ўжо даў но па ка за лі нам 
та кі ход раз віц ця па дзей, дзе са мі лю дзі 
ме на ві та па сва ёй не на сыт нас ці ства ра
юць са бе бе зу пын на фі ла со фію, ідэ а ло
гію і пат рэ бу са маз ніш чэн ня ча ла ве ча га 
ро ду. Не інакш і за раз. У су час ным све це 

ў ру ках ча ста ўжо ша лен цаў зна хо дзіц ца 
та кая коль касць бі я ла гіч най, хі міч най, 
кас міч най зброі, што аж мно гім про ста 
ру кі свяр бяць, каб па каш та ваць сма ку 
тры ум фаль на га яе ска ры стан ня. Бо мы 
ж, лю дзі, не па він ны мець ані я кай ча ла
веч нас ці, ні гу ман нас ці, ці на ват хрыс ці ян
скіх каш тоў нас цей. Мы толь кі з’яў ля ем ся 
ста ты стыч ны мі мі льё на мі са сва і мі пінко
да мі, ці ко да мі хва роб. Ка лі ты за раз без 
пінко да, то ўжо з’яў ля еш ся вык лю ча най 
з гра мад ства адзін кай. Ня важ ны тваё 
імя, проз віш ча, эмо цыі. Без умоў най сі
стэ мы зна каў і ліч баў ты ўжо не ча ла век. 
Аба вяз ко вая за раз са ма шыф ра ва насць 
ужо з са мо га дзя цін ства вя дзе нас усіх 
у поў нае мо ра ча ла ве чай ана нім нас ці 
і яго та ко га ж са ма га знік нен ня. Без ува гі, 
па мя ці ці не каль кіх ча ла ве чых слёз. Бяс
па мя цтва і бес ча ла веч насць — ідэ аль ная 
ма дэль люд ской струк ту ры бу ду чы ні. 
А та ды ў кам п’ ю та рах роз ных уста ноў, 
дзе ска ды фі ка ва нае на ша жыц ц цё, ад
ным клі кам мо жам быць ад к лю ча ны ад... 
жыц ця дай на га, вір ту аль на га се ці ва. І та

кім чы нам ад ва ды, сон ца, вет ру, пры ро
ды. Ад быц ця ў жы вых. І ані я кіх пы тан няў 
ма раль най на ту ры ў та кім ша лен стве не 
бу дзе. Про ста, ма са вы та та лі тар ны кан т
роль і ге не тыч ная сег рэ га цыя. У гі ста рыч
ным мі ну лым па рад ка вую ну ма ра цыю 
дзяр жа вы ўвя лі ў ту рэм ныя сі стэ мы, дзе 
вяз ні ат рым лі ва лі свае ста ты стыч ныя 
ну ма ры, якія ста на ві лі ся не ад’ ем най 
част кай іх ня га зня во лен ня. У ня даў няй 
гі сто рыі та кую „дап ра ца ва ную” раз вяз ку 
пры мя ня лі гіт ле раў скія нем цы, якія ў сва
іх кан цэн т ра цый ных ла ге рах вы ніш чэн ня 
ча ла ве цтва ў пер шую чар гу та ту і ра ва лі 
вяз ням на ру цэ яго ста ты стыч ны ну мар. 
З гэ тай па ры меў быць ён паз баў ле ны 
ча ла ве чай год нас ці — імя, проз віш ча 
і гі сто рыі свай го ро ду. Лю дзі ме лі быць 
ні кім і жыць столь кі, на коль кі да зво ліць 
ство ра ная сі стэ ма вы ніш чэн ня і доб ры ці 
дрэн ны гу мар ка та. Рас ст рэ лы, ве шан ні, 
смерць у га за вых ка ме рах і спаль ван не 
цел у крэ ма то ры ях, псеў да ме дыч ныя 
і бі я ла гіч ныя эк с пе ры мен ты, вы ніш чаль
ная фі зіч ная пра ца гэ та пя кель ная рэ ча
іс насць у та кіх мес цах. Не інакш бы ло 
з пад бі ты мі на ро да мі на аку па ва ных нем
ца мі тэ ры то ры ях. Эк стэр мі на цыя жы доў, 
а по тым звя дзен не сла вян у ка тэ го рыю 
не да лю дзей, рэ аль насць і вы нік по шу каў 
ня мец кай, жыц цё вай пра сто ры ра бі лі ся 
пад ло зун гам но вай Еў ро пы на ро дам, які 
так га на рыў ся сва ёй гі сто ры яй і куль ту
рай. 

vЯў ген ВА ПА

Пас ля пры хо
ду да ўла ды 
Аляк сан д ра 
Лу ка шэн кі за 
больш чым 
чвэрць ста год

дзя бы ло не каль кі вы ра шаль ных і клю ча
вых га доў, ха рак тэр ных адз нак і пун к таў 
ад лі ку. Для та го, каб збо ку па спра ба ваць 
зра зу мець па дзеі і сі ту а цыю бя гу ча га ча су, 
вар та іх пры га даць.

199596 га ды. Здзей с не ны па сут нас ці 
ан ты кан сты ту цый ны пе ра ва рот. У кра са
ві ку 1995 го да на за гад вы ка наў чай ула ды 
ў бе ла ру скім пар ла мен це бы лі жор ст ка 
збі тыя дэ пу та ты Вяр хоў на га Са ве та ад апа
зі цыі, якія на пя рэ дад ні аб вяс ці лі га ла доў ку 
су праць ан ты кан сты ту цый ных за ха даў прэ
зі дэн та. Ус лед у траў ні ў Бе ла ру сі ад быў ся 
ан ты кан сты ту цый ны рэ фе рэн дум, які змя
ніў дзяр жаў ную сім во лі ку, на даў ра сей скай 
мо ве ста тус дзяр жаў най, зра біў зме ны 
ў Кан сты ту цыю і ў вы ні ку пра ва прэ зі дэн ту 
рас пу скаць пар ла мент, па ста на віў пра эка
на міч ную ін тэг ра цыю з Ра се яй. У лі ста па
дзе 1996 го да з удзе лам ра сей скіх вы шэй
шых дзяр жаў ных асоб быў сар ва ны ім піч
мент прэ зі дэн ту Лу ка шэн ку. Паў на мо цтвы 
Вяр хоў на га Са ве та 13га склі кан ня бы лі 
гвал тоў на спы не ны. Ан ты кан сты ту цый ны 
пе ра ва рот быў за вер ша ны. Юры дыч ных 
ме ха ніз маў зме ны ўла ды не за ста ло ся.

1999 год. У траў ні бяс с лед на знік Юрый 
За ха ран ка, вя до мы па лі тык, бы лы мі ністр 
унут ра ных спраў. Па ча так шэ ра гу знік нен
няў апа зі цый ных дзе я чаў. У ве рас ні та го ж 
го да на заў сё ды пра па лі па лі тык Вік тар 
Ган чар і біз не со вец Ана толь Кра соў скі. 
Па вод ле не а фі цый най вер сіі ўсе яны бы лі 
за бі ты так зва ным „эскад ро нам смер ці”. 
У вы ні ку ці ску між на род най су поль нас ці 
і ўнут ра ных пра тэ стаў фі зіч нае знік нен не 
сур’ ёз ных лі да раў апа зі цыі ўда ло ся спы
ніць, але кан т роль над ула дай быў ужо 
тры ва ла толь кі ў ад ных ру ках.

2006 і 2010 га ды. Дзве вы бар чыя кам
па ніі, ка лі на род ныя пра тэ сты су праць 
узур па цыі ўла ды за вяр ша лі ся Плош чай 
пра тэ сту. Абедз ве плош чы бы лі жор ст ка 
ра заг на ныя, за вяр шы лі ся кры мі наль ны мі 
спра ва мі, ма са вы мі арыш та мі, збі ван ня
мі, ка та ван ня мі, урэш це дэ ма ра лі за цы яй 
і эміг ра цы яй мно гіх лі да раў, а так са ма 
ак ты ві стаў дэ мак ра тыч на га ру ху. Пры той 
бру таль нас ці за ду шэн ня пра тэ сту, толь кі 
цу дам ні ко га не за бі лі.

І вось на ды шоў яш чэ адзін клю ча вы 
год. Год чар го вых „вы ра баў”, якія пла
на ва ла ся афор міць па доб на 2015 го ду 
з удзе лам ста ты стаў „эле ган т на”, як ка заў 
кі на ге рой „без шу му і пы лу”. Але ўсё пай
ш ло не так. Пан дэ мія, рэз кае збяд нен не 
лю дзей і як вы нік моц ны і ма са вы псі ха
ла гіч ны стрэс пры вя лі да ня бач най ак тыў
нас ці гра мад ства. У вы ні ку трон за хі стаў
ся, а мы апы ну лі ся на па ро зе сур’ ёз ных 
па дзей. Ад нак, ней ка га ап ты мі стыч на га 
сцэ на рыя фі на лу гэ тых „вы ра баў”, на 
жаль, не праг ляд ва ец ца. Адзін з лі да раў 
на род на га пра тэ сту Сяр гей Ці ха ноў скі 
ўжо ў тур ме, на віс ла па гро за і над ін шы мі 
прэ тэн дэн та мі ў кан ды да ты. На жаль, 
з вус наў ас ноў ных ця пе раш ніх апа нен таў 
на чаль ні ка дзяр жа вы не бы ло чу ваць га
лоў на га пат ра ба ван ня — ут ва рэн ня но вай 
Цэн т раль най вы бар чай ка мі сіі і прыз на
чэн ня пе ра вы ба раў без удзе лу „па жыц цё
ва га кі раў ні ка”. А ўвя зац ца ў гуль ню без 
пра віл і вый г раць не маг чы ма. Хі ба толь кі 
ў ха ду па дзей умя ша ец ца яго вя лі касць 
Вы па дак.

Ва ры ян ты па лі тыч на га кан ца „веч ных 
га ран таў ста біль нас ці” раз на стай ныя, 
у гі сто рыі зда ра ла ся ўся ля кае. За раз ак
тыў на аб мяр коў ва юц ца роз ныя зы хо ды: 
„ва ры янт Ча ву шэ ску”, „ва ры янт Ка да фі”, 
„ва ры янт Мі ло ша ві ча”, „ва ры янт Яну ко
ві ча”, урэш це „ва ры янт Ка ры ма ва”. Пра 
тое, што „мо жам паў та рыць” ан ды жан скія 
па дзеі за я віў сам на чаль нік Рэс пуб лі кі Бе
ла русь. На пом нім, што ў траў ні 2005 го ду 
ва ўзбек скім го ра дзе Ан ды жан пра хо дзі лі 
ма са выя пра тэ сты з пат ра ба ван нем эка
на міч ных рэ форм і са цы яль най спра вяд лі
вас ці. Вы ступ быў жор ст ка за ду ша ны, пры 
тым рас ст ра ля ныя ка ля ты ся чы ча ла век. 
Іс лам Ка ры маў кі ра ваў пас ля гэ та га яш
чэ 11 га доў. Агу лам ён тры маў ула ду ва 
Уз бе кі ста не аж но 27 га доў, па мёр шы ад 
хва ро бы і ня мог лас ці. Тое, што ў Бе ла ру сі 
ў ра зе аб васт рэн ня сі ту а цыі бу дзе ад да ны 
за гад стра ляць — ня ма ні я ка га сум не ву. 
Гэ та папер шае. Падру гое, па куль пры 
ўла дзе ў Маск ве бу дзе Пу цін, ва ры янт 
су да ў Га а зе Лу ка шэн ку ні як „не све ціць”. 
Крэмль лі чыць Бе ла русь сва ёй тэ ры то
ры яй і не да пус ціць сю ды ні я кіх за ход ніх 
струк тур і сур’ ёз ных уп лы ваў. Маск ва ўсё 
бу дзе ім к нуц ца вы ра шыць са ма. А ка лі 
яна „ў пра цэ се” — ні чо га доб ра га ча каць 
не да во дзіц ца.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Мы пат ра бу ем „каб бы ло ле пей”. Толь
кі ад ка го мы гэ та про сім? Мо жа, вар та ад 
са міх ся бе? Ве ра год на, гэ та і так, ха ця мы 
ста но вім ся ўсё больш і больш пат ра ба
валь ны мі ў гэ тым пла не. Та му мы хо чам, 
каб бы ло яш чэ лепш — у жыц ці і ў па лі ты
цы. І так, па ка лен не за па ка лен нем. Хто 
ве дае, ці не та му, што кож на му на ступ на
му па ка лен ню жы вец ца лепш, але не на
столь кі, што ка тэ га рыч на нель га ска заць, 
што, бе зу моў на, горш ад па пя рэд ня га. 
Та му што са праў ды не ска жаш. Ад нак не
да стат ко васць за хоў ва ец ца ў кож на га па
ка лен ня. І што яш чэ горш, яна пе рат ва ра
ец ца ў ен чан не. Ня гле дзя чы на тое, што 
кры вая даб ра бы ту ча ла ве ка, ня гле дзя чы 
на па ста ян ныя ва ган ні, не ўзра стае? І гэ
та факт. На жаль, у кож ным па ка лен ні 
бы лі не ка то рыя вы рад кі, якія спра бу юць 
гэ та ад мо віць. Як выс вят ля ец ца, яны 
ў ас ноў ным па лі ты кі. Не аба вяз ко ва пра
зор цы — хут чэй са маз ван цы. Але пра 
тых у ін шы час. Ста ты стыч на ка жу чы, 
у па раў нан ні з кож ным па ка лен нем, якое 
ідзе, на ступ нае жы ве даў жэй і прас цей, 
зда ра вей, бяс печ ней і пры ем ней. Ад нак 
ста ты сты ка мае ў са бе тое, што яна раз г
ля дае доў га тэр мі но выя пра цэ сы і іг на руе 
ін ды ві ду аль ную шка лу жыц ця ча ла ве ка.

Кож ны з нас ро біць лепш, ча сам горш 
і час цей за ўсё не та му, што мы ро бім 
дрэн ны ці доб ры вы бар, які ўплы вае 
на блі жэй шую бу ду чы ню, а та му, што 
мы аль бо ўда лыя лю дзі, аль бо про ста 
няў дач ні кі. Як ва ры янт, на ра джа юц ца 
не паў на вар тас ныя ма тэ ры я лы. У рэш це 
рэшт, сён няш нія няў дач ні кі аль бо не паў
на вар тас ныя ма тэ ры я лы, бе зу моў на, 
леп шыя, чым мі ну лыя. Гэ та га нель га 
ад маў ляць, што ўсё па ляп ша ец ца для 
нас у цэ лым. Праб ле ма ў тым, што не 
зной дзец ца ча ла ве ка, які быў бы ра ды 
гэ та му. У кож на га свая «мет ра ло гія», і ка
лі ад на му адзін сан ты метр больш гэ та 
шмат, для астат ніх на ват 10 мет раў усё 
яш чэ зда ец ца за над та ма ла. Хоць гэ та гу
чыць не да рэч на, ста ты сты ка ро біць усё 
про ста, і пры клад роз ні цы па між сан ты
мет рам і 10 мет ра мі аба гуль няе, ска жам, 
да 2 мет раў на ад на го ста ты стыч на га 

ча ла ве ка. Зра зу ме ла, не так шмат лю
дзей бу дзе ад чу ваць ся бе за да во ле нымі 
гэ тым па дзе лам, та му што гэ та толь кі 
ста ты стыч ная іс ці на, а не са мая праў да. 
Як ма ла хто ў мі ну лым быў за да во ле ны 
ідэ а ло гі яй баль ша віц кай роў нас ці, тэ а рэ
тыч ная ін тэр п рэ та цыя якой зак лю ча ла
ся ў тым, што ўсе па він ны быць роў ны мі, 
але, як па ка за ла прак ты ка, яны яш чэ 
больш роў ныя ся род іх. А тыя не ме лі 
пры чын скар дзіц ца. Так бы ло да сён няш
ня га дня, ха ця баль ша віц кая ма ра аб 
нес п ра вяд лі вай спра вяд лі вас ці тых, хто 
больш раў нап раў ны, ужо даў но пад ма ну
ла. Не ўсіх. У кож най па лі тыч най сі стэ ме 
ўзні ка юць но выя ўспыш кі яе так січ най 
ідэ а ло гіі. На ват у моц ных дэ мак ра ты ях, 
як свед чыць рост на род на га па пу ліз му 
ў кра і нах за ход няй цы ві лі за цыі. Іта лія, 
Фран цыя і Вя лі каб ры та нія за ра жа ныя 
гэ тым. ЗША не суп раць ста яць яму, а тым 
больш Поль ш ча. Гэ та про ста ві до віш ч
ныя прык ла ды, та му што па пу лізм — гэ
та пан дэ мія. Я ад ва жу ся ска заць, што 
спра вяд лі васць як па няц це пры го жая 
толь кі як па няц це, але на са мой спра ве 
гэ та про ста смец це для тых, хто пра
йграў, і, тым больш, што гэ та кан цэп цыя, 
ство ра ная ча ла ве чым ро зу мам, су пя рэ
чыць ло гі цы іс на ван ня ча ла ве ча га ві ду. 
Ві да воч на, што мац ней шы па я дае сла
бей ша га, кош ка мыш ку, воўк яг ня, а яг ня 
тра ву. І, на рэш це, ві да воч ная рэч, што за
кон раў ней ша га па жы рае за кон про ста 
роў на га. До ка зам гэ та га гор кія сло вы 
юры дыч на га аў та ры тэ та праф. Эвы Лэн
тоў скай у ін тэр в’ю пар та лу OKO.press: «Га
да мі я ка жу, што за кон не рэ гу люе таго, 
што ён аб вяш чае, але толь кі тое, што 
ўда ец ца мац ней ша му, які ка ры ста ец ца 
за ко нам ін ст ру мен таль на». Наб лі жа юц
ца вы ба ры Прэ зі дэн та Рэс пуб лі кі Поль
ш ча. Ад нак я не збі ра ю ся па лі ты за ваць 
гэ ты тэкст. Я не збі ра ю ся пе ра кон ваць 
ка гоне будзь у тым ці ін шым вы ба ры. 
Я толь кі адз на чу, што за кон эва лю цыі 
Дар ві на рас паў сюдж ва ец ца не толь кі на 
са му Пры ро ду. Та му і на па лі ты ку, і на на
шу гра ма дзян скую бу ду чы ню так са ма.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Ве ру ў на шу бе ла ру ска-пад ляш скую 
тры ва ласць

— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла ру-
скай мо вы?

— У кан чат ко вым пе ры я дзе на ву кі ў лі
цэі ра зам з гру пай сяб роў мы „дас пе лі” 
да сва ёй бе ла ру скас ці. У вы ні ку та го 
я вы ра шыў па мя няць свае пла ны і не па
сту піў на поль скую фі ла ло гію, аб якой ду
маў да во лі даў но, а на бе ла ру скую. А на
стаў ні кам стаў та му, што не вы ра шыў 
быць (ча го кры ху шка дую) жур на лі стам 
бе ла ру скай пе ра да чы Бе ла стоц ка га ра
дыё, ха ця та кая пра па но ва бы ла.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род най 
мо вы?

— Гэ та на стаў ні ца Бель ска га бел лі цэя 
спа да ры ня Зі на і да Дэ мя нюк. Яна сва ёй 
пра цай і сва ім ха рак та рам па ка за ла мне, 
ма ла до му на стаў ні ку, як вя лі кая роз ні ца 
ў на ву чан ні бе ла ру скай мо вы а ін шых 
прад ме таў. Ве ру, што па яе сля дах ідзе 
дач ка Ан на Дэ мя нюк, ця пе раш няя на
стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў на шым 
лі цэі.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Маё сап раў д нае на ву чан не бе ла ру
скай мо ве за кон чы ла ся да во лі даў но, 
та му га лоў ным чы нам суп ра цоў ні чаю 
з на стаў ні ка мі бель скай „трой кі”, ка лі 
ар га ні зую вус ны ма ту раль ны эк за мен. 
Вель мі доб ра ўспа мі наю су пра цоў ні цтва 
з ма ім сяб рам з Гай наў кі Ян кам Кар чэў
скім з на го ды пад рых тоў кі і пра вя дзен
ня школь ных кон кур саў для па чат ко вых 
школ.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць?

— Ца ню асаб лі ва тое, што ро бяць АББА, 
Бе ла ру скае гі ста рыч нае та ва ры ства 
і ў га лі не школь ных кон кур саў БГКТ.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— Са мы важ ны гэ та кож ны год Дзень 
Во лі. Шка дую, што не змаг лі мы яго пра
вес ці ў 2020 го дзе.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Не кон курс, а алім пі я да па бе ла ру скай 
мо ве для лі цэ і стаў. Яе ства раль ні ку пра
фе са ру Аляк сан д ру Бар ш чэў ска му на ле
жыц ца вя лі кая па дзя ка.

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў, ася род дзя? 

— Без баць коў шко лы про ста ня ма. Па
чы на ю чы з су пра цоў ні цтва ў вы ра шэн ні 
вуч нёў скіх праб лем, а за кон чыў шы на да
па мо зе ты по ва ма тэ ры яль най, без якой 
цяж ка іс на ваць на за да валь ня ю чым 
уз роў ні.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для вас скла да насць ці, мо жа, 
ко зыр?

— На да лей лічу, што ў вы пад ку та кой 
шко лы як на ша, доб ра ах вот насць па він
на кан чац ца ў хві лі ну, ка лі ву чань вы ра
шае па сту піць у гэ ты, а не ін шы лі цэй.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры га дзі-
ны ў ты дзень, што ра ней зап ла на ва лі?

— Доб ры на стаў нік на ву чыць больш у ад
ну га дзі ну, чым кеп скі ў тры ці ча ты ры.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— Пад рых тоў ку вуч няў да кон кур саў 
і алім пі яд астаў ляю сва ім на стаў ні кам.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па бе ла ру-
скай мо ве да па са ва ныя да су час нас ці?

— За рэд ка пра цую з пад руч ні ка мі, каб 
іх ацэнь ваць. Але вель мі це шу ся, што ад 
ней ка га ча су ёсць у нас свае пад руч ні кі 
для ўсіх кла саў.

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— Як вы шэй.

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Ня ма ад на го. Зра зу ме ла, ца ню кла сі
каў. Але дзя ку ю чы сяб рам з Са ю за бе ла
ру скіх пісь мен ні каў, якія на „Бяз меж жа” 
да во зяць но выя кніж кі, чы таю су час ную 
лі та ра ту ру. Я па клон нік па э зіі Ва лян ці ны 
Ак сак і твор час ці на мя жы жан раў Ула
дзі ме ра Ар ло ва. Люб лю чы таць Ба ры са 
Пят ро ві ча і ван д ра ваць ра зам са Змі це
рам Бар то сі кам або Ган най Кан д ра цюк. 
Ка лі хо чац ца спа лу чыць сло ва з воб ра
зам, бя ру ў ру кі „Ко лер Бе ла ру сі” Мі ха ла 
Анем па ды ста ва. Ну і ад ней ка га ча су аба
вяз ко ва пад ру кою па він на быць „Поў ня” 
Мі ха ла Ан д ра сю ка.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту аль-
на чы та е це?

— Яш чэ раз заг лыб ля ю ся ў „Шко лу тра
вы” Ан д рэя Ха да но ві ча.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла ру-
скай прэ сы?

— Раз у ты дзень „Ні ва”, а што дзень сай
ты „На шай Ні вы”, Ра дыё Ра цыя і ста рон
кі Ка му ні ка ту.

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае бе-
ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Я ад са мых па чат каў пры хіль нік і гля
дач „Бар даў скай во се ні”. Та му шка дую, 
што яна што раз менш „мая” апош ні мі 
га да мі.

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Раз маў ляю.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су вя зі 
са сва ёй пра фе сі яй?

— Яны хут ка за бы ва юц ца.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто му?

— Бю рак ра тыя.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя до-
мыя вы пуск ні кі?

— Зат ры ма ю ся на двух пер шых кла сах, 
у якіх да вя ло ся мне ву чыць, ад на ча со ва 
пра цу ю чы ў бель скай бур се. У ад ным 
з тых кла саў бы лі вя до мая за раз ма стач
ка Мар га ры та Дміт рук, тэ лезор ка Мар га
ры та Пра ка пюк і ця пе раш няя на стаў ні ца 
лі цэя Іво на Ду ні коў ская (Чы жык). У дру
гім кла се ву чы ла ся Аль ж бе та Ні чы па рук, 
за раз ства раль ні ца і ігу мен ня ма на сты
ра ў За ле ша нах. А по тым бы лі сот ні ма
ла дых лю дзей, з якіх пос пе хаў у жыц ці 
я вель мі це шу ся.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за сваю 
пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Я ат ры маў Ме даль на цы я наль най аду
ка цыі, час ад ча су ат рым лі ваю ўзна га
ро ду Бель ска га ста ра сты і да во лі ча ста 

най важ ней шую ўзна га ро ду — доб рае сло
ва ад сва іх вуч няў і вы пуск ні коў.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Мае вуч ні.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні ка бе-
ла ру скай мо вы? 

— Ад на го ня ма. Іх мно га.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры гож-
вае Ваш клас?

— У ма ім ка бі не це по бач Ар ла — Па го ня 
і мно га белчыр во набе ла га. Дык та кі 
і сім вал на ша га лі цэя.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Ве ру ў на шу бе ла ру скапад ляш скую 
тры ва ласць. Бу дзем на ра каць, што бе ла
ру скасць нам да ні чо га не пат рэб ная, але 
бу дзем тры ваць. І заў сё ды зной дуц ца 
ін тэ лі ген т ныя лю дзі, якія бу дуць сце
раг чы на шай тут пры сут нас ці. Та му так 
важ ныя «Ні ва», Ра дыё Ра цыя і ўсе ар га ні
за цыі, якія са праў ды дзей ні ча юць на ка
рысць бе ла ру скай спра ве. А як га ва рыў 
Сак рат Яно віч „Bia ło ruś to nie jest spra wa 
dla mię cza ków”.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Ан д рэй СЦЕ ПА НЮК на ра дзіў ся 6 
лі ста па да 1963 го да ў Бель ску-Пад-
ляш скім. Тут за кон чыў Па чат ко вую 
шко лу № 3 і Агуль на а ду ка цый ны лі-
цэй з бе ла ру скай мо вай на ву чан ня 
імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча. Да лей 
па сту піў на бе ла ру скую фі ла ло гію 
Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та. Пас ля 
трох га доў пра цы ў бель скай бур се 
вяр нуў ся ў свой лі цэй як на стаў нік 
бе ла ру скай мо вы. У 1994-2002 га-
дах быў бур га міст рам Бель ска-Пад-
ляш ска га. У 2004 го дзе стаў пер-
шым ды рэк та рам — вы пуск ні ком 
Бель ска га бел лі цэя. Вы даў збор нік 
вер шаў „Рас пі са ны квад рат”. Бель-
скую „трой ку” і бел лі цэй за кон чы лі 
так са ма жон ка Ва ля (за раз на стаў-
ні ца ге аг ра фіі ў „трой цы”) і сын 
Мі хал.
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Дэ маг ра фія 
На раў чан скай 
гмі ны
На раў чан ская гмі на Гай наў ска га па-

ве та зна хо дзіц ца па-су сед ску з Бе ла веж-
скай, Гай наў скай, Нар ваў скай і Мі ха лоў-
скай гмі на мі ды з Рэс пуб лі кай Бе ла русь. 
За раз у На раў чан скай гмі не ўсё менш 
і менш жы ха роў, знач на больш па хо він 
чым сь ці на ро дзін. Ма ла дыя лю дзі вы-
е ха лі ад сюль у глыб на шай кра і ны або 
за яе ме жы ў по шу ках пра цы і леп ша га 
жыц ця. У 2018 го дзе гмі на на ліч ва ла 
3724 жы ха ры. Най боль шая вё ска На раў-
ка на ліч вае 872 ча ла ве кі. У Се мя ноў цы 
пра жы вае 391 асо ба, у Ста рым Ляў ко ве 
— 331, у Но вым Ляў ко ве — 209, у Ску па-
ве — 191, у Мік ла шэ ве — 171, у Плян це 
— 149, у Тар но па лі — 129, у Ле шу ках 
— 113 і ў Аль хоў цы — 99.

Ні жэй сот ні на ліч ва юць вё скі: Ах ры-
мы — 90, Сві на роі — 87, Заб лот чы на 
і Ста чок — па 70, Ста рое Ма се ва — 62, 
Гуш чэ ві на — 59, Баб’я Га ра — 54, Лес на 
— 50, Міх наў ка — 49, Но вая Лу ка і Яно-
ва — па 45, Но вае Ма се ва — 36, Груш кі 
— 33, Пад ляў ко ва — 32, Га ра дзі ска — 31, 
Ка пі тан ш чы на — 30, Па се кі — 29, Сла бод-
ка — 24, Бяр нац кі Мост — 23 ды Кры ні ца 
і Мін коў ка — па 20 жы ха роў.

Най мен шыя па се ліш чы ў гмі не гэ та 
Се ме ня коў ш чы на — 17 жы ха роў, Суш-
чы Ба рок — 16, Но ві ны і Па рос лае — па 
12, Заб ра ды — 10, Це рам кі — 9, За мо ша 
і Ба ра выя — па 6 і Лан чы на — 5 ды двух 
жы ха роў мае Гні лец.

У На раў чан скай гмі не шчыль насць 
на сель ні цтва скла дае 11 ча ла век на 
квад рат ны кі ла метр. Тут на 100 муж-
чын пры па дае 96 жан чын. Пра жы вае 
тут ка ля 3 ты ся чы пра ва слаў ных у трох 
па ра фі ях На раў ка, Се мя ноў ка і Ста рое 
Ляў ко ва. 

(яц)

Па ра збі раць 
лет нія зёл кі
За раз зёл ка вы се зон у са мым раз га-

ры. Лет нія зёл кі збі ра юць і пры но сяць 
жы ха ры Аль хоў кі, Па сек, Прэн таў, Лес-
най, Но ва га Ма се ва, Ста ро га Ма се ва, 
Мік ла шэ ва, Се ме ня коў ш чы ны і Се мя ноў-
кі. Гай наў ская су пол ка „Ру но” мае свае 
пун к ты скуп кі ле ка вых зё лак у Баб’ яй 
Га ры і Прэн тах (пры сё лак Се мя ноў кі) 
На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га па ве-
та. Пун к ты скуп кі на ве даў я 10 чэр ве-
ня гэ та га го да. Не пра ца ваў адзін з іх 
у Прэн тах. Зда ры ла ся няш час це — Ве ра 
Лу ка шук па ла ма ла на гу.

„Ру но” куп ляе су ша нае зел ле кра пі вы, 
яс но ты (глу хой кра пі вы), сніт кі, ма ла-
чаю-аду ван чы ка, па ля во га брат ка, дра-
сё ну, ма рэ ны, ма ру ны, гу ся лап кі, стрэл-
кі, па ля во га хвош чу і ся рэб ран ні ка.

Пры мае су ша нае ліс це блюш чу, бруш-
ні цы, кра пі вы, бя ро зы, сніт кі, мя дун кі, 
пад бе лу, свя та ян ні ку, аду ван чы ка і жы-
ва ко сту ды ка рэн не кра пі вы, пя цёр ні ка, 
ло пу ху, аду ван чы ка, ае ру, ка бы ля ка (кон-
ска га шча ву ху) ды жы ва ко сту.

Доб ра пла цяць за цвет чыр во най ка-
ню шы ны, аду ван чы ка, пад бе лу, каш та на 
і шып шы ны з ліс цем ды ка ру кру шы ны 
і чыр во най вяр бы, лі пы і ка лі ны. Дык збі-
рай ма цвет, ліс це, зел ле, ка ру і ка рэн не 
вы шэй з га да ных рас лін. (яц)

А бу чэн ні, май старкла сы, пра соў
ван не рэ гі я наль ных сла ву тас цей, 
на ву чаль ныя ві зі ты, пуб лі ка цыі 
і кан фе рэн цыі — гэ та толь кі не ка

то рыя пра ек ты, якія бу дуць пра фі нан са ва
ны ў рам ках кон кур су Кра ё вай сет кі сель
скіх аб ша раў (КССА). Бу дуць рэ а лі за ва ны 
17 пра ек таў на агуль ную су му 723 ты ся чы 
зло тых. 10 чэр ве ня бы ла пра ве дзе на 
прэскан фе рэн цыя, якая пад вя ла вы ні кі 
кон кур су. У пры ват нас ці, удзель ні чаў у ім 
Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла, на мес нік мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства.

У ан лайнсу стрэ чы так са ма пры ня лі ўдзел 
ды рэк тар дэ пар та мен та сель скай гас па
дар кі і ры ба лоў ства МУПВ Ан джэй Пле шук, 
а так са ма прад стаў ні кі бе не фі цы ян таў — 
Сіль вія Гру дзінь ска, ды рэк тар Пад ляш скай 
рэ гі я наль най ту ры стыч най ар га ні за цыі 
(ПРТА) і Маг да ле на Ка валь ская з Уп ра вы 
гмі ны ў Ча ром се.

У рам ках кон кур су ПРТА 17 пра ек таў ат ры
ма лі фі нан са ван не на агуль ную су му 723 
ты ся чы зло тых. Вы дат кі на ар га ні за цыю 
ме ра пры ем стваў бу дуць пак ры ты ў поў
ным аб’ ё ме пас ля рэ а лі за цыі пра ек таў.

— Кон курс ПРТА — гэ та ад на з фор маў ак
ты ві за цыі сель скіх жы ха роў, на ладж ван ня 
пэў ных ме ра пры ем стваў, дэ ман ст ра цыі 
но вых тэн дэн цый у эка но мі цы, а так са ма 
за ах воч ван ня сель скіх жы ха роў да ства
рэн ня біз не су — на ват у ця пе раш няй рэ ча
іс нас ці, — пад к рэс ліў Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла 
пад час кан фе рэн цыі.

Як ад зна чыў ды рэк тар Ан джэй Пле шук, 
на кон курс бы ло па да дзе на шмат ці ка вых 
пра ек таў. Больш за тое, за яў ні кі — прад
стаў ні кі роз ных сфер гра мад ска га жыц ця.

— У нас ёсць му ні цы па лі тэ ты, аса цы я цыі, 
мяс цо выя гру пы дзе ян няў, а так са ма ту ры
стыч ныя ар га ні за цыі і куль тур ныя цэн т ры, 
— ска заў ды рэк тар Пле шук. — Мы вель мі 
за да во ле ныя гэ тай раз на стай нас цю.

ПРТА зін вен та зы руе аг ра ту ры стыч ныя гас
па дар кі.

ПРТА — ад на з ар га ні за цый, якая па ка ры
ста ец ца гэ тым фі нан са ван нем. Ат ры мае 
звыш 70 ты сяч зло тых на рэ а лі за цыю трох 
пра ек таў.

— Са мае важ нае, што з’яў ля ец ца ад п раў
ной кроп кай для да лей шай дзей нас ці 
— гэ та ін вен та ры за цыя аг ра ту ры стыч ных 
гас па да рак, — па ве да мі ла Сіль вія Гру дзінь
ска. — На сён ня ня ма ўзгод не на га ўлі ку раз
мяш чэн ня аг ра ту рыз му ў на шым рэ гі ё не, 
і гэ та праб ле ма эфек тыў на га пра соў ван ня 
сель ска га ту рыз му, — пад к рэс лі ла ды рэк
тар ка ПРТА.

Пе ра лік аг ра ту ры стыч ных гас па да рак 
па ві нен стаць ас но вай для выз на чэн ня 
коль кас ці і якас ці ту ры стыч ных аб’ ек таў 
у ак тыў на фун к цы я ну ю чых гас па дар ках 
Пад ляш ска га ва я вод ства. Ме ра пры ем ства 
за вер шыц ца дак ла дам, які ста не ас но вай 
для выз на чэн ня кі рун каў пра соў ван ня сель
ска га ту рыз му.

ПРТА так са ма ар га ні зуе фо рум Пад ля шска
га аг ра ту рыз му і шэ раг трэ нін гаў у га лі не 
пра соў ван ня аг ра ту рыз му ў са цы яль ных 
ме дыя.

Сма кі рэ гі ёна — гэ та наз ва пра ек та, які бу
дзе рэ а лі за ва ны ГЦК у Ча ром се. Як раст
лу ма чы ла Маг да ле на Ка валь ская з Уп ра
вы гмі ны ў Ча ром се, пра ект па дзе ле ны 
на тры эта пы. Пер шы з іх — гэ та се рыя 
трэ нін гаў, пад час якіх удзель ні кі да ве да
юц ца пра тра ды цый ныя спо са бы пры га
та ван ня страў — у тым лі ку сме тан ко ва га 
мас ла, хле ба, сы ру і мя са ў сло і ках.

— Пас ля трэ нін гаў ад бу дзец ца се мі нар, пад
час яко га бу дзем пе ра кон ваць, што вё ска 
— вель мі доб рае мес ца для жыц ця, але 
гэ та так са ма вы дат нае мес ца для раз віц ця 
прад п ры маль ні цтва, — ска за ла Маг да ле на 
Ка валь ская. — Бу дзем раз маў ляць пра лан
цуг па ста вак, роз ніч ны ган даль у сель скай 
гас па дар цы і сі стэ ме якас ці хар чо вых пра
дук таў.

ГЦК у Ча ром се так са ма ар га ні зуе ку лі
нар ны кон курс „Са лод кае і са ло нае” для 
гур т коў сель скіх хат ніх гас па дынь і пры
ват ных асоб. (Гмін ны цэнтр куль ту ры ў Ча
ром се на Сма кі рэ гі ё на ат ры мае 15 159,40 
зло тых).

Ві цэмар ша лак Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла ад
зна чыў, што пра гра ма ПРТА ад па вя дае 
па жа дан ням і ча кан ням жы ха роў вё скі. Аб
вяс ціў, што ў на ступ ным го дзе бю джэт кон
кур су зап ла на ва ны на 1 мі льён зло тых.

Ся род ін шых бе не фі цы ян та мі кон кур су 
ста лі:

Аса цы я цыя N.A.R.E.W. — Ак цыя па раз віц ці 
сель скіх ра ё наў Na rew — „Аб мен ве да мі і во
пы там — моц ЛГД (ла каль ныя гру пы дзе
ян ня) — аз на ям лен чая па ез д ка”, 99 400,00 
зло тых;

Поль скае та ва ры ства ахо вы пту шак 
— „Поль скі ко нік — пра соў ван не па ро ды 
і кан сер ва тыў нае раз вя дзен не” — 28 856,79 
зло тых;

Пад ляш ская рэ гі я наль ная ту ры стыч ная 
ар га ні за цыя — Пад ляш скі аг ра ту ры стыч ны 
фо рум „Ту рызм” — 14 963,70 зло тых;

Пад ляш ская рэ гі я наль ная ту ры стыч ная ар
га ні за цыя — „Кі ра ван не мар кі (брэн дынг) 
у аг ра ту рыз ме” — абу чэн ні — 14 344,40 зло
тых;

Пад ляш ская рэ гі я наль ная ту ры стыч ная 
ар га ні за цыя — „Ін вен тар аг ра ту ры стыч ных 
гас па да рак Пад ляш ска га ва я вод ства” — 43 
050,00 зло тых;

Му зей на род най куль ту ры Пад ляш ша 
— Экасма кі Пад ляш ша — 35 584,37 зло тых

Мяс цо вая гру па дзе ян няў „Бе ла веж ская 
пуш ча” — Ак ты ві за цыя ту ры стыч най пра
сто ры як шанц для са цы яль на га ўклю чэн
ня і эка на міч на га раз віц ця ра ё на ЛГД „БП” 
— 96 371,40 зло тых

Па дяш скі Уні вер сі тэт за ла то га ве ку 
— „Прад п ры маль ная вё ска — ак ты ві за цыя 
мяс цо вай су поль нас ці з сель скіх аб ша раў” 
— 82 787,07 зло тых.

(лук)

У пра гра ме «Мая Ва да» пра па
ну ец ца 100 мі льё наў зло тых 
на за гас па да ран не даж
джа вой ва ды. Пяць ты сяч 

зло тых суб сі дыі на хат нія ўста ноў кі, 
якія стрым лі ва юць даж джа вую ці 
та лую ва ду мож на бу дзе ат ры маць 
з но вай пра гра мы «Мая ва да». Гэ та 
іні цы я ты ва Мі ні стэр ства клі ма ту (МК) 
і На цы я наль на га фон ду ахо вы і кі ра
ван ня вод ны мі рэ сур са мі (НФА іКВР), 
якія ўкла дуць 100 мі льё наў зло тых 
на па ла го джан не на ступ стваў за су хі 
ў Поль ш чы. Раз бор за я вак пач нец ца 
ў лі пе ні.

— Я ха цеў бы, каб уз ні ка ла як ма га 
больш ма лых ва да ё маў. Суб сі дыі мож
на ўклас ці ў вы раб хат ніх уста но вак, якія 
ўтрым лі ва лі б даж джа вую ва ду, „вод ныя 
воч кі”, — пад к рэс ліў прэ зі дэнт Рэс пуб лі
кі Поль ш чы Ан джэй Ду да.

Як ад зна чыў мі ністр клі ма ту Мі хал 
Кур ты ка, змя нен не клі ма ту да дат ко ва 
не га тыў на ад бі ва ец ца на да ступ нас ці ва
ды і паг лыб ляе яе дэ фі цыт у Поль ш чы. 
«Пра гра ма „Мая ва да” пра фі нан суе да 20 
ты сяч пры хат ніх уста но вак аку му ля цыі 
ва ды. Мы мяр ку ем, што пры хат нія ін ве
сты цыі ў вод ныя воч кі спы няць 1 мі льён 
ку біч ных мет раў у год на тым мес цы, дзе 
па дае ва да, гэ та зна чыць на пры ват ных 
участ ках. Гэ та аз на чае, што адзін мі льён 
ку біч ных мет раў вель мі каш тоў най ва ды 

вы зва ліць ка на лі за цыю і зні зіць ры зы ку 
па вод кі ў вы ні ку пра ліў ных даж джоў».

Кож ны ўлас нік ін ды ві ду аль на га до ма 
змо жа ат ры маць суб сі дыю 5 ты сяч зло
тых, пры чым не больш за 80% вы дат каў, 
якія па він ны быць вы да дзе ныя пас ля 1 
чэр ве ня 2020 го да. На цы я наль ны фонд 
ахо вы на ва коль на га ася род дзя і кі ра
ван ня вод ны мі рэ сур са мі пе ра лі чыць 
гро шы ў шас нац цаць ва я вод скіх фон даў 
для ахо вы на ва коль на га ася род дзя і кі
ра ван ня вод ны мі рэ сур са мі, якія блі жэй 
да бе не фі цы ян таў. З па чат ку лі пе ня 2020 
го да яны бу дуць ат рым лі ваць за яў кі ўла
даль ні каў да моў на пры хат нія вод ныя 
мік ра ін ста ля цыі.

На што та кое 
фі нан са ван не? 
Пад трым ка мае за
бяс печ ваць за куп ку, 
збор ку і ўвя дзен не 
ў эк с п лу а та цыю 
ўста но вак, якія даз
во ляць вы ка ры стоў
ваць даж джа вую 
і та лую ва ду на тэ
ры то рыі, якую ахоп
лі вае пра ект, у вы ні
ку ча го гэ тыя во ды 
не бу дуць скід вац
ца, на пры клад, у бы
та вую і эка на міч
ную ка на лі за цыю, 
ка на лі за цыю ліў не
вай ва ды, дрэ наж
ныя ка на вы, якія 
вы во дзяць ва ду за 

ме жы ўлас нас ці, у су сед нія ра ё ны, ву лі цы, 
плош чы і г.д. Ат ры ма ныя гро шы мо гуць 
быць вы ка ры ста ны для дрэ наж ных труб 
(саб ра ных з жо ла баў, сцё каў у на дзем ны 
рэ зер ву ар, па дзем на га рэ зер ву а ра, ва да ё
ма, дрэ наж ную сі стэ му), па дзем на га або 
на дзем на га рэ зер ву а ра, ва да ё ма, сі стэ мы 
злі ву і эле мен таў для ара шэн ня або ін шае 
вы ка ры стан не на коп ле най ва ды.

Пра гра ма „Мая ва да” бу дзе рэ а лі зоў
вац ца ў 20202024 га дах з пад пі сан нем 
гран та вых па гад нен няў, зап ла на ва ных 
на 30 чэр ве ня 2024 го да, і вы дат ка мі да 
кан ца 2024 го да.

(лук)

На пра соў ван не пад ляш скай вё скі

„Мая ва да”
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Па мяць Хол м скіх і Пад ляш скіх 
па кут ні каў уша на ва лі 

ў Свя та-Ду хаў скай цар к ве ў Бе ла сто ку
У ня дзе лю 14 чэр ве ня 2020 

го да ля пом ні ка за ка та ва
ным пра вас лаў ным жы ха рам 
Бе ла сточ чы ны прай ш ла ад
мыс ло вая ма літ ва. Стар шы
ня Бе ла ру ска га гра мад ска
куль тур на га та ва ры ства Ян 
Сы чэў скі, адзін з іні цы я та раў 
па бу до вы пом ні ка Пят ро Крук 
і іні цы я тар па мі нан ня Пят ро 
Юш чук уск ла лі ля пом ні ка 
вян кі і за па лі лі зні чы. У про
па ве дзі з на го ды свя та ай цец 
Юры Ба рэч ка за клі каў да 
па мя ці аб тра гіч ных пас ля ва
ен ных па дзе ях на Бе ла сточ
чы не: 

— За ля ша ны нап ры кан цы 
вяс ны па він ны па мя таць, што 
ста ла ся з ты мі пра ва слаў ны
мі мяс цо вас ця мі і людзь мі. 

— Гэ та па ша на пра ва слаў
ных да тых, ка го рас ст рэль ва
лі і па лі лі. 

— Тры бра ты бы ло — Ян, 
Ула дзі мір і Кан стан тын. Яна 
за бі лі. Каб не за бы ва лі гэ та га. 

— Ня ма з на ша га бо ку і з бо
ку пра ва слаў ных бе ла ру саў 
зго ды на фаль ша ван не гі сто
рыі, ня ма зго ды на тое, каб 
ка ты бы лі ўша на ва ныя, каб 
ім ста ві лі пом ні кі і на зы ва лі іх 
бра та мі.

Свя та Пад ляш скіх і Хол м
скіх па кут ні каў (уста ноў ле нае 
ў 2003 го дзе) пра ва слаў ная 
цар к ва ў Поль ш чы ад зна чае 
ў пер шую ня дзе лю чэр ве ня. 
Сё ле та свя та бы ло пе ра не се
на ў су вя зі з тым, што су па
да ла з ін шым цар коў ным свя
там Трой цы.

Ва лян ці на ЛА ЕЎ СКАЯ, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 25-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 28 чэрвеня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Кра су ня чыр во ная
се ла ў тра ві цы,
І кож на му хо чац ца
ёй пак ла ніц ца.
с..... 

(В. Жу ко віч)

Ад каз на за гад ку № 21-2020: зя зю ля.
Уз на га ро ду, «Бе ла ру скую ма ля ван ку для дзя-

цей і да рос лых» (з пры го жы мі ма люн ка мі ды цу-
доў ны мі вер ша мі) вый г ра ла Аліў ка Нар ман то віч. 

Він шу ем!

Міра ЛУКША

Вяночак 
моцы
Чакаючы купальскай ночы
віем сабе вяночкі моцы,
вяночкі сілы жаноцкай,
з зёлачак нашых вяночкі.

У дзень летняга сонцастаяння
упляцем туды святаяннік,
бярозу і дуб, і ляшчыну,
палын, божае дрэўца – не згінем,

Піжму,  шалфей і шыпшыну,
васілёк сіні і канюшыну,
дзікую ружу – каніну,
лаванду, бяссмертнік, бузіну.

Жыццярадаснасць прынясе 
ён і сілу,

ахову ад злосці нямілай, 
багацце пачуццяў прарочыць,
не дасць паскудзе сурочыць.

Плёўшы, пра добрае думай, 
у голас кажы свае думы.
Мроі свае шлі да Сонца,
пра радасць і шчасце бясконцае.

А хлопцу спляці павязку,
пояс на сцёгны з красак,
вінаграднай лазы і дуба, 
з вярбы, язміну, хай любы

волата мае сілу,
і будзе добры і мілы, 
піжму, пырэй,
хмель зялёны,  і шалфей,
ясень, бяссмертнік, палын,
яловыя шышкі... На чын!

Ча му ўсе лю бім Ку пал ле?
Для нас гэ та знак, што неў-

за ба ве ка ні ку лы. Ой, як ста міў 
гэ ты цэ лы рэ жым звя за ны 
з эпі дэ мі яй ка ра на ві ру са! Асаб-
лі ва пер шыя тыд ні, ка лі нель га 
бы ло па кі даць ха ту і кар міц ца 
ін фар ма цы яй пра ша лё ны рас-
паў сюд за ра зы ў све це. Праў да, 
на ву чан не ан лайн спа да ба ла ся 
част цы вуч няў. Па ста ян ны кан-
такт з на стаў ні кам і леп шыя 
ацэн кі пад ня лі на строй і ам-
бі цыі, за ста ві лі ма рыць пра 
леп шыя шко лы. А за са лід ную 
пра цу звы чай на ча кае са лід ны 
ад па чы нак.

У час іза ля ва нас ці мы зра зу-
ме лі важ насць кан так ту з пры-
ро дай. Як це шыць звы чай ная 
эк скур сія ў парк, ці лес! Вя лі-
кую аса ло ду, асаб лі ва ў лет ні, 
спя кот ны час да стаў ляе ва да. 

Ды ад па чы ваць, як і ву чыц ца 
— не так про ста! Ра зум ныя лю-
дзі заў сё ды вы бе руць ак тыў ны 
ад па чы нак. Уза мен пад ма цу ем 
зда роўе і неш та прыс во ім са 
све ту.

Вось на шы сяб ры з ПШ № 4 
у Беластоку ня даў на на ла дзі лі 
тра ды цый ную ўжо «ван д роў-
ку» на бай дар ках. Пла ван не па 
ра цэ Суп рас лі — гэ та чы стае 
за хап лен не род ным кра я ві дам. 
Яш чэ дзе ці і баць кі пры кме ці лі 
па зі тыў ную зме ну ў пры ро дзе. 
Ра ка, якая зда ва ла ся ім звы-
чай най, у гэ ты раз пры ві та ла 
не звы чай най чыс ці нёй то няў. 
Так што з пер с пек ты вы бай дар-
кі мож на бы ло на зі раць за жыц-
цём рас лін, на ся ко мых, рыб, 
слі ма коў.

А фі зіч ны вы сі лак пад ма ца-
ваў мыш цы і ад на віў сі лы, згуб-

ле ныя пры эк ра нах план шэ таў 
і кам п’ ю та раў.

Неў за ба ве Ку пал ле! Та ды ўжо 
ад чу ва ем ра скош ны прад вес нік 
ка ні ку лаў. Згод на з на род най 
тра ды цы яй з гэ та га дня мож на 
ку пац ца ў рэч ках і ва да ё мах. 
Пра гэ та га ра чы верш Мі ры Лук-
шы «Вя но чак». Да вай це і мы 
спля цем неш та сваё, ча роў нае 
і пра нік нё нае шэп там рас лін, 
сон ца, ва ды і ад ноў ле най дзі ця-
чай ра дас ці.

Бе ла ру скае Ку пал ле — гэ та 
ча роў ныя вян кі, вог ніш ча, пес-
ні і жы вая ма гія. Ды не трэ ба 
ехаць да лё ка. Гэ тае свя та мож-
на ад зна чыць над сва ёй рэч кай 
у кру зе сяб роў або з ся мей кай. 
Га лоў нае — каб усім бы ло ве се-
ла і доб ра.

Зор ка

У ча кан ні Ку пал ля!
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Злева: Габрысь, 
Віця, Алюсь 
і Пецька з Vц
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло-
ва мі. Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль-
ным та ло нам, на пра ця гу трох тыд няў 
даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка-
выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 21-20: 
Вяс на, шар, сця на, урал, на, дождж, 

бу ра, ку ха рык, бляск, гном. Ва да, яр, 
бу ся, дух, мо ра, жарт, цуд, Сяр жук, на, 
но, каль цо.

Уз на га ро ду, кніж ку «Як мядзь ведзь 
пча ля ром стаў», вый г ра ла Мі ле на Фе-
да рук. Він шу ем!

ДОЖДЖ — ста ра жыт ныя бе ла-
ру сы лі чы лі, што дождж, ад яко га 
за ле жаў рост усіх рас лін і ўра джай, 
па сы лаў ся на зям лю свя тым Ільёй. 
Ула даль нік жыц ця дай най ва ды 
раз’ ез дж ваў ся па не бе ў жа лез най 
ка ляс ні цы і та ды на зям лі чу лі 

гром, які прад каз ваў бу ру. Яго ўяў-
ля лі як ста ро га з бе лай ба ра дой, 
які спра вяд лі ва раз дзя ляў на зям лі 
дождж. У мес цах, дзе па на ва ла за-
су ха, лю дзі ве ры лі, што той на род 
раз з ла ваў свя то га дрэн ны мі па во-
дзі на мі.

На дождж гля дзе лі праз ста рыя 
па вер’і, якія цяг ну лі ся ад ка мен на-
га ве ку. Да во лі ці ка вае па вер’е са 
сля пым даж джом. Гэ та та ды, ка лі 
све ціць сон ца і па дае дождж. Яго 
на зы ва лі па-роз на му: со неч ным, 
цы ган скім, сві ным або за е чым. На 
Па лес сі ве ры лі, што та ды смя ец ца 
Ба га ро дзі ца і ла ска ва аб вяш чае ўда-
чы і пры бы так у гас па дар цы.

Ка лі га ва рыць пра дождж у мі фа-
ло гіі бе ла ру саў, нель га за быц ца пра 
ры ту а лы звя за ныя з вык лі кан нем 
даж джу. Пра гэ та мы ўжо шмат 
га ва ры лі пры па вер’ ях звя за ных 
з за су хай. Каб прыз ваць дождж, ся-
ля не тры ра зы абы хо дзі лі вё ску, по-
ле, цар к ву або ка ло дзеж. Так са ма 
пры вык лі кан ні даж джу аб вор ва лі 

вё ску, тка лі спе цы яль ны руч ні кі-
абы дзён ні кі, вы раб ля лі кры жы 
і ста ві лі іх на ро ста нях ці ка ля ка ло-
дзе жа. Яш чэ раз бур ва лі му раш ні кі, 
раз бі ва лі гар ш кі, вы лі ва лі боршч 
ці вы сы па лі мак у ка ло дзеж.

На шы прод кі ба я лі ся сноў звя за-
ных з даж джом. Яны ве ры лі, што 
та кі сон прад каз вае слё зы або няш-
час ці. Але ўсё за ле жа ла ад кан тэк-
сту і дня, ка лі ён пры сніў ся. Ча сам 
та кі дождж ва сне аба зна чаў ура-
джай ці пры бы так. Ка лі ма ла дыя 
еха лі вян чац ца ў цар к ву пад даж-
джом, то ве ры лі, што гэ та да шчас-
лі ва га і ба га та га жыц ця ў шлю бе.

(Ад рэ зак на ас но ве «Бе ла ру скай мі фа ло гіі 
для дзя цей»)

гак

Ма лая Ма рысь ка Ма тыс 
з вё скі Саў ля ны Суп рас ль скай 

гмі ны Бе ла стоц ка га па ве та.
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Са ма пі ска, даў га піс, ша ры ка вая руч-
ка — шэ дэўр тэх ні кі! Пер шыя вы ра бы 
бы лі зроб ле ны для ар міі. Ад куль узя лі ся 
даў га пі сы? Тры ма ю чы ў ру цэ гэ ты звы-
чай ны і тан ны прад мет, рэд ка за да ем ся 
пы тан нем, коль кі тэх на ло гій ён ут рым-
лі вае. І якім вя лі кім пра ры вам ста ла яго 
ства рэн не!

Эн цык ла пе дыч ныя на тат кі як ства-
раль ні каў пер ша га даў га пі са звы чай на 
прыз на юць бра тоў Лас ла і Джор джа 
Бі ро, якія ў 1938 го дзе скан ст ру я ва лі па-
пя рэд ні каў сён няш ніх са ма пі сак. Гэ та 
не зу сім дак лад ная ін фар ма цыя. Усё з-за 
та го, што кан цы ляр скія пры на леж нас-
ці, якія вы ка ры стоў ва лі фар ба валь ны 
ба чок, што кон чыў ся ме та ліч ным ша ры-
кам, іс на ва лі ўжо ў кан цы ХІХ ста год дзя 
— па тэнт быў вы да дзе ны ў 1888 го дзе. 
Гэ та быў ран ні эк ві ва лент сён няш ніх 
ша ры ка вых ру чак. Вя до ма, да лё ка не-
да ска на лы, бо ат ра мант ча ста вы ця каў 
бе скан т роль на, але з пун к ту гле джан ня 
прын цы пу дзе ян ня ад па вя даў ра шэн ню, 
пры пі са на му бра там Бі ро.

Ча му та ды вен гер цы лі чац ца вы на ход-
ні ка мі даў га пі са? Іх за слу га зак лю ча ец ца 
ў та кім уда ска на лен ні ра ней вя до мых 
ра шэн няў, што яны ста лі вы гад ны мі 
для кож на га ча ла ве ка. Гэ та не каль кі 
на гад вае гі сто рыю пра Сты ва Джоб са 
і iP ho ne, аль бо То ма са Эды са на і лям пач-
ку — у абод вух вы пад ках ні я кіх но вых 
тэх на ло гій не бы ло пры ду ма на, але бы лі 
ўда ска на ле ны іс ну ю чыя, каб зра біць іх 
як най больш пры дат ны мі для звы чай на-
га ча ла ве ка.

Важ ная бы ла зап раў ка-ўклад, які не 
пля міць. Клю ча вое па ляп шэн не ты чы-
ла ся зме сту на паў нен ня пя ра. Ра ней 
вы ка ры стоў ва ны ат ра мант пра соч ваў ся 
і раз маз ваў ся. Лас ла — як жур на ліст — 
заў ва жыў і зра зу меў сла басць су час ных 
ра шэн няў. Джордж — як хі мік — ве даў, 
дзе шу каць дап ра цоў ку. Ён на зі раў, што 

дру кар скія фар бы сох нуць вель мі хут ка, 
знач на хут чэй, чым ат ра мант. Вы ха дам 
ака за ла ся рас п ра цоў ка па ды ход най 
фар бы, якая лік ві да ва ла бы лыя не да хо-
пы. Дык ча му ж цяж ка раз г ля даць 1938 
год як фак тыч ны дэ бют даў га пі са? Усё 
з-за та го, што ў пер шыя га ды даў га пі сы 
бы лі спе цы я лі за ва ным ін ст ру мен там, 
вы раб ле ным для па трэб ар міі! Га вор ка 
іш ла най перш пра пі ло таў і здоль насць 
ра біць на тат кі на роз най вы шы ні. Для 
гэ та га аў та руч кі не па ды хо дзі лі — яны 
пра ця ка лі з-за пе ра па ду ці ску. Аль тэр на-
ты вай за ста ва лі ся алоў кі аль бо — так, 

тэх ніч ны цуд у выг ля дзе са ма пі скі-даў га-
пі са! І даў га пі сы ста лі для ўсіх! Іх дэ бют 
на спа жы вец кім рын ку ад быў ся толь кі 
пас ля Дру гой су свет най вай ны. Роў на 29 
каст рыч ні ка 1945 го да ў нью-йор к скай 
кра ме Gim bels па чаў ся про даж даў га пі-
саў. Як і на ле жыць рын ка вай на він цы, 
бы лі яны ня тан ныя. Раз ліч ва ю чы па 
сён няш ніх цэ нах, даў га піс каш та ваў аж 
ка ля 174 до ла раў!

Вар та ад зна чыць, што даў га піс 
— хоць і вы гля дае да во лі про стай пры ла-
дай — па тра буе знач на га ўзроў ню тэх на-
ло гій, асаб лі ва ме та лур гіі. Га вор ка ідзе 

пра гэ ты ма лень кі ша рык на кан цы кар т-
ры джа-ўкла да. Гэ та вы гля дае ба наль на, 
але маг чы масць вы раб ляць та кія ша ры кі 
з ад па вед ны мі па ра мет ра мі бы ла па-за 
ме жа мі да сяж нас ці мно гіх кра ін. Да стат-
ко ва зга даць, што Кі тай, які вы раб ляе 
ка ля 80 ад сот каў усіх даў га пі саў на Зям-
лі, да ня даў ня га ча су цал кам за ле жаў ад 
да ста вак з Япо ніі: ма гут ная дзяр жа ва 
не бы ла ў змо зе вы ра біць ша ры кі для 
«ўкла даў» для даў га пі саў! Тэх на ло гія іх 
вы твор час ці бы ла ас во е на ў Кі таі толь кі 
ў 2017 го дзе!

(лук)

Са ма пі ска — 
цу да ў ру цэ

Алег Старынчык

Алежак 
і арэшак
Ходзіць тоўсценькі Алежка,
Цэлы дзень ён есць арэшкі.
З’еў адзін, бярэ другі.
Паміж імі пірагі.
Цэлы дзень жуе, жуе,
Дыхнуць зубкам не дае.
Раптам раздалося: «Цок!»
Аб арэх зламаў зубок.
Маці кажа: «Што, сыночак,
Мышцы аддадзім зубочак?
Забярэ яна старэнькі,
А табе дасць маладзенькі».
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Іа лан та за ліх вац кі ра сказ ва ла пад
руж кам, што там, на Доль най, яна знай
ш ла «свай го» ба зар на га пе ву напа э та, 
які ёй кож ны дзень, ка лі яна там з’я віц
ца, вер шы спя вае:

— Ró żo błysz czą ca, sło necz na, li li jo 
prze czys ta, mlecz na! Ty nie z zie mi! Tam 
ros łaś, nad bia łym ob ło kiem”... Ró ża, ta ró
ża ży je! Wstą pi ła w nią du sza, głów ką lek
ko ru sza, jak ogień z niej bi je! To ru mie niec 
ży ją cy — jak zo rzy wniś cie. Śmie je się, jak 
uś miech roz wi ja liś cie, roz tu la mię dzy liś
ciem dwo je ust z ko ra lu, mó wi, coś mó wi 
— jak ci cho, jak skrom nie. Co ty, ró żo, szep
czesz do mnie?” —  

Дзяў чы наха ха ту ха не па ко і ла ся ня
раз, у раз мо ве з пад руж кай Ары яд най:

— Ве да еш, ад гэ та га май го ву ліч на
ба зар на га „przeg lą du wojsk” — ка ліне
будзь я не зма гу, не адо лею па вяр нуць 
свае га ла вы на яе мес ца, упе рад, яна 
стаў пом ста не, ка рак у жэр д ку за ме
ніц ца!.. Бог па ка рае за гэ та маё «глянь 
ту ды, па дзі ві ся — сю ды ад вяр ні ся 
— на гэ та гляньпро стана зад — на ле ва 
— нап ра ва!!! Я ж маз гаў ні цай кру чу як 
кі раў ні цай: — ён ады хо дзіць — той па ды
хо дзіць — чор ны мі нае — бя ля сы зза 
пля чэй з’яў ля ец ца!!! Да моў вяр та ю ся, 
бал ва ні ца, зоў сім хво рая, зму ча ная, раз
бе га ная, абам ле лая! Ка рак по тым віп
ро са лем і воль та рэ нам га дзі нам ма жу, 
ма сую! Я ж на ву лі цы — як ха ме ле он, 
на ўсе ба кі гар ш чок свой гэ ты дур ны 
кручу! Ну што зра біць, Ары яд нач ка, 
га? Што ўчы ніць, ка лі хлоп цаў дзя сят кі 
— сот ні! Ды ўсе цу ды! Гля неш — аб лі
жаш ся — кра са, вон, якая ідзе! Яго б аб
няць! А во чы якія, гу бы! Пай ш ла да лей 
— яш чэ пры га жэй шы мнец цату пае! Ну 
— га дзю ка — ва чы ма гэ так і стра ляе, 
пад лец, пад с пеў вае, паль чы кам гу баў 
сва іх дак ра нуў ся, па каз вае: па ца лу
еш? Тут, вось, ся род тва іх ка леж каў 
— што з імі ідзеш — а кам па нія твая 
— кож на га хва тай, ды ў за сос ца луй!!! 
Прай ш ла ся ля стэн даўбок саў — той да 
па мі до раўка пу сты ма ніць, сам ся бе 
ру ка мі аб ды мае — чы тай: ходзь, і ця бе 
гэ так! Во, а той бо ты, ні бы, пры мя рае, 
а не мае пяліц ца — ва чы ска вы лу піў, па
ні ска, шта ні ну за дзёр — глянь, зна чыць, 
нага якая, а ін шае? Пэў на — ча кай — за
раз бягу, за ка лен ца вазь му!..

— Не, а што ты за мной ле зеш, ужо 
ка то ры час? Ча кай — за буд ку гэ ту 
як раз з та бой і пай ду! Ца ла вац ца! На
пэў на! Ну, кра са ты, ба чу, ну, ба чу! Што 
я сля пая? Ча го ўжо гу бы вы пу чыў, гру

бя стыя — як бы хто іх ма лат ком па біў 
— як ка сы пак ля паў! Ну ца лу еш, не вы
па дае гэ так, я ж дзяў чы на, хоць зоў сім 
дур ная бал бе сі ца! Іду, іду, га ва ры! Спат
кац ца хо чаш? Дзе?.. Ма гу, у пят ні цу! 
Бу ду! Ну, бу ду, чар ця ка! У ба та ніч ны сад 
пры е дзеш, ве да еш, за за а пар кам? Там 
і па ца лу ем ся! Ну, ска за ла, бу ду! Доб ра, 
люб лю вя сё лых, пры едзь! Не бу дзеш 
— прый ду, за таўку на смерць, ад біў ную 
кат ле ту з ця бе пры га тоў лю, усмажу, на 
ва чах усіх!

— Ары яд нач ка, сяст рыч ка, НЕ! 
Я не вый ду за муж. На ад ным мне не 
затрымац ца! НЕ здо лею, яго скрыў
джу! За ін шым па лячу! Як жа да ад на го 
толь кі прык ле іц ца, пры вя зац ца? Ка лі 
з бо ку, по бач, ін шая краса за вема ніць? 
Пад руж ка, ты ўсё ве да еш — якое ля кар
ства ўзяць? На ад на го?! Бо гля ну сю ды 
— ан гел, ві ду — ар хан ге ла, про ста — Ва
ла ды ёў скі, на ле ва — Скржэ ту скі, нап ра
ва — Багун, на зад — пан Та дэ вуш ус лед 
ідзе! Бо жань кі! Аша лен не!..

— Пад руж ка, ты ўслу хай ся ў якую ка
ру зэ люгай дан ку я па па ла на Доль най! 
Ба чу, су сед ка на ша да маш няя, Ві я лет ка 
— хто ж яе ў нас не знае? — хлеб пра
дае — з ра дас цю мы паз да ро ва лі ся... 
Гля джу, а з ка мор кі вы хо дзіць — ён, бог 
пар на скігрэ ча скіалім пій скі ці афін скі
ка рын ц кі! Ну, гэ тыта бу дзе мой! Та кія 
— для мя не! НЕ ад пуш чу, НЕ ад дам, 
адарву са бе, ка лі хто ўжо заг ра ба стаў! 
Гэ та той «мой» па эт «ад ру жы», пры
га жэй шы чым сь ці ўсе ра зам узя тыя: 
Ме не лай, Ага мем нон ці Дзі я мед зпад 
Троі! Ён, чар цё нак, „ró żo sło necz na”, „li li
jo prze czys ta”! — па гі бель мая! З гэ тым, 
тут на ва чах усіх, хоць за раз, не ўсты
да ю чы ся, ма гу ца ла вац ца да ўпа ду!.. 
Ну, па ды дзі, смяльчак! Ча го апе шыў?.. 
Гэ так про ста ж, у ка мор ку сваю вя дзі! 
Штошто, па ні Ві ё ля? Сон ца ты маё! 
Свет ты мой яс ны! Слі ны ў мя не поў ны 
рот на цяк лона бег ланаб ра ла ся, за дых
ну ся яш чэ, упаду! Ка пы ты ад кі ну!!!

— Якась я, Ары яд нач ка, ад ды ха ла ся, 
ач мы ха ла ся, ды ка жу — да май го па ні
чы ка, про ста ў во чы яго гле дзя чы:

— Су се дач ка, па ні Ві ё ля, а дзе ж вы 
знай ш лівыка па лі гэ ту ва шу ка ля ра ван
ку, з ан ду ля цыйчуп ры най чор най, што 
по бач з ва мі?! — Юр ка? Ды ён не як сам 
з аб ло каў пры зям ліў ся, наш гэ ты скар
бунь чык (ён — што, і яе зо лат ца?!). Ды 
наш ён, наш, сын ён гас па да роў ту тэй
шых, хлеб ні каў на шых!

Іа лан та тут жа прык ме ці ла, што па ні 
Ві ё ля над звы чай ажы ві ла ся, га  во ра чы 
пра хлоп ца, ва чэй і яна сва іх з яго не 
зво дзіць! Пэў на, з ляль кі гэ тай!

І ба бы тут, гас па ды ні, у чар гу да 
яго на ме ры лі ся, хоць глянь це, ін шых 
тут бок саў з хле бам — хоць ад баў ляй, 
а яны — ку рыса катухі — да яго толь кі 
ва ляць (пэў на, без яго Ві ё ля — коль
кі пра дасць?) Бу хан кі, ра га лі кі... Ага 
і я «пап ро ба ва ла б» гэ та га, на дзвюх на
гах, «ба хан ка», пад пе ча на га, «бу лач ку» 
— са ска ры нач кай. Як усе гэ тыя ба бы
жон кідзеў кі, што ва кол тал ма зяц ца, да 
яго толь кі бя гуцьспя ша юцьпаў зуць! 
«Хлеб наш над звы чай смач ны!» — зах
валь вае Ві я ле та. — Пэў на, і я «па е ла 
б» яго, хві лін хоць пяць, «пас ма ка ва ла 
б», аб лі за ла ся б! Толь кі ж бо, не бо лей, 
у дум ках жа дан нях, бо не бо лей тут 
до ліда бы чы ўсёй на шай баб скай, на гэ
тым ба зар ным «па ля ван ні»! 

*  *  *

Іа лан та зоў сім ра ску дах та ла ся! Да
лей пай ш ла, па ска ка ла, са катухама
ла ціл касяч кар няцер ні ца! На ўсё ды 
ва ўсю пай ш ла! У шо ку, ад ран ц вен ні! 
Па ду маць бы толь кі, ба зар — хлеб і гэт
кі — Ады сей; ну ці ж па ве рыш, што гэ та 
не быльміфказа! — ці Тэ ле мах, сын 
Ады сея — ка лі гэ та не ён сам! І не ба грэ
ча скаезор нае над та бой — а ба зар ло
дзін скі, ку ды б гэ та Лодзьлод калад дзя 
зап лы ла з та бою? У якія кра і ны з ба га
міге ра са мі элад скі мі?! Ну, ка лі гэ та ўсё
та кі Поль ш ча, і гэ та ЛОДЗЬ на ша, у яе 
цэн т ры, а хлап чы ска той, як яго наз ваць 
пацар ска му? — князь, граф, мар г ра бій? 
— а ён про ста Юрко, то і так від на, што 
ён — НЕ з зям ных на ша га го ра да!!!

І па ча ла тая ге ра і ня, док тарпе ды ятр 
у бу ду чы ні:

— Па зыч це мне, мадам Ві я ле та, хоць 
на адзін дзя нёк гэ та га ва ша га сі ньё ра 
чар на во ка га, мне, да ха ты да кам п лек ту 
на ша га! ВЫ ж ве да е це, мы ўсе та кія, як 
ваш па ніч Юрко, смуг ля выя! Усе на шы, 
ад ма ло га да ста ро га, дзе ці ўсе — як 
бы з Ін дыі, Ін да не зіі, Сін га пу ра яко гась! 
Вось бы бы ло кі но ў нас до ма, су поль
нае! На 3Д з аку ля ра мі, і без!.. Дась це?!

Юрко і па ні Ві ё ля ра го чуць...

— Ды бя ры ты! А ты, Юрко, час ма еш 
на кі но хат няе ў цем на це?!. Смех!

А Іа лан та ста іць, маў чыць, мы чыць! 
Абал бе сі ла ся! А тут зняў смех. Ну, кан
чаць трэ ба, раз ад ка зу ня ма.

— Ну, па ноч куга лу боч ку, вы маў чы
це, спа ло ха лі ся, від на, мя не, дзеў кі! 
Я на вас заг ля дзе ла ся ды і за бы ла ся, 
па хля бец. Дай це, вось, гэ ты.

Па дзя ка ва ла, пай ш ла, без да бы чы га
лоў най — ён жа за стаў ся. Вер ша мі ён, у да
гон ку, га ва рыў, пра ка лі нума лі нуяга ду! 
Яна ж ледзь но гі свае ад пад ло гі адар ва
ла, пай ш ла! Ру шы ла... Пра свет за бы ла ся, 
сту дэн т ка, па ні док тар ме ды цы ны... —  

*  *  *

— Ары яд нач ка, ка лісь ты мне апа вя
да ла: быў та кі грэк Ам фі он, цу даму зы
кант, што пад яго гран не, са ла досць 
спе ву, у Тэ бах ці Фі вах (бо як яны, бо гі 
гэ тыя, го рад свой на зы ва ліклі ка лі?) 
— ка мен нецаг лі ны ў мурсця нубу до ву 
са мі ўклад ва лі ся, у рад ля га лі, дом бу
да ва ліста ві лікан ча лі!.. А гэ ты, вось, 
наш ло дзін скі чар цё нак хлеб ны, ба зар
ны іскус нікмай старруч ка за ла тая, 
хлеббул кіраж кікру асаныце стысыр
ні кікек сы так ста віць, кла дзе, што яны 
то жа, як цэг лы ў Ам фі о на, са мі раск ла
да юц ца, у па ра дак ля га юцьста но вяц
цамяр ку юц ца, сол люма камцук рам, 
дзе што трэ ба, аб сы па юц ца! Цу да дзей
насць ад на і заг ля дзен не!!! Та ко га я тут 
ры ца ра, мая ты дзе вань ка, спат ка ла! 
Ды і ён на мя не зарыў ся, гэт кая чар но

та ірац кая, яка ясь, са у даў скаараб ская! 
І зноў па э зію чы таў!

— А я по тым, бо ж яш чэ раз пры пёр
ла ся, та кую та му ду ра чы ну ства ры ла, 
што па чу еш — упа дзеш! — ад ма ёй «сме
кал кі»! З ім! З ім! Пабач, як я цырк ства
ры ла! Ды і ён, бель зе буб ву са ты, не 
леп шы! На га ва ры лі фу ру арыш тан таў, 
як ка жуць! А як ця пер раз мер ка ваць
скле іцьпа пра віць, ад но ва па чаць?..

— Ходзь са мной, ка ля жа нач ка, бо 
я ўсё пап са ва ла, вы ру чай! А і ён — па ла
ма таў, да ла даваў, пры паяў!.. Ідзем пра
сіць Ві ё лю, хай да па мо жа з Юрком, бо 
мы гэ так зак ру ці лі ся, што ў мя не ўжо 
га рач ка пад со рак!

— Я ж, ка ля жа нач ка, праз га дзі ну
дзве пас ля пер ша га ра зу зноў бы ла 
пры гэ тых «хля бах». Мык, се ла, па е ха
ла, па бег ла да яго! Без усты дуўдзер ж
нік! Ска жу, зна чыць, схлушу — па мыл ка 
ра ні цай вый ш ла: сям’я рап там з’е ха ла
ся, замала хле ба — булак узя лаку пі ла!..

— Гля джу на яго звод даль, лыт кі 
ў мя не тра суц ца як у па нен кілі цэ іст кі, 
што пер шы раз уцяк ла з уро каў! Мой 
чор нень кі ца рэ віч — гэн ста іць, ву сік 
свой паг ладж вае, Ам фі он — хлеб нік 
— му зы кант, пе чы ва яко га, як на цу да
дзей най вя роў цыкан ве е ры «мар шы
руе» ў тор бы — баб скія кар зі ны, са мо 
«ска ча» — сха вац ца про сіц ца! На ро ду 
пе рад ім — масіш ча! Я не ад ва жы ла ся 
зноў па дыс ці... Ба зар цэ лы двой чы аба
бег ла, ку пі ла тя гося го не пат рэб на га. 
Бо ён усё з ба ба мі, вет ра гон!

— Чу еш, але да піль на ва ла! Ён пай
шоў да цу кер ні ка. Я за ім, кажу яму: 
«Хле ба за ма ла, сям’я з’е ха ла ся зпад 
Пуш чы да нас! Яна ў нас, сям’я, — пля
тубал ба чу ня су «цуд насць» уся кую!, 
— я ж ра на ка за ла — уся яна чор ная, гэт
кая як бы з Аф ры кі — Ін дыі!»

— А ён мя не — амаль «па ва ліўпе
ра кі нуў» сва ім вод к лі кам! — Яны што, 
у вас? (бро вы свае знёс, здзі віў ся, і як 
пальнегукне!) — зна чыць — яны ў вас 
нег ры? Му жы ны? Як ноч чор ныя? 
З якой пуш чылі я наў?!

— На та бе, ба ба, свя та! Што, ужо за
быў пра ра ні цу? Па мяць твая, па ні чок, 
від на, што даў жы ня тва іх тон кіх ву сі
каў! Ча му за раз — нег ры? Род та кі ў нас 
смуг ля вы, а не чар на ску ры! Глянь це на 
мя не — му жын ка я тоў ста гу бая? А дзе ці 
ў нас та кія «заг ра ніч ныя», з ко ле рам, 
смуг лас цю, з тва рам!..

— А ён мне сваё: бац! бэнц! — і ра
го ча, за лі ва ец ца зва ноч кам! — А яны 
ў вас, дзе ці, то жа му жы ня ты? І зоў у хо
хат! Гэ так та бе так смеш на? Ага — вось 
як! Усё за быў, ну і кан цы з та бой, буй ва
лё нак пра ціў ны! Ад ха це ла ся та бе, як 
ба чу, ра ні цай — мне кла няц цаза ля цац
ца!Пэў на ж тут сот ні баб ш ты ляў во чы 
та бе ма зо ляць, рой цэ лы шэр ш няў да 
ця бе зля та ец ца, ры жых, восы ды пчо
лы з ва чы ма на мёд твой ла сяц цаліп
нуць! Ты і ністагмы — oczop lą su — oczo
wyt rzesz czu да стаў, зна чыць!

— І пай ш ла я, Ары я дзік ты мой, што 
я яму ад на — ка лі ву лейпа се ка гу дзіць, 
баб скі! Ён ха цеў неш та ска зацьда даць, 
я ру ка мі мах ну ла — не па ды ходзь, не 
ха чу! — па ду ма еш — эмір араб скі, важ
няц кі, ры цар! Адзі ны ты на све це?! 
За ду маўра шыў — упэў не ны? Ну і будзь, 
што бу дзе! «На га ва ры ла ся» ж я як гу
ся нят ка з па ра сём... Пры го жыкра са 
— то ду ма еш спа кой на пра нег раў аф
ры кан скіх мне плес ці, ма ро чыць?!. Яны 
та бе — у чым ві на ва ты? Гэй я да ця бе 
з сэр цам, а ты памужынску плю еш ся? 
Што — на ба за ры — хлеб толь кі ў ця бе 
ад на го? Важняка! Абы дзем ся!

— Я рас п ла ка ла ся, сяб роў ка! Яка ясь 
жан чы на мя не спы та ла: — Вы што — гро
шы згу бі лі? Ці вас абак ра лі, пла ча це?

(працяг будзе)
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Спрад веч на лю дзей кра на лі роз
ныя пля гі. А з людзь мі ма ем так, 
што ка лі бя да не зак ра нае нас 
не пас рэд на, то яна нам абы я ка

вая. І на ват пры жы ва ец ца пе ра ка нан не, 
што та кія няш час ці аб мі нуць нас.

Сён ня, у час пан дэ міі ка ра на ві ру са, 
ка лі ўве дзе ны шмат лі кія аб ме жа ван ні 
і пай шоў страх, каб не за ра зіц ца, на ша 
ўспры ман не све ту, уза е ма ад но сі ны, 
ма быць, па мя ня юц ца ў леп шы бок. Але 
апы та ныя мною лю дзі ад каз ва юць, што 
так не ста нец ца.

Як гі сто рыкрэ гі я на ліст ха чу пры га
даць за ра зы з май го на ва кол ля ў ХІХ 
і ХХ ста год дзях.

У па ло ве ХІХ ста год дзя на Пад ляш ша 
на кі ну ла ся эпі дэ мія ха ле ры. У 1880х 
га дах па Ор лі і на ва кол лі пра ка ці ла ся 
эпі дэ мія гэ тай хва ро бы, ад якой па мер лі 
амаль усе жы ха ры вё скі Вэр вэч кі — част
кі Ар лян скай во лас ці. Бы ла яна рас па
ло жа на на пра вым бе ра зе рэч кі Ар лян кі 
і прас ці ра ла ся ад сён няш няй Ка лё ніі 
Ан та но ва па пры ход скія мо гіл кі. Бы ла 
гэ та вя лі кая вё ска. На ліч ва ла яна 82 
гас па дар кі. Пры слуц кіх кня зях, па вод ле 
па дат ко вай кні гі ад 1577 го да, Вэр вэч кі 
ахоп лі ва лі 25 ва лок, бы ло тры кар ч мы 
і два су до выя вы ка наў цы. Яе наз ва 
яш чэ бы ла на кар тах 1848 і 1880 га доў. 
Па вод ле вус ных ус па мі наў, уца ле ла толь
кі не каль кіх гас па да роў, якіх та дыш ні 
ўла даль нік Ор лі князь Віт ген ш тэйн, не 
бу ду чы ў змо зе на ся ліць пу стую вё ску 
(эпі дэ мія зак ра ну ла так са ма Ор лю), пе
ра нёс у Вуль ку і Мік ла шы. Вё ска Вэр вэч
кі счэз ла з карт і зям лі; мяр кую, што ўсе 
бу дын кі бы лі спа ле ны дзе ля зніш чэн ня 
хва ро бы, а ка мя ні ад фун да мен таў рас
цяг ну лі паз ней на ва коль ныя гас па да ры. 
Па мер лых ад ха ле ры ха ва лі на ўзгор ку 
по бач вё скі — не за ха ваў ся ні во дзін 
крыж. Ду маю, што не бы ло ка му яго 
вы ка наць і па ста віць. Па хо ві ны ад бы
ва лі ся ве ра год на без свя та ра. Лю дзей 
па мер лых ад ха ле ры лі чы лі ней кі мі пра
ка жо ны мі. Толь кі 12 кра са ві ка 1909 го да 
ўла даль нік су сед ня га по ля Пётр Ку ба еў
скі па ста віў у мес цы па ха ван ня ка мен ны 
крыж з эпі та фі яй: „Ог ра ди мя Гос по ди си
лою чест на го и жи вот во ря ща го Тво е го 
кре ста и сох ра ни насъ отъ вся ко го зла. 
С. 1909 г. 12 ап рель Ку ба ев скимъ П.”.

Амаль усе жы ха ры Вэр вэ чак рап тоў
на па мер лі, а маг ло іх быць ка ля паў ты
ся чы асоб. Жа лоб ні кі ха ва лі пэў на іх 
у ці шы ні і ў бо я зі, спаг ля да ю чы на ся бе, 
што ма быць і яны неў за ба ве раз дзе ляць 
іх лёс.

Ка ля 1970 го да на мес цы па ха ван ня, 
а ка ля 2000 го да на мес цы ко ліш няй вё
скі па са дзі лі сас но вы лес. І ха ця мес ца 
па ха ван ня ад да ле на ад пры ход скіх мо
гі лак на ней кіх сто мет раў, ніх то яго не 
на вед вае, ніх то не мо ліц ца за спа чы лых 
там ар лян скіх пры ха джан, на ват пра іх 
не згад ва юць. (Дзіў нае гэ та, бо — дзе ля 
па раў нан ня — што га до ва ў Ор лі ў пер
шую ня дзе лю пас ля Вя лі кад ня ад бы ва
ец ца ўра чы стае шэс це з Мі хай лаў скай 
цар к вы на ста рое цэр к ві ска па ву лі цы 
Бель скай — да ма гіл ра сій скіх і ня мец кіх 
сал дат, якія за гі ну лі ў хо дзе Пер шай су
свет най вай ны. Там, у кап лі цы св. Сы мо
на Стоў п ні ка ад п раў ля ец ца па ні хі да і ма
ле бен за мір у све це. І хо чац ца спы таць: 
што за мі нае ўра чы ста па ма ліц ца за 
за ха ван не нас ад эпі дэ міі? І пры га даць 
па мер лых ад по шас ці жы ха роў Вэр вэ чак 
і ін шых мяс цо вас цей? А жыц цё са мое 
нам пры га да ла ка ра на ві ру сам.) У тым 

жа мес цы бы лі так са ма па ха ва ны не
ка то рыя лю дзі з Ор лі і на ва кол ля ў час 
та дыш няй эпі дэ міі ха ле ры і паз ней шай 
ты фу.

Клаў дзія Вя ліч ка, 1931 го да на ра джэн
ня, ус па мі на ла: „Пра дзед з бо ку баць кі 
Кан д рат быў эка но мам у „па на” жы да Ро
зен б лю ма (жыў на ўзгор ку па між Ор ляй 
і чы гу нач ным пры пын кам Ар лян ка, які 
на зы ва ец ца Ка лё ні яй Ан та но ва — М. М.) 
Яго ная жон ка Іза бэ ла бы ла ня мец ка га 
па хо джан ня. Абое па мер лі ў час эпі дэ міі 
ха ле ры і па ха ва ны на ха ле рыч ных мо гіл
ках вё скі Вэр вэч кі”.

Па мяць пра даў ні ну, пра вё ску Вэр вэч
кі і яе жы ха роў, якія па мер лі ў час стра

шэн най эпі дэ міі ха ле ры, за гі ну ла б поў
нас цю. Толь кі дзя ку ю чы ма ім га зет ным 
до пі сам наз ва Вэр вэч кі гу чыць на на ва. 
У лі ста па дзе 2008 го да пры Гмін ным ася
род ку куль ту ры ў Ор лі ўзнік но вы ма стац
кі ка лек тыў, які — па ма ёй пра па но ве 
і пад т рым цы сол ты са Мар ка Хмя леў ска
га — пры няў наз ву „Вэр вэч кі”.

У кан цы 1900 го да ў Ор лі пра жы ва ла 
аж 4286 жы ха роў (за раз у цэ лай гмі не 
ледзь ка ля 2800 асоб, а ў са мой Ор лі ка
ля вась мі сот), з ча го больш за 80% скла
да лі жы ды — 3678 ча ла век. Дрэн ныя бы
та выя ўмо вы, пе ра на ся лен не і, перш за 
ўсё, не а хай ныя ад но сі ны да са ні тар ных 
і гі гі е ніч ных пат ра ба ван няў пас п ры я лі 
ўзнік нен ню по шас цей ха ле ры і ты фу.

На та ша Ка мар чук (19051997) так ус
па мі на ла ў 1996 го дзе:

„У Ор лі яш чэ да Пер шай су свет най 
вай ны ўспых ну ла эпі дэ мія ха ле ры. Яна 
ду шы ла жы доў, а на шых хрыс ці ян — не! 
Але ў жы доў бы ло так: у па на двор ку ста
я лі трыча ты ры ха ты, бы лі там звал кі 
ўся ля кіх ад кі даў, быў сму род і з та го ў іх 
ха ле ра за вя ла ся. А ад жы доў у прын цы
пе смяр дзе ла — як вы хо дзі лі на шпа цыр 
то чуць гэ та бы ло.

Пом ню анек да тыч нае зда рэн не ў Ор
лі. Жы ды не ба чы лі кан ца той эпі дэ міі, 
а на шы, пра ва слаў ныя, не хва рэ лі. І жы
дам гэ та не па да ба ла ся. На шых толь кі 
сто хат бы ло, а апош нія бы лі жы доў скія. 
Жы ды ра шы лі та ды па ка ры стац ца 
за ба бон ным фо ку сам. На ня лі яны на
ша га хлоп ца, да лі яму доб рыя гро шы 
і ён зга дзіў ся адыг раць да ру ча ную яму 
ро лю. Меў ён ста яць пе рад жы доў скі мі 
мо гіл ка мі ў той час, ка лі бу дуць ту ды 
вес ці па кой ні ка. Ме лі яго спы таць „Ці 
там ёсць мес ца для па ха ван ня?” А ён 
меў ад ка заць, каб нес лі па мер ла га на 
на шы, хрыс ці ян скія мо гіл кі. Ме ла гэ та 
быць за мо вай, ад якой хва ро ба ме ла пе
рай с ці на хрыс ці ян, каб на шы па мі ра лі. 
Бо што дзён на па двоетрое жы доў па мі
ра ла. І той хло пец ста яў пе рад мо гіл ка мі 
і ча каў. І ка лі жы ды па дыш лі са сва ім 
па кой ні кам і спы та лі „Ці тут ёсць мес ца 
для па ха ван ня?”, ён у ад каз спы таў: „Оно 
одін? Фу ра мі вэ зі э тэ!” Як жа яны кі ну лі ся 
за тым хлоп цам, то ён уця каў аж у Кры
вя тыц кі лес, бо ка лі б не ўцёк, то яго 
за бі лі б.

Жы ды вель мі пла ка лі ў час па хо він; 
най ма лі плач ку з жы доў (і ёй кі да лі ў ку
бак гро шы для сям’і па кой ні ка — М. М.) 
Най ма лі з жы доў, бо ніх то з на шых не 
пай шоў бы, каб не за ра зіц ца.

Пом ню ад но та кое зда рэн не — мая 
ма ма Аку лі на Бі ня ко віч, 1880 го да на
ра джэн ня, па хо дзі ла з Ду бін, а вый ш ла 
за муж за Пят роў ска га з Ор лі. І адзін 
ду бі нец узяў са бе жон ку з Ор лі, сяст ру 
Мі ха ла Мар ты но ві ча; яна па ста ян на 
на вед ва ла род ную Ор лю. Ад ной чы яна 
з му жам еха ла фур ман кай у Ор лю да 
свай го бра та Мі ха ла. Да е ха лі яны да Ор
лі, а тут на кво ра се (жы доў скіх мо гіл ках 
з бо ку Шчы тоў) аку рат ха ва лі па кой ні ка. 
Нес лі яго на вы со кіх на сіл ках, а ад яго 
і сму род нёс ся. І так да ло тым сму ро дам, 
што той муж рап тоў на, у да ро зе, зах ва
рэў. Ма лан ка ва, бо гэ та вель мі за раз нае. 
Па ха ва лі яго ў по лі з бо ку Ан та но ва ка ля 
Ор лі, на мес цы ха ле рыч ных мо гі лак вё
скі Вэр вэч кі”.

Аляк сандр Кар не еў (19102002) з Ор лі 
ўспа мі наў у 1997 го дзе: „У між ва ен ны пе
ры яд зваль ва лі ся на Ор лю роз ныя бе ды, 
але дзве най больш тра гіч ныя ў гі сто рыі 
мя стэч ка: тыф і вя лі кі па жар. Тыф па я
віў ся пас ля Пер шай су свет най вай ны. 
Не бы ло сям’і, у якой хтось ці не хва рэў 
бы, асаб лі ва ся род жы доў. Па мя таю, што 
та ды ля чы лі лю дзей зна хар Омэ лян Ва
ла со віч з Ка ша лёў і фель чар ме ды цы ны 
Карп Куп тэль з Ор лі. 18 мая 1938 го да 
зда рыў ся вя лі кі па жар Ор лі — ця гам не
каль кіх га дзін зга рэ ла 208 жы лых да моў, 
у тым лі ку 178 жы доў скіх і 266 гас па дар
чых бу дын каў”. (237 сем’ яў апы ну ла ся 
без да ху над га ла вой. Быў то адзін з са
мых тра гіч ных па жа раў у між ва ен най 
Поль ш чы. Стра ты аца ні лі на 1 млн.250 
ты сяч зло таў — 250 ты сяч та дыш ніх до
ла раў — М. М., па вод ле W. Ko noń czuk, 
„Ziom ko stwa Ży dów pol skich”.)

Эпі дэ міі, за ра зы, мо ры ў 
ко ліш няй Ар лян скай гмі не

vМіхал МІНЦЭВІЧ

чытайце10

 Крыж на мес цы па ха ван няў па мер лых ад ха ле ры жы ха роў Вэр вэ чак

 Мо гіл кі па між Вуль кай і Пар ца вам
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

На зар Та ран та з Вуль кі ка ля Ор лі 
(19082003) ра сказ ваў мне ў 1999 го дзе: 
„У час эпі дэ міі ра сій скія ўла ды за ба ра ні
лі ха ваць ня бож чы каў на мо гіл ках, якія 
зна хо дзі лі ся ў цэн т ры або по бач вё сак. 
Так бы ло ў Пар ца ве Бель скай гмі ны, дзе 
мес ца на мо гіль нік вы зна чы лі між вё
скай і Вуль кай, у по лі, ка ля ста мет раў ад 
да ро гі. На ім ха ва лі па мер лых да Пер шай 
су свет най вай ны. Та ды ма гі лы аб к ла да лі 
толь кі дзё ра нам і ця пер ад іх за ста лі ся 
ўся го не вя ліч кія бу гар кі. На гэ тым мо
гіль ні ку за ха ва ла ся мно га драў ля ных 
і ка мен ных кры жоў, звен ча ных ка ва ны мі 
ме та ліч ны мі кры жы ка мі. Ця пер рэд ка 
хто з пра яз джа ю чых по бач зда га да ец ца, 
што гэ та ста ры пар цаў скі мо гіль нік”.

У мі ну лым, як ра сказ ва лі мне па жы лыя 
лю дзі, зда ра лі ся па вё сках та кія няш час ці, 
што ма са ва па мі ра лі ма лыя дзе ці. Ка ля 
Кры вя тыч, у чы стым по лі, тры ста мет раў 
ад ша шы ў бок Ор лі, за ха ваў ся за па лы 
ў зям лю ка мен наме та лё вы на ма гіль нік 
з вы се ча ным над пі сам. На гэ тым мес цы 
ў кан цы ХІХ ста год дзя жы ха ры вё скі ха ва
лі ма лых дзя цей, якія та ды ча ста па мі ра лі. 
Мес ца па ха ван няў ся ля не ўжо за а ра лі і се
юць на ім збож жа. А па мяць зні кае...

Шмат паз ней шы ка мен ны крыж, па
стаў ле ны ў 1943 го дзе ў кан цы вё скі Гра
да лі Ар лян скай гмі ны. Ра ней ра сказ ва ла 
мне Лю ба Ку цэ віч: „Бы ла вай на, не бы ло 

дак та роў, не па ма га лі за мо вы шап тух. 
Ма са ва па мі ра лі ма лыя дзе ці. Лю дзі зра
бі лі са лід ны крыж, які па ста ві лі ў по лі 
пры да ро зе. І па маг ло”.

* * *
У мі ну лым лю дзям да во дзі ла ся цяр

пець і зма гац ца з эпі дэ мі яй, якая па гра жа
ла го ла дам, з за ра зай, якая па да ла на быд
ла. Так бы ло ў са мой Ор лі ў ХІХ ста год дзі. 
Па Кляш чэ леў скай ву лі цы, на пад вор ку 
па кой на га Мі ха ла Шы ман ска га, по бач 
яго най куз ні ста іць адзін з най ста рэй шых 
драў ля ных ла цін скіх кры жоў; вы со кі і ўжо 
па хі ле ны. Як мне ка лісь ра сказ ваў, даў но 
та му лю та ва лі хва ро бы быд ла, што па гра
жа ла го ла дам. У ад чаі ар лян скія гас па да
ры ра шы лі пры нес ці ах вя ра ван не Гос па ду 
і на та дыш нім грун це Ма цея Шы ман ска га 
ў ад ну ноч па ста ві лі крыж, пад якім за ка па
лі вя лі кае льня ное па лат но. Ста ры крыж 
шмат ра зо ва быў ла джа ны і на на ва ўкоп
ва ны, скруч ва ны ка валь скі мі шру ба мі. 
Сён ня ста іць па хі ле ны і толь кі ням но гім 
на гад вае пра бы лое зда рэн не.

* * *
Каб прыб лі зіць ве ды пра жы вёль ныя 

эпі дэ міі раз маў ляў я са спе цы я лі стам, 
ле ка рамве тэ ры на рам Юза фам Бжа нам 
з Бель скаПад ляш ска га, які амаль 35 га
доў пе рап ра ца ваў у Ар лян скай гмі не, а за
раз пра цуе ў па вя то вай ве тэ ры на рыі.

— Які мі хва ро ба мі маг ло хва рэць 
быд ла ў ХІХ ста год дзі?

— Гэ та мог быць яш чур у быд ла і аве
чак; за раз гэ та га ня ма. Пры яш чу ры 
па яў ля юц ца прыш чы — на язы ку, на гах 
і ўсю ды. Гэ та бы ла тра ге дыя. І яш чэ маг ла 
быць сі бір ская яз ва. У гэ тым вы пад ку яе 
ра шу ча лік ві ду ец ца — вы бі ван не жы вё лы, 
дэ зін фек цыя і г.д.

— Ці ў сва ёй пра цы ме лі Вы да чы нен-
не з ней кі мі за ра за мі?

— Ка лі прый шоў у Ор лю, то яш чэ ця гам 
трохча ты рох га доў прыш чэп лі ваў быд ла ад 
сі бір скай яз вы, а ў Ка ша лях так са ма ко ней, 
бо ра ней там бы ла. І ця пер так са ма бя руць 
вы раз кі на конт яш чу ра, дзе ля зас ця ро гі; та
кая ла ба ра то рыя ёсць у Здун скай Во лі.

— Ці за ра зы быд ла не бяс печ ныя 
для лю дзей?

— Сі бір ская яз ва на пэў на. А яш чур не. 
Сі бір ская яз ва хут ка пры во дзіць да сеп
сі су і ёсць яш чэ г.зв. przet wor ni ki, якія мо
гуць за хоў вац ца ў зям лі. Сі бір скай яз вой 
мож на бы ло за ра зіц ца так са ма вы раб ля
ю чы шку ры хво рай жы вё лы.

— То пра фе сія ве тэ ры на ра асаб лі ва 
не бяс печ ная?

— Уся ляк бы вае. Мне ўда ло ся, бо і конь 
моц на не ўда рыў за дам, ні быд ла хва стом 
не па тур ба ва ла. Але траў мы бы лі і ў мя не.

— А што за раз з аф ры кан скай чу мой 
сві ней, бо быц цам зра бі ла ся ці ха?

— Ні чо га не га во рыц ца, бо ёсць важ ней
шыя спра вы. У бя гу чым, 2020 го дзе, ме лі 
мы ў на шым ва я вод стве ўжо ка ля ся мі
дзе ся ці вы пад каў. Ад ст рэль ва юц ца дзі кі. 
Ма ем ка ля дзе ся ці ха ла дзіль ні каў (адзін 
у Ор лі) для за хоў ван ня ту шаў дзі коў і пас
ля дас ле да ван ня або ў яду, або ў яму. І гэ
тая АЧС зда ра ец ца ча ста. Стра ля ем увесь 
час і па па ня дзел ках ез дзім па тэ ры то рыі 
і збі ра ем вы раз кі ад дзі коў.

— Ці АЧС дай шоў ужо на за хад кра і ны?

— Так. Ёсць у Лю буш скім і хі ба ў Вель
ка поль скім; мы ўжо не ў пе ра да ві ках.

— А ў Еў ра са ю зе?

— Усю ды ўжо вы сту пае.

— За раз пен сі я не ры па вё сках не га-
ду юць сві ней...

— Ніх то з пен сі я не раў не га дуе, бо трэ
ба тры маць ад па вед ныя нор мы, а гэ та 
шмат каш туе. Не ап лач ва ец ца.

— Ці за раз да ку ча юць у нас ваў кі?

— У гэ тым го дзе пра та кое не чуў.

vАп ра ца ваў, раз маў ляў, сфа таг ра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

9працяг

Бе ла ру скі му зыч ны пе да гог, кам па
зі тар Яў ген Пет ра шэ віч на ра дзіў ся 18 
чэр ве ня 1930 г. у пры нё ман скай вёс цы 
Пад ба ра ны Ма стоў ска га ра ё на. Па хо дзіў 
з сям’і паш то ва га чы ноў ні ка. Пры Поль
ш чы яго баць ка Кан стан цін Пет ра шэ віч 
пра ца ваў так са ма цес ля ром. Па чат ко
вую шко лу Яў ген Пет ра шэ віч скон чыў 
у мя стэч ку Лун на.

У 1939 г. сям’я пе ра е ха ла ў Грод на. 
У 1949 г. Яў ген скон чыў 9 кла саў гро дзен
скай ся рэд няй шко лы № 8. Ад на час на 
на ву чаў ся ў му зыч най шко ле. Баць кі 
ў 1950 г. бы лі рэп рэ са ва ны ста лін скім 
рэ жы мам. Паз ней Пет ра шэ віч ра сказ ваў 
пра іх, сам як май стар зра біў ба рэ льеф 
на над ма гіль ным пом ні ку ма ці. У 1949
1955 гг. ву чыў ся ў Мін скай му зыч най ву
чэль ні па кла се ба я на і кам па зі цыі. Праў
да, у 19501953 гг. быў пе ра пы нак, ка лі 
Пет ра шэ ві ча ўзя лі на вай ско вую служ бу. 
По тым пра цяг лы час (у 19561970 гг.) вык
ла даў у гро дзен скай му зыч най шко ле, ад
на час на кі ра ваў ар кест ра вай гру пай на
род на га ан сам б ля пес ні і тан ца „Нё ман”. 
У 19721974 гг. — кі раў нік хо ру Аб лас но га 
са ве та праф са ю заў у Грод не.

З 1975 г. Яў ген Пет ра шэ віч кі ра ваў ар
кест рам на род ных ін ст ру мен таў аб лас
но га па ла ца пі я не раў і школь ні каў (паз
ней па ла ца дзі ця чаюнац кай твор час ці). 
Паз ней у 1980 г. гэ ты ар кестр пе ра рос ва 
ўзор ны фаль к лор ны ан самбль „Ду да ры
кі”, які вы сту паў з кан цэр та мі ў Бе ла ру сі, 
Літ ве, Поль ш чы, Фран цыі, Нар ве гіі, Шве
цыі. Ме на ві та най перш па „Ду да ры ках” 
ве да лі і па мя та юць Пет ра шэ ві ча гро дзен
цы. У Гдань ску гурт ат ры маў гранпры 
Zło ty Ko gu cik.

Яў ген Пет ра шэ віч — аў тар ва каль на
ін ст ру мен таль ных і ва каль наха рэ аг ра
фіч ных кам па зі цый, шмат лі кіх пе сень на 
вер шы Да ну ты Бі чэль, Ры го ра Ба ра ду лі
на, Мі ха ся Ва сіль ка, Ла ры сы Ге ні юш, Яна 

Ча чо та, Ян кі На су ты, Цёт кі, Авяр’ я на Дзе
ру жын ска га, Мі ха ся Гу бер на та ра ва, Ула
дзі мі ра Шур пы, Аў гін ні Ка ва люк, Апа на
са Цы ху на, Мі ха ся Мель ні ка, Ула дзі мі ра 
Вась ко ды ін шых па э таў. Пі саў ра ман сы, 
ін ст ру мен таль ную му зы ку, кам па зі цыі 
і на ўлас ныя сло вы, ап ра цоў ваў на род
ныя пес ні. Дру ка ваў ся ў лі та ра тур ным 
аль ма на ху „Но вы за мак”, зай маў ся так са
ма як май стар скуль п ту рай, рэ заў па ка
ме ні і дрэ ве. Аў тар гра ніт най скуль п ту ры 
ў го нар зас на ван ня вё скі Гу дзе ві чы, драў
ля най скуль п ту ры „Ві кінг”, за якую ў Да ніі 
ат ры маў ме даль.

Пет ра шэ віч най перш за пом ніў ся га ра
дзен цам як вель мі куль тур ны, так тоў ны 
і зыч лі вы ча ла век, са праўд ны бе ла рус. 
Яго па ва жа лі лю дзі, з ім ці ка ва бы ло раз
маў ляць, ён шмат рас па вя даў. І сам увесь 
час быў за ня ты твор час цю. Вель мі лю біў 
дзе так, з які мі пра ца ваў, маг чы ма і та му, 
што не меў сва іх. Яго ныя „Га ра дзен скія 
ду да ры кі” — гэ та яск ра вы пры клад та го, 
як праз па ша ну да яго дзе ці ву чы лі ся ша
на ваць бе ла ру скую куль ту ру. З усі мі баць
ка мі сва іх вы ха ван цаў Пет ра шэ віч ім к
нуў ся пад трым лі ваць кан так ты, заў сё ды 
пе ра да ваў пры ві тан ні, ці ка віў ся іх спра ва
мі. За гэ та яго так са ма вель мі па ва жа лі 
лю дзі. Асаб лі ва ці ка ва рас па вя даў пра 
роз ныя бе ла ру скія пес ні. Ён сам пі саў вер
шы і вель мі лю біў вы раз на дэк ла ма ваць 
свае тво ры. Аў тар збор ні каў „Па сын кі”, 
„Він ша ван кі”, „Бай кіне па зя хай кі”, „Сказ 
пра Ка ло жу”.

Па мёр Яў ген Пет ра шэ віч 11 са ка ві ка 
2017 го да ў Грод не, па ха ва ны на мо гіл ках 
па прас пек це Кас ма наў таў. На ма гі ле пом
нік ма стац кай вар тас ці. Пет ра шэ віч сам 
амаль зра біў яго пры жыц ці, кры ху толь кі 
не ста ла сіл скон чыць пом нік, бо май ст ру 
моц на ба ле лі ру кі. На ме та лё вай ага ро
джы ва кол пом ні ка змеш ча ны но ты.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад ным са ста ноў чых вы ні каў амаль 
трыц ца ці га до вай бе ла ру скай не за леж нас
ці мож на лі чыць з’яў лен не да во лі моц най 
му зыч най бе ла ру ска моў най плы ні. Хо
дзіць, ка неш не, пра су час ную му зы ку, а не 
фаль к лор ныя спе вы. Ка лі нап ры кан цы 80х 
і ў па чат ку 90х га доў мі ну ла га ста год дзя 
бе ла ру ска моў ных му зыч ных гур тоў бы ло 
ка ля дзя сят ка, то ця пер іх у ра зы больш.

Зра зу ме ла, што но выя гур ты і іх твор
часць вар та не як па пу ля ры за ваць, бо 
інакш, яны ры зы ку юць так і за стац ца 
на ўзроў ні ан дэг раў н д ных спе ва коў. Ся
род най больш вя до мых сай таў, якія па 
сут нас ці ста лі скар бон ка мі бе ла ру скай 
су час най му зы кі, мож на наз ваць „Ту зін 
гі тоў”, які мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се 
https://tu zinfm.by.

Як рас па вя да ец ца ў руб ры цы „Пра пра
ект”, вый с це на якую зна хо дзіц ца ўні зе 
цэ ла га вы яў лен ня, «Ту зін гі тоў» рас па чаў 
сваю пра цу ў се ці ве 12 каст рыч ні ка 2003 
го да. „Пар тал Tu zinFM зьяў ля ец ца пры ват
ным не ка мэр цый ным бе ла ру ска моў ным 
се ціў ным вы дань нем, які са ма стой на 
выз на чае сваю ін фар ма цый ную па лі ты ку, 
ха рак тар і зьмест ін фар ма цыі, рэк ля мы, 
аў дыё і ві дэама тэ ры я лаў. Пра ект прысь
ве ча ны ай чын най му зыч най куль ту ры і пе
ра ду сім мае на мэ це пра соў ваць му зы ку, 
ство ра ную тут, за ах воч ваць да прас лу хоў
вань ня бе ла ру скіх тво раў як ма га боль шую 
аў ды то рыю. Пар тал Tu zin.fm іні цы юе і рэ
а лі зуе му зыч ныя пра ек ты ды вы сту пае ін
фар ма цый ным пар т нэ рам са мых знач ных 
па дзе яў на бе ла ру скай не за леж най сцэ
не”, — ад зна ча юць ства раль ні кі і ідэй ныя 
нат х няль ні кі пар та ла. Праў да, улас на на 
сай це пра іх не рас па вя да ец ца. Та му, каб 
да ве дац ца пра гэ тых лю дзей, пры хо дзіц ца 
ма ні то рыць ін тэр нэт. І ўжо з ін шых сай таў 
мы да ве да ем ся, што пра ект ства ры лі трое: 

Сяр гей Буд кін, Ве цер Мэ ха ніч ны (Ана толь 
Ла зар) і Аляк сей Мін чо нак.

На га лоў най ста рон цы сай та пер шы мі 
ідуць на він ныя па ве дам лен ні. Праў да, 
ак ту аль ны мі іх мож на наз ваць вель мі 
ўмоў на. Так, апош няя на ві на да ту ец ца 
сту дзе нем, пры чым яна адзі ная за сё лет
нія шэсць ме ся цаў.

Зра зу ме ла, што на сай це мож на прас лу
хаць раз меш ча ныя там пес ні, па гля дзець 
ві дэ ак лі пы, па зна ёміц ца з аль бо ма мі тых 
ці ін шых гур тоў, а так са ма спам па ваць 
упа да ба ную кам па зі цыю. Але най больш 
ці ка вай оп цы яй пар та ла з’яў ля ла ся маг
чы масць га ла са ваць за той ці ін шы гіт, які 
по тым, па вы ні ках га ла са ван ня, зай мае ад
па вед нае мес ца ў гітпа ра дзе сай та. Гэ тая 
ака ліч насць у свой час зра бі ла „Ту зін гі тоў” 
вель мі пры ваб ным, бо да яго ні дзе па доб
най оп цыі ні во дзін сайт не пра па ноў ваў.

Ад нак усё ка лісь ці кан ча ец ца. Гэ та ж 
ты чыц ца і „Ту зі на гі тоў”, ства раль ні кі яко га 
на па чат ку чэр ве ня аб вес ці лі аб спы нен ні 
пра ек та. Але пра тое, што ён пак ры се „па
мі раў”, свед чыць не толь кі ад сут насць ак
ту аль ных на він, але і спы нен не гітпа ра даў, 
апош ні з якіх да ту ец ца кан цом 2019 го да.

Па вод ле Буд кі на, які даў ка мен та рый 
Ра дыё „Сва бо да”, пра цяг не дзей ні чаць 
тэ леп ра ект Bel sat Mu sic Li ve (які вя дзе 
ра зам з Мі рай Шульц) і пе ра да ча «Ра
дыё Ту зін» (вы хо дзіць на «Ра дыё Ра цыя» 
з вя доў цам Але гам Ха мен кам), а так са
ма кон курс ма ла дых вы ка наў цаў «Зас
пя вай» (які ла дзіць су поль на з фон дам 
«Вяр тан не»).

Ад ным з пра ця гаў „Ту зі на гі тоў” мож
на лі чыць і но вы пра ект, які ты чыц ца су
час ных пе сень на вер шы рэп рэ са ва ных 
бе ла ру скіх па э таў. Ён бу дзе мець наз ву 
„НЕ рас ст ра ля ныя”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) Да 25.06. уда лыя вяр тан ні. 
Хтось ці з даў ніх га доў па я віц ца на тва ёй ар бі-
це. Тым ра зам не да сі ўця чы шчас цю! За ці каў-
ся на ту раль най ме ды цы най. З 25.06. пач нуц ца 
шан цы для ўзмац нен ня тва ёй пра фе сій най па-
зі цыі. Уда дуц ца спра вы, якія пат ра бу юць так-
тыч нас ці, да лі кат нас ці і дып ла ма тыі. Па куль не 
па чы най больш ам біт ных дзе ян няў.
(21.04. — 21.05.) 21-23.06. заў ва жаць тваю 
пра ца ві тасць і ўме лас ці. Ка лі ча ка еш ад па вед-
ную асо бу для ся бе, суст рэ неш яе пас ля 24.06. 
Ці ка вую пра па но ву пра цы мо жаш знай с ці дзя-
ку ю чы зна ё мым або рад ні — але па мя тай, што 
спа лу чэн не ін та рэ саў з сяб роў ствам не заў сё-
ды ўда ец ца. Не ля нуй ся, не прыт ва рай ся, што 
прак ты ку еш спорт. Толь кі сі стэ ма тыч ны трэ-
нінг пры ня се вы ні кі.
(22.05. — 22.06.) Спра віш ся з усі мі аба вяз ка мі. 
Шан цы на па ляп шэн не фі нан саў пас ля 25.06. 
Але гэ та не бу дзе ман на з не ба, а пры быт кі 
з трап ных ін ве сты цый з пер шай дэ ка ды ме ся-
ца. На ро джа ныя з па чат ку зна ка мо гуць та ды ат-
ры маць гро шы з кам пен са цый ці да фі нан са ван-
няў. На сі ка мень ру бін. Паз бя гай на ват раз моў 
пра хва ро бы, не ля чы ся на ўлас ную ру ку.
(23.06. — 23.07.) Да 23.06. ма еш бе зу моў ную 
пад трым ку ата чэн ня. 20-22.06. ста неш на ўлас-
ных на гах і ад чу еш ся бе па нам сі ту а цыі. 20-
21.06. ас вя жэн не даў ніх сяб роў стваў. З 21.06. 
ад к ры вай сваю фір му. 21-23.06. маг чы мая 
ва ла кі та ў істот ных спра вах. Мо жа, пас п ра буй 
ве ге та ры ян скую ды е ту?
(24.07. — 23.08.) 21-23.06. дасць пра цэн ты 
твая ад ва га і пас ля доў насць. 21-26.06. хтось-
ці мо жа ад мо віц ца ад да па мо гі та бе. З 25.06. 
(да 30.06.) да вя дзеш да кан ца кож ную зап ла-
на ва ную спра ву. 20-24.06. бу дзеш у змо зе 
мак сі маль на ан га жа вац ца ў кож нае ме ра пры-
ем ства. 21-25.06. не даз воль ні ко му над са бой 
да мі на ваць. Будзь асаб лі ва ас ця рож ны пры 
фі нан са вых спа ку сах асоб па даз ро най рэ пу та-
цыі. З 25.06. ва ша рэ ля цыя ста не глы бей шай. 
У ся мей ных спрэч ках тваю спе ласць і цяр п лі-
васць да рад ні пра тэс ці руе Марс. Ад чу еш, быц-
цам бы ў ця бе ўсту пі ла но вае жыц цё!
(24.08. — 23.09.) Бу дзеш сна ваць пры го жыя 
пла ны. На ла дзіш важ ныя кан так ты. Бу дзеш упэў-
не ны ва ўлас най пры ця галь нас ці. Ста рэй шыя 
Дзе вы суст рэ нуць сваё даў няе ка хан не. 20-
22.06. бліз кія да ка жуць, як мно га для іх зна чыш. 
19-23.06. бу дзеш мець вя лі кае ад чу ван не сі ту-
а цыі, у га ла ву за ля цяць та бе вель мі ці ка выя ідэі 
і пра ек ты. Вар та зра біць са бе ме та мар фо зу.
(24.09. — 23.10.) Бы лі б мі лыя і ка рыс ныя па-
да рож жы, але лепш піль на вац ца пра цы і тры-
маць ру ку на пуль се — мо жаш шмат зда быць, 
але і шмат стра ціць. Але сха дзі хоць у лес, 
з’ез дзі на вё ску. На пра цы не га цы юй умо вы. 
21-23.06. па вы шэн не мо жа лу чыц ца з боль-
шы мі аба вяз ка мі; стаў свае ўмо вы. 20-22.06. 
мо жаш па чаць ачыш чаль ную ды е ту, не а ба вяз-
ко ва дзе ля па ху дзен ня. Не пад да вай ся на ці ску 
хат ніх і не дай са бе пад рэ заць кры лаў.
(24.10. — 22.11.) 21-23.06. зро біш вя лі кі 
пра грэс і зас лу жыш на прыз нан не. У да ро зе 
да мэ ты хо піць та бе сі лы. Пос пех як ру кой па-
даць! 21.06. го ра ча і ры зы коў на ў па чуц цях. 
20-22.06. уда ла ў спра вах звя за ных з хат нім 
бю джэ там. Для Скар пі ё наў-сту дэн таў вель мі 
доб ры час — вы здоль ныя да вы сіл ку, а страх 
пе рад па ра зай бу дзе до пін гам. Ма ні пу ля ван не 
ін фар ма цы яй ра ней ці паз ней рас сак рэ ціц ца.
(23.11. — 22.12.) Спра віш ся з усі мі су пя рэч нас-
ця мі. Не ста рай ся з кім сь ці за хут ка бра тац ца. 
На пра цы за ся родзь ся на па зі ты вах. 21-23.06. 
шэф мо жа даць та бе па вы шэн не ці прэ мію. 
Але не за седж вай ся на ра бо це. Кры ху змя ні 
свой імідж, па ма ла дзе еш. Апе тыт на вя лі кія гро-
шы каб не да вёў ця бе да пра ца га ліз му!
(23.12. — 20.01.) 21-23.06. боль шасць праб-
лем вы ра шыц ца са ма па са бе. 20-24.06. мо-
жаш зда быць чы ёсь ці сэр ца. 21-23.06. зап ла-
нуй з ка ха най асо бай, каб быць толь кі ўдва іх. 
Твой ко зыр — не па хіс ная прын цы по васць, 
вер насць, тры ва ласць, а так са ма ма не ры. Уме-
ла спа лу чыш пры ем нае з ка рыс ным. 20-23.06. 
па раз маў ляй з шэ фам. З 27.06. мо жаш здзей с-
ніць штось ці вя лі кае!
(21.01. — 19.02.) 20-23.06. мо жаш ад чуць ся-
бе горш, не пе ра там ляй ся. Менш пры хіль ная 
аў ра ако ліць ця бе пас ля 21.06., але зор кі па мо-
гуць та бе спа кой на ад ча каць гэ ты час. За тое вя-
лі кія ўда чы ў ін ша га по лу. Пас ля 25.06. бу дзеш 
упэў не ны, што гэ та тая асо ба, з якой мо жаш 
пла на ваць бу ду чы ню. За ся родзь ся на зда роўі, 
па ра бі ме даб с ле да ван ні. Уме ла за га рай, каб 
не спа ліц ца. Не ча пай жа лез на га за па су.
(20.02. — 21.03.) 21.06. пе ра ка на еш ся, што 
ты ў змо зе зра біць. 21-23.06. мо жаш сме ла 
ха паць кож ную на го ду. Пас ля 25.06. Ве не ра 
ўвой дзе ў про сты рух, зра зу ме еш, што ад ка-
хан ня хо чаш ча гось ці ін ша га. На па куп ках не 
за будзь пра па ма лад кі кве так на бал кон ці ў ага-
род чык. Пры ўлас най дзей нас ці не за ка пай ся 
ў па пе рах; да зво лы мо гуць споз ніц ца або ўво-
гу ле не прый с ці.

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы

мі ну ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую 
па га вор ку.

1. доў гі вы со кі зем ля ны на сып = 10 _ 11 _ 16 _;
2. звя рок з вост ры мі ігол ка мі на спі не = 20 _ 2 _ 3 _ 5 _ 1 _;
3. хі міч ны эле мент нр 53 = 12 _ 14 _;
4. ле вы пры ток Вол гі = 18 _ 19 _ 8 _ 7 _;
5. егі пец кі паў вост раў = 6 _ 17 _ 4 _ 21 _ 13 _;
6. ку хон ны хла рыд нат рыю = 9 _ 15 _ 22 _ 23 _.

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

пра віль ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 21 ну ма ра
Бас, ду га, му мія, Пе кін, се на, се ча, тур.
Ра шэн не: Трус у час не бяс пе кі ду мае на га мі.

Ма стаў ля ны — не вя лі кая вё ска ў Га ра-
доц кай гмі не Бе ла стоц ка га па ве та. У ёй 
уся го 19 жы ха роў, а дзе сяць га доў та му 
бы ло 24. У ся ле ся род па ру дзя сят каў 
да моў, што прык мет на, яны без га нач-
каў, шмат апус це лых хат, а ў не ка то рых 
па ад ной — бу дзе гэ та са мот ны ка ва лер, 
дзя ду ля або ба бу ля. З Ма стаў лян мно га 
муж чын вы еха ла на Сі ле зію. Там шу ка-

Ма стаў ля ны — вё ска на гра ні цы
лі леп шых за роб каў. За апош няй ха тай 
ужо вы рас лес. У збор ні ку ма іх дэ маг-
ра фіч ных ма тэ ры я лаў я знай шоў за піс: 
„У 1980-1990 га дах у Ма стаў лян скай па-
ра фіі на ра дзі ла ся 45 дзя цей, па жа ні лі ся 
36 пар ды па мер лі 238 ча ла век”.

Ма стаў ля ны ма ляў ні ча рас па ло жа-
ныя на не вя лі кіх уз гор ках над ра кою 

Свіс лач (ад сюль кру тыя бе ра гі) пры 
са май поль ска-бе ла ру скай мя жы. Ёсць 
тут пры го жая драў ля ная цар к ва свя то га 
Апо ста ла Яна Ба гас ло ва за му ра ва най 
ага ро джай на ўзвыш шы. По бач — пля ба-
нія, ста рыя мо гіл кі з кап лі цай. У Ма стаў-
ля нах ста іць пом нік ура джэн цу гэ тай 
вё скі Ка сту сю Ка лі ноў ска му, кі раў ні ку 
паў стан ня 1863 го да ў Бе ла ру сі і Літ ве. 
Тут на ву лі цы яш чэ брук. Свай го ча су на 
ра цэ быў ва дзя ны млын. Не па да лёк ад 
яго ста я ла кар ч ма.

У вёс цы шмат пры ся дзіб ных дрэў. 
На ся дзі бе Ні ны Сэ вэ рын і яе дач кі Алі 
ра стуць бу кі і ясе ні. Гэ та ся дзі ба му жа 
спа да ры ні Ні ны, Сяр гея. На па на двор ку, 
аб га ро джа ным пло там са шты ке цін ста-
яць не вя лі кі драў ля ны дом (без га нач-
ка), дры вот ня. Дом па куль што нак ры ты 
шы фе рам, але яго бу дуць зры ваць. 
У ся рэ дзі не ва ўтуль най ха це ў кух ні цаг-
ля ная як не ка лі плі та і г.зв. ля жай ка. На 
цёп лай па-ляў коў ску ля жай цы лю біць 
ся дзець або ля жаць ры жы кот. Зі мой 
па ляць у сця ноў цы. Тут час быц цам зат-
ры маў ся ў мес цы.

Жы вуць у вёс цы За рэц кія, Да ві дзю кі, 
Ляў коў скія, Сэ вэ ры ны. Спа да ры ня Ні на 
хва ліць вет лі вых су се дзяў. Яны доб ра зыч-
лі выя, ні ко лі не ад мо вяць у да па мо зе. 

(яц)

У чэр ве ні ў ля сах На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та па ка за лі-
ся пер шыя сё лет нія гры бы. І ў лес 
за ві та лі грыб ні кі. Яны збі ра юць плі-
скі, мас ля кі, баб кі і крас ню кі.

Ву дзіль ш чы кі ез дзяць ла віць 
ры бу на Се мя ноў скае во зе ра. У Се-
мя ноў скім ва дас хо віш чы за раз во-
дзіц ца шмат ві даў рыб, між ін шым, 
аму ры, плот кі, шчу па кі, аку ні, ляш-
чы, со мы, су да кі, язі, жэ ра хі.

12 чэр ве ня гэ та га го да ры ба лоў-
ву дзіль ш чык Кан стан цін Це лу шэц-
кі з Но ва га Ляў ко ва зла віў да во лі 
вя лі ка га жэ ра ха (bo le nia). Ін ша му 
ры ба ло ву па паў на кру чок, між ін-
шым, сом.

Тэкст і фо та Ян кі Це лу шэц ка га

Хто па гры бы, 
а хто 
на ры бал ку
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Шэсць га доў та му на ве
даў я мес ца па бы лым 

гіт ле раў скім ла ге ры смер ці 
Трэб лін ка. Сё ле та зноў зда
ры ла ся на го да там па бы
ваць. За той час га лоў ны 
ме ма ры ял не змя ніў ся, але 
па я ві ла ся і на він ка — стуж
ка, раз ве ша ная ўздоўж да
ро гі ад аў та ма біль най ста
ян кі і му зея да га лоў на га 
ме ма ры я ла. На той стуж цы 
на пі са ны імё ны і проз віш чы 
шмат лі кіх ах вяр. Па мяць па 
іх ме ла счэз нуць бяс с лед
на, ад нак му зею ўда ец ца 
зда бы ваць іх пер са на ліі...

Мес ца, дзе быў зас на ва ны ла гер 
смер ці, зна хо дзі ла ся не да лё ка вё

скі Трэб лін ка і ад най мен на га чы гу нач на
га пры пын ку, што ў ся мі кі ла мет рах ад 
Мал кі ні ў на прам ку Сед ль цаў на ак ра і не 
ця пе раш няй Ко саў скай гмі ны Са ко лаў
ска га па ве та. Ра бо ты па зак лад цы ла ге
ра па ча лі ся вяс ной 1941 го да. За во зі лі 
ту ды па ля каў, боль шасць з якіх пас ля 
выз ва ля ла ся; паз ней ста лі пры во зіць ту
ды яў рэ яў, якія амаль ні ко лі не вы хо дзі лі 
ад туль жы вы мі. У маі 1942 го да по бач 
па ча лі ся сак рэт ныя ра бо ты па зак лад цы 
ла ге ра смер ці; ра бо ты бы лі за вер ша ны 
22 лі пе ня 1942 го да. І ўжо з на ступ на га 
дня па спе цы яль на прак ла дзе най чы гу
нач най вет цы ста лі ту ды пры яз джаць 
эша ло ны з яў рэ я мі.

Спа чат ку ад бы ваў ся ўступ ны ад бор 
ах вяр. Пры ве зе ным за бі ра лі ў пер

шую чар гу каш тоў нас ці, а пас ля і ўсё 
ін шае. Лю дзей лік ві да ва лі ў га за вых 
ка ме рах; спа чат ку бы лі гэ та тры па мяш
кан ні плош чаю ў 16 квад рат ных мет раў, 
а з во се ні 1942 го да да ба ві лі яш чэ дзе
сяць уд вая боль шых. Ка лі іх на паў ня лі 
людзь мі, па да ва лі ту ды вых лап ныя 
га зы ад няс пын на пра цу ю чых цяж кіх 
тан ка вых ру ха ві коў. Ця гам двух пер шых 
ме ся цаў у ла ге ры за гі ну ла звыш чвэр ці 
мі льё на яў рэ яў з Вар ша вы і амаль паў мі
льё на з ін шых тэ ры то рый Ге не раль на га 
Гу бер на тар ства. З ве рас ня 1942 го да па 
сту дзень 1943 го да за гі ну ла там больш 
за дзе сяць ты сяч яў рэ яў з та дыш няй Бе
ла стоц кай ак ру гі.

Мяр ку ец ца, што ў Трэб лін цы за гі ну ла 
ка ля 870 ты сяч ча ла век. Са снеж ня 

1942 го да да мая 1943 го да што дзён на 
пры бы ва ла ў Трэб лін ку па не каль кі эша
ло наў з ах вя ра мі — у кож ным эша ло не 
па са ма менш 60 ва го наў, а ў кож ным 
ва го не па 150 ча ла век. У са ка ві ку 1943 
го да, неў за ба ве пас ля Ста лін г рад скай 
біт вы, Трэб лін ку на ве даў Гім лер і з та го 
ча су па ча ло ся па сту по вае згор т ван не 
ла ге ра. Па ча ло ся спаль ван не тру паў на 
аг ром ных кра тах з чы гу нач ных рэ ек, 
а по пел вы во зі лі на вон кі ла ге ра. З мая 
1943 го да рэз ка ска ра ці ла ся коль касць 
пры бы ва ю чых у Трэб лін ку тран с пар таў...

2 жніў ня 1943 го да ў ла ге ры ўспых ну
ла паў стан не, зла джа нае вяз ня мі, 

якім уда ло ся зда быць не толь кі ся ке ры, 
на жы і ду бін кі, але так са ма і аг няст рэль
нае руж жо. Паў стан цам уда ло ся за біць 
не каль кіх ня мец кіх эсэ саў цаў і іх ніх 
ук ра ін скіх па ма га тых, ад нак бы ла вы клі
ка на пад мо га і паў стан не бы ло зду ша на. 
Це раз пра ло мы ў ага ро джы ўда ло ся 
шмат лі кім выр вац ца на вон кі; у жы вых 
аста ло ся ка ля шас ці дзе ся ці вяз няў, якія 
да нес лі све ту пра іс на ван не ла ге ра. Так
са ма на ва коль нае на сель ні цтва, яко му 
гіт ле раў цы да ру ча лі вы ваз по пе лу, унес
ла свой ук лад у аб на ро да ван не праў ды 
пра та маш ні ла гер смер ці...

Як па дае Яў рэй ская элек т рон ная 
эн цык ла пе дыя, па мяць пра сот ні 

ты сяч за му ча ных у Трэб лін цы лю дзей за
моў ч ва ла ся. Мяс цо выя жы ха ры і сал да
ты з не да лё кай са вец кай ба зы пе ра коп
ва лі зям лю ў по шу ках за ла тых зу боў і ін
шых каш тоў нас цей. І толь кі пас ля амаль 
двух дзе ся ці год дзяў пас ля за кан чэн ня 

Дру гой су свет най вай ны пад ці скам між
на род най гра мад скас ці на мес цы ла ге ра 
быў уз ве дзе ны ме ма ры ял у выг ля дзе 
мо гі лак, дзе сот ні ка мя нёў; на не ка то рых 
вы гра ві ра ва ны наз вы мяс цо вас цей, ад
куль па хо дзі лі ах вя ры...

Пас ля за кан чэн ня вай ны бы лі су джа
ны чле ны ла гер на га пер са на ла; 

не ка то рыя бы лі за су джа ны да па жыц цё
ва га зня во лен ня, не ка то рыя ат ры ма лі 
мен шыя пры га во ры. У 19871988 га дах 
у Іе ру са лі ме ад быў ся су до вы пра цэс 
Іва на Дэ мя ню ка, яко га ўца леў шыя вяз ні 
Трэб лін кі ідэн ты фі ка ва лі з ук ра ін скім 
вах ма нам па кліч цы Іван Гроз ны; да та го 
ча су Дэ мя нюк со рак га доў жыў у ЗША. 
Іе ру са лім скі Ак руж ны суд пры га ва рыў 
Дэ мя ню ка да смя рот на га па ка ран ня, 
ад нак Вяр хоў ны суд Із ра і ля не змог да ка
заць ідэн тыч нас ці Дэ мя ню ка з Іва нам 
Гроз ным і вы зва ліў яго.

*  *  *

На ме ма ры яль най плош чы мно ства 
ка мя нёў, якія тра ды цый на вы кон

ва лі ро лю яў рэй скіх на ма гіль ні каў. Шмат 
з іх ана нім ных, бо ж не вя до мы ўсе мяс
цо вас ці, з якіх жы ха ры тра пі лі ў трэб лін

скі ла гер смер ці. На ад ным з най больш 
від ных мес цаў сім ва ліч ны на ма гіль нік 
Яну ша Кор ча ка — поль ска га пе да го га, 
пісь мен ні ка, ле ка ра і гра мад ска га дзе
я ча. А ў па чат ку ме ма ры я ла ка мя ні 
з наз ва мі шмат лі кіх мяс цо вас цей ця пе
раш няй Бе ла сточ чы ны. Най перш Нар ва, 
Ор ля, Бе ла сток, Браньск, Заб лу даў, Куз ні
ца, Га ра док, Ялоў ка, Са кол ка...

У Нар ве, як па дае пар тал Штэтл, жы ды 
па я ві лі ся ка ля 1560 го да. Ка ля 1580 го

да нар ваў скіх жы доў аб ві на ва ці лі ў ры ту
аль ным за бой стве — іх праг на лі з Нар вы 
і на ват сто га доў паз ней ня ма пра іх пры
сут насць у го ра дзе згад кі. Ка лі яны зноў 
з’я ві лі ся ў Нар ву, пар тал не па дае. У пер
шай па ло ве ХІХ ста год дзя стаў ля юць 
у Нар ве сі на го гу, а на яе мес цы ў па чат ку 
ХХ ста год дзя ўзво дзяць но вую, драў ля
ную; бу ды нак зга рэў у 1973 го дзе. У 1939 
го дзе ў Нар ве пра жы ва ла ка ля трох сот 
жы доў. У па ло ве 1941 го да жы доў скіх 
жан чын і дзя цей з Нар вы вы вез лі ў пру
жан скае ге та, ад куль у па чат ку 1943 го да 
вы вез лі іх у Аў ш віц. Муж чы ны аста лі ся 
ў ге та, ство ра ным у са мой Нар ве; у лі ста
па дзе 1942 го да тра пі лі яны ў бель скае, 
за тым у бе ла стоц кае ге та, а ад туль у лю
тым 1943 го да ў Аў ш віц і Трэб лін ку...

Зга да ны пар тал Штэтл згад вае пра 
Пру жа ны пры на го дзе жы доў скіх дэ

пар та цый з ін шых га ра доў, за тое ня ма 
ў ім апі сан ня жы доў скай пры сут нас ці 
ў го ра дзе і яе лё су ў час ха ла ко ста. Каб 
да ве дац ца больш, трэ ба бы ло па шу каць 
у ін шых кры ні цах, якія па да юц ца да во лі 
ха а тыч ны мі; ад нак на не чым трэ ба грун
та вац ца... Жы ды па я ві лі ся ў Пру жа нах 
у па ло ве ХІV ста год дзя і ця гам на ступ
ных скла да лі знач ную част ку на сель ні
цтва го ра да: на пры клад, па вод ле пе ра
пі су 1897 го да скла да лі яны дзве трэ ці 
на сель ні цтва го ра да; па доб ны ўдзел быў 
за фік са ва ны і ў 1921 го дзе — у Пру жа нах 
пра жы ва ла та ды ка ля шас ці з па ло вай 
ты сяч яў рэ яў. У жніў ні 1941 го да ў Пру жа
ны бы лі да се ле ны жы доў скія жан чы ны 
з дзяць мі з На раў кі і Гай наў кі. У кан цы 
ве рас ня та го ж го да бы ло там ство ра на 
ге та. У каст рыч ні ку 1941 го да ў Пру жа ны 
бы ло пе ра се ле на ка ля ча ты рох з па ло
вай ты сяч жы доў з Бе ла сто ка, а неў за
ба ве дзве ты ся чы з на ва коль ных мяс цо
вас цей, м.інш. з Бя ро зы, Ка мян ца, Сло
ні ма, Іва цэ віч... Ця гам зі мы 1941/1942 
го да ад го ла ду і хо ла ду па мер ла ка ля 
шас ці ты сяч ча ла век з ва сям нац ца ці 
ты сяч на сель ні каў пру жан ска га ге та. 
У кан цы сту дзе ня 1943 го да ге та бы ло 
злік ві да ва на, а яго на сель ні кі вы ве зе ны 
ў кан ц ла ге ры...

Слоў не каль кі вар та пры свя ціць гмін
на му цэн т ру — Ко са вуЛяц ка му. Як 

са ма наз ва пад каз вае, по бач па ві нен 
быў зна хо дзіц ца і ін шы Ко саў. І та кі ў час 
поз ня га ся рэд не вя коўя быў, з цар к вою 
— Ко саўРу скі; гэ тая наз ва за ха ва ла ся 
і ў сён няш няй та па ні міі. Ад нак з хо дам 
ча су Ко саў моц на па мя няў сваё тра ды
цый нае аб ліч ча і ў кан цы ХІХ ста год дзя 
97% на сель ні цтва мя стэч ка скла да лі 
ўжо яў рэі. З пры хо дам на цы стаў, у кан цы 
1939 го да бы ло ство ра на там ге та, у якое 
ў на ступ ныя ме ся цы бы лі да се ле ны яў
рэі з шы ро ка га на ва кол ля — з Мла вы, 
Выш ка ва, а на ват з да лё ка га Ка лі ша. 22 
ве рас ня 1942 го да па ча ла ся лік ві да цыя 
ко саў ска га ге та і, мож на ска заць, амаль 
усё на сель ні цтва мя стэч ка апы ну ла ся 
ў блі зень кім ла ге ры смер ці.

Ня даў на ў гэ тым мес цы бы ла згад ка 
пра рас па ло жа ны не да лё ка, на пра

вым бе ра зе Бу га га ра док Брок. Пар тал 
Штэтл: „Не сум нен на, пры сут насць яў рэй
скай гра мад скас ці пры да ва ла мя стэч ку 
ка ла ры ту. Пер шыя ку рор т ні кі лі чы лі абы
чаі ста ра за па вет ных ат рак цы яй, прыг ля
да ю чы ся з за ці каў лен нем, як жы ды, сто
я чы на бе ра зе ра кі, выт ра са лі свае гра хі 
на бя гу чую ва ду. Так бы ло ў жы доў скі Но
вы год і ў Свя та тру бак. Раз да ваў ся та ды 
го лас ба ра ніх ра гоў, а пра ва вер ныя яў рэі 
здзяй с ня лі та ды сім ва ліч нае ачыш чэн не 
з гра хоў...”. У 1942 го дзе бро каў скія жы
ды бы лі вы ве зе ны ў Трэб лін ку...

Бы ло ня даў на так са ма і пра Аў гу стаў. 
У 1939 го дзе ў Аў гу ста ве пра жы ва ла 

ка ля ча ты рох ты сяч яў рэ яў. З пры хо дам 
на цы стаў, ужо ў чэр ве ні 1941 го да рас ст
ра ля лі яны пад ты ся чу та маш ніх жы доў
скіх муж чын. У каст рыч ні ку 1941 го да 
ў Аў гу ста ве бы ло ство ра на ге та, а го дам 
паз ней па ча ла ся яго лік ві да цыя. Усіх 
вяз няў ге та гіт ле раў цы вы се лі лі ў этап 
у Бо гу шах ка ля Гра е ва, ад куль неў за ба ве 
вы вез лі ўсіх у Аў ш віцБір ке наў і Трэб лін
ку.

Амаль у кож ным на ва коль ным нам 
мя стэч ку яш чэ во сем дзе сят га доў 

та му жы лі ста ра за па вет ныя, якія ўно сі лі 
кры ху ін шыя эле мен ты гра мад ска га лан
д шаф ту, уно сі лі сво е а саб лі вы ка ла рыт. 
А пас ля той ка ла рыт кры ху змя ніў ся; 
Яў рэй ская элек т рон ная эн цык ла пе дыя: 
„В пер вые го ды пос ле ос во бож де ния 
око ло двух ты сяч ев ре ев вер ну лись 
в Грод но, од на ко об щин ная жизнь не бы
ла вос ста нов ле на. К 1960м гг. в Грод но 
не бы ло си на го ги. Ев рей ское клад би ще 
бы ло рас па ха но в се ре ди не 1950х гг., 
а над г роб ья ис поль зо ва ны при пост рой
ке па мят ни ка Ле ни ну”.

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

Трэб лін ка


