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Ніхто з нас не мог і блізка прадба
чыць, што мы станем сведкамі 
такіх маштабных і гістарычных 
падзей, якія адбываюцца зараз 

у Беларусі і вакол яе. Нацыя, змучаная жах
лівым і бязлітасным дваццатым стагод
дзем, яго войнамі і сталінскім генацыдам, 
пераходным перыядам пасля развалу тата
літарнага Савецкага Cаюза, зноў фактычна 
вяртаннем да савецкага камуністычнага 
ярма, урэшце прачнулася, схамянулася, 
абудзілася і выйшла на авансцэну. Чорная 
хеўра, якая ўладарыць на нашай зямлі, 
гэтага не магла не заўважыць. Тры ці чаты
ры дні людзей пасля галасавання на так 
званых прэзідэнцкіх выбарах хапалі на 
вуліцах беларускіх гарадоў, дубасілі, здзека
валіся па дарозе ў месцы зняволення, збі
валі, дратавалі, катавалі ў розных месцах 
да калецтва, страты прытомнасці і нават 
смерці. Фактычна былі створаны сапраўд
ныя канцэнтрацыйныя лагеры з дзеяннямі 
катаў у стылі энкавэдыстаў і эсэсаўцаў. 
Вынік гэтага фашыстоўскага пабоішча — як 
мінімум пацверджана гібель пяці чалавек, 
каля дзесяці зніклі без вестак і іх не ўдаец
ца адшукаць дагэтуль, дзясяткі застаюцца 
ў шпіталях з ранамі і калецтвамі, сотні 
і тысячы жорстка збітыя і маюць траўмы 
рознай цяжкасці. Свабода і вызваленне 
здабываюцца, на жаль, кроўю, ахвярамі 
і стратамі.

Але такія жорсткія, нечуваныя на бела
рускай зямлі зверствы карнікаў з часу 
Другой сусветнай вайны, не зламалі волі 
народа да перамен, не скарылі духу яго 
супраціву. На плошчы і вуліцы наступнымі 
днямі павыходзілі тысячы жанчын у бе
лых і белчырвонабелых строях, многія 
з дзецьмі і карнікі былі змушаны адступіць, 
стрымаць сваю неспатольную прагу крыві. 
А ўслед пачалі страйкаваць працоўныя за
водаў і прадпрыемстваў. І ўлада затрэсла
ся ад страху, галоўнакамандуючы аддаў за
гад збіраць і звозіць на плошчы сваіх пры
хільнікаў з чырвоназялёнай сімволікай. 
Пайшла дзяржаўная кампанія ў падтрымку 
„ўсенароднаабранага”, у інтэрнэце з’явіла
ся прапаганда з недарэчнымі хэштэгамі, 
кшталту „Ябатька”, якія выклікалі россып 
карыкатур і смеху. Пры ўсіх высілках дзяр
жаўных прыкарытных структур стварыць 
уражанне шырокай падтрымкі Лукашэнкі 
працоўнымі масамі так і не ўдалося, мак
сімум, што ім удалося — гэта стварыць 
карцінку для афіцыйнага тэлебачання, 
якому ўжо мала хто верыць. Затое многія 
яшчэ раз убачылі сапраўднае аблічча гэтай 
улады. Калі ўслед за зацятымі, а таксама 
паднявольнымі праваднікамі „чырвона
зялёнага” курсу, якіх прывозілі на плошчы 
на адмысловых аўтобусах за дзяржаўныя 
сродкі, пацягнуліся і нешматлікія, але агрэ
сіўныя прыхільнікі паглынання Беларусі 
Расеяй — гэтыя павылазілі і з дзяржаўнымі 
расейскімі, і з георгіеўскімі, і з дэнээраў
скімі сцягамі. Аднак, усё гэта з’явілася на 
адзін дзень і назаўтра зноў схлынула, як 
набрыдзь, здзьмутая ветрам.

Чым яшчэ былі адзначаныя апошнія 
тыдні? Перш за ўсё шматлікімі акцыямі 
салідарнасці па ўсім свеце. Яшчэ ніколі 
пра Беларусь на планеце не гаварылі так 
шмат. Яшчэ ніколі беларусы, якія жывуць 
і працуюць за мяжой, і якія, як раней здава
лася, былі апалітычнымі і абсалютна абыя
кавымі да спраў на радзіме, не былі такімі 
салідарнымі ў падтрымцы Бацькаўшчыны. 
У дзясятках краін розных кантынентаў 
яны павыходзілі на плошчы гарадоў з бел

чырвонабелай сімволікай і плакатамі пад
трымкі, арганізавалі збор сродкаў пацярпе
лым ад рэпрэсій. Яшчэ ніколі мы не бачылі 
такой салідарнасці і падтрымкі ад суседніх 
народаў, ад урадаў і палітыкаў бліжэйшых 
сумежных дзяржаў, асабліва Польшчы 
і Літвы. Нават у Маскве прайшло нямала 
акцый салідарнасці з беларусамі ля амба
сады Рэспублікі Беларусь, а футбольныя 
фанаты на стадыёнах там неаднаразова 
скандавалі „Жыве Беларусь!”. І толькі па
зіцыя крамлёўскіх уладароў застаецца не
пахіснай — яны падтрымліваюць і будуць 
падтрымліваць свайго адыёзнага васала 
да апошняга дня. Выразна паказала сябе 
і фальшывая палітыка кіраўніцтва Еўра
саюза, якое цэлы час падкрэслівае, што 
праблемы Беларусі — гэта кампетэнцыя 
Масквы, якой належыць іх вырашаць. 
І хоць Еўрасаюз афіцыйна не прызнаў 
вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, 
рэальна ён патурае пуцінскаму курсу ў да
чыненні нашай краіны. Адзін з еўрапейскіх 
камісараў, нават імя яго згадваць не хочац
ца, настолькі агідна, дагаварыўся нават да 
таго, што „Беларусь — гэта не Еўропа”. Ні 
больш, ні менш. І ніякіх ілюзій у дачыненні 
да брусельскага курсу тут мець не варта. 

Іхная рэалпалітык раней ужо 
давяла да парушэння тэрыта
рыяльнай цэласці Грузіі і Укра
іны, многіх праблем у Еўропе. 
Так што ў прынцыпе нічога 
новага.

У душах сапраўдных патрыё
таў Беларусі за гэтыя тыдні 
адбылася выразная перамога 
нацыянальнай белчырвона
белай сімволікі над фальшы
вай і каланіяльнай чырвона
зялёнай. Людзі зрабілі свой 
выбар, людзі ўбачылі: белчыр
вонабелы сцяг — гэта свабо
да, гэта радасць, гэта праўда 
і святло. Чырвоназялёны сцяг 
— гэта сімвал балоцістай твані, 
залежнасці ад Масквы, сімвал 
гвалту і цемры. Асабліва най
яскравей гэта стала відаць, ка
лі чырвоназялёнымі сцягамі 
ўлады „ўпрыгожылі” жалезныя 

аўтазакі, у якіх закідвалі і ў якіх катавалі 
грамадзян, што хочуць „звацца людзьмі”. 
Белчырвонабелы сцяг — гэта сімвал 
вольнасці і міру, чырвоназялёны — сімвал 
каланіяльнасці і смерці. Выбар зроблены 
жыццём і падзеямі, а тыя, хто спрабуюць 
выходзіць на вуліцы адначасна з двума 
дыяметральна супрацьлеглымі сцягамі 
— альбо дурні, альбо правакатары. Бо ніко
лі чорнае не можа быць белым, такая яго 
прырода і сутнасць. А таму фальшывае 
і хлуслівае ніяк не можа і не павінна спада
рожнічаць сапраўднаму.

Амаль усе гэтыя дні я хадзіў на плошчы 
Гародні, назіраў за людзьмі і доўга не мог 
зразумець, чаму ж яны радуюцца. Бо нічо
га яшчэ пакуль па вялікім рахунку не змя
нілася з агульнай сітуацыяй улады: яна 
паранейшаму ў руках тых, каму не павін
на належаць, яна паранейшаму пагражае 
людзям арыштамі і расправай, яна, гэтая 
чорная сіла пад чырвоназялёнай сімволі
кай, не хоча сыходзіць у адстаўку, яна па
ранейшаму трымае ў закладніках палітыч
ных вязняў, трымае пад прыцэлам усіх 
нас. І, падаецца, што ўнутраная і знешняя 
радасць многіх людзей — гэта не столькі 

неабачлівая заўчасная эйфарыя, а сама
радасць з таго, што чалавек пераадолеў 
свой унутраны даўні, нават генетычны, 
страх, які доўга паралізоўваў яго волю, 
сумленне, розум. Гэтае ўнутранае разняво
ленне хіба і ёсць рэвалюцыя свядомасці, 
якая вядзе да яднання і салідарнасці, 
і ўрэшце да асэнсавання і разумення пры
чын, чаму наша нацыя апынулася ў такой 
залежнасці ад узурпатара і яго маскоўскіх 
патронаў.

Беларуская нацыя ўжо зараз паказала 
свету нейкі неверагодны варыянт еўрапей
скага гандызму дваццаць першага стагод
дзя. Супраць чорнай карнай і ашчэранай 
збройнай сілы супрацьпастаўлены кветкі, 
паветраныя шарыкі і белчырвонабелая 
сімволіка. Супраць нянавісці і зла — іронія, 
лагоднасць і ўсмешкі. І аніводнага гвалтоў
нага дзеяння з боку дэманстрантаў, якіх 
у сталіцы Беларусі збіраліся ўжо сотні ты
сяч, а ў некаторых іншых гарадах — дзясят
кі тысяч. Нібыта гэта зусім не палітычныя 
мітынгі і акцыі, а нейкі суцэльны фесты
валь ці святочны карнавал.

Але зараз у многіх яшчэ шмат зняверанас
ці і сумненняў, трывогі і цвярозай ацэнкі сі
туацыі. Рэжым паранейшаму пагражае на
роду расправай, трымае палітвязняў у зак
ладніках, пачынае новыя крымінальныя 
і адміністрацыйныя справы, хапае новых 
вулічных лідараў і актывістаў. Ці выйдзе 
з гэтай вялікай чорнай хмары толькі малы 
дождж, ці на галовы нязгодных з цяпераш
нім узурпатарскім рэжымам абрынецца 
новая хваля жорсткіх рэпрэсій з чарговы
мі ахвярамі — невядома. Апрычнікі і кар
нікі рэжыму нікуды не падзеліся. Вельмі 
шмат, як часта бывала і раней, залежыць 
ад пазіцыі маскоўскага Крамля. А ён ні
як не хоча адпускаць Беларусі са сваіх 
крывавых імперскіх абдымкаў. Пра гэта 
сведчаць усе афіцыйныя заявы Масквы, 
якая толькі фармальна пакуль застаецца 
нібыта „ні пры справах”. Але, з іншага боку, 
шмат чаго ўжо ў руках і галовах самога 
беларускага народа, які становіцца новым 
суб’ектам палітычнага працэсу, рэальным 
чыннікам вызвалення і перамен.
vТэкст і фота Уладзіміра ХільмаНовіча

Белае і чорнае
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Фрон т ме ны

Аляк сандр Лу ка шэн ка ўзна га ро дзіў сі
ла ві коў за „ўзор нае вы ка нан не служ бо вых 
аба вяз каў”. АМА Паў цы, прад стаў ні кі ўнут
ра ных вой скаў, след чыя, суп ра цоў ні кі след
чых іза ля та раў, кі роў цы аў та за каў, ка ра цей 
— тыя, хто та кім ці ін шым чы нам браў 
удзел у звер скіх па цы фі ка цы ях мір ных дэ
ман ст ран таў у пер шыя пас ля вы бар чыя дні, 
усе яны па чу лі баць коў скае сло ва „дзя куй”. 
І гэ та як раз ні я кае не дзі ва. А вось факт, 
што поў ны спіс уз на га ро джа ных з’я віў ся на 
дзяр жаў ным сай це pra vo.by, здзіў ляе. На 
та кі не ча ка ны па да ру нак во кам г нен на ад
рэ а га ва лі ін тэр нэтфо ру мы. Вось, маў ляў, 
ста ры дык та тар даш чэн ту звар’ я цеў. Клі ніч
ны іды ёт. Пад ста віў. Ту па зліў сва іх. Дзя куй 
за га то выя спі сы. Раз бя ром ся.

Шмат па мы лак на ра біў Лу ка шэн ка апош
нім ча сам, тым не менш па даз ра ваць яго 
ў вар’ я цтве ў гэ тым кан к рэт ным вы пад ку, 
я б не стаў.

Па мыл ку пер шую спра ва ка ва ла — на 
маю дум ку — ма ні я каль ная пры вяз ка да 
ліч бы во сем дзе сят. Уліч ва ю чы бач ны няў
з б ро е ным во кам на строй у гра мад стве, 
мож на ж бы ло ад пус ціць Свят ла не Ці ха

ноў скай га ла соў ад сот каў пад трыц цаць, 
са бе на ма ля ваў шы пяць дзя сят з доў гім 
хва стом, ды пат лу ма чыў шы ні жэй шы чым 
звы чай на рэй тынг пан дэ мі яй ка ра на ві ру са 
і бес пар дон ным умя шаль ні цтвам у бе ла ру
скі вы бар чы пра цэс так з ва ро жа га За ха ду, 
як і з брат ня га Ус хо ду. Ці па ве ры лі б бе ла ру
сы ў та кія ліч бы? Наў рад ці, тым не менш 
хва ля пра тэ стаў пай ш ла б на коль кі па вер
хаў ні жэй.

Дру гая па мыл ка — вы нік гне ву ад кі ну та
га аль фасам ца. Пра га ла са ва лі „няп ра віль
на”, па вяр ну лі ся да баць кі спі най, ця пер 
баць ка ад пом с ціць, а пры на го дзе ў за род
ку па ту шыць па жар. Па да віць жор ст ка, 
каб ні ко лі больш та кое не паў та ры ла ся. 
Збі ва лі ся да кры ві пен сі я не ры і пад лет кі, 
жан чы ны і цал кам вы пад ко выя мі на кі. Іро
ні яй лё су зда ры ла ся па тра піць пад раз да чу 
і тым, хто пра га ла са ваў „пра віль на”. Рэ прэ
сіі, раз гор ну тыя да ня бач ных у не за леж най 
Бе ла ру сі маш та баў, не спы ні лі пра тэ стаў. 
За поў не ныя пад за вяз ку тур мы і іза ля та ры, 
лю дзі ака ле ча ныя на ўсё жыц цё, пер шыя 
за бі тыя да лі вы нік ад ва рот ны да ча ка на га. 
Да рэ чы, на да дзе ны мо мант за гі ну лі — па 
афі цый най ін фар ма цыі — тры ча ла ве кі, 
але ж дзя сят кі сем’ яў ка то ры дзень без
вы ні ко ва шу ка юць сва іх бліз кіх. На жаль, 
зной дуц ца не ўсе. Пра іх лёс, ма быць, 
да ве да ем ся паз ней, у леп шы час, ка лі на ва

жац ца ска заць сло ва суп ра цоў ні кі мін скіх 
крэ ма то ры яў. Па коль кі пас пе юць, бо ўся ля
кія не ча ка нас ці зда ра юц ца з людзь мі, ча го 
до ка зам зной дзе ны ў Нё ма не труп ма ла до
га ча ла ве ка, які, быў шы чле нам вы бар чай 
ка мі сіі, ад мо віў ся пад пі саць няз год ны 
з праў дай пра та кол.

Трэ цяя па мыл ка Лу ка шэн кі, ці не са
мая кар ды наль ная, бо з яе і па ча лі ся ўсе 
паз ней шыя праб ле мы — зго да на рэ гіст
ра цыю Свят ла ны Ці ха ноў скай кан ды дат
кай у прэ зі дэн ты. Хва ра ві тапа гар д лі вае 
стаў лен не да жан чын у па лі ты цы, „ім жа 
кат ле ты сма жыць”, „няш час ныя дзяў чон кі 
не ра зу ме юць, што чы та юць”, а ў вы ні ку 
— „да вай це за рэ гіст ру ем, пас мя ем ся пас ля 
з хат няй гас па ды ні”, усё гэ та і пры вя ло да 
ка таст ро фы, не сас нё най у са мым чор ным 
сне дык та та ра.

І гэ та бы ло б усё пра па мыл кі з псі хіч
най афар боў кай у фо не. А ця пер ad rem. Ча
му пуб ліч на агу ча ны пе ра лік уз на га ро джа
ных кар ні каў і па цы фі ка та раў ні па мыл ка, 
ні вы нік кан ф лік ту дык та та ра з улас ным 
ро зу мам. На маю дум ку ўвесь гэ ты спіс не 
больш за бе зы мен ныя кры шын кі, цы ніч на 
за кі ну тыя ў якас ці пры на ды ў мут ную ва
ду лу ка шэн каў скай па лі ты кі. А рап там па 
той бок ба ры ка ды не ка му зда дуць нер вы 
і на сваю ру ку пач не ажыц цяў ляць пра ва
суд дзе?

Спі сы ўзна га ро джа ных з’я ві лі ся ў ін тэр
нэ це, а ўжо праз дзень Лу ка шэн ка за га ва
рыў пра па гро зы, што па сту па юць на ад рас 
сем’ яў вай скоў цаў, мі лі цы ян таў, спец с луж
баў, дзяр жаў ных служ боў цаў. Днём паз ней 
пра та кія ж па гро зы ў ад рас сва ёй сям’і за я
віў мі ністр Ма кей.

А што, ка лі б не спраў дзіў ся спа дзеў 
на „во ра гаў на ро да”? У край нім вы пад ку, 
цы ту ю чы раз ва жан ні Лу ка шэн кі пра дзе
вя но стыя мі ну ла га ста год дзя, „за ста лі ся 
па ру ча ла век, якія з пі ста ле та мі ез дзі лі 
па кра і не, зніш ча ю чы па дон каў”. Ці 
маг лі б і ця пер пра гу ляц ца ад Ві цеб ска 
па Бе рас це, ад Го ме ля па Га род ню? Ка
неш не маг лі б, дзяр жаў ная пра па ган да 
вы нік гэ тай па ез д кі так ці сяк за пі ша 
на ра ху нак тэ ра ры стаў ад апа зі цыі, што 
ў сваю чар гу аб г рун туе пры вя дзен не са
мых жор ст кіх ін ст ру мен таў па цы фі ка цыі 
гра мад ства, не вык лю ча ю чы надз вы чай
на га ста но віш ча ў кра і не. Мі ністр Ма кей, 
вя до ма, мо жа спаць спа кой на, а вось 
уз на га ро джа на му „за ўзор нае вы ка нан
не служ бо вых аба вяз каў” звы чай на му 
след ча му ці кі роў цы аў та за ка ёсць над 
чым за ду мац ца.

І на ка нец пра апош нія дзве ры, ка лі 
пад вя дуць усе і ўсё. За ста ец ца ва ен нае 
ста но віш ча і брац кая да па мо га ар міі су
сед няй кра і ны. Нез дар ма ж у сю жэ тах 
дзяр жаў ных тэ ле ка на лаў, дзесь ці по бач, 
ці не на Бе ла сточ чы не, браз га юць гу се
ні ца мі на таў скія тан кі, гор ды „чар на ску
рых, жаў та ро тых і бе лаб ры сых” бай цоў 
пе ра бі ра юць нож ка мі каб увар вац ца 
ў Сі ня во кую, а над Га род няй ужо лу на юць 
поль скія сця гі...

vміхал аНДРаСЮК

Па між вар’ я цтвам 
і пра ва ка цы яй

Ні адзін дык та тар доб ра ах вот на не ад маў
ля ец ца ад ула ды. Аляк сандр Лу ка шэн ка так
са ма не ад дасць яе. А Лу ка шэн ку не ад дасць 
пад суд раз з ла ва ным бе ла ру сам Ула дзі мір 
Пу цін. Так як ён не да зво ліў ве не су эль цам 
паг наць не на віс на га Ні ка ла са Ма ду ра ці 
сі рый цам Ба ша ра Аса да. З апош няй па ры 
дык та та раў адзін вар ты дру го га. Абод ва яны 
зла чын цы. Абод ва ня суць ад каз насць за апа
ка ліп тыч ную бой ню ўлас ных на ро даў і толь
кі за ста юц ца пры ўла дзе як ма га даў жэй. 
Гэ та та му, што ўла да вык лі кае пры вы кан не, 
як нар ко тык. Яна ап’ я няе, але ў той жа час 
раз бу рае ча ла ве чы мозг. Гі сто рыя не ве дае 
ні вод на га дык та та ра, які пры кан цы ўла да
ран ня не зах ва рэў на ро зум. Ну, мо жа, за 
вык лю чэн нем Юлія Цэ за ра. Пра пер шую па
ру дык та та раў па куль нель га з упэў не нас цю 
ска заць, што яны ва ло да юць лі цэн зі яй ква лі
фі ка ва ных раз ні коў. Але ка лі яны са праў ды 
ад чу юць ры зы ку стра ціць ула ду, ча му б не 
пай с ці ім шля хам Ма ду ра і АльАса да? Ка лі іх 
свет — свет ула ды, унут ра ны сэнс і па ра дак, 
уста ноў ле ны імі са мі мі — меў бы раз бу рыц
ца, наш то пат рэ бен ім лю бы свет, лю дзі, якія 
жы вуць у ім, якія кі ру юц ца сва і мі, чу жы мі 
для іх, на дзе я мі, ней кай не іх няй ве рай, не 
іх няй пат рэ бай па рад ку і сэн су. Без іх ула ды 
свет пу сты для іх. Лепш пад рых та ваць яму 
Апа ка ліп сіс. Са праў ды, фі ло саф не зра зу мее 
та ко га стаў лен ня, але псі хі ятр — аб са лют на!

Еў ра пей скія дык та та ры, ад нак, не з’яў ля
юц ца пе ры фе рый ны мі ты ра на мі. Па доб ная 
па лі тыч ная ме та мар фо за зда ец ца не маг чы
май у на шай куль ту ры, якая пе ра жы ла не маг
чы мыя для ўяў лен ня зла чын ствы су свет най 
вай ны, і та му моц на на сы ча на гу ма ні стыч
ны мі ідэ я мі. На ват Са вец кі Са юз, па куль ён 
іс на ваў, спа сы лаў ся на год насць ча ла ве ка, 
вяр шэн ства за ко на і са цы яль ную спра вяд
лі васць. Ін шая спра ва як гэ та вы гля да ла на 
прак ты цы! Та кім чы нам, па ра Лу ка шэн каПу
цін мае свой мен таль ны ге на тып, але ге ны, 
ад каз ныя за гэ та, у іх глы бо ка спяць. На га
даю, што абод ва, ка лі па чы на лі сваё кі ра ван
не, вы ка ры стоў ва лі ло зун гі, вы ні ка ю чыя з гу
ма ні стыч най гра ма ты кі, якая ляг ла ў ас но ву 
мо вы дэ ма кра тыі. Ад нак з ча сам іх вы маў
лен не ста ла гру бым і яны ўсё больш сме ла 
раз маў ля лі на мо ве абан к ру ча на га кал га са 
аль бо цём най ву лі цы, жар го нам па лі тыч ных 
жу лі каў, які мі яны заў сё ды бы лі. Па між звы
чай ным і па лі тыч ным жу лі кам ёсць та кая 

згод насць, што 
яны абод ва пра
яў ля юць са цы я па
тыч ныя ры сы і не 
ма юць этыч най 
ас но вы. Абод ва 
пра яў ля юць схіль
насць да аг рэ сіі, 
да жор ст ка га гвал ту і да жыц ця за ме жа мі 
гра мад скіх пра ві лаў. На рэш це, абод ва яны 
ін тэ лек ту аль на не кам пе тэн т ныя для ства рэн
ня рэ ча іс нас ці, хут чэй, тая рэ аль насць та кая, 
якую яны знай ш лі ў сва іх зба ле лых ра дзі мах, 
ства ры ла іх ула ду. У лю бым вы пад ку, адзін 
па доб ны на дру го га. Не сум нен на, за гэ ты мі 
па цём кін скі мі по ста ця мі зна хо дзіц ца шма туз
роў не вы ар га нізм ула ды, ані мі ру ю чы са му 
дык та ту ру зза яе спі ны. Дык ці бу дуць яны 
і Лу ка шэн ка, і Пу цін про ста фрон т ме на мі ней
кіх ня выз на ча ных сіл, якія рэ а лі зу юць свае 
д’я баль скія мэ ты за кошт улас ных на цый? 
Ад нак пад соў ваю тут іл жы вы след для пры
хіль ні каў тэ о рыі змо вы. Та му што не а ба вяз
ко ва. У рэш це рэшт, яны ма юць за са бой вер
ную ар ду па ма га тых, прыс лу жак, звы чай ных 
ашу кан цаў і, на жаль, ма сы ка рыс ных іды ё
таў. Дык та ту ра, ад нак, не ста но віц ца за ноч. 
Гэ та доў га тэр мі но вы пра цэс, які не ад бы ва ец
ца без пэў най — большменш свя до май — зго
ды ўся го гра мад ства. Я ду маю, што гэ та ад бы
ва ец ца не толь кі зза па лі тыч най па сіў нас ці ці 
ра зя ва цтва. Маг чы ма, што ру ха ві ком та ко га 
стаў лен ня з’яў ля ец ца ка лек тыў ная схіль насць 
да... ка руп цыі. І мае яна шмат сі но ні маў. Нас 
псу юць пры го жыя ло зун гі, якія мы хо чам 
па чуць, ілю зор ная эка на міч ная ста бі лі за цыя 
і на хаб ны ідэ а ла гіч ны, све та пог ляд ны і па лі
тыч ны под куп. Я зга даю толь кі эка на міч нае 
ці прэ стыж нае ха бар ні цтва. За га ды, а хут чэй 
дзе ся ці год дзі раз бэш ч ван ня гра ма дзян дык
та ту ра аб ра стае ў альян сы, здзел кі, да мо вы, 
за леж нас ці і абя цан ні. Яе ра ка выя ме та ста зы 
за ма цоў ва юц ца ў пар ла мен це, су до вай сі стэ
ме, СМІ і раз на стай ных вы лу чэн цах ула ды: 
у пар тый ных ак ты ві стах, чы ноў ні ках, вы со кіх 
ва ен ных і па лі цэй скіх чы нах. На рэш це, яны 
да ся га юць важ ных струк тур гра мад ска га ар
га ніз ма, на пры клад, ша ра го вых мі лі цы ян таў, 
чы ноў ні каў і звы чай ных гра ма дзян, і перш за 
ўсё той іх част кі, якая звы чай на за ся родж ва
ец ца на эмо цы ях і на дзе ях, вык лі ка ных пра па
ган ды ста мі ўла ды, сва і мі фрон т ме на мі.

vмі ра слаў ГРЫ Ка

За ява ГА «Са юз бе ла ру скіх пісь ме ні каў» 
і Згур та ван ня бе ла ру саў све ту 
«Баць каў ш чы на».

У апош ні час усё час цей з бо ку ўлад ных струк тур Бе ла ру сі 
на са мым вы со кім уз роў ні мы чу ем за па лох ван ні ў тым, што 
сё лет ні мір ны пра тэст за спра вяд лі выя вы ба ры ад ною са 
сва іх мэ таў мае гвал тоў нае на са джэн не белчыр во набе ла га 
сця га і бе ла ру сі за цыі як уці ску ру ска моў на га на сель ні цтва. Та
кім чы нам ула ды хо чуць ад цяг нуць ува гу ад на яў ных праб лем 
і пат ра ба ван няў гра ма дзян пра вес ці но выя спра вяд лі выя 
і праз ры стыя вы ба ры прэ зі дэн та кра і ны і пры цяг нуць да ад
каз нас ці ўсіх ві на ва тых у гвал це над сва ім на ро дам.

Больш за тое, чым час цей гу чаць та кія за явы, тым больш 
на ра стае ўпэў не насць, што ўла ды спра бу юць пра вес ці пра
па ган дыс ц кі ра скол у бе ла ру скім гра мад стве, — так, як гэ та 
бы ло ва Ук ра і не зу сім ня даў на. На вяз ва ю чы і рас паў сюдж ва
ю чы іл жы вую ін фар ма цыю, ула ды ім к нуц ца па се яць ва раж
не чу ся род удзель ні каў мір на га пра тэ сту, а так са ма, што най
больш важ на, па ка заць вон ка вым на зі раль ні кам, у пер шую 
чар гу — ра сій скім, што ў Бе ла ру сі на да дзе ны мо мант іс нуе 
не аб ход насць у ак тыў ным умя шаль ні цтве ва ўнут ра ныя спра
вы, у тым лі ку вай ско вым.

Мы пе ра ка на ныя, што на цы я наль ныя сім ва лы Бе ла ру
сі, белчыр во набе лы сцяг і герб «Па го ня», уне се ны са мой 
ула дай у спіс гі сто ры какуль тур ных каш тоў нас цяў, слу жаць 
гра мад ству толь кі дзе ля яго яд нан ня і кан са лі да цыі, што па
каз ва юць і мір ныя ак цыі пра тэ сту, дзе на шыя ста ра жыт ныя 
сім ва лы тры ва ла за ма ца ва лі ся і ак тыў на вы ка ры стоў ва юц ца 
ўсі мі па ка лен ня мі дэ ман ст ран таў.

Гэ так са ма і бе ла ру ская мо ва слу жыць толь кі мэ там яд нан
ня і з’яў ля ец ца бяс с п рэч най каш тоў нас цю бе ла ру скай на цыі.

Мы, Са юз бе ла ру скіх пісь ме ні каў і Згур та ван не «Баць каў
ш чы на», пат ра бу ем спы ніць уся кія спро бы ўнес ці ра скол 
у бе ла ру скае гра мад ства. Лі чым, што та кія ма ні пу ля цыі з каш
тоў нас ця мі бе ла ру ска га на ро да шко дзяць між дзяр жаў ным 
ста сун кам і ня суць паг ро зу су ве рэ ні тэ ту на шай кра і ны.

Мінск, 24.08.2020.
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Яш чэ пе рад тым, як схо дзім у лес 
на мес ца гі бе лі ва за коўпа кут
ні каў, мы за ві та ем у вя ско вую 
свят лі цу. Наш пры езд пры кме

ці лі ўжо ў Пу ха лахСта рых. Мяс цо выя 
хлоп цы зно сі лі ста лы і са стаў ля лі іх у вя
ліз ную пад ко ву, каб пры няць і даць маг
чы масць ад па чыць па лом ні кам. У гэ тай, 
зда ва ла ся б, звы чай най пас лу зе ад чу ваў
ся жэст доб ра су сед скай ад к ры тас ці. Як
раз тут, ся род шлях ты, у Пу ха лахСта рых 
гэ та га моц на не ха па ла. Ка лі я ра ней па
бы ва ла ў гэ тай мяс ці не, кож ны раз мяс
цо выя тры ма лі ды стан цыю. І ха ця ніх то 
ні ко га не ві на ва ціў у тра ге дыі, рэз ка 
пра маў ляў па дзел на «сва іх» і «чу жых». 
Праў да, з да па мо гай заў сё ды пры хо дзіў 
адзін ча ла век.

— Dla nas to ta ka nie pot rzeb na łat ka, 
— ка жа Юзаф Пу халь скі. — Jak ich mor do
wa no, to nikt nas o zda nie nie py tał. A po
tem lu dzie ze stra chu ba li się mó wić, co tu 
się wy da rzy ło...

Юзаф Пу халь скі, мяс цо вы гас па дар, 
сам не па мя тае зда рэн ня ад 31 сту дзе ня 
1946 го да. У час тра гіч ных па дзей яму 
бы ло ўся го не каль кі ме ся цаў. Яго баць
ка, які ў час вай ны тра піў у ня во лю, сам 
наг ле дзеў ся на бес сэн соў ную гі бель лю
дзей. У яго ха це ні ко лі не да ра ва лі та го 
зла чын ства ў ле се. Маг чы ма та му спа
дар Юзаф заў сё ды да па ма гаў лю дзям, 
што пры яз джа лі шу каць мес ца рас ст
рэ лу ў ле се. Я са ма па мя таю, як чвэрць 
ста год дзя на зад Юзаф Пу халь скі пай шоў 
ра зам з сем’ я мі ах вяр у лес, каб па ка
заць мес ца гі бе лі. Не ўсе ва за кі бы лі 
пе ра па ха ва ны на мо гіл кі ў Клі хах, част ка 
з іх да лей спа чы ва ла ў ста рым ле се.

* * *
Сён ня так са ма да бі ра лі ся ў лес праз 

па на дво рак Юза фа Пу халь ска га. Пі ліг
рым ку ў гэ ты раз ачо ліў Та маш Су лі ма, 
які да та го з мяс цо вы мі хлоп ца мі са стаў
ляў ста лы пад пры ём пі ліг ры маў. Мес ца 
гі бе лі зна хо дзіц ца дзвес це мет раў за вё
скай, пе рад ле сам трэ ба пе рай с ці рэч ку. 
Усё тут зда ва ла ся няз мен ным. Праў да, 
той ста ры лес, які па мя таў ад чай ныя 
кры кі лю дзей і бяз лі тас ныя выст ра лы, 
зга рэў двац цаць га доў та му. На мес цы 
вы рас но вы, ад нак і ён па спеў пры па
доб ніц ца да та го, што быў пе рад ім, стро
га га, маў к лі ва га і паз на ча на га лю тым 
зла чын ствам. На ша пі ліг рым ка спа чат ку 
заб лу дзі ла ся, быц цам мес ца да лей ахоў
ва ла ней кая не да га во ра насць, тай на...

Чвэрць ста год дзя та му, ка лі Ка мі тэт 
сем’ яў па мар да ва ных, які ўзна чаль ваў 
Юзаф Ан та нюк, на ма гаў ся эк с гу ма ваць 
астан кі і пе ра вез ці іх з Кліх у БельскПад
ляш скі, ад чу ва ла ся без да па мож насць. 
На ват най больш за ан га жа ва ныя чле ны 
аб’ яд нан ня вы сту па лі ана нім на, не ха
це лі га ва рыць у мік ра фон, ста ваць да 
здым каў. Яш чэ ў 1997 го дзе не маг чы ма 
бы ло склас ці поў ны спі сак за бі тых. Гэ
тая праб ле ма ад люст ра ва ла ся ў ніў скіх 
пуб лі ка цы ях та кім воб ра зам:

«Па каз ва юць мне спі сак з под пі са мі 
сем’ яў ах вяр. Ураж вае гэ ты акт сме лас ці. 
Пе ра ва жае там по чырк ма ла пісь мен ных 
лю дзей. Ся род за ан га жа ва ных чле наў 
ка мі тэ та не ві даць ма ла дых, аду ка ва-
ных лю дзей. — Бы вае, што і не ве раць 
на шы ўну кі, ка лі ім пра гэ та ра сказ ва еш, 
— жа ліц ца ад на ба бу ля. Усё ж та кі зна-
хо дзяц ца ад важ ныя лю дзі. Як пра ві ла 
вы сту па юць яны ў гру пе. Жы ха ры Чы жоў 
— Сця пан Які мюк, Мі хал Та ра сюк, Лю ба 
Гаў ры люк, Лю ба Ко нах вы сту пі лі пе рад 
ка ме рай тэ ле ба чан ня. Ад іх жур на лі сты 
(тра ды цый на пры сут ні ча лі толь кі бе ла ру-
скія рэ дак цыі) да ве да лі ся пра мер ка ван-

Яны ас вя ці лі ня він най 
кры вёй гэтае на ва кол ле...

ні на конт ма руд най спра вы эк с гу ма цыі 
і пе ра па ха ван ня ў Бельск. — Гэ та со рам, 
— на ра ка лі яны, — каб дзяр жа ва нам не 
да па маг ла. Шка да ім гро шай збіць скрын-
ку і пе ра вез ці кос ці. — Пра да лі б на шы 
ко ні, што ад фур ма ноў па за бі ра лі. Бы лі б 
гро шы на пе ра па ха ван не. Ко ні ў па лі ты-
ку ж не гу ля лі*. 

Дзень ра ней у За ле ша нах быў агу
ча ны поў ны спі сак но вых Пад ляш скіх 
свя тых, ра зам з ты мі ж ва за ка мі, якіх 
ужо ра ней за нес лі ў спі сак Хол м скіх 
і Пад ляш скіх свя тых. І гэ тыя, зда ва ла ся 

б, звы чай ныя проз віш чы пра маў ля лі як 
са мы эма цый ны мо мант ура чы стас ці. 
Звы чай ныя проз віш чы — Мак сі мюк, Які
мюк, Бан да рук, Кен дысь, Хваш чэў скі, Ні
чы па рук — гры ме лі як чы сты звон, што 
да бы ваў ся са сця ны доб рай па мя ці.

* * *
Мес ца смер ці ка на ні за ва ных ва за коў 

паз на ча на ме ма ры яль ным зна кам з над
пі сам:

W TYM MIEJ S CU 31/01/1946 r. ZOS TA
ŁO PO MOR DO WA NYCH 30tu MIESZ KAN
CÓW b/ pow. BIELSK PODL/FUR MA NÓW 
PRZEZ OD DZIAŁ ZBROJ NE GO PO DZIE MIA 
PASNZW kpt. RO MU AL DA RAJ SA ps. BU
RY. CZŁON KO WIE RO DZIN, 2007

Ляс ная ма гі ла — сім вал. Це лы за бі тых 
бы лі пе ра па ха ва ны спа чат ку на мо гіл ках 
у Клі хах, ад куль, дзя ку ю чы ста ран ням 
ка мі тэ та бы лі эк с гу ма ва ныя і пе ра ве зе
ны на вай ско выя мо гіл кі ў БельскПад
ляш скі. Чле ны ка мі тэ та свае на ма ган ні 
тлу ма чы лі тым, што ляг чэй ім бу дзе 
да бі рац ца ў Бельск чым на Брань ш чы ну. 
На па мі на лі так са ма пра свой па жы лы 
ўзрост і без г ра шоўе, якія аб мя жу юць до
ступ да ма гі лы.

Ка лі ў 1995 го дзе я па е ха ла ў Пу ха
лы з сем’ я мі па мар да ва ных ва за коў, 
лю дзі шу ка лі яш чэ кас цей па ле се. Лік 
пе ра па ха ва ных не сы хо дзіў ся з лі кам 
за гі ну лых. Ся род ад чай ных па лом ні каў 
я прык ме ці ла жан чы ну, якая ад бі ла ся ад 
гру пы. Яна па хі лі ла ся пад ста рой сас ной 
з кры жы кам і пла ка ла. А пас ля рас па вя
ла сваю гі сто рыю пра за гі ну ла га му жа 
Лу ка ша Хваш чэў ска га з Крас на га Ся ла.

— Гэ тае мес ца мне ў сне пры да ло ся, — 
ска за ла між слёз Ана ста сія Хваш чэў ская. 
— Яш чэ та ды як іх за бра лі. Ой, бо жач кі! 
Што я та ды ме ла ся! Не ела, не спа ла, з га-
ла вы ва ла сы па вы ла зі лі. Як не свая ха дзі-
ла, пла ка ла. І та ды муж мне пры сніў ся. 
Ува хо дзіць у ха ту, па ма ла дзе лы, як з вян-
ца. Я ад ра дас ці сло ва не ма гу пра мо віць. 
А ён за мест са мной пры ві тац ца, ад ра зу 
ідзе да печ кі паг рэц ца. А паз ней ка жа 
мне: не плач, да ра гая, я ўжо не па ку тую. 
А ты ця пер гля дзі дзя цей...

У тым жа сне Ана ста сія Хваш чэў ская 
па чу ла го лас, які га ва рыў, што шу каць 
кас цей трэ ба ў ле се, дзе на дрэ ве бу дзе 
вы ра за ны кры жык.

І за раз, ка лі я ста я ла з па лом ні ка мі 
над сім ва ліч най ма гі лай у пу ха лаў скім 
ле се, ду ма ла пра тую сас ну і ка та ліц кі 
кры жык на дрэ ве. На пэў на вы ра заў 
яго нех та з мяс цо вых, каб паз на чыць 
бе зы мен ную ма гі лу. Дзя ку ю чы та кім па
мет кам бы лі зной дзе ны астан кі апош ніх 
ва за коў, якіх пе ра па ха ва лі ра зам з ін шы
мі ў Бельск. Маг чы ма, што па рэш т кі свя
тых за ста лі ся ў гэ тай зям лі.

— Пад ляш скія свя тыя важ ныя не 
толь кі для нас, — га ва рыў над ма гі лай ба
цюш ка Марк Які мюк. — Яны важ ныя для 
лю дзей, якія жы вуць тут, на гэ тай зям лі. 
Ча му? Бо лю дзі, якія за гі ну лі ў гэ тым ле
се, ас вя ці лі сва ёй па кут ніц кай кры вёй 
гэ тае на ва кол ле.

Ін шая рэч, цяж ка жыць з не да га во ра
най праў дай у та кім мес цы. У Пу ха лах
Ста рых не толь кі ба чы лі спа ло ха ных 
фур ма наў, пры су джа ных на смерць. Рэ ха 
тра ге дыі ўе ла ся ў па мяць, паз на чы ла па ка
лен ні. На ват у ад лег лым на два кі ла мет ры 
Спе шы не чу лі, як 31 снеж ня 1946 го да 
мар да ва лі фур ма наў у пу ха лаў скім ле се. 
Ад га ло скі зла чын ства раз но сі лі ся жах лі
вым рэ хам па на ва кол лі. Праў да па доб на 
аш ча джа лі пат ро ны. За бі ва лі ло мам у га
ла ву або шты ком у жы вот. Ма гі лы так са
ма не вы ка па лі, ма роз та ды ста яў лю ты. 
Раст руш ча ныя це лы кі да лі ў га то выя ямы 
зпад буль бы. Паз ней лю дзі ба чы лі, як лі
сы ва ла чы лі па ле се ча ла ве чыя чэ ра пы.

Ды ў сло вах ма літ вы «Свя тыя му ча ні
кі Пад ляш скія па ма лі це ся за нас грэш
ных» ёсць так са ма хрыс ці ян скі зак лік да 
па ка ян ня.

vФо та і тэкст 
Ган ны КаН Д Ра ЦЮК
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Аб ра да вае ме ра пры ем ства «Пе ра
пя лі ца», якое ў гэ тым го дзе бы ло 
ар га ні за ва нае ў Та пар ках Гур т ком 
вя ско вых гас па дынь з да па мо

гай жы ха роў вё скі і Га рад ско га ася род ка 
куль ту ры, спор ту і рэк рэ а цыі ў Кляш чэ лях, 
ад зна чы ла ўжо пя ці га до вы юбі лей. Ся ля
не з дэ та ля мі зап рэ зен та ва лі пуб лі цы як 
за жы на лі жы та, як жа лі сяр па мі і ка сі лі 
ка сой. Вя скоў цы па ка за лі як у мі ну лым ра
бі лі пе ра вяс лы, які мі вя за лі збож жа ў сна
пы, а тыя са стаў ля лі ў мыд лі. Жы ха ры 
Та пар коў у час жніў най су стрэ чы ма ла ці лі 
жы та ца па мі і ачыш ча лі яго на рэ ша це. 
Га лоў най част кай ме ра пры ем ства, якое 
ад бы ва ла ся на ўчаст ку по ля не пас рэд на 
за вё скай, бы ло вы кон ван не з не да жа та га 
жы та ўпры го жа най квет ка мі і ра бі най пе
ра пя лі цы. Пад час шэс ця на по ле і вяр тан
ня, са мо га жні ва і прэ зен та ван ня пе ра пя
ліч на га аб ра ду ўдзель ні кі ме ра пры ем ства 
спя ва лі жніў ныя і лет нія пес ні. Паз ней 
по бач свят лі цы ўсе гос ці ме ра пры ем ства, 
жы ха ры і вы хад цы з Та пар коў ча ста ва лі
ся стра ва мі, пад рых та ва ны мі перш за ўсё 
мяс цо вы мі гас па ды ня мі па вод ле даў ніх 
рэ цэп таў. На шы даў нія пес ні гу ча лі так са
ма ў ка ра го дзе, з якім пас ля па ча стун ку 
прай ш лі ся па вёс цы чле ны сту дзі вод ска га 
му зыч на га ка лек ты ву «Жэ мэр ва» і ах вот
ныя да спе ваў і тан цаў удзель ні кі фаль к
лор на га ме ра пры ем ства. Удзель ні кі ка ра
го ду ме лі маг чы масць па ву чыц ца даў нім 
тан цам, якія за ці ка ві лі жы ха роў вё скі.

У цёп лую і со неч ную ня дзе лю пас ля поў д
ня пе рад свят лі цай у Та пар ках саб ра лі ся 
жы ха ры вё скі, вы хад цы з гэ та га ся ла, 
якія за раз жы вуць у га ра дах, пуб лі ка з су
сед ніх сёл і за про ша ныя гос ці. Уча стак 
жы та Га лі ны Ру ты, на якім ме ла быць 
прэ зен та ва нае даў няе жні во і аб рад «Пе ра
пя лі ца», зна хо дзіц ца по бач вё скі і зруч на 
бы ло даб рац ца да яго пяш ком. Згод на са 
склаў шай ся ў мі ну лых га дах тра ды цы яй 
удзель ні кі фаль к лор най су стрэ чы пе рай ш
лі на по ле са спе вам жніў ных пе сень. По
бач іду чых у шэс ці і спя ва ю чых жніў ныя 
пес ні жы ха роў Та пар коў бы лі Ва лян ці на 
Мар ці но віч з Крас на га Ся ла ды дзяў ча ты 
і хлоп цы са сту дзі вод ска га ка лек ты ву «Жэ
мэр ва». Жан чы ны тры ма лі ў ру ках сяр пы, 
а адзін з муж чын нёс ка су. На по лі за жніў
ны мі пра ца мі і прэ зен та ван нем аб ра ду 
«Пе ра пя лі цы» наг ля да лі сол тыс Та пар коў 
і за ад но стар шы ня вя ско ва га гур т ка гас
па дынь Вяс ла ва Ба кун, яе муж Мі ко ла, 
Ві таль Со ха, улас ні ца жыт нё ва га па лет ка 
Га лі на Ру та і Зоя Май ст ро віч з Ру ду таў, 
ура джэн ка Та пар коў і член та пар коў ска га 
гур т ка гас па дынь. На за жын кі пер шы мі 
вый ш лі жан чы ны, якія аб жы на лі жы та ад 
вё скі, а ка лек ты вы «Жэ мэр ва» з Му зея 
ма лой ай чы ны ў Сту дзі во дах і «Вэр вач кі» 
з Гмін на га ася род ка куль ту ры ў Ор лі па ча
лі спя ваць даў нія жніў ныя і лет нія пес ні. 
Паз ней Мі ко ла Ба кун стаў ка сіць жы та 
ка сой, а жан чы ны — пад бі раць. Па ка за
лі яны як ка лісь ці ра бі лі пе ра вяс лы для 
вя зан ня збож жа ў сна пы. Паз ней сна пы 
са стаў ля лі ў мы даль — дзе вяць сна поў 
ста ві лі вер ты каль на, якіх прык ры лі тры ма 
сна па мі пак ла дзе ны мі на іх га ры зан таль
на. На ве сам з трох сна поў на шы прод кі 
ахоў ва лі дзе вяць апош ніх сна поў ад даж
джу. Га лоў най част кай жніў на га аб ра ду 
бы ло вы кон ван не пе ра пя лі цы. Удзель ні кі 
ме ра пры ем ства ра зам з му зыч ны мі ка лек
ты ва мі спя ва лі жніў ныя пес ні, а нез жа тыя 
на ўскра і не по ля ка ла сы жы та жан чы ны 
з да па мо гай дзе так ста лі ўпры гож ваць 
квет ка мі і ра бі най. Пак ла лі збо ку ка мень
чы кі, а на іх — аб ру сак і хлеб. У гэ ты час 
баць кі зды ма лі на ма біль ні кі сва іх дзе так 
пры пе ра пя лі цы. Паза прэ зен та цы яй аб
ра ду гур ток вя ско вых гас па дынь на ла дзіў 
яш чэ спа бор ні цтвы для жы ха рак Та пар
коў, Са коў, За ле шан і Ор лі. Жан чы нам трэ
ба бы ло як най хут чэй на жаць збож жа на 
сноп жы та і звя заць яго зроб ле ным ра ней 
пе ра вяс лам. Вый г ра ла Га лі на Ру та з Та пар
коў, якая ўжо ў мо ла дас ці зда бы ла во пыт 
пра ца ваць з сяр пом у ру ках. Як член круж
ка вя ско вых гас па дынь яна мно га пра ца
ва ла так са ма пры ар га ні за цыі жніў на га 
аб ра да ва га ме ра пры ем ства.

— Наз ва аб ра ду «пе ра пя лі ца» па хо дзіць ад 
птуш кі пе ра пёл кі, якая чы ры ка ла ў збож
жы ў час жні ва. У ма ёй сям’і ў Та пар ках 
пе ра пя лі цу ра бі лі на не да жа тым па лет ку 
жы та або пша ні цы. Тут ка ля пе ра пя лі цы 
ля жаць не вя ліч кія ка мень чы кі, якія знай
ш лі дзет кі, а ў мі ну лым ка ля пры аз доб ле
на га квет ка мі збож жа кла лі на зям лю так
са ма адзін боль шы пло скі ка мень. Паз ней 
кла лі мы на яго аб ру сак і хлеб, які на зы ва
лі «хле бам для зай чы ка». Ма мы хво рых 
дзе так пры хо дзі лі па яго на по ле, па коль кі 
бы лі пе ра ка на ны, што ў гэ та га хле ба моц
ная ля чэб ная сі ла, якая ме ла да па ма гаць 
дзет кам. Паз ней уп ры го жа ныя квет ка мі 
і ра бі най ка ла скі збож жа, якія мы зва лі пе
ра пя лі цай, кла лі ў но ваз бу да ва ную клу ню 
і на іх уск лад ва лі пры ве зе нае з по ля збож
жа, — ра ска за ла Зоя Май ст ро віч з Ру ду таў.

Жы ха ры вё скі ўдак лад ні лі, што ў Та пар ках 
пе ра пя лі цу ра бі лі яш чэ ў па чат ку дзе вя
но стых га доў мі ну ла га ста год дзя, ка лі 
збож жа яш чэ ка сі лі ка сіл ка мі і ма ла ці лі 
ма ла тар ня мі. Аб рад знік, ка лі на по ле вый
ш лі кам бай ны.

Пас ля зап рэ зен та ван ня цяж кай жніў най 
пра цы муж чы ны па ка за лі, як у прош лым 
ма ла ці лі збож жа ца па мі. Гэ тая пра ца бы
ла яш чэ ця жэй шай ад ра бо ты ў час жні ва.

— Каб на ву чыц ца ма ла ціць цэ пам, трэ ба 
доў га прак ты ка вац ца, каб пра віль на біць 
кій ком ад цэ па па ка ла сках і ад дзя ляць 
збож жа ад ка лос ся, — за я віў муж чы на ста
ла га ўзро сту, які яш чэ пра ца ваў з цэ пам 
у ру ках.

Зоя Май ст ро віч і Ві таль Со ха рас чыс ці лі 
на ма ло ча нае збож жа рэ ша там. Ся род 
саб ра ных бы ло мно га дзе так і мо ла дзі, 
якія з вя лі кай за ці каў ле нас цю гля дзе лі на 
прэ зен та ва нае жні во з пер шай па ло вы 
мі ну ла га ста год дзя. Ніх то з пры ез джых 
не ад к лік нуў ся на пра па но ву та пар коў скіх 
муж чын і не па спра ба ваў ма ла ціць цэ пам, 
па коль кі гэ ты за ня так больш не бяс печ ны, 
чым ка сіць ка сой, што па спра ба ва лі ра
біць асо бы з пуб лі кі. Уда ла ка сі лі жы та бур
га містр Кляш чэ леў скай гмі ны Аляк сандр 
Ся ліц кі і войт Ар лян скай гмі ны Ля вон 
Паў лю чук.

— У Та пар ках на шы баць кі жа лі збож жа 
сяр па мі. Паз ней ся ля не па ча лі ка сіць ко
са мі, жан чы ны пад бі ра лі збож жа з па ко су, 
вя за лі ў сна пы і та ды жні во пра хо дзі ла 
ўжо хут чэй. У шас ці дзя ся тых га дах мы па
ча лі ка сіць кон ны мі, а паз ней трак тар ны мі 
ка сіл ка мі. У дзе вя но стых га дах мы ста лі 
ма ла ціць збож жа кам бай на мі, — за я ві лі 
муж чы ны.

Прэ зен та цыя жні ва і ма лаць бы збож жа 
па ка за ла дзет кам і мо ла дзі, як цяж кай 
у мі ну лым бы ла пра ца на гас па дар цы. Ха
ця ў дру гой па ло ве мі ну ла га ста год дзя пра
цу моц на аб ляг чы ла тэх ні ка, якой ма са ва 
ста лі ка ры стац ца жы ха ры на шых вё сак, 
ад нак іх дзе ці ста лі ма са ва пе ра яз джаць 
на па ста ян нае жы хар ства ў га ра ды. Так 
бы ло і ў Та пар ках, дзе кры ху да моў ужо 
пу стуе.

Удзель ні кі жніў на га аб ра ду са спе вам 
вяр ну лі ся на пля цоў ку по бач вя ско вай 
свят лі цы. Там сол тыс і за ад но стар шы ня 
гур т ка вя ско вых гас па дынь Вяс ла ва Ба
кун пры ві та ла саб ра ных і ўру чы ла хля бы 
бур га міст ру Кляш чэ леў скай гмі ны Аляк
сан д ру Ся ліц ка му і вой ту Ар лян скай гмі ны 
Ля во ну Паў лю чу ку. Тыя па дзя ка ва лі жы
ха рам вё скі за ме ра пры ем ства і прэ зен та
цыю жніў на га аб ра ду, каш тоў на га зза яго 
аду ка цый на га ха рак та ру для ма лод ша га 
па ка лен ня. Жніў ная су стрэ ча за кон чы ла
ся ка ля вя ско вай свят лі цы па ча стун кам 
для ўсіх удзель ні каў ме ра пры ем ства. Жан
чы ны з Та пар коў пад рых та ва лі стра вы 
па вод ле даў ніх рэ цэп таў. Яны са мі спяк лі 
хлеб, пі рог, вы ка на лі алад кі, пад рых та ва лі 
мяс ную кіш ку, са ла ні ну і ва ра ную ка пу сту 
з мя сам, ад к ры лі сло і кі з мя сам, зва ры лі, 
а пас ля пад пяк лі буль бу, пад рых та ва лі 
ха ла дзец з агур коў і цы бу лі. Жан чы ны 
пак ро і лі агур кі і пад рых та ва лі па мі до ры 
з цы бу ляй, кам пот і лі ма над сва ёй вы твор
час ці. Та кія стра вы елі ў мі ну лым жы ха ры 
Та пар коў у час жні ва.

Ды рэк тар Га рад ско га ася род ка куль ту ры, 
спор ту і рэк рэ а цыі ў Кляш чэ лях Мал га жа
та Клі мо віч ска за ла, што ў гэ тым го дзе 
яе ўста но ва да лу чы ла ся да іні цы я ты вы 
та пар коў скіх жан чын. Ін ст рук тар ася род
ка куль ту ры Яў ге нія Ка зі мі рук ад зна чы ла 
ак тыў насць гур т ка вя ско вых гас па дынь 
і мяс цо вых муж чын, якія іх пад т рым лі ва
юць. За плён ную дзей насць на пра ця гу 
апош ня га го да ат ры ма лі яны гра шо вую 
ўзна га ро ду.

— Наш гур ток вя ско вых гас па дынь ат ры
маў гра шо вую ўзна га ро ду за ак тыў ную 
дзей насць. Мы ра шы лі ся вы ка ры стаць гэ
тыя срод кі з ка рыс цю для ўсіх жы ха роў на
ша га ся ла і за пра сі лі гас цей на на ша ўжо 
пя тае аб ра да вае жніў нае ме ра пры ем ства 
«Пе ра пя лі ца», — ска за ла стар шы ня гур т ка 
і за ад но сол тыс Вяс ла ва Ба кун.

Жні во азі мі ны ў мі ну лым доў жы ла ся ў Та
пар ках ка ля двух тыд няў і за вяр ша ла ся 
стаў лен нем пе ра пя лі цы, а яравое збож жа 
ка сі лі паз ней, але се я лі яго менш.

Чле ны ка лек ты ву «Жэ мэр ва», да якіх 
да е хаў стар шы ня Му зея ма лой ай чы ны 
ў Сту дзі во дах Да ра фей Фі ё нік, спя ва лі не 
толь кі ў час жніў най су стрэ чы, але яш чэ ра
шы лі па вес ці ка ра год па вёс цы. Зат рым лі
ва лі ся ў тых мес цах, дзе жы ха ры Та пар коў 
ся дзе лі на ла вач ках або ад па чы ва лі на 
сва іх па над вор ках і спя ва лі ка ля іх даў нія 
пес ні пад акам па не мент Да ра фея Фі ё ні
ка на акар дэ о не, тан ца ва лі і вя лі гу тар ку 
з вя скоў ца мі. Да мо ла дзі да лу чы лі ся 
ўдзель ні кі ме ра пры ем ства, у тым лі ку ту
ры сты з Кра ка ва. Та пар кі — на да лей сель
ска гас па дар чая вё ска, у якой не толь кі 
ап ра цоў ва юць па лі, але на да лей га ду юць 
ма лоч ных ка роў. Ра ні цай і пе рад ве ча рам 
ідуць ка ро вы па ас фаль та вай ву лі цы вё скі 
ў не каль кіх та бу нах. Як раз «Жэ мэр ва» за
кон чы ла сваё шэс це па вёс цы пе рад вяр
тан нем ка роў з па шы.

vТэкст і фо та аляк сея ма Ро За

Пя тая «Пе ра пя лі ца» ў Та пар ках

 Жан чы ны і муж чы ны з сяр па мі за жы на лі жы та

 Мі ко ла Ба кун па ка заў, як ка сі лі ка сой

 Уп ры гож ван не квет ка мі і ра бі най пе ра пя лі цы
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„Мы, та кія як вы — хо чам стаць сва бод
ны мі”, „Хо піць! Бе ла ру сы хо чуць зме
наў”, „ОМОН — не твая цац ка”, „26 га доў 
Лу ка шэн кі хо піць! „— з та кі мі над пі са мі 
з’я ві лі ся ўдзель ні кі мар шу 20 жніў ня на 
Плош чы Кас цюш кі ў Бе ла сто ку. Шмат 
хто прый шоў так са ма са сця га мі, бе лы мі 
і чыр во ны мі ша ры ка мі і ме на ві та гэ тыя 
ко ле ры да мі на ва лі на воп рат цы ўдзель
ні каў шэс ця. Марш са лі дар нас ці быў 
сар га ні за ва ны па іні цы я ты ве прад стаў
ні коў бе ла ру скай ды яс па ры ў Бе ла сто ку, 
ад нак прый шлі і жы ха ры Бе ла сто ка ды 
прад стаў ні кі бе ла ру скай на цы я наль най 
мен шас ці, якія шчыль на за поў ні лі ка ло
ны мар шу.

Лу ка шэн ку не лі чыць 
прэ зі дэн там яго ўлас ны 
на род

У Мар шу са лі дар нас ці пры няў удзел прэ
зі дэнт го ра да Бе ла сто ка Та дэ вуш Тру ска
ля скі, а так са ма яго на мес ні кі — Ра фал 
Руд ніц кі, Пшэ мыс лаў Тух лін скі і Збіг неў 
Ні кі та ро віч ды дэ пу тат Сей ма з Па дяш
ша Ро берт Тыш ке віч, стар шы ня Пар ла
мен ц кай гру пы па пы тан нях Бе ла ру сі.

— Мы — су се дзі, еў ра пей цы, — ска заў 
на Плош чы Кас цюш кі Ро берт Тыш ке віч. 
— Бе ла ру сы абу дзі лі не толь кі сваю кра
і ну, але Еў ра са юз, які пры пом ніў са бе, 
што Еў ро па не кан ча ец ца на Бу гу. Мы ўсе 
ў Еў ро пе, та му не мо жам даз ва ляць на гэ
та, каб дзесь ці по бач бі лі і здзе ка ва лі ся 
над людзь мі, паз баў ля лі іх ас ноў на га па
чуц ця год нас ці. Ім на ват адаб ра лі маг чы
масць вы ра зіць сваю во лю на вы ба рах.

Тыш ке віч па пра сіў удзель ні каў мар шу 
да лу чац ца да ак цыі збо ру срод каў для 
фон ду са лі дар нас ці з бе ла ру са мі. Ён 
так са ма звяр нуў ся да ўра да з прось бай 
увес ці спрош ча ныя ві за выя пра цэ ду ры 
для гра ма дзян Бе ла ру сі, ка лі трэ ба бу
дзе ім знай с ці пры ту лак у Поль ш чы.

— Ужо час на кан к рэт ную пад трым ку 
і я ўпэў не ны, што бе ла ру сы бу дуць яе 
вель мі пат ра ба ваць, — пад к рэс ліў Ро
берт Тыш ке віч. — Ад на ча со ва я ўпэў не
ны, што Лу ка шэн ка са праўд ным прэ зі
дэн там Бе ла ру сі ўжо ні ко лі не бу дзе не 
толь кі та му, што яго прэ зі дэн ту ру не пры
зна лі за ход нія кра і ны, але перш за ўсё та
му, што не лі чыць яго прэ зі дэн там улас
ны на род. Пы тан не як доў га ён бу дзе 
сы хо дзіць. Спа дзя ю ся, што ад бу дзец ца 
гэ та хут ка шля хам паў та рэн ня вы ба раў. 
Гэ та шанц, каб Бе ла русь са праў ды ста ла 
част кай вя лі кай еў ра пей скай сям’і.

Абак ра дзе ны з го ла су

Пад час Мар шу са лі дар нас ці прэ зі дэнт 
го ра да Бе ла сто ка так са ма пад т ры маў бе
ла ру саў у ба раць бе за дэ мак ра тыч ныя 
зме ны. Ра ней удзель ні чаў ён у ад ной 
з ак цый, якія пра хо дзяць з 9 жніў ня пад 
Ге не раль ным кон суль ствам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь у Бе ла сто ку. У знак са лі дар
нас ці з Бе ла рус сю Та дэ вуш Тру ска ля скі 
аса бі ста вы ве сіў бе ла ру скі белчыр во на
бе лы сцяг на га рад скіх уста но вах.

— Я па даз раю, што бу ду неў яз ным у Бе
ла русь, але ад на ча со ва спа дзя ю ся, што 
не на доў га, — ска заў пе рад Мар шам са лі
дар нас ці Та дэ вуш Тру ска ля скі. — Усёта
кі на ват ка лі мне прый ш ло ся б ча каць 
даў жэй, бо ўла да ў Бе ла ру сі і так ка лісь ці 
па мя ня ец ца, я не па мя няў бы свай го ста
но віш ча, бо гэ та на ту раль на, каб быць 
з людзь мі, на ро дам, каб ста яць на ба ку 
праў ды.

Прэ зі дэнт Тру ска ля скі пад к рэс лі ваў, што 
Бе ла сток са лі дар ны з бе ла ру скім на ро
дам і вы ка заў сваё пе ра ка нан не, што 
беларусам удас ца ад ста яць свае пра вы.

— Кож ная дык та ту ра ра на ці поз на пам
рэ, та му што кож ная дык та ту ра па ру шае 
за ко ны, на ват тыя, якія са ма са бе ўста на
ві ла, — ска заў у зва ро це да ўдзель ні каў 
мар шу Та дэ вуш Тру ска ля скі.— Сён ня вы, 
бе ла ру сы, па ка жа це Поль ш чы, Еў ро пе 

і ўся му све ту, што вы — на цыя, што хо
ча це выб раць прэ зі дэн та, які бу дзе вас 
прад стаў ляць. Вас абак ра лі з га ла соў 
і за раз, пас ля двац ца ці шас ці га доў, вы 
ска за лі: да во лі! Хай той марш за пі шац ца 
ў на шых сэр цах аж да пе ра мо гі. Жы ве 
Бе ла русь!

Аб’ яд на ныя пад бел-чыр во на-
бе лым сця гам — у Бе ла сто ку 
прай шоў Марш са лі дар нас ці 

Гэ та бы ла най буй ней шая ак цыя са лі дар нас ці з Бе ла рус сю, якая прай ш ла пад бе ла ру скім ген кон-
суль ствам у Бе ла сто ку. Пад дзве ты ся чы лю дзей пай ш ло ву лі ца мі го ра да за аг ра мад ным бел-чыр-
во на-бе лым сця гам. На Плош чы Кас цюш кі саб ра лі ся лю дзі, якім не а бы я ка выя сі ту а цыя ў Бе ла ру сі 
і тра ге дыя ты сяч яе гра ма дзян. Гі ста рыч ны бел-чыр во на-бе лы сцяг стаў на цы я наль на-дзяр жаў-
ным сім ва лам жні вень скіх пра тэ стаў, які із ноў аб’ яд наў лю дзей у ба раць бе за сва бо ду і праў ду. 

Ак цыі, 
якія пад ба дзёр ва юць 
бе ла ру саў

Удзель ні кі Мар шу са лі дар нас ці з Плош
чы Кас цюш кі пе рай ш лі га лоў ны мі ву лі
ца мі го ра да ў бок Ге не раль на га кон суль

ства Бе ла ру сі па вул. Элек т рыч най. Ар
га ні за та ры ме ра пры ем ства на кі ра ва лі 
ад кры ты ліст ге не раль на му кон су лу Бе
ла ру сі ў Бе ла сто ку Але Фё да ра вай, каб 
да лу чы ла ся да ак цыі пра тэ сту су праць 
фаль сі фі ка цыі вы ба раў і вы ка за ла ся на
конт збі ван ня мір ных дэ ман ст ран таў на 
ву лі цах бе ла ру скіх га ра доў.

— Я сам, як за раз га во раць, са сва бод на
га го ра да Грод на, — ска заў адзін з ар га
ні за та раў Мар шу са лі дар нас ці Дзі ма Ка
зак, які за чы таў зва рот да ге не раль на га 
кон су ла. — У мя не шмат бліз кіх, род ныя 
там жы вуць. Гэ та вель мі важ нае, каб па
ка заць сваю пад трым ку. Я не ма гу ўжо 
маў чаць, ве да ю чы, што не ка то рыя з іх 
па цяр пе лі ад сна ра даў, не ка то рыя па па
лі ў тур му. Нам ужо не трэ ба ба яц ца, нам 
трэ ба ад стой ваць за сваю сва бо ду.

Та му ву лі цы Бе ла сто ка гу ча лі ад вок лі
чаў: „Ве рым, мо жам, пе ра мо жам!”, „Жы
ве Бе ла русь!”, „Зме наў!”, „Сва бо ды!”, „Мы 
не за бу дзем, не да ру ем!”, а так са ма „Уха
дзі” ў бок Аляк сан д ра Лу ка шэн кі.

— Я пры маў удзел у столь кіх прай г ра ных 
рэ ва лю цы ях, але і за раз вель мі хва лю ю
ся за Бе ла русь,— ад зна чыў у час мар шу 
пра фе сар Алег Ла ты шо нак. — Гэ та для 
мя не ад к рыц цё, што ў Бе ла сто ку ёсць 
бе ла ру ская ды яс па ра. Бы лі мы, пад ляш
скія бе ла ру сы, але гэ тыя, якія пры е ха лі 
тут за пра цай, ра ней не кі да лі ся ў во чы. 
За раз ака за ла ся, што яны вель мі хва лю
юц ца за Бе ла русь і ве раць, што Бе ла русь 
па мя ня ец ца і гэ та нас, пад ляш скіх бе ла
ру саў, так са ма пад ба дзёр вае.

Марш са лі дар нас ці за вяр шыў ся бе ла
ру скім ва ры ян там пес ні „Му ры”, якая 
ста ла ўжо гім нам бе ла ру скіх зма га роў. 
Бе ла ру сы Пад ляш ша пад бу дын кам ген
кон суль ства ў Бе ла сто ку пра спя ва лі рэ лі
гій ны гімн Бе ла ру сі „Ма гут ны Бо жа”.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

з Бе ла рус сю
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 35-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 6 верасня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

З-пад мо ха вай схо вы
Па вы соў ва лі хлоп цы га ло вы.
Хто ні ідзе — іх ві тае,
З са бой за бі рае.
Г....

Ад каз на за гад ку № 31: авеч ка. 
Уз на га ро ду, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра ла Аліў ка Га па нюк. Він шу ем!

    

(Ула дзі мір Ка рыз на)

Мі ра ЛУК ША

Род ныя 
ко ле ры
Ся род ра мон каў бе лых
чыр во ны ма чок.
Чыр во ны ко лер спе лы —
у жоў тым жы це сця жок.
Над збож жам све жы бла кіт
і за ла цень.
Во чы пра мы лі даж джы
на свет лы дзень.
Бя роз ка па ху ча пля це
свае за віт кі.
Ру жо ва буль ба цві це,
у ра зо рах сніт ка.
А ва сіль коў та бу ны
го ніць вят ры ска,
у жы це, у тра вах яны
га раць сі нім пры скам.
А за ла тая свя ча
з жоў тай дзі ван най
ня суць на сва іх пля чах
гу дзен не дух мя нае.
Па цёп лай сцеж цы ня се
бо сая нож ка.
У бок ра дзі мы вя дзе
з кра сак да рож ка.

У Бе ла сто ку кож ны дзень 
ад бы ва юц ца пра тэ сты пе рад 
консуль ствам Рэс пуб лі кі Бе-
ла русь. Так са ма 20 жніў ня 
г.г. ву лі ца мі го ра да прай шоў 
ма гут ны марш з бел-чыр-
во на-бе лы мі сця га мі ў пад-
трым ку Бе ла ру сі. Зда ец ца, 
па доб най коль кас ці сця гоў 
наш го рад яш чэ не ба чыў! 
Пра тое, што пра тэст мае 
вы ключ на мір ны ха рак тар, 
свед чыць вя лі кая коль касць 
дзя цей. Не ка то рыя з іх яш чэ 
ў ка ля сках, або на ру ках баць-
коў. Усе хо чуць да па маг чы 
су ро дзі чам за мя жой, якія 
вы ра ша юць важ ныя спра вы.

Ся род саб ра ных мы су стра-
ка ем на ву чэн цаў бе ла ру скай 
мо вы Кан д ра та і Мі ха лі ну 
Кос ці ных. З ве рас ня Кан д рат 
пой дзе ў ІІ Агуль на а ду ка цый-
ны лі цэй. Там жа збі ра ец ца 
і Юля Гжэсь з За лук, якую 
так са ма спа ты ка ем на ад-
ным пра тэс це.

— Я ха чу вы ву чаць бе ла ру-
скую мо ву, — за яў ляе Юля, 
— гэ та мая лю боў і нат х нен-
не.

Тыя, што ха дзі лі на ўро кі 
бе ла ру скай мо вы, ра зу ме-
юць, што ў Бе ла ру сі ад бы ва-
ец ца гі ста рыч ны мо мант. 
Яны хо чуць пад тры маць 
мір нае зма ган не за зме ны на 
леп шае жыц цё.

А як па ка заць сваю са лі дар-
насць, ка лі не пры го жай пес-
няй?

Вось на ша мо ладзь і дзе ці, 
якія ўдзель ні ча лі ў мар шы 
са лі дар нас ці 20 жніў ня, пры-
го жа прад ста ві лі бе ла ру скую 
мен шасць Пад ляш ша. Дзяў-
ча ты нес лі вя лі кі бел-чыр во-
на-бе лы сцяг, а пас ля, ужо 
пры бу дын ку кон суль ства, 
ра зам з баць ка мі і ін шы мі 
ўдзель ні ка мі спя ва лі «Ма-
гут ны Бо жа», «Ку па лін ку» 
і «Тры ча ра па хі». Іх ад на год-
кі з Бе ла ру сі, якія ка ры ста лі-

ся ад но ру скай мо вай, гля дзе лі на гэ та з за хап лен нем і пад к-
лю ча лі ся да пе сень.

Жы ве Бе ла русь!

Áå ëà ðóñü — ìàÿ ëþ áî¢ 
³ íàò õ íåí íå!
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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 № 31-20: 
Жа ра бя, па ко ра, ага род, рот, ка лы ска, 

ры су нак, ара, га рант, ар, Аль ка, ах, ру жа, 
скарб. Торт, ты раж, са ла, акунь, га нак, па ла-
та, ша рык, кос, так, лод ка, ара, дар, араб.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі на кам п’-
ю тар ную кла ві я ту ру, вый г ра ла Мі ле на Фе-
да рук. Він шу ем!

ЖО РАЎ — для ста ра жыт-
ных бе ла ру саў жо раў быў 
па доб ны на бус ла, та му яго 
ча ста ста ві лі ў ка ляд ных аб-
ра дах і сла ві лі на роў ні з бус-
лам. У Асі по віц кім ра ё не да 
ча ла ве ка пе ра ап ра ну та га 
ў жо ра ва, звяр та лі ся:

Жо раў, жо раў!
Па ка жы свой но раў.
Сцяг ні блін,
Вы ле ці ў ко мін.
Ка ра цей ка жу чы, гэ ты вок-

ліч меў па спры яць даб ра бы-
ту. Ме на ві та гэ тая пры го жая 
птуш ка лі чы ла ся нось бі там 
даб ра бы ту і зда роўя, ча ста па-
лёт жу ра воў ві та лі вок лі чам: 
А каб ты быў зда ро вы!

Жо ра ва так са ма лі чы лі 
пас рэд ні кам па між све там 
жы вых і па мер лых. Лю дзі ве-
ры лі, што ў іх свяш чэн ныя 
ве ды, што яны здоль ныя зла-
дзіць ка му ні ка цыю з па мер-
лы мі прод ка мі.

Воб раз жо ра ва звя за ны 
з муж чын скім па чат кам, яго 
воб раз пры піс ва лі строй на-
му ма ла дзё ну, які раз бі вае 
ўся кую абы я ка васць з бо ку 
жа но ча га по лу ды нак лі кае іх 
пры хіль насць. Ды дзя ку ю чы 
ім ча ла ве чы род мае ах во ту 
пра даў жаць сваё іс на ван не. 
Апош няя дум ка спа ра дзі ла 
шмат ма стац кіх кар цін і пе-
сень, дзе жо раў на па мі нае 
нам пра пры го жыя хві лі ны 
жыц ця. Хо піць пры га даць 
жу раў лі ны та нец, які сам па 
са бе нат х няе да ка хан ня і даб-
ры ні.

На Пад ляш шы ве да юць 
пес ню пра жу раў лі ка, які 
пад ахо вай бе лых пту шак вы-
браў ся з вы раю, каб па ве ся-
ліць род ную ста рон ку. З яго 
пры лё там на сы цяц ца ва дой 
і раск віт не юць лу гі і даб ра-
быт у лю дзей. З пры лё там 
жу раў лёў звя за ная па жа даль-
ная ва раж ба. Ка лі пер шы 
раз на не бе па ба чыш жу раў-
лі ны ключ, трэ ба абяр нуц ца 
ва кол сва ёй во сі і ў дум ках 
вы ка заць сваё жа дан не. Та-
ды, ве ры лі на шы прод кі, усё 
пой дзе па на шай дум цы, 
здзей с няц ца ма ры і пла ны. 
А во сен ню, ка лі птуш кі ад ля-
та юць у вы рай, на шы прод кі 
пра сі лі іх у дум ках, каб яны 
за бра лі з са бой увесь сму так, 
не ма чы і бя ду.

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

гак

Жу ра ві на вы жур — 

За раз на блі жа ец ца се зон на жу ра-
ві ны, якія ў цэ лым све це лі чаць ме-
га ві та мі нам і сма ка вым ра ры тэ там. 
Па коль кі ў нас мож на на быць яш чэ 
жу ра ві ны з дзі кіх ба лот, смак пра па-
на ва най стра вы пра мо віць як рай 
для сма ка вых рэ цэп та раў. Жур мож-
на спа жы ваць як асоб ную стра ву, 
мож на так са ма спа лу чаць з мя сам, 
сы рам, са да ві ной. Пра па на ва ны рэ-
цэпт мы знай ш лі ў «Бе ла ру скай кух-
ні» Юры Ка чу ка.

Склад ні кі для жу ру: 
3/4 літ ра цэ ду
1/4 літ ра ва ды,
100 грам цук ру,
40 грам жу ра він,
2 ста ло выя лыж-

кі цук ро вай пуд ры.

Склад ні кі 
для цэ ду
Цэд — рош чы-

на, якую вы раб ля-
ем з аў ся най або 
жыт няй му кі ў пра-
пор цы ях 5 літ раў 
ва ды на 1 кі ла грам 

му кі. Му ку рас пус ціць ва дой, пе ра-
мя шаць і па ста віць у цяп ле на 24-36 
га дзін, ка лі вад касць на бу дзе пры-
ем ны пах і кіс ла ва ты смак. Рош чы ну 
ста ран на пра ца дзіць праз сі та і пе-
ра хоў ваць у бу тэль ках або глі ня най 
па су дзі не.

Жу ра ві на вы жур га ту ем у та кі 
спо саб: за кі пя ці це ва ду і да дай це 
рас цёр тыя з цук рам жу ра ві ны і цэд. 
Ва рыць усё да за гус цен ня, аж стра ва 
пач не на па мі наць кі сель. За тым асту-
дзіць і па сы паць цук ро вай пуд рай.

Смач на ес ці!
(гак)

ме га ві та мін з прыс ма кам ле та!

Фота ГК
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У пят ні цу 7 жніў ня ра ні цай на пры
ста ні на пля жы ў Руд ні ад бы ла ся 
цы ры мо нія ад к рыц ця ра ней аб
веш ча най вы ста вы пад наз вай «За

топ ле ныя вё скі», якая пра во дзі ла ся ў рам
ках пра ек та «РУД НЯ ПРА ЕКТ — Спад чы на 
за топ ле ных вё сак». Га лоў ным ар га ні за та
рам і ства раль ні кам ме ра пры ем ства быў 
Гур ток вя ско вых гас па дынь і гас па да роў 
са лэ цтва Бан да ры, а гмі ны Мі ха ло ва і На
раў ка ды іх гмін ныя куль тур ныя цэн т ры 
ста лі пар т нё рамі пра ек та і фі нан са ва пад т
ры ма лі яго рэ а лі за цыю. Най больш пад ма
ца ваў ар га ні за цыю На цы я наль ны цэнтр 
куль ту ры Поль ш чы. Дзя ку ю чы гэ та му, 
у пры ват нас ці, ат ры ма ла ся вы ка наць кар
ты, па каз ва ю чыя мяс цо вас ці, якія знік лі 
дзя сят кі га доў та му пад па вер х няй ва дас
хо віш ча Се мя ноў ка... Над ва дас хо віш чам 
стар та ваў фе сты валь „Руд ня пра ект”, на 
якім ця гам двух дзён мож на бы ло пры
няць удзел у май старкла сах, гуль нях ды 
кан цэр тах. У рам ках пра ек та ад к ры ла ся 
вы ста ва таб ліцкар таў «За топ ле ныя вё скі», 
ство ра ных на ас но ве ар хіў ных да ку мен таў 
і раз моў з жы ха ра мі па се ліш чаў.

Кар ты па каз ва юць раз мяш чэн не да
моў і ін шых аб’ ек таў, ха рак тэр ных для па а
соб ных вё сак, за топ ле ных у вы ні ку па бу до
вы штуч на га ва дас хо віш ча Се мя ноў ка.

— Пра ект па каз вае гі сто рыю гэ тай тэ
ры то рыі, але так са ма наб лі жае да кан к рэт
ных лю дзей, — ска за ла стар шы ня гур т ка 
і сол ты ска Яў ге нія Бу ра: — Я спа ты ка ла ся 
з ма і мі су сед ка мі, якія па хо дзяць з вы се
ле ных вё сак — Лу кі, Бол т ры каў, Руд ні, Ба ху
роў, Гар ба роў, Буд. Гэ та перш за ўсё для іх 
мы ха це лі зра біць, каб яны ўспом ні лі, не за
бы лі ся. Сю ды пры яз джа юць іх дзе ці, уну кі, 
праў ну кі. Ня хай і яны пом няць наз вы ко ліш
ніх вё сак. Яны за ха ва лі ся на эк с па на ва ных 
таб лі цах, на якіх мож на па ба чыць як рас па
ло жа ны бы лі па а соб ныя ха ты, шко лы. Каб 
гэ та хоць та кім чы нам не знік ла. Ук ла лі мы 
ў ад наў лен не па мя ці шмат сі лы і ча су, а най
больш хі ба Аляк сандр.

Аляк сандр Кар даш:

— Дзя ку ю чы вы стаў цы спад чын ні кі 
і на вед валь ні кі да ве да юц ца, дзе за топ ле
ныя вё скі ста я лі, коль кі ў кож най вёс цы 
бы ло хат, хто дзе жыў. Дзе жыў ка валь, 
дзе ста я ла куз ня, вят рак. Ту т яш чэ апі са на 
ка рот кая гі сто рыя знік лых вё сак і гі сто
рыя ва дас хо віш ча, да ўзнік нен ня яко га 
і я прык ла даў сваю ру ку, пра ца ваў пры яго 
па бу до ве і дзей нас ці. Хоць та кім чы нам 
вяр ну па мяць гэ тым мес цам і лю дзям.

На мес нік мар шал ка Пад ляш ска га ва я
вод ства Ста ніс лаў Дэ рэ гай ла:

— Гэ тая ці ка вая і вар тая ўва гі па дзея 
саб ра ла, як ба чым, шмат лю дзей. Ця пер 
ту ры сты зой дуць на па мост над пля жам 
у Руд ні, па ба чаць, па чы та юць, да ве да юц
ца пра бы лое. Як Сві цязь мае сваю „Сві
ця зян ку”, то мо жа ка лісь ці з’я віц ца пры го
жая па э ма пра Се мя ноў ку.

Вы ста ву ад кры ла бе ла ста чан ка, док тар 
Ма ры ля Тва роў ская — так са ма жы хар ка 
«асед ля Бан да ры», ка ар ды на тар ка зга да на
га пра ек та. Ся род гас цей, якія прый шлі на 
гэ тую ўні каль ную і ў той жа час над звы чай 
кра наль ную па дзею — асаб лі ва для пе ра
меш ча ных жы ха роў і іх наш чад каў — ся род 
ін шых бы лі зга да ны на мес нік мар шал ка 
Пад ляш ска га ва я вод ства Ста ніс лаў Дэ
рэ гай ла, ста ро ста Бе ла стоц каг ва па ве та 
Ра ман Чэ пэ, ста ро ста Гай наў ска га па ве та 
Ан д рэй Скеп ка, рад ны Бе ла стоц ка га па
ве та Ген рык Су хоц кі, бур га містр Мі ха ло ва 
Марк На зар ка, войт На раў чан скай гмі ны 
Ярас лаў Га лу боў скі, но вы ды рэк тар ГЦК 
у На раў цы Марк Ся кер ка, а так са ма Лу каш 
Бі рыц кі, які саб раў не аб ход ныя ма тэ ры я лы 
і пад рых та ваў уз нік лыя кар ты. На жаль, не 
па я ві лі ся там абя ца ныя таб лі цы з вер ша мі 
на род ных па э таў пра род нае на ва кол ле па
бе ла ру ску і ў пе ра кла дзе на поль скую мо ву 
— не за быў на га Фё да ра Хля бі ча і Ма рыі 
Хля біч. Усе ўдзель ні кі моц на пад к рэс лі лі 
сут насць па мі нан ня та кім сім ва ліч ным 
і ад на ча со ва кан к рэт ным чы нам па дзей 
з мі ну ла га, якія ўвай ш лі ў гі сто рыю на ша га 
рэ гі ё на і кра і ны.

— Я па ся ліў ся тут, ку піў хат ку ў Ці соў цы, 
— прыз на ец ца на пля жы адзін з на вед
валь ні каў вы ста вы і цэ ла га фэ сту Ген рык 
Сян ке віч ро дам з Ты ко ці на. Ён на быў і па э
тыч ныя кніж кі Мі ры Лук шы пра ту тэй шыя 
мяс цо вас ці і лю дзей, а так са ма но вы ну
мар «Ні вы». — Я ка лісь сю ды пры яз джаў 
па ля ваць. Ця пер «па люю» іна чай. За ха піў
ся я людзь мі, кра я ві дам, мо вай. Ка лі яш чэ 
ня даў на не ра зу меў, ка лі са мною га ва ры
лі пасвой му, і лю дзі ста ра лі ся са мною 
«поль ш чыць», дык я пра сіў, каб га ва ры лі 
да мя не пабе ла ру ску, і ця пер ня ма ў мя не 
праб лем са зра зу мен нем, а на ват сам пра
бую штоне будзь ска заць пабе ла ру ску.

— Мы гу ля лі ў вель мі ці ка вы пра ект на 
пля жы, — ка жа Оля Кар пюк з Ка пі тан ш чы
ны, якая пры е ха ла ў гос ці да сва я коў на 
асед ле Бан да ры. — Бу да ва лі мы з пя ску 
кар ту вё сак, якія за лі ло во зе ра. Ка ры ста
лі ся мы ка мень чы ка мі, га лін ка мі, дош чач
ка мі, пя ском, а рэч ку Нар ву зра бі лі так: 
вы ка па лі раў чук, на на сі лі ту ды вяд ром ва
ды з во зе ра. Ме лі мы ра ней на ры са ва ныя 
кар ты на па пе ры — дзе ста я ла чыя ха та, як 
пра бя га ла да ро га. Пры гад ва лі мы так са ма 
імё ны гас па да роў, бу ду ю чы іх уяў ныя да
мы. А пад ве чар у пят ні цу па бег лі мы ў «пад
хо ды» — у гуль ню «ад вё скі да вё скі». Тут 
наў ко ла ўжо лес па рос, ня даў на ад кры жа
пом ні ка вё скі ў Руд ні бы ло ві даць пляж, як 
ка жуць лю дзі. Я не па мя таю, бо бы ла яш чэ 
ма лая. Лес хут ка рас це.

Да ро та Суль жык з Га рад ка:

— Сён ня я пра во дзі ла май старкла сы 
па ва лян ні (тра ды цый ныя квет кі на сцёб
лах) у Бан да рах у рам ках ме ра пры ем ства 
«Руд ня пра ект». Па каз ваю ары гі наль ныя 
чор ныя ва лён кі, якія пры нёс дзядзь ка 
Аляк сандр, жы хар Бан да роў. Маг чы ма, іх 
зра біў май стар з ад ной з па та ну лых вё сак 
не каль кі дзя сят каў га доў та му. Гэ тыя, шэ
рыя ва лё нач кі, вый ш лі з ма іх рук. Вя лі кі 
дзя куй ар га ні за та рам з гур т ка за за пра шэн
не мя не да ўдзе лу ў гэ тым вель мі каш тоў
ным пра ек це.

Ка ля па жар на га дэ по (ка ля Ры ба коў) вя
лі ся яш чэ ку лі нар ныя май старкла сы (рэй 
вя лі тут сол ты ска Ге ня Бу ра і Эва Ка за рэз
Лі пін ская). Кож ны мог па дац ца на ім п рэ зы 
згод на са сва і мі за ці каў лен ня мі. У Юш ка
вым Гру дзе ад быў ся кан цэрт рэ лі гій ных 
пе сень, з ка ра го дам і з аб ра дам пад наз вай 
„Куст” пай ш лі па бе ра зе во зе ра, аж да вё скі 
Се мя ноў кі. А ўве ча ры ў су бо ту ў 18 га дзі ну 
на пля цы пад за ез дам «Ка ры на» па чаў ся 
кан цэрт на род ных пе сень і за ба ва. Як раз 
ту ды і даб ра лі ся ба буль кі, вы се ле ныя 
з за топ ле ных вё сак і ху та роў, якім не ха па
ла род ных спе ваў. Яны маг лі іх на фэс це 
«Бан да роў ская гас цёў ня» слу хаць про ста 
з акон сва іх «блё каў». А тут рап там дзве 
ту тэй шыя ім п рэ зы («Руд ня» і «Гас цёў ня») 
сыш лі ся амаль у адзін дзень, зза пан дэ міі. 
Па мя та ем і гу ля ем, на па гі бель за ра зе!

vТэкст і фо та мі ры лУК ШЫ

Ка ля Руд ні, 
ка ля бро ду...
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Га ды 
ар лян ска га роск ві ту (3)

Так аб па бу до ве шко лы 
ў 2001 го дзе для пе рад вы бар
ча га да дат ку „На ша Ву ор ля”, 
вы да дзе на га што ме сяч ні кам 
„Przeg ląd Pra wos ław ny”, ра
сказ ваў Ана толь Мар ты но віч, 
пен сі я нер, бы лы ды рэк тар 
па чат ко вай шко лы ў Ор лі ды 
шмат га до вы стар шы ня Гра
мад ска га ка мі тэ та бу до вы 
шко лы:

(...) Баць кі школь ні каў і на стаў ні кі 
ім к ну лі ся да па бу до вы но вай шко лы. 
Амаль у кож най вёс цы ўзнік лі гра мад
скія ка мі тэ ты бу до вы шко лы. Збі ра лі мы 
гра шо выя склад чы ны, ла дзі лі роз ныя 
ім п рэ зы, на якіх вып ра цоў ва лі не вя лі кія 
гро шы. Усё гэ та збі ра лі на бу до ву. Дзя
ку ю чы на ма ган ням ва я вод скай рад най, 
на стаў ні цы Та і сы Ка цэй ка і пры хіль нас ці 
Ула дзі мі ра Ка ла дзе ю ка (шваг ра су раз
моў цы), та дыш ня га пер ша га сак ра та ра 
Ва я вод ска га ка мі тэ та ПАРП, уда ло ся 
на шу бу до ву ўнес ці ў ва я вод скі план. 
У 1985 го дзе рас па ча та ўзво джан не но
ва га бу дын ка по бач ста рой („вя лі кай”) 
шко лы (бу ды нак „мен шай” і ін шыя бы лі 
зне се ны). Бы лі гра мад скія па чы ны лю
дзей з Ор лі і на ва коль ных вё сак. Мно га 
сэр ца ўклаў у па бу до ву па кой ны Мі ка лай 
Зі не віч, та дыш ні на чаль нік гмі ны. (...) 
Да 1989 го да бу ды нак быў га то вы, але 
не ха пі ла гро шай на прак лад ку пар ке ту. 
А пас ля гра мад скіх пе ра мен са лі дар ніц
кія ўла ды ў Бе ла сто ку вель мі не ах вот на 
гля дзе лі на нас. (...)

*  *  * 
Ус па мі нае Юзаф Бжа на, 1947 го да на

ра джэн ня, ле кар ве тэ ры на рыі, та дыш ні 
стар шы ня ар лян ска га ПРОН:

У той час бы лі два ка мі тэ ты: Гра мад
скі ка мі тэт бу до вы шко лы і На цы я наль
ны чын да па мо гі шко ле, які ўзнік пры 
ПРОН. І ру шыў па вё сках збор гро шай на 
па бу до ву шко лы, якую ўзво дзі лі ў 1984
1992 га дах. Бы лі г.зв. цаг лін кі па 100, 
200, 500 і 1000 зло таў. Я з жон кай ку пі лі 
дзве па 500 зло таў. І бу до ва ар лян скай 
шко лы бы ла ўве дзе на ў ва я вод скі бю
джэт. У па чат ках бу до вы мы так са ма 
пра ца ва лі гра мад скім чы нам; ад ной чы 
бы ло нас дзе сяць асоб. Ка лі за лі лі фун
да мен ты, то вы ры лі тую яму. Пры вя зуць 
не каль кі „Ка ма заў” жві ру і мы ла па та мі 
сы па лі на тач кі цэ лы дзень. Па мя таю, 
што быў і на чаль нік гмі ны Мі ка лай 
Зі не віч; прый шоў і ка жа: „І я з ва мі пап
ра цую”, і па чаў кі даць. Ка лі бу до ва спы
ня ла ся, бы лі мы з Та і сай Ка цэй ка вай, 
на стаў ні цай, у Вар ша ве і ат ры ма лі 300 
ты сяч зло таў на аб лі цоў ку.

У 1991 го дзе ў гмі не быў выб ра ны 
войт; ра ней быў на чаль нік. Войт Мі хал 
Іван чук быў, з ад на го бо ку вель мі хіт ры, 
ду маў пра віль на — бо ка лі бу до ва шко лы 
бы ла дзяр жаў най ін ве сты цы яй за ма ца
ва най у ва я во ды, то і яны па він ны яе 
за кон чыць. І ў 1991 го дзе войт гро шай 
не даў, і тыя не да лі. Бу до ва шко лы і жы
ло га бло ка спы ні ла ся. Але ў 1992 го дзе 
войт па ба чыў, што трэ ба штось ду маць 
і па чаў куп ляць пар кет, шу каць дзе тан
ней. І 28 кра са ві ка 1992 го да склі каў нас 
— ка мі тэ ты па бу до вы. Сак ра та ром Гра
мад ска га ка мі тэ та бу до вы шко лы бы ла 
за гад чы ца Ка а пе ра тыў на га бан ка ў Ор лі 
Люд мі ла Яры мо віч. Па вод ле пра та ко ла 
ад бы ло ся та ды су поль нае па ся джэн не 
гмін на га праў лен ня і гра мад ска га ка мі

тэ та, прыс ве ча нае аб мер ка ван ню спраў 
звя за ных з за вяр шэн нем бу до вы шко
лы.

І мне да ру чы лі ехаць 10 мая ў вё ску 
Кры вую збі раць па ха тах склад чы ны. 
Я ха дзіў ра зам з на стаў ні цай Ва лян ці най 
Хі лі ма нюк, а сол тыс Ан д ра юк ха дзіў са 
Стрэль чу ком. І я ў Кры вой наз бі раў та ды 
шмат гро шай, ха ця Кры вая не ах вот на 
ста ві ла ся да бу до вы шко лы ў Ор лі, бо 
ў іх бы ла свая шко ла. Але па коль кі мя не 
зна лі, то са ро ме лі ся ад маў ляць і да ва лі. 
Быў у мя не спі сак і я за піс ваў рас хо ды.

У той час наб лі жа лі ся вы ба ры і пра 
ўсё ра шаў ПРОН. І гмін ны сак ра тар пар
тыі Ян Ку ба еў скі звяр нуў ся да мя не, каб 
я ба ла ці ра ваў ся з пер ша га мес ца. Гэ та 
нес п ра вяд лі ва ў ад но сі нах да да лей шых 
кан ды да таў і я зу сім ад мо віў ся ад вы ба
раў. А ба ла ці ра ваў ся толь кі ў пер шых дэ
ма кра тыч ных, ка лі бы лі ўжо скрэс лен ні, 
19881992 гг., і вый г раў, але пад ка нец 
1990 го да тая ра да бы ла рас пуш ча на.

*  *  * 
15 лі ста па да 2011 го да спа дар Юзаф 

Бжа на звяр нуў ся ў ад рас ды рэк цыі ар
лян скай шко лы: „У 2012 го дзе мі нае роў
на двац цаць га доў ад зда чы ў ка ры стан
не шко лы ў Ор лі. Гэ тай па дзеі па пя рэд
ні ча ла не каль кі га до вая бу до ва. Вы да ча 
пас вед чан няў за 1991/1992 на ву чаль ны 
год ад бы ла ся ўжо ў но вай шко ле, ад нак 
ура чы стае ад к рыц цё ды дак тыч най част
кі но вай шко лы ад бы ло ся 17 снеж ня 
1992 го да. (...) Як та дыш ні жы хар Ор лі, 
за ан га жа ва ны ў па бу до ву но вай шко лы, 
даз во лю са бе зап ра па на ваць, каб у 2012 
го дзе зла дзіць ура чы стае ад зна чэн не 
той важ най па дзеі. Вар та тут ад зна чыць, 
што ў вась мі дзя ся тых га дах дзей ні ча лі 
ў Ор лі Гмін ны гра мад скі ка мі тэт на цы я
наль на га чы ну да па мо гі шко ле і Гра мад
скі ка мі тэт бу до вы шко лы ў Ор лі. Свят
ка ван не двац ца ці год дзя шко лы мож на 
бы ло б спа лу чыць з ар га ні за цы яй з’ез ду 
яе вы пуск ні коў. Кож ная тра ды цыя мае 
свой па ча так. Сён ня праў да па доб на 
ніх то не пом ніць, што пер шае таб ло для 
вуч няў бы ло вы ка на на ў 1999 го дзе і пат
ра ба ва ла ад мя не шмат вы сіл ку, ад нак 
ста ла па чат кам пэў най школь най тра ды
цыі. Мяр кую, што мая пра па но ва аб г рун
та ва ная, год ная роз ду му і маг ла б быць 
здзей с не на”.

*  *  * 

У 2011 го дзе не ка то рыя бы лыя чле ны 
Гра мад ска га ка мі тэ та бу до вы шко лы 
за пра па на ва лі ды рэк цыі шко лы ад зна
чыць двац ца ці год дзе зда чы для на ву
чан ня но ва га бу дын ка — каб ма ла дыя 
да ве да лі ся, у тым лі ку і на стаў ні кі, аб 
ук ла дзе пра цы ў яе па бу до ву, ад нак гэ та 
аста ло ся без вод га ла су.

Па мя таю, што не ка то рыя чле ны Гра
мад ска га ка мі тэ та бу до вы шко лы пы та
лі мя не, ці маю я аў тар скія здым кі хо ду 
па бу до вы. Вя до ма, здым каў у мя не ня ма
ла. Ха це лі яны, каб на той жа су стрэ чы 
прад ста віў я та кую вы стаў ку з эта паў 
па бу до вы; і так ме ла быць. Гэ та не прось
ба, але на ша су поль ная спра ва, а на ват 
аба вя зак, пры стой насць ака заць удзяч
насць асаб лі ва гэ тым лю дзям.

Я, як рад ны, на се сіі Гмін най ра ды так
са ма за яў ляў гэ тую спра ву, ска заў на ват, 
што ў вы ні ку сён няш нія на стаў ні кі зпаза 
Ор лі ма юць дзе пра ца ваць — „цёп лыя 
па сад кі”... Та ды на се сіі пры сут ні ча ла ды
рэк тар шко лы і войт. Ад нак пра па но ва 
за ста ла ся без вод га ла су; пап ро сту яны 
не за ха це лі, ха ця ў во чы не пры зна лі ся. 
Як ка жуць у на ро дзе — іс ці па най мен шай 
лі ніі су пра ціў лен ня. На вош та ней кая ар га
ні за цыя і но вая тра ды цыя для пад к рэс лі
ван ня чы іхсь зас луг. Я доб ра аб тым пе ра
ка наў ся, бо быў та ды доў гі час рад ным.

Без ад ка зу аста ло ся і маё за пы тан не 
ад імя не ка то рых баць коў, ча му на школь
ным бу дын ку ў Ор лі ёсць шыль да толь кі 
на поль скай мо ве, а по бач ня ма бе ла ру
скай; у бель скай шко ле ёсць і пабе ла ру
ску. Па ста віў я гэ тае пы тан не на се сіі, на 
якой пры сут ні ча ла ды рэк тар шко лы, быў 
так са ма та дыш ні войт. Гмін ныя рад ныя 
12 лю та га 2009 го да пры ня лі па ста но ву 
пра ўвя дзен не да па мож най бе ла ру скай 
мо вы. На тэ ры то рыі Ар лян скай гмі ны 
ма ем уста ля ва ныя да дат ко выя наз вы 
на мо ве бе ла ру скай на цы я наль най мен
шас ці. Ча му ж ня ма так са ма бе ла ру скай 
шыль ды на школь ным бу дын ку? Ці за ба
ро не на, каб та кая бы ла? Мо жа не ча га апа
са ем ся? Ад ка зам на пы тан не бы ла ці шы
ня. Але і ці шы ня як жа ж кра са моў ная. 
Я за я віў, што ка лі ня ма вус на га ад ка зу, 
то не ча каю і пісь мо ва га. Шко ла, маг чы
ма, ба іц ца та кой шыль ды, апа са ю чы ся, 
што не ка то рыя баць кі не паш люць сва іх 
дзя цей у та кую шко лу. Лік вуч няў па мен
шаў бы, а на стаў ні кі пат ра бу юць пра цы. 
А ў Бель скуПад ляш скім? Там ёсць та кая 
шыль да і баць кі па сы ла юць сва іх дзя цей. 
Ча му? Бо ме на ві та ў той шко ле вы со кі 
ўзро вень на ву чан ня. З ча го ж у Ор лі не ах
во та да двух моў най шыль ды?

Пер шы ар лян скі 
„хма ра чос”

На та дыш нім школь ным пля цы, па ра
лель на са шко лай, по бач ка цель ні, бу да
ваў ся з 1988 го да жы лы трох па вяр хо вы 
блок для на стаў ні каў — як та ды пла на ва
ла ся; па бу до ва за вяр шы ла ся пас ля адзі
нац ца ці га доў.

На стаў ні кі ці ка ві лі ся бу ду чы мі ква тэ
ра мі, на вед ва лі бу даў ні чую пля цоў ку, 
це шы лі ся пер шы мі сце на мі, а не ка то рыя 
ўжо на ват пры мяр коў ва лі са бе ква тэ ры. 
Ад нак неў за ба ве на дзея на хут кае на ва
сел ле пра па ла.

У каст рыч ні ку 1990 го да ін ве стар 
— Прад пры ем ства аб с лу гі ін ве сты цый 
— быў пры му ша ны спы ніць бу до ву. Бу
доў ля бы ла за кон ча на звон ку — з вон ка
вай ста ляр кай і ру бе рой да вым да хам. 
Пяць ме ся цаў паз ней дах за га рэў ся. 
Дзе ці пад па лі лі да ха вую мас ці ку, на 
якую быў пак ла дзе ны ру бе ройд. Зга рэ
ла 10 квад рат ных мет раў да ху. Ра монт 
па чаў ся два га ды паз ней — у лі ста па дзе 
1992 го да. Ад нак бу ды нак, яко га ніх то не 
піль на ваў, на пра ця гу на ступ ных га доў 
зніш чаў ся. Зла дзеі пак ра лі вок ны і дзве
ры. Гэ та ўзбу да ра жы ла жы ха роў. Толь кі 
ў 1997 го дзе войт вы ра шыў за му ра ваць 
па збаў ле ныя ста ляр кі пра ё мы. На за вяр
шэн не бу доў лі гмі на са свай го бю джэ ту 
прыз на чы ла мі льярд ста рых зло таў, за 
якія адзін ра бо чы ўвесь год кор паў ся на 
бу даў ні чай пля цоў цы. За гэ ты час па ста
віў ён пе ра га род кі і пак лаў тын кі. У на
ступ ным, 1998 го дзе, на ад дзе лач ныя 
ра бо ты ў бло ку і пе ра бу до ву школь най 
ка цель ні (абаг ра ван не бло ка са шко
лы) бы ло ад ве дзе на з бю джэ ту 217 618 
зло таў, але вы ка ры ста на толь кі 57 538 
зло таў. Гмі на пап ро сту не за бяс пе чы ла 
вы ка нан ня ад дзе лач ных ра бот, прак лад
кі са ні тар най сет кі і не аб’ я ві ла тар гоў на 
пе ра бу до ву ка цель ні.

На дзея на за вяр шэн не ра бот з’я ві ла
ся ў 1999 го дзе. Ра шэн нем Гмін най ра ды 
ад 30 са ка ві ка на бу до ву жы ло га бло ка 
прыз на ча на бы ло 300 ты сяч зло таў. 
Тар гі на за вяр шэн не бу до вы вый г ра ла 
Бу даў ні чае прад пры ем ства з Бель ска
Пад ляш ска га, якое зап ра па на ва ла най
мен шы кошт — 362 537 зл. 14 чэр ве ня 
бель скія бу даў ні кі (10 ра бо чых і кі раў нік) 
увай ш лі на пля цоў ку. Неў за ба ве ака за ла
ся, што прад пры ем ства па тра буе больш 
гро шай. Бу даў ні чы ін с пек тар з Бе ла сто
ка па ка заў, што каш та рыс не прад бач ваў 
істот ных спраў, без вы ка нан ня якіх ніх то 
не пры няў бы бу дын ка ў ка ры стан не 
— пра ек ці роў ш чы кі за бы лі пра ба люст
ра ды, іза ля цыю пад ва лаў ці бля ша ныя 
ад дзе лач ныя ра бо ты. Бель скія бу даў ні кі 
спра ві лі ся з ра бо та мі да тэр мі но ва і 7 
снеж ня гмін ная ка мі сія пры ня ла бу ды
нак. Трэ ба бы ло зап ла ціць прад п ры ем
ству 435 ты сяч зло таў.

Спа чат ку чэр гаў да но вых ква тэр не 
бы ло. Ца на — 750 зл. за квад рат ны метр 
— вы со кая і та му пра па на ва ла ся про даж 
у ра стэр мі ноў ку, з вы ка ры стан нем вы
со кап ра цэн т на га крэ ды ту. Праз ней кі 
час усе ква тэ ры бы лі вы куп ле ны. Ца на, 
у па раў нан ні з га ра да мі, бы ла пры ваб
най. Най больш ква та ран таў скла лі лю дзі 
звон ку Ор лі — ма ла дыя сем’і з дзяць мі, 
пен сі я не ры з га ра доў і вё сак; мяс цо вых 
бы ло най менш. За раз пра жы ва юць там 
роз ныя па на цы я наль нас ці і ве ра выз нан
ні лю дзі.

Ап ра ца ваў, за пі саў і сфа таг ра фа ваў 
vмі хал міН ЦЭ віч

 Па ча так бу до вы но вай шко лы ў Ор лі, ка ля 1988 го да. Спра ва — яш чэ не зне се ны бу ды нак ста рой „ма лой” шко лы
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50 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі па эт, гі сто рык, пе да гог Эду
ард Мазь ко (мно гія ве да лі яго най перш 
як лі та ра та ра Ед ру ся Мазь ко) на ра дзіў ся 
29 жніў ня 1970 го да ў вёс цы Мах ро Іва наў
ска га ра ё на. Дзя цін ства прай ш ло ў краі ма
ляў ні чым і амаль ка зач ным — на Па лес сі. 
Але ас ноў ная част ка яго жыц ця звя за ная 
з Грод нам. Пас ля шко лы ён па сту піў ву чыц
ца ў Грод на на гі сто ры ка, жыў у сту дэн ц кім 
ін тэр на це па ву лі цы Да ва та ра. У 1992 го
дзе Эду ард Мазь ко скон чыў гі ста рыч ны 
фа куль тэт Гро дзен ска га дзяр жаў на га ўні
вер сі тэ та імя Ян кі Ку па лы. Ней кі час пра
ца ваў у му зеі Мак сі ма Баг да но ві ча, якім 
твор ча кі ра ва ла па эт ка Да ну та Бі чэльЗаг
не та ва. У 1990я га ды ак тыў на пі саў і дру
ка ваў вер шы. Ува хо дзіў у вершгурт „Ды я
ген” — су пол ку гро дзен скіх па э таў, ін шыя 
не фар маль ныя мо ла дзе выя згур та ван ні. 
Ву чыў ся ў ас пі ран ту ры ўні вер сі тэ та, паз
ней вык ла даў у Гро дзен скім уні вер сі тэ це 
са цы я ло гію куль ту ры і куль ту ра ло гію.

У 2003 го дзе Эду ард Мазь ко аба ра ніў 
кан ды дац кую ды сер та цыю пра Бе ла ру
скую хрыс ці ян скую дэ ма кра тыю ў між ва
ен ны час, пра ца ваў у ар хі вах, пі саў док тар
скую ды сер та цыю, прыс ве ча ную бе ла ру
скай на род най куль ту ры. Яго, як дас лед чы
ка Бе ла ру скай хрыс ці ян скай дэ ма кра тыі, 
ве да лі не толь кі ў Бе ла ру сі, але і ў ака дэ
міч ных ася род ках Поль ш чы, Літ вы, Ра сіі, 
Ук ра і ны.

20 чэр ве ня 2011 го да Мазь ко на со рак 
пер шым го дзе жыц ця заў час на і рап тоў на 
па мёр у Грод не. І хоць ён меў хра ніч ныя 
хва ро бы, смерць бы ла да стат ко ва за гад ка
вай і нез ра зу ме лай. Ад пя ван не прай ш ло 
ў гро дзен скай пра ва слаў най цар к ве Усіх 
Свя тых. Па ха ва ны Эду ард Мазь ко на мо
гіл ках у го ра дзе Ма сты на ра дзі ме жон кі 
Га лі ны.

Ед русь Мазь ко быў вя до мы га ра дзен
цам хі ба больш як па эт, чым як на ву ко вец. 

У роз ны час ён пад піс ваў свае тво ры па
роз на му: Ед русь Мазь ко, Эдзік Мазь ко, 
Эду ард Мазь ко. Яго ныя рад кі „на сып лю 
ў ім б ры чак са мо ту тва іх ва чэй, бу дзем 
піць з та бою гар ба ту адзі но ты” бы лі куль
та вы мі ся род га ра дзен скай ад ра джэн скай 
мо ла дзі кан ца вась мі дзя ся тых га доў. Яго
ная па э зія вар тая не ад на го лі та ра тур на га 
аль ма на ха і ўва гі лі та ра тур ных кры ты каў. 
Яна ўваб ра ла ў ся бе ўсе ко ле ры гі ста рыч
най Га род ні, усе ме ло дыі су час на га Грод на. 
Ла бі рын ты нач ных ву лак, анё лы „са шпі лю 
пек най фа ры”, свят ло не о на вых рэк лам 
— усё гэ та свет Эдзі ка Мазь ко. Яго ныя вер
шы поў няц ца жыц цём, але ў той са мы час 
цень тра гіч нас ці вост рым ля зом кла дзец
ца на кож ны ра док, кож ны гук.

Вось як пра Ед ру ся Мазь ко ска заў яго
ны сяб ра, так са ма лі та ра тар, Юрась Па цю
па: „Вер шы бы лі не стан дар т ныя, ня лёг кія 
да за па мі нан ня. Ён па чы наў з вер ліб раў. 
Між ін шым, вя лі кі ўплыў на яго зра бі ла 
бе ла стоц кая па э зія і асаб лі ва На дзея Ар
ты мо віч. Яны сяб ра ва лі. Ме на ві та пад яе 
ўплы вам ён і стаў так пі саць, як пі саў. Ён 
заў ж ды лі чыў яе сва ёй на стаў ні цай. У яго 
ёсць вер шы пры све ча ныя Бе ла сточ чы не, 
Бель скуПад ля ска му. Ці ка ва, што ён сам 
ро дам з Коб рын ш чы ны, мяс цо вас ці, дзе 
мо ва бе ла ру ская ад роз ні ва ец ца ад лі та ра
тур най мо вы, так са ма як і мно гія бе ла стоц
кія га вор кі. У 1980я га ды ў яго быў на ват 
шэ раг вер шаў на пі са ных на па ле скім ды я
лек це, ме на ві та на мяс цо вым коб рын скім 
ды я лек це. Быў за хоп ле ны твор час цю На
дзеі Ар ты мо віч, як раз яе твор часць нат х ня
ла яго і бы ла ўзо рам”.

У 2012 го дзе ў Вар ша ве вый ш ла пас мя
рот ная кні га па э зіі Эду ар да Мазь ко пад 
наз вай „Зай мен ні кі”. У Грод не апош нія га
ды пра хо дзі ла не каль кі ве ча рын па мя ці 
па э та і на ву коў ца.

vУла дзі мір Хіль ма Но віч

На ват ня гле дзя чы на тое, што лу ка
шэн каў ская ўла да ў Бе ла ру сі зра бі ла з бе
ла ру скай мо вай, звёў шы яе на пе ры фе
рыю гра мад скіх зно сін і па ста віў шы на 
край вы мі ран ня, зна хо дзяц ца лю дзі, якія 
лі чаць для ся бе па трэб ным нес ці род нае 
сло ва ў ма сы. У гэ тым су час ныя кні гад ру
ка ры і рас паў сюд ні кі кніг на бе ла ру скай 
мо ве па доб ныя на на ша га пер шад ру ка ра 
Фран цы ска Ска ры ну. Та му вар та за воч на 
па зна ёміц ца з ад ным з та кіх рас паў сюд
ні каў — Але сем Яў да хай і яго ін тэр нэткра
май https://kni hi.by.

Улас на сайт вы гля дае да во лі прос цень
ка. Звы чай ная ін тэр нэтпля цоў ка з пра па
но ва мі та ва раў і ка рот кім рас по ве дам аб 
кож ным з іх, зра зу ме ла, з паз на чэн нем ца
ны. „Kni hi.by — ін тэр нэткра ма бе ла ру скай 
кні гі. Да сы ла ем пош таю па кра і не і ўсім 
све це”, — рас па вя да ец ца на га лоў най ста
рон цы сай та, дзе так са ма мес ціц ца зак лік 
„вы бе ры па да ру нак са бе і сяб рам”.

Па шчы рас ці ка жу чы, выб раць па да ру
нак на сай це ёсць з ча го. З ле ва га бо ку 
цэ ла га вы яў лен ня пад за га лоў кам „Бе ла
ру скія кні гі і му зы ка” зна хо дзяц ца вый с ці 
на руб ры кі сай та, якія па дзе ле ны па вод
ле ві ду та ва ру, уз ро ста вых ка тэ го рый, аў
та раў, вы да ве цтваў і ін шых кры тэ ры яў. 
На не ка то рыя з руб рык мож на вый с ці 
праз пра дуб ля ва ныя паз на чэн ні ўвер се 
вы яў лен ня.

Ка лі нех та з баць коў за хо ча неш та на
быць на сай це для свай го дзі ця ці, то ён 
мо жа выб раць аль бо аў ды ёк ні гу, аль бо 
дзі ця чы ча со піс, аль бо дзі ця чую кні гу ці 
раз ма лёў ку. Для ся бе да рос лыя мо гуць 
на быць ма стац кую лі та ра ту ру, слоў ні кі, 
фо та аль бо мы, роз ныя ча со пі сы, а так са
ма пе рак ла ды на бе ла ру скую мо ву ін ша
моў ных тво раў і кні гі, над ру ка ва ныя бе ла
ру скай ла цін кай.

Што ж вя до ма пра прад п ры маль ні ка 
Але ся Яў да ху, які зай ма ец ца кніж ным 
біз не сам, і яго дзей насць на аб ша рах 
бе ла ру ска га ін тэр нэ ту? Па вод ле га зе ты 
„Но вы час”, ін тэр нэткра ма Kni hi.by — най
ста рэй шы сайт, які зай ма ец ца ган д лем 
вы ключ на бе ла ру скай лі та ра ту рай, у тым 
лі ку вы дан ня мі, якія не да хо дзяць або за
ба ро не ны для про да жу ў афі цый ных ган д
лё вых сет ках кра і ны.

„Ад па чат ку 2000х га доў Яў да ха да сы
лае бе ла ру скія кні гі па ўсім све це: у тым 
лі ку за моў цам у ЗША, Аў ст ра лію, Ка на ду 
і г.д. Не абы хо дзі ла ся і без эк с цэ саў, на
пры клад, у 2013 г. ён быў аш т ра фа ва ны 
на ве лі зар ную па тых ча сах су му за рас
паў сюд кні гі „Ма ла даф рон таў цы”, — га
во рыц ца ў ну ма ры „Но ва га ча су” за май 
2017 го да. Ме на ві та ў той год, ка лі Бе ла
русь уска лых ну лі так зва ныя не дар ма ед
скія пра тэ сты, яго імя на бы ло кры ху ін
шае гу чан не, чым да гэ туль. Алесь Яў да ха 
быў арыш та ва ны і пра вёў ка ля ста су так 
за кра та мі па сфаль ша ва най „спра ве пат
ры ё таў” ці, як яе яш чэ на зы ва лі — „Бе ла
га ле гі ё на”. Праз паў го да яна бы ла спы не
на, бо цал кам раз ва лі ла ся, але лу ка шэн
каў скія па ма га тыя пас пе лі па піць кры ві 
ў сум лен ных лю дзей.

Зра зу ме ла, што ця гам пэў на га ча су, 
а ме на ві та ка ля го да, ін тэр нэткра ма Kni
hi.by не маг ла пра ца ваць. Толь кі ў чэр ве
ні 2018 го да Яў да ха ат ры маў па свед чан
не кні га рас паў сюд ні ка.

„Яго ная спра ва вель мі важ ная для Бе
ла ру сі, бо зай мац ца бе ла ру скай кні гай 
для гро шай — гэ та ўто пія. Сён ня, як і пяць, 
і дзе сяць год та му, — гэ та не спра ва, на 
якой мож на за ра біць мі льё ны”, — ка жа 
пра Яў да ху яго ся бар, па эт, шоў мен і тэ ле
вя ду чы Усе ва лад Сце бу ра ка.

vаляк сандр ЯКі мЮК

У гэ тым го дзе на Спа са як заў сё
ды мы па е ха лі ў Са кі. Там мы ез
дзім з 1990х га доў, ка лі яш чэ там 
не бы ло пра ва слаў на га ма на сты

ра. У гэ тым го дзе як заў ж ды бы ло мно ства 
на ро ду. Ся род іх бы ло мно га ма іх сяб роў 
з ча соў сту дэн ц ка га пра ва слаў на га бра
цтва ў Бе ла сто ку. Па ле вай ста ра не цар к вы 
ста я ла даў жэз ная чар га вер ні каў да спо ве
дзі. Спа вя да лі пяць ба цюш каў, ся род якіх 
бы лі мае сяб ры — ай цец Па вел Ку чын скі 
і ай цец Лу каш Бар та шук, ві ка рый Пак роў
скай цар к вы ў Вуль цыВы га ноў скай. Да рэ
чы, мы з ай цом Лу ка шом ма ем су поль нае 
хо бі — за піс ва ем раз мо вы са ста рэй шы мі 
людзь мі. Мне ў гэ тым хо бі не раў няц ца з ай
цом Лу ка шом та му, што ён за пі саў раз мо
вы з боль шас цю жы ха роў на шых пад ляш
скіх вё сак. Ха ця ад са мой ра ні цы над вор’е 
бы ло пах мур нае, то ка лі ў цар к ве спя ва лі 
„Ве рую” ды „Ой ча наш” з’яві ла ся со ней ка. 
Да Свя той Пры час ці пры сту пі ла цэ лая цар
к ва на ро ду. Пры чаш ча лі на дзве ча шы. Па 
ле вым ба ку бы лі да рос лыя, а па пра вым 
— дзе ці. Пас ля ўсе ад ной чар гою іш лі да 
вя лі кай па су ды з прос ві ра мі. Сто я чы ў на
тоў пе вер ні каў, я ўспом ніў, што ў 1994 го дзе 
іш ло праз Ма лін ні кі дзве ты ся чы па лом
ні каў з Бе ла сто ка на Га ру Гра бар ку. Та ды 
ў нас у ста до ле на ча ва ла со рак ма ла дых 
па лом ні каў. Ся стра ма ёй жон кі Ева іш ла на 
Гра бар ку ўжо шас нац ца ты раз. Пер шы раз 
пай ш ла яна ў па лом ні цтва ў 1998 го дзе. 
А ў гэ тым го дзе зза ка ра на ві ру са з Бе ла сто
ка вый ш ла толь кі 150 ча ла век.

Пас ля служ бы тра ды цый на ба цюш кі 
і вер ні кі абыш лі хрэс ным хо дам цар к ву 

св. Дзміт рыя ў Са ках. Хор пра спя ваў „Мно
гая ле та”. Дэ кан Кляш чэ леў ска га бла га
чын ня ай цец Мі ко ла Кел ба шэў скі па чаў 
сваю шчы рую, кра на ю чую стру ны сэр ца 
про па ведзь: «Жы вем у цяж кіх ча сах ка ра
на ві ру са, але гэ та па ча так та го, што нас 
ча кае. Ка лі ў ча сы Дру гой су свет най вай ны 
род ныя ма ту лі з Пад ляш ша, Бе ла ру сі, Ра сіі 
і Ук ра і ны ад п раў ля лі сва іх сы ноў на вай ну 
дык ве ша лі ім кры жык на шыю, за іх ма лі лі
ся і ме на ві та іх ма літ ва збе раг ла сал дат ад 
смер ці. На ват вя до мы са вец кі мар шал Ра

ка соў скі, які ішоў з Бе ла ру сі праз Поль ш чу, 
ма ліў ся за тое, каб Чыр во ная Ар мія пе ра
маг ла фа шы стаў. На прык ла дзе За ле шан 
(су сед няй вё скі ад Са коў) мы ве да ем, што 
Бог заў сё ды пра ба чае, ча ла век ча сам пра
ба чае, а гі сто рыя ні ко лі не пра ба чае. За ле
ша ны і на ша Пад ляш ская зям ля аро ша на 
кры вёй ня він ных му ча ні каў, про стых вя ско
вых лю дзей, якія пры ня лі ня він ную смерць 
за пра ва слаў ную ве ру. Я так са ма зак лі каю 
вас, каб вы ма лі лі ся про ста, шчы ра ад цэ
ла га свай го сэр ца так, як нас ву чыў Ісус 

Са кі — дру гая Гра бар ка
Хры стос: „Ой ча наш...”». І ў гэ ты мо мант 
вя ліз ны на тоўп лю дзей паў та раў ма літ ву 
за ай цом Кел ба шэў скім. Па ца ла ваў шы 
крыж і вы хо дзя чы да моў, я су стрэў ай ца 
Яна Яка ню ка, ба цюш ку ро дам з Гра баў ца. 
За раз ён з’яў ля ец ца на ста я це лем пры хо
да ў Пёт р ка веТры бу наль скім Ло дзін скай 
епар хіі. «Сла ва Бо гу, не на ра каю, — ка жа 
мне ай цец Ян Яка нюк. — Пер ша па чат ко ва 
бы ло ма ла лю дзей, а за раз боль шасць ма
іх вер ні каў скла да юць гра ма дзя не Ук ра і ны, 
якія кож ную ня дзе лю і свя та шмат люд на 
на вед ва юць на шу цар к ву ў Пёт р ка ве. 
Ук ра ін цы вель мі ве ру ю чыя лю дзі. Сён ня 
я пры е хаў на ра дзі му та му, што ў Гра баў цы 
жы ве мая сям’я». Пас ля я су стрэў май го 
вель мі доб ра га сяб ра па пра цы Маць ка, 
які ўсім, хто быў на ба га служ бе, раз да ваў 
бу лач кі і кам пот. Ма на хі за я ві лі, што ўжо на 
свя та Дзміт рыя бу дзе га то вая аў та ста ян ка. 
Да рэ чы, у гэ тым го дзе бы ло вель мі мно га 
жы ха роў Гай наў ш чы ны, Бель ш чы ны і Ся
мя тыц ка га па ве та. Бы лі так са ма жы ха ры 
Бе ла сто ка і Вар ша вы. Нез дар ма ў на ро дзе 
ка жуць, што Са кі гэ та дру гая Гра бар ка. На
ват цар к ва св. Дзміт рыя зна хо дзіц ца на 
гор цы, якая на па мі нае Гра бар ку. Тут блі жэй 
да не ба, блі жэй да Бо га, блі жэй да ма літ вы. 
Тут яд на юц ца ча ла ве чыя ду шы і сэр цы 
з Бо гам. Дай Бо жа, каб усе, хто быў у гэ тым 
го дзе ў Са ках на Спа са, за год да ча ка лі.

vЮр ка БУЙ НЮК
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30.08 — 05.09

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 30-31.08. не дай ся бе на мо-
віць на ры зы коў ную ін ве сты цыю Бу дзеш спа-
кай ней шы, гар ма ніч ны з ата чэн нем, схіль ны 
да кам п ра мі су і зго ды. Ка лі ча гось ці ба іш ся, 
га ва ры аб гэ тым ад к ры та. З 5.09. не пат рэб-
ная ры зы ка і за хап лен не рэ ча мі ня вар ты мі 
ўва гі. Ма ю чы за вя лі кія пат ра ба ван ні да ін шых, 
мо жаш пра пус ціць доў га ча ка ны шанц.
(21.04. — 21.05.) 30-31.08. пра ве рыш ся бе 
ў ня лёг кай сі ту а цыі, пе ра мо жаш свае бо я зі 
і аб ме жа ван ні. Прэч з ну дою ў спаль ні! Тры-
май во чы шы ро ка ад к ры ты мі, а прык ме ціш 
штось ці, што ў бу ду чы ні вель мі та бе пры дас-
ца. Час ба га ты ў во пыт і пры го ды. До ма спра-
вы кру цяц ца ва кол гро шай.
(22.05. — 22.06.) 29-31.08 не стань ах вя рай 
улас ных уяў. Па бу джэн не, энер гія, ад ва га 
і ра шу часць. Ра ман ты ка! У сар дэч ных спра-
вах дай па нес ці ся жар с цям! На пра цы кры ху 
пе ра бо яў, але не трап ляй у па ні ку. Ча кае ця-
бе мі лы фі нан са вы сюр прыз.
(23.06. — 23.07.) 28-30.08. пры ня се та бе но-
выя шан цы. Мо жа быць на го да вы ез ду, абу чэн-
ня. Але ідэ аль ны час на пра пуш ча ны вод пуск. 
Па да рож жа пры ем нае, мі лая кам па нія, але піль-
нуй бяс пе кі сва ёй і ін шых. Доб ры час і на па рад-
кі ў па пе рах. Не раз дзі рай ста рых ран. З ап ты-
міз мам пры май усё, што дзе ец ца на во кал. Ка лі 
праз фір му пе ра ко ціц ца бу ра, аб мі не ця бе.
(24.07. — 23.08.) Не стой бяз дзей на, каб 
не аб мі ну лі ця бе пос пе хі і ўзна га ро да. Ад 
2.09. (аж да 09.09.) ад к ры юц ца пе рад та бой 
но выя маг чы мас ці, пры но ся чы на го ды доб-
ра га за роб ку. Ды на міч на, пра ца ві та і за ця та 
— удас ца дай с ці свай го! (Піль нуй зда быт каў, 
каб праз ты дзень-два твая пра ца не пай ш ла 
да рам!). Стаў на про стую, хат нюю ежу.
(24.08. — 23.09.) 29-30.08. шан цы на па вы-
шэн не, леп шы за ня так. 29-31.08. вель мі піль-
нуй ся, каб ча гось ці на ра шыць кеп ска — бо 
пас ля бу дзеш шка да ваць. Эн ту зі язм, энер гія. 
Тое, што ма еш зра біць заў т ра, зра бі сён ня. Па-
га дзі ро зум з па чуц ця мі, каб не стра ціць над 
усім кан т ро лю. Маг чы мыя ўда чы ў фі нан сах. 
Па ні-Дзе вы: не да пу скай це ні я кіх за няд бан-
няў! Зна ка мі тая фор ма. Але каб не бы ло граш-
коў у ды е це — бо пас ля бу дзеш на ра каць.
(24.09. — 23.10.) 29-31.08. мо жа пад вес ці ця-
бе пе ра ка нан не аб улас най бес па мыл ко вас ці. 
Мо гуць прый с ці доб ры вест кі пра да да так, уз-
на га ро ду, вяр тан не даў гу. У па чуц цях па стаў 
на шчы расць і спан тан насць. З вы ра шэн ня мі 
ў пра фе сій ных спра вах па ча кай да кан ца ме ся-
ца. Увесь ме сяц ты ў фан та стыч най фор ме. Цу-
доў на з ся мей ні ка мі і сяб ра мі. Не куп ляй ні чо га 
не аб ду ма на. Будзь ас ця рож ны ў да ро зе.
(24.10. — 22.11.) Ніш то та бе не па він на пе-
раш ко дзіць у рэ а лі за цыі тва іх за дум, якія за-
ля цяць та бе ў га ла ву. Паг ля дзі на сваё па чуц-
цё вае жыц цё ха лод ным во кам — та ды больш 
яго зра зу ме еш. Твае фі нан са выя ра шэн ні хай 
бу дуць ад важ ныя, ды гля дзі на ру кі су поль ні-
ку. Зак ру неш ся пры но вых кан так тах і но вых 
кры ні цах да хо ду Шмат змен, з якіх не заў ж ды 
бу дзеш за да во ле ны. Не ду май аб па ра зах, 
а тры май ся та го, у чым ты доб ры. Гвал тоў ныя 
па чуц ці — і пры за хап лен нях, і рас стан нях.
(23.11. — 22.12.) 29-31.08. маг чы мы за мя-
шан не і ха ос, над які мі бу дзе цяж ка за па на-
ваць. 29-30.08. вар та зай граць за тое, што та-
бе на ле жыц ца, ста рац ца за крэ дыт, да та цыю. 
З 5.09 (да 09.09) дзе дзей ні чай ус ля пую, да-
клад на тры май ся пра віл. Не да хоп ас ця рож-
нас ці, на іў насць і ве ра ў тое, што спра вы 
афор мяц ца са мі — мо гуць увес ці ця бе ў кло-
па ты. Спа лу чэн не сяб роў ства з сек сам мо жа 
ця пер не ап раў дац ца!
(23.12. — 20.01.) 29-30.08. Зор кі па мо гуць 
та бе рэ а лі за ваць пра фе сій ныя пла ны, асаб-
лі ва звя за ныя з вы ез да мі. Ка лі до ма ча кае 
ця бе пар т нёр, будзь ас ця рож ны 29-31.08., 
бо хтось не а паз на ны мо жа та бе моц на зак-
ру ціць у га ла ве! З 05.09. (да 09.09.) за хо чац-
ца та бе ўзяц ца за пра ек ты, якіх час яш чэ не 
прый шоў. У пра фе сіі заў ва жыш но выя маг чы-
мас ці. У пра цы ме ціш вы со ка, неў за ба ве да-
сяг неш та го, ча го ча ка еш.
(21.01. — 19.02.) Не ра скід вай ся гра шы ма! 
Мо жаш вы ка ры стаць пра па но ву вы ез ду, але 
доб ра за бяс печ ся, за мя жу. Са мот ныя Ва да-
леі паз ма га юц ца з пос пе хам за сваё шчас це. 
Мо жа ад к рыц ца ў та бе аз да раў ляль ная моц! 
Ці ка выя фі нан са выя пер с пек ты вы пад ка жа 
та бе Ве не ра. Не за бы вай аб пра фі лак ты цы 
ў зда роўі.
(20.02. — 21.03.) 29-31.08. бу дзеш схіль ны 
да за кан чэн ня кан так таў з не ка то ры мі асо ба-
мі, ах вот на ра зар веш ніць зна ём ства з ты мі, 
хто ця бе заў сё ды вы ка ры стоў ваў. 29-31.08. 
піль нуй ся — но ва паз на ная асо ба мо жа на ця-
бе ака заць дрэн ны ўплыў! На пра цы го ра ча, 
але аб мі нуць ця бе праб ле мы, ка лі сы дзеш 
з пер шай лі ніі фрон ту. Зра зу ме еш ця пер, што 
ў тва ёй па ры для ця бе най важ ней шае. Не ка-
жы, што ў тва ім уз рос це ўжо за поз на на зме-
ны! Пла ну ю чы (так пра цаў нік, як і шэф) усё 
па лі чы, каб не стра ціць ні за ла тоў кі!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

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 — па га вор ку.
па ра зі туе на дрэ вах, з бе лы мі яга да мі (Vis cum) = 4 _ 5 _ 6 _ 30 
_ 17 _;
ага род ная рас лі на ся мей ства ба бо вых = 9 _ 31 _ 26 _;
не каль кі звя за ных ра зам прад ме таў = 29 _ 22 _ 2 _ 28 _ 24 _ 
25 _;
най мен шы па лец на ру цэ = 3 _ 10 _ 11 _ 23 _ 1 _ 27 _ 33 _;
ды ны ў асіл ка = 32 _ 34 _ 20 _ 21 _;
наг ляд, са чэн не = 14 _ 13 _ 18 _ 12 _ 19 _;
пе рад Бял г ра дам улі ва ец ца зле ва ў Ду най = 15 _ 16 _ 7 _ 8 _.

(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.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Ад каз на ад га дан ку з 31 ну ма ра
Ака, Еў ка, ёрш, лі га, моц, па ша, пе на, Уса, ца ля, цер ні ца, эпі ка.
Ра шэн не: Ка лі эка но мі ка пап раў ля ец ца, усё ін шае па гар ша ец ца.

Ра вы 
не па ко ша ны ста яць
У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве-

та пры пы ні ла дзей насць Вод ная су пол ка 
„Ла зо вае”. Пер ша па чат ко ва іс на ва ла яна 
мно га га доў пад кі раў ні цтвам Яна Драў ноў-
ска га з Мік ла шэ ва, паз ней — Ста ніс ла ва 
Са доў ска га з Тар но па ля. Апош ні з іх мно га 
што зра біў на ра вах, кар ча ваў ды паг лыб ляў 
там, дзе яны бы лі за му ле ны ды за рас лі, най-
больш у на ва кол лі Тар но па ля і Ла зо ва га. 
Прай ш лі спра ваз дач ныя схо ды (С. Са доў скі 
не ха цеў да лей быць стар шы нёй су пол кі) 
і на яго мес ца стар шы нёй вы бра лі Пят ра 
Стоц ка га з Но ва га Ляў ко ва. Спа дар Стоц кі 
сё ле та ў па чат ку го да па даў у ад стаў ку. Праў-
лен не Вод най су пол кі „Ла зо вае” (яно за раз 
не мае свай го па мяш кан ня) па куль што не 
саб ра ла ся і не аб ра ла но ва га стар шы ні.

За раз ра вы, якія ўпа да юць у ра чул ку Баб-
роў ка (пра ва бя рэж ны пры ток На раў кі), ста-
яць не па ко ша ны. Ка лі я быў сол ты сам, мы 
са спа да ром Са доў скім пры вя лі ў па ра дак, 
між ін шым, два ра вы ў Но вым Ляў ко ве. Не 
паг лы бі лі і не ачыс ці лі ад му лу ў тых мес цах, 
дзе ся ля не ба я лі ся, што па ні зіц ца ўзро вень 
ва ды ў іх са жал ках або яны вы сах нуць.

З та го ча су на шмат лі кіх ра вах на на ва 
вы рас лі мен шыя і боль шыя ку сты але шы-
ны, ра кі ты і вер ба ло зу ды вы рас ла буй ная 
тра ва і вы со кае пу ста зел ле. У гу стых і куп ча-
стых ку стах ма лыя шэ рань кія птуш кі зві лі 
мно га пры ха ва ных не вя лі кіх гнёз даў. Кож на-
му сваё. Ім та кія мес цы да лей ад люд ско га 
во ка па трэб ны. Тут да лей і ад вя ско вых 
ка тоў. (яц)

У нас най больш 
до шак аб’ яў

Дош кі аб’ яў па трэб ныя ў га ра дах і сё лах. 
У вё сках На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та пра іх пак ла па ці лі ся сол ты сы і рад-
ныя. Між ін шым дзя ку ю чы ім па сту пае ін-
фар ма цыя з роз ных дзяр жаў ных уста ноў, 
да моў куль ту ры і гра мад скіх ар га ні за цый 
ды ад вой таў і сол ты саў да жы ха роў вё сак.

У вё сках На раў чан скай гмі ны ёсць па 
ад ной, дзве або тры дош кі аб’ яў. Тры дош-
кі ста яць, між ін шым, у Плян це, па дзве 
ў Ста рым Ляў ко ве і Мік ла шэ ве, па ад ной 
у Ле шу ках, Міх наў цы, Но ві нах, Заб лот чы-
не, Мін коў цы, Суш чым Бар ку, Пад ляў ко ве, 
Ах ры мах і Бяр нац кім Мос це.

Най больш до шак аб’ яў суст рэ нем у вёс-
цы Но вае Ляў ко ва і на яе ка лё ні ях — шэсць. 
Ад на з іх на ка лё ніі пад са мым ле сам Плян-
та пры вуз кай да ро зе по бач трох хат Скеп-
каў, так мо віць, пры ват ная. І так бы вае. Яна 
роз ніц ца ад ін шых — ма лая і без даш ка. Так 
дзве та маш нія жы хар кі па ста на ві лі і зра бі-
лі па-свой му. Сол тыс яе аб мі нае. (яц)

Но вая пля цоў ка

У На раў цы Гай наў ска га па ве та 
зда лі ў ка ры стан не доб ра аб ста ля-
ва ную но вую пля цоў ку для дзі ця-
чых гуль няў. Зна хо дзіц ца яна ў за-
се ні дрэў ды на пры го жым пля жы 
са све жа на ве зе ным пя ском на 
пра вым бе ра зе ці хап лын най ра-
кі На раў ка, пры пун к це пра ка ту 
бай да рак ды ка ля мо ста і ма лой 
пла ці ны. Тут по бач і ам фі тэ атр 
з да во лі вя лі кай сцэ най, ла вач кі 
для гле да чоў.

Тэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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ХІХ ста год дзе бы ло наз ва-
на ве кам па ры, ХХ — ве-
кам элек т рыч нас ці, а ця-
пе раш няе, ба дай — ве кам 
ін фар ма цыі. Са праў ды, 
аб валь ва ец ца на ўся ля кі 
на род па топ уся ля кіх ве-
стак, а ці ка васць цяг не 
ў той ін фар ма цый ны вір як 
ка мень у ва ду.

Для прык ла ду — кар таг ра фіч ныя кар
ты. Яш чэ ж не так даў но, пры нам сі ў нас, 
бы лі яны над та агуль ныя, па зна ча ны 
на іх бы лі боль шыя мяс цо вас ці ды да
рож ныя шля хі па між імі. Пра боль шыя 
га ра ды мож на бы ло да ве дац ца, у якім 
ды я па зо не лік іх ня га на сель ні цтва; ін
шых ці ка ві нак трэ ба бы ло шу каць у ад
мыс ло вых кні гах.

А ця пер? Тра ды цый ны ат лас ста но віц
ца ня вы гад ным пе ра жыт кам. Бо ж хо піць 
вык лі каць з кам п’ ю та ра кар таг ра фіч ную 
кар ту, і там па я віц ца, на пры клад, тра ды
цый ны кар таг ра фіч ны чар цёж, або на ват 
від тэ ры то рыі з ад воль най вы шы ні, на ват 
з кос ма су. Ма ла та го, па зна ча ны там аб’
ек ты, якія па тэн цый на мо гуць за да во ліць 
лю бую ці ка васць. З су час най элек т рон най 
кар ты мож на да ве дац ца пра зу сім не ча
ка ныя аб’ ек ты; кож ны чы тач су час ных 
элек т рон ных да ку мен таў мо жа па чуц ца 
Ка лум бам, Ма ге ла нам ці Га га ры ным.

Вось па даў ся я ў та кое вір ту аль нае па
да рож жа па сля дах ня даў ня га рэ аль на га 
— зна чыць з Вар ша вы ў бок Ся мя тыч. 
Узяў я на бліз кі пры цэл Вен г раў. Ка лісь, 
ка ля са ра ка га доў та му, зда ра ла ся мне 
па ру ра зоў пра ка ля сіць це раз гэ ты го
рад; і столь кі. А за раз заг ля нуў я звы со
ку на гэ ты па вя то ва га ран гу го рад. Ці ка
ві лі мя не аб’ ек ты з сі вой даў ні ны, а та кі
мі ў прын цы пе з’яў ля юц ца хра мы...

Вен г раў у час най буй ней ша га тэ ры
та ры яль на га раз го ну Вя лі ка га Кня ства 
Лі тоў ска га апы нуў ся ў яго ме жах. А мо
жа на ват і не апы нуў ся, толь кі ў той час 
уз нік, на ра дзіў ся. А по бач Вен г ра ва бы ла 
ін шая мяс цо васць, якая, зда ец ца, вы
рас ла на свет кры ху ра ней — Ліў. Мо жа 
я пра той Ліў зу сім не ця міў бы, ка лі б не 
ка рот кае зна ём ства з яго ўра джэн цам 
і вя лі кім пат ры ё там і знаў цам той ліў
скай ма лой ай чы ны. Праў да, не ўсё мне 
за па мя та ла ся, ад но толь кі тое, што Ліў 
гэ та мяс цо васць нез вы чай ная.

І са праў ды, на схі ле Ся рэд не вя коўя, 
ка лі фар ма ва лі ся ў на шай част цы све ту 
дзяр жаў наад мі ніст ра цыц й ныя суб’ ек
ты, Ліў стаў тэ ры та ры яль ным цэн т рам 
ад ной з зя мель су сед няй з Пад ляш шам 
Ма зо віі — Ліў скай зям лі. Зыг мунт Гло гер 
так пі саў: „Ліў ская зям ля, уся на ле вым 
бе ра зе ра кі Лі вец, якая ад мя жоў ва ла 
яе з ус хо ду ад Дра гі чын скай зям лі, зна
чыць ад Пад ляш ска га ва я вод ства, не 
бы ла па дзе ле на на па ве ты. Го рад Ліў, на 
ра цэ Лі вец, ста ліч ны гэ тай зям лі, са ста
ра жыт ным му ра ва ным зам кам ма за вец
кіх кня зёў, па се ліш ча вель мі даў няе, пра 
што свед чыць мно ства зна хо джа ных 
там ста ра рым скіх ма нет. (...) Да важ ней
шых зам каў у Ма зо віі Ян Длу гаш пад 
1355 го дам за ліч вае Плоцк, Чэрск, Ра ву, 
Ліў і Га сты нін...”. Пра Вар ша ву та ды яш чэ 
Длу гаш не згад ваў...

Пе рад за ха ва най ве жай ад зга да на га 
зам ка ін фар ма цый ныя стэн ды. „Ліў ская 
зям ля вы дзе лі ла ся з чэр скай кня жац кай 
вот чы ны; упер шы ню ліў ская каш та ля нія 
згад ва ец ца ў кры ні цах у 1304 го дзе. Ха
рак тэр най ры сай гэ тых зя мель, бу ду чых 
пад па ста ян най паг ро зай з бо ку яц вя гаў 
і Літ вы, бы ло ры цар скае за ся лен не. За
да чай се ле ных кня зя мі ры ца раў бы ла 
ахо ва гра ні цы Ма зо віі з Літ вой на ра цэ 
Лі вец. Асоб най зям лёй ста лі лі чыць ліў
скую каш та ля нію з 1471 го да. Ліў ская 
зям ля, як апош няя част ка не за леж на га 
Ма за вец ка га кня ства, бы ла да лу ча на да 
Ка ро ны Поль скай у 1537 го дзе”.

Бу до ва ліў ска га зам ка бы ла рас па
ча та ка ля 1420 го да, а ка лі за вер ша на, 
скла да на ска заць, бо ўвесь час неш та 
да бу доў ва ла ся. У 15471556 га дах зам
кам ула да ла ка ра ле ва Бо на, якая так са
ма ўнес ла свой ук лад у яго ўзбуй нен не. 
Ста год дзем паз ней швед скае вой ска 
пад ніш чы ла за мак, а ў 1703 го дзе амаль 

даш чэн ту яго зруй на ва ла. Аста ла ся толь
кі зам ка вая ве жа, так са ма пад ніш ча ная. 
У га ды Дру гой су свет най вай ны гіт ле
раў цы за ду ма лі ра заб раць ве жу, а ат ры
ма ную цэг лу пры зна чыць для бу до вы 
не ад лег ла га ла ге ра смер ці ў Трэб лін цы. 
Ад нак адзін мяс цо вы жы хар, Атон Вер
па хоў скі, пры кід ва ю чы ся нем цам, пад
даў гіт ле раў цам вест ку, быц цам ліў скі 
за мак па бу да ва лі кры жа нос цы і нем цы 
ліў скай ве жы не ра скі да лі, толь кі ста лі 
яе ад бу доў ваць; пра цы спы ні лі толь кі 
з на ды хо дам фрон ту ў 1944 го дзе. Сам 
Вер па хоў скі слу жыў паз ней у ІІ ар міі 
Вой ска Поль ска га і быў за бі ты 6 лю та га 
1945 го да п’я ным са вец кім афі цэ рам. Ве

жа бы ла ад бу да ва на ў 1961 го дзе, за раз 
там му зей...

У па чат ках XVI ста год дзя Ліў быў бай
ка ва тым го ра дам. У Ста рым го ра дзе 
пра ца ваў 171 ра мес нік, у тым лі ку 60 
пі ва ва раў, 14 га рэ лач ні каў, 27 шаў цоў, 
адзін за лат нік, два меч ні кі, 24 пе ка ры, 
два іго лач ні кі, сем мяс ні коў; у Но вым го
ра дзе 102 ра мес ні кі, у тым лі ку 44 пі ва ва
ры... Ліў стаў тра ціць зна чэн не ў па ло ве 
на ступ на га ста год дзя не толь кі ў вы ні ку 
швед ска га „па то пу”, але і ў вы ні ку буй
нен ня су сед ня га Вен г ра ва. У Вен г ра ве 
ся лі лі ся пры ві ле я ва ныя чу жа зем цы. Да 
ўся го та го і па жа ры ніш чы лі гі ста рыч ны 
цэнтр Ліў скай зям лі. Стэнд у цэн т ры 

Лі ва: „У гэ тым мес цы звыш ча ты рох сот 
га доў ста я лі чар го выя па ра фі яль ныя хра
мы Лі ва, якім за ступ ні чаў св. Іа ан Хрыс ці
цель. Тут так са ма, на га лоў ных мо гіл ках 
го ра да склад ва лі ця гам вя коў тлен ныя 
астан кі па мер лых жы ха роў. Апош няя 
ліў ская фа ра пры Рын ку Ста ро га го ра да 
зга рэ ла 1 са ка ві ка 1700 го да”. Ця пе раш
ні ліў скі кас цёл па бу да ва ны ў 19051909 
га дах.

Пра па сту по вае „паг лы нан не” Лі ва 
Вен г ра вам мо жа свед чыць і тое, што 
за раз Ліў з’яў ля ец ца на мі наль ным цэн
т рам Ліў скай гмі ны, але гмін ная ўпра ва 
зна хо дзіц ца ў Вен г ра ве по бач даў ня га 
па ра фі яль на га ком п лек су ксян дзоўка му
ні стаў...

Кім жа бы лі тыя ка му ні сты? З’я ві лі ся 
яны ў Еў ро пе нам но га ра ней Кар ла Мар к
са і Фрыд ры ха Эн гель са. Эн цык ла пе дыя 
Вя лі ка га Кня ства Лі тоў ска га: „Ка му ні сты, 
ксян дзы агуль на га жыц ця, су поль насць 
свец кіх ксян дзоў (Ін сты тут свец кіх ксян
дзоў у агуль ным жы хар стве, лац. In s ti tu
tum Sa cer do tum Sa e cu la rium in Co mu ni Vi
ven tium). За сна ваў у 1640 го дзе ня мец кі 
ксёндз Бар та ла мей Голь ц гаў зер. Ста тут 
ка му ні стаў зац вер джа ны па пам Іна кен
ці ем ХІ у 1684 го дзе. Жы лі не вя лі кі мі аб
ш чы на мі (лац. vi ta com mu nis — агуль нае 
жыц цё, ад сюль і наз ва) з агуль най ма
ё мас цю, без жа но чай прыс лу гі. Да ва лі 
за рок на па жыц цё вае зна хо джан не ў су
пол цы, пас лу шэн ства свай му стар ша му, 
але не бы лі ма на ха мі. Мэ тай ру ху ка му
ні стаў аб вяш ча ла ся год нае жыц цё і душ

На ма за вец ка-пад ляш скай мя жы
па стыр ская дзей насць, а шля хам яе 
рэ а лі за цыі — ут ры ман не ды я цэ зі яль ных 
і ўлас ных ду хоў ных се мі на рый. Ад чы ня
лі так са ма па чат ко выя і ся рэд нія шко
лы, да мы ксян дзоўпу стэль ні каў (тых, 
хто пры маў ма на скія за ро кі). Пад ля га лі 
ўла дзе мяс цо вых бі ску паў. У Поль ш чы 
ка му ні сты з’я ві лі ся ў 1683 го дзе. З 1684 
го да кі ра ва лі се мі на ры яй у Яна ве на Пад
ляш шы. У 1695 го дзе ім пе ра да дзе ны 
кас цёл св. Кар ла Ба ра мея ў Ка ра лі не 
ка ля Пін ска, дзе ад чы ні лі ўлас ную се мі
на рыю. У 1704 го дзе луц кабе рас цей скі 
бі скуп А. Вы гоў скі пе ра даў ка му ні стам 
ка ле гі ум ві ка ры яў пры ка фед раль ным 
кас цё ле ў Луц ку і ка ле гі ум у Алы цы, 
а ў 1711 го дзе — прэ па зі ту ру (кі раў ні цтва 
па ра фі яй — А. В.) у Вен г ра ве. У 1726 
го дзе ка му ні сты ад чы ні лі ўлас ную се мі
на рыю ў Бе рас ці (па вод ле не ка то рых 
да ных, па ча ла дзей ні чаць пас ля но вай 
фун да цыі мяс цо вым про баш чам Пят ром 
Шпа нен бер гам і яе зац вяр джэн ня бі ску
пам Ф. П. Тур скім у 1773 го дзе). У 1736, 
17391765 га дах пра ца ва лі ў Ві лен скай 
ду хоў най се мі на рыі. Мес ца мі душ па
стыр скай дзей нас ці ка му ні стаў ста лі прэ
па зі ту ры ў Ка мян цы (1717), Бе ла сто ку 
(1746), Шку дах у Жа мой ці, Бе ра ста ві цы, 
шпі таль ная прэ па зі ту ра св. Ро ха ў Віль ні. 
У кан цы XVIII ст. ка му ні сты пра ца ва лі 
ў шмат лі кіх па ра фі ях у Ві лен скім і Луц
каБе рас цей скім бі скуп ствах (на мя жы 
XVIIIXIX ст. у Бе рас цей скім бі скуп стве 
— у 23 па ра фі ях). У Рэ чы Пас па лі тай ка
му ні сты ме лі свай го стар шы ню, яко га 
вы бі ра лі на ге не раль ным ка пі ту ле на 8 
га доў”. І крыш ку з Ві кі пе дыі: „Мяс цо выя 
гра ма ды ўзна чаль ва лі ся пра ва ды ра мі. 
З II па ло вы XVII ст. та ва ры ства па шы ры
ла ся на ін шыя кра і ны Еў ро пы. У Рэ чы 
Пас па лі тай аб’ яд нан не з’я ві ла ся ў 1683 
го дзе з іні цы я ты вы ка ра ле вы Ма ры
сень кі. Пер шы ма на скі дом «бар тош каў» 
(та кую мя нуш ку яны ат ры ма лі ў РП) 
паў стаў у Гу рыКаль ва рыі, дру гі — у Бе ра
жа нах. Афі цый ная дзей насць у Поль ш чы 
за вяр шы ла ся ў 1850 го дзе”.

Пра Ліў і пра ка му ні стаў пры на го дзе. 
А так у са праўд нас ці па цяг ну ла мя не 
ў Вен г раў ін фар ма цыя з элек т рон най 
кар ты, што ў та маш нім кляш тар ным 
ком п лек се зла джа на вы ста ва пра шмат
вя ко вую шмат куль тур насць па меж на га 
з Ма зо ві яй пад ляш ска га Вен г ра ва. Але 
пра гэ та ў на ступ ным ма тэ ры я ле.

vТэкст і фо та 
аляк сан д ра вЯР БіЦ Ка Га

 Зам ка вая ве жа ў Лі ве

 Фраг мент вен г раў скай прэ па зі ту ры

 Ко ліш няя ары ян ская дру кар ня ў Вен г ра ве


