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На граніцы магчымасцей è3

Апошні фэст у Грабаўцыè8

Кожны беларус на Бела
сточчыне ведае харызма
тычнага паэта з Бандароў 
вельмі часта з аўтарскіх 

сустрэч, на якіх тысячу разоў наве
даў са сваімі выступленнямі (най
часцей з Віктарам Шведам і часта 
з Сакратам Яновічам) вёскі і мя
стэчкі, на якіх выступалі нават на 
дзвярах ад клуні. 

Беларускае слова ў выкананні тэмпе
раментнага селебрыці (цяпер такіх няма 
сярод літаратараў хіба ва ўсім свеце!) да
водзіла нават да істэрычнага ўспрыняцця 
лірыкі асабліва сярод беларусак. Аўтара 
нават гуцалі ад захаплення пад вясковае 
неба! На чытацкі і слухацкі поспехі з не
сумненнай зайздрасцю глядзелі калегі, не 
менш таленавітыя і працавітыя. А да сён
ня фама ходзіць пра Алеся Баршчэўскага, 
якому ў гэты панядзелак 2 лістапада да
жылося да 90 гадоў!

Аляксандр Баршчэўскі нарадзіўся 2 
лістапада 1930 году ў вёсцы Бандары на 
Беласточчыне. У 1955 годзе закончыў 
рускую філалогію ў Лодзінскім універсі
тэце. У 1956 годзе — пасля ўзнікнення 
Кафедры беларускай філалогіі ў Варшаў
скім універсітэце — пачаў працаваць 
выкладчыкам беларускае літаратуры. 
У 1966 годзе абараніў кандыдацкую пра
цу «Jakub Kołas — dzieje twórczości 1906
1930», а ў 1986 — доктарскую дысерта
цыю «Białoruska obrzędowość i folklor we 
wschodniej Białostocczyźnie». Пасля апуб
лікавання працы „Творцы беларускага 
літаратурнага руху ў Польшчы 19581998» 
атрымаў званне прафесара. У 2004 годзе 
выйшла кніга „Беларуская эміграцыйная 
пісьмовасць”. З’яўляецца аўтарам больш 
за сто навуковых публікацый. Друкуецца 
з 1956 года. Як паэт дэбютаваў у зборніку 
«Рунь» (Беласток, 1959) Аўтар паэтыч
ных зборнікаў «Белавежскія матывы» 
(Беласток, 1962), «Жнівень слоў» (Бела
сток, 1967), «Мой бераг» (Мінск, 1975), 
«Блізкасць далёкага» (Беласток, 1983), 
«Лірычны пульс» (Мінск, 1987). У «Ніве» 
і «Беларускіх календарах» ведаем яго 
між іншым з артыкулаў па гісторыі бела
рускай літаратуры і з цыкла артыкулаў 
«Беларуская літаратура і беларускі фаль
клор» (19651988). Склаў універсітэцкія 
падручнікі «Гісторыя беларускай літа
ратуры — фальклор» (1976), «Гісторыя 
беларускай літаратуры — пісьменнасць 
Кіеўскай Русі і Вялікага Княства Літоўска
га» (1981) і іншых. Ён складальнік, аўтар 
прадмовы і біяграфічнага артыкула да 
кнігі Янкі Купалы «Выбраныя паэтычныя 
творы» (Варшава, 1984), для якой пера
клаў на польскую мову паэму «Яна і Я», 
а таксама вершы Купалы. Збіраў, публіка
ваў і даследаваў беларускі фальклор Бе
ласточчыны. Ужо пра яго самога пішуць 
іншыя даследчыкі. Міхась Тычына пра 
крэда Алеся Барскагапаэта і Аляксандра 
Баршчэўскагаграмадзяніна: «тое крэда 
застаецца нязменным, нягледзячы ні на 
што: быць самім сабой, абараняць права 
беларускай меншасці ў Польшчы на сваю 
мову і культуру, верыць у тое, што ідэя ўза
емнай нацыянальнай і светапогляднай та
лерантнасці на карысць і палякам, і бела
русам, працаваць, як працаваў больш за 
паўстагоддзя дагэтуль „над засыпаннем 

пропасці паміж палякамі і беларусамі”, уз
водзіць „мост паміж нашымі народамі”...

У «З пабачанага і перажытага» (1992) 
пра Алеся Барскага піша аднавясковец 
Уладзімір Казбярук: «Гэта шчасце, калі 
чалавек можа пакінуць пасля сябе доб
рую памяць у тым асяроддзі, дзе ён жыў, 
працаваў, весяліўся»... Сёння з Беластока 
ў Бандары аўтобусы ходзяць праз гіста
рычны Заблудаў, той самы, куды прыбыў 
у свой час Іван Фёдараў (...) Дарога на за
хад толькі пасля вайны звязала Бандары 
жывой сувяззю з шырокім светам, бо ў да
ваенны час у той далёкі ваяводскі цэнтр 
мужыкі з гэтых вёсак амаль не траплялі. 
Калі і даводзілася выбірацца з хаты, гэта 
значыць у Міхалова на захад, у Ялоўку на 
ўсход (каля гэтай Ялоўкі, знаходзяцца Ма
стаўляны, вядомыя нам з біяграфіі Касту
ся Каліноўскага), у Нараўку на поўдзень. 
Вёска Бандары, дзе нарадзіўся Аляксандр 
Баршчэўскі, — своеасаблівы куток Бела
русі з незвычайна самабытным мікрак
ліматам — этнаграфічным і маральным. 
(...) Сцэны з жыцця Бандароў як кадры 
нейкай хронікі, ажываюць ва ўспамінах 

Алеся Барскага — і з тых часоў, калі ён быў 
малым хлопчыкам, і з больш позніх перыя
даў, калі ён ужо выбраўся ў шырокі свет на 
вучобу, работу ды ў шматлікія вандроўкі 
па чужых краінах. Вёска невялічкая (16 да
моў, 20 сем’яў), але ў ёй быў паравы млын, 
кузня, невялічкая крама, рабіліся рашоты 
з ліповага лыка і сіты з конскага валосся 
(гэта была спецыяльнасць роду Баршчэў
скіх). А яшчэ займаліся бандаркай. (...) Ка
лі рэчка Нарва была больш паўнаводная, 
некаторыя мужчыны ранняй вясной хадзі
лі на плыты, сплаўлялі лес — займаліся 
арэлькай. Вёска сваё перажыла — і бежан
ствы, і розныя ўлады і нават дзяржавы, 
але чытала і меркавала. У такім асяроддзі 
— у даволі вялікай, дружнай, працалюбі
вай сям’і Андрэя Баршчэўскага (Антона
вага) нарадзіўся, рос і выхоўваўся Шурык, 
які пасля абраў псеўданім Алесь Барскі. 
Бацька Шурыка разлічваў, што яго сын 
будзе даглядаць гаспадарку (меў чаты
ры сястры). Але Шурык гэтых надзей не 
апраўдаў і адправіўся ў шырокі свет на 
вучобу, на пошукі «мудрасці кніжнай». Шу
рык падаўся ў навуку, скончыў Лодзінскі 

ўніверсітэт і звязаў свой лёс з кафедрай 
беларускай філалогіі Варшаўскага ўнівер
сітэта, дзе пачаў працаваць пад кіраўні
цтвам Антаніны АбрэмбскайЯблонскай, 
цягам часу стаў кіраўніком гэтай кафедры. 
(...) Даводзілася А. Барскаму зарабляць на 
хлеб выкладчыцкай дзейнасцю, займац
ца даследчыцкай працай, але галоўным 
яго прызнаннем аказалася паэзія. (..) Уз
нёслы настрой маладога паэта выявіўся 
ў вершы «Белавежскія хлопцы» — гэта 
накшталт оды юначаму няўрымсліваму 
запалу і нястрымнасці ў працы, у каханні 
да дзяўчыны, у пачуцці злітнасці з роднай 
зямлёй. Першы паэтычны зборнік «Бела
вежскія матывы» (1962) засведчыў, што 
малады паэт умее не толькі пераймаць 
традыцыйныя ўзоры мастацкай твор
часці, але і знайсці сваё свежае слова, 
адметны вобраз, каб увасобіць у шчырае 
пачуццё юнака, што ад душы цешыцца 
маладым жыццём, права выбіраць любую 
дарогу, кожная з якіх павінна прывесці 
толькі да шчасця. (...) Тут ганаровае месца 
займаюць малюнкі неўміручай красы над
нарвянскай прыроды, матыў сыноўняй 
вернасці роднай зямлі.

Паслядоўна ад аднаго паэтычнага 
зборніка да наступнага («Белавежскія ма
тывы» (Беласток, 1962), «Жнівень слоў» 
(Беласток, 1967), «Мой бераг» (Мінск, 
1975), «Блізкасць далёкага» станавіўся ўсё 
больш трапным, і адначасова асацыяцыі 
ператвараліся ва ўсё больш складаную сі
стэму вобразаў.

Алесь Барскі — паэт з ласкі Божай. 
А яшчэ і даследчык роднай літаратуры, 
і яе папулярызатар, і фалькларыст, і пуб
ліцыст, і педагог, і аўтар дапаможнікаў па 
беларускай літаратуры і фальклоры для 
студэнтаў беларускай філалогіі. Ён меў 
падставы сказаць у адным з пазнейшых 
твораў, што ён «у храме навукі не лішні». 
Ён як перакладчык даклаўся і да выхоў
вання маладога пакалення на лепшых узо
рах нацыянальнай спадчыны, і духоўнага 
ўзаемаўзбагачэння беларускага, польска
га і нават украінскага народаў праз пад
рыхтоўку, складанне і пераклад выдатных 
здабыткаў вуснай народнай творчасці 
аднаго народа на мову другога. Так, напры
клад, апублікаваў на польскай мове фаль
клорныя зборнікі «Д’яблава скрыпка» 
(казкі са збору Міхала Федароўскага «Люд 
беларускі», Варшава, 1973), «Невычэрпны 
збан» (казкі зямлі Мінскай, Смаленскай, 
Магілёўскай, Гродзенскай і Палесся; Вар
шава, 1976), «Зачараваныя барвы стэпу» 
(казкі ўкраінскага народа; 1987). Як перак
ладчык А. Барскі дбае перш за ўсё пра 
дакладную перадачу не толькі зместу, але 
і духу твора. Таленавіта пераклаў творы 
Янкі Купалы, у тым ліку паэму «Ён і Яна».

На працягу многіх гадоў друкаваў у 
«Ніве» рэпартажы, ўспаміны, публіцыстыч
ныя артыкулы, эсэ пад агульнай рубрыкай 
«На мяжы». Тут былі: і ўспаміны з далёкіх 
гадоў, і нарысы пра падарожжы ў Сібір 
або ў Злучаныя Штаты Амерыкі, пра наба
лелыя праблемы жыцця Беласточчыны 
— існавання роднай мовы, нацыянальнай 
свядомасці беларусаў. Вылучаецца асоба 
апавядальніка — (...) яго заўсёдны абавя
зак нізка пакланіцца чалавечай сумлен
насці, працавітасці, шчырасці (...), нарысы 
ствараліся з жаданнем узбагаціць унутра
ны свет чытача, зрабіць яго больш чала
вечным, уважлівым да людзей. Беражлі

Алесь Барскі 
— паэт з Божай ласкі

v Міра ЛУКША

Яму 90 гадоў!

ВІНШУЕМ!

чытайцеF10
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Ад Свіслачы
да Курапатаў

Мова ўлады

Сваімі вачыма

Паў сюд ны 
ка ра на ві рус 

Ня ма ні чо га больш ві да воч на га, чым 
ска заць, што два плюс два роў на ча ты ром. 
Толь кі што ві да воч на ў гэ тым вы ра зе, 
а што не? У гэ тым ві да воч ная ма тэ ма тыч
ная ло гі ка. Толь кі той са мы вы раз, пе рак
ла дзе ны на жыц цё ча ла ве ка, не дзе губ ляе 
гэ тую ло гі ку. Ка лі Кан сты ту цый ны тры бу
нал пад стар шын ствам Ю. Пшы лэм б скай 
па ста наў ляе, што абор ты не ад па вя да юць 
Кан сты ту цыі — на ват абор ты пла доў з нез
ва рот ны мі не да хо па мі аль бо тыя, якія 
ўзнік лі ў вы ні ку бан дыц ка га згвал та ван ня, 
— гэ та так са ма су пя рэ чыць пра ву сва бо ды 
кож на га гра ма дзя ні на на са ма выз на чэн
не свай го жыц ця, све та пог ля ду і рэ лі гіі, як 
ска за на ў Кан сты ту цыі. Гэ та су пя рэч насць 
ві да воч ная для тых, хто ад маў ля ец ца ад 
сі стэм най кан цэп цыі са ма дзяр жаўя ці на
ват тэ ак ра тыз му, кі ру ю чы ся, як пра ві ла, 
ін та рэ са мі аб ра най част кі гра мад ства. Але 
ма тэ ма тыч на ло гі ка вы ра зу два плюс два 
заў сё ды пры во дзіць да вы ні ку — ча ты ры. 
Той, хто быў зна ё мы з ліч ба мі з дзя цін ства 
і на ву чыў ся іх ужы ван ню, па го дзіц ца. Хто 
не быў? Та кім чы нам, прак тыч на ўсе мы 
мо жам лі чыць, на ват не пісь мен ныя. Ад нак 
з вы шэй ска за на га не вар та ра біць выс но
ву, што ліч ба бы ла пе рад сло вам. Та му што 
кож ная ліч ба, ка лі вы гэ та га не заў ва жа е це, 
— гэ та са мо... сло ва. Але не сло ва мі, а ліч ба
мі мі лья не ры і мі льяр дэ ры бу ду юць свой 
лёс. Ён ні чым не ад роз ні ва ец ца ад ула ды, 
якая раз ліч вае сваю па лі тыч ную моц на 
па каз чы ках пад трым кі, зна чыць, на ліч бах. 
Су час ныя мо вы не мо гуць абыс ці ся без 
іх. Аказ ва ец ца, у све це іс нуе мо ва (адзі ная 
да гэ та га ча су вя до мая), якая вы дат на 
спраў ля ец ца без ліч баў. Гэ та мо ва пле мя 
ама зон скіх пі ра хаў. Ча ла ве ка не ці ка віць, 
коль кі ў яго ат ру ча ных стрэл, але ён ве дае, 
што ў яго іх «да стат ко ва» для на ступ на га па
ля ван ня ў джун г лях. Гэ та для яго важ нае — 
кан к рэт нае. Ма ці не ве дае, коль кі ў яе дзя
цей — двое ці вась мё ра, але яна ве дае імя 
кож на га дзі ця ці, дзе яно зна хо дзіц ца, што 
ро біць і як ся бе ад чу вае. Гэ та для яе так са
ма кан к рэт на. Да ня даў ня га ча су лі чы ла ся, 
што мо ва пі ра ха мае пры мі тыў ныя лі чэб
ныя фор мы, гэ та зна чыць ме на ві та «адзін, 
два і шмат». Ад нак у хо дзе апош ніх дас ле
да ван няў бы ло ўста ноў ле на, што іс на ва ла 
іл жы вая лін г ві стыч ная ін тэр п рэ та цыя, вык
лі ка ная са мі мі дас лед чы ка мі, аб ця жа ра ная 
ліч ба вым узо рам, які ад бі ва ец ца на гра ма
ты цы іх род най мо вы. Ін шы мі сло ва мі, яны 
няп ра віль на ін тэр п рэ та ва лі мо ву пі ра ха на 
ас но ве ма дэ ляў мо вы, му сіць быць па мыл

ка ў ін тэр п рэ та
цыі.

Мо ва, якой 
мы ка ры ста
ем ся кож ны 
дзень, не да
ска на лая. Вы
ка заць тое, што ма ем на ўва зе, няп ро ста, 
а яш чэ скла да ней — тое, што ад чу ва еш. 
Сло вы, як і ко ле ры, ма юць ад цен ні і пе ра хо
ды ко ле раў. Ка лі штось ці чыр во нае, ін ша му 
зда ец ца быць пур пур ным аль бо фі я ле та
вым. Але фі я ле та вы — не чыр во ны. Та кім 
чы нам, не па ра зу мен не зак ла дзе на ў струк
ту ры кож най мо вы. І гэ та бы ло з са ма га 
па чат ку. Гэ та ча ста пры во дзіць да вой наў, 
у тым лі ку рэ лі гій ных, су до вых па мы лак, 
сва рак па су сед стве і ся мей ных спрэ чак. 
Та му вар та па раз ва жаць, перш чым што
не будзь ска заць. Ці, як ка заў Джон Лок, ан г
лій скі фі ло саф эпо хі Ас вет ні цтва: зра зу мей, 
перш чым ска заць. Гэ та аз на чае, што, я ду
маю, мы па він ны спа чат ку зра зу мець, што 
мы ве да ем і ча го не ве да ем, а по тым зра зу
мець, што мы хо чам ска заць — ці ве да ем 
гэ та, ці не ве да ем. На рэш це зра зу мець, 
з кім мы бу дзем раз маў ляць і з якой мэ тай. 
І вось мы па дыш лі да са ма га сут на га, якое 
пад т рым лі вае ма гістр Пшы лэм б ская.

Аса бі ста я сум ня ва ю ся, што ка ліне
будзь па ні ма гістр прыт рым лі ва ла ся 
фі ла соф скіх па рад Ло ка. А ка лі так, то ў вы
пад ку з «пры су дам да абор ту» яна, на пэў на, 
зве да ла «фі ла соф скую ту пасць». У лю бым 
вы пад ку, у гэ тай сум на вя до май па ста но ве 
яна не ўлі чы ла пат ра ба ван ня кан сты ту
цый най згод нас ці «жыц ця і за ко на», якое 
ахоп лі вае ўсё гра мад ства — гэ та сут насць 
Кан сты ту цыі, — а толь кі пат ра ба ван не 
не вя лі кай част кі гэ та га гра мад ства, гэ та 
зна чыць пар тыі «Пра ва і спра вяд лі васць», 
якой бяз мер на слу жыць. Тут уз ні кае да
гэ туль сха ва нае пы тан не: на вош та гэ тая 
абор т ная бой ка для ПіС? Ці для та го, каб кі
ра ваць гра мад ствам за мор ду, яш чэ больш 
па дзя ля ю чы яго? Зра зу мей це, перш чым 
га ва рыць — гэ ты прын цып да ты чыц ца 
пра ва вых ак таў, якія з’яў ля юц ца асаб лі вай 
фор май маў лен ня. Мо ва ўзні кае, ка лі ча
ла век раз маў ляе з ча ла ве кам. Яе кан цэп
ту аль ным ва ры ян там вы шэй шай сту пе ні 
з’яў ля ец ца па няц це «да мо вы». Гра мад ская 
да мо ва, якой з’яў ля ец ца Кан сты ту цыя, з’яў
ля ец ца ас но вай гра мад ска га па рад ку, апі
ра ец ца на вяр шэн стве за ко на і ін та рэ сах 
гра ма дзян.

vМі ра слаў ГРЫ КА

Хо чаш не хо чаш, але ка ра на ві рус 
што раз мац ней ува хо дзіць у на ша гра
мад скае, пры ват нае і псі хіч нае жыц цё. 
Яго ная ня бач ная ата ка па чы нае ма
лан ка ва кра наць ужо род ных, сяб роў 
і нас са міх. Эмо цыі і псі хіч ная нап ру га 
гра мад ства ўзра ста юць з дня на дзень. 
Кі раў ні кі па а соб ных дзяр жаў ра зам са 
сва ім апа ра там кі ра ван ня і ін ст ру мен та
мі ўла ды аказ ва юц ца не ў змо зе за бяс
пе чыць ме ды цын скую да па мо гу ўсім 
пат ра бу ю чым, а пра фі лак ты ка не ў сі ле 
спы ніць рост зах вор ван няў. Не ка то рыя, 
ча ста аб сур д ныя, кро кі да па ма га юць 
так, як па мер ла му ка дзі ла. Па чар зе 
ад на за дру гой па а соб ныя кра і ны ўво
дзяць больш ці менш жор ст кія фор мы 
аб ме жа ван няў для сва іх гра ма дзян. 
У рэ аль нас ці, зда ец ца, тут ня ма ані я ка га 
прын цы пу і па ра за лю бой ула ды ма ец ца 
на ві да во ку. А ўсе здаецца ро бяць стаў ку 

толь кі на іза ля ван не са мых ста рэй шых 
гра ма дзян, а астат нія, зда ец ца, му сяць 
пе рах ва рэць ін фек цыю з усі мі гэ та га 
пас ля доў нас ця мі, у тым лі ку і ты мі са мы
мі тра гіч ны мі. Ка лі не бу дзе зной дзе на 
бяс печ ная вак цы на су праць ка ра на ві ру
са, то яго ная му та цыя бу дзе ўспых ваць 
у лю бым ку точ ку све ту са здво е най 
сі лай па ра жэн ня. А ўжо сам ві рус, зда ец
ца, на заў сё ды зні та ваў ся з ча ла ве чым 
ро дам і бу дзе чар го вай эпі дэ мі я ла гіч най 
паг ро зай для на ша га зям но га жыц ця. За
раз што дзень пры хо дзіц ца нам слу хаць 
і наг ля даць гі сто рыі як ка ра на ві рус ная 
пят ля бя рэ ў па лон ці на хаб на за душ вае 
хво рых у на шым ся мей ным і сяб роў скім 
кру гах. Няй на чай бы ло і ў ма ім род ным, 
вя ско вым аа зі се. Два тыд ні на зад, у су
бо ту, ка лі, раз ві таў шы ся з па кой ным Вік
та рам Шве дам, ук лю чыў я свой ма біль
нік, па ба чыў там не каль кі па сту па ю чых 
па са бе тэ ле фа на ван няў ад май го род на

га бра та, які як раз зна хо дзіў ся на вёс цы 
ў баць коў. Дрэн ныя дум кі міль га ну лі мне 
ў гэ ты мо мант у га ла ве і я ад ра зу паз ва
ніў бра ту. Са праў ды, на ві на бы ла сум ная 
і да ты чы ла на шай вя ско вай сва яч кі, но
вап рад стаў ле най Ва лян ці ны. Па мер ла 
яна на ка ра на ві рус у су бо ту ў ад ным з бе
ла стоц кіх шпі та ляў і ў той жа дзень бы ла 
па ха ва на без апош ня га раз ві тан ня з род
ны мі ці ад пя ван ня ў пры хад ской цар к ве 
на на шых мо гіл ках у Вэр сто ку. Які ж гэ та 
яш чэ ўзвя лі ча ны боль му жу, дзе цям, 
род ным, ка лі пат ра пі лі ў та кую ж сі ту
а цыю. У шо ку і бо лю бы лі і ўсе ад на вя
скоў цы, у тым лі ку і тыя, якія што дзень 
не пра жы ва юць у ся ле. Веч ная ёй на ша 
па мяць. А з ёй зда ры ла ся на ступ ная гі
сто рыя. Не каль кі тыд няў на зад тра пі ла 
яна ў шпі таль у Бе ла сто ку на апе ра цыю. 
Ця гам па быў кі ў баль ні цы пад ха пі ла і ка
ра на ві рус ную за ра зу. З бліз кі мі змаг ла 
раз маў ляць сла бе ю чым з кож ным днём 

го ла сам не каль кі хві лін толь кі па тэ ле фо
не, бо ж, вя до ма, што ніх то не мог на ве
даць яе на шпі таль ным лож ку. Пай ш ла 
ра та ваць зда роўе, а па мер ла ад зу сім ча
го ін ша га і вяр ну ла ся ў за кры тай тру не. 
Ка лі па чуў я гэ тую сум ную на ві ну ад ра зу 
пас ля раз ві тан ня з Вік та рам Шве дам, 
то, вяр нуў шы ся да до му, про ста зва ліў
ся на ло жак і не каль кі га дзін пра ля жаў 
бы гэ ты ка ва лак це ла, з яко га зыш ла 
жыц цё вая энер гія. А ця гам на ступ ных 
дзён на пра цы па доб ныя гі сто рыі па ча лі 
ўсплы ваць і ся род на шай рэ дак цый най 
кам па ніі. У шпі та лі па ча лі трап ляць на
ват сем’і іх бліз кіх. Вя до ма, што пе ра жы
ван ні ў та кой сі ту а цыі пад рэз ва юць ру кі 
кож на му. Вы я ві ла ся так са ма, што мно гія 
зах ва рэ лі ка ра на ві ру сам, ка лі зна хо дзі лі
ся на ба гас луж бах і мо гіл ках у ча се апош
няй да ро гі з бліз кі мі ім асо ба мі. На пэў на 
та ко га раз ві тан ня не ха це лі б тыя, якія 
пай ш лі ўжо з зям но га жыц ця. Раз мо вы 
ў та кой сі ту а цыі з кож ным днём ня суць 
што раз больш тры во гі ў на шых га ла сах. 
Ві да воч ныя ста ты стыч ныя рэ кор ды зах
вор ван няў у Поль ш чы і на шым ва я вод
стве, хо чаш не хо чаш, але на пэў на вык лі
ка юць па вы ша ны страх, асаб лі ва ка лі не
ка то рыя спе цы я лі сты га во раць, што ка лі 
тыя ліч бы па вя лі чац ца ў ча ты рыпяць 
ра зоў, та ды вы нік бу дзе прыб лі жа ны да 
рэ аль нас ці. Не та ко га ўсе ча ка лі гэ тай 
во сен ню. Зна чыць, пе рад на мі і не менш 
сум ныя Ка ля ды. 

vЯў ген ВА ПА

Га ра дзен цы, 
якія што дзён
на вы хо дзяць 
на мір ныя ак
цыі пра тэ сту 

ў го ра дзе над Нё ма нам, знай ш лі час, каб 
па тра піць і ў Свіс лач на тра ды цый ную ак
цыю ўша на ван ня па мя ці паў стан цаў і ўсіх 
па лег лых за Бе ла русь. Мяс цо выя жы ха ры 
і ак ты ві сты Свіс ла чы пры хо дзяць да па
мят ных мяс цін ужо ка то ры дзень. Гэ тым 
го дам, ка лі што дзён на бе ла ру сы вы каз
ва юць сваё цвёр дае ра шэн не да маг чы ся 
змен у сва ёй кра і не, бы ло вы ра ша на не абі
раць ад мыс ло ва га дня для тра ды цый най 
свіс лац кай ак цыі, а за клі каць пры яз джаць 
на ўша на ван не па мя ці ге ро яў ка лі хто мо
жа. І лю дзі пры яз джа юць ка лі мо гуць. На 
па мят ных мяс ці нах ля жаць све жыя квет кі, 
га раць свеч кі, лам па ды...

У Мін ску, на во сем дзе сят пя ты дзень 
мір ных пра тэ стаў, лю дзі зноў вый ш лі пад 
бе лачыр во набе лы мі сця га мі. Больш за 
пяць сот кры мі наль ных спраў за ве дзе на 
на ўдзель ні каў ак цый і больш пят нац ца ці 
ты сяч ад мі ніст ра тыў ных. І гэ тыя ліч бы 
ім к лі ва ра стуць. Без ліч зат ры ма ных, збі
тых, па ра не ных... І на вя лі кі жаль, ёсць 
і за гі нуў шыя. І гэ та ўсё лю дзі, у ру ках якіх 
пе ра важ на бы лі квет кі і сім во лі ка. Та ко га 
жор ст ка га пе рас ле ду і за па лох ван ня мір
ных пра тэ стоў цаў гі сто рыя наў рад ці ве дае. 
На тое, каб зла маць іх во лю, кі ну ты ўвесь 
сі ла вы рэ сурс. Але лю дзі вый ш лі зноў.

Гэ тым ра зам, яны пай ш лі ў Ку ра па ты. 
Бы ло б дзіў на, ка лі б аб ра лі ін шы мар ш рут. 
На пе ра дзе Дзя ды, во сень скія дні ўспа мі ну 
і па мі нан ня, ка лі, як і ў вес на вую Ра даў ні цу, 
бе ла ру сы ўша ноў ва юць па мяць сва іх па
мер лых прод каў.

Уся го адзін год спат рэ біў ся бе ла ру сам, 
каб ад мес ца пе ра за ха ван ня па рэш т каў 
паў стан цаў Ка сту ся Ка лі ноў ска га і са мо га 
кі раў ні ка паў стан ня дай с ці пад на цы я наль
ны мі сім ва ла мі аж но да Ку ра па таў, да 
мес ца ма са вых ста лін скіх рас ст рэ лаў жы
ха роў Бе ла ру сі. Сім ва лізм гэ та га дзе ян ня 
пе ра боль шыць не маж лі ва. За вяр шы ла ся 
вя лі кае ко ла ад ра джэн ня па мя ці і да ні ны 
па ва гі. І гэ тая да ні на па ва гі тым, хто быў 
да нас, ад да дзе ная. Бе ла ру сы з го на рам 
і ўдзяч нас цю прай ш лі праз ус па мін мі ну ла
га, і тым са мым ачыс ці лі ся для бу ду чы ні. 
Па чы на ец ца но вая бе ла ру ская эра.

Гэ та быў на сы ча ны год. Год ін тэн сіў на га 

і ім к лі ва га Бе ла ру ска га Ад ра джэн ня. Яш чэ 
ня даў на па літ вя зень Па вал Се вя ры нец, 
які і сён ня зна хо дзіц ца за кра та мі, тры маў 
у Ку ра па тах са сва і мі пап леч ні ка мі га на
ро вую вар ту. Ста яў удзень і ўно чы, каб не 
да зво ліць ула дам за вер шыць па ча ты імі га
неб ны і под лы кры жа лом. Сён ня бе ла ру сы 
пай ш лі ў Ку ра па ты дзя сят ка мі ты сяч, пад 
уз ры вы свет ла шу ма вых гра нат, пад свіст 
гу мо вых куль і вы стаў ле ны су праць мір ных 
лю дзей экі пі ра ва ны да зу боў і аб стаў ле ны 
спец тэх ні кай ар се нал сі ла ві коў.

Але лю дзі дай шлі, неў зі ра ю чы на збіц цё, 
зат ры ман ні, арыш ты, за па лох ван ні. На пэў
на Па вал Се вя ры нец, яко га ча мусь ці аб
мі на юць між на род ныя ўзна га ро ды, усё ж 
ат ры маў са мую вя лі кую ўзна га ро ду ў сва ім 
жыц ці. Ты ся чы і ты ся чы су ай чын ні каў, якія 
прар ва лі ся праз кар до ны і шых ты сі ла ві
коў, каб па ма ліц ца ў Ку ра па тах, уск лас ці 
там квет кі, за па ліць свеч кі і лам па ды, уша
на ваць па мяць ня він на за гі нуў шых су ай
чын ні каў і ёсць тая ўзна га ро да. І не толь кі 
яму тая ўзна га ро да, але і ўсім тым, хто рас
крыў гра мад ству гэ тае мес ца, да вёў праў ду 
да лю дзей, па ка заў сап раў д ныя тва ры та го 
і гэ та га рэ жы му, ха дзіў гэ ты мі сцеж ка мі на 
ма са выя ак цыі з вась мі дзя ся тых га доў мі
ну ла га ста год дзя, пад вяр гаў ся пе рас ле ду, 
ма ліў ся за сва іх прод каў, ста віў там свеч кі 
і но выя кры жы, за клі каў ін шых рас п люш
чыць во чы і гля нуць у твар праў ды, і тым 
са мым па ка заць, што мы, бе ла ру сы, ёсць 
на цыя, ёсць няз лом ны на род. І што мы про
ста ёсць лю дзі, якія ша ну юць сва іх прод каў 
і на пя рэ дад ні па мі наль ных дзён лі чым сва
ім аба вяз кам ад даць да ні ну па мя ці тым, 
хто быў да нас.

Сі ла ві кі га ня лі ся за людзь мі не толь кі 
ў го ра дзе, але і ў чы стым по лі пе рад Ку ра па
та мі! Ула ды не пу ска лі лю дзей па ма ліц ца 
і па ста віць свеч кі на мес цы ма са вых рас ст
рэ лаў іх прод каў! Лю дзей ха па лі і жор ст ка 
зат рым лі ва лі за спро бу па тра піць на ма са
вую ма гі лу ня він на за бі тых су ай чын ні каў!

Але лю дзі прар ва лі ся ту ды. Сла ву тая 
Ні на Ба гін ская прай ш ла праз Ку ра па ты па 
ка лі до ры з бе лачыр во набе лых сця гоў 
і пад кры кі на род най мо ве: „Мы ра зам, нас 
мно га, за на мі пе ра мо га!”. Ну, і вя до ма ж, 
пад неў мі ру чае: „Жы ве Бе ла русь!!!”.

У Ку ра па тах за га рэ лі ся свеч кі і лам па
ды....

На род га то вы да Ад ра джэн ня і вар ты 
яго! vВік тар СА ЗО НАЎ
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У бок мя жы ўжо ад вык лі гля-
дзець. На ват пры ро да пад-
да ла ся на кі ну та му па рад ку 
і за раз су цэль на ад дзя ляе 

жы ха роў прыг ра ніч ных вё сак гмі-
ны Ліпск, ад лу гоў, хат і сва я коў 
з дру го га бо ку мя жы. Па меж ны пе-
ра ход Ліп ш ча ны-Са фі е ва меў ства-
раць маг чы мас ці для раз віц ця. Ад-
нак у гэ та не ка то рыя жы ха ры ўжо 
даў но пе ра ста лі ве рыць. Па гу бі лі 
паш пар ты, а бліз кія з-за мя жы даў-
но ўжо маў чаць.

Па ха ваць сва я коў і на дзею

Да ро гу ў бок Ліп ш ча наў ро бяць но вую 
і ха ця ў са мой вёс цы да лей ста іць аў то
бус ны пры пы нак, ужо не каль кі га доў не 
за яз джае сю ды ні вод ны аў то бус. Ген рык 
Пят ро віч жыў доў гі час у Ліп ску. За раз, 
на пен сіі, вы ра шыў вяр нуц ца ў род ную 
ха ту, за якой гля дзіць, каб не па па ла ў ру
і ну. Га на рыц ца вя лі кім ба сей нам, у якім 
ку па юц ца яго ўну кі з Ліп ска, якія заг ля да
юць да дзе да. Дач ка з Вар ша вы амаль 
не пры яз джае. Мо жа раз на год, але не 
час цей. Ка лі над вор’е даз ва ляе, спа дар 
Ген рык неш та ро біць на во кал ха ты — за
раз па ліў ста рое ліс це ў ма лых вог ніш
чах ра скі ну тых па аб ло гу.

— Я шмат га доў пра ца ваў у тран с пар т
най фір ме ПКС, — ка жа, вы цяг ва ю чы бе
ла ру ска га па пя ро са з кі шэ ні. — Ка лісь ці 
ў Ліп ш ча ны ез дзі лі тры аў то бу сы — два 
бы лі з Дуб ро вы, а адзін з Аў гу сто ва, 
— Ген рык за цяг нуў ся па пя ро сам і змор ш
чыў лоб быц цам бы пры гад ваў са бе ней
кую вя лі кую па дзею. — Адзін быў у дзе
сяць, а дру гі ў два нац цаць, — пра цяг вае 
па воль ным го ла сам, які яш чэ больш 
ад люст роў ваў стаг на цыю та го мес ца, 
ха ця з дру го га бо ку ме на ві та аў то бус 
уво дзіў ней кае дзей ства ў сон ную вё ску. 
— Я пры яз джаў сюды на ве чар, на ча ваў, 
і з ра ні цы ехаў праз Ліпск у Аў гу стаў. За
раз ня ма ні вод на га.

Ген рык, ра сказ ва ю чы пра Аў гу стаў, 
Ліпск ці мя жу, указ ваў ру кой з па пя ро
сам на пра мак мес ца, пра якое га ва рыў. 
Не вя лі кая стуж ка ды му цяг ну ла ся за яго 
ру кой і зні ка ла так па воль на, як па воль
на спа дар Ген рык да бы ваў з ся бе сло вы.

— Ска жам, пяць дзя сят га доў та му бы
ло трыц цаць дзве ха ты, а за раз? — спа
дар Ген рык за цяг нуў ся па пя ро скай і гля
нуў у бок вё скі. — За раз, у Баг да наў ня ма 
ні ко га, Ка лей ка, Шту коў скі, Та ра сэ віч... 
за раз толь кі дзе сяць. На ка лё ніі бы ло 
адзі нац цаць, за ста ло ся пяць.

Але смерць не заг ля дае толь кі да хат 
су се дзяў — Ліп ш ча ны зда юц ца быць аку
рат ным мес цам дзе ля та го, каб у спа коі 
і ці шы ні пад рых та вац ца да ван д роў кі 
на дру гі бок і не ідзе тут пра бок мя жы. 
Па коль кі смерць у Ліп ш ча нах з’яў ля ец ца 
не чым на ту раль ным, то па да рож жа на 
бе ла ру скую ста ра ну амаль не рэ аль нае. 
Сва я кі Ген ры ка яш чэ ка лі мож на бы ло, 
ад вед ва лі сям’ю з Ліп ш ча наў, але за раз 
спа дар Ген рык на ват не ве дае, ці яны 
жы выя.

— З цёт ка мі я даў но не меў кан так ту. 
Не ве даю як ім там жы вец ца. Мя не тут 
не бы ло больш як трыц цаць га доў. Са мо 
дзе сяць га доў та му ту ды вяр нуў ся. І так 
на пра ця гу вась мі га доў я па ха ваў ма лод
ша га бра та, баць ку і ма ці... Сам за стаў ся.

У ча кан ні свя та

Пра не аб ход насць бу даў ні цтва і ад к
рыц ця па меж на га пе ра хо да ў Ліп ш ча нах 
ка жуць ужо чвэрць ста год дзя. У ча сы 
Са вец ка га Са ю за ў Ліп ш ча нах пра ца ваў 
поль скаса вец кі аў та ма біль ны паг ран пе
ра ход толь кі для аб ме ну гра мад скапа
лі тыч ны мі, куль тур ны мі, спар тыў ны мі 
і ін шы мі дэ ле га цы я мі з прыг ра ніч ных 

рэ гі ё наў ПНР і СССР. 24 сту дзе ня 1986 
го да тут па чаў дзей ні чаць спрош ча ны 
па гра ніч ны пе ра ход Ліп ш ча ныГрод на. 
Мя жу пе ра ся ка лі па про пу сках. Та ды, 
у дзе вя но стыя га ды, па меж ны пе ра ход 
Ліп ш ча ны быў ство ра ны вы ключ на для 
спрош ча на га па меж на га ру ху. Па са жыр
скі рух даз ва ляў ся на пад ста ве про пу
скаў для гра ма дзян Поль ш чы і Бе ла ру сі. 
Пас ля ўва хо ду Поль ш чы ў Шэн ген скую 
зо ну і ўвя дзен ня віз гэ тая маг чы масць 
скон чы ла ся.

Для Ліп ш ча наў лю дзі даг ля да лі ся на
дзеі ў Еў ра са ю зе, які меў па спры яць ад
к рыц цю па меж на га пе ра хо да, але са мо 
ў 2019 го дзе па ча лі ра ман та ваць да ро гу 
з Ліп ска ў бок дзяр жаў най мя жы Ліп ш ча
ныСа фі еў, дзя ку ю чы та му пер с пек ты ва 
ад к рыц ця но ва га пе ра хо да зда ва ла ся 
быць бліз кай. 31 каст рыч ні ка 2019 го да 
ў Кур’ ян цы, пад час сім ва ліч на га па чат ку 
ін ве сты цыі, мар ша лак Пад ляш ска га ва я
вод ства, ула ды ва я вод ства і гмі ны Ліпск 
сім ва ліч на ўбі лі ла па ты ў зям лю. У рам
ках бу до вы ва я вод скай да ро гі ну мар 
664 ма дэр ні зу юць уча стак пра цяг лас цю 
больш за 12 кі ла мет раў. Згод на з да мо
вай ша ша бу дзе мець шы ры ню 7 мет раў, 
бу дуць но выя ўез ды, ве ла сі пед ныя да
рож кі, тра ту а ры, аў то бус ныя за то кі, а так
са ма бар’ е ры і ба люст ра ды ў мес цах 
во дап ра пуск ных труб і вы со кіх на сы паў. 
Бу даў ні цтва мае за няць 14 ме ся цаў.

— Мы хо чам, каб там быў па бу да ва
ны па меж ны пе ра ход (у Ліп ш ча нах). 
У вы ні ку гэ тая сфе ра бу дзе раз ві вац ца 
ў эка на міч ным і ў ту ры стыч ным пла не. 
Я спа дзя ю ся, што на пра ця гу гэ та га тэр
мі ну мы суст рэ нем ся ў та кой гру пе ці 
на ват боль шай, на мя жы з Бе ла рус сю, 
каб ад с вят ка ваць ад к рыц цё па меж на га 

пе ра хо да, — ска заў мар ша лак Пад ляш
ска га ва я вод ства Ар тур Ка сіц кі ў кан цы 
каст рыч ні ка 2019 го да.

Пас ля прэ зі дэн ц кіх вы ба раў у Бе ла
ру сі 9 жніў ня гэ та га го да пер с пек ты ва 
па меж на га пе ра хо да із ноў ста іць пад 
зна кам за пы тан ня.

Свой ды яг наз ад нос на па меж на га 
пе ра хо да ў Ліп ш ча нах спа дар Ген рык 
вы ка заў пас ля ма на тон на га бу чэн ня 
ма шы ны дзесь ці зда лё ку. Ад мыс ло ва, 
ез дзя чы ў Ліпск, мы ляе „но вую да ро гу”, 
каб не ста яць на свят ла фо рах і не раз д
раж няц ца.

— Не бу ду ра біць ужо паш пар ту. У нас 
не па трэб ны. Па ўсёй Еў ро пе мож на ез
дзіць без яго. Ні вод ных зап ра шэн няў, 
віз... Мне паш парт ужо не па трэб ны. 
А паг ран пе ра ход у Ліп ш ча нах не ад к
ры юць, па куль там Лу ка шэн ка. Ужо 
со рак га доў та му аб гэ тым га ва ры лі. 
Ні бы та наш пе ра ход меў бы па леп шыць 
сі ту а цыю ў за кар ка ва най Куз ні цы, але 
як бу дзе... Дык та ту ра Лу ка шэн кі не да
зво ліць. Лу ка шэн ка ро біць так, як за 
ка му ны бы ло, а ён сам гэ та баль шой 
ка му ніст.

Ні кро ку на ўсход

Спа дар Ген рык аба пёр ся на пры да
рож ным драў ля ным стаў пе. Зза га ра чы
ні ці про ста ад доў га га рас по ве ду ста міў
ся, гор ла за сох ла, і ўжо, ха ця вы цяг нуў 
па чак па пя ро саў, сха ваў яго на зад. Шка
дуе толь кі, што за раз больш мо жа да ве
дац ца пра Бе ла русь з тэ ле ба чан ня, чым 
ад жы вых лю дзей, якія тут, по бач. Ха ця 
і ў гэ та не да кан ца ве рыць. Па па пя ро сы 
лю дзі ез дзяць аж пад Куз ні цу. Яго па

меж жа скон чы ла ся і на до каз та го вя дзе 
ў бок пры да рож на га кры жа.

— Гэ ты крыж па ста віў мой дзед Пят
ро віч Фран ці шак, — тлу ма чыць. — Та ды 
тут яш чэ бы ла Русь. Гра ні ца бы ла та ды 
не каль кі кі ла мет раў да лей — там, та кая 
рэч ка плы ве і гра ні ца іш ла па гэ тай рэч
цы. Мядз ве дзі ца яна на зы ва ец ца. Яна 
вып лы вае зза гра ні цы і ўпа дае ў Боб ру.

Спа дар Ген рык аб ды мае ру ка мі ха лод
ны ка мень і па чы нае чы таць быц цам бы 
ба чыў яго ўпер шы ню.

— Сон ца, цяж ка пра чы таць. О, 1905 
год! Гэ ты ка мень па хо дзіць зпад Грод на! 
Хлоп цы з вё скі саб ра лі ся і ўпо тай ноч чу 
па е ха лі, пры вя за лі і па ста ві лі яго. Уна
чы! Жа лез ны мі ваз ка мі і ко ні ка мі! „Na 
pa miąt kę to le ran c ji re li gij nej” — так на пі
са нае. А тут за раз ка то лі кі на ле жаць да 
па ра фіі Ры га лоў ка, а пе рад вай ною бы лі 
да па ра фіі Га лын ка — так прос цень ка бу
дзе ча ты ры кі ла мет ры ад сюль. Кас цёл 
у Га лын цы вы гля дае так са ма, як кас цёл 
у Ліп ску. На ват мае та кія са мыя па ме ры.

Ве да е це, мой дзед меў трыц цаць гек
та раў зям лі, ён быў з не вя лі кай шлях ты. 
Меў зям лю і тут, і за мя жой. Мне за раз 
за ста ло ся шэсць гек та раў, але і з гэ тым 
не вя до ма што ра біць. Ве да е це, я ка лісь
ці як пра ца ваў у ПКСе то пом ню як на 
свя та мы з сяб ра мі мя ня лі ся на кур сы. 
Пра ва слаў ныя хлоп цы бра лі за мя не 
ў снеж ні, я за іх ез дзіў у сту дзе ні... Вя до
ма, ка лісь ці бы ло цяж ка, але сён ня на
ват ноч чу не да бя рэш ся пад Га род ню. Не 
пе ра сту піш кро ку.

(працяг будзе)

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ 

На гра ні цы вя лі кіх маг чы мас цей 
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Бе ла ру скі фэст з цык ла «І тут 
жы вуць лю дзі», на ла джа ны 
4 каст рыч ні ка ў Гра баў цы Му-
зе ем і ася род кам бе ла ру скай 
куль ту ры ў Гай наў цы, быў 
апош нім бе ла ру скім фэ стам 
ар га ні за ва ным не пас рэд на 
пе рад дру гой хва ляй ка ра на-
ві ру са ў Поль ш чы і Еў ро пе. 
Ня цэ лыя два тыд ні паз ней Гай-
наў скі і Бель скі па ве ты ды Бе-
ла сток апы ну лі ся ў чыр во най 
зо не з аб вост ра ным са ні тар-
ным рэ жы мам. Яш чэ ты дзень 
паз ней уся тэ ры то рыя Поль ш-
чы бы ла ахоп ле ная чыр во най 
зо най. Гэ та спры чы ні ла ся да 
ўвя дзен ня стро гіх аб ме жа ван-
няў пры ар га ні за цыі куль тур-
ных ме ра пры ем стваў, да за ба-
ро ны ар га ні за ваць вя сел лі, на 
якіх звы чай на іг ра юць на шы 
бе ла ру скія ка лек ты вы.

На фэс це ў Гра баў цы пуб лі ка маг ла па
слу хаць бе ла ру скія пес ні ў вы ка нан ні вя
до мых бе ла ру скіх ка лек ты ваў. Асаб лі ва 
цёп лае як на каст рыч нік і со неч нае, ха ця 
і вет ра нае над вор’е пры цяг ну ла ў Гра
ба вец мно га на ро ду. Ап ра ча жы ха роў 
Ду біц кай гмі ны спат каў я на фэс це асоб 
з Гай наў кі, Бель скаПад ляш ска га і Бе ла
сто ка. Ду маю, што ніх то з удзель ні каў 
фэ сту не прад бач ваў, што праз не каль кі 
тыд няў так вель мі мно га зме ніц ца ў нас 
у пла не гра мад ска га жыц ця. Эк с пер ты 
прад бач ва лі дру гую хва лю ка ра на ві ру са 
поз няй во сен ню або зі мой, але прый ш ла 
яна нам но га ра ней.

Ды рэк тар Гай наў ска га бел му зея Та маш 
Ці ха нюк па дзя ка ваў ула дам Ду біц кай гмі
ны за су ар га ні за ван не бел фэ сту ў Гра баў
цы. Ад к ры ва ю чы ра зам з вой там гмі ны 
Ля во нам Ма ла шэў скім ме ра пры ем ства 
ска заў, што фэ сты з цык ла «І тут жы вуць 
лю дзі» ме лі рас па чац ца вяс ной і ў ас ноў
ным ад бы вац ца ле там. Ад нак зза пан дэ
міі па ча лі ся ў апош нюю ня дзе лю жніў ня, 
ад бы ва лі ся ў ве рас ні і кан ча юц ца ў каст
рыч ні ку, ча го ра ней не зда ра ла ся.

— Ха ця рас па ча лі мы ла дзіць бел фэ
сты з цык ла «І тут жы вуць лю дзі» пры 
кан цы ле та, нам вель мі па шан ца ва ла 
з доб рым і цёп лым над вор’ ем. Збі ра ла ся 
мно га пуб лі кі, каб па слу хаць на шы бе
ла ру скія пес ні. Мы ра ней у ін шых сё лах 
Ду біц кай гмі ны так са ма ла дзі лі та кія ж 
фэ сты і яны доб ра вя до мыя жы ха рам Ду
біц кай і су сед ніх гмін, — ска заў ды рэк тар 
Та маш Ці ха нюк.

— Гра ба вец ра ней быў шмат люд най вё
скай, з са май вя лі кай коль кас цю да моў 
у па раў нан ні з ін шы мі сё ла мі. За раз у гмі
не хут ка па дае лік жы ха роў. Ма ла дыя вы
яз джа юць на па ста ян нае жы хар ства ў га
ра ды, ста рэй шыя па мі ра юць. Коль касць 
лю дзей, якія куп ля юць у нас да мы, каб 
па ся ліц ца — не вя лі кая. Гэ тая тэн дэн цыя 
наг ля да ец ца і ў Гра баў цы, ха ця ўлас ні кі 

да моў ра ман ту юць іх, дба юць пра па ра
дак на па над вор ках і та му Гра ба вец з’яў
ля ец ца вель мі пры го жай вё скай, — за я віў 
войт Ля вон Ма ла шэў скі.

— У Гра баў цы, так як і ў су сед ніх вё
сках, жы вуць перш за ўсё пен сі я не ры, 
а не ка то рыя да мы пу сту юць. Ёсць кры ху 
ма лод шых ся мей стваў і пра жы вае ся мё
ра дзя цей школь на га ўзро сту. Не каль кі 
ся мей стваў зай ма ец ца зем ля роб ствам. 
Па лі перш за ўсё аб раб ля юць у нас дзе ці 
ста рэй шых жы ха роў, якія жы вуць у га ра
дах і гас па да ры з су сед ніх сё лаў, па коль кі 
ў на шай вёс цы ня ма буй ных рас лі на во даў, 
якія вы рош ч ва лі б збож жа. Зем лі ў нас на
о гул дрэн най якас ці. Мяс цо выя жы ха ры 
ў ся мі дзя ся тых і вась мі дзя ся тых га дах 
мно га гро шай за ра бі лі на са ло мап ля цен ні 
— ра бі лі ка роб кі і ін шыя прад ме ты гас па

дар чабы та во га прыз на чэн ня ды су ве ні
ры. У сям’і май го му жа так са ма вып ля та лі 
з са ло мы. Зай ма лі ся з во се ні да вяс ны, 
пля лі днём і ве ча ра мі аж но наб ры да ла лю
дзям. Ад нак за за роб ле ныя та кім спо са
бам срод кі лю дзі бу да ва лі да мы, гас па дар
чыя бу дын кі, куп ля лі ў га ра дах ква тэ ры. 
Пас ля ў нас ра ман та ва лі ся ста рыя да мы 
і за раз Гра ба вец — аку рат ная вё ска. Пры
го жа ад ра ман та ва лі ў нас так са ма свят лі
цу, у якой ар га ні зу юц ца су стрэ чы, — ра ска
за ла сол тыс Гра баў ца Ірэ на Шы ма нюк.

— Я пе рад фэ стам пай ш ла па вёс цы 
зра біць кры ху здым каў. Ад нак Гра ба вец 
на столь кі доў гае ся ло, што я не дай ш ла 
да кан ца, па коль кі трэ ба бы ло вяр тац ца 
на ме ра пры ем ства. Па ба чы ла я мно га 
пры го жа ад ноў ле ных да моў і тра ды цый
ную драў ля ную за бу до ву. Спат ка ла ста
рэнь кіх ба бу лек на ла вач цы і за пра сі ла 
іх на фэст. Ад нак яны ска за лі, што ім ужо 
скла да на пяш ком іс ці з куль ба ка мі да лей 
ад до ма і ка лі бу дзе чу ваць пес ні, бу дуць 
слу хаць іх се дзя чы на ла вач цы, — ра ска
за ла Аг неш ка Ці ха нюк з Гай наў ска га 
бел му зея, якая з ін шы мі пра цаў ні ка мі 
пра да ва ла бе ла ру скую лі та ра ту ру і кніж кі 
аб Бе ла сточ чы не, вы ра бы ру ка дзел ля 
і ка шуль кі з над пі са мі пабе ла ру ску.

З бо ку му зей най па лат кі Лю цы на 
Ляў чук і Да ры юш Лінк з гай наў ска га бю
ро Цэн т ра кам пе тэн цыі ад наў ляль най 
энер гіі і энер ге тыч най эфек тыў нас ці на 
Пад ляш шы за ах воч ва лі ся лян на бы ваць 
со неч ныя па нэ лі для вы твор час ці элек т
ра то ку з вы ка ры стан нем со неч най энер
гіі. Звяр та лі яны ўва гу на маг чы масць 
да фі нан са ван ня та кой ін ве сты цыі вон
ка вы мі срод ка мі, якія мож на ат ры маць 
у гмі не. Не каль кі асоб ся рэд ня га ўзро сту 
за ці ка ві лі ся та кой пра па но вай і ат ры ма лі 
пра ма цый ныя ма тэ ры я лы.

— Доб ра, што куль ту ра да нас пры яз
джае і мо жам па слу хаць пры го жыя пес ні. 
Слу ха ю чы му зы ку і пра хва ро бы за бы

ва ем, — га ва ры лі між са бой ста рэй шыя 
жан чы ны.

На фэс це пер шым з бе ла ру скі мі на род
ны мі пес ня мі зап рэ зен та ваў ся ка лек тыў, 
які пра во дзіць рэ пе ты цыі ў Гай наў скім 
бел му зеі. Вя ду чая бел фэст Ма ры ё ля Гер
манПет ру чук за ка за ла яго як ка лек тыў, 
які дзей ні чае пры Му зеі і ася род ку бе ла ру
скай куль ту ры ў Гай наў цы.

— Част ка спе ва коў, якія ра ней вы сту
па лі ў ка лек ты ве «Цаг лін кі», за раз пра во
дзяць рэ пе ты цыі ў бел му зеі. Пры на шым 
му зеі дзей ні ча лі ва каль наін ст ру мен таль
ны ка лек тыў «На мя жы», тэ ат раль ныя 
ка лек ты вы. За раз рэ пе ты цыі стаў пра во

дзіць ка лек тыў, ма стац кім кі раў ні ком яко
га з’яў ля ец ца Мі ко ла Мя жэн ны, — пат лу
ма чыў ды рэк тар му зея Та маш Ці ха нюк.

— Я з бе ла ру скім ка лек ты вам «Цаг лін
кі» з Ляў ко ва зай ма ю ся аж но 27 га доў, 
з 1993 го да. Спе ва кі хо чуць, каб я на да лей 
быў іх ма стац кім кі раў ні ком і я згод ны на 
гэ та. У наз ве на ша га ка лек ты ву ні чо га не 
па мя ня ла ся і на да лей мы з’яў ля ем ся «Цаг
лін ка мі». Част ка асоб з на ша га ка лек ты ву 
адыш ла і мы, боль шасць ка лек ты ву, знай
ш лі но вае мес ца для рэ пе ты цый у Бе ла ру
скім му зеі ў Гай наў цы, дзе су поль на спя
ва ем і рых ту ем ся да вы сту паў. За раз мы 
дзей ні ча ем дзя ку ю чы спон са рам. Я ра ды, 
што сён няш ні вы ступ спа да баў ся пуб лі цы, 
— за я віў Мі ко ла Мя жэн ны.

Ар га ні за цый ны кі раў нік ця пер ужо 
бел му зей на га ка лек ты ву і яго спя вач ка 
Га ле на Бан да рук так са ма ска за ла, што 
ка лек тыў, які ня даў на сы шоў са сцэ ны, 
на да лей трэ ба на зы ваць «Цаг лін ка мі», 
па коль кі з яго адыш ло толь кі не каль кі 
асоб. Спа да ры ня Га ле на пат лу ма чы ла, 
што ўзнік лі не па ра зу мен ні па між гмін ны
мі ўла да мі ў На раў цы а ма стац кім кі раў
ні ком ка лек ты ву і боль шас цю спе ва коў 
«Цаг лі нак», які дзей ні чаў у Ляў ко ве. Та ды 
прад стаў ні кі ляў коў ска га ка лек ты ву 
звяр ну лі ся з афі цый най прось бай да 
стар шы ні Аб’ яд нан ня Му зей і ася ро дак 
бе ла ру скай куль ту ры ў Гай наў цы Мі рас
ла ва Мор да ня, каб аб’ яд нан не да зво лі ла 
пра во дзіць рэ пе ты цыі ў Гай наў скім му зеі 
і ат ры ма лі та кую зго ду. Срод кі на зар пла
ту для ма стац ка га кі раў ні ка ка лек тыў ат
рым лі вае ад Прад пры ем ства бу даў ні чай 
ке ра мі кі з Ляў ко ва і гэ тых гро шай хо піць 
на ча ты ры ме ся цы. Ця пер вы ра ша ец ца 
бу ду чы ня ка лек ты ву.

Дру гім на сцэ ну з вя до мы мі ма лод шай 
пуб лі цы бе ла ру скі мі тво ра мі вый шаў ка

лек тыў «Ак сель» з Бе ла сто ка. Яго лі дар 
Януш Снар скі ўдак лад ніў, што «Ак сель» 
іг рае на вя сел лях, вы сту пае на ін шых зак
ры тых ме ра пры ем ствах і муж чын з гэ та га 
ка лек ты ву мож на ўба чыць на бе ла ру скіх 
фэ стах.

З ба га тым ін ст ру мен таль ным акам па не
мен там зай маль на вы сту піў гай наў скі бе
ла ру скі ка лек тыў «Да від Шым чук Банд».

— Мы перш за ўсё зас пя ва ем на шы пес
ні, якія асаб лі ва па да ба юц ца пуб лі цы. Вы
сту па ем у вя лі кім са ста ве пад акам па не
мент роз ных му зыч ных ін ст ру мен таў. Нам 
па трэб ны кан такт з пуб лі кай, па коль кі мы 
дзе ля гэ та га і рых ту ем рэ пер ту ар. Пас ля 

доў га га пе ра пын ку ўжо ха це ла ся зап рэ зен
та вац ца пе рад на шы мі жы ха ра мі і за раз 
ка ры ста ем ся маг чы мас цю вы сту паць 
на фэ стах з цык ла «І тут жы вуць лю дзі», 
— ска заў лі дар гур та Да від Шым чук.

Удзель ні кі фэ сту зна ё мі лі ся так са ма 
з фо та вы ста вай, на якой эк с па на ва лі ся 
здым кі з фэ стаў з мі ну лых га доў. Для пуб
лі кі пра во дзі лі ся кон кур сы з пры за мі на 
тэ му гі сто рыі ме ра пры ем стваў з цык ла 
«І тут жы вуць лю дзі». Ужо тра ды цый на 
ва лан цё ры збі ра лі гро шы на ля чэн не 
дзі цят кі Яку ба з Гай наў кі. Лю дзі ах вот на 
ўспа ма га лі та кую іні цы я ты ву, па коль кі ля
чэн не рэд кай хва ро бы гэ та га хлоп чы ка 
вель мі да ра гое.

Апош нім вы ка наў цам быў ка лек тыў 
«Род ны кут» з Нар вы, вя до мы ра ней як 
«АртПро нар».

— Мы ра ды, што ця пер рэ гу ляр на вы
сту па ем у час ме ра пры ем стваў, якія ла
дзіць Бе ла ру скі му зей. Не ра ша ем ся ўжо 
іг раць на вя сел лях і да ваць доў гі кан цэрт 
як адзін вы ка наў ца. Ад нак цяг не, каб вы
сту піць пе рад на шай пуб лі кай у час бе ла
ру скіх фэ стаў, дзе асаб лі вая ат мас фе ра. 
Яна яш чэ мац ней пад ба дзёр вае нас, каб 
як най лепш зап рэ зен та ваць пры го жасць 
на ша га бе ла ру ска га рэ пер ту а ру, — ска заў 
лі дар гур та «Род ны кут» Ян Снар скі.

У Гра баў цы чле ны ка лек ты ваў яш чэ 
спа дзя ва лі ся, што мо жа ў блі жэй шы час 
ка ра на ві рус ад сту піць і са ні тар ны рэ жым 
не бу дзе аб вост ра ны. Зда ры ла ся ад нак 
інакш і за раз нель га ла дзіць ме ра пры ем
стваў з пуб лі кай. Ад нак і са мі ар га ні за та
ры не хо чуць ла дзіць ім п рэз, ма ю чы на 
ўва зе ад каз насць за зда роўе ін шых асоб.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

Апош ні бе ла ру скі фэст 
пе рад рэз кім на сту пам ка ра на ві ру са
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Драў ля ныя да мы 
ў Се мя ноў цы
Ця пер на Гай наў ш чы не рэд ка дзе стаў-

ля юць драў ля ныя да мы. Ча ты ры га ды 
та му па бу да ва лі са бе пры го жыя драў ля-
ныя ха ты ў Но вым Ляў ко ве на ка лё ніі ды 
ў Ка пі тан ш чы не На раў чан скай гмі ны Гай-
наў ска га па ве та. Ка лі за раз бу ду юць, то 
перш-на перш драў ля ныя да чы на бе ра зе 
Се мя ноў ска га во зе ра, між ін шым, у Но вай 
Лу цэ і Тар но па лі.

Шмат пры го жа па ма ля ва ных драў ля-
ных да моў пры цяг вае зрок у ці хай Се мя ноў-
цы. Вя лі кая вё ска мае адзі нац цаць ву ліц 
і ву ла чак. Яна на ліч вае 409 жы ха роў. У пры-
го жых драў ля ных да мах (не ка то рыя з іх ма-
юць так са ма пры го жыя га нач кі) жы вуць Лі-
ля На зар ка, Юр ка Кіс лы, Юр ка Пань коў скі, 
Сла ва мір Ку ле ша, Ан на і Мі ка лай Грэ сі кі, 
Ярас лаў Бі рыц кі, Мі ка лай Гры ка, Ні на Ані-
ске віч, Ан на Шы ма нюк, Гры ша Шы ма нюк, 
Юрый Шы ма нюк, Мі хал Та ка юк, Ян Ар ці-
шэў скі, Га ле на Аніш чук і Мі ка лай Кар даш 
(сол тыс Се мя ноў кі).

Іх пры ваб ныя да мы це шаць зрок. Яны 
на бы ва юць но вай пры га жос ці ў со неч ныя 
па год лі выя дні. Для мя не яны най больш 
пры туль ныя ды та кія свой скія, з ад чу-
ван нем цяп ла. Я з па ша най стаў лю ся да 
за гад ка ва га і та ям ні ча га тва рэн ня пры ро-
ды — дрэ ва. Я — як і не ка то рыя жы ха ры 
Се мя ноў кі — у вя лі кім баць коў скім до ме 
ў Но вым Ляў ко ве бе раж лі ва пе ра хоў ваю 
роз ныя драў ля ныя і глі ня ныя прад ме ты ра-
ней ша га хат ня га ўжыт ку. Не ка то рыя з іх на-
во дзяць пры ем ныя ўспа мі ны з не вель мі 
да лё ка га мі ну ла га і пры гад ва юць, што на-
шы вы на ход лі выя прод кі пат ра пі лі зра біць 
з дрэ ва. (яц)

Ра монт пла тоў
За раз вё скі на Гай наў ш чы не абяз людж-

ва юц ца і пус це юць. Ма ла дыя жы ха ры вы-
е ха лі ад сюль і па ся лі лі ся ў га рад скіх ква тэ-
рах. У Но вым Ляў ко ве На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та ста яць пу стыя ха ты 
і ка ля іх за рос лыя ку ста мі, тра вой і пу ста-
зел лем па над вор кі. Та му і вё ска ста ла сум-
ная. Драў ля ныя ха ты, га нач кі і раз ва ле ныя 
пла ты па чар не лі. На шты ке ці нах і прас лах 
пла тоў вы рас сі вы мох. У гэ тых да мах па-
ўмі ра лі ста рыя баць кі і ня ма ка му ў іх жыць. 
Але наш чад кі ёсць і ця пер ха ты на ле жаць 
ім. Не ка то рыя драў ля ныя да мы і ага ро джы 
пат ра бу юць не ад к лад на га ра мон ту.

У Но вым Ляў ко ве вы гляд пры го жай 
вё скі псу юць там-сям ля жа чыя за раз у пу-
ста зел лі пры да маш нія ага ро джы. Улас ні кі 
гэ тых да моў жы вуць у Вар ша ве, Бе ла сто-
ку і Бе ла ве жы. Не ка то рыя ўжо не пры яз-
джа юць у свае ха ты. Драў ля ныя пла ты 
па ва лі лі ся па сва ёй ста рас ці. Ад на ста рая-
ста рая драў ля ная хат ка, акай ма ва ная вя-
лі кім і гу стым пу ста зел лем, ледзь-ледзь 
тры ма ец ца, яна за па да ец ца ў зям лю.

Вяр та ю ся яш чэ да ста рых і пры за бы-
тых пла тоў у вёс цы. Ёсць жа нас лед ні кі 
і яны па він ны пра іх пак ла па ціц ца. Іх ад ра-
сы ма юць Гмін ная ўпра ва ў На раў цы і сол-
тыс Но ва га Ляў ко ва. Улас ні кам за няд ба-
ных не ру хо мас цей трэ ба пры пом ніць, каб 
на вя лі па ра дак у сва іх ся дзі бах. (яц)

Дэ маг ра фія 
Кляш чэ леў скай
Па вод ле да ных ЗАГС ад 29 каст рыч ні ка 

гэ та га го да ў Кляш чэ леў скай гмі не ў шас-
нац ца ці на се ле ных пун к тах пра жы вае 
2451 ча ла век. Шчыль насць на сель ні цтва 
ў гмі не скла дае 19 ча ла век на квад рат ны 
кі ла метр. Тут на 100 муж чын пры па да юць 
103 жан чы ны.

Най боль шыя мяс цо вас ці гэ та горад 
Кляш чэ лі, які на ліч вае 1251 ча ла век ды вё-
скі Даб ры ва да — 227, Да шы — 193, Па ліч на 
— 128, Са кі — 126, Су ха воль цы — 115 і Та пар-
кі — 98. Ся рэд нія і ма лыя вё скі гэ та Паг рэ-
бы — тут пра жы вае 56 ча ла век, Ку ра ша ва 
— 49, За ле ша ны — 48, Груз ка, Рэп чы чы і Жу-
кі — па 35, Бе лая Страж — 27 і Пят роў ш чы-
на — 25. У Кось най жы вуць толь кі тры ча ла-
ве кі. Коль касць жы ха роў у Кляш чэ леў скай 
гмі не з го ду ў год ска ра ча ец ца. (яц)

Заў сё ды бы ла ўпэў не на, што па чат кам 
твор ча га шля ху Ка рат ке ві ча з’яў ля ец ца 
верш „Ма шэ ка”, на дру ка ва ны ў ча со пі се 
„По лы мя” ў 1955 го дзе. Але, пра чы та ла 
ў ад ным з ін тэр в’ю на ступ нае: „... ма ім лі та
ра тур ным дэ бю там бы лі да рож ныя за пі скі 
„Вя зын ка”, змеш ча ныя ў збор ні ку „Ян ка Ку
па ла”, які вый шаў у 1952 го дзе”.

Ця га да твор час ці абу дзі ла ся ў Ка рат
ке ві ча ў да лё кім дзя цін стве, ка лі ён, шас ці
га до вы хлап чук, „буб ніў” вер шы, а кры ху 
паз ней па спра ба ваў ся бе і ў апа вя дан нях, 
аба вяз ко ва іх ілюст ру ю чы. Сло вам, не пісь
мен ным ся бе не па мя таў. У ха це заў сё ды 
бы ло мно га кніг: дзе да вы (дас лу жыў ся 
да па вя то ва га каз на чэя); лі та ра ту ра ма ці 
(пра ца ва ла на стаў ні цай пас ля за кан чэн ня 
Ма ры ін скай гім на зіі ў Ма гі лё ве); сёетое са 
збяд не ла га баць ка ва га шля хец ка га ро ду 
(„род пад ста ра сты Баб руй ска га і Пін ска га, 
за ху да ла га да ўсё ру”).

Пра га да ве даў пры вя ла Ка рат ке ві ча ў Кі
еў скі ўні вер сі тэт (фі ла ла гіч ны фа куль тэт) 
— 19491954 гг.

„Як ні дзіў на, я не ха цеў быць лі та ра та
рам. Вер шы пі саў для ся бе. А ў бу ду чым ха
цеў быць лі та ра ту раз наў цам”. Але з ця гам 
ча су ўсё змя ні ла ся. Пра цу ю чы на стаў ні кам 
у Ор шы, мно га пі саў, пе ра важ на вер шы. 
Час ад ча су яны з’яў ля лі ся ў дру ку дзя ку ю
чы мін ска му сяб ру С. Кар пен ку, які ад сы лаў 
іх у ча со піс. Вер шы бы лі вы со ка ацэ не ны 
на рэс пуб лі кан скай на ра дзе ма ла дых пісь
мен ні каў (ве ра сень 1953 г.). У кра са ві ку 
1957 го да быў пры ня ты ў Са юз пісь мен ні
каў БССР. Пас ля (19581960) — Вы шэй шыя 
лі та ра тур ныя кур сы ў Маск ве, дзе шмат 
ува гі ўдзя ляў твор час ці. У гэ ты час бы ла на
пі са на трэ цяя кні га — „Бла кіт і зо ла та дня”, 
а так са ма за ду ма ны пер шы ра ман — „Ле а
ні ды не вер нуц ца да Зям лі” (на дру ка ва ны 
пад наз вай „Нель га за быць”), а так са ма 2я 
кні га вер шаў — „Вя чэр нія вет ра зі”.

Амаль ад ра зу пас ля лі та ра тур ных пра
цяг ваў ву чо бу на Вы шэй шых сцэ нар ных 
кур сах (19601962 гг). І пі саў, пі саў...

Да гэ туль да клад на не вя до ма, коль кі не а
пуб лі ка ва ных тво раў пісь мен ні ка ча ка юць 
не дзе сва ёй чар гі. Так зда ры ла ся з апо
вес цю „У сня гах дра мае вяс на”. На пі са ная 
ў 1957 го дзе яна ўба чы ла свет толь кі ў 1988 
(вы пад ко ва тра пі ла ў ру кі ся стры На тал лі 
на ква тэ ры ў Ор шы, дзе не ка то ры час жыў 
пісь мен нік, пра цу ю чы на стаў ні кам.

„У сня гах дра мае вяс на” ўяў ля ец ца мне 
ма ла дым і све жым па раст кам, з яко га по
тым вы рас ла ўся про за Ула дзі мі ра Ка рат ке
ві ча. Па раст кам, у якім ужо бы лі яе мно гія 
выз на чаль ныя ры сы. І ўмен не ба чыць 
у звы чай ным, бу дзён ным, уз нёс лае і ра ман
тыч нае” (А. Маль дзіс).

Пра цу ю чы ў Лі та ра тур ным му зеі Я. Ко ла
са, дас лед чык лі та ра ту ры Ана толь Ве ра бей 
вы пад ко ва вы я віў агуль ны сшы так з каз ка
мі, апа вя дан ня мі і вер ша мі, дас ла ны мі кла
сі ку па чы на ю чым пісь мен ні кам, а так са ма 
тэкст вер ша „Яку бу Ко ла су”, на дру ка ва ны 
ў ар шан скай ра ён цы ў 1951 го дзе.

Паз ней дас лед чы ку па шан ца ва ла ў дру
гі раз, ка лі ён знай шоў у ака дэ міч най біб
лі я тэ цы ру ка піс апа вя дан ня Ка рат ке ві ча 
„Вя лі кі Шан Ян”, які пра цяг лы час лі чыў ся 
пра паў шым без зва рот на.

(Сён ня А. Ве ра бей пра цуе над вы пу скам 
25том ні ка тво раў Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча. 
Ужо ўба чы лі свет 14 кніг).

Ад нак і з та го, што ма ем у дзе вя ці кні
гах вась мі том ні ка, ві да воч на, што пе рад 
на мі адзін з са мых та ле на ві тых май ст роў 
бе ла ру скай лі та ра ту ры. Ён уме ла спа лу чаў 
у са бе та лент гі сто ры ка, пра за і ка, па э та, 
дра ма тур га, эсэ і ста, кі нас цэ на ры ста, пе рак
лад чы ка.

Ча ты ры збор ні кі вер шаў („Мат чы на 
ду ша” — 1958 г., „Вя чэр нія вет ра зі” — 1960 
г., „Мая Ілі я да” — 1969 г., „Быў. Ёсць. Бу ду” 
— 1984 г.) ра сказ ва юць нам аб уз нёс лас ці 
яго ду шы і глы бі ні та лен ту. А яш чэ аб тым, 
што па э зія пры сут ні ча ла ў яго жыц ці заў сё
ды, „бру і ла ў ім на ват та ды, ка лі ён ства раў 
да лё кія ад яе тво ры” (В. Бы каў).

Апош ні збор нік вер шаў па эт па спеў 
вы чы таць, але дру ка ва ным не ўба чыў. Дас
лед чы кі твор час ці Ка рат ке ві ча адзі на га лос
на сцвяр джа юць, што гэ та кні га — сво е а
саб лі вы за па вет наш чад кам і ад на ча со ва 
спо ведзь пе рад чы та ча мі і са мім са бой.

„У наз ве збор ні ка яш чэ раз сцвер джа
на не па рыў ная су вязь ча соў, па ка лен няў. 
Па эт мае пра ва ска заць, што ён бу дзе, што 
ён ады дзе „Бя скон цым Трак там неў мі ру
час ці”, бо сам ён свя та ша на ваў, збе ра гаў 
і пам на жаў усё тое, што ство ра на на ро дам” 
(А. Маль дзіс).

Быў. Ёсць. Бу ду.
Та му, што заў ж ды, як прак ля ты,
Жы ву бяз дон най тры во гай,
Та му, што сэр ца маё рас пя та
За ўсе мі льяр ды двух но гіх.

Апа вя дан ні Ка рат ке ві ча — гэ та гімн жыц
цю, ка хан ню, род най пры ро дзе, з якой ён 
быў зні та ва ны ду шою і це лам. Боль шасць 
з іх — вы нік па да рож жаў па род ным краі: 
Па лес се, На ваг рад чы на, Бе ла ве жа, паў
ноч ны азёр ны край — пад піт ва лі яго, жы лі 
ў сэр цы заў сё ды.

Па ез д кі паза ме жа мі Бе ла ру сі (Пры бал
ты ка, Каў каз, Ся рэд няя Азія, Крым, Поль
ш ча, Да лё кі Ус ход і г.д.) да ва лі не толь кі 
ба га ты ма тэ ры ял для бу ду чых тво раў, але 
і па шы ра лі ко ла сяб роў — ад на дум цаў, уз ба
га ча лі ду шу, абу джа лі на сталь гію. „Зда лё ку 
я асаб лі ва па лю біў Бе ла русь і яе лю дзей. 
Яна ўяў ля ла ся мне та ды паня зем на му 
прыў к рас най. Уся зя лё ная, віль гот ная, 
з азё ра мі, з на ро дам, з яго най пя ву чай 
і звон кай мо вай, з ле ген да мі і па ля мі, кур га
на мі і рэ ка мі”.

Па чы на ю чы ад сту дэн ц кіх год, Ка рат ке
ві ча заў сё ды ці ка ві ла даў ні на. Асаб лі ва ён 
за ха піў ся по стац цю Ка сту ся Ка лі ноў ска га 
і па дзе я мі, звя за ны мі з тра гіч ным паў стан
нем 1863 го да. Спа чат ку пла на ва ла ся 
ды сер та цыя па гэ тай тэ ме ва ўсход нес ла

вян скіх і поль скай лі та ра ту рах, пас ля ўзнік
ла ідэя на пі саць ра ман. Да ра бо ты над ім 
пісь мен нік пры сту піў толь кі праз 12 год 
пас ля за дум кі.

Твор быў на пі са ны, вый ш лі з дру ку дзве 
пер шыя част кі, а трэ цяя і чац вёр тая кні гі 
знік лі пры та ям ні чых аб ста ві нах. Адам 
Маль дзіс схі ляў ся да дум кі, што яны бы лі 
скра дзе ны ра зам з гра шы ма і част кай каш
тоў ных рэ чаў, ка лі Ка рат ке ві чы ле там 1982 
го да бы лі ў Сім фе ро па лі: „Цеп ліц ца на дзея, 
што ру ка піс не дзе ўсплы ве, што зла чын
ства ве ку (пі шу без іро ніі) бу дзе ка лісь ці 
раск ры та”.

Пра цу ю чы над ра ма нам пра Ка лі ноў
ска га, Ка рат ке віч па ра лель на ства раў 
сап раў д ныя шэ дэў ры ў роз ных жан рах: 
апо вес ці, каз кі, эсэ, п’е сы, на ры сы, па да
рож ныя на тат кі і г.д.

Ак ра мя „Ка ла соў...” вя до мы яш чэ тры ра
ма ны: „Нель га за быць”, „Чор ны за мак Аль
шан скі”, „Хры стос пры зям ліў ся ў Га род ні”.

Зап ла на ва на бы ло на пі саць два збор ні
кі вер шаў, п’е супа э му, п’е суба ла ду, п’е суле
ген ду аб апош ніх пя ці га дах жыц ця Мак сі
ма Баг да но ві ча і яш чэ шмат ча го... Але лёс 
рас па ра дзіў ся іна чай...

Хва ро бы ад на за дру гой не да ва лі маг
чы мас ці пра ца ваць у поў ную сі лу. Уяў ляю 
са бе, коль кі б яш чэ ці ка вых тво раў вый ш
ла б зпад пя ра та ле на ві та га май ст ра сло
ва. Па яго аў та бі яг ра фіч ных апа вя дан нях 
мож на яск ра ва ўя віць са бе, якім ён быў 
у жыц ці, — та ва ры скім, з глы бо кі мі ве да
мі, пат ры ё там Бе ла ру сі, няў рым с лі вым 
у да сяг нен ні мэт, не па кор ным і ня ско ра
ным...

Сак рэт асо бы Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
(аса бі ста для мя не) у тым, што ў яго бы ло 
вя лі кае ча ла ве чае сэр ца і аба яль насць, 
якая на заў сё ды па ся лі ла ся ў ма ёй ду шы. 
Ве ру яго ге ро ям і між во лі ду маю пра скарб, 
які пры нёс у бе ла ру скую лі та ра ту ру пісь
мен нік.

Ніз ка схі ляю га ла ву пе рад та лен там, 
якім ён дзя ліў ся са сва ім чы та чом, най
перш пра пус ціў шы ўсё ска за наена пі са нае 
праз сваё сэр ца.

vТа ма ра Лаў ран чук, 
г. Вы со кае

„Фе но мен, імя яко му Ка рат ке віч” 

(да 90-год дзя)  26.XI.1930 – 25.07.1984
Ула дзі мір Ка рат ке віч уз нёс ся на не бас хіл ай чын на га пісь мен ства 

і га рыць там зор кай пер шай ве лі чы ні. Як Ют рань, зор ка Пя рэ дад ня.
Адам Маль дзіс
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!

№ 44-45-20
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 22 лістапада 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Поў на ха та 
ве раб’ ёў наг на та.

(Пад каз ка: аран жа вы шар 
на град ках у ага ро дзе).

Г.....

Ад каз на за гад ку № 40: во чы. 
Уз на га ро ду, за піс ную кніж ку, вый г ра-

ла Ле на Кар пін ская. Він шу ем!

    Мі ра ЛУК ША

Жа бін 
джэм
Ва ры ла Жа ба кан фі ту ру
з аг рэ сту, віш няў і па рэ чак,
саб раў шы ягад цэ лу фу ру —
лі сток гар ла чы ка з-над рэч кі.
На сон цы пра жы ла ва рэн не,
аж буль каў сок са лод ка-п’я ны.
Ча ты ры су так, а мо ме ней,
каб вый ш ла со чы ва ру мя ным.
А ноч чу кан фі ту ра сты ла,
хоць рэж яе на жом, гус це ла,
а днём яе да лей ва ры ла
Жа ба, шкар луп кай апус це лай
ма ха ла, боў та ла ра го зам.
Ах, кан фі ту ра ро дам з ма раў!
Бан ке ту за вяр шэн не клас на!
На ес ца на ват і ка ма рык,
зваб ле ны ко ле рам прыў к рас ным...
Ка ма рык?.. Вы пу чы ла во чы
Жа ба, язык вы са ла пі ла.
Што там ва рыць тры дні і но чы?!.
Ка лі ка ма рык... та кі мі лы?
І цап! — зла віць яго ха це ла
ку хар ка Жа ба з лыж кай з ліс ця.
І кан фі ту ра па ля це ла,
а ёй ка ма рык у ву ха вы цяў
і па ля цеў у шэ рай хма ры
над рэч кай ка ма роў на са тых.
Ну, вось та бе ва рэн не з ма раў!
І не па еў шы — ідзі да ха ты!

CАД – для на шых прод каў 
явіў ся як асоб ны свет, які ара-
шаў ся даж джом як сім ва лам 
ба гац ця. У бе ла ру скіх каз ках 
сад зна хо дзіў ся на... выс пах. 
Яго ча ста спа лу ча лі з вы ра ем 
— мі фіч ным ра ем бе ла ру саў. 

У са дзе рас лі пла до выя дрэ вы, 
на якіх ся дзе лі і спя ва лі свае пес-
ні птуш кі. У не ка то рых вё сках 
на Па лес сі вы пя ка лі вя сель ны 
ка ра вай з вы я вай рай ска га са ду. 
У та кім са дзе «рас лі» га лін кі яб-
лынь і груш, ату ле ныя пло там 

з па пе ры. Ра зам сім ва лі за ва лі 
пла да ві тасць і пос пех. З са дам 
бы ло звя за на шмат па вер’ яў. 
Ка лі сад поз на зац ві таў, то гэ та 
лі чы ла ся дрэн ным зна кам для 
гас па да роў. Каб доб ра за вя за лі ся 
са ды, у Ка ляд ную ноч лю дзі вы-
хо дзі лі бо сы мі на двор і ха дзі лі 
па са дзе. У не ка то рых рэ гі ё нах 
ба я лі ся вы ся каць сад, дрэ вы па-
кі да лі да той па ры, аж но са мі 
ссох нуць.

На тэ ры то рыі Бе ла ру сі шмат 
мяс цо вас цей «з са дам» у наз-
ве. На ват у нас ёсць Сма ля ны 
Са док. Гэ та ма лень кая вё сач ка 
пры ту ле ная да сця ны Бе ла-
веж скай пуш чы. Пад ляш скі 
са док, як той рай скі, спа лу ча-

ны з птуш ка мі. У мяс цо вас ці 
пра жы ва юць Вруб леў скія, та му 
ў на ро дзе вё сач ку яш чэ на зы ва-
юць «Ве раб’і».

Ма тыў са ду ча ста вы сту пае 
ў на род ных пес нях пра ка хан-
не. Тут сад, больш чым сад. Ён 
явіц ца сак раль най зо най, дзе 
ма ла дых ста вяць пад вя нец 
і спраў ля юць вя сел ле. Сад явіц-
ца так са ма ахоў най тэ ры то ры-
яй, ку ды сы хо дзяць жан чы ны 
ад ня лю бых му жы коў ды ў бяс-
сон ную ноч яны раз маў ля юць 
з ме ся цам і птуш ка мі.

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

гак

Дры ля ва ная шып шы на — бе скан ку рэн т ны гіт се зо на
 
Кан фі ту ры з дзі кай ру жы, гэ та 

бе скан ку рэн т ны гіт се зо на. Якас-
нае со чы ва ат ры ма ем з дроб ных 
пла доў дзі кай шып шы ны. Яна як раз 
дас пе ла. Трэ ба ад нак па мя таць 
ад ну рэч, нель га збі раць пла ды ля 
га рад скіх да рог ці аў таст ра ды. У по-
шу ках чы стых яга дак пра па ну ем 
сха дзіць у лес або на ве даць уро-
чыш чы ад да ле ныя ад пра мыс ло вых 
цэн т раў. Пры збі ран ні пла доў трэ ба 
зва жаць на ка люч кі, якія мо гуць па-
ра ніць паль цы да кры ві. Ад нак най-
больш ча су (і цяр п лі вас ці) зай мае 
пад рых тоў ка. Кож ную ягад ку трэ ба 
раз рэ заць на па ла ві ну і па чыс ціць 
з ка мень чы каў. Дры ля ва ныя пла ды 
па мыць у ха лод най ва дзе, пак лас ці 
ў чы гу нок, за ліць шклян кай ва ды 
і сма жыць 20 хві лін. Пас ля па са ла-
дзіць да сма ку і сма жыць яш чэ 5 
хві лін на ма лым аг ні. Ва рэн не на ка-
нец прып ра віць со кам з цыт ры ны 
і да лі кат на змі кас ваць. Со чы ва яш-
чэ раз па ста віць на агонь і ва рыць, 
па куль ад па рыц ца ва да і аста нец ца 
клей кая кан сі стэн цыя. Кан фі ту ры 
вык лас ці ў сло іч кі, па ста віць іх 
у рон даль і па стэ ры за ваць 5-10 хві-
лін. Для тых, што лю бяць боль шыя 
част кі пла доў у кан фі ту ры, трэ ба 
адыс ці ад пра цэ су мік са ван ня. Пад-

га та ва нае, па са ло джа нае со чы ва ад-
ста віць на сут кі, а пас ля паў та рыць 
пра цэс га та ван ня, аж но да мяк кас ці 
лу пі нак і клей кай кан сі стэн цыі.

Склад ні кі:
1 кі ла грам пла доў шып шы ны

1 кі ла грам цук ру
2 цыт ры ны
1 шклян ка ва ды

Со чы ва з дзі кай ру жы да ска на лы 
да да так да дэ сер таў. Але не толь кі. 
Гэ та на ту раль ны лек на пра сту ду, 

ба га ты ў ві та мін С. У Скан ды на віі 
і Ні дэр лан дах со чы ва з шып шы ны 
(вя до ма, хат няй вы твор час ці) лі чаць 
ля кар ствам на ўся кія ба ляч кі. Яно 
спры яе ві таль нас ці ду шы, ма цуе іму-
ні тэт і ле чыць ра ны. Пра апош нюю 
рэч пе ра ка на ла ся аў тар ка гэ та га 
до пі су, якая, дзя ку ю чы хат няй кан фі-
ту ры з шып шы ны, вы ле чы ла за ад ны 
сут кі хво рае гор ла.

гак
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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 № 40-20: 
Сноп, прым, па на ма, на, кош, ду ля, 

Та рас, жу ра вель, жу ра ві ны, кань кі, 
ар, сак рэт. Каб, нос, спор, наш, жу лік, 
тон, тур, па да рак, му ра ва, па ла ві на, 
ясень, сын, лы ка, масць, Іра.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія лі тар кі 
на ка ля ро выя алоў кі, вый г ра ла Яг-
на Са мой лік з Гай наў кі. Він шу ем!

Не за га ра мі, не за ля са мі, але 
даў ным-даў но, 3 мая 1978 го да 
ў Па чат ко вай шко ле ў Арэш ка ве 
з’я віў ся эле ган т ны па эт Вік тар 
Швед. Мне ў гэ ты мо мант хут ка 
ме ла «стук нуць» тры нац цаць 
га доў. Для та ко га жэў жы ка ва та-
га пад ш пар ка хві лі ны без уро каў 
зда ва лі ся на па чат ку са мым 
важ ным мо ман там гэ та га дня. 
Бо ж ня ма боль шай ра дас ці ся-
дзець азад кам на пар ке це гім на-
стыч най за лы і ў вык рун та сах 
вы ці раць пы ля ву і пра ці раць 
свае на га ві цы і на ка ле нах і на 
той част цы це ла на пяць лі тар. 

Гі сто рыя 
ад на го прыс вя чэн ня

Пры на го дзе лок цем мож на 
бы ло за су нуць пад раб ро сва ім 
ад на год кам, па цяг нуць дзяў ча-
ты за ко сы, каб тыя за піш ча лі 
і аба вяз ко ва кі нуць скру ча ны мі 
куль ка мі па пе ры з пла сты лі нам 
у іх ва ла сы. Ад ным сло вам, меў 
я сваю кан цэп цыю аў тар скай 
су стрэ чы з па э там. Спа чат ку ўсё 
іш ло па ма ім сцэ на рыі. На стаў-
ні цы спад ціш ка кі да лі ў наш бок 
стро гія по зір кі і ма ха лі паль цам. 
На прак ты цы гэ та аба зна ча ла, 
як мі ні мум, чыр во ныя і апух-
лыя ву шы пас ля су стрэ чы ад кру-
це лі стых на стаў ніц кіх да ло няў. 

Ну як ужо ат ры маць за сваё і ад 
на стаў ні каў, а по тым вя до ма, до-
ма ад баць коў ужо ў дру гое мес-
ца, дык трэ ба ве даць за што.

Але ў гэ ты мо мант мае да лей-
шыя пла ны паў стан ня абяз з б-
ро іў ме на ві та ... Вік тар Швед. 
Ма ю чы пе рад са бою зграю пуш-

чан скіх дзі ку ноў, па чаў без 
ані я кіх да лей шых ра ска заў 
чы таць вер шы пра сва іх 
па э тыч ных ге ро яў, якія 
так са ма не бы лі над та пас-
лух мя ны мі, а на свой спо-
саб дас ціп ны мі і ці ка вы мі 
све ту. Тым тэк стам, якім 
да ка наў ён маю ця ля чую 
раз б ры ка насць, ака заў ся 
верш пад за га лоў кам «Не 
за бы вай». Пра тое, што 
пі саў па эт, ча ста нам, ча-
ты ром бра там, паў та раў 
па доб нае і мой та та. І мне 
ста ла ў гэ ты мо мант со рам-
на, што па во джу ся бе так 
дур на ва та. А гэ ты верш 
стаў ся з га да мі ад ным 
з най больш мною лю бі мых 
і вы ву чыў я яго на па мяць. 
З гэ та га мо ман ту су стрэ ча 
па ча ла мне ўжо па да бац ца. 
Ма ім сяб рам хі ба так са ма. 
Пе ра ста лі і зу сім піш чаць 
дзяў ча ты, якія рэ гу ляр на 
вык рык ва лі на поў ны го-

лас:„Pro szę pa ni, a on mnie kо le.”
Па ма лень ку над арэш каў скай 

гім на стыч най за лай заў ла да рыў 
го лас Вік та ра Шве да і яго ныя 
вер шы, якія нам рап там ста лі 
зра зу ме лы мі і... па ву чаль ны мі. 
Ра га та лі мы з не ка то рых, але 
над мно гі мі сціх лі і за ду ма лі ся. 
Па эт чы таў і тлу ма чыў нам, як 

важ ным ёсць ад ма ло га да ста-
ро га быць бе ла ру са мі Бе ла сточ-
чы ны. І ўцяг нуў нас у раз мо ву. 
А я і ін шыя за мест ху лі га ніць, 
па ча лі ста віць гос цю пы тан ні. 
Пэў на бы лі мы на іў ны мі і дур на-
ва ты мі, але кож ны ўзрост мае 
свае пра вы.

Як заў сё ды пры кан цы су-
стрэ чы аў тар пад піс вае свае 
па э тыч ныя збор ні кі. У мае ру кі 
пат ра піў не вя лі кі збор нік па-
э зіі «Дзя цін ства пры стань» 
з на ступ ным прыс вя чэн нем: 
«Да ра го му Дру гу Жэ ні ку Вап пе 
— удзяч ны за ра зум ныя пы тан-
ні, з па жа дан ня мі, каб так са ма 
пі саў вер шы. В. Швед, Арэш ка ва, 
3.V.1978 го да».

З гэ тай па ры праз усе паз ней-
шыя га ды на ша га зна ём ства Спа-
дар Вік тар не звяр таў ся да мя не 
не інакш як толь кі Жэ нік.

А ця пер знай це, што зда ры-
ла ся 32 га ды паз ней. Ме на ві та 
23 са ка ві ка 2010 го да, у дзень 
на ро дзі наў па э та, ад зна ча ла ся 
ў Бе ла сто ку яго 85-год дзе. І па-
пра сіў я та ды Вік та ра Шве да, 
каб на ма ім пер шым, ат ры ма-
ным з яго рук збор ні ку «Дзя цін-
ства пры стань», зра біў ён для 
мя не яш чэ ад но прыс вя чэн не. 
І я ат ры маў та кі па да ру нак. Для 
мя не гэ ты збор нік — ад но з са-
мых каш тоў ней шых вы дан няў 
у ма ёй хат няй біб лі я тэ цы. За 
кож ным ра зам, ка лі яго пе ра чыт-
ваю, паў ста юць воб ра зы май го 
дзя цін ства, Баць коў ска га до му, 
бе ла ру ска га сло ва, пры гад ва ец ца 
і пер шая ў ма ім жыц ці су стрэ ча 
з бе ла ру скім па э там.

Яў ген ВА ПА

У на шу шко лу ў Се мя ноў цы пры е ха-
ла гос ця з «Зор кі» (па ні Яні на Чар ня-
ке віч), бе ла ру скі дзе яч, вель мі вы со кі 
— дзядзь ка Ва сіль (Дзун), і па эт у аку ля-
рах, ці хі і ла год ны, які чы таў нам свае 
вер шы. Мы пер шы раз уба чы лі жы во га 
па э та — а ж на сця не кла са, дзе мы вы-
ву ча лі бе ла ру скую мо ву і лі та ра ту ру, 
тыя па э ты ві се лі — не за гас ця мі (ка ля 
ар ла ві се лі пар т рэ ты поль скіх кі раў ні-
коў кра і ны) — а на сця не збо ку. Бы лі 
там Ко лас, Ку па ла, Баг да но віч, Кра пі ва. 
Мы чы та лі вер шы гэ тых вель мі ста рых, 
пад руч ні ка вых па э таў, пры го жыя, але... 
па пя ро выя. А пе рад на мі ста яў жы вы, 
ру мя ны, ус міх ну ты дзядзь ка, які ка-
заў нам пра род ную ста рон ку, па рог 
у на шай ха це і пра нас, не па сед лі вых 
жэў жы каў, што ту па та лі па на шай пры-
го жай шко ле, ва кол яе і ка ля цар к вы 
свя то га Ге ор гія, што за біў зло га змея. 
Гэ та так са ма бы ло на ша мес ца, звы чай-
нае, але і свя тое, пад ста ры мі дрэ ва мі, 
ад куль да нас азы ва лі ся сот ні га лак: 
«Птак! Птак!». І ця пер, ка лі чую по шум 
ве ка вых дрэў і го ман пту шак, ус па мі на-
юц ца мне со неч ныя блі кі ў аку ля рах 
заў ж ды жы во га Вік та ра Шве да і рад кі 
з яго вер шаў. А та ды я няс ме ла пры-
зна ла ся, ка лі па эт і па ні Яня спы та лі ся: 
«Хто з вас пі ша?» — «Я пі шу!». Та ды 
я не ве да ла, што і па ні «Зор ка», і па эт 
пры вя дуць мя не ў «Ні ву» і «Бе ла ве жу». 
Ат ры ма ла я та ды ад іх ала вя ны ра док 
з дру кар ні, які зра бі ла па ні Ве ра, што 
на бі ра ла на вя лі кім апа ра це -лі на ты пе 

«Ні ву», і я пас ля да ве да ла ся як дру ка-
ва ла ся «Ні ва» з «Зор кай», і «Бе ла ру скія 
ка лен да ры» ды кні гі, і са ма так са ма 
над ру ка ва ла га ра чым во ла вам «Шко-
ла ў Се мя ноў цы» — мой род ны па рог. 
Дзя куй Вам, Вік тар Швед, за кро кі да 
род на га сло ва!

Мі ра ЛУК ША

Мой пер шы па эт не ў рам ках

Rusałka
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І прышла вайна ...

(ч. 16)

Быў ужо га то вы спі сак на вы ваз ку ў няз
ве да ную даль так зва ных ку ла коў і цар коў
ні каў у на шай вёс цы, наз бі ра ла ся па куль 
16 ся мей стваў. А гэ та быў, лі чыць, пер шы 
тур. Ме лі вы вез ці іх 23 чэр ве ня ў па ня
дзе лак, ад нак не пас пе лі, бо ра ні цай 22 
чэр ве ня ўспых ну ла вай на па між фа шыс ц
кай Гер ма ні яй і Са вец кім Са ю зам. І та кім 
чы нам вай на вы ра та ва ла гэ тых лю дзей. 
І ў ней кай до зе і ма лой ме ры і яна мо жа 
быць зба вен най, ха ця гэ та мо і гу чыць аб
ст рак т на і ма ла зра зу ме ла.

А сал да ты з ла па та мі, дзе слу жыў мой 
баць ка і шмат ін шых жы ха роў на шых 
вё сак, ка лі грым ну ла на валь ні ца вай ны 
ў ня дзе лю 22 чэр ве ня 1941 го да, про ста 
раз бег лі ся, кі нуў шы сваю зброюла па ты 
дзе ку ды і ра та ва лі ся, як хто мог. Іх жа сі
лай і аб ма нам заг на лі бы лі над Буг ра біць 
не па сіль ную ра бо ту над «точ ка мі»бун ке ра
мі пе ра кід ва ю чы з пу сто га ў па рож няе, бо 
з гэ тых «то чак» не вы ле цеў ні адзін выст
рал. А та кія па літ ру кі, як па пя рэд не зга да
ны Вай тэн ка, пер шыя па бег лі, за ха піў шы 
з са бою тра фей ныя ад па ля каў швей ныя 
ма шы ны, але не ве даю, ці яны ка лісь ім 
пас ля пры да лі ся. А мно гім ру скім ста лін
ская ўла да так «спа да ба ла ся», што не ха це
лі яе ба ра ніць, кі да ю чы зброю зда ва лі ся 
ў па лон нем цам, ду ма ю чы што тыя ха ця іх 
на леж на на кор мяць. Ад нак вый ш ла інакш 
і Гіт лер і яго хеў ра не ска ры ста лі ся гэ тым 
і мо та му і пра йгра лі. Толь кі трэ ба бы ло 
ска заць і праў дзі ва: бу дзе Ра сія, ды толь кі 
без баль ша ві коў і іх пад ха лі маў, без не на
віс ных кал га саў і мы вас, сла вян, цэ нім як 
са міх ся бе. І ду маю, та ды ру скія са мі зра бі
лі б па ра дак у ся бе. Але на шчас це хеў ры 
Ста лі на і ярых ка му ні стаў, Гіт лер меў ін
шыя пла ны, а імен на ру скіх і ін шых сла вян 
пус ціць з ды мам; а ка лі так, дык мы, ру
скія, ма ем свой го нар; лепш слу жыць свай
му д’яб лу, а не чу жо му. І ў гэ тым вы пад ку 
сам Гіт лер «пай шоў» на ру ку Ста лі ну, зноў 
яго пасвой му на ват па ва жаў.

Што ж, Гіт лер ха цеў усіх габ рэ яў (а гэ та 
выб ра ны Бо гам на род) зніш чыць дат ла 
і гэ та чы ніў да клад на ў сва іх кан ц ла ге рах, 
а Хры ста ўжо па лі чыў «чы стым арый цам», 
ха ця Той па на цы я наль нас ці быў чы стым 
яў рэ ем. Ста лін так са ма не на ві дзеў яў рэ яў, 
але іх, як і рэш ту на ро даў, зніш чыў у ін шы 
спо саб, каб «кроў выс мак таць і ра ны не 
ўчы ніць», інакш: на іх кас цях па бу да ваць 
ма гут ную дзяр жа ву, ма гут ную ін дуст рыю, 
ма гут ную без спа га ды і ча ла веч нас ці па
лі тыч ную па лі цыю... Ха ця яго пла ны бы лі 
нам но га шы рэй шыя.

А ця пер вер нем ся да ма ёй вё скі на пя рэ
дад ні і ў пер шыя дні вай ны. У ня дзель ку 
22 чэр ве ня 1941 го да бы ло ўжо чу ваць на 
за ха дзе і не толь кі ма гут ныя ўзры вы і гул 
са ма лё таў і про стыя лю дзі ўжо зра зу ме лі 
і не ка то рыя на ват з па лёг кай на сэр цы, 
што гэ та вай на, і вы но сі лі з хат свой скром
ны да бы так у бяс печ ныя мес цы. Але 
ак ты ві сты ду ма лі інакш, яны лі чы лі, што 
гэ та ма неў ры ма гут най са вец кай ар міі і на
ват це шы лі ся ўспа мі на ю чы «пра ро чыя» 
сло вы пе сень кі: «Мы вой ны не хо тим, но 
се бя за щи тим, обо ро ну кре пим мы не да
ром...». Ды неў за ба ве «прач ну лі ся», ка лі 
над вё скай ля це лі са ма лё ты са сва сты кай 
і рва лі ся сна ра ды на во кал і вё ска га рэ ла; 
пер шыя ўцяк лі ў ку сты гу стой кра пі вы і на
ват яна не пяк ла іх ня га це ла. Што ж, вай
на, і па куль не ві даць ні я кіх ге ро яў.

Са ве ты ака па лі ся за вё скай не дзе ад 
Бах ма таў аж на лі ніі пе рад на шай рэч кай 
Ар лян кай і мо да лей 300 мет раў ад яе 
ў кі рун ку Гра баў ца. Тут іш лі баі на смерць 
і жыц цё і па са вец кім ба ку за гі ну ла 

больш як 400 сал дат (бо ка лі гна лі нем
цаў на зад лет кам у1944 го дзе, дык у нас 
за гі ну ла ма са бай цоў) і іх це лы ха ва лі 
дзе па па ла і то на шы лю дзі. У іх го нар 
на ват па стаў ле ны ў нас пом нік у пар ку 
па ву лі цы Пар ко вай, як выз ва лі це лям. 
А ці яны ў чэр ве ні 1941 го да маг лі быць 
на шы мі выз ва лі це ля мі? Ка лі на ша тэ ры
то рыя аж но да Бу га бы ла аку пі ра ва на 
імі — са ве та мі? І на сва ёй ску ры мы ад чу
лі смак гэ та га «выз ва лен ня»? Тут на ша 
гі сто рыя іл жы вая і поў ная хлус ні та го ме
на ві та ча су. Толь кі ў Лу ка шэн кі і ў ра сі ян 
17 ве рас ня 1939 го да ўяў ля ец ца вя лі кім 
свя там на ша га «выз ва лен ня». А гэ та поў
ная ча ра аб ма ну і хлус ні!

Вяр ну ся зноў да гэ тых па дзей; як ве
да ем, са вец кіх бай цоў за гі ну ла мно ства 
ў час ба ёў, але бы лі стра ты і ў нем цаў, 
але коль кі іх бы ло? Ніх то не ве дае, бо 
тыя сва іх ах вяр з мес ца за бі ра лі і вы во
зі лі. На пэў на, іх бы ло нам но га менш. Са
вец кія час ці зна хо дзі лі ся так са ма ка ля 
Ста ро га Кор ні на, але як там пра хо дзі лі 
ва ен ныя па дзеі? Не ве даю. Нем цы бы лі 
ка ля Гра баў ца. У днях ад 24 да 26 чэр
ве ня 1941 го да нем цы па цы фі ка цыі Ду
бі чы і ад вы бу хаў сна ра даў і куль вё ска 
за га рэ ла ся і зга рэ лі там 53 да мы і 169 
сель ска гас па дар чых бу дын каў. Аца ле ла 
(у тым лі ку і вя лі кі дом ма іх дзядзь коў) 
два нац цаць да моў і ста ры дом псал
мі ста, у якім пас ля па жа ру па ся ліў ся 
свя тар Іван Яку бюк. У час па цы фі ка цыі 
вё скі гіт ле раў ца мі ад бы ва лі ся дра ма
тыч ныя па дзеі, бо ў ся ле зна хо дзі ла ся 
жмень ка бай цоў і адзін з іх быў ра не ны 
і ля жаў на зям лі, а по бач яго коў д ра; нех
та зжа ліў ся над ім. І гэ та бы ло ў кут ку 
вё скі зва ным Кры ні ча ны. Ад на ба буль ка 
пад бег ла да нем ца, які кро чыў ву лі цай 
і ка жа: «Тут не да лё ка ля жыць ра не ны 
ру скі і трэ ба яго па ля чыць». Той ка жа на 
чы стай поль скай мо ве: «Pro wadź mnie 
tam!», а ка лі зай ш лі, ка жа: «Ja go te raz 
wy le czę!» І вы няў з ка бу ры пі ста лет (а ба
ец у жа ху па спеў сха вац ца пад коў д рай) 
і не каль кі раз у яго выст ра ліў, і, вя до ма 
— не ба ра ка за гі нуў.

А ў ага ро дзе ма іх дзядзь коў, дзе яш
чэ ста яў аца ле лы дом пак ры ты бля хай, 
за сеў ней кі са вец кі ку ля мёт чык і да вай 
стра чыць чар гой да прыб лі жа ю чых ся 
нем цаў, ды хі ба ні ко га з іх не за біў. Тыя 
кро чаць да яго: «Рус, зда вай ся, і бу дзеш 
жыць!». А той да лей стра ляе да іх, ну і, 
вя до ма, ско ра яго ра шы лі. І ка жуць, што 
ўжо цяж ка ра не ны пе рад смер цю пра стаг
наў: «То ва рищ Ста лин, по че му ты ме ня не 
спа са ешь?». Так ім у го лаў па літ ру кі і ка
ман дзі ры ўбі ва лі тое, што ка лі ты бу дзеш 
ва я ваць з во ра гам пад імем та ва ры ша 
Ста лі на, дык ні я кая ва ро жая ку ля ця бе не 
да сяг не. І яны ў гэ та свя та ве ры лі, ха ця, 
вя до ма, не ўсе. Мно га зна чыць іл жы вая 
пра па ган да для пу стых га лоў. І во сен
ню 2016 го да ме на ві та ў сва ім ага ро дзе 
я знай шоў не каль кі пу стых гіль заў руч но
га ку ля мё та, з яко га стра ляў да нем цаў 
той ад да ны Ста лі ну ку ля мёт чык. Зна
чыць тое, пра што я ка лісь ці па чуў з гэ тай 
гі сто рыі — праў да.

Ця пер спы нім ся на гэ тым і вер нем ся 
да гі сто рыі, ка лі мой баць ка вяр таў ся 
да моў знад Бу га. Ка лі та кія ад да ныя 
спра ве ка му ні стыпа літ ру кі, ка ман дзі ры 
ку дысь ці раз бег лі ся, дык што мае ра біць 
сал дат з ла па тай? Яс на: трэ ба спя шаць 
да сва іх, да моў. Так і мой баць ка — не
дзе ў вёс цы па мя няў сваю скром ную 
са вец кую воп рат ку на цы віль ную, не дзе 
раз да быў і шап ку, каб зак рыць аст ры жа
ную га ла ву і па ля вы мі да рож ка мі пай шоў 
да моў і не дзе ка ля Брань ска ўба чыў 
у ку за ве раз бі та га са вец ка га гру за ві ка 
роз ную дра бя зу — сшыт кі, алоў кі, лі ней кі, 
дык штось ці з гэ та га ба гац ця ўзяў — па ру 
сшыт каў, па ру алоў каў, і сха ваў да па зу ху, 
не па ду маў шы што гэ тая дро бязь мо жа 
да вес ці і да бя ды. Бо ка лі б нем цы яго 
не дзе сха пі лі і знай ш лі ў яго гэ тыя рэ чы, 
а меў ён яш чэ і аст ры жа ную га ла ву, дык 
лёг ка маг лі яго па лі чыць шпі ё нам, а ў ва
ен ны час ніх то не раз бі раў ся і не цац каў
ся. Але, на шчас це, да гэ та га не дай ш ло. 
А вось ужо бліз ка род най вё скі на да ро зе 
з Ор лі пе рад на шы мі мо гіл ка мі на па ва
ро це зда лёк уба чыў пры або чы не гэ тай 

да ро гі ней кі абоз. А гэ та ня мец кія сал да
ты там ад па чы ва лі і абе да лі. Што ра біць? 
І баць ка ці ха па вяр нуў свае кро кі нап ра ва 
і сха ваў ся ў ку стах бліз ка рэч кі. Але тут 
на бя ду ку сты ўсю ды бы лі рэд кія і тут 
ба чыць: ідуць з ка цял ка мі два ня мец кія 
сал да ты па ва ду і штось ці ажыў ле на гер
ге чуць па між са бою. Прай ш лі мо 20 мет
раў ад баць кі і не зір ну лі ў яго бок, а яго 
бы ло ві даць як на да ло ні. А іш лі на зад, 
і так са ма не гля ну лі ў яго бок. Гэ та дзіў на. 
А ка лі б гля ну лі? Ста іць за рэд кай аль шы
най ней кі ча ла век, пры тым аст ры жа ны, 
а за па зу хай у яго сха ва ныя сшыт кі, алоў
кі і не каль кі лі не ек? Ві даць Бог даў, каб да 
бя ды не дай ш ло.

І тут мой баць ка ра шыў: ня ма ча го ха
вац ца ў ку стах на сваю па гі бель, і сме ла, 
ха ця ас ця рож на, вый шаў на да ро гу ды 
ідзе. Зраў няў шы ся з сал да та мі ніз ка ім 
пак ла ніў ся і за ка зы рок шап кі ру кою — як 
бы яе пры пад няць, і нем цы, за да во ле ныя 
яго па ста вай, з ус меш кай ад ка за лі на 
пры ві тан не. І бя да прай ш ла. Што ж, до ма 
за стаў ён ад ны па пя ліш чы — ні два ра, 
ні ка ла — усё зга рэ ла. І сон ма ці збыў ся, 
і Сце па ні да да клад на яго раз га да ла.

Але гэ та не ка нец мы тар ствам на шых 
жы ха роў на па чат ку гэ тай страш най вай
ны. Пас ля пер шых жу дас ных дзён і па жа
ру вё скі прый ш ла дру гая хва ля вып ра ба
ван няў і бя ды. Ме на ві та ў ле се Кня жы ны 
не да лё ка ад Кры вя тыч ад бі ла ся ад сва іх 
вя лі кая ва ен ная част ка і гэ та яна, як на
валь ні ца ўна чы, а бы ла та ды хі ба пят ні ца, 
на ве да ла на шу вё ску. На па чат ку вё скі 
над рэч кай Ар лян кай, ка ля са жал кі на 
ся дзі бе ба цюш кі, раз ла жыў ся не вя лі кі ва
ен ны абоз, у тым лі ку і па ля кі. І вось усіх 
гэ тых абоз ні каў са вец кія сал да ты па ка ло
лі сва і мі шты ка мі. І толь кі адзін ня мец кі 
сал дат аца леў і пры бег у Гра ба вец толь кі 
ў ад ных каль со нах і там пад няў тры во гу 
ся род нем цаў, якія там бы лі. Чуў я яш чэ 
і та кую вест ку, што адзін аца ле лы не мец 
(мо жа той са мы?) сха ваў ся ў на ша га се
ля ні на Аляк сея Ге ра сі мю ка, а яго ха та 
ста я ла (і сён ня ста іць) не да лё ка ад гэ тай 
са жал кі і Аляк сей на дзей на пры ха ваў 
гэ та га ча ла ве ка. Мо жа гэ та пры чы ні ла ся 
да та го, што нем цы тро хі пры хіль ней гля
ну лі на ду біч лян у гэ тыя пер шыя дні вай
ны, і хат ка Аляк сея не бы ла спа ле на, і не 
бы ло жор ст кай рас п ра вы над на мі. Бо як 
ні ёсць, за гі ну ла больш за 30 нем цаў і не 
нем цаў, ха ця гэ та не пар ты за ны ўчы ні лі 
гэ ты на пад, а фран та ві кі — але ўся го мож
на спа дзя вац ца на ва ен ных сцеж ках. Ня
ма жар таў. Гэ тыя бай цы, што рас п ра ві лі
ся з або зам — іх бы ло мно га і на ват еха лі 
на аў та ма бі лях, ме лі гар ма ты — хі ба цэ лы 
дзень у нас пра бы ва лі ды па да лі ся ў бок 
Бе ла веж скай пуш чы. І не каль кі на шых 
жан чын па ка ле чы ла ся. І на шых лю дзей 
аха піў жах, бо ад ны пас пя ша лі ча мусь ці 
да Кляш чэль, а не каль кі па бег ла ў глу
хую вё сач ку Рут ка і там, на бя ду, знай ш лі 
сваю смерць.

Ужо і баць ка быў до ма, і ўся мая сям’я 
з дзе дам Шу лем апы ну лі ся ў той гру пе, 
што па бег ла ў Кляш чэ лі. Ба бу ля Гап ка ча
мусь ці клю чом зам к ну ла ха ту дзядзь коў, 
бо яна з імі жы ла з му жам Шу лем, і толь кі 
ад ву лі цы дзве ры бы лі пад зам ком, бо 
тыя ад па над вор ка бы лі ад чы не ны. Ба я
лі ся зла дзе яў? У ва ен ны час ня ма ча го іх 
ба яц ца. А лю дзі мно га свай го не ба га та га 
даб ра пе ра нес лі ў гэ ту ха ту на схо віш ча, 
бо амаль усё ў вёс цы бы ло спа ле на. І ка лі 
са ве тыбай цы, што ўчы ні лі на пад (бо так 
і сён ня за вуць гэ ты па чын) над са жал кай, 
адыш лі і вё ска апус це ла ад жы ха роў, дык 
нем цы ско ра за ві та лі да нас...

(пра цяг бу дзе)

vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК
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За ру чы ны і шлю бы
Па вод ле ін тэр нэт на га пар та ла sztetl.

org.pl прын цы по вай па він нас цю кож на га 
жы доў ска га муж чы ны з’яў ля ец ца зас на
ван не сям’і і прыд бан не дзя цей. Даў ней 
са мот ныя асо бы не ка ры ста лі ся па ша
най (у Ор лі ста рых дзе вак лю дзі на зы ва
лі мат ро на мі). Да кан ца ХІХ ста год дзя 
(у ар лян скіх хрыс ці ян і ў са на цый ны час) 
жы дам у вы ба ры пар т нё раў да па ма га лі 
сва ты — шад ха ні мы. За сас ва тан не сват 
ат рым лі ваў 23% па са гу ма ла дой. Сі ро ты 
і доч кі бед ных жы доў бы лі фі нан са ва 
пад т рым лі ва ны жы доў скай гмі най. (У Ор
лі, як ус па мі на лі ста ра жы лы, жы ды для 
та кой да па мо гі збі ра лі гро шы ў сі на го зе.) 
Ча ста ма ла дыя не зна лі ся ра ней. Ап ра ча 
зго ды сем’ яў, пы та лі ся так са ма ма ла дых 
пра зго ду. Ка лі ма ла дая не ме ла тры нац
ца ці га доў, пра зго ду ча ста не пы та лі ся. 
Ста рэй шыя так са ма не заў сё ды жа ні лі ся 
па вод ле свай го вы ба ру. За ру чы ны маг лі 
быць сар ва ны, але та кія па во дзі ны не па
ва жа лі ся.

У між ва ен ны пе ры яд аб шлю бе вы
ра ша лі са мі ма ла дыя, грун ту ю чы свой 
вы бар га лоў ным чы нам па чуц цём, а не 
ма ё мас ны мі спра ва мі.

Вя сел ле
Асаб лі ва шчас лі вы мі дня мі шлю бу 

лі чы лі ся аў то рак і пят ні ца. Да вя сел ля 
ма ла дыя не ба чац ца не каль кі дзён дзе ля 
ўзмац нен ня ту гі. У дзень шлю бу ма ла дыя 
зна хо дзяц ца ў асоб ных па мяш кан нях, 
дзе ад бы ва юц ца іх нія гас ці ны. Ма ла дых 
ве лі ча юць як ка ра леў скую па ру. Ма ла дая 
ся дзіць на пры го жа прыб ра ным крэс ле, 
быц цам на тро не, пры ма ю чы ад гас цей 
він ша ван ні і па жа дан ні. У па мяш кан ні ма
ла до га спя ва юць пес ні. На ка нец ма ла ды 
ра зам з суп ра ва джа ю чым шэс цем пры
хо дзіць да сва ёй аб ран ні цы і зак ры вае 
ей ны твар вэ лю мам — сім ва лам чыс ці ні 
і сціп лас ці, абаз на ча ю чым так са ма, што 
ця лес ная кра са ў су жон стве не най важ
ней шая. У дзень шлю бу ма ла дыя ап ра ну
тыя ў бе лае — сім вал іх бяз він нас ці.

Ура чы стасць заш лю бін ад бы ва ец ца 
на дзя дзін цы сі на го гі або до ма ма літ вы 
і на ву кі. На шлюб ма ла дыя пры бы ва юць 
асоб на. Над ма ла ды мі ста віц ца бал да хін 
(ху пу) — аз доб ную тка ні ну на руч ках, ад к
ры тую з ба коў, што з’яў ля ец ца ме та фа рай 
бу ду ча га до ма, ад к ры та га і гас цін на га. 
Шлюб дае ра бін. Ка ра год вя сель ні каў 
па ды хо дзіць да ху пы са свеч ка мі ў ру ках, 
сім ва лі зу ю чы мі ас вят лен не бу ду чай жыц
цё вай да ро гі. Пас ля су жон скай пры ся гі 
зні ма ец ца вэ люм з тва ру ма ла дой. Ра бін 
бла гас ла віць ві но, яко га глы ток вы пі ва
юць ма ла да жо ны. На сту пае аб мен пяр
с цён ка мі. У яго хо дзе ма ла ды вы каз вае 
сло вы «Гэ тым пяр с цён кам пас вя ча еш ся 
мне згод на за ко ну Май сея і Із ра і ля». 
Пас ля за чы тан ня кэ ту бы — су жон ска га 
кан т рак та, бла гас ла вен няў і вы піц ця ке лі
ха ві на, ке ліх раз бі ва юць як сім вал зніш
ча на га Іе ру са лім ска га хра ма. Ма ла дых 
аб кі да юць ры сам і арэ ха мі, він шу юць і па
да юц ца на вя сел ле.

На вя сель най гас ці не, асаб лі ва 
ў між ва ен ны час, ма ла ды га ва рыў 
ка рот кую тал му дыч ную лек цыю. Ма
ла дым уру ча юць па да рун кі; баць кі 
ма ла дой уру ча юць ма ла до му та лэс 
— ма лі тоў ны шаль. На вя сель ны стол 
па да юць мно ства страў, да тан цаў 
па дыг ры вае ка пэ ла. Ноч чу ма ла дыя 
па да юц ца ў асоб ную спаль ню дзе ля 
сма ка ван ня зак лю ча на га су жон ства.

У між ва ен най Ор лі
Хрыс ці я не лю бі лі прыг ля дац ца 

жы доў скім вя сел лям. Хрыс ці ян скія 
жан чы ны іш лі прыг ля дац ца пры го жа 
ап ра ну тым вя сель ні кам; та кія строі 
хрыс ці ян кам бы лі не па кі шэ ні. Хрыс
ці ян кі, што слу жы лі ў жы доў, рых та ва
лі так са ма стра вы і па да ва лі іх на вя
сель ны стол. За вя сель ным ста лом 
жы ды не спя ва лі, не ўпі ва лі ся.

Ус па мін На та шы КА МАР ЧУК з ро
ду Пят роў скіх з Ор лі (19051997), якая 
па да ва ла на стол на вя сел лі:

— Вя сел ле спраў ля лі на дзя дзін цы 
пе рад сі на го гай. Вян чаў ра бін, ма ла
дая ме ла за кры ты твар, а як звян ча

лі ся, то зні ма лі тую хуст ку і ма ла ды мог 
па ба чыць ка го ўзяў. Ка лі жа ніў ся бед ны 
жыд, то яму да па ма га лі ін шыя. У жы доў
сім до ме ма літ вы і на ву кі збі ра лі ім гро
шы; жы ды са бе да па ма га лі.

За вя сель ным ста лом жы ды не пі лі 
мно га; ніх то не ба чыў п’я на га жы да. Бы
лі аран жад, шам пан скае ці па кі ліш ку 
ка шэр най га рэл кі, мно га пі рож на га, цу
кер каў. Гэ та не так, як у нас, ка лі па на я да
юц ца, па на пі ва юц ца. Жы ды за ста лом не 
спя ва лі. Жы ды тан ца ва лі так, як і на шы. 
На на шы за ба вы, ла джа ныя пра ва слаў
ны мі, пры хо дзі лі жы доў кі. Тан ца ва лі ў жы
да Мош ка Ва дзі лоў ска га пры Бель скай. 
У яго так са ма быў лад ны сад (по бач два
ра Аме ля но ві чаў).

Ус па мін Зі на і ды НЯ ДЗЕЛЬ СКАЙ з ро
ду Ка рач з Ор лі (19162001), („Аб вай не 
і ар лян скіх яў рэ ях”, „Ні ва” ад 17.01.1999):

— Па мя таю жы доў скія вя сел лі. Ма ла
дых вян чаў ра бін на да ро зе пе рад Вя лі
кай сі на го гай. Шлюб ная па ра ста ва ла на 
спе цы яль ны ды ва нок, пад бал да хі нам. 
Вэ люм зак ры ваў га ла ву ма ла дой спе ра

ду. Ка лі ма ла дыя аб мя ня лі ся пяр с цён ка
мі, та ды ра бін па да ваў ім ві но. По тым кі лі
шак кі да лі да лё ка за ся бе, каб раз біў ся.

На вя сель ных ста лах бы ло мно га ла
сун каў, арэ хаў, пі рож на га. Гос ці пі лі па 
ад ным кі ліш ку сла бой ка шэр най га рэл кі. 
На тан цах не толь кі гу ля лі, але і спя ва лі. 
Гэ та быў вя сё лы на род. Жы ды ў Ор лі 
бы лі вель мі ін тэ лі ген т ныя і куль тур ныя 
лю дзі. Пры іх жы ла двац цаць пяць га доў, 
але ні ко лі не ба чы ла п’я на га жы да. То 
быў вель мі ган д лё вы на род, кож ны му сіў 
чымсь ган д ля ваць.

Жы доў ская мо ладзь ап ра на ла ся вель
мі мод на, бо ў іх бы лі сва я кі ў Аме ры цы 
(ар лян скія зям ля цтвы), якія пры сы ла лі 
шы коў ную воп рат ку. Мы спе цы яль на 
ха дзі лі пас ля абе ду на ры нак, каб па гля
дзець, у што ап ра на юц ца жы доў скія мод
ні цы. Бы лі гэ та пры го жыя жан чы ны.

Жы ды жа ні лі ся між са бою і пас ля 
доў га га зна ём ства, ня рэд ка на ват пас ля 
вась мі га доў. Сям’я ма ла дой рых та ва ла 
ба га ты па саг. Бед ным жы доў кам цяж ка 
бы ло вый с ці за муж. Зда ра лі ся і ста рыя 

дзе вы, якіх на зы ва лі мат ро на
мі. Ка лі жа ні лі ся бед ныя, ін шыя 
жы ды ўспа ма га лі іх — збі ра лі ім 
гро шы ў баж ні цы пад час ша ба су 
і ў жы доў скай шко ле.

Ус па мін Аляк сан д ра КАР-
НЕ Е ВА з Ор лі (19102002); быў 
у доб ра ах вот най па жар най ка
ман дзе і ў ду ха вым ар кест ры:

— Вель мі ча ста гра лі мы — па
жар ны ду ха вы ар кестр — на 
жы доў скіх вя сел лях; пад гу кі 
мар ша пра во дзі лі ма ла дую па ру 
і вя сель ны ка ра год, а по тым гра
лі на тан цах, най час цей у бу дын
ку жы да Мош ка Ва дзі лоў ска га, 
дзе бы ла сцэ на. У тым са мым 
бу дын ку Ва дзі лоў скі тры маў 
кра му.

За вя сель ным ста лом жы ды 
га рэл кі амаль не пі лі. Вы пі ва лі 
са ма больш па паў кі ліш ка, а на 
ўсё вя сел ле ха па ла ім паў літ ра 
га рэл кі. Нам, му зы кан там, ап ра
ча гро шай, да ва лі вы піць, два 
літ ры на два нац цаць ча ла век 
— то бы ла нор ма! І доб ра да ва

лі за ку сіць, на пры клад ту ша нае гу сі нае 
мя са і та му па доб нае. Ха ця ар га ні за та ры 
пла ці лі ар кест ру, то тан цо ры пла ці лі нам 
так са ма — за кож ны та нец. Ка лі наш ка
ле га з ар кест ра, жыд, жа ніў ся, то ар кестр 
іг раў яму бяс п лат на. У той час нель га 
бы ло граць рум бы, бо той та нец лі чыў ся 
неп ры стой ным. [У Еў ро пе рум ба, у ма ды
фі ка ва най фор ме, бы ла спа пу ля ры за ва на 
пас ля Дру гой су свет най вай ны.]

Ус па мін Ці ма фея ВА ЛА СО ВІ ЧА з Ка
ша лёў (19212011):

— На тан ца валь ныя за ба вы ла джа ныя 
жы да мі ніх то над та не рваў ся, але ка лі 
на шы пра ва слаў ныя хлоп цы ра бі лі па тан
цоў ку ў Ка ша лях ці ў Ор лі, то «ўсе» жы доў
кі збя га лі ся на яе. Лю бі лі яны пра ва слаў
ных хлоп цаў, лю бі лі з імі па тан ца ваць 
і па жар та ваць.

Ус па мін Яна ГА ВОР КІ (1931 го да на ра
джэн ня) з Ка ша лёў:

— Бы ла ў Ка ша лях сва яч ка Нін ка, 
пры го жая, най ба га цей шая. І жы ды пры хо
дзі лі ў Ка ша лі на за ба ву; за ба вы ла дзі лі 
ў ха тах. Жыд зап ра шае да тан ца, а на шы 
дзяў ча ты не хо чуць. А тая Нін ка: «Эй, 
жы дэ, хо ды тан ца ва ты, бу дут сві ні шы хо
ва ты!» І ўсе «Аляля», і ўсе пай ш лі тан ца
ваць з жы да мі.

Ус па мін Алек са ШАЙ КОЎ СКА ГА з Ор
лі (19212008):

— Я ні ко лі не ба чыў, каб ар лян скія жы
ды бі лі ся або ўпі ва лі ся, пе ра ва роч ва лі ся. 
На ту раль на, і яны за хо дзі лі ў гас по ду 
і вы пі ва лі там па сто ці дзвес це грам, але 
што гэ та зна чыць для зда ро ва га ча ла ве
ка. За тое ка лі на шы пас ля на ба жэн ства 
ў цар к ве за хо дзі лі ў гас по ду жы да Бэр ка 
Смаг ля ра, то па не каль кіх га дзі нах бы ва
ла пароз на му. У ад на го з но са ля це ла 
кроў, ін шы меў абар ва ны каў нер, пад бі тае 
во ка...

Ус па мін Мі ка лая БА ГА ЦЭ ВІ ЧА з Ор лі 
(19262019):

— Дру гую гас по ду ў Ор лі, пры ву лі цы 
Бель скай — меў жыд Ва дзі лоў скі. Так са
ма там бы ло мож на з’ес ці і на піц ца, але 
ап ра ча та го ад бы ва лі ся там за ба вы і па
тан цоў кі. Граў па жар ны ду ха вы ар кестр 
з жы да мі і хрыс ці я на мі ў скла дзе. Але 
ма ла які з на шых гас па да роў мог са бе 
да зво ліць на па пі ван не ў гас по дзе; за до
ра га бы ло бед ным ся ля нам. За хо дзі лі 
каф ля ры і тыя, што ме лі пра цу.

Су жон ствы жы до вак з пра ва слаў ны мі
З між ва ен на га пе ры я ду вя до мыя тры 

ар лян скія су жон ствы з пра ва слаў ны мі, 
у якіх на ра дзі лі ся дзе ці. Бы лі гэ та два су
жон ствы ў са мой Ор лі і ад но ар лян скай 
жы доў кі з жы ха рам су сед ніх Мік ла шоў...

Ус па мін На та шы КА МАР ЧУК:
— Жа ні лі ся з на шы мі. Та ко га пра ва

слаў на га, які ажа ніў ся з жы доў кай, жы ды 
на зы ва лі «шэй гес», бо жы доў скі хла пец 
гэ та ме на ві та «шэй гес». Тут, у нас, так 
не а фі цый на, на ват пас ля вай ны, зва лі 
Са шач ку Мар ты но ві ча, які ажа ніў ся з жы
доў кай Гіт ляй. Але — га ва ры лі лю дзі — ён 
яш чэ «за нем ца» ўзяў раз вод і паў тор на 
ажа ніў ся, ужо з пра ва слаў най дзяў чы най, 
бо ба яў ся нем цаў.

Ус па мін Ула дзі мі ра ПА СЕЧ НІ КА з Ор
лі, 1929 го да на ра джэн ня:

— Са шач ка Мар ты но віч меў жон ку 
Гіт лю, жы доў ку. Ме лі сын ка Мэй шы, па
на ша му Мі ша. Шуц ман з су сед ства га ва
рыў Са шач ку: «Ты вы га няй тую жы доў ку 
і сы на, бо пой дзеш ра зам з жы да мі». І ён 
радня во ля. Але яна, ка лі ады хо дзі ла, 

Жы доў скія вя сел лі ў Ор лі
Ар лян скія жы ды ця гам амаль ча ты рох сот га доў ства ра лі на мяс цо вай зям лі ўлас ны 

свет: тут жы лі, пра ца ва лі, бу да ва лі, ву чы лі ся, ма лі лі ся, да ва лі пра цу і да па ма га лі хрыс ці я-
нам.

Су жыц цё мяс цо вых аў тах то наў з жы да мі — як па каз вае пер шая па ло ва ХХ ста год дзя 
— бы ло ўзор нае, пра што сцвяр джа юць у ар хіў ных да ку мен тах са мі жы ды. Ад бы ва ла ся 
гэ та ў мно гіх жыц цё вых прас лой ках. Жы ды да ва лі хрыс ці я нам пра цу, а ка лі ў час па жа-
ру 18 мая 1938 го да жы ды пат ра ці лі свае да мы, то мно гія хрыс ці я не ўзя лі іх у свае ха ты 
і жы лі ра зам. Дру жы лі з са бою і на ват да хо дзі ла да ме ша ных шлю баў на су пе рак рэ лі гій-
ным рэ ка мен да цы ям.

vМіхал МІНЦЭВІЧ

Ар лян скі па жар ны ду ха вы ар кестр у 1930 го дзе. Ста яць (зле ва нап ра ва): Ер шуль Мік ляц кі, Аляк сандр Кар не еў, Аляк-
сандр Яры мо віч, Зей т ко Фель рэ гер, Кан стан цін Му раў скі і Мі хал Аль шэў скі. Ся дзяць: Аляк сандр Мар ты но віч (по тым 
ажа ніў ся з жы доў кай Гіт ляй), Ме чыс лаў Ра дзе ва нюк, Ула дзі мір Акуш ка, Дэм біц кі — за гад чык шко лы, Шэй кін Та па лян скі 
і Ме на хем Цым бал

чытайцеF11
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Бе ла ру скі па эт, свец кі пра ва слаў ны 
і куль тур ны дзе яч, рэ дак тар і вы да вец, пісь
мен нік, пе рак лад чык, фаль к ла рыст, аг ра
ном Ян ка Па чоп ка на ра дзіў ся 26 каст рыч ні
ка (8 лі ста па да) 1890 го да ў вёс цы Лет ні кі 
Дзі сен ска га па ве та Ві лен скай гу бер ні (ця
пер За ле скі сель са вет Глы боц ка га ра ё на 
Ві цеб скай воб лас ці). Сям’я Па чоп каў бы ла 
вя лі кая — баць ка, які пра ца ваў лес ні ком, ма
ці і дзе вяць дзя цей — ча ты ры бра ты і пяць 
сяс цёр. Вы ха ва ны баць ка мі ў лю бо ві да 
пра цы, юнак аб раў свой шлях у жыц цё, звя
за ны з зям лёй. У 1913 го дзе Ян ка Па чоп ка 
скон чыў Ва ра нец кую сель ска гас па дар чую 
шко лу, пра ца ваў у дэ пар та мен це зем ля роб
ства Ві лен скай гу бер ні. Быў рэ дак та рам 
двух тыд нё ві ка „Пра ва слаў ны бе ла рус” 
(1925), які вы да ваў ся ў Вар ша ве. Пра ца
ваў аг ра но мам пры Дзіс нен скім рэў ка ме 
(19391958). У 1930я га ды жыў на ўлас най 
гас па дар цы.

Пер шы верш Па чоп кі „Ду дар” на дру ка
ва ны ў „На шай ні ве” ў 1913 го дзе. Вё ска 
Лет ні кі, дзе на ра дзіў ся пісь мен нік, бы ла на
се ле на Па чоп ка мі і дзя лі ла ся на два „кан
цы”, якія паву ліч на му на зы ва лі ся Баш кі ры 
і Вуш ла кі, та му адзін з псеў да ні маў Ян кі 
Па чоп кі — Баш кір. Усе свае тво ры Па чоп
ка пі саў толь кі пабе ла ру ску. Быў вель мі 
пісь мен ным і аду ка ва ным ча ла ве кам, яго 
вер шы на пі са ны ад ру кі са ка ві тай бе ла ру
скай мо вай, та раш ке ві цай, амаль што без 
пап ра вак. Шэ дэў рам лю боў най лі ры кі мож
на лі чыць верш Па чоп кі „Ва сі лёч кі”. Пі саў 
так са ма про зу. Пер шае апа вя дан не „Злы 
лёс” з’я ві ла ся ў га зе це „Са вец кая Бе ла русь” 
у 1921 го дзе. З ма лых га доў Па чоп ка збі раў 
і за піс ваў на род ныя каз кі, па дан ні, з якіх 
по тым на ра дзі ла ся кні га „Дур ніш ча: на род
ная каз ка з Дзі сен ш чы ны” (1927). Вер шы, 
на род ныя па дан ні, каз кі, ап ра ца ва ныя 
Па чоп кам, дру ка ва лі ся на ста рон ках дзі ця
чых ча со пі саў „За ран ка”, „Пра ле скі”, у „Пра
вас лаў ным бе ла ру се”.

Ян ка Па чоп ка ста ла су пра цоў ні чаў з ча
со пі сам „Ма лан ка”, дзе дру ка ваў свае вер
шы і бай кі пад псеў да ні мам Шкір ба. Тво ры 
яго змяш ча лі ся так са ма ў за ход не бе ла ру
скіх ча со пі сах „Ка лось се”, „Хрыс ці ян ская 
дум ка”, га зе це „Ся лян ская ні ва”. У 1920я 
га ды ў Віль ні вый ш лі яго сель ска гас па дар
чыя кні гі: „Ма лоч ная ка ро ва: Як яе выб
раць, кар міць і даг ля даць”, „Га род ні цтва: 
Як трэ ба гас па да рыць на га ро дзе, каб 
мець доб рае ва ры ва”, „Як выб раць доб ра
га ка ня”, „Пчо лы і як ва дзіць іх у ра мо вых 
вул лях”.

Пас ля вяр тан ня ў кан цы 1920х га доў 
з Віль ні на ра дзі му, у вё ску Лет ні кі, па эт апы
нуў ся іза ля ва ным ад звык ла га яму ко ла 
куль тур най ін тэ лі ген цыі. Ся мей ныя аб ста
ві ны — трое дзе так, пра ца аг ра но ма, жыц
цё ў да во лі глу хім кут ку ды і пры род ная 
сціп ласць, са рам лі васць гэ та га ча ла ве ка, 
— пры вя лі да та го, што Ян ка Па чоп ка апы
нуў ся ў адзі но це. Але ён меў бліз ка га сяб ра 
— ма ста ка Язэ па Драз до ві ча, які зра біў яго 
раз ны пар т рэт і ма люн кі да кні гі „Пчо лы...”. 
Мно гія ра бо ты ма ста ка і не ка то рыя аса бі
стыя рэ чы доў гі час за хоў ва лі ся ў сям’і Ян кі 
Па чоп кі. Яш чэ ад ным з леп шых сяб роў быў 
Мі хась Ма ша ра. Трое сяб роў — Па чоп ка, 
Драз до віч і Ма ша ра, — ча ста су стра ка лі ся, 
аб мяр коў ва лі на дзён ныя праб ле мы, ла дзі
лі па э тыч ныя ве ча ры ны... Іх су стрэ чы ўва
со бі лі ся ў па э му па вод ле ле ген ды за ле скіх 
мяс цін. Па э ма „Мам чы на гор ка” аў тар ства 
Мі ха ся Ма ша ры бы ла на пі са на і над ру ка ва
на ў 1936 го дзе.

Ян ка Па чоп ка пра жыў 87 га доў. Да апош
ніх дзён пра ца ваў на зям лі. Шчы ра лю біў 
ся лян скае жыц цё, заў сё ды ад гу каў ся на 
прось бы зем ля коў па пы тан нях ве тэ ры на
рыі і аг ра но міі. Воль ны час пра во дзіў з кні
гай. Па мёр Ян ка Па чоп ка 26 траў ня 1977 
го да, па ха ва ны ў вёс цы Ма лі наў ка Глы боц
ка га ра ё на.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У ча сы бе ла ру скай рэ ва лю цыі, як ця
пе раш нія па дзеі на зы вае шмат хто з лю
дзей, якія хо чуць змен у кра і не, зра зу ме
ла, што по пыт на сім во лі ку сяг нуў да лё ка 
ўверх. На ту раль на, што лю дзі хо чуць так 
ці інакш абаз на чыць сваё стаў лен не да 
та го, што яш чэ паў го да та му зда ва ла ся не
рэ аль ным. Але та кі по пыт на на цы я наль
ную сім во лі ку ўзнік не на пу стым мес цы. 
Кра мы з та кі мі та ва ра мі ўзнік лі не ў сё лет
нюю вяс ну і не ле там. Яны па ча лі з’яў ляц
ца дватры га ды та му і, маг чы ма, та ды іх 
ула даль ні кі зра зу ме лі па куп ніц кі трэнд. 
А гэ ты трэнд па чаў ся з мо ды на вы шы
ван кі, які мі лю дзі за ці ка ві лі ся ў 20152017 
га дах.

Ад ной з та кіх ста ла кра ма „Князь Ві
таўт”, што ад чы ні ла ся ў Брэс це — го ра дзе, 
які цэ лы час не лі чыў ся ней кім апі рыш чам 
ідэі бе ла ру ска га ад ра джэн ня. Але ад 2017 
го да і да сё лет ніх па дзей кра ма пра ца ва
ла. Праў да, 2020 год даў ся ёй. Так, у жніў ні 
яна бы ла ча со ва за чы не на праз па дат ко
вую ін с пек цыю, якая знай ш ла ў яе ней кія 
па ру шэн ні. Ад нак праз дзе сяць дзён яна 
ад чы ні ла ся, хоць і не на доў га. Згод на ін
фар ма цыі на сай це кра мы, 28 жніў ня яна 
ад п ра ца ва ла апош ні дзень у звы чай най 
рэ ча іс нас ці, цал кам пе рай шоў шы ў вір ту
аль ную пра сто ру. Мес цам для на быц ця 
та ва раў з асар ты мен ту „Кня зя Ві таў та” за
стаў ся толь кі сайт https://kniaz.by.

Да рэ чы, пра тое, як ула ды пе раш ка
джа лі пра ца ваць кра ме, мож на па чы таць 
у руб ры цы „На ві ны” на яе сай це. Так, у чэр
ве ні за про даж ці шот кі з над пі сам „Wel co
me to Be la rus” і на ма ля ва ным по бач аў та
за кам (аў та ма бі лем для пе ра во зу арыш
та ва ных) ула даль ні ка кра мы — прад п ры
маль ні ка Але га Ча па ра ва вык лі ка лі да 
ся бе ўла ды. «Яны ха це лі да ве дац ца, што 

мы ха це лі гэ тым ска заць. Мы пат лу ма чы
лі, што, папер шае, ці шот кі ўжо зроб ле ныя 
і трэ ба іх пра да ваць, бо інакш стра цім гро
шы. А падру гое, гэ тая вы я ва — на шая па зі
цыя. У ад каз па чу лі, што быц цам бы гэ тай 
ці шот кай мы пад ры ва ем аў та ры тэт і рэ
пу та цыю Бе ла ру сі ў ва чах за меж ні каў ды 
ін шых лю дзей», — рас па вя даў прад п ры
маль нік на сай це кра мы „Князь Ві таўт”.

Пас ля гэ та га да кра мы з’я ві ла ся но вая 
прэ тэн зія. «По тым мы ат ры ма лі ліст, што 
на нас ёсць скар га: быц цам бы нех та за хо
дзіў у кра му і па чуў за пах клею ад на шых 
ці шо так. Пас ля — па ча лі ся пра вер кі. Пры
хо дзі лі з энер га наг ля ду — спраў дзіць, ці 
не га рэ ла пра вод ка, пры хо дзі лі і з МНС 
(мі ні стэр ства надз вы чай ных сі ту а цый) 
і са служ бы ма ні то рын гу ўпраў лен ня ган д
лю. Яны вы бра лі не каль кі рэ чаў, пап ра сі лі 
на іх сер ты фі ка ты і ўсю да ку мен та цыю. 
Ка неш не, мы ўсё гэ та ім прад ста ві лі, але 
ка лі яны ду ма юць, што мы пе ра ста нем 
пра да ваць ней кія ці шот кі, то гэ та не так. 
Мы як пра да ва лі і з «Па го няю», і з БЧБ
сця гам, і з аў та за кам, гэ так і бу дзем на
да лей ра біць, бо ў нас ёсць свая па зі цыя 
і свае дум кі, на конт та го, што ад бы ва ец ца 
ў Бе ла ру сі», — ка заў Ча па раў.

Са праў ды, у жыц ці кож на га ча ла ве ка 
вель мі важ на мець сваю па зі цыю. Ця
пе раш нія тэх на ло гіі даз ва ля юць ган д ля
ваць праз ін тэр нэт кож на му, тым больш 
та му, хто ве дае, як гэ та ра біць. А „Князь 
Ві таўт” свед чыць, што ён мо жа гэ та ра
біць доб ра, бо да сё лет ніх па дзей яго та
ва ры бы лі за пат ра ба ва ныя ў бе рас цей
цаў. І ду ма ец ца, што про даж у ін тэр нэ це, 
асаб лі ва ва ўмо вах ка ра на ві ру са, пры ня
се пат ры я тыч на му прад п ры маль ні ку не
ма лыя гро шы.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

вым і сум лен ным у жыц ці, бе ска рыс лі вым 
ахоў ні кам род най пры ро ды і на цы я наль
най куль ту ры і пе рад усім — пат ры ё там 
род на га краю.

Але ся Бар ска га доб ра ве да юць у кож
най мяс цо вас ці на Бе ла сточ чы не — у шко
лах, цэн т рах куль ту ры, вя до мы ён так са ма 
быў як шэф Бе ла ру ска га та ва ры ства, 
аў та ры тэт ны прад стаў нік бе ла ру скай куль
ту ры і ў за меж ных кра і нах, і ў Бе ла ру сі. 
Член Са ю за поль скіх лі та ра та раў і Са ю за 
бе ла ру скіх пісь мен ні каў».

Алесь Бар скі: «Маё жыц цё пры па ла на 
вель мі ці ка вы гі ста рыч ны пе ры яд. Прый
ш ло ся мне пе ра жыць да ва ен ную Поль
ш чу, са вец кую ўла ду ў 19391941 га дах, 
ня мец кую аку па цыю, на род ную Поль ш чу 
і да жыць да Рэ чы Пас па лі тай Поль ш чы. Ад
ным сло вам, пяць па лі тыч надзяр жаў ных 
фар ма цый увар ва ла ся ў мой по быт. На ле
жу да лю дзей у ней кай сту пе ні раз д во е ных 
ду хо ва. Як бе ла рус ата я сам лі ва ю чы ся 
з бе ла ру скім на ро дам, а як гра ма дзя нін 
— ата я сам лі ва ю ся з Поль скай дзяр жа вай. 
Зрэш ты, усё бо лей пры хіль ным по зір кам 
паг ля даю на ідэю пры на леж нас ці да еў ра
пей скай ці на ват су свет най гра мад скас ці 
або, як ка жа адзін з ге ро яў Іса а ка Ба бе ля 
— ін тэр на цы я на ла доб рых лю дзей. 

Аб пес ні і ма літ ве. 
«Най п ры га жэй шая пес ня і ма літ ва, да

ступ ная ў на шай кра і не кож на му ча ла ве ку, 
ёсць пес ня і ма літ ва ле су. Нель га прай с ці 
ці пра е хаць і дзе сяць кі ла мет раў, каб не 

нат к нуц ца на пра ле сак, дуб ро ву, лес, пуш
чу. І гэ та ба дай што най вя лік шае і най п ры
га жэй шае ба гац це, да ступ нае кож на му ча
ла ве ку. Мо жам у кож ны лес увай с ці з кож
на га бо ку і ад чу ваць ся бе ў ім гас па да ром. 
Ляс ная пес ня, ма літ ва і ці ша ста но вяц ца 
тва ёю ўлас нас цю. Пай дзі ў лес, пры стань, 
паг ля дзі, прыс лу хай ся і за ду май ся над сэн
сам свай го жыц ця, над яго мі ма лёт нас цю 
і над веч нас цю бо ру! (...) Па чы на еш зда ра
вець це лам і ду шою. Ра зам з жы віч ны мі 
па ха мі лес улі вае ў тваю ду шу ней кі не вы
каз ны спа кой, ней кае пры мі рэн не са све
там, ней кую ве ру ў сэнс на ша га іс на ван ня. 
Пры но сіць ён упэў не насць, што ёсць на 
гэ тай зям лі неш та веч нае, ча му ча ла ве чая 
асо ба му сіць пак ла ніц ца, што му сіць уша
на ваць і пе рад чым па він на па ка рыц ца. 
(...) Лес дзе ліц ца з та бою сва і мі каш тоў нас
ця мі, улі вае ў твой ар га нізм част ку свай
го зда роўя, сі лы і раз на ко лер нас ці. (...) 
Па мя тай, што з усіх істот на све це дрэ ва 
най больш вы са ка род нае, аль т ру і стыч нае 
і ча ла веч нае. Яно дае та бе веч на му зы ку, 
спеў, за ці шак, ко лер і пах — і на ват та ды, 
ка лі пам рэ ад ся ке ры, дасць ча ла ве ку цяп
ло, жар, по пел. А ка лі пам рэш, споў ніць 
апош нюю пас лу гу — дасць дош кі на тру
ну. (...) Ба ро ня чы лес, ба ро нім ад веч ную 
пес ню і ма літ ву. (...) Ра стуць ля сы і, як бы 
зя лё ныя ні ты, звяз ва юць зям лю з не бам. 
І мы, лю дзі, жы вём по бач на шых бра тоў 
і сяс цёрдрэў. Ша нуй ма і ка хай ма іх так, як 
ша ну юць і ка ха юць яны нас». 

Аб лю бо ві. 
«Ёсць яш чэ ў бе ла ру скіх вё сках ка тэ го

рыя лю дзей, бяс па мят на ад да ных зям лі. 
Ма быць, гэ та ўжо апош няя ге не ра цыя тых 
бе ла ру саў, для якіх зям ля, гас па дар ка бы
ла не толь кі тым, што за пэў ні вае ча ла ве ку 
ма тэ ры яль ны быт, але і свай го ро ду рэ лі
гі яй, ду хоў най стра вай. Адзін з жы ха роў 
Лу кі, якая тра пі ла пад ва дас хо віш ча Се мя
ноў ка, ка лісь ці заг ле дзеў шы ся на за го ны, 
як бы ў за быц ці ска заў мне: «Як жа не лю
біць гэ тую зям лю. Яна ж мне пах не». Вось 
у гэ тых сло вах і пра яў ля ла ся свай го ро ду 
ве ра выз нан не на шых дзя доў, баць коў (...). 
Лю дзі, якія пра цу юць на зям лі, са ма ах
вяр ныя і па свай му нут ру пры го жыя. Гэ та 
яны соль на шай зям лі. Гэ та дзя ку ю чы ім 
тры ма ец ца ў на шых вё сках бе ла ру ская 
і ад веч на эт ніч ная спе цы фі ка. (...) Зям ля 
не ка ха ная не ро дзіць. На жаль, та кой не
ка ха най зям лі ўсё бо лей, бо лю дзей, за ка
ха ных у яе, усё ме ней. І та му, ка лі іду ці еду 
па Бе ла сточ чы не і ба чу па жы ло га муж чы
ну ў по лі, на лу зе або пры жы вё лах, сэр ца 
за лі вае мне хва ля ўдзяч нас ці. Гэ та тыя лю
дзі, якім конь не смяр дзіць, а зям ля пах не. 
Дзя кую вам, па жы лыя бе ла ру сы. Без вас 
на ша зям ля ста но віц ца сі ра тою».

 
Аб род ным. 

«Гэ ты кліч на шу ў са бе і я. Ка лі б мя не 
рап тоў на абу дзі лі са сну і спы та лі: хто ты? 
— дык на пэў на я б не га ва рыў ні аб уні вер
сі тэ тах, ні аб па э зіі і на ват не аб «Ні ве». 
А га ва рыў бы аб тых вя ско вых рэ а лі ях, 
якія ак рэс лі лі ха рак тар май го дзя цін ства 
і юна цтва... Як жа ча ста ў цем ры і ці шы ні 
вар шаў скай но чы я чую пад печ на га цвыр
ку на, які ня стом на за во дзіў мне мно га га

дзін ныя спе вы. І ба чу ў ма роз най цем ры 
баць ку, які пры но сіць і кла дзе ка ля цёп
лай пе чы без да па мож нае, толь кі што на ро
джа нае яг ня. (...) А ці мо гуць не сніц ца і не 
мро іц ца пер шыя пад с неж ныя вес на выя 
стру ме ні або пер шыя па раст кі тра вы, якія 
рвуц ца да сон ца, ня гле дзя чы на тое, што 
тут жа по бач ля жыць снег і лёд. А ці мо
жа не на ве даць мя не тры во га, звя за ная 
з пер шы мі, са ма стой на кі ну ты мі ў зям
лю зяр ня та мі... Ня хай ра стуць! Яны наш 
хлеб — на ша жыц цё! (...) Лю дзі, вы ходзь це 
ў па год ныя но чы, ся дай це пе рад сва і мі 
ха та мі, гля дзі це ў зор нае не ба так, як гля
дзе лі ў яго прод кі, і ве дай це, што ўся кая 
пры га жосць у ча ла ве ку і ўся кае ба гац це 
бя рэц ца толь кі з род на га».

„Жні вень слоў”, 1967 год.
На род насць з ма дэр нам
сва рыц ца не му сяць —
ў па э зіі мес ца ха пае.
Тут сты лі, як вет ры
у лу гах Бе ла ру сі,
ад краю
да краю шу га юць.
Вы бі рай са бе стыль,
вы бі рай са бе кры лы:
ад но кры ло —
вер шы ў рыф мах за ко ва ны,
дру гое — ма дэр нам рас пуш ча ны,
як птуш кі воль ныя ў пуш чы.
Ра стуць ува мне сло вы,
як зер не ў ка лос сі,
ссы па юц ца ці ха ў чыр во ную во сень.

v Мі ра ЛУК ША

1Fпрацяг Алесь Барскі
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

то, ма быць, ска за ла яму, 
дзе жы ды сха ва лі даб ро. 

І пай ш ла.
Ажа ніў ся дру гі раз, ужо з пра ва слаў

най, дзесь пас ля Руз д ва. Та ды не бы ло 
па пя ро вых раз во даў, толь кі за піс ва лі ся 
ў цар к ве; і ўсё. А «за са ве та» то быў толь кі 
адзін за піс (цы віль ны).

Ус па мін Бар ба ры МАР ТЫ НО ВІЧ з Ор
лі (19232007), (па вод ле пуб лі ка цыі ў «Кур’
е ры Па ран ным» з 1999 го да):

— Муж [Аляк сандр — М. М.], хрыс ці я
нін, пер шы раз ажа ніў ся з жы до вач кай 
[Гіт ляй — М. М.]. Ка лі б не дру гая жа ніць
ба, ма быць тра піў бы ў Трэб лін ку.

Ус па мін Ярас ла ва АДЗІ Е ВІ ЧА з Ор лі 
(19272017):

— Пра ва слаў ныя з тых ме ша ных су
жон стваў ма быць ба я лі ся. Але нем цы 
— так мяр кую — бра лі ў ге та толь кі жан
чын: ма ця рэй і па том ства, бо іш ло пра 
элі мі на цыю жы доў скіх ге наў.

Ула дзі мір ПА СЕЧ НІК:
— Ва лодзь ка Рын гай ла ажа ніў ся з жы

доў кай Шыф рай яш чэ пры са на цыі. Ме лі 
дзяў чын ку. Жыў у до ме Яры мо ві ча, а як 
не мец ра заг наў, то па бу да ваў са бе дом па 
ву лі цы Выз ва лен ня.

Ус па мін Ма рыі АДЗІ Е ВІЧ з ро ду Рын
гай ла з Ор лі, 1930 го да на ра джэн ня:

— Наш дзядзь ка Ва ло дзя Рын гай ла 
меў жон ку Шыф ру. Ме лі да чуш ку, на ро
джа ную ў 1940 го дзе, я яе яш чэ даг ля
да ла. Бы ло ёй больш ад на го го да, ка лі 
вы во зі лі.

Ус па мін Яў ге ніі ХА МІЦ КАЙ з ро ду Рын
гай ла з Ор лі (19332014):

— Наш дзядзь ка Ва ло дзя Рын гай ла, 
ша вец па пра фе сіі (граў так са ма на акар
дэ о не), меў жон ку Шыф ру, жы доў ку. Ме лі 
дзі ця. Ка лі за бі ра лі жы доў у ге та, то не ха
це ла па кі нуць дзі ця ці пры баць ку. По тым, 
ка лі вы во зі лі жы доў з Ор лі, еха ла Шыф ра 

на фу ры і тры ма ла тую дзяў чын ку на ка
ле нях. Я пла ка ла. Дзядзь ка ішоў ка ля той 
фу ры, не мог «рас п раш чац ца». Жы ды бы
лі вель мі доб ры мі людзь мі і доб ра жы лі 
з на шым на ро дам.

Ус па мін Люд мі лы ЁД ЛЫ, у дзя во цтве 
Ка чын скай з Ор лі:

— Па вел Гон та з Мік ла шоў быў жа на ты 
з жы доў кай Бэй лай. Цэ лы жы доў скі ка
гал, зна чыць са маў рад жы доў скай вер ніц
кай гмі ны, быў су праць та го су жон ства. 
А по тым лю дзі з Мік ла шоў ха це лі яе ра та
ваць пе рад нем ца мі.

Ула дзі мір ПА СЕЧ НІК:
— Па вел Гон та быў жа на ты з жы доў

кай Бэй лай. Па мя таю, што ме ла ры жыя 
ва ла сы. Ме лі два іх хлоп цаў і дзяў чын ку. 
Бэй ла па хо дзі ла з та го до му, дзе мы жы
вём. Тут по бач бы ла алей ня з кон ным 
пры во дам, наг ня та лі алей. Фё дар Фе да ро
віч меў па ру ко ней — чыр во на га і чор на га 
— то пра ца ваў па ста ян на ў та го жы да. 
[У той час свае алей ні ме лі ў Ор лі А. Голь
дэ і Х. Ка мя нец кі — М. М.]

Ус па мін Ан д рэя ГОН ТЫ з Мік ла шоў, 
уну ка Паў ла Гон ты, 1949 го да на ра джэн
ня:

— Ка лі б дзед ка та ды [4 лі ста па да 
1942 го да — М. М.] не быў на ра бо це, то, 
пэў на, не пус ціў бы Бэй лы. Ра ней дзед ка 
вы ка паў зям лян ку дзесь у ле се за чы гу
нач ны мі пу ця мі. І бы ло там усё на рых та
ва на, ежа... Пра ба бу ля Па ра ска ад вя ла 
Бэй лу і ей ныя трое дзя цей [Ва сю, Ні ну, ?; 
най ста рэй шае ме ла больш дзе ся ці га доў] 
аж пад ар лян скую каф ляр ню. У сям’і за
ха ва ла ся ма лень кая фа таг ра фія Бэй лы, 
ра ней па да ра ва ная му жу, з моц на па цер
тым прыс вя чэн нем паполь ску і част ко ва 
пару ску: «Dro gie mu Pa weł ku po da ro wu je 
zdję cie Бэ ла, Ор ля 22.І.40».

Па вод ле ўспа мі наў па жы лых жы ха роў 
Мік ла шоў, саб ра ных у 2018 го дзе, мо жам 

да ве дац ца, што ў ча се, ка лі ар лян скія жы
ды бы лі зак лю ча ны ў ге та, то Бэй ла Гон та 
ўвесь час аста ва ла ся на сва бо дзе ў Мік
ла шах по бач Ор лі, не на сі ла жоў тай зор кі. 
На вы па дак не бяс пе кі бы ло вы ка па на 
схо віш ча за вё скай. Ка лі ар лян скіх жы
доў ме лі ўжо ад п ра віць у Бельск, то ў Мік
ла шы пры е ха лі Бэй лы баць ка з бра там 
і яе за бра лі. У той час муж Бэй лы Па вел 
Гон та быў на пра цы да лё ка ад Ор лі.

Сім па тыі, на ра чон ствы
Ус па мін Ула дзі мі ра ПА СЕЧ НІ КА:
— Су сед, пра ва слаў ны, ка валь, меў на

ра чо ную жы доў ку. Жы доў ка пы тае: «Дзе 
суст рэ нем ся?» Ён ад ка заў: «За цар к вою». 
Бо на цар коў нае жы ды, па вод ле іх за ко
наў, не ме лі пра ва ўва хо дзіць. Га ва ры ла, 
што ве дае, дзе баць ка тры мае гро шы 
і што ўця куць у Аме ры ку. Ей ны баць ка 
да ве даў ся, пры бег да ка ва лё ва га баць кі: 
«На шы дзе ці так па ню ха лі ся, як лы сыя 
ко ні. Да вай хай жэ няц ца. Толь кі дай мне 
сы на ў Віль ню на аб ра зан не». Той не зга
дзіў ся.

Ус па мін Ве ры СУШЧ, у дзя во цтве Да
ні люк з Ор лі (19222016):

— Муж Мі кі та быў куш ня ром. Ра сказ
ваў, што ў мо ла дас ці меў на ра чо ную 
— жы до вач ку Ра ню з Бель ска. Лад ная 
дзяў чы на — за ха ва ла ся яе фа таг ра фія. 
Бы ло гэ та па важ нае на ра чон ства. Ма
быць, вы бух вай ны пе рак рэс ліў іх су жон
скія пла ны.

Ус па мін Ці ма фея ВА ЛА СО ВІ ЧА з Ка
ша лёў:

— У Ка ша лях жыў хла пец Аме лян Ку на. 
Жы доў ка, та кая не вя лі ка га ро сту, пры бя
га ла да яго амаль што ве чар, лю бі ла яго 
і за ля ца ла ся да яго, але ён не ад дзя чыў 
ёй.

Ап ра ца ваў, за пі саў, фа та гра фа ваў 
Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

9Fпрацяг

vАга та АР ЛЯН СКАЯ

(22.03. — 20.04.) З 8.11. мо гуць вый с ці спра вы, 
якіх лепш та бе не ча паць. З 8.11. (да 18.11.) мо-
гуць пап са вац ца ад но сі ны з баць ка мі ці цяс ця мі. 
З 13.11. не пад дай ся згуб ным жар с цям. Ліш не 
эк с п лу а та ва ны ар га нізм мо жа ад мо віц ца ад пра-
віль на га дзе ян ня. Асаб лі ва Ба ра нам з ІІІ дэ ка ды 
мо жа быць кеп ска, мо гуць на ват апы нуц ца на 
шпі таль най кой цы. Най лепш Ба ра нам з пер шых 
дзён зна ка.
(21.04. — 21.05.) Пас ля 10.11. бу дзеш больш 
кан так т ны, гнут кі і спраў ны ў не га цы я цы ях. 
Афор міш кож ную спра ву, на ла дзіш су пра цоў ні-
цтва. Пра ве рыш ся бе як да ска на лы ме ды я тар; 
паз бя гай спрэ чак з шэ фам. За ду мы на ўлас ны 
біз нес, пры нам сі не ка то рыя, вар та рэ а лі за ваць. 
Спры яль ныя на го ды бу дуць у на ступ ным тыд ні. 
У вы ход ныя зра бі ежу на цэ лы ты дзень і за ма-
розь яе, бя ры пор цы я мі. З 11.11. доб рыя ад но-
сі ны з сям’ ёй і су се дзя мі. Спі даў жэй.
(22.05. — 22.06.) Мно га пра цы, шмат доб рых 
на год. Энер гіі і ах во ты да дзе ян няў не за мно га. 
7-11.11. ра ман тыч ныя хві лі ны, пра бу дзіц ца жар-
с насць. Мо жа, па ду ма еш пра па ве лі чэн не сям’і? 
А мо жа лёс вы ра шыць за вас? Бу дзеш це шыц ца 
вя лі кай па пу ляр нас цю, ха ця су стрэ чы 12-13.11. 
не га ран ту юць тры ва лас ці. На пра цы ня лёг кія за-
дан ні або прый дзец ца браць ра бо ту да ха ты. Не 
нер вуй ся і не траць ве ры ў ся бе. З 10.11. урэш-
це па кі неш траў мы за са бою. Не ад пу скай дыс-
цып лі ны, ка лі ўжо кры ху па ху дзеў.
(23.06. — 23.07.) Цвя ро за гля неш на ўсё і твае 
ра шэн ні бу дуць трап ныя. Бу дзеш склей ваць 
раз бі тыя сэр цы. Не да цэнь ва юць тва ёй пра цы 
до ма — па ка жы, што бу дзе, ка лі возь меш у ха-
це «воль нае». На пра цы за ціс ні зу бы, ад ча кай. 
Сха дзі да дан ты ста, у ла ба ра то рыю — дроб ныя 
ад хі лен ні не пры чы на для па ні кі, але па ду май, ці 
доб ра дба еш аб ся бе.
(24.07. — 23.08.) Мно га аба вяз каў, з які мі трэ ба 
спра віц ца. Раз ліч вай на ін ту і цыю. 7-11.11. бу-
дзеш мець ад ва гу для ўвя дзен ня ка рыс ных змен. 
8.11. вель мі піль нуй ся са зда роў ем. Пад трым ка 
і за пас энер гіі ад зо рак. З 13.11. у па ры нап ру га 
і раз роз нен ні. Са мот ныя Львы не бу дуць у ра-
ман тыч ным наст роі, але тра пяць да мэ ты — мо-
жа быць ёю зна ём ства з асо бай паз на най на 
ра ман тыч ным сай це; ці ка выя мат ры ма ні яль ныя 
пра па но вы 7-11.11. 11-15.11. мо жаш спа дзя-
вац ца ад сва я коў ра дас ных на він. З 13.11. спра-
буй раск ру ціць свой біз нес.
(24.08. — 23.09.) Ра бі сваё, у тое што ве рыш, 
і не пе рай май ся чу жой бал бат нёй. Ураж лі васць 
і пра зор лі васць. У зда роўі цал кам доб ра, ха ця... 
уба чыш мар ш чын ку! Ка ры стай ся на ту раль най 
кас ме ты кай. На ра бо це пра па дуць рэ чы нуд-
ныя і стам ляль ныя. Пры ту зе ўклю чы ўлю бё ную 
му зы ку, тан цуй.
(24.09. — 23.10.) Бу дзеш упар ты і ра шу чы. Ве не-
ра бу дзе спа ку шаць сма коц цем і да ра гі мі па куп-
ка мі. Бу дзеш ат рак цый ны і па пу ляр ны, і мо жаш 
моц на «на раз раб ляць» 7-11.11. Па мя тай, тое, 
што ро бім, вер нец ца да нас і на шых бліз кіх. У па-
рах цёп ла і бліз ка ўвесь лі ста пад. З 11.11. (да 
15.11.) не ся дзі са скла дзе ны мі ру ка мі, і апа нуй 
эмо цыі — з ка бі не та шэ фа вый дзеш з па вы шэн-
нем. Гор шы на строй пап раў ша ка ла дам. З 13.11. 
не трап у тур бо ты пад уп лы вам эмо цый.
(24.10. — 22.11.) 8-12.11. бу дзе ўзна га ро да 
за тое, што ты зра біў для ін шых. Мно га энер гіі 
для но ва га і крэ а тыў нас ці. З 13.11. не пра буй 
ма ні пу ля ваць. Больш пос пе хаў, не ма лых! Па ка-
ры стай ся во пы там і ўме лас цю ўплы ван ня на ін-
шых. Дзя ку ю чы та бе фір ма за ро біць мно га, і паз-
бег не це сур’ ёз ных па мы лак. З 13.11. шэф ства 
звер не ўва гу на твае да сяг нен ні (што пры ня се 
ці ка вую пра па но ву ў апош нія дні лі ста па да). Не 
іза люй ся ад лю дзей; 10-14.11. мо жаш ад чуць 
са мо ту.
(23.11. — 22.12.) Не бу дзеш бяс чын ны, на бя-
рэш ся но ва га дос ве ду. Не пад дай ся спа ку се 
за ра біць бла гім спо са бам. З 14.11. хтось ці за хо-
ча ад ця бе за над та мно га. З 13.11. ста рай ся не 
пад да вац ца эмо цы ям. Шмат пра цы, не ру цін най. 
Пра цуй сум лен на, бо мо жаш пад вер г нуц ца бла-
гім дзе ян ням асоб та бе неп ры хіль ных. Менш 
энер гіі, не пра сту дзі ся. Еж ква ша нае.
(23.12. — 20.01.) Бу дзе ха цец ца змен, не за леж-
нас ці. Па я вяц ца пра фе сій ныя маг чы мас ці. Воль-
ныя Ка зя ро гі не бу дуць за ні кім га няц ца. Не да-
вай ся вы ка ры стоў вац ца на пра цы. Мо жаш пе ра-
ста віць сваю пра фе сію на но выя пу ці. 12-16.11. 
ад чу еш ся бе па нам сі ту а цыі. 7-11.11. не трак туй 
лёг ка «гу мо раў» пар т нё ра. З 13 (да 17.11.) шы-
ку ец ца вя лі кая афё ра ў фір ме. Не шка дуй са бе 
ні чо га.
(21.01. — 19.02.) З 11.11. (да 15.11.) па зі тыў-
ныя зме ны ў рэ ля цыі з пар т нё рам. Ад дзе ліш 
важ нае ад дра бя зы. Са мыя доб рыя мо ман ты 
і га ра чыя жар с ці ў па ры. За ха ва еш ды стан цыю 
і доб ры на строй. З 13.11. не ўблы тай ся ў ра ман 
з за ня тай асо бай; лепш па ча кай на асо бу та бе 
на ка на ва ную лё сам (пач нец ца ад су поль ных за-
ці ка лен няў) ці ў ін тэр нэ це. З 13.11. но вая пра ца 
ці старт з улас ным біз не сам. Га ва ры ад ра зу, што 
та бе «ля жыць на пя чон цы».
(20.02. — 21.03.) 8-12.11. свет пры го жы і пры-
яз ны. Па вер у свой та лент. Чу лас ці не бу дзе кан-
ца. Ад с вя жы ста рое хо бі. З 13.11. не ба га цей 
на чу жым го ры. На пра цы кі руй ся ін ту і цы яй. 
Ку пі са бе штось ці фай нае. На сі цёп лую бя ліз ну, 
не ся дай на ха лод ным, каб не пра сту дзіць пу хір 
і ныр кі.

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.
го рад на поў на чы Чы лі = 44 _ 45 _ 46 _ 47 _ 48 _;
ста но віш ча, пры якім вы бар ад на го з двух суп раць лег лых ра шэн няў ад
ноль ка ва скла да ны = 18 _ 20 _ 15 _ 16 _ 1 _ 17 _;
ін дый скае рэ лі гій нафі ла соф скае ву чэн не і сі стэ ма фі зіч ных прак ты
ка ван няў, даз ва ля ю чыя ча ла ве ку кі ра ваць псі хіч ны мі і фі зі я ла гіч ны мі 
фун к цы я мі свай го ар га ніз ма = 50 _ 33 _ 14 _;
ва я вод скі го рад на ўсхо дзе Поль ш чы = 5 _ 6 _ 7 _ 51 _ 37 _ 38 _;
збож жа вы і кам п’ ю тар ны гры зун = 41 _ 40 _ 39 _;
дух мя ная зёл ка вая рас лі на (Men t ha) = 21 _ 32 _ 22 _ 31 _;
важ ная ку лі нар ная рас лі на (Pi per) = 25 _ 28 _ 23 _ 24 _ 29 _;
вы су ша ная тра ва = 42 _ 13 _ 34 _ 36 _;
пер пен ды ку ляр ная пад ло зе = 3 _ 30 _ 2 _ 19 _ 4 _;
важ ная кар та або асо ба = 43 _ 11 _ 49 _;
ка ро він „даш коль нік” = 9 __ 8 __ 26 __ 27 __;
ка сіў ка ню шы ну = 35 __ 12 __ 10 __.

       (ш)

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

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

Ад каз на ад га дан ку з 43 ну ма ра
Ам пір, Ба ку, доўг, Пац, пе на, пі ва, сі ні ца, якут.
Ра шэн не: На доў гім вя ку тра піц ца па спі не і па ба ку.

Мы яш чэ хо дзім па гры бы
Па ўсім ві даць, што сё ле та грыб ны се зон яш чэ не 

за кон чыў ся. За раз грыб ні кі да ча ка лі ся зя лё нак і па дзя-
лё нак. Ра ні цай 31 каст рыч ні ка гэ та га го да Ян Рош чан ка 
ў мя ша ным ле се ка ля вё скі Плян та На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та збі раў гры бы, пад г рыб кі, зя лён кі, 
па дзя лён кі і ры жы кі. Ён знай шоў вя лі ка га і зда ро ва га 
гры ба (мож на аг ле дзець яго на здым ку) і па ру гры боў 
мен шых ад яго.

Так што ў ле се гры бы ёсць ды, — як ска заў во пыт ны 
грыб нік, — ця пер як раз най больш па дзя лё нак і пад г рыб-
каў ды што важ на ўсе яны не кра ну ты чар вя мі. Асен ні 
лес зап ра шае ў свае ха ро мы.

Тэкст і фо та 
Ян кі Це лу шэц ка га



12  РЭПАРТАЖ 08.11.2020              № 4508.11.2020              № 45

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

4
5

Па ру га доў та му бы ваў я там і не вяр таў
ся з пу сты мі ру ка мі. І ця пер па даў ся ў тыя 
не да лё кія ад чы гу нач на га пры пын ку мес
цы, дзе ка лісь зна хо дзіў грыб ныя скар бы. 
Але сё ле та там толь кі зру дзе лая тра ва 
пад хвой ка мі і бя ро за мі. Ка лі так, то трэ ба 
па дац ца да лей, мо жа ў больш сы рых мес
цах зной дуц ца ней кія пянь кі з апе неч най 
пра па но вай. Але ў тых зас ла ных ім ша ным 
ды ва ном ляс ных ха ро мах так са ма мне не 
па шан ца ва ла. Та ды трэ ба пе ра кі нуц ца на 
по шу кі ін шых ляс ных да роў, на ват тых ан т
ра па ген ных.

Яш чэ пе рад вы лаз кай у лес заг ля нуў 
я ў кар ту і па ба чыў, што за Мах на чом ад 
га лоў най бы лой Вар шаў скаПе цяр бур г скай 
ма гіст ра лі ады хо дзіць у лес ка рот кая чы
гу нач ная вет ка. Ну то з’я ві ла ся ці ка васць 
— а ку ды ж тая вет ка вя дзе. Ну то і па ва лок
ся я шу каць тае вет кі. Ня доў га да вя ло ся 
мне шны рыць. Праў да, рэ ек ужо там ня ма, 
але чы гу нач ны на сып астаў ся, не над та вы
раз ны, бо без рэ ек і за ра ста ю чы пры ро дай. 
Га лоў ным жа ары ен ці рам яго пры сут нас ці 
аста ла ся за ха ва ная га ры зан таль насць.

Па даў ся я па тым на сы пе ў той бок, 
ку ды яго прак ла лі ад га лоў най чы гу нач
най лі ніі, зна чыць у лес. Спа чат ку на ват 
го жань ка мне іш ло ся па тым на сы пе, бо на 
ім яш чэ не вы рас лі ней кія буй ныя рас лі ны, 
ад но толь кі ма ла дыя бя ро за выя і ін шыя 
ства лін кі, якія сва ім ма ла дым ап ты міз мам 
за ах воч ва лі да да лей шай ван д роў кі для 
на та лен ня ці ка вас ці, ку ды тая чы гу нач ная 
вет ка вя дзе, якая бы ла мэ та яе прак лад кі. 
Дзені дзе ля жа лі моц на спа рах не лыя вы
вер ну тыя шпа лы, а і на га мі ад чу ва ла ся іх 
пры сут насць пад рас лін ным ды ван чы кам.

Га во рыц ца, што чым да лей у лес, тым 
больш дрэў. І гэ тая па га вор ка спра цоў ва ла 
так са ма на за бы ва ным чы гу нач ным на сы
пе. Бо ста лі што раз час цей па яў ляц ца вы ва
ра ты ўпо пе рак на сы пу, што раз ця жэй пра
ход ныя; і час ад ча су трэ ба бы ло сы хо дзіць 
з на сы пу на раз ма шы стую яго або чы ну 
каб мі нуц ц ца з ты мі вы ва ра та мі. У ляс ную 
ці шы ню за ві та лі вод га ла сы не толь кі мо та
піл, але і больш маж ных ма шын. На або чы
нах ко ліш няй вет кі з’я ві лі ся све жа спі ла ва
ныя пянь кі, па я ві лі ся па цяж ныя сля ды, па 
якіх аў тах тон ныя дрэ вы вы ва ла ка лі ся ў іх 
но выя да ро гі на дрэ ва ап ра цоў чую чу жы ну. 
Але пра бі вац ца па на сы пе не бы ло ад гэ та
га ляг чэй, а на ад ва рот — ляс ныя за се кі ста
на ві лі ся што раз менш пра ход ны мі.

Дай шоў я та кім чы нам да ляс ной жві роў
кі, за якою «мой» чы гу нач ны на сып пап ро
сту рас п лыў ся, стра ціў сваю вы раз насць, 
зліў ся са звы чай ным ляс ным грун там. 
У пер с пек ты ве да ро гі па ка заў ся ле саў бо
рач ны гру за вік, а ў ад ва рот ным на прам ку 
згру ваш ча ныя па той жві роў цы шта бе лі 
па се ча ных для заг руз кі ства лоў. І па ка заў
ся бу ды нак, а больш да клад на — кар кас 
му ра ван кі, зеў ра ю чы пу сты мі акон ны мі 
і дзвяр ны мі пра ё ма мі. Зна чыць — тут быў 
ка нец вет кі, а бу ды нак быў ба дай кан то рай, 
у якой ляс ныя чы ны на зі ра лі заг руз ку драў
ні ны з на ва коль на га ле су...

Шматдзе ў ле се бач ны таб лі цы з той 
не сум нен най праў дай, што лес га рыць хут
ка, але рас це доў га. І так, раз г ля да ю чы ся, 
змер ка ваў я, што на ва коль ны лес стаў 
пад ні мац ца ад кар мі цель кізям лі ў пас ля ва
ен ны час. А да та го ча су, як мне па да ло ся, 
бы ло вы се ча на яго ра ней шае па ка лен не 
і дзе ля яго вы ваз кі і бы ла прак ла дзе на тая 
вет ка. Бо ж у на ва кол лі Бук ш та ля ў час Пер
шай су свет най вай ны бы ла прак ла дзе на 
сет ка вуз ка ка ле ек, гэ так жа як і ў той сам 
час та кая ж сет ка ўе ла ся ў Бе ла веж скую 

пуш чу. Але зноў з’я ві ла ся ў мя не сум нен
не — а дзе ля ча го бы ло прак лад ваць 
вет ку семво сем кі ла мет раў ад сён няш няй 
Чор найБе ла стоц кай, ка лі ў тар та ку по бач 
та маш няй стан цыі мож на бы ло і пе рат ра
чоў ваць драў ні ну, і на стан цыі гру зіць для 
вы ваз кі ў ін шыя дрэ ва ап ра цоў чыя за во ды.

Але цал кам маг чы ма, што тая шы ро
ка ка лей ка бы ла прак ла дзе на не дзе ля 
вы ваз кі драў ні ны. Сак рэ там па лі шы не ля 
з’яў ля ец ца вы раб у та маш нім за во дзе сель
ска гас па дар чых ма шын і вай ско вай тэх ні
кі. Маг чы ма та ды, што гэ тая за бі тая ў лес 
вет ка і бы ла прыз на ча на для сак рэт най 
заг руз кі сак рэт най тэх ні кі. А ка лі па мя ня
лі ся па лі тыч ныя і гас па дар чыя рэ а ліі, а за 
імі і ва ен настра тэ гіч ныя, то тая сак рэт ная 
вы твор часць бы ла згор ну та, так як і, да рэ
чы, бы лі згор ну ты ін шыя за во ды з зу сім 
мір най вы твор час цю; та кая мая зда гад ка, 
бо не ўда ло ся мне знай с ці ў да ступ ных мне 
кры ні цах ха ця мі ні маль най ін фар ма цыі 
пра тую за гад ка вую вет ку...

Ах, ка лі б у наш на сы ча ны ін фар ма цы
яй час мож на бы ло знай с ці ўсё, што мо жа 
за ці ка віць да пыт лі ва га ча ла ве ка... Для 
прык ла ду — грун тоў ную ін фар ма цыю пра 
па зна ча ны на кар тах за па вед нік Ясе не выя 
го ры, які тут жа за зга да най вет кай. У се ці
ве толь кі чы ста фар маль ная ін фар ма цыя, 
гэ так жа, як і на мес цы, дзе кон чы ла ся 
чы гу нач ная вет ка — за па вед нік да лей. 
Ёсць стэнд, які па ве дам ляе, што за па вед
нік Ясе не выя го ры быў зас на ва ны ў 1987 
го дзе, а яго за да чай ахо ва та маш няй бі я раз
на стай нас ці. Праў да, на мес цы не ві даць 
ме жаў та го за па вед ні ка, яны па зна ча ны 
на кар тах. І на стэн дзе па ве дам лен не, што 

ў за па вед нік мож на за хо дзіць толь кі па 
выз на ча ных да рож ках; і да гэ та га ўся ля кія 
ахоў ныя за ба ро ны.

І каб не па ру шыць ней кай за ба ро ны 
па даў ся я па зга да най ляс ной жві роў цы, 
мі нуў шы раз на сор т ныя шта бе лі ссе ча най 
там драў ні ны. Але кар ці ла ж мя не рва нуц
ца ў ляс ную глы бін ку. Ну і, па ба чыў шы пра
мую між к вар таль ную тры бу, рва нуў ся я па 
ёй, мяр ку ю чы, што та кія ляс ныя пра се кі 
рас чыш ча ны і мож на бу дзе ту дою даб рац
ца да ней кай да лей шай да ро гі. Але ж тая 
тры ба, так як і ра ней чы гу нач ны на сып, 
ста ла ста віць пе ра да мною што раз гус цей
шыя за рас ні кі. Да та го ж ляс ны лан д шафт 
там змен лі вы, пе ра се ча ны; і пе ра се ча ны ба
ло там тыя тры бы. Да вя ло ся вяр тац ца зноў 
на жві роў ку, дай с ці да ўез джа най ляс ной 
да ро гі і па ёй даб рац ца да ма гут ней шай 
жві роў кі і па ёй пра му сень ка ў Чор нуюБе
ла стоц кую.

Маг ло б зда вац ца, што мая вы лаз ка 
ў лес, а кан к рэт на — у грыб ны лес, за кон чы
ла ся пра ва лам. Ад нак за між гры боў для на
та лен ня ця лес ных сма ка вых фа на бэ рый, 
у ле се мож на знай с ці шматшто для ду шы. 
Гэ та ці ка выя ляс ныя аб’ ек ты. Для прык ла
ду — кар муш ка для пту шак, па ве ша ная вы
со ка на дрэ ве. На ёй ліч бы: па ду ма ла ся б, 
што гэ та та кі ад рас тае пту шы нае хат кі; і са
праў ды — гэ та ад рас, але не та паг ра фіч ны, 
толь кі бух гал тар скі, які паз на чае яго мес ца 
ў кні га вод стве ляс ной ад мі ніст ра цыі.

Або зноў ка ра ні вы ва ра ту — гэ та ж га то
вая драў нін ная скуль п ту ра, якой жанр не 
выз на ча ны ан т ра па ген най кла сі фі ка цы

яй. Ці па кі ну тыя ле са піль ш чы ка мі 
ін ста ля цыі фраг мен таў елак, якія 
выг ля да юць як суп раць тан ка выя 
аба рон чыя аб ста ля ван ні. Або выг
ну ты ар кай граб з на цэ ле ны мі ўга ру 
па раст ка мі, які вы гля дае як строй
ны да гі ста рыч ны ды на заўр...

Не менш ці ка вая ар ка і ў са мой 
Чор найБе ла стоц кай. Зда ец ца, не 
над та даў на ва та я там быў, але не як 
не звяр нуў ува гі на та маш няе збу да
ван не — гэ та ме та ліч ная клад ка над 
чы гун кай, по бач ву лі цы, якая пе ра ся
кае тую чы гун ку звы чай ным пе ра ез
дам са шлаг баў ма мі. Дзе ля ча го тая 
клад ка — цяж ка зда га дац ца. Ну, бы
вае, што збу ду юць не дзе мост, пад 
якім ня ма ні я ка га ва да цё ку, на ват 
су хо га. Мо жа тая клад ка з’яў ля ец ца 
ней кім эстэ тыч ным да дат кам да 
та маш ня га га рад ско га кра я ві ду? Як 
Эй фе ле ва ве жа ў Па ры жы? Бы ла 

яна, клад ка, уз ве дзе на, маг чы ма, у час бу
да ван ня «дру гой Поль ш чы», бо ка лі б бу да
ва лі яе ця пер, то на пэў на з пад’ ез да мі для 
ка ля сак або з ліф там. Вось той згад ва ны 
ра ней за вод сель ска гас па дар чай тэх ні кі, 
ма быць, ра шыў па да ра ваць са свай го кан
ст рук тар ска га па тэн цы я лу і неш та го ра ду...

Чор наяБе ла стоц кая з’яў ля ец ца ад нос
на ма ла дой мяс цо вас цю, за тое ве ка вым 
мож на наз ваць ей ны квар тал Бук ш тэль, 
які рас па ло жа ны па бе ла стоц каса коль
скай ша шы. Быў там ка лісь ям, паш то вая 
стан цыя, пра што па ве дам ляе ўста ноў ле ны 
ў цэн т ры го ра да стэнд Вя лі ка га лі тоў ска га 
гас цін ца. Стэнд ін фар муе, што ў бук ш таль
скім яме бы ло не каль кі дзя сят каў ко ней; 
пе рап ра ган не па во зак па він на бы ло 
зай маць не больш паў га дзі ны ча су. Бук
ш таль скім ямам за гад ва ла зап ро ша нае 
з Гер ма ніі ся мей ства Ры бе каў. З Ві кі пе дыі: 
«1782 — Wy bu do wa nie przez Gol f ry da Ry be ka 
stac ji pocz to wej Buk sz tel, 25 kwiet nia 1793 
zat rzy mu je się tu taj król Sta nis ław Au gust Po
nia tow ski».

Да рэ чы, і са ма наз ва Бук ш таль ня мец
ка га па хо джан ня. Stall паня мец ку гэ та 
па мяш кан не для жы вё лы — стай ня, хлеў. 
Мо ваз наў цы ж вы во дзяць наз ву Бук ш таль 
з ня мец ка га сло ваз лу чэн ня Bo gen ges tall 
— ду га з до шак, на якой уз во дзяць ар ку, 
скля пен не. Маг чы ма, што бу да ва ная Гот
ф ры дам Ры бе кам паш то вая ўста но ва, ці 
стай ня, ме ла арач нае скля пен не, з ча го 
і пай ш ла наз ва мяс цо вас ці...

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

У во сень скім ле се
Во сень з’яў ля ец ца па рою 
збо ру ляс ных да роў. Ну 
і вы браў ся я ў лес за гры-
ба мі, бо ж і сы ра ва та бы ло 
ў нас у апош ні час, і цеп-
ла ва та; аку рат пад вы сып 
гры боў. Па даў ся я за Бук ш-
тэль, злез з по ез да на пры-
пын ку Мах нач і па ша гаў 
у та маш ні лес.

 Ляс ная скуль п ту ра

 Рэш т кі шпал


