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Паважаныя чытачы! Прабачце  за затрымку выхаду нумара. Гэта адбылося па незалежачых ад нас абставінах.

Стар. 6

Çàâÿø÷àííå
Êàñöþøê³
Апошнія пажаданні
кіраўніка паўстання 1794 г.

— Вольга Аляксандраўна, 18 траўня адзначаўся
Міжнардны дзень музеяў. Вы, як музеязнаўца, надаеце
гэтаму дню нейкі сэнс?

— Канешне, для нас, музейшчыкаў , гэта самае
галоўнае наша прафесійнае свята. Упершыню яно
было адзначана і зацверджана ў 1971 г. у  Маскве,
падчас ХІ генеральнай канферэнцыі Міжнароднага
Савета  музеяў (ІКОН). У гэты дзень, звчайна, усе музеі
праводзяць дзень адчыненых дзвярэй, усе музеі
праводзяць дзень адчыненых дзвярэй, уваход робяць
бясплатным. А ў нашым музеі ўвогуле ўваход заўжды
бясплатны, акрамя экскурсійнага абслугоўвання.
Сёлята да Свята Перамогі мы змянілі частку
экспазіцыі. Наведвальнікі, якія прыйходзяць пасля
9 траўня заўважаюць значыня змены.

— Ці даводзіцца Вам сутыкацца з нейкімі
цяжкасцямі ў сваёй працы, напрыклад, набыцці новых
экспанатаў, распрацоўцы тэм па гісторыі краю…?

— Так. І самая галоўная праблема – фінансавая.
Апошнія пяць год, супрацоўнікі музея ні разу не
выязжалі за межы Беларусі, каб папрацаваць у архівах
і бібліятэках расейскіх, літоўскіх,  польскіх, дзе шмат
карысных, не даследаваных матэрыялаў  па
Вілейшчыне.

— Як мне вядома , Вы  разам з калегамі
распрацоўваеце план працы на цэлы год наперад. Што
збіраецеся правесці ў гэтым годзе?

— Гэты і наступны год будзем працаваць пад
эгідай 60-годдзя вызвалення Беларусі і Вялікай
Перамогі. Ужо шмат што выканана,  многае яшчэ
наперадзе.  У гэтым годзе дзве значныя даты: 170 і
130 год з Дня нараджэння мастакоў  Мікалая
Сілівановіча і Льва Альпяровіча. У наступным годзе
– 210 год з Дня нараджэння Ігнація Ходзькі, вядомага
пісьменніка, мемуарыста. Плануем правесці
краязнаўчую канферэнцыю.

— Праўда, што ў будыніне музея раней мясцілася
пажарная ахова?

— Так. Музей – гэта былы будынак пажарнай
аховы, якая мясцілася тут у пачатку мінулага
стагоддзя. Высвабадзіўся будынак недзе ў 1950-я гг.,
калі ішла вялікая рэканструкцыя плошчы Свабоды.

А музей сюды перамясціўся ў 1982 годзе і першых
наведвальнікаў мы прынялі 7 траўня 1985 г.

— Нарэшце ў свет выйшла кніга “Памяць”. Калі і як
пачалася праца над кнігай?

— Існуе дзяржаўная праграма, па якой кожны раён
Беларусі павінен выпусціць кнігу “Памяць”. Першыя
такія выданні з’явіліся на пачатку 80-х гг. ХХ ст. Мы
пачалі працаваць над кнігай у 1989 годзе. Гэта была
вельмі складаная праца, якая не робіцца адначасна.
Шмат часу патрэбна для пошуку і апрацоўкі
матэрыялаў, напісання артыкулаў. Пагэтаму шчырыя
словы ўдзячнасці тым, хто меў дачыненне да гэтай кнігі.

— Да прыкладу, ТБМ імя Ф.Скарыны выдае
каляндарыкі з партрэтамі беларускіх пісьменнікаў,
навукоўцаў. Ёсць у планах у Вас такое?

— У нас вялікія планы на выдавецкую дзейнасць.
Добра, што з’явілася хроніка “Памяць”, якая
адлюстравала амаль усю гісторыю Вілейшчыны. Але
шмат чаго засталося па-за старонкамі кнігі, шмат якія
тэмы можна было б раскрыць шырэй. Пагэтаму
плануем выдаваць тэматычныя зборнікі, буклеты. Ды
ж зноў такі ўсё будзе залежыць ад фінансавання.

Ì³æíàðîäíû äçåíü ìóçåÿ¢
Ва ўсім свеце 18 траўня адзначаўся

міжнародны дзень музеяў. З гэтай нагоды
мы вырашылі ўзяць інтэрвью ў супрацоўн-
іка Вілейскага краязнаўчага музея Вольгі
Аляксандраўны Коласавай

Ñòàðýéøû íàâóêîâû ñóïðàöî¢íiê Âiëåéñêàãà
êðàÿçíà¢÷àãà ìóçåÿ Âîëüãà Àëÿêñàíäðà¢íà Êîëàñàâà

Інтэрв”ю браў Сяргей  Макарэвіч

Âàíäðî¢êà àä
W.Ramejki
Zaleskaha
Маршрут  падарожжа па
нашаму рэгіёну
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Спадчына

Шчасця большага  няма ў зярняці, як на ніве роднай прарасці (В. Таўлай)

У другой палове XVI ст. ад князёў
Гальшанскіх Гальшаны перайшлі ва
ўладанне Сапегаў . Адзін з іх – Павел
Стэфан Сапега (1565-1635гг), герой вайны
пад Смаленскам, які выгнаў  са сваіх
уладанняў  пратэстантаў -кальвіністаў .
У Гальшанах ён будуе адзін з найпры-
гажэйшых замкаў  у Вялікім княстве.
У  XVII ст.  запрашае  ордэн

францысканцаў ,  будуе  для іх касцёл
і кляштар, асвечаныя 6 жніўня 1618 года
віленскім біскупам Еў стафіем
Евангеліста . Кіраўнікамі кляштара
назначаюцца манахі айцец Банавентура
Ракоўскі і айцец Іахім.
Сапега да ўсяго падарыў  касцёлу

ўпрыгожаную каштоўным каменем рызу,
бочку рэйнскага віна, камень воска і вялікі
звон, на якім загадаў  зрабіць надпіс:
“Павел Сапега, уладальнік Гальшан,
падканцлер Вялікага  княства
Літоў скага”.  Кляштар жа адарыў
кавалкам зямлі разам з вёскай Плябанцы,
вадзяным млынам, паперняй і вялікімі
грашыма.
Просты і манументальны будынак

касцёла не мае купала, і гэта надае яму
сярэднявечнай суровасці і  змрочнай
велічы. Арган у касцёле на захаваўся, але
падчас  службы гучыць стогадовая
фісгармонія – інструмент больш сціплы,
але  падобны да  аргана  па дзеянні
і гучанні. Нешматлікія абразы прысве-
чаны традыцыйна знакамітым у Беларусі
Чэнстахоўскай Чорнай Мадонне ,
Вострабрамскай Божай Маці .
Рэалістычна і эмацыйна выглядае выява
святога Францыска Асіскага ў  чалавечы
рост. Побач з заснавальнікам ордэна – яго

паслядоўнікі – францысканцы,  святы
Максімільян Кольбе, які загінуў  ў  час
барацьбы з фашызмам, і  Антоні
Падуанскі  з дзіцём на  руках , які
вызнаецца за апякуна дзяцей.

Разам з выявамі святых быў у касцёле і
мармуровы надмагільнік (“вельмі
пышны, накшталт алтара” па словах
сучаснікаў ) з фігурамі Паўла Стэфана
Сапегі і яго трох жонак – Хвалеўскай,
Вессэлі і Гаслаўскай.
А чацвёртая, Даніловіч, перажыла

мужа і сама яго пахавала. Па традыцыях
тых  часоў  фігура Паўла Сапегі мае
выгляд сярэднявечнага рыцара ў  баявых
даспехах, што сімвалізуе яго шляхецкую

“Ìðàê,
íàïîåíû ñâåòàì”

Алесь Гараватка

моц,  а  яго жонкі  –  у  цяжкіх,  амаль
манаскіх апратках,  з малітоўнікамі
ў руках, што адпавядае ідэалу пакорлівай
хрысціянкі.
Гэтыя пахаванні  некалькі  вякоў

знаходзіліся ў  крыпце  –  родавай
усыпальніцы пад касцёлам. У смутны час
крыпту разрабавалі, і вырашана было
перавезці надмагільнік Сапегаў  у Музей
старажытна-беларускай культуры, што
ў Мінску.
Цудам захаваліся ў касцёле фрэскі XVI-

XVII ст.: родавы герб Сапегаў  і роспіс

у алтарнай частцы – хрышчэнне Ісуса
Янам Хрысціцелем, у гонар якога
і пабудаваны касцёл.
Пасля далучэння Беларусі  да

Расейскай імперыі манастыр зачынілі,
а касцёл прыйшоў  у заняпад.
Цудам ён застаўся цэлым. Зараз касцёл

выконвае свае прамыя абавязкі і таксама
працягваюцца  работы па яго рэкан-
струкцыі.

23.05.1167(1173?) - памерла
Эўфрасіньня Полацкая
23.05.1794 - указам Кацярыны ІІ у
расійскай імперыі была ўведзена
«мяжа яўрэйскай аседласці».
23.05.1910 - Янка Купала скончыў
працаваць над паэмай «Курган»
30.05.1942 - пры Стаўцы Вярхоўнага
галоўнакамандуючага утвораны
Цэнтральны штаб партызанскага
руху і  Беларускі  штаб
партызанскага руху, якія
каардынавалі дзеянні партызан у
часы Вялікай Айчыннай вайны.
3.06.1863 – бітва паміж
паўстанцкімі атрадамі і царскімі
войскамі пад Мілавідамі

10.06.1812 - адбылося адкрыццё
Полацкай акадэміі. У свой час яе
скончылі: гісторык Канстанцін
Тышкевіч, астраном Якуб
Накцыяновіч, пісьменнік Ян
Баршчэўскі, мастак Валянцін
Ваньковіч. Але ўжо ў 1820 г. царскія
ўлады акадэмію закрылі.
19.06.1669 г. Каралём Польшчы і
вялікім князем ВКЛ быў абраны
Міхал Вішнявецкі.
25.06.1794 – паўстанцкія войскі ВКЛ
у баю з расейскімі войскамі каля
мястэчка Солы пацярпелі
паражэнне.
27.06.1697 г. Каралём Польшчы і
вялікім князем ВКЛ быў абраны
саксонскі кюрфюстр Аўгуст ІІ
Моцны.
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Íàéïàäîáíåéøàÿ Ý¢ôðàñiíüíÿ, iãóìåíüíÿ Ïîëàöêàÿ.
Ãðàâþðà Õ²Õ ñò. ïàâîäëå ñòàðàæûòíàãà âîáðàçó
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Зваротная сувязь

Любоў да Радзімы пачынаецца з  сям”і (Ф. Бэкан)

Пішу да вас з нагоды выказаць свае
меркаванні наконт вашага выдання.
Мабыць, яшчэ рана выказвацца на тэму
“падабаецца мне ці не”, бо я бачыла і чы-
тала толькі два першыя нумары. Але
ўявіце сабе, як мяне ўразіў  матэрыял,
змешчаны на гэтых старонках! Менавіта
“Волат” закрануў  маю асобу да глыбіні
душы, і я пачала адчуваць, што ў  ва мне
абудзілася калі не патрыётка, дык душа
незалежнай дачкі Беларускай зямлі. Усё
больш я пачынаю разумець, што “Народ,
які не запатрабаваў да гэтага часу свайго
Майсея, які дапамог бы яму знішчыць
раба ў  сабе, будзе жыць так, як належыць
жыць рабам”.  (Выраз Ю.  Клінцова,
“Волат” №2).
Я адчуваю сябе незалежнай, але ўсё

больш заўважаю, што шмат хто спрабуе
заглушыць гэтыя парывы, зрабіць мяне

пакорлівай, рабіць і думаць так, як нехта.
Але навошта мне “нехта”, калі я сама
ведаю, што мне рабіць і як думаць пра
сваю Радзіму.
З сябрамі я не магу размаўляць на тэму

“беларускасці”, бо яны не разумеюць
мяне, таму застаецца толькі адно выйсце
– напісаць свае думкі на паперы і даслаць
да вас у рэдакцыю. Менавіта вы, я спа-
дзяюся,  зразумееце  мяне  і  тое , што
я хацела выказаць. Адным словам, мне
вельмі спадабалася ваша выданне. Калі
казаць праўду, то я не вельмі  люблю
чытаць газеты, а калі чытаю, дык толькі
некалькі радкоў . Але “Волат” стаў  для
мяне выключэннем, бо як толькі я яго
атрымліваю, дык адразу ж чытаю і не
выбарачна, а суцэльна, кожную старонку.
Не ведаю, чаму я вырашыла да вас

даслаць ліст, але напрыканцы хацелася б

Äçåíü äîáðû,
ïàâàæàíàÿ ðýäàêöûÿ
ãàçåòû “Âîëàò”!

падцвердзіць свае словы і ўражанні. Таму
пішу вам верш, які атрымаўся сам па сабе
пасля таго, як  прачытала “Волат».
Канешне, я не вялікі паэт, але ўсё ж такі
спроба таксама нешта вартая.

***
Хто казаў, што мова не трэба?
Хто казаў, што лепш абыйдусь?
Хто казаў, што мне непатрэбна
Радзіма мая – Беларусь?
    Мову не любяць на нашай Радзіме…
    Роспачны боль ахапляе мяне.
    Да вас я звяртаюся, дзеці Айчыны,
   Хопіць чыніці здзекі  з яе!
Гэта ж на ёй размаўлялі продкі,
Слаўныя продкі гаротнай зямлі.
Яе баранілі, яе адстаялі
І ў спадчыну нам аддалі.
   А  дзеці марнуюць прадзедаў мову,
   Хаця даражэйшае  нельга знайсці!
   Паверце майму вы  шчыраму слову -
  Аднаўляйце і шануйце свае карані!

P.S. Хацелася б атрымоўваць кожны
нумар вашага выдання. Бо калі я доўга
яго не  бачу, то пачынаю сумаваць. З
павагай да вас, Надзея

14.04.2004

Уладзімір Мікалаев іч Дубоўка
нарадзіўся 2 ліпеня 1900 года ў  вёсцы
Агароднікі  Манькаў скай воласці
Вілейскага павета, недалёка ад возера
Нарач.
У той час яго бацька  працаваў  на

бровары.  Як  сцвярджаў  Уладзімір
Дубоўка, бацька меў  лагодны характар,
добры, не піў , не курыў , не быў сквапны
на грошы.
Маці, Анастасія, была непісьменная,

але мела ясны прыродны розум, вельмі
добра  ведала беларускую мову  і ,
паў жыцця пражыўшы ў  Маскве ,
размаўляла толькі па-беларуску.
Сям’я ў  іх была вялікая і жыць, вядома

ж, было цяжка. Наконт гэтага Дубоўка
піша: “Бацькава калецтва (у час працы на
бровары князя Друцкага-Любецкага яму
адарвала машынай усе пальцы на правай
руцэ) і вялікая сям’я, здавалася б, павінны
былі прывесці нас да вельмі цяжкага
жыцця. Але вось гэты лад  сямейны,
працавітасць дапамаглі нам жыць
някепска. З шасці гадоў  Уладзімір пачаў
пасвіць гусей, пасля гэтага рабіў  разам з
Надзяй Баўтруковай. Аднойчы яны
заўважылі , як шмат рыбы ў  рацэ і,
прывязаўшы калошы да штонікаў

Óëàäç³ì³ð Äóáî¢êà
налавілі паўвядра аўсюку. Бацькі на гэта
толькі пасмяяліся і  скармілі  рыбу
парасятам.
У 1918 годзе Дубоўка скончыў  Нова-

Вілейкаўскую настаўніцкую семінарыю.
Настаўнічаў , служыў  у Чырвонай Арміі.
У  1925 годзе  скончыў  Вышэйшы
літаратурна-мастацкі інстытут імя
Брусава. З’яўляўся членам літаратурных
аб”яднанняў “Маладняк”, “Узвышша”.
Працаваў  школьным інспектарам
Наркамасветы РСФСР.
У 1923 годзе ў  Вільні выйшаў з друку

першы невялікі  зборнік  вершаў
“Строма”.  Пасля, у Мінску , выйшлі
зборнікі “Там, дзе кіпарысы” (1925г.),
“Трысцё” (1925 г.), “Credo” (1926 г.),
а ў  Маскве – “Наля” (1927 г.).
У 1924 годзе ўпершыню прыехаў  у

Мінск і пазнаёміўся асабіста з большасцю
беларускіх пісьменнікаў таго часу.
З 1927 года ў  газеце “Гудок” было

наладжана рэгулярнае выданне старонкі
на беларускай мове, першым рэдактарам
якой быў  Уладзімір Дубоўка.
У 1930 годзе быў  рэпрэсіраваны. 27

гадоў  зняволення з’яв ілася гадамі
творчага перапынку. За гэты час ён нічога
не напісаў .

У 1957 годзе, пасля рэабелітацыі, жыў
у Маскве. За зборнік вершаў  “Палеская
рапсодыя” яму прысуджана ў  1962 годзе
Дзяржаўная прэмія БССР імя Янкі
Купалы.

Ты мне гаворыш

Ты мне гаворыш, што долю і волю
бачыць не суджана нашай айчыне?
Вецер ганяе тут попел над полем,
попел у спадчыну вораг пакінуў?

Беднасць пануе ў пясках і каменні,
стогне народ пад абцасам у пана?
І да святла ў нас не будзе імкненняў,
бо найгарчэйшае наканавана?

Годзе і годзе, таварыш пакорны!
Так жа было, але гэтак не будзе!
Нас недарэмна малолі ў жорнах, –
з кожнай пакруткай мацнелі ўсё людзі.

Выдзьме ўвесь попел, як ворага, вецер,
Выжане рабскую кроў і пакору.
Займе айчына пасад свой у свеце,
Заўтра – не будзе падобна на ўчора.

Шчасце здабудуць мазольныя рукі,
Шчасце мы створым сваімі рукамі.
Ведаць ня будуць пра гора унукі,
Што панавала адвеку над намі.

1922 год

Нашы землякі

Аляксандр  Танкевіч
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Бяз тэрміна даўнасці

“О краю мой родны, усімі забыты, я, сын твой, цябе не забыў.
Хай буду я куляй варожай забіты, не кіну таго, хто паіў і карміў” (М. Чарот)

Тыя, хто ў першыню прыязджае
ў  Заброддзе,   захапляюцца  хараством
тутэйшага наваколля. Тут ёсць усё, чым
багата беларуская прырода ,
аблашчаная людзьмі.  Звычайны лес ды

У  Вілейцы 8 траўня адбылося
адкрыццё помніка ахвярам нямецкага
канцэнтрацыйнага лагера і гета для
ў трымання яў рэяў . Гэты лагер
знаходзіўся ў раёне завода “Буддэталі” па
вул . Стаханаў скай у 1941 годзе .
Прадстаўляем вашай увазе гістарычны
дакумент – “Акт Городской комиссии по
установлению злдоеяний немецко-

Í³êîë³ íå çàáóäçåì

фашистских  зхватчиков в период
окупации г. Вилейки от 16 апреля 1945 г.”.

«В июле-месяце 1941 г. в г. Вилейка по
ул.  Стахановская на территории
лесозавода  немецко-фашистские
захватчики организовали концлагерь для
советских военнопленных… Условия
содержания военнопленнымх специально
создавались невыносимо тяжёлые: все

Падзея

ў  ім - магілы жаў нераў  першай
сусветнай вайны і нейкае каменне
з малюнкамі. Дубрава ля ракі зліваецца
з паркам, дрэвы якога  пасаджаны
знакамітымі людзьмі. Вясковы двор,
а   ў  ім чамусьці  заблукалі  старыя
самоходы ваенных часоў , лазня-музей,

9 Ìàÿ
¢ Çàáðîääç³

П.А. Парацы
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военнопленные независимо от
физических способностей к  трудовым
работам, немецко-фашистскими
захватчиками использовались
исключительно на самых  тяжёлых
работах по 12-14 часов и в то же время
содержались на голодном пайке :
в дневной рацион выдавалось 0.5 литра
воды и 200 грамм эрзац-хлеба.

…Умерших не хоронили от 3 до 5 дней,
мёртвые трупы находились вместе с ещё
живыми.

… В августе месяце 1941 г. оставшихся
в живых … перевозили в г. Молодечно,
причём 27 человек из числа отправляемых
на автомашины вместились и их тут же
расстреляли.

… Из показаний опрошенных
свидетелей-очевидцев Комиссия
установила, что немецкие изверги с июля
по август 1941  г . таким зверским
способом уничтожили советских
военнопленных около 400 человек, трупы
умерщвлённых зарыли в ближайшем
противотанковом рву, расположенном в
700 метрах северо-восточной части
города.
Основным виновником зверского

уничтожения совецких военнопленных
являются шеф концлагеря немецкий
офицер немец Шелег и его помощник
немец Москат Юзеф.
Установить фамилии, имена и от-

чества зверски умерщвлённых немецкими
извергами советских военнопленных не
представляется возможным».

Ãóðò ç Íàðà÷àíñêàãà Äîìà êóëüòóðû �Áàòëåéêà�

сажалка  з карасямі .  Дрэвы ўпры-
гожаныя разьбою.

 Тут жыве знакаміты мастак Барыс
Цітовіч.  Знаходзіць незвычайнае
ў  звычайным - яго праца. Сын пайшоў
па бацькавых  слядах : вучыцца
мастацтву ў  Германіі. І сёлета на свята
Перамогі прыехаў  дамоў  не  адзін,
а з нямецкімі сябрамі.
Вяскоўцы, святары, музыкі і замеж-

ныя госці традыцыйна  сабраліся
ў  штучным парку ля ракі Нарачанка.
Малітвамі і спевамі  замацоў валіся
адвечныя людскія каштоўнасці —
свабода, памяць продкаў , патрыятызм.
Не забыліся і пра страўнік. Тыя, хто
“забыўся”  дома  харчпаёк , мог
пачаставацца кашай з вайсковага
катла.
Мастацка-літаратурную кампа -

зіцыю выканаў  гурт з Нарачанскага
Дома культуры “Батлейка”. Захмялелы
дойчэ ў  сваёй прамове падкрэсліў , што
трэба  сябраваць і жыць штодзённымі
клопатамі , а  студэнты з Мінскага
інстытута  культуры ў разілі сваім
“галашэннем”.
Ну,  а  што тычыцца  выставы

немчукоў , то...  Гэта, напэўна, вышэй
разумення звычайнага беларуса...

Наша Свята

Â³ëåéñê³
âàë 2004

Ãåðîi ñóáîòíiêà ¢ Çàëåññi,
ëÿ êàìåíÿ ¢ ãîíàð Ò.Êàñöþøêi

22 красавіка адзначаўся Дзень Зямлі. Група
неабыякавых да сваёй Бацькаўшчыны людзей,
вырашылі папрацаваць у Залессі на сядзібе
Міхала Клеафаса Агінскага.
Загад быў дадзены працаваць ад каменя

Т.Касцюшкі і да абеду. Пакінуўшы пасля сябе
чыстую ад кустоў і смецця частку англійскага
парку, мы назвалі гэтае месца «Вілейскім
валам».
Узнагародай за нашу працу была экскурсія

па палацу і парку, і добры настрой.



№ 5, травень-чэрвень 2004 года

5Хай будзе вечна мір над вамі, Радзімы верныя сыны (А. Бачыла)

Сыны Беларусі

Тадэвуш Касцюшка…
Гэты чалавек не паходзіў  са знатнага

роду, не меў родавых маёнткаў  і багацця
– нічым, што характарызавала ў  той час
уладу і моц. Але між тым яго сяброўства
шукалі польскі кароль і амерыканскі
прэзідэнт, Павел І льсціва называў  яго
сва ім сябрам,  Напалеон Банапарт
і Аляксандр І сапернічалі  з надзеяй
прыцягнуць яго на свой бок.
І ў  гэтым няма нічога асаблівага, калі

ўспомніць, што за ім ішла ў бой паўсталая
Польшча і Беларусь, што менавіта ён
дапамог  ЗША адстаяць сваю
незалежнасць, а Вялікай французскай
рэвалюцыі – атрымаць перамогу.
Ён быў генералам Амерыкі і Польшчы,

распараджаўся дзяржаўнай казной, але
скончыў  жыццё ў нястачы.
Такім быў  наш зямляк,  Тадэвуш

Касцюшка.  Як каштоўная рэлікв ія
захоў ваецца  ў  Гродзенскім архіве
сапраўдны тэкст тастаменту
(завяшчання), складзенага Касцюшкам ў
1817 годзе, за некалькі месяцаў да смерці.
У ім гучала апошняя воля вялікага
змагара. “Глыбока ўсведамляючы, што
прыгонніцтва знаходзіцца ў  супярэчнасці
з законам прыроды і дабрабытам
народаў, – гаворыцца ў  тастаменце, – сім
зацвяржаю, што знішчаю яго зусім і на
вечныя часы ў маім маёнтку Сяхновіцы,
размешчаным у Брэст-Літоўскім
ваяводстве, як ад імя свайго, так і будучых
уладальнікаў . Прызнаю, такім чынам,
усіх жыхароў  вёскі , прыналежнай
маёнтку , свабоднымі грамадзянамі
і  неабмежаванымі  гаспадарамі
ўгоддзяў…”.
Гэты прызыў  дайшоў   да 53 сялянскіх

сем’яў  у Сяхновіцах . Як  вынікае з
архіў ных  дакументаў ,  яны сталі
патрабаваць выканання тастаменту.
Памешчыца Кацярына  адказала ім
у гэтым.
Аляксандр І застаўся верным сабе: ён

поў насцю падцвердзіў  права
памешчыцкай маёмасці на сяхновіцкіх
жыхароў . Яшчэ адной сялянскай мары
прыйшоў  канец, і яшчэ адно зярнятка
гневу ўпала на беларускую зямлю…
Тым часам апетыт Кацярыны

разгараўся. І ў  травені 1825 года яна
паслала ў  ЗША тэкст іску  на  права
валодання “капіталам”, які пакінуў пасля
сябе  Касцюшка пад  нагляд Томаса
Джэферсана.
Пайшлі розныя дагаворы, суды,

адвакацкія сустрэчы. І ў  хуткім часе
ў сплывае  яшчэ  адзін тастмамент
Тадэвуша Касцюшкі.

Çàâÿø÷àííå
Òàäýâóøà Êàñöþøê³

Так, ён існаваў.
Гэта было ў  1798 годзе, у час другога

візіту Касцюшкі ў  Амерыку. Бурныя дні
паўстання, палон, затачэнне ў  казематах
Петра -Паўлаўскай крэпасці былі  ў
мінулым. Амерыканскі кангрэс выплаціў
яму вялікую суму грошаў  і перадаў  у
маёмасць 500 акраў зямлі. Ён мог ўсё
астатняе жыццё правесці ў  дастатку.
Але…
Ён вырашыў  ехаць на  Радзіму ,

з надзеяй ажыцявіць вызваленчае
паўстанне.
Наступаў  час  ад ’езду.  Тадэвуш

Касцюшка, некалі вучыўшыся жывапісу,
напісаў  партрэт Томаса Джэферсана.
Разам з падарункам з’явілася і просьба:
стаць выканаўцам апошняй волі. У ім
гаварылася:

“Я, Тадэвуш Касцюшка, рыхтуючыся
якраз да ад’езду  з Амерыкі , гэтым
завяшчаю і зацвярджаю, што на выпадак,
калі я іным чынам не распараджуся сваёй
маёмасцю ў  ЗША, сапраўдным
упаўнаважваю майго сябра  Томаса
Джэферсана , каб ён поў насцю
выкарыстаў  яе на выкуп неграў , альбо з
ліку сваёй маёмасці, альбо іншых, і на
дараванне ім свабоды ад майго імя…”
Што стала з гэтым дакументам?
Праз паў тары гады пасля смерці

Тадэвуша Касцюшкі , у  1819  годзе,
Т. Джэферсан звярнуўся ў суд і заявіў, што
не можа стаць выканаўцам волі.
Два завяшчанні. Адно – беларускім

сялянам,  другое  –  негрыцянскім
нявольнікам, напісаныя ў розныя часы,
у розных краінах,  яны прасякнутыя
адным пачуццём і як бы заключаюць
ў сабе часцінкі аднаго і таго ж палымянага
сэрца.

Алесь Гараватка

Па  сённяшні дзень канчаткова не
высветлена, пры якіх абставінах загінуў
славуты пясняр Беларусі Янка Купала.
Даніла Міцкевіч (старэйшы сын Якуба
Коласа) у сваёй кнізе “Любіць і помніць”
наконт гэтага зазначыў  наступнае:
“… я заўсёды суправаджаў дзядзьку Янку
(Купалу – аўт.). Да таго ж меў ён слабасць
у нагах і часта прыпадаў  на нагу. Я яго
падтрымліваў ,  ведучы пад  руку .
Магчыма, гэта прыпаданне і сталася
прычынаю яго смерці 28 чэрвеня 1942
года.
Існуе некалькі  версій гібелі Янкі

Купалы. Мне здаецца, што мае права (як
гіпотэза) на існаванне і такая. Парэнчы
лесвіцы ў  гасцініцы “Масква” незвычайна
нізкія. У Купалы магла падвярнуцца нага,
і ён паляцеў уніз…”.
Магчыма, магло стацца і так. Ёсць тыя,

хто лічаць, што гэта самагубства, другія
– забойства. Як бачым, ёсць і меркаванне,
што гэта няшчасны выпадак. Але як было
на самой справе, ніхто не можа сказаць
пакуль (!).

Альяс

Ñìåðöü  ß. Êóïàëû

Наша Свята

Гістарычны факт
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Падарожжа

...Наша жытная і васільковая, несмяротная Беларусь (Н. Арсенева)

0. Залесьсе (з XVI ст.) - вядомае як
фальварак Дзербы, 1690 г. - паселішча
Смургонскай парафі і Ашмянскага
павету. 1 пал.  XVIII ст. - уласнасьць
віцебскага ваяводы Марцыяна Міхала
Агінскага (1672-1750).  3  1814  г . -
уладальнік Міхал Клеафас Агінскі (1765-
1833). Назва Залесься - «Паўночныя
Афіны», тут кампазітар склаў  вядомы
паланэз «Разьвітаньне з Радзімай» (ля-
мінор). Належала роду Агінскіх да1926г.
Помнік сядзібна-паркавага мастацтва

ХVIII-ХІХ ст.ст. (паркі, палац, капліца,
млын, аранжэрэя, альтанка).

1. Наваспаск (XVII ст.) - руіны касцёла
(к. XVII ст.)

2. Крэва (з XIII ст.) - сталіца Нальшан,
потым, з XIV ст. - Крэўскага княcтва.
3 1338 г.  належала  вял. князю ВКЛ
Альгерду, потым Ягайлу. 1385 - у замку
заключана Крэўская вунія паміж ВКЛ
і Польскай Каронай. 3 1387 г. тут адзін
з першых касьцёлаў у ВКЛ. 3 1486 г. -
мястэчка, якое у ХVІІ-ХVIII ст.ст. мела
Магдэбурскае права. Зараз тут руіны
замка. Новы касьцёл (з 1998 г.), царква
Ал. Неўскага (1854 г.), будынак былой
габрэйскай школы (хедэр), за 2,5 км. на
поўдзень - старажытнае гарадзішча.

Âàíäðî¢êà
àä W.Ramejki Zaleskaha

3. Баруны (1692 г.) - адзін з цэнтраў
вуніяцтва. 3 1692 - драўл. вуніяцкая царка.
1747-57 - пабудав. мураваны касьцел.
Помнік арх-ры «віленскага барока» (арх.
А. Асікевіч). 3 1793  г. - у кляштары
базыліянская 6 кл. школа, дзе вучыліся А.
Адынец, С. Корсак, I. Ходзька, Леанард
Ходзька  (з 1819  г. - сакратар М.Кл.
Агінскага).  1920  г . -беларуская
настаўніцкая семінарыя (дырэктар Рак-
Міхайлоўскі). У касьцёле цудатворная
ікона Багародзіцы і цудатворная крыніца.

4. Гальшаны (з XIII ст.) - князь Гольша

заклаў  горад на р. Карабель (левы прыток
р. Гальшанкі). 3 пач. XV ст. тут быў
касьцёл, з 1536 г. узгадваецца правасл.
царква, у XVI ст. - кальвінскі збор. 3 XVI
ст. уладаньне Сапегаў. Замак пабудаваны
Багданам Сапегам. Касьцёл сьв. Іаана
Хрысьціцеля і кляштар франьцішканаў
(ХVІ-ХVIII ст.ст.). 1770 г. - новы каталіцкі
храм, помнік раньняга барока.

5. Ашмяна (з 1340 г.) - паселішча ВКЛ
і замак вял. князёў  ВКЛ. 3 1382 г. - уласн.
вял. князя ВКЛ Ягайлы. Пасьля 1399 г. -
статут горада ад Вітаўта, пач. XVI ст. -
магдэбурскае права. У Паўночную вайну
(1700-21) была разбурана шведамі. З 1739
г. - стараста Ашмянскі князь Тадэвуш
Франьцішак Агінскі  (дзед Міх.  Кл.
Агінскага). 1794 г. - штаб паўстанцаў  Т.
Касьцюшкі (армія Я. Ясінскага), тут
фармаваўся атрад М. Кл. Агінскага.
Касьцёл  сьв.  Міхала  Архангела
пабудаваны (1910 г.) на месцы старога
(1387 г.). Помнік неабарока.

6. Жупраны (з пач. XV ст.) - цэнтар
воласьці , належаў  вял.  князям ВКЛ.
У 1407 г. прывілеем вял. князя Вітаўта
аддадзены старасьце віленскаму Войцаху
Мінівідавічу. У пач. XVI ст. - уладальнік
сын Мікалая Радзівіла Юры. Належалі
Радзівілам да пач. XIX ст. Каля 1550 г.

заснаваны касьцёл,  у канц. XVI т.  -
кальвінскі збор. Сучасны касьцёл сьв.
апосталаў  Пятра і Паўла (1875 г. ) -
рэтраготыка. На могілках каля касьцёла
пахаваньне Ф. Багушэвіча (1840-1900)
і яго сям’і.

7. Солы (сяр. XVI ст.) - сяло віленскага
ваяводства ВКЛ. Першы храм заснав. да
1598 г., падораны Хрысьціянай Радзівіл,
жонкай віленскага ваяводы. Касьцёл
зьнішчаны ў1656 г. Наступны храм - 1853
г. Новы касьцёл Маці Божай Ружанцовай
пабудаваны ў  1934 г. на сродкі парафіян
(540 т. зл.), арх. Дубановіч, стыль мадэ-
рн. 1917 г. - дагавор аб перамір’і паміж
Зах.  фронтам Савецкай Расеі  і усх.
франтам нямецкай арміі.

Набліжаецца пара летніх канікул і
адпускоў. Перад многімі паўстае праб-
лема як іх правесці з карысцю. Пра-
пануем Вам маршрут вандроўкі па
родным краі якая падыдзе для класа
альбо для сям”і.

За  дапамогай  у правядзенні вандроўкі
звяртайцеся па  тэлефонах:

8(01592) 92456 Сяргей Іванавіч;
8(01771) 55384 Віталь Кастэнка

Ðóiíû êàñö¸ëà XVII ñò. ó Íàâàñïàñêó

Êàñö¸ë ó â. Áàðóíû 1747-57 ãã.

â. Æóïðàíû. Êàñö¸ë ñâ. Ïÿòðà i Ïà¢ëà 1875 ã.
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Нашы землякі

Выракацца роднай мовы не маем права (Я. Купала)

Калі ўгледзіцца ў гэты фотаздымак, то
можна здагадацца, што ён нейкім чынам
звязаны з гісторыяй БНР. І гэта, сапраўды
так. На ім – Першы ўрад БНР – Народны
Сакратарыят.

І гэта людзі, якія ўсё сваё жыццё, усе
свае сілы аддалі  на барацьбу  за
незалежнасць Беларусі, “хто гадаваў
першыя, яшчэ зусім кволыя паросткі
нашай незалежнасці” (В. Іпатава).
Але мы згадаем Вам толькі пра тых,

чый лёс звязаны з Вілейшчынай.
Звестак аб Антоне Аўсяніку няшмат.

У артыкуле, напісаным А. Лісам для

Ñÿáðû Íàðîäíàãà
Ñàêðàòàðûÿòà ÁÍÐ

“Энцыклапедыі гісторыі Беларусі”, не
ўказваецца дакладная дата нараджэння,
а змешчаны толькі год – 1888 – і месца –
вёска Кабылле Альковіцкай вобласці
(цяпер в. Кастрычніцкая Вілейскага

раёна). Нават дата смерці – 1933 год –
пададзеная з пытальнікам,  што,
у суадносінах з апошнім радком біяграфіі:
“У пачатку 1930-х гадоў  эмігрыраваў
у БССР” (відавочна з Заходняй Беларусі)
гаворыць аб тым трагічным шляху, які
прайшоў за свае 45 гадоў  член Народнага
Сакратарыяту  Беларусі , сябра
Беларускай Сацыялістычнай Грамады

(БСГ). Гэта быў  перадусім адукаваны
спецыяліст (скончыў  тэхналагічны
інстытут у  Харкаве , вучыў ся на
караблебудаў нічым факультэце
Пецярбургскага  палітэхнічнага
інстытута, а таксама быў  абраны ў  Сейм
Польскай Рэспублікі і  ў ваходзіў
у Беларускі пасольскі клуб).
Леанард  (Лявон) Заяц нарадзіўся

ў  сакавіку 1890 года ў  вёсцы Даўгінава
Вілейскага павету. Скончыў універсітэт у
Пецярбургу. У гады Першай сусветнай
вайны жыў  і працаваў  у Вільні , быў
сябрам партыі беларускіх эсэраў . На
Усебеларускім з’ездзе 1917 года абраны
сябрам рады,  а з лютага працуе
ў  Народным Сакратарыяце . Пасля
расколу БНР, які адбыўся 13 снежня 1919
года стаў  працаваць загадчыкам
канцэлярыі і дзяржаўным сакратаром
у Народнай радзе БНР. Лявон Заяц быў
таксама  ў здельнікам Другой
Усебеларускай канферэнцыі ,  якая
адбылася ў  Берліне ў  1925 годзе. У тым
жа годзе ён прыехаў  у БССР, дзе яму далі
працу ў Народным камісарыяце фінансаў.
Але  праз пяць гадоў  бальшавіцкія
“чысткі” дабраліся і да яго. Пяць гадоў
прабыў  у высылцы ў  Уфе. 25 чэрвеня 1935
года зноў  арыштаваны абласным
упраў леннем НКУС СССР , і ў  час
следства памёр у турме.
Зноў  той жа пакутніцкі лёс, катаванні,

здзекі. За яе, за родную Беларусь, за яе
шчаслівы лёс.
За яе Незалежнасць…
Калі ўглядаешся ў  твары ўсіх гэтых

у  большасці  сваёй яшчэ маладых ,
прыгожых,  таленавітых, а  галоўнае
адданых Беларусі людзей, яе палітычных
дзеячоў , смыліць думка – калі ж на нашых
вуліцах і  плошчах будуць стаяць ім
помнікі, калі на навучальных установах
дзе яны вучыліся, на дамах дзе яны жылі,
будуць вісець мемарыяльныя дошкі ў іхні
гонар?!

“Наша Слова” №11 за 24.03.2004 года

Ñÿáðû Íàðîäíàãà Ñàêðàòàðûÿòà ÁÍÐ: (çëåâà íàïðàâà, ñÿäçiöü) Àëåñü Áóðáiñ, ²âàí Ñåðàäà, ßçýï Âàðîíêà (ñòàðøûíÿ),
Âàñiëü Çàõàðêà; (ñòàÿöü) Àðêàäçü Ñìîëi÷, Ï¸òðà Êðý÷ý¢ñêi, Êàñòóñü Åçàâiòà¢, Àíòîí À¢ñÿíiê, Ëÿâîí Çàÿö

Падрыхтаваў Алесь Танкевіч

Наша Свята

24 траўня шырока адзначаецца Дзень
славянскай пісьменнасці й культуры.
Старажытнаславянскую мову  мы
атрымалі  ад  Бога , і нельга  з ёй
абыходзіцца  абы-як . Роднае слова
ў  поўнай ступені выражае ўвесь духоўны
й эмацыянальны стан чалавека. З гэтых
пазіцый і неабходна весці барацьбу
супраць паўсюднага распаўсюджвання
замежнай лексікі . На  мой погляд ,

найперш трэба ратавааць кірыліцу. Наш
разгром пачынаецца з таго, што кірыліцу
выцясняе лацінскі шрыфт. Заняволенне
народа  пачынаецца з выкаранення
роднай мовы, з раздвойнасці культуры.
Я перакананы: захаваем родную мову –
захаваем усё.
Гэтыя мудрыя словы належаць

расейскаму пісьменніку Васілю Бялову.
Як вядома ,  кірыліцай сёння

карыстаюцца ўсходнія славяне. Заходнія
й паўднёвыя, на  жаль не  ўшанавалі
памяць пра братоў  Кірылу і Мяфодзія.
Заклікаем вас не выракацца беларускага
правапісу.

Сяргей  Макарэвіч
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Ты ж другой, кром Беларусі, не павінен мець айчызны (Я. Купала)

Агульнапрынятага тлумачэння назвы
Літва пакуль няма. Кожны даследчык
высоўвае сваю версію, як правіла, вельмі
слушную. Паводле хронікаў  ліцвіны,
яцвягі, прусы – шматлікія заходнебалцкія
плямёны, што месціліся на тэрыторыях
сучаснай Калінінградскай вобласці,
усходняй Польшчы, Беларусі, паўднёва-
усходняй Летувы. Мы самі спадчынна
зьяўляемся ліцвінамі і яцвягамі. У 13 ст.
прусы сталіся знямечаныя, нейкія ўцяклі
сюды,  заходняя частка  яцвягаў  была
вынішчаная на  роў ні з прускімі
плямёнамі.

“Літва” найчасцей тлумачыцца праз
панятак “ліць”: згодна кліматычнай
карце на мясцовасць, дзе  пражывала
пачатковая “літва”, прыходзіцца
найбольшая колькасць гадавых дажджоў
– Наваградскае ўзвышша, басейн Вяллі…
Таксама  можна літву тлумачыць як
“камяніца” ў  дачыненні да паселішча або
як “эліта” ў  дачыненні да людзей. Усё гэта
адсылае і да яцвягаў  як “найвысакарод-
нейшых  з усіх плямёнаў ”,  вядомых
таксама  камянёвым пахавальным
абрадам.
У кожным балцкім племені быў  свой

цэнтр Рамова, адкуль кіраваў  святар
Крыве (“крывічы” – кастава-грамадска-
рэлігійная саманазва  балтаў, нешта
кшталту “хрысціяне” , “будысты”).
Хронікі  кажуць,  што пасада Крыве-
Крэвайтэ гэдкая ж як і Папы Рымскага.
Зараз, канешне, не прынята гаварыць пра
дахрысціянскую (нехрысціянскую) Літву.
Тым не менш, яна была. Крыўская рэлігія
страціла  свае  паноўныя пазіцыі
канчаткова ў  14-15 вв. са смерцю 74-га
Крыве -Крэвайтэ  наймя Гінтаў т
і працягвала  жыццё  толькі як  адна
з канфесіяў . Апошнія крыўскія святары
загінулі ўжо ў  савецкіх  лагерох .
Свяцілішча ў  цэнтры Менску  знікла
параўнальна нядаўна, падчас будовы
Купалаўскай лініі метро, камень Дзед
захоўваецца ў  музеі валуноў .
Гэдак, згодна меркаванню С. Санько,

існуе яшчэ адно вытлумачэнне назвы
Літва. Яго можна суаднесці з лацінскім
рытуальным тэрмінам lituus, які азначае
“скрыўлены на канцы жрэцкі посах”.
Лацінскі літуус, як і балцкая крывуля
(кульба), быў  знакам улады святара. Але

крывуля сымбалізавала і сваяцкую
грамаду, аб’яднаную рэлігійным абрадам
на пэўнай тэрыторыі. Гэта паказвае, што
“літва” можа быць бадай сінонімам
“крыўі” для нашага краю.
На Віцебшчыне ў  Сенненскім раёне

ёсць вёска з сугучнай літуусу назвай
Літусова.  Гэта  частка  краіны мае
выключнае геаграфічна -гістарычнае
значэнне (Лучоса злучае Дзвіну і Дняпро,
Балтыку і  Чарнамор ’е – гэта шлях
з варагаў у грэкі), звязваецца і з легендай
пра паходжанне беларусаў . Да таго ж,
навокал вёскі праглядаюцца рысы “сак-
ральнага” комплексу: за паўкіламетры ад
Літусова – Бортнікі (апрача  татэму
пчалы тут ёсць і алюзіі да прускага племя
бартаў), яшчэ за 4 км – Стапурова (stab-
ban «камень», адсюль і знакаміты Сцёп-
камень) ,  потым – Рамальдава
(параўнайма – Рамова), за 15  км ад
Літусова – возера Дзевіна (даслоўна –
“Божачкава”).
За Дзевіным – возера Ардышава. І гэта

ўжо адсылае да арабскіх географаў , якія
ў  920 г. н.э. апісвалі наш рэгіён: “…Яшчэ
племя завецца  Артаніяй, а цар ягоны
жыве  ў  Арце.  Людзі выпраўляюцца
гандляваць у  Куябу (Кіеў) ;  а  што
тычыцца Арты, то мы не прыгадваем, каб
хтосьці з іншаземцаў  тамака вандраваў ,
бо яны забіваюць кожнага іншаземца, які
падарожнічае па іхнай зямлі. Яны адно
выпраўляюцца па вадзе і вядуць гандаль,
але нічога не распавядаюць пра свае
справы і тавары і нікому не дазваляюць
правесці іх  і трапіць у іхную краіну.
З  Арты вывозяць чорных  сабалёў
і свінец.” Тут можна, безумоўна, прывесці
аналогіі з індыйскай «Магабгаратай», дзе
апавядаецца пра ахоўнікаў  шчаслівай
паў ночнай краіны, якія нікому  не
дазваляюць уступіць у яе.
Яшчэ пішацца пра тое, што артанцы

прывозяць цуда-мячы, якія можна згінаць
напалам, і яны неўзабаве выпростваюцца.
І свінец, і олава праз Беларусь паступалі
з радовішчаў  Польшчы, Скандынавіі,
Англіі. Як лічаць даследчыкі, пад Артай
(Арсай) разумеецца Рша (Ворша), якая,
пэўна, месцілася трохі далей на поўнач па
Лучосе, усё ў тым жа сакральным баку.
Але мне б хацелася звярнуць увагу на

тое, што тады мусіў існаваць і іншы горад

з найбольш сугучнай назвай – Гарта
(сённяшняя Гародня). Ад Кіева можна
падняцца  па Дняпры, збочыць на
Прыпяць, і далей па прытоках дабрацца
да Нёмана і самой Гарты. Гарта бліжэй
і зручней да польскіх, ангельскіх і скан-
дынаўскіх  радовішчаў . Яна  больш
“кулуарная”, схаваная. І галоўнае, Гарта
знаходзіцца якраз у яцвягаў, вядомых
сваёй ваяўнічасцю. Якая з версіяў  най-
больш слушная, я спадзяюся,  здолее
высветліць археалогія.
І  на канец колькі  гістарычных

вытрымак пра  нас  любімых:  “Пады-
шоўшы да Літвы, (семігалы і тэўтоны)
спыніліся на начлег, а пад час адпачынку
(семігалы) пачалі пытацца ў  багоў  пра
сваю будучыню, кідалі кон, шукаючы
міласці багоў , і жадалі ведаць, ці прайшлі
ўжо чуткі пра іхны паход і ці прыйдуць
ліцвіны з імі біцца. Кон выпаў так, што
чуткі ўжо прайшлі, а ліцвіны напагатове.
Збянтэжаныя семігалы пачалі зваць
тэўтонаў , каб адступаць, бо моцна
напалохаліся нападу ліцвінаў… Але не
змаглі семігалы адгаварыць іх. Справа
ў  тым, што семігалаў  было незлічонае
мноства, і тэўтоны разлічвалі на гэта,
нягледзячы нават на тое, што ўсё было
затопленае дажджамі і залівамі. Яны ўсё-
ткі смела ўступілі ў Літву і, разлучыўшыся
атрадамі, пайшлі па вёсках, але знайшлі
іх пустымі : усе людзі  з жанчынамі
і дзецьмі ўратаваліся ўцёкамі. Забаяўшыся
тады немінучай бітвы, яны як мага хутчэй
зьядналіся разам і сталі рыхтавацца да
вяртання ў  той жа дзень. Даведаўшыся
пра гэта, ліцвіны атачылі іх з усіх бакоў
на сваіх хуткіх конях (легендарная парода
– дрыкганты, апісаная добра У. Караткеві-
чам); па свайму звычаю пачалі насіцца
круга то справа, то злева, то збягаючы,
то даганяючы, і мноства людзей паранілі,
кідаючы коп’і і дубіны.” “Трубячы ў  доў -
гія свае трубы, яны (ліцвіны) сядалі на ляс-
ных коней  і як лютыя зверы ляцелі на зда-
бычу… Не жадалі біцца сцяной: рассыпа-
ліся ва ўсе бакі, пускалі здалёк стрэлы,
кідалі дроцікі, знікалі і зноў аб’яўляліся…”

Назва Русь
Імя «русь»  лічыцца перанятым ад

украінцаў. Цэнтрам яе часта фігуруе
старажытны Львоў . З  прыходам
хрысціянства слова “русь” стала звязвацца
з праваслаўным абрадам, а вернікі – звацца
русінамі. Гэдак назва ў канцы 15 ст.
прыляпілася да сённяшніх расейцаў. Выток
слова “русь” дагэтуль спрэчны. Магчыма,
яно пайшло ад іранамоўнага племя русь.
Іншыя звязваюць русь з Рутэніяй або
з усходне-паўднёвымі балтамі. Белая Русь,
паводле прынятай каставай сымболікі,
азначае «святарная», гэдак як Чырвоная –
ваярская, а Чорная –  земляробская.

²Ì ß ÒÂ À¨ ,
ÂÅ Ë²×  – Ë²Ò ÂÀ

Сцежкамі дзядоў

Наталея Мажэйка
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9А я сваю песню буду пець - я  бунтар! Буду клікаць народ свой да Волі (М. Чарот)

Ах, бяз дудкі, без дуды
Ходзяць ногі не туды
А як дудку пачуюць,
Самі ногі танцуюць!
Дуда вядомая ў Беларусі здаўна. Але

сучасны беларус наўрад ведае ўвогуле,
што яна ўяўляла сабою. Тым часам,
беларуская дуда зьяўляецца аналагам
валынкі. Падобны інструмант ёсць яшчэ
многа ў  каго.  Але ўсе яны і стотна
адрозніваюцца міжсобку. Беларуская дуда
– гэта скураны мяшок, зроблены з казы,
у які ўстаўляюць па колькі бурдонных
трубак, называных гукамі. Гэтых трубак
налічваецца ад аднае да шасці. Бурдонная
дуда называецца мацянкаю і лічыцца
найдасканалай. Мінорную ролю выконвае
жалейка. Разам усе яны ствараюць гук,
што колісь натхняў  нашых людзей на
самыя вострыя эмоцыі і перажыванні.
Да таго ж, дуда ў нас зьяўляецца не зусім

музычным інструмантам як такім.
Безумоўна, сувязь з казою тут знакавая.
Беларуская калядка апісвае  працэс
стварэння дуды як ахвярапрыношання
казы: «Ня бойся, козачка,  лаў цоў ,
стральцоў , а бойся дзеда старога. ён цябе
забіе, скуру злупе, дуду пашые». Але
сённяшнія калядкі – гэта ўжо сымбалічнае
ваджэнне  казы, сымбалічнае  забіццё
і сымбалічная ахвяра.
Нашыя продкі мелі шмат розных

музычных інструмантаў . Але упісаная
ў мэнтальнасць, у міфалагічнасць менавіта
дуда. Гэтага больш не сустрэць ні ў якім
іншым народзе. Этнографы XIX стагоддзя
выяўляюць дударскую традыцыю ня
толькі ва ўсіх раёнах Беларусі і ня толькі
ў  сялянскім асяроддзі. І магнаты, і шляхта
бавіліся пад дуду.

І жывуць яшчэ людзі, якія памятаюць
дудароў, якія апавядаюць і спяваюць рэпэ-
ртуар. Вельмі цікавы і гістарычны судовы
дакумант – скарга дудара на нейкага
пінскага гандляра за тое, што ён зачараваў
яго дуду. Вось як – з фактам чарадзейства,
зачаравання дуды можна было звярнуцца
ў судовую інстанцыю.
Якое ж яно, гучанне беларускай дуды?

Ваяўнічае? Журботнае? Весялушнае? Пра
што і ў якой інтанацыі распавядала дуда?
Першы адказ крыецца ў самой назве дуды
або ў  тых тэкстах, якія апісваюць яе: «дуда-
весялушка, весялі мяне на чужой старане».
З іншага боку, асноўная меладычная
трубка  –  жалейка.  І  вось гэтае
супастаўленне – сымбалічнае. Весяліць –
але якім чынам, у якой танальнасці?
Можна прывесці адрозненне стыляў

весялосці беларуса ад расейца. Расеец –
гэта «разудалый человек», ён весяліцца,
пад балалайку, спяваючы непрыстойнага
зместу частушкі. Беларуская весялосць –
зусім іншая. Гэта весялосць з інтанацыямі
смутку, тонкіх эмоцыяў .
Дуда  яднаецца і  з традыцыяй

дыянісійства, бо належыць да музычных
інструмантаў  Дыёніса. У  беларусаў
захавалася вясельная песня, дзе гаворыцца
пра тое, «як дуда зараўла – усіх з розуму
звяла, а як гуселькі зайгралі – усіх на розум
настаў лялі». Тоеснасць з антычнай
традыцыяй – літаральная.
Дудовае гранне найперш прына-

годзілася да знакавых перыядаў: гэта новы
год – пераход са старога году ў другі, гэта
вяселле – пераход маладых са статусу
юнакоў -дзяўчат у сямейных . Гэта
і валачобная традыцыя, звязаная
з момантам касмагенэзу.
Апавяданні пра дударскую традыцыю

вызначаюць статус дудара як статус
шамана  або святара.  Напрыклад  –
апавяданне Ластоўскага, у якім памірае
дудар, трапляе на неба і грае для самога
Бога. Сам стыль жартаўлівы ня мусіць нас
бянтэжыць, бо гэта ўласціва беларускай
ментальнасці – пра сакральныя рэчы
гаварыць жартаўліва і з усмешкай.
Глыбіню дударскае традыцыі мы

знаходзім у дударскіх тэкстах. Вось сюжэт
аднаго з іх. У бацькі (або ў маткі) было
трох сыноў , і ўсе тры зваліся Васілі (або
Ясенькі). Адзін з іх козы пасвіць на полі,
другі – пляце лапці, трэці – «сядзіць на
камені, дзяржыць дуду на рамені». Сам
момант – музыка з “казою” на камені –
адзін з унівэрсальных сюжэтаў

еўрапейскае міфалогіі: камень – цэнтар
Сусвету, а на ім ахвяра разам са жрацом.
Далей жа: «эх, павешу я дуду, на высокім
на дубу» – узгадайма «залатое руно». Пры
тым – на якім дрэве? На дубе, які меў
найвышэйшы сакральны статус. «Эх,
павешу я дуду, ветры будуць павяваць,
будзе дуда сама граць». Гранне ад ветру –
трэці знакавы момант. Далей жа дуда
валіцца, ломяцца гукі, бядуе дудар, ідзе
пасвіць птушкі. Уся дзея скончваецца на
паповым двары, дзе дудар ужо зарабляе
на дудзе…
Ці мае магчымасці дуда стаць сяння

нацыянальным сымбалем? Для сучаснае
беларускае сітуацыі вельмі паказальным
зьяўляецца адсутнасць стылю. Што мы
маем нацыянальна стылёвага? Бадай што,
анічога. Пры тым, мы ня маем і гукавага
стылю.
Этнографам Міхалам Федароўскім

знойдзеная песня «Дудар» або «Дуда».
Тэкст песні  пісаны рукою Брунона
Завадзкага, вывезенага на Сібір пасля
ўдзелу ў паўстанні 1863 году. Ці можа дуда
быць сымбалем зараз? Няхай адкажа
песня:

«Ой, недаўго, дудку, недаўго
Будзем у няволі тужыць,
Ужо свет світаіць
Салавей спяваіць,
І радная старанунька
К нам бяжыць.
Ой, вазьму я дуду
Дай да радні пайду
Цераз лясы, цераз бары,
Цераз сялы, цераз двары.
Буду граці, прыпяваці
Сваю няволю, горку нядолю.
Я, граючы, думаючы,
Там з табою, як з сястрою
Перайду смела, цераз свет цэлы».

Паводле інтэрв’ю радыё “Свабоды”
з Тодарам Кашкурэвічам
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...Каб як найхутчэй сыны беларускія самі сталі пад сваім беларускім сцягам
бараніць вольную і незалежную Беларусь (Я. Купала)

Гістарычны факт

Кіраўнік аперацый расійскіх войск па
вызваленні Вілейкі  Павел Цімафеевіч
Мікалаеў  быў  вопытным ваен-
наначальнікам, які  праслужыў  у  арміі
гадоў  сорак, удзельнік руска-японскай
вайны 1904-05 гг. За поспех у Вілейскай
наступацельнай аперацыі яму
прысуджана званне  генерал-
лейтэнанта, узнагароджаны ордэнам
святога  Станіслава  1 -ай ступені
з мячамі. Было адзначана і шмат іншых
праслаўленых афіцэраў  і салдат.
Зімой 1916-17  года  зноў

сфарміраванаму  748-му пяхотнаму
палку ў  гонар гэтай падзеі была дадзена
назва Вілейскага. Ён уваходзіў  у 187
пяхотную дывізію XXVII армейскага
корпуса 5-ай арміі , якая ваявала на
паўночным фронце.
Вечарам 23 верасня часці 27-га

корпуса атрымалі новы прыказ з раніцы
наступнага дня працягваць наступленне
ў  напрамку Вішнеўскага і Нарачанскіх
азёр.  Немцы аказвалі  ў партае
супраціў ленне, і атакі на іх  пазіцыі
ў  раёне Порсы не ўдаліся. Гэтаму яшчэ
перашкаджала  і вялікае ,  амаль
непраходнае, балота насупраць вёскі.
Ваюючыя бакі працягвалі нарашчваць
тут сваю моц. Паступалі  данясенні
паветранай разведкі аб падыходзе да
праціўніка значных сіл. Так, у кірунку

ад в.Спягла на Вілейку рухалася калона
даў жынёй 6-7  вёрст, каля корпуса
немцаў  знаходзілася на дарозе Вішнева-
Войстам-Нарач. Складвалася небяспека
прарыву іх праз пазіцыі аслабленай
у баях і раскіданай Энскай дывізіі ў бок
Маладзечна .  Быў  прыняты шэраг
экстраных мер.  Аднак  раніцай 28
верасня немцы пакінулі  свае  пазіцыі
паўночней Вілейкі і паспешна адступілі.
Відаць, дальні  абхват іхняга левага
фланга аказаў  на гэта вялікі ўплыў .
З-за прамаруджвання далейшага

наступлення рускіх  і  тактычных
пралікаў  іх камандавання немцы змаглі
спыніць свой адыход і замацавацца на
вельмі зручных пазіцыях – на ўзвышшах
і  ў  лясах  між азёрамі  Вішнеў скае
і Нарач,  пакінуўшы для пазіцый рускіх
войск чыстыя палі і балоты.  Адной
з прычын няўдач новай атакі ад сяла
Спягла і вёскі Тарасавічы ў  накірунку
в.Балтагузы (цяпер Мядзельскі раён)
згодна з сведчаннямі сучаснікаў  тых
падзей, было і тое, што на шляху рускіх
часцей аказаўся спіртзавод у маёнтку
Чурлёны, які немцы наўмысна пакінулі
непашкоджаным. Перадавыя ланцугі
рускіх  салдат (у  Расі і  з 1913 года
дзейнічаў  “сухі закон”), не зважаючы на
забарону  афіцэраў  кінуліся да
сховішчаў  спірту. У выніку нямала з іх

атруцілася, некаторыя згарэлі ў  полымі
ўспыхнуўшага спірту з прастрэленых
сховішчаў . П’яныя натоўпы салдат у час
наступлення на Балтагузы апынуліся
пад згубным артылерыйскім і кулямёт-
ным агнём праціўніка. Палі за Спяглам
і Тарасавічамі былі ўсеяны шматлікімі
трупамі рускіх салдат.
Не менш кровапралітныя ваенныя

дзеянні адбываліся і на Даўгінаўскім
напрамку .  Пад  напорам нямецкай
кавалерыі рускія войскі адступілі праз
Пагост на  Лагойшчыну. Цэнтральная
частка  Даў гінава  была знішчана
спусташальным пажарам.  Згарэлі
крухмальная фабрыка  ў  маёнтку ,
3  сінагогі ,  паравы і  вадзяны млын
і іншыя ўстановы і жылыя дамы. Тое
самае адбывалася і з акружаючымі
мястэчка навакольнымі вёскамі.
Немцы занялі выгадную пазіцыю на

рацэ  Вілія. Пад  вечар 25 верасня рускія
пачалі  контратакаваць фронт
непрыяцеля па лініі Сцешыцы-Бакунькі-
Камена -Пагост,  але  безвынікова .
Большасць гэтых вёсак таксама было
спалена .  Назаў тра  атака  рускіх
паў тарылася, і ім, нарэшце , удалося
прарваць варожую абарону  каля
Пагоста, заняўшы і блізкія да яго вёскі.
Падцягнуўшы рэзервы і  дзень
адпачыўшы, 28  верасня наступленне
працягвалася на  Даў гінава, якое  да
вечара ўдалося адбіць. Страты рускай
арміі былі цяжкімі:  85 забітых і шмат
параненых. Усе загінуўшыя, у тым ліку
і 3 немцы,  былі пахаваны ў  брацкіх
магілах пры дарозе  з Даўгінава на
Пагост.  Страты неслі  абодва бакі
і  ў  іншых  месцах.  Так  у  прыходзе
Камень-Спаскай царквы (цяпер не
існуе) загінулі 53 рускія воіны. 14 з іх
былі пахаваны на мясцовым могільніку,
а астатнія ў  іншых  населеных пунктах
прыхода .  Іх  імёны значыліся на
спецыяльнай пліце ,  устаноў ленай
у храме, дзе, акрамя прозвішч забітых,
былі прыведзены наступныя радкі:

Да выдают  потомки православных
Земли родной минувшую судьбу.
Своих героев великих поминают,
Что пали в лютую тевтонскую

войну.
За их труды – во славу своей родной

страны,
За доблесть их и верность трону
Спасителя смиренно умоляют –
Дарите им победные венцы.

Â³ëåéø÷ûíà ¢ ãàäû
²-é ñóñâåòíàé âàéíû
Ïðàöÿã. Ïà÷àòàê ó ¹¹ 3,4.

Ñ¸ñòðû ìiëàñýðäíàñöi ëàçàðýòà ¹ 1 29 äûâiçii 2-é àðìii
(æûõàðêi â¸ñàê Áàðà¢öû, Êàðäîí, Çàáðîääçå, Óðý÷÷à) ç ñàëäàòàìi. 1916 ãîä â. Çàáðîääçå

Анатоль Валянцінавіч  Рогач,
краязнавец

Ïðàöÿã  áóä çå
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Зброя Перамог

Чалавецтва прайшло вялікі шлях, і гэты шлях нас вучыць (К. Чорны)

Ì³Ã-3
(“Ì³êàÿí ³ Ãóðýâ³÷”)
Першы знішчальнік,  зроблены па

праекце  Мікаяна  і Гурэвіча ,
распрацоўваў ся яшчэ ў  1939  годзе
(кодавая назва І-200). Прататып узляцеў
5 красавіка 1940 года і меў 1200-сільны
рухавік.  У  канструкцыі  выкарыс -
тоўваў ся метал  і  дрэва .  Лёгкае
ўзбраенне складалася з аднаго 12,7-мм
і дзвух 7,62-мм кулямётаў. У канцы 1940
года  пачалася вытворчасць,  але
мадэрнізацыя працягвалася. З”явілася
рухомая кабіна (фанар) замест адкідной,
палепшаны абзор, уведзены дадатковыя
паліўныя бакі. Па савецкіх стандартах
ваеннага часу выпуск быў  невялікі –
2100 самалётаў . Негледзячы на добрыя
лётныя якасці на вялікіх вышынях,
эфектыў насць МіГаў ,  як  баявых
самалётаў ,  была  абмежавана . На
невялікіх вышынях самалёт, нягледзячы
на добрую манеўранасць, не мог лётаць
і  набіраць вышыню так  хутка , як

нямецкія самалёты,  і  саступаў  ва
ўзбраенні. Пазней на самалёт паставілі
яшчэ па 12,7-мм кулямёту пад кожнае
крыло,  але  іх  вага  і  дадатковае
браніраванне толькі пагоршылі лётныя
якасці  машыны.  Выпуск  МіГаў  быў
поўнасцю спынены да канца 1944 года.

ÃÀÑÏÀÄÀÐÛ ÍÅÁÀ
У гэтым артыкуле будуць параўна-

ны два самалёты-знішчальнікі – са-
вецкі МІГ-3 (Мікаян і Гурэвіч) і нямецкі
“Месершміт” Bf 109.

“Ìåñåðøì³ò” Bf 109
Мадэль спраектавана  ў  1933 годзе.

У верасні 1935 года першы прататып
узляцеў  з рухавіком “Ролс -Ройс”.
У студзені 1936 года другі прататып быў

аблётаны ўжо з рухавіком
“Юнкерс Юлю” і міністэр-
ства  заказала  яшчэ
10  машын. У  Цюрыху
11 лістапада 1936 года Bf
109 з узмоцненым руха -
віком пастав іў  сусветны
рэкорд хуткасці –  379,38
міль/г .   У 1937  годзе
24 машыны “Месершміт”
былі накіраваны ў  Іспанію,

у легіён “Кондар”. Да
пачатку  другой
сусветнай вайны
нямецкія паветраныя
сілы (Люфтвафэ) мелі
235 самалётаў . Іх
замянялі  больш
сучасныя мадыфі -
кацыі, якія  з”явіліся
ў  1938 годзе . Новыя
версі і самалётаў  па
лётных  якасцях
і манеў ранасці пера-

ўзыходзілі любы другі знішчальнік пад
час уварвання ў  Польшчу ,
Чэхаславакію,  Францыю,  Бельгію
і  Галандыю.  Агульная колькасць
зробленых самалётаў  – 35000, гэта 2/3
усіх вырабленых у Германіі аднамесных
знішчальнікаў .

Тактыка-тэхнічныя дадзеныя:
Адлегласць палёту: 665 км

Даўжыня: 8,64 метра
Плошча крылаў: 9,87 метра2

Вышыня: 3,4 метра
Колькасць кулямётаў/ калібр: 2 / 7,9 мм
Колькасць пушак/ калібр: 2 / 20 мм

MGFF
Бомбавы запас: 1/100 кг ці 2/25 кг

бомбы альбо 3/ 82-мм ракетныя
снарады пад кожным крылом
Узлётны вага: 2505 кг

Максімальная хуткасць: 575 км\г на
вышыні 3750м.

Рухавік: “Даймлер-Бенц” ДВ 601 Аа,
магутнасць 1150 л.с.

Падрыхтаваў
Антон Жук

Ñàâåöêi ñàìàë¸ò Ì²Ã-3 (Ìiêàÿí i Ãóðýâi÷) 1940 ã.

Тактыка-тэхнічныя дадзеныя:
Адлегласць палёту: 820 км
Даўжыня: 8,155 метра
Плошча крылаў: 10,3 метра2

Вышыня: 3,5 метра
Колькасць кулямётаў/ калібр:
2 / 7,62 мм і  1 / 12,7 мм
Бомбавы запас: 1/100 кг ці 2/25
кг бомбы альбо 3/ 82-мм
ракетныя снарады пад
кожным крылом
Узлётная вага: 3285 мм
Максімальная хуткасць: 640
км\г на вышыні 7000м.
Рухавік: АМ-35а, магутнасць
1350 л.с.

Íÿìåöêi ñàìàë¸ò �Ìåñåðøìiò Bf 109� 1938 ã.
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Выданне
Вілейскай спартова-
патрыятычнай

ініцыятывы “Волат”

ØÓÊÀÅÌ ÑÏÎÍÑÀÐÀ¡ Запрашаем да супрацоўніцтва аў-
тараў, якія займаюцца края-знаўствам
і гісторыяй Беларусі.

Паважаныя чытачы, пішыце па вы-
шэй пазначанаму адрасу, якія тэмы
вам было б цікава бачыць на ста-

ронках «Волата»

Магутная слова - ты роднае слова! Са мной ты наяве і ў сне (Я. Купала)

Рэдакцыя газеты “Волат” аб”-
яўляе конкурс “Чым трэба гана-
рыцца беларусам?”.
Аб`ём вашага меркавання не па-

вінен быць вялікім (не перавышаць
20 сказаў).
Пасля падвядзення вынікаў леп-

шыя выказванні будуць надрукава-
ныя, а пераможцы атрымаюць
прызы.
Дасылайце свае ідэі  на адрас:

222410 г.Вілейка вул.Талстога 59/38.

Òðýö³ Òóð

Конкурс

Â³êòàðûíà

Óâàãà, êîíêóðñ!

Наша мова

Наклад да 299 асобнікаў

Рэдактар :  Аляксей Сюдак
Вёрстка:    Міхал Кулеш
Карэктар : Зэльвэя Андрушкевіч
Адрас для допісаў:
вул. Л. Талстога , 59/38
222410, г. Вілейка.
Тэл. 8-0296-353-906; 8-0296-964-360

Рэдакцыя можа друкаваць з мэтай абмеркавання
матэрыялы, да якіх ставіцца крытычна і
адказнасць за іх не нясе.
Пры перадруку спасылка на газету абавязкова.

Мова выдання - беларуская.

№ 5 травень-
чэрвень 2004 год

E-mail: mihal_k@tut.by

Кафэ «Цяністыя алеі»  можа стаць
прыкладам для іншых прадпрыемстваў
горада .  Яго гаспадары,  шануючы
родную мову, аднымі з першых, зрабілі
шыльду па-беларуску.
Перарабіўшы вядомы лозунг

«Купляй сваё!», заклікаем: «Купляй
у сваіх!».

Паштовая скрыня

Паважаныя чытачы! Шчыры дзя-
куй за дасланыя нам лісты. Вашы
шчырыя словы падтрымкі дапама-
гаюць нам жыць і працаваць. Дасла-
ныя меркаванні на конкурс «Чым трэ-
ба ганарыцца беларусам?» будзем
публікаваць па меры атрымання
лістоў. У наступным нумары выказ-
ванні: Лавора Пятра, Надзеі М., Ана-
толя Капцюга. Дзякуй Вам.

У гэтагым нумары мы працягваем
друкаваць пытанні віктарыны “Ста-
ронкі гісторыі”. Нават калі вы не пры-
нялі ўдзел раней, альбо не ведаеце
адказа на нейкія пытанні, далучайце-
ся ўсё роўна. Дайце як мага паўней-
шыя адказы на пытанні і дашліце іх
на адрас: 222410 г.Вілейка вул. Тал-
стога 59/38. Удзел могуць прымаць
вучні ўсіх класаў.  Пера-можцаў чака-
юць прызы. Абавязкова змясціце
свае імя і прозвішча, адрас і месца
вучобы.

1. У якім годзе ў  летапісе
ўпершыню ўзгадваецца г. Гродна
(Гародня)?

2. Як звалі бацьку Міндоўга?
3. Што такое “Генрыкаўскія

артыкулы”?
4. Хто з жанчын старадаўняга роду

Алелькавічаў  прылічаны да ліку
праваслаўных святых?

5. Хто такі Браніслаў  Тарашкевіч,
у чым яго заслуга?

6. Калі быў  створаны “Мартыролаг
Беларусі”, што гэта такое?

Жадаем поспехаў!

Чым трэба ганарыцца беларусам?
Перш за ў сё, трэба ганарыцца тым,

што яны беларусы. Па-другое, беларусы
павінны ганарыцца тым, што у кожным
кутку  нашай Радзімы захавана
непаўторная прыгажосць.
У Беларусі знаходзіцца ўсім вядомая

Белавежская пушча. Я думаю кожны
чалавек хацеў  бы пабачыць яе… Безліч
рэк з-за якіх называюць Беларусь
сінявокай. У нашай краіне знаходзіцца
шмат замкаў . Я лічу, што ўсім гэтым
трэба ганарыцца . Ганарыцца  сваёй
краінай. Крыўдна за тое, што не кожны
бачыць гэту прыгажосць, не чуе яе.

Кацярына Г.

… Пішу вам, шаноўныя, на конкурс
“Чым трэба ганарыцца беларусам?”.
Вельмі хочацца мне выказаць свае
меркаванні наконт гэтага і, галоўнае,
каб мяне выслухалі…
Дык вось: Беларусам, на мой погляд,

трэба ганарыцца тым,  што ў  хуткім
цячэнні ракі часу беларускі народ не
згубіў  сябе, свой лад жыцця, які б цяжкі
ён ні быў .  Беларус усё  вытрывае…
Трэба  ганарыцца  сваёй мовай,  якая
цярпела ганьбу амаль увесь свой час
існавання (на  жаль,  у  наш  час
становішча  яе не лешае ). Шануйма
Родную Мову!
Беларусам трэба ганарыцца роднай

зямлёй – зямлёй дзядоў і прадзедаў . Гэта
нашае  багацце,  край блакітных рэк
і азёр,  задумлівых лясоў  і неабсяжных
палёў.
Трэба ганарыцца сваёй гісторыяй,

багатай на значныя падзеі і славутыя
імёны…
Увогуле, выказаць усё у скарочаным

выглядзе вельмі цяжка і ўлічыць ўсё не
атрымаецца. Яшчэ існуе столькі рэчаў ,
якімі  беларусы проста  не  могуць не
ганарыцца.
Узяць, напрыклад, дранікі…
Скажу  толькі  адно:  ў  кожнага

беларуса ёсць нешто сваё, блізкае да сэ-
рца. Тое, чым ён ганарыцца больш за
ўсё на свеце.
Я выказаў  сваю думку. Дзякуй што

выслухалі. Да пабачэння.
Алесь

Прапануем Вашай увазе лісты, дас-
ланыя чытачамі на конкурс «Чым трэ-
ба ганарыцца беларусам?». Магчыма
яны дапамогуць    убачыць  прыяры-
тэты ў жыцці, пакажуць, што з”яўля-
ецца сапраўднымі каштоў-насцямі
для нашых суайчыннікаў.

×ûì òðýáà ãàíàðûööà
áåëàðóñàì?
×ûì òðýáà ãàíàðûööà
áåëàðóñàì?
×ûì òðýáà ãàíàðûööà
áåëàðóñàì?

* * *

* * *

За выпуск кожнага асобніка гэта-
га нумару нам прыйшлося заплаціць
па 240 рублёў. Прадаваць нашу га-
зету мы не маем права. Таму, для
працягу дзейнасці шукаем мецэната,
які акажа выданню фінансавую пад-
трымку.

mailto:mihal_k@tut.by

