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У Чаш ніц кім ра ё не два па се лі шчы з ад-

ной наз вай — За мош ша — і абод ва яны 

(са праўд нае су па дзен не) зна хо дзяц ца на па-

меж жы з Ле пель скім ра ё нам. Та му іх час та 

блы та юць. Пра За мош ша, якое су сед ні чае 

з Бя рэ зін скім бія сфер ным за па вед ні кам і 

ўва хо дзіць у Крас на луц кі сель скі Са вет, га-

во рыц ца ў но вай кні зе. Ве да ю чы, што вёс ка 

ўжо больш ні ко лі не за знае бы ло га роск ві ту 

(у свой час За мош ша бы ло цэнт рам сель ска-

га Са ве та і кал га са), ця пе раш нія і бы лыя жы-

ха ры з па чуц цём на сталь гіі і го на ру за ду ма лі 

ства рыць ме ма ры яль ны ле та піс. Фак тыч на 

яны ства ры лі пом нік сва ёй ма лой ра дзі ме! 

Не ча ка ю чы ад дзяр жа вы да па мо гі, са мі 

знай шлі срод кі, да сла лі ўспа мі ны, па дзя лі лі-

ся ся мей ны мі фа та гра фі я мі. У гэ тым ім да-

па мог края зна вец з су сед няй вёс кі на стаў нік 

гіс то рыі Ве леў шчын скай шко лы Ва ле рый 

Тух та. Шмат свай го воль на га ча су Ва ле рый 

пры свя ціў вы ву чэн ню ар хіў ных кры ніц, ён 

да сле да ваў за ма шан скія на ва кол лі, за пыт-

ваў ста рэй шых вяс коў цаў, скру пу лёз на пад-

бі раў да ку мен ты. Края знаў цу да па ма га ла 

апан та ная вы са ка род най ідэ яй пен сі я нер ка 

Ан та ні на Стэль мах. У яе до ме і прай шла не-

за быў ная прэ зен та цыя, якая хут чэй на гад ва-

ла ра дас ную і шчым лі вую су стрэ чу зем ля коў 

пас ля доў гай раз лу кі. У за сне жа нае За мош-

ша пры еха ла з паў сот ні ча ла век — з Мін ска, 

По лац ка і На ва по лац ка, Ба ры са ва і Но ва-

лу ком ля, з Чаш ні каў і Ле пе ля. З Ра сон пры-

еха ла ста рэй шая з за ма шан цаў — бы лая 

на стаў ні ца дзе вя нос та га до вая Ма рыя Стэль-

мах. Мно гія па дзя лі лі ся шчы ры мі ўспа мі на мі 

пра ма ла дыя га ды, ус пом ні лі свае ра да во ды. 

Кож ны з іх атры маў за па вет ны асоб нік. Бы лі 

тут прад стаў ні кі сем' яў Ка ра лё вых, Хвясь ко, 

Бяз ру кіх, Ба ба е даў, Мін ту заў, Кры ва ла паў, 

Кан ды бай лаў, Куль гац кіх, Ле ваш ке ві чаў, 

Юх не ві чаў, Ваш ке ві чаў, Га лоў каў, Анош-

каў, Во гу раў, Да вы да вых, Шун тоў, Скор баў, 

Пшо нак, Га луб цоў, Ша ла коў, Це ла шоў і 

Ка за коў, Ка ра ба няў і Гар дзі ён каў, Дзям ко 

і Ма лі ноў скіх, Бо сых і Стэль ма хаў. Усе яны 

ўве ка ве ча ны ў за ма шан скай аў та бія гра фіі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

ЛЕ ТА ПІС ЛЕ ТА ПІС 
АД НОЙ ВЁС КІАД НОЙ ВЁС КІ

Скарыстайцеся 
вашым 
смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

Больш здым каў 

гля дзі це на сай це 

zvіazda.by.

Вёс ка За мош ша з вы шы ні пту шы на га па лё ту.

Ма рыя Ры го раў на (зле ва) і Ан та ні на Аляк санд раў на СТЭЛЬ МАХ.

Аў тар кні гі 
гіс то рык 

Ва ле рый ТУХ ТА.

Раз ва рот кні гі 
з фо та здым ка мі.

Та ма ра ДА РОШ КА з унуч кай Лі за ве тай 
і Ка ця ры на КАН ДЫ БАЙ ЛА ў час прэ зен та цыі кні гі.
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