
№ 15 (3335) Год LXV     Беласток, 12 красавік 2020 г.   Цана 2,50 зл. (у тым VAT 5%)

http://niva.bialystok.pl
redakcja@niva.bialystok.plPL ISSN 0546-1960       NR INDEKSU 366714

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

1
5

Альжбета РУДКОЎСКАЯ3

Здаровых Святаў!

— Ці баць кі за гад ва лі іс ці ў цар к ву?

— Баць кі не пры му ша лі ха дзіць у цар к-
ву, але ка лі яны іш лі, то і мы ўсе так са-
ма. Да спа вя дан ня іш лі пе рад Пас хай 
у шчы тоў скую цар к ву, 7 кра са ві ка, на 
Бла га веш чан не; Вя лік дзень ма ла ка лі 
бы вае ра ней. Ка лісь ма ма заў сё ды пад 
Бла га веш чан не пяк ла бус ла ву ла пу. Бо 
гэ та та кое свя та, ка лі пры ля тае бу сел 
і на Бла га веш чан не му сіць знес ці яй ка. 
Га ва ры лі, што Бла га веш чан не бы ло важ-
ней шым свя там чым Пас ха.

Што рых та ва лі на стол? Бы лі драў ля-
ныя ка пань кі; за раз усё ў мі сках. Ка лісь 
ка пань ка мен шая, боль шая, дзеж ка на 
хлеб. Ка лі я вый ш ла за муж і прый ш ла 
ў Ор лю, то яш чэ пяк ла тыя бус ла вы ла-
пы. І му жа ва ба бу ля так са ма пяк ла. Пяк-
лі з сы рам і з ма кам. Хлеб ная печ бы ла 
на во сем блях.

Дзе ці ча ка лі та го Бла га веш чан ня. А пад 
Пас ху ўжо менш пяк лі кан ды тар скіх. Ма-
ма пяк ла і ма зур ку, кож ную з ін ша га це-
ста. Біск віт ны пі рог быў не вя лі кі, а ма зур-
ка бы ла на цэ лую бля ху, пі са лі „Хры стос 
васк рос”. У пі рог да ва лі ра зын кі, яны 
ка лісь бы лі. Тва рож ні кі так са ма пяк лі, 
але больш пад Руз д во.

Ма каў ні кі? Мак се я лі, па мяш ку збі ра лі 
ма ку. Як пой дзем, то нар вём дзе сяць 
мяш коў ма ка вак; най больш се я лі на бу-
ра ках. Ка лі прый ш ла сю ды, у Ор лю, то 
мож на бы ло се яць, а пас ля нель га; трэ-
ба бы ло пі саць. То се я ла на сва ім по лі 
ка ля ле су ад Ру ду таў, а паз ней і ту ды дай-
шлі тыя нар ка ма ны з-па-за Ор лі. Ад на го 
зла ві лі, то пры хо дзіў яго ны дзед і пра сіў 
ні чо га не ра біць.

— А сён ня ўсё ёсць у кра ме...

— Так, толь кі ка лісь мак не быў та кі гор кі 
як за раз. Ку піш ма каў нік, а ён гор кі.

— Па мя таю, як мой баць ка кру ціў мак 
та па ры скам у вер це се.

— Паз ней па ча лі мак па рыць і ма лоць 
у мя са мол цы, не каль кі ра зоў.

— А мя са?

— Га да ва лі сві ней, ця лят. Пад Пас ху 
заў сё ды рэ за лі ця ля. Ра бі лі з яго ру ле-
ты, усё. Спя чэш кум пя чы ну — так са ма 
сма ка та. Не бы ло ма ра зі лак, то каў ба сы 
ў вяд ро і за лі ва лі шмаль цам. Той шма-
лец доб ры быў, ка лі вы меш каў ба сы, то 
на я сі ся. Ра бі лі мя са ў сло і ках.

Кум пяк су шы лі. Ля жаў у драў ля най боч-
цы шэсць тыд няў на ад ным ба ку, пас ля 
на дру гім. Та ды вы ма еш у чы стае льня-
ное па лат но і ве ша еш на два ры. Ка лі 
вы сах не, то леп ша га ла сун ку ня ма. Ка лі 
я прый ш ла ў Ор лю, то так са ма су шы лі. 
Пры е ха лі гос ці, нак ро і лі, то пра сі лі, каб 
ім даць да до му па ку соч ку. Смач ны быў 
кум пяк. А ця пер яго ніх то не ро біць, на-
стаў ін шы час.

Яй кі кра сі лі ў цы буль ным ша лу пін ні. (Яш-
чэ даў ней яй кі фар ба ва лі на ту раль ны мі 
фар ба валь ні ка мі, ад ва ра мі траў і ка ры 
дрэў — М. М.) Ка лісь на вё сках лю дзі га да-
ва лі ін ды коў, ка чак, гу сей. Ка чы нае яй ка 
кры ху боль шае за ку ры нае і яно быц цам 
сі ня ва тае; так са ма фар ба ва лі. Але гу ля лі 

толь кі ку ры ны мі. (Яй ка здаў на лі чыц ца 
сім ва лам но ва га жыц ця і ў та кім сэн се, 
не толь кі сма коц ця, кра су ец ца яно пі сан-
кай на ве лі код ным ста ле — М. М.)

У Кры вой ба цюш ка свян ціў свян цон кі хі-
ба аж у ча ты рох мес цах. Пла ці лі яй ка мі, 
вы но сі лі збож жа — еха ла фу ра і збі ра ла.

Іг ра лі — хто больш вый г рае. Іш лі на ней-
кую гор ку і пу ска лі яй кі. А ста рэй шыя 
муж чы ны сы хо дзі лі ся на ла вач кі і так са-
ма ме лі ва ла чоб нае ў кі шэ нях. І бі лі.

Ка лісь з яй ка мі не бы ло праб ле мы, ка-
лісь га да ва лі ку рэй. Не так, як ця пер, 
што ў Ор лі мо жа толь кі з дзе сяць асоб 
тры мае ку рэй; на ма ёй ву лі цы Кляш чэ-
леў скай га ду юць Лю ба, Со ня, На дзя, Аля, 
я, Ма ня і Нас ця. На Ка ша лёў скай і Мая 
ніх то. Га да ваў там Мар ты но віч, але лі са 
вы бра ла — ужо хо дзіць з двой кай ма-
лых.

— Хлеб?

— У Кры вой бы ла кра ма, але ўсе на шы 
су се дзі пяк лі свой хлеб. Баць ка пры вёз 
з Ра сіі хлеб ныя бля хі, та кія вы со кія. Бо-
ха ны вы со кія рас лі — ты дзень елі той 
хлеб. Елі як пры хо дзі ла ся.

— А як бы ло ў Ор лі, ка лі Вы сю ды прый-
шлі?

— Тут му жа ва ба бу ля ра бі ла яш чэ па-ста-
рын на му, на пры клад, бус ла вы ла пы. Але 
ў Ор лі ма ла хто пёк; тут усё „па ны” бы лі. 
На ба бач кі бы лі фор мач кі, і на кор жы кі. 
Але най больш це ста ра бі лі „ма шын кай”.

— Што па мя ня ла ся з та го ча су?

— У Ор лі яш чэ не ка то рыя пя куць ба бач-

кі; я — кож ны год. Мо жа тан ней, мо жа 
не. Але сваю ба бач ку па чы на еш ес ці, то 
чу еш, што ней кае сваё. І два тыд ні мо жа 
ля жаць.

— А ця пер, ка лі Вы аў да ве лі і дзе ці да-
лё ка, то як пра во дзі це Вя лік дзень?

— Пя ку. Куп ляю ма ла. Са ма раб лю тва-
рож нік. Каш туе, але свой вы раб леп шы. 
У кра ме пла ціш ва сям нац цаць зло таў 
за кі ла грам, а за ва сям нац цаць зло таў 
ку піш усе кам па нен ты і ў бля се спя чэш 
не каль кі кі ла гра маў. Але ўжо і не вель мі 
хо чац ца. Ка лісь сын Ігар ка заў „Ма ма, 
ня ма тор та ва га це ста — ня ма свя та”. То 
я яго пя ку пад кож нае свя та. Але то да-
ра гое це ста, бо трэ ба аж ча тыр нац цаць 
жаў т коў. Але ча ла век не каль ку ля ваў 
— ра біў, бо сваё.

— Вы да за муж жа жы лі ў Кры вой. Ра-
ска жы це пра нез вы чай ныя цу ды або 
даў нія ле ген ды з Кры вой.

— Ка лісь пас ля за нят каў у шко ле трэ ба 
бы ло пас віць ка роў ці аве чак. І там, ка ля 
па шы, быў лес, і ця пер ён ёсць. Лес дзе-
ліц ца на тры: Ба ло та, Во руш чы на, а трэ-
ця га не пом ню — як ехаць на Ага род ні кі, 
то на трэ ці лес. І ка лісь усё ка за лі, што 
ў тым трэ цім мес цы за ва лі ла ся цар к ва. 
І ка лі я бы ла дзі цём, то са шко лы апоў д-
ні бе га лі слу хаць зва ноў.

— Вам так зда ва ла ся?

— Не, так бы ло! З зям лі чут ны быў гук 
зво на. І мы бе га лі слу хаць той звон. І ста-
рэй шыя лю дзі пры хо дзі лі. Гэ та быў та кі 
дол, быў роў, рас ла аль шы на.

Дру гое — у ся рэд нім ле се ля жаў вя лі кі 
ка мень. Ка лі з Кры вой вы е дзеш на Ага-

род ні кі, праз брод, ку ды блі жэй бы ло 
ў Бельск на ры нак. І той ка мень стра-
шыў. Адзін гас па дар за браў той ка мень 
на фун да мент пад ста до лу. І пак ла лі яго 
ў фун да мент. Ра ні цай за хо дзяць, а та го 
ка ме ня ня ма! Ка мень вяр нуў ся на сваё 
мес ца ў лес. Гэ та праў да! То бы ло ў мой 
час, я яго ба чы ла. Ся дзе ла на ім, ка лі 
пас ві ла аве чак. Так ра сказ ва лі. На ка-
ме ні быў ней кі над піс. За раз там пэў на 
за рас ло. Але на пэў на кож ны ў Кры вой 
ве дае пра той ка мень.

Трэ цяя ле ген да. Ка лісь усё ка за лі, што 
як хтось пам рэ, то за раз чорт зо ла та ў ха-
ту пры ня се, у ко мін. Але не ўсім ён на сіў. 
І лю дзі бе га лі за ста до лу вы гля даць...

І я так усё ду маю су стрэць ка го з Кры-
вой, каб па раз маў ляць. Пры пом ніць тое 
ўсё, бо я ўжо пяць дзя сят га доў жы ву 
ў Ор лі. А як хтось з Кры вой і пры е дзе, то 
за бу дзеш зга даць пра тыя ле ген ды.

Я ўжо ка за ла сва ёй ся стры Та ма ры, што 
ў Ча ром се: „Да вай зга нем”. А яна ка жа: 
„Што мы зга нем? Як ка лісь баць ка па сее 
тры гек та ры лё ну і ўна чы рвем? Бо аб-
сы па юц ца га лоў кі і ў ру кі ко ле, то ноч чу 
рва лі, бо та ды віль гот ны. І як ся дзем на 
дос віт ку, ка лі ша рэе, у рос п луг, як зас пя-
ва ем „Еду ў Гер ма нію”: „Ноч па чы на ец ца, 
еду ў Гер ма нію я па мі раць...” І лю дзі чу-
юць нас і ка жуць: „О, Іва но вы спя ва юць”.

У кож най ха це бы лі крос ны, штось з лё-
ну ра бі лі. Ра бі лі па лат но, тка лі па ла ві кі. 
Я ўжо ў іль ня ным па лат не не ха дзі ла. 
Але тка лі руч ні кі, мяш кі...

— Дзя кую за раз мо ву.

Пы тан ні і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Дзе ці ча ка лі свя та
Пра даў ней шую пад рых тоў ку да 
Вя лі кад ня ў Кры вой і ця пе раш-
нюю ў Ор лі — раз мо ва 
з Яў ге ні яй ТХА ЖЭЎ СКАЙ, 
у дзя во цтве Ста ніс ла вюк з Кры-
вой, 1949 го да на ра джэн ня, за-
раз пен сі я нер кай, у 2006-2014 га-
дах сол ты сам Ор лі.



2 АД А ДА Я — ФЕЛЬЕТОН, ПОГЛЯД, АНАЛІЗ 12.04.2020              № 1512.04.2020              № 15

Но вая 
рэ аль насць

Ін ст рук цыя 
па пра вя дзен ні 
воль на га ча су

Сваімі вачыма

Ві рус і гро шы

Страш нае 
сло ва „пан-
дэ мія” пра гу-
ча ла зу сім 
ня даў на. Не 

ха це ла ся ве рыць ча ла ве цтву ў маж лі васць 
та ко га сэн са ра, але прый ш ло ся. На ват 
Су свет ная Ар га ні за цыя Зда роўя агу чы ла 
яго не ад ра зу. Бы лі спа дзе вы на леп шае. 
Але спа дзе вы не спраў дзі лі ся. Прый ш ло ся 
з жа хам па га дзіц ца, што на пла не це ўсё ж 
пан дэ мія. Гэ та за раз пры зна лі амаль усе. 
Ёсць, вя до ма ж, і па ра-трой ка як бы са мых 
ра зум ных, якія ма юць сваё пер са наль нае 
ба чан не. Ну, але як жа без іх. Бы ло б дзіў на, 
ка лі б та кіх не знай ш ло ся ўво гу ле.

Ві рус ныя ін фек цыі ды ін шыя хва ро бы 
пры хо дзі лі і ра ней. Сві ны грып, пту шы ны, 
звы чай ны з без ліч чу роз ных ма ды фі ка цый 
так са ма на вед ваў ся што год. І так са ма не 
абы хо дзі ла ся без ах вяр. Не ка лі з жа хам 
ча ла ве цтва па чу ла пра СНІД, зу сім ня даў на 
нас ця рож ва ла ся пры сло ве „Эбо ла”. Але 
да пан дэ міі спра ва не да хо дзі ла. Зда ец ца, 
яш чэ ўчо ра ме дыч ныя служ бы ін фар ма ва-
лі на сель ні цтва, што вель мі шмат за бі ра-
юць ах вяр сар дэч ныя хва ро бы, хра ніч ныя 
хва ро бы лёг кіх, цук ро вы ды я бет, ту бер ку-
лёз. Усё як бы іш ло да та го, што ка лі ча ла-
ве цтва ні чо га не па мя няе, то на ступ ная 
хва ро ба бу дзе яш чэ ця жэй шай. І вось яно 
зда ры ла ся. За раз увесь свет спа ло ха на 
зма га ец ца з га лоў най бя дой — з ві ру сам, 
які на ват і ў наз ве ўка ра на ва лі.

Усе ін шыя ка ро ны спа лі з га нар лі вых 
га лоў. Гэ ты ві рус ні бы та за я віў, што не мы, 
лю дзі, тут га лоў ныя на гэ тай пла не це. Гэ та 
мы га нар лі ва на зы ва лі ся бе та кі мі. Але за-
раз ака за лі ся ў вель мі скла да най сі ту а цыі. 
І ўжо не да гор дас ці. Не бліш чаць ад бе ле-
ны мі зу ба мі за раз на тэ ле эк ра нах га на-
ро выя га лі вуд скія зор кі, не за дзі ра юць 
нос прын цы, не хва ляц ца сва ім спры там 
вя до мыя спар тоў цы, не вых ва ля юц ца сва-
і мі пос пе ха мі ўда лыя біз не соў цы і ін шыя 
агуль нап рыз на ныя пер со ны. Усе спа дзя-
юц ца на ней ка га не вя до ма га да гэ та га ча-
су сціп ла га руп ліў ца без ка ро ны, які вы най-
дзе ўрэш це вак цы ну або лек, бо ня бач ная 
ка ро на ві ру са ака за ла ся са май страш най. 
І ўсе зня лі пе рад ёй шап кі.

На дру гі план адыш лі па ве дам лен ні 
пра вой ны, уце ка чоў, не ле галь ных міг-
ран таў, ва ен ныя зла чын ствы, па ру шэн ні 
між на род ных да моў ле нас цей, за хоп 

чу жых тэ ры то рый, і мно гае ін шае. Не вых-
ва ля юц ца больш бла кіт ныя эк ра ны тэ ле-
ві за раў но вым ды зай нам ма шын, ку ды 
на іх за раз па е дзеш. Не хва ляц ца і са мыя 
ды зай не ры но вы мі ка лек цы я мі мод най 
воп рат кі, ку ды за раз яе ап ра неш. Больш 
не дэ ман ст ру юць мод ні цы но вы нос пас-
ля пла стыч най апе ра цыі. Не га во раць 
на ват пра вы на ход ні цтва но вай, і на гэ ты 
раз сто ад сот каў дзей с най ды е ты для па-
ху дзен ня без аб ме жа ван ня ежы. І ўво гу ле 
больш не га во раць пра ўсё тое, чым жы лі 
лю дзі зу сім ня даў на. Про ста ўспа мі на-
юць і ду ма юць, чым жа яны жы лі.

Эка на міч ныя па каз чы кі зва лі лі ся 
ні жэй уяў лен ня пра іх па дзен не. Наф ту 
мож на браць ледзь ве не за дар ма, але 
яна, на жаль, не ле чыць. Ней кую на дзею 
да юць срод кі аса бі стай аба ро ны, та кія 
як ма скі ці срод кі дэ зін фек цыі. Але, як 
ака за ла ся, на пла не це знач на больш 
пры ду ма на срод каў на па дзен ня, чым 
срод каў аба ро ны. І на пэў на толь кі за раз 
лю дзі гэ та заў ва жы лі.

Зу сім ня даў на іш лі га ра чыя спрэч кі пра 
этыч насць ці не э тыч насць па бу до вы бар’ е-
раў ад міг ран таў, за раз жа ўсе ме жы за чы-
не ныя наг лу ха, і не толь кі па пе ры мет ру, 
але і ў ся рэ дзі не дзяр жаў ных ут ва рэн няў, 
і на ват у ся рэ дзі не не ка то рых дзяр жаў. 
Я ўжо не ка жу пра за ба ро ну на ма са выя 
ак цыі. Ды што там ак цыі, нель га не толь кі 
ў бар вый с ці з ха ты, але і ўво гу ле вый с ці 
без пат рэ бы. А спіс та кіх па трэб скла дзе-
ны і ён не вель мі вя лі кі. Усё хут ка і ра шу ча 
змя ні ла ся з ад ной толь кі на дзе яй, каб ура-
та ваць як ма га больш жыц цяў і спы ніць 
рас паў сюд хва ро бы да лей. І па куль ін шых 
ме та даў зма ган ня з пан дэ мі яй не зной дзе-
на, пры хо дзіц ца вы бі раць гэ тыя.

Зрэш ты, ёсць і та кія кра і ны, якія зма-
га юц ца ін шы мі ме та да мі. Пры кла дам, 
ула ды Тур к ме ні ста на ўво гу ле за ба ра ні лі 
сло ва ка ра на ві рус. А за раз мо вы пра 
пан дэ мію мож на па тра піць пад пе рас-
лед. Та кое вось зма ган не.

У Бе ла ру сі з гэ тым поў ная сва бо да. 
Мож на га ва рыць гэ тыя сло вы. І ўво гу ле 
ўсё мож на. І гу ляць па ба рах, і ха дзіць на 
спар то выя ме ра пры ем ствы, і пе ра мяш-
чац ца ў кож ным кі рун ку. Ну а ме та ды 
аб ра ныя су се дзя мі наз ва ны псі хо зам. 
Ме та ды аб ра ныя ўла да мі Тур к ме ні ста на 
па куль што ані як не ка мен та ва лі ся.

Вік тар СА ЗО НАЎ

Жыц цё ў пе ры яд ка ра на ві ру са пры-
но сіць вык лі кі для ўсіх га лін жыц ця. На 
жаль, боль шасць з іх ня суць пас лан цы 
дрэн ных на він. Няй на чай ма юц ца спра-
вы і з гас па дар кай. Тут ма ем про ста 
ла він нае па дзен не ва ла во га ўнут ра на га 
пра дук ту ў кож най кра і не, а так са ма 
ма лан ка вы рост бес п ра цоўя. Кож ная 
дзяр жа ва ста ра ец ца пры няць свае ан-
тык ры зіс ныя шчы ты, каб не паз ба віць 
з дня на дзень лю дзей пра цы і за роб каў. 
Ме на ві та гэ та га най больш про ста ба яц-
ца звы чай на гра ма дзя не лю бой кра і ны. 
Вя до ма, што бю джэт ны дэ фі цыт бу дзе 
нес ці за са бою ўсе маг чы мыя аш чад нас-
ці ў дзяр жаў ным фі нан са ван ні. Кош ты 
вай ны з ка ра на ві ру сам бу дзем ад чу ваць 
не толь кі ў гэ тым го дзе, але і ў на ступ-
ных. Пры кан цы са ка ві ка ў рэ дак цыю „Ні-
вы” паз ва ніў жур на ліст з аль ш тын скай 

прэ сы з за пы тан нем, ці на поль ска-бе ла-
ру скіх паг ран пе ра хо дах ста яць аг ра мад-
ныя чэр гі бе ла ру скіх гра ма дзян жа да ю-
чых вяр нуц ца ў Бе ла русь. Па ба чыў шы 
тое, што дзе я ла ся на поль ска-ўкра ін скай 
мя жы на пе ша ход ных пра пуск ных пун-
к тах, мож на бы ло толь кі сха піц ца за 
га ла ву. Дзя сят кі ты сяч ук ра ін цаў за ха це-
лі вяр нуц ца на Ук ра і ну пе рад тэр мі нам 
зак рыц ця мя жы, аб’ яў ле ным ук ра ін скім 
прэ зі дэн там. З да ных ук ра ін ска га па-
соль ства ў Вар ша ве да вед ва ем ся, што 
звыш ста ты сяч ук ра ін цаў вяр ну ла ся на 
ра дзі му. У адзін толь кі дзень 27 са ка ві ка 
мя жу пе ра сяк ло 22,5 ты ся чы эміг ран таў 
з Поль ш чы. У су вя зі з так маш таб ным 
вяр тан нем ук ра ін скія ўла ды ад мо ві лі ся 
ад поў на га пе рак рыц ця мя жы, да ю чы 
шанц на не вя лі кі па са жыр скі рух. На га-
даю, што ў Поль ш чы пра цуе прыб ліз на 

1,2-1,5 мі льё на ўкра ін скіх гра ма дзян. 
Прыб ліз на 500 ты сяч ап лач вае стра-
ха выя збо ры і мае доў га тэр мі но выя 
пра цоў ныя кан т рак ты. Ін шыя не ма юць 
та кіх да моў, а боль шасць з іх пра цуе ў сек-
та ры це ня вой за ня тас ці. Для гэ тай гру-
пы ўспыш ка ка ра на ві ру са на прак ты цы 
мо жа абаз на чаць лік ві да цыю іх мес цаў 
пра цы. Па ці ка віў ся я ці, на пры клад, на 
сы ра вар ным за во дзе ў Ся мя ты чах, дзе 
ле галь на пра цу юць ук ра ін скія ра бо чыя, 
на зі ра ец ца іх вяр тан не на ра дзі му. Па-
вод ле ма іх су раз моў цаў прад пры ем ства 
па куль пра цуе і на да лей ёсць за пат ра ба-
ва насць на іх пра цу. Мо жа ў гэ ты мо мант 
яш чэ на ват боль шая, бо мно гія поль скія 
пра цаў ні кі ў су вя зі з эпі дэ мі яй ка ра на ві-
ру са зму ша ны бы лі пе рай с ці на хат няе 
апя кун ства над сва і мі ма лы мі дзець мі. 
Ма юць яны ўсе па трэб ныя да ку мен ты на 

ле галь ную пра цу, а іх да лей шы пра цяг бу-
дзе аў та ма тыч на пе ра доў жа ны поль скі мі 
ўла да мі. Па вод ле апы тан няў 83% ук ра ін-
цаў ха це ла б за стац ца ў Поль ш чы, ад нак 
60% ад чу вае ўжо аб ме жа ван ні ў вы ні ку 
склаў шай ся эка на міч най сі ту а цыі. Ужо 
30% апы та ных пры зна ла ся, што стра ці ла 
пра цу, а 7% бы ло ўжо вы му ша ных з’е хаць 
з Поль ш чы. Яш чэ пе рад эпі дэ мі яй ка ра-
на ві ру са з дас ле да ван няў вы ні ка ла, што 
30% ук ра ін цаў ха це ла пе ра е хаць з Поль ш-
чы ў Ня меч чы ну, якая з 1 са ка ві ка ўвя ла 
льгот ныя ўмо вы для пры ез ду гра ма дзян 
з Ук ра і ны. Га ран ту ец ца ім зар пла та па ме-
рам 1-1,5 ты ся чы еў ра і пра цоў ная ві за 
на год ча су, а не на паў го да як у вы пад ку 
Поль ш чы. Ужо два га ды ра ней ня мец кія 
фір мы па ча лі су пра цоў ні цтва з ук ра ін скі-
мі пра фе сій ны мі шко ла мі з мэ тай пад рых-
тоў кі пат рэб ных спе цы я лі стаў і абу чэн ня 
іх ня мец кай мо ве. За раз у Ня меч чы не 
пра цуе 100 ты сяч ук ра ін цаў. Прыб ліз ная 
коль касць зна хо дзіц ца ў Іс па ніі, Пар ту-
га ліі, Чэ хіі. У Іта ліі зна хо дзі ла ся да паў мі-
льё на ўкра ін цаў і, па вод ле эпі дэ мі ё ла гаў, 
гэ та ад туль ме на ві та ка ра на ві рус тра піў 
на Ук ра і ну. Па вод ле ста ты сты кі за раз за 
ме жа мі Ук ра і ны зна хо дзіц ца ад 3,5 да 4 
мі льё наў яе гра ма дзян. У мі ну лым го дзе 
ўкра ін скія пра цоў ныя міг ран ты пе ра лі чы-
лі на ра дзі му 12 мі льяр даў до ла раў, з ча го 
з Поль ш чы 1-2 млрд. Што бу дзе ў час пан-
дэ міі, ані як не прад ба чыць. 

Яў ген ВА ПА

Ну, і блін, і бэнц, і пі пец! Што ра біць 
з воль ным ча сам? Як вя до ма з па раў наль-
най ста ты сты кі, гра ма дзя не Поль ш чы 
з’яў ля юц ца ад ной з са мых за ня тых гра мад 
у све це. На пры клад, у гэ тым пла не ба га тыя 
нем цы знач на зза ду за на мі. Ці ка ва, ча му 
мы не ба га цей шыя за іх — па прын цы пе: 
хто больш пра цуе, тым больш мае?! Але! 
З кож ным го дам мы ста но вім ся ўсё бяд ней-
шы мі ад іх. Дзе ў гэ тым за ка выч ка? Для 
та кіх ба га тых, як нем цы, япон цаў, якія па кі-
да юць пра цу толь кі для та го, каб па мя няць 
ка шу лю до ма і зноў пай с ці пра ца ваць, са-
праў ды не ха пае нам толь кі кры ху. З пун к ту 
гле джан ня пра ца ві тас ці, вя до ма. Та му што 
ў эка на міч ным і ма тэ ры яль ным пла не мы 
на ват не вы ра ста ем да іх ніх жоў тых пя так. 
Гэ так жа, як і да даг ле джа ных пя так аме-
ры кан цаў en gros — усіх рас, на цы я наль нас-
цей, кан фе сій і сек су аль ных ары ен та цый. 
У рэш це рэшт, ня гле дзя чы на ўсе мен таль-
ныя, псі ха ла гіч ныя і куль тур ныя ад роз нен-
ні, усе яны ма юць „аме ры кан скі” па ды ход 
да пра цы, на вя за ны бяз лі тас ным ка пі та-
ліз мам, які ары ен ту ец ца ў пер шую чар гу 
на „пра дук тыў насць” і „эфек тыў насць”. 
Ак ра мя сла бых ба коў гэ тай сі стэ мы, гэ тыя 
два прын цы пы, якія ра цы я на лі зу юць пра-
цу ча ла ве ка, про ста ра зум ныя. Не вар та 
злу чаць іх „пра ца ві тас цю”, якая па між імі 
з’яў ля ец ца не пат рэб ным уп ры гож ван нем 
і на ват чым сь ці не да рэч ным, та му што яе 
пры род ныя ад маў лен ні — ля но та ці раз гіль-
дзяй ства, па выз на чэн ні, не мо гуць быць 
пра дук тыў ны мі або эфек тыў ны мі. Та му 
ня ма ні я кіх пры чын для та го, каб там бы лі 
пра ца ві ты мі. І са праў ды так і ёсць. Дзіў на, 
на коль кі агід нае стаў лен не філь ма ва га 
Фер д ка Кеп ска га да та го, што «трэ ба пра-
ца ваць, каб за раб ляць, а не на ра біц ца», 
цал кам су па дае з аме ры кан скай прак ты-
кай пра цы. Але мы па гар джа ем Фер д кам 
у Поль ш чы. І, як ні па ра дак саль на, мы за-
хап ля ем ся аме ры кан ца мі. Што яны Фер д-
кі? Вя до ма, яны ёсць та кія! Праў да, не зу сім 
та кія, як поль скія «кеп скія». Аме ры кан цы 
пра цу юць эфек тыў на на пра ця гу пя ці дзён, 
але і эфек тыў на ад па чы ва юць у вы хад ныя 
дні. Не аба вяз ко ва пры гры лі. Ча сам яны 
про ста ні чо га не ро бяць. Ні чо га-ні ча гут кі. 
А пап раў дзе гэ та шмат. Сва ім воль ным ча-
сам яны кі ру юць вель мі пра дук тыў на — па 
ўлас най во лі і вы ба ры. І гэ та бы ла б най леп-
шая ін ст рук цыя па воль ным ча се. Быць аб-
са лют ным ула даль ні кам свай го ча су.

Час ка ра на ві ру са пры му шае нас да 
не па жа да най рэф лек сіі. І вель мі доб ра! 
Ча му гуль тай ства мае нас пры му шаць 
да па чуц ця ві на ва тас ці? Шмат ка му яна 
зда ец ца грэш най. І для боль шас ці з нас 
гэ та сур’ ёз ная эк зі стэн цы яль ная праб ле-
ма. Я ўспом ню аб ёй толь кі та му, што гэ та 
па тра буе больш глы бо ка га ана лі зу. На ша 
стаў лен не да ча су зда ец ца быць сут нас-
цю. Та му мы ста вім ся да яго, быц цам бы 
мы яго па сіў ныя ка ры сталь ні кі. Ці на ват 
ра бы. А мы па він ны быць кі раў ні ка мі свай-
го ча су! Ад нак мы не хо чам браць на ся бе 
гэ тую фун к цыю. Мо гэ та ўцё кі ад аса бі-
стай ад каз нас ці за час, які нам да ец ца як 
улас нае жыц цё? Та кім чы нам, мы ад да ем 
час на ка го-не будзь, на неш та... Спа чат ку 
гэ та бы ло бе не дык цін скае ora et la bo ra, ма-
лі ся і пра цуй, якое спра ба ва ла пе ра няць кі-
ра ван не ча ла ве чым ча сам яш чэ з пя та га 
ста год дзя. Яго рам кі, ха ця і стро га ак рэс-
ле ныя, бы лі ча со ва не дак лад ны мі. Кож ны 
пра ца ваў у ад па вед нас ці са сва і мі пат рэ-
ба мі ці аба вяз ка мі, але толь кі та ды, ка лі 
не меў пат рэ бы і не аб ход нас ці ад па чын ку. 
Рэ жым „выт вор чай лі ніі” з не па рыў най 
дык та ту рай ме ха ніч ных га дзін ні каў ужо 
да клад на ад дзя ліў пра цоў ны час ад воль-
на га ча су і ад на ча со ва ўзяў пад кан т роль 
наш бі я ла гіч ны рытм. Мы ха це лі ці не ха-
це лі, кру ці лі ся ў руз вэр ку ча су, не за леж на 
ад ча су дня і но чы. І, што трэ ба прыз наць, 
гэ та бы лі вы дат ныя прак ты ка ван ні пе рад 
гон кай па цу коў у су час ную эпо ху. Ніх то 
гэ та га не за га даў. Ніх то не на ка заў. І зноў 
ці мы ха це лі, ці не ха це лі гэ та га, але мы да-
лу чы лі ся да гэ та га, зво дзя чы час, не за леж-
ны ад пра цы, да мі ні му му — за кошт сну, 
за кошт сям’і і сяб роў, за кошт аса бі ста га 
раз віц ця. Адзі най уз на га ро дай за гэ тую 
са ма ад да чу бы ла са цы яль ная ацэн ка 
на шай... пра ца ві тас ці, ста ран нас ці. Пра-
ца ві тас ці не дба ю чай аб эфект, але ла сай 
на ча ла ве чую хва лу. Та кім чы нам у кра і не 
ўста ля ваў ся культ ста ран нас ці. Шка да, 
што не эфек тыў най пра цы. Асаб лі ва прык-
мет на ў сель скай гра ма дзе, звы чай на не 
жа да ю чай на ві нак, асаб лі ва чу жых, і муль-
ці-куль ці

Мі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Са мы цу доў ны ўспа мін: 
за ла 308 поў ная ра дас ці, сме ху, ці ка вай гу тар кі...

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

— Пер ша па чат ко ва я бы ла на кі ра ва на на 
ру скую мо ву, але жыц цё пі ша свой сцэ-
на рый і це шыць мя не, што я тры нац цаць 
га доў маг ла быць на стаў ні цай бе ла ру-
скай мо вы.

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

— Пра адзін ідэ ал цяж ка ска заць. Вель мі 
ша ную на стаў ні каў з Бель ска, Гай наў кі, 
Нар вы, Бе ла сто ка.

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

— Ду маю, што су пра цоў ні цтва ў на шым 
ася род дзі вель мі важ нае і я бы ла ў кан-
так це перш за ўсё з Іа лан тай Гры га рук, 
Іа ан най Мар ко, Алі най Ваў ра нюк.

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

— Вель мі доб ра ўспа мі наю су пра цоў ні-
цтва з Аб’ яд нан нем АБ-БА.

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

— Ма гу наз ваць не ка то рыя. 
На маю дум ку са мыя ці ка-
выя пра ек ты гэ та Ка ляд ныя 
ве ча ры, Шчод рыя ве ча ры, 
Ся мей ныя пік ні кі, Кон курс 
чы тан ня кні жак, ра зам з вуч-
ня мі мы ха дзі лі на кан цэр ты, 
вы стаў кі, спек так лі, ез дзі лі на 
эк скур сіі, ха дзі лі чы таць кніж-
кі дзет кам як у бе ла ру скі, так 
і поль скі са док, вя лі сваю хро-
ні ку. Уда ло ся ар га ні за ваць 
спа бор ні цтвы па страль бе 
для гім на зі стаў, якія вы ву ча-
юць бе ла ру скую мо ву. Да нас 
пры яз джа лі вуч ні з Бель ска, 
Гай наў кі, Нар вы. Ча ром хі, Ор-
лі, Не пуб ліч най шко лы свсв. 
Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла-
сто ку. Га лоў най мэ тай гэ та га 
пра ек та бы ла ін тэг ра цыя ася-
род дзя.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі 
кон курс?

— Ап ра ча прад мет на га, які ад-
чы няў вуч ням дзве ры школ, 
пра якія яны ма ры лі, на пэў на 
Кон курс бе ла ру скай пес ні. Мае 
вуч ні бы лі вель мі му зы каль-
ны мі. Так са ма кож ны год мы 
ча ка лі пад ляш скіх спа бор ні цтваў па ва лей-
бо ле для дзяў чат з гім на зій. Гэ та вель мі 
ін тэг ра ва ла гім на зі стаў.

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

— Ні ко лі ніх то не ад ка заў мне ў да па мо зе.

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

— На пэў на скла да насць, та му што на-
стаў нік па ві нен за ці ка віць і пра па на ваць 
ці ка выя пра ек ты.

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

— Тэ мы на ўро ках зрэ а лі за ваць мож на, 
але ка лі ўва хо дзі лі прак ты кі, то ты дзень 
быў для нас ка рот кі.

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

— Кож ны год бы лі ў мя не лаў рэ а ты прад-
мет на га кон кур су. Вуч няў у гім на зіі бы ло 
не мно га, але ўзбі ра ла ся 34 лаў рэ а таў.

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

— Для ма лых дзя цей так і гэ та ўжо це шыць. 
На жаль, гэ та не да ты чыць ста рэй шых.

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

...

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

— Люб лю ту тэй шых аў та раў, з Пад ляш-
ша. Апош нім ча сам тра піў у мае ру кі ста-
ры збор нік вер шаў лі цэ і стаў з Бель ска.

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

— Ак ту аль на, у гэ ты цяж кі па пры чы не 
эпі дэ міі ка ра на ві ру са час, чы таю ма ім 
дзе цям зной дзе ную на па лі цы кніж ку, 
на пі са ную ма і мі ву ча ні ца мі (ужо вы пуск-
ні ца мі) кніж ку «Му ха ціп-топ».

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

— Чы таю «Ні ву» і ін тэр нэт дае вя лі кія 
маг чы мас ці.

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

— У ма ім ка лен да ры заў сё ды му сіць 
быць мес ца на Бар даў скую во сень, Ба-
со віш ча, а ў Бельск вяр та ю ся на Спа саў-
скія за пу сты. Вель мі ці ка вы для мя не 
Тэ ат раль ны фе сты валь «Одэ».

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

— Гэ та бы вае па-роз на му.

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

— Як у жыц ці, бы ва лі і цяж кія мо ман ты, 
але ўспа мі наю толь кі доб рыя хві лі ны.

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

— Хут кае жыц цё.

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

— Мае вы пуск ні кі гэ та здоль-
ныя, пра ца ві тыя, ці ка выя 
жыц ця лю дзі і на пэў на пра іх 
не раз па чу ем.

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

— Цяж ка пі саць пра свае 
ўзна га ро ды. Ма гу ска заць 
пра ды рэк тар скія ўзна га ро-
ды, Ме даль на цы я наль най 
ка мі сіі і аду ка цыі, Ме даль 
„Di li gen ta le — za pil ność” су-
поль на з ма ёй вы пуск ні цай, 
а са мая цэн ная ста ту эт ка ад 
вуч няў — «Брат няя ду ша».

— Што Вам дае сі лу, нат х нен-
не? 

— Сі лу заў сё ды дае мне 
ўсмеш ка дзя цей і доб рыя 
кан так ты з вуч ня мі.

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

— За ла 308 поў ная ра дас ці, сме ху, ці ка-
вай гу тар кі.

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

— Герб Па го ня, цу доў ны ма стац кі пра ект 
ма ёй ву ча ні цы.

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

— Ка лі бу дуць дзей ні чаць су поль на, то 
бу дзе доб ра.

Апы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК
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Су стрэ ча з зуб ра мі
Мне бы ло ці ка ва, ад куль бя рэ па ча так 

адзін з пры то каў Баб роў кі. Свай го ча су ён 
быў да во лі глы бо кі і ад ной чы нап рад вес ні 
адзін ча ла век у ім ута піў ся. У со неч ны і цёп-
лы дзень 5 кра са ві ка гэ та га го да вы браў ся 
я на ро ва ры на шы ро кі пра стор над рэч ных 
се на кос ных лу гоў.

Я ве даю ту тэй шую ва ко лі цу з дзя цін-
ства. Над Баб роў кай мы з бра там пас ві лі ка-
роў ды ез дзі лі з баць кам на нач лег і пас ві лі 
ко ней. Там, дзе я прад бач ваў мес ца па чат ку 
пры то ка, там і знай шоў кры ні цу. Да вай та ды 
іс ці бе ра гам ру чая а за тым ро ва з за рас ні ка-
мі ку стоўя да рэч кі. Там-сям бы ло мак ра ва-
та, але я брыў і брыў на ніш то не зва жа ю чы. 
Пры ток бег то ўле ва, то па ва роч ваў нап ра ва. 
Вод даль на лу зе ба чыў вя лі кія звій кі-ка туш кі 
се на. Я цяг нуў з са бою ро вар і за чап ляў ся за 
ку пі ны вы со кай су хой мі ну ла год няй тра вы 
і ма лыя кус ці кі вер ба ло зу, па ды маў ро вар 
і нёс тры ма ю чы ў ру ках.

І тут жа да ро гу мне пе ра га ра дзі лі... зуб-
ры, цэ лы ста так. Шчас це маё, што зуб ры да-
зво лі лі мне сыс ці ўбок і дзыг нуць у лес. Сха-
ваў шы ся ў ку стах, я на лі чыў ва сям нац цаць 
штук дзі кай ра га тай жы вё лы. Да вус ця 
пры то ка ў рэч ку я так і не дай шоў. Спы ні лі 
зуб ры, блу ка ю чыя на сва бо дзе. Мо на ступ-
ным ра зам пач ну іс ці ад Баб роў кі і вазь му 
з са бою фо та а па рат? Толь кі ці прый дзе сю-
ды зна ё мы ста так. Па ўсім ві даць, што тут 
ён най лепш ся бе ад чу вае. Мае корм, ва ду 
і спа кой.

Пры да ла ся б тут выш ка. Ча му не. На пра-
вым бе ра зе Баб роў кі ёсць аг ра ту ры стыч-
ная ква тэ ра і шмат нач леж ных мес цаў. 
А зуб ры сю ды за на дзі лі ся. Яны тут тры-ча-
ты ры га ды з не вя лі кі мі пе ра пын ка мі. Зі мой 
пры хо дзяць на ват на па над вор кі. Ім пах не 
се на ў ста до лах. (яц)

Шу дзя лаў ская 
гмі на
У Шу дзя лаў скай гмі не Са коль ска га па-

ве та ў больш са ра ка вя лі кіх і ма лых на се-
ле ных пун к тах пра жы вае 2900 ча ла век (на 
100 муж чын пры па да юць 102 жан чы ны). 
За раз мно га ста рых удоў. У па чат ку бя гу ча-
га ста год дзя ў гмі не пра жы ва ла больш за 
3600 ча ла век. У гмі не шчыль насць на сель-
ні цтва скла дае 10 ча ла век на адзін квад рат-
ны кі ла метр. Больш па ла ві ны тэ ры то рыі 
гмі ны зай ма юць перш-на перш сас но выя 
ля сы і рэд ка лес се.

А вось най боль шыя вё скі ў Шу дзя лаў-
скай гмі не: Шу дзя ла ва (700 ча ла век), Вяр х-
лес се, Мін коў цы, Вой наў цы, Паў ноч ны Вост-
раў і Гар ча кі. У ся рэд ніх вё сках Су хі ні чы, 
Ба бі кі, Слоя, Кны шэ ві чы, Аст ра вок, Мяш-
ке ні кі-Вя лі кія, Шчас но ві чы, Таль коў ш чы на, 
Ус нар-Вя лі кі і Но вае Трас ця но пра жы ве 
ад 70 да 100 ча ла век. Ад 30 да 60 жы ха роў 
на ліч ва юць вё сач кі Зуб жы ца- Вя лі кая, Зуб-
жы ца-Ма лая, Каз ло вы Луг, Ла зі ска, Но вы 
Вост раў, Па ча пок, Су каві чы, Хмя леў ш чы на, 
Гар ка ві чы, Гры боў ш чы на і Езё рэк.

Най мен шыя па се ліш чы гэ та Пі лі па вы 
Мост, Бя ро за вы Груд, Пад ла зі ска, Мар ка-
вы Вы ган, Бе лы Луг, Ра вок і Су хі Груд (ад 
1 да 15 ча ла век).

Прыг ра ніч ная Шу дзя лаў ская гмі на (мя-
жуе з Бе ла рус сю) — на дэ маг ра фіч ным 
мі ну се. Вё скі ста рэ юць і з кож ным го дам 
ста но вяц ца што раз больш бяз люд ны мі, 
а не ка то рыя, ка лі ўжо ў іх не ста не жы ха-
роў, па ці ху ады хо дзяць у ня быт. (яц)

Мой род ны кут
З ра дас цю і бо лем кож ны раз еду ў род-

ныя асе лiш чы. Пах кас ні коў бя роз і жні вень-
скай зям лі ў заг ры вач ным ка лос сі — з грыб-
ны мі за ціш ка мі і нач леж ны мі дос віт ка мі, 
з ці хап лын най ра кою.

З веч най аско май не дас пе лых яб лык...
О, род ныя мяс ці ны, по ле, лес!
Жыц цё як сон — як пах май скай ча ром хі 

і са доў. Во чы ра ды зям лі і сон цу, і зі хат лі вас-
ці ня бёс. Ім г нен ні ды ім г нен ні.

Га ды пра мі ну лі.
Зда ец ца чу еш, як зві ніць сві таль ным клі-

чам дрозд, як пах нуць ра мон кі на па па рах 
і ве цер-лі ста вей, і пер шы снег.

Гля джу шы ро кі мі ва чы ма. І па мяць гар-
тае і гар тае. (яц)

Ка ра на ві рус спа ра лі за ваў увесь свет 
у па ру тыд няў.

На све це ёсць ві рус, што за бі вае 8 500 
дзя цей у дзень, які на зы ва ец ца го лад. 
Ёсць ля кар ства на яго — ежа. Але пра гэ та 
ма ла хто га во рыць. Ба га ты «за ход ні» свет 
ду шыц ца ад спа жы вы і не ве дае, на якую 
ра ско шу вы даць на е дак, апан та ны пра гай 
лу піць зям лю, жэр ці і пра..раць усё што не 
ў змо зе аба ра ніц ца пе рад эк с пан сі яй яго 
і яго гро шай. Кра са, куль ту ра мо жа аба ра-
ніць свет, ка заў Да ста еў скі. Але і тая пры-
га жосць зня ве ча ная, пе рак ру ча ная на ват 
у выг ля дзе лу па тых пер сон, зроб ле ных 
па вод ле ка пы лу ад на го док та ра ад «эстэ-
тыч най» хі рур гіі. І тыя дак та ры ат рым лі-
ва юць про ста не ве ра год ныя гро шы, без 
па раў нан ня са звы чай ны мі ме ды ка мі, якія 
сён ня мруць ра зам з за ра жа ны мі ка ра на-
ві ру сам людзь мі роз най на цы я наль нас ці, 
ра сы, по лу і ста ту су.

Каш ля еш, ма еш па вы ша ную тэм пе ра-
ту ру це ла, дрэн на ся бе ад чу ва еш і раз ва-
жа еш у стра ху, ці гэ та «звы чай ны» грып, 
ці ёсць у ця бе ка ра на ві рус SARS-CoV-2 
і CO VID-19? Вось якая роз ні ца па між ві ру-
са мі і гэ ты мі дву ма зах вор ван ня мі. Ка ра-
на ві рус ная ін фек цыя з Кі тая — афі цый ная 
наз ва гэ та га зах вор ван ня — CO VID-19 
— ча сам па раў ноў ва ец ца з гры пам, та му 
што вык лі кае па доб ныя сім п то мы. Ад-
нак абедз ве ін фек цыі вык лі ка юць зу сім 
роз ныя ві ру сы. Абод ва ві ру сы ма юць 
па доб ную фор му і ата ку юць эпі тэ лій 
ды халь ных шля хоў. Ві рус гры пу і ка ра на-
ві рус SARS-CoV-2 — гэ та сфе рыч ныя ві ру-
сы, якія ўтрым лі ва юць адзін лан цу жок 
ры ба нук ле і на вай кіс ла ты (РНК). Абод ва 
ма юць рэ цэп та ры, якія даз ва ля юць 
ата ка ваць клет кі эпі тэ лій ды халь ных 
шля хоў. І ві ру сы гры пу, і ві рус SARS-CoV-
2 пе ра да юц ца пе ра важ на праз кроп лі 
(яны пры сут ні ча юць у час ці цах сак рэ ту 
з ды халь ных шля хоў хво рых лю дзей, 
у іх ма чы і ка ле) і мож на за ра зіц ца ста яў-
шы за над та бліз ка да хво ра га ча ла ве ка 
аль бо дак ра нац ца да прад ме таў, якія ён 
ра ней зак ра нуў, а по тым пе ра даць ві рус 
у рот, нос ці во чы. Сім п то мы кі тай скай 
і ві рус най ін фек цыі гры пу па доб ныя. Гэ та 
лі ха ман ка, ка шаль, стом ле насць, боль 
у цяг лі цах, у больш цяж кіх вы пад ках ды-
ха ві ца, боль у гру дзях. Абедз ве ін фек цыі 
мо гуць вык лі каць сур’ ёз ныя ўсклад нен ні. 
Мо жа раз віц ца ка ра на ві рус ная ін фек цыя 

SARS-CoV-2: цяж кая пнеў ма нія, сеп сіс, 
вост ры рэс пі ра тор ны дыст рэс-сін д ром. 
У вы пад ку гры пу ўсклад нен ні гэ та пнеў-
ма нія і бран хіт, якія ча ста пат ра бу юць 
ста цы я нар на га ля чэн ня, мі я кар дыт, неў-
ра ла гіч ныя ўсклад нен ні, мі я зіт (за па лен-
не цяг ліц). Абод ва ві ру сы не бяс печ ныя 
для па жы лых лю дзей і тых, хто па ку туе 
хра ніч ны мі зах вор ван ня мі. Імун ная сі стэ-
ма па цы ен та не ў ста не зма гац ца з ін фек-
цы яй. Пры абедз вюх ін фек цы ях ін фі ка ва-
ныя лю дзі мо гуць за ра зіць ін шых, перш 
чым у іх раз ві нуц ца сім п то мы за ра жэн ня.

Так са ма іс ну юць знач ныя ад роз нен ні 
па між гэ ты мі ві ру са мі і хва ро ба мі, якія 
яны вык лі ка юць. Па куль што CO VID-19 
лі чыц ца больш смя рот ным, чым грып. 
Па вод ле ацэ нак, па мі ра юць 2-3 пра цэн-
ты за ра жа ных ка ра на ві ру сам. У вы пад-
ку се зон на га гры пу смя рот насць скла-
дае менш за 1 пра цэнт (та кія да ныя бы лі 
прад стаў ле ны на бры фін гу кі раў ні ком 
Су свет най ар га ні за цый ахо вы зда роўя).

Не іс нуе ле каў і вак цы ны су праць 
CO VID-19. Пра цы над ім пра цяг ва юц ца 
(у ця пе раш ні час больш за 20 роз ных прэ-
па ра таў зна хо дзіц ца ў фа зе дас ле да ван-
няў). Ад нак мож на зра біць прыш чэп ку 
ад гры пу. Грып так са ма мож на ля чыць. 
Ка лі вы зах ва рэ лі, ле кар мо жа пры пі саць 
рэ цэпт на суп раць ві рус ныя ле кі. Па да дзе-
ныя ў па чат ку за ра жэн ня, па мян ша юць 
яго пра цяг ласць і ры зы ку ўсклад нен няў.

Но вы ві рус з Кі тая ха рак та ры зу ец ца 
як больш за раз ны — эк с пер ты пад ліч ва-
юць, што ў ся рэд нім кож ны ча ла век, які 
зах ва рэў на грып, за ра жае 1,3 ча ла ве ка, 
а кож ны ча ла век з ві ру сам CO VID-19 за-
ра жае двух ча ла век.

Ка ра на ві рус у дзя цей мяк чэй шы, 
чым грып. Больш за па ло ву хво рых 
на грып скла да юць дзе ці і пад лет кі ва 
ўзрос це да 14 га доў, што звя за на з тым, 
што іх імун ная сі стэ ма яш чэ не цал кам 
спе лая. Грып у дзя цей ча ста звя за ны 
з не аб ход нас цю шпі та лі за цыі і цяж кі мі 
ўсклад нен ня мі. На ад ва рот, ка ра на ві рус-
ная ін фек цыя з Кі тая ў дзя цей звы чай на 
вель мі лёг кая: у пе ра важ най боль шас ці 
вы пад каў прык ме ты за ра жэн ня ў іх няз-
нач ныя. Ві рус з Кі тая больш не бяс печ ны 
для муж чын (у ад роз нен не ад гры пу, які 
спра вяд лі ва ата куе абод ва по лы).

Ці ёсць у вас грып, ці CO VID-19? Гэ та 
мо жа аца ніць толь кі ле кар на пад ста ве 
сім п то маў і ін тэр в’ю (у якім ён спы тае 
пра зна хо джан не ў апош нія дні ў эпі дэ-
міч ных зо нах, на пры клад у Іта ліі, аль бо 
пра кан такт з кім-не будзь з ін фек цы яй) 
і пац вер дзіць спе цы я лі за ва ны мі тэ ста-
мі. Эк с п рэс-тэ сты на грып мож на пра во-
дзіць у ам бу ла то рыі пад час ме ды цын-
ска га на вед ван ня: ма тэ ры ял для тэ сту 
бя рэц ца з на саг лот кі, і вы нік ча ка ец ца 
15-30 хві лін.

Ка ра на ві рус ныя тэ сты не пра во дзяц-
ца ў звы чай ным рэ жы ме: яны пра во-
дзяц ца ў спе цы я лі за ва ных на ву ко ва-
дас лед чых цэн т рах, ка лі ёсць аб г рун та-
ва ныя па даз рэн ні на за ра жэн не: на пры-
клад, ча ла век з сім п то ма мі CO VID-19 вяр-
нуў ся з эпі дэ міч ных ра ё наў. Час ча кан ня 
вы ні ку — больш за дзе сяць га дзін.

Вар та пад к рэс ліць, ад нак, што лю дзі, 
якія па даз ра юць, што яны за ра жа ныя 
но вым ві ру сам з Кі тая, не мо гуць звя зац-
ца з па лік лі ні кай або SOR: яны па він ны 
звяр нуц ца ў блі жэй шую са ні тар на-эпі-
дэ мі я ла гіч ную стан цыю для да лей ша га 
кі ра ван ня

Як дзень за днём мо жа прай с ці хва ро-
ба і як доў га яна доў жыц ца, ка лі сім п то-
мы мяк кія, уме ра ныя або ка лі яны сур’-
ёз ныя? Пас ля за ра жэн ня ка ра на ві ру сам 
SARS-CoV-2 мо жа прай с ці ад не каль кіх 
да больш за дзе сяць дзён, каб хва ро ба 
раз ві ла ся. Мо жа яна прай с ці мяк ка або 
ў край нім вы пад ку пры вес ці да смер ці 
па цы ен та. Пры доб рым праг но зе ся-
рэд ні час, які пра хо дзіць ад з’яў лен ня 
пер шых сім п то маў да выз да раў лен ня, 
скла дае ка ля 17 дзён.

Па вод ле да ных СА АЗ, саб ра ных у Кі-
таі: у 80 пра цэн таў за ра жэн не бы ло вель-
мі лёг кім і ўме ра на мяк кім, 14 ад сот каў 
— сур’ ёз ным, а ў 6 пра цэн таў — кры тыч-
ным. Лёг кая фор ма хва ро бы не пра-
ця кае як пра сту да, але мо жа пры няць 
знач на больш не бяс печ ную фор му. Усе 
вы пад кі, якія не пат ра ба ва лі ўвя дзен ня 
кіс ла ро ду, ува хо дзі лі ў гэ тую гру пу. Па цы-
ен ты з доб рым праг но зам пры пнеў ма ніі 
SARS-CoV-2 ак ры я лі на пра ця гу 2-3 тыд-
няў...

Мі ра ЛУК ША

От за ра за!
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Яў ген Юн цэ віч: „Ад каз ныя лю дзі за-
ста лі ся до ма”.

— Перш за ўсё з-за пан дэ міі я ча со ва 
змя ніў сваё мес ца жы хар ства і вы ра шыў 
кры ху даў жэй, чым пла на ваў, за стац ца 
ў Га род ні, — ка жа Аляк сей Бу ра нок, які 
па ста ян на жы ве і пра цуе ў Вар ша ве. — 
Ся дзець 14 дзён на ка ран ці не ў вы пад ку 
вяр тан ня ў Поль ш чу ў мя не ня ма асаб лі-
ва га жа дан ня. У Га род ні ў мя не ро дзі чы 
і хоць мы ад мыс ло ва амаль не су стра ка-
ем ся за раз, увесь час стэ ле фа ноў ва ем ся 
ды га то выя да па маг чы адзін ад на му. 
Ап ра ча гэ та га за раз я не ка ры ста ю ся 
гра мад скім тран с пар там, ха джу па Га род-
ні пеш шу. Апош нія тыд ні не суст ра ка ю ся 
з сяб ра мі.

— Ка неш не, у су вя зі з зак рыц цём 
мя жы да мя не не мо жа пры ехаць мая 
шмат дзет ная сям’я, — ад зна чыў му зы ка, 
па эт і жур на ліст Бе ла ру ска га Ра дыё Ра-
цыя з Мен ска Вік тар Ся маш ка. — Сам 
я вы ехаць яш чэ ма гу, хоць ла гі стыч на 
гэ та знач на скла да ней, чым ра ней, але 
ў тым ма ла рэ зо ну. Бо па пры ез дзе 
ў Менск мне трэ ба бу дзе са ма і за ля вац-
ца до ма на два тыд ні згод на з но вы мі 
пра ві ла мі, а па вяр тан ні ў Бе ла сток зра-
біць тое са мае. То-бок, ме сяц не мець 
пра цы ў эфі ры. Па коль кі ні я кіх збе ра жэн-
няў я не маю і мой пра стой у пра цы ніх то 
не кам пен суе, я му шу пра ца ваць у звык-
лым па рад ку.

Як не з вар’я цець у час эпі дэ міі? 

Аб васт рэн ні з-за ка ра на ві ру са ста но-
вяц ца ўсё больш цяж кі мі. На са мой спра-
ве нам нель га ру хац ца з ха ты. У апош ні 
час у са цы яль ных сет ках з’я ві ла ся шмат 
ві дэ а ро лі каў, якія па каз ва юць, як лю дзі 
„гу ля юць” пад час ка ран ці ну. Ды ска тэ кі 
на бал ко нах, служ бы з тэ ле ба чан нем, 

мож на да лу чыц ца да ан лайн тран с ля цыі 
і ўдзель ні чаць з ха ты. Та му не су му ем.

— У мя не вы гля дае гэ та так, што 
я ас вой ваю но вую пра фе сію, спра бую 
кру ціць гай кі, раз бі раць, ра ман та ваць 
і збі раць ро вар, — ска заў эк скур са вод 
і жур на ліст Ра дыё Ра цыя з Бе рас ця 
Яў ген Скра бец. — Ад на він (ка лі не да-
ты чыц ца пра цы) ды стан цы я на ваў ся, 
бо раз д раж няе па ні ка і ажы я таж ва кол 
гэ тай сі ту а цыі. З ад па чын ку — гу тар кі ан-
лайн, праз ві дэ а ча ты. Стаў піль на мыць 
ру кі. Ну і ўсё. Больш ні чо га не змя ні ла ся. 
Аа аа, час цей стаў гля дзець вы каз ван ні 
Аляк сан д ра Лу ка шэн кі і гля дзець ас вет-
ніц кія ка на лы са цы яль на-бы та вой і эка-
на міч на-дзе ла вой тэ ма ты кі.

Вік тар Ся маш ка: „Сі ту а цыя зму шае 
ўсіх за ду мац ца пра жыц цё выя пры я ры-
тэ ты, за няц ца са ма а на лі зам, больш ду-
маць пра бліз кіх”.

Ка ра на ві рус 
з пун к ту гле джан ня бе ла ру ска-поль скай пра сто ры

Па куп кі ў паль чат ках, у кра ме ўсё менш лю дзей, аб ме жа ван не ру ху не паў на лет ніх, пар кі, пля жы і буль ва-
ры за кры ты — так за раз вы гля дае рэ ча іс насць у Поль ш чы і ін шых кра і нах све ту. Вер б ні ца прай ш ла без 
вер ні каў, а са мі ксян дзы зак лі ка юць за ста вац ца до ма. Ка ра на ві рус зак рыў нас па да мах і на кі нуў страх 
за бу ду чы ню нас са міх і на шых бліз кіх. Асаб лі ва ў цяж кай сі ту а цыі апы ну лі ся тыя, якія да гэ туль бы лі пра-
фе сій на ці ся мей на звя за ныя ад на ча со ва з Бе ла рус сю і Пад ляш шам.

— На сам рэч ні чо га не змя ні ла ся, 
— ска заў фры лан сер з Га род ні Яў ген 
Юн цэ віч. — Ад каз ныя лю дзі за ста лі ся 
до ма. Як я. Я за га дзя на быў ан ты сеп тык, 
ан ты бак тэ рый ныя сур вэт кі, паль чат кі 
ды мы ла і ту а лет ную па пе ру.

— Ка ран цін, вык лі ка ны су свет най 
пан дэ мі яй, зак ра нуў мя не вель мі моц-
на, — ад зна чыў жур на ліст Ра дыё Ра цыя 
з Ор шы Ар цём Сі зін цаў. — Я му сіў за стац-
ца ў Бе ла ру сі, ку ды пры е хаў лі та раль на 
на пя рэ дад ні зак рыц ця поль ска-бе ла-
ру скай мя жы. Та му ўжо тры тыд ні я не 

ма гу вяр нуц ца ў Поль ш чу, дзе ас ноў ная 
пра ца і шмат ін шых спраў, а так са ма 
сяб ры, з які мі пла на ваў су стрэц ца ў блі-
жэй шыя дні. Па вод ле пла наў, я па ві нен 
быў на ве даць так са ма не каль кі фут боль-
ных мат чаў у Поль ш чы і Ня меч чы не, але 
ў вы ні ку ўсё ад ме не на, ме жы за чы не ны, 
а я паз бя гаю на ват не вя лі кай кам па ніі. 
Ко ла лю дзей, з які мі я суст ра ка ю ся ў гэ-
тыя дні ў Бе ла ру сі, вель мі аб ме жа ва нае. 
Ма гу з упэў не нас цю ска заць, што та ко га 
ў ма ім жыц ці яш чэ не бы ло.

а на ват вір ту аль ныя эк скур сіі, на пры-
клад: ду хоў нае па да рож жа па ста ра жыт-
ных пі ліг рым скіх мар ш ру тах.

— З увя дзен нем агуль на дзяр жаў на га 
ка ран ці ну ў Поль ш чы я зна хо дзіў ся ў Бе-
ла сто ку і змен у ла дзе свай го жыц ця 
не ад чуў, — ад зна чыў Вік тар Ся маш ка. 
— У ста лі цу Пад ляш ша я пры яз джаю 
вы ключ на дзе ля пра цы. Мой звык лы 
шлях — ад служ бо вае ква тэ ры да офі-
са Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя і на зад. 
Ні я кіх ін шых кан так таў, ма са вых ме ра-
пры ем стваў, шо пін гу і г.д. Вес ці эфір ды-
стан цый на не маж лі ва, та му я на пра цы 
што дзень.

— Амаль што ве чар гля джу ан лайн 
кан цэр ты і спек так лі, — ка жа Аляк сей 
Бу ра нок. — Спек так ляў так шмат, што 
ча сам скла да на аб раць — тран с ля цыі 
ідуць ад на ча со ва, цяж ка аб раць леп-
шыя! У Га род ні і блі жэй шых ва ко лі цах го-
ра да вель мі шмат ці ка вых, ма ляў ні чых 
мес цаў, якія, ад на ча со ва, ма ла вя до мыя 
і неш мат люд ныя. Я ста ра ю ся на вед ваць 
іх, раб лю доў гія пе шыя шпа цы ры.

— Пра цу юць пас лу гі па да стаў цы 
ежы з ка фэ і кра маў, ін тэр нэт-злу чэн не 
ста біль нае, — ска заў Яў ген Юн цэ віч. 
— Та му праз zo om ці скайп кан так ту ем ся 
з сяб ра мі і раб лю тыя спра вы, якія даў но 
ад к ла даў у ко шык. На ват ка лі хо чац ца 
пай с ці на ды ска тэ ку ці ў му зей, за раз 

У на ба жэн ствах на Вер б ні цу заў сё ды 
поў ныя кас цё лы, та му што ў ка то лі каў 
гэ та яна рас па чы нае Вя лі кі ты дзень. За-
раз не толь кі ў кас цё лах у Поль ш чы, але 
на ват на плош чы Свя то га Пят ра не бы ло 
лю дзей з паль ма вы мі га лін ка мі. Пад час 
ка зан ня па па Фран ці шак га ва рыў, між ін-
шым, пра муж насць: „Сён ня, у дра ме пан-
дэ міі (...), пе рад аб ліч чам шмат лі кіх здра-
джа ных ча кан няў, у па чуц ці па кі ну тас ці, 
якая ахап ляе на ша сэр ца, Ісус ка жа да 
кож на га з нас: — Муж нас ці, ад к рый сваё 
сэр ца на маю лю боў. Ад чу еш су ця шэн не 
Бо га, які ця бе пад т рым лі вае”.

З-за ка ра на ві ру са поль скі ўрад ад на-
знач на рэ ка мен дуе ад мо віц ца ад па да-
рож жаў і за стац ца до ма ў Вя лік дзень. 
Так са ма пра вя дуць свя ты на шы сяб ры 
з Бе ла ру сі.

— До ма, усё до ма. Вы хо дзіць у мес ца 
вя лі ка га згур та ван ня лю дзей не бу ду, 
— ска заў Ар цём Сі зін цаў.

— У ко ле сям’і ця пе раш няй: з ма май 
і ба бу ляй, — ска заў Яў ген Скра бец. 
— З астат ні мі — ан лайн. Ужо да моў ле на

— Ві да воч на, што ця пе раш няя сі-
ту а цыя зму шае ўсіх за ду мац ца пра 
жыц цё выя пры я ры тэ ты, за няц ца са-
ма а на лі зам, больш ду маць пра бліз кіх 
— і ў гэ тым ха ця б ней кі плюс, — ка жа 
Вік тар Ся маш ка. — Спа дзя ю ся, што пан-
дэ мія праз усе па ку ты і доў га тэр мі но выя 
на ступ ствы зме ніць на ша жыц цё да 
леп ша га. У пры ват нас ці ві рус пра дэ ман-
ст ра ваў на коль кі сла быя і бе зад каз ныя 
аў та ры тар ныя рэ жы мы пе рад па доб ны-
мі паг ро за мі і на коль кі мо жа быць ра шу-
чым і гу ман ным кі раў ні цтва дэ ма кра тыч-
ных кра ін. Ха ця на ступ ны верш у мя не 
ат ры маў ся не та кім па зі тыў ным, бо за 
ка рот кі час у Бе ла ру сі па мер лі двое зна-
ё мых.

ня дзель ная ці шы ня
пам но жа ная на
га рад скі ка ран тын
мо жаш прач нуц ца заў т ра
ў цэ лым мес це ад но буль ко чуць птуш кі
хі ста юц ца то кам зва ны
ў кас цё ле пу стым
ад све чак дым
звон ку вят роў та бу ны

Уршуля ШУБЗДА

 Яўген Юнцэвіч

 Ар цём Сі зін цаў

 Віктар Сямашка

 Аляк сей Бу ра нок

 Яўген Скрабец
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Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 19 красавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Рук мно га, 
а на га ад на?

Д....

Ад каз на за гад ку № 11-2020: 
мост. У гэ ты раз не бы ло пра-

віль ных ад ка заў.

Кур ган  быў звы чай ным эле мен-
там у ста ра жыт ныя ча сы і за яў-
ляў пра бур лі вы або слаў ны пе-
ры яд у жыц ці жы ха роў мес ца. 
Ён уяў ляў са бой зям ны на сып, 
у якім ха ва лі па мер ла га кня зя 
або слаў на га ва я ра. Ся род на род-
ных на зваў кур га ноў суст ра ка-
юц ца Ва ла тоў кі, Кап цы, Та тар-

скія ма гі лы, Швед скія мо гіл кі, 
Сі нія гор кі, Ся рэб ра ныя гор кі, 
Кня жыя гор кі.

У Дуб ро вен скім ра ё не Ві цеб-
скай воб лас ці ёсць кур га ны 
з наз вай Зме е вы ма гі лы. Па вод-
ле ле ген ды, тут, у во зе ры, жыў 
змей, які еў жы вёл і лю дзей. 
Але ад ной чы з’я віў ся асі лак 

і па сек яго на тры част кі, ды 
над кож най з іх лю дзі на сы па лі 
кур га ны. Зям лю, каб пач ва ра не 
ад ра дзі ла ся з ча стак, ва зі лі ў ваз-
ках, зап рэ жа ных у пеў няў.

Звы чай на кур га ны лі чы лі ся 
не «сва і мі». Іх звяз ва лі з во-
ла та мі, асіл ка мі, якія жы лі 
ў эпо ху пер ша ства рэн ня зям лі. 
Ве ры лі, чым боль шы кур ган, 
тым больш знат ны ча ла век там 
па ха ва ны. Ча ста кур га ны ра сказ-
ва лі пра вой ны, на шэс ці — лю-
дзі лі чы лі, што гру пы кур га ноў 
уз ні ка лі ў вы ні ку ма са вай гі бе лі 
чу жын цаў, сал дат ці ва я роў, 
якіх ха ва лі ў брац кіх ма гі лах. Вя-
лі кі адзі ноч ны кур ган мог быць 
цэн т рам па се ліш ча. Та кую ме-
на ві та з’я ву су стра ка ем у па э ме 

«Ма гі ла Льва», дзе кур ган ва-
я ра Ма шэ кі даў па ча так го ра ду 
Ма гі лё ву.

Як не ці ка ва, свае вя ско выя 
мо гіл кі бе ла ру сы суп раць стаў ля-
лі кур га нам, бо на іх ха ва лі лю-
дзей, якія па мер лі сва ёй, пры-
род най смер цю.

З кур га на мі звя за ных шмат 
па вер’ яў. Ве ры лі што там злу-
чаў ся свет лю дзей са све там 
па мер лых. Ка зач ны ге рой ча ста 
звяр таў ся да Бо га, ме на ві та, на 
кур га не. У не ка то рых мес цах, 
кур га ны абы хо дзі лі шы ро кім ко-
лам, ве ры лі што там блу ка юць 
ду хі па мер лых.

У та кіх мес цах шу ка лі так са ма 
зак ля тых скар баў. Праў да, там 
ча ста зна хо дзі лі за ла тыя прад-
ме ты, бі жу тэ рыю ці ма не ты, 
якія бы лі не ад луч най част кай 
па ха валь ных ры ту а лаў і аб ра-
даў, ка лі вя лі кіх кня зёў ці ва я-
роў ха ва лі не толь кі з каш тоў-
ны мі прад ме та мі, але і ка нём 
ды служ ка мі. Та кія «скар бы» 
адаб ра ныя па мер лым, — як 
ве ры лі на шы прод кі, — маг лі 
нак лі каць хва ро бы або няш час-
ці, та му ка паць кур га ны су ро ва 
за ба ра ня ла ся. На та кое маг лі 
ра шыц ца  толь кі аван тур ні кі-
прай дзіс ве ты, якіх лі чы лі пас-
лан ца мі ро дам з пек ла.

(Ад рэ зак па вод ле «Мі фа ло гіі для 
дзя цей» Але сі Кор шак.)

(гак)

За ак ном рас ц ві тае вяс на, а мы 
ся дзім у ха це і гля дзім у ма ні то ры 
кам п’ ю та раў і смар т фо наў. Ніш то не 
це шыць. На ват Вя лік дзень зда ец ца 
ней кім аба вяз кам. Най гор шы стрэс 
ад шко лы — трэ ба ан лайн вы ву чыць 
уро кі.

— Гэ та та кая ну да, не ра ска заць, 
— прыз на ец ца Мі кол ка, — вы кон ва-
еш за га ды як ро бат і ад ра зу пра ўсё 
за бы ва еш. Ад ным ву хам ува хо дзіць 
— дру гім вы хо дзіць. Ніш то не за ме-
ніць жы вых уро каў, кан так таў з сяб-
ра мі. Не ха пае мне жар таў, а на ват 
сва рак і кры каў на стаў ні каў...

Мі кол ка абя цае, што пас ля ка ран-
ці ну бу дзе гу ляць ад ран ня да ве ча ра 
на па на двор ку. А на коль кі ў пе рад ве-
лі код ны час ён заў сё ды ідзе ў цар к ву 
пас па вя дац ца, пя цік лас нік за яў ляе 
яш чэ пра «гра хі», якія трэ ба вы кі-
нуць з ся бе пе рад свя там:

— Мо жа то ка ра за тое, што ра ней 
дзень і ноч у смар т фо нах ся дзе лі!

Але не ўсе на ра ка юць на хат нюю 
на ву ку праз пас рэд ні цтва ка му ні ка-
та раў.

— Мне па да ба ец ца, ка лі з ма май 
аг ля да ем філь мы, — ка жа Уля. — 
Вось, учо ра мы ра зам па гля дзе лі два 

філь мы на ас но ве кні жак, якія трэ ба 
пра чы таць на ўро кі поль скай мо вы.

— А ча му не возь меш кніж ку ў ру-
кі, — пы та ем, — ды не пра чы та еш 
цэ ла га апа вя дан ня ці дра мы?

— На гэ та трэ ба мно га ча су, — ка-
жа вась мік лас ні ца, — і цяр п лі вас ці. 
Праў да, мож на пра чы таць неш та 
ў смар т фо не, але гэ та не тое. Та кія 
чы тан кі мя не стам ля юць, ба ляць ад 
іх во чы...

Улі най больш па да ба юц ца ўро-

кі фіз куль ту ры ў рэ жы ме ан лайн. 
Спа чат ку яна ат рым лі вае за да чу ад 
на стаў ні цы. Па куль за пі ша ся бе на 
ка ме ру і адаш ле га то вы ма тэ ры ял 
на стаў ні цы, яна ду мае які па даб раць 
фон, якую па ста віць му зы ку да сва іх 
прак ты ка ван няў.

— І ду маю, каб пры го жа вы гля-
даць, — да дае, — та ды ўсё з са бой 
іг рае.

Сам за піс тры вае пяць хві лін. Але 
важ ная пад рых тоў ка, якая па тра буе 

Nasz w-f jest za raź li wy! крэ а тыў на га па ды хо ду да спра вы 
і зай мае больш чым 45 хві лін.

— У пэў ным сэн се гэ та прэ зен та-
цыя, — ад зна чае Уля. — Трэ ба не 
толь кі па ка заць сваю фі зіч ную спраў-
насць, але і ма стац кія здоль нас ці. 
Вось яе «ўрок фіз куль ту ры» зра біў 
фу рор, та му што ра зам з ёй у кад ры 
апы ну ла ся кот ка, якая пад му зы ку ду-
гой вы гі на ла спі ну. Іх шоў ат ры маў 
под піс: Nasz w-f jest za raź li wy! На шу 
сяб роў ку хва лі лі за тое, што яна ўмее 
жар та ваць у цяж кіх хві лі нах. Ідзе 
пра сло ва «за разь лі вы», яко га сён ня 
ба яц ца больш як аг ню.

У час ка ран ці ну мно гія баць кі чы-
та юць са праўд ныя кніж кі для дзе так. 
Вось у гэ тым ну ма ры «Ні вы» на стаў-
ні ца Аль ж бе та Руд коў ская апа вя дае, 
як у час ка ран ці ну яна са ма чы тае 
сва ім хлоп цам «Му ху Ціп-Топ». Гэ та 
бе ла ру ская кніж ка-ко мікс, пра ня лёг-
кае, але вя сё лае жыц цё бе ла стоц кіх 
гім на зі стаў, якую на пі са лі ка рэс пан-
дэн т кі «Зор кі». Кніж ка тра пі ла да 
ўсіх дзя цей, якія пад піс ва лі ся на «Ні-
ву» і яна мо жа зна хо дзіц ца так са ма 
на ва шай кніж най па лі цы. У час на ву-
кі ан лайн жы вая чы тан ка — гэ та сап-
раў д ная ра дасць і по дых пры го ды. 
Кніж кі на род най мо ве наб лі зяць нас 
яш чэ да свя точ най ат мас фе ры, якую 
ў гэ тым го дзе са мі са бе зап ра ек ту ем.

Зор ка
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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 № 11-2020: 
Ма ра, лёс, Алік, сён ня, клён, ого, лік, яр, 

смак, яда, кут, Юры. Ляс нік, лён, квар тал, лё-
нік, мін, ма ра, яр, яга да, ар.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Дар’я Са ко віч, Алі вія Ко зел з Мі ха ло ва, 
Мая Куп тэль, Якуб Ва сіль чык, Юля Саў чук 
з На раў кі. Він шу ем!

Ка лісь ці для лю дзей най-
вя лік шым няш час цем 
быў не па жар, не го лад 
і на ват не вай на, хоць 

яны зда ра лі ся вель мі ча ста, але 
по шасць або за ра за, ці, як ця пер 
ка жуць, эпі дэ мія. По шас ці роз-
ных хва роб вы ніш ча лі цэ лыя вё-
скі, га ра ды і на ват кра і ны.

У вёс цы Баб’я Га ра, што зна хо-
дзіц ца на вы со кім па гор ку па-
між ра кой Нар вай і паў ноч най 
уск ра і най Бе ла веж скай пуш чы, 
мне ра сказ ва лі та кое. Ка лі да хо-
дзі ла чут ка да вё скі, што не дзе 
не па да лёк па я ві ла ся по шасць, 
муж чы ны зап ра га лі ў яр мо 
сі во га ва ла і аб вор ва лі са хой 
на во кал вё ску, каб хва ро ба не 
пе рай ш ла це раз ба раз ну. У тым 
жа ча се жан чы ны і дзяў ча ты 
збі ра лі ся ра зам і за ад ну ноч 
нап ра да лі з іль ну ні так і вы ты-
ка лі з іх руч нік-ах вя ру, які пе-
рад узы хо дам сон ца па вяз ва лі 
на кры жы, што ста яў на кан цы 
вё скі. Зра зу ме ла, што ўсё гэ та 
не маг ло пе раш ко дзіць по шас ці. 
I яна, быц цам бы, ка лі ўвар ва ла-
ся ў вё ску, ім ча ла ся па ву лі цы 
ды кас ця ны мі сва і мі паль ца мі 
сту ка ла ў вок ны хат, кры ча ла: 
«Бы ла бя да, бы ла бя да, а ця пер 
бу дзе вам лі ха!»

I вось ад ной чы, ка лі так бег ла 
по шасць па ву лі цы Баб’ яй Га ры 
і сту ка це ла па вок нах, адзін баб’-
я го рац ся дзеў са бе на прыз бе 
сва ёй ха ты ды па кур ваў люль-
ку. Пых нуў цэ лую хма ру ды му 
раз, пых нуў дру гі, а ка лі пых нуў 
трэ ці, ба чыць — ма ра ней кая 
бе лая ка ля ак на яго ха ты ста іць 
ды кас ця ным паль цам у шы бі ну 
сту ко ча. Баб’ я го рац, доў га не ду-
ма ю чы, — цап яе за кас ця ную 
ру ку ды і ка жа:

— Дзе ці і жон ка пас ну лі, пе ра-
стань ба ра ба ніць!

— Ах, дык ты ас ме ліў ся мя не 
за ру кі ча паць! — уз ла ва ла ся 
ма ра. — Ці ты не ве да еш, хто 
я?!— уск рык ну ла яна.

— Ад куль жа мне ве даць, па-
неч ка?.. — ат ру пя неў са стра ху 
баб’ я го рац ды за дам да дзвя рэй 
свае ха ты па чаў па да вац ца.

— Ну, дык ве дай: я — са ма ха ле-
ра! — вык рык ну ла яна ды так 
дзі ка за ра га та ла, што ў баб’ я гор-
ца ад жа ху аж мо ву ад ня ло ды 
з за ля ска цеў шых зу боў люль ка 
вы па ла.

— Ча го зат рос ся? — на кі ну ла ся 
на яго ха ле ра. — Па куль я ця бе 
ўма ру, ты мне яш чэ па трэб ны 
да ін ша га. Бач, я ўжо зу сім пры-
ста ла, пе ха тою па све це бе га ю-
чы. Бя ры мя не на свае пле чы 
ды на сі па све це. Толь кі не аб мі-
най ні вод на га ся ла ні го ра да. Ка-
лі па ста ра еш ся, дык па жы веш 
яш чэ крыш ку.

Ска за ла яна так баб’ я гор цу ды 
на пле чы яму ўзаб ра ла ся.

Па пра віў той жу дас ную но шу 
на пля чах і ад чу вае, што яна не 

толь кі лёг кая, але зу сім, бы тое 
па вет ра, ва гі не мае. Па ду маў ён 
са бе: «Вя до ма, ма ра ж яна» ды 
па ва лок ся да блі жэй ша га ся ла.

У тым ся ле як раз муж чы ны 
пад яра вое по ле ара лі, жан кі 
ў га ро дах ва ры ва са дзі лі, а дзет-
кі-ма ла лет кі на ву лі цы, ка ля 
хат сва іх, за баў ля лі ся. Уба чы ла 
гэ та ма ра, скры га ну ла са злос ці 
зу ба мі ды мах ну ла сва ёй бе лай 
плах таю, што ахут ва ла яе кас-
ці стае це ла. Пай шоў ад плах ты 
смя рот ны па веў і ад яго па ча лі 
мер ці муж чы ны, жан чы ны і дзе-
ці там, дзе хто ў тую па ру зна хо-
дзіў ся. Як прай шоў баб’ я го рац 
з ма рою па тым ся ле — ад ны 
пу стыя сце ны хат аста лі ся.

Паб рыў баб’ я го рац ад туль у мя-
стэч ка. А там па кор ч мах ба лі, 
спе вы ды ве ся лосць на кож ным 
тва ры. Але як толь кі ён зат ры-
маў ся на рын ку ды ма ра ўзмах-
ну ла сва ёй плах таю — спы ні ла-
ся ад ра зу му зы ка, змоў к лі пес ні, 
боль па ка рэ жыў люд скія тва ры. 
Ку ды ні глянь — усю ды ву лі цы 
ды па над вор кі тру пы ўсці ла юць, 
тру на за тру ною на мо гіл кі плы-
вуць, а там ужо і мес ца не ха пае 
па мер лых ха ваць.

Наг ля дзеў ся баб’ я го рац на гэ-
тую жу дасць, абам ле лі ў яго 
ру кі ды но гі і сэр ца кры вёй аб лі-
ло ся ад жа лас ці да лю дзей. Пры-
сеў ён на пры да рож ны ка мень 
і цяж ка ўздых нуў, а ма ра яму 
на тое:

— Што, жыц цё та бе на да е ла?!

Во ляй-ня во ляй пад няў ся ён ды 
па су нуў ся ку ды во чы гля дзяць. 
Але ўсё так мер ка ваў, каб па ля-
сах, пу стэ чах ды баг нах ха дзіць, 
дзе ме ней лю дзей су стра ка ец ца. 
Заў ва жы ла яго хіт ры кі ма ра ды 
ка жа:

— Ты гля дзі, каб я ця бе мёр т-
вым на якой-не будзь пу стэ чы 
не па кі ну ла!

I да вя ло ся баб’ я гор цу на сіць ма-
ру па вё сках ды га ра дах. На сіў 
ён яе, на сіў, доў га ці ко рат ка, 
аж но і ў свае род ныя ба кі прыб-
лу каў. Ба чыць: за рэч каю на па-
гор ку яго род ная вё ска ста іць. 
Ус п лы лі ў яго пе рад ва чы ма род-
ныя дзет кі-ма ла лет кі, ста рыя 
баць ка ды ма ці і лю бая сэр цу 
жон ка. Заш чы ме ла яго нае сэр ца 
ад бо лю, а ма ра тым ча сам пад-
га няе:

— Ча го стаў? Ці ж та бе да ра жэй 
жыц цё тва іх род ных, чым сваё 
ўлас нае?!

Вы браў та ды баб’ я го рац мес ца 
ў Нар ве най г лы бей шае ды ўброд 
у ра ку пай шоў. Ішоў і з кож ным 
кро кам усё глы бей у ва ду аку-
наў ся. Моц на-моц на ўха піў ён 
за кас ці стыя но гі ма ру ды цал-
кам пад ва ду пай шоў. Але ма ра, 
як па вет ра, ус п лы ла над ва дою. 
Баб’ я го рац жа так і за стаў ся на 
дне ві ру.

Пе ра пу жа ла ся ма ра та кой на-
стой лі вас ці баб’ я гор ца, які 
свай го жыц ця не паш ка да ваў, 
каб толь кі ўра та ваць ад смер ці 
род ных дзя цей, баць ку, ма ці, 
жон ку ды ся ло. Па бег ла яна спа-
чат ку ў Бе ла веж скую пуш чу. 
Паб лу ка ла па ёй не каль кі дзён, 
а по тым цал кам з гэ тых ба коў 
у ін шыя краі па да ла ся.

Так вось і вы ра та ваў баб’ я го рац 
ад смер ці не толь кі сваю сям’ю, 
рад ню ды вё ску, але і ўсё на ва-
кол ле.

(Па вод ле ле ген ды, за пі са най і ап ра-
ца ва най Мі ко лам Гай ду ком, над ру-

ка ва най у «Зор цы» ў 1976 го дзе.)

Ба б’я го рац  i  по шасць
(бе ла ру скія ле ген ды)

Błysk

Wist
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„Ад юна цтва пры цяг ва ла мя не Біб лія. 
Мне заў сё ды зда ва ла ся і да гэ та га ча су 
зда ец ца, што яна са мая вя лі кая кры ні ца 
па э зіі ўсіх ча соў. Біб лія па доб ная на рэ-
за нанс пры ро ды, і гэ тую та ям ні цу я спра-
ба ваў пе ра даць... але я не чы таў Біб лію, 
я яе сніў”, — ка заў Ша гал. І пра цяг ваў: 
„Біб лія — са мы вя лі кі ў све це твор ма ста-
цтва. Біб лія ўтрым лі вае ў са бе вы со кі ідэ-
ал быц ця ча ла ве ка на пла не це Зям ля”; 
„ка лі б лю дзі больш уваж лі ва чы та лі пра-
ро каў, яны там маг лі б знай с ці ад ка зы 
на са мыя роз ныя пы тан ні быц ця, аж да 
ата я сам лен ня све та бу до вы з лю боўю: 
«Без лю бо ві наш свет — крок за кро кам 
— бу дзе на блі жац ца да кан ца»”. Гэ та за-
ча ра ван не Біб лі яй Марк Ша гал здо леў 
пе ра даць у сва іх тво рах.

Пес ня пес няў скла да ец ца з 1250 
габ рэй скіх слоў, уся го з 1250 слоў, але 
дух мя ных ка хан нем. Гэ та па э ма ды хае 
ка хан нем. Ды ха юць ка хан нем і кар ці ны 
Ша га ла з цык лу „Пес ня пес няў”.

Пес ня Пес няў І. Ве чар. Уве ча ры ня ве-
ста шу кае сваё ка хан не на ву лі цах Іе ру-
са лі ма.

„Ня хай вус ны яго мя не па ца лу юць! Бо 
леп шыя за ві но твае ла скі” (Пес ня 1:2).

Пес ня Пес няў І. Марк Ша гал (7 лі пе ня 
1887 г., Лёз на, Бе ла русь — 28 са ка ві ка 
1985 г., Сен-Поль-дэ-Ванс, Фран цыя). Ні-
ца. На цы я наль ны му зей Мар ка Ша га ла, 
Біб лей скае па слан не, (Фран цыя). Мар ка 
пош ты Грэ на ды, вы да дзе ная ў 1986 го дзе

Што за шыф ра ваў Марк Ша гал у сва-
іх па лот нах? На пэў на кож ны ўба чыць 
неш та сваё. Ка жуць, што дзе ці ба чаць 
на гэ тых кар ці нах на шмат больш, чым 
да рос лыя...

Ве чар. Па ча так но ва га дня ў габ рэй-
скай тра ды цыі. Ня ве ста пры нік ла да 
жа ні ха: „Пя чат кай мя не пак ла дзі на сэр-
ца сваё...” (Пес ня 8:6). Ня ве ста гля дзіць 
у раск ры тую кні гу, у ру цэ тры мае бу кет. 
Над жа ні хом бе лая га луб ка — сім вал 
Свя то га Ду ха, мі ру і лю бо ві. „Яго ле вая 
— пад ма ёй га ла вою, а пра вай ру кою 
мя не аб ды мае” (Пес ня 2:6). Усё ра зам 
— яд нан не на ро да Із ра і ля (ня ве ста) з Бо-
гам. Ад жа ні ха і ня ве сты па ды я га на лі 
ўверх, у бу ду чы ню, стром кія лі ніі вя дуць 
да ўтво ра най сям’і, по бач з якой пу сты 
трон для па том каў Да ві да і ме сяц, і бе лы 
го луб. У ле вым вер х нім ку це ў рош чы 
жа ніх грае на флей це. Да яго бя жыць ня-
ве ста. Маг чы ма ўспа мін аб стра ча ным 
раі з ка ля ро вы мі жы вё ла мі. Спра ва Дрэ-
ва Жыц ця з бе лай жы вё лай у яго кро не. 
Пад дрэ вам па сту шок грае на флей це 
і по бач па суц ца авеч кі. „Ты ска жы, ка хан-
не ма ёй ду шы, дзе ты пас віш? дзе апоў-
д ні ты ад па чы ва еш? на вош та ба дзяц ца 
мне ка ля стат каў сяб роў тва іх?” (Пес ня 
1:7). Го рад на кі ра ва ны вер ты каль на ў не-
ба да Но ва га Іе ру са лі ма... У го ра дзе дзяў-
чы на: „Уста ну, і го рад увесь абы ду, па ву-
лі цах і па за вул ках, шу каць му та го, ка го 
сэр цам ка хаю, я шу ка ла яго, не знай ш ла” 
(Пес ня 3:2).

Пес ня Пес няў II. Ноч. „Зак лі наю вас, 
Іе ру са лім скія доч кі, сар на мі ці па ля вы мі 
ла ня мі: не бу дзе це і не тур буй це ка ха най, 
па куль не прач нец ца са ма!” (Пес ня 2:7).

Пес ня Пес няў II. Марк Ша гал (1887-
1985). Ні ца. На цы я наль ны му зей Мар ка 
Ша га ла, Біб лей скае па слан не, (Фран цыя). 
Мар ка пош ты Грэ на ды, вы да дзе ная 
ў 1986 го дзе

Ка ха ная спіць так моц на, як у ма ця-
рын скай ут ро бе. „Мне мой мі лы — як ла-
дан ка з мі рай; на чуе ў мя не на гру дзях...” 
(Пес ня 1:13). Але гэ та сон пра ро чы. Не 
ад ной чы на пі са на ў Біб ліі, як Бог пры-
хо дзіў да сва іх аб ран цаў у сне. „Я сплю, 
а сэр ца маё чу вае; вось, го лас ка ха на га, 
які сту ка ец ца: «Ад чы ні мне, сяст ры ца, ка-
ха ная, мая бес па хіб ная, чы стая гор лін ка, 
бо га ла ва мая — аб ра сі ла ся, мае ку ча ры 
— у нач ной віль га ці»„ (Пес ня 5:2). Выг ну-
тая пак ру ча стая лі нія злу чае два люст-
ра на ад бі тыя га ра ды з не бам. Вер х ні 
го рад Сен-Поль-дэ-Ванс, дзе Марк Ша гал 
пра вёў апош нія га ды жыц ця, і люст ра на 
ад бі ты род ны Ві цебск, дзе ён на ра дзіў ся 
і якога ні ко лі не за бы ваў. З га ра доў ру ка 
(Бо жая?) па каз вае на ме сяц. Спра ва по-
бач з ка ха най ла зур ны жа ніх з кры ла мі 
і ар фай у ру ках. Тут жа Дрэ ва Жыц ця, 
ка ра ні яко га ў не бе, а кро на з пла да мі 
на кі ра ва на да зям лі. Пад жа ні хом пу сты 
трон і гу ля юць по бач два львя ня ці...

Пес ня Пес няў III. У дзень шлю бу.
”Вы ходзь це, дзяў ча ты, на ца ра Са ла-

мо на зір не це, доч кі Сі ён скія, на вя нок, 
якім яго ма ці ў дзень вя сел ля ўвян ча ла, 
у дзень ра дас ці сэр ца яго на га” (Пес ня 
3:11).

Пес ня Пес няў IIІ. Марк Ша гал (1887-
1985). Ні ца. На цы я наль ны му зей Мар ка 
Ша га ла, Біб лей скае па слан не, (Фран цыя). 
Мар ка пош ты Грэ на ды, вы да дзе ная 
ў 1986 го дзе

Тры ава лы вы ры соў ва юць ма ця-
рын скі жы вот і гру дзі — сім вал дзвюх 
Скры жа лей За ве ту. Па доб на бе лас неж-
най ка ме це, ім чыць ад зям лі ў не ба пад 
вя сель ным бал да хі нам ня ве ста, за бі ра-
ю чы з са бою ка ха на га. „Ка ха ны ад да дзе-
ны мне, я — яму...” (Пес ня 2:16). Спле це-
насць фі гур за ка ха ных аз на чае свя тасць 
іх шлю бу як ча роў на га спрад веч на га ста-

За ча ра ва ны Біб лі яй. 
Пес ня пес няў Мар ка Ша га ла

У жы ва п і  су  ёсць толь кі  адзін  ко лер — ко лер ка хан ня. . . 
Марк Ша гал

На род Іе ру са лі ма ві тае ма ла дых. 
У ле вым ку це анёл сва ёй му зы кай пад-
т рым лі вае ўра чы стасць. Спра ва Дрэ ва 
Жыц ця і над ім птуш ка да га ры на га мі (хо-
дзіць па не бе?). „Вя лі кія во ды не мо гуць 
лю бві па ту шыць, і рэ кі яе не за то пяць. 
Ка лі б хто да ваў ба гац ці до ма свай го за 
лю боў, іх ад хі лі лі б з па гар дай”. (Пес ня 
8:7).

Пес ня Пес няў V. Су свет ны і веч ны за-
па вет па між людзь мі і Бо гам.

Пес ня Пес няў V. Марк Ша гал (1887-
1985). Ні ца. На цы я наль ны му зей Мар ка 
Ша га ла, Біб лей скае па слан не, (Фран цыя). 
Мар ка пош ты Грэ на ды, вы да дзе ная 
ў 1986 го дзе

Пе рад ня ве стай у бя лют кім адзен ні 
жа ніх, які грае на лі ры. „Ка ха ны мой бе-
лы, ру мя ны, з ты сяч са мы най леп шы” 
(Пес ня 5:10). „Ды ад на яна, бес па хіб ная, 
чы стая гор лін ка...” (Пес ня 6:9). Над га ла-
вой жа ні ха дзве птуш кі чыр во ная і бе лая 
злу ча юц ца ў адзі нае. Пад на га мі два 
га ра ды Сен-Поль-дэ-Ванс і Ві цебск злі лі-
ся ў адзін. На бе ра зе Ра кі Жыц ця Дрэ ва 
Жыц ця і Но вы Іе ру са лім, над якім Бо жая 
ру ка і ля та юць анё лы. У ні зе кар ці ны сі ні 
конь у ка ро не, трон за ня ты дву ма іль вя-
ня та мі, ру ка тры мае ад чы не ную Кні гу, 
якая пра чы та на і па чу та. „...цар мя не 
ўвёў у ха ро мы свае!” (Пес ня 1:4).

Кар ці ны Ша га ла па доб ныя на сон, сон 
ка зач ны, ча роў ны і не паў тор ны... Яны за-
ва рож ва юць не толь кі ко ле ра вай га май, 
але надз вы чай на на сы ча ныя та ям ні чым 
за гад ка вым зме стам, які зак лі кае ка лі 
не да фі ласоф ска га асэн са ван ня, то да 
зва ро ту ў сваю сут насць.

У Ні цы (Фран цыя) зна хо дзіц ца На цы я-
наль ны му зей Мар ка Ша га ла Біб лей скае 
па слан не, а ў ім у ад дзель ным па коі 
пяць кар цін, прыс ве ча ных Пес ні пес няў.

Той, хто ўба чыў кар ці ны Ша га ла 
ў му зеі Ні цы, вы хо дзіць з му зея ін шым 
ча ла ве кам. Бо не маг чы ма вый с ці тым 
са мым.

На бе ла ру скую мо ву Пес ню пес няў пе-
ра клаў Ва сіль Сё му ха. Звяр та ю чы ся да 
чы та ча, ён на пі саў:

„Гэ та кні га пра Лю боў і Ка хан не. Ка лі 
ты габ рэй, — чы тай, бо гэ та пра лю боў 
Бо га да бо га выб ра на га габ рэй ска га 
на ро ду і пра лю боў на ро ду да свай го Бо-
га; ка лі ты хрыс ці я нін, — чы тай, бо гэ та 
кні га пра ду хоў ны шлюб Хры ста з ня бес-
най ня ве стай — Цар к вою, Свя то га Ду ха 
з Дзе вай Ма ры яй, ча ла ве чай ду шы з Бо-
гам-Лю боўю; ка лі ты атэ іст, аль бо, крый 
Бо жа, «пра ва слаў ны атэ іст» — чы тай, 
бо гэ та збор нік стара жыт на габ рэй скай 
лю боў най лі ры кі пра зям ное ка хан не 
муж чы ны і жан чы ны. І кож ны хай зной-
дзе сваё! І кож на му хай бу дзе доб ра на 
сэр цы”.

Ля вон КАР ПО ВІЧ, 
Лу на-Во ля

ну ча ла ве ка, які дае яму паў на ту ў са ю зе 
з ін шым і са мім Бо гам. Даб рас ла вен не 
за ка ха ным ня се анёл — слу га Бо га і вы-
ка наў ца Яго во лі. Ён ля ціць і тры мае ў ру-
цэ Ме но ру. Але ру ка анё ла ў гэ так не на-
ту раль най по зе, быц цам яна на ле жыць 
са мо му Бо гу.

Кры ху ні жэй по стаць яш чэ ад на го анё-
ла, які ра дас на тру біць у рог шчас ця. Над 
ім бе лы го луб, па доб ны да вы пуш ча на га 
Но ем з каў чэ га і які пры нёс аліў ка вую 
га лін ку Даб ра вес ця жыц ця і з’яў ля ец ца 
сім ва лам Свя то га Ду ха. Цыр ка вы ар-
тыст тру біць, апі ра ю чы ся ру ка мі на вя лі-
ка га пеў ня. Ідзе вя сель ны аб рад, які суп-
ра ва джа ец ца ве ся лос цю, сме хам, гуль-
нёй і тан цам, і аз на чае па ча так но ва га 
жыц ця для за ка ха ных. Сі няе дрэ ва з бе-
лы мі вод б лі ска мі на кро не, яш чэ ні жэй 
зя лё нае дрэ ва з пла да мі на ім, а па між 
імі ча ла ве чая по стаць з ры са мі і муж чы-
ны, і жан чы ны ад на ча со ва, воб раз раю 
з Дрэ вам Жыц ця і Дрэ вам паз нан ня даб-
ра і зла і пер ша род на га ча ла ве ка.

Два га ра ды змеш ча ны ў жы ва це 
жан чы ны. Па на ра ма Сен-Поль-дэ-Ван са 
са зва ні цай ка фед раль на га са бо ра, як 
воб раз су час на га, і пе ра вер ну ты вы гляд 
род на га Ві цеб ска з зя лё ным ку па лам 
цар к вы, як зва рот да мі ну ла га свай го 
ро ду, зям лі за па вет най, якую ма стак заў-
сё ды на сіў у са бе. Неш та да га ры на га мі 
ня се ра бін...

Чыр во ны ко лер, які за паў няе ўсю пра-
сто ру па лат на, льец ца па то ка мі, сім ва-
ліч на злу чае ў са бе і ча ла ве чую, і бо скую 
лю боў так, што дзве во лі — зям ная і ня-
бес ная — аказ ва юц ца су гуч ны мі.

Пес ня Пес няў IV. Поў дзень. Ча ла ве чы 
са юз знак Бо ска га За па ве ту.

”Па куль не астыў яш чэ дзень, не пас-
ла лі ся це ні, я ўзы ду на па го рак мі ра вы, 
на га ру фі мі ям ную” (Пес ня 4:6).

Пес ня Пес няў IV. Марк Ша гал (1887-
1985). Ні ца. На цы я наль ны му зей Мар ка 
Ша га ла, Біб лей скае па слан не, (Фран цыя). 
Мар ка пош ты Грэ на ды, вы да дзе ная 
ў 1986 го дзе

На цём на-чыр во ным фо не ру жо вы 
сі няг ры вы конь з роз на ка ля ро вы мі 
кры ла мі і бу ке там кве так у пя рэд ніх на-
гах ім чыць Да ві да і Вір са вію. Ад цен ні 
чыр во на га і ру жо ва га — гэ та не толь кі 
сім вал па чуц цё вай лю бо ві, але і кроў, 
якая пра льец ца, ка лі Да від, каб ат ры-
маць Вір са вію, ад п ра віць яе му жа ў бой, 
дзе той пам рэ. „Пя чат кай мя не пак ла дзі 
на сэр ца сваё, пак ла дзі на ру кі, як пяр с-
цё нак: бо ка хан не, як смерць — моц нае; 
рэў насць, як пек ла — лю тая; стрэ лы яго 
— стрэ лы вог нен ныя; яно — по лы мя не-
па гас нае” (Пес ня 8:6).

Бе лас неж ны вэ люм ня ве сты шлей-
фам лу нае па не бе. „...знай ш ла, ка го 
сэр цам ка хаю; пры вя ла яго ў дом сва ёй 
ма ці...” (Пес ня 3:4). Бог-жа ніх, на га ла ве 
яко га ка ро на, сім вал ула ды. Ня ве ста-на-
род, чы стая ду ша ча ла ве чая, якая ім к-
нец ца да са ю зу з Бо гам.
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Част ка вуч няў пра ца ва ла з тэ ста-
мі амаль да кан ца пры зна ча на-
га на кон курс ча су, але мно гія 
ра ней спра ві лі ся з за да ча мі 

апош ня га эта пу Ва я вод ска га кон кур су 
па бе ла ру скай мо ве для вуч няў пад ста-
во вых школ. Пра хо дзіў ён 4 са ка ві ка 
ў ак та вай за ле Ком п лек су школ з да дат-
ко вым вы ву чэн нем бе ла ру скай мо вы 
ў Гай наў цы. Да ва я вод скіх спа бор ні-
цтваў кон кур су пры сту пі лі 24 вуч ні па-
чат ко вых школ Бе ла сточ чы ны. Аж но 16 
з іх зда бы лі зван не лаў рэ а та, а апош нія 
ста лі фі на лі ста мі. На стаў ні кі, рых ту ю чы 
да кон кур су, на ма га юц ца за ці ка віць сва-
іх вуч няў бе ла ру скай лі та ра ту рай, мо вай 
і тра ды цы я мі. Прад мет ны кон курс па бе-
ла ру скай мо ве дае вуч ням маг чы масць 
спраў дзіць ве ды і ўме лас ці, якія зда бы лі 
на ўро ках род най мо вы і па заў роч ных за-
нят ках, а зван не лаў рэ а та прад мет на га 
кон кур су ад к ры вае ім уступ у выб ра ную 
ся рэд нюю шко лу.

— Са школь на га эта пу кон кур су, у якім 
пры ня ло ўдзел больш за сто асоб, да 
ра ён ных аг ля даў бы лі ква лі фі ка ва ны 
ка ля пя ці дзе ся ці вуч няў. Да апош ня га 
эта пу кон кур су бы ло зак ва лі фі ка ва ных 
26 асоб, але кан чат ко ва пры сту пі лі да 
яго 24 вуч ні, — па ве да міў на стаў нік бе-
ла ру скай мо вы ў Гай наў скім бел лі цэі Ян 
Кар чэў скі і за ад но ка ар ды на тар Ва я вод-
ска га кон кур су па бе ла ру скай мо ве ды 
стар шы ня кон кур с най ка мі сіі.

Вы хо дзя чы з ак та вай за лы бел лі цэя вуч-
ні па ды хо дзі лі да сва іх на стаў ні каў бе ла-
ру скай мо вы або баць коў, якія пры вез лі 
іх у Гай наў ку, і дзя лі лі ся ўра жан ня мі ад 
кон кур су. Пе рад апош нім эта пам кон кур-
су вуч ні хва ля ва лі ся больш, чым ра ней, 
па коль кі зван не лаў рэ а та прад мет на га 
кон кур су ад к ры вае ўступ у выб ра ную ся-
рэд нюю шко лу. Вель мі за ле жа ла на ат ры-
ман ні гэ та га зван ня вуч ням з Бе ла сто ка, 
якія хо чуць пра цяг ваць на ву ку ў са мых 
прэ стыж ных лі цэ ях у ста лі цы на ша га ва я-
вод ства, у якія ня лёг ка па сту піць. Мі ко ла 
Здрай коў скі і Кан д рат Кос цін ву чац ца 
ў Па чат ко вай шко ле № 53 з двух моў ны-
мі ад дзя лен ня мі, якая дзей ні чае пры ІІ 
Агуль на а ду ка цый ным лі цэі ў Бе ла сто ку.

— У час кон кур су бы ла маг чы масць пра-
ве рыць, ці доб ра ве да ем род ную мо ву. 
Доў га я ву чыў ся і ця пер бу ду ча каць 
вы ні каў кон кур су. За да чы бы лі раз на род-
ны мі. Трэ ба бы ло нам пе ра ка заць змест 
апа вя дан ня «Ара бі на выя па цер кі» Ар ту ра 
Воль ска га. Апіс ва лі мы по стаць гус ля ра 
з па э мы «Кур ган» Ян кі Ку па лы і ад зна ча лі 
пра віль ныя ад ка зы на пы тан ні на пад ста-
ве гэ тай па э мы, вы кон ва ю чы зак ры тую 
за да чу. Зна хо дзі лі мы ры сы ха рак тэр ныя 
ты туль най по ста ці з вер ша «Ру кі ма ці» 
Мак сі ма Тан ка. На пад ста ве фраг мен таў 
тэк сту «Да выд Га ра дзен скі» Воль гі Іпа та-
вай трэ ба бы ло ад каз ваць на пы тан ні. 
Вы кон ва лі мы так са ма прак ты ка ван ні 
з про сты мі і скла да ны мі ска за мі. Я ўжо 
пя ты раз пры маю ўдзел у прад мет ным 
кон кур се па бе ла ру скай мо ве для вуч няў 
пад ста во вых школ. Рых ту ю чы ся да кон-
кур су, пра ца ваў па пра па на ва ных для 
ана лі зу тэк стах па лі та ра ту ры і гра ма ты-
цы, — ра ска заў Мі ко ла Здрай коў скі з ПШ 
№ 53 у Бе ла сто ку, які чар го вы раз стаў 
лаў рэ а там кон кур су па бе ла ру скай мо ве.

Вуч ням трэ ба бы ло так са ма ўпа рад ка-
ваць хра на ла гіч на па а соб ныя эта пы 
бе ла ру ска га вя сел ля (дзявочы ве чар, 
сва тан не, за ру чы ны, до пы ты, роз г ля ды 
і шлюб) і ўпі саць ад па вед ныя сло ваз лу-
чэн ні, звя за ныя з вя сел лем. Зна хо дзі лі 
яны ў тэк с це і за піс ва лі сі но ні мы па да-
дзе ных слоў. Кан кур сан ты за піс ва лі на-
зоў ні кі ў ад па вед ным скло не, зай мен ні кі 
— у ад па вед най фор ме, а лі чэб ні кі — сло-
ва мі і ў пат рэб най фор ме.

— Трэ ба нам бы ло да клад на пра ве рыць, 
ці доб ра вы ка на лі за да чы па гра ма ты-
цы, дзе маг лі зра біць па мыл кі. Ад нак гэ-
тыя прак ты ка ван ні так са ма па трэб ныя, 
бо на іх пад ста ве мож на спраў дзіць, як 
ве да ем бе ла ру скую мо ву, — за я віў Кан д-
рат Кос цін з бе ла стоц кай ПШ № 53.

— За раз скла да на ска заць, як мы спра ві-
лі ся з тэ стам. За да чы не бы лі асаб лі ва 
скла да ны мі, але маг лі мы зра біць па-
мыл кі, — ска за лі Ан на Ба ра вік і Юлі ян Ра-
ма нюк з ПШ № 4 у Гай наў цы, якіх да кон-
кур су пад рых та ва ла Люд мі ла Гры га рук.

Па пра па на ва ным для кон кур су ма тэ ры-
я ле пра ца ва лі ра зам з на стаў ні цай Алі-
най Ваў ра нюк Ка ця ры на Іва нюк і Ма рыя 
Пя кар ская з ПШ № 4 імя Сі бі ра коў у Бе-
ла сто ку. Зай ма лі ся яны ў шко ле і до ма, 
ана лі зу ю чы мно га тэк стаў па лі та ра ту ры 
і паў та ра ю чы ма тэ ры ял па гра ма ты цы.

— Я бе ла ру скай мо ве ву чыў ся, ка лі жыў 
у Бе ла ру сі і та му не бы ло скла да на 
спра віц ца з за да ча мі па гра ма ты цы. Ар-
га ні за цый на да па маг ла мне на стаў ні ца 
ра сій скай мо вы, якая выс ла ла маю за яў-
ку на кон курс, — ска заў Мак сім Ка вэц кі 
з ПШ № 5 імя Ула дзіс ла ва Бра неў ска га 
ў Бе ла сто ку.

Ка ця ры на Астап чык з ПШI № 1 Гра мад-
ска га ас вет на га та ва ры ства ў Бе ла сто ку 
бе ла ру скай мо ве па спя хо ва ву чы ла ся 
ў Мін ску — ста лі цы Бе ла ру сі, та му пы тан-
ні па гра ма ты цы і лі та ра ту ры не бы лі ёй 
скла да ны мі. Іван Кар сун скі з НПШ імя 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія ў Бе ла сто ку ўжо 
чар го вы раз пры няў удзел у кон кур се. 

Для яго кон курс за кож ным ра зам з’яў ля-
ец ца пра вер кай ве даў і ўме лас цей, але 
заў сё ды апа са ец ца, ці не зра біў па мы-
лак. Ін шыя вуч ні Кі ры ла-Мя фо дзі еў скай 
шко лы так са ма хва ля ва лі ся за рэ зуль-
тат кон кур с на га зма ган ня.

— Рых ту ю чы сва іх вуч няў, зай ма ла ся 
я з імі па гра ма ты цы і пра па на ва ным 
ма тэ ры я ле па лі та ра ту ры і ін шых дзя лян-
ках да па а соб ных эта паў кон кур су, — за я-
ві ла на стаў ні ца бе ла ру скай мо вы ў Кі ры-
ла-Мя фо дзі еў скай шко ле Іа ан на Мар ко.

Най боль шую коль касць удзель ні каў ва-
я вод ска га аг ля ду кон кур су скла лі вуч ні 
з Бе ла сто ка. Мно га вуч няў пры е ха ла так-
са ма з ПШ № 3 з Бель ска-Пад ляш ска га. 
Вуч ні з бель скай «трой кі» бы лі доб рай 
дум кі аб рэ зуль та тах сва ёй пра цы з тэ-
стам. Ад нак апа са лі ся, што маг лі зра біць 
па мыл кі па гра ма ты цы і ў час пі сан ня 
прац па лі та ра тур ных тво рах.

— Я пер шы раз удзель ні ча ла ў кон кур се 
па бе ла ру скай мо ве. Доў га рых та ва ла ся 
да апош ня га эта пу ра зам з ма ёй на стаў ні-
цай бе ла ру скай мо вы Ур шу ляй Шуб з дай 
і ду маю, што доб ра спра ві ла ся з тэ стам, 
— ска за ла Юлія Гжэсь з НПШ у За лу ках.

Габ ры ся Віль до віч з ПШ у Га рад ку так са-
ма доў га рых та ва ла ся са сва ёй на стаў ні-
цай Аль ж бе тай Ра ман чук, паў та ра ю чы 
ма тэ ры ял па лі та ра ту ры, гра ма ты цы 
і пра цу ю чы па пра па на ва ных для ана лі зу 
тэк стах і та му ўда ло ся ёй дай с ці да апош-
ня га эта пу кон кур су. Ма рыя Мар чук з ПШ 
у Бе ла ве жы, якую рых та ва ла на стаў ні ца 
Ан джа лі на Ма саль ская, ска за ла, што 

Вуч ні доб ра спра ві лі ся 
з кон кур с ны мі за да ча мі

 Удзель ні кі кон кур су

тэст не быў скла да ным, але пы тан ні па 
гра ма ты цы лі чыць больш цяж кі мі.

— Вуч ні доб ра пад рых та ва лі ся да апош ня-
га эта пу кон кур су і на 24 яго ўдзель ні каў 
аж но 16 зда бы ла зван не лаў рэ а та. Вуч ні 
доб ра ве да лі пра па на ва ную на кон курс лі-
та ра ту ру. На о гул доб ра спра ві лі ся з ха рак-
та ры сты кай ге ро яў, ін шы мі пісь мо вы мі ад-
к ры ты мі за да ча мі, якія вы кон ва лі на пад-
ста ве лі та ра тур ных тво раў і іх фраг мен таў, 
і з зак ры ты мі пы тан ня мі. Ка неш не, бы лі 
асо бы, якія горш спра ві лі ся з па а соб ны мі 
за да ча мі. Вуч ні доб ра пад рых та ва лі ся па 
на род ных аб ра дах і ўме ла спра ві лі ся з за-
да чай на конт даў ня га вя сел ля. Не ка то рыя 
асо бы ат рым лі ва лі менш ба лаў, ка лі пі са лі 
пра цу па «Кур га не» Ян кі Ку па лы, а ін шыя 
— па тво ры «Да выд Га ра дзен скі» Воль гі 
Іпа та вай. Кан кур сан ты пра віль на вы кон-
ва лі прак ты ка ван ні па гра ма ты цы, ха ця 
ў част кі вуч няў па яў ля лі ся па мыл кі, на пры-
клад, у за да чах па лі чэб ні ках, ці зай мен ні-
ках. Да апош ня га эта пу кон кур су дай шлі 
так са ма вуч ні шо стых кла саў, якія пра ца-
ва лі па той гра ма ты цы бе ла ру скай мо вы, 
якой толь кі бу дуць ву чыц ца ў на ступ ных 
кла сах. Зра зу ме ла, най ма лод шым вуч ням 
больш скла да на бы ло вы кон ваць прак ты-
ка ван ні не толь кі па гра ма ты цы, але так са-
ма па той лі та ра ту ры, з якой бу дуць толь кі 
яш чэ зай мац ца на ўро ках бе ла ру скай 
мо вы. Ад нак тыя най ма лод шыя вуч ні, якія 
сё ле та ста лі фі на лі ста мі, зда бы лі мно га 
ве даў і во пыт, і праз год бу дуць маг лі вы-
ка ры стаць іх у час кон кур су. Лаў рэ а та мі 
сё лет ня га кон кур су ста лі вуч ні, якія наб ра-
лі пры нам сі 72 ба лы. Астат нія ўдзель ні кі 
апош ня га эта пу кон кур су ста лі яго фі на лі-
ста мі і ўсе яны бу дуць маг лі па ка ры стац ца 
пры ві ле я мі лаў рэ а та або фі на лі ста Ва я-
вод ска га кон кур су па бе ла ру скай мо ве, 
— ска заў стар шы ня кон кур с най ка мі сіі 
на стаў нік Ян Кар чэў скі, ка лі ўжо бы лі пра-
ве ра ны ўсе пра цы, а вы ні кі бы лі аб’ яў ле ны 
на сай це Ку ра то рыі ас ве ты ў Бе ла сто ку. 
— Ста ла вя до мым, што з лі ку 16 лаў рэ а таў 
Ва я вод ска га кон кур су па бе ла ру скай мо ве 
най больш ба лаў наб ра ла Ма рыя Мар чук 
з Бе ла ве жы (78). На дру гім мес цы (па 76 
ба лаў) апы ну лі ся Ка ця ры на Астап чык, Ка-
ця ры на Іва нюк, Мак сім Ка вэц кі і Кан д рат 
Кос цін — усе з Бе ла сто ка. Трэ ці вы нік (75 
ба лаў) зда быў Іван Кар сун скі так са ма з Бе-
ла сто ка.

Тэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА
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ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі пісь мен нік, эка на міст Ян ка 
Нё ман скі (сап раў д нае проз віш ча Іван 
Пят ро віч) на ра дзіў ся 12 кра са ві ка 1890 г. 
у мя стэч ку Шчор сы на На ваг рад чы не. Па-
хо дзіў з шмат дзет най сям’і. У дзя цін стве 
заз наў бя ду і пе ра жыў ся мей ную тра ге-
дыю: у 1901 г. па мер ла ад су хо таў ма ці, 
за тым пя цё ра бра тоў і сёст раў. Пай ш лі 
з жыц ця ба бу ля, дзед, дзядзь ка. У 1906 г. 
з усёй сям’і за ста лі ся сам Іван, баць ка Ан-
д рэй і цёт ка. Баць ка неў за ба ве ажа ніў ся 
з уда вой, якая ме ла двое дзя цей. Але 
праз тры га ды і яны па мер лі. Баць ка Ан-
д рэй Пят ро віч з’е хаў у Рас сею на за роб кі 
і там пра паў.

Іван Пят ро віч у 1909 г. скон чыў Няс-
віж скую на стаў ніц кую се мі на рыю, ней кі 
час пра ца ваў у вя ско вай шко ле. У 1915-
1916 і 1918 гг. ву чыў ся на гі сто ры ка-фі-
ла ла гіч ным фа куль тэ це Пет раг рад ска га 
ўні вер сі тэ та. На ад ным фа куль тэ це з ім 
ву чыў ся Бра ніс лаў Та раш ке віч. У Пе цяр-
бур гу Пят ро ві чу да вя ло ся за раб ляць на 
хлеб груз чы кам у пор це, жыць у ад ным 
па коі з не каль кі мі ча ла ве ка мі. У 1916 г. 
ма бі лі за ва ны ў ар мію, на кі ра ва ны ў шко-
лу пра пар ш чы каў. У 1918 г. за гад чык 
вы да вец ка га ад дзе ла Бе ла ру ска га на цы-
я наль на га ка мі са ры я та. У Бел нац ка ме 
Пят ро віч быў сяб рам сек цыі бе ла ру саў 
пры ЦК пар тыі ле вых эсэ раў. У лі пе ні 
1918 г. удзель ні чаў ва ўсе ра сій скім з’ез-
дзе бе жан цаў Бе ла ру сі.

У каст рыч ні ку 1918 г. у Пет раг ра дзе 
бы ло ство ра на Бе ла ру скае воль на-эка на-
міч нае та ва ры ства. У праў лен не та ва ры-
ства ўва хо дзі лі ака дэ мік, ура джэ нец Бе-
ла ру сі Яў хім Кар скі, адзін з ар га ні за та раў 
Усе бе ла ру ска га з’ез да 1917 г. у Мін ску 
Яў сей Кан чар, эт ног раф Аляк сан дар Сер-
ж пу тоў скі і ін шыя, у тым лі ку і Пят ро віч.
У 1918-1919 гг. ра зам з Ціш кам Гар т ным 
вы да ваў га зе ту „Дзян ні ца”, дзе з 1918 г. 
па чаў дру ка ваць пуб лі цы стыч ныя тво-

ры. У 1919-1921 г. у Чыр во най Ар міі. Ва-
я ваў у Ка рэ ліі, пад Пет раг ра дам, Нар вай, 
Вар ша вай, у Сі бі ры і на Да лё кім Ус хо дзе 
Ра сеі.

З 1922 г. Ян ка Нё ман скі ў Мін ску. Пра-
ца ваў у пла на ва-эка на міч ных ор га нах 
на мес ні кам стар шы ні Дзяр ж п ла на БССР. 
Сваё жыц цё ў БССР Пят ро віч прыс вя ціў 
най перш эка но мі цы, зай маў шэ раг вы-
со кіх па сад. Баб руй ская воб ласць, ство-
ра ная ў 1944 го дзе — ад на з тых, якія 
Пят ро віч пра па ноў ваў ут ва рыць яш чэ 
ў 1930-я га ды. Ён пра ца ваў над но вым ра-
я на ван нем рэс пуб лі кі, але ра бо ту яму не 
да лі скон чыць. У 1927-1932 гг. Пят ро віч 
— сяб ра праў лен ня лі та ра тур на га аб’ яд-
нан ня „По лы мя”. Ува хо дзіў у Ін бел культ. 
З 1928 г. — ака дэ мік Бе ла ру скай ака дэ міі 
на вук, у 1929-1931 гг. яе сак ра тар. У па чат-
ку 1929 г., як бы ла ство ра на Бе ла ру ская 
АН, яе сак ра та ром быў Вац лаў Ла стоў скі. 
У тым жа го дзе яго зволь ні лі, неў за ба ве 
рэп ра са ва лі. Яго мес ца за няў як раз Іван 
Пят ро віч. З 1931 г. — за гад чык ад дзе ла 
эка но мі кі На ву ко ва-дас лед ча га ін сты ту-
та пра мыс ло вас ці. У 1931-1932 гг. — ды-
рэк тар Ін сты ту та эка но мі кі Бе ла ру скай 
АН. У 1933-1936 гг. уз на чаль ваў ка фед ру 
фі нан са вых дыс цып лін у Бе ла ру скім дзяр-
жаў ным ін сты ту це на род най гас па дар кі.

Як пісь мен нік дэ бю та ваў апа вя дан-
нем „Над Кро ман ню” у 1922 г. (ча со піс 
„По лы мя”). Ця гам 1928-1930 гг. пі саў ра-
ман „Дра пеж ні кі”, які за стаў ся ня скон ча-
ным (ру ка піс 2-й част кі быў спа ле ны суп-
ра цоў ні ка мі НКВД пас ля арыш ту).

Іва на Пят ро ві ча арыш та ва лі 26 кра са-
ві ка 1937 г., 29 каст рыч ні ка за су дзі лі да 
рас ст рэ лу. НКВД рас ст ра ляў яго ў Мін ску 
30 каст рыч ні ка 1937 г. у лі ку ін шых 32 
прад стаў ні коў бе ла ру скай ін тэ лі ген цыі. 
Рэ а бі лі та ва ны ў 1957 г. Па мяць пра Ян ку 
Нё ман ска га не ўша на ва на.

Ула дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ся род бе ла ру саў за меж жа ад ным з най-
больш ак тыў ных су по лак мож на без пе ра-
боль ш ван ня наз ваць ка над скую, ці ка на-
дый скую, як яны са мі са бе на зы ва юць. Па 
вя лі кім ра хун ку, гэ та не дзіў на, бо Ка на да 
за апош нія 150 га доў ста ла зям лёй, дзе асе-
ла шмат лю дзей сла вян ска га па хо джан ня, 
і бе ла ру сы не ста лі вык лю чэн нем. І па коль-
кі бе ла ру ская ды яс па ра ў гэ тай кра і не да-
во лі вя лі кая, то яна мо жа са бе да зво ліць 
не толь кі спя ван не на род ных пе сень, су-
поль нае свят ка ван не раз на стай ных свят, 
але і вы ву чэн не ўся го та го, што ты чыц ца 
бе ла руш чы ны. До ка зам гэ та му з’яў ля ец ца 
там тэй шы Бе ла ру скі ін сты тут на ву кі і ма-
ста цтва імя Фран ціш ка Ска ры ны (БІ НІМ).

Каб больш па зна ёміц ца з ін сты ту там, 
які на сам рэч з’яў ля ец ца гра мад скай ар га-
ні за цы яй, вар та за зір нуць на яго сайт, што 
мес ціц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се https://bi-
nim.org. Вы гля дае ён да во лі сціп ла, але 
ў гэ тай сціп лас ці ёсць неш та на ву ко вае 
— ні чо га за ліш ня га, усё па тэ ме, кож ны ра-
док тэк сту змяш чае зу сім не пу стыя сло-
вы, толь кі ін фар ма цыю, якая мае сэнс.

Усе вый с ці на руб ры кі сай та мес цяц-
ца ўвер се цэ ла га вы яў лен ня. Пры гэ тым 
най больш важ ную, дзе рас па вя да ец ца 
пра ін сты тут, рас п ра цоў ш чы кі ча мусь ці 
ад нес лі на пе ра да пош няе мес ца.

„Ро ля БІ НіМ вык ла дзе на ў на шым ста-
ту це і га лоў най мі сіі, якая спа чат ку бы ла 
сфар му ля ва ная так: Бе ла ру скі ін сты тут 
на ву кі й ма ста цтва ў Ка на дзе (БІ НіМ) 
ёсьць ар га ні за цы яй на ву кі й куль ту ры, 
якая на ма га ец ца згур та ваць усе на ву-
ко выя й куль тур ныя твор чыя сі лы, што 
ста вяць са бе за мэ ту на ву ко вае паз нань-
не й вы ву чэнь не Бе ла ру сі, бе ла ру ска га 
на ро ду ды яго най куль ту ры ў мі ну лым 
і су час ным, пад т рым лі вань не на ву ко вай 
пра цы ў га лі не бе ла ру са ве ды, а так са-

ма й твор чай пра цы ў га лі не бе ла ру скай 
куль ту ры”, — так вы зна чы лі яш чэ ў да лё-
кім 1967 го дзе ства раль ні кі БІ НІ Ма яго мі-
сію. Па раў ноў ва ю чы яе з мі сі яй та ко га ж 
ін сты ту ту ў ЗША, там ад зна ча ец ца, што 
га лоў ная за да ча ка над скай ар га ні за цыі 
— „паз на ё міць і за ці ка віць ка на дый цаў, 
амэ ры кан цаў і эў ра пей цаў на ву ко вым 
і куль тур ным ба гаць цем на шай ра дзі мы 
на зна ё май ім мо ве (вя до ма, што гэ тая 
мо ва боль шай част кай ан гель ская)”.

Пра цоў ны мі мо ва мі ін сты ту та ў яго 
ста ту це, што мес ціц ца на ад най мен най 
ста рон цы, выз на ча ны бе ла ру ская, ан г лій-
ская і фран цуз ская. Праў да, той жа ста тут 
па да ец ца без фран цуз скай вер сіі, але па-
ан г лій ску, з бе ла ру скі мі ла цін кай і кі ры лі-
цай.

Ад ной з най больш ці ка вых пад руб рык 
сай та (не блы таць з руб ры кай) трэ ба 
прыз наць „Гі сто рыю”. Там вель мі пад ра-
бяз на рас па вя да ец ца пра эта пы дзей нас-
ці ка над ска га БІ НІ Ма. Ак ты ві сты ар га ні-
за цыі выз на ча юць два эта пы — да 1989 
го да і ад яго да 2016 го да. Ме на ві та ў да-
дзе най руб ры цы ад зна ча ец ца важ насць 
раз г ля ду та го, што дзе я ла ся аль бо дзе ец-
ца з бе ла ру са мі з бе ла ру са а ры ен та ва на га 
пун к ту гле джан ня.

„Бе ла ру сы Ка на ды ат ры ма лі свой ін-
сты тут, каб пры маць удзел у на ву ко вых 
ка на дый скіх і між на род ных ака дэ міч ных 
ім п рэ зах: кан фэ рэн цы ях, сым по зы ю мах 
і кан г рэ сах, і каб несь ці зьвест кі аб ра дзі-
ме не цар ска га ці са вец ка га па хо джань-
ня, а ў леп шых тра ды цы ях сусь вет най на-
ву кі і куль ту ры. Ін шы мі сло ва мі, па трэ ба 
бы ла, каб бе ла ру са ве да за ня ла за кон нае 
мес ца, ста ла ся „сва ёй ся род сва іх”, — та-
кі мі выз на ча юц ца гі ста рыч ныя пе ра ду-
мо вы ўзнік нен ня БІ НІ Ма.

Аляк сандр ЯКІ МЮК

Та ма ра ЛАЎ РАН ЧУК

З Ка мя нец кім ра ё нам, у пры ват нас ці 
з вё ска мі Кру гель і Ба бі чы, Але ся Ра за-
на ва не ча ка на звя заў лёс, ка лі ён, вы дат-
нік і гор дасць фа куль тэ та бе ла ру скай 
мо вы і лі та ра ту ры Бе ла ру ска га дзяр-
жаў на га ўні вер сі тэ та ў Мін ску, ад ным 
з пер шых пад пі саў зва рот да кі раў ні цтва 
рэс пуб лі кі з прось бай да зво ліць вык ла-
дан не на бе ла ру скім ад дзя лен ні філ фа ка 
ўсіх прад ме таў па-бе ла ру ску. За гэ та ат-
ры маў кляй мо ан ты са вет чы ка і быў вык-
лю ча ны з уні вер сі тэ та.

За да па мо гай ён звяр нуў ся да Мак сі-
ма Тан ка, які ў той час зай маў вы со кія 
па са ды (член Цэн т раль на га Ка мі тэ та Ка-
му ні стыч най пар тыі Бе ла ру сі, стар шы ня 
Вяр хоў на га Са ве та БССР, стар шы ня Са ю-
за пісь мен ні каў Бе ла ру сі).

Так Алесь Ра за наў стаў сту дэн там 
Брэс ц ка га пе да га гіч на га ін сты ту та. „Пры-
езд Ра за на ва ў Брэст быў апя рэ джа ны 

тэ ле фон ным зван ком Мак сі ма Тан ка, 
які да ру чыў мне пад тры маць выг нан ні-
ка, да па маг чы ўвай с ці ў но вы ка лек тыў 
і раст лу ма чыць кі раў ні цтву ін сты ту та, 
што ёсць да моў ле насць з ад па вед ны мі 
рэс пуб лі кан скі мі ін стан цы я мі. Па на ту-
ры ён ака заў ся не бун та ром, а ду ман-
ні кам, праў да, твор чым, та му не за леж-
ным” (Ула дзі мір Ка лес нік).

Пас ля за кан чэн ня ву чо бы ў 1970 го-
дзе Ра за наў быў на кі ра ва ны на пра цу 
ў Кру гель скую ся рэд нюю шко лу Ка мя-
нец ка га ра ё на. Ства рыў шы тут лі та ра тур-
ны гур ток, за ха піў вуч няў бе ла ру скай па-
э зі яй на столь кі, што дзе ці па ча лі пі саць 
вер шы. Да гэ туль пом няц ца ста рон кі 
ра ён най га зе ты, пры све ча ныя про бам 
пя ра гур т коў цаў-вы ха ван цаў Аляк сан д ра 
Сця па на ві ча Ра за на ва.

У гэ тым жа 1970 го дзе вый шаў з дру-
ку пер шы збор нік па э та „Ад ра джэн не”, 
у які ўвай ш лі 25 вер шаў. За тым бы ла 
служ ба ў Са вец кай Ар міі, пас ля якой 
— пра ца ў мін скіх вы да ве цтвах.

У 1988 го дзе Ра за наў пра хо дзіць курс 
на вук у сла ві стыч най шко ле Чэ хас ла ва кіі 
і мно га пі ша. Адзін за дру гім вы хо дзяць 
збор ні кі ары гі наль ных тво раў па э та.

Час ад ча су пры яз джае ў Брэст, дзе вы-
сту пае пе рад сту дэн та мі, удзель ні чае ў Ка-
лес ні каў скіх чы тан нях. Усе яго пра мо вы 
глы бо кія і пуб лі цы стыч на за вост ра ныя.

З на го ды і без яе бы вае ў Ба бі чах 
— ра дзі ме жон кі, якую прыг ля дзеў са бе 
ся род ву ча ніц Кру гель скай шко лы і праз 
га ды пры е хаў за ёй, каб зра біць сва ёй 
Му зай. На 12 год ма ла дзей шая, яна 
з го на рам і па ва гай ня се па жыц ці няп ро-
стую но шу жон кі Май ст ра.

З 1990 го да Алесь Ра за наў — стар шы-
ня Бе ла ру ска га рэс пуб лі кан ска га фон ду 
імя Рэ ры хаў, з 1992 — на ву ко вы су пра-
цоў нік На цы я наль на га на ву ко ва-ас вет-
ніц ка га цэн т ра імя Фран цы ска Ска ры ны, 
ві цэ-прэ зі дэнт Бе ла ру ска га Пэн-цэн т ра, 
сяб ра Ра ды СП Бе ла ру сі.

Уз на га ро джа ны дып ло мам ЮНЕ СКА 
за ўдзел у між на род ным лі та ра тур ным 
кон кур се „Су стрэ ча двух сус ве таў”.

З імем Але ся Ра за на ва звяз ва юць на-
ва тар скія по шу кі ў па э зіі, здоль насць кра-
наць ду шу чы та ча са ма быт нас цю, та му 
што яго па э зія — „са праўд ны фі ла соф ска-
эстэ тыч ны кос мас; та кая па э зія не мо жа 
ата я сам лі вац ца з ней кім ад ным з кі рун каў 
або сты ляў, „а ад мет ная іх уза е мап ра нік-
нен нем, іх зні та ван нем” (Ева Ля во на ва).

Бяс с п рэч на, Ра за наў — па эт-ма дэр-
ніст, імя яко га сён ня фі гу руе ся род бе ла-
ру скіх кан ды да таў на Но бе леў скую прэ-
мію ў га лі не лі та ра ту ры.

Зна ка мі тас ці па меж жа

МЕ РА АЎ ТАР СКАЙ ДУМ КІ
   Кож ны на род мае ха ця б адзін ге ні яль ны твор, і гэ ты твор — мо ва.
   Алесь Ра за наў

чытайце
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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 — афа рызм.

пра вы пры ток Вол гі, які пры мае Маск ву = 
22 _ 16 _ 17 _;
ча раў нік = 21 _ 38 _ 29 _;
адзін ка вы мя рэн ня, раз мер = 20 _ 23 _ 18 
_ 19 _;
баць ка Ха ма = 36 _ 2 _ 3 _;
за се я ны ўча стак зям лі = 31 _ 28 _ 14 _ 15 _;
кры віц ца на пят ні цу = 10 _ 13 _ 26 _ 11 _ 24 
_ 30 _;
дзён нае свя ці ла = 7 _ 6 _ 27 _ 33 _ 32 _;
паў д нё ва-за ход няя част ка тэ ры то рыі Кі тая 
= 37 _ 34 _ 12 _ 35 _ 1 _;
част ка вуп ра жы, якая злу чае ка ня з аг лоб-
ля мі = 4 _ 8 _ 9 _ 25 _ 5 _.                   (ш)

1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
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 11 ну ма ра
Ева, ка ма са цыя, ча бан, Ясь.
Ра шэн не: Не ба чыць са ва, якая са ма.

Ён увёў у па э зію но выя па э тыч ныя фор мы: кван тэ мы, вер сэ ты, пун-
к ці ры, вер ша ка зы, прыт чы і ін шыя. Вы ключ на аў тар скі мі ў гэ тым пе-
ра лі ку з’яў ля юц ца вер ша ка зы і кван тэ мы. Астат нія — пра дукт па ва гі 
па э та да тра ды цыі і ава ло дан не лі та ра тур най спад чы най: „Спад чы на 
не ў мі ну лым, а з мі ну ла га: яна — век тар, які па каз вае да ро гу, яна — аб-
ліч ча ўча ла ве ча на га ча су. Мы ўсе пэў ным чы нам сфар мі ра ва ны на-
шы мі па пя рэд ні ка мі, мы ўсе пэў ным чы нам іх нія пер са на жы” (Алесь 
Ра за наў).

Сва і мі по шу ка мі і ад к рыц ця мі па эт па ка заў на яў насць не вы чэр п-
ных скар баў бе ла ру скай мо вы. А ўплыў сус вет на га ма стац ка га сло ва 
на твор часць Ра за на ва ві да воч ны. Пра гэ та пі са лі Пі мен Пан чан ка 
і Мі хась Ты чы на, Алег Лой ка і Вар лен Бе чык, Ала Ка ба ко віч і Ула дзі-
мір Ка лес нік.

Да рэ чы, Ула дзі мір Ан д рэ е віч Ка лес нік у свой час даў, ба дай, са мую 
дак лад ную ацэн ку твор час ці бы ло га сту дэн та, слуш на сцвяр джа ю чы, 
што яго вер шы „ства ра юц ца кры ху на вы раст, але з раз лі кам на та го 
ін тэ лі ген т на га ду ма ю ча га чы та ча, за якім бу ду чы ня”.

Не ба чу яе — прад ба чу,
Не чую — а прад чу ваю,
Не ве даю — а прад вед ваю...
Зям ля за пяк ла ся,
як чор ная кроў.
Шчэ рац ца зза ду зда ні.
Бо язь зас це ра гае:
у бу ду чы ні — смерць!...
Ад ва га нат х няе:
у бу ду чы ні — неў мі ру часць!..
(„Бу ду чы ня”, вер сэт)

Прый шоў шы ў лі та ра ту ру ў па чат ку 70-х га доў, Ра за наў да сяг нуў пэў-
ных вы шынь у твор чых по шу ках, аб чым свед чаць не толь кі 19 збор ні-
каў па э зіі, але і ўзна га ро ды: Дзяр жаў ная прэ мія БССР імя Ян кі Ку па лы 
ў 1990 го дзе за кні гу вер шаў „Васт рыё стра лы”, лі та ра тур ная прэ мія 
імя Іа га на Гот ф ры да за збор нік, на пі са ны па-ня мец ку „Wor dich te” (трэ-
ба ска заць, што не ка то ры час па эт жыў у Гер ма ніі і Аў ст рыі, дзе, па чаў-
шы пі саць па-ня мец ку, вы даў дзве кні гі вер шаў: „Та нец з ву жа ка мі” 
і „Га но вер скія пун к ці ры”), у 2012 го дзе — прэ мія „За ла ты апост раф” за 
збор нік пуб лі цы сты кі „Столь кі і гэ туль кі”...

Вар та ад зна чыць, што тво ры Але ся Ра за на ва, як і вер шы па э тэ сы 
з Бель ска-Пад ляш ска га На дзеі Ар ты мо віч, ма юць свай го чы та ча, аб 
чым свед чаць сту дэн ц кія ра бо ты па вы ву чэн ні іх твор чай спад чы ны. 
А ў 1995 го дзе вый шаў су мес ны збор нік „Дзве ры”, у якім тэк сты па э тэ-
сы суп ра ва джа юц ца фі ла соф скі мі ка мен та ры я мі Май ст ра.

(Да рэ чы, На дзея Ар ты мо віч, як і Алесь Ра за наў, вя ла на стой лі вы 
по шук у са мых най су час ней шых па э тыч ных плы нях).

Для пэў най ка тэ го рыі чы та чоў, да якіх ад но шу і ся бе, цяж касць ус-
п ры ман ня не ка то рых вер шаў і асоб ных рад коў па эм Ра за на ва ў тым, 
што вель мі мно гае за ста ец ца ў пад тэк с це. А нех та з кры ты каў на ват 
ад наз на чыў, што „ў Ра за на ва не столь кі па э зія, коль кі па э ты ка”.

Ці доў га ва чам ка лы хац ца лёс раз ва жае не заў важ ны крок. (кван тэ ма)

Квант — фан том свят ла, які ва ло дае энер гі яй і ім пуль сам. У фі зі цы 
ім пульс — ме ра ме ха ніч на га ру ху. Ім пульс кван тэ мы — ме ра аў тар скай 
дум кі.

Се зон 
на мядз ве джы час нок
За раз се зон на мядз ве джы час нок (на зы ва юць 

яго так са ма „дзі кім” або цы ган скім час на ком, а так-
са ма цы бу ляй ча раў ніц. Ён вя до мы ў на род най ме-
ды цы не. Ужо яго збі ра юць у Бе ла веж скай пуш чы. 
Трэ ба ад нак па мя таць, што гэ тая, між ін шым, ле ка-
вая рас лі на зна хо дзіц ца пад част ко вай ахо вай. У мі-
ну лым го дзе збі раль ні кі ле ка вых зё лак мядз ве джы 
час нок пра да ва лі на пун к тах скуп кі гай наў скай су пол-
кі з аб ме жа ва най ад каз нас цю „Ру но”.

За раз не ка то рыя жы ха ры На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та ўжо сма ка ва лі сё лет ні мядз ве-
джы час нок. Ужы ва лі яго як прып ра ву да мяс ных 
страў ды ад пра сту ды і ін шых больш цяж кіх зах вор-
ван няў (рак, ма лак роўе). У блі жэй шыя дні, перш-на-
перш вы хад ныя, пла ну юць па е хаць па час нок у лес 
ка ля Ко са га Мо ста ды за вё ску Ка пі тан ш чы на ў на-
прам ку Кры ні цы. Яны ма юць там свае глы бо ка за-
сак рэ ча ныя мес цы. Хто ве дае, дзе рас це тая ле ка вая 
рас лі на, то за хоў вае тай ну для ся бе. Грыб нік так са ма 
не ска жа да клад на, дзе збі рае най леп шыя ба ра ві кі.

Але вяр та ю ся да па ху ча га ляс но га час на ку. Ця пер 
як раз на яго се зон. Ка лі зац ві це, та ды бу дзе за поз на, 
то ўжо не тое. Ядо мыя толь кі яго ма ла дыя цём на-зя-
лё ныя соч ныя ліст кі (у іх ві та мін A, C і E ды се лен). 
У маі мядз ве джы час нок зац ві це, а ліст кі стра цяць 
бляск і ле ка вую вар тасць, змар не юць і пач нуць сох-
нуць. Та му ця пер, у кра са ві ку, най леп шая па ра яго збі-
раць. Мож на так са ма су шыць, каб мець зі мой. (яц)

Та ма ра з квет ка мі
Квет ка вы ма га зін „Та ма ра” іс нуе ў Гай наў цы 45 

га доў, най даў жэй ад ін шых з та кі мі цу доў ны мі аз доб-
ны мі рас лін ка мі. Ён шы ро ка вя до мы. Зас на ва ла яго 
і вя дзе ад са ма га па чат ку во пыт ная кве тач ні ца Та ма-
ра Кі ры люк. Мно га га доў су пра цоў ні чае з ёю Ірэ на 
Буй ноў ская. Яны вя дуць фла ры стыч ныя кур сы для 
ўсіх ах вот ных паг лыб ляць свае ве ды на роз ныя тэ-
мы звя за ныя з квет ка мі. Ма га зін зна хо дзіц ца ў зруч-
ным мес цы ў цэн т ры го ра да — по бач скры жа ван ня 
з кру га вой раз вяз кай ву ліц 3 Мая, Бе ла веж скай, Вар-
шаў скай і кс. І. Ве ра бея.

У „Та ма ры” вя лі кі вы бар кве так. Тут ку пі це лі ліі, ру-
жы, фрэ зіі, мар га рыт кі, бя го ніі, аза ліі, ан ту ры юм, аст-
ра ме рыі, куст ро мы, юкі, кра тон, пры му лы, ят рыш ні кі, 
ма лыя сла неч ні кі і шмат ін шых кве так. Мож на ку піць 
жы выя зрэ за ныя квет кі і ў ва зо нах. Мож на за ка заць 
вя ноч кі.

Квет кі, іх пры га жосць і цу доў ныя ко ле ры да юць 
ра дасць, пап раў ля юць дрэн ны на строй. Най больш 
лю бяць іх жан чы ны. Квет кі спа да рож ні ча юць лю-
дзям у роз ных жыц цё вых мо ман тах — ра дас ных 
(шлюб, вя сел ле) і сум ных (па ха ван не). До рым квет кі 
ў Дзень жан чын, Дзень ма ці і з мно ства ін шых на год. 
Усе жан чы ны лю бяць, ка лі квет кі да раць ім муж чы-
ны. І за гэ та мац ней іх лю бяць і лепш ша ну юць. Муж-
чы ны, не аб мі най це квет ка вы ма га зін „Та ма ра”. 

(яц)

(22.03. — 20.04.) Хо піць та бе ра шу час ці і доб-
рай во лі. 12-13.04. лепш гля дзі праз паль цы 
на за га ны ін шых. За тое 12-17.04. сва я кі і сяб-
ры мо гуць доб ра «даць та бе ў косць». На пра-
цы мо жаш пе ра ка нац ца, што ня ма не за мен-
ных лю дзей. І лепш не вы сту пай адзін ад імя 
ўся го ка лек ты ву. З 17.04. (да 19.04.) бу дзеш 
ве даць, як ка рыс на ін ве ста ваць аш чад нас ці. 
З 16.04. (да 20.04.) суст рэ неш ка гось ці, хто 
бу дзе вар ты ўва гі. Больш ва ру шы ся.
(21.04. — 21.05.) Доб рая па ла са ў біз не се. 
Бу дуць лю дзі, якія та бе доб ра зап ла цяць, мо-
жа, за ежу ці яе да воз. Не раз ліч вай на вя лі кія 
эмо цыі ў па чуц цях. Ха ця бу дзе спа ку шаць, 
каб паз ва ніць бы ло му. Ся род бліз кіх схо чац-
ца та бе ўся го на га ва рыць про ста ў во чы. На 
пра цы ў ца не ба я ві тасць, пас ля доў насць, але 
і «мяк кія кам пе тэн цыі». Звяр тай ува гу на пат рэ-
бы і па чуц ці су пра цоў ні каў; ра зам да сяг ня це 
бо лей. 17-19.04. пос пе хі ў ма ста цтве.
(22.05. — 22.06. Не бу дзе для ця бе не маг чы-
ма га. Мо жаш зрэ а лі за ваць на ват ша лё ныя за-
ду мы. На да ро зе ста нуць вель мі зыч лі выя та бе 
асо бы. З 16.04. мо жаш ура та ваць сваю су вязь 
і вяр нуць пар т нё ра. 16-20.04. мо жаш даць 
ся бе спа ку сіць. 12-13.04. не згу бі важ най па-
мят кі. На пра цы на ва ла спраў і аба вяз каў, што 
зма ты ві руе ця бе да дзе ян ня. 17-19.04. уда ла 
ў ін та рэ сах.
(23.06. — 23.07.) Бу дзеш узо рам пра ца ві тас-
ці і сум лен нас ці. Бу дзеш пры му ша ны да нап ру-
жа най пра цы, пат рак туй гэ та як шанц, каб ся-
бе па ка заць. Бу дзеш ад важ ны і паз бу дзеш ся 
няс ме лас ці. 12-16.04. шэф мо жа пак лі каць ця-
бе «на ды ва нік», але ніш то яш чэ не вы ра ша на. 
Праў да, фі нан сы ў кра са ві ку мо гуць кры ху па-
куль г ваць. Най боль шы твой во раг — не да хоп 
ру ху. 12-14.04. мо гуць тур ба ваць ця бе хат нія 
спрэч кі.
(24.07. — 23.08.) Но выя вык лі кі і шан цы.12-
16.04. вы я віц ца мо гуць твае скры ва ныя сла-
бас ці. 16-19.04. доб ры час на на ладж ван не 
зна ём стваў (хут чэй у ін тэр нэ це). Не бу дзе 
ха цец ца ся дзець без спра вы. Схо чац ца зра-
біць жыц цё ці ка вей шым. 12-13.04. зор кі 
паў ст ры ма юць ця бе, каб не ляп нуць ча го, 
што ўсё мо жа раз ва ліць. 13-17.04. не страць 
рэ пу та цыі! З 16.04. (да 20.04.) ка хан не мо жа 
па чац ца з раз мо вы. Спра вы на ра бо це пад 
кан т ро лем.
(24.08. — 23.09.) Не шка дуй гро шай на ву чо-
бу. Сці шац ца эмо цыі і па ла го дзяц ца стра хі. 
12-13.04. удас ца вы ра шыць у па ры ста рую 
праб ле му. Са мот ныя Дзе вы ра ман тыч ныя 
і ліш не няс ме лыя. Бу дзеш пры цяг ваць асо бы, 
якім па да ба ец ца твая кем лі васць і спраў насць, 
але ці па трэб ны та бе плюшч, што ап ля та ец ца 
ва кол ця бе? Зай мі ся ней кі мі кур са мі ан лайн. 
12-13.04. бу дзеш ад чу ваць сто му і мля васць, 
тры май ся зда лёк ад каш ля ю чых і чха ю чых. Еж 
зда ро вае і чы стае.
(24.09. — 23.10.) Твае здоль нас ці і да сяг нен-
ні бу дуць прык ме ча ны. Ма лыя пры ем нас ці 
до ма. 12-13.04. ва шы кан так ты до ма бу дуць 
вель мі чу лы мі. Але 12-17.04. паг ра жа юць ава-
рыі і вы пад кі, вель мі піль нуй ся. Марс па мо жа 
скі нуць ліш нія кі лаг ра мы. З 16.04. мо жаш зда-
быць чы ёсь ці сэр ца. Раз ліч вай на да па мо гу 
бліз кіх. 17-19.04. кан к рэт ная пра па но ва на 
пра цы, але прый дзец ца пад вуч вац ца.
(24.10. — 22.11. Ад чу еш ім пульс да змен. Ва-
кол ця бе пры яз ныя лю дзі і муд рыя да рад чы кі. 
Бу дзеш поў ны ве ры ў ся бе. 12-17.04. кры зіс 
па між та бой і бліз кай асо бай раз вя жа раз мо-
ва з сяб рам ці ся мей ні кам. Не за бы вай аб га-
да ві нах. Са мот ныя Скар пі ё ны мо гуць знай с ці 
сяб ра. Скар пі ё ны з улас най фір май бу дуць 
рэ а лі за ваць не ты по выя і цяж кія за дан ні. Бя ры 
ўдзел у май стар-кла сах ан лайн.
(23.11. — 22.12.) Ад к ры еш ся на свет і паз на-
еш свае маг чы мас ці. Шанц на вя лі кае ка хан не 
на ад лег ласць. Бу дзеш поў ны фан та зіі і ўпэў не-
ны ў са бе. Зна ка мі ты час у ста рых па рах. Га-
ра чы час асаб лі ва з 16 (да 20.04.). Са мот ныя 
Страль цы ня хай ад ва жац ца і за чэ пяць ка гось-
ці ў ін тэр нэ це. З 17.04. (да 19.04.) шчас лі выя 
зна ход кі. Хо піць та бе ап ты міз му і ўсмеш кі.
(23.12. — 20.01.) Па ка жаш ся з леп ша га і сім-
па тыч на га бо ку. Цвя ро зы па гляд на жыц цё. 
Зна ём ся з но вы мі людзь мі (вя до ма, элек т ра ніч-
на) — яны та бе пры да дуц ца пас ля. На пра цы 
«даш піль вай» ста рыя пра ек ты, асаб лі ва 12-
17.04. — змо жаш па чаць рэ а лі за ваць іх праз 
па ру тыд няў. На строй кеп скі, абы дра бя за мо-
жа да вес ці ця бе да ша лу. Не на сту пі на ма золь 
ка мусь ці мац ней ша му ад ця бе.
(21.01. — 19.02.) Не бу дзеш доб ра ад чу ваць 
ся бе ў са мо це. Сяб ры не пад вя дуць, а ка хан-
не са мо ця бе зной дзе. Не бу дзеш ра біць та-
го, што ха це ла ся б. Уда лае су пра цоў ні цтва 
на ад лег ласць. 17-19.04. зной дзеш зна ё мых; 
вы бі рай іх вель мі ста ран на. 12-13.04. не пля ці 
абы-ча го. Зай май ся фіз куль ту рай до ма.
(20.02. — 21.03.) Раз ві неш ма стац кія за хап лен-
ні, паз на ё міш ся з ці ка вы мі людзь мі на фей с бу-
ку і ў ась цы. Маг чы мыя лю боў ныя за ві ра ван-
ні. Не пе ра боршч з ал ка го лем. Ка лі ты шэф, 
мо жа не ха піць та бе лю дзей да пра цы; на 
бя гу ча ка рэк туй дроб ныя за дан ні. На но выя 
пра па но вы гля дзі кры тыч на. Пры ха рош вай ся 
хай бы і до ма.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ
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Не каль кі тыд няў та му быў я ў Ча-
ром се па ба чыць та маш ні чы-
гу нач ны вак зал пас ля пе ра бу-
до вы. За раз ня ма маг чы мас ці 

па да вац ца ў па да рож жа, та му вяр ну ся 
ў Ча ром ху вір ту аль на, заг ля да ю чы крыш-
ку ў яе мі ну лае. А мі ну лае ка рот кае, гі сто-
рыя ўзбуй нен ня мяс цо вас ці па чы на ец ца 
ня даў на, па сут нас ці ў па чат ку ХХ ста год-
дзя. Мо ва тут не пра вё ску Ча ром ху, толь-
кі пра чы гу нач ны па сё лак...

Ча ром ха рас па ло жа на на тэ ры то рыі 
гі ста рыч най Бе рас цей скай зям лі. 

З XVI ста год дзя за ха ва ла ся згад ка пра 
Па ла вец кую во ласць, да якой на ле жа лі 
су сед нія з су час най Ча ром хай вё скі — 
Ста віш ча і По лаў цы, якія ця пер у Ча ром-
хаў скай гмі не, ды Пяш чат ка, Хля віш ча 
і Су ха дол, якія за раз на тэ ры то рыі Бе ла-
ру сі. Па ла вец кая ад По лаў цаў, а По лаў-
цы — ад по лаў цаў так са ма. А по лаў цы, 
цюр к скі на род, пры ван д ра ва лі-пры ка-
ча ва лі на на шы зем лі ў кан цы пер ша га 
ты ся ча год дзя з да лё ка га Ал тая. Сён ня 
па іх аста ла ся наз ва мяс цо вас ці ды гі ста-
рыч ны ўспа мін.

У 1873 го дзе ад к ры ва ец ца рух на чы-
гу нач най Бе рас цей ска-Гра еў скай 

лі ніі, а ў 1906 го дзе з’яў ля ец ца ў Ча ром се 
дру гая чы гу нач ная лі нія — з Сед ль цаў 
це раз Ваў ка выск і Лі ду ў По лацк. Ча-
ром ха ста но віц ца чы гу нач ным вуз лом. 
Стан цыя зай мае наз ву ад ад лег лай за 
тры кі ла мет ры вё скі Ча ром ха. Ва кол 
чы гу нач на га вуз ла па чы на юць рас ці 
жыл лё выя бу дын кі для чы гу нач ні каў. 
Бы лі па бу да ва ны і аб’ ек ты чы гу нач най 
ін ф раст рук ту ры — вак зал, па ра воз нае дэ-
по, ва да кач ка. Шко ла ў Ча ром се па ча ла 
дзей насць толь кі ў між ва ен ны пе ры яд, 
у 1926 го дзе.

Скла да на сён ня да ве дац ца, як на стан-
цыі пра хо дзі лі па дзеі Пер шай су свет-

най вай ны; толь кі вель мі агуль на мож на 
ад зна чыць, што ня мец кае па на ван не 
па ча ло ся ў ве рас ні 1915 го да пас ля эва-
ку а цыі ра сій ска га пер са на лу, а ў 1919 
го дзе мес ца нем цаў зай ма юць поль скія 
чы гу нач ні кі, прыс ла ныя сю ды з Віль ні. 
Маг чы ма, што та кі ін фар ма цый ны пра-
бел паў стаў у вы ні ку бе жан ства, ка лі 
мяс цо вае на сель ні цтва па кі ну ла ў жніў ні 
1915 го да Ча ром ху і не за ха ва ла ў сва ёй 
па мя ці паз ней шых па дзей. Так са ма вяр-
та ю чы ся з бе жан ства лю дзі не ўла ві лі 
та го, што дзе я ла ся ра ней.

Пра між ва ен ную Ча ром ху пі саў у сва іх 
ус па мі нах Дзміт ры Ша ты ло віч: „На 

стан цыі Ча ром ха, хі ба ў 1938 го дзе, не мец 
збу да ваў фаб ры ку, у якой на сы ча лі ней кім 
хі міч ным ра ство рам чы гу нач ныя шпа лы. 
Там па ча лі пра ца ваць мно гія ма ла дыя 
ся ля не. Вяр та лі ся яны да моў чор ныя як 
нег ры. За дзень пра цы пла ці лі ім 2,50 зл. 
Се ля ні ну, а асаб лі ва бе ла ру су, вель мі цяж-
ка бы ло знай с ці пра цу. Се зон на ча сам 
пры ма лі на пра цу на чы гун цы. За дзень 
пра цы пры вы мень ван ні шпа лаў пад рэй-
ка мі пла ці лі спа чат ку 2 зл., а пас ля толь кі 
1,80 зл. Стан цыя Ча ром ха бы ла вуз ла вой 
стан цы яй. А 15-й га дзі не кож ны дзень 
пры яз джа лі ча ты ры цяг ні кі: з Вар ша вы 
ў Віль ню і з Віль ні ў Вар ша ву, з Бе ла сто-
ка ў Брэст і з Брэ ста ў Бе ла сток. Ез дзі лі 
і пры га рад ныя цяг ні кі ў Гай наў ку, Бельск-
Пад ляш скі, Сед ль цы. Цяг ні кі ў між ва ен ны 
пе ры яд бы лі чы стыя і ез дзі лі вель мі пун к-
ту аль на. Пом ню не ад на го за меж на га важ-
на га гос ця, які ехаў цяг ні ком у Бе ла ве жу 
на па ля ван не. Вак зал та ды ўпры гож ва лі 
фла га мі і квет ка мі. Вак зал на стан цыі Ча-
ром ха па бу да ва лі яш чэ ў цар скія ча сы. 
Гэ та быў вя лі кі двух па вяр хо вы бу ды нак 
з вя ліз ны мі як у са бо ры вок на мі. Ува ход 
вёў у вя лі кую па ча каль ню з ка сай для па-
са жы раў, за тым быў вуз кі ка лі дор з дзвя-
ра мі з двух ба коў да па ко яў на чаль ні ка 
стан цыі, дзя жур на га ру ху і тэ лег ра фі ста. 
Да лей быў пер пен ды ку ляр ны ка лі дор чык, 
дзе ста я лі два аў та ма ты, якія пра да ва лі 
ша ка лад ныя цу кер кі. За ка лі дор чы кам бы-
ла вя лі кая за ла з рэ ста ра нам...”.

Пра па дзеі Дру гой су свет най вай ны 
за ха ва ла ся больш ін фар ма цыі чым 

пра Пер шую су свет ную вай ну, па коль кі 
на сель ні цтва на той час ус ход нія ўла-
да ры не ўспе лі вы вез ці, ці то на „бе лыя 
мядз ве дзі”, ці пап ро сту эва ку і ра ваць.

Ужо з па чат кам вай ны чы гу нач ны ву-
зел у Ча ром се ста но віц ца аб’ ек там 

ва ен ных дзе ян няў. Дзміт ры Ша ты ло віч: 
„1 ве рас ня 1939 г., у пят ні цу, ня мец кі 
са ма лёт пус ціў дзве ці тры чар гі з ку ля-
мё та па та вар ных ва го нах з ва ен ны мі. 
Не каль кі сал дат бы ло па ра не ных. Поль-
скія ку ля мё ты на ва го нах не пас пе лі 
на ват ад крыць агонь да ва ро жа га са ма-
лё та і ён ад ля цеў”. У на ступ ныя не каль-
кі дзён так са ма на ля та лі па не каль кі 
ня мец кіх са ма лё таў, скі да ю чы бом бы на 
стан цыю... „Най больш жах лі вым бы ло 8 
ве рас ня, ка лі на стан цыю Ча ром ху ка ля 
га дзі ны 15.30 пры ля це ла 36 ня мец кіх 
са ма лё таў. Бам бар дзі роў ка пра даў жа ла-
ся мі нут двац цаць-трыц цаць. (...) Ка лі 
ад ля це лі са ма лё ты і прый ш ла ноч, по лы-
мя па жа ру доў га яш чэ ззя ла на ўсхо дзе. 
Та ды ад на з бомб па па ла ў вель мі пры го-
жы ча ром хаў скі вак зал і раз бу ры ла ад ну 
яго част ку, у якой быў рэ ста ран. Бом ба 
па па ла і ў дру гую част ку вак за ла, але 
не ра зар ва ла ся. Пас ля яе абяс ш ко дзі лі 
са пё ры-чыр во на ар мей цы. Дру гая па ло-

ва вак за ла аца ле ла і слу жы ла да лі пе ня 
1944 г., ка лі ад сту па ю чыя нем цы яго 
ўзар ва лі. Паш ко джа ны бы лі ва да кач ка, 
мно гія да мы, ва го ны, рэй кі. Пад бом ба мі 
за гі ну ла мно га сал дат і мір ных жы ха роў, 
асаб лі ва бе жан цаў уця ка ю чых ад вай ны, 
якія жы лі ў ва го нах. Пас ля гэ та га на лё ту 
чы гу нач ны ву зел пе ра стаў дзей ні чаць”. 
Ня мец кае су ха пут нае вой ска пра е ха ла 
ў на ва кол лі Ча ром хі ноч чу з 12 на 13 
ве рас ня, а пас ля трох дзён усё за ціх ла. 
„На ста ла бе зу лад дзе. І та ды ся ля не з на-
ва коль ных вё сак кі ну лі ся на стан цыю 
Ча ром ху гра біць ка зён нае. За бі ра лі ўсё, 
што бы ло ў ва го нах і на чы гу нач ных 
і дзяр жаў ных скла дах, на вак за ле, у кан-
то рах, па куль уся го не вы чыс ці лі. Мно-
гія на сі лі та ва ры на пля чах, не ка то рыя 
пры яз джа лі ва за мі...”. 18 ве рас ня зноў 
з’я ві лі ся нем цы і два дні паз ней ад’ е ха-
лі. Са вец кія сал да ты з’я ві лі ся ў кан цы 
ве рас ня, за імі пры е хаў эша лон ва ен-
най тэх ні кі. За Ку за вай, у ле се, са ве ты 
выст ра і лі ва ен ны га ра док, а на стан цыі 
Ча ром ха па бу да ва лі вя лі кі склад бен зі ну 
і ін ша га па лі ва...

Чы гун ка ў той час бы ла сво е а саб лі вай 
кры ва нос най ма гіст рал лю ва ю ю чай 

ар міі. Па рэй ках пе ра мяш ча лі ся жы вая 

Ча ром ха
сі ла і ва ен ная тэх ні ка. Та му чы гу нач-
ныя аб’ ек ты бы лі ў час вай ны га лоў най 
мі шэн ню ва ю ю чых ба коў. Неў за ба ве ча-
ром хаў ская стан цыя ста ла зноў аб’ ек там 
бам бар дзі роў кі. Дзміт ры Ша ты ло віч: 
„22 чэр ве ня 1941 г., дзесь у пяць га дзін 
ра ні цы, ка лі я яш чэ спаў, зад ры жэ лі сце-
ны до ма. Я вы бег на двор і па гля дзеў 
на ўсход. Там на поў дзень ад стан цыі 
Ча ром хі ніз ка лё та лі дзя сят кі ня мец кіх 
са ма лё таў і кі да лі бом бы на склад па лі-
ва. Ужо ўспых нуў там вя лі кі па жар, за ры-
ва яко га бу ха ла вы со ка ў не ба. У не ба, 
як па вет ра ныя ша ры, вы со ка вы ля та лі 
боч кі ці ба кі з па лі вам і з гру кам уз ры ва-
лі ся. Са ма лё ты час ад ча су па не каль кі 
штук над ля та лі над Ча ром ху і бам бі лі 
стан цыю. Мы здзіў ля лі ся, што са вец кая 
зе ніт ная ар ты ле рыя зу сім не стра ля ла 
да ня мец кіх са ма лё таў, бо не бы ло за га-
ду з Маск вы...”.

Пас ля трох дзён усё за ціх ла. „І та ды 
ся ля не з Ча ром хі і на ва коль ных вё-

сак кі ну лі ся гра біць усё, што зна хо дзі ла-
ся ў ва го нах. Нем цаў яш чэ не бы ло і ніх-
то не пе раш ка джаў у ра бун ку. А на пу цях 
ста я лі эша ло ны поў ныя та ва раў, якія ме-
лі ехаць у Гер ма нію. Ся ля не ва за мі вез лі 
скрын кі ма скоў скай га рэл кі. На вез лі яе 
столь кі, што ха пі ла яе на не каль кі га доў 
ня мец кай аку па цыі. Ап ра ча та го ў ва-
го нах поў на бы ло сал дац кай бя ліз ны, 
якую са вец кія фаб ры кі пры га то ві лі ня-
мец кім сал да там. Ста я ла не каль кі ва го-
наў бе лай ан гор скай поў с ці, якую пас ля 
дзяў чы ны пра лі і з ні так вя за лі сві та ры 
і ін шыя рэ чы. Ста я ла мно га ва го наў, за-
поў не ных бе лай чы стай ба воў най, якую 
дзяў ча ты так са ма пра лі, тка лі і шы лі воп-
рат ку”. А ў лі ста па дзе на ча ром хаў скую 
стан цыю „пры яз джа лі з Ра сіі цэ лыя 
эша ло ны па ра не ных ня мец кіх сал дат, то 
із ноў вез лі на ва го нах у Гер ма нію раз бі-
тыя са ма лё ты і тан кі”.

У на ва год нюю ноч з 1942 на 1943 го да 
нем цы пад па лі лі ка та ліц кую кап лі цу 

по бач стан цыі, па бу да ва ную ў 1932 го-
дзе. Пас ля на ба жэн ствы пра ві лі ся ў роз-
ных пры ват ных да мах, а з 1946 го да ў му-
ра ван цы, якую ў 1957 го дзе знес лі і на 
яе мес цы ўзвя лі ця пе раш ні кас цёл; у той 
жа год і бы ла вы дзе ле на з Кляш чэ леў-
скай па ра фіі са ма стой ная Ча ром хаў ская 
па ра фія...

Ноч чу з 5 на 6 мая са вец кія пар ты за-
ны пра нік лі ў па ра воз нае дэ по і заст-

рэ лі лі ня мец кіх май ст ра і дыс пет ча ра. 
Ня мец кая жан дар ме рыя за раз жа ача-
пі ла па сё лак. Част ку злоў ле ных на ву лі-
цах пра хо жых адаб ра лі, вы вез лі ў ла гер 
і след па іх за гі нуў.

19 лі пе ня 1944 го да ня мец кія са пё ры 
за мі ні ра ва лі вак зал, дэ по, рам пы 

і ін шыя стан цый ныя аб’ ек ты і 28 лі пе ня, 
ад сту па ю чы, узар ва лі ўсё. За раз за імі 
ўвай ш лі ў Ча ром ху чыр во на ар мей цы. Чы-
гу нач ная ін ф раст рук ту ра па сту по ва ад бу-
доў ва ла ся. Драў ля ны ча со вы вак заль ны 
бу ды нак слу жыў та маш нім па са жы рам 
ча ты ры дзе ся ці год дзі. У 1986-1989 га дах 
быў зму ра ва ны но вы вак заль ны бу ды-
нак, які прас лу жыў тры дзе ся ці год дзі, 
быў зне се ны мір ны мі срод ка мі і на яго-
ным мес цы ня даў на быў зда дзе ны ў ка-
ры стан не чар го вы вак зал...

У 1986 го дзе быў у Ча ром се зас на ва-
ны пра ва слаў ны пры ход, у на ступ-

ным го дзе па ча ла ся па бу до ва цар к вы, 
за вер ша ная ў 1995 го дзе. Абод ва хра мы 
пад за ступ ні цтвам Ба га ро дзі цы...

У маі 1955 го да быў зда дзе ны ў ка ры-
стан не бу ды нак па чат ко вай шко лы, 

най боль шы ў той час на Бе ла сточ чы не, 
раз лі ча ны на 600 дзя цей. У 1962 го дзе 
быў зда дзе ны ў ка ры стан не бу ды нак 
но ва га до ма куль ту ры чы гу нач ні каў, які 
за раз з’яў ля ец ца Гмін ным ася род кам 
куль ту ры. За дзей ні ча лі там ха ра вы, тэ-
ат раль ны і ін ст ру мен таль ны (ман да лі ні-
стаў) ан сам б лі, біб лі я тэ ка, кі но...
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 Цар коў ныя ку па лы


