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Яраслаў ПАДОЛЕЦè3

Вялікдзень у мінулымè8

Вялікдзень у Праваслаўнай царкве 
(у 2020 годзе 19 красавіка) — сэрца 
ўсяго гадавога літургічнага цыкла, са

мае важнае свята, якое называюць святам 
свят і ўрачыстасцю ўрачыстасцей. У пра
васлаўі падкрэсліваецца асаблівае значэн
не ўваскрэсення Хрыста, якое дало сэнс 
зямному жыццю. Пры нагодзе велікодных 
святкаванняў, якія выказваюць радасць ад 
уваскрэсення Госпада і адначаснага пры
ходу вясны, спяваюцца шматлікія песні. 
Праваслаўныя святкуюць Вялікдзень вель
мі радасна, лічачы, што разам з уваскрэсен
нем Хрыста вяртаюцца ўсе жыватворныя 
сілы ў прыродзе.

Велікодную радасць папярэджвае доўгі 
і сумны перыяд Вялікага посту, які рыхтуе 
вернікаў да пасхальнай містэрыі. Калісь 
у час посту забаранялася — з выключэн
нем дзяцей і хворых — спажываць мяса 
і жывёльны тлушч, у тым ліку і малако.

Вялікі тыдзень — апошні тыдзень Вяліка
га посту. У перадвелікодную нядзелю адз
начаем уезд Гасподні ў Іерусалім і ў памяць 
гэтай падзеі падчас набажэнства асвяча
юцца пальмы — вярбовыя галінкі. У наро
дзе свята называюць Пальмавай або Верб
най нядзеляй — Вербніцай. Звычай свяціць 
пальмы прыйшоў да нас з Захаду ў сярэд
невякоўі, а пальмавыя лісты замянялі вяр
бовымі, малінавымі або парэчкавымі разві
ваючыміся галінкамі. Зараз пальмы, часта 
штучныя, можна купіць на базарах.

Цягам стагоддзяў асвечаным пальмам 
прыдаваліся шматлікія магічныя ўласці
васці, у якіх захавалася рэха старажытных 
дахрысціянскіх забабонаў.

У Вялікім тыдні абавязваў строгі пост 
— у сераду і пятніцу здаровыя людзі кармі
ліся толькі хлебам і вадою, а ў суботу нека
торыя зусім не елі.

Пасля Вербніцы набажэнствы маюць 
сумны характар і вернікі смуткуюць па 
прычыне Хрыстовых пакут. У Вялікі чацвер 
вечарам у цэрквах чытаецца дванаццаць 
фрагментаў Евангелля пра Хрыстовы паку
ты, пасля якіх хор спявае ўрачыстыя песні, 
у тым ліку „Разбойнік”. Вернікі ў той час 
трымаюць у руках запаленыя свечкі, якія 
пасля набажэнства стараюцца данесці 
дадому. Паводле павер’я, данесены агонь 
прадвяшчае поспех на цэлы год. Раней 
многія людзі абыходзілі тры разы сваю ха
ту з запаленай свечкай.

У Вялікую пятніцу здзяйсняецца абрад 
вынасу плашчаніцы з выявай пакладзена
га ў труну Хрыста, пасля чаго вернікі дакра
наюцца да яе і цалуюць.

У Вялікую суботу пасля богаслужэння ба
цюшка едзе ў аддаленыя вёскі пасвяціць 
пасху — яйкі, мяса, печыва і іншыя стравы. 
Калісь людзі рыхтавалі пасху ў вялікіх ка
паньках, а зараз сімвалічна — у кошычках.

Каля поўначы перад Гасподняй магілай, 
якая знаходзіцца пасярэдзіне царквы, пра
віцца ютрань Вялікай суботы, якую называ
юць Іерусалімскай. Магілу з плашчаніцай 
упрыгожваюць кветкі і шматлікія свечкі. 
Святочная, урачыстая Вялікая субота пра
цягваецца ўсяночнай. Вернікі стаяць у цар
кве ў поцемках і сумуюць зза Хрыстовых 
пакут.

Паводле павер’я на хрысціянскім Усхо
дзе паўторны прыход Хрыста адбудзецца 
менавіта ў пасхальную ноч. Апоўначы 
найстарэйшы чынам бацюшка заносіць 
плашчаніцу ў алтар, што абазначае канец 
Вялікага посту.

Велікодную ютрань свяшчэннікі пачына
юць спевам „Уваскрэсенне Тваё, Хрысце 
Збавіцелю...”, пасля чаго адкрываюцца цар

скія вароты, пачынаюць біць званы, а верні
кі выходзяць з храма на хрэсны ход. На той 
час зачыняюць дзверы царквы. Духавен
ства ў белых аблачэннях і вернікі тройчы 
абыходзяць храм. Затым святар спявае 
велікодны трапар перад зачыненымі дзвя
рамі і адчыняе іх крыжам, а з царквы ў той 
момант праліваецца радасная светласць. 
Ужо ў царкве бацюшка словамі „Хрыстос 
уваскрос” аб’яўляе радасную навіну аб 
уваскрэсенні Госпада, а вернікі тройчы ад
казваюць „Сапраўды ўваскрос”. Адначасна 
выказваюць яны ўзаемныя пажаданні пос
пехаў, пры чым цалуюцца тройчы, што з’яў
ляецца сімвалам даравання крыўдаў.

Літургія ў гэту радасную велікодную ноч 
канчаецца каля шостай гадзіны раніцы. 
У канцы набажэнства бацюшка асвячае 
пасху сабраўшымся вакол царквы верні
кам.

Светлы тыдзень гэта перыяд асаблівай 
прысутнасці Хрыста ў сваёй Царкве. Пра гэ
та напамінае той факт, што царскія вароты 
ў храмах астаюцца ў гэты тыдзень адчы
ненымі. Доказам радасці ад уваскрэсення 
з’яўляецца забарона станавіцца на калені 
і біць паклоны.

У праваслаўі ў велікодны перыяд моцна 
падкрэсліваецца лучнасць жывых з памер
лымі. Даўней, непасрэдна перад усходам 
сонца, людзі пасля выхаду з храма навед
валі магілы блізкіх, перадавалі ім вестку 
аб уваскрэсенні Хрыста, запальвалі свечкі. 
Яшчэ даўней людзі здзяйснялі г.зв. радаў
ніцу, калі ішлі на магілы блізкіх, рассцілалі 
на іх абрусы, ставілі няпарную колькасць 
страў, палівалі магілу гарэлкай і запрашалі 
нябожчыкаў у гасціну. У ліку страў заўсёды 
былі мёд, тварог, грэцкія бліны, каўбаса 
або вэнджанае свіное мяса. Людзі веры
лі, што разам з вясною прабуджаюцца 
памерлыя, якіх трэба было падмацаваць 

і правесці з імі святочны час. Сёння аджы
ла ўжо тая традыцыя, няма частавання на 
магілах. Зараз людзі наведваюць магілы 
блізкіх на трэці дзень Вялікадня і ўжо мала 
хто пакідае на магілах яйкі і рэшткі свя
точных страў, якія потым з’ядаюць птушкі 
і звярына. Могілкі, напрыклад, у Орлі, на
ведвае некалькі святароў, а людзі вядуць 
іх на магілы блізкіх і сімвалічна плацяць за 
кароткую малітву; ад некалькіх гадоў дзеец
ца так і 1 лістапада.

Людзі, вяртаючыся з могілак, усіх на
патканых вітаюць словамі „Хрыстос уваск
рос”. Даўней так віталіся цягам сарака 
дзён, да Узнясення Гасподняга. Зараз так 
вітаюцца адзін або некалькі дзён і спара
дычна з некаторымі крыху даўжэй.

vМіхал МІНЦЭВІЧ

Вялікдзень 
у Праваслаўнай царкве

Дарыюш ЖУКОЎСКІ

* * *
Ідзем разам вакол царквы,

Вецер дзьме ад ракі,

Мы ідзем без шапак,

Якія ў кішэнях,

Абыходзім будынак у тры разы,

Чакаючы Уваскрэсення,

Ідзем да дзвярэй,

Каб хтосьці мог,

Крыжам адкрыць цёмную магілу,

І прыняць Святое Святло,

Каб мы ўжо раніцай маглі сказаць,

На парозе дома бабулі і дзядулі –

«Хрыстос Уваскрос»,

А святло гэтай ночы,

Застанецца з намі назаўжды,

У цемры паўсядзённага жыцця.
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Голад ці
хвароба Што ззаду

Сваімі вачыма

Ад каз насць 
у час Вя лі кад ня

Усе, хто пі ша, 
хо чуць, каб іх 
пра чы та лі. І гэ
та не важ на, 
што на пі са нае 
— вер шы, про

за, ін фар ма цый ны ар ты кул ці фе лье тон. 
Жа дан не, каб твой ма тэ ры ял дай шоў да 
чы та ча, ёсць на ту раль ным жа дан нем. 
А да лей ужо ню ан сы. Не ка му трэ ба як 
най боль шая коль касць чы та чоў, бо та ды 
на яго рэ сурс бу дуць да ваць рэк ла му і пла
ціць гро шы. Дру го му про ста сла вы хо чац
ца. Ін шых ці ка віць не столь кі коль касць, 
коль кі кан к рэт ная мэ та вая гру па, якая 
ча са мі ў ад роз нен ні ад бяз дзей най коль
кас ці мо жа на неш та паў п лы ваць і неш та 
вы ра шыць.

Ёсць на ват цэ лыя кні гі, вя лі кія ра ма ны, 
якія пі са лі ся ўся го толь кі для ад на го чы та
ча. Пас ля не ка то рыя з іх ста лі агуль на вя
до мы мі бест се ле ра мі, але на па чат ку бы лі 
на пі са ныя для та го чы та ча, які мо жа неш та 
вы ра шыць і паў п лы ваць на сі ту а цыю. А бы
ва ла аў тар пі саў у стол, ні ко му не па каз ваў 
сваіх тво раў па вя лі кай сціп лас ці сва ёй, ці 
з бяз мер най гор дас ці, але ўсё ад но спа дзя
ваў ся, што не ка лі іх нех та зной дзе і яны 
ўсё ж дой дуць да свай го ўдзяч на га ад ра са
та.

У кож ным вы пад ку, чы тач па трэб ны, 
хоць адзін. Ну а за раз чы тач скі ра ва ны на 
на ві ны, звя за ныя з но вым ві ру сам, які тры
мае ў стра ху ўсю пла не ту. Та му не аб мі неш 
гэ тай тэ мы. Тым больш, што яна па тра буе 
ўсё но вых і но вых тлу ма чэн няў і ра заб ла
чэн няў, асаб лі ва ў нас.

У Еў ро пе і Аме ры цы без ліч лю дзей на 
ка ран ці не. Жыц цё вы лад гра мад ства змя
ніў ся рэз ка і не паз на валь на. Ды што там 
га ва рыць, фо ты сва іх лю бі мых ко ці каў ста
лі вы стаў ляць у се ці ве ў ра зы менш. А ка лі 
і вы ста вяць, то больш іх ужо ніх то не лай
кае так ма са ва. Ды і ся бе лю бі мых так са ма 
ста лі вы стаў ляць знач на ра дзей. І так са ма 
са знач на мен шым пос пе хам у пла не ўся ля
кіх там лай каў, ка мен та ры яў і пе ра по стаў.

Га лоў нае аб мер ка ван не за раз пра спы
нен не ка ра на ві ру са. Ну а ў Бе ла ру сі, якая 
ўжо больш двух дзя сят каў га доў тра ды цый
на ідзе не ў на гу з ін шым све там, ці ін шы 
свет ідзе не ў на гу з ёй, яш чэ і ідуць спро бы 
аб г рун та ваць, ці хоць зра зу мець па зі цыю 
ўлад, якія па куль што і не збі ра юц ца пад бі
раць сваю на гу пад ха ду ін шых кра ін. Пры
нам сі так яны гэ та дэк ла ру юць.

Вось толь кі большменш зра зу ме ла 
аб г рун та ваць сваю па зі цыю ім ні як не ўда
ец ца, як не ста ра юц ца, пад к лю чыў шы да 
гэ та га пра цэ су ўсю сваю ма шы ну ўплы ву 
на маз гі на сель ні цтва. Усе спро бы гэ та 
зра біць раз бі ва юц ца аб фак ты не на іх ка
рысць. Але ад но тлу ма чэн не, якое ўсё ж 
пра гу ча ла з вы со каў лад ных вус наў, не як 
злёг ку пра яс няе кар ці ну і ро біць больш
менш зра зу ме лы мі пры чы ны іх вы ба ру. 
А ма ты ва цы яй іх вы ба ру, аказ ва ец ца, ёсць 
тое, што спы нен не эка но мі кі і пе ра ход на 
ка ран цін па цяг не за са бой го лад. І што та
ды?!

І са праў ды. Мож на за раз кан ста та ваць 
той факт, што з эка но мі кай так да гу ля лі ся, 
што не толь кі доў га га, але і ка рот ка ча со
ва га спы нен ня яна мо жа не выт ры маць. 
Хва лё ная ра сій ская наф та, якой так га на
ры лі ся як дып ла ма тыч ным і гас па дар чым 
да сяг нен нем, больш ні ко му не пат рэб ная, 
як і пра дук ты яе пе рап ра цоў кі. Больш па
трэб ныя ме ды цын скія ма скі. Але ж маз гі 
пра цу юць на по шук ха ля вы, а не на кан ку
рэн таз доль ную пра цу. Та му, каб ура та вац
ца ад маж лі ва га го ла ду, пры ма юц ца ра шэн
ні пра ца ваць у ста рым рэ жы ме.

Для кож на га ча ла ве ка вы бар іс на ван ня 
пад стра хам хва ро бы або го ла ду ра шэн не 
ня лёг кае. Якая з двух бед гор шая і ду маць 
цяж ка. А вось для бе ла ру скіх улад гэ та па
куль што вы гля дае ві да воч ным. І на пэў на 
мэ таз год насць вы ба ру та го ці ін ша га ва ры
ян та за ле жыць не ад сту пе ні ўда ру яго па 
на ро дзе, а ад сту пе ні ўда ру па са мой ула
дзе. Іх ма ты ва цыя та го ці ін ша га вы ба ру 
хі ба ў тым, што маш та бы бя ды ад хва ро бы, 
не дай Бог та кіх, яны спа дзя юц ца сха ваць 
ад гра мад ства. А вось маш та бы го ла ду, так
са ма не дай Бог та ко га, сха ваць ад гра мад
ства не маж лі ва. На пэў на та му і пры ма ец ца 
та кое ра шэн не, якое пры ма ец ца.

І са праў ды. На коль кі ад ла джа ная тут 
сі стэ ма фаль сі фі ка цыі, увесь свет ве дае па 
на шых вы ба рах, якіх еў ра пей скія кра і ны 
не ад важ ва юц ца прыз на ваць спра вяд лі
вы мі пры ўсім іх жа дан ні. Як уме юць усё 
пе ра вяр нуць з ног на га ла ву дзяр жаў ныя 
пра па ган ды сты, так са ма факт ві да воч ны. 
Май стэр ства і тых, і дру гіх ад ш лі фоў ва ла ся 
дзе ся ці год дзя мі. Та му вы бар зроб ле ны. 
І што гэ ты вы бар не ёсць са мы эфек тыў ны 
ў зма ган ні з хва ро бай, хі ба што ніх то не сум
ня ва ец ца. А вось ці да па мо жа ён паз бег
нуць го ла ду, гэ та яш чэ вя лі кае пы тан не.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Вось і да жы лі мы да ве лі код на га пе
ры я ду. Ка та ліц кія свя ты Уваск рэ сен ня 
Гас под ня га за на мі, пра ва слаў ных ча ка ем. 
Ты дзень роз ні цы ў гэ тым го дзе па між 
абедз вю ма кан фе сі я мі на фо не пан дэ міі 
ка ра на ві ру са ня суць з са бою ўза е ма
су ці шэн не і звы чай ную па ко ру пе рад 
ня бач ным во ра гам. Су ці шэн не і ма літ ва 
— не ад’ ем ныя част кі по сту, але, зда ец ца, 
у та кой сі ту а цыі ахоп лі ва юць яны знач на 
шы рэй шыя кру гі гра мад ства. Не без зна
чэн ня тут усе ад мі ніст ра цый ныя аб ме жа
ван ні, уве дзе ныя поль скім ура дам дзе ля 
бяс пе кі гра ма дзян усёй кра і ны. Вя лі кія 
фі нан са выя ка ры па ме ра мі ў ты ся чы зло
тых за па ру шэн не рэг ла мен ту са ма ка ран
ці ну да стат ко ва аха лодж ва юць най больш 
га ра чыя га ло вы ў цёп лыя кра са віц кія дні. 
А тут вяс на наб ры ня ла жы ват вор ны мі со
ка мі, га то вая ўспых нуць у лю бую га дзі ну 
дня і но чы. Пры вык лае апош ні мі га да мі 

гра мад ства да бе стур бот нас ці і ані я ка га 
аб ме жа ван ня сва іх гра ма дзян скіх пра воў 
з вя лі кім зра зу мен нем па дыш ло да за клі
каў ле ка раў і пе рас це ра ган ня на кі ну тых 
за ба рон. Ці выт ры мае яно да лей у са ма
дыс цып лі не блі жэй шы мі тыд ня мі — па
жы вем, па ба чым. Ад нак кож ны доб ра ба
чыць, што дзе ец ца за раз у ін шых кра і нах. 
Ста но віш ча ў Злу ча ных Шта тах Аме ры кі 
на пэў на ёсць рэ аль най пе рас ця ро гай пе
рад бе зад каз ны мі па во дзі на мі. А з які мі 
псі хіч ны мі і пра фе сій ны мі вык лі ка мі пры
хо дзіц ца зма гац ца тым, хто на пер шай 
лі ніі ба раць бы з ня бач ным во ра гам. Му сім 
так са ма па мя таць і пра тых, хто сва ёй што
дзён най пра цай за бяс печ вае ла гі стыч нае 
фун к цы я на ван не дзяр жа вы ў яе роз ных 
га лі нах. Та му ўсім ім па ві нен быць пе ра да
дзе ны наш ніз кі пак лон і па дзя ка за роб ле
нае імі не дзе ля ге рой ства, а про ста дзе ля 
вы жы ван ня ча ла ве цтва. Бо ніх то на пэў на 
з іх, ці з нас, не ха цеў бы апы нуц ца із ноў 
у та кой сі ту а цыі. Пан дэ мія ка ра на ві ру са 

ад на знач на па ка за ла, што нель га ўжо ду
маць пра бяс печ ную бу ду чы ню ча ла ве чай 
гра мад скас ці без стра ху пе рад но вы мі 
ві рус набі я ла гіч ны мі зах вор ван ня мі. Ад
нак каб пе ра жыць і быць ад каз ным у час 
Вя лі кад ня пе рад са бою і сва і мі род ны мі 
ці зна ё мы мі, му сім са мі зва жаць і пе рас
це ра гаць та го што дзён на га па рад ку, які 
ўве дзе ны ўра дам і са ні тар ны мі служ ба мі. 
Апош нія аба вяз ва ю чыя за раз зме ны бы
лі аб веш ча ны пад час прэскан фе рэн цыі 
ў чац вер, 9 кра са ві ка. Прэм’ ермі ністр Ма
тэ вуш Ма ра вец кі, мі ністр зда роўя Лу каш 
Шу моў скі і мі ністр аду ка цыі Да ры юш Пян
т коў скі па ве да мі лі, што ў юры дыч ным па
рад ку да 19 кра са ві ка пра цяг ва юц ца ўсе 
ра ней уве дзе ныя ў су вя зі з эпі дэ мі яй ка
ра на ві ру са аб ме жа ван ні. Ды стан цый нае 
на ву чан не ў шко лах і ВНУ пра цяг ну тае да 
26 кра са ві ка. Вы пуск ныя эк за ме ны — ма
ту ры — і эк за ме ны для вось мых кла саў 
— ад тэр мі на ва ны на дру гую па ло ву чэр
ве ня, па куль без выз на ча най кан к рэт най 

да ты. Ад нак мі ністр аду ка цыі па ве да міў, 
што вуч ні пра да ту эк за ме наў бу дуць па
ве дам ле ны мі ні мум на тры тыд ні пе рад іх 
тэр мі нам. Доб ра, што пе рад ве лі код ны мі 
свя та мі, пры нам сі вась мік лас ні кі і ма ту ры
сты ра зам з баць ка мі ма юць ін фар ма цыю 
пра якіяко ле чы тэр мі ны са мых важ ных 
для іх эк за ме наў. А што з усім на ву чан нем 
і маг чы мым тэр мі нам вяр тан ня вуч няў 
у шко лы? Ба чым тут, на жаль, знач на 
больш кло па таў, чым сь ці пос пе хаў у ды
стан цый ным і ан лайн на ву чан ні. На да лей 
пра цяг ва ец ца зак рыц цё ме жаў Поль ш чы. 
Чар го вы тэр мін, які бу дзе аба вяз ваць 
для чу жа зем цаў, гэ та 3 мая. Зда ец ца, што 
маг чы мае тут да лей шае па даў жэн не, бо 
з Еў ра пей скай ка мі сіі да хо дзяць чут кі пра 
зак рыц цё ме жаў Еў ра са ю за да 15 чэр ве
ня. Но вае, што нас ча кае з 16 кра са ві ка, 
гэ та аба вя зак зак ры ван ня но са і ро та 
ма ска мі або хуст ка мі ў гра мад скіх мес
цах. Та кім чы нам ма ем ад ноль ка выя 
пат ра ба ван ні да ўсіх гра ма дзян на шай 
кра і ны, як гэ та бы ло ўжо пры ня та ў мно
гіх кра і нах све ту. Рас пі саў ся я тут пра 
ка ра на ві ру са, а пра Вя лік дзень толь кі 
ледзь зга даў. Ад нак ду маю, што ка лі 
Хры стос ах вя ра ваў ся бе дзе ля ча ла ве
ча га жыц ця і збаў лен ня, то і на шым, 
на ту раль ным хрыс ці ян скім аба вяз кам 
з’яў ля ец ца ша на ван не да дзе на га Бо гам 
жыц ця і пе ра ма ган не зла, якое па гра жае 
ўся му ро ду ча ла ве ча му. Та му і кан чаю 
тра ды цый ным Хры стос Уваск рос! 

vЯў ген ВА ПА

Аў та рам зна ка мі тай сен тэн цыі „Час — гэ
та гро шы” з’яў ля ец ца Бен джа мін Фран к лін, 
па лі тык, фі ло саф і адзін з баць коўзас на
валь ні каў ЗША. Уся го бы ло іх аж во сем 
ай цоў, што да каз вае пра віль нас ці дум кі, 
што „пос пех мае мно гіх баць коў». Па ра за, 
вя до ма, мо жа быць толь кі сі ра той. Я не 
ве даю, хто аў тар ін шай, не менш вя до май 
мак сі мы „Час — гэ та сва бо да”, але, на пэў
на, хтось ці та кі ёсць. Па куль ён ха ва ец ца, 
як та тавы ра дак ад су до ва га пры ста ва, 
пе рас ле ду ю ча га яго за ня вып ла ча ныя алі
мен ты. Хі ба ж ён не ве рыў, што на ра дзіў 
ге ні яль ную пры маў ку, якой вар та га на рыц
ца? Да рэ чы, я не здзіў ле ны яго стаў лен нем, 
якое вель мі асу джаль нае і не да ра валь нае, 
але і пача ла ве чы зра зу ме лае. Па коль кі 
пер шая сен тэн цыя вы дат на ра зу ме ец ца 
ха ця б ін ту і тыў на, дру гая вык лі кае шмат ін
тэ лек ту аль ных сум нен няў. Бо ча му і на вош
та час роў ны сва бо дзе? І ўсё ж ён роў ны, як 
„аза дак» з „за дам”.

Сло ва „аза да чак» мя не рас чуль ва ла 
з дзя цін ства, ад ча су, ка лі я зра зу меў, што 
гэ та па мян шаль ная фор ма выз на чэн ня 
та го, што заў сё ды са мной ... зза ду. З та го 
ча су я дзі ка смя яў ся, ка лі мой баць ка спра
ба ваў „раз рэ заць” гэ тую ня бач ную част ку 
май го це ла па я ском за ней кія пра ві ны. 
„Баць ка спра ба ваў”, та му што за ра жа ны 
ма ім сме хам, ён на рэш це па чы наў ра га
таць як конь па ка зы та ны ў ка пы та. І гэ тым 
заў сё ды за кан ч ва ла ся маё па ка ран не. 
Вер нем ся, ад нак, да сен тэн цыі «Час — гэ та 
сва бо да”. Спра вяд лі ва ла гіч на яе ра ску сіць, 
хай і «ад за ду».

Я ўпэў не ны, што ча су ня ма ў ра ба. Ці ра
бо ча га ва ла. Та му што з усім ён на ле жыць 
свай му гас па да ру. Так ці інакш, ра боў, як 
ва лоў, у на шым ро ба та тэх ніч ным све це 
тэ а рэ тыч на ня ма. Яны пры но сяць стра ты. 
Ці, дак лад ней, іх вы му ша ная гвал там і па бо
я мі пра ца ня вы гад ная. Хоць на прак ты цы 
бы вае пароз на му. Раб ства зда ра ец ца 
на ват у Поль ш чы, дзе знач ны пра цэнт 
су жон стваў вы яў ля юць ры сы пер шас ных 
фе а даль напры гон ніц кіх ад но сін. Шмат 
якая жан чы на ме ла б што ска заць на гэ ты 
конт. Ад нак гэ та да ты чыць не толь кі су
жон стваў. У кож най ча ла ве чай па пу ля цыі 
бу дзе пэў ная коль касць асоб, якія ма юць 
па та ла гіч ны ра да вод і са дыс ц кую схіль
насць да гвал ту. І ўсё роў на, ці бу дуць яны 
кар па ра тыў ны мі прэ зі дэн та мі ў аку рат ных 
кас цю мах, ці ма фі ё зі ў пот ных ка шу лях. Мы 
паз на ем іх па тым, як яны трак ту юць пра цу 
ча ла ве ка — яны зы хо дзяць з пры мі тыў най 

зда гад кі, што 
ча ла ве чыя рэ
сур сы (гэ та зна
чыць но выя 
ра бы) та кія ж 
ад наў ляль
ныя, як і элек
т рыч ная энер гія, ат ры ма ная з со неч ных 
ба та рэй. Ня ма больш па мыл ко ва га. Ча ла
ве чая цы ві лі за цыя не да жы ла б ча су, каб 
уба чыць ай фон ці ін тэр нэт, ка лі б яна грун
та ва ла ся на раб стве. Егі пец кія пі ра мі ды 
бы лі па бу да ва ны не ра ба мі, а най мі та мі, 
доб ра ап лач ва ны мі ра бот ні ка мі. Са праў ды 
гэ так жа рым скія ак ве ду кі ўзнік лі з на ём
най пра цы сва бод ных гра ма дзян Ім пе рыі. 
Іх пра ца бы ла суб’ ек тыў ная. Су час ная цы
ві лі за цыя, ары ен та ва ная на эка на міч ны 
пры бы так, стра ці ла гэ тую суб’ ек тыў насць 
прак тыч на ва ўсім. Сён ня, пад паг ро зай 
ка ра на ві ру са, яна мо жа хут ка па поў ніць 
стра ты, ка лі бу дзе вер ну та год насць ча ла
ве чай пра цы. Эка на міч ны пры бы так, над
звы чай дзе ля чы лю дзей на па ноў і ра боў, 
да гэ туль быў аб са лют най каш тоў нас цю 
ў агуль ным ба лан се гэ та га скла да на га пра
цэ су, выз на ча на га як пра ца ча ла ве ка. Час 
— гэ та змя ніць. Я ад чу ваю гэ та праз маю 
ску ру, што гэ та са праў ды апош ні мо мант! 
Больш важ ным, чым бух гал тар скі пры бы
так, з’яў ля ец ца па чуц цё са цы яль на га за бес
пя чэн ня і вы ха ду на пен сію пра цаў ні коў, 
іх за да во ле насць пра цай, і, на рэш це, яе 
сэн соў насць і мэ та на кі ра ва насць зба лан са
ва ная з эфек тыў нас цю эка сі стэ мы Зям лі 
і, на рэш це, зба лан са ва нае раз мер ка ван не 
та ва раў, ук лю ча ю чы пра дук ты хар ча ван ня, 
уні вер саль ны до ступ да аду ка цыі і ахо вы 
зда роўя... Ці я ча каю заш мат?

Час — гэ та сва бо да! Чым больш я ста
наў лю ся ўла даль ні кам ча су, ад да дзе на га 
мне, тым больш я сва бод ны. І чым больш 
сва бод ны, тым больш зак ла по ча ны су поль
ным ча ла ве чым све там, поў ным гвал ту, 
ва ро жас ці і эга із му. На маю дум ку, гэ та тры 
слу пы гла баль на га зла. Як ад но сіц ца да іх 
дум ка „Час — гэ та гро шы»? Каб ад ка заць 
на гэ тае пы тан не, трэ ба азір нуц ца на зад, 
каб, на рэш це... пак ла па ціц ца пра сваю зад
ні цу. Скла да ная шту ка, але гэ та маг чы ма. 
Аў тар сен тэн цыі меў на ўва зе толь кі тое, 
што дзень без спра вы аз на чае стра ту гро
шай у выг ля дзе стра ча на га за роб ку. Та му 
ён ду маў не пра гро шы, а пра ча ла ве чую 
пра цу. Адзі нае, што яна па він на быць ча ла
ве чай, а не раб скай.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Вось і я да ча каў ся: мой ву чань 
стаў ма ім ды рэк та рам! 

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

— З пра цай на стаў ні ка я зна ё міў ся ад 
ка лы скі. Мае баць кі пра ца ва лі на стаў
ні ка мі ў вёс цы Мо ра, по тым у Бель ску. 
Перш чым паполь ску я на ву чыў ся га ва
рыць на на шай ды я лек т най бе ла ру скай 
мо ве. По тым па чат ко вая шко ла № 3 
(з бе ла ру скай мо вай), Лі цэй імя Бра ніс
ла ва Та раш ке ві ча (з бе ла ру скай мо вай) 
і ра шэн не: ха чу быць на стаў ні кам бе ла ру
скай мо вы.

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

— Ідэ а лам на стаў ні ка род най мо вы бы лі 
мае баць кі, ха ця не да кан ца ім прый ш ло
ся на ву чаць бе ла ру скай мо ве, бо баць ка 
стаў ву чыць ра сей скай мо ве а ма ма 
па ча ла пра цу ў дзі ця чым сад ку. Ёсць яш
чэ ад на асо ба, якая за ста нец ца ў ма ёй 
па мя ці, гэ та мой на стаў нік з па чат ко вай 
шко лы — спа дар Сця пан Бу ры ла. На 
кож ным уро ку ён ста раў ся ву чыць нас 
па ша ны для дру го га ча ла ве ка, сціп лас ці 
і вет лі вас ці.

— 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.

— Ка лі ча ла век хо ча па шы раць свае 
га ры зон ты ве даў, яму не аб ход на пад тры
маць су пра цоў ні цтва з сяб ра мі. Аб мен 
во пы там гэ та да ро га, каб уро кі бе ла
ру скай мо вы бы лі ці ка вей шы мі і яш чэ 
больш зай маль ны мі. Шка да, але я ма гу 
за пі саць толь кі імё ны ма іх сяб роў та кіх 
як Аля, Янэк, Мір ка, Ва ля, Ірэ на, Ан рэй, 
Ёля, Ася, Та ма ра, Аня, Лю цы на, Вар ва ра, 
Ма ры ся і шмат, шмат ін шых.

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па вод ле 
Вас, най больш да па ма га юць у на ву чан-
ні бе ла ру скай мо вы? 

— Най больш ка рыс нае су пра цоў ні цтва 
гэ та бе зу моў на тыд нё вік «Ні ва» з яе веч
на яр кай «Зо рач кай», су пра цоў ні цтва 
з Му зе ем ма лой Ай чы ны ў Сту дзі во дах 
Да ра фея Фё ні ка, БГКТ і Фі лі я лам Пад
ляш ска га му зея ў Бель скуПад ляш скім, 
як і на шым го ла сам у эфі ры, Ра дыё Бе ла
сток і Ра дыё Ра цыя.

— 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.

— На жаль, у гэ тым го дзе не вя ду са ма
стой на бе ла ру ска га пра ек та для вуч няў, 
ха ця су поль на з на шай школь най біб лі
я тэ кай і сяб роў ка міна стаў ні ца мі Эвай 
Ба гуц кай і Эляй На вац кай пры ду ма лі мы 
пра ект «Су стрэ чы з ге ро я мі па пу ляр ных 
ка зак». Гэ ты пра ект рэ а лі за ва лі вуч ні 
з май го вось ма га «ц» кла са.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Ма ім лю бі мым кон кур сам заў сё ды 
быў і бу дзе Кон курс бе ла ру скай пес ні, 
яко га ар га ні за та рам з’яў ля ец ца БГКТ.

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

— Ка лі ёсць час і даз ва ля юць фі нан сы, 
я ні ко лі не су стрэў ся з ад ка зам на да па
мо гу. Ма ем ра зум ных і цу доў ных баць
коў у на шай шко ле.

— 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?

— Ні я кіх скла да нас цей у доб ра ах вот ным 
на ву чан ні бе ла ру скай мо ве ня ма, ка лі ва
кол ця бе доб ра зыч лі выя ка ле гіна стаў ні
кі, ра зум ныя баць кі і іх пра ца ві тыя дзет кі.

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

— Пры зна юся, што ўво дзя чы ў на шы ўро
кі бе ла ру скай мо вы на вей шыя ме та ды 
пра цы з вы ка ры стан нем ін тэ рак тыў най 
дош кі, пра ек та ра ці кам п’ ю та ра і ін тэр нэ
ту, уро кі пі сан ня, чы тан ня, лі та ра тур ныя 
прэ зен та цыі ці гра ма тыч ныя прак ты ка
ван ні ро бяць урок ці ка вей шым, больш 
зай маль ным, але і пат ра бу ем і больш 
ча су, каб больш па ка заць вуч ням.

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

— Ёсць у мя не лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су. Ду маю, што бу дзе іх ка ля 1015 
асоб і па доб ная коль касць фі на лі стаў. 
У гэ тым го дзе мая ву ча ні ца з вось ма га 
«а» кла са ста ла фі на ліст кай, але ве даю, 
што ў гэ ты фі нал ук ла ла яна не менш пра
цы, чым ін шыя вуч ні, бо на тым эта пе кон
кур су суст ра ка юц ца толь кі най леп шыя 
вуч ні і за гэ та ім усім вя лі кае дзя куй.

— 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?

— Цяж ка ад ка заць ад ным сло вам так 
або не. Усё ва кол нас мя ня ец ца, мя ня
юц ца пра гра мы і стан дар ты на ву чан ня, 
а мы, на стаў ні кі, ста ра ем ся да па са ваць 
пад руч ні кі ў як най боль шай сту пе ні да 

су час нас ці. Але су час насць вель мі хут ка 
мя ня ец ца, а нам, на стаў ні кам, пры хо дзіц
ца ву чыць усё больш да пыт лі вых і ці ка
вых све ту дзя цей.

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

— Пад руч нік да пер ша га кла са гім на зіі аў
тар ства спа да ры ні мгр Та ма ры Ру са чык.

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

— Аў та рам, да яко га ма гу вяр тац ца і чы
таць з та кім жа за хап лен нем не каль кі ра
зоў з’яў ля ец ца Ула дзі мір Ка рат ке віч.

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

— Ак ту аль на, час ад ча су, ад к ры ваю ста
рон кі «Ле генд Бе ла сточ чы ны» Мі ко лы 
Гай ду ка і «А кум кум ку ра зу ваў» — бе
ла ру скі фаль к лор, вы да дзе ны ў Мін ску 
ў 2016 го дзе.

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

— На гэ тае пы тан не ад ка зам бу дзе гэ ты 
апы таль нік.

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

— Ёсць два ме ра пры ем ствы, якія мне ад 
ду шы бе ла ру скія: гэ та Ноч Ку па лы ў Бе
ла ве жы і Бар даў ская во сень у Бель ску.

— 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?

— Зда ра юц ца раз мо вы з гэ ты мі най ста

рэй шы мі і спро бы раз моў най ма лод шых. 
Ся рэ дзі на — маў чыць.

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

— Ужо звыш чвэрць ста год дзя ву чу бе ла
ру скай мо ве і яш чэ ніх то мне ў во чы не 
ска заў прык ра га сло ва ў су вя зі з ма ёй 
пра фе сі яй.

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

— Ка лі пі шу гэ тыя сло вы, то ся джу ў ха
це і ду маю, якім шля хам пой дзе жыц цё 
ў на шай кра і не, ка лі су па ко іц ца гэ ты 
ка ра на ві рус. А най боль шую сто му вык
лі кае свя до масць, што не мо жам мно га 
зра біць, каб вы ра та вац ца і за ста ец ца 
толь кі ча каць.

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

— Гор да ма гу ска заць, што ся род ма іх 
вы пуск ні коў ёсць зна ка мі тыя, вя до мыя 
мно гім лю дзі. Па дам два най б лі жэй шыя 
мне прык ла ды. Даў ней ву ча ні ца — ця пер 
сяб роў ка, на стаў ні ца поль скай мо вы. 
Дру гі пры клад, гэ та даў ней мой ву чань 
— ця пер ды рэк тар ма ёй шко лы спа дар 
Пётр Ні ка ла юкСта сюк. Вось і да ча каў ся 
я — мой ву чань ма ім ды рэк та рам. Ка лі ж 
гэ тыя га ды пра ля це лі?

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

— У ма ёй на стаў ніц кай пра цы бы лі і гра
шо выя і га на ро выя ўзна га ро ды. Джэн т
ль ме ны пра гро шы не га во раць, а і так 
усе на ра ка юць, што іх заў сё ды ма ла, 
дык ска жу: ат ры маў я брон за вы Ме даль 
Ка мі сіі на цы я наль най аду ка цыі. Ад нак 
ма ла хто ве дае, што най боль шай уз на
га ро дай для на стаў ні ка з’яў ля ец ца маг
чы масць ба чыць, як з дзі ця ці вы ра стае 
да рос лы ча ла век.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу і нат х нен не для да лей шай пра цы 
да юць сло вы ўдзяч нас ці, якія плы вуць 
ад баць коў і вуч няў. Сі ла і ах во та да да
лей шай пра цы плы ве з па чуц ця, што 
ты мог па ка заць, які мі да ро га мі мож на 
іс ці праз жыц цё і хтось на ву лі цы ця бе 
паз нае і ска жа — доб ры дзень, вы мя не 
ву чы лі.

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

— Са мыя цу доў ныя ўспа мі ны — ка лі раз 
на не каль кі га доў, пад ка нец чэр ве ня ма
гу ска заць вуч ню — він шую за кан чэн ня 
па чат ко вай шко лы!

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

— Наш клас уп ры гож ва юць гер бы Поль
ш чы, Бе ла ру сі і белчыр во набе лы сця
жок.

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

— Бу ду чы ню бе ла ру саў цяж ка прад ба
чыць. Ве даю, што ў мно гім вы ра шыць 
ця пе раш няя эпі дэ мія ка ра на ві ру са...

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Ярас лаў ПА ДО ЛЕЦ на ра дзіў ся ў 1966 го дзе ў Гай наў цы. Па чат ко вую шко лу 
№ 3 і Лі цэй імя Бра ніс ла ва Та раш ке ві ча за кон чыў у Бель ску-Пад ляш скім. 
У 1991 го дзе ат ры маў дып лом ма гіст ра бе ла ру скай і ру скай фі ла ло гіі Вар-
шаў ска га ўні вер сі тэ та. У ве рас ні 1991 го да па чаў пра цу на стаў ні кам бе ла-
ру скай мо вы ў Па чат ко вай шко ле № 3 імя Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча, а ча ты-
ры га ды паз ней за кон чыў яш чэ пас ля дып лом ную па ла ні сты ку. Жа на ты, 
жон ка Ма ры на пра цуе ле ка рам у Бель ску. У іх двое, ужо да рос лых дзя цей. 
Вель мі лю біць гля дзець пры год ніц кія і дэ тэк тыў ныя філь мы і фа таг ра фа-
ваць кра я ві ды і пры ро ду.
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Са праў ды — ка ра на ві-
ру са не ві даць про стым 
во кам, ад нак вель мі яр ка 
ві даць як змя ні ла ся жыц-
цё жы ха роў Бе ла сто ка 
ў су вя зі з ба раць бой з эпі-
дэ мі яй. Цэнтр го ра да бяз-
люд ны. Да 19 кра са ві ка, 
зна чыць да пра ва слаў-
на га Вя лі кад ня, поль скі 
ўрад пра доў жыў аб ме жа-
ван ні, каб не да пус ціць 
рас паў сю джан ня эпі дэ міі 
ка ра на ві ру са. Дзей ныя 
пра ві лы не даз ва ля юць 
на пры сут насць у ве лі-
код ных ба гас луж бах, 
якія для мно гіх з’яў ля лі ся 
не ад’ ем най част кай пе ра-
жы ван ня та ям ні цы Уваск-
рэ сен ня Гас под ня га.

Шко лы, дзі ця чыя сад кі, уні вер сі тэ ты, 
кі на тэ ат ры і тэ ат ры за чы не ны. Ула ды 
зак лі ка юць жы ха роў не вы хо дзіць з да
моў без вы раз най не аб ход нас ці. Чэр гі 
ста яць пе рад пра дук то вы мі кра ма мі і ап
тэ ка мі. Мый ныя срод кі хут ка зні ка юць 
з па ліц. Прэм’ ермі ністр Ма тэ вуш Ма
ра вец кі пад к рэс ліў пад час прэскан фе
рэн цыі, якая прай ш ла 9 кра са ві ка, што 
не аб ход на па доў жыць аб ме жа ван ні звя
за ныя з эпі дэ мі яй. Кі раў нік ура да аб вяс
ціў, што да 19 кра са ві ка ўсе ра ней шыя за
ба ро ны, якія ма юць на мэ це про ці ста яць 
ка ра на ві рус най ін фек цыі, бу дуць да лей 
дзей ні чаць. Зак рыц цё школ і пры пы нен
не па вет ра на га ру ху пра цяг ва ец ца да 26 
кра са ві ка, а зак рыц цё ме жаў — да 3 мая. 
З чац вяр га 16 кра са ві ка, — па ве да міў 
мі ністр ахо вы зда роўя, — з’я віц ца аба вя
зак зак ры ваць нос і рот у гра мад скай 
пра сто ры. Дзе ля гэ та га гра ма дзя не па

Бе ла сток 
у час ка ра на ві ру са

він ны на сіць ма скі, але мо гуць так са ма 
зас ла няц ца ша лі кам ці ху стай. Па куп ні кі 
аба вя за ныя на сіць ад на ра зо выя пла
сты ка выя паль чат кі, якіх на жаль, за раз 
больш па ву лі цах чым лю дзей.

Тое, што за раз ро біць з на мі ка ра на ві
рус, пры му сіць нас да рэф лек сіі. Ад но, 
што на пэў на нам трэ ба зра зу мець у су
час ным све це, гэ та ўза е ма за леж насць. 
Нам са праў ды трэ ба аб’ яд нац ца і дзей ні

чаць з ад каз нас цю, эм па ты яй і ін тэ лі ген
цы яй. Маг чы ма, што ўсе вый дзем з гэ та
га мац ней шы мі.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ

У чар зе за свя точ ны мі па куп ка мі жы ха рам го ра да пры хо дзіц ца ча каць га дзі на мі

Зды мак на дас ла ла на ша чы тач ка Эва Шай коў ская, якая пра цуе ў адной з 
баль ні ц у Бе ла сто ку. Дзя ку ем!

У ат мас фе ры няў пэў не нас ці і стра ху на яў насць ас ноў-
ных пра дук таў до ма на пэў на пры но сіць па чуц цё спа кою 
і кам фор ту
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Якім чы нам да ва лі са бе ра ды 
з за ра зай у мі ну лым? Апоў на чы 
го лыя «чы стыя дзя ві цы» аб вор
ва лі плу гам вя ско выя ме жы. 

Гэ так рас па вя дае Мар та Да ма хоў ская, 
эт но лаг з Эт наг ра фіч на га му зея імя Ма
рыі Зня мя роў скайПру фе ро вай з То ру ні. 
Та кім чы нам, яш чэ сто га доў та му лю дзі 
пра ба ва лі спра віц ца з чу мой. Ма лі лі ся 
так са ма да... свя той Ка ро ны. Да ма хоў
ская тлу ма чыць, што хва ро бы для жы ха
роў еў ра пей скіх вё сак на мя жы ХІХ і ХХ 
ста год дзяў бы лі ўсё яш чэ „за гад ка вы мі 
не бяс пе ка мі”.

— Тыя, што рас паў сюдж ва лі ся ад ча
ла ве ка да ча ла ве ка, ча ста бы лі звя за ны 
з уп лы вам „ма ра во га па вет ра” — фак та
ру, які вык лі кае эпі дэ міі чу мы, вос пы, 
ха ле ры ці ты фу, — тлу ма чыць эт но лаг. 
— Лю дзі хут чэй ве ры лі ў эфек тыў насць 
звыш на ту раль ных сіл, якія, як і ў лю бой 
ін шай ня до лі, па він ны бы лі аба ра ніць 
oris in te rior — на шу вё ску, па ра фію, дом, 
сям’ю — ад не вя до май па гро зы. „Пан 
Бог най леп шы док тар”, тлу ма чы лі.

Ула ды пры мя ня лі прэ вен тыў ныя 
ме ры, на пры клад, за ба ра ня лі ўезд за
меж ні кам, па да рож ні каў зак ры ва лі на 
ка ран цін і на ват за ба ра ня лі ад п раў ляць 
лі сты. Па сыл кі акур ва лі, гро шы па ла ска
лі ў во ца це. Прэ вен тыў на зак ры ва лі, ся
род ін шых хра мы, шко лы і рын кі.

Ма рэк Па вел Чап лін скі, апіс ва ю чы 
дзе ян ні пру скіх улад ва ўмо вах эпі дэ міі 
ха ле ры ў Сі ле зіі ў дру гой па ло ве ХІХ ста
год дзя, уз гад вае пра зак рыц цё хра маў, 
школ і кір ма шоў, а Ле а ка дыя Ба не віч 
у сва іх ус па мі нах пра чу му на мя жы ХІХ 
і ХХ ста год дзяў ра сказ вае пра за бі ван не 
дош ка мі да моў, у якіх пра бы ва лі хво рыя. 
За ба ра ня ла ся пе ра мяш чэн не, каб паз бег
нуць збо рыш чаў, па мер лых ха ва лі ноч чу, 
паз на ча лі іза ля ва ныя ха лер ныя мо гіл кі.

Па ма гаў, быц цам бы, моц ны ал ка голь 
і аб кур ван не ты ту нём. Лю дзям так са ма 
рэ ка мен да ва лі ў мі ну лым вес ці зда ро вы 
лад жыц ця. Рэ ка мен да ва ла ся пра вет ры
ван не або на ват дэ зін фек цыя хат і паз бя
ган не моц ных «эма цый ных уз ру шэн няў» 
(та кіх як тры во га, сму так і страх), па да ю
чы да пуб ліч на га ве да ма да ку мен ты ці 
лі стоў кі ты пу «Ін ст рук цыя, як на ву чыц ца 
па во дзіць ся бе пры па мор ку» ці «На ву ка 
для пад т ры ман ня зда роўя і ад да ле нас ці 
ад хва ро бы зва най ха ле ра мар бус, ка лі б 
яна прак ра ла ся да нас». Моц ная ка ва 
па він на бы ла да па маг чы ле ка рам аба ра
ніць ся бе ад за ра жэн ня. Ле ка рам ра і лі, 
каб бе ру чы на ся бе аба вяз кі, не пас ці лі
ся, пад ма цоў ва лі ся ка вай, гар ба тай ці 
спе цы яль на пры га та ва ны мі ка ра нё вы мі 
спір т ны мі на стой ка мі, а ка лі збі ра лі ся 
да па цы ен таў, ап ра на лі бе лыя фар ту хі 
і ча ста іх мы лі. Лю дзям, якія кан так та ва
лі з па цы ен та мі, рэ ка мен да ва лі мыц ца 
мы лам або, на пры клад, у ра ство ры хла
ра ва най вап ны. Ся род ты по вых прэ зер
ва ты ваў ад за ра зы ўжы ва лі ся моц ныя 
прып ра вы, па ра ад во ца ту і ку рэн не ты
ту ню. Ад нак чы таць не ўсе маг лі, і не пісь
мен ныя лю дзі аба ра ня лі ся бе вя до мы мі 
ста год дзя мі спо са ба мі, на пры клад, ста
віў шы пры да рож ныя кры жы і кап лі цы. 
Ка лі па яў ля ла ся чу ма, прад п ры ма лі ся 
вель мі кан к рэт ныя дзе ян ні. На пры клад, 
апоў на чы го лыя дзя ві цы і ба буль кі аб
вор ва лі ме жы вё скі. У гэ тых спе цы яль
ных мес цах, по бач з ад мыс ло ва па стаў
ле ны мі асі на вы мі кры жа мі, се я лі лён 
або мак, спаль ва лі яд ло вец.

Вы ка ры стоў ва лі ся і ін шыя ме та ды. 
Спо са бам на вы гнан не чу мы з вё скі так
са ма маг ло быць «вык рэс ван не но ва га 
аг ню». Ра ней па ту шыў шы ста ры агонь 
ва ўсіх ха тах, на сві тан ні, га лод ныя гас па
да ры рас паль ва лі но вы агонь, які по тым 
пе ра но сі лі ў да мы ўсіх су се дзяў.

Лю дзі так са ма звяр та лі ся да ве ры 
і яе сім ва лаў. Спе цы яль ным ві дам абя

рэ гу бы лі вя до мы ва ўсёй Еў ро пе, вы ка
ры стоў ва ныя між ін шых пад час эпі дэ міі 
ха ле ры ў 1852 г. ка ра ва кі (ад наз вы 
іс пан ска га го ра да Ка ра ва кадэлаКрус), 
зва ныя так са ма кры жа мі за раз ны мі або 
ма ра вы мі ці кры жа мі свя то га За ха рыя. 
Гэ тыя кры жы з дву ма па пя роч ны мі бэль
ка мі, вер х няя част ка якіх ка ра цей шая, 
ста ві лі на ме жах вё скі ці мо гі лак, каб 
пра ду хі ліць рас паў сюдж ван не не бяс печ
ных ін фек цый ных хва роб. Па пу ляр ныя 
бы лі паш тоў кі з над ру ка ва ны мі ка ра ва
ка мі, якія пра да ва лі ся на кір ма шах і ў па
лом ніц кіх мес цах. На іх бы ло па стаў ле на 
18 лі тар (па чат ко выя лі та ры ма літ ваў 
ці бла гас лаў лен няў свя то га За ха рыя) 
і 7 кры жы каў. Іх мож на бы ло на ля піць 
на дзве ры до ма аль бо на сіць у якас ці 
абя рэ га, ха ця та кія прак ты кі бы лі за ба
ро не ны рым скім па пам. Так са ма бы лі 
ма не ты, якія лю дзі на сі лі як абя рэ гі. Пад
час эпі дэ міі ў Кра ка ве ў 1707 г. ма не та, 
вы раб ле ная з «ся мі пла нет ных ме та лаў», 
мае на авер се — св. Юрыя, што зма га ец
ца з цмо кам, а на рэ вер се — ка ра ва ку 
і ка ба лі стыч ную сім во лі ку. За тры гро шы 
за шту ку мож на бы ло ку піць яе ў пра
даў ца на кір ма шы свя той Аль ж бе ты 
ў Вроц ла ве ў 1735 го дзе. Па пу ляр най бы
ла пры маў ка, якая сён ня вя до ма толь кі 
част ко ва: «Кры жык та бе на да ро гу, а ка
ра вач ка на па пас».

Крын каў ская 
дэ маг ра фія
Ця пер у Крын каў скай гмі не 2953 

ча ла ве кі ў 33 на се ле ных пун к тах. 
Най больш у Крын ках — 2336 ча ла век 
(у 2016 го дзе бы ло 2483). Ча ты ры га ды 
та му ў мя стэч ку і вё сках пра жы ва ла 
3239 асоб. Гмі на зай мае плош чу ў 166 
квад рат ных кі ла мет раў. Шчыль насць 
на сель ні цтва — 20 ча ла век на адзін 
квад рат ны кі ла метр. На 100 жан чын 
пры па дае 96 муж чын. У гмі не 24 са лэ-
цтвы, у тым лі ку пяць у Крын ках.

Най боль шыя вё скі ў Крын каў скай 
гмі не гэ та Гур ка (Gór ka) — на ліч вае 105 
жы ха роў, Кру шы ня ны — 75, Кун дзі чы 
— 63, Паў д нё вы Вост раў — 42, Пле ба но-
ва — 37, Ла пі чы — 36, Гу ра ны — 35, Юраў-
ля ны — 34; Не ту па (24), Не ту па-Ка лё нія 
(10) і Не ту па-Млын (3) — усе ра зам 
— 37; Ляш ча ны — 17, Азя ра ны-Вя лі кія 
— 15 і Азя ра ны-Ма лыя — 14, Цю мі чы 
— 15, Ша ці лы — 14, Пад ліп кі — 12 і Ла сі-
ня ны — 10.

Ма лы мі па се ліш ча мі ў Крын каў скай 
гмі не з’яў ля юц ца Но вая Гры боў ш чы на 
і Сан ні кі — па 9 жы ха роў, Бе ла гор цы 
і Но вая Сві дзя лоў ка — па 8, Ру да кі — 7. 
На паль цах ад ной ру кі мож на па лі чыць 
жы ха роў Бар су ко ві ны і Трэй г ляў — у іх 
па 4, Ра хо ві ка — 3, Азер скіх і Ста рой 
Гры боў ш чы ны — па 2 ды Клы шаў кі, 
Плян ты, Сту дзён кі, Ха лод ных Ва ло каў 
і Жы ліч — уся го па 1 жы ха ры.

Адыш лі ў ня быт па се ліш чы Аляк сан-
д раў ка, Пад ша ці лы, Са ра чын ш чы на, 
Сла бод ка і Яма шы. У іх ня ма ўжо жы ха-
роў і ста ла бяз люд на і пу ста. (яц)

У бе ла веж скім 
ле се
Лес... На сто е ны на жы ві цы, тра вах 

і квет ках све жы ха ла док. Вят ры зас ну-
лі на сці ша ных га лі нах. У ле се так ці ха, 
што чу ваць, як з вы со кіх елак апа да-
юць ігол кі і су ха пах ру ства юць на вуз-
кай сця жы не па край да ро гі. На сас не 
праз ры стая, як мёд, ян тар ная жы ві ца. 
Па між сос на мі там-сям свят ле юць бя-
ро зы ў бе лых фар туш ках. Рап там на 
па ста рэ лым раз га лі на стым клё не спа-
ло ха на заш ча бя та ла ней кая ляс ная ма-
лая шэ рая пту шач ка. Па кам лі тоў ста га 
ста ро га ду ба шар га ну ла лап ка мі бу рах-
во стая ва вёр ка. Знай ш ла грыб і ўжо ла-
су ец ца.

На ляс ной па лян цы над жоў ты мі і сі-
ні мі квет ка мі джын га юць пчо лы і вя лі-
кія чмя лі. Ве се ла тра пе чац ца, пе ра бі ра-
ю чы чыр во на-чор ны мі крыль ца мі, ма-
ты лёк. Ад туль, дзе стру ме ніць кры ні ца, 
вый ш ла з ма ла до га са сон ні ку нас ця ро-
жа ная ла сі ха з ма лым. Су хія вы со кія 
тра вы па та ем на неш та шэп чуць... (яц)

Да ро га це раз лес
У вё ску Ле шу кі На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та з Но ва га Ляў ко ва 
мож на да е хаць не пас рэд на. Ад ва я вод-
скай ша шы № 687 вя дзе да во лі шы ро-
кая і роў ная гра вій ка це раз пры го жы 
сас но вы лес. Ле там тут поў на ягад. Да-
ро га аб ка па ная ра ва мі. У ра вах ссек лі 
ку сты ды так іх па кі ну лі і яны ля жаць. 
Ад гра вій кі ады хо дзяць у ба кі ляс ныя 
вуз кія ма ла ез джа ныя да рож кі (іх за раз 
моц на па ры лі дзі кі) і тут це раз ра вы 
ў трох мес цах ёсць ста рыя бе тон ныя 
маст кі, па якіх бяс печ на мож на пе ра е-
хаць.

На вы шэй з га да най г.зв. жві роў цы 
ста яць ста рыя да рож ныя зна кі — бе тон-
ныя (як бы ло шмат га доў та му) слу пы 
і за ір жа ве лыя бля ша ныя жоў та га ко ле-
ру тры кут ні кі. Пе рад чым яны ас це ра-
га юць ва дзі це ляў аў та ма шын за раз не-
вя до ма. Адзін та кі не раз бор лі вы знак 
ста іць пе рад кру тым па ва ро там да ро гі, 
як па мя таю, ужо дзе сяць а то і больш 
га доў. (яц)

Ады дзі, мор

Ак ра мя кры жы каў, ме да лі каў і ахоў
ных бра шур, спу жа ныя за ра зай лю дзі 
на сі лі з са бой і ін шыя абя рэ гі. Пад час 
эпі дэ міі чу мы ў XVII ста год дзі тыя, хто 
ха цеў паз бег нуць гэ тай смя рот най хва ро
бы, на сі лі ша ры кі на шыі, зроб ле ныя па 
ад мыс ло вым рэ цэп це з жы во га срэб ра, 
вер дзіг ры су, ві наг рад най со лі і во ца ту, 
за гор ну тыя ў шоўк. Чыр во ны ко лер ма
тэ ры я лу па ві нен быў яш чэ больш уз мац
ніць эфект куд ме ня. Змя нен не ко ле ру 
тка ні ны на сі ні бы ло прык ме тай та го, 
што прад мет пе ра няў хва ро бу. Пад час 
чу мы 1625 го да ў То ру ні мож на бы ло 
ку піць та кі абя рэг за 12 гро шаў. У сваю 
чар гу жы ха ры вё скі ста ра лі ся ес ці і мець 
пры са бе зуб чы кі час на ку, бе ла га зел ля 
аль бо ка ра ні дзі ка га ані са. Яў рэі ад ма ра
во га па вет ра елі, на сі лі за па зу хай і ве ша
лі ў вок нах сва іх да моў цы бу лю. Лю дзі 
ах вот на ак руж ва лі ся прад ме та мі з сак
раль най сфе ры. Ме жы па між до мам 
і на ва коль ным све там, па між па рад кам 
вя до ма га све ту і ха о сам, ахоў ва лі ся за
ве ша ны мі на дзвя рах кро пель ніч ка мі са 
свян цо най ва дой, а вы я вы свя тых апе
ку ноў раз мяш ча лі на сце нах да моў. За 
ра мы ікон зак лад ва лі зя лё ныя «га лін кі 
жыц ця» і зёл ка выя вя ноч кі, чыя ахоў ная 
сі ла пам на жа ла ся фак там пас вя чэн ня 
ў хра ме.

v(лук)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 16-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 26 красавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

У ку точ ку 
— бе лень кі ча ра пок?
Ш........ (част ка яй ка).

Ад каз на за гад ку № 12-20: да ро га. 
Уз на га ро ду, аў та руч ку, вый г раў 

Дам’ ян Кар ні люк з Бель ска-Пад-
ляш ска га. Він шу ем!

    

Ян ка Ку па ла

Вя лік дзень
Два свя ты на све це — ад ні вы да ні вы:
Хры стос уваск рос! На сту пае вяс на!
Глянь сме ла, глянь воль на, шчас ліў, 

не шча слі вы.
І да лей к жыц цю з па ні жэн ня і сна!
Гэй, гэй, на спат кан не вя лі кіх двух свя таў
Спя шы це су поль на, хто ў пу тах не згніў!
Хай льюц ца-зы льюц ца ад ха ты да ха ты
У ад но ўсе гра ма ды, ўсе лю дзі ўсіх ніў!
Вя лік дзень! Вя лік дзень! — ад ні вы да ні вы.
За быў не адзін з нас ня даў нія дні,
А ўспом ні-пры пом ні, шчас ліў, не шча слі вы,
Аб тых, што ў сві тан ні на век адыш лі, —
Усе ко стач кі тыя на го нях па пар ных, —
Жы вых, што ў бяс пуц ці акуц цем зві няць...
Пры пом ні, дай сло ва не шчэз ну ці мар на,
Па ча тую спра ву шы рыць, рас шы раць!
Вя лік дзень! Вя лік дзень! — ад ні вы да ні вы
За во дзіць баць коў сва іх пе сень ку сын.
Зір ні ж, азір ні ся, шчас ліў, не шча слі вы.
І заў т ра на по ле да сох як адзін!
Да гэ туль мы пла чам, да гэ туль мы стог нем,
Ад веч ных не мо жам паз бы ці ся слёз...
На пе рад па шчас це! Хай злое ўсё дрог не,
Вяс на ўжо на све це, — Хры стос уваск рос!

— Уро кі ан лайн не па він ны стам ляць, — 
мяр куе Ан д рэй Ма роз, на стаў нік з бель скай 
«трой кі», — ка лі мы заг ру зім іх ма тэ ры я-
лам, вуч ні яш чэ больш бу дуць хва ля вац ца. 
Абу ра юц ца так са ма баць кі. Яны су праць вя-
лі кім пат ра ба ван ням.

— Якія та ды тэ мы пра па ну е це сва ім вуч-
ням?

— Мно га га во рым пра Вя лік дзень. Дзе ці 
ат ры ма лі за да чу паз ва ніць ба бу лям і дзя ду-
лям і спы таць іх пра свя та. Ужо да сы ла юць 
мне ска ны са чы нен няў пра тра ды цыі і ма-
люн кі. Мно га фай ных ад ка заў я ат ры маў, 
та му нель га на ра каць. Не як спраў ля ем ся.

На стаў ні ца Ан на Фран коў ская з Ор лі вя-
дзе за нят кі ан лайн праз ап лі ка цыю Mes-
sen ger. Ра ней рас сы лае ўсім тэ мы мэй лам. 
А пас ля, ка лі спа ты ка юц ца кла са мі на фей с-
бу ку, да клад на па яс няе за да чы. Вуч ні так са-
ма пі шуць свае за пы ты і да сы ла юць ві дэ ап-
рэ зен та цыі.

— Ці га ва ры лі ўжо пра Вя лік дзень?

— Вя до ма, га ва ры лі — ка жа на стаў ні ца, 
— за да чай вуч няў бы ло пад рых та ваць свя-
точ ны ко шык-«свян цон ку» і пе ра ка заць 
ве лі код ныя па жа дан ні род ным і сяб рам.

— А ці ў па жа дан нях па яў ля ла ся тэ ма ка-
ра на ві ру са?

— Не, яны тра ды цый ныя, ра дас ныя! 
Мае вуч ні не на ра ка юць на ка ран цін, — ад-
зна чае на стаў ні ца, не ка то рым дык гэ та 
на ват па да баец ца. Але з дру го га бо ку яны 
су му юць па шко ле, а най больш па сяб рах. 
І я так са ма су мую па сап раў д ных уро ках 
і па ма іх вуч нях...

Каб не ду маць за над та пра аба вяз ко вую 
па быў ку ў ха це, вуч ні ат ры ма лі так са ма 
«су свет ны» вык лік:

— Іх за да ча — на пі саць пра тое, як свят-
ку юць Вя лік дзень у ін шых кра і нах све ту. 
Та кое са чы нен не на бе ла ру скай мо ве так са-
ма прыб лі зіць да род ных аб ра даў і звы ча яў.

Шмат мес ца вяс но вым і ве лі код ным 
аб ра дам прыс вя ча юць так са ма гмін ныя 
ася род кі куль ту ры і аг ра ту ры стыч ныя пан-
сі я на ты. Вось у Кляш чэ лях, на ас но ве ві дэ а-
за пі саў, ву чы лі дзя цей уп ры гож ваць вяр бу 
на Вер б ні цу, а ў Ма се ве вы пя ка лі «бус ла вы 
лап кі». Іх дзе ян ні — гэ та не толь кі пра-
мо цыя на род най эстэ ты кі і тра ды цыі, але 
і псі хіч ная пад ма цоў ка ў цяж кі час. Ме на-
ві та дзе ля та кой мэ ты іх пры ду ма лі на шы 
прод кі.

(гак)

Ве лі код ныя 
э-ўро кі і па жа дан ні!

Велікодныя «цацкі» фонда «Oni to My»
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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 № 12-2020: 
Вяс на, звер, як, луг, ты, бу сел, Об, сі-

ні, фан, ін дык, кра ска. Ша фа, сок, інк, ар, 
хро ні ка, гу сі, лі на, ме то дык, ры бак.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г-
ра лі Алі вія Мі сюк з Бе ла сто ка і Маг да 
Ка валь чук з Бель ска-Пад ляш ска га. Він-
шу ем!

ЯЙ КА - сім вал жыц ця, су све-
ту, зда роўя, урад лі вас ці.

На шы прод кі ве ры лі ў яго ма-
гіч ную, ачыш чаль ную і ахоў ную 
сі лу. У ста ра жыт ныя ча сы яй ка 
бы ло звя за на з куль там па мер-
лых, яго спа жы ва лі ў час ры ту-
аль ных па ча стун каў ды пры но-
сі лі ў якас ці ах вя ры сі лам та го 
све ту. Па коль кі ў яй ку зна хо дзіў-
ся за ро дак жыц ця, яно яві ла ся 
па чат кам но ва га жыц ця і сі лы.

Яй ка — сім вал Вя лі кад ня.
Па сён няш ні дзень яго вы ка-

ры стоў ва юць у ве лі код ных аб ра-
дах і ры ту а лах. Ве лі код ныя яй кі 
час цей за ўсё фар ба ва лі ў чыр-
во ны ко лер, ча сам уп ры гож ва лі 
ўзо ра мі ў ста ра жыт ныя сім ва-
лы і зна кі. Каб быць пры го жы мі 
і зда ро вы мі, ра ні цай на Вя лік-
дзень мы лі ся ва дой, у якой бы-
ло па кла дзе на чыр во нае яй ка. 
Ура чы сты сня да нак па чы на лі са 
спа жы ван ня ас вя чо на га яй ка. 
Лю дзі, якія ра зам раз гаў ля лі ся, 
то-бок ра зам спа жы ва лі сня-
да нак, — ве ры лі на шы прод кі, 
— ума цоў ва лі між са бой здоль-
насць су пра цоў ні цтва і ахо вы 
ў цяж кія хві лі ны жыц ця. Шкар-
лу пі ны ад ве лі код на га яй ка да-
ва лі ку рам, каб яны нес лі моц-
ныя і вя лі кія яй кі.

Па сён няш ні дзень на Пад ляш-
шы за ха ва ла ся тра ды цыя ва ла-
чоб на га, ка лі хрос ныя баць кі 
аб дор ва юць яй ка мі дзя цей. Дзі-
ця ці трэ ба па да рыць най менш 
тры яй кі — на зда роўе, пры го-
жасць і шчас лі вы лёс. Тут, да рэ-
чы, аба вяз ваў прын цып — чым 
больш, тым лепш. Гэ та спры я ла 
гуль ням і за ба вам з яй ка мі, якія 
ме лі пад вой нае зна чэн не. Ап ра-
ча ра дас ці, ве лі код ныя гуль ні, 
як вы біт кі, ка чан кі, жа лу бец, 
кі дан не яй ка це раз ха ту, ме ла 
па са дзей ні чаць тром зга да ным 
каш тоў нас цям: зда роўю, пры го-
жас ці, шчас лі ва му лё су — ды па-
спры яць ад ра джэн ню пры ро ды.

Ве лі код ныя яй кі кла лі ў пад-
рых та ва нае да па се ву збож жа, 
у пер шую ба раз ну. Пад час па се-
ву льну іх пад кі да лі ўга ру, каб 
ён рос вы со кі. Ве ры лі, што ас-
вя чо ным на Вя лік дзень яй кам 
мож на па га сіць па жар, ка лі тры 
ра зы з ім абыс ці па ла ю чую ха-
ту ці ста до лу. Ве лі код ныя яй кі 
кі да лі ў ка ло дзеж, каб не бы ло 
за су хі. Іх кла лі пад са ла мя ныя 
стрэ хі, каб зас це раг чы пе рад на-
валь ні ца мі, вят ра мі, ура га на мі.

У час Свет ла га тыд ня, які па-
чы на ец ца пас ля Вя лі кад ня, яй кі 
нес лі на ма гі лы прод каў. Ка лі 
спа жы ва лі іх птуш кі, гэ та быў 
знак, што ра зам пад ма ца ва лі ся 
ду шы па мер лых.

Яй кі вы ка ры стоў ва лі ў на род-
най ме ды цы не. З іх да па мо гай 
шап ту хі і зна ха ры вы кач ва лі 
хва ро бы з лю дзей і ад га ня лі су-
ро кі. Пас ля та кое яй ка шпур ля лі 
це раз плот.

На шы прод кі ве ры лі ў асаб лі-
вую моц яек з дву ма жаў т ка мі. 

Ка лі ця жар ная жан чы на спа жы-
ва ла та кія яй кі, яна маг ла на ра-
дзіць бліз ня ты. Ве ры лі так са ма, 
што яй ка мо жа знес ці ся мі га до-
вы пе вень. Та кое зда рэн не ўзбу-
джа ла жах, па коль кі з та ко га 
яй ка вы лу піц ца цмок — сім вал 
зніш чэн ня і смер ці.

Яй кі вы ка ры стоў ва лі ў аб ра-
дах на Юр’я. Пры вы га не ка роў 
іх ка ча лі па поў с ці жы вё лы, каб 
та кім чы нам пры віць ім зда-
роўе і паз бег нуць па ра зі таў. Так-
са ма за коп ва лі шкар лу пі ны яек 
спа жы ва ных на Юр’я ся род па-
се ваў яры ны. Ве ры лі, што гэ та 
пас п ры яе ба га та му ўра джаю.

У каз ках і ле ген дах з яй ка 
птуш кі фе нікс або ва дап лаў най 
кач кі на ра джа ец ца су свет. Яго 
за ла тое і на дзе ле нае ўлас ці вас-
ця мі сон ца. Так са ма ма гіч ную 
моц ме ла яй ка, зне се нае на пя рэ-
дад ні Ка ляд, у час, ка лі на ра джа-
ец ца но вае сон ца. На шы прод кі 
ве ры лі, што з да па мо гай та ко га 
яй ка мож на за біць цмо ка і ад шу-
каць за ча ра ва ны скарб.

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

(гак)

Размалюйце!

Унукі матушкі Людмілы Клімук: 
Мішка, Пятрусь і Грышка 
Шыманюкі і Філіп Валосік.

Szkło

Ona
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Вя лік дзень на зло ме пер шай і дру
гой па ло вы XX ста год дзя моц на 
роз ніў ся ад свят ка ван ня Уваск рэ
сен ня Хры сто ва га ў па пя рэд ніх 

дзе ся ці год дзях і на пэў на яш чэ нам но га 
больш бу дзе роз ніц ца ад сё лет ня га ве лі
код на га пе ры я ду. Пан дэ мія ка ра на ві ру са 
спа ра лі за ва ла цар коў нае і гра мад скае 
жыц цё, а так са ма ся мей ныя кан так ты. 
За не вя лі кі мі вык лю чэн ня мі ў пе рад ве лі
код ны пе ры яд і ў час са мо га свят ка ван ня 
Вя лі кад ня вер ні кам не бу дзе маг чы мас ці 
па бы ваць на ба гас луж бах у цэр к вах. Хут
чэй за ўсё прый дзец ца свят ка ваць у вір ту
аль ным рэ жы ме — гля дзець тран с ля цыі 
з цэр к ваў па тэ ле ба чан ні або слу хаць іх 
па ра дыё ды ма ліц ца з да па мо гай ін тэр
нэ ту. За ба ра ня ец ца за раз, між ін шым, 
су стрэч з пра жы ва ю чы мі ў ін шых мес цах 
ся мей ні ка мі і хут чэй за ўсё гэ тая за ба ро
на ў Вя лік дзень не бу дзе ад ме не на. Ус
па мі ны ста рэй шых асоб як у дзя цін стве 
і юна цтве рых та ва лі ся і свят ка ва лі Уваск
рэ сен не Гас под няе мо жа кры ху аса ло
дзяць час зма ган ня з ка ра на ві ру сам, ка лі 
част ка асоб вы му ша на бу дзе пра во дзіць 
свя та са мот на.

— Ка лісь ці ў Та па рах Кляш чэ леў скай 
гмі ны жы ло ся вель мі ра дас на. Сем’і 
бы лі вя лі кі я і амаль у кож най ха це бы лі 
дзе ці. Быў го ман, смех і ра дасць, якую 
ад чу ва лі так са ма на шы баць кі і дзя ды. 
За раз у вё сках боль шасць жы ха роў скла
да юць ста рэй шыя лю дзі, ча ста адзі но
кія. Ра дасць па яў ля ец ца, ка лі пры е дуць 
дзе ці і ўну кі, — за я ві ла Зоя Май ст ро віч, 
ура джэн ка Та па роў, якая за раз жы ве 
ў Ру ду тах і апош ні мі га да мі па ма гае ад
наў ляць на род ныя тра ды цыі.

Ле там у Та па рах ар га ні зу ец ца фаль к
лор нае ме ра пры ем ства «Пе ра пя лі ца», 
у час яко га жы ха ры ся ла і іх гос ці ад наў ля
юць ці ка вы і важ ны ў жыц ці на шых прод
каў жніў ны аб рад. Жан чы ны з Та па роў 
з да па мо гай Зоі Май ст ро віч па ча лі ў вя ско
вай свят лі цы па каз ваць так са ма зі мо выя 
аб ра ды. Да жан чын да лу чыў ся Ві таль Со
ха. Ра шыў ся я рас пы таць та па роў скіх ама
та раў на род ных аб ра даў пра свят ка ван не 
Уваск рэ сен ня Гас под ня га ў мі ну лым.

— Дзе ці з не цяр п лі вас цю ча ка лі Вя лі
кад ня, вель мі ра дас на га свя та. У мі ну лым 
дзет кам не да ва лі па да рун каў ні пад час 
Раж джа ства Хры сто ва га, ні ў час ін шых 
свят ка ван няў. На Вя лік дзень ат рым лі ва лі 
мы вель мі пры го жыя ка ля ро выя яй кі ад 
баць коў, хрос ных баць коў і сва я коў. Мы 
вель мі це шы лі ся яй ка мі. Ка лі пад рас лі, 
больш зра зу ме лі сэнс свят ка ван ня Уваск
рэ сен ня Гас под ня га, якое па пя рэдж ваў 
Вя лі кі пост. Ста рэй шыя пас ці лі су ро ва і на
ват жыль ні ка ва лі — ад чац вяр га ве ча рам 
не елі ні чо га аж но да ча су, ка лі на Вя лік
дзень ра ні цай вяр ну лі ся з цар к вы да моў. 
У вы пад ку дзе так пост быў менш су ро вы, 
але мы так са ма яго ад чу ва лі, па коль кі бы
лі паз баў ле ны ра ней шых страў. Ужо да рос
лы мі зра зу ме лі, што пост — гэ та перш за 
ўсё пе ра ме на жыц ця, — ста ла ра сказ ваць 
Зоя Май ст ро віч.

— Пе рад свя там пры бі ра лі ў ха тах і ра
бі лі па рад кі на па над вор ках. Уруч ную 
рых та ва лі мяс ныя вы ра бы, сыр і ў мас
ла бой ках бі лі мас ла. Ежа рых та ва ла ся 
для ас вя чэн ня ў Вя лі кую су бо ту. Ас вя ча
лі хар ча ван не ў са ла мя ных кар зі нах, зас
ла ных бе лым аб ру сам. Паз ней ас вя ча лі 
ў мі сках і кар зі нах з ра кі ты. На шы ма мы 
рых та ва лі мно га яды, каб ха пі ла яе на 
цэ лы свя точ ны ты дзень, аж но да пра
вад ной ня дзе лі. Ас вя ча лі ся перш за ўсё 
«пас ха» — пос ны пі рог аз доб ле ны лі та ра
мі «Х» і «В» з це ста, што аба зна ча ла «Хры
стос воск рэс», са лод кі пі рог, які ў нас на
зы ва лі «ма зур кам», хлеб, яй кі, соль, сыр, 
мас ла і, ка неш не, мяс ныя вы ра бы, ся род 
якіх аба вяз ко вай бы ла каў ба са. Шкар лу

пін не ад ас вя чо ных яек пе рад сяў бой ага
род ні ны кі да лі на зям лю, якую ас вя ча лі 
яш чэ шчо пац цю ас вя чо най со лі, — ста ла 
рас па вя даць Люд мі ла Мрук, якая з дзя
цін ства жы ве ў Та па рах.

— Ха ты пры бі ра лі бе лы мі вы шы ва ны
мі руч ні ка мі, аб ру са мі і сур вэ та мі. Руч ні кі 
ве ша лі на іко ны, фа та гра фіі і на ват на 
люст ры. Бе лы мі руч ні ка мі пры бі ра лі так
са ма яду да ас вя чэн ня. Каб па слу хаць 
12 фраг мен таў Еван гел ля, на шы жы ха ры 
ез дзі лі ў пры хад скую цар к ву ў Ор лю. 
У су бо ту пе рад Вя лі кад нем вя ско вы па
пя чы цель ехаў фур ман кай за ба цюш кай 
з Та па роў у Ру ду ты. Ас вя чэн не яды ў Та
па рах ад бы ва ла ся ў двух мес цах. Пас ля 
па пя чы цель ад во зіў ба цюш ку ў Ор лю, 
— ска за ла Зоя Май ст ро віч.

— На ба га служ бы мы вы хо дзі лі ў Вя лі
кую су бо ту, каб яш чэ пе рад змяр кан нем 
даб рац ца ў Ор лю, ку ды трэ ба бы ло іс ці 
во сем кі ла мет раў. Мы, дзяў ча ты, у цар к ве 
пры бі ра лі Іко ну Бо жай Ма ці ў кі во це — гэ
та быў аба вя зак жы ха роў на шай вё скі. 
Пас ля яш чэ спя ва лі жа лоб ныя пес ні ка ля 
Гро ба Гас под ня га. Ве лі код ныя ба га служ бы 
па чы на лі ся пе рад поў нач чу. Мы трой чы 
хрэс ным хо дам абы хо дзі лі цар к ву, а пас ля 
доў га ма лі лі ся, аж но да ра ні цы. Вель мі 
стом ле ныя вер ні кі пры ся да лі на пад ло гу 
і ад па чы ва лі. Ад нак Уваск рэ сен не Гас
под няе гэ та вель мі ра дас нае свя та і гэ та 
да па ма га ла нам пе ра а до лець сто му. За 
на мі пры яз джа лі баць кі на фур ман ках 
і вяр тан не да моў не бы ло ўжо скла да ным. 
На фур ман ках вяр та лі ся астат нія жы ха ры 
Та па роў, але бы ва ла, што не ўсе па мяс ці лі
ся на ва зах і част ка асоб вяр та ла ся да моў 
пяш ком. З пер ша га дня Вя лі кад ня, аж но да 

кан ца свя точ на га пе ры я ду, ад чу ва ла ся ра
дасць Уваск рэ сен ня Хры сто ва га і мы ві та
лі ся сло ва мі «Хры стос воск рэс» і ад каз ва лі 
«Во і сті ну воск рэс», — ра сказ ва ла Люд мі ла 
Мрук.

— На пер шы дзень Вя лі кад ня пас ля 
вяр тан ня з цар к вы не бы ло ўжо ча су ля
гаць спаць, бо нас, дзе так, ча ка ла мно га 
ўра жан няў. Мы ўра чы ста сне да лі і ат
рым лі ва лі роз на ка ля ро выя яй кі, да якіх 
фар ба ван ня вы ка ры стоў ва лі ся цы буль
нік і фар бы для фар ба ван ня ні так і па лат
на — ска за ла Зоя Май ст ро віч.

— У Та па рах бы ло мно га хлоп цаў, якія 
збі ра лі ся на пер шы дзень Вя лі кад ня, каб 
спу скаць яй кі з кат ка. Кож ны хло пец на 
гэ ты дзень ат рым лі ваў ка ля ро выя яй кі 
ад сва іх баць коў і ва ла чоб нае ад хрос
ных. На ад ным па на двор ку быў уз го рак 
і там з кат ка, зроб ле на га з двух збі тых 
до шак, пу ска лі яй кі. Ка лі маё яй ка дак ра
ну ла ся да ін ша га, я за бі раў абод ва яй кі. 
Хлоп цы ла дзі лі вы біт кі на яй кі, каб спраў
дзіць чыё мац ней шае. У час гуль няў, 
ка неш не, вя лі ся раз мо вы і хут ка мі наў 
свя точ ны час, — ска заў Ві таль Со ха з Та
па роў, член ка лек ты ву «Ар ля не» з Ор лі.

— Ха ця яй кі з кат ка спу ска лі ў га лоў
ным хлоп цы, мы дзяў ча ты так са ма ра бі
лі та кія спро бы. Бы ва ла, што іш лі на вы
біт кі і спраў джа лі, чыё яй ка мац ней шае, 
але гэ тым так са ма ў га лоў ным зай ма лі
ся хлоп цы. Мы гля дзе лі, як яны пу ска лі 
яй кі з кат ка, раз маў ля лі і ра дас на пра во
дзі лі час, — за я ві ла Зоя Май ст ро віч.

— Па вай не мно га на шых дзяў чат вяр
ну ла ся з пры му со вай пра цы ў Гер ма ніі 

Вя лік дзень у мі ну лым 
і сум ная рэ ча іс насць 

і ха ця ўмо вы жыц ця бы лі скла да ны мі, 
вель мі ра дас на та ды жы ло ся. Па ка лен не 
мо ла дзі ма ёй ся стры Ган дзі, якая бы ла 
ста рэй шая за мя не на 14 га доў, вель мі 
пры го жа спя ва ла моц ны мі га ла са мі. Ка лі 
яны пас ля Вя лі кад ня на лаў ках у Та па рах 
спя ва лі ра гуль кі, бы ло чу ваць іх у су сед ніх 
За ле ша нах і Са ках, асаб лі ва доб ра, ка лі 
ве ча рам быў ту ман, — ска за ла Люд мі ла 
Мрук. — У звы чай ныя дні ве лі код на га пе
ры я ду бы ло мно га пра цы. Жан чы ны раз
бі ва лі ага ро ды, муж чы ны рых та ва лі по ле, 
се я лі збож жа, са дзі лі буль бу. Тан цы на вя
ско вай пля цоў цы ла дзі лі ся па ня дзе лях. 
У Та па рах бы ло мно га дзяў чат і на тан цы 
пры яз джа лі хлоп цы з Ма лін нік, Ру ду таў, 
Шар нёў, Паш коў ш чы ны і ін шых вё сак.

— Слу ха ю чы ра гуль кі ў вы ка нан ні дзяў
чат і за муж ніх жан чын, якія спя ва лі ся 
ад Вя лі кад ня да пра вад ной ня дзе лі, мы 
да вед ва лі ся аб неш час лі вым ка хан ні, 
цяж кай до лі жан чы ны ў му жа вай сям’і і аб 
ін шых жыц цё вых скла да нас цях. Спя ва лі 
яны так са ма ра дас ныя пес ні і ўсё гэ та мы 
слу ха лі. Тан цы ла дзі лі ся пас ля пра вад ной 
ня дзе лі. Бы ло ў нас пяць му зы кан таў, якія 
па дыг ры ва лі на акар дэ о не на зме ну. Пас
ля не каль кіх тан цаў быў пе ра пы нак і мы 
спя ва лі. Паз ней па чы наў іг раць ін шы гар
ма ніст і зноў па чы на лі ся тан цы. Бы ва ла, 
што гар ма ні ста суп ра ва джаў яш чэ буб нач. 
Ад на ступ най ня дзе лі па пра вад ной па чы
на лі ла дзіць вя сел лі. Бы ва ла, што ў адзін 
дзень бы ло іх у Та па рах і па два, — рас па
вя да ла Зоя Май ст ро віч.

— Ха ця мы на ле жа лі да пры хо да ў Ор лі, 
то най б лі жэй нам бы ло да Дзміт ры еў скай 
цар к вы ў Са ках, якія на ле жа лі да пры хо
да ў Ду бі чахЦар коў ных. Свя тар з Ду біч 
слу жыў лі тур гію ў Дзміт ры еў скай цар к ве 
кож ную трэ цюю ня дзе лю і ту ды мы ў вя лі
кую пят ні цу ха дзі лі пак ла няц ца Гас под няй 
плаш ча ні цы і ма ліц ца на трэ ці дзень Вя
лі кад ня. Пас ля быў уста ноў ле ны асоб ны 
пры ход, да яко га на ле жаць Са кі і Та па ры. 
Ця пер наш пры ход спа лу ча ны з Дзміт ры
еў скім муж чын скім ма на сты ром у Са ках. 
Пе рад сё лет нім Вя лі кад нем зза ка ра на ві
ру са пе ра ста лі мы ез дзіць на пос ныя ба га
служ бы ў цар к ву і ста лі ма ліц ца до ма, гле
дзя чы ба га служ бы па тэ ле ві за ры. Ві даць, 
до ма бу дзем ма ліц ца так са ма на Вя лі кім 
тыд ні, на Вя лік дзень і ў пас ля ве лі код ны 
пе ры яд з ве рай у да па мо гу Уваск рэс ла га 
Хры ста ў зма ган ні з ка ра на ві ру сам, — ска
за ла Люд мі ла Мрук.

— Мы ця пер цэ лы час жы вем, апа са ю
чы ся за сваё зда роўе і бліз кіх нам асоб. 
Зза ка ра на ві ру са за кры ты тры ад дзя
лен ні шпі та ля ў Бель скуПад ляш скім, 
а коль касць за ра жа ных ві ру сам у Бель
скім па ве це хут ка боль шае. А на ша вё
ска мя жуе з Бель скім па ве там. Не пры
яз джа юць дзе ці і ўну кі, у вёс цы пу ста 
і сум на. Пэў на пу стой бу дзе на ша вё ска 
так са ма на Вя лік дзень. Мя не на свя ты 
за бі ра ла да ся бе сям’я ма ёй пля мен ні
цы зпад На раў кі, а ў гэ тым го дзе бу ду 
свят ка ваць адзі но ка до ма. Ад нак, ка лі 
ба чым, што ро біц ца на све це, нас перш 
за ўсё тур буе, што бу дзе з на мі паз ней? 
Ці ка ра на ві рус не дой дзе ў Та па ры? Не 
ве даю, што бу дзе, — ска заў Ві таль Со ха.

— Я жы ву з му жам і мы не вы хо дзім 
паза па на дво рак, хі ба, што ку піць хлеб, 
які пры во зіць аў так ра ма. Пра дук ты хар
ча ван ня да во зяць нам дзе ці. Та кі час на
стаў, што Вя лік дзень бу дзем свят ка ваць 
з му жам до ма. Перш за ўсё я хва лю ю ся 
за дзя цей і ўну каў, каб не зах ва рэ лі і ні чо
га дрэн на га з імі не зда ры ла ся, — за я ві
ла ў кан цы раз мо вы Зоя Май ст ро віч.

З усі мі су раз моў ца мі га ва рыў я па тэ
ле фо не.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

 Гуль ня яй ка мі на кат ку ў Та па рах 

 Зоя Май ст ро віч і Ві таль Со ха ў час прэ зен та ван ня ў Та па рах даў ніх сель ска гас па дар чых прац
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Прай с ці праз пек ла вай-
ны, кан ц ла гер, пар ты зан-
ку, цу дам вы жыць у ба ях 
за Бер лін і пас ля шпі та ля 
тра піць у пе да га гіч ны ін-
сты тут, хі ба гэ та не шчас-
це? Быц цам у рай тра піць. 
Бо ма ла ды, хоць і зра не-
ны, хоць і наш пі га ва ны 
аскол ка мі, а ўсё ж жы вы, 
шчас лі вы, што жы вы, што 
ва кол ад наў ля ец ца жыц-
цё. І хоць ня лёг ка, бо і го-
лад на, і хо лад на, а ўсё ж 
са мае жу дас нае пе ра-
жы та. Так бы ло ў жыц ці 
Аляк сея Кар пю ка і ў жыц-
ці Кос ці Гру шэў ска га 
— ге роя яго нае пер шае 
апо вес ці „У ад ным ін сты-
ту це”.

На па чат ку пра гі сто рыю на пі сан ня 
тво ра. Ка лі пер шы сак ра тар Са поц кін
ска га рай ка ма Яц ке віч „пад выг ля дам 
ачыст кі кад раў ад не па жа да на га эле мен
ту ў паг ра ніч ным ра ё не” да біў ся зваль
нен ня з пра цы не па кор на га за гад чы ка 
рай а на Кар пю ка, та го на кі ра ва лі ды рэк
та рам Бі скуп скай шко лы ў Ваў ка вы скі ра
ён. І хоць пра цы і тут бы ло вель мі шмат 
(ап ра ча ас ноў нае, пе да га гіч нае, яш чэ і бу
даў ні цтва шко лы, шмат лі кія гра мад скія 
аба вяз кі, сак ра тар ства ў кал гас най пар
тар га ні за цыі), усё ж час для на пі сан ня 
апо вес ці мож на бы ло ўрваць. Жа дан не 
пі саць уз нік ла яш чэ ў Са поц кі не. З да ва
ен на га ча су меў Кар пюк вер на га сяб ра, 
лі та ра та ра Ула дзі мі ра Ка лес ні ка, з якім 
па дзя ліў ся сва ёю за ду маю. Той, як згад
вае Кар пюк, „па зна ёміў з Ян кам Бры лём. 
Пер шая су стрэ ча з Іва нам Ан то на ві чам 
так ура зі ла мя не, што я рап там ад чуў 
ся бе ні чым у па раў нан ні з са праўд ным 
пісь мен ні кам. Мне зда ло ся, што я за ду
маў не маг чы мае, і ста ла на ват со рам на 
за свае няс ціп лыя жа дан ні. Але мі нуў 
ты дзеньдру гі, і мя не зноў па цяг ну ла да 
пі сан ня. Та ды я зра біў для ся бе важ нае 
ад к рыц цё: го нар, не за да во ле насць са
бой, упар тасць, на ват у ней кай сту пе ні 
злосць і зай з д расць — даб ра дзей ства 
для ча ла ве ка: яны мо гуць з ця бе зда
быць та кое, ча го ты і сам ад ся бе не спа
дзя еш ся” („Мая Джа ма лун г ма”).

Той, хто ве дае тво ры пісь мен ні ка, хто 
чы таў яго ныя ўспа мі ны, не бу дзе здзіў
ле ны та кім па ва ро там, зме на мі наст рою 
Аляк сея Кар пю ка. Упар тасць, ім к нен не 
да вес ці па ча тую спра ву да кан ца заў сё
ды ра бі лі яго не пе ра мож ным. І на шля ху 
пісь мен ніц кае пра цы так са ма.

Але ж — пер шая апо весць. „Во сень, 
1945 год. Па бі тыя пе дін сты туц кія шы бы 
зак ла дзе ны фа не рай. У аў ды то ры ях, за
мест крэс лаў, — з гру бых до шак ла вы...” 
Гэ та па ча так тво ра. Та кім быў па ча так 
сту дэн цтва Кос ці Гру шэў ска га, у якім бы
ло шмат ра ман тыч на га, уз нёс ла га. Бы ло 
ка хан не. Пісь мен нік не аб мя жоў ва ец ца 
апо ве дам пра няп ро стыя ад но сі ны ге
роя з пры га жу няй Аняй Дуб ра ві най, з ад
на кур с ні ка мі, з кі раў ні цтвам ін сты ту та. 
У сю жэт ную кан ву ўпле це ны ўспа мі ны 
пра мі ну лае, лё сы мно гіх лю дзей. Да 
прык ла ду, пак ру ча стыя жыц цё выя шля
хі сям’і Ра ма ню коў. Праз столь кі га доў, 
ка лі мно гае з на пі са на га та ды ад кі да ем 
без шка да ван ня, бо на сы ча на фаль шам, 
апо весць Кар пю ка чы та ец ца. Аў та ру 

не толь кі ўда ло ся пе ра даць ат мас фе ру 
ра дас на га ад наў лен ня жыц ця, але і пра 
ад моў нае, ба лю чае на пі саць да во лі сме
ла. Ча мусь ці ніх то з дас лед чы каў ні ко лі 
не зга даў твор як пры клад юнац кае апо
вес ці.

Ці ка ва чы таць пер шы твор Аляк сея 
Кар пю ка, па раў ноў ва ю чы яго з ад па вед
ны мі ста рон ка мі ўспа мі наў „Раз ві тан не 
з ілю зі я мі”, дзе раск ры ва ец ца тое, пра 
што пісь мен нік не мог на пі саць у пя ці
дзя ся тыя га ды. Аў тар па каз вае за душ
лі вую ат мас фе ру да но саў, ка лі лю дзей 
скоў ваў страх, бо ўсе ве да лі пра што
дзён ны нач ны ха пун. Тое, што ад бы ва
ла ся ў пе дін сты ту це, пісь мен нік на зваў 
„Ма фі яй НКУ Саў цаў”. Асаб лі ва пач вар на 
вы гля дае по стаць лей тэ нан та Чыр ко ва, 
вык лад чы ка ка фед ры мар к сіз муле ні ніз
му, які „за неш та праш т ра фіў ся ў НКУС 
і да нас тра піў не вы пад ко ва. Хтось ці 
вы ра шыў, што ў пе дін сты ту це за ра дзі лі
ся нез да ро выя ім к нен ні, і па слаў яго да 
нас на ўма ца ван не пе да га гіч ных кад раў. 
Жах, які гэ та быў ча ла век. Аб ме жа ва ны. 
На хаб ны. Не а хай ны ў воп рат цы, са стап
та ны мі аб ца са мі, у ні ко лі не чыш ча ных 
афі цэр скіх бо тах і ў та кім жа га лі фэ не ак
рэс ле на га ко ле ру. За тое са маў пэў не ны 
і на стыр ны. Ён ад ра зу па чаў цка ваць 
вык лад чы каў”. Ах вя ра мі гэ та га мон ст ра 
ста лі мно гія, а пер шы мі — аду ка ва ныя, 
пры стой ныя, сум лен ныя вык лад чы цы 
ан г лій скай мо вы Фа і на Квят коў ская 
і Ма рыя Мінц. Аў тар ма люе сцэ ну пар т с
хо ду, на якім гас па да рыць Чыр коў. Ча го 
вар ты яго ны зва рот да рэк та ра та: „Бе
зад каз ныя раз гіль дзяі, ку ды вы гля дзі
це?” А што кі раў нік уста но вы аду ка цыі? 
Зап ра тэ ста ваў на гэ тае жу дас нае хам

ства? Ні сло ва ў ад каз, ка лі Чыр коў „тыц
нуў паль цам у аб мяр ц ве ла га рэк та ра”. 
НКУС а вец пры во дзіць цы та ту Ста лі на 
пра по шук кла са ва га во ра га. Яго ны ма
на лог поў ніц ца па гар дай і ня на віс цю да 
аду ка ва ных ка лег: „Ра ста пы ры лі ся тут, 
па ні ма еш, са мі і лю дзям да зво лі лі ра ста
пы рыц ца!.. Ні чо га, неў за ба ве да вя дзём 
вас да кан ды цыі, я за гэ та вазь му ся! Раз
вя лі тут бур жу аз ную гніль!.. А ка лі яна 
аген т ка ЦРУ і спе цы яль на па дас ла ная 
да нас?.. Шчэ трэ ба ра заб рац ца, ці яна 
ад на? Шчэ трэ ба прыг ле дзец ца да яе 
аба рон цаў. На пэў на, тут гняз до ў іх!..”

„Пад ула дай чыр ко вых” ад бы ва юц ца 
страш ныя рэ чы. Ва ўсім го ра дзе, ва ўсім 
Краі рэ прэ сіі на бі ра юць мо цы. Але — пра 
тое, што ад бы ва ла ся ў ад ным ін сты ту
це: „На ват сён ня па мя таю тую ра ні цу 
— жу дас настраш ную, ка лі мы ў ін тэр на
це рап там да ве да лі ся, што яш чэ ўчо ра 
з па са ды рэк та ра зня лі на ша га лю бі ма га 
Ула саў ца і на яго мес ца пры зна чы лі п’я
ні цу і нік чэм насць. Ма ла та го, ноч чу ў па
ко ях ін тэр на та... зра бі лі пе рат рус, пас ля 
ча го арыш та ва лі сту дэн таў Кі ся ля, Ста
ра дуб ца ва, Ба рэ ві ча, Ма тэч ку, Пі лец ка га. 
А за імі за бра лі вы пуск ні коў — Смо лі ча, 
Чу ры лу, Май се ню і Ге на ша. Узя лі Ба рэ
ві ча, вык лад чы ка Гай ду чы ка ды яш чэ 
і яш чэ...” (Да вед ка: Ула са вец Мі ка лай Ва
сі лье віч — пра ца ваў на па са дзе рэк та ра 
з 1944 па 1949 год, пас ля яго Ма лю ке віч 
Іо сіф Мі ка ла е віч, ад па вед на: 19491955).

З тых ча соў у ар хі ве Аляк сея Кар пю ка 
за ста ло ся не каль кі здым каў. Па каз ва ла 
іх на лек цыі слу ха чам Уні вер сі тэ та за
ла то га ве ку. На ад ным гру па фі ло ла гаў 
у час за нят каў. „Гэ та мае баць кі”, — аз ваў

ся адзін з ма іх за ла тых сту дэн таў... Ус
па мі ны ад на кур с ні ка Аляк сея Кар пю ка 
вар тыя асоб на га ар ты ку ла. А вось пра 
зды мак вы пуск ні ка з бу ке там і дып ло
мам не зга даць нель га. Вель мі пры го жы 
ма ла ды ча ла век, са сме лым, ад кры тым 
пог ля дам, у свя точ ным гар ні ту ры, бе лай 
ка шу лі, пры галь ш ту ку. І ўзна га ро ды ча
соў вай ны. За хап лен не, ра дасць, го нар 
(вось яно, ма ла дое па ка лен не, якое ўсту
пае ў жыц цё: аду ка ва ныя, пры стой ныя, 
сум лен ныя) вык лі кае зды мак. Але, на 
жаль, гэ та свя точ ны бок па дзеі, які не 
ад люст роў ваў та го, што бы ло на сам рэч. 
Што тва ры ла ся ў сэр цы, у дум ках вы
пуск ні ка пе дін сты ту та. Із ноў звяр та ем ся 
да ста ро нак „Раз ві тан ня з ілю зі я мі”. У бе
ла ру скіх вё сках ра ней вы со ка ца ні лі аду
ка ва ных лю дзей. Так бы ло і на Ра дзі ме 
Аляк сея Кар пю ка: „Ат ры ман не дып ло ма, 
аб якім у ма ёй вёс цы да вай ны га ва ры лі 
як аб не чым не да сяж ным і ма гут ным: 
ён быт та бы ўсю ды для ця бе ад к ры вае 
да ро гу”. Кар пю ку ха пі ла ад нае раз мо вы 
ў аб ла на, каб зра зу мець, як усё змя ні ла
ся на гэ тай зям лі. Як тое, што спрад ве ку 
лі чы ла ся вя лі кай каш тоў нас цю, пры 
но вай ула дзе дыск рэ ды ту ец ца, тра ціць 
сэнс: „Мя не аж пе ра ка сі ла ад та ко га ін ст
рук та жу, а дып лом здаў ся звы чай ны мі 
вок лад ка мі з кар до ну, аб к ле е ны мі чор
ным дэр ма ці нам”.

Фі нал апо вес ці „У ад ным ін сты ту це” 
кла січ на ап ты мі стыч ны. Зда дзе ны вы
пуск ныя эк за ме ны. Вя сё лы гурт уча раш
ніх сту дэн таў на кі роў ва ец ца да Нё ма на, 
які ва біць пры га жос цю, пра ха ло даю, 
та ям ні час цю веч на га ру ху. Ку дысь ці да
лё ка, на пе рад, да ней кае не вя до мае мэ
ты ім чыць ма гут ная ра ка. „Гэ тыя хлоп цы 
і дзяў ча ты так са ма ўпар та ім к ну лі ся да 
свае мэ ты. За раз яны вы хо дзі лі на шлях, 
дзе іх жыц цё бу дзе больш плаў ным, упэў
не ным, шы ро кім”. І як жа без па жа дан
ня: „Шчас лі вай да ро гі, сяб ры!”

Ве да ем, што не ста не яна шчас лі вай. 
Што кі ну ты бу дуць гэ тыя ма ла дыя лю дзі 
ў са мы вір „та го ка так ліз му, які зва ліў ся 
на мой край” („Раз ві тан не з ілю зі я мі”).

А што бы ло та ды, у тым да лё кім 1953 
го дзе, ка лі ў ча со пі се „Ма ла досць”, дзя ку
ю чы Ян ку Бры лю, бы ла над ру ка ва на апо
весць „У ма ла дыя га ды”? З гу ма рам апа
вя дае пісь мен нік пра ра дас ныя па чуц ці, 
што пе ра паў ня лі ду шу ма ла до га аў та ра, 
і пра цал кам абы я ка вую рэ аль насць, 
у якой гэ тым па чуц цям мес ца не бы ло: 
„Пас ля вы ха ду яе ў свет па ехаў у Грод на. 
Па дзеі апо вес ці ад бы ва юц ца ў гэ тым го
ра дзе, там жы лі мае пра та ты пы, і мне ча
мусь ці зда ло ся, што ўвесь го рад па ві нен 
свят ка ваць сваё ўве ка ве чан не і быць 
мне над та ўдзяч ны. Тым ча сам ішоў 
я з вак за ла па ву лі цы Ажэш кі і з рас ча
ра ван нем ба чыў, што і да мы гэ так са ма 
ста яць, як ра ней, і гэ так са ма бя гуць па 
тра ту а рах зак ла по ча ныя лю дзі”. А да лей 
за чын да та го, што за ста нец ца паза „Ма
ёй Джа ма лун г май”. Не аба вяз ко ва, каб 
та кое бы ло на сам рэч, але быць маг ло:

„Ля піў но га лар ка ста яў мой ся бар 
— адзін з ге ро яў апо вес ці.

— Ва ло дзя, зда роў! — крык нуў я з пе ра
мож най ра дас цю.

— А, гэ та ты? — ча мусь ці нах му рыў ся 
ся бар і ад ста віў ку фель з пі вам. — Дык 
што ты там на мя не наб ра хаў у кніж цы?..

І па чаў за кас ваць ру ка вы”.

vАль ж бе та КЕ ДА

Да 100-год дзя з дня на ра джэн ня пісь мен ні ка

Па ча так твор ча га шля ху 
Аляк сея Кар пю ка

Аляксей Карпюк, нарадзіўся 
14.04.1920 г. у вёсцы Страшава на 
Беласточчыне (гміна  Гарадок) у 
сялянскай сям’і. Скончыў два класы 
польскай гімназіі ў Вільні. 
У 1939-1941 гг. вучыўся ў 
Наваградскай педагагічнай навучальні. 
У гады нямецка-фашысцкай акупацыі 
ўваходзіў у склад падпольнай 
дыверсійнай групы. У час выканання 
дыверсіі на чыгунцы ў канцы 1942 
г. быў арыштаваны і адпраўлены 
ў беластоцкую турму, а адтуль у 
канцлагер Штутгоф. Увосень 1943 
г. уцёк з лагера і прыняў удзел у 
партызанскай барацьбе. У 1944 г. быў 
камандзірам партызанскага атрада 
імя К.Каліноўскага на Гарадзеншчыне. 
У 1944-1945 гг. служыў у Савецкай 
Арміі, удзельнічаў у баях на тэрыторыі 
Польшчы і Германіі. Двойчы 
паранены. Скончыў аддзяленне 
ангельскай мовы Гарадзенскага 
педагагічнага інстытута (1949). 
Працаваў загадчыкам Сапоцкінскага 
рана (1949-1951), дырэктарам 
Біскупскай сямігадовай школы 
Ваўкавыскага раёна (1951-1953), у 
Гарадзенскім педінстытуце (1953-
1955), у абласной газеце «Гродзенская 
праўда» (1955-1957), уласным 
карэспандэнтам газеты «Літаратура 

і мастацтва». У 1961 г. скончыў Вышэйшыя літаратурныя курсы ў Маскве. З 1961 г. - загадчык 
агенцтва «Інтурыст» (Горадня), з 1965 г. — сакратар Гарадзенскага абласнога аддзялення СП 
БССР, з 1970 г. — упаўнаважаны УААП па вобласці, у 1977-1981 гг. — дырэктар Рэспубліканскага 
музея атэізму і гісторыі рэлігіі ў Горадні, з 1978 г. — зноў сакратар абласнога аддзялення СП БССР. 
Сябра СП СССР з 1953 г.
Узнагароджаны ордэнамі Чырвонага Сцяга, Айчыннай вайны I і II ступені, медалямі і залатым 
крыжам ордэна «Віртуці Мілітары» (Польшча). Заслужаны работнік культуры БССР (1980).
Памёр 14.07.1992 г. У друку дэбютаваў у 1953 г. аповесцю «У адным інстытуце». Выйшлі кнігі 
аповесцей і апавяданняў «Дзве сасны» (1958), «Данута» (1960), «Мая Гродзеншчына» (нарыс, 
1960), «Пушчанская адысея» (1964), «Чаго мы варты» (бібліятэка газеты «Голас Радзімы», 1970), 
«След на зямлі: Скарбы і здабыткі маёй Гродзеншчыны» (1972), «Вершалінскі рай» (1974), «Ольга 
Корбут» (1977), «Свежая рыба» (1978), «Партрэт» (1983), «Сучасны канфлікт» (1985), «Дзве 
сястры» (казка, 1986), раман «Карані» (1988). Выйшлі Выбраныя творы ў 2 тамах у 1980 г. і 1990-
1991 гг. Лаўрэат Літаратурнай прэміі СП БССР імя І.Мележа (1986) за кнігу «Сучасны канфлікт».
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100 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі пісь мен нік, гра мад скі дзе яч 
Аляк сей Кар пюк на ра дзіў ся 14 кра са ві ка 
1920 г. у вёс цы Стра ша ва на Пад ляш шы. 
Па хо дзіў з ся лян скай сям’і, баць ка быў 
сяб рам Ка му ні стыч най пар тыі За ход няй 
Бе ла ру сі. У 1934 г. скон чыў ся мі год ку і на
ву чаў ся ў поль скай гім на зіі ў Віль ні, а пас
ля яе зак рыц ця ў 19391941 гг. ву чыў ся 
ў На ваг рад скай пе да га гіч най ву чэль ні.

У час Дру гой су свет най вай ны браў 
удзел у пар ты зан скім ру ху. У снеж ні 
1942 г. тра піў у ня мец кі па лон у кан ц ла
гер Штут гаф, што паз ней вост ра ад бі ла ся 
на яго бі яг ра фіі. З кан ц ла ге ра Аляк сей 
Кар пюк здо леў уця чы і зноў пай шоў у пар
ты за ны. Там ар га ні за ваў з мяс цо вай мо
ла дзі пар ты зан скі ат рад імя Ка сту ся Ка
лі ноў ска га і стаў яго ным ка ман дзі рам. 
У жніў ні 1944 г. яго за бра лі ў Чыр во ную 
Ар мію. Быў двой чы па ра не ны.

Пас ля вай ны Аляк сей Кар пюк па сту піў 
у Гро дзен скі пе дін сты тут (ад дзя лен не ан г
лій скай мо вы), які скон чыў у 1949 г. Пра ца
ваў за гад чы кам ра ён на га ад дзе ла аду ка
цыі ў Са поц кі не, але зза кан ф лік ту з кі раў
ні цтвам пе ра ве дзе ны на па са ду ды рэк та
ра ся мі га до вай шко лы ў вёс цы Бі скуп цы 
Ваў ка вы ска га ра ё на. Паз ней пра ца ваў жур
на лі стам „Гро дзен скай праў ды” і „Лі та ра ту
ры і Ма ста цтва”, стаў пер шым ды рэк та рам 
Бе ла ру ска га му зея гі сто рыі рэ лі гіі і атэ із му. 
Гэ тая ўста но ва пры ім ста ла ася род кам 
бе ла ру скай куль ту ры, ак тыў на вя ла эк с пе
ды цыі ў Бе ла ру сі і за яе ме жа мі, збі ра ю чы 
ці ка выя эк с па на ты. Вя до мы факт, як Кар
пюк аса бі ста ў Ярас лаў лі знай шоў дом, дзе 
жы ла сям’я Баг да но ві чаў і пры вёз у Бе ла
русь больш за 70 эк с па на таў.

Ва кол Аляк сея Кар пю ка ў 19601970х 
га дах уз нік сво е а саб лі вы клуб валь на дум
най ін тэ лі ген цыі. У роз ныя ча сы з гэ тым 
ася род кам кан так та ва лі Ва сіль Бы каў, 
Да ну та Бі чэль, Воль га Іпа та ва, Бра ніс лаў 
Ржэў скі і ін шыя гро дзен цы. Кар пюк па

шы раў за ба ро не ную ў БССР лі та ра ту ру, лі
ста ваў ся з Аляк сан д рам Сал жа ні цы ным, 
кан так та ваў з сям’ ёй Ла ры сы Ге ні юш 
з Зэль вы. Суп ра цоў ні кі КДБ шмат га доў 
на зі ра лі за Аляк се ем Кар пю ком, але не 
бы ло та кіх мес цаў, дзе пісь мен нік ба яў ся 
ка заць праў ду.

Вяс ной 1972 г. Аляк сей Кар пюк быў 
вык лю ча ны з КПСС па аб ві на вач ван ні 
ў на цы я на ліз ме, ку лац кім па хо джан ні, 
хлус ні пра сваё мі ну лае. Ён ні дзе не мог 
улад ка вац ца на пра цу. Але дзя ку ю чы 
Пят ру Ма шэ ра ву яго ад на ві лі ў пар тыі. 
У 19781982 га дах Аляк сей Кар пюк пра
ца ваў сак ра та ром Гро дзен ска га ад дзя
лен ня Са ю за пісь мен ні каў БССР. Паз ней 
ак тыў на ўдзель ні чаў у дэ ма кра тыч ным 
жыц ці Грод на: адзін з ак ты ві стаў БНФ, 
адзін з зас на валь ні каў „Баць каў ш чы ны”, 
меў цес ныя кан так ты з клу бам „Па ход
ня”. У дру ку Аляк сей Кар пюк дэ бю та ваў 
у 1953 г. апо вес цю „У ад ным ін сты ту це”. 
Вый ш лі яго кні гі апо весцей і апа вя дан
няў „Дзве сас ны”, „Да ну та”, „Мая Гро дзен
ш чы на”, „Пуш чан ская ады сея”, „Вер ша лін
скі рай”, „Пар т рэт”, „Су час ны кан ф лікт”, 
ра ман „Ка ра ні”, „Выб ра ныя тво ры” ў двух 
та мах і мно гія ін шыя. Адзін з па пу ляр ных 
тво раў пісь мен ні ка — апо весць „Да ну та”.

Аляк сей Кар пюк быў уз на га ро джа ны ор
дэ на мі Чыр во на га Сця га, Ай чын най вай ны 
I і II сту пе ні, ме да ля мі і за ла тым кры жам 
поль ска га ор дэ на „Вір ту ці Мі лі та ры”. Зас лу
жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі, лаў рэ ат 
Лі та ра тур най прэ міі СП БССР імя Івана Ме
ле жа за кні гу „Су час ны кан ф лікт”.

Па мёр Аляк сей Кар пюк у Грод не 14 лі пе
ня 1992 го да. Па ха ва ны на га ра дзен скіх мо
гіл ках па прас пек це Кас ма наў таў на ад ным 
з цэн т раль ных шэ ра гаў. Ад на з ву ліц у Га
род ні но сіць імя Аляк сея Кар пю ка. 15 кра
са ві ка 2019 го да на до ме па ву лі цы Ажэш кі 
ўра чы ста ад к ры та па мят ная шыль да.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Гэ ты мі дня мі пра ва слаў ныя цэ ла га 
све ту свят ку юць га лоў нае рэ лі гій нае свя
та — Вя лік дзень — Дзень Уваск рэ сен ня 
Хры сто ва га. Але сё лет няе свя та для бе ла
ру саў, пры чым не толь кі пра ва слаў на га ве
ра выз нан ня, кры ху больш знач нае, чым 
для ін шых, бо з гэ та га го да з’я віў ся сайт, 
дзе змеш ча ны бе ла ру ска моў ныя тэк сты 
Свя то га Пі сан ня і на ват іх агу ча ныя вер сіі. 
Каб па чы таць ці па слу хаць Біб лію пабе ла
ру ску, трэ ба наб раць на сва ім кам п’ ю та ры 
ад рас у ін тэр нэ це https://www.bib li ja.by.

„Тут вы мо жа це чы таць Біб лію ан лайн 
на бе ла ру скай мо ве ў роз ных пе ра кла дах, 
слу хаць Но вы За па вет у аў ды я фар ма це, 
спам па ваць Біб лію на свае пры ла ды для 
зруч ней ша га вы ка ры стан ня, а так са ма 
да ве дац ца гі сто рыю пе ра кла даў Сло ва 
Бо жа га на бе ла ру скую мо ву”, — та кі мі 
сло ва мі су стра кае ін тэр нэтка ры сталь
ні ка сайт „Біб лія”. Ні жэй пад гэ ты мі сло
ва мі мес ціц ца гу зік з над пі сам „Чы таць”. 
Ка лі клік нуць на яго мыш кай, то пе рад на
мі ад к ры ец ца дзе вяць фай лаў з пе рак ла
да мі. Там ёсць як пе рак ла ды, зроб ле ныя 
апан та ны мі людзь мі, так і тыя, што зра
бі лі ад па вед ныя ка мі сіі пры Бе ла ру скім 
эк зар ха це Ру скай Пра ва слаў най Цар к вы 
і Ры маКа та ліц ка га Кас цё ла ў Бе ла ру сі.

Ка лі вяр нуц ца на га лоў ную ста рон
ку сай та і прак ру ціць кол кам мыш кі, то 
ні жэй уба чым вый с це на руб ры ку „Слу
хай це Но вы За па вет у пра мым этэ ры”. 
Ад туль мы трап ля ем на Yo u Tu beка нал 
хрыс ці ян ска га ра дыё „Ад к ры тае сло ва”, 
якое і тран с люе Но вы За па вет. „Ра дыё 
«Ад к ры тае Сло ва» па ча ло пра цу ў ве рас
ні 2017 го да ў Мен ску. Гэ та хрыс ці ян скае 
ра дыё, але мы ра ды слу ха чам лю бо га 
ве ра выз нан ня. На ша мэ та — даць маг чы
масць лю дзям па чуць сло вы, му зы ку, якія 
зак ра нуць іх ду шу, сэр ца і на га да юць пра 

Бо га Ства ры це ля і Збаў цу Ісу са Хры ста”, 
— прэ зен ту юць ся бе пап леч ні кі „Біб ліі”.

Так са ма тэкст Свя то га Пі сан ня мож на 
спам па ваць на смар т фон ці ай фон. Іс нуе 
і вер сія Біб ліі, адап та ва ная для дзя цей.

Апош няй руб ры кай сай та з’яў ля ец ца 
„Гі сто рыя пе ра кла ду Біб ліі на бе ла ру
скую мо ву”. У ёй не каль кі пад руб рык, 
якія змяш ча юць па ад ным тэк с це. Гэ та 
гі сто рыя пе ра кла ду, а так са ма „Ня бес нае 
по лы мя” пра па ча так бе ла ру ска га пе ра
кла ду Но ва га За па ве ту і Псаль маў, „Да ро
га да сло ва” (ар ты кул ай ца Сяр гея Су ры
но ві ча), „Біб лі я гра фія пе ра кла даў Біб ліі 
на бе ла ру скую мо ву”, „Роз ныя біб лій ныя 
пе рак ла ды на бе ла ру скую мо ву” і „Біб лія 
ў пе ра кла дзе Фран цы ска Ска ры ны”.

„Біб лія зьяў ля ец ца клю ча вой кні гай 
для ча ла ве цтва. Чы та ю чы Біб лію, ча ла
век ат рым лі вае маг чы масьць зьвяр нуц
ца да Гос па да і зьмя ніць сваё жыць цё. 
Та му на пра ця гу ўсёй гі сто рыі пры сут ні ча
ла ста лая па трэ ба ў тым, каб лю дзі маг лі 
чуць Сло ва Бо жае на сва ёй мо ве”, — ад
зна ча ец ца там.

Ці ка вай па да ец ца і руб ры ка „Ма тэ ры я
лы”. Прак тыч на ўсе анон сы ма тэ ры я лаў 
там вя дуць у Yo u Tu be, дзе мож на па гля
дзець пад рых та ва ныя ві дэ а сю жэ ты пра 
Скары наў скую Біб лію, Біб лію для дзя цей, 
фак ты, да тыч ныя бе ла ру скай Біб ліі. Так
са ма там зна хо дзіц ца ка рот кі пе ра каз 
Бе рас цей скай Біб ліі, на пі сан не якой да ту
ец ца 1563 го дам.

Вар та ад зна чыць, што на пі сан нем Біб
ліі пабе ла ру ску апош нія га ды зай ма лі ся 
як бе ла ру скія пра ва слаў ныя, та к і бе ла ру
скія ка то лі кі. У гэ тым ім да па ма га ла Біб
лей скае та ва ры ства, пра сайт яко га „Ні
ва” пі са ла амаль тры га ды та му — у № 24 
за 11 чэр ве ня 2017 го да.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Pan de mia ko ro na wi ru sa zmie ni ła fun da
men tal nie spo sób fun k c jo no wa nia ca łe go 
spo łe czeń stwa, w tym tak że mniej szoś ci 
na ro do wych i et nicz nych oraz spo łecz noś
ci pos łu gu ją cej się ję zy kiem re gio nal nym. 
Nie bez pie czeń stwo za ka że nia oraz wpro
wa dzo ne przez rząd og ra ni cze nia wpły nę ły 
na moż li wy zak res dzia łań we wszys t kich 
sfe rach ży cia spo łecz ne go, wy mu sza jąc 
po szu ki wa nie no wych form ak tyw noś ci, któ
re poz wa la ły by na re a li zo wa nie pod s ta wo
wych za dań niez będ nych dla fun k c jo no wa
nia jed nos tek i spo łe czeń stwa. Ca łość ży cia 
spo łecz ne go wy ma ga za cho wa nie no wych 
pro ce dur i wa run ków za pew nia ją cych mi ni
ma li zo wa nie zag ro że nia.

Jed ną ze sfer, któ ra szcze gól nie od czu ła 
skut ki pan de mii ko ro na wi ru sa oraz ma ją
cych na ce lu jej spo wol nie nie og ra ni czeń, 
jest ży cie kul tu ral ne mniej szoś ci na ro do
wych i et nicz nych oraz spo łecz noś ci pos łu
gu ją cej się ję zy kiem re gio nal nym. Wy ni ka 
to z wie lu czyn ni ków. Jed nym z naj waż niej
szych jest brak in s ty tuc ji kul tu ry mniej szoś
ci na ro do wych i et nicz nych, po sia da ją cych 
fi  nan so wa nie ze środ ków pub licz nych w for
mie sub wen c ji. Obec na sy tu ac ja ujaw ni ła 
i wy os t rzy ła ska lę prob le mów i zag ro żeń 
oraz ne ga tyw nych skut ków niep rze wi dzia
nych zda rzeń. Jed ną z głów nych przy czyn 
wie lu z nich jest obo wią zu ją cy w Pol s ce 
sys tem fi  nan so wa nia kul tu ry mniej szoś
ci opar ty na jed no rocz nych gran tach na 

posz cze gól ne za da nia de dy ko wa nych dla 
or ga ni zac ji po za rzą do wych mniej szoś ci 
na ro do wych i et nicz nych. W chwi li obec nej 
pub licz ne in s ty tuc je kul tu ry (w tym do my 
kul tu ry, bib lio te ki) w ra mach swej dzia łal noś
ci, fi  nan so wa nej ze środ ków pub licz nych, 
ma ją moż li wość elas tycz nie dos to so wy wać 
for my dzia łań do no wych wa run ków, wy mu
szo nych przez pan de mię i og ra ni czeń z nią 
zwią za nych. W przy pad ku peł nią cych ro lę 
kul tu rot wór czą or ga ni zac ji po za rzą do wych 
mniej szoś ci nie jest to moż li we ze wzglę
du na sche mat fi  nan so wa nia, na rzu ca ją cy 
sztyw ne ra my i skut ku ją cy bra kiem elas tycz
noś ci i moż li woś ci szyb kie go dos to so wa nia 
się do nies tan dar do wej sy tu ac ji. Pa ra dok
sal nie pan de mia ko ro na wi ru sa ujaw ni ła 
jak w so czew ce ne ga tyw ne zja wi ska w zak
re sie fun k c jo no wa nia kul tu ry mniej szoś ci 
na ro do wych i et nicz nych w Pol s ce, któ rych 
is t nie nie i wy ni ka ją ce z nich og ra ni cze nia 
śro do wi ska mniej szoś cio we syg na li zu ją od 
wie lu lat.

Or ga ni zac je po za rzą do we mniej szoś ci 
są rów nież pra co daw ca mi. Niez wyk le is tot
nym prob le mem jest kwes tia osób zat rud
nio nych przy re a li zac ji dzia łań ma ją cych na 
ce lu och ro nę, za cho wa nie i roz wój toż sa
moś ci kul tu ro wej mniej szoś ci, w tym tak że 
fi  nan so wa nych z do tac ji MSWiA. Przer wa
nie tych dzia łań i nie moż ność wy dat ko wa
nia środ ków na ten cel mo że oz na czać 
— w przy pad ku przer wa nia zat rud nie nia 

— zbu rze nie obec nie is t nie ją ce go wąt łe go 
me cha niz mu fun k c jo no wa nia sys te mu 
kul tu ry mniej szoś ci oraz nie moż ność od bu
do wa nia za so bu kad ro we go w przysz łoś ci, 
gdyż oso by te zmu szo ne bę dą zna leźć in ne 
zat rud nie nie.

Pań stwo po dej mu je lub za po wia da obec
nie róż no rod ne dzia ła nia, aby za pew nić fun
k c jo no wa nie w ob li czu pan de mii róż nych 
sfer ży cia spo łe czeń stwa od gos po dar ki 
pop rzez kul tu rę po trze ci sek tor. W na szym 
prze ko na niu dla za cho wa nia ciąg łoś ci dzia
łań ma ją cych na ce lu och ro nę, za cho wa nie 
i roz wój toż sa moś ci kul tu ro wej mniej szoś ci 
rów nież ko niecz ne jest pod ję cie sta now
czych i da le ko idą cych kro ków ra tun ko wych 
ze stro ny in s ty tuc ji pań stwa pol skie go. Ape
lu je my o stwo rze nie tar czy an tyk ry zy so wej 
dla mniej szoś ci!

Pos tu lu je my, aby pod ję te zos ta ły przez 
Rząd szyb kie dzia ła nia ma ją ce za pew nić 
dal sze fun k c jo no wa nie ży cia kul tu ral ne go 
mniej szoś ci w wa run kach pan de mii. Uwa ża
my, że po win ny to być za rów no kro ki umoż
li wia ją ce bie żą ce fun k c jo no wa nie inic ja tyw 
kul tu ral nych mniej szoś ci, jak i dzia ła nia 
dłu go fa lo we.

Pro po nu je my pod ję cie nas tę pu ją cych 
dzia łań.

1. Za pew nie nie wy dat ko wa nia do tac ji 
MSWiA przez or ga ni zac je mniej szoś cio we 
w przyz na nej wy so koś ci ze stwo rze niem 
moż li woś ci da le ko idą cych zmian w treś

ci me ry to rycz nej za dań, mo dy fi  ku ją cych 
je i dos to so wu ją cych do no wej sy tu ac ji 
wy ni ka ją cej z zag ro że nia epi de micz ne go 
(np. za mia nę przed sięw zięć ty pu fes ti wa le, 
kon cer ty, spot ka nia na in ne for my dzia łań 
kul tu ral nych, np. re a li zo wa nych onli ne czy 
też za mia na ich na wy daw nic t wa), tak aby 
or ga ni zac je nie by ły poz ba wio ne przyz na
nych do tac ji.

2. Właś ci wym by ło by stwo rze nie moż
li woś ci prze su wa nia środ ków po mię dzy 
za da nia mi, na któ re da na or ga ni zac ja mniej
szoś cio wa ot rzy ma ła do tac je w 2020 r., lub 
sca la nia za dań w jed no za da nie oraz umoż li
wie nie mo dy fi  kac ji kosz to ry sów i zak re sów 
dzia łań sto sow nie do ak tu al nej sy tu ac ji.

3. Up rosz cze nie me cha niz mu spo rzą dza
nia anek sów do umów, w tym do pusz cze nie 
za wie ra nia anek sów z mo cą obo wią zu ją cą 
od dnia pod pi sa nia umo wy.

4. Stwo rze nie moż li woś ci pro ce do wa nia 
w kwes tiach do ty czą cych za dań re a li zo wa
nych dzię ki do tac ji MSWiA ka na ła mi elek t ro
nicz ny mi, wy ko rzys tu ją cy mi pod pis kwa li fi 
ko wa ny lub pro fi l za u fa ny, bez ko niecz noś ci 
wy sy ła nia pod pi sa nych do ku men tów pocz
tą tra dy cyj ną.

5. Jed noz nacz na gwa ran c ja roz li cze nia 
wy dat ków z do tac ji MSWiA już po nie sio
nych przez zle ce nio bior cę na dzia ła nia, 
któ rych os ta tecz nie nie uda się zre a li zo wać 
z po wo du pan de mii.

6. W przy pad ku roz wią za nia lub nie pod

Sta no wi sko stro ny mniej szoś cio wej Ko mis ji Wspól nej Rzą du i Mniej szoś ci Na ro do wych i Et nicz nych 
w kwes tii fun k c jo no wa nia kul tu ry mniej szoś ci na ro do wych i et nicz nych w wa run kach pan de mii ko ro na wi ru sa
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pi sa nia wie lu umów (cze go na le ża ło by unik nąć), ko niecz nym wy da je 
się og ło sze nie do dat ko we go kon kur su na do tac je, aby roz dys po no
wać te środ ki zgod nie z przez na cze niem za pi sa nym w us ta wie bu
dże to wej.

7. Są dzi my, że w is t nie ją cej sy tu ac ji na le ży roz wa żyć mo dy fi  kac ję 
za sad przyz na wa nia do tac ji MSWiA na 2021 r., dos to so wu jąc je do 
ak tu al nej sy tu ac ji oraz idąc w kie run ku do ce lo wych zmian w mo de lu 
och ro ny, za cho wa nia i roz wo ju toż sa moś ci kul tu ro wej mniej szoś ci.

8. Uza sad nio nym wy da je się wstrzy ma nie na czas zag ro że nia 
epi de micz ne go dzia łań MSWiA w zak re sie kon t ro li za dań re a li zo wa
nych w 2019 r. przez or ga ni zac je mniej szoś cio we oraz up rosz cze nie 
for mal nych pro ce dur do ty czą cych za dań re a li zo wa nych w 2020 r. Po
dej mo wa nie przez or ga ni zac je mniej szoś cio we ocze ki wa nych przez 
MSWiA dzia łań w ok re sie zag ro że nia epi de micz ne go, og ło szo ne go 
w dniu 12 mar ca 2020 r., a tym bar dziej w wa run kach sta nu epi de mii 
i og ra ni czeń do ty czą cych prze miesz cza nia się osób, obo wią zu ją
cych od 25 mar ca 2020 r., jest ut rud nio ne, a częs to nie moż li we, bez 
na ra ża nia sie bie i in nych na zag ro że nie epi de micz ne oraz ła ma nie 
obo wią zu ją cych za sad bez pie czeń stwa, w tym og ra ni czeń w prze
miesz cza niu się.

9. Ko niecz ną jest zmia na Za rzą dze nia Pre ze sa Ra dy Mi nis t rów 
w spra wie re gu la mi nu pra cy Ko mis ji Wspól nej Rzą du i Mniej szoś ci 
Na ro do wych i Et nicz nych w kie run ku stwo rze nia moż li woś ci od by wa
nia po sie dzeń Ko mis ji w for mie wi de o kon fe ren c ji lub in nej zdal nej 
for mie oraz in nych mo dy fi  kac ji re gu la mi nu umoż li wia ją cych zdal ną 
pra cę Ko mis ji.

10. Niez będ ną wy da je rów nież no we li zac ja us ta wy Pra wo o sto wa
rzy sze niach w kie run ku da nia or ga nom sto wa rzy szeń moż li woś ci zdal
ne go pro ce do wa nia i po dej mo wa nia de cyz ji bez ko niecz noś ci przep ro
wa dza nia zeb rań, co w obec nej sy tu ac ji epi de micz nej i w wa run kach 
wpro wa dzo nych og ra ni czeń w prze miesz cze niu się, nie jest moż li we 
i pa ra li żu je dzia łal ność sto wa rzy szeń, któ re nie ma ją w sta tu tach za pi
sów poz wa la ją cych na zdal ne po dej mo wa nie uch wał i de cyz ji.

11. W per s pek ty wie dłu go fa lo wej pil nym wy da je się pod ję cie 
prac nad no wym mo de lem fun k c jo no wa nia ży cia kul tu ral ne go mniej
szoś ci na ro do wych i et nicz nych oraz spo łecz noś ci pos łu gu ją cej się 
ję zy kiem re gio nal nym w Pol s ce. Kry zys spo wo do wa ny pan de mią 
i moż li we za ła ma nie się do tych cza so we go mo de lu mo że mieć ka
tas t ro fal ne, w wie lu przy pad kach nie od w ra cal ne, skut ki dla och ro ny, 
za cho wa nia i roz wo ju toż sa moś ci kul tu ro wej mniej szoś ci.

Uwa ża my, że ko niecz nym jest pod ję cie przez Rząd, w opar ciu 
o zap re zen to wa ne sta no wi sko stro ny mniej szoś cio wej Ko mis ji 
Wspól nej Rzą du i Mniej szoś ci Na ro do wych i Et nicz nych, pil nych kro
ków w ce lu za pew nie nia ciąg łoś ci dzia łań ma ją cych na ce lu och ro nę, 
za cho wa nie i roz wój toż sa moś ci kul tu ro wej mniej szoś ci. Je że li doj
dzie do za ła ma nia is t nie ją ce go, nie do sko na łe go sys te mu, niez wyk le 
trud no bę dzie go od bu do wać, gdyż w przy pad ku za cho wa nia toż sa
moś ci i ciąg łoś ci prze ka zu kul tu ro we go mniej szoś ci na ro do wych i et
nicz nych ma my do czy nie nia z og ra ni czo nym po ten c ja łem i nie wiel ki
mi moż li woś cia mi wspar cia po za bu dże tem pań stwa.

Grze gorz Kup ria no wicz
Współ p rze wod ni czą cy Ko mis ji Wspól nej Rzą du

i Mniej szoś ci Na ro do wych i Et nicz nych,
rep re zen tu ją cy mniej szoś ci

War sza wa, 1 kwiet nia 2020 r.

Vo tum se pa ra tum wo bec ni niej sze go sta no wi ska zgło sił czło nek 
KWRiM NiE przed s ta wi ciel mniej szoś ci rom skiej Pan Bog dan Tro ja nek.

1. бе лая вад касць для мле
ка кор м ле ных, 2. ман голь ская 
пу сты ня, 3. ніз кі пя рэд ні край 
ка шу лі, су кен кі, 4. з яе се на, 5. 
па ра го да для лыж ні каў і кань ка
беж цаў, 6. па мяш кан не пад пер
шым па вер хам для, на пры клад, 
за хоў ван ня га род ні ны, 7. злу чае 
мозг з ад лег лы мі част ка мі це
ла, 8. крэ дыт ная ўста но ва, 9. 
асоб ная кніж ка буй на га тво ра, 
10. во зе ра на ўсхо дзе Тур цыі, 
11. на пры клад, не вад, 12. Мі
хась, аў тар „Мі кол кіпа ра во за”, 13. ду ха вы 
му зыч ны ін ст ру мент з раст ру бам на кан цы, 
14. у ім ду ша, 15. да рож нае збу да ван не над 
ра кою, 16. да рож ная ме ра ад лег лас ці боль
шая за вяр сту, 17. доч кі і сы ны, 18. ма гут
ная пры род ная па дзея, на пры клад, ура ган, 
19. шые, але не ша вец.

Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча
ныя да рож кі, па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. 
У свет лых па лях ат ры ма ец ца ра шэн не 
— афа рызм.        (ш)

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

Ад каз на ад га дан ку з 12 ну ма ра
Агонь, пуш ча, Ве не ра, Тро кі, узор, гас ці

на, лоб, Лі да, пры ро да, Ажэш ка, зер не, эра.

Ра шэн не: Шчас це не конь, у аг лоб лі не 
зап ра жэш.

(22.03. — 20.04.) 19-20.04. спат ка еш ка гось-
ці вар та га ўва гі. З 24.04. мо гуць вы паў з ці 
скры ва ныя пра ві ны. З 24.04. лёс ця бе вы-
ста віць на васт рыё кры ты кі, і хі ба ма ла хто 
ця бе пад т ры мае. Ма юць шан цы раз ба га цець 
на ро джа ныя ў ІІ дэ ка дзе. Больш ад па чы вай. 
З 25.04. не зра бі не вы ба чаль най па мыл кі.
(21.04. — 21.05.) 19-23.04. тры май шы ро ка 
ад к ры тыя во чы — бу дуць шчас лі выя на го ды. 
Але 19-23.04. мо гуць аха піць ця бе сум і са-
мо та. 24-25.04. мо гуць раз д ра пац ца не за-
гой ныя ра ны. Па кінь вы тап та ныя сцеж кі і да-
па суй ся да но вых ака ліч нас цей. 22-24.04. 
пач ні — уда лую! — ды е ту для па ху дзен ня.
(22.05. — 22.06.) Твая кра са і дру жа люб насць 
ад к ры юць пе рад та бою не ад ны дзве ры. 20.04. 
пла нуй ад па чы нак на во сень. Ве не ра па ста віць 
на тва ёй да ро зе зыч лі выя асо бы. Трэ ба бу дзе 
за шыц ца дзесь ці ў ку точ ку, але ж схо чац ца за гу-
ляць у кам па ніі... 19.04. афар м ляй важ ныя спра-
вы, хай і праз кам п’ ю тар. 21-25.04. твае доб рыя 
па ра ды не бу дуць пры ня ты з удзяч нас цю.
(23.06. — 23.07.) Што ж, трэ ба бу дзе па-
быць до ма, ня хай і ад на му. Мно га ра бо ты, 
але доб ра, што яна ёсць. У рэ а лі за цыі аса-
бі стых пла наў пад т рым лі вае ця бе Юпі тар 
у апа зі цыі. Бу дзеш больш ад важ ны, менш няс-
ме лы. 22-24.04. бу дзе на го да па ка заць, які 
ты не аб ход ны ў фір ме; бу дзеш эк с пер там. 
З 24.04. зной дзеш спо саб як раз вя заць праб-
ле мы, якія ця бе тур ба ва лі. У ка хан ні бу дзеш 
не толь кі жар с ны, але і за хоп ніц кі.
(24.07. — 23.08.) На пра цы ўсе спра вы пад 
кан т ро лем. Рас шы рай аб сяг пра цы і су пра-
цоў ні цтва. Мо гуць па я віц ца на го ды, аб якіх 
мог бы ты толь кі па ма рыць. 21-25.04. — ідэ-
аль ны час на цяж кія вы ра шэн ні і дзе ян ні, якія 
пат ра бу юць за ся ро джа нас ці, ад чаю і ўпар-
тас ці. З 24.04. не па па дай у край нас ці.
(24.08. — 23.09.) Мо жаш па ду маць аб улас-
най фір ме. Але не дзей ні чай не аб ду ма на. Ін-
тэн сіў на пра ве дзе ны час, хоць у боль шас ці 
до ма, ад на ра зо ва ад пач неш і ад но віш сі лы. 
Не за ся родж вай ся на дэ та лях, ахап ляй усё 
цэ лас на. З 24.04. пач нец ца най леп шы час на 
афар м лен не спраў ва ўста но вах ан лайн. Не 
пад да вай ся не кан т ра ля ва ным ім пуль сам! Мо-
жаш неп ла на ва на за ця жа рыць!
(24.09. — 23.10.) 19-20.04. ніх то пе рад та-
бою не ўста іць. Не аб грун та ва ныя па даз рэн ні 
мо гуць зму ціць твой спа кой з 24 (да 26.04.). 
Вар та за ін ве ста ваць у па ляп шэн не імі джу 
свай го і сва ёй фір мы. Не ўсе пла ны зрэ а лі-
зу еш. Ад моў ся ад цук ру. Ша лі, на ро джа ныя 
ў вер нас ці, му сяць быць вель мі ас ця рож ныя.
(24.10. — 22.11.) 22-24.04 зор кі па мо гуць та-
бе дай с ці да бліз кіх і пар т нё ра. Бу дзеш умець 
вы ка ры стоў ваць на го ды і зда бы тыя ўплы вы. 
З 24 (да 26.04.) маг чы мыя не па ра зу мен ні на 
пра цы і ў кан так тах з шэ фам; не стаў уся го на 
ад ну кар ту. Пач ні трэ нінг до ма, а так са ма пры-
мі ўдзел у ней кіх май стар-кла сах ан лайн да тыч-
ных фі зіч на га і ду хо ва га раз вою. Ад чу еш вес на-
вую сто му.
(23.11. — 22.12.) Ад к ры еш ся на свет, спаз-
на еш свае маг чы мас ці. З 24.04. (да 26.04.) 
цяж ка бу дзе вы вя зац ца з абя цан няў ця пер 
скла дзе ных. Га ра чы ра ман на па чат ку тыд ня. 
З 24.04. маг чы мыя хат нія спрэч кі; ста рай ся 
не ўклю чац ца ў тое, што ця бе моц на не да-
ты чыць. Рас се я насць, а пры тым са маў пэў не-
насць. За тое ў апош няй дэ ка дзе кра са ві ка 
мо жа зноў ус пых нуць пры гас лае ка хан не!
(23.12. — 20.01.) 22-24.04. мо жаш ат ры маць 
прэ мію ці пад пі саць кан т ракт ста год дзя! Мо-
жаш уба чыць дру гое дно ў шмат якіх спра вах. 
З 24.04. мо жаш пра вес ці сур’ ёз ную раз мо ву 
з пар т нё рам на конт вер нас ці. На ро джа ны ў ІІ 
дэ ка дзе ўзмоц няць свае біз не со выя ад но сі ны 
і ру шаць з важ най кам па ні яй. Доб ры час для шу-
ка ю чых пра цу і на зас на ван не ўлас най фір мы. 
До ма трэ ні руй сам і пры ін ст рук та ры ан лайн.
 (21.01. — 19.02.) 19.04. паз на ё міш ся з кім сь-
ці ці ка вым. 19-23.04. бу дзеш вель мі ўпар ты 
і ліш не прын цы по вы; з-за гэ та га мо жаш шмат 
стра ціць. 19-20.04. ста не пе рад та бою чар га 
пры хіль ні каў. Не па мы лі та ды за ча ра ван ня з са-
праўд ным ка хан нем. З 24.04. (да 28.04.) не ду-
май пра зме ну пра цы; неў за ба ве ў тва ёй фір ме 
ўсе па ла дзіц ца і твой рэй тынг уз рас це. Ве не ра 
абя цае боль шыя гро шы да кан ца ме ся ца. Ця-
пер уда ла мо жаш пар ваць са сва і мі за га на мі.
(20.02. — 21.03.) Маг чы мы лю боў ныя за ві ра-
ван ні. З 24.04. роз ду мы над улас ным жыц цём. 
Маг чы мыя праб ле мы на пра цы з-за не да хо пу 
лю дзей. На бя гу ча па паў няй це за дан ні, куп ляй-
це ас ця рож на і пры кан суль та цыі з ка лек ты вам. 
На пра па но вы гля дзі кры тыч на. Цу доў ная быц-
цам бы пра па но ва мо жа мець дру гое дно. Слу-
хай вы ключ на сваю ін ту і цыю. Не ўсё пой дзе па 
тва ёй дум цы. Не так зра зу ме еш чы есь ці сло вы, 
што вык лі ча ла ві ну па мы лак. Асаб лі ва ўзі рай ся 
на эк ст ра фі нан са выя на го ды.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

З „Ні вай” да чы та чоў
За раз, ка лі на све це ша лее эпі дэ мія ка ра на ві ру са, па ста-

ян ныя чы та чы „Ні вы” не рас ста юц ца з бе ла ру скім што тыд-
нё ві кам. У На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та ўсе эк-
зем п ля ры род най га зе ты, якія пры во зяць на пош ту і кра мы 
ў На раў цы пра да юц ца.

Кож ны чац вер 6-8 эк зем ля раў а то і больш „Ні вы” мне 
пры во зіць наш лі ста но ша Юр ка Дрозд. Вя лі кае дзя куй яму 
за гэ та. Спа дар Юр ка шмат га до вы вя лі кі сяб ра „Ні вы”. Ён 
што год пра дае ўсе эк зем п ля ры на ша га тыд нё ві ка з бе ла ру-
скім ка лен да ром, якія пры во зяць на пош ту, дзе ён пра цуе.

Я ця пер у змо зе пры вез ці „Ні ву” па ста ян ным чы та чам 
у Но вым і Ста рым Ляў ко ве, Ле шу ках, Но ві нах і Плян це. За-
раз нас па пя рэдж ва юць: за стань ся до ма. Га зе ты пе ра важ на 
ўкі даю ў паш то выя скрын кі. Інакш бы вае толь кі ў тым вы-
пад ку, ка лі хто не мае скрын кі. (яц)

У Мік ла шэ ве 
— пры го жыя ха ты
У да во лі вя лі кай вёс цы Мік ла шэ ва На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та пра жы вае 170 ча ла век. Це раз яе пра ля-
гае па вя то вая ас фаль та вая да ро га з На раў кі ў Се мя ноў ку 
(па а ба пал яе ста іць да во лі бліз ка адзін ад дру го га 25 да моў 
(ёсць і па два да мы на ад ным па на двор ку), а 50 да моў на 
ада соб ле ных участ ках на г.зв. ка лё ні ях. 

У Мік ла шэ ве пе ра ва жа юць драў ля ныя ха ты. Тыя аб жы-
тыя ўсе пры го жыя, даг ле джа ныя. Драў ляныя ха ты — та кія 
свой скія, як ка жуць, най больш пры яз ныя ча ла ве ку. У іх 
яш чэ за хоў ва юць ко ліш нія ка мо ды і крэ дэн сы, дзеж кі, ка-
пань кі, боч кі, мас ла бой кі, ка лаў рот кі, вал каў ні цы і ін шыя 
прад ме ты хат ня га ка ры стан ня са ма менш паў ве ка вой даў-
нас ці. За раз шмат лі кія драў ля ныя ха ты ад ноў ле ныя (перш-
на перш аша ля ва ныя, за бей ца ва ныя або па ма ля ва ныя на 
ка рыч не вы, аран жа вы і яр ка-жоў ты ко лер ды з га нач ка мі. 
Ка лі пры го жыя да мы і пла ты ка ля іх, та ды і вё ска пры го жая 
і ўсім па да ба ец ца.

У Мік ла шэ ве кі да юц ца ў во чы пры го жыя драў ля ныя ха-
ты (яны пе ра важ на з га нач ка мі) ці ка вай ар хі тэк ту ры, між 
ін шым, Ан д рэя Ка лі ноў ска га, Яна Дразда, Іа ан ны Мэрынг, 
Сяр гея Тру се ві ча і Та ма ры Аніш чук. (яц)

Цві туць ане мо ны 
(ска роз д ра, ку рас леп) 

Фо та Ян кі Це лу шэц ка га
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Шас нац ца ты раз дзел 
но ва за па вет на га 

Апа ка ліп сі са па чы на ец ца 
са слоў: „І па чуў я з хра ма 
гуч ны го лас да ся мі ан ге-
лаў: Ідзі це і вы лі це ча шу 
гне ву Бо жа га на зям лю. 
Пай шоў пер шы ан гел і вы-
ліў сваю ча шу на зям лю; 
і па ра бі лі ся стра шэн ныя 
і пра ціў ныя гной ныя ра ны 
на лю дзях у выг ля дзе звя-
рэй...”.

Па коль кі не ка то рыя біб лей скія кар ці
ны трэ ба раз г ля даць як але го рыі, то 

і гэ тую так са ма. Хто ве дае, ці гэ та не той 
апа ка ліп тыч ны пер шы ан гел вы ліў вось 
ча шу гне ву Бо жа га на га ло вы ця пе раш
ніх хці вых лю дзей, быц цам аз даб ля ю чы 
іх та кою ад мыс ло ваю „ка ро най”, ра най, 
якая вось за пы ні ла нар маль ны ход па
дзей, якая ўзар ва ла на но гі лю дзей ва 
ўсім све це. Коль кі ўжо ра зоў роз ныя 
ара ку лы пра ро чы лі ка нец све ту... 10 са
ка ві ка 1982 го да ўсе пла не ты ме лі выст
ра іц ца ў адзін рад і гэ та ме ла пры нес ці 
ка таст ро фу ўсёй зям лі; ад нак па дзея 
гла дзень ка і бяз бед на пра мі ну ла. Чар го
выя кан цы све ту ме лі на сту піць у 1999 
і 2000 га дах... А мо жа не ад пла нет мае 
прый с ці той ка нец?.. Мой дзед ка лісь 
пра ро чыў, што ка лісь Бог па ка раў лю
дзей па то пам, а ў на ступ ны раз зро біць 
гэ та аг нём і мя чом. Зна чыць — вай на? 
А мо жа за між аг ню толь кі га рач ка, як 
гэ та ад бы ва ец ца ця пер?.. Як бы не бы ло, 
да апа ка ліп тыч ных пра ро цтваў трэ ба 
ад но сіц ца сур’ ёз на, бо ж хі ба нез дар ма 
шмат лі кія аў та ры пі са лі свае апа ка ліп сі
сы, свае ві дзе жы кан ца све ту, прад вяш
ча ю чыя страш ны суд. Апа ка ліп сіс гэ та, 
з грэц кай мо вы, ад к рыц цё пры ха ва ных 
тай наў бо скім аб ран ні кам. Та му не ка то
рыя з тых тво раў пры ня ты ў рэ лі гій ныя 
ка но ны.

Ужо ў Еван гел лях па яў ля юц ца прад
вес ці Страш на га су да, на пры клад, 

у 13м раз дзе ле Еван гел ля ад Мат фея: 
„Ча ла век, які вы ся вае доб рае се мя гэ та 
Сын Ча ла ве чы; по ле гэ та свет, доб рае се
мя гэ та сы ны Цар ства. Пу ста зел ле гэ та 
сы ны зла; во раг, се ю чы іх, гэ та д’я бал. 
Як пу ста зел ле збі ра ец ца і спаль ва ец ца 
ў аг ні, гэ так жа бу дзе і ў кан цы ве ку. Сын 
Ча ла ве чы паш ле сва іх ан ге лаў саб раць 
з Цар ства ўсіх спа ку шаль ні каў на грэш
нае і ўсіх учы ня ю чых зло. І ўкі нуць іх 
у печ вог нен ную, дзе бу дзе плач і скры
гат зу боў. Та ды пра вед ні кі заз зя юць як 
сон ца ў Цар стве іх Ай ца”.

Най больш вя до мы Апа ка ліп сіс Іа а на 
Ба гас ло ва, які за вяр шае Но вы за

па вет; на пі са ны ён быў у час пе рас ле ду 
хрыс ці ян. Шо сты раз дзел: „І ўба чыў я, 
што Аг нец зняў пер шую з ся мі пя ча цей, 
і я па чуў ад ну з ча ты рох жы вёл га во ра
чую быц цам гра ма вым го ла сам: Ідзі 
і гля дзі. І гля нуў я, а вось бе лы конь, а на 
ім яз док з лу кам і пад вян цом, як пе ра
мож ца. І ка лі Ён зняў дру гую пя чаць, 
па чуў я дру гую жы вё лу, га во ра чую: Ідзі 
і гля дзі. І вый шаў дру гі конь, ры жы, і ся
дзя ча му на ім да дзе на бы ло заб раць 
мір з зям лі, каб за бі ва лі ся ўза ем на, і да
дзе ны быў яму вя лі кі меч. І ка лі Ён зняў 
трэ цюю пя чаць, па чуў я трэ цюю жы вё лу, 
га во ра чую: Ідзі і гля дзі. Я гля нуў, і вось 
конь чор ны, а на ім яз док з мер кай 
у ру цэ. І па чуў я го лас па ся род жы вёл, 
га во ра чы: Квар та пша ні цы за днёў ку 
і тры квар ты яч ме ню за днёў ку і не псуй 
алею і ві на. І ка лі Ён зняў чац вёр тую пя
чаць, я па чуў го лас чац вёр тай жы вё лы, 
га во ра чы: Ідзі і гля дзі. І гля нуў я, і вось 
конь па ла вы, а на ім яз док, яко му імя 
смерць, і пек ла іш ло ўслед за ім, і да
дзе на яму ўла да над чац вяр ці най зям лі 
— умяр ц вяць мя чом і го ла дам, і мо рам, 
і зям ны мі звя ра мі. (...) І ўгле дзеў я мёр
т вых, ма лых і вя лі кіх, якія ста я лі пе рад 
Бо гам, і кні гі бы лі раз гор ну тыя; і дру гая 
кні га бы ла раз гор ну тая, якая ёсць кні га 
жыц ця. І бы лі су джа ны мёр т выя, згод на 

з на пі са ным у кні гах, па вод ле ўчын каў 
сва іх. Та ды ад да ло мо ра мёр т вых, што 
бы лі ў ім, і смерць і пек ла ад да лі мёр т
вых, якія бы лі ў іх, і су джа ны быў кож ны 
па вод ле ўчын каў сва іх. І смерць і пек ла 
ўкі ну ты ў во зе ра вог нен нае. І хто не быў 
за пі са ны ў кні гу жыц ця, той быў кі ну ты 
ў во зе ра вог нен нае...”.

Гэ та не адзі нае ка на ніч нае вяш чан не 
кан ца. Ста ра за па вет ная кні га пра ро

ка Да ні і ла так са ма ня се нам пер с пек ты
ву бу ду чай спра вяд лі вас ці. Кні га бы ла 
на пі са на ў час га нен ня яў рэ яў языч ніц кі
мі ўла да ра мі ў ІІ ста год дзі да н.э. і аў тар 
пры во дзіць у ёй не каль кі ві дзе жаў, пра
ро ча чых ка нец ва ві лон скай і пер сід скай 
ім пе рый і пе ра мо гу прыг ня та ных над 
прыг ня та ю чы мі. „І паў ста не ў той час 
Мі ха іл, князь вя лі кі, за сту па ю чы сы ноў 
твай го на ро да; і на сту піць цяж кі час, яко
га не бы ва ла з тае па ры, ка лі іс ну юць лю
дзі, да гэ тай па ры; ды ўра ту юц ца ў той 
час з твай го на ро да ўсе, якія зной дуц ца 
за пі са ны мі ў кні зе. І мно гія са спя чых 
у пра ху зям лі пра бу дзяц ца, ад ны для веч
на га жыц ця, ін шыя на веч нае гань ба ван
не. І ра зум ныя бу дуць ззяць як свя ці лы 
на не бе, а па вяр нуў шыя мно гіх да праў
ды — як зор кі, на ве кі, на заў сё ды. А ты, 
Да ні іл, сха вай гэ тыя сло вы і за пя ча тай 
кні гу гэ тую да апош ня га ча су; мно гія пра
чы та юць яе і ас вя до мяц ца...”.

Кні га пра ро ка Да ні і ла ў лі ку ка на ніч
ных кніг Біб ліі. Ап ра ча ка на ніч ных 

апа ка ліп сі саў ёсць яш чэ і не ка на ніч ныя 
кні гі, пра ро ча чыя ўста наў лен не но ва га, 
спра вяд лі ва га па рад ку; кні гі гэ тыя пі са
ныя яў рэй скі мі аў та ра мі. У іх лі ку Дру гая 
кні га пра ро ка Ез ры, які быў па ло не ны 
пер сід скім ка ра лём Ар так сер к сам у пя
тым ст. да н.э. У кні зе ра сказ ва ец ца 
пра сем ві дзе жаў пра ро ка. У пер шай ві
дзе жы пра рок пы тае ар хан ге ла Уры і ла, 
ча му ў све це так мно га зла, ча му Бог не 
па ма гае свай му на ро ду, ча му не здзяй с
ня юц ца за па ве ты. Уры іл ад каз вае: „Зло, 
пра якое ты пы та еш, бы ло па се я на, але 
яш чэ не па ра збі раць ура джай. Спа чат ку 
зер не зла бы ло па се я на ў сэр цы Ада ма. 
І па бач, коль кі дрэн на га на ра бі ла ся. І ўя
ві, які стра шэн ны ўра джай бу дзе ў дзень 
жат вы”. „А коль кі ж ча каць гэ та га? — пы
тае Ез ра. — Ча му на ша жыц цё так ка рот
кае і поў нае па кут?” — „Не спя шай. Усе ма
гут ны Бог ду мае не толь кі пра ця бе, Ён 
ду мае пра ўсіх. Та кое ж пы тан не ста вяць 
ду шы пра вед ных у мес цах ад ве дзе ных 
ім для ча кан ня: Коль кі мы му сім ча каць, 
ка лі на ды дзе Суд ны дзень? Трэ ба ча
каць аж за поў ніц ца лік па доб ных па кут
ні каў. Бог уз важ вае вя кі, ме рае га ды, 
лі чыць дні. Ніш то не зме ніц ца па куль усё 
ідзе прад ба ча ным кур сам”.

У трэ цяй ві дзе жы Уры іл па ве дам ляе: 
„У Суд ны дзень не бу дзе ні сон ца, ні 

ме ся ца, ні зо рак, ні хмар, гро му, ма ла нак, 
ні вет ру, ва ды, ні па вет ра. Ні змро ку, ве
ча ра, ні ра ні цы. Ні ле та, вяс ны, ні зі мы. 
Ні спё кі, ма ро зу, ні хо ла ду. Ні гра ду, даж
джу, ні ту ма ну. Ні поў д ня, но чы, ні сві тан
ня. Ні зо ла ку, бля ску, ні свят ла. Адзі ным 
свят лом бу дзе свет ласць Уся выш ня га, 
каб кож на га ба чыць. Суд зой ме сем га
доў. На ста не бя да і мно гія лю дзі за стог
нуць. На ста не го лад і мно гія пам руць. 
Прый дзе вай на і зад ры жаць моц ныя. 
На ста нуць жа хі і мно гія пе ра ля ка юц ца. 
Го лад, по шас ці, бе ды і му кі бу дуць сас
ла ны па ка раць і вы пра віць лю дзей. Ня
гле дзя чы на гэ та яны не ад вер нуц ца ад 
іх гра хоў, умо мант за бу дуць па ка ран не. 
На ста не час тан най яды і лю дзі па ду ма
юць, што на стаў мір і даб ра быт. А та ды 
бе ды ўспых нуць усю ды — вой ны, го лад 
і бяз лад дзе. Мно гія пам руць ад го ла ду, 
а хто вы жы ве, той за гі не ад вай ны. Іх це
лы бу дуць вы кі ну ты як смец це і не бу дзе 
ні ко га, хто б па це шыў жы ву чых. Зям ля 
спу сто шыц ца і га ра ды раз ва ляц ца. Не бу
дзе ні ко га хто ўзрых ліць зям лю і за сее. 
Дрэ вы да дуць пла ды, але не маг чы ма бу
дзе саб раць. Пас пее ві наг рад, але ніх то 
не зро біць ві на. Усю ды на ста не спу ста
шэн не і ча ла век не па ба чыць, не па чуе 
дру гой асо бы. Па лі за ра стуць шып шы
най, да ро гі і сцеж кі пак ры юц ца пу ста зел
лем і цер ня мі бо не бу дзе, аве чак каб вы
ес ці іх. Дзеў кі бу дуць смут ка ваць, бо не 
бу дзе жа ні хоў, жон кі бу дуць смут ка ваць, 
стра ціў шы сва іх му жоў, дзяў чы ны бу
дуць смут ка ваць, бо ніх то не па мо жа ім. 
Ма ла дыя хлоп цы за гі нуць у вай ну, а жа
на тыя муж чы ны пам руць ад го ла ду. Няш
час ці хут ка наб лі жа юц ца і не ад клад на. 
Жан чы на ў дзя вя тым ме ся цы ва гіт нас ці 
не каль кі га дзін бу дзе ад чу ваць ро да выя 
схват кі, а ка лі прый дзе па ра, на ро дзіц ца 
дзі ця, без ад к ла ду. Гэ так жа бе ды, што 
на ды хо дзяць на зям лю, не пой дуць у ад
к лад, толь кі свет бу дзе стаг наць, ка лі на
ста не час яго ных ро да вых схва так”.

Да лі ку апа ка ліп тыч ных кніг на
ле жаць так са ма Сі ві лі ны кні гі, 

на пі са ныя ў пер шых ста год дзях н.э. у ба
сей не Між зем на га мо ра. „На бож ныя і бяз
бож ныя смя рот ныя па ба чаць Усе ма гут
на га са свя ты мі ў кан цы ча су. І ў лю дзей 
ця лес ных ён асу дзіць ду шы, ка лі ка лісь 
увесь свет спу ста шэе і за рас це цер ня мі. 
І смя рот ныя ад кі нуць сва іх ку мі раў і ўсё 
ба гац це. І пра нік лі вы агонь спа ліць зям
лю, не ба і мо ра, і спа ліць бра мы пек ла. Та
ды з’я вяц ца це лы мёр т вых на від свя тых; 
і не па кор ных той агонь бу дзе апя каць 
га да мі. Ка лі хто што зро біць па тай ком, 
той усё вы я віць; Бог раск рые цём ныя ду
шы. І плач бу дзе аду сюль і скры гат зу боў. 
Со неч ны свет сцям нее, не ба згор нец ца 

і ме сяц пе ра ста не свя ціць. І ўзні ме да
лі ны і раз ру шыць вы са ту гор, і не бу дзе 
вы сот. І ўзгор кі з раў ні на мі зраў ня юц ца, 
і не бу дзе мо ра. Тру бы з ня бёс вы ня суць 
пра ніз лі вы гук, за вые агід ны ля мант под
лых лю дзей і су свет най бя ды. І з не ба 
пап лы ве па ток аг ню і се ры. (...) І нес мя
рот ны Бог, што жы ве ў вы со тах, спус ціць 
з ня бёс ма лан кі на га ло вы ня чы стых. 
І за між зі мы ста не ле та. І смя рот ным 
на ста нуць вя лі кія па ку ты. Гра ма вер жац 
поў нас цю зніш то жыць бес са ром ных ды 
гра ма мі і ма лан ка мі ка вар ных лю дзей. 
І зніш чыць бяз бож ных, і больш на зям лі 
аста нец ца мёр т вых чым пя ску...”.

Не толь кі ў ба сей не Між зем на га мо
ра вяш ча лі апа ка ліп сіс. У 22й су ры 

Ка ра на так са ма пра яго мо ва: „Ка лі вы 
сум ня ва е це ся ў васк рэ сен ні — то ж Мы 
ства ры лі вас з зям лі, пас ля з кроп лі се ме
ні, пас ля са згуст ка кры ві, пас ля з ку соч
ка сфар ма ва на га і нес фар ма ва на га це ла. 
Мы па кі да ем ва ўлон ні тое, што хо чам 
да паз на ча най па ры. Пас ля вы во дзім 
вас дзяць мі і вы во дзім вас у да рос лых. 
Ад ны ўмі ра юць, а ін шыя вяр та юц ца ў без
да па мож ную ста расць і за бы ва юць усё, 
што ве да лі. Ба чы це за сох лую зям лю, але 
ка лі Мы паш лём на яе ва ду, яна ажы вае, 
наб рынь вае і ро дзіць роз ныя пры го жыя 
рас лі ны. Гэ та ад бы ва ец ца та му, што Алах 
з’яў ля ец ца Іс ці най, ажыў ляе мёр т вых 
і Ён усё ма гут ны. І ка лі Па ра не сум нен на 
на ды дзе, Алах уваск рэ сіць усіх у ма гі лах. 
Ся род лю дзей ёсць та кі, які спра ча ец ца 
пра Ала ха, без ве даў, без вер на га на стаў
лен ня і без ас вя ча ю ча га Пі сан ня. Ён 
на пыш лі ва ад ва роч ва ец ца, каб звес ці 
з да ро гі Ала ха. Яму на рых та ва на гань ба 
ў гэ тым све це, а ў Дзень васк рэ сен ня Мы 
да мо яму па каш та ваць па кут ад спа пя ля
ю ча га аг ню. Яму бу дзе ска за на — Гэ та за 
тое, што на рых та ва лі твае ру кі; Алах не 
крыў дзіць ра боў сва іх. (...) А тых, якія па
ве ры лі і тва ры лі пра вед нае, Алах увя дзе 
ў Рай скія са ды, дзе ця куць рэ кі...”.

Яш чэ пра Іта лію, з Сі ві лі ных кніг: 
„З глы бо кіх ра ско лін іта льян скай 

зям лі вый дзе агонь у шы ро кае не ба і спа
ліць мно гія га ра ды і раз бу рыць. І чор ны 
по пел за поў ніць шы ро кае не ба і кро
пель кі рас па ле най зям лі ўпа дуць з не ба. 
Та ды знай гнеў Бо га з Ня бёс на тых, хто 
без дай пры чы ны гу бяць на бож ныя на
ро ды...”.

Гэ та, ма быць, не пра спа дзя ва ныя ты
ра ня чыя Іта лію по шас ці1348 і 2020 

га доў, толь кі пра ра ней шае вы вяр жэн не 
Ве зу вія, з 79 го да н.э. А пра на шы спра
вы апа ка ліп тыч ныя кні гі, як мне зда ец
ца, яш чэ не на пі са ны...

vАляк сандр ВЯР БІЦ КІ

Апа ка ліп сіс
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