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Людміла Клімук è3

Крыху і пра Амерыку è12

Згарэла амаль шэсць 
тысяч гектараў лугоў 
і чароту найбольшага 
ў Польшчы Баброўскага 
нацыянальнага парку. 
Страшэнны пажар, які 
заняў 10 працэнтаў тэры
торыі ўсяго парку, быў ту
шаны пажарнікамі з усёй 
Польшчы. Хаця перыя
дычна на баброўскіх лу
гах здараюцца пажары, 
такога спусташальнага 
агню тут не помняць най
старэйшыя жыхары.

У нядзелю 19 красавіка ў верхнім 
цячэнні Бобры ўспыхнуў пажар. Амаль 
напэўна гэта было наступствам нелегаль
нага выпальвання траў. Гэтая практыка, 
на жаль, яшчэ існуе ў падляшскіх вёсках, 
дзе часта ў такі спосаб наводзяць „вес
навыя парадкі”. Дырэктар Баброўскага 
нацыянальнага парку Андрэй Грыгарук 
абяцаў 10 000 злотых узнагароды таму, 
хто знойдзе падпальшчыка. Сухія лугі і ча
рот заняліся вокамгненна, што давяло да 
тыднёвай агульнапольскай тушыльнай 
акцыі. Каб зразумець маштаб ліха, можна 
дадаць, што ў ратавальнай акцыі прымалі 
ўдзел сотні прафесіяналаў і тысячы добра
ахвотнікаў.

— На дадзены момант у нас 37 часцей 
дзяржаўнай пажарнай службы і добраах
вотных пажарных каманд, у агульнай скла
данасці 186 ратавальнікаў, — сказаў у Га
нёндзы ваяводскі падляшскі камендант 
Дзяржаўнай пажарнай службы Яраслаў 
Вэндт. — Дадаткова памагаюць 56 жаў
нераў Войск тэрытарыяльнай абароны, 
пажарныя каманды з Варміі і Мазур, дзве 
пажарныя школы — з Познані і Кракава 
(каля 80 курсантаў), маем таксама чаты
ры пажарныя самалёты, два дадатковыя 
з Мельца, верталёт з Катавіц, а таксама 
два транспартныя верталёты для забеспя
чэння ратавальнікаў на месцы здарэння.

Гэтая вялікая дапамога прыйшла пас
ля некалькіх дзён. Першымі на месцы 
былі пажарнікі са Штабіна і навакольных 
гмін. Пажар пачаў распаўсюджвацца яш
чэ 19 красавіка ўвечары ў Аўгустаўскім 
павеце. Дзясяткі атрадаў пажарных служ
баў з Манецкага, Граеўскага, Аўгустаўска
га і Сакольскага паветаў былі накіраваны 
на месца акцыі. Пажарнікі апісвалі ба
рацьбу са стыхіяй на сваіх фейсбукста
ронках.

„20 kwietnia 2020 r. po godzinie 10:00 
OSP Suchowola została zadysponowana do 
ogromnego pożaru na terenie Biebrzańskie
go Parku Narodowego w rejonie Kopytkowa, 
Polkowa, Wrocenia, który przesuwał się w kie
runku obszarów ochrony ścisłej Grząd i Czer
wonego Bagna. Żywioł zaczął się rozprzest
rzeniać już 19 kwietnia po godzinie 17:00.

Kilkadziesiąt zastępów strażaków z po
wiatów monieckiego, augustowskiego, so
kólskiego i grajewskiego ofiarnie walczyło 
w trudnych warunkach dużego wiatru, w bar
dzo trudnym i niedostępnym terenie. Sytuacja 
była bardzo niebezpieczna, ugaszony miejsca
mi ogień rozżarzał się ponownie.

Oprócz jednostek straży na miejscu działa
ły także Służby Biebrzańskiego Parku Narodo
wego, które dogaszały pogorzelisko z beczko
wozów. Zaangażowano samoloty gaśnicze 
z Białegostoku i Olsztyna.

Straż Pożarna starała się docierać jak najb
liżej płomieni, ale ogniem były objęte nieużyt
ki, zarośla wierzbowe, turzycowiska i trzcino
wiska, do których nie ma dróg dojazdowych, 
a do których trzeba dojść pieszo ze sprzętem 
i gasić tłumicami.

Objęte żywiołem zostały jedne z najcen
niejszych fragmentów Biebrzańskiego Parku 
Narodowego, serce i sanktuarium dzikiej 
przyrody, siedliska wielu rzadkich zwierząt 
i roślin. Są to zarówno grunty skarbu Pań
stwa, jak i prywatne. Dokładna powierzchnia 
będzie oszacowana na podstawie zdjęć sate
litarnych, ale już Służby Parku szacują ją na 
ponad 1300 hektarów.

Nasza jednostka powróciła w środku nocy 
po kilkunastu godzinach prawdziwej walki. 
Ekipy ratowników z powiatów monieckiego 
i augustowskiego, a także służby BPN wciąż 
walczą w obronie przyrody, która jest trawiona 

przez żywioł, pożar którego dogaszanie wciąż 
trwa”.

Таксама пажарнікі з Дрыгі, Шудзялава 
і Старой Каменнай дзяліліся на фейсбу
ку інфармацыямі пра выратавальную 
акцыю. Менавіта яны, добраахвотнікі з гэ
тых мясцовасцей, з’яўляюцца адначасова 
жыхарамі і карыстальнікамі Баброўскага 
парку, які спрадвеку вызначаў рытм іхняга 
жыцця.

„Tego dnia, wraz z jednostkami OSP Dry
ga i OSP Szudziałowo udaliśmy się do BPN 
na nocne wsparcie gaszenia pożaru parku. 
To był nasz drugi wyjazd do akcji w Dolinie 
Biebrzy. Swoje działania zakończyliśmy około 
godziny 6:00”

„Dziś 25.04.2020r. po godzinie 18 wyjecha
liśmy do miejscowości Wroceń do miejsca 
koncentracji Sił i Środków przeznaczonych do 
gaszenia pożaru Biebrzańskiego Parku Naro
dowego.

W Karpowiczach dołączyły do nas jed
nostki OSP Karpowicze oraz OSP Kamienna 
Stara”.

Бобра 
ў руках людзей

Агонь у значнай ступені пакрыў тарфяні
кі, дзе можа доўга тлець пад зямлёй і ўзра
стаць зза парываў ветру. У апошнія гады 
адзіным спосабам тушэння такіх пажараў 
былі моцныя ападкі. Таму не толькі зямля, 
але і людзі вельмі спадзяваліся на дождж, 
якога ў тым годзе амаль няма.

— Мы павінны выкарыстоўваць усе 
магчымыя сродкі і сілы, каб кантраляваць 
сітуацыю, — сказаў на месцы пажару пад
ляшскі ваявода Багдан Пашкоўскі. — Гэта 
цяжка, бо гэта забалочаныя месцы, таму 
складана выкарыстоўваць больш цяжкую 
тэхніку ў выратавальнай акцыі. Усётакі бу
дзем тушыць з паветра, каб кантраляваць 
агонь. Спадзяемся, што пры больш спры
яльных атмасферных умовах нам удасца 
кіраваць гэтай сітуацыяй.

Дождж не пайшоў, але дзякуючы спраў
на праведзенай акцыі пасля тыднёвай 
барацьбы, удалося спыніць і патушыць 
агонь. Усётакі ўжо ад некалькіх гадоў 
наглядаецца паступовае асушванне балоці
стай тэрыторыі Баброўскага парку. У сувязі 
з гэтым 26 красавіка ў Беластоку на Плош
чы Касцюшкі прайшла прэсканферэнцыя 
па праграме падтрымкі і рэканструкцыі 
Нацыянальнага парку ў даліне Бобры, зла
джаная Грамадзянскай кааліцыяй. Пасол 
Сейма Роберт Тышкевіч падкрэсліваў, што 
агучыць звароты да прэм’ерміністра і мі
ністра аховы навакольнага асяроддзя аб 
прызначэнні спецыяльных сродкаў для 
праграмы падтрымкі і рэканструкцыі Нацы
янальнага парку, а таксама на забеспячэн
не гэтай тэрыторыі ў будучыні. Яны павін
ны ахопліваць усе сферы, неабходныя для 
аднаўлення біяразнастайнасці. На думку 
Роберта Тышкевіча, праграма павінна пачы
нацца з хуткага фінансавання грунтоўнага 
дакладу пра стан парку, на аснове якога 
будзе распрацавана стратэгія далейшых 
дзеянняў. На думку парламентарыя, урад 
павінен паспрыяць уладам Баброўскага 
нацыянальнага парку, выдзяляючы спецы
яльныя сродкі на гэтыя мэты.

Баброўскі нацыянальны парк — плош
чай каля 59 тысяч га — з’яўляецца найбуй
нейшым польскім нацыянальным паркам. 
Некаторыя лічаць яго адным з найбольш 
цэнных прыродных месцаў у Еўропе, 
а нават свеце. У яго межах знаходзяцца 
каштоўныя балотныя ўчасткі. Гэта таксама 
прытулак для многіх рэдкіх відаў жывёл 
і птушак, але таксама зямля, якая аб’яд
ноўвала выдатных людзей. Пра гэта, між 
іншым, у кніжцы Z biegiem Biebrzy. Przewod
nik historyczno-etnograficzny  піша гісторык 
Гжэгаж Рыжэўскі: „Дзякуючы гэтаму (спісу 
людзей) вы зможаце прасачыць гісторыю 
надбаброўскіх зямель праз канкрэтныя 
біяграфіі, лепш зразумець эпоху і акцёраў, 
якія тут выконвалі свае жыццёвыя ролі, 
а таксама ўбачыць сямейныя і сацыяль
ныя сувязі людзей, якія жылі ў тым самым 
часе”. Гісторык апісвае, між іншым, Міка
лая Радзівіла — каланізатара гэтай тэры
торыі, Петранелю і Анну з Радзівілаў, Ежы 
ЯцковічаЗелепуху — гродзенскага лесніка 
і адзінага з выдатнейшых ураднікаў кара
левы Боны ці Пятра з Ганёндза — эколага 
і гуманіста, заснавальніка і лідара Братоў 
польскіх, вядомых таксама як арыяне.

Бобра нясе тое, што немагчыма апісаць 
ці ахапіць аб’ектывам камеры. Глыбіню, 
з якой чэрпалі ад стагоддзяў.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Свет 
у аблозе

Граб ля мі, 
ла пат кай і ве ні кам

Сваімі вачыма

Ка ра на ві рус нае 
тэ ле ба чан не

Ці мог бы хто 
яш чэ год та му 
прад ка заць, 
як бу дзе ся
бе па во дзіць 

свет, ка лі ака жац ца ў аб ло зе?
А ніх то і не ка заў, што бу дзе лёг ка. На

ват ра ней, ка лі не бы ло яш чэ пан дэ міі 
і ніх то не мог са бе ўя віць, што яна бу дзе, 
да лё ка не кож ны мог пах ва ліц ца, што 
яму лёг ка жы вец ца. Ну а за раз знай с ці 
та кіх лю дзей уво гу ле, мяк ка ка жу чы, цяж
ка ва та і не толь кі зза ка ран ці ну. На ват 
ка лі ў Еў ро пе ка ран цін ад ме няць, по шу кі 
та кіх лю дзей бу дуць няп ро сты мі. Гэ та ўсё 
па Бе ла ру сі мож на вы зна чыць. Ка ран ці ну 
тут ня ма, але і лю дзей, якім за раз лёг ка, 
гэ та не пры ба ві ла. Хут чэй на ад ва рот.

Зрэш ты, а ка лі бы ло лёг ка? Ча кан не 
праб лем ста ла для ча ла ве цтва з’я вай 
на ту раль най. Але вось, што бу дзе так, 
як ста ла ся за раз, ніх то і не ча каў, і ніх то 
не ка заў. Ну а за раз ужо і га во раць, і ча
ка юць чар го вых праб лем. А яны, аказ ва
ец ца, зу сім не за га ра мі, а тыя, што ёсць, 
маў ляў, гэ та толь кі па ча так.

На ват у са мой Ар га ні за цыі Аб’ яд на
ных На цый за га ва ры лі пра хут кую маж
лі васць вя лі ка га го ла ду. Праў да, гэ та ні
бы та ты чыц ца па куль што толь кі бед ных 
кра ін. Па куль што! Ну а ў ба га тых кра ін 
свае праб ле мы. Там ежа хі ба што бу дзе. 
Па куль што! А вось ці бу дзе ў мно гіх жы
ха роў маж лі васць яе на быць, гэ та ўжо 
сум ніў нае пы тан не.

Бе ла ру скія ся ля не ў боль шас ці сва ёй 
не со чаць за па ся джэн ня мі, вы каз ван
ня мі і за я ва мі ААН. Не ўсе ве да юць іх 
гра фік ды і пра ААН ве да юць не ўсе. Але 
выс но вы зра бі лі ана ла гіч ныя. Ста лі заў
ва жаць, што ўзро вень ва ды ў студ нях 
стаў рэз ка па ні жац ца. Ды і зя мель ка 
па ча ла пе ра сы хаць. Го лад ні го лад, а на 
звы шу ра джай у та кіх умо вах раз ліч ваць 
не пры хо дзіц ца. Та му гэ тым ра зам яны 
хі ба што па го дзяц ца з эк с пер та мі Ар га
ні за цыі Аб’ яд на ных На цый. Тым больш 
што ад гэ тай зго ды ці няз го ды ім не хо
лад на, не спя кот на. Ін шая спра ва сваё 
на чаль ства. Тут ні чо га не зро біш, трэ ба 
пад па рад коў вац ца. А га лоў ная ўста ноў
ка з са мых уп лы во вых праў лад ных вус
наў гэ та хут кая і пас пя хо вая па сяў ная. 
Там, ві даць, як і ў ААН, маж лі васць го ла
ду да пу ска юць сур’ ёз на. Ну а па коль кі 

ў нас кра і на не з ба га тых, то ў ААН, хі ба, 
ка лі ка за лі пра го лад у бед ных кра і нах, 
пра нас так са ма мо жа і на мя ка лі. Зрэш
ты, цяж ка ска заць. Ча са мі зда ец ца, што 
ў ААН пра та кую кра і ну як ад на з зас
на валь ніц та го ААН Бе ла русь ве да юць 
не больш, чым бе ла ру скі се ля нін пра іх. 
Асаб лі ва за раз, ка лі мы за ста лі ся адзі
най кра і най у Еў ро пе з ад чы не ны мі ме
жа мі. А па тра піць да нас усё ад но нель
га. Су се дзі свае ме жы па за чы ня лі.

Та му ка лі ўвесь свет у аб ло зе, то і мы 
ў аб ло зе. На рэш це мы ра зам з усім све
там. Ці, ха ця б, з Еў ро пай, бо ўвесь час 
іш лі сва ім шля хам, уні каль ным як квад
рат нае ко ла, а тут раз і на та бе. Ве дай 
бе ла рус, што ты еў ра пе ец і ні ку ды ад гэ
та га не дзе неш ся.

Ну а свет і са праў ды ў аб ло зе і кан ца 
гэ та му не бач на. Ка лі пан дэ мія па чы на
ла ся, то зда ва ла ся, усё гэ так жа хут ка 
і скон чыц ца. Ці ха ця б так, як бы ло ў Кі
таі. Пас ля ака за ла ся, што і ў Кі таі бы ло 
не так, як па да ва ла ся на па чат ку тым 
Кі та ем, ну і чар го вы раз пе ра ка на лі ся, 
што Кі тай гэ та не Еў ро па. І Еў ро па ўжо не 
Еў ро па, але яш чэ і не Кі тай.

А для пан дэ міі ге аг ра фіч ныя ад роз нен
ні і на ват за чы не ныя ме жы ака за лі ся не
да стат ко вай пе раш ко дай. Яна даб ра ла ся 
і да Аме ры кі, і да Аф ры кі, і да тых бед ных 
кра ін, пра якія ка за лі ў ААН, дзе ад го ла ду 
і так па мі ра лі яш чэ да пан дэ міі. І ім там 
за раз не вя до ма ча го больш ба яц ца. Хі ба 
ўся го. Зрэш ты, як і ўсім астат нім.

А свет на рэш це ўба чыў, які ён ма лень
кі і які без да па мож ны. Ён ця пер увесь 
у аб ло зе. І ўсе ра зам, і кож ны па а соб ку 
за раз зма га юц ца з ня бач ным во ра гам. 
Праў да, не за бы ва юц ца зма гац ца па ра
лель на і адзін з дру гім — за сфе ры ўплы
ву, за рын кі і на ват за тэ ры то рыі. Я ўжо 
не ка жу пра ідэ а ла гіч ныя вой ны і па лі
тыч ныя ба та ліі, асаб лі ва ўнут ры па лі тыч
ныя. Праў ду, хі ба, ка жуць знаў цы жы вёл, 
ка лі сцвяр джа юць, што ўнут ры ві да вое 
зма ган не — са мае жор ст кае. Да нас, лю
дзей, на пэў на, гэ та так са ма ад но сіц ца. 
І гэ та му зма ган ню кан ца не ві даць. Хоць 
усе ўжо і так у аб ло зе.

На ват гу чыць не як дзіў на. Свет у аб
ло зе зма га ец ца не толь кі з тым, ад ча го 
аб ла жыў ся. Ві даць без гэ та га па куль не 
ат рым лі ва ец ца.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Спа кой ны мі не бы лі Ве лі код ныя свя
ты ў гра мад скім сэн се для на шай, бе ла
ру скай на цы я наль най мен шас ці. А ўсё 
дзя ку ю чы за ка ло ту, які зак ру нуў ды рэк
тар Бе ла стоц ка га ася род ка Поль ска га 
тэ ле ба чан ня Яў ген Шпа коў скі. Ме на ві та 
ў рам ках зма ган ня з ка ра на ві ру сам вы
ра шыў ён вы вес ці пе ра да чу «Бе ла ру скі 
ты дзень» і ін шыя пра гра мы на цы я наль
ных мен шас цей з ар га ні за цый навыт
вор чай струк ту ры свай го ася род ка. На 
та кую раз вяз ку не па га дзіў ся шмат га до
вы вы да вец гэ тых праг рам Мі ко ла Ваў
ра нюк, ін фар му ю чы ме дыя і гра мад ства 
ў пе рад ве лі код ную пят ні цу. Пад ці скам 
ме дыя (асаб лі ва вель мі моц на за ан га жа
ваў ся тут Ма цей Ха ла доў скі, бы лы ніў скі 
жур на ліст, а за раз су пра цоў нік «Га зе ты 
вы бар чай», які ў Вя лі кую су бо ту і свя точ
ны па ня дзе лак пра ін фар ма ваў аб склаў
шай ся сі ту а цыі ўсю Поль ш чу) і па лі ты каў 

сам ды рэк тар му сіў пап ра ца ваць над 
ня дзель най ве лі код най пе ра да чай, пад 
якой у якас ці вы даў ца пад пі са ла ся Ка ця
ры на Пап лаў ская, жур на ліст ка па пра ва
слаў ных тэ мах у бе ла стоц кім тэ ле э фі ры. 
Уз ро вень па ба ча на га і па чу та га ў гэ тым 
вы дан ні най ле пей пра ка мен та ваць про
ста маў чан нем. У вы ні ку за ка ло ту і пра
тэ стаў бе ла ру скіх ар га ні за цый, ме дыя, 
па лі ты каў, ды рэк тар Шпа коў скі па кі нуў 
«Бе лар скі ты дзень» і Мі ко лу Ваў ра ню ка 
вы даў цом толь кі гэ тай пра гра мы. Ад нак 
на да лей хо ча вы вес ці пе ра да чы ін шых 
на цы я наль ных мен шас цей з бе ла стоц
ка га тэ ле ба чан ня. Мы, як бе ла ру сы, не 
па га джа лі ся з гэ тым у сва іх пісь мах і на
да лей лі чым, што гэ та дрэн нае і ні ко му 
не па трэб нае ра шэн не. Пра па ну ем ува зе 
на шых чы та чоў да ку мен та цыю гэ тых 
па дзей. 
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Bia łys tok, 17.04.2020 r.

Mi ko łaj Waw rze niuk
wy daw ca „Ty god nia Bia ło ru skie go”
„My Ro mo wie”, „Ta tar skich Wieś ci”
„Wia do moś ci Ro syj skich”

Sz. P. Ka ta rzy na Ka kow ska-Mak si mo wicz
Prze wod ni czą ca Ra dy Prog ra mo wej
TVP Bia łys tok

Sza now na Pa ni Prze wod nicząca,

ja ko wy daw ca prog ra mów mniej szoś cio
wych w TVP Bia łys tok,  któ ry  co  ro ku przed 
Ra dą Prog ra mo wą skła da spra woz da nie ze 
swo jej  dzia łal noś ci,  mu szę  po in for mo wać 
o sy tu ac ji „Ty god nia Bia ło ru skie go” .

Prog ram przes tał uka zy wać się w wy ni ku 
roz po rzą dze nia  dy rek to ra  Eu ge niu sza  Szpa

kow skie go z dnia 16 mar ca. W dniu 7 kwiet
nia sek re tarz prog ra mo wy Oś rod ka Grze gorz 
Kaz be ruk  po in for mo wał  mnie  te le fo nicz nie, 
że bym przy go to wał prog ram ar chi wal nomon
ta żo wy na nie dzie lę 19 kwiet nia. Pos tę pu jąc 
zgod nie  z wy mo ga mi  pra cy  w wa run kach 
nadz wy czaj nych, przys tą pi liś my do mon ta żu 
prog ra mu  w dniu  14  kwiet nia.  Mon taż  te le
fo nicz nie przer wał dy rek tor Eu ge niusz Szpa
kow ski,  in for mu jąc  mnie,  że  prog ram  mu si 
w ca łoś ci  pow s tać  po za  Oś rod kiem  TVP 
w Bia łym s to ku.  Po nie waż  ta kich  de cyz ji  nie 
moż na wpro wa dzić w czyn  z dnia  na  dzień, 
a tym bar dziej  z go dzi ny  na  go dzi nę,  pop ro
si łem  o moż li wość  do koń cze nia  mon ta żu 
i czas na zas ta no wie nie się nad przysz łoś cią 
prog ra mu. Nie dos ta łem ta kiej moż li woś ci.

W za mian  za  to  Dy rek tor  zap ro po no wał 
mi umo wę, na mo cy któ rej wyp ro wa dził bym 
„Ty dzień  Bia ło ru ski”  po za  Te le wiz ję  Pol ską. 
„Ten prog ram od sa me go po cząt ku był i jest 
in teg ral ną częś cią Oś rod ka TVP w Bia łym s to
ku.  Ma  swo ich  wier nych  wi dzów  i wy peł nia 
w naj lep szy  z moż li wych  spo so bów  mis ję 
pub licz ną TVP, po nie waż za pew nia oby wa te
lom pol skim na ro do woś ci bia ło ru skiej  in for
mac je o ich ży ciu i w ich ję zy ku. Za ten prog
ram  oś ro dek  ot rzy mał  pier w szą  w swo jej 
his to rii nag ro dę na fes ti wa lu „U sie bie” w Kra
ko wie/Prze myś lu. Do  je go  ja koś ci nie mia ła 
zas t rze żeń Ra da Prog ra mo wa TVP Bia łys tok” 
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Што гэ та па ра бі ла ся ў гэ тым све це?! 
Ка лі б я ўвай шоў у банк не каль кі тыд няў 
та му з ма скай на тва ры, мя не не паз беж на 
па ва лі лі б на пад ло гу, ска ва лі б кай дан ка мі, 
як па даз ра ва на га ў раз боі. Сён ня без ма скі 
на ват не ад ва жу ся зай с ці ў пра дук то вую 
кра му. Так ці інакш, я быў свед кам та го, як 
на тоўп раз’ ю ша ных клі ен таў ста віў ся да 
няш час на га, які са сва ім ад кры тым і доб
рым тва рам про ста спра ба ваў на быць... 
на бор цэ лю лоз ных ма сак па ца не 19,50. 
Яму не ха па ла 50 гро шай і за над та нер во ва 
шу каў іх у кі шэ ні. У рэш це рэшт яго аб ві на
ва ці лі ў бан дыц кім на па дзе... на ка ра на ві
ру са, і яго жор ст ка выг на лі з кра мы. Як не 
кі ем яго, дык пал кай. А ка лі не гэ тым, то 
граб ля мі, ла пат кай, ве ні кам...

Лю бы спо саб ба раць бы з ка ра на ві ру сам 
доб ры, ка лі ён не дрэн ны. Ад ны іза лю юц ца 
ад яго, ін шыя про ста яго ві та юць. Па куль 
не вы ра біц ца эфек тыў ная вак цы на, абод ва 
спо са бы ры зы коў ныя. Ула ды Поль ш чы 
вы бра лі пер шы. І трэ ба прыз наць, што па 
па лі тыч ных, а не са цы яль ных пры чы нах. 
Я пай ду сю ды з не аб ход ным мен таль ным 
цэт лі кам, што кі ру ю чая пар тыя ў Поль ш чы 
не зма га ец ца з ка ра на ві ру сам. А з чым, 
з кім, гэ та пы тан не сур’ ёз най, на цы я наль
най ды ску сіі. І гэ та маг чы ма толь кі да бу ду
чых вы ба раў. Пар ла мен ц кіх, не прэ зі дэн ц
кіх, бо ка лі іх пра во дзіць ПіС пад час чу мы, 
яны, бе зу моў на, не зас лу гоў ва юць та го, каб 
іх наз ва лі сур’ ёз най гра ма дзян скай ды ску
сі яй. На ад ва рот, бе ла ру сы вы бра лі апош ні 
ме тад. У «доў гія вы ход ныя» яны ма са ва па
кі да лі свае да мы, каб ад зна чыць сва ім гра
мад скім па чы нам 75га до вую га да ві ну кан
ца Дру гой су свет най вай ны. Ну, мо жа, не 
ма са ва, а зна чыць, не ўсе стра ці лі зда ро вы 
ро зум. Ста ты стыч на ка жу чы, толь кі кож ны 
чац вёр ты бе ла рус яго паз баў ле ны. Па вод
ле афі цый ных кры ніц, у роз ных ві дах неп
ры му со вай пра цы, але вы му ша ных ад нак 
гра мад скай ад каз нас цю, якую на зы ва юць 
вя лі кім на цы я наль ным ак там аль бо, ка ра
цей ка жу чы: су бот ні кам, у цэ лай кра і не бра
лі ўдзел 2,3 мі льё на ча ла век. Шмат хто з іх 
у той час ра біў гру па выя фо таз дым кі без 
ма скі на тва ры, але з граб ля мі або ла пат
кай у ру ках. У тым лі ку і прэ зі дэнт Лу ка шэн
ка з не раз луч ным сы намдэль фі нам. Яны, 
як і ўсе ін шыя руп ліў цы, пры бі ра лі веч ны 
бе ла ру скі бес па ра дак, ап ра ча па зі ра ван ня 
да фо таз дым каў, гэ та зна чыць, яны граб лі 
стом ле ную пры ро ду, пе ра коп ва лі з пу сто га 
ў па рож няе, а ве ні ка мі пад мя та лі ўсё пад 

прас ла ву ты кі
лі мок, які нель
га заб раць 
з ва чэй, На 
жаль, у арыф
ме тыч най 
ма се коль касць гра ма дзян без сэн су вык
лі кае к’ер ке го раў скую аса цы я цыю: аль бо 
— аль бо. Про ста та кое стаў лен не — аль бо 
ві рус нас, аль бо мы яго, та го ві ру са — не 
мае ні чо га з эк зі стэн цы яль на га вы лі чэн ня. 
Па край няй ме ры, ён упіс ва ец ца ў па няц це 
ле мін гаў, якія над цяж кас ці жыц ця вы бі ра
юць пад па рад ка ван не ім пуль су ка лек тыў
на га са ма губ ства. Мож на і так. А мож на 
інакш.

У ча сы чу мы ча ла ве чыя іна ва цыі бяз
меж ныя. Су час ны пры клад тут — прэ зі дэнт 
Лу ка шэн ка, які рэ ка мен дуе аб вей вац ца 
гу стым ды мам з вог ніш ча дзе ля ўзмац нен
ня жыц цё вай сі лы, вы піць чар ку га рэл кі 
ды за ку сіць яе саль цам. Трэ ба прыз наць, 
што гэ та да во лі пры ем ная пра фі лак ты ка. 
У лю бым вы пад ку, ку ды пры ем ней шая 
чым вы ка ры стан не ў гру пе пра ве ра ных 
сяб роў ля чэн ня, рэ ка мен да ва на га ся рэд
ня веч ны мі ме ды ка мі. Ну, яны са праў ды 
прыз на ча лі сва ім па цы ен там кон скія до зы 
пэў най су ме сі, якая, па сут нас ці, скла да ец
ца ў ас ноў ным з ад хо даў, ат ры ма ных пад
час ра фі на ван ня трыс ня го ва га цук ру з да
дан нем, ся род ін ша га, со ку з мя са га дзю кі, 
су хо га па раш ку з жа бы і хва ста па цу ка ды 
ін шых па доб ных ін г рэ ды ен таў. Уся го іх 
аж но 60 і па стро га му рэ цэп це. Ра бі лі прэ
па рат 40 дзён, а яго выс пя ван не да поў най 
ме ды цын скай эфек тыў нас ці да хо дзі ла на 
пра ця гу 12 га доў. Па скан чэн ні гэ та га ча су 
ён на бы ваў сі лу, здоль ную суп раць ста яць 
яду кож най чу мы, і не толь кі чу мы. Гэ та бы
ла па на цэя ад усіх хва роб пры ўмо ве, што 
яе да за ва лі два ра зы на дзень па пі ва ю чы 
ві ном ці пі вам. Дык вось жа ал ка голь. На
коль кі важ ны гэ ты след ад ся рэд ня веч ча 
да бе ла ру ска га ар хі ме да — Лу ка шэн кі. Я ба
чу цем ру, цем ру ба чу... Ся рэд ня веч ча.

Амаль 10 ты сяч афі цый на пац вер джа на 
ў Бе ла ру сі вы пад каў за ра жэн ня і 67 смер
цяў. Афі цый на! Іх не а фі цый ны лік пад мя лі 
су бот ні ка выя ве ні кі. Ла пат кі прык ля па лі. 
Гра бель кі зраў ня лі. І, ка лі ла ска, ні чо га не 
ві даць. І, на рэш це, ніх то ін шы, ак ра мя Аляк
сан д ра Лу ка шэн кі, ра шу ча заў ва жыў, што 
тое, ча го не ві даць, не іс нуе. Не ба чым ві ру
са. Дык ён ёсць, ці яго ня ма?

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Баць кі ах вот на па сы ла лі сва іх дзе так 
«na bia ło ru ski do pa ni od pol skie go». 

Я вель мі ўдзяч на ім за гэ та.

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

— Про ста, не ча ка на. Ка лі пад ка нец 
1990х га доў з’я ві ла ся маг чы масць на
ву чаць бе ла ру скай мо ве ў шко ле, наш 
та дыш ні войт, пан Ста ніс лаў Фе да ро віч, 
доб ры і ра зум ны ча ла век, ра шыў, што 
бу дзе на ву чан не ў Шу дзя лаў скай гмі не. 
Але ж не бы ло кад раў. Сяб роў ка, па ні 
Аня Ся тэй ка ве да ла бе ла ру скую лі та ра
тур ную мо ву, а я — мяс цо вую га вор ку. 
Мы да мо ві лі ся на су пра цоў ні цтва і не
як спраў ля лі ся.

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

— Я вель мі ко рат ка звя за на з ася род
дзем, але ўсіх на стаў ні каў, якіх я паз
на ла, лі чу ге ро я мі, om ni bu sa mi, вель мі 
доб ры мі людзь мі. Яны заў сё ды да па ма
га лі доб рай ра дай і слу жы лі да па мо гай. 
Яны — мае ідэ а лы.

— 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.

— Доб рыя сяб роў кі гэ та Та ня Ан д рац
кая з Бе ла ру сі, якая жы ве ў Са кол цы 
і пра цуе ў Ба бі ках і Шу дзя ла ве. Гэ та Алі
на Ваў ра нюк з бе ла стоц кай «чац вёр кі» 
і ме та дыст Іа лан та Гры га рук. Я бы ла 
зу сім «зя лё най», а яны мя не ўваж на 
слу ха лі, усё тал ка ва лі і па да лі да па мож
ную ру ку.

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

— Кож ныя дзве ры, у якія я да бі ва ла ся, 
ад чы ня лі ся. Гэ та бы ла «Ні ва», АББА, 
БГКТ і Гмін ная ўпра ва ў Шу дзя ла ве.

— 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.

— У час ма ёй пра цы з дзет ка мі мы 
зна ё мі лі ся з гі сто ры яй на шай Ма лой 
Ай чы ны. Мы пі са лі пра цы паполь
ску і пабе ла ру ску на кон курс «На ша 
гняз до» і ў гмін ную га зе ту. Раз вуч ва лі 
ка ляд ныя і ве лі код ныя пес ні, га ва ры лі 
пра рэ лі гій ныя і свец кія звы чаі. Ста ра
лі ся паз наць усё, што бы ло ка лісь, а ця
пер ад мі рае.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— «Паз най Бе ла русь», «Род нае сло ва», 
«Бе ла ру ская пес ня» і «Аб ра ды на сцэ
не». Дзет кі ах вот на рых та ва лі ся, вель
мі пе ра жы ва лі па ез д кі, а як зда ры ла ся 
ўзна га ро да, то про ста бы лі шчас лі выя.

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

— Да па ма га лі баць кі і гмін ныя ўла ды, 
ва зі лі на кон кур сы ў Бельск ці Бе ла
сток, фун да ва лі па да рун кі.

— 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?

— У Шу дзя лаў скай шко ле сі ту а цыя спе
цы фіч ная, тут боль шасць на ву чэн цаў 
— ка то лі кі. Але баць кі ах вот на па сы ла

лі сва іх дзе так «na bia ło ru ski do pa ni od 
pol skie go». Я вель мі ўдзяч на ім за гэ та.

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

— Я пра ца ва ла на стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы з гру пай дзя цей, якія пры хо дзі лі 
на г.зв. рэ гі я наль ны гур ток. А тут коль
касць га дзін бы ла роз ная.

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

— Пра лаў рэ а таў я чы таю ў «Ні ве» і да
ру ўсмеш ку для ўсіх: дзе так, на стаў ні
каў, баць коў.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па бе ла ру-

скай мове да па са ва ныя да су час нас ці?

— Усё мя ня ец ца — свет і лю дзі, а час 
пад кі дае на він кі. Так са ма пад руч ні кі 
пат ра бу юць змен, ха ця ў кож ным шмат 
уні вер саль на га, звыш ча со ва га.

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

— Но вы пад руч нік Алі ны Ваў ра нюк для 
мен шых дзя цей, пад руч ні кі для гім на зіі 
і ся рэд ніх школ пад рэ дак цы яй Ан ны 
Ра дзю ке віч.

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

— Ніў скія Мі ра Лук ша, Ган дзя Кан д ра
цюк і ку заў скі ка рэс пан дэнт Ва ло дзя 
Сі да рук.

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

— Ак ту аль на больш спя ваю — ве лі код
ныя, цар коў ныя на пе вы і ка на пель кі 
пабе ла ру ску. Да ста ла не каль кі ма лі тоў
ні каў на бе ла ру скай мо ве і іх чы таю.

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

— У на шай ха це заў сё ды ёсць «Ні ва», 
«Cza so pis» і „Przeg ląd Pra wos ław ny” з бе
ла ру скай ста рон кай.

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

— Усе ме ра пры ем ствы, дзе чу еш род
нае сло ва, му зы ку і ку піш доб рую кніж
ку.

— 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?

— Ой, як ка лісь мы раз маў ля лі! А ця пер 
ста ра ю ся хоць з уну ка мі па гу та рыць 
пасвой му, па на зы ваць тое і сёе, неш та 
пра чы таць, ра ска заць або пе сень ку за
спя ваць.

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

— Мо жа штось і лі хо га зда ры ла ся, але 
пом ніц ца ад но даб ро.

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

— Сён няш ні час, час пан дэ міі. А ўжо 
здаў на — пу стыя вё скі і зак ры тыя шко
лы зза не да хо пу дзя цей.

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

— Ёсць та кія, што пай ш лі ў шы ро кіда
лё кі свет і за ня лі вы со кія крэс лы. Яны 
ўсе ды ін шыя па мя та юць, паз на юць 
і паз д раў ля юць „Pa nią Lud mi łę”.

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

— Штось ка лісь ці «кап ну ла».

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Най б лі жэй шая рад ня, па ра фі я не і ўсе 
лю дзі, якіх я суст ра каю.

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

— Па мя таю, як вяр ну ла ся ў шко лу са 
шпі та ля. А мае дзет кі зра бі лі праз цэ лы 
ка лі дор «шпа лер» і бі лі бра ва.

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

— Знак Па го ня.

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

— Трэ ба ве даць сваё, ша на ваць і пе ра
да ваць ін шым. Жы ве Бе ла русь!

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

Люд мі ла КЛІ МУК (за раз пен сі я нер ка), за кон чы ла Па чат ко вую шко-
лу ў Ка ра лё вым Мос це, ІІ Агуль на а ду ка цый ны лі цэй у Бе ла сто ку 
і Фа куль тэт па ла ні сты кі на фі лі я ле Вар шаў ска га ўні вер сі тэ та ў Бе-
ла сто ку. У 1979-1982 га дах пра ца ва ла ў ПШ № 3 у Са кол цы, пас ля 
да 1995 го да бы ла ды рэк та рам ПШ у Паў ноч ным Вост ра ве, да лей 
на ву ча ла поль скай і бе ла ру скай мо вам у Шу дзя ла ве (да 2008 го да). 
Жы ве на пля ба ніі на ху та ры па між Паў ноч ным і Паў д нё вым Вост ра-
ва мі з му жам, ба цюш кам Аляк сан д рам. Яна пса лом ш чы ца ў сва ёй 
цар к ве. У сям’і дзве дач кі — На тал ля і Маг да лі на, ад якіх ма юць 
ча ты рох уну каў: Фі лі па, Грыш ку, Пет ру ся і Міш ку.

Матушка Людміла Клімук з бацюшкам Аляксандрам і ўнукам Філіпам
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Шах мат ным 
ка нём
Упа лі мне аку ля ры, не ўпер шы ню. 

Да гэ туль усё абы хо дзі ла ся бес п раб-
лем на, аку ля ры не ла ма лі ся і мож на 
бы ло імі бес пе ра пын на ка ры стац ца. 
А вось ця пер зда ры ла ся на він ка — вы-
па ла шкель ца. Што ра біць? Трэ ба ў ап-
тыч ную май стэр ню. Бо і рэ цэпт на но-
выя аку ля ры так са ма ля жыць у мя не 
мо з тры-ча ты ры га ды, але ўсё не як ха-
па ла ле нас ці той рэ цэпт не за пу скаць 
у ход. А і шкель цы ў ста рых аку ля рах, 
зда ло ся мне, кры ху пры тух лі і вар та 
бы ло б іх па чыс ціць у спе цы я лі ста.

Ну то па ша гаў я са сва ёй ак ра і ны 
го ра да ў цэнтр, на ву лі цу Лі по вую, 
дзе май стэр ня, якою я да гэ туль сім па-
тыч на ка ры стаў ся. Злез з аў то бу са на 
Ле гі я но вай мяр ку ю чы прай с ці по бач 
пар ку ў на прам ку Ля леч на га тэ ат ра, 
да ву лі цы Ка лі ноў ска га, а ад туль спус-
ціц ца на Лі по вую. Але парк і пра хо ды 
за га ро джа ны; паш ка да ваў я, што не 
злез з аў то бу са ра ней, каб прай с ці па-
са жам ка ля Опе ры... Абы шоў я парк 
ка ля ар лі ста-бо га ай чын на га пом ні ка 
— та кая раз на від насць шпа цы ру...

На дзвя рах ап тыч най май стэр ні за-
стаў я вы ве ску, што ўста но ва не пра-
цуе да ад ме ны. Ну, пан дэ мія, трэ ба 
аб ме жа ваць уся ля кія між ча ла ве чыя 
бліз кія кан так ты, каб ві ру сам бы ло да-
лё ка да чар го вых ча ла ве чых тра фе яў. 
Яны ж толь кі ча ка юць, каб уско чыць 
на паш ко джа ныя аку ля ры і та кім зай-
цам пе раб рац ца да іх нось бі та — каб 
стаў і іх нось бі там. Што ж, ца ла ваць 
клям ку ця пер не бяс печ на, та му па ве-
сіў я толь кі нос над тра ту а рам і па даў-
ся ў на прам ку Ля леч на га тэ ат ра і Опе-
ры каб прай с ці па са жам по бач іх да 
ву лі цы прэ зі дэн та Ка ча роў ска га. Але 
і па саж за га ро джа ны...

Быц цам па са жы га ра дзіць не за-
гад ва ла ся, але ж пры тым акуль тур-
ва ю чым па са жы ста яць дзве ла вач кі, 
а ла вач ка мі ка ры стац ца за ба ро не на. 
Ну то за між за цяг нуць тыя ла вач кі за-
ба ра няль няй стуж кай, руп лі выя бе ла-
стоц кія за гад чы кі га рад ской пра сто ры 
за га ра дзі лі пап ро сту цэ лы па саж. Каб 
з ву лі цы Ка лі ноў ска га да ву лі цы Ка ча-
роў ска га бы ло пе ша хо дам не блі жэй 
чым ві ру сам...

Зноў зра біў я кру га ля ў на прам ку 
ву лі цы Ка ча роў ска га. Да яе апош ні мі 
га да мі да ба ві лі пра даў жэн не ву лі цы 
Кі еў скай, якое наз ва лі ву лі цай свя той 
Ан ны. Зна чыць ву лі цай Бо жай Ба бу лі; 
але не гэ та тут істот нае. Істот ны тут пе-
ша ход ны пе ра ход гэ тай ву лі цы — яго 
трэ ба пе ра хо дзіць хо дам шах мат на-
га ка ня. Бы ваў я ў роз ных мяс ці нах, 
але та кое но ваў вя дзен не ўпер шы ню 
су стрэў у сва ім Бе ла сто ку — на шы за-
гад чы кі га рад ской пра сто ры не спяць, 
ма зо лі ста пра цу юць, каб кі нуць на ро-
ду пад но гі ней кую ка ло ду. Ужо да во-
лі слаў нае скры жа ван не ву лі цы Ка ва-
ле рый скай з Вес на вой, дзе зроб ле на 
шмат, каб ту за нуць нер вы аў та ва дзі це-
лям. Ну, Бе ла сток жа так са ма му сіць 
чым сь ці за ці ка віць гла баль ны на род, 
каб і мы не аста ва лі ся ў цянь ку Кры-
вой ве жы ў Пі зе.

До ма прыг ля нуў ся я сва ім аку ля-
рам. Ад шмат ра зо вых упад каў трэс ну-
ла ў іх аб рам лен не ад на го са шкель цаў 
і тое шкель ца па ка ры ста ла ся на го дай 
каб выр вац ца на сва бо ду; уда ло ся без 
ні я кай траў мы. Аб рам лен не так са ма не 
над та рас сы па ла ся, та му ўзяў я клей, 
скле іў аб рам лен не, уват к нуў у яго 
шкель ца... І зноў ма гу чы таць і пі саць. 
А з ві ру сам трэ ба ча сам паз ма гац ца 
са ма стой на, пад ха лім ні чаць яму, па ха-
дзіць ка ля яго не про сты мі па са жа мі, 
а па руп лі віц ца то пе шы мі кру га ля мі, то 
ка валь ка да мі шах мат на га ка ня...

(ав)

Тое, што спа чат ку ка ра на ві рус 
у Бель скім па ве це стаў нам но га 
хут чэй рас паў сюдж вац ца, чым 
на ін шых тэ ры то ры ях Бе ла сточ

чы ны, дзе кам пак т на пра жы ва юць 
бе ла ру сы не аба зна чае, што та кія тэн
дэн цыі бу дуць ут рым лі вац ца на да лей. 
У Ся мя тыц кім, Гай наў скім і Бе ла стоц кім 
па ве тах так са ма пац вер джа ны зах
вор ван ні, вык лі ка ны ка ра на ві ру сам, 
а паза Бель скім па ве там най больш 
та кіх зах вор ван няў фік су ец ца ў Бе ла сто
ку. Ад нак у ста лі цы на ша га ва я вод ства 
жы ве прыб ліз на ў дзе сяць ра зоў больш 
жы ха роў, чым у Бель ску. На пя рэ дад ні 
Вя лі кад ня па ве дам ля ла ся аб шмат лі кіх 
у па раў нан ні да ін шых па ве таў Пад ляш
ша чар го вых вы пад ках зах вор ван няў 
жы ха роў Бель ска га па ве та, у якіх пац
вер джа на бы ла на яў насць ка ра на ві ру са. 
Ад нак на ма ган ні Па вя то вай са ні тар на
эпі дэ мі я ла гіч най стан цыі і Са ма стой на
га пуб ліч на га ком п лек су ахо вы зда роўя 
ў Бель скуПад ляш скім, а так са ма ін шых 
служ баў і дыс цып лі на ва ны па ды ход да 
зма ган ня з пан дэ мі яй ка ра на ві ру са мно
гіх жы ха роў Бель ш чы ны па ча лі да ваць 
ста ноў чыя рэ зуль та ты і ў Бель скім па
ве це стаў пры тар мож ваць тэмп но вых 
ін фек цый. Іза ля цыя, ура да выя за ба ро ны 
і пат ра ба ван ні спры чы ні лі ся, што ка ра
на ві рус стаў рас паў сюдж вац ца па ўсёй 
Поль ш чы нам но га валь ней, чым у кра і
нах За ход няй Еў ро пы.

Пра цаў ні кі бель ска га шпі та ля, уста ноў, 
су по лак, прад стаў ні кі ін шых пра фе сій, 
пен сі я не ры і іх ся мей ні кі гэ та асо бы, у якіх 
пац вер джа на бы ла тэ ста мі на яў насць 
ка ра на ві ру са. У час пі сан ня гэ та га ар ты
ку ла, у кан цы пер ша га тыд ня Вя лі кад ня, 
ака за ла ся, што больш чым кож ны трэ ці 
жы хар Пад ляш ска га ва я вод ства, у яко га 
бы ло пац вер джа на тэ стам за ра жэн не ка
ра на ві ру сам, жыў у Бель скім па ве це, дзе 
бы ло за рэ гіст ра ва ных ка ля 130 вы пад каў 
за ра жэн ня гэ тым ві ру сам. Скла да на бы ло 
пра цаў ні кам Па вя то вай са ні тар наэпі дэ мі
я ла гіч най стан цыі ў Бель скуПад ляш скім 
вы я віць, ад якіх асоб па ча ло ся рас паў сю
джан не ка ра на ві ру са ў Бель скім па ве це. 
За ра жэн не ка ра на ві ру сам маг ло прый с ці 
на Бель ш чы ну ад асоб, якія хва рэ лі, не 
ве да ю чы аб за ра жэн ні, у якіх вы ні кам 
на яў нас ці ка ра на ві ру са мог быць толь кі 
боль шы нас марк. Ад нак, на жаль, част ка 
за ра жа ных ка ра на ві ру сам хва рэ юць вель
мі цяж ка. Трэ ба іх пад к лю чаць да рэс пі ра
та раў і ка ры стац ца ін шай апа ра ту рай для 
ра та ван ня жыц ця. Ва ўсёй Поль ш чы на 
11 ты сяч ін фі ка ва ных ка ра на ві ру сам асоб 
па мер ла амаль 500 ча ла век, а на та кую 
коль касць за ра жа ных ві ру сам гры пу па мі

На Бель ш чы не 
ка ра на ві рус стаў хут ка 
рас паў сюдж вац ца 

рае ў ся рэд нім ад на асо ба. Част ка лю дзей 
за ра зі ла ся ня даў на і хва ро ба ў іх толь кі 
ста ла раз гор т вац ца. З лі ку 11 ты сяч за ра
жа ных ка ра на ві ру сам выз да ра ве ла по кі 
ка ля дзвюх ты сяч ча ла век. У Бель скім па
ве це з лі ку за ра жа ных прыб ліз на чвэрць 
выз да ра ве ла да ча су пі сан ня гэ та га ар ты
ку ла, што бы ло пац вер джа на тэ ста мі. Мая 
су раз моў ца з Бель скаПад ляш ска га, да 
якой пер шай я па тэ ле фа на ваў, каб да ве
дац ца пра наст роі ў го ра дзе, са ма ака за ла
ся ін фі ка ва най.

— Я са ма за ра жа на ка ра на ві ру сам. За
ра жэн не ад бы ло ся вель мі не ча ка на. На 
тыд ні пе рад ка та ліц кім Вя лі кад нем пай
ш ла я ў сваю ам бу ла то рыю, каб узя лі ад 
мя не кроў для пра вер кі ста ну май го зда
роўя. Аб ра да ва ла ся я, што не бы ло чар гі 
лю дзей, па коль кі маг ла б ад іх за ра зіц ца. 
Ад нак на дру гі дзень ка та ліц ка га Вя лі кад
ня па тэ ле фа на ва лі мя не з са нэ пі дэм стан
цыі і па ін фар ма ва лі, што мед сяст ра, якая 
бра ла ў мя не кроў, ака за ла ся за ра жа най 
ка ра на ві ру сам. Та му бу дуць тэставаць 
мя не на на яў насць ві ру са, а мя не ча кае 
ка ран цін. Я бы ла пе ра ка на на, што пра
вер ка гэ та толь кі фар маль насць. Я не 
заў ва жы ла ў ся бе сім п то маў, якія маг лі б 
свед чыць аб за ра жэн ні ка ра на ві ру сам 
і лі чы ла ся бе зда ро вай. Ад нак ужо на дру
гі дзень пас ля пра вер кі па ін фар ма ва лі 
мя не, што я за ра жа ная і гэ та бы ло для 
мя не вя лі кай не ча ка нас цю. У ка ран цін 
тра пі лі мой муж і сям’я сы на, па коль кі 
ў мя не быў кан такт з ня вест кай. Ад нак 
усе мае ся мей ні кі ака за лі ся зда ро вы мі, 
не за ра жа ны мі ка ра на ві ру сам, але аба
вя за ны бы лі прай с ці ка ран цін у мес цах 
свай го жы хар ства. Доб ра, што пра цаў ні кі 
са нэ пі дэм стан цыі па ін фар ма ва лі мя не 
аб маг чы мас ці за ра жэн ня ка ра на ві ру сам 
і з да па мо гай тэ ста пац вер дзі лі ў мя не ін
фек цыю. У ін шым вы пад ку я не свя до ма 
маг ла б за ра зіць му жа і астат ніх ся мей
ні каў. У мя не не бы ло і на да лей амаль 
ня ма ні я кіх сім п то маў, якія маг лі б свед
чыць аб ма ім за ра жэн ні ка ра на ві ру сам. 
Тэм пе ра ту ра ў мя не толь кі кры ху пе ра вы
шае 36 гра ду саў і та кая ця пер ут рым лі ва
ец ца ўвесь час. Не бы ло ў мя не ні нас мар
ку, ні каш лю, не ба ле лі ні га ла ва, ні гор ла. 
На да лей доб ра ад чу ваю смак і доб ры 
ў мя не нюх, па коль кі ў не ка то рых ін фі ка
ва ных асоб вы сту па юць праб ле мы з ад чу
ван нем сма ку і ню ху. Толь кі ў на гах ста ла 
кру ціць у два ра зы мац ней, чым кру ці ла 
ра ней. Ад нак я па ду ма ла, што мо жа гэ та 
на зме ну над вор’я, па коль кі ў мя не так 
па ста ян на бы вае, — ста ла ра сказ ваць жы
хар ка Бель скаПад ляш ска га пен сі ён на га 
ўзро сту, якая па жа да ла за ха ваць ана нім
насць. Рас па вя ла так са ма аб умо вах, 
у якіх жы ве, зма га ец ца з ка ра на ві ру сам 
і аб да па мо зе ся мей ні каў, якія ро бяць 
па куп кі і рых ту юць хар чы. — Што дзень 
пры яз джа юць па лі цы ян ты пад наш дом, 

тэ ле фа ну юць мне, а я вы хо джу на заш к лё
ную ве ран ду і пац вяр джаю, што я до ма. 
Пы та юць мя не, ці не пат ра бую ней кай да
па мо гі, на пры клад, пра па ну юць зра біць 
па куп кі, але та кой не аб ход нас ці ў мя не ня
ма. У Бель ску жы вуць мае ся мей ні кі, якія 
ро бяць мне і му жу па куп кі. Мой муж зда
ро вы, але і ён пра хо дзіць ка ран цін. За раз 
я дзень і ноч пра во джу на дру гім па вер се 
до ма, а мой муж на пер шым. Абаг ра вае 
дом, ва рыць ес ці і раз маў ля ем з боль
шай ад лег лас ці. Су се дзі ў нас ад каз ныя 
лю дзі і яны са зра зу мен нем ус п ры ня лі 
ўмо вы, у якіх я апы ну ла ся з му жам, па
коль кі ж ба чаць па лі цы ян таў, якія да нас 
што дзень пры яз джа юць, — ска за ла мая 
су раз моў ца і ра шы ла ся пе рас це раг чы 
ін шых пе рад за ра жэн нем ві ру сам. — Мой 
вы па дак па каз вае, што мо жам спат каць 
асо бы, якія са мі не ве да юць, што яны ін
фі ка ва ны, і не свя до ма спры чы няц ца да 
за ра жэн ня ін шых асоб. Ка лі ад бы ло ся 
аб ляг чэн не іза ля цыі, больш асоб вый ш ла 
на ву лі цы, але на да лей трэ ба тры мац ца 
са ні тар на га рэ жы му, які аба вяз вае ця пер.

Ін шай ма ёй су раз моў цай бы ла на стаў ні
ца з Бель скаПад ляш ска га.

— Ка лі ў Бель ску тэ сты пац вер дзі лі мно
га за ра жэн няў ка ра на ві ру сам, жы ха ры 
го ра да ста лі моц на апа сац ца за сваё зда
роўе і жыц цё. Гэ та бы ло ві даць у го ра дзе 
і я так са ма тры ма ю ся ўсіх са ні тар ных 
ука зан няў. Ця пер ха джу з ма сач кай на 
тва ры, у ру ка віч ках і тры маю ад па вед
ную ад лег ласць ад ін шых асоб. На пер шы 
дзень Вя лі кад ня я свят ка ва ла з баць кам, 
яко му ра ней да па ма га ла пад рых та вац ца 
да свя та. На вёс цы ба чы ла, што лю дзі 
тры ма лі ся ўка зан няў аб іза ля цыі ад ста
рон ніх асоб. Ка лі я вяр ну ла ся ў Бельск 
і бы ло ўжо даз во ле на вы хо дзіць з да моў 
дзе ля рэк рэ а цыі, уба чы ла, што мо ладзь 
не пе рас це ра га ла са ні тар на га рэ жы му 
і па трыча ты ры асо бы ез дзі лі по бач ся бе 
на ве ла сі пе дах. Ка лі не бу дзем тры мац
ца іза ля цыі і спа ты кац ца са ста рон ні мі 
асо ба мі, ка ра на ві рус мо жа на да лей рас
паў сюдж вац ца, — ска за ла Юлія Мі ран чук, 
на стаў ні ца з Бель скаПад ляш ска га.

Най ця жэй бы ло жыць згод на з ука зан
ня мі ўра да ў ква тэ рах у бло ках і ў ад на
а соб ных да мах адзі но кім ста рэй шым 
лю дзям. Мно гія ста рэй шыя жы ха ры 
Бель скаПад ляш ска га ў ма га зі ны і ап тэ
кі ста ра лі ся вы хо дзіць толь кі ў вы пад ках 
не аб ход нас ці, ка лі не бы ло маг чы мас ці 
па пра сіць зра біць па куп кі ма лод шых ся
мей ні каў або су се дзяў.

— Ка лі толь кі ў кра і не па чы на ла раз гор
т вац ца пан дэ мія, пры е ха лі да мя не на 
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„Неш та 
нас вып ра боў вае”
„Штось ці нас тэс ці руе”, — пад та кім за га лоў-

кам я пра чы таў ці ка вую раз мо ву з Воль гай Та-
кар чук у „Вы бар чай га зе це” ад 11-13.04.2020. 
Вёў з ёю раз мо ву Мі хал Но гась. У ве лі код ным 
вы пу ску га зе ты лаў рэ ат ка Но бе леў скай прэ міі 
раз дум вае, як пан дэ мія ка ра на ві ру са ўплы вае 
на на ша жыц цё.

„Неш та нас вып ра боў вае. Я не ве даю, ці гэ та 
фа тум, дэ ман, Пры ро да, Бог, неш та бе за са бо вае, 
вы пад ко васць? Гэ та нас пра вя рае на мно гіх уз-
роў нях”.

Па вод ле яе слоў, пан дэ мія — пра вер ка та го, 
як мы збу да ва лі гра мад ства, як пра цуе дзяр жа-
ва і, на рэш це, які мі мы з’яў ля ем ся. Якія па дзе лы 
і ня роў нас ці ў нас. „Ад ны дзе ці ся дзяць до ма 
з ноў т бу кам на ка ле нях, пад к лю ча ным да ап тыч-
на га ва лак на і ма юць до ступ да ба га тай біб лі я тэ-
кі баць коў. У ін шых ня ма ні чо га, ня ма ра зет кі да 
све ту, за вык лю чэн нем дзяр жаў на га тэ ле ба чан-
ня, якое рас па вя дае ім, як ёсць”.

Гэ та, вя до ма, ты чыц ца і на ша га рэ гі ё на — Пад-
ляш ша. Як мы па бу да ва лі на шы „Ма лень кія Ра-
дзі мы”? Як у гэ ты мо мант дзей ні ча юць на шы 
гмін ныя ўпра вы, ме ды цын скія цэн т ры, цэн т ры 
куль ту ры і шко лы, да якіх і так бы ло да лё ка. Ця-
пер шмат хто шые ма скі, як у Га рад ку ці На раў-
цы. Да па ма га ем адзін ад на му.

Як пра цуе тут на ша бе ла ру ская гра ма да? Як 
мы яе па бу да ва лі? А якая яна по бач? У Бе ла ру сі 
за мя жой.

Бе ла русь па-ра ней ша му за ста ец ца адзі най 
кра і най Еў ро пы з не зак ры ты мі ме жа мі. Уся Еў-
ро па жар туе над спе цы фіч ны мі ме та да мі ба раць-
бы прэ зі дэн та Бе ла ру сі з ка ра на ві ру сам. Вя до-
ма, смя юц ца над па ра дай піць га рэл ку і ха дзіць 
у саў ну ці на зі раць за пра цай трак та ра. „Я па чаў 
жар та ваць, што га рэл кай трэ ба бу дзе не толь кі 
пра дэ зін фі ка ваць ру кі, але, на пэў на, так са ма вы-
піць 40-50 г у выг ля дзе чы ста га ал ка го лю... Толь-
кі не на пра цы”, — ра іў прэ зі дэнт. „Я зноў на зі раю 
но вы псі хоз — час на ко ва-ім бір ны. Су па кой це ся, 
ра дзі Бо га. Усё, што трэ ба, час на ку і цы бу лі хо-
піць для кож най сям’і. Вам не трэ ба цал кам пе ра-
хо дзіць на час нок і цы бу лю. А ім бір і лі мон — гэ та 
не на ша ежа. Ка лі вы ра ней не на бы лі іму ні тэт, 
і сён ня не зной дзе це гэ та га ў ім бі ры — не хва люй-
це ся, не мар нуй це гро шай”. Шко лы, дзі ця чыя сад-
кі і ўні вер сі тэ ты так са ма не бы лі за чы не ны. Пра-
цу юць га ле рэі, кі на тэ ат ры, тэ ат ры і цырк. Гуль ня 
ў фут боль най лі зе. Увесь свет ве дае гэ тыя свой-
скія „ра шэн ні”.

Ак ра мя та го, у ін тэр нэ це рас паў сю дзі лі ся ўся-
ля кія ме мы пра тое, „Як Пад ляш ша спраў ля ец ца 
з ка ра на ві ру сам?” Усе гэ тыя са ма гон ныя вы ра-
бы дзе ля дэ зін фек цыі. І мно гае ін шае.

Як мы па він ны (і ці па він ны мы) дзей ні чаць 
у якас ці бе ла ру скай на цы я наль най мен шас ці? 
Як гэ тая „на ша Ра дзі ма” іс нуе ў Поль ш чы?

Гэ та ра дзі ма, пра якую ка лісь ці пі саў Сак рат 
Яно віч: „Дом, ма ці, баць ка, брат, цёт кі, дзядзь кі, 
двор, са ба ка, ку ры, авеч кі, ка ро ва, по ле, збож жа, 
луг, цар к ва, вя сел лі, хро сты, па ха ван ні, ка ле гі 
[пас ля ка ля жан кі], ве ча ры ны, за ба вы на па шы, 
фаль к лор ны жах. І яш чэ ты ся ча прад ме таў і сі-
ту а цый”. За ха ван не гэ тай па мя ці — наш га лоў ны 
аба вя зак.

Ці ў гэ ты мо мант ёсць яш чэ маг чы масць для 
дзе ян няў у су поль нас ці? Ці ма юць зна чэн не 
толь кі на шы ін ды ві ду аль ныя па во дзі ны? Як у да-
дзе ны мо мант з на шай куль ту рай і ма ста цтвам? 
Зра зу ме ла, пра цу юць, як гэ та маг чы ма, „Ча со піс”, 
«Ні ва», Ра дыё Ра цыя. Але ня ма ні я кіх су стрэч, 
куль тур ных ме ра пры ем стваў і г.д. Гэ ты час мо жа 
быць для нас важ ным, каб мы маг лі ўба чыць, што 
для нас каш тоў нае. Што нас са праў ды яд нае? Я ду-
маю, гэ та шы ро ка ра зу ме тая КУЛЬ ТУ РА. У рэш це 
рэшт, дзя ку ю чы гэ тай куль ту ры (гэ та ж не ней кі 
„ДУХ ПАД ЛЯШ ША”) мы вы жы лі як на цы я наль ная 
мен шасць у Поль ш чы. Так са ма дзя ку ю чы ёй мы 
пе ра жы вем час пан дэ міі.

Я зак лі каю да ства рэн ня роз ных ін тэр нэт-су-
стрэч з на шы мі пісь мен ні ка мі, па э та мі і ін шы мі 
твор ца мі Куль ту ры.

„Сло ва род нае, су ме муд ры! Ра дасць неў га-
мон ная, што ча сам лу нае вя сёл каю на не бе кра-
і ны май го прыз на чэн ня. І няс пеш на па ву ча еш 
мя не жыць сва ім ро зу мам ды гас цін цам іс ці 
шы ро кім праз га ды ўся го раз адзін да дзе ныя. 
Ты, як той ся бар шчы ры, не па кі неш і ў няш час ці.

Я та бе толь кі, сло ва ты маё бе ла ру скае, ве ру 
ды кла ня ю ся.

Бог ты мой!
Ты мая рэ лі гія!”
Неш та нас вып ра боў вае! Да вай це прой дзем 

гэ ты тэст на мно гіх уз роў нях, ста ноў ча!
Да ры юш ЖУ КОЎ СКІ

Ад па чат ку гэ та га го да свет жы ве 
ў жа ху. Вы бух эпі дэ міі ка ра
на ві ру са быў ша кі ра ва ным 
і хут кім — праз 11 дзён пас ля 

та го, як ула ды Кі тая ста лі ля чыць пер шых па
цы ен таў, за ра жа ных но вай хва ро бай, лю дзі 
ста лі па мі раць. Праз дзе сяць дзён ві рус рас
паў сю дзіў ся ў ін шыя азі яц кія кра і ны, а по тым 
у Еў ро пу і ЗША. Ця пер выс вят ля ец ца, што 
ў па чат ку сту дзе ня із ра іль скі ра бін прад ка заў 
гэ тую за ра зу і прад ка заў, што нас ча кае.

Із ра іль скі ра бін Іо сіф Пін та (на здымку) 
– су свет най вя до мас ці мі стык, які жы ве ў Ма
ро ка. У па чат ку го да ў яго бы ло ба чан не, пра 
якое ён ска заў сва ім пас ля доў ні кам: «Усе 
ве да юць, што я вель мі ас ця рож ны ў сва іх вы
каз ван нях, але хут ка ў све це ча ка ец ца неш та 
страш нае. Свет бу дзе ў шо ку, які ўвой дзе ў гі
сто рыю як адзін з най гор шых. Ён пач нец ца 
праз не каль кі дзён. Мы па він ны па чаць рых
та вац ца і ма ліц ца за раз».

Ка лі яго сло вы ака за лі ся праў дзі вы мі, за 
яго праг но за мі ста лі са чыць мі льё ны лю дзей, 
і ён вы даў за я ву пра бу ду чы ню ча ла ве цтва: 
«Я ні ко га не пра бую на па ло хаць. Праг ну толь
кі ска заць вам страш ную праў ду. Дзя сят кі 
ты сяч ча ла век ад па чат ку пан дэ міі за гі ну лі 
ў Кі таі, мі льё ны зна хо дзі лі ся на ка ран ці не на 
пра ця гу не каль кіх тыд няў. Тыя, хто не па мі рае 
ад гэ тай хва ро бы, га ла да юць. У хут кім ча се 
хар ча ван не скон чыц ца, і та ды лю дзі зра зу ме
юць, што губ ляць ня ма ча го, і пас п ра бу юць 
вы ра та ваць ся бе. Та ды іх ха ла кост пач нец ца 
ў Кі таі”.

Іо сіф Пін та да даў, што не ўсе на ві ны пра 
гэ тую хва ро бу пуб лі ку юц ца: «Вель мі хут ка 
лю дзі пач нуць ра зу мець, што ад гра мад ства 
ха ва ец ца шмат ін фар ма цыі, як пра эпі дэ мію 
на о гул, так і пра тое, што ад бы ва ец ца ў Кі таі. 
І ка лі лю дзі зра зу ме юць — та ды ў све це на
сту піць та кі страш ны і цяж кі пе ры яд, яко га 
не бы ло не каль кі ста год дзяў. Су свет ная эка
но мі ка зба лан са ва на з Кі та ем, але Кі тай зна
хо дзіц ца на мя жы поў на га кра ху. Усе кра мы, 
якія пра да юць кі тай скія та ва ры, прый дзец ца 
за чы ніць. Кі тая ўжо ня ма, ця пер пра яго мож
на за быц ца. Гэ та ўжо ад бы ло ся. Апош нія та ва
ры, вы раб ле ны ў Кі таі — вось што за ста ло ся 
ў скла дах. Больш та ва раў ад туль не бу дзе, бо 
па ме ры пра соў ван ня эпі дэ міі Кі тай бу дзе цал
кам пад ка ран ці нам». Із ра іль скі на ву ко вец так са ма вы я віў, 
што эпі дэ мія ўжо бы ла аб веш ча на ў Кні зе Езэ кі і ля. Біб лія 
аб вяш чае: «І я раз лію Свой гнеў на Сін, на крэ пасць Егіп та, 
і ў Но зніш чу шум ны тлум. І паш лю агонь у Егі пет; і зад ры
жыць ад стра ху Сін і ўпа дзе Но, а во ра гі бу дуць ата ка ваць 
Мем фіс у ся рэ дзі не дня». Пін та тлу ма чыць, што на су час
ным іў ры це «Сін» гэ та наз ва Кі тая.

Ка ра на ві рус з Кі тая вык лі каў тры во гу ва ўсім све це, ча сам 
мя жу ю чую з па ні кай. Мно гія шу ка юць ад ка зу на пы тан не, як 
уз нік ві рус з Ухань і ча му ён так хут ка рас паў сю дзіў ся, за му
чыў шы так шмат лю дзей. Ін шы ра бін, Ма тыт’яху Гла зер сон, 
так са ма спа сы ла ец ца на тую ж Кні гу. Па сло вах гэ та га ад на го 
з су пя рэч лі вых дас лед чы каў Біб ліі, су свет ная эпі дэ мія праг на
за ва ла ся ты ся чы га доў та му. Ён пра ана лі за ваў спе цы яль ныя 
ко ды Біб ліі, якія змяш ча юц ца ў Ста рым За па ве це, і апуб лі ка
ваў ві дэа, у якім прад стаў ляе сваю тэ о рыю. Ка жа, што ка ра на
ві рус узяў ся ад па цу коў, змей, ка жа ноў, рыб і ма ла дых ваў коў, 
і гэ та рэ зуль тат «ня чы стай ежы». Каб ад чы таць гэ тае пра ро
цтва, трэ ба вы ка ры стоў ваць спе цы яль ныя «біб лей скія ко ды» 
(гэ тае сло ва ўпер шы ню з’я ві ла ся ў 1997 го дзе). Ра бін сцвяр
джае, што тай ныя ко ды, сха ва ныя ў То ры, мо гуць прад ка заць 
най больш важ ныя па дзеі, якія ад бы лі ся і ад бу дуц ца ты ся чы 
га доў пас ля на пі сан ня Пя цік ніж жа. Тут ён «рас шыф роў вае» 
фраг мент Кні гі Ле ві таў. Ён тлу ма чыць, што там га вор ка пра 
на ступ ствы ўжы ван ня «ня чы стай» ежы і грэх «з’я дан ня ка неч
нас ці яш чэ жы вой жы вё лы». У ін шай част цы та го ж урыў ка ра
бін пад к рэс лі вае лі та ры, якія аз на ча юць «сі ні» або «кі тай скі».

«Ма ем усё гэ та пад ра бяз на апі са на ў раз дзе ле То ры, дзе 
га во рыц ца пра рэ чы, якіх нель га спа жы ваць, — тлу ма чыць 
Гла зер сон, ус х ва ля ва на па каз ва ю чы на пад к рэс ле ныя рад
кі Біб ліі: «Я ад дзя ліў для вас ня чы стыя рэ чы, та ды вы бу
дзе це для мя не свя тым на ро дам». Ад к ры ван не і ра зу мен не 
гэ та га так зай мае: ка ра на ві рус, Кі тай і ка неч насць жы вой 
істо ты: та кія эфек ты ба чым мы сён ня», зак лю чае ён.

На су пе рак та му, што сцвяр джае су пя рэч лі вы свя тар, біб
лей скія ко ды шы ро ка не пры ма юц ца ў ас ноў ных кі рун ках 

як юдэй скіх, так і ін шых на ву коў цаў. Жур на ліст, які ста іць 
за іх па пу ля ры за цы яй, Майкл Дрос нін, за сна ваў сваю кні гу 
на ар ты ку ле, апуб лі ка ва ным ма тэ ма ты ка мі ў мэй н ст рым
ным ча со пі се. Але на ват яны ад хі лі лі дум ку Дрос ні на, што 
Біб лія мо жа прад ка заць бу ду чы ню, ка лі б пе ра ліч ваць ма тэ
ма тыч на выр ва ныя з кан тэк сту сло вы і фра зы.

Ра бін Гла зер сон вы даў больш за 30 кніг пра біб лей скія 
ко ды і звя за ныя з імі тэ мы. Ён згад ва ец ца на сай це Іў рыт
ска га ўні вер сі тэ та Іе ру са лі ма і звя за ны з ру хам, які пра цуе 
дзе ля яў рэй ска га ме сіі (кры ні ца: The Je ru sa lem Post).

Бу дый скі ма нах Зі гонг жыў у Кі таі больш за сто га доў та му. 
Хоць не вя до ма, ці ўсё гэ та пра ро цтва не пад роб ле нае, гра
ма дзя не Кі тая даў но ка жуць, што ма нах ве даў, што па він на 
ад быц ца, і спра ба ваў пе рас це раг чы сва іх зем ля коў ад эпі дэ
міі. Зі гонг, ка жуць, на пі саў, што ў 2020 го дзе Кі тай бу дзе ў рос
па чы: «2020 год бу дзе ча сам, ка лі ўвесь Кі тай бу дзе пла каць. 
Зна кі ат ры ма юц ца на столь кі дрэн ны мі, што кі тай скі Но вы год 
не бу дзе адз на чац ца. Чу ма прый дзе паз ней. Бу дзе так лю та, 
што тыг ры і львы сха ва юц ца ў га рах. Чу ма ахі не ўсю кра і ну, 
а по тым раз лі ец ца па ўсім све це. Неў за ба ве рыс ста не та кім 
да ра гім, што ніх то яго больш не бу дзе ес ці. Та ды рэ кі за то
пяць усе лод кі. У гэ тым го дзе лю дзі бу дуць на рых тоў ваць рыс 
толь кі ран няй вяс ной. У на ступ ныя се зо ны не бу дзе ні фа со лі, 
ні збож жа, бо са ран ча нак рые ўсе па лет кі». Ка лі пра ро цтва ма
на ха праў дзі вае, то ха ця б яго част ка ўжо здзей с ні ла ся. Кі тай 
са праў ды па цяр пеў ад чу мы, якая па ча ла рас паў сюдж вац ца 
там не пас рэд на пе рад Но вым го дам (Кі тай скі год Ме та лё ва га 
па цу ка па чаў ся 25 сту дзе ня 2020 го да). Больш за тое, у ця пе
раш ні час кра і на зма га ец ца не толь кі з ка ра на ві ру сам, але 
і са ран чой. Ма нах у сва ім пра ро цтве да ваў рэ ка мен да цыі для 
кі тай цаў на 2020 год, каб яны змаг лі пе ра жыць по шасць. Ра іў: 
«Будзь це по бач са сва і мі сем’ я мі і су се дзя мі. Лепш бу дзе, ка лі 
пач ня це на за паш ваць зо ла та і ежу, які мі по тым змо жа це па
дзя ліц ца з лю бі мы мі людзь мі. Не цяр пі це зла дзей ства па між 
людзь мі. Аб’ яд най це ся і не дзя лі це ся. Ка лі вам гэ та ўдас ца 
зра біць, усё пе ра жы вя це, дас це ра ды!»

vМі ра ЛУК ША

Яд най це ся 
і не дзя лі це ся!
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 18-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 9 мая 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Цэ лы дзень у рэч цы 
ку па ец ца, а на бе раг 
вый дзе і ўся су хая.

Г...
Ад каз на за гад ку № 13-2020: бо ты. 

Уз на га ро ду, кніж ку «Мая Ра дзі-
ма», вый г ра ла На тал ля Мац ве юк. 

Він шу ем!

    
Алесь Ста вер

Са лаўі
Як толь кі свя точ ны
Зас ве ціц ца дзень,
Дзя ду ля з кі ёч кам
Па вёс цы ідзе.
Вя лі кую кай ст ру
Ня се ён з са бой.
І дзе ці
Яго аб сту па юць
Гур бой.
— Дзя ду ля!
Свіст кі па ка жы це! —
Кры чаць.
Па воль на ён кай ст ру
Зды мае з пля ча.
І з кай ст ры та роп ка
Бя руць хлап чу кі
Глі ня ныя цац кі —
Ма лыя свіст кі.
... Яш чэ на бя роз ках
Не вы біў ся ліст,
А ўжо са лаў і ны
Раз но сіц ца свіст.
Ста рыя гля дзяць,
На рэш це ад к ры лі
Сак рэт жы ха ры:
— Ды гэ та ж
Ган чар за ра чан скі,
Хвя дос,
Ма лым не па се дам
За баў кі пры нёс.
Не бу дзе ця пер ім
Спа кою і сну...
Раз даў ім Хвя дос
Не свіст кі?
А вяс ну.

У пер шы дзень са ка ві ка 
шэсць вуч няў і трох на стаў ні-
каў з на шай шко лы па е ха лі на 
аб мен вуч няў у го рад Са ліх лы 
ў Тур цыі. Па ез д ку на ла дзі лі 
ў рам ках праг рам «Eras mus +» 
і «Her tia ge of us». Ра зам з на-
мі бы лі яш чэ вуч ні з Бал га рыі 
і Пар ту га ліі.

У час па ез д кі ў нас бы ло мно-
га за нят каў. Мы зна ё мі лі ся 
з куль ту рай, звы ча я мі і рэ лі гі-
яй тур каў. Сма ка ва лі так са ма 
на цы я наль ныя стра вы. Іх яда 
вель мі пі кан т ная, вост рая, а са-
лод кас ці як хал ва, бак ла ва і лок-
ма са лод шыя за цу кар. Тур кі 
з вя лі кай па ша най ад но сяц ца 
да гар ба ты, якую п’юць па са ло-
джа най у шкля нач ках у фор ме 
цюль па наў. Хоць іх кух ня роз-
ніц ца ад на шай, бе ла ру скай, 
яна вель мі смач ная.

Кож на га дня мы бы лі ў шко-
ле, гу ля лі з вуч ня мі ў мяч, ля пі-
лі гар ш кі з глі ны, ма ля ва лі на 
ва дзе тра ды цый ным ме та дам 
эб ру і свае «мар му ро выя» 
кар ці ны дру ка ва лі на Д-3- 
прын та ры. Ап ра ча гэ та га ў нас 
бы ло шмат па ез дак у роз ныя 
рэ гі ё ны Тур цыі. Мне най больш 
спа да баў ся ста ра жыт ны го рад 
Па му ка ле (што зна чыць «ба-

Мне най больш спа да баў ся ста ра жыт ны го рад Па му ка ле

ваў ня ная крэ пасць») з га рой 
і тэр маль ны мі кры ні ца мі. Ва да, 
якая сця кае са схі лаў га ры, ут ва-
рае дзі вос ныя ва да ё мы з вап на-
вы мі сцен ка мі-тра вер ці на мі, 
а бе лыя, блі ску чыя тэ ра сы, якія 
ўзнік лі ў вы ні ку ад к ла дан ня 
со лей з на сы ча ных вап най кры-
ніц, ро біць га ру ча роў най. Па му-
ка ле за не се ны ў спіс су свет най 
спад чы ны ЮНЕ СКА.

Мы так са ма на ве да лі га ра ды 

Эфес і Із мір ды ба чы лі там ва-
дас па ды.

У адзін ве чар мы гля дзе лі як 
ня ве ста рых ту ец ца да шлю бу. 
Вя сель ны аб рад моц на ад роз-
ні ва ец ца ад бе ла ру скай тра ды-
цыі, але іх звы чаі ма ляў ні чыя 
і цу доў ныя.

Пры ез джыя так са ма па він ны 
бы лі ра ска заць пра сваю куль ту-
ру.

Мы прад ста ві лі бе ла ру скія 
тан цы і му зы ку.

Гэ тая па ез д ка бы ла для мя не 
не толь кі здзяй с нен нем мар, 
але і вя лі кім уро кам жыц ця.

Ма тэ вуш Аста шэ віч, 
7 клас ПШ № 3 з ДНБМ імя 

Ярас ла ва Ка сты цэ ві ча ў Бель-
ску-Пад ляш скім

Жыў адзін ба га ты ча ла век 
з жон кай, сы нам і дач кой. Ды 
на зы ва лі яго Якуб. Па ста віў 
ён дом на па мос це, каб пах ва-
стац ца сва ім ба гац цем. І вось 
у ад ну цём ную ноч прый шлі 
зла дзеі. Гас па дар, тут як тут, 
пад па мост сха ваў ся. А жон ка 
вы ска чы ла з ха ты, ды на вё ску 
па бег ла... Ад ны дзе ці ў ха це 
аста лі ся. Сха пі лі сы на раз бой ні-
кі і пы та юць:

— Дзе баць ка?
— Не ве даю!

(бе ла ру ская на род ная ле ген да) 
Зя зю ля, со кал і жа ба

— Га ва ры, ка лі та бе жыц цё 
мі лае,

— Я не ска жу, не ве даю...
Збі лі да кры ві хлап чу ка ды да 

ся стры пры сту пі лі, пы та юць: 
— Дзе баць ка? 

А яна над та зля ка ла ся і ўсё 
ска за ла. Ра за бра лі бан дзю гі 
па мост, за бі лі баць ку і за бра лі 
гро шы.

Вяр ну ла ся ма ці ў ха ту, ба-
чыць — якая бя да, якое го ра!

Яна пры ту лі ла да сэр ца сы на 
і ка жа:

— Сы нок-га лу бок, па ля цім 
мы з та бою ў ба рок, а яна, твая 
сяст ры ца, за ка ру хай цэ лы век 
на ба ло це крэх ча...

Ста ла ма ці зя зю ляй, а сын 
со ка лам і ра зам яны на лес па-
ля це лі. А дач ка зра бі ла ся жа бай 
і па ска ка ла на ба ло та. Ад той 
па ры ма ці пла ча па сва ім му жу 
Яку бе! Клі ча яго жа лас ным клі-
кам: Ку-ку! Ку-ку! А ў такт ёй 
дач ка-жа ба зак рах та ла ў ба ло-
це: крэх, крэх, крэх...

Та му па сён няш ні дзень так 
аста ло ся ў пры ро дзе, што па-
куль не за куе зя зю ля дык і жа-
ба ра ней гэ та га не зак рэх ча.

(па вод ле ле ген ды за пі са най эт ног ра фам 
Ра ма на вым у Сен нен скім па ве це 

на Ма гі лёў ш чы не)
гак
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. Ад-
ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та ло нам, на 
пра ця гу трох тыд няў даш лі це ў „Зор ку”. Тут ра-
зыг ра ем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку № 14-2020: 
Муж, на га, сас на, са ва, вя сёл ка, мін, ткач, 

яна, ве ра, лах, ара бін ка. Сук, ка ва, шуст ры, 
каб, жы вё ла, ка лач, амя ла, Іна, ап ра на хі.

Уз на га ро ды, бе ла ру скія нак лей кі на кам п’-
ю тар ную кла ві я ту ру, вый г ра лі Ад ры ян Мак-
сі мюк і Са ра Гаў ры люк. Він шу ем!

Размалюйце!

ЗА СУ ХА – на шы прод кі лі чы лі, 
што яе на сы ла юць ведзь ма ры 
і зай з д рос ныя, злыя лю дзі. Ін-
шыя мер ка ва лі, што гэ та ка ра 
за па ру шэн ні, ка ра ня бес ная 
за тое, што лю дзі шчы ра ва лі 
ў дні ад ве дзе ны свят ка ван ню 
ці се я лі ў тэр мі ны не ад па вед-
ныя для пэў ных рас лін ных 
куль тур.

Каб зас це раг чы ся ад за су хі, 
лю дзі пры мя ня лі мно гія дзе ян-
ні і спраў ля лі ры ту а лы. На пры-
клад, нель га бы ло па чы наць 
ні чо га ў дні, ка лі па чы на ла ся 
во ры ва ў по лі, ка лі ўскоп ва лі 
гра ды пад га род ні ну, ці са дзі-
лі буль бу. Ка за лі, што за су ха 
мо жа прый с ці з-за та го, што 
нех та зра біў па се вы пе рад Бла-
га веш чан нем. У той час, лі чы-
лі на шы прод кі, зям ля яш чэ 
спіць, яе нель га тры во жыць. 
Нель га так са ма бы ло ў та кі час 
па ста віць плот або пом нік на 
ма гі ле ня бож чы ка. Та ды, каб 
спы ніць за су ху, раз бу ра лі пла-
ты, зды ма лі ва ро ты ды нес лі іх 
та піць у ра ку або са жал ку. Так-
са ма пе ра ва роч ва лі па стаў ле-
ныя ў не ад па вед ны час пом нік 
ці крыж на ма гі ле. Гэ тае дзе ян-
не паў та ра лі да гэ туль, па куль 
не па чаў іс ці дождж.

Каб за ста віць іс ці дождж, на-
шы прод кі здзяй с ня лі мно гія 
ма гіч ныя ры ту а лы. Яны раз лі-
ва лі на по лі ва ду, пры не се ную 
з трох або ся мі ка ло дзе жаў ці 
кры ніц. У ін шых мес цах, вып-
раў ля лі муж чын ка сіць тра ву, 
бо ве ры лі, што дождж не лю-
біць кась бы і аба вяз ко ва, на 
злосць кас цам, пра льец ца.

Дзе-ні дзе, каб нак лі каць 
дождж, за стаў ля лі пад лет каў 
нес ці ва ду на ліст ку па па ра ці 
ў да лё кія сё лы. Ад лоў кас ці 
і хут кас ці пас лан цоў за ле жа ла 
коль касць даж джу. Ка лі трап ля-
лі ся не а хай ныя пас лан цы і гу-
бі лі ва ду на той жа па па ра ці, 
з не ба ім жэ ла ад но кра пін кам і.

Ча сам пе ра вор ва лі да ро гу 
са хою, у якую бы лі ўпрэ жа ны 
дзяў ча ты. Па доб ныя ры ту а лы 
з удзе лам дзяў чат-дзя віц — ар-
ха іч ныя, яны суст ра ка юц ца 
пры ма гіч ных прак ты ках у ба-
раць бе з эпі дэ мі яй і па жа рамі.

Больш жыц цё выя прак ты кі 
звя за ныя з вык лі кан нем даж-
джу да ты чы лі хат ніх прад ме-
таў і рас лін. Вось ад ной з рас-
паў сю джа ных прак тык бы ло 
вы кі дан не хлеб най ла па ты на 
двор або кі дан не ў ка ло дзеж 
дзе вя ці га ро шын, ма ку-ві ду ку 
(гэ та дзі кі, па ля вы мак), зер ня 
ка на пель, мо ху ці скра дзе на га 
не дзе гар ш ка.

З на ды хо дам хрыс ці ян ства 
на шы прод кі ма лі лі ся над ка-
ло дзе жа мі Бо гу, кла лі крыж на 
ва ду, слу жы лі ма леб ны, тка лі 
руч ні кі-абы дзён ні кі і ве ша лі 
іх на пры да рож ных кры жах, 

а пас ля з удзе лам свя та ра пе-
ра веш ва лі іх на іко ны ў цар к-
ве. З та кой іко най і руч ні ком 
звы чай на ра бі лі аб ход па лёў 
і ся ла...

За су ху прад каз ва лі па асаб лі-
вас цях над вор’я ў наз на ча ныя 
ка лян дар ныя дні. На пры клад, 
ка лі на Грам ні цы бы ла ад лі га, 
гэ та прад вяш ча ла, што вяс на 
бу дзе даж дж лі вай і на Юр’я 

мож на бу дзе вы га няць жы вё лу 
на све жую тра ву. Каб ле та не 
бы ло су хім, у на ро дзе свят ка ва-
лі дзень пра ро ка Ільі і аб лі ва лі-
ся ва дой у гэ так зва ны «Су хі» 
або «Тра ец кі» чац вер.

На Пад ляш шы са мым па пу-
ляр ным ме та дам вык лі кан ня 
даж джу бы ло сы пан не ма ку-
ві ду ку ў ка ло дзеж. На шы прод-
кі лі чы лі, што най леп шы для 

гэ та га мак ас ве ча ны ра зам 
з зел лем на «Ма ка вея», то-
бок пе рад Спа саў скім по стам. 
У мно гіх вё сках па сён няш ні 
дзень прак ты ку юць абы ход па-
лёў і сёл з іко на мі і спе вам цар-
коў на га хо ру...

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

(гак)
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— na pi sa łem w liś cie do Dy rek to ra w dniu 14 
kwiet nia. Nie  czu ję  się  up ra wo moc nio ny  do 
„pry wa ty zac ji”  te go  prog ra mu.  Uwa żam,  że 
wyp ro wa dze nie pro duk c ji po za TVP Bia łys tok 
spo wo du je  ob ni że nie  ja koś ci  au dyc ji.  Unie
moż li wi  ko rzys ta nie  z bo ga te go  ar chi wum 
(23 la ta co ty god nio we go dwu dzies to mi nu to
we go  prog ra mu)  i dop ro wa dzi  do  get ty zac ji 
te ma ty ki mniej szoś cio wej. Bę dzie  też stra tą 
dla Oś rod ka, a prze de wszys t kim wi dzów. Dla
te go nie mog łem pod pi sać tej umo wy. „Zro zu
miał bym ten krok, gdy by oś ro dek zos tał zam
k nię ty. Tym cza sem pow s ta ją tu prog ra my in
for ma cyj ne i re li gij ne, któ re znacz nie bar dziej 
na ra ża ją za rów no pra cow ni ków TVP, jak i oso
by nag ry wa ne na moż li wość za ka że nia. Na
to miast  ja nie mo gę sko rzys tać z moż li woś
ci  pra cy,  któ re  sam Pan mi  stwo rzył  swo im 
wcześ niej szym  roz po rzą dze niem  z dnia  16 
mar ca  bie żą ce go  ro ku” —  na pi sa łem w tym 
sa mym liś cie do Dy rek to ra.

Nie mo gę wtrą cać się w po li ty kę prog ra
mo wą TVP Bia łys tok i ro zu miem, że prog ra
my  mniej szoś cio we  mo gą  przy go to wy wać 
in ni  lu dzie.  Niem niej  jesz cze  raz  za pew ni
łem  o swo jej  go to woś ci  do  przy go to wa nia 
„Ty god nia  Bia ło ru skie go”  na  19  kwiet nia 
i w ca łym ok re sie przej ś cio wym, do pó ki Pan 
Dy rek tor  nie  stwo rzy  ta kie go  zes po łu.  Za
miast kon k ret nej od po wie dzi po raz ko lej ny 
dos ta łem poz ba wio ny kon k re tów list po wo
łu ją cy  się na ogól ne uch wa ły Za rzą du TVP 
o og ra ni cze niu pro duk c ji te le wi zyj nej.

Spy ta łem  też  o los  po zos ta łych  prog ra
mów  mniej szoś cio wych,  któ rych  jes tem 
wy daw cą.  Za miast  dy rek to ra  Eu ge niu sza 
Szpa kow skie go od po wie dzia ła mi sek re tar
ka Mag da Ko rol: „Po wyż sze za sa dy do ty czą 
wszys t kich  prog ra mów  bez  wy jąt ku,  a tym 
sa mym  rów nież  „Wia do moś ci  Ro syj skich”, 
„Ta tar skich Wieś ci” i „My Ro mo wie”.

„Po wyż sze”,  czy li  ja kie?  Ro zu miem,  że 
Pan Dy rek tor nie ma obo wiąz ku in for mo wa
nia  mnie,  ja ka  przysz łość  cze ka  prog ra my 
mniej szoś ci  na ro do wych  w TVP  Bia łys tok. 
Ale ma ta ki obo wią zek wo bec Ra dy Prog ra
mo wej,  sto wa rzy szeń  mniej szoś cio wych 
i prze de wszys t kim wi dzów. Jesz cze raz pod
k reś lam,  że  te ma ty ka mniej szoś cio wa by ła 
in teg ral ną  częś cią  pro po zyc ji  prog ra mo wej 
Oś rod ka  TVP  Bia łys tok  od  po cząt ku  je go 
is t nie nia. To dzię ki re por ta żom i fi l mom do
ku men tal nym o tej te ma ty ce Bo gus ław Su lik 
(ów czes ny  prze wod ni czą cy  Kra jo wej  Ra dy 
Ra dio fo nii  i Te le wiz ji)  ok reś lił  na sze naj lep
sze pro duk c je mia nem Bia łos toc kiej Szko ły 
Re por ta żu.  Jed na  po chop na  de cyz ja mo że 
to wszys t ko przek reś lić.

Dla te go ten list do Pa ni Prze wod ni czą cej 
prze sy łam tak że do wia do moś ci or ga ni zac
ji  rep re zen tu ją cych  mniej szoś ci  na ro do we 
w wo je wódz t wie pod la skim.

Z po wa ża niem
Mi ko łaj Waw rze niuk

Do wia do moś ci:

Eu ge niusz Szpa kow ski — dy rek tor Oś rod ka 
TVP w Bia łym s to ku,

Eu ge niusz Wap pa — prze wod ni czą cy Związ
ku Bia ło ru skie go w RP,

Jan Sy czew ski  —  prze wod ni czą cy  Bia ło ru
skie go  To wa rzy stwa  Spo łecz noKul tu ral ne
go,

Jan Czyk win — prze wod ni czą cy Bia ło ru skie go 
Sto wa rzy sze nia Li te rac kie go „Bia ło wie ża”,

Eu ge niusz Czyk win — po seł na Sejm RP, re
dak tor  na czel ny  „Przeg lą du  Pra wos ław ne
go”,

Oleg Ła ty szo nek — prze wod ni czą cy Bia ło ru
skie go To wa rzy stwa His to rycz ne go,

Le on Ta ra se wicz  —  pre zes  Fun dac ji  „Vil la 
Sok ra tes”,

To masz Su li ma — prze wod ni czą cy Sto wa rzy
sze nia Dzien ni ka rzy Bia ło ru skich,

Ur szu la Iwa niuk — prze wod ni czą ca Sto wa
rzy sze nia na Rzecz Dzie ci i Mło dzie ży Uczą
cych się Ję zy ka Bia ło ru skie go ABBA,

To masz Ti cho niuk — dy rek tor Mu ze um i Oś
rod ka Kul tu ry Bia ło ru skiej w Haj nów ce,

Do ro tesz Fio nik —  dy rek tor Mu ze um Ma łej 
Oj czyz ny w Stu dzi wo dach,

Łu kasz Le o niuk  —  prze wod ni czą cy  Sto wa
rzy sze nia „Szczy ty — Zwią zek na Rzecz Edu
kac ji i Pro moc ji Kul tu ry Bia ło ru skiej”,

Piotr Stan kie wicz — prze wod ni czą cy Bia ło ru
skie go Zrze sze nia Stu den tów,

Gra ży na Woł ko wyc ka — prze wod ni czą ca To
wa rzy stwa Kul tu ry Bia ło ru skiej,

Igor Łu ka szuk — dy rek tor LO z DNJB w Haj
nów ce, rad ny Sej mi ku Wo je wódz kie go,

An d rzej Ste pa niuk — dy rek tor LO z DNJB im. 
B. Ta rasz kie wi cza w Biel sku Pod la skim,

Piotr Ni ko ła juk-Sta siuk  —  dy rek tor  Szko ły 
Pod s ta wo wej nr 3 z DNJB im. J. Kos ty ce wi
cza w Biel sku Pod la skim,

Ma ria Tom czuk — dy rek tor ka Szko ły Pod s ta
wo wej z DNJB w Or li,

Ja ros ław Iwa niuk — dy rek tor Bib lio te ki In ter
ne to wej „Ka mu ni kat”,

Sta nis ław Stan kie wicz  —  ho no ro wy  pre zy
dent Mię dzy na ro do wej Unii Ro mów,

Woj ciech Ja nusz kie wicz — pre zes Sto wa rzy
sze nia „Dzie dzic t wo Kul tu ro we Ig rył”,

To masz Miś kie wicz — muf ti Rze czy pos po li
tej  Pol skiej,  prze wod ni czą cy  Naj wyż sze go 
Ko le gium Mu zuł mań skie go MZR w RP,

Jan Ada mo wicz — pre zes Związ ku Ta ta rów 
RP,

Dżen ne ta Bog da no wicz —  „Ta tar ska  Jur ta” 
w Kru szy nia nach,

Ze non So ko łow — prze wod ni czą cy Fun dac ji 
Mniej szoś ci Na ro do wych „Ru sicz”

re dak c je:

Bia ło ru skie Ra dio Rac ja,

Ty god nik Bia ło ru si nów w Pol s ce „Ni wa”,

Mie sięcz nik „Cza so pis”,

Re dak c ja  Prog ra mów  Mniej szoś cio wych 
w Pol skim Ra diu Bia łys tok.

* * *
Bia łys tok, dn. 18.04.2020 r.

Krzysz tof Tru sko la ski
Po seł na Sejm RP

Ro bert Tysz kie wicz
Po seł na Sejm RP

Sz. P. Eu ge niusz Szpa kow ski
Dy rek tor OTV Bia łys tok

Sza now ny Pa nie Dy rek to rze,

zgod nie z Pań ską os tat nią de cyz ją — po 
23  la tach  z an te ny  TVP  Bia łys tok  zni ka 
prog ram w ję zy ku mniej szoś ci  bia ło ru skiej. 
Sy tu ac ja  ta  jest  uar gu men to wa na  cię cia mi 
fi  nan so wy mi, spo wo do wa ny mi epi de mią ko
ro na wi ru sa.

Zgod nie z Us ta wą z dnia 29 grud nia 1992  r. 
o ra dio fo nii i te le wiz ji, do za dań me diów pub licz
nych — wy ni ka ją cych z re a li zac ji ich mis ji, na le ży 
w szcze gól noś ci: „uw z g lęd niać pot rze by 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 tym emi to wa nie prog ra mów in for ma cyj nych 
w ję zy kach  mniej szoś ci  na ro do wych  i et nicz
nych oraz ję zy ku re gio nal nym”. Us ta wa wska zu
je rów nież, że: „two rze nie i roz pow szech nia nie 
re gio nal nych  prog ra mów  i te le wiz ji  pub licz nej 
na le ży do te re no wych od dzia łów spół ki”. Us ta
wa z dnia 6 stycz nia 2005 r. o mniej szoś ciach 
na ro do wych i et nicz nych oraz o ję zy ku re gio-
nal nym za pew nia  wszys t kim  mniej szoś ciom 
za miesz ku ją cych nasz kraj, pra wo do swo bod
ne go pos łu gi wa nia się w ży ciu pub licz nym ich 
ję zy kiem  oraz  roz pow szech nia nia  in for mac ji 
w ich ję zy ku przez te le wiz ję pub licz ną.

Po wo łu jąc  się  na  przy wo ła ne  przez  nas 
pod s ta wy praw ne, przez 23 la ta bia łos toc ki 
od dział  Te le wiz ji  Pol skiej  re a li zo wał  re gu
lar nie  prog ra my  w ję zy ku  naj li czeb niej szej 
w re gio nie mniej szoś ci na ro do wej — bia ło ru
skiej, a tak że in nych mniej szoś ci za miesz ku
ją cych  wo je wódz t wo  pod la skie:  li tew skiej, 
uk ra iń skiej, ro syj skiej. Po pol sku są rów nież 
na da wa ne  prog ra my,  poś wię co ne wy da rze
niom  z ży cia  mniej szoś ci  ta tar skiej  i rom
skiej.

„Ty dzień Bia ło ru ski” — był jak do tąd emi to
wa ny raz w ty god niu — w nie dzie le. Prog ram 
przy go to wy wał  doś wiad czo ny  i nag ra dza ny 
dzien ni karz Mi ko łaj Waw rze niuk. Z in for mac
ji  me dial nych  wy ni ka,  że  wy da wa ny  przez 
nie go prog ram, przes tał się uka zy wać w wy

ni ku  roz po rzą dze nia  Pa na  Dy rek to ra  z dnia 
16 mar ca.

Chcie li byś my  rów nież uz nać Pań ską de
cyz ję,  o zap rzes ta niu  na da wa nia  „Ty god nia 
Bia ło ru skie go” w bia łos toc kim od dzia le TVP 
za  nie god ną,  z uwa gi  na  ol b rzy mie  do tac je 
pie nięż ne na me dia pub licz ne — w kwo cie 2 
mi liar dów zło tych rocz nie. Z pew noś cią mog
ły by się zna leźć fun du sze, dla re a li zac ji prog
ra mu w ję zy ku mniej szoś ci bia ło ru skiej.

W związ ku  z po wyż szym,  na  pod s ta wie 
art. 20 ust. 1 Us ta wy o wy ko ny wa niu man da
tu pos ła i se na to ra pro szę o udzie le nie od po
wie dzi na wy mie nio ne py ta nia:

Dla cze go TVP Bia łys tok nie bę dzie na
da wa ło prog ra mu w ję zy ku mniej szoś ci 
bia ło ru skiej? Ja kie są przes łan ki pod ję
cia tej de cyz ji?

Jak wyg lą da sy tu ac ja po zos ta łych prog
ra mów,  któ re  są  na da wa ne  dla  mniej
szoś ci  na ro do wych  i et nicz nych?  Czy 
bia łos toc ki  od dział  TVP  rów nież  zap
rzes ta nie ich na da wa nia?

Ile  pie nię dzy  łącz nie  przez na czo no  na 
two rze nie ma te ria łów, na da wa nych dla 
mniej szoś ci  na ro do wych  i et nicz nych 
w ro ku 2019 oraz od stycz nia do kwiet
nia  2020  r.?  Pro si my  o szcze gó ło we 
in for mac ji,  wraz  z wysz cze gól nie niem 
od po wied nich kwot pie nięż nych, przez
na cza nych  w każ dym  mie sią cu  2019 
i 2020 r. na prog ram two rzo ny dla każ
dej  z mniej szoś ci  na ro do wych  i et nicz
nych.

Z po wa ża niem

Krzysz tof Tru sko la ski
Po seł na Sejm RP

Ro bert Tysz kie wicz
Po seł na Sejm RP

Pis mo do wia do moś ci:

Ma ciej Ło piń ski — p.o. Pre ze sa TVP

Wi told  Ko ło dziej ski  —  Prze wod ni czą cy 
KRRiT

Krzysz tof Cza bań ski — Prze wod ni czą cy 
Ra dy Me diów Na ro do wych

* * *
Пісь мо  та ко га  са ма га  зме сту  бы ло 

на кі ра ва нае Мі ніст ру куль ту ры, пра фе са
ру  Пёт ру  Глін ска му,  але  яш чэ  і з ад ным 
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n Мі ко ла Ваў ра нюк
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пад пі сан там, пас лом Яў ге нам Чык ві ным.
З па соль скім за пы тан нем на конт  гэ тай 
спра вы  вы сту піў  так са ма  па сол  і лі дар 
пар тыі «Ра зам», Ад ры ян Зан д берг.

* * *
Sza now ny Pa nie Dy rek to rze,

Z nie po ko jem ob ser wu je my sy tu ac ję, ja ka 
za is t nia ła w TVP Bia łys tok, a do ty czy prog ra
mu  „Ty dzień Bia ło ru ski”. Niez ro zu mia ła dla 
na sze go śro do wi ska jest de cyz ja o wyp ro wa
dze niu pro duk c ji prog ra mu „Ty dzień Bia ło ru
ski” po za Te le wiz ję Pol ską.

W za łącz ni ku pro test do ty czą cy ww. sy tu
ac ji.

Z po wa ża niem
Ur szu la Iwa niuk — prze wod ni czą ca 

Sto wa rzy sze nia AB-BA.

Bia łys tok, dn.20.04.2020

Sz.P. Eu ge niusz Szpa kow ski 
Dy rek tor Od dzia łu TVP S.A. 
w Bia łym s to ku

Sza now ny Pa nie Dy rek to rze,

Z nie po ko jem ob ser wu je my sy tu ac ję, ja ka 
za is t nia ła w TVP Bia łys tok, a do ty czy prog ra
mu  „Ty dzień Bia ło ru ski”. Niez ro zu mia ła dla 
na sze go śro do wi ska jest de cyz ja o wyp ro wa
dze niu pro duk c ji prog ra mu „Ty dzień Bia ło ru
ski” po za Te le wiz ję Pol ską, Do tych czas prog
ram ten był przy go to wy wa ny przez doś wiad
czo ne go, zna ją ce go ję zyk bia ło ru ski li te rac ki 
i je go  dia lek ty,  wie lok rot nie  nag ra dza ne go 
za swo ją pra cę do ku men ta lis ty dzien ni ka rza 
Mi ko ła ja Waw rze niu ka.

Prog ram  „Ty dzień  Bia ło ru ski”  od  sa me
go po cząt ku, czy li od 23 lat, był re a li zo wa ny 
przez  Oś ro dek  TVP  w Bia łym s to ku.  Prog ra
my  mniej szoś cio we  ma ją  swo ich  wier nych 
wi dzów wśród miesz kań ców na sze go re gio
nu i wy peł nia ją w naj lep szy z moż li wych spo
sób mis ję pub licz ną TVP, po nie waż za pew nia 
nam  —  oby wa te lom  pol skim  —  in for mac je 
o ży ciu na szych wspól not w ję zy kach mniej
szoś ci na ro do wych, co przy czy nia się do wza
jem ne go  poz na nia  i sza cun ku.  Prog ram  był 
tłu ma czo ny na ję zyk pol ski co poz wa la ło na 
in for mo wa nie  o na szym  ży ciu  i dzia łal noś ci 
miesz kań ców nie tyl ko na sze go re gio nu. „Ty
dzień Bia ło ru ski” speł niał też waż ną ro lę edu
ka cyj ną, bar dzo is tot ną z pun k tu wi dze nia na
szej or ga ni zac ji. Uwa ża my, że wpro wa dzo ne 
zmia ny  dop ro wa dzą  do  get ty zac ji  te ma ty ki 
mniej szoś ci bia ło ru skiej. Bę dą też stra tą dla 
Oś rod ka, któ ry mieś ci się w ser cu wie lo kul tu
ro we go re gio nu na sze go kra ju.

Zgod nie z Us ta wą z dnia 29 grud nia 1992 
ro ku o ra dio fo nii i te le wiz ji, do za dań me diów 
pub licz nych  na le ży  w szcze gól noś ci:  „uw z
g lęd niać pot rze by 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 tym  emi to wa
nie  prog ra mów  in for ma cyj nych  w ję zy kach 
mniej szoś ci  na ro do wych  i et nicz nych  (...)”. 
Wyp ro wa dze nie prog ra mu „Ty dzień Bia ło ru
ski” po za Te le wiz ję Pol ską w na szej oce nie 
bę dzie zap rze cze niem tej mis ji.

W au dyc ji wy e mi to wa nej w pra wos ław ną 
Wiel ka noc 19.04.2020r. więk sza część ma
te ria łów by ła w ję zy ku pol skim, prog ram po
zos ta wiał też wie le do ży cze nia pod wzglę
dem me ry to rycz nym. Nie ma na szej  zgo dy 
na ta kie zmia ny.

Pro si my o przyw ró ce nie do tych cza so wej 
for mu ły wy da wa nia prog ram „Ty dzień Bia ło
ru ski” pod kie row nic t wem re dak to ra Mi ko ła
ja Waw rze niu ka.

Prze wod ni cząca
Sto wa rzy sze nia AB-BA

Ur szula Iwaniuk 

Do  wia do moś ci me diów pub licz nych oraz 
or ga ni zac ji mniej szoś ci na ro do wych.

* * *
Bia łys tok 20200420

Sza now ny Pan Ma ciej Ło piń ski
Pre zes Za rzą du Te le wiz ji Pol skiej S.A.
War sza wa

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,

Zwią zek  Bia ło ru ski  w Rze czy pos po li tej 
Pol skiej  wraz  z in ny mi  or ga ni zac ja mi  bia
ło ru skiej  mniej szoś ci  na ro do wej  w Pol s ce 
zwra ca  się  z proś bą  o wy jaś nie nie  sy tu ac ji 
prog ra mu „Bia ło ru ski Ty dzień”, uka zu ją ce go 
się do tąd na an te nie od dzia łu TVP Bia łys tok 
niep rzer wa nie od 23 lat.

Jak się do wie dzie liś my, dy rek tor Od dzia
łu TVP w Bia łym s to ku Pan Eu ge niusz Szpa
kow ski,  pla nu je  wyp ro wa dze nie  tej  au dyc ji 
ze struk tu ry pro duk cyj nore a li za cyj nej re gio
nal nej te le wiz ji.

Ta in for mac ja wzbu rzy ła wi dzów na le żą
cych do bia ło ru skiej mniej szoś ci na ro do wej 
w Pol s ce. Wy e mi to wa ny 19 kwiet nia w pra
wos ław ną  Wiel ka noc ną  Nie dzie lę  „Bia ło ru
ski  Ty dzień”,  któ re go  po cząt ko wo  nie  by ło 
w ra mów ce,  po  me dial nym  nag łoś nie niu 
spra wy  zos tał  wyp ro du ko wa ny  w os tat niej 
chwi li  na  po zio mie  ję zy ko wome ry to rycz
nym po zos ta wia ją cym wie le do ży cze nia.

Zwią zek Bia ło ru ski w Rze czy pos po li tej Pol
skiej  był  bar dzo  moc no  za an ga żo wa ny  we 
wspie ra nie inic ja ty wy pow s ta nia Oś rod ka TVP 
w Bia łym s to ku,  ja ko  in s ty tuc ji  słu żą cej  tak że 
bia ło ru skiej mniej szoś ci na ro do wej. Zeb ra liś my 
10 ty się cy pod pi sów po par cia dla tej inic ja ty wy, 
któ re  prze ka za liś my  Za rzą do wi  Te le wiz ji  Pol
skiej w War sza wie. Kon cep c ja oś rod ka z wie lo
kul tu ro wą ofer tą prog ra mo wą mia ła wspar cie 
ko lej nych  prze wod ni czą cych  Kra jo wej  Ra dy 
Ra dio fo nii i Te le wiz ji, m.in. Mar ka Jur ka i Bo les
ła wa Su li ka oraz pre ze sów TVP Wies ła wa Wa
len dzia ka czy Ja nu sza Dasz czyń skie go. Dzię ki 
te mu Oś ro dek TVP w Bia łym s to ku ufor mo wał 
gru pę  twór ców,  któ rzy  pop rzez  po ka zy wa nie 
wie lo kul tu ro we go  i wie lo na ro do woś cio we go 
Pod la sia są naj lep szy mi am ba sa do ra mi na sze
go wo je wódz t wa w Pol s ce i świe cie.

Ma my na dzie ję, że Dy rek tor Od dzia łu TVP 
wy co fa się ze swo ich za mie rzeń, a tak że wzno
wi  ko lej ne  wy da nia  tej  au dyc ji  oraz  in nych 
prog ra mów mniej szoś cio wych. „Bia ło ru ski Ty
dzień” wed ług nas po wi nien da lej pow s ta wać 
pod kie row nic t wem Mi ko ła ja Waw rze niu ka, do
tych cza so we go wy daw cy. Tak że in ne au dyc je 
przez na czo ne  dla  bia ło ru skiej  mniej szoś ci 
na ro do wej win ny być pro du ko wa ne tyl ko w ra
mach struk tu ry oś rod ka  te le wiz ji  re gio nal nej. 
Je dy nie w ten spo sób są one w sta nie dot rzeć 
do więk szej licz by od bior ców (mię dzy in ny mi 
z uwa gi na wiek czy za miesz ka nie po za du ży
mi ag lo me rac ja mi, co ut rud nia swo bod ny dos
tęp do in nych me diów niż tych, emi to wa nych 
za poś red nic t wem te le wiz ji pub licz nej).

Z po wa ża niem
Eugeniusz Wappa

Do wia do moś ci:
Ma te usz Ma tysz ko wicz, Czło nek Za rzą du 

Te le wiz ji Pol skiej S.A.

Пад зваротам падпісаліся лідары і прад
стаўнікі беларускіх арганізацыяў.

* * *

Bia łys tok, 24.04.2020 r.

Mi ko łaj Waw rze niuk
wy daw ca „Ty god nia Bia ło ru skie go”

Sz. P. Ka ta rzy na Ka kow ska-Mak si mo wicz
Prze wod ni czą ca Ra dy Prog ra mo wej TVP

Sza now na Pa ni Prze wod ni czą ca,

w na wią za niu  do  mo je go  lis tu  z dnia  17 
kwiet nia,  do ty czą ce go  sy tu ac ji  prog ra mów 
mniej szoś ci na ro do wych w TVP Bia łys tok in for
mu ję, iż dy rek tor oś rod ka zmie nił swo ją wcześ
niej szą de cyz ję o wyp ro wa dze niu pro duk c ji „Ty
god nia Bia ło ru skie go” po za Te le wiz ję Pol ską.

Zos ta łem o tym po in for mo wa ny w dniu 21 
kwiet nia przez pa nią Mag dę Ko rol nas tę pu ją
cym ema i lem: „W imie niu Dy rek to ra Od dzia łu 
TVP SA Od dział w Bia łym s to ku pro szę o re a li
zac ję „Ty god nia Bia ło ru skie go” na do tych cza
so wych za sa dach. Do dat ko wo bar dzo pro szę, 
choć by  w za po wie dziach  prog ra mu  w stu diu 
o za miesz cze nie in for mac ji, że jest to prog ram 
in for ma cyj nopub li cys tycz ny. Pro szę o za cho
wa nie wszel kich środ ków os t roż noś ci zwią za
nych  z epi de mią  ko ro no wi ru sa, w tym obos t
rzeń zwią za nych z po dzia łem na gru py”.

Ta kie  roz wią za nie  mnie  za do wa la.  Dla
te go  niez w łocz nie  przys tą pi łem  do  pra cy. 
Jes tem jed nak zo bo wią za ny do wy jaś nie nia, 
że z au dyc ją, któ ra uka za ła się pod szyl dem 
„Ty dzień Bia ło ru ski” w dniu 19 kwiet nia nie 
mam  nic  wspól ne go.  W tym  dniu  nie  by ło 
prog ra mu „My Ro mo wie”, cho ciaż do tej po ry 
uka zy wał się w trze cią nie dzie lę mie sią ca.

W związ ku  z tym,  że  dy rek tor  Eu ge niusz 
Szpa kow ski  za ko mu ni ko wał  mi  us t nie 
w dniu 22 kwiet nia, że już nie jes tem wy daw
cą  „Ro syj skich  Wia do moś ci”,  „Ta tar skich 
Wieś ci”  i „My Ro mo wie”,  in for mu ję,  iż za  te 
prog ra my nie po no szę od po wie dzial noś ci.

Z po wa ża niem
Mi ko łaj Waw rze niuk

Do wia do moś ci:
Eu ge niusz Szpa kow ski — dy rek tor Oś rod

ka TVP w Bia łym s to ku
Or ga ni zac je  mniej szoś ci  na ro do wych 

w wo je wódz t wie pod la skim.

* * *
Што бу дзе з пе ра да ча мі 
мен шас цей на TVP3 Białys tok? 

Без  кан суль та цый  з прад стаў ні ка мі 
на цы я наль ных  мен шас цей  ды рэк тар 
Бе ла стоц ка га ад дзя лен ня Поль ска га тэ
ле ба чан ня  вы во дзіць  вы раб  та тар скай, 
цы ган скай  і ра сей скай  пе ра дач:  „Ta tar
skie  wieś ci”,  „My  Ro mo wie”  і „Wia do moś ci 
ro syj skie” з TVP3 Bia łys tok. На ша му ра дыё 
Эў гэ ні юш Шпа коў скі пат лу ма чыў, што гэ
та вы му ша ная ме ра на час пан дэ міі — пе
ра да чы бу дзе вы раб ляць знеш няя фір ма. 
Стар шы ня  Цэн т раль най  ра ды  цы га ноў 
і стар шы ня  Сус вет на га  пар ла мен та  цы
га ноў  Ста ніс лаў  Стан ке віч  за яў ляе,  што 
поль скія цы га ны бу дуць пра тэ ста ваць:

— Ка тэ га рыч на пра тэ сту ем. Пуб ліч нае 
тэ ле ба чан не мае за мэ ту па каз ваць мен
шасць  па  тэ ле ба чан ні.  Гэ тыя  пе ра да чы 
ма юць  шы ро кую  аў ды то рыю  гле да чоў, 
та му не ра зу мею, як мож на ка мусь ці да ру
чыць вы раб гэ тых пе ра дач. Як мож на вы
ра шаць за ка гось ці, хто бу дзе ра біць, на
пры клад, цы ган скую пе ра да чу. Ці хтось ці 
кан суль та ваў ся, ці хтось ці пы таў?

Пер шым пра маг чы масць вы вя дзен ня 
пе ра дач на цы я наль ных мен шас цей з Бе ла
стоц ка га ася род ка тэ ле ба чан ня па ве да міў 
шмат га до вы  аў тар  пра гра мы  „Бе ла ру скі 
ты дзень”  Мі ко ла  Ваў ра нюк,  які  так са ма 
ка ар ды на ваў  іх  вы твор часць.  Як мы  ўжо 
па ве дам ля лі  ра ней,  пас ля  шмат лі кіх  пра
тэ стаў  пе ра да ча  „Бе ла ру скі  ты дзень”  за
ста нец ца  на  Бе ла стоц кім  тэ ле ба чан ні  на 
ра ней шых умо вах.

Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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http://hodna.by Соф’і СЛУЦКАЙ
435 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

Кня гі ня  з ро ду  Алель ка ві чаў,  рэ лі гій ная 
пра ва слаў ная  дзя яч ка,  бе ла ру ская  свя тая 
Соф’я Слуц кая на ра дзі ла ся 1 траў ня 1585 г. 
у Слуц ку.  Бы ла  дач кой  слуц ка га  кня зя 
Юрыя ІІІ і Бар ба ры з ро ду Кіш каў. Апош няя 
прад стаў ні ца  кня жац ка га  ро ду  Алель ка ві
чаў.  Ве ра год на,  вы хоў ва ла ся  ў дзя цін стве 
ў пра вас лаўі. У ран нім ве ку стра ці ла баць ку, 
неў за ба ве па мер ла і ма ці.

Пас ля  смер ці  дзядзь коў  Аляк сан д ра 
(1591) і Яна Сы мо на (1592) да Соф’і адыш ло 
ўсё Слуц кае кня ства са Слуц кам і Ка пы лём, 
мя стэч ка мі  Ра ма на ва,  Ста ро бін,  Лю бань, 
Пя соч нае,  32  фаль вар кі.  Сі ра той  апе ка ва
лі ся  сва я кі  Хад ке ві чы:  ста ра ста жа мой ц кі 
Юры, пас ля яго най смер ці — каш та лян ві
лен скі і бе рас цей скі ста ро ста Ге ра нім. Яны 
за па зы чы лі  кня зям  Ра дзі ві лам  знач ныя 
гра шо выя  су мы  і ха це лі  вып ла ціць  даў гі 
па са гам Соф’і, якую пас ва та лі за няс віж ска
га  кня зя  Яну ша  Ра дзі ві ла,  сы на  ва я во ды 
ві лен ска га Крыш та па. На пя рэ дад ні  вя сел
ля  аб васт ры лі ся фі нан са выя  спрэч кі  двух 
кла наў,  і Хад ке ві чы  ска са ва лі  за ру чы ны. 
Ад нак Ра дзі ві лы ра шу ча аб вяс ці лі, што не 
жа да юць  ад маў ляц ца  ад ня ве сты  і па да лі 
на Хад ке ві чаў у суд. Вы рак су ду на ка рысць 
Ра дзі ві лаў уда рыў па го на ры апе ку на Соф’і. 
Дзень вя сел ля пры зна чы лі на 1 каст рыч ні
ка 1600 го да, на свя та Пак ро ва Прас вя той 
Ба га ро дзі цы.  Хоць жа ніх  выз на ваў  ка та лі
цызм, Соф’я за ста ва ла ся пра ва слаў най. Як 
ад ступ ное Хад ке ві чы ат ры ма лі 360 080 зло
тых, 500 ва лок зям лі і ска са ван не доў гу.

20 лі пе ня  1600 г.  Януш Ра дзі віл  звяр
нуў ся  да  па пы  рым ска га  Клі мен та  VIII 
з пра шэн нем аб даз во ле на шлюб. 1 каст
рыч ні ка  ў пра вас лаў ным са бо ры  ў Брэс
це  ад бы ло ся  вян чан не  па вод ле  пра ва
слаў на га аб ра ду. У вы ні ку на ступ ных роз
на га лос сяў з пап скім пра сто лам муж пе
рай шоў у каль ві нізм. У 1604 г. неў за ба ве 
пас ля ро даў па мёр но ва на ро джа ны сын 

Мі ка лай, а ў 1608 г. — дач ка Ка ця ры на.
Соф’я Слуц кая шмат ува гі на да ва ла даб

ра чын ным  спра вам,  пад т рым лі ва ла  пра
ва слаў ныя цэр к вы і ма на сты ры ў Слуц кім 
кня стве. Ах вя ра ва ла срод кі для па бу до вы 
ля кар няў для бед ных, ар га ні за ва ла па лом
ні цтвы.  Да маг ла ся  ад  му жа  ат ры ман ня 
ў вя лі ка га кня зя Жы гі мон та Ва зы гра ма ты, 
па вод ле якой у Слуц кім кня стве за ба ра ня
ла ся  пры му шаць  пра ва слаў ных  хрыс ці ян 
да пе ра хо ду ў склад Уні яц кай цар к вы. Бра
ла ўдзел як пра ва слаў ная брат чы ца ў Слуц
кім Змя нен скім бра цтве.

Па мер ла  Соф’я  Слуц кая  19  са ка ві ка 
1612 г., на ра дзіў шы дач ку, якая так са ма па
мер ла ў той са мы дзень. Кня гі ню па ха ва лі 
ў Свя таТро іц кім  ма на сты ры  ў Слуц ку.  Да 
цын ка вай граб ні цы пры ма ца ва лі герб слуц
кіх кня зёў Алель ка ві чаў. На вон ка вым ба ку 
граб ні цы  змяс ці лі  над піс  лі ты мі  лі та ра мі. 
Па эт Са ла мон Ры сін скі,  які  пра ца ваў пі са
рам пры му жу, прыс вя ціў ёй пас мя рот ную 
эпі та фію.  Да  1904 г.  мош чы  за хоў ва лі ся 
пад ал та ром Спа скай цар к вы ў Слуц ку, ад
куль  граб ні цу  пе ра нес лі  ў зі мо вую  кап лі цу 
ма на сты ра.  У 1912 г.  мош чы  змяс ці лі  пад 
пра вым  клі ра сам  Свя таТро іц ка га  са бо ра. 
21  лю та га  1930 г.  ра ку  граб ні цы  ад чы ні ла 
дзяр жаў ная ка мі сія ў пры сут нас ці на ста я це
ля са бо ра епі ска па слуц ка га БАПЦ Мі ка лая 
(Ша мя ці лы).  У пра та ко ле  з прык ла дан нем 
зак лю чэн ня  і фо таз дым каў  ад зна ча ла ся 
нят лен не мош чаў пры ад сут нас ці ад мыс ло
ва га баль за ма ван ня це ла. Мош чы да ста ві
лі ў му зей Бе ла ру ска га ме дыч на га ін сты ту
та  ў Мін ску  ад куль  у 1941  го дзе  пе ра нес лі 
ў ка фед раль ны са бор Сы хо ду Свя то га Ду ха 
ў Мін ску, дзе яны за хоў ва юц ца да гэ туль.

Ка на ні за ва лі кня гі ню ў 1984 г. У 2000 г. 
да юбі лею хрыс ці ян ства ў Слуц ку ўста ля
ва ны пом нік Соф’і Слуц кай. У 2009 г. у Мін
ску ў яе го нар ас вя ці лі но вую цар к ву.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ад ным з не да хо паў бе ла ру саў з’яў ля ец
ца  не да хоп  год нас ці.  У Бе ла ру сі  пра  яго 
асаб лі ва гуч на ка за лі пад час гар ба чоў скай 
пе ра бу до вы тыя, хто ім к нуў ся да та го, каб 
кра і на  ста ла  дэ ма кра тыч най  і не за леж
най дзяр жа вай з па на ван нем бе ла ру скай 
мо вы, а боль шасць на ро да гэ та га ча мусь
ці не ха це ла. Ме на ві та ў вы ні ку ад сут нас ці 
той са май год нас ці, не жа дан ня „людзь мі 
звац ца”  ўла да ў Бе ла ру сі пе рай ш ла та му, 
хто не про ста абы я ка ва ста віў ся да бе ла
ру скай мо вы, куль ту ры і гі сто рыі, але і ўсе 
свае га ды кі ра ван ня пра яў ляе ва ро жасць 
да пра воў суг ра ма дзян.

Ад нак не ўсе бе ла ру сы лі чаць ся бе не 
год ны мі, хоць ста лая хлус ня і за пуж ван ні 
ад тых, хто мае ўла ду, ро бяць сваю спра
ву.  Ад ным  з прык ла даў  та го,  што  ра зу
мен не не аб ход нас ці быць год ным пра воў 
і сва бод  не  зу сім  знік ла  са  свя до мас ці 
жы ха роў бе ла ру скай кра і ны мож на наз
ваць гра мад скую кам па нію „Год на”, сайт 
якой  мес ціц ца  ў ін тэр нэ це  па  ад ра се 
https://hod na.by.

„Гра мад ская  кам па нія  «Год на»  —  гэ та 
но вая іні цы я ты ва Ка ман ды БНР100, якая 
ла дзі ла  БНР100,  «Свя та  Не за леж нас ці», 
«Мо ва  фэст»,  «Год ны Дзень  Во лі»  ды  ін
шыя гуч ныя ак цыі і ме ра пры ем ствы. Кам
па нія  прыс ве ча на  вы ву чэн ню,  раз віц цю 
і да лей ша му  фар ма ван ню  бе ла ру скай 
на цы я наль най  свя до мас ці.  І па ча ла ся 
з пра ек та «Тры май ся год на», які бу дзе да
па ма гаць бе ла ру ска му гра мад ству ва ўмо
вах пан дэ міі ка ра на ві ру са адап тоў вац ца, 
аб’ яд ноў вац ца  і са ма ар га ні зоў вац ца  для 
вы ра шэн ня агуль ных праб лем”, — рас па
вя да ец ца  на  га лоў най  ста рон цы  сай та. 
З гэ та га бач на, што гра мад скія ак ты ві сты 
ім к нуц ца ад каз ваць на вык лі кі ча су, у пры
ват нас ці, пан дэ міі ка ра на ві ру са.

З па да дзе най на сай це ін фар ма цыі ці
каў насць  вык лі кае  ацэн ка  гра мад скі мі 
ак ты ві ста мі  са ма свя до мас ці  бе ла ру саў 
як на цыі.  „Су час ную бе ла ру скую на цыю 
ства ра юць не про ста бе ла ру сы, а год ныя 
бе ла ру сы,  ды на міч ныя лю дзі,  якія  ад чу
ва юць  вык лі кі  но ва га  све ту,  ва ло да юць 
су час ны мі  срод ка мі  ка му ні ка цыі,  упэў
не на  гля дзяць  у бу ду чы ню  і пры  гэ тым 
ста яць  на  грун це  бе ла ру скіх  каш тоў нас
цяў,  здоль ныя  аб’ яд наць  ва кол  іх  бе ла
ру скае гра мад ства”, — ве раць ак ты ві сты 
„Год на”. Пры гэ тым яны ад зна ча юць, што 
кам па нія  „Тры май ся  год на”,  якая  аб’ яд
ноў вае на цыю ў ба раць бе з ад ноль ка вай 
для ўсіх — не за леж на ад па лі тыч ных,  гі
ста рыч ных, куль тур ных по гля даў — вон
ка вай  паг ро зай,  за раз  ста но віц ца  най
больш  ак ту аль най.  „А за да чы  яд нан ня 
на цыі,  за ха ван ня  не за леж нас ці  і ўма ца
ван ня здоль нас ці гра мад ства са ма стой
на  суп раць ста яць  знеш нім  і ўнут ра ным 
паг ро зам  вы хо дзяць  на  пер шы  план”, 
— ад зна ча ец ца там.

Што ж пра па ну юць ак ты ві сты кам па ніі 
ў да чы нен ні да пан дэ міі Co vid19, рэ а лі зу
ю чы  „ка ра на ві рус ны”  пра ект,  скі ра ва ны 
на  адап та цыю  бе ла ру ска га  гра мад ства 
да ўмоў пан дэ міі но вай за ра зы? „У Бе ла
ру сі скла лі ся кры тыч ныя ўмо вы ў су вя зі 
з су свет най  пан дэ мі яй  ка ра на ві ру са:  ін
тэр нэт  за ва ле ны  фэй ка мі  пра  спо са бы 
ба раць бы і са ма ля чэн ня, ула ды Бе ла ру сі 
пара ней ша му ха ва юць усю праў ду і сва
і мі  сло ва мі  ды  дзе ян ня мі  толь кі  па вя
ліч ва юць  па ні ку  і не да вер  да  ся бе. Што 
за ста ец ца  бе ла ру сам  у гэ тай  сі ту а цыі? 
Толь кі  са ма ар га ні за цыя,  са ма а ду ка цыя 
і са лі дар насць”, — да ец ца ад каз на га лоў
най ста рон цы „Год на”.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Зна ка мі тас ці  па меж жа

Яго па моч лі вае сло ва... Ула дзі мір Гні ла мё даў
На ра дзіў ся ў вёс цы Кру гель Ка мя нец ка

га ра ё на 26 снеж ня 1937 го да ў ся лян скай 
сям’і. „Я жыў у дзе да вай ха це і за стаў ся 
там, з дзе дам і ба баю, ка лі ад іх ад дзя лі лі
ся мае баць кі. Дзед і ба ба — мае ду хоў ныя 
баць кі, яны мя не вы хоў ва лі, і я ім за гэ та 
бя скон ца ўдзяч ны. Усім, што маю, я аба
вя за ны ім. Ка лі ўспа мі наю іх, дык і сля зу 
змах ну — ду жа ня лёг кім і кло пат ным бы ло 
іх жыц цё”.

Ву чыў ся Ула дзі мір Ва сі лье віч у Кру гель
скай ся рэд няй шко ле (19451955). Ма рыў 
стаць ге о ла гам, але пра га да лі та ра ту ры 
ўзя ла верх і пры вя ла юна ка ў Брэс ц кі пе дін
сты тут (19551959). Пас ля служ бы ў вой ску 
пра ца ваў на стаў ні кам у Та ма шоў цы і Ка ма
роў цы (Брэс ц кі ра ён). Ад туль ру шыў у ста
лі цу, дзе па чаў узы хо джан не да вы шынь 
на ву кі.

Сён ня Ула дзі мір Гні ла мё даў — аў тар 
шмат лі кіх ма наг ра фій не толь кі аб па э зіі 
і кла сі ках бе ла ру скай лі та ра ту ры. Ёсць 
у яго ра бо ты, пры све ча ныя вы ву чэн ню са
мых скла да ных і ак ту аль ных праб лем гі сто
рыі бе ла ру скай на цы я наль най лі та ра ту ры. 
Ён заў сё ды апе ра тыў на рэ а гуе і на па дзеі 
бя гу ча га лі та ра тур на га пра цэ су, здоль ны 
дзей с на ўплы ваць на яго раз віц цё. Ву чо ны 
за я віў аб са бе і як аў тар ці ка вых і паз на
валь ных ра ма наў , м.інш. „Уліс з Пру скі”, „Ус
ход”, „Вяр тан не”. А па ча ло ся ўсё рап тоў на: 
„Ад на го ра зу па ехаў у сваю вё ску Кру гель 
— яш чэ жы лі не ка то рыя ста рыя лю дзі, гля

джу і ду маю: хто ра ска жа пра тое, што ад
бы ва ла ся на ву лі цы, у гэ тых мяс ці нах? Ча
го тут толь кі ні бы ло, якая тут толь кі ўла да 
ні па на ва ла... I мне ад па чуц ця ўдзяч нас ці 
да сва іх прод каў, ба бы і дзе да, баць коў за
ха це ла ся ра ска заць пра іх, пра тое, як яны 
жы лі на гэ тай ста ра жыт най зям лі, пра ца ва
лі, лю бі лі, ра да ва лі ся і па ку та ва лі”.

У ас но ву зга да ных тво раў пак ла дзе ны 
ста рон кі жыц ця дзе да пісь мен ні ка — Ля
вон ція Мі хай ла ві ча Сце па ню ка (Ля во на 
Ку жа ля). Вё ска Кру гель і яе жы ха ры, аме
ры кан скі пе ры яд жыц ця ге роя ў по шу ках 
за роб ку, бе жан ства ў Ра сію, вяр тан не. „Мае 
ге роі вяр ну лі ся на Ра дзі му з но вы мі по гля
да мі, а Ля вон — дык яш чэ і з ма ла дой жон
каю. Праў да, ён узяў яе ўжо не дзяў чы най, 
а ўда вой; у Фёк лы быў на ват сы нок, мой бу
ду чы баць ка”. Пра цу ю чы над тво ра мі, пісь
мен нік ім к нуў ся за бяс пе чыць най боль шую 
праў дзі васць ад люст ра ван ня рэ ча іс нас ці, 
апі сан ня па дзей і сі ту а цый. З гэ тай мэ тай 
ён пра чы таў шмат кніг бе ла ру скіх эміг ран
таў, пе ра піс ваў ся з імі, у пры ват нас ці, з Ві
таў там Кі пе лем.

Спе цы яль на ез дзіў у Са ма ру і Арэн бург 
(мес цы зна хо джан ня ко ліш ніх бе жан цаў), 
пра ца ваў у мяс цо вых ар хі вах, гу та рыў з жы
ха ра мі. „Я не даз ва ляю са бе з ге ро я мі та го, 
ча го з імі не бы ло на са май спра ве. Ка лі 
ге рой трап ляе ў ней кую сі ту а цыю ў рэ аль
ным жыц ці, — гэ та вы аба вяз ко ва зной дзе
це і ў ма ім тво ры”.

Бяс с п рэч на, кні гі ці ка выя, паз на валь
ныя, на пі са ныя цёп ла, з лю боўю, грэ юць 
ду шу і вык лі ка юць толь кі пры ем ныя 
ўра жан ні. Асоб ныя ста рон кі іх дру ка ва ла 
ра ён ная га зе та „На ві ны Ка мя неч чы ны”. Чы
та чам бы ло ці ка ва па зна ёміц ца з гі сто ры
яй жыц ця сва іх прод каў, з мі ну лым ма лой 
ра дзі мы.

„Ці ка вяц ца ма ёй пра цай у Брэс це — вык
лад чы кі і сту дэн ты ўні вер сі тэ та імя A. С. 
Пуш кі на, кра яз наў цы, ез дзяць у Кру гель, 
гля дзяць тую ха ту, у якой я на ра дзіў ся, зво
няць мне. Мя не гэ та ра дуе”.

Ра дуе і нас, зем ля коў, што по бач — ма
лая ра дзі ма та ле на ві та га ча ла ве ка, муд ра
га жыц ця лю ба і глы бо ка га фі ло са фа.

Пра фе сар, ака дэ мік На цы я наль най 
ака дэ міі на вук Бе ла ру сі, док тар фі ла ла гіч
ных на вук, пісь мен нік, га лоў ны на ву ко вы 
су пра цоў нік Ін сты ту та лі та ра ту ры імя Ян кі 
Ку па лы АН Бе ла ру сі Ула дзі мір Ва сі лье віч 
Гні ла мё даў поў ны твор чых пла наў і но вых 
за ду мак.

Уз гад ва ю чы свой пра цоў ны шлях, ён 
з су мам ад зна чае: „У пер шай па ло ве 70х 
га доў я пра ца ваў у ЦК КПБ, і бы ло мне там 
ча сам вель мі ня лёг ка. Ра зам з тым я не 
мог, як у звы чай най уста но ве, зволь ніц
ца і пе рай с ці ў ін шае мес ца. Ра бот нік ЦК, 
пар тый ная на мен к ла ту ра, аба вя за ны вы
кон ваць рас па ра джэн ні пар тый на га кі раў
ні цтва. Сён ня ты з’яў ля еш ся ды рэк та рам 
лаз ні, а заў т ра ця бе мо гуць пры зна чыць 

ды рэк та рам тэ ат ра”. Рас па вя да ю чы ж 
пра сваё ста но віш ча ў ро лі кры ты ка, Ула
дзі мір Ва сі лье віч не пра мі не па скар дзіц
ца: „пісь мен ні кі нас, кры ты каў, не вель мі 
ша ну юць. Ка лі яш чэ хва ліш яго, дык ні чо
га, і то хва лі яго, а дру го га не, а ка лі ро біш 
ней кія, на ват бяск рыў д ныя, заў ва гі...”.

У свае рэд кія су стрэ чы з Ула дзі мі рам Ва
сі лье ві чам люб лю слу хаць яго раз ва жан ні 
не толь кі аб су час най лі та ра ту ры, але і аб 
жыц ці і лю дзях.

„Я доб ра па мя таю тых лю дзей, якія 
ў роз ныя ча сы пад т ры ма лі мя не і ма раль
на, па ра да мі, і прак тыч на. Най перш ха чу 
наз ваць Ула дзі мі ра Ан д рэ е ві ча Ка лес ні ка. 
Ён не толь кі вы дат на вык ла даў лі та ра ту ру, 
але і быў здоль ны на бліз кую, шчы рую, ад к
ры тую гу тар ку”.

„Пісь мен нік і чы тач — з’я вы ты па ла гіч
на су ад нос ныя. Хо чац ца ве рыць, што не
ка му бу дзе ці ка ва тое, як я ду маю, гля джу 
на свет, мо жа, нех та ацэ ніць маю твор чую 
ма не ру і ў цэ лым пра цу. Але, ка неч не, як 
і кож ны пісь мен нік, ад чу ваю ся бе адзі но
кім”.

„Сён ня лю дзей чымне будзь здзі віць 
цяж ка. А ка лі і здзі віш ка го, дык толь кі 
сён ня да абе ду, а пас ля ён за бу дзец ца пра 
сваё здзіў лен не”.

„(...) це шу ся бе тым, што пара ней ша му 
не а бы я ка вы да жыц ця, ім к ну ся вы я віць 
яго смак, пе ра нес ці на па пе ру ко ле ры і бар
вы на ва коль на га све ту”.

Вось та кі ён — Ула дзі мір Ва сі лье віч Гні
ла мё даў — сен ты мен таль ны і вель мі праў
дзі вы.

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУК
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СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы 

спачування Юрку 
Хмялеўскаму і Яго сям’і 
з прычыны напаткаўшага  
гора – смерці маці Яўгеніі.

рэдакцыя Нівы

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Ста біль ны ме сяц, без боль-
шых сюр п ры заў. Бу дзеш спа кой ны і за да во-
ле ны. Зна ём ствы з но вымі людзь мі. Бу дзеш 
па пу ляр ны і лю бі мы. У па чуц цях цёп лень ка. 
На пра цы не ад к лад вай важ ных спраў, не пра-
ва ронь важ ных ін фар ма цый. Доб ры час, каб 
за ра біць гро шы (дзве пер шыя дэ ка ды мая). 
Энер гія і ап ты мізм.
(21.04. — 21.05.) Вель мі пра ца ві ты май, з ві-
дам на боль шыя за роб кі і па вы шэн не. Энер гія 
і доб рыя за ду мы, дзя ку ю чы якім здзей с ніш 
свае ма ры. Маг чы мыя кан ф лік ты ў сям’і, асаб-
лі ва ў па рах са ста жам, а так са ма на ра бо це. 
Доб рыя за ду мы як зда быць боль шыя гро шы. 
Ха ця 3-5.05. не вы да вай заш мат. Ка ля пар т нё-
ра мо жа па чаць кру ціц ца хтось ці не сум лен ны 
(8-10.05. яго рас сак рэ ціш). Са зда роў ем не 
най лепш, бо не слу ха еш ся дак та роў; 6-8.05. 
мо жа аз вац ца ста рая ня мог ласць.
(22.05. — 22.06.) Не паз бег неш пе раш код, 
спеш кі, ха о су. Але да сі ра ды, дзя ку ю чы не-
ма лой пад т рым цы зыч лі вых лю дзей. З 2 мая 
пры ліў твор ча га нат х нен ня. 3-5.05. мо жаш да-
ве дац ца ча гось ці, аб чым ты не ха цеў бы хі ба 
ве даць. Не най леп шая фор ма. Ты най ах вот ней 
за сеў бы ці ха чом у ха це. На пра цы пад го ніш 
«хва сты». Пі гар бат кі з зё лак.
(23.06. — 23.07.) Бу дзеш сан ты мен таль ны 
і кры ху раз д раж не ны. Ста рай ся ла го дзіць кан-
ф лік ты і не ства рай са бе праб лем. З 2.05. выс-
вет ліш сум нен ні і вы ра шыш трап на. Не будзь 
та кі на сталь гіч ны ў па чуц цях. До ма мі лая цеп-
лы ня. На пра цы ня хай ця бе заў ва жаць. З 8.05. 
трэ ба бу дзе вы ра шыць — ува хо дзіць у тое 
штось ці, ці не. Му сіш быць ад да ным і пра ца ві-
тым, а на ка нец мая ўба чыш, што бы ло вар та. 
3-5.05. за па нуй над ад лі вам гро шай. Са зда-
роў ем у па рад ку.
(24.07. — 23.08.) Боль шасць праб лем ця бе аб-
мі не. Але не аб мі не доб рая за ба ва. Сяб ры пра 
ця бе не за бу дуць. З 2.05. мо жа за ля цець та бе 
ў га ла ву вы дат ная за ду ма, як зда быць гро шы. 
Зной дзеш час на тое, што лю біш. Але 6-8.05. 
мо жаш штось ці ляп нуць у кам па ніі. Па ста віш на 
сва ім. Бу дзеш сват кай. Фор ма ся рэд няя.
(24.08. — 23.09.) Над усім бу дзеш мець кан т-
роль. 3-5.05. доб ра рас п ла нуй аба вяз кі і ўсё 
заш пі лі на апош ні гу зік. 6-8.05. поў нас цю мо-
жаш да ве рыць ін ту і цыі. Пад т ры ма юць ця бе 
зор кі і да дуць кан к рэт ныя ка рыс ці. У па чуц цях 
лёг кая су мят ня. Стры май свой язык ся род рад-
ні і сяб роў. На пра цы не бой ся вык лі каў. Спат-
рэ бяц ца но выя ўме лас ці. Ра шэн ні з 2-3.05. 
выз на чаць трэн ды на ўвесь ме сяц. Дзе вы з ІІІ 
дэ ка ды вый г ра юць усе пер шыя ўзна га ро ды. 
Але ад па чы вай і ра бі тое, што лю біш.
(24.09. — 23.10.) З пос пе хам вы ка ры ста еш 
свае та лен ты і ўме лас ці. Зда бу дзеш тое, аб 
чым здаў на ма рыў. Але 6-8.05. мо жа па му ціц-
ца твой спа кой і пры нес ці праб ле мы са сном. 
Не ад да вай ся бе так у ка хан ні, для сям’і. Хай 
ро зум і сэр ца га во раць ад ным го ла сам! Бу-
дзеш най леп шым слу ха чом і сяб рам. Не за бы-
вай ся ес ці сня да нак!
(24.10. — 22.11.) Ут ры ман не на хва лі не бу-
дзе лёг кім і бу дзе шмат та бе каш та ваць. Піль-
нуй ся! Да сяг неш сва іх мэт. 3-5.05. мо гуць 
ця бе не так зра зу мець. 8-10.05. удас ца та бе 
вы ра шыць цяж кую за гад ку або сур’ ёз ную 
праб ле му. Мо жаш быць цы ніч ны і кус лі вы, ад-
ка жуць та бе та кой са мой ма не тай. На ра бо це 
раз г ра міш кан ку рэн цыю. Бу дзеш ба я ві ты, усё 
пе ра піх неш і зда бу дзеш уп лы вы; але толь кі 
ў пер шай па ло ве мая. За ба ляць та бе з-за стрэ-
су ка рак, га ла ва і жы вот. Ля чы ся зёл ка мі. А да 
поў ні шчас ця — ку пі но вую пар фу му!
(23.11. — 22.12.) За мя шан не на пра цы абер-
нец ца ў тваю ка рысць. Не будзь ха лод ным. 
Па ста ле еш і па кі неш сваё бе стур бот нае стаў-
лен не да жыц ця. Сін г лы па він ны піль на вац ца 
3-5.05., каб не ўпас ці ў ру кі зда ва ла ся б «ідэ-
а лу». До ма больш хай бу дзе зра зу мен ня. 
У фір ме па я вяц ца кры зі сы; змо жаш ура та ваць 
увесь ка лек тыў! Ка лі хо чаш зай мець сваю фір-
му, доб ра пе ра ду май. Агу лам, у маі да ця бе 
ўсміх нец ца шчас це.
(23.12. — 20.01.) Пра ек ты пры ня суць эфек-
ты. Па пу ляр насць вы рас це, а ка са за поў ніць 
ра ху нак. Бу дуць шмат лі кія шан цы ў маі. У па-
чуц цях бу дуй гняз дзеч ка. У пра фе сіі час на ле-
жыць та бе! Да лю дзей вы ходзь з ка лек ты вам. 
Кры ху бу дзе ніз ка ва ты ціск кры ві. Не ідзі ця-
пер да зуб но га ўра ча.
(21.01. — 19.02.) Бу дзеш дзей ні чаць адзін. 
Зной дзеш но вае по ле для ак тыў нас ці. Але 
тваё сэр ца ніх то не зда бу дзе! З 2.05. зной-
дзеш не ты по вы спо саб, каб вель мі доб ра 
за ра біць. Але 3-5.05. піль нуй ся ад ліс ліў цаў 
і скрыт ных во ра гаў. Сон ца за го ніць ця бе да 
цяж кай пра цы. Ца ні ся бе, не ра бі ні чо га дар-
ма. Бу дзеш ра зум ны, спа кой ны, па мяр коў ны. 
Зна ка мі тая фор ма. Гро шы ў маі пап лы вуць да 
ця бе шы ро кім стру ме нем.
(20.02. — 21.03.) Жыц цё ці ка вей шае, поў нае 
вык лі каў і пры год. Пра ца пры ня се леп шыя 
гро шы, а лю боў — за да валь нен не. 6-8.05. пе-
ра ка на еш ся, хто да ця бе не пры хіль ны. З ап-
ты міз мам гля неш на свет. Ча со выя праб ле мы 
з пар т нё рам. 6-8.05. мо жаш зра біць крок 
да та го, аб кім ма рыш. Не спра чай ся! Па ра 
больш удзель ні чаць у жыц ці фір мы. 6-8.05. 
пры ста су еш ся да ўсіх умоў. З 8 (да 12.05.) 
зро біш штось ці, чым бу дзеш га на рыц ца.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1.  пер пен ды ку ляр ная даў жы
ні,  2.  нач ное  свя ці ла,  3. вя лі кая 
сі бір ская ра ка, 4. не бры ец ца пад 
но сам, 5. пту шы ны хут кі спеў, 6. 
ап тыч ная  не рэ аль ная  ві дзеж 
у пу сты ні,  7.  пар т нёр  жан чы ны, 
8.  ле вы  пры ток  Дняп ра,  9. ма
скоў скі ма нарх, 10. Ман б лан або 
Джа ма лун г ма, 11. ла гіч нае па ла
жэн не, якое па тра буе до ка зу, 12. 
пры ла да  кас ца,  13.  пу зы ры стая 
ма са  на  вад кас ці,  14.  тоў стая 
дош ка,  15.  ад хо ды  пас ля  аб ма
ло ту, 16. у ак ве дук це, 17. важ ны па вя то вы 
чы ноў нік,  18.  тоў стая  вя роў ка,  19.  баць ка 
ўну ка, але не зяць, 20. пры ла да для ся чэн
ня з ля зом і абу хом.

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 14 ну ма ра
Ру жа ны,  урач,  Ве на,  таз,  ро зум,  печ, 

млын, ба ле ры на, жыд, па вет, яр, цень, зеб
ра, лоб, пі, аб ра зан не, ка ра ед, лі са.

Ра шэн не:  Жан чы на  без  муж чы ны  па-
доб ная ры бе без ве ла сі пе да.

жы хар ства дзве дач кі з дзяць мі з Вар
ша вы і Гдань ска. Я ра да ця пер, што 
жы ву ў сва ім до ме і ма гу да па ма гаць 
зай мац ца ўну ка мі, а мае доч кі ро бяць 
мне па куп кі. Ма гу зай мац ца ў ага ро дзе 
і ад па чы ваць на све жым па вет ры, ста
ра ю ся не вы хо дзіць паза па на дво рак. 
Апа са ю ся, што пас лаб лен не са ні тар на га 
рэ жы му мо жа спры чы ніц ца да рас паў
сю джан ня ка ра на ві ру са ў на шым го ра
дзе і па Поль ш чы. Трэ ба быць асаб лі ва 
ас ця рож ным пад час па ку пак у ап тэ цы, 
ма га зі нах і па бы ваў шы ў ін шых зак ры
тых мес цах, дзе ка ра на ві рус мо жа рас
паў сюдж вац ца ад ін фі ка ва ных асоб. Каб 
гэ та га паз бег нуць бы лі ўве дзе ны ма скі. 
Яны за бяс печ ва юць перш за ўсё, каб 
хво рыя не за ра жа лі ін шых. Каб лепш 
за бяс пе чыць зда ро вых пе рад хво ры мі, 
па трэб ны ма скі з ад па вед ны мі філь т ра
мі, якія нам но га да ра жэй шыя ад звы чай
ных. Ха цеў шы паз бег нуць за ра жэн ня 
ка ра на ві ру сам най лепш менш вы хо дзіць 
з до му. Спа чу ваю лю дзям, якія жы вуць 
у бло ках, як мая шва гер ка ў Бе ла сто ку, 
якая апа са ец ца вы хо дзіць і на бал кон, 

— ра ска за ла бы лая мед сяст ра, а за раз 
пен сі я нер ка На дзея Фе да ро віч з Бель
скаПад ляш ска га.

Ды рэк тар Са ма стой на га пуб ліч на га ком
п лек су ахо вы зда роўя ў Бель скуПад ляш
скім Ба жэ на Гра то віч па ін фар ма ва ла, 
што амаль увесь ка лек тыў бель ска га 
шпі та ля быў спраў джа ны на на яў насць 
ка ра на ві ру са. У ка ля 25 пра цаў ні коў 
шпі та ля тэ сты пац вер дзі лі на яў насць 
ка ра на ві ру са і та кая на яў насць бы ла 
пац вер джа на ся род па цы ен таў шпі та ля. 
Бы лі за кры ты хі рур гіч нае, ар та пе дыч нае 
і рэ а бі лі та цый нае ад дзя лен ні. У апош нім 
ад дзя лен ні на яў насць ка ра на ві ру са бы
ла вы яў ле на толь кі ў па цы ен таў. Пас ля 
пе ра пын ку па ча лі дзей ні чаць хі рур гіч нае 
і ар та пе дыч нае ад дзя лен ні, пад рых та ва
нае бы ло да ад к рыц ця рэ а бі лі та цый нае 
ад дзя лен не. Шпі та лю ў Бель скуПад ляш
скім у но вых умо вах да па ма га юць шмат
лі кія ах вя ра валь ні кі, су пол кі, а жан чы ны 
шы юць ма скі. З дру го га дня Вя лі кад ня, 
ад 20 кра са ві ка, уве дзе на бы ло пас лаб
лен не іза ля цыі ва ўсёй кра і не — даз ва
ля ец ца ўжо вы хо дзіць на ад па чы нак 
у пар кі, лес і на пра гул кі па вя ско вых і га

рад скіх да ро гах, за хоў ва ю чы ра ней шыя 
пат ра ба ван ні. Па я ві ла ся маг чы масць 
ма ліц ца ў кас цё лах і цэр к вах вер ні кам 
да коль кас ці ад на го ча ла ве ка на 15 квад
рат ных мет раў хра ма ў ад ным ча се. У ма
га зі нах ця пер так са ма мо жа больш асоб 
ра біць па куп кі ў той са мы час. Ад нак ка
ра на ві рус мо жа рас паў сюдж вац ца яш чэ 
год, паў та ра або і больш ча су.

На пя рэ дад ні пра вад ной ня дзе лі, у апош
нім па ве дам лен ні пе рад вы сыл кай ар
ты ку ла ў рэ дак цыю пра чы таў я сум ную 
ін фар ма цыю пра 11 но вых за ра жа ных 
ка ра на ві ру сам асоб у Пад ляш скім ва я
вод стве, з якіх дзе вяць бы лі жы ха ра мі 
Бель ска га па ве та. Ся род за ра жа ных 
з Бель ш чы ны пяць жан чын за ста ва ла ся 
ў хат няй іза ля цыі, а ча ты рох ста рэй шых 
муж чын бы лі шпі та лі за ва ны ў бель скай 
баль ні цы. У Пад ляш скім ва я вод стве выз
да ра ве лі 15 ча ла век, у тым лі ку ча ты ры 
асо бы з Бель ска га па ве та. Па ду ма ла ся 
мне, што мо жа ся род іх ёсць жан чы на, 
з якой я раз маў ляў, па коль кі ад яе за ра
жэн ня мі ну ла ўжо звыш двух тыд няў.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА
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Неп ры год ны 
аў та ма біль у ле се
20 кра са ві ка гэ та га го да ехаў я ле-

сам, які наз ва лі Плян тай і які зна хо дзіц-
ца не па да лёк ад вё скі Но вае Ляў ко ва 

Шу каю но вых 
чы та чоў „Ні вы”
Увесь час бе ла ру скі што тыд нё вік „Ні-

ва” вы хо дзіць рэ гу ляр на і яго чы та юць. 
За раз у час эпі дэ міі ка ра на ві ру са кры ху 
ця жэй з яго рас паў сюдж ван нем. У На-
раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та 
мне ў гэ тым вы дат на да па ма гае лі ста-
но ша Юр ка Дрозд (ён жы ве ў На раў цы). 

Ужо шмат га доў ён так са ма вер ны чы-
тач „Ні вы”. Мой брат Ка стусь ча сам пад-
вя зе ў тую ці ін шую вё ску На раў ш чы ны. 
А так то еду на ро ва ры або іду пе ха той. 
У нас сла ба раз ві тая аў то бус ная ка му ні-
ка цыя ды да ро гі пат ра бу юць ра мон ту.

Ця пер у мя не най больш чы та чоў у Но-
вым Ляў ко ве (16), а ў Ста рым Ляў ко ве 
і Плян це (па трох) ды ў Ле шу ках, На раў-
цы, Но ві нах і Мік ла шэ ве (па ад ным). 

Бя ру „Ні ву” перш-на перш на пош це ў На-
раў цы. 16 кра са ві ка гэ та га го да прыс ла-
лі мне шэсць эк зем п ля раў род на га ча со-
пі са № 15 і 16 з рэ дак цыі „Ні вы”, за што 
сар дэч на дзя кую. Та кім чы нам ці ка выя 
ніў скія ар ты ку лы, рэ пар та жы, фо та рэ-
пар та жы, фе лье то ны, до пі сы і га ра скоп 
пра чы та лі больш асоб. Не ка то рыя чы та-
чы ра ша лі ад га дан кі.

23 кра са ві ка гэ та га го да лі ста но ша 
пры вёз мне з пош ты во сем эк зем п ля-
раў „Ні вы” № 17 ад 26 кра са ві ка г.г. Ён 
абя цаў, што 4 або 5 эк зем п ля раў яш чэ 
пры вя зе з пош ты ў Гай наў цы або з на-
раў чан скіх пра дук то вых кра маў ГС і „Ар-
ге лян”. Я бу ду шу каць но вых чы та чоў 
„Ні вы”, між ін шым, у Аль хоў цы, Ах ры мах, 
Но ві нах, Пад ляў ко ве і Се мя ноў цы. (яц)

На раў чан скай гмі ны. Еду я, еду і раз г ля-
да ю ся. Лес як лес, а вось і нес па дзеў ка. 
Нех та па кі нуў тут, па ўсім ві даць, неп-
ры год ную аў та ма шы ну чор на га ко ле ру. 
Яна част ко ва раз бу ра на, раз він ча на, без 
ко лаў. Пры лег ка вуш цы не ўда ло ся мне 

знай с ці рэ гіст ра цый ных ну ма роў, ні 
да ку мен таў.

Лес гэ та не склад ме та ло му! Але 
ча го не ка то рыя лю дзі не зро бяць. 
Што неп ры год нае, то вя зуць і па кі да-
юць у ле се. Так як гэ тую ін ша мар ку. 
Ляс ным звяр кам яна не пат рэб ная. 
Не бу дуць ка тац ца дый за раз яна 
без ко лаў, ру ля, ся дзен няў і ад ных 
дзвя рэй Ляс ным птуш кам лепш 
бы пры вез лі шпа коў ню або ін шы 
до мік.
vТэкст і фо та Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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Зма ган не з по шас ця мі вя дзец ца 
ба дай ад па чат ку іх з’яў лен ня. Як 
здаў на — да клад на не вя до ма, 
бо ж ка лісь не бы ло ле та піс цаў, 

ці на ват не бы лі рас п ра ца ва ны ал фа ві ты 
для за пі су хро нік ці ін шай ін фар ма цыі. 
Пра не ка то рыя най даў ней шыя ме ры зма
ган ня з по шас ця мі да вед ва ем ся з Біб ліі, 
якая з’яў ля ец ца важ ным да ку мен там на
конт ста ра жыт на га по бы ту на Бліз кім Ус
хо дзе. Праў да, не ўсё, што там на пі са на 
пра та дыш нія хва ро бы, сён ня ўда ец ца 
ад на знач на тлу ма чыць, ад нак у агуль
нас ці шмат лі кія выс но вы мож на з гэ тай, 
най больш хі ба вя до май, кні гі вы нес ці.

У Пі сан ні ча ста згад ва ец ца пра пра ка
зу, ёсць мо ва пра іза ля ван не хво рых, 

пра аз да раў лен не. Ад нак у той час аз да
раў лен ня з пра ка зы не бы ло і, ма быць, 
пра ка зай на зы ва ла ся та дыш ні мі аў та ра
мі кож ная скур ная хва ро ба. У тры нац ца
тым раз дзе ле Трэ цяй кні гі Май се е вай 
„Ле віт” апі са ны та дыш нія ме ры ў ад но сі
нах да хво ра га — у за леж нас ці ад вы гля
ду ску ры ён прыз на ваў ся чы стым або 
ня чы стым, ён іза ля ваў ся, або і не. Так са
ма воп рат ка або эле мен ты жыл ля спаль
ва лі ся або ачыш ча лі ся для да лей ша га 
ка ры стан ня. У глы бей шыя ткан кі ча ла ве
ча га це ла та дыш нія ле ка ры не пра ні ка лі. 
Ад нак за раз насць хва роб ус ве дам ля лі.

За раз насць хва роб ус ве дам ля лі лю дзі 
і ў эпо ху Ся рэд ня веч ча. Ка лі ў па ло ве 

XIV ста год дзя ўспых ну ла ў Еў ро пе эпі дэ
мія чу мы, шмат якія га ра ды ды ін шыя 
тэ ры та ры яль ныя адзін кі бы лі цал кам за
кры ты для пе ра мяш чэн ня лю дзей. Вы ні
кам быў за нік ган д лё ва га аб ме ну і за стой 
гас па дар чай дзей нас ці. У 1377 го дзе ўла
ды Дуб роў ні ка, які та ды быў пад іта льян
скім па на ван нем і на зы ваў ся Ра гу зай, 
і яго быт моц на за ле жаў ад эка на міч на га 
аб ме ну з вон ка вым све там, вы ра шы лі 
інакш абы хо дзіц ца з пры сту па мі эпі дэ міі. 
Ка лі ў даб роў ніц кі порт пры бы ва лі ка раб
лі з ахоп ле ных эпі дэ мі яй ста рон, іх не 
ўпу ска лі ў порт, толь кі ме сяц, трыц цаць 
дзён, тры ма лі пры ска лі стай выс пе пе рад 
го ра дам. Выс па паіта льян ску — iso la, і ад 
гэ та га сло ва пры ня ло ся ін шае — іза ля
ван не. Ка лі ця гам ме ся ца на ка раб лі не 
па яў ля лі ся сім п то мы хва роб, та ды ка раб
лю даз ва ля ла ся за хо дзіць у порт і раз г ру
жаць пры ве зе ны та вар. У ін шых між зем
на мор скіх пар тах, у Мар се ле, Пі зе, Ге нуі ці 
Ве не цыі, так са ма ста лі пры мя няць та кія 
зас це ра галь ныя ад тэр мі ноў кі, але яны 
там тры ва лі даў жэй — со рак дзён; маг
чы ма па ана ло гіі з біб лей скі мі тэр мі на мі 
Май се е ва га ці Ісу са ва га ада саб лен ня. 
Со рак дзён паіта льян ску — qu a ran ti na di 
gior ni, і ад гэ та га сло ва пры ня ло ся ін шае 
— ка ран цін.

З хо дам ча су зас це ра галь ныя ме ра
пры ем ствы сі стэ ма ты за ва лі ся. У Дуб

роў ні ку ў 1397 го дзе бы ла зла джа на 
спе цы яль ная ўста но ва ў ма на стыр скім 
ком п лек се на выс пе, дзе пры бы ва ю чыя 
зна хо дзі лі ся ў час ка ран ці ну. Уста но ву 
наз ва лі паз ней ла за рэ там, ад ве не цы
ян ска га ма на сты ра свя то га Ла за ра, дзе 
ма на хі апе ка ва лі ся хво ры мі пра ка зай. 
Паз ней за пры кла дам Дуб роў ні ка пай
ш лі ін шыя га ра ды Ад ры я ты кі. Па коль кі 
пра бы ван не зда ро вых з хво ры мі ства
ра ла пер шым смя рот ную не бяс пе ку, 
з ча сам у ве не цы ян скім ком п лек се ста лі 
раз дзя ляць хво рых па вод ле іх ніх хва
роб. Тры ма лі іх пад стра жай, як у аст ро
зе; за вы хад на вон кі свай го ад дзя лен ня 
па гра жа ла там смя рот нае па ка ран не. 
Але і та кія су ро выя ме ры не зас це ра га лі 
ад рас паў сю ду по шас ці. Заў сё ды зна хо
дзі лі ся ка мер сан ты га то выя пад ку піць 
ахоў ні каў, абы толь кі вый с ці на вон кі, каб 
пра даць свой та вар; та кое зда ры ла ся 
ў Мар се ле ў 1720 го дзе.

25 мая 1720 го да ў Мар сель зай шоў 
ка ра бель „Вя лі кі свя ты Ан тон” з гру

зам шоў ку і ба воў ны з Ле ван та. У Мар се
лі, з ча су ра ней шай эпі дэ міі ў 1580 го дзе, 
пры ма лі ся ахоў ныя ме ры па зас це ра ган
ні ад пры но су по шас ці звон ку. Вы хо дзя
чыя ў мар сель скі порт ка раб лі з за меж жа 
ат рым лі ва лі ад фран цуз скіх кон су лаў 
пас вед чан ні трох ві даў: „чы сты” — ка лі 

ў рэ гі ё не, які па кі да ла суд на, не бы ло па
даз рэн ня по шас ці, „па даз ро ны” — ка лі 
ў па кі да ным рэ гі ё не па даз ра ва ла ся маг
чы масць по шас ці і „не бяс печ ны” — ка лі 
ў рэ гі ё не бы ла за ра за. Кон су лы ў Лі ва не 
да лі наз ва на му ка раб лю пас вед чан ні 
аб чы ста це, ха ця ў той час у не да лё кім 
Да ма ску лю та ва ла ўжо чу ма і груз мог 
быць за ра жа ны. У час рэй су на суд не па
мі ра лі так па са жы ры, як і чле ны экі па жа. 
Ка ра бель ха цеў зай с ці ў Лі вор на, але яму 
ту ды не да зво лі лі. У Мар сель так са ма 
не пус ці лі, але да зво лі лі раз г ру зіць пры
ве зе ны та вар у шпі таль ныя па мяш кан ні. 
Ста лі па мі раць груз чы кі, якія пе ра но сі лі 
той шоўк і ба воў ну, іх ха ва лі і воп рат ку 
спаль ва лі. У між ча се скла дзе ны ў шпі
та лях за ра жа ны та вар кан т ра бан ды сты 
пе ра нес лі да лей; та вар быў каш тоў ны, 
бо меў ад п раў ляц ца ў Но вы Свет і даць 
улас ні кам пры стой ны пры бы так, а ўлас ні
кі, ве ра год на, так са ма пак ла па ці лі ся, каб 
іх ні та вар не пра паў. У вы ні ку ў Мар се лі 
ад чу мы па мер ла ка ля па ло вы дзе вя
но ста ты сяч на га на сель ні цтва, так са ма 
дзя сят кі ты сяч і ў на ва коль ных мяс цо вас
цях Пра ван са. Лік на сель ні цтва Мар се ля 
з 1720 го да быў ад ноў ле ны пас ля са ра ка 
пя ці га доў...

А дзе сяць га доў ра ней у Гам бур гу 
ўспых ну ла чу ма і іза ля ва ныя ў за

ра жа ным квар та ле лю дзі, не мо гу чы 
выт ры ваць го ла ду, пра бі ра лі ся на вон кі 
зо ны, раз но ся чы за раз ныя мік ро бы; у го
ра дзе па мер ла та ды ка ля адзі нац ца ці 
ты сяч ча ла век — сяд мі на ўся го на сель ні
цтва го ра да. Чар го выя чу ма ўспых ну ла 
ў Гам бур гу ў 1892 го дзе. Ула ды го ра да 
лі чы лі, што бы ло гэ та звя за на з уз буй
не най эміг ра цы яй яў рэ яў з Ра сіі ў Аме
ры ку. У той час і са мыя ўмо вы жыц ця 
ў Гам бур гу, асаб лі ва ў яго най бяд ней шых 
квар та лах, бы лі вель мі цяж кія. Ту ды 
пад ся лі лі шмат лю дзей, якіх вы се лі лі 
з тэ ры то рыі прыз на ча най для раз бу до
вы пор та. За бор ва ды ў во дап ра во ды 
ад бы ваў ся не да лё ка пор та, дзе скі да лі ся 
пар то выя не чы сто ты. У во дап ра во ды 
трап ля лі на ват ры бы, вуг ры.

Га лоў ныя ву лі цы Гам бур га бы лі вы
маш ча ны ўжо ў XVII ста год дзі. Жы ха

ры го ра да вы кі да лі не чы сто ты на ма ста

выя, ад куль ка ман ды вяз няў вы во зі лі 
за го рад, за аб сяг ню ху; на ва коль ныя 
зем ля ро бы ат рым лі ва лі та кім чы нам 
уг на ен ні. А пас ля ву лі цы за паў ня лі ся чар
го вы мі не чы сто та мі... Сла ву ты ня мец кі 
бак тэ ры ё лаг Ро берт Кох, які на тую бя ду 
1892 го да пры быў у Гам бург, пры знаў ся: 
„Я тут за бы ваю, што я ў Еў ро пе. Я ні ко лі 
не зве даў та кіх нез да ро вых ха лу пін, рас
сад ні каў чу мы”. Аку рат та ды ў Гам бур гу 
ста я ла жа ра, уз ро вень ва ды ў Эль бе 
быў над та ніз кі. На ступ эпі дэ міі па чаў ся 
ў па ло ве жніў ня 1892 го да і доў жыў ся да 
лю та га на ступ на га го да; па мер ла больш 
вась мі з па ло вай ты сяч хво рых...

Пры чы най жы доў ска га бе жан ства 
з Ра сіі бы ла хва ля паг ро маў, якая пра

ка ці ла ся па не ка то рых гу бер нях ім пе рыі 
ў 1880х га дах. У 1891 го дзе ўла ды Маск
вы знач на аб ме жа ва лі пра ва пра жы ван
ня яў рэ яў у го ра дзе і прас ле да ва лі тых, 
якія не ўспе лі ў па ру яго па кі нуць — або 
вы пі ха ю чы іх на вак за лы, або зак лю ча ю
чы ў тур мы. Не ка то рыя дзе ля ўхі лен ня ад 
тур мы на ча ва лі на мо гіл ках у ма роз; не 
дзі ва, што не ка то рыя эміг ран ты маг лі вез
ці з са бою хва ро бы. З 1889 па 1891 год 
з Маск вы вы бы ла больш пят нац ца ці ты
сяч яў рэй скіх выг нан ні каў. Гам бург быў 
ба дай най больш знач ным ад п раў ным 
пор там для яў рэй скай эміг ра цыі ў Аме ры
ку. У 1889 го дзе це раз Гам бург вы еха ла 
ў Аме ры ку ка ля двац ца ці пя ці ты сяч яў рэ
яў, а ў 1892 го дзе амаль пяць дзя сят пяць 
ты сяч; зна чыць па не каль кі со так у сут кі. 
Ня цяж ка ўя віць, якая та ды бы ла таў кат
ня ў та маш нім па са жыр скім пор це...

Пра Маск ву. Пры кан цы 1770 го да па
я ві ла ся чу ма ў Маск ве; мяр ку ец ца, 

што пры вез лі яе ка мер сан ты з ба сей на 
Між зем на га мо ра. Ула ды го ра да пры ня
лі стро гія прэ вен тыў ныя ме ры — пры
му со вы ка ран цін, ніш чэн не за ра жа най 
ма ё мас ці без кам пен са цыі, зак рыц цё пуб
ліч ных лаз няў — гэ та вык лі ка ла тры во гу 
і гнеў на сель ні цтва. Бы ла па ра лі за ва на 
га рад ская эка но мі ка ў вы ні ку спы нен ня 
дзей нас ці ма ну фак тур, ба за раў, скла доў. 
У вы ні ку ска ра ці лі ся па стаў кі хар чо вых 
пра дук таў, бяд ней шым лю дзям заг ля нуў 
у во чы го лад, рас ло не за да валь нен не. 
Спро ба ма скоў ска га ар хі рэя Ам в ро сія 

ў рам ках прэ вен тыў ных мер спы ніць 
га ра джан пе рад ма са вым пак ла нен нем 
ад ной з ікон, якое па вод ле па вер’ яў ме
ла спы ніць мор, вык лі ка ла рэз кі бунт. 
У па ло ве ве рас ня 1770 го да га ра джа не 
ўвар ва лі ся на Крэмль у ар хі рэй скі ма на
стыр, за бі ва ю чы Ам в ро сія. Ін шы тлум ру
шыў па го ра дзе ра ба ваць ма ё масць, што 
бы ла пад ка ран ці нам ды на па даць на 
баль ні цы. Вой ска па га сі ла бунт, у схват
ках за гі ну ла ка ля сот кі бун та роў. На ступ 
чу мы ас лаб з па ха ла дан нем, але вяс ной 
1771 го да на сту піў яе буй ны рэ цы дыў, пік 
вы паў на ле та, у сут кі па мі ра лі ты ся чы. 
Мяр ку ец ца, што ў Маск ве і на ва кол лі па
мер ла та ды ка ля двух сот ты сяч лю дзей...

У па ло ве 1660 х га доў чу ма за ві та ла 
ў Лон дан, пры ве зе ная це раз Ні дэр

лан ды ра зам з ба воў най з Бліз ка га Ус
хо ду. У го ра дзе па мер ла та ды ад яе пад 
сто ты сяч на сель ні цтва. У 1680 го дзе 
мор за а та ка ваў Ве ну; па мер ла пад во
сем дзе сят ты сяч ча ла век. Ад апош няй 
па дзеі пай ш ла ле ген да пра ву ліч на га му
зы ку Аў гус ці на, які ноч чу, пад зда ро вым 
хмяль ком, упаў у яму з тру па мі. І не зах
ва рэў, ні чо га яму дрэн на га не ста ла ся. 
Пай ш ло та ды мер ка ван не, што гэ та ал ка
голь вы ба віў яго ад мо ра вай смер ці...

Лю дзі шу ка лі роз ных ля кар стваў ад 
чу мы. Мяр ку ец ца, што чор ная смерць 

па ло вы XIV ста год дзя пры чы ні ла ся да ад
к рыц ця Аме ры кі. На ста ла пе ра ка нан не, 
што жаванне гваз дзі к з’яў ля ец ца па на
цэ яй ад усіх хва роб. Гваз дзі ка вае дрэ ва 
рас це на Ма лай скіх выс пах і гваз дзі кі 
за во зі лі ся ў Еў ро пу бліз каў с ход ні мі куп ца
мі. Еў ра пей цы ста лі са мі шу каць мар скую 
да ро гу ў тыя рэ гі ё ны све ту, дзе рас лі эк за
тыч ныя спе цыі. Спа чат ку ак ру жа лі яны 
Аф ры ку, а пас ля на ду ма лі знай с ці шлях 
па суп раць лег лым на прам ку. І вы пад ко
ва Ка лумб дап лыў да но ва га кан ты нен та. 
Фер ды нанд Ма ге лан і пап лыў у сваё кру
гас вет нае пла ван не спа дзя ю чы ся знай
с ці ін шую тра су да Ма лай скіх аст ра воў. 
Ма ге лан у хо дзе па да рож жа за гі нуў, яле 
яго ныя спа да рож ні кі пры вез лі столь кі 
спе цый, што іх вы руч ка ўдвая вяр ну ла 
рас хо ды на пер шае кру гас вет нае пла ван
не...
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