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Эліза КАЗІМЕРУК è3

Пра-дом прадам è5

Самагруд — невялікая вёска з невялі
кай царкоўкай, але багатай гісторыяй і, 
як аказалася, абсталяваннем. У парафіі, 
якая зараз налічвае каля двух соцень 
прыхаджан, пры польскабеларускай 
мяжы знайшлі тры ўнікальныя іконы. 
Гэта іконы Збавіцеля Свету, Дванаццаці 
святаў ды Св. Прарока Ільі і Марыі Егіп
цянкі. Магчыма, калі б не каранавірус, 
ніхто ніколі не адкрыў бы прыгажосці 
намоленых ікон, перад якімі мясцовыя 
пакланяліся стагоддзямі.

“А ты супакойся”  
— каранавірус прыгнаў на радзіму

У часы, калі падарожжа ў Рым ці Свя
тую Зямлю займае толькі некалькі гадзін, 
людзі маюць магчымасць дакрануцца 
да месцаў, якія, прынамсі так магло б зда
вацца, узмацняюць дух. Перш за ўсё для 
маладога пакалення, якое ведае мовы, 
межы амаль не існуюць. У час „заваёвы 
свету” і фейсбука, дзе асоба, якая не ўмее 
зрабіць яечні, можа выкласці здымак, 
з якога відаць як захапляецца селядцом 
у труфелях і яго вытанчаным смакам, свае 
каштоўнасці берагуць пенсіянеры. За свае 
сціплыя грошы рамантуюць невялікія цар
коўкі і касцёлы, сваімі ўжо крыху зноша
нымі жыццём галасамі, услаўляюць Бога, 
спяваючы ў малых парафіяльных харах.

Едучы са Слойкі ў бок Саколкі, нап
рава можна павярнуць на Самагруд, 
а налева на Вярхлессе. Менавіта тут ста
іць царква, якую пабудавалі з дзерава 
ўніяцкай царквы, якую пасля паўстання 
18631864 гадоў разабралі ў Самагрудзе. 
Зараз яна атынкаваная дзякуючы кла
патлівым прыхаджанам.

— Наш бацюшка вельмі стараецца 
і ўсяго даглядае, — кажа жыхарка Вярх
лесся спадарыня Валя. — Мы заўсёды, 
калі толькі трэба, складаемся на рамонт. 
Колькі хто можа, столькі дае.

У Вярхлессе я заехала напярэдадні 
свята Юрыя, дзе таго дня адзначаецца 
царкоўны фэст. Жанчыны ўжо рыхтава
ліся — прыбіралі, мылі надмагіллі, якія 
стаяць пры царкве. Ва ўваскрэсенскі 
перыяд вярхлескія прыхаджанкі вітаюц
ца не словамі „Добры дзень”, а „Хрыстос 
воскрэсе”.

— У нас на такое свята заўсёды поўна 
людзей было ў царкве, але зараз невядо
ма як будзе, бо той каранавірус, — кажа 
спадарыня Валя. — Мае дзеці і ўнукі 
раз’ехаліся па ўсім свеце. Як пачаўся той 
вірус, я вельмі за іх перажывала, але дзя
куй Богу вярнуліся і здаровыя.

Людзі, якія штодзень займаюцца 
сваімі самымі разнастайнымі справамі, 
у тым духоўнымі, па прычыне сваіх дзя
цей і ўнукаў, якія раскіданы па ўсім свеце, 
маюць новыя клопаты і зза гэтай хваро
бы. Аднак далей робяць тое, што трэба: 
моляцца, садзяць бульбу і гародніну ды 

чакаюць плёну. Філасофія жыцця на Са
кольшчыне крыху нагадвае філасофію 
ўраджэнца Віцебска Міхаэля Лайтмана, 
заснавальніка і кіраўніка Міжнароднай 
акадэміі кабалы і Інстытута даследаван
ня кабалы імя Й. Ашлага, які раіць, у вялі
кім скарачэнні, супакоіцца і пасядзець.

Пачалося ад таго, 
што чалавек заблудзіўся

З узнікненнем храма на гэтых землях 
таксама звязаная небанальная легенда. 
Тагачасны бізнесмен, а магчыма гэта бы
ло ў ХV стагоддзі, вяртаючыся на ўсход 
заблудзіўся ў чарнарускай дзічы. Не ма

ючы ўжо надзеі на паратунак, прысягнуў 
сабе і Богу, што калі здарыцца цуд і яму 
ўдасца неяк выйсці з гэтай глушы, пабу
дуе тут храм на хвалу Пана.

— Вядома, як трывога то да Бога, 
— падвёў першую частку легенды на
стаяцель Петрапаўлаўскага прыхода 
ў Самагрудзе айцец Адрыян Харытанюк. 
— Знайшлі яго мясцовыя людзі і паказа
лі дарогу. І сапраўды, калі ён вярнуўся 
дамоў, даслаў сюды ікону св. Сяргея.

Часам цяжка вылавіць праўду з леген
даў, але гэтая ікона і зараз упрыгожвае 
іканастас у самагрудскай царкве. Святы 

Сяргей шанаваны і ў Праваслаўнай царк
ве, і ў Каталіцкім касцёле. Святы Сяргей, 
родам з Антыёхіі, які стаў папам рым
скім, за час свайго пантыфікату (687
701) адрамантаваў і абсталяваў Базіліку 
св.св. Пятра і Паўла, а таксама ўвёў 
звычай спявання Agnus Dei — Ягня Бо
жае, а да літургічнага календара — свята 
Маці Божай Грамнічнай. У Праваслаўнай 
царкве св. Сяргей Раданежскі (1314
1392) ушаноўваецца як манах Рускай 
царквы, які заснаваў Траецкі манастыр 
пад Масквой (цяпер ТроіцаСергіева 
лаўра). Лічыцца ён аднаўляльнікам ма
наства ў Паўночнай Русі і найвялікшым 
падзвіжнікам Зямлі Рускай.

Не толькі ікона, але і грошы бізнесме
на з усходу паспрыялі пабудове першай 
царквы ў Самагрудзе. З 1713 па 1733 год 
ужо ўніцкай царквой апекаваліся Казімір 
і Зузанна Вішчынскія, якія з’яўляліся ўлас
нікамі маёнтка Уснар1. Іхні сын Кароль 
нават планаваў стварыць тут аддзяленне 
Супрасльскага базыльянскага манасты
ра, але гэты намер не здзейсніўся, бо Ка
раль памёр. Побач царквы ў Самагрудзе 
знаходзіцца магіла, якая для некаторых 
нагадвае магілу Цэцыліі і Яна з аповесці 
„Над Нёманам” Элізы Ажэшкі. Гэта месца 
спачыну Казіміра і Зузанны. На магіле фун
датараў уніяцкага храма знаходзіцца над
піс: „Tu leżą grzesznicy Kazimierz y Zuzanna 
KanimierowWiszczyńscy, rok zejścia 1733”.

Скарбы ў малой царкве

1 G. Rąkowski, Polska egzotyczna, t. 1, Pruszków 
2019.
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Кан т ра бан дыст 
у ад па чын ку

А куку?

Сваімі вачыма

Ста расць не ра дасць 

Па да рож жы ў род ныя мяс ці ны і на та
кія ж са мыя па ра фі яль ныя мо гіл кі на гад
ва юць яш чэ ад ну праў ду пра на ша жыц цё 
і пра мі нан не. Ча ста ў жыц ці дзе цям 
і ўну кам пры хо дзіц ца зай мац ца больш 
піль на сва і мі баць ка мі і дзя ду ля мі ў су
вя зі з усі мі хва ро ба мі, якія пры ча пі лі ся 
да іх ар га ніз маў. Вя до ма, тут сваю не ма
лую ро лю адыг ры вае і ста расць, з якой 
ра ней ці паз ней пры хо дзіц ца сяб ра ваць 
кож на му з нас. „Пры ча пі ла ся і не хо ча 
ад ча піц ца”, — доб ра па мя таю са свай го 
дзя цін ства та кія вы каз ван ні ся мей ні каў, 
ка лі хтось ці доў га хва рэў. Уз гад ваю так
са ма і та кія ра ска зы, асаб лі ва зі мо вы мі 
ве ча ра мі, ад якіх дры жы кі бег лі па ўсім 
ма ім це ле, ка лі іш ла га вор ка пра вы кі ну
тых дзець мі з род ных да моў сва іх зня сі
ле ных ста рэ чаў. У мі ну лым, у час бес пен
сій на га да га доў ван ня ста ры коў, кар міць 
і наг ля даць за імі мно гім вы да ва ла ся пат

ра тай яды і ча су. Лі та ра ту ра і на род ныя 
каз кі поў ныя та кіх гі сто рый. А пры маў ка 
„ста расць не ра дасць” — уні вер саль ная 
і веч ная. Пры па мі наю так са ма па чу тыя 
„жар ты”, ка лі ся ля не па ча лі ат рым лі ваць 
свае не вя лі кія пен сіі, што ў гас па дар цы 
больш пры быт ко вым з’яў ля ец ца мець 
двое пен сі я не раў, чым сь ці га да ваць двух 
веп ру коў. Па трэ ба апе кі, ча ста над па ра лі
за ва ны мі бліз кі мі, заў сё ды пат ра ба ва ла 
і па тра буе ан га жа ва нас ці ўсёй сям’і. Са 
свай го ся мей на га дос ве ду па мя таю апе
ку над па ра лі за ва ным не каль кі га доў 
свя той па мя ці дзе дам Мі ка ла ем, дзе кож
на му — ад дзя цей да да рос лых — бы лі 
выз на ча ны га дзі ны і аба вяз кі іх ніх з ім 
за нят каў. Сваё зна чэн не ў шмат вя ко вай 
гі сто рыі да па мо гі мае хрыс ці ян скі ім пе ра
тыў, які ў ста рым і но вым за па ве це ўказ
вае ро лю ся мей ных каш тоў нас цей у ча ла
ве чым жыц ці. Да ча кац ца дзя цей і ўну каў 
гэ та адзін з важ ных фак та раў ча ла ве ча га 
іс на ван ня на зям лі. Тэ ма ста рас ці і па ша
ны да яе ад люст ра ва на вель мі вы раз на 
ў чац вёр тай за па ве дзі Гас под няй, дзе яс
на ска за на ша на ваць сва іх баць ку і ма ці. 
У кні зе муд рас ці Сі ра ха на пі са на: „Хто ша

нуе Баць ку, доў га жыць бу дзе”, ці „Сі вы во
лас аз доб най ка ро най”. Пас лух мя насць 
і па ша на для баць коў у біб лей скай тра ды
цыі па тра буе ад іх наш чад каў паз бя гаць 
та кіх па во дзін, як упар тасць, нас меш лі
васць, зня важ лі васць, аб к ра дан не, збі ван
не і та му па доб ныя ад но сі ны. Пад трым
лі ваць баць коў у іх ста рас ці да апош ніх 
дзён пат ра ба ва ла ся з усі мі іх хва ро ба мі, 
на пры клад з дэ мен цы яй, якая вя дзе да 
рас па ду псі хіч ных фун к цый. Ге не раль на 
Біб лія ўсхва ляе ста расць, ня гле дзя чы на 
ўсе ад моў ныя мо ман ты гэ та га пе ры я ду 
жыц ця. Ве ка вы ўзрост — здзяй с нен не 
Бо жае ла скі. Пры га дай ма тут еван гель
скую прыт чу пра стар ца Сі мя о на, які праз 
ма літ ву вы каз вае сваю ўдзяч насць Бо гу 
за ім пра жы тае. За апош нія дзе ся ці год
дзі ў еў ра пей скіх гра мад ствах змя ніў ся 
па ды ход да лю дзей у па жы лым уз рос це 
і да іх мес ца ў гра мад стве. Ста рэй шым 
лю дзям выз на ча на ча ста мес ца на або
чы не ся мей ных і гра мад скіх пра цэ саў. 
Пра цяг ласць жыц ця, гла ба лізм, ай чын
ныя і за меж ныя міг ра цыі, праз мер на раз
ві ну ты кан зу ме рызм ча ста пры во дзяць 
да раз ры ву ча ла ве чых су поль нас цей 

і каш тоў нас цей. Ад ной з наб ры ня лых 
праб лем раз ві тых дзяр жаў ста ла дэ маг
ра фіч нае пы тан не, у тым лі ку што ра біць 
са ста ры мі і хво ры мі людзь мі. Толь кі 
ган д лё выя сет кі і па ра бан каў скія ўста
но вы ба чаць у іх яш чэ сва іх, па ста ян на 
ска ры ста ных клі ен таў. Цы ві лі за цый ныя 
пат ра ба ван ні і вык лі кі ста лі штур ш ком 
для пас пя хо ва га раз віц ця ге ры ят рыч най 
сі стэ мы апя кун ства, так дзяр жаў най, 
як і пры ват най. Наст ро е ныя на хут кае 
жыц цё гра мад ствы вы ра шы лі ма са ва 
па сы лаць сва іх ба буль і дзя ду ляў у да
мы спа кой най ста рас ці ці са цы яль най 
да па мо гі. У Фран цыі ў та кіх пры тул ках 
жы ве 700 ты сяч пен сі я не раў, у Ня меч
чы не — 830 тыс., у Вя лі каб ры та ніі — 400 
тыс., у Іс па ніі — 380 ты сяч. Кошт су тач най 
па быў кі ў та кіх да мах вы со кі, але лю дзі 
і так пла цяць. Ця пер у су вя зі з кар ана ві
ру сам ме на ві та пен сі я не ры ў та кіх да мах 
у най боль шай сту пе ні пла цяць там сва ім 
жыц цём. Ад нак аб’ я вы ў поль скай прэ се 
на да лей шу ка юць ах вот ных да пра цы 
ў якас ці апя ку нак у Ня меч чы не, ці Ан г ліі. 
У рэ а лі ях сён няш няй Поль ш чы, ці Пад
ляш ша ба чым уз ра ста ю чае за пат ра ба ван
не на ге ры ят рыч ную ме ды цы ну і год ную, 
доў га тэр мі но вую апе ку над пры ку ты мі 
да лож ка. Ад нак якасць пас луг не ка то
рых да моў са цы яль най апе кі аб дзі рае 
ня мог лых ста рэ чаў з ча ла ве чай год нас ці. 
Ста рас ці да жы ве кож ны з нас. Толь кі дзе 
і ў якіх умо вах... 
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Яш чэ зу сім 
ня даў на лі чы
ла ся, што кан
т ра бан дыст 
гэ та ледзь ве 
не адзі ная пра

фе сія, якая не пра дуг ледж вае за кон на га 
ад па чын ку. Што трэ ба кан т ра бан ды сту? 
Мя жа. Ёсць мя жа, ёсць ра бо та. Які тут ад
па чы нак?! Гэ та як для се ля ні на па сяў ная 
ці ўбо рач ная. Ні дня без пра цы. Ка сі ка са, 
па куль ра са...

Ну, а ка лі без жар таў, то сі ту а цыя вы гля
дае да клад на так, як і з жар та мі. Па куль 
пра цуе мя жа, да туль пра цуе і бе ла ру скі так 
зва ны кан т ра бан дыст. Ча му так зва ны? 
Ды та му, што ён, як і ўсё ў нас, не да кан ца 
са праўд ны. Сап раў д на му кан т ра бан ды сту 
ня ма пе раш ко ды. За чы не ная мя жа, ці ад
чы не ная, роз ні цы ані я кай. Саб раў ся і пай
шоў упо пе рак. А вось боль шасць бе ла ру
скіх кан т ра бан ды стаў — лю дзі вель мі за ко
на пас лух мя ныя, як і боль шасць бе ла ру саў 
уво гу ле. На цы я наль ная за ба ва ёсць та кая: 
за ко ну тры мац ца. Та му як мя жу за чы ні лі 
з пры чы ны пан дэ міі, кан т ра бан ды сты пе
ра ста лі яе па ру шаць. Та му што нель га.

Ме да лі за за ко на пас лух мя насць ім, вя
до ма ж, ніх то не дасць, ды і ні чо га не дасць. 
Ні гро ша за згуб ле ную пра цу кан т ра бан
дыст не ат ры мае. Зрэш ты, так як і кож ны 
ін шы бе ла рус, які за роб кі згу біў у гэ ты цяж
кі пе ры яд. А жыць то не як трэ ба. Бо як за
чы ня лі ме жы, то зда ва ла ся, што не на доў га. 
І не ка то рыя на ват уз ра да ва лі ся пер ша му 
ў жыц ці ад па чын ку. Але ад па чы нак доб ры 
толь кі та ды, ка лі ёсць за што ад па чы ваць. 
А бе ла ру скі кан т ра бан дыст тым і ад роз ні
ва ец ца ад сап раў д на га, што за па саў вя лі кіх 
не на жыў. І што ця пер?

Вось адзін мой зна ё мы ва зіў штод ня 
ў Поль ш чу па ру па чак цы га рэт ды літр 
ал ка го лю, на зад адзе не на ся бе не каль кі 
пар джын саў, пра дасць іх тут, з та го і жыў. 
Па да ро зе да дат ко вы за ро бак са бе прыг
ле дзеў. Заў ва жыў, што ў Поль ш чы цэг ла 
тан ней шая. Ну то ку піць з дзя ся так цаг лін, 
ра скі дае па ма шы не і вя зе ў Бе ла русь. Мыт
ні кі ды па меж ні кі ду ма юць, што ду рань. 
А ён пры е дзе да ха ты, да ста не цэ мент і кож
ны дзя нёк па пяць дзе сяць цаг лі нак да баў
ляў да сця ны. З га да мі і цэ лы дом збу да ваў, 
двух па вяр хо вы, цаг ля ны. А на ва коль ныя 
та ды за га ва ры лі, што кан т ра бан ды сты доб
ра за раб ля юць, ка лі та кі асаб няк уз вес ці 
ат ры ма ла ся. Толь кі як прый ш ла пан дэ мія 

і ме жы за чы ні лі, та ды і скон чы лі ся што
дзён ныя па ез д кі праз мя жу. Ака за ла ся, 
што на ват ме сяц пра жыць на збе ра жэн ні 
ад так зва най кан т ра бан д най дзей нас ці 
скла да на. Прый ш ло ся ўлад ка вац ца на 
дзяр жаў ную пра цу з вель мі ніз кім за роб
кам, з ча го вель мі за да во ле ны. Бо не ўсім 
так па шан ца ва ла. Та кіх прац на ўсіх кан т ра
бан ды стаў не ха пае.

Кі ну лі ся кан т ра бан ды сты і ў так сі сты. 
Пра фе сіі ўза е ма за мя няль ныя. Мно гія кан
т ра бан ды сты бы лі так сі ста мі і на ад ва рот. 
Толь кі вось ка му столь кі так сі стаў пат рэб
на?! Ра ней кан т ра бан ды сты бы лі ча са мі 
і па са жы ра мі так сі. А за раз, дзе ўзяць 
столь кі па са жы раў. Та му кі да юц ца ў по шу
ках за роб ку, хто ку ды мо жа. Але ніх то іх 
там не ча кае.

Ну то па е ха лі яны па ўсёй сва ёй ра дзі
ме Бе ла ру сі, бо ў ін шыя кра і ны па тра піць 
не маж лі ва. І пе ра важ на ез дзі лі да баць коў 
на вё скі ды да ся бе на ле ціш чы, што ў ка го 
ёсць. І ста лі ва ро чаць зям лю ды са дзіць 
буль бу і ін шую рас лін насць, каб у вы пад ку 
ча го не як з сям’ ёй пра кар міц ца. Пра ца на 
зя мель цы ў бе ла ру саў на ўзроў ні ге не тыч
най па мя ці. І праз шмат па ка лен няў на вы кі 
не губ ля юц ца. Та му ёсць на дзея, што мо жа 
і пра кор мяц ца.

Ну а тыя, што і ка ва лач ка зя мель кі не 
ма юць, гля дзяць на сі ту а цыю з жа хам. І па
куль у ля сах яш чэ гры бы не па вы ла зі лі ды 
яга ды не выс пе лі, ся дзяць уз доўж Нё ма на 
з ву дач ка мі. Вы жыць за кошт пры род ных 
рэ сур саў — гэ та ў бе ла ру саў так са ма ры са 
ге не тыч ная. Толь кі рэ сур саў ста но віц ца 
ўсё менш. Ну дык гэ та праб ле ма агуль на ча
ла ве чая.

Тыя, у ка го ёсць кар та па ля ка, ужо пад
рых та ва лі ся пры пер шай маж лі вас ці пе ра
е хаць у Поль ш чу, ад ся дзець там на леж ны 
ка ран цін і пас ля ў Поль ш чы ўлад ка вац ца 
на пра цу. Хоць на якую. Кар та па ля ка гэ та 
даз ва ляе ра біць і яе вар тасць за раз вы рас
ла ў ра зы. А ў па раў нан ні з бе ла ру скі мі да ку
мен та мі, то і ў дзя сят кі ра зоў.

Ну а астат нія жы вуць спа дзя ван нем, 
што мя жу хут ка ад чы няць. І та ды, за кон на, 
з ты мі па ру шэн ня мі за ко ну, якія так са ма 
ней кім чы нам мож на па лі чыць за кон ны мі, 
яны зноў па е дуць пра тап та ны мі мар ш ру
та мі да ўста ля ва на га га да мі па меж на га 
жыц ця.

Ну а па куль што вось та кі ад па чы нак: 
кан т ра бан д ны. Згод на з пра фе сі яй.
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Мая ба бу ля заў сё ды ра бі ла мне жар тач
кі. Сар дэч ныя, не да куч лі вы, ні ко лі неп ры
ем ныя ці злос ныя. Ка лі я ду маю пра іх сён
ня, я ве даю, што яны бы лі для гэ тай стом
ле най, да кос ці пры бі тай ня го да мі жыц ця 
жан чы ны, су ро вай пра я вай са май вы со кай 
пяш чо ты. Не сум нен на, жар тач кі ма ёй ба
бу лі па кі ну лі на мне нез рыў ны след. І тыя, 
якія я пе ра жыў на са бе, і тыя, што з’яў ля лі
ся ў яе апа вя дан нях. Як у тым пра габ рэя 
Езэ кі і ля, ба ла гу ла, сяб ра баць коў, які па пра
сіў на піц ца ва ды. Ба бу ля, та ды пад ра стаў
шая дзеў ка, да ла яму шклян ку ва ды... свян
цо най, ці каў ная, ці, як ка за ла ан ты се міц кая 
чут ка, вы ска чыць з яе са праўд ны д’я бал. 
Ён не вы ска чыў. Езэ кі іль па каш та ваў смач
ную ва ду і пры го жа па дзя ка ваў дзяў чы не. 
Бы ло ж да сме ху, ка лі збян тэ жа ная ба бу ля 
пры зна ла ся ў сва ёй «хіт рас ці», і Езэ кі іль, 
прык лаў шы паль цы да га ла вы, спа чат
ку па ка заў ім сап раў д ныя рож кі д’яб ла, 
а по тым ска заў неш та не да рэч на муд рае. 
«А ку ку!». Я ду маю, што гэ тая па дзея ста ла 
для ба бу лі сво е а саб лі вай ілю мі на цы яй: каб 
прыз наць штось ці са праўд ным, спа чат ку 
трэ ба па ка заць, што гэ та не фальш. Ці гэ та 
не па ра дак саль на гу чыць?! Толь кі тое, што 
праў да, якая не пац вер джа на гэ тай каг ні
тыў най ло гі кай, на са мой спра ве з’яў ля ец
ца толь кі дог май, іл жы вай ці сап раў д най. 
Про ста гэ та пе ра ка нан не, якое ма ем аль бо 
яго ня ма. Ін шы мі сло ва мі, гэ та не мо жа 
лі чыц ца іс цін ным аль бо іл жы вым. Дзя ку ю
чы ўро ку з Езэ кі і лем ба бу ля не як вый ш ла 
з гэ та га даг ма тыч на га кру га. І, я ду маю, яна 
так са ма пас п ра ба ва ла ад крыць мне гэ тыя 
ве ды. Ка лі мне ста на ві ла ся сум на, ба бу ля 
ас вят ля ла мой твар ус меш кай. «А ку ку!» 
— пра маў ля ла сур’ ёз на ў той час, ха ця ў яе 
шэ рых ва чах бы лі со неч ныя ўспыш кі. Ад
нак, ка лі я раз з ла ваў ся, яна ас ця рож на пра
кол ва ла ня він ным сва воль ствам раз ду ты 
па вет ра ны ша рык ма іх дрэн ных эмо цый 
і неў за ба ве, су це ша ны дас ціп ным жар там, 
я зноў чуў ей нае «А ку ку!», муд рае па ве дам
лен не, поў нае доб ра зыч лі ва га цяр пен ня, 
што жыц цё ча ла ве ка па сва ёй пры ро дзе 
з’яў ля ец ца су цэль ным пе рап ля цен нем 
дрэн ных і доб рых па дзей, і што па гэ тай 
пры чы не нель га прык лад ваць ліш нія мер кі 
да лю бой з іх. Та му, ка лі я раз віт ваў ся на 
нар ваў скіх мо гіл ках з ма ёй ба бу ляй, якая 
пра жы ла амаль сто га доў, рап там па чуў яе 
вя лі ка душ нае «Ку ку!», што ўзня ло ся над 
жа лоб най лі тур гі яй і жа лоб ны мі пра мо ва
мі. «А ку ку» ма ёй ба бу лі. А бы ла ж поз няя 
во сень...

Пры ве дзе
ны вы шэй ус па
мін, ве ра год на, 
за стаў ся б 
толь кі пры
го жай, ха ця 
і не рэ аль най 
па мят кай, ка лі б не вяр нуў ся ў рэ аль насць 
і не стаў цал кам но вай, ха ця і не аба вяз ко
ва ап ты мі стыч най па дзе яй. Я б не на зваў 
гэ та «псі ку сам». Вось у ма ёй вёс цы, у яе 
цэн т ры, быў па ве ша ны адзін з кан ды да таў 
у прэ зі дэн ты. І гэ та бы ло б тры вож ным ак
там гра ма дзян ска га са ма су ду, ка лі б не той 
факт, што па цяр пе лы ві сеў у выг ля дзе элек
та раль на га тран с па ран та — вя лі ка га па лат
на, рас ш пі ле на га на драў ля най ага ро джы. 
Тым не менш, гэ тая па дзея як факт бы ла 
тры вож ная ў лю бым вы пад ку. У шмат вя ко
вай гі сто рыі вё скі ніх то та кім чы нам ся бе 
не за я віў. Так, па лі тыч ная пра па ган да яе 
не мі на ла. Яна з’яў ля ла ся ў ёй як тры ві яль
ныя пе рад вы бар ныя пла ка ты, пры бі тыя да 
сель скай дош кі аб’ яў, і лі стоў кі, які пя рэс ці
лі элек т рыч ныя слу пы. Дош ка аб’ яў ні чыя 
і ста іць на ней т раль най зям лі. Элек т рыч
ныя слу пы так са ма не чы есь ці. Так што 
мая пра ва слаў нака та ліц кая вё ска да тых 
до шак і слу поў ад но сі ла ся з цяр п лі вас цю, 
дас ціп наўспры маль най, як да лю бой ула
ды, якая ўпя рэш ч ва ла ча ла ве чае жыц цё 
ты мі пла ка та мі і лі стоў ка мі, якія ўрэш це за
валь ва юць вя ско вую ву лі цу. Пас ля іх ніх то 
не пры бі рае. Сут насць пра віль на га стаў лен
ня вё скі зак лю ча ец ца ў яе тры ван ні, ары ен
та ва ным не на «тут і ця пер», а на бу ду чы ню, 
якая, у рэш це рэшт, абу моў ле на дбай ным 
кі ра ван нем во пы там мі ну лых па ка лен няў, 
вы ба рам, зроб ле ным у су час нас ці. Па лі
ты ка не ўпіс ва ец ца ў гэ тую пер с пек ты ву. 
Та му вё ска ажыў ле на ка мен туе гэ та, але 
паз бя гае пу стых дэк ла ра цый. З ін ша га бо
ку, сцяг, пры ма ца ва ны да «чы ёйне будзь» 
ага ро джы, з’яў ля ец ца зу сім ін шым пы тан
нем, гэ та дэк ла ра тыў ная па лі тыч ная ма ні
фе ста цыя пэў на га су се да, які ўдзель ні чае 
ў су сед скіх альян сах і ан та га ніз мах, што, 
ві да воч на, ства рае кан ф лік ты, якія тляц ца 
ў кож най гра ма дзе. Гэ та цал кам су пя рэ
чыць шмат вя ко вай па лі тыч най прак ты цы 
вё скі, якая дзя ку ю чы муль ты куль ту ра ліз му 
вып ра ца ва ла ме ха ніз мы та ле ран т нас ці 
і ўза ем най па ва гі, ухі лен няў і пра моў ч ван
няў, каб пе ра жыць уся ля кія ца рыз мы, са на
цыі, на цы я на ліз мы, аку па цыі і са цы яль ныя 
эк с пе ры мен ты ды па лі тыч ная тран с фар
ма цыі. vМі ра слаў ГРЫ КА 
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Настаўнікі роднай мовы

Кож ны ву чань, кож ны ўрок, кож ны пра ект 
— гэ та асоб ныя, не паў тор ныя хві лі ны

Элі за КА ЗІ МЕ РУК (з до му Ду дэль) на ра дзі ла ся 
3 мая 1983 го да. За кон чы ла Па чат ко вую шко лу 
ў Ча ром се-Вёс цы (кла сы 1-3) і Ча ром се-Стан цыі 
(кл. 4-8). Да лей ву чы ла ся ў Гай наў скім бел лі цэі, 
пас ля яко га па сту пі ла на фа куль тэт ус ход нес-
ла вян скай фі ла ло гіі Уні вер сі тэ та ў Бе ла сто ку. 
Во сем га доў зай ма ла ся ся мей най гас па дар чай 
дзей нас цю, ды ад ча ты рох га доў пра цуе на стаў-
ні цай бе ла ру скай мо вы і ла га пе дам у Школь на-
даш коль ным ком п лек се ў Ча ром се. Адзін год 
пра ца ва ла так са ма на стаў ні цай бе ла ру скай мо вы 
ў Ду бі чах-Цар коў ных. Жы ве ў Ча ром се з му жам 
Ан д рэ ем і дзет ка мі — Ма ры сяй (13 га доў) і Фі лі-
пам (6 га доў). Яе жыц цё вы дэ віз: «Ні ко лі не па-
даць ду хам і не зда ваць сва іх па зі цыі, дбаць пра 
сваё раз віц цё і бе зу пын на аду ка вац ца». Элі за Ка-
зі ме рук за раз сту дэн т ка спе цы яль най пе да го гі кі. 
Яе хо бі — па да рож жы і кніж кі, а так са ма свет жы-
вёл — тых, што жы вуць у гас па дар цы, як і тых 
хат ніх, як іх няя кот ка То ся.

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

— Ка лі я за кон чы ла бе ла ру скую фі ла ло
гію на Бе ла стоц кім уні вер сі тэ це, я не ду
ма ла, што хут ка пач ну пра ца ваць у шко
ле. У мя не па чаў ся пра ект «Сям’я». Але 
вар та бы ло ча каць дзе вяць га доў: ка лі 
на свет прый ш ло двух «ур ві саў», я ат ры
ма ла пра па но ву пра цы ад спа да ры ні ды
рэк тар шко лы ў Ча ром се. Вось ужо ча ты
ры га ды пра цую на стаў ні цай бе ла ру скай 
мо вы і школь ным ла га пе дам.

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

— Ідэ ал — пы та е це?.. Ду маю, што ня ма 
та кіх лю дзей. На сцеж ках свай го жыц ця 
я спат ка ла мно ства лю дзей і ад кож на га 
з іх ву чы ла ся ча гось ці но ва га і цэн на га. 
Ду маю, што ка лі б не Алі на і Аляк сандр 
Лаў ры но ві чы, маё жыц цё і сцеж кі, які мі 
я пай ш ла, бы лі б ін шыя.

За тое ім вя лі кае дзя куй!

— 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.

— Як „ма ла ды” на стаў нік, у мя не бы ло 
мно ства пы тан няў. Амаль усе на стаў ні
цы бе ла ру скай мо вы пад т рым лі ва юць 
мя не і да па ма га юць. Мы не толь кі суп ра
цоў ні ча ем, але і сяб ру ем.

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

— У нас, у Ча ром се, най час цей суп ра цоў
ні ча ем з Ася род кам куль ту ры. Пра во
дзім там ра мес ныя за нят кі, пра ек ты, на
кі ра ва ныя да ася род дзя: Дзень на стаў ні
ка, Дзень се ні ё ра, 8 Са ка ві ка, Ка ляд ныя 
спат кан ні.

— 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.

— Ужо з пер ша га го да ма ёй пра цы ў ве
рас ні заў сё ды свят ку ем Між на род ны 
дзень за меж ных моў ды рых ту ем та ды 
штось ці ці ка вае і нес па дзя ва нае для ўсіх. 
У снеж ні ла дзім Ка ляд ную вя чэ ру, у хо дзе 
якой дзе ці су поль на з баць ка мі рых ту юць 
стра вы, по тым ра зам ся да ем за стол, спя
ва ем ка ляд кі, га во рым пад рых та ва ныя 
ра ней вер шы і па жа дан ні. Вя до ма, да нас 
пры хо дзіць Дзед Ма роз і пры но сіць усім 
па да рун кі. Гэ та цу доў нае ме ра пры ем ства, 
усе выг ля да юць, ча ка юць гэ та га дня. 
А кра са вік ві та ем „бус ла вай ла пай”, якую 
су поль на з дзець мі пя чэм на за нят ках.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Мы не каль кі ра зоў бра лі ўдзел у кон
кур се „Паз най Бе ла русь” і „Род нае сло
ва”.

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

— Кан такт з баць ка мі вель мі доб ры, мож
на ска заць — ся мей ны. Ка лі штось ці трэ
ба, ні ко лі ніх то не ска заў: я не ма гу.

— 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?

— Ка лі за нят кі па бе ла ру скай мо ве да дат
ко выя, та ды, каб за ах во ціць дзя цей, заў

сё ды трэ ба пад рых тоў ваць ці ка выя ўро кі. 
Мае вуч ні на сто пра цэн таў не ве да юць, 
як бу дзе вы гля даць да дзе ны ўрок.Ча сам 
«пе ра но сім ся» ў кі но пе рад пра ек тар, 
з пап кор нам і ко како лай, ча сам ву чым ся 
га та ваць стра вы, або ві та ем на за нят ках 
ці ка вых лю дзей, якія ад к ры ва юць нас на 
штось ці но вае.

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

— Тры га дзі ны гэ та вель мі ма ла. Бы вае 
так, што на шы за нят кі пра цяг ва юц ца 
даў жэй. І ка лі яны з ах во тай аста юц ца, 
каб па быць з та бой, ра ду ец ца сэр ца.

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

... —

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

— Цяж ка ска заць, вуч ні вель мі роз ныя, 
змя ня ец ца так са ма па ды ход да на шай 
пра цы. Ча ка ец ца ад нас ін ды ві ду аль на
га па ды хо ду да вуч ня. Гэ та за стаў ляе нас 
пад бі раць ма тэ ры ял з роз ных пад руч ні
каў і ін шых да ступ ных кры ніц.

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

— „Лі та рын ка”, да па мож нік Ні ны Са е віч 
„Ма тэ ры я лы да прак тыч на га на ву чан ня 
бе ла ру скай мо вы”.

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

— Май му сэр цу бліз кая па э зія Га лі ны Тва
ра но віч. Гэ та мая пра фе сар з уні вер сі тэ
та, заў сё ды бу ду яе цёп ла ўспа мі на ць.

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

— На апош ніх за нят ках у шко ле я па ча ла 
чы таць дзе цям кніж ку Але ны Мас ла: 
„Як Па ні Ча рот ная на гос ці ў Па лан гу бе
га ла”.

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

— Так. На ста рон ках „Ні вы”,„Вя сёл кі”,„Бу
сі” заў сё ды мож на знай с ці ці ка выя ар
ты ку лы, якія вы ка ры стоў ваю ў пра цы 
з вуч ня мі.

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

— „Ба со віш ча”,„Бар даў ская во сень”, на
род ныя фэ сты з цык ла «І там жы вуць 
лю дзі».

— 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?

— На жаль, не. На шы вуч ні не раз маў ля
юць на ват на га вор цы. Але ўжо з бліз кі
мі мы га во рым пасвой му.

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

— Па чат кі заў сё ды цяж кія, але гэ та не 
цяж касць у кан так тах з дру гім ча ла ве
кам, але з мно ствам да ку мен таў, з які мі 
трэ ба на па чат ку спра віц ца.

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

— Да ку мен ты, якіх што раз больш 
і больш. І на пэў на факт, што менш дзя
цей за піс ва ец ца на да дат ко выя за нят кі 
бе ла ру скай мо вы.

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

— Яш чэ ня ма, але ўсё пе ра да мной :)

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

— У гэ тым го дзе я ат ры ма ла ўзна га ро ду 
ды рэк та ра шко лы. Вя лі кай ма бі лі за цы
яй да да лей шай пра цы і ўзна га ро дай за 
яе з’яў ля юц ца мае вуч ні, ка лі яны пры
хо дзяць да мя не і пы та юць: „Ці на пэў на 
бу дуць у нас да лей у шко ле за нят кі па 
бе ла ру скай мо ве?”

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу і нат х нен не до раць мне мае вуч ні, 
ка лі я ба чу іх жа дан не і эн ту зі язм, каб 
пры хо дзіць на мае за нят кі. Больш ні чо га 
не трэ ба.

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

— Ус па мі наў та кіх шмат. Кож ны пра ект, 
кож ны ву чань, урок — гэ та асоб ныя, не
паў тор ныя хві лі ны.

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

— Пагоня, белчырвонабелы сцяг.

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

— За ці каў ле насць на шай куль ту рай вя лі
кая. Ду маю што ўсё за ле жыць ад нас, ці 
мы схо чам бе раг чы на шу спад чы ну.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК
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У 2021 го дзе ў Поль ш чы мае ад
быц ца Усе а гуль ны пе ра піс на
сель ні цтва і ква тэр. Па пя рэ джа
ны ён быў проб ным пе ра пі сам, 

які ў кра са ві ку гэ та га го да быў пра ве дзе
ны, між ін шым, у Ду біц кай гмі не — адзі
най гмі не Пад ляш ска га ва я вод ства. Пры
ня ло ў ім удзел больш за 70% жы ха роў 
гмі ны Ду бі чыЦар коў ныя, што ака за ла ся 
ад ной з са мых леп шых пра цэн т ных явак 
з лі ку ўсіх гмін, у якіх пра во дзіў ся проб
ны пе ра піс. Войт Ду біц кай гмі ны Ля вон 
Ма ла шэў скі і ін шыя мае су раз моў цы пе
рад пе ра пі сам і ў час пе ра пі су за яў ля лі, 
што за пі шуц ца бе ла ру са мі. Жы ха рам Ду
біц кай гмі ны трэ ба бы ло яш чэ ад ка заць 
на пы тан не, на якой мо ве раз маў ля юць 
до ма. Пы тан ні ты чы лі ся так са ма мес ца 
жы хар ства і жыл лё вых умоў, аду ка цыі 
і вы кон ва най пра фе сіі, пра цаз доль нас ці. 
Не а ба вяз ко вы мі да ад ка зу бы лі пы тан ні 
пра ве ра выз нан не і не фар маль ныя са ю
зы з ін шы мі асо ба мі.

У па ло ве кра са ві ка Гмін ная ўпра ва 
ў Ду бі чахЦар коў ных бы ла яш чэ за чы
не на, але ў Гра баў цы спат каў я на па на
двор ку муж чы ну, з якім па раз маў ляў 
я праз плот.

— У мя не ня ма ін тэр нэ ту, та му я не 
пры няў удзе лу ў пе ра пі се ў элек т рон най 
фор ме. Ёсць ма біль нік, то мо жа паз во
няць і пап ро сяць ад ка заць на па трэб ныя 
пы тан ні. Мой сяб ра з Гра баў ца ска заў, 
што спіс ва ла яго жан чы на з Бе ла сто ка, 
маг чы ма, што са ста ты стыч най уста но вы. 
Спа чат ку сяб ра ска заў ёй, што ня ма ў яго 
як раз ча су ад каз ваць на пы тан ні. Ад нак 
ка лі жан чы на прыг ра зі ла, што за ад мо ву 
пры няць удзел у пе ра пі се на сель ні цтва 
па гра жае яму штраф, зга дзіў ся ад к лас ці 
сваю пра цу і па га ва рыць. Зап ра ша лі нас 
па е хаць у бу ды нак Гмін най уп ра вы, каб 
спі сац ца праз ін тэр нэт. Част ка на шых 
жы ха роў ту ды ез дзі ла. Я ча каю, што мне 
па тэ ле фа ну юць і спі шуць. Ця пер час зма
ган ня з ка ра на ві ру сам і гэ та аб ме жа ва ла 
кан так ты па між людзь мі. Мы жы вем кож
ны на сва ім па на двор ку і ў та кім вы пад ку 
іс ці і пра сіць ма лод шую асо бу, каб у яго 
до ме спі сац ца праз ін тэр нэт бы ло б край
няй бе зад каз нас цю. Мы за раз ду ма ем, 
што бу дзе да лей, — ска заў спа дар Ана толь 
з Гра баў ца.

На маё пы тан не, якую на цы я наль
насць мо гуць на зы ваць жы ха ры яго вё
скі, Ана толь меў кан к рэт ны ад каз:

— Мы, жы ха ры Гра баў ца — пра ва слаў
ныя лю дзі і лі чым ся бе бе ла ру са мі. Ду
маю, што так бу дуць ад каз ваць на шы жы
ха ры на пы тан не пра на цы я наль насць. 
Не па він ны ж мы ба яц ца наз ваць сваю 
бе ла ру скую на цы я наль насць, па коль кі 
і так вя до ма, што мы пра ва слаў ныя лю
дзі. Ма ла дых асоб у нас ма ла, але яны 
так са ма па він ны наз ваць ся бе бе ла ру са
мі, ка лі вы хоў ва юц ца ў бе ла ру скіх сем’ ях.

У апош ні дзень пе ра пі су, 30 кра са ві
ка, пра доў жыў я раз мо вы аб проб ным 
пе ра пі се, тэ ле фа ну ю чы ў роз ныя мяс цо
вас ці Ду біц кай гмі ны. Паз ва ніў я ў Гур ны 
Груд, які мяс цо выя на зы ва юць Гар ноў
ш чы най, і ў Ста ры ну — у мес цы, з якіх 
не маг чы ма спа лу чыц ца праз ін тэр нэт са 
све там.

— Жы ха ры Гар ноў ш чы ны і су сед ня га 
Круг ла га не ме лі маг чы мас ці спі сац ца 
праз ін тэр нэт. Выш кі апе ра та раў ма біль
най су вя зі рас па ло жа ны да лё ка ад нас. 
У нас Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя і ін шыя 
ра ды ё стан цыі так са ма скла да на слу
хаць. Мая дач ка з ін ша га мес ца спі са ла 
праз ін тэр нэт не ка то рых жы ха роў Гар
ноў ш чы ны. Дзе ці ў та кі спо саб спі са лі 
так са ма жы ха роў Круг ла га. Лю дзі за

піс ва лі ся бе ла ру са мі, па коль кі мы ўсе 
бе ла ру сы і інакш нель га бы ло зра біць, 
— ска заў сол тыс Гар ноў ш чы ны і за ад но 
мяс цо вы рад ны Вік тар Кэн дысь, іні цы я
тар зме ны спа ла ні за ва най наз вы вё скі 
Крон г лэ на Круг лэ — наз ву, якой ка ры ста
юц ца мяс цо выя жы ха ры. — Уда ло ся нам 
вяр нуць вёс цы гі ста рыч ную наз ву. Ка лі 
ра шэн не аб зме не наз вы бы ло пры ня та, 
я ад ра зу стаў у гмі не пра сіць, каб па мя
ня лі наз ву вё скі на ўка заль ні ках. Я ра ды, 
што за раз на ўка заль ні ках пе рад вё скай 
кра су ец ца гі ста рыч ная наз ва Круг лэ.

— У нас ня ма ін тэр нэ ту, але дач ка спі
са ла мя не ў ін шым мес цы. Су се да сын 
спі саў. Спіс ва лі мяс цо вых жы ха роў іх 
дзе ці, а з не ка то ры мі кан так та ва лі пе ра
піс чы кі з Бе ла сто ка. Я са ма па зак лі ку 
гмін ных чы ноў ні каў пра сі ла, каб жы ха ры 
Ста ры ны кан так та ва лі са Ста ты стыч най 
уста но вай у Бе ла сто ку, каб іх пра цаў ні кі 
спі са лі на шых жы ха роў. Ду маю, што ўсе 
ў нас бы лі спі са ны. Я са ма за пі са ла ся 
бе ла ру скай і так пэў на за пі са лі ся ін шыя 
жы ха ры Ста ры ны, па коль кі ўсе мы лі
чым ся бе бе ла ру са мі. На пі са ла я так са
ма, што пабе ла ру ску га ва ру до ма, — за я
ві ла сол тыс Ста ры ны Га лі на Бо гунь.

— У Істо ку хі ба ўсе бы лі спі са ны ў час 
проб на га пе ра пі су. Ад ных праз ін тэр нэт 
спі са лі дзе ці, ін шых — уну кі, а да астат ніх 
тэ ле фа на ва лі пе ра піс чы кі са Ста ты стыч
най уста но вы ў Бе ла сто ку. Я на прось бу 
гмін ных чы ноў ні каў у кан цы ме ся ца пра
сі ла не ка то рых жы ха роў кан так та ваць 
са Ста ты стыч най уста но вай у Бе ла сто ку. 
Пас ля спіс ва лі іх пе ра піс чы кі з Бе ла сто ка. 
Мя не меў спі саць унук, ка лі пры е хаў да 
нас. Ад нак не ча ка на па тэ ле фа на ва ла рэ
гіст ра тар ка з Бе ла сто ка. Мы вый ш лі на па
на дво рак і спі са ла яна мя не і му жа. Бы ла 
зыч лі вая раз мо ва, але не ка то рыя пы тан ні 
бы лі не зу сім зра зу ме лы мі, на пры клад пы
тан не пра „нес фар ма лі за ва ныя звён з кі”, 
— ра сказ ва ла сол тыс Істо ка Га лі на Кот. — 
У Істо ку і ін шых на шых вё сках най больш 
жы ве асоб ста рэй ша га ўзро сту. Ду маю, 
што ў час пе ра пі су за піс ва лі ся яны бе ла ру
са мі і мяр кую, што так бу дзе і ў бу ду чы ні.

Пра ход проб на га ўсе а гуль на га пе ра пі
су на сель ні цтва і ква тэр у гмі не Ду бі чы
Цар коў ныя ра ска заў мне па тэ ле фо не 
войт гмі ны Ля вон Ма ла шэў скі.

— У пер шым эта пе, у пер шай дэ ка дзе 
кра са ві ка, мож на бы ло спіс вац ца толь кі 
праз кам п’ ю тар на сай це Га лоў най ста ты
стыч най уста но вы, за паў ня ю чы пе ра піс
ныя лі сты. Гэ тым спо са бам мож на бы ло 
спіс вац ца да кан ца кра са ві ка і так спі са
ла ся ў на шай гмі не ка ля 400 асоб. Пас ля 
10 кра са ві ка да жы ха роў на шай гмі ны 
па ча лі тэ ле фа на ваць рэ гіст ра та ры са 
Ста ты стыч най уста но вы ў Бе ла сто ку, каб 
спі саць іх па тэ ле фо не. Пер ша па чат ко ва 
мы ха це лі ар га ні за ваць у вя ско вых свят
лі цах пе ра піс ныя ўчаст кі, ку ды маг лі б 
пры хо дзіць жы ха ры і з да па мо гай гмін
ных чы ноў ні каў за поў ніць пе ра піс ныя 
лі сты. Ад нак ва ўмо вах эпі дэ міі ка ра на ві
ру са, ка лі вы дат ную боль шасць жы ха роў 
гмі ны са стаў ля юць ста рэй шыя лю дзі, 
мы ад мо ві лі ся ад пе ра піс ных участ каў 
у свят лі цах. Я і на шы пра цаў ні кі звяр та лі
ся да жы ха роў з зак лі кам пры няць удзел 
у проб ным пе ра пі се. Мож на бы ло, ра
ней да мо віў шы ся па тэ ле фо не, прый с ці 
ў гмін ную ўпра ву і з да па мо гай чы ноў ні ка 
за поў ніць на сай це пе ра піс ны ліст. Дзе ля 
гэ та га бы ло на ват вы дзе ле на ад па вед
нае мес ца ў гмі не. Жы ха ры на шай гмі ны 
тэ ле фа на ва лі так са ма нам, ад каз ва лі 
на пы тан ні і да ва лі на шым пра цаў ні кам 
паў на мо цтвы для за паў нен ня пе ра піс ных 
лі стоў на сай це Га лоў най ста ты стыч най 
уста но вы. Ве даю, што ма ла дыя да па ма
га лі спіс вац ца ста рэй шым жы ха рам, якія 
не ка ры ста юц ца кам п’ ю та рам і ін тэр нэ
там. У на шай гмі не пра пі са ных 1506 жы
ха роў, але част ка асоб жы ве ў ін шых мес
цах. Сён ня [30 кра са ві ка — рэд.] апош ні 
дзень пе ра пі су і ўжо вя до ма, што на 1464 
асо бы, якія па він ны бы лі пры няць удзел 
у пе ра пі се, спі са ла ся больш за 70% ад гэ
та га лі ку. Гэ та на ця пе раш ні час дае нам 
са мую леп шую яў ку з лі ку ўсіх гмін, якія 
пры ма юць удзел у проб ным пе ра пі се. 
Мож на спіс вац ца сён ня да поў на чы і мо
гуць нас яш чэ апя рэ дзіць ін шыя гмі ны, 
— ска заў войт Ля вон Ма ла шэў скі.
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Пробны перапіс 
завершаны

— Проб ны пе ра піс быў па трэб ны, каб 
вы пра віць не да хо пы і вы ка ры стаць 
дос вед у час Усе а гуль на га пе ра пі су на
сель ні цтва і ква тэр, які мае ад быц ца 
ў Поль ш чы ў 2021 го дзе. Ка лі жы ха ры 
са мі спіс ва лі ся і па роз най пры чы не 
зда раў ся пе ра пы нак у хо дзе пе ра пі су, 
нель га бы ло ўжо вяр нуц ца да спіс ван ня. 
Уста на ві лі мы кан такт з пе ра піс чы ка мі 
са Ста ты стыч най уста но вы ў Бе ла сто ку, 
але бы лі скла да нас ці, каб да кон чыць 
пе ра піс і не ве даю, як гэ та за кон чы ла ся. 
Пе ра піс чы кам кам п’ ю тар ным спо са бам 
бы лі пры зна ча ны асо бы для спіс ван ня 
і яны тэ ле фа на ва лі ім і спіс ва лі. Мож на 
бы ло па чаць спіс ван не ў кам п’ ю та ры на 
сай це Га лоў най ста ты стыч най уста но вы, 
з да па мо гай ко ду до сту пу, які па ві нен 
быў быць дас ла ны да кан ца са ка ві ка, 
а да май го баць кі дай шоў толь кі ка ля 20 
кра са ві ка. Ад нак мож на бы ло так са ма 
па чаць пе ра піс, упіс ва ю чы кан к рэт ныя 
свае да ныя, якіх ін шыя не ве да юць, без 
ве дан ня гэ та га ко ду. Ра ней прад бач ва ла
ся, што ка лі нех та не спі шац ца сам і не 
спі шуць яго па тэ ле фо не пе ра піс чы кі, ме
лі яны та ды за хо дзіць да нес пі са ных жы
ха роў і на мес цы ста віць ім пе ра піс ныя 
пы тан ні. Ад нак па пры чы не эпі дэ міі ка
ра на ві ру са Ста ты стыч ная ўста но ва ў Бе
ла сто ку не ра шы ла ся на гэ ты ва ры янт. 
Ду маю, што па коль кі быў гэ та проб ны 
пе ра піс на сель ні цтва, не бу дзе штра фаў 
для гра ма дзян, якія не спі са лі ся са мі 
і якім не па тэ ле фа на ва лі рэ гіст ра та ры, — 
рас па вёў войт Ля вон Ма ла шэў скі. — На 
пы тан не пра на цы я наль насць, я, ка неш
не, на пі саў, што я — бе ла ру скай на цы я
наль нас ці. Гэ тае пы тан не, так як і пы тан
не пра мо ву, на якой раз маў ля ем до ма, 
бы лі аба вяз ко вы мі. Але бы лі не а ба вяз
ко выя для ад ка зу пы тан ні пра ве ра выз
нан не і не фар маль ныя са ю зы з ін шы мі 
асо ба мі. Не ве даю, на вош та бы ло пы тан
не пра не фар маль ныя са ю зы з ін шы мі 
асо ба мі, на якое ме лі ад каз ваць так са ма 
жа на тыя і за муж нія асо бы. Жы ха ры на
шай гмі ны маг лі пароз на му зра зу мець, 
як ад каз ваць на гэ ты за пыт.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА
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У сваю кра і ну веч най лоў лі ка ты 
вып раў ля юц ца крад ком. Прад чу
ва ю чы бліз кую смерць, кот сы хо
дзіць з до му, за шы ва ец ца ў цём

ны ку ток, у хмыз няк, абы па да лей ад 
ча ла ве чых ва чэй. Ка неш не, ма юц ца на 
ўва зе тыя ко ці кі, у ка го за стаў ся хоць які 
ла пік свай го па над вор ка, свой куст, свая 
схо ван ка пад пад ру бай ста рой ста до лы. 
А ку ды спра тац ца ўсім гэ тым Мур лы кам, 
Ру дзі кам і Пуш кам, што ўслед за ча ла ве
кам уска ра ска лі ся на дзя ся тыядвац ца
тыя па вер хі бе тон ных хма ра чо саў?

З людзь мі зу сім не так. Доб рая, лёг
кая ча ла ве чая смерць абу моў ле ная 
су па кой лі вым ды хан нем род ных сцен, 
па лё там у веч насць наў п рост са сва ёй 
па душ кі, пас ля раз ві тан ня з са мы мі бліз
кі мі людзь мі — дзець мі, уну ка мі...

Прад чу ва ю чы го рабя ду лю дзі вяр та
юц ца да моў. Бя да на шых ча соў мае імя 
ка ра на ві рус і прый ш ла не па пя рэ джа ная 
вок лі ча мі вяш чаль ні каў, ні нер во вы мі пе
ра мо ва мі дып ла ма таў, ні апе ра тыў натак
тыч ны мі пе ра мяш чэн ня мі ар мій. Про ста 
— прый ш ла. Пер шы мі кі ну лі ся ва ўцё кі га
стар бай та ры. Бе за ба рон ныя, адзі но кія ў мі
льён ных на тоў пах, з Ня меч чы ны, Бель гіі, 
Вя лі каб ры та ніі і ін шых кра ін сы та га За ха ду 
па ім ча лі на свае Ма лыя Ра дзі мы, ра скі ну
тыя ў пры цем ках бед на га Ус хо ду. І Поль ш
ча з Бе ла сточ чы най тут не адзі ны ад рас.

„Ды ся дзе лі б ужо ў сва іх за меж ных 
эдэ мах, а то пры ва ла куць нам чорт ве
дае якую за ра зу”, — па чу ла ся ў на ро дзе.

Кож ны ча ла век мае пра ва вяр нуц ца 
на Ра дзі му, ха це ла ся ад ка заць на та кія 
зак лі кі. Але я маў чаў. Ка лі вай на з ка ра на
ві ру сам наб ра ла аба ро таў і ў вы ні ку са мая 
ас ноў ная пра сто ра ча ла ве чай сва бо ды 
па ча ла аб во дзіц ца сце на мі па а соб ных 
га рад скіх ква тэр, а звы ча ё вае, за ма ца ва
нае ты ся ча га до вай тра ды цы яй ві тан не за 
ру ку з сяб ра мі і су се дзя мі ста ла лі чыц ца 
прык ме тай свя до май ды вер сіі на гэ тай 
вай не, я склаў не аб ход ныя рэ чы, за кі нуў 
у зап леч нік кніж кі і кам п’ ю тар, па са дзіў 
у ма шы ну ста рую кош ку Лі ду, і ру шыў на 
ўсход, у баць коў скі дом. Са джу дрэў цы 
і квет кі, не раз ліч ва ю чы на лі тасць вес на
вых даж джоў па лі ваю іх, слу хаю пту шак. 
Зрэд ку праз пту шы ны шчэ бет з ву лі цы 
пра соч ва ец ца ча ла ве чы го лас: „Ся дзе лі б 
у сва іх га ра дах. А то збя га юць да нас ад 
за ра зы. Як піць даць пры ва ла куць яе за 
са бой. Не пра ця бе, ка неш не, ты ў ся бе. 
Мы пра гэ тых...”

А ма шы ны са праў ды ідуць ды ідуць, 
па мах ва ю чы на пры ві тан не эк за тыч ны
мі тут ну ма ра мі. З усяе кра і ны.

Не да нас яны, да ся бе едуць, хо чац ца 
ска заць. Але ці вар та тое ка заць? Маў чу. Не 
ка жу ні чо га і та ды, ка лі час ад ча су чую па 
тэ ле фо не: „На вёс цы? Доб ра та бе, а мы ў го
ра дзе ў ма сач ках на тва ры і толь кі дня мі 
вось да зво лі лі вый с ці на шпа цыр у парк”. 
Бы вае, слу хаю го лас у тэ ле фо не, а ў дум ках 
уз ні кае воб раз той ці ін шай хат кі, пры гад
ва юц ца імё ны і тва ры ра ней шых улас ні каў 
і як не на ма га ю ся, не ўмею наз ваць імё н 
ця пе раш ніх гас па да роў. Ад куль яны ўзя лі
ся? З на ша га падзі ця ча му бе стур бот на га 
за хап лен ня блі ску чай цац кай го ра да? 
З няд бай нас ці пра заў т раш ні дзень? І што 
за мі на ла нам быць і тут, і там? Па вы ход
ных, за яз джа ю чы ў гры бы, праз шы бы аў
та ма шын мы на зі ра лі, як но выя гас па да ры 
ста рым хат кам да юць но вае жыц цё, ачыс
ціў шы ад хмыз ня коў даў но ня ко ша ныя 
лу гі і неў за ра ныя за го ны, пе раў т ва ра юць 
іх у па над вор кі. Аку рат ныя, даг ле джа ныя, 
як усё, што ро біц ца дзе ля ся бе і на ступ ных 
па ка лен няў.

„На вош та ім гэ та трэ ба? Тут жа ка нец 
све ту, да лей толь кі бе ла ру ская мя жа”.

Мне не хо чац ца тлу ма чыць, што там, 
дзе наш баць коў скі дом, не ка нец све ту. 
На ад ва рот, там яго па ча так. І гло бус тут 
ні пры чым.

На ша ім к нен не паз быц ца пры ім шэ лых 

Пра-дом пра дам

астат каў Ма лой Баць каў ш чы ны вы рас ла 
да па ме раў мяс цо вай пан дэ міі на зло ме 
ся мі дзя ся тых і вась мі дзя ся тых га доў 
двац ца та га ста год дзя. У па чат ку дзе вя но
стых у вёс цы су сед няй з ма ёй Вой наў кай 
дэс пе рат, апан та ны страш най дум кай, 
што ні ко лі ўжо не паз бу дзец ца ад ліш няй 
мі нуў ш чы ны, „пус ціў” баць коў скі дом за 
ад ну ты ся чу поль скіх зло тых. До ла раў 
на той час ча ты ры ста з ліш нім. Ад даў 
оп там, з про стай, са ма роб най мэб ляй, са 
сцеж ка мі прод каў, што вя дуць у здзі чэ лы 
сад, з мро я мі да лё ка га дзя цін ства. Пра
даў прадом. Бо ме на ві та ў кож на га з нас 
ап роч до му ёсць свой прадом і ён ку ды 
больш чым дах, сце ны і ко мін. Прадом 
— пра сто ра, дзе даў жы ню, шы ры ню і вы
шы ню па паў няе чац вёр тае вы мя рэн не, 
час. Не, не той, на якім веч насць едзе вер
хам з бя скон цас ці ў бя скон цасць. Маю на 
ўва зе наш аса бі сты час, сво е а саб лі вую 
тка ні ну. Імё ны прод каў, пе рап ля та юц ца 
там з шаў ко вы мі ніт ка мі мо вы і куль ту ры, 
ства ра ю чы та кім чы нам не паў тор ны, рэ
льеф ны ма лю нак, ад мет ны для кож най 
сям’і, вё скі, рэ гі ё на. Наш аса бі сты час мае 
па ча так і ка нец.

А яш чэ прадом — гра ві та цыя. Не, не 
тая, што прыт рым лі вае на ар бі тах пла не
ты і га лак ты кі. Тая гра ві та цыя, што нам, 
звы чай ным лю дзям даз ва ляе гар ма ніч
на з са мім са бою пе ра мяш чац ца з сён
няш ня га дня ў заў т раш ні дзень, не губ ля
ю чы ўча раш няга. І не знік нуць бяс с лед на 
ў прор ве чу жо га ча су і чу жой пра сто ры.

vМіхал АНДРАСЮК
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Дзе па ста ян ныя 
чы та чы „Ні вы”
„Ні ву” № 18 ад 3 мая гэ та га го да гар-

та лі чы та чы, між ін шым, з Но ва га Ляў ко-
ва, Ста ро га Ляў ко ва, Плян ты Се мя ноў кі. 
За вёз я эк зем п ля ры гэ та га ну ма ра для 
дзе ся ці чы та чоў.

Дзе вят нац ца ты ну мар род на га ча со-
пі са ад 10 мая гэ та га го да чы та лі не ка-
то рыя жы ха ры Но ва га Ляў ко ва (іх тут 
най больш), Мік ла шэ ва, На раў кі, Но він, 
Пад ляў ко ва, Ста ро га Ляў ко ва і Плян ты. 
Я ім за вёз на ро ва ры. 8 мая г.г. на ве даў 
я Кан стан ці на Яра шу ка, жы ха ра ма лой 
вё сач кі Но ві ны. Ста яў со неч ны цёп лы 
дзень і спа дар Ка стусь даг ля даў пчол 
у сва ёй па се цы ка ля ха ты. Па вет ра аж 
зві не ла ад гу дзен ня пчол. Пча ляр і за-
ад но па эт уце шыў ся, што ў воль ную 
хві лі ну бу дзе чы таць но вую „Ні ву”. Ка лі 
раз віт ва ем ся, ніў скі па ста ян ны чы тач 
заў сё ды мне на па мі нае: „Ты пра мя не не 
за бы вай”. Я не за бы ваю гэ та га вет лі ва га 
і доб ра зыч лі ва га ча ла ве ка. І так на ша 
друж ба тры ма ец ца моц на шмат га доў. 
І што як што, а мы мно га га доў пра жы лі 
і да лей жы вем з род най „Ні вай”. Яна нам 
не аб ход ная. Мы вер ныя і шмат га до выя 
яе чы та чы.

Я тут да дам, што ча сам пры во джу проз-
віш чы па ста ян ных чы та чоў, бо ў іх мож на 
па зы чыць га зе ту для пра чы тан ня. Усе за ці-
каў ле ныя мо гуць па чы таць яе ў чы таль нях 
пуб ліч ных біб лі я тэк, між ін шым, у На раў цы 
і Гай наў цы.

7 мая г.г. я ха цеў ку піць „Ні ву” ў кра ме 
ГС у цэн т ры На раў кі (пры пом ні ку), але ця-
пер бе ла ру ска га ча со пі са не пры во зяць. 
Ча му? Бо ня ма па ста ян ных чы та чоў і не 
ўсе эк зем п ля ры ра скуп лі ва лі. А вось на 
на раў чан скай пош це ўсе эк зем п ля ры 
„Ні вы” ку пі лі. Аста лі ся ўся го сем эк зем п-
ля раў і іх пры вёз мне лі ста но ша. Мне іх 
за ма ла. Мо жа па е ду і ў Гай наў цы яш чэ 
да ста ну.

Гу та рыў я з вя ско вы мі чы та ча мі і да-
ве даў ся, што яны перш-на перш шу ка юць 
у „Ні ве” ве стак з На раў чан скай гмі ны ды 
су сед ніх, а так са ма што но ва га ў Гай наў-
скім па ве це. Яны пы та лі мя не, ча му ня ма 
ста рон кі „Тры бу на чы та чоў” і руб ры кі „Сэр-
цай ка” ды ча му так ма ла ка рэс пан дэн таў 
пі ша ў „Ні ву”. Той, хто пі саў ка рэс пан дэн цыі, 
той і па ста ян на куп ляў наш бе ла ру скі што-
тыд нё вік.

Ян ка ЦЕ ЛУ ШЭЦ КІ

Ін ве сты цыі
Ула ды Гай наў кі шмат ува гі прыс вя ча-

юць, між ін шым, га рад скім ву лі цам, ад-
наў лен ню іх ма ста вых і па бу до ве тра ту а-
раў, пе ра бу до ве даж джа вой ка на лі за цыі, 
а так са ма ву ліч на га элек т ра ас вят лен ня.

На пра ця гу двух апош ніх га доў у го ра-
дзе пе ра бу да ва лі ма ста выя ву ліц Ка ха-
ноў ска га, Міц ке ві ча, Ту ві ма, Пша ніч най, 
Цес най, Цэль най, Ляш чы на вай, Сла неч ні-
ка вай і Бор т ні каў. Па бу да ва лі но вую пля-
цоў ку для дзі ця чых гуль няў і ска лад ром 
пры ву лі цы Лі па вай.

Сё ле та за раз пе ра бу доў ва юць ву лі цы 
Рэя на жыл лё вым па сёл ку Чва ра кі і Бя ро-
за вую на па сёл ку Лі па вая. Най больш ра-
ска па лі ву лі цу Рэя ды на ўсёй яе даў жы ні. 
Тут бу ду юць но вую даж джа вую ка на лі за-
цыю з г.зв. сту дзен ка мі (ка на лі за цый ны мі 
ка ло дзе жа мі) і чы гун ны мі кра та мі. Пра цы 
ідуць спор на. (яц)

На ху та ры
На пры за бы тым ху та ры ста іць ста рая 

драў ля ная ха та. Вок ны ў ёй слеп лі з кож-
ным днём, за бі тыя дош ка мі нак рыж, блі за-
ру кія, з дры жа чы мі шы бі на мі. Яны зва ні лі 
жур бот на ўно чы. Бу ян-ве цер скруч ваў ся 
ў жмут, да коч ваў ся стра лой да ха ты, уз бя-
гаў па па ну рай шэ рай сця не і кі даў ся на яе 
віх ра стую га ла ву. Яна аба ра ня ла ся са ла мя-
ным кры кам і та кі ж крык уз ні ма лі су сед нія 
стрэ хі.

Ад ной чы спа кой па чаў мяр ц вець ад 
стра ху. На здзі чэ лы ху тар прый шлі ху лі га-
ны і па вы бі ва лі ўсе шы бы. І ве цер за выў, 
за ску го ліў у цём ным ку це ха ты. (яц)
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№ 20-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 24 мая 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 16-2020: 
шкар лу пін не яй ка. 

Уз на га ро ду, аў та руч ку, 
вый г раў Та маш Кяр с ноў скі. Він шу ем!

    

На сцяб лін цы, на кал ма тай
шэсць пя лёст каў лі ла ва тых.
Квет ка гэ тая ў сне
ўсмі ха ец ца вяс не.
С..-т....

У шко лу дзе ці ха дзіць не 
лю бяць, але... Са школь-
най пар ты трэ ба бы ло 
пера сес ці за да маш ні 

пра цоў ны стол. Так лю бі мы 
кам п’ ю тар стаў срод кам для 
вы ву чэн ня ўро каў. Не трэ ба 
пра чы нац ца ў сем, каб пас-
пець на пер шыя за нят кі, не 
трэ ба па мя таць аб воп рат цы 
на фіз куль ту ру ці аб тым, каб 
з зап леч ні ка вы кі нуць сшы так, 
у якім і так ня ма да маш няй 
ра бо ты. Усё-та кі на да лей не-
як не хо чац ца ву чыц ца... За 
ак ном што раз цяп лей, што раз 
больш цяг не на па на дво рак, 
а ка лі мы ўжо там, то аба вяз-
ко ва трэ ба паз ва ніць сяб ру 
ці сяб роў цы. Ве даю, што на 
па чат ку ды стан цый на га на-
ву чан ня сяб роў скае жыц цё 
бур лі ла! Да хо дзі лі да мяне 
і та кія вест кі, што не ка то рыя 
школь ні кі хо дзяць з „вог ніш ча 
на вог ніш ча”, бо за раз усю ды 
ім п рэ зы. Мо жа гэ ты дым дай-
шоў у ноз д ры прэм’ ер-мі ніст-
ра, які за ба ра ніў на ней кі час 
вы хо дзіць дзе цям да 18 го да 
жыц ця без апе ку ноў. На шчас-
це ўсё па ма лень ку вяр та ец ца 
да нар маль нас ці. Пэў на ў па ло-
ве траў ня да ве да ем ся, ці яш-
чэ па ба чым ся ў сва іх шко лах 
пе рад кан цом на ву чаль на га 
го да. Сі ту а цыя пры му шае да 
роз на га ты пу роз ду му і рэф-
лек сіі. Адзін з ма іх школь ных 
сяб роў ска заў: „Лепш ужо бы ло 
ха дзіць у шко лу — ча ла век па-
ся дзеў, за ну дзіў ся на за нят ках, 
але пры нам сі до ма быў спа кой. 
А за раз!?”

Вось ме на ві та, ме сен джар 
або вай бер, якія ка лісь ці бы лі 
мес цам для жар таў і са лод кіх 
фо так, за раз ста лі фо ру ма мі 
для аб мяр коў ван ня за нят каў. 
У тэ ле ба чан ні сур’ ёз ны мі ністр 

аду ка цыі паў та рае ўвесь час: 
ды стан цый нае на ву чан не гэ-
та не ка ні ку лы! На стаў ні кі 
му сяць рэ а лі за ваць пра гра му, 
а вуч ні як заў сё ды кру цяць:-) 
І са праў ды, не ка то рым у да-
маш няй ра бо це з ма тэ ма ты кі 
да па мо жа брат, які ўжо на дру-
гім кур се па лі тэх ні кі, за нят кі 
па ге аг ра фіі ці бі я ло гіі да па-
мо жа зра біць ві кі пе дыя, а ра-
сій скую ці ан г лій скую мо ву 
— дзядзь ка Go og le Tran s la tor. 
Як не дзіў на, вуч ні, якія бы лі 
сла быя па ма тэ ма ты цы, за раз 

Як выт ры маць да кан ца го да 
і не звар’ я цець?

ат рым лі ва юць пя цёр кі. Тэ сты 
па гі сто рыі ці хі міі пі шуць не 
горш чым на чац вёр кі. Ха ця 
са праў ды ве даю і та кіх вуч няў, 
якім ін ды ві ду аль ная пра ца 
ад па вя дае больш чым з гру-
пай ад на год каў. На стаў ні кам 
цяж ка ра заб рац ца, але вуч ням 
вар та га на рыц ца доб ры мі ацэн-
ка мі! І зда ец ца, што ў час гэ-
тай сум най пан дэ міі, гэ та ад на 
з рэ чаў, з якіх са праў ды трэ ба 
це шыц ца. Він шую крэ а тыў нас-
ці і жа даю пас вед чан няў з чыр-
во най па ло скай! 

Тэкст і фота Улі Шубзды

Мі ра ЛУК ША

Смар т фон 
ці зда роўе
Лю біць клешч пра ме ня ван не
твай го смар т фо на,
Дзе вяць сот ме га гер цаў з ран ня
сцяг не яго з фо ну.
Не толь кі ў ле се,
але і пад ха тай
кляш чоў ві даў з дзе сяць
бы туе ба га та.
У кар чах ды ў бо ры
клешч ці куе лоў ка:
хто там з тэ ле фо нам –
той яму ста лоў ка.
Пух на ты лю бі мец
са бач ка ці кот ка
кляш ча хут ка пры ме
ў сцяг но, ка рак, глот ку
Клеш чык асаб лі ва
ба рэ лі ё зам хво ры,
ле зе на на жы ву,
смок ча без ад бо ру,
ры ке цы яй за ра жа ны
— най боль шы аб жо ра!
Кляш ча ва бяць бай ты,
ме га гер цы ў мроі...
Так што вы бі рай ты:
смар т фон ці зда роўе!

Мадзя з Гарадка, у рамках заняткаў 
анлайн па беларускай мове, 

падрыхтавала мастацкі твор на 
конкурс «Пазнай Беларусь»
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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 № 16-2020: 
Ляк, ка жан, на, марс, шар, сва як, маг, мёд, ма ла ко, 

меч, га ма, на, боль. Ва да лей, рог, ікс, пра га, жы вё ла, 
Адам, каб, шкло, яна, ка ра бель.

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 Мі ле на Ан ты пюк і Юля Гры га-
рук. Він шу ем!

    

РА КА ўяў ля ла ся ста ра жыт-
ным бе ла ру сам стрыж нем 
Су све ту, які пра ніз ваў вер-
х ні, ся рэд ні і ніж ні све ты. 
Сён ня на Бе ла ру сі на ліч ва-
ец ца больш за 70 куль та вых 
рэк, якім пак ла ня лі ся на шы 
прод кі. Яны ве ры лі, што рэ кі 
ўзнік лі ў ча сы пер ша ства рэн-
ня Све ту. Ства рыў іх сам Бог, 
ён за га даў птуш кам, каб раз-
нес лі па све це ва ду, саб ра ную 
ў ад ным мес цы — «су свет-
ным акі я не». Па ін шай вер сіі 
рэ кі пап ра коп ва лі во ла ты-ве-
лі ка ны. Ра ка Ба га тыр ка ў Ра-
сон скім ра ё не Ві цеб скай воб-
лас ці як быц цам ут ва ры ла ся 
з ва ды, што вы ця ка ла з цэб-
раў, якія нес ла ба га тыр ка.

Воб раз ра кі ча ста су стра каў-
ся ў каз ках. Яны ра сказ ва лі 
пра вог нен ную ра ку, якая 
ад дзя ля ла свет мёр т вых ад 
све ту жы вых, ма лоч ную ра ку 
з кі сель ны мі бе ра га мі, рэ кі 
з мё ду ці ві на, ра ку, якую ка-
па лі звя ры ра зам з птуш ка мі. 
Шмат лі кія па дан ні пра ма-
лень кія і вя лі кія рэ кі рас па вя-
да лі, што ў іх за та нуў воз гро-
шай ці зброі, за ла тая ка рэ та 
ці лод ка, або нех та згу біў у іх 
шап ку — На па ле он, ца ры ца 
Ка ця ры на ці швед. За ха ва ла-
ся шмат ле генд пра за ча ра-
ва ныя рэ кі, якія вы сах лі ці 
пе рат ва ры лі ся ў ба ло ты. Звы-
чай на гэ та тлу ма чы лі прак-
лё нам не ка га, хто жыў по бач 
з ра кой і згу біў у ёй свай го 
бліз ка га ча ла ве ка — дзі ця ці 
ка ха на га. На пры клад, на ра цэ 
Кра піў на ў вёс цы Пад лес се Ба-
ра на віц ка га ра ё на Брэс ц кай 
воб лас ці ў ча раў ні цы ўта пі-
ла ся дзі ця. Жан чы на кі ну ла 
па тэль ню ў ра ку, і тая вы сах-
ла. Іс нуе шэ раг па дан няў пра 
ка мя ні і ка мен ныя ага ро джы 
ў рэ чыш чах. У За ход няй Дзві-
не ля жа лі так зва ныя Ба ры са-
вы ка мя ні з вы се ча ны мі на іх 
кры жа мі і над пі са мі-прось ба-
мі да Ісу са Хры ста, каб ён да-
па мог «ра бу сво е му Бо ри су».

Рэ кі — гэ та аб’ ект мно гіх 
ма гіч ных прак тык. З да па мо-
гай ва ды з трох кры ніц ле ка-
ва лі хва ро бы і га да лі бу ду чы-
ню. Так са ма рэ кам да вя ра лі 
тай ны і па жа дан ні, а гэ тае 
па вер’е ка ла рыт на ад люст ра-
ва ла ся ў на род ных пес нях.

На Пад ляш шы быў рас паў сю джа ны аб рад «аран ня ра-
кі», та кім чы нам на шы прод кі зма га лі ся з за су хай. Жан-
чы ны зап ра га лі ся ў са ху і ха дзі лі па бе ра зе ра кі ці раз вор-
ва лі яе.

СА ЛАЎ І НЫ 
КАН ЦЭРТ
У бя ро за вым гаі
Вы сту па юць са лаўі.
Ме сяц — но чы гас па дар,
Зыр ка выг ля нуў з-за хмар:
— Я люб лю кан цэрт та кі.
Ма лай чы ны, спе ва кі!
Больш свят ла 

вам за раз трэ ба.
Ачыш чай це, хма ры, не ба!
Я і зор кі так зас ве цім —
Спе ва коў усіх пры ве цім.
Са ла вей кі, са лаўі,
Га ла сі стыя ў маі.

Ні на Га лі ноў ская

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны на ас но-
ве кніж кі Але сі Кор шак «Бе ла ру-

ская мі фа ло гія для дзя цей»)

(гак)

Ikona
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Пчо лы, 
на шы кар мі цель кі (2)
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Ка лі б яны пра па лі, лю дзям за ста лі-
ся б для вы жы ван ня толь кі ча ты ры 
га ды, — ска заў амаль 70 га доў та му 
Аль берт Эй н ш тэйн. Ка лі не бу дзе пчол, 
ніх то не апы ліць рас лін. Ка лі не бу дзе рас-
лін, лю дзі і жы вё лы ста нуць па ку та ваць ад 
го ла ду. Гэ тая про стая за леж насць пры му-
шае нас урэш це ад крыць во чы і ра та ваць 
апыль ва ю чых на ся ко мых. Га вор ка перш 
за ўсё аб дзі ка жы ву чых пчо лах-са мот ні-
цах, якія, ха ця не збі ра юць пыл ку на мёд, 
па ці ху і да рам апыль ва юць ка ля 90% рас-
лін.

Усы на ві на ся ко мае

Пра ме да нос ных пчол дба юць іх гас
па да ры. Ка лі яны не ма юць да ху над га
ла вой, яны га лод ныя ці хво рыя, му сяць 
да ваць са бе ра ды са мі. Лю дзі па ві ны 
ім да па ма гаць, тым больш што ў Еў ро пе 
рас це больш за 4 ты ся чы відаў рас лін, 
якіх іс на ван не за ле жыць ад апыль ван ня 
дзі ка жы ву чымі на ся ко мымі. Яны менш 
пе ра бор лі выя ад ме да нос ных пчол, аб ля
та юць рас лі ны, на якія іх шля хет ныя сва
яч кі на ват не гля нуць. Мен шыя, больш 
зграб ныя ад іх, уле зуць на ват у цес ныя 
ке лі хі кве так.

Тры га ды та му Грын піс пер шы ру шыў 
з ак цы яй «Усы на ві пча лу». Вір ту аль на 
адап та ва лі ты ся чы пчол, за кож ную пла
ці лі два зло тых. Па бу да ва лі для іх больш 
за сто гас ці ніц. Та кія схо вы важ ныя, та му 
што пчо лы мо гуць там па ся ліць но выя 
сем’і. Ця пер што раз менш мес ца, дзе яны 
мо гуць апы нуц ца ў на ту раль ных умо вах. 
Пар кі і ага ро ды пры бі ра юц ца, збуц ве лае 
гол ле і быль нёг вы во зяць, шыш кі гра буць 
ра зам з ліс цем. Глад кія га зо ны і туі гэ та 
пры ем ны для ча ла ве ка кра я від, але для 
пча лі ных — пу сты ня, дзе яны бяз дом ныя 
і хут ка ўмі ра юць. Ак цыя Грын піс, фэ сты, 
пра гул кі на ве ла сі пе дах у чор нажоў тых 
стро ях ад к ры ва юць лю дзям во чы на 
праб ле му. Ста вяць хат кігас ці ні цы, на пры
клад, на Ма ка тоў скім По лі ў Вар ша ве. 
Ужо не за хап ля юць вя ліз ныя па лет кі 
рап су, які ін тэн сіў на квіт нее тры тыд ні, 
а пас ля на ся ко мыя га ла да юць. Трэ ба 
вы бя гаць дум кай на па ру га доў на пе рад, 
не аб ся ваць па лет каў мо на куль тур ны мі 
рас лі на мі і не па сып ваць ні ў і лу гоў хі мі
яй. А на пэў на не ў та кой коль кас ці. Зза 
гэ та га дзі кія апы ляль ні кі хва рэ юць, на ра
джа юц ца з за га на мі, горш кан так ту юць 
па між са бой (між ін шым у на ві га цыі), 
сла бей ву чац ца жыц ця, на пры клад, рас
паз на ван ня кве так, улас на га гняз да ці 
ары ен та цыі ў пра сто ры.

Мож на пі саць мно га пра пры род ную 
муд расць пчол. Пра тан цы, якія з’яў ля юц
ца іх мо вай. Пер шы раз апі саў іх Карл фон 
Фрыш, аў ст рый скі за о лаг, які ат ры маў 
у 1973 го дзе Но бе леў скую прэ мію ў га лі
не ме ды цы ны і фі зі я ло гіі. Шэр шань — іх 
най боль шы пра ціў нік. Вы соч вае і ата куе 
ву лей, пра ці нае яго на па ло ву. Але пчо лы 
ма юць на яго спо саб — за мы ка юць яго 
сціс лым ро ем і так ма ха юць кры ла мі, 
што тэм пе ра ту ра ў вул лі вель мі моц на 
ўзра стае. Яны гэ та выт рым лі ва юць, 
а шэр шань ду шыц ца. Дзі кія пчо лы ма юць 
так са ма па доб ныя спо са бы. Му сяць аба
ра няц ца не толь кі ад шэр ш няў, але і ад 
бяз дум на га ча ла ве ка. Ка лі б пра па лі, мы 
бы лі б у шо ку, бо ад на трэць з та го, што 
кла дзем на та лер цы, знік ла б — ка лі б раз
ліч ва лі толь кі на ве цер, елі б толь кі збож
жа. Ама та ры мяс ных страў за бы лі ся б 
аб стэ ку — боль шасць кар ма вых рас лін 
апыль ва юць пчо лы. Не да хоп апыль ван ня 
— не да хоп зер ня — ежы пту шак і ад сут
насць но вых па се ваў. Руч ное апыль ван не 
пат ро і ла б цэ ны ежы. Квіт не ю чы кра я від 
за мя ніў ся б у су хую прэ рыю, па хіс ну ла ся б 

уся эка сі стэ ма. У Кі таі ўжо даў но пры хо
дзіц ца апыль ваць лю дзям рас лі ны ўруч
ную, на пры клад гру шы ў Сы чу а ні. Ся ля не 
ма юць там спе цы яль ныя пэн дз лі зроб ле
ныя з пё раў і бам бу ку. Му сяць та кім пэн дз
лем сяг нуць да кож най квет кі.

А мож на зра біць про стыя рэ чы. Гас
ці ні цу для на ся ко мых. На пры клад драў
ля ную хат ку з эка пад до на, з трыс ня гом, 
са ло май, по су дам з зям лёй, глі ня ным 
бло кам з прас від ра ва ны мі дзір ка мі. Та
ды ў пу стых сцяб лі нах знай ш лі б схоў 
пчо лыму ляр кі, у глі не — пчо лы ан та
фо ры, а ў зям лі зра бі лі б жыл лё пчо лы 
ля пяр кі (ка ле ты ды — Col le ti dae). Ін шыя 
пча лі ныя — хруш чы, чмя лі, во сы, му хаў кі, 
якія так са ма па ма га юць у апыль ван ні, 
у та кой гас ці ні цы знай ш лі б са бе мес ца.

Та кую хат кугас ці ні цу мо жа збу да ваць 
кож ны, хто мае бал кон ці ка ва лак ага
род чы ка. А ка лі ма ем больш зям лі, вар
та па кі нуць ка ва лак рал лі або дзі кі луг, 
які бу дзем ка сіць не больш за два ра зы 
ў год. Ня хай квіт нее і дае на сен не. Доб ра 
па се яць ме да нос ныя квет кі, якія цві туць 
у роз ныя ме ся цы. На ват зёл кі ў скрын
ках ці гар ш ках. Для дзі кіх пчол кож ны 
з нас мо жа быць пча ля ром. Вар та і зап
ла ціць на ра ху нак ар га ні за цыі не каль кі 
зло тых дзе ля «ўсы наў лен ня» пча лы.

Што год ве лі зар ная коль касць на ся ко
мых без вы ні ко ва шу кае мес ца для вы седж
ван ня. Не ка то рыя ад к ла да юць яй кі ў не
вя лі кія дзір кі ў дрэ ве, па пя рэд не вы дзеў
ба ныя ін шы мі ку зур ка мі, у пу стыя сцёб лы 
рас лін, ям кі ў зям лі. У на шых даг ле джа ных 
са дах ста но віц ца ўсё ця жэй знай с ці та кія 
мес цы. Ку зур кам ня ма дзе ха вац ца, та му 
для іх вар та бу да ваць тыя хат кігас ці ні цы. 
Па вод ле ра пар ту аў ст ра лій скіх і кі тай скіх 
на ву коў цаў, най боль шыя праб ле мы, якія 
вя дуць да знік нен ня на ся ко мых, гэ та ся род 
ін шых вы сеч ка ля соў, ства рэн не ўсё больш 
рал лі, уз нік нен не і ўвоз ін ва зій ных ві даў 
аль бо не да хоп чы стых ва да ё маў. Больш 
за тое, су час нае бу даў ні цтва і су час ныя 
мі ні ма ліс ц кія зя лё ныя кам па зі цыі не спры
я юць з’яў лен ню на ся ко мых ка ля на шых 
да моў аль бо на бал ко нах. Ра ней яны жы лі 
ў шчы лі нах, ра ско лі нах ста рых бу дын каў, 
па між цаг лі на мі і бэль ка мі. У са дах яны зна
хо дзі лі схо віш ча ў мёр т вых дрэ вах, пу стых 
сцёб лах рас лін і ся род пу ста зел ля. Вы ка ры
стоў ва ю чы лёг ка да ступ ныя ма тэ ры я лы 
і про сты ін ст ру мент, мы змо жам лёг ка — і 
што важ на, без на ма ган няў — уз на віць 
та кую пра сто ру, зруч ную для ка рыс ных на
ся ко мых.

Гас ці ні ца для на ся ко мых, па бу да ва ная 
ў Вар ша ве на Ма ка тоў скім По лі вя лі кая 
і з’яў ля ец ца част кай кам па ніі «Усы на ві 
пча лу» і дае яе жы ха рам роз ныя пры
тул кі. Ёсць дэ та лі, на поў не ныя са ло май, 
пуч ка мі трыс ня гу, раз бі ты мі гар ш ка мі, 
шыш ка мі, су хім ліс цем, ка рой і ка ва лач ка
мі драў ні ны з прас від ра ва ны мі ў іх ту нэ
ля мі. Але ку зур кам так са ма спат рэ бяц ца 
не вя лі кія га тэ лі, якія лёг ка зра біць, вы ка
ры стоў ва ю чы най п ро стыя ма тэ ры я лы. 
Іх мож на зра біць, на пры клад, са ста ро га 

чы гу на аль бо драў ля най скрын кі і на поў
ніць тым, што ма ем пад ру кой. Важ на, каб 
у гас ці ні цы для на ся ко мых быў да шак ад 
даж джу. Так са ма мож на аба ра ніць яе ад 
дра пеж ні каў пры да па мо зе сет кі.

У га тэ лях з на ся ко мы мі лю біць жыць 
ся род ін шых пча ламу ляр ка ру дая. Гэ
тая адзі но кая дзі кая пча ла сваю наз ву 
аба вя за на спо са бу па бу до вы гняз да, 
пры якім яна «му руе» пле мян ныя клет кі 
з глі ны ці пя ску. Му ляр ка жы ве па ўсёй 
Еў ро пе і з’яў ля ец ца ад ным з важ ных дзі
кіх апы ляль ні каў. Лёг ка за бяс пе чыць ёй 
мес ца для жыц ця. Яна са мая рас паў сю
джа ная і вя до мая сва ёй ста ран нас цю, 
мае ка ля ад на го сан ты мет ра ве лі чы ні. 
Яна з за да валь нен нем вы ка ры стае пры
га та ва ныя на мі глі ня ныя сцен кі, але не 
па гар джае ям ка мі ў драў ля ных і са лом
ка вых хат ках. Яе лічын кі вы луп ля юц ца 
во сен ню, але гняз до па кі дае толь кі ў са
ка ві ку і ўві ва ец ца ся род кве так да чэр
ве ня. У пры ро дзе му ляр ка гняз ду ец ца 
ся род ін шых у заг ні лых дрэ вах і пу стых 
сцёб лах рас лін. Мы мо жам ства рыць 
для яе дом з пуч коў ча ро ту. Сцяб лін кі 
па він ны быць да во лі тоў сты мі: ад ту лі на 
па він на быць у ды я мет ры 8 мм. Ча ро та
выя тру бач кі па він ны быць даў жы нёй 
ка ля 20 см. Дом мо жа быць лю бо га па
ме ру. Ён мо жа скла дац ца з ад на го пуч ка 
трыс нё гу, устаў ле на га ў раз рэ за ную пла
сты ка вую бу тэль ку, аль бо мо жа быць 
вя лі кай струк ту ры, на пры клад са ста рой 
шаф кі, па лі цы якой цал кам за паў ня ем 
трыс нё гам. Му ляр кі не су праць жыць 
у вя лі кай кам па ніі. Важ на, каб дом быў 
аба ро не ны ад даж джу, ста біль на за ма
ца ва ны і каб вы ха ды тру бак бы лі на кі
ра ва ны на поў дзень, мож на і на ўсход ці 
за хад. За му ра ва ныя кан цы трыс цін ных 
тру ба чак да ка жуць, што на ша гас ці ні ца 
знай ш ла жы ха роў.

Вы ка ры стоў ва ю чы на ту раль ныя па во
дзі ны ка рыс ных жы вёл, мы вык лю ча ем 
вы ка ры стан не хі міч ных прэ па ра таў, шкод
ных для на ва коль на га ася род дзя і ча ла ве
ка. Бу даў ні цтва гас ці ніц для на ся ко мых 
так са ма мае ды дак тыч ную фун к цыю. 
На зі ран не за ку зур ка мі аз на чае, што мы 
здоль ныя зра зу мець шмат пад ра бяз нас
цей іх жыц ця і, перш за ўсё, паз ба віц ца ад 
за ба бо наў. Не ка то рыя кан ст рук цыі та кіх 
да моў даз ва ля юць на зі раць фа зы раз віц
ця на ся ко мых. Зняў шы пя рэд нюю па нэль, 
вы мо жа це ўба чыць шкля ныя ка на лы раз
м на жэн ня, па зна ёміц ца са све там гэ тых 
нез вы чай ных істот.

Ку зур кі з за да валь нен нем бу дуць 
жыць у лю бой су хой сцяб лі не ці ў дзір
цы ў драў ні не. Та кім чы нам, вы мо жа це 
пад рых та ваць ка ва лач кі су хо га дрэ ва 
з за га дзя прас від ра ва ны мі тру бач ка мі 
(ды я мет рам 58 мм і глы бі нёй 610 см), 
звя за ны мі дро там пуч ка мі трыс нё гу або 
пу сты мі сцёб ла мі (з раў на мер на ад рэ
за ны мі кан ца мі), аль бо про ста дзір кай 
дзене будзь у ку стах, у зям лі, нак ры тай 
дош чач кай з вы ра за най ува ход най ад ту
лі най. Хат ку для ку зу рак мож на зра біць 
з глі ны, зра біў шы ў ёй труб ча стыя ад ту

лі ны. Та кім да мы мо гуць мець роз ныя 
фор мы і быць на поў не ны роз ны мі ма тэ
ры я ла мі.

Ку зур кі, якія на ся ля юць хат кі, з’яў ля
юц ца ў ас ноў ным вель мі ка рыс ны мі ві
да мі. Ся род іх са мую вя лі кую гру пу скла
да юць дзі кія пчо лы. Яны ад роз ні ва юц ца 
ад вя до мых ме да нос ных пчол тым, што 
вя дуць са мот ны лад жыц ця і не вы раб
ля юць мёду, яны так са ма цал кам бяс ш
код ныя для лю дзей. Апы лен не кве так 
— іх спе цы яль насць. У ад роз нен не ад 
ме да нос ных пчол, яны апы ля юць шмат 
ін шых рас лін, ча ста рэд кіх ві даў.

Як зра біць гас ці ні цу для на ся ко мых. 
Вы кон ва ю чы ро лю рас п ра цоў ш чы кана
ту ра лі ста, мы мо жам цал кам раз ліч ваць 
на сваю твор часць. Мы ўпэў не ныя, што 
жы ха ры гас ці ніч кі бу дуць за да во ле ны 
кож ным стан дар там. Та му да вай це ад ка
рэк ту ем фор му, па ме ры і знеш ні вы гляд 
га тэ ля пад на шы ўлас ныя на вы кі, ма тэ
ры я лы і твор чую вы на ход лі васць. Мы 
не па він ны бу да ваць з ну ля. Дом для 
на ся ко мых мож на па бу да ваць у ста рой 
шпа коў ні аль бо ў скры ні з са да ві най. 
Ключ — гэ та на чын не, якое ство рыць 
шмат ку точ каў, шчы лі нак і схо вішч. Чым 
больш ко ле раў і раз на стай ных ма тэ ры я
лаў, тым лепш. Яны бу дуць пры цяг ваць 
на ся ко мых!

Ма тэ ры я лы для гас ці ні цы мож на 
знай с ці ў са дзе і на га рыш чы. Мы мо
жам па чаць збі раць бу даў ні чы ма тэ ры
ял пад час вяс но вай убор кі. Мы мо жам 
вы ка ры стоў ваць прак тыч на ўсё, што 
на ту раль на для бу даў ні цтва. Гэ та пу
стыя сцёб лы, са ло ма, шыш кі, па ла ма
ныя па лач кі і га лін кі, фраг мен ты ка ры. 
Мы так са ма мо жам вы ка ры стоў ваць 
бу даў ні чыя ма тэ ры я лы, на пры клад, 
пер фа ра ва ную цэг лу, пу ста кі, сет ку. Усё 
гэ та пас лу жыць нам для аз даб лен ня ін
тэр’ е ру гас ці ні цы на ся ко мых. Знеш няя, 
ас ноў ная струк ту ра па він на быць за ха ва
ная на сы чаль ні кам, які не ва ло дае ін сек
ты цыд ны мі ўлас ці вас ця мі (на пры клад, 
Drew noch ron — Ex t ra Su pa ting Im p reg na
te). Та кім чы нам мы аба ра ня ем бу ды нак 
ад уз дзе ян ня даж джу, сне гу ці сон ца, але 
не на но сім шко ды на ся ко мым.

Цу доў ную гас ці ні цу для на ся ко мых 
мож на зра біць з глі ны, зме ша най з са
ла мя най сеч кай (у пра пор цыі 3 да 1). 
Па вер х ню глі ня най сцен кі ро бім больш 
раз на стай най паг лыб лен ня мі, по ра мі 
і труб ча сты мі ад ту лі на мі. Гэ ты ме тад 
мож на вы ка ры стоў ваць пры бу даў ні
цтве до сыць вя лі кіх дам коў, на пры клад, 
у выг ля дзе фах вер ка вых сцен. Та ды, на 
вы су ша най глі ня най сця не і драў ля ных 
бэ леч ках у со неч ныя дні поў на пра ца ві
тых, ма лень кіх жы ха рак. Па мя тай це, каб 
заў сё ды раз мяш чаць гнёз ды на ся ко мых 
у ці хім і со неч ным мес цы ка ля до ма, 
з паў д нё ва га ці паў д нё ваўсход ня га бо ку. 
Леп шае мес ца зна хо дзіц ца пад пад ст
рэш шам да ху — там, дзе ва да не за ліе 
хат ку пад час даж джу.

vМі ра ЛУК ША
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Пры зна юся, што сё ле та пра ва ліў 
я эк за мен па гра ма дзян скай 
гра мат нас ці і на зак лік ся дзець 
до ма ба яз лі ва пры ха ваў ся 

ў тыя да маш нія ако пы. Па ўсім шы ро
кім све це шна рыць па гро за пан дэ міі, 
роз ныя ўла ды ўво дзяць роз ныя аб ме
жа ван ні ў по быт сва іх гра ма дзян. У на
шай Поль ш чы ад бы ва ец ца гэ та да во лі 
апе ра тыў на, з пат ра ба ван нем дыс цып
лі на ва нас ці. Ту ды не на вед вац ца, сю ды 
не на вед вац ца — ся дзець до ма трэ ба. 
Даз во ле на на вед ваць кра мы. Да дзяр
жаў на га Вя лі кад ня за ба ро ны агуч ва лі ся 
да во лі гуч на, а паз ней быц цам крыш ку 
ці шэй. Ну, але ёсць на род ная муд расць, 
што ў ці хім ба ло це чэр ці во дзяц ца, та му 
ў та кі мо мант су ці шэн ня трэ ба аб васт
рыць нас ця ро жа насць...

Пас ля дзяр жаў на га Вя лі кад ня на сту
піў ту тэй шы Вя лі кі ты дзень — пе рад 

ту тэй шым Вя лі кад нем. А ў тым тыд ні 
су бо та, у якую па тра ды цыі ас вя ча ец ца 
хлеб наш на дзён ны і кры ху да хле ба. Па
коль кі аб ме жа ван ні ахоп лі ва лі і мес цы 
рэ лі гій на га куль ту, то на ду ма ла ся мне не 
шчы ра ваць у цар к ву, са сту па ю чы ў ёй 
мес ца больш за мя не пат ра бу ю чым. 
Мож на ж са ма туж на ў сва іх ча ты рох сце
нах па ка ры стац ца свян цо наю ва дою.

Па куль што да ча го, па даў ся я ў кра
му, а вяр та ю чы ся па ба чыў ча ла ве ка 

іду ча га з цар к вы з ад мыс ло ва пры бра
ны ко шыч кам. Спы таў я ў яго, ці шмат 
лю дзей мі ту сіц ца ў цар к ве, а ён мне ад
ка заў, што тры асо бы бы ло ра зам з ім; 
га дзі на бы ла адзі нац ца тая дня. Ка лі 
так неш мат люд на, то і я на ду маў ся пат
ры мац ца тра ды цыі і пас вян ціць сваё 
згод на з пры ня тым ры ту а лам, зна чыць, 
у цар к ве.

Вы браў ся я а пер шай дня. На цар коў
ных пры ступ ках ста я ла чар га, якая 

да во лі апе ра тыў на апы ну ла ся ў прыт во
ры. Ас вя чэн не ад бы ло ся так са ма апе ра
тыў на, кры ху інакш чым я са бе ўяў ляў 
на сё лет ні час — на шмат смя лей. Та ды, 
вяр нуў шы ся, кі нуў ся я за раз у ін тэр нэт 
па ба чыць, што дзе ец ца ў шы ро кім све
це. У Ма скоў скай цар к ве Уся ноч ную 
пра ві ла толь кі ду ха вен ства, тое ж са мае 
ў Бял г рад скай — на ба жэн ствы без вер ні
каў. Заг ля нуў я та ды ж на пар тал Вар шаў
скай цар к вы, якое стаў лен не яе іе рар хаў 
да паг роз лі вай эпі дэ міі. А стаў лен не 
тое да во лі спа кой нае, аб г рун та ва нае 
на цу да дзей нас ці ве ры. Усё мае ад бы
вац ца згод на рас пі сан ню з не ка то ры мі 
да лі кат ны мі зас це ра галь ны мі ме ра мі: 
„Усе на ба жэн ствы трэ ба пра віць згод на 
ве лі ка пос на му рас пі сан ню. Трэ ба рэ ка
мен да ваць вер ні кам, каб пры сту па лі да 
Тай ны Спо ве дзі ў бу дзён ныя дні, ка лі 
ў хра мах збі ра ец ца мен шая коль касць 
вер ні каў. Ад нос на Еў ха ры стыі, Св. Са бор 
Епі ска паў ад на знач на сцвяр джае, што 
св. Еў ха ры стыя з’яў ля ец ца кры ні цай 
жыц ця, зда роўя ду шы і це ла, пе рад якой 
ні я кая хва ро ба не мае мо цы. Бо ская 
Еў ха ры стыя — гэ та Бо скі агонь, які спаль
вае кож нае зло. Пры гад ва ем сло вы 
Хры ста звер ну тыя да апо ста лаў: Іме нем 
Ма ім бу дуць вы га няць ня чы стыя сі лы... 
га дзюк бу дуць браць у ру кі і ка лі б на ват 
вы пі лі ат ру ту — ніш то ім не паш ко дзіць; 
уз ло жаць ру кі на хво рых і яны ачу ня юць 
(Мк. 16:18). Гэ тыя сло вы Зба ві це ля тлу
ма чаць усе сум нен ні і пац вяр джа юць 
веч ную праў ду, што ве ра ўчы няе цу ды”.

А вось фраг мент ве лі код на га пас лан
ня Ма скоў скай цар к вы: „У ця пе раш

нім го дзе на ро ды Зям лі пра хо дзяць праз 
асаб лі выя вып ра ба ван ні. Гі бель ная 
по шасць рас паў сю дзі ла ся па ўсім све це, 
да сяг нуў шы ме жаў і на шых кра ін. Ула ды 
ўжы ва юць аб ме жа валь ныя ме ры для 
та го, каб пра ду хі ліць вы бух ны рост эпі
дэ міі. У не ка то рых кра і нах па стыр скай 
ад каз нас ці Ма скоў ска га пат ры яр ха ту 
спы не на пра вя дзен не гра мад скіх бо гас
лу жэн няў, у тым лі ку і Ба жэ ствен най 
лі тур гіі. Ад нак нам, пра вас лаў ным хрыс
ці я нам, не трэ ба су ма ваць або ад чай вац
ца ў гэ тых скла да ных аб ста ві нах, а тым 
больш пад да вац ца па ні цы. Мы зак лі ка
ны за хоў ваць унут ра ны мір і па мя таць 

сло вы Спа сі це ля, пра моў ле ныя на пя рэ
дад ні Яго ад ку пі цель ных па кут: У све це 
го ра заз на е це, але му жай це ся: Я пе ра мог 
свет (Ін. 16:33)”.

Гэ та не ўсё; на пар та ле Ма скоў ска га 
пат ры яр ха ту шмат мес ца зай ма юць 

вы каз ван ні міт ра па лі та ва ла ка лам ска
га Іла ры ё на, які, зда ец ца, дру гі па ран гу 
пас ля са мо га пат ры яр ха Кі ры ла. Для 
ад на го з цар коў ных пар та лаў: „Ця пер 
ра шэн не не прый с ці ў храм бу дзе не про
ста абу моў ле на ўваж лі вай пры чы най, 
але ста не вы ка нан нем та го, да ча го за
клі каў Пат ры ярх. Та му спа дзя ем ся, што 
боль шасць на шых вер ні каў аста нец ца 
до ма і бу дуць гля дзець пра мую тран с ля
цыю бо гас лу жэн няў, а пры час ціц ца яны 
змо гуць або на ве даў шы храм у ін ды ві ду
аль ным па рад ку і да мо віў шы ся са свя та
ром, або, дзе гэ та маг чы ма, прый шоў шы 
ў храм у аб ме жа ва най коль кас ці, або пас
ля та го, як стро гія ка ран цін ныя ме ры бу
дуць ска са ва ны. (...) Гэ тыя ка ран цін ныя 
ме ры ма юць на ўва зе дэ зін фек цыю лож
кі для пры чаш чэн ня... (...) Ка лі я га ва ру 
пра маг чы масць спа вя дан ня па тэ ле фо
не, то мо ва пра вык люч ны вы па дак. (...) 
У ме му а рах міт ра па лі та Ве ні я мі на (Фед
чан ко ва) ра сказ ва ец ца та кі вы па дак. 
У час Лю таў скай рэ ва лю цыі 1917 го да 
гу бер на тар Цве ры, які быў глы бо ка ве ру
ю чым ча ла ве кам, па ба чыў, што яго дом 
ак ру жа ны на тоў пам. Ён зра зу меў, што 
на тоўп яго за раз ра зар ве. Пе рад смер цю 
ён ха цеў пас па вя дац ца. Свя та ра по бач 
не бы ло, ён паз ва ніў ві кар на му епі ска пу 
Ар се нію, той пры няў ад яго спо ведзь па 
тэ ле фо не і па тэ ле фо не пра чы таў даз
воль ную ма літ ву. Лі та раль на за раз жа 
пас ля гэ та га на тоўп увар ваў ся ў дом і гу
бер на тар быў за бі ты. Та кія прэ цэ дэн ты 
бы ва юць. Вя до ма, у нар маль ных умо вах 
спо ведзь мае на ўва зе аса бі сты кан такт, 
у тым лі ку і фі зіч ны, ка лі свя тар нак ла
дае епіт ра хіль на га ла ву ка ю ча га ся і кра
нае яго га ла ву. Але, на пры клад, за раз фі
зіч ны кан такт не маг чы мы і ўжо ў мно гіх 
хра мах ад бы ва ец ца агуль ная спо ведзь, 
ка лі свя тар на зы вае гра хі, а лю дзі сва ёй 
пры сут нас цю пац вяр джа юць ві ноў насць 
у гэ тых гра хах, за тым свя тар чы тае 

агуль ную ўсім даз воль ную ма літ ву. Та
кая прак ты ка, на ват у ад сут насць ка ран
цін ных мер, пры мя ня ла ся ў са вец кі час. 
(...) Ве да е це, у нас бы вае, што рэ ка мен
ду ец ца пра сту ду выт ры маць на на гах; 
і вель мі ча ста лю дзі пры хо дзяць на ра бо
ту з пра сту дай, не ка то рыя пры хо дзяць 
на служ бу. Яны чха юць, каш ля юць, за ра
жа юць ін шых лю дзей; і я за раз га ва ру 
не пра ка ра на ві рус, а пра звы чай ныя 
пра студ ныя зах вор ван ні. Ча мусь ці ў нас 
лі чыц ца на ват муж нас цю выт ры маць 
на на гах грып ці пра сту ду, а гэ та ня се не
бяс пе ку не толь кі са мо му ча ла ве ку, але 
і ак ру жа ю чым яго лю дзям. Та му за раз 
мы па він ны ад мо віц ца ад та ко га рэ ка
мен да ван ня; і ка лі ў нас пра сту да, то трэ
ба ся дзець до ма, піць чай з ма лі на вым 
ва рэн нем і ча каць аж яна прой дзе, а не 
ства раць умо вы для пе ра да чы гэ тай пра
сту ды ін шым”.

Яш чэ не так даў но ў той жа ма скоў
скай дзяр жа ве ве лі ча ла ся ге рой ства, 

а ця пер — ся дзі до ма і пі чай з ма лі на
вым ва рэн нем. Рых тык быц цам за гад ва
лі гэ та вар шаў скія дзяр жаў ныя ўла ды; 
гэ тая ма скоў ская рэ ка мен да цыя крыш
ку мя не ўсё ж та кі пад ба дзё ры ла. Але 
за раз маё са ма за да валь нен не рас сы па
ла ся ў прах. Кі еў скі пат ры ярх Фі ла рэт 
меў за я віць, што ён не зах ва рэе, бо ён 
па ві нен слу жыць Цар к ве. Зна чыць, зах
ва рэе той, хто ся дзіць до ма... Доб ра, што 
я ха ця са свян цон кай сха дзіў у цар к ву 
— ней кая прыш чэп ка ёсць...

Зас це ра галь ныя ка та ліц кія кры жы на 
ту тэй шай тэ ры то рыі ў лі ку маг чы мых 

няш час цяў на пер шым мес цы ста вяць 
po wiet rze. Мор не чу жы ў Поль ш чы, так 
як не чу жы на за ха дзе Еў ро пы ці ў Маск
ве. Толь кі вось тая ве ра, той стры жань 
рэ лі гій нас ці, уво дзіць рас се я насць — ці 
ўра туе яна ад хва ро бы. Тут і цар коў ным 
аў та ры тэ там ня лёг ка ра заб рац ца: ад ны 
рэ ка мен ду юць ад ва гу, ін шыя ж — ас ця
рож насць. Як гэ та ў нас га во рыц ца: Бо
жа, па ма жы; але і сам не ля жы. Рым скі 
па па Фран ці шак і кан стан ці но паль скі 
пат ры ярх Вар фа ла мей рэ ка мен ду юць 
і ас ця рож насць, і ве ру ў ня бес ную ахо ву.

Шны ра ю чы па ін тэр нэ це тра пі ла ся 
мне нат к нуц ца на свя тую Фаў сты ну 

Ка валь скую. Ёй у ад ной з ві дзе жаў у 1938 
го дзе быў па ка заў ся сам Езус ад Яко га 
па чу ла на ступ нае: „Поль ш чу Я асаб лі ва 
па лю біў і ка лі бу дзе пас луш ная Ма ёй во
лі, уз вы шу яе ў ма гут нас ці і свя тас ці. З яе 
вый дзе іск ра, якая на рых туе свет для 
Май го кан чат ко ва га пры шэс ця”. Асо бы, 
якія раз г ля да юць гэ тую ві дзеж, тлу ма чаць 
яе ад на знач на: Поль ш чу абы дуць бо кам 
усе сты хіі і хва ро бы аж да збаў лен ня све
ту. А мне крыш ку ў гэ та ма ла ве рыц ца, бо 
каб та кое збы ло ся, трэ ба ме на ві та быць 
пас луш ны мі зга да най Во лі — зна чыць на
ма гац ца быць бяз г рэш ны мі. Але ка лі так 
шчы ра азір нуц ца на во кал, то мне зда ец ца, 
што амаль усе на шы бра ты і сё стры вель мі 
па доб ныя Ада му і Еве — іх вель мі лё гень ка 
спа ку сіць лю бым яб лыч кам. І ка лі хо чац ца 
паз бег нуць по шас ці, то трэ ба ўсё ж та кі са
мім ста рац ца...

Тая ві дзеж свя той Фаў сты ны па куль 
што не збы ва ец ца, Поль ш чы не аб мі

на лі і не аб мі на юць ні якія по шас ці. На ват 
тая ле ген дар ная Чор ная смерць на схі ле 
Ся рэд ня веч ча. Яе пер шая хва ля ка ля 1350 
го да асаб лі ва не за пі са ла ся ў поль скіх хро
ні ках, але ўспа мін яе астаў ся ў пры род ных 
за пі сах. Пра дру гую хва лю эпі дэ міі ка ля 
1360 го да згад вае Ян Длу гаш. Пра трэ
цюю хва лю 1370х га доў свед чаць за пі сы 
ско наў кра каў скіх кас цель ных іе рар хаў, 
якіх у 13711373 га дах бы ло ўдвая больш 
чым у су меж ных. Да гэ та га ін шыя дас ле
да ван ні па каз ва юць, што на тэ ры то рыі 
Поль ш чы аб ля сен не ў 1400 го дзе бы ло на 
10% боль шае чым у 1350 го дзе — зна чыць, 
шмат зя мель кікар мі лі цы за той час за рас
ло ле сам, не ста ла зем ля ро баў, не бы ло 
ка му яе аб раб ляць. Вы рас лі ля сы, ві даць, 
по шасць аб ры ну ла ся і на ка ра е даў...

Ня даў на на ша хва ля ван не ўзбу джа ла 
по шасць КА РАеда, за раз КА РАна ві ру

са. Цал кам маг чы ма, што ма ем да чы нен не 
з ней кай ка рай. Зга да ны пат ры ярх Фі ла рэт 
меў за я віць, што апош няя по шасць гэ та ме
на ві та ка ра за ад на по лыя су жон ствы.

vТэкст і фота 
Аляк сандра ВЯР БІЦ КАГА

Ка ра
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Бе ла ру ская  ак т ры са  Стэ фа нія  Ста ню
та на ра дзі ла ся 13  траў ня 1905 г.  у Мін ску 
ў сям’і вя до ма га ма ста ка Мі ха і ла Ста ню ты. 
Адзін з са мых леп шых пар т рэ таў ма ста ка 
Мі ха і ла Ста ню ты — гэ та пар т рэт яго дач кі, 
які за хоў ва ец ца ў Ма стац кім му зеі. Стэ фа
нія ву чы ла ся ў цар коў напры ход скай шко
ле, пас ля ў Мін скай жа но чай ура да вай гім
на зіі. Ці ка ва, што ў дзя цін стве яна тра пі ла 
на  афі цый ную  суст рэ чу  ра сей ска га  ца ра 
Мі ка лая ІІ з „бе ла ру скім на ро дам”.

Бу ду чай  ак т ры се  бы ло  14  га доў,  ка лі 
яна  прый ш ла  ў Та ва ры ства  бе ла ру скай 
дра мы  і ка ме дыі,  якім  кі ра ваў  Фла ры ян 
Жда но віч. А по тым, да даў шы са бе не каль
кі га доў, ра зам з сяб роў кай яна з’е ха ла ву
чыц ца тэ ат раль на му май стэр ству ў Маск
ву. У га ды ву чо бы ў Маск ве Стэ фа нія за ка
ха ла ся і вый ш ла за муж за ак цё ра з гэ тай 
жа  сту дыі  Ва сі ля  Ра га вен ку.  Ды рэк цыя 
вы дзе лі ла  ма ла дым  па  10  руб лёў.  Але 
муж неш та  ска заў  тое, што  ка заць  бы ло 
нель га.  І апы нуў ся  на  13  га доў  у ста лін
скім кан ц ла ге ры.

У 1926 г.  Ста ню та  скон чы ла  бе ла ру
скую  дра ма тыч ную  сту дыю  пры  МХАТ, 
на ба зе якой у Ві цеб ску быў ство ра ны тэ
атр (ця пе раш ні тэ атр  імя Яку ба Ко ла са), 
дзе ак т ры са пра ца ва ла да 1932 г. Да лей 
і аж но да кан ца жыц ця Ста ню та пра ца ва
ла  ў Бе ла ру скім  дра ма тыч ным  тэ ат ры 
імя Ян кі Ку па лы  ў Мін ску. У 1934 г.  вый
ш ла  за муж  за  Аляк сан д ра  Кру чын ска
га, які на ву чаў ар ты стаў яз дзе на ко нях. 
У 1936 г.  на ра дзіў ся  сын  Аляк сандр,  які 
стаў ву чо ным, док та рам на вук, лі та ра ту
раз наў цам. Шлюб з Кру чын скім так са ма 
быў не вель мі доў гім. Ка лі па ча ла ся вай
на,  тэ атр Ян кі Ку па лы быў на  гаст ро лях 
у Адэ се.  З Адэ сы  ар ты стаў  эва ку я ва лі 
ў сі бір скі го рад Томск. А сын Са ша за стаў
ся  з баць кам  у Мін ску.  Яны  не  пас пе лі 
з’е хаць. Муж  пра ца ваў  на  бір жы  пра цы, 
да па ма гаў пар ты за нам. Але пас ля вай ны 

са ве ты  яго  за су дзі лі  і ад п ра ві лі  ў ла гер 
у Вар ку ту. Там ён за гі нуў.

У тэ ат раль ным  спі се  Стэ фа ніі  Ста ню ты 
больш 200 ро ляў. Яе на зы ва лі жы вой ле ген
дай, та ліс ма нам Ку па лаў ска га тэ ат ра. Упер
шы ню ў кі но Ста ню та з’я ві ла ся яш чэ ў 1958 
го дзе. Яна сы гра ла ка ля 60 ро ляў у кі но і тэ
ле се ры я лах. Ся род іх кі на стуж ка „Лю дзі на 
ба ло це” рэ жы сё ра Вік та ра Ту ра ва, лю бі мы 
мно гі мі фільм „Бе лыя Ро сы” Іга ра Даб ра лю
ба ва, філь мы „Я, Фран цыск Ска ры на...”, „Час 
вы браў нас”, „Раз ві тан не” ды ін шыя. Зды ма
ла ся ў та кіх рэ жы сё раў як Элем Клі маў, Ла
ры са  Ша піць ка,  Ле а нід  Ня ча еў.  Ства ры ла 
ў кі но не за быў ныя воб ра зы бе ла ру скіх жан
чын  —  спа гад лі вых,  чул лі вых,  ла ска вых. 
Здзіў ля ла на ва коль ных на ват у ста лым ве
ку сва і мі спар то вы мі маг чы мас ця мі і ап ты
міз мам.

Стэ фа нія  Ста ню та  бы ла  не ве ра год на 
сціп лым  і са рам лі вым  ча ла ве кам.  Су час
ні кі ўспа мі на юць, што ў ак т ры сы бы лі дзіў
ныя  во чы.  У за леж нас ці  ад  та го,  ка го  яна 
гра ла, яны ра бі лі ся то ка лю чы мі, злы мі, то 
поў ны мі няст рым на га гне ву, то сус вет на га 
пра ба чэн ня.  А ў жыц ці  ў гэ тых  ва чах  заў
сё ды  чы та ла ся  даб ры ня.  Ак т ры са  ме ла 
і прын цы по вую пат ры я тыч ную гра ма дзян
скую па зі цыю — пры кла дам у кан цы 1986 
го да  бы ла  ся род  28  прад стаў ні коў  на цы я
наль най ін тэ лі ген цыі, якія пад пі са лі зва рот 
на  імя  ге не раль на га  сак ра та ра  ЦК  КПСС 
Мі ха і ла Гар ба чо ва. У ім вы каз ваў ся пра тэст 
су праць дыск ры мі на цыі бе ла ру скай мо вы 
і пра па ноў ва лі ся  за ха ды  дзе ля  па ляп шэн
ня яе ста ну.

Па мер ла  Ста ню та  6  лі ста па да  2000 г. 
ва  ўзрос це 95  га доў, па ха ва на  ў Мін ску на 
Ус ход ніх  мо гіл ках.  У яе  го нар  у Мін ску  на 
до ме па прас пек це Не за леж нас ці ў 2003 г. 
уста ля ва на ме ма ры яль ная шыль да. А „Бел
пош та” да со тых угод каў Ста ню ты вы пус ці
ла ад мыс ло вую мар ку.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

На  па чат ку  мая  Бе ла русь  зах лы ну ла 
чар го вая хва ля па лі тыч ных рэ прэ сій. Пры
чы най яе ста лі су стрэ чы з людзь мі ад на го 
з па лі ты каары ен та ва ных бло ге раў — Сяр
гея Ці ха ноў ска га, які ня даў на за я віў аб сва
ім жа дан ні стаць прэ зі дэн там.

Ня гле дзя чы  на  тое,  што  вы ба раў  у Бе
ла ру сі  ў поў ным  ра зу мен ні  гэ та га  сло ва 
ня ма, і яны наў рад ці маг чы мы па куль пры 
ўла дзе зна хо дзіц ца ця пе раш ні бяз з мен ны 
пра ві цель, лю дзі хо чуць ба чыць ін шы твар 
на  га лоў най  па са дзе. Ме на ві та  та му  яны 
цяг нуц ца да та го, хто, па іх мер ка ван ні, мо
жа стаць та кой рэ аль най аль тэр на ты вай. 
Ула ды ж дзей ні ча юць на хаб на — тыя, хто 
пры хо дзіць  на  су стрэ чы  з бло ге рам,  які 
з пап леч ні ка мі  ез дзіць  па  ўсёй  Бе ла ру сі, 
по тым арыш тоў ва юц ца. І пас ля гэ та га пры
баў ля ец ца  пра цы  ў пра ва а ба рон цаў,  якія 
за дар ма для па цяр пе лых да па ма га юць ім 
у юры дыч ных пы тан нях.

На сён няш ні дзень пра ва а ба рон чы рух 
у Бе ла ру сі,  ба дай,  ад но  з неш мат лі кіх  гра
мад скіх да сяг нен няў, якія ма юць хоць не
вя лі кі,  але  ўсё ж  та кі  ўплыў  на  сі ту а цыю 
ў кра і не.  Ме на ві та  да  пра ва а ба рон цаў 
прыс лу хоў ва юц ца  раз на стай ныя  між на
род ныя ін сты ту ты, ка лі ана лі зу юць стан рэ
чаў у той ці ін шай дзяр жа ве. І та му, каб та кі 
рух па шы раў ся, больш лю дзей па він ны ве
даць свае пра вы і ўмець іх аба ра няць.

Не  так  даў но  ў ін тэр нэ це  з’я віў ся  сайт 
„Бе ла ру скай  пра ва а ба рон чай  шко лы” 
(БПШ),  які  мес ціц ца  па  ад ра се  http://bel s
cho ol.til da.ws. Гэ та шко ла вы зна ча ец ца як 
аду ка цый наас вет ніц кая іні цы я ты ва бе ла
ру скай пра ва а ба рон чай су поль нас ці.  „Мы 
хо чам, каб як ма га больш бе ла ру саў і бе ла
ру сак да ве да лі ся пра каш тоў нас ці Пра воў 
ча ла ве ка. У ме жах БПШ ад бы ва ец ца шмат 
са мых роз ных доў га і ка рот ка тэр мі но вых 
праг рам, івэн таў і іні цы я ты ваў. Усе іх яд нае 
ад но — па ва га ча ла ве чай год нас ці і па ды

ход, зас на ва ны на пра вах ча ла ве ка”, — га
во рыц ца на га лоў най ста рон цы сай та.

Там  жа  змеш ча на  пы тан не  „на вош та 
на ву чац ца пра вам ча ла ве ка?”. Пра мо га ад
ка зу на яго, на жаль, знай с ці на сай це не 
ўда ло ся. Ад нак, яго мож на знай с ці ў тых ка
рот кіх рас по ве дах, у якіх га вор ка пра прын
цы пы і ню ан сы на ву чан ня.

Ні жэй  на  га лоў най  ста рон цы  мож на 
ўба чыць не вя лі кія анон сы кур саў, якія вык
ла да юц ца  ў БПШ.  Пер шы  —  „Тэ ры то рыя 
пра воў.  Увод ны  курс  у пра вы  ча ла ве ка”. 
Гэ та ін тэ рак тыў нае на ву чан не, пад час яко
га слу ха чы зна ё мяц ца з гі сто ры яй і су час
ны мі  вык лі ка мі  пра воў  ча ла ве ка.  Увер се 
цэ ла га вы яў лен ня мож на знай с ці вый с це 
да  яго  ста рон кі.  Дру гі  —  „Лет нія  шко лы 
ў Віль ні. Ба за вы курс па пра вах ча ла ве ка”. 
Гэ та му  кур су  так са ма  ад ве дзе на  асоб ная 
ста рон ка сай та. Ця гам дзе ся ці дзён у лі тоў
скай ста лі цы на ву чэн цы зна ё мяц ца з кан
цэп цы яй пра воў ча ла ве ка,  роў нас цю  і не
дыск ры мі на цы яй,  на цы я наль ны мі  і між
на род ны мі  ме ха ніз ма мі  аба ро ны  пра воў 
ча ла ве ка,  дэ та лё ва  раз бі ра юць  пы тан ні 
сва бо ды сло ва, сва бо ды ад ка та ван няў, мо
вы ва ро жас ці, дзе ян няў у аба ро ну пра воў 
ча ла ве ка  і гра мад скіх  ін та рэ саў.  Пры чым 
кож ная лет няя шко ла мя няе сваю пра гра
му згод на з за пы та мі ўдзель ні каў.

Трэ ці  курс —  „Паг лыб ле ны  тэ ма тыч ны 
курс па пра вах ча ла ве ка”. На яго  ста рон
цы на сай це ад зна ча ец ца, што ён бу дзе ці
ка вы тым, хто мае ба за выя ве ды ў сфе ры 
пра воў ча ла ве ка, га то вы да ак тыў на га на
ву чан ня і хо ча паг лы біц ца як у тэ о рыю, так 
і ў прак ты ку гэ тай на ву кі.

На га лоў най ста рон цы сай та змеш ча на 
і ін фар ма цыя  пра  ка ман ду  „Бе ла ру скай 
пра ва а ба рон чай шко лы”. Яна скла да ец ца 
з трох пра ва а ба рон цаў — Ан д рэя Па лу ды, 
Дар’і Руб леў скай і Тац ця ны Сам ні ка вай.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Гі сто рыя прад выз на чае мес ца. Дзя ку
ю чы та му сён няш ні храм у Са маг ру дзе 
вель мі на гад вае па ле скія цар коў кі, як 
у Ка жанГа рад ку, дзе ві даць уп лыў лю
дзей на яе фар ма ван не і вы гляд. Мяс цо
выя жан чы ны ад мыс ло ва вы шы ва юць 
спрад веч ным ме та дам руч ні кі, якія ўпры
гож ва юць іко ны. Гэ та так са ма мес ца на 
свя тыя аб ра зы і іко ны, якія не мо гуць 
знай с ці мес ца пад вя ско вы мі стрэ ха мі.

— На хо ры ві сіць аб раз, які ад да лі 
ў цар к ву. Ён мо жа не пра ва слаў ны, але 
вель мі пры го жы, — тлу ма чыць ай цец Ад
ры ян, па каз ва ю чы аб раз Хры ста ў цяр
но вым вян ку. — Эле мен ты тра ды цыі 
і куль ту ры ў цар к ве му сяць іс на ваць. На 
гэ тым на пі са нае: Лю ба Крэй за. Спа да ры
ня Крэй за па мер ла ў гэ тым го дзе. Ха ця 
яна жы ла ў Крын ках, а паз ней у дач кі 
ў Вар ша ве, для сва ёй цар к вы раз на год 
тка ла та кія руч ні кі.

Мес ца на пе рак ры жа ван ні

Пры ход у Са маг ру дзе ахоп лі вае вё скі 
Су хі ні чы, Хмя лёў ш чы на, Кны шэ ві чы, 
Слоя, Слой ка, Ба бі кі, Ма лыя Міш кен ні кі 
і Вя лі кая Зуб ры ца. Ай цец Ад ры ян Ха
ры та нюк з’яў ля ец ца яго на ста я це лям 
з 2009 го да. Сё ле та ад Са бо ра Епі ска паў 
17 са ка ві ка 2020 го да ат ры маў ён зван
не про та і е рэя.

Іко ны, якія тра пі лі ў рэ естр пом ні каў 
даў ні ны, бы лі па тур ба ва ны савецкімі 
сал да та мі. Ка лі цар к ве вер нуць 63 гек та
ры цар коў ный зям лі, якую па сён няш ні 
дзень на зы ва юць „Па поў ш чы най”, удас
ца рэ кан ст ру я ваць іко ны Два нац ца ці 
свя таў (прад стаў ляе два нац цаць най важ
ней шых свя таў у пра вас лаў ным лі тур гіч
ным ка лен да ры го да), Св. Пра ро ка Ільі 
і Ма рыі Егіп цян кі ды Зба ві це ля све ту. 
Астат няя іко на вя до мая мно гім з кар ці
ны Ле а нар да да Він чы, які за раз лі чыц ца 
са мы мі да ра гім ма стац кім тво рам у све
це. Шар у ру ках Хры ста, па вод ле ўя вы 
вя лі ка га ма ста ка, ве ра год на сім ва лі зуе 
пу стэ чу гэ та га све ту2.

1Fпрацяг

— Кож ны ін ды ві ду аль на да гэ та га па
ды хо дзіць, але я ду маю, што ка лі яны 
на мо ле ныя цар к вой, то не важ на ці яны 
ўні яц кія, ці яны пра ва слаў ныя, — тлу ма
чыць ай цец Ан д рэй. — Унія і пра ва слаўе 
— гэ та бы ло для лю дзей, якія тут жы лі 
і жы вуць да гэ туль, не вя лі кая роз ні ца, 
яны не звяр та лі на гэ та ўва гі. Яны про
ста ха дзі лі па ма ліц ца ў цар к ву, на якой 
не бы ло на пі са на ці яна пра ва слаў ная, ці 
ўні яц кая.

Пля ба нію, якая ста іць на суп раць цар к
вы, ак ру жа юць ве ка выя дрэ вы. Як аказ
ва ец ца, не ста яў тут ма ён так, але свай го 
ча су пе рак ры жоў ва лі ся важ ныя шля хі. 

За раз за пля ба ні яй зна хо дзі ла ся кар ч ма, 
якой рэш т кі знай шоў кра яз наў ца, бур га
містр Суп рас ля Ра дас лаў Даб ра воль скі, 
які сам па аду ка цыі — гі сто рык. Ві да воч
на, на сла ву тасць мес ца паў п лы ва ла не 
толь кі ле ген да, гро шы біз нес ме на і храм, 
але і кар ч ма.

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
2 P. Cieś liń ski, Na u kow cy roz wikłali ta jem nicę 
szkla nej ku li z ob ra zu Le o nar da da Vin ci, naj-
d roższe go dzieła sztuki na świe cie, „Ga ze ta 
Wy bor cza”, 11.01.2020, https://wy bor cza.
pl/7,75400,25585723,ta jem ni caszkla nejku
lizob ra zule o nar dodavin cinaj d roz sze go.
html?cta=1pbox2hd3an5ok no nas wiat)
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17.05 — 23.05

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Ста біль на. 21-23.05. на но ва 
ад к ры еш пяш чо ту і жар с насць. Ідэ аль ны час на 
раз мо вы. Пра па но вы пра цы бя ры без аг ляд кі. 
Шэф ацэ ніць твае ква лі фі ка цыі. Не ўклю чай ся 
ў сум ніў ныя ме ра пры ем ствы. 20.05. мо жаш па-
чаць ра біць та кое, у чым на ват не вель мі раз бі-
ра еш ся. 21-23.05 на тва іх за ду мах і ідэ ях мо жа 
вый г раць хто ін шы. Доб ры час па ху дзець ды 
пар ваць з кеп скі мі звыч ка мі.
(21.04. — 21.05.) Энер гія і доб рыя за ду мы. Рэ а-
лі за цыя ма раў. Бу дзеш ла сы на ка су. 17-19.05. 
уя ва пры быт ку і па вы шэн ня вар тая вы сіл ку! 
З 20.05. пач нуць пра цэн та ваць за ду мы і ін ве-
сты цыі. 21-23.05. спры яль ныя асо бы, па ка жаш 
сваю асаб лі васць і та лен ты. 20.05. — ідэ аль ны 
час на па ча так но вых дзе ян няў, рэ а лі за цыю 
пла наў. Мно га сі лы і шчас ця. З 22.05. мо жаш ідэ-
аль на тра піць у ры нак. Без край нас цей у ды е це, 
хоць не еж абы-ча го.
(22.05. — 22.06.) Да 20.05. не най леп шая фор-
ма, так са ма псі хіч ная. Не паз бег неш пе раш код, 
але па мо гуць лю дзі. 19-23.05. ура ту еш тое, 
што вар та. 21-23.05. да тва іх дзвя рэй за сту-
ка юць сяб ры. 21-23.05. мо жаш не да ца ніць 
цяж кас цей за дан няў. 20-24.05. мо жаш стаць 
суд дзёй ці ме ды я та рам паміж ся мей ні ка мі. 21-
23.05. цяж ка бу дзе да га ва рыц ца з кан ку рэн цы-
яй. Ін та рэс, які пач неш у дру гой па ло ве мая, 
пры ня се вя лі кія пры быт кі.
(23.06. — 23.07.) Бу дзеш сен ты мен таль ны, кры-
ху раз д раж не ны. Ла годзь кан ф лік ты. Проб лі скі 
ін ту і цыі, бу дзеш ве даць, што ра біць і вы бя рэш 
са мыя ка рыс ныя вы ха ды. Най леп шы да рад чык 
цяр п лі васць, ні чо га не ра шай пад уп лы вам эмо-
цыі. 19-23.05. пад ва жыц ца твой да вер да не ка-
то рых бліз кіх лю дзей. 21-23.05. не па чы най ра-
мон таў ці доў га тэр мі но вых прац. 17-19.05. цяж-
ка бу дзе за па на ваць над ад п лы вам гро шай. 19-
23.05. кі неш ся куп ляць. Зра бі план вы дат каў!
(24.07. — 23.08.) Сім па тыя ата чэн ня. Сяб ры 
ця бе не па кі нуць! 21-23.05. не пад дай ся эма-
цы я наль ным шан та жам. Нес па дзя ва ныя гос ці. 
17-19.05. пуб ліч ны вы ступ ці вы каз ван не; гэ та 
мо жа быць про пуск для тва ёй да лей шай кар’-
е ры, на ват за меж най! 19-23.05. пай дзі на ды-
е ту, ачыш ча ю чую пра цэ ду ру. З 22.05. (аж да 
28.05.) прый дзец ца пап раў ляць чу жыя па мыл кі; 
яны мо гуць пры вес ці ця бе да ге ні яль ных за дум 
ды нат х нен ня!
(24.08. — 23.09.) Ніш то ця бе не выб’е з рыт му, 
за па ну еш над кож най дэ тал лю. Доб ра ад пач ні. 
19-23.05. бу дзе та бе шмат ча го ха цец ца, не ад-
маў ляй ся, еж толь кі све жае. 21-23.05. не аца ні 
кеп ска сі ту а цыю і свае маг чы мас ці. 21-23.05. 
мо жаш су стрэць сваё шчас лі вае ка хан не; пач-
нец ца ад ін тэ лі ген т най раз мо вы ці на ват спрэч кі. 
З 22 (да 28.05.) па ка жаш поў ню сва іх та лен таў 
і маг чы мас цей.
(24.09. — 23.10.) Па спя хо ва вы ка ры ста еш 
свае та лен ты і здоль нас ці. Даб’ еш ся свай го. 21-
23.05. па ля жы да га ры жы ва том. Блас ла вен ства 
для но вых су вя зей. 20-24.05. пе ра ка на еш ся, які 
зра біў ты доб ры вы бар. 21-23.05. хтось ці дасць 
та бе пра па но ву су поль на га вы ез ду ку ды хо чаш; 
шы куй ся! 19-23.05. бу дзе ця бе спа ку шаць увай-
с ці ў па даз ро ны ін та рэс ці ры зы коў ную ін ве сты-
цыю, якая абя цае сып нуць зо ла там, але будзь 
ас ця рож ны і слу хай доб рых па рад.
(24.10. — 22.11.) Будзь ас ця рож ным. Маг чы-
мыя сар дэч ныя і кам па ней скія ўсклад нен ні. Кі-
ра ван не ад дай бліз кім. Скар пі ё ны з І дэ ка ды мо-
гуць апы нуц ца ў не ма лых тур бо тах. Мо жа, вар-
та на ват па мя няць пра цу? Толь кі пас ля зной дзеш 
су поль ную га вор ку з но вы мі ка ле га мі. Шчас це 
для на ро джа ных на пе ра ло ме ІІ і ІІІ дэ ка ды; бу-
дуць мець доб рую ру ку да ін та рэ саў; маг чы мая 
ўлас ная фір ма ці на ват кар’ е ра ў шоу-біз не се! 
21-23.05. мо жаш рас ча ра вац ца. З 22.05. (да 
28.05.) на го да зра біць штось ці ша лё нае, да ча-
го ты даў но пры мер ваў ся.
(23.11. — 22.12.) 17-19.05. па ка жаш свае та-
лен ты і ўме лас ці. 19-23.05. мо жаш спат каць 
быц цам бы ідэ ал; лепш стань це толь кі сяб ра-
мі. 21-23.05. выс вет ляц ца ўсе не па ра зу мен ні. 
17-19.05. спы тай ся ў шэ фа пра па вы шэн не ці 
прэ мію. 21-23.05. мо гуць кеп ска кон чыц ца для 
ця бе фір ма выя ін т ры гі. Бу дзеш сум ня вац ца, ці 
ідзеш доб рай да ро гай.
(23.12. — 20.01.) 17-19.05. ча кае ця бе пах ва ла, 
уз на га ро да. Мо жа не ўдац ца та бе па га дзіць пра-
фе сій ных і хат ніх спраў. 21-23.05. не па каз вай, 
што ты та кі цвёр ды і не пры май лёг ка кеп скіх 
прык мет. 20-24.05. сяб роў скае зна ём ства мо-
жа пе рак ро чыць гэ тыя рам кі. 21-23.05. маг чы-
мыя дроб ныя па мыл кі, але не па цер пяць твая 
рэ пу та цыя і па зі цыя.
(21.01. — 19.02.) 17-19.05. бу дзеш пры цяг ваць 
шчас лі выя пра фе сій ныя на го ды. 21-23.05. цяж-
кія спра вы ва ўста но вах. Вый дзеш па-за ўлас-
ныя аб ме жа ван ні. 21-23.05. гля неш на сваю 
па ла він ку ін шы мі ва чы ма. Кан такт з ма ста цтвам 
пры ня се та бе мно га пры ем нас ці. 20-24.05. за-
ся родзь ся на пра цы на сва іх спра вах, ца ні ся бе. 
22.05. (да 28.05.) моц на ўзрас це твая крэ а тыў-
насць. Плы вуць гро шы ў тваю кі шэ ню.
(20.02. — 21.03.) Не аб ду ма ныя ім пуль сіў ныя 
ра шэн ні мо гуць пап са ваць ла ды з людзь мі. 21-
23.05. мо жаш апы нуц ца ў сі ту а цыі без доб ра га 
вый с ця. 19-23.05. асо ба, па якой гэ та га ты не 
спа дзя ваў ся, зап ра па нуе суст рэ чу або адаз вец-
ца ча ла век з мі ну ла га. З 20.05. бя ры ся за ра монт 
або куп ляй жыл лё. 21-23.05. піль нуй фір му, ні ко-
га не спу скай з ва чэй. Ва ру шы ся!

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1.  не вя лі кі  рэ ста ран  з эст ра дай,  у якім...  бар,  2.  цві це 
ў ку паль скую ноч, 3. ха пан не зда бы чы, 4. жаль ба суп ра ва
джа ная сля за мі, 5.  бо жая ка роў ка або  гна я вік, 6.  адзін ка 
элек т рыч на га  су пра ціў лен ня,  7.  збу да ван не  для  вы печ кі 
хле ба, 8.  ад лег ласць па між ра ста пы ра ны мі ма лым  і вя лі
кім паль ца мі, 9. таможнік, 10. не ма тэ ры яль ны эле мент ча
ла ве чай істо ты, ажыў ля ю чы це ла, 11. кі на тэ атр, 12. Ва сіль, 
аў тар  „Аль пій скай ба ла ды”, 13. кі раў нік пі я нер ска га ат ра
да, 14. дзяр жа ва з Ка пен га ге нам, 15. вад касць у ве нах.

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 16 ну ма ра

Ма ла ко,  Го бі,  пры пол,  тра ва,  зі ма,  пад вал,  нерв,  банк,  том,  Ван,  сець, 
Лынь коў, тру ба, це ла, мост, мі ля, дзе ці, сты хія, кра вец.

Ра шэн не: За кон па доб ны па ву ці не, аб мот вае сла бых і рвец ца моц ны
мі.

З юбі ле ем
18 мая 2020 го да вы дат на му 

бе ла ру ска му па э ту, на ву коў цу, рэ-
дак та ру і пе рак лад чы ку 

— Яну Чык ві ну ро дам з Ду-
біч-Цар коў ных спаў ня ец ца 80 

га доў. Шмат га доў пра фе сар Ян 
Чык він з’яў ля ец ца стар шы нёю 

Лі та ра тур на га аб’ яд нан ня «Бе ла-
ве жа» і рэ дак та рам аль ма на ха 

«Тэр ма пі лы».
З гэ тай на го ды Ша ноў на му 

Юбі ля ру твор чых пам к нен няў, 
аў тар скіх збор ні каў і зда ро ва га 
жыц ця жа дае Праг рам ная ра да 

тыд нё ві ка «Ні ва», Бе ла ру скі са юз 
у Поль ш чы і па клон ні кі яго на га, 

пры го жа га пісь мен ства.

З мі ну ла га Гай наў кі

Ста рая Лес на
Жыл лё вы па сё лак Ста рая Лес на 

ў Гай наў цы пе рад Дру гой су свет най 
вай ной ды шмат га доў пас ля яе меў наз-
ву Ляс ная Ка лё нія (ця пер гэ та Ста рая 
Лес на). Бы лі тут дзве лес ні чоў кі і ўся го 
не каль кі драў ля ных мен шых і боль шых 
хат. По бач бег ла да ро га ў Кляш чэ лі 
і быў мост на ра чул цы Лес на. Да хат 
пад сту па лі пад мок лыя Гур нян скія лу гі 
і се на жа ці, рас па ло жа ныя над Лес най. 
У вы шэй з га да най част цы го ра да бы ло, 
як ка жуць, шчы рае по ле, шмат воль ных 
зя мель ных участ каў і тут па ся ля лі ся 
пры ез джыя жы ха ры з цэн т раль най 
Поль ш чы, але так са ма з на ва коль ных 
вё сак, між ін шым, Арэш ка ва, Хіт рай, Збу-
ча, Но ва га Бе ра зо ва.

У Гай наў ку пе ра е хаў жыць, між ін шым, 
Па вел Леў чук з Хіт рай. Ён па чаў пра ца-
ваць на чы гун цы (на яе ад рэз ку ад Ча-
ром хі да Вал ка вы ска) і хут ка аб за вёў ся 
сям’ ёй. Спа чат ку ён і жон ка ква та ра ва лі 
ў зна ё мых у Выд му хо ве (гэ та са мая ма-
лень кая част ка го ра да на ўскра і не Бе ла-
веж скай пуш чы). Пас ля ку пі лі дом і вя лі кі 
ўча стак зям лі ад лес ні ка па ву лі цы Лес на, 
якая пры мы кае да ву лі цы Вар шаў скай. 

Ме лі дзве дач кі. З ад ной з іх, ста рэй шай 
— Ні най, я ву чыў ся ў гай наў скім агуль на-
а ду ка цый ным лі цэі. Гэ та яна рас па вя ла 
мне пра па сё лак Ста рая Лес на.

Cям’я Леў чу коў бы ла друж ная і пра ца-
ві тая. Кож ны з чле наў сям’і ма ці ве даў 
пра што яго кло пат у ха це, на па на двор-
ку і ў вя лі кім ага ро дзе. Быў уста ноў ле-
ны па дзел аба вяз каў. І ўсю ды ў цэ лай 
ся дзі бе быў па ра дак. Пра ўсё най больш 
кла па ці ла ся ма ці. У Леў чу коў бы лі ма-
лоч ныя ка ро вы, авеч кі, ку ры, гу сі і ін-
ды кі. Ка роў пас ві лі ка ля ха ты на лу зе, 
увяз ва лі на лан цу гах. Гас па ды ня на сі ла 
на ба зар і пра да ва ла смя та ну, мас ла 
і сы ры ды ап ра ча та го яй кі. Дзяў ча ты 
ме лі свае „рэ ві ры” для ўбор кі ў ха це, да-
па ма га лі ма ці па лоць зел ле ў ага ро дзе. 
Баць ка, між ін шым, за мя таў па на дво рак 
і дбаў пра ага ро джу ды брам кі-вес ніч кі. 
Спа да ры ня Ні на ах вот на ўспа мі нае сваё 
дзя цін ства і сяб роў-ад на год каў. Пом ніць 
як хлап чу кі ў ку пі нах траў на пап ла вах 
шу ка лі со таў з мё дам дзі кіх пчол і вос. 
Дзе ці як то дзе ці, ла дзі лі свае гуль ні. 
Ма лая Нін ка ў свае ран нія га ды жыц ця 
ах вот на ез дзі ла з баць кам на пры хад-
скія свя ты да сва я коў у Ста рое Кор ні на 
і Мо ра.

Ні на ха дзі ла ў па чат ко вую шко лу на 
су сед нім па сёл ку Юдзян ка. Драў ля ны 
атын ка ва ны бу ды нак, у якім вя лі ся 
за нят кі, іс нуе да гэ туль. На ву чан не ад бы-
ва ла ся ў спа лу ча ных кла сах. Вуч ні бы лі 
друж ныя і спа гад лі выя. Ад ной ву ча ні-
цы з Выд му хо ва ча са мі пры хо дзі ла ся 
вяр тац ца да до му по цем ку ды ка ва лак 
да ро гі вя лі кім і цём ным ле сам. Сяб роў кі 
пра во дзі лі яе аж на га нак ха ты.

З кож ным го дам на па сёл ку пры-
бы ва ла да моў і ву ліц. Іх наз вы бра лі 
ад на зваў дрэў — Сас но ва, Яд лаў цо ва, 
Ці со ва, Свер ко ва, Іг ля ста, Мо джэ вё ва, 
Цып ры со ва і Ве ра со ва. І так уз нік ла 
Но вая Лес на. Па ву лі цы Вар шаў скай 
па бу да ва лі вя лі кі ма лоч ны кам бі нат, 
вя лі кую шваль ню воп рат кі і ру ка віц для 
ра бо чых-бу даў ні коў і вась мі га до вую 
па чат ко вую шко лу. Ня даў на тут па бу да-
ва лі так са ма му ра ва ную з чыр во най 
цэг лы цар к ву. (яц)

Дзі кія кач кі 
на Баб роў цы

Ці ка вая і за гад ка вая рэч ка Баб роў ка 
на ўсёй сва ёй даў жы ні. А ра ней бы ла 
яш чэ больш та ям ні чай. Бы ла ў ме ру паў-
на вод ная, чы стая, акай ма ва ная буй ны мі 
ку ста мі вяр бы і алеш ні ку, яны быц цам 
ахоў ва лі яе, ды за ві лі стая. У рэч цы цві лі 
жоў тыя гар ла чы кі. Іх да ло ні стыя ліст кі 
пло ска ля жа лі на ва дзе. Бы ло ў рэч цы са-
ма менш пяць ві даў рыб і мно га ра каў. Яе 
бе ра гі бы лі пад мок лыя (гэ та ж ні зін ная 
рэч ка) і бы лі ба ло ці стыя мес цы з вя лі кай 
тра вой або ва дзя ной рас лін нас цю.

25 кра са ві ка гэ та га го да ве яў ха лод-
ны ве цер, але па ехаў я на рэч ку Баб-
роў ку. Зап ла на ваў па ба чыць, якая яна 
ў сва ім вер х нім ця чэн ні, між ін шым, на 
ка лё ніі По лы мя ка ля Тар но па ля. На ўро-
чыш чы По лы мя жыў бе ла ру скі па эт Ула-
дзі мір Гай дук.

Па да ро зе за ехаў я на ляў коў скія мо-
гіл кі, дзе па ко яц ца мае баць кі і дзя ды, 
і за па ліў зні чы на ма гі лах. За па ліў зніч 
і на ма гі ле май го ка ле гі па э та Ва ло дзі 
з Тар но па ля. І не ве даў, што да лей ра-
біць, бо ака за ла ся, што ўзяў з са бою фо-
та а па рат, але за быў пра гу мо выя бо ты.

Зат ры маў ся я на мос це це раз рэч ку, 
які ка ля вет ра ка. Тут не па да лёк ад мо ста 
ёсць ма лая пла ці на і част ко ва зап ру-
джа на ва да. Ва ды ў рэч цы на гэ тым яе 
ад рэз ку роў на з бе ра га мі. Да Баб роў кі 
пры мы ка юць два доў гія ра вы па а ба пал 
з ку ста мі ды ста ра рэ чыш ча, у якім па мі-
ма ця пе раш няй су шы ста іць ва да і пры-
ля га ю чыя лу гі тут пад мок лыя, а ў ям ках 
ста іць ва да. Пры сеў я на не вя лі кай пла ці-
не. З-пад ку стоўя над ад ным з ра воў вып-
лы лі най перш дзве дзі кія кач кі, а за тым 
па я ві ла ся іх больш. Ка ча нят не бы ло. 
Бу дуць яны ў цяп лей шую па ру го да. Над 
ва дой лё та лі, кру жы лі ся кні гаў кі і чай кі.

Тэкст і фо та 
Ян кі ЦЕ ЛУ ШЭЦ КА ГА
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— Цэ лы свет за ра жа ны ка ра на ві
ру сам, лю дзі як му хі мруць, а ў нас... 
— Ма рыя шу кае ад па вед на га слоў ца, — u 
nas jak u Pa na Bo ga za pie cem... Ча ты ры 
асо бы ад но па мер лі. Ма ці Бо жая ахі нае 
сва ім ама фо рам Пад ляш ша, не да пу скае 
сю ды за ра зы. Яна ж ба чыць, што лю дзі 
тут доб рыя, мір ныя, пра ва слаў ныя...

Ма рыя, бе ла ста чан ка ў га дах, пры е ха
ла на цуд з ня вест кай і ўну ка мі.

— Я ўжо ка то ры раз тут, — ка жа жан
чы на, — пры е ду, пак ла ню ся Іко не, па ды
ду да мі ра ван ня і я быц цам ад ноў ле на. 
Грэе штось сэр ца, на ду шы су па кой. 
Мі не дватры дні, зноў сю ды цяг не, так 
хо чац ца, што на кры лах бы ля це ла... Дзе
ці ў мя не як дзе ці, па са дзяць у ма шы ну 
і зноў вя зуць у Суп расль. Раз па лі цыя за
тры ма ла, пы тае: з якой мэ тай па да рож
ні ча ем? То мы схіт ры лі, ка жам: да са мот
най сва яч кіін ва лід кі едзем, яду і ле кі 
трэ ба да ста віць. Наз ва лі імя і ад рас ста
рэ чы, бо гэ та мая сяб роў ка ад рас ад ной 
ба бу лі пад ка за ла. Праў да, у ма на стыр 
та ды не за яз джа лі, па ста я лі на ста ян цы 
ў цэн т ры, мно га та ды па лі цыі кру ці ла ся, 
пра вя ра ла ўсіх з бе ла стоц кі мі ну ма ра мі, 
штра фа ва лі тых, што на цуд з’е ха лі ся...

— А вы пры яз джа е це з ней кай хва ро
бай, ся мей най праб ле май? — стаў лю аса
бі стае пы тан не.

— Я то за цэ лы свет ма лю ся, — чую 
ў ад каз, — і за на шы ўла ды, каб па ра зум
не лі і да га ва ры лі ся ў спра ве вы ба раў. 
Каб кры зіс не да ка наў на шых дзя цей 
і каб усё вяр ну ла ся да нар маль нас ці.

Па лом ні ца Ан на з Бе ла сто ка так са ма 
не пер шы раз пры е ха ла на цуд. У гэ ты 
раз пры вез ла му жа, які зза пры му со вай 
іза ля ва нас ці пе ра стаў ес ці і стра ціў сон. 
І за раз сох не ў ва чах ды ба іц ца да ле ка
ра сха дзіць, каб ка ра на ві рус не сха піў. 
Ан на спа дзя ец ца, што Бо жая Ма ці яго 
зма ты вуе. Дасць сі лу і ад ва гу зма гац ца 
за жыц цё. Усё, вя до ма, ад ла скі Бо жай 
за ле жыць.

— Мне да па маг ло, — ка жа зак ла по ча
ная жан чы на, — а ці яму да па мо жа, бу дэ 
від но...

* * *
Суп рас ль скі цуд не над та прык мет

ны. На ста ян цы ка ля ма на сты ра ста я лі 
толь кі дзве ма шы ны з бель скі мі і бе ла
стоц кі мі ну ма ра мі. Апош нія сха ва лі ся 
ў ба ка вых ву лач ках і ў за вул ках. Маю 
ўва гу пры ка ва ла га ле рэя кан ды да таў 
у прэ зі дэн ты РП, якія ў згод най ша рэн зе 
кра са ва лі ся ля той жа апус це лай ста ян
кі. По бач ся бе ві се лі Кі да ваБлонь ска, 
Ду да, Бо сак, Га лоў ня... Як раз вы біў поў
дзень і над мя стэч кам зай г ра лі зва ны 
з ве жаў кас цё ла і цар к вы. Жыц ця ра дас
ная ме ло дыя і ўсмеш кі кан ды да таў на 
пла ка тах пра мо ві лі як кадр з філь ма пра 
ідэ аль нае Пад ляш ша «U Pa na Bo ga za 
pie cem»:

— Jak do Iko ny, to pro szę do cer k wi, 
— па кі ра ва лі мя не ў ма на стыр скай бра
ме, — Aku rat za czy na się mo le bień.

Ля Іко ны Ма ці Бо жай, апя кун кі жыц
ця дай ных кры ніц, вы стой ва ла дзе вяць 
па лом ні каў. Трэ цяя част ка з іх зас ла ні ла 
вус ны і нос ма сач кай. Усе за хоў ва лі ад 
ся бе ад лег ласць двух мет раў, зза ча го 
цар к ва зда ва ла ся за поў не най. Пас ля 
ма леб на па лом ні кі па ды хо дзі лі да Іко ны 
і да мі ра ван ня. На мес цы мож на бы ло 
на быць па пя ро вую ко пію цу доў най 
ікон кі (за 2 зло ты), і пры ла жыць яе да 
цу доў най Іко ны. Маю ўва гу звяр ну ла ся
мей ка, якая за ку пі ла ма ле бен za po myś l-

ne zda nie ma tu ry sy na. Той жа «ма ту рыст» 
ско ра ны вы стой ваў ра зам з баць ка мі, 
ка ры ста ю чы ві да воч на ды стан цый ным 
на ву чан нем. На ма леб не, які ад бы ваў ся 
дзе сяць хві лін паз ней, я прык ме ці ла зна
ё мую на стаў ні цу.

— Я не ве ру ў гэ тае на ву чан не ан лайн, 
— за я ві ла яна, — на маю дум ку гэ та стра
ча ны год. Я пры е ха ла па ма ліц ца, каб хут
чэй усё вяр ну ла ся да нар маль нас ці. Каб 
зноў бы лі нар маль ныя ўро кі.

На стаў ні ца так са ма дру гі раз пры е ха
ла на цуд.

— Пер шы раз я бы ла ў се ра ду, ка лі 
слу жы лі ака фіст да Суп рас ль скай Бо жай 

Ма ці. Та ды трэ ба бы ло ста яць аж но га
дзі ну ў чар зе да мі ра ван ня. А сён ня ўсё 
так хут ка...

Ма ле бен ля Іко ны Бо жай Ма ці, апя кун
кі жыц ця дай ных кры ніц, слу жаць што га
дзін на.

* * *
На чар го вым ма леб не бы ло ўжо пят

нац цаць асоб.

— Ці мно га на ве да ла ўжо цуд? — пы
таю ў іка наг ра фа Яна Гры га ру ка, які дзя
жу рыў за свяч ным пры лаў кам,

— Вель мі мно га, сот ні, а на ват ты ся
чы, — чую ў ад каз. — І ве да е це, — да дае 
ўзру ша ны мой су раз моў ца, — вель мі мно
га ка то лі каў тут. Бы вае, у час ма леб на, 
ад ны ка то лі кі ста яць. Ды не толь кі звы
чай ныя вер ні кі, пры яз джа юць ма наш кі, 
ксян дзы. Усе нам дзя ку юць за маг чы
масць ма літ вы ў свя тым мес цы.

Ян Гры га рук апа вя дае пра су жон ства, 
якое пры е ха ла аж но з Гдань ска. А гэ та 
бы ло ў час, ка лі гас ці ні цы і га стэ лі не 
пра ца ва лі, то яны па ма лі лі ся, се лі ў ма
шы ну і на зад да моў ад п ра ві лі ся.

— Ад куль у Гдань ску ве да юць пра 
цуд? — пы таю.

— Ве да юць, бо на ўсіх ка та ліц кіх сай
тах пай ш ла ін фар ма цыя пра наш цуд.

Пы таю, ці ёсць ужо ней кія звест кі пра 
аз да раў лен ні:

— Зда ры ла ся неш та та кое цу доў нае... 
— мой су бя сед нік на мо мант спы няе раз
мо ву, а по тым сці ша ным го ла сам ка жа: 
— Жан чы на з Бе ла сто ка прыд ба ла ў нас 
ко пію ікон кі і пры ла жы ла яе да той, што 
мі ра то чыць. І ўжо ў ха це па ста ві ла яе 
пры іко нах і ас ве ча ных вер бах пе рад 
Пас хай. І тыя вер бы, якія сох лыя ста я лі 
без ва ды, за зе ля ні лі ся. Жан чы на дас ла
ла нам зды мак гэ та га цу ду і мы па ста ві
лі яго на ма на стыр скім сай це.

Ян Гры га рук, які ўжо во сем га доў ня се 
мір скую пас лу гу пры ма на сты ры, не раз 
быў свед кам кра наль ных па дзей, якіх 
не пат лу ма чыш ро зу мам. Шмат лю дзей 
аз да ра ве ла, ат ры ма ла су ця шэн не або 
па спя хо ва вы ра шы ла жыц цё выя праб
ле мы.

— Трэ ба па мя таць, што ў апош нія дзе
ся ці год дзі толь кі дзве іко ны ў нас за мі ра
то чы ла. Пер шы цуд ад быў ся ў Та рэс па лі, 
дру гі ў нас 23 кра са ві ка, на пя рэ дад ні 
свя та Іко ны Ма ці Бо жай, апя кун кі жыц
ця дай ных кры ніц. Цуд ужо аб на віў ся ча
ты ры ра зы. І ве ра год на ён бу дзе да туль, 
па куль бу дуць пры яз джаць лю дзі. Што 
гэ та зна чыць — ніх то да клад на не ве дае, 
час усё па ка жа. Але ска жу вам, — кажа 
Ян Грыгарук нам вель мі ра дас на на ду
шы, ка лі ка то лі кі пры яз джа юць у наш 
ма на стыр і ві та юц ца Хры стос Ува ско рос! 

* * *
Іко на Ма ці Бо жай Жыц ця дай ная Кры ні

ца ўяў ляе са бой вы со кі ке ліх, устаў ле ны 
ў па су дзі ну з ва дой. Над ім від нее вы я ва 
Ма ці Бо жай з Дзі цят кам на ру ках. Гі сто
рыя ўзнік нен ня да ты чыць зда рэн ня ля 
кры ні цы пры г.зв. За ла тых Ва ро тах у слаў
ным гра дзе Кан стан ці но па лі ў 450 го дзе. 
Гі сто рыя апа вя дае пра сля по га ван д роў ні
ка, які пра мыў шы во чы ў кры ні цы, аз да ра
веў і па ба чыў на но ва свет. У гэ тым мес цы 
ўзвя лі цар к ву ў го нар Жыц ця дай най Кры
ні цы, а мес ца ў хут кім ча се прас ла ві ла ся 
цу да мі. Іко ну Жыц ця дай ная Кры ні ца асаб
лі ва ўша ноў ва юць у Грэ цыі і Ра сіі ды вы но
сяць яе ў час эпі дэ мій і хва роб.

Суп рас ль ская Іко на Жыц ця дай ная 
Кры ні ца бы ла рас пі са на 20 га доў та му, 
яш чэ пры ар хі ман д ры це Гаў ры і ле. Ве ра
год на, яна па ча ла мі ра то чыць ужо ў па
чат ку Вя лі ка га по сту. Да та ко га по гля ду 
схі ляе вя лі кая коль касць мі ра, якое 
не пры кмет на на ка пі ла ся пад ры зай. Цуд 
пры кме ці лі на Свет лым тыд ні, 23 кра са
ві ка, як раз на пя рэ дад ні Свя та Іко ны Бо
жай Ма ці Жыц ця дай ная Кры ні ца.

Як па ін фар ма ваў нас Ян Гры га рук, з’я
ва мі ра то чан ня аб на ві ла ся ўжо ча ты ры 
ра зы.

vТэкст і фота Ганны КАНДРАЦЮК

Цуд у Суп рас лі: 
— Ма ці Бо жая не да пу скае сю ды за ра зы!

 Ян Гры га рук


