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Ці атам бяспечны? è3

Пытанні вакол торфуè9

Багдан ДуДко адышоў раптам у 52 гады. 
23 чэрвеня, у 9.30, так як нарадзіла яго 
мама Леакадзія з Цісоўкі ў Беластоку. 
Два тыдні раней трапіў у бальніцу, пры
везены скорай з дзедкавай хаткі. Апош
няе ў жыцці інтэрв’ю даў у той дзень 
Беларускай праграме Польскага Радыё. 
Слабеючым голасам расказваў пра свае 
планы — выдаванне новых кніг, сустрэчы 
на фестывалі «Дарога на Усход» у Будзе
Рускай, у Беларускіх трыялогах, на новых 
аўтарскіх сустрэчах «Паэты зпад лесу» 
з яго апошняй выдадзенай пры жыцці кні
гай «Ziemia zaklęta» і кнігай Міры Лукшы 
«Wiersze spod lasu» — яны ж абое з Цісоў
кі і Фонду «Белая Вежа». Чакала яго апе
рацыя на сэрцы, на якую падпісаў згоду 
— але ў час каранавіруса іншыя хворыя 
чакаюць ратунку часам да канца, у само
це. На жаль, арганізм Багдана адмовіўся 
прымаць літры лякарстваў, наступіла 
паліорганная недастатковасць, і Багдан, 
траціўшы дыханне, згас.

Багдан Дудко быў рэдактарам і анімата
рам культавага мастацкалітаратурнага 
часопіса «Карткі», які выходзіў у Бела
стоку, славутага шырэй чым у Польшчы. 
«Карткі» сталі знакавым і важным часо
пісам, калі сталі друкаваць «правінцый
ных» і беларускіх аўтараў — успамінала 
Кацярына Мяжынская з Універсітэта 
ў Беластоку. — Пачалося ад «беларуска
га» нумара з малюнкам Лявона Тарасэві
ча». Гэта той, што лёг разам з Багданам 
у магілку... Рэдакцыя нерэгулярніка 
знаходзілася таксама ў знакавым пабе 
«Маршанд». Там рэдакцыя сустракалася 
і выдавала часопіс. «Карткі» выдаваліся 
ў 1990х і да самага рубяжа 20052006 
гадоў. Потым, у 2012 годзе, адбылася 
часовая рэактывацыя часопіса. Багдан 
вярнуўся ў родную вёску ў Міхалоўскай 
гміне (яна выдала яго апошнюю кні
гу). У дзедкаву хату. «Такі дом, як твой 
— поўны космас, — казала Кора, калі на
ведвала яго ў Цісоўцы з мужам Камілем 
Сіповічам (сынам беларускага дзеяча 
Пятра Сіповіча). Кора захапілася хаткай 
і яе атмасферай, поўнай кніг і часопісаў, 
з плакатамі са здымкамі Адама Міцкеві
ча і Сакрата Яновіча. Хатка яшчэ трыма
ецца, хаця адзіны яе ўласнік, бывала, не 
паліў у ёй нават зімой. Нягледзячы на 
тое, што «Карткі» перасталі выходзіць 
шмат гадоў таму (апошні нумар вісіць 
у інфармацыйнай хмары ў Юркі Зінчука), 
Дудко жыў імі ўвесь час. На самой справе 
іх легендай, пра працяг якое марыў.

...Багдан Дудко толькі што выдаў без асаб
лівага розгаласу пяты зборнік сваіх паэ
тычных разважанняў. «Заклятая Зямля». 
Мела быць «праклятая»? Распавядаючы, 
між іншым, пра родную ваколіцу рэдактара 
«Картак», якія карысталіся павагай далёка 
за межамі Беластока і Беласточчыны.

«Я правёў дзяцінства ў гэтым доме, бацькі 
перадалі яго мне», — казаў Багдан Дудко, 
спыняючыся перад маленькай драўлянай 
хаткай, схіленай да зямлі. — У гэтай хатцы 
я размаўляў пабеларуску, як уся наша пра
васлаўнакаталіцкая вёска Цісоўка. Пра 
яе пісаў Рышард Капусцінскі ў рэпартажы 
«Далёка» ў сваёй першай кнізе «Буш па
польску».

Я нічога не раблю з гэтым домам, нічо
га тут не мяняю. Я хачу быць у гармоніі 
з прыродай. У гэтых высокіх травах хава
юцца каты, птушкі, ёсць мышы. Часам 

заходзяць у маю хату, але я не маю да іх 
прэтэнзіі. Дом у Цісоўцы быў пабудаваны 
з дабротнага дрэва з Белавежскай пушчы: 
гэтыя бэлькі праслужаць яшчэ не адны 
50 гадоў. Над падмуркам намаляваны 
аранжавай фарбай 1948 год». Дом на двац
цаць гадоў старэйшы ад Багдана. Казаў: 
«Хатка крыху сыплецца, але трымаецца. 
Пэўна, ператрывае і мяне. Зарослае поле 
побач з домам цягнецца аж пад Свіркоў
шчыну, дзе жылі Лукшы. Цішыня, вібрую
чая птушкамі. Да мяжы з Беларуссю «як 
кінуць берэтам». На ганачку памежнікі 
прымацавалі інфармацыяю, што нельга 
ісці ад Беразіны ў Кандраткі. «Ніколі раней 
не было праблем, каб тудою пайсці. Там 
у Беразіне помнік партызанам. Ваколіцу 
ведаю як уласную кішэню, таму што шмат 
гадзін назіраў праз бінокль за птушкамі». 
А верш пра Беразіну Багдана Дудко апы

нуўся ў нізцы вершаў на агульнапольскі 
конкурс беларускай паэзіі і прозы «Дэ
бют», арганізаваны «Нівай». Багдан двой
чы быў яго лаўрэатам — раз заняў першае 
месца, раз другое. «Ніва» выдала яму адну 
з апошніх кніг — двухмоўную «Даліна Свіс
лачы і Нарвы». Гэта была таксама вялікая 
падтрымка аўтару і арганізатару, які, стра
ціўшы працяг сваёй ідэі, быў вельмі са
мотны і бяссільны. Чакаў гасцей, якія гур
мамі раней з’язджаліся на фэст «Свет на 
абочыне». Заязджаў у Беластоку ў «Ніву». 
Працягваў працу ў Фондзе «Белая Вежа», 
які выдаваў таксама і яго кнігі для дзяцей 
«Ваўчокмаўчок», «Бубусь Пухачэк». Яшчэ 
многа чакалася — было яшчэ шмат у яго 
пукатых блакнотах, у славутым рэдактар
скім чорным партфелі. Маме казаў, едучы 
з Цісоўкі, што спыніцца ў Мацька Хала
доўскага. Мама сустрэла і пазнала нас на 

пахаванні — дзякавала Гандзі, Мацьку, Яў
гену, «Ніве», памяць аб якіх грэла Багдана 
ў выстылай хатцы.

— Часам да мяне прыязджаюць сябры, 
тады я запальваю печку, але я нават не ха
чу займацца самім сабой, — прызнаваўся 
Багдан. — Я да гэтага прызвычаіўся столькі 
гадоў.

Госці, госці, госці... Выдалі «Карткі» і «На
родны альбом», і «Юдаша» Уладзіміра 
Паўлючука, «Вершы тутэйшыя» Міры Лук
шы, «Апавяданні знад Нарвы» Міраслава 
Грыкі з Рыбакоў, «Метафізіку правінцыі» 
Янка Камінскага з Ярылаўкі, вершы Юркі 
Плютовіча і сорак іншых кніг у «Біблі
ятэцы Картак». Выдаваў Багдан кнігі, 
сустракаўся з «бязмежнікамі», ладзіў літа
ратурныя фэсты, бенефісы — між іншым 
Уладзіміра Паўлючука і Сакрата Яновіча. 
Кепскія тэксты паліў з сябрамі на рыту
альным кастры. Крыху мітыгаваўся, што 
спаліў Маслоўскую (вершы). Можа, вырас
ла б з яе паэтка? Хаця, папраўдзе, Багдан 
Дудко не мыліўся, калі гаворка пра літара
туру і творы. Бывала, памыляўся ў жыцці. 
Ягоная дабрыня, інтуіцыя, вера ў людзей 
і любоў — пра гэта трэба выразна сказаць: 
нарабіла яму таксама ворагаў. «Багдане, 
ты сярэдняга росту, але заўсёды вялікі 
быў!» — сказаў над яго магілай Янка Камін
скі, а нумар «Картак» (з вершам тутэйшым 
пра Багдана і інтэрв’ю з Вольгай Такарчук 
пра свабоду), які на труну на сухім пясочку 
ялоўскага могільніка паклаў Дарак Жукоў
скі, без ветру раскрыліўся і памахаў да нас 
лісткамі. І ўсе заплакалі, нават далакопы, 
калі Гандзя Кандрацюк заспявала «Ой ты 
журавоньку, чаму ж ты так рано з выраю 
вярнуўся»... Ой, чаму ты, наш Дудочку, так 
рана ў вырай паляцеў...

vМіра ЛУКША

Сынку, Багдане, 
устань — зноў госці 
да цябе прыехалі... 
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Ра дасць 
ад гуль ні 
без пра віл

Каб бы ло...

Сваімі вачыма

Прэ зі дэн ц кі ма ра фон 

Ба дай яш чэ 
ні ко лі вы бар
чая кам па нія 
ў Бе ла ру сі не 

вык лі ка ла та ко га ажы я та жу, як гэ тым ле
там. Па лі ты за цыя эліт і на род ных мас бач
ная на ват няў з б ро е ным во кам. І па куль 
Поль ш ча рых ту ец ца да прад ка за на га ўсі мі 
дру го га ту ру вы ба раў свай го прэ зі дэн та, 
Бе ла русь са ма не ве дае, да ча го яна рых ту
ец ца і ча го ча кае.

У Поль ш чы бу дуць вы бі раць па між 
пра ва цэн т рыс ц кім прэ тэн дэн там на па
са ду прэ зі дэн та, ця пе раш нім кі раў ні ком 
дзяр жа вы Ан джэ ем Ду дам і апа зі цый ным 
прад стаў ні ком, умоў на ле ва цэн т рыс ц кім, 
Ра фа лам Тша скоў скім. І тут шмат бу дзе 
за ле жаць ад та го, ка го зак лі чуць пад тры
маць ін шыя кан ды да ты, якія фі гу ра ва лі 
ў пер шым ту ры. З най больш край ні мі па лі
ты ка мі то хі ба зра зу ме ла, а вось па зі цыя 
„брон за ва га пры зё ра” вы бар чай гон кі 
Шы мо на Га лоў ні і яго так са ма шмат лі кіх 
пры хіль ні каў мо жа стаць выз на чаль най. 
У кож ным ра зе шан цы двух прэ тэн дэн
таў на па са ду амаль роў ныя, а га ла сы 
вы бар ш чы каў бу дуць па лі ча ны ка мі сі я мі 
да клад на.

Бе ла ру сы з 1994 го да мо гуць толь кі 
ма рыць пра дру гі тур га ла са ван ня. І за раз 
мож на праг на за ваць да 9 жніў ня і на гэ ты 
дзень што заў год на, але толь кі не дру гі 
тур. І гэ та пры тым, што ўжо ўся му гра
мад ству зра зу ме ла, што пры сум лен ным 
пад лі ку га ла соў Лу ка шэн ка ні як не мо жа 
вый г раць гэ тых вы ба раў. Але для „пра віль
на га” пад лі ку ў дзяр жа ве ёсць та кі ады ёз
ны пер са наж як стар шы ня Цэн т раль най 
вы бар чай ка мі сіі Лі дзія Яр мо шы на са сва і
мі шмат лі кі мі па ма га ты мі. Ак тыў ным у вы
бар чай кам па ніі лю дзям, якія за раз ха це лі 
па тра піць у склад участ ко вых вы бар чых 
ка мі сій, яна так і за я ві ла: ча го вы ле зе це 
са сва і мі пра ві ла мі ў наш ма на стыр!? Тут 
і ка мен та ваць ня ма ча го. Чы ноў ні кіця пер
цы даў но пры ва ты за ва лі і вы ба ры, і ўсе 
дзяр жаў ныя струк ту ры. Іх вель мі раз д
раж няе, ка лі нех та зак лі кае да за кон нас ці 
і ім к нец ца рэ а лі за ваць сваё пра ва ўдзе лу 
ў вы бар чым пра цэ се.

Ця пер у Бе ла ру сі ад бы ва ец ца так зва
ная рэ гіст ра цыя кан ды да таў. Зра зу ме ла, 
што ў кам па нію да няз мен на га „га ран та 
ста біль нас ці”, як ён сам ся бе на зы вае, 

бу дзе за рэ гіст ра ва на не каль кі ста ты стаў, 
якія хоць і не наз бі ра лі па трэб ных сто ты
сяч под пі саў, але да па мо гуць ства рыць 
хоць бач насць пры хо ду лю дзей на вы бар
чыя ўчаст кі. Ін т ры га за ста ец ца з рэ гіст
ра цы яй аль бо не рэ гіст ра цы яй Свят ла ны 
Ці ха ноў скай і Вік та ра Ба ба ры кі. Ба ба ры ка 
ўво гу ле пад арыш там, так як і Сяр гей Ці
ха ноў скі — кі раў нік шта ба Ці ха ноў скай. Іх 
пры сут насць на ліс це кан ды да таў ула дам 
вель мі пат рэб ная для за бес пя чэн ня яў кі 
вы бар цаў, але ўла дам зу сім не пат рэб ныя 
дзе ян ні ка манд гэ тых прэ тэн дэн таў, якія 
не пра пі са ныя ў сцэ на рыі.

Ула дам сё ле та вель мі ха це ла ся б паў
та рыць пош лы спек такль „па га рэ ла га 
тэ ат ра” ўзо ру 2015 го да. Та ды дэ ка ра цыі 
і ак цё ры бы лі на столь кі пры мі тыў ны мі, 
што баль шы ня „гле да чоў” пап ро сту не 
за ха це лі ска ры стац ца сва і мі „бі ле та мі”. 
Пры му со вы мі за го на мі на ўчаст кі яш чэ 
не як уда ло ся за бяс пе чыць мі ні маль ную 
яў ку і бач насць на род най пад трым кі. Але 
ўжо та ды мно гія зра зу ме лі, што і „ка роль”, 
і яго сві та аб са лют на го лыя. Прай ш ло 
пяць га доў і ідэ аль ны для ўла ды сцэ на
рый фар су рас сы паў ся як до мік з карт. Ра
ней шай ра дас ці ад гуль ні без пра віл ня ма. 
Упер шы ню так за доў га да дня ас ноў на га 
га ла са ван ня рэ жы му да во дзіц ца вы ка ры
стоў ваць ду бі ну „пра ва па рад ку”. Пер шую 
хва лю пра тэ стаў жор ст кі мі за ха да мі, па
ча ты мі кры мі наль ны мі спра ва мі, нез лі чо
ны мі зат ры ман ня мі і ад мі ніст ра цый ны мі 
су да мі ўда ло ся збіць. Але ці не вык лі ча 
ўсё гэ та да 9 жніў ня валу пра тэ стаў? Ста
лі ца Бе ла ру сі Менск бур ліць не за да во ле
нас цю, рас це ак тыў насць і ў мно гіх ін шых 
га ра дах.

Рэ гіст ра цыя кан ды да таў за вер шыц ца 
да 14 лі пе ня. Та ды ста не яс на, ці ўла ды 
пой дуць на поў ную „стэ ры лі за цыю” пра цэ
су і па кі нуць на „вы ра бах” толь кі на дзей
ных спа рынгпар т нё раў ці бу дуць ім к нуц ца 
вы ка ры стаць гіб рыд ны ва ры янт вя дзен
ня сва ёй кам па ніі. Да лей шмат што бу дзе 
за ле жаць ад кан ды да таў, якія дэк ла ру юць 
ся бе як аль тэр на тыў ныя. Ці яны бу дуць 
шу каць ма за хіс ц кае за да валь нен не ад 
гуль ні без пра віл па за пуш ча ным сцэ на
рыі, ці пры ду ма юць ней кія не ар ды нар ныя 
кро кі і пас п ра бу юць пе ра ла маць сі ту а цыю 
на ка рысць пе ра мен.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ня дзель ны ра нак 28 чэр ве ня аба зна чаў 
урэш це па ча так ка ра на ві рус на га га ла са
ван ня на чар го ва га прэ зі дэн та Поль ш чы. 
На свой вы бар чы ўча стак вы браў ся я з дач
кою ўжо пе рад вось май з на дзе яй, што 
пра га ла су ем спраў на і хут ка без ста ян ня 
ў чэр гах. Ка лі по тым ця гам дня ў тэ ле ба
чан ні гля дзеў выст ра е ныя чэр гі на га дзі ну 
ча кан ня, то з па лёг кай уз ды хаў, што ўсё 
ўжо за мною — і ста ян не ў чэр гах, і спа кой 
у ме дыя звя за ны з вы бар чай ці шы нёй. 
Вы бар чая ці шы ня мно гім зда ец ца анах ра
ніз мам, але я аса бі ста за да во ле ны гэ тым 
вы бар чым за пі сам. Пры нам сі ўсю су бо ту 
і ня дзе лю з ра дыё, тэ ле ба чан ня і ін тэр нэт
рэ сур саў не ліў ся ат рут ны, пра па ган дыс ц кі 
гул, які з усіх ба коў ата ка ваў на шы ву шы 
і маз гі. У гэ тым го дзе сту пень вы бар чай 
аг рэ сіі пры кан ды дац кіх ме дыя ўзнёс ся 
на ўза е ма вы ніш чэн не. Кан ф ран та цыя 
і аг рэ сія ме ла пра нік нуць як най шы рэй 
у гра мад ства, каб ма бі лі за ваць яго да апош

няй хві лі ны ў пра віль нас ці свай го вы ба ру. 
На ма ім вы бар чым участ ку лю дзі плы лі 
з усіх ба коў, то ў да чы нен ні да па пя рэд ніх 
вы ба раў у су вя зі з ка ра на ві ру сам бы ло 
зроб ле ных не каль кі ўва хо даў і больш за лаў 
для ўдзель ні каў вы бар ча га пра цэ су. Та му 
ўсё ў нас пай ш ло спраў на, а дэ зін фе ка ва
ныя ру кі пас ля га ла са ван ня пах лі про ста... 
са ма гон кай. Не каль кі ра зоў з не да вер’ ем 
я іх ню хаў, але зна ё мы мне са ма гон ны пах 
про ста біў па но се. Ча му, што і як з тым 
па хам ат ры ма ла ся про ста бы ло для мя не 
нес па дзя ван кай. Лю дзі ха це лі так са ма 
пра га ла са ваць як най хут чэй, яш чэ па пры
чы не не ста біль на га над вор’я. Так скла ла ся, 
што апош ні мі дня мі ўвесь час не па ко і лі нас 
бу ры з пра ліў ны мі даж джа мі, так што вы
бар ш чы кі ха це лі ска ры стаць у ме ру яш чэ 
з нар маль на га над вор’я. Бо спё ка і ско кі 
ці ску не ад пу ска лі. Над вор’е даст ро і ла ся да 
той вы шы ні па лі тыч най га рач кі, якая мае 
мес ца ця гам апош ніх ме ся цаў. А га лоў ным 
ра зыг ры ва ю чым на поль скай па лі тыч най 
сцэ не ака заў ся... кі тай скі ка ра на ві рус, быц
цам са мім кі тай цам за ма ла ўплы ваў на па
лі тыч най і эка на міч най кар це сус вет ных го

нак. Тое, што ме ла здзей с ніц ца на май скіх 
вы ба рах дзя ку ю чы па лі ты кам за цяг ну ла ся 
аж на ка нец чэр ве ня. На пра ця гу гэ та га 
ча су ві да воч ным ста ла, што гэ ты раўнд 
зма ган няў у сваю ка рысць узя ла Гра ма
дзян ская ка а лі цыя. Паг ра жа ю чы ка ра на ві
ру сам і се нац кай боль шас цю абыг ра ла ПіС, 
ПСЛ і Ле ві цу, пад мень ва ю чы Мал га жа ту 
Кі да вуБлон скую на Ра фа ла Тша скоў ска га 
і із ноў выходзячы ў лідары ў апа зі цый ным 
пе ле то не. Па сён няш ні дзень ніх то мне пе
ра ка наў ча не раст лу ма чыў, ча му та кія ту зы 
па лі ты кі як Ула дзіс лаў Ка сі някКа мыш ці 
Вла дзі меж Ча жа сты з Ро бер там Бед ра нем 
не за ха це лі „да біць” Гра ма дзян скую плат
фор му і ей ную кан ды дат ку, каб уз мац ніць 
свае гру поў кі. Ну і ад ступ ні цтва Пра ва 
і спра вяд лі вас ці ад тэр мі ну май скіх вы ба
раў і ро ля ві цэпрэм’ е ра Та дэ ву ша Го ві на 
зда юц ца быць най боль шы мі па лі тыч ны
мі та ям ні ца мі гэ тай кам па ніі. Ар гу мент, 
што ка рэс пан дэн цый нае га ла са ван не 
па гра жае зда роўю на цыі ў кан ф ран та цыі 
з паз ней шы мі па дзе я мі і паў тор ным збі
ран нем под пі саў на Ра фа ла Тша скоў ска га 
не выт рым лі вае ані я кай важ нас ці. Пры

тым трэ ба пры га даць, што амаль увесь 
ган даль у пе ры яд ка ран ці ну пе ра нёс ся 
ў ін тэр нэт і пры ём кур’ ер скіх па чак ужо 
ні ко му не пе раш ка джаў. З па зі цыі на ша га, 
пад ляш ска га, вы бар ш чы ка ўсіх за ці ка віў 
старт бе ла ста ча ні на Шы ма на Га лоў ні як 
кан ды да та гра ма дзян скіх, бес пар тый ных 
сіл. Яго ны доб ры вы нік па каз вае так са ма, 
што па лі тыч ны, поль скі „ду а поль” не мо жа 
быць веч ным. З ап ра ца ва ных Цэн т раль
най вы бар чай ка мі сі яй пра та ко лаў з 99,78% 
ка мі сі яў вы ні кае, што ця пе раш ні кі раў нік 
дзяр жа вы Ан джэй Ду да на бі рае 43,67% 
пад трым кі, 8 412 183 га ла соў. На дру гім 
мес цы прад ка заль на апы на ец ца кан ды дат 
Гра ма дзян скай ка а лі цыі Ра фал Тша скоў скі, 
які ат рым лі вае 30,34%, 5 845 164 га ла соў. 
Гэ тыя прэ тэн дэн ты вы хо дзяць у дру гі тур 
га ла са ван ня. Па вод ле апы тан няў трэ цяе 
мес ца зай мае Шы ман Га лоў ня, які на бі рае 
13,85%, 2 667 655 га ла соў. Да лей ідуць: 
Кшыш таф Бо сак — 6,75%,1 300 923 га ла соў, 
Ула дыс лаў Ка сі някКа мыш — 2,37%, 457 
092 га ла соў, Ро бэрт Бед рань — 2,21%, 425 
734 га ла соў, Ста ніс лаў Жол так — 0,23%, 45 
092 га ла соў, Ма рак Яку бяк — 0,17%, 33 294 
га ла соў, Па вал Та най на — 0,14%, 27 610 
га ла соў, Валь дэ мар Віт коў скі — 0,14%, 26 
877 га ла соў, Мі ра слаў Пят роў скі — 0,11%, 20 
944 га ла соў. Вы со кая вы бар чая яў ка 64,4% 
да ка за ла, што ня гле дзя чы на ка ра на ві ру с, 
лю дзі хо чуць вы ра шаць пра бу ду чы ню 
сва ёй кра і ны. Да су стрэ чы 12 лі пе ня пры 
вы бар чых скры нях. 

vЯў ген ВА ПА

Хтось ці ад ной чы па ду маў пра ся бе і па
ста віў важ нае пы тан не: «Што ве да юць 
пра бе ла ру саў тыя, хто ве да юць толь кі 
бе ла ру саў?» Аса бі ста я су стра каў ся з муд
ры мі і дур ны мі бе ла ру са мі, але, бе зу моў на, 
гэ та га не да стат ко ва, каб ска заць з поў най 
упэў не нас цю, што ўсе бе ла ру сы муд рыя ці 
дур ныя лю дзі. Так, ёсць та кія і та кія. Ва ўся
кім вы пад ку, на ват са мы ра зум ны ча сам 
паль не страш нае глуп ства. Што ве да юць 
пра Поль ш чу тыя, хто ве дае толь кі Поль ш
чу? А што з па лі ты ка мі, якія ве да юць толь кі 
па лі ты ку? Не кож ны па лі тык цы ніч ны, ха ця 
ён ча сам пры мае цы ніч ныя ра шэн ні з поў
най свя до мас цю. Але ка лі ён гэ та ро біць, 
ці ён ужо цы ніч ны да кос ці, ці гэ та про ста 
так ат ры ма ла ся?.. У Поль ш чы і Бе ла ру сі 
вель мі спрэч ныя прэ зі дэн ты Аляк сандр Лу
ка шэн ка і Ан джэй Ду да да ма га юц ца пе ра
выб ран ня. Абод ва спа да ры ўжо цы ніч ныя 
да кас цей, ці іх цы нізм на вя за ны толь кі па
лі тыч ны мі аб ста ві на мі? У лю бым вы пад ку, 
абод ва гэ тыя спа да ры вык лі ка юць у сва іх 
кра і нах амаль ка ра на ві рус ную пе рад вы
бар чую лі ха ман ку. За раз пе ра мож цам 
пер ша га ту ра поль скіх вы ба раў з’яў ля ец ца 
Ан джэй Ду да, які не спы ня ец ца ў па фас
ных абя цан нях і пат ры я тыч ных за га во рах. 
Ад нак гэ та га, бе зу моў на, не да стат ко ва 
для да сяг нен ня элек та раль най боль шас ці. 
У рэш це рэшт, за ім пара ней ша му за ста
ец ца ўта піч ная, але вы раз на ак рэс ле ная 
ідэя на цы я наль най дзяр жа вы і ма гут най 
дзяр жа вы, якой ён з’яў ля ец ца між воль
ным фрон т менам. Усе вы бар ш чы кі гэ та 
ад чу ва юць, хоць мо жа толь кі ін ту і тыў на. 
На жаль, ка лек тыў ны праг ма тызм і ня лёг
кі са цы яль ны прак ты цызм, на ступ ствы 
яко га мож на зве даць толь кі праз шмат 
га доў, а то і дзе ся ці год дзяў на стой лі вых 
на ма ган няў, заў сё ды са сту па юць ідэ ям. 
Па куль у іх про стыя і вы раз ныя аб ры сы 
і іх змест шы ро ка зра зу ме лы, яны мо гуць 
здац ца ўсім бліз кімі. І больш не трэ ба, каб 
пе ра ка наць боль шасць вы бар ш чы каў, што 
кам фор т ны прэ зі дэн ц кі зэд лік па ві нен за
няць та кі фрон т мен. Та му што ця пер лепш 
ад ра зу ж вы лу чыць гэ тую ідэю, на ват ка лі 
яна, та кім чы нам, бы ла б раз бу раль най для 
на цыі, чым ка лісь, а по тым ат ры маць вы га
ду сва ёй нап ру жа най пра цы. У на цы я наль
най па лі тыч най і ідэ а ла гіч най свар цы, якая 
пе ра ма гае ўсе вы ба ры но вай ула ды, не 
пе ра ма га юць звы чай ныя лю дзі, на ват не 
па лі ты кі ці ана нім ная част ка гра мад ства, 
аба пі ра ю чы свой па лі тыч ны вы бар на ней
кіх тра ды цы ях, на ней кіх пе ра ка нан нях, на 

ней кім све та
пог ля дзе, на 
ней кіх на дзе ях, 
але... гэ тыя 
прак ля тыя ідэі. 
Яны заў сё ды 
зной дуць сваё 
мес ца ў пад руч ні ках, якія зай ма юц ца гі сто
ры яй ідэй. Чым больш яны апан та ныя, 
тым больш пры ваб ныя і за хап ляль ныя для 
мас, якія, у сваю чар гу, імі больш га раць, 
чым больш рэ аль насць, з якой яны ўзнік лі, 
не да рэч ная, якая ха рак та ры зу ец ца блі за ру
кас цю, бес па рад кам, ка руп цы яй і, на пэў на, 
так са ма дро бяз нас цю па лі ты каў. І, да рэ чы, 
я не чуў, каб па лі ты кі, якія ады хо дзі лі ад ула
ды, ка лісь ці пры но сі лі пра ба чэн ні за свае 
па мыл кі і няп ра віль ныя ра шэн ні, за ідэі, 
якія яны ўну ша лі ўся му гра мад ству і якія 
яны пры ня лі за над та поз на, раз бу ра ю чы 
жыц цё па ка лен няў. Як і ў Поль ш чы, пе рад
вы бар чы ціск кры ху зні зіў ся, а ў Бе ла ру сі 
ўвесь час уз ра стае. Прэ зі дэн ц кія вы ба ры, 
прыз на ча ныя на 9 жніў ня, на пэў на, не бу
дуць глад кі мі і пры ем ны мі. Хут чэй вар та ча
каць сур’ ёз ных са цы яль ных хва ля ван няў. 
Ва ўся кім ра зе, пер шыя кры зі сы, якія па пя
рэд ні ча лі па лі тыч ным зме нам, ужо ад бы
лі ся. Лю дзі вы хо дзяць са сва іх спо ра вых 
сна ра даў: з хат ніх і ся мей ных пры тул каў, 
з мер кан тыль на га ма раз му, з па лі тыч най 
аб не га цыі і спан тан на лу чац ца на ву лі цы 
ў мір ныя кан тэ ста цый насу зі раль ніц кія 
груп кі і да юць во лю доў га здаў ле ным рас
ча ра ван ням. Ула ды не гля дзяць на гэ та 
абы я ка ва. Што гэ та та кое! Па вод ле ма ні то
рын гу бе ла ру ска га пра ва а ба рон ча га цэн т
ра «Вяс на», 360 ча ла век бы лі арыш та ва ны 
толь кі ця гам ча ты рох дзён, з 18 па 21 чэр
ве ня. Уся го з траў ня па чэр вень ка ля 700 
ча ла век пад ча ста не да рэч ны мі пад ста ва
мі, бы лі зат ры ма ныя — ак ты ві сты, па лі ты кі 
і ўдзель ні кі мір ных ак цый. З 18 чэр ве ня 
най буй ней шы па тэн цы яль ны су пер нік Лу
ка шэн кі ў ба раць бе за прэ зі дэн ц кае крэс ла 
Вік тар Ба ба ры ка зна хо дзіц ца пад вар тай. 
Яго аб ві на вач ва юць ва ўсіх зла чын ствах. 
«Пад клет кай» ха рыз ма тыч ны ін тэр нэт
тры бун Сяр гей Ці ха ноў скі. Яго аб ві на вач ва
юць у ар га ні за цыі звы чай ных бес па рад каў 
аль бо ву ліч ных бо ек. З уся го вы шэй ска за
на га ві даць, што вы ба ры — сур’ ёз ная спра
ва. Для не ка то рых яны аз на ча юць столь кі, 
каб бы ло як бы ло. Для ін шых, каб бы ло 
інакш — ма быць, лепш, мо жа, і горш, але 
каб не скон чы ла ся так, як бы ло.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Ка лі вяс ной 1986 го да зда ры ла ся 
ма гут ная ава рыя на атам най 
элек т ра стан цыі ка ля Чар но бы
ля, та кі спо саб пра дук цыі элек

т ра э нер гіі жы ха ры Бе ла сточ чы ны ста лі 
лі чыць вель мі не бяс печ ным. Та ды хма
ра з моц ным ра ды я цый ным заб ру джан
нем пе ра соў ва ла ся над на шым ва я вод
ствам, не пас рэд на паш ко дзі ла зда роўю 
мяс цо ва га на сель ні цтва. Ра ды я цый нае 
заб ру джан не так са ма ўпа ла на сель
ска гас па дар чую пра дук цыю і ўвай ш ло 
глы бей у гле бу. Са мае вя лі кае ра ды я цый
нае заб ру джан не бы ло та ды на поў д ні 
Бе ла ру сі і там з вя лі кай зо ны бы ло цал
кам вы се ле на на сель ні цтва. За раз, ка лі 
ў лі пе ні гэ та га го да мае быць за пуш ча ны 
пер шы энер габ лок Бе ла ру скай атам най 
элек т ра стан цыі ў Аст раў цы Гро дзен скай 
воб лас ці, па я ві лі ся апа скі ў са мой Бе ла
ру сі і су сед ніх кра і нах. Лю дзі пы та юць: 
ці Бе лА ЭС бу дзе бяс печ най? У Поль ш чы 
пра даў жа ец ца ды ску сія, ці бу да ваць 
атам ную элек т ра стан цыю ў якас ці аль
тэр на тыў най кры ні цы элек т ра э нер гіі, 
па коль кі ў пер с пек ты ве прад бач ва ец ца 
аб ме жа ван не дзей нас ці элек т ра стан
цый, у якіх па лі вам для пра дук цыі энер
гіі слу жыць ву галь.

 Чар но быль ская ава рыя 
 ша кі ра ва ла свет

Ня даў на ў Кі е ве Ар хі вам Служ бы бяс пе кі 
Ук ра і ны і Ук ра ін скім ін сты ту там на цы
я наль най па мя ці бы лі апуб лі ка ва ныя 
чар го выя да ку мен ты «Чар но быль ска га 
ар хі ва КДБ». Мож на з іх да ве дац ца, што 
ў час са мой бу до вы Чар но быль скай АЭС 
бы лі да пуш ча ны няп ра віль нас ці, а ўжо 
ў 19711981 га дах зда ры ла ся 29 ава рый 
не вя лі ка га маш та бу. Ад нак 26 кра са ві ка 
1986 го да зда ры ла ся ма гут ная ава рыя. 
Пас ля доў нас цю эк с пе ры мен таль на га 
вык лю чэн ня чац вёр та га энер габ ло ка 
быў вы бух вод най па ры ў ха ла дзіль ных 
са су дах бло ка. Зніш ча на бы ла яго па вер
х ня, а пас ля ад быў ся вы бух ва да ро ду, які 
зніш чыў част ко ва чац вёр ты энер габ лок. 
Ава рыя на Чар но быль скай атам най элек
т ра стан цыі спры чы ні ла ся да ра ды я цый
на га заб ру джан ня Ук ра і ны, Бе ла ру сі, Ра сіі, 
Поль ш чы, Літ вы, Лат віі, Шве цыі, Нар ве гіі, 
Фін лян дыі, Аў ст рыі, Гер ма ніі, Ру мы ніі, 
Сла ве ніі і Грэ цыі. Ава рыя за моў ч ва ла ся 
ў Са вец кім Са ю зе. Ха ця Чар но быль рас
па ло жа ны на тэ ры то рыі Ук ра і ны, то га лоў
ная хма ра ра ды я цый на га заб ру джан ня 
пе ра су ну ла ся на тэ ры то рыю Бе ла ру скай 
ССР і зак ра ну ла так са ма Бе ла сточ чы ну. 
Ра ды я цыя паш ко дзі ла зда роўю мяс цо ва
га на сель ні цтва і заб ру дзі ла гле бу, а ў вы ні
ку — сель ска гас па дар чую пра дук цыю. Ула
ды Поль ш чы так са ма не па пя рэ дзі лі мяс
цо вага на сель ні цтва пе рад не бяс пе кай, 
не за клі ка лі ся дзець до ма і не ад мя ні лі 
пер ша май скіх шэс цяў, у якіх та ды ўдзель
ні ча лі ўсе вуч ні. Паз ней ста ла вя до ма пра 
ава рыю на Чар но быль скай АЭС і пра ад
моў ныя яе пас ля доў нас ці. Ве да лі мы, што 
рас лін ная пра дук цыя, ага род ні на, буль ба, 
збож жа, а на ват ма ла ко бы лі заб ру джа ны 
ра ды я цы яй. Аб мя жоў ва лі ся мы са спа жы
ван нем ага род ні ны і фрук таў. Не ка то рыя 
аб мя жоў ва лі так са ма спа жы ван не ма
ла ка. Жы ха ры Бе ла сточ чы ны зма га лі ся 
з хва ро ба мі, вык лі ка ны мі ра ды я цый ным 
заб ру джан нем. Пры чын уз нік нен ня пух лін 
і ін шых цы ві лі за цый ных хва роб — мно га. 
Ад нак не сум нен на коль касць па цы ен таў 
у эн дак ры на ла гіч ных ам бу ла то ры ях у дру
гой па ло ве вась мі дзя ся тых і дзе вя но стых 
га дах знач на па боль ша ла. Ком п лек с ныя 
дас ле да ван ні ў гэ тым пла не пра во дзі лі ся 
і вя дуц ца ў Япо ніі і там да ка за на ад моў нае 
ўздзе ян не ра ды я цый на га заб ру джан ня на 
зда роўе мяс цо ва га на сель ні цтва.

Вель мі не бяс печ ным быў па жар у кра са
ві ку гэ та га го да ў не вя лі кай ад лег лас ці 
ад мес ца, дзе 34 га ды та му зда ры ла ся 
ава рыя на Чар но быль скай атам най элек т

ра стан цыі. Па жар рас паў сю дзіў ся на на ва
коль ны лес і ства раў не бяс пе ку зніш чэн ня 
пе ра хоў ва ных по бач элек т ра стан цыі не
бяс печ ных ра ды я цый ных ад кі даў, вы раб
ле ных яш чэ пе рад ава ры яй у 1986 го дзе. 
Ад кі ды ў вы ні ку па жа ру маг лі б быць вы кі
ну ты ў ат мас фе ру і пе ра но сіц ца з вет рам 
па тэ ры то рыю ін шых кра ін, як гэ та бы ло 
34 га ды та му.

 Ці бу да ваць атам ную элек т ра стан цыю 
 ў Поль ш чы?

У 2011 го дзе ў час зем лет ра сен ня ў Япо ніі 
зда ры ла ся ава рыя на атам най элек т ра
стан цыі Фу ку сі ма № 1. Ха ця эк с пер ты 
мяр ку юць, што ў час япон скай ава рыі ра
ды я цый нае заб рудж ван не бы ло прыб ліз
на ў дзе сяць ра зоў мен шае ад чар но быль
ска га, то ава рыя ў Япо ніі спры чы ні ла ся да 
ра шу чай зме ны спо са баў пра дук цыі элек
т ра э нер гіі ў Ня меч чы не. У Гер ма ніі быў 
пры ня ты но вы план бу до вы шмат лі кіх вет
ра вых і со неч ных элек т ра стан цый, а так
са ма гід ра э лек т ра стан цый. Пра дук цыя 
элек т ра э нер гіі з ад наў ляль ных кры ніц 
не вя дзе да заб рудж ван ня на ту раль на га 
ася род дзя і ацяп лен ня клі ма ту на на шай 
пла не це. У Ня меч чы не быў ад на час на 
пры ня ты план спы нен ня ў бу ду чы ні дзей
нас ці атам ных элек т ра стан цый. Ад мо ва 
бу да ваць ядзер ныя элек т ра стан цыі зра бі
ла яш чэ больш га ра чай ды ску сію на тэ му: 
ці атам ныя элек т ра стан цыі бяс печ ныя? 
Фран цу зы, так як і нем цы, ро бяць вя лі кую 
стаў ку на элек т ра э нер гію з ад наў ляль ных 
кры ніц, але на да лей хо чуць ка ры стац ца 
атам ны мі элек т ра стан цы я мі.

У Поль ш чы на да лей вя дзец ца ды ску сія, 
ці бу да ваць атам ную элек т ра стан цыю, як 
аль тэр на тыў ны спо саб пра дук цыі элек т
ра э нер гіі, па коль кі ў пер с пек ты ве ча кае 
аб ме жа ван не дзей нас ці элек т ра стан цый, 
у якіх па лі вам для пра дук цыі энер гіі з’яў
ля ец ца ву галь. Зза та го, што та кія цеп ла
выя элек т ра стан цыі моц на ўплы ва юць 
на ацяп лен не клі ма ту, Еў ра са юз рэ ка мен
дуе ады ход ад пра дук цыі элек т ра э нер гіі 
з вы ка ры стан нем ву га лю. У бу ду чы ні выт
вор цы элек т ра э нер гіі з ву га лю бу дуць 
пла ціць Еў ра са ю зу вя лі кія штра фы.

Мер ка ва ла ся, што ў час апош няй су стрэ
чы прэ зі дэн та РП Ан джэя Ду ды з прэ зі
дэн там Злу ча ных Шта таў Аме ры кі До
наль дам Трам пам мо жа быць пад пі са на 
да мо ва на конт куп лі тэх на ло гіі і бу до вы 
ў Поль ш чы пад наг ля дам спе цы я лі стаў 
з ЗША атам най элек т ра стан цыі. Маг
чы ма, што бы лі толь кі раз мо вы на конт 
пад пі сан ня та кой да мо вы на ўзроў ні 
эк с пер таў, па коль кі ў Поль ш чы ўжо здаў
на вя дзец ца пад рых тоў ка да бу до вы 
атам най элек т ра стан цыі. Ад нак ава рыя 
на Чар но быль скай АЭС та кія на ма ган
ні спы ні ла на доў гі час. У вы ні ко вым 
да ку мен це пас ля раз мо вы прэ зі дэн таў 
Поль ш чы і ЗША на пі са на пра на мер да
лей ша га су пра цоў ні цтва абедз вюх дзяр

жаў у га лі не энер ге тыч най бяс печ нас ці, 
ма ю чы на ўва зе раз віц цё ў Поль ш чы 
га лі ны ад каз най за пра дук цыю атам най 
энер гіі. У на шай кра і не ёсць пры хіль ні кі 
і пра ціў ні кі бу до вы атам ных элек т ра
стан цый, а згод на з ра ней шым пла нам 
атам ная элек т ра стан цыя ме ла быць 
збу да ва ная ў Поль ш чы ў гэ тым го дзе. 
Ця пер прад у гледж ва ец ца, што атам ная 
элек т ра стан цыя, якой бу до ва мо жа каш
та ваць на ват ка ля 30 мі льяр даў до ла раў, 
бу да ва ла ся б у Поль ш чы аж но да 2033 
го да. Па яў ля юц ца пы тан ні, як бяс печ най 
бы ла б та кая атам ная элек т ра стан цыя 
і дзе яна ме ла б быць збу да ва ная? АЭС 
мо жа даць но выя мес цы пра цы, але 
так са ма вык лі каць пра тэ сты мяс цо ва га 
на сель ні цтва, як бы ва ла ў мі ну лым, ка лі 
па яў ля лі ся пра па но вы ла ка лі за цыі атам
най элек т ра стан цыі ў Поль ш чы.

У лі пе ні мае быць за пуш ча ны пер шы 
энер габ лок Бе лА ЭС

Прад у гледж ва ец ца, што пер шы блок 
атам най элек т ра стан цыі ў Аст раў цы Гро
дзен скай воб лас ці бу дзе за пуш ча ны ўжо 
ў лі пе ні гэ та га го да. У пер шым энер габ ло
ку Бе лА ЭС за кон ча ны бу даў ні чыя пра цы 
і ад бы ва ец ца яго пра вер ка, каб мож на бы
ло вы даць лі цэн зію на фі зіч ны пуск бло ка. 
Бе лА ЭС бу ду ец ца бе ла ру скі мі і ра сій скі мі 
су пол ка мі пад наг ля дам і ін жы нер ным 
кан т ро лем ра сій скай кам па ніі «Ра са там». 
Дзей насць атам най элек т ра стан цыі 
што дзень не заб рудж вае на ва коль на га 
ася род дзя і не спры чы ня ец ца да змен 
клі ма ту. Ад нак у вы пад ку ава рыі атам най 
элек т ра стан цыі пас ля доў нас ці мо гуць 
быць вель мі тра гіч ны мі для лю дзей, жы
вёл і рас лін нас ці на ват у боль шай ад лег
лас ці ад мес ца ава рыі, як гэ та зда ры ла ся 
ў 1986 го дзе. У су вя зі з пла нам за пу ску 
атам най элек т ра стан цыі ў Рэс пуб лі цы 
Бе ла русь, у ад лег лас ці 250 кі ла мет раў ад 
поль скабе ла ру скай мя жы, у Ліп ску мае 
бу да вац ца трэ цяя стан цыя ма ні то рын гу 
ра ды я цый на га заб ру джан ня ў на шым ва
я вод стве. Та кія стан цыі дзей ні ча юць ужо 
ў Су вал ках і Бе ла сто ку і ма юць аба вя зак 
ін фар ма ваць аб па вы шэн ні ўзроў ню ра ды
я цыі, ка лі б та кое ад бы ло ся. Атам ная элек
т ра стан цыя ў Аст раў цы збу да ва ная ў ад
лег лас ці ка ля са ра ка кі ла мет раў ад Віль ні 
і лі тоў скія ўла ды ад па чат ку вы сту па лі 
су праць яе бу до вы. Звяр та лі яны ўва гу на 
па ру шэн ні ў час бу до вы бе ла ру скай АЭС 
і пе рас це ра га лі, што мо жа яна паг ра жаць 
бяс пе цы жы ха роў су сед ніх кра ін. У Літ ве 
на ват пра во дзяц ца абу чэн ні, як трэ ба 
бы ло б за хоў вац ца ў вы пад ку ава рыі на 
атам най элек т ра стан цыі. У Бе лА ЭС ужо 
пры ве зе на ядзер нае па лі ва для пер ша га 
энер габ ло ка. Ха ця яго пуск зап ла на ва ны 
на лі пень, энер гію пер шы энер габ лок пач
не па стаў ляць у ве рас ні або каст рыч ні ку. 
Прад у гледж ва ец ца, што дру гі энер габ лок 
Бе лА ЭС пач не пра ца ваць у 2021 го дзе.

vТэкст Аляк сея МА РО ЗА

Ці бяс печ ныя атам ныя 
элек т ра стан цыі?

Над Се мя ноў скім 
во зе рам
На ста ла цёп лае ле та і за раз у Ста рым 

Два ры На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па в е та на бе ра зе Се мя ноў ска га во зе ра 
ад па чы ва юць ту ры сты: хто пад па лат-
ка мі а хто ў спе цы яль ных да во лі вя лі кіх 
пры чэ пах на ко лах. Най больш іх у со неч-
ныя і га ра чыя дні. Тут ве се ла. Ве ча рам 
і да поз няй но чы на бе ра зе ва да ё ма га-
раць каст ры. Чу ваць го ман і спе вы.

У Ста рым Два ры бы ла вя лі кая па меш-
чыц кая ся дзі ба. Бу дын кі з усім даб ром спа-
лі лі лю тыя ка за кі, якія слу жы лі ў цар скім 
вой ску і пас ля вя лі ка га па жа ру аста ла ся 
— як на па мін мі ну ла га — толь кі заў ва жаль-
ная лі па вая пар ка вая алея. Пра гэ та ра ска-
заў мне ту тэй шы жы хар, ка лі я на ве даў 
гэ тае мес ца ў 1966 го дзе (та ды я пра ца ваў 
на стаў ні кам у Па чат ко вай шко ле ў Ста-
рым Ляў ко ве і быў ма ла дым ка рэс пан дэн-
там „Ні вы”). 

Як доб ра па мя таю, пад во сень пры е-
хаў я сю ды на ўлас ным ма та цык ле SHL. 
Су стрэў па жы ла га муж чы ну і мы раз га ва-
ры лі ся. Мой су бя сед нік мно гае ве даў пра 
па меш чыц кі двор і яго жы ха роў. Усё бы ло 
спа ле на ўзбро е ны мі ка зац кі мі сал да та мі, 
якія на ве да лі ся сю ды на ко нях. Гэ та бы ло 
па ка ран не за да па мо гу паў стан цам.  Пан 
па спеў сха вац ца ад на шэс ця ў ку стоў’і ды 
пры бя рэж няй гу стой ва дзя ной рас лін нас ці 
ра кі На рва. Пад час вя лі ка га па жа ру ва да 
ў рэч цы бы ла га ра чая. 

Мяс цо вы жы хар па вёў мя не на мес ца, 
дзе не ка лі ста я ла па меш чыц кая вя лі кая 
драў ля ная ста до ла са збож жам. У ёй 
у глы бо кіх за се ках не зга рэ ла ўсё зер не. 
Мы прай ш лі па мяк кім мес цы па жа рыш-
ча і бо ты на шы страг лі ў тоў стых пла стах 
жыт ня га зер ня. У гур бах по пе лу мы знай-
ш лі, між ін шым, вя лі кія зам кі, жа лез ныя 
і мя дзя ныя ды з мо сен жу цяж кія пры боі, 
ка мен не. Вось ча го я быў, ма быць, апош-
нім яш чэ за раз жы ву чым свед кам. Гэ та 
ўжо гі сто рыя Ста ро га Два ра.

У На раў чан скай гмі не мож на доб ра ад-
па чыць над Се мя ноў скім во зе рам. Ёсць 
тут пляж, спар тыў ныя пля цоў кі, пля цоў кі 
для дзі ця чых гуль няў, пля цоў кі пад вог ніш-
чы ды пры го жы ам фі тэ атр на фо не во зе-
ра, які быц цам плы ве і плы ве па во зе ры 
на кры ла тых па ру сах. Па во зе ры мож на 
пла  ваць на бай дар ках і ма та ро вых лод-
ках, вадзя ных ро ва рах і пан то нах. Мож на 
ў ім ку пац ца. Тут рай для ўсіх ву дзіль ш чы-
каў. Шмат ры бы ма лой і вя лі кай роз ных 
ві даў. Мож на па чуць ле ген ды пра злоў-
ле ных тут у во зе ры ве лі зар ных со маў, 
шчу па коў, леш чаў, аму раў, язёў і жэ ра хаў 
(bo le ni).

Да мес ца ма са ва га ад па чын ку ў Ста-
рым Два ры вя дзе це раз сас но вы лес ас-
фаль та вая да ро га. Пры да ро зе ад ве дзе на 
шмат мес ца на ста ян кі для аў та ма шын. На 
дру гім бе ра зе Се мя ноў ска га ва дас хо віш ча 
па бу да ва лі вы со кую драў ля ную ды моц-
ную выш ку і доў гі драў ля ны па мост. Яны 
так са ма ат рак цы ён для ту ры стаў. (яц) 

Най п ры га жэй шыя 
ся лян скія ся дзі бы
Ад 16 чэр ве ня да 15 лі пе ня гэ та га го да 

ў На раў чан скай гмі не Гай наў ска га па ве та 
тра ды цый на ўжо пра во дзіц ца Гмін ны кон-
курс „Най п ры га жэй шыя ся лян скія ся дзі-
бы і аг ра ту ры стыч ныя ква тэ ры ў На раў-
чан скай гмі не” у трох ка тэ го ры ях: „пры-
хат ні квет ка вы ага род чык і па на дво рак”, 
„ся лян ская сель ска гас па дар чая ся дзі ба” 
ды „аг ра ту ры стыч ныя ква тэ ры і пры іх па-
над вор кі”. Сё ле та, як і ў па пя рэд нія га ды 
ў ім ах вот на ўдзель ні ча юць жы ха ры Аль-
хоў кі, Заб лот чы ны, Мік ла шэ ва, Міх наў кі, 
На раў кі, Но ва га Ляў ко ва, Плян ты, Се мя-
ноў кі, Сві на ро яў, Ску па ва, Ста ро га Ляў ко-
ва і Тар но па ля.

Вя ско выя ся дзі бы і аг ра ту ры стыч ныя 
ква тэ ры, якія пры сту пі лі ў гэ тым го дзе 
да кон кур су, ужо неў за ба ве, бо ў лі пе ні, 
на ве дае спе цы яль на ство ра ная ка мі сія. 
Пе ра мож цы пад час гмін ных да жы нак ат-
ры ма юць дып ло мы за ўдзел у кон кур се 
і гра шо выя ўзна га ро ды вой та. (яц)
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Пры ход скае свя та 

ў Ор ліОр ля з’яў ля ец ца ад ным з важ
ней шых цэн т раў пра ва слаў на га 
рэ лі гій на га жыц ця на Бе ла сточ
чы не. Амаль ад трыц ца ці га доў 

ці каў лю ся гі сто ры яй свай го рэ гі ё на, да ку
мен ту ю чы здым ка мі жыц цё Ар лян ска га 
пра ва слаў на га пры хо да — цар коў ныя 
свя ты, ві зі ты іе рар хаў, ду ха вен ства, дзей
насць цар коў на га хо ру, пры ха джан і гас
цей. Сён ня гэ та сот кі і ты ся чы здым каў 
— пра яў ле ных і за ха ва ных ад но ў не га ты
вах — та дыш няй цар к вы і вер ні каў, мно гія 
з якіх адыш лі ўжо з гэ та га све ту.

Зна хо джу, фа таг ра фую і апіс ваю так
са ма „за бы тыя Бо гам і людзь мі” ста рыя 
мо гіл кі, адзі но кія кры жы. Ад двац ца ці 
пя ці га доў мае ма тэ ры я лы па гэ тай тэ ма
ты цы пуб лі куе „Ні ва”. У рых та ва най да 
дру ку чар го вай ма ёй кніж цы „Or la. His to rie 
praw dzi we cz. III” зной дзец ца так са ма раз
дзел „Z ży cia pa ra fi i pra wos ław nej w Or li, la ta 
19952016”. Та дыш ні на ста я цель пры хо да 
а. міт рат Аляк сандр Та ка рэў скі ца ніў маю 
пра цу, вы сі лак і быў та кім вы дан нем за ці
каў ле ны. Мно гія вер ні кі ці ка вяц ца і за раз.

Ха чу пры га даць чы та чам „Ні вы” гі сто
рыю ар лян скай цар к вы ў ска ра чэн ні і ар
хіў ныя фраг мен ты не ка то рых ма іх ар ты ку
лаў аб пры ход скім свя це ў го нар св. Іа а на 
Ба гас ло ва. Ко рат ка па стаў лю ся так са ма 
да сё лет ня га „Іва на” ад 21 мая ў час пан дэ
міі ка ра на ві ру са...

„Юбі лей ар лян ска га хра ма” 
(„Ні ва” ад 19.01.1997 го да)

У 1997 го дзе каш тоў ны пом нік ду
хо вай і ма тэ ры яль най куль ту ры 
— пра ва слаў ная цар к ва Ар хіст ра ці га 

Мі ха і ла ў Ор лі ад зна чае двух со тую га да ві ну 
ад наў лен ня пас ля па жа ру. Па вод ле мяс цо
вай цар коў най хро ні кі па бу до ва пер шай 
цар к вы ў Ор лі звя за на з асо бай лі тоў ска га 
пад скар бія Бо гу ша Ба га ві ці но ві ча, ула даль
ні ка Ор лі і Ся мя тыч. 2 лі ста па да 1529 го да 
Бо гуш Ба га ві ці но віч са ста віў та ста мент, 
у якім сваю ду шу да ру чыў у апе ку м.інш. 
св. Іа а ну Ба гас ло ву і Ар хіст ра ці гу — свя тым, 
якія да сён няш ня га дня з’яў ля юц ца ня бес
ны мі за ступ ні ка мі мяс цо ва га пры хо да. 
Свят ка ван ні ў го нар св. Іа а на Ба гас ло ва ма
юць ха рак тар пры хад ско га свя та і кож ны 
год ад зна ча юц ца 21 мая і 9 каст рыч ні ка, 
а імя Ар хіст ра ці га Мі ха і ла но сіць мяс цо вая 
цар к ва.

Знаў ца рэ гі я наль най гі сто рыі Ян Глін ка 
ў час эк скур сіі ў Ор лю ў 1937 го дзе вы
пі саў з мяс цо вай „Клі ра вай ве да мас ці” 
на ступ нае: „На мес цы, дзе ста я ла ўні яц кая 
цар к ва, якая зга рэ ла ў 1790 го дзе або 
кры ху паз ней, у 1797 го дзе на склад чы ны 
пры ха джан і дзя ку ю чы на ма ган ням та
дыш ня га на ста я це ля Ры го ра Па еў ска га 
збу да ва на бы ла но вая, ця пер іс ну ю чая 
драў ля ная цар к ва. Бу даў ні чы ма тэ ры ял 
на цар к ву па да ра ва ла гра фі ня Бра ніц кая. 
Паз ней, у 1879 го дзе да гэ тай цар к вы да бу
да ва лі рыз ні цу”.

У 19791981 га дах, дзя ку ю чы за ха дам 
на ста я це ля а. про та і е рэя Аляк сан д ра Та
ка рэў ска га, быў пра ве дзе ны ка пі таль ны 
ра монт Свя таМі хай лаў ска га хра ма (бу ды
нак быў ра заб ра ны). У яго хо дзе быў (кры
ху па боль ша ны) уз моц не ны фун да мент, 
уз ве дзе ны но выя сце ны і дах. Вы со кія 
бе тон ныя ка ло ны ў ар лян скай цар к ве, у па
рад ку ах вя рап ры на шэн ня, кан ст ру я ваў 
і за лі ваў жы хар Ор лі Вла дэк Ва сі леў скі.

„Юбі лей ар лян скай цар к вы” 
(„Ні ва” ад 18 мая 1997 го да)

Пра ва слаўе прый ш ло на поль скія 
зем лі ра зам з мі сі яй свя тых Кі ры лы 
і Мя фо дзія пад ка нец ІХ ста год дзя, 

яш чэ пе рад ра ско лам хрыс ці ян ства на пра
ва слаў ны і ла цін скі кас цё лы. На Бе ла сточ
чы ну пра ва слаўе з’я ві ла ся ра зам з пад па
рад ка ван нем зя мель над Бу гам і вер х няй 
Нар вай кі еў скім кня зям, пры па на ван ні 
якіх прый ш ло сю ды ру скае за ся лен не. Пры
хад ская струк ту ра Пра ва слаў най цар к вы 
кан чат ко ва ўфар ма ва ла ся ў пе ры яд Вя лі ка

га Кня ства Лі тоў ска га ў XIVXVI ста год дзях.
Пер шую цар к ву ў Ор лі па бу да ваў пад

скар бі лі тоў скі Мі хал Бо гуш Ба га ві ці но віч, 
ула даль нік гэ тай мяс цо вас ці ў 15101558 га
дах, прад стаў нік ста ро га ру ска га ро ду з Ва
лы ні. Цяр к ва св. Сі мя о на Стоў п ні ка — драў
ля ная на ка мен ным фун да мен це — ста я ла 
ў цэн т ры Ор лі, пры ўез дзе з бо ку Бель ска 
(за раз ву лі ца Бель ская на суп раць спар тыў
на га школь на га „Ор лі ка”) і праў да па доб на 
прат ры ва ла на гэ тым мес цы да 1747 го да. 
(...) Пляц, на якім ка лісь ці ста я ла пер шая ар
лян ская цар к ва — ста рое цэр к ві ска — ахоў
ва ец ца як пом нік. На ім у 19891994 га дах, 
дзя ку ю чы на ма ган ням на ста я це ля а. прот. 
Аляк сан д ра Та ка рэў ска га, бы ла ўзве дзе на 
му ра ва ная кап лі ца. Ура чы стасць пас вя чэн
ня кап лі цы ў го нар св. Сі мя о на Стоў п ні ка, 
якая ад бы ла ся 16 лі пе ня 1995 го да, уз на
ча ліў яго бла жэн ства Ва сі лій — міт ра па літ 
Вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы.

Кож ны год у пер шую ня дзе лю пас ля Вя
лі кад ня на ста рое цэр к ві ска, да ма гіл сал
дат з пе ры я ду Пер шай су свет най вай ны, 
пры хо дзіць хрэс ны ход і пра віц ца па ні хі да.

Пас ля Бе рас цей скай уніі, ка лі мно гія апе
ку ны цэр к ваў пе рай ш лі на пра тэ стан тызм, 
уні я цтва або ка та лі цызм, аба ра няць ін та рэ
сы цэр к ваў ста лі цар коў ныя бра цтвы, але 
іх дзей насць не змаг ла пра ду хі ліць па сту по
ва га пе ра хо ду пра ва слаў ных пры хо даў ва 
ўні я цтва.

У Ор лі ў 1770 го дзе рэ лі гій нае жыц цё 
за ся родж ва ла ся пры дру гой цар к ве, якая 
ў 1790 го дзе зга рэ ла, а ў 1797 быў па бу да ва
ны но вы храм, які іс нуе да сён няш ня га дня.

Пас ля трэ ця га па дзе лу Рэ чы Пас па лі тай 
у 1795 го дзе Бе ла сточ чы на, а ў тым лі ку 
і Ор ля, апы ну ла ся пад Пру сі яй. Но выя ўла
ды ім к ну лі ся ства рыць на гэ тых зем лях 
не за леж ную струк ту ру Пра ва слаў най цар
к вы, ад нак пе ра ход Бе ла сточ чы ны ў 1807 
го дзе ў ме жы Ра сіі зніш чыў гэ тыя пла ны. 
У 1839 го дзе ра шэн не са бо ра ў По лац ку 
пры вя ло ўні я таў да вяр тан ня, не заў сё ды 
даб ра воль на га, у Пра ва слаў ную цар к ву. 
Ар лян скія пры ха джа не ўра чы стасць вяр
тан ня ў пра ва слаўе пра вя лі пад наг ля дам 
ка за коў у цар к ве ў Чы жах. Та дыш ні ар лян
скі на ста я цель а. Ма ка вель скі так са ма пры
няў пра ва слаўе.

На Бе ла сточ чы не ўзнік лі но выя пры хо
ды, ад на ві лі ся ста рыя, па ча ло раз ві вац ца 
сак раль нае бу даў ні цтва (...) У 18671870 га
дах бы ла па бу да ва на ў Ор лі мо гіль ні ка вая 
цар к ва свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія.

Мно гім пры хо дам цяж кі ўдар пры нёс 
1915 год. (...) Пра ва слаў ныя свяш чэн ні кі 
пу жа лі і за клі ка лі вер ні каў уця каць пе рад 
нем ца мі. (...) У жніў ні 1915 го да ра зам з жы
ха ра мі Ор лі вы е хаў а. Пётр Крас ні каў.

Да вы бу ху Пер шай су свет най вай ны і бе
жан ства ў ар лян скай цар к ве зна хо дзі лі ся 
тры каш тоў ныя іко ны: св. Фе а до сіі, св. Мі
ка лая і ко пія вя до ма га аб ра за Кі е ваПя чэр
скай Бо жай Ма ці, а ў мо гіль ні ка вым хра ме 
свсв. Кі ры лы і Мя фо дзія бы лі зва ны. У ча
се вай ны цар к ву за мя ні лі на збож жа вы 

склад. Да 21 каст рыч ні ка 1921 го да ў Ор лі 
не бы ло на ста я це ля.

Між ва ен ны пе ры яд у Ор лі ха рак та ры
за ваў ся па лі тыч най ак тыў нас цю яе пра ва
слаў ных жы ха роў і яе дэст рук тыў ным уз
дзе ян нем на сфе ру рэ лі гій най свя до мас ці.

Пас ля Дру гой су свет най вай ны на сту піў 
так са ма да во лі скла да ны пе ры яд у цар коў
ным жыц ці: у 19441953 га дах змя ні лі ся аж 
дзе вяць на ста я це ляў. Ста ла ся гэ та, у вя лі
кай ме ры, дзя ку ю чы прыз нач ва ным сю ды 
для свя тар скай пас лу гі двум ду хоў ным, 
якія да вя лі да шэ ра гу кан ф лік таў (ад ча е
ныя пры ха джа не звяр та лі ся з прось бай 
ін тэр вен цыі на ват да са ма га прэ зі дэн та 
Бе ру та).

З 8 жніў ня 1962 го да душ па стыр скую 
апе ку над вер ні ка мі Ар лян ска га пры хо да 
ня се а. Аляк сандр Та ка рэў скі, які ў 1971 
го дзе ат ры маў зван не про та і е рэя. Лю дзі 
па ва жа юць яго за сум лен насць і доб рае 
ад мі ніст ра ван не пры хо дам. З 15 жніў ня 
1996 го да на ста я це лю да па ма гае ві ка рый 
а. прот. Ана толь Та ка юк, які быў пе ра не се
ны з Пя рэ мыш ль скаНа ва сон чаў скай епар
хіі, з пры хо да Стрэ чан ня Гас под ня га ў Ма ро
ха ве ў Крос нен скім ва я вод стве, дзе ця гам 
20 га доў быў на ста я це лем. З 1983 го да пса
лом ш чы кам ёсць Дзміт ры Мар ты но віч.

Епі скап Авель у ор лі 
(„Ні ва” ад 15.06.1997 г.)

Юбі лей двух со тай га да ві ны ад бу
до вы пас ля па жа ру па пя рэ дзі ла 
ста ран ная пад рых тоў ка да ўра

чы стас ці свя та Іа а на Ба гас ло ва. Пры ход 
ат ры маў но вы пляц на суп раць цар к вы 
(пе ра да дзе ны гмі най), які пры го жа аб га ра
дзі лі і доб раў па рад ка ва лі. Пе рад хра мам 
быў пак ла дзе ны но вы тра ту ар, па ма ля ва
лі так са ма зва ні цу, пля ба нію ды ага ро джы 
ва кол цар к вы і пля ба ніі.

Цар коў ная ўра чы стасць ад бы ла ся 
21 мая 1997 го да, у дзень пры ход ска га 
свя та Іа а на Ба гас ло ва. Па блас лаў лен ні 
міт ра па лі та Вар шаў ска га і ўсяе Поль ш чы 
Ва сі лія пры ход на ве даў епі скап Люб лін скі 
і Хол м скі Авель. Ля ўва хо да на цар коў ны 
пляц ула ды ку пры ві та лі школь ні кі, якіх да 
ўра чы стас ці пад рых та ваў ві ка рый а. прот. 
Ана толь Та ка юк. Ва ўра чы стым пры ві тан
ні пры ма лі ўдзел на стаў ні кі, пра цаў ні кі 
Гмін най уп ра вы, ГСу і шмат лі кія вер ні кі. 
Пры цар к ве епі ска па ві та лі цар коў ны ста
ра ста Сяр гей Ку лік і гур ток Бра цтва пра ва
слаў най мо ла дзі, а пры ўва хо дзе ў храм 
— на ста я цель а. прот. Аляк сандр Та ка рэў
скі і саб ра нае ду ха вен ства.

Свя тую лі тур гію ўзна ча ліў епі скап 
Авель у сас лу жэн ні 32 свя та роў і 3 ды я ка
наў з су сед ніх пры хо даў і ду хоў ныя, якія 
вы во дзяц ца з Ар лян ска га пры хо да. У гэ
ты дзень вер ні кі шчыль на за поў ні лі храм 
і цар коў ны пляц, а пах мур нае не ба цу доў
на пра яс ні ла ся. Ула ды ка ўзна га ро дзіў Ор
дэ нам Ма рыі Маг да лі ны І сту пе ні а. прот. 
Аляк сан д ра Та ка рэў ска га, які сё ле та ад

зна чае 35ю га да ві ну свя тар ства. Ор дэн ІІ 
сту пе ні быў пры сво е ны пры ход ска му хо ру 
пад кі раў ні цтвам Дзміт рыя Мар ты но ві ча. 
Сяб ры Пры ход скай ра ды — Ула дзі мір Па
сеч нік (зва нар), Сяр гей Клыч коў і Сяр гей 
Ку лік — ат ры ма лі з рук ула ды кі Ор дэ ны ІІІ 
сту пе ні.

Сё лет нія свят ка ван ні ў го нар Іа а на Ба
гас ло ва ўпер шы ню ў гі сто рыі пра хо дзі лі 
ў ці шы ні. Гэ тым ра зам лар кі з цац ка мі і ін
шай дра бя зой раз мяс ці лі ся не на суп раць 
цар к вы, але ўздоўж ад па чын ко ва га пар ку 
(гу кі выст ра лаў з кор каў не бы лі так да куч
лі вы мі). І так па він на быць заў сё ды!

у кож на га ёсць свой дзень 
(„Ні ва” ад 23.05.1999 г.)

28 кра са ві ка 1999 го да Ор ля адз
на ча ла сво е а саб лі вае свя та. 
У дзень свят ка ван ня 70год дзя 

на ста я це ля Ар лян ска га пры хо да а. міт ра
та Аляк сан д ра Та ка рэў ска га пры ход на
ве даў Яго бла жэн ства Са ва — міт ра па літ 
Вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы.

„У кож на га з нас ёсць свой дзень, свой 
час, свая мі ну та, — ска заў міт ра па літ Са ва. 
— Сён ня свой дзень мае на ста я цель гэ та
га пры хо да а. Аляк сандр Та ка рэў скі. Дзя
ку ю чы яму зна хо дзім ся тут, каб у гэ тым 
мес цы даць до каз уся му та му, што Бог 
пак лі каў нас для мі ру”.

У гэ ты дзень на ват над вор’е бы ло 
не звы чай нае — вя сен ні ра нак з яр кім сон
цам на гад ваў лет нюю па ру. Зе ля не лі дрэ
вы, з якіх лі лі ся ра дас ныя га ла сы пту шак. 
Пры цар коў ная аў та ста ян ка за поў ні ла ся 
аў та ма шы на мі і трак та ра мі. Ля пар ку свае 
крам кі рас ста ві лі цу кер ні кі. Мо ладзь у гэ
ты дзень не ме ла за нят каў у шко ле.

У дзе вяць га дзін раз да лі ся зва ны і хрэс
ны ход з удзе лам свя та роў з су сед ніх пры
хо даў вый шаў су стрэць міт ра па лі та Са ву. 
Не ма лая Свя таМі хай лаў ская цар к ва не 
па мяс ці ла ўсіх пры ха джан і мно гія вер ні
кі шчыль на за поў ні лі пляц ва кол хра ма. 
Пас ля лі тур гіі і хрэс на га хо да ду ха вен ства, 
дэ ле га цыі ад шко лы і вер ні каў він ша ва
лі ша на ва на га пры ха джа на мі а. міт ра та 
Аляк сан д ра Та ка рэў ска га, які па ло ву 
свай го жыц ця пра вёў ме на ві та ў Ор лі. Міт
ра па літ Са ва ўзна га ро дзіў юбі ля ра дру гім 
кры жам з аз до ба мі, а жы хар ка Ор лі Зі на і
да Дзя ні сюк уру чы ла бу кет з ся мі дзе ся ці 
чыр во ных руж.

* * *
Як заў сё ды, цэ лае свя та я ўве ка ве чыў 

на здым ках. Вы ключ на гэ тым ра зам „выш
чаў каў” аж тры цэ лыя но выя не га ты вы 
(больш за сто кле так) і свя та дай ш ло да 
кан ца. Якой не ча ка нас цю бы ло мне, ка лі 
цэ лае ду ха вен ства, юбі ляр і міт ра па літ Са
ва ста лі на пры ступ кі і тра ту ар і чую, што 
клі чуць мя не, каб зра біў ім су поль ны зды
мак. А я ўжо вы ка ры стаў усе плён кі, але, 
на шчас це, аста ла ся ад на адзі ная апош
няя клет ка. Шчоў к нуў і ка жу: „Дзя кую”. 
Адаз ваў ся ад ра зу міт ра па літ Са ва: „Яш чэ 
раз!” А я ад каз ваю: „Хо піць”.

Гэ та вык лі ка ла ней кае здзіў лен не ды 
ўсмеш кі. Усю сі ту а цыю за пі са ла школь
ная тэ ле ка ме ра і пас ля ра сказ ва лі мне, 
што ка лі гля дзе лі за піс, то смя я лі ся. Ну, 
але зды мак ат ры маў ся, пуб лі ка ва ла яго 
„Ні ва”.

Лю бі це адзін ад на го 
(„Ні ва” ад 11.06.2000 г.)

Сё лет няе 21 мая — двай ное свя та 
ў Ар лян скім пры хо дзе. У гэ ты дзень 
пры ха джа не ад зна ча лі хра ма вое 

свя та ў го нар св. Іа а на Ба гас ло ва і 50год
дзе свя тар ства а. міт ра та Аляк сан д ра 
Та ка рэў ска га.

Зран ку пры ход на ве даў епі скап Бель скі 
Гры го рый (...) Лі тур гію ў сас лу жэн ні на ва
коль на га ду ха вен ства ўзна ча ліў епі скап 
Гры го рый. У гэ ты нез вы чай ны дзень 
вер ні кі шчыль на за поў ні лі цар к ву і пляц 
ва кол яе. Пах мур нае не ба пра яс ні ла ся. 
Пас ля хрэс на га хо ду ўла ды ка Гры го рый 

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ

чытайце

 Радасны дзень Арлянскага прыхода. У серадзіне уладыка Георгій. На права настаяцель а. мітрат Аляксандр Такарэўскі, 
побач яго сын (пакойны) Юрый настаяцель з Бельска-Падляшскага
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звяр нуў ся са схо даў хра ма да вер ні каў. 
У про па ве дзі ўла ды ка спас лаў ся на апо
сталь скія сло вы аб не аб ход нас ці лю біць 
адзін ад на го. „Лю бі це ся бе ўза ем на і бу дзе 
гэ та знак, што лю бім мы Бо га” — га ва рыў 
іе рарх. Ула ды ка па він ша ваў а. Аляк сан д ра 
Та ка рэў ска га з 50га до вым юбі ле ем слу
жэн ня Цар к ве, а ма туш ку Вар ва ру за пра цу 
на ка рысць Цар к вы ўзна га ро дзіў ор дэ нам 
св. Ма рыі Маг да лі ны ІІ сту пе ні. (...) Юбі ляр 
па дзя ка ваў епі ска пу, ду ха вен ству і вер ні
кам за па жа дан ні і бу ке ты кве так. Юбі лей 
на ста я це ля быў са праўд ным свя там уся го 
Ар лян ска га пры хо да.

Ду ша — гэ та част ка Бо га ў нас 
(„Ні ва” ад 16.06.2002 г.)

Пры ход скае свя та Іа а на Ба гас ло ва 
21 мая 2002 го да ў Ор лі бы ло асаб лі
ва ўра чы стае — ар лян скую цар к ву 

на ве даў Яго Бла жэн ства Са ва, міт ра па літ 
Вар шаў скі і ўсяе Поль ш чы.

У па ло ве дзя ся тай заз ва ні лі зва ны 
і хрэс ны ход з удзе лам ка ля двац ца ці свя
та роў з су сед ніх пры хо даў вый шаў з хра ма 
пад пля ба нію су стрэць міт ра па лі та Са ву. 
У зва рот най да ро зе, у бра ме пе рад хра мам 
міт ра па лі та рыф ма ва ным пры ві тан нем 
су стрэў па этса ма вук Ан д рэй Грай ко, пен сі
я нер з Тап чы кал. (...)

Ужо ў цар к ве на ста я цель а. міт рат Аляк
сандр Та ка рэў скі ска заў:

— З вя лі кай ра дас цю су стра ка ем Ва ша 
Бла жэн ства. Два тыд ні на зад мы ўра чы ста 
ад зна ча лі Свя тую Пас ху, а вось сён ня ў нас 
зноў свя та — дзень па мя ці за ступ ні ка на ша
га пры хо да, апо ста ла і еван ге лі ста Іа а на Ба
гас ло ва. Дзя ку ю чы вам, Ва ша Бла жэн ства, 
у нас сён ня дру гая Пас ха, дру гое свя та.

Пас ля лі тур гіі і хрэс на га хо ду, пас ля ад
с пя ван ня хо рам „Мно гая ле та”, міт ра па літ 
Са ва на сту пень ках хра ма звяр нуў ся да вер
ні каў са сло ва мі:

„Апо стал, га лоў ным чы нам, з’яў ля ец ца 
апо ста лам люб ві, а лю боў — гэ та Бог. Там, 
дзе ёсць лю боў, там Бог. Дзе ня ма лю бо ві, 
там ня ма Бо га. Цяж ка зра зу мець гэ тую 
фі ла со фію... Кож ны пас ля доў нік Зба ві це ля 
ста но віц ца нось бі там люб ві. І ця пер мы ўсе 
ста вім са бе пы тан не: Як мы, пра ва слаў ныя 
лю дзі, здзяй с ня ем лю боў у сва ім жыц ці, як 
ажыц цяў ля ем лю боў Ісу су Хры сту і сва ёй 
цар к ве, дзе мы жы вем.

І ў гэ тым пры хо дзе ёсць лю дзі па кі
ну тыя, адзі но кія, пат ра бу ю чыя доб рых 
учын каў, доб ра га сло ва, доб рых ад но сін, 
пад трым кі. Апо стал Іа ан Ба гас лоў, ка лі ўжо 
не мог пі саць, ка лі быў хі лым ста га до вым 
ста рэ чам, га ва рыў сва ім вуч ням: „Лю бі це 
друг дру га ўза ем на”. Ка лі мы сён ня з’яў ля
ем ся свед ка мі тра ге дыі ча ла ве цтва, тра ге
дыі мно гіх на ро даў, тра ге дыі вы жы ван ня 
на ват у Свя той Зям лі, мы ба чым, як тая 
Хры сто ва лю боў, якую па він ны ажыц цяў
ляць Яго вуч ні, не здзяй с ня ец ца. Та му ёсць 
тое, што ёсць. Ёсць го ра, ёсць па ку ты, ёсць 
ду хо вы кры зіс.

Бра ты і сё стры! Ка лі мы збі ра ем ся 
ў свае свя ты, у ня дзе лі, у пры ход скія свя ты, 
як сён ня, мы звяр та ем асаб лі вую ўва гу на 
змест на ша га хрыс ці ян ства ў нас, на ду шу. 
Ду ша — гэ та част ка Бо га ў нас. Ду ша гэ та 
Бо жае лю стэр ка ў нас. І вось гэ ты Бо жы 
дар, ду ша, дае нам дру гі дар, са мы каш тоў
ны ў на шым зям ным вы мя рэн ні — гэ та 
дар жыц ця. Ка лі ду ша ад лу ча ец ца, ня ма 
жыц ця.

І свя та ў нас — гэ та як быць ча ла ве кам. 
Ка лі мы сён ня вый дзем з гэ та га хра ма, 
з гэ та га еў ха ры стыч на га схо ду ха ця з ма
лень кай свя до мас цю, што аба зна чае быць 
на зям лі ча ла ве кам, і якім быць на зям лі 
ча ла ве кам, та ды на ша свя та мае сэнс, мае 
зна чэн не.

Пра ва слаўе ня хай не ба іц ца спа ку сы сён
няш ніх дзён. Яно мае ў сва іх ру ках ко зыр 
для пе ра мо гі над ты мі спа ку са мі. Не аб ход
ная нам муд расць, энер гія, стой касць, муж
насць і жа дан не быць ак тыў ным, жы вым 
у цар к ве і ў Ісу се Хрыс це — та ды са та на не 
мае да нас до сту пу. Усё гэ та скла да на і цяж
ка, але люд ское жыц цё гэ та не што ін шае, 
як па ста ян нае зма ган не.

Не бой ся, ма лы ста так — га во рыць 
сло ва Бо жае. У све це ёсць мно га роз ных 
вар тас цей, якія гэ ты ма лы ста так ма цу юць, 
ка лі ў яго ёсць жа дан не пра ца ваць. І гэ та га 
жа дан ня ў зма ган ні за пра ва слаў ную ве ру, 
за лю боў у цар к ве, не пас лаб ляй це — каб 

на гэ тай стой кас ці ву чы лі ся на шы дзе ці, 
на ша мо ладзь. Каб вы хо дзі лі ў жыц цё 
спе лы мі і з поў най свя до мас цю; каб, ка лі 
апы нуц ца ў неп ра вас лаў ным гра мад стве, 
уме лі да стой на свед чыць за сваю пра ва
слаў ную ве ру”.

Сар дэч ную ўдзяч насць міт ра па лі ту Са ву 
за пас вя чэн не цар к вы і пры хо да вы ка заў 
ша на ва ны пры ха джа на мі а. міт рат Аляк
сандр Та ка рэў скі.

У на шых сэр цах аста нец ца ўся служ ба, 
усе ва шы апа вя даль ныя па ву чэн ні і на стаў
лен ні. Мы бу дзем кож ны дзень кі ра вац ца 
імі і ўсё гэ та пас лу жыць нам вы со ка нес ці 
сцяг пра ва слаў на га хрыс ці я ні на.

Мі хай лаў скую ар лян скую цар к ву, як заў
сё ды, на ве да ла мно га вер ні каў, у тым лі ку 
і з ін шых пры хо даў. Гэ та на пэў на за слу га 
душ па стыр скай апе кі над вер ні ка мі а. міт
ра та Аляк сан д ра Та ка рэў ска га. Тут лю дзі 
яго вель мі ша ну юць і па ва жа юць за яго 
сум лен насць, доб рае кі ра ван не пры хо дам 
і — асаб лі ва — за сар дэч ныя і ўваж лі выя ад
но сі ны да гра мад ства.

Лю бі це друг дру га 
— гэ та ўся про па ведзь 
(„Ні ва” ад 10.11.2002 г.)

(...) 9 каст рыч ні ка 2002 го да вер ні кі 
шчыль на за поў ні лі цар к ву. Пус цей бы ло 
толь кі на во кал хра ма; ма быць пер шая 
зім ні ца паў п лы ва ла на тых, якія ўжо па 
пры выч цы не ўва хо дзяць у храм, а ста яць 
на пля цы (...)

Свя тую лі тур гію слу жы ла ка ля двац ца ці 
свя та роў і ды я ка наў з су сед ніх пры хо даў 
(...)

Доў гую про па ведзь на схо дах хра ма ска
заў на ста я цель Кляш чэ леў ска га пры хо да 
а. Мі ка лай Кел ба шэў скі:

— (...) Апо стал і еван ге ліст Іа ан Ба гас лоў 
быў апо ста лам люб ві. (...) І яму бы ло да дзе
на дай с ці да Гал го фы і ба чыць па ку ты на 
Кры жы Гос па да на ша га Ісу са Хры ста, за 
гра хі ча ла ве чыя. Ка лі ён пас ла беў і не мог 
ужо мно га га ва рыць, ён толь кі паў та раў 
вер ні кам: „Дзе ці, лю бі це друг дру га”. Яму 
заў ва жа лі: „Ты ўсё паў та ра еш тыя са мыя 
сло вы”. А ён ад ка заў: „Гэ та ўсё, гэ та ўся про
па ведзь”.

На за кан чэн не цар коў най ура чы стас
ці да пры сут ных звяр нуў ся на ста я цель 
Ар лян ска га пры хо да а. міт рат Аляк сандр 
Та ка рэў скі:

— Я сар дэч на дзя кую ду хоў ным, якія 
па мя та лі пра сён няш няе свя та і пры е ха лі 
ма ліц ца з на шы мі пры ха джа на мі. І за тую 
пры го жасць, якую вы ства ры лі, сар дэч на 
вам дзя кую. І сар дэч на він шую са свя там 
сва іх пры ха джан і ўсіх гас цей. Жа даю вам 
ба дзё рас ці ду ха, зда роўя, да стат ку і шчас
ця ў ва шым жыц ці, каб стой ка тры ма лі ся 
пра ва слаў най ве ры і сва ёй Пра ва слаў най 
цар к вы.

Аду хоў ле ныя і ра дас ныя вер ні кі па кі да
лі цар коў ны пляц. Ра да ва лі во чы но выя 
пры ход скія збу да ван ні: пля ба нія і гас па дар
чыя бу дын кі. Усё гэ та дзе ец ца дзя ку ю чы 
на стой лі вас ці і пра ца ві тас ці а. про та і е рэя 
Аляк сан д ра Та ка рэў ска га.

* * *
Не за бу ду я раз мо вы з на ста я це лем 

на ста рой пля ба ніі. Ба цюш ка быў ужо на 

пен сіі. Вель мі лю біў я раз маў ляць з на ста
я це лем, а быў я та ды і гмін ным рад ным. 
Ска заў мне так: „Мне ўжо сем дзе сят га доў. 
І што маю ра біць — праз ак но вы гля даць? 
Бу ду бу да ваць но вую му ра ва ную пля ба
нію...”. І па бу да ваў. І гэ та ж не са бе, бо па
жыў у ёй з ма туш кай ням но га га доў і му сіў 
з яе адыс ці. Ка лі па чы на ла ся па бу до ва, то 
лю дзі на ват здзіў ля лі ся, але і за хап ля лі ся, 
бо на прак ты цы ніх то ў та кім уз рос це не 
па чы нае бу да ваць. (Ха ця мой баць ка Ян 
ва ўзрос це 72 га доў сам рас па чаў бу до ву 
до ма дач цэ і збу да ваў.) Пра ца ві тасць на ста
я це ля бы ла не ар ды нар ная.

Ня сі це ма літ ву ў сва іх сэр цах 
(„Ні ва” ад 15.06.2003 г.)

21 мая 2003 го да Ор ля ўра чы ста 
адз на ча ла пры ход скае свя та 
апо ста ла і еван ге лі ста Іа а на 

Ба гас ло ва, якое ў на ро дзе на зы ва юць 
пап ро сту Іва нам. Ры нак мя стэч ка за поў
ніў ся свя точ на ап ра ну ты мі людзь мі, якія, 
як заў сё ды, пра во дзі лі свя та на свой лад: 
ад ны свят ка ва лі пры лар ках, дру гія пры пі
ве ў кра ме (у 2013 го дзе гас по да ГСу за пар 
са злік ві да ва ны мі кра ма мі спы ні ла сваю 
дзей насць), ін шыя ў пар ку, а най больш 
на бож ныя ма лі лі ся ў цар к ве. Па вет ра што 
і руш пра ніз ва лі гу кі свіс цё лак і тру бак, раз
да ва лі ся выст ра лы дзі ця чых пі ста ле таў 
ды ўзры вы пе тард. А ў Свя таМі хай лаў скай 
цар к ве ад бы ва ла ся на ба жэн ства. Пе рад 
хра мам клен чы ла не каль кіх жаб ра коў. Усе 
ў той дзень — хто як мог і ха цеў — уша ноў ва
лі свя та. (...)

Сё ле та бы ло сціп ла, зна чыць бы ло 
менш пры ха джан, гас цей і ду ха вен ства, 
але, як заў сё ды, уз нёс ла і ўра чы ста. Свя
тую лі тур гію слу жы ла больш дзе ся ці свя та
роў і ды я ка наў з су сед ніх пры хо даў. Пас ля 
хрэс на га хо ду і прас пя ван ня „Мно гая ле та” 
про па ведзь са сту пень каў хра ма ска заў 
бель скі на ста я цель а. Ля вон цій Та фі люк:

— Да ра гія бра ты і сё стры! Сён ня, у дзень 
пе ра па ла вен ня Пя ці дзя сят ні цы, мы пры
но сім ма літ вы апо ста лу і еван ге лі сту Іа а ну 
Ба гас ло ву. Ня хай Гас подзь ахоў вае вас 
мно гія га ды і ня хай гэ тае свя та як най даў
жэй аста ец ца ў ва шай па мя ці, у ва шых сэр
цах. Ні ко лі не лі чы це, што пас ля ма літ вы 
ў хра ме ці до ма, ма літ ва за кон ча на. Мы 
мо лім ся па ста ян на і та му, ка лі вы ады дзе
це ад гэ туль, ня сі це ма літ ву ў сва іх сэр цах, 
каб заў сё ды быць з Бо гам і каб Бог быў 
з ва мі! (...)

На Іва на ў ор лі 
(„Ні ва” ад 02.11.2008 г.)

(...) У чац вер, 9 каст рыч ні ка 2008 го да, 
ужо з ра ні цы ры нак за поў ніў ся свя точ на 
ап ра ну ты мі людзь мі. (...) Да свя та Ор ля 
на рых та ва ла ся руп лі ва. Жы ха ры пап ры бі
ра лі тра ту а ры пе рад сва і мі па над вор ка мі. 
(За раз, ад не каль кіх га доў, па рад ка ван нем 
зай ма ец ца ра бот нік Гмін най уп ра вы.) 
Пе рад свя там быў упа рад ка ва ны цэнтр 
мя стэч ка, пап раў ле на эстэ ты ка ста рых ге
э саў скіх бу дын каў. (...)

Свя точ ны дзень пры цяг вае ў Ор лю на
ва коль ных лю дзей, ад нак — як я пры кме
ціў — на ма са вае свят ка ван не вы хо дзіць 
што раз менш на ро ду. На сель ні цтва ста

рэе, а ў цар к ву, у прын цы пе, хо дзяць лю дзі 
ста рэй шыя, пас лаб ле ныя, якім ба ляць 
но гі і цяж ка ім ста яць у час на ба жэн ства. 
Ві даць і яш чэ ад но пра ві ла: тыя, што не 
ха дзі лі ў цар к ву або на вед ва лі яе рэд ка, 
ка лі па ста рэ юць, па чы на юць заў ва жаць, 
што жыц цё пра мі нае і неў за ба ве ча кае іх 
су стрэ ча з Усе ма гут ным. (...)

Пас ля хрэс на га хо ду вер ні каў і ду ха вен
ства па він ша ваў бель скі бла га чын ны а. Ля
вон цій Та фі люк. Ска заў ён, м.інш.:

— Жа даю, каб мы ўсе заў сё ды маг лі 
сме ла стаць пе рад Гос па дам і, ма ца ва ныя 
Свя тым Ду хам, што дзён на вы но сіць свае 
ма літ вы. Каб і ў на ступ ным го дзе мы тут 
суст рэ лі ся ў дзень свя то га еван ге лі ста Іа
а на Ба гас ло ва з Бо жым блас ла вен ствам. 
(...)

Ра дас ны дзень Ар лян ска га пры хо да 
(„Ні ва” ад 21.06.2009 г.)

Сё ле та 21 мая 2009 го да вы па ла двай
ное свя та ў Ар лян скім пры хо дзе: 
пры ход скае свя та ў го нар св. Іа а на 

Ба гас ло ва і юбі лей 80год дзя на ста я це ля 
Свя таМі хай лаў скай цар к вы а. міт ра та 
Аляк сан д ра Та ка рэў ска га. Юбі ляр на ра
дзіў ся 28 кра са ві ка 1929 го да ў Кор ні цы 
Люб лін ска га ва я вод ства; у Ор лі слу жыць 
з 1962 го да. Пры ха джа не з не цяр п лі вас цю 
ча ка лі юбі лею свай го на ста я це ля, да пыт ва
лі ся пра тэр мін. (...)

З ра ні цы цар к ву на ве даў епі скап Ся мя
тыц кі Ге ор гій, які ўзна ча ліў Свя тую Лі тур
гію. (...) Пас ля хрэс на га шэс ця ўла ды ка Ге
ор гій ска заў про па ведзь, у якой пры га даў 
асо бу Іа а на Ба гас ло ва і яго ныя на ву кі — хто 
не мае ў са бе люб ві, та го нель га лі чыць 
хрыс ці я ні нам, на ват ка лі ён бу дзе мно га 
ча су пра во дзіць у цар к ве. Бо лю боў, гэ та 
дзве ры, якія вя дуць у рай, і за раз за да ча 
хрыс ці ян зак лю ча ец ца ў пра па ве да ван ні 
люб ві, як гэ та ра біў Іа ан Ба гас лоў.

Ула ды ка Ге ор гій ад імя міт ра па лі та Са
вы пе ра даў юбі ля ру сло вы прыз нан ня і па
дзя кі. І са свай го бо ку епі скап Ге ор гій даў 
вы со кую ацэн ку юбі ля ру і па він ша ваў яго. 
Пе ра даў ён так са ма а. Та ка рэў ска му іко ну 
ад ула ды кі Са вы.

Ула ды ка Ге ор гій уз на га ро дзіў асаб лі ва 
зас лу жа ных пры ха джан. Ор дэ нам св. Ма
рыі Маг да лі ны ІІІ сту пе ні бы ла ўзна га ро джа
на Зі на і да Дзе ні сюк, а пах валь ны мі лі ста мі 
Га лі на Бань коў ская, Ма рыя Ба га цэ віч і Лі
дзія Цэт ра. (...)

Юбі лей а. Аляк сан д ра Та ка рэў ска га 
і пры ход скае свя та бы лі вель мі ўра чы стай 
па дзе яй для ўся го Ар лян ска га пры хо да. 
Вер ні кі ра зы хо дзі лі ся да моў аду хоў ле ны мі, 
ра дыя доб рай кан ды цыі свай го на ста я
це ля. Суп ра ва джаў іх, ад нак, і ней кі сум, 
за ду ма над пра мі нан нем і ней кая тры во га 
за бу ду чы ню Ар лян ска га пры хо да і прад
чу ван не, што ў бу ду чы ні ніх то не да сяг не 
раў ні а. Аляк сан д ру Та ка рэў ска му. Бо 
на ста я цель ні ко лі ні ко га не пак рыў дзіў, 
на ват сло вам, а на яго ным тва ры заў сё ды 
ці ха мір насць, ус меш ка і сар дэч насць. Гэ так 
на прак ты цы свя тар ня се апо сталь скія 
сло вы: „Лю бі це ся бе ўза ем на, а бу дзе гэ та 
зна кам, што лю бім Бо га”. (...)

* * *
А. міт рат Аляк сандр Та ка рэў скі быў на

ста я це лем Ар лян ска га пры хо да да 2017 
го да, свя та ром агу лам прас лу жыў 66 га доў. 
На ват ка лі ўжо пра жы ваў у Бель ску, то 
яш чэ праз ней кі час да саў дзе лу ў на ба жэн
стве ў Ор лі да во зі ла яго са ма хо дам яго ная 
дач ка. Вя лі кі сум — у 2019 го дзе па мер ла 
ма туш ка Вар ва ра.

* * *
Ko go Pan fo tog ra fu je?!

Ад са ка ві ка г.г. жыц цё лю дзей у кра і не 
апы ну ла ся ў це ні ка ра на ві ру са. У шпі та лі 
ў Лом жы па мер ла ад на па жы лая жан чы на 
з Ор лі, а ў гмі не не каль кі асоб пра хо дзі ла 
ка ран цін, ін шыя бы лі пад наг ля дам са нэ пі
дэм стан цыі. Лю дзі ха дзі лі ў ма сач ках, пра 
якія па ста ра лі ся са мі, а так са ма раз да ва лі 
Гмін ны ася ро дак куль ту ры і Гмін ная ўпра
ва.

Аб чым га ва ры лі жы ха ры Ор лі, як спаг
ля да лі на жыц цё і бу ду чы ню? Мно гія ка за лі 
і бы лі пе ра ка на ны, што пас ля эпі дэ міі гра

чытайце10
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з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 27-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 12 ліпеня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Сем сот ка шуль, 
сем сот спад ні чак — вый ш ла 
на ву лі цу, дзмух нуў ве цер 
а спі на ў яе го лая.

К....
 (з на род на га)

Ад каз на за гад ку № 23-2020: 
наж ні цы. 

У гэ ты раз не бы ло 
пра віль ных ад ка заў.

Пан дэ мія зра бі ла сё-
лет ні, 2019/2020 на ву-
чаль ны год асаб лі вым 
го дам. Яго за кан чэн не 

так са ма бы ло не звы чай нае. 
За мест шмат люд ных лі не ек — 
для ўсіх вуч няў су стрэ чы з за-
ха ван нем ад лег лас ці. Ма скі на 
тва ры ках дзя цей, баць кі, якія 
ча ка юць пе рад бра май шко лы. 
Але вуч ні гэ ты дзень пе ра жы ва-
лі, бо ў кан цы маг лі су стрэц ца 
з не ка то ры мі сяб ра мі ці на стаў-
ні ка мі. І ве даю, што шчы ра 
па су ма ва лі па сва іх ка ле гах па 
ка лі до ры, за раз мо ва мі ў час 
пе ра пын каў ці на ват не вя лі кі-
мі тэ ніс ны мі тур ні ра мі, у час 
якіх мож на бы ло да ка заць, хто 
з’яў ля ец ца леп шым гуль цом. 
У гэ тай сі ту а цыі цяж ка бы ло 
тры маць ды стан цыю, але ўсе 
ста ра лі ся. Вя до ма, бы лі квет кі, 
а ча сам і сціп лыя па да рун кі 
для вы ха валь ні каў. У Кац п ра 
з IІІ кла са бы лі пры го жыя чыр-
во ныя ру жы для на стаў ні каў. 
Ён пры знаў ся, што ву чыц ца 
до ма бы ло дзіў на і спа дзя ец ца 
на тое, што ў ве рас ні вер нец ца 
ў сваю шко лу.

Вя до ма, што не ўсё бы ло 
дрэн ным у ды стан цый ным 
на ву чан ні. Ві даць, што вы, да-
ра гія школь ні кі, уме ла вы ка ры-
стоў ва е це су час ныя тэх на ло гіі. 
Як да вя лі вуч ні з ІІ „Б” кла са 
Гай наў ска га бе ла ру ска га лі цэя, 
не толь кі ўме ла, але так са ма 
твор ча. Тэкст на стаў ні ка бе ла ру-
скай мо вы Ян кі Кар чэў ска га вы 
змаг лі па мя няць у ро лік „Рэп 
па-бе ла ру ску”. Він шу ем іні-
цы я ты вы! Тых, хто не ба чыў, 
зап ра ша ем сюды: https://www.
fa ce bo ok.com/258139024671964/
vi de os/364474031181761/

У гэ тым го дзе за пра цу бы лі 
ўзна га ро джа ныя не толь кі вуч-
ні, але і баць кі, якія бы лі вы му-
ша ны да па ма гаць сва ім дзе цям 
на ўро ках і ў да маш ніх ра бо тах 
за апош нія ме ся цы ды стан цый-
на га на ву чан ня. А ў шко ле ў За-
лу ках баць кі на ват ат ры ма лі 
сер ты фі кат з чыр во най па ла-
сой і са мы мі шас цёр ка мі — за 
пры хіль насць, пад трым ку, да па-

Атрым лі вай це аса ло ду 
ад сва бо ды, пры ро ды і сон ца!

мо гу, цяр п лі васць, ды дак ты ку 
прад ме таў, уме лае вы ка ры стан-
не кам п’ ю та ра і ма ты ва цыю да 
на ву чан ня. На стаў ні кі так са ма 
ат ры ма лі він ша ван ні ад баць-
коў за што дзён ную пад трым-
ку дзя цей на гэ тай за ві лі стай 
школь най да ро зе да ве даў.

Адзін этап гэ тай да ро гі за вяр-
шыў ся для вась мік лас ні каў. 
У пят ні цу па бы ва лі ўжо апош ні 
раз у сва ім кла се і шко ле. Бы ло 
ра дас на і... сум на, але на пэў на 
па кі ну лі шко лу са жмень кай 
доб рых па жа дан няў, каб кож-
ны змог пад няц ца як ма га вы-
шэй. Пер шая шко ла — гэ та ва-
ша га лоў ная пе да га гіч ная сі ла.

Спа дзя ем ся, што на ступ ны 
на ву чаль ны год бу дзе но вым 
па да рож жам па зай маль ным 
све це ча ла ве чай дум кі. Жа да ем 
вам доб рых і твор чых су стрэч 
з ва шы мі на стаў ні ка мі, вы ха-
валь ні ка мі, а так са ма вы дат-
ных і тры ва лых сяб роў скіх зно-
сін са школь ны мі сяб ра мі. А па-
куль ат рым лі вай це аса ло ду ад 
сва бо ды, пры ро ды і сон ца, бо 
ле та на ва шым па ро зе. Жа да ем 
вам моц на га зда роўя, бяс печ-
на га ад па чын ку і шмат доб рых 
хві лін.

Тэкст і фота Уршулі Шубзды

Заканчэнне школьнага 2019-2020 года ў Залуках
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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 № 23-20: 
Стан, даб ро, жа ба, лу ста, цяп ло, вяс на, ігол кі, 

ко ля, крык. Смай лік, Ада, вол, на, ця ля, бляск, 
круп нік, Ос ла, ява, ток.

Уз на га ро ду, кніж ку «Яно та вы абя цан кі» Іва на 
Га лу бо ві ча, вый г ра ла Аліў ка На ву мюк. Він шу-
ем!

СА ВА – ста ра жыт ныя бе ла ру сы лі-
чы лі яе дэ ма ніч най істо тай, па коль-
кі птуш ка па люе ноч чу і да та го яе 
па лёт ці хі, неп рык мет ны, быц цам 
сам дух пра ля таў. Тры во жы лі так са-
ма са ві ныя кры кі, якія на па мі на лі 
плач дзі ця ці. Ра бое жоў та-шэ рае 
пер’е звяз ва лі з за ма гіль ным све-
там. Ва ўяў лен нях на шых праш чу-

зна кам, лі чы лі, што нех та неў за ба-
ве пам рэ. Са ву ад на ча со ва лі чы лі 
муд рай птуш кай. Яе су вя зі з ду ша-
мі прод каў бы лі кры ні цай ін фар-
ма цыі, та ем ных ве даў і тай наў. 
У птуш цы ба чы лі ней кае дзі ва, бо 
яна з ад на го бо ку па доб ная на птуш-
ку і ад на ча со ва на ча ла ве ка. Лю дзі 
ве ры лі, што со вы па зы чы лі во чы 
ад ка тоў, якія так са ма най лепш ба-
чаць ноч чу і та му ад ны і дру гія па-
лю юць на мы шэй.

Але не заў сё ды на шы прод кі гля-
дзе лі на са ву са стра хам.

Крык са вы «спа вій» або «пі-
і-ліп», ве ры лі на шы прод кі, прад-
каз ваў на ра джэн не дзі ця ці ў сям’і, 
а «ку-га, ку га» — ця жар насць жан-
чы ны ці па рос насць свін ні (ка лі са-
ва аб вяш ча ла гэ та ка ля хля ва).

Яш чэ паў ста год дзя на зад са ві-
ныя чу ча лы ве ша лі ў мно гіх ха тах 
на Пад ляш шы. Хут чэй чым дэ ка-
ра тыў ную, яны спаў ня лі ахоў ную 
ро лю. Іх за да чай бы ло ад га няць 
ня чы стую сі лу і злос ных ду хаў, якія 
маг лі б паш ко дзіць сям’і. Са ві нае 
пер’е нель га бы ло клас ці ў па душ кі, 
бо яно скруч ва ла ку ры нае ці гу сі нае 
пер’е ў цвёр дыя скрут кі і пса ва ла 
па душ ку. Лю дзі ве ры лі што ад та-
кой па душ кі мож на зах ва рэць і на-
ват па мер ці.

(Ад рэ зак на ас но ве «Бе ла ру скай мі фа ло гіі 
для дзя цей»)

гак

раў птуш ка не ка лі бы ла го лай, яна 
ста ла па зы чаць па пёр ку ў роз ных 
пту шак, каб не як ап ра нуц ца, ад-
туль і пер’е та кое ў яе пя рэ стае. 
З-за гэ тай спра вы са ва ха ва ец ца 
ўдзень, яна ба іц ца, што птуш кі ад-
бя руць у яе па зы ча нае «адзен не».

Ка лі са ва з’яў ля ла ся ў вёс цы, 
для вя скоў цаў гэ та бы ло дрэн ным 

Міра ЛУКША

Ко-ко-ко, кукарэку!
Знаеце пеўня Рыгора,
на падворку ён пан і ў каморы?
У каморы палічыць яечкі,
што трымае іх пані пад вечкам.

Якім правам забралі ў камору
тыя яйкі? — тут цэліць шпорай!
Гэта ж з яек мелі быць дзеткі!
Мамка выседзела б іх пад паветкай!

Квох-квох! — мама-квактуха плача.
Гэта ж мела ў жыцці быць іначай.
Не далі куранятак заседзець,
ні ў гняздзе, ні ў крапіве недзе.

Меркавала зрабіць гняздзейка
у шопцы ціхай квактуха Надзейка.
Там спакойна вывела б дзетак,
і з Рыгорам павяла б на палетак.

А тут яйкі, мае дзіцяняткі,
у рэшата ўсе забралі ад маткі!
У гаршку ў кіпені звараць!
На патэльні з маслам паджараць!

Рыгор са шпорай паднятаю ходзіць,
Сярод курак на падворку рэй водзіць.
Такі лёс курыны ад веку,
Такі лёс, ко-ко-ко, кукарэку!..

Сён ня чар го вы рэ цэпт з «Бе ла ру-
скай кух ні» аў тар ства Юры Ка чу ка.

У гэ ты раз пра па ну ем вам про сты, 
смач ны са лат з ка бач коў (cu ki nii) вель-
мі су гуч ны з аў рай га ра ча га ле та Пят-
ро ва га по сту. Вя до ма, най леп шая стра-
ва з га род ні цы вы раш ча най на сва ім 
ага ро дзе. Хоць смак гэ та га са ла ці ка 
мне на заў сё ды бу дзе аса цы я вац ца 
з ма на стыр скай кух няй у Жы ро ві чах. 
Там, як вя до ма, уся ага род ні на дас пя-
вае на ма на стыр скіх град ках, даг ле-
джа ных чул лі вымі ру камі па ся лен цаў 
Свя то га мес ца.

А вось і сла ву ты рэ цэпт:
Склад ні кі:
1 не вя лі кі ка ба чок,
10 зуб коў (то нень кіх) час на ку
алей,
соль,
му ка,
зе ля ні на кро пу і пят руш кі.
Ка ба чок на рэ заць тон кі мі скрыль-

ка мі, па са ліць. Кож ную скрыль ку 
ка бач ка ўка чаць у му ку, аб с ма жыць 
на алеі, асту дзіць. На ціс нуць час на ку, 
пе ра мя шаць са скрыль ка мі ка бач ка. 
Стра ву па сы паць све жай зе ля ні най. 
Тыя, што не лю бяць час на ку, мо гуць 
прып ра віць ка ба чок чор ным пер цам 
або са лод ка-кіс лым соў сам чы лі.

Смач на ес ці!
(гак)

Ка ба чок — зя лё нае сма коц це на спя кот ны дзень
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*  *  *

Яна па бег ла да моў, гэ та бліз ка, ёй на На ру
шэ ві ча. Ве цер не сці хаў, але яна ўжо ме ла; 
ну і хай бу дзе плю хаша ру га, ве цер ня хай 
дзьме — аб мок ну — вы сах ну!..

Паз ва ні ла да па ні Ві я ле ты: — Бу дзе це іс ці 
на вы ба ры — да мя не па сту кай це, і я пай ду 
(не пры зна ла ся, што ўжо бы ла!)... Прый
шлі... Дзяў чы на паз да ро ва ла ся ды ка жа: 
— Я ўжо бы ла (і не пат рэб на! — хто ж «Ан ны 
Гер ман» не за па мя таў!), я ў кам па ніі; па ні 
гэ тай ад ной цяж ка ха дзіць!, да па ма гаю, 
я ка ля дзвя рэй па стаю!.. Па ню Ві ё лю за му
ра ва ла: «цяж ка ха дзіць»? Ёй? Дзе? Ку ды? 
Сю ды? По зірк яе быў дзі вач ны, яна як стра
ла пам ча ла ся ў ка бі ну, па гу бі ла бю ле тэ ні па 
па коі! Вяр ну ла ся! Зноў упус ці ла!..

Ары яд на спа кой на маг ла раз г ля даць 
сваю «з’я ву ня бес ную»! Яна са бе га ва ры ла: 
— Хлоп чама лой ча, да ця бе, пэў на, спаў
за ец ца ўвесь баб скі ло дзін скі му раш нік!.. 
ТЫ толь кі не спя шай ся, ты праз сі та нас, 
бабаўба абабаў, пра пускай, на шу гаведзь
му хаўнюплойму, што на «мёд» твой зля та
ец ца дзень кож ны хма рай чор най! Паў зе! 
Ле зе!.. Ва ла чэц ца!..

— Бо хто за хо ча з на ша га ба бін ца да ця бе 
дак ра нуц ца? Вось і я так са ма, га?.. Каб ты 
ме ла ў хві лі ну гэ ту ве даў — што бы ло б?; ва
ча мі сва і мі я ця бе ўжо аб са лют на, у дум ках, 
«да га ла» раз дзе ла! Чу еш!?. Ка міль ку?!. Ты 
маё зо лат ка!!! Лю бу ю ся я, у дум ках, тва і мі 
ру ка мі, на га мі (мар му ро выя яны, як «выта
ча ныя», гэт кія — цёп лыя, цёп лыя!), гру дзі 
ў ця бе — смуг ля выя, як і ўвесь ты, ва ла са
тыя, але, ду маю, гэ так — да лі кат нень калё
гень камі лень ка!, пры ту ліц ца б да іх ця пер, 
на хві лі нач ку, ой! Пле чы твае якія цу доў
ныя! Аб ды маю ця бе, мілую, ай ча му толь кі 
ў дум ках?!. Ты ўсю ды пры го жы! Цёп лы. 
Цёп лы! Мяк кі! Мяк кі! Яд ваб нышоў ка вы. 
Аша лен не ад но!!!

— Ах, хлоп чахлоп чы ку! Ку чарашкі вы мае! 
Хто бу дзе твая ка ра ле ва, што ця бе ў са
праўд нас ці цэ ла га па ба чыць?!. Каб хоць 
та бе якая разумная па па ла ся, каб ця бе 
ца ніць уме ла, ха це ла! Ка мі лёк? А мо жа 
я дзе на што пры да ла ся б? Возь меш? ТЫ 
пап ро буй! Ве да еш — я зоў сімзоў сім, ага! 
Ча сам дурачу ся — як уся кая ба бён ка — але 
я, ку сок доб ры. Ну яе спра ва! Та кая я, та кой 
мя не вы ха ва лі, ве да еш — я не зоў сім сён
няш няя — я «хат няя», дом люб лю, спя ваць 
люб лю, кні гі, філь мы і му зы ку!.. Я ў цар к ве 
спя ваю, та бе, спа дзя ю ся, не пе раш ко дзіць 
маё Пра ва слаўе, ты ж як ар хан гел выг ля да
еш?.. Я не бу ду ця бе пы таць пра тва іх дзяў
чат, коль кі ў іх ця бе — ёсць, бы ло! Кар міць 
ця бе бу ду, я доб ра вару, гэ та ад ма мы... Ка

хан ня ты мя не на ву чыш! — ве да еш — я заў
сім нез на ё мая ў гэ тым. Ды і ты мне гэт кім 
ка ха еш сявыг ля да еш, хоць ты пры га жун 
пры гажуні сты!.. Ну, та ды бу дзем ра зам уся
го та ко га ву чыц ца, Ка мі лёк!!! Ве да еш, я ўжо 
ця пер ні ко му НЕ ад дам! О, НЕ! Мой ты! Шка
да ж ця бе абыка му ўру чыцьспа сылаць!

— Вы ж, хлоп цымуж чы ны — як краты 
зям ныясля пэц кія! Ду ру лі мі лыя, на іў ныя!.. 
Ля ці це на на шы гру дзіно гіво чы, а што ў на
шых маз гаў ні цах баб скіх вы ж і нёй ка е це!.. 
Вам блі ска ціць гэ та «па лі ту ра» штуч ная, бо 
ма лё ва ная, ашу кан чая!.. Вам бы нас — пад 
руч ку, за руч ку! Вам жа па ка заць ку со чак
кра ю шок цыц кі! Па ка заць ка лен ца, за га
ліць су кен ку — вы дат к ну лі ся і ата ра пе лі. 
Ужо слі ма чы це ся, слі ні це ся!.. ад куль гэ та 
знаю, ка лі я яш чэ «зя лён ка»? А гэ та наш 
пры пі са ны ба бам увесь «ар се нал» ба явы, 
пры род ны, Ка мі лёк, як з ва мі, «сі лачамі» 
за зу бы брац ца!! Чу еш, чор нень кі? Шка да 
бо, ейбо! ця бе для яко есь про ста ва ло сай 
дур ні цы, ба бі цыглу пі цы, гарымы ней кай 
па ма за най, гі бо на ін да кі тай ска га! Што фу ру 
шмін кіпамады ўся ля кай на ся бе нак лаў, 
нак ле іў, пуд рай кі лаг ра ма вай пры сы паў, 
якую на ват «гэ дэн шэн дэр» з кі пят ком за 
га дзі ну не змые, не спа ласкае, не ачыс
ціць!!!

— Па ні Ме ды цы на, а мож на, каб вы мне 
ру ку па гля дзе лі? І як най хут чэй, вось мой 
тэ ле фон, бо ця пер тут — ня ма як, пры ка мі
сіі, пры лю дзях, пра ца мая тут сён ня!.. Па ні 
Ары яд на, бо вы — Ары яд на, я за па мя таў. 
Мож на мне да вас на док тар скі пры ём, на 
«пе ра вяз ку»? Ча каю!

Дзяў чы на слу пам со лі ста ла!..

Су сед ка Ві ё ля вый ш ла з ка бі ны (што яна 
там столь кі чы та ла?), укі ну ла спі скі ў ур
ну, на кі ну ла ся на Ары яд ну: — Што гэ та за 
бла зе на да? «Па ні гэ тай», мне, зна чы ць, 
«труд на ха дзіць»? Што ты пля ла? Мне — ха
дзіць?!.

— Па ні Ві ё ля, вы глянь це на гэ та га, у ка мі сіі, 
Мэ ля Гіб са на ці Ры чар да Гі ра, на чар на віка 
— Дзі Кап рыё!..

— Ну і што? Гэ та га ар ты ста? Я ж яго амаль 
з ма лен ства ве даю. Гэ та ж братбліз нюк на
ша га Юркахлеб ні ка! Няў жо не паз на ла, не 
ўця мі ла? Ён — пі я ніст у на шай фі лар мо ніі, 
на На ру то ві ча!

— Су се дач ка, аа, а я ўсё ва ражуду маю, 
ча му мне той твар та кі зна ё мы! Ну так, я ж 
і з Іа лан тай на шай бы ла па заў чо ра ў вас 
«на хля бах»! Там та ды той дру гі сваю кра
су се яў, ну — кап ка ў кап ку, лож ка ў лож ку! 

Я тут стаю, пры па мі наю, цэ лю сяпа па даю: 
дзе я і ад куль яго знаю — хоць і не ба чы ла, 
вы хо дзіць! А — вы хо дзіць, што спа ты ка ла! 
Бра ці ка, зна чыц ца. Бліз ню ка! Цу доў на!!!

Пра сваё «ўста наў лен не» з Ка мі лем яна 
су сед цы не ска за ла. Каб яш чэ ўрак ла, усё 
пап лён та ла, на ват не хо ця чы?!.

*  *  *

Ары яд на паз ва ні ла. Праз дзень. Му чы ла
ся ўвесь гэ ты час, але каб не па ду маў, што 
дзеў ка — без уз дзер ж кі — як пча ла на мёд 
ля ціць!.. Ка міль уце шыў ся — гэ та бы ло 
чут навід но ў яго го ла се. За пра сіў на кан
цэрт — свят ка ван не — ус па мін 100год дзя 
пер шай су свет най вай ны. Ка та ліц кі са бор, 
вя чэр ня, ар хі е рэі, на род... Ма літ вы гас па
да роў, пра ва слаў на га ар хі е пі ска па і пра тэ
стан ц ка га... Све чы, све чы, све чы, ка дзі ла, 
«Веч ная Па мяць»!

У 1914 го дзе, наў к ру гі Ло дзі, іш лі ве ліч ныя 
біт вы; тут і ця пер — дзя сят кі мо гі лак, дзе 
ля жыць бо лей двух сот ты сяч ня мец кіх 
і ру скіх во і наў; па гіб ша га на сель ні цтва поль
ска га ніх то доб ра і не па лі чыў! Гэ та бы ла 
най боль шая біт ва тых ча соў на поль скай 
зям лі!.. У гэ тых дзвюх ар мі ях бы лі сал да ты 
з роз ных кра ёў ся рэд няй Еў ро пы; з поль
скіх кра ёў — на абод вух ба ках: Гер ма ніі 
і Ра сіі... Та кі кошт пла ці ла ча ла ве цтва за 
па лі ты ку! А на поў д ні га рэ ла поль ская част
ка Аў ст рыі і ін шыя яе тэ ры то рыі! І ні чо га НЕ 
на ву чы лі ся, у час дру гой су свет най бой ні, 
шчэй «пап ра ві ла ся», «уда ска на лі ла ся»!

А кан цэрт быў у пра тэ стан ц кім са бо ры, 
што на Пят р коў скай... Ара то рыя Пэн дэ
рэц ка га „Cre do” — «Ве рую»... Ма гут ны гэ та 
твор! Ар кестр, два ха ры, са лі сты, веліч! 
Доб рая па мяць пра тых, што ты ся ча мі лег
лі тут (кос ці іх і сён ня яш чэ зна хо дзяць!), 
то і «не в зем лю на шу по ле ги ког дато, 
а прев ра ти лись в бе лых жу рав лей», як ска
заў Ра сул Гам за таў, праў да — пра дру гую су
свет ную, але кроў — тая лі ла ся і ў пер шую 
— ра кой цэ лай і з дру гой тут, наў к ру гі, хлоп
цаў са вец кіх ля жыць ня ма ла!

*  *  *

Спат кан не Ары яд ны і Ка мі ля бы ло ра дас
ным. Ён доў га ў той ве чар ра сказ ваў ёй пра 
му зы ку, пра кан цэр ты, твор часць кам па
зі та ра. Па вяз ку з ру кі ён ужо зняў; Ка міль, 
аказ ва ец ца, ляў ша, кро я чы хлеб ле вай 
— па ра ніў пра вую ру ку, тро хі. Да вя сел ля за
га іц ца! — ска заў хло пец. — Чы ё га? — па пы
та ла ся Ары яд на. — Ну, май го, ка лі яка ясь 
пой дзе за мя не, му зы кан та, мя не ж трэ ба 
бу дзе дзя ліць з за ла мі, кан цэр та мі, кам па зі
та ра мі, па ез д ка мі... Ты — ве да еш мо та кую 
«па дзель ную» дзяў чы ну? Док тар ты мой? 
Аг ледзь ты маю ру ку, ві зіт так ві зіт! І ў во
чы мне заг лянь — што там за па нен ка ў іх 
ста іць? Ты зна еш та кую? Яна та бе зна ё ма? 
Маё сэр ца ка жа — яе за вуць док тар Бель
ская, Ары яд на! Спы тай ся ў яе — яна згод
ная на маю му зы ку?..

Яны ў той ве чар доў га га ва ры лі пра Рах ма
ні на ва; Ка міль га то віў дру гі фар тэ пі ян ны 
кан цэрт, каб праз ме сяцдва іг раць яго ў фі
лар мо ніі на На ру то ві ча. Ары яд на ўспа мі на
ла пя тую сім фо нію Бет хо ве на, дзе ча ла ве
чы лёс, на яе па чат ку, праз ар кестр сту кае 
ў ду шу слу хача: тутутутуууу» тутутутуу
у!.. Лёс! Які сён ня яш чэ мац ней па сту каў да 
яе ду шы, за ва ло даў яе сэр цам!..

*  *  *

Фі лар мо нія траш ча ла ад гро ха ту ап ла дыс
мен таў!.. Ка міль іг раў Рах ма ні на ва, дзе як 
жа цу доў на ўме ла пера даў гэ та ма ла ды 
пі я ніст! — адзы ва ец ца су поль насць, су гуч
насць, са ка ві тасць гу каў і кра сач насць, 
ра ман тыч насць гар мо ніі, лі ры кі, па э тыч
наба лад най на ра цыі шы ро кай ру скай 
ме ло ды кі! Эле гія, лі рызм, за хап лен не 
тэх ніч ны мі кра сач ны мі маг чы мас ця мі 
фар тэ пі я на і ар кест ра!.. Тут і скрып ка, якая 
вы ці шае ды на мі ку пер шых акор даў; за ёю 
пас пя шае і пя ву чы са ліст з мар шам уся го 
ар кест ра; тут, праз хві лі ну, адаз вец цазас
пя вае рог і пой дуцьзас пя ша юц ца смыч ко
выя ін ст ру мен ты ў свой та нец ка лы хан ня, 
ві ру, віб ра цыі tre mo lo!..

Зда ва ла ся — гэ та не Ка міль (та кі ж, як і сам 
кам па зі тар, вы со кі ды ху дар ля вы) за ча
ра ваў усю за лу, а сам Сяр гей Рах ма ні наў 
за ві таў у гэ ты зі мо вы ве чар на ло дзін скую 
ву лі цу На ру то ві ча, у фі лар мо нію, якая ў гэ
тым го ра дзе — по бач з га рад скім цу дам 
ар хі тэк ту ры, пра вас лаў ным са бо рам свя
то га Аляк сан д ра Неў ска га, дзе там со ла 
заў сё ды за хап ляе ўсіх, кож ны раз, Ары яд
на!.. Два гэ тыя ча ла ве кі: Ка міль і Ары яд на 
— спя ва юць зям ную песнь Гос па дзе ві!.. 
Няў жо гэ та вы пад ко васць, што яны зыш лі
сяспат ка лі ся, гэ тыя два люд скія «ар кест
ры»? Ча ла ве чай па э зіі?!....

Па э тэ са Ірэ на Кон ці, іта льян ка, як бы 
для гэ тай му зыч най пары, ска за ла: «Дык 
што та кое па э зія? — пы та ец ца дзяў чы на, 
сягаючы ва чы ма зо рак у ноч, гу стую ад 
шэп ту, пе рад са мым па ро гам спаў нен ня. 
— Дык па э зія гэ та час, які на ды дзе... Яна 
пра мі ну ла, ёсць, прый дзе. На ды дзе, ёсць 
і пра мі не. Ёсць усю ды, і там... дзе яе, ні бы
та, і ня ма» —  

*  *  *

Ары яд на за ка ха ны мі ва чы ма ба чы ла і чу
ла толь кі Ка мі ля!.. Ён быў для яе цэ лым 
ар кест рам, цэ лай па э зі яй! Па ду маць, што 
быў час, ка лі яна яго не ве да ла! А ён, як бы 
на ват спа ло ха ныаша лом ле ны гу дзен нем 
пуб лі кі — ста яў маў к лі вы, усё яш чэ ў бля ску 
ня даў няй ар кест ра вай ко ды. Він ша ван ні, 
він ша ван ні, па жа дан ні!.. Пы тан не: ка лі ля
ціць у Лон дан, «на Чай коў ска га»?!.

*  *  *

Ус па мі на ла ся дзя цін ства... Ён ра сказ ваў 
аб гэ тым Ары яд не. Па чат ко вая му зыч ная 
шко ла... Малюсень ка га Ка міль ка ўсе на зы
ва юць Мо цар ці кам!..

А ра ней бы ло вось як... Бы ло яму та ды 
трыча ты ры го дзі кі, уся го.... Іш лі яны па 
Пят р коў скай, Пят ры не — як увесь час ка
жуць ла дзя не... Ка ля му зыч на га са ло на... 
Ка мі лёк гля нуў у ак но, па ка заў паль чы кам, 
па бег! Баць кі за ім, з бра ці кам Юрко. Ка
мусь — як сам ён ся бе на зы ваў — толь кі 
крык нуў: «Ту ды»! Ён пад бег да пі я ні на і... 
пай ш лі яго ма цю пе неч кія паль чы кі на ін
ст ру мен це! Ён іг раў! Неш та сваё ці чу жое, 
яко есь! Іг раў, ня ву ча ны! У цу доў ным тан ца
валь ным рыт ме!!! Збег лі ся пра даў цы, ас лу
пя не лі баць кі і ста яў шыя ў са ло не лю дзі. 
Ма ле ча іг раў!

Усе, на пе ра бой, пы та лі ся: у якім ён кла се?! 
Баць кі зап ла ка лі: — Яму ўся го тры з па ло
вай! Як і гэ та му, гэ та бліз ню кі. Ён пер шы 
раз гэ так!

А хлоп чык ус міх нуў ся, шы ро кашы ро ка: 
— Ма ма, та та, Юрко, ён іг рае! Ма шы ны гэ та! 
Са ма іг рае, па слу хай це, я толь кі паль ца мі 
тыц каю!!!

... Ма ма — ку піш яе?.. Та та, да сі гро шы каў? 
І я так са ма маю, у свін цыскар бон цы, там 
— дзе сяць зло тых, мо больш... Хо піць, га? 
Та цік?.. — Хо піць, сы ноч ку, хо піць! Мы ку
пім! Мы зной дзем яш чэ... — Але гэ ту іг рал
ку, Ма мусь! — Пан затрымае, Ка мусь, пап
ро сім, гро шы кі толь кі збя рэм, пры ня сем... 
Праў да, па ноч ку?

Баць кі ўці ра лі слё зы!.. Усе паў к ру гі кі ва лі 
га ло ва мі... Дзе ж та кое хто ба чыў, ка лі?!. Ка
мусь смя яў ся, ра дас на... пля скаў ручка мі!!!

*  *  *

Праз шко лу ён прай шоў як ура ган мо цар
таў скіхскра бін скіхрах ма ні наў скіхша пэ наў
скіх эцю даў!.. — Мы НЕ ма ем яму ўпраж нен
няўцві чэн няў! Кан цэр ты яму іг раць трэ ба! 
— ска за лі на стаў ні кі... Кан сер ва то рыяака
дэ мія — толь кі дух за бі ла ад та ко га та лен
ту! Ужо там ён за пі саў абод ва ша пэ наў скія 
кан цэр ты!.. Пра Ка му ся па ча ла ўжо пы таць 
Еў ро па!.. Вар ша ва клі ка ла яго раз за ра
зам... Ён сар дэч на, ад ной чы, рас ца ла ваў 
у ста лі цы Ра фа ла Бле ха ча, це шыў ся з пос
пе хаў свай го му зыч на га ка ле гі, з ма ло га 
Нак ла зпад Быд гаш чы, які так са ма ўжо 
за ва я ваў свет!..

(працяг будзе)
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Ад ры ян Зан д бэрг: 
— Хо чам па чуць ад ка зы на на шы пы тан ні 

Сі ту а цыя ва кол пла наў зда бы чы тор фу ў да лі не ра кі Нар ва 
на Пад ляш шы скла да ная. Су праць гэ тых пла наў вы сту па юць 
мяс цо выя жы ха ры. 24 чэрвеня пад ляш скі ак тыў пар тыі „Ра-
зам” су поль на з дэ пу та там Сей ма Ад ры я нам Зан д бэр гам на-
кі ра ва лі ва Уп ра ву гмі ны Чы жы на імя вой та Ежы Ва сі лю ка 
за пыт у гэ тай спра ве. Як ска заў Зан д бэрг, ён пры е хаў ад мыс-
ло ва ў спра ве сум ніў най ін ве сты цыі, якую пра соў ва юць ула ды 
гмі ны, не зва жа ю чы на пра тэ сты лю дзей:

— Ат ры ма лі мы шмат сіг на лаў з гэ тай мяс цо вас ці. Не маг лі 
да ча кац ца ад ка зу на гэ тую рэ аль ную не бяс пе ку. Ма ем вель мі 
моц ныя ар гу мен ты су праць та го, каб тут рас па чаць зда бы чу 
тор фу. Мы хо чам на тыя пы тан ні ат ры маць ад ка зы, якіх ні як 
не да ча ка лі ся. І пан войт ат ры маў дэ пу тац кі за пыт, на які па ві-
нен ад ка заць. Ця гам ча тыр нац ца ці дзён войт гмі ны Чы жы аба-
вя за ны даць ад каз на пы тан ні дэ пу та та ў спра ве пла на ва най 
зда бы чы тор фу ў да лі не Нар вы.

Пры га да ем, што зда бы ча тор фу пла ну ец ца на аб ша ры 170 
гек та раў ця гам трыц ца ці га доў. Прад пры ем ства, якое мае зай-
мац ца зда бы чай, ужо ўзя ло ў арэн ду дзя сят кі гек та раў зям лі.

Тэкст і фота Валянціна Лаеўская
радыё Рацыя
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http://churchby.info Аляксея ГРЫЦУКА
110 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі гра мад скі дзе яч, гі сто рык, лі та
ра ту раз на вец, на стаў нік, стар шы ня Згур та
ван ня бе ла ру саў Ка на ды Аляк сей Гры цук 
на ра дзіў ся 3 лі пе ня 1910 г. у вёс цы Міх наў
ка цяперашняга Гайнаўскага па ве та. Яго 
баць ка Юльян і ма ці Хрыс ці на з до му Хар
ке віч ме лі вя лі кую сям’ю — ча ты рох сы ноў 
і пяць да чок. Сям’я бы ла рэ лі гій ная, у ёй ша
на ва лі на род ныя тра ды цыі і звы чаі. Ка ляд
ныя пес ні, якія так лю біў спя ваць Аляк сей, 
за ста лі ся ў яго па мя ці з ма лен ства, і ве даў 
ён іх шмат. Баць ка тры маў да во лі вя лі кую 
гас па дар ку, а так са ма па ра вы млын у Ста
рым Ляў ко ве.

Ву чыў ся Аляк сей спяр ша ў Гай наў скай 
гім на зіі, по тым у Свіс лац кай на стаў ніц кай 
се мі на рыі. У ся рэ дзі не 1930х гг. быў прыз
ва ны ў поль скае вой ска, слу жыў у Лі дзе 
ў 77м пал ку ў зван ні пад ха рун жа га. У вой
ску яму пра па ноў ва лі па мя няць ве ра выз
нан не з пра ва слаў на га на ка та ліц кае для 
кар’ ер на га ро сту, але Гры цук ад мо віў ся. 
Пас ля вой ска Гры цук не каль кі га доў пра
ца ваў на стаў ні кам у Брас лаў скай гім на зіі, 
дзе вык ла даў гі сто рыю і за воч на ву чыў ся 
на гі ста рыч ным фа куль тэ це Вар шаў ска га 
ўні вер сі тэ та. У 1938 г. скон чыў яго са сту
пен ню ма гіст ра гі сто рыі. У час ня мец ка га 
ўвар ван ня ў Поль ш чу быў ма бі лі за ва ны 
ў вой ска, удзель ні чаў у ве рас ні 1939 г. у аба
ро не Вар ша вы. Па ра не ны, тра піў у па лон. 
Ля жаў у вар шаў скім шпі та лі, ад куль, кры ху 
ачу няў шы, уда ло ся ўця чы на ра дзі му ў Ляў
ко ва, ку ды ўжо прый шлі са вец кія вой скі.

У 19401941 гг. Гры цук на стаў ні чаў, вы
ву чаў лі та ра ту ру ў На стаў ніц кім ін сты ту це 
ў Бе ла сто ку. У час ня мец кай аку па цыі Аляк
сей Гры цук — сяб ра Бе ла ру ска га ка мі тэ та 
ў Бе ла сто ку. У чэр ве ні 1942 г. пры зна ча ны 
ін с пек та рам бе ла ру скіх школ Бе ла стоц кай 
ак ру гі, ап ра цоў ваў школь ныя пад руч ні кі. 
За неп ра цяг лы час Гры цу ку ўда ло ся ства
рыць на Бе ла сточ чы не больш 80 бе ла ру

скіх школ. Яго пап леч ні ка мі бы лі Хве дар 
Ілья шэ віч і Ула дзі мір Та маш чык. У 1944 г. 
Гры цук — ас вет ны афі цэр у Бе ла ру скай 
Кра ё вай Аба ро не. Чы таў лек цыі па гі сто
рыі ў 1ым кад ра вым ба та льё не БКА ў Бер
лі не. Брат Гры цу ка, Мі ка лай, так са ма быў 
у БКА. Ён быў у бе ла ру скім ан ты баль ша віц
кім пад пол лі ў гру пе пад кі раў ні цтвам Усе
ва ла да Родзь кі, а пас ля знік без ве стак.

З ле та 1944 г. Гры цук вы е хаў на за хад 
у эміг ра цыю ў Ня меч чы ну. Тры га ды ён 
пра жыў у аў ст рый скім Заль ц бур гу, дзе 
ра зам з Ула дзі мі рам Ду дзіц кім, Мі ко лам 
Гань ком, Але сем Са лаў ём ар га ні за ваў бе
ла ру скі ка мі тэт. У той час, ка лі яш чэ не бы
ло ні я кіх віз на вы езд з Аў ст рыі, ён ха дзіў 
не ле галь на це раз Аль пы ў Ня меч чы ну, 
каб на ла дзіць луч насць з Ра дай БНР, якая 
та ды бы ла ў Мюн хе не. У той час у Аў ст рыі 
ён па зна ёміў ся з Воль гай, бу ду чай жон
кай.

У сту дзе ні 1948 г. Аляк сей Гры цук вы е
хаў у Ка на ду, па ся ліў ся ў Та рон та, дзе браў 
ак тыў ны ўдзел у гра мад скім і цар коў ным 
жыц ці бе ла ру скай гра ма ды. Уз на чаль ваў 
Згур та ван не бе ла ру саў Ка на ды ў 1965
1967 і ў 19701972 га дах, быў ад ным з ак
ты ві стаў па ра фіі свя то га Кі ры лы Ту раў ска
га, стар шы нёй Сек та ра Ра ды БНР. Вель мі 
лю біў бе ла ру скую па э зію. На пі саў док тар
скую ды сер та цыю, прыс ве ча ную твор час
ці Мак сі ма Баг да но ві ча. Пра ца ваў ва Уні
вер сі тэ це Ку інс у Кін г ста не (Ан та рыа).

Па мёр Аляк сей Гры цук 30 траў ня 1976 
го да ў Кін г ста не, па ха ва ны на мо гіл ках 
гэ та га ка над ска га го ра да. На яго ма гі ле 
ла цін каю вы бі ты над піс: „Зма гар за во лю 
Бе ла ру сі, хай сняц ца та бе род ныя го ні”. 
Жон ка Гры цу ка Воль га на пі са ла ўспа мі ны 
„Мы ства ра лі сваю Бе ла русь: Жыц цё і дзей
насць Аляк сея Гры цу ка”. Кні га бы ла вы да
дзе на ў Мін ску ў 2007 го дзе.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

У ад ным з апош ніх ну ма роў „Ні ва” пі са
ла пра ка ля рэ лі гій ны сайт Кры ні ца.IN FO, 
дзе ас вят ля юц ца па дзеі так ці інакш звя за
ныя з хрыс ці ян скі мі кан фе сі я мі, што дзей
ні ча юць у Бе ла ру сі. Сво е а саб лі вым кан ку
рэн там да дзе на га сай та з’яў ля ец ца яш чэ 
адзін ка ля рэ лі гій ны пар тал „Цар к ва”, які 
зна хо дзіц ца ў ін тэр нэ це па ад ра се https://
chur ch by.in fo. У ад роз нен ні ад Кры ні ца.
IN FO ён вы гля дае знач на больш сціп лым. 
Раз меш ча ны на плат фор ме Wor d p ress 
сайт мае дзве част кі на га лоў най ста рон
цы. У боль шай ле вай зна хо дзяц ца анон сы 
раз на стай ных ар ты ку лаў, а ў мен шай, пра
вай — за га лоў кі апош ніх ма тэ ры я лаў, якія 
ад на ча со ва з’яў ля юц ца спа сыл ка мі на ар
ты ку лы.

Па да ец ца, што ад ной з ці ка вых руб рык 
сай та му сяць быць „На ві ны”. На жаль, гэ та 
не так, бо апош нія з іх да ту юц ца лю тым. 
З гэ та га трэ ба зра зу мець, што пра ект „Цар
к ва” пак ры се па мі рае і яго ўла даль ні кі не 
ве да юць, як гэ тую смерць спы ніць.

Ка лі пра са чыць па да тах пуб лі ка цый на 
сай це, то мож на вы свет ліць, што іс нуе ён не 
менш за дзе сяць га доў. Ад нак на ват за та
кі пра цяг лы час іс на ван ня яго ўла даль ні кі 
так і не здо ле лі рас па вес ці пра пра ект і на
вош та яны яго ажыц цяў ля юць. Так, у руб
ры цы „Пра пар тал” мес ціц ца над піс ад 7 
кра са ві ка 2010 го да „Ін фар ма цыя ў ста дыі 
пад рых тоў кі”. Так са ма на ста рон цы акен ца 
для ад п раў кі элек т рон на га лі ста. Та кі па ды
ход да са мап рэ зен та цыі вы ключ на ад моў
на ха рак та ры зуе ства раль ні каў сай та.

Вар тай ува гі на вед валь ні каў пар та ла 
з’яў ля ец ца руб ры ка „Ар ты ку лы”. Праў да, 
там так са ма аб наў лен ня даў но не бы ло, 
ад нак тэ мы, якія там ас вят ля юц ца, да гэ
туль за ста юц ца ак ту аль ны мі. На пры клад, 
ар ты ку лы, якія ты чац ца асо бы Ка сту ся Ка
лі ноў ска га, яко га шмат хто з пра ва слаў ных 

бе ла ру скіх свя та роў не лі чыць за ге роя на
цы я наль навыз ва лен чай ба раць бы.

На тле па дзей апош ніх га доў у рэ лі гій
ным жыц ці Ук ра і ны, ка лі там афор мі ла ся 
прыз на ная Кан стан ці но па лем не за леж
ная ад ма скоў ска га пат ры яр ха цар к ва, на 
сай це рас па ча ла ся ды ску сія аб вар тас ці 
на быц ця боль шай са ма стой нас ці і Бе ла ру
скай пра ва слаў най цар к вы (БПЦ). З ма тэ
ры я ла мі па да дзе най тэ ме мож на па зна
ёміц ца ў руб ры цы „Ка мен та ры”.

Да во лі ці ка вай з’яў ля ец ца руб ры ка „Да
ку мен ты”. Там мес цяц ца раз на стай ныя 
пе ты цыі і лі сты ў ад рас вы шэй ша га пра ва
слаў на га бе ла ру ска га кі раў ні цтва, а так са
ма свец кіх струк тур. Ад ным з вар тых ува гі 
лі стоў мож на наз ваць ліст да міт ра па лі та 
Паў ла ад Бе ла ру ска га та ва ры ства ахо вы 
пом ні каў гі сто рыі і куль ту ры. Кра яз наў цаў 
і ак ты ві стаў ру ху за ха ван ня гі ста рыч най 
спад чы ны бе ла ру ска га на ро ду тур бу юць 
не га тыў ныя пра цэ сы, што ад бы ва юц ца 
з бу дын ка мі, якія на ле жаць БПЦ. Гэ та 
перш за ўсё ты чыц ца зме ны форм кан ст
рук цый да хаў. Так, ба роч ныя ці кла січ ныя 
за вяр шэн ні за мя ня юц ца цы бу ле па доб ны
мі, а так са ма вы ка ры стоў ва юц ца да ха выя 
ма тэ ры я лы за ла то га ко ле ру за мест тра ды
цый ных для Бе ла ру сі ма тэ ры я лаў, як па па
хо джан ні, так і па ко ле ры.

„Не па ва га да гі сто ры какуль тур най спад
чы ны — гэ та не па ва га да на ро ду, і пра я вы 
не па ва гі да бе ла ру ска га на ро ду не да пуш
чаль ны для лю бой рэ лі гіі, для лю бой кан
фе сіі. Не га тыў нае, ні гі лі стыч нае стаў лен не 
да пом ні каў гі сто рыі і куль ту ры з бо ку прад
стаў ні коў Бе ла ру ска га эк зар ха ту Ру скай пра
ва слаў най цар к вы кі дае цень на ўсю цар к ву 
і пад ры вае да вер да яе ся род гра ма дзян Бе
ла ру сі”, — указ ва ец ца ў ліс це да вы шэй ша га 
бе ла ру ска га пра ва слаў на га клі ру.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

ма дзя не зме няц ца ў леп шым, спа гад лі вым 
са бе на прам ку, што пе рад аб ліч чам эпі дэ
міі ўсе роў ныя — і ба га тыя, і бед ныя... Але, 
на жаль, тыя што так ду ма лі неў за ба ве пе
ра ка на лі ся, што лю дзі леп шы мі не ста нуць.

У кра са ві ку ар ля не га ва ры лі, што сё ле
та пры ход скае свя та Іва на не ад бу дзец ца 
ў поў ным фар ма це. У хра мах бы ло даз во
ле на ўдзель ні чаць у на ба жэн стве толь кі 
пя ці асо бам. Але ўжо ў па ло ве мая, ка лі 
я апыт ваў лю дзей, не ка то рыя ка за лі, што 
Іва на ад бу дзец ца, што бу дуць лар кі і г.д. 
Я ра шыў, ня гле дзя чы на эпі дэ мію, пай с ці 
ў той дзень у цар к ву — з’яў ля ю ся пры ха
джа ні нам і, пе рад усім, як рэ гі я на ліст за піс
ваю ад трыц ца ці га доў жыц цё Ар лян ска га 
пры хо да, а ка ра на ві рус гэ та асаб лі вая гі
сто рыя. (Апош ні мой ар ты кул на гэ ты конт 
быў у „Ні ве” ад 04.11.2018 го да)

Як ін фар ма ва лі ка му ні ка ты па тэ ле ба
чан ні, на дзень 21 мая быў па шы ра ны лі міт 
вер ных у хра мах — ад на асо ба на 10 квад
рат ных мет раў; на да лей у сі ле зак ры ван не 
вус наў і но са ў пуб ліч ных мес цах. На да лей 
жы лі мы ў пан дэ міі, у кра і не ўзні ка лі што
раз но выя ача гі. Спе цы я лі сты пры гад ва лі: 
па куль ня ма вак цы ны, на ша зда роўе і жыц
цё за ле жаць ад кож на га з нас.

Ці ка ві ла мя не пры ход скае свя та, а так
са ма як да но вай сі ту а цыі па ста ві лі ся 
пры ха джа не. У па чат ку ар лян ска га рын ку 
су стрэў я зна ё ма га з Мік ла шоў, быў у ма
сач цы; ска заў мне:

— Вяр та ю ся з цар к вы, там мне ска за лі 

зняць ма ску, то я заб раў ся і еду да до му.
Па Пар ка вай ву лі цы, ка ля цар коў най 

ста ян кі, ста я ла мно га лар коў з цац ка мі, 
а са ста ра ны Кляш чэ леў скай ву лі цы два 
лар кі з ла сун ка мі, ад нак за ці каў лен ня 
амаль не бы ло. Ка ля лар коў спат каў я зна
ё ма га пен сі я не ра з Кры вя тыч, які куп ляў 
ла сун кі. Ві та ю ся, а ён, без ма сач кі, пра цяг
вае мне ру ку на пры ві тан не. Я ка жу, што 
яш чэ так нель га ві тац ца, а ён:

— Так? А ў цар к ве ка за лі, што ня ма ві
ру са.

На цар коў ным пля цы пе рад пры ступ ка
мі ў храм ста я ла не каль кі ма ла дых асоб 
у ма сач ках; яны слу ха лі на ба жэн ства 
з ды на мі каў. На цар коў ных дзвя рах бы ла 
кар т ка фар ма ту А4 з ін фар ма цы яй: „ВАЖ
НА! Ін фар ма цыя аб ак ту аль най дзей нас ці 
пры хо да. У су вя зі з сур’ ёз най сі ту а цы яй 
на сту па ю чай эпі дэ міі ды паг ро зай жыц цю 

і зда роўю ўсіх без вык лю
чэн ня асоб, наш пры ход 
зак лі кае: 1. прыт рым лі вац
ца ўка зан няў кра ё вых са ні
тар ных і эпі дэ мі я ла гіч ных 
служб; 2. прыт рым лі вац ца 
аса бі стай гі гі е ны і агуль най 
ас ця рож нас ці”. Як ві даць, гэ
тая ін фар ма цыя не згад вае 
пра на да лей аба вяз ко вае 
зак ры ван не вус наў і но са 
ў пуб ліч ных мес цах ды пра 
лі міт вер ні каў у хра мах...

У прыт во ры цар к вы ста
яў у ма сач цы ча ла век з Ру ду
таў. У цар коў ным не фе бы ло 
поў на вер ні каў, боль шасць 

іх бы ла без ма са чак. Ста я лі по бач ся бе 
і на ся бе ды ха лі. Вер ні каў у ма сач ках унут
ры хра ма бы ло ма ла. Ад нос на гі гі е ны і ас
ця рож нас ці — я гэ та га не ба чыў, але пас ля 
не ка то рыя вер ні кі га ва ры лі мне, што 
лю дзі па ды хо дзі лі ца ла ваць крыж. На той 
пры клад — у ка та ліц кіх кас цё лах свя та ры 
па да ва лі гос цію толь кі на да лонь.

Па чаў ся хрэс ны ход ва кол хра ма. Я па
чы наю ра біць здым кі сва ім сціп лым фо та
а па ра там; вя лі кім апа ра там фа таг ра фуе 
ма туш ка, не ка то рыя асо бы ро бяць здым кі 
ма біль ні ка мі. Па ды хо дзіць да мя не ма туш
ка, зак ры вае свае вус ны хуст кай:

— Ko go Pan fo tog ra fu je?! — пы тае, не 
прад ста віў шы ся і не спы таў шы хто я.

— Ба цюш коў, — ад каз ваю.
— A dla ko go, dla nas? — да пыт вае.
— Для гі сто рыі, — ад ка заў я і ады шоў 

у ін шае мес ца для фа таг ра фа ван ня. Не 

спа дзя ваў ся я та ко га пы тан ня; пра гу ча ла 
яно да кор лі ва. Пры ха джа не і ду ха вен ства 
спы ні лі ся пе рад цар коў ным ува хо дам, на
ба жэн ства блі зі ла ся да кан ца. А ў маю ста
ра ну зноў па сы па лі ся до пы ты ма туш кі:

— A gdzie to bę dzie wy ko rzys ta ne? Czy 
pub licz nie?

— Так, пуб ліч на. Я заў сё ды толь кі пуб ліч
на, і ў га зе ты, і ў кніж кі — ад ка заў я і спы
таў: — А што — нель га фа таг ра фа ваць?

— Moż na.
— Я свой, ту тэй шы, — пад к рэс лі ваю.
— A kto?
Па даў я сваё імя і проз віш ча.
— Nie poz na łam Pa na w ma secz ce.
— Як гэ та? Мя не ўсе паз на юць, і ў ма

сач цы.
Быц цам не паз на ла, але на да лей да пыт

ва ла:
— Czy bę dzie to praw da?..
— Праў да то аб шыр ная тэ ма, — ад каз

ваю.
— Sze ro ki... — не а даб раль на раск ві та ла 

мя не і адыш ла яш чэ неш та га во ра чы. Я на
да лей фа та гра фа ваў і за піс ваў на ба жэн
ства на ма біль нік.

На ба жэн ства кон чы ла ся і вер ні кі па кі
да лі цар коў ны пляц, ра зы хо дзі лі ся да моў. 
А мне ў той дзень цар коў ны пляц, як ні ко
лі, па даў ся ха лод ным, не да ступ ным, чу
жым. І бы ло гэ та ў дзень хра ма ва га свя та 
ў го нар св. Іа а на Ба гас ло ва, апо ста ла лю
бо ві — „Лю бі це ся бе ўза ем на і бу дзе гэ та 
знак, што лю бім мы Бо га”.

vЗа пі саў, ап ра ца ваў 
і фа та гра фа ваў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

Свя та ў Ор лі
5працяг
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05.07 — 11.07

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) 5-9.07. га ран та ва ны пос-
пех пры ня се ра шу чае і хут кае дзе ян не. Кі-
руй ся ро зу мам і сва ім ін стын к там. Ды хтось-
ці схо ча ўцяг нуць ця бе ў вір сва іх спраў; 
зай г рае на тва ім па чуц ці ві ны ці бу дзе ця бе 
шан та жы ра ваць. 4-8.07. стаў лен не ўся го на 
ад ну кар ту мо жа ця бе абан к ру ціць. Лі пень 
пры му сіць ця бе да дзе ян няў на най боль шых 
аба ро тах.
(21.04. — 21.05.) Вы ка ры стай пе ры яд удач 
і ажыц цяў ляй свае пла ны. Мо жаш су стрэць 
асо бу, з якой бу дзе нез вы чай ная су вязь. Га-
ран та ва ныя пос пе хі ў кам па ніі. На го ды для за-
роб ку. До ма не пе ра бор ш ч вай з ро ляй па на 
і ўла да ра. 7-9.07. ча кае ця бе важ ная раз мо-
ва з пар т нё рам.
(22.05. — 22.06.) Возь меш спра вы ў свае ру-
кі і да вя дзеш іх да пас пя хо ва га кан ца. Не дай-
ся ўкру ціц ца ў бруд ныя гуль ні. Ча ла ве чая ка-
рыс лі васць бу дзе асаб лі ва гад кая для ця бе. 
Не бу дзеш гра шыць сціп лас цю, бо ўсю ды 
зай г ра еш на пер шай скрып цы. Ста рое ка хан-
не не ржа вее.
(23.06. — 23.07.) Не мо жаш ні чо га стра ціць, 
дык паз ма гай ся за най вы шэй шую стаў ку. 
З 3.07. (аж да 18.07.) мо жаш зра біць штось ці 
не паў тор нае. Пе ра мо жаш сваю няс ме ласць, 
бу дзеш га вар кі, пры люд ны і дас ціп ны. З мі ну-
ла га вы цяг вай кан ст рук тыў ныя выс но вы, а ка-
лі не, дык кінь роз ду мы.
(24.07. — 23.08.) Чым менш зап ла ну еш, тым 
больш зда бу дзеш. З 7.07. бу дзеш ім па на ваць 
сва ёй спе лас цю, кам пе тэн т нас цю і ад каз нас-
цю. Пе ра ка на еш ся ў каш тоў нас ці сяб роў-
ства. На пра цы мо жаш стаць ах вя рай за віс-
на га суп ра цоў ні ка. Не абя цай ні чо га асаб лі-
ва га па звы чай ным жэс це сім па тыі. Дбай аб 
зда роўе, тры май ся па рад ле ка раў.
(24.08. — 23.09.) Раз ві неш свае за ці каў лен ні 
і суст рэ неш ці ка вых лю дзей. Вар та так са ма 
паз ма гац ца за моц ную па зі цыю на пра цы. 
Мо жаш раз ліч ваць на сваю ін ту і цыю, якая 
пад ка жа на пра мак дзе ян няў і шан цы пос пе-
ху. Ды бу дзе хтось ці дзей ні чаць та бе на нер-
вы; на дра бя зу не звяр тай ува гі. У па чуц цях 
край нія наст роі.
(24.09. — 23.10.) Усё ўдас ца да сяг нуць, але 
пры ўмо ве, што за па ну еш над эмо цы я мі. 3-
7.07. да маў ляй ся на су стрэ чы, пад піс вай 
важ ныя да ку мен ты. Хоць пер шыя дні над та 
нер во выя, поў ныя па чуц ця няз дзей с не нас ці. 
Ды не трап ляй у рос пач. Сі ту а цыя як у ка лей-
да ско пе. 5.07., ка лі Ве не ра пе ра су нец ца да 
ззя ю чых Бліз нят, бу дзеш поў ны іні цы я ты вы, 
ша лё ных ідэй, з якіх боль шасць мо жаш зрэ а-
лі за ваць.
(24.10. — 22.11.) Знік нуць стрэ сы і тур бо ты. 
Ад па чы нак і доб рая кам па нія. 5-9.07. — ідэ-
аль ны мо мант на бра вур ныя дзе ян ні. Зна ка-
мі та та бе пой дзе ў пры ват ных спра вах, ран-
дэ ву бу дуць про ста кас міч ныя, а бліз кія за-
хо пяць ця бе сва ім эн ту зі яз мам. Ды 4-06.07. 
не пе ра кон вай ін шых да сва іх ду мак, каб не 
бы ло не пат рэб ных спрэ чак. Ра бо та га рыць 
та бе ў ру ках.
(23.11. — 22.12.) На ўсё зной дзеш сі лы, час 
і ах во ту. Хо піць ад да ных сяб роў. Але ў фі нан-
сах будзь ас ця рож ны. Да 13.07. шчас лі выя 
вы пад кі, доб ры на строй, не ча ка ныя здзяй с-
нен ні ма раў. Але ў пер шыя дні не пе ра а цэнь-
вай сва іх маг чы мас цей.
(23.12. — 20.01.) Сме ла ру шыш упе рад і ўвя-
дзеш у жыц цё не ма лыя зме ны. Твая па зі цыя 
і ўплы вы знач на ўзра стуць. З 7.07. вы ка жаш-
ся ра шу час цю, ад ча ем, дыс цып лі най. Мэ ту 
да сяг неш хут чэй, чым ду ма еш. Але раз ліч вай 
толь кі на ся бе са мо га. Па ча кай з пад піс ван-
нем важ ных па пер.
(21.01. — 19.02.) Хо піць та бе ін с пі ра цыі і эн-
ту зі яз му, ха ця не ўсе бу дуць з та бою іх дзя-
ліць, але не злуй ся на іх. Да ста неш шанц вы-
пра віць ста рыя па мыл кі. Вя лі кі пры ліў энер гіі 
і сі лы. Бу дзеш больш хут кі, энер гіч ны, моц ны 
ха рак та рам. Доб ра піль нуй важ ныя да ку мен-
ты. У па чуц цях про ста фан та стыч на. Са маў-
пэў не насць, ад ва га і ра шу часць — шлях да 
пос пе ху. 7-9.07. асаб лі ва тры май нер вы на 
па вад ку.
(20.02. — 21.03.) Доб ры час на за ба ву ды 
ад па чы нак, але і цяж кую пра цу. Удас ца па-
між імі знай с ці та бе за ла тую ся рэ дзі ну. Без 
праб лем да ста су еш ся да змен. Цвя ро за ацэ-
ніш сі ту а цыю. Спа чат ку — страх пе рад не вя-
до мым і фі нан са выя не па лад кі. Будзь вель мі 
ас ця рож ны на па куп ках. З 7.07. (да 13.07.) 
бу дзеш за хоп ле ны — не вя лі кім вы сіл кам да-
сяг неш вель мі шмат. 4-8.07. мо жаш па чаць 
зма гац ца за не па трэб нае для ця бе; тут ін ту і-
цыя мо жа не пад ка заць най леп ша га.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

Шыф раг ра ма
Лі та ры ад га да ных слоў, пе ра не се ныя згод на з іх па рад ка вы мі ну

ма ра мі ў клет кі рос пі су, скла дуць ра шэн не — бе ла ру скую па га вор ку.
дэ ка ра тыў ная рас лі на з бла кіт налі ло вы мі або бе лы мі па ху чы мі 
квет ка мі = 4 _ 7 _ 3 _;
ба кал = 14 _ 2 _ 18 _ 19 _ 20 _;
кра і на Дзе да Ма ро за = 12 _ 13 _ 10 _ 11 _ 1 _ 17 _ 26 _;
уза ра нае по ле = 6 _ 15 _ 16 _ 25 _ 5 _;
во зе ра між Уша ча мі і Глы бо кім = 8 _ 24 _;
пе ра мяш чэн не на бай ку, ка ні, во зе, са ма ка це = 22 _ 9 _ 23 _ 21 _.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ дак цыю пра

віль ныя ад ка зы, бу дуць ра зыг ра ны кніж ныя ўзна га ро ды.
Ад каз на ад га дан ку з 23 ну ма ра
Брыт ва, Вац, моц, ру да, сад, Со на, сум, та бу, торт, тру на, цар, ціс, 

Ясель да.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Ра шэн не: у мо ла дас ці рвем ся да тур бот, на ста расць тур бо ты рвуц ца да нас.

Цар к ва
Ста іць на па гор ку драў ля ная цар к ва,
Сва і мі ку па ла мі све ціць яна,
І крыж най вы шэй шы да не ба рас це,
І воб ла кам бе лым свае пес ні ня се.

Ча му ты та кая свя тая — пу ста,
Дзе-ж ва шы сэр цы? — пы тае яна, —
Пры ходзь це да мя не, ма лі це ся заў сё ды.
За гэ та бу ду ўдзяч на я.

Я ма лых і да рос лых да ся бе пры му,
У цяж кай до лі та бе па ма гу.
Ма лі ся ты да Бо га ўдзень і ўно чы,
Па куль яш чэ ба чаць твае во чы.

Пом ні, што ты ў гас цях на гэ тым све це,
Тут сон ца іг рае і ра дас на све ціць.
Ка лі хо чаш у не бе, у цар стве свя тым быць,
То не аб ход на та бе ў цар к ву свя тую ха дзіць.

Фэ стын у Бан да рах
Сён ня ў Бан да рах вя лі кае свя та,
тут кра мы ста яць ба га ты,
тут і му зы ка іг рае,
тут і пуб лі ка спя вае.

Раз у год — мы яго ча ка ем,
усіх у гос ці зап ра ша ем,
п’ем, ямо, усе тан цу ем,
на шы Бан да ры ра ду ем.

Пры яз джай це да нас — не за бы вай це,
усе наш фэ стын прас лаў ляй це,
пес ні род ныя спя вай це,
род най мо вы ні ко лі не за бы вай це.

На ша мо ва — як на ша ма ці,
мы га во рым на ёй ад дзі ця ці,
у пра цы, у ха це, на зя лё ных лу гах,
яна зві ніць заў сё ды ў ма іх ву шах.

Мая Ка пі тан ш чы на
Мая Ка пі тан ш чы на, ця бе я люб лю,
я ча ста пры яз джаю на ра дзі му сваю.
Усё мне тут мі ла на гэ тым ся ле,
хоць но вая ву лі ца не ту дой ідзе.
Ня ма бру ку, па якім змо ла ду ха дзі ла я,
ня ма са ла мя ных стрэх хат,
па бу да ва лі тут но выя да чы пад рад.
І лаў кі на ву лі цы пу стыя ста лі,
ня ма тых лю дзей, што на іх ся да лі.

Лес ак ру жае род нае ся ло,
рэч ка На раў ка не да лё ка вя дзе свой вя нок.
Мая Ка пі тан ш чы на, ты мне да ра га,
шчас лі вае дзя цін ства я тут пра вя ла.
Да ця бе пры яз джаю з да лё кай пу ці,
яш чэ мя не ві тае мой брат да ра гі,
Яш чэ мя не ві та юць па ста рэў шыя баць кі.
Да ця бе я пры е ду, по кі бу ду жыць,
Я та бе вер на, мне цяж ка ця бе па за быць.

Ге ня Бу ра, Асед ле Бан да ры
Яў ге нія БУ РА на ра дзі ла ся ў вёс цы Ка пі тан ш чы на На раў-
чан скай гмі ны. Ха дзі ла ў шко лу ў Ста рым Ляў ко ве. Вый ш ла 
за муж у Та ні цу-Гур ну Мі ха лоў скай гмі ны. Пас ля смер ці му-
жа жы ве ў Асед лі Бан да ры Мі ха лоў скай гмі ны. Пі ша вер шы 
на бе ла ру скай мо ве, на паў ноч на-за ход нім (ту тэй шым) ды я-
лек це бе ла ру скай мо вы, на поль скай і ра сей скай мо вах.

Ле та і квет кі ў На раў цы
У цёп лую па ру го да за ча роў ва юць нас сва ёй цу доў най пры га-

жос цю квет кі. Лю бім іх. Асаб лі ва да іх ха ра ства не а бы я ка вы наш 
пры го жы пол. Жан чы ны най больш іх са дзяць і па ста ян на даг ля да-
юць. Гэ та, між ін шым, адзін з іх лю бі мых за нят каў. Жан чы ны лю-
бяць, ка лі муж чы ны до раць ім квет кі.

За раз квет кі ўпры гож ва юць га ра ды і вё скі. З квет ка мі пры ем-
ней на ву лі цах, скве ры ках і пар ках. 25 чэр ве ня гэ та га го да ез дзіў 
я на ро ва ры ў На раў ку. Най больш кве так, між ін шым, сі ніх, чыр-
во ных і бар до вых зац ві ло пе рад вя лі кім драў ля ным бу дын кам 
Га ле рэі імя Та ма ры Са ла не віч (тут за раз най п ры га жэй) ды мно-
га чыр во ных, бе лых і сі ніх кве так па са дзі лі пе рад шко лай. Чыр во-
ныя квет кі бя го ніі кра су юць у трох вя лі кіх ва зо нах пе рад Гмін ным 
ася род кам куль ту ры.

За раз све жа па са дзі лі квет кі ка ля пом ні ка пры скры жа ван ні ву-
ліц Міц ке ві ча і Гай наў скай ды пе рад ам бу ла то ры яй на скры жа ван-
ні ву ліц Но вай і Ка ля ё вай. Мно га кве так па са дзі лі ў ва зо нах пры 
сцеж цы ка ля ам фі тэ ат ра над рэч кай. 25 чэр ве ня г. г. жан чы ны 
са дзі лі квет кі на клум бах пе рад пля цоў кай аў то бус на га пры пын-
ку ПКС і пры ват на га па са жыр ска га тран с пар ту па ву лі цы Гай наў-
скай. Тут бу дзе пры га жэй, чым сь ці бы ло да гэ туль. (яц)
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 1963 го дзе бе ла стоц кі жур на-
ліст Аляк сандр Амі лья но віч так 
пі саў пра па ча так ня мец ка га 
на па дзен ня на Са вец кі Са юз 

у чэр ве ні 1941 го да: „На ста ла дру гая 
па ло ва чэр ве ня 1941 го да і лю дзі 
ў Сло хах — як што га до ва ў гэ тую па ру 
— пра ца ва лі на лу гах пры се на ко се. 
22 чэр ве ня бы ла аку рат ня дзе ля. Той 
дзень, а дак лад ней ра нак, пры нёс вай-
ну і тыя па дзеі, якія ра зыг ра лі ся ў Сло-
хах і на ва кол лі. Ар ты ле рыя заг ры ме ла 
ў 3.15. Па га дзі не ар таб ст рэ лу пя хот-
ныя ды ві зіі мар ша ла фон Клю ге і тан кі 
ге не ра ла Гу дэ ры я на фар сі ра ва лі Буг, 
уры ва ю чы ся глы бо ка ў са вец кую аба-
ро ну. Ша ша з Дра гі чы на це раз Сло хі 
бы ла га лоў ным мар ш ру там на ступ лен-
ня гіт ле раў скай ар міі на ўсход...”.

А ме ся ца мі ра ней на ўзгор ках за Сло
ха мі ўзво дзі лі ся са вец кія ва ен ныя 

ўма ца ван ні, наз ва ныя „Лі ні яй Мо ла та
ва”. Не ўсе бун ке ры бы лі да ве дзе ны да 
ста ну ба я вой га тоў нас ці. У мо мант вы бу
ху вай ны част ка бай цоў бы ла ў бун ке рах, 
част ка бы ла ў вёс цы, у Сло хахАн на поль
скіх. Амі лья но віч: „У вёс цы бы лі на па га
то ве неш мат лі кія груп кі афі цэ раў і бай
цоў. На трэ ці дзень аба ро ны ў вё ску ад 
Дра гі чы на ўвар ва ла ся не каль кі гру за ві
коў з нем ца мі. Лей тэ нант Ясь коў аб кі нуў 
іх гра на та мі. Праз ней кі час зза бу гар ка 
па ка заў ся штаб ны лі му зін. З бун ке ра зай
граў да яго стан ко вы ку ля мёт. Ма шы на 
па ка ці ла ся ў ад хон. Вы паў з яе афі цэр 
і пры лёг да ша шы. Лей тэ нант Ясь коў 
ці ка ваў на ку чы жві ру. Цэ ліў доў га і цяр
п лі ва. Не мец поўз ас ця рож на на дру гі 
бок ша шы. Стрэл быў мет кі. Гіт ле раў скі 
ма ёр за стыў на ша шы. Ра не на га ша фё ра 
лю дзі са Слох пры нес лі ў вё ску, аб вя за лі 
ра ну, на кар мі лі. Ноч чу ўвар ваў ся ў вё ску 
ня мец кі пат руль і за браў ра не на га...”.

Вік тар Руд чык у ніў скім цык ле «Буг 
у аг ні», апуб лі ка ва ным у 1980 го дзе, 

так пі саў пра гэ тае зда рэн не, ра ска за нае 
Аляк сан д рам Па на сю ком: «Ка лі на шы 
лю дзі пай ш лі па гля дзець гэ та га ма ё ра, 
ба чаць — яго ша фёр яш чэ ды хае. За нес лі 
яго ў шко лу... Ка жуць, што гэ та га ша фё ра 
за раз ад п ра ві лі за Буг у шпі таль. Гэ та бы
ло ў аў то рак, а ў се ра ду — не дзе так ка ля 
дзя ся тай га дзі ны ў Сло хах па я ві лі ся із ноў 
гіт ле раў скія сал да ты. На ад ным па на двор
ку, пе ра важ на тут ад Бу га, нем цы, а ў су сед
нім — ру скія, што вый ш лі з бун ке раў, каб 
чымко леч пад сіл ка вац ца ў гас па да роў. 
Нем цы не спа дзя ва лі ся ру скіх і на ад ва
рот. Гля дзяць на ся бе зза пло та і не стра
ля юць. Мы так са ма гля дзім на гэ та і ча
ка ем: што з та го бу дзе? Аказ ва ец ца вось 
што: нем цы ады хо дзяць з вё скі, а ру скія 
ха ва юц ца ў до ты. Нам быц цам ка мень 
хто зняў з гру дзей. Бо вя до ма, дзе хтоко
леч ва юе, там най больш цер піць мір ны 
на род... Прай ш ло мі нут 2030 і... па ча ло ся 
пек ла. Б’юць гар ма ты, вё ска га рыць... Што 
ж, ка лі га рыць, дык трэ ба ра та ваць. Бя гу 
на ра ту нак. Ад дзе даўпра дзе даў ужо ў нас 
так за ве дзе на, што се ля нін да па ма гае се
ля ні ну ў бя дзе. Да бег да ся рэ дзі ны вё скі, 
а там кры чаць, што і лю дзей гіт ле раў цы 
б’юць... Ка го б’юць на мес цы, ка го на рас
ст рэл го няць за вё ску на вы ган, а ка го 
на ват і ў агонь упі ха юць... А я стаю па ся рэ
дзі не ха ты і ду маю: што мне ра біць? І та ды 
пры га даў, што ў мя не аста ло ся ця ля, вя лі
кае, доб рае, ужо ад са джа нае ад ка ро вы. 
Шка да яго, ду маю, зга рыць, бед нае... За кі
нуў я са бе ця ля на пле чы і бя гу на ага род. 
А на ву лі цы ўжо нем цаў паў нымпаў но. 
І су се да Мі ка лая б’юць, ці знут ку юц ца над 
ім, бо кры чыць ён, як са шку ры аб дзер
ты. Дык я яш чэ хут чэй. Нем цы мя не не 
ча па юць. Толь кі смех іх чую. За ча піў ся 
я за ней кі ко рань і па ля цеў но сам у тра ву. 
А ця ля на мя не, бо з рук не вы пус ціў. Гіт ле
раў цы яш чэ га лас ней за ра га та лі. Чую, што 
яны зу сім бліз ка, аб сту пі лі з усіх ба коў... 
Што ра біць? Па ма лень ку па ды маю га ла ву 
з ру ка мі вы со ка вы цяг ну ты мі ўверх, і ча
каю... за раз... праз хві лін ку... вось... вось... 
ка то ры з іх стрэ ліць... Пе ра да мною рвец
ца маё ця ля, на ма га ю чы ся пад няц ца на 

но гі... Я за бы ваю аб кар ні ках і зноў ха паю 
сваё ця ля. А яны са сме ху аж за жы ва ты 
бя руц ца...».

Амі лья но віч: „Штурм на Сло хі і бун ке ры 
на стаў 25 чэр ве ня. Нем цы іш лі ў ата

ку хва ля мі. Ачап ля лі вё ску шчыль ным 
каль цом. Дар ва лі ся да пер шых бу дын каў. 
За па ла лі са ла мя ныя стрэ хі. Па лі лі двор за 
два ром. Спа ты ка ных лю дзей заст рэль ва
лі, ка ло лі шты ка мі, за бі ва лі прык ла да мі. 
Ад пом ш ч ва лі не ві ноў ным за су пра ціў 
у бун ке рах на ўзгор ках, за смерць ма ё ра, 
за тое, што тут на ва жы лі ся спы няць іх тры
ум фаль ны марш, ка лі іх бро не тан ка выя 
на ез ды дар ва лі ся да под сту паў Мін ска 
і ва лі лі на Маск ву. Па ся род па лёў, лу гоў 
і па жа рыш ча гна лі за хоп ле ных лю дзей на 
смуг і рас ст рэль ва лі... Апош ніх жы ха роў 
Слох да ве ча ра саг на лі ў ста до лу Ся мё на 
Гу ме ню ка і ад туль ра ні цай паг на лі на рас
ст рэл. Іду чыя ба чы лі вы ка па ны дол. Кур’
ер на ма та цык ле даг наў кан вой і пе ра даў 
за гад. Лю дзей ад пус ці лі...”.

Мі хал Гна тоў скі ў кні зе „Wieś bia łos toc
ka oskar ża” пры во дзіць ра сказ Яку ба 

Се ме ню ка: „Ка лі ня мец кія сал да ты ача пі лі 
вё ску і пад па лі лі бу дын кі, стра ля лі да ўця
ка ю чых, а ста рэй шых за бі ва лі шты ка мі. 
За хоп ле ных вы ве лі за вё ску, згур та ва лі 
асоб на муж чын і асоб на жан чын з дзяць

мі. Муж чын па ста ві лі ў ша рэн гу, вы бі
ра ю чы кож на га дзя ся та га. Адаб ра ных 
два нац цаць ча ла век вы ве лі за вё ску і рас
ст ра ля лі. Апош ніх, у лі ку якіх апы нуў ся і я, 
заг на лі ва ўца ле лы ад па жа ру дом Ся мё на 
Гу ме ню ка і тры ма лі ней кі час. Пас ля вы ве
лі на ву лі цу і заў ва жы лі, што не ха пае ад
ной асо бы. Увай ш лі ў ха ту Гу ме ню ка і па ба
чы лі, што астаў ся ў ёй Пётр Ра ман чук, які 
спаў на хлеб най пе чы. Вы ва лак лі яго на 
да ро гу і на на шых ва чах рас ст ра ля лі. Усю 
на шу гру пу вы ве лі за вё ску і выст ра і лі над 
пры да рож ным ро вам. Мы ду ма лі, што нас 
рас ст ра ля юць. У той час пры е хаў ня мец кі 
афі цэр, які за га даў вы зва ліць нас. Неў за ба
ве сал да ты ад’ е ха лі з вё скі. Та ды мы па ха
ва лі па мар да ва ных...”.

Мі хал Гна тоў скі па дае, што ў хо дзе 
па цы фі ка цыі Слох бы ло за бі та 47 

асоб, па да ю чы проз віш чы са ра ка вась мі. 
У ін шых кры ні цах мо ва і пра 72 смя рот
ныя ах вя ры. На пом ні ку па ся рэ дзі не вё скі 
па да дзе ны лік 58 асоб. На тым жа пом ні ку 
на пі са ны проз віш чы 48 ча ла век...

Не толь кі Сло хіАн на поль скія ста лі ах вя
рай гіт ле раў скай ідэ а ло гіі над і пад лю

дзей. Ін шыя на ва коль ныя вё скі так са ма. 
У Кле ка та ве так са ма гіт ле раў цы спа лі лі 
вё ску, а лю дзей рас ст рэль ва лі. Мі хал Гна
тоў скі пры во дзіць ра сказ Юліі Гу мя няк: 

Та кі быў па ча так
„Ня мец кія сал да ты пад паль ва лі бу дын кі. 
Най перш за паль ва лі звяз кі са ло мы, а пас
ля кі да лі іх на стрэ хі. Ка лі на шы бу дын кі 
аха пі ла по лы мя, вы бег ла я з ха ты ра зам 
з му жам, бра там, баць кам і дзі цём на па на
дво рак. Адыш лі ўбок ад па ла ю чых бу дын
каў і та ды не ча ка на сал да ты май го му жа 
Аляк сан д ра і бра та Май сея без ні я ка га аб
г рун та ван ня рас ст ра ля лі ка ля ка ло дзе жа 
по бач ха ты Яна Гу мя ня ка...”. У Кле ка та ве 
гіт ле раў цы рас ст ра ля лі дзе вяць ча ла век...

Су сед нія Ага род ні кі гіт ле раў цы так са ма 
спа лі лі і заст рэ лі лі сем асоб — тры 

жан чы ны і ча ты рох муж чын. У Вуль цы
наБу гу гіт ле раў цы за бі лі 14 асоб, у іх лі ку 
дзве жан чы ны... Чар го выя зла чын ствы 
— Райск, Ха тынь, Лі дзі цы, Ара дур — ча ка лі 
сва ёй чар гі...

Кры ва выя па дзеі ў па буж скіх вё сках 
ад бы лі ся га лоў ным чы нам 25 чэр ве ня, 

у дзень ка лі пра ва слаў ныя ад зна ча юць 
па мяць свя то га Ануф рыя. Мер ка ваў я па
дац ца ў Сло хіАн на поль скія ме на ві та ў той 
дзень, у га да ві ну па цы фі ка цыі, у та маш
нюю цар коў ку прыс ве ча ную Ма рыі Маг
да лі не. Ад нак на ста рон цы Ся мя тыц ка га 
пры хо да, у якім Сло хі, бы ло па да дзе на, 
што на ба жэн ства ў та маш няй цар коў цы 
бу дзе пра віц ца ў ня дзе лю, 28 чэр ве ня. Спа
дзя ваў ся я, што пе рад пом ні кам па мар да
ва ным, што па ся рэ дзі не вё скі, бу дзе пра
віц ца ха ця па ні хі да, так як гэ та дзе ец ца 
ў Рай ску. Ад нак ста ра ста, яко га я спы таў 
пра ма ле бен, ска заў мне, што па ні хі да бу
дзе пра віц ца на мес цы, у цар коў цы.

Не ча му дзі ва вац ца — на на ба жэн стве 
пры сут ні ча ла ка ля двац ца ці асоб, га

лоў ным чы нам жан чын. Іс ці з шэс цем да 
пом ні ка трэ ба бы ло б з ха руг ва мі, а ў нас 
жан чы ны ха руг ваў не но сяць... Ня ма ка му 
ма ліц ца на па мят ным мес цы. Пас ля лі тур
гіі быў ад с лу жа ны ака фіст за па мер лых. 
Мо жа гэ та і са мы аку рат ны спо саб уша на
ван ня ах вяр чэр вень скіх па дзей 1941 го да 
на „Лі ніі Мо ла та ва”. Там жа за гі ну лі не 
толь кі дзя сят кі мяс цо ва га на сель ні цтва, 
якія мож на ўлі чыць у лік пад ляш скіх і хол
м скіх му ча ні каў, але і ты ся чы пры зыў ні коў 
з шы ро ка га све ту, якім не су джа ны бы лі 
да стой ныя па хо ві ны, якіх астан кі мо жа па
ко яц ца ў ана нім ных ма гі лах, а мо жа яны 
спа чы лі ў зу сім не вя до мых мес цах, мо спа
пя лі лі ся ў па ла ю чых „точ ках”, а прах ад іх 
на свой лад пры гар ну ла пры ро да...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА


