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Над Бобрай è3

Памятаем! è12

Памёр протаіерэй Яўгеній Падгаецкі 4 
лістапада. Паколькі звыш дваццаці гадоў 
служыў рэзідэнтам у Свята-Троіцкім сабо-
ры ў Гайнаўцы, у саборы ў час паніхіды 5 
лістапада і літургіі 6 лістапада пры труне 
айца Яўгенія сабраліся святары Гайнаў-
скага дэканата, сваякі свяшчэнніка і вер-
нікі. Для часткі вернікаў быў ён дарагім 
святаром і блізкім чалавекам. Калі пасля 
багаслужбы выходзіў з царквы, людзі па-
дыходзілі да яго за блаславенствам і пра-
сілі парад і малітваў. Літургію ў саслужэнні 
шматлікіх свяшчэннікаў узначаліў епіскап 
Гайнаўскі Павел. Уладыка ў развітальнай 
прамове заявіў, што айцец Яўгеній у кож-
ным месцы, дзе прыйшлося яму выкон-
ваць святарскія абавязкі, ахвярна служыў 
Богу і людзям. Епіскап Павел сказаў, што 
протаіерэй Яўгеній Падгаецкі быў сумлен-
ным, скромным і справядлівым святаром. 
Епіскап выказаў словы спачування сямей-
нікам і падзякаваў прысутным вернікам 
за супольныя малітвы. Напомніў таксама 
словы Збавіцеля, што ў справядлівага 
ёсць жыццё вечнае і перад судом не ста-
не, але са смерці пяройдзе да жыцця. Пас-
ля абраду пахавання цела айца Яўгенія 
Падгаецкага спачыла на могілках у Дубі-
нах, дзе ляжаць астанкі яго продкаў.

Як журналіст я спатыкаўся і размаўляў 
з айцом Яўгеніем Падгаецкім у яго доме 
на ўскраіне Дубін, па-суседску з перыфе-
рыйнымі гайнаўскімі вуліцамі. У доме, 
праз адзін панадворак, жыў раней з сям’-
ёй мой дзядзька Міша, дваюрадны брат 
майго бацькі, які добра ведаў і шанаваў 
айца Яўгенія. У час сустрэч протаіерэй 
Яўгеній расказваў мне перш за ўсё пра 
сабраныя ім гістарычныя матэрыялы. 
Мы ездзілі з айцом Яўгеніем і рабілі фа-
таграфіі на Крыначцы, а ён распавядаў 
пра гісторыю гэтага святога месца, пра 
будаўнічыя і рамонтныя працы, якія там 
праводзіліся. У протаіерэя Яўгенія былі 
багатыя матэрыялы па гісторыі Крыначкі 
і Дубінскага прыхода, а таксама здольнас-
ці апавядання пра мінулае. Айцец Яўгеній 
Падгаецкі — аўтар кніжачкі аб святым уро-
чышчы Крыначка. Найбольш сабраў ён 
матэрыялаў пра родны Дубінскі прыход, 

карыстаючыся пры-
хадскім архівам, фон-
дамі Віленскага і іншых 
архіваў, расказамі мяс-
цовых старажылаў. Збіраў 
таксама матэрыялы наконт 
Гайнаўкі і наваколля.

— Гістарычныя матэрыялы 
я стаў больш інтэнсіўна збіраць, калі, 
завяршаючы вучобу ў Хрысціянскай тэ-
алагічнай акадэміі ў Варшаве, пісаў магі-
старскую працу «Дзеі Дубінскай парафіі 
на фоне Падляшша». З выкарыстаннем 
сабраных мною матэрыялаў студэнтамі 
былі напісаны тры магістарскія працы, 
— сказаў мне айцец Яўгеній Падгаецкі.

Шлях да святарства аказаўся яму не 
надта простым. Атрымаўшы рэнту па ін-
валіднасці і будучы ўжо асобай сярэдняга 
ўзросту, вырашыў вучыцца ў Вышэйшай 
праваслаўнай духоўнай семінарыі ў Яб-
лачыне. Завочную адукацыю ў семіна-
рыі паспяхова закончыў у 1986 годзе 
і паступіў у Хрысціянскую тэалагічную 
акадэмію ў Варшаве. Там прыйшлося яму 
пераадольваць жыллёвыя клопаты, пер-
шапачаткова прымаючы ўдзел у стацыя-
нарных занятках. Калі ўласнік варшаўскай 
кватэры, у якой айцец Яўгеній дамовіўся 
наймаць пакой, адмовіў яму і абвясціў аб 
сваім рашэнні пасля прыезду студэнта на 
заняткі ў акадэміі, будучаму святару прый-
шлося начаваць у пачакальні варшаўска-
га вакзала. Перад тым як перакуліцца, каб 
заснуць на лаўцы для пасажыраў, загадзя 
купляў білет на ранішні поезд, паколькі 
міліцыянты не дазвалялі начаваць на 
вакзале бяздомным і пасажырам без бі-
летаў. Покі знайшоў месца на пастаяннае 
жыхарства ў Варшаве, нейкі час начаваў 
у вялікім, але абаграваным памяшканні 
пад лесвіцай. Аднак прага здабывання 
ведаў перамагла матэрыяльныя клопаты 
і давяла да паспяховага заканчэння на-
вукі ў Хрысціянскай тэалагічнай акадэміі 
з добрымі вынікамі.

Протаіерэй Яўгеній Падгаецкі нарадзіў-
ся ў 1936 годзе і толькі ў 52-гадовым узрос-
це ў час святкавання Успення Прасвятой 
Багародзіцы ў 1988 годзе быў рукапаложа-

ны ў сан свяшчэнніка мітрапалітам Вар-
шаўскім і ўсяе Польшчы Васіліем. З 9 ве-
расня 1988 года стаў вікарным святаром 
Праваслаўнага прыхода ў Старым Ляўко-
ве, дзе доўга служыў Богу і вернікам. З 12 
кастрычніка 1996 года да 12 кастрычніка 
1997 года айцец Яўгеній Падгаецкі быў 
настаяцелем праваслаўнага прыхода 
ў Курашаве. Пазней, да 12 сакавіка 1998 
года, быў вікарным святаром прыхода 
Нараджэння святога Іаана Хрысціцеля 
ў Гайнаўцы. З гэтай пары, амаль да канца 
1998 года, айцец Яўгеній служыў вікарным 
святаром у прыманастырскай парафіі на 
Гары Грабарцы. 3 снежня 1998 года айцец 
Яўгеній Падгаецкі пераведзены быў у стан 
спачынку і атрымаў прызначэнне на рэзі-
дэнта Свята-Троіцкага прыхода ў Гайнаў-
цы. У гайнаўскім саборы айцец Яўгеній 
служыў багаслужбы і па даручэнню наста-
яцеля выконваў іншыя абавязкі.

Мы з айцом Яўгеніем ездзілі фатаг-
рафаваць крыжы ў Дубінскай парафіі. 
Звярнуў ён увагу на арыгінальныя крыжы 
паміж Бельшчынай і Дубінамі і ў Дубінах. 
Найбольш увагі айцец Яўгеній адвёў для 
крыжа на ўскраіне Дубін, які зараз знахо-
дзіцца на тэрыторыі Гайнаўкі, па вуліцы 
Тамары Саланевіч.

— Крыж быў пастаўлены ў 1914 годзе 
каля дарогі з Белавежы ў Бельск-Падляш-
скі, званай Царскім гасцінцам. Па ёй ез-
дзілі ў Белавежу рускія цары і тадышняя 
знаць. Раней не было цяперашняй дарогі 
з Белавежы ў Бельск, а Царскі гасцінец 
вёў з Белавежы праз Новае Беразова ў на-
прамку Бельска. Пазней дарогу гэтую, што 
пралягала таксама праз вёску Дольнае, 
перасунулі ўбок і так яна захавалася па 
сённяшні час (зараз вуліца носіць імя ай-

ца Антонія Дзевятоўскага — А. М.). Немцы 
ў 1915 годзе забралі дубінскія землі пад 
будову фабрыкі «Хімічнай». Жыхары Дубін 
атрымалі тады ўзамен іншыя палі, а крыж 
апынуўся каля фабрычнай агароджы. Кры-
жам апекавалася Еўдакія Мінько, родам 
з Макаўкі, займалася яго кансервацыяй, 
дзякуючы чаму захаваўся да нашага часу. 
Калі крыж марнеў, падрэзвалі яго знізу, 
а пасля залілі смалой, — патлумачыў мне 

раней айцец Яўгеній Падгаецкі.
Гайнаўскае аддзяленне Праваслаў-

нага брацтва святых свяціцелей 
Кірылы і Мяфодзія сарганізавала 

ў Гайнаўскім доме культуры 
сустрэчу з протаіерэем Яўге-
ніем Падгаецкім, у час якой 
расказваў пра гісторыю 
згаданага крыжа. Заклікаў 
аднавіць пастаўлены ў 1914 
годзе крыж. Пазней айцец 
Яўгеній удакладніў, што на 
ўскраіне Дубін каля гас-
цінца было пастаўленых 
у адным месцы некалькі 
крыжоў. Хадзілі чуткі, што 
каля крыжоў затрымаўся 
і прылажыўся да аднаго 
з іх цар Мікалай ІІ, калі ехаў 

у Белавежу, але невядома, 
які з іх захаваўся. Ініцыятыву 

айца Яўгенія Падгаецкага па 
аднаўленні крыжа непадалёк ад 

Гайнаўскага дома культуры пад-
трымала гайнаўскае аддзяленне 

Праваслаўнага брацтва, а патранат 
узяў епіскап Павел. Пасля акуратна 

зробленых рэстаўрацыйных прац і выка-
нання саліднай і прыгожай падбудовы 
пад крыж, у час мінулагодняга свята Уз-
вышэння Крыжа Гасподня епіскап Павел 
са святарамі і вернікамі Свята-Троіцкага 
сабора пайшлі хрэсным ходам на вуліцу 
Тамары Саланевіч, каб асвяціць адноўле-
ны крыж. Я бачыў як айцец Яўгеній рада-
ваўся здзяйсненню яго ініцыятывы, якая 
была яму вельмі важнай.

— Калі лекар некалькі гадоў таму ска-
заў мне, што я ўжо адной нагой у другім 
свеце, я яму адказаў, што ў маім узросце 
я на гэта падрыхтаваны. Затое я малюся, 
каб не залегчы надоўга і каб іншыя асобы 
не мусілі мной апекавацца, — сказаў мне 
айцец Яўгеній.

Каб прадухіліць нямогласць святар ка-
рыстаўся парадамі лекараў-спецыялістаў 
і часта наведваў рэабілітацыйнае аддзя-
ленне.

— Я па меры магчымасці дома выкон-
ваю тыя практыкаванні, якім навучыўся 
ў рэабілітацыйным аддзяленні, каб не 
залегчы і каб не трэба было апекавацца 
мной, — удакладніў мне айцец Яўгеній, 
які выходзіў спавядаць вернікаў нават 
тады, калі складана было яму даўжэй 
стаяць. Апошнімі месяцамі я бачыў, што 
свяшчэннік моцна слабее і цяжка было 
яму ісці, падпіраючыся палкай, нават на 
невялікую адлегласць. Аднак не здаваўся 
і прыязджаў на сваім чырвоным «фіяціку» 
маліцца ў саборы і стараўся самастойна 
даходзіць з царквы ў аўтамабіль.

Асобы, якія звярталіся за парадамі і ма-
літвай да айца Яўгенія, будуць цяпер маліц-
ца за ўпакаенне душы святара, якога пава-
жалі і любілі. А можа і зойдуць на могілкі 
ў Дубінах, каб каля яго магілы сказаць 
айцу Яўгенію «вечная памяць». Непадалёк 
спачываюць астанкі продкаў айца Яўгенія 
і ім таксама «вечная памяць».

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Памёр протаіерэй Яўгеній Падгаецкі, 
які ахвяраваўся служыць Богу і бліжнім
Парадамі протаіерэя Яўгенія Падгаецкага карысталіся пра
васлаўныя жыхары Гайнаўкі і суседніх вёсак. Прасілі яго па
маліцца, каб паспяхова вырашыліся жыццёвыя праблемы, 
мінула хвароба, муж цвярозым вяртаўся дамоў, ці добра 
склалася жыццё дзяцей. Айцец Яўгеній многа часу ахвя
роўваў служэнню Богу і бліжнім, а таксама сваім пля
меннікам і сваякам. Калі памерла маці айца Яўгенія, 
якой апекаваўся, у яго было яшчэ больш часу для 
другога чалавека. Многа ўвагі прысвяціў збіранню 
матэрыялаў па мясцовай гісторыі, з якіх частка 
была апублікавана. Хадайнічаў протаіерэй Яў
геній за аднаўленне мясцовых крыжоў і сак
ральных помнікаў даўніны. Заахвочваў дзетак 
вучыцца размаўляць на мясцовай гаворцы. 
У выпадку Дубін, дзе айцец Яўгеній нарадзіўся, 
правёў дзяцінства, моладасць, пражыў да апош
ніх тыдняў свайго жыцця і дзе на могілках быў 
пахаваны, гаворка вельмі набліжана да белару
скай літаратурнай мовы. Раіў протаіерэй Яўге
ній трымацца свайго — праваслаўя, беларускай 
мовы і нацыянальнасці.
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Тэрор
Ад на ві лі сі на го гу 

ў Крын ках

Сваімі вачыма

Сто дзён гонару 
ў крыві

Кож ны дзень — нер вы і стрэс. З усіх ба-
коў б’юць па нас, зда ец ца, толь кі дрэн ныя 
на ві ны — ка ра на ві рус, па лі тыч ныя ін т ры гі, 
ма ні фе ста цыі, па лі цыя, па дзел гра мад-
стваў і сем’ яў на мя жы гра ма дзян скіх вой-
наў. Увесь свет на гад вае гон кі мі ру з уз рыў-
ны мі пры ла да мі. Ней кае ша лен ства па ся лі-
ла ся ў люд скіх га ло вах і дум ках. Тут пат рэб-
ная прыш чэп ка ўжо не толь кі ад за бой чай, 
ві рус най эпі дэ міі, але ней кая вак цы на не-
аб ход ная па лі ты кам і гра мад ству, каб выр-
вац ца з дэ ма ніч на га тан ца са маз ніш чэн ня. 
На фо не ўся го гэ та га ў на шым, бе ла ру скім 
вы пад ку па дзеі ма юць за раз ад но са мае 
жыц цё вы ра шаль нае вы мя рэн не — ці быць 
бе ла ру скай на цыі на гэ тай зям лі гас па да ра-
мі сва ёй дзяр жа вы, ці толь кі ра ба мі ў кра і-
не чу жа коў. Ме на ві та на гэ тым тыд ні мі нае 
сто дзён бе ла ру скай рэ ва лю цыі год нас ці. 
Звыш тры ме ся цы ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь 
на зі ра ем за ге ра із мам бе ла ру ска га на ро да, 

які на род най зям лі хо ча ды хаць па вет рам 
сва бо ды. Вы браў ён для гэ та га са мы ня лёг-
кі шлях, жа да ю чы дай с ці да мэ ты шля хам 
бяск роў ных пра тэ стаў і без жор ст ка га ад по-
ру ў бок дык та ту ры. Ад веч ны, хрыс ці ян скі 
зак лік зло даб ром пе ра ма гай пе ра фар ма та-
ваў ся ў адзі ным і не паў тор ным бе ла ру скім 
выг ля дзе і ва ры ян це. Зра зу ме ла, што для 
вон ка вых на зі раль ні каў і ме дый ных, сус-
вет ных ка рэс пан дэн цый та кі мір ны па ды-
ход, асаб лі ва на фо не кры ва вых ук ра ін скіх 
май да наў, зда ваў ся ней кім цу дам у дык та-
тар скай кра і не Аляк сан д ра Лу ка шэн кі. Ка лі 
пас ля пер шых жор ст кіх дзён пра тэ стоў цам 
у сот ні ты сяч жы ха роў бе ла ру скай ста лі цы 
і ін шых га ра доў уда ло ся ў не каль кіх ня-
дзель ных мар шах змен шыць аг рэ сію кар-
ні каў, то пас ля ка ро цень кай пе ра дыш кі ўся 
сі стэ ма дык та ту ры штораз мац ней уда рае 
кож на га дня ў кож ным кут ку Бе ла ру сі. Пры-
го жыя хві лі ны сва бод ных мар шаў ат ры ма-
лі ўдар жа лез ных, уз б ро е ных і не на віс ных 

лу ка шэн каў скіх ап рыч ні каў і спец с луж боў-
цаў. А спя ва ная пес ня-сім вал „Му ры” з да-
дат ко вы мі сло ва мі пра бра тоў афі цэ раў, 
што ра зам усе не хо чуць вай ны на гэ тай 
зям лі, у су тык нен ні з рэ аль нас цю ста лі 
толь кі на іў най мро яй пра ўсе на род нае бра-
тан не і пе ра ход сі ла ві коў на бок на ро да. 
У бок на ро да і па ча ла ве чых ба ках уда ры лі 
яны друч ка мі, гра на та мі, пнеў ма тыч ны мі 
ку ля мі, ка та ван ня мі і ўрэш це за бой ства мі. 
Ну і, зра зу ме ла, арыш та мі і кры мі наль ны-
мі спра ва мі. Звыш двац цаць пяць ты сяч 
зат ры ма ных і столь кі ж ад мі ніст ра цый ных 
спраў, ра сту чая коль касць па лі тыч ных 
вяз няў, дзя сят кі ты сяч з’е хаў шых ужо з Бе-
ла ру сі гэ та толь кі ад но з вы мя рэн няў ця пе-
раш няй лу ка шэн каў скай што дзён ш чы ны. 
Па вод ле да ных поль ска га Мі ні стэр ства 
ўнут ра ных спраў і ад мі ніст ра цыі па гу ма ні-
тар най ві зе ў Поль ш чу са жніў ня да па ло вы 
лі ста па да з’е ха ла звыш ты ся чы асоб. Гу ма-
ні тар ная ві за вы да ец ца дып ла ма тыч ны мі 

прад стаў ні цтва мі і па меж ны мі ве дам ства-
мі ў вы пад ку па лі тыч на га пе рас ле ду. Яш чэ 
тры ста пяць дзя сят ча ла век ат ры ма ла 
ві зы звя за ныя з да па мо гай у пе ра но се 
свай го біз не су ў Поль ш чу. Да гэ та га трэ ба 
па мя таць пра дзя сят кі ты сяч бе ла ру саў 
з ту ры стыч ны мі ві за мі, што ўцяк лі з лу ка-
шэн каў скай тур мы і раз’ е ха лі ся па ўсім 
све це. Ка лі што дзень пры хо дзіц ца гар таць 
стужкі на він з ін фар ма цы яй з Бе ла ру сі і слу-
хаць вы каз ван ні лю дзей у эфі ры Ра дыё 
Ра цыя, то з кож ным днём про ста ча ла век 
ста но віц ца больш аз м ро ча ным і зму ча-
ным. А дай це ўя вім, як гэ та бы ло б, ка лі б 
мы апы ну лі ся на іх мес цы. Ці ча ла век у змо-
зе выт ры маць тыя фі зіч ныя і псі хіч ныя 
здзе кі над са бою, над ся мей ні ка мі, сяб ра мі 
і су се дзя мі? За ста ец ца ве рыць, ма ліц ца 
і да па ма гаць на шым сло вам і пра тэ ста мі 
су праць та ко га вар вар ства. Не здзіў ля юць 
мя не, а на ад ва рот па ло ха юць што раз час-
цей шыя па раў нан ні та го, што ад бы ва ец ца 
ў сён няш няй Бе ла ру сі, з ча са мі ста лін ска га 
і гіт ле раў ска га тэ ро раў. Ві даць, на жаль, як 
на да ло ні, што мір ныя пра тэ сты ў да сю леш-
няй фор ме не пры ня суць ані я кай зме ны 
ўла ды, ха ця б у паў тор ных і дэ ма кра тыч-
ных вы ба рах, не га ва рыў шы пра зы ход 
Аляк сан д ра Ры го ра ві ча Лу ка шэн кі, яко га 
тэр мін па пя рэд ніх паў на мо цтваў, так са ма 
сфаль ша ва ных, за вяр шыў ся з па чат кам 
лі ста па да. Узур па тар і дык та тар аз вя рэ ла 
пай шоў на вай ну, а не на мір ныя пе ра мо вы 
з бе ла ру скім на ро дам. 

vЯў ген ВА ПА

Амаль увесь 
свет нак ры-
ла страш ная 
на ва ла пан дэ-
міі. На ва ла, 

у рас паў сю дзе якой у кож ным ра зе і як 
мі ні мум у знач най сту пе ні ві на ва ты ка-
му ні стыч ны Кі тай (до ка зы гэ та га ра на 
ці поз на ат ры ма юць тыя, хто вы жы вуць 
пас ля гэ та га апа ка ліп тыч на га пе ры я ду), 
бяз лі тас на за бі рае ты ся чы і сот кі ты сяч 
жыц цяў. Ме ды кі б’юц ца з апош ніх сіл, 
але ра зы хо джан не гэ тай смя рот най 
хва ро бы і яе на ступ ствы амаль неп рад-
ка заль ныя, ма юць ла та рэй ны ха рак тар 
і не пад да юц ца праг но зам і раз лі кам. Ча-
ла ве цтва пе ра жы вае неш та зу сім но вае 
і па куль не а сэн са ва нае.

А няш час ная шмат па кут ная Бе ла русь 
пе ра жы вае ад на час на дзве на ва лы 
— ак ра мя жу дас най эпі дэ мі я ла гіч най по-
шас ці, не менш жах лі вы тэ рор су праць 
на ро да, які ўста ля ваў ся ў кра і не. Сён ня 
мы фак тыч на не жы вем, а іс ну ем у са-
праўд ным кан ц ла ге ры, дзе пач ва ры 
вы ра ша юць ка го і ка лі мож на збіць, па-
са дзіць, за біць. Кож ны ар ты кул, кож нае 
пуб ліч на на пі са нае ці ска за нае сло ва, 
кож ны на ма ля ва ны ці па шы ты на цы-
я наль ны сця жок, кож ная за па ле ная 
лам пад ка ці ўскла дзе ная квет ка, кож ны 
вы хад на ву лі цу мо гуць стаць апош ні мі 
для ча ла ве ка. Пра ва вое по ле раз бу ра на 
ўшчэнт. У лю дзей ня ма пра ва ні на што, 
на ват пра ва на жыц цё. Ідзе бес пе ра пын-
ны, доў гі, пас ля доў ны тэ рор су праць усіх 
ін ша дум цаў, су праць усіх няз год ных з ан-
ты ча ла ве чай па лі ты кай. Ідуць сот кі кры-
мі наль ных спраў, па якіх аб ві на ва ча ныя 
мо гуць на доў га апы нуц ца ў ту рэм ных 
зас цен ках рэ жы му. Ідуць па ка заль ныя 
жор ст кія збі ван ні ак ты ві стаў, якіх пас-
ля пры му ша юць га ва рыць па ка ян ныя 
сло вы, за піс ва юць гэ та на ві дэа і тран-
с лю юць па дзяр жаў ных ка на лах. Та кая 
ме то ды ка, якую лю бяць прак ты ка ваць 
у сён няш няй ка ды раў скай Чач ні. Вось 
так за раз і ў Бе ла ру сі — та кі су цэль ны 
здзек над гра ма дзя намі і іх пра вам мець 
улас ную дум ку, та кое бру таль нае тап тан-
не ча ла ве чай год нас ці. Та кое наб лі жэн-
не ў пер с пек ты ве на еў ра пей скай пра сто-
ры да Паў ноч най Ка рэі.

За бой ства кар ні ка мі 31-га до ва га Ра-
ма на Бан да рэн кі, які вый шаў у мін скі 

двор ба ра ніць на цы я наль ную сім во лі ку 
ад здзе ку, уска лых ну ла бе ла ру скае гра-
мад ства. Лю дзі ў роз ных га ра дах ста лі 
ства раць ім п ра ві за ва ныя на род ныя ме-
ма ры я лы з уша на ван нем за бі та га. У ня-
дзе лю, 15 лі ста па да, па ча лі ся мір ныя 
Мар шы па мя ці. Із ноў уз б ро е ныя і экі пі-
ра ва ныя як на вай ну ат ра ды кар ні каў 
бяз лі тас на раз га ня лі мір ных лю дзей, гра-
мі лі мес цы, дзе бы лі ўскла дзе ны квет кі 
і па стаў ле ны лам пад кі. Гэ тая чор ная сі ла 
пе рай ш ла ўсе апош нія ры сы люд скас ці 
і ме жы пры стой нас ці і яе па куль не маг-
чы ма спы ніць. На ват Сяр гей Ле пін, прэс-
сак ра тар Бе ла ру скай Пра ва слаў най Цар-
к вы, но вы міт ра па літ якой мак сі маль на 
ла яль ны да ўла ды, не выт ры маў і на зваў 
та кі раз г ром лам па дак і све чак са та нін-
скім. Ця пер яго на пэў на паз ба вяць па са-
ды. Але маў чаць нель га, нель га маў чаць 
ні ко му, бо ні ко му не бу дзе жыц ця пры та-
кой ула дзе, ні ко му яны не да дуць спа кой-
на ўздых нуць і ад чуць ся бе ча ла ве кам.

З ча су Дру гой су свет най вай ны на 
еў ра пей скай пра сто ры не бы ло та ко га 
жу дас на га тэ ро ру су праць ней ка га ад-
на го на ро да. Не да рэч на чуць, як не ка-
то рыя знеш нія сі лы зак лі ка юць па чаць 
гра ма дзян скі ды я лог у Бе ла ру сі. Яны 
не мо гуць, ці не хо чуць зра зу мець, што 
ні я кі ды я лог ужо не маг чы мы, што ўла да 
за бой цаў не зро біць ні кро ку на суст рач 
на ро ду і не пой дзе ні на якія са ступ кі. 
За га ды, якія ад дае ўзур па тар, скі ра ва ны 
толь кі на фі зіч нае за ду шэн не мір ных 
пра тэ стаў. Ат ра ды кар ні каў поў нас цю ма-
бі лі за ва ныя і га то выя за бі ваць, за бі ваць, 
за бі ваць... Усё гэ та мог спы ніць толь кі 
адзін ча ла век і яго імя вя до мае. Гэ та 
ма скоў скі ўла дар Ула дзі мір Пу цін. Але 
крам лёў скі чэ кіст ра зам са сва ім ата чэн-
нем не на ві дзяць бе ла ру саў як на род і хо-
чуць мак сі маль на маг чы ма га зніш чэн ня 
на ша га на ро да. Яны вы раз на зра бі лі 
свой іра цы я наль ны вы бар і бу дуць пад-
трым лі ваць ан ты на род ны рэ жым у Бе-
ла ру сі да кан ца. Аль бо да кан ца і кра ху 
гэ та га рэ жы му, аль бо да та го мо ман ту, 
па куль апош ніх мір ных пра тэ стоў цаў су-
праць нес п ра вяд лі вас ці і без за кон ня не 
„за ка та юць пад ас фальт”. І гэ та на ша рэ-
аль насць і жор ст кая рэ ча іс насць, у якой 
бе ла ру ска му на ро ду трэ ба не як вы жыць 
фі зіч на.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Та кіх пом ні каў за ста ло ся няш мат. Каў-
каз ская сі на го га ў Крын ках пад да ла ся ра-
мон ту. Шмат га доў яна бы ла па аб дзі ра най 
і вы гля да ла за бы тай, ха ця ў ця пе раш ні час 
у ёй зна хо дзіц ца Гмін ны цэнтр куль ту ры, 
дзе што год Бе ла ру скія тры я ло гі ар га ні зуе 
Фонд «Ві ла Сак ра та». Аб наў лен не сі на го гі 
бы ло пра ве дзе на пры пад т рым цы Рэ гі я-
наль най апе ра тыў най пра гра мы Пад ляш-
ска га ва я вод ства ў рам ках Згур та ван ня 
мяс цо вай гру пы дзе ян ня «Та тар скі шлях».

Мож на ска заць, што ня даў на ад ра па ны 
фа сад аж бліш чыць, вы яў ле ны пе ра тын ка-
ва ны ка мен ны пад му рак і ад ра ман та ва ны 
дах. Сі на го га ў Крын ках — адзін з са мых 
каш тоў ных узо раў яў рэй скай ар хі тэк ту ры 
ў на шым рэ гі ё не — звон ку як но вая. За-
вер ша ны яе знеш ні ра монт. Ра бо ты бы лі 
пры ня ты пра фе сар Мал га жа тай Дай но віч, 
за ха валь ні кам пом ні каў даў ні ны Пад ляш-
ска га ва я вод ства.

Яў рэі па ся лі лі ся ў Крын ках у пер шай 
па ло ве XVII ст. У 1662 г. яны ат ры ма лі пры-
ві лей па бу да ваць сі на го гу, лаз ню і мо гіл кі. 
Апош ні ра бін — Ёсэль Мыш коў скі. У доб-
рым ста не за ха ва лі ся да вай ны ў Крын ках 
дзве сі на го гі — ха сід ская і „каў каз ская”. 
Сі на го га бы ла па бу да ва на ў 1850 го дзе для 
рэ лі гій ных па трэб мяс цо вых гар ба роў-яў-
рэ яў. Яна так са ма бы ла цэн т раль най сі на-
го гай бед на га габ рэй ска га квар та ла, вя до-
ма га як „Каў каз”, ад сюль і яе наз ва. Яў рэі 
жы лі ў мя стэч ку Крын кі больш за тры ста 
га доў. Яны з’я ві лі ся там больш-менш ад на-
ча со ва з лі тоў скі мі та та ра мі ў ад лег лых на 
10 кі ла мет раў Кру шы ня нах.

«Каў каз ская» Бэт Мід раш бы ла зас на-
ва на ка ля 1850 го да на скры жа ван ні ця пе-
раш ніх ву ліц Піл суд ска га і Бе ла стоц кай, не-
да лё ка ад рын ка вай плош чы. Му ра ва ны бу-
ды нак сі на го гі ўзве дзе ны на квад рат ным 
пла не з бо кам 16 мет раў у маў ры тан скім 
сты лі. У за ход няй част цы пер ша па чат ко ва 
зна хо дзі лі ся се ні з жа но чай га ле рэ яй-ба-
бін цам на пер шым па вер се. Да на ша га 
ча су за ха ва лі ся эле мен ты знеш ня га аз даб-
лен ня ў выг ля дзе кар ні заў, фры заў і па но, 
а так са ма ха рак тэр ныя, не рэ гу ляр на раз-
меш ча ныя паў к руг лыя вок ны. Бу ды нак не 
на ле жыць да асаб лі ва ба га тых, на ім тынк 
бе ла га ко ле ру, увен ча ны крок ш ты на вы мі 
кар ні за мі ла со се ва га ко ле ру, з па вер хам, 
мае про сты валь ма вы дах.

Ра мон т ныя ра бо ты ўклю ча лі рэ кан ст-
рук цыю да ху (у тым лі ку бу даў ні цтва но вай 

крок вен най 
кан ст рук-
цыі), а так са-
ма рэ стаў ра-
цыю ко ле ру 
фа са да XIX ста год дзя; па пя рэд не пра ве-
дзе ны бы лі про бы ко ле ру. Аз доб ны фрыз 
ця пер больш эк с па на ва ны. Зня лі не пат рэб-
ную тын коў ку з ка мен на га пад мур ка.

Ра монт каў каз скай сі на го гі ў Крын ках 
каш та ваў ка ля 360 ты сяч зло тых. Амаль 
293 ты ся чы з’яў ля ец ца суб сі ды яй, якая 
прад стаў ле на для гэ тай мэ ты ад Рэ гі я наль-
най апе ра тыў най пра гра мы Пад ляш ска га 
ва я вод ства.

Сі на го га вы кон ва ла сваю рэ лі гій ную 
фун к цыю да 1941 го да. У 1941 г. бы ла яна 
апа га не на і част ко ва спа ле на нем ца мі. 
У час аку па цыі Кры нак ня мец кай ар мі яй 
у ак ру зе бы ло ство ра на яў рэй скае ге та. 
Яе пе ра бу до ва па ча ла ся ў 1955 го дзе для 
прыз на чэн ня пад кі на тэ атр «Маль ва». 
У 1960-х га дах пад час бу даў ні чых ра бот, 
звя за ных з пе раў т ва рэн нем бу дын ка, бы лі 
пе ра бу да ва ны ін тэр’ е ры, зня та бы ла бі ма 
і не ка то рыя вок ны ў ба бін цы бы лі за му ра-
ва ны. Так са ма бы ла да да дзе на пры бу доў-
ка з пло скім да хам. На да дзе ны мо мант 
у Гмін ным цэн т ры куль ту ры ёсць ме ма ры-
яль ны па кой, пры све ча ны яў рэй скай аб ш-
чы не Кры нак.

Бы лая сі на го га ў Крын ках — адзін з неш-
мат лі кіх за ха ва ных бу дын каў гэ та га ты пу. 
Ня гле дзя чы на раз бу рэн ні, вык лі ка ныя 
апош няй вай ной, яна за ха ва ла кла сі цы-
стыч ную фор му.

У Крын ках ёсць не каль кі каш тоў ных 
пом ні каў, якія свед чаць аб іс на ван ні ў мя-
стэч ку знач най яў рэй скай аб ш чы ны. Дру-
гая сі на го га ха сі даў — па ву лі цы Чы стай. 
Па ву лі цы Гар бар скай ста яць ру і ны са май 
вя лі кай сі на го гі ў Крын ках — Вя лі кай сі на го-
гі. Ха сід ская сі на го га з двух ко лер най цэг лы 
— Ен тэс Бэт Мід раш, зас на ва ная ў XIX ста-
год дзі Ен тай Воль ф сан. Ад вя лі кай сі на го гі 
Бэт-ха-Кне сет XVII ста год дзя за ста лі ся толь-
кі ру і ны ў цэн т ры мя стэч ка. Ад ны з най буй-
ней шых габ рэй скіх мо гі лак — кір кут — у рэ-
гі ё не так са ма зна хо дзяц ца ў Крын ках.

На ад ной са сцен сі на го гі зна хо дзіц ца 
па мят ная дош ка, якую фі нан са ваў Фонд веч-
най па мя ці, з па ве дам лен нем па-поль ску 
і па-габ рэй ску пра ра ней шае пры зна чэн не 
бу дын ка.

vМі ра ЛУК ША
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Ля вытокаў Бобры (3) 

Га во рыц ца, што ка лі нех та за хо ча 
ўспом ніць, як вы гля дае сва бо-
да, та ды трэ ба іс ці па сля дах 
пту шак з-над Боб ры. І са праў ды, 

да лі ну гэ тай ра кі ах вот на на вед ва юць 
эн ту зі я сты дзі кай пры ро ды, якія тут 
зна хо дзяць свет, апі са ны больш за 130 
га доў та му эт ног ра фам Зыг мун там Гло-
ге рам. Ад нак ля вы то каў Боб ры, якія 
ў пры род ным пла не мо гуць зда вац ца 
менш ці ка вы мі, у пры баб роў скіх вё сках 
мож на су стрэць сва бод ных лю дзей, 
якія ма юць час на ку бак ва ды пад вяр-
бою ды раз мо вы пася рэ дзі не ву лі цы. 
Мо жа не свед чыць гэ та аб іды ліч нас ці 
гэ та га рэ гі ё на, але больш аб тым, што 
на ўсход нім кан цы Поль ш чы за ста ло ся 
ма ла ма ла дых лю дзей, якія не зна хо-
дзяць тут для ся бе пер с пек тыў. Ста-
рэй шыя жы вуць даў ней шым рыт мам 
жыц ця. Усё-та кі на да лей пер с пек тыў-
най з’яў ля ец ца зям ля. Га во раць пра яе 
тыя, якія па сён ня ад чу ва юць жаль, што 
чы ім сь ці ўка зам нех та па дзя ліў іх нюю 
баць каў ш чы ну, стаў ля ю чы па ся рэ дзі-
не па меж ныя стаў пы, і ма ла дыя, якія, 
уме ла вы ка ры стоў ва ю чы су час ную 
тэх на ло гію, ба чаць у гэ тым кут ку мес ца 
на спа кой нае жыц цё. Тут, у Па нар лі цы, 
хо ча за стац ца Бар таш. За раз ву чыц ца 
ў Сель ска гас па дар чым тэх ні ку ме ў Яна-
ве, ду мае яш чэ аб ней кай вы шэй шай 
аг рар най шко ле. Усё-та кі за ста ец ца на 
гас па дар цы ў Па нар лі цы.

— Мне тут па да ба ец ца, — ра сказ вае 
Бар таш. — Ці га ва ру яш чэ па-про сту? 
З дзядзь кам заў сё ды. З сяб ра мі з тэх ні-
ку ма ча сам так са ма.

Дзядзь ка з Бар та шам збі ра лі яб лы кі 
ў вя лі кім са дзе.

— Сё ле та трыц цаць гро шаў за кі ла-
грам пла цяць, — скар дзіц ца. — Сад вя лі-
кі, а ра бо ты ін шай за раз ня ма, та му збі-
ра ем. Ужо ма ем дзе сяць мяш коў, а са мо 
па ча лі. Дзед яш чэ са дзіў яб лы ні. Ні чо га 
з імі не раб лю, зу сім не даг ля даю, а яны 
амаль што год ро дзяць.

Дождж яб лы каў, які ўпаў на зям лю 
пас ля та го, як Бар таш за лез трэс ці ста-
рую яб лы ню, пац вяр джаў усе сло вы аб 
ура джай ным са дзе.

— Я ўжо іх на ват не ма гу ес ці, — ка жа 
Ба р таш. — Коль кі мож на?

Па нар лі ца лі чыц ца са май ста ра жыт-
най вё скай у гэ тым ра ё не. Яна бы ла зас-
на ва на ру скім ба я рам ка ля 1450 го да. 
Паз ней вы ку піў яе ін шы ба яр — Сень ка 
Іва но віч. Зяць Сенькі, вя лі как ня жац кі 
прыд вор ны Ма кар Іва но віч, ат ры маў ад 
вя лі ка га кня зя Аляк сан д ра па цвяр джэн-
не пра ва на ўлас насць Па нар лі цы, а ад 
ка ра ля — су сед ня га ле су Ра го жын. Паз-
ней ён па шы рыў ма ё масць, ку піў шы зям-
лю па абод вух ба ках Даў с пу ды. Та кім 
чы нам быў ство ра ны ся рэд неш ля хец кі 
ма ён так Па нар лі ца, які на ле жаў ро ду 
Ма ка ро ві чаў. З гэ та га ча су Па нар лі ца 
на ле жа ла наш чад кам сям’і Ма ка ро ві-
чаў, паз ней сем’ яў Паш коў скіх, Сы ру цёў 
і Бу ха вец кіх, і, на рэш це, ула даль ні кам 
фаль вар ка Па нар лі ца ў 1930-х га дах стаў 
Ян Ска коў скі. Пас ля яго фаль ва рак быў 
пар цэ ля ва ны, зям ля бы ла вы дзе ле на 
ся ля нам.

— За ма ёй па мя ці бы ло двац цаць во-
сем хат, а за раз толь кі пят нац цаць, — ка-
жа дзядзь ка Бар та ша. — Двух здае ма-
ла ко ў Ду бась на, ін шыя бы коў га ду юць. 
Ка лісь ці там, еду чы да ро гай у на прам ку 
па меж на га пе ра хо да, пас ві лі ка роў. Ма-
леш ка вая да лі на, так на зы ва лі гэ тыя лу-
гі. Доб рае ма ла ко бы ло. Баць ка га ва рыў, 
што і мас ла ў Га род ню ва зі лі. Але больш 
па мя тае баб ка Яні на. Яна жы ве там, на 
га ры, дзе ка лісь ці пан жыў.

Лу гі пры мя жы зда юц ца быць больш 
зя лё ны мі і са ка ві ты мі. Маг чы ма так 
толь кі па да ец ца з-за чыр во ных ка роў, 
якія ства ра юць кан т раст для зя лё на га 
фо ну. Маг чы ма ча сам ду ма юць аб гэ тым 
лю дзі, якія пры вя за лі да вяр бы ка ля ро-
выя бля ша ныя куб кі. З ад да ле на га ад 

ха ты ка ло дзе жа п’юць не толь кі ка ро вы. 
Ва да тут на столь кі смач ная, што, бу ду чы 
не па да лёк, мяс цо выя ад вяз ва юць ка ля-
ро выя шнур кі ад вяр бы і п’юць яе.

У Бе ла русь на ват на ро ва ры

Wzgó rza so kól skie або Гро дзен скае 
ўзвыш ша, тут, не па да лёк Ліп ска, гэ та 
шэ раг кур га ноў і ўзгор каў, якія ад роз ні ва-
юць тую част ку Пад ляш ша. Ні мя жа, ні 
па дзел гас па дар кі па па лам не па дзе ліць 
іх на столь кі, каб не злі ва лі ся яны ў ад ну 
цэ ласць. Не ка то рыя па гор кі да ся га юць 
вы шы ні 250 мет раў над уз роў нем мо ра. 
Гэ та із ноў не так шмат, каб усю ды да бі-

рац ца на ро ва ры. На ват та кім, яко га ды-
я метр ко ла роў ны ды я мет ру ся рэд ня га 
гар бу за.

— Ня ма на ват дзе па пя ро сак ку піць, 
у Куз ні цу трэ ба ез дзіць, — тлу ма чыць 
Яў ген Эк стэ ро віч, спы ня ю чы свой ро вар 
з ка ля ро вым вет ра ком на стыр не. Ку піў 
яго ка лісь ці на од пус це ў Ры га лоў цы і вы-
ра шыў пры ча піць. — Не, на ро ва ры ў Куз-
ні цу над та да лё ка. Ка лісь ці пра пу ска лі 
на Ліп ш ча ны, мож на бы ло ехаць. Гра ні-
ца згэ туль не да лё ка. Я не як не ез дзіў, 
але мно га лю дзей ез дзі ла.

Яў ген, не зы хо дзя чы з ро ва ра, які вы-

гля дае за раз на зу сім ма лень кі, вы цяг-
нуў пач ку па пя ро сак з кі шэ ні.

— Гэ тыя так са ма „ру скія”, але тут ужо 
каш ту юць дзе сяць зло тых, — злосць на 
та кую нес п ра вяд лі васць прай ш ла Яў ге-
ну пас ля та го, як ім за цяг нуў ся. — Там, 
у На ва сёл ках, за ста ло ся дзе сяць гек та-
раў по ля. Я ха чу ад ве даць Га лын ку, Са-
поц кін, ха чу па ба чыць Га род ню — ні ко лі 
не быў. Ай, са мо зра біў паш парт, толь кі 
не маю як па е хаць, бо не пу ска юць на 
Куз ні цу — эпі дэ мія. А не вя до ма ці пе ра хо-
да ў Ліп ш ча нах да ча каю.

Яў ген сам ро дам з Ра ка віч. Ка лісь-
ці быў са мым вя до мым гар ма ні стам, 
на ват і за раз лю біць сес ці ве ча рам 
і пры пом ніць лю бі мыя ме ло дыі, якія суп-
ра ва джа лі яго ма ла досць. Ад нак ці гэ та 
па пры выч цы, ці з ін шых по ва даў, Яў ген 
іг рае толь кі па су бо тах.

— Су бо та — гэ та су бо та, мож на ад па-
чы ваць, — ка жа Яў ген, ха ця на ро вар ную 
эк скур сію вы браў се ра ду. — Сён ня не 
меў што ра біць, то сеў на ро вар, а маю 
ка лег па да ро зе. Шмат ка лег у мя не — 
у Боб ры, Но вым Два ры, Куз ні цы. Мно га 
зна ё мых і та му ў той бок еду. Час маю. 
Ха цеў на ма шы не, але дзе ма шы най...

З Ра ка віч у Па нар лі цу больш за пяць 
кі ла мет раў. Яў ге ну за ста ло ся яш чэ дзе-
сяць, каб ад ве даць зна ё ма га з Но ва га 
Два ра. Агу лам сён ня зро біць ка ля трыц-
ца ці кі ла мет раў на ро ва ры, на якім Яў ген 
вы гі на ец ца ў та кі спо саб, быц цам бы ха-
цеў ашу каць ла ба вое су пра ціў лен не. Ха-
цеў бы так са ма ад ча ра ваць рэ ча іс насць, 
але ў ад к рыц цё па меж на га пе ра хо да Ліп-
ш ча ны-Са фі е ва не ве рыць.

— У Бе ла русь так са ма на ро ва ры па-
ехаў бы... Яны нам уся го не па ка жуць, 
там горш ёсць! Уся го нам не па ка жуць. 
Быў тут у нас ча ла век з Бе ла ру сі, то га ва-
рыў, што там ад бы ва ец ца на са мой спра-
ве. Ча сам пры во зі лі сюды са ляр ку, то 
не раз мы раз маў ля лі. Але мо жа неш та 
зме ніц ца, бо на шы бя руц ца. А мо жа гэ та 
яш чэ горш?

На пы тан не пра проз віш ча Эк стэ ро-
віч Яў ген, ужо раск руч ва ю чы ма лень кія 
ко лы ро ва ра, толь кі крык нуў на раз ві тан-
не: „Бо я ёсць эк ст ра!”

(працяг будзе)

vТэкст і фота Уршулі ШУБЗДЫ
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Ку ні цы во дзяц ца 
ў Плян це
У пры ляс ной вёс цы Плян та На раў чан-

скай гмі ны Гай наў ска га па ве та мно га 
драў ля ных да моў і та кіх жа сель ска гас-
па дар чых бу дын каў. Не ка то рыя жы ха ры 
га ду юць хат нюю птуш ку. З ле су пры ля-
та юць, а як жа, дра пеж ныя кар шу ны і пу-
сталь гі. Да быт ку трэ ба піль на ваць ды 
піль на ваць.

У ад нае ся лян кі ку ры цы зно сі лі шмат 
яек, але ў гнёз дах бы ло іх усё менш і менш. 
Яй кі не дзе гі ну лі. Нех та іх пад бі раў. А ча са-
мі бы лі толь кі шкар лу пі ны ад яек. „Што то 
мо жа быць, — ду ма ла-га да ла гас па ды ня. 
— Пэў на за на дзіў ся шкод ны су се даў ры жы 
кот”. Жан чы на па ча ла збі раць менш паш ко-
джа ныя шкар лу пі ны, склей ваць іх ды для 
ва гі, каб не бы лі за лёг кія, усып ваць уся рэ-
дзі ну кры ху пя ску. Усё дзе ля та го, каб ку ры-
цы не па кі ну лі гнёз даў. Усё ж на дру гі дзень 
све жа зне се ныя яй кі і г.зв. пад роб кі бы лі 
паш ко джа ны або вы кі ну ты з гняз да.

Ма ла та го. Пад ве чар ку ры і на ват пе-
вень не ах вот на іш лі на се да ла. Яны не ча-
га ба я лі ся. Ды хі ба ж не ка та. Дый ку рат-
нік той меў ужо драх лыя дзве ры са шчы-
лі на мі. Днём ку рат ніка не за мы ка лі, каб 
ку ры іш лі нес ці ся. Ку ры па ча лі нес ці яй кі 
ў гу стой кра пі ве за пло там-ча ста ко лам. 
Гэ та вы да ла ся па ней кім ча се.

Прый ш ла тая па ра і ска сі лі вя лі кую 
тра ву на па на двор ку ды стаў ён, так бы 
мо віць, го лы як бу бен. Ад ной чы ся дзе ла 
гас па ды ня ля ак на і ўба чы ла як два пры-
го жыя доў гень кія ка рыч не ва га ко ле ру 
звяр кі гу ля юць ка ля пло та. Адзін з іх быў 
з ней кай дзіў най мы скай. Не бы лі гэ та ко-
ці кі.

Пак лі ка ла яна му жа, а той толь кі гля нуў 
і ка жа, што гэ та ма лыя ку ні цы ды ад на са 
шкар лу пі най ад яй ка на мы се. Вось ча го 
ба я лі ся ку ры. У іх няй ста до ле з се нам ча-
ста неш та шар га та ла пад стра хой. А тут 
ужо, як бач, ку ні цы зме ну са бе га ду юць.

У Плян це во дзяц ца да маш нія і ляс-
ныя ку ні цы. Тыя апош нія пры хо дзяць на 
вя ско выя па над вор кі, але не на доў га ды 
вяр та юц ца ў лес. Ад ны і дру гія вель мі 
ба яц ца... бар су коў. Сам іх го лас ад пудж-
вае іх і яны ўця ка юць. У пры го жым грыб-
ным ле се Плян та бар су коў хі ба ня ма. Не 
бы ло чу ваць. (яц)

Дэ маг ра фія 
Мі лей чыц кай 
гмі ны
Мі лей чыц кая гмі на Ся мя тыц ка га па ве-

та зай мае плош чу ў 152 квад рат ныя кі ла-
мет ры. Гэ та дзя ся тая част ка тэ ры то рыі 
па ве та. Шчыль насць на сель ні цтва скла-
дае 13 ча ла век на квад рат ны кі ла метр. За-
раз у Мі лей чыц кай гмі не пра жы вае 1862 
ча ла векі ў 21 мяс цо вас ці. На 100 муж чын 
пры па дае 115 жан чын. Жан чы ны на о гул 
даў жэй жы вуць ад муж чын. У 2012 го-
дзе ў гмі не бы ло 2015 асоб, у 2016 го дзе 
— 1999. Най боль шыя вё скі ў гмі не гэ та Мі-
лей чы чы, якія на ліч ва юць 769 жы ха роў, 
Па ка не ва — 165, Вал кі — 124, Па ка не ва-
Ка лё нія — 105, Са бя ты на — 101 ды Ра га-
чы — 89 ча ла век.

Ад двац ца ці да ста жы ха роў на ліч ва-
юць вё скі Ха раш чэ ва — 72, Ха раш чэ ва-
Ка лё нія — 68, На ва сёл кі — 58, Мі ку лі чы 
— 48, Клім ко ві чы — 42, Ле ва шы і Мядз ве-
жы кі — па 34, Гра бар ка — 32, Бел кі — 29 
і Ба ра ві кі — 27. Са мыя ма лыя вё сач кі гэ-
та Ял туш чы кі — уся го 7 жы ха роў, Кас цю-
ко ві чы — 10, Хань кі — 12, Га лу боў ш чы на 
— 15 і Лю бей кі — 21 жы хар.

У мі лей чыц кіх сё лах па мен ша ла жы-
ха роў. Най больш у Мі лей чы чах, Па ка не-
ве-Ка лё ніі, Са бя ты не, Вал ках і Ра га чах. 
Гмі на з го ду ў год абяз людж ва ец ца. 

(яц)

Віктар САЗОНАЎ
14.XI.2020

Ду шы це лям 
сва бо ды
Эх, вы, ду шы це лі сва бо ды,
У гэ ты Свет ча го прый шлі?
Ла маць хры бет свай му на ро ду?
Ду шу на вош та пра да лі?!

Як ва шы ру кі пад ня лі ся,
На тых лю дзей?! На свой на род?!
Ад куль жа гэт кія ўзя лі ся?!
Скуль ва ша кроў?! І дзе ваш род?

Што з вас ства ры лі за па ро ду?
З яко га пек ла пры вя лі?!
Каб пра лі ва лі кроў на ро да?!
Як вы маг лі?! Як вы змаг лі?!

Якое пра ва ёсць на све це,
Каб ка та ваць, каб за бі ваць?!
Вас не на ві дзяць на ват дзе ці!
Вя ка мі бу дуць прак лі наць!

Ка го ра ту е це на но ва?
Тых, хто ў па ла цах ба ля ваў?!
Га да мі ніш чыў на шу мо ву?!
Сва ім на ро дам ган д ля ваў?!

Тап таў, ду шыў на шу сва бо ду,
А праў ду тур ма мі за пёр,
Ды жы лы вы цяг нуў з на ро ду,
І сцяг яго свя ты па дзёр!

Ні ко лі лю дзі не за бу дуць,
Зла чын стваў, што не ра ска заць!
Ву чыць у шко лах дзе так бу дуць,
Каб не дай Бог та кім не стаць!

Здзі ра ем мы свае ако вы!
Вам не спы ніць гі сто рый ход!
Пе ра жы ве вас на ша мо ва!
І пе ра мо жа наш на род!

А звер ствы ва шы не ўра ту юць,
Тых, хто на род ны лёс кра дуць.
Яны у без дань за ві ру юць,
І вас з са бою за бя руць.

Эду ард АКУ ЛІН

А хто там ідзе?..
Твой герб — ка роб ка аў та за ка...
Твой сцяг — ваў чы ны ба лак лаў...
Гас под гля дзеў з ня бёс і пла каў,
па куль На род з лю дзей ства раў...

І сат ва рыў... З кры ві за бі тых
пра рос На род, як гроз ны лес,
зра біў ся з пы лу ма на лі там,
як Фе нікс, з по пе лу ўваск рэс...

І ўжо Ку па ла не пы тае,
бо доб ра ве дае, хто йдзе...
Су праць бан дыц кае на ва лы
йдуць Бе ла ру сы ў гра ма дзе!

Наш герб — кры віц кая Па го ня!
Наш сцяг — бус ло вы да ляг ляд!
Наш знак — сар дэч ка з дзвюх да ло няў...
Наш лёс — па кут ны шлях Хры ста...

16 каст рыч ні ка 2020 г. 7:55.

У Бе ла сто ку 
ўша на ва лі па мяць 
слуц кіх паў стан цаў

15 лі ста па да ў Бе ла сто ку прай ш ла чар го вая ак цыя са лі дар нас ці 
з Бе ла рус сю. Пі ке та ван не тра ды цый на прай ш ло пад Ге не раль ным 
кон суль ствам Рэс пуб лі кі Бе ла русь.

На ак цыі пры га да лі пра со тую га да ві ну Слуц ка га зброй на га чы ну.

Пе рад гэ тым бе ла ру сы раз гар ну лі бе ла-чыр во на-бе лыя сця гі пад 
Па ла цам Бра ніц кіх і га рад ской ра ту шай.

Част ка пі ке тоў цаў па бы ва ла на мес цы, дзе ў 1921 го дзе пас ля 
ін тэр на ван ня ў Поль ш чы, пэў ны час ут рым лі ва лі ся слуц кія паў стан-
цы. На га да ем, што 14 і 15 лі ста па да 1920 го да ад быў ся з’езд Случ чы-
ны, а 21 лі ста па да па ча ло ся Слуц кае паў стан не, якое бы ло за ду ша-
на баль ша ві ка мі.

Ак цыя за вяр шы ла ся пад бе ла ру скім ген кон суль ствам, дзе ад быў-
ся пі кет і збор срод каў.

vФран ці шак ЦЯ РЭШ КА, 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя
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Не толь кі ў Бе ла веж жы жы ве на ша 
пры ро да. Пра бі я раз на стай насць 
Бе ла сто ка вый ш лі ня даў на тры 

кні гі. Го рад пра па ган дуе за ха ван не пры ро ды. 
Дас лед чы кі вы да лі кні гі з прац над ма ні то рын
гам змен, якія ад бы ва юц ца ў пры ро дзе, дзе ля 
пры цяг нен ня ўва гі жы ха роў да ас пек таў яе ахо
вы. Да 2022 го да па він ны вый с ці яш чэ 11 ча стак 
гэ тых до сле даў. Мэ тай пра ек та з’яў ля ец ца вы ву
чэн не бі я раз на стай нас ці го ра да. Яго ас ноў ная 
мэ та — па ка заць жы ха рам, як трэ ба ахоў ваць 
да дзе ныя аб’ ек ты, як да іх па ды хо дзіць і як за 
імі на зі раць. Пер шыя тры пуб лі ка цыі шмат тлу
ма чаць гэ тыя пы тан ні.

— Мы ім к нём ся са чыць за зме на мі, якія ад бы ва юц ца 
ў пры ро дзе, а так са ма вы ву чаць пры род ныя рэ сур сы. 
Гэ та так са ма вы ні кае з рэ ка мен да цый Еў ра пей ска га Са ю-
за, — ін фар ма ваў на мес нік прэ зі дэн та Бе ла сто ка Ра фал 
Руд ніц кі. — У маі Еў ра пей ская ка мі сія апуб лі ка ва ла но-
вую стра тэ гію бі я раз на стай нас ці ЕС 2030. Яна па каз вае, 
што срод кі ЕС бу дуць важ най кры ні цай фі нан са ван ня 
іні цы я тыў па аба ро не і ад наў лен ні бі я раз на стай нас ці. Усе 
жы ха ры га ра доў па він ны ці ка віц ца і са чыць за бі я раз на-
стай нас цю ў сва ім ра ё не. Пра ект так са ма на кі ра ва ны на 
эка ла гіч ную аду ка цыю і пры цяг нен не ўва гі жы ха роў да 
ас пек таў, звя за ных з ахо вай пры ро ды. Пуб лі ка цыі — част-
ка пра ек та, які з’яў ля ец ца спро бай вы ву чыць пры род ныя 
рэ сур сы на ша га го ра да. Гэ та так са ма ацэн ка бі я раз на-
стай нас ці ві даў. Яна вы ка ры стоў ва ец ца для абаз на чэн ня 
най больш каш тоў ных пры род ных мес цаў і выз на чэн ня 
па гро з. Хо чам спаз наць стан пры род на га ася род дзя Бе-
ла сто ка, каб мець маг чы масць са чыць за зме на мі, якія 
ад бы ва юц ца ў пры ро дзе. Шмат га доў зай ма ем ся тым, каб 
аба ра ніць бі я раз на стай насць. Ме на ві та та му мы ства ры лі 
квет ка выя лу гі, па лі сла неч ні ку і рап су, ад мо ві лі ся ад аб-
кош ван ня не ка то рых га зо наў, у мі ну лым го дзе ства ры лі 
му ні цы паль ны пчаль нік ка ля Аў гу стоў скай ву лі цы, так са-
ма вя дзец ца збор ка і рас ся лен не вул лёў у Звя ры нец кім 
ле се. Уся го па він на быць на пі са на 14 кніг. Пер шыя тры 
част кі: «Бі я раз на стай насць го ра да» Да ну ты Джы муль скай 
і Пят ра Зя лін ска га; «Рас лін насць Бе ла сто ка» док та ра Да-
на Вал ка выц ка га; «Дзён ныя ма ты лі Бе ла сто ка» Мар ці на 
Се ляз нё ва і Іза бэ лы Дзе кан скай. Пра ект вок ла дак мае па-
доб ную кам па ноў ку. На бор кніг па ві нен быць за вер ша ны 
да 2022 го да. Го рад так са ма пла нуе пас ля вы даць ад ну 
вя лі кую пуб лі ка цыю, якая бу дзе ўтрым лі ваць усю ін фар-
ма цыю з 14 кніг.

Пер шая част ка зна ё міць чы та чоў з па няц цем бі я раз на-
стай нас ці, апіс вае роз ныя яе ты пы, па каз вае, як яе мож на 
вы ме раць і аца ніць, а так са ма рас па вя дае пра яе пры-
род нае і эка на міч нае зна чэн не. Дас ле да ван не так са ма 
спра буе раст лу ма чыць, ча му вы со кая бі я раз на стай насць 
та кая важ ная і каш тоў ная для якас ці жыц ця лю дзей у га-
ра дах, іх зда роўя і як яна ўплы вае на вы дат кі на фун к цы-
я на ван не го ра да. Дру гая част ка ты чыц ца, у пры ват нас ці, 
раз на стай нас ці рас лін нас ці і пры род ных біятопаў у Бе ла-
сто ку. Аў та ры пад ра бяз на апіс ва юць ба гац це ві даў рас лін 
і біятопаў, у якіх яны суст ра ка юц ца. Асоб ны раз дзел пры-

Ад кры ты ліст 
ма ім ра вес ні кам 
— тым, ка му 70+
Не пры кмет на пад к ра ла ся ста расць. Пры ня-

та га ва рыць, што не трэ ба лі чыць га доў, заг ля-
да ю чы ў мі ну лае. Я ж прыт рым лі ва ю ся вель мі 
слуш най дум кі: та бе столь кі га доў, на коль кі ты 
ся бе ад чу ва еш.

Га лоў ная ўмо ва жыц ця — не даз ва ляць ду шы 
аб ля ніц ца: раз гад вай це кры жа ван кі, чы тай це, 
суст ра кай це ся з сяб ра мі і сяб роў ка мі, па да рож-
ні чай це па-за ме жа мі сва ёй вё скі, го ра да, аб мяр-
коў вай це з хат ні мі (і не толь кі) пра чы та нае аль-
бо ўба ча нае, дзя лі це ся з усі мі доб рым наст ро ем, 
не спра чай це ся без дай п ры чы ны, ста рай це ся 
заў сё ды быць у гу мо ры, дзя лі це ся рэ цэп та мі но-
вых страў, суст ра кай це ся час ад ча су з ад на дум-
ца мі за ке лі хам доб ра га на пою і г.д.

Уз гад ваю, як мая гай наў ская сяб роў ка Ма-
ры ся ста ра ла ся на паў няць кож ны дзень сва ёй 
хво рай ма мы за дан ня мі, каб тая не ме ла ча су 
су ма ваць у адзі но це: на ку сках бе лай тка ні ны 
ма ля ва ла алоў кам квет кі, пеў ні каў, ко ці каў, якія 
ма ма па він на бы ла вы шы ваць лан цуж ком (у мя-
не ёсць не каль кі та кіх сур вэ так і на ват аб ру саў, 
па до ра ных ба бай На дзяй). Ма ры ся не шка да ва-
ла свай го ча су на раз мо вы з ма май, зап ра ша ла 
ў гос ці сва іх сяб ро вак, каб за куб кам ка вы аль-
бо ві на пас пя ва лі, уз гад ва ю чы бы лое (ма ці бы-
ла вя лі кай ама тар кай пад тры маць кам па нію, 
бо ве да ла ўсе тэк сты пе сень ад па чат ку і да кан-
ца). Але най больш ба ба На дзя ўпа да ба ла „філь-
мы для да рос лых”, на якія тра пі ла вы пад ко ва, 
пстры ка ю чы пуль там бяс сон най ноч чу.

Па чуў шы ся род но чы стог ны і кры кі, Ма ры ся 
ўзля це ла на дру гі па верх свай го до ма, дзе быў 
ма мін па кой, і за ста ла та кую кар ці ну: 90-га до-
вая ма ту ля, ута ро піў шы ся ў эк ран, з за хап лен-
нем аг ля да ла „кар цін кі”.

— Ма ма, што гэ та Вы аг ля да е це, Вам не со-
рам на?

— Ты дзі ві ся, Ма ры ся, што яны вы раб ля юць 
у тэ ле ві за ры ноч чу. Мы так ка лісь не ўме лі. Мы 
на ват не зда гад ва лі ся, што так мож на... Каб то 
я за мо ла ду ве да ла...

— І наш то Вам гэ та не пат рэб ш чы на?
— Бо ці ка ва, та му і гля джу!
З тае па ры ма му нель га бы ло ўна чы адар-

ваць ад эк ра на...
Зда ра ец ца, што год ныя лю дзі з ча сам пе рат ва-

ра юц ца ў кап рыз ных дзя цей: ха чу і бу ду ра біць тое, 
што ха чу. Але пры я ры тэ ты з уз ро стам, як пра ві ла, 
мя ня юц ца. І тое, што не ка лі пры ваб лі ва ла, з ця гам 
ча су зда ец ца ўжо не та кім пры ця галь ным.

У су вя зі з гэ тай выс но вай уз га да ла жарт пра 
жыц цё аме ры кан скіх сяб ро вак, якія, суст рэў шы-
ся ў 40-га до вым уз рос це, вы ра шы лі ад зна чыць 
па дзею ў шы коў ным рэ ста ра не на бе ра зе акі я-
на, бо там мно га ма ла дых афі цы ян таў у цес на 
аб ля га ю чых шта нах.

Праз дзе сяць год да мо ві лі ся паў та рыць суст-
рэ чу ў тым жа мес цы, бо там смач на га ту юць, 
вя лі кі вы бар він і сім па тыч ныя афі цы ян ты.

У 60 яны не па мя ня лі ад расу су стрэ чы, бо пры-
ваб лі ваў пры го жы пей заж і вет лі выя афі цы ян ты.

Прай ш ло яш чэ дзе сяць год. Суст рэ лі ся там 
са ма, бо ёсць усе вы го ды: ліфт, у якім мож на 
пад няц ца ў абе дзен ную за лу ў ін ва лід ным ваз-
ку, і афі цы ян ты, га то выя заў сё ды да па маг чы.

Вась мі дзе ся ці га до вы мі яны аб ра лі мес цам 
су стрэ чы той са мы рэ  ста ран, бо ні ко лі яш чэ там 
не бы лі.

Ад дэ мэн цыі (на бы тай сла ба ра зу мо вас ці) 
мож на паз ба віц ца (аль бо не зах ва рэць ёю) бу ду-
чы ак тыў ны мі ў паў ся дзён ным жыц ці. Зна ходзь-
це са бе за ня так па ду шы і бу дзе вам шчас це — 
спа кой нае даў га лец це по бач з бліз кі мі. Лю бі це 
жыц цё, ра дуй це ся дро бя зям, не ра бі це праб лем 
на пу стым мес цы.

Жа даю ўсім, ка му 70+ і гэ так да лей, не пад да-
вац ца скру се, на паў няць кож ны дзень па зі ты-
вам, быць заў сё ды га то вы мі на доб рыя ўчын кі 
і заў сё ды па мя таць: ста расць — гэ та па да ру нак 
лё су, які вы зас лу жы лі, бо да лё ка не кож ны 
да жы вае да сі вых скро няў. Ста расць — гэ та за-
ла тая во сень жыц ця — муд рая, пат рэб ная і па-
свой му цу доў ная па ра.

І ўсмі хай це ся: 80-га до вы дзед скар дзіц ца док-
та ру:

— У мя не пас ля сек су шум у ву шах.
— Дзя ду ля, гэ та ап ла дыс мен ты.
Уз га да ла не ка лі па чу тае: „Ня ма ам ні стыі па-

чуц цям: яны без скід кі на га ды”.
Жы ві це доў га, лю дзі, і ра дуй це ся кож на му 

дню.
З па ва гай да ўсіх — Та ма ра ЛАЎ РАН ЧУК

све ча ны гі сто рыі вы ву чэн ня рас лін на га пок ры ва ў Бе ла-
сто ку, па каз ва ю чы рэд кія ві ды, якія ра ней тут рас лі. У трэ-
цяй част цы га вор ка ідзе пра ма ты лёў Бе ла сто ка. Мы 
да ве да ем ся пра ві да вое ба гац це гэ тай гру пы на ся ко мых 
і іх ці ка вую бі я ло гію. У да да так да ін фар ма цыі, якая па-
ляг чае ідэн ты фі ка цыю асоб ных ві даў, аў та ры спра ба ва лі 
прад ста віць іх звыч кі і звя за ныя з гэ тым ці ка выя фак ты. 
Усе дас ле да ван ні ма юць ба га ты гра фіч ны ды зайн, ут рым-
лі ва юць мно ства ўні каль ных фа таг ра фій і ма люн каў, якія 
ўяў ля юць са бой каш тоў ны ма тэ ры ял для да лей шых дас-
ле да ван няў і ана лі зу. Дзя ку ю чы гэ та му яны ста но вяц ца 
над звы чай важ ным на ву чаль ным ма тэ ры я лам. У блі жэй-
шыя га ды го рад пла нуе апуб лі ка ваць да лей шыя част кі, 
пры све ча ныя ін шым гру пам, у тым лі ку птуш кам, гры бам, 
зем на вод ным і рэп ты лі ям.

— Кні гі не бу дуць пра да вац ца ў кні гар нях, — пад к рэс ліў 
Ан джэй Ка роль скі, ды рэк тар Дэ пар та мен та га рад ской 
гас па дар кі ў Бе ла сто ку. — Хо чам пе ра даць вя лі кую част-
ку вы дан няў у шко лы. Ка лі эпі дэ міч ная сі ту а цыя су па ко-
іц ца, хо чам пра вес ці су стрэ чы з аў та ра мі ў не каль кіх з іх, 
каб да вес ці праб ле мы да ве да ма мо ла дзі. Хо чам аз на ё-
міць і за ці ка віць іх тэ май пры ро ды. Але лю бы за ці каў ле-
ны ча ла век мо жа звяр нуц ца ў Дэ пар та мент га рад ской 
гас па дар кі, раст лу ма чыць, ча му ён ха цеў бы мець гэ тыя 
вы дан ні, і кні гі бу дуць ад п раў ле ны за ці каў ле ным. Ах вот-
ныя па він ны ад п ра віць па элек т рон най пош це ка рот кае 
аб г рун та ван не, ча му ім трэ ба гэ тыя кні гі, на ад рас Дэ пар-
та мен та га рад ской гас па дар кі dgk@um.bia lys tok.pl. Го рад 
мае так са ма на мер раз да ваць іх пры на го дах пра соў ван-
ня Бе ла сто ка, і мож на бу дзе вый г раць іх у ар га ні за ва ных 
кон кур сах. Кні гі мож на бу дзе пра чы таць ва ўні вер сі тэц кіх 
і школь ных біб лі я тэ ках і пры ро даз наў чых уста но вах.

У ста лі цы Пад ляш ска га ва я вод ства вы сту пае 14 ві даў 
рас лін, якія зна хо дзяц ца пад паг ро зай знік нен ня. Ак ра мя 
та го, у Чыр во ную кні гу за не се на 45 ві даў бе ла стоц кіх рас-
лін з вы со кім ахоў ным ста ту сам.

— Бі я раз на стай насць — па няц це, якое ча ста су стра ка-
ец ца ў срод ках ма са вай ін фар ма цыі аль бо ў паў ся дзён-
ным жыц ці. Але наў рад ці хто мо жа раст лу ма чыць, што 
гэ та та кое. І гэ та бы ла ідэя рэ а лі за цыі пра ек та, — да даў 
Ан джэй Ка роль скі. — Бі я раз на стай насць гэ та раз на стай-
насць жыц ця на ўсіх уз роў нях эка сі стэ мы. У Бе ла сто ку 
най больш важ ныя схо віш чы, звя за ныя з бі я раз на стай-
нас цю, раз меш ча ны ў ля сах і не да лё ка ад ме жаў го ра да.

— Рас лі ны, на ся ко мыя і жы вё лы вар тыя аба ро ны, бо 
яны про ста ёсць. Яны здоль ныя вы жыць у на шай пры сут-
нас ці, а так са ма за бяс печ ва юць вель мі не ад’ ем ную фун-
к цыю ва ўмо вах хут ка ўзра ста ю чых клі ма тыч ных і эка ла-
гіч ных змен, пра што мы ўсе ве да ем, — ад зна чае док тар 
Дан Вал ка выц кі з Ін сты ту та ляс ных на вук Бе ла стоц кай 
па лі тэх ні кі.

Жы вая 
бі я раз на стай насць 

Бе ла сто ка

v(лук)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 47-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 4 снежня 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Без ко ра ня 
а рас це на по лі?
  К....

Ад каз на за гад ку № 42: га дзін нік. 
Уз на га ро ды, ка ля ро выя алоў кі, 

вый г ра лі Ка мі ля Ба ра вік 
і Ле на За бор ская. Він шу ем!

Міра ЛУКША

Кот 
з Дабрывады
У ката Барыса
 залатыя бакі.
У Дабрывадзе коцік
 залаценькі такі
У Алёны і Геніка
 кот з Чаромхі жыве
І ім песні кашэчыя
 шчыра пяе.
У Дабрывадзе будзеце —
 варта зайсці,
да Геніка і Алёны,
 і Барыса там знайсці,
Частавацца, папіць
 і добра паспаць.
На Каляёвую вуліцу,
 нумар шэсць —
вось рукою падаць.

Мы вель мі лю бім квет кі, 
лю бім да па ма гаць 

і ства раць но вае. І з гэ та га на ра-
дзі ла ся на ша дзей насць. Не каль-
кі га доў та му, пла ну ю чы ва лан-
цёр скую дзей насць, мы вы ра-
шы лі ар га ні за ваць кам па нію 
„Ка ля ро выя алоў кі”. Пра цу ю чы 
з вель мі ма ла ды мі ва лан цё ра мі 
ва ўзрос це ад 6 да 14 га доў, мы 
ву чым іх перш за ўсё як быць 
ва лан цё ра мі! Гэ та не толь кі 
збор гро шай. Па каз ва ем ма лод-
шым сяб рам коль кі мож на зра-
біць сва і мі ма лень кі мі ру ка мі.

Мы так са ма ім к нем ся ска заць 
ім, што ў сва іх дзе ян нях мож на 
вы ка ры стоў ваць рэ чы і прад ме-
ты, якія боль шасць лю дзей вы-
кі не ў смет ні цу. На гэ ты раз мы 
вы ра шы лі саб раць част ко ва вы-
ка ры ста ныя і не пат рэб ныя ка ля-
ро выя алоў кі. На вош та ка му ста-
рыя ка ля ро выя алоў кі? Роз ныя 
збі ра ем: i драў ля ныя, і свеч кі, 
пас ля іх сар ту ем і гар ту ем.

Збі ра ем так са ма ста рыя ма тэ-
ры я лы. Гру па да рос лых ва лан-
цё раў, якім пе ра да ем саб ра ныя 
рэ чы, ся дзіць за стан ка мі і шые 
з ат ры ма ных ма тэ ры я лаў ма-
ляў ні чыя пе на лы. Не ка то рыя 
пе на лы ва лан цё ры да дат ко ва 
ўпры гож ва юць ма люн ка мі. Пе-
на лы, за поў не ныя ад ноў ле ны мі 
алоў ка мі, пе ра да юць хво рым 
у баль ні цы, баль ніч ныя шко лы 
і ар га ні за цыі, якія дзей ні ча юць 
у ка рысць дзя цей.

Ні чо га не вы кі да ем! Драў ля-
ныя ка ля ро выя алоў кі, якія 
зна хо дзяц ца ў гор шым ста не, 
пе рат ва ра юц ца ў юве лір ныя 
вы ра бы, якія мож на па ста віць 
на аў к цы ён. Вы мо жа це зра біць 
стаў ку на брош кі, ка ра лі, за вуш-
ні цы пры клад на за 20 зло тых. 
Ка ля ро выя ўпры га жэн ні і ін-
шыя вы ра бы з алоў ка вых шту-
кар стваў пе ра да юц ца на роз ныя 
даб ра чын ныя аў к цы ё ны для 
пад трым кі збо ру срод каў.

На ша кам па нія — эка ла гіч-
ная, пад т рым лі вае пе рап ра цоў-
ку і на ву чае дзя цей аб мя жоў-
ваць лад жыц ця.

У кан цы снеж ня на шы вуч-
ні ах вя ра ва лі 30 кг алоў каў на 

Коль кі мож на зра біць 
сва і мі ма лень кі мі ру ка мі!

ак цыю, якая бы ла пра ве дзе на 
ў рам ках пра гра мы „Двое”.

Гэ тую цу доў ную пра цу-да-
па мо гу ў на шай шко ле ро бяць 
на стаў ні цы Мал га жа та Віш неў-
ская і Ган на Баў т ру чук.

Ма ры ся Пар фя нюк, 
ПШ № 2 у Гай наў цы
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Brawo!

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 № 42-20: 
Сцяг, са лат, аса ло да, хто, міг, так, та та, рэ-

ха, Па лян ка, не, Но бель, бор, хан, кар та тэ ка. 
Смех, яд ро, ха бар, та лент, конь, ма літ ва, ло га, 
чад, но, та ба кер ка.

Уз на га ро ды, бе ла ру скія лі тар кі на ка ля-
ро выя алоў кі, вый г ра лі На тал ля Бе ля вец 
з Вой наў кі і Мал га жа та Дзміт рук з Ду біч-
Цар коў ных. Він шу ем!

САС НА — з ёй бе ла ру сы звяз ва лі шчас-
це і пры бы так. Пад час вя сел ля га лін ка-
мі сас ны ап ля та лі ду гу ка ня, а ў не ка-
то рых вё сках на Пад ляш шы імі выс ці-
ла лі цэ лыя па над вор кі. Зя лё ны ды ван 
меў пас лу жыць шчас цю ма ла дых і мна-
га дзет нас ці ў сям’і. Так са ма з сас но-
вых дроў па лі лі вог ніш чы для пры га та-
ван ня вя сель най ежы. Рэ лік там гэ та га 
па вер’я з’яў ля ец ца ўты кан не га лі нак 
веч на зя лё на га мір ту ў бан ці кі сва тоў 
і друж бан таў, ім аз даб ля ец ца ка ра вай 
і па ла цен ца, на якім ста не ма ла дая па-
ра.

Сас на для на шых прод каў яві ла ся кры-
ні цай жыц ця і кас міч на га ла ду. Дрэ ва 
па ва жа лі за яго веч ную зе ля ні ну, жыц-
ця стой скасць, няс хіль насць да гні ен ня.

У фаль к ло ры сас на пра маў ля ла як сім-
вал дзяў чы ны. У са май вя до май вя сель-
най пес ні «Га рэ ла сос на, па ла ла» дрэ ва 
сім ва лі зуе пе ра ход ад дзя во ча га да ся-
мей на га, ма ця рын ска га ста ну. Так са ма 
«гу сты са сон нік» — гэ та мя жа, якая 
раз дзя ляе жыц цё за му жам ад та го, якое 
яш чэ ня даў на бы ло ў род най ха це.

У на род най ме ды цы не сас ну вы ка ры-
стоў ва лі як рэк ві зіт, якім ней т ра лі за-
ва лі ба ляч кі і не мач. З до шак сас ні ны 
на шы прод кі ра бі лі да ма ві ны. Па сён-

няш ні дзень гэ тыя дрэ вы са-
дзяць на мо гіль ні ку. Так са ма 
з га лі нак гэ та га веч на зя лё на га 
дрэ ва спля та юць на ма гіль ныя 
вян кі. Як у вы пад ку вя сел ля, 
тут так са ма ідзе пра но вую, 
няз ве да ную да ро гу, дзе сас на 
сыг рае ахоў ную ро лю і да па мо-
жа па тра піць у (вы)рай.

Сас на — над та ле ка вое дрэ ва. 
У гэ тых мэ тах збі ра юць ка ру 

і цвет. На стой кі і сі ро пы з кве-
так сас ны — най леп шы сро дак 
ад пра сту ды і каш лю. Асаб лі ва 
ў асен не-зі мо вы пе ры яд веч на-
зя лё ная рас лі на пад ма цоў вае 
зда роўе і на строй. А ў пе ры яд 
Ка ляд усё час цей сас ну ста вяць 
і сла вяць як свя точ нае дрэў ца, 
каб з ім сім ва ліч на іс ці па жыц-
цё вых шля хах, буд нях і свя тах 
у на ды хо дзя чым Но вым го дзе.

(гак)

Ім бі ро выя цу кер кі 

і гар бат ка
Ім бір ад ня даў на пат ра піў у на шы 

мар ке ты і мы, па куль, гля дзім на яго 
як на він ку. Ад нак у ста ра жыт ным Кі-
таі яго лі чы лі рас лі най жыц ця. Ве ры лі 
ў яго аз да раў ляль ныя якас ці, а на-
стой кі з ім бі ро ва га ко ра ня лі чы лі элік-
сі рам, які раз будж вае ві таль насць. 
У Еў ро пе ім бір доў га лі чы лі эк за тыч-
най, азі яц кай прып ра вай. Ад нак па 
пры чы не ан г ла моў най лі та ра ту ры 
пра ім бір па ча лі ду маць як пра кан-
ды тар скі вы раб, да ска на лы за мен нік 
цу кер каў і са лод кіх дэ сер таў. Цук ра-
ва ны ім бір явіц ца як аба вяз ко вы да да-
так да ан г лій скай гар бат кі. Пас п ра буй-
це і вы кан ды за ваць ім бір і пас ма куй-
це яго ў пры ку ску з гар бат кай.

Склад нік
500 грам све жа га ко ра ня ім бі ру,
400 грам бе ла га цук ру
50 грам брон за ва га цук ру

Па чыс ці це ко рань ім бі ру і па рэж це 
яго ў круг ляч кі. Пак ла дзі це ў рон-
даль, за лі це не вя лі кай коль кас цю 
ва ды і га туй це 30 хві лін. Пас ля гэ та га 
ад ца дзі це і астаў це тры лыж кі ва ры-
ва. Да пад ва ра на га ко ра ня да дай це 
цу кар і тыя тры лыж кі ва ры ва, га-
туй це яш чэ 30 хві лін на ма лым аг ні, 
бе зу пын на мя ша ю чы. Ка лі ім бір саш к-
ліц ца, вы мі це яго з рон да ля, аб су шы-

це яго з ва ды і аб сып це брон за вым 
цук рам. Сі роп, які аста нец ца пас ля 
цук ра ван ня, да баў це да гар ба ты або 
на ту раль на га ёгур ту.

Кан ды за ва ны ім бір не сап су ец ца на-
ват праз тры ме ся цы.

І ла суй це ся на зда роўе!
Зорка

Вясельныя танцы ў выканнані гайнаўскай «Перапёлкі» Фота Г.К.
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Акупацыйныя дні

(ч. 18)

На ўсё ёсць свой суд і па ра дак, але люд-
скі род, на жаль, ча ста яго ла мае. І вось 
на шы лю дзі па ча лі жыць, як бы ска заць, 
не за леж на ад сва ёй во лі і са стра хам яш-
чэ гор шым, чым пры са ве тах. Ха ця, «дзя-
ку ю чы» вай не, гэ тыя 16 ся мей стваў, што 
ме лі быць вы ве зе ны на бе лыя мядз ве дзі, 
аца ле лі. Ад нак лю дзі ба чы лі жор ст касць, 
дзі касць, за бой ствы і па ні жэн не сла вян 
фа шы ста мі, і боль шасць бе ла ру саў іх зне-
на ві дзе ла. І па ма лень ку раз гор т ваў ся пар-
ты зан скі рух пе ра важ на з тых бай цоў, якія 
ня даў на слу жы лі ў Чыр во най Ар міі. Ка лі 
іх ат ра ды бы лі ў ба ях раз бі ты, яны ў ле се 
і ў на шых лю дзей зна хо дзі лі на леж ны пры-
ту лак. А гэ та бы ло вель мі не бяс печ на, бо 
за сха ван не і на кар м лен не са вец ка га сал-
да та ці пар ты за на ча ка ла ад но — смерць.

І ра ска жу ад ну дзіў ную ды амаль як 
анек дот гі сто рыю пра неш та па доб нае. 
На Тур ках адзін дзядзь ка для жар таў (якія 
на шых лю дзей не па кі да лі і ў най гор шую 
хві лі ну) поз на ўве ча ры на дзеў ней кую доў-
гую шы нель, шап ку, твар не чым прык рыў 
і як «ба ец» пад к раў ся пад бу дан дзвюх 
жан чын — Па ра сі і яе ня вест кі Ма ры ны 
(якой му жа Іва на не так даў но фа шы сты 
пад Рут кай за му чы лі) ды два іх ма ла лет-
ніх дзе так. І «ба ец», змя ніў шы свой го лас, 
праз тон кую сцен ку «хат кі», каб яны 
па чу лі, па чаў пра сіць: «Ма ма ша, это я, со-
вет ский бо ец, я го ло ден, по да ри мне хоть 
ку со чек хле буш ка...». Тыя, па чуў шы та кія 
бла галь ныя сло вы, бы лі амаль га то вы гэ-
та ўчы ніць, але хле буш ка не ме лі і пом ні лі 
ас ця ро гу нем цаў, як трэ ба «кар міць» та кіх, 
а яш чэ не за бы лі ня даў нюю сваю тра ге-
дыю. І ад каз ва юць яму: «Мы хле буш ка не 
ма ем і са мі га лод ныя, і ня даў на пе ра жы лі 
вя лі кае го ра...». А той усё паў та рае пра 
хле бу шак і каб яго на кар мі лі. Не ве даю, 
як доў га гэ тая сцэ на цяг ну ла ся, але на 
ка нец «ба ец» па кі нуў гэ тых няш час ных 
жан чын і іх дзе так, і пай шоў у свой «ат рад» 
— сваю род ную ха ту, а гэ та не так да лё ка. 
Але нап ро ціў ся дзі бы гэ тых жан чын жыў 
дзядзь ка Яш ка, іх сва як, які рас паз наў 
да клад на гэ та га «бай ца» і на ват чуў яго 
сло вы, і на дру гі дзень спы таў Па ра сю: 
«Ці не на вед ваў вас учо ра ўве ча ры ней кі 
са вец кі ’ба ец’»? Тая ад каз вае: «Так, быў 
та кі, і вель мі пра сіў хле буш ка». Та ды Яш ка 
рас крыў пе рад імі та ям ні цу нач но га гос ця 
і ска заў, хто гэ та ім быў. І Па ра ся пай ш ла 
(Ма ры на бы ла вель мі спа кой най жан чы-
най і не ха це ла ва ру шыць гэ тае дзе ла) да 
яго і праб ра ла як на леж на ды яш чэ прыг-
ра зі ла, што, маў ляў, і нем цы мо гуць да ве-
дац ца пра гэ та (яс на, яна гэ та га ні ко лі не 
зра бі ла б). І дзядзь ка зля каў ся і да вай яе 
пе рап ра шаць і пра сіць шчы ра га пра ба чэн-
ня за свой не ра зум ны «жарт». І на шчас це 
ўсё прай ш ло ці ха. Ад ным сло вам — на шы 
лю дзі не па да юць ду хам. І ці ка ва, што бы-
ло б, ка лі б нем цы да ве да лі ся аб гэ тым? 
Ду маю, што «бай ца» не паг ла дзі лі б па га-
лоў цы, бо ў іх жар таў не бы ло.

Ад ной чы мой баць ка на сва ім по лі 
знай шоў дзве скрын кі са вец кіх пат ро наў 
і пас ля пах ва ліў ся пе рад бра там Вань кам. 
І вось уна чы ша лаш у ся ле, дзе жы лі баць кі 
і мая ся стра На дзя, на ве да лі ляс ныя гос ці 
з Вань кам на ча ле і іх раз бу дзі лі. Пы та юц-
ца ў баць кі: «Где эти пат ро ны? Ве ди ту да...». 
І пай ш лі. Узяў шы свой скарб, ка жуць: «Что 
най дёшь в по ле, на лу гу, вся кое во ен ное 
сна ря же ние — пе ра да вай нам че рез сво е го 
бра та Ива на». Так баць ка і ра біў. Дзядзь ка 
Вань ка ўжо меў дак лад ныя кан так ты з пар-
ты за на мі і гэ та вя ло ся аж но да са мо га выз-
ва лен ня на шай зя мель кі ад фа шыс ц кай не-
чыс ці ў жніў ні 1944 го да. Ад ной чы баць ка 
вы браў ся да свай го бра та, май го дзядзь кі 
Фе а до сія ў Ма лыя Па сеч ні кі (яш чэ вё ска 
не бы ла дэ пар та ва на нем ца мі) і ў ле се за 
чы гун кай спат каў ся з ру скі мі ва ен ны мі, 

а іх мож на і так рас паз наць. Па ча ла ся раз-
мо ва і пы тан ні: «От ку да ты и что за один?» 
І вель мі да яго пры ста лі і пры ча пі лі ся да 
ад ной і не та кой важ най рэ чы: «А ведь на 
те бе на ша ру ба шон ка» (баць ка са праў ды 
яе не зняў і не па мя няў на ін шую, ка лі сваю 
са вец кую адзе жу мя няў на цы віль ную над 
Бу гам, ка лі ўця каў ад туль). Паў та ра лі раз 
за ра зам гэ тыя сло вы, а баць ка ім тлу ма-
чыў, ад куль яна ў яго. Але гэ та ні чо га не 
па ма га ла, яны ста я лі на сва ім, паў та ра лі, 
што прый дзец ца зняць яе і ад даць ім. Але 
за пы та лі: «А твоя фа ми лия?» І ка лі па чу лі 
сло ва Пан фі люк, дык адзін з іх пы та ец ца: 
«Ты не брат Фед ь ки?» — «А ну так, я род ны 
брат Федзь кі і да яго іду». Ды ляс ныя гос ці 
ад ра зу за бы лі пра сваю ру ба шон ку і да 
баць кі: «Ведь ты шаш че ло век! А Фед ка 
наш связ ной и ты будь та ким». І яш чэ баць-
ку па ча ста ва лі га рэл кай, і гэ та бы ла хі ба 
пер шая су стрэ ча май го баць кі з пар ты за на-
мі ў ле се за чы гун кай.

А лет ка пра хо дзі ла, ужо во сень, пас ля 
зі ма, а ў ша ла шы-бу да не цяж ка пе ра зі ма-
ваць. І не ка то рыя жы ха ры па ча лі куп ляць 
у Ор лі яў рэй скія клет кі-крам кі, дзе да 
вай ны гэ ты ган д лё вы на род пра да ваў 
свой та вар. Нем цы іх пра да ва лі лі чыць за 
бяс цэ нак і амаль кож ны мог іх на быць. 
Але ням но гія з на шых на гэ та ад ва жы лі ся, 
у тым лі ку і мая сям’я. Ад ной чы, быў шы 
ў Ор лі, баць ка на пат каў зна ё ма га яў рэя 
і той яму ка жа: «І ты, Ва ло дзя, прый шоў 
куп ляць жы доў скае і мо яш чэ клет ку?» 
Баць ка ка жа, што не, але па трэб ны яму 
воз, бо ўсё зга рэ ла, а ко нік ужо ёсць і што 
ра біць. Габ рэй ка жа: «Бя ры мой воз і да сі 
за яго тры мет ры жы та, і то ўсё». І так зга-
дзі лі ся. Баць ка ку піў воз і зап ла ціў, ха ця не 
ў цэ лас ці, бо не меў столь кі збож жа, але 
доб ры яў рэй ад ка заў: «Рэш ту ад да сі паз-
ней». І баць ка на пэў на гэ так зра біў бы, але 
ня люд скі звер скі фа шыс ц кі рэ жым ско ра 
ар лян скіх габ рэ яў заг наў у ге та, а ад туль 
у ка ме ры смер ці ў Трэб лін цы.

Шко ла ў нас аца ле ла і та му пер шы год 
аку па цыі ста ла пры ста ніш чам і до мам 
па га рэль цаў. Тут яны жы лі, ва ры лі ежу, 
на ча ва лі. І ў ма іх дзядзь коў, як я ўжо пі саў, 

зга рэ ла вя лі кая, пры го жая ха та, а на дру гім 
па на вор ку на суп раць ста я ла клу ня і сцяг 
гас па дар чых бу дын каў-хля воў. Клу ня так са-
ма зга рэ ла, але сцяг хля воў аца леў і та му 
дзядзь кі ў пер шай ку чы і то най боль шай 
зра бі лі жыл лё і па ста ві лі печ і за цэ лы час 
аку па цыі тут жы лі, як дзве сям’і: Вань ка 
і яго сям’я і Міш ка ды яго сям’я. Ме на ві та 
тут ста іць мая му ра ва ная ха та. А той хлеў 
у цэ лас ці, у тым лі ку ку ча, дзе жы лі дзядзь-
кі, бы лі зроб ле ны з моц ных ды лёў, якія 
яш чэ мно га га доў пас ля вай ны слу жы лі 
май му баць ку і мне вер на як па мяш кан ні 
для жы вё лы, а ў ку чы-до ме пас ля вай ны 
жы лі дзед Шуль і мая ба буль ка Гап ка. Пас-
ля смер ці Гап кі ў 1946 го дзе дзед ажа ніў ся 
з Устын кай Але сюк з Гра баў ца. Гэ та бы ла 
доб рая і спа кой ная ка бе ці на і яна бы ла мне 
як род ная ба буль ка, бо пер шай ба буль кі 
Гап кі Ляр чы хі (так яе зва лі) я не па мя таю.

Та ды ў ся ле ся род жы ха роў па на ваў 
ней кі дух ед нас ці, бра тэр ства ды спа га ды, 
адзін ад на му да па ма гаў у бя дзе — гэ та 
не сён ня. Мо та му, што жы лі ў бя дзе і го-
ры, а вё ска бы ла спа ле на. Ка лі на сту пі ла 
во сень і ха ла ды, жы ха ры, якія не пас пе лі 
па бу да ваць са бе ней кай хат кі, а іх бы ла 
боль шасць, шу ка лі мес ца, дзе пе ра зі ма-
ваць. Ад гук ну лі ся ім з да па мо гай тыя, 
у ка го дом не зга рэў. Ар цём Чык він ка жа 
май му баць ку: «Ку ме, пе ра ходзь са сва ёй 
сям’ ёй на зі му да мя не». Але баць ка ка-
жа: «Але ў вас і так вя лі кая сям’я, і ва ша 
ся стра Фёк ла з му жам Пят ром і дзі цём 
бу дуць у вас жыць, бо яны так са ма па га-
рэль цы». А Ар цём на гэ та: «Мес ца хо піць 
усім і ка лі не зной дзе це пры тул ку, сме ла 
пры ходзь це да мя не». Але баць ка на зі му 
пе рай шоў жыць да Ля во на Ма цы е ві ча, 
а ў яго бы ла вя лі кая сям’я. Ля во наў сын 
Алё ша, ужо пад ле так, не раз пры хо дзіў 
на па на дво рак ма іх баць коў і га ва рыў: 
«Да куль вы бу дзе це му чыц ца і мер з нуць 
у сва ёй бу дзе? Пе ра ходзь це да нас і то 
най хут чэй». І мае баць кі пе рай ш лі да спа-
да ра Ля во на. Зі ма ва ла і дзя лі ла ся го рам 
так са ма тут сям’я Тра хі ма Пан фі лю ка. 
Ні ко лі тут не спра ча лі ся і жы лі як ад на 
друж ная сям’я. А жон ка Ля во на, Мань ка, 
гэ та бы ла за ла тая і спа гад лі вая цёт ка, ад 

яе ніх то ў вёс цы не па чуў прык ра га сло ва 
— сён ня рэд ка зной дзеш та кіх лю дзей. 
Так, го ра і бя да яд на юць лю дзей, а ро скаш 
на ад ва рот — раз’ яд ноў вае і ад та го ро дзяц-
ца зай з д расць, здзе кі, нас меш кі, аб ман, 
нес па гад лі васць... Але нель га з гэ та га ўсё 
браць пад адзін ка пыл. І сён ня ёсць шмат 
лю дзей, якія не зрак лі ся вы са ка род ных 
і ча ла веч ных якас цей. Яны і сён ня пры 
кож най бя дзе і го ры пер шыя спя ша юц ца 
да па маг чы пак рыў джа на му. Мно га та кіх 
ёсць ся род бе ла ру саў, па ля каў і ін шых на-
цый. Так што свет не без доб рых лю дзей.

На шы лю дзі не на ві дзе лі гіт ле раў ска га 
фа шыз му, бо ба чы лі, што тыя вы раб ля юць 
у ад но сі нах да яў рэ яў, ва ен на па лон ных і цэ-
ла га сла вян ска га ро ду. Але бы лі і дзі ва кі ся-
род нас, ха ця яны і не да но сі лі на сва іх, але 
ча мусь ці ня мец кі па ра дак і са мо га Гіт ле ра 
па ва жа лі. І ад ной чы на вя чор ках у Вань ты 
— так зва лі Іва на Мар чу ка — раз га рэў ся 
спор, а пас ля і спрэч ка па між ма ім баць-
кам і гас па да ром ха ты Вань там. Гас па дар 
уз бу джа на па чаў хва ліць фю рэ ра-Гіт ле ра 
да са мых ня бёс, маў ляў, ён па лі тык вя лі ка-
га кла са, бо ўсю Еў ро пу за ха піў, а то і Ра сію 
ско ра за ва юе-за хо піць, і які ж з яго пра моў-
ца. А Ста лін — гэ та ніш то, бо на ват сціш коў 
(вер шаў) не пі ша, зна чыць, ён няг ра мат ны. 
Та кое мер ка ван не ў не ка то рых лю дзей: 
ка лі ты не змо жаш на пі саць вер ша — ты 
няг ра мат ны. Тут мой баць ка ў спрэч цы 
з Вань там да вай да каз ваць: дык Ста лін 
вя лі кія та мы сва іх са чы нен няў на пі саў 
і да лей пі ша і свет імі за хап ля ец ца, і гэ та 
Ста лін вай ну вый г рае... (Ад ся бе да дам: 
не Ста лін вый г раў, а на род.) І тут па ля це лі 
з двух ба коў вост рыя сло вы ла ян кі і прак-
лё ны, і баць ка ка жа: «У тва ёй ха це я біц ца 
не бу ду, вы ходзь на двор і тут па ка жы сваю 
сі лу і да вер да Гіт ле ра!» і вый шаў. Вань та 
не вый шаў, бо доб ра ве даў, што мой баць ка 
ад яго ду жэй шы. І неў за ба ве на вар це на 
чы гун цы ка ля Ві та ва Вань та за гі нуў, бо, вар-
ту ю чы, ад па ста ян най сто мы і нач ной па ры 
ча мусь ці лёг ад па чыць ка ля са міх рэ ек і на 
бя ду зад ра маў. І тут пе ра е хаў ня мец кі ва-
ен ны са стаў з мно гі мі ва го на мі і на ад ным 
бы лі ніз кія сход кі, якія з ім пэ там урэ за лі ся 
ў га ла ву спя ча га і за бі лі яго на ха ду. Што ж, 
та кі лёс ча ла ве ка, а на бя ду ня доў га. Няд-
рэн ны гэ та быў ча ла век, але меў, як кож ны, 
свой пункт гле джан ня на бя гу чыя ва ен ныя 
і па лі тыч ныя па дзеі.

І тут хо чац ца пры пом ніць і тое, ча го 
не ве даў і Вань та, і мой баць ка (і не толь-
кі яны), што Ста лін у ма ла дос ці пі саў вер-
шы і та му дзе ля ці ка вас ці чы та чоў ха чу 
адзін з іх пра чы таць і ду маю, што гэ та не 
бу дзе ні я кай пе раш ко дай і паг ро зай для 
тых, хто бу дзе іх чы таць у ма іх ус па мі-
нах. Дык вось гэ ты верш:

Ког да лу на сво им си я ньем / Вдруг оза-
ря ет мир зем ной / И свет её над даль ней 
гра нью / Иг ра ет блед ной си не вой, / Ког-
да над ро щею в ла зу ри / Ро ко чут тре ли 
со лов ья / И неж ный го лос са ла му ри / Зву-
чит сво бод но, не та ясь, / Ког да утих нув 
на мгно ве нье / Вновь заз ве нят в го рах 
клю чи / И вет ра неж ным ду но ве ньем / 
Раз бу жен тём ный лес в но чи, / Ког да бег-
лец, вра гом го ни мый, / Вновь по па дёт 
в свой скор б ный край, / Ког да кро меш-
ной тьмой то ми мый / Уви дит сол н це 
нев з на чай, / Тог да гне ту щей ду шу ту чи / 
Раз ве ян сум рач ный пок ров, / На деж да 
го ло сом мо гу чим / Мне сер д це про буж да-
ет вновь, / Стре мит ся ввысь ду ша по э та;/ 
И сер д це бьёт ся нес п ро ста: / Я знаю, что 
на деж да эта / Бла гос ло вен на и чи ста!

І па ду маць, у дык та та ра ў ма ла дыя 
га ды, ка лі ву чыў ся ў тыф лі скай ду хоў най 
се мі на рыі, яго «на деж да» бы ла «бла гос-
ло вен на и чи ста».

(пра цяг бу дзе)
vМі ка лай ПАН ФІ ЛЮК
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Кні га Эк ле зі я ста шмат у чым уяў ляе са-
бой уні каль ную з’я ву ў скла дзе Біб ліі, прык-
мет на ад роз ні ва ю чы ся ад усіх астат ніх 
яе Кніг су пя рэч лі вым і та ям ні чым сэн сам 
зме сту.

Наў рад ці мож на наз ваць у скла дзе 
Ста ро га За па ве ту кні гу, якая ака за ла б 
боль шы ўплыў на ро зу мы чы та чоў на пра-
ця гу ста год дзяў, якія прай ш лі з мо ман ту яе 
на пі сан ня. Гэ та па э ма пра ча ла ве ка, пра 
яго тлен нае, дзіў нае і ча роў нае жыц цё, бес-
сэн соў нае і на сы ча нае сха ва ным сэн сам 
ад на ча со ва. Паў стае ў ёй кар ці на ду хоў-
на га і са цы яль на га быц ця ча ла ве ка, якая 
дзі віць жор ст кас цю пры су даў на ша га све-
ту, які паў стае тлен ным, змен лі вым, да рэм-
ным, аб сур д ным і з прыз нан нем хруп кас ці, 
мар нас ці і да рэм нас ці зям но га быц ця. 
„Пу стая мар насць ска заў Эк ле зі яст, пу стая 
мар насць, — усё мар насць!” (Эк ле зі яст 1:2). 
З дру го га бо ку важ на ўба чыць, што ў ёй па-
каз ва ец ца стаў лен не муд ра га да све ту.

На мой по гляд най больш пры дат ны мі 
да ілюст ра ван ня Эк ле зі я ста з’яў ля юц ца 
мар кі з рэп ра дук цы я мі кар цін фла ман д-
ска га ма ста ка Ера ні ма Бос ха (1450-1516). 
„Я ўсе дзеі па ба чыў, якія пад сон цам чы няц-
ца, і вось, усё — мар насць і па го ня за вет-
рам!” (Эк ле зі яст 1:14).

Сад зям ных аса ло даў. Ера нім Босх (1450-1516). 
Му зей дэль Пра да ў Мад ры дзе. Блок Цэн т раль на-
Аф ры кан скай Рэс пуб лі кі, вы да дзе ны ў 2013 го дзе

У трып ці ху „Сад зям ных аса ло даў” Ера-
нім Босх на ма ля ваў ча ла ве чы дос вед, пры-
чым, у па ра лель ных све тах — рэ аль ным 
і за ма гіль ным. На ле вай част цы па лат на 
— рай, на пра вай — пек ла, а ў цэн т ры той 
са мы „сад аса ло даў”. Мож на толь кі зда-
гад вац ца, які сэнс ук ла даў ма стак у гэ тую 
сім ва ліч ную раз ма і тасць яго „са ду”. „Усё Ён 
цу доў ным зра біў сва ёю па рою і веч насць 
пак лаў ім у сэр ца, хоць не ке мяць яны 
ў тых спра вах, што Бог учы ніў, ад па чат ку 
і да кан ца” (Эк ле зі яст 3:11).

Сад зям ных аса ло даў. Ера нім Босх (1450-1516). 
Му зей дэль Пра да ў Мад ры дзе. Блок Гам біі, вы да-
дзе ны ў 2017 го дзе

Зда ец ца, што Босх ка жа нам, гля дзі це, 
які мі, маг чы ма, ба чыць вас Бог. Ён ба чыць 
ва ша нут ро, усе ва шы па та ем ныя дум кі 
і пам к нен ні і, ка лі гэ та ўсё ста но віц ца бач-
ным, то так вы выг ля да е це ў ва чах Бо жых!

На ся рэд няй па нэ лі ўсе гэ тыя дзіў ныя га-
лы шы, якія зай ма юц ца ўся ля кі мі лег ка дум-
ны мі за нят ка мі — на са май спра ве звы чай-
ныя грэш ні кі. Квет кі і са да ві на на кар ці не 
сім ва лі зу юць за да валь нен ня пло ці, а раз г-
ля даць трып ціх вар та зле ва нап ра ва, ру ха-
ю чы ся ад біб лей ска га ства рэн ня ча ла ве ка 
ў Эдэм скім са дзе да су час на га жыц ця, 
з яго па жад лі вас цю і су цэль най рас пу стай 
і, у вы ні ку, трап ля ю чы ў пек ла. „Ня ма ча ла-

ве ка спра вяд лі ва га на зям лі, які ра біў бы 
даб ро і не гра шыў...” (Эк ле зі яст 7:19).

Сад зям ных аса ло даў. Ера нім Босх (1450-1516). 
Му зей дэль Пра да ў Мад ры дзе. Блок Ні дэр лан-
даў, вы да дзе ны ў 2016 го дзе

Кар ці ны Бос ха на поў не ны нез лі чо ны мі 
дэ та ля мі. Яны твор чыя, паз на валь ныя; 
не ка то рыя з іх на ват смеш ныя. Вар та пад-
к рэс ліць, што пры на яў нас ці та кіх жа хаў, 
ін шыя лю дзі ідуць па жыц ці, як быц цам 
ні чо га асаб лі ва га не ад бы ва ец ца. Хі ба гэ та 
не са мыя тра гіч ныя воб ра зы? „Не будзь 
ліш не стро гі, і не вы стаў ляй ся за ліш не муд-
рым; на вош та та бе ніш чыць ся бе? Не ўпа-
дай у гра хі і не будзь ша лё ны; на вош та та бе 
па мі раць заў час на?” (Эк ле зі яст 7:15,16).

Наз ва на ступ най кар ці ны „Сем смя-
рот ных гра хоў і ча ты ры апош нія рэ чы” 
Ера ні ма Бос ха га во раць аб яе змес це. 
Цэн т раль ная част ка, якая скла да ец ца з ча-
ты рох кан цэн т рыч ных ко лаў, сім ва лі зуе 
Усё ві душ чае во ка Бо жае, у зрэн цы яко га 
ўваск рос лы Хры стос па каз вае свае ра ны. 
У дру гім кру зе бач ны ла цін скі над піс Ca ve, 
ca ve, d[omi]n [u]s vi det — „Бой ся, бой ся, бо 
Гас подзь усё ба чыць”. Над піс ад сы лае да 
вер ша „Бо ў мро і ве сноў, як і ў мро і ве слоў 
— мар нас ці шмат; а ты бой ся Бо га” (Эк ле зі-
яст 5:6). Трэ ці круг ад люст роў вае пра мя ні, 
па доб ныя на со неч ныя, а чац вёр ты, у сек та-
рах — сем смя рот ных гра хоў. Пад вы я вай 
кож на га з ся мі смя рот ных гра хоў да дзе ны 
яго ла цін скі на зоў.

Кру гі сім ва лі зу юць ідэю веч на га кру газ-
ва ро ту: „Што бы ло, тое і бу дзе; што ра бі ла-
ся, тое і ра біць мец ца, і ні чо га но ва га пад 
сон цам ня ма” (Эк ле зі яст 1:9).

„Толь кі гэ та знай шоў я, што Бог ства рыў 
ча ла ве ка пра вед на га, а лю дзі кі ну лі ся ў вы-
муд ры ўся кія” (Эк ле зі яст 7:28).

Сем смя рот ных гра хоў і ча ты ры апош нія рэ чы 
(1475-1480). Ера нім Босх. Пра да, Мад рыд. Блок 
пош ты То га, вы да дзе ны ў 2014 го дзе

Апі сан не кож на га сек та ра ідзе па га дзін-
ні ка вай стрэл цы: аб жор ства, ля но та, рас-
пу ста, пы ха, гнеў, зай з д расць, сквап насць. 
„І зноў я па ба чыў, што ўся кая пра ца і пос-
пех уся кі ў спра вах уза ем ную зай з д расць 
па між людзь мі спры чы ня юць. І гэ та — мар-
насць і па го ня за вет рам!” (Эк ле зі яст 4:4).

„Ад гуль тай ства і столь пра ся дае; і як 
апус цяц ца ру кі, дык дом па ця чэ” (Эк ле зі-
яст 10:18).

На бло ку пош ты То га доб ра ві даць на 
пра вай ніж няй мар цы гнеў у выг ля дзе 
бой кі, спра ва вы шэй — пы ха ў выг ля дзе 
жан чы ны пе рад лю стэр кам і яш чэ вы шэй 
— рас пу ста ў выг ля дзе за ка ха най па ры 
ў на мё це. Астат нія ма люн кі зак ры ва юць 
ві да ры сы трох ма рак: „Узы хо джан не бла-
жэн ных”, „Хры стос, увян ча ны цяр но вым 
вян ком” і „Вы ман не ка ме ня глуп ства”.

Тэ ма заг раз лас ці люд ства ў гра хах пра-
цяг ва ец ца ў кар ці не Бос ха „Воз се на”.

На фо не бяз меж на га пей за жу сле дам за 
ве лі зар ным во зам се на ру ха ец ца ка валь-
ка да, і ся род яе — ім пе ра тар і па па, ся ля не, 
га ра джа не, клі ры кі і ма наш кі... — ха па юць 
бя рэ мя мі се на з во за або б’юц ца за яго. 
За лі ха ман ка вай люд ской мі тус нёй звер ху 
на зі рае Хры стос. Ніх то, ак ра мя анё ла, які 
мо ліц ца на вер се во за, не заў ва жае ні Бо-
скай пры сут нас ці, ні та го, што воз цяг нуць 
дэ ма ны.

Воз се на. Ера нім Босх (1450-1516). Му зей дэль 
Пра да ў Мад ры дзе. Блок Лі бе рыі, вы да дзе ны 
ў 2017 го дзе

Род люд скі паў стае заг раз лым у гра ху. 
Сквап насць пры му шае лю дзей хлу сіць 
і пад ман ваць: уні зе зле ва хлоп чык вя дзе 
за ру ку муж чы ну ў ней кім па да бен стве 
цы лін д ра на га ла ве, які пры кід ва ец ца 
сляп цом, вы ма га ю чы мі ласць. Ле кар-
шар ла тан у цэн т ры вык лаў на стол свае 
дып ло мы, бу тэ леч кі і ступ ку, каб ура зіць 
уяў лен не лег ка вер най ах вя ры. Спра ва 
не каль кі ма на шак нак лад ва юць се на 
ў мя шок пад наг ля дам ма на ха з вя ліз ным 
жы ва том, які ся дзіць за ста лом. За ка ха-
ная па ра на вер се во за ўва саб ляе грэх рас-
пу сты. „Бо хто ве дае, што ча ла ве ку доб ра 
ў жыц ці, у без лі чы дзён мар на га ве ку яго, 
якія пра хо дзяць бы цень? І хто ча ла ве ку 
ска жа, што бу дзе пад сон цам пас ля яго?” 
(Эк ле зі яст 6:12).

Ка лі прыг ле дзец ца, ці не зной дзем мы 
ся бе ў гэ тым на тоў пе, што ідзе за во зам, 
каб і са бе ўварваць тро хі се на?

„Хто лю біць срэб ра, той не на сы ціц ца 
срэб рам, і хто лю біць ба гац це, не мае ка-
рыс ці з яго. І гэ та — мар насць!” (Эк ле зі яст 
5:9).

Воз се на (дэ таль). Ера нім Босх (1450-1516). Му зей 
дэль Пра да ў Мад ры дзе. Блок Ні дэр лан даў, вы да-
дзе ны ў 2016 го дзе

Ма рач ны ліст пош ты Ні дэр лан даў скла-
да ец ца з 10 ма рак, вы да дзе ных з на го ды 
500-год дзя з дня смер ці Бос ха. На мар ках 
фраг мен ты кар ці ны Бос ха „Воз се на” з ка-
рот кі мі тлу ма чэн ня мі да кож най з дзе ся ці 
сцэн, ад люст ра ва ных на мар ках, так што 
кож ная мар ка рас па вя дае асоб ную гі сто-
рыю, а ра зам ут ва ра юць цэ лае.

„Ёсць зло, якое я ўба чыў пад сон цам, 
і ба га та яго між людзь мі...” (Эк ле зі яст 
6:1). Гэ та цы та та па цвяр джа ец ца на-
ступ ным трып ці хам Бос ха. У пе ры яд 
па між 1490 і 1500 га да мі Босх — у са-
мым раз га ры свай го та лен ту — ства рае 
гэ ты трып ціх. Увер се зле ва „Ка ра бель 
дур няў”. Уні зе зле ва — „Але го рыя аб аб-
жор стве і па жад лі вас ці”. Па нэль спра ва 
— „Смерць скна ры”. На зад няй част цы па-
нэ лі раз меш ча ны Па да рож нік. Цэн т раль-
ная па нэль стра ча на.

Ка ра бель дур няў. Смерць скна ры. 1495-1500 гг. 
Ера нім Босх. Луўр, Па рыж. Блок пош ты Сэнт-Він-
сен та і Грэ на дзі наў, вы да дзе ны ў 2016 го дзе

З ка раб лём Бос ха неш та не так. Яго па-
са жы ры спя ва юць, п’юць... Яны на ват не 
заў ва жа юць, што іх ка ра бель ужо ні ку ды 
не плы ве. Пры чым так даў но, што праз дно 
пра рас ло дрэ ва. „Сму так леп шы за смех; 
а сэр ца бяз г луз дых — у до ме вя сё лым” 
(Эк ле зі яст 7:3). Яны дур ні, та му што ат рым-
лі ва ю чы аса ло ду ад усіх па чуц цё вых за да-
валь нен няў гэ та га све ту, не ве да юць, ку ды 
гэ та ўсё вя дзе. „Не ра зум ны ся дзіць, склаў-
шы ру кі свае, і жа рэ сваё це ла” (Эк ле зі яст 
4:5). Ка пі тан, які кі руе гэ тым шля хам, гэ та 
смерць. „Вось гэ та ёсць лі ха ва ўсім, што 
пад сон цам ро біц ца, што ад на до ля ўсім, 
і сэр ца сы ноў ча ла ве чых на поў не на злом, 
і не ра зум насць у сэр цы ў іх, у жыц ці іх нім; 
а по тым яны ады хо дзяць да мёр т вых” (Эк-
ле зі яст 9:3).

На па нэ лі спра ва — „Смерць скна ры”. 
У ру цэ ў ба га цея — ру жа нец, на по я се ві-
сіць ключ ад куф ра. Ску пы ста іць пе рад 
вы ба рам: за стац ца пры гро шах, узяць мех 
з ма не та мі, якія яму пра цяг вае сквап насць-
д’я бал, або пас лу хац ца анё ла-ахоў ні ка 
і звяр нуць свой по зірк да рас пяц ця і Бо га. 
„Уся пра ца люд ская — для ро та, а ду ша ча-
ла ве ка — не на сы ча ец ца” (Эк ле зі яст 6:7). 
За ча ла ве кам уваж лі ва со чыць яш чэ адзін 
д’я бал, які зві сае з по ла га над лож кам, 
а ху дая смерць у дзвяр ным пра ё ме ча кае 
ра шэн ня ба га цея — ад яе яму ўжо ў лю бым 
вы пад ку не сха вац ца. „Ёсць ня до ля ба лю-
чая, якую я пад сон цам ба чыў: ба гац це, 
якое ўлас нік піль нуе на шко ду са бе” (Эк ле-
зі яст 5:12).

Трып ціх „Спа ку са Свя то га Ан то нія” 
ад люст роў вае яш чэ ад ну тэ му твор час ці 
Ера ні ма Бос ха — адзі но та ча ла ве ка пры су-
тык нен ні са злом.

Спа ку са Свя то га Ан то нія, 1505-1506. Ера нім Босх. 
На цы я наль ны Му зей ста ра жыт на га ма ста цтва, Лі-
са бон. Блок пош ты Пар ту га ліі, вы да дзе ны ў 2016 
го дзе

Яш чэ адзін фан та стыч ны трып ціх. Ся-
род ку чы мон ст раў і пач вар — ча ты ры сю-
жэ ты з жыц ця пу стэль ні ка.

Ле вая створ ка — „Па лёт і па дзен не 
Свя то га Ан то нія”. Спа чат ку Свя то га ў не бе 
раз дзі ра юць дэ ма ны. Іх па слаў Са та на. Не 
да ва ла яму спа кою, што Свя ты зма га ец ца 
з зям ны мі спа ку са мі. Зму ча на га Свя то га 
дэ ма ны кі ну лі на зям лю. Мы ба чым, як яго 
зня сі ле на га вя дуць пад ру кі.

У цэн т раль най част цы Свя ты ста іць на 
ка ле нях ся род за гад ка вых пер са на жаў. 
Гэ та ал хі мі кі спра бу юць спа ку сіць яго элік-
сі рам веч на га жыц ця. Але ні чо га ў іх не 
вый ш ла.

Эк ле зі яст-Пра па вед нік (Ко э лет-Саб ра нае)
Вось гэ та знай шоў я, ска заў Эк ле зі яст, 

вып ра боў ва ю чы ад но за ад ным. 
(Эк ле зі яст 7:26)

vЛявон КАРПОВІЧ

чытайце10
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Бе ла ру скі пісь мен нік, жур на ліст, вы да-
вец, дзе яч эміг ра цыі ў Ан г ліі і Ка на дзе Ка-
стусь Аку ла (сап раў д нае проз віш ча Алесь 
Ка чан) на ра дзіў ся 16 лі ста па да 1925 го да 
ў вёс цы Ве ра цеі Док шыц ка га ра ё на. Адзін 
з вась мі дзя цей у сям’і. Баць кі — Іг нат і Па-
лі на, ва ло да лі зям лёй плош чай 12 гек та-
раў. Ма ці па мер ла ў кан цы жніў ня 1939 
го да, баць ка за ні бы та ан ты са вец кую 
дзей насць быў арыш та ва ны і рас ст ра ля-
ны ў 1951 го дзе ў тур ме пад Ба ры са вам.

Алесь Ка чан ву чыў ся ў поль скай і са-
вец кай шко лах, паз ней у Ві лен скай бе-
ла ру скай гім на зіі. У час ад ной з па ез дак 
да ха ты быў арыш та ва ны ў Мін ску і тры 
ме ся цы ад ся дзеў у тур ме і ме сяц у кан-
ц ла ге ры. Скон чыў на стаў ніц кія кур сы 
ў Глы бо кім. У час ня мец кай аку па цыі на-
стаў ні чаў. У чэр ве ні 1944 го да па сту піў 
у Мін скую шко лу ка ман дзі раў Бе ла ру-
скай Кра ё вай Аба ро ны, ра зам з якой па кі-
нуў Бе ла русь. У лі ста па дзе 1944 го да апы-
нуў ся ў скла дзе 30-й ды ві зіі СС, зар га ні за-
ва най пе ра важ на з бе ла ру саў, у Эль за се, 
на суп раць фран цуз скай ар міі ў ва ко лі цах 
Мюль-гоў зэ-Аль т кірх, на па ды хо дзе да 
Рэй на. Пе рай шоў на бок ан ты гіт ле раў скіх 
хаў рус ні каў. Са снеж ня 1944 ва я ваў у Іта-
ліі ў скла дзе ІІ Поль ска га кор пу са, які ўва-
хо дзіў у склад 8-й Бры тан скай ар міі. Быў 
уз на га ро джа ны за ла той „Зор кай Іта ліі”, 
бры тан скім „Ва ен ным ме да лём”, пас ля 
вай ны слу жыў у бры тан скім вой ску.

У 1946-1947 га дах Алесь Ка чан жыў 
у Вя лі каб ры та ніі. Удзель ні чаў у зас на ван-
ні Згур та ван ня бе ла ру саў Вя лі кай Бры та-
ніі (1946). У чэр ве ні 1947 го да пе ра е хаў 
у Ка на ду ў го рад Та рон та. Не ка то ры час 
пра жы ваў у го ра дзе Аша ва. Адзін з зас-
на валь ні каў Згур та ван ня бе ла ру саў Ка на-
ды ў 1948 го дзе, пер шы яго ны стар шы ня. 
Рэ да га ваў га зе ту „Бе ла ру скі Эміг рант” 
(1948-1954), ча со піс бе ла ру скіх ве тэ ра-
наў „Зва жай” (1974-1997). Узяў са бе псеў-

да нім Ка стусь Аку ла. Пі саў на бе ла ру-
скай і ан г лій скай мо вах. Пад трым лі ваў 
Ра ду БНР, вык ла даў у бе ла ру скіх ня дзель-
ных шко лах, удзель ні чаў у ар га ні за цыі 
Бе ла ру скай ка сы са ма по ма чы і ку рор ту 
„Слу цак” у Ка на дзе, дру ка ваў ся ў га зе це 
„Баць каў ш чы на”.

Пер шыя тво ры яш чэ на ра дзі ме пісь-
мен нік пуб лі ка ваў у „Бе ла ру скай га зе це” 
і „Го ла се вё скі”, пі саў пад сва ім імем і пад 
псеў да ні мам Мі хась Ко зыр. Паз ней як Ка-
стусь Аку ла — аў тар ра ма наў „Зма гар ныя 
да ро гі” (1962), „Га ра ват ка” (1965-1981), 
„To mor row is Yes ter day” (1968), „За во лю” 
(1991). У тры ло гіі „Га ра ват ка” („Дзяр лі вая 
птуш ка”, 1965; „Зак ры ваў ле нае сон ца”, 
1974; „Бе ла ру сы, вас ча кае зям ля”, 1981) 
праз гі сто рыю бе ла ру скай вё скі з сім ва-
ліч най наз ваю Га ра ват ка ім к нуў ся па ка-
заць гі ста рыч ны лёс Бе ла ру сі — ге ра іч най 
і муж най кра і ны, якая здо ле ла выт ры-
маць вып ра ба ван ні роз ных аку па цый яе 
чу жын ца мі. Ра ма ны „Зма гар ныя да ро гі” 
(1962), „За во лю” (1991) пе ра важ на аў та-
бі яг ра фіч ныя, пры све ча ныя лё су бе ла ру-
скай мо ла дзі ў скла да ных да ва ен ных, ва-
ен ных і пас ля ва ен ных умо вах на Бе ла ру сі 
і за мя жою, яе шля ху да на цы я наль най 
са ма свя до мас ці. У збор нік „Уся кая ўся чы-
на” (Та рон та, 1984) увай ш ла про за, па э зія, 
дра ма тур гія Ка сту ся Аку лы, яго аў та бі яг-
ра фіч ныя аб раз кі. У БССР імя і тво ры Ка-
сту ся Аку лы бы лі пад за ба ро най, яго на зы-
ва лі ан ты са вет чы кам і ка ла ба ран там.

Ле там 1992 го да Ка стусь Аку ла пры-
яз ж джаў у Мінск. На ве даў вы да ве цтва 
„Ма стац кая лі та ра ту ра”, у якім неў за ба ве 
па ча ла ся пад рых тоў ка вы дан ня ра ма на 
„Зма гар ныя да ро гі” (твор вый шаў з дру-
ку ў 1994 го дзе). Па мёр Ка стусь Аку ла 29 
сту дзе ня 2008 го да ў Та рон та. Па ха ва ны 
на мо гіл ках Пайн Хілс у Та рон та по бач 
з жон кай і сы нам.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ця пер тыя ча сы, ка лі на ту рыз ме за раб-
ля лі доб рыя гро шы, за ста лі ся хай са бе не 
ў да лё кім, але ж мі ну лым. Пан дэ мія ка ра-
на ві ру са вель мі паш ко дзі ла ту ры стыч най 
га лі не ў цэ лым све це. Шмат дзе за чы не-
ныя ме жы, да дат ко выя вы дат кі на стра-
хоў кі і ка ран цін па ез д кі ў ін шыя кра і ны 
звя лі да мі ні му му. Па ез д кі ў бе ла ру скую 
кра і ну, дзе так зва ны прэ зі дэнт Лу ка шэн-
ка доў гі час сцвяр джаў, што ка ра на ві ру са 
там ня ма, з-за та го ста лі яш чэ больш не-
бяс печ ныя. Афі цый ная пра па ган да ха ва-
ла сап раў д ныя да ныя аб коль кас ці хво-
рых і па мер лых ад Co vid-19. На ват ця пер, 
ка лі свет нак ры ла дру гая хва ля гэ тай 
но вай хва ро бы, бе ла ру скія ўла ды не лі-
чаць не аб ход ным пе ра во дзіць на ды стан-
цый нае на ву чан не шко лы і ўні вер сі тэ ты. 
Тым са мым Бе ла русь па-ра ней ша му за-
ста ец ца рас сад ні кам ка ра на ві ру са. Ну 
а ка лі да даць тое, што кра і ну ўжо чац вёр-
ты ме сяц тра се ад па лі тыч на га кры зі су 
з пры чы ны сфаль ша ва ных вы ба раў, то 
яе пры ваб насць для ту ры стаў, га во ра чы 
ма тэ ма тыч най мо вай, ім к нец ца да ну ля.

Але бе ла ру скія ўла ды, ка лі па гля дзець 
па іх сай тах, жы вуць ні бы та ў зу сім ін шай 
рэ ча іс нас ці. Ад ным з прык ла даў гэ та га 
мож на наз ваць сайт, які пры зна ча ны 
перш за ўсё для ін ша зем цаў і на зы ва ец-
ца „Афі цый ны сайт Рэс пуб лі кі Бе ла русь”.

На га лоў най ста рон цы сай та, якая 
мае да во лі пры ця галь ны знеш ні вы гляд, 
змеш ча на ін фар ма цыя пра дзяр жаў нае 
ўлад ка ван не Бе ла ру сі. Так са ма там мож-
на па ба чыць анон сы на він ных па ве дам-
лен няў. „Га лоў ныя на ві ны”, а ме на ві та так 
яны на зы ва юц ца, рас па вя да юць перш за 
ўсё пра Лу ка шэн ку. Ва ўсіх трох за га лоў-
ках на він на зы ва ец ца яго нае проз віш ча. 
Па да ец ца, што ні чо га ін ша га вар та га рас-

по ве ду, чым пе ра каз ван не слоў кі раў ні ка 
дзяр жа вы з сум ніў най ле гі тым нас цю, для 
ўла даль ні каў сай та ня ма.

У са мым ні зе га лоў най ста рон кі зна хо-
дзяц ца анон сы па ве дам лен няў пра пяць 
пры чын, з-за якіх вар та на ве даць Бе ла-
русь. Шчы ра ка жу чы, нешта ары гі наль-
на е ў наз ва ных пры чы нах знай с ці цяж ка. 
Гас цін ныя жы ха ры зна хо дзяц ца ў кож най 
кра і не. Ар хі тэк ту рай ХІІ-XVII ста год дзяў 
і на ват ста рэй мо жа пах ва ліц ца лю бая 
з еў ра пей скіх дзяр жаў, асаб лі ва там, дзе 
са праў ды збе ра га юць сваю спад чы ну, 
а не ўсхва ля юць ко ліш нія яе ка му ні стыч-
ныя раз бу рэн ні. Пры ро да Бе ла ру сі — уні-
каль ная для тых ту ры стаў, якія жы вуць 
да лё ка ад яе, бо су сед нія кра і ны мо гуць 
пах ва ліц ца на яў нас цю амаль ад ноль ка-
вых ля соў, па лёў і ба лот. Ак тыў ны ад па-
чы нак — гэ та хут чэй ней кае жа дан не ці 
не жа дан не кож на га ча ла ве ка па а соб ку, 
а не асаб лі васць бе ла ру скай ту рін дуст-
рыі. Адзі нае, што мо жа са праў ды пры ва-
біць, гэ та бе ла ру ская кух ня. Але і тут не 
абыш ло ся без стэ рэ а ты паў. Тую ж буль-
бу, якую бе ла ру сы ядуць толь кі па ру ста-
год дзяў, ства раль ні кі сай та па ста ві лі пер-
шай у пе ра лі ку, як быц цам яна га лоў ная 
ў на шай на цы я наль най кух ні.

Ці ка вым бу дзе за зір нуць у руб ры ку 
„Гі сто рыя Бе ла ру сі”. Вель мі не ча ка ным 
з’яў ля ец ца выз на чэн не вай ны, што ад бы-
ла ся па між Са вец кай Ра сі яй і Поль ш чай 
у 1919-1921 га дах. Ра ней у са вец кай гі ста-
ры яг ра фіі яна ме ла наз ву „поль ска-са вец-
кай”, дзе па ля каў са вец кія гі сто ры кі на зы-
ва лі „бе ла па ля ка мі”. У поль скай гі ста ры-
яг ра фіі гэ та поль ска-баль ша віц кая вай на. 
На афі цый ным сай це Рэс пуб лі кі Бе ла русь 
— гэ та ру ска-поль ская вай на.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

Пра вая створ ка — „Уя вы Свя то га Ан то-
нія”. Свя то га Ан то нія спа ку шае са мая спа-
кус лі вая з усіх спа кус ніц.

„Вас апа на ва ла спа ку са не якая, а ча ла-
ве чая; і вер ны Бог, Які не да пус ціць, каб вас 
спа ку ша лі звыш сі лы, але пры спа ку шэн ні 
дасць і па лёг ку, каб вы маг лі пе рат ры ваць” 
(Пер шае да Ка рын фя наў 10:13).

Пры клад Свя то га Ан то нія ка жа аб тым, 
што не ўсё так без на дзей на, што ча ла век 
здоль ны на пра віль ны вы бар.

На ступ ная пра ца Бос ха ка жа аб тым, 
што ка лі ча ла век пад даў ся спа ку сам, то і та-
ды яш чэ не ўсё згуб ле на.

Пры клад на ў 1510 го дзе Ера нім Босх на-
пі саў „Блуд на га сы на”, але гэ та не вяр тан не 
ў баць ка ву ха ту і гор кі, і ра дас ны плач і аб-
дым кі, а сцэ на аб ду ма на га і ўва соб ле на га 
сы хо ду з гра хоў на га жыц ця.

Блуд ны сын (1510). Ера нім Босх. Мар ка з бло ку 
Са ла мо на вых выс паў, вы да дзе на га ў 2016 го дзе

Га лоў ны пер са наж ра на са ста рыў ся 
і па сі веў, у ва чах яго — стом ле насць, рас-
ча ра ван не, гор кая ўсмеш ка... на дзея? 
„Ня ско ра ўчы ня ец ца суд над бла гі мі 
спра ва мі; та му не ба іц ца сэр ца сы ноў ча-
ла ве чых чы ніць лі ха ту” (Эк ле зі яст 8:11). 
Гэ ты на мёк на ўсмеш ку і прыў з ня тыя 
бро вы ка жуць пра тое, што ня го ды лё су 
не да кан ца па га сі лі яго дух і ім к нен не 
да леп ша га. Ця пер ён мно гае зра зу меў. 
„І ўба чыў я, што муд расць пе ра ва жае 
над ду рас цю так, як свят ло над цем раю” 
(Эк ле зі яст 2:13).

Так мог бы сім ва ліч на вы гля даць лю-
бы ча ла век — зной дзе нае, за роб ле нае, 
вы пад ко вае, ат ры ма нае ў дар або скра-
дзе нае... у дзі рах і ў той жа час з моц-
ным ко шы кам за пля чы ма... да ро га па 
доў гім жыц цё вым шля ху — ад гра ху да 
ра дас ці, ад кар ч мы, дзе не заў важ на для 
гас па да роў бу рыц ца дах, да Ай ца Ня бес-
на га.

„Уве даў я, што ня ма ім ні чо га леп ша га, 
як ве ся ліц ца і ў жыц ці сва ім доб рае толь-
кі ўчы няць. І ка лі які ча ла век есць і п’е 
і ба чыць даб ро ва ўчын ках сва іх, дык гэ та 
— дар Бо жы. Уве даў я, што ўсё, што ро біць 
Бог, за ста ец ца на ве кі; Ён ро біць так, каб 
ба га вей на сту па лі пе рад аб ліч чам Яго” (Эк-
ле зі яст 3:12-14).

„І ска заў я ў сэр цы ма ім: «Су дзіць бу дзе 
Бог пра вед на га і грэш на га; бо на кож ную 
спра ву прыз на ча на па ра і суд на кож ную 
дзею тваю»” (Эк ле зі яст 3:17). Цэн т раль ная 
па нэль трып ці ха Ера ні ма Бос ха „Страш ны 
суд” уяў ляе са бой апош ні суд і сем смя рот-
ных гра хоў. 

Страш ны суд (1504). Ера нім Босх. Ака дэ мія вы яў-
лен чых ма ста цтваў, Ве на. Блок пош ты Лі бе рыі, 
вы да дзе ны ў 2016 го дзе

На мар ках ад люст ра ва ныя знеш нія 
створ кі трып ці ха і на іх Свя ты Апо стал Якаў 
і Свя ты Ба вон.

Ні адзін ма стак ні да, ні пас ля Бос ха не 
ва ло даў та кой твор чай энер гі яй і здоль нас-
цю ўва саб ляць па ло ха ю чае не вя до мае ў гэ-
так фан та стыч ныя воб ра зы.

Унут ра ная па нэль зле ва ад люст роў вае 
па дзен не анё лаў з ня бё саў, ства рэн не 
Евы, грэ ха па дзен не і вы гнан не, у той час 
як пра вае кры ло па каз вае пек ла і кня зя 
цем ры. Асу джа ных Бо гам — а на дум ку 
Бос ха, яны скла дуць вя лі кую част ку ро ду 
люд ско га — ча ка юць пя кель ны агонь, 
му кі, стог ны і скры гат зу боў. Та кую страш-
ную до лю пад рых та ваў Бог ча ла ве цтву. 
На гэ тую тэ му Босх ства рыў ня ма ла ўраж-
лі вых кар цін, але са мая моц ная па ўздзе-
ян ні, ма быць, тая, што на пра вай створ цы 
гэ та га трып ці ха. Але ня гле дзя чы на гэ та 
лю дзі гра шаць. „Ня ско ра ўчы ня ец ца суд 
над бла гі мі спра ва мі; та му не ба іц ца сэр ца 

сы ноў ча ла ве чых чы ніць лі ха ту” (Эк ле зі-
яст 8:11).

Чым жа тлу ма чыц ца не пе ра мож ная гра-
хоў насць ча ла ве ка? Маг чы ма грэх у ча ла ве-
чым ро дзе ад быў ся пад уп лы вам спа ку сы 
з бо ку д’яб ла, са сва бо ды ча ла ве ка і пра ва, 
і аба вяз ку вы бі раць. Але д’я бал скла дае 
толь кі знеш нюю пры чы ну па хо джан ня 
гра ху: ён толь кі зво дзіць, схі ляе ча ла ве ка 
да гра ху. Га лоў ную ж, унут ра ную пры чы-
ну па хо джан ня гра ху скла дае сва бо да 
ча ла ве ка, а з ёй пра ва і аба вя зак вы ба ру: 
з пры чы ны сва бо ды ча ла век вы бі рае грэх, 
не выт ры маў шы спа ку сы. І вы ра шаль ным 
мо ман там у та кім вы ба ры — сум неў у лю бо-
ві Бо жай да лю дзей і скеп ты цызм у ад но сі-
нах да ве ры ў за ма гіль нае жыц цё. „Усё Ён 
цу доў ным зра біў сва ёю па рою і веч насць 
пак лаў ім у сэр ца, хоць не ке мяць яны 
ў тых спра вах, што Бог учы ніў, ад па чат ку 
і да кан ца” (Эк ле зі яст 3:11). У якім бы кі рун-
ку дум ка не раз ві ва ла ся, яна ў рэш це рэшт 
на ты ка ец ца на ÓТэ вэль — мар насць, і гэ та 
не про ста пе раш ко да, а ўсё-та кі паст ка.

„Пу стая мар насць ска заў Эк ле зі яст, 
пу стая мар насць, — усё мар насць!” — га во-
рыц ца ў кні зе ца ра Са ла мо на „Эк ле зі яст” 
(Ко э лет). І ты пры хо дзіш у ад чай. Але да-
вай це па чу ем Мі ха э ля Лай т ма на (Мі ха іл 
Ся мё на віч Лай т ман; імя пры на ра джэн ні 
— Мі ха іл Ся мё на віч Лей т ман; на ра дзіў ся 31 
жніў ня 1946 го да, Ві цебск) — чле на „Сус вет-
на га са ве та муд ра цоў”.

„«Пу стая мар насць, — усё мар насць» 
— та кі дас лоў ны пе ра клад зь іў ры ту, без 
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22.11 — 28.11

СПАЧУВАННІ
Шчырыя спачуванні сям’і і блізкім 

з прычыны смерці 
Віктара ШВЕДА 

выказвае варшаўская грамада 
беларусаў з Беласточчыны.

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) На пра цы спра вы прыс пе-
шац ца, па ка жаш не ма лы рэф лекс, каб не вы-
пас ці з гуль ні. Не рэ а гуй нер во ва і не вы ра-
шай спан тан на і неп ра ду ма на. Будзь ад кры ты 
на не ты по выя ра шэн ні. І не ду май, што шэф ці 
ка ле гі не заг ля да юць праз пля чо на тое, што 
ро біш. Мо жаш тра піць на шпі таль ную кой ку, 
ка лі за лёг ка ду ма еш пра сваё зда роўе. Ад ва-
га і ро зум па мо гуць та бе вы ка ра скац ца з не 
ад ной ка ба лы.
(21.04. — 21.05.) Вя лі кая па пу ляр насць. Ах-
во та флір ту, за ба вы і ўра жан няў мо гуць заг-
лу шыць зда ро вы го лад ка хан ня, па ста ян нас ці 
і бяс пе кі. 21-23.11. не зра бі ні ко му прык рас-
ці. Для на ро джа ных у ІІІ дэ ка дзе ка рыс ці мо-
гуць быць боль шыя, чым спа дзя еш ся. Доб ра 
вы сы пай ся. 23-25.11. мо жаш зра біць крок да 
здзяй с нен ня ма раў. 25-29.11. не вык ліч кам-
па ней ска га скан да лу. Мо жаш спа кой на іс ці 
на трап ныя па куп кі.
(22.05. — 22.06.) 21-23.11. вы пад ко ва вый-
дзе, што пра ка го ду ма еш. Мно га пра цы, але 
і мно га ка рыс ных на год, не змар нуй іх. Ка хан-
не прый дзе, але ці за ста нец ца? Бла га ра зу ме-
тая ад ва га і схіль насць да ры зы кі не пат рэб ныя, 
асаб лі ва не дзя ры ка тоў з шэ фам. Вы бе ры ся 
ўсё ж да цы руль ні ка, у ма сач цы... Ла ві пра мен-
не сон ца. У па чуц цях: вы ка жы тое, што здаў на 
ад чу ва еш. Дбай аб сваю кан ды цыю.
(23.06. — 23.07.) Ве не ра вык лі ча ў та бе агонь, 
пад к ру не лі бі да. Бу дзеш больш сар дэч ны 
і шчод ры. 23-25.11. мо жаш раз ві нуць кры лы, 
пад дац ца фан та зіі, здзяй с няць ма ры. Сі ту а цыя 
на пра цы абер нец ца ў тваю ка рысць, у но вай 
кам па ніі ад чу еш ся бе як ся род рад ні. Ады ход 
з ра бо ты мо жа пай с ці ў ка рысць толь кі Ра кам 
з ІІІ дэ ка ды, але ка лі зро бяць біз нес-план (26-
28.11). Сха дзі на ме даб с ле да ван ні.
(24.07. — 23.08.) Мно га не ад к лад ных аба вяз-
каў. 21-23.11. мо жаш да ве дац ца, што бліз кія 
не ін фар му юць ця бе аб усім. 23-25.11. не ўяў-
ляй са бе рэ чаў, якіх ня ма. Са мот ныя Львы не 
бу дуць у ра ман тыч ным наст роі, але да сяг нуць 
сваю мэ ту. Ча сам вар та іза ля вац ца ад кам па-
ніі, каб наб раць сі лы. Ме сяц ху да ва ты ў фі нан-
сах, але змо жаш зра біць са бе ма лень кія пры-
ем нас ці.
(24.08. — 23.09.) Ра бі сваё, не пе рай май ся га-
ва рыль няй. Уз на га ро да ця бе не аб мі не. Пры-
га да еш, што лю боў ныя гуль ні гэ та не толь кі 
пры ем насць, але і... зда роўе. А аб зда роўе 
трэ ба дбаць! На пра цы з 26.11. вы ка ры ста еш 
свае моц ныя ба кі. Лёг ка зной дзеш спо саб на 
пра мо цыю фір мы і ся бе. 22-23.11. у фір ме 
хтось ці спра буе пад цяць та бе кры лы (ён на ра-
кае на ўсіх і ўсё), адаб раць та бе ма ты ва цыю. 
Тваю пра цу доб ра ацэ ніць не тая асо ба, па 
якой гэ та га спа дзя еш ся. Не ча ка ная пра па но-
ва ад кан ку рэн цыі. 23-25.11. вель мі мі лая нес-
па дзеў ка!
(24.09. — 23.10.) Даз во ліш жыць ін шым, але 
не за хо чаш ка мусь ці пад па рад ка вац ца. Мо-
жаш на шу мець у ка хан ні. 25-29.11. мо жаш на 
мо мант стра ціць рас су дак; не за лі чы кам па ней-
ска га кан фу зу. Не аб ві на вач вай ні ко га ў бла гіх 
на ме рах. Не жы ві ўспа мі на мі і не азі рай ся за 
тым, што бы ло. Вар та на ра біц ца — пра ца не 
пой дзе ўпу стую, але ас ця рож на з крэ дыт най 
кар тай. Аб дум вай шлях, дзей ні чай ме та дыч на 
і раз важ на.
(24.10. — 22.11.) Зна ём ства з пры яз ны мі 
людзь мі 25-29.11. мо жа прыт ра піц ца ма стац-
кае або эра тыч нае за хап лен не. Афор міш 
з вы га дай ад к ла дзе ныя спра вы. Вер нец ца мі-
лая ат мас фе ра ў па ры. Усе твае пра ек ты і ме-
ра пры ем ствы пры ня суць пос пех для фір мы, 
а твая пра зор лі васць ура туе яе ад па мы лак. 
А но вая фір ма ня хай ста не чым сь ці боль шым, 
чым спо са бам на за раб лян не гро шай. Звяр ні 
ўва гу кі раў ні цтву на свае да сяг нен ні — бу дзе 
вар тая пра па но ва ў апош нія дні ме ся ца. Ча-
кае ця бе прэ мія!
(23.11. — 22.12.) За ха вай спа кой у па ры. На 
ра бо це і ў шко ле шмат лі кія пос пе хі. Ха ця ў фір-
ме бу дуць кру жыць плёт кі зай з д рос ні каў, што 
пос пех да стаў ся та бе не вель мі сум лен ным 
спо са бам. Най боль шыя ўда чы ў Стра льоў 
з І дэка ды Ад п лы вы гро шай па куль хві лё выя, 
не трап ляй у па ні ку і не бя ры па зык — вы дат кі 
пе ра кінь на на ступ ны ме сяц, знач на для ця бе 
леп шы. Пе ра поў ніць ця бе жыц ця ра дас насць, 
упэў не насць, гу мар.
(23.12. — 20.01.) Змо жаш мно га, пе ра мо жаш 
уся ля кія цяж кас ці. Бу дзеш ба я ві ты і ад чай ны. 
Ве не ра па ка жа доб рыя ба кі пар т нё ра. Не па-
ра зу мен ні ўдас ца вы свет ліць. Воль ныя Ка зя-
ро гі бу дуць ве даць сваю ца ну. За раб лян не 
гро шай прый дзе та бе без цяж кас цей. Не шка-
дуй са бе ні чо га. Піль нуй на са выя па зу хі, на сі 
шап ку.
(21.01. — 19.02.) 21-23.11. ад бу дзеш цяж кую 
нер во вую раз мо ву. 25-29.11. аба вяз ко ва 
іг рай у ла та рэю! 25-29.11. мо жаш па зна ёміц-
ца з бу ду чым пар т нё рам на фо ру ме па хо бі. 
З 27.11. схо чац ца пай с ці ў ап да чы нак, але дай 
з ся бе яш чэ кры ху — вы сі лак ап ла ціц ца, ад пач-
неш паз ней. 21-23.11. вель мі піль нуй ся пры 
рэ цэп тах, до зах, не спя шай ся.
(20.02. — 21.03.) Звер неш на ся бе ўва гу 
асо бы, якая зда ва ла ся быць па-за тва ім аб ся-
гам. Ас вя жай ста рыя зна ём ствы, за ці каў лен-
ні і ма ста цтва — за ро біш на гэ тым! На пра цы 
23-25.11. пе ра ка на юц ца, што гэ та ты меў 
ра цыю. Мо жаш па чаць улас ную дзей насць. 
26-28.11. зда бу дзеш і вы ка ры ста еш важ ныя 
ін фар ма цыі. Не ся дай на ха лод ным.

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.
важ ны ас ман скі вай ско вец у... ага ро дзе = 9 _ 1 _ 21 _;
баць каў ш чы на = 6 _ 7 _ 20 _ 14 _ 15 _ 18 _;
хі міч ны эле мент н-р 53 = 12 _ 13 _;
дра пеж нік з гры вай = 3 _ 19 _ 10 _;
ме ша ні на роз ных рэ чы ваў = 22 _ 23 _ 17 _ 16 _ 11 _ 4 _;
важ ная фі гу ра, не толь кі ў кар тах = 5 _ 2 _ 8 _.

(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 45 ну ма ра
Ары ка, ды ле ма, ёга, Люб лін, мыш, мя та, пе рац, се на, сця на, туз, ця ля, Ясь.
Ра шэн не: Мя са лю бяць усе, але ад ным трап ля ец ца яг ня, а ін шым ста ры ка зёл.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Кніж ную ўзна га ро ды вы сы ла ем Яну Міхалюку 
з Чыжоў.

тлу ма чэн ня ўнут ра най сут нас ці ска за на га, 
на ты ся ча год дзі на кі ра ваў ча ла ве цтва па 
няс луш ным шля ху. Спра ва ў тым, што «мар-
насць мар нас ці» — гэ та няп ра віль ны пе ра-
клад з іў ры ту вы ра зу «эвель ава лім», які 
пац вяр джае ў чар го вы раз на коль кі не маг-
чы ма чы таць То ру ў пе ра кла дзе. Там га во-
рыц ца, што ўсё ў све це ад бы ва ец ца з та го, 
што на зы ва ец ца «эвель» — ад люст ра ва нае 
свят ло. І вы ву чэн не кні гі Эк ле зі я ста зак лю-
ча ец ца не ў ра зу мен ні пра чы та на га. Кні га 
Эк ле зі я ста — гэ та не кні га, гэ та ме ха нізм 
пры цяг нен ня вы шэй ша га свят ла, які за пу-
ска ец ца праз чы тан не Кні гі тва ім жа дан-
нем. І гэ та не пу стая, а вель мі сур’ ёз ная 
ўнут ра ная пра ца, цал кам суп раць лег лая та-
му, што мы ма ем на ўва зе ў на шым све це, 
чы та ю чы Біб лію ў пе ра кла дзе”.

„Ёсць толь кі два спо са бы пра жыць жыц-
цё: пер шы — быц цам цу даў не іс нуе, дру гі 
— быц цам ва кол ад ны цу ды”, — ка заў Эй н ш-
тэйн. Вы бе раш пер шы і „пу стая мар насць, 
— усё мар насць”, вы бе раш дру гі і аказ ва ец-
ца; што „шчас це — у „мар насць мар нас ці”, 
ад да чы бліж ня му! Ка лі мы бу дзем ад да-
ваць адзін ад на му, ка лі па бу ду ем та кое 
жыц цё, што ўсе бу дзем ста ноў ча звя за ны 
ў гра мад стве, то на поў нім адзін ад на го 
шчас цем, а не рэ ча мі.

Із ра іль ская мар ка, вы да дзе ная ў 1958 го дзе 
ў го нар дзе ся ці год дзя Усе а гуль най дэк ла ра цыі 
пра воў ча ла ве ка, з фраг мен там ар хе а ла гіч най 
зна ход кі, якая ўтрым лі вае габ рэй скі над піс „лю бі 
бліз ка га твай го, як са мо га ся бе” (Ля віт 19:18).

На пры вес цы мар кі сло вы „лю бі бліз ка-
га твай го, як са мо га ся бе” паў та ра юц ца на 
пя ці мо вах: фран цуз скай, ан г лій скай, іс пан-
скай, ра сей скай і спра ва — кі тай скай.

„Выс лу ха ем сут насць уся го: бой ся Бо га 
і за па ве дзяў Яго ных тры май ся, бо ча ла ве-
ку ў гэ тым — усё. Бо ўся кі ўчы нак Бог пры-
вя дзе на суд і ўсё та ем нае, ці яно доб рае, 
а ці бла гое” (Эк ле зі яст 12:13,14).

Свя тое Пі сан не не ка жа аб праў дзе, якая 
па він на быць на зям лі. Але праз Эк ле зі я-
ста яно па пя рэдж вае нас: поў ную стаў ку на 
зям ны свет ра біць нель га. У ча ла ве ка ёсць 
ін шае пам к нен не і ін шыя вы со кія за да чы, 
якія пе раў зы хо дзяць той уз ро вень, да яко-
га ча ла век пры вык ра ней.

Як ні па ра дак саль на, аў тар Эк ле зі я ста 
праз свой тэкст, які зда ец ца дэп рэ сіў ным, 
пад во дзіць нас да паў на ты і шчас ця.

„А што звыш уся го гэ та га, сы не мой, та го 
ас це ра гай ся: скла даць мно га кніг — кан ца 
ім не бу дзе, і мно га чы таць — стам ля ец ца 
це ла” (Эк ле зі яст 12:12).

Эк ле зі яст ска заў за гад ка вую фра зу: 
„Доб рая муд расць — як і доб рая спад чы на, 
асаб лі ва ж бо тым, што сон ца ба чаць...” (Эк-
ле зі яст 7:10).

Муд расць — гэ та дар Бо га, спад чы на 
— даб ра чын насць, а сон ца — Сам Гас подзь, 
і па ба чыць Яго маг чы ма толь кі ду хоў ны мі 
ва чы ма ве ры і лю бо ві.

Але па ко ра — гэ та пры мі рэн не з Бо гам, 
а не са све там, які ля жыць у зле, яно пра-
дуг ледж вае сва бо ду ду ху і ду хоў ны вы сі лак 
— ба раць бу з су свет ным злом.

„... не ве да е це, яко га вы ду ху; бо Сын 
Ча ла ве чы прый шоў не гу біць ду шы ча ла ве-
чыя, а ра та ваць”.

(Па вод ле Лу ка ша 9:55-56).
vЛявон КАРПОВІЧ

10працяг

Ба рыс Ру ско

Вік та ру Шве ду
Ка лі па мі рае па эт

па лым нее яго ная зор ка.

Дум кі раз бя га юц ца стру мень чы ка мі

Аса цы я ван ня мі на поў не ны ру чай

у ал та ры Свя ты ні.

  пе ра клад Яў ге на Ва пы

СПАЧУВАННІ
Шчырыя словы спачування 

Спадару Барысу Казлоўскаму, 
ягоным сямейнікам і родным з прычыны 
сустрэўшага іх гора смерці, жонкі, маці, 

бабулі, проста добрага чалавека

 Людмілы КАЗЛОЎСКАЙ
выказваюць Рэдакцыя «Нівы», 

удзельнікі літаратурных семінараў «Бязмежжа» 
і Сустрэч «Зоркі». Дзякуем за ўсё.

 Вечная памяць!
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— Маё пер шае пы тан не звя за на з ця-
пе раш ні мі па дзе я мі ў Бе ла ру сі. Бо 
Слуц кі зброй ны чын зда ец ца мне быць 
вы ні кам ней ка га ад чаю. Сё ле та ма ем 
у Бе ла ру сі ад чай і та ды, на пэў на, быў 
так са ма та кі ад чай. Што маг ло пры вес-
ці лю дзей да та го ад чаю?

— Трэ ба пом ніць, што та ды ўжо ка то ры 
год іш ла вай на; кан к рэт на шэсць га доў 
вай ны. Бе ла ру сы спа чат ку не ду ма лі пра 
сваю дзяр жа ву, не ду ма лі пра ства рэн не 
не ча га са ма быт на га, але тыя вой ны, ка лі 
аку пант змя няў аку пан та, фронт за мя няў 
фронт, лю дзям про ста ўсвя до мі лі, што тут 
трэ ба ства раць сваю дзяр жа ву, бо толь кі 
яна мо жа га ран та ваць ім бяс пе ку. Гэ та, 
да рэ чы, ас ноў ная фун к цыя дзяр жа вы, па-
вод ле, пры нам сі, лі бе ра лаў: за бяс пе чыць 
лю дзям спа кой і спа кой нае жыц цё. Та ды 
на сту піў ужо па дзел Бе ла ру сі па між Поль-
ш чу і са вец кую Ра сію, уз нік ла та кая ча со-
вая сі ту а цыя, што бы ла выз на ча на г.зв. 
ней т раль ная зо на між са вец кі мі і поль скі-
мі вой ска мі. І як раз у гэ тай зо не бе ла ру сы 
маг лі ся бе вы я віць, пра я віць сваю во лю. 
І, фак тыч на, мож на гэ та наз ваць ад ча ем, 
яны ж ра зу ме лі, што на суп раць іх ста іць 
аг ра мад ная Чыр во ная Ар мія і, ві даць, 
інакш не маг лі: ка лі ты во пыт ны на вай не, 
у ця бе зброя ў ру ках, то пры нам сі не ка то-
рыя ха це лі зма гац ца. Трэ ба ска заць, што 
як раз гэ тай зброі не ха па ла, бо ка лі б бы ла 
ней кая пад трым ка звон ку, ка лі б хтось 
гэ тую зброю па ста віў, то мо жа тое паў стан-
не ме ла б боль шы раз мах. Так са ма трэ ба 
ска заць, што яно рых та ва ла ся ра ней — тут 
дзей ні ча лі прад стаў ні кі ге не ра ла Бу лак-Ба-
ла хо ві ча, у яго бы ла ар мія не вя ліч кая, але 
ар мія. Ка лі б гэ та бы ло ўсё да стат ко ва да-
моў ле на, ка лі б бы ла зго да, ка лі б усе дзей-
ні ча лі па вод ле ней кіх тэр мі наў, то, пры-
нам сі чы ста тэ а рэ тыч на, ней кая бу фер ная 
дзяр жа ва па між са вец кай Ра сі яй і Поль-
ш чай бы ўзнік ла. Я га ва ру — тэ а рэ тыч на 
— але тыя лю дзі бы лі ў ад чаі, яны ла ві лі 
на ват чы ста тэ а рэ тыч ную маг чы масць.

— А чым мож на тлу ма чыць, што той 
бун тар скі ачаг уз нік толь кі на Случ чы-
не, а шы рэй не пра я віў ся?

— Я б так не ска заў, па коль кі на поў д ні 
дзей ні ча лі ат ра ды Бу лак-Ба ла хо ві ча, 
пры чым на Па лес сі на ват яш чэ пас ля 
раз г ро му і ады хо ду Бу лак-Ба ла хо ві ча, на 
поў дзень ад Случ чы ны за стаў ся ба та льён 
Мі ко лы Дзя мі да ва, як раз бе ла стоц кі, зна-
чыць на шы зем ля кі пад ка ман да ван нем 
Дзя мі да ва, Каз лоў ска га, Ка сты цэ ві ча пай-
ш лі так да лё ка, дай шлі да Дняп ра і не ха це-
лі так хут ка вяр тац ца на ма лую баць каў ш-
чы ну; яны ў той час яш чэ зма га лі ся. Ка лі 
ма ёр Дзя мі даў па чуў пра вы бух Слуц ка га 
паў стан ня, ён вы даў адоз ву, што на род 
зноў паў стаў, што мы бу дзем зма гац ца да 
кан ца. І фак тыч на яны най даў жэй і выт-
ры ма лі. На поў нач ад Слуц ка бы ла Кой да-
наў ская рэс пуб лі ка, там дзе ця пер Дзяр-
жынск. Гэ та ўсё пад Мін скам. Гэ та бы лі 
дзе я чы, якія ад сту пі лі з Мін ска, ка лі Мінск 
быў пе ра да дзе ны па ля ка мі са ве там. 
Трэ ба пом ніць, што Мінск у 1920 го дзе па-
ля кі за ня лі, але даб ра воль на ад да лі яго 
са вец кай ула дзе, а тыя, хто быў су праць 
са вец кай ула ды, ад сту пі лі як раз у Слуцк. 
Слуцк вель мі бліз ка Мін ска, ён вель мі моц-
на спа лу ча ны з Мін скам быў, ту ды цэ лы 

час з мін ска га цэн т ра пры яз джа лі дзе я чы, 
ар га ні зоў ва лі бе ла ру скую дзей насць. Той 
Слуц кі па вет быў і ба га ты, і раз ві ты, і меў 
мя ша нае пра вас лаў на-ка та ліц кае на сель-
ні цтва, а ся род та ко га на сель ні цтва як раз 
бе ла ру ская на цы я наль ная ідэя зна хо дзі-
ла най хут чэй вод к ліч, так што шмат што 
нас ло і ла ся. Але гэ та быў не толь кі Слуцк 
— пад к рэс лі ваю. Пас ля Бу лак-Ба ла хо ві ча 
і Дзя мі да ва ха па ла і мяс цо вых, якія зма га-
лі ся яш чэ за Бе ла русь.

— Мож на ска заць, што бы лі там рэ-
сур сы, г.зн. муж чы ны, якія пой дуць 
ва я ваць. На за ха дзе муж чын, мож на 
ска заць, не бы ло, яны апы ну лі ся на 
ўсхо дзе і бі лі ся па між са бою ў хо дзе 
гра ма дзян скіх вой наў. А што бы ло тою 
іск рай, якая, так ска заць, пад па лі ла 
тое паў стан не?

— Я б не ска заў пра іск ру, якая пад па лі ла 
Случ чы ну, я б ска заў, што гэ та быў апош ні 
ба сты ён, то зу сім інакш. Аб вяш чэн не не-
за леж нас ці Бе ла ру сі — гэ та быў пра цэс. 
І як раз Случ чы на бы ла ўвян чан нем гэ та га 
пра цэ су. Трэ ба тут ад зна чыць, што Случ-
чы на не бы ла ў бе жан стве. Бы ла ўжо тут 
мо ва пра за хад, але на шы чы та чы па він-
ны доб ра ўсвя до міць, што на Случ чы не 
лю дзі за ста лі ся. І Случ чы на пры ма ла 
ўдзел у ства рэн ні БНР. Так што гэ та быў ад-
чай ны, апош ні ад пор во ра гам не за леж най 
Бе ла ру сі, а не вы бух вык лі ка ны ней кай іск-
рай. Гэ та бы ла, мож на ска заць, апош няя 
тэ ры то рыя БНР.

— Мне па каз ва ец ца, ка лі не па мы ля-
ю ся, што стрыж нем та го паў стан ня 
бы ла ар мія Бу лак-Ба ла хо ві ча. Але што 
ўзбро і ла ін шых лю дзей да гэ та га чы ну?

— Случ чы ну да ад по ру рых та ва-
лі ба ла хоў цы, але гэ та трэ ба 

ба чыць шы рэй. На мой 
по гляд Піл суд скі ха цеў, 

каб Ба ла хо віч пе ра няў 
Мінск з рук па ля каў. 

Ка лі рых та ва ла ся 
ар мія Бу лак-Ба ла-
хо ві ча, па ля кі іш лі 
яш чэ на ўсход і за-
ня лі Мінск. І ка-
лі б Ба ла хо віч 
пас лу хаў та го, 
што пад каз ва-
ла поль скае 
ка ман да ван не, 
па ві нен быў 
з тым, што ўжо 
меў і з пад рых-
та ва най Случ-
чы най ру шыць 

на Мінск. Па ля кі 
ады хо дзі лі б, а Ба-

ла хо віч увай шоў 
бы ў Мінск. І цэ лая 

сі ту а цыя вы гля да-
ла б зу сім інакш, бо 

та ды ён аб вяс ціў бы 
ся бе на чаль ні кам БНР 

не ў Ма зы ры, а ў Мін ску. 
І ў гэ ты са мы мо мант вы сту піў 

Жа лі гоў скі, ства ра ю чы дзяр жа ву 
Цэн т раль ная Літ ва. І гэ тыя два па хо ды 

— Жа лі гоў ска га і Ба ла хо ві ча трэ ба ба чыць 
як пра я ву ад ной за ду мы, за ду мы кан к рэт-
на Піл суд ска га. Але Ба ла хо віч пап ро сту 
за ва ліў спра ву — трэ ба гэ та яс на ска заць. 
Бо ён яш чэ ад на ча со ва ду маў пра трэ цюю 
Ра сію, пра марш на ўсход, на Маск ву. Яш-
чэ ў каст рыч ні ку сі ту а цыя бы ла та кая, 
што з поў д ня су праць са вец кай Ра сіі іш ла 
ар мія Уран ге ля. Та ды Піл суд скі за ду маў 
па ход Ба ла хо ві ча ра зам з Ба ры сам Са він-
ко вым як про ста гон ку — хто пер шы бу дзе 
ў Маск ве: ці Са він коў з Ба ла хо ві чам, ці 
ба рон Уран гель. Тая дум ка за ма ні ла Ба ла-
хо ві ча так, што ён за між тым, што меў за-
няць Мінск, не ўзяць — а пап ро сту за няць 
Мінск і там аб вяс ціць БНР, то ён сі лы свае 
кі нуў у бок Рэ чы цы і Го ме ля, бо ду маў, што 
там, у Го ме лі, да рэ чы, там паў ста лі пры зыў-
ні кі ў Чыр во ную Ар мію, быў за ка лот, ён ду-
маў, што тут ужо Го мель, а да лей па ба чым. 
Про ста Бу лак-Ба ла хо віч упус ціў на го ду на-
на ва аб вяс ціць БНР у Мін ску. А як бы ло б 
да лей — не вя до ма, бо не меў пад трым кі 
перш за ўсё поль скай дзяр жа вы, гэ та бы ла 
пры ват ная аван ту ра Піл суд ска га.

— Я ідэн ты фі кую Піл суд ска га з поль-
скай дзяр жа вай...

— Ён гэ та ра біў пры ват на, дзяр жа ва бы ла 
су праць — перш за ўсё Сойм быў су праць 
да лей шай вай ны.

— Як, у ска ра чэн ні, ад бы ва лі ся па дзеі з 
вай ско ва га пун к ту гле джан ня?

— Бы ла ство ра на Пер шая слуц кая бры га да 
страль цоў Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі-
кі і два пал кі: Слуц кі і Гро заў скі. Ка ман да-
ван не прый ш ло з роз ных ба коў — мож на 
ска заць, па коль кі част ку скла да лі афі цэ ры 

Бе ла ру скай вай ско вай ка мі сіі, ство ра най 
Піл суд скім, якія пры е ха лі ў Слуцк, част ку 
скла да лі ка ман дзі ры, якія ра ней бы лі 
ў Чыр во най Ар міі, але збун та ва лі ся. Да рэ-
чы, трэ ба ўспом ніць, што Гро заў скім пал-
ком ка ман да ваў наш зям ляк Аляк сандр 
Се мя ня ка з Аст раў ка. Мы гэ та га ра ней не 
ве да лі, але ця пер гэ та ўста ноў ле на мін скім 
дас лед чы кам Ула дзі мі рам Ля хоў скім, што 
ме на ві та Аляк сандр Се мя ня ка быў ка ман-
дзі рам гэ та га пал ка; на жаль, больш пра 
яго да лей шы лёс не ве да ем. Пас ля трэ ба 
бы ло і Слуцк па кі нуць, і ўжо адыш лі на 
мя жу тыя ат ра ды, якія бы лі ў гэ тай зо не. 
Трэ ба ска заць, што зброі не ха пі ла, бо на-
ват га во рыц ца, што бы лі ча ты ры ты ся чы 
лю дзей у гэ тай бры га дзе, ах вот ных бы ло 
ў не каль кі ра зоў бо лей, част ка мар шы ра ва-
ла і ча ка ла, што ат ры ма юць руж жо ад ра не-
на га або за бі та га...

— Гэ та бы лі лю дзі са Случ чы ны?

— Гэ та ў ас ноў ным бы лі лю дзі са Случ чы-
ны, але вель мі мно га бы ло даб ра воль-
цаў звон ку, перш за ўсё з Баб руй ш чы ны 
— агуль на га во ра чы з Мін ш чы ны: Мінск, 
Баб руйск, Ба ры саў — ад туль лю дзі схо дзі лі-
ся. Так са ма цэ лыя пар ты зан скія ат ра ды. 
Да даць трэ ба, што дзей ні ча ла яш чэ та кая 
ды вер сій на-са ба таж ная ар га ні за цыя «Зя лё-
ны дуб», якая ўзнік ла ў або зе Бу лак-Ба ла хо-
ві ча пад ка ман да ван нем ата ма на Вя ча сла-
ва Ада мо ві ча. Так што ах вот ных зма гац ца 
ха па ла, не ха па ла зброі. Толь кі гэ та вы гля-
да ла так, што за ня лі гэ тыя слуц кія ат ра ды 
фронт у сто кі ла мет раў; ад чай ны быў гэ та 
бой — ка лі на іх на па лі ат ра ды Чыр во най 
Ар міі, то зма га лі ся так доў га, па куль аму ні-
цыі ха па ла, а пас ля ўжо вы ра шы лі адыс ці 
на поль скі бок мя жы, дзе бы лі ін тэр на ва-
ны — на ват тут у Бе ла сто ку ў ла ге ры для 
ін тэр на ва ных. Мож на ска заць, што вя лі кіх 
ба ёў не бы ло, па коль кі Слуц кая бры га да 
не бы ла кан цэн т ра ва ная ў ад ным мес цы, 
про ста яна ста ра ла ся ад чай на аба ра няць 
ме жы гэ тай зо ны, якая та ды бы ла апош нім 
ку ском БНР.

— Мо жа яш чэ ка рот кае рэ зю мэ для 
Слуц ка га зброй на га чы ну...

— Слуц кі зброй ны чын быў адзі ным зброй-
ным вы ступ лен нем бе ла ру саў у аба ро ну 
Бе ла ру скай На род най Рэс пуб лі кі. Та му 
лі чу, што як раз гэ тая да та — 27 лі ста па да 
— па він на і быць Днём ге ро яў, па коль кі на-
цыя так пра яў ляе ся бе як на цыя. Не лі чу, 
што свя там бе ла ру ска га вой ска па він ны 
быць ней кія ся рэд ня веч ныя пе ра мо гі, 
і так са ма са вец кія. Тут ма ем да чы нен не 
з вель мі чы стай і про стай сі ту а цы яй — бе-
ла ру сы вы сту пі лі ў аба ро ну сва ёй дзяр жа-
вы і зма га лі ся по куль ім сіл ха па ла.

— Ча му аку рат 27 лі ста па да?

— Бо та ды ад быў ся пер шы бой Слуц ка га 
зброй на га чы ну.

— Дзя кую за раз мо ву.

vПы таў Аляк сандр ВЯР БІЦ КІ
Раз мо ва не аў та ры за ва ная

Раз мо ва з пра фе са рам Уні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку Але гам ЛА ТЫ ШОН КАМ.


