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У Белавежскім нацыянальным 
парку 3 сакавіка была падпісана 
дамова на рэалізацыю вучнямі 
і настаўнікамі Агульнаадукацый

нага ліцэя з дадатковым вывучэннем 
беларускай мовы ў Гайнаўцы і Дзяр
жаўнай установы адукацыі «Сярэдняя 
школа № 3 горада Пінска» трансграніч
нага праекта «Прыродная скарбніца без 
межаў». У яго рамках прадбачваецца 
арганізацыя майстаркласаў і іншых 
заняткаў у памяшканнях і на прыродзе 
ў Гайнаўскім павеце і Пінскім раёне, 
будова адукацыйных прыроднакуль
турных цэнтраў у будынках Гайнаўскага 
белліцэя і Пінскай СШ № 3 ды выданне 
адукацыйных матэрыялаў. Знаёмства 
з расліннасцю Белавежскай пушчы і Пін
скага Палесся мае адбывацца з улікам 
мясцовых традыцый і культуры, таксама 
матэрыяльнай, якія ў жыцці беларусаў 
па абодвух баках мяжы суіснавалі ад 
пакаленняў неразлучна з мясцовай 
прыродай. Сувязі паміж прыродай, тра
дыцыямі і культурай мясцовых белару
саў маюць даследавацца моладдзю і іх 
апекунамі, апісвацца і выкарыстоўвацца 
ў адукацыі цяперашнімі вучнямі і іх нас
леднікамі.

Шуканне сувязей паміж прыродай рэгі
ёна Белавежскай пушчы і традыцыямі, 
пра якія ведаюць старэйшыя беларусы 
Гайнаўшчыны, пачалося раней белліцэ
істамі пад апекай настаўніцы біялогіі 
Аліны Пліс, якая разам з вучнямі рэаліза
вала многія прыродныя праекты.

— З белліцэістамі мы раней рэалізавалі 
многа праектаў, у рамках якіх даследава
лі прыроду Белавежскай пушчы і яе на
ваколля. Апошнім часам займаліся мы 
праектамі «Вялікія навукоўцы з малых 
мястэчак эПрыроднік», «Воўк не такі 
страшны» і даследавалі генетычнае па
дабенства паміж сабакамі і ваўкамі. Ан
гажаваліся мы ў праект «Пушча і людзі», 
рэалізаваны пад наглядам Павятовага 
стараства ў Гайнаўцы. Аднак падумала 
я пашукаць сувязей паміж прыродай, 
традыцыямі і культурай мясцовых бела
русаў. У рамках аднаго з праектаў адшук
валі мы зёлкі, якімі карысталіся нашы 
продкі і запісвалі іх народныя назвы. 
Вучні даведаліся, што такое «сліпота», 
«лапухі» і як іх выкарыстоўвалі нашы 
продкі. Цяпер вучні вырошчваюць зёлкі 
ў рамках школьнай праграмы і ўстанаў
ліваюць іх дыялектныя назвы. Пазней 
я падумала, што можна было б у боль
шым маштабе адшукаць, запісаць і выка
рыстаць у будучыні сувязі паміж прыро
дай і жыццём продкаў. Мяняецца клімат, 
гінуць віды раслін, а таксама паміраюць 
людзі, якія добра ведалі лячэнне з пры
мяненнем зёлак. Цяпер апошні момант, 
каб такое зрабіць, — сказала настаўніца 
біялогіі Гайнаўскага белліцэя Аліна Пліс. 
— Паўстала ў мяне ідэя трансгранічнага 
праекта, у рамках якога белліцэйская мо
ладзь магла б спалучыць даследаванне 
расліннасці, выкарыстоўванай у народ
най медыцыне, харчаванні і народным 
мастацтве, з даследаваннем мясцовай 
традыцыі, культуры і прыкладаў народ
най творчасці з расліннымі матывамі. 
Разам са старшым спецыялістам па 
справах наведвання Белавежскага на

цыянальнага парку Аннай Герасімюк 
і з дапамогай старшага спецыяліста па 
справах адукацыі Асяродка прыроднай 
адукацыі БНП Ганны Шмідт мы стварылі 
аснову праекта. Праз Белавежскі нацы
янальны парк і старшыню Мясцовага 
экалагічнага фонду «Заказнікі Брэсцкай 
вобласці» Мікалая Лукашука выйшлі мы 
на супрацоўніцтва з Сярэдняй школай 
№ 3 у Пінску, у якой раней быў ужо во
пыт і поспехі ў рэалізацыі шматлікіх пра
ектаў. Мы разам з дырэктар пінскай шко
лы Аленай Лабачэўскай, супрацоўнікамі 
БНП, Гайнаўскага стараства і прадстаўні
камі Рэспублікі Беларусь апрацавалі дэ
талі праекта «Прыродная скарбніца без 
межаў», які поўнасцю з’яўляецца нашым 
аўтарскім праектам.

У ходзе рэалізацыі праекта «Прыродная 
скарбніца без межаў» прадбачваецца 
паглыбленне ведаў аб прыродзе і яе 
суіснаванні з мясцовымі традыцыямі 
і культурай. Прадугледжваецца абмен во
пытам і інфармацыяй паміж моладдзю 
і настаўнікамі Гайнаўшчыны і Піншчыны. 
Вучні маюць супольна вучыцца метада
логіі новай працы.

— Гэта вельмі цікавы праект і мне здаец
ца, што ўсе трыццаць гадоў маёй працы 
ў белліцэі я яго чакала. Гэта праект, які 
спалучае два бакі жыцця — беларускую 
культуру, нашы народныя традыцыі 
і прыроду. Яны разам суіснавалі заўсё
ды ў нашых сэрцах і галовах, у нашых 
песнях і думках, у нашай народнай твор
часці. Мне здаецца, што мы, як такія сап

раўдныя людзі адсюль, з гэтага свайго 
месца, не можам існаваць без акружаю
чай нас прыроды. У нашым праекце такі 
напрамак, каб паказаць і падтрымаць гэ
тыя сувязі і пазней увесці іх у школьную 
праграму. Мы не хочам толькі прайсці 
па тэме прыроды і культуры нашага рэ
гіёна, але падрыхтаваць вельмі цікавую 
рэч, якой яшчэ ў школе няма. У рамках 
праекта плануем падрыхтаваць сцэна
рыі заняткаў з апрацаваным багатым 
уступам. У сцэнарыях будуць змешча
ны інфармацыі і прапановы вядзення 
заняткаў для дашкольнікаў, вучняў пад
ставовай школы і ліцэя. Калі настаўнікі 
схочуць арганізаваць заняткі па тэмах 
сувязей паміж прыродай, традыцыямі 
і культурай рэгіёна Белавежскай пушчы, 
будуць маглі выкарыстаць нашы матэ
рыялы і правесці цікавыя ўрокі. Цяпер 
апошні момант, каб схапіць тое, што нам 
так важнае і так хутка на нашых вачах 
гіне. Сёлетняя зіма паказала, што многа 
ў прыродзе можа прапасці хутчэй, чым 
мы думаем. Апошнім часам не толькі 
сохнуць дрэвы і расліннасць Белавеж
скай пушчы, але і высякаюцца ліпы ды гі
не натуральнае лякарства ад прастуды. 
У нашага праекта ёсць план абсадзіць 
ліпамі вялікі ўчастак пры школе ў Пінску. 
Пры нашым белліцэі мала свабоднага 
месца, але таксама хочам пасадзіць лі
пу або дзве і запланавалі мы навучыць 
ліцэістаў карыстацца традыцыйнай ля
чэбнай расліннасцю, якую будуць маглі 
пазней вырошчваць. Прадбачваецца 

таксама выданне буклетаў з адукацый
нымі матэрыяламі для грамадства, 
— сказала настаўніца біялогіі Аліна Пліс. 
— У рамках праекта будуць арганізава
ны канкрэтныя мерапрыемствы. Будзе 
падрыхтоўка вучняў па тэмах праекта, 
якія пасля правядуць заняткі для сваіх 
равеснікаў. Запланавалі мы заняткі з на
стаўнікамі і можа завязацца больш цес
нае супрацоўніцтва з Сярэдняй школай 
№ 3 горада Пінска, якая, на маю думку, 
вельмі цікавы нам партнёр.

Выканаўцы праекта «Прыродная скарб
ніца без межаў» — перш за ўсё Гайнаўскі 
белліцэй і Сярэдняя школа № 3 у Пінску. 
Апрача школ адказнасць за рэалізацыю 
праекта на Гайнаўшчыне нясуць Гайнаў
скае стараства і Белавежскі нацыяналь
ны парк, а на Піншчыне — Упраўленне па 
адукацыі Пінскага гарвыканкама і Мяс
цовы экалагічны фонд «Заказнікі Брэс
цкай вобласці». Дырэктары згаданых 
школ і прадстаўнікі названых устаноў 3 
сакавіка падпісалі ў сядзібе Белавежска
га нацыянальнага парку дамову аб рэалі
зацыі трансгранічнага праекта «Прырод
ная скарбніца без межаў».

— Калі праект мае абапірацца на пры
родным і культурным багацці нашага 
і пінскага рэгіёнаў, то хто ж мае яго рэ
алізаваць на Гайнаўшчыне, як не вучні 
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Сваімі вачыма

Ад каз насць 
усіх нас

Нер вы, стрэс, страх — так най ка ра цей 
мож на апі саць стан ду ху і це ла, у якім 
апы ну лі ся за раз не па а соб ныя лю дзі, на
ро ды, але ўся су свет ная гра мад скасць. 
І то не на жар ты. Пе рад ня ба ча ным за
бой цам — ка ра на ві ру сам — усе рап там 
ста но вяц ца роў ны мі і спа ло ха ны мі: бед
ныя і ба га тыя, хво рыя і зда ро выя, муж
чы ны і жан чы ны, сем’і і адзі но кія. А ёсць 
ча го ба яц ца. Гэ та ўжо не сен са цый ная 
лі та ра ту ра ці фу ту ры стыч нае кі но пра 
пан дэ міч нае зніш чэн не зям но га жыц ця. 
Вір ту аль ныя гуль ні і філь мы во кам г нен
на ста лі рэ аль най паг ро зай, ад якой 
ня ма па куль вак цы ны жыц ця. Та кая 
ня бач ная вай на, у якой увесь час па мі ра
юць лю дзі не ад бом баў, куль, сна ра даў, 
вык лі кае па чуц цё бяс сіль нас ці і зня вер
лі вас ці. Асаб лі ва ў тых, якім да гэ тай па
ры зда ва ла ся, што ча ла ве чым ро зу мам 
і вы со ка раз ві той тэх ні кай і ме ды цы най 
мож на за ва ёў ваць усё і ахоў ваць ся бе 

быц цам у жы ват вор най бань цы. А тут 
усё лоп ну ла. З пла наў ка ла ні за цыі кос ма
су да во лі жор ст ка зве дзе ны мы із ноў на 
зям лю. А як ба чым, што і раз у боль шым 
лі ку пры хо дзіць і прый дзец ца, на жаль, 
мно гім адыс ці неў за ба ве і пад зям лю. Сі
ту а цыя з пан дэ мі яй вык лі кае звы чай ны, 
ча ла ве чы шок. Ад туль у све це ўзні кае 
столь кі змоў ніц кіх тэ о рый на конт уз нік
нен ня і ўзбуй нен ня ка ра на ві ру са. Ма ем 
і кас міч ныя тут сі лы, і змо ву ба га тых, 
каб яш чэ больш за ра біць на ча ла ве чым 
няш час ці, і па лі тыч ныя па ра хун кі, ці 
не кан т ра ля ва ную ўцеч ку ві ру са з дас
лед чыц кіх ла ба ра то рый. Ад ным сло вам, 
поў ная па на ра ма ча ла ве чых уяў лен няў 
і стра хаў у вы со ка э ма цы я наль най га рач
цы ча ла ве ча га ро зу му і ду шы. У та кой 
сі ту а цыі не паз беж на пе рад ва чы ма 
ўзні кае прыт ча пра ча ты рох ез да коў 
Апа ка ліп сі са, якія прад вяш ча юць ка нец 
зям но га жыц ця. Вось па чар зе гэ та Вай

на, За ра за, Го лад і Смерць. Для лю дзей 
ве ру ю чых ад на з прык мет ка ры і на ды
хо дзя ча га Страш на га су да здзяй с ня ец ца 
ме на ві та на на шых ва чах. «Як тры во га, 
то да Бо га», — паў та ра лі ста год дзя мі 
ў звы чай ным па рад ку на шы прод кі. 
І па паў ня лі ся та ды ты ся ча мі вер ні каў 
хра мы ўсіх кан фе сій све ту, каб уту ліц ца 
ў та ем ную моц су поль най ма літ вы і ад
чуць ед насць і ду хоў ную моц на мо ле ных 
свя ты няў. Дзе ля пе ра мо гі — той ду хоў
най і фі зіч на ві да воч най. А тут аказ ва
ец ца ўсё на ад ва рот. Епі ска пы і свя та ры 
не толь кі не про сяць, але і на каз ва юць, 
каб не пе ра сту паць без ліш няй пат рэ бы 
і коль кас ці па ро гаў хра маў, дзе ля... ча ла
ве ча га жыц ця. За ста юц ца толь кі ме дыя 
і ма літ ва па тэ ле ві за ры і ра дыё. Як доў га 
прый дзец ца зжыц ца са све там сак рум 
на шкля ным, бяз душ ным эк ра не, без ад
чу ван ня жы во га, ча ла ве ча га ды хан ня? 
Та ко му хо ду па дзей хі ба мо жа це шыц ца 

толь кі д’я баль ская част ка гэ та га све ту, 
што хо ча на ша га зня ве ран ня і ад ра чэн
ня ад хрыс ці ян скіх каш тоў нас цей і та
ко га ж ла ду жыц ця. Пы тан ні мож на ста
віць і ўвя ліч ваць, але не пры но сяць яны 
су па кою ані для ду шы, ані для іс на ван ня 
ў гра мад скім вы мя рэн ні. Ме на ві та тут, 
у нас, на пад ляш скай ус ход няй сця не 
з яе дэ маг ра фіч най, уз ро ста вай струк ту
рай гра мад ства іс ну юць ме дыч ныя прад
па сыл кі на конт па тэн цый ных зах вор
ван няў ся род ста рэй шых жы ха роў. Таму 
нам усім трэ ба быць вель мі ад каз ны мі 
і ас ця рож ны мі з неп ра ду ма ны мі кан так
та мі нас і на шых дзя цей са сва і мі баць ка
мі і дзя ду ля мі. Вель мі важ нае ўслу хац ца 
ў га ла сы спе цы я лі стаў у гэ тай спра ве. 
А то не ра зум ны мі, спа ні ка ва ны мі па ез д
ка мі мо жам больш наш ко дзіць, чым сь ці 
на ра біць даб ра, уця ка ю чы ўсёй ся мей кай 
у баць коў скую вё ску, ці ад п раў ля ю чы 
туды толь кі сва іх дзя цей. Да стат ко ва 
гля нуць, што зда ры ла ся з пе ра но сам 
ка ра на ві ру са з паў ноч най у паў д нё вую 
Іта лію. Та му ў та кіх цяж кіх хві лі нах аба вяз
ко ва пе рас це ра гай ма за клі каў са ні тар ных 
улад да аба вяз ко ва га пра вя дзен ня ча су 
ў хат нім рэ жы ме. Са ма аб ме жа ван не на 
сён няш ні дзень з’яў ля ец ца ме на ві та тым 
рэ аль ным фак та рам, якім да ем пры клад 
ад каз нас ці за ся бе і на шых бліз кіх. А быць 
ад каз ным у свой час і мо мант — гэ та до
каз на шай ча ла веч нас ці, па ша ны і ве ры 
ў зда ро вую і нар маль ную бу ду чы ню. 

vЯў ген ВА ПА

Да ро га з Га род
ні ў Мінск да во
лі да лё кая. Яна 
то за раз но вая, 
шы ро кая. Не 

тое, што ра ней. Ехаць на шмат пры ем ней 
чым не каль кі год та му. Але ад лег лас ці да 
бе ла ру скай ста лі цы на віз на гэ тай да ро гі не 
змян шае. Та му як не кру ці, а шлях не бліз кі 
ды яш чэ кры ху нуд на ва ты. Бо як на мой 
густ, бу даў ні цтва не паз беж на пап са ва ла 
тамсям пры род ныя лан д шаф ты. І па куль 
пры ро да іх яш чэ не ад на ві ла на ту раль ным 
чы нам, то не ка то рыя пей за жы на во дзяць 
на сум. І каб не ра дыё...

Ну ды ўсё па па рад ку. Вы е хаў я, зна
чыць, з са ма га ран ку. Ну і як заў сё ды 
ўклю чыў лю бі мую хва лю 98,1 FM, на якіх 
са слаў на га го ра да Бе ла сто ка на тэ ры то
рыю не менш слаў най Га ра дзен ш чы ны 
прад стаў ляе яе жы ха рам свае пра гра мы 
Бе ла ру скае Ра дыё Ра цыя. Зра зу ме ла, пер
шае, што прый ш ло ся па чуць на гэ тай хва
лі, гэ та пра стан з но вым ка ра на ві ру сам. 
Жур на лі сты да ход лі ва і пад ра бяз на апі са лі 
сі ту а цыю з ка ра на ві ру сам у све це, рас па вя
лі дзе і як ад яго ра ту юц ца, якая пра фі лак
ты ка па ка за ла ся бе больш эфек тыў най, 
і яш чэ да да лі да гэ та га мно га ці ка вай і пат
рэб най ін фар ма цыі. Пас ля пай ш лі ін шыя 
на ві ны, му зы ка. Ра дыё ўсё ж. А праз ней кі 
час све жыя на ві ны, і но выя фак ты пра той 
ка ра на ві рус, які Су свет най ар га ні за цы яй 
ахо вы зда роўя аб’ яў ле ны пан дэ мі яй, і ад 
яко га ра ту ец ца за раз увесь свет.

Дай, ду маю, пас лу хаю, што пра той ві рус 
ка жуць бе ла ру скія ра ды ё стан цыі. Ба ла зе 
маг ні то ла ў мя не доб рая, ло віць вя лі кі 
аб сяг. Ук лю чаю, зна чыць, ін шую хва лю 
— ай чын ную, бе ла ру скую. А там му зы ка, 
жар ты, анек до ты, усё як і трэ ба на ра дыё 
ў бе стур бот ныя ча сы. Вось толь кі ў на ві нах 
пра ка ра на ві рус не ска за лі ні сло ва. Як 
і ня ма яго ўсё ад но та го ві ру са. Ук лю чаю 
дру гую хва лю, трэ цюю, чац вёр тую, пя тую... 
Сі ту а цыя ідэн тыч ная. Зноў вяр та ю ся да Бе
ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. Там ка жуць, што 
ві рус ёсць і да юць ней кія рэ цэп ты, як ад 
яго ра та вац ца. Ук лю чаю ін шыя хва лі... Як 
на ін шай пла не це...

Я не ме дык, і мне цяж ка аца ніць сту пень 
не бяс пе кі, якая зы хо дзіць ад но ва га ка ра
на ві ру са. І ме ды кі ў мя не не пра цу юць так
са ма, каб мож на бы ло спы тац ца не пас рэд
на. Але яны пра цу юць у ма ёй дзяр жа ве. 

Ла гіч на, ка лі мая дзяр жа ва апы тае іх праз 
свае струк ту ры, якіх без ліч, возь ме не аб
ход ныя рэ ка мен да цыі і да ня се іх да мя не. 
Ха ця б праз ра дыё да ня се, якіх так са ма не 
бра куе. І ка лі ёсць та кая ква лі фі ка ва ная 
дум ка, што ні чо га ра біць не трэ ба, усё са мо 
па са бе ўтра сец ца, то хай так і ска жа, спас
лаў шы ся на аў та ры тэт ных спе цы я лі стаў. 
Ка лі ж неш та ра біць трэ ба, то хай ска жа 
што. Але па куль што ма ем толь кі тое, што 
пак рыў джа нае па во дзі на мі су ай чын ні каў 
мі ні стэр ства ахо вы зда роўя зра бі ла не 
ме ды цын скую, а па лі тыч ную за я ву, абаз
ваў шы лю дзей, што шу ка юць па ра тун ку, 
па ні кё ра мі і за клі ка ла не мі ту сіц ца. Гэ та 
я сва і мі сло ва мі ска ра ціў тую доў гую не ме
ды цын скую пра мо ву.

Ме ды кам то ў нас лю дзі ве раць. І не 
здар ма. Бо як трап на ска заў пра пас ля са
вец кую ме ды цы ну вя до мы ра сій скі лі та
ра тар Дзміт рый Бы каў, на ша ме ды цы на 
леп шая, чым што ін шае на ша пас ля са вец
кае. Бо, пры кла дам, з сі стэ мы аду ка цыі 
вы хо дзіць на шмат больш дур няў, чым з рук 
ме ды каў ня вы ле ча ных. І са праў ды, усё 
ў за ня па дзе. Але ся род гэ та га ўсе а гуль на га 
за ня па ду на ша ме ды цы на хі ба і праў да леп
шая за на шу па лі ты ку, эка но мі ку, сі стэ му 
кі ра ван ня, сель скую гас па дар ку і ўсё астат
няе. Та му лю дзі да слоў ме ды каў прыс лу
хоў ва юц ца. Тым больш, што ня ма дру гой 
аль тэр на ты вы. І тут на та бе. Мі ні стэр ства 
ахо вы зда роўя вы сту пае больш з па лі тыч
най за я вай, чым з ме дыч най. А па лі тыч нае 
кі раў ні цтва кра і ны ро біць ме ды цын скія 
за явы.

Ну што тут зро біш... Пе рак лю ча ю ся зноў 
на хва лі Бе ла ру ска га Ра дыё Ра цыя. Ба ла зе 
яно вя лі кі аб сяг пак ры вае. На пэў на мно гія 
на Га ра дзен ш чы не ска ры ста юц ца яго па
ра да мі. І тыя струк ту ры, ад якіх за ле жыць 
эфек тыў насць іс на ван ня гэ та га ра дыё, хі ба 
што му сяць улі чыць і аца ніць гэ ты факт. 
Пры нам сі, зы хо дзя чы з тых па рад, мо жа 
хто змо жа збе раг чы сваё зда роўе, ці жыц
цё, ці не дасць рас паў сюдж вац ца хва ро бам 
да лей...

Ды і з ін шы мі га ра чы мі тэ ма мі спра ва 
па доб ная. Бо на ін шых хва лях я не па чуў 
асаб лі вай за ці каў ле нас ці імі, як не ста раў
ся.

А да ро га ў Мінск, як я ўжо ка заў, да во лі 
да лё кая, і на ту раль на што кры ху стам ляе. 
І каб не ра дыё...

vВік тар СА ЗО НАЎ

Ёсць лю дзі, якія чы та юць та му, што лю
бяць чы таць, але ёсць і та кія, хто ад дае 
пе ра ва гу ана нім на му пісь мен ству, якое 
звы чай на з’яў ля ец ца кла пат лі вым да но
сам. Ад ной чы мне да вя ло ся па гля дзець 
ар хіў рас сак рэ ча ных да но саў гра ма дзян 
— най час цей Доб ра зыч ліў цаў. Праў да, 
наў рад ці хтоне будзь спра ба ваў быць 
ары гі наль ным у гэ тым пла не. Пас ля яны 
бы лі Зак ла по ча ны мі і Абу ра ны мі абод вух 
па лоў. Вы ключ на ад на бы ла Зас му ча най, 
а адзін — Спра вяд лі вым. Хоць под пі сы 
пад да но са мі бы лі ты по выя, іх фор ма 
і змест здзіў ля лі раз на стай нас цю сты ляў 
і мно ствам ме та фа рыч ных наб лі жэн няў. 
Мя не асаб лі ва ўра зіў той, які я па мя таю 
і сён ня: „гэ та кры ва душ ная зеб ра з ра да
во дам рэп тыль на га ба бу і на ...”. Хі ба ж 
гэ та не пры го жа?!. На жаль, усе да но сы 
ўтрым лі ва лі ней кі не да хоп, ці то ар фаг
ра фіч на га ха рак та ру ці — так ска заць 
— эстэ тыч на га. У апош нім вы пад ку яны 
бы лі ўпэц ка ныя тлу сты мі пля ма мі, ве ра
год на, ад рап са ва га алею дру го га пра са
ван ня ці сап са ва на га мар га ры ну, з ча го 
я зра біў выс но ву, што ство ра ны яны бы лі 
ва ўтуль нас ці хат ня га ача гу, у яго ным 
стра тэ гіч ным цэн т ры — на ку хон ным ста
ле, які ў рэш це рэшт з’яў ля ец ца сфе рай 
жан чы ны. Ці бы лі яны ства раль ні ца мі гэ
тых да но саў? Якая пад ман ная пад каз ка! 
У гэ тым вы пад ку да ку мент, на якім быў 
на пі са ны да нос, не быў бы ўпя рэш ча ны 
тлуш чам. Уліч ва ю чы пры ро джа ную аку
рат насць жан чын, яны вы ці ра лі б стол 
ра ней — аў та ма тыч на. Не сум нен на, што 
боль шасць да но саў бы ла на пі са на муж
чы на мі, што бы ло ві даць пры дбай ным 
ана лі зе. У боль шас ці вы пад каў ана нім
ныя лі сты на пі са ны муж чын скім, га тыч
ным по чыр кам. Ад нак, уліч ва ю чы не
сум нен нае мес ца іх за пі су, на ку хон ным 
ста ле, я вы су нуў сме лую гі по тэ зу пра тое, 
што яны бы лі зроб ле ны ка лек тыў ны мі на
ма ган ня мі гі па тэ тыч на га су жон ства аль
бо згод ных су жы це ляў. Гэ та аз на чае, што 
Ён кам пуль сіў на за піс ваў тое, што да пя ка
ла яму ў пе ча ні, а Яна пад каз ва ла яму но
выя і не менш важ ныя ма ты вы. Так са ма 
кам пуль сіў на. У вы ні ку бы лі ство ра ны са
праў ды ма стац кія тво ры, не па збаў ле ныя 
та лен ту і твор чай фан та зіі, што пац вяр
джае ста ра даў нюю тэ о рыю, што не вя лі кі 
да нос мо жа стаць зак ва скай вя лі кай лі та
ра ту ры. Пац вер джан не та му — пры клад 
не каль кіх вя лі кіх поль скіх пісь мен ні каў. 
Не пры вя ду тут іх імё наў. У рэш це рэшт, 

ніх то не ві на ва
ты ў тым, што 
іх кні гі рас паў
сюдж ва лі ся 
ў вя лі кай коль
кас ці і да гэ та
га ча су з’яў ля
юц ца го на рам мно гіх біб лі я тэк. Так са ма 
ма ёй. У рэш це рэшт, я не маю на ўва зе, 
каб да нес ці на пі шу чых, а вы ключ на на 
не чы та ю чых. Іх коль касць па ста ян на 
рас це ў ге а мет рыч най праг рэ сіі. Аса бі ста 
я ве даю шмат лю дзей, якія ад ш тур хоў
ва юц ца ад дру ка ва на га сло ва, і на са му 
дум ку, што яны возь муць кні гу ці на ват га
зе ту, іх спі ны асы пае сап раў д ная гу сі ная 
скур ка. Па іро ніі лё су ства раль нік дру ку, 
яко га мы ве да ем пад сур’ ёз ным імем Іа га
на Гу тэн бер га, які яш чэ да та го, як па чаў 
вы са ка род ную вы твор часць дру ка ва ных 
кніг, на зы ваў ся — як жа ж сціп ла! — дас
лоў на пе рак ла дзе на з ня мец кай мо вы 
Ян ка Гу сі на я скур ка!

Як аказ ва ец ца, пан дэ мія ка ра на ві ру са 
— гэ та ніш то ў па раў нан ні з пан дэ мі яй 
не чы таль ні цтва. А мо жа, шы ро кай дэг ра
мат нас ці? Я спа дзя ваў ся, што аба вяз ко вы 
ма са вы ка ран цін ма іх зем ля коў у эпо ху 
ка ра на ві рус най чу мы па вы сіць чы таль ні
цтва кніг і га зет, але я па мы ляў ся. Са мы 
за пат ра ба ва ны ар ты кул за раз — ту а лет
ная па пе ра! Будзь з ра мон кам ці алоэ, 
трох с ла ё вая ці звы чай ная, шэ рая. Ні бы 
ту а лет ная па пе ра ста ла ас но вай на шай 
куль ту ры і цы ві лі за цыі. Не кні га. Што б ска
заў вя лі кі аме ры кан скі пісь мен нік Эр нэст 
Хэ мін гу эй, які га дзі на мі ся дзеў у ту а ле це 
і чы таў у ім кні гі? Да рэ чы, за да валь ня ю чы 
свае ця лес ныя і ду хоў ныя пат рэ бы ад на
ча со ва. З ця гам ча су ён на ват саб раў там 
вя лі кую біб лі я тэ ку, якой не па са ро ме лі ся б 
мно гія ін тэ лек ту а лы. Ну, на ша цы ві лі за
цыя ўжо даў но за бы ла, чым ёсць ту а лет 
на са мой спра ве. Пры зна юся, у ма ім 
дзя цін стве, за доў га да та го, як я пай шоў 
у шко лу, ка лі ту а лет ная па пе ра бы ла ра
ско шай, якую ве даў не кож ны ядок хле ба, 
і яе ро лю адыг ры ва ла ра зар ва ная га зе та, 
— ме на ві та ў пры бі раль ні я на ву чыў ся 
скла даць лі та ры ў сло вы. Там, на рэш це, 
ні ко га не тур бу ю чы, я аса бі ста пра чы таў 
сваю пер шую кні гу. Каз кі Ан дэр се на. Толь
кі хто сён ня хо ча чы таць Ан дэр се на? Та му 
я па ве дам ляю, што на ша цы ві лі за цыя 
па ды хо дзіць да кан ца. Ка ра на ві рус не мае 
да гэ та га ні я ка га да чы нен ня.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

Ка лі б бы ло больш га дзін, 
я вы ка ры ста ла б іх уш чэнт

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

— Я заў сё ды ма ры ла, каб стаць на стаў ні
цай. Ужо ў па чат ко вай шко ле з ах во таю 
да па ма га ла сва ім на стаў ні кам і па ды
ма ла ся вес ці ўро кі на пры клад, у Дзень 
на стаў ні ка.

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

— Ву чыць — гэ та пе ра да ваць част ку ся бе 
вуч ням. Са праўд ны на стаў нік за ан га
жа ва ны, слу хае і ад чу вае ду шу дзі ця ці. 
Ідэ а лаў ня ма, а доб ры на стаў нік гэ та 
ча ла век, які па хі ліц ца над сла бым, зной
дзе спо саб за ах во ціць сва і мі спра ва мі 
кож на га вуч ня.

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка мі 
бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? Ка лі 
так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Ма ёй сяб роў кай ад па чат ку ра бо ты бы
ла Та ма ра Бяль ке віч, ча ла век, пры якім 
я ад ды ха ла і ўся ля кія праб ле мы ста на ві
лі ся мен шы мі. По дых энер гіі да ва ла мне 
Ні на Аб ра мюк, заў сё ды ма ла дая, поў ная 
жыц ця і вель мі цёп лая асо ба.

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

— Я ка ры ста ю ся да па мо гай Цэн т ра куль
ту ры Бе ла ру сі і тыд нё ві ка „Ні ва”. Вель мі 
спры я юць ма ёй ра бо це Цэнтр куль ту ры 
ў Га рад ку і „Га ра доц кія на ві ны”.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія пра ек-
ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, на за ві це 
іх.

— Я ўклю чаю вуч няў у іна ва цыі, якія 
са ма пі шу, і ў рэ гі я наль ныя эле мен ты 
(пес ні, аб ра ды), а так са ма гі ста рыч ныя 
вест кі. Прад стаў ляю іх най час цей у фор
ме дра мы. Апош нім ча сам пад рых та ва лі 
мы ін тэр в’ю з жы ха ра мі Га рад ка з мэ тай 
па ка заць жыц цё ў час вай ны. У прош
лым го дзе су поль на з Аняй Гжэсь бра лі 
мы ўдзел у пра ек це „Эрас мус паполь
ску”, дзе вуч ні з Ло дзі паз на ва лі бе ла ру
скую куль ту ру.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Ва я вод скі кон курс па бе ла ру скай мо
ве па вод ле мя не са мы важ ны дзе цям 
і баць кам, а ка лі ёсць пад трым ка баць
коў, та ды і дзе ці пра цу юць доб ра.

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

— Мне па ма га юць баць кі ў пад рых тоў цы 
да ме ра пры ем стваў і ма гу лі чыць на Га
ра доц кі цэнтр куль ту ры.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб ра ах-
вот нас ці для Вас скла да насць ці, мо-
жа, ко зыр?

— Бы вае пароз на му.

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

— Ка лі б бы ло больш га дзін, я вы ка ры
ста ла б іх уш чэнт.

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

— У гэ тым го дзе ў нас ад на фі на ліст ка.

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

— Не.

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

— „Са спад чы най у бу ду чы ню”

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

— Зор ка бе ла ру скай па э зіі — Мак сім Баг
да но віч.

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

— Чы таю сва ім дзет кам „Мыш ку Пік
Пік”, а ін шыя слу хаю, еду чы на ра бо ту.

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

— Так.

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

— Су стрэ ча куль тур.

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі па-
бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Не, вуч ні га во раць толь кі на поль скай 
мо ве.

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

— Не, зда ра юц ца цяж кас ці, але кож ную 
праб ле му трэ ба вы ра шыць.

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

— Да ку мен ты, мно ства па пе рак, це раз 
якія му шу ады хо дзіць ад сап раў д най пра
цы з вуч ня мі.

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

— Не.

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

— Так, я ча ста ат рым лі ваю ўзна га ро ды 
ды рэк та ра за сваю пра цу.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Доб ры сцэ на рый дае мне мно ства сі
лы і за да валь нен ня, я іх пі шу са ма.

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

— Я пад рых та ва ла „Са мых сва іх” пабе ла
ру ску. У час прад стаў лен ня ўсе бы лі за да
во ле ны, а ад на сяб роў ка амаль не ўпа ла 
з крэс ла, так смя я ла ся.

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

— Па го ня.

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

— Сі ла дрэм ле ў ма ла дых. Яны ад чу юць 
пат рэ бу «бе ла ру са мі звац ца» і га ва рыць 
пабе ла ру ску.

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

Аль ж бе та РА МАН ЧУК на ра дзі ла ся ў Гай наў цы і там ву чы ла ся ў бел лі цэі. Час дзя цін ства пра вя ла пры дзя-
ду лях у Ві лі на ве ка ля Мель ні ка, якія на ву чы лі, як са ма ка жа, ца ніць зям лю, ша на ваць хлеб і лю біць Бо га. 
У па чат ко вай шко ле ў Ча ром се ма ры ла ву чыць сва іх сяб роў і да сяг ну ла гэ та га пас ля за кан чэн ня бе ла ру-
сі сты кі ў Бе ла сто ку. Тры нац цаць га доў пра цуе ў шко ле ў Га рад ку, ра ней пра ца ва ла ў Ча ром се, як пер шая 
на ву ча ла бе ла ру скай мо ве ў Мі ха ло ве, два нац цаць га доў пра ца ва ла ў За лу ках, якія зай ма лі ў яе сэр цы 
вы ключ нае мес ца. Жы ве ў Гай наў цы, мае дзве дач кі. Што дзень ез дзіць 50 км на ра бо ту і слу хае кні жак. 
Гэ та, як са ма ка жа, „мой час”. І вель мі лю біць пра ца ваць у ага ро дзе і ў са дзе.
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бел лі цэя? Бу дзе на го да аб мя няц ца з вуч
ня мі з Пін ска во пы там на май старкла
сах. Вуч ні бу дуць, між ін шым, вы ву чаць 
ме та да ло гію пра цы. У на шай шко ле мае 
паў стаць аду ка цый ны пры род накуль тур
ны цэнтр. У ім бу дуць ат рым лі ваць аду
ка цыю на шы лі цэ і сты, на за нят кі бу дуць 
маг лі пры хо дзіць вуч ні па чат ко вых школ 
Гай наў ш чы ны, — за я віў ды рэк тар Гай наў
ска га бел лі цэя Ігар Лу ка шук.

Абедз вюм шко лам вель мі важ нае ства
рэн не аду ка цый ных пры род накуль тур
ных цэн т раў у іх па мяш кан нях. На рэ а лі
за цыю пра ек та пра дуг ле джа на ка ля 67 
ты сяч еў ра, а ў тым лі ку 90% гэ тай су мы 
скла дзе фі нан са вая да па мо га Еў ра са ю
за ў рам ках Пра гра мы тран с г ра ніч на га 
су пра цоў ні цтва «Поль ш чаБе ла русьУк
ра і на 20142020».

— Пра ект пры ня се шмат пры ем на га і на
ву ко ва га для на шай шко лы і для Пін ш чы
ны. Вуч ням і на стаў ні кам ёсць цу доў ная 
маг чы масць паў дзель ні чаць у між на род
ным пра ек це. Вуч ні пад кі раў ні цтвам пе
да го гаў змо гуць зра біць на ву ко выя дас
ле да ван ні на шых тэ ры то рый. Мо ладзь 
бу дзе маг ла спы тац ца ў сва іх дзя доў, як 
яны вы ка ры стоў ва лі мяс цо выя рас лі ны 
для ля чэн ня, ва рэн ня страў. Вуч ні бу дуць 
маг лі да ве дац ца пра эт на гра фіч ны кан
тэкст зё лак. На шы вуч ні і прад стаў ні кі 
ін шых уста ноў аду ка цыі бу дуць маг лі 
на вед ваць цэн т ры аду ка цыі ў Пін ску 
і Гай наў цы і ў іх ву чыц ца. Пра ект бу дзе 
рэ а лі за вац ца як бы ў лю стэр ку. Тыя 
са мыя дзе ян ні бу дуць ад бы вац ца па ад
ным і дру гім ба ку мя жы. Бу дуць так са ма 
су мес ныя ме ра пры ем ствы. Мы ўдзель
ні каў пра ек та з рэ гі ё на Бе ла веж скай 
пуш чы зап ра ша ем у наш цу доў ны го рад 

Пінск і спа дзя ем ся, што бу дуць чар го
выя су мес ныя пра ек ты — за я ві ла ды рэк
тар Дзяр жаў най уста но вы аду ка цыі «Ся
рэд няя шко ла № 3 го ра да Пін ска» Але на 
Ла ба чэў ская.

Важ насць пра ек та ад зна чы ла так са ма 
ды рэк тар Уп раў лен ня па аду ка цыі Пін
ска га гар вы кан ка ма Воль га Леў чан ка. 
Стар шы ня Мяс цо ва га эка ла гіч на га 
фон ду «За каз ні кі Брэс ц кай воб лас ці» 
Мі ка лай Лу ка шук звяр нуў ува гу на ці ка
вую фор му лу тран с г ра ніч на га пра ек та 
і вы ка заў за да валь нен не фак там, што ён 
у вя лі кай сту пе ні фі нан су ец ца еў ра са юз
ны мі срод ка мі.

— Гай наў скае ста ра ства бу дзе да па ма
гаць, між ін шым, у ар га ні за цый ных спра
вах пад час рэ а лі за цыі пра ек та «Пры род
ная скар б ні ца без ме жаў». Прад бач ва ем 
ад крыць у Бе ла веж скай пуш чы аб’ ект 
«Звя ры нец», які бу дзе мож на так са ма 
вы ка ры стаць, ла дзя чы ў ім за нят кі вуч

ням Гай наў ш чы ны і Пін ш чы ны, — за я віў 
гай наў скі ста ра ста Ан д рэй Скеп ка, які ра
зам з на мес ні кам ста ра сты Гай наў ска га 
па ве та Іа ан най Кой ла пад пі са лі да мо ву.

— У рам ках пра ек та бу дуць пра во дзіц ца 
май старкла сы і абу чэн ні на стаў ні каў 
і вуч няў, каб паз ней па абод вух ба ках мя
жы маг лі яны быць лі да ра мі, якія бу дуць 
аду ка ваць ін шых, — ска заў на мес нік 
ды рэк та ра Бе ла веж ска га на цы я наль
на га пар ку Аляк сандр Бол бат. Пра ект 
прад бач вае ар га ні за цыю аду ка цый ных 
ме ра пры ем стваў па абод вух ба ках мя
жы, на кі ра ва ных да мяс цо вых жы ха роў 
роз ных уз ро стаў і да тран с г ра ніч на га 
ла ге ра для мо ла дзі. Прад у гледж ва ец ца 
ад шук ван не рас лін ных ма ты ваў на тка
ных і вы шы ва ных уруч ную ў мі ну лым ма
тэ ры я лах і апіс ван не іх. Прад бач ва ец ца 
так са ма спіс ван не ра ска заў аб рас лі нах, 
якія пе ра да ва лі ся з па ка лен ня ў па ка лен
не.

vТэкст і фо та Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг

n Да мо ву пад пі са лі (зле ва) Мі ка лай Лу ка шук, Але на Ла ба чэў ская, Воль га Леў чан ка, Ан д рэй Скеп ка, Іа ан на Кой ла, Ігар Лу ка-
шук і Аляк сандр Бол бат

У вё сках Гай наў ш чы ны ёсць шмат 
драў ля ных да моў і сель ска гас па дар чых 
бу дын каў. Амаль усе яны па хо дзяць 
з ХХ ста год дзя, най больш з да ва ен на га 
пе ры я ду ды з пер шых дзе ся ці год дзяў 
пас ля Дру гой су свет най вай ны, а толь кі 
неш мат лі кія да ту юц ца ХІХ ста год дзем. 
Та кая вя ско вая струк ту ра бу дын каў 
сфар мі ра ва ла ся ў вы ні ку зніш чэн няў пас
ля абедз вюх сус вет ных вой наў. Шмат 
ста рой па бу до вы бы ло раз бу ра на ў 1914
1918 га дах. Апус це лыя вё скі, жы ха роў 
якіх вы се лі лі ў глыб Ра сіі, бы лі шмат ра зо
ва ра ба ва ныя і па ле ныя. Ка лі бе жан цы 
вяр ну лі ся ў свае вё скі, яны бы лі вы му ша
ны ад бу доў ваць зруй на ва ныя бу дын кі.

Ся ля не Гай наў ш чы ны ме лі ўдо валь 
вы са ка я кас най драў ні ны з на ва коль ных 
ля соў і та му бу да ва лі вя лі кія ха ты. Яны 
іх так са ма ўпры гож ва лі. За паў ня лі боль
шыя плош чы сцен і шчы тоў ар на мен
та ва ны мі ўпры го жан ня мі. На шчы тах 
пры бі ва лі ша лёў ку ў фор ме ела чак, ку бі
каў ды зуб ча тых ліш т ваўпла нак. Ча ста 
дош чач кі на шчы тах ук ла да лі пад роз ны
мі вуг ла мі. Су стра ка ем так са ма аз до бы 
шчы та вы ра за ныя ў фор ме трох ву голь ні
ка або двух трох ву голь ні каў у зу боч кі па 
кра ях. У шчы це змяш ча лі ад но, два, тры 
а ча са мі і ча ты ры не вя ліч кія акон цы з ба
га тай ар на мен ты кай. У най ста рэй шых 
бу дын ках з ХІХ ста год дзя кры жу ю чы ся 
дош кі па кра ях да ху ме лі звер ху вы раз кі 
ў фор ме пту шы ных або кон скіх га лоў. Гэ
тая аз до ба ме ла ма гіч нае зна чэн не — ме
ла ад пудж ваць злыя ду хі. Вя скоў цы за
бяс печ ва лі вуг лы хат ад гніц ця глад кі мі 
дош ка мі, а сце ны — пры го жай ша лёў кай.

Уп ры га жэн не вок наў скла да лі на да
кон ні кі, па да кон ні кі ды ака ні цы. У на да
кон ні ках най час цей мож на су стрэць рас
лін ныя ма ты вы — гнут кія га лін кі з лі сточ
ка мі, пе рап ле це ныя з ге а мет рыч ны мі 
ма ты ва мі, ава ла мі, зу боч ка мі і круг лы мі 
або не рэ гу ляр ны мі ад ту лі на мідзір ка мі. 
Рэд ка па яў ля юц ца за а мор ф ныя ма ты
вы, а ўжо ка лі так, то най час цей бы лі 
гэ та птуш кі. Ша лёў ку пры бі ва лі ва кол 
трох ба коў ак на, а зні зу пры ма цоў ва лі 
па да кон нік, па якім сця ка ла з ак на ва

да. У ніж няй част цы мае ён най час цей 
разь бу ў выг ля дзе кар ні заў, ку бі каў або 
да дат ко вай вуз кай ліш т вы. Ліш т ва пад 
ак ном скла дае най час цей вы ключ на 
пры го жую кам па зі цыю разь бы па дрэ
ве. Вы сту па юць тут эле мен ты рас лін, 
птуш кі ды эле мен ты ар на мен таў. Дэ ка
ра тыў ным да паў нен нем з’яў ля юц ца двух
створ ка выя, фі лян го выя ака ні цы.

У аз даб лен ні вуг лоў да мі на ва лі ге а
мет рыч ныя фі гу ры. Пры бі ва лі пра ма ву
голь ныя або рам ба і даль ныя дош чач кі, 
ча ста двух або на ват трох п ла сто выя. На 
вят роў ках най час цей вы сту пае ма тыў 
сэр ца або трох ву голь ні ка, або яш чэ і пра
ма ву голь ных зуб коў. Да мі ну ю чай прык
мет най ры сай усіх ма ты ваў уп ры го жан

няў ёсць іх су ро вая сі мет рыя. Вы ні ка ла 
яна з тэх ні кі вы кон ван ня ўсіх ка ру нак.

Га нак — так са ма дэ ка ра тыў ная част
ка ха ты. Ар хі тэк тур ная разь ба вы сту пае 
ка ля ка ло нак на пад ст рэш ні ку, шчы це 
і вят роў ках. Гэ тыя дэ ка ра тыў ныя эле мен
ты з’яў ля юц ца пра ця гам агуль на га ўпры
го жан ня ха ты з та кі мі ж ар на мен та мі, 
ліш т ва мі і ша лёў ка мі.

Тра ды цый нае ар хі тэк тур нае ўпры гож
ван не за ха ва ла ся, між ін шым, у Ві та ве, 
Вой наў цы, Вяр сто ку, Гра баў цы, Ста рым 
Кор ні не (Ду біц кая гмі на), Чы жы ках і Тры
ве жы (Гай наў ская гмі на), у Трас цян цы 
(Нар ваў ская гмі на) ды ў Чы жах (Чы жоў
ская гмі на). (яц)
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Су свет ны 
дзень ле су
Ар га ні за цыя Аб’ яд на ных На цый 21 са-

ка ві ка 2012 го да ўста на ві ла Су свет ным 
днём ле су. З та го ча су ад зна ча ец ца ён 
ва ўсім све це. Хар чо вая і сель ска гас-
па дар чая ар га ні за цыя Аб’ яд на ных На-
цый (ФАО), ар га ні зу ю чы свят ка ван ні, 
што год рэ ка мен дуе ідэі, пры све ча ныя 
ляс ной гас па дар цы. У мі ну лым го дзе, 
на пры клад, тэ май Сус вет на га дня ле-
су бы ло „Ля сы і аду ка цыя”, а ло зун гам 
свят ка ван ня — „На ву чы ся лю біць ля-
сы”. Дзяр жаў ная са ні тар ная ін с пек цыя 
ра зам з Дзяр жаў ны мі ля са мі па ча лі су-
поль ную ак цыю пад ло зун гам „Па са дзі 
для зда роўя”, якая зво дзі ла ся да па сад кі 
шас нац ца ці ты сяч ай чын ных ві даў дрэў 
і ку стоў на тэ ры то рыі пры на леж най гэ-
тым уста но вам.

У на шай кра і не чыс ло 21 са ка ві ка вя-
до мае як па ча так аст ра на міч най вяс ны, 
а ў сі стэ ме аду ка цыі — як дзень пра гуль-
ш чы ка («ва га ро ві ча»). У цянь ку двух пер-
шых вы шэй з га да ных па дзей скры ва ец-
ца сё ле та свя та лес ні коў і пра цаў ні коў 
дзяр жаў най са ні тар най ін с пек цыі — Су-
свет ны дзень ле су. У што дзён ным жыц ці 
ча ла ве ка лес мае важ нае зна чэн не, мож-
на ска заць не аб ход нае для іс на ван ня ча-
ла ве ча га ро ду. Для шмат мі льён ных ві даў 
рас лі нак і жы вёл з’яў ля ец ца ён адзі ным, 
на ту раль ным мес цам жыц ця. Не за мен-
ным ба гац цем ле су з’яў ля ец ца драў ні на. 
Вы ка ры стоў ва ец ца яна для вы твор час ці 
мэб лі, па пе ры, як бу даў ні чы ма тэ ры ял, 
ці апал для ацяп лен ня да моў. Лес з’яў ля-
ец ца спі жар няй ягад, гры боў, ле ка вых зё-
лак ды чы ста га па вет ра. За апош няе ста-
год дзе бы ло вы се ча на 50% усяе плош чы 
ля соў, што з’яў ля ец ца ас ноў ным фак та-
рам, які паў п лы ваў на ўзмац нен не пар ні-
ко ва га эфек ту. Пер шы дзень вяс ны гэ та 
на го да для ляс но га шпа цы ру па ляс ных 
сця жын ках, на зі ран ня за абу джа ю чай ся 
пас ля зі мы на ту рай і ўсве дам лен ня са бе 
та го, што мож на зра біць доб ра га для ася-
род дзя, у якім жы вем.

Ула дзі мір СІ ДА РУК

Вяс на пры ля це ла 
на кры лах бус лоў
Сё ле та ў Но вае Ляў ко ва На раў чан-

скай гмі ны Гай наў ска га па ве та бус лы 
пры ля це лі 19 са ка ві ка. Вяс ну пры нес лі 
яны нам на сва іх кры лах. Пры нес лі нам 
ра дасць. Мы ра ды іх зва ро ту пас ля зі мы. 
Уся ва ко лі ца ажы ла, ка лі па чуў ся бус лі-
ны клё кат.

Ра ні цай 19 са ка ві ка вый шаў я з до му 
на па на дво рак і тут брат Ка стусь пак лі-
каў мя не да ся бе. «Паг ля дзі, — ка жа, — 
коль кі бус лоў пры ля це ла да нас», — і па-
ка заў ру кой на лу гі над рэч кай Баб роў-
кай. На мес цы па ко ша ных се на жа цей 
на лі чы лі мы 13 чыр ва на дзю бых пту шак. 
Яны шу ка лі чым бы тут па жы віц ца. Бус-
лы ў по шу ках спа жы вы не па ба я лі ся заг-
ля нуць у пры да маш нія ага ро ды і на ват 
на вя ско выя па над вор кі.

Кры ху ра ней, яш чэ пе рад пры лё там 
бус лоў, за ві та лі да нас шпа кі. Іх вя сё лы 
спеў мож на бы ло па чуць вес на вой па год-
лі вай ра ні цай. Іх столь кі, што ў вё сках за-
ма ла ім до мі каў-шпа коў няў. Як па мя таю, 
у ча сы май го дзя цін ства до мі кі ра бі ла ім 
школь ная мо ладзь і баць кі вуч няў. Мно-
га бы ло іх на дрэ вах у ага ро дах і там, дзе 
бы лі са ды. Між ін шым, у на шай баць коў-
скай ся дзі бе бы ло іх тры (на тоў стай лі пе 
і вер бах) і ў блі жэй ша га су се да два (на 
вя лі кай бя ро зе і лі пе). Нам бы ло ці ка ва 
са чыць за птуш ка мі. Мо жа і ця пер дзе 
так ёсць, што па ве сі лі шпа коў ні. На пі шы-
це нам. Ці ка ва, як школь ні кі ві та лі пры-
ход вяс ны 2020 го да. (яц)
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Ад пом с ці ла!
Па дзеі, пра якія ха чу рас па вес ці, бя-

руць па ча так у ХІХ ста год дзі.
У ад ной з вё сак, паб лі зу Ча ром хі, жы-

ла ма ла дая сям’я: муж, жон ка, двое дзе-
так — хлоп чык і дзяў чын ка.

У тыя да лё кія ча сы муж чы ны ез дзі лі 
на за роб кі ў Вар ша ву, па кі да ю чы гас па-
дар ку на баць коў і жо нак.

Хтось ці, знай шоў шы доб рую ра бо ту 
ў ста лі цы, за бі раў ся мей ні каў з вё скі, ін-
шыя вяр та лі ся да до му з гра шы ма і пра-
цяг ва лі гас па да рыць на ўлас ных па лет-
ках.

А з ге ро ем май го апо ве ду ад бы ла ся 
гі сто рыя, якая па дзя лі ла яго жыц цё на 
«да» і «пас ля».

Спа чат ку ўсё іш ло як мае быць: пра ца-
ваў, за раб ляў, час ад ча су ад праў ляў гро-
шы жон цы, а на свя ты — на Раж джа ство 
і Вя лік дзень — пры яз джаў з гас цін ца мі 
на па быў ку ў вё ску.

На пя рэ дад ні Но ва га го да жон ка ат-
ры ма ла ліст з Вар ша вы, каб у аз на ча ны 
дзень і час суст ра ка ла су джа на га ў Ча-
ром се, бо той вяр та ец ца да до му, каб 
асес ці на гас па дар цы.

Ма ла ды ко нік хут ка да ім чаў жан чы ну 
да стан цыі.

Ся род па са жы раў яна раз г ле дзе ла 
му жа, у ру ках яко га быў нез вы чай ны 
па ку нак. «Дзі ця!» — страш ная зда гад ка 
апяк ла сэр ца.

Так, гэ та быў яго ны сын, на ро джа ны 
вар ша вян кай.

Іш лі га ды. Жан чы на, га ду ю чы дзя цей, 
ні ко лі не пры гар ну ла Оле ся, не да ча каў-
ся ён ад яе ні ла ска ва га сло ва, ні лю бо ві, 
бо заў сё ды па між імі ста я ла по стаць яго 
ма ці. А муж? З му жам пра цяг ва ла жыць, 
як з бра там, — праз сця ну.

I толь кі ад ной чы, вяр нуў шы ся з гас ці-
ны, да ла «сла бі ну». Вы нік той но чы — ця-
жар насць, паз ба віц ца ад якой не ўда ло-
ся.

На ра дзіў ся хлоп чык — бу ду чы баць ка 
ма ёй сяб роў кі. Не жа да ным і не лю бі мым 
сы нок быў да тае па ры, па куль цы ган ка 
не па пя рэ дзі ла: «Не ма ры го ла дам дзі-
цяці, та бе пры ім да вя дзец ца на схі ле га-
доў да жы ваць свой век».

Сло вы гэ тыя ста лі пра ро чы мі: па ха-
ваў шы му жа, яна на пра ця гу 30 га доў 
жы ла з сям’ ёй ма лод ша га сы на ў пры-
пуш чан скай вёс цы.

Ады хо дзя чы, узя ла з ся мей ні каў сло-
ва па ха ваць яе ў про ці лег лым ад му жа-
вай ма гі лы мес цы.

Та кая вось пом ста.
Та ма ра ЛАЎ РАН ЧУК

Дзевяцьдзесят пяць
 Віктару Шведу
Барыс РУСКО

Дзевяцьдзесят пяць
 Віктару Шведу

Думка паэта распальвае
 пламень трывання.

Прыказвае стаць на калені
 перад памяццю Бацькоў.

Нясці слова
 ў заўтрашні дзень
 стаяць
 і сцерагчы святасці.

Паэзія светланосным
 дарам.

Паэт песняром.

Пераклад Віктара Шведа

...Вяс ной 1348 го да эпі дэ-
мія Чор най смер ці ўда ры-
ла дру гі раз з боль шай 
сі лай, збі ра ю чы смяр тэль-
нае жні во ўздоўж шля хоў 
спа лу ча ю чых га ра ды, 
зай ма ю чы Еў ро пу і Бліз-
кі Ус ход. Лю дзі ка на лі 
ў па ку тах, ад Грэн лан дыі 
і Скан ды на віі па Сі рыю 
і ад уз бя рэж жа Ат лан ты-
кі да Маск вы. Мор аш ча-
дзіў толь кі Поль ш чу і Вя лі-
кае Кня ства Лі тоў скае...

Эпі дэ мія ка ра на ві ру са ця ку чая з Кі тая 
на гад вае пра за ра зу, якая вый ш ла ад
туль, сем вя коў та му ды за бі ла кож на га 
чац вёр та га жы ха ра Зям лі.

Аба рон цы XVIвеч най Ка фы (ге ну ан
ская ка ло нія) тры ма лі ся моц на. Чар го
выя ата кі та тар раз бі ва лі ся аб му ры іх няй 
цвер дзі. Ме лі доб рыя фар ты фі ка цыі, 
во лю да зма ган ня і за па сы хар чоў. А на ез
ні каў тур ба ва ла страш ная хва ро ба, якую 
пры ва лак лі з да лё ка га Кі тая. Пад ка нец 
1347 го да та та ры ад мо ві лі ся ад аб ло гі. 
Ад нак ады хо дзя чы, паз бі ра лі це лы сва
іх па мер лых та ва ры шаў і ка та пуль та мі 
вы кі ну лі за му ры аба рон цаў — на ву лі цы 
Ка фы. Тру пы хут ка бы лі пры бра ны, але 
ра дасць ад пе ра мо гі пе рай ш ла ў хва лю 
зах вор ван няў чу мой. Лю дзі па да лі як 
му хі. Ад ны каш ля лі кры ва вы мі пляў ка
мі, а праз два дні за душ ва лі ся, ін шых 
праз дзень за бі ваў сеп сіс — за ра жэн не 
кры ві. Боль шасць му чы ла ся ад пя ці да 
ся мі дзён. На іх це лах па яў ля лі ся чор ныя 
пля мы, а лім фа тыч ныя вуз лы ў пах ві нах 
і пад па ха мі за мя ня лі ся ў наб ры ня лыя, 
сі нія пу хі ры, з якіх цяк лі кроў і гной. Не бы
ло ча го ча каць. Апош нія з аба рон цаў се лі 
на 12 га лер і па вес ла ва лі з ка на ю ча га 
го ра да на ра дзі му — у Ге ную. Ні ко лі ту ды 
не даб ра лі ся. Ка раб лі поў ныя тру паў дап
лы лі да Ме сі ны, на Сі цы лію, дзе ледзь 
жы выя не да біт кі ас це раг лі жы ха роў аб 
на ды хо дзя чай за ра зе, якую са мі пры ва
лак лі. І так па ча ло ся. На пра ця гу двух 
меся цаў чу ма, зва ная та ды чор най смер
цю, рас паў з ла ся на Паў ноч ную Іта лію, паў
д нё вую Фран цыю і ка ра леў ства Ара го ніі 
на Ібе рый скім паў вост ра ве. Най больш 
па цяр пе лі пе ра поў не ныя ся рэд ня веч ныя 
га ра ды. Там гра ба ры не пас пя ва лі ха ваць 
ня бож чы каў, як у Аві ньё не, укід ва лі іх у рэ
кі. Зі мой ста ла кры ху лепш, зда ва ла ся, 
чу ма ады хо дзіць.

Ча му вяс ной 1348 го да чу ма аш ча дзі
ла Поль ш чу і ВКЛ, су час ныя дас лед чы кі 
не мо гуць ад на знач на раст лу ма чыць. 
Маш таб чу мы быў про ста аг ра мад ны. 
У Лон да не па мер лі кож ны дру гі жы хар, 
у Ве не цыі — 8090 ты сяч, што скла ла ка ля 
60% на сель ні цтва. У Да ма ску па мер ла 
па ло ва жы ха роў. Да 1352 го да, ка лі ўрэш
це за ра за згас ла, у Еў ро пе па мер ла ка ля 
30 мі льё наў лю дзей, што бы ло тра ці най 
уся го на сель ні цтва кан ты нен та. А ва ўсім 
све це (га лоў ным чы нам у Кі таі, Ін дыі і паў
ноч най Аф ры цы) — аж 150 мі льё наў з 450 
мі льё наў жы ха роў усёй Зям лі.

УСЯ МУ ВІ НОЎ НІ КІ — ЯЎ РЭІ?

Ад куль узя ла ся ўся бя да? Та га час ныя 
лю дзі не ве да лі пра іс на ван не бак тэ рыі 
Yer si nia pes tis (па лач ка чу мы), ані аб бак
тэ ры ях уво гу ле. Гі гі е ну лі чы лі шкод най 
і не пат рэб най міт рэн гай. А тое, што за ра
зу пе ра но сяць бло хі, жы ру ю чыя на па цу
ках — гэ та пе ра хо дзі ла іх няе па няц це. Заў
ва жы лі, што чор ная смерць пе ра но сіц ца 
быц цам бы ў па вет ры. Та му та га час ныя 
ле ка ры на дзя ва лі ма скі, пры гад ва ю чыя 
дзю бы пту шак. А ад куль тое «пап са ва
нае па вет ра» ўзя ло ся? З та кім пы тан нем 
звяр нуў ся ка роль Фран цыі Фі ліп VI да 
ме ды каў Па рыж ска га ўні вер сі тэ та. Хут
ка ад ка за лі: за раз нае па вет ра бя рэц ца 
з... кан’ юн к цыі Мар са, Юпі та ра і Са тур на 
з 1345 го да. Ары стак ра там і ака дэ мі кам 
бы ло гэ та зра зу ме лым, але про сты люд 
па лі чыў за ра зу за бо скую ад п ла ту за гра

хі. З го ра да ў го рад па ча лі пе ра мяш чац ца 
бі чаў ні кі, хва ста ю чы ся па сва іх це лах ску
ра ны мі бі ча мі. Па ка ян не і пост ад нак ні чо
га не да ва лі — мёр лі і тыя, хто лай да чыў
ся на ўсю ка туш ку, піў і жэр, як і па кут ні кі, 
і сяст ры цыма наш кі, якія апе ка ва лі ся 
хво ры мі. У па ку тах ка на лі на ват вы со
ка па стаў ле ныя лю дзі — жон ка і дач ка 
ка ра ля Ара го ніі, фран цуз ская ка ра ле ва 
Жан на ці дач ка ка ра ля Эу ар да ІІІ. Страх 
аха піў на ват па пу Кле мен са VI, яко му 
ме ды кі за га да лі ся дзець у па коі па ся род 
двух рас па ле ных каст роў (бло хі па дох лі). 
Па коль кі за ра за не ака за ла ся быць бі чом 
на грэш ні каў, па ча лі шу каць ві ноў ні каў. 
І знай ш лі. Эпо ха спаль ван ня ведзь маў 
ме ла прый с ці праз дватры ста год дзі, і ро
ля каз лоў ад пуш чэн ня вы па ла на яў рэ яў. 
Асаб лі ва та му, што па мі ра ла іх быц цам 
бы менш, чым хрыс ці ян. Хут ка аб ві на ва
ці лі іх у кі дан ні прак ляц цяў, чор най ма гіі 
і ат руч ван ні ка ло дзе жаў. І на За ха дзе 
па ча лі ся вя лі кія паг ро мы. За ка тоў ва лі 
цэ лыя яў рэй скія гмі ны, на ліч ва ю чыя па 
не каль кі ты сяч чле наў, якіх ня рэд ка кі да
лі жы вы мі ў «ачыш чаль ны агонь». Ні чо га 
дзіў на га, што тыя заг на ныя лю дзі шу ка лі 
схо ву ў Поль ш чы і ВКЛ. Там па на ва ла, ап
ра ча та ле ран т нас ці, про ста чыс ці ня.

Сён ня ве да ем аб та дыш няй за ра зе 
ўсё. З кас цей і зуб ной пуль пы ах вяр дас
лед чы кі вы лу чы лі па лач кі Yer si nia pes tis 
і са здзіў лен нем ад к ры лі, што ні чым яны 

не ад роз ні ва юц ца ад бак
тэ рый, якія да гэ туль зна
хо дзяц ца ў не ка то рых рэ
гі ё нах Кі тая, асаб лі ва на 
вя лі кіх кі тай скіх мяс ных 
рын ках. Сён ня не да хо
дзіць да вя лі кіх эпі дэ мій 
чу мы, па коль кі ча ла ве
цтва ад кры ла ан ты бі ё ты
кі. Страх па ду маць, што 
бу дзе, ка лі па лач ка чу мы 
на іх зда бу дзе ўстой лі
васць!

ВІ РУС АТА КУЕ 
Ў ГРА ЗІ

Ля кар ства на ві ру сы 
яш чэ не ўда ло ся знай с ці. 
А гэ та яны ад каз ныя за 
пан дэ міі, якія ўда ры лі 
ў свет: XVIвеч ную за ра зу 
сап раў д най вос пы, якая 
ў сён няш няй Мек сі цы 
за бі ла 25 мі льё наў ац тэ
каў (75% на сель ні цтва) 
і гры п «іс пан ку», якая 
ў 19181919 га дах вы бі
ла 100 мі льё наў лю дзей 
на све це (у Еў ро пе — 30 
мі льё наў). Як пой дзе лёс 
эпі дэ міі, якая вый ш ла 

з кі тай ска га Юхань? Час па ка жа. Па куль 
мож на па ка заць су поль ны ге не зіс гэ тых 
хва роб. Узя лі ся яны ад бру ду, тлум нас ці 
і няд бай нас ці пры іза ля ван ні хво рых. 
Гэ тым бы лі вя до мыя ся рэд не вя ко выя 
і рэ не сан с ныя га ра ды. Сцё кі плы лі рыш
то ка мі про ста ў рэч кі, гур бы смец ця на се
ле ныя па цу ка мі рас лі ад ра зу пад вок на
мі ка мя ніц ша ноў ных мяш чан, а чы стая 
ва да бы ла да лі ка тэ сам да ра жэй шым ад 
ві на. Та му ні чо га ў тым дзіў на га, што чу
ма вяр та ла ся ў Еў ро пу да XVIII ст. яш чэ 
не каль кі ра зоў, ха ця не та кая страш ная, 
а жы ха роў кан ты нен та зніш ча лі ін шыя 
хва ро бы: вос па, тыф, ха ле ра, су хо ты, 
пра ка за. А пас ля пе ра мож най кан кі сты 
яш чэ гор шы ад свой скай га на рэі — сі
фі ліс. Так са ма «іс пан ка» на ра дзіла ся 
і ўзра стала ў ла ге рах і ако пах І су свет най 
вай ны. Гэ тае страш нае пан дэ мо ні юм 
кон чы ла ся з ад к рыц ця мі Ко ха, Па стэ ра, 
Фло рэ ла і Ха і на. Але ці гэ та ка нец пан дэ
мій? Што раз больш на се ле ныя га ра ды 
як Юхань (11 мі льё наў) вы раб ля юць 
што раз больш ад кі даў, смог за ра жае 
па вет ра, сцё кі гно яць рэ кі. На кі тай скіх 
рын ках поў на жы вых і паў мёр т вых ка
тоў, са бак, ву жоў, яш ча раў. Наш су час ны 
свет што раз больш па доб ны да ся рэд ня
веч на га ха о су, які так лю бяць бак тэ рыі 
і ві ру сы. І апа ноў вае нас па ні ка...

(пра цяг бу дзе)
vАга та АР ЛЯН СКАЯ

Хто ві на ва ты 
ў за ра зе? (1)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 13-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 5 красавіка 2020 г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Два род ныя бра ты це раз 
да ро гу жы вуць, 
а адзін дру го га 
ні ко лі не ба чыць.

В...

Ад каз на за гад ку № 9-2020: лыж ка. Уз-
на га ро ды, ка шуль кі з ла га ты пам Су стрэч 

«Зор кі», вый г ра лі Та маш Ваў ра нюк і Оля 
Кар даш з Нар вы. Він шу ем!

Гэ та бы ло ў ча сы, ка лі шве ды 
пля жы лі вё скі і па лі лі два ры. 
Жыц цё ма ла што ва жы ла, лю дзі 
ха ва лі ся па ля сах, па ба ло тах. 
Але не вой ска і гар ма ты бы лі 
най ст раш ней шыя! Най горш, 
ка лі з вай ной пры хо дзі ла по-
шасць, ад якой не ўця чы, не ад-
біц ца...

І вось пай ш ла па ако лі цы 

чут ка, што по шасць з’я ві ла ся 
на зям лі і збі рае ба га ты плён. 
Дзе не з’я віц ца, лю дзі як му хі 
мруць. А гэ та бы ло як раз ле та, 
на два ры га ра чы ня ста я ла. Саб-
ра лі ся хлоп цы ры бу ву дзіць 
і за на ча ва лі ля рэч кі на груд ку. 
Вось ся дзяць яны ка ля вог ніш-
ча і апя ка юць ры бу на аг ні. 
Ноч ці хая, толь кі ры ба пля скае 

Як на шы прод кі за ра зу вы га ня лі
(бе ла ру ская на род ная ле ген да) ў ва дзе. І ме сяц узы шоў, ста ла 

від но, хоць ты ігол кі збі рай. 
Ба чаць яны — а за ра кой дзве 
страш ныя по ста ці. Ко сы ў іх рас-
п ле це ны, твар цём ны бы зям ля, 
толь кі во чы бліш чаць. Па дыш лі 
яны да ра кі і про сяць хлоп цаў, 
каб яны пе ра вез лі іх на дру гі бе-
раг.

— Зо ла там вас аб сып лем, 
толь кі пе ра вя дзі це нас на су хі 
груд!

Зда га да лі ся ры ба лоў цы, што 
гэ та не чу жа зем цы-шве ды, 
а по шасць на лю дзей і па мо рак 
на жы вё лу ідзе. Спа ло ха лі ся 
яны і да вай кі даць га ла веш ка мі 
ў нез на ё мых. Ха це лі тыя з’я вы 
перш па клад цы пе рай с ці це раз 
рэч ку, але як уба чы лі агонь, спа-
ло ха лі ся. Ад сту пі лі ся на зад, за-
мя лі ся на мес цы.

Па чу лі ў гра ма дзе, што за ра-
кой по шасць ста іць, га то ва ўжо 
ла маць і ка сіць жыц цё. І да вай 
яны з усіх кан цоў свой груд вог-
ніш ча мі аб к ла даць, каб не пад-
пус ціць бліз ка за ра зы. Вось так 
ад ра та ва лі жыц цё сваё і жыц цё 
жы вё лы ад по га ні. Мно га та ды 
па мер ла лю дзей у на ва кол лі, мно-
га пра па ла жы ві ны. Дзе-ні дзе 
цал кам вы мер лі вё скі ды не бы ло 
ка му ха ваць няш час ных. Ды толь-
кі з на ды хо дам зі мы по шасць 
утай ма ва ла ся.

Вось з тае па ры лю дзі па ча лі 
клас ці агонь і ра біць ку ро дым 
ва кол вё сак, ка лі толь кі па чу лі 
чут кі пра за ра зу.

(гак)

Бы лі ўжо ў Мін ску, Га род ні, бы лі ў Бе-
рас ці, але... не бы лі ў Гай наў цы! Ка лі 
паз на ваць бе ла руш чы ну, вар та так са ма 
на ве даць і гэ тае мес ца. Вось та му сё мы 
клас па чат ко вай шко лы ў За лу ках вы ра-
шыў выб рац ца ў Гай наў ку, якая вя до мая 
не толь кі Бе ла веж скай пуш чай, але так-
са ма бе ла ру скі мі дзе я ча мі, гі сто ры яй, 
ар га ні за цы я мі і ме рап ры ем ства мі.

На ша двух дзён нае па да рож жа ві се ла 
на ва ла ску з-за пра сту ды, якая ча ста зда-
ра ец ца ў гэ тую па ру го да. Амаль па ла ві-
на сё ма га кла са бы ла хво рая. Ад нак на 
дзень пе рад эк скур сі яй боль шая част ка 
шчас лі ва аз да ра ве ла і мы выб ра лі ся 
ў са мы бе ла ру скі го рад Пад ляш ша. Бе ла-
ру скі та му, што ме на ві та тут зна хо дзіц ца 
ад но з най важ ней шых мес цаў бе ла ру-
саў Поль ш чы —Агульнаадукацыйны 
лі цэй з дадатковым навучаннем 
беларускай мовы. Так са ма ці ка ва, што 
і пад руч ні кі для на ву чэн цаў пі шуц ца 
пе ра важ на тут, у Гай наў цы. Тут так са ма 
ад бы ва юц ца ці ка выя бе ла ру скія ме ра-
пры ем ствы, як „Бе ла ру ская га вэн да” 
ці прад мет ны кон курс па бе ла ру скай 
мо ве. Той лі цэй за вяр шы лі мно гія, якія 
і за раз ства ра юць бе ла ру скае жыц цё 
ў Поль ш чы.

— У Гай наў цы цэр к ваў больш, чым 
кас цё лаў, — ска заў Міш ка ў час шпа цы-
ру па го ра дзе.

Са праў ды цэр к вы ро бяць ура жан не, 
асаб лі ва ці ка вая па бу до ва ту тэй ша га 
пра ва слаў на га са бо ра Свя той Трой цы, 
які мы так са ма на ве да лі. Па гу ля лі мы 
па цэн т ры го ра да, а так са ма па лі чы лі 
ўсіх суст рэ тых зуб роў. Над вор’е не да-
зво лі ла нам на даў жэй шы шпа цыр, та му 

вы ра шы лі наг рэц ца ў цёп лай ва дзе мяс-
цо ва га ба сей на.

Зда ец ца, што най больш пра мен та лі-
тэт і жыц цё мяс цо вых мож на да ве дац ца 
з кні жак Мі ха ся Ан д ра сю ка — мяс цо-
ва га пісь мен ні ка, які вя до мы не толь кі 
ў Поль ш чы, але і на све це. Нам па шан-
ца ва ла па бы ваць на су стрэ чы ў Цэн т ры 
„Чар лён ка”. Тут мы маг лі су стрэц ца з чар-
го вы мі вы дат ны мі асо ба мі Гай наў скай 
зям лі — Мі ка ла ем Буш ко, гас па да ром 
цэн т ра, а так са ма ар га ні за та рам вя до ма-
га ва ўсім све це Фе сты ва лю пра ва слаў-
най му зы кі, ці Вік та рам Ка ба цам — вя до-
мым ма ста ком, які так са ма з’яў ля ец ца 
вя лі кім эн ту зі я стам і ахоў ні кам Бе ла веж-
скай пуш чы.

Су стрэ ча бы ла ці ка вая і доў гая, але 
ся мік лас ні кі ха ця пры вык лыя да са ра ка-

пя ціх ві лін ных за нят каў, вель мі ўваж лі ва 
ўслу хоў ва лі ся ў рас по ве ды Мі ха ся Ан-
д ра сю ка. На столь кі бы ло ві даць іх нюю 
ці ка васць, што пас ля су стрэ чы за свае 

Мес ца, у якім трэ ба быць кож на му бе ла ру су спе лыя па во дзі ны ат ры ма лі пах ва лу ад 
ад ной з удзель ніц.

Ха ця вуч ні яш чэ не чы та лі ні вод най 
кніж кі Ан д ра сю ка, пас ля су стрэ чы ўжо 
ве да лі, што пра чы та юць. Са ма га аў та ра 
па ча лі ўспры маць як сап раў д ную зор ку 
— усе ат ры ма лі аў тог раф Ан д ра сю ка, 
а не ка то рым на ват уда ло ся зра біць сэл-
фі з ге ро ем ве ча ры ны.

Апош няй кроп кай эк скур сіі па Гай-
наў цы быў Бе ла ру скі му зей. Аг неш ка 
Ці ха нюк рас па вя ла пра па чат кі му зея 
і яго дзей насць. Дзя ку ю чы яе рас по ве-
дам Гай наў ка зда ла ся быць блі жэй шай 
і больш зра зу ме лай, а на ват па доб най 
на род ныя За лу кі. „Бы ло су пер”, — так 
пад вя ла двух дзён ную эк скур сію Пат ры-
цыя. Ка лі ўжо ады дуць усе ві ру сы і вер-
не це ся ў шко лу, па ду май це пра эк скур-

сію ў гэ ты пры ем ны го рад. Мо жа і вам 
па шан цуе на столь кі, што паз на ё мі це ся 
з та кі мі вы дат ны мі людзь мі.

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

Ад каз на кры жа ван ку № 9-2020: 

Дух, ва кал, два, дзе яс лоў, дзір ка, дзе ва, ша-
лі, лік, як, пра ца. Удод, для, дзік, дзед, дзі ва, 
ве ра, сва як, Саш ка, кол, плоў.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі Вік-
то рыя Кан д рат, Май ка Куп тэль з На раў кі, 
Ві ка Які мюк, Юля Дар пен ская з Нар вы, Мі-
ша Аст ра вец кі, Даг ма ра Краў чук, Эры ка 
Клі мо віч з Мі ха ло ва. Він шу ем!

КА МЕНЬ - у ста ра жыт ныя ча-
сы амаль кож ны ка мень вя лі-
кіх па ме раў ці не звы чай най 
фор мы, слу жыў куль та вым 
аб ра дам. Лю дзі пры но сі лі 
яму ах вя ра ван ні ў выг ля дзе 
ежы ці каш тоў ных прад ме-
таў. На тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
зной дзе на больш за 300 куль-
та вых ка мя нёў. Гэ та ка мя ні-
абя рэ гі, гой бі ты ці сле да ві кі, 
у якіх ад бі ты ступ ні Бо жай 
Ма ці або свя тых. Яны, ве ры-
лі на шы прод кі, да па ма га-
юць ад хва роб і не ма чы, ахоў-
ва юць ад зла, да па ма га юць 
вы ра шыць ка рыс на спра ву. 
Ін шае зна чэн не ме лі ка мя ні-
скар б ні кі, пад які мі ха ва лі ся 
зак ля тыя скар бы, зо ла та. 
Ха рак тэр ны мі для Бе ла ру сі лі-
чац ца ка мя ні-краў цы і ка мя-
ні-шаў цы, якія шы лі для лю-
дзей адзен не і абу так. Спа чат-
ку трэ ба бы ло пры нес ці яду 
або не вя лі кія гро шы і па кі-
нуць іх ва лу ну. Як не ці ка ва, 
ка мень не заў сё ды вы кон ваў 
жа дан не лю дзей; ён слу жыў 
толь кі па чэс ным і доб рым 
лю дзям, хоць і ад гэ та га бы лі 
ад хі лен ні. Ды рэ чы, якія ён 
вы раб ляў за ад ну ноч, бы лі 

на столь кі тры ва лы мі, што іх 
на сі лі цэ лае жыц цё...

Ста ра жыт ныя бе ла ру сы 
на зі ра лі за па ме рам ка мя-
нёў. Яны ве ры лі, што ка мень 
здоль ны рас ці і гэ та так са ма 
бы ла прык ме та яго свя тас ці. 

Ёсць та кая ле ген да, што ў ча-
сы, ка лі Бог ха дзіў па зям лі, 
ка мя ні вы ра ста лі па ме ра мі 
ў ха ту, але пас ля та го як Уся-
выш ні ба лю ча ўда рыў на гой 
аб адзін з іх, то прак ляў усе 
ка мя ні і яны з та го ча су пе ра-
ста лі рас ці...

Ка мень важ ны ў на род ных 
ля чэб ных за мо вах. Да яго ад-
сы ла лі не мач і ча ка лі ад туль 
да па мо гі. «На сі нім мо ры-
акі я не ста іць дуб, пад тым ду-
бам ля жыць Ла тыр-ка мень, 
пад тым ка ме нем ля жыць 
чор ная ру на, а ў той ру не жы-
ве змяя Ску ра пея...».

Ка лі дзі ця доў га не маг ло 
на ву чыц ца ха дзіць, яго ва дзі-
лі па ка мя нях-гла ды шах з пе-
ра сох лых ру ча ёў, каб ту ла ва 
зац вяр дзе ла як ка мень.

Лю дзі ве ры лі, што ка лі 
кі нуць ка мень з пер шай ба-
раз ны ў фар тух дзеў цы, то 
яна за ця жа рыць. Ка лі ў сне 
з’яў ляў ся ка мень, гэ та зна-
чы ла цяж кас ці і скла да нас ці 
ў жыц ці.

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

(гак)

Размалюйце!
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ІІ

Ва лян ці на ідзе пад ве чар да іць ка роў. Па да-
ро зе за хо дзіць да цёт кі Па ра скі.

В.: — Доб ры дзень, цёт ка Па ра ска! Да ра
жэнь кая. Мо вы да па мо жа це мне раз вя
заць маю праб ле му?

П.: — Якая ў ця бе праб ле ма, у якой ма гу 
та бе да па маг чы? Араць і се яць я не ў сі
лах, а та бе, пры га жу ня, та кая да па мо га 
пат рэб ная!

В.: — Дзя кую за кам п лі мент. Доб ра вы, цёт
ка, мяр ку е це. Ха чу, каб вы раз ла жы лі ка ло
ду карт і ўба чы лі маю бу ду чы ню — ці ёсць 
там мес ца для Сяр гея са Спі чкоў.

П.: — Даў но я карт не кла ла, ха це ла зу сім 
за кі нуць ва раж бу, ды і ба цюш кі на гэ та 
крыў ля юц ца — грэ хам на зы ва юць. Ну, для 
ця бе апош ні раз спра бую... і так ме ла іс ці 
ў ня дзель ку пас па вя дац ца.

В.: — Вель мі вам дзя кую! Зап ла чу не каль
кі ра зоў за ва шу спо ведзь і дам вам на 
свеч ку.

П.: — Пе ра стань! Ні чо га ад ця бе не вазь
му! Па ка жы пра вую ру ку — у ця бе доў гая 
і вель мі пак ру ча стая да ро га жыц ця. Мо жа 
і знай ш ло ся б на ёй мес ца для яш чэ ад на
го му жы ка. Ся дай!

Пе ра ла жы кар ты. Я ба чу тут не ад на го, 
а двух муж чын — ста рэй ша га пры стой на
га, пек на га бе ла ру са і дру го га, зу сім ма ла
дзень ка га, пэў на, яго сы на... Мо жа быць 
тва ім зя цем... Толь кі лё су трэ ба ча сам 
да па маг чы...

В.: — Ды як? Мая Клаў дзія аг ля да ец ца за 
га рад скі мі ху лі га на мі з доў гі мі ва ла са мі 
і па пя ро скай у зу бах. Сын Сяр гея, Ва ло дзя, 
ня даў на з вой ска вяр нуў ся, а Клаў дзіі толь
кі пят нац цаць га доў.

П.: — Пят нац цаць з па ла ві най, а гэ та вя
лі кая роз ні ца. Не пе ра жы вай. Усё ін шае 
пры ду ма ем. За моў лю та бе ва ду і хле б для 
Клаў дзіі і трэ ба бу дзе пра цяг нуць праз ха
мут і дра бі ну. А Сяр гею і яго сы ну Ва ло дзю 
ня хай пе ра дасць скаш та ваць за моў ле ныя 
мною пі раж кі.

В.: — Дзя кую, цёт ка Па ра ска, бу дзем пра ба
ваць шчас цю да па маг чы. Пе рад за ха дам 
сон ца да вас пры бя гу, а ця пер іду па да іць 
ка роў.

ІІІ

Ва лян ці на дзя куе Сця па ну за пе ра да дзе ныя 
Сяр гею пі раж кі (са праў ды не пе ра да дзе-
ныя)

С.: — Ат ры маў я ад цёт кі Па ра скі за моў ле
ныя пі раж кі для жа ні хоў — Сяр гея і яго сы
на Ва ло дзі, ды паш ка да ваў іх ад даць і сам 
іх ап лёў, аж ву шы трэс лі ся. Дзя кую Бо гу, 
да дзяў чат ні чо га мне не сха це ла ся. Ва лян
ці на і яе дач ка Клаў дзія не за вяр ну лі мне 

ў га ла ве... Не мі нуў ты дзень, а Ва лян ці на 
пры бя гае да мя не з па да рун ка мі.

В.: — Сцё пач ка! Ку моч ку! Не знаю як та бе 
і па дзя ка ваць за пе ра да дзе ныя пі раж кі. 
Вазь мі хоць све жань кай каў ба скі, мі сач ку 
цёп лень кіх блін чы каў.

С.: — А што, па маг ло?

В.: — Па маг ло, і то як!.. Сяр гей без мя не 
жыць не мо жа. Ужо пяць ра зоў на ве даў 
маю ха ту! А то ка ня на по іць, а то сам хо ча 
на піц ца ва ды, а то па мя няць пша ні цу на 
на сен не... Ка жа, што як жа ніц ца, то толь кі 
са мною. Горш з дач кой Клаў дзі яй. Яна на
чы та ла ся дур ных кні жак і ча кае вя лі ка га 
ка хан ня і ка ра ле ві ча з ка зак. Сцё па, па мо
жаш мне яе «ад ту ма ніць»?!

С.: — Для ця бе, ку мо — усё! Не та кія рэ чы 
ў жыц ці ўда ва лі ся. Зба ла му цім Клаў дзію!

IV

«Ба ла му чан не Клаў дзіі»

С.: — Доб ры ве чар, дзяў чат кі! Чуў я, Клаў
дзія, што твая сяб роў ка Ні на мае лап кі на 
пры га жу на Ва ло дзю са Спі чкоў. Ён ня даў
на з вой ска прый шоў і хо ча жа ніц ца. Не 
ха це ла б ты быць на яе мес цы? Кож ная 
дзяў чы на ха це ла б!

К.: — Я не знаю...

С.: — Ужо лепш. Усё ў тва іх ру ках. Даз воль 
мне на штось ці, а ён, як за хо чаш, бу дзе тва
ім ка ра ле ві чам.

К.: — Ну, то даз ва ляю.

С.: — Даз воль пе ра цяг нуць ця бе це раз 
Ва ло дзеў ха мут, а по тым це раз дра бі ну. 
Та ды ні якія ведзь мы не бу дуць у сі лах вас 
раз дзя ліць.

К.: — А ад куль у вас Ва ло дзе вы рэ чы?

С.: — Не пы тай ся, толь кі лезь!

Сцё па па ма гае Клаў дзіі пе ра лез ці тры ра зы 
це раз Ва ло дзеў ха мут і дра бі ну. Ва лян ці на 
(каб дач ка не ба чы ла) кро піць Клаў дзію за-
моў ле най ва дой і тры ра зы ця гае па дач цэ 
«за ві нён т кам».

К.: — Дзя кую, дзядзь ка Сця пан! Я ўжо 
ха чу іс ці за муж за Ва ло дзю. Бу дзе цу доў
на. Стар шы сват зап ра жэ ка бы лу і мы 
з друж кай прыб ра ным во зам, се дзя чы на 
плах це ў пе ра бо ры, па е дзем у чу жыя вё скі 
пра сіць сва я коў на вя сел ле. По тым так
са ма ў адзі на ка вых хуст ках пой дзем са 
ста рэй шы мі друж ка мі да спо ве дзі. У цар
к ве бу дуць чы тац ца на шы за па ве дзі... 
Усе бу дуць пра нас га ва рыць. А на ка нец 
на дзе ну бе лы вэ люм і бу ду ма ла дой. Ці ж 
гэ та не цу доў на?

С.: — Яш чэ як! А твая свяк ру ха бу дзе тва ёй 

ма май. Леп шай свяк ру хі ні дзе не зной
дзеш! А я бу ду тва ім сва я ком і мар шал кам 
на вя сел лі, а па куль то ў су бо ту пры е дзем 
з Ва ло дзем і яго баць кам да вас у сва ты. 
Да га ва ры лі ся?

К. і В.: — Да га ва ры лі ся.

V

Клаў дзія раз маў ляе з цёт кай Па ра скай.

К.: — Я яш чэ раз да вас, цёт ка Па ра ска. 
Я сум ня ва ю ся. Цэ лую ноч не спа ла. А што, 
як мне з Ва ло дзем у жыц ці не вый дзе 
— та ды і ма ма бу дзе са Сця па нам неш час
лі вая.

П.: — А ча му не вый дзе? Па ба чыш, усім гэ
тыя шлю бы вый дуць на зда роўе. Жыц цё 
бя жыць ху цень ка, шка да ча су раз дум ваць 
сум нае прош лае, якое не маг чы ма па мя
няць. Пе рад шлю бам па стаў це свеч кі на 
ма гі лах ва шых бліз кіх — Ва ло дзя па ма ці, 
а ты па баць ку. Яны там, у леп шым све це, 
так са ма бу дуць це шыц ца ва шым шчас
цем.

К.: — А па чуц ці? Я ні ко лі з Ва ло дзем яш чэ 
са ма не спат ка ла ся. Што з на шы мі па чуц
ця мі?

П.: — На ўсё прый дзе па ра. Як бу дзе блас
ла вен не ма ці і свя та ра і бу дзе це ша на ваць 
адзін ад на го, то і вя лі кае ка хан не з ча сам 
прый дзе. Жа даю вам з цэ лай ду шы і сэр
ца!

К.: — Я на ўсё згод на, ды ця пер ска жы це 
праў ду: ці гэ та не ваш з дзядзь кам Сцё пам 
су поль ны план, каб па жа ніць Ва ло дзю 
і яго баць ку са мной і ма ёй ма май?

П.: — А каб ты скіс ла, дзі цят ка, якая ты да
гад лі вая.

К.: — Ну, але ска жы це праў ду! Быў план?

П.: — План ці без пла на. Якое ж ця пер мае 
зна чэн не. За мно га бу дзеш ве даць — хут
ка ста рой ста неш, а... (ува хо дзіць Сця пан) 
А мы са Сця па нам жа да ем, каб вы не 
ста рэ лі і каб як у гэ тай пес ні: «Каб век ма
ла дыя што князь і кня гі ня ку па лі ся ў мо ры 
ба гац ця» (спеў два ра зы). 

За кан чэн не

Му зы кант па ды хо дзіць да спя ва ю чых ар ты-
стаў, у тым лі ку Клаў дзіі.

Му зы кант: — Фай на бы ло ця бе паз наць, 
Клаў дзія, і на ця бе па гля дзець. Паз на ё мім
ся (па дае Клаў дзіі ру ку і ца луе яе). Я — Ва
ло дзя. То я да ця бе пры е ду ў сва ты. Ка лі 
за хо чаш, бу ду ця бе на сіць на ру ках.

(Ма ці ха па ец ца за га ла ву, ас лу пя не лую 
Клаў дзію Ва ло дзя бя рэ на ру кі і ўсе ар ты сты 
кла ня юц ца пуб лі цы — з Клаў дзі яй на ру ках 
у Ва ло дзі.)

До пы ты на пя цёр ку

 

В. — Ва лян ці на (ма ці, уда ва)

С. — Сця пан (сва як Сяр гея, кум Ва лян ці
ны)

П. — Па ра ска (ста рэй шая жан чы на, су сед
ка Ва лян ці ны)

К. — Клаў дзія (дач ка)

М. — Му зы кант, іг ра ю чы ў пе ра пын ках, як 
ака жац ца, Ва ло дзя

І

 Ра ні ца. Ва лян ці на ідзе з вяд ром, да іць ка-
роў. Не ча ка на су стра кае ку ма.

В.: — Сцё па, ку ме, а ты ку ды так з са май ра
ні цы ка роў на луг не выг наў шы?

С.: — Я да ця бе, га луб ка. Не знаю, ад ча го 
па чаць га ва рыць.

В.: — Да мя не? А што твая На сту ся ска жа; 
во чы та бе вы дзя рэ — да ўда ві цы, жа на ты, 
ідзеш!

С.: — Не вы дзя рэ! Гэ та яна пры ду ма ла та кі 
план, каб ажа ніць яе бра та ўдаў ца з та бою 
— жан чы най па ва жа най у цэ лай ва ко лі цы. 
Узо ры тва іх плах таў у пе ра бо ры пры га жэй
шыя чым пра фе сій ных ар ты стаў!

В.: — Не са ла дзі! Ба чу, з ця бе пра фе сій ны 
рай ко! А што лю дзі ска жуць? Яш чэ го да ня
ма ад смер ці май го му жа То лі ка. Ска жуць, 
што но гі му жу яш чэ не асты лі, а ёй ужо за
муж за ха це ла ся.

С.: — Па га во раць і пе ра ста нуць. Ніх то ця бе 
сі лаю ў цар к ву ўзяць шлюб не за цяг не.

В. (сту кае са бе ў лоб)

С.: — На маю дум ку ты пап ра сі па ра ды 
ў цёт кі Па ра скі — яна ж па жы лая, ра зум
ная жан чы на з во пы там...

В.: — Як за раз за мах ну ся і дам та бе гэ тым 
вяд ром па спі не.

С.: — Не бал ба чы! Сха вай ма ся за хлеў, бо 
ад на вя скоў цы са праў ды бу дуць язы ка мі 
ма лоць!

Ве ра МА САЙ ЛА, Гай наў ка

Ка ля май го шмат па вяр хо ва га вы сот
на га до ма ў га рад ку ра стуць туі і аб ля
пі хі. Да лей — па пар і ша ша, за ша шой 
— із ноў па пар.

Вяс ной ма лень кі мі лі сточ ка мі пак ры
ва ец ца аб ля пі ха і зе ля нее тра ва. На па па
ры за ша шой па чы на юць рас ці пу ста зел
ле і ле ка выя зёл кі. Вы ра ста юць так са ма 
са ма сей кі — бя ро зы, ду бы і хва і на.

Аб ля пі ха цві це ма лы мі, ледзь прык
мет ны мі кве тач ка мі. Пас ля яе га лі ны 
асы па юц ца без ліч чу зя лё ных яга дак, якія 
ра стуць і спе юць. Спе лыя яга ды па мя ран
ца ва га ко ле ру. Вель мі пры го жа выг ля да
юць ку сты аб ля пі хі са спе лы мі яга да мі.

Пад ка нец вяс ны, цэ лае ле та і во сен ню 
аж но да пер шых пры ма раз каў па пар за 

да ро гай жаў цее. Там цві туць за ла тар нік ля
чэб ны і за ла тар нік аме ры кан скі — за ла тая 
роз га. Ён заг лу шае ўсю рас лін насць. Яго 
што раз больш і больш. Ля чэб на га за ла тар ні
ку ўсё менш, і ма ла там ужо піж мыгліс ні ку.

Па спе лыя яга ды аб ля пі хі пры хо дзяць 
лю дзі. Яе яга ды па ма га юць на па вы ша
ны кры вя ны ціск.

Ад поз няй во се ні і ўсю зі му яга ды 
ядуць сой кі. Пры ля тае на наш па пар 
іх вель мі мно га. Не да е дзе ныя яга ды 

ўтрым лі ва юц ца на ку стах да вяс ны.
На га лін ках аб ля пі хі ча ста ся да юць сі ні

цы і сне гі ры, якія прад вяш ча юць вя лі кі ма
роз. Я ча сам ве шаю на га лін ках ка ва лач кі 
са ла ні ны — у ха лод ныя дні мно ства сі ніц 
пры ля тае па ла са вац ца. А як чуй на яны 
ядуць: схо піць штось у дзю бак і гля дзіць, ці 
во раг не на блі жа ец ца! Да аб ля піх пры ля та
юць і ве раб’і...

Поз няй во сен ню і зі мой на па па ры за 
да ро гай толь кі хвой кі зе ля не юць. Ві даць 

го лыя га лі ны дрэў і чор наброн за вы ко
лер быль ня гу і зё лак.

Не раз на па пар пры бя га юць сар ны. 
Пры бя гуць, паг ля дзяць на да ро гу і зноў 
бя гуць на зад. Ве ча рам ліс пры бя гае 
пад наш «блёк». Па хо дзіць па па па ры 
ка ля блё ка, па ды дзе на ват да пры пын ку 
га рад ско га аў то бу са і бя жыць на зад. Ча
ста пры бя га юць сю ды зай цы. Ядуць тра
ву на вы га не, ды з якім стра хам! Схо піць 
за яц па ру тра він, і па куль пе ра жуе, азі ра
ец ца на во кал, ці ня ма якой па гро зы...

Зі мой снег пак ры вае па пар і га лі ны 
хво ек. Іней бліш чыць на го лых га лі нах 
дрэў і ку стоў. На аб ля пі хах жаў це юць жы
во ці кі сі ніц і чыр ва не юць сне гі ро вы.

Пры го жа!

 Кра я від з ак на
Ірэ на ЛУК ША, Гай наў ка
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Па ча ло ся дзя ку ю чы тыд нё ві ку „Ні-
ва”. Бу дзе ўжо двац цаць пяць га доў 
з та го ча су, ка лі я па чаў рас пыт ваць 
і за піс ваць ус па мі ны па жы лых лю дзей. 
І за піс ваю да лей. Гэ та лі та раль на сот кі 
ча ла ве чых бі яг ра фій, іх хва ля ван няў і пе-
ра жы ван няў, а ча ста так са ма ўспа мі ны 
ра ска за ныя ім іх ні мі прод ка мі.

Мае най ста рэй шыя ра сказ чы кі на ра
дзі лі ся ў са мым па чат ку ХХ ста год дзя 
— яны ста лі са май ба га тай кры ні цай ве
даў пра та дыш няе жыц цё, пра даў нюю 
гі сто рыю. Ме на ві та пер шая па ло ва ХХ 
ста год дзя наг ру ваш ча на бы ла мно гі мі гі
ста рыч ны мі зда рэн ня мі. Тыя лю дзі мно
га пе ра жы лі і вы цер пе лі.

З ця чэн нем га доў за пі са ных мною 
ўспа мі наў пры бы ва ла. Сён ня гэ та сот ні 
ка сет — я па ста ян на пра цую з маг ні та фо
нам. І маю іх у сва ёй га ла ве, ве даю, што 
на якой ка се це за пі са на. А тыя лю дзі, 
што ўжо даў но адыш лі, да лей „жы вуць”. 
За раз, ка лі ўжо дру гі год рых тую да 
дру ку сваю аб шыр ную кніж ку, ня раз пы
та юць мя не, што раб лю. Ад каз ваю, што 
раз маў ляю з ня бож чы ка мі. Тыя здзіў ля
юц ца: „Хо дзіш на мо гіл кі?” — „Не, раз маў
ляю до ма”, — ад каз ваю. Мой раз моў ца 
моў к не і хі ба не ве дае ў чым тут за ка
выч ка. „Ад с лу хоў ваю за пі са ныя ў 1990х 
га дах раз мо вы”. І тут усё выс вят ля ец ца; 
і здзіў лен ня ня ма.

Ус па мі ны кра на лі мно гіх тэм — па
дзей з пер шай па ло вы ХХ ста год дзя, 
да тыч ных лю дзей з Ор лі і на ва кол ля. 
А кож ная ўспом не ная па дзея, гэ та асоб
ная шы ро кая тэ ма. І пас ля мно гіх га доў 
су пе ра жы ван ня так шмат лі кіх ус па мі наў 
ад к ры ла ся пе рад мною не ча ка нае ба гац
це — маг чы масць аў тар ска га ана лі зу дас
ле да ва на га ма тэ ры я лу, зна чыць аз на ям
лен ня з гі ста рыч най праў дай, асаб лі ва 
пра ар лян скіх жы доў. І ме на ві та та му так 
мно га ча су зай мае та кі сум лен ны па ды
ход да на пі сан ня аў тар скай кніж кі (ка ля 
ча ты рох сот ста ро нак фар ма ту А4) пра 
сап раў д ную гі сто рыю ма ёй Ор лі. У мі ну
лым го дзе я ўсе за пі са ныя на ка се тах 
ус па мі ны яш чэ раз прас лу хаў, да поў ніў 
тэк сты пуб лі ка ва ных мною ма тэ ры я лаў 
і дзені дзе вы пра віў.

Што ці ка вае: той ана ліз да зво ліў мне 
ўзба га ціць тэ мы чар го вых ма іх рос пы
таў. І істот нае, ён даз ва ляе да паў няць 
і вы праў ляць змест не ка то рых кні жак 
і ін тэр нэт ных пуб лі ка цый да тыч ных 
Ор лі. І той ана ліз даз ва ляе мне прад ста
віць сап раў д ную гі сто рыю Ор лі, да поў не
ную но ва ад к ры ты мі ар хіў ны мі да ку мен
та мі з аме ры кан скіх фон даў ды з фон даў 
Ін сты ту та на цы я наль най па мя ці.

Мно гія за пі са ныя мною ўспа мі ны 
кра на лі бе жан ства 1915 го да і та го, што 
„ар лян скія жы ды ў бе жан ства не па да
ва лі ся”. Прыг ля да ю чы ся жы доў скім лё
сам, та кое сцвяр джэн не не ўліч вае та го, 
што мно гія жы ды па ста ян на эміг ра ва лі. 
Вя до ма, не на ўсход, бо ад туль іх ра ней 
праг на лі.

У вы ні ку аб ме жа ван няў, уве дзе ных 
цар скі мі „ча со вы мі пра ві ла мі” ад 3 мая 
1882 го да, і паг ро маў, ка ля мі льё на жы
доў бы ло праг на ных з глы бі ні Ра сій скай 
Ім пе рыі ў за ход нія гу бер ні. Бе жан цы 
тра пі лі так са ма ў Гро дзен скую гу бер ню, 
у тым лі ку і ў Ор лю.

У 1878 го дзе ў Ор лі пра жы ва ла 2351 
асо ба, у тым лі ку 1812 жы доў (77%). 
У 1882 го дзе мя стэч ка Ор ля на ліч ва ла 
3057 жы ха роў, у тым лі ку 2455 жы доў 
(80,3%). У 1897 го дзе ў Ор лі бы ло 3003 
жы ха ры, у тым лі ку 2310 жы доў (77%).

Пра сі ту а цыю жы доў у кан цы ХІХ ста
год дзя пі саў брань скі гі сто рык Збіг неў 
Ра ма нюк. За езд пе ра ся лен цаў у Ор лю 
пад ка паў эка на міч ны быт мяс цо вых 
жы доў. Аб ста ві ны па гар шаў упа дак ру ка
дзел ля і праг рэ су ю чы за ня пад дроб на га 
ган д лю. Бес п ра цоўе пры му сі ла мно гіх 
да эміг ра цыі ў Аме ры ку. З Ор лі з кан ца 
ХІХ ста год дзя да 1922 го да ў Злу ча ныя 
Шта ты Аме ры кі вы еха ла не каль кі дзя

сят каў жы доў. (Па вод ле ін шых кры ніц 
— ка ля 730 да вы бу ху Пер шай су свет най 
вай ны).

Жы доў скае гра мад ства Ор лі па дзя
лі ла ся на: сі я ні стаў — пры хіль ні каў зас
на ван ня сва ёй дзяр жа вы ў Па лес ці не, 
са цы я лі стаў, згур та ва ных у пар тыі Бунд 
— якія спа дзя ва лі ся на раз віц цё са цы я
лі стыч на га ру ху. Трэ цюю гру пу скла лі на
бож ныя ар та дак саль ныя жы ды ды ўсе 
апош нія, у тым неш мат лі кія адаб ра ю чыя 
асі мі ля цыю.

Вы ні кі пе ра пі су на сель ні цтва з 1921 
го да па каз ва юць знач ныя дэ маг ра фіч
ныя зме ны, вык лі ка ныя Пер шай су свет
най вай ной, у тым лі ку і бе жан ствам. Лік 
жы ха роў Ор лі па дае да 1518 асоб, у тым 
1167 жы доў (76,9%).

За пар з нап лы вам у ЗША мі льё наў жы
доў скіх іміг ран таў па ча лі ўзні каць зям ля
цтвы, зва ныя ў ідыш лан д с ман шаф та мі. 
У поль скай гі ста ры яг ра фіі гэ тая тэ ма 
амаль не дас ле да ва ная і аб мя жоў ва ец ца 
да не каль кіх вы пад ко вых ар ты ку лаў або 
ка рот кіх за ме так. За хоў ва ныя ў фон дах 
ньюйор к ска га Ін сты ту та яў рэй скіх дас
ле да ван няў YI VO ар хі вы звыш ты ся чы 
зям ля цтваў з’яў ля юц ца каш тоў ны мі і ча
ста адзі ны мі кры ні ца мі па гі сто рыі мно гіх 
поль скіх мяс цо вас цей. Гэ тай спра вай 
за няў ся гі сто рык Вой цех Ка нонь чук з Ася
род ка ўсход ніх шту ды яў у „Шток вар таль ні
ку гі сто рыі жы доў” ад са ка ві ка 2019 го да.

Ра сій ская Ім пе рыя бы ла дзяр жа вай 
з най боль шым у све це лі кам жы доў ска
га на сель ні цтва. У 1897 го дзе ў Ра сіі пра
жы ва ла 5,2 мі льё на жы доў, а ў 18811914 
га дах вы э міг ра ва ла два мі льё ны, з ча го 
1,56 мі льё на па ся лі ла ся ў ЗША. Гэ та аба
зна чае, што да вы бу ху Пер шай су свет
най вай ны з Бель скаПад ляш ска га маг
ло вы ехаць ка ля 1220 жы доў, а з Ор лі 
ка ля 730. (Ста рэй шыя жы ха ры не згад ва
лі пра так ма са вую эміг ра цыю, маг чы ма 
і та му, што я іх пра гэ та не рас пыт ваў.) 
На 19191924 га ды вы па дае чар го вая вя
лі кая хва ля жы доў скай эміг ра цыі.

Праз мер на паб лаж лі вая аме ры кан
ская іміг ра цый ная па лі ты ка доў жы ла ся 
да 1924 го да і нап лыў эміг ран таў быў 
аб ме жа ва ны. У ЗША хут ка ста лі ўзні каць 
ты ся чы жы доў скіх зям ля цтваў, гур ту ю
чых лю дзей па хо дзя чых з ад ной мяс
цо вас ці і пры ма ю чы ад тае мяс цо вас ці 
наз ву. Іх мэ тай бы ла ўза е ма да па мо га 
і ім к нен не да за ха ван ня то ес нас ці ў Но
вым Све це; яны тры ма лі так са ма кан
такт з мес ца мі свай го па хо джан ня.

Пер шае зям ля цтва ар лян скіх жы доў 
уз нік ла ў 1892 го дзе ў НьюЙор ку па іні
цы я ты ве Мак са Ша ра шо ва і пры ня ло 
наз ву In de pen dent Or ler Be ne vo lent So cie
ty (IOBS). Дру гая ар лян ская ар га ні за цыя 
Or ler Brot her ho od уз нік ла на пе ра ло ме 
ХІХ і ХХ стст. і бы ла згур та ва на з най
боль шым жы доў скім бра цтвам In de pen
dent Or ler of Brith Ab ra ham; у 1919 го дзе 
абедз ве апош нія ар га ні за цыі аб’ яд на лі
ся. Трэ цяй ар га ні за цы яй жы доў скіх эміг
ран таў з Ор лі бы ла зас на ва ная ў 1910 
го дзе Or ler Branch 410 of Wor k men’s Cir c
le, бу ду чая ад дзя лен нем боль шай ар га ні
за цыі. Апош нім ар лян скім зям ля цтвам 
бы ло сяст рын ства Or ler Sis ter ho od, 
зас на ва нае пя ці дзе сяц цю жан чы на мі 
ў 1921 го дзе. Су пра цоў ні ча ла яно з муж
чын скі мі зям ля цтва мі і пра во дзі ла так са
ма ўлас ныя іні цы я ты вы. Ці ка ва, што да 
зям ля цтваў пры ма лі ся толь кі зда ро выя 
асо бы, якія маг лі пла ціць пат ра ба ва ныя 
ўзно сы.

Най боль шым тэ стам ар лян скіх зям
ля цтваў стаў вя лі кі па жар Ор лі 18 мая 
1938 го да, ка лі аме ры кан скія жы доў скія 
вы хад цы з Ор лі да па маг лі ад бу да ваць 
усе бу дын кі — але пра гэ та на пі шу ін шым 
ра зам.

Пас ля Дру гой су свет най вай ны ў Ор лі 
не па ся ліў ся ні во дзін жыд, але ў па чат ку 
сту дзе ня 1947 го да ў Бель ску пра жы ва
ла сям нац цаць ар лян скіх жы доў. У снеж
ні 1946 го да Or ler Sis ter ho od прыз на чы ла 
на пад трым ку зем ля коў ты ся чу до ла раў, 
а In de pen dent Or ler Be ne vo lent So cie ty 
выс лаў пяць сот до ла раў ды вя лі кую 

па сыл ку з хар ча мі і воп рат кай. У са ка ві
ку 1947 го да Ко ла ар лян скіх зем ля коў 
у Бель ску па сла ла па дзя ку, па ве дам ля
ю чы, што да ры бу дуць раз мер ка ва ны 
па між уца ле лых ар лян скіх жы доў, пра
жы ва ю чых у Бель ску, Шчэ ці не і ў Ніж няй 
Сі ле зіі.

На схі ле 1970х га доў на да лей іс на ва
лі In de pen dent Or ler Be ne vo lent So cie ty 
(у 1954 го дзе 194 чле ны, у 1965 го дзе 
толь кі 105 чле наў), ар лян скі Wor k men’s 
Cir c le ды Or ler Sis ter ho od.

Зям ля цтвы IOBS і Or ler Sis ter ho od па
да лі за я ву ў аме ры кан скі суд су праць 
ура ду ПНР, да ма га ю чы ся кам пен са цыі 
ў кво це са ра ка ты сяч до ла раў за зна цы я
на лі за ва ны ў 1945 го дзе бу ды нак ар лян
скай сі на го гі з XVIII ста год дзя. Абедз ве 
ар га ні за цыі да каз ва лі, што іх чле ны (ра
зам 172 асо бы) з’яў ля юц ца наш чад ка мі 
86% ко ліш ніх жы доў скіх жы ха роў Ор лі. 
Пас ля не каль кіх га доў спра ва за кон чы
ла ся вый г ры шам ар лян скіх зям ля цтваў, 
але ня ма ні я кіх ін фар ма цый, што кво ту 
ўда ло ся спаг наць.

[У 19501970х га дах бу ды нак ар лян
скай сі на го гі быў да ве дзе ны амаль да 
ру і ны. ГС тры маў у сі на го зе штуч ныя 
ўгна ен ні; ка лій ная соль па ніш чы ла сце
ны бу дын ка, па сён ня ад па дае тынк. У сі
на го зе тры ма лі так са ма са ло му, се на, 
кры ху збож жа, пас ля бы ла там скуп ка 
і склад са ла мя ных ка ро бак...]

4 са ка ві ка 1984 го да за кон чы ла дзей
насць In de pen dent Or ler Be ne vo lent So cie
ty. На апош няй су стрэ чы стар шы ня Сэм 
Ква рэц кі, ві цэстар шы ня Жорж Да лін скі 
ды тры нац цаць ін шых пры сут ных чле
наў вы ра шы лі пра са ма рос пуск зям ля
цтва.

У саб ра ных мною ўспа мі нах даў нія 
жы ха ры Ор лі за па мя та лі проз віш чы 
шмат лі кіх ар лян скіх жы доў, якія ў між
ва ен ны пе ры яд эміг ра ва лі ў Аме ры ку, 
якія, ве ра год на, ста на ві лі ся чле на мі ар
лян скіх зям ля цтваў. За па мя та лі так са ма 
тых, якія эміг ра ва лі з Ор лі ў Па лес ці ну 
з дум кай ства рэн ня сва ёй дзяр жа вы, 
якія ўжо ў Із ра і лі су стра ка лі ся што га до
ва доў гі час. З ця чэн нем га доў, з па мі ран
нем, уза ем ныя кан так ты эміг ран таў з Ор
лі пар ва лі ся і знік лі. Пас ля ней ка га ча су 
наш чад кі эміг ран таў за ту жы лі і хо чуць 
ад на віць кан так ты са сва і мі ра вес ні ка мі, 
наш чад ка мі бы лых эміг ран таў. Не ка то
рыя з іх на вед ва юць Ор лю, суст ра ка юц
ца са мною. І рас пыт ва юць, паз на юць 
праў ду, у чым да па ма га юць за пі са ныя 
мною ўспа мі ны ар лян скіх ста ра жы лаў.

Мае су раз моў цы ўспа мі на юць тых 
жы доў, якія ўра та ва лі ся ад ха ла ко сту, 
і тых, якія пас ля вай ны на ве да лі Ор лю 
сва іх ся мей ні каў. Ёсць у мя не і ўспа мі ны 
не каль кіх асоб, якіх са ве ты ра зам з сем’
я мі сас ла лі ў Сі бір, а так са ма ўспа мі ны 
гра ма дзян Із ра і ля, якіх прод кі ў 1930х 
га дах вы е ха лі з Ор лі ў Па лес ці ну.

На шым аба вяз кам пе рад жы доў скім 
на ро дам ёсць і аста нец ца па ва га да 
гі ста рыч ных фак таў і су пра ціў лен не 
спро бам за ці ран ня і пе рай нач ван ня сап
раў д най гі сто рыі. А з гэ тым спра вы ма
юц ца пароз на му, аб чым я пе ра ка наў ся 
і пе ра кон ва ю ся ў хо дзе кам п лек та ван ня 
ма тэ ры я лаў да бу ду чай кніж кі ды раз г ля
ду ар хіў ных да ку мен таў ар лян скай па чат
ко вай шко лы з між ва ен на га пе ры я ду. Аб 
гэ тым яш чэ на пі шу.

vМі хал МІН ЦЭ ВІЧ
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Браніслава РЖЭЎСКАГА
115 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Бе ла ру скі  лі та ра ту раз на вец,  пе да гог, 
ды сі дэнт Бра ніс лаў Ржэў скі на ра дзіў ся 25 
са ка ві ка  1905 г.  у вёс цы Доб рыц кае  (Ба
ры саў скі ра ён). У 1927 г. скон чыў пе да га
гіч ны тэх ні кум у Ба ры са ве і да 1930 г. пра
ца ваў на стаў ні кам у сё лах Го мель ш чы ны. 
У 1940 г. скон чыў Ма гі лёў скі пе дін сты тут, 
пра ца ваў у аду ка цый ных уста но вах Ма гі
лё ва.  З са ка ві ка  1940 да  чэр ве ня  1941 г. 
пра ца ваў у Ба ра на ві чах ды рэк та рам поль
скай ся рэд няй шко лы імя Міц ке ві ча.

У Дру гую су свет ную вай ну браў ак тыў ны 
ўдзел у ан ты гіт ле раў скім суп ра ці ве — на тэ
ры то рыі бы лой Ба ра на віц кай воб лас ці ства
рыў  пад поль ную  ды вер сій ную  гру пу,  якой 
кі ра ваў. Гру па ўвай ш ла ў кан такт і пад т рым
лі ва ла су вязь з са вец кі мі пар ты за на мі.

З каст рыч ні ка 1944 па 1955 г. пра ца ваў 
вык лад чы кам і за гад ваў ка фед рай мо вы 
і лі та ра ту ры  ў Ба ра на віц кім  на стаў ніц кім 
ін сты ту це. Там  ства рыў  гур ток  па  збо ры 
і вы ву чэн ні  вус най  на род най  твор час ці. 
Ува хо дзіў  у склад Ка мі сіі па збо ры ма тэ
ры я лаў аб зла чын ствах фа шы стаў на тэ
ры то рыі Ба ра на віц кай воб лас ці. У 1952 г. 
аба ра ніў ды сер та цыю пра твор часць Мак
сі ма  Тан ка,  стаў  кан ды да там  фі ла ла гіч
ных на вук. У 1955 г. пе ра е хаў у Грод на і да 
1957 г.  вык ла даў  бе ла ру скую  лі та ра ту ру 
ў Гро дзен скім пе да га гіч ным ін сты ту це.

У той  час  ак тыў на  пра во дзі ла ся  па
лі ты ка  ру сі фі ка цыі.  У ся рэ дзі не  1950х 
га доў  Ржэў скі  па чаў  улас ную  кам па нію 
пуб ліч ных  зва ро таў  да  ўлад,  пі саў  лі сты 
ў цэн т раль ныя бе ла ру скія га зе ты і ўста но
вы, звяр таў ся да вя до мых дзе я чаў БССР. 
У рэз кай фор ме пі саў пра па лі ты ку,  якая 
пра во дзі ла ся  ў Бе ла ру сі,  пра  ад мі ніст ра
цый ныя  аб ме жа ван ні  бе ла ру скай  мо вы 
ў сфе ры  аду ка цыі,  куль ту ры  і пуб ліч на га 
жыц ця. Ар га ні за ваў на пі сан не сту дэн та мі 
ін сты ту та, ся род якіх быў вель мі па пу ляр
ны, за яў пра ста но віш ча род най мо вы.

16 лю та га 1957 г. арыш та ва ны про ста 

на  лек цыі  ў ін сты ту це,  а ў яго  до ме  быў 
пра ве дзе ны  пе рат рус.  21  лю та га  1957 г. 
пра ве дзе ны паў тор ны пе рат рус,  у вы ні ку 
яко га з аса бі стай біб лі я тэ кі бы лі кан фі ска
ва ны кні гі, пе ра важ на вы да дзе ныя ў між
ва ен ны пе ры яд у За ход няй Бе ла ру сі кні гі 
бе ла ру скіх  ан ты ка му ні стыч ных  аў та раў. 
Кан фі ска ва ныя ба я выя ўзна га ро ды, а так
са ма ру ка пі сы вер шаў, у якіх Ста лін на зы
ваў ся  за бой цам,  Ня ро нам  і Чын гіс ха нам, 
а бе ла ру сы зак лі ка лі ся да выз ва лен ня.

У аба ро ну  Ржэў ска га  бы ла  пра ве дзе на 
гра мад ская кам па нія. Ся ля не в. Скар чэ ва, 
дзе ў па чат ку вай ны ён жыў, са бра лі 35 под
пі саў у яго аба ро ну. Асоб на скла ла ха дай ні
цтва гру па мяс цо вых дэ пу та таў. 25 са ка ві ка 
1957 г. за су джа ны Га ра дзен скім аб лас ным 
су дом да 7 га доў паз баў лен ня во лі. Тра піў 
у ла ге ры ГУ ЛА Гу, ка лі ты ся чы лю дзей ужо 
вы хо дзі лі з іх. У зня во лен ні пра цяг ваў кам
па нію пе ты цый. На кі ра ваў  сяб ру Прэ зі ды
у му  ЦК  КПСС  і за ад но  мі ніст ру  куль ту ры 
СССР  Ека ця ры не  Фур ца вай  ліст  пра  ста
но віш ча  бе ла ру скай  мо вы  ў БССР.  Тэр мін 
ад бы ваў у Дуб роў ла гу (Мар до вія). У 1961 г. 
Пле нум Вяр хоў на га су да БССР пе раг ле дзеў 
спра ву і да тэр мі но ва яго вы зва ліў.

Пас ля  вяр тан ня  ў Грод на  апы нуў ся 
ў ат мас фе ры іза ля цыі: пі саў лі та ра ту раз
наў чыя ар ты ку лы  і рэ цэн зіі, але пуб лі ка
ваць  іх  бы ло  за ба ро не на.  Пра ца ваў  на
стаў ні кам бе ла ру скай мо вы і лі та ра ту ры 
ў ся рэд няй шко ле. За до мам быў ар га ні
за ва ны наг ляд КГБ.

Па мёр  Бра ніс лаў  Ржэў скі  ў Грод не  10 
лю та га  1980 г.  Па ха ва ны  на  мо гіл ках 
па  прас пек це  Кас ма наў таў.  29  са ка ві ка 
1990 г. пас мя рот на рэ а бі лі та ва ны. З тых 
тво раў, якіх не за браў КГБ у час пе рат ру
саў,  з лі та ра тур най  спад чы ны за ста ла ся 
няз нач ная част ка. У 1989 г. бе ла ру скі ча
со піс  „Кры ні ца”  упер шы ню  апуб лі ка ваў 
фраг мент ус па мі наў пра Ржэў ска га.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Эпі дэ мі я ла гіч ная  сі ту а цыя  ў све це  та
кая, што  зу сім  не  спры яе  ту рыз му. Шмат 
якія кра і ны за чы ні лі свае ме жы на доб ры 
за мок,  спра вяд лі ва  ба ю чы ся  за ня сен ня 
з за меж ні ка мі ба цыл но ва га, ма ла вы ву ча
на га ка ра на ві ру са. Ды  і ўлас на па тэн цый
ныя ван д роў ні кі лі чаць за леп шае пе ра ся
дзець гэ ты час у ся бе до ма, не вы хо дзя чы 
без асаб лі вай пат рэ бы на ват на ву лі цу.

Але  ў шэ ра гу  еў ра пей скіх  кра ін  вы дзя
ля ец ца  Бе ла русь,  дзе  няз мен ная  ўла да 
ад на го ча ла ве ка не лі чыць па трэб ным за
ба ра няць  уезд  за меж ным  гра ма дзя нам. 
Чым та кія па во дзі ны ад гук нуц ца для бе ла
ру саў, па ка жа час, але ўжо мож на кан ста та
ваць, што  бе ла ру скае  на чаль ства  ў асо бе 
прэ зі дэн та  Лу ка шэн кі  па ка за ла,  на коль кі 
глы бо ка яму нап ля ваць на ўлас ны на род. 
Гэ та тое, што ма ем на сён ня. Але ў пер с пек
ты ве,  зра зу ме ла,  эпі дэ мія  ка ра на ві ру са 
зы дзе, ме жы ад чы няц ца, і праз іх хлы нуць 
ту ры сты, на да ю чы сэнс іс на ван ню ўсёй ту
ры стыч най  і ка ля ту ры стыч най  ін дуст рыі. 
І ка лі  яны  пры е дуць  у бе ла ру скую  кра і ну, 
ве ра год на, што за хо чуць там на быць ней кі 
ці ка вы мяс цо вы су ве нір.

У ця пе раш ні час су ве ні ры для ту ры стаў 
у Бе ла ру сі пра па нуе шмат хто. Зра зу ме ла, 
што на про да жы рэ чаў, аз доб ле ных не чым 
аў тэн тыч ным мож на  за ра біць. Та му  гэ ты 
на кі ру нак заў сё ды бу дзе пры но сіць мо жа 
не над та вя лі кі, але пры бы так.

Ад ным з біз неспра ек таў, праз які лю дзі 
зай ма юц ца вы ра бам і про да жам су ве ні раў 
з са праўд ным бе ла ру скім, а не са вец кабе
ла ру скім аз даб лен нем, ёсць „Ві та ем”. Пра 
яго  рас па вя да ец ца  на  сай це  http://www.
vi ta em.by.

„Vi ta em — гэ та  ган д лё вая мар ка су час
ных  су ве ні раў  пра  Бе ла русь.  Ад ной чы 
ўба чыў шы, што  ў Бе ла ру сі  на цы я наль ныя 
су ве ні ры прад стаў ле ны ў ас ноў ным аў тэн

тыч ны мі рэ ча мі, пе ра важ на руч но га вы ра
бу, нам прый ш ла  ідэя вы твор час ці но вых 
про ма  су ве ні раў,  аб’ яд на ных  у асоб ныя 
ка лек цыі.  У 2010  го дзе  мы  рас п ра ца ва лі 
і па ча лі  вы твор часць  про стых,  але  яр кіх, 
ад каз ва ю чых ду ху ча су, су ве ні раў не вы со
ка га кош ту. Пра дук цыя да во лі хут ка ста ла 
па пу ляр най  і мы па ча лі  па шы раць  ка лек
цыі  і па вя ліч ваць  аб’ ё мы  вы твор час ці. 
Ас ноў най мэ тай для су ве ні раў Vi ta em мы 
лі чым па пу ля ры за цыю Бе ла ру сі як кра і ны 
для ту ры стаў, а так са ма вы раб рэ чаў з на
цы я наль ным ха рак та рам для са міх жы ха
роў  кра і ны”,  —  ад зна ча ец ца  на  ста рон цы 
„Пра ект”.

Ства раль ні кі брэн да лі чаць, што на цы я
наль ны су ве нір — гэ та не про ста рэч, якую 
гос ці  на бы ва юць  на  па мяць  аб  па да рож
жы, і не про ста та вар, які па ві нен пры нес
ці пры бы так выт вор цу. „Гэ та рэч, якая ад
люст роў вае куль ту ру  і гі сто рыю кра і ны ці 
мес ца”, — упэў не ны мін скі  ін ды ві ду аль ны 
прад п ры маль нік Аляк сей Ка ра лёў, які зай
ма ец ца бе ла ру скі мі су ве ні ра мі.

На  сай це  прад стаў ле на  да во лі  мно га 
раз на стай ных  вы ра баў,  якія  пад к рэс лі ва
юць  на цы я наль ную  ары ен та ва насць  аз
даб лен ня. Тут і тэр ма куб кі, і по суд, і алоў кі, 
і кеп кі,  і руч ні кі,  і тор бы,  і фут бол кі  і шмат 
ча го  ін ша га. На быць  іх мож на як праз  ін
тэр нэт, так і ў роз ных кра мах, праў да, коль
касць іх у Бе ла ру сі паза ме жа мі Мін ска не 
вель мі вя лі кая — яны яш чэ ёсць у дзе ся ці 
га ра дах, на ват не ва ўсіх аб лас ных.

Ёсць  на  сай це  руб ры ка  „На ві ны”.  Ха ця 
не зу сім зра зу ме ла, на вош та яна іс нуе, бо 
апош няя „на ві на” да ту ец ца лю тым 2018 го
да. Так са ма ня яс на, ча му ўла даль ні кі брэн
да,  па він ша ваў шы  па тэн цый ных  па куп ні
коў адзін раз з но вым 2016 го дам, по тым 
за бы лі ся на та кія він ша ван ні.

vАляк сандр ЯКІ МЮК

http://vitaem.by

Пад ма цуй свой іму ні тэт у тры эта пы

Ка лі хо чаш мак сі маль на па вя лі чыць 
свае шан цы на ба раць бу з ка ра на ві ру
сам, твая імун ная сі стэ ма па він на быць 
пад ма ца ва на — пры тым хут ка. Імун ная 
сі стэ ма па доб ная на „на цы я наль ную па
лі ты ку” твай го ар га ніз ма. Яна выз на чае 
па гро зы з бо ку ста рон ніх лю дзей і спра
буе зма гац ца з гэ ты мі не бяс пе ка мі. Ума
цоў ва ю чы іму ні тэт, бу дзеш знач на менш 
ус п ры маль ны да бак тэ ры яль ных і ві рус
ных ін фек цый.

Вось тры эта пы, якія даз во ляць та бе 
хут ка ўма ца ваць іму ні тэт.

КРОК 1. Тва ім клет кам па трэб ныя 
гэ тыя па жыў ныя рэ чы вы. Ад к рый для 
ся бе спіс па жыў ных рэ чы ваў, якія іг ра
юць клю ча вую ро лю ў фун к цы я на ван ні 
імун най сі стэ мы:

Цынк: удзель ні чае ва ўсіх ста ды ях 
вып ра цоў кі ан ты це лаў і лей ка цы таў. 
Куп ля ю чы ды е тыч ныя да баў кі, пе ра ка
най ся, што яны ўтрым лі ва юць цыт рат 
цын ку. Цынк су стра ка ец ца ў гар бу зо вых 
се меч ках, а се лен у бра зіль скіх арэ хах.

Ві та мін С: у ідэ а ле, вы бі рай той, які 
па хо дзіць з пла доў ацэ ро лы або Ка му
Ка мю. Лепш не вы бі рай фор му шы пу чых 
таб ле так.

Ві та мін D: удзель ні чае ў ды фе рэн цы я цыі 
лей ка цы таў. Ка лі пры ма еш до зу ў 10 000 
адзі нак у дзень, гэ та бу дзе эк ві ва лен т на 
дню, ка лі ты пад да ваў ся ўздзе ян ню сон ца.

Глю та мін — гэ та амі на кіс ла та, якой ад
да юць пе ра ва гу лей ка цы ты — гэ та іх па лі
ва даз ва ляе ім прак тыч на «па жы раць» ін
ша род ныя це лы, якія ата ку юць ар га нізм. 
Lглю та мін скла дае больш за 60% усіх амі
на кіс лот, якія бу ду юць ча ла ве чыя мыш
цы. Шкі лет ная цяг лі ца — адзін з яе са мых 
вя лі кіх рэ зер ву а раў, пры нес п ры яль ных 
для ар га ніз ма ўмо вах (стрэс, хва ро ба, фі
зіч ны вы сі лак) по пыт на Lглю та мін хут ка 
па вя ліч ва ец ца, што зні жае яго за пас. У гэ
тым вы пад ку не аб ход ны да баў кі.

Кі шач ная мік раф ло ра з’яў ля ец ца 
до мам твай го іму ні тэ ту. Та му яе трэ ба 
сіл ка ваць бак тэ ры я мі доб рых шта маў, 
на пры клад LA802 і LA201.

КРОК 2: Паз бя гай стрэ саў і вы сы пай ся. 
Стрэс заў сё ды суп ра ва джаў ся стра тай 
ахоў ных ме ха ніз маў на ша га ар га ніз ма — на
ву ка да каз ва ла гэ та не ад на ра зо ва. Перш 
за ўсё вык лю чы тэ ле ві зар. Хоць мы спа ку
ша ем ся са чыць за ўсі мі на ві на мі, па мя тай, 
што яны за раз вык лі ка юць за над та шмат 
тры во гі. У па ве дам лен нях у СМІ ас ноў ная 
ўва га на да ец ца толь кі сур’ ёз ным вы пад
кам, якія про ста за бяс печ ва юць гле да чам 
стан цыі «аг ля даль насць».

Ды хай пра віль на.

Ка лі ў гэ ты мо мант ты моц на саст рэ
са ва ны або ду ма еш пра ба лю чыя па дзеі, 
твой ар га нізм зні жае вып ра цоў ку іму наг
ла бу лі ну А і ан ты це лаў. Ме на ві та та му 
рэ ка мен дую дбаць пра сваё зда роўе і су
па кой у гэ тыя дні.

Ка лі спіш і больш ад па чы ва еш, ро біш 
сваю імун ную сі стэ му больш эфек тыў
най. Аме ры кан скія на ву коў цы да ка за лі, 
што фак та ры са цы яль на га ася род дзя 
(стрэс, нес па кой, дэп рэ сія) уп лы ва юць 
на па во дзі ны пэў ных ге наў у лей ка цы
тах, на ге ны, якія ўдзель ні ча юць у ак ты
ва цыі імун най сі стэ мы, і на суп раць за па
лен чыя рэ ак цыі.

КРОК 3: На ту раль ны ар се нал ба раць
бы з ві ру са мі. Пер шыя два кро кі пры зна
ча ны для ўма ца ван ня іму ні тэ ту. Гэ ты 
крок даз ва ляе нам ве даць, што ра біць 
у кры зі се. Вось леп шыя пры род ныя рэ чы
вы, якія ўма цоў ва юць іму ні тэт і ня стом на 
зма га юц ца з ін фек цы я мі, якія мо гуць вас 
да ты чыць. Эхі на цэя вель мі па пу ляр ная 
ў су час ных ап тэ ках і кра мах зда ро вай 
ежы. Гэ та рас лі на, якая сты му люе іму
ні тэт і аба ра няе ад ін фек цый; яе ўжы ва
юць у выг ля дзе на стою або на стой кі, 
на пры клад пры нас мар ку. Гры бы рэй шы 
(Ga no der ma lu ci dum) і шы і та ке (Len ti nus 
edo des) сты му лю юць імун ную сі стэ му. 

Рэй шы — гэ та грыб, які зні жае стом ле
насць, ва ло дае суп раць за па лен чы мі 
і іму на сты му лю ю чы мі ўлас ці вас ця мі, яго 
ўжы ва юць у до зе 500 мг штод ня. Чор ная 
па рэч ка (Ri bes nig rum) і шып шы на (Ro sa 
ca ni na) пры ма юць удзел у ак ты ві за цыі 
ар га ніз ма і ў ба раць бе са стом ле нас цю 
— рэ ка мен дую на стой ваць яе як мі ні мум 
3 ме ся цы. Пра по ліс — твая на ступ ная 
зброя. Чы сты пра по ліс у до зе ад 1 да 
3  г у дзень на пра ця гу 23 тыд няў да па мо
жа аба ра ніць ар га нізм ад знеш ніх паг роз. 
Ён ума цоў вае іму ні тэт, та му вы ка ры стоў
вай яго для ба раць бы з рэс пі ра тор ны мі 
ін фек цы я мі: ві рус на га гры пу, бран хі там, 
пра сту дай, ан гі най. Ён вы дат ная кры ні
ца ка фе і на вай кіс ла ты, якая сты му люе 
імун ны ад каз. Пра по ліс аказ вае моц нае 
ан ты ак сі дан т нае дзе ян не дзя ку ю чы 
ўтры ман ню фла ва но і даў (у тым лі ку апі ге
ні ну). Дзя ку ю чы гэ та му ён мо жа пе раш ка
джаць рэп лі ка цыі ві ру са.

На рэш це, аро ма тэ ра пія, гэ та зна чыць 
пры мя нен не эфір ных але яў, ся род ін
шых: яд лоў цу, ча бо ру, эў ка ліп ту, мя ты, 
чай на га дрэ ва, лі мо ну або гор ка га апель
сі на. Будзь, ад нак, ас ця рож ны, бо гэ тыя 
эфір ныя алеі вель мі моц ныя. Пе рад 
ужы ван нем лепш звяр нуц ца па кан суль
та цыю да спе цы я лі ста, бо не ка то рыя 
хва ро бы вык лю ча юць іх пры мя нен не.

vАга та АР ЛЯН СКАЯ

Ка ра на ві рус: як пад рых та вац ца да пі ку эпі дэ міі?
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29.03 — 04.04

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Па зі тыў ныя зме ны. За што 
возь меш ся — за ме ніц ца ў зо ла та. 29-30.03. пе-
ра ста неш пе рай мац ца не да хо пам гро шай. 27-
31.03. ра ман туй, бу дуй. Зной дзеш спо саб, каб 
па пра віць сваю фі нан са вую сі ту а цыю. У кра са ві-
ку пры пы няц ца твае спра вы, бу дзеш на ты кац ца 
на пе раш ко ды, што ця бе, вя до ма, раз з луе. Та бе 
вы раз на не ха пае эк ст рэ маль ных пе ра жы ван-
няў, каб па чуць смак жыц ця.
(21.04. — 21.05.) 28-31.03. пры цяг не ця бе 
тое, ча го най больш жа да еш. 28-31.03. бу дзеш 
пат ра ба ваць да па мо гі; пе ра ка на еш ся, на ка го 
мо жаш раз ліч ваць. 29-30.03. па вы шэн ні, прэ міі, 
вы ез ды; па вы шай ква лі фі ка цыі. На ро джа ныя ў ІІ 
дэ ка дзе ма юць шчас це да вый г ры шаў! Рэ а лі зуй 
твор чыя і ма стац кія пла ны. У кра са ві ку пач нец-
ца твой доб ры аса бі сты год. Пад вя дзі бы лое 
і пла нуй бу ду чы ню.
(22.05. — 22.06.) Да сі ра ды. Маг чы мае аха ла-
джэн не ў па ры — не пра цяг нец ца доў га. Най-
леп шы сяб ра — ло жак і доб ры сон. Пры ем ныя 
не ча ка нас ці. Маг чы мы лі шак ра ман тыз му. Пас пя-
хо вая пра фе сій ная ак тыў насць. Скан цэн т руй ся 
перш за ўсё на са бе і сва ім унут ра ным жыц ці. 
Дбай аб стра ва ван не сям’і, кам па нуй са лат кі, еж 
час нок, цы бу лю.
(23.06. — 23.07.) Мер ку рый па мо жа ў кар’ е ры. 
Ня кеп скі час. 29-30.03. мо жаш тра піць на ка гось-
ці, хто ця бе за ча руе. 28-31.03. трап ныя фі нан-
са выя пры ё мы. Бу дзеш вель мі твор чы, па ка жы 
свой та лент шы рэй ша му ко лу ат ры маль ні каў; за-
ро біш на гэ тым не ма лую ка су. Бу дзеш ба я ві та па-
стаў ле ны да ста рэй шых. У кра са ві ку прый дзец ца 
нап ру жыц ца, каб да сяг нуць пос пе хаў.
(24.07. — 23.08.) У апош нія дні са ка ві ка паз на ё-
міш ся з асо бай, якая зой ме ў тва ім сэр цы сваё 
мес ца. Зме на ата чэн ня доб ра та бе зро біць. 28-
30.03. боль шыя вы дат кі. Не ду май па куль аб зме-
не пра цы. Мі лыя лю дзі, хоць не ка то рыя бу дуць 
ах вот ныя да бла гіх па рад. Пра свае да сяг нен ні 
га ва ры гуч на. Будзь вель мі ас ця рож ны на да ро-
зе!
(24.08. — 23.09.) Цеш ся тым, што ма еш. За будзь 
пра ста рыя тур бо ты. 28-31.03. Дзе вы без па ры 
мо гуць за ка хац ца, але ста рай це ся не ў за ня тых. 
28-31.03. пры га дай шэ фу аб абя цан ках. Маг чы-
мая нап ру га ў ад но сі нах. На пра цы важ ная хут-
касць мыш лен ня і рэ ак цый. Кры ху не бяс печ ныя 
ра ман тыч ныя па дзеі. Трэ ба паз ма гац ца з вя сен-
няй ля ні вас цю.
(24.09. — 23.10.) Не кру ці но сам на ўсё і ста рай-
ся вык ра саць з ся бе хоць кры ху ап ты міз му. 28-
30.03. дой дзе да вы ра шэн няў до ма. 28-31.03. 
зас ноў вай сваю фір му, паб’ еш кан ку рэн цыю. 
У кра са ві ку ўда чы. Ба ра ні Бог не пад да вай ся су-
му! І не раск ры вай пе рад абы-кім сва іх пла наў.
(24.10. — 22.11.) 28-30.03. мо жаш па пра віць 
па мыл кі ў па ры. Моц ныя эмо цыі і жар с ці не заў-
сё ды та бе па мо гуць. Час цей бу дзеш ус мі хац ца. 
28-31.03. пры хі ліш да ся бе аб ран ні ка. Пап ра віц-
ца твая рэ пу та цыя. Скар пі ё нам з пе ра ло му ІІ і ІІІ 
дэ ка ды ўда дуц ца ўсе ме ра пры ем ствы. Ча кай 
фі нан са ва га пры лі ву; доб ры час для фі нан са вых 
пры ё маў, па ку пак і ві зі таў ва ўста но вах; не па па-
дай у край нас ці.
(23.11. — 22.12.) Жыц цё ці ка вае і поў нае вык-
лі каў. Раз ві неш свае за ці каў лен ні, суст рэ неш 
но вых лю дзей. Ра ды каль ных кро каў не бу дзеш 
шка да ваць. Пры ту лі ка ха ную асо бу. 28-30.03. 
ча кае вас доў гае і са лод кае па яд нан не. Не ад-
маў ляй ся ад но вых зна ём стваў. Гар мо нія ў аса бі-
стых спра вах. 28-30.03. ін ве стуй у зям лю, не ру-
хо мас ці. Спа кой на ана лі зуй бы лое і не злуй ся. 
Мо гуць уцяг нуць ця бе ў спра вы, ад якіх цяж ка 
бу дзе ад вя зац ца. Уда лыя 1 і 2.04.
(23.12. — 20.01.) Ка лі ма рыш пра сап раў д нае 
ка хан не, раз г ля дай ся за ім 28-31.03. 28-31.03. 
не будзь бяз лі тас ным і на хаб ным. Ра ман тыч ныя 
за хап лен ні, но выя зна ём ствы. Ха ця кры ху няў-
стой лі вы эма цы я наль ны фон. Не ра бі рэз кіх ру-
хаў! Маг чы мы паў тор не ад наз нач най сі ту а цыі 
з мі ну ла га. Паз ма гай ся з ме лан хо лі яй.
(21.01. — 19.02.) 28-31.03. не будзь на хаб ны 
і рэз кі. Не ад маў ляй ся ад ся мей ных су стрэч. 
Са мот ныя ма юць шанц на пла та ніч нае ка хан не. 
Мо жаш з-за яго ства рыць вы дат ны ма стац кі 
твор! Доб ра сар га ні зуй пра цу; бу дзеш за ва ле-
ны па пе ра мі, спра ва мі, кан так та мі. Не раз да вай 
гро шай. Ад па чы вай, па чы тай кні гу. Па зі тыў нае 
стаў лен не пры ня се пос пех. Ад к ры тасць у па-
ры. Схіль насць ба чыць свет праз ру жо выя аку-
ля ры мо жа па мя шаць та бе ўста ля ваць свае жыц-
цё выя спра вы.
(20.02. — 21.03.) 28-31.03. паш ка дуй сі лы на 
зма ган не з вет ра ка мі. Ра ман тыч ныя і чу лыя ла ды 
ў па ры. Не маг чы масць да біц ца ча гось ці да вя дзе 
ця бе да злос ці. А штось ці мо жа стра ціць твой 
ін та рэс. Ін ве стуй у ся бе. 28-30.03. зной дзеш 
срод кі ад спон са раў ці ін ве ста раў, крэ дыт ці да-
та цыю на сваю пра па но ву. Вель мі прыг ля дай ся 
та ва рам, якія ця пер на бу дзеш. Маг чы мыя пра фе-
сій ныя і бы та выя пос пе хі. Толь кі ста рай ся не бал-
ба таць аб сва іх пла нах. Уда лыя 1 і 2.04., кры ху 
нап ру жа ны 3.04.

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 — на род ную па га вор ку.

мя стэч ка між Грод нам і Аст ры най = 59 
_ 60 _ 45 _ 48 _ 49 _;
пса лом ш чык у цар к ве = 28 _ 27 _ 43 _ 
38 _;
ан то нім пе ра ду = 42 _ 40 _ 41 _;
вуз кі ста лё вы па ла зок для ка тан ня па 
лё дзе = 5 _ 7 _ 6 _ 64 _ 65 _;
эст рад ны та нец з вы со кім пад кід ван
нем ног = 13 _ 29 _ 11 _ 32 _ 57 _ 56 _;
Іма ну іл, кё ніг с бер г скі фі ло саф = 46 _ 
51 _ 36 _ 47 _;
плод ка пу сты = 22 _ 23 _ 33 _ 34 _ 39 _;
бла кіт нак вет ная ва лак ні стая рас лі на 
= 30 _ 31 _ 44 _;
мя стэч ка пры ўпа дзен ні Са жа ў Дняп
ро = 20 _ 37 _ 19 _ 26 _;
дзя лян ка вы се ча на га ле су = 3 _ 1 _ 61 
_ 62 _;
Іван, аў тар „Лю дзей на ба ло тах” = 50 _ 
52 _ 63 _ 21 _ 55 _;
го рад між Брас ла вам і Вер х недз він
скам = 17 _ 12 _ 15 _ 16 _;

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

12.

маш таб ней шы за ву дзіль ш чы ка = 24 _ 
4 _ 2 _ 25 _ 53 _;
„ка ле га” аба ро га = 35 _ 14 _ 54 _ 58 _;
не па лёт і не ха да = 10 _ 9 _ 8 _ 18 _.

(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.

13.

14.
15.

Ад каз на ад га дан ку з 9 ну ма ра
Ачаг, Дзя ды, до за, ёд, лік, меч, пан, ртуць, 

Шо.
Ра шэн не: Да го дзіш чор ту, а ён ад дзя чыць 

пек лам.

Кніж ныя ўзна га ро ды вы сы ла ем Ірэне 
Лукшы з Гайнаўкі і Міхалу Байко з Беластока.  

Ужо зац ві лі 
пра ле скі

У Бе ла веж скай пуш чы зац ві лі пра ле-
скі і ане мо ны (ку рас леп). У со неч ную ня-
дзе лю, 22 са ка ві ка гэ та га го да, ехаў я па 
гра вій цы з вё скі Бяр нац кі Мост у вё ску 
Кры ні ца На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та. Зат ры маў ся там, дзе скры жа ван-
не і па чы на ец ца да ро га це раз лес у ся ло 
Ка пі тан ш чы на. Пры ка пі тан скай да ро зе 
най перш уба чыў сі нія пра ле скі.

Па чаў я та ды бач на прыг ля дац ца, а тут 
жа ка ля пра ле сак з-пад мі ну ла год ня га 
су хо га ліс ця вы тыр ка юц ца кво лень кія бе-
лыя ане мо ны (як па мя таю з дзя цін ства, 
на шы баць кі на зы ва лі іх ска роз д рай). Так 
вось вяс на-крас на прый ш ла да нас з квет-
ка мі. Бу дзе іх мно га, ка лі толь кі па цяп лее 
на два ры. Трэ ба да даць і гэ та важ на, што 
вы шэй з га да ных кве так нель га зры ваць, 
бо яны пад ахо вай. (яц)

Люб іць „Ні ву”

Ад ной са шмат га до вых чы та чак бе ла ру-
ска га што тыд нё ві ка „Ні ва” з’яў ля ец ца Ве ра 
Клі мюк з вё скі Плян та На раў чан скай гмі ны 
Гай наў ска га па ве та. За ах во ціў яе да чы-
тан ня бе ла ру ска га ча со пі са брат яе му жа 
Ула дзі мір Клі мюк, наш бы лы ніў скі ка рэс-
пан дэнт. І спа да ры ня Ве ра па лю бі ла „Ні ву”. 
Ка лі бы ла даў жэй шы час на рэ а бі лі та цыі 
ў шпі та лі ў Гай наў цы, та ды куп ля ла бе ла-
ру скі тыд нё вік у та маш ніх кі ё сках. Да ва ла 
па чы таць га зе ту ін шым жан чы нам. „Ні ву” 
ча ка ла кож ны ты дзень.

Спа да ры ню Ве ру ці ка вяць ар ты ку лы 
і до пі сы пра тое, што ад бы ва ец ца ў На-
раў чан скай ды су сед ніх з ёю гмінах, пра 
іх да сяг нен ні ў роз ных га лі нах. Са ма яна 
ро дам з Бян дзю гі Мі ха лоў скай гмі ны. Тая 
вё сач ка рас па ло жа на на пра вым бе ра зе ра-
кі Нар вы. Тут на ра дзі ла ся і ха дзі ла ў шко лу 
ў Круг лым Ля ску. Бы ла доб рай ву ча ні цай. 
У шко ле ву чы ла ся пра віль на чы таць і пі-
саць па-бе ла ру ску.

На ша чы тач ка — уда ва і шмат га доў на 
ка ляс цы, але не зда ец ца, не па дае ду хам. 
Яна жыц ця ра дас ная і доб ра са бе ра дзіць 
з жыц цё вы мі праб ле ма мі. Мае доб рых 
сы ноў і сы на вых. Яны ёй да па ма га юць. 
У до ме і на па на двор ку ўсю ды па ра дак. 
А вяс ной і ле там ка ля до ма поў на кве так. 

Спа да ры ня Ве ра не су муе. Га лу біць сва іх 
лю бі мых уну чак і ўну каў. Яны ў яе пра стор-
ным двух па вяр хо вым до ме ча стыя гос ці. 
І гэ та яе вель мі ра дуе.

На вед ваю яе з но вым вы дан нем „Ні вы”. 
Та ды і ёсць на го да за пы таць, што апош нім 
ча сам асаб лі ва за ці ка ві ла яе ў род ным ча-
со пі се. А тэм уся ля кіх шмат і мож на заў сё-
ды неш та выб раць. На ша чы тач ка со чыць 
за па ста ян ны мі руб ры ка мі. Ад шук вае 11 
ста рон ку, на якой га ра скоп. Мно га до пі саў 
но ва ляў коў ска га ка рэс пан дэн та, які і пі ша 
(у яго мно га роз ных тэм), і „Ні ву” рас паў-
сюдж вае. Ён едзе з га зе тай да па ста ян ных 
чы та чоў, але пад шук вае і но вых. Вё скі вы-
мі ра юць, дзе не па вяр ні ся. Ніў скі ка рэс пан-
дэнт вель мі пе ра жы вае, ка лі па мі ра юць 
чы та чы род на га ча со пі са і ка лі еду чы па 
да ро зе мі нае іх пу стыя ха ты і па над вор кі. 
За раз толь кі ў Но вым Ляў ко ве шас нац цаць 
та кіх хат і ма ла менш у вёс цы Плян та. (яц)

Дзве кра мы
За раз на вё сках На раў чан скай гмі ны 

Гай наў ска га па ве та ўсё менш і менш пра-
дук то вых кра маў. Зак ры лі іх, між ін шым, 
у Гуш чэ ві не, Ле шу ках, Мік ла шэ ве, Но вым 
Ляў ко ве, Сві на ро ях і Ску па ве. Бы лі гэ та 
кра мы Гмін на га ка а пе ра ты ва. ГС зак ры-
ла ад ну сваю кра му ў На раў цы.

Доб ра пра цу юць кра мы ГС у вё сках 
Ста рое Ляў ко ва і Плян та. Пах ва лы зас лу-
гоў ва юць пра даў ш чы цы. Яны кла по цяц-
ца, каб на па лі цах у кра ме бы лі хар чо выя 
пра дук ты, не га во ра чы ўжо пра пра дук ты 
г.зв. пер шай пат рэ бы. Асаб лі ва ця пер хо-
чац ца зай с ці ў кра му ў Ста рым Ляў ко ве. 
Тут но выя пра даў ш чы цы і ба га ты асар ты-
мент та ва раў. Ужо на ра каць на ту тэй шы 
ган даль не трэ ба. І за раз не трэ ба ехаць 
у мар кет „Ар ге лян” у На раў цы, тра ця чы 
час і бен зін.

Абедз ве вы шэй з га да ныя кра мы пат ра-
пі лі пры цяг нуць па куп ні коў да ся бе і яны 
бу дуць да лей і да лей іс на ваць і доб ра 
слу жыць вя ско ва му на сель ні цтву пят нац-
ца ці вё сак у вась мі са лэ цтвах. Гэ так мож-
на спа дзя вац ца. Пра даў ш чы цам зы чу 
не па хіс най стой кас ці і пос пе хаў у пра цы. 
За раз не аб ход на ж зма гац ца з г.зв. кан ку-
рэн цы яй. (яц)

Пле бі сыт 
„Вір ту аль ныя гус лі”

Ру шыў XVII вы пуск ін тэр нэт-пле біс цы ту 
„Вір ту аль ныя гус лі” на фоль ка вую плас-
цін ку 2019 го да. Га ла са ван не па ча ло ся 16 
са ка ві ка і бу дзе доў жыц ца па 30 кра са ві ка 
да поў на чы. Га ла са ван не ад бы ва ец ца на 
ін тэр н гэт ста рон цы http://www.ges le.folk.
pl Ін тэр наў ты бу дуць вы бі раць най леп шы 
фо лька вы кам пакт-дыск з 72 аль бо маў 
з шы ро ка ра зу ме лай фоль ка вай му зы кі, 
тра ды цый най, эт ніч най, му зы кі све та і му-
зы кі з ін шых кры ніц. Да дат ко ва кож ны 
ўдзель нік мо жа выб раць, па сва ей дум цы, 
най п ры га жэй шую вок лад ку плас цін кі. 
Спе цы фі кай фоль ка вай му зы кі з’яў ля ец ца 
раз на від насць, так са ма ба гац це ін с пі ра-
цый сты лі стыч ных як і ге аг ра фіч ных. Ад 
тра ды цыі і кры ніц (вя ско вых му зы кан таў), 
па му зы ку су час ную, ро ка вую, фольк-
джэ за вую ці фольк-ме та лік. Ад поль скай 
су час най му зы кі тра ды цый най (га рад ской 
і вя ско вай), па ін с пі ра цыі блі зкі мі і да лё кі-
мі куль ту ра мі з уся го све ту. У вы пу сках вір-
ту аль ных гус ляў зной дзем роз на від насць 
і ба гац це му зыч ных ду мак. Ляў рэ а там пер-
ша га вы пу ску Вір ту аль ных гус ляў з 2003 
го да быў гурт „Чарам шы на” з Ча ром хі. 
Пе ра мог іх ні кам пакт-дыск „Гу ляй па куль 
час”. У 2018 го дзе пе ра мог Per ci val — SLA-
VA III PIEŚ NI SŁO WIAN ZA CHOD NICH. (УС)

На рэш це су хія 
ел кі ссек лі

У ле се па ся род ся рэд няй част кі вё скі 
Плян та На раў чан скай гмі ны Гай наў ска га 
па ве та рас ло мно га вы со кіх пры го жых 
елак. Іх ата ка ваў ка ра ед. Ел кі згу бі лі зя-
лё ныя ігол кі, сох лі і па хі лі лі ся до лу. Так 
яны сто я чы па мі ра лі. Не ка то рыя з іх зна-
хо дзі лі ся пры ас фаль та вай па вя то вай да-
ро зе да чы гу нач на га вак за ла. У мі ну лым 
го дзе ра біў я фо таз дым кі тых вы со кіх 
су хіх і гроз на па хі ле ных на бок дрэў (елак) 
і адзін з іх быў у „Ні ве”.

Быў я ў Плян це 16 са ка ві ка гэ та га го да 
ды ехаў па вя то вай да ро гай пры вы шэй-
з га да ным ле се з вы су ну тым да ша шы 
пры го жым вя лі кім ду бам над ру ча ём. 
Што за раз уба чыў — ел кі, якія ства ра лі 
не бяс пе ку для да рож на га ру ху, ссек лі. На-
рэш це! (яц)
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n Фарны касцёл у Сямятычах

Яш чэ пе рад на стан нем ця пе
раш ня га ка лап су ўзяў я наў гад 
з біб лі я тэ кі аў та бі яг ра фіч ную 
кніж ку кі тай скай пісь мен ні цы 
Хань Су інь. 1949 год, у Кі таі 

гра ма дзян ская вай на. Аў тар ка, аду ка ва
ная ў Кі таі і Вя лі каб ры та ніі ле кар ка, пры
ля тае аэ рап ла нам з пад ка ла ні яль на га 
бры тан цам Ган г кон га ў кі тай скую глы бін
ку, у го рад Чун цін, у пра він цыі Сы чу ань. 
У Чун ці не, што на га лоў най кі тай скай ра
цэ Ян ц зы, жы ве ей ная сям’я.

З ад лег ла га ў двац цаць кі ла мет раў ад 
го ра да аэ рад ро ма пры яз джае яна на 

аў то бу се на на бя рэж ны пры пы нак. Апу ска
ец ца па пры ступ ках у на прам ку жыл ля рад
ні: „Па пры ступ ках пад ні ма юц ца не чу жыя 
мне лю дзі. Не шуст рыя кан тон цы з лёг кі мі 
кас ця ка мі і свет лы мі тва ра мі, толь кі па ну
рыя, пра ціў ныя лю дзі на цяж кіх му жыц кіх 
на гах, ап ле це ных вя лі кі мі вя ноз ны мі вуз
ла мі. Муж чы ны і жан чы ны, усе пра ціў ныя 
і ўбо гія. Амаль кож ны з ней кім ця лес ным 
уро нам: за е чай гу бой, без паль ца, дэ фар
ма ва най груд ной клет кай, а на аго ле ных 
пля чах круг лыя не за жы тыя гу зы ад бам бу
ка вых ка ро мыс лаў. Ба чу тое, што га да мі 
ра ней ба чы ла — на го лых на гах са ла мя ныя 
сан да лі, за па лыя гру дзі, гру зы. Адзін ва ла
чэ дро вы, ін шы драў ня ны ву галь, за ім муж
чы на з дву ма вёд ра мі эк ск рэ мен таў, за 
ім муж чы на з дзвю ма ка роб ка мі аб се лых 
му ха мі груш, муж чы на з гру зам со лі, муж
чы на з чыр во ны мі, па рэ за ны мі ў са ка ві тыя 
клін кі гар бу за мі. І зноў груз эк ск рэ мен таў, 
і муж чы на з дву ма вёд ра мі рас х люп ва най 
па пры ступ ках ва ды. Уверх і ўніз ідуць яны, 
адзін за дру гім, у бе ска неч най пра цэ сіі, па
куль не на ста не цем ра...”

Не дзе па ся рэ дзі не па між Чун ці нам 
і Шан ха ем, на той жа ра цэ Ян ц зы, 

рас па ло жа ны і го рад Ухань, з яко га выр
ва ла ся ў свет ця пе раш няя по шасць; ад 
Чун ці на па пра мой лі ніі шэс ць сот кі ла
мет раў, ад Шан хая так са ма столь кі ж. 
Шэс ць сот кі ла мет раў і сем дзе сят га доў 
раз дзя ляе ко ліш ні Чун цін ад сён няш
ня га Уха ня. Зда ец ца, што гэ та да лё ка, 
асаб лі ва ў ча се. І зда ец ца, гле дзя чы на 
ма дэр ныя хма ра чо сы ў су час ных кі тай
скіх га ра дах, што та маш няя гі гі е на за той 
час выр ва ла ся з даў няй пры мі тыў нас ці. 
На ка ля ро вых кар цін ках пры нам сі так 
вы гля дае...

У са мой рэ ча іс нас ці ўсё гэ та мо жа вы
гля даць нам но га ба га цей. Доб ра вя

до мыя кар цін кі з ак ра ін РыодэЖа ней ра, 
Йа ха нес бур га ці Каль ку ты, якіх цэн т ры 
выг ля да юць як буй ныя план та цыі ма дэр
ней шых хма ра чо саў. Тыя ме на ві та ак ра і
ны аб леп ле ны пра ціў ны мі слам са мі, як ра
ней зга да ныя гру шы му ха мі. І там са ні тар
ная ка на лі за цыя вы гля дае зболь ша га так, 
як сем дзе сят га доў та му ў Чун ці не. А на 
ак ра і нах та го ж Чун ці на, Уха ня ці Шан хая 
не іна чай — „куль тур ная рэ ва лю цыя” вя лі
ка га стыр на во га Мао бы та вы мі спра ва мі 
не зай ма ла ся. І ў та кім бі я цэ но зе ві ру сам 
жыць не ўмі раць. Вось жа за раз га лоў ным 
ля кар ствам су праць но вай по шас ці ба чыц
ца ме на ві та чыс ці ня — ства раць ві ру су 
не жыц цяз доль ныя ўмо вы...

Сён няш нюю по шасць лі чаць пан дэ мі
яй, су свет най эпі дэ мі яй. І па раў ноў ва

юць з „чор най смер цю”, якая лю та ва ла 
ў Еў ро пе асаб лі ва ў XIV ста год дзі. І яе 
ачаг так са ма быў, як лі чыць шмат дас
лед чы каў, у Кі таі. У ХІ ІІ ста год дзі Кі тай 
быў зруй на ва ны ман голь скі мі ор да мі, 
гэ так жа як знач ная част ка Еў ро пы. На
стаў спры яль ны по шас ці го лад, лю дзі 
ста лі ма са ва сла бець і па мі раць. Ме на ві
та та ды ме ла ў Кі таі ўспых нуць эпі дэ мія 
чу мы, якую ці то зброй ныя кон ні кі, ці то 
або зы ка мер сан таў па толь кі што прак
лад ва ным Шаў ко вым шля ху да ста ві лі 
ў ба сейн Між зем на га мо ра. Мяр ку ец ца, 
што ў ча се аб ло гі ад ной з крым скіх крэ
пас цей ман голь скія ва я кі за кі ну лі ў шэ ра
гі аба рон цаў част кі за ра жа ных гэ тай хва
ро бай тру паў. А ўце ка чы з тае крэ пас ці, 
за ін фе ка ва ныя іта льян скія ка мер сан ты, 
за вез лі „па да рак” у Ве не цыю і Ге ную. 
А з Іта ліі по шасць пай ш ла па су сед ніх 
кра і нах. У па ло ве XIV ста год дзя аха пі ла 
яна амаль усю Еў ро пу...

На прад вес ні 1348 го да ра зыш ла ся 
яна па Іта ліі, Іс па ніі, паў д нё вай Фран

цыі, а ў маі за ві та ла ўжо ў Ан г лію і да лей. 
Мяр ку ец ца, што та дыш ні пры ступ чу мы 
зрэ ду ка ваў на па ло ву лік еў ра пей ска га 
на сель ні цтва...

Та кі ўдар не астаў ся без уп лы ву на ча
ла ве чыя па во дзі ны. Пры чы на мо ру не 

бы ла вя до мая, та му лю дзі га да лі роз нае. 
Ста лі аб ві на вач ваць ін шых лю дзей, асаб
лі ва вон ка вых для свай го ася род дзя. Уз
нік ла ле ген да ў ня мец ка моў ным аб ся гу, 
што ві ноў ныя чу ме яў рэі, якія рых ту юць 
яд з су ме сі па ву коў, жаб, яш ча рак, ча ла
ве ча га мя са і свян цо на га хле ба і той яд 
кі да юць у хрыс ці ян скія ка ло дзе жы. А за
ра жа ю чы ка ло дзе жы ім к нуц ца зніш чыць 
хрыс ці ян скае на сель ні цтва. Дай ш ло да 

паг ро маў яў рэ яў у Мюн хе не, Страс бур гу, 
Фран к фур це, Га но ве ры, Бру се лі...

Ве ра год на, што чу ма лю та ва ла ўжо 
і ў Ста ра жыт нас ці. Ужо ас ноў ныя 

біб лей скія кні гі згад ва юць пра ма са выя 
мо ры. У ран нім Ся рэд не вя коўі ба сей нам 
Між зем на га мо ра ўска лых ну ла г.зв. чу ма 
Юс ці ні я на, наз ва ная ад іме ні най больш вя
до ма га ві зан тый ска га ім пе ра та ра, які так
са ма ад яе хва рэў. Мяр ку ец ца, што ў тую 
эпо ху па мер ла ад яе ка ля ста мі льё наў 
ча ла век.

Але і паз ней, пас ля хва лі „чор най смер
ці”, за ра за не ад сту па ла, яна што ней

кі час ус пых ва ла ў роз ных мес цах на ша га 
кан ты нен та. Не пра ўсе мес цы згад ва
юць хро ні кі, бо не ўсю ды бы лі ле та піс цы, 

Не за га ра мі

не ўсю ды за ха ва лі ся іх нія за пі сы; ад нак 
неш та з апі сан ня та го ча су ўца ле ла. І так 
у 1571 го дзе ў Віль ні, як па дае між ва ен ны 
дас лед чык Ан то ні Ва ля вэн дэр, па мер ла 
ка ля двац ца ці ты сяч ча ла век. У на ступ
ным го дзе по шасць лю туе па ўсёй Поль ш
чы, Ру сі, Літ ве і Пру сіі. Мож на мер ка ваць, 
што ад яе і па мёр у Кны шы не апош ні 
з Яге ло наў ка роль Жы гі монт Аў густ. І зза 
гэ тай по шас ці яго нае це ла не бы ло ад ра
зу да стаў ле на ў Кра каў, толь кі год пра ля
жа ла ў Ты ко ці не.

У 1579 го дзе Ян За мой скі, які за гад ваў 
Кны шын скім ста ро ствам, даз ва ляе 

зай маць апус це лыя ад мо ру на ва коль
ныя гас па дар кі, зваль ня ю чы на тры 
га ды но вых па ся лен цаў ад уся ля кіх гра
мад скіх аба вяз каў...

Ін шая між ва ен ная дас лед чы ца Ста ніс
ла ва Да ма чын ская пі са ла: „По шас ці 

лі чы лі пра я вай Бо ска га гне ву, ка ра ю ча га 
лю дзей за гра хі. Апа тыя бы ла яск ра вым 
вы ра зам зда чы ня бес най во лі: лю дзі пе
ра ста лі араць, се яць, бо і на вош та бы ло 
тое ра біць, ка лі ча каў ся суд ны дзень... 
Вар’ я цтва і дэ ге не ра цыя суп ра ва джа лі 
гэ тае бед ства. Да ла ко пы паз на ча лі дзве
ры і па над вор кі ба га тых лю дзей, каб іх за
ра зіць. У час вя лі ка га мо ру ў 1652 го дзе 
пад паль ва лі ма ён т кі, зам кі і цэ лыя га ра
ды. Та кім чы нам зга рэ лі Люб лін, Ка ліш, 
Чан ста хо ва... У Вар ша ве за ра за ўспых ну
ла ў кан цы лі пе ня, ка лі аку рат ад бы ваў ся 
сейм. Зра зу сей ма выя аб ра ды за кон чы лі, 
а ка роль у жніў ні вы яз джае ў Плоц кае, 
Скяр не ві цы, Ло віч. Во сен ню за ра за ахоп
лі вае ўсе зем лі Рэ чы Пас па лі тай...”

Ка ля 1710 го да чу ма лю туе ў Шве цыі, 
дзе па мі рае ка ля ста ты сяч лю дзей, 

і ў Пру сіі, дзе мрэ тры ста ты сяч. А Пру
сія ж не за га ра мі, по шасць да коч ва ец
ца, ма быць, ад туль і да нас, ве ра год на, 
м.інш. да Ся мя тыч; ха ця ся род дас лед чы
каў даў ні ны ня ма пэў нас ці ці бы ла гэ та 
чу ма, ці ха ле ра. Най больш рас паў сю джа
най у той час ме рай ухі лен ня ад лю бой 
за ра зы бы лі ўцё кі з за ра жа ных мес цаў. 
І шмат лі кія жы ха ры Ся мя тыч шу ка юць 
збаў лен ня ў ле се ка ля мяс цо вас ці Су мен
ш чы на; та кою наз вай даў ні ле та пі сец на
зваў сён няш нюю Шу мі лаў ку, што по бач 
га ры Гра бар ка. І стаў ся цуд — по шасць 
пай ш ла на спад. З та го ча су Гра бар ка 
ста ла аб ра стаць ле ген дай цу доў на га мес
ца з га ю чай ва дой з та маш няй кры ніч кі. 
Чы стай кры ніч най ва дой...

Як да лё ка Кі тай, і як бліз ка Гра бар ка. 
І гла ба лі за цыя зда ец ца быць не сён

няш няй вы дум кай, бо лю дзі шны раць па 
зям лі з най даў ней шых дзён; мо жа толь
кі мы пра гэ та ма ла ве да ем. Што Кі тай 
— не за га ра мі...
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