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Славамір ТРАШЧОТКАè3

Орля пры санацыі è9

Асаблівым месцам у Бела
вежскай пушчы, распало
жаным непадалёк Гайнаў
кі, з’яўляецца ўрочышча 
Крыначка. Над крыніцай 
ва ўрочышчы першапа
чаткова пастаўлены быў 
драўляны, а пасля мурава
ны калодзеж, а побач яго 
была ўзведзена капліца. 
Гэтае падмоклае месца 
перад асушэннем Бела
вежскай пушчы акружала 
балацявіна. Не даходзячы 
да крыніцы, на ўзвышшы 
сярод дубоў у ХІХ стагод
дзі была збудавана царква 
святых братоў мучанікаў 
Макавеяў, маці іх Салама
ніі і настаўніка Елеазара. 
Зараз збоку царквы захоў
ваецца паляна са старымі 
дрэвамі. На другі і трэці 
дзень Святой Тройцы па
ляна цяпер запаўняецца 
машынамі, а ў мінулым — 
фурманкамі. Многія вернікі 
пяшком паломнічалі ў Кры
начку. Зараз намнога 
менш людзей жыве на Гай
наўшчыне і менш людзей 
стала збірацца на малітву 
ў гэтым святым месцы. Як 
будзе ў гэтым годзе, скла
дана прадбачыць. У перы
яд Вялікадня, калі паявіўся 
дазвол на пабыўку ў лесе 
дзеля рэкрэацыі, многія 
вернікі наведвалі Крынач
ку, перш за ўсё ў выхад
ныя дні.

На Беласточчыне знаходзіліся многія 
крыніцы з жыватворнай вадой, да якіх 
ішлі і прыязджалі паломнікі. На Гайнаўш
чыне вельмі прызнанай з’яўляецца кры
ніца ва ўрочышчы Крыначка. Успаміны 
і пераказы продкаў аб гэтым месцы сяга
юць часу Расійскай імперыі і міжваеннага 
перыяду. Тады на Гайнаўшчыне мясцо
выя жыхары ішлі або ехалі на фурманках 
у Крыначку. Пілі тут ваду, абмывалі ёй 
хворыя месцы і частка паломнікаў атрым
лівала аздараўленне або аблягчэнне ў хва
робе. Ваду з крыніцы прывозілі таксама 
дамоў для патрабуючых сямейнікаў.

На падставе дакументаў ведаем, што ба
гаслужбы ў царкве ў Крыначцы адбывалі
ся ў час святкавання ў гонар святых братоў 
мучанікаў Макавеяў, маці іх Саламаніі і на
стаўніка Елеазара — нябесных заступнікаў 
збудаванай у 1848 годзе царквы на паляне 
ў Белавежскай пушчы. Зараз таксама ва 
Успенскі пост у гэтым месцы адбываецца 
ўрачыстае святкаванне ў гонар святых 
патронаў царквы. Лічыцца, што толькі 
ў канцы ХІХ стагоддзя людзі сталі збірацца 
і маліцца ва ўрочышчы Крыначка на другі 

дзень Святой Тройцы, а яшчэ пазней на 
трэці дзень гэтага свята. Тады паломнікі 
сталі прыходзіць і з’язджацца з розных 
накірункаў і каб магчы іх памесціць разам 
з фурманкамі на паляне, багаслужбы былі 
раздзеленыя на два дні Святой Тройцы. 
На другі дзень святкавання, у панядзелак, 
у Крыначку сталі дабірацца жыхары з ус
ходняга і паўночнага напрамкаў. Зараз 
большасць гэтай тэрыторыі знаходзіцца 
ў Рэспубліцы Беларусь і цяпер у святочны 
панядзелак у Крыначцы моляцца ў галоў
ным вернікі Дубінскага прыхода. На трэці 
дзень Святой Тройцы ў гэтае асаблівае мес
ца прыбывалі перш за ўсё вернікі з заход
няга і паўднёвага напрамкаў. З часам трэці 
дзень стаў святам усіх паломнікаў.

У Крыначцы ў апошнім перыядзе было 
выкананых многа рамонтных прац. Прыго
жа адрамантаваныя былі царква, капліца 
і ўпарадкаванае наваколле. Настаяцелем 
Дубінскага прыхода, да якога належыць 
гэты комплекс, амаль да канца 2018 года 
быў протаіерэй Мікалай Кулік. Цяпер на
стаяцелям з’яўляецца протаіерэй Андрэй 
Буслоўскі, шматгадовы настаўнік Божага 
закону ў Гайнаўскім белліцэі і шматгадовы 
апякун аддзялення Брацтва праваслаўнай 
моладзі, якое дзейнічала пры СвятаТроіц
кім саборы ў Гайнаўцы. У час мінулагодніх 
святкаванняў заўважыў я ў Крыначцы 
вялікую заангажаванасць моладзі, якая 
абслугоўвала вернікаў. У айца Андрэя Бус
лоўскага ёсць ужо новыя планы наконт 
Крыначкі і збіраюцца сродкі, каб давесці 

сюды электрычную энергію. Протаіерэй 
Яўгеній Падгаецкі, які родам з Дубін, з’яўля
ецца аўтарам кніжачкі аб урочышчы Кры
начка, у якой таксама адклікаецца на мяс
цовую гісторыю. Гісторыя Крыначкі пачы
наецца з пасялення ў Белавежскай пушчы 
манахаў, якія ўцякалі з Кіева ад татараў. 
Са згаданай кніжачкі, іншых матэрыялаў 
і з расказаў мясцовага насельніцтва мож
на даведацца пра аздараўленне людзей, 
якія напіліся вады з крыніцы ў Крыначцы 
або абмылі ёй хворыя месцы. Я пачуў апо
вед пра чалавека, які крадком прыязджаў 
у Крыначку, пералазіў праз дзіру ў агаро
джы, набіраў ваду з калодзежа, прамываў 
ёй шчаку і так вылечыў пухліну на ёй.

Я ў дзяцінстве з вялікім зацікаўлен
нем слухаў расказ майго бацькі наконт 
аздараўляльнай моцы вады з Крыначкі, 
якой людзі масава аздараўляліся ад 
хвароб. Цяпер людзі надалей едуць 
у Крыначку з надзеяй на аздараўленне 
і дапамогу ў розных жыццёвых выпра
баваннях. Запамяталіся мне асабліва 
выезды ў Крыначку ў раннім дзяцінстве 
з бацькамі і сямейнікамі на фурманцы. 
Пасля багаслужбы на трэці дзень Святой 
Тройцы вернікі рассцілалі пакрывалы 
каля вазоў і абедалі на свежым паветры. 
Наша сям’я абедала каля нашага воза або 
воза дзядзькі Міколы з Арэшкава. Тады 
была нагода спатыкацца з бабуляй, дзя
дуляй і сваякамі. Людзі тады гуртаваліся 
ў крузе сям’і або суседзяў, паколькі ў час, 
калі адны ішлі памаліцца або набраць 

асвечаную ваду з крыніцы і абмыцца 
ёй, другія наглядалі за коньмі. Бывала, 
што коні былі неспакойнымі па прычы
не куслівых насякомых. Калі жанчыны 
рыхтаваліся да абеду, дзеткі з бацькамі 
ішлі да «страганаў», як называлі ларкі 
з цацкамі і цукеркамі, ды вярталіся адтуль 
з цікавымі пакупкамі. Мая бабуля Аляксан
дра ўспамінала, як у палове дваццатых 
гадоў мінулага стагоддзя якраз на Тройцу 
вянчалася з дзядуляй Юліянам у царкве 
ў Крыначцы. Паколькі жылі ў Арэшкаве, 
якога вернікі тады належалі да Дубінскага 
прыхода, многа жыхароў гэтай вёскі вянча
лася менавіта ў царкве ў Крыначцы, якая 
была распаложана ў палове дарогі паміж 
іх сядзібамі і прыхадской Успенскай царк
вой у Дубінах. Стаўлянне свечак, малітвы, 
абмыванне вадой хворых месцаў, выціран
не іх загадзя падрыхтаванымі дома руч
нікамі, пакіданне іх на сетцы з калючым 
дротам і, канешне, пакупкі і абед стваралі 
незвычайную атмасферу. Пазней вернікі, 
не спяшаючыся, вярталіся дамоў і ўсё гэта 
пакінула незабыўны адбітак на ўсё жыц
цё. Пазней у святое месца мы дабіраліся 
на возе, які цягнуў ужо не конь, а трактар. 
Звычай абедаць пасля багаслужбы на 
паветры з часам звёўся. Пазней на трэці 
дзень Святой Тройцы я ўжо не наведваў 
Крыначкі, паколькі вучыўся ў школе.

На працягу апошніх дваццаці гадоў сталі 
хадзіць арганізаваныя пешаходныя палом

Людзі масава наведвалі 
Крыначку

v Тэкст і фота Аляксея МАРОЗА

чытайцеF10

n Дубы на паляне 
каля царквы
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Харызма
і крах

Пра 
мізантропію

Сваімі вачыма

Адпачыць 
ад каранавіруса

Ты дзень та му на зад апі саў я свае ад чу ван
ні звя за ныя з ад сут нас цю май ска га цяп ла 
і не звы чай най ха ла дэ чу як на гэ тую па ру 
го да. Аказ ва ец ца, на зі ран ні ўсіх нас пац
вяр джа юць і на ву коў цы. Мі ну лы ме сяц 
з’яў ля ец ца са мым ха лод ным за мі ну лыя 
29 га доў. Ха лад ней бы ло толь кі ў 1991 го
дзе. Ме тэ а ро ла гі праг на зу юць, што гэ та 
бу дзе ад ра зу пе ра ход у па ча так ха лод на га 
ле та. Па мя та ем па пя рэд нія га ды, ка лі спё
ка гас ця ва ла ва ўсёй Еў ро пе і не мі ла сэр на 
на да ку чы ла яе жы ха рам, са смя рот ны мі 
вы пад ка мі ўключ на. У гэ тым лет нім пе ры
я дзе мае быць інакш — тэм пе ра ту ра да 25 
гра ду саў, гвал тоў ныя бу ры з гра дам і вя
лі кі мі вят ра мі на пе ра мен ку з за су хай і ла
каль ны мі пад тап лен ня мі. Ад ным сло вам, 
поў ная не раз бя ры ха. Але толь кі рэ аль на 
пе ра жы тае дасць нам ад каз, якое над
вор’е бы ло ле там гэ та га го да. Пі шу пра лет
няе над вор’е яш чэ па ад ной пры чы не. Ме
на ві та год та му на зад у гэ тую па ру амаль 

усе аб’ яў ля лі ў са цы яль ных сет ках пра 
свае ка ні ку ляр ныя пла ны эк за тыч ных ван
д ро вак па ўсім све це. А больш спрак ты ка
ва ныя і са ры ен та ва ныя ў сфе ры ту ры стыч
на га біз не су яш чэ мі ну ла год няй во сен ню 
вы ку пі лі ад па чын ка выя па ке ты ў ці ка вых 
ім мес цах.Так пры нам сі ра бі ла што год 
шмат ма іх зна ё мых, каб по тым хва ліц ца 
сва і мі фот ка мі з па ба ча на га і з’ез джа на га. 
Ад на з вер сій па хо джан ня сён няш няй за
ра зы мо жа і мець мес ца ў ад ным з та кіх 
„эк за тыч ных ку точ каў яды” ў кі тай скім 
го ра дзе Ухань. Про ста, ту ры стыч ны, эк
заль та ва ны кан зу ме рызм. А тут ка ра на ві
рус ны зем лят рус раск лаў амаль зу сім да 
ну ля гэ тую вель мі пры быт ко вую га лі ну 
су свет най эка но мі кі. Усе па ча лі ад мя няць 
свае рэ зер ва цыі. Га тэ лі, пе ра воз чы кі, ту
ры стыч ныя бю ро ўвай ш лі ў час пу стэ чы. 
На сту піў час без клі ен таў і без гро шай. 
Пры від і рэ аль насць бан к ру цтваў у гэ тай 
сфе ры раз лі лі ся па ўсім све це. З ту ры стыч

ным біз не сам звя за ныя і мно гія ін шыя 
ад га лі на ван ні гас па дар кі. У час сы тас ці 
і гла ба ліз му ме на ві та ту рызм меў стаць цу
доў ным ля кар ствам на ўсе эка на міч ныя 
тур бу лен т нас ці і зак ры ван не пра мыс ло
вай сфе ры. Для не ка то рых дзяр жаў ту
рызм з’яў ля ец ца ас но вай на цы я наль на га 
бю джэ ту. Та му пан дэ мія ка ра на ві ру са гэ та 
не толь кі су хія эка на міч ныя па каз чы кі, 
але рэ аль ная ча ла ве чая тра ге дыя гра мад
стваў, ары ен та ва ных на та кі спо саб вы
жы ван ня. Ба чым так са ма як за раз дзяр
жа вы хо чуць ра та ваць лет ні ту ры стыч ны 
се зон і та му з та кой хут кас цю па чы на юць 
зды маць эпі дэ мі я ла гіч ныя аб ме жа ван ні 
не толь кі ўнут ры кра і ны. Ад к ры ва юц ца 
так са ма ме жы і па са жыр скія аві я рэй сы. 
Усе свя до мыя, што без за роб ле ных за раз 
людзь мі гро шай во сен ню бу дзем мець 
та кія гра мад скія хва ля ван ні, маш таб якіх 
про ста неп рад ка заль ны.Та му кі ру ю чыя як 
ман т ру паў та ра юць увесь час, што во сен

ню ча кае нас дру гая хва ля ка ра на ві рус най 
ін фек цыі з яш чэ боль шым уз буй нен нем 
лі ку хво рых. Ства ра ец ца ад ным сло вам 
зак ры тае ко ла ка ра на ві рус най эка но мі кі 
і ча ла ве ча га вы жы ван ня. Ві даць, як ча ста 
ад моў на дзей ні чае тут стат ка вы ін стынкт 
сва бо ды. Да стат ко ва па гля дзець, што 
дзе ец ца за раз на ву лі цах і пля жах Іта ліі, 
Іс па ніі, дзе пат ра ба ван няў бяс пе кі мно гія 
із ноў уво гу ле не прыт рым лі ва юц ца. Эпі дэ
мі ё ла гі ста ра юц ца за клі каць лю дзей да 
са ма ад каз нас ці, але із ноў гэ та гу кан не па 
глу хім ле се. Вя до ма, што ў са ма і за ля цыі 
лю дзям доў га не выт ры маць. Мы сён ня 
не ве да ем і не змо жам аца ніць коль кі 
і якіх толь кі псі хіч ных зах вор ван няў пры
ня се гэ ты пе ры яд. Вы я вяц ца неў ро зы, дэп
рэ сіі, гра мад ская дыс фун к цый насць і да 
гэ та га рост коль кас ці вы пі та га ал ка го лю 
гра мад ствам, які вы льец ца ў сваю чар гу 
ро стам хво рых на ал ка га лізм. Не ве даю 
я дак лад ных да ных на конт про да жу, але 
по бач бло ка, дзе я жы ву, зна хо дзяц ца два 
аў та ры тэт ныя пун к ты. Пер шы — смет ні ца 
для шкла та ры, якая ма лан ка ва за паў ня
ец ца пу сты мі бу тэль ка мі зпад уся го ро ду 
спір т ных на піт каў. Дру гое мес ца — гэ та 
не вя лі кая ал ка голь ная кра ма, дзе пра даў
ш чы ца на маё пы тан не пра та ва ра а ба рот 
у час пан дэ міі ад ка за ла толь кі за да во ле
ным ру хам га ла вы, ус меш кай і сло ва мі 
„ле пей не трэ ба”. Та му выр вац ца з за ра зы 
ка ра на ві ру са як збаў лен ня пат ра бу юць не 
толь кі на шы це лы, але і ду шы. 

vЯў ген ВА ПА

Усе пла ны ад ных і праг но зы ін шых на
конт ці хай ха ды прэ зі дэн ц кіх „вы ба раў” 
у Бе ла ру сі і чар го ва га спа кой на га пе ра а фар
м лен ня не аб ме жа ва най ні чым ула ды „веч
на га га ран та ста біль нас ці” рух ну лі. Ні то 
пан дэ мія ка ра на ві ру са, ні то на ра ста ю чая 
ак тыў насць зор кі па іме ні Сон ца, якую фік
су юць на ву коў цыаст ра но мы, ні то на коп ле
ная за дзе ся ці год дзі ней кая ін шая энер гія, 
а хут чэй, усё ра зам — зблы та лі ме ча ныя 
кар ты па лі тыч ным шу ле рам. Бе ла ру скі на
род не ча ка на для мно гіх пай шоў на плош
чу. Пай шоў вы ка заць свой пра тэст Аляк сан
д ру Лу ка шэн ку і яго блі жэй ша му ата чэн ню. 
За 26 га доў свай го кі ра ван ня ён на столь кі 
ста міў, аб рыд, і як ка жуць „да стаў” лю дзей, 
што тыя га то выя пра га ла са ваць за ка го 
заў год на, толь кі не за бы ло га ку мі ра на род
ных мас, уся пры ваб насць яко га за ста ла ся 
да лё ка зза ду, у мі ну лым ста год дзі.

Кла сік лі та ра ту ры не як ка заў: тут зям ля 
та кая, што ка лі па са дзіць аг лоб лю, то неў
за ба ве вы рас це та ран тас. Пе раф ра зу ю чы 
яго, мож на сме ла сцвяр джаць, што ка лі 
сён ня ў вы бар чы бю ле тэнь на дру ка ва ць 
проз віш чы Лу ка шэн кі і на ват зу сім но ва га 
не вя до ма га ча ла ве ка, які вы сту піць су
праць яго, ця пе раш ні кі раў нік дзяр жа вы 
з трэ скам прай г рае. Ця пер ужо не толь кі са
цы я ла гіч ныя апы тан ні, якія да юць яму не 
больш 10% пад трым кі, але і цэн т раль ныя 
плош чы роз ных бе ла ру скіх га ра доў, на ват 
не вя лі кіх ра ён ных, яск ра ва па каз ва юць 
гэ ты не да вер. Яш чэ паў го да та му гэ тыя лю
дзі ста я лі ў кі ла мет ро вых чэр гах на мя жы, 
таў к лі ся ў лі тоў скіх і поль скіх су пер мар ке
тах, на бе ла ру скіх рын ках. За раз гэ тыя ж 
лю дзі, пе ра важ на ма ла дыя, ста яць па 
дзветры га дзі ны на плош чах, каб пад пі сац
ца за вы лу чэн не Свят ла ны Ці ха ноў скай, 
пра якую ме сяц та му ніх то не чуў. Яны 
ста яць цяр п лі ва на ват у дождж, ста яць 
у ма сках у час эпі дэ міі, каб вы ка заць свой 
пра тэст кан чат ко ва збан к ру та ваў ша му 
„адзі на му па лі ты ку” ў гэ тай кра і не.

Аляк сан д ра Лу ка шэн ку не праз тэ ле
ві зар я ба чыў толь кі адзін раз — у тым 
са мым да лё кім 1994 го дзе, ка лі ён вёў 
пе рад вы бар чую агі та цыю на пер шых і фак
тыч на апош ніх прэ зі дэн ц кіх вы ба рах. Ён 

вы сту паў з бал ко на га ра дзен ска га Па ла ца 
тэк стыль ш чы каў, а лю дзей, пе ра важ на ста
ла га і пен сій на га ўзро сту, ней кай ма гут най 
хва ляй энер ге ты кі лі та раль на трэс ла як на 
се ан се ма са ва га псі ха ла гіч на га гіп но зу. Та
ды ста ла зра зу ме ла, што гэ тая асо ба мае 
ма гут ную ха рыз му і ўплыў на глы бін ныя 
ін стын к ты на род ных мас. Та му і пра га ла са
ва ла та ды за яго баль шы ня вы бар ш чы каў. 
Хоць для не са вец кіх лю дзей па вод ле све
та пог ля ду ўжо та ды бы ла яск ра ва зра зу ме
лая сут насць гэ та га па лі ты ка. Але, як вы
яў ля ец ца, ніш то, на ват ха рыз ма, не бы вае 
веч ным. Ад бы лой даў няй па пу ляр нас ці 
ста ро га аль фасам ца не за ста ло ся і сле ду. 
За раз на той са май плош чы ў Грод не мож
на ўба чыць зу сім ін шы на род, но вае па ка
лен не, пе ра важ на гэ та лю дзі ад 25 да 40 
га доў, якія ста яць га дзі на мі, каб вы ка заць 
свой не да вер ця пе раш няй ула дзе. Ба чыць 
гэ та ўсё і па лах лі вая на мен к ла ту ра, га то вая 
здра дзіць свай му пат ро ну пры пер шай 
яго сла бас ці. Усе ба чаць і крах ура да вай 
пра па ган ды. Праў да па доб на не за леж ны ін
тэр нэт і ха ла дзіль нік урэш це пе ра ма га юць 
улад ны тэ ле ві зар.

А тым больш ся род знеш не ін тэ лі ген т
ных на мен к ла тур ных кан ды да таў у прэ тэн
дэн ты і не каль кіх па лі тыч ных фры каў, на 
аван с цэ не з’я віў ся ча ла век так са ма з ві
да воч най ха рыз май. Гэ та бло гер Сяр гей 
Ці ха ноў скі, яко га па са дзі лі за кра ты і не 
да лі на ват за рэ гіст ра ваць іні цы я тыў ную 
гру пу, та ды да ку мен ты на сваю рэ гіст ра
цыю па да ла яго жон ка. За яе вы лу чэн не, 
ды і за ін шых прэ тэн дэн таў пад піс ва юц ца 
так ак тыў на, што гэ та не маг чы ма не заў
ва жыць. Тым ча сам як ула да ба іц ца вы
стаў ляць пуб ліч ныя пі ке ты за Лу ка шэн ку, 
іх ня ма ўво гу ле! За яго лю дзей ад мі ніст ра
цыя пры му шае пад піс вац ца ў пра цоў ных 
ка лек ты вах.

У та кой сі ту а цыі ўла да зноў ро біць стаў
ку на сі ла выя ме та ды і звык лую „ду бі ну”. 
Толь кі ця пер яна не ча кае на ват дня га ла
са ван ня, як у 2010 го дзе, ба іц ца ча каць, каб 
сі ту а цыя не вый ш ла зпад кан т ро лю. Ужо 
зроб ле на пра ва ка цыя су праць Ці ха ноў ска
га і яго пап леч ні каў у Грод не і па ча тая кры
мі наль ная спра ва ні бы та за збіц цё мі лі цы
ян та. У роз ных га ра дах ідуць зат ры ман ні. 
Па доб на на тое, што рэ прэ сіі бу дуць толь кі 
на ра стаць.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Ка лі па ра дыг ма якас ці са сту пае мес ца 
па ра дыг ме коль кас ці, па чы нае іс ці бла га. 
Хоць і доб ра, бо, па вод ле мар к сіс ц кай ды
я лек ты кі, коль касць у фа зе най боль шай ін
тэн сі фі ка цыі ім к лі ва пе ра хо дзіць у якасць. 
Ця пер у нас уся го лі шак. На ват па лі ты кі 
ў па лі ты цы. У той жа час па лі тыч ныя лі
да ры якас на сла бе юць і сла бе юць элі ты 
ўла ды, на якія яны спа дзя юц ца. І, што на ту
раль на, бе не фі цы ян таў та кой кар лі ка вай 
ула ды ім к лі ва па вя ліч ва ец ца. Больш за 
тое, та кая ўла да мае ў іх сваю апо ру. Пры
клад Поль ш чы і Бе ла ру сі тут ві да воч ны. 
Але не лепш у ЗША, Ра сіі ці лю бой кра і не 
све ту. Пра ва пас рэд нас ці з’яў ля ец ца ўні вер
саль ным і глы бо ка пра ні кае ў струк ту ры 
дзяр жа вы. Коль касць ду шыць якасць. Ад
нак, у ад па вед нас ці з цык ліч най кар ці най 
змен, гэ та знак та го, што ўсё ідзе ў доб рым, 
ра зу ме ю чы ды я лек тыч на, кі рун ку. Па вод
ле яго за ко ну, коль касць па він на ра на ці 
поз на змя ніц ца ў якасць. Толь кі тое, што 
якасць но вая і з сён няш ня га пун к ту гле
джан ня зу сім бя скон цая, бо яна ар га ні зуе 
па ру ша ны па ра дак так са ма неп рад ка заль
на, та му так са ма вык лі кае страх і тры во гу. 
Ня гле дзя чы на су ця шэн не, якое вык лі кае 
ўсве дам лен не та го, што кож ны цыкл змя
нен няў мае свой па ча так і ка нец і што ён 
паў та ра ец ца ў гі сто рыі ча ла ве цтва з пэў
най пас ля доў най пе ры я дыч нас цю, пас ля 
глы бо ка га роз ду му я сцвяр джаю, што гэ та 
дрэн на. Та му што, ка лі да вя раць няз мен
нас ці гі ста рыч ных цык лаў, кож на му эта пу 
па між сап са ва най якас цю, за ме не най коль
кас цю, і рэз кім пе рат ва рэн нем коль кас ці 
ў якасць, па пя рэд ні чае вя лі кае па ру шэн не 
ў маш та бах цэ лых гра мад стваў, зва нае так
са ма «ці ка вы мі ча са мі».

Усё мя ня ец ца пе рад ма і мі ва чы ма за
над та хут ка, і та му я не ма гу ад ста ваць. 
Я мен таль на не ўспры маю но вых бу дын
каў ма ёй вё скі, гэ тых му ра ва ных да моў 
аля шля хец кая ся дзі ба, выст ры жа ных 
га зо наў на пад’ ез дах і су се дзяў усё больш 
нез на ё мых лю дзей. І тут мне больш за ўсё 
ба ліць. У гэ тых апош ніх быў згуб ле ны дух 
су поль нас ці. На ту раль ны кло пат пра су се да 
за мя ніў ся афі цый ным кло па там ра бот ні каў 
Гмін на га цэн т ра са цы яль най ахо вы на сель
ні цтва. ГЦСАН — дзяр жаў нае аген цтва. Мне 
зда ец ца, што дзяр жа ва ўсё больш бя рэ на 
ся бе фун к цыі су поль нас ці і на ват ся мей ныя, 
і чым больш мі жа со бас ных су вя зей зні кае, 
тым больш ім к лі ва дзяр жа ва іх за мя няе. 
Не толь кі поль ская дзяр жа ва, бо ад мі ран не 
са цы яль ных су вя зей гэ та па каз чык су час

най су свет най 
цы ві лі за цыі. 
Гэ та га мы ха
це лі? У вы ні ку 
яго ўздзе ян ня 
са цы яль ныя су
вя зі раз бу ра юц
ца, ста но вяц ца ад чу валь ны мі да ін ст ру мен
та лі за цыі і на ват да ма ні пу ля цый. Яно пры
во дзіць, як пі саў у «Са цы я ло гіі» праф. Пётр 
Штом п ка, да та го, што «су вя зі су мес на га 
пра жы ван ня, эт ніч ныя, рэ лі гій ныя або кла
са выя па да бен ствы па ру ша юц ца. У гэ тым 
мес цы (...) з’яў ля ец ца «са мот ны на тоўп», які 
лёг ка пад да ец ца ло зун гам дэ ма го гаў, якія 
ім к нуц ца да моц най, баць коў скай ула ды, 
пад да ец ца спа ку се са ма дзяр жаў на га ці на
ват та та лі тар на га «пра ва і па рад ку», ах вот на 
да лу ча ю чы ся да роз ных гра мад скіх ру хаў 
у по шу ках за мен ных су вя зей і аль тэр на тыў
ных су поль нас цей, кам пен су ю чы рас ча ра
ван не і адзі но ту ў раз бу раль ных і ан ты са цы
яль ных дзе ян нях».

Мне па да ба ец ца пра чы нац ца ра ні цай 
з пе ра ка нан нем, што на ступ ны дзень ста не 
леп шым пра ця гам па пя рэд ня га дня. Што 
бу ду чы таць кні гі больш ста ран на, пі саць 
ра зум ней, ду маць больш. Па куль што 
— прыб ліз на. Я амаль не ба чу сва іх су се
дзяў. І тым больш не раз маў ляю з імі. Боль
шасць ма іх зна ё мых і сва я коў ужо хо дзяць 
па ас фо дэ ле вых лу гах — я да лу чу ся да іх 
праз ней кі час. Не паз беж на. Та му зай ма ю
ся са мім са бой, на коль кі я ма гу. Да стат ко
ва, ду маю. Ад нак ве даю, што па ток ча су на 
са мой спра ве з’яў ля ец ца вы ні кам роз ных 
ха а тыч ных па дзей, звы чай на не за леж ных 
ад мя не, якія мо гуць лёг ка змя ніць свой 
праг на зу е мы ход. На пры клад, хай маю ра ні
цу ўстур бу юць пры ем ныя, але ня про ша ныя 
гос ці, якія па да ро зе з Кра ка ва ў Бе ла ве жу 
вы ра шы лі за е хаць да хві лі ну да мя не. Та
кая сі ту а цыя паў та ра ец ца прак тыч на кож
ны дзень, асаб лі ва ў лет ні се зон.

Не ка то рыя гос ці вы яз джа юць са сва і мі 
аў та ма бі ля мі, ін шыя пры яз джа юць. Ці мо
гуць поль скія да ро гі быць больш дзі ра вы
мі? О не! Дзяр жа ва ве дае маё імя, проз віш
ча і мес ца жы хар ства. Яна кла по ціц ца пра 
мя не, та му наў мыс на ад ра ман та ва ла да ро
гі, якія вя дуць у маю вё ску. Але дзяр жа ва 
па тра буе ад мя не ўсё больш. І чым больш, 
тым больш ця пе раш няя ўла да прыс вой вае 
са бе. Ад нак я па пя рэдж ваю ўла ду, што гэ та 
мо жа пры вес ці мя не да край няй мі зан т ро
піі! І каб толь кі мя не. Так са ма дзяр жа ву.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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Настаўнікі роднай мовы

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? Што ж за пы тан не? 
Вя до ма, што скла да насць. Ка лі б да лі ма тэ ма ты ку 

ці фі зі ку доб ра ах вот на, так са ма мно гія 
не ха це лі б ву чыц ца.

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

— Ка лі я ву чыў ся ў лі цэі, лю біў уро кі 
бе ла ру скай мо вы. На бе ла ру скую фі ла
ло гію вы бі ра лі ся вель мі пры го жыя дзяў
ча ты: Аля, Ма ры ля і Га лі на. Я так са ма 
ра шыў па спра ба ваць сва іх сіл і да стац ца 
на фі ла ло гію ў ста лі цу. На ву ка іш ла не 
най горш. Пас ля за кан чэн ня прый ш ло ся 
пра ца ваць на стаў ні кам у шко ле. Пра ца
ваў у Вуль цыНу рэц кай, по тым у Са ках, 
а ка лі зак ры лі шко лу ў Са ках, па чаў 
пра ца ваць на стаў ні кам у Кляш чэ лях, 
а з 2009 го да з’яў ля ю ся ды рэк та рам Па
чат ко вай шко лы ў Кляш чэ лях.

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

— Доб рым на стаў ні кам і шчы рым бе
ла ру сам быў Ва сіль Са коў скі, на стаў нік 
Гай наў ска га бе ла ру ска га лі цэя. Ад на ча
со ва быў так са ма клас ным кі раў ні ком.

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

— Як ды рэк тар я вы му ша ны пра ца
ваць з роз ны мі ўста но ва мі, між ін шым 
ча ста даю ін тэр в’ю для бе ла ру скіх пе ра
дач Ра дыё Бе ла сток, Ра дыё Ра цыя. Суп
ра цоў ні чаю са шко лай у Дзміт ро ві чах, 
што на Ка мя неч чы не. Мы ту ды ез дзім, 
да нас пры яз джа юць вуч ні і на стаў ні кі 
з Бе ла ру сі.

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

— Най больш да па ма гае бур га містр 
го ра да Кляш чэ лі. Мно га на стаў ні кам бе
ла ру скай мо вы дае тое, што на ша сяб роў
ка Алі на Ваў ра нюк пі ша пад руч ні кі для 
ма лод шых кла саў і дзя ку ю чы та му мы 
мо жам імі ка ры стац ца ў сва ёй што дзён
най пра цы.

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

— У на шай шко ле не каль кі га доў за
пар пра во дзіў ся тур нір па ва лей бо ле 
на ку бак «Ні вы», бо жа но чая дру жы на 
з Кляш чэ ляў заў сё ды вый г ра ва ла. Удзел 
у тур ні ры пры ма лі вуч ні са школ, у якіх 
вя дзец ца на ву чан не бе ла ру скай мо ве.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Апош нім ча сам на шы вуч ні не 
ўдзель ні ча юць у кон кур сах. У нас ма ла 
вуч няў вы ву чае род ную мо ву.

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

— Мо жам раз ліч ваць на да па мо гу 
баць коў і ася род дзя, бо на ка го ж ін ша га 

раз ліч ваць? Зап ра шае нас ча ста на вы
стаў кі, спек так лі наш ася ро дак куль ту ры 
„Гла дыш ка”. Бы ваю з вуч ня мі ў на ша га 
скуль п та ра Сла ва мі ра Смы ка, які вя до
мы да лё ка паза ме жа мі Поль ш чы.

— 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?

— Што ж за пы тан не? Вя до ма, што 
скла да насць. Ка лі б да лі ма тэ ма ты ку ці 
фі зі ку доб ра ах вот на, так са ма мно гія не 
ха це лі б ву чыц ца.

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

— Так, ма гу.

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

...

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

— У ста рэй шых кла сах зу сім не да па
са ва ныя. Ві даць, ня ма ка му іх пі саць.

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

— „Са спад чы най у бу ду чы ню” Та ма ры 
Ру са чык.

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

— Ла ры са Ге ні юш.

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

— Зу сім не чы таю ні я кіх кні жак. 
У воль ных хві лі нах гля джу спар тыў ныя 
пра гра мы, ха ця сам не зай ма ю ся спор
там.

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

— ...

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

— «Ба со віш ча» і «Бар даў ская во сень».

— 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?

— І ў шко ле, і паза шко лай, раз маў
ляю з вуч ня мі на га вор цы.

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

— Ёсць роз ныя.

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

— На ша бу ду чы ня.

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

— Ёсць на стаў ні кі, ле ка ры, жур на лі сты 
і мно гія ін шыя.

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

— Раз на не каль кі га доў зда ра лі ся гра
шо выя ўзна га ро ды.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не?

— Ка лі ўсё ўда ец ца — гэ та і ёсць нат х
нен не.

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

— Бе ла ру саў бу дзе што раз менш 
у Поль ш чы і ў Бе ла ру сі. Асі мі ля цыя 
ўсё ж па сту пае.

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

Сла ва мір ТРАШ ЧОТ КА — бе ла ру сіст. На ра дзіў ся ў вёс цы 
Ста рое Бе ра зо ва на Гай наў ш чы не. Пас ля за кан чэн ня бе ла-
ру скай і ру скай фі ла ло гіі на Вар шаў скім уні вер сі тэ це стаў 
пра ца ваць у Па чат ко вай шко ле ў Вуль цы-Ну рэц кай, пас ля 
ў Са ках ка ля Кляш чэ ляў. З 2009 го да кі руе Па чат ко вай шко-
лай у Кляш чэ лях. Жы ве ў Бель ску-Пад ляш скім.
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Віктар Сазонаў

Па ро да
Тым, хто хо ча быць на ро дам,
Трэ ба каб, ці так, ці сяк,
У лю дзей пай ш ла па ро да,
Ну ха ця б, як у са бак.

Год ны звер не хо ча згу бы,
І ся бе ён ад ста іць,
Ка лі што, па ка жа зу бы,
Мо жа на ват уку сіць.

Тут гі сто рыя, ка рэн ні,
Свая праў да, свой пад ман,
І мі нуў ш чы ны зда рэн ні,
І на бу ду чы ню план.

Як не бі ся, не кру ці ся,
Не змя ніць гі сто рый ход,
Хоць пай дзі і за ду шы ся,
А на род ад сло ва „род”.

І не трэ ба без пат рэ бы,
Ага родж ваць ага род,
Без ка рэн ня на ват дрэ вы
Не цві туць. А тут на род...

І ні чо га там не бу дзе,
Дзе ка рэн ні не ўрас лі,
Толь кі з імі хо чуць лю дзі,
Быць са бою на зям лі.

Ды па куль на люд скасць мо да
Не прый ш ла, то хоць бы так:
Лю дзям трэ ба хоць па ро да,
Ну ха ця б, як у са бак.

Вось яш чэ б, каб з той па ро дай,
Лепш бы ло б, як не вазь мі,
Каб на ро ду стаць на ро дам,
Вар та б лю дзям стаць людзь мі.

На шы «ніў скія» гро дзен скія ка
рэс пан дэн ты Вік тар Са зо наў 
і Ула дзі мір Хіль ма но віч пе ры
я дыч на ін фар му юць сва ім суб’

ек тыў ным пог ля дам і пра па лі тыч ныя 
па дзеі ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь. Фе лье тон 
Ула дзі мі ра Хіль ма но ві ча ў гэ тым ну ма ры 
па каз вае тую з’я ву ў бе ла ру скім гра мад
стве, якую най ка ра цей мо жам наз ваць 
пат рэ бай па лі тыч ных змен у кра і не. Прыз
на ча ныя на 9 жніў ня 2020 го да прэ зі дэн
ц кія вы ба ры ў Бе ла ру сі ме лі быць толь кі 
ні чо га не вы ра шаль най па дзе яй на фо не 
ка ра на ві ру са і лет ніх ка ні ку лаў і даць чар
го вы тэр мін ула да ран ня кі раў ні ку дзяр
жа вы Аляк сан д ру Лу ка шэн ку. А тут ма ем 
поў ныя ан га жа ва нас ці і пра тэ стаў ма са
выя збо рыш чы бе ла ру саў у ад кры тых, 
га рад скіх пра сто рах кра і ны дзе ля та го, 
каб па ста віць под пі сы пад трым кі на ўсіх 
кан ды да таў ап ра ча асо бы ну мар адзін 
у бе ла ру скай па лі ты цы. І з’я ва аб са лют на 
не ар ды нар ная. Кан ды да ты з роз ных гуль
ня вых па лёў і груп ін та рэ саў аказ ва юць 
са бе па ша ну і ўза е ма да па мо гу на гэ тай 
ста дыі вы бар чай кам па ніі — збі ран ня 
под пі саў за кан ды да таў. А тут трэ ба іх ня
ма ла — аж 100 ты сяч дзе ля рэ гіст ра цыі. 
У рэ аль нас ці гэ та бу дзе вык лік толь кі 
для не ка то рых з пят нац ца ці ча ла век, 
да пуш ча ных Лі дзі яй Яр мо шы най і яе Цэн
т раль най вы бар чай ка мі сі яй да гэ та га 
эта пу. Ка го да пус ціць яна і яе кі раў нік да 
чар го ва га эта пу кан т ра ля ва ных імі вы ба
раў, ве да юць па куль яны і толь кі яны. Хі
ба, што ме на ві та гра мад ская ак тыў насць 
і наст роі пра тэ сту зме няць, або ле пей 
ска заць, зло мяць ад п ра ца ва ную га да мі 
сі стэ му фаль ша ван ня ўся го вы бар ча га 
пра цэ су. Каб пры нам сі стар та нуць у ме
ру нар маль ных і роў ных умо вах для ўсіх 
са пер ні каў. Хто ж яны, най важ ней шыя за
ва да та ры гэ тай ус пыш кі гра мад скіх наст
ро яў? Гэ та бло гер Сяр гей Ці ха ноў скі і яго 
жон ка Свят ла на, якая вы ста ві ла сваю 

кан ды да ту ру за му жа, які ся дзеў у арыш
це. За раз у су бо ту із ноў быў арыш та ва ны 
ў Га род ні. Гэ та бан кір Вік тар Ба ба ры ка, ці 
бы лы на мен к ла тур ны дып ла мат і біз не
со вец Ва ле ры Цап ка ла. Ся род ці каў ных 
кан ды да таў ёсць і яш чэ адзін Аляк сандр 
Ры го ра віч... Та бо ліч, доб ра вя до мы на Бе
ла сточ чы не вы сту поў ца на «Ба со віш чы», 
лі дар гур ту «Зніч» з цяж кім гу чан нем. 
Ін шыя кан ды да ты не вык лі ка юць та кіх 
эмо цый і спа дзя ван няў гра мад ства на 
маг чы мыя пе ра ме ны. Рэ аль на кі ру ю
чы кра і най Аляк сандр Ры го ра віч пас ля 

су бот неня дзель ных гра мад скіх ак цый 
у па ня дзе лак ужо за я віў і паст ра шыў, 
што КДБ кан т ра люе сі ту а цыю, а ён не 
да пус ціць да ані я кай плош чы. Ад но ўжо 
зда ец ца быць пэў ным, па лі тыч нае ле та 
ў Бе ла ру сі мо жа быць га ра чым.

Мя не вель мі за ці ка ві ла і вы я ва пра
тэ сту мі тын гоў цаў. Ака за ла ся ім звы чай
ная хат няя ...та пач ка. Не квет кі, джын
сы, ко ле ры, але той хат ні абу так, які ёсць 
выз на чаль ні кам ма лой, пры ем най, хат
няй спа кой нас ці.Та па чак, якім пры на го

Та пач кі і та ра ка ны дзе мо жаш і ўка ко шыць і та ра ка на, ка лі 
рап там зной дзец ца ў по лі зро ку, ці ру кі. 
Бо ў прын цы пе ў та кой ха це зжы ва еш ся 
са сва і мі та ра ка на мі, ад якіх ні ку ды не 
дзе неш ся. І так у та кім сім бі ё зе зжы лі ся 
чвэрць ста год дзя і бе ла ру сы са сва ёй 
па лі тыч най сі стэ май і яе ву са тым кі раў
ні ком. Та пач кі — стан ду ху бе ла ру скай 
спа кой нас ці і ся мей най бяс пе кі. Ві даць, 
ад нак, так уг ня ві ла жыц цё та пач ных гас
па да роў, што па ва жы лі ся па куль зняць 
та пач кі з ног і ўзяць іх у ру кі, каб паст ра
шыць та ра ка наў. Пра па ну ем ува зе на
шых чы та чоў фо та аг ляд збор кі под пі саў 
у Бе ла ру сі на мі ну лых вы ход ных.

vЯў ген ВА ПА

Мінск

Мінск

Брэст

Віцебск

Гродна
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Пра зор лі ві ца Сіль вія Браўн да ла 
дак лад ную да ту яш чэ ў 2008 го
дзе. Праг на за ва ла ка ра на ві рус 
12 га доў та му! У яе кні зе пад 

за га лоў кам «Ка нец дзён» згад ва ец ца 
зах вор ван не ды халь ных шля хоў, якое 
рас паў сю дзіц ца па све це ў 2020 го дзе. 
Хто та кая Сіль вія Браўн?

Сіль вія Се ле ста Браўн бы ла аме ры
кан скай пісь мен ні цай і вы даў цом, якая 
аб вяс ці ла ся бе псі хіч ным эк ст ра сэн сам. 
Ат ры ма ла знач нае прыз нан не. Яе кні га 

«Ка нец дзён» вый ш ла ў 2008 го дзе і ця
пер ста ла па пу ляр най тэ май дзя ку ю чы 
свай му зме сту. Браўн па мер ла ў 2013 
го дзе ва ўзрос це 77 га доў. Сіль вія Браўн 
вык лі ка ла шмат спрэ чак. У да да так да 
кні гі Браўн не ад на ра зо ва за яў ля ла, што 
дзя ку ю чы яе здоль нас ці мець зно сі ны 
з пры ві да мі, яна мо жа прад ба чыць бу ду
чыя па дзеі. Яе вы каз ван ні на гэ ты конт 
су стра ка лі ся з кры ты кай, та му што яе 
не ад на ра зо ва аб ві на вач ва лі ў фаль шы
вых па ве дам лен нях. У сва ёй кні зе Браўн 
пі са ла ў 2008 го дзе, што пэў ная хва ро ба 
ды халь ных шля хоў рас паў сю дзіц ца па 
ўсім све це ў 2020 го дзе: Ка ля 2020 го да 
па ўсім све це рас паў сю дзіц ца сур’ ёз нае 
зах вор ван не, па доб нае на пнеў ма нію, 
якое зак ра не лёг кія і брон хі. Гэ та бу дзе 
суп раць ста яць усім вя до мым ме та дам 
ля чэн ня. Больш дзіў ным, чым са ма хва-
ро ба, ста не тое, што яна рап там знік не, 
як з’я ві ла ся, але праз дзе сяць га доў зноў 
на па дзе, а по тым і зу сім пра па дзе.

Хоць гэ та больш суб’ ек тыў ны праг
ноз без га лоў ных цы тат, той факт, што 
яна вы ка ры стоў ва ла тэр мін „хва ро ба 
ды халь ных шля хоў”, маг чы ма, ме ла ней
кае да чы нен не да ўспыш кі ВРВІ (SARS 
— вост ра га рэс пі ра тор на га сін д ро му) 
у па чат ку 2000х. У кні зе так са ма згад ва
ец ца ві рус ВРВІ. Хоць мож на мер ка ваць, 
што сцвяр джэн не, што рэс пі ра тор нае 
зах вор ван не бу дзе рас паў сю джа на па 
ўсім све це ў 2020 го дзе, ін шыя эле мен ты 
хва ро бы з кні гі не вя до мыя аль бо ма
ла ве ра год ныя. Вя до ма, праг на за ван не 
ўспыш кі зах вор ван ня ды халь ных шля
хоў ва ўсім све це, ка лі гэ та зда рыц ца, 
мо жа быць больш зда гад кай, чым праг
на за ван нем.

Кні га Сіль віі Браўн — не адзі нае ў мі ну
лым пра ро цтва пра ка ра на ві рус.

Аў та ры ста ра жыт на га ка лен да ра 
прад каз ва лі пан дэ мію! Больш за 2000 
га доў та му ту рэц кія пля мё ны з Ся рэд
няй Азіі скла лі ка лян дар з 12 жы вё ла мі. 
Пас ля ўспыш кі пан дэ міі ка ра на ві ру са 
з’я ві ла ся тэ о рыя, што яе аў та ры змаг лі 
прад ка заць шэ раг тра ге дый з 2020 го да.

Згод на з выс но ва мі пар та ла «Аваль», 
ка лян дар быў ство ра ны ў 209 го дзе да 
н.э. Ёсць там 12 роз ных жы вёл — у тым 
лі ку ка ро ва, тыгр, ку ры ца ці са ба ка — 
якія ўяў ля юць са бой год. 2020 год — пад 
за ступ ні цтвам па цу ка. Ажу джан Цюрк 
(O—Яuz han Türk) — ву чо ны, які пра во
дзіць дас ле да ван ні ў пра він цыі Эр зу рум 
на ўсхо дзе Тур цыі, ска заў, што мно гія па
дзеі, якія ад бы лі ся ў 2020 го дзе, праг на
за ва лі аў та ры гэ та га ка лен да ра. У якас ці 
до ка зу сва іх слоў пра цы та ваў ён змест 
пра ро цтва з ка лен да ра. Па сло вах яго 
аў та раў, у «год па цу ка» шмат мес цаў 
у све це бу дзе зніш ча на даж джом і гра
дам. Зла чын насць так са ма па вя лі чыц ца 
ў пер шай па ло ве го да. У тэк с це так са ма 
згад ва юц ца па жа ры, зем лят ру сы і са ран
ча, ад якіх фак тыч на па цяр пе лі мно гія 
рэ гі ё ны Аў ст ра ліі, Тур цыі, Аф ры кі і Азіі. 
Дас лед чык сцвяр джае, што ў ка лен
да ры згад ва ец ца хва ро ба пад наз вай 
«zatülcenb», што пе рак ла да ец ца як «плеў
рыт». Ён ата я сам лі вае яе з ка ра на ві ру
сам і сцвяр джае, што ін фі ка ва ныя лю дзі 
ад чу ва юць та кія сім п то мы, як лі ха ман ка, 
дры жы кі, ка шаль, ды халь ная не да стат
ко васць і па ру шэн ні сар дэч на га рыт му. 
Ак ра мя та го, аў та ры пра ро цтва ад зна чы
лі, што срод кам су праць хва ро бы бу дзе 
вы су ша ная ка ра рас лі ны з ся мей ства 
лаў ра. На ву ко вец пад к рэс ліў, што да ад
к рыц цяў, якія змяш ча юц ца ў ка лен да ры, 
трэ ба па ды хо дзіць з ас ця ро гай. Ён рэ ка
мен да ваў чы та чам раз г ля даць ка лян дар 
як гі ста рыч нае свед чан не.

Аст ро ла гі ва ўсім све це з вя лі кай зак
ла по ча нас цю ча ка юць, ці здзей с ніц ца 
ад но з са мых страш ных прад ка зан няў 
су свет на вя до ма га аў та ра пра ро цтваў 
Мі шэ ля Наст ра да му са. Спра ва ў тым, 
што ў ад ным са сва іх ча ты рох рад коў яў 
(цэн т ру рыя 10, квар цін 74) пра рок ні
бы та прад каз ваў па ча так маш таб на га 
ўзбро е на га кан ф лік ту пад час Алім пій скіх 
гуль няў у па чат ку ХХІ ста год дзя. СМІ пра
ана лі за ва лі сі ту а цыю пад час не каль кіх 
па пя рэд ніх Алім пі яд і не апуб лі ка ва лі 
су ця шаль ных да ных. Па да ных ра сій скіх 
СМІ па ча так лет няй Алім пі я ды ў жніў ні 
2008 го да ў Пе кі не су паў з на па дам Гру зіі 
на Паў д нё вую Асе цію. Зі мо выя гуль ні 
ў Со чы ў лю тым 2014 го да су па да лі 
з пе ра ва ро там ва Ук ра і не, дзе так са ма 
бы ла пра лі та кроў. Гэ тыя зблі жэн ні ўма
цоў ва юць упэў не насць пры хіль ні каў 
Наст ра да му са ад нос на дак лад нас ці яго 
пра ро цтва. Да дат ко вым ар гу мен там з’яў
ля ец ца ўзмац нен не кан ф ран та цыі па між 
ЗША і КНДР.

Аме ры кан скі пісь мен нік пі саў пра 
ві рус «Ухань 400» амаль 40 га доў та му, 
пра што ідзе ў кні зе “Во чы цем ры” ад 
1981 го да? Ці Дзін Кунц (1945 г. нар.) 
прад каз ваў з’яў лен не ка ра на ві ру са? 
Ця пер ус па мі на юць пра гэ ты твор, які ні
ко лі не быў бест се ле рам, амаль ча ты ры 
дзе ся ці год дзі пас ля яго пер ша га вы дан
ня. Дзін Кунц — гэ та больш за ся мі дзе
ся ці га до вы аме ры кан скі пісь мен нік, які 
ства рыў не каль кі вель мі доб ра чы та ных 
тры ле раў і жа хаў, вы да дзе ных на са ра
ка мо вах, ты ра жом амаль 400 мі льё наў 
асоб ні каў. Кунц апуб лі ка ваў ра ман пад 
псеў да ні мам Лі Ні колс (Le igh Ni chols) 
і рас па вя дае пра Ці ну, сын якой за гі нуў 
у ава рыі. Ге ра і ня пас ля го да няш час най 
па дзеі па чы нае ат рым лі ваць зна кі, якія, 
зда ец ца, пе ра кон ва юць яе ў тым, што яе 
сын мо жа быць жы вым. Сю жэт, ні бы та 

Праг на за ва лі 
ка ра на ві рус 
га ды та му?

схе ма тыч ны, раз гор т ва ец ца на ас но ве 
ба раць бы Ці ны Эванс і яе са юз ні каў, 
на кі ра ва най на раст лу ма чэн не сак рэ ту 
смер ці яе дзі ця ці. Ёсць там тэ ма пра дас
ле да ван ні бі я ла гіч най зброі, якія не ча ка
на ста лі клю ча вы мі ў 2020 го дзе. Ві рус 
на зы ва ец ца «Ухань400». Ча му Ухань 
так ці ка віў пісь мен ні ка со рак га доў 
та му? Маг чы ма, зза та го, што кі тай скі 
го рад з 11 мі льё на мі жы ха роў на пра
ця гу мно гіх га доў быў цэн т рам раз вою 
з вы ка ры стан нем вы со кіх тэх на ло гій. 
У кан цы 1950х га доў быў ство ра ны тут 
Ін сты тут ві ру са ло гіі Ухань, які пра сла віў
ся пра цай над ві ру са мі. Вест ка пра ві рус 
«Ухань400» з кні гі Кун ца хут ка ўвай ш ла 
ў больш шы ро кую тэ о рыю змо вы, якая 
грун ту ец ца на пе ра ка нан ні ка ры сталь ні
каў ін тэр нэ ту, што ві рус уцёк (наў мыс на 
ці вы пад ко ва) з ла ба ра то рыі. Вя до ма, 
та кія тэ о рыі ад роз ні ва юц ца ў дэ та лях: 
для не ка то рых ка мен та та раў гэ та кі
тай ская штуч ка, для ін шых, на ад ва рот 
— аме ры кан цы ства ры лі ка ра на ві рус. 
Ад нак, раз бі ра ю чы ся ў пад ра бяз нас цях, 
за ра жэн не вы ду ма ным ві ру сам знач на 
ад роз ні ва ец ца ад CO VID19. Кніж ны ві
рус «Ухань400» ата куе мозг і лі та раль на 
раз бу рае яго пры да па мо зе смя рот на га 
так сі ну — ён так са ма прак тыч на на 100% 
смя рот на не бяс печ ны. Ці ка ва, што ў пер
шай вер сіі ві рус так са ма па ві нен быў 
на зы вац ца «Гор кі400» ад ра сій ска га 
го ра да, у якім быў ство ра ны. Не вя до ма, 
ча му аў тар змя ніў наз ву.

«Каб удак лад ніць гэ та, — ска заў Дом
бі, — мы па він ны вяр нуц ца на двац цаць 
ме ся цаў на зад. Ме на ві та та ды кі тай скі 
дас лед чык Лі Чэнь уцёк у ЗША, узяў шы 
з са бой ды ске ту з да ны мі пра са мую 
важ ную кі тай скую бі я ла гіч ную зброю 
апош ніх дзе ся ці га доў. Яны наз ва лі яе 
«Ухань400» , та му што ён быў вы най
дзе ны ў ла ба ра то рыі RDNA не да лё ка ад 
го ра да Ухань, і гэ та быў ча ты рох со ты 
ва ры янт жыц цяз доль на га ві ру са, ство
ра ны ў іх дас лед чым цэн т ры. Ухань400 
— вы дат ная бі я ла гіч ная зброя».

vАга та АР ЛЯН СКАЯ

Шу дзя лаў ская 
гмі на 
на дэ маг ра фіч ным 
міну се

Наш чы тач са Шчас но віч па пра сіў, 
каб на пі саць у „Ні ве”, коль кі жы ха роў 
ця пер на ліч ва юць вё скі ў яго най Шу дзя-
лаў скай гмі не. Ін фар ма цыю прыс ла ла 
мне Ан на Нар бут, кі раў ніч ка шу дзя лаў-
ска га ЗАГ Са.

За раз у Шуд хя лаў скай шмі не па ста-
ян на пра жы вае 2935 ча ла век у 40 на се-
ле ных пун к тах.  Най боль шыя вё скі гэ та 
Шу дзя ла ва — тут пра жы вае  670  ча ла-
век, Вярхлес се — 306, Мін коў цы — 149, 
Воў наў цы — 119, Паў ноч ны Вост раў — 
113, Ба бі кі — 93, Гар ча кі — 92, Слоя і Су-
хі ні чы — па 81, Міш ке ні кі-Вя лі кія — 78, 
Кны шэ ві чы — 75, Ас ра вок — 71, Шчас-
но ві чы і Ус нар-Гур ны — па 70, Таль коў-
ш чы на — 69 і Но вае Трас ця но — 65.

Да ся рэд ніх па се лішч на ле жаць Вя лі-
кая Зуб жы ца — 58 жы ха роў, Ма лая Зуб-
жы ца — 56, Слой ка — 48, Каз ло вы Луг 
— 43, Пі раж кі — 42, Но він ка, Па ча пок, 
Су ка ві чы і Хмя леў ш чы на — усе па 35, 
Ба ра тын ш чы на і Азя рок — па 34, Гар ка-
ві чы — 27 і Гры боў ш чы на — 25.

Ма лыя і ма лень кія на се ле ныя пун к-
ты гэ та Бя ро за вы Груд — тут пра жы вае 
20 ча ла век, Лі па вы Мост — 17, Сас ноў-
ка і Ста рое Трас ця но — па 15, Клін — 12, 
Мар ка вы Вы ган — 10, Пад лаз ні ска — 8 
ды Ра вок і Су хі Луг — уся го па 2 жы ха-
ры. Ча ты ры га ды та му ў па се ліш чы Су-
хі Груд жыў адзін ча ла век, але па мёр. 

Вар та да даць, што ў Шу дзя лаў скай 
гмі не ў 2004 го дзе пра жы ва ла 3517 
асоб, у 2012 го дзе — 3217, у 2014 го дзе 
— 3099 і ў 2016 го дзе — 3108 ча ла век. 

(яц)
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 23-20

Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 14 чэрвеня г.г., най лепш па элек т роннай пош це. 
Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Два кан цы,
два каль цы,
А па ся рэ дзі не гвоз дзік-жы ві ца,
Хто не ад га дае,
Той не бу дзе жа ніц ца.
Н......
(з на род на га)

Ад каз на за гад ку № 19-2020: лан дыш. 
Уз на га ро ду, «Бе ла ру скую ма ля ван ку для дзя-
цей і да рос лых» (з пры го жы мі ма люн ка мі ды 

цу доў ны мі вер ша мі) вый г ра ла Зо ся Мак сы мюк. 
Він шу ем!

    
Мі ра ЛУК ША

Ірыс 
з Бе ла сточ ка
На Бе ла сточ ку

ў па ні На дзі ў ага род чы ку

ўжо да ле та

цві це мно га кве так.

Але ўжо і ў маі

су се дзі іх зды ма юць,

у за хап лен ні ад іх кра сы

ля пло ці ка спы ніш ся й ты.

Я ўклен чы ла пе рад іры сам.

З квет кі зір ну ла пы са:

мне ў во чы ён заг ля дае,

да пыт лі ва ў ду шу ны рае,

і спа ся род сі ніх шчок

са ло піць да мя не язы чок!

Жы выя вя сё лыя квет кі

ра стуць на на шых па лет ках!

Пры сядзь пе рад імі, схі лі ся,

бы пчол ка ў пя лёст кі ўту лі ся,

і цвет та бе ў во чы заг ля не,

ні ко лі ў за быц ці не за вя не.

— Мне спа да ба ла ся ды стан-
цый нае на ву чан не, — прыз на-
ец ца Ба ся, — і ду маю, што бу ду 
су ма ваць па та кіх уро ках, ка лі 
ўсё ўжо вер нец ца да нар маль-
нас ці.

Ба ся — не вык лю чэн не! 
Шмат школь ні каў на леж ным 
чы нам аца ні ла хат нія абе ды 
і маг чы масць здрам нуц ца па-
між уро ка мі. А вось у ка рысць 
Ба сі пра маў ляе неш та ін шае 
і больш ста ноў чае.

— Дзя ку ю чы ўро кам ан лайн 
я бу ду мець леп шыя ацэн кі, 
чым у мі ну лым го дзе, — ка жа 
ся мік лас ні ца. — І гэ та ра дасць 
для цэ лай сям’і. Я на ват па ча ла 
ма рыць пра больш прэ стыж-
ную ся рэд нюю шко лу!

Праў да, на леп шы вы нік спра-
ца ва ла да па мо га ма ці, якая 
піль на са чы ла за аду ка цы яй да-
чуш кі. Бы ва ла, ся дзе ла з ёй за 
ўро ка мі аж паў но чы ды ноч чу 
праз сваю э-пош ту ад п раў ля ла 
ра шэн ні на стаў ні кам.

На ша раз мо ва ад бы ла ся яш чэ 
да та го, ка лі Мі ка лай Паў ляк, 
аба рон ца пра воў дзя цей (Rzecz-
nik Praw Dziec ka) з на го ды Між-
на род на га свя та дзя цей пра па-
на ваў зме ны. Ён звяр нуў ся да 
на стаў ні каў і пе да га гіч ных рад, 
каб тыя, ацэнь ва ю чы вуч няў, 
узя лі пап раў ку на ня вы га ды 
і скла да нас ці ды стан цый на га 
на ву чан ня і па вы сі лі вуч ням 

Хто це шыц ца з на ву чан ня ан лайн?

ацэн кі на адзін бал ад тых, якія 
яны ат ры ма лі па тэ стах, пра ве-
рач ных пра цах ці адзін ка вых 
ацэн ках.

Аба рон ца пра воў дзя цей па-
жа даў доб ра га ад па чын ку ў час 
ка ні ку лаў, пас ля якіх дзе ці з ах-
во тай вер нуц ца ў шко лу.

Най боль шы па да ру нак пры-
паў ад нак для ама та раў пра гу-
лаў (ан лайн) і лі на гу заў. Вось 
спа дар Паў ляк за я віў, што ўсе 
вуч ні, якім па гра жа ла за стац ца 
на дру гі год у тым са мым кла-
се, былі пад к лю ча ны пад свай-

го ро ду ам ні стыю і перайшлі 
ў на ступ ны клас. Та кое ра шэн-
не па він на больш ма ты ва ваць 
да на ву кі ў на ступ ным на ву-
чаль ным го дзе.

Дзя ку ю чы апош няй пра па но-
ве ска ры стала б так са ма Ба ся. 
На ша сяб роў ка яш чэ па вы сіла 
б ся рэд нюю ацэ нак на пас вед-
чан ні. Праў да, яна па куль не ве-
рыць, што ат ры мае па свед чан-
не з чыр во най па ло скай.

— Та ко га яш чэ не бы ло! — 
смя ец ца дзяў чын ка.

Для на шых чы та чоў так са ма 

ма ем пры ем ную вест ку. На стаў-
ні кі бе ла ру скай мо вы, з які мі 
мы аб мер ка ва лі пы тан не, за я ві-
лі, што па ста вяць па зі тыў ныя, 
а на ват леп шыя чым звы чай на 
ацэн кі. Праў да, усё гэ та трэ ба 
бу дзе ад п ра ца ваць. Па доб ная 
прак ты ка «ам ні стыі» і пра мо-
цыі шы ро ка рас паў сю джа на 
ў све це. У Ка на дзе ўжо  ў са ка ві-
ку ад тэр мі на ва лі ўро кі аж но да 
ве рас ня. Праў да, у час са ма і за-
ла цыі вя дзец ца ды стан цый нае 
на ву чан не, яно ад нак толь кі 
для доб ра ах вот ні каў.

— Та кая ма дэль пры ня та 
з-за кло па ту пра зда роўе і на-
строй дзя цей, — пат лу ма чы ла 
нам зна ё мая на стаў ні ца. — Дзя-
ку ю чы яс ным пра ві лам, дзе ці 
ад чу ва юць, што ўсё зна хо дзіц-
ца пад кан т ро лем і што іх іза-
ля ва насць і па ку ты пры ня суць 
ста ноў чы вы нік. Але ж і спа да-
ба ла ся та кая на ву ка мно гім!

гак

У па дзя цы за да па мо гу ў школь-
ных за да чах Ба ся, ге ра і ня ар ты ку ла 
«Хто це шыц ца з на ву чан ня ан лайн?» 
два-тры ра зы ў ты дзень га туе ма ме 
стра ву-сюр прыз. Апош нім ча сам яна 
спяк ла ша ка лад на-крэ ма вы пі рог 
«Кра та він не» (Ko piec kre ta) і зга та-
ва ла вяс но вы суп са шчаўя. Пра 
прыс мак і ха рак тар су пу вы ра шы ла 
дзі кае шчаўе, якое Ба ся саб ра ла на 
лу гу, ад да ле ным ад да рог і пра мыс-
ло вых ася род каў.

Сён ня пра па ну ем вам зэль вен-
ска-бе ла ру скі ва ры янт су пу-шчаўя, 
па вод ле «Бе ла ру скай кух ні» Юрыя 
Ка чу ка.

Склад ні кі: 
500 грам мя са,
400 грам шчаўя, 
1 цы бу лі на.
З яй кі.
Зва рыць мяс ны пры ва рак. Цы бу-

лю ачыс ціць, на рэ заць дроб ны мі 
ку бі ка мі і злёг ку пад с ма жыць на 
тлуш чы, зня тым з пры вар ку. Шчаўе 
пе раб раць, пра мыць, на шат ка ваць, 
пак лас ці ў рон даль, пад ліць тро хі 
ва ды і на 10 хві лін па ста віць пад нак-
рыў кай ту шыць. Пас ля гэ та га шчаўе 
змя шаць з пад с ма жа най цы бу ляй, за-
ліць мяс ным пры вар кам, да даць со-
лі, раз мя шаць і ва рыць 15-20 хві лін.

Вяс но вы суп з Зэль вы

Пры па да чы на стол у та лер ку з су-
пам пак лас ці мя са, смя та ну і ка ва лач-
кі зва ра на га ўкру тую яй ка.

Смач на ес ці!
(гак)

Госці з Берасця
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DobroЗа 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 № 19-2020:
Бру та, аў то, аў тар, Ака, том, знак, сноб, на, 

па рус, крыж, аса, рак, монстр. Як, спор, на, аў-
то рак, там, сам, бор, за кон, улан, ка ры, абак, 
жар.

Уз на га ро ды, за піс ныя кніж кі, вый г ра лі 
Мар цэль Са лаў я нюк і Ма ры ся Ра ец кая. Він-
шу ем!

Размалюйце!

Два тыд ні та му мы пі са лі пра школь-
ныя эк скур сіі і па ез д кі, якія з-за эпі дэ міі 
ка ра на ві ру са не мо гуць ад быц ца. Каб 
па це шыць вас у гэ ты скла да ны час, пра-
па ну ем «ту ры стыч ную ма ля ван ку».

У час да лё кіх і бліз кіх эк скур сій на-
стаў ні кі заў сё ды пра па ну юць на ве даць 
хоць адзін кас цёл ці цар к ву. Ча му гэ та 
істот ная кроп ка па да рож жа?

Сак раль ныя бу доў лі — гэ та не толь кі 
жы вая гі сто рыя ду хо вай куль ту ры жы ха-
роў го ра да ці вё скі. З імі ча ста звя за ны 
ка ла рыт ныя ле ген ды. Як на ша пра па но-
ва — кас цёл у мя стэч ку Ві дзы, што на 
поў на чы Бе ла ру сі ў Віцеб скай воб лас ці. 
Тут па бы ва лі вя до мыя ўсім Адам Міц-
ке віч і яго му за Ма ры ля Ве раш ча ка. 
Маг чы ма, ураж лі вы на вед валь нік ад чуе 
пры сут насць гэ тай цу доў най па ры, дзя-
ку ю чы якой уз нік лі са мыя пры го жыя 
ста рон кі ра ман тыч най лі та ра ту ры, важ-
най не толь кі для па ля каў і бе ла ру саў 
але і ўсіх сла вян скіх на ро даў.

На кас цёл мож на гля дзець як на 
вы тан ча ны пры клад не а га тыч най ар хі-
тэк ту ры, а раз ма лёў ка ўсвя до міць вам 
дэ та лі, якія цяж ка прык ме ціць з пер ша-
га по гля ду.

Та ды, дар ажэнь кія, бя ры це ў ру кі ка-
ля ро выя алоў кі і «па да рож ні чай це» па 
све це ра дзі ма га ма ста цтва і лі та ра ту ры!

Зор ка

Ра ман тыч ная 
ма ля ван ка!

ВЯ СЁЛ КА — на шы прод кі ве ры-
лі, што Бог ства рыў вя сёл ку, каб 
пра ду хі ліць па то пы на зям лі, бо 
яна доб ра ве да ла ме ру ва ды для 
даж джу, а ліш нюю вяр та ла на 
не ба. Лю дзі ду ма лі, што адзін ка-
нец вя сёл кі апу ска ец ца ў мо ра 
або ў ра ку, каб ад туль смак таць 
ва ду з усім, што ў ёй жы ве. Ка-
лі хму ры ла ся, дык лі чы лі, што 
дождж не пой дзе, па куль вя сёл-
ка не на ка чае са бе ва ды, а пас ля 
бу ры тая ва да ме ла па тра піць 
у хма ру, це раз якую як праз сі та 
пра сей ва ла ся і ка па ла даж джом 
на зям лю.

На шы прод кі за хап ля лі ся 
пры го жас цю вя сёл кі, але ад на-
час на ба я лі ся яе. Ве ры лі, што 
яна мо жа ўсмак таць ча ла ве ка 
ўся рэ дзі ну, а по тым за кі нуць на 
хма ру. Та му, ка лі на не бе з’яў ля-
ла ся вя сёл ка, ма ту лі за ба ра ня лі 
гу ляць дзе цям на два ры і бе гаць 
па ва дзе. За ба ра ня ла ся так са ма 
па каз ваць паль цам на ка ля ро вы 
па вет ра ны лук. На вя сёл ку мож-
на бы ло гля дзець толь кі з ак на.

Па асаб лі вас цях вы гля ду вя-
сёл кі і як яна ўзні ка ла прад каз-
ва лі над вор’е і пос пе хі ў жыц ці 
і гас па дар цы. Ка лі ў час даж джу 
вя сёл ка бы ла цьмя ная, то ча ка-
лі, што дождж бу дзе іс ці да лей. 
Ка лі во сен ню вя сёл ка бы ла на кі-
ра ва ная з поў на чы на поў дзень 
— бу дзе дождж, з ус хо ду на за-
хад — доб рае над вор’е. Не над та 
це шы лі ся з яр кай вя сёл кі. Гэ та 
аба зна ча ла не па гадзь. Так са ма 
вы со кая і стром кая — прад каз-

ва ла моц ны ве цер, а ра ніш няя 
па ка тая — даж дж лі вы дзень.

На Пад ляш шы, ка лі ба чы лі на 
не бе вя сёл ку, згад ва лі жа дан не. 
Ве ры лі, што ка лі не за муж няя 

дзяў чы на ўба чыць ад ра зу дзве 
вя сёл кі, яна хут ка вый дзе за-
муж.

Ка лі ў сям’і моц на жа да лі на-
жыць шмат дзя цей, та ды баць-

ка і ма ці вы хо дзі лі ў час даж джу 
з вя сёл кай на двор і, тры ма ю чы-
ся за ру кі, мок лі ў гу стым, цёп-
лым ліў ні.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны па вод ле «Мі фа-
ло гіі для дзя цей» А. Кор шак) (гак)
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Сы мон РА МАН ЧУК на ра дзіў ся ў вёс цы Гуш чэ ві на На раў чан скай гмі ны 
ў 1936 го дзе. У Бе ла ру скім дзяр жаў ным уні вер сі тэ це ў Мін ску прыс во іў ён да-
ска на ла бе ла ру скую, ру скую і ла цін скую мо вы, якія по тым вык ла даў у Агуль на-
а ду ка цый ным лі цэі ў Мі ха ло ве. Як член Бе ла ру ска га лі та ра тур на га аб’ яд нан ня 
„Бе ла ве жа” апуб лі ка ваў ён у „Ні ве” ў шас ці дзя ся тыя га ды шэ раг апа вя дан няў, 
м.інш. „Дзя ду ля”, „Ча ла век”, „Ідуць дні, дзя нёч кі”. Неў за ба ве Сы мон Ра ман чук 
за няў ся вы ву чэн нем пра ва слаў на га ба гас лоўя ў Хрыс ці ян скай тэ а ла гіч най ака-
дэ міі ў Вар ша ве, дзе аба ра ніў док тар скую ды сер та цыю, за тым пры няў ма на скі 
пост рыг і быў ру ка па ло жа ны ў свя тар скі сан. Стаў ён ар хі е пі ска пам Ло дзін ска-
Поз нань скай епар хіі. Па мёр 28 чэр ве ня 2017 го да, на 81 го дзе жыц ця.

— Я вель мі лю біў чы таць. Бу ду чы ма ла дым хлоп цам, чы таў я до ма на ват пры 
за па ле най лу чы не, а пас ля ўжо пры га за вай лям пе. Вель мі мно га чы таў пад час 
ву чо бы ў Мін ску, а пас ля па чаў так са ма пі саць. 

У «Ні ве» ў апош нія га ды жыц ця дру ка ваў свае апа вя дан ні пад псеў да ні мам 
скла дзе ным з імён сва іх баць коў Ма рыя Саш ка. Апа вя дан не «Ча ра дзеі» з’яў ля ец-
ца яго ным апош нім лі та ра тур ным тэк стам. Ру ка піс тво ра прыс лаў ён у рэ дак цыю 
«Ні вы» ў маі 2017 го да.

„I nam coś z te go opo wiedz, a zacz nij skąd 
chcesz, bo ska có ro Ze u sa” — HO MER

Ба за ры... У нас іх, у го ра дзе, ве лі чэз ных 
— ча ты ры. Ма лых — не злі чыць. Ці ка выя 
яны, гэ тыя ўста но вы, тар гі ма гут ныя. Што 
хо чаш там ку піш. Ка го хо чаш — і не хо чаш 
— па ба чыш, спат ка еш...

Іа лан та доб ра пра ся бе ве да ла, што 
ў по шу ках сва іх сар дэч ных «пры лі ваў» яна 
мо жа рап тоў на, не ча ка на і для ся бе са мой, 
зра біць на ват най боль шую дур но ту.

Дзяў чы на з трэ ця га па вер ха до ма, што 
ў нас ён на Вяр бо вай ву лі цы, дзень у дзень 
ра сказ вае сва ім сяб роў камсту дэн т кам 
ме ды цы ны — пра сваё, «ад вя коў» — як 
са ма ка жа, ван д ра ван не (ча стаегу стое да 
ба зар ных куп цоўма лад цоў, каб хоць на
дзі віц цанап рыг ля дац цанас ма ка вац ца іх 
хлап цоў скамуж чын скай пры га жос цю. Яе 
там, асо ба на Ба лу тах, «сар тоў» дзя сят кісот
ні, як і — наў к ру гі — уся кіх та ва раў, пры лад 
— поль скіх, ру скіх, ка ра ім скіх, бе ла ру скіх, 
кі тай скаазі яц каін дый скіх, ту рэц кіх, па рыж
скіх на ват... Ра ка цэ лая, Віс ла шы ро кая... 
Акі ян ве ліч ны, мар скі, ма гут ны... Му раш нік 
су свет ны...

Уся гэ та кам па ніяка мі ты ва рас се ла ся, 
раск ла ла ся на шы ро кіх (і вуз кіх) арэ а лах, 
ад на ад дру гой пры га жэй шая. Пра даў цы 
і та ва ры. Мужытар гаўцы — на род ча ста 
ву са ты, бы вае — і ня рэд ка — ба ра да ты 
(з не вя лі кас цю гэт кай ча ру ю чай); чор ныя 
і блан дзі ні стыя, смуг ля выя, ша ка лад ныя, 
ма лоч набе лыя, зу ба ска лы гэ тыя цу доў
ныя!.. Ес ці бы іх! Хрум стаць па ку соч ках! 
З кас ць міжыл ка міхра сточ ка мі! Ла маць 
па час цін ках, як сма ка ві ты ба тон чыкпра
лін ку!.. Аб ліз вац ца — ды і іх аб ліз ваць, што 
та кое мо жа быць на яву!.. А так хо чац ца!.. 
Аж млей ка!..

Па ды дзеш да іх; кро каў пяць зро біш, да 
гэ тых га рад скіх «са лаў ёўжа ва ран каў», на
шых — зна чыць, і чу жыхпры ез джых, з кра
ёў не заў сё ды най б лі жэй шых, і — ха ця та бе 
сён ня ні чо га не трэ ба — ты ку піш ма ласць 
ха ця б ней кую, бо тут не змо жаш гэ так про
ста, «у пу стую» прай с ці по бач бе ла зу бых 
«ар ці стаў», ка лі на ця бе гля дзяць чор ныя 
ба род кі «ша ка лад ным» во кам, бо і ты час 
— дру го му, трэ ця му, ой — больш, больш, пад
ру жань ка! Ой — і дзя ся та му ска заць бу дзе 
не грэх! — у сі нія іх во чыазё ры ўп’еш ся, да 
губ ма лі на вых, на пух шых (у мыс ляхжа дан
нях) прыс мок чаш ся!..

Ну, бо ска жы хат ка праў ду: хто ця бе, вось 
за раз, адзі но кую, як шы пульсвеч ку, сту дэн т
ку, та кой цеп лы нёй аб да рыць, ус меш кай уз
на га ро дзіць, сму так твой дзя во чы раз вее?.. 
Гэ так про ста, ні за што, «бяс п лат на»?.. Бо, 
па ду май, што яму тут чу жо му кра су ну?.. Які 
яму ад гэ та га ўся го тар го вы пры бы так?.. Гля
неш, і ба чыш — яны ра дасць лю дзям, для 
чу жых і нез на ё мых, про ста, спан тан на да-р
аць, да юць, рас сы па юць!..

Ідзеш ты вось, строй ная, з на га міха ду
ля мі, «ад ву шэй», пле чы кам то ад ным — то 
дру гім па во дзіш, неш та пад но сі кам сва ім 
«ме ло дзіш»; воч ка, ча сам, «пу ска еш» раз 
нап ра ва — два на ле ва, а за та бой — прад 
та бой, ад сюльад туль, ня сец ца:

— Па не нач ка? Вы чыя бу дзе це ў на шым 

мет ра по лі се? Стак ро тач калі ле яч ка, га?.. 
Глянь це хоць на мя не ла ска вень ка, ка лі ку
піць сён ня ні чо га не куп ля е це, га? Чу е це?.. 
Ру жач ка па ху чая? Ус міх ні це ся, вово... так! 
Мо дзе спат ка ем ся? Па ню ся доб рая? Ку ды 
да вас прый с ці?.. Пры бя гу!..

*  *  *
На ступ ны (коль кі тут та кіх? І дзе яны, 

ад куль, бя руц царо дзяц цавы ра ста юць, на 
якім хле бе кор мяц ца? Ру кіно гі — ды са мі 
яны — з два мет ры!) вер шам вас ада раць!:

— Па ню сень ка, зо рач ка, па слу хай це тру
ба ду ра, да вас я! — даль бог — я НЕ жа на ты! 
Злі туй це ся, ка ра ле ва, яб лы чак чыр во наза
ла ці сты вазь мі це! Про ста так — па ку сай це!, 
„smacz ne go”... Мне то — шка да? Пап ра буй
це ві та мін ку ды зас пя вай це са мною: „Czer
wo ne jab łusz ko — roz k ro jo ne na krzyż, cze mu 
ty, dziew czy no, krzy wo na mnie pat rzysz?”... 
Вас — на пэў на Евай за вуць, бо як інакш 
— ка лі вы з раю?!. Па ні — вазь мі це мя не 
за Ада ма!.. Не па ды хо джу вам да гэ та га 
Эдэ ма?. Ну, та ды — хай з ва мі бу дзе ін шы 
Адам, Міц ке віч!..

— „Wi li ja gar dzi do li ny kwia ta mi, to szu ka 
Niem na, swe go ulu bień ca: Lit win ce nud no mię
dzy Lit wi na mi, to uko cha ła ob ce go mło dzień
ca. Nie men w gwał tow ne poch wy ci ra mio na, 
nie sie na ska ły i dzi kie prze stwo rza, tu li ko chan
kę do zim ne go ło na i gi ną ra zem w głę bo koś
ciach mo rza!..”

— Вы бы ва лі там, па ні? На Ус хо дзе?! 
„Gdzie bur sz ty no wy świe rzop, gry ka jak śnieg 
bia ła, gdzie pa nień skim ru mień cem dzię cie li na 
pa ła, a wszys t ko prze pa sa ne jak by wstę gą, 
mie dzą zie lo ną, na niej z rzad ka ci che gru sze 
sie dzą!..” Па не нач ка мі лая, Ка зік — за вуць 
мя не! А вас — як?.. Во, ус міх ну ла ся! І свет 
наў к ру гі па ве ся леў!..

*  *  *
Іа лан та па цы па ла ўпе рад, па да ла ся ў па

ві льё ны, пап ра ві ла сваю ша пач ку, аб лі за ла 
гу бы, ка лі пе рад ёю вы рас на ступ ны ара
тар, ця пер блан дзін, з шы коў ным чу бам:

— От, ду ма е це, дзяў чы на, што я бра хун 
ба зар ны, про сты?.. Кве тач ка вы мая — са
ма аб лі за ла губ кі, а як бы я?.. Ска жы це: дзе 
ў «Ма ну фак ту ры» спат кац ца мо жам? Ля 
фан та наў? Зга дзі це ся — не паш ка ду е це! Па
ні — як я цалую! Ды як ка хаю! Зор кі на нас 
з не ба па сып люц ца, за ла ці стыя!.. Ейбо!.. 
Со ней ка вы маё, га? Зга дзі це ся! Я та кое 
ў ка хан ні ве даю, усю вас аб ца луюабы му, 
усю дыўсю дань кі, вы со ка і ні зень ка, і тут, 
і там, што абам ле е це!... Што мёд — не мёд 
бу дзе! Ша ка лад — не ка као, цы мус адзін 
ста не, з марцы па намра хатлукам!.. Нене, 
даль бог, не ху лі ган я, пан сю сязо лат ка, 
я про ста — ра ман тык, спраў дзь це! З ты ся
чы і ад ной но чы араб скай! Шка да ваць не 
трэ ба бу дзе, па ні!..

*  *  *
Там, збо ку трош кі, за се лі ар мян кі і ўкра

ін кі, та вар раск ла лі — тар гу юць, «у палячкі» 
на ро вяць сва ёй плы ву чай, спеў най, ус ход
няй мо вай, ра го чуцьзай з д рос цяць:

— Ды нам бы хоць адзін поль скі бал бес
ча раў нік па паў ся, які б слаў цо са лод кае, 
па э му сваю скі ра ваўпра спя ваў!..

Чор набе лыя гэ ты жон кідзяў ча ты, 
пры го жыя чу жа зем кі заг ляд ва юц ца на аў
ся ныя чуп ры ны ло дзін скіх хлоп цаў, му жы

коў... Доб ра б у Поль ш чы на заў сім астац ца, 
з якім тутне будзь сме ху ном бя ле сым, што 
блі ску чы мі бе ламуч ны мі пар ца ля нафар
фо ра вы мі зу ба мі све ціць!..

Адзін з поль скіх мо лад цаў ад каз вае, ле
бедзьбе лы:

— Ды я б да вас і пры ту ліў ся, кі еў лян кі
эрэ ван кі, з ах во тай праг най, наг рэў ся б 
ка ля ва шых «цы ца тых пе чак», ды тут, ка ля 
вас — ва шы ка за кі ды джы гі ты зран ку зу ба
мі скры го чуць!.. Ба чы це?.. На шых поль скіх 
цы га ноў — што ка ля пар фу мы і фі ра нак 
«тан цу юць» — на пад мо гу за вуцьклі чуць!.. 
Бя ды не абя рэш ся!... Як жа мне тут ва ша га 
«ма лач ка груд но га» пап ра ба ваць? Яны ўжо 
свае кін жа лы вост раць! Кірдык тут мне 
мо жа быць ад мыс ло вы!.. Во, ваш Вар тэкс 
і Саркіс зоў сім зах му рэ ліна су пі лі ся!.. А Пэт
ро ды Стэ пан з Мы ко лаю — што знад Дняп
ра — ужо пад но сам сваё «блас лаў лен не» 
га то вяць, чыр во ныя свае ша ра ва ры на дзя
ва юць, ку лакі сці ска юцьга то вяць, гай да ма
кі!.. Вы, ба бань кідзе вань кі, што — з дру гой 
пла не ты?.. Ця пер ня ма: «пра ле та рыі ўсіх 
кра ін — яд най це ся!» Ця пер бе да кі — ні пра 
які ін тэр на цы я нал! — ця пер кож ны ад но 
— пра гро шы, свае гро шы!.. А дру гі — хоць 
за ду шы ся, ты сам са бе панпа ні скаўла дар, 
і да мя не ў кі шэнь не лезь! — наў к руг свой 
біз нес раз ва роч вай, нам — што да ця бе? Ну, 
хі ба што, на на шу дзя лян ку ўла зіш!.. Та ды 
па го нім! Ты нам і ру ка віц не пара і не сват, 
патурым!.. Бу дзем з та бой пла каць — і са мі 
зас мар ка ем ся даш чэн ту!..

*  *  *
Ка шуль тут коль кі, ру ба шак!.. А сам 

«Ка шуль ш чык» ска заў ня даў на, што ён з Ві
цеб ска!.. Ну, ар тыст ён, про ста!.. Усё па э зі яй 
усіх «ча стуе»!..

Сён ня Іа лан та па чу ла: — «Што год на са
праў ды: тры маць маў к лі ва пад лё су звар’ я
це ла га напады, ці стаў шы зброй на су праць 
мо ра бед, гэ тым са мым іх паз быц ца?» Ён 
гэ та ска заў Іа лан це пабе ла ру ску.

— А вы ад куль ве да е це, што я так га
ва ру? — спы та ла яна. Ды ў вас та кое на 
тва ры на пі са на! Да вай це — уга даю: вы з Бе
ла ве жы або з Гай наў кі? Го вар ваш поль скі 
— са лод кі і спеў напуш чан скі! Там у мя не 
сва я кі жы вуць! І вы ве да е це, што я вам 
Гам ле та чы таў!.. Я з На раў кі! — ад к лік ну
ла ся яна, пасвой му. — А мой два ю рад ны 
брат у Гуш чэ ві ні ажа ніў ся, ад туль ула ды ка 
ло дзін скі пра ва слаў ны, Сі манар хі е пі скап!.. 
Оо, а і вас я ў са бо ры ба чыў, я ўспом ніў!..

— To be or not to be!.. Я вам сён няш нюю 
праў ду пра ча ла ве ка ска жу, па слу хай це!.. 
Дай, Гос па дзі, зда роўе гэ та му вя лі ка му 
бе ла ру ска му па э ту!.. Хва рэе ён, апош нім ча
сам!.. Вы ж, на пэў на, чу лі пра Ні ла Гі ле ві ча, 
і пес ні яго зна е це, ось — хоць бы: «а я ля гу, 
пры ля гу, ля гас цін ца ста ро га», так там 
спя ва ец ца мі ла!.. Дай, Па не Бо жа, сіл яму, 
цу доў на му гэ та му ча ла ве ку! Яму ця пер кан
ча ец ца ў ве рас ні 2016 во сем дзе сят пяць 
га доў!.. Па эт пы тае:

«Ска жы, яс на ві дзец: ад д’яб ла ўва мне 
больш, чым ад Бо га?

— Што больш, не ска жу. Але ёсць. І на 
жаль, за мно га.

А тое, што я за гра хі са бе поедам ем не
ас лаб на?

— А гэ та ад Бо га. Але... да мя жы, за 
якою — ад д’яб ла».

— To be or not to be!.. Веч нае! Суп ра ціў
нае!.. Як ча ла век ча ла ве ку!.. Ho mo ho mi ni lu
pus est!.. Ча ла век ча ла ве ку — воўк!.. Глянь, 
на ват — не са ба ка!.. Воўк злюш чы!.. Раблю 
— што хачу, маё пра ва, мая дэ ма кра тыя!.. 
Усё даз во ле на!.. Але ка лі — усё даз во ле на 
— то ня ма і Бо га!.. Ці ж гэ та га ва рыў толь кі 
адзін Іван Ка ра ма заў Да ста еў ска га?.. Коль
кі ця пер у на шым све це та кіх Іва наў?.. Ой 
з Бо гам ма ца ваў ся, а сён няш нія Іва ны — не 
ідуць ні да Бо га, ні да д’яб ла!.. Яны так ка
жуць, гэ так ім так зда ец ца!.. Але яны, у цэ
лас нас ці, ужо даў но «ад д’яб ла!». І ў гэ тым 
іх ця пер уся і пры ем насць!..

Вы ду ма е це яны Біб лію чы та юць, Еван
гел ле?.. Яны ні чо га НЕ чы та юць ап ра ча 
ін тэр нэ ту!.. Дый там толь кі «го лыя ма люн
кі»!.. Ну, ня хай бы! Гля дзіш — гля дзі, але па
ду майска жы: якой кра сы поў ны ча ла век! 
Якая дзяў чы на! Які хло пец! Ча ла век жа 
— кра са не сус вет ная!.. Бо, глянь, якія ў яго 
— яе — відвоб разфа сон, кшталт — як усе 
ка жуць; ру кіно гігру дзіпле чытвар які!.. Ну, 
з але баст ру ён — ча ла ве чы на!.. Дат к нуц ца 
хо чаш, паг ла дзіць, цяп ло па чуць, пры ту
ліц ца!.. І па ся дзець по бач! Гэ так — моў ч кі 

сяб рыдру зілю дзі бліз кія!.. Ру кою да тва ру 
да тор к нуц ца! — лё гань калё гань ка!!! Во чы 
па ца ла ваць!!! Ве цяр ком пу шы стым губ 
сва іх тыя гу бы ад ве даць!!! Ва ла сы паг ла
дзіць!.. І вам, аба ім, за хо чац ца быць бліз
кабліз ка!!! Каб цяп ло ста ла!!! Цяп ло не дзе 
з та го све ту!!! Па э зія!!!

І не бу дзе слоў: ля гай, хут чэй, ча го цяг
неш?.. Бо слоў ужо НЕ бу дзе!!! Бо во чы «ды
мам» зой дуць, і ты пе ра ня сеш сяпа ля ціш 
у ней кія да лі даль нія, кра і ны «неге аг ра
фіч ныя», бо ціш паў сю ды ста не, за ля жа 
наў к ру гі, без бя рэж ная, бяз меж ная!.. Пта хі 
ней кія над та бою крыл лем зат ра пе чуць
за шу мяць, со лад ка за чы ры ка юць, ко ле ры 
пе рад та боюва мі рас сып люць, мяш ком цэ
лым!!! І ты — НЕ спя шай ся ў свет «свец кі» 
вяр тац ца! На я сі ся ты яго яш чэ ўдо валь!.. 
Ты там па будзь, у кра і не сва ёй аса ло ды, бо 
яна — толь кі твая! Вяс на не паў тор ная!.. Вяс
на твая, толь кі твая кра са!!!

Гэ так «рас па я саў ся» ма ла ды ві цяб ш
ча нін, яко га ўсе на ба за ры на зы ва юць 
«Ка шуль ш чы кам». Так пры ня ло ся... Яш чэ 
адзін шэк с пі ро лагфі ло лагфі ло саф, які 
не да стаў у сва ім го ра дзе над За ход няй 
Дзві ной ні я кай па са ды, бо яго Гам лет і там 
ця пер не па трэб ны. Ён вы ра шыў знай с ці 
сваю Афе лію ў поль скай Ло дзі. Ён не ду маў 
тут сябе шу каць; абы дзене будзь за ча піц
ца — гэ та і бы лі ўсе вышыні яго ў чу жой 
кра і не!.. Мо ву вы ву чыць трэ ба, бо коль кі 
поль ска га бы ло ў іх до ме пас ля дзе да і баб
кі, з Пін ска, пас ля вай ны?..

Бы ло яму, па чат ко ва, ня лёг ка!.. Ён жа 
наў к ру гі — «ру скі»! Што ў наз ве яго ай чы ны 
ста іць сло ва «Бе ла»?.. Бе лачор нары жы 
— ма люй як хо чаш! Ты і так — „stam tąd!”, 
усе вы — „ru skie!”. Ар мя не, гру зі ны, ка за хі, 
уз бе кі, азер бай джан цы, яш чэ якія вы там 
ёсць?!. Wy wschod nia cy — wszys t kie ru skie!... 
І — як ім зла ваць?.. — яны ж усе з Ус хо ду!.. 
Ну, не б’юць ужо іх у нас тут, по ка там, не га
ня юць з ба за ру, бя да ўсіх да ся бе пры гар ну
ла, ган дальда бы ча за ла тоў кі іх аб’ яд на лі, 
та гося го на ват зрад ні лі!..

А гэ ты бе ла ру сік — ча го праў ды не ска
заць — хло пец... ляль ка! Хло пецкар та, хло
пец — сортклас пер шы!.. Гэ та яго — мар ка 
за ла тая, яго ка ра ты за ла тыя!.. Ну, і ба бы ту
тэй шыя пе раг ля да юц ца, шэп чуць (бо Зу зя 
ска за ла), што ён і ў ка хан ні — „ma es t ro”! Ах, 
ка бет кі — усю ды яны ка бет кі... Што і «муж
чын скас ці» ў яго — ма быць, з уся го Ві цеб
ска ра зам узя та га!.. Бо ў Зу зі ён ме на ві та 
ка шу лі пра дае, та му і ён — «Ка шуль ш чык»!.. 
Ніх то яго тут Ар цём кай і НЕ на зы вае!.. Якая 
яму ад гэ та га роз ні ца? Ён — у Еў ро пе! Ёсць 
дзе — і да ка го — га ла ву прык ла ніць!.. Якая 
яму тут еў ра пей ская па лі ты ка? — To be or 
not to be!..

А і па ні Зу зя — гогого! Ма ла дая ж! 
А што не ўпоў нас ці ка ра ле ва пры га жос
ці? Ча го хо ча це — яна «ў ся бе»! Цы цы як 
ка пі цы, і лыт ка — не брыд ка, пат ры мац ца 
мож на, ёсць за што!.. А са ма Зу зя — та кі «еў
ра са юз» Ар цём ку «па каз вае», што хло пец 
за бы вае і пра Гам ле та, і пра Ві цебск!.. Што 
ўні вер сі тэт скон чыў, а Зу зя не? Ёсць ёй кім 
прад людзь мі пах ва ліц ца!.. Яна і ўсю ды 
хваліц ца і пучыц ца! Каб зай з д рос ці лі! Бо 
ка то рая з пад ру жак — на ча ла ве ка пат ра
пі ла?!.

І Зу зя шчас лі вая, што свай го бы ло га 
абар мо та, што кож ны дзень п’я ны на Драў
ноў скай ву лі цы, пад мо гіл ка мі, ва ляў ся... 
Яна ця пер Бо гу на дзя ка вац ца не мо жа 
за свай го „Wschod niacz ka” а і „Bia ło ru sek” 
то жа ра дас ны!.. Папала ад но на дру гое! 
Што тут дып ло мы! Ра зам бе га юць у тэ атр, 
у опе ру, кож ную пят ні цу ў фі лар мо нію!.. 
Шчас лі выя!!! Бо коль кі ча ла ве чы не шчас ця 
трэ ба?!. Вагай яго — не зва жыш, мят роў кай 
НЕ зме рыш!..

To be or not to be: that is the qu es tion!.. 
Пы тан не: быць аль бо не быць!.. Ці — як 
быць?!.

«Пы тан не: быць аль бо не быць? Што 
ле пей, што ра зум ней: аль бо цяр пець уда
ры, ка мен не, стрэ лы ярас на га лё су, аль бо 
ўзбро іц ца на мо ра крыўд і зніш чыць іх 
зма ган нем. Смерць і сон — ад но і тое ж... 
Смерць — сон, за снуць, за снуць і ма рыць!..»

Гэ так у Шэк с пі ра... Бы вай, Гам лет, у сва
ёй Да ніі!.. Ар цём ка за ста ец ца ў Поль ш чы, 
не па е дзе ён да ця бе!.. Бо, пап раў дзе, што 
ў ця бе ёсць — за ста ло ся?!. Ар цём ка ва ка
ра леў ства ў цэн т ры Поль ш чы, у Ло дзі!.. Тут 
і яго ка ра ле ва — Зу зя — Афе лія!..

(працяг будзе)

Ча ра дзеі (ч.1)
vСы мон РА МАН ЧУК
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К
ож ны з нас, гра ма
дзян дзяр жа вы, ха
цеў бы быць за мож
ным, ша на ва ным 

і роў на трак та ва ным — га
ран туе нам гэ та кан сты ту
цыя. Так са ма гра ма дзя нам 
Поль ш чы бе ла ру скай на цы
я наль нас ці. Мы, як лю дзі, 
па го джа ныя з тым, што не 
ўсе нас лю бяць, на ват та
го не ча ка ем. Але заў сё ды 
бы ло і ёсць цяж ка га дзіц ца 
са спіх ван нем нас у дру гую 
ка тэ го рыю. Гі сто рыя па каз
вае, што з гэ тым у роз ны 
час бы ло пароз на му. Гэ та 
нас гар туе, але і аба вяз вае 
га ва рыць пра гэ та як пра 
неш та ня год нае.

Па вод ле ра ска заў ста ра жы лаў, у між
ва ен ны пе ры яд пры пра цаў лад ка ван ні 
дыск ры мі на ва лі ся гра ма дзя не Рэ чы 
Пас па лі тай пра ва слаў на га і іу дзей ска га 
ве ра выз нан няў. У той час амаль ні ко га 
з іх не пры ма лі на пра цу ні ў шко лу, ні 
ў гмі ну, ні ў па лі цыю, у якую пры ма лі на
ват не а ду ка ва ных асоб, але вы ключ на 
ка то лі каў. У Ор лі зда ры ла ся вык лю чэн
не — у шко ле ву чыў Ба зыль Лаш ке віч, 
які па хо дзіў зпаза Ор лі; ма быць з Пру
жан. Войт, гмін ны сак ра тар і па лі цы ян
ты (у ар лян скім па ста рун ку бы ло трох 
па лі цы ян таў з Ор лі, але ка то лі каў) ды на
стаў ні кі пры е ха лі ў Ор лю з цэн т раль ных 
рэ гі ё наў Поль ш чы. Ор ля з са ма га свай го 
па чат ку бы ла заў сё ды шмат кан фе сій
ная, шмат на цы я наль ная.

Дзя ку ю чы за ха ва най — пры са бе ча най 
і з цяж кас ця мі вер ну тай ар лян скай шко
ле — ар хіў най „Księ dze ocen spra wo wa nia 
się i pos tę pów w na u ce ucz niów w ro ku 
szkol nym 1934/35” і яе ана лі зу, мо жам 
да ве дац ца і пе ра ка нац ца, што ў са на
цый най шко ле на Пад ляш шы не ка то рыя 
на стаў ні кі вы раз на пры мя ня лі па лі ты ку 
асоб на га — гор ша га — трак та ван ня вуч
няў пра ва слаў на га і іу дзей ска га ве ра выз
нан няў. Най ця жэй бы ло най ма лод шым 
вуч ням. За да во ле ны быў на стаў нік, які 
лі чыў ся бе свя тас цю і не браў пад ува гу 
мяс цо вых рэ а лі яў. Са на цый ная шко ла 
бы ла рэст рык цый ная і не аб’ ек тыў ная.

У лі ста па дзе 1918 го да пас ля 123 га доў 
ня во лі Поль ш ча вяр ну ла не за леж насць. 
У той час Поль ш чы не бы ло на кар тах, не 
бы ло поль скіх школ, не бы ло на ву чан ня 
поль скай мо ве. Па сут нас ці поль ская мо
ва не ўжы ва ла ся ў Ор лі. Пра ва слаў ныя 
жы ха ры ад па ка лен няў ка ры ста лі ся вы
ключ на „ту тэй шай” мо вай — мяс цо вай 
бе ла ру скай га вор кай. Жы ды між са бою 
раз маў ля лі пажы доў ску, жы доў скія дзе ці 
на ву ча лі ся ў рэ лі гій най жы доў скай шко ле.

З поль скай мо вай най ма лод шыя пра
ва слаў ныя і іу дзей скія дзе ці суст рэ лі ся 
ўпер шы ню толь кі з пры хо дам у шко лу. 
І ці не шко ла ме на ві та ме ла іх на ву чыць 
поль скай мо ве? Якое бы ло на ву чан не, 
та кі быў і яго вы нік. А ка лі вы нік на ву чан
ня не за да валь няў на стаў ніц кіх спа дзя
ван няў, то та кое бы ло і тое на ву чан не. 
У „Księ dze ocen...” ба чым, што гэ тым 
най ма лод шым дзе цям на стаў ні кі ча ста 
пі са лі ў заў ва гах пра цал ка ві тае ня ве дан
не поль скай мо вы. Вуч няў з мі зэр ны мі 
ацэн ка мі, пе ра ве дзе ных і не пе ра ве дзе
ных у чар го выя кла сы, трак та ва лі як 
пры дур каў. Адзін з на стаў ні каў, Та дэ вуш 
Бя лец кі з за да валь нен нем за піс ваў ува гі 
„Umys ło wo ma ło roz wi nię ty”, „Umys ło wo 
nie do roz wi nię ta” і г.д.

На стаў ні ца поль скай мо вы Га ле на Це
жу хо ва ву ча ні цы дру го га кла са Са ры, іу
дзей ска га ве ра выз нан ня, за пі са ла на ват 
ва ўва гах „Sła be pos łu gi wa nie się ję zy kiem 
pol skim w do mu”. Гэ та ж кур’ ёз нае — бо 

з кім тое дзі ця ме ла б раз маў ляць до ма 
паполь ску, ка лі ся мей ні кі раз маў ля лі 
па між са бою пажы доў ску? Гэ так жа 
і ў пра ва слаў ных, якія раз маў ля лі до ма 
вы ключ на на мяс цо вай га вор цы. Толь кі 
пас ля 65 га доў, у па чат ку ХХІ ста год дзя 
мяс цо вая бе ла ру ская га вор ка ста ла ся
род най ма лод шых вы хо дзіць з ужыт ку.

Як ус па мі на юць ста рэй шыя лю дзі, 
у пас ля ва ен ных га дах у ар лян скай шко
ле вя ло ся двай ное на ву чан не — у г.зв. 
„поль скіх” кла сах усе прад ме ты на ву ча лі 
паполь ску, а ў „бе ла ру скіх” кла сах на бе
ла ру скай мо ве.

12 лю та га 2009 го да ар лян скія гмін ныя 

рад ныя (у іх лі ку і аў тар гэ тых рад коў) 
пры ня лі па ста но ву пра ўвя дзен не да па
мож най бе ла ру скай мо вы. 30 ве рас ня 
2009 го да рад ныя пры ня лі ра шэн не пра 
ўста ля ван не да дат ко вых на зваў мяс цо
вас цей на мо ве бе ла ру скай на цы я наль
най мен шас ці.

У „Księ dze ocen...” ма ем прык ла ды та го, 
што да вуч няў ка та ліц ка га ве ра выз
нан ня (якія пры бы лі з баць ка мі зпаза 
Ор лі), якіх у шко ле бы ло менш, на стаў
ні кі ста ві лі ся больш пры хіль на. „Księ ga 
ocen...” па каз вае прык ла ды ма ні пу ля цыі 
— пе ра раб лян ня ўжо за пі са ных ацэ нак 
на леп шыя. Зу сім на ад ва рот ста ві лі ся на
стаў ні кі да не ка то рых пра ва слаў ных вуч

няў; у „Księ dze ocen...” ма ем прык ла ды 
пе рак рэс лі ван ня за пі са ных ужо вы дат
ных ацэ нак і пад ме ны іх гор шы мі.

„Mo ty wy ocen nie dos ta tecz nych i uwa gi” за
піс ва ныя не ка то ры мі на стаў ні ка мі:

Клас ІІа, клас ная апя кун ка Га ле на Це жу
хо ва;

Ву ча ні ца Ан на і ву чань Ан джэй, абое 
1926 го да на ра джэн ня, пра ва слаў ныя 
— „Wy nik ogól ny: nie dos ta tecz ny [па поль
скай мо ве]. Po zos ta wio ny na dru gi rok. 
Brak przy go to wa nia z ję zy ka pol skie go”.

Ву чань Шэп сель, 1925 г., іу дзей — „Dos ta
tecz ny. Pro mo wa ny. Brak zu peł ne go przy go
to wa nia i opa no wa nia ję zy ka pol skie go”.

Ву чань Да біг, 1926 г., іу дзей — „Nie dos
ta tecz ny. Po zos ta wio ny na rok dru gi. Brak 
przy go to wa nia z aryt me ty ki i ję zy ka pol skie
go”.

Клас ІІб, клас ны апя кун Та дэ вуш Бя лец
кі;

Ву чань Ва лен ты, 1926 г., пра ва слаў ны 
— „Dos ta tecz ny. Pro mo wa ny. Chło piec ma
ło roz wi nię ty”.

Ан джэй, 1925 г., пра ва слаў ны — „Nie dos
ta tecz ny. Niep ro mo wa ny. Umys ło wo ma ło 
roz wi nię ty”.

Ве ра, 1926 г., пра ва слаў ная — „Dos ta tecz
ny. Pro mo wa na. Umys ło wo ma ło roz wi nię
ta”.

Цып ры ян, 1923 г., пра ва слаў ны — „Dziec
ko nie do roz wi nię te umys ło wo i mo ral nie 
i z te go po wo du usu nię te ze szko ły z dn. 
20.X.1934.”

Воль га, 1923 г., пра ва слаў ная — „Nie dos
ta tecz ny. Niep ro mo wa na. Umys ło wo nie do
roz wi nię ta”.

Клас ІІ Іб, клас ная апя кун ка Ане ля Мі ле
ро ва;

У ар лян скай шко ле 
пры са на цыі

ІІ клас Агуль най шко лы ў Ор лі — жы ды і хрыс ці я не. Пер шы рад (зле ва нап ра ва): NN, Ан джэй Ля шэ віч, Ян кель Цеш лер. Дру гі рад (зле ва нап ра ва): Тац ця на Агі е віч, Ма рыя Мар ты но віч, Ва ля 
Ка чан, Ан на Ку ба еў ская, Ма рыя Фе да ро віч, Са ра Сэр лін, Му ся Шварц, Люд мі ла Ка чын ска, Ва ля Мар ты но віч, Ні на На за рэ віч, Са ра Аль ша ніц ка. Трэ ці рад (зле ва нап ра ва): NN, NN, Ян Гон та, 
Лю ба Ба га цэ віч, Ні на Га лоў ня, Ан на Гар лоў ска, Мі ка лай Ры ба чук, Ба зыль Ор да. ІV рад (зле ва нап ра ва): NN, Эльяш Са ка лоў скі, Эльяш Ля шэ віч, Ба рыс Ба га цэ віч, Ва лен ты Ля шэ віч, Аляк-
сандр Кузь мін. Да рос лыя: ся дзяць, зле ва Та дэ вуш Вруб леў скі — кі раў нік шко лы і спра ва Та дэ вуш Бя лец кі
Фо та з фон ду Люд мі лы Ёд лы

v Міхал МІНЦЭВІЧ

чытайцеF10
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Эдварда ПАЎЛОВІЧА
195 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

Мош ка, 1924 г., іу дзей — „Dos ta tecz ny. Pro
mo wa ny. Chło pak sła bo roz wi nię ty, zdol noś
ci sła be, stan umys ło wy ma ło roz wi nię ty, 
brak opa no wa nia ję zy ka pol skie go w mo wie 
i w piś mie”.

Са ра, 1925 г., іу дзей ка — „Dos ta tecz ny. 
Pro mo wa na. Sła be zdol noś ci umys ło we, 
bra ki w opa no wa niu ję zy ka pol skie go w mo
wie i w piś mie. Sła be pos łu gi wa nie się ję zy
kiem pol skim w do mu”.

Іц ка, 1923 г., іу дзей — „Dos ta tecz ny. Pro
mo wa ny. Brak opa no wa nia ję zy ka pol skie
go w mo wie, piś mie, sła be pos łu gi wa nie się 
tym ję zy kiem, brak wyt r wa łoś ci i pil noś ci”.

Са ра, 1926 г., іу дзей ка — „Dos ta tecz ny. 
Pro mo wa na. Brak opa no wa nia ję zy ka pol
skie go i w mo wie i w piś mie”.

Іу дзеі Шлё ма, 1924 г, Мір ця, 1925 г., Лейб, 
1925 г. — „Dos ta tecz ny. Pro mo wa ny. Brak 
opa no wa nia ję zy ka pol skie go i w mo wie 
i w piś mie”.

Ан джэй, 1925 г., пра ва слаў ны — „Dos ta
tecz ny. Pro mo wa ny. Brak opa no wa nia ję zy
ka pol skie go w mo wie i piś mie”.

Ва лен ты, 1924 г., пра ва слаў ны — „Dos
ta tecz ny. Pro mo wa ny. Brak opa no wa nia 
ję zy ka pol skie go w mo wie i piś mie. Dziec ko 
fi  zycz nie i umys ło wo sła bo roz wi nię te”.

Пра ва слаў ныя Мі хал, 1924 г. і Мі хал, 
1925 г. — „Nie dos ta tecz ny. Po zos ta je na 
rok dru gi. Brak opa no wa nia ję zy ka pol skie
go w piś mie, w czy ta niu i w mo wie”.

Шыя, 1926 г., іу дзей — „Nie dos ta tecz ny. 
Po zos ta je na rok dru gi. Brak opa no wa nia ję
zy ka pol skie go w mo wie i piś mie...”

Пра ва слаў ныя Ве ра, 1924 г. і Ма рыя, 1925 г. 
— „Dos ta tecz ny. Pro mo wa na. Brak opa no wa
nia ję zy ka pol skie go w mo wie i piś mie”.

Тац ця на, 1923 г., пра ва слаў ная — „Dos ta
tecz ny. Pro mo wa na. Brak opa no wa nia ję zy
ka pol skie go i w mo wie i w piś mie” [oce na 
z ję zy ka pol skie go — „dob ry”].

Ёсэль, 1923 г., іу дзей — „Dos ta tecz ny. Pro
mo wa ny. Brak przy go to wa nia oraz opa no
wa nia ma te ria łu z ję zy ka pol skie go, ra chun
ków i przy ro dy”.

Клас IVа, клас ная апя кун ка Га ле на Це жу
хо ва;

Лей ля, 1921 г., іу дзей ка — „Nie dos ta tecz
ny [ję zyk pol ski]. Po zos ta wio na na rok dru
gi. Brak przy go to wa nia z ję zy ka pol skie go. 
Sła bo opa no wa na pi sow nia”.

Мае раз моў цы ча ста пад к рэс лі ва лі, што 
жы ды доб ра ву чы лі ся, а па вод ле не ка то
рых — не над та. Абедз ве ацэн кі праў дзі

выя. За ха ва ная ар хіў ная „Księ ga ocen...” 
да клад на нам гэ та па каз вае.

Пай мен ны спі сак г.зв. „най леп шых” вуч
няў у на ву чаль ным го дзе 1934/35 у па а
соб ных кла сах з паз на чэн нем ве ра выз
нан ня, якія кон чы лі на ву ку з вы дат ным 
вы ні кам так са ма па каз вае прык ла ды 
пад роб кі да ку мен таў клас ны мі апе ку на
мі: пад цяг ван не ацэ нак ка та ліц кім вуч
ням і па ні жан не пра вас лаў ным.

Вы дат ні кі, клас ІІа: Фе да ро віч Аляк сан
д ра, 1926 г., пра ва слаў ная і Ка ле на Ма
рыя, 1924 г., пра ва слаў ная.

Вы дат ні ца ў ІІб кла се: Сэр лін Са ра, 
1926 г., іу дзей ка.

Вы дат ні кі, клас ІІ Іа: Пі лец кі Ле но ер, 
1925 г., іу дзей і Ша бэс Ха ша, 1925 г., 
іу дзей ка. Клас ная апя кун ка Ма рыя Вруб
леў ска пад ця га ю чы дзве ка та ліц кія 
ву ча ні цы Га ле ну і Аль бі ну пап ра ві ла па 
спе ве ацэн кі з пас рэд ных на доб рыя, 
а агуль ны вы нік „доб ры” пад цяг ну ла на 
„вы дат ны”.

Вы дат ні кі, клас ІІ Іб: ка то лі кі Гжы бэк Га
ле на, 1925 г. і Вруб леў ска Да ну та, 1926 г. 
Жы доў кі Бэй ма рош Злят ка, 1926 г. і Шу
ма хер Но ма, 1925 год. Клас ная апя кун ка 
Ане ля Мі ле ро ва пра ва слаў най ву ча ні цы 
Тац ця не без пры чы ны па ні зі ла агуль ны 

вы нік і да пі са ла заў ва гу „Brak opa no wa nia 
ję zy ka pol skie go w mo wie i piś mie”, ха ця па 
поль скай мо ве бы ла ў яе ацэн ка „dob ry”.

Вы дат ні кі ІVа кла са: ка то лік Гжы бэк 
Эд мунд, 1924 г., пра ва слаў ныя Ка тоў на 
Ве ра, 1924 г., Ва ла со віч Люд мі ла, 1924 г. 
ды іу дзеі Буш міц Гол да, 1923 г., Ле мэў
ска Фэй на, 1924 г. і Воль ска Эма, 1923 г.

Вы дат ні кі V кла са: жы доў ка Азор Мал ка, 
1923 г. ды пра ва слаў ныя Грай ка Сця пан, 
1920 г. і Ма роз Сяр гей, 1921 г.

Вы дат ні кі VІ кла са: жы доў ка Клі ніц ка Ры
ва, 1922 г. і пра ва слаў ны Астап чук Кан
стан ты, 1920 г. Агуль ны вы нік „bar dzo 
dob ry” вы стаў ле ны клас ным апе ку ном 
Ула дыс ла вам Акуш кам ме ла так са ма 
пра ва слаў ная ву ча ні ца Ва ла со віч Ірэ на, 
1923 г. Пад мя ня ю чы клас на га апе ку на 
Та дэ вуш Вруб леў скі вык рас ліў сло ва 
„bar dzo” з агуль най ацэн кі...

Вы дат ні кі VІІ кла са: ка то лік Тут ка Юзаф, 
1921 г. і іу дзей Вер нік Арон, 1919 г.

Пад во дзя чы. У пуб ліч най агуль най шко
ле ў Ор лі ў на ву чаль ным го дзе 1934/35 
бы ло агу лам 458 вуч няў, у тым лі ку 220 
іу дзей ска га ве ра выз нан ня. Бы ло 24 
вы дат ні кі, у тым лі ку 11 іу дзей ска га ве ра
выз нан ня, 7 пра ва слаў ных і 6 ка то лі каў. 
„Чац вёр ка вых” вуч няў бы ло 132, у тым 
лі ку 66 пра ва слаў ных, 60 іу дзей скіх і 6 ка
то лі каў. Не пе ра ве дзе на 60 вуч няў.

vАп ра ца ваў Мі хал МІН ЦЭ ВІЧ

9Fпрацяг У ар лян скай шко ле пры са на цыі

Ма стак, ас вет нік, ме му а рыст Эд вард 
Паў ло віч на ра дзіў ся 7 чэр ве ня 1825 г. 
у мя стэч ку Тур ге лі (ця пер Літ ва). Па хо дзіў 
з сям’і ка мор ні ка Фран ціш ка і Ку не гун ды 
Па га рэль скай. Дзя цін ства пра вёў на На
ваг рад чы не. Ву чыў ся пры ба зы льян скім 
кляш та ры ў Жы ро ві чах, Сло ні ме, Слуц кай 
гім на зіі, якую скон чыў у 1836 го дзе. Пас ля 
пе ра е хаў у Віль ню, дзе як воль ны слу хач 
на вед ваў лек цыі ў Ме ды кахі рур гіч най і Ду
хоў най ака дэ мі ях. Браў пры ват ныя ўро кі 
ма ста цтва ў Ка ну та Ру сец ка га і Ка ра ля Ры
пін ска га.

У 1849 г. пе ра е хаў у Пе цяр бург, дзе па сту
піў у Ака дэ мію ма ста цтваў, якую скон чыў 
у 1853 г. У час на ву чан ня ра біў ко піі з па лот
наў Эр мі та жа. У 18531856 гг. па да рож ні чаў 
па Еў ро пе, на ве даў Іта лію, Іс па нію, Фран
цыю, дзе так са ма ра біў ко піі, вы кон ва ю чы 
прось бы зем ля коўка лек цы я не раў. У Па ры
жы за вя заў ста сун кі з ма ста ка міэміг ран та
мі. Бу ду чы ў Па ры жы, па чаў дру ка ваць свае 
тво ры. У 1857 г. вый ш ла кні га пад наз вай 
„Не каль кі слоў літ ві на”, у якой Паў ло віч ба
ра ніў пра ва бе ла ру скіх ся лян на ас ве ту.

У 1859 го дзе вяр нуў ся з па да рож жа ў На
ваг ра дак, дзе па чаў пра ца ваць вык лад чы
кам ма ля ван ня ў гім на зіі. Вёў ан ты ал ка
голь ную пра па ган ду ся род мяс цо вых ся
лян, у спра ве ча го вы даў ліст, ад ра са ва ны 
свя тар ству, які быў на дру ка ва ны ў пе цяр
бур г скім вы дан ні „Сло во”. Свае по гля ды 
па ся лян скім пы тан ні дру ка ваў у роз ных 
вы дан нях у Віль ні і Па ры жы. Пры пад т
рым цы ку ра та ра на ваг рад скіх школ Кан
стан ці на Ра дзі ві ла за сна ваў у На ваг рад ку 
жа но чы пан сі ён і ня дзель ную шко лу для 
ся лян, а ў 1860 г. ама тар скі тэ атр, дзе быў 
рэ жы сё рам, дэ ка ра та рам і ак цё рам. Ра зам 
з мяс цо вай шлях тай і мяш ча на мі за сна ваў 
На ваг рад скую біб лі я тэ ку. Срод кі на яе ах
вя ра ва лі ка ля трыц ца ці ча ла век, ся род 
якіх Адам Кір кор, Ян Нар гі ле віч, Ула дзіс лаў 
Бор за ба га ты, Фе лі цы ян Лаш ке віч. Аба вяз

кі га на ро ва га ку ра та ра вы кон ваў У. Бра хоц
кі, а сам Паў ло віч быў біб лі я тэ ка рам. Шмат 
вы сіл каў прык ла даў, каб ад крыць пом нік 
Ада му Міц ке ві чу на га ры Мін доў га, на што 
ра сій скія ўла ды не да лі зго ды.

З па чат кам паў стан ня 1863 г. удзель ні
чаў у на ра дзе на ваг рад скіх мяш чан, якія 
вы сту па лі за сва бо ду ся лян. У са ка ві ку 
1863 г. арыш та ва ны за „зной дзе ныя ў яго 
тво ры зла чын на га зме сту і за ба ро не ныя 
лі сты”, тра піў пад след ства Мін скай след
чай ка мі сіі. Пер ша па чат ко ва быў на во лі, 
а ў маі 1863 г. тра піў пад арышт. Па вы ні ках 
след ства Паў ло ві ча выс ла лі спа чат ку ў Пет
ра за водск, пас ля ў Ала нец кую гу бер ню. За 
не каль кі ме ся цаў да выз ва лен ня ад па ка
ран ня быў пе ра ве дзе ны ў Ека ця ры нас лаў. 
Сям’і не меў. Ат рым лі ваў на пра жы ван не 
15 ка пе ек у сут кі і на зды ман не ква тэ ры 1 
ру бель 50 ка пе ек на ме сяц.

Пас ля выз ва лен ня са ссыл кі Паў ло
віч ха цеў па ся ліц ца ў Пе цяр бур гу, ад нак 
не ат ры маў на гэ та зго ды, пас ля ча го 
ў 1867 г. вяр нуў ся ў На ваг ра дак, за тым 
пе ра е хаў у Вар ша ву, дзе два га ды пра
ца ваў у пры ват най ма стац кай шко ле. 
Пас ля па ся ліў ся ў Льво ве, пра ца ваў на
стаў ні кам ма люн ка ў жа но чай на стаў ніц
кай се мі на рыі, да ваў пры ват ныя ўро кі, 
а ў 1870 г. улад ка ваў ся ку ста шам у Му зеі 
Лю ба мір скіх, дзе ад п ра ца ваў 35 га доў.

Паў ло віч з’яў ля ец ца аў та рам ус па мі наў 
і ме му а раў роз ных га доў. Саб раў звест кі 
пра куль тур награ мад скае і лі та ра тур нае 
жыц цё Бе ла ру сі 18401860х га доў, по быт 
бе ла ру саў, пра па э та Фран ца Са ві ча. Ця гам 
жыц ця зай маў ся на ву ко вай дзей нас цю, 
жы ва пі сам, пра ца ваў у жан ры пар т рэ та, 
ра біў за ма лёў кі На ваг рад ка і ва ко ліц, пі саў 
аб ра зы.

Па мёр у адзі но це ў Льво ве 10 лю та га 
1909 го да. Па ха ва ны на Лы ча коў скіх мо
гіл ках.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА

ні цтвы з Гай наў кі ў Кры нач ку. Не ка то рыя 
асо бы ах вя ру юц ца са ма стой на пяш ком 
даб рац ца ў свя тое мес ца. Вер ні кі едуць 
так са ма на ве ла сі пе дах, але най больш па
лом ні каў да бі ра ец ца на сва іх аў та ма бі лях. 
Пас ля ба га служ бы ў Кры нач цы, част ка 
гай на вян зап ра ша е сва я коў з на ва коль ных 
мяс цо вас цей да ся бе на абед, пра цяг ва ю
чы та кім чы нам тра ды цыю абе ду на пуш
чан скай па ля не. Ужо ка ля двац ца ці га доў 
пас ля абе ду ла дзіц ца бе ла ру скі фэст «Кры
нач ка» ў Гай наў цы. Спа чат ку бы ла ідэя ла
дзіць фэст у жы лых квар та лах го ра да і пер
шыя бе ла ру скія фэ сты Гай наў скае ад дзя
лен не БГКТ, яко га дзей насць уз на чаль ваў 
та ды па кой ны Мі хал Го луб, з да па мо гай 
Гай наў ска га до ма куль ту ры ла дзі ла бе ла ру
скія фэ сты ў жы лым квар та ле Ма зу ры. Паз
ней, ка лі ар га ні за та ра мі бе ла ру ска га фэ сту 
«Кры нач ка» ста лі Га лоў нае праў лен не БГКТ 
і ГДК, ста лі ла дзіць яго ў га рад скім ам фі тэ
ат ры і так бы ло да мі ну ла га го да. Сё ле та 
зза эпі дэ міі ка ра на ві ру са фэст у га рад скім 
ам фі тэ ат ры быў ад ме не ны.

У гэ тым го дзе пас ля пас лаб лен ня 
са ні тар на га рэ жы му Кры нач ку ста ла на
вед ваць мно га пра ва слаў ных вер ні каў 
з Гай наў кі і на ва кол ля, каб па ма ліц ца 
ў свя тым мес цы, наб раць з даў няй кры
ні цы ва ду і за вез ці яе да моў. Не ка то рыя 
аб мы ва лі ся ва дой на мес цы і руч ні кі, 
які мі вы ці ра лі ся, згод на тра ды цыі ве
ша лі на сет цы. Дру го га дня Вя лі кад ня, 
з яко га мож на ўжо бы ло ўяз джаць і ўва
хо дзіць у лес дзе ля рэк рэ а цыі, я так са ма 
па ехаў з ся мей ні ка мі ў Кры нач ку. Вер ні кі 
і ту ры сты зноў на вед ва лі Кры нач ку. На 
пад’ яз ной да ро зе трэ ба бы ло аб мі наць 
пе ша хо даў і ве ла сі пе ды стаў. Уяз ная 
бра ма ў Кры нач ку бы ла зак ры та, але ад
чы не ная бы ла фор тач ка, якой лю дзі ўва

хо дзі лі на аку рат на прыб ра ную плош чу. 
Не ка то рыя асо бы зат рым лі ва лі ся ка ля 
цар к вы, ма лі лі ся, на бі ра лі жы ват вор ную 
ва ду з ка ло дзе жа. Пяш ком прый ш ла 
сям’я з Гай наў кі. Да іх пры е ха ла ба бу ля 
з ад лег лай мяс цо вас ці ў Поль ш чы і ка
лі па я ві ла ся маг чы масць вы хо дзіць на 
пра гул ку, уну кі з дач кой сар га ні за ва лі 
ба бу лі пе ша ход ную пра гул ку праз Бе ла
веж скую пуш чу і па ка за лі ёй Кры нач ку. 
Пры цар коў ная плош ча ў Кры нач цы 
з кры жа мі — ага ро джа ная да дат ко ва 
драў ля ным пло там і за яго па лом ні кі 
ўжо не за хо дзі лі. Не ка то рыя ад па чы ва лі 
на па ля не з вы са чэз ны мі ду ба мі. Ра бі лі 
там здым кі і са чы лі за пры ро дай, якая 
ў вес на вы, але яш чэ ха лад на ва ты дзень 
бу дзі ла ся да жыц ця. Па да ро зе з цар к вы 
да ка ло дзе жа ля жаць дрэ вы, якія ў мі ну
лым зва лі лі ся на ба ла ця ві не і пра ля жа лі 
там доў га, аж но за рас лі ім хом. На аў та
ста ян ках і ў пуб ліч ных мес цах быў аба
вя зак зак ры ваць рот і нос ма ска мі і так 
мно гія ра бі лі. Па ле се мож на бы ло ўжо 
ха дзіць і бе гаць без ма сак і гэ тым пры
ві ле ем ма са ва па ка ры ста лі ся жы ха ры 
Гай наў ш чы ны ў пер шы дзень пас лаб лен
ня са ні тар на га рэ жы му. Я яш чэ раз за яз
джаў у Кры нач ку і та ды так са ма спат каў 
жы ха роў Гай наў ш чы ны. Са мыя вя лі кія 
сё лет нія свят ка ван ні ад бу дуц ца ў Кры
нач цы на дру гі і трэ ці дзень Свя той Трой
цы, у блі жэй шы па ня дзе лак і аў то рак, 
8 і 9 чэр ве ня. Ужо ідзе пад рых тоў ка да 
свя та і тра ды цы яй ста ла, што ад Свя той 
Трой цы па ня дзе лях слу жы лі ся ў цар к ве 
ў Кры нач цы лі тур гіі, а ве ча рам чы та лі ся 
ака фі сты. Так мае быць і ў гэ тым го дзе, 
ха ця бу дзе гэ та ад бы вац ца ва ўмо вах эпі
дэ міі ка ра на ві ру са.

vТэкст і фо та 
Аляк сея МА РО ЗА

1Fпрацяг Кры нач ка
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Адгаданка АдгаданкаАдгаданка
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.
пры ла да для га лен ня = 38 _ 42 _ 41 _ 40 _ 43 _ 18 _;
го рад на Ду наі на поў нач ад Бу да пеш та = 12 _ 47 _ 46 _;
ма гут насць = 14 _ 39 _ 45 _;
пры род ная мі не раль ная сы ра ві на з ме та ла мі або іх злу чэн ня мі = 
11 _ 1 _ 48 _ 49 _;
мес ца з яб лы ня мі і гру ша мі = 52 _ 7 _ 17 _;
пра вы пры ток Ра да на = 32 _ 23 _ 25 _ 26 _;
сму так = 27 _ 36 _ 2 _;
ры ту аль ная за ба ро на = 28 _ 29 _ 22 _ 20 _;
ура чы сты кан ды тар скі вы раб з крэ мам = 35 _ 3 _ 37 _ 24 _;
скрын ка, у якой ха ва юць па кой ні ка = 19 _ 21 _ 44 _ 50 _ 51 _;
ма скоў скі ўла дар = 33 _ 31 _ 30 _;
хвой нае веч на зя лё нае дрэ ва (Ta xus bac ca ta) = 9 _ 10 _ 8 _;
ле вы пры ток вер х няй Пры пя ці = 16 _ 15 _ 13 _ 4 _ 34 _ 6 _ 5 _.

(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.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Ад каз на ад га дан ку з 19 ну ма ра

Ві на, дам ба, Дзя ды, іней, клей, По, сум, це мя, шыя.
Ра шэн не: Дум кі па доб ныя дзе цям — най мі лей шыя свае.
Кніж ную ўзна га ро ду вы сы ла ем Міхалу Байко з Беластока.

Мо гіл кі мо гуць мно га рас па вес ці пра 
нас, жы вых. Лы ча коў скія ў Льво ве, 
Яна Рай ні са ў Ры зе, Пі ска роў скія 

ў Санкт-Пе цяр бур гу, бе зы мен ныя за ха ван ні 
ў бяск рай ніх ка зах стан скіх пра сто рах, дзе 
мне да вя ло ся па бы ваць у ча се пра цы ў сту-
дэн ц кім бу даў ні чым ат ра дзе. На кож ным 
з па го стаў ат мас фе ра спа кою і гар мо ніі.

Іду няс пеш наю ха дою, час ад ча су спы-
ня ю ся, учыт ва ю ся ў эпі та фіі, ары гі наль ныя 
за піс ваю, каб по тым уве ка ве чыць на чы іх-
не будзь пом ні ках.

„Бы вай це, дзе ці, уну кі, зем ля кі, мы ад ля-
це лі ў свой да лё кі вы рай” — та кі над піс від-
нее на пом ні ку ма іх баць коў.

Заў сё ды няс цер п на ба лю ча на вед ваць 
тую част ку мо гі лак, дзе па ха ва ныя дзе ці. 
Тут заў сё ды пры го жа — шмат кве так і ца-
цак. І да слёз кра на юць эпі та фіі: „Нель зя за-
быть — вер нуть не воз мож но”, „Бла жен ны 
чи стые сер д цем, ибо они Бо га уз рят”...

Сын мой за гі нуў у Поль ш чы. Па ха ва ны 
ў Ду бі чах-Цар коў ных, бо по бач жы вуць 
са мыя бліз кія сва я кі па баць коў скай лі ніі, 

а так са ма дач ка з сям’ ёй. Эпі та фія на яго 
ма гіль най плі це та кая: «Спы ні це ся, ус пом ні-
це мя не, я вам ад гук ну ся з май го да лё ку». 
Усе, хто яго ве даў і па мя тае, лі чыць сва ім 
аба вяз кам за па ліць зніч і пак лас ці квет кі.

Я і са бе ўжо даў но вы бра ла сло вы, якія 
па він ны быць на ма ім пом ні ку: «Не вя лі кія 
спра вы дас па до бы Бо гу, а вя лі кая лю боў, 
з якой яны ро бяц ца». Лі чу, што яны (сло вы) 
то яць у са бе сут насць ма ёй мі сіі на зям лі.

Няш мат лю дзей ве дае, што вё ска Са пан-
та ў Ру мы ніі прас ла ві ла ся на ўвесь свет 
па го стам. «Вя сё лыя мо гіл кі» — так агу чы лі 
мае ўнуч кі наз ву мес ца пас ля яго на вед-
ван ня. Спра ва ў тым, што ўсе пом ні кі тут 
вы раб ле ны ад ным май ст рам, які іх не толь-
кі ства рыў, але і ко рат ка апі саў чым ня бож-
чык зай маў ся пры жыц ці, суп ра ва джа ю чы 
тэкст ма люн кам і жар тоў най эпі та фі яй. Па-
бе ла ру ску яна гу ча ла б так: «Па кі нуў піць, 
бо спіць». І гэ так да лей...

Нас мя я лі ся, па мі на ю чы доб рым сло вам 
умель ца, які поў ніць мяс цо вую каз ну, за ах-
воч ва ю чы мно ства ту ры стаў. Доб ра гэ та ці 

дрэн на — не нам су дзіць, але тое, што вё ска 
прас ла ві ла ся сва ім па го стам на ўвесь свет, 
— ве ра год ны факт.

Пры ем на здзі ві ла ўба ча нае на мо гіл ках 
у Пры бал ты цы. Уме юць мяс цо выя ўла ды 
тры маць узор ны па ра дак у мес цах упа ка ен-
ня сва іх гра ма дзян.

У Поль ш чы так са ма не ба чы ла за няд ба-
ных ма гіл. Што гэ та? Па чуц цё ад каз нас ці 
пе рад па чыў шы мі ці ўсё ж та кі куль ту ра 
на цыі?

Ду маю, што гэ та ўнут ра ная па трэ ба 
кож на га жы во га, ча ла ве чы аба вя зак пе рад 
ады шоў шы мі і, ка неш не ж, куль ту ра па во-
дзін.

«Пом ним, лю бим, скор бим», а ва кол 
— кра пі ва і асот, за які мі не ві даць пом ні-
каў. За ду ма ем ся?

Бу ду шчас лі вая, ка лі маё ры та рыч нае 
пы тан не не за ста нец ца без ад ка зу і на яго 
ад к лік нуц ца тыя, хто за быў да ро гу да ма гіл 
бліз кіх сэр цу лю дзей.

vТа ма ра ЛАЎ РАН ЧУК

Куль ту ра па чы на ец ца з... па го ста

Су свет ны дзень пчол ад зна ча ец ца 
20 мая. У све це жы вуць ка ля 20 000 
ві даў на ся ко мых, якія ад но сяц ца да 

пча лі най сям’і, у той час як у Поль ш чы іх 
больш за 450 ві даў. Пчо лы аб с лу гоў ва юць 
на ва коль нае ася род дзе, вы раб ля ю чы 
мёд. Ад нак дзя ку ю чы нап ру жа най пра цы 
лес ні коў яны мо гуць апы ляць шмат лі кія 
ві ды рас лін, за бяс печ ва ю чы та кім чы нам 
хар ча ван нем не толь кі лю дзей, але і жы-
вёл. Пчо лы ня суць ад каз насць за апы лен-
не больш за 77% ві даў куль тур у све це 
і з’яў ля юц ца адзі ны мі ку зур ка мі, якія 
вы раб ля юць мёд. Ка лі б не гэ тыя на ся ко-
мыя-апы ляль ні кі, шмат са да ві ны і ага род-
ні ны не бы ло б зу сім, а ўра джай насць не-
ка то рых куль тур бы ла б ні жэй шай. Ку зур кі 
так са ма апы ля юць шмат лі кія мяс цо выя 
ві ды дзі кіх рас лін і, та кім чы нам, за бяс печ-
ва юць ежу дзі кім спа жыў цам, ме на ві та 
та му яны з’яў ля юц ца важ ным эле мен там 
пры род най эка сі стэ мы.

Пра ца на ся ко мых-апы ляль ні каў, ся род 
ін ша га пчол, уп лы вае на коль касць і якасць 
са джан цаў на сен ня, не аб ход ных для аб-
наў лен ня ле су. Яны так са ма па ляп ша юць 
ляс ныя куль ту ры, якія з’яў ля юц ца хар чо вай 
ба зай жы вёл.

Пчо лы мо гуць эфек тыў на пра ца ваць у на-
ту раль ных умо вах з да па мо гай лес ні коў. 
У Поль ш чы дзяр жаў ныя ля сы зай ма юц ца 
па ве лі чэн нем раз на від нас ці ві даў ля соў, 
у пер шую чар гу па сад кай ме да нос ных ві даў, 
гэ та зна чыць лі пы, клё наў і ара бі ны. Па мян-
ша ю чы вы ка ры стан не хі міч ных рэ чы ваў, 
лес ні кі рас п ра цоў ва юць ся род лес ныя лу гі 
і са дзяць ля сы, у якія ўно сяць бі я цэ на тыч-
ныя пры меш кі, якія вы ка ры стоў ва юц ца пчо-
ла мі, а так са ма па кі да юць дрэ вы з дуп ла мі, 
у тым лі ку і з дзі кі мі пча лі ны мі гнёз да мі, 
па кі да юць фраг мен ты ста рых дрэў, якія з’яў-

ля юц ца вы дат ным мес цам для ства рэн ня 
пча лі ных гнёз даў, пра ду хі ля юць з’яў лен не 
шкод ных на ся ко мых і хва роб, а так са ма за-
хоў ва юць і ад наў ля юць каш тоў ныя эле мен-
ты пры род на га ася род дзя.

У 2017-2019 га дах Дзяр жаў ныя ля сы рэ-
а лі зоў ва лі пра ект „Пчо лы вяр та юц ца ў лес”, 
на кі ра ва ны на аба ро ну пчол як ві даў, якім 
па гра жае знік нен не. У рэ гі я наль ным уп раў-
лен ні дзяр жаў ных ля соў у Бе ла сто ку лес ні кі 
рас па ча лі пра ект „Тра ды цый нае пча ляр ства 
як вы ра та ван не дзі кіх пчол у ля сах”, які пра-
дуг ледж вае ад наў лен не тра ды цый на га пча-
ляр ства і аб наў лен не па пу ля цыі дзі кіх пчол, 
якія жы вуць у Аў гу стоў скай, Бе ла веж скай, 
Кны шын скай і Пі скай пуш чах.

Вы мі ран не пчол ме ла б ка таст ра фіч ныя 
на ступ ствы. Кож ны з нас мо жа спры яць 
аба ро не гэ тых на ся ко мых. Дзяр жаў ныя ля-
сы рэ ка мен ду юць ства раць квет ка выя лу гі, 
бу да ваць усё больш па пу ляр ныя га тэ лі кі 
для дзі кіх апы ляль ні каў або вы садж ваць ме-
да нос ныя рас лі ны ў на ва кол лі.

Ці ве да е це, што ад на пча ла вы раб ляе 
прыб ліз на... ад ну чай ную лы жач ку мё ду на 
пра ця гу ўся го жыц ця? Каб вы ра біць 1 кг мё-
ду, пчо лы па він ны са дзіц ца ка ля 4 мі льё наў 
ра зоў на квет кі ці ліс це, збі ра ю чы 3 кг нек та-
ру і пра ля та ю чы ад лег ласць ад 40 000 да 
80 000 кі ла мет раў.

(лук)
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(22.03. — 20.04.) За дзі віш бліз кіх кла пат лі вас-
цю. Не па чы най ам біт ных за дан няў. 7-8.06. 
бу дзеш вель мі раз д раж не ны. Менш ба я ві тас ці 
і энер гіі, не пра водзь ры зы коў ных за дан няў аж 
да 28.06. У ста рэй шых Ба ра ноў мо жа па я віц ца 
хтось ці з даў ніх га доў. На пра цы не пе ра цэнь-
вай сва іх сіл, уме лас цей і зна ём стваў. Най лепш 
су ці шы ся і ад па чы вай на ўлон ні пры ро ды.
(21.04. — 21.05.) Ча сам бу дзе пад ве цер, але 
не пад да вай ся. Зад бай аб зда роўе, доб рыя 
ад но сі ны з бліз кі мі і доб ры на строй. Са турн 
бу дзе спа чат ку кі даць ка ло ды пад но гі, але кож-
ная мо жа ака зац ца быць шан цам, каб пар ваць 
з ру ці най і спра ба ваць ча гось ці но ва га. На пра-
цы мо жаш быць бун тар скі, што мо жа кон чыц-
ца кан цом з гэ тай ра бо тай, але ста неш па нам 
сва ёй кар’ е ры. 9-13.06. вель мі піль нуй нер ваў, 
бо вя лі кая ры зы ка па мыл кі. Еж лег кат раў нае, га-
род ні ну і са да ві ну
(22.05. — 22.06.) 7-9.06. паг ра жа юць та бе кан-
ту зіі і ава рыі. Зной дзеш у са бе сі лу на ам біт ныя 
пла ны. Твая мі ла та па мо жа знай с ці та бе мно гіх 
са юз ні каў. На не бе вы бу хо вая мя шан ка. Бу-
дзеш ваб ным аб’ ек там. Але зва жай на тое, што 
ня він ны быц цам бы флірт мо жа прыў нес ці фа-
таль ны вы нік. Да пра цы па ды дзеш твор ча. Ах-
вот на ча гось ці на ву чыш ся ці па шу ка еш но вых 
аб ша раў. Уме ласць доб рай «про да жы» ся бе 
мо жа быць клю чом да па вы шэн ня ці но вай па-
са ды. Трап ныя ін ве сты цыі з пер шай дэ ка ды бу-
дуць мець вы ні кі ў кан цы чэр ве ня.
(23.06. — 23.07.) Да сі з ся бе ўсё, а твае вы сіл-
кі ап ла цяц ца двой чы. Да вер лю дзям, бо яны хо-
чуць твай го шчас ця. Энер гія да дзе ян ня, вель мі 
мно га зро біш даб ра для ін шых. Вы дат ны ўвесь 
ме сяц, каб за ся ро дзіц ца на сва ёй кар’ е ры. 
З 10.06. (да 16.06.) ма еш шанц знай с ці сваю 
жыц цё вую да ро гу. Дзве пер шыя дэ ка ды ты паз-
баў ле ны жыц цё вых сіл і іму ні тэ ту на ін фек цыі, 
дык піль нуй ся!
(24.07. — 23.08.) Вый дзеш на про стую да ро-
гу з жыц цё вых па ва ро таў. Шчас це ў аб дым ках 
ка ха най асо бы. 7-8.06. лепш усту пі. Час на ду-
хоў ныя по шу кі і ўнут ра ны раз вой. На пра цы 
паз бя гай ін т рыг — 9-13.06. мо жаш стаць іх ах-
вя рай; не ан га жуй ся ў ні якія за ку ліс ныя гуль ні, 
за ся родзь ся на аба вяз ках. Не ары ад ран ня да 
но чы, хо піць та го, што ма еш. 9-13.06. бу дзеш 
рас се я ны, стом ле ны, не бя ры на ся бе больш, 
чым мо жаш, лепш ад па чы вай.
(24.08. — 23.09.) Пе раш ко ды пач нуць зні каць. 
Пач неш сна ваць пры го жыя пла ны. Паз ма гай-
ся за тое, што та бе хо ча ад няць кан ку рэн цыя. 
7-8.06. ні чо га не ра бі пас пеш лі ва і неп ра ду ма-
на. 10-16.06. хтось ці пры ваб ны за ля ціць та бе 
ў во ка і бу дзеш га то вы на ўсё. 9-13.06. мо гуць 
ажыць ста рыя неп ры ем нас ці. На пра цы не дак-
лад нас ці і до мыс лы, ста рай ся дап ра ца ваць усе 
ўмо вы і мець усё пісь мо ва. Лепш тры май ся 
ста рых сце жак, паз бя гай эк с пе ры мен таў і не 
ўводзь на він туды, дзе ўсё спра цоў вае. У зда-
роўі аз вуц ца ста рыя ня мог лас ці.
(24.09. — 23.10.) Най важ ней шыя для ця бе бу-
дуць бліз кія, але не за бы вай пра ся бе. 9-13.06. 
бу дзеш па мы ляц ца, хоць бу дзеш упэў не ны, 
што ма еш ра цыю. Па шы рыц ца ко ла тва іх зна-
ё мых. Па ста ян ным па рам увесь ме сяц вель мі 
доб ра пад апе кай Ве не ры. Але на па чуц цё выя 
па мыл кі бу дуць ураж лі выя Ша лі пе ра ло му ІІ і ІІІ 
дэ ка ды. До ма 9-13.06. мно га хва ля ван няў. На 
пра цы важ ны ўрок: мо жа трэ ба бу дзе па кі нуць 
ста рыя ме та ды і на ву чыц ца ча мусь ці но ва му. 
Яш чэ 6.06. мо жаш нар вац ца на ці ка вую ін фар-
ма цыю аб но вай пра цы.
(24.10. — 22.11.) Ру шыш з ка пы та і не бу дзеш 
паз бя гаць ні я кіх вык лі каў. І доб ра — пос пех як 
ру кой па даць. Зор кі зад ба юць аб твае ін та рэ-
сы і пам но жаць ма ё масць. У ка хан ні го ра ча 
і ры зы коў на. До ма па ста віш на бліз кіх. Скар пі ё-
ны з ІІІ дэ ка ды бу дуць мець най боль шыя тры ум-
фы. 7-8.06. хтось ці схо ча ця бе вы вес ці з раў на-
ва гі — не да вай ся!
(23.11. — 22.12.) Ап ты мізм. Пры кры се вы сіл ку 
спра віш ся з усі мі вык лі ка мі. Па го дзіш ся з пар т-
нё рам, сям’ ёй, сяб ра мі. Да цэ ніш пар т нё ра. Не 
ра бі ця пер ра мон таў ці ін шых прац. На ра бо це 
пра ца ваць бу дзеш за трох, але не на ра кай 7-
9.06. твой ар га нізм мо жа зап ра тэ ста ваць; час 
ад па чын ку гэ та не стра ча ны час!
(23.12. — 20.01.) Па ла го дзіш кан ф лік ты. Шчы-
рая раз мо ва — ключ да ўсіх вы ра шэн няў. Не 
мар нуй ча су на дра бя зу 9-13.06. Твае пры ё-
мы бу дуць трап ны мі і пры ня суць кан к рэт ныя 
ка рыс ці. Бу дзеш мець сла ву доб ра га спе цы я-
лі ста, што дасць но выя за ка зы, або но вы штат. 
Уме ласць з пер шай дэ ка ды пры ня се та бе за ка-
зы ў апош нім тыд ні. Дбай аб паз ва ноч нік!
(21.01. — 19.02.) Ін тэн сіў нае кам па ней скае 
жыц цё. Не ад на пры чы на для ра дас ці аж да 
21.06. Яш чэ 6.06. заз зя еш не кан вен цы я наль-
най за ду май. Але 7-8.06. піль нуй ся ад не раз-
важ ных ін ве сты цый. У па чуц цях мі нуць праб-
ле мы. Ча кае ця бе больш пра цы, твор чай, па-
шы ра ю чай га ры зон ты, але пат рэб нае бу дзе 
абу чэн не. Але штось ці, што ме ла даць доб ры 
пры бы так, мо жа пры нес ці стра ты. Раз ва ру шы-
ся, але і па ра бі ме даб с ле да ван ні.
(20.02. — 21.03.) Да ка жаш, што мо жаш шмат 
і трэ ба з та бою лі чыц ца. Але не стаў уся го на 
ад ну кар ту. Неп тун мо жа ця бе за вес ці на без да-
рож жы, і не бу дзеш мець ча су на одум, зро біш 
па ру не аб ду ма ных ра шэн няў; зор кі змі ні мі зу-
юць іх бла гі ўплыў. А на пра цы ўстры май ся ад 
змен. Вер нуц ца та бе раў на ва га, энер гія і ззян-
не ў ва чах!



12  РЭПАРТАЖ 07.06.2020              № 2307.06.2020              № 23

IS
S

N
 0

54
6-

19
60

7
7

0
5

4
6

1
9

6
0

1
7

9

2
3

Заг ля нуў на цар коў ны сайт, дзе 
пры ход скае свя та Ушэс ця. У не
каль кіх мяс цо вас цях, з якіх най
з руч ней — у ця пе раш ніх ка му ні

ка цый ных аб ста ві нах — бы ло даб рац ца 
ў Аў гу стаў. Быў я там не над та даў но, 
па ча ла ся та ды па бу до ва но вай цар к вы 
і ця пер ці ка ва бы ло, як пра су ну лі ся бу
даў ні чыя пра цы.

У Аў гу стаў з ра ні цы мож на даб рац ца 
толь кі чы гун кай — цяг нік ад п раў ля ец

ца з Бе ла сто ка за раз пас ля пя тай. Бе ла
стоц кая га рад ская ка му ні ка цыя ў тую па
ру яш чэ толь кі па чы нае кур сі ра ваць і на 
стан цыю трэ ба бы ло да бі рац ца пяш ком 
— со ракпяць дзя сят мі нут. Бі лет ныя ка сы 
яш чэ не пра ца ва лі. Ка лі я наб лі жаў ся да 
по ез да, з ме га фо наў раз да ла ся ін фар ма
цыя, што цяг нік у Су вал кі, а зна чыць і ў Аў
гу стаў, да е дзе толь кі да Са кол кі, а да лей 
бу дзе эр зац ны аў то бус. Ну, доб ра, у Аў гу
стаў та кім чы нам то я да бя ру ся, але як 
бу дзе вяр нуц ца? Ці не па даць на зад ужо 
ў Бе ла сто ку? Экі паж цяг ні ка па ве да міў 
мне, што па да рож жа на зад бу дзе ад бы
вац ца па рэй ках...

Ну то за бі ра ю ся. Пе рад бы лой пе раг ру
зач най стан цы яй у Ге ні ю шах ві даць 

не вы со кія тэ ры ко ны но вых шпал. Да лей 
ля жаць і но выя рэй кі — зна чыць, бу дзе аб
наў лен не чар го вых пу цей. А мо жа бу дзе 
і аб наў лен не та вар на га тэр мі на ла?.. Па
куль што на рам пах з пат рэ ска ны мі бар
дзю ра мі вы се ча ны са док, які там вы рас 
ця гам апош ніх га доў рам па вай бяз дзей
нас ці. Ін шых ла ста вак рэ а ні ма цыі пе раг
ру зач най стан цыі не ві даць, боль шасць 
рэ ек за рас ла тра вою, у тым лі ку і шы ро кі 
пуць для цяг ні коў з Ус хо ду.

У Са кол цы пе ра сад ка на аў то бус у на
прам ку спяр ша Дуб ро вы. Па між гэ ты

мі га ра да мі ля жыць ужо па ла са но вай 
да ро гі з га то вым ас фаль та вым нас ці лам, 
але яш чэ не ўся зда дзе на ў ка ры стан не 
— па не ка то рых ад рэз ках ужо ад бы ва
ец ца рух, не ка то рыя яш чэ за кры ты для 
па да рож ні каў.

Ад чы гу нач на га пры пын ку Аў гу стаў
Порт да цэн т ра го ра да ка ля двух кі ла

мет раў. Але ра ней зна хо дзіц ца квар тал 
Ка ша ры, зна чыць ка зар мы, дзе зна хо
дзіц ца кас цёл да во лі ары гі наль на га вы
гля ду. Спра ва ў тым, што ка зар мы бы лі 
па бу да ва ны ў цар скі час і ў ка зар мен ным 
ком п лек се бы ла ўзве дзе на цар к ва для 
ра сій ска га вой ска. Ка лі на зме ну ра сій ска
му вой ску ў ка зар мы прый ш ло поль скае 
вой ска, то і храм па мя няў сваё аб ліч ча. 
У між ва ен ны час сі лу эт хра ма не змя ніў
ся, па мя ня лі толь кі кры жы... А ў 1939 го
дзе на ста ла ў Аў гу ста ве са вец кая ўла да, 
у ка зар мы прый ш ло са вец кае вой ска, 
кры жы бы лі скі ну ты, іх мес ца за ня лі чыр
во ныя зор кі. Бу ды нак быў пры зна ча ны 
спяр ша на вай ско вую свят лі цу, а пас ля 
на стай ню і склад. У ня мец кую аку па цыю 
бу ды нак па доб ным чы нам слу жыў ня мец
ка му вой ску.

Вай на ня се з са бою зніш чэн не, асаб
лі ва тых бу дын каў, якія мо гуць слу

жыць вай ско вым мэ там. У лі ку та кіх 
аб’ ек таў і хра ма выя ве жы, ад куль да во лі 
вы гад ная раз вед ка раз мяш чэн ня войск 
пра ціў ні ка. Ну і з аў гу стаў ска га хра ма ве
жу аб ва лі лі; кас цель ны пар тал не па дае, 
чые сна ра ды рас п ра ві лі ся з най вы шэй
шай част кай хра ма. А ні жэй шыя пар тыі 
ўца ле лі, але так са ма част ко ва па цяр пе лі. 
У пер шыя пас ля ва ен ныя га ды ў бу дын ку 
быў склад роз ных ма тэ ры я лаў. У 1956 го
дзе, у „ад лі гу”, бу ды нак быў пе ра да дзе ны 
мяс цо вай ка та ліц кай су поль нас ці.

Бу ды нак ста лі да во дзіць да та ко га 
ста ну, каб маг чы ма бы ло ад п раў ляць 

там на ба жэн ствы. І так па сту по ва храм 
ста на віў ся „на но гі”. З 1957 го да мож на 
бы ло ад п раў ляць на ба жэн ствы толь кі 
па ня дзе лях, а з кан ца 1960х га доў так са
ма ў бу дзён ныя дні. Чар го выя ра мон ты 
ад бы ва лі ся ў 1970х га дах, а з 1 сту дзе ня 
1980 го да бы ла там зас на ва на са ма стой
ная па ра фія. У 1978 го дзе бы ла да дзе на 
зго да ад мі ніст ра цый ных улад на ад бу до
ву кас цель най ве жы — яе бу до ва бы ла 

за вер ша на ў 1991 го дзе. Тая вы со кая кас
цель ная ве жа зда ец ца мне быць свай го 
ро ду сім ва лам кан вер сіі хра ма — вы гля
дае яна быц цам по стаць Юрыя Пе ра мож
цы над адо ле ным зме ем... А ня бес нае 
за ступ ні цтва па ра фіі бы ло да ру ча на Чан
ста хоў скай Бо жай Ма ці...

Я так са бе быў ста віў пы тан не, ча му 
Чан ста хоў скай, а не ві лен скай Васт

раб рам скай, бо ж, ка лі не па мы ля ю ся, 
Аў гу стаў быў даў ней у ме жах Ві лен скай 
ар хі ды я цэ зіі. Па ду ма ла ся мне, што ста
наў лен не па ра фіі ад бы ва ла ся ў той час, 
ка лі ду хоў ны кан такт з Віль няй быў вель
мі ўсклад не ны, а з Чан ста хо вай амаль 
бес п раб лем ны — у Чан ста хо ву та ды бы
ло блі жэй. Што лю дзі та ды, ад дзе ле ныя 
ад Віль ні са вец кай гра ні цай, ад вост раб
рам ля лі ся, і ў сі лу аб ста він учан ста хаў ля
лі ся...

Чан ста хоў скае прыс вя чэн не ме ла, ад
нак, свае глы бей шыя гі ста рыч ныя ка

ра ні. Ме на ві та ў між ва ен ны час храм быў 
гар ні зон ным кас цё лам для 1 пал ка Крэ
ха вец кіх ула наў. А ве тэ ра ны гэ та га пал ка 
ста лі асад ні ка мі на Ва лы ні і ўзвя лі ў Кар
лаў ш чы не ка ля Роў на га свой кас цёл, які 
ат ры маў у па да рун ку ад чан ста хоў скіх 
ма на хаў ко пію Чан ста хоў ска га аб ра за Бо
жай Ма ці; аб раз ста лі на зы ваць Крэ ха вец
кай Бо жай Ма ці. Той аб раз пас ля вай ны 
апы нуў ся ў Поль ш чы і ў 1984 го дзе быў 
пе ра да дзе ны ў Аў гу стаў...

Пар тал аў гу стаў скай па ра фіі апіс вае 
між ва ен ную пра цэ сію аб ра за ў кар

лаў ш чын скі кас цёл; у ска ра чэн ні бы ло 
так: Па аб раз у Чан ста хо ву 22 мая 1939 
го да па да ло ся спе цы яль нае па лом ні цтва 
ка ля 8001100 асоб у по ез дзе з 32 ва го
наў. Зат ры ма лі ся яны ў Вар ша ве, дзе 
ўша на ва лі па мяць Ан д рэя Ба бо лі і Юза фа 

Піл суд ска га. У Чан ста хо ву па лом ні кі пры
бы лі 24 мая. Пас ля ад мыс ло вых на ба жэн
стваў на ве чар 25 мая аб раз быў па меш
ча ны ў ва гон са спе цы яль най кап лі цай. 
Па Ва лы ні аб раз па лом ні чаў не каль кі 
дзён і 29 мая быў уста ноў ле ны ў кас цё ле 
ў Кар лаў ш чы не; ва ўра чы стас ці ўдзель ні
ча ла ка ля пят нац ца ці ты сяч вер ні каў...

А мне зноў за ві та ла ў га ла ву ін шая 
аса цы я цыя Чан ста хоў ска га аб ра за 

з Аў гу ста вам, у гэ ты раз пра ва слаў ная. 
Ме на ві та ў Ві кі пе дыі ў ар ты ку ле пра Аў гу
стаў скую іко ну Ба га ро дзі цы пры во дзіц ца 
ра сказ цар ска га кі ра сі ра Дзміт рыя Ся рэ гі
на: „Я ста яў на вар це. Гля нуў шы на зор нае 
не ба, я ўба чыў асаб лі ва яр кую зор ку, якою 
я доў га лю ба ваў ся. Пас ля — гэ та бы ло 
ка ля адзі нац ца тай но чы — я па ба чыў, што 
ва кол гэ тай зор кі з’я віў ся круг ззя ю чых 
зо рак, а тая пер шая ста ла цям нець і на яе 
мес цы стаў вы ры соў вац ца аб раз Бо жай 
Ма ці з Дзі цят кам Ісу сам Хры стом на ле
вай ру цэ, а пра вая ру ка бы ла кры ху пра
цяг ну та і мне па да ло ся, што яна нас быц
цам бла гас лаў ля ла. Бо жая Ма ці гля дзе ла 
ў на прам ку го ра да Ма ры ям па ля. Ва кол 
га ла вы Бо жай Ма ці бы ло яр кае ззян не. 
Вы я ва Бо жай Ма ці бы ла від на да по я са, 
а апош нія част кі це ла бы лі за кры ты воб ла
ка мі. Воб лік Бо жай Ма ці быў спа кой ны, не 
су ро вы, ве ра год на ла ска вы. Вы я ва па ка
за ла ся мне па доб най на іко ну Чан ста хоў
скай Бо жай Ма ці. Гэ тую з’я ву я ба чыў вы
раз на і яс на, доў жы ла ся яна мі нут 10 або 
15. Я быў ёю вель мі ўра жа ны. Пас ля па бег 
па ве да міць пра гэ та сва ім та ва ры шам. 
Ка лі вяр нуў ся і зноў стаў прыг ля дац ца, то 
ві дзеж гэ тая ўжо змя ні ла ся, яна паб ляд
не ла, па сту по ва змя ня ю чы ся ў свет лую 
пля му. На фо не гэ тай пля мы мож на бы ло 
заў ва жыць вы я ву кры жа, быц цам з воб ла
каў. На мес цы гэ тай ві дзе жы зноў заз зя ла 
тая ж яр кая зор ка...”. Да вед ка па дае, што 

бы ло гэ та ноч чу з 13 на 14 ве рас ня па вод
ле но ва га сты лю 1914 го да. Маг чы ма, што 
ў тым ра ска зе бы ло столь кі ж праў ды, што 
і ў та дыш ніх ра ска зах пра здзе кі нем цаў 
на на сель ні цтве зай ма ных тэ ры то рый, 
што гэ ты сю жэт быў пры ду ма ны цар
скі мі па літ ру ка мі. Бо ду ха вен ства ў час 
су свет най вай ны так са ма ўклю чы ла ся 
ў агуль ную ка та ва сію, цяг ну чы ў свой бок 
свае пан тэ о ны, на пры клад, у Гер ма ніі і Аў
ст раВен г рыі лю дзі ві та лі ся і раз віт ва лі ся 
фра зай «Gott stra fe En g land!» (Бог па ка рае 
Ан г лію). Пер шыя пра ва слаў ныя іко ны Аў
гу стаў скай Бо жай Ма ці бы лі на пі са ны ўжо 
ў 1915 го дзе...

Як бы там не бы ло, Чан ста хоў ская Бо
жая Ма ці тра пі ла ў Аў гу стаў з двух 

нап рам каў. Кас цёл Чан ста хоў скай Бо жай 
Ма ці зна хо дзіц ца на ўсход ніх ак ра і нах 
го ра да. На за ход няй ак ра і не го ра да ўзво
дзіц ца цар к ва Уз ня сен ня Гас под ня га, 
у якой мае апы нуц ца і іко на Аў гу стаў скай 
Бо жай Ма ці, якая бы ла пры ня та Ру скай 
пра ва слаў най цар к вой у 1916 го дзе. Якая, 
па свед чан ні цар ска га кі ра сі ра, мае быць 
так са ма сво е а саб лі вай ко пі яй Чан ста хоў
ска га аб ра за Бо жай Ма ці...

А ў са мім цэн т ры Аў гу ста ва зна хо дзіц
ца ча со вая цар коў ка ў цес най му ра

ва нач цы. Па даў ся я ту ды ў спа дзя ван ні, 
што там мо жа пра віц ца на ба жэн ства 
ў пры ход скае свя та. Але на бра ме ў двор, 
дзе той бу ды на чак, ві сеў за мок. Та ды 
змер ка ваў я, што свя точ нае на ба жэн ства 
мо жа ўжо пра віц ца ў но вай цар коў цы. 
Ха ця і сум ня ваў ся, бо на пры ход скім пар
та ле пра свят ка ван не ў мі ну лых га дах 
па ве дам ля ла ся, што та ды на ба жэн ствы 
пра ві лі ся не ва ўзня сен скі чац вер, а ў ня
дзе лю пас ля яго.

Ка лі я быў у Аў гу ста ве тры га ды та му, 
пад но вую цар к ву і пля ба нію бы лі 

толь кі за лі ты фун да мен ты. За раз там 
ужо ін шы від. Уз ве дзе на і аб жы та пля ба
нія. І на му ра ва най з цэг лы цар коў цы ку
пал, за вер ну ты яш чэ ў фоль гу. У пля ба ніі 
бы ла толь кі ма туш ка; ба цюш ка па ехаў 
ад зна чаць чац вяр го вае свя та ў Крын кі. 
Ма туш ка па ве да мі ла мне, што і сё ле та 
ўзня сен скае свя та ў Аў гу ста ве бу дзе адз
на чац ца ў най б лі жэй шую ня дзе лю.

З Аў гу ста ва ў Бе ла сток вяр таў ся по ез
дам. На ад рэз ку ад Ру жа на сто ка да 

Сід ры ўзмац ня ец ца чы гу нач ны на сып, 
та му час ад ча су пуць за ня ты бу даў ні чай 
тэх ні кай. А ў Са кол цы ўзве дзе ны ўжо ас
ноў ныя пра лё ты ві я ду ка над чы гу нач ны
мі пу ця мі — у на прам ку Кры нак.

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

У Аў гу ста ве

n Кас цёл Чан ста хоў скай Бо жай Ма ці

n Пля ба нія і но вая цар к ва ў Аў гу ста ве


