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Тут быц цам пры пы ніў ся час. 

Спа кой на, утуль на, мір на. 

Ці ха шу міць лес, і пе ра лі ва-

юц ца пер ла мут рам на сон цы 

ня бес на-бла кіт ныя хва лі цу-

да дзей най кры ні цы. Дзве ры 

ма лень кай кап ліч кі ад чы не ны 

на сцеж. Пе рад аб ра за мі дры-

жаць агень чы кі све чак. Лі кі 

свя тых на іко нах ні бы та ўгля-

да юц ца ў ду шу. Ад іх піль на га 

по зір ку сэр ца па чы нае тра пя-

таць. Яно ве дае: пе рад гэ ты мі 

ва чы ма не схлу сіш.

Сё лет няе Ма каўе на Бла кіт най 

кры ні цы ў Слаў га рад скім ра ё не 

бы ло па-асаб лі ва му свет лае 

і раз ме ра нае, мож на ска заць, ка-

мер нае. Лю дзей бы ло, як заў сё ды, 

шмат, але той мі тус ні і на пру жа-

нас ці, якая пры сут ні чае, ка лі неш-

та ро біц ца для спра ва зда чы, не 

ад чу ва ла ся. Як ка жуць ту тэй шыя, 

гэ тае свя та, на ват ка лі не ар га ні-

 зоў ваць, ад бу дзец ца — бо ёсць 

кры ні ца, і ў ёй ёсць па трэ ба. Лю дзі 

ідуць да яе са сва і мі праб ле ма мі і 

спа дзя ван ня мі. А яна гас цін на, як 

ма ці, су стра кае і су па кой вае.

Пас ля та го як паў та ра ме ся -

ца та му быў ад кры ты мост це раз 

Сож, да брац ца да свя то га мес ца 

ста ла пра сцей. Апроч яго па бу да-

ва на шы коў ная част ко ва бе тон-

ная, част ко ва ас фаль та вая да ро га 

амаль да са ма га мес ца па дзей.

14 жніў ня пра ва слаў ныя ад-

зна ча юць тут па мяць па кут ні каў 

Ма ка ве яў. Ту тэй шая кап ліч ка — 

ме на ві та ў іх го нар, і кож ны ах вот-

ны мо жа ку піць іко ну з іх вы явай. 

Гіс то рыя ад сы лае нас у эпо ху 

яшчэ да Рас тва Хрыс то ва, ка лі ў

Сі рыі пра віў ты ра ніч ны цар Ан ты ёх 

Епі фан. Ён жорст ка ўка ра няў

языч ніц кія звы чаі і ўсіх пры му шаў 

па кла няц ца Зеў су. Але бы лі і тыя, 

хто за стаў ся вер ны Бо гу і ве рыў у 

Яго пры шэс це, як за ко на ву чы цель 

Елі зар з Іе ру са лі ма. Яго асу дзі лі за 

гэ та на страш ныя па ку ты. Бра ты 

Ма ка ве е вы бы лі вуч ня мі за гі ну ла-

га і ра зам са сва ёй ма ці Са ла мо-

ні яй пры зна лі ся бе пас ля доў ні ка мі 

Праў дзі ва га Гос па да. Цар Ан ты ёх 

рас пра віў ся і з імі. Са ла мо нія не 

змаг ла пе ра жыць стра ту сы ноў і 

так са ма ад да ла ду шу Бо гу. Гэ тыя 

муж ныя лю дзі зра бі лі та кое моц-

нае ўра жан не на Юду Ма ка вея, 

што ён са браў паў стан не су праць 

Ан ты ёха і пе ра мог яго. А подз віг 

бра тоў за стаў ся ў па мя ці і праз 

дзя сят кі ста год дзяў.

На кры ні цы прай шло бо га слу-

жэн не ў го нар па кут ні каў і хрэс ны 

ход. Але і на на ступ ны пас ля гэ та га 

дзень па лом ніц тва пра цяг ва ла ся. 

Па куль я кру ці ла ко лы свай го ро-

ва ра, спра ба ва ла лі чыць ма шы ны, 

якія пра но сі лі ся мі ма. На двац ца-

тай збі ла ся і вы ра шы ла больш 

не зай мац ца гэ тай бес сэн соў най 

спра вай: на вош та, ка лі і так зра-

зу ме ла, што лю дзей шмат. Вунь і 

аў то бус па ехаў, як по тым вы свет-

лі ла ся, з ту рыс та мі з Баб руй ска.

Ка жуць, што па та ем нае не 

тры вае мі тус ні, а ма літ ва про сіць 

ці шы ні. Зла ві ла ся бе на дум цы, 

што ка ля кры ні цы не бы ло ні я ка га 

штуч на га му зыч на га фо ну. Толь кі 

дзі ця чы смех, за спа ка яль ны плёс-

кат ва ды і ап'я няль ны пах мё ду.

Не здар ма ў на ро дзе пер шы 

Спас на зы ва юць мя до вым. Жні-

вень скі мёд спе лы, з па хам лу га вых 

і ляс ных траў, ця гу чы і праз рыс-

ты, як сма ла. А тут яшчэ і асве ча-

ны ма ка ве еў скім свя там. Мё ду на 

Бла кіт най кры ні цы са праў ды бы ло 

ба га та на лю бы густ. Пры еха ла ка-

ля 60 пча ля роў з Ма гі лёў скай і Го-

мель скай аб лас цей. Вы бар вя лі кі, 

але ца на фік са ва ная — літр каш туе 

14 руб лёў. Су жэн цы са Шкло ўска га 

ра ё на за пэў ні ва лі, што іх мёд са мы 

на ту раль ны. Жан чы на пе ра ва роч-

ва ла бан ку, і ўнут ры быц цам пе ра-

коч ваў ся мя до вы шар.

— Ба чы це пу зыр? Гэ та пры кме-

та та го, што мёд не пад роб ка, — 

ка за ла яна.

Гос ці з Ра га чо ва ўра зі лі раз на-

стай ным асар ты мен там мя до вай 

пра дук цыі.

— Гэ та ўсё ляс ное і лу га вое 

раз на траўе — ва кол на шай вёс кі 

лес, — усмі ха ла ся Але на. — Кал га-

сы не апра цоў ва юць гэ тыя тра вы, 

яны рас туць са мі па са бе, ні чым не 

атру ча ныя. Кож ная на дае сма ку 

сваё ад цен не. На прык лад, той, дзе 

больш скры пе ню, — з кіс лін кай.

Звяр таю ўва гу на крэм-мёд: ці-

ка ва, што гэ та за пра дукт?

— Гэ та той жа мёд, толь кі ўзбі-

ты крэ ма вал кай, — тлу ма чыць 

жан чы на. — Хоць грэч ка, хоць лі-

па — ён усё роў на бу дзе бе лы. Гэ-

та як з яй ка мі, ка лі іх уз біць 

як след.

Та кі мёд да ра жэй шы, 

паў літ ра — восем руб лёў. 

Най больш смач ны ён з на-

паў няль ні ка мі. Крэм-мёд з 

жы ві цай на огул ра яць пры-

маць як ля кар ства — чай ная 

лыж ка ў дзень, не больш. І 

рас смокт ваць — тут поў ны 

пры род ны комп лекс ві та мі-

наў. Ёсць крэм-мёд з пяр гой, 

ін шы мі сло ва мі, пча лі ным 

хле бам — ім пчол кі кор мяць 

сва іх дзя цей. Пча ла пры но-

сіць пы лок на сва іх зад ніх 

лап ках, уклад вае ў со ты, 

за лі вае мё дам і апра цоў вае сак-

рэт ны мі за ло за мі. Та кім чы нам 

атрым лі ва ец ца пяр га.

На во чы трапляе яшчэ адзін 

не зна ё мы пра дукт — вад касць у 

ма лень кіх ка рыч не вых бу тэ леч ках, 

якая за вец ца вас ко вая моль.

— Гэ та на стой ка з лі чы нак вас-

ко вай мо лі, якія хар чу юц ца пча ла-

п ра дук та мі. Ка жуць, вы леч вае

на ват су хо ты, — рэ кла муе гас па-

ды ня.

На су праць мя до вы та вар пра-

па ну юць ча вус кія па том ныя пча-

ля ры. На ста ле — га на ро выя ліс ты 

і па дзя кі за пе ра мо гі ў кон кур сах. 

І мар кай сва ёй тут да ра жаць.

Ганд лё выя ра ды, ат рак цы ё ны, 

пе ра со вач ныя ка вяр ні... Ад ных 

толь кі ра мес ні каў пры еха ла ка ля 

80 ча ла век. Ар га ні за та ры ка жуць, 

што сё ле та ўмо вы не да зво лі лі за-

пра сіць ра сій скіх май строў. А ле-

тась на Ма каўе пры яз джа лі ра мес-

ні кі і з ра сій скіх Хіс ла віч.

На га дзін ні ку ўся го два нац цаць 

га дзін, а слаў га рад скіх сы ра ва раў 

ужо ча мусь ці не ві даць. Аказ ва-

ец ца, на плыў па куп ні коў быў та кі, 

што та вар раз мя лі ад ра зу ж, як 

яго рас кла лі.

Ка рун ка выя сур вэт кі, вы ра бы з 

глі ны, ме та лу, тэкс ты лю — мож на 

бяс кон ца лю ба вац ца твор час цю 

ўме лых лю дзей. Ба чу кры чаў скую 

май стры ху Лю боў Яшчан ку з яе 

шы коў ны мі ке ра міч ны мі свіс туль-

ка мі. Звы чай на яна пры яз джае на 

па доб ныя ме ра пры ем ствы ра зам з 

су жэн цам Вя ча сла вам Яка вен кам, 

але сён ня неш та ад на. «Ды вось 

пры хва рэў гас па дар, — уз ды хае 

жан чы на. — А пра пус ціць гэ та свя-

та я не маг ла. Яно ж на род нае, як і 

на ша твор часць. Ака ры ны вя лі кія 

не па вез ла, цяж ка ад ной пе ра соў-

вац ца з та кім гру зам. А вось свіс-

туль кі на лю бы густ».

Па куль ад ны гу ля юць у ганд лё-

вых ра дах, дру гія на паў ня юць свае 

бак ла гі ва дой і аку на юц ца ў бла кіт-

ныя хва лі гас цін най кры ні цы.

Тац ця на пры еха ла з Ма гі лё ва 

з му жам, тры ма дзет ка мі і свяк-

роўю.

— Мы тут упер шы ню, — ка жа 

яна. — Шмат чу ла пра гэ тую кры ні цу 

ад сва іх зна ё мых, яны сю ды па ста-

ян на ез дзяць. Вось і мы вы ра шы лі 

па гля дзець, што гэ та за мес ца. Пры-

еха лі — спа да ба ла ся. Па ха дзі лі па 

ва дзе, на ват па ку па лі ся.

Свяк роў Люд мі ла Ва сі леў на да-

дае:

— Но гі-ру кі ба ляць, спа дзя ём ся, 

кры ніч ка нам да па мо жа. Мы пра 

яе даў но ве да лі, але да ехаць не 

маг лі. А ця пер тут мост па бу да ва лі, 

ну, мы і ры зык ну лі.

Але на пры еха ла з Ча чэр ска га 

ра ё на з ма ці і сы нам.

— Дру гі год пры яз джа ем, па-

 да ба ец ца, — усмі ха ец ца яна. — 

І ле ген ды пра гэ та мес ца ве да ем — 

вель мі яны пры го жыя, хоць пра 

дзяў чы ну Ка ця ры ну і яе хлоп ца 

кры ху сум ная. Ад ва ды ўра жан ні 

не звы чай ныя: ка лі за хо дзіш, хо-

лад на, а ка лі вый дзеш — па це ле 

раз лі ва ец ца не звы чай нае цяп ло.

У за хап лен ні ад кры ні цы і гос ці 

з Санкт-Пе цяр бур га.

— Як ва да? — ці каў лю ся ў муж-

чы ны, які толь кі што вый шаў на 

бе раг.

— Цёп лень кая, — смя ец ца ён.

— Мы тут пер шы раз, — ка жа 

яго жон ка Лю боў. — Пры еха лі да 

род ных у Ча вус кі ра ён, яны і 

пад ка за лі. Нам вель мі спа да ба-

ла ся. Ка жуць, што гэ тая ва да і 

хва ро бы мо жа вы ле чыць. Толь-

кі, як ка жуць пра ва слаў ныя, па 

на шай ве ры бу дзе нам.

Ін га з Ра га чо ва пры еха ла з 

му жам і дву ма дзець мі.

— Мы не ўпер шы ню тут, — 

ка жа яна. — І з кож ным ра зам 

усё лепш і лепш ста но віц ца. 

Мяс ці ны ўжо не па знаць. Шмат 

ча го но ва га з'я ві ла ся.

Коль кі ча ла век на ве да ла 

за гэ тыя дні Бла кіт ную кры ні-

цу, дак лад на ні хто не ска жа. 

Пас ля та го як з'я віў ся ста цы я-

 нар ны мост це раз Сож, ма шы ны

ідуць сю ды па ста ян на. Але та ко-

га, як ра ней, ка лі транс парт пад'-

яз джаў амаль да са май кры ні цы, 

ня ма. Пля цоў ка для транс пар ту 

зна хо дзіц ца на вель мі знач най 

ад лег лас ці.

На огул гэ та зо на сён ня мес ца 

рэа лі за цыі не каль кіх між на род ных 

пра ек таў.

Ві таль ВА РА БЕЙ, ды рэк тар 

мяс цо ва га фон ду раз віц ця сель-

скіх тэ ры то рый «Ад ра джэн не-

аг ра», дэ ман струе Цэнтр эка ло гіі 

кры ніч най ва ды, які цал кам быў 

зда дзе ны ўся го паў та ра ме ся ца 

та му. Але яшчэ шмат ра бо ты на-

пе ра дзе.

— Мы рэа лі зу ем пра ект «Асаб-

лі ва ахоў ныя тэ ры то рыі як рэ сурс 

эка ла гіч най аду ка цыі», — ка жа су-

раз моў ца. — У рам ках яго на тэ ры-

то рыі за каз ні ка «Слаў га рад скі» бу-

дуць ство ра ны дзве ту рыс тыч ныя 

сцеж кі, два ве ла марш ру ты, выш кі 

для на зі ран ня за птуш ка мі. Па ра-

лель на вя дзец ца ра бо та з тры ма 

шко ла мі, ства ра юц ца эка ла гіч ныя 

кла сы, якія на тэ ры то рыі за каз ні-

ка бу дуць пра во дзіць роз ныя эка-

ла гіч ныя ме ра пры ем ствы. Яшчэ 

адзін пра ект «Мост як пі лот ная 

біз нес-ма дэль для мяс цо ва га і рэ-

гі я наль на га эка на міч на га раз віц-

ця» пра ду гледж вае ства рэн не інф-

ра струк ту ры на са мой Бла кіт най 

кры ні цы — гэ та тая ж ры нач ная 

пло шча, якую вы ба чы це, Цэнтр 

эка ло гіі кры ніч най ва ды, які мы 

ад кры лі. Хут ка пач не пра ца ваць 

Цэнтр сель ска га прад пры маль-

ніц тва ў вёс цы Ста рая Ка мен ка — 

да яе ад сюль во сем кі ла мет раў. 

Ак тыў на раз ві ва ем ту рыс тыч ны 

па тэн цы ял. Як ад кры лі мост, пай-

шоў люд скі па ток. Ця пер тут люд-

на кож ныя вы хад ныя. Аба вяз ко вы 

ры ту ал — трой чы прай сці ся па ва-

дзе, пра чы таць ма літ ву і пры вез ці 

да до му га ю чай ва ды.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ, фо та аў та ра.

Слаў га рад скі ра ён.

ФЕ НО МЕН БЛА КІТ НАЙ КРЫ НІ ЦЫ

Ма каўе — свя та з вя лі кі мі 

тра ды цы я мі, якія ся га юць 

у даў нюю эпо ху, ка лі 

Ула дзі мір Чыр во нае 

Со ней ка хрыс ціў Русь.

Іко на ў го нар муж ных Ма ка ве яў.

На Мя до вы Спас са бра лі ся доб ра сум лен ныя пча ля ры.

Ва да Бла кіт най кры ні цы лі чыц ца цу да дзей най.

Кры чаў ская май стры ха 
Лю боў Яшчан ка пры вез ла 

на свя та ўні каль ныя свіс туль кі.

Ка мень, які па ле ген дзе кі да лі Мар ка і Сця пан, 
каб вы ра шыць, хто ста не абран ні кам Ка ця ры ны.

Да та го як Ула дзі мір 
Чыр во нае Со ней ка хрыс ціў Русь, 

Бла кіт най кры ні цы 
па кла ня лі ся языч ні кі.


