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МА ЛАН КА, 
МА ЛАН КА... 
А ГУ ЗІ КІ ЛЕ ПЕЙ!

Ге ра і няй ма ёй праў дзі вай гіс то-
рыі бу дзе... ба ра да. Тая, што на сі-
лі, но сяць і бу дуць на сіць міль ё ны 
муж чын па ўсім све це; тая, што 
вы ве ла ў пе ра мож цы «Еў ра ба-
чан ня» Кан чы ту Вурст; тая, пра 
якую ўспа мі на юць, рас каз ва ю чы 
роз ныя ста рыя анек до ты...

А вось гэ та, між ін шым, чыс тая 
праў да.

Мой ад на клас нік ха дзіў з ба-
ра дой, што зу сім не дзіў на, бо ён 
ужо трой чы дзед ды і асо ба твор-
чая: у свой час скон чыў вы яў лен-
ча-мас тац кі фа куль тэт Ві цеб ска га 
пе ду ні вер сі тэ та, мас так. А яны ж, 
са праўд ныя, амаль заў сё ды то з 
ву са мі, то ба ра дой.

Фё дар сваю ўмеў на сіць, пры-
чым з фор сам — і меў ра цыю, бо 
ба ра да ў яго бы ла — ну прос та на 
здзіў лен не — шы ро кая, цём ная, 
гус тая, прад мет го на ру!

Але ж ад ной чы су стрэ лі ся — і 
Фё да ра я ледзь ве па знаў: ня ма 
той пры го жай ба ра ды, пад ба род-
дзе го лае, што ка ле на! Пы таю:

— Ты што з са бою зра біў? На-
вош та ба ра ду збрыў?

А Фе дзя толь кі ўзды хае:

— Ды ве да еш — дзень ха лад-
на ва ты, па хмур ны быў, а я на ду-
маў ся ў лес сха дзіць... Апра нуў ся, 
праў да, цяп лей: ус кі нуў на пле чы 
курт ку з ка пю шо нам. І не пра га-
даў — не дзе праз га дзін ку дождж 
за це ру шыў... Я тут жа ка пю шон на 
га ла ву, по тым ма лан ку на курт-
цы ўверх... Ду маў — пад са мую 
ба ра ду, ака за ла ся — ра зам з... 
ёю: «ублы та ла ся» яна ў за мок. 
Па спра ба ваў быў вы зва ліць, па-
цяг нуць бе гу нок уніз — боль та кі, 
што аж во чы на лоб. І га ла ву пад-
няць не ма гу...

Да моў ішоў, як той бык, — пра-
цяг ваў Фё дар. — Ні чо га ва кол не 

ба чыў. А ўжо там сваю спра ву зра-

бі лі на жні цы.

— Ну дык ты б аку рат на вы-

стрыг, — па ву чыў ча ла ве ка я.

— Ды ўжо ж ста ра ўся, — уз-

дых нуў Фё дар, — і ўсё роў на жон-

ка, як уба чы ла, што атры ма ла ся, 

ска за ла, што мя не хоць у ка ноп лі 

стаў — за мест пу дзі ла. Прый шло-

ся збрыць.

...Пас ля гэ тай раз мо вы па гла-

дзіў я сваю ўлас ную ба ра ду і вы ра-

шыў, што з ма лан ка мі асця рож ней 

трэ ба, бо дур ныя ж жар ты...

А яшчэ лепш — воп рат ку на-
сіць на гу зі ках. Раю ўсім ба ра да-
тым.

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

КА РОТ КІ КУРС 
ГІС ТО РЫІ...

Вы не па ве ры це: царк ва ў вёс-
цы Лу чын іс на ва ла з 1172 (!) го да 
і аж да ка му ніс тыч ных га нен няў, 
аж да «на бож ных» нем цаў, якія 
ў 1944-м яе ўза рва лі — зні шчы лі 
бу ды нак. Але ж не зні шчы лі ве ру, 
бо яна ў лю дзей, як бы ла, так і 
за ста ла ся.

Трэ ба ска заць, што най больш 
яе тры ма лі ся жан чы ны (у ад роз-
нен не ад муж чын). А са мыя фа-
на тыч ныя з іх, тыя, што пом ні лі 
служ бы про та і е рэя Іва на Стра-
та но ві ча, «бяз він на ўбі ен на га» ў 
1920 го дзе, на ват су пол ку сваю 
ства ры лі. Каб не «слу жыць д'яб-
лу», яны не ха дзі лі на роз ныя 
гра мад скія ра бо ты, у кус тах ака-

цыі ха ва лі ся ад вы ба раў, а га-
лоў нае — та ем на то ў ад ной, то 
ў дру гой ней чай ха це збі ра лі ся 
на служ бы. За мы ка лі дзве ры та-
ды, за веш ва лі вок ны, каб ні хто 
знад вор ку свят ла не ўба чыў, каб, 
крый бог, не «на крыў».

Але гэ та, ня гле дзя чы на ме ры 
бяс пе кі, час ад ча су ўсё ж зда ра-
ла ся: вер ніц, «су поль ніц» шум на 
раз га ня лі, па пя рэдж ва лі, стра шы-
лі. Яны пас ля гэ та га ра бі лі вы гляд, 
што ўсё зра зу ме лі, што бо лей не 
бу дуць, што ду жа спу жа лі ся, а по-
тым па-ра ней ша му пра ві лі сваё: 
як маг лі, як ра зу ме лі, нес лі ў на-
род пра ва слаў ную ве ру, пра ва-
слаў ныя звы чаі. Не вян ча лі, бо 
та ды гэ та не ў «трэн дзе» бы ло, 
а вось ад пя ваць — ад пя ва лі, ка лі 
нех та па мрэ... Праў да, ра бі лі гэ та 
не ўсе і не для ўсіх ня бож чы каў: 
асоб ныя з вер ніц ад маў ля лі ся ў 
леп шы свет пра во дзіць грэш ні каў 
ды ка му ніс таў.

Да ўсіх, без раз бо ру, ха дзі ла 
толь кі Ару ша (гэ та зна чыць, цёт-
ка Ары на). Яна лі чы ла, што пе-
рад Бо гам усе ня бож чы кі роў ныя 
і, ка лі б па клі ка лі, маг ла б ад пець 
хоць ге не раль на га сак ра та ра ЦК 
КПСС...

А па куль, як на ле жыць, з пес-
на пен нем, з ма літ ва мі пра во дзі ла 
ў леп шы свет зем ля коў.

І, вя до ма ж, ме ла ка го: у вёс цы 
ў той час ты ся чы паў та ры на сель-
ніц тва бы ло, ві ра ва ла жыц цё — 
нех та на ра джаў ся, нех та па мі раў. 
Зна чыць, і ў Ару шы то ад пя ван-
не, то тра ці ны, то дзе вя ці ны, то 
са ра ка ві ны, то Ра даў ні ца на мо-
гіл ках...

Апроч гэ та га — пра ца ў кал га-
се і, вя до ма ж, сям'я, свая гас па-
дар ка і гас па дар, якому не па да-
балася, што жон ка веч на не до-
ма. Да та го ж муж Ару шы не ка лі 
ў кам са моль цах ха дзіў, шмат ча го 
з кні жак чы таў (у тым лі ку — пра 
опі ум для на ро да) і на ват умеў 
зма гац ца.

Вось і з жон кай па спра ба ваў.

Зна чыць, не як у вёс цы з'я віў ся 

чар го вы ня бож чык. Ару шу па пра-

сі лі ад пець. Яна не ад мо ві ла — 

са бра ла ся: ад па вед ным чы нам 

адзе ла ся, хо ра ша пры ча са ла ся, 

за гар ну ла ў хус ці ну трэб нік, на хві-

лі ну вы ска чы ла на двор. По тым 

вяр ну ла ся ў ха ту, узя ла ма лі тоў нік 

і пай шла да ня бож чы ка.

Там па за вя дзён цы як маг ла су-

це шы ла род ных, пад ка за ла, што і 
як ім трэ ба зра біць, каб чын чы нам 
бы ло, по тым пад се ла да тру ны, 
ура чыс та — на ва чах у лю дзей — 
раз гар ну ла хус ці ну і, жах нуў шы ся, 
тут жа за гар ну ла, бо за мест пад-
руч най лю бі май кні жы цы з кры жам 
(да рэ чы, з на шай жа царк вы, 1828 
го да вы дан ня... Яе лю дзі вы нес лі, 
перш чым нем цы храм уза рва лі) 
там ля жа ла ін шая: яр ка-чыр во ная 
з зор кай, з сяр пом і мо ла там, з 
па за ло ча най наз вай — «Краткий 
курс истории КПСС».

Уба чыў шы гэ тую «сквер ну», 
Ару ша трой чы пе ра хрыс ці ла ся і, 
дзе толь кі спры ту узя ла, ска за ла 
лю дзям сваё: «Пра бач це, я за раз» 
ды па бег ла да моў.

— Неш та ж ра на вяр ну ла ся? — 
хіт ра спы таў гас па дар. — Мо жа, 
дзед уваск рэс ад шчы рай ма літ-
вы?

Жон ка ні чо га яму не ска за ла 
(на вош та?): узя ла па трэб ную кні гу 
і ру шы ла на зад — у ха ту ня бож-
чы ка.

...Што важ на, ні ў той дзень, ні 
ў на ступ ныя (як, да рэ чы, і ў па пя-
рэд нія...) з му жам сва ім Ару ша не 
сва ры ла ся. Яны ў зго дзе жы лі, ва 
ўза ем най па ва зе. Ён чы таў свае 
кні гі (на кшталт «Кра са віц кіх тэ зі-

саў»), яна — свае, у ма літ вах ад бі-
ва ла па кло ны, ха дзі ла на служ бы і 
па-ра ней ша му на ад пя ван ні...

Адзі нае, пас ля та го вы пад ку 
заўж ды пра вя ра ла, з чым ідзе — 
з ма лі тоў ні кам ці, крый бог, з якім 
«Ка пі та лам»... Бо мя ня юц ца ча-
сы, ра зам з імі мя ня юц ца но ра вы. 
А ча ла ве чыя ад но сі ны за ста юц ца. 
Яны, зга дзі це ся, веч ныя, ня гле-
дзя чы на роз ныя кан флік ты, не па-
ра зу мен ні і на ват чор ныя жар ты.

Соф'я Ку сян ко ва,

в. Лу чын,

Ра га чоў скі ра ён.

ЮШ КА З ДА БАЎ КАЙ
Гэ тыя хлоп цы вы рас лі ў ад ной 

вёс цы, ву чы лі ся ў ад ным кла се. 
Пас ля шко лы, пас ля служ бы ў 
вой ску пры жы лі ся ў го ра дзе, аб-
за вя лі ся дзець мі, але сяб ра ваць 
не кі ну лі: лю бі лі вы брац ца на ры-
бал ку. І ўжо там да ран ку маг лі 
пра ся дзець ля вог ні шча — за раз-
мо ва мі, за пес ня мі пад гі та ру.

Вось і той раз Мі ко ла па зва-
ніў Ста сю ды Жэ ні ку... Факт, што 
над вя чор кам уся кам па нія бы ла 
ўжо ў збо ры — на сва ім лю бі мым 
мес цы, на Нё ма не.

Як во дзіц ца, на ла ві лі ры бы, 
на ва ры лі юш кі, доўга ся дзе лі, ус-
па мі на ю чы сваё дзя цін ства ды 
вёс ку, у якой ця пер ад ны дач ні-
кі, дзя лі лі ся на ві на мі з ся мей на га 
жыц ця, шка да ва лі, што не ўзя лі 
гі та ру, бо ве чар быў цёп лы, ды ха-
ла ся лёг ка, на ўсе гру дзі, у тра ве 
стра ка та лі ко ні кі, а ў лаз ня ку пры 
бе ра зе ша па цеў ве цер.

— Хлоп цы, па ра на ба ка-
вую, — ска ман да ваў на рэш це Мі-
ко ла. — Заўт ра на зор цы ідзём 
ры ба чыць.

Ён жа пер шым па лез у па лат ку, 
доў га ва ро чаў ся, па куль за снуў.

Пра ха піў ся, ка лі со неч ны пра-
мень чык праз шчы лі ну за зір нуў у 
па лат ку, па бу дзіў хлоп цаў. Спе-
хам глы ну лі гар ба ты, да ста лі ву-
ды. Мі ко ла па лез у ба гаж нік па 
апа ры шаў: на іх най ле пей клюе.

— Да вай хут чэй, — пад га няў 

яго Стась, — што ты там ка лу па-

еш ся? За снуў ці што? За раз клёў 

пра пус цім.

— Ды я па кет з апа ры шам 

знай сці не ма гу... І сам жа ўчо ра 

па клаў... Сса бой ка на мес цы, рыс, 

што бра лі для юш кі, так са ма, а 

па ке та — ня ма, — гуч на пры знаў 

Мі ко ла.

— Як гэ та «рыс на мес цы?» — 
спы таў Жэ ня. — А з чым мы ўчо ра 

юш ку зва ры лі?

Хлоп цы аслу пя не лі ад зда гад кі 

і... кі ну лі ся ў кус ты.

— Усё, па ры ба чы лі, на елі ся 

юш кі, — пры знаў Мі ко ла.

З паў го да по тым не су стра ка-

лі ся: не як не ха це ла ся — не да 

ры бал кі бы ло. А по тым...

Друж ба ёсць друж ба: яе не са-
псу еш — на ват апа ры шам.

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на,

Уз дзен скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
dounar@zviazda.by

Р.S. Му сіць, вар та на га даць, 
што ў руб ры цы «Алё, на род на 
про ва дзе!» «Звяз да» не прос-
та дру куе вя сё лыя і праў дзі выя 
гіс то рыі з жыц ця сва іх чы та чоў. 
Яна ў апош нія га ды пра во дзіць 
кон курс — на са мыя дас ціп ныя, 
са мыя ці ка выя...

Для та го каб вы зна чыць іх, 
ство ра на і пра цуе спе цы яль нае 
рэ дак цый нае жу ры, якое пры 
пад вя дзен ні вы ні каў аба вяз ко ва 
ўліч вае мер ка ван ні чы та чоў.

Ад нак гэ та — вы зна чэн не і 
ўзна га ро джан не пе ра мож цаў 
(аў та раў най леп шых «ба ек») — 
бу дзе по тым, блі жэй да Ка ляд. 
А па куль — пі шы це (ка лі лас ка, 
па ве дам ля ю чы зва рот ны ад рас, 
паш парт ныя да ныя ды ну мар тэ-
ле фо на). І, вя до ма ж, вы піс вай це 
сваю род ную га зе ту на род най 
мо ве — для та го, каб пом ніць яе, 
для та го, каб ра зам з кра і най 9 
жніў ня гэ та га го да ад зна чыць 
ста год дзе (!) з дня вы ха ду яе 
пер ша га ну ма ра.

Г
Э ТА раз губ ле нае, ка лі не 

ска заць рос пач нае, пісь мо 

прый шло ў рэ дак цыю з вёс-

кі на Ві цеб шчы не ад спа да ры ні М. 

(па мер ка ван нях, якія ста нуць зра зу-

ме лыя да лей, я не на зы ваю ні проз-

ві шча аў та ркі, ні дак лад на га мес ца 

дзе ян ня). Чы тач ка пра сі ла ў га зе ты 

ад на го: каб пе ра сла лі яе до піс у кам-

пе тэнт ныя ор га ны, якія да па мо гуць 

ра шыць праб ле му. Ка ю ся: ліст мы 

ні ку ды не пе ра сла лі. Бо праб ле ма ў 

ім — з воб лас ці ма ра лі і ні пад кры-

мі наль нае, ні пад ад мі ніст ра цый нае 

за ка на даў ства не пад па дае, гэ так са-

ма як і пад ва ля вое ра шэн не якой бы 

то ні бы ло га лі ны ўла ды. Зрэш ты, аб 

усім па па рад ку.

У спа да ры ні М. — кан флікт з су-

сед кай (з кім не бы вае?). Пры чым 

кан флікт з ад цен нем міс ты кі, бо яго 

ка та лі за та рам па слу жы лі сло вы... ва-

раж біт кі. «Су сед ка аб ві на ва ці ла мя не 

ў тым, што я ні бы та на вя ла на яе псо-

ту, і з-за гэ та га яна хва рэе. Яшчэ пры-

га да ла, што пяць га доў на зад здох ла 

ў яе ка ро ва — так са ма па ма ёй ві не. 

Штурх ну ла мя не і злос на за кры ча ла: 

«Не па ды ходзь да мя не ні ко лі, за бой-

ца, ча раў ні ца!» Ака за ла ся, пра псо-

ту ад мя не ёй ска за ла ва раж біт ка. 

У мя не міль га ну ла дум ка, што су сед-

ка прос та з'е ха ла з глуз ду, але ка лі яе 

муж пад клю чыў ся: маў ляў, «мы ўсё 

ве да ем, а хто на клаў мне ў ма шы-

ну іго лак?», я зра зу ме ла, што гэ та 

не жарт, а цяж кае аб ві на вач ван не. 

Яны на столь кі ўпэў не ныя ў трыз нен-

ні гэ тай ва раж біт кі, што пе ра ка наць 

іх у ад ва рот ным не маг чы ма. А я ні 

ў чым не ві на ва тая пе рад імі. Ні я кіх 

ад но сін я не маю ні да тых іго лак, ні 

да хва ро бы гас па ды ні, ні да па дзя жу 

той ка ро вы... Ду маю, не я ад на па-

ку тую ад па доб ных іл жэ ча раў ні коў. 

Мо жа быць, час ужо пры маць ме ры, 

бо шар ла тан ства на но сіць шко ду ня-

він ным лю дзям, як і тэ ра рызм... А 

ка лі ва раж біт ка ска жа за біць мя не 

(«ведзь му»), і та ды гас па ды ня хва-

рэць пе ра ста не, і ка ро ва ўваск рэс-

не?! Хі ба мож на вяр тац ца гра мад-

ству ў Ся рэд ня веч ча? Мы ж жы вём 

у ІІІ ты ся ча год дзі, і та кі мі «ле ка ра мі» 

па він на зай мац ца пра ку ра ту ра...»

П
РА ЧЫ ТАЎ ШЫ гэ ты «крык 

ду шы», мож на ўспры няць 

яго па-роз на му. Мож на 

скеп тыч на ўсміх нуц ца: дзве ка-

бе ты — ад на пры мхлі вая, дру гая 

больш, чым трэ ба, бя рэ да га ла-

вы — па сва ры лі ся, і што тут та ко-

га? Мож на па спа чу ваць аў та рцы 

пісь ма: вёс ка ёсць вёс ка, у цес най 

су поль нас ці, дзе ўсім да ўсіх ёсць 

спра ва, ёй ця пер ня лёг ка і на са мрэч 

да во дзіц ца апраўд вац ца не толь кі 

пе рад су се дзя мі, але і пе рад ін шы мі, 

бо рэ пу та цыя ў ва чах ад на вяс коў цаў 

не су мнен на па хіс ну ла ся. Мож на па-

га дзіц ца з вы сно ва мі до пі су: па доб-

ны мі вы пад ка мі па він ны зай мац ца 

кам пе тэнт ныя ор га ны, але тут жа і 

ад мо віц ца ад гэ тай ідэі, бо дзе шу-

каць «до каз ную ба зу»? Дый пра ва-

вой нор мы ў нас та кой ня ма, каб за 

«ча раў ніц тва» ды «ва раж бу» да ад-

каз нас ці пры цяг ваць, не ў Ся рэд ня-

веч чы ж са праў ды жы вём і не ся род 

аф ры кан скіх пля мён з іх кры ва вы мі 

культ амі...

Але раз ва жаць, на маю дум ку, тут 

най перш трэ ба аб ін шым. У плос кас-

ці агуль най куль ту ры цы ві лі за ва ных 

лю дзей, гіс та рыч най па мя ці і па ва гі 

да спрад веч ных тра ды цый, якія на-

шы пра-пра... фар мі ра ва лі на пра-

ця гу не ад на го ста год дзя. На жаль, 

і пер ша га, і дру го га, і трэ ця га ў на-

шым гра мад стве сён ня на зі ра ец ца 

дэ фі цыт.

Х
ОЦЬ, трэ ба пры знаць, цы ві-

лі за ва ным і ра цы я наль ным 

ча ла ве кам пе ра ста еш ад чу-

ваць ся бе вель мі хут ка пас ля пра гля-

ду «Біт вы эк стра сэн саў», «Чор на га 

і бе ла га» ці яшчэ якой па ста но вач най 

ха ле ры з трас цай, якіх на шмат лі кіх 

ка на лах — і ай чын ных, і су сед скіх — 

ха пае. Я ўжо не ка жу пра рэ кла му ў 

пе ра да чах для хат ніх гас па дынь (дзе-

ля спра вяд лі вас ці вар та ска заць, што 

тут раз мо ва пра ка на лы не бе ла рус-

кія, але ж вя лі кай коль кас ці лю дзей 

да ступ ныя) — на эк ра не з'яў ля юц ца 

бру таль ны ба ра да ты маг ці ва раж біт-

ка з ба я вой рас фар боў кай на тва ры і 

з кіп цю ра мі бы ў дра пеж най птуш кі і 

абя ца юць вы ле чыць ад лю бой не ма-

чы, вяр нуць ка ха на га, за сце раг чы ад 

су ро каў. Га во раць гэ та так пе ра ка наў-

ча, што коль кі ра зоў па гля дзіш — і ўжо 

зна хо дзіш у ся бе не зра зу ме лыя ба-

ляч кі і праб ле мы, ро біш вы сно ву, што 

без міс тыч на га ўмя шаль ніц тва ня доб-

ра зыч ліў цаў тут не абы шло ся, па чы-

на еш збі раць ча ма да ны, каб ехаць у 

Кі еў ці Маск ву за піс вац ца да та го тэ-

ле ві зій на га ма га на пры ём, а по тым 

вы ра ша еш па шу каць свай го, да ма-

рос ла га, яко му шлях на тэ ле ба чан не 

за кры ты, але ж раз веш ваць на слу пах 

улёт кі і да ваць аб' явы ў се ці ве ні хто не 

за ба ра няў... Зво ніш, зна хо дзіш, ідзеш 

«на се анс», вы клад ва еш круг лень кую 

су му. І, вя до ма ж, за та кія гро шы ве-

рыш уся му, што тая «ведзь ма ў ся мі 

па ка лен нях» та бе на пля ла. Ска за ла, 

што ва ўсім ві на ва тая су сед ка — ату 

су сед ку, ска за ла са браць пад поў няй 

зям лю з два нац ца ці ма гіл — агляд ва-

ю чы ся, ва ла чэш ся ноч чу на кла ды...

Ёсць яшчэ ва ры янт — бяс плат-

ны. Вя лі кая смет ні ца пад наз вай 

ін тэр нэт. Шчы ра ка жу чы, на ват не 

па да зра ва ла, коль кі міс тыч на га 

пас куд ства там бес па ка ра на ў сва-

бод ным до сту пе раз ме шча на. Па ці-

ка ві ла ся — жах ну ла ся. «Як на вес ці 

смя рот ную псо ту на па лю боў ні цу 

му жа», «Што трэ ба для на вя дзен ня 

псо ты на не маў ля» — ва ла сы ды бам 

ста но вяц ца ад па доб ных пад ра бяз-

ных «ін струк цый», якіх — сот ні, ка лі 

не ты ся чы. Мо жа, мае ра цыю на ша 

чы тач ка, і трэ ба са праў ды да тых, 

хто зай ма ец ца па доб ны мі прак ты-

ка мі, хто рас паў сюдж вае па доб ную 

ін фар ма цыю, пры маць ме ры, як да 

эк стрэ міс таў?..

І 
вось тут час га ва рыць аб гіс-

та рыч най па мя ці і аб па ва зе 

да спрад веч ных тра ды цый. 

У на ро дзе да сфе ры не пад улад на га 

ра цы я наль на му тлу ма чэн ню (а што 

та кая сфе ра ў на шым жыц ці іс нуе, 

пры зна юць сён ня ўсе, на ват за кас-

ця не лыя скеп ты кі) заў сё ды ста ві лі ся 

з вя лі кай асця рож нас цю. Так, бы лі 

ў вёс ках зна ха ры — іх ха ты ста я лі 

на вод шы бе, да іх іш лі толь кі ў са мых 

край ніх вы пад ках, бо ве да лі, што 

атры маць, не ад даў шы (не ў ма тэ-

ры яль ным пла не), не маг чы ма. Спро-

ба ка гось ці су ро чыць, пры ва ра жыць, 

на ват пра кляс ці лі чы ла ся вя лі кім гра-

хом, бы ла і яшчэ ад на пе ра сця ро га: 

усё аба вяз ко ва вер нец ца да ця бе, 

ка лі так са гра шыў. І гэ та ве дан не, 

гэ та ня пі са нае «та бу» бы ло са мым 

дзейс ным за сце ра галь ным ме ха ніз-

мам ад па на ван ня цем ра шаль ства, 

якое, ка лі пры гле дзец ца, са праў ды 

па чы нае квіт нець у ХХІ ста год дзі. (Ня-

даў на па чу ла, што на ста ліч ных мо-

гіл ках усё час цей пра вод зяць ней кія 

ры ту а лы: бя руць зям лю з па ха ван-

няў, пры коп ва юць у іх фо та здым кі, 

раз дру ка ва ныя з са цы яль ных се так). 

Па куль мы не ўспом нім спрад веч ную 

на ву ку дзя доў, якая за сце ра га ла ад 

па доб ных дзе ян няў, не бяс печ ных ка-

лі не ў фі зіч ным, дык у ду хоў ным сэн-

се дак лад на, і для са мо га «міс ты ка», і 

для ін шых лю дзей, — ні я кія за ба рон-

ныя ме ры не да па мо гуць.

У 
прын цы пе, гэ та ўжо ў плос-

кас ці сва бо ды сум лен ня і 

вы ба ру. Але, акра мя іх, даў 

жа нам для не ча га Бо жач ка маз гі 

і ду шу.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ. alena@zviazda.by
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СЛО ВЫ І СПРА ВЫ
Хто па ві нен пры маць ме ры 
да «міс тыч ных» эк стрэ міс таў?


