
Не як ад ра зу за ча пi лi гэ тыя дзве гiс-

то рыi. Мо жа, та му, што ад бы лi ся пры-

блiз на ў ад ным мес цы i ў адзiн час. 

Дак лад ней, ся мей ныя дра мы зда ры лi-

ся ў ад ным ра ё не з iн тэр ва лам не дзе 

тры ме ся цы. А вось пры суд па пер шай 

спра ве амаль су паў па ча се са здзяйс-

нен нем дру го га зла чын ства. Кож ную 

з гiс то рый аб' яд ноў вае шмат га до вы 

гвалт у да чы нен нi да жан чы ны з бо ку 

му жа, цяж кiя на ступ ствы i... пы тан не, 

якое не про сiц ца, а гуч на кры чыць: 

«На вош та цяр пе ла? Дзе тая мя жа цяр-

пен ня, пас ля якой трэ ба бы ло сыс цi, 

ды ака за ла ся поз на?»

ГIС ТО РЫЯ ПЕР ШАЯ
Тац ця на, на за вём яе так, жы ла з бы лым 

му жам пад ад ным да хам. Ма быць, у па чат-

ку iх ся мей на га жыц ця ўсё бы ло доб ра, але 

дак лад на ня доў га. Ва сiль пры звы ча iў ся да 

га рэл кi па сту по ва, а по тым п'ян ка вы цес нi ла 

ўвесь ас тат нi змест жыц ця. I чым больш заў-

зя тым ал ка го лi кам ста на вiў ся, тым больш 

агрэ сiў на ся бе па во дзiў. У ней кi мо мант яна 

не вы тры ма ла i па да ла на раз вод. Але пас ля 

раз во ду нi чо га не змя нi ла ся. Та ды Тац ця на 

пра па на ва ла бы ло му пе ра ехаць у вяс ко вы 

дом з печ кай i без зруч нас цяў. Ён спа чат ку 

пад тры маў iдэю, але ж там нi хто не пры ня-

се па ес цi i не дасць вы пiць за дар ма. Хут ка 

вяр нуў ся на за кон ныя квад рат ныя мет ры ў 

го ра дзе, дзе зноў ад чуў ся бе гас па да ром.

Для яе па чаў ся но вы этап ха джэн ня па 

па ку тах. Фар маль на былы муж ёй — су сед, 

але па тра ба ваў, каб на ста ле быў га ра чы 

абед, амаль сiл ком за бi раў гро шы на вы пiў ку 

i рас пус каў ру кi, як толь кi неш та не за да-

валь ня ла. Ча ла век даў но нi дзе не пра ца ваў, 

ды i на огул ча ла ве чае аб лiч ча стра цiў. Яна 

не каль кi ра зоў вы клi ка ла мi лi цыю, яго за бi-

ра лi, скла да лi пра та кол, а ка лi пра спiц ца, вы-

пус ка лi. Тры га ды та му, праў да, дай шло да 

су да. Яму вы нес лi пры суд на аб ме жа ван не 

волі без на кi ра ван ня ў па праў чую ўста но ву. 

Гэ та зна чыць, ён вяр нуў ся да до му, каб пiць 

i бу я нiць да лей.

Бя да зда ры ла ся ў кан цы во се нi мi ну ла га 

го да. Ён прый шоў да до му п'я ны, ад чы нiў 

ха ла дзiль нiк i па чаў на ра заць каў ба су. Яна 

ўвай шла ў кух ню i, ма быць, зра бi ла за ўва-

гу, а мо жа, прос та па гля дзе ла з па гар дай 

або ня на вiс цю. I ён кi нуў ся з на жом на яе. 

Удар прый шоў ся ў на гу, ля зо на жа пе ра рэ-

за ла ар тэ рыю. Кроў хлы ну ла фан та нам, яна 

спра ба ва ла пе ра вя заць ся бе, спы нiць кроў, 

пра сi ла, каб вы клi каў хут кую да па мо гу. Але 

ён ада браў яе ма бiль ны, выд раў з ра зет кi 

ста цы я нар ны тэ ле фон, за браў клю чы ад ува-

ход ных дзвя рэй, зачыніў яе i пай шоў.

Жан чы на, тра ця чы апош нiя сi лы, пе ра-

цiс ну ла на гу по ясам ад ха ла та, да цяг ну ла ся 

да ра зет кi, уклю чы ла тэ ле фон i па зва нi ла на 

«103», по тым ад чы нi ла акно i страціла пры-

томнасць. Доб ра, што жы ве ў пры ват ным 

до ме на пер шым па вер се. Ме ды кi з бры га ды 

«хут кай» за ла зi лi да яе праз вак но. Знай-

шлi без пуль су на пад ло зе, за лi тай кры вёю. 

За вез лi ў рэ анi ма цыю, вы клi ка лi з Брэс та 

са су дзiс та га хi рур га, пра вя лi апе ра цыю. На-

жом бы лi па шко джа ны не толь кi мыш цы i 

ар тэ рыя, але i нер во выя кан чат кi. Шан цаў 

вы жыць бы ло не так i шмат. Вы ра та ва ла, 

што бры га да пры бы ла вель мi хут ка, што 

пер шую рэ анi ма цыю пра вя лi на мес цы, што 

ўра чы на огул здзейс нi лi цуд.

Ён асаб лi ва не рас кай ваў ся, не па даў у 

но гi пе рад бы лой жон кай. Зна хо дзя чы ся ў 

СI ЗА, пi саў за пiс кi з па тра ба ван нем пе ра дач, 

а да суд дзяў звяр нуў ся з пра па но вай пры-

зна чыць яму «хi мiю». Ён быў упэў не ны, што 

во лi па збаў ляць не бу дуць, ра ней ужо вы но-

сi лi пры суд аб аб ме жа ван нi во лi. А яна на ват 

ад мо вi ла ся ад iс ку аб кам пен са цы ях, толь кi 

ўздых ну ла сва бод на. Ён атры маў шэсць га-

доў ка ло нii ўзмоц не на га рэ жы му.

ГIС ТО РЫЯ ДРУ ГАЯ
Бя да, што зда ры ла ся ў не вя лi кiм га рад ку 

ра ён на га пад па рад ка ван ня, ус ка лых ну ла гэ-

тае па сут нас цi мяс тэч ка. Уча раш нi школь нiк, 

17-га до вы на ву чэ нец пра фе сiй на га ка ле джа, 

уда рыў баць ку ся ке рай па га ла ве. Муж чы на 

ака заў ся ў рэ анi ма цыi. А сям'ю ра ней лi чы лi 

ледзь не ўзор най. I толь кi вель мi блiз кiя лю-

дзi ве да лi, што га да мi i дзе ся цi год дзя мi там 

ад бы ваў ся не вель мi гуч ны каш мар.

Ма цi гэ та га ся мей ства, спа кой ная i па-

мяр коў ная жан чы на, пра цуе ў краме, яе 

муж працаваў на бу доў лi ў Брэс це. Сын 

доб ра ву чыў ся, яму толь кi кры ху не ха пi ла 

для па ступ лен ня на бюд жэт ва ўнi вер сi тэ-

це. I хло пец, каб не губ ляць год, пай шоў у 

пра фе сiй ны ка ледж. На стаў нi кi ды су се дзi 

ха рак та ры зу юць юна ка як вель мi доб ра га, 

вы ха ва на га ма ла до га ча ла ве ка. I толь кi пра 

баць ку яго ў га рад ку ця пер рас каз ва юць, 

што час та пiў i тэ ра ры за ваў сям'ю. Яго i пер-

шая жон ка праз гэ та кi ну ла. А ця пе раш няя 

свае праб ле мы ста ра ла ся ха ваць ад на ва-

коль ных — ба я ла ся, што мо жа быць яшчэ 

горш. Бо яна гра ма дзян ка Укра i ны, мае толь-

кi па свед чан не на пра ва жы хар ства, сва я коў 

у Бе ла ру сi ня ма. Лi чы ла, што iс цi i пра сiць 

аба ро ны бес сэн соў на, та му трэ ба цяр пець. 

Да цяр пе ла ся: сын, якi ма рыў атры маць аду-

ка цыю i бу да ваць сваё шчас лi вае жыц цё, 

ця пер ад пра вiц ца на зо ну.

Ка жуць, што ў кра мах iх ма лень ка га га-

рад ка з'я вi лi ся скар бон кi для ах вя ра ван няў 

на ад ва ка та для хлоп ца. Лю дзi ў гэ тай сi-

туа  цыi спа чу ва юць не ах вя ры зла чын ства, 

а та му, хто яго здзейс нiў...

Шмат га доў та му мне да вя ло ся быць у 

за ле су да, дзе лю дзi пла ка лi, бо спа чу ва лi 

та му, хто быў на ла ве пад суд ных. Та ды зу-

сiм ма ла ды хло пец у Ля ха вiц кiм ра ё не за бiў 

на жом звод на га бра та, якi вяр нуў ся з тур мы i 

здзе ка ваў ся з ма цi. Тое хлап ча нё, як вы свет-

лi ла ся, цяг ну ла на са бе ня хiт рую да маш нюю 

гас па дар ку i ма лод шую сяст ру. Хо дзя чы ў 

тэх нi кум, ён га та ваў ежу, мыў бя лiз ну, ад-

праў ляў сяст ру ў шко лу. Ма цi тым ча сам 

жы ла ў вёс цы. Го ра, а не ма цi — зло ўжы-

ва ла спiрт ным, дзя цей амаль не гля дзе ла. 

Але та ды бы лi 90-я га ды. Мi лi цыя маг ла не 

пры ехаць на вы клiк з пры чы ны «ад сут нас цi 

бен зi ну». Ды i жан чы на-вы пi во ха на ўрад цi 

ўсве дам ля ла, што ў ся мей най тра ге дыi цал-

кам яе вi на. Яна ж праз дзень тэ ле фа на ва ла 

i скар дзi ла ся ма лод ша му, што ста рэй шы яе 

б'е... Ад ва ка ты ву чы лi хлоп ца, як трэ ба га ва-

рыць на су дзе, але ён не па слу хаў. Ска заў, 

што зра бiў усё пра вiль на, бо брат усё роў на 

за бiў бы ма му, ды i яго ў пры да чу. Пад лет ку 

да лi та ды дзевяць га доў.

НЕ НА ЗА ПА ШВАЦЬ ПА КУ ТЫ
У сён няш нiх ма iх ге ра iнь iн шая сi ту а цыя. 

Пер шая з iх мае вы шэй шую аду ка цыю, доб-

рую ра бо ту, па ва гу з бо ку на ва коль ных. I ка-

лi па бы ва ла на ва ла сок ад смер цi, ма быць, 

ра зу мее, што не вар та бы ло цяр пець столь кi 

га доў. Мож на бы ло на кож ны скан дал вы-

клi каць мi лi цыю i да бi вац ца вы ся лен ня дэ-

ба шы ра. Вар та бы ло iс цi на кан суль та цыi да 

юрыс таў i шу каць ней ка га па ра тун ку, а не 

на за па шваць па ку ты, «кож ны дзень гле дзя чы 

на п'я ную мор ду», як ска жа паз ней у су дзе.

Ах вя ры гвал ту заў сё ды зна хо дзяць апраў-

дан нi. Як i ў дру гой гiс то рыi. Не ме ла гра ма-

дзян ства, ба я ла ся, што пры раз вод зе суд мо-

жа па кi нуць сы на з баць кам, якi мае боль шую 

зар пла ту i на яко га за пi са ная ква тэ ра. Але цi 

вар та бы ло тры мац ца за тую ква тэ ру i за ка-

пе еч ную ра бо ту ў кра ме? Да яр кi на фер ме, 

што зна хо дзiц ца за ней кiх 8—10 кi ла мет раў 

ад iх го ра да, атрым лi ва юць да 1500 руб лёў 

зар пла ты. Маг чы ма, на той фер ме ўсе ва кан-

сii за ня тыя, але мож на бы ло па шу каць iн шую, 

няхай са бе раз ме шча ную да лей i з мен шай 

зар пла тай, але там маг лi б даць i да мок. 

I ка лi сын ся дзеў з ёй у ма га зi не да кан ца ра-

бо ча га дня, каб толь кi не за ста вац ца до ма з 

баць кам, ду маю, ах вот на па ехаў бы ў вёс ку. 

А сён ня, маг чы ма, бы ла б удар нi цай сель ска-

гас па дар чай пра цы, па ва жа най ма цi-адзi ноч-

кай, а не за муж няя ма цi сы на, яко га бу дуць 

су дзiць за цяж кае зла чын ства i якi, хут чэй за 

ўсё, ад пра вiц ца ў тур му.

ВЫ ДАТ КI ВЫ ХА ВАН НЯ
Доб ра раз ва жаць, се дзя чы за кам п'ю та-

рам, ка лi та бе нi чо га не па гра жае — ска жа 

нех та з тых, хто кож ны дзень жы ве ў стра ху. 

Не так даў но вы пад ко ва су стрэ ла ся з даў-

няй зна ё май На тал ляй, якая пас ля двац ца цi 

га доў шлю бу ад ва жы ла ся на раз вод. Ка лi 

гэ тая пры го жая, з дзвю ма аду ка цы я мi, з iн-

тэ лi гент най сям'i жан чы на рас ка за ла сваю 

гiс то рыю, я не стры ма ла ся: «Ты што, вар'-

ят ка, як маг ла та кое цяр пець?!» А яна на ват 

тро хi па крыў дзi ла ся, ска за ла, што яе вы-

хоў ва лi ва ўсве дам лен нi, што сям'я — гэ та 

свя тое, што ру шыць яе нель га нi ў якiм ра зе, 

што раз вя дзён ка — гэ та со рам, а да чцэ па-

трэб ны баць ка. I толь кi ка лi дач ка вы рас ла 

i па сту пi ла ў ВНУ, яна ад ва жы ла ся. А пас ля 

раз во ду пе ра жы ла дэ прэ сiю, не да па ма га лi 

на ват таб лет кi, але па сту по ва не як акры я ла 

i ця пер вы бу доў вае но вае жыц цё.

...Зда ец ца, у Ка ра не на пi са на, што цяр-

пен не пры го жае. Яно i мо жа быць пры го жым 

да пэў най сту пе нi ў ася род ку нар маль ных 

лю дзей. Але цяр пен не ў да чы нен нi да агрэ-

са ра над та час та пры во дзiць да бя ды. Ад 

агрэ са ра трэ ба шу каць па ра тун ку, тут ужо 

не да со ра му, не да бо я зi за тое, што лю дзi 

ска жуць. Вось толь кi ад на лiч ба з мi лi цэй скай 

ста тыс ты кi. За тры ме ся цы мi ну ла га го да ў 

ор га ны ўнут ра ных спраў Брэст чы ны па сту пi-

ла больш за 2400 па ве дам лен няў аб гвал це ў 

сям'i. Не ка то рыя з iх вы пад ко выя, «ад на ра зо-

выя», у не ка то рых, як той ка заў, абое ра бое, 

бо ра зам пi лi, а по тым вы свят ля лi ад но сi ны, 

а на заўт ра па мi ры лi ся. I ўсё ж гэ та вель мi 

вя лi кая лiч ба. Так быць не па вiн на.

Свят ла на ЯС КЕ ВIЧ.

Дзе пра ля гае мя жа цяр пен ня?
Роз дум пра вынікі ся мей на га гвал ту i сту пень вi на ва тас цi дзе ю чых асоб

Тэх на ло гiю ўпры гож-

ван ня вяр бi нак, якi мi ў 

бы лыя ча сы сла вiў ся 

за ход нi край, ад ра дзi-

лi ча ты ры сяст ры-май-

стры хi з Грод на. Яны ро-

бяць бу ке ты, якiя атры-

ма лi наз ву «гро дзен скiх 

вер баў». Нам уда ло-

ся су стрэц ца з ад ной 

з сёст раў — Да мi нi кай 

КА ВА ЛЁ НАК, якая за 

сваю ўнi каль ную твор-

часць атры ма ла зван не 

на род на га май стра Бе-

ла ру сi.

— Гро дзен скую вяр бу мож-

на ад ра зу па знаць: яна яр-

кая, як вя сёл ка, мае плос кую 

фор му i ўпры го жа на толь кi 

рас лi на мi — су хi мi квет ка мi, 

ка лас ка мi. Але ў та кiм вы гля-

дзе ве лi код ныя бу ке ты па ча лi 

з'яў ляц ца не так даў но. Са ма 

май стры ха Да мi нi ка Ка ва лё-

нак ус па мi нае, што ра ней у 

храм на сi лi асвя чаць не муд-

ра ге лiс тыя «бу ке ты» — га лiн-

кi вяр бы з ка ля ро вы мi нiт ка мi 

аль бо па пя ро вы мi стуж ка мi. 

Але бы ла на Гро дзен шчы не 

i iн шая тра ды цыя. Га доў сто 

та му тут ра бi лi ўнi каль ныя 

«паль мы». Та кая тра ды цыя 

за ха ва ла ся i ў сям'i Да мi нi кi 

Ка ва лё нак. I ўжо ў ста лым 

уз рос це яна з сёст ра мi вы ра-

шы ла рас паў сю дзiць за бы тую 

тэх на ло гiю. Яр кiя вер бы сяс-

цёр атры ма лi шы ро кi по пыт. 

А каб ста ра жыт ная тра ды цыя 

не згас ла, тэх на ло гiю iх склад-

ван ня ўнес лi ў спiс не ма тэ рыя-

ль най куль тур най спад чы ны 

Бе ла ру сi.

Уво гу ле тэх на ло гiя са ма 

па са бе не та кая i скла да-

ная. Бя руц ца га лiн кi вяр бы 

(3, 5, 7 цi больш) i па сту по ва 

ўпры гож ва юц ца вы ключ на 

рас лi на мi, на рых тоў ка якiх 

вя дзец ца з вяс ны да во се-

нi. У га лiн кi вяр бы, якiя Да-

мi нi ка Ка ва лё нак зра бi ла 

сё ле та, упле це ны ляс ны ка-

тоў нiк, ку ку ру за, мох, за ечы 

хвост, цi ма фе еў ка i мно гае 

iн шае. Не ка то рыя квет кi яна 

вы рошч вае на да чы, не ка то-

рыя збi рае ў по лi цi на лу зе.

Ад на з асаб лi вас цяў гро-

дзен скай вяр бы — гэ та аба-

вяз ко выя ка лас кi. Пша нi ца, 

авёс, жы та, яч мень... Доб ра 

па ды хо дзiць i лён. Не ка то рыя 

ка лас кi фар бу юц ца. Рас лiн-

нае на паў нен не кла дзец ца 

яру са мi, i на кож ным з iх — 

ка лас кi. Яны мо гуць быць 

i ка ля ро выя, i звы чай ныя, 

без афар боў кi.

— Я пра цую не для бiз не-

су, а для ду шы, у мя не ня ма 

кан ве е ра, — ка жа Да мi нi ка 

Ка ва лё нак.

Яно i зра зу ме ла. З гэ ты мi 

вер ба мi вер нi кi iдуць у хра-

мы ў Верб ную ня дзе лю, за 

ты дзень да свя та Пас хi. Тым 

са мым людзі ўслаў ля юць 

ува ход Гас под нi ў Iе ру са лiм. 

За хоў ва лi вяр бу до ма да на-

ступ на га го да, а ча сам, i даў-

жэй — гэ та ж свое асаб лi вы 

твор мас тац тва!

Май стры ха рас ка за ла, што 

па ча ла ра бiць вер бы на па чат-

ку 80-х га доў, «ка лi скон чыў-

ся атэ iзм». Шчы ра ва ла та ды 

толь кi для ся бе i сва ёй сям'i, 

але з ця гам ча су па шы ры ла 

ме жы, i ця пер ў да во лi ста лым 

уз рос це не па кi дае свай го за-

ня тку, шу кае но выя фор мы, 

ма тэ ры я лы, ко ле ры. Ня даў-

на пры ду ма ла экс клю зiў ную 

вер бач ку з но вым фi ла соф-

скiм пад тэкс там.

— Ас но ва бу ке та — вяр-

ба — гэ та шлях да Бо га, — 

ка жа жын чы на. — Вось та кiя 

квет кi — кру жоч кi трох ко-

ле раў — гэ та наш жыц цё вы 

свят ла фор. З iм мы iдзём па 

да ро зе шу каць сэнс жыц ця. 

А звер ху — ка лас кi ся мi ко ле-

раў вя сёл кi. Гэ та тое, што ёсць 

у пры ро дзе. Але ча ла ве ку важ-

на знай сцi i ду хоў ны сэнс. А ён 

прос ты — трэ ба ра бiць больш 

дабрыні, та ды i на ду шы ляг-

чэй ста не, бо злосць на ўрад 

цi пры ня се за да валь нен не. 

А вось праз лю боў мы мо жам 

знай сцi гэ ты са мы шлях.

У Да мi нi кi Ка ва лё нак ня-

ма ла за ду мак. Ця пер, на-

прык лад, жанчына за ня ла-

ся вы ра бам фла рыс тыч ных 

кар цiн з вы явай усiх пораў 

го да. Ужо зра бi ла зi му i 

вяс ну, на чар зе — ле та. За 

да лей шы лёс гро дзен скiх 

вер ба чак яна спа кой ная. Бо 

тое, што ўда ло ся ад ра дзiць, 

ста ла на цы я наль най спад-

чы най. Па доб най тэх нi кай 

ава лод ва юць iн шыя на род-

ныя май стры i на ват са мi 

пра вод зяць май стар-кла сы. 

Не за ста ец ца ўба ку i са ма 

Да мi нi ка Да мi нi каў на. Яна 

ра зам з сёст ра мi па-ра ней-

ша му «кру цiць» пас халь ныя 

вер бы, якiя не толь кi за ча-

роў ва юць сва i мi ко ле ра мi, 

але i ды ха юць цеп лы нёй.

Мар га ры та УШКЕ ВIЧ, 

фо та аў та ра.

Для ду шыДля ду шы

ВЕ ЛI КОД НЫЯ ВЕР БЫ ДА МI НI КI КА ВА ЛЁ НАК

www.rbc.ru

Фо
та

 но
сіц

ь і
лю

ст
ра
цы

йн
ы 
ха
ра
кт
ар

.

4 красавіка 2020 г.6 СОЦЫУМ


