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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 4.40 21.46 17.06
Вi цебск — 4.21 21.43 17.22
Ма гi лёў — 4.30 21.36 17.06
Го мель — 4.36 21.23 16.47
Гродна — 4.57 21.59 17.02
Брэст    — 5.07 21.50 16.43

Iмянiны
Пр. Амоса, Іоны, Касьяна, Лазара, 
Рыгора, Фёдара.
К. Вольгі, Раісы, Вінцэнта, Ірынея, 
Лявона, Паўла.

Месяц
Апошняя квадра 30 чэрвеня. 
Месяц у сузор’і Рыб.

 

ЗАСНАВАЛЬНIКI: Савет Рэспублiкi Нацыянальнага сходу Рэспублiкi Беларусь, 
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1569 год — бы ла за клю ча на Люб лін ская унія, якая аб' яд на ла 
Поль шчу і Літ ву ў адзі ную дзяр жа ву — Рэч Па спа лі тую. 

Сейм у го ра дзе Люб лі не быў склі ка ны ка ра лём Жы гі мон там Аў гус там. 
Ра бо та сей ма па ча ла ся ў сту дзе ні і пра цяг ва ла ся з пе ра пын ка мі да 
жніў ня з-за ба раць бы поль скай шлях ты за да мі на ван не, а лі тоў скіх 
вяль мож — за за ха ван не са ма стой нас ці. Жы гі монт Аў густ зла маў 
су пра ціў лен не элі ты Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, пе ра даў шы Ка ра-
леў ству Поль ска му част ку лі тоў скіх зя мель. Люб лін ская унія ўста лёў-
ва ла ад на стай ны дзяр жаў ны лад 
на ча ле з ма нар хам, які абі раў ся 
су мес на поль скі мі і лі тоў скі мі фе-
а да ла мі, з агуль ным сей мам і гра-
шо вай сіс тэ май. Вой скі, за ка на даў-
ства і су до вая сіс тэ ма, а так са ма 
каз на за ста ва лі ся па асоб ны мі. Як 
адзі ная дзяр жа ва Рэч Па спа лі тая 
вы сту па ла і на між на род най арэ-
не. Унія за вяр шы ла пра цэс аб' яд нан ня дзвюх дзяр жаў, які па чаў ся з 
за клю чэн ня Крэў скай уніі 1385 го да — па гад нен ня аб ды нас тыч ным 
са ю зе па між Літ вой і Поль шчай, па якім вя лі кі князь лі тоў скі Ягай ла, 
ус ту піў шы ў шлюб з поль скай ка ра ле вай Ядз ві гай, аб вя шчаў ся поль-
скім ка ра лём. Да гэ та га ўмо вы уніі ў Крэ ве ўдак лад ня лі і за ма цоў-
ва лі Ві лен ска-Ра дам ская (1401), Га ра дзель ская (1413), Гро дзен ская 
(1432), Кра каў ска-Ві лен ская (1499) і Мель ніц кая eніі (1501).

1941 год — па ча ла ся трох га до вая аку па цыя ста лі цы са вец кай 
Бе ла ру сі го ра да Мін ска. Мінск апы нуў ся на на прам ку 

га лоў на га ўда ру ня мец ка-фа шысц кіх ар мій, якія рва лі ся да Маск вы. 
Ужо з 26 чэр ве ня 1941 го да на под сту пах да го ра да па ча лі ся жорст кія 
баі з пе ра да вы мі час ця мі тан ка вых груп во ра га. 28 чэр ве ня пра ціў ні ку 
ўда ло ся ава ло даць го ра дам. Та кі хут кі за хоп буй но га пра мыс ло ва га і 
куль тур на га цэнт ра, дру гой з па чат ку вай ны ста лі цы са юз най рэс пуб-
лі кі (24 чэр ве ня бы ла аку пі ра ва на Віль ня) з'я віў ся моц ным ва ен ным 
і ма раль ным уда рам для ўсіх гра ма дзян СССР. Між тым у пе ры яд 
трох га до вай аку па цыі на сель ніц тва Мін ска вя ло ге ра іч ную пад поль ную 
ба раць бу з аку пан та мі. Ня гле дзя чы на тэ рор, у го ра дзе дзей ні ча лі га-
рад скі і ра ён ныя ка мі тэ ты пар тыі, вы хо дзі лі пад поль ныя га зе ты. Больш 
за 9 ты сяч ча ла век ак тыў на дзей ні ча ла ў пад пол лі і пар ты зан скіх 
атра дах. 3 лі пе ня 1944 го да Мінск быў вы зва ле ны са вец кі мі вой ска-
мі. За муж насць і ге ра ізм, пра яў ле ныя ў ба раць бе су праць аку пан таў 
і раз горт ван не ўсе на род на га пар ты зан ска га ру ху ў Бе ла ру сі, у 1974 
го дзе Мін ску бы ло пры свое на га на ро вае зван не «Го рад-ге рой».

1953 год — 60 га доў та му на ра дзіў ся (го рад Го мель) Аляк сандр 
Анд рэ е віч Ка ва лёў, бе ла рус кі ву чо ны, док тар фі зі ка-ма-

тэ ма тыч ных на вук (2000), пра фе сар (2003). Рас пра ца ваў ме то ды ку 
і тэх на ло гію комп лекс на га эка ла гіч на га аб сле да ван ня і ма ні то рын гу 
на ва коль на га ася род дзя з да па мо гай аў та ма ты за ва най спект ра льна-
ап тыч най апа ра ту ры, пе ра соў ных эка ла гіч ных і ра дые мет рыч ных 
ла ба ра то рый. Лаў рэ ат прэ міі Ле нін ска га кам са мо ла Бе ла ру сі (1988), 
Дзяр жаў най прэ міі Бе ла ру сі (2002).

Стэ фа нія СТА НЮ ТА, на род ная ар тыст ка Бе ла ру сі:

«Ка лі не ці ка ва з са мім са бою — не ці ка ва і ін шым 
з та бою».

caricatura.rucaricatura.ru

Гэ та не фо та здым кі не атры ма лі ся, а 
вы ў сва іх баць коў!

— Дзяў ча ты, ве да е це, як пры му сіць 
му жа хут ка вяр нуц ца з гу лян кі? Пі шам 
яму SMS-ку: «Бя ры ві но і пры яз джай! 
Май го да ра ні цы не бу дзе». І пас ля гэ та-
га ад ра зу ад клю ча ем тэ ле фон...

Кры мі наль ная хро ні ка. Учо ра ўве ча ры 
сяр жант мас коў скай па лі цыі Сі да раў ар-
га ні за ваў па го ню за бан дай зла чын цаў. 
Зла чын цы вы со ка аца ні лі ўзро вень ар га ні-
за цыі па го ні і ад зна чы лі Сі да ра ва знач най 
гра шо вай прэ мі яй.

З раз мо вы на пра цы:
— Як вас за вуць?
— Сла вік.
— А імя па баць ку?
— З та кім за роб кам прос та Сла вік...

— Да вай це спа чат ку вы зна чым ся 
з тэр мi нам…

— Ка ра ня мi аб рад «Свя ча» ады хо-
дзiць да най ста ра жыт ней ша га куль ту 
свя шчэн на га агню: спа чат ку хат ня га 
агме ню, а по тым агню хрыс цi ян ска га, 
якi сiм ва лi зуе свеч ка. Свя чой у боль-
шас цi вё сак на зы ва юць iко ну, што на-
ле жыць усiм жы ха рам вёс кi. Па вод ле 
аб ра ду, яна год зна хо дзiц ца ў ад ным 
до ме, каб по тым, у дзень па мя цi свя-
то га, яко му яна пры свя ча ла ся, пе рай-
сцi да iн ша га гас па да ра. I та кiм чы нам 
год за го дам яна пра хо дзiць усю вёс ку. 
У ры ту аль ны комп лекс «Свя чы» ўва-
хо дзiць свеч ка, якая пе ра но сiц ца ра-
зам з iко най. А спа чат ку, дзесь цi ў ХV 
ста год дзi, бы ла толь кi свеч ка, пры све-
ча ная та му цi iн ша му свя то му, яко га 
лi чы лi апе ку ном вёс кi. Та му наз ва «Свя-
ча» за хоў ва ец ца як для са мо га аб ра-
ду, так i для яго аб' ек та. Сён ня, ка лi 
ка жуць: «Пай ду на свя чу» цi «Пай ду 
на iко ну», — гэ та ад но i тое ж.

— I ме на вi та сло ва «iко на» ўжы ва-
ец ца ў га вор ках на Го мель шчы не?

— Так, ме на вi та ў на род най бе ла-
рус кай тра ды цыi iс нуе сло ва «iко на». 
Мае су бя сед нi кi не звяр та юц ца да сло-
ва «аб раз». Я на ват не ма гу ўзга даць, 
каб нех та на вёс цы на зваў iко ну «аб-
ра зом». Да рэ чы, са ма тра ды цыя на-
ле жыць бе ла рус кiм вёс кам. Зда ра ец-
ца, што аб рад «Свя ча» звяз ва юць са 
ста ра ве ра мi — толь кi та му, што ёсць 
па мыл ко вае ўяў лен не: усё, што звя за на 
з Вет кай, — ста ра вер скае. Гэ та да лё ка 
не так. Вет ка — гэ та дзве куль ту ры. Гэ-
та i ста ра ве ры, i на род ныя бе ла рус кiя 
тра ды цыi. Ад на знач на, што да тра ды-
цый ста ра ве раў аб рад «Свя ча» не мае 
нi я ка га да чы нен ня.

— Ка ра нi з'яў лен ня гэ та га аб ра ду 
звя за ны з пры хо дам унi яц тва на гэ-
тыя зям лi…

— Са праў ды, аб рад «Свя ча» ў пэў-
ны час стаў адзi най маг чы мас цю за ха-
ваць свае рэ лi гiй ныя тра ды цыi. На Бе-
ла ру сi, а так са ма част ко ва ва Укра i не, 

з ХV ста год дзя ад ной з тра ды цый быў 
вы раб агуль най свеч кi, воск для якой 
звы чай на збi ра лi ўсе жы ха ры вёс кi. 
Раз на год гэ тая свеч ка «пе ра хо дзi-
ла» да но ва га гас па да ра. Рэ лi гiй ная 
сi ту а цыя та го ча су бы ла ня прос тай: 
яна бы ла на пра мую звя за на з на ступ-
ства мi Крэў скай унii ВКЛ з Поль шчай 
(1385 г.), якая, у пер шую чар гу, да ты-
чы ла ся аб' яд нан ня дзяр жаў. Але яна, 
па вы зна чэн нi бе ла рус ка га гiс то ры ка 
У. М. Iг на тоў ска га, ад кры ла «шлях для 
па лi тыч на га поль ска га i рэ лi гiй на га ка-
та лiц ка га ўплы ву на жыц цё бе ла ру саў». 

Пас ля яе пры няц ця «фе о да лам за пе-
ре ход в католическую ве ру» быў абя-
ца ны цэ лы шэ раг пры вi лей. Без умоў-
на, ся род бе ла ру саў знай шлi ся тыя, 
хто спа ку сiў ся на гэ тыя абя цан нi, што 
пэў ным чы нам паў плы ва ла на жыц цё 
пра ва слаў най царк вы. I, у пер шую чар-

гу, гэ та бы ло звя за на з та кой асаб лi-
вас цю пра ва слаўя на ўкра iн ска-бе ла-
рус кiх зем лях, як пра ва «па тра на ту», 
ка лi цар коў нае жыц цё рэ гу ля ва ла ся 
не толь кi ду ха вен ствам, але i свец-
кi мi асо ба мi. Час та ў пра ва слаў ных 
ад бi ра лi хра мы i ад да ва лi iх унi я там. 
Або царк ва за ста ва ла ся пра ва слаў-
най, але па трон, свец кi за ступ нiк, быў 
унi ят. У та кiм вы пад ку ўзнi ка ла шмат 
роз ных праб лем. «Свя ча» ў та кiх умо-
вах маг ла стаць ба дай адзi ным вый-

сцем для пры хiль нi каў 
пра ва слаў най тра ды цыi. 
Гiс то рыя паў та ры ла ся ў 
ХХ ста год дзi, ка лi ўзнiк-
ла атэ iс тыч ная дзяр жа ва. 
Вось у та кiя скла да ныя 
ча сi ны ме на вi та гэ ты аб-
рад стаў для мно гiх вер нi-
каў адзi най маг чы мас цю 
за ха ваць ся бе, свае тра-
ды цыi i ду хоў ныя каш тоў-
нас цi. Лю дзi, не за леж на 
ад гiс та рыч ных рэа лiй, 
за хоў ва лi ве ру i та кiм чы-
нам за хоў ва лi ся бе. Ка лi 
ў вёс цы не бы ло хра ма, 
а блi жэй шы быў вель мi 
да лё ка, да мы, дзе зна-
хо дзi ла ся Свя ча, ста на-
вi лi ся свое асаб лi вы мi ду-
хоў ны мi цэнт ра мi, ва кол 
якiх лю дзi згур тоў ва лi ся. 
Ту ды iш лi са праў ды як 
у храм — на ўсе свя ты. 
Там са праў ды ад бы ва лi-
ся Та ем ствы. Там хрыс цi-
лi дзя цей i свя цi лi пас ху, 
на прык лад.

— На коль кi ж гэ ты 
аб рад звя за ны з на род-
най куль ту рай?

— Лю дзi асэн соў ва юць Свя чу як 
чле на iх сям'i. У боль шас цi ва ры ян таў 
аб рад ад бы ва ец ца на пра ця гу двух 
дзён. I ў са мiм аб ра дзе ад на ча со ва 
вi да воч на пра соч ва юц ца эле мен ты 
па ха валь на га i вя сель на га аб ра даў. 
Ме на вi та та му, ка лi iко ну рых ту юц-
ца ад праў ляць з до ма, ста iць плач: 
быц цам сва я ка на заў сё ды ад праў-
ля юць. За тое ў дру гiм до ме Свя чу 
су стра ка юць як но ва га чле на сям'i — 
пры нам сi, як ня вес ту. У пер шы дзень 
(звы чай на гэ та ад бы ва ла ся ўве ча ры, 
на пя рэ дад нi пе ра но су) усе збi ра лi-

ся ў до ме, дзе зна хо дзi ла ся Свя ча. 
З са бой пры но сi лi ежу, руч нi кi, iн шыя 
тка нi ны, якiя ах вя ра ва лi на Свя чу. 
У вёс цы На вi лаў ка Вет каў ска га ра-
ё на ўзгад ва юць ча сы, ка лi срод кi 
для свяч но га за стол ля за га дзя збi-
ра лi спе цы яль на вы лу ча ныя лю дзi — 
«цы та ры». Ка ля Свя чы ад бы ва ла ся 
на ба жэн ства, пас ля ча го гас па да ры 
за пра ша лi пры сут ных на вя чэ ру. 
На ступ най ра нi цай Свя чу пе ра но сi лi 
ў iн шы дом, дзе так са ма ад бы ва ла ся 
на ба жэн ства i абед.

— Ве даю, што, ка лi Свя чу пе ра но-
сi лi, лю дзi кi да лi на яе шля ху са ло му, 
кве тач кi i по тым гэ та ўсё вы ка рыс-
тоў ва ла ся ней кiм чы нам…

— Так, на прык лад, са ло му, квет кi, 
га лiн кi елак збi ра лi i вы ка рыс тоў ва лi ў 
ле ка вых аб ра дах. Ле ка вы мi лi чы лi ся i 
све чач ныя не да гар кi, i тка нi ны, якiя па-

бы ва лi на Свя чы. Iмi пе ра вяз ва лi хво-
рыя мес цы. Елач ныя га лiн кi, па якiх пра-
но сi лi Свя чу, кла лi ў бур ты i па гра бы, 
каб за сце раг чы са бра ны i на рых та ва ны 
на зi му ўра джай ад гры зу ноў. Зер не з 
пад свеч нi каў да да ва лi ў пер шы па сеў. 
З да па мо гай не да гар каў са Свя чы за-
сце ра га лi свае да мы ад па жа ру. Для 
гэ та га iх пры но сi лi з са бой i кла лi на кут. 
У хлеў да жы вё лы са ло му на сi лi, бо, ва 
ўяў лен нi лю дзей, гэ та ўжо бы ла Бос кая 
са ло ма. Да гэ тых рэ чаў Бост ва да кра-
ну ла ся, i яны аба вяз ко ва да па ма га лi. 
Лю дзi вы зна ча юць са му Свя чу — як 
Бо га. Ка жуць: «Дзя куй, што на ве да лi 
на ша га Бо га». Для гэ тых лю дзей вы-
ява Хрыс та — гэ та сам Хрыс тос. Вы-
ява Мi ко лы — гэ та сам Мi ко ла. Яны 
так i ка жуць, ка лi iдуць да Мi коль скай 
Свя чы: «Пай ду да Мi ко лы». Па мя та е-
це, ка лi, па вод ле Еван гел ля, жан чы на 
да кра на ец ца да адзен ня Хрыс та, яна 
вы леч ва ец ца. Так i тут. Усё ста но вiц ца 
Бос кiм: са лом а, адзен не, квет кi… Бы лi 
роз ныя ва ры ян ты пе ра но су Свя чы. Яна 
маг ла iс цi з ха ты ў ха ту, не пра пус ка ю-
чы нi вод най. Бы ло i так, што iко ну бра лi 
па жа дан нi пэў ныя лю дзi. Свя чу нi ко лi 
не ад да ва лi тым, ка го лi чы лi не вар ты мi 
яе: п'я нi цам, за бой цам, раз жэн цам… 
З iн ша га бо ку, ка лi Свя ча зна хо дзi ла ся 
ў до ме, муж чы на ўжо не ма цю каў ся i 
не ку рыў.

— Вi даць, мож на ўзга даць яшчэ i 
пра са му свеч ку, якая ста вi ла ся ка-
ля iко ны ў спе цы яль ным убран нi.

— Гэ тая свеч ка ча сам па доб ная 
на ча ла ве ка. Для яе ра бi лi ся спе цы яль-
ная воп рат ка. Яна пры бi ра ла ся ў са мыя 
роз ныя са роч кi, спад нiч кi, ка шу лi, фар-
туш кi… Яна для лю дзей жы вая, бо са-
ма свеч ка ўзы хо дзiць да куль ту хат ня га 
агме ню, якi гур та ваў ва кол ся бе сям'ю, 
род. Та кiм жа чы нам iко на-свя ча гур туе 
ва кол ся бе вя лi кую сям'ю вер нi каў, ад-
на вяс коў цаў… На пра ця гу го да Свя чу 
пе ра апра на лi, пры чым пры мяр коў ва ла-
ся гэ та да па стоў i свят.

— У якiм вы пад ку Свя ча на зы ва-
ла ся «аб роч най»?

— Све чы час та ўзнi ка лi з ней кай на-
го ды. На прык лад, ка лi ў ча ла ве ка бы ло 
ней кае ня шчас це, у яго ўзнi ка ла на го да 
«за вес цi» та кую iко ну i пус цiць яе па 
вёс цы. Зда ра ла ся, ка лi бы ла пэў ная 
на го да ў цэ лай вёс кi. На прык лад, ка-
лi вай на па ча ла ся — ма лi лi ся, каб усе 
жы выя вяр ну лi ся, каб вёс ка не зга рэ ла. 
У вёс цы Аса ўцы Го мель ска га ра ё на та-
кой аб роч най iко най бы ла «Не апа лi мая 
ку пi на». Ад на з жы ха рак рас каз ва ла, 
што вёс ка га рэ ла час та. Вось лю дзi i 
аб рак лi ся, узя лi iко ну «Не апа лi мая Ку пi-
на» i, як толь кi дзе за га рыц ца, з iко най 
абы хо дзi лi вёс ку. Са мыя роз ныя iко ны, 
пры све ча ныя шматлікім свя тым, маг-
лi стаць Свя чой. I та му ў вёс цы маг-
ла быць не ад на Свя ча, а дзве цi тры. 
У вёс цы Ка зац кiя Бал су ны iх на лiч ва ла-
ся ка ля пят нац ца цi, ка ля два нац ца цi — 
у Не глюб цы, а па тры-ча ты ры Свя чы ў 
ад ным на се ле ным пунк це — уво гу ле 
са мая звы чай ная спра ва.

— Да рэ чы, Ге надзь Iса ка вiч, у ва-
шай кнi зе шмат цы тат — фраг мен таў 
за пi саў з мак сi маль ным за ха ван нем 
аў тэн тыч нас цi.

— Мы iмк нём ся за ха ваць асаб-
лi вас цi на род най га вор кi — як слоў, 
так i вы маў лен ня. Во пыт па каз вае, 
што асаб лi вас цi га вор кi iн фар ман таў 
са ма да стат ко ва дэ ман стру юць i пры-
на леж насць ча ла ве ка да той цi iн шай 
вёс кi, i тое, у якой сям'i ён вы хоў ваў-
ся, i яго стаў лен не да мяс цо вых тра-
ды цый, i асаб лi вас цi гэ тых тра ды цый, 
i шмат iн ша га. Трэ ба ра зу мець, што 
нi адзiн фальк лор ны тэкст не на ле-
жыць ней ка му ад на му асоб на ўзя та-
му ча ла ве ку — а на ле жыць яму як 
прад стаў нi ку тра ды цыi, у яко га ёсць 
як па пя рэд нi кi, так i на шчад кi. Ад на з 
ма iх са мых цi ка вых су бя сед нiц, Вар-
ва ра Аляк санд раў на Грэц кая з вёс кi 
Амяль ное Вет каў ска га ра ё на, мно гае 
пе ра ня ла ад сва ёй ба бу лi, якая ў раз-
мо вах з унуч кай час та спа сы ла ла ся 
на сва iх «ба бу» i «пра ба бу». У сваю 
чар гу, Вар ва ра Аляк санд раў на пе рад-

ае свае ве ды сы ну i ўну кам. I гэ та дае 
нам маг чы масць ска заць: у агляд ным 
ча се тра ды цыя iс нуе ўжо на пра ця гу 
вась мi па ка лен няў. Але ж зра зу ме ла, 
што яна больш ста ра жыт ная. Ад на ча-
со ва з апы тан нем нось бi таў тра ды цыi 
на мi вя ла ся фо та- i вi дэа фiк са цыя аб-
ра ду, за ма лёў ва лi ся вы явы «све чак».

— Якi, на ваш по гляд, да лей шы 
лёс гэ та га аб ра ду?

— За раз сi ту а цыя вель мi праб лем-
ная. З кан ца 1980-х га доў «Свя ча» па-
сту по ва па чы нае страч ваць сваё зна-
чэн не. У боль шас цi на шых вё сак аб рад 
за ха ваў ся ў ска ро ча ным ва ры ян це. Па 
шмат га доў Све чы не пе ра но сяц ца i 
зна хо дзяц ца ў ад ным до ме. Ад па вед-
на, што пры вы ка нан нi аб ра ду ў ад ным 
до ме ад бы ва юц ца па дзеi i пер ша га, i 
дру го га дня. Вы клю чэн нi ўзнi ка юць там, 
дзе на на леж ным уз роў нi ака за ла ся 
ся мей нае вы ха ван не, дзе прад стаў нi кi 
ста рэй шых па ка лен няў ва ўмо вах на ра-
джэн ня «но вай куль ту ры» змаг лi за ха-
ваць на за па ша нае ста год дзя мi тра ды-
цый нае i вы ха ваць па ва гу да яго ў сва iх 

дзя цей i ўну каў, дзе со цы ум сям'i ака-
заў ся вы шэй шым за гра мад скi со цы ум, 
дзе вы ка наць ста ра жыт ны аб рад ра зам 
з ма цi, да па маг чы ёй у пад рых тоў цы да 
гэ та га аб ра ду — зна чыць у вы шэй шай 
сту пе нi пра явiць лю боў i па ва гу да яе. 
Дзе iс нуе ўяў лен не аб тым, што ўдзел ў 
аб ра дзе гэ та не пус тая тра та срод каў i 
на ма ган няў, а ду хоў нае ўзба га чэн не, 
дзе тра ды цый нае ўспры ма ец ца як ро-
да вае. Без умоў на, пры чы най за ня па ду 
аб ра ду ста ла i чар но быль ская ава рыя, 
якая пры му сi ла мно гiх лю дзей кi нуць 
свае род ныя ха ты i па чаць аб жы ва ц-
ца ў iн шых мяс цi нах. З дру го га бо ку, 
у не ка то рых вёс ках ста лi ўзнаў ляц ца 
хра мы, ку ды ў рэш це рэшт i трап ля юць 
ша ну е мыя аб ра зы. Мiж iн шым, не ка-
то рыя на шчад кi тых, хто ад даў iко ну ў 
царк ву, пры хо дзяць да яе асоб на i да-
гля да юць. Яны ра зу ме юць, што Свя чу 
нель га ад даць з вёс кi, бо та ды вёс-
ка ўво гу ле за гi не. Ве даю, што ў Сi бi-
ры ёсць бе ла рус кiя вёс кi, ку ды на шы 
лю дзi ад ся ля лi ся ў по шу ках леп ша га 
жыц ця, — i там iх на шчад кi за хоў ва юць 
аб рад «Свя ча».

— А на Го мель шчы не ёсць яшчэ 
вёс кi, дзе гэ тая тра ды цыя жы ве?

— У вёс цы Мат ня вi чы Ча чэр ска-
га ра ё на да гэ туль што год пе ра но сяць 
Свя чу. Там жы ве шмат сва я коў, i для iх 
гэ та — ся мей нае свя та. Лю дзi вы ха ва-
ны ў гэ тай тра ды цыi. Гэ тыя по гля ды i 
ўяў лен нi ўтва ра юць тры ва лую i строй-
ную сiс тэ му, праз якую кож ны на род 
уз наў ляе ся бе, сваю ду хоў ную куль ту-
ру, свой ха рак тар, псi ха ло гiю ў шэ ра гу 
па ка лен няў. Жыц цё паў та ра ец ца. Яно 
ста вiць пе рад на мi праб ле мы i пы тан-
нi, ства рае сi ту а цыi, ана ла гiч ныя тым, 
што па ўста ва лi пе рад на шы мi прод ка-
мi. Тра ды цый ная куль ту ра ву чыць нас 
жыць на сва ёй зям лi так, каб не на шко-
дзiць са бе i сва iм блiз кiм.

Гу та ры ла Iры на АСТАШ КЕ ВIЧ.
Фо та i ма люн кi з ар хi ва Вет каў ска га 

му зея ста ра аб рад нiц тва
i бе ла рус кiх тра ды цый

iмя Ф. Р. Шкля ра ва.

ПА КУЛЬ ГА РЫЦЬ «СВЯ ЧА»...
Аб ра ду «Свя ча» пры све ча на кнi га го мель ска га 
да след чы ка ста ра жыт най бе ла рус кай куль ту ры 
Ге на дзя Ла па цi на «Iко на зва ла ся свя чой...», якая 
вы да дзе на ў го мель скiм вы да вец тве «Барк». На пра ця гу 
апош няй чвэр цi ста год дзя ён, су пра цоў нiк Вет каў ска га 
му зея ста ра аб рад нiц тва i бе ла рус кiх тра ды цый 
iмя Ф.Р. Шкля ра ва, за на тоў вае тра ды цыi, якiя ады хо дзяць 
у веч насць ра зам з iх нось бi та мi i ма юць глы бо кiя 
гiс та рыч ныя ка ра нi. I свед чыць: аб рад жы вы да гэ туль. 
З аў та рам мы гу та рым пра све та по гляд бе ла ру саў, якiя 
за ста юц ца вер ны мi сва ёй ду хоў най спад чы не.

Зноў ты?!.

Са мыя роз ныя iко ны, пры све ча ныя шматлікім свя тым, 
маг лi стаць Свя чой. I та му ў вёс цы маг ла быць
не ад на Свя ча, а дзве цi тры. У вёс цы Ка зац кiя Бал су ны 
iх на лiч ва ла ся ка ля пят нац ца цi, ка ля два нац ца цi — 
у Не глюб цы.

СЯРОД  ЛЕПШЫХ
ПРА ГРА МІС ТАЎ ДВА БЕ ЛА РУ СЫ

У ко ла 24 най мац ней шых пра гра міс таў пла не ты, па вер сіі 
прэ стыж ных спа бор ніц тваў па пра гра мі ра ван ні і ды зай не 
TopCoder Open, увай шлі двое бе ла ру саў — сту дэнт Бе ла рус-
ка га дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та ін фар ма ты кі і ра дыё элект ро-
ні кі Аляк сей Ро пан і Ге надзь Ка рат ке віч, які за раз атрым лі вае 
вы шэй шую аду ка цыю ў Санкт-Пе цяр бур гу.

TopCoder Open — гэ та што га до вы ін ды ві ду аль ны тур нір па пра гра-
мі ра ван ні і ды зай не, які не афі цый на лі чыц ца чэм пі я на там све ту ся род 
пра фе сі я на лаў. Су мар ны пры за вы фонд TopCoder Open 2013 скла дае 
300 ты сяч до ла раў. Най больш па пу ляр ным ві дам спа бор ніц тваў з'яў-
ля ец ца Algorіthm: прыз за пер шае мес ца ў гэ тай на мі на цыі скла дае 15 
ты сяч до ла раў. Algorіthm Competіtіon — гіс та рыч на пер шы з усіх ві даў 
спа бор ніц тваў, які лю бяць не толь кі ўдзель ні кі, але і спон са ры. Кож ны 
год у гэ тай ка тэ го рыі спа бор ні ча юць 3 ты ся чы ча ла век. Спа бор ніц твы 
пра вод зяц ца ў не каль кі эта паў. Пад час пер шых трох ква лі фі ка цый ных 
раў ндаў ад бі ра юц ца 2 ты ся чы ўдзель ні каў. За тым пра вод зяц ца пяць 
ан лай на вых раў ндаў. Удзель ні кі па сту по ва ад сей ва юц ца, па куль не 
за ста нуц ца ўся го 24 фі на ліс ты. Па вы ні ках усіх ква лі фі ка цый ных ра ўн-
даў Бе ла русь прад ста вяць у фі на ле два ўдзель ні кі — Аляк сей Ро пан і 
Ге надзь Ка рат ке віч. Фі нал TopCoder Open прой дзе ў Ва шынг то не.

На дзея НІ КА ЛА Е ВА
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Ве дай на шых!Ве дай на шых!  ��

Аб рад «Свя ча».

Ге надзь Ла па цiн i Вар ва ра Грэц кая 
з вёс кi Амяль ное.

Аб рад «Свя ча».Аб рад «Свя ча».


