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Пра хо цім ска га ба цюш ку 
ве да юць на ват за ме жа мі 

Бе ла ру сі. Ка лі ў па чат ку гэ та га 
го да Па тры яр шы Эк зарх усяе 

Бе ла ру сі, міт ра па літ Мін скі і 
Слуц кі Фі ла рэт уру чаў яму ор дэн 

Свя ці це ля Кі ры лы Ту раў ска га 
дру гой сту пе ні, ра зам з 

уз на га ро дай пе ра даў пры ві тан не і 
по сах ад Па тры яр ха Мас коў ска га 

і ўсяе Ру сі Кі ры ла. По сах — 
аса біс ты дар, знак вы шэй шай 
па тры яр шай ула ды. Да рэ чы, з 

хо цім скім па дзвіж ні кам Па тры ярх 
быў зна ё мы яшчэ да та го, як 

за няў гэ тую вы со кую па са ду.

БЫЎ ЗНАК ЗВЫШ
Хо цім скі ба цюш ка асаб лі вы. На ват 

з'яў лен не на свет бу ду ча га свя та ра бы-
ло не звы чай ным. Ма ці на ра дзі ла яго 
ў пры тво ры царк вы. Быц цам бы сам 
лёс аб умо віў яго мес ца ў гэ тым жыц ці. 
Пас ля ву чо бы у Мін скай ду хоў най се-
мі на рыі быў ру ка па ло жа ны спа чат ку ў 
дыя ка ны, а по тым — у іе ра ма на хі. У 
1958 го дзе ма ла ды ба цюш ка ра зам з 
жон кай пры быў у Хо цімск, ку ды быў 
пры зна ча ны па ра фі яль ным свя та ром. 
Пры хо дзі ла ся су праць ста яць афі цый-
ным ула дам, якія, як мы па мя та ем, 
лі чы лі рэ лі гію опі у мам для на ро да... 
Вель мі ба лю ча ўда ры ла здра да жон-
кі... Якія толь кі паск ві лі з гэ тай на го ды 
ні пі са ла мяс цо вая прэ са! Здзе ка ва лі-
ся: што ж гэ та за бо жы слу га, ад яко га 
на ват жон ка ўцяк ла? І гэ та бы ло не 
адзі нае вы пра ба ван не. Быў вы па дак, 
ка лі ён ра зам з пры ха джа на мі сця ной 
ста яў пе рад буль до зе рам, да сла ным 
знес ці Свя та-Па кроў скую цэр каў ку, 
дзе ён слу жыў... Са май за вет най ма-
рай яго бы ло вяр нуць да жыц ця мяс-
цо вую му ра ва ную царк ву — уні каль ны 
пом нік ар хі тэк ту ры рэт ра спек тыў на-
рус ка га сты лю, Свя та-Тро іц кі са бор, 
які быў па бу да ва ны ў 1861 го дзе пас ля 
аб' явы най вы шэй ша га Ма ні фес та аб 
ад ме не пры гон на га пра ва. Іс нуе ле-
ген да, што пра ект, па якім бу да ваў ся 
храм, пры зна чаў ся для Клі ма ві чаў. У 

той час гэ та быў цэнтр па ве та, ку ды 
ўва хо дзі ла Хо цім ская во ласць. Ад нак 
ар хі тэк та ра, які вёз яго, пе ра ха пі лі 
куп цы, пе ра ка наў шы ад даць пра ект 
Хо цім ску. Са мым важ кім ар гу мен там 
ста ла шап ка зо ла та, са бра на га мяс-
цо вы мі жы ха ра мі.

У 1938 го дзе са бор быў за кры ты, 
а іко ны спа ле ны ў два ры. У па чат ку 
вай ны нем цы да зво лі лі ад на віць яго 
пра цу, але по тым зноў за кры лі, пе-
ра тва рыў шы ў бас ты ён. А служ ба іш-
ла ў драў ля най кап лі цы на мо гіл ках. 
Ка лі вай на скон чы ла ся, у асноў ным 

бу дын ку раз мя шчаў ся зер няск лад, 
а по тым ра ён ны Дом куль ту ры. Але 
ўпар ты ба цюш ка ве рыў: прый дзе час, 
ка лі зва ні цы хра ма зноў ажы вуць. А 
інакш і быць не маг ло. Ад ной чы яму 
пры сніў ся цу доў ны сон пра ад ро джа-
ную царк ву з бліс ку чы мі ку па ла мі.

ДА РО ГА ДА ХРА МА
Са бор ад да лі вер ні кам толь кі ў 1990 

го дзе. Ар хі манд рыт Кі рыл аса біс та са-
браў у пад трым ку больш за 8 ты сяч 
под пі саў пры ха джан. Ка лі куль та выя 
па бу до вы на рэш це вяр ну лі, гля дзець 

на іх без слёз бы ло нель га: бу ды нак 
за стаў ся прак тыч на без да ху, не бы ло 
ні дзвя рэй, ні ва кон. За раз — ін шая 
спра ва. Са бор та кі пры го жы, што во-
ка не ада рваць. Ва ўсім ад чу ва ец ца 
гас па дар ская ру ка. Ба цюш ка, між 
тым, уз ды хае: «Ужо 21 год ра ман ту ем 
храм, а ўсё ні як не скон чым» .

— Чу ла, што вы на ват мі лас ці ну на 
ад наў лен не са бо ра збі ра лі? — пы та ю-
ся ў 84-га до ва га свя та ра.

— Так. І ця пер збі раю. У Маск ву 
пры еду, на вак за ле са скры няй ста ну 
і пра шу па даць, коль кі ка му не шка-
да. На скры ні на пі саў: «На ад наў лен не 
Тра ец ка га са бо ра, які бу да ваў ся ў па-
мяць вы зва лен ня ся лян ад пры гон на га 
пра ва».

Шмат хто ах вя руе на храм. Але 
ёсць і та кія, ка му гэ тыя гро шы не да-
юць спа кою. Быў тут адзін хло пец, 
укра і нец. Як сю ды тра піў — не ве даю. 
Рос у дзі ця чым до ме, пас ля бам жа-
ваў. Па шка да ваў я бе да ка, даў яму 
пры ту лак, да па мог зра біць паш парт. 
Ён мне і «ад дзя чыў» — украў вя лі кую 
су му гро шай. Хлоп ца знай шлі, але ж 
без руб ля ў кі шэ ні.

Ай цец Кі рыл зла на сва іх крыў дзі-
це ляў не тры мае. Ка жа, Бог ім суд дзя. 
Доб рых лю дзей усё роў на больш. Вось 
нех та зра біў 12 пры го жых рам пад іко-
ны, пры вёз упо тай і пад дзве ры хра ма 
па ста віў. Ах вя ра ван не, якое ро біц ца 
не пры кмет на, яшчэ больш знач нае.

— Гэ ты храм быў ад ноў ле ны цал-
кам на ах вя ра ван ні, — ка жа ба цюш-
ка. — Я на ват да Чу бай са дай шоў 
— ён так са ма даў мне гро шай. На іх 
мы шмат ча го ку пі лі для ўнут ра на га 
аздаб лен ня. Не ка то рыя пры но сяць 
гро шы і про сяць: маў ляў, ні ко му не 
ка жы, што гэ та я даў.

Збі ра ем ся па фар ба ваць храм у 
свет ла-зя лё ны ко лер з бе лым, каб ён 
быў па доб ны да сма лен ска га ка фед-
раль на га са бо ра Ус пен ня Бо жай Ма ці. 
Гэ та мне па ра іў на ста я цель муж чын-
ска га ма нас ты ра з Рос лаў ля Сяр гей. 
Ён ма ла дзей шы за мя не, па ўзрос це ў 
сы ны па ды хо дзіць, а як у яго ўсё доб-

ра ўпа рад ка ва на — го нар яму і хва ла. 
Ёсць і шко ла, і ду хоў ная гім на зія на 
170 дзя цей. А коль кі там руж рас це!

БІБ ЛІ Я ТЭ КА 
АЙ ЦА КІ РЫ ЛА

Збі раць ста ра даў нія кні гі ён па чаў 
яшчэ ў га ды Са вец кай ула ды, ка лі за 
«ня пра віль ную» лі та ра ту ру маг лі і пад 
суд ад даць. Ча го вар та толь кі да рэ ва-
лю цый нае вы дан не «Дзён нік ца ра Мі ка-
лая ІІ» — два фа лі ян ты з за піс ка мі ца ра 
тых га доў, ка лі ён яшчэ быў цэ са рэ ві чам 
і шмат па да рож ні чаў па Ус хо дзе. Гэ тую 
кніж ную рэд касць ба цюш ка на быў у ад-
ной з бу кі ніс тыч ных крам Адэ сы.

А вось кніж ны ра ры тэт «Пча ла» 
да стаў ся яму ў спад чы ну ад доб рых 
зна ё мых. Збор нік упер шы ню з'я віў ся 
на Ру сі яшчэ ў ру ка піс ным вы гля дзе, 
а пер шае яго вы дан не да ту ец ца 1893 
го дам (Санкт-Пе цяр бург). «У да рэ ва-
лю цый най Ру сі на гэ тую кні гу заў сё ды 
быў по пыт, — ка жа свя тар. — Доб ра 
бы ло б гэ ты збор нік пе ра вы даць».

Цар коў ная біб лі я тэ ка ўраж вае. Уз-
доўж сцен вя лі ка га па коя ста яць стэ ла-
жы, зні зу да вер ху за поў не ныя кні га мі, 
ча со пі са мі, га зе та мі. Лі та ра ту ра на лю-
бы густ — дзі ця чая, эн цык ла пе дыч ная, 
гіс та рыч ная. Ёсць фа лі ян ты, якія, мяр-
ку ю чы па па ме рах, ва жаць як мі ні мум 
кі ла гра маў 10. А вы да дзе ная да рэ ва-
лю цыі ў Санкт-Пе цяр бур гу кні га Джо на 
Міль та на «Стра ча ны і вер ну ты рай» на 
вы гляд і на ўсе 20 па цяг не! Ба цюш ка 
бе раж лі ва па гладж вае пе ра кла дзе ныя 
па пя рос най па пе рай ста рон кі : «Гэ тую 
кні гу Міль тан ства раў усё сваё жыц цё. 
А ка лі аслеп, яго дум кі за піс ва ла дач ка. 
Ён яе па ды маў на ват ся род но чы, ка лі 
рап там ад чу ваў на тхнен не. А па лю буй-
це ся, якія рас кош ныя ілюст ра цыі! Ад-
ной чы кні га знік ла і гэ так жа не ча ка на 
знай шла ся. Яе за браў адзін ча ла век з 
Го рак, а по тым, ві даць, сум лен не за-
му чы ла. Сам вяр нуць не ад ва жыў ся, 
пе ра даў праз пры ха джан ку».

З пе ры ё ды кі за ха ва лі ся ча со пі сы 
Мас коў скай па тры яр хіі за 1943 год. У 

са вец кія га ды ба цюш ка вы піс ваў шмат 
роз ных ча со пі саў — «Ого нёк» , «На ука 
и религия», «Вок руг све та» . За раз яны 
так са ма за хоў ва юц ца ў біб лі я тэ цы. Іх з 
за да валь нен нем гар та юць і да рос лыя, 
і дзе ці. Пас ля та го, як дом аба кра лі і 
вы нес лі шмат рэд кіх кніг, ай цец Кі рыл 
пе ра даў сваю біб лі я тэ ку ня дзель най 
шко ле. Тут яна пад ахо вай.

Пер шыя чы та чы кніг хо цім ска га ар-
хі манд ры та — дзе ці. Для іх вы ха ван ня 
тут ёсць асоб ны бу ды нак, у якім, акра-
мя біб лі я тэ кі, зна хо дзіц ца ня дзель ная 
шко ла. Гэ ты бу ды нак дзя ку ю чы ай цу 
Кі ры лу пе ра вез лі ў рай цэнтр з вёс кі — 
ра ней там зна хо дзіў ся клуб, які доў га 
быў на за мку.

У ка лі до ры бы ло га клу ба мне на 
во чы трап ля юц ца но вень кія ро лі ка выя 
кань кі. Спон сар ская да па мо га, тлу ма-
чыць свя тар. У свой час бы лы стар-
шы ня рай вы кан ка ма Іван Ка жа мя ка 
пе ра даў хра му не каль кі кам п'ю та раў. 
Праў да, тэх ні ка ўжо ад пра ца ва ла свой 
рэ сурс і сён ня ста іць без спра вы. А 
вось па до ра ны мі доб ры мі людзь мі тэ-
ле ві за рам, DVD-прай гра валь ні кам і ві-
дэа маг ні та фо нам тут ка рыс та юц ца па 
поў най пра гра ме. На па лі чцы філь мы ў 
асноў ным на гіс та рыч ную і біб лей скую 
тэ мы. Тут жа мож на зір нуць на вы ра-
бы хлоп чы каў і дзяў чы нак. У воль ныя 
хві лі ны яны зай ма юц ца разь бой па 
дрэ ве, ма лю юць, вы паль ва юць.

«І РО ЗУМ ЗРО БІЦ ЦА 
НЕ БАМ...»

Ар хі манд рыт Кі рыл слу жыць у Хо-
цім ску 56 га доў. У са вец кія ча сы, бу-
ду чы слу жа чым свя та ром, пра ца ваў 

печ ні ком, тры маў 200 га лоў свой скай 
птуш кі. Вы ха ваў 8 пры ём ных дзя цей, 
якія за раз слу жаць у хра мах Ра сіі і 
Бе ла ру сі.

У го нар 50-год дзя вы зва лен ня Хо-
цім ска ба цюш ка па бу да ваў Свя та-
Пра аб ра жэн скую царк ву, дзе кож ную 
су бо ту слу жыць па ні хі ды па во і нах, 
за гі ну лых у га ды вай ны і пад час вы-
ка нан ня во ін скіх аба вяз каў. У спі се, 
які ён склаў, 11 ты сяч ім ёнаў. Але спіс 
па паў ня ец ца і за раз, а збі раць звест кі 
да па ма гае ва ен ка мат і па шу ка ві кі.

А яшчэ ў гэ тым хра ме слу жаць ма-
леб ны аб спы нен ні абор таў — з гэ тай 
прось бай да бацюшкі Кі ры ла звяр та-
лі ся і мяс цо выя ме ды кі.

84-га до вы свя тар што дзень устае ў 
5 га дзін ра ні цы, каб да па чат ку лі тур гіі 
па спець зга та ваць ежу для бу даў ні коў, 
якія пра цу юць у хра ме. А яшчэ сам 
пя чэ пра сфо ры, умее шыць і вы рошч-
вае квет кі , якія вяс ной ад праў ляе для 
ра са ды ў па сял ко выя ар га ні за цыі. Ра-
ней з гэ ты мі аба вяз ка мі ён спраў ляў-
ся сам, але ця пер яму да па ма га юць 
вер ні кі. Акра мя 4 хра маў і кап ліц на 
Хо цім шчы не, ай цец Кі рыл да па мог 
ад на віць звыш дзя сят ка цэрк ваў на 
Ма гі лёў шчы не і Бран шчы не.

Але ні чо га асаб лі ва га ў сва ёй пра-
цы ён не ба чыць. Ка жа, што ўсё гэ та 
за слу гі Гос па да. «Храм па бу да ваць 
цяж кас цяў ня ма. Ад ра ман та ваць храм 
ду шы сва ёй — вось тут пра ца — лі-
чыць ён. — Не вы пад ко ва Ніл Сор скі 
ка заў: «Па мыс лі пра Бо га — і ро зум 
твой зро біц ца не бам».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ
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Свят ло ў акнеСвят ло ў акне  ��

У ГОС ЦІ — ДА БА ЦЮШ КІ
Каб ад на віць Свя та-Тро іц кі са бор, яго на ста я цель ар хі манд рыт Кі рыл 
збі раў мі лас ці ну ў Маск ве і ха дзіў на пры ём да Чу бай са

...З кім жыць, та го не гня віць. 
Гэ ту пры каз ку Люб ка па чу ла 
паз ней, а спа чат ку, як во дзіц ца, 
вый шла за муж. Вый шла афі цый-
на — з рэ гіст ра цы яй і на ват з 
вян чан нем. Вый шла за ка ха на га, 
хоць і ве да ла, што ў га ра чай ва-
дзе яго па ку па лі і, му сіць, не раз... 
Бо ўспых нуць ён мог, што той по-
рах,  — гарк нуць, зня ва жыць, па-
крыў дзіць... І не каб по тым апом-
ніц ца — па ві ніц ца, пе ра пра сіць ці 
хоць прос та за га ва рыць, як ні чо га 
ні я ка га... Той, на ад ва рот, за пра-
ві ла ўзяў па лез ці ў «Бу тыр ку», 
«аб ва ляц ца ў кап рыз», на дзьмуц-
ца... І по тым за ця та маў чаць, не 
ес ці, не спаць  — пе ра жы ваць! Але 
ж крок да пры мі рэн ня не ра біць 
ні ко лі! Бо ён — ці ба чы це? — з 
го на рам...

Як быц цам Люб ка — без...
Го нар на го нар, як ка са на ка-

мень.
І што за тым? Па ліць свае (і не 

чу жыя ж!) нер вы, ча ка ю чы за мі-
рэн ня, жыць, су тка мі не раз маў-
ля ю чы? Раз бя гац ца, як ін шыя, і 
збя гац ца? Раз во дзіц ца?

Лю ба вы бра ла ін шы шлях — 
ад мыс ло вы, хоць і вель мі ня лёг кі. 
Фі зіч на не пе ра но ся чы раз ла ду, 
яна вы ра шы ла... яго не да пус каць: 
ча го б ні каш та ва ла, не зва жаць 
на крыўд ныя сло вы, не вы свят-
ляць ад но сін, не па пра каць...

А пад ста вы для гэ та га бы лі. 
Яшчэ і коль кі...

Тут і ця пер — толь кі пра ад-
ну, ці не най боль шую? Па за мі ну-
лай зі мой яны пад ле ці шча ха ту ў 
вёс цы ку пі лі. Тры га ды ў ёй ні хто 
не жыў, так што пра цы па ву шы 
бы ло: па куль ачыс ці лі ды ад мы лі, 
па куль за ла та лі дзір кі ў пад ло зе, 
па куль аб шы лі сце ны і па кле і лі 
шпа ле ры...

Але ж гэ та ўсё — по тым, з ча-
сам, а вось ад ра зу...

Пры той хат цы вя до ма га «дам-
ка» не бы ло: зу сім раз ва ліў ся — 
трэ ба бы ло но вы па ста віць!

Лю бін муж — не зло мак і зра-
біць гэ та браў ся сам. Праў да, 
жон ка пе рад па чат кам ра бот «ін-
струк таж» пра вя ла: гэ та зна чыць, 
на пра мі лы бог па пра сі ла яго, каб 
да мок той быў кам форт ным; каб 
не та кі, як га рад скі; каб не вуз кі  — 
у клу бах, у пля чах...

Муж цвёр да абя цаў.
Што зра біў, Люб ка ўба чы ла 

не дзе праз ме сяц. І ска заць, што 
бы ла за сму чо най, — зна чыць... 
пра маў чаць. Па-пер шае, у сваю 
но вую вяс ко вую пры бі раль ню яна 
зай шла, мож на ска заць, бач ком; 

па-дру гое, па вяр ну ла ся там — з 
цяж кас цю і па ста яць яшчэ кры ху 
маг ла (толь кі на вош та?), а вось для 
та го, каб сес ці (пра бач це!), ёй трэ ба 
бы ло... пры ад чы ніць дзве ры — на... 
два пад до ны цэг лы, якія за ста лі ся 
ад бу даў ніц тва, на 20 со так сва ёй, 
ні чым не за ня тай зям лі, на ха ту ма-
ла до га шмат дзет на га су се да...

Крыў да не ме ла ме жаў!!!
Але даць ёй во лю Лю ба не маг-

ла... Яшчэ і та му, што муж ста яў 
по бач і (на тва ры бы ло на пі са на!) 
ча каў... па хва лы!

Яна ўстры ма ла ся... Яна пра мо-
ві ла хі ба, што ёй — цес на.

— Ну ве да еш! Та бе не да га-
дзіць!.. Ча му мне не цес на? — псі-
ха нуў бу даў нік.

З ча го вы ні ка ла, што ён, яе 
муж, ча ла век, яко га лю бі ла і яко-
му так шчы ра, дзень пры дні слу-
га ва ла, ма ла та го, што аб ра зіў яе 
(ну не ма дэль ная ў Лю бы фі гу ра, 
ну не з кі ло кас цей і літ ра кры ві!), 
ён яшчэ і не ра зу меў гэ та га... Ён 
лі чыў, што жон ка пры дзі ра ец ца, 
а зна чыць, не ве рыў...

Слёз бы ло не стры маць! Але 
ж потым...

По тым нельга было не вы-
свет ліць ад но, але вель мі прын-
цы по вае пы тан не: ча му ёй у пры-
бі раль ні цес на, ча му, пры нам сі, 
яе га ла ва ў дзве ры ўпі ра ец ца, а 
му жа ва — не?

Удваіх і «во пыт ным шля хам» 
прый шлі да ад ка зу: вы свет лі ла-
ся, што жан чы ны і муж чы ны — іс-
то ты аб са лют на роз ныя яшчэ і па 
тым, як яны ся дзяць у вя до мым 
дам ку...

Зы хо дзя чы як раз са сва ёй 
по зы, яны — як пра ві ла, муж-
чы ны  — і пра ек ту юць па доб ныя 
аб' ек ты. За тым — бу ду юць. У вы-
ні ку па доб ныя нязручныя «ка бін-
кі» ў нас паў сюль — на прад пры-
ем ствах, ва ўста но вах, у Да мах 
куль ту ры, у пар ках, у ін тэр на тах, 
у рэ ста ра нах...

У адзін з та кіх рэ ста ра наў, у 
цэнт ры рай цэнт ра, не як цэ лую 
дэ ле га цыю на вя чэ ру пры вез лі. 
Стол на кры лі — па вы шэй шым 
раз ра дзе (як по тым вы свет лі ла-
ся)! Але ж спа чат ку трэ ба бы ло 
ру кі па мыць.

Дзе гэ та зра біць, ні хто не пы-
таў, бо мес ца вы да ва ла ся бе са мо 
— спе цы фіч ным і стой кім, ска жам 
так, па хам...

Тыя, хто не спу жаў ся і яго і 
здолеў зай сці (ну ні ку ды ж не 
дзе неш ся!), змаг лі па ба чыць, 
што ўся (ра ней бе лая) сан тэх-
ні ка мае ко лер ір жа вых цві коў і 

даў но не пра цуе, дзве ры — не 
за чы ня юц ца (яшчэ і та му, што 
зла ма на за шчап ка), ту а лет най 
па пе ры, вя до ма ж, ня ма (яна ў 
нас, пе ра важ на, толь кі ў плат ных 
пры бі раль нях)... Праў да, чыс ты 
руч нік на сця не ві сіць — адзін, 
не вя ліч кі, а на ро ду... Ад ных жан-
чын ча ла век 15.

Ды каб толь кі сва іх, ту тэй-
шых (нас, зга дзі це ся, цяж ка здзі-
віць)...

А вось дзвюх не мак прый шло-
ся ў ін шы бу ды нак за вез ці: на ма-
шы не ту ды і по тым на зад. За ста-
лом, у цэнт ры, ім мес ца па кі ну лі. І 
гэ так жа час та ва лі...

Ад нак тыя амаль ні чо га не пі лі, 
не елі. «Вам ні чо га не па да ба ец-
ца?» — хва ля ва лі ся гас па да ры. 
«Не... Пры га та ва на, як быц цам, 
доб ра, — чыр ва не лі нем кі, — і мы 
б неш та з'е лі, ка лі б...»

«Ка лі б, — на вуш ка, па сак рэ-
це пры зна лі ся, — по тым не трэ ба 
бы ло ка заць гас па да рам пра ма-
шы ну і не ку ды ехаць... Бо тут...»

Лю дзі спрак ты ка ва ныя на стой-
лі ва ра яць — тут, перш чым неш-
та за маў ляць, перш, чым неш та 
піць і ес ці ў так зва ных пунк тах 
гра мад ска га хар ча ван ня, трэ ба 
за хо дзіць у пры бі раль ні. Для та-
го, каб ру кі па мыць? Так, гэ та са-
мо са бой, але гэ та — па-дру гое. 
А вось па-пер шае — каб па гля-
дзець: ка лі чыс та там, зна чыць, 
ка лек ты ву рэ ста ра на, ка вяр ні, 
страў ні мож на да вя раць, ка лі не 
— за леп шае сыс ці, па шу каць ін-
шае мес ца... (Хоць у нас, шчы ра 
ка жу чы, гэ та і скла да на, бо, як 
пра ві ла, там, дзе чыс ці ня (і за-
шчап ка), цэ ны аж пад не ба!).

А вось са мі пры бі раль ні, на 
дум ку тых жа бы ва лых, шу каць 
не трэ ба: ін фар ма цыя аб іх мес ца-
зна хо джан ні прос та па він на быць 
на ві да во ку, каб, ка лі што, не бе-
гаць, не пы таць.

Да та го ж — не кож ны і пад-
ка жа. Ну вось, напры кла д: на шы 
гос ці з Укра і ны (двое да рос лых, 
двое дзя цей), вы ра шы лі ў Мін ску 
па га лоў ным пра спек це прай сці-
ся — з кан ца ў ка нец. Па ча лі, як 
во дзіц ца, — з пло шчы Не за леж-
нас ці... І не спы ні лі ся б (блі жэй да 
кра мы «Ты ся ча дро бя зяў»), ка лі б 
у ад на го з іх (дзяў чын кі ся мі га доў) 
вя до мая па трэ ба не ўзнік ла.

Баць кі — да лю дзей.
Нех та кру ціў га ла вой, што ні-

чо га не ве дае, нех та ра іў пай сці 
«пад кус ці кі» ў бліз кі парк, нех та 
— пад' ехаць на пло шчу Яку ба Ко-
ла са, і там зноў спы таць...

Гос ці (каб да лей ад гра ху!) узя-
лі так сі і вяр ну лі ся да моў.

Мы ка за лі ім по тым, што мож-
на бы ло зай сці ў лю бую ка вяр ню, 
у лю бую кра му, што там пус ці лі 
б... А тым больш — дзі ця. «А рап-
там не? — спы та лі яны, — рап там 
ад мо ві лі б?.. Ды і ня ём ка».

Што ёсць, тое ёсць: ня ём ка пы-
тац ца, ня ём ка пра сіц ца — ча ла ве-
ку зда ро ва му. А ўжо хво ра му...

На ад ной з за пра вак Гер ма ніі 
не ка лі па ру ўба чы лі — не маг лі 
не ўба чыць, бо дзяў чын ку га доў 
сям нац ца ці — ху дзень кую, бя ля-
вую — вёз хло пец (не па доб на, 
каб муж ці брат), вёз... у ін ва лід-
ным ваз ку, у бок... пры бі раль няў, 
каб там...

Ад дум кі — а што там? — зай-
шло ся сэр ца!..

Дзяў чын ка, між тым, спрыт на 
за ру лі ла ў ад ну з ка бі нак, дзве ры 
за ёй за чы ні лі ся. І толь кі та ды мы 
згле дзе лі, што на іх на ма ля ва ны 
не пры выч ныя сі лу э ты, не лі та ры 
«М» і «Ж», а ін ва лід ная ка ляс ка.

По тым, ка лі дзяў чы на вяр ну-
ла ся да свай го спа да рож ні ка, мы 
за зір ну лі ту ды. І, вя до ма ж, па-
зайз дрос ці лі: ні я кіх па ро гаў, шы-
ро кія дзве ры і пра ез ды, па рэ нчы 
ля ўні та за... Ін шы мі сло ва мі, у да-
па мо зе збо ку ін ва лід па трэ бы не 
меў — гэ та там.

Што тут?
Ці вам ка заць: ля ўва хо даў у 

кра мы, бан кі, цы руль ні, дзяр жаў-
ныя ўста но вы і г. д. да бу доў ва юць 
пан ду сы. Ёсць яны і ля пад' ез даў 
асоб ных да моў. Ад па вед на — ін-
ва лі ды-ка ля сач ні кі пры жа дан ні 
мо гуць не ку ды вы ехаць, мо гуць 
на вед ваць роз ныя ўста но вы, але ж, 
крый Бог, там ней кая па трэ ба...

Зрэш ты, пры бі раль ні для ін ва-
лі даў ста лі з'яў ляц ца і ў нас — у 
аэ ра пор це, у ад кры тым пас ля ра-
мон ту тэ ат ры імя Ян кі Ку па лы...

А дня мі нас у адзін з фі лі ялаў 
бан ка за нес ла. На вют кі бу ды нак! 
Усе под сту пы ў пры го жай пліт цы; 
зруч ная пар коў ка для ма шын, тыя 
ж пан ду сы...

І ўнут ры (дро бязь, а пры ем на!) 
ад ра зу ж, на ўва хо дзе, зна ё мыя 
сі лу э ты на дзвя рах — муж чын скі 
і жа но чы... Ды што там — на ват 
для ін ва лі даў пры бі раль ня ёсць!

Ад нак ра на бы ло свят ка ваць, 
ра на, як вы свет лі ла ся, паў та раць 
за ця га нае: «Мо жам, ка лі за хо-
чам!.. Ка лі гро шы ёсць!»... Бо ў 
бу дын ку тым, ня гле дзя чы на ўсю 
пры га жосць і роз ныя «на ва ро-
ты» (кштал ту элект рон най чар гі, 
ві дэа за пі су і інш.), мы за тры ма-

лі ся. Ды і ад туль іш лі не да моў, а 
ў го рад, дзе, па трэ ба, вя до ма ж, 
уз нік нуць маг ла... Як і праб ле ма з 
ёй. А та му, каб по тым не шу каць 
вя до мыя лі та ры...

Ме на ві та ў той, бан каў скай, 
пры бі раль ні я ад чу ла ся бе як... 
Люб ка — у сва ёй, на ле ці шчы. 
Гэ та зна чыць, ледзь не бач ком 
зай шла і па вяр ну ла ся, на ват 
дзве ры за чы ніць змаг ла — праў-
да, пе рад но сам. І гэ та з ма і мі 
160 на 60, дзе пер шая ліч ба — 
рост, а дру гая — ва га. Да та го 
ж на мне (за ла тая во сень!) быў 
тон кі, лёг кі па лі тон чык. А што 
ра біць тым, хто прый дзе сю ды 
ў ма ра зы — у дуб лён цы, пу хоў-
цы ці фут ры, тым, хто на шмат 
вы шэй шы рос там і шы рэй шы ў 
клу бах?

Уя ві ла тую ж Лю бу... Ці ін шую 
пры яцель ку — яшчэ, так бы мо-
віць, шы рэй шую і вы шэй шую... 
Яна ў тую ка бін ку на огул зай сці 
не змо жа. І гэ та — у но вым бу дын-
ку, пра ект яко га, трэ ба ра зу мець, 
вы бі ра лі (ці на ват спе цы яль на за-
маў ля лі?) лю дзі не дур ныя — аду-
ка ва ныя і, на пэў на ж, не бед ныя! 
Та ды ча му?..

Мы лі чым, што гэ та не важ на? 
Мы не ве да ем, што ро бім? Мы не 
па ва жа ем — са мі ся бе і ін шых? А 
мо жа, усё пра сцей?

Га доў коль кі та му ка ле га гос цю 
пры маў — са Шве цыі. Спы ні ла ся 
яна ў Мін ску, а вось па да рож ні ча-
ла — па ўсёй кра і не (на ват у вёс кі 
на шы да пя ла!). І по тым зра бі ла 
вы сно вы — уго лас.

Ад на з са мых не ча ка ных: «Ва-
шы муж чы ны не лю бяць ва шых 
жан чын».

Тым — ад здзіў лен ня, ад абу-
рэн ня — аж мо ву ад ня ло: маў ляў, 
як?! З ча го вы ўзя лі?! Ча му гэ-
та мы не лю бім?! Ды ў нас трэ ці 
тост... Заўж ды...

Гос ця ска за ла. Ска за ла, што 
яны і са праў ды вы піць мо гуць — 
за ка хан не, за жан чын. А вось 
лю біць іх — не! Бо ка лі б лю бі лі 
(і на са мрэч!), то (цы та та) «ні ко лі 
не да зво лі лі б, ні ко лі не вы му сі лі 
б іх ха дзіць па па трэ бе ту ды, ку ды 
яны хо дзяць»...

А та му...
Мо жа, гэ та ідэя, мо жа, вый-

сце: па трэ цяй (а тым больш па 
чац вёр тай...) му жы кам не на лі-
ваць?!

Мо жа, хоць та ды яны неш та 
зра зу ме юць і неш та зро бяць?..

Для нас, жан чын, трэ ба да даць 
штось су ця шаль нае? Тады... На-
шы муж чы ны не лю бяць не толь кі 

на шых жан чын. Чу жых яны так са-
ма не лю бяць.

Ад куль та кая вы сно ва? Ды з 
ві да воч на га. Ну вось збі ра ем ся 
мы (рэй у кра і не муж чы ны вя-
дуць) гас цей са све ту пры маць 
— асвой ва ем (і асво ім!) міль яр-
ды руб лёў на бу даў ніц тве арэн ды 
гас ці ніц, мо жа, на ват па ка ё вак, 
ганд ля роў і так сіс таў па-анг лій ску 
раз маў ляць на ву чым... А вось у 
тым, што па трэб ную, ска жам так, 
праб ле му вы ра шым, су мнен ні 
ёсць. Бо ра бо ты тут — не па ча ты 
край! Па вод ле слоў эк скур са во-
даў, за пры бі раль ні ў на шай ста лі-
цы, у на шай кра і не ім не со рам на 
ў лі ча ных мес цах — у мяс тэч ку 
Будс лаў (зды ма ем ка пя люш!), у 
слын ным Ня сві жы...

Ва ўсіх ас тат ніх ту рыс тыч ных 
мек ках (і ў аве я ным ле ген да мі По-
лац ку з яго Са фі яй, і ў На ва град ку 
з Люб чай, і ў Глы бо кім з Мо са рам, 
і ў бліз кіх ад Мін ска За слаўі з Ха-
тын ню...) хоць ты скрозь зям лю 
пра ва лі ся! Што ўжо ка заць пра 
глы бін ку, пра вёс кі, дзе так са ма 
ж лю дзі, дзе так са ма пом ні кі — 
куль ту ры, ар хі тэк ту ры!..

І што ўжо ка заць пра «шпа-
коў ні» ля на шых да рог, пра за-
праў кі?

Так, на бу да ва лі іх — з крам-
ка мі, ка вяр ня мі, на ват з пры бі-
раль ня мі. Праў да, уся го на дзве 
ка бін кі: ад на — для жан чын, ад на 
— для муж чын, а ту рыс таў ці дзя-
цей у аў то бу се 40. А ка лі спы ні лі ся 
два аў то бу сы ці на ват тры?

Тут між во лі за гад ку ўспом ніш: 
што двое муж чын зро бяць лёг ка, 
муж чы на з жан чы най — з цяж кас-
цю, а вось дзве жан чы ны — ні як? 
У ад ну, так бы мо віць, ка бін ку не 
схо дзяць. Толь кі па чар зе.

Уя ві лі, коль кі ча су пры гэ тым 
змар ну юць?

А ў той жа Гер ма ніі ды ін шых 
кра і нах ка бі нак (у тым лі ку на за-
праў ках) шмат, бо толь кі там, дзе 
іх шмат, спы ня юц ца (зноў жа ў 
тым лі ку...) аў то бу сы з ту рыс та-
мі, якія, па тра ціў шы менш ча су ў 
пры бі раль ні, змо гуць неш та вы-
піць і з'ес ці, неш та ку піць і тым 
са мым за бяс пе чыць пры бы так. 
Там — гэ та трэ ба.

Тут...
Тут мо гуць і за мок на дзве ры 

па ве сіць.
Зрэш ты, гэ та так, да сло ва...

Ва лян ці на ДОЎ НАР
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Па між на мі, жан ка мі*Па між на мі, жан ка мі*  �� Дзён нiк на стаў нi каДзён нiк на стаў нi ка  ��

Адзi ная 
школь ная фор ма: 
за i су праць...

Ус па мi наю свае дзi ця чыя га ды, ка лi школь ная фор ма для 
вуч няў бы ла аба вяз ко вай. Дзяў чын кi на сi лi та ды ка рыч не выя 
су кен кi з чор ным фар туш ком, якi ў час свя точ ных ме ра пры-
ем стваў за мя няў ся на бе лы. Мы ж, хлоп чы кi, ха дзi лi ў сi нiх 
кас цюм чы ках з ме та лiч ны мi гу зi ка мi... А ўрэш це, пе ра гля дзi-
це фiльм «Гос ця з бу ду чы нi» пра Алi су Се ляз нё ву. Там уся 
гэ тая аба вяз ко вая школь ная фор ма доб ра па ка за на...
У ця пе раш няй бе ла рус кай шко ле та ко га па няц ця, як «адзi ная 

школь ная фор ма», не iс нуе. За мест яго ўве дзе ны так зва ны «дзе-
ла вы стыль адзен ня», аба вяз ко вы для вуч няў 1-4 кла саў. Яго ж рэ-
ка мен да ва на пры трым лi вац ца i вуч ням больш ста рэй ша га ўзрос ту. 
Але ж рэ ка мен да цыя — гэ та не аба вя зак... Яе мож на пры трым лi-
вац ца, а мож на i прос та iг на ра ваць...

Маг чы ма, па гэ тай пры чы не мно гiя на стаў нi кi i баць кi жа да юць, 
каб у шко лу вяр ну ла ся адзi ная для ўсiх фор ма. Аль бо ха ця б не 
адзi ная, а не каль кi яе ва ры ян таў, i кож ная ўста но ва (не ву чань, 
а ме на вi та шко ла!) па вiн на са ма вы ра шаць, якi з ва ры ян таў ёй 
больш па ды хо дзiць.

Гэ та ка лi ра шэн не аб школь най фор ме бу дзе ўсё ж пры ня та...
Цi ка ва, чым жа ма ты ву юць га ра чыя пры хiль нi кi вяр тан ня ў шко-

лы адзi най для ўсiх школь най фор мы не аб ход насць гэ та га? Якiя ў 
iх важ кiя ар гу мен ты?

Па-пер шае, га во раць яны, школь ная фор ма — гэ та зруч на i 
пры го жа!

Не ве даю на ват, што i ад ка заць. Са свай го ўлас на га во пы ту ма гу 
ад зна чыць, што нi пры го жай, нi зруч най тая школь ная фор ма нi ко лi 
не бы ла. Ка рыч не выя су кен кi дзяў чат бы лi па шы ты з ней ка га вель мi 
ўжо гру бо га (да та го ж яшчэ i ка лю ча га) ма тэ ры я лу. У цёп лыя днi ў 
iх бы ло за над та го ра ча, у ха лод ныя яны, на ад ва рот, дрэн на грэ лi. 
На шы сi нiя кас цюм чы кi так са ма бы лi да лё кiя ад iдэа лу, да та го ж 
дзе цi рас лi, а iх кас цюм чы кi — не! I ка лi ў ве рас нi та кi кас цюм вы-
гля даў на вуч нi да во лi пры стой на, то на ступ най вяс ной...

Але не як да нош ва лi, бо не бу дуць жа баць кi кож ны год па дзве 
школь ныя фор мы для сы на куп ляць. Аль бо па дзве ка рыч не выя 
су кен кi да чцэ...

А ка лi ў сям'i бы ло два вуч нi ад на го по лу, то лёс ма лод ша га на-
огул быў не зайз дрос ным, бо яму, нi бы ў спад чы ну, заў сё ды пе ра-
хо дзi ла школь ная фор ма ста рэй ша га бра та аль бо сяст ры. I доб ра 
яшчэ, ка лi брат цi сяст ра да фор мы сва ёй ста вi лi ся бе раж лi ва...

Якi ж дру гi ар гу мент у пры хiль нi каў адзi най школь най фор мы 
для вуч няў?

Школь ная фор ма, да каз ва юць яны, усiх ураў ноў вае. I не бу дуць 
дзе цi з менш за бяс пе ча ных сем' яў кам плек са ваць з-за свай го не 
са ма га су час на га адзен ня, не бу дзе ў шко ле так зва най са цы яль-
най ня роў на сцi...

Бу дзе, нi ку ды не дзе нец ца. Бо на ват у ад ноль ка вай школь най 
воп рат цы хтось цi па-ра ней ша му бу дзе куп ляць у школь ным бу фе-
це ўсё тое, што толь кi ду ша па жа дае, а хтось цi — тое толь кi, што 
да зво ляць яму сцiп лыя фi нан сы баць коў. У ад на го бу дзе «пра су-
ну ты» смар фон з мност вам вы крун та саў, а ў дру го га — ста рэнь кi 
ма бiль нiк, якi пе рад сяб ра мi i па ка заць со рам на. I гэ та яшчэ са мае 
бяс крыўд нае з та го, што мо гуць да зво лiць са бе не ка то рыя вуч нi i, 
на вя лi кi жаль, не мо гуць усе ас тат нiя.

Да та го ж у раз вi тых кра i нах за раз адзен не — не ар гу мент 
за мож нас цi. Там на ват ула даль нi ка кам па нii ад прос та га клер ка 
цяж ка ад роз нiць па знеш нiм вы гля дзе, ка лi яны абод ва з офi са на 
ву лi цу вы хо дзяць. Адзiн, праў да, да шы коў на га аў то ад ра зу ж на кi-
роў ва ец ца, i ша фёр яму дзве ры пач цi ва ад чы няе, а дру гi — клы пае 
на праст кi да ўва хо да ў блi жэй шую стан цыю мет ро...

Так што я су праць вяр тан ня ў шко лу адзi най школь най фор мы, 
тым больш што нi чо га ад гэ та га не зме нiц ца: нi па спя хо васць не 
па вы сiц ца, нi з дыс цып лi най лепш не ста не.

Я на ват так зва ны «дзе ла вы стыль адзен ня» ў ма лод шых кла-
сах ад мя нiў бы. А то хо дзяць на пе ра пын ках пер ша клас нi кi ў сва iх 
«дзе ла вых» кас цюм чы ках, як мi нi я цюр ныя да рос лыя: нi па бе гаць у 
iх, нi адзiн за ад ным па га няц ца. Ня зруч ныя для гэ та га кас цюм чы кi, 
ды i да ра га ва тыя, шка да са пса ваць. Вось ка лi б у джын сi ках...

А са праў ды, ча му б не да зво лiць у шко ле джын са выя кас цюм чы-
кi? Зра зу ме ла ж, без гэ тых су час ных «на ва ро таў»: там дзiр кi, тут 
лат кi. Прос тыя, сцiп лыя i вель мi зруч ныя джын са выя кас цюм чы кi... 
Яны ж, як спе цы яль на для школь нi каў ство ра ны...

Але нель га! Вось толь кi ча му — нi як зра зу мець не ма гу!
Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА

�
* Муж чы нам чы таць 
да зва ля ец ца.

ЯШЧЭ РАЗ ПРА ЛЮ БОЎ,
або Трэ цюю не на лі ваць... «Ча ла ве ка ні што не за ры ен туе 

на мяс цо вас ці лепш, 
чым по шу кі пры бі раль ні»


