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 УСМІХНЕМСЯ

Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня
   дня

СЁННЯ ЗАЎТРА

Мiнск    — 9.13 17.29 8.16
Вi цебск — 9.09 17.13 8.04
Ма гi лёў — 9.03 17.19 8.16
Го мель — 8.53 17.23 8.30
Гродна — 9.27 17.46 8.19
Брэст    — 9.21 17.53 8.32

Iмянiны
Пр. Васілісы, Антона, Віктара, 
Георгія, Ільі, Міхаіла, Рыгора. 
К. Агнешкі, Інесы, Аўгуста, Людвіка, 
Яраслава.

Месяц
Апошняя квадра 24 студзеня. 
Месяц у сузор’і Шаляў. 
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— Пра чы таў но вы ра ман Пя ле ві на...
— І як?
— Не ка міль фо...
— Ну ты па раў наў: Ка міль фо — кла-

сік!

Ка лі доў га гля дзець на жан чы ну, яна 
аба вяз ко ва да ста не люс тэр ка.

Дзве сяб роў кі:
— У май го са ма га вер на га сяб ра рост 

190 сан ты мет раў.
— Гэ та твой но вы муж чы на?
— Не, ха ла дзіль нік.

Ка лі до рыш ка мусь ці ла та рэй ны 
бі лет, у ду шы спа дзя еш ся, што ён не 
вый грае. А то ж жа ба за ду шыць...

1818 год — на ра-
дзіў ся Адам 

Кар ла віч Кір кор, бе ла-
рус кі эт ног раф, гіс то рык, 
ар хе о лаг, пуб лі цыст, вы-
да вец, член-ка рэс пан дэнт 
Ім пе ра тар ска га ар хеа ла-
гіч на га та ва рыст ва, член 
Рус ка га геа гра фіч на га та-
ва рыст ва, Ака дэ міі на вук 
у Кра ка ве. Ву чыў ся ў Ма гі лёў скай і Ві лен скай 
гім на зі ях. З 1849 го да член Ві лен ска га ста тыс тыч-
на га ка мі тэ та. У 1850-1854-м — рэ дак тар «Па мят-
ной книжки Виленской губернии», у якой пуб лі ка-
ваў свае пра цы па гіс то рыі і эт на гра фіі Літ вы і Бе-
ла ру сі. Пра во дзіў ар хеа ла гіч ныя, эт на гра фіч ныя, 
края знаў чыя да сле да ван ні ў Ві лен скай і Мін скай 
гу бер нях; Ба ры саў скім, Ві лей скім, Ві лен скім, Лід-
скім, Мін скім, На ва груд скім, Ашмян скім па ве тах. 
Да сле да ваў больш за 1000 кур га ноў. З 1855 го да 
— член Ві лен скай ар хеа ла гіч най ка мі сіі, за ха-
валь нік Ві лен ска га му зея ста ра жыт на сцяў, яко му 
пе ра даў сваю ка лек цыю ар хеа ла гіч ных зна хо дак. 
За пі саў узо ры вус на-паэ тыч най на род най твор-
час ці, аб ра ды, звы чаі, гуль ні, тан цы, на род ныя 
свя ты бе ла ру саў. Аў тар да сле да ван няў «Рэшт кі 
па ган скіх звы ча яў у Бе ла ру сі», «Аб эт на гра фіч-
най мя жы лі тоў скай і сла вян скай на род нас цяў у 

Літ ве», «Эт на гра фіч ны по гляд на Ві лен скую гу-
бер ню» і ін шых. У 1860-1865 га дах — рэ дак тар га-
зе ты «Виленский вестник». У 1868-1871 гг. адзін 
з вы даў цоў га зе ты «Но вое вре мя» ў Пе цяр бур гу. 
Па мёр у 1886 го дзе.

1924 год — 90 га доў та му на ра дзіў ся (вёс ка 
Бар дзі лоў ка Мінск ага ра ё на) Фё дар 

Апа на са віч Ба чы ла, удзель нік пар ты зан ска га ру-
ху ў Бе ла ру сі ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны, 
жур на ліст, за слу жа ны ра бот нік куль ту ры Бе ла ру сі 
(1974). З 1943 го да — ка ман дзір ды вер сій най 
гру пы ў пар ты зан скім атра дзе імя С. Ла зо 3-й Мін-
скай пар ты зан скай бры га ды, якая па да рва ла 28 
эша ло наў во ра га. З 1949-га пра ца ваў у рэ дак цыі 
га зе ты «Чыр во ная зме на». Аў тар кні гі «За ста ю ся 
жыць». Па мёр у 1992 го дзе.

1953 год — у чар го вую га да ві ну смер ці Ле-
ні на пад яго парт рэ там у га зе тах быў 

апуб лі ка ва ны ўказ аб уз на га ро джан ні ор дэ нам 
Ле ні на Лі дзіі Ці ма шук «за да па мо гу, ака за ную 
ўра ду ў спра ве вы крыц ця ўра чоў-за бой цаў». У 
1953 го дзе імя сціп ла га ўра ча Лі дзіі Фе да се еў ны 
Ці ма шук бы ло вя до ма ўся му СССР. Дзі ва што, 
дзя ку ю чы гэ та му ўра чу-кар ды ёг ра фу бы ла вы-
кры та фан тас тыч ная змо ва дзвюх су свет ных 
раз ве дак — ЦРУ і Ін тэ лі джэнс-Сэр віс. Спра ва 
бы ла сфаб ры ка ва най, але хто ж та ды пра гэ та ве-
даў? Як пі са ла «Пра вда», імя Лі дзіі Ці ма шук, якая 
са рва ла аван ту ру за меж ных ры ца раў пла шча і 

кін жа ла, «ста ла сім ва лам са вец ка га па тры я тыз-
му, вы со кай піль нас ці, не пры мі ры май, муж най 
ба раць бы з во ра га мі на шай Ра дзі мы. Лі дзія Фе-
да се еў на ста ла бліз кім і да ра гім ча ла ве кам для 
міль ё наў са вец кіх лю дзей».

Але пас ля смер ці Ста лі на імя «ге ра і ні-вы кры-
ва льшчы цы», як і проз ві шчы арыш та ва ных «ура-
чоў-за бой цаў», тут жа знік лі з га зет ных па лос. А 
яшчэ праз ме сяц, 4 кра са ві ка, тая ж «Пра вда» 
па ве да мі ла аша лом ле ным чы та чам, што Указ 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са ве та СССР «аб уз на-
га ро джан ні ор дэ нам Ле ні на ўра ча Ці ма шук ад ме-
не ны як ня пра віль ны, у су вя зі з но вы мі аб ста ві на-
мі». Наса мрэч спра ве Лі дзія Ці ма шук не бы ла ні 
аген там са вец кіх спец служ баў, ні ан ты се мі ткай. 
Не за слу гоў вае яна і мно гіх ін шых па про каў і аб ві-
на вач ван няў, на ве ша ных на яе ўжо ў хру шчоў скія 
ча сы на хва лі вы крыц ця куль ту асо бы Ста лі на. 
Адзі ная «ві на» Лі дзіі Фе да се еў ны за клю ча ла ся ў 
тым, што яна ў свой час не па га дзі ла ся з ды яг на-
зам, па стаў ле ным Анд рэю Жда на ву, а зна чыць, 
і з ме та да мі ля чэн ня хво ра га. Яе вя до мае пісь мо 
ў Крэмль за слу гоў ва ла ўва гі, і мэ тай яго бы ло 
вы ра та ваць жыц цё хво ра га, а ні ў якім ра зе не 
па клёп на ка гось ці.

Ян ка КУ ПА ЛА, на род ны па эт Бе ла ру сі:

«На ра кан нем не змо жаш бя ды».

Ка лі ж, як не на Хры-
шчэн не, мож на ад чуць 
жы ва твор ную моц цу-
да дзей ных кры ніц, 
які мі так сла віц ца 
Ма гі лёў шчы на да лё-
ка за ме жа мі кра і ны? 
Да стат ко ва ад на го 
ўспа мі ну пра бла кіт-
ную кры ні цу на Слаў-
га рад чы не, зна ё мую з 
языч ніц кіх ча соў. Да 
яе кож ны год на Ма-
ка вей збі ра ец ца шмат 
на ро ду. Не менш вя-
до мыя Па лы ка віц кая 
кры ні ца ў Ма гі лё ве, 
якая пры цяг вае ўва гу 
па лом ні каў амаль з 
ХVІ ста год дзя, на мо-
ле ныя мяс ці ны Бы-
хаў шчы ны, дзе ся род 
ляс ной гу шча ры ха ва-
ец ца цэ лы кас кад га ю чых кры ніц 
«За ха рэн ка», і шмат ін шых.

Ле тась у Ма гі лё ве быў рас пра ца-
ва ны пра ект, які ўклю чыў у ся бе най-
больш зна ка выя «кры ніч ныя» мяс ці ны 
цэнт раль най і ўсход няй час так воб лас ці. 
Яго іні цы я ваў аб лас ны гра мад скі са вет 
па раз віц ці аг ра эка ту рыз му ў Ма гі лёў-
скай воб лас ці.

На пер шы азна ям лен чы тур, у якім 
мы ста лі са праўд ны мі пер ша пра ход ца-
мі, ар га ні за та ры за пра сі лі ў Дры бін скі 
ра ён, дзе зна хо дзіц ца жы ва твор ная 
Тры ле сін ская кры ніч ка. Але каб спра-
ва ад ным па лом ніц твам да свя тых 
мяс цін не аб ме жа ва ла ся, па да рож ні-
кам пра па на ва лі па зна ё міц ца з ба га тай 
куль ту рай і тра ды цы я мі гэ та га краю: 
па бы ваць у гас цях на род ных май строў, 
за ві таць у Баг да на ву ся лі бу, аку нуц ца 
ў ку пель, па сма ка ваць юш ку з пеў ня 
(ар хі рэй скую), па па рыц ца ў лаз ні. Ін-
шы мі сло ва мі, вы пра ба ваць на са бе, 
як Ма гі лёў шчы на пад рых та ва ла ся да 
Го да гас цін нас ці.

На род да па да рож жа пад рых та ваў ся 
па поў най пра гра ме — ка ніст ры, лаз не-
выя пры на леж нас ці, фо та апа ра ты. Па-
куль еха лі па ра ніш нім Ма гі лё ве, па спе лі 
ўба чыць чэр гі, якія ста я лі ка ля хра маў: 
зда ва ла ся, не бы ло ім кан ца. Усе ад ра-
зу па ча лі га ма ніць пра цу доў ныя якас-
ці ва ды, пра роз ныя хра мы і кры ні цы. 
«Ба чы лі б вы, якая пры го жая царк ва ў 
крас на поль скай вёс цы Выд ран ка. Яна 
яшчэ ста ра даў няя, зроб ле на без адзі-
на га цві ка». «Са мая вя лі кая кры ні ца на 
Ма гі лёў шчы не — Бла кіт ная. Там ва да і 
зі мой, і ле там ад ноль ка вая — плюс 8». 
«А ў Пус тын ках ёсць кры ніч ка, якая во-
чы ле чыць. Ка жуць, мсці слаў скі князь 
па мыў твар і па чаў ба чыць». «Тры ле-
сін ская, ку ды мы за ві та ем, так са ма цу-
да дзей ная», — су па кой ва ла Улад ле на 
Дай лю дзен ка, спе цы я ліст па ту рыз ме 
гас ці ніч на га комп лек су «Ту рыст» (гэ та 
ад на з уста ноў, якая да па ма гае рэа лі-
за ваць вы шэй зга да ны пра ект).

На двор'е, зда ва ла ся, спры я ла па-
езд цы: ма роз, со ней ка, ка зач ны лес 
у сва ім се раб рыс тым убран ні. Вось і 
пер шы пры пы нак — Дом ра мёст ваў у 
аг ра га рад ку Ка роў чы на. На ган ку нас 
су стра кае ды рэк тар Тац ця на Сі ро ці на. 

Ка лі за хо дзім унутр, у нос шы бае пры-
ем ны пах са ло мы і лы ка. Амаль дзве 
за лы скрозь за стаў ле ны роз ны мі вы ра-
ба мі з са ло мы, бі се ру і ла зы. А ба га тай 
ка лек цыі руч ні коў мо жа па зайз дрос ціць 
лю бы му зей. Але больш за ўсё Ка роў-
чын скі Дом ра мёст ваў сла віц ца тым, 
што яго пра ект па пля цен ні лап цей пры-
зна ны гіс то ры ка-куль тур най каш тоў-
нас цю кра і ны. Тут іх столь кі, што во чы 
раз бя га юц ца. Як і су ве ні раў з са лом кі. 
Су пра цоў ні кі рас па вя да юць 
пра гас па да ра ту тэй шых мяс-
цін Дрыб шу, які прый шоў на 
гэ тыя зем лі без гро ша ў кі шэ-
ні і ме на ві та тут стаў доб рым 
гас па да ром. Ва кол яго ся лі бы 
і па чаў рас ці на се ле ны пункт, 
які атры маў наз ву Дры бін. А 
сім вал «жы ве» на па лі чцы До-
ма ра мёст ваў ся род роз ных 
аб ра да вых ля лек.

Дзі віш ся на гэ тыя вы ра-
бы, і не ве рыц ца, што гэ та 
мож на зра біць сва і мі ру ка-
мі. І каб су мнен няў не за ста-
ва ла ся, нас так са ма за пра-
ша юць спы таць ся бе ў ро лі 
май строў і сплес ці не вя ліч кі 
«ве ер». Пад кі раў ніц твам 
Тац ця ны Сі ро ці най спра вы 
ідуць як па мас ле. На ват 
той, хто ні ко лі ў ру ках не тры-
маў са ло му, па чы нае плес ці 
«кос ку». Ад чу ва еш сваё да-
чы нен не да прод каў, ад гэ-
та га ста но віц ца не як цёп ла 
і ўтуль на на ду шы. На раз ві-
тан не нам жа да юць доб ра га 
на строю і рас каз ва юць, як 
вы ка рыс тоў ваць зроб ле ны 
сва і мі ру ка мі абя рэг.

Баг да на ва ся лі ба, да якой 
ад Ка роў чы на зу сім ру кой па даць, зда-
ец ца ка зач ным па ла цам ся род ле су. 
Па куль у кат ле тут жа, на два ры, кі піць 
юш ка з пеў ня, нас за пра ша юць на эк-
скур сію па ся лі бе. Іс нуе ле ген да, што 
тут ка лісь ці жыў гас па дар гэ тых ма-
ляў ні чых мяс цін Тры лес. Ар га ні за та ры 
на ват абя ца юць у бу ду чыні гэ ты воб-
раз ства рыць, каб мі фіч ны ге рой сам 
па каз ваў род ныя мяс ці ны. Па куль яго 
ро лю вы кон вае стар шы ня аб лас но га 
гра мад ска га са ве та па раз віц ці аг ра-
эка ту рыз му Сяр гей Кля гін. Га лоў ная 

сла ву тасць тут — рэ лік та выя ліс-
тоў ні цы, якія су стра ка юць гас цей 
па аба пал да ро гі. Але больш за ўсё 
ўраж ва юць тры ле сін скія дрэ вы-во-
ла ты. «Вунь та му ду бу 300 га доў», 
— па каз вае Сяр гей на вы са чэз нае 
дрэ ва. А по тым за пра шае на не-
вя ліч кі аб рад ва кол та по ляў, якія 
зрас лі ся, ні бы сі ям скія бліз ня ты. 
Да рос лыя, як дзе ці, услед за ім 
тры ра зы за пар паў та ра юць за клі-
нан не: «Тры ле сін скія во ла ты, дай-
це нам зда роўя і за бя ры це на шы 
хва ро бы!» Кож ны ў ду шы так са ма 
звяр та ец ца да твор цы. Гэ ты лес, 
гэ тыя дрэ вы — той са мы цуд, які 
пры цяг вае, за ва рож вае, на паў няе 
га ю чай сі лай.

Ня гле дзя чы на ма роз, ні хто не 
ад каз ва ец ца прай сці не каль кі кі ла-
мет раў да Тры ле сін скай кры ніч кі. 
Ка жуць, ка лісь ці на яе мес цы ста-
я ла царк ва, а по тым сыш ла пад 
зям лю. За мест яе з'я ві ла ся цу да-
дзей ная кры ніч ка. Па куль пра бі ра-
лі ся да яе праз ляс ны бу ра лом, ад-

чу ва лі ся бе са праўд ны мі 
пер ша пра ход ца мі. Чы та лі 
па сне зе, хто ў ле се жы ве: 
вунь дроб ныя ка пыт кі — 
ма быць, ка зу ля пра бег ла. 
А вось цяг нуц ца па сне зе 
лан цуж ком быц цам бы 
на ма ля ва ныя пад лі ней-
ку сля ды лі сі цы.

Да кры ніч кі прый шло ся 
з'яз джаць з гор кі, а по тым 
ста яць на ка ле нях, каб за-
чарп нуць праз рыс тай ха-
лод най ва ды. Згод на са 
ста ра даў нім сла вян скім 
звы ча ем, трэ ба бы ло тры 
ра зы спа лас нуць ёю твар 
і, па вяр нуў шы ся да со ней-
ка, па пра сіць зда роўя для 
ся бе і бліз кіх. Ад гэ тай 
іды ліі з пры ро дай сэр ца 
быц цам спя ва ла.

А ў ся лі бе нас ужо 
ча ка ла «ар хі рэй ская» юш ка і смач-
ныя алад кі. А які дух мя ны чай пі лі мы 
пас ля зі мо вай пра гул кі! Зда ва ла ся, 
са мо ле та за ві та ла ў гэ ты за сне жа-
ны ку ток. З аса ло дай уды ха лі во дар 
раз ма ры ну, скры пе ню, лі пы, ча бо ру. І 
не пе ра даць, якім смач ным па да ло ся 
звы чай нае ва рэн не са сліў. «Доб рая 
лаз ня па чы на ец ца з доб ра га абе ду, 
— аў та ры тэт на ка заў Ге надзь Ма роз, 

які так са ма сеў пад сіл ка вац ца. — Га-
лоў нае, не пе ра ядаць. Але на пус ты 
страў нік так са ма не трэ ба па рыц ца». 
Пры зёр між на род на га чэм пі я на ту ся-
род па рыль шчы каў, суд дзя між на род-
най ка тэ го рыі па гэ тым ві дзе «спор ту», 
ар га ні за тар двух бе ла рус кіх лаз не вых 
фес ты ва ляў, прад стаў нік Між на род-
най аса цы я цыі лаз не ва га мас тац тва і 
Між на род най Фе дэ ра цыі Спар тыў на га 
па ран ня ў Бе ла ру сі ве дае, што ка жа. 
Вель мі ка рыс ны мі бы лі і ін шыя па ра-
ды, які мі ён па дзя ліў ся пад час свай го 
май стар-кла са. Каб вы ве да лі, вя лі кі 
жар — гэ та не заў сё ды на ка рысць. 
Доб ра, ка лі тэм пе ра ту ра не больш за 
60 гра ду саў. Не кож ны ар га нізм мо жа 
спра віц ца з вя лі кі мі на груз ка мі. Ве нік 
так са ма трэ ба вы бі раць з ро зу мам. 
Ка жуць, нядрэн ныя пра да юц ца ў Ма-
гі лё ве ка ля Ся лян скай лаз ні.

Да рэ чы, каб ту рыс ты змаг лі па па-
рыц ца пад на гля дам май стра ў Баг да-
на вай ся лі бе, пад рых та ва лі на ват тры 
лаз ні. Ад на з іх — ма біль ная — змя-
шча ла ся ка ля «іар да ні» — па лон кі ў 
вы гля дзе кры жа, якую пе рад на шым 
пры ез дам асвя ціў ай цец Дыя ні сій. Але 
я так і не ры зык ну ла аку нуц ца ў ку-
пель: ма роз тры маў ся гра ду саў пад 
20. За раз на ват тро хі шка дую, што не 
зра бі ла гэ та га. У на ступ ны раз аба вяз-
ко ва ры зык ну.

Да до му вяр та лі ся блі жэй да но чы, 
змо ра ныя, шчас лі выя. Аказ ва ец ца, каб 
доб ра ад па чыць, не трэ ба шу каць ней-
кіх цу даў. Яны по бач з на мі.

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ. 
Фо та аў та ра.

«ІАР ДАНЬ», ЛАЗ НЯ 
І «АР ХІ РЭЙ СКАЯ» ЮШ КА

У Ма гі лё ве на Вадохрышча стар та ва ла азда раў лен чая па езд ка «Край жы ва твор ных кры ніц»

Для тых, хто вы ра шыў аку нуц ца ў «іар дань», ма роз — не пе ра шко да.

У млы не пла ну ец ца ад крыць му зей ра мёст ваў.

Аб рад ка ля тры ле сін скіх во ла таў.

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
Пы тац ца, дзе Дом мі ла-

сэр нас ці (а ме на ві та там 
у хра ме Іо ва Шмат па кут-
на га ўста на ві лі каў чэг са 
свя ты няй для па кла нен ня) 
на стан цыі мет ро «Усход» 
не да вя ло ся, мяр кую, на-
ват тым, хто ў на шай ста-
лі цы апы нуў ся ўпер шы ню. 
Лю дзі іш лі і іш лі ў абод вух 
на прам ках. Ту ды — ра за-
грэ тыя з мет ро, под бе гам, 
на зад — рас чыр ва не лыя 
ад ма ро зу, з пра свет ле ны-
мі тва ра мі...

Чар га па чы на ла ся зу-
сім не да лё ка ад пра спек та 
Не за леж нас ці — да До ма 
мі ла сэр нас ці больш за кі-
ла метр дак лад на. «Ста яць 
бу дзем га дзін пяць, — ра-
дас на па ве да мі ла жан чы на 
по бач. — А яно і ня доў га: у 
Маск ве і дзе сяць га дзін лю-
дзі на ма ро зе ста я лі... Ве да-

е це, мне вель мі сло вы на ша га міт ра-
па лі та Паў ла спа да ба лі ся. Ён ска заў, 
што ста ян не ў чар зе да свя ты ні — гэ-
та як па да рож жа валхвоў да Хрыс-
та»... Раз зна ё мі лі ся. Ма рыя Іва наў на 
пры еха ла з Ва ло жын ска га ра ё на. «З 
Бо жай да па мо гай па спею на апош ні 
аў то бус. А не — да дач кі за еду, уну каў 
ад ве даю. Але бу ду ста яць аба вяз ко ва. 
Гэ та ж та кое дзі ва — упер шы ню за 
пяць сот га доў Да ры вы вез лі за ме-
жы Грэ цыі і пры вез лі ме на ві та да нас. 
Быць по бач і не да кра нуц ца да та кой 
свя ты ні — як жа мож на?» — раз ва-
жа ла жан чы на. «Ды на ват і не по бач, 
— да лу чы ла ся да раз мо вы су сед ка, 
якой у мод най дуб лён цы ды бо ці ках на 
аб ца сах бы ло, ві даць, не вель мі цёп-
ла. — Мы з му жам, на прык лад, з Ры гі 
пры еха лі. Я са ма ад сюль ро дам, ма ма 
тут жы ве, ві зы ёсць. Се лі ў ма шы ну, 
ноч яз ды — і на мес цы. Та кі вы па дак 
грэх упус ціць. Ёсць аб чым па пра сіць 
ва Уся выш ня га. А ка лі маг чы ма гэ та 
зра біць ка ля та кой свя ты ні — што зна-
чыць ад лег ласць ды не каль кі га дзін 
на ма ро зе?»

Люд ская плынь па кры се па соў-
ва ла ся на пе рад. Сон ца па ча ло схі-

ляц ца да за ха ду, ма роз мац неў. «Ці 
па спе ем?» — тры вож на ці ка ві лі ся 
ка бе ты ў ва лан цё раў, якія ха дзі лі 
ўздоўж чар гі, га то выя да па маг чы 
ў лю бой сі ту а цыі. «Не хва люй це ся, 
— су па кой ва ла ўсмеш лі вая ру мя-
ная дзяў чы на, — учо ра до ступ быў 
ад кры ты да га дзі ны но чы, а сён ня 
з па ло вы вось май ра ні цы. Так што 
па спе е це. Вы лепш у аў то бус зай-
дзі це, па грэй це ся, а там, ка лі прай-
сці да лей, мож на і ка вы, і гар ба ты 
ку піць».

Аў то бу саў, дзе на род грэў ся, ста-
я ла штук сем. Утуль на ўлад ка ваў-
шы ся на ся дзен ні ка ля акна, раз га-
ва ры ла ся з ма ла ды мі дзяў ча та мі, 
сту дэнт ка мі гіст фа ка. Іх у чар гу да 
Да роў пры вя лі, хут чэй, на ву ко выя 
мер ка ван ні. «Ве да е це, я пры трым лі-
ва ю ся мер ка ван ня, што Бог заў сё ды 
ва кол нас і з на мі, і нам да ец ца па 
на шай ве ры, а не па тым, да якой 
свя ты ні мы да кра ну лі ся, — раз ва жа-
ла ад на з дзяў чат, Воль га Са мсон-
чык. — Я стаю тут не дзе ля та го, 
каб па пра сіць аб не чым Уся выш ня га 
ме на ві та ка ля Да роў. А вось уба чыць 
са мі Да ры — маг чы масць прос та 
ўні каль ная. Рэ лік вія, якой больш за 

дзве ты ся чы га доў, якая бы ла ў ру-
ках са мо га Хрыс та — гэ та ж толь кі 
ўя віць! Тым больш для жан чы ны — 
мы ж на Афон ні як на тра пім».

Праз па ру га дзін Тац ця на з Ры-
гі па ча ла пры тан цоў ваць: мод ныя 
бо ты на на ту раль ным фут ры ўжо 
не грэ лі. «Глянь це — ва лён кі пра-
да юць!» — кі нуў нех та ў на тоў пе. 
Са праў ды, ка ля гру за вой ма шы ны 
вы стра і ла ся цэ лая чар га. Ака за ла-
ся, са Смі ла ві чаў пры вез лі цёп лы 
абу так. Ва лён кі ад мыс ло выя — на 
цвёр дай па дэ шве, з вы шыў кай. 
Трыс та з не вя лі кім ты сяч — і на гам 
цёп ла, і пры го жа. Асаб лі ва ўпа да-

ба лі абу так жан чы ны — з ах во тай 
вы скок ва лі з бо ці каў і ча ра віч каў, 
вы бі ра лі па ру па па ме ры. Тац ця-
на так са ма з ра дас цю на цяг ну ла 
на но гі ваў ня ныя «бо ты». «Коль кі 
пар сён ня пра да лі?» — спы та ла-
ся ў маж на га муж чы ны, што бой ка 
ганд ля ваў та ва рам. «Пар трыс та, 
— ад ка заў Ула дзі мір Му ка воз чык. 
— Сён ня ўжо за кан чва ем, заўт ра 
яшчэ та вар пад вя зём. Усе дні, што 
Да ры бу дуць тут, пла ну ем пры во-

зіць ва лён кі. Каб лю дзям 
цёп ла бы ло».

У пры ем ных раз мо-
вах ці прос та ў за дум лі-
вым маў чан ні час мі нуў 
не за ўваж на. Праз ча ты-
ры га дзі ны мы ўжо дай-
шлі да мес ца, дзе лю-
дзей ужо за пус ка лі да-
лей гру па мі ча ла век па 
двац цаць. Пас ля да гляд 
рэ чаў (ахо ва, як і абя-
ца лі, на ўзроў ні), яшчэ 
не каль кі пры пын каў у 
два ры До ма мі ла сэр-
нас ці — і ты ўжо на пры-
ступ ках хра ма. Не каль кі 
кро каў на пе рад — і вось 
ён, ся рэб ра ны каў чэг, а 
ў ім — не вя лі кія за ла тыя 
плас цін кі, якія ледзь па-
спя ва еш раз гле дзець: 
да Да роў мож на толь кі, 
пра хо дзя чы, да кра нуц ца 
ру кой, пры кла дац ца вус-
на мі да зва ля юць дзе цям, 
якіх, да рэ чы, з баць ка мі 
пус ка юць без чар гі...

Ад на хві лі на — і ты ўжо за ме жа мі 
царк вы, на кі роў ва еш ся да вы ха ду з 
два ра, ідзеш да мет ро ўздоўж чар-
гі, якая зу сім не мен шае. «Лёг ка як 
ста ла, бы кры лы за спі най вы рас лі», 
— га во рыць жан чы на ма ла дой дзяў-
чы не, ві даць, да чцэ, якая так са ма 
пра свет ле на ўсмі ха ец ца. Лаў лю ся бе 
на тым, што і са ма ўсмі ха ю ся, і не хо-
лад на ўво гу ле, і пер шыя зор кі, што 
на не бе з'я ві лі ся, над звы чай яр кія 
— та кіх, зда ец ца, у вя лі кім го ра дзе і 
не ба чы ла ні ко лі...

Пас ля, ужо па чы таў шы на ві ны, 
да ве да ла ся, што за су ткі да Да роў 

да кра ну лі ся ка ля ста ты сяч ча ла век. 
Што тое, як пры ма лі свя ты ню ў Бе-
ла ру сі, здзі ві ла на ват афон скіх ма-
на хаў: ні дзе да гэ туль лю дзі не клен-
чы лі пе рад ёй прос та ў снег. Што, 
як за зна чыў адзін з ар га ні за та раў 
пры во зу Да роў, ме на ві та ў Бе ла ру сі 
«вель мі шмат свет ла га».

Зрэш ты, дзі віц ца тут асаб лі ва ня-
ма ча му. «На Бе ла ру сі Бог жы ве» — 
са мае прос тае на гэ та тлу ма чэн не.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.
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