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Зрабіце свет прыгожым...
могі. Таму Марыя — яшчэ дзяўчом — пайшла на
свінаферму. Там за добрую працу ёй далі падарунак — свінку. Расказвала, як несла яе дадому, як
марыла, што падгадуюць, дачакаюцца прыплоду
і разбагацеюць... Але ў маці не хапіла трох кілаграмаў мяса, каб здаць абавязковы падатак.
Таму, як дзеці ні плакалі, як ні прасілі пачакаць,
тую свінку ў іх забралі. Яна потым прывяла аж 13
парасят, але ж не тым, хто даглядаў... Са скаргай
на гэта дзяўчына пайшла ў райвыканкам. Таго
служаку, што пакрыўдзіў сям'ю, знялі з пасады
галоўнага па нарыхтоўках, але ж ім ад гэтага
лягчэй не стала: свінку не вярнулі...
Шмат прыйшлося перажыць і Ніне Іванаўне
Шкатуле. Адна з субот напярэдадні Вялікадня
1943 года стала для яе сям'і па-сапраўднаму
крывавай. Каб адабраць хлеб, які маці спякла
да свята, трое ўзброеных бандытаў расстралялі
яе, а потым бабулю...
Адчуць чужы боль і адгукнуцца на яго вызваліся іншыя жанчыны, у жыцці якіх былі свае
цяжкія бар'еры. Марыя Міхайлаўна Шмарлоўская і Святлана Мікалаеўна Саскавец некалі
пакінулі родныя мясціны, але ж, хапіўшы гора,
страціўшы мужоў, вярнуліся дамоў.
А вось Лілія Рыгораўна Казырка свой высокі
аўтарытэт як настаўніца, як чалавек нажыла на
радзіме...
Іншымі словамі, свае грошы на падпіску для
інвалідаў ахвяравалі многія. Наша таварыства
ўдзячна і вядомай прадпрымальніцы Надзеі Паўлаўне Мельнік, якая падтрымлівае ўсе акцыі таварыства, і Тамары Мікалаеўне Круталевіч, якая пры
бібліятэцы адкрыла лаўку бясплатных тавараў.
А ўсё дзеля таго, каб людзі, якія па розных
прычынах трапілі ў бяду, не адчувалі сябе пакінутымі. І каб паштальён, па магчымасці, не
праходзіў міма іх хаты.
Ніна БУРКО, старшыня Бярэзінскага
раённага таварыства інвалідаў
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Мы хутка прывыкаем да добрага. А вось
адвыкаць...
Знаёмая жанчына-інвалід расказвала, як
аднойчы не змагла аформіць падпіску. А
потым праз акно глядзела ўслед паштальёну, які праходзіў міма яе хаты: ёй здавалася, што гэтак жа міма ідзе жыццё.
Наша таварыства інвалідаў напрыканцы мінулага года не мела магчымасцяў дапамагчы
сваім падапечным у падпісцы на перыядычныя
выданні. Таму праз раённую газету і радыё я
звярнулася да людзей з просьбай пералічыць
на адпаведны рахунак па 50 тысяч рублёў. Сума
як быццам пасільная, але ўпэўненасці ў поспеху
справы ў мяне не было. Песімізму дадавалі знаёмыя. Казалі, што заробкі малыя, цэны высокія,
што грошы цяпер — галоўнае «з мастацтваў»...
Але ж я ўзгадвала крылатае: «Дзіця не плача
— маці не разумее: думала, быць не можа, каб
ніхто не адгукнуўся».
І як жа была ўсцешана, калі ў Дзень інвалідаў на лесвіцы раённай бібліятэкі зусім незнаёмая жанчына спытала, каму можна аддаць тыя
50 тысяч. Тут жа быў «прызначаны» касір і, на
шчасце, без працы не застаўся...
Пагаджуся, што дапамагаць — у чым бы ні
было — п'яніцам, гультаям ды абібокам сапраўды не мае сэнсу — няхай ідуць працаваць. А
вось інваліду з дзяцінства, ці інваліду-калясачніку, чалавеку, якога хвароба альбо няшчасны
выпадак прыкавалі да ложка, паспрыяць варта.
Хоць бы таму, што жыццё непрадказальнае і ніхто не ведае, што стане заўтра з табою...
Прааналізаваўшы кароткі спіс дабрачыннікаў, я ўбачыла сярод іх знаёмыя прозвішчы:
адгукнуліся на чужую бяду тыя, хто сам не раз
і не два перажыў яе, зведаў цяжар страт і адзіноцтва...
Бацька Марыі Міхайлаўны Баранавай (да слова, інваліда другой групы) памёр ад туберкулёзу.
У матулі засталося чацвёра малых і ніякай дапа-



Ужо з 24 лютага на факультэт будзе
праводзіцца другі набор студэнтаў. Таццяна Пранько расказала, што прынята ўжо
100 заяў ад валанцёраў, а ў студэнты плануецца залічыць каля 500 пенсіянераў.
Ці плакалі студэнты, калі чакалі хуткага
расстання? Не, не плакалі, бо цяпер сярод
валанцёраў будзе не толькі моладзь, але
і былыя слухачы курса. Выпускнікі высту-

пілі з прапановай навучаць камп'ютарнай грамаце сваіх знаёмых, якія па нейкіх
прычынах не змогуць наведваць заняткі ў
цэнтрах. Мікалай Маркевіч выказаўся ад
імя ўсіх выпускнікоў: «Мы будзем прыходзіць на дом і знаёміць з камп'ютарам тых,
хто сёння сядзіць на лавачцы».
Вікторыя ЧАПЛЕВА



альбо Хто пралье святло на чалавечыя стасункі?

«І ЗНОЎ ТАМ ІДЗЕ РЭКЛАМА!»
...Гэта наш час — усё кіпіць, віруе, ніхто
нікому не падпарадкоўваецца, ніхто нікога не
слухае, — піша спадар А.П. з г. Глуска. — Ці
ёсць тады сэнс абурацца? Напрыклад, рэкламай? Пакаленні людзей, ну згадзіцеся, не ведалі яе і неяк жылі, неяк лячыліся, харчаваліся,
адпачывалі, мелі ўсё неабходнае. Цяпер жа без
яе ні дня: круцяць такое, што брыдка глядзець.
Ды каб жа раз ці два, а то, можна сказаць, 99,
адно і тое ж. Найбольш у памяці, як па вуліцы
хадзіла дзяўчына: адзін чаравік сіні, другі —
жоў ты. Але рэкламістам да іх што — ім абы
забрудзіць эфір.

Брэсцкі аўтобус прыходзіў
да нас вечарам. Я выйшла сустрэць Мішу, каб тыя метраў
150 ад прыпынку да нашай
кватэры не здаліся яму такімі
пякельнымі. Быў кастрычнік.
Ішоў нудны асенні дождж. Неба, здаецца, плакала разам з
намі.
Міша зайшоў у хату, падышоў да ложка, на якім ляжала
мама, апусціўся на калені і, як
заўсёды, пацалаваў ёй руку...
З ча су та го па ха ван ня
(бацька памёр сямю гадамі раней) усе вандроўкі Міхася на
малую радзіму заўсёды сканчаліся цішаю могілак. У адным
з вершаў ён так і напісаў:
Прыедзеш дадому,
у кут запаветны —
Як брата цябе сустракаюць.
Хапае ўсяго ў застоллі
прыветным,
І толькі яе не хапае.
І добра табе, і гасцінна ў хаце,
Ды толькі (ці гэта здаецца?)
Чамусьці бацькоўская хата
без маці —
Што грудзі жывыя без сэрца.
Ірына РУДКОЎСКАЯ,
в. Хатынічы, Ганцавіцкі раён



 Абмяркуем?

У паўторах часам ідуць цудоўныя фільмы —
«Цені знікаюць апоўдні», «Сямнаццаць імгненняў
вясны»... Некалі ад экрана не адарвацца было!
Яно і зараз пасядзеў бы, паглядзеў яшчэ раз,
калі б стужкі не рвалі, не рэзалі рознымі пустымі
сюжэтамі. Не ведаю, як у іншых, а ў мяне ад рэкламы ўжо нервы здаюць. Вырываю тады вілку
з разеткі — ды так, што аж іскры ляцяць!..
А праз нейкі час, нідзе ж не дзенешся, уключаю
зноў. І зноў там ідзе рэклама. Вось і думаю: хай бы
на кожным канале вызначылі канкрэтны час для
яе паказу і тады круцілі. Чалавек бы нешта іншае
глядзеў, а так...

Г

эта, як закон: тэлефануючы камусь на мабільны, трэба
ўдакладніць, ці можа чалавек размаўляць — раптам
ён за рулём ці нечым дужа заняты?..
Апошнім часам склалася ўражанне, што гэтыя ж пытанні варта задаваць і тады, калі тэлефануеш некаму
дамоў, нават вечарам або ў выхадны, бо вельмі ж многія
цяпер літаральна «прыліплі» да экранаў: сядзяць у так
званых сацыяльных сетках, захоплена глядзяць тэлевізар, дзе, здаецца, бясконцым патокам ідуць серыялы.
А значыць, сядзі і глядзі? Альтэрнатывы няма? Ці ўсё
ж ёсць?
Два лісты — на адну тэму. Альбо на розныя?

«ЗЯМЛЯ НЕ ЗМЕНІЦЬ
І НЕ ЗДРАДЗІЦЬ...»



ДЛЯ ЗВАРОТАЎ

аж сямі навакольных раёнаў.
Атрымаўся, відаць, неблагі прыбытак. Тады. Што цяпер? Цяпер
(торф выбралі, завод узарвалі)
на месцы таго балота — «возера», парослае рознымі вадзянымі раслінамі, а вакол яго —
вербалоз і крапіва. Знікла рэчка
Усвейка, якая жывілася крыніцамі, знікла вада ў навакольных
калодзежах. І, на мой погляд,
толькі невук можа сцвярджаць,
што ўсё яшчэ можна ўзнавіць,
паправіць... Як спецыяліст кажу, не. Хаця б таму, што балота «прырастае» ў таўшчыню па
адным міліметры за год. Знялі
слой у сем метраў — значыць,
для аднаўлення яго спатрэбіцца
сем тысяч гадоў. Хто пабачыць,
што там атрымаецца?..
Як ця пер пе рад вачы ма
і наш агром ніс ты луг, што
разлягаўся ў канцы дзядулевага агарода. У пачатку яго
рас лі су ха доль ныя рас лі ны,
потым, з паніжэннем, з'яўляліся больш вільгацелюбівыя.
Колькі красак там было, колькі
пахаў і гукаў! Касілі гэты луг

талакой, у апошнюю чаргу, гэтак жа сушылі траву і потым,
ужо сушанай, амаль усе набівалі сеннікі.
Рабілі гэта і мы з братам,
прыцягвалі дадому. Спалі на іх,
як пабітыя, бо водар стаяў —
на ўсю хату!..
У 1961 годзе пасля ўборкі
сена на наш луг прыгналі магутны С-80. Араў ён доўга, старанна, на глыбіню ў паўметра.
У выніку вывернуў на паверхню глей і падзол.
На ступ ная вяс на бы ла
дажджлівая, у глыбокіх разорах
позна стаяла вада, таму на лузе нічога не паспелі пасеяць.
Але ж зямля пуставаць не
будзе. За лета і восень на яе
нанесла насення асоту ды інша га пус та зел ля. Ка ра цей,
луг загінуў, здзічэў. Што самае
крыўднае, потым мне давялося пабываць у многіх краях, у
многіх месцах Беларусі, але
такога ўнікальнага травянога
покрыва я нідзе больш не бачыў! Не сустракаў і такіх раслін, як горац змяіны, духмяны
каласок, смолка...
Гаспадары адмерлі — вось
што страшна! Забыліся крылатыя словы класіка:
Зямля не зменіць і не здрадзіць,
Зямля паможа і дарадзіць,
Зямля дасць волі, дасць і сілы,
Зямля паслужыць да магілы,
Зямля дзяцей тваіх не кіне,
Зямля — аснова ўсёй айчыне.
Раней яе звалі паважліва —
матухна. Без якой мы хто? Ну
вядома ж — сіроты. І здраднікі.
Ці не так?»
Лісты чытала
Валянціна ДОЎНАР
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Песні чатыры хацеў бы
Я скласці.
Найпершая песня — маці...
Сіла яе любові — брат ведаў, што пісаў — неадольная,
перад ёй нават смерць адступае:
Калі безнадзейна хворы
ляжаў я, а над калыскай
суседка са свечкай стаяла,
ты памалілася сонцу,
травам, дрэвам і птушкам, —
я вочы расплюшчыў.
...У апошнія гады мама жыла з сям'ёй старэйшай дачкі
Ліды ў роднай хаціне, у Востраве. Хварэла яна даўно, але
бальніц дужа ж не любіла.
Каб не класці яе туды, не
пакідаць, мы бралі машыну і
прывозілі яе да мяне, у вёску
Хатынічы. Балазе, насупраць
нашага дома была ўчастковая
бальнічка, а з дактарамі мы межаваліся сядзібамі. Яны прыходзілі да нас дахаты, глядзелі
маму, медсёстры рабілі ўколы,
а, як толькі немач адступала,
мама прасілася назад, у Востраў. І так да наступнага разу.
У той, чарговы, ёй стала зусім нядобра — я патэлефанавала брату.
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«І ТОЛЬКІ ЯЕ НЕ ХАПАЕ...»

«Каторы дзень жыву пад
уражаннем, — піша спадар
Л. Кароткін з вёскі Вярэнькі,
што на Пастаўшчыне, — перачытаў «Новую зямлю» Якуба
Коласа. Ён гэту паэму быццам
пра нашу вёску пісаў!
І словы мамы адразу ўзгадаліся: «Як прырода змянілася
за маё жыццё: і рэчка зусім не
тая (дзед па ёй на чоўне плаваў), і луг, і дрэвы...»
За маё жыццё таксама змянілася шмат і, на жаль, не да
лепшага: рэчкі той цяпер зусім
няма. А галоўнае — няма, лічы,
і вёскі: з сямідзесяці хат, можа,
сем засталося. Да вайны яно ж
і напраўду «ішоў наступ на балота, з поўдня і з усходу...» А пасля
вайны да асушэння падключылася яшчэ і тэхніка: 2-3 а то і 4
гусенічныя трактары С-80 цягалі
вялікі плуг, падобны на акучнік.
Ззаду ў яго заставалася канава
метры ў два глыбінёй.
Трохі пазней асушылі і верхавое балота Усвіж-Бук. Там
ужо і брыкеты тарфяныя рабілі, тарфакрошку вазілі на палі

Ідэя, якая ўзнікла ў выглядзе стварэння камп'ютарнага клуба для пенсіянераў,
перарасла ў вялікі праект «Сеціву ўсе
ўзросты пакорныя», які быў падтрыманы
кампаніяй «МТС» і Фондам ААН у галіне
народанасельніцтва (ЮНФПА). Удзел у ім
узялі 300 пенсіянераў. Заняткі праходзілі
на базе тэрытарыяльных цэнтраў Першамайскага, Кастрычніцкага, Фрунзенскага
і Цэнтральнага раёнаў сталіцы.
«Цяпер пажылыя людзі без страху
гавораць cлова «account», тым самым
даказваючы, што могуць размаўляць з
моладдзю на адной мове, — адзначыла
Таццяна Пранько, выканаўца абавязкаў
каардынатара праграм ЮНФПА. — Праз
інтэрнэт людзі сталага веку без праблем
могуць заказаць талон да доктара, паглядзець расклад транспарту, паразмаўляць
з роднымі праз Skype, спампаваць любімую музыку».
«Калі я пайшоў на гэтыя курсы, то думаў, што буду там самым адсталым, але
ўсё склалася далёка не так! — падзяліўся сваімі ўражаннямі ад вучобы студэнтак тывіст Мікалай Мікалаевіч Маркевіч.

— Увогуле я зразумеў, што камп'ютар і
інтэрнэт прымушаюць чалавека думаць
і дзейнічаць. Але не трэба «кляваць» на
рэкламу!» Такое папярэджанне моладзі
выказаў былы 83-гадовы інжынер. Між
іншым, сярэдні ўзрост слухачоў праекта
склаў 67 гадоў, а самаму старэйшаму выпускніку — 87 гадоў!
Увогуле праект быў прызнаны паспяховым. Адзіны недахоп, адзначаны арганізатарамі і валанцёрамі, заключаўся ў
тым, што пры фарміраванні груп не былі
ўлічаны рознаўзроўневыя веды студэнтаў.
У будучыні плануецца ствараць асобныя
групы з тымі пенсіянерамі, якія будуць вывучаць камп'ютар з нуля, і з тымі, хто ўжо
нешта ўмее.
Вы пуск ны баль лю дзей «за ла то га
ве ку» ма ла чым ад роз ні ваўся ад студэнцкага: вялікая зала, накрытыя сталы і свя точ нае адзен не на га лоў ных
ві ноў ні ках свя та. На ме ра пры ем стве
пад во дзі лі ся вы ні кі ча ты рох ме сяч най
работы, узгадваліся першыя крокі студэнтаў у навучанні. На відэа, што было
прапанавана ўвазе гледачоў, выпускнікі
з задавальненнем пазнавалі сябе і сваіх аднагрупнікаў. А перад атрыманнем
дып ло маў студэн ты-пен сі я не ры праз
Skype звя за лі ся з та кі мі ж студэн та мі
з расійскага Обнінска і атрымалі ад іх
віншаванні. Дыпломы ўсім выпускнікам
выдалі чырвоныя.

ГІСТОРЫЯ АДНАГО ЛІХТАРА,

 Бацькі і дзеці

Няма, відаць, такога пісьменніка ці паэта, які б не
пісаў пра маці. Мой брат,
Міхась Рудкоўскі, не выключэнне.
Мі ша (светлай па мя ці!)
вельмі любіў матулю, а яна —
яго. Можа, таму, што нас, дачок, было двое, а сынок адзін?
Можа, таму, што змалку ён
вельмі хварэў, а яна маленькім пахавала першынца?.. Як
магчыма і тое, што сэрца яе
проста прадчувала і пакутны
сынаў лёс, і кароткі век... Да
таго ж пасля сямігодкі Міхась
паступіў у педвучылішча, рана
пакінуў бацькоўскі дом...
Хораша, прыгожа ў яго вяртаўся, прыязджаў у госці. Колькі помню сябе, пры сустрэчы ён
заўжды цалаваў маміну руку. А
для вёскі гэта ж зусім нязвыкла было: людзі хіба ў кіно вось
такое бачылі...
Мама саромелася, лічыла,
не варта... А потым неяк прывыкла.
Яна ганарылася Мішам, яго
вершамі, дзе, у прыватнасці,
было напісана:
Перад тым, як упасці
Навекі прапасці,

Днямі ўдзельнікі праекта
«Інстытут трэцяга ўзросту»
адсвяткавалі свой выпускны.
Студэнты паспяхова здалі
экзамен і сабраліся ў Доме
Масквы, каб атрымаць дыпломы.

НАВУЧЫЎСЯ САМ —
ДАПАМАЖЫ ІНШАМУ

Фота Марыны БЕГУНКОВАЙ.

 Жыццё ў радасць

 Дабрачыннасць

3

Гэта гісторыя атрымалася
хоць і заблытаная, але ў
нечым тыповая. Таму мы
вырашылі не згадваць ні
імёнаў дзеючых асоб, ні
месца дзеяння. Але аб усім па
парадку і без эмоцый...
Наша чарговая заяўніца паскардзілася ў рэдакцыю на тое,
як асвятляецца самая доўгая вуліца ў іх вёсцы. Прынамсі, каля
яе дома ліхтара няма. А справа
ў тым, што сям'я чытачкі трымае
дзесяць кароў...
— Устаю ў 4.30. Малакавоз
прыязджае ў 6.30, калі яшчэ цёмна. Два разы ў гэтай цемры ўжо
ўпала. Калі муж не з'язджае на
нашай машыне, стаўлю легкавік і
ўключаю фары, каб было відаць,
— распавяла нам жанчына. —
Гэтай праблеме ўжо гады чатыры. Звярталася ў сельскі Савет
неаднойчы, ды што з таго? Тым
больш што яго хутка скасуюць

і наша вёска адыдзе да іншага
сельсавета. Адказваюць, што
заяўкі падаюць, але ў электрасетак нечага там не хапае — ці
то грошай, ці то ліхтароў. Калі
па нейкай прычыне нельга паставіць ліхтар каля нашага дома, няхай бы ўстанавілі яго каля
суседняга. У нас ёсць хутар, дзе
ніхто не жыве, а ліхтар там ёсць.
Старшыня сельскага Савета кажа, што няхай гарыць, можа, хто
хату пад дачу купіць. За мінулы
год мы здалі 38 тон малака, за
што нават прэмію атрымалі. У
тым ліку прэмію атрымаў і старшыня сельскага Савета...
Аповед заяўніцы насамрэч
быў больш эмацыйным. Дарэчы,
як і ў большасці іншых, да каго
давялося звяртацца па гэтым пытанні. Напачатку ў сельскім Савеце рэдакцыі паведамілі, што
наша заяўніца да іх пісьмова наконт ліхтара не звярталася. Толькі патэлефанавала літаральна

напярэдадні і папярэдзіла, што
будзе скардзіцца, у тым ліку ў
раённы Савет дэпутатаў. Лісты
ў электрасеткі быццам бы пісалі.
Каб сказаць дакладна, трэба падымаць дакументы. Але старшыня сельскага Савета яшчэ колькі
дзён у водпуску.
Мы ўсё ж такі вырашылі патурбаваць яго. Старшыня распавёў, што электрасеткі не выконваюць заяўкі. Але ўсё, што ад яго
залежыць, ён робіць. Ды і праблема ў цэлым не такая даўняя,
як пра тое кажа наша заяўніца.
(Забягаючы наперад, зазначым,
што ўжо мы па тэле фа на ва лі
жанчыне з пытаннямі. Яна яшчэ
раз сказала пра даўнасць праблемы. «Так, пісьмовых заяў не
пакідала. Звярталася вусна па
тэлефоне або асабіста, калі заходзіла ў сельскі Савет па іншых
справах».)
Начальнік раённых электрасетак быў адзіным, хто і гаварыў,

і дзейнічаў без лішніх эмоцый.
Атрымаўшы дазвол вышэйшага кіраўніцтва на адказ на наш
запыт і паабяцаўшы праверыць
заяўкі з сельскага Савета, ён
ранкам наступнага дня паведаміў нам вось што.
— За мінулы год было тры заяўкі, з пачатку гэтага — адна. Названая вамі вуліца ў іх не згадваецца. Увогуле, як правіла, заяўкі
датычацца не ўстаноўкі ліхтароў,
а рэгулявання часу іх уключэння. Самі па сабе мы не можам
устанаўліваць ліхтары, патрэбна заяўка ад сельскага Савета,
— паведаміў начальнік раённых
электрасетак. — Паглядзеў схему па вуліцы, там чатыры свяцільнікі. Згодна з сацыяльнымі
стандартамі, яны павінны быць
размешчаны праз 90-120 метраў.
Калі сельскі Савет палічыць мэтазгодным перанесці ліхтар на
іншае месца, можа праінфармаваць нас.

Баркалабаўскія Грамніцы
(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
Чаму менавіта на Грамніцы і як даўно ладзіцца браціна, цяпер
у Баркалабаве дакладна ніхто не патлумачыць. Па сутнасці, гэты
грамнічны звычай цяпер жыве дзякуючы мясцоваму фальклорнаму
гурту «Спадчына», старэйшыя з удзельніц якога яшчэ крыху памятаюць, як раней адзначаліся Грамніцы — як чакалі свята, рыхтаваліся
да яго, запрашалі на браціну родных, сваякоў і суседзяў. Грамніцы
дагэтуль застаюцца асаблівым днём для баркалабаўцаў — ад самых
старэйшых да моладзі. Бо гэта — сваё, адвечнае, кроўнае.
— Ганарымся, што маем у сваёй духоўнай спадчыне гэткі цікавы
звычай, імкнёмся зберагчы яго і іншую баркалабаўскую адметнасць,
— кажа дырэктар Дома культуры Алена Усава. — Спрабуем далучаць да традыцый і моладзь.
Набажэнства ў Баркалабаўскай царкве пачынаецца яшчэ ў прыцемку. Жыхары вёскі збіраюцца ў адноўленым храме, каб асвяціць
свечкі — васковыя, духмяныя, колеру спелага мёду.
—- Свечкі будзем запальваць у час маланкі альбо буры, — дружна
тлумачаць Марыя Еліна, Валянціна Турына, Любоў Матвеева, Зінаіда
Квартальная, Марыя Цыркунова, Святлана Чухманава, Марыя Грэбе і Алеся Аседач, якія раней за ўсіх прыйшлі ў храм, каб адстаяць
службу і дачакацца моманту асвячэння. — Гэтак рабілі нашыя дзяды
і бацькі. Мы таксама верым у цудадзейнасць грамнічнага полымя.
Пасля царкоўнай службы жанчыны нясуць свечкі да сваіх хат,
прыкрываючы полымя далонямі, абкурваюць сенцы, пакоі і гаспадарчыя пабудовы — хлявы, паветкі, куратнікі. Ставяць свечкі на
покуць. Сядаюць за стол.
Першае слова заўсёды бярэ гаспадыня хаты: «У гэтую браціну
піва наліваю, гэту браціну па кругу пускаю! Дай, Божа, усім добрага
здароўя!» І напоўнены салодкім «півам» кубак па ходу сонца перадаецца з рук у рукі. Пакуль усе госці не прыкладуцца да кубка, на
стол яго ставіць нельга.
У дзень праваслаўнага Стрэчання спрадвеку казалі: «Грамніца —
зіме і хлебу палавіца». Асвечаныя ў гэты дзень свечкі называюць грамнічнымі — яны засцерагаюць ад бяды. Па грамнічным надвор'і ў мінулыя
часы вызначалі будучы ўраджай: «Калі на Грамніцы растане снег, то на
Юр'я на лугах будзе ўжо трава. На Грамніцы адліга — з ураджаю будзе
хвіга». Лічыцца, што на Стрэчанне «зіма з летам сустракаюцца».
Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.
Быхаўскі раён.

Мы мусілі яшчэ раз патурбаваць захварэлага (прабачце
яшчэ раз) старшыню сельскага
Савета: гэтая гісторыя, як ужо
адзначалі вышэй, аказалася нейкай незразумела заблытанай.
Той сказаў, што больш ніхто ў
сельскім Савеце, акрамя яго,
не зможа знайсці дасланыя на
адрас электрасетак заяўкі, каб
удакладніць пра вуліцу. У выніку
наша размова скончылася тым,
што суразмоўца паабяцаў: як
толькі выйдзе з водпуску праз
некалькі дзён, асабіста і за свой
кошт установіць нашай заяўніцы ліхтар... На пытанне пра так
званы чалавечы фак тар адказаў, што з заяўніцай у іх добрыя
стасункі. Але навошта ж за свой
кошт? Проста хацелася б аб'ектыўна разабрацца, чаму атрымалася так, як яно атрымалася
ў, здавалася б на першы погляд,
простай гісторыі з ліхтаром...
Сяргей РАСОЛЬКА.

