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Ліля ТАРАСЕВІЧ è3

Сям'я Калодкаў è9

Эксперты паведамляюць, што на 
змену клімату мела ўздзеянне 
дзейнасць чалавека, у першую 
чаргу асоб, якія вырашалі аб вя

лікіх інвестыцыях. У плане стрымлівання 
пацяплення Зямлі і яго адмоўнай пасля
доўнасці найбольш могуць зрабіць цяпер 
урады самых развітых дзяржаў свету 
і кіраўніцтва самых буйных міжнародных 
карпарацый, якія займаюцца гаспадарчай 
дзейнасцю. Улады Еўрасаюза абавязва
юць свае краіны абмяжоўваць выкары
станне каменнага вугалю ў прамысло
васці, паколькі падчас яго спальвання 
выдзяляецца вуглякіслы газ і моцна заб
руджваецца атмасфера. Патрабуюць так
сама прымяняць штораз новыя тэхналогіі 
пры канструяванні новых мадэлей аўта
мабіляў, аўтобусаў і грузавога транспарту 
дзеля памяншэння забруджвання асярод
дзя выхлапнымі газамі. Апошнім часам 
перспектыўнымі становяцца аўтамабілі 
з электрычнымі рухавікамі. Прапаноўваец
ца абмежаванне ў прамысловасці і ў быта
вой сферы выкарыстання электраэнергіі 
і цеплавой энергіі, традыцыйная вытвор
часць якіх выклікае адмоўнае ўздзеянне 
на клімат і прычыняецца да яго пацяплен
ня. Ва ўсіх краінах Еўрасаюза вылучаюцца 
вялікія фінансавыя сродкі на даплаты да 
будовы ветравых і сонечных электраўста
новак, а таксама гідраэлектрастанцый. 
Рэзультатам адмоўных змен у клімаце 
з’яўляецца засуха, але таксама буры і таму 
штораз больш жыхароў Еўрасаюза, у тым 
ліку і нашай краіны, падтрымлівае экала
гічныя электраўстаноўкі, каб стрымаць 
адмоўныя змены.

 
Кліматычныя 
змены на нашай планеце

Вельмі адмоўнае ўздзеянне на наш 
клімат мае высечка і выпальванне лясоў. 
Лясы Амазоніі лічацца зялёнымі лёгкімі 
свету і, мяркуецца, што яны адказныя за 
вытворчасць каля 20% кіслароду ў све
це. Таму так важнае для нашай планеты 
з’яўляецца захаванне іх у мала змененым 
выглядзе. Каля 60% амазонскіх лясоў зна
ходзіцца на тэрыторыі Бразіліі. Эколагі 
гэтай краіны паведамляюць сусветныя 
арганізацыі, што амазонскія лясы пад
пальваюцца наўмысна, каб паўстала адк
рытая тэрыторыя, якую можна было б вы
карыстоўваць для сельскагаспадарчых 
мэт, весці здабычу каштоўных мінералаў, 
а там, дзе лясы не выгараць, мець сыраві
ну для дрэваапрацоўчай прамысловасці. 
Выпальванне лясоў Амазоніі на вялікіх тэ
рыторыях вельмі шкоднае для натураль
нага асяроддзя, перш за ўсё для клімату 
ўсёй нашай планеты. Сотні, а нават тыся
чы пажараў лясоў Амазоніі тушаць тыся
чы пажарнікаў, жаўнераў і валанцёраў. 
Лясы часта гараць таксама на вялікіх 
плошчах Афрыкі, гараць лясы і ў Еўропе. 
Нашы продкі сотні гадоў таму таксама мэ
тазгодна выпальвалі лясы, каб прыдбаць 
участкі для сельскагаспадарчай прадук
цыі. Рабілі так між іншым у лясным ком
плексе паміж Бельскам і Гайнаўкай, чаго 
паслядоўнасцю было выдатнае абмежа
ванне плошчы Лядскай пушчы. Аднак 
у той час гаспадаранне на нашай планеце 
адбывалася па натуральных законах і не 
выклікала змен у клімаце.

У Нямеччыне, якой голас вельмі важны 
або нават вырашальны ў палітыцы цэла
га Еўрасаюза, быў прыняты і паспяхова 
рэалізуецца новы план будовы шматлікіх 
ветравых і сонечных электраўстановак, 

а таксама гідраэлектрастанцый, як галоў
ны спосаб вытворчасці электраэнергіі 
з аднаўляльных крыніц, што не спрычы
няецца да пацяплення клімату на нашай 
планеце. Аднак рэалізацыя такіх планаў 
патрабуе згоды большасці насельніцтва 
краіны, што адбылося ў Нямеччыне. Былі 
там таксама выпрацаваныя такія ўмовы 
будовы ветравых або сонечных электраў
становак, каб былі яны ўспрымальнымі 
для мясцовага насельніцтва, перш за ўсё 
была названа мінімальная адлегласць 
будовы электрагенератараў ад жылых 
дамоў. У Польшчы такія ўмовы не былі 
выпрацаваны ў ходзе грамадскіх кансуль
тацый. Спачатку можна было будаваць 
вялікія ветраэлектрычныя ўстаноўкі не
падалёк жылых дамоў і цэлых вёсак і іх 
будова выклікала ў розных кутках нашай 
краіны многа пратэстаў. Апошнімі гадамі 
будуецца ў нашай краіне штораз больш 
вялікіх сонечных электраўстановак, якія 
паявіліся таксама ў паўднёвай частцы Бе
ласточчыны, каля мясцовасцей, дзе кам
пактна пражываюць беларусы.

Ветравыя і сонечныя 
электраўстаноўкі на Бельшчыне 
і Гайнаўшчыне

Перад 2015 годам у некаторых гмінах 
Бельскага і Гайнаўскага паветаў улады 
зрабілі стаўку на будову ветрагенератараў. 
Будова іх прычыняецца да абмежавання 
дзейнасці традыцыйных электрастанцый, 
у якіх для вытворчасці электраэнергіі выка
рыстоўваецца вугаль, і прычыняецца да аб

межавання пацяплення клімату на нашай 
планеце. Даплачвалі тады вялікія сродкі 
да будовы экалагічных электраўстановак. 
У гэты перыяд ветраэлектрычныя ўста
ноўкі будаваліся ў Арлянскай і Бельскай 
гмінах. Калі ўжо ветравыя электраўста
ноўкі сталі працаваць, частка мясцовага 
насельніцтва пачала адмоўна ўспрымаць 
працу ветракоў, як сталі называць ветраге
нератары. Аднак большасць жыхароў наз
ваных гмін жыве ў большай адлегласці ад 
ветраэлектрычных установак. Падаткі ад 
ветрагенератараў папаўняюць гмінныя бю
джэты і можна гэтымі сродкамі падтрымлі
ваць мясцовыя інвестыцыі. Гмінныя ўлады 
былі прыхільнікамі будовы ветраэлектрыч
ных установак таксама ў Чыжоўскай гміне. 
Аднак жыхары Чыжоў і Збуча завязалі 
камітэт пратэсту супраць планаў будовы 
ветрагенератараў непадалёк іх вёсак. Вяла
ся акцыя збору подпісаў мясцовага насель
ніцтва пад пратэстам. Але ў тым часе быў 
зменены закон і намнога пабольшала міні
мальная адлегласць ад ветрагенератараў 
да жылой забудовы і планы будовы ў Чы
жоўскай гміне сталі неактуальнымі. Яшчэ 
перад пратэстам жыхароў Чыжоў і Збуча 
была задума будовы ветраэлектрычных 
установак паміж Новаберазовам і Старым 
Беразовам. Жыхары гэтых вёсак таксама 
сталі пратэставаць.

— Сваю петыцыю мы абгрунтавалі 
шкоднасцю ветрагенератараў для зда
роўя мясцовага насельніцтва і шкоднас
цю для птушак. Рэгіянальная дырэкцыя 
аховы асяроддзя ў Беластоку, беручы 
пад увагу нашы аргументы не дала зго

ды на будову згаданых ветраэлектрыч
ных установак, — сказала член групы 
пратэсту.

Такіх пратэстаў у нашай краіне было 
многа і таму ўлады павялічылі мінімаль
ную адлегласць будовы ветрагенерата
раў ад жылых дамоў.

Апошнімі гадамі ў Гайнаўскім павеце 
каля вёсак былі пастаўлены вялікія со
нечныя электраўстаноўкі, уласнікі якіх 
атрымліваюць фінансавую падтрымку 
і разлічваюць на яшчэ большы прыбытак 
у будучыні, калі цэны электраэнергіі хут
чэй за ўсё будуць расці. Вялікая фотаваль
таічная ўстаноўка была збудавана каля 
вёскі Дубіны Гайнаўскай гміны і даволі 
вялікая такая ўстаноўка паўстала каля 
вёскі Грабавец Дубіцкай гміны. Ідзе пад
рыхтоўка да будовы фотавальтаічных 

установак на Гайнаўшчыне непадалёк 
іншых вёсак і няма пратэстаў мясцовага 
насельніцтва супраць такіх інвестыцый. 
Невялікія сонечныя ўстаноўкі, па некаль
кі фотавальтаічных панэляў, паставілі жы
хары нашых вёсак на сваіх панадворках.

— Яшчэ не магу акрэсліць, які прыбы
так можа прынесці мая нядаўна пастаў
леная сонечная электраўстаноўка. Я му
сіў выдаткаваць на гэтую інвестыцыю 
свае сродкі і пакарыстацца фінансаван
нем да гэтай экалагічнай інвестыцыі. Не 
буду мусіў плаціць за электраэнергію, 
якой карыстаюся, а лішак электраэнер
гіі будуць купляць ад мяне, — сказаў 
жыхар падгайнаўскай вёскі, які паставіў 
такую невялічкую сонечную электраўста
ноўку на сваім панадворку, непадалёк 
ад жылога дома. Раней жыхары вёсак 
і гарадоў Гайнаўшчыны ставілі на дахах 
сонечныя панэлі, якія выкарыстоўваюц
ца для абагравання вады ў дамах у час, 
калі тыя не ацяпляюцца.

Звычайна жыхары нашых вёсак і гара
доў пасвойму змагаюцца з засухай і пас
лядоўнасцю кліматычных змен.

— Я хачу пасеяць у траву на сваім пана
дворку насенне шматлікіх відаў невысокіх 
кветак, якія, калі разрастуцца, прытармож
ваюць рост травы. Калі на панадворку 
і ў садзе разрасліся б гэтыя кветкі ў траве, 
можна было б іх не касіць вясной і летам, 
ажно пачнуць сохнуць, — заявіў мой сураз
моўца, якому надакучыла ўжо хадзіць за 
касілкай па вялікім панадворку.

Газоны з вялікай колькасцю кветак 
дапамагаюць захаваць сырасць у гле
бе. Эксперты па змаганні з адмоўнай 
паслядоўнасцю кліматычных змен 
рэкамендуюць разбіваць такія газоны 
ў гарадах і вёсках. Старэйшым вяскоў
цам някошаныя меліярацыйныя равы 
паказваюцца безгаспадарнасцю. Аднак 
равы зарастаюць кустамі і гэта прытар
можвае адплыў вады з палёў і абмяжоў
вае адмоўнае ўздзеянне засухі на сель
скагаспадарчую вытворчасць. Штораз 
больш жыхароў гарадоў і вёсак рашаюц
ца эканоміць ваду падчас штодзённага 
карыстання. Яшчэ з мінулага стагоддзя 
захоўваецца ў нашых вёсках прывычка 
збіраць дажджавую ваду для падліван
ня агародніны або кветак у агародчыках. 
Гэта асабліва важнае ў апошнія гады, 
калі летам у калодзежах не хапае вады, 
каб паіць кароў.

vТэкст і фота 
Аляксея МАРОЗА

Чым сябе абагрэеш?

n Сонечныя электраўстаноўкі ў Гайнаўскім павеце 

n Ветрагенератары ў Бельскім павеце
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Вы бар чыя 
ін т ры гі

Бывай, 
да заўтра

Сваімі вачыма

Без май ска га 
цяп ла 

Мо жа і аб рыд не на шым чы та чам 
із ноў у гэ тым мес цы чы таць пра цы ві лі
за цый ную, ка му ні ка цый ную пу сты ню 
Гай наў кі і яе на ва кол ля. Ну, але ча ла ве
ка про ста бя руць не толь кі нер вы, але 
і злосць на ўсіх са маў ра да вых ула да роў, 
якім звы чай на да лям пач кі поў ная ад сут
насць су бот неня дзель на га тран с пар ту 
з гэ тай мяс цо вас ці ў бе ла стоц кім на
прам ку. Ні пры ехаць, ні ад’ е хаць. Ка ра
на ві рус ка ра на ві ру сам, але гай наў скія 
бур га містр і ста ра ста не па він ны спаць 
у шап ку, а толь кі ста рац ца да мо віц ца 
з ка му ні ка цый ны мі фір ма мі. Гэ та ж іх ні 
аба вя зак раз вяз ваць гра мад скія праб
ле мы сва іх жы ха роў, а не ней кая ла ска. 
Але тут вы раз на ві даць ра зы хо джан не 
па між па ба ча ным, а абя ца ным у час 
вы ба раў. У пе ра лё це дзесь ці я па чуў, 
што ва я вод ская ўпра ва із ноў аб’ яў ляе 
кон курс на да фі нан са ван не аў то бус ных 

мар ш ру таў да вык лю ча ных у ка му ні ка
цый ным пла не мяс цо вас цей. Неў за ба ве 
да ве да ем ся, ці ў гай наў скіх чы ноў ні каў 
хо піць сіл і ўяў лен ня, каб за няц ца гэ тай 
спра вай. Ад нак сум ня ва ю ся, бо ў вы каз
ван нях ша фё раў і па са жы раў рэй са ва га 
аў то бу са пры ват най фір мы ў пят ні цу ў ад
рас кі раў ні цтва го ра да і па ве та не плы лі 
сло вы ўдзяч нас ці. А тлу ма чэн не, што 
ня ма гро шай, не зу сім да кан ца аб г рун та
ва нае. Але сён няш ні фе лье тон меў быць 
пра цяп ло і пры ро ду, та му пра бач це за 
ўступ, які нас пеў ад гне ву пас ля ня дзель
на га ве ча ро ва га вяр тан ня ў Бе ла сток, 
дзя ку ю чы да па мо зе зна ё мых. Мі нае 
ме сяц май, а мы май ска га цяп ла про ста 
па куль зу сім не па чу лі. Ра ман тыч ная, 
па э тыч ныя лі ры ка май скай пры га жос ці 
пра бі ва ец ца да нас толь кі ва ўспа мі нах, 
з рад коў вер шаў і кад раў кі на сту жак. 
У рэ аль нас ці бы ло не каль кі со неч ных 
дзён, ка лі тэм пе ра ту ра не пе ра вы сі ла 
двац ца ці гра ду саў. За тое ха лод ныя ага

род ні кі, ці зім нія „Зось кі” пе ра мож на на
кі ну лі ў гэ тым го дзе свае пра ві лы гуль ні 
на даў жэй шы пе ры яд. Ні ку ды не дзе неш
ся ад пры ма раз каў і па ры ві стых ха лод
ных вят роў, што ня суць з са бою пра ніз
лі вы хо лад. На бал кон чы ку ў га рад ской 
ква тэ ры за ве сіў я не каль кі скры нак 
з пры го жы мі роз на ка ля ро вы мі квет ка
мі. Ад нак ця гам дня прыў ва жыў, што 
вет ра ное над вор’е про ста пры ма рож вае 
да лі кат нае квіт нен не. Не за ста ва ла ся 
ні чо га ін ша га, як пе ра нес ці квет кі ў ква
тэ ру, дзе і да гэ тай па ры зай ма юць там 
мес ца. Да рэ чы, у ква тэ рах за раз та кі хо
лад, што про ста ча ла ве ка ча сам аж стра
ся не. Воб раз цёп ла ап ра ну тых у сві тар 
ці спар тыў ны кас цюм жы ха роў бло каў 
за раз ні ко га не здзіў ляе. У май го бра та 
ў Гай наў цы жыл лё вы ка а пе ра тыў про ста 
на зад ук лю чыў абаг ра ван не. Пра та кія 
пат ра ба ван ні ад жы ха роў чуў я і ў Бе ла
сто ку, але ні чо га не ат ры ма ла ся. За тое 
ў род най, баць коў скай ха це поў ным 

хо дам ідзе амаль што дзён нае май скае 
пе ра паль ван не ў печ ках пас ля абе ду. Ну, 
вя до ма, ап ра ча та го агонь га рыць з ра ні
цы пад ку хон най плі той, на якой ва рац ца 
стра вы. Але паў сюд ны на во кал хо лад 
трэ ба про ста вы га няць з ха ты яш чэ 
абаг ра ван нем. Тут мой баць ка чар го вы 
раз да ка заў мне ў раз мо ве важ насць 
печ кі ў ча ла ве чым жыц ці. Я аб са лют на 
быў з ім згод ны, асаб лі ва ка лі мой брат 
пра та піў пад мой пры езд аж дзве печ кі 
з ад ной мэ тай, каб я адаг рэў ся пас ля 
бе ла стоц кай ха ла дэ чы ў ква тэ ры. Ой як 
мне ста ла доб ра. Але і ад на час на па ра
дак саль на. За ак ном квіт не юць фрук то
выя дрэ вы, лі ло вы бэз урэш це рас ц віў 
і ва біць сва і мі ко ле ра мі і па хам, а тут яш
чэ ха ту абаг ра ваць пры хо дзіц ца быц цам 
у пе ры яд Раж джа ства Хры сто ва га, ха ця 
ві та ем ся сло ва мі Хры стос Уваск рос. От 
та бе і ма еш. Доб ра, што пры нам сі ў пуш
чан скім кут ку не пад вя лі май скія свят
ка ван ні Мі ко лы. Бо згод на з тра ды цы яй 
пай шоў дождж, які пры нёс жыц ця дай
ную ва дзі цу ту тэй шым за го нам. А на за
го нах па куль усё прыг лух лае і за тух лае. 
Бо каб рас ці і буй нець, пат рэб ная яш чэ 
ад на рэч — май скія цёп лыя даж джы 
і но чы. Без гэ та га пры род нана род ны 
цыкл за ста нец ца толь кі аб ра да вым ус па
мі нам і не пры ня се за да валь нен ня кар
пат лі вым гас па да рам і гас па ды ням, якія 
ў зям лі зна хо дзяць сэнс сва ёй зям ной 
пры сут нас ці. 

vЯў ген ВА ПА

Бе ла русь чар
го вы раз увай
ш ла ў пе ры яд 
вы бар чай 
гон кі, або го ну. 

Не ве даю як больш пра віль на. Бо ка лі га
во рыш, што вы бі раць бу дуць прэ зі дэн та 
кра і ны, то са праў ды хо чац ца зра біць сур’
ёз ны вы раз. Але ўжо на сло ве „вы бі раць” 
ча мусь ці ў боль шас ці лю дзей з’яў ля ец ца 
ўсмеш ка. Не да хо дзіць раз мо ва на ват да 
та го, ка го там бу дуць вы бі раць.

Зрэш ты, ле пей па па рад ку. За прэ зі дэн
ц кае крэс ла гэ тым ра зам ста лі зма гац ца 
больш пя ці дзя сят каў ча ла век. Ні ко лі не ду
маў, што так мно га лю дзей мяр ку юць, што 
яны здоль ны кі ра ваць цэ лай кра і най. Але, 
хі ба што, паг ля дзеў шы як гэ тай кра і най кі ру
юць ужо не ад но дзе ся ці год дзе, у вя лі кай 
коль кас ці лю дзей на ту раль на з’яў ля ец ца 
пе ра ка нан не, што так кі ра ваць мо жа кож
ны. Ну, ад па вед на, і яны на пэў на змо гуць.

І вось ужо пяць дзя сят пяць ча ла век 
па да лі на рэ гіст ра цыю свае іні цы я тыў ныя 
гру пы. І гэ та не ўсе, што ха це лі. Нех та за 
кра та мі быў і ад туль не да цяг нуў ся да 
Цэн т раль най вы бар чай ка мі сіі, нех та не 
ха цеў па тра піць за кра ты і та му не ры зык
нуў з той ка мі сі яй звяз вац ца. Усё ад но 
рэ корд. Та кой коль кас ці прэ тэн дэн таў 
на ват на спад чы ну мі лья не ра не заў сё ды 
зна хо дзіц ца. Дык там хоць спад чы на ў мі
льё ны. А тут пе ра мож цу да ста нуц ца ад ны 
дзяр жаў ныя па зы кі. Але ўсё ад но ах вот
ных як блох у ша лё на га са ба кі.

Зда ва ла ся, што дзе ю чая ўла да аку рат 
ба іц ца ад ва рот на га. Ба іц ца, што ніх то не 
па дасць да ку мен таў і па кі не яе на вы ба
рах у га на ро вай адзі но це са мую з са бой. 
Та му яна, ула да, заў сё ды рых та ва ла 
ад на годвух так зва ных спа рынгпар т нё
раў, на ўся ля кі вы па дак, дзе ля вы гля ду 
ма са вас ці прэ тэн дэн таў на прэ зі дэн ц кае 
крэс ла. Вы ба ры ж пра дуг ледж ва юць, што 
вы бі раць трэ ба. А тут на та бе, пяць дзя сят 
пяць. І рых та ваць ані я кіх пар т нё раў не трэ
ба бы ло. Са мі на рых та ва лі ся. Аніх то та ко
га і спраг на за ваць не змог.

Ды ніх то і не збі раў ся ні праг на за ваць, 
ні ана лі за ваць. Аб’ яд на ная апа зі цыя ў ста
рых даў ніш ніх тра ды цы ях, якія заў сё ды 
пры во дзі лі да па ра зы, на ват прай ме рыз 
пра вя ла, каб выб раць са сва іх шэ ра гаў уся
го ад на го адзі на га. У вы ні ку гэ та га вы ба ру 
„адзі на га” кан ды да таў ста ла больш, чым 

бы ло прэ тэн дэн таў на па чат ку прай ме ры
за. Ну хоць ве се ла.

Але на гэ тым не скон чы ла ся. Прэ тэн
дэн ты па вы ла зі лі аду сюль, ад куль толь кі 
мож на. Пар тый ныя і бес пар тый ныя, вя до
мыя і аб са лют на не вя до мыя пер са на жы, 
наб лі жа ныя ў ня даў нім да ўла ды чы ноў
ні кі і ад да ле ныя ад ула ды апа зі цы я не ры, 
усе лі чаць, што змо гуць кі ра ваць кра і най 
не горш, чым сён няш няя ўла да.

Але і са праў ды, ці цяж ка гэ та?! Вось, 
пры кла дам, на па ся джэн нях па ўтва рэн ні 
вы бар чых ка мі сій па ўсёй кра і не бы ло вы
ра ша на ў су вя зі з пан дэ мі яй абыс ці ся без 
на вед ван ня тых па ся джэн няў прад стаў
ні ка мі пар тый і на зі раль ні каў. Але ж за ка
на даў ства па тра буе га лос нас ці. Ну то для 
тых на зі раль ні каў бы лі ар га ні за ва ны ві дэ
ат ран с ля цыі. І што тут па ча ло ся! Дзесь ці 
піш ча ла, не дзе траш ча ла, у ін шым мес цы 
ма лю нак раз мы ваў ся, а тамсям і ўво гу ле 
тран с ля цыя абар ва ла ся. Ака за ла ся, што 
ар га ні за ваць тран с ля цыю ця жэй, чым кра
і най кі ра ваць. Бо кра і най не як жа кі ру юць, 
а з тран с ля цы я мі скла да нас ці. Зда ва ла ся 
б, за раз кож ны школь нік мо жа ар га ні за
ваць та кую тран с ля цыю са свай го ма біль
ні ка ў рэ жы ме ан лайн. А тут на та бе.

Ці вось, як па ча ла ся тая пан дэ мія, усе 
кра і ны кі ну лі ся хто як мо жа пры маць 
ме ры бяс пе кі для гра ма дзян, біз нес ра
та ваць ста лі, хто лепш, хто горш, гро шы 
ста лі шу каць для тых, хто на ка ран ці не, 
і роз ныя ін шыя ме ры пры маць. А ў нас гра
ма дзя не за ня лі ся гэ тым усім са мі. Ну то 
хто не за хо ча ўзна ча ліць та кую кра і ну.

Хі ба што і са праў ды та кой кра і най кі ра
ваць не так ужо і скла да на. На пэў на та му 
і ах вот ных хоць ад баў ляй.

Зрэш ты, ЦВК і ад ба ві ла. А то ку ры смя
яц ца пач нуць! Пяць дзя сят пяць ча ла век на 
ад но мес ца! Гэ та вам не жар ты! Дзе яш чэ 
та кія кон кур сы бы ва юць?! Не па ра дак! Па кі
ну лі пят нац цаць. Са мых без да кор ных у пла
не афар м лен ня сва іх іні цы я тыў ных груп. Гэ
та двац цаць сем ад сот каў ад па да дзе ных. 
Яш чэ адзін рэ корд. Ды і так палюд ску ад
нес лі ся. На вош та іх столь кі?! Кра і най то, як 
выс вят ля ец ца, і са мым кі ра ваць не цяж ка.

А за раз ін т ры га зак лю ча ец ца ў тым, 
чые сто ты сяч под пі саў за рэ гіст ру юць. 
Вось і ін т ры гу ней кую знай ш лі. Бо як ня ма 
ін т ры гі ў кан чат ко вым вы ні ку, то ха ця б 
у пра цэ се яны па трэб ны.

vВік тар СА ЗО НАЎ

Я доў га не да ацэнь ваў на хаб ную пры
сут насць Эго на Па скуд ні ка ў ма ім жыц ці. 
Вось так я на зваў сваё эга і стыч нае і, та кім 
чы нам, брыд кае аль тэрэга. Я ду маю, што 
ўсе лю дзі ма юць аль бо бу дуць мець спра
ву з ім, як бы яны ні на зы ва лі яго. Я не 
сум ня ва ю ся, што Аляк сандр Лу ка шэн ка 
і Ярас лаў Ка чын скі зма га юц ца з ім; і прас
ла ву ты Саш ка Бы каў і Янэк Ка валь скі, не
за леж на ад та го, што яны ро бяць штод ня, 
і не бу ду згад ваць пра іх жо нак, што па тра
буе ак цэн ту, бо я пры хіль нік ген дэр най роў
нас ці, на ват у та кім агід ным кан тэк с це, як 
по стаць Эго на Па скуд ні ка ў яго жа но чым 
ува саб лен ні. Ак ра мя та го, па ра дыг ма ген
дэр най роў нас ці вык лі кае шмат спрэ чак 
з на го ды ня даў ніх на ву ко вых ад к рыц цяў, 
па вод ле якіх на ліч ва ец ца да пя ці ча ла ве
чых по лаў, а па не ка то рых на ват сем. Ці 
я пры хіль нік роў нас ці, маг чы ма, усіх ся мі 
по лаў? А што пра му та цыі Эго на, пры пі са
ныя ім?

Што ты чыц ца Эго на Па скуд ні ка, ён, не
сум нен на, на ра джа ец ца і выс пя вае ў це ні 
на ша га нес вя до ма га, у са май унут ра най 
част цы ча ла ве ка — у не вя до мас ці. Толь кі 
што не вя до мае па сту по ва ста но віц ца вя до
мым, як і пры сут насць Эго на Па скуд ні ка, 
які дзей ні чае ў кож ным ча ла ве ку, ад к рыц
цё яко га мо жа да вес ці да га лаў но га бо лю. 
Та му што лі шак — гэ та лі шак. Гэ так жа, як 
і ліш ні секс у на шым тра ды цый на двух по
лым жыц ці. Ха ця я ўспом ніў ша кі ру ю чую 
ін фар ма цыю, што на Зям лі іс нуе істот ка, 
коль касць по лў якой да ся гае 136... Фак
тыч на, ён іс нуе. І пра ма ў нас. Спа чат ку мы 
яго не заў ва жа ем, та му што ён не тур буе 
нас, ня гле дзя чы на тое, што гэ та свар лі вы 
і хі мер ны кам па ньён. Толь кі з ча сам, ка лі 
ён усё больш і больш тур буе нас — та му 
што мае бур ную, кап рыз ную, эма цый ную 
і пат ра ба валь ную пры ро ду — мы па чы на
ем ад чу ваць тры во гу. Ён рас це, і той Эгон 
пе рай мае нас. І чым больш ён узур пуе, тым 
больш ра сце яго сі ла, на вяз ва ю чы нам 
сваё ад воль нае ба чан не све ту і сваё стаў
лен не да ін шых лю дзей. Зда ра ец ца, што 
та кі Эгон за бі рае са бе ўсё з ча ла ве ка, яго 
эга і стыч ны го нар, не ма ю чы ін ша га вы ха
ду, рап там сы хо дзіць з ця лес най аба лон кі 
навон кі. Гэ та вель мі дрэн на. І яш чэ горш, 
ка лі Эгон прэ тэн дуе на вя лі ка га па лі ты ка. 
Та ды гэ та вель мі, вель мі дрэн на. Бо та ды 
зда ра ец ца, што па ры вае за са бою на тоў
пы лю дзей, якія, не ма ю чы па выз на чэн ні 
сва ёй аў та но міі, зна хо дзяць сваю ідэн тыч

насць у па рож
ніх ло зун гах, 
якія ён ад воль
на аб вяш чае.

Ча сам мы 
ціш ком гля
дзім ся ў лю стэр ка, усё яш чэ ня пэў на, хто 
мы на са мой спра ве. Ча сам гэ та ста но віц
ца на шай апан та нас цю, якой зас ла ня ем 
тры во гу за на шу ўлас ную аў та но мію. На 
шчас це, мя не аб мі ну ла гэ тая сла басць. 
Тым не менш, я ўба чыў фі зіч ную фор му 
май го Эго на зу сім ня даў на. І не ў лю стэр
ку, а ў сне. Ва ўся кім ра зе, у чым роз ні ца? 
Ма быць, сны з’яў ля юц ца лю стэр ка мі 
на шай нес вя до мас ці. Ва ўся кім ра зе, я ба
яў ся ба чыць яго та кім, якім ён быў та ды. 
Ён пе ра вы шаў мя не по стац цю ле са ру ба, 
а так са ма па на ваў на да мной сва ёй аг рэ
сіў най пры сут нас цю, увесь час пат ра бу ю
чы неш та для ся бе, за яў ля ю чы аб сва іх 
няп ра віль ных ра цы ях. На рэш це, ка лі ён 
бяз лі тас на адаб раў у мя не го лас ро зу му 
і па чаў га ва рыць на столь кі ар біт раль на, 
як і за над та эма цый на быц цам бы ад май
го імя, я не стры маў гэ та га і ка тэ га рыч на 
паз ба віў ся ад яго. Про ста так, пстрык і ўсё! 
Ра ды каль на. Раз і на заў сё ды. Без зва рот
на. Да май го здзіў лен ня, ака за ла ся гэ та 
прас цей шым, чым я ду маў. Я ча каў, што ён 
бу дзе суп раць ста яць ма ёй во лі ўсі мі да ступ
ны мі спо са ба мі. У тым лі ку і псі ха ла гіч ным 
гвал там. Эгон, ад нак, са сту піў па кор лі ва, 
каб не ска заць ба яз лі ва. Праў да, ён уся ляк 
спра ба ваў ус х ва ля ваць мя не, вык лі каць ра
ска ян не, аб ві на ва ціць мя не ў сва іх агід ных 
па во дзі нах, але я за стаў ся не па хіс ным. Дзя
ку ю чы гэ та му я ад чуў ся бе сва бод ным! Сён
ня я гля джу на свет та кім, які ён ёсць. І на 
лю дзей та кі мі, якія яны ёсць. Ін шая спра ва, 
што я не зу сім пе ра ка на ны, што ха цеў бы 
ба чыць іх та кім чы нам. Я не сум ня ва ю ся, 
ад нак, што свет і лю дзі не з’яў ля юц ца прын
цы по ва злы мі. Ін шая спра ва, што яны так
са ма не вель мі доб рыя. Тое, што ад бы ва ец
ца як «свет» аль бо «ча ла век», з’яў ля ец ца 
толь кі вы ні кам мно гіх сіл, тэн дэн цый і маг
чы мас цей, якія ча ста суп раць па стаў ля юць 
адзін ад на му і не да кан ца прыз на юц ца ў іх 
пры чын навы ні ко вым па рад ку, па коль кі 
яны вы хо дзяць толь кі з не вя до мас ці. Та кім 
чы нам яны па каз ва юць ся бе тут і за раз, не 
та кі мі, які мі яны ёсць на са май спра ве, але, 
як ба чыць іх дэ фек т нае ўспры ман не. Свет 
без Эго наў леп шы. І лю дзі так са ма.

vМі ра слаў ГРЫ КА
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— Ча му Вы ста лі на стаў ні кам бе ла-
ру скай мо вы? 

— Я не ду ма ла, што бу ду на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы. Мо ву я заў сё ды лю
бі ла, вы ву ча ла яе ў па чат ко вай шко ле, 
пас ля ў лі цэі і ка лі трэ ба бы ло выб раць 
вы шэй шую ўста но ву, то па ду ма ла: 
„А ча му мне не ву чыць дзя цей бе ла ру
скай мо ве?” Я заў сё ды ха це ла ву чыц ца 
ў вя лі кім го ра дзе. Для мя не, вя ско вай 
дзяў чы ны, гэ та бы ла вя лі кая ма ра. 
Та му я па сту пі ла на бе ла ру скую фі ла ло
гію ў Вар шаў скім уні вер сі тэ це, а пас ля 
за кан чэн ня на ву кі ста ла на стаў ні цай 
бе ла ру скай мо вы ў Се мя ноў цы.

— Хто для Вас ідэ ал на стаў ні ка род-
най мо вы?

— Для мя не кож ны на стаў нік бе ла ру
скай мо вы — ідэ ал. Я ду маю, усе яны 
ад да  ныя сва ёй пра цы, ро бяць усё, каб 
пры цяг нуць вуч няў на свае ўро кі. Вель
мі доб ра ўспа мі наю на стаў ні цу з па чат
ко вай шко лы Ма рыю Стоц кую, якая 
ву чы ла пі саць пер шыя лі та ры і чы таць 
«Бук вар».

— Ці суп ра цоў ні ча е це з на стаў ні ка-
мі бе ла ру скай мо вы ў ін шых шко лах? 
Ка лі так, на за ві це сва іх сяб роў.

— Вя до ма, суп ра цоў ні чаю. На стаў ні кі 
бе ла ру скай мо вы гэ та маё ася род дзе, 
мы ве да ем адзін ад на го па іме ні і проз
віш чы. Гэ та Ан на, Та ма ра, Ярак, Янэк, 
Ма рыя, Лю цы на, Бе а та, Ва ля...

— Якія ар га ні за цыі і ўста но вы, па-
вод ле Вас, най больш да па ма га юць?

— Тыд нё вік «Ні ва», «АББА», БГКТ, Ра
дыё Ра цыя.

— Ці ве дзя це ў шко ле бе ла ру скія 
пра ек ты для сва іх вуч няў? Ка лі так, 
на за ві це іх.

— У гэ тым го дзе ня ма.

— Ваш лю бі мы бе ла ру скі кон курс?

— Дэ кла ма тар скі кон курс «Род нае 
сло ва».

— Ці мо жа це раз ліч ваць на да па мо-
гу баць коў, ася род дзя? 

— Ка лі пат рэб ная да па мо га, мы заў
сё ды мо жам лі чыць на да па мо гу баць
коў і ася род дзя.

— Ці на ву чан не на прын цы пе доб-
ра ах вот нас ці для вас скла да насць ці, 
мо жа, ко зыр?

— Ка лі вуч ні хо чуць пры маць удзел 
у за нят ках, удзель ні ча юць у кон кур сах, 
та ды ня ма ні я кіх скла да нас цей, ад но 
сэр ца ра ду ец ца.

— Ці мо жа це зра біць усё за тры 
га дзі ны ў ты дзень, што ра ней зап ла-
на ва лі?

— На маю дум ку за тры га дзі ны мож
на зра біць усё, што зап ла ную. Ця пер 
да па ма га юць пры ла ды: ін тэ рак тыў ныя 
дош кі, пра ек та ры, кам п’ ю та ры. Дзя ку ю
чы тэх ні цы ёсць маг чы масць ма дэр ні
за ваць ме та ды пра цы.

— Ёсць у Вас лаў рэ а ты прад мет на га 
кон кур су? Ка лі так, на за ві це іх лік.

— У мя не дзе вяць лаў рэ а таў прад
мет на га кон кур су па бе ла ру скай мо ве.

— Ці, па вод ле Вас, пад руч ні кі па 
бе ла ру скай мо ве да па са ва ныя да су-
час нас ці?

— Мы ба чым, як у апош нія га ды мя
ня ец ца ма дэль на ву чан ня. Ня ма ўжо 

гім на зіі, ува хо дзяць но выя пра гра мы. 
Пад руч ні кі не заў сё ды да па са ва ныя 
да су час нас ці. Нам, на стаў ні кам, трэ ба 
пра я віць іні цы я ты ву, вы на ход лі васць, 
інакш за ста нем ся ў хвас це...

— Ваш лю бі мы пад руч нік па бе ла ру-
скай мо ве?

— Я ву чу ў ІІІ кла сах і мой лю бі мы 
пад руч нік гэ та „Ле ман тар” аў тар ства 
Алі ны Ваў ра нюк.

— Хто Ваш лю бі мы бе ла ру скі аў тар?

— Ла ры са Ге ні юш.

— Якую бе ла ру скую кніж ку Вы ак ту-
аль на чы та е це?

Настаўнікі роднай мовы

Ка лі вуч ні хо чуць пры маць удзел 
у за нят ках, удзель ні ча юць у кон кур сах, 

та ды ня ма ні я кіх скла да няс цей, 
ад но сэр ца ра ду ец ца

— Ак ту аль на чы таю «По лы мя род
нае» Ула дзі мі ра Гай ду ка.

— Ці пры ві ва е це ці ка васць да бе ла-
ру скай прэ сы?

— Так, асаб лі ва лю бім чы таць «Ні ву».

— Якое, па вод ле Вас, са мае ці ка вае 
бе ла ру скае ме ра пры ем ства?

— Фе сты ва лі «Бе ла ру ская пес ня» 
і «Бар даў ская во сень».

— Ці раз маў ля е це са сва і мі вуч ня мі 
па-бе ла ру ску па-за ўро ка мі, шко лай?

— Раз маў ляю, і на лі та ра тур най мо
ве, і на мяс цо вай га вор цы.

— Ці ма е це прык рыя ўспа мі ны ў су-
вя зі са сва ёй пра фе сі яй?

— Па мя таю ад но доб рыя рэ чы і зда
рэн ні.

— Што Вас па ло хае, нак лі кае сто-
му?

— Па ло хае мя не ка ра на ві рус, усе 
гэ тыя аб ме жа ван ні і зда гад кі. Ніх то не 
ве дае як бу дзе вы гля даць жыц цё пас
ля эпі дэ міі, з які мі скла да нас ця мі прый
дзец ца нам зма гац ца.

— Ці ся род Ва шых вуч няў ёсць вя-
до мыя вы пуск ні кі?

— Га на ру ся ўсі мі вы пуск ні ка мі. Яны 
цу доў ныя, здоль ныя, пра ца ві тыя лю
дзі.

— Ці ат ры ма лі Вы ўзна га ро ды за 
сваю пра цу (гра шо выя, га на ро выя)?

— Так, мно га ра зоў я ат ры ма ла ўзна
га ро ду ды рэк та ра шко лы і вой та На раў
чан скай гмі ны.

— Што Вам дае сі лу, нат х нен не? 

— Сі лу і нат х нен не дае мне сям’я, 
удзяч насць вуч няў і баць коў. Та ды хо
чац ца жыць і пра ца ваць.

— Са мы цу доў ны ўспа мін на стаў ні-
ка бе ла ру скай мо вы? 

— Смех і ра дасць ма іх вуч няў.

— Які на цы я наль ны сім вал уп ры-
гож вае Ваш клас?

— Герб Поль ш чы, герб Бе ла ру сі і ва
сіль кі.

— Як ба чы це бу ду чы ню бе ла ру саў?

— Ад нас са міх бу дзе за ле жаць бу ду
чы ня, ад ма ла до га па ка лен ня, ад іх ад
но сін да спад чы ны і сва іх прод каў.

vАпы таль нік пра вя ла 
Ган на КАН Д РА ЦЮК

Лі ля ТА РА СЕ ВІЧ — ды рэк тар ПШ у На раў цы. Пер шую аду-
ка цыю зда бы ла ў Се мя ноў цы, да лей па сту пі ла ў Гай наў скі 
бел лі цэй і за кон чы ла бе ла ру скую і ру скую фі ла ло гіі на 
Вар шаў скім уні вер сі тэ це. З 1991 го да ста ла пра ца ваць на-
стаў ні цай бе ла ру скай мо вы ў Се мя ноў цы, пяць га доў кі ра-
ва ла гэ тай шко лай, а пас ля ста ла на мес ні кам ды рэк та ра 
Ком п лек су школ у На раў цы. З 2018 го да пра цуе ды рэк та-
рам ПШ у На раў цы.
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Вось яго ўспа мін, за пі са ны ле там 
2006 го да:

Як пас ля ру скіх прый шоў у Шчы ты не
мец, то ад ра зу ста лі вы во зіць на пры му
со выя ра бо ты. Най перш бра лі быц цам 
ста рэй шых, якія вяр ну лі ся з Дан ба са, 
за а гі та ва ныя ту ды за роб ка мі ў са вец кіх 
шах тах.

Мя не вы зна чыў сол тыс за між сва ёй 
дач кі. Спа чат ку тры ма лі нас тры дні 
ў Бель ску, у аг ром ным хля ве на ней кім 
па на двор ку. А пас ля за вез лі ў Ан гер бург 
(Вэн га жэ ва). Там праз тры дні ка па лі 
буль бу ў ня мец кіх гас па да роў. Мой гас па
дар Дрэс лер быў ужо па жы лым ча ла ве
кам. Жыў з дзвю ма доч ка мі і ад ным сы
нам — „вар’ я там”; дру гі сын быў у вой ску, 
за гі нуў пас ля ка ля Су вал каў. Ма лод шы 
брат май го гас па да ра ва ло даў сто гек та
ро вым ма ён т кам на Ук ра і не. Не каль кі 
ра зоў пры яз джаў і ра сказ ваў, якая на 
Ук ра і не доб рая зям ля. Пас ля, ка лі на сту
паў фронт, больш ста кі ла мет раў уця каў 
пяш ком.

На ра бо тах ра зам са мною быў адзін 
па ляк з за ха ду і дзяў чы на з Аў гу ста ва. 
Пра ца ва лі мы там аж да 20 снеж ня 1944 
го да. Пе рад фрон там нем цы па ча лі вы яз
джаць, па кі да лі да бы так, але нас за бра лі 
з са бою.

Да е ха лі да ней кай мяс цо вас ці, дзе 
ўспых ну ла па ні ка, вык лі ка ная па га ло
скай, што на ва кол ле ак ру жа юць са ве ты. 
З’е ха лі з да ро гі, пад кас цёл, дзе пад нер
ва ва ныя вай скоў цы па лі лі ней кія да ку
мен ты. Усе ўвай ш лі ў той кас цёл. Рап там 
мой гас па дар за га даў мне вый с ці на вон
кі і вы кі нуць з яго во за пі ста лет, які ён 
там па кі нуў. Я хві лі ну па ду маў і шап нуў 
ка ле гам, што ка лі ад туль вый ду, то ад ра
зу ўця ку. Як мог я заб раць той пі ста лет, 
ка лі ва кол поў на вой ска і вя до ма бы ло, 
як жаў не ры зрэ а гу юць, ка лі па ба чаць 
мя не з руж жом? Вый шаў я, а са мною яш
чэ дзве асо бы. Ук ра лі з фу ры па сло і ку 
яды і хут ка адыш лі, каб не як ад да ліц ца 
ад фрон ту і на кі ра вац ца ў да маш нім 
на прам ку. Але ні чо га з та го не ат ры ма
ла ся — нем цы за тры ма лі нас і паг на лі 
ў мяс цо васць над са мой Бал ты кай, дзе 
бы ло ка ля трох ты сяч лю дзей, якіх бра лі 
ка паць ако пы. Бы лі там і са вец кія па
лон ныя. Тры ма лі нас у ней кім ма ён т ку. 
Спа лі дзе па па ла, а што дзён на па тры
пяць асоб па мі ра лі. Ча му? Бо лю дзі бы лі 
не да кор м ле ны, змер з ну тыя, пе рап ра ца
ва ныя. З ка ле га мі зра бі лі мы са бе неш та 
нак ш талт бу да на. Пры ва лак лі кры ху бля
хі, дзве ба ра ны, ней кія пя ры ны і што там 
яш чэ знай ш ло ся. Жы лыя бу дын кі зай ма
ла ня мец кая ад мі ніст ра цыя, а ў ста до ле 
і або ры з ка ро ва мі не ўсе маг лі змяс ціц
ца. Да рэ чы, ка лі ра на тыя лю дзі вы хо дзі
лі з хля воў, то цяж ка бы ло іх і людзь мі 
лі чыць, усе бы лі бруд ныя і смяр дзю чыя 
ўры най і па мё там — але гэ та іх ра та ва ла 
ад хо ла ду.

Як толь кі ў кан цы сту дзе ня на дыш лі 
са ве ты, мы ад ра зу ўцяк лі. Най перш праз 
мо гіл кі, пас ля да лей і да лей, аж урэш це 
тра пі лі ў пад вал ад на го з раз бі тых бом
ба мі бу дын каў, не дзе паб лі зу ра кі, мо жа 
кі ла метр ад мо ра. Бы ло там шмат цы
віль ных — ней кія фран цу зы, дзяў ча ты, 
ну і нас тра іх. Бы лі там і нем цы — не ка
то рыя хут ка ўця ка лі, ін шыя пе ра ап ра на
лі ся ў цы віль ную воп рат ку і аста ва лі ся 
ў пад ва ле. Пас ля з’я віў ся ней кі ста ры 
не мец, які ра іў нам хут ка ўця каць, бо неў
за ба ве ўзар вуць мост і не маг чы ма бу дзе 
эва ку і ра вац ца. Але як ад туль вый с ці, 
ка лі на вон кі бы ло ўжо чу ваць ру скую 
мо ву?

Ад ра зу пас ля ўзар ван ня та го мо ста 
прый шлі са ве ты. За га да лі нам вы ла зіць 
з пад ва ла і па тым узар ва ным мос це 
паг на лі нас у го рад. За раз па ча лі рэ ві за
ваць — то га дзін нік спа да баў ся, то неш та 
ін шае... Пат ры ма лі нас так да ра ні цы, 
а ў на ступ ны дзень паг на лі нас у мя це
лі цу на збор ны пункт. Гна лі нас чац вёр
ка мі, а ка ло на гна ных рас цяг ну ла ся на 
не каль кі кі ла мет раў. Ка лі пе ра сту пі лі 
ша шу, за е ха лі тры „Ві лі сы” — вай ско вы 

штаб. Зат ры ма лі ся на да ро зе, а адзін 
стаў рас пыт ваць:

— От ку да вы?

— ..?

— Ку да?

— На вер но до мой, — ад ка заў я.

— Ну да, от п ра вить вас до мой, а кто 
бу дет за ро ди ну во е вать?

Заг на лі нас на збор ны пункт у якойсь 
да лі не; ста я лі там ня мец кія ка нюш ні. 
Бы ло гэ та не да лё ка якойсь вя лі кай стан
цыі. Па ла цык за ня лі шта бі сты і за раз 
па ча лі нас пра вя раць — ка го вы пус ціць, 
а ка го вы му чыць. Зга ня лі нас па два іх
тра іх. У ка мі сіі адзін да пыт ваў, а дру гі 
пі саў. Зда ра ла ся, што адзін з іх рап там 
уда раў пі ста ле там аб стол і кры чаў: „Ты, 
су кин сын, ты ра бо тал в во ен ной фаб ри
ке. Вот то ва рищ пе ред то бой го во рил!..” 
І аказ ва ла ся, што ся род лю дзей бы лі 
тру сы. І ха пі ла, што нех та ска заў неш та 
не так — ад ра зу штраф ная ро та. І так пе
раб ра лі нас усіх — дзве ты ся чы.

Мя не ўзя лі на служ бу ў не да лё кім мед
сан ба це. Але быў я там толь кі тры дні, 
больш не выт ры маў. Бо як пры вя зуць ра
не на га з ра зар ва ны мі ба ка мі і жы ва том, 
з кіш ка мі на вон кі... Ска заў я док та ру 
Няк ра са ву, што не ма гу там да лей пра ца
ваць. Та ды прый шоў пад пал коў нік і да 
мя не: „Бу дешь!” А я: „Нет, не бу ду”. То ён: 
„Так пой дёшь на фронт!” А я: „Пой ду”.

І за раз нас адзі нац ца ця рых ад п ра ві лі 
ў за пас ную часць на зга да най стан цыі. 
Удзень быў быц цам ад па чы нак, а ноч чу 
іш лі раз г ру жаць ня мец кія ва го ны: цу кар, 
му ку... Бра лі мы кры ху та го ў кі шэ ні, але 
па мя таю, што сы паў дроб ны дож джык 
і ўсё нам раз мок ла.

Ка то райсь но чы пры е хаў гру за вік, 
а на ім ар кестр. Дру гі са ма ход быў увесь 
зас ла ны чыр во ным па лат ном — пры вёз 
па літ ру коў. Нас выст ра і лі і да вай ас ве
дам ляць: „Вы стра да ли, вас му чи ли, вы 
дол ж ны сей час...”. Му зы ка іг ра ла і так 
нас узя ло, што толь кі да вай нем цаў, то іх 
зу ба мі бу дзем грыз ці...

За га да лі нам по тым іс ці на стан цыю, 
паг ру зі лі ў ад к ры тыя ва го ны ра зам з ва

за мі і конь мі ды па вез лі на фронт. Да е ха
лі да Поз на ні, там це раз ра ку пе рап ра ві
лі ся па пан тон ным мос це. Паз ней кры ху 
нас аб ст ра ля лі, але без боль шых кло па
таў даб ра лі ся пад Вроц лаў. Там пра хо дзі
лі цяж кія баі. На Псім По лі тру паў бы ло 
столь кі, што спі ха лі іх у ямы ві ла мі каб 
хут чэй бы ло. Не дзе га ва ры лі, што ка нец 
вай ны не да лё ка, але па ста ян на бы ло чу
ваць уз ры вы і стра ля ні ну.

Не ат рым лі ва лі мы та ды па вай ско
вай лі ніі ні я кіх хар чоў і наш ка ман дзір 
ба та льё на га во рыць ад ной чы мне: 
„Зна ешь, Ко ва лёв (так мя не ру скія на
зы ва лі), пой ди, воз мож но най дёшь что 
по ку шать”. Ад ной чы ат ры маў я ад ад ной 
пра даў ш чы цы, лі тоў кі, пяць ка вал каў 
мас ла, але ка лі вяр таў ся, адаб раў іх у мя
не адзін ру скі. Ка лі ра ска заў пра гэ та 
ка пі та ну, той вык рык нуў: „Уб’ю!”, але не 
знай ш лі май го пе рас лед ні ка.

Неў за ба ве на кі ра ва лі нас у Чэ хас ла
ва кію. Заў сё ды ішоў я спе ра ду, бо вы
ка ры стоў ва лі мя не як уні вер саль на га 
пе рак лад чы ка. Дай шлі амаль пад Пра гу, 
ка лі бы ло аб’ яў ле на, што вай на за кон ча
на. Пал коў нік па ве да міў, што бу дзе па
рад. І за раз сал да ты па ча лі мыць у ра цэ 
пад каў не ры кі. Што ж, у са ве таў усё бы ло 
бруд нае — та кая то бы ла ар мія, дзе даў
ская. Чэ хі спа чат ку ста ві лі ся пры яз на 
да са ве таў, але пас ля, ка лі мы мар шы ра
ва лі, то лю дзі гля дзе лі на нас з акон і як 
толь кі сал дат кі ра ваў ся ўвай с ці на па на
дво рак, ад ра зу зак ры ва лі вок ны.

Ка нец вай ны не быў кан цом служ бы. 
Вяр ну лі ся мы пад Вроц лаў і бу да ва лі са
бе ба ра кі, ка за лі „на мір ную аб ста ноў ку”. 
Ра зам з на мі бы ло ка ля двух сот ня мец
кіх па лон ных, а пас ля да ба ві лі яш чэ двух
сот ук ра ін цаў — дэ зер ці раў з вой ска. Су
дзіў іх ва ен ны суд, ат рым лі ва лі па 1015 
га доў. Не ка то рыя з ня мец кіх афі цэ раў 
ад маў ля лі пра цы, а адзін то на ват так 
мне ска заў: „Jesz cze bę dziesz bo so do 
Mosk wy ucie kać”. Ад ной чы за над та рас
ха дзіў ся, то яго ма ёрпа літ рук заст рэ ліў. 
Ін шыя па лон ныя, яго ка ле гі аб дзер лі яго 
з воп рат кі, а ка лі пас ля бы ло ў той спра
ве след ства, то да ва лі па ка зан ні ў ка
рысць та го ма ё ра, што яго за біў.

Па бу да ва лі мы ба ра кі. Ад ной чы, ка лі 
ку ха ры рых та ва лі нам ра ні цай ежу, пры
хо дзіць тэ лег ра ма: „Гру зіц ца, па е дзем 
у Япо нію”. Цэ лую ноч збі ра лі ся, па ра воз 

быў ужо пад па рай, ка лі на дыш ла вест ка 
пра вы бух атам най бом бы над Хі ра сі
май. У Япо нію та ды не па е ха лі, толь кі 
па да лі ся ў Вен г рыю. Спяр ша му сі лі пе
рай с ці го ры, пас ля іш лі це раз Аў ст рыю. 
У Ве не зат ры ма лі ся на тыд нё вае абу чэн
не. Урэш це даб ра лі ся ў Вен г рыю, але 
там ні вод най кан к рэт най за да чы не ат
ры ма лі. Вай скоў цаў у прын цы пе зак ва та
ра ва лі ў ка зар мах, але мя не і не каль кіх 
ка лег па мяс ці лі ў до ме па ста ра. Бес пе ра
пын на ез дзі лі мы „па тра фе ях”.

Па ста ян на меў я тур бо ты са сва ім 
проз віш чам. Не ха це лі мя не пус ціць да
до му, бо за піс ва лі мя не „Ко ва лёв”, а не 
Ка валь скі, як па він на быць. Па літ рук па
ра іў мне, каб ад нак не да зва ляў змя ніць 
проз віш ча, бо та ды мя не зу сім не ад
пус цяць. Пі саў я та ды пра шэн ні ў штаб, 
што з’яў ля ю ся па ля кам, а не ру скім. За 
трэ цім ра зам неш та зва рух ну ла ся — да
лі мне бі лет у Маск ву. Па ехаў я са сва ім 
ка пі та нам, які сем га доў не ба чыў ся 
з сям’ ёю. Не каль кі дзён бы лі мы ў Маск
ве, на ве да лі яго ных ся мей ні каў. Урэш це, 
ад нак, ра шыў я ад лу чыц ца і па даў ся на 
Мін скі вак зал. За пяць руб лёў „ча со вой” 
пус ціў мя не на пе рон і па ін фар ма ваў што 
і як. І так на да ху ва го на да е хаў я ў Ба ра
на ві чы. Па ўсёй да ро зе ба чыў я мно ства 
ва ен на га ло му на па лях. Ад Брэ ста да 
Вы со каЛі тоў ска ішоў пяш ком. У Вы со
кім на мя не на па лі, здзер лі воп рат ку і за
бра лі ба гаж. Урэш це, ад нак, уда ло ся мне 
не як даб рац ца да до му.

Наш ся мей ны дом у Шчы тахДзнця ло
ве аца леў, але ста яў пу сты. Баць кі — Зі но
вій і Да мі ні ка — ды ся стра Ма ня ў 1944 
го дзе вы е ха лі ў Са вец кі Са юз. А я ж 
пі саў ім, каб ні ку ды не вы яз джа лі, бо пас
ля не зной дзем ся. Толь кі ў 1957 го дзе 
ўда ло ся мне су стрэц ца з ма ёй сям’ ёю. 
Ака за ла ся, што баць ка за раз пас ля пры
ез ду ў Ра сію быў арыш та ва ны. На ма гаў
ся суп ра ціў ляц ца та маш нім па рад кам, 
ха цеў сам гас па да рыць, што ў та дыш ні 
час бы ло не маг чы ма. За мно га га ва рыў 
і ат ры маў дзе сяць га доў, з ча го ад ся дзеў 
шэсць. Мая ся стра, ка лі вый ш ла за муж, 
заб ра ла баць коў да ся бе, у Баб руйск на 
Бе ла ру сі. Так што я астаў ся ў сва ім до ме 
сам. Ра шыў стаць кад ра вым вай ско
вым. Быў ужо ня дрэн на пад ву ча ны, з’я
віў ся ў бель скі ВКР з за ду май па сту піць 
у вай ско вую шко лу. На жаль, неў за ба ве 
ака за ла ся, што мая вай ско вая кні жач ка 
і ін шыя да ку мен ты ней кім чы нам прый
шлі ў ня год насць. Ка лі мне вы ра бі лі 
но выя да ку мен ты, то ма ла, што пе рай
на чы лі да ту на ра джэн ня, то ў да да так 
пры зна лі мя не не абу ча ным і здат ным 
толь кі для апал чэн ня. Я, ад нак, заў пар
ціў ся і ра шыў да бі вац ца праў ды. Пі саў 
у Маск ву да ад па вед ных уста ноў і за дру
гім ра зам ат ры маў па свед чан не, што слу
жыў у вой ску толь кі... адзін ме сяц.

* * *
Ян Ка валь скі ажа ніў ся ў 1948 го дзе 

і па ся ліў ся з жон кай у Ка ша лях. Пра ца
ваў на сва ёй гас па дар цы, у каф ляр ні, 
быў доб рым май ст рам — бу да ваў лю
дзям драў ля ныя і му ра ва ныя да мы, ра
біў ста ляр ку. Па мёр 1 мая 2011 го да ад 
ін суль ту; вер та лёт за браў яго ў шпі таль, 
але та го бою не вый г раў...

vЗа піс і фо та 
Мі ха ла МІН ЦЭ ВІ ЧА

Ва ен нае ту лян не

Ян КА ВАЛЬ СКІ з Ка ша лёў, на ро джа ны 20 мая 1925 го да ў Шчы-
тах-Дзен ця ло ве, амаль цэ лую вай ну пра вёў зда лёк ад род на га до-
ма. Ка лі вяр нуў ся з фрон ту, дом ста яў, але з баць ка мі і сяст рою па-
ба чыў ся толь кі пас ля 15 га доў у Бе ла ру сі.

n Ян Ка валь скі з жон кай Яў ге ні яй, ле та 2006 го да
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Дрэн на ся бе ад чу ва еш, 
не ха пае та бе энер гіі, 
скла да ец ца ў ця бе ўра-
жан не, што тваё це ла 
пра цуе на па воль най хут-
кас ці? Аб ды мі дрэ ва. Іх 
ля чэб нае ўздзе ян не на 
ар га нізм ча ла ве ка па цвяр-
джа ец ца на ву ко вы мі дас-
ле да ван ня мі. Зна хо дзя-
чы ся ў пры сут нас ці дрэў 
і ку стоў, сты му лю еш свой 
ар га нізм да са ма вы леч-
ван ня.

Рэ чы вы, якія змяш ча юц ца ў ліс ці, 
квет ках і ка ры мно гіх дрэў, ва ло да юць 
бак тэ ры цыд ны мі, бо ле су ці шаль ны мі 
і суп раць за па лен чы мі ўлас ці вас ця мі. 
Со кі і алеі па ляп ша юць са ма ад чу ван не 
і да да юць сі лу. Больш за тое, дрэ вы іа
ні зу юць не га тыў на, нар ма лі зу ю чы ар тэ
ры яль ны ціск, па ска ра ю чы аб мен рэ чы
ва мі і рас с лаб ля ю чы нер во вую сі стэ му. 
Дэ фі цыт ад моў ных іо наў па гра жае асаб
лі ва жы ха рам буй ных га ра доў і лю дзям, 
якія пра цу юць у зак ры тых па мяш кан нях 
без рас лін. Гэ та вы клі ка на ся род ін шых 
кам п’ ю та ра мі, тэ ле ві за ра мі, вых лап ны мі 
га за мі і цы га рэт ным ды мам.

Га ю чы эфект дрэў мае сваю на ву
ко вую наз ву — сіль ва тэ ра пія, аль бо 
дрэ ва тэ ра пія. Гэ ты ме тад так са ма вы ка
ры стоў ва ец ца для рэ а бі лі та цыі дзя цей 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі.

Пры туль ван не дрэ ва спры яе больш 
хут ка му на ву чан ню, леп шай па мя ці, па
ляп шае на строй і да дае энер гіі. Са мым 
эфек тыў ным дрэ вам для ча ла ве ка з’яў
ля ец ца бя ро за, а так са ма лі па і хвоя. 
Ка лі хо чаш пе ра ка наць ся бе ў ста ноў чых 
эфек тах ля чэб най тэ ра піі, ад п раў ся на 
шпа цыр па ле се. Пас п ра буй аб няць дрэ
ва і аб гар нуць яго на га мі. Дак ра нан не, 
паг ладж ван не і аб дым кі са дзей ні ча юць 
вяр тан ню раў на ва гі і пер шыя вы ні кі ад
чу еш ужо на пра ця гу не каль кіх хві лін.

Ка лі на два ры ў го ра дзе ўба чыш, як 
хтось ці ба са нож хо дзіць па тра ве, аб ды
мае дрэ вы і ўнюх ва ец ца ў іх, не па ду май, 
што ён ней кі вар’ ятэко лаг. Ве ра год на, 
ён прак ты куе шын рынёку, япон скае 
ку пан не ў ле се. Пад час ка ра на ві ру са ці 
пас ля пан дэ міі лю дзі бу дуць шу каць хут
кіх шля хоў ад па чын ку і зда роўя на ват на 
не вя лі кай плош чы ў цэн т ры го ра да.

Ад ной з са мых су пя рэч лі вых тэм пад
час эпі дэ міі ка ра на ві ру са бы ла за ба ро на 
ўва ходу ў ля сы. Ад ны лі чы лі, што гэ ты рух 

не аб ход ны для спы нен ня эпі дэ міі, ін шыя 
ад зна ча лі, што лес з’яў ля ец ца леп шым 
мес цам для пад т ры ман ня са цы яль най 
ды стан цыі. Для мно гіх лес — гэ та мес ца 
па лёг кі і ад па чын ку і на ват аз да раў лен чай 
тэ ра піі і, на рэш це, ду хоў ных ура жан няў.

І ў іх ёсць на ву ко выя пад ста вы.

Пі тэр Воў ле бен, адзін з са мых вя до-
мых ле са во даў у све це, аў тар бест се ле-
ра «Сак рэт нае жыц цё дрэў» зак лі кае 
нас ад чу ваць ку пан не ў ле се ўсі мі на-
шы мі па чуц ця мі, ат рым лі ваць аса ло ду 
і ле ка ван не ад ляс ных лаз няў, ку пан ня 
ў ле се. Уп лыў ле су на даб ра стан і, перш 
за ўсё, на зда роўе дас ле да ваў ка ля 30 
га доў япон скі на ву ко вец док тар Цын Лі 
з ме ды цын скай шко лы Ніп пон (не вя лі кі, 
пры ват ны, але прэ стыж ны ўні вер сі тэт 
для ка ля 600 сту дэн таў), які так са ма з’яў
ля ец ца стар шы нёй Япон ска га та ва ры
ства ляс ной ме ды цы ны. Пе ра клад яго 
кні гі «Шын рынёку. Ма ста цтва і тэ о рыя 
ку пан ня ў ле се» ня даў на быў апуб лі ка ва
ны ў Поль ш чы. І ён ужо зна хо дзіць пас ля
доў ні каў. Пер шыя да рож кі і пра гул кі па 
шын рынёку ар га ні зу юц ца фон да мі, аса
цы я цы я мі, бло ге ра мі і ляс ны мі ак ты ві
ста мі. Афі цый ным чле нам IN FOM (Між на
род на га та ва ры ства пры ро ды і ляс ной 
ме ды цы ны, якое зай ма ец ца шын рын
ёку) з’яў ля ец ца док тар Ка ця ры на Сі ма
нен ка, эк скур са вод па Бе ла веж скай пуш
чы, ілюст ра тар ка, ула даль ні ца сту дыі 
„Ga le ria Sil va” і пры род на га фан пэй джа 
„Za pusz cze ni / Be fo res ted„. У 2019 го дзе 
яна ат ры ма ла сер ты фі кат эк скур са во да 
па ляс ной лаз ні Ін сты ту та ляс ной тэ ра
піі і зас на ва ла пер шы ў кра і не цэнтр 
ляс ной тэ ра піі. Ён пра цуе з па цы ен та мі 
ў псі хі ят рыч най баль ні цы імя Ста ніс ла ва 
Дэ рэ ша ў Ха рош чы, а так са ма ў клі ні цы 
псі хі ят рыі Ме ды цын ска га ўні вер сі тэ та 
ў Бе ла сто ку.

Аме ры кан цы так са ма па ча лі дас ле да
ваць уп лыў ле су на зда роўе. Аб дас ле да
ван нях док та ра Лі пі са лі аў та ры тэт ныя 
ча со пі сы, у тым лі ку «Ti me» аль бо «Gu ar
dian». Мо ду на шын рынёку ці агуль ны 
кан такт з пры ро дай пра соў ва юць зна ка
мі тас ці і па лі ты кі: прын цэ са Кейт Мід л
тан, Оп ра Уін ф ры, Джас цін Бі бер, Мі шэль 
Аба ма і Хі ла ры Клін тан.

Шля хі зда роўя і «пар ка выя рэ цэп ты» 
ўзні ка юць у дзяр жаў ных ля сах і ў на цы я
наль ных пар ках па ўсім све це. Вя ду чыя 
кра і ны, у якіх рас паў сюдж ва юц ца ляс
ныя ку пан ні, ук лю ча юць Паў д нё вую Ка
рэю аль бо моц на ля сі стую Фін лян дыю, 
дзе са цы яль ныя праб ле мы, та кія як 
ал ка га лізм і дэп рэ сія, раз г ля да юц ца сур’
ёз на (важ ныя пры чы ны су і цы даў у гэ тай 
кра і не). Ле са тэ ра пеў тыч ныя цэн т ры ў па
доб ных фор мах ужо ство ра ны ў Літ ве, 

Ка на дзе, Іс па ніі, Нар ве гіі і Фран цыі.

Шын рынёку на ра дзіў ся ў Япо ніі 
ў 1980 х га дах як на цы я наль ная пра гра ма 
пра фі лак ты кі і аз да раў лен ня ле сам для 
гра ма дзян, якія ад чу ва юць стрэс. Сён ня 
ў кра і не квіт не ю чых ві шань (па вод ле роз
ных зве стак, 6769 пра цэн таў пак ры та 
ля са мі) іс нуе больш за 60 сер ты фі ка ва ных 
аб’ ек таў, якія з да па мо гай ляс ных пра гу
лак да па ма га юць зні зіць тэх наст рэс (і кан
к рэт на зні зіць уз ро вень гар мо ну стрэ су, то 
ёсць ка ры зо лу і ад рэ на лі ну). Ле са тэ ра пеў
ты, якія пра цу юць у кан суль та цый ных цэн
т рах, якія па він ны ад па вя даць шмат лі кім 
кры тэ ры ям, пі шуць пла ны па ад наў лен ні 
па цы ен таў. Не каль кі мі льё наў япон цаў ка
ры ста юц ца іх пас лу га мі што год.

Як да ка заў док тар Цын Лі, які для 
сва іх дас ле да ван няў ат ры маў пад трым
ку япон ска га ўра да і лес ні коў, кан такт 
з пры ро дай праз усе па чуц ці па ляп шае, 
ся род ін шых, ар тэ ры яль ны ціск. До тык 
і нюх — важ ныя эле мен ты тэ ра піі, ка лі 
хо дзіш ба са нож па тра ве, ста іш на ка ле
нях на мок рым под с ці ле, аб ды ма еш дрэ
вы аль бо аб нюх ва еш ліс це, ка ру, квет кі 
ці лі шай ні кі. Ка лі слу ха еш шо лах га лі нак, 
ва ды ў ру чаі і стук дзят лаў у ка ру дрэў. 
Гэ та аказ вае зас па ка яль нае дзе ян не на 
ча ла ве ка. Ве цер ад ле су астудж вае на шу 
ад к ры тую ску ру.

Сэнс не ў тым, каб «на вед ваць» лес, 
як му зей ці га ле рэю, але вып ра ба ваць 
яго на ўсе маг чы мыя па чуц ці, стаць 
яго част кай. Ме на ві та та ды, у мо мант 
поў на га рас с лаб лен ня, як да каз вае 
япон скі на ву ко вец, наш ар га нізм па чы
нае вып ра цоў ваць больш NK (na tu ral 
kil ler — на ту раль ных за бой цаў) кле так 
— да 50 пра цэн таў. Пры род ныя за бой цы 
пад т рым лі ва юць наш іму ні тэт су праць 
ві ру саў, а так са ма да па ма га юць зма гац
ца з ра ка вы мі клет ка мі. NK ро бяць гэ та 
з бял ком пад наз вай пер фа рын і фер мен
та мі гра ну лі зі ны і гран зі ма мі. У Япо ніі 
рэ ка мен ду юць ляс ныя ван ны за мест 
таб ле так.

Ад нак пры шын рынёку трэ ба па чаць 
з пер ша га ас ноў на га эта пу — па кі нуць 
усе элек т рон ныя пры ла ды (асаб лі ва 
ма біль ныя тэ ле фо ны!) у аў то, па жа да на 
до ма, пе рад ад’ ез дам у ляс ную лаз ню. 
Лес без пак рыц ця мо жа быць леп шым 
ра шэн нем.

На ват ка лі не ад ра зу ад чу еш вы ні кі 
шын рынёку, па мя тай, што гэ тая фі ла со
фія мо жа да па маг чы та бе кі ра ваць ча
сам і стрэ сам, які ад чу ва еш зза пе ра там
лен ня. Уп лыў на раз віц цё ляс ной тэ ра піі 
— як ад зна чае док тар Лі — ака за лі дзве 
рэ лі гіі, якія да мі ну юць у Япо ніі: сін та ізм 
і бу дызм, у якіх лес трак ту ец ца як «мес

ца кан так ту з тым, што бо скае і свя тое».

У нап ру жа най тэх на ла гіч най і кар па ра
тыў най ды на мі цы 1980х га доў у Япо ніі 
бы ло на ват пры ду ма на спе цы яль нае 
сло ва «ка ра шы» — смерць ад пе ра там
лен ня. «Та кім чы нам, нас не па він на 
здзіў ляць, што пе раг ру жа ны япо нец па
чаў шу каць пе ра дыш ку ў ле се», — лі чыць 
док тар Лі. Пер шы эк с пе ры мен таль ны 
цэнтр тэ ра піі шын рынёку быў ство ра ны 
ў 1982 го дзе ў ле се Ака са ва.

Ляс ныя лаз ні ў Япо ніі прыз на ча юць не 
толь кі лю дзям са стрэ сам і па жы лым лю
дзям (у якіх вы со кі кры вя ны ціск), але і ма
ла дым лю дзям, якія на вяз лі ва ўжы ва юць 
са цы яль ныя ме дыя (на пры клад, аб наў ля
ю чы свой про філь і да да ю чы фо таз дым кі 
аль бо па ве дам лен ні) і не мо гуць адар вац
ца ад сва іх смар т фо наў і план шэ таў. Лес 
— вы дат ная пля цоў ка для дзя цей.

Шын рынёку — гэ та не толь кі тэ ра пія, 
але і сво е а саб лі вая фі ла со фія і са ма за ха
ваў чы тор маз, які да па ма гае спраў ляц ца 
з сі ту а цы я мі праз мер на га стрэ су. Гэ та 
да па ма гае вы ле чыць дэп рэ сію, бес сань 
і, на рэш це, па леп шыць кан цэн т ра цыю 
і па мяць. Шын рынёку — гэ та не гон ка, 
бег труш ком ці гор ны па ход, а яго суп
раць лег ласць. Ідэя зак лю ча ец ца ў тым, 
каб ха дзіць па ле се як ма га па воль ней, 
аб васт ра ю чы свае пяць па чуц цяў. Зе ля-
ні на ле чыць хво рых лепш чым баль ні ца. 
На ву ко вае дас ле да ван не, пра ве дзе нае 
Ро джэ рам Уль ры хам у 1980х га дах 
у ЗША, да ка за ла, што сам па гляд на зе
ля ні ну па ска рае выз да раў лен не па цы ен
таў, пры ка ва ных да баль ніч ных лож каў. 
Яны ад чу ва лі ся бе лепш і ра дзей пра сі лі 
абяз боль валь ныя прэ па ра ты, чым тыя, 
хто ба чыў го лыя сце ны з вок наў. У сваю 
чар гу на ву коў цы з бры тан ска га ўні вер
сі тэ та Эк се тэр да ка за лі, што на ват пе
ра езд у ва ко лі цах зя лё ных зон ро біць 
лю дзей больш шчас лі вы мі. Док тар 
Лі за клі каў на вед ваць не вя лі кія пар кі 
ў абе дзен ны час, а так са ма ўлад коў ваць 
рас лі ны до ма ці ва ўста но ве. Япон скія 
на ву коў цы прыт рым лі ва юц ца дум кі, што 
ўды ха ю чы ля ту чыя ара ма тыч ныя рэ чы
вы (фі тан цы ды, якія ча сам на зы ва юць 
пры род ны мі ан ты бі ё ты ка мі), вы кі ну тыя 
дрэ ва мі і ін шы мі ляс ны мі рас лі на мі, мы 
прыш чэп лі ва ем ар га нізм ад хва роб. 
Фі тан цы ды бы ва юць бак тэ ры цыд ны
мі і фун гі цыд ны мі. Ся род іх тэр пе ны 
з моц ны мі во да ра мі: Dлі мо нен пах не 
лі мо нам, аль фапі нен ва ло дае хва ё вым 
во да рам, бэ тапі нен — вы лу чае ара мат 
ля чэб ных зё лак, кам фен — жы ві цы.

Да вай це пры ту ляц ца да дрэў, ка чац ца 
ў тра вах!

vМі ра ЛУК ША

Пры ту лі ся да бя ро зы!
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Загадкі 
з роднай хаткі

УВАГА
КОНКУРС!
№ 22-20
Раз га дай це за гад ку, ад ка з даш лі це ў „Зор ку” 
да 7 чэрвеня 2020 г., най лепш па элек т роннай 
пош це. Тут ра зы г раем ці ка выя ўзна га ро ды.

Ад каз на за гад ку № 17-2020: гусь. 
Уз на га ро ды, ка шуль ку з ла га ты пам 

Су стрэч «Зор кі», вый г раў 
Ад ры ян Мі халь чук. Він шу ем!

Бліс ну ла,
Зла ма ла ся,
Дзесь ці ўміг сха ва ла ся,
Ні даг наць, 
Ні след паз наць — 
Толь кі вод гул ле чу ваць.
  (Ніл Гі ле віч)
М......

ВІ ХОР: моц ны стоўп па вет ра, які кру ціў ся ва кол сва ёй во сі і з вя-
лі кай хут кас цю пе ра мяш чаў ся над зям лёю ці ва дой, за хоп лі ва ю-
чы дрэ вы, бу дын кі, лод кі і ка раб лі. З’я ва пры но сі ла мно га шко ды 
і пат рат ды на ват хва ро бу і смерць.

Для ста ра жыт ных бе ла ру саў гэ тая па вет ра ная сты хія яві ла ся 
гуль нёй ня чы стай сі лы. Ка за лі, што ві хор на хо дзіць та ды, ка лі вы-
скак ва юць чэр ці з пек ла. Ня чыс ці кі, аша лом ле ныя сва бо дай, ду рэ-
юць і спраў ля юць баль або вя сел ле. Ка лі ў да ле чы ні гры меў гром, 
то ў на ро дзе лі чы лі, што ві хор ут ва рыў ся з-за чар цей, якіх на па ло-
хаў Пя рун. Яны пат ра ці лі ро зум і ўця ка юць ад ула да ра гро му ў жа-
ху і па ні цы ды як ач му рэ лыя кру цяц ца ва кол улас най ся рэ дзі ны.

На Пад ляш шы ве ры лі, што ві хор мож на бы ло вык лі каць рэз кім 
сві стам. Гэ та бы ло на столь кі не бяс печ на, па коль кі ві хор мог скру-
ціць ча ла ве ка і за біць яго. На та кі по дых не бы ло ўжо ля кар ства 
і за моў, ча ла век звы чай на па мі раў у па ку тах. Ка лі нех та трап ляў 
вы пад ко ва ў ся рэ дзі ну сты хіі, яму ра і лі лег чы на зям лю і хрыс ціц-
ца.

Усё, ча го дак ра нуў ся дзі кі ве цер, не вы ка ры стоў ва лі ўжо ў гас па-
дар цы. Ка лі ві хор ра скі нуў плот ці стог се на, яго па кі да лі на мес-
цы, не дак ра на лі ся. Ве ры лі, што ад та кой драў ні ны ці па шы зах ва-
рэе сям’я ці жы вё ла.

(Ад рэ зак ад рэ да га ва ны па вод ле «Мі фа ло гіі для дзя цей» А. Кор шак) (гак)

   Міра ЛУКША

Радыска 
і дыска
Сягоння Нінка танцуе дыска,
у далонях Нінкі – гэта радыскі.
У суперрадысак – чырвоныя шчокі.
Пад бокі разам пайшлі ў скокі.

Ядуць радыскі мама і тата,
ва ўсіх ад гародніны застольнае свята – 
чырвоныя губкі, румяныя шчокі. 
Нінка ўхопіць радыску пад бокі.

Рада радыска, смяецца бабка,
бабка з радыскі зробіць салатку.
Бабуля Галя смачна гатуе,
унучка Нінка спрытна танцуе.

Бабця спявала ў «Васілёчках».
Спела радыска сабе ў радочку.
«З зоркамі танец» Нінка станцуе.
У ружовую шчочку яе пацалуем.

Усе ча ка ем па да рун каў і сюр-
п ры заў з на го ды свя та дзі ця ці. 

Мно гія цяг нуць баць коў у пі цэ-
рыі і ке ба бы. А ці па ду ма лі вы, каб 

у па дзя цы за па да рун кі са ма стой на 
пад рых та ваць баць кам па ча сту нак. Так, 

але ж гэ та скла да на! Столь кі ж пра цы...
Ці са праў ды?

Сён ня пра па ну ем вам рэ цэпт на буль бя ныя дра-
ні кі. Гэ та про стая, смач ная стра ва, якую лю бяць 
ма лыя і ста рыя. Ка жуць, са мыя смач ныя дра ні кі 
— з ма ла дой буль бы.

Мы ўпэў не ны, што ва шы баць кі бу дуць аб ліз-
ваць са сма кам паль чы кі і хва ліць за хат ні ку лі нар-
ны шэ дэўр.

Склад ні кі: 
1,25 кг буль бы.
2 ста ло выя лыж кі му кі.
2 яй кі,
150 г алею
соль і пе рац да сма ку
Буй ную буль бу аб раць, па мыць і на цер ці на 

тар цы, пе ра мя шаць яе з му кой і яй ка мі, па са ліць 
і па пер чыць. Алад кі сас ма жыць на ра заг рэ тай 
па тэль ні ў глы бо кім алеі, з абод вух ба коў, па куль 
зро біц ца ру мя ныя ска рын ка.

Ес ці са смя та най або кет чу пам. (гак)

Дра ні кі — як свя точ ны па ча сту нак
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За поў ні це клет кі бе ла ру скі мі сло ва мі. 
Ад ка зы, з нак ле е ным кан т роль ным та-
ло нам, на пра ця гу трох тыд няў даш лі це 
ў „Зор ку”. Тут ра зыг ра ем ці ка выя ўзна га-
ро ды.

Ад каз на кры жа ван ку №18-2020: 
Кадр, пак ра ка, пры го да, пры го да, рыт, 

ар, ко зыр, пар, упі ска, ка жух, Ас. Про за, 
кап рыз, ак ры ты, ра гоз, код, ва да, Ас, ар ка, 
на, ар, Ас.

Уз на га ро ду, бе ла ру скія нак лей кі на кам-
п’ ю тар ную кла ві я ту ру, вый г ра ла Эміль ка 
Сце па нюк. Він шу ем!

Тры пут нік
Пры да ро зе,
Як па кут нік,
Ніз ка
Сце лец ца тры пут нік,
Хто ідзе —
Лі сточ кі топ ча,
Паш ка дуй
Яго ты, хлоп ча.
Сам па ку туе
Ён тут.
А ўра туе
Ад па кут.
Пак ла дзі яго
На ран ку —
І за го іц ца
Да ран ку.
Авя р’ ян Дзе ру жын скі

— Не бу дзе га ле рэй і пі цы, не 
бу дзе ка ра о ке і пік ні каў з цук ро-
вай ва тай, — за яў ляе пя цік лас-
ні ца Ма ры ся. — Свя та дзя цей 
аб’ е ду на ве ла сі пе дзе...

На ве ла сі пед ную ван д роў ку 

на мо ві лі яе баць кі. А каб па ез-
д ка не на па мі на ла га рад ской 
яз ды па ве ла сі пед ных сцеж ках, 
ся мей ка збі ра ец ца на ве даць 
Баб роў скі пры род ны парк.

Ча му як раз гэ тае мес ца?

Дзень дзі ця ці 
ў Баб роў скім пар ку

Усе па мя та юць па жар, які 
ўспых нуў у ве лі код ны пе ры яд 
у тым жа пар ку. Зга рэ ла амаль 
шэсць гек та раў трыс ня гу, аса кі, 
вер ба ло зу і дрэў. Ка лі ша ле ла 
сты хія, у сям’і Ма ры сі про ста 
вар’ я це лі, моц на пе ра жы ва лі 
пры род ную ка таст ро фу. Шка-
да ва лі пту шак, якія пат ра ці лі 
гнёз ды. Та ды, ме на ві та, уз нік-
ла ма ра, каб на ве даць гэ тае 
мес ца. Вя до ма, пас ля па жа ру. 
Па гля дзець як пры ро да спраў-
ля ец ца з пат ра тай, ці па ля чы ла 
ўжо свае ра ны.

Каб не па ло хаць пту шак і звя-
ры ны, ся мей ка ра шы ла аб’ е-
хаць парк на ве ла сі пе дах. Праў-
да, ідэя з ро ва ра мі спа чат ку зда-
ва ла ся няп ро стай. У сям’і пяць 
ра ва ры стаў, а як жа да е хаць 
з усім на мес ца? Баць кі пры ду-
ма лі спо саб, каб узяць толь кі 
ве ла сі пе ды дзя цей. А для ся бе 
па зы чаць у аг ра ту ры стыч ным 
пан сі я на це, дзе заб ра ні ра ва лі 
мес ца на нач лег.

— Ка лі бу дзе на два ры цёп-
ла, ве ча рам за па лім вог ніш ча, 
— ма рыць Ма ры ся, — і мы, 
з бра там і сяст рой прас пя ва ем 
зор кам і пры ро дзе на шу «Ку па-
лін ку».

Свят ка ван не Дня дзі ця ці 
на пры ро дзе — ідэя ста рая як 
свет.

— Ка лі мой баць ка быў вуч-
нем па чат ко вай шко лы, — цяг-
не Ма ры ся, — ён ра зам з кла-
сам ішоў на ван д роў ку ў лес. 
Эк скур сія зай ма ла больш за па-
ло ву дня. Ніх то не на ра каў на 
стом ле насць, бо та ды ўсё яш чэ 
лю бі лі бе гаць, ха дзіць на га мі. 
Яны на ват не ад па чы ва лі пас ля 
доў га га мар шу. Ка лі пры хо дзі лі 
на па ля ну, там ла дзі лі кон кур-
сы на гон кі. Ад ной чы мой та та 
вый г раў гу мо вы мяч і вель мі 
це шыў ся та кой уз на га ро дай.

Ма ры ся яш чэ не ве дае, які па-
да ру нак ку пяць ёй баць кі. Яна 
са ма ма рыць аб кніж цы або 
на столь най гуль ні пра пту шак, 
якія жы вуць у на шых ля сах і лу-
гах. Гэ та бы ло б цу доў нае да паў-
нен не ве ла сі пед най ван д роў кі 
па Баб роў скім пар ку.

1 чэр ве ня — Між на род нае 
свя та дзі ця ці. Част ка вуч няў 
ад зна чыць свя та са школь ны мі 
сяб ра мі. Як раз 25 мая ад к ры лі-
ся шко лы ды па ча лі ся ўро кі для 
вуч няў 1-3 кла саў. Але ў шко-
лу пай ш лі да лё ка не ўсе дзе ці 
(уся го 16 ад сот каў вуч няў у Пад-
ляш скім ва я вод стве), апош ніх 
да ты чыць аба вя зак ды стан-
цый на га на ву чан ня. І па куль, 
ка лі ня ма рэ аль на га шан су на 
вя сё лыя гуль ні з сяб ра мі, трэ ба 
па ста віць на за ду мы, якія мо-
жа ажыц ця віць сям’я. Для тых, 
што за хо чуць свят ка ваць як 
Ма ры ся, бу дзе што ўспа мі наць 
га да мі!

Са свя там — да ра гія дзет кі!
Зор ка

У час ван д ро вак па ту ры стыч-
ным шля ху вар та прыг ле дзец ца 
рас лі нам.

Тры пут нік (па-поль ску: bab ka 
sze ro ko lis t na), цу доў ная, га ю-
чая рас лін ка. Яе прык лад ва юць 
на лёг кія ра ны і, як пры кме ціў 
па эт Авяр’ ян Дзе ру жын скі, 
яна во кам г нен на го іць ска ле ча-
ныя част кі це ла. Але не толь кі. 
На пар з тры пут ні ку да па ма гае 

на пра сту ду і ка шаль. Так са ма 
ў мі ну лых ста год дзях, ка лі пры-
хо дзіў го лад, лю дзі спа жы ва лі 
зяр нят кі рас лі ны — яны прык ле-
е ныя на доў гім стаў бе-па лач цы.

Тры пут нік ве да юць са ста ра-
жыт ных вя коў. Рас лі на ча ста вы-
ра стае на па ля вых да ро гах або 
на іх або чы нах. Ад туль яе на зоў 
— пуць, па-сла вян ску, да ро га. 
На Пад ляш шы тры пут нік на зы-

ва юць КА ПЫТ НІК. Як не ці ка-
ва, гэ тая наз ва так са ма звя за ная 
з да ро гай. Ра ней, ка лі лю дзі 
ез дзі лі кон ным ва за мі, ся рэ дзі-
на да ро гі бы ла прыз на ча на для 
ка ня. Тое мес ца, дзе сту паў конь 
— а гэ та бы ла зя лё ная па ло ска 
з тра вой — на зы ва лі ка пыт ні-
кам. Там заў сё ды мож на бы ло су-
стрэць і ад най мен ную рас лін ку.

Праў да, пад ляш ская наз ва маг-
ла пай с ці ад кштал ту ліс ця, які 
сам па са бе на па мі нае ка пы т.

(гак)

«Ван д роў ная» рас лін ка на ра ны
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Зі на і да КАН Д РА ЦЮК
Беласток

Сла ва мір КУ ЛІК
Гай наў ка

 
Ка хан не за ста ец ца
Смерць вя дзе нас ад сюль
Але ка хан не за ста ец ца
Ка хан не за ста ец ца з та бой тут
Не губ ляй яго

Ня хай бу дзе ў цэн т ры
Не стаў це яго ў кут кі
Слу хай це яго шэпт
Кла па ці це ся пра яго як пра Ра дзі му

Ка лі ла ска
Звы чай ны дзень кон чыў ся
Я ча каю заў т ра
З Та бою
За ста вай ся са мной
Як ма га даў жэй
Ка лі ла ска

Сён ня
Ці ёсць пра выя і няп ра выя?
Ці ёсць вер ныя і ня вер ныя?
Ці ёсць воль ныя і ня воль ныя?
Ці ёсць зда ро выя і хво рыя?
Ці ёсць ву чо ныя і менш ву чо ныя?
Ці ёсць доб рыя і злыя?
Ці ёсць жы выя і мёр т выя?
Ці ёсць ба га тыя і бед ныя?
Ці ёсць сён ня фа ры сеі?
Ці ёсць сён ня са ду кеі?
Ёсць ся род нас роз ныя лю дзі.
Ёсць і лю дзі праг ныя ўла ды, каб прыг ня таць сла бых і іх зніш чаць.

Не да хоп нат х нен ня
Ні чо га не вы хо дзіць
Му за адыш ла
Па кі ну ла мя не
ад ну
з му кай па чуц ця
ві ны
што штось ці му шу
што я па він на
ды не даю ра ды
не ма гу
Ша ры ка вая руч ка
шар па ец ца
з лі стом па пе ры...
Пэн дзаль вы ля тае,
з руч кі
кле іц ца да фар баў...
Ча каю іск ру ве ны
каб маг чы
ра ска заць свет

Каст рыч ніц кае 
змяр кан не
Ха лод ныя да ло ні вет ру
пад паль ва юць хма ры
Сон ца раз віт ва ец ца
з пра зяб лым ле сам
і па спя хо ва шу кае
нач ле гу
Чор ная ва ро на ўпус ці ла
з цяж кас цю зда бы ты арэх
Ён ута піў ся ў за ла тым
ру чай ку ліс ця
Дры жа чыя да ло ні вет ру
бяз лі тас на змя та юць
з дрэў
апош нюю ка рэс пан дэн цыю...
... ро бяць мес ца на но вую,
мо больш ці ка вую
якой не маг чы ма
не за ха піц ца!

Сум ная рэ ча іс насць 
ХХІ ста год дзя
Цэ лы свет
на пра цяг
ру кі,
а ў ба га та га
зап ра ца ва на га сы на
ня ма мес ца і ча су
для ста рэнь кае
ма ці...
Свет цэ лы
на пра цяг
ру кі,
а ў чу жым
ку точ ку,
аб ці ра ю чы слё зы
да рэм на ча кае
ву чо ную дач ку
пе ра па ло ха ны
баць ка...
Цэ лы свет
на пра цяг ру кі,
і толь кі ў снах
ма ту лі
жа да ныя ру кі
да рос лых дзя цей
кра на юць і гла дзяць
яе мар ш чын кі...
Цэ лы свет
на пра цяг
ру кі,
а ў вы год ным
ды чу жым
мес цы жы хар ства
го ра ча мо ліц ца
за шчас це дзя цей
адзі но кая Ма ці...
... ма лень кая ўнуч ка
ўжо ве дае
як да га да ваць
баць коў!!!

Якім быць і як жыць?
Кож ны ма ла ды ці па жы лы ска жа: ха чу жыць і аг ля даць сон ца 

і быць шчас лі вым і зда ро вым.
Каб мець зда роўе і шчас це, трэ ба лю біць усіх і ўсё, што Бог ства-

рыў для даб ра ча ла ве ка. Дзя ка ваць за кож ную хві лі ну дня, ме ся-
ца, го да.

Пас ля та го, як пам рэш, не ўба чыш гэ та га све ту — ані дня, ані 
но чы.

Жы ві і не гра шы, бо за грэх — смерць. Та му, што што раз больш 
грэ шаць — ма ла ды мі ўмі ра юць.

Ду маю, хто не грэ шыць — жы ве доў га і шчас лі ва.

Ма ма
Ма гіч нае сло ва
Пер шае сло ва
Са мае да ра гое
Най да лі кат ней шае
Са мае сап раў д нае
Ма ці, лю бі мая ма ці
На заў сё ды

П’я ны свет
Усё як учо ра
Толь кі свет цыр ку люе хут чэй
Толь кі ты гля дзіш
Пу сты мі ва чы ма

Пар шы вы лёс
За та піў свет у га рэл цы
Кра я від пу стых бу тэ лек
Аж да га ры зон ту

Ге рой
Чор ны ці бе лы?
Ге рой ці бан дыт?
Пак ла ніц ца ці за быць?
Узяць на ве ру ці мер ка ваць?

Ах вя ры зак лі ка юць да па мя ці
Зла чын цам уста лёў ва юць пом ні кі
Свет не чор ны і не бе лы.
Свет Бу ры і шэ ры

Вера МАСАЙЛА
Гай наў ка
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У сям’і Вя ча сла ва Ка лод кі з Дзят
ла ва за хоў ва ец ца актнак лад ной 
ад 3 кра са ві ка 1946 го да, які быў 
вы да дзе ны яго баць ку Ка лод ку 

Ула дзі мі ру Ся мё на ві чу з вё скі За чар ля
ны ў тым, што ён здаў на ступ ныя сель
ска гас па дар чыя пра дук ты для ат ры ман
ня та кіх у БССР па мес цы па ся лен ня. 
Коль кі і ча го па кі нуў на ра дзі ме спа дар 
Ка лод ка, цяж ка ўжо пра чы таць, та му 
што чар ні ла выц ві ла і ліч баў амаль не 
ві даць. Але ў над ру ка ва ным ак це ёсць 
жы та, пша ні ца, сла неч нік, на сен не траў, 
буль ба, ка пу ста, се на і ка ро ва. Тро хі бач
на, што гас па дар здаў се на, буль бу, авёс 
за мест жы та і больш ні чо га.

У Ка лод кі Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча 
бы ло яш чэ тры бра ты — Мі ка лай, Іо сіф 
і Іван. Усе яны на ра дзі лі ся ў За чар ля нах. 
Ула дзі мір на ра дзіў ся ў 1914 го дзе. Слу
жыў у Вой ску Поль скім. А ад ной чы ён па
зна ёміў ся з пры го жай дзяў чы най Лі дай 
з вё скі Фа сты. Па жа ні лі ся і, ма ю чы вя
лі кую пры ват ную гас па дар ку, шчас лі ва 
жы лі ў За чар ля нах. Але іх шчас це бы ло 
ня доў гім, бо па ча ла ся Дру гая су свет ная 
вай на. І ле там 1941 го да на Бе ла сточ чы

Лёс бе ла ру саў Бе ла сточ чы ны

Двой чы раз віт ва лі ся з За чар ля на мі

ну прый шлі нем цы. А праз год ма ла дую 
па ру Ула дзі мі ра і Лі дзію Ка лод каў з ма
лень кім сы нам Юр кам і ця жар най Лі дай 
нем цы ад п раў ля юць на пры му со вую пра
цу ў Гер ма нію. Іх пры вез лі да баў э ра Лян
дэ ра ў вё ску Дэк сан да ра ён Шлос берг 
(ця пер Даб ра вольск Ка лі нін г рад скай 
воб лас ці РФ). Гэ та бы ло пер шае сум нае 
раз ві тан не з род ны мі За чар ля на мі.

Пас ля за кан чэн ня вай ны, Ка лод кі 
вы ра шы лі вяр нуц ца на Баць каў ш чы ну. 
Пры апы тан ні 7 кра са ві ка 1945 го да на 
пра ве рач ным пун к це Кі бар тай (Літ ва) 
Ула дзі мір і Лі дзія Ка лод кі ска за лі і ад
зна чы лі ва ўсіх да ку мен тах, што з імі 
на пры му со вай пра цы зна хо дзіў ся і іх 
двух га до вы сын Вя ча слаў. Тое, што бе
ла ру сы пад час вай ны бы лі вы ве зе ны 
на пры му со вую пра цу ў ра ён Шлос берг, 
пац вяр джа юць і ар хіў ныя да ку мен ты 
з ар хі ва КДБ па Гро дзен скай воб лас ці, ат
ры ма ныя ў 1994 го дзе сы нам Ула дзі мі ра 
і Лі дзіі Ка лод каў Вя час ла вам. Да рэ чы, 
там ва Ус ход няй Пру сіі па мёр іх 8га до
вы сын Юр ка.

Пас ля пе ра мо гі над фа шыс ц кай Гер
ма ні яй, у маі 1945 го да сям’я Ка лод каў 
вяр ну ла ся на Бе ла сточ чы ну ў род ную 
вё ску За чар ля ны. Шчас лі вая сям’я ра
да ва ла ся су стрэ чы са сва і мі род ны мі 
людзь мі, а так са ма з вя скоў ца мі, якія 
за ста лі ся жы выя пас ля гіт ле раў скай аку
па цыі. На рэш це, мож на бы ло спа кой на 
жыць, пра ца ваць, на ра джаць дзя цей. 
Але шчас лі вым для Ка лод каў у За чар ля
нах быў толь кі адзін год. Бе ла ру сам па
ча лі паг ра жаць роз ныя поль скія бан ды, 
якія не аб мі ну лі і Ка лод каў з За чар ля наў.

У адзін дзень тры бра ты Ка лод кі паг
ру зі лі, што маг лі ў ва го ны, і па е ха лі ў на
кі рун ку На ва ель ні на Дзят лаў ш чы ну. Але 
дру гі брат Іо сіф па даў ся за ме жы Бе ла ру
сі ў Ра стоў скую воб ласць, дзе пра ца ваў 
у шах тах. Трэ ці брат Мі ка лай вы ехаць 
не па спеў і за стаў ся жыць у Бе ла сто ку. 
А Ула дзі мір і Іван пры е ха лі з сем’ я мі на 
Дзят лаў ш чы ну. Пер шым пры пын кам 
для сям’і та го ж Ула дзі мі ра Ка лод кі на 
дзят лаў скай зям лі ста ла вё ска Яц везь. 
За тым пе ра е ха лі ў Дзят ла ва ў вы дзе

ле ную для сям’і ха ту на ця пе раш няй 
ву лі цы Ча па е ва. Там і пра жы лі ста рыя 
Ка лод кі свае астат нія га ды жыц ця. Па 
ўспа мі нах сы на Ула дзі мі ра Ся мё на ві ча, 
Вя ча сла ва, баць ка яго пры вёз з За чар ля
наў доб ра га ка ня. Гэ ты конь да па ма гаў 
тут вы жыць. Зап ра гаў ка ня Ула дзі мір 
і ва зіў лю дзям роз ныя за ка зы. Яго сын 
Вя ча слаў за кон чыў 10 кла саў Дзят лаў
скай шко лы, па сту піў у Пра фе сій нае 
тэх ніч нае ву чы ліш ча № 11 го ра да Друя 
Ві цеб скай воб лас ці. Пас ля ат ры ман ня 
ў 1962 го дзе спе цы яль нас ці ма шы ні ста 
ды зель ных эк ска ва та раў пра хо дзіў прак
ты ку ў Скі дзель скім бу даў ні чым між кал
гас ным уп раў лен ні ме лі я ра цыі. Ад туль 

быў прыз ва ны ў ра ды Са вец кай Ар міі. 
Слу жыў план шэ ці стам у аві я цый ным 
пал ку зніш чаль най аві я цыі на тэ ры то
рыі Ук ра і ны ў го ра дзе Луц ку. У зван ні 
сяр жан та з ме да лём „20 га доў Пе ра мо гі 
са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най 
вай не” вяр нуў ся на Дзят лаў ш чы ну.

Пер шым і адзі ным (аж да вы ха ду 
на пен сію) мес цам ра бо ты Вя ча сла ва 
Ка лод кі ста ла ў Дзят ла ве бу даў ні чае 
прад пры ем ства „Між кал гас ная пе ра соў
ная ме ха ні за ва ная ка ло на — 69”, дзе ён 

v Сяргей ЧЫГРЫН

чытайце10

n Акт-нак лад ная на імя Ула дзі мі ра Ка лод кі, які пе ра ся ляў ся ў БССР

n Бра ты Ка лод кі

n Лі дзія і Ула дзі мір Ка лод кі з сы нам Вя час ла вам на Бе ла сточ чы не

n Ула дзі мір і Лі дзія Ка лод кі з сы нам Вя час ла вам, які прый шоў з вой ска

n Лі дзія і Ула дзі мір Ка лод кі
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Аляксея КАРАЛЯ
75 га доў з дня на ра джэн ня

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРАДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА ДАТА З КАЛЕНДАРА

ДАТА З КАЛЕНДАРА
ДАТА З КАЛЕНДАРА

пра ца ваў ма шы ні стам 
эк ска ва та ра і на аў та
ма біль ным кра не. Так
са ма з’яў ляў ся праф
са юз ным ак ты ві стам. 
З тых ча соў у Вя ча
сла ва Ула дзі мі ра ві ча 
за хоў ва юц ца ўзна га ро
ды: га на ро вы знак Усе
са юз на га цэн т раль на
га са ве та пра фе сій ных 
са ю заў „За ак тыў ную 
ра бо ту”, Га на ро вая 
гра ма та Гро дзен ска га 
аб ка ма кам са мо ла. На 
роз ных участ ках ра бот 
не толь кі ў Дзят лаў
скім ра ё не, але і за яго 
ме жа мі, Вя ча сла ва Ула
дзі мі ра ві ча ад зна ча лі 
як леп ша га кра наў ш чы ка, не ад на ра зо ва 
прыз на ва лі і леп шым бу даў ні ком. Са мая 
да ра гая ўзна га ро да, якою га на рыц ца не 
толь кі ён сам, але і дзе ці з уну ка мі — гэ та 
Га на ро вая гра ма та Вяр хоў на га Са ве та 
БССР за под пі сам Сяр гея Пры тыц ка га. 
Гэ тую гра ма ту ат ры маў ён у ве рас ні 
1970 го да. Сён ня ў ся мей ным аль бо ме 
Ка лод каў за хоў ва ец ца больш за дзе сяць 
га на ро вых гра мат роз на га ўзроў ню — ад 
ра ён ных да аб лас ных, а ў 1971 го дзе Вя
ча слаў Ула дзі мі ра віч пе ра мог у ра ён ным 
кон кур се пра фе сій на га май стэр ства.

Для пас пя хо вай пра цы бы лі не аб ход
ны пэў ныя ве ды, та му ў 1979 го дзе Вя ча
слаў Ка лод ка за кон чыў кур сы па вы шэн
ня ква лі фі ка цыі. Пра цу ю чы на роз ных 
аб’ ек тах бу доў лі, ён якас на вы кон ваў 
да ве дзе ныя за дан ні, а час цей — пе ра вы
кон ваў пла на выя па каз чы кі. За пос пе хі 
ат ры маў зван не „Удар нік пра цы”.

Пе ра мо гі на фрон це мір най бу доў лі 
ад бы ва лі ся ў мно гім дзя ку ю чы на дзей
на му ты лу — сям’і. З жон кай, Ма ры яй 
Кан стан ці наў най, рас пі са лі ся ў каст рыч

ні ку 1967 го да. На пра ця гу ся мі га доў бу
да ва лі ўлас ны дом, дзе жы вуць і ця пер. 
У гэ тай зла джа най, гар ма ніч най сям’і 
вы рас лі двое дзя цей, пад ра ста юць трое 
ўну каў.

Аб лі ха лец ці Вя лі кай Ай чын най вай ны 
Вя час ла ву Ка лод ку на гад вае наг руд ны 
знак „Вя зень на цыз му”. З па ва гай бліз
кія ад но сяц ца да дзе вя ці ме да лёў, які мі 
адз на ча ны Вя ча слаў Ула дзі мі ра віч, 
а ў 2019 го дзе ён быў уша на ва ны юбі
лей ным ме да лём „75 га доў выз ва лен ня 

Бе ла ру сі ад ня мец кафа шыс ц кіх за хоп ні
каў”... Вось та кі лёс ад на го з сы ноў бе ла
ру са з За чар ля наў.

Ка лі па кі да лі род ную Бе ла сточ чы ну 
ў 1946 го дзе, Вя ча слаў Ка лод ка не па мя
тае: быў яш чэ ма лень кі.Толь кі тое, што 
рас па вя да лі яму баць ка з ма ці. У сва ім 
хат нім ар хі ве ён за хоў вае не каль кі фо
таз дым каў і ар хіў ных да ку мен таў. Не ка
то рыя з іх сён ня пуб лі ку юц ца.

vСяр гей ЧЫГ РЫН
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Бе ла ру скі гі сто рык, па лі то лаг, рэ дак
тар га зе ты „Но вы час” Аляк сей Ка роль 
на ра дзіў ся 29 траў ня 1945 г. у мя стэч ку 
Ко пысь (Ар шан скі ра ён, Ві цеб ская воб
ласць). Яго баць ка, які ро дам з Бя рэ зін ска
га ра ё на, пас ля фрон ту пра ца ваў пар тый
ным сак ра та ром і стар шы нёй вы кан ка ма 
Смар гон ска га ра ё на Гро дзен скай воб лас
ці, паз ней — ды рэк та рам бро ва ра ў Ма ла
дзеч не. Ма ці пра ца ва ла на стаў ні цай.

Да сё ма га кла са Аляк сей Ка роль на ву
чаў ся ў шко ле Смар го ні. Шко лу скон чыў 
у Ма ла дзеч не. У 19641967 гг., пас ля скан
чэн ня 10 кла саў, ця гам трох га доў слу жыў 
тан кі стам у са вец кім вой ску. Слу жыў у част
цы, якая раз мяш ча ла ся за мя жой у Гер ман
скай Дэ ма кра тыч най Рэс пуб лі цы.

У 1971 г. Аляк сей Ка роль скон чыў гі ста
рыч ны фа куль тэт Мін ска га пе да га гіч на га 
ін сты ту та. Кан ды дац кую ды сер та цыю 
аба ра ніў па тэ ме пас ля ва ен най аку па цыі 
Ня меч чы ны ў 19451947 гг. Пра ца ваў у Ін
сты ту це гі сто рыі Ака дэ міі На вук БССР, 
Ін сты ту це гі сто рыі пар тыі пры ЦК КПБ. 
Аў тар трох кніг і ма наг ра фій: пра Пер шую 
ра сей скую рэ ва лю цыю 19051907 гг., пра 
Дру гі з’езд РСДРП і пра Усе ва ла да Іг на тоў
ска га. З яго гі ста рыч ных прац най больш 
вя до мая трэ цяя кні га, якая бы ла на пі са
на ў су аў тар стве з Іла ры ё нам Іг на цен кам 
пад наз вай „Усе ва лад Іг на тоў скі і яго час”. 
У кан цы 1980х га доў Ка роль пі саў да ве
дач ную ін фар ма цыю пра рэ а бі лі та цыю 
Змі це ра Жы лу но ві ча і Усе ва ла да Іг на тоў
ска га, а так са ма ін шых „нац дэ маў”, рэп рэ
са ва ных у 2030я гг. ХХ ст.

Аляк сей Ка роль быў ак тыў ным у бе
ла ру скім пар тый ным жыц ці. Адзін з зас
на валь ні каў Пар тыі на род най зго ды, 
якая бы ла ство ра на ў кра са ві ку 1992 г., 
пэў ны час быў на мес ні кам яе стар шы ні 
(паз ней гэ тая пар тыя тран с фар ма ва ла ся 
ў праў лад ную фар маль ную струк ту ру). 

Не каль кі ра зоў Ка роль быў іні цы я та рам 
аб’ яд нан ня са цы ялдэ ма кра таў. У 2004 г. 
ба ла та ваў ся ў Вяр хоў ны Са вет, вы лу чаў
ся кан ды да там у Ма ла дзеч не. У час кам
па ніі прэ зі дэн ц кіх вы ба раў 2006 г. быў 
да ве ра най асо бай Аляк сан д ра Ка зу лі на 
і пра ца ваў у яго шта бе.

З 1992 г. вы да ваў не за леж ную га зе ту 
„Зго да”, якую зак ры лі за два дні да вы ба
раў 17 са ка ві ка 2006 г. — фар маль на за 
пе рад ру ка ва ныя ка ры ка ту ры на пра ро ка 
Му ха ме да. Па фак це не а бач лі ва га пе рад
ру ку гэ тых ка ры ка тур бы ла па ча та кры мі
наль ная спра ва, у якой Аляк сей Ка роль 
быў свед кам. На 2001 г. Аляк сей Ка роль 
быў на мес ні кам стар шы ні Бе ла ру скай са
цы ялдэ ма кра тыч най пар тыі „На род ная 
Гра ма да”. Гэ тая пар тыя не каль кі ра зоў пе
ра жы ва ла ра скол і дзя лі ла ся на част кі.

З 2007 г. Аляк сей Ка роль пра ца ваў га
лоў ным рэ дак та рам га зе ты „Но вы час”. 
За пра цу ў гэ тай га зе це ён зда быў свой 
най боль шы аў та ры тэт. 3 чэр ве ня 2008 г. 
пе ра мог у Між на род ным кон кур се жур
на лі стаў імя Най та, уз на га ро ду за ўдзел 
у якім 12 лі ста па да ўру чыў Між на род ны 
цэнтр для жур на лі стаў (Ва шын г тон, ЗША). 
У 2009 г. ат ры маў уз на га ро ду ў на мі на цыі 
„Воль ная прэ са ва Ус ход няй Еў ро пе” ад 
Фон ду Цайт (Ня меч чы на) і Фон ду Воль на
га Сло ва (Нар ве гія). Уз на га ро да бы ла ўру
ча на 3 чэр ве ня 2009 г. у Нар веж скім Но бе
леў скім Ін сты ту це ў Ос ла. У чэр ве ні 2015 г. 
вы пус ціў да ку мен таль ны фільм „1990ыя: 
Як гэ та бы ло, і які шлях мы не прай ш лі”. 
Та ды Ка роль зма гаў ся з ра кам лёг кіх, але 
пра цяг ваў ак тыў на ўдзель ні чаць у пра цы 
рэ дак цыі і гра мад скім жыц ці Бе ла ру сі. 
Апош нія тры ме ся цы пра вёў у сям’і сы на 
ў Сін га пу ры, дзе пра хо дзіў курс ля чэн ня. 
Там па мёр 12 ве рас ня 2015 г. Прах па ха ва
ны на мін скіх Паў ноч ных мо гіл ках.

vУла дзі мір ХІЛЬ МА НО ВІЧ

Вы хо дзяць у Бе ла ру сі га зе ты, сэнс 
іс на ван ня якіх амаль не праг ля да ец ца. 
Звы чай на гэ та вы дан ні раз на стай ных мі
ні стэр стваў і ве дам стваў. Ад ной з та кіх 
га зет мож на наз ваць вы дан не з гуч ным 
наз ван нем „Куль ту ра”, сайт якой мес ціц ца 
ў ін тэр нэ це па ад ра се http://kim p ress.by.

Сайт га зе ты вы гля дае да во лі пры ваб на. 
Там мож на па ба чыць фо таз дым кі амаль 
да кож на га ар ты ку ла. Згод на Ві кі пе дыі, 
„Куль ту ра” змяш чае ар ты ку лы аб вы яў лен
чым ма ста цтве, кі но, лі та ра ту ры, му зы цы, 
тэ ат ры і тэ ле ба чан ні, па дой лід стве, гі сто
рыі, фаль к ло ры і эт на гра фіі. Вось, праў да, 
са зме стам боль шас ці ар ты ку лаў пры іх чы
тан ні ста но віц ца не як сум на. Бо, чы та ю чы 
іх, ства ра ец ца ўра жан не, што яны на пі са
ны людзь мі, якія не як зу сім да лё ка ад вост
рых праб лем, ста я чых пе рад куль ту рай 
Бе ла ру сі. Апош нія ар ты ку лы ў „Куль ту ры” 
рас па вя да юць, у пры ват нас ці, пра рэ пер
ту а ры тэ ат раў, раз на стай ныя свят ка ван ні 
ва ўмо вах ка ра на ві ру са і ўся го, што так 
ці інакш ты чыц ца ад зна чэн ня 75год дзя 
Пе ра мо гі над гіт ле раў скай Гер ма ні яй. Маг
чы ма, гэ тыя тэ мы ці ка выя для ка гось ці, 
асаб лі ва для чы та чоў у вы со кіх ка бі не тах, 
ад нак яны ні я кім чы нам не раск ры ва юць 
рэ а ліі куль тур на га жыц ця ў Бе ла ру сі. А да 
іх, на пры клад, ад но сяц ца та кія як за няд
бан не аб’ ек таў гі сто ры какуль тур най спад
чы ны.

Ад ным з апош ніх ар ты ку лаў на сай це 
га зе ты ёсць «Пром ні „9 мая” ад за во да 
„Луч”». Там хо дзіць пра но выя га дзін ні кі 
гэ та га га дзін ні ка ва га за во да. Па да ец ца, 
што сур’ ёз нае вы дан не не да зво ліць са
бе дру ка ван не рэк лам на га ар ты ку ла без 
паз на чэн ня аб гэ тым. Ад нак не. Фак тыч
на рэк лам ны тэкст раз меш ча ны як быц
цам бы жур на ліс ц кі ма тэ ры ял.

Ка лі ці каў ны чы тач за хо ча да ве дац ца 
пра гі сто рыю га зе ты, яе мэ ты і за да чы, то 
на сай це вы дан ня зра біць гэ та не маг чы ма. 
З пра ва га бо ку цэ ла га вы яў лен ня зна хо дзіц
ца вый с це да руб ры кі «Га зе та „Куль ту ра”». 
Там мес ціц ца ін фар ма цыя пра тое, што яна 
вы да ец ца з каст рыч ні ка 1991 го да, а яе за
сна валь нік — Мі ні стэр ства куль ту ры Рэс пуб
лі кі Бе ла русь. Так са ма пе ра лі ча ны сяб ры 
рэ дак цыі, праў да, без га лоў на га рэ дак та ра 
і яго на мес ні ка, і мес цяц ца кан так ты. Гэ та 
ўсё, што, па мер ка ван ні вы да ве цтва „Куль ту
ра і ма ста цтва”, якое вы дае „Куль ту ру”, трэ
ба ве даць чы та чам пра га зе ту.

Шчы ра ка жу чы, знай с ці неш та ці ка вае 
пра да дзе ную га зе ту ў Се ці ве так са ма 
ня лёг ка. А гэ та свед чыць пра бляк ласць 
і ма ла ці ка васць зме сту. Пры чым на га
лоў най ста рон цы сай та мес цяц ца ар ты
ку лы трох га до вай даў ні ны, ак ту аль насць 
боль шас ці якіх даў но ўжо мі ну ла.

Маг чы ма, ад ка зы на пы тан ні — ча му з га
зе тай так ста ла ся і ча му вост рыя пы тан ні 
куль ту ры ў ёй не ўзды ма юц ца, зна хо дзяц
ца ў стаў лен ні кі раў ні цтва як да ся бе, так 
і ўлас на да чы та чоў. Яск ра вым пра яў лен
нем пачы ноў ніц ку іл жы вых па ды хо даў бы
лі па во дзі ны ды рэк та ра вы да ве цтва „Куль
ту ра і ма ста цтва” Іры ны Сла бо дзіч пад час 
на шу ме лай „спра вы Бел та”. Та ды, у 2018 го
дзе, шэ раг вы дан няў, перш за ўсё не за леж
ных, аб ві на ва ці лі ў не сан к цы я на ва ным до
сту пе да ін фар ма цыі аген цтва Бел та. Во бы
скі зак ра ну лі мно гія рэ дак цыі, у чыс ло якіх 
дзіў ным чы нам тра пі ла і га зе та „Куль ту ра”. 
Ад нак, ка лі па ка мен та рый да Сла бо дзіч 
звяр ну лі ся жур на лі сты ін шых вы дан няў, 
яна ад ка за ла, што ні чо га не бы ло. А праз 
не каль кі га дзін пра во быск у „Куль ту ры” 
афі цый на па ве да мі лі след чыя ор га ны.

vАляк сандр ЯКІ МЮК
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31.05 — 06.06

Адгаданка АдгаданкаАдгаданка

(22.03. — 20.04.) Ад ва га, каб чэр паць з жыц-
ця тое, што най леп шае. Су тык неш ся з раз д-
раж няль нас цю і не ра зу мен нем на ва коль ных. 
Бу дзеш за над та эма цый на ўсё ўспры маць, 
што мо жа ад біц ца на тва ім зда роўі. Па ра да 
бе раг чы нер вы і пры стрэ са вых сі ту а цы ях 
выз ва ляц ца ад дрэн ных ду мак. У гэ тым да па-
мо жа та бе но вае хо бі ці лю бая твор часць, 
якая па ду шы.
(21.04. — 21.05.) Не дай уцяг нуць ся бе ў ні-
я кую фі нан са вую пі ра мі ду, не вер су пеп ра-
мо цы ям ці су пер к рэ ды там. Аку неш ся ў дум кі 
і паг ру зіш ся ў на сталь гію. Фі ла соф скім асо-
бам прый дзец ца гэ ты час па ду шы. За хо чац-
ца вы шук ваць у са бе проб лі скі ра ней шых 
па во дзін. Па ра да не за гуль вац ца і жыць су-
час нас цю. Мно гія з Бы коў за хо чуць ад крыць 
у са бе твор чы па тэн цы ял, які пры вя дзе да 
пос пе ху.
(22.05. — 22.06.) Ты — ка валь улас на га лё су, 
і на ўсё му сіш за ра біць сам. Для та го, каб ат-
ры маць неш та но вае, Бліз ня там прый дзец ца 
раз г ра баць ста рыя праб ле мы. Ус пом ні пра 
ўсе праб ле мы, якія ты ад к ла даў у доў гую 
скры ню і пры сту пай да іх ра шэн ня. Зной дзец-
ца ча ла век, які да па мо жа. Як толь кі за вер-
шыш усе ста рыя спра вы, з’я віц ца мес ца для 
ча гось ці но ва га і няз ве да на га — та го, ча го ты 
так доў га ча каў.
(23.06. — 23.07.) 31.05. за вяр шы ўсе важ-
ней шыя спра вы. Пас ля кры зі су ўсё пап ра віц-
ца. Ра кі здо ле юць пе ра маг чы ся бе і да ра ваць 
ка гось ці за даў нія крыў ды. Бе лы Па цук бу дзе 
за да во ле ны тва ім ім к нен нем стаць леп шым 
і змя ніць сі ту а цыю ва кол. Упэў не насць да па-
мо жа паз ба віц ца ад мі ну лых стра хаў, якія пе-
раш ка джа лі па чаць неш та но вае. Не бой ся 
пе ра мен і ў доб рым тэм пе ру хай ся на пе рад. 
Зной дуц ца лю дзі, якія да па мо гуць у но вых па-
чы нан нях.
(24.07. — 23.08.) Ка лі хто тра піць та бе ў во-
ка, зной дзеш спо саб, як за ха піць яго сэр-
ца. Але прый дзец ца спаз наць адзі но ту з-за 
нап ру жа най пра цы. Ця пер не па жа да на па-
чы наць неш та но вае, лепш ад ка рэк та ваць 
ста рое. Не аб ход на на ву чыц ца стры ма нас ці 
і ўсед лі вас ці (увесь май). Та бе не за хо чац ца 
пра сіць чы ёй-то да па мо гі і пад трым кі, та му 
што бу дзеш упэў не ны ў сва іх сі лах.
(24.08. — 23.09.) Не ча ка на возь меш ся за 
та кія вы ра шэн ні, якія ад ме няць тваё жыц цё 
на леп шае. Ча кае на сы ча ны час, поў ны су-
стрэч і бе га ні ны. У па ста ян ных кло па тах ёсць 
ры зы ка су тык нуц ца з пад ма нам і прык ра 
пра мах нуц ца. Зор кі ра яць быць больш ас ця-
рож ны мі і піль ны мі. Больш ча су ад да вай са-
бе і бліз кім. Не за бы вай ся вы кон ваць рэ жым 
сну і ад па чын ку.
(24.09. — 23.10.) Пе ра мо жаш свае шкод ныя 
звыч кі. Спа кой на на пра цы, у шко ле. Ша лі не 
раз су тык нуц ца з ней кім вы ба рам. Дзей ні чай 
ро зу мам, а не сэр цам, інакш на жы веш праб-
лем. Прый дзец ца су тык нуц ца з суп раць ста ян-
нем до ма і на пра цы. Ста рай ся не вы но сіць 
аса бі стага на ўсе а гуль ны аг ляд і ра бі так, як 
сам вы ра шыш. Не ідзі на па вад ку ў сяб роў 
і сва я коў.
(24.10. — 22.11.) Не ўва ходзь у не пат рэб-
ныя спрэч кі. Не му сіш да каз ваць ін шым, ча-
го ты вар ты; ра бі сваё. А за што возь меш ся 
— му ра ва ны пос пех. Рас паз на еш во ра гаў, 
асаб лі ва ў но вай кам па ніі. Зба лан суй ды е ту. 
Трэ ба бу дзе доб ра пап ра ца ваць. Ча ка юць 
нап ру жа ныя дзянь кі, якія ўсё ж да дуць свой 
плён у выг ля дзе да во лі буй но га фі нан са ва-
га пры быт ку. Але ця бе мо гуць аб ві на ва ціць 
у тым, ча го ты не зра біў. У лю бым вы пад ку не 
рас с лаб ляй ся і тры май аба ро ну.
(23.11. — 22.12.) З не ка то ры мі сва я ка мі трэ ба 
бу дзе абы хо дзіц ца як з яй кам. У кан цы вяс ны 
ўсё бу дзе за вя за на на ад но сі нах і сям’і. Прый-
дзец ца на да ваць шмат ува гі дзе цям і па жы лым 
сва я кам. Твая ад каз насць да па мо жа ўма ца ваць 
цёп лыя ад но сі ны. Чэр вень пры ня се шмат ста-
ноў чых эмо цый, якія не аб ход ныя ў жыц ці. Зор-
кі ра яць шу каць ва ўсім ста ноў чыя эмо цыі.
(23.12. — 20.01.) Спры яе та бе шчас це, не 
бой ся па раз. Ча кае па зі тыў ны ме сяц, які не 
пры ня се не ча ка ных і дрэн ных на він. З лёг кас-
цю за ва ю еш лю бое сэр ца і доб ра па ста віш 
да ся бе но вых лю дзей. Твая ка му ні ка бель-
насць да па мо жа да маг чы ся пос пе хаў, як 
у аса бі стай сфе ры, так і ў кар’ е ры.
(21.01. — 19.02.) Мо жаш паз ба віц ца та го, 
што ця бе аб мя жоў вае. Але не ра бі сур’ ёз-
ных спроб змя ніць што-не будзь. Як бы не 
ха це ла ся на він, прый дзец ца кры ху па ча каць. 
З’я вяц ца но выя маг чы мас ці, якія на да дуць ін т-
рыг і хва ля ван няў за бу ду чы ню. Але ча ка юць 
толь кі доб рыя на ві ны.
(20.02. — 21.03.) Шэ раг пос пе хаў; зрэ а лі зу-
еш пла ны, ужо спі са ныя на стра ты. Ма лая па-
ра за на па чат ку чэр ве ня не зне ах во ціць ця бе 
да за ха даў за ўзмац нен не тва ёй пра фе сій най 
па зі цыі. Чэр вень ста не доб рым ме ся цам, які 
дасць шмат пры ем ных мо ман таў. Ад чу еш но-
вую хва лю жыц ця, ста неш час цей ус мі хац ца 
і схо чаш змя ніць імідж. Бе лы Па цук га на рыц-
ца тва ім ім к нен нем да леп ша га і па зі тыў ным 
мыс лен нем. Суст рэ неш шмат но вых лю дзей, 
якія бу дуць ка рыс ны мі та бе ў жыц ці.

Ага та АР ЛЯН СКАЯ

1. аба вя зак вяр нуць па зы ку, 2. пан ская па воз ка, 3. 
част ка тва ру з ноз д ра мі, 4. зі мо вы ме сяц, 5. боль шы 
гар мо нік, 6. ста так жы вёл, у якім... чар, 7. рэ чы ва для 
мыц ця, 8. На рач або Ба ла тон, 9. ста ры сас но вы лес, 
10. ры ту аль ны рэ лі гій ны дар ба жа ству, 11. ва ло дае 
ле вай ру кой лепш чым пра вай, 12. пра дукт хар ча ван
ня з Гас под няй ма літ вы, 13. вя лі кі ляс ны ма сіў, 14. 
ва я вод скі го рад на ўсхо дзе Поль ш чы, 15. удзель ні ца 
аб ра ду хрыш чэн ня.
Ад га да ныя сло вы за пі саць у выз на ча ныя да рож кі, 
па чы на ю чы ад по ля з ліч бай. У свет лых па лях ат ры
ма ец ца ра шэн не — афа рызм.

(ш)
Ся род чы та чоў, якія на пра ця гу ме ся ца да шлюць у рэ
дак цыю пра віль ныя ра шэн ні, бу дуць ра зыг ра ны кніж
ныя ўзна га ро ды.

Ад каз на ад га дан ку з 18 ну ма ра
Шы ры ня, ме сяц, Об, ву сач, шчэ бет, мі раж, муж чы на, Сож, цар, га ра, тэ зіс, ка са, 

пе на, ды ля, мя кі на, ва да, ста ра ста, ка нат, сын, ся ке ра.
Ра шэн не: Шчы ры сяб ра з ча сам мо жа стац ца гэ так жа неп ры дат ным як сва як.

Мі ха ло ва шу кае 
збе ра жэн няў
Бур га містр Мі ха ло ва Марк 

На зар ка су стрэў ся 5 мая б.г. з ды-
рэк та ра мі і кі раў ні ка мі му ні цы-
паль ных ад дзя лен няў. Раз мо вы 
бы лі за ся ро джа ны на дзей нас ці, 
якая, як ча ка ец ца, пры вя дзе да 
аш чад нас цей у му ні цы паль ным 
бю джэ це.

— Мы ма ем спра ву са ста нам 
эпі дэ мі я ла гіч най ка таст ро фы і эка-
на міч ны мі аб ме жа ван ня мі, якія 
пры вя дуць да ска ра чэн ня да хо даў 
гмі ны, — не сум ня ва ец ца шэф Мі-
ха лоў скай гмі ны. — У гор шым вы-
пад ку гэ та мо жа быць ска ра чэн не 
бю джэ ту да мі льё на зло тых. Для 
пад т ры ман ня пра цоў ных мес цаў 
не аб ход ныя вя лі кія збе ра жэн ні.

Та му пла ну ец ца зра біць за ха ды 
для эка но міі.

Усе па вы шэн ні і ўзна га ро ды 
су пра цоў ні каў бы лі пры пы не ныя 
ў мэ рыі і ў ад дзя лен нях. Суп ра цоў-
ні кі так са ма па він ны ска ры стац ца 
ўсі мі ня вы ка ры ста ны мі дня мі ад-
па чын ку. Ак ра мя та го, у Мі ха ло ве 
бу дзе ўклю чац ца ву ліч нае ас вят-
лен не па між 21.00-00.30 га дзі на мі, 
а ў глы бін цы па між 21.00-23.00. Ра-
ней коль касць се сій і па ся джэн няў 
ка мі тэ та Га рад ской ра ды ў Мі ха ло-
ве бы ла аб ме жа ва най, а срод кі на 
пра гра мы да па мо гі бу дуць пад т-
рым лі вац ца на ўзроў ні 2019 го да. 
Гмі на так са ма пла нуе ска ра ціць 
вы дат кі ў ка му наль най сфе ры.

(лук)

Ра бо ты 
ў Се мя ноў цы
У Се мя ноў цы ў На раў чан скай гмі не 

вя дуц ца да рож ныя ра бо ты ў рам ках 
гмін най ін ве сты цыі, звя за най з рэ кан ст-
рук цы яй і па шы рэн нем ка му наль най да-
ро гі № 107100Б — ад ва я вод скай да ро гі 
№ 688 да чы гу нач най пе ра ез ду.

Ад ра ман та ва ны ўча стак т.зв. «Да ро га 
да АІ Ды» — 2,123 км. Па па ка за ным мар ш-
ру це па абод ва ба кі да ро гі шы ры нёй 5,5 м 
(2 х 2,75 м) бу дуць зроб ле ны гра вій ныя 
да ро гі таў ш чы нёй 10 см. Іс ну ю чая жві ро-
ва-грун та вая па вер х ня бу дзе ўзмоц не на 
пад сып кай і па вер х няй з ас фаль та бе то ну. 
Так са ма бу дуць па бу да ва ны вы ха ды на 
су меж ныя не ру хо мас ці (са шчэбеню) 
і з’ез ды на ба ка выя да ро гі (з ас фаль та бе-
то ну). Ак ра мя та го, бу дзе ад рэ гу ля ва на 
вы шы ня ство рак для во дап ра во да і тэ ле-

Пад ве чар 
над ра кою На раў кай
Сон ца хі лі ла ся на ніз. Ры бак ся дзеў 

у цянь ку ў ку стоўі на бе ра зе ра кі На раў кі 
(яна пры ток больш вя до май ра кі На рва) 
і са чыў за пап лаў ка мі. Рап там слых яго 
ўла віў лёг кі по шум. На суп раць лег лым 
бе ра зе па я ві ла ся ад не куль ма ла дая дзяў-
чы на. Яна іш ла, іш ла і зат ры ма ла ся ка ля 
гу сто га куп ча ста га ку ста, сцяг ну ла з ся бе 
джын сы, блуз ку, ад ш пі лі ла і кі ну ла на 
куст ра кі ты чор ны ста нік. Не ад ры ва ю чы 
ва чэй, ву дзіль ш чык гля дзеў на яе пух ла-
пры ваб ны стан, пры го жыя поў ныя гру дзі.

Зу сім як ма ці на ра дзі ла яна ўвай ш ла 
ў ра ку і, ска лых нуў шы наг рэ тую за дзень 
сон цам ва ду, пап лы ла, пад ста віў шы свае 
пруг кія гру дзі пяш чо там хваль. Пе рад 
ёю ўзні маў ся і трым цеў вя сёл каю ве ер 
пыр скаў. Пас ля ныр ну ла і на мо мант знік-
ла пад ва дою. Вы ныр ну ла ад нак хут ка, 
бор з да вы ска чы ла на кру ты бе раг ды 
спа кой на і за да во ле на па ча ла вы ці рац ца 
аран жа вым руч ні ком. Ры бак лю ба ваў ся 
яе ма ла дой пры га жос цю. А дзяў чы на як 
ско ра па я ві ла ся, так і ху цень ка знік ла. Ні-
бы рас п лы ла ся ў зі хот ным сон цы.

Ры ба не кля ва ла. Ма ла ды ву дзіль ш-
чык узяў свае ву ды і пай шоў вы тап та най 
у тра ве сця жын кай да до му. Сон ца неў-
за ба ве сха ва ла ся за ле сам і па ча лі цяг-
нуц ца пры цем кі. Бус лы па ча лі вяр тац ца 
з лу га він у свае гнёз ды, дзе на ста до лах, 
дзе на слу пах. Над ці хап лын най ра кою 
па ха ла дзе ла. Над ляў коў скі мі се на жа ця-
мі па я ві лі ся лёг кія хму рын кі ту ма ну. Яны 
з ча сам па ча лі гус цець і гус цець. І ўжо не 
бы ло ві даць адзі но кай пры ха ва най лод кі 
ў зя лё ным трыс ці, ні па ва ро ту ра кі. (яц)

У маі па боль ша ла 
чы та чоў „Ні вы”
Сё лет нія май скія ну ма ры 20 і 21 бе ла-

ру ска га што тыд нё ві ка „Ні ва” чы та лі жы-
ха ры адзі нац ца ці вё сак На раў чан скай 
гмі ны Гай наў ска га па ве та. Най больш чы-
та чоў гар та ла бе ла ру скі ча со піс у Но вым 
Ляў ко ве, Аль хоў цы, Плян це і Се мя ноў цы. 
Па 1-2 эк зем п ля ры бы лі ў чы тан ні ў дзе-
ся ці вё сках. За вёз я га зе ту дзя ку ю чы 
да па мо зе ма та ры за ва на га май го сяб ра 
Яў ге на Алек се ю ка з Гай наў кі.

20 мая гэ та га го да мы бы лі ў Бе ла-
сто ку і на ве да лі рэ дак цыю „Ні вы”. Спа-
да ры ня Га лі на па ча ста ва ла нас ка вай 
і па да ры ла па ру эк зем п ля раў но ва га ну-
ма ра „Ні вы” (як раз пры вез лі з дру кар ні). 
Шас нац цаць эк зем п ля раў двух ну ма роў 
пры вез лі мне лі ста но шы з на раў чан скай 
пош ты. Мой сяб ра ро біць фо таз дым кі 
і заў сё ды мае пры са бе 2-3 фо та а па ра ты. 
Та кая ў яго пры выч ка. Ніў ская жур на ліст-
ка Мі ра Лук ша па ці ка ві ла ся фо та а па ра-
та мі і пап ра сі ла спа да ра Яў ге на пры сы-
лаць здым кі ў рэ дак цыю.

Май скія эк зем п ля ры род на га ча со пі-
са за ці ка ві лі чы та чоў і яны пра сі лі пры-
яз джаць час цей і час цей. Ця пер у час 
пан дэ міі не ка то рыя аў то бу сы не ез дзяць 
м.ін. у Бе ла сток, і вя скоў цы ся дзяць 
до ма. Я па а бя цаў ім пры во зіць „Ні ву”. 
У сё лы, якія блі жэй ад Но ва га Ляў ко ва, 
мес ца май го пра жы ван ня, па е ду на ро ва-
ры. Мя не це шаць су стрэ чы з чы та ча мі. 
За раз нап ры кан цы мая бы ло іх больш. 
У на шай гмі не яны зда ро выя і не бы ло 
та го гроз на га ві ру са. Праў да па доб на ле-
там у на шай кра і не пра яго ма ла бу дзе 
чу ваць. Эпі дэ мія нас па кі не. (яц)

фон ных скры нак, раз меш ча ных у ма ста-
вой, і бу дуць уста ноў ле ны вер ты каль ныя 
зна кі.

Вя дуц ца пад рых то вач ныя ра бо ты 
ас фаль та ван ня па вер х няў. Вы ка наў цам 
да рог з’яў ля ец ца су пол ка MAK S BUD 
з Бель ска-Пад ляш ска га, а са ма ін ве сты-

цыя ажыц цяў ля ец ца пры су фі нан са ван ні 
з Фон ду са маў ра да вых да рог у па ме ры 
1 414 520, 64 зло тых. Кошт уся го ме ра-
пры ем ства — 3 104 423, 64 зло тых. Да ро-
га па він на быць га то вая да 30 чэр ве ня 
гэ та га го да.

тэкст і фота (лук)
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Дзе вяць га доў та му быў 
я на ве даў По лаў цы, ка лі 
аку рат та маш ні паг ран-
пе ра ход толь кі збі раў ся 
на бі раць раз мах. Яш чэ не 
бы ло пап раў дзе на ват па-
чат каў ба га та га ком п лек су 
бу дын каў, якія выз на ча юць 
раз мер паг ран кан т ро лю 
на паг ран пе ра хо дзе. Бы лі 
ўжо па ча ты зем ля рый ныя 
ра бо ты пад фун да мен ты 
бу ду чых уста ноў на на на ва 
выз на ча най гра ні цы. Гра ні-
ца то там бы ла, з не вя лі кі-
мі ма ды фі ка цы я мі, з 1945 
го да — гра ні ца „друж бы” 
па між СССР і ПНР. А ў бя-
гу чым ста год дзі/ты ся ча год-
дзі ста на ві ла ся яна ін шай 
якас на еў ра са юз на-еў ра зій-
скай мя жой.

Та ды, дзе вяць га доў та му, ці ка віў мя
не мо жа не так той эм б ры я наль ны яш чэ 
паг ран пе ра ход, як цар коў ка, што раз мяш
ча ла ся по бач. Да яе мож на бы ло прай с ці 
толь кі це раз на шы поль скія паг ра ну ста но
вы з кан т ро лем да ку мен таў. Спа дзя ваў ся 
я гэ та га і ця пер. Ад нак ця гам дзе вя ці га доў 
та маш няя та паг ра фія кры ху па мя ня ла ся. 
Зо на паг ран пе ра хо да на не каль кі мет раў 
ад су ну ла ся ад цар коў кі і мо гі лак по бач яе 
і за раз ту ды сва бод ны до ступ. На буй на 
раз бу да ва ным паг ран пе ра хо дзе ця пер не 
заў ва жыў я ні вод най жы вой ду шы — ні 
паг ра ніч ні каў, ні та мож ні каў, ні кан т ра бан
ды стаў...

Па даў ся я ў По лаў цы 21 мая, у дзень 
ня бес на га за ступ ні ка та маш няй цар коў кі 
— Іа а на Ба гас ло ва. Вер ні каў саб ра ла ся пад 
трыц цаць; пры е ха лі яны на лег ка вуш ках, 
на ве ла сі пе дах, на мо та ро ле ры — па ка лен
не ста ла га ўзро сту. Тое па ка лен не, яко га 
бліз кія па ко яц ца на та маш ніх мо гіл ках. 
А мо гіл кі тыя не вя ліч кія — уся го шас нац
цаць на ма гіль ні каў. І толь кі адзін з гэ та га 
лі ку з бя гу ча га ста год дзя; вы хад цы ў шы
ро кі свет ча ка юць Страш на га су да ў ін шых 
нек ра по лі ях.

Ха ця на ма гіль ні каў на па ла вец кіх мо гіл
ках ма ла, ад нак адзін з іх ад мыс ло ва ары
гі наль ны — у эпі та фіі скан дэн са ва ны лёс 
на ша га мяс цо ва га на сель ні цтва. Мож на 
пі саць аб шыр ныя кні гі, а мож на ў ка рот
кай эпі та фіі за пі саць тую тра ге дыю, якая 
ста год дзем та му спас ціг ла на шых прод каў 
— смер та нос нае бе жан ства. Ся мей ні кі па ха
ва на га ў По лаў цах муж чы ны спа чы лі ў Сі бі
ры і ў Ба ра на ві чах. А коль кі ж па доб ных ім 
так са ма аста ло ся на век у Ба ра на ві чах і на 
не аб сяж ных пра сто рах Ус хо ду, дзе меў ча
каць іх ра ту нак ад жа хаў вай ны...

Цар коў ка, якая на ле жыць Зу ба чоў ска му 
пры хо ду, крыш ку змя ні ла ся. Яна пе рак
ры та но вым да хам. По бач, на сціп лым 
жа лез ным кар ка се з’я віў ся не вя ліч кі звон. 
А по бач яго па віс ла і тая ўдар ная цы лін д
рыч ная пры ла да, якая ра ней вы кон ва ла 
ро лю цар коў на га сіг наль на га ін ст ру мен та 
і ві се ла пе рад ува хо дам у прыт вор. А на 
но вым зво не проз віш ча ах вя ра валь ні каў 
— з Са маг руд ска га пры хо да. Вы гля дае, што 
з Са маг руд ска га ён, а з мяс цо ва га — яна; 
па зна ёмі лі ся яны і знай ш лі сваю до лю 
ў шы ро кім све це, гэ так жа як і шмат лі кія па
ры на шых зем ля коў...

У „Слоў ні ку ге аг ра фіч ных на зваў Ча
ром хаў скай гмі ны” та кая па да ец ца ін фар
ма цыя пра вё ску, якая да ла наз ву паг ран
пе ра хо ду: „У 1566 го дзе, у час ва лоч най 
па ме ры, у аб ша ры Па ла вец кай во лас ці быў 
зак ла дзе ны фаль ва рак По лаў цы. Но ва зас
на ва ны па ла вец кі фаль ва рак ат ры маў 21 
ва ло ку доб рай зям лі. Фаль ва рак раз меш
ча ны па між вё ска мі Су ха ры і Пяш чат ка. 
Ця гам вя коў фаль ва рак тэ ры та ры яль на 
буй неў. У 1890х га дах фаль ва рак быў рас
п ра да ны. Зям лю ку пі лі жы ха ры Бель ска га 
і Пру жан ска га па ве таў. Но выя жы ха ры не 
ме лі ні чо га су поль на га з па том ка мі по лаў
цаў, г.зн. ку ма ноў...”.

А кім жа ж бы лі тыя по лаў цы? Бы ло 
гэ та ван д роў нае пле мя, якое вы во дзі
ла ся з шы ро ка га на ва кол ля Ал тая. У ХІ 
ста год дзі, два ста год дзі да ман голь ска га 
на шэс ця ў Еў ро пу, за ві та лі яны ў пры чар
на мор скія стэ пы. Тут так са ма яны раз г ля
да лі ся за но вы мі тэ ры то ры я мі для свай го 
ка чэў на га по бы ту, уры ва ю чы ся ў сла вян
скія і ві зан тый скія зем лі. У 1078 го дзе па
дыш лі яны пад Ад ры я но паль, сён няш няе 
Эдыр не, ка ля Кан стан ці но па ля. Бы лі гэ та 
рас се я ныя пля мё ны, якія не ства ры лі су
цэль най дзяр жаў нас ці, але нес лі паг ро зу 
асе ла му на сель ні цтву. Па вод ле ХІІвя ко
ва га яў рэй ска га па да рож ні ка Пе та хіі з Рэ
ген с бур га, ня ма ў ку ма ноў ка ра ля, толь кі 
асоб ныя кня зі. Агуль ную тэ ры то рыю, на 
якой вя лі сваё ка чэў нае жыц цё по лаў цы, 
ад Ал тая па Кар па ты, та дыш нія ле та піс цы 
на зы ва лі Ку ма ні яй. Пер сід скі гі сто рык XIV 
ста год дзя Хам да ла Му ста фі пі саў: „Ку ма
нія гэ та ад на з най боль шых кра ін све ту. 
У ад ной яе час ці та кі хо лад, што не маг чы
ма там жыць, а зноў у ін шай та кая спё ка, 
што цяж ка выт ры ваць”. І з тае тэ ры то рыі 
па а соб ныя ка чэў ныя гру пы по лаў цаў на
па да лі на асе лых су се дзяў; для прык ла ду 
— у 1096 го дзе аб ра ба ва лі яны Кі е ваПя
чэр скую лаў ру...

У ХІІ ста год дзі, дзя ку ю чы пад т рым цы 
по лаў цаў, бал га ры выз ва лі лі ся зпад ві зан
тый ска га па на ван ня. Ін шыя па а соб ныя 
сла вян скія кня зі пры на го дзе так са ма 
ка ры ста лі ся ва ен ны мі пас лу га мі по лаў цаў 
у мі жу со бі цах; чар ні гаў скія кня зі да лу ча лі 
по лаў цаў да сва іх ат ра даў у зма ган ні з кі
еў скі мі і суз даль скі мі кня зя мі. Зма ган не 
ноў га радсе вер ска га кня зя Іга ра Свя тас ла
ві ча з по лаў ца мі знай ш ло ад люст ра ван не 
ў опе ры Аляк сан д ра Ба ра дзі на „Князь 
Ігар”; най больш па пу ляр ным яе фраг мен
там ста лі „Па ла вец кія тан цы”...

Гі ста рыч ная лі та ра ту ра пры но сіць кры
ху ве стак пра по быт даў ніх, яш чэ ка чэў ных, 
по лаў цаў. Ко ні зай ма лі важ нае мес ца ў іх 
жыц ці. Яны раз во дзі лі не толь кі ко ней, 
так са ма аве чак, коз, вяр б лю даў і ка роў. 
Ле там яны ад п раў ля лі ся са сва і мі стат ка мі 
на паў ноч ныя па шы, а зі мою вяр та лі ся на 
поў дзень. Не ка то рыя па чы на лі асе лы лад 
жыц ця і зай ма лі ся ка валь ствам, ры мар
ствам, вы ра бам вуп ра жы, ша ве цтвам, кра
ве цтвам, вы ра бам лу каў і стрэл да іх. Ка лі 

да ку ча ла ім сма га, пі лі 
кроў з кон скіх жыл...

По лаў цы зай ме лі 
ў сла вян наз ву па па ла
вых ва ла сах. У цюр к
скіх мо вах іх наз ван не 
так са ма вы во дзіц ца 
з ко ле ру: цюр к скія сло
вы ку ман, кун ці ко ман 
так са ма абаз на ча юць 
блед нажоў ты ко лер; 
ко ні по лаў цаў бы лі най
час цей ме на ві та та кой 
мас ці... Сла вян скія ўла
да ры вель мі ца ні лі кра
су па ла вец кіх жан чын 
і ча ста кня зі та кім чы
нам рад ні лі ся з хан скі мі 
сем’ я мі, а гэ та, у сваю 
чар гу, вя ло да па сту по

ва га сла вян скапа ла вец ка га пры мі рэн ня...

У поль скай гі ста рыч най лі та ра ту ры хі ба 
жы ве яш чэ па пу ляр ны ў мі ну лым міф пра 
ста лі цу яц вя гаў у Дра гі чы не. Сан до мір скі 
князь Ба ляс лаў V Са рам лі вы ру шыў у 1264 
го дзе на іх, 23 чэр ве ня ад біў быц цам у іх 
Дра гі чын і Мель нік, а 24 чэр ве ня ка ля 
Брань ска рас п ра віў ся з яц вяж скім пра ва
ды ром Ку ма там. У 1254 го дзе ў Дра гі чы не 
ка ра на ваў ся Да ні ла Ра ма на віч і яц вя гаў 
там не бы ло. Не бы ло іх там так са ма і дзе
сяць га доў паз ней — іх пры сут насць у Дра
гі чы не гэ та вы дум ка Яна Длу га ша, які жыў 
два ста год дзі паз ней. І не Ку мат, толь кі ку-
ман быў пра ціў ні кам сан до мір ска га кня зя; 
па лег лі пад Брань скам не яц вя гі, але па ла
вец кія ва я кі. Ад куль узя лі ся на Пад ляш шы 
ку ма ны — бу дзе ні жэй...

По лаў цы за вяз ва лі ва ен ныя са ю зы 
са сла вян скі мі кня зя мі. У 1223 го дзе 
спа лу ча ныя па ла вец касла вян скія сі лы 
бы лі раз г ром ле ны ман голь скім вой скам 
у лё са выз на чаль най біт ве на ра цэ Кал цы; 
у вы ні ку край нія ўсход нес ла вян скія кня
ствы тра пі лі пад ман голь скае па на ван не. 
У хо дзе чар го вай хва лі ман голь ска га 
на шэс ця ў 12371240 га дах по лаў цы бы лі 
зноў раз бі ты, вы му ша ны ўця каць пе рад 
но вы мі пе ра мож ца мі і пры ру чац ца да 
асе ла га жыц ця по бач мяс цо ва га на сель ні
цтва. Шмат іх па ся лі ла ся ў ме жах Вен г рыі, 
у ра ё не гор Мат ра, дзе яны за хоў ва лі сваю 
ад мет насць аж да ХХ ста год дзя. Шмат іх 
асе ла так са ма за Ду на ем, на тэ ры то рыі 
Бал га рыі.

У 12501251 га дах га ліц кава лын скі 
князь Да ні ла Ра ма на віч зап ра шае по лаў
цаў у сваю дзяр жа ву для ахо вы яе паў ноч
наза ход ніх ме жаў ад яц вя гаў, ма за вец кіх 
і на бі ра ю чых у той час ма гут насць лі тоў скіх 
кня зёў; ве ра год на гэ та ме на ві та яны зма
га лі ся су праць Ба ляс ла ва Са рам лі ва га. 
Па ся ля юц ца яны на поў на чы Бе рас цей ш
чы ны, м.інш. у воб ру бе сён няш ніх По лаў цаў 
і на ва коль ных вё сак, у тым лі ку ў воб ру бе 
пры ля га ю ча га да Ча ром хі Ста віш ча. Вы дзя
ля ец ца во ласць, якую на зы ва юць Па ла вец
кай. Іс нуе яна да 1926 го да...

У 1945 го дзе бы лую Па ла вец кую во
ласць раз дзя ляе дзяр жаў ная поль скаса
вец кая гра ні ца. Для на сель ні цтва па меж

най зо ны гэ та лё са выз на чаль ная па дзея. 
Не ка то рыя сем’і пе ра ся ля юц ца са сва іх 
спад чын ных ся ліб у зу сім но вае ата чэн не. 
Пе ра ся ля юц ца быц цам па сва ёй во лі, вы
бі ра ю чы тую дзяр жаў насць, якая зда ла ся 
ім больш свой скай. Але ж ві се ла над імі 
і па гро за пры му со ва га вы ся лен ня, яко га 
га ра чыя пры хіль ні кі апы ну лі ся ва ўлад
ных уста но вах. Зга да ны „Слоў нік ге аг ра
фіч ных на зваў Ча ром хаў скай гмі ны” пры
во дзіць ад біт кі да ку мен таў пас ля ва ен на га 
ча су, ча су ста наў лен ня но вай гра ні цы, 
ча су ма са вых пры му со вых пе ра ся лен няў 
лю дзей. Фраг мент (пра ва піс за ха ва ны): 
„Na le ży stwo rzyć t.z. pas bez pie czeń stwa 
w pro mie niu 20 klm. od gra ni cy z któ re go by 
się usu nę ło wszys t kie mniej szoś ci na ro do we, 
ut rud nia ją ce służ bę gra nicz nym wła dzom 
bez pie czeń stwa przez two rze nie taj nych 
or ga ni zac ji i kon tak to wa nie się z zag ra ni cą. 
Przyk ła dem te go są Opa ka Wiel ka, os. Cze
rem cha, Bo bin ka, mko Klesz cze le, Bia ło wie ża 
bę dą ce cen t ra mi se pa ra tys tycz ne go ru chu 
bia ło ru si nów. Ja ko przyk ład po da je my zesz ło
rocz ne zeb ra nie na te re nie gmi ny Klesz cze le 
lud noś ci bia ło ru skiej, skła da ją cy dek la rac ję 
o oder wa nie tych te re nów od Pol ski i w obec
nym ro ku sta ra nie by łe go wój ta Bia ło wie ży. 
Te kil ka oś rod ków pro mie niu je na oko licz ne 
osied la i wsku tek ob sa dze nia władz ad mi
nis t ra cyj nych jak i bez pie czeń stwa (M.O.) 
przez Bia ło ru si nów, stwa rza ta kie wa run ki, 
że na wet ele ment pro pol ski prze cho dzi do 
prze ciw ne go obo zu. In nym jesz cze po wo dem 
stwo rze nia ta kie go pa sa, jest prze no sze nie 
się mło dzie ży bia ło ru skiej na te ren ZSRR przy 
po zos ta wie niu na te re nie przyg ra nicz nym 
swych ro dzi ców lub bliz kich krew nych, co 
w przysz łoś ci, ułat wi ak c ję prze myt ni czą, tak 
i każ dą in ną. Po wo du je to co raz częs t rze nie
le gal ne pow rot ne przek ra cze nie gra ni cy przez 
bia ło ru si nów, któ rzy ewa ku o wa li się do ZSRR 
na pod s ta wie umo wy Pol skoSo wiec kiej o re
pat riac ji, a któ rzy dzię ki swym zna jo moś ciom 
i pok re wień stwom nie tyl ko przek ra cza ją gra
ni ce ale i prze cho wu ją się. Ja ko śro dek za po
bie gaw czy na le ży usu nąć cał ko wi cie lud ność 
bia ło ru ską z te go pa sa, wy sied lić ją przy mu so
wo po za gra ni ce Pań stwa lub na te re ny odzy
ska ne in dy wi du al nie a te osied la za lud nić 
przez re pat rian tów. Wie le ro dzin bia ło ru skich 
tyl ko przez swo ją nie chęć do us t ro ju gos po
dar cze go ZSRR a nie z po wo du przy wią za nia 
do Pol ski w chwi li wy ty cze nia gra ni cy opuś ci
ło swe gos po dar stwa prze cho dzą ce na rzecz 
Ros ji i prze nios ło się do swych krew nych 
lub zna jo mych za miesz ku ją cych w t.z. pa sie 
bez pie czeń stwa, sze rząc agi tac ję że gra ni ca 
bę dzie jesz cze raz prze su nię ta za za chód. 
Niek tó rzy z nich obej mu ją dla za bez pie cze nia 
się pra cę w P.K.P. na stac jach pog ra nicz nych 
(Cze rem cha)”. Гэ ты тэкст на ад рас бе ла
стоц ка га ва я во ды скі ра ва лі ў 1946 го дзе 
пра цаў ні кі бель скай Дзяр жаў най уста но
вы па спра вах рэ пат ры я цыі...

Пра па на ва ныя чы ноў ні ка мі ме ры та ды 
не збы лі ся. Але з хо дам ча су на сель ні цтва 
па меж жа са мо рас се я ла ся па шы ро кім 
све це. Ад по лаў цаў аста ла ся толь кі та па ні
мія: наз ва не вя лі кай вё скі ў Ча ром хаў скай 
гмі не, наз ва не над та буй на га паг ран пе ра
хо да і наз ва кра ё вай да ро гі № 66 з Зам б ра
ва ме на ві та ў По лаў цы...

vТэкст і фо та 
Аляк сан д ра ВЯР БІЦ КА ГА

По лаў  цы
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