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— Ала Ула дзi мi ра ўна, рас-

ка жы це, якiя сiмп то мы ў пнеў-

ма нii.

— Пнеў ма нiя — гэ та вост рае 

за хвор ван не лёг кiх. Асноў ны-

мi сiмп то ма мi за па лен ня лёг кiх 

з'яў ля юц ца ка шаль, за дыш ка, 

вы со кая тэм пе ра ту ра. Што да-

ты чыц ца пнеў ма нii, аса цы я ва най 

з но вай iн фек цы яй COVID-19, 

уста ноў ле на, што ча сам яна 

пра ця кае не ты по ва, i не ка то рыя 

па цы ен ты мо гуць пе ра но сiць яе 

бес сiмп том на. У та кiм вы пад ку 

яна су пра ва джа ец ца лёг кiм каш-

лем, не да ма ган нем, сла бас цю, i 

толь кi пры рэнт ге на ла гiч ным цi 

КТ-да сле да ван нi вы яў ля ец ца, 

што лёг кiя па шко джа ны.

— Цi трэ ба ля чыць бес сiмп-

том ную пнеў ма нiю або яна 

прой дзе са ма?

— Яна, ка неш не, мо жа прай-

сцi без ля чэн ня. Але на ступ ствы 

яе да кан ца па куль не вы ву ча ны. 

I як яна ада б'ец ца на зда роўi ча-

ла ве ка i ста не яго лёг кiх, скла-

да на спраг на за ваць. Ка лi лю дзi 

на на гах пе ра но сяць вост рае за-

хвор ван не, бо ў iх ня ма па вы ша-

най тэм пе ра ту ры, а толь кi лёг кае 

не да ма ган не, яны ўсё роў на з'яў-

ля юц ца рас паў сюдж валь нi ка мi 

iн фек цыi, пры чым з маг чы мы мi 

не бяс печ ны мi на ступ ства мi для 

ўлас на га зда роўя.

— Чым ад роз нi ва юц ца бак-

тэ ры яль ная i вi рус ная пнеў ма нii 

i якая з iх больш не бяс печ ная?

— Не бяс печ ная i тая, i дру-

гая. Iн шая спра ва, што вi рус ная 

пнеў ма нiя рэд ка пра ця кае са-

ма стой на. Яна знi жае iму нi тэт, 

i на фо не гэ та га пад клю ча ец ца 

бак тэ ры яль ная фло ра, раз вi-

ва ец ца вi рус на-бак тэ ры яль ная 

пнеў ма нiя, а яна больш цяж кая. 

Вi рус з'яў ля ец ца пус ка вым ме-

ха нiз мам раз вiц ця i за ся лен ня 

ў ткан кi лёг кiх па та ген ных мi ка-

бак тэ рый.

— Пнеў ма нiя раз вi ва ец ца 

з-за та го, што рэ спi ра тор ная 

хва ро ба за пу шча на?

— Не заў сё ды. На прык лад, 

но вы ка ра на вi рус па во дзiць ся-

бе не зу сiм ты по ва. Звы чай на 

стан дарт ная вi рус ная пнеў ма нiя 

раз вi ва ец ца звер ху ўнiз: па ра жа-

ец ца на са глот ка, тра хея, брон хi, 

i iн фек цыя спус ка ец ца да нiж нiх 

ды халь ных шля хоў. Ця пе раш няя 

iн фек цыя пра явi ла ся бе па-iн ша-

му: ад ра зу па ра жа юц ца лёг кiя. 

Зда ра юц ца вы пад кi, ка лi ня ма 

каш лю, чхан ня, нi я кiх iн шых 

пра яў вост рай рэ спi ра тор най iн-

фек цыi, а пры пры цэль ным аб-

сле да ван нi вы свят ля ец ца, што 

па шко джа ны лёг кiя. Пры чым 

лёг кiя пры ка ра на вi рус най iн фек-

цыi па ра жа юц ца па пе ры фе рыi. 

Ме ха нiзм тут та кi: за па лен чы 

эк су дат (вад касць, якая вы дзя-

ля ец ца з дроб ных кры вя нос ных 

са су даў пры за па лен нi) пра ця кае 

ў аль ве о лы, з якiх скла да юц ца 

рэ спi ра тор ныя ад дзе лы лёг кiх. 

Аль ве о лы, па прос ту ка жу чы, 

гэ та свое асаб лi выя кол бач кi, 

якiя ажыц цяў ля юць га за аб мен 

з лё гач ны мi ка пi ля ра мi, i ка лi ў 

iх трап ляе за па лен чы эк су дат, ён 

на за па шва ец ца i пе ра шка джае 

га за аб ме ну.

Вар та ад зна чыць яшчэ ад ну 

асаб лi васць «ковiд най» пнеў ма-

нii. Гэ та двух ба ко вае па ра жэн не 

лёг кiх, у той час як пры звы чай-

най вi рус най цi бак тэ ры яль най 

пнеў ма нii за па лен не пра ця кае 

з ад на го бо ку. Пры чым пры 

COVID-19 на здым ку па ра жэн не 

вы гля дае як ма та вае шкло.

— Гэ та зна чыць, што пры 

ка ра на вi рус най iн фек цыi 

пнеў ма нiя мо жа раз вi вац ца 

iмк лi ва?

— Так. Та му мы па пя рэдж ва-

ем па цы ен таў, якiя зна хо дзяц ца 

пад на зi ран нем дома, асаб лi ва 

з COVID-iн фек цы яй, што ка лi 

ад чу ва е це сла басць, за дыш ку, 

уз мац ня ец ца ка шаль, уз нi ма ец-

ца тэм пе ра ту ра вы шэй 37—38 

гра ду саў i дрэн на пад да ец ца 

знi жэн ню, не аб ход на не ад клад-

на па ве да мiць ура чу, што стан 

па гор шыў ся. У та кiм вы пад ку 

хво ра га трэ ба шпi та лi за ваць. 

Пад час тэ ле фон най раз мо вы 

трэ ба аба вяз ко ва ска заць, што 

на зi ра е це ся до ма з ка ра на -

вi рус най iн фек цы яй, каб ме ды кi 

вы еха лi ў срод ках iн ды вi ду аль-

най ахо вы.

З гэ тай пры чы ны з па цы ен та-

мi з ка ра на вi рус най iн фек цы яй, 

якiя ле чац ца до ма, што дзён на 

звяз ва юц ца ме ды цын скiя ра бот-

нi кi i цi ка вяц ца ста нам — тэм-

пе ра ту рай, на яў нас цю ню ху, 

за дыш кi. Пры вы ез дзе кан такт-

най гру пы ў хво ра га вы мя ра ец-

ца са ту ра цыя (на сы чэн не кры вi 

кiс ла ро дам). Ка лi яна 95 % i вы-

шэй — зна чыць стан зда валь ня-

ю чы, мож на пра цяг ваць ля чыц ца 

до ма. Ка лi рап там са ту ра цыя нi-

жэй, ма юц ца за дыш ка, ка шаль, 

тэм пе ра ту ра, ста iць пы тан не аб 

не ад клад най шпi та лi за цыi. На 

ме ды цын скiм транс пар це па цы-

ент на кi роў ва ец ца на аб сле да-

ван не на кам п'ю тар ным та мог-

ра фе. Ка лi ды яг наз па цвяр джа-

ец ца, яго шпi та лi зу юць.

— За раз мы час та чу ем пра 

так зва ны «хвост» пнеў ма нiй, 

якi з'яў ля ец ца пас ля се зон на-

га пад' ёму за хва раль нас цi, у 

пры ват нас цi, вяс ной. З-за ча го 

гэ та ад бы ва ец ца?

— У звы чай най эпi дсi ту а цыi 

пе ры яд за па лен чых хва роб лёг-

кiх пры па дае на зi му i ран нюю 

вяс ну, ка лi iму нi тэт аслаб ле ны.

Наш ар га нiзм стра цiў сi лы, каб 

пе ра жыць ха лод ную па ру го да, 

та му мы па чы на ем хва рэць, у 

тым лi ку i вi рус на-бак тэ ры яль-

ны мi пнеў ма нi я мi. Сё лет няя сi-

ту а цыя не зу сiм ты по вая. Се зон 

за хва раль нас цi зру шыў ся на 

поз нюю вяс ну i пры ха пiў ле та. 

Но вы ка ра на вi рус, яго ця чэн не, 

вi ру лент насць па куль не вы ву-

ча ны, i праг на за ваць, як да лей 

бу дуць раз вi вац ца па дзеi, да-

стат ко ва скла да на.

— Для ча го пры вi рус най 

пнеў ма нii пры зна ча юць ан-

ты бi ё тык, ка лi вя до ма, што на 

вi рус ён не дзей нi чае?

— Па куль ня ма прэ па ра ту, 

да яко га быў бы ад чу валь ны 

ўзбуджальнік SARS-CoV-2. Як 

я ўжо ка за ла, вi рус з'яў ля ец ца 

свое асаб лi вым пра ва ка та рам, 

якi за пус кае ме ха нiз мы за па-

лен ня, пад клю ча ец ца дру гас-

ная мiк ра фло ра — бак тэ рыi, што 

па гар шае стан па цы ен та, та му 

ў комп лекс най тэ ра пii пры зна-

ча ец ца i ан ты бi ё тык. Ка лi вы ле-

чыць бак тэ ры яль ную iн фек цыю, 

iму нi тэт ад наў ля ец ца, i ёсць усе 

шан цы адо лець вi рус.

— Ка лi мы хва рэ ем, цi вар та 

збi ваць тэм пе ра ту ру i якую?

— Гэ та за ле жыць ад та го, 

як ча ла век пе ра но сiць па вы-

ша ную тэм пе ра ту ру, не ка то-

рыя, на прык лад, вель мi дрэн на 

ся бе ад чу ва юць ужо пры 37,5. 

Але ўсё ж па жа да на тэм пе ра-

ту ру да 38 гра ду саў не збi ваць. 

Лi чыц ца, што так наш iму нi тэт 

iмк нец ца пе ра маг чы iн фек цыю, 

«ус кi пя цiць» вi рус у ар га нiз ме. 

Ка лi ж тэм пе ра ту ра 38—38,5 i 

не збi ва ец ца з да па мо гай звы-

чай на га су праць за па лен ча га 

га рач ка па нi жаль на га срод ку, 

па жа да на вы клi каць бры га ду 

хут кай ме ды цын скай да па мо гi. 

Мно гiя ўжо ця пер ве да юць, што 

ў та кiм вы пад ку пры мя ня юц ца 

ме на вi та таб лет кi па ра цэ та мо лу, 

та му што iн шыя не стэ ро iд ныя су-

праць за па лен чыя срод кi мо гуць 

пра ва ка ваць па ра жэн не вi ру сам 

лё гач най ткан кi.

— Ця пер усе мы да ве да лi ся 

пра та кi ме ды цын скi тэр мiн, 

як са ту ра цыя, якi свед чыць аб 

на сы чэн нi кры вi кiс ла ро дам. 

Ён вы мя ра ец ца пры лю бых 

пнеў ма нi ях?

— Так, i пры бак тэ ры яль ных 

у тым лi ку. Бо тут так са ма ад-

бы ва ец ца па ра жэн не аль ве ол i 

па ру ша ец ца га за аб мен. Са ту ра-

цыя па каз вае, на коль кi ды халь-

ная не да стат ко васць пра грэ суе. 

Па каз чык у 95 % i вы шэй — гэ-

та нор ма, нi жэй шы свед чыць аб 

тым, што па цы ент мае па трэ бу ў 

ме ды цын скай да па мо зе, шпi та-

лi за цыi, i не вы клю ча на, што яму 

спат рэ бiц ца кiс ла род i штуч ная 

вен ты ля цыя лёг кiх.

— Цi мож на вы ле чыць пнеў-

ма нiю без на ступ стваў? I якiя 

бы ва юць на ступ ствы?

— Ад на знач на га ад ка зу ня-

ма. Усё за ле жыць ад ста ну зда-

роўя ча ла ве ка, плас тыч нас цi, 

элас тыч нас цi яго лёг кiх. Важ-

ны i ўзрост: чым ма ла дзей шы 

па цы ент, тым менш на ступ стваў 

за ста нец ца ад пе ра не се най 

хва ро бы. Чым ста рэй шы ча ла-

век, тым больш шчыль ныя яго 

лёг кiя, i ка неш не, за па лен чы 

пра цэс бяс след на не прой дзе. 

За ста нуц ца пост за па лен чыя 

змя нен нi. Гэ та мо жа быць скле-

роз цi фiб роз. Скле роз — па пя-

рэд нi этап раз вiц ця фiб ро зу, ка лi 

злу чаль ная ткан ка па чы нае за-

мя шчаць лё гач ную. I на ту раль-

на га за аб мен у гэ тым участ ку 

па ру ша ец ца. Пры фiб ро зе гэ та 

ткан ка ста но вiц ца яшчэ больш 

шчыль най, што да стат ко ва не-

бяс печ на. Фiб роз — не зва рот ны 

пра цэс.

— Што ра бiць, каб не раз вi-

лi ся гэ тыя ўсклад нен нi?

— Свое ча со ва звяр тац ца да 

ўра ча, пра хо дзiць ля чэн не, вы-

кон ваць усе рэ ка мен да цыi док-

та ра, у тым лi ку, ды халь ную гiм-

нас ты ку i ўсё, што са дзей нi чае 

па ляп шэн ню вен ты ля цыi лёг кiх.

— Па жы лыя лю дзi больш 

схiль ныя да пнеў ма нiй?

— Так. Яны ўво гу ле больш 

ус пры маль ныя, бо з уз рос там 

на за па шва юц ца за хвор ван нi, у 

тым лi ку i хра нiч ныя, якiя гэ та-

му са дзей нi ча юць. А ў лю дзей 

з цук ро вым дыя бе там, сар-

дэч на-са су дзiс ты мi хва ро ба мi, 

атлус цен нем больш цяж кае ця-

чэн не хва роб лёг кiх.

— Цi ёсць ге не тыч ная схiль-

насць да пнеў ма нiй?

— Та кая за ка на мер насць 

ёсць. Усе ге не тыч ныя за хвор-

ван нi лёг кiх пра яў ля юц ца з ма-

ла до га ўзрос ту, на ват у дзя цiн-

стве. I мо гуць пра грэ са ваць.

— Хво рыя з бран хi яль най 

астмай — у гру пе ры зы кi?

— Так, але ў мен шай сту пе нi, 

бо, як пра вi ла, гэ та за хвор ван не 

алер гiч на га ха рак та ру. I ка лi яго 

ця чэн не кант ра ля ва нае, па цы-

ент у ста не рэ мi сii, то яго ля чыць 

пра сцей. З цяж кiм не кант ра ля-

ва ным ця чэн нем i iн фек цыя да-

лу ча ец ца хут чэй, i ля чыць больш 

скла да на.

— Кур цы больш схiль ныя 

да за хвор ван няў на пнеў ма-

нiю?

— Па вод ле да сле да ван-

няў — так. Бран хi яль нае дрэ ва 

знут ры вы сла на эпi тэ лi ем, там 

ёсць так зва ныя рас нiч кi, пры-

зна ча ныя для та го, каб вы штур-

хоў ваць вон кi пыл, час цiн кi га зу. 

А ў кур цоў гэ тыя рас нiч кi, якiя 

з'яў ля юц ца ахоў ным бар' е рам, 

атра фi ра ва ны. Та му i iн фек цыя, 

i шкод ныя рэ чы вы з па вет ра лёг-

ка трап ля юць у нiж нiя ды халь-

ныя шля хi. Акра мя та го, лю бы 

ку рэц мае хра нiч ны бран хiт, што 

з'яў ля ец ца да дат ко вым за хвор-

ван нем.

— Цi ёсць ме ры пра фi лак-

ты кi пнеў ма нii?

— Яны стан дарт ныя: дыс тан-

цы я вац ца ад хво ра га з рэ спi-

ра тор ны мi сiмп то ма мi. Лю бая 

вi рус ная рэ спi ра тор ная iн фек-

цыя не бяс печ ная. Ка лi ў ад на го 

ча ла ве ка яна мо жа пра ця каць 

у лёг кай фор ме з па ра жэн нем 

гор ла, но са, верх нiх ды халь ных 

шля хоў, то ў iн ша га з пры чы ны 

та го, што яго рэ цэп та ры больш 

ад чу валь ныя да гэ та га вi ру са цi 

бак тэ рыi, мо жа вы клi каць за па-

лен не лёг кiх. Так са ма мыць ру кi, 

пад час эпi дэ мii па збя гаць мес-

цаў ма са ва га збi ран ня лю дзей i 

ме ней кан так та ваць.

Пнеў ма нiя мо жа быць бес сiмп том ная
Ме на вi та яе ча сам вы клi кае ка ра на вi рус ная iн фек цыя

Д
ЛЯ сён няш нiх школь нi каў 

Дру гая су свет ная вай на — 

гiс та рыч ная па дзея. Дзе цi 

вы ву ча юць яе на ўро ках гiс то рыi, па 

кнi гах i фiль мах, па ста рых фа та гра фi-

ях i ўспа мi нах род ных, якiя пе ра да юц ца 

з па ка лен ня ў па ка лен не, пi ша Воль га 
Кi ву ля з Дзят лаў шчы ны (гэ ты ды iн-

шыя лiс ты дру ку юц ца ў ска ра чэн нi i пе-

ра ка зе. — Аўт.). Доч кi ве тэ ра на Пят ра 

Дзям' я на вi ча Ве раб'я бе раж лi ва за хоў-

ва юць па мяць пра яго, уну кi  доб ра ве-

да юць гiс то рыю кож на га ме да ля i ўжо 

сва iм дзе цям рас каз ва юць, што дзя ду-

лю пры зва лi на фронт у жнiў нi 1944-га, 

што яму ў той час бы ло 43 га ды, i до ма 

ён па кi нуў жон ку i ча ты рох да чок, што 

слу жыць Пят ру Дзям' я на вi чу да вя ло ся 

ў страл ко вым пал ку Дру го га Пры бал-

тый ска га фрон ту, ва я ваць — на тэ ры-

то рыi Лат вii i Ле нiн град скай воб лас цi i 

вель мi шмат што пе ра жыць. Вось толь-

кi адзiн ба я вы эпi зод. 

Як рас каз ваў дзя ду ля, ад ной чы на 

шля ху на ступ лен ня паў ста ла сур' ёз ная 

пе ра шко да — ня мец кае ку ля мёт нае 

гняз до. Ка ман дзiр уз во да па ста вiў за-

да чу лiк вi да ваць яго. На за дан не ад-

пра вiў ся пер шы сал дат... Праз ней кi 

час па чу ла ся ку ля мёт ная чар га — ба ец 

не вяр нуў ся. Та ды ка ман дзiр па слаў 

дру го га... I зноў без вы нi ку. Трэ цiм пай-

шоў дзя ду ля.

Мяс цо васць бы ла вель мi ба ло-
цiс тая: вер ба лоз зе, вы со кая тра ва, 
рэд кiя дрэ вы. З усёй пе ра сця ро гай 
во iн пра бi раў ся ту ды, ад куль гу ча лi 
ку ля мёт ныя чэр гi, i не ўза ба ве ся род 
ку пiн уба чыў пер ша га за бi та га бай ца, 
а за тым i дру го га, зра зу меў, што ку ля-
мёт чы кi не дзе блiз ка. Гэ та азна ча ла, 
што трэ ба, як на па ля ван нi (вось дзе 
спат рэ бiў ся до свед!), услу хоў вац ца ў 
кож ны шор гат, углядацца ў кожную 
дэталь, i та кi ўба чыць у вя лi кiм кус це 
вяр бы ледзь пры кмет нае ва ру шэн не 
га лi нак, пер шым ад крыць страль бу.

У ад каз яму стрэ лаў не пра гу ча ла.

Праз ней кi час дзя ду ля па поўз 
на пе рад i ўба чыў, што два ня мец-
кiя сал да ты i афi цэр за бi тыя. Та кiм 
чы нам за дан не ка ман дзi ра ўда ло ся 

вы ка наць, за што чыр во на ар ме ец 

Ве ра бей быў уз на га ро джа ны ме да-

лём «За ад ва гу».

...Мой сын, пi ша Воль га Кi ву ля, 

праў нук ша ноў на га Пят ра Дзям' я на вi-

ча, ве дае гiс то рыю гэ тай уз на га ро ды, 

i я ўпэў не на — бу дзе за хоў ваць яе, а 

зна чыць — за хоў ваць па мяць.

К
А ЖУЦЬ, ча ла век жы вы, па-

куль яго пом няць, чы та ем у 

лiс це Т. Л. Ла гун з Мiнск ага 

ра ё на. I дзе ля яе, вось гэтай па мя цi, у 

на шай Кру пiц кай шко ле стар та ваў пра-

ект «Юны па тры ёт». Кi руе iм Ва лян цi-

на Паў лаў на Iва шчан ка, якая змаг ла 

па-са праўд на му за цi ка вiць дзя цей мi-

ну лым сва iх дзя доў i пра дзе даў. Адзiн 

толь кi прык лад: у сям'i шас цi клас нi ка 

Мац вея Ко ла са бе раж лi ва за хоў ва ец ца 

не вя лi кая па пка з да ку мен та мi. Пе ра-

бi ра ю чы iх, ра зу ме еш, якiя цу доў ныя 

лю дзi i якой ца ной зда бы ва лi Пе ра мо гу. 

Пра пра дзед Мац вея Якаў Аб ра ма вiч 

Кап лан на ра дзiў ся ў Мiн ску ў 1915-м, 

атры маў вы шэй шую юры дыч ную аду-

ка цыю, да вай ны быў на мес нi кам га-

лоў на га ва ен на га пра ку ро ра го ра да. 

У час вай ны — у зван нi гвар дыi ма ё ра 

юс ты цыi — ва ен ным пра ку ро рам 62-й 

гвар дзей скай страл ко вай ды вi зii. Меў 

ра нен нi i кан ту зii, за гi нуў пры вы ка нан нi 

служ бо вых аба вяз каў у ба ях за Венг-

рыю 31 са ка вi ка 1945-га.

Аб тым, як гэ та зда ры ла ся, род-

ным па ве да мiў ба я вы ся бар Ана толь 

Ба ра дзi наў, i сям'я гэ ты лiст за ха ва-

ла. Яна ж звяр та ла ся і ў мно гiя iн-

стан цыi, каб ад шу каць да ку мен ты, 

ха рак та рыс ты кi, каб да ве дац ца, што 

Якаў Аб ра ма вiч Кап лан быў узна га-

ро джа ны дву ма ор дэ на мi Чыр во най 

Зор кi, ор дэ нам Чыр во на га Сця га, ме-

да лём «За аба ро ну Ста лiн гра да».

Адзi нае, што па куль не зра бi лi 

на шчад кi, — не на ве да лi ма гi лу ў 

Венг рыi.

...Ш
МАТ на пi са на пра 

подз вi гi жан чын у 

га ды Вя лi кай Ай-

чын най. Па ста тыс ты цы не менш як 

800 ты сяч з iх ста лi лёт чы ца мi, су-

вя зiст ка мi, мед сёст ра мi... Амаль 150 

ты ся чам пры свое на зван не Ге роя 

Са вец ка га Са ю за. I нi хто не ска жа, 

коль кi ў той час бы ло ге ра iнь, мож на 

ска заць, бе зы мен ных. Пра ад ну з iх 

рас каз вае су пра цоў нi ца Ча вус ка га 

края знаў ча га му зея Тац ця на Тэс-

лен ка.

Да 22 чэр ве ня 1941-га дзе вя цi-

клас нi ца Аляк санд ра Ла зоў ская жы-

ла з баць ка мi ў Ле нiн гра дзе, пас ля — 

ра зам з iн шы мi пад лет ка мi са чы ла 

за пра вiль ным за цям нен нем акон, 

за па рад кам пад час бам бё жак i аб-

стрэ лаў, за чу жы мi людзь мi, каб яны 

не ака за лi ся ды вер сан та мi, ха дзi ла 

ка паць про цi тан ка выя ра вы. 

Спро бы ўлад ка вац ца на ра бо-

ту або тра пiць на фронт пос пе-

ху не ме лi. Дзяў чы на пра цяг ва-

ла ву чыц ца ў шко ле, хоць уро кi 

час та пе ра пы ня лi ся па вет ра ны мi 

тры во га мi i раз мо ва мi пра ежу. З-за 

го ла ду i сла бас цi ўсё менш на стаў нi-

каў з'яў ля ла ся на ра бо ту, а вуч няў — 

на за ня ткi.

З па чат ку бла ка ды з ежай у го-

ра дзе ста ла зу сiм цяж ка: лю дзi за-

вар ва лi i елi ста ляр ны клей, пяк лi на 

па кос це алад кi з вы су ша на га i тоў ча-

на га се на з да баў лен нем му кi. Торф 

са све жа вы ка па най ям кi на гад ваў на 

смак тва рог. Свае 125 гра маў хле ба 

хут ка ха па лi з ва гаў i ха ва лi за па зу ху, 

каб хто-не будзь не вы ха пiў з рук...

Як ус па мi на ла Аляк санд ра Ма ка-

раў на, са мая вя лi кая смя рот насць 

бла кад нi каў бы ла ў дру гой па ло ве 

снеж ня 1941 го да. У дзень iх па мi ра-

ла ад дзвюх да трох ты сяч. Го рад жыў 

без свят ла, па лi ва, ва ду зда бы ва лi з 

рас та ла га сне гу. Ся род су мё таў ста я лi 

ма шы ны, трам ваi i тра лей бу сы. Але, 

ня гле дзя чы нi на што, пра ца ва лi за-

во ды i шпi та лi. У ха лод ных цэ хах ра-

бо чыя ра ман та ва лi тан кi, вы раб ля лi 

бо еп ры па сы, зброю, пра ца ва лi ву чо-

ныя, мас та кi, кам па зi та ры.

Аляк санд ра ўлад ка ва ла ся на ра-

бо ту ў па жар ную ка ман ду, а ў лi пе-

нi 1943-га доб ра ах вот на ўсту пi ла ў 

ра ды Чыр во най Ар мii. Слу жы ла ў 

атра дзе, якi рых та ваў са бак — знi-

шчаль нi каў тан каў, бы ла тэ ле фа нiст-

кай, на ват за па сным на вод чы кам 

на ад ной з ба та рэй, уз на га ро джа на 

ме да ля мi «За аба ро ну Ле нiн гра да», 

«За ба я выя за слу гi». Пас ля вай ны 

пра ца ва ла на стаў нi цай у ся рэд няй 

шко ле № 1...

В
АЙ НА, як слуш на за ўва жае 

бiб лi я тэ кар Зi на i да Мель нi-

чак з Мас тоў шчы ны, i са-

праў ды па дзя лi ла, пе рай на чы ла, а 

то i пе ра вяр ну ла жыц цi мiль ё наў лю-

дзей. У лiс це — рас каз аб ад ным.

У вёс цы Ага род нi кi жы ве пры го-

жая ду шэў ная жан чы на Клаў дзiя Вiк-

та раў на Мель нi чак. Ёй ця пер iдзе 93-i, 

i ўжо са мой не ве рыц ца, што не ка лi, у 

да лё кiм 1941-м жы ла ў го ра дзе Ар цё-

маў ску Свярд лоў скай воб лас цi, што 

баць ку яе на па чат ку вай ны ад вась мi 

дзя цей пры зва лi ў ар мiю, што са ма ў 

14 га доў пай шла ў то ка ры.

Ва ен ны за вод, на якiм пра ца ва-

ла, быў з эва ку i ра ва ных: пры ве зе ныя 

стан кi ман цi ра ва лi пад ад кры тым не-

бам, пер шую, так не аб ход ную фрон ту 

пра дук цыю, вы пус ка лi так са ма без 

да ху над га ла вой. Вы раб ля лi ба я-

выя сна ра ды i кам плек ту ю чыя для 

ўста но вак «Ка цю ша». Пра ца ва лi па 

12—14 га дзiн у су ткi. Зроб ле ныя дэ-

та лi дзяў чын цы са мой да во дзi ла ся 

ад но сiць на за вод скi склад...

Хле ба ра бо чым вы да ва лi 

па 500 гра маў. Най час цей яго i з'я да-

лi на за вод зе, нес цi да моў не бы ло 

ча го...

Ка ра цей, ха пi ла цяж кас цяў, але на 

iх, як рас каз вае Клаў дзiя Вiк та раў на, 

нi хто не скар дзiў ся i не па кi даў свае 

ра бо чыя мес цы, бо кож ны ра зу меў, 

што тым са мым на блi жае Пе ра мо гу.

За са ма ад да ную пра цу ў ты ле тую 

дзяў чын ку ўзна га ро дзi лi па мят ным 

зна кам «Ве тэ ран вай ны 1941—1945  гг.», 

ме да лём «За пе ра мо гу над Гер ма нi-

яй» i iн шы мi юбi лей ны мi...

Яшчэ дзе сяць га доў пас ля Пе-

ра мо гi яна пра ца ва ла то ка рам, яе 

парт рэт быў раз ме шча ны на Дош цы 

го на ру, а да лей...

У 1954-м яна па зна ё мi ла ся з бе-

ла рус кiм хлоп цам, вый шла за муж, 

пе ра еха ла ў Бе ла русь. Тут, на но-

вым мес цы жы хар ства, Клаў дзiя 

Вiк та раў на пра ца ва ла да яр кай у 

кал га се «Друж ба», у яе сям'i вы рас-

ла чац вё ра дзя цей, ёсць дзя вя це ра 

ўну каў, шас цё ра праў ну каў i на ват 

адзiн пра праў нук. Мiр нае жыц цё, 

дзе ля яко га ёй змал ку так шмат i 

так цяж ка да вя ло ся пра ца ваць, пра-

цяг ва ец ца.

Н
Е за быць пе ра жы тае i 

Над зеi Пi лi паў не Ба руш-

ка з аг ра га рад ка Ка ба кi 

Бя ро заў ска га ра ё на. За су вязь з 

пар ты за на мi ўсю iх сям'ю пры га ва-

ры лi да рас стрэ лу, i пад вок на мi ўжо 

спы нi ла ся ма шы на, каб вы ка наць гэ-

ты пры суд. Але до ма ў той час бы-

лi толь кi двое (ся мi га до вая На дзя i 

двух га до вая Лi да), баць кi пра ца ва лi 

ў по лi... Ад на вяс коў цы не як па ве да-

мi лi iм пра не бяс пе ку, i ма цi (нем цы 

на ней кi час ад' еха лi) па спе ла пры-

ля цець, сха пiць дзя цей, ад бег чы ся 

ў бок ле су. Амаль услед iм за гу ча лi 

стрэ лы.

Баць ку та ды арыш та ва лi, а ма-

лыя з ма цi апы ну лi ся ў пар ты за нах, 

дзе ха пi ла ўся го — i хо ла ду, i го ла ду, 

i хва роб. Сяст рыч ка па мер ла ад 

шкар ля ты ны, у хут кiм ча се пас ля вай-

ны не ста ла ма цi (ёй быў уся го 31)... 

Вай на i са праў ды бяз лi тас ная да 

кож на га.

I та му, як спра вяд лi ва за ўва жае 

спа дар Кар ня люк з Вi цеб ска, так 

гор ка i прык ра за Еў ро пу i асоб ныя 

ра ней са вец кiя рэс пуб лi кi, дзе з амаль 

фа шысц кай ве ра лом нас цю руй ну юц-

ца пом нi кi i па ха ван нi Дру гой су свет-

най вай ны. I да го на ру ра дас на, што 

ў Бе ла ру сi яны на ад ва рот бу ду юц ца, 

з'яў ля юц ца мес ца мi ўша на ван ня за гi-

ну лых, ува хо дзяць у ва ен на-гiс та рыч-

ныя марш ру ты i эк скур сii.

П
РА ад ну з та кiх рас каз вае 

спа дар Ва ле рый Пет ры ке-

вiч з Дзят ла ва.

Пад час апош няй вай ны ў Бе ла ру сi 

за гi нуў кож ны трэ цi, сот нi вё сак бы лi 

спа ле ны ра зам з людзь мi. Для та го, 

каб гэ та нi ко лi не паў та ры лi ся, пi ша 
ён, трэ ба слу хаць ус па мi ны лю дзей, 

чы таць пiсь мен нi каў-фран та вi коў Ва-

сi ля Бы ка ва, Ян ку Бры ля, Ула дзi мi ра 

Ка лес нi ка, Але ся Ада мо вi ча, Юрыя 

Бон да ра ва, Кан стан цi на Сi ма на ва ды 

iн шых, звяр тац ца да ва ен ных кi на-

сту жак, шу каць праў дзi вую iн фар ма-

цыю ў ар хi вах i му зе ях, бы ваць ка ля 

пом нi каў...

Наш сё лет нi вод ны па ход на бай-

дар ках, чытаем у лісце, быў пры све ча-

ны юбi лею Пе ра мо гi i та му, пра ду маў-

шы пра вi лы пе ра сця ро гi (най перш ад 

ка ра на вi ру са), мы за га дзя  пла на ва лi 

на ве даць ма гi лы ах вяр Ха ла кос ту ка-

ля вёс кi Коць кi i ва я роў у На ва ель нi, 

ства ры лi ка ман ду. У склад яе ўвай-

шлi школь нi кi 5—8 кла саў, якiя ра зам 

з баць ка мi i дзя да мi не толь кi пе ра-

адоль ва лi вод ныя пе ра шко ды ў вы гля-

дзе кар чоў, па ва ле ных дрэў, бы лых 

грэб ляў, але i ўскла да лi квет кi, ста я лi, 

схi лiў шы га ло вы, ад да ючы да нi ну па-

ва гi за гi ну лым».

Асаб лi ва ўра зiў ме ма ры ял ка ля 

вёс кi Коць кi. Тут, на ўскрай ку ле су, на 

працягу не каль кiх тыд няў рас стрэль-

ва лi яў рэ яў, зве зе ных з На ва груд ка, 

Ба ра на вi чаў, Люб чы, Ка рэ лi чаў, Мi ра, 

Га ра дзеi, Сно ва, Iва цэ вi чаў ды iн шых 

мяс цiн, а це лы iх скiд ва лi ў глы бо кiя 

тран шэi.

Пад час хвi лi ны маў чан ня, якая 

пры кмет на за цяг ну ла ся, усе пры сут-

ныя за ду ма лi ся пра лёс бяз вiн на за-

гi ну лых, пра сва iх дзя доў i пра дзе даў, 

пра ўсiх тых, хто стаў ах вя рай цi па-

ге рой ску за гi нуў у ба ях, ад стой ва ю чы 

сва бо ду Ай чы ны.

По тым, пра даў жа ю чы сплаў амаль 

да са май На ва ель нi, дзе цi за да ва лi 

пы тан нi («За што?», «Ча му iмен на 

тут?») i, зда ец ца, мiж во лi пры хо дзi лi 

да вы сно вы, што та кое не мо жа, не 

па вiн на больш паў та рыц ца!

...Для дзя цей, для мо ла дзi вай-

на i са праў ды не дзе там, у мi ну-

лым, ад нак мае ра цыю спа дар Кан-

стан цiн Кар ня люк, па мяць пра тыя 

1418 дзён i на чэй па-ра ней ша му пе ра-

д аец ца ад ча ла ве ка да ча ла ве ка, з 

го ду ў год, з дзе ся цi год дзя ў дзе ся-

цi год дзе... I са праў ды, каб не паў-

та рыц ца.

Пош ту чы та ла 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж пе ра ка наў чая прось ба: 

ад сы ла ю чы лiс ты ў рэ дак цыю (здым-

кi, ка лi лас ка, на асоб ных фай лах), 

па ве дам ляй це не толь кi свае ад ра сы 

ды паш парт ныя да ныя, але i ну ма ры 

тэ ле фо наў для апе ра тыў най зва рот-

най су вя зi.

З людзь мi i сам-на самЗ людзь мi i сам-на сам «ТА КОЕ НЕ МО ЖА, 
НЕ ПА ВIН НА БОЛЬШ ПАЎ ТА РЫЦ ЦА»

Ка ра на вi рус ная пнеў ма нiя, як i лю бая iн шая, мо жа пра ця каць 

i цяж ка, i лёг ка. Праб ле ма ў тым, што ўра чы па куль мно гае 

пра яе не ве да юць. Цi праў да, што та кiя пнеў ма нii мо гуць 

быць бес сiмп том нымі? Якiя ўсклад нен нi мо жа даць гэ та 

за хвор ван не i як ад iх за сце раг чы ся? Ча му на ват пры вi рус-

най пнеў ма нii пры зна ча юць ан ты бi ё тык? I як рас па знаць 

пнеў ма нiю, якая раз вi ва ец ца iмк лi ва? Пра гэ та i iн шае нам 

рас ка за ла на мес нiк га лоў на га ўра ча па ме ды цын скай част-

цы 31-й га рад ской па лi клi нi кi Мiн ска Ала МАС КА ЛЁ ВА.
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Не ка лi бы ло за пра вi ла: на пя рэ дад нi свет ла га дня Пе ра мо гi i тра-

гiч на га — дня па чат ку вай ны згад ваць сваё пе ра жы тае-не за бы тае, 

рас каз ваць пра яго...

Ка му? Ну, вя до ма ж, род ным i блiз кiм, сяб рам i су се дзям, школь нi-

кам. Да iх час та i, зда ец ца, учо ра яшчэ, пры хо дзi лi ве тэ ра ны i цу дам 

аца ле лыя вяз нi фа шысц кiх канц ла ге раў, бла кад нi кi, пра цаў нi кi ты лу, 

спя ша лi ся рас ка заць... У тым лi ку — i ў лiс тах у га зе ту.

Ця пер гэ та ро бяць iн шыя — iх дзе цi i ўну кi, на стаў нi кi i прос та лю дзi 

не раў на душ ныя.
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