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ПЫ ТАЛЬ НІК

Ха чу 
на дро вы 
баб ро вы 

па вал
Але ў ляс ніц тве ска за лі: 

нель га. Ча му?
З вёс кі Яка ві чы Брас лаў ска га 
ра ё на па тэ ле фа на ва ла Іне са 
Іва наў на Астап ко. Ска за ла, 
што ха це ла на рых та ваць 
дро вы, зва ні ла з гэ тай на го ды 
ў Оп саў скае ляс ніц тва. Пра сі ла 
вы дзе ліць або дзя лян ку з ле сам 
на пні, або баб ро выя па ва лы.

— Мне ад мо ві лі, ска за лі, што не 
мо гуць вы дзе ліць. А мне су сед як раз 
даў па чы таць «Звяз ду» ад 27 лю та га, 
дзе вы пі ша це, як мож на на рых та ваць 
бу ра лом ную драў ні ну — па ор да ры 
і на плат най асно ве. Ча му та ды мне 
нель га? Куп ляць га то выя дро вы пры 
на шых не вя лі кіх зар пла тах до ра га, мы 
ха це лі б іх са мі на рых та ваць. Нас бы 
10 ку боў цал кам за да во лі лі, — га ва-
ры ла за яў ні ца.

Па ка мен та рыі мы звяр ну лі ся да 
Ула дзі сла ва ЦЕ ЦЯ РОН КА, га лоў на-
га ляс ні ча га На цы я наль на га пар ку 
«Брас лаў скія азё ры», на тэ ры то рыі 
яко га зна хо дзіц ца вёс ка жан чы ны.

Су раз моў нік рас тлу ма чыў, што 
з 1 сту дзе ня 2017 го да ўсту піў у сі лу 
Ляс ны ко дэкс Рэс пуб лі кі Бе ла русь. 
Дык вось, згод на з ім, на тэ ры то рыі 
на цпар ку (гэ та да ты чыц ца не толь кі 
яго) за ба ро не ны вы сеч кі, ка лі яны не 
бы лі за пла на ва ны ле са ўлад ка ван-
нем. Та му фі зіч ным асо бам ця пер і 
нель га на быць лес на пні ці за няц ца 
на рых тоў кай дроў з баб ро вых па ва-
лаў. Тыя вы сеч кі, якія пры зна ча юц ца 
са ма стой на, мо жа пра во дзіць толь кі 
сам ляс гас. Ад па вед на, толь кі ў яго 
ах вот ныя мо гуць на быць дро вы, але 
ўжо га то выя.

Як рас ка заў Ула дзі слаў Вік та ра віч, 
за яў ні цы з вёс кі Яка ві чы бы ло пра па-
на ва на на ве даць ляс ніц тва, каб на 
мес цы атры маць больш пад ра бяз ныя 
ад ка зы на яе пы тан ні. Па куль яна там 
не з'яў ля ла ся.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.

У кож на га з нас ёсць свая ма лень кая 
ра дзі ма — вёс ка, ву лі ца, двор, з які мі 
звя за ны са мыя свет лыя ўспа мі ны. Мы 
вяр та ем ся ту ды ў ма рах, на вед ва ем 
іх на вы хад ныя, раз у ме сяц, год. І не 
заў сё ды ўдзя ля ем ува гу наз ве вёс кі, 
ву лі цы — ад куль яна пай шла, што 
аба зна чае, ці мі ла гуч ная...

Бы ло гэ та га доў дзе сяць та му. 
Па тэ ле фа на ваў зна ё мы з Ма гі лёў-
скай воб лас ці, па пра сіў да па маг чы 
ад шу каць ча ла ве ка з на ша га ра ё-
на, пра яко га вя до ма толь кі на ступ-
нае: за вуць яго Ана толь, 45 га доў, 
жы ве ў ад ной з вё сак Уз дзен шчы-
ны, кі ла мет раў за 10—15 ад рай-
цэнт ра, па ву лі цы Цэнт раль най. 
Па чаў по шу кі. І ўжо праз не каль кі 
дзён пе ра ка наў ся, што на ўрад ці ў 
мя не атры ма ец ца да па маг чы. Як 
вы свет лі ла ся, ву лі цы з та кой наз-
вай ма юц ца ў Бор ках і Ця ля ка ве, 
Чу ры ла ве і Ліц вя нах, Ніз ку і Літ ве, 
Ра ка шы чах і Сла ба дзе, Га рад ку 
і Ха ро міц кіх...

Ня даў на з да па мо гай кі раў ні коў 
спраў сель вы кан ка маў вы ра шыў 
зра біць «рэ ві зію» на зваў ву ліц сель скіх на-
се ле ных пунк таў. І вы свет лі ла ся, што ву лі цы 
і за вул кі з та кой наз вай ма юц ца ў... 164 вёс-
ках і па сёл ках са 199, што па зна ча ны на кар-
це Уз дзен шчы ны. На тэ ры то рыі Хат лян ска га 
сель са ве та та кія су стрэ неш у 37 з 38 па се лі-
 шчаў, Уз дзен ска га — у 37 з 40, Сла бад ско га — 
у 43 з 50, Нё ман ска га — у 20 з 27.

З ча го па чы на ла ся
Яшчэ га доў двац цаць та му да лё ка не ўсе 

вёс кі ме лі наз вы ву ліц — у асноў ным толь кі 
тыя, дзе бы ла не ад на, а не каль кі транс парт-
ных ар тэ рый. І паш таль ё ны, ін шыя служ бы 
не блу дзі лі, а ка рэс пан дэн цыя з ад ра сам, 
ска жам, «Ліц вя ны, Пят ро ву П. П.» зна хо-
дзі ла свай го ад ра са та, не ка жу чы ўжо пра 
вё сач ку, дзе на ад ной ву лі цы раз мя шчаў ся 
дзя ся так-дру гі да моў. Паз ней, пры клад на з 
па чат ку ХХІ ста год дзя, ка лі па ча лі ін тэн сіў-
на раз ві вац ца аг ра га рад кі і больш ма са вы 
маш таб на бы лі аб' ёмы жыл лё ва га бу даў-
ніц тва па дзяр жаў ных пра гра мах раз віц ця 
вёс кі, лі та раль на за не каль кі га доў у не ка-
то рых на се ле ных пунк тах з'я ві лі ся цэ лыя 
мік ра ра ё ны гра мад скай і ін ды ві ду аль най 
за бу до вы. Па ча лі ўзні каць цяж кас ці пры 
скла дан ні спі саў вы бар шчы каў, афарм лен ні 
пэў ных дзяр жаў ных ак таў, ін шых афі цый-
ных да ку мен таў. А ка лі звы чай ных паш-
таль ё наў за мя ні ла мо та да стаў ка, і ўво гу ле 
праб лем ста ла больш.

Пры клад на ў 2005—2006 га дах бы ло 
пры ня та ра шэн не даць наз ву кож най з ву ліц 
сель скіх на се ле ных пунк таў. Па доб ная ак-
цыя пра во дзі ла ся не толь кі ў на шым ра ё не, 
а па ўсёй кра і не. Маг чы ма, не ўсё бы ло дас-
ка на ла пра ду ма на на ад па вед ным уз роў ні, 
маг чы ма, ня шмат ча су ад вя лі для вы ка нан-
ня та кой ня прос тай ра бо ты (пад ціс ка лі тэр-
мі ны кан чат ко вай рэ гіст ра цыі ўтво ра ных 
на зваў), але скон чы ла ся ўсё тым, што ма ем 
і сён ня. Каб па ско рыць за вяр шэн не спра вы, 
хтось ці з чы ноў ні каў ра ён на га, а то і вы-
шэй, звя на па рэ ка мен да ваў не па срэд ным 

вы ка наў цам: а што тут доў га ду маць, ка лі ў 
вёс цы ад на ву лі ца — яна і ёсць цэнт раль ная, 
так і рэ гіст руй це.

У асноў ным так і зра бі лі. Хі ба што на 
тэ ры то рыі бы ло га Цеп лен ска га сель са ве та 
(ця пер гэ та част ка Дзе шчан ска га) пра яві лі 
іні цы я ты ву і па кі ну лі для на шчад каў не бяз-
лі кія «цэнт раль ныя» ву лі цы, а вы твор ныя ад 
на зваў на се ле ных пунк таў: вёс ка Про ха ды 

— ву лі ца Про хад ская, Сян ное — Сян ноў ская, 
Трыс ця нец — Трыс ця нец кая, Под зе лень — 
Под зе лен ская...

Яна такая не ад на
Не ка то рыя на се ле ныя пунк ты ра ё на ма-

юць па 10—15, а то і больш ву ліц. У аг ра га ра ду 
Во зе ра — 23 ву лі цы і 2 за вул кі, у Ва лодзь ках 
і Зень ка ві чах — па 18, Ка ра лё ве — 16, Дзе-
шчан цы — 15, Ліц вя нах і Ма гіль ным — па 11. 
Зра зу ме ла, ад ра зу пры ду маць ім ці ка выя, ад-
мет ныя ме на ві та для гэ тай мяс цо вас ці наз вы 
бы ло б ня прос та. Не тое што ў вёс цы, на ват у 
мно гіх рай цэнт рах не іс нуе, у ад роз нен не ад 
ста лі цы ды аб лас ных цэнт раў, та па ні міч ных 
ка мі сій. Толь кі ў апош нія дзе ся ці год дзі ар-
хі тэк тур ныя служ бы ды спе цы я ліс ты рай вы-
кан ка маў пры пла на ван ні ра ё наў га рад ской і 
ін ды ві ду аль най жы лой за бу до вы для на дан-
ня бу ду чым ву лі цам на зваў за слу хоў ва юць 
мер ка ван ні су пра цоў ні каў му зе яў, мяс цо вых 
края знаў цаў. Ра ней па доб ныя пы тан ні вы-
ра ша лі ся на схо дах жы ха роў, бу ду чых на-
сель ні каў той ці ін шай ву лі цы: нам тут жыць, 
да вай це па ду ма ем, на ву лі цу пад якой наз вай 
нам бу дуць пры хо дзіць ліс ты ды га зе ты.

Не ў та кой коль кас ці, як у га ра дах, але і ў 
сель скай мяс цо вас ці ся род та по ні маў, асаб-
лі ва ство ра ных яшчэ пры са вец кім ча се, пры-
сут ні чае так зва ная рэ ва лю цый ная тэ ма ты ка. 
На Уз дзен шчы не мож на знай сці та кія наз вы 
вяс ко вых ву ліц, як Каст рыч ніц кая, Пра ле тар-
ская, Са вец кая, Кам са моль ская, Пер ша май-
ская, Ін тэр на цы я наль ная, за ву лак Пі я нер скі. 
Кры ху больш нейт раль ныя — ву лі цы Пар ты-
зан ская, Пе ра мо гі, Друж ная, Мір ная; ад ро ду 
за ня ткаў — Кал гас ная, Ра бо чая, Пра мыс ло-
вая, Фаб рыч ная, за ву лак Пра цоў ны.

З мяс цо вым ка ла ры там
Мне ж больш да спа до бы наз вы, якія ўказ-

ва юць на кан крэт ную мяс цо васць, па дзею, 
асо бу. На прык лад, жы ха ры вёс кі Пру сі на ва, 
па блі зу якой да 1939 го да пра хо дзі ла мя жа 
па між Ус ход няй і За ход няй Бе ла рус сю, на-

зва лі ву лі цу Па гра ніч най. Па блі зу Во зе ра ў 
га ды Вя лі кай Ай чын най і пас ля вы зва лен ня 
Бе ла ру сі ста я лі пад раз дзя лен ні авія цыі — пра 
гэ та сён ня на гад вае ву лі ца Аэ ра дром ная, а 
Ін сты туц кая ў гэ тым жа на се ле ным пунк це 
свед чыць пра цес нае су пра цоў ніц тва ў не да-
лё кім мі ну лым мяс цо ва га сель гас прад пры-
ем ства з ін сты ту там буль ба вод ства і пло да-
а га род ніц тва. Дзяр жын ская і Мін ская з та го 

ж Во зе ра пад ка жуць на пра мак да 
най блі жэй шых га ра доў. Пра гэ та 
за свед чыць і ву лі ца Уз дзен ская з 
Ка лі нін ска. Блі жэй да да ро гі раз-
ме шча на Пры да рож ная ў Яз ві нах, 
а за ву лак Клуб ны ў Вір ко ве ра ней 
пры во дзіў да ўста но вы куль ту ры. 
Ча мусь ці за блу дзі ла ў Кас ця шы ву-
лі ца Алім пій ская...

Асоб ная раз мо ва пра імян ныя 
ву лі цы. У ад роз нен не ад рай цэнт-
ра, дзе та кіх шмат, з са вец ка га 
мі ну ла га ў вёс ках ра ё на за ста лі ся 
толь кі дзве ву лі цы, на зва ныя ў го-
нар ра сій скіх ге ро яў: імя Ра ка соў-
ска га ў Ма гіль ным ды Га га ры на ў 
Ло шы. Сва іх зем ля коў уз дзен цы 
ша ну юць больш. У вёс цы Кух ці чы 
ёсць ву лі ца імя Ге роя Са вец ка га 

Са ю за У. Ка ра чу на, у Но вым Шля ху і Ліц-
 вя нах — імя во і наў-ін тэр на цы я на ліс таў 
А. Мыс ліў ца і У. Аст ра ву ха. Вя лі кая Уса — 
ра дзі ма пісь мен ні ка і гра мад ска га дзея ча 
П. Глеб кі, гэ та за свед чы ла і наз ва ву лі цы. Імя 
аба рон цы Брэсц кай крэ пас ці, пісь мен ні ка 
Але ся Мах на ча ўве ка ве ча на ў на звах ву-
ліц у Сві та лаў цы і п. Но вы, хоць на ра дзіў ся 
ён у За ба лац ці, што не па да лё ку. І Ма рат 
Ка зей ро дам з су сед няй Дзяр жын шчы ны, 
але здзейс ніў ён свой подз віг па блі зу на-
шай вёс кі Ха ро міц кія, пра што на гад ва юць 
сён ня ву лі цы ў гэ тым на се ле ным пунк це і ў 
Ло шы. А вось ву лі ца Ула дзі мір ская ў Дзег-
ця ным не вя до ма ка го пра слаў ляе, пэў ную 
кан крэт ную асо бу ці ўво гу ле ўсіх муж чын з 
та кім імем.

Ра зам з тым ча ка юць уве ка веч ван ня ў 
на звах вяс ко вых ву ліц П. Трус, К. Кра пі ва, 
Л. Ара бей з Ніз ка, А. Паль чэў скі з Пру сі на-
ва, А. Які мо віч з Чу ры ла ва, мно гія ін шыя 
зна ка мі тыя зем ля кі — дзея чы на ву кі, куль-
ту ры, лі та ра ту ры...

Мі лыя сэр цу
Шмат на Уз дзен шчы не ву ліц, на зва ных 

хай і без асаб лі вай фан та зіі, але цёп ла, 
шчы ра, прос та. На пэў на, больш як у дзе ся-
ці вёс ках мож на прай сці ся па ву лі цах Ма-
ла дзёж най, Са до вай, не раз су стра ка юц ца 
і За рэ чная, Школь ная, Лу га вая, Ляс ная, 
Со неч ная, Па ля вая, Зя лё ная, На бя рэж ная. 
Ку ды больш ары гі наль на, мі ла гуч на гу чаць 
Ра бі на вая (вёс ка Ра бі наў ка), Су ніч ная, Бя-
ро за вая і Ягад ная (Ва лодзь кі), Ду бо вая 
алея (Бас ма ноў ка), Кры ніч ная (Ма гіль на), 
Азёр ная (Се на жат кі), Ці хая, Пры го жая, Яз-
мі на вая ў Во зе ры. А яшчэ ёсць Віш нё вая, 
Квет ка вая, Пар ка вая, Ба ра вая, Са сно вая, 
Пяс ча ная, Пад лес ная.

Гэ та ку ды лепш, чым 1-я, 2-я, 3-я і 4-я ў 
аг ра га рад ку Хат ля ны, 1-ы пра езд Бу даў ні-
коў і 2-і пра езд Бу даў ні коў у Ва лодзь ках...

Вік тар СА БА ЛЕЎ СКІ, Уз дзен скі ра ён.

ЁСЦЬ ВУ ЛІ ЦЫ ЁСЦЬ ВУ ЛІ ЦЫ 
ЦЭНТ РАЛЬ НЫЯ...ЦЭНТ РАЛЬ НЫЯ...

Фо та Сяр гея ША РАЯ.


