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АЖЫ ВА ЮЦЬ 
СПРАД ВЕЧ НЫЯ 

МУ РЫ
У на шу Гру шаў ку, што не па да лёк 
ад Ля ха віч, за час ці лі ту рыс ты — 
края знаў цы, сту дэн ты, школь ні кі 
і прос та тыя, хто лю біць па хо ды 
і ванд роў кі.

Сю ды іх пры цяг вае ся дзі ба, дзе ў 

ХVІІ ста год дзі жыў вя до мы ў той час 

па лі тык і па тры ёт Рэ чы Па спа лі тай Та-

дэ вуш Рэй тан. Пра цяг лы час ён, з'яў-

ля ю чы ся па слом сой ма ў Вар ша ве, 

сме ла вы сту паў за адзін ства на цыі, 

су праць рас ко лу, які не па збеж на пры-

вёў бы да па дзе лу краі ны.

Ад нак ёсць звест кі, што Та дэ вуш 

Рэй тан быў не толь кі вя до мым па лі-

ты кам, але і дру жа люб ным, шчы рым 

ча ла ве кам: да па ма гаў ся ля нам на-

сен нем і кар ма мі для жы вё лы, бяд-

ней шым — ма тэ ры я ла мі для бу даў-

ніц тва жыл ля.

Ад гру шаў скай ся дзі бы Та дэ ву ша 

Рэй та на, якая зай ма ла амаль 15 гек-

та раў, за ста ло ся, на жаль, ня шмат: 

вя лі кі жы лы дом, кап лі ца, не каль кі 

гас па дар чых пры бу доў, паў раз бу ра-

ная ві на кур ня. На ся дзі бе ўста ноў-

ле ны па мят ны знак на бе ла рус кай і 

поль скай мо вах.

Ця пер на тэ ры то рыі вя дуц ца ра-

монт на-ад наў лен чыя ра бо ты. Пад 

ру ка мі мін скіх рэ стаў ра та раў і ін шых 

спе цы я ліс таў ажы ва юць спрад веч ныя 

му ры. Па вод ле пра ек та, тут ад кры-

юц ца края знаў чы му зей і гас ці ні ца, у 

ад ным з па мяш кан няў раз мес ціц ца 

мас тац кая май стэр ня.

Фё дар ЛА ПА НІК,

г. Ля ха ві чы.

Ура жан ніУра жан ні

На ву чы, Ой ча, 
ра біць да бро...

На быць кні гу і, пры жа дан ні, 
у лю бы мо мант па чуць 
го лас аў та ра — та кое 
зда ра ец ца ня час та, але ж 
зда ра ец ца. Кні га Ула дзі мі ра 
Ліп ска га «Па мі луй і ўзвысь» 
(«Ма літ вы») утрым лі вае 
кан тэнт да поў не най 
рэ аль нас ці: тво ры гу чаць 
у вы ка нан ні пісь мен ні ка, а 
так са ма за слу жа на га дзея ча 
мас тац тваў Бе ла ру сі Ва ле рыя 
Ані сен кі і за слу жа на га ар тыс та 
Рэс пуб лі кі Бе ла русь Ле а ні да 
Ула шчан кі, і яны не прос та 
зва рот ча ла ве ка да Бо га, а 
глы бо кі роз дум над жыц цём.

Кож ная ма літ ва па чы на ец ца са 

слоў Біб ліі, якія да юць кі ру нак дум кам 

і ўзмац ня юць уз дзе ян не ад рад коў 

пісь мен ні ка. Дык што ж ён про сіць у 

Гос па да? Чы тай ма:

На ву чы, Ой ча, ра біць да бро, та ды 

я на бу ду сяб роў на зям лі, скарб — 

у ня бё сах.

Не ады май, Гос па дзе, у бе ла ру саў 

іх няй зям лі, мо вы, свя таў...

Не дай, Гос па дзе, вы сах нуць праз-

рыс тай, чыс тай кры ні цы, якая за вец-

ца Бе ла русь, з якой на та ля юць сма гу 

ці не ўсе сла вя не све ту...

Па мо лім ся, каб лю дзі ва кол нас 

ста лі доб ры мі, мі ла сэр ны мі, спа гад лі-

вы мі. І са мі па ста ра ем ся быць та кі мі.

...Но вая кні га Ула дзі мі ра Ліп ска-

га «Па мі луй і ўзвысь» («Ма літ вы»), 

ілюст ра ва ная мас тач кай Лі за ве тай 

Суб ач, вый шла на кла дам у ты ся чу 

асоб ні каў. Так што мно гія чы та чы 

змо гуць на быць яе — да кра нуц ца да 

вы со ка га і свет ла га, да ду хоў нас ці.

Мі хась СЛІ ВА,

г. Ра га чоў.

У Ва сі ля ПРА ДУ НА — ад мет-
ная бія гра фія. Ён пер шы і 
апош ні мэр го ра да Ган ца ві чы. 
Ча му пер шы? Та му што — быў 
та кі час — у па чат ку дзе вя нос-
тых — і лю дзі вы бра лі. Ча му 
апош ні? Та му што праз шэсць 
га доў гар вы кан кам лік ві да ва-
лі. У пра цоў най кніж цы Ва сі-
ля Ва сі ле ві ча так і за пі са на: 
«Зволь не ны ў су вя зі з лік ві-
да цы яй...»

З мэ раў — у бес пра цоў ныя — 

та кое, му сіць, і ў сне па ба чыць ня-

лёг ка, а ча ла век на яве пе ра жыў.

— Жон ка Свят ла на та ды пад-

тры ма ла, — га во рыць Ва сіль Ва сі-

ле віч. — Яна для мя не — як сон ца 

ў акон цы... Як уба чыў не ка лі на 

тан цах у До ме куль ту ры, так і за-

ка хаў ся, ад ра зу вы ра шыў, што бу-

дзе ма ёй. Так што па шан ца ва ла.

Але ж гэ та бы ло по тым, спа-

чат ку хло пец вы бі раў пра фе сію.

— Ну па да ба ла ся мне элект-

рыч насць, свят ло. Пас ля шко-

лы, — ус па мі нае Ва сіль Ва сі ле-

віч, — ма рыў стаць энер ге ты кам, 

па сту паў у Бе ла рус кі по лі тэх ніч ны 

ін сты тут (БПІ). З пер шай спро бы 

не ха пі ла ба лаў, па кон кур се не 

прай шоў. А баць ка пра ца ваў на-

мес ні кам га лоў на га бух гал та ра 

на Ган ца віц кім га род ні на су шыль-

ным за вод зе. Ка жа: не па сту піў, 

дык ідзі на за вод, бу дзеш скрын кі 

збі ваць. Ну і збі ваў, па куль у вой-

ска не пры зва лі.

Пас ля двух га доў служ бы ён 

яшчэ раз па даў да ку мен ты ў по-

лі тэх ніч ны, і гэ тым ра зам уда ча 

ўжо ўсміх ну ла ся.

Як ву чыў ся, раз мо ва асоб ная: 

і ў бу дат ра ды ез дзіў, і ва го ны 

раз гру жаў... Шмат ча го пе ра-

жыў...

Пас ля ін сты ту та атры маў на кі-

ра ван не ў Ба ра на віц кі ра ён элект-

ра се так. А там ад ра зу: «Хо чаш 

у Ган ца ві чы на чаль ні кам апе ра-

 тыў на-дыс пет чар скай служ бы?» 

Ну хто б не ха цеў — у род ны ра ён, 

да сва іх лю дзей...

Пяць га доў ад пра ца ваў на гэ-

тай па са дзе. У ра ё не ўсю энер га-

сіс тэ му ве даў, усе слу пы, мож на 

ска заць, сва і мі ру ка мі па ма цаў.

— По тым у рай сель гас тэх ні-

ку га лоў ным энер ге ты кам па клі-

ка лі, — ус па мі нае мужчына. — 

Я зга дзіў ся: но вая ці ка вая ра бо-

та. Два нац цаць га доў пра ца ваў, 

зноў жа, кож ную вёс ку ве даў, 

кож ны кал гас.

— А якім жа чы нам, — пы-

таю, — у мэ ры тра пі лі?

— Дык па ча так дзе вя нос тых, 

«раз гул дэ ма кра тыі», — усмі ха-

ец ца Ва сіль Ва сі ле віч. — Мэ раў 

та ды вы бі ра лі. Ак ты віс ты пра-

па на ва лі мя не. Я ўсур' ёз на ват 

не ўспры няў — спа чат ку... Але ж 

вы бра лі! Шэсць га доў ад пра ца ваў 

стар шы нёй гар вы кан ка ма, пер-

шым і апош нім мэ рам у гіс то рыі 

го ра да. За гэ ты час шмат ча го 

ўда ло ся зра біць і па бу даў ніц тве 

жыл ля, і па доб ра ўпа рад ка ван ні. 

Ад ну з ву ліц і біб лі я тэ ку імем Ва-

сі ля Пра ску ра ва на зва лі, на ша га 

зем ля ка, пісь мен ні ка, жур на ліс та. 

Іні цы я ты ва бы ла з бо ку твор чай 

ін тэ лі ген цыі. Я толь кі пад тры маў 

і ад ста яў ва ўсіх улад ных ін стан-

цы ях, — ус па мі нае Ва сіль Ва сі-

ле віч.

...Раз мо ву з ім мы вя дзём у 

яго до ма, у сціп лай двух па ка ё вай 

ква тэ ры па ву лі цы Каст рыч ніц-

кай, якую ён атры маў яшчэ та ды, 

ка лі пра ца ваў у ра ён ных элект-

ра сет ках.

— І што, — пы та ю ся, — бу ду чы 

мэ рам, не маг лі па леп шыць свае 

жыл лё выя ўмо вы? Маг чы мас ці ж, 

на пэў на, бы лі?

— А як жа... І ні хто б не па пра к-

нуў... Двое дзя цей, раз на по лыя. 

Мог на трох па ка ёў ку прэ тэн да-

ваць. Сум лен не не да зво лі ла, — 

пры зна ец ца Ва сіль Пра дун. — 

Кож ны раз, ка лі зда ва лі но вы 

дом, не ка му, на мой по гляд, ква-

тэ ра бы ла больш па трэб ная.

Жон ка і ў гэ тым му жа не па-

пра кну ла.

— Сён ня я ра зу мею, што не 

даў сям'і ўся го, што, на пэў на, 

мог, — уз ды хае Ва сіль Ва сі ле-

віч. — Але ж, ка лі б па вяр нуць 

жыц цё на зад, я ўсё роў на па-

ін ша му не зра біў бы.

...А ўво гу ле ён ап ты міст.

— Па мя таю, пас ля зваль нен ня 

з мэ раў прый шоў у цэнтр за ня-

тас ці... Бес пра цоў ны ж, трэ ба на 

ўлік ста на віц ца... А там гля дзяць 

на мя не, як на хво ра га: дзе ж мы 

вам ра бо ту зной дзем?.. Я ска заў: 

дзяў ча ты, не хва люй це ся, я гэ та 

сам зраб лю.

Та кім чы нам, хай не ад ра зу, 

але ў пра цоў най кніж цы Ва сі ля 

Ва сі ле ві ча з'я віў ся но вы за піс: 

стар шы ін спек тар Ган ца віц кай 

ра ён най гру пы энер га на гля ду 

РЭУ «Брэс тэ нер га», по тым — кі-

раў нік гэ тай гру пы.

Ад каз насць за тое, што ро біць, 

у кры ві ў гэ та га ча ла ве ка, але ж не 

ўсё за ле жыць ад яго са мо га. Ва сіль 

Ва сі ле віч не за ха цеў га ва рыць аб 

пры чы нах сы хо ду з энер га на гля-

ду. Ска заў: «Так зда ры ла ся». Як 

уда ло ся по тым вы свет ліць, ні чо га 

та ко га, што маг ло б за пля міць яго 

сум лен не... Ад нак пе рад ады хо дам 

на пен сію яму да вя ло ся стаць... 

элект ра ман цё рам па ра мон це і аб-

слу гоў ван ні элект ра аб ста ля ван ня ў 

вай ско вай час ці ў Ма шу ках. А там 

не жар тач кі, там сур' ёз ныя элект-

рон ныя сіс тэ мы. Прый шло ся яшчэ і 

па ву чыц ца, але ж спраў ляў ся...

У вы ні ку — амаль 45 га доў 

пра цоў на га ста жу.

Нех та ска жа, што гэ та — звы-

чай ная бія гра фія звы чай на га ча-

ла ве ка? Так.

І вы дат най асо бы.

Вя ча слаў БУР ДЫ КА,

г. Ган ца ві чы.

Пра тое, як ня лёг ка да во дзіц ца лю дзям 
з аб ме жа ва ны мі маг чы мас ця мі, вя до ма 
мно гім. У та кой сі ту а цыі мож на лёг ка 
пад да цца па ні цы, а мож на — ве рыць у 
леп шае і зма гац ца за вар тае жыц цё. Ме-
на ві та та кі шлях вы браў для ся бе жы хар 
пры ста ліч ча Ле а нід БЯР ЛО ВІЧ.

Яго жыц цё скла да ец ца з трох пе ры я-

даў: «да траў мы», «пад час рэ абі лі та цыі» і 

«пас ля траў мы».

У пер шым — да траў мы — буд ні Ле а ні да 

бы лі на сы ча ныя і зай маль ныя. Яго юнац-

кія га ды пра хо дзі лі ў спар тыў ным кла се. 

Да лей — шко ла алім пій ска га рэ зер ву, пра-

фе сій ныя за ня ткі пла ван нем. Да 18 га доў 

ён на ват ува хо дзіў у юнац кую збор ную Са-

вец ка га Са ю за...

Шмат лі кія за хап лен ні, зно сі ны з сяб-

ра мі, спорт, лю бі мая жон ка — усё гэ та 

пры но сі ла ве лі зар нае за да валь нен не. Та-

ды ён і па ду маць не мог, што неш та мо жа 

змя ніц ца.

Пе ра лом ны мо мант ад быў ся, ка лі Ле а ні-

ду споў ні ла ся 28. Ма ю чы ба га ты до свед ды 

столь кі ўзна га род за спа бор ніц твы, ён і тым 

ра зам ныр нуў сме ла, але... Ня пра віль на вы-

ка наў ска чок, па шко дзіў па зва ноч нік.

Спяр ша на вед ваць Ле а ні да ў баль ні цы 

бы ло за ба ро не на — пры но сі лі хі ба за піс кі. 

Праз ты дзень з'я ві ла ся маг чы масць па ба чыц-

ца з баць ка мі і сяст рой. Жон ка на той мо мант 

зна хо дзі ла ся з ма лень кай дач кой, та му з ёй 

змаг лі су стрэц ца кры ху паз ней.

Па сло вах Ле а ні да, пас ля траў мы ў ча ла-

ве ка па він на ад быц ца псі ха ла гіч ная пе ра бу-

до ва — толь кі та ды ён змо жа паў на вар тас-

на кан так та ваць з людзь мі. Не ка то рым гэ та 

дрэн на ўда ец ца, яны ста но вяц ца за мкнё ныя, 

імк нуц ца па збя гаць зно сін з ін шы мі.

Рэ абі лі та цыя ў Ле а ні да пра хо дзі ла ня прос-

та. У баль ні цы ён быў ка ля пя ці ме ся цаў, а 

ўсве дам лен не та го, што ха дзіць больш не 

змо жа, прый шло толь кі дома. Пер шы час 

зна хо дзіў ся ў пры гне ча ным ста не, не мог пры-

вык нуць да дум кі, што ўсё гэ та зда ры ла ся 

з ім... Ру кі і но гі не слу ха лі ся. Для та го каб 

ра біць эле мен тар ныя рэ чы, па трэб на бы ла 

да па мо га.

Ад наў лен не пра хо дзі ла праз фі зіч ныя прак-

ты ка ван ні. Дзя ку ю чы ім, праз ней кі час ста лі 

дзей ні чаць ру кі, з да па мо гай ка ляс кі з'я ві ла ся 

маг чы масць не ку ды вы яз джаць — не ся дзець 

у ча ты рох сце нах.

Дум кі пра су іцыд, як пры зна ец ца Ле а нід, 

так са ма пры хо дзі лі. Ад га няў су стрэч ны мі — 

пра сям'ю, пра ма лень кую дач ку...

Яны ж вы му ша лі са брац ца з ду хам і ру хац-

ца да лей. Тым больш што яго пад трым лі ва лі 

сяб ры, на ват ра бо ту знай шлі на пер шы час.

З усі мі Ле а нід пра цяг вае кан так та ваць і 

ўсім вель мі ўдзяч ны за ўва гу і спа га ду.

А вось у аса біс тым жыц ці зме ны ад бы лі ся: 

ка лі да чцэ быў год і тры ме ся цы, яны з жон кай 

раз вя лі ся. Тая праз ней кі час вый шла за муж, 

ра зам з дач кой пе ра еха ла ў Гер ма нію.

Паз ней Ле а нід так са ма ажа ніў ся, і, як пры-

зна ец ца, ні ра зу не па шка да ваў пра гэ та. Тым 

больш што з дач кой яны рэ гу ляр на пе ра піс-

ва юц ца і стэ ле фа ноў ва юц ца, кож нае 

ле та дзяў чы на пры яз джае да баць кі 

ў Бе ла русь.

Пы тан не пры стой на га пра ца ўлад-

ка ван ня Ле а нід так са ма вы ра шыў не 

ад клад ваць у доў гую скры ню.

— У пер шыя га ды, — ус па мі нае 

муж чы на, — бы ло цяж ка ва та, бо пра-

ца ваў до ма і нар маль на за раб ляць не 

мог. Ад нак па сту по ва стаў па шы раць 

ко ла дзей нас ці.

Ця пер ён атрым лі вае пен сію па ін-

ва лід нас ці і пра цуе на пра тэз ным за-

вод зе. Мае там пры ві лею — на га дзі-

ну ка ра цей шы ра бо чы дзень. Апроч 

гэ та га, зай ма ец ца про да жам ка вы, 

спе цый і кан ды тар скіх вы ра баў, праз 

Рэс пуб лі кан скую аса цы я цыю ін ва лі-

даў да па ма гае сяб рам па ня шчас ці 

паў на вар тас на жыць, ву чыць пе ра мя шчац ца 

на ка ляс цы (у ар га ні за цыі, апроч гэ та га, ёсць 

кам п'ю тар ныя кур сы, ідзе на ву чан не пра фе-

сі ям швач кі і май стра па ма ні кю ры).

...Га во ра чы з Ле а ні дам аб пра ца ўлад ка ван-

ні лю дзей з ін ва лід нас цю, мы між во лі зга да лі 

тых, хто ча сам ся дзіць у пад зем ных пе ра хо-

дах, за раб ляе з да па мо гай сва іх ка ля сак і мы-

ліц, «на ціс ка ю чы» на «ры ча гі» шка да ван ня.

Да па доб на га ро ду дзей нас ці мой су раз-

моў ца ста віц ца не га тыў на:

— Я лі чу, што ка лі ча ла век не мо жа пра ца-

ваць ру ка мі ці на га мі, то вар та за дзей ні чаць 

га ла ву.

Сам ён праз 20 га доў пас ля траў мы на-

ву чыў ся па-ін ша му гля дзець на мно гія рэ чы. 

І сён ня сва ім пры кла дам па каз вае, што сі ла 

ду ху і імк нен не на су пе рак аб ста ві нам па леп-

шыць сваё жыц цё да юць маг чы масць знай сці 

вый сце з са май цяж кай сі ту а цыі. Бо, як пі саў 

Анд рэ Ма руа, сі лы аба вяз ко ва зной дуц ца, 

ка лі ня стом на да не ча га імк нуц ца.

Лі за ве та МАЛЬ ЧУК,

г. Мінск.

Пош ту чы та ла 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы

МЭР... ПЕР ШЫ І АПОШ НІ

Пе ра адо лен неПе ра адо лен не

КА ЛІ ЁСЦЬ МЭ ТА, 
СІ ЛЫ АБА ВЯЗ КО ВА ЗНОЙ ДУЦ ЦА

Фо
 та

 А
лы

 П
ят

 ліц
 ка
й.

На здым ку: Ле а нід БЯР ЛО ВІЧ (спра ва) 
пра во дзіць на ву чан не пе ра мя шчэн ню на ка ляс цы.
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