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З кні гі Ана то ля Фе да ру ка «Ста-

ра даў нія ся дзі бы Бе рас цей шчы ны» 

мож на да ве дац ца, што фаль вар-

кам Гор ны Чэр ні хаў, так ён ра ней 

на зы ваў ся, з ХVІІ ста год дзя ва ло да-

лі Рдул тоў скія. Яны зай ма лі га на ро-

выя па са ды, удзель ні ча лі ў ра бо це 

сей маў, ка рыс та лі ся ка ра леў скі мі 

пры ві ле я мі. Адзін з гас па да роў ся-

дзі бы — Ка зі мір Рдул тоў скі — быў 

праў ну кам кня зя Ра дзі ві ла Ры бань-

кі. Яго сен са цый ны шлюб з дач кой 

баць кі ад дру гой жон кі на ра біў шу-

му па ўсёй ва ко лі цы, але кар' е ры 

на ва груд ска га мар шал ка не пе ра-

шко дзіў. А вось апош нім ула даль-

ні кам фаль вар ка стаў Кан стан цін 

Рдул тоў скі (1880—1953), вы пуск нік 

Вар шаў ска га по лі тэх ніч на га ін сты-

ту та, па вя то вы ка мі сар, па вя то вы 

ста рас та ў Ба ра на ві чах. У 1939 го-

дзе ён быў арыш та ва ны і вы сла ны 

ў Ка ра ган ду. Пас ля вы зва лен ня 

жыў у Іра не, Анг ліі, дзе і па мёр. 

Ёсць так са ма звест кі аб тым, што 

яго жон ка Соф'я Хрыс то фа, бал-

гар ка па на цы я наль нас ці, у вай ну 

тра пі ла ў ла гер Асвен цым, пас ля 

вы зва лен ня жы ла ў Еў ро пе.

Па ноў Фі ла рэт Ры го ра віч згад-

вае доб рым сло вам, ка жа, што 

вель мі ца ні лі яны тых, хто ста ран-

на пра ца ваў, а гуль та ёў не лю бі лі. 

Па вод ле яго слоў, усёй гас па дар-

кай за праў ля ла па ні, бо пан быў 

веч на за ня ты спра ва мі служ бы і 

гра ма ды. І баць кі, і дзя ды на ша га 

ге роя жы лі пры фаль вар ку. У дзе-

да бы ло шмат дзя цей, жы лі, 

вя до ма, бед на ва та. Бо та ды 

за мож ным лі чыў ся той, хто 

меў шмат зям лі. Кож на му сы-

ну трэ ба бы ло даць на дзел, а 

да чцэ ў па саг так са ма — не 

мен шы за гек тар. Без гек та-

ра зям лі шан цы на за муж жа 

іс тот на па мян ша лі ся. Баць ка 

Фі ла рэ та Ры гор пра ца ваў на 

пан скай гас па дар цы, а ма ці 

слу жы ла па ка ёў кай. Вось яны 

і па бра лі ся шлю бам, не агля-

да ю чы ся на па саг і агуль ную 

коль касць зям лі, хоць і не ве-

да лі, што хут ка гэ та не бу дзе 

мець зна чэн ня. Пад лет кам Фі ла рэт 

так са ма пад пра цоў ваў у па на. Рас-

каз ваў, як яму, 13-га до ва му, да вя-

ра лі ад каз ную мі сію: ён пад во дай 

ва зіў пан скую дач ку, на два га ды 

ста рэй шую за яго, у шко лу. За гэ-

тую па слу гу атрым лі ваў кож ны раз 

50 гро шаў, па тым ча се ня дрэн ны 

за ро бак. Мож на бы ло ку піць неш та 

з пра дук таў аль бо якіх ла сун каў. Ну 

а по тым, як вя до ма, усё па мя ня ла-

ся, а по тым на огул — вай на.

Пас ля вы зва лен ня Бе ла ру сі ў 

1944-м яго, 18-га до ва га, за бра лі 

на фронт.

— Та кіх, як я, — згад вае ве тэ-

ран, — на кі роў ва лі на ву чо бу, тры 

ме ся цы нас ву чы лі, по тым ад праў-

ля лі на дру гую лі нію фронту. Я так 

ра зу мею, не ха це лі ад ра зу кі даць 

на пе ра да вую, бо ад нас там, вя до-

мая рэч, ні чо га не за ста ло ся б. Але 

к кан цу вай ны мы ўжо бы лі аб стра-

ля ны мі бай ца мі. Ад ным сло вам, 

усю Еў ро пу прай шоў і дай шоў да 

Бер лі на. По тым нас пе ра кі ну лі на 

кі тай скі на пра мак слу жыць да лей. 

Вяр нуў ся да до му ў 1951 го дзе.

— У мя не бы ла доб рая ха рак-

та рыс ты ка пас ля служ бы, — пра-

цяг вае Фі ла рэт Ры го ра віч. — І вось 

на чаль нік ра ён най мі лі цыі, пом ню 

як ця пер яго проз ві шча Па га да еў, 

вель мі ўга вор ваў мя не пай сці ў ор-

га ны пра ца ваць. Та ды, праў да, у 

нас Га ра дзі шчан скі ра ён быў, а не 

Ба ра на віц кі... Я ўся ляк ад маў ляў-

ся, ка заў, што не ду жа пісь мен ны: 

я ж уся го два кла сы пры Поль шчы 

скон чыў. А ён не зга джаў ся, ка заў, 

што па шлюць мя не ву чыц ца за воч-

на, а я каш тоў ны для іх кадр, бо 

зброю знаю, ка рыс тац ца ёю ўмею. 

А мне тая зброя, ве да е це, як за 

сем га доў на да ку чы ла! Я не во ін 

па на ту ры, я больш люб лю на зям лі 

пра ца ваць. Ад ным сло вам, ка тэ га-

рыч на не па га дзіў ся і прый шоў у 

кал гас, які толь кі што ар га ні за ва лі, 

на агуль ныя ра бо ты. Спа чат ку ара-

лі і се я лі — усё конь мі ра бі лі, вось 

я і зай маў ся гэ тым. По тым па ста ві-

лі бры га дзі рам, а ка лі два кал га сы 

аб' яд на лі, на ват кі раў ні ком пад раз-

дзя лен ня. Па быў тры га ды на гэ тай 

па са дзе, з ча сам ста лі пры хо дзіць 

ма ла дыя з аду ка цы яй, мя не зноў 

па ста ві лі бры га дзі рам. Так я ад пра-

ца ваў 16 га доў. А по тым пай шоў на 

кур сы трак та рыс таў, здаў на пра вы 

і пе рай шоў пра ца ваць на трак тар. 

Ле там заў сё ды пе ра са джваў ся на 

кам байн, гэ ту ра бо ту лю біў, гэ та 

бы ла мая ра бо та. І мя не за ўва жа-

лі, на ват у Маск ву на ВДНГ адзін 

раз ез дзіў. За ра біў доб рую пен сію, 

вось та кое маё жыц цё, — за клю чае 

ве тэ ран.

Фі ла рэт Януць з жон кай вы-

га да ва лі тра іх дзя цей. Праў да, 

пе ра жы лі вя лі кае го ра, адзін 

сын тра гіч на за гі нуў зу сім ма-

ла ды. Ця пер сын і дач ка жы-

вуць у Ба ра на ві чах. Вя до ма, 

клі чуць да ся бе баць ку. 

А дом у ве тэ ра на дых тоў ны, 

што га во рыць пра ўмель ства 

яго гас па да ра. У па ко ях пры-

бра на і да гле джа на, ні бы тут 

кож ны дзень шчы руе гас па ды-

ня. Апош няе ўжо, ві даць, за слу-

га дзя цей і ўну каў.

Ста лы ча ла век рас каз вае, 

што ся дзець на лаў цы ды су ма-

ваць яму не да во дзіц ца. Днём 

ён ста ра ец ца па пра ца ваць на 

ага ро дзе, ве ча рам уклю чае тэ-

ле ві зар, але гля дзіць толь кі вы пуск 

на він. Ды і су час ныя філь мы, пе ра-

да чы, мяк ка ка жу чы, не на яго густ. 

А вось ра дыё пра цуе цэ лы дзень, 

так на ват ве ся лей у ха це. Два ра зы 

на ты дзень пры хо дзіць аў та кра ма, 

ра ней за хо дзі ла на ват тры ра зы, 

але са мі не шмат лі кія жы ха ры Верх-

ня га Чэр ні ха ва ад мо ві лі ся, ска за лі, 

што ім хо піць і двух пры ез даў. «Што 

там нам куп ляць? Ма ла ка, хле ба 

ды ўся го ін ша га на бя ром, ва ўсіх жа 

ха ла дзіль ні кі ёсць. Ча го там ма шы-

ну ліш ні раз га няць», — раз ва жае 

ён па-гас па дар ску.

— Не ка лі жы лі бед на, але бы лі 

ад кры тыя ду шой ад но да ад на го, і ў 

бя дзе, і ў ра дас ці ра зам, на ват су се-

дзі. А ця пер, гля дзі це, вось я ў сы на 

зі мой жы ву, у яго свой дом, су се дзі 

на ву лі цы па ві та лі ся, пе ра кі ну лі ся 

сло вам, на ват пен сі я не ры, ні чым 

не за ня тыя, і ра зы шлі ся па сва іх 

вуг лах. Ня ма па няц ця, каб зай сці 

ад но да ад на го, па га ва рыць. Я лі чу 

так: чым больш за бяс пе ча ным ста-

но віц ца ча ла век, чым ба га цей ён 

жы ве, тым ён гор шы. Мо жа, вы так 

не лі чы це, але вы не ве да е це, якія 

ра ней бы лі лю дзі... І мя не гэ та вель-

мі хва люе, — раз ва жае ве тэ ран.

Сам жа Фі ла рэт Ры го ра віч 

вель мі лю біць гас цей. Рас каз вае, 

што га ды два та му ней кія ста ліч-

ныя жур на ліс ты ха дзі лі па ва ко лі-

цы, спра ба ва лі ад шу каць рэшт кі 

пан скай ся дзі бы. Тут за ха ва лі ся 

лі па вая алея, раз ва ле ная кап лі ца-

ўсы паль ня ро ду Рдул тоў скіх. Апош-

нюю, праў да, даў но раз ра ба ва лі 

ван да лы. За ста лі ся яшчэ ва да ёмы 

і не вя ліч кая кап ліч ка пры ўез дзе. 

Да рэ чы, на здым ку 1987 го да ў кні-

зе Фе да ру ка яна вы гля дае вель мі 

за ня дба най, а ця пер ад ра ман та ва-

ная, мае вы гляд да во лі пры ваб ны. 

Дык вось, Фі ла рэт Ры го ра віч за-

пра сіў да до му тых па да рож ні каў, 

па час та ваў, рас ка заў, што пом ніць 

пра мі ну лае вёс кі, якую ра ней так 

пры го жа на зы ва лі Гор ны Чэр ні хаў. 

Ён і нас вель мі за пра шаў за стац ца, 

па ся дзець, па га ма ніць. Мы пры еха-

лі да ве тэ ра на са стар шы нёй сель-

ска га Са ве та На тал ляй Іб ра гі ма вай 

і стар шы нёй ра ён на га Са ве та Сяр-

ге ем Слі вай. І вель мі па шка да ва лі, 

што дзень быў шчыль на рас пі са ны 

і пры зна ча ны яшчэ су стрэ чы. Да 

та кіх лю дзей трэ ба пры хо дзіць не 

зва жа ю чы на га дзін нік.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

— Ка лі б не гэ тая ўста но ва, не ве даю, кім 

бы я стаў. Ужы ваў ал ка голь, па чаў ню хаць 

роз ныя хі міч ныя рэ чы вы, пра пус каць уро кі ў 

шко ле, не ад на ра зо ва ўсчы наў бой кі. У гэ тай 

уста но ве я ўжо год і дзе вяць ме ся цаў. Шчы ра 

ка жу чы, ра ды, што сю ды тра піў. Ме на ві та 

тут да лі сі лы да да лей ша га жыц ця. Тут па-

зна ё міў ся з мно гі мі людзь мі, зра зу меў, што 

ра біў не так, як трэ ба, — не як па да рос ла му 

ка жа Во ва.

— Я так са ма ўжы ваў ал ка голь, нар ко ты кі. 

Вы ха ва це лі, пе да го гі, псі хо ла гі, спе цы я ліс-

ты да па ма га юць мне па ве рыць у свае сі лы 

і стаць на но гі. Вя до ма, ні хто не да па мо жа, 

ка лі сам не за хо чаш і не пры кла дзеш на ма-

ган ні. Тут мож на так са ма па жа дан ні на быць 

спе цы яль насць, якая дасць маг чы масць у 

да лей шым за раб ляць на жыц цё. Хо чаш быць 

бу даў ні ком — ка лі лас ка. А не ка му да спа до-

бы ра ман та ваць аў та ма бі лі, зай мац ца ага-

род ніц твам, — лі чыць Анд рэй.

Вя до ма, спец ву чы лі шча — гэ та не дзі ця-

чая ка ло нія. Яно ўва хо дзіць у сіс тэ му Мі ніс-

тэр ства аду ка цыі Бе ла ру сі. Цяж кія пад лет кі, 

па сут нас ці, не з'яў ля юц ца зла чын ца мі. Су-

дзі масць пас ля вы ха ду з уста но вы па га ша-

ец ца не за леж на ад ка тэ го рыі па ру шэн ня. 

Але рэ жым дня тут стро гі, як у ар міі. Пад' ём, 

гі гі е ніч ныя пра цэ ду ры, пры бі ран не па сце ляў, 

спаль ных па ко яў, сня да нак, ву чо ба ў шко ле, 

за ня ткі ў вы твор чых май стэр нях, воль ны час, 

ад бой.

— Дзе ці атрым лі ва юць у нас звы чай ную 

аду ка цыю. Толь кі для вы ха ван цаў з асаб лі-

вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця рас пра ца-

ва ныя спе цы яль ныя ву чэб ныя пра гра мы. 

Для гэ тай ка тэ го рыі га да ван цаў во сен ню і 

зі мой ад кры ва ем ка рот ка ча со вы курс фі-

зіч на га раз віц ця, дзе іх ву чаць вы рошч ваць 

ага род ні ну, са да ві ну, да гля даць за свой скай 

жы вё лай. А на ву чэн цы з ка ле джаў, лі цэ яў 

на бы ва юць яшчэ і пра фе сіі ма ля ра-тын коў-

шчы ка, аб лі цоў шчы ка-плі тач ні ка і сле са ра па 

ра мон це аў та ма бі ляў, — рас ка за ла на мес нік 

ды рэк та ра Ма ры на РА КЕЦ КАЯ.

У ву чэль ні ўлад ка ва ны гас па дар чы двор, 

дзе ўтрым лі ва ец ца роз ная жыў насць: ку ры, 

па рсю кі, ко ні. Ёсць свае па се ка, цяп лі цы, сад. 

Пра дук цыя вы ка рыс тоў ва ец ца ва ўлас най 

ста лоў цы, што да зва ляе раз на ста іць ме ню 

ві та мі на мі і кры ху зні зіць кошт хар ча ван ня. 

Ва ўста но ве яно пя ці ра зо вае.

— Цяж ка пра ца ваць з та кі мі пад лет ка мі? —

па ці ка ві ла ся ў Ма ры ны Фран цаў ны.

— У гэ тых хлоп чы каў ін шае мыс лен не, 

чым у іх ра вес ні каў. Яны вель мі за пу шча ныя 

ў пла не са цы яль най адап та цыі. Вя до ма, мо-

гуць змах ля ваць, апраўд ва ю чы свае ўчын кі, 

вы круч вац ца з сі ту а цыі, схіт рыць.

Ма быць, ім не ха пае ча ла ве чых ста сун каў, 

хат няй цеп лы ні, да рос ла га сяб ра, які б па ра іў 

вы хад з цяж кай сі ту а цыі, пад ка заў, да па мог, 

лі чыць спе цы я ліст

— Да нас пры вез лі пад лет ка, які вы піў 

пі ва, тра піў на во чы ўчаст ко ва му ін спек та-

ру мі лі цыі. У вы ні ку — штраф. Сеў за руль 

ма та цык ла — спы ні лі су пра цоў ні кі ДАІ. Ага, 

на пад піт ку за ру лём, ня ма тэх агля ду. Сло-

вам, за дзень не каль кі па ру шэн няў. Па сту піў 

пад ле так у дэ прэ сіў ным ста не. Але да яго 

знай шлі па ды ход, пра па на ва лі па пра ца ваць 

на гас па дар чым два ры. Так, вяс ко ва га хлоп-

 ца вы ве лі з дэ прэ сіі, — ус па мі нае пе да гог-

псі хо лаг Ана толь КРАС НЕ ВІЧ.

Ле тась чац вё ра хлоп цаў па сту пі лі ў ся рэд-

нія спе цы яль ныя на ву чаль ныя ўста но вы. Ім 

да лі маг чы масць пад на гля дам са цы яль ных 

пе да го гаў з'ез дзіць у ка ле джы, здаць да ку-

мен ты і прай сці цэнт ра лі за ва нае тэс ці ра ван-

не. За тым па да лі ў суд не аб ход ныя да ку мен-

ты аб да тэр мі но вым вы зва лен ні абі ту ры ен-

таў, па коль кі яны доб ра ся бе па во дзі лі.

Пад лет кі ве да юць, што па ру шыць пра-

ві лы пры жы ван ня, дыс цып лі ну — зна чыць, 

па зба віц ца ма лень кіх ра дас цяў. На прык лад, 

су стрэ чы з баць ка мі або маг чы мас ці па ехаць 

на ка ні ку лы да двух тыд няў да до му.

— На пра ця гу двух га доў мы ад соч ва ем 

да лей шы лёс бы лых вы ха ван цаў, да па ма-

га ем улад ка вац ца на ра бо ту, — рас каз вае 

ды рэк тар Анд рэй Ду ба не віч. — Звяз ва ем ся 

з ор га на мі ўла ды, уста но ва мі аду ка цыі, ці ка-

вім ся, чым зай ма юц ца, як ся бе па вод зяць.

І пра мно гіх чу юць толь кі доб рыя вод гу кі.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ.

ЦЯЖ КІЯ ТЫЯ, КА МУ ЦЯЖ КА

Верх няе Чэр ні ха ва Ба ра на віц ка га ра ё на

«І ПРЫ ПА НАХ, І ПРЫ СА ВЕ ТАХ 
ДОБ РЫ РА БОТ НІК БЫЎ У ЦА НЕ»

Вёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха рыВёс кі, якія зні ка юць: апош нія жы ха ры  

Кап лі ца на ўез дзе.

 У тэ му
Не так даў но ў праф тэх ву чы лі шчы ад-

кры ла ся май стэр ня па ра мон це аў та ма бі ляў, 

асна шча ная су час ным аб ста ля ван нем.

Сяр гей РУ ДЫ, на мес нік мі ніст ра 

аду ка цыі Бе ла ру сі:

— Мы ад кры ва ем сур' ёз ную спра ву. Тут 

ма ла дыя лю дзі бу дуць атрым лі ваць пра фе-

сію, якая за па тра ба ва на на рын ку пра цы, 

якая па трэб ная, важ ная не толь кі са мім 

хлоп цам, але і дзяр жа ве. Мы ма ем на мер 

вы ка рыс тоў ваць гэ тае аб ста ля ван не і па-

мяш кан не не толь кі для па трэб уста но вы. 

Аднак і ажыц цяў ляць пра фе сій ную пад рых-

тоў ку вуч няў Кры віц кай ся рэд няй шко лы.

Пра ект рэа лі за ва ны па соль ствам Рэс пуб-

лі кі Поль шча ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь і ма ла-

дзёж най рэ лі гій най мі сі яй «Чыс тае сэр ца».

Мі ха іл ХАБ РАС, ча со вы па ве ра ны ў спра-

вах па соль ства Поль шчы ў Бе ла ру сі:

— Гэ ты пра ект мае на мэ це ства рыць умо-

вы для рэ абі лі та цыі і са цы яль най рэ ін тэ гра цыі 

мо ла дзі і дае маг чы масць атры маць пра фе-

сію аў та ме ха ні ка. Прак тыч ныя на вы кі аб лег-

 чаць ім по шук і па ча так ле галь най ра бо ты. 

І тым са мым — старт для но ва га жыц ця.

Ве тэ ран вай ны, бы лы саў гас ны трак та рыст зі му пра вёў 

у сы на ў го ра дзе. А ле там яго зноў па цяг ну ла ў род ную ха ту. 

Дзя ду ля сам да гля дае не вя лі кі ага род і не ма лы квет нік, 

спраў ля ец ца са сва ёй ня хіт рай хат няй гас па дар кай. «Мая 

гас па дынь ка лю бі ла квет кі, — рас каз вае. — Вось я ця пер іх не 

па кі даю, хоць ужо пяць га доў адзін...» Фі ла рэт ЯНУЦЬ адзін

з ня мно гіх жы ха роў Верх ня га Чэр ні ха ва. За рэ гіст ра ва на 

ў вёс цы дзе вяць ча ла век, але пра жы вае яшчэ менш... А мяс ці ны 

тут, ма ла ска заць, пры га жэн ныя. Стар шы ня сель ска га 

Са ве та На тал ля Іб ра гі ма ва па пя рэдж ва ла, у гэ тай вёс цы аў ра 

ней кая асаб лі вая, як сту па еш на гой — ад чу ва еш су па ка ен не, 

рас ко шу. Мо жа, іх ства ра юць ста рыя вы со кія лі пы, што 

за ста лі ся ад пан ска га фаль вар ка? Апош ніх гас па да роў 

ся дзі бы па мя тае наш ге рой.

Вы ха ван цы ву чы лі шча не толь кі ву чац ца, 
пра цу юць, але і змяс тоў на ад па чы ва юць.
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Фі ла рэт ЯНУЦЬ.


