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Скарыстайцеся 
вашым смартфонам, 
каб адсканаваць 
QR-код і ўбачыць 
больш фота.

Вёс ка на ад ной лаў цыВёс ка на ад ной лаў цы
Чар на во кі — ці хі і ўтуль ны ку ток на бе ра зе ляс ной рэч кі 

Своль ны, ягад ная і грыб ная мяс ці на. Не каль кі хат на ад-

ной ву лі цы.

У вёс ку мя не пры вя ла звяз доў ская руб ры ка «Трэ ба до-

ма бы ваць час цей» і на па мін пра жах лі вую ста рон ку лё су 

Асвей шчы ны: Чар на во кі — сяст ра Ха ты ні. На ляс ной да ро-

зе ка ля вёс кі ста іць сціп лы пом нік, які на гад вае: на гэ тым 

мес цы ў ся лян скім хля ве фа шыс ты спа лі лі ў 1943-м бо лей 

за дзвес це шэсць дзя сят жы ха роў Рэ ву таў, Глін цоў, Чар на-

во каў, Даб ра плё саў і ін шых на ва коль ных вё сак.

Вяс ко выя жы ха ры — дзве Ма рыі, 88-га до вы Пётр Ма роз 

і бы лая мін чан ка Свят ла на — жы вуць, як ка жуць, у зго дзе 

і мі ры. У свае со рак га доў Свят ла на Ге ра сім чык свя до ма 

змя ні ла ста ліч ную пра піс ку на вяс ко вую, каб кож нае ім-

гнен не ад чу ваць до тык пры ро ды. Зі мою лю біць па ся дзець 

з мар мыш кай на лё дзе, ле там пры мае ад на сель ніц тва 

гры бы і яга ды.

Ты туль нае проз ві шча — Чар на вок — толь кі ў 79-га до-

вай Ма рыі Мі ка ла еў ны. Жан чы на бы ла свед кай та го, як у 

1949 го дзе вёс ка пе ра ся ля ла ся з зям ля нак у на но ва ад бу-

да ва ныя да мы і ха ты. У бы лой кал гас най да яр кі і ця лят ні цы 

пры го жы го лас, яна ве дае аў тэн тыч ны фальк лор, час ад 

ча су спя вае. На на шым сай це мож на па слу хаць, як Ма рыя 

Мі ка ла еў на вы кон вае ку паль скую пес ню. Яе цёз ка Ма рыя 

Ярош кі на чвэрць ста год дзя та му па кі ну ла Ле нін град і пе-

ра бра ла ся ў баць коў скі дом, лі чыць: «Род ная хат ка — як 

род ная мат ка!». Час та чар на вок цы збі ра юц ца ра зам — па-

га ва рыць, па спя ваць, паў спа мі наць...

Ана толь КЛЯ ШЧУК, фо та аў та ра.

Верх ня дзвін скі ра ён.

Больш здым каў і ві дэа гля дзі це на сай це zvіazda.by


