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Зе ля ні ца Ма ла рыц ка га ра ё на

Дзі ця вай ны, кал гас ны пе ра да вік, 
ак тыў ны пен сі я нер

АВЕ ЧЫ ПА СТУ ШОК
На пра сі лі ся ў гос ці над-

вя чор кам, а пры яз джа ем 

кры ху ра ней і за ста ём гас-

па да ра за хат ні мі кло па та-

мі ў ра бо чай воп рат цы. Ён 

кры ху кан фу зіц ца і про сіць 

па ча каць коль кі хві лін... 

А по тым вы хо дзіць да нас 

лёг кай па ход кай, пры ча са-

ны, у вы хад ным гар ні ту ры, 

як і на ле жыць джэнтль ме-

ну пры су стрэ чы з да ма мі. 

За тым сам па чы нае апо вед 

пра вёс ку, пра сваё дзя цін-

ства, ста лыя га ды. Вось каб 

заў сё ды так! А га лоў нае, 

што мя не ўраж вае: па мяць 

Мі ка лая Мі хай ла ві ча. Усе 

па дзеі жыц ця ён па чы нае 

згад ваць з дак лад най да ты. 

Ве дае не толь кі год, ме сяц, 

але і чыс ло, ка лі ішоў у вой-

ска, ка лі ўлад коў ваў ся на 

ра бо ту і шмат ча го ін ша га. 

Дак лад ныя фар му лёў кі ра-

зам з пад ра бяз най хра на ло-

гі яй вы да юць ма тэ ма тыч ны 

склад ро зу му гэ та га ча ла ве-

ка, а вось аду ка цыі ў вяс коў-

ца ўся го ча ты ры кла сы. І на-

стаў ні каў сва іх з па чат ко вай 

шко лы ён на зваў без за пін-

кі: Ду бя га Аляк сей, Сця пан 

Ер ма люк. Апош ні, па вод ле 

слоў бы ло га вуч ня, за пом-

ніў ся як асаб лі ва стро гі і па-

тра ба валь ны, за тое ўсе пры 

ім ста ран на ву чы лі ся.

— На ра дзіў ся я ў 1937 го-

дзе, — рас каз вае Мі ка лай 

Ка пань ка, — тут жа, у гэ-

тай вёс цы. У 44-м баць ку 

забра лі на вай ну. За гі нуў ён 

у ноч на 9 мая 45-га. Са мае 

крыўд нае бы ло да жыць да 

пе ра мо гі і па мер ці... Па ха-

валь ную і пісь мо мы атры-

ма лі 18 мая, а да гэ та га ра-

да ва лі ся, што вай на скон-

чы ла ся, што хут ка ўба чым 

род на га ча ла ве ка. Ліст нам 

дасла лі ме ды кі са шпі та ля. 

З цяж кім ра нен нем ён тра піў 

ту ды 24 кра са ві ка, а ве ча-

рам 8 мая яму ра бі лі апе ра-

цыю. Ад крыў ся кры ва цёк — 

над та вя лі кі аско лак за храс 

у пля чы, вы ра та ваць па ра-

не на га не змаг лі. У пісь ме 

яшчэ га ва ры ла ся, што па-

ха ва лі сал да та з усі мі ва ен-

ны мі ўша на ван ня мі 11 мая. 

Ма гі ла яго пад ну ма рам 104 

зна хо дзіц ца ў поль скім го ра-

дзе Гнез на.

Ма ці за ста ла ся з на мі — 

тры ма ма лы мі дзець мі. Ці 

трэ ба ка заць, што на аду-

ка цыю, боль шую за па чат ко-

вую, раз ліч ваць не да во дзі-

ла ся. Не аб ход на бы ло пра-

ца ваць, да па ма гаць сям'і. 

У 1947-м го дзе ар га ні за ва лі 

кал гас, і ў 11 га доў я пай шоў 

па свіць аве чак. У ма ім стат-

ку бы ло 162 га ла вы. Трэ ба 

бы ло ра на ўста ваць, іс ці ў 

по ле кож ны дзень у лю бое 

на двор'е. Се зон я пра па свіў і 

за ра біў 37 кі ла гра маў збож-

жа. За пра ца дзень та ды на-

ліч ва лі 100 гра маў збож жа.

Вось так да во дзі ла ся 

жыць і пра ца ваць пас ля вай-

ны, по тым у на ступ ныя га ды 

за дзень ра бо ты да ва лі кры ху 

бо лей, але ўсё роў на гэ та не 

па раў наць з апла тай у су сед-

няй Укра і не. Ту ды я па ехаў, як 

і мно гія ра вес ні кі-ад на вяс коў-

цы, у 1955 го дзе. Там за ра біў 

то ну пша ні цы, бо за пра ца-

дзень да ва лі ча ты ры руб лі і 

тры кі ла гра мы збож жа. Гэ та 

ўжо бы ла рас ко ша, — ус па-

мі нае пен сі я нер.

КАЛ ГАС НЫ ША ФЁР
А 19 кра са ві ка 1956 го да 

хло пец з Зе ля ні цы пай шоў 

у вой ска. Слу жыў за мя жой, 

у Гер ма ніі. Пра ар мей скія 

га ды ў яго са мыя доб рыя 

ўспа мі ны. Там атры маў пра-

фе сію ша фё ра, якая ста ла 

асноў най на ўсё жыц цё. Ка лі 

вяр нуў ся з вой ска, у кал га се 

ака заў ся за па тра ба ва ным 

спе цы я ліс там. І ад пра ца ваў 

на роз ных ма шы нах роў на 

со рак га доў. Та ды ж, у 60-м, 

ка лі стаў кал гас ным кі роў-

цам, ажа ніў ся з пры го жай 

дзяў чы най На дзяй. Сё ле та 

ён з На дзе яй Ва сі леў най 

спра віць юбі лей — 60 га-

доў ра зам. Вось толь кі яна 

трошкі пры хва рэ ла, муж 

ад вёз яе ў баль ні цу. Участ-

ко вая баль ні ца не да лё ка, 

у Ол ту шы, праз дзень муж 

пра вед вае жон ку — пры 

на яў нас ці свай го аў та транс-

пар ту гэ та не праб ле ма, 

а тэх ні ку ён лю біць.

— Пер шыя га ды не асаб-

лі ва пла ці лі на ват ша фё-

рам, — згад вае бы лы кал-

гас ны ва дзі цель. — Па мя-

таю зар пла ту 25 руб лёў у 

ме сяц. Вя до ма, мы і ў го рад 

маг лі пе ра ехаць з жон кай, 

ней кую ра бо ту знай сці, там 

бо лей пла ці лі, вы хад ныя 

ста біль ныя, га рад ское жыц-

цё на огул ляг чэй шае. Але 

не ха це ла ся са сва іх мяс цін 

з'яз джаць, мы на ват не раз-

гля да лі та кую маг чы масць. 

Тут на ра дзі лі ся, тут вы рас лі 

і па ці ху пра ца ва лі на зям лі 

ўсё жыц цё.

СКРЫН КА 
З МЕ ДА ЛЯ МІ

Гэ та ён, вя до ма, сціп-

ла пра сваю пра цу. Ка лі 

не без пад каз кі стар шы ні 

сель ска га Са ве та пры нёс 

свае за па вет ныя скры нач кі 

з уз на га ро да мі, ста ла яс на, 

які быў вы дат ны ра бот нік 

з Мі ка лая Ка пань кі. Ор дэн 

Пра цоў на га Чыр во на га Сця-

га, ме даль «За пра цоў ную 

доб лесць», не ка жу чы ўжо 

пра юбі лей ныя ўзна га ро ды, 

ця пер з'яў ля юц ца на го дай 

для ўспа мі наў. Пра кож ную 

з іх ён рас каз вае кан крэт-

на: на зы вае да ту ўру чэн ня, 

згад вае, хто ўру чаў, на схо-

дзе яко га ўзроў ню. За ўва-

жаю яшчэ адзін ме даль, пра 

які ні чо га не бы ло ска за на... 

«А гэ та не мой, гэ та жон ка 

ўзна га ро джа на» — не без 

го на ру па каз вае Мі ка лай 

Мі хай ла віч. Яна пра ца ва ла 

ў гас па дар цы па ля во дам, 

а каб кал гас ным па ля во дам 

уру ча лі ме да лі — гэ та бы ла 

вя лі кая рэд касць. За пос-

пе хі ў вы рошч ван ні лё ну, 

буракоў, буль бы Над зею Ка-

пань ку так са ма прад ста ві лі 

да вы со кай дзяр жаў най ад-

зна кі. Аказ ва ец ца, пра ца ві-

тасць — гэ та ў іх ся мей нае.

Ды і ця пер бы лыя кал-

гас ныя ра бот ні кі без спра вы 

не ся дзяць. На прык лад, вы-

рошч ва юць грэч ку. «Праў-

да, апош нім ча сам ня ма дзе 

зра біць кру пу — са шка да-

ван нем ка жа гас па дар. Нам 

ска за лі, што тая фір ма пад 

Брэс там, ку ды ра ней ва зі-

лі кру пы, за кры ла ся. А так 

бы ло ня дрэн на на рых та ваць 

мех сва ёй грэч кі, і са бе на 

год ха па ла, і сем' ям дзя-

цей».

ГРА ЧА НІ КІ І КВЕТ КІ
На Ма ла рыч чы не, да рэ-

чы, мно гія да гэ тай па ры 

се юць грэч ку, пя куць зна ка-

мі тыя гра ча ні кі, ці, па-ту тэй-

ша му, баб ку. На дзея Ва сіль-

еў на так са ма ра ней пяк ла 

ад мыс ло вы хлеб з грэч кі. 

Ця пер рэд ка гэ та ро біць: па-

вод ле слоў гас па да ра, зда-

роўе не тое, ды і ці ка вас ці 

та кой ня ма да ку лі нар ных 

экс пе ры мен таў, як ра ней. 

Хі ба толь кі пад асаб лі вую 

на го ду мо жа спя чы.

Хоць цал кам ад улас най 

гас па дар кі Ка пань кі не ад-

маў ля юц ца. А дзе ці кож ны 

раз па тра бу юць па бе раг чы 

зда роўе. «Яно-то так. Пен сію 

атрым лі ва ем доб рую, уся го 

ха пае, але ж не пры вык лі 

ся дзець склаў шы ру кі, — 

раз ва жае гас па дар. — Пры-

хо дзіць вяс на, зноў са дзім 

буль бу, се ем грэч ку. Буль-

ба, да рэ чы, гэ тым ра зам 

вы расла ня дрэн ная. Ця пер 

ма ла ў ка го ўра дзі ла».

Звяр таю ўва гу на ба га-

ты квет нік у два ры. Та кой 

коль кас ці кве так у два рах 

не вя лі кіх вё сак дак лад на 

ра ней не ба чы ла. Стра ка-

тыя во сень скія крас кі па ры 

ба бі на га ле та ра ду юць во-

ка. Мож на са бе ўя віць, якая 

пры га жосць у гэ тым два ры 

ўвес ну. «Гэ та ўсё мая гас-

па дынь ка, — не без го на ру 

па каз вае на ага род чык Мі-

ка лай Мі хай ла віч. — Ця пер, 

праў да, і сын з квет ні кам па-

ма гае, вось і сён ня па ві нен 

з Брэс та пры ехаць». Двое 

дзя цей су жэн цаў Ка пань каў 

жы вуць у Брэс це, адзін — 

у Ма ла рыц кім ра ё не.

Дзе ці ўсіх вяс коў цаў гэ-

так жа раз' еха лі ся па га ра-

дах, не ка лі не ма лая вёс ка 

за раз на ліч вае дзя ся так ста-

лых жы ха роў. А ў свой час 

тут бы ла па чат ко вая шко-

ла, ма га зін, кал гас ныя жы-

вё ла га доў чыя па мяш кан ні. 

Было шмат мо ла дзі, дзя цей. 

У па чат ко вай шко ле ў па ру 

на ша га ге роя зай ма ла ся 

37 вуч няў. На фронт з Зе-

ля ні цы пай шло 13 ма ла дых 

муж чын, з іх вяр ну ла ся чац-

вё ра. Ця пер не ка то рыя ха ты 

ста яць пус тыя, ін шыя да гля-

да юць га рад скія дзе ці.

— Аў та кра ма два ра зы на 

ты дзень пры яз джае, баль-

ні ца по бач, у нас усё ёсць, 

жыць мож на, — раз ва жае 

пен сі я нер. — Я не ка лі ні ку-

ды не па ехаў, бо па лю біў 

сваю зям лю, пры кі пеў да яе. 

Але та ды нель га бы ло ўзяць 

ка ва лак зям лі, каб ра біць на 

ёй. А ця пер мож на і зям лю 

ўзяць, і фер ме рам стаць 

аль бо гас па да ром. О, каб 

мне пас ля ар міі ця пе раш нія 

маг чы мас ці! Пэў на, зям лі 

ўзяў бы ў арэн ду, ды і дру-

гія мае ад на вяс коў цы не ад-

мо ві лі ся б. Ця пе раш няя мо-

ладзь не мае ці ка вас ці да 

зям лі. Та му і чэз нуць вёс кі.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

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

Кі раў нік мяс цо вай ула ды па ра і ла па зна ё міц ца з Мі-

ка ла ем КА ПАНЬ КАМ з Зе ля ні цы. «Та ко га ра бот ні ка, 

як Мі ка лай Мі хай ла віч, ва ўсёй акру зе па шу каць, — 

га во рыць стар шы ня Арэ хаў ска га сель ска га Са ве та 

Свят ла на ВІ ТА НОЎ СКАЯ. — Не як за яз джаю ў вёс ку 

поз на ўве ча ры, цям нее ўжо, а ён грэч ку згра бае. 

Кажа, на на ступ ны дзень дождж пе рад алі, дык трэ ба 

па спець. Шчы руе на пад вор ку кож ны дзень у свае 

83 га ды». Яшчэ Мі ка лай Мі хай ла віч ста ран на да гля-

дае не вя лі кую гас па дар ку, тры мае ў па рад ку дом 

на час ад сут нас ці гас па ды ні, якая пра хо дзіць курс 

ля чэн ня ў баль ні цы, па спя вае з'е дзіць па роз ных 

спра вах — сам жа за ру лём!

Трапм за ра зіў ся ка ра на ві ру сам
Прэ зі дэнт ЗША До-

нальд Трамп па ве да-

міў пра сваю хва ро бу ў 

тві це і да даў, што яны 

з пер шай лэ дзі не ад-

клад на сы хо дзяць на 

ка ран цін. Прэ зі дэнт за-

ра зіў ся за 32 дні да вы-

ба раў — хут чэй за ўсё, 

ад па моч ні цы Хоўп Хікс. У свае 74 га ды і з вя лі кай ва гой ён 

ад но сіц ца да гру пы ры зы кі, хоць на зда роўе не скар дзіц-

 ца. Гэ та, ба дай, са мая сур' ёз ная яго хва ро ба за не каль кі 

апош ніх дзе ся ці год дзяў, пі ша Polіtіco. Асаб лі ва вя лі кая 

ры зы ка ўс клад нен няў. Па сло вах аса біс та га ўра ча Трам-

па Шо на Кон лі, прэ зі дэнт з пер шай лэ дзі ад чу ва юць ся бе 

доб ра. Ме дык упэў не ны, што хва ро ба не ада б'ец ца на 

пра цы аме ры кан ска га лі да ра. Ад нак не ка то рыя функ цыі 

прэ зі дэн та за ме жа мі Бе ла га до ма прый дзец ца ней кі час 

вы кон ваць ві цэ-прэ зі дэн ту Май ку Пен су. Ка ці роў кі наф та-

вых ф'ю чар саў на аме ры кан скіх фон да вых рын ках упа лі 

ад ра зу пас ля аб вя шчэн ня пра за хвор ван не Трам па. Па-

ра лель на зні жа лі ся і бір жа выя ін дэк сы.

Google вы пла ціць міль ярд до ла раў за кан тэнт 
для свай го сэр ві су на він

Кар па ра цыя Google 

ў най блі жэй шыя тры га-

ды вы пла ціць $ 1 млрд 

у якас ці ўзна га ро джан-

ня аў та рам кан тэн ту 

для свай го но ва га сэр-

ві су на він Google News 

Showcase. Пра гэ та га-

во рыц ца ў по сце кі раў-

ні ка кам па ніі Су нда ра Пі чаі, апуб лі ка ва ным у яго бло гу. 

Google News Showcase пач не пра ца ваць на ба зе агрэ га-

 та ра на він Google News. Спа чат ку ён бу дзе да ступ ны ка-

рыс таль ні кам апе ра цый най сіс тэ мы Androіd, а ў хут кім ча-

се з'я віц ца і на плат фор ме іOS. Сэр віс да зво ліць вы дан ням 

гру па ваць на ві на выя сю жэ ты больш зруч ным чы нам, на-

прык лад, каб да зво ліць чы та чам азна ё міц ца з кан тэкс там 

та го ці ін ша га па ве дам лен ня або пра са чыць хра на ло гію па-

дзей. З па чат ку каст рыч ні ка оп цыя за пра ца ва ла ў Бра зі ліі 

і Гер ма ніі, а ў най блі жэй шыя ме ся цы з'я віц ца ў не ка то рых 

ін шых кра і нах, у тым лі ку ў Ін дыі, Бель гіі і Ні дэр лан дах.

Па сло вах Пі чаі, кам па нія ўжо за клю чы ла кант рак ты з 

шэ ра гам вя ду чых СМІ, у пры ват нас ці, з гер ман скі мі вы-

дан ня мі Der Spіegel, Dіe Zeіt і Stern.

На Мар се знай шлі тры пад зем ныя во зе ры
Тры пад зем ныя во-

зе ры вы яў ле ны ў ра ё не 

паўд нё ва г а по лю са Мар-

са з да па мо гай ра да ра 

аў та ма тыч най між пла-

нет най стан цыі Еў ра пей-

ска га кас міч на га агенц-

тва «Марс экс прэс». Ра-

ней, у 2018 го дзе, там ужо бы ло зной дзе на ад но та кое 

во зе ра. Па коль кі на яў насць ва ды з'яў ля ец ца клю ча вой 

умо вай іс на ван ня жыц ця, яе ад крыц цё на лю бым кас-

міч ным це ле пры цяг вае асаб лі вую ўва гу. Ад нак, як мяр-

ку юць на ву коў цы, ва да ў мар сі ян скіх азё рах на столь кі 

са лё ная, што ў ёй не вы жы вуць і са мыя ўстой лі выя мік-

ро бы. Па коль кі ат мас фе ра Чыр во най пла не ты вель мі 

раз рэ джа ная, а тэм пе ра ту ры ні жэй, чым у Ан тарк ты цы, 

на яго па верх ні ва да ў вад кім вы гля дзе зна хо дзіц ца не 

мо жа. Азё ры зна хо дзяц ца пад лё дам на глы бі ні пры клад-

на паў та ра кі ла мет ра.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА


