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Не ка лі я пра ца ваў на стаў ні кам у 

3-й мін скай шко ле: больш за трыц-

цаць га доў дзень у дзень, мож на 

ска заць, ха дзіў ад ны мі і ты мі ж 

сцеж ка мі, да драб ніц ве даў іх. 

І пры гэ тым, тра піў шы зноў, ледзь-

ве па знаў: вы рас лі но выя гма хі, а 

лю бі мы сквер стаў зу сім не вя ліч кі. 

Горш за тое, дрэ вам, што за ста-

лі ся, ка жуць, так са ма па гра жае 

вы сеч ка. Для та го каб спы ніць яе, 

ад ста яць сквер, мяс цо выя жы ха-

ры збі ра юц ца ў суд, пі шуць ліс ты. 

Я так са ма пі шу...

Сквер, які рас кі нуў ся на раз да рож жы 

ву ліц Дзе каб рыс таў і Па ра шут най, пры го-

жы ў лю бую па ру го да. Ле там ён зві ніць 

ад дзі ця чых га ла соў, ма ла дыя ма ці гу ля-

юць тут са сва і мі дзет ка мі. А ка лі рас цві-

та юць лі пы, дык зда ец ца, што з га ю чым 

мя до вым во да рам, якім на по ена ўсё на-

ва кол ле, мож на піць гар ба ту...

І ця пер ужо ма ла хто ве дае, што пе рад 

вай ной сот ні дрэў тут па са дзі лі вуч ні трэ-

цяй ста ліч най шко лы. Вось гэ тую бя роз ку, 

маг чы ма, Леў Ге лер, у 1942-м за бі ты ў 

Мін скім ге та, а пры га жу ні-та по лі — Ігар 

Емяль ян чык і Ста ні слаў Шварц. Пер шы 

за гі нуў у пар ты зан скім атра дзе, дру гі — у 

Бер лі не 12 мая 1945 го да... Елач ка, маг-

чы ма, пом ніць ру кі Бот ві ча. У 1943-м ён 

скон чыў Там боў скае лёт нае ву чы лі шча, 

і амаль та ды ж яго са ма лёт быў збі ты ў 

жорст кім баі за трыц цаць кі ла мет раў ад 

го ра да Сла вян ска...

А вось, по бач са сцеж кай, яшчэ ад но 

ад мет нае дрэ ва. Яму, як вы гля дае, ней-

кім аскол кам зне сла вер ша лі ну, з якой 

по тым бе лы мі свеч ка мі ўзня лі ся аж тры 

ства лы... Гэ тае дрэ ва па са дзіў, маг чы ма, 

Ге рой Са вец ка га Са ю за Ка зі мір Ша бан. 

У яго 23 чэр ве ня 1943 го да на Кур скай 

ду зе быў пер шы бой, а 3 жніў ня та го ж 

43-га са ма лёт пад бі лі... Лёт чык пры гэ тым 

змог па са дзіць яго на тэ ры то рыі, за ня тай 

во ра гам, і по тым пра біц ца да сва іх.

Бел га рад, Ахтыр ка, Су мы, Кі еў, Жы-

то мір — гэ та эта пы яго ба я во га шля ху. 

Як і Дзень Пе ра мо гі ў чэш скім Брно... 

А за гі нуў ге рой пад час ву чэб на га па лё ту 

9 лі пе ня 1945 го да, спра бу ю чы вы ра та-

ваць ба я вы са ма лёт. Яго імя ця пер но сіць 

трэ цяя шко ла.

...На зва ныя тут вы пуск ні кі (і, вя до ма ж, 

не на зва ныя) не па спе лі па бу да ваць да-

мы, на ра дзіць дзя цей. Яны па спе лі па-

са дзіць дрэ вы, якія ця пер, па зі ра ю чы на 

нас, быц цам пы та юц ца: ці пом нім мы тых, 

хто за гі нуў?

Аляк сандр Ва шчан ка,

г. Мінск.

...Не як пра чы таў у «Звяз-

дзе» ар ты кул «Міль ё ны 

не па чу тых гіс то рый» 

і вы ра шыў па дзя ліц ца 

сва ёй, бо з усіх тых хлап-

цоў, з які мі рос, за стаў ся 

я адзін. Яны ра на пай шлі 

на той свет, што не дзі ва: 

на до лю на ша га па ка лен ня 

вы па ла столь кі...

Ус па мі наць гэ та страш на, 

але ж мо ладзь па він на ве даць, 

праз што мы прай шлі.

Па мя таю сам па ча так вай-

ны. Мне бы ло сем га доў. Ма лы, 

ці каў ны, я на зі раў за ка ло на мі 

не вя до мых ма шын... І рап там 

ад на з іх скі ра ва ла прос та на 

мя не... Я сі га нуў за бя ро зу, а 

нем цы за ра га та лі.

Праз два-тры ме ся цы я ўба-

чыў, як яны вя лі гру пу па лон-

ных сал дат. Тыя, га лод ныя, 

на ха ду рва лі бу ра кі і тут жа, 

сы ры мі, грыз лі іх. Мне шка да 

бы ло лю дзей, я кі нуў ся ў ха ту, 

узяў хле ба, каб не ка му пе ра-

даць. Але ма ці стры ма ла мя-

не — па ба я ла ся, што за гэ ты 

ўчы нак нем цы мо гуць за біць.

Фашысты ды іх па ма га тыя і 

са праў ды гас па да ры лі на тор-

фа ар це лі, на стан цыі Мі ха на-

ві чы, ахоў ва лі аэ ра дром Ма чу-

лі шчы. А ў ля сах ужо з'я ві лі ся 

пар ты за ны. Яны ста лі на вед-

вац ца ў наш Кай каў скі па сё-

лак, блі жэй шыя да ле су 13 хат, 

дзе бра лі хлеб, што пяк лі для 

іх мая ба бу ля і цёт ка (іх абедз-

вюх по тым рас стра ля юць).

З та кі мі вось без да па мож-

ны мі людзь мі нем цы бы лі сме-

лыя, а пар ты зан ба я лі ся і, ка лі 

з імі па чы на ла ся пе ра стрэл ка, 

у лес не іш лі, — з ку ля мё таў 

стра чы лі па вок нах хат. Нам, 

ма лым, ма ма за гад ва ла та ды 

па даць на пад ло гу.

А не як ра ні цай во ра гі ўвар-

ва лі ся да нас у ха ту і пе ра вяр-

ну лі ўсё. Яны шу ка лі зброю 

на ват у боч цы з агур ка мі. По-

тым лю дзей па ча лі зга няць на 

ток, але жан чы ны не раз гу бі-

лі ся, уз ня лі са праўд ны ля мант, 

ста лі «скар дзіц ца», што з ле су 

на вед ва юц ца пар ты за ны — ім 

жыц ця не да юць... Тым ра зам 

нем цы ні ко га не за бі лі.

Ка лі ж сі ла мі мсці ўцаў бы ла 

па да рва на ва да кач ка, зні шча-

ны эша лон з бо еп ры па са мі, 

ад бы лі ся вы бу хі на чы гун цы, 

лі тас ці ад фа шыс таў ужо не 

ста ла. Яны зні шча лі сем'і, з 

якіх нех та быў у пар ты за нах. 

Яў ге нію Су ржыц (у яе ва я ва-

лі два сы ны) жы вую ўкі ну лі ў 

студ ню, рас стра ля лі дзвюх ма-

лых сяст ры чак.

А да ту 28 жніў ня мы за-

пом ні лі на ўсё жыц цё. Ма ці ў 

той дзень пай шла на жні во, 

мы, пя цё ра дзя цей, за ста лі ся 

до ма. Ста рэй шая сяст ра (ёй 

бы ло адзі нац цаць) кар мі ла ма-

лод шых на кух ні. І тут — моц-

ны гул са ма лё та, стра шэн ны 

вы бух і... вя ліз ная дзір ка ў 

сця не.

Я вы ска чыў на га нак і ўба-

чыў, што на мя не ля ціць са-

ма лёт, стра ляе — на ша ха та 

па чы нае ды міц ца, га рэць...

Па куль ма ці пры бег ла з 

по ля, у нас ні чо га не за ста ло-

ся, і я пас ля моц на шка да ваў, 

што мя не аглу шы ла вы бу хам. 

Ка лі б не, я так са ма змог бы 

не ка га вы нес ці (бра ці каў ра-

та ва ла сяст ра), ці вы ра та ваць 

хоць неш та з даб ра...

Ад нак га лоў нае, што вы жы-

лі са мі. Ма ма по тым ска за ла, 

каб мы гэ ты дзень ні ко лі не 

за бы ва лі, бо ка лі б тая бом ба 

ўпа ла на не каль кі сан ты мет-

раў блі жэй, ад нас ні чо га не 

за ста ло ся б, а так... Мы на ват 

жар та ва лі, што ня мец ка му 

лёт чы ку, які кры ху пра мах нуў-

ся, трэ ба свеч ку па ста віць.

Яшчэ я ба чыў, як нем цы 

рас стра ля лі з аў та ма таў ча-

ты рох пар ты зан. Пас ля вай-

ны ра зам з ды рэк та рам шко лы 

мы пе ра па ха ва лі іх у брац кую 

ма гі лу по бач з 69 ін шы мі зма-

га ра мі.

А на огул за га ды вай ны ў 

Кай каў скім сель са ве це (гэ та 

тэ ры то рыя трох вё сак) за гі ну-

ла 288 ча ла век.

...Пом ню, вя до ма ж, і на-

ступ лен не на шай ар міі. Та ды 

сал да ты да лі мне два бры ке-

ці кі га ро ху, каб ма ці зва ры ла 

су пу. Я, шчас лі вы, сха ваў іх за 

па зу ху, каб ні хто не ўба чыў і не 

ада браў, але быў та кі га лод-

ны, што не вы тры маў і адзін 

бры ке цік па да ро зе з'еў.

Ця пер не ве рыц ца: на ежу 

кі даў ся, не раў ну ю чы як га-

лод ны са ба ка. Зда ра ла ся, 

нех та дасць кры ху му кі, ма ма 

зва рыць за цір ку. Якое ж гэ та 

свя та! Ды што там — га лод-

ныя, ра зу тыя і раз дзе тыя — 

мы ра ды бы лі кож най буль-

бі не, пры гэ тым, ка лі пра сіў 

да па мо гі нех та з бе жан цаў ці 

па га рэль цаў, ма ці ста ра ла-

ся не ад мо віць — дзя лі ла ся 

апош нім...

Пер шы час пас ля па жа ру 

(усе на шы па бу до вы зга рэ лі) 

мы жы лі ў кал гас ным гу сят ні ку, 

ад хо ла ду ха ва лі ся ў са ло му. 

По тым сям'я Пу каль чы каў ус-

ту пі ла нам ма лень кі па кой чык. 

У ім быў ло жак, і мы, усе пя цё-

ра дзя цей, кла лі ся на яго ўпо-

пе рак і спа лі, хоць які там сон, 

ка лі но гі зві са юць до лу?

Тро хі паз ней нам да зво лі лі 

за няць ава рый ную ха ту. Стра-

ха ў ёй бы ла дзі ра вая, і, ка лі 

ішоў дождж, у нас не ха па ла 

по су ду, каб збі раць ва ду... 

На рэш це мы ўзя лі крэ дыт на 

бу даў ніц тва ха ты на 10 га доў. 

Але чым яго ад да ваць, ка лі ў 

кал га се за пра цу амаль ні чо-

га не пла ці лі? Пом ню, мы ўча-

ты рох (та та-ін ва лід, ма ма і я з 

сяст рой) за год атры ма лі 40 кі-

ла гра маў жы та. Ка лі па дзя ліць 

іх на ўсю сям'ю, атры ма ец ца на 

дзень на ча ла ве ка 16 гра маў. 

Усю буль бу, што вы рошч ва лі, 

і ты тунь-са ма сад да во дзі ла ся 

пра да ваць. Ле там, і так са ма 

на про даж, мы збі ралі яга ды 

і гры бы. Іх на сі лі на кір маш. 

Са мі жы лі на га лод ным пай ку: 

хле ба ма ма да ва ла па то нень-

кай лус тач цы...

І ў шко лу я пай шоў са-

праўд ным пу дзі лам — ва ўсім 

чу жым, вы пад ко вым. Нех та 

ад даў цы ган скія жа но чыя бо-

ці кі... Ды яшчэ і на аб ца сах. 

Я на сіў, хоць дзяў чын кі з мя не 

і смя я лі ся. А пас ля мне зра бі лі 

«аб ноў ку»: да ста рых вы кі ну-

тых бо таў пры ла дзі лі па дэ шву 

з дрэ ва. Ха дзіць у та кім абут ку 

бы ло цяж ка, за тое на са жал цы 

я ад ры ваў ся — аб га няў на ват 

тых, хто быў на кань ках.

Вось та кое ў мя не бы ло 

ма лен ства, та кое жыц цё. Яго 

трэ ба пом ніць.

Ан тон Ліп ніц кі,

г. Мінск.

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае

ЗА ПАС БЯ ДЫ 
НЕ ЧЫ НІЦЬ?

Не ве рыц ца, але ж бы лі ча сы, ка лі ў нас ці не 

ўсё куп ля ла ся па та ло нах, ку по нах і вя лі кім 

бла це, ка лі на род за па са ўся, хто чым мог.

Дык вось зай шоў я не як да моў да свай го ка ле гі. 

Ба чу — у яго ў ка лі до ры ней кі мя шок ста іць.

— Па шчас ці ла: мех цук ру на быў, — ад піх нуў-

шы на гой ка та, па це шыў ся гас па дар. — Ця пер 

на доў га хо піць...

А по тым яшчэ і да даў, што яго су сед ку піў быў 

грэч кі — так са ма з мя шок. Праз ней кі час хацеў 

ка шы зва рыць, а ў кру пах — ней кая трас ца за вя-

ла ся... Прый шло ся сва я кам-вяс коў цам пра даць: 

хоць ку ры з'е лі.

— А цу кар жа па ста іць? — спы таў у мя не ка-

ле га. — З ім жа ні чо га не зро біц ца?

— Ну вя до ма ж, — за пэў ніў я ды...

Не дзе праз ме сяц яшчэ раз за ві таў у ква тэ ру 

і мяш ка ў ка лі до ры ўжо не ўба чыў.

— Дзе дзеў ся? — спы таў у ка ле гі.

Той хі ба ўздых нуў:

— Пом ніш май го ка та? Ён не здар ма тут кру ціў-

ся. Мы на га ра чым яго зла ві лі: ён, шэль ма, мех па-

мя чаў, пры чым па ста ян на... Жон ка ска за ла, што 

цу кар трэ ба вы кі нуць (хоць вар та бы ло б ка та!). 

А я — не па ве рыш — не змог: за вёз на ле ці шча. 

Мо жа, хоць на ві но ска рыс таю?

...Спірт ное ў тыя «шчас лі выя» ча сы я куп ляў 

на ўсе та ло ны, хоць сам і не піў... Да маш няе ві но 

з той па ры не п'ю і па га тоў!

Яў ген Шас та коў, г. Го мель.

Вяр та ю чы ся Вяр та ю чы ся 
да на дру ка ва на гада на дру ка ва на га

«На тыя ж зва ро ты 
ста лі пры хо дзіць 

зу сім ін шыя 
ад ка зы...»

«Раз ва жан ні ва кол ад на го ма гі лёў ска-

га дво ры ка. Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па-

спра ба ва ла ра за брац ца, ад ка го за ле жыць 

утуль насць на шых пры да ма вых тэ ры то рый 

і ча му жы ха ры не за да во ле ны дзе ян ня мі ка-

му наль ні каў».

Пад ста вай для ар ты ку ла, зме шча на га пад та-

кім за га лоў кам («Звяз да», 28.12.19), па слу жыў 

зва рот у ма гі лёў скі кар пункт спа да ра Юрыя Ся зё-

мі на, які роў на год (як пры зна ваў ся) зна хо дзіц ца ў 

ста не пер ма нент най вай ны з род ным ЖЭУ № 12 

за дрэ вы, што пас ля аб рэз кі пе ра тва ра юц ца ў 

слу пы, за пе ра не се ную ў ня зруч нае мес ца кан-

тэй нер ную пля цоў ку для смец ця, за сцеж кі, за 

мес ца для вы гу лу са бак...

Ка рэс пан дэнт га зе ты на мес цы, што на зы ва ец-

ца, аца ні ла і пе ра мо гі, і па ра зы на гэ тай «вай не», 

вы ні кам ча го стаў на зва ны ар ты кул.

Пас ля яго пуб лі ка цыі ў рэ дак цыю па сту піў яшчэ 

адзін зва рот спа да ра Юрыя Ся зё мі на.

«Не ма гу не па дзя ка ваць га зе це, і асаб лі ва 

ка рэс пан дэн ту Нэл лі Зі гу лі, — пі ша ён, — за на-

дру ка ва ны кры тыч ны ма тэ ры ял. Га лос насць за 

ка рот кі час да па маг ла ка му наль ным ар га ні за-

цы ям пе ра асэн са ваць сваё стаў лен не да ўзня тых 

праб лем. На тыя ж зва ро ты, што вель мі ра дуе, 

ста лі пры хо дзіць зу сім ін шыя ад ка зы: пры зна-

юц ца па мыл кі, пры ма юц ца ме ры, пры но сяц ца 

пра ба чэн ні і па дзя кі за маю ак тыў ную па зі цыю. 

Атрым лі ва ец ца, што ўсё не так без на дзей на, як 

ду ма ла ся ра ней, ка лі чы таў бю ра кра тыч ныя ад-

піс кі...»

У гэ тым клуб ку ка му наль ных праб лем, да дае 

спа дар Ся зё мін, да кан ца яшчэ вы ра ша ныя не 

ўсе, але,  на яго дум ку, яму ўдас ца гэ та зра біць 

(ад на віць ка ля до ма тую ж кан тэй нер ную пля цоў-

ку) з да па мо гай дэ пу тац ка га кор пу са, зва ро таў у 

Мі ніс тэр ства ЖКГ.

«...Я не з ба яз лі ва га дзя сят ка, — пры зна ец ца 

за яў нік, — не ма гу мі рыц ца з са ма воль ствам, 

ад куль бы яно ні зы хо дзі ла. А спра вяд лі васць і 

свае пра вы ў лю быя ча сы і пры лю бой ула дзе 

да во дзіц ца ад стой ваць — на спо дач ку яшчэ ні хто 

ні чо га не пры нёс і не пры ня се».

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Мая вай наМая вай на

«Па куль ма ма пры бег ла з по ля, 
у нас зга рэ ла ўсё...»

Аса біс таеАса біс таеДРЭ ВЫ ПОМ НЯЦЬ... ДРЭ ВЫ ПОМ НЯЦЬ... 
А МЫ?А МЫ?

Фо
та

 А
на
то
ля

 К
ЛЕ

Ш
ЧУ

КА
.


