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Не ка лі вёс ка Бра дзя цін бы ла шмат-

люд най і гу дзе ла-зві не ла дзі ця чы мі 

га ла са мі. Ця пер у ёй 108 да моў, 42 з 

якіх вы ка рыс тоў ва юц ца як да чы. Нех-

та ска жа: «Не перс пек тыў ная, да жы-

вае свой век». Стар шы ня Гвоз ніц ка га 

сель ска га Са ве та Аляк сей Дзя мін скі з 

гэ тай вы сно вай не па га джа ец ца.

— Ра ней мно гія жы ха ры вё сак імк ну лі ся 

пе ра ехаць у го рад, — га во рыць Аляк сей 

Сяр ге е віч. — У апош ні час у вёс цы Бра-

дзя цін на зі ра ец ца ад ва рот нае: асоб ныя 

га ра джа не пе ра яз джа юць сю ды на так 

зва нае ПМЖ — па ста ян нае мес ца жы-

хар ства. Толь кі сё ле та тут з'я ві ла ся дзве 

но выя сям'і, акра мя та го, за рэ гіст ра ва на 

пяць аран да та раў. Ся род іх — Ула дзі мір 

Емяль ян чык...

Чым жа пры ва бі ла яго гэ та не вя лі кая 

вё сач ка?

— Ад чуў шы ці ка васць да зям лі і жа дан-

не па спра ба ваць свае сі лы, — рас каз вае 

Ула дзі мір Аляк санд ра віч, — мы пры еха лі 

сю ды з жон кай, і спа чат ку на ват за су мня-

ва лі ся, ці мож на тут неш та зра біць. Але ж 

не ад сту пі лі ся... Ця пер на 40 сот ках ужо 

збі ра ем ура джай бу я коў. Да та го ж пры га-

жосць тут прос та не ве ра год ная! По бач лес 

з яга да мі-гры ба мі — і ці шы ня, якой так не 

ха пае ў го ра дзе... Тут я зра зу меў, што та кое 

ду шэў ны кам форт.

Па куль у сям'і Емяль ян чы каў ня ма на-

леж ных умоў для жыц ця. Але яны, як вы гля-

дае, аба вяз ко ва бу дуць. І не гор шыя, чым у 

го ра дзе. Усё не аб ход нае су жэн цы ро бяць 

са мі. У пла нах — аб са дзіць сваю зям лю 

зя лё най ага ро джай, па ста віць не каль кі вул-

ляў, па каш та ваць свай го ві на гра ду, да вес ці 

да ла ду ся лі бу...

Яны, вось та кія, пры го жыя і да гле-

джа ныя, у гэ тай вёс цы, вя до ма ж, ёсць. 

Не ўза ба ве, маг чы ма, ста не та кой і ся дзі ба 

Ула дзі мі ра Емяль ян чы ка.

Мі ка лай НА ВУМ ЧЫК,

г. Ма ла ры та



На шы вы ха ван цы вер-

ша мі па він ша ва лі іх са 

свя там, уру чы лі паш тоў ку, 

зроб ле ную сва і мі ру ка мі. 

По тым за круг лым ста лом 

ра зам час та ва лі ся роз ны-

мі пры сма ка мі, пры ма лі 

па да рун кі, ме ра лі ся спры-

там і сі ла мі, то-бок вы зна-

ча лі, хто хут чэй збя рэц ца 

па тры во зе, пра бя жыць з 

мя чом, па цэ ліць гу зі кам у 

та зік, больш ра зоў ад ціс-

нец ца ад пад ло гі... Шмат 

бы ло ці ка вых за дан няў, 

але ў вы ні ку ва ўсіх спа-

бор ніц твах пе ра маг ла 

друж ба па між да рос лы мі і 

дзець мі, ты мі, хто мае па-

трэ бу ў пад трым цы, і ты мі, 

хто мо жа да па маг чы.

Ка лек ты ву на ша га цэнт-

ра пры ем на ўсве дам ляць, 

што ў го ра дзе за ма цоў-

ва ец ца но вая тра ды цыя 

свят ка ван ня дня па вет ра-

на-дэ сант ных вой скаў, што 

ў на шым ра ё не столь кі са-

праўд ных муж чын, га то вых 

прый сці на вы руч ку. А та-

му шчы ры дзя куй усім, хто 

пры маў удзел у пад рых тоў-

цы свя та, хто прый шоў да 

на шых вы ха ван цаў, а най-

боль шы — Дзміт рыю Фе да-

рын чы ку.

Ла ры са ТА ТА РЫ НА ВА,

ды рэк тар Смар гон ска га 

са цы яль на-пе да га гіч на га 

цэнт ра



Што ра біць у го ра дзе ў лет нюю спё ку? Ку ды ха вац ца?

Ня ма леп ша га ва ры ян та, як пай сці ў ба сейн ці аква-

парк. Яшчэ ня даў на, зда ец ца, мін ча не аб гэ тым толь-

кі ма ры лі аль бо вы яз джа лі за мя жу, на прык лад у 

Віль ню. Ця пер жа... Дзя куй га рад скім ула дам, пра ек-

ці роў шчы кам, бу даў ні кам. Аква пар каў у ста лі цы ўжо 

тры. Два з іх — «Ле бя дзі ны» і «Фрыс тайл» — мы з 

сы нам асво і лі даў но, бо яны зна хо дзяц ца ў бу дын ках 

і іх мож на на вед ваць круг лы год, а вось трэ ці...

Пер шае ўра жан не ад аква пар ка «Дрым лэнд» — ні бы 

тра піў на тра піч ны вост раў. Ка фэ ў вы гля дзе бун га ла, паль-

мы. На вя лі кай пло шчы гор кі і два ба сей ны. Адзін — раз дол-

ле для дзе так: з пры го жым ка раб лі кам, бе лай ра ка він кай, 

зя лё най жаб кай і вод ны мі гор ка мі. Ва ды — дзе па ка ле на, 

дзе па по яс, ва кол мяк кае штуч нае па крыц цё, без ліч бе лых 

шэз лон гаў, мос ці кі, пад які мі так лёг ка плы вец ца па «ля ні-

вай ра цэ» на на дзі ма ных кру гах (мож на ад ра зу ўдва іх).

Вя до ма ж, пры цяг вае по зірк і та кі не звы чай ны ўва ход — 

у вы гля дзе не пры ступ най зам ка вай сця ны з зуб ца мі.

...Так зда ры ла ся, што ка ля яе, на ўва хо дзе, і нас, і ін шых 

на вед валь ні каў са праў ды пры пы ні лі. Ахоў ні кі пра ве ры лі сум кі 

і не пра пус ці лі з ежай. У мя не ды ін шых баць коў з дзець мі гэ та 

вы клі ка ла хва лю абу рэн ня: «Як жа так?». Але ў ад мі ніст ра цыі 

рас тлу ма чы лі, што ўсё не здар ма: за цэ лы дзень на сон цы мо-

гуць са пса вац ца (ха ла дзіль ні каў па куль ня ма) лю быя пра дук ты. 

Вось та му і пры ня ты стро гія пра ві лы. Тым больш што пе ра ку сіць 

ды спа то ліць сма гу мож на ў мяс цо вых ба рах ці ка вяр ні...

Гэ та, да рэ чы, мы так са ма зра бі лі, але паз ней. Спа чат ку 

аку ну лі ся з сы нам у не ве ра год ную лет нюю цеп лы ню і ка зач-

ную пры га жосць. Удо сталь на пла ва лі ся і на ват за га рэ лі. Ну 

чым не ку рорт, па бы ваць на якім, без умоў на ж, трэ ба!

Свят ла на ТОЎ СЦІК,

г. Мінск



Не ка лі ў мяс тэч ку Глуск 

жы ло больш за тры ты-

ся чы яў рэ яў, 70 % на-

сель ніц тва. А грым ну ла 

вай на — і лю дзей гэ тай 

на цы я наль нас ці быц-

цам тут і не бы ло...

Нем цы, аку па ваў шы 

Глуск, ад ра зу ўста ля ва лі 

свае па рад кі: усе яў рэі, у 

пры ват нас ці, ста лі на сіць 

жоў тыя зор кі, а на па чат ку 

снеж ня 1941-га іх са бра лі на 

пля цы ў цэнт ры мяс тэч ка і 

па гна лі на Мыс ла чан скую 

га ру, дзе па лон ныя ўжо вы-

ка па лі тран шэі.

Рас стрэ лы пра цяг ва лі ся 

тры дні. У жы вых за ста лі ся 

тыя, ка му да па мог шчас лі вы 

вы па дак, а га лоў нае — лю-

дзі, якія, ры зы ку ю чы сва ім 

жыц цём ды жыц ця мі род-

ных, ра та ва лі ін шых. Зван не 

«Пра вед нік на ро даў све ту» 

пры свое на і жы ха рам Глу-

шчы ны.

На дзея Ар хі пца ва з хво-

рым му жам і ча тыр ма дзець-

мі жы ла ў мяс тэч ку і, ка лі 

адзі нац ца ці га до вая Воль га 

Шуль ман, уцёк шы ад рас-

пра вы над яў рэ я мі, па сту-

ка ла да іх у дзве ры, не па-

ба я ла ся ад чы ніць: ня гле дзя-

чы на бя дот нае ста но ві шча 

сям'і, пры ня ла дзяў чын ку ў 

сва ёй ха це. Дач ка Над зеі 

Лю ба, школь ная сяб роў-

ка Воль гі, кла па ці ла ся пра 

сяб роў ку, на ват спа ла з ёй 

у па та ем ным мес цы.

Ле там 1943 го да нем цы 

па час ці лі по шу кі яў рэ яў, і 

та ды Ар хі пца вы па ся лі лі 

Воль гу ў сям'і сва іх ро дзі чаў, 

ад куль дзяў чын ка ўцяк ла ў 

лес. Там яна су стрэ ла Воль-

гу Бе ліц кую, якая, па куль не 

спы ні лі ся по шу кі яў рэ яў, ха-

ва ла яе ў сва ёй ха це і пас ля, 

ка лі дзяў чын ка вяр ну ла ся 

на зад у сям'ю Ар хі пца вых, 

кла па ці ла ся пра яе — на вед-

ва ла, пры но сі ла ежу — аж 

да вы зва лен ня Глус ка...

У кан цы жніў ня 1941 го да 

фа шыс ты рас стра ля лі яў рэ-

яў Га рад ка — вёс кі, што за 

17 кі ла мет раў ад мяс тэч ка. 

Аб рам Аро на віч Хар ху рын 

з сы нам Мі шам бы лі та ды 

ў Глус ку, дзе жы ла іх дач ка 

і сяст ра Ма ня. Ка лі ж і там 

усім яў рэ ям за га да лі са брац-

ца на пля цы пе рад ня мец кай 

ка мен да ту рай, Хар ху ры ны 

зра зу ме лі, што зва рот най 

да ро гі ўжо не бу дзе. Уна чы 

яны вяр ну лі ся ў сваю вёс ку, 

пай шлі ў пар ты за ны. І толь-

кі са ма га ма лод ша га, Мі шу, 

яко му ішоў дзя вя ты год, па-

кі ну лі за два кі ла мет ры ад 

Га рад ка, у сям'і Ані сі ма і 

Ган ны Крас неў скіх. З іх сы-

нам Мі ка ла ем Мі ша ву чыў ся 

ў ад ным кла се, яны ся дзе лі 

за ад ной пар тай.

Не каль кі ме ся цаў, па куль 

не за бра лі ў пар ты зан скі 

атрад, дзе ва я ва лі баць ка 

і бра ты, Крас неў скія ха ва лі 

хлоп чы ка: днём у ад ры не, 

ноч чу пад лож кам у ха це.

...Ка лі па ча ла ся вай на, 

асоб ныя з яў рэ яў Глу шчы ны 

па спе лі з'е хаць. Спра ба ва ла 

гэ та зра біць і сям'я Ру бін сон, 

але ў іх не атры ма ла ся.

У тую ра ні цу, ка лі ўсім 

яў рэ ям за га да лі з рэ ча мі 

і да ку мен та мі з'я віц ца на 

пля цы, Мен дэль па спра-

ба ваў вый сці з Глус ка, але 

быў схоп ле ны мяс цо вы мі 

па лі ца я мі. Яго ма ці, бра та 

і сяст ру рас стра ля лі. Мен-

дэль сха ваў ся ў сві нар ні ку, 

які на ле жаў сям'і Ба бак. 

У ім жа ха ва лі ся Эма Мек лер 

і яе ма ці. Паз ней гас па ды ня 

Ма рыя Ба бак пе ра вя ла ўце-

ка чоў у пог раб, дзе ўжо бы лі 

Хая Кац ман з тры ма сы на мі 

і Ко пул Го луб.

Пас ля та го як ачап лен не 

зня лі, яў рэ ям да па маг лі пе-

ра брац ца це раз ра ку Пціч. 

Мен дэль, Эма і яе ма ці даб-

ра лі ся да пар ты зан скай зо-

ны ў Каст рыч ніц кім ра ё не 

Го мель скай воб лас ці.

...На Мыс ла чан скай га ры, 

на мес цы рас стрэ лу яў рэ яў 

доў гі час ста яў пом нік, які 

ўста на ві лі сва я кі тых, хто 

тут за гі нуў. Гэ та бы ла ме та-

ліч ная пі ра мі да з над пі сам: 

«Веч ная па мяць гра ма-

дзя нам (яў рэй скай на цы я-

наль нас ці), са вец кім ва ен-

на па лон ным і пар ты за нам, 

па-звер ску за ка та ва ным ня-

мец ка-фа шысц кі мі за хоп ні-

ка мі ў 1941—1944 гадах».

На пя рэ дад ні 65-год дзя 

Пе ра мо гі там жа быў ад-

кры ты но вы пом нік: на шас ці 

ка ло нах — фраг мен ты да ва-

ен най ся мей най фа та гра фіі. 

Ка ло ны раз ры ва юць яе на 

част кі. Там жа над піс: «Мыс-

ла чан ская га ра — ад рас го-

ра і бо лю. Мес ца ма са ва га 

зні шчэн ня трох ты сяч глус кіх 

яў рэ яў»...

Аў та ры пом ні ка — ар хі-

тэк тар, лаў рэ ат Дзяр жаў-

най прэ міі Бе ла ру сі Га лі на 

Ле ві на і скульп тар Мак сім 

Пет руль. Сур' ёз ную да па-

мо гу ў яго ўста ноў цы ака-

за ла ра ён нае кі раў ніц тва, 

дзей ны ўдзел пры ня лі на-

шчад кі — унук пра вед ні цы 

на ро даў све ту Ма рыі Ба бак 

Іван і пі цер скі мас так Змі цер 

Ку ста но віч, пра дзед яко га 

быў рас стра ля ны на Мыс-

ла чан скай га ры.

На ад крыц цё пом ні ка 

пры еха лі і два ча ла ве кі, якія 

цу дам ура та ва лі ся пад час 

сне жань ска га рас стрэ лу — 

Мен дэль Ру бін сон і Мі хась 

Аб ра ма віч Хар ху рын.

Ва ле рый ВА СІ ЛЕЎ СКІ,

г. п. Глуск



Каб па мя та лі...Каб па мя та лі...  

АД РАС ГО РА І БО ЛЮ

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  

На ку рорт у... ста лі цу

У нас бы лі дэ сант ні кіУ нас бы лі дэ сант ні кі

Во чы ба яц ца...Во чы ба яц ца...  

У ПО ШУ КАХ КАМ ФОР ТУ

Тра ды цыіТра ды цыі   Трэ ці год за пар у дзень 

па вет ра на-дэ сант ных вой скаў 

у дзі ця чы са цы яль ны пры ту лак 

Смар гон ска га са цы яль на-

пе да га гіч на га цэнт ра з сем' я мі за віт ва юць 

гос ці ў па ла са тых цяль няш ках 

і бла кіт ных бе рэ тах.

Тое, што птуш кі — 

іс то ты ра зум ныя, ве да-

юць мно гія. А вось тое, 

што з нас, лю дзей, яны 

мо гуць «па смя яц ца» ды 

яшчэ і ад помс ціць...

Не як, пра цу ю чы ў га-

ро дзе, я за ўва жы ла, што 

з ха ла та вы рваў ся гу зік — 

трэ ба ска заць, пры го жы, 

бліс ку чы... Кі шэ ні, каб сха-

ваць яго, у адзе жы не бы-

ло. Прый шло ся па клас ці на 

кра ёк цяп лі цы.

Ады шла ся ад яе, зда ец ца, 

на хві лін ку — гу зік знік. І на 

зям лі, па гля дзе ла, ня ма (ду-

ма ла, зва ліў ся). Прый шло ся 

за драць га ла ву ўверх, бо на 

іг ру шы ў гэ ты час за стра ка-

та ла са ро ка. Яна смя я ла ся 

з мя не, ра зя вы...

А сяб роў ка не як па га ня-

ла ва ро ну (тая лез ла да ма-

лых ку ра нят). Дык пас ля цэ-

лы год му чы ла ся з бя ліз най: 

па мые, па ве сіць на пра суш-

ку, а зды мае з пля ма мі — 

ва ро на «па ме ці ла»...

Аль бо вось яшчэ вы па-

дак. На скур за во дзе ў Га та ве 

(гэ та не па да лёк ад Мін ска) 

зні шча лі гнёз ды бак ла наў. 

Дык ба ро ня чы іх, птуш кі не 

прос та ца ля лі ў «зні шчаль-

ні каў» (у тым лі ку ка мя ня мі, 

якія па ды ма лі з зям лі), — кі-

да лі ся на іх са мі. Гэ та бы ла 

са праўд ная вай на.

Помс ціць уме юць і гал-

кі. Не як па да ро зе на ра бо-

ту мае зна ё мыя ад бі лі ў іх 

ледзь жы во га па ро дзіс та га 

ка та. Ка лі вяр та лі ся да моў, 

хма ра пту шак на ля це ла ўжо 

на іх... У на ступ ныя дні кар-

ці на паў та ры ла ся — на ват 

пе ра апра на нне не да па-

маг ло! 

Я гэ та да та го, што птуш-

ка, як зда ец ца, ма лень кая 

іс то та, а за ся бе, ка лі трэ-

ба, па ста яць мо жа. Амаль 

як ча ла век.

Га лі на НІ ЧЫ ПА РО ВІЧ,

в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

Што бачуШто бачу   ПТУШ КІ ЯК ЛЮ ДЗІ


