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Пра здзейс не нае зла чын ства 
дзяў чы на, якой яшчэ і 19 га доў 
ня ма, шка дуе:

— Мы з сяб роў ка мі гу ля лі па 
го ра дзе, і яны мя не ўзя лі «на 
сла бо». Маў ляў, ці змо жаш вы-
крас ці ка ляс ку? Праз су ткі я 
вы во зі ла яе з пад' ез да, ха це ла 
вяр нуць на мес ца. У гэ ты мо-
мант мя не і за тры ма лі.

Між тым, гэ ты кра дзеж — не 
пер шы ў ка рот кім жыц ці дзяў-
чы ны. Спа чат ку быў ма біль ны 
тэ ле фон, за які ёй пры су дзі лі 
2 ме ся цы арыш ту. Той тэр мін не 
да па мог асэн са ваць зроб ле нае. 
Маг чы ма, ця пер, пас ля ка ло ніі, 
атры ма ец ца па вяр нуць лёс у 
ін шы бок? Ам ніс тыя дае яшчэ 
адзін шанц.

Да рэ чы, да вы зва лен ня асу-
джа ныя жан чы ны па чы на юць 
рых та вац ца лі та раль на з пер-
ша га дня, як трап ля юць у ка-
ло нію. На чаль нік спе цы яль на га 
ад дзе ла вы праў лен чай ка ло ніі 
№ 4 Але ся Гор бель га во рыць, 
што з імі пра вод зяц ца шмат лі кія 
гу тар кі: як ся бе па во дзіць, каб 
ска ра ціць тэр мін зня во лен ня:

— Ёсць у нас шко ла рэ адап-
та цыі, дзе жан чын ву чаць, як 
па чы наць но вае жыц цё пас ля 
вы зва лен ня, як жыць на волі, 
пра вод зяць юры дыч ныя і псі ха-
ла гіч ныя кан суль та цыі. З асу-
джа ны мі прай гра юц ца пэў ныя 
сі ту а цыі і маг чы мыя ва ры ян ты 
вый сця з іх. Па мяс цо вым ка-
бель ным тэ ле ба чан ні мы па-
каз ва ем спе цы яль ныя філь мы 
па гэ тай тэ ма ты цы. Пра цу юць 
з асу джа ны мі не толь кі на шы ін-
спек та ры і псі хо ла гі, але і прад-
стаў ні кі служ баў са цы яль най 
аба ро ны Чы гу нач на га ра ё на Го-
ме ля, свя та ры, ва лан цё ры роз-
ных гра мад скіх ар га ні за цый.

Мно гія гра ма дзян кі ме на ві та 
ў вы праў лен чай ка ло ніі на бы-
ва юць маг чы масць за кон чыць 

шко лу або ПТВ, атрым лі ва юць 
пер шае па ста ян нае пра цоў нае 
мес ца. Да рэ чы, ме на ві та на тэ-
ры то рыі ка ло ніі жан чы ны ву чац-
ца май стэр ству швач кі.

— Дып лом ву чы лі шча швей-
ні каў бу дзе та кім жа, як на во лі, 
і ў ім ні дзе не на пі са на, што ён 
атры ма ны ў ка ло ніі, — за ўва жа-
юць ін спек та ры.

Больш за тое, спе цы яль-
насць швач кі з ад па вед ным 
раз ра дам — га ран тыя пра ца-
ўлад ка ван ня на во лі на лю бым 
прад пры ем стве лёг кай пра-
мыс ло вас ці, бо ў гэ тай га лі не 
ад чу валь ны дэ фі цыт кад раў. У 
ка ло ніі ж ву чаць шыць і якас на, і 
хут ка. Бы ло б жа дан не. Да рэ чы, 
са мі асу джа ныя з гэ тым згод ны, 
хоць да лё ка не ўсе збі ра юц ца 
на да лей удас ка наль ваць на вы кі 
ў атры ма най пра фе сіі.

Вось і Воль га з Мін ска не збі-
ра ец ца. Па сло вах дзяў чы ны, 
сва я кі па кла па ці лі ся пра яе пра-
ца ўлад ка ван не ў род ным го ра-
дзе і па абя ца лі, што прак тыч на 
ад ра зу возь муць у дру кар ню:

— На во лі мя не ўжо ча ка юць. 
Ча ты рох га до вая дач ка за ста ла-
ся з дзе дам і ба бу ляй. Са мым 
страш ным для мя не ста ла раз-
ві тан не з ёю. Я ад чу ла ме на ві-
та тут, што азна чае для мя не 
сям'я — мае баць кі і дач ка. Зра-
зу ме ла, што ў гэ тым жыц ці са-
мае га лоў нае. Я бы ла асу джа на 
за кра дзеж гро шай. Ад ся дзе ла 
не паўтара, а год і два ме ся цы. 
Я га то ва ўсё зра біць для та го, 
каб дач ка ні ко лі не паў та ры ла 
ма іх па мы лак. Мне зда ец ца, з 
ёй трэ ба бу дзе як ма га больш 
зай мац ца, каб у яе не бы ло на-
ват дум кі ба віць час у пад' ез дзе 
з сяб ра мі. Ха чу, каб да чуш ка 
імк ну ла ся да ча гось ці боль ша-
га. Тут, у ка ло ніі, вель мі мно гае 
па чы на еш ра зу мець. Баць кі мне 
ве раць, і для мя не гэ та вель мі 

важ на. За раз прый дзец ца пра-
ца ваць над тым, каб вяр нуць 
па ва гу і доб рыя ад но сі ны да 
ся бе сяб роў, зна ё мых і сва я коў. 
Шчы ра ка жу чы, я раз ліч ва ла на 
тое, што трап лю пад ам ніс тыю. 
Для гэ та га мае баць кі да па маг лі 
па га сіць іс кі.

Кам пен са цыя шко ды, на не-
се най зла чын ствам, — ад на з 
асноў ных умоў бліз кай сва бо-
ды, аб ве шча най За ко нам «Аб 
ам ніс тыі ў су вя зі з 70-год дзем 
вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня-
мец ка-фа шысц кіх за хоп ні каў». 
З даў га мі на во лю не вы пус ка-
юць. На чаль нік спе цы яль на га 
ад дзе ла ВК № 4 Але ся Гор бель 
га во рыць, што па фар маль ных 
пры кме тах ва ўста но ве пад ам-
ніс тыю трап ляе 315 ча ла век. 
Але ж гэ та не ад зна чае, што 
столь кі ж вый дзе на волю:

— Усё бу дзе за ле жаць ад та-
го, якая коль касць асу джа ных 
па крые стра ты, на не се ныя зла-
чын ствам. У нас так са ма зна-
хо дзіц ца ка ля 600 аба вя за ных 
асоб. У за ко не пра пі са на, што 
асу джа ныя-аба вя за ныя асо бы 

па він ны вы пла ціць алі мен ты 
або за па зы ча нас ці па рас хо-
дах на ўтры ман не дзя цей, якія 
зна хо дзяц ца на дзярж за бес пя-
чэн ні. 90% іх за роб ку тут ідзе на 
па крыц цё за па зы ча нас цяў. Але 
ў мно гіх за па зы ча нас ці вель мі 
вя лі кія і ня ма маг чы мас ці іх па-
га сіць. Ме на ві та та му асноў най 
част цы асу джа ных гэ тай ка тэ-
го рыі бу дзе ад моў ле на ў вы зва-
лен ні па ам ніс тыі. Яны бу дуць 
да лей ад бы ваць па ка ран не.

Рас ча ра ва ны і жан чы ны, якія 
ся дзяць за нар ко ты кі. Пад час 
па пя рэд ніх ам ніс тый асу джа-
ным па гэ тых ар ты ку лах тэр мін 
па ка ран ня ска ра чаў ся на год. 
Але ж сё ле та на іх ам ніс тыя 
не рас паў сюдж ва ец ца. Але-
ся Ры го раў на рас каз вае, што 
не бу дзе ска ра чэн ня тэр мі наў і 
для тых, хто ад бы вае па ка ран-
не па ар ты ку лах аб за бой стве 
і пры чы нен ні цяж кіх ця лес ных 
па шко джан няў:

— Сё ле та пад ам ніс тыю 
трап ля юць тыя, хто ўчы ніў 
менш цяж кія зла чын ствы. Ка лі 
здзейс не ны кра дзя жы, ра ба-

ван ні ці раз боі — тэр мін ска ра-
ча ец ца на 1 год. Не паў на лет ніх 
у нас сён ня толь кі 7 ча ла век, і 
пад ам ніс тыю ні хто не пад па-
дае. Толь кі ад ной дзяў чын цы 
(пры ўмо ве па крыц ця страт) 
тэр мін бу дзе ска ро ча ны на 
1 год. Зра зу ме ла ж, ам ніс тыя не 
рас паў сюдж ва ец ца на асоб, якія 
злос на па ру ша юць уста ноў ле ны 
па ра дак ад быц ця па ка ран ня. У 
нас та кіх 24 ча ла ве кі. Мы раз-
гле дзе лі іх спра вы на ка мі сіі і 
ад мо ві лі ім у ам ніс тыі, бо на мо-
мант ус туп лен ня ў сі лу за ко на ў 
іх бы лі не па га ша ныя спаг нан ні, 
у ад па вед нас ці з які мі яны пры-
зна ны злос ны мі па ру шаль ні ка мі 
ўста ноў ле на га па рад ку ад быц-
ця па ка ран ня. Та му рэ аль на на 
пра ця гу 6 ме ся цаў мы пла ну ем 
вы зва ліць ка ля 60 ча ла век.

Ам ніс тыю ў ка ло ніі ча ка юць 
усе. І спа дзя юц ца, што на гэ-
ты раз да вер і да ра ван не бу дзе 
рас паў сюдж вац ца і на той ар ты-
кул, па якім кож ная з жан чын 
асу джа на...

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ 
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На во лю!На во лю!  ��

«Тур ма не мо гіл кі, ад ся джу і вый ду», — 
та кой «ап ты міс тыч най» фі ла со фі яй ту рэм на га 
жыц ця, якая да па ма гае іс на ваць за кра та мі, 
са мной па дзя лі ла ся зу сім ма ла дзень кая На тал ля 
з Ба ра на ві чаў. Яна бы ла па ка ра на за кра дзеж дзі ця чай 
ка ляс кі на 6 ме ся цаў ка ло ніі. Ска са ван не двух 
з іх па ам ніс тыі дзяў чы на лі чыць вя лі кай ра дас цю:
— Я вель мі ча ка ла ам ніс тыю. Пра вя ла тут, 
у Го мель скай ка ло ніі, ча ты ры ме ся цы. Для мя не 
і кож на га, хто тра піў за кра ты, лю бы тэр мін зда ец ца 
вя лі кім. Тут лі чыш кож ны дзень. Гэ та ж шчас це, 
што хут ка бу ду до ма. Тым больш што ў мя не вель мі 
хво рыя баць кі і ім па трэб на мая да па мо га.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  ��

НЕ АДЗІ НО ТА 
Ў СЕ ЦІ ВЕ

Пе ра тва ра ем ся ў «вір ту аль ных рэ спан дэн таў». 
А што ста но віц ца з на мі — са праўд ны мі?

А
Б тым, які ў 18-га до вай 
Юлі са Сма ля віц ка га ра-
ё на быў пры го жы і па чуц-

цё вы твар, сён ня ве дае ба дай 
што ўся кра і на. Дзяў чы на, пэў на, 
пра гэ та і ма ры ла — каб на яе 
гля дзе лі і лю ба ва лі ся сот ні лю-
дзей — ка лі раз мя шча ла свае 
най леп шыя фо та ў са цы яль ных 
сет ках на сва ёй ста рон цы. Але 
яна на ўрад ці ду ма ла, што гэ тыя 
здым кі прой дуць на шмат лі кіх 
сай тах і ў га зе тах як ілюст ра цыя 
да страш най на ві ны: «У ле са пар-
ку зной дзе ны астан кі, як мяр куе 
след ства, ме на ві та Юліі С., якая 
знік ла ў ся рэ дзі не лі пе ня»...

Яна, на пэў на, на ват не ду ма-
ла, што па доб нае маг чы ма, ка лі 
іш ла поз на ўве ча ры на спат кан-
не з хлоп цам, яко га ні ко лі не ба-
чы ла — па зна ё мі ла ся і знай шла 
з ім агуль ную мо ву ў тых жа са-
цы яль ных сет ках. Я не ве даю, 
якія пры го жыя сло вы вы скок ва лі 
ад яго на эк ра не ма ні то ра, які мі 
кам плі мен та мі ці абя цан ня мі ў 
вір ту аль най пра сто ры ён за ва біў 
дзяў чы ну, што яна зга дзі ла ся су-
стрэц ца з ча ла ве кам, яко га ні ко лі 
ў жыц ці не ба чы ла, амаль ноч чу 
ды яшчэ ў яго на ква тэ ры... Усё 
па чы на ла ся з бяс крыў най пе ра-
піс кі, а скон чы ла ся не зва рот на-
жу дас на: пра дзяў чы ну пі шуць: 
«астан кі», яе зна ё мы ра зам з 
ма ці пад след ствам як га лоў ныя 
па да зрава ныя ў за бой стве...

Г
Э ТЫ страш ны вы па дак (да-
руй це за цы нізм) — мак сі-
маль на яск ра вая ілюст ра-

цыя та го, як моц на мы — па-
ка лен не ад са ра ка (ці на ват 
пя ці дзе ся ці) і менш — за граз лі 
ў вір ту аль ным све це. Яго Вя лі-
касць ін тэр нэт — адзі ны, да ка го 
мы звяр та ем ся і ка му поў нас цю 
да вя ра ем, ня важ на, пра што 
ідзе раз мо ва: пра ін фар ма цыю 
аб паў стан ні Іва на Ба лот ні ка ва, 
якую нам вы дасць Ві кі пе дыя, або 
пра звест кі аб вір ту аль ным но-
вым зна ё мым. І ка лі з Ві кі пе ды яй 
бя да не та кая вя лі кая: ну, па ду-
ма еш, звест кі не дак лад ныя, — 
мож на сцер ці пыл з па пя ро вай 
эн цык ла пе дыі (ба ла зе, яны яшчэ 

ёсць і на ват пе ра вы да юц ца) і ўсё 
ўдак лад ніць, дык з ча ла ве чы мі 
ад но сі на мі спра ва на шмат больш 
скла да ная. Бо ча ла век, які ў са-
цы яль ных сет ках прад стаў ля ец-
ца на чы та ным ін тэ лі ген там або 
па спя хо вым біз нес ме нам, на са м-
рэч мо жа ака зац ца па крыў джа-
ным на ўвесь свет мань я кам або 
сек су аль ным вы чва рэн цам, які 
шу кае чар го вую ах вя ру.

На жаль, ма ла хто з ма ла-
дых (ды і са ста рэй шых) пра 
гэ та ду мае. Пры кла ды шчас лі-
вых зна ём стваў і шлю баў, якія 
па чы на лі ся ме на ві та вір ту аль на, 
і гэ тае дзі вос нае па чуц цё рас ка-
ва нас ці, ка лі мож на не са ро мец-
ца, не ду маць, як ты вы гля да еш, 
і не маг чы масць знай сці час для 
зна ём стваў і зно сін нар маль ных, 
ста год дзя мі пра ве ра ных — вось 
што цяг не на род у са цы яль ныя 
сет кі. Ах, ну яшчэ су свет ны бест-
се лер па ля ка Яну ша Віш неў-
ска га «Адзі но та ў се ці ве». Кні-
га-пра роц тва — Віш неў скі пры-
ду маў ра ман тыч ную гіс то рыю 
зна ём ства і ка хан ня ме на ві та ў 
вір ту аль най пра сто ры та ды, ка-
лі на ват сло ва «ма дэм» бы ло ва 
ўсіх мо вах неа ла гіз мам. На ват 
ста лыя «цёт кі», пра чы таў шы гэ-
тую на столь ную кні гу ўсіх ама та-
раў ра ман тыч ных ад но сін праз 
кам п'ю тар, кі да юц ца ад кры ваць 
сваю ста рон ку ў «Ад на клас ні-
ках» ці «Вкон так те»...

І яно, вы ве да е це, за цяг вае. 
Спа чат ку ду ма еш, як гэ та зруч-
на: з сяб ра мі, якіх не ба чыў коль кі 
га доў, з но вы мі зна ё мы мі, якіх не 
ба чыў (дый мо жаш і не па ба чыць) 
ні ко лі, мож на «бал ба таць» і па 
спра ве, і прос та так, не ўста ю чы 
з-за кам п'ю та ра або з да ро гі. Яно 
і праў да, зруч на. Але — і апі са ны 
вы шэй вы па дак та му свед чан-
не — не заў сё ды бяс печ на. Лі та-
раль на: для жыц ця.

А яшчэ — для ду шы. Пе ра-
тва ра ем ся ў «вір ту аль ных рэ-
спан дэн таў», а што ста но віц ца 
з на мі — са праўд ны мі?

У
ЧО РА быў дзень на-
ра джэн ня ў сяб роў кі-
ад на курс ні цы, з якой 

па зна ё мі лі ся яшчэ пад час па-
ступ лен ня на жур фак, дур ны мі 
га ла са мі спя ва лі «Странник мой, 
до ро гой...» у ста рым кор пу се на 
Мас коў скай, дзя лі лі ся ў ін тэр на-
це апош нім па час тун кам з до му, 
дый пас ля за кан чэн ня ўні вер сі-
тэ та ня рэд ка збі ра лі ся цёп лай 
дзя во чай кам па ні яй... Ця пер не 
збі ра ем ся: усе вель мі за ня тыя. 
Дзя куй «Ад на клас ні кам» — вы-
ру ча юць. Яны ж і па ве дам лен не 
на элект рон ную пош ту пры сла лі: 
маў ляў, у Ак са ны сён ня дзень на-
ра джэн ня...

Я яе па він ша ва ла. У «Ад на-
клас ні ках». На пі са ла доб рыя 
па жа дан ні, пры ля пі ла па цеш ны 
«смай лік». Спа чат ку ха це ла па-
тэ ле фа на ваць — і не ста ла гэ-
та га ра біць. Мы, жы ву чы і пра-
цу ю чы ў ад ным го ра дзе, ужо 
га доў пяць — вось так, жыў цом, 
ня хай са бе на ват па тэ ле фо не — 
не раз маў ля лі. Што га ва рыць, з 
ча го па чы наць? Ці атры ма ец ца 
тая раз мо ва? Ці за ста нем ся мы 
пас ля яе та кі мі, якія мы ёсць у се-
ці ве, — доб ры мі сяб роў ка мі, якім 
ёсць што ўспом ніць і пра што па-
га ва рыць?..

П
Е РА ЧЫ ТАЙ ЦЕ Віш неў ска-
га. Ад кі нуў шы ра ман тыч-
ны на строй і ўлас ны, зу сім 

не пе сі міс тыч ны до свед. З ча го 
па чы на ец ца і чым за кан чва ец ца 
«Адзі но та ў се ці ве» — вось што 
га лоў нае. Ге рой, які ча кае на пус-
тым бер лін скім вак за ле хут ка га 
цяг ні ка, каб ско чыць пад яго і 
скон чыць тое, што па чы на ла ся 
як пе ра піс ка па гла баль най сет-
цы. Пры чым гэ тая пе ра піс ка ні 
да ча го не аба вяз ва ла. (І ён аба-
вяз ко ва ско чыць — у тым ня ма 
ні я ка га су мнен ня!). Як пра роц-
тва, як па пя рэ джан не ўсім нам. 
Вось дзе ля ча го пі са ла ся ўся 
кні га. Пры нам сі, так па ду ма ла-
ся, ка лі пе ра чы та ла яе ня даў на. 
Ну, яшчэ, мо жа, дзе ля гэ тай вось 
фра зы га лоў на га ге роя: «Бо жа, 
да па ма жы мне быць та кім ча-
ла ве кам, якім лі чыць мя не мой 
са ба ка»...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ
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Гомельская жаночая калонія.
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(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)
— Мі ха іл Міт ра фа на віч, ні ад на вай-

на не па чы на ец ца без пры чы ны. Якія 
аб ста ві ны пры вя лі да раз вяз ван ня 
Пер шай су свет най?

— Без умоў на, эка на міч ныя. У пер шую 
чар гу, гэ та ты чыц ца ва ло дан ня ка ло ні я -
мі. Анг лія ме ла больш за усё ка ло ній, 
Гер ма нія — менш. Па ча ла ся ба раць ба 
за пе ра дзел ра ней па дзе ле на га све ту. 
Гер ма нія прэ тэн да ва ла на вяр шэн ства ў 
Еў ро пе. У яе пла ны ўва хо дзі ла спа чат ку 
раз гра міць Фран цыю, са юз ні цу Ра сіі, а 
по тым усе сі лы пе ра кі нуць на Ра сій скую 
ім пе рыю. Пла на ва ла ся зні шчыць іх па 
адзі ноч цы. Вай на бы ла вы гад най і тым, 
хто зай маў ся ва ен най пра мыс ло вас цю. 
Не аб ход на бы ло збы ваць пра дук цыю, 
на якую рап тоў на вы рас лі цэ ны. Паў-
плы ваў і са цы яль ны кан флікт, які за-
клю чаў ся ў су праць ста ян ні бяд ней ша га 
на сель ніц тва і прад стаў ні коў за мож на га 
кла са. Ме на ві та аб' яў лен не вай ны і пры-
мі ры ла гэ тыя кла сы. Ужо ў пер шыя дні 
ма бі лі за цыі ра сій скі ім пе ра тар Мі ка лай 
ІІ звяр нуў ся да на сель ніц тва з ма ні фес-
там, у якім за клі каў за быць усе спрэч кі, 
аб' яд нац ца і аба ра ніць Ай чы ну.

— Сён ня са мая рас паў сю джа-
ная вер сія та го, ча му па ча ла ся Пер-
шая су свет ная вай на, — за бой ства 
спад чын ні ка аў стрый ска га пра сто лу 
Фран ца-Фер ды нан да з жон кай...

— Гэ та бы ла толь кі на го да каб рас па-
чаць уз бро е ны кан флікт. Па доб най сі ту а-
 цыі як раз і ча ка лі. Аў стрыя аб ві на ва ці ла 
ў за бой стве Сер бію. А Ра сій ская ім пе рыя 
не маг ла ака зац ца ўба ку, бо бы ла з Сер-
бі яй у са ю зе. Вя до ма, што ў пе ра піс цы з 
гер ман скім ім пе ра та рам Віль гель мам ІІ 
Мі ка лай ІІ яго вель мі ўпрош ваў, каб той 
паў плы ваў на сваю са юз ні цу не раз вяз-
ваць вай ну. Віль гельм, у сваю чар гу, 
ве даў аб па ско ра най ма бі лі за цыі ў Ра сіі 
і пра сіў яе спы ніць. На гэ та Мі ка лай ад-
каз ваў, што ён ні чо га не рас па чы нае, а 
прос та хо ча пры стра шыць не ка то рыя 
дзяр жа вы. Я ба чыў тую пе ра піс ку і ма гу 
ўпэў не на ска заць, што кі раў ні кі ім пе рый 
бы лі ў доб рых зно сі нах. На ват адзін ад-
на го на зы ва лі Віл лі (Віль гельм) і Ні кі (Мі-
ка лай). Ад нак гэ та не вы ра та ва ла свет: 
Гер ма нія аб' яві ла вай ну Ра сіі.

— Атрым лі ва ец ца, што яна не бы ла 
не ча ка нас цю для Ра сій скай ім пе рыі, 
па коль кі Мі ка лай ІІ рас па чаў ма бі лі-
за цыю яшчэ да та го, як яму аб' яві лі 
вай ну?

— Я вам больш ска жу: яшчэ ў 
1912 го дзе мін скі гу бер на тар Аляк сей 
Гірс у сва ім прад пі сан ні па лі цэй скім пры-
ста вам па ве дам ляў аб тым, што па лі-
тыч ны га ры зонт у Еў ро пе азмро ча ны, і 

за гад ваў пра ве рыць усе да ку мен ты, якія 
бы лі пад рых та ва ны на вы па дак ма бі лі-
за цыі. Да вай ны за доў га рых та ва лі ся і 
ў ін шых кра і нах Еў ро пы. Тэ ле граф нае 
па ве дам лен не аб ма бі лі за цыі тра пі ла 
ў Мінск поз на ве ча рам 17 лі пе ня 1914 
го да (па ста рым сты лі). Па лі цэй скі мі 
пры ста ва мі яны бы лі ад ра зу ра за сла-
ны па ўчаст ках. Так са ма мяс цо вым 
ула дам уру чы лі так зва ныя «чыр во ныя 
кан вер ты», дзе змя шча лі ся ўка зан ні, як 
дзей ні чаць пад час ма бі лі за цыі, а так са-
ма бы ла ін фар ма цыя для на сель ніц тва. 
Ужо з вась мі га дзін ра ні цы на ступ на га 
дня на ма бі лі за цый ныя пунк ты па ча лі 
пры хо дзіць лю дзі.

— Пер шая су свет ная вай на — тая 
па дзея, якая фак тыч на ста ла па-
чат кам най гор ша га ча су. Яна змя ні-
ла вель мі мно гія ўяў лен ні пра на шу 
цы ві лі за цыю, пра мес ца ча ла ве ка ў 
гра мад стве,  за кра ну ла па лі тыч ныя і 
эка на міч ныя ас пек ты жыц ця...

— Лю бая вай на — най гор шы час. А 
што, сён ня ён леп шы? А ка лі ён быў 
леп шым? Юга сла вія, Аф га ні стан. Лі вія, 
Ірак, Укра і на... Увесь свет лі та раль на 
пра ця ты ача га мі кан флік таў! Усё паў та-
ра ец ца. І, на жаль, па тых жа пры чы нах: 
вяр шэн ства ў све це, ва ло дан не сы ра він-
ны мі рэ сур са мі... І сён ня гэ та на гляд на 
дэ ман струе нам Аме ры ка: сцяг ва ю чы з 
уся го све ту сы ра ві ну, бе ра жэ сваю. У 
пер шую чар гу, я маю на ўва зе наф ту. 
Вось та кія кра і ны і дык ту юць свае ўмо-
вы, а па ку туе на род. А ў той жа Укра і -
не: ад ны да сё ма га по ту пра цу юць у да-
не цкіх шах тах, а ін шыя спра бу юць на 
гэ тым уз ба га ціц ца. І да б'юц ца та го, што 
поў нас цю зні шчаць гэ ты рэ гі ён. А гэ та 
вель мі моц на ада б'ец ца на ўкра ін скай 
пра мыс ло вас ці. Для ад ных вай на — тра-
ге дыя, для ін шых — спо саб уз ба га чэн-
ня... Як толь кі на тэ ры то рыі Бе ла ру сі 
аб' яві лі Пер шую су свет ную вай ну, па ме-
шчы кі ўзня лі цэ ны на са ло му. А сал да-
там на ёй спаць. Вось з ча го па чы на ла-
ся — з са мых дро бя зяў. А пра мыс лоў цы, 
якія ства ра лі ўзбра ен не, бо еп ры па сы, 
тым больш на жы ва лі ся.

— Ці мож на ска заць, што боль шая 
част ка ня вы ра ша ных праб лем Пер-
шай су свет най вай ны ста лі пры чы-
на мі Дру гой су свет най?

— Вя до ма ж! Гер ма нія не да маг ла ся 
су свет на га па на ван ня, не ста ла ва ло-
даць усім ба гац цем... Яшчэ па чы на ю чы 
з XІІ ста год дзя, у Гер ма ніі бы лі толь кі 
ад ны мэ ты: уз га даць ха ця б Ля до вае 
па бо і шча. За да чы, якія пе рад са бой 
ста ві лі пра ціў ні кі Ан тан ты, у Пер шай 
су свет най вай не не бы лі да сяг ну ты. У 
Дру гой су свет най пла на ва ла ся ўсё ж 
та кі да маг чы ся свай го. Тым больш, да 
ўла ды прый шоў та кі ча ла век, як Гіт лер. 
Ідэі ста лі яшчэ больш вар' яц кі мі. Зда ва-
ла ся, пра ва лу быць не па він на. Але так 
толь кі зда ва ла ся.

Больш за тое, на ступ ствы гэ тых вой-
наў у апош нія га ды пра яві лі ся на тэ ры-
то рыі кра ін бы ло га Са вец ка га Са ю за. 
Вось якая ды фе рэн цы я цыя ад бы ла ся: 
хто жаб руе, а хто міль яр ды лі чыць. А 
што, ва Укра і не хі ба не так? І гэ ты на род, 
ві даць, як ні я кі ін шы, так і не за сво іў уро-
каў Вя лі кай Ай чын най вай ны. Вя до ма, 
гэ та не ты чыц ца ўсіх. Не су мня ва ю ся, 
што ся род тых, хто прый шоў да ўла ды 
не кан сты ту цый ным, а за хоп ніц кім, уз-
бро е ным шля хам, шля хам дзяр жаў на га 
пе ра ва ро ту, — ато жыл кі тых, хто ў той 

вай не ва я ваў на ба ку фа шыс таў, хто 
пад трым лі ваў ідэі Бан дэ ры. На ўрад ці 
ўну кі і праў ну кі ге ро яў Вя лі кай Ай чын най 
змаг лі б сён ня ўзяц ца за зброю і ва я ваць 
су праць сва іх.

— Ча му да Пер шай су свет най вай-
ны зу сім ін шае стаў лен не, чым да Дру-
гой су свет най? Ня ўжо спра ва толь кі ў 
ад да ле нас ці тых па дзей ад нас?

— Спра ва, хут чэй, у тым, што ўзні кае 
пы тан не: як ад но сіц ца бе ла ру сам да той 
вай ны — яна на ша ці не? Маў ляў, гэ та 
бы ла вай на ім пе рый, у якой удзель ні ча-
ла Ра сія і ва я ва лі рус кія, а не бе ла ру сы. 
А коль кі ча ла век з бе ла рус кіх гу бер няў 
бы ло ма бі лі за ва на ў гэ тыя ва ен ныя га-
ды! Сён ня на ват цяж ка пад лі чыць. Ад-
ны ка жуць, што 800 ты сяч, ін шыя на зы-
ва юць ліч бу 900 ты сяч. Вя до ма, ся род 
іх бы лі не толь кі бе ла ру сы: на на шай 
тэ ры то рыі жы лі і ра сі я не, па ля кі, укра-
ін цы, та та ры. Да 600 ты сяч афі цэ раў 
і сал дат стра ці ла на бе ла рус кай зям лі 
ра сій ская ар мія пад час ба я вых дзе ян-
няў. Ка лі ўсіх пад лі чыць, маг чы ма, бу дзе 
больш за міль ён. Бе ла русь зна хо дзі ла ся 
ў эпі цэнт ры тых ба ёў, лі нія фрон ту доў гі 
час пра хо дзі ла на на шай зям лі. Дык ня ў-
жо тая вай на не на ша?

Са праў ды, Каст рыч ніц кая рэ ва лю-
цыя, гра ма дзян ская вай на, Вя лі кая 

Ай чын ная быц цам ад су ну лі Пер шую 
су свет ную вай ну на зад ні план. І да 
гэ та га ча су па дзеі Дру гой су свет най 
да сле ду юц ца боль шас цю гіс то ры каў. 
Пер шую су свет ную вай ну па ча лі вы-
ву чаць з уста ля ван нем са вец кай ула-
ды. У асноў ным, гэ тай тэ май зай ма лі ся 
вай скоў цы, ды і да сле да ва лі яе толь кі 
з пунк ту гле джан ня стра тэ гіі і так ты-
кі. Пуб лі ка ва лі на ву ко выя пра цы, пі-
са лі ме му а ры ўдзель ні кі вай ны. І ўсё 
на гэ тым. Не за па тра ба ва насць тэ мы і 
ад сут насць ці ка вас ці да яе я ад чуў на 
са бе. Пас ля рас па ду Са вец ка га Са ю за 
я ха цеў пе рай сці да вы ву чэн ня па дзей 
Пер шай су свет най вай ны, на што кі раў-
ніц тва та го ча су мне ска за ла: маў ляў, 
гэ та бы ла рус кая ар мія — ня хай ра-
сі я не і вы ву ча юць. Гу чыць аб сурд на, 
але гэ та праў да. Што ты чыц ца Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, то тут, вя до ма, та кія 
ар гу мен ты не да пу шчаль ныя. Ха ця, па 
сут нас ці, ге роі Дру гой су свет най — дзе-
ці, уну кі тых, хто з та кой жа муж нас цю 
зма гаў ся за на род, за Ра дзі му, за нас з 
ва мі пад час Пер шай су свет най...

— Мно гія кажуць пра па да бен ства 
эпо хі пе рад Пер шай су свет най вай ной 
і на ша га ча су. Сён ня Бліз кі Ус ход — 
па ра ха вая боч ка. На ват, мо жа, больш 
вы бу хо ва не бяс печ ная, чым Бал ка ны 
1914-га...

— На шчас це, вось ужо 70 га доў як 
свет жы ве без су свет на га па жа ру. А 
між на цы я наль ныя кан флік ты, якія рэ-
гу ляр на ўспых ва юць у роз ных кроп ках 
пост са вец кай пра сто ры, на ро джа ны 
рас па дам Са вец ка га Са ю за. І ад іх ні-
ку ды не дзе неш ся. Гэ та та ды ў ад ной 
кра і не ўсе бы лі роў ны мі адзін з ад ным, 
не за леж на ад на цы я наль нас ці. А сён-
ня дзяр жаў шмат, і ў кож най — свае 
ін та рэ сы. Гэ та ты чыц ца і буй ней шых 
су свет ных дзяр жаў. Та му так, пэў нае 
па да бен ства на зі ра ец ца. Ад роз нен не 
толь кі ў тым, што та ды дзя лі лі ка ло ніі, 
а сён ня — сы ра ві ну.

— А яе ста но віц ца ўсё менш... Ня ўжо 
чар го вая су свет ная не па збеж ная?

— Вя до ма, не бяс пе ка вель мі вя лі-
кая. Але не дай Бог, бо гэ та бу дзе ўжо 
ка нец уся му. Пры іс на ван ні та кой ма-
гут най зброі, ды ў ма са вай коль кас ці, 
вы жыць не да вя дзец ца. За гі не не толь кі 
кан крэт ная кра і на, част ка све ту, кан ты-
нент, а цэ лая пла не та. Мы не па він ны 
гэ та га да пус ціць! Та му трэ ба, каб на род 
вы сту піў адзі ным фрон там су праць аме-
ры кан ска га гла ба ліз му і дык та ту ін шых 
кра ін, аб' яд наўся так, як не ка лі на шы 
дзя ды і пра дзе ды. І толь кі ад ча ла ве ка, 
ад нас з ва мі, за ле жыць, ці бу дзе мір на 
зям лі. А ён па ві нен быць!

Ве ра ні ка КА НЮ ТА.

КУ ДЫ ВЯ ДУЦЬ 
КА РА НІ СУ СВЕТ НЫХ ПА ЖА РАЎ?

Яшчэ ў 1912 го дзе мін скі 
гу бер на тар Аляк сей Гірс 
у сва ім прад пі сан ні па лі цэй скім 
пры ста вам па ве дам ляў аб тым, 
што па лі тыч ны га ры зонт 
у Еў ро пе азмро ча ны, і за гад ваў 
пра ве рыць усе да ку мен ты, 
якія бы лі пад рых та ва ны 
на вы па дак ма бі лі за цыі.

ДА РЭ ЧЫ
Учо ра пад час па ся джэн ня «круг ла га ста ла», пры све ча на га 100-год дзю 

па чат ку Пер шай су свет най вай ны, ста ла вя до ма, што за срод кі Са юз най 
дзяр жа вы бу дзе зня та кі на стуж ка пра гэ тую вай ну. «Ужо ідзе пра цэс да-
моў ле нас ці, дзе ў тым лі ку аб мяр коў ва ец ца бюд жэт пра ек та. Вя до ма, су ма 
не ма лая, бо гэ та бу дзе кі на эпа пея. На жаль, мы не па спе лі да гэ тай да ты. 
Ад нак у блі жэй шы час пра ект бу дзе рэа лі за ва ны», — рас ка за ла са вет нік 
Прад стаў ніц тва Па ста ян на га ка мі тэ та Са юз най дзяр жа вы ў Мін ску Люд-
мі ла АН ТО НА ВА.

Пра фе сар ка фед ры гіс то рыі Бе ла ру сі і па лі та ло гіі Бе ла рус ка га дзяр-
жаў на га тэх на ла гіч на га ўні вер сі тэ та Ула дзі мір КАЗ ЛЯ КОЎ пад крэс ліў, 
што во пыт Пер шай су свет най вай ны мае важ нае зна чэн не для дзяр жаў і 
на ро даў. «Га лоў нае — зра біць пра віль ныя вы сно вы. Во пыт вай ны па ві нен 
быць не толь кі за ха ва ны і аб агуль не ны. Уро кі вай ны трэ ба па ста ян на ўліч-
ваць пры ана лі зе сён няш ніх сі ту а цый. Ад нак са мае га лоў нае — за хоў ваць і 
бе раг чы ге ра іч ныя ста рон кі на шых прод каў, якія пра яві лі ся бе ў га ды Пер шай 
су свет най вай ны», — лі чыць док тар гіс та рыч ных на вук.

— Усё час цей гу чыць за кла по ча насць раз віц цём тых па дзей, якія ад бы-
ва юц ца сён ня ў цэнт ры сла вян ска га све ту, — за зна чыў ака дэ мік-сак ра тар 
Ад дзя лен ня гу ма ні тар ных на вук і мас тац тваў НАН Бе ла ру сі, док тар 
гіс та рыч ных на вук, пра фе сар Аляк сандр КА ВА ЛЕ НЯ. — Фа кел вай ны 
ўжо за па ле ны. Мы ста ім на па ро зе вель мі сур' ёз на га вы пра ба ван ня. Шмат-
лі кія сі лы імк нуц ца ўпіх нуць Ра сію ў бра та за бой чую вай ну. Наш зва рот да 
гіс то рыі Пер шай су свет най вай ны грун ту ец ца, перш за ўсё, на вы каз ван ні 
муд ра цоў: «Ад шу кай уся му па ча так — і ты мно гае зра зу ме еш». Сён ня нель га 
не ба чыць та го, што ад бы ва ец ца па за чар го вы пе ра дзел све ту. Та му ро біц ца 
мно гае, каб штурх нуць нас з ва мі (я не ма гу ад дзя ляць Бе ла русь ад Ра сіі) на 
раз вяз ван не но вай і больш не бяс печ най вай ны, ка лі ўжо не бу дзе ка му яе 
да сле да ваць, пі саць ус па мі ны.

ЗдарэнніЗдарэнні  ��

ЗА ГІ НУ ЛІ Ў КАТ ЛА ВА НЕ
Двух хлоп чы каў у Глы боц кім ра ё не за сы па ла 
пяс ком

Тра ге дыя ад бы ла ся днём 30 лі пе ня не да лё ка ад вёс кі Га таў-
шчы на. Ка ля пяс ча на га кат ла ва на гу ля лі трое дзя цей. Рап там 
краі кат ла ва на аб ва лі лі ся і двух хлоп чы каў (2002 і 2005 га доў на-
ра джэн ня) за сы па ла пяс ком. Абод ва за гі ну лі да пры ез ду хут кай 
ме ды цын скай да па мо гі.

Па гэ тым фак це пра во дзіц ца пра вер ка. След чыя вы ву чаюць 
да ку мен та цыю, якая рэг ла мен туе пра вя дзен не ра бот, служ бо выя 
ін струк цыі асоб, ад каз ных за за ха ван не бяс пе кі, — па ве да мі ла 
«Звяз дзе» Іна ГАР БА ЧО ВА, афі цый ны прад стаў нік упраў лен ня 
СК па Ві цеб скай воб лас ці.

На га даю, што ана ла гіч ныя тра ге дыі ўжо ад бы ва лі ся. Вель мі рэ за-
нанс най на ўсю кра і ну ста ла чэр вень ская тра ге дыя ў Ві цеб скім ра ё не, 
дзе ка ля вёс кі Аль го ва за сы па ла пяс ком 10-га до ва га хлоп чы ка.

— Служ бо выя асо бы да рож на-бу даў ні ча га ўпраў лен ня № 45 
бы лі аба вя за ны пра вес ці доб ра ўпа рад ка ван не аб' ек та, а ў пе ры яд 
пра вя дзен ня бу даў ні чых ра бот вы ста віць па пе рад жаль ныя зна кі і 
шлаг ба ум. Але не зра бі лі гэ та га. Ві на ва тыя па ня суць ад каз насць 
за служ бо вую ха лат насць, — пра ка мен та ва лі ход ад па вед най 
пра вер кі ў След чым ка мі тэ це.

За вер ша на рас сле да ван не і кры мі наль най спра вы, за ве дзе най 
па фак це гі бе лі ў Ор шы 7 га до вай дзяў чын кі. Вы свет лі ла ся, што 
кі раў нік пры ват на га прад пры ем ства, якое вя ло бу даў ні чыя ра бо ты, 
не на леж на вы кон ваў свае служ бо выя аба вяз кі. Ён не пры зна чыў 
ад каз на га за па тра ба ван ні тэх ні кі бяс пе кі.

ТЭ ЛЕ ВІ ЗАР ЗА БІЎ ДЗІ ЦЯ
Ма лы па цяг нуў на ся бе вя лі кі тэ ле ві зар, які ўпаў 
на яго. Смерць на сту пі ла ім гнен на. Баць ка дзі ця ці 
зна хо дзіў ся ў ква тэ ры 

— Па гэ тым фак це смер ці дзі ця ці пра во дзіц ца піль ная пра-
вер ка. След чыя вы свят ля юць аб ста ві ны і пры чы ны та го, што 
ад бы ло ся,— па ве да міў «Звяз дзе» Ула дзі мір ША ЛУ ХІН, на чаль-
нік упраў лен ня След ча га ка мі тэ та Рэс пуб лі кі Бе ла русь па 
Ві цеб скай воб лас ці.

Па вод ле яго слоў, каб не да пус ціць бя ды, баць кам трэ ба быць 
больш піль ны мі. І пры вёў яшчэ не каль кі фак таў.

У га рад скім па сёл ку Шар каў шчы на хлоп чык, 2011 года на ра-
джэн ня, пад ста віў шы вя лі кую цац ку пад но гі, за лез на пад акон нік, 
ад чы ніў акно. Яго ма ма зна хо дзі ла ся ў су сед нім па коі. Не ўтры-
маў шы ся, ма лы вы паў з дру го га па вер ха на ву лі цу і ад атры ма ных 
траў маў па мёр у рэ ані ма цыі.

Ана ла гіч ная сі ту а цыя ад бы ла ся ў На ва по лац ку. Хлоп чык, так-
са ма 2011 го да на ра джэн ня, вы паў з ад чы не на га акна дру го га 
па вер ха. За стаў ся жы вы, ад нак атры маў цяж кія траў мы. Пад час 
зда рэн ня баць ка дзі ця ці спаў у су сед нім па коі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
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АМ НІС ТЫЮ ЧА КА ЮЦЬ УСЕ...
Для кожнага, хто трапіў за краты, любы тэрмін здаецца вялікім

2, су бо та, 4.00 — 24.00
3, ня дзе ля, 0.00 — 4.00
4, па ня дзе лак, 19.00 — 24.00
5, аў то рак, 0.00 — 11.30
6, се ра да, 16.30 — 24.00
7, чац вер, 0.00 — 14.30
9, су бо та, 9.00 — 15.00
10, ня дзе ля, 23.00 — 24.00
11, па ня дзе лак, 0.00 — 14.30
12, аў то рак, 17.00 — 24.00

13, се ра да, 0.00 — 14.00
17, ня дзе ля, 13.30 — 23.30
20, се ра да, 4.00 — 10.00
21, чац вер, 20.30 — 24.00
22, пят ні ца, 0.00 — 22.00
24, ня дзе ля, 9.30 — 24.00
25, па ня дзе лак, 0.00 — 10.30
27, се ра да, 3.30 — 23.00
29, пят ні ца, 17.30 — 24.00
30, су бо та, 0.00 — 10.30

Не спры яль ныя дні і га дзі ны ў жніў ні


