
19 жніўня 2014 г. ЛЮСТЭРКА4

У ПО ШУ КУ
«СЛЯ ДОЎ»

Пра дзя ду лю ве да ла толь кі, 
што яго за вуць Фё дар Ка ра сік. 
Што яго баць ку і бра та па ка ра лі 
смер цю ра зам з ад на вяс коў ца мі 
ў га ды Вя лі кай Ай чын най вай ны. 
Што ро дам ён з Пу ха віц ка га ра-
ё на, з вёс кі, так і не ад ноў ле най 
пас ля вай ны. Мая ба бу ля Га лі на 
бы ла ро дам з Чэр вен ьшчы ны. З 
пер шых дзён вай ны яны ра зам 
з дзе дам апы ну лі ся на пе ра да-
вой. Ба бу ля, ме дык 1-га, а за тым 
2-га Бе ла рус ка га 890-га арт пал-
ка 265-й страл ко вай ды ві зіі, прай-
шла шлях ад Маск вы да Бер лі на. І 
атры маў шы ор дэн Чыр во най Зор-
кі і ме да лі «За ад ва гу», «За ба я-
выя за слу гі» і «За пе ра мо гу над 
Гер ма ні яй», у зван ні лей тэ нан та 
су стрэ ла пе ра мо гу на Эль бе.

Дзед, Фё дар Ка ра сік, прай-
шоў гэ ты ж шлях у скла дзе 4-га 
Укра ін ска га фрон ту ў якас ці на-
мес ні ка ка ман дзі ра 50-га ін жы-
нер на га ба таль ё на цяж ка га пар-
ку па на вя дзен ні пан тон ных мас-
тоў, вы зва ляў Укра і ну, Кар па ты, 
Поль шчу, Гер ма нію і Чэ ха сла ва-
кію. Атры маў шы за пра яў ле ную 
ад ва гу ор дэ ны Ай чын най вай ны 
І і ІІ сту пе няў, ор дэн Чыр во най 
Зор кі і шмат лі кія ме да лі, ён скон-
чыў вай ну ў Пра зе ў зван ні ма ё-
ра. Толь кі да ве да ла ся я пра гэ та 
знач на паз ней...

Пер шым кро кам у по шу ку быў 
зва нок яшчэ дзе сяць га доў та му ў 
Пу ха віц кі ра ён ны края знаў чы му-
зей. Там упер шы ню па чу ла наз ву 
вёс кі, дзе на ра дзіў ся дзед, — Лу-
жын ка. Ды рэк тар му зея на ват за-
чы таў мне проз ві шчы, якія бы лі 
вы бі ты на пом ні ку, уста ля ва ным 
на мес цы бы лой вёс кі. Пас ля гэ-

та га па чаў ся доў гі по шук па кі ну-
тых у жы вых жы ха роў, якія пас ля 
тых страш ных па дзей ра зы шлі ся 
па ін шых вёс ках. І ка лі б не 82-
га до вая Воль га Фя сун, доў га б я 
яшчэ шу ка ла сля ды сва іх род ных. 
Каб знай сці ін фар ма цыю пра Лу-
жын ку, да вя ло ся не адзін ты дзень 
пра вес ці ў На цы я наль най біб лі я-
тэ цы і ар хі вах Мін ска.

Я чы та ла праў дзі выя гіс то рыі, 
на пі са ныя вы жыў шы мі свед ка мі 
той вай ны. Ва ўсім гэ тым мо ры 
ся рэд ня веч на га вар вар ства згу-
бі ла ся ма лень кая вё сач ка з па-
мян шаль на-лас каль най наз вай 
— Лу жын ка. Там не жы ло столь кі 
лю дзей, каб ка заць пра ве лі зар-
ныя маш та бы ах вяр. Але гэ та 
бы ла вёс ка са сва і мі звы ча я мі і 
ўні каль ным жыц цём. І бы лі лю дзі, 
пра цаў ні кі, якія збі ра лі ўра джай, 
на ра джа лі дзя цей і спя ва лі на-
род ныя пес ні. І не ду ма лі, што 
ме на ві та тут ім прый дзец ца пры-
няць смерць ад чу жа коў...

НЕ ВЯ ДО МЫЯ
ПА ХО ДЫ
ДЫР ЛЕ ВАН ГЕ РА

Пер шай афі цый най кар най 
апе ра цы яй, здзейс не най атра-
дам сум на вя до ма га па ла ча Дыр-
ле ван ге ра, пры ня та лі чыць зні-
шчэн не вёс кі Бор кі. І не так даў но 
ста лі вя до мыя но выя пад ра бяз-
нас ці ран ніх «па хо даў» у Пу ха віц-
кім і Чэр вень скім ра ё нах.

Ра ні цай 7 са ка ві ка 1942 го да 
кар ні кі, узяў шы «ў абоз» пра-
вад ні ком ма ла до га хлоп ца Яся 
Ту мі ло ві ча, прай шлі ў на прам ку 
Клін ка, дзе на пя рэ дад ні быў моц-
ны бой. Але, на тра піў шы там на 
пар ты зан скую за са ду, па вяр ну лі 
на зад. Усё гэ та, як снеж ны ка-
мяк, на ва лі ла ся на ма лень кую 
вё сач ку, якая на ліч ва ла два роў 
во сем-дзе сяць. І Лу жын ка ака-
за ла ся зу сім не аба ро не най, як 
ма лень кае дзі ця, кі ну тае на во лю 
лё су. Кар ні кі на ля це лі на вёс ку 
ўве ча ры. Ці ха, як зла дзеі. І ўзя лі 

яе ў кап кан, рас ста віў шы ку ля-
мё ты па ўсім лу жыц кім по лі. Каб 
не бы ло над зеі. Вы рвац ца ад туль 
бы ло не маг чы ма...

Свед каў тых па дзей за ста ло-
ся ўжо зу сім ма ла. На той мо мант 
яны бы лі дзець мі. Але і сён ня 
ледзь стрым лі ва юць слё зы, ус-
па мі на ю чы той страш ны дзень 
— 8 са ка ві ка 1942 го да. Амаль 
за год да тра ге дыі Ха ты ні.

З хат ста лі вы цяг ваць муж чын. 
Нем цы ад не куль да ве да лі ся, што 
жы ха ры да па ма га лі пар ты за нам: 
пяк лі хлеб, мы лі бя ліз ну, пад коў-
ва лі ко ней. І тут вы свет лі ла ся, 
што ся род іх ня ма са ма га га лоў-
на га — стар шы ні сель са ве та Іва-
на Кар ней чы ка. На пя рэ дад ні ён 
пай шоў па за дан ні пар ты зан у 
су сед нюю вёс ку і ў Лу жын цы не 
на ча ваў. Кар ні кі ўзя лі ў па лон яго 
сям'ю — ча ты рох да чок і жон ку. 
І за га да лі пе ра даць у Сла ба ду: 
«Не прый дзе стар шы ня — па ка-
ра ем смер цю ўсіх». Ён прый шоў, 
каб ца ной свай го жыц ця вы ра та-
ваць сям'ю... З яго доў га здзе ка-
ва лі ся. Яго ма лод шая дач ка Ма-
рыя ўспа мі на ла: «Ма ма рас па вя-
да ла, што гэ та бы лі эсэ саў цы. З 
за ка са ны мі да лок ця ру ка ва мі, 
у дзіў най цём най фор ме. Ка лі 
да зво лі лі за бі раць па ка ра ных, 
ма ма ўба чы ла, што пад па зног ці 
баць кі бы лі за гна ны ігол кі. Ус-
па мі на ю чы гэ та, ма ма па чы на-
ла пла каць і не маг ла га ва рыць. 
Пра жы ла яна ня доў га».

Яго бра та, Аляк санд ра Кар-
ней чы ка, та го са ма га ка ва ля, які 
пад коў ваў пар ты за нам ко ней, бі-
лі ў лаз ні. Па ўспа мі нах Ні ны Рак, 
жы хар кі Пу дзіц кай Сла ба ды: 

«Ка лі яго жон ка Ан та ні на, ней-
кім чы нам абы шоў шы ахо ву, пра-
бра ла ся ўнутр, то яна ўба чы ла 
му жа пе рад ве лі зар най лу жы най 
кры ві. За ўва жыў шы жон ку, Аляк-
сандр зняў шап ку і кі нуў яе на 
кроў, жа да ю чы ў апош ні мо мант 
збе раг чы жан чы ну ад страш на га 
ві до ві шча».

Страш ныя ча ла ве чыя стог-
ны пра ніз ва лі вёс ку. Ка та ва лі і 
ста рых, і дзя цей. Пры му сіў шы 
рас пра нуц ца і на па ліў шы го ра-
ча печ, іх склад ва лі на са мыя га-
ра чыя мес цы ля жан кі, не да ючы 
маг чы мас ці пад няц ца.

У Лу жын ках пра жы ва лі сем'і 
пра ва слаў ных і ка та лі коў, — 
жы лі па важ лі ва і мір на. У сям'і 
Ту мі ло ві чаў, прад стаў ні коў ка та-
ліц кай ве ры, па ўспа мі нах Соф'і 
Ту мі ло віч, усе — ад ма ло га да 
вя лі ка га — ста я лі на ка ле нях 
пе рад аб ра за мі і ма лі лі ся. Пра-
сі лі аба ро ны ва Уся выш ня га, да 
апош ня га спа дзе ю чы ся, што зда-
рыц ца цуд... Ту мі ло ві чаў па цяг ну-
лі на па ка ран не, ува рваў шы ся да 
іх пад час ма літ вы. Але жан чын і 
дзя цей та ды не кра ну лі. Кар ні кі 
вяр ну лі ся за імі на заўт ра, але ні-
ко га не знай шлі.

З ус па мі наў Эду ар да Кар ней-
чы ка, сы на па ка ра на га ка ва ля: 
«Яны рас па ча лі ў на шай ха це 
п'ян ку. Пе ра рэ за ўшы і пе ра ду-
шыў шы ўсіх хат ніх ку рэй і гу са-
коў, кар ні кі сма жы лі іх, па ры лі 
і пі лі ўсю ноч шнапс. Зняў шы з 
ся бе пі лот кі з чэ ра па мі, рас пра-
нуў шы ся да по яса, гар ла па ні лі 
і ве ся лі лі ся. А ў су сед няй ха це 
тым ча сам па-звер ску ка та ва лі 
лю дзей. А бы лі гэ тыя кар ні кі не 

нем ца мі, а на шы мі людзь мі, ка лі 
іх мож на так на зваць. Здрад ні-
ка мі Ра дзі мы, якія пе рай шлі на 
бок фа шыс таў. Нем цаў там бы ло 
толь кі не каль кі ча ла век».

— Ка ман да ваў па ка ран нем 
бы лы чыр во на ар мей скі афі цэр, 
— рас каз ваў Іван Фе да рын чык, 
ма ці яко га пра жы ва ла на той мо-
мант у Лу жын ках. — Знай шлі яго 
пас ля ва Укра і не. На апа знан не 
ў па чат ку 1970-х апе ра тыў ні кі 
пры во зі лі да нас у ха ту, па каз-
ва лі ма ці і рас каз ва лі: «У вас 
вось лю дзі спа кой ныя, а ка лі мы 
ва зі лі гэ та га ка та па Брэсц кай 
воб лас ці, дзе яго атрад так са ма 
звер ства ваў, жы ха ры ў яго ка мя-
ня мі кі да лі...»

«НЯ ХАЙ ЖЫ ВЕ
ЛЮ БІ МАЯ РА ДЗІ МА!..»

Па куль у Лу жын ках іш ла 
жорст кая рас пра ва, ад мір ных 
жы ха роў кар ні кі спра ба ва лі да-
ве дац ца, дзе ха ва юц ца пар ты за-
ны. Спа дзя ва лі ся на тое, што лю-
дзі не вы тры ма юць. Але ні вод ны 
з прос тых вяс ко вых жы ха роў не 
пры знаў ся, не вы даў, не да нёс.

А за тым на сту пі ла ра ні ца — 
страш ная, фа таль ная. З апо ве ду 
сы на па ка ра на га Ні чы па ра Ка ра-
сі ка Мі ха ся: «Мой дзед, Анд рэй 
Кар па віч, ад хва роб і ка та ван няў 
не мог сам іс ці. Та ды фа шыс ты 
пры му сі лі май го баць ку Ні чы па-
ра пад няць ня мог ла га ста ро га і 
нес ці на са бе. Сын нёс баць ку 
на па ка ран не смер цю. Муж чын 
вы ве лі і па ста ві лі па рос це. Пер-
шым па ве сі лі Іва на Кар ней чы ка 
ва ўлас ным два ры. За тым Ан то-
на і Вік та ра Ту мі ло ві чаў. І рап там 
вя роў ка над 75-га до вым Ан то-
сем Ту мі ло ві чам аба рва ла ся... 
Па ня пі са ных за ко нах, тых, хто 
са рваў ся з ві се лі цы, па кі да лі ў 
жы вых. Але для «гэ тых» не іс-
на ва ла ні я кіх за ко наў. Ста ро га 
па ве сі лі зноў».

Ас тат ніх муж чын, звя заў шы 
па між са бой вя роў кай, па вя лі на 
ўскра і ну ся ла, дзе бы лі не вя лі кія 

за рас ні кі. Адзін з іх, Іо сіф Ту-
мі ло віч, вы рваў ся і па бег. Яго 
пад стрэ лі лі. По тым да бі лі. Ста ла 
зра зу ме ла: лі тас ці не бу дзе. Га-
ра чы па на ту ры дзед Анд рэй Ка-
ра сік, не жа да ю чы прос та так па-
мі раць, вы ка заў апош ні пра тэст, 
ска заў шы ня год ні кам усё, што 
пра іх ду мае. Яго па рыў пад ха-
піў сын Ні чы пар і ра зам з Іва нам 
Це раш ко ві чам вы гук ну лі здрад-
ні кам у твар: «Жы ве на ша лю бі-
мая Ра дзі ма! Мы па мі ра ем ад рук 
здрад ні каў, але ве да ем, што за 
нас ад помс цяць!» Рас стрэль ва лі 
іх раз рыў ны мі ку ля мі...

А тым ча сам ся рэд ні сын, па-
літ рук ро ты Фё дар Ка ра сік, ва я-
ваў з фа шыс та мі пад Маск вой, 
яшчэ не ве да ю чы, што помс ціць 
за род ных.

Жы хар ка вёс кі Сла ба да Ні на 
Рак ус па мі нае, што «праз не-
каль кі дзён на ад ры нах з'я ві лі ся 
ня мец кія га зе ты з фа та гра фі я мі 
па ве ша ных на дрэ ве лю дзей. Я 
чы таць та ды не ўме ла, але да-
рос лыя ска за лі, што гэ та «лу-
жыц кія ві сяць». Нем цы на пі са лі 
по тым у сва ёй га зе це, што ў Лу-
жын ках бы ло зні шча на «пар ты-
зан скае гняз до».

Адзі ны муж чы на з Лу жын кі, які 
за стаў ся жы вым, — Ясь Ту мі ло віч 
(яго ў пер шы дзень узя лі «ў абоз» 
кар ні кі і ён па спеў уця чы). Але 
паз ней за гі нуў — пас ля та го, як 
па тра піў на фронт. Та кі лёс на пат-
каў гэ тую вёс ку: ні вод ны да рос лы 
муж чы на не за стаў ся жы вым.

Як вы жы лі гэ тыя «дзе ці вай-

ны», пе ра нёс шы не ча ла ве чыя 
па ку ты, за пом ніў шы на ўсё 
жыц цё, як ве ша лі і рас стрэль ва-
лі баць коў — за ста ец ца толь кі 
зда гад вац ца. Але сён ня яны на-
ват не ма юць ні ста ту су жы ха роў 
спа ле ных вё сак, ні ста ту су дзя-
цей вай ны...

ЗА КОН БУ МЕ РАН ГА
У кан цы 1960-х жан чы на з 

Бе ла ру сі вяр та ла ся з ад па чын ку 
праз Укра і ну. Сы шоў шы ў Лу ган-
ску, дзе цяг нік не на доў га за трым-
лі ваў ся, яна рап там па зна ла ў ад-
ным ча ла ве ку кар ні ка, які рас пра-
віў ся з яе баць ка мі. Ад стаў шы ад 
цяг ні ка, жан чы на звяр ну ла ся да 
на чаль ні ка вак за ла. І па цяг нуў ся 
лан цу жок рас сле да ван няў. «Вер-
ха вод» гэ тай кар най ро ты быў не 
кім-не будзь, а пра фе са рам ад ной 
з кі еў скіх ВНУ.

...Ад ной чы ў вёс ку Сла ба да 
пры еха ла «пе ра мо га», і не вя-
до мыя па пра сі лі двух ма ла дых 
хлоп цаў, Мі ха ся Ско ка і Мі ка лая 
Гур ска га, па ка заць, дзе зна хо-
дзіц ца Лу жын ка. Яны па га дзі лі ся. 
У тыя га ды ка ля пом ні каў пра хо-
дзі лі ма ёў кі, збі ра лі ся ве тэ ра ны 
і тыя, хто па мя таў вай ну — вось 
хлоп цы і па ду ма лі, што гэ та чар-
го выя ар га ні за та ры. Якое ж бы-
ло іх здзіў лен не, ка лі з ма шы ны 
вы ве лі ча ла ве ка ў на руч ні ках. Ён 
па-рус ку стаў рас па вя даць, дзе і 
ка го ве ша лі, рас стрэль ва лі. Пас-
ля пры во зі лі ў Лу жын ку не ад на го 
кар ні ка. А по тым быў суд у Мін-
ску. Па сло вах ві да воч цаў, на ро-
ду бы ло на столь кі шмат, што ў 
за лу не маг чы ма бы ло пра біц ца. А 

гэ тыя, «ча ла ве ка па доб ныя», ся-
дзе лі, ба яз лі ва ўціс нуў шы га ло-
вы ў пле чы, ба ю чы ся па гля дзець 
лю дзям у во чы. Суд над част кай 
бры га ды Дыр ле ван ге ра ад быў-
ся ў Мін ску ў 1978 го дзе. Су дзі-
лі са мых жорст кіх кар ні каў, але 
асноў ны «вер ха вод» за ста ваў ся 
на во лі да 1985 го да. Той, хто кі ра-
ваў зні шчэн нем Ха ты ні і аса біс та 
рас стрэль ваў лю дзей, якія вы рва-
лі ся з пад па ле най ад ры ны. Гэ та 
Ры гор Ва сю ра, кад ра вы афі цэр. 
Яго кар ны ба таль ён злу чыў ся са 
штраф ным ба таль ё нам Дыр ле-
ван ге ра ў снеж ні 1942 го да пас-
ля зні шчэн ня Лу жын кі. А да гэ туль 
Ва сю ра вы лу чыў ся сва ёй жорст-
кас цю ва Укра і не пры звер скім 
зні шчэн ні яў рэ яў у Ба бі ным Яры... 
Пас ля вай ны ён быў на мес ні кам 
ды рэк та ра саў га са на Кі еў шчы не. 
Лі чыў ся там ве тэ ра нам, вы сту паў 
пе рад школь ні ка мі і атрым лі ваў... 
юбі лей ныя ме да лі. У 1986 го дзе 
ён быў пры га во ра ны да вы шэй-
шай ме ры па ка ран ня.

...Праз 70 з ліш нім га доў пас ля 
тых страш ных па дзей я ўпер шы-
ню ста я ла на ве лі зар ным по лі, 
дзе не ка лі зна хо дзі ла ся ма лень-
кая вё сач ка Лу жын ка. Гля дзе ла, 
як сце лец ца хва ля мі тра ва, уця-
кае ў не аб сяж ную да леч ве цер, і 
ду ма ла, як доб ра жыць на зям лі. 
Жыць і гля дзець на аб ло кі, якія 
ня ўмоль на сплы ва юць у гэ тым 
веч ным не бе. І як страш на, ка лі 
хтось ці чу жы па збаў ляе ця бе гэ-
та га шчас ця.

Ла ры са КА РА СІ НА,
праў нуч ка па ка ра на га

Анд рэя Ка ра сі ка.

ЛУ ЖЫН КА —
ПРАД ВЕС НІ ЦА ХА ТЫ НІ
ТОЕ, ШТО ПЕ РА ЖЫ ЛІ ЖЫ ХА РЫ ГЭ ТАЙ ВЁС КІ, СЁН НЯ НА ВАТ ЦЯЖ КА ЎЯ ВІЦЬ...

Я шу ка ла свай го дзе да 
ўсё свя до мае жыц цё. 
Я ні ко лі яго не ба чы ла 
і не ве да ла. Пад час 
по шу ку «ад кры ла» для 
ся бе дзіў ныя і цяж кія 
лё сы лю дзей. Лё сы, якія 
ўра зі лі глы бі нёй свай го 
тра гіз му. І я зра зу ме ла, 
што не маю пра ва не 
рас па вес ці пра гэ та.

Карнікі наляцелі на вёску 
ўвечары. І ўзя лі яе 
ў кап кан, рас ста віў шы 
ку ля мё ты па ўсім 
лу жыц кім по лі. Каб не бы ло 
над зеі. Вы рвац ца ад туль 
бы ло не маг чы ма...

Ка та ва лі і ста рых, і дзя цей. 
Пры му сіў шы рас пра нуц ца 
і на па ліў шы го ра ча печ, 
іх склад ва лі на са мыя 
га ра чыя мес цы ля жан кі, 
не да ючы маг чы мас ці 
пад няц ца.

Рап там вя роў ка 
над 75-га до вым Ан то сем 
Ту мі ло ві чам аба рва ла ся... 
Па ня пі са ных за ко нах, тых, 
хто са рваў ся з ві се лі цы, 
па кі да лі ў жы вых. Але для 
«гэ тых» не іс на ва ла ні я кіх 
за ко наў. Ста ро га па ве сі лі 
зноў.

У да да так да ча со пі са «Армия»

Мі ніс тэр ства аба ро ны кра і ны вы хо дзіць

аль ма нах «Армия и  куль ту ра».

Па чы на ю чы з 2008 го да, па ба чы лі свет дзе сяць вы-
пус каў лі та ра тур на-мас тац ка га вы дан ня «Армия и куль-
ту ра». Апош ні з ну ма роў пры мер ка ва ны да 70-год дзя 
з дня вы зва лен ня Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх за-
хоп ні каў. У склад рэ дак цый най ка ле гіі аль ма на ха ўва-
хо дзяць пісь мен ні кі і жур на ліс ты, якія ак тыў на рас пра-
цоў ва юць у лі та ра ту ры, пуб лі цыс ты цы ва ен на-па тры я-
тыч ную праб ле ма ты ку, — Яў ген Кар шу коў, Ана толь 

Суль я наў, Ула дзі мір Ка рыз на, Ула дзі мір Ма ка раў...
Не вы пад ко вым з'яў ля ец ца тое, што ў но вым вы пус ку шмат 
мес ца ад ве дзе на тво рам пісь мен ні каў роз ных на ро даў, якія 
ці вы зва ля лі Бе ла русь, ці пар ты за ні лі ў на шых ля сах. Як, на-
прык лад, Аляк сандр Твар доў скі (зме шча ны яго на ры сы з га-
зе ты 3-га За ход ня га фрон ту «Крас но ар мей ская пра вда» — 
«Сэр ца на ро да», «Ля во ні ха»), Мі ха іл Хо ні наў (кал мыц кі 
па эт пар ты за ніў у Бе ла ру сі, пры свя ціў апа ле най вог нен ным 
лі ха лец цем ста рон цы шмат вер шаў)... З ці ка вас цю чы та ец ца 
на рыс Мі ка лая Дуб роў ска га «Сал дат Іван Ша мя кін».

Сяр гей ШЫЧ КО

�

СВЯ ТОЙ ПА МЯ ЦІ НА ШЧАД КІСіла словаСіла слова  ��

Я — бе ла рус. На ра дзіў ся і вы рас у 
вёс цы Ку піск, што на На ва груд чы не. 
Там скон чыў ся мі год ку, а ўжо ся рэд-
нюю шко лу — у мяс тэч ку Люб ча. У 
Мар до вію, на Са ран скі элект ра лям-
па вы за вод, тра піў па раз мер ка ван-
ні пас ля Бе ла рус ка га по лі тэх ніч на га 
ін сты ту та ды так і за стаў ся... За вод 
по тым быў пе ра тво ра ны ў фір му — 
«СВА Свят ла тэх ні ка», якая яшчэ паз-
ней ста ла зна ка мі тым ААТ «ЛІС МА». 
У Са вец кім Са ю зе гэ та бы ло ад но 
з най буй ней шых прад пры ем стваў 
(больш за 16 ты сяч пра цу ю чых!), якое 
вы пус ка ла са мыя раз на стай ныя кры-
ні цы свят ла, у тым лі ку — для пад вод-
ных ло дак і кас міч ных апа ра таў.

Ад нак «ЛІС МА» мо жа па хва ліц ца 
не толь кі гэ тым: не мен шай пад ста вай 
для го на ру ста ла пад рых тоў ка кад раў 
і за пуск у экс плу а та цыю Брэсц ка га, 
Май лу-Суй ска га (Кір гі зія) і Сма лен-
ска га элект ра лям па вых за во даў, якія 
па спя хо ва пра цу юць і сён ня.

З Рэс пуб лі кай Бе ла русь у Мар до віі 
вель мі моц ныя су вя зі. ААТ «Са рэкс» 
збі рае ў Са ран ску трак та ры «Бе ла-
русь» (да 200-250 штук у ме сяц), на 
ба зе іх вы пус кае эк ска ва та ры. У ста-
лі цы кра і ны, па яе да ро гах кур сі ру-
юць аў то бу сы Мінск ага аў та за во да. 
Што год у Бе ла ру сі куп ля ец ца ве лі зар-
ная коль касць сель ска гас па дар чай і 
да рож най тэх ні кі. А якая пры го жая і 
прак тыч ная бе ла рус кая мэб ля... Ба чу 
гэ та, раз маў ляю з людзь мі і га на ру ся 
за сваю Ра дзі му.

Ра ды, што пры маў са мы не па срэд-
ны ўдзел у ста наў лен ні Брэсц ка га 
элект ра лям па ва га за во да, што маю 
да чы нен не да раз віц ця бе ла рус кай 
пра мыс ло вас ці...

Але ж усім, ча го да сяг нуў у жыц ці, 
я аба вя за ны сва ёй ма ме, якая, ня-
гле дзя чы на тое, што за ста ла ся з на-
мі ад на (баць ка за гі нуў уво сень 1944 
го да ў Кур лян дыі), вы га да ва ла нас, 
вы ха ва ла...

На до ечы ёй споў ні ла ся б 100 га-
доў!

Вель мі доб ра пра яе на пі са ла ад на 
з ня вес так Га лі на Ры го раў на Сіў ко, 
якая жы ве ў го ра дзе Апа ты ты:

«Мая свяк роў ка, Ган на Ула дзі мі ра-
ўна, не бы ла па доб най да дзяў чат з 
кніг Пуш кі на, Тур ге не ва ды Куп ры на. 
Жыц цё зра бі ла яе па доб най да ге ра-
інь Ня кра са ва — жан чын з цяж кай 
до ляй, з муж чын скім цяр пен нем...

На ра дзіў шы ся на па чат ку Пер шай 
су свет най вай ны, яна пе ра жы ла по-
тым і Вя лі кую Ай чын ную: аку па цыю, 
го лад, па ха ван ку на му жа... Спаленая 
хата, спаленая вёска, на руках трое 
малых ад 2-х да 5-ці...

Яе ма лень кую ха цін ку з са ла мя най 
стра хой і глі ня най пад ло гай я ўпер шы-
ню ўба чы ла ў 1966 го дзе. 

Но вы драў ля ны дом Ган на Ула дзі-
мі ра ўна здо ле ла па бу да ваць толь кі ў 
па чат ку 1970-х га доў, ка лі вы рас лі і 
пай шлі на свой хлеб дзе ці, ка лі ста лі 
за раб ляць і пры сы лаць ёй гро шы, да-
па ма гаць фі зіч на.

Уся пра цоў ная бія гра фія на шай ма-
ту лі бы ла звя за на з кал га сам. Уста-
ва ла яна вель мі ра на, кла ла ся поз на, 
але ж не як усё па спя ва ла — упраў ля-
ла ся і з дзець мі, і са свой скай жы вё-
лай, і з ага ро дам... Змал ку пры ву ча ла 
да пра цы сы ноў.

А яшчэ яна ўме ла вя заць, скуб ла 
пер'е на дых тоў ныя па душ кі і коў дры, 
не ма ю чы швей най ма шын кі, ру ка-
мі шы ла дзе цям (са бе ўжо як Бог 
дасць) і што ні кі, і ка шуль кі, і па сцель-
ную бя ліз ну... Не за быў ны смак ме лі 
яе кан сер ва ва ныя агур кі і блі ны. А 
ўжо дра ні кі...

Па куль бы ло зда роўе, Ган на Ула-
дзі мі ра ўна ста ра ла ся ўсім сы нам сва-
ім, усім уну кам вы слаць па сы лач ку 
з хат ні мі пры сма ка мі — з са лам, 
мя сам, каў ба са мі. Яна ра да ва ла ся 
кож на му атры ма на му пісь му, не ка-
жу чы ўжо пра кож ны наш пры езд, 
кож ны пос пех.

Най боль ша га ў жыц ці да сяг нуў, ві-
даць, яе ста рэй шы сын Ана толь. Ён 
па спя хо ва скон чыў два ін сты ту ты, ас-
пі ран ту ру. Ён кан ды дат тэх ніч ных на-
вук, да цэнт, за слу жа ны вы на ход нік і 
за слу жа ны ра бот нік элект ра тэх ніч най 
пра мыс ло вас ці Рэс пуб лі кі Мар до вія, 
лаў рэ ат Дзяр жаў най прэ міі. За рас-
пра цоў ку і ўка ра нен не мно гіх тэх на-
ла гіч ных пра цэ саў вы твор час ці элект-
ра ва ку ум на га шкла ўзна га ро джа ны 
ор дэ нам Пра цоў на га Чыр во на га Сця-
га, ча тыр ма за ла ты мі і ся рэб ра ны мі 
ме да ля мі ВДНГ...

Ся рэд ні сын Мі ха іл (свет лай па-
мя ці) быў вы со ка ква лі фі ка ва ным 
ра бо чым.

Ма лод шы — Ва сіль — скон чыў 
ва ен нае ву чы лі шча і ва ен ную ака-
дэ мію. За доб ра сум лен ную служ бу 
так са ма ўзна га ро джа ны шмат лі кі мі 
ме да ля мі.

Пра ця гам Ган ны Ула дзі мі ра ўны і 
Паў ла Кар не е ві ча Сіў ко з'яў ля юц ца 
6 уну каў, 5 праў ну каў. Яны вы бра лі 
са бе роз ныя пра фе сіі: ёсць док тар, 
спе цы я ліст са цы яль на га за бес пя чэн-
ня, бан каў скія слу жа чыя, пе да го гі, 
сту дэн ты...

Ка жуць, хто не на ра дзіў ся, той не 
па мрэ. Не да жы ла да сва іх ста і на ша 
ма ту ля Ган на Ула дзі мі ра ўна Сіў ко.

На пом ні ку яе па пра па но ве вяс-
коў цаў і сва я коў на пі са на: «Вя лі кай 
пра цаў ні цы...».

Што праў да, тое праў да!
Ана толь СІЎ КО і ўсе на шчад кі
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Ніз кі па клонНіз кі па клон  ��

ВЯ ЛІ КАЙ ПРА ЦАЎ НІ ЦЫ...
Безбар'ерны этыкетБезбар'ерны этыкет  ��

НЕ КРЫЧЫЦЕ
«АСЦЯРОЖНА!»

ЯК ПРАВІЛЬНА РАЗМАЎЛЯЦЬ
З САМЫМІ РОЗНЫМІ ЛЮДЗЬМІ

— Са мае га лоў нае — па мя таць, 
што лю дзі з ін ва лід нас цю — гэ та 
звы чай ныя лю дзі са сва і мі сем' я мі, 
за хап лен ня мі, пра цай, праб ле ма мі і 
ра дас ця мі, — лі чыць на ша су раз мо ў-
ца. — Ін ва лід насць — не адзі нае, 
што вы зна чае іх ін ды ві ду аль насць. 
Не ра бі це з іх ге ро яў ці ах вя раў. 
Стаў це ся да іх як да асоб.

А ця пер больш кан крэт на…

Ка лі ваш су раз моў ца
ў ін ва лід най ка ляс цы…

Не штур хай це і не да кра най це ся 
да ін ва лід най ка ляс кі ча ла ве ка — 
гэ та част ка яго аса біс тай пра сто-
ры. Ка лі вы бу дзе це да па ма гаць 
ка мусь ці з'е хаць з краю тра ту а ра, 
не ча ка ю чы ін струк цый, вы мо жа-
це вы пад ко ва вы кі нуць ча ла ве ка з 
ка ляс кі. Вы мо жа це зла маць дэ та лі 
ка ляс кі, ка лі бу дзе це па ды маць яе 
за по руч ні ці пад стаў ку для ног. Та-
му, ка лі ча ла ве ку трэ ба да па маг-
чы, спы та й це як, перш чым дзей-
ні чаць.

Раз маў ля ю чы з ча ла ве кам, які 
ка рыс та ец ца ка ляс кай, вазь мі це 
крэс ла і сядзь це на ад ным з ім уз-
роў ні. Ка лі гэ та не маг чы ма, стой це 
на не вя лі кай ад лег лас ці, так, каб ён 
не на пруж ваў шыю, уста наў лі ва ю-
чы з ва мі зро ка вы кан такт.

Ка лі ваш су раз моў ца —
не ві ду шчы ча ла век

Не ві ду шчыя лю дзі мо гуць ка-
рыс тац ца ру ка мі для раў на ва гі, так 
што пра па нуй це сваю ру ку — але 
не бя ры це яго за ру ку, — ка лі ча ла-
ве ка трэ ба пра вес ці. (Да рэ чы, мож-
на пад вес ці ру ку сля по га ча ла ве ка 
да па рэ нчаў або спін кі крэс ла, каб 
да па маг чы на кі ра ваць яго да лес-
ві цы або ся дзен ня).

Ка лі вы збі ра е це ся аб не чым 
па пя рэ дзіць, будзь це кан крэт ныя. 
Крык «асця рож на!» не ка жа ча ла-
ве ку, па ві нен ён спы ніц ца, ці бег чы, 
ці ўхі ліц ца або пад ско чыць.

Ка лі да яце ўка зан ні, выка-
рыстоўвайце кан крэт ную ін фар-
ма цыю. За мест фра зы «па вяр ні це 
на пра ва, ка лі дой дзеце да «кан-
цы ляр скіх та ва раў» (гэта пра ду-

гледж вае, што ча ла век ве дае, дзе 
зна хо дзяц ца кан цы ляр скія та ва ры), 
ска жы це: «Ідзі це пра ма да кан ца 
гэ та га пра хо ду і рэз ка звяр ні це на-
пра ва».

Мож на вы ка рыс тоў ваць іды ё-
ма тыч ныя вы ра зы пры раз мо ве з 
не ві ду шчым ча ла ве кам. На прык-
лад, ска заць «ра ды быў уба чыць 
вас» або «ўба чым ся паз ней» цал-
кам пры маль на. Не ві ду шчыя лю дзі 
са мі ўжы ва юць та кія вы ра зы.

Ка лі ваш су раз моў ца —
ча ла век са стра ча ным слы хам

Перш чым за га ва рыць з ча ла ве-
кам, які не чуе або сла ба чуе, не аб-
ход на пе ра клю чыць яго ўва гу на 
ся бе. У за леж нас ці ад сі ту а цыі вы 
мо жа це пра цяг нуць ру ку ці па ма-
хаць ёю, асця рож на да кра нуц ца.

Ка жы це па маг чы мас ці па воль-
ней, чым звы чай на, але без утры-
ра ва най ар ты ку ля цыі. Боль шасць 
лю дзей са стра ча ным слы хам раз-
ліч ва юць на тое, што на зі ран не за 
ва шы мі вус на мі да па мо жа ім зра зу-
мець ва шу га вор ку. Ста рай це ся не 
вы ка рыс тоў ваць жа валь ную гум ку, 
не па ліць і не за сла няць рот ру кой 
пад час раз мо вы.

Не кры чы це. Пры гэ тым ваш 
твар зро біц ца злос ным і ін фар ма-
цыя бу дзе ска жо ная ня пра віль най 
эма цый най афар боў кай. Гэ та мо жа 
ўвес ці ў зман глу хо га ча ла ве ка і вы-
клі каць не адэ кват ную рэ ак цыю. У 
ча ла ве ка, які вы ка рыс тоў вае слы-
ха вы апа рат, ён бу дзе на стро е ны 
на нар маль ны га ла савы ўзро вень; 
ваш крык бу дзе толь кі ска жаць сло-
вы і на ват здоль ны вы клі каць бо ле-
выя ад чу ван ні.

Пе ра фра зуй це, а не паў та рай це 
сказ, які ча ла век не ра зу мее. Ка-
лі дыя лог ад бы ва ец ца з цяж кас цю 
з-за роз ных пры чын, на прык лад, 
та кіх як шум, дрэн нае асвят лен не 
ці ва ша ба ра да або ву сы, якія пе-
ра шка джа юць чы тан ню па вус нах, 
пра па нуй це руч ку і па пе ру. Гэ та 
зды ме на пру жан не і ўста люе доб-
ры кан такт.

Свят ла на БУСЬ КО
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Як не адчуваць сябе няёмка, размаўляючы з чалавекам з 
тымі ці іншымі парушэннямі? Як сябе паводзіць пры раз-
мове? Пра гэта нам распавяла дырэктар Офіса па правах 
людзей з інваліднасцю Эніра БРАНІЦКАЯ.

Агуль на вя до ма, што кра і ны з 
дзяр жаў ным бі лінг віз мам (на-
прык лад, Фін лян дыя, Ка на да) 
імк нуц ца за бяс пе чыць на сва ёй 
тэ ры то рыі роў ныя пра вы для 
кож най з афі цый ных моў. Та кі 
пра цэс на зі ра ец ца і ў аду ка цыі, і 
ў сфе ры па слуг, і ў са цы яль ным 
жыц ці гра мад ства.

Бе ла русь так са ма ўва хо дзіць у ко ла 
кра ін з дзвю ма дзяр жаў ны мі мо ва мі. 
Згод на са звест ка мі апош ня га пе ра пі су 
на сель ніц тва, больш за 20 пра цэн таў 
бе ла ру саў лі чаць ся бе бе ла рус ка моў-
ны мі. А гэ та зна чыць, што дзяр жа ва 
па він на па ва жаць іх вы бар і ства раць 
мак сі маль на спры яль ныя ўмо вы ў моў-
ных пы тан нях.

Ад нак год ад го да ў Бе ла ру сі коль-
касць бе ла рус ка моў ных школ ска ра-
ча ец ца, па паль цах мож на пе ра лі чыць 
бе ла рус ка моў ныя сад кі. Атрым лі ваць 
вы шэй шую аду ка цыю на бе ла рус кай 
мо ве так са ма скла да на. Змя ніць сі ту а-
цыю вы ра шы лі ў Гро дзен скім дзяр жаў-
ным ме ды цын скім уні вер сі тэ це: сё ле та 
тут быў аб' яў ле ны на бор ах вот ных на-
ву чац ца на бе ла рус кай мо ве.

А па ча ло ся ўсё яшчэ ў па чат ку 2013 
го да, ка лі па іні цы я ты ве пер ша га пра-
рэк та ра ўні вер сі тэ та Ві та ля Ва раб' ё-
ва і пры пад трым цы рэк та ра Вік та ра 
Сня жыц ка га бы ла пра ве дзе на на ра да 
з за гад чы ка мі ка фед раў. Аб мяр коў ва-
ла ся маг чы масць вы кла дан ня ву чэб-
ных дыс цып лін на бе ла рус кай мо ве. 
Прак тыч на ўсе ка фед ры пад тры ма лі 
ідэю, слуш на за ўва жыў шы, што ка лі 
мы здо ле лі на ла дзіць вы кла дан не на 
анг лій скай мо ве для за меж ных сту-
дэн таў, дык на род най мо ве сам Бог 
на ка заў. Спа чат ку вы свет лі лі, ці ёсць 
на ка фед рах вы клад чы кі, здоль ныя 
вес ці за ня ткі на бе ла рус кай мо ве. Ці-
ка ва, але ах вот ных знай шло ся на ват 

больш, чым бы ло па трэб на. Для іх бы-
лі ар га ні за ва ны кур сы ўдас ка на лен ня 
бе ла рус кай мо вы. Па ра лель на па ча-
лі пі саць на бе ла рус кай мо ве аль бо 
пе ра кла даць на пі са ныя ра ней да па-
мож ні кі і ме та дыч кі па дыс цып лі нах. 
Та кім чы нам, да ле та 2013 го да ўжо 
быў на пра ца ва ны до сыць ба га ты ма-
тэ ры ял. Гэ та да зво лі ла пад час ус туп-
най кам па ніі аб' явіць пра на бор у бе ла-
рус ка моў ныя гру пы. Ах вот ных тра піць 
у та кія гру пы ака за ла ся... 6 ча ла век. 
Гэ та кры ху здзі ві ла, па коль кі да во лі 
час та гу ча ла дум ка, што гра мад ства 
вель мі ча кае пе ра хо ду на бе ла рус кую 
мо ву вы кла дан ня ў ВНУ. Та му на на-
ступ ны год бы ло вы ра ша на па шы рыць 
рэ клам ную кам па нію.

Ін фар ма цыя пра на бор у бе ла рус-
ка моў ную гру пу з'я ві ла ся на сай це 
ўні вер сі тэ та, не ад на ра зо ва агуч ва-
ла ся на Дні ад кры тых дзвя рэй, бы ла 
раз ме шча на на стэн дах, пры зна ча ных 
для абі ту ры ен таў. Яшчэ больш ак тыў на 
гэ тая пра ца раз гар ну ла ся пад час пры-
ёму да ку мен таў. Кож на га абі ту ры ен та 
апыт ва лі, на якой мо ве ён ха цеў бы на-
ву чац ца, ін фар му ю чы, што ства ра ец-
ца бе ла рус ка моў ная гру па. Так са ма ў 
пры ём най ка мі сіі пра ца ваў вы клад чык 
бе ла рус кай мо вы, які тлу ма чыў ма ла-
дым лю дзям і іх баць кам сут насць та кіх 
груп, ста ноў чыя мо ман ты ву чо бы на 
род най мо ве, асаб лі ва для вы пуск ні коў 
бе ла рус ка моў ных школ, га то вы быў ад-
ка заць на ўсе пы тан ні, што ўзні ка лі... І 
што ж у вы ні ку?

Па да ва лі да ку мен ты ў Гро дзен скі 
дзяр жаў ны ме ды цын скі ўні вер сі тэт ка-
ля 1000 абі ту ры ен таў. На бе ла рус кай 
мо ве вы ка за лі жа дан не ву чыц ца... 18 
ча ла век. З іх прай шлі па кон кур се на 
ля чэб ны фа куль тэт 6 ча ла век і на пе-
ды ят рыч ны — 2. Та кім чы нам, мы не 
здо ле лі на браць на ват ад ну ака дэ міч-
ную гру пу!

Пас ля раз моў з абі ту ры ен та мі і 
іх баць ка мі я прый шоў да сум ных 
вы сноў. Па-пер шае, боль шасць вы-
пуск ні коў школ не ва ло дае сён ня бе-
ла рус кай мо вай на доб рым уз роў ні, 
аб чым яны са мі сум лен на і ка жуць. 
Па-дру гое, вы пуск ні кі, якія зда ва лі на 
ЦТ бе ла рус кую мо ву і атры ма лі вы со-
кія вы ні кі, ба яц ца, што... не адо ле юць 
ву чо бу на род най мо ве. «Вось ка лі б з 
пер ша га кла са ўсё бы ло па-бе ла рус-
ку», — ка жуць яны.

Па-трэ цяе, вы пуск ні кі бе ла рус ка-
моў ных школ, якім, зда ва ла ся б, на ка-
на ва на іс ці ў та кія гру пы, ад маў ля юц ца 
най больш ра шу ча: «Ой, на пэў на, з мя-
не ўсе смя яц ца бу дуць». Хоць пра цэс 
пе ра хо ду на рус ка моў нае на ву чан не 
для іх вель мі цяж кі.

За ўва жыў, што най больш ах вот на і 
свя до ма за піс ва лі ся ў бе ла рус ка моў-
ную гру пу вы пуск ні кі школ з рус кай 
мо вай на ву чан ня з не вя лі кіх бе ла рус-
кіх га рад коў. «Гэ та ж ці ка ва! Та ко га ў 
нас яшчэ ні ко лі не бы ло!»

Што ра біць? На маю дум ку, ка лі 
яшчэ шэ раг бе ла рус кіх уні вер сі тэ таў 
роз на га про фі лю за дэк ла руе сваю га-
тоў насць на браць бе ла рус кую гру пу 
(па вер це, пад рых та вац ца да гэ та га не 
так і скла да на), мяч кан чат ко ва пя-
рой дзе на по ле агуль на аду ка цый най 
шко лы. Сты мул ву чыц ца ў бе ла рус-
кіх кла сах у шко ле бу дзе та ды, ка лі 
і ў ВНУ з'я вяц ца гру пы з бе ла рус кай 
мо вай на ву чан ня. Не аб ход на зра біць 
аба вяз ко вы мі на цэнт ра лі за ва ным 
тэс ці ра ван ні абедз ве мо вы — гэ та 
пры му сіць вуч няў больш ува гі на да-
ваць бе ла рус кай мо ве і, як вы нік, не 
ба яц ца яе.

Вік тар ВА РА НЕЦ,
стар шы вы клад чык Гро дзен ска га 

дзяр жаў на га ме ды цын ска га
ўні вер сі тэ та
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СПРО БА ПА ЦЯР ПЕ ЛА ФІ ЯС КА,
АБО ЧА МУ АБІ ТУ РЫ ЕН ТАЎ

НЕ ЗА ЦІ КА ВІ ЛА МАГ ЧЫ МАСЦЬ НА ВУ ЧАЦ ЦА ПА-БЕ ЛА РУС КУ


