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НОЧ. ВУ ЛІ ЦА... 
ЭК СКУР СІЯ

Мы, су пра цоў ні кі Клі ма віц ка га края знаў ча га му зея, пра-

цяг ва ем здзіў ля юць жы ха роў не звы чай ны мі ме ра пры ем-

ства мі. Гэ тым ра зам бы ла аб ве шча на нач ная эк скур сія 

з газ ні ца мі і ліх та ра мі. Мы на зва лі яе «Сюр пры зы род на га 

го ра да».

Пер шым з іх 
стаў па ча так — 
дзе сяць га дзін 
ве ча ра. У пар-
ку, на пля цоў-
цы ам фі тэ ат ра, 
мы не толь кі 
рас каз ва лі эк-
скур сан там пра 
лям пы і ліх та ры, 
але і за паль ва-
лі — шах цёр-
скія, ву ліч ныя, чы гу нач ныя... Не дзі ва, што ах вот ных прай сці ся з 
імі па нач ным го ра дзе бы ло больш чым да стат ко ва.

Пас ля ўступ най гу тар кі гру па пры клад на з вась мі дзе ся ці ча ла век 
на кі ра ва ла ся (ну, вя до ма ж, з пры пын ка мі ка ля зна ка вых мес цаў) 
у бок края знаў ча га му зея, дзе пры сут ныя пер шы мі змаг лі ўба чыць 
скульп ту ру кня зёў ны Мя шчэр скай. Да лей бы лі рас ка зы пра за вод 
ме та ла вы ра баў, ву лі цу Ле ні на, МЮД... Гру па спы ні ла ся і ка ля двух 
пры ват ных да моў, дзе пра жы ва юць род ныя бра ты — ве тэ ран Вя-
лі кай Ай чын най вай ны Аляк сей Яў ме на віч За ха ран ка 1918 го да 
на ра джэн ня і на пяць га доў ма ла дзей шы за яго вя зень фа шысц ка га 
канц ла ге ра Сяр гей Яў ме на віч За ха ран ка. На пры ват най тэ ры то рыі 
Паў ла Да вы да ва і Воль гі Ка на нен кі для шу каль ні каў пры год і сюр-
пры заў бы ла пра па на ва на гар ба та з са ма ва ра і... ка ме дыя Ле а ні да 
Гай дая «Жа ніх з та го све ту».

Як вы свет лі ла ся, ся род нач ных эк скур сан таў бы лі не толь кі мес-
ці чы, але і гос ці з Ма гі лё ва, якіх пры ем на здзі віў маш таб ме ра пры-
ем ства. Та му ў пла нах му зея ла дзіць па доб ныя эк скур сіі як ма га 
час цей.

Да р'я Эверс, г. Клімавічы.

Ры гор Іва на віч Мол чан на ра-
дзіў ся ў 1926 го дзе ў вёс цы Рыб-
цы (ця пер Пу ха віц ка га ра ё на). 
У пяць га доў за стаў ся без ма ці і ў 
хут кім ча се спаз наў «лас ку» ма-
чы хі, ад якой най бо лей да ста ва-
ла ся яго дзвюм ста рэй шым сёст-
рам. Ад нак не ўза ба ве гэ тых сі рот 
ча ка ла но вае, ку ды больш страш-
нае вы пра ба ван не: па сфаб ры ка-
ва най спра ве быў арыш та ва ны і 
рас стра ля ны баць ка... Так ма лы 
Ры гор апы нуў ся ў сям'і свай го 
дзядзь кі: змал ку пры ву чаў ся пра-
ца ваць, да па ма гаць па гас па дар-
цы. Ву чыц ца не бы ло як: скон чыў 
толь кі пяць кла саў.

А да лей — вай на. Вёс ку за ня лі 
фа шыс ты. Мно гія да рос лыя пай-
шлі ў пар ты за ны, пус ка лі пад ад-
хон ня мец кія эша ло ны (не па да лёк 
пра хо дзі ла чы гун ка). А нем цы по-
тым га ня лі пад лет каў на ра монт-
ныя ра бо ты.

Пад ду ла мі аў та ма таў Ры гор з 
сяб ра мі пра ца ваў на пу цях і ў той 
чор ны лю таў скі дзень 1943-га, ка лі 
яго вёс ку Рыб цы акру жы лі кар ні кі і 
спа лі лі да шчэн ту за су вязь з пар-
ты за на мі. Ся род за гі ну лых та ды 
143 ча ла век («Звяз да» пі са ла пра 
гэ ту тра ге дыю 20 сту дзе ня 2016 г.) 
бы ла і та та ва 19-га до вая сяст ра 
Ма рыя. Яна, як рас каз ва лі свед-
кі, вы ска чы ла з па ла ю чай ха ты, 

кі ну ла ся ўця каць, ад нак па лі цай 
да гнаў яе і за стрэ ліў.

Вяс коў цы, якія та ды аца ле лі, 
ра зы шлі ся па рад ні. Не ка то рыя 
по тым вяр та лі ся, на мес цы па пя-
лі шчаў ка па лі зям лян кі. Сын «во-
ра га на ро да» Ры гор Мол чан вы-
ра шыў пай сці на фронт. З та кой 
прось бай ён звяр нуў ся да ка ман-
дзі ра 1113-га страл ко ва га пал ка 
(праз вёс ку пра хо дзі ла 330-я ды-
ві зія) і пас ля ка рот ка тэр мі но вай 
пад рых тоў кі ўжо стаў ку ля мёт-
чы кам. По тым не раз ка заў нам, 
што крыўд на бы ло за ска ле ча-
нае дзя цін ства, за не спра вяд лі-
вы рас стрэл баць кі (рэ абі лі та ва лі 
яго толь кі ў 1956-м), але ж ра зу-
меў, што леп ша га жыц ця на ша му 
на ро ду фа шыс ты не пры ня суць... 
Та му ра зам з ін шы мі чыр во на-
ар мей ца мі бег у ата ку, кры чаў: 
«За Ра дзі му! За Ста лі на!»... А ў 
апош нія ме ся цы вай ны вель мі 
шмат ча го пе ра жыў: у Поль шчы, 
у ба ях за го рад Кон ні цы, атры-
маў ра нен не, з па ля во га шпі та ля 
№ 412 зноў вяр нуў ся ў полк, які 
пра цяг ваў на сту паль ныя апе ра-
цыі і баі за го рад Дан цыг. Вось 
цы та та з уз на га род на га ліс та 
ад 13 са ка ві ка 1945 г.: «Мол чан 
Ры гор Іва на віч... прад стаў ля ец ца 
да ор дэ на Сла вы ІІІ сту пе ні... Ка-
рот кі пе ра каз ба я во га подз ві гу: 

у баі 23.03.45 г. у ра ё не па сёл ка 
Фрой дэн таль пры ад біц ці контр-
ата кі пра ціў ні ка зні шчыў з аса-
біс тай зброі 11 ня мец кіх сал дат 
і, бу ду чы па ра не ным, не па кі нуў 
по ля бою да вы ка нан ня ба я вой 
за да чы».

Пас ля «вы ка нан ня...» та та зноў 
тра піў у шпі таль і зноў вяр нуў ся на 
фронт: апош нія баі бы лі най больш 
кро ва пра літ ныя.

Бай цу Мол ча ну па шчас ці ла вы-
жыць, але на пе ра дзе бы ло яшчэ 
не каль кі га доў служ бы ў вой ску, 
у 87-м асоб ным ін жы нер на-аэ ра-
дром ным ба таль ё не. Ка ман дзі ры 
заў сё ды ад зна ча лі яго вы со кія 
па каз чы кі ў ба я вой і па лі тыч най 
пад рых тоў цы.

Пас ля дэ ма бі лі за цыі та та ней кі 
час пра ца ваў на гар бар ным за вод зе 

ў Га та ве, а по тым, ажа ніў шы ся, 
пе ра ехаў у сваю род ную вёс ку, 
па бу да ваў ха ту, доў га быў за гад-
чы кам ма лоч на та вар най фер мы. 
Пас ля за кан чэн ня спе цы яль ных 
кур саў аказ ваў ве тэ ры нар ныя па-
слу гі ад на вяс коў цам. Заў сё ды быў 
пра ца ві тым і сум лен ным. У свае 
30 га доў, ра ту ю чы ад трох зла дзе-
яў кал гас ны стог се на, атры маў 
цяж кія траў мы, не каль кі ме ся цаў 
пра вёў у баль ні цы. Ура чы, мож на 
ска заць, з та го све ту яго вяр ну лі...

Жыц цё, ка ра цей, не пес ці-
ла. Мо жа, та му і па мёр ён ра на, 
у 1992-м. Доб ра, што хоць тро хі 
па це шыў ся са сва іх чац вя рых дзя-
цей і вась мя рых уну каў.

...Дзень Пе ра мо гі ды Дзень вы-
зва лен ня Бе ла ру сі бы лі для та ты 
най леп шы мі свя та мі. У гэ тыя дні 
ён заўж ды пры бі раў ся ў свя точ-
ны кас цюм, пры шпіль ваў уз на-
га ро ды: ор дэн Сла вы ІІІ сту пе ні, 
ор дэн Чыр во на га Сця га, ор дэн 
Ай чын най вай ны І сту пе ні, ме да лі 
«За ба я выя за слу гі», «За ўзяц-
це Кё нігс бер га», «За пе ра мо гу 
над Гер ма ні яй»... Ра зам з ін шы мі 
ве тэ ра на мі ішоў на мі тынг, ус кла-
даў вян кі да пом ні каў за гі ну лым і 
заў сё ды пла каў, асаб лі ва — ка лі 
ўспа мі наў эпі зо ды ба ёў.

Нам, дзе цям, та та заў сё ды 
ка заў, што як зрэн ку во ка трэ ба 
бе раг чы мір, бо са мае страш нае 
на зям лі — гэ та вой ны. Баць каў 
за па вет мы па мя та ем усё жыц цё, 
вы хоў ва ю чы ўжо 12 праў ну каў 
ве тэ ра на Вя лі кай Ай чын най Ры-
го ра Іва на ві ча Мол ча на.

Іры на Ры го раў на Кар та шо ва, 

дач ка,

г. За слаўе.

Так ці не?Так ці не?

Апы нуц ца 
по бач... 

І не ака зац ца?
«Я з за да валь нен нем чы таю бе-

ла рус кія кніж кі, а вось з га зе-

та мі ўжо ця жэй. До сыць час та 

во чы рэ жуць то злуч нік «так 

як», то фра зы на кшталт «у воб-

лас ці ме ды цы ны», — пі ша спа-

да ры ня Т. Ма ро зік.

Яна ж ці ка віц ца, як з рус кай мо-

вы пе ра клас ці на бе ла рус кую 

вы раз «его уже нет в живых»?

Як заўж ды, на моў ныя пы тан ні 

чы та чоў ад каз ва юць стыль рэ дак-

та ры «Звяз ды» Алесь СА ЛА МЕ-

ВІЧ і Леў ГЛУ ШЫЦ КІ.

1. Злуч ні ка так як у бе ла рус кай 
лі та ра тур най мо ве і са праў ды ня ма. 
За мест яго ўжы ва юц ца та му што, 

бо, па коль кі. На прык лад: не з'я віў-

ся, та му што быў у ка ман дзі роў цы; 

уцяк лі, бо спу жа лі ся вар таў ні ка; за-

вод ча со ва ні чо га не вы пус каў, па-

коль кі яго эва ку я ва лі.

2. Раз-по раз у срод ках ма са вай 
ін фар ма цыі су стра ка юц ца і фра зы 
на кшталт спе цы я ліст у воб лас ці 
мо ва знаў ства, праб ле мы ў воб лас-

ці аду ка цыі. Ад нак ужы ван не сло ва 
воб ласць у гэ тых вы пад ках не ад па-
вя дае нор мам мо вы: па-бе ла рус ку 
пра віль на ска рыс тац ца сі но ні ма мі 
га лі на, сфе ра. На прык лад: спе цыя -

ліст у сфе ры эт на аст ра но міі, су пра-

цоў ніц тва кра ін у га лі не эка но мі кі.

3. У вы пад ку з пе ра кла дам рус-
ка га (быть) в живых шмат ка му і са-
праў ды зда ец ца, што пы тан ня тут 
ня ма: быў у жы вых, ня ма ў жы вых 
трэ ба ка заць ды пі саць і па-бе ла-
рус ку, што зу сім не так. Рус ка му 
в живых у бе ла рус кай мо ве ад па вя-
дае кам па нент у жыц ці. Пры кла ды 
ўжы ван ня гэ та га вы ра зу ёсць у кні-
зе вя до ма га ай чын на га мо ва знаў-
ца Фё да ра Ян коў ска га «Бе ла рус кая 
фра зе а ло гія»: «По куль бу ду ў жыц-

ці — не за бу ду ся на тое»; у апо вес ці 
Ва сі ля Бы ка ва «Сцю жа»: «Але ка го 
ўжо ві на ва ціць, ка лі абод вух на чаль-
ні каў ня ма ў жыц ці...» і г. д.

Ці ка ва ад зна чыць, што ў па доб-
ным вы ра зе не пры мет нік, як у рус-
кай мо ве, а на зоў нік вы ка рыс тоў ваў-
ся і ў ста ра бе ла рус кай мо ве. Праў-
да, та ды гэ та бы ло яшчэ не жыц-

цё, а животъ. На прык лад: «Ко ро ля 

Казимира Кро ков ско го в животь не 

ста ло. И сы нов в не го не бы ло».

У аба ро ну слоў
Апош нім ча сам у ня мі ласць ня-

рэд ка трап ляе сло ва ака зац ца. Па-
лі чыў шы не да стат ко ва бе ла рус кім, 
яго імк нуц ца за мя ніць, пры тым до-
сыць гру ба: за мест ака зац ца ка жуць 
і пі шуць апы нуц ца. І та ды мы атрым-
лі ва ем ня гег лыя фра зы на кшталт 
«ча ла век, які ішоў на су страч, апы-
нуў ся яе ад на курс ні кам».

Ра біць па доб ныя за ме ны, вя-
до ма ж, не вар та. Сло ва ака зац ца 
(у зна чэн ні «з'я віц ца ў са праўд нас-
ці кім-не будзь» або ў без аса бо вай 
фор ме ака за ла ся — «вы яві ла ся» і 
г. д.) вы ка рыс тоў ва ец ца ў бе ла рус-
кай мо ве до сыць даў но. Ся род тых, 
хто ўжы ваў яго яшчэ ў ХІХ — па чат-
ку ХХ ста год дзя, та кія пісь мен ні кі і 
знаў цы мо вы, як Ка русь Ка га нец, 
Якуб Ко лас, Вац лаў Лас тоў скі. Вось, 
на прык лад, сказ з тво ра Яку ба Ко-
ла са «Дзя ліць ба» (1911): «Ака за-

ла ся, што бой быў у ха це, і Сы мон 

пры пёр Мі ко лу ў ку ток».

Та кім чы нам, у су час ныя слоў ні кі 
гэ ты дзея слоў у та кім зна чэн ні тра-
піў зу сім пра ва мер на і не трэ ба нам 
асце ра гац ца яго ўжы ван ня.

На ша —га рэ ла ў спё ку, хут ка: мы 
з ма май ледзь па спе лі вы ска чыць з 
ха ты ў га род. Са мі не па цяр пе лі, але 
стра ці лі ўсё, што на жы ва ла ся га да мі 
і ня лёг кай пра цай.

Ста рэнь кая ха та дзе да Аляк сея 
ста я ла ў дру гім кан цы вёс кі, на вод-
шы бе. Ту ды, на шчас це, агонь не 
даб ра ўся, і мы знай шлі хоць ней кі 
пры ту лак. Тро хі паз ней дзед вы-
ра заў акен ца ў сва ёй ста рой кле-
ці, зра біў пад ло гу і печ ку. У гэ тым 
«па ла цы» мы і жы лі.

...А той май скі дзень быў до-
сыць цёп лы і со неч ны, праў да ў 
на шай хат цы ўсё роў на па на ваў 
паў змрок. Не вя лі кае акен ца не 
маг ло пра пус ціць шмат свят ла: 
хі ба што пад ве чар, ка лі сон ца са-
дзі ла ся. Яго пром ні та ды асвят ля лі 
па лок, дзе ля жа лі два мае хво рыя 
бра ці кі Ва ся і Се ня. Ад на му бы ло 
во сем га доў, дру го му ка ля ся мі. Ён 
не ха дзіў у шко лу, але ўжо чы таў 
па скла дах...

А я быў на два рэ, ка лі там з'я віў-
ся ўзру ша ны сал дат. Ён пад ха піў 
мя не на ру кі і за кры чаў:

— Сы нок! Пе ра мо га! Ка нец 
вай не!

По тым пры ціс нуў мя не да гру-
дзей, па ца ла ваў і па нёс да па лат кі, 
што ста я ла ка ля алеш ні ку.

Там мя не акру жы лі ней кія ва-
ен ныя. (Ма ці по тым ка за ла, што 
гэ та бы лі са пё ры, якія ў ва ко лі цах 
«пад ня лі» шмат мін і сна ра даў.) 
Адзін з іх даў мне ка ва лак хле ба, 
дру гі — дра бок сі ня га цук ру. Ра ней 
та ко га цу ду я ні ко лі не ба чыў...

Каб па хва ліц ца і па дзя ліц ца ім, 
я што сі лы па мчаў да до му. Праў да, 
па да ро зе не стры маў ся — ліз нуў 
цук рык язы ком і, зда ец ца, упер-
шы ню ад чуў са праўд ны смак са-
лод ка га.

Дзве ры ў на шу ха цін ку бы лі 
пры ад чы не ны — я ныр нуў у ха ту. 
Там, ка ля пал ка, схі ліў шы ся над 
Се нем, пла ка ла ма ці. І я, хоць быў 
ма лы, але ад ра зу зра зу меў, што 
бра цік па мёр, і так рас пла каў ся, 
што цёт ка Аў ра мі ха мя не ледзь 
су па ко і ла.

...Дзень Пе ра мо гі на ўсё жыц цё 
за пом ніў ся мне вось та кім — гор-
ка-са лод кім.

Ула дзі мір Пу гач,

а. г. На ва сёл кі, 

Пет ры каў скі ра ён.

«СА МАЕ СТРАШ НАЕ НА ЗЯМ ЛІ — 
ГЭ ТА ВОЙ НЫ...»

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

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

ГОР КІ СМАК СА ЛОД КА ГА

Пошту чытала 

Валянціна ДОЎНАР.

Мой та та Ры гор Іва на віч Мол чан 

быў ад ным з ве тэ ра наў апош няй, 

дай бог, вай ны. Вель мі шка дую, 

што не на пі са ла пра яго ра ней, 

ка лі быў жы вы, але ж ле пей 

поз на... Тым больш што мая ўнуч ка 

Па лі на Кар та шо ва змаг ла знай сці 

ў ар хі вах дак лад ныя звест кі 

пра свай го пра дзе да. Та кім чы нам...

Фо
та

 П
ят
ра

 Ш
АШ

КО
ВА

.

...У ма ёй род най вёс цы Ка шэ ві чы нем цы з'я ві лі ся 2 жніў ня 

1941 го да. Яны еха лі з за ха ду, на ве ла сі пе дах. Пяць са вец кіх 

бай цоў, якія нес лі служ бу на зі ран ня за па вет рам, ус ту пі лі 

ў ня роў ны бой. Не ўза ба ве да яго да лу чы лі ся чыр во на ар мей цы 

зні шчаль на га атра да. Во раг гэ та га не ча каў, але праз ней кі час 

ад ка заў яшчэ боль шым аг нём — і з са ма лё таў так са ма.

На шы во і ны зма га лі ся па-ге рой ску: зні шчы лі ня ма ла фа шыс-

таў, якія по тым, спа га ня ю чы злосць, за бі ва лі ні ў чым не па він-

ных лю дзей, па лі лі вёс кі.

1950 год.


