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Матэры я лы, па зна ча ныя гэтым значком, носяць рэк   ламны ха рак тар. Адказ-
насць за змест рэкла мы ня суць рэкла ма даў цы.
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УСМІХНЕМСЯ
Лю ты — гэ та бог ганд лю 

крэ мам для га лен ня і муж-

чын скі мі шкар пэт ка мі.

— Клаў дзія Спі ры до наў-

на, а што вам па да рыў муж 

на Дзень свя то га Ва лян-

ціна?

— Га ра чы кру із!

— Ды вы што? А больш 

пад ра бяз на...

— Па слаў мя не ў лаз ню!

Ча ла ве чы мозг — гэ та 

ўні каль ны ме ха нізм. Ён 

бес пе ра пын на функ цыя-

нуе круг лыя 

сут  кі з са ма га 

на ра джэн ня і 

да куп лі тэ ле ві-

зара.

— Лё ва, сы нок! 

Па мый ру кі, па-

еш і ся дай ра біць 

уро кі. Гля дзі не 

ўклю чай кам п'ю-

тар і тэ ле ві зар. 

А ўве ча ры мы ку пім 

та бе ма та цыкл!

— Ма ма, што вы там ска-

за лі пра ма та цыкл?

— Ні чо га, Лё ва, гэ та я 

пра ве ры ла, ці доб ра ты чу-

еш сваю ма му!

Мая дзяў чы на — вам пір. 

Яна не ца лу ец ца са мной, 

ка лі я па ем час на ку.

— Ну што ты ўсё секс, 

секс... Хоць бы ў му зей мя-

не зва дзіў, ці што.

— Секс у му зеі? Ну, да-

вай па спра бу ем!

15 ЛЮ ТА ГА

1915 год — на ра дзіў ся (в. Ма ла-
хоў цы, ця пер у Ба ра на віц кім 

ра ё не) Іван Ка буш кін, удзель нік мінск ага 
ан ты фа шысц ка га пад пол ля ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны, Ге рой Са вец ка га Са ю-
за (1965 г., па смя рот на). З 1935 го да слу-

жыў у Чыр во най Ар міі. Удзель нік са вец ка-фін скай вай ны. 
У па чат ку Вя лі кай Ай чын най ма лод шы лей тэ нант Ка буш кін 
тра піў у акру жэн не, даб ра ўся да Мін ска і ўклю чыў ся ў ан-
ты фа шысц кую ба раць бу. На ча ле не вя лі кай ба я вой гру пы 
ажыц цяў ляў раз вед валь ныя і ды вер сій ныя апе ра цыі. З мая 
1942 года — кі раў нік апе ра тыў най гру пы мінск ага пад поль-
на га гар ка ма пар тыі па ба раць бе з пра ва ка та ра мі і ва ро жы-
мі аген та мі. Зда бы ваў зброю, бо еп ры па сы, ме ды ка мен ты, 
ра та ваў лю дзей з ла ге раў смер ці. Удзель ні чаў у вы дан ні і 
рас паў сюдж ван ні пад поль най лі та ра ту ры. У 1943 го дзе схоп-
ле ны гіт ле раў ца мі, за гі нуў у фа шысц кіх за сцен ках.

1915 год — на ра-
дзіў ся Аляк сей 

Фё да ра віч На га наў, удзель-
нік аба ро ны Брэсц кай крэ-
пас ці ў га ды Вя лі кай Ай чын-
най вай ны. У Чыр во най Ар міі 
з 1937 го да, з 1939-га ву чыў ся 
ў Мін скім пя хот ным ву чы лі шчы. 
На пя рэ дад ні вай ны слу жыў у вай ско вай час ці ў Брэсц кай 
крэ пас ці. 22 чэр ве ня 1941 года лей тэ нант На га наў на ча ле 
ўзво да за няў аба ро ну ў ве жы над Ця рэс паль скі мі ва ро та мі. 
За гі нуў у гэ тым баі.

1947 год — у СССР вый шаў Указ 
Прэ зі ды у ма Вяр хоў на га Са-

ве та «Аб за ба ро не шлю баў па між гра ма-
дзя на мі СССР і за меж ны мі гра ма дзя намі». 
Афі цый на гэ тая за ба ро на тлу ма чы ла ся 
кло па там пра са вец кіх жан чын, пра што 
ва ўка зе га ва ры ла ся так: «на шы жан чы ны, 

якія вый шлі за муж за за меж ні каў і якія апы ну лі ся за мя жой, 
у ня звык лых умо вах, ад чу ва юць ся бе дрэн на і пад вяр га юц-
ца дыс кры мі на цыі». Але на са май спра ве ўла ды тур ба ва лі ся 
пра ін шае. Ба раць ба су праць ін тэр на цы я наль ных шлю баў 
па ча ла ся ў СССР яшчэ ў га ды вай ны, ка лі част ка са вец кіх 
вай скоў цаў (як муж чын, так і жан чын) па спе лі за вес ці сем'і ў 
кра і нах Ус ход няй Еў ро пы, на тэ ры то рыі якіх іш ла вай на і дзе 
ў пас ля ва ен ныя га ды СССР тры маў вя лі кія кан тын ген ты сва іх 
вой скаў. Ка лі ж іх па ча лі вы во дзіць на ра дзі му, то сі ту а цыя 
ака за ла ся ня прос тай — у СССР пас ля вай ны за ста ло ся шмат 
адзі но кіх жан чын, а муж чы ны ад туль вяр та юц ца жа на тыя. 
Спро бы ж бы лых мед сяс цёр, су вя зіс так і лёт чыц за стац ца 
са сва і мі ка ха ны мі за мя жой рас цэнь ва лі ся як кла са вая па-
мыл ка. Па ка ран не за па ру шэн не ўка за бы ло ад па вед ным 
ста лін ска му ча су — тэр мін па сум на вя до мым 58-м ар ты ку ле 
за «ан ты са вец кую агі та цыю», пад якой меў ся на ўва зе сам 
факт за клю чэн ня шлю бу, су жыц ця або ра ма на з за меж ні кам. 
Хоць у тых, хто ха цеў ус ту піць у шлюб з за меж ным гра ма дзя-
ні нам, і пас ля за ба ро ны за ста ва ла ся маг чы масць гэ та зра-
біць (змя ніў шы гра ма дзян ства), ад нак ад мо ва ад са вец ка га 
гра ма дзян ства раз гля да ла ся як здра да Ра дзі ме.

1960 год — ЦК КПСС і Са вет Мі ніст раў СССР 
пры ня лі па ста но ву аб ар га ні за цыі школ 

з па доў жа ным днём.
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На іў на бы ло б лі чыць, што пас-

ля аб' яў лен ня Го да ма лой ра дзі-

мы ўсе кі нуц ца ад ра джаць свае 

род ныя кут кі, але доб ра, што ў 

асоб ных на се ле ных пунк тах гэ-

та ро біц ца. І та кіх ня ма ла. Пра іх 

вар та ска заць.

Вось, на прык лад, узяць адзін толь-

кі Пру жан скі ра ён. Ча му Пру жан скі? 

Я яго лі чу сва ёй дру гой ма лой ра дзі-

май, бо там пра ца ва ла ад ра зу пас ля 

ўні вер сі тэ та і вель мі па лю бі ла гэ ты 

край. Дык вось, там мож на знай сці 

са мыя роз ныя пры кла ды па важ лі ва га 

стаў лен ня ча ла ве ка да род ных мяс-

цін. І пер шы ся род та кіх лю дзей Ге рой 

Бе ла ру сі Пётр Пят ро віч Пра ка по віч, 

ура джэ нец вёс кі Каз лы Пру жан ска га 

ра ё на. Праў да, шко лу ён скон чыў у Та-

ма шоў цы Брэсц ка га ра ё на, ку ды паз-

ней пе ра еха ла сям'я. Ця пер тыя Каз лы 

і су сед няе Мок рае ста лі аг ра га рад ком 

Жу раў лі нае. Та ма шоў ку так са ма мож-

на на зваць вёс кай бу ду чы ні. У абод вух 

аг ра га рад ках раз ві ва ец ца сель гас вы-

твор часць. Інф ра струк ту ра, у якую 

ўкла дзе ны вя лі кія срод кі, на дзей на 

слу жыць лю дзям. А па коль кі ад на клас-

ні кам Пят ра Пра ка по ві ча з'яў ля ец ца 

Пётр Клі мук, у Та ма шоў цы ўзве дзе ны 

і цу доў ны му зей кас ма на ўты кі.

Ня даў на мне рас каз ва лі, як Пётр Клі-

мук за пра сіў ма ла до га ка ле гу Але га 

На віц ка га на сваю ра дзі му, па ка заў су-

пер су час ную вёс ку, па бы ва лі ў ба сей-

нах і на ста ды ё нах, па лю ба ва лі ся доб-

ра ўпа рад ка ван нем, а за абе дам Пётр 

Іль іч ска заў: «Вось гля дзі, каб і твая 

ма лая ра дзі ма так вы гля да ла». На віц-

кі, ка жуць, кры ху су меў ся — маг чы ма, 

пры кі нуў, коль кі гэ та каш туе... Ад ным 

сло вам, кож на му б кас ма на ўту па та кім 

ад на клас ні ку, як Пётр Пра ка по віч!

Ка лі ў вы пад ку з Пра ка по ві чам на 

ўлад ка ван не ма лой ра дзі мы час та пры-

цяг ва лі ся крэ дыт ныя срод кі, ра дзей — 

з ін шых кры ніц аль бо спон сар скія гро шы, 

то дру гі ўра джэ нец Пру жан шчы ны Мі ка-

лай Бур нас стаў кла січ ным пры кла дам 

ін ша га кштал ту. Біз нес мен ад ра дзіў род-

ную вёс ку за свае гро шы. Ра сій скі ба га-

ты прад пры маль нік па бу да ваў у род ным 

Клят ным, амаль вы мір лай вёс цы, ту рыс-

тыч ны комп лекс з гас ця вы мі до мі ка мі, 

спар тыў най за лай, рэ ста ра нам, тым 

са мым за бяс пе чыў шы ра бо чыя мес цы 

зем ля кам. На ват царк ву ўзвёў з до мам 

для свя та ра. Ка жуць, пра ект абы шоў ся 

ка ля 30 міль ё наў до ла раў.

Але ж не ў кож на га, зга дзі це ся, 

зной дзец ца та кая су ма. Яго зям ляк 

Мі ка лай Та ра сюк сы шоў у леп шы свет, 

а вёс цы сва ёй не даў па мер ці. На род-

ны май стар быў апош нім жы ха ром 

Стой лаў, якія не згас лі кан чат ко ва з 

яго ады хо дам. За стаў ся му зей, ле там 

на дзень вёс кі з'яз джа юц ца зем ля кі, 

мас та кі і скульп та ры, пра вод зяць пле-

нэ ры. Дзя ду ля Мі ка лай вы ра заў свой 

драў ля ны люд і на зы ваў цык лы ра бот 

«Сум зям лі», «Сум вёс кі». Ён моц на 

га ра ваў, што вёс кі па мі ра юць, што над 

рэч кай не гу чаць пес ні, але заў сё ды 

спа дзя ваў ся: нех та ўспом ніць. Са праў-

ды ўспа мі на юць. Вось ужо ста лі ў да лё-

кіх Стой лах да мы на бы ваць, з'яві ла ся 

пер шая аг ра ся дзі ба. Мо жа, і праў да, 

ма літ ва май стра дай шла да не ба.

Тыя вы хад цы з Пру жан шчы ны, якіх 

я на зва ла, усё ж хут чэй вы клю чэн не, 

чым пра ві ла. Іх не мно га. У ней кім сэн-

се на дзе яй кож най ма лой ра дзі мы мо-

гуць стаць яе сы ны, якія на гэ ту ра дзі му 

вяр та юц ца. Хай са бе без вя лі кіх гро шай 

аль бо ад мет ных да сяг нен няў, але з лю-

боўю да баць коў ска га до ма, род ных 

мяс цін. Та кія, як Ва ле рый Жэдзь. Па-

спя хо вы ін жы нер-бу даў нік пас ля вы ха-

ду на пен сію па мя няў ста лі цу на род ны 

Аколь нік. Сваю вёс ку Ва ле рый Аляк-

санд ра віч лі чыць уні каль най, бо лю дзі 

тут ся лі лі ся з раз ма хам, кож ная ся дзі ба 

зай мае з гек тар. Мін ча нін спа чат ку пе ра-

ехаў, каб да гля даць хво ра га баць ку, і не-

ўпры кмет за ха піў ся вы ву чэн нем гіс то рыі 

краю. А по тым з'е хаць на зад прос та не 

змог. «Гля дзі це, — рас каз вае ён, — мой 

баць ка па жыў у дзе вя ці дзяр жа вах, не 

вы хо дзя чы з ха ты. На ра дзіў ся ў Ра сій-

скай ім пе рыі, по тым ня мец кая аку па-

цыя, Поль шча, Са ве ты, зноў аку па цыя, 

за тым пас ля ва ен нае пе ра крой ван не 

ме жаў, якое пе ра жыў пу шчан скі край. 

Па мёр ва ўзрос це 98 га доў у не за леж-

най Бе ла ру сі. Пры Поль шчы яго, кам са-

моль ца-пад поль шчы ка, рас стрэль ва лі, 

але ён цу дам за стаў ся жы вы. З вай ны 

прый шоў ка ва ле рам ор дэ на Сла вы, 

у 1948-м па да но се арыш та ва лі, атры-

маў 25 га доў ла ге раў. Ад пус ці лі ў 55-м 

пас ля пе ра гля ду спра вы. Уся гіс то рыя 

прай шла ся, што на зы ва ец ца, па ім. 

Баць ка бу да ваў дом і спа дзя ваў ся, што 

ў ім бу дуць жыць на шчад кі...»

Ва ле рый Жэдзь ад ра ман та ваў баць-

коў скую ха ту, уз вёў гас па дар чы бу ды-

нак, зай ма ец ца пчо ла мі, ага ро дам, пры-

гляд вае за адзі но кі мі су се дзя мі. Увесь 

свой не рэа лі за ва ны мас тац кі та лент 

пры мя няе пры доб ра ўпа рад ка ван ні ся-

дзі бы. «Чым я зай маў ся б за раз у Мін-

ску, не ве даю», — ні бы ду мае ўго лас.

Лі та раль на ня даў на да вя ло ся па-

зна ё міц ца з Юры ем Чы жэў скім, кі роў-

цам Пру жан ска га аў та пар ка. У вёс цы 

Га ра дзеч на за стаў ся баць коў скі дом. 

Без асаб лі вых ка пі та лаў кла дан няў ён 

так аб ста ля ваў і дом, і ся дзі бу — во ка 

ра ду ец ца. На ват ка лі ра бо чая зме на з 

абе ду, то зран ку яны з жон кай тут, у 

вёс цы. «Цяг не сю ды, ка лі не па бу ду не-

каль кі дзён, дрэн на ся бе ад чу ваю», — 

ка жа Юрый Яў ге на віч.

Уся го ў Пру жан скім ра ё не больш 

за дзве сот ні вё сак. Ся род іх, на жаль, 

ёсць та кія, ку ды ма ла хто пры яз джае. 

У ад ной з іх над звы чай мі лыя дзя ду ля 

і ба бу ля рас каз ва лі, што ўсе вяс коў цы 

про сяць сель скую ўла ду па ста віць ліх-

та ры, а яны... пра сі лі, каб ім не ста ві лі. 

Бо чы гу нач ная стан цыя бліз ка: ча сам 

сса дзяць п'я на га без бі лет ні ка ці злыд-

ня яко га, ён і пой дзе на свят ло. Яшчэ 

адзін, апош ні жы хар вёс кі, рас каз ваў, 

што на ват ле там у яго на се ле ны пункт 

ні хто не пры яз джае... На коль кі я ве-

даю, жы ха рам Сто лін ска га ра ё на, якім 

веч на зям лі не ха пае, пра па ноў ва лі пе-

ра ехаць у ін шыя рэ гі ё ны, у тым лі ку 

на Пру жан шчы ну. Не хо чуць. Ма быць, 

свая ма лая ра дзі ма не ад пус кае.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ



Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

Так! Лепш чым Малевіч 
ніхто ніколі не пісаў...

Не фар матНе фар мат  

Сы ны ма лой ра дзі мы


