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Хро ні кі бы ло га 
па меж жа,
або Ці па мя та ем мы, аб чым «пла чуць ку лі кі»?

ПРА сваю пра ба бу лю, якая па мер ла пад час ка лат не чы Пер-
шай су свет най, я ве даю толь кі, што зва лі яе Юзэ фа. Дзе яе 

ма гі ла, не ве дае сён ня ні хто з на шай рад ні па баць ка вай лі ніі, 
хоць пра жы ла яна сваё ка рот кае жыц цё ў той жа вёс цы, дзе на-
ра дзі лі ся і вы рас лі ўсе мы. На ват яе дач ка, мая баб ка, якой Бог 
даў доў гі век — аж дзе вя нос та адзін год, не маг ла ска заць, дзе 
па ха ва на ма ці. Рас каз ва ла толь кі, што на Вал мян скіх мо гіл ках, 
да якіх ад нас са мае боль шае кі ла мет ры два. Па мя таю, яна з 
го рыч чу па каз ва ла на ве ка выя чор ныя ел кі ў ста рой за кі ну тай 
част цы кла доў — «дзесь ці там». І я ні ко лі не за да ва ла ёй пы тан-
ня, ча му яна не ве дае дак лад на, ча му не да гле дзе ла мат чы ну 
ма гі лу. Та му што ад на ра джэн ня ве да ла на яго ад каз. Ён быў у 
ад ным сло ве — «мя жа». Мя жа, якой не па він на бы ло быць. Якую 
пра вя лі, ума ца ва лі, ахоў ва лі без на шай на тое во лі. Якая ста ла 
част кай бія гра фіі кож на га з нас — асаб лі ва тых, хто на ра дзіў ся 
зу сім по бач ад яе, пры чым не ад на го па ка лен ня.

Дык вось пра пра баб ку. Пас ля за клю чэн ня Рыж ска га мі ру 
мая род ная вёс ка апы ну ла ся на «са вец кім» ба ку, а блі жэй шыя 
мо гіл кі — на «поль скім». З-за гум наў яны вель мі доб ра ві даць, 
але тра піць на мат чы ну ма гі лу ба бу ля не маг ла доў гія ва сям нац-
цаць га доў. Ка лі ж у 1939-м пай сці ту ды ста ла маг чы мым, яна 
ўжо ні чо га не знай шла. За амаль два дзе ся ці год дзі драў ля ны 
крыж згніў і па ва ліў ся, ма гі ла зраў ня ла ся з зям лёй, ва кол па-
рас лі дрэ вы. Муж Юзэ фы Адам, ба бу лін баць ка, у 1936-м лёг у 
зям лю не ка ля жон кі, а на са вец кім ба ку — на Яшэў шчы не...

ТА КАЯ вось гіс то рыя не кра і ны, не гра мад ства — ад ной асоб-
на ўзя тай сям'і. Мя жа, якой ня ма ўжо во сем дзе сят адзін год, 

і сён ня пры сут ні чае ў на шым жыц ці. У гры бы ці прос та пра гу-
ляц ца з ма лы мі мы хо дзім у За ста ву, а ў ма лі ны — на Кант роль-
ную. Наз вы род ныя, зна ё мыя з дзя цін ства, а пры ез джым дзі ва, 
і да во дзіц ца тлу ма чыць ім, што ў ле се бы ла па гран зас та ва, а 
Кант роль ная — гэ та, улас на і ёсць ко ліш няя кант роль ная па-
ла са. Ра ней гэ та бы ло час цей, але яшчэ і сён ня ча сам да во-
дзіц ца на зі раць, як зу сім ста рыя ўжо лю дзі і іх не менш сі выя 
дзе ці хо дзяць ся род чыс та га по ля, піль на ўзі ра ю чы ся ў зям лю, 
бы не ча га шу ка ю чы. Мы, мяс цо выя, доб ра ве да ем, што яны 
шу ка юць — хоць які знак на мес цы, дзе га доў дзе вя нос та та му 
на зад ста яў іх ху тар ці не вя лі кая, у не каль кі хат, вёс ка. Не вя лі кія 
па се лі шчы з па меж жа яшчэ да рас ку лач ван ня і рэ прэ сій прос та 
па вы во зі лі да лей на ўсход. Ка гось ці зу сім да лё ка — у Сі бір, а 
ма ім зем ля кам па шан ца ва ла больш — яны тра пі лі пад Пет ры-
каў. У на шай па меж най вёс цы амаль ня ма і не бы ло ве тэ ра наў, 
ва ен ных удоў і сі рот. За тое амаль усе — удо вы і сі ро ты (а мы іх
уну кі і дзе ці) 1937—1938 га доў. У нас рэ прэ сіў най ма шы не вель-
мі прос та бы ло вы кон ваць рас стрэль ны план — по бач мя жа, 
зна чыць, усе поль скія шпі ё ны...

На па меж жы ні ко му ні на ад ным, ні на дру гім ба ку доб ра не 
бы ло. Га доў пят нац цаць та му я ра бі ла на гэ ту тэ му рэ пар таж, 
та ды яшчэ бы лі жы выя ба бу лі і ў на шай вёс цы, і ў су сед няй 
Вол ме, што бы ла «пад Поль шчай», якія яшчэ па мя та лі тыя ча-
сы. Рас каз ва лі са слязь мі на ва чах пра раз' яд на ныя амаль на 
двац цаць га доў сем'і, пра ня спраў джа нае ка хан не, пра за бы тыя 
ма гі лы — у кож на га свая аса біс тая гіс то рыя. З «са вец ка га» бо ку 
згад ва лі пра тое, што маг лі за ця гаць на до пы ты ў НКУС з-за 
ка ро вы, якая за бры ла «ў Поль шчу», пра па гра ніч ні каў-бяз бож ні-
каў, якія стра ля лі па бус лах і па аб ра зе, спрад веч най мяс цо вай 
свя ты ні. З «поль ска га» — пра вы бры кі па на, на яко га пра ца ва лі 
ўсе ў на ва кол лі, і пра тое, як цяж ка бы ло быць бе ла ру сам. Ад на 
ба бу ля з гор кай усмеш кай дэк ла ма ва ла: «Kto ty jestes? //— Polka 
mala. // — Jakі znak twуj? // — Lіlja bіala» і рас каз ва ла, як гэ ты 
«Ка тэ хі зіс поль ска га дзі ця ці» на стаў нік убі ваў ім бі зу ном, бо 
вы маў лен не бы ло не тое, бо між уро каў га ва ры лі па-бе ла рус-
ку. А до ма за тое ж яшчэ да баў ляў баць ка, бо, ка заў, ка лі не 
бу дзеш га ва рыць і пі саць па-поль ску, не ста неш ча ла ве кам, 
бу дзеш усё жыц цё па раб ка ваць...

УЖО та ды, на па чат ку 2000-х, гэ тыя эпі зо ды на шай, па сут нас-
ці, най ноў шай гіс то рыі зда ва лі ся не чым да лё кім і, па да зраю, 

ка мусь ці на ват не зра зу ме лым. А што ка заць пра дзень сён няш ні? 
Я вось ду маю: ці су час ныя школь ні кі ўво гу ле ве да юць, пра які 
час і якія па дзеі пі ша ў апа вя дан ні «Сі ро чы хлеб» Ян ка Брыль? 
А чы та ю чы ў вер шы Мак сі ма Тан ка «Пес ня ку лі коў» (спа дзя ю ся, 
яго па кі ну лі ў школь най пра гра ме) «Ба чыш: у нас го лад, // лю дзі 
жы вуць бед на, // хлеб на стол кла дзец ца толь кі для гас цей... // 
Мо жа, хо піць буль бы з дзён асен ніх, мед ных // да вяс ны, да пер-
шых з вы раю гу сей...» і «Хо чац ца ву чыц ца ў мо ве сва ёй род най», 
на шы дзе ці ве да юць, пра што пі саў па эт, яко му на той час бы ло 
двац цаць ча ты ры га ды? А яны ве да юць, хто та кі Сяр гей Пры-
тыц кі? І ча му ву лі цы ў мно гіх не вя лі кіх га ра дах на зва ныя ў го нар 
17 ве рас ня? Ім пра гэ та рас каз ва юць? Ім ка жуць пра тое, што 
ў ве рас ні 1939 го да ў на шай гіс то рыі ад бы ла ся па дзея, якая па 
знач нас ці сва ёй са сту пае хі ба толь кі трэ ця му лі пе ня 1944-га?

ПАД ЧАС круг ла га ста ла, які дня мі пра во дзіў ся ў «Звяз дзе», 
пра гу ча ла: апош ні раз дзень уз' яд нан ня Бе ла ру сі свят ка-

ваў ся ў 1949 го дзе. Пас ля, каб не на сту паць на ба лю чы ма золь 
су сед няй дзяр жа ве, пра да ту не тое што за бы лі ся, але ста-
ра лі ся яе не вы стаў ляць на па каз. Але, уліч ва ю чы сён няш нія 
рэа ліі, мо жа, як раз ме на ві та гэ та і вар та зра біць? Дзень яд нан-
ня на ро да — мо жа, гэ та тое, што нам ме на ві та сён ня вель мі 
па трэб на?..

Ад той мя жы на на шай зям лі і сён ня за ста лі ся сля ды. Ці за-
ста лі ся яны ў на шай па мя ці? Ад ад ка зу на гэ та пы тан не мно гае 
за ле жыць.

На прык лад, за ста нец ца ку па ла ва «на шу Ай чы ну без на шае 
во лі, як тую аў чы ну, ў шмат кі па па ро лі» ад люст ра ван нем 

па дзей ста га до вай даў нас ці, ці на шы ўну кі бу дуць ду маць, што 
гэ та пра нас, сён няш ніх, бы ло на пі са на.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

У Япо ніі аб ра лі но ва га прэм' е ра
Пар ла мент Япо ніі боль шас-

цю га ла соў пад тры маў кан ды-
да ту ру Ёсі хі дэ Су гі на па са ду 
прэм' ер-мі ніст ра. Ён стаў пер-
шым но вым прэм' е рам амаль 
за во сем га доў. Ра ней шы кі раў-
нік ура да Сін дзо Абэ па даў у 
ад стаў ку па ста не зда роўя. Ча ка ец ца, што Су га, бліз кі 
са юз нік Абэ, пра цяг не па лі ты ку свай го па пя рэд ні ка. 
За цвяр джэн не яго кан ды да ту ры прай шло ўчо ра, за
суіскальніка пра га ла са ва лі 314 з 465 чле наў ніж няй 
па ла ты пар ла мен та Япо ніі. Вы сту па ю чы пе рад дэ пу-
та та мі, но вы прэм' ер ска заў, што яго не па срэд ным 
пры яры тэ там бу дзе ба раць ба з эпі дэ мі яй COVІD-19. Ён
так са ма абя цаў рэа лі за ваць шмат лі кія пра гра мы Абэ,
у тым лі ку яго фір менную эка на міч ную стра тэ гію «абэ но-
мі ка» — пра соў ваць на пе рад струк тур ныя рэ фор мы і 
аб ме жа ваць бю ра кра тыю, пе рад ало агенц тва Reuters. 
Так са ма ста ла вя до ма, што ма лод шы брат ко ліш ня га 
япон ска га прэм' е ра Сін дзо Абэ На буа Кі сі пры зна ча ны 
кі раў ні ком Мі на ба ро ны Япо ніі ў аб ноў ле ным ка бі не це 
мі ніст раў, па ве да мі ла ін фар ма генц тва «Кі о да». Па са ду 
кі раў ні ка МЗС кра і ны за ха ваў за са бой Ма тэ гі Та сі мі цу. 
Кі раў нік Мін фі на Япо ніі Та ра Аса так са ма за стаў ся на 
сва ёй па са дзе. Акра мя та го, бы лы мі ністр ахо вы зда-
роўя кра і ны Ка цу но бу Ка то пры зна ча ны ге не раль ным 
сак ра та ром ка бі не та мі ніст раў Япо ніі.

Трамп аб вяс ціў над звы чай ны рэ жым 
у двух шта тах

Прэ зі дэнт ЗША До нальд Трамп аб вяс ціў, што ў «шта-
це Фла ры да над звы чай ная сі ту а цыя», і рас па ра дзіў ся
да поў ніць на ма ган ні мяс цо вых ула д па рэ ага ван-
 ні на на ступ ствы ўра га ну «Са лі» (аб ры нуў ся на Фла-
ры ду 14 ве рас ня і пра цяг ва ец ца да гэ туль) ака зан нем 

фе дэ раль най да па мо гі. Указ 
прэ зі дэн та ўпаў на важ вае Мі -
ніс тэр ства ўнут ра най бяс пе кі, 
Фе дэ раль нае агенц тва
па над звы чай ных сі ту а цы ях 
«ка ар ды на ваць на ма ган ні па 
ака зан ні над звы чай най да-
па мо гі». Яшчэ ад ным ука зам Трамп аб вяс ціў над звы-
 чай ны рэ жым у шта це Арэ гон, што сур' ёз на па цяр пеў 
ад ляс ных па жа раў. Фе дэ раль ная да па мо га жы ха рам 
мо жа быць ака за на ў фор ме пра да стаў лен ня суб сі дый 
на ча со вае жыл лё і ра монт да моў, вы дзя лен ня тан ных 
крэ ды таў для па крыц ця не за стра ха ва ных ма ё мас ных 
страт і ін шых пра грам, якія да па ма га юць пры ват ным 
асо бам і ўла даль ні кам біз не су акры яць ад на ступ стваў 
сты хій на га бед ства.

ЕКА вы лу чы ла 129 міль ё наў еў ра 
на аба ро ну Зям лі ад астэ ро і даў

Еў ра пей скае кас міч нае агенц тва (ESA — European 
Space Agency) пад пі са ла па гад нен не на су му 129,4 міль ё на
еў ра з пра мыс ло вым кан сор цы у мам на ча ле з ня-
 мец кай спа да рож ні ка вай кам па ні яй OHB на ства рэн не 
кас міч на га апа ра та HERA, пры зна ча на га для аба ро ны 
Зям лі ад астэ ро і даў. Аб гэ тым па ве да міў спе цы я лі за ва-
ны сайт Space News. У рам ках здзел кі OHB уз на ча ліць 
рас пра цоў кі гру пы кам па ній з 17 кра ін — чле наў ESA 
для пад рых тоў кі вы зна ча на га на каст рыч нік 2024 го да 
за пус ку апа ра та HERA. Ён з'яў ля ец ца част кай пра ек та 
мі сіі зон да DART аме ры кан ска га кас міч на га агенц тва 
NASA, які пла ну ец ца за пус ціць у каст рыч ні ку 2021-га 
да па двой на га астэ ро і да Dіdymos і Dіmorphos. Аме ры-
кан скі зонд па ві нен бу дзе ўрэ за цца ў най мен шае з двух 
ня бес ных це л — Dіmorphos, з тым каб па спра ба ваць 
зру шыць яго з тра ек то рыі су тык нен ня з Зям лёй на 
больш бяс печ ны шлях.

ШТО  Ў  СВЕЦЕ  РОБІЦЦА

Да дзе ныя ка ля 300 су пра цоў ні каў мі лі цыі за апош-

 нія пяць тыд няў па тра пі лі ў ін тэр нэт. Пра гэ та 

за явіў на бры фін гу на чаль нік га лоў на га ўпраў лен ня 

ўлас най бяс пе кі МУС Анд рэй ПАР ШЫН. Па яго 

сло вах, «з 9 жніў ня на зі ра ец ца ўсплёск ак тыў-

нас ці дэ струк тыў ных эле мен таў, якія спра бу юць 

па гра жаць су пра цоў ні кам мі лі цыі, за па лох ваць і 

зне ва жаць іх, а так са ма рас паў сюдж ваць пра іх 

іл жы вую ін фар ма цыю».

— Больш за 250 су пра цоў ні каў і чле наў іх сем' яў за гэ ты 
час ад чу лі на са бе дэ струк тыў ны на ціск, — ска заў Анд рэй 
Пар шын. — Гэ та ўсё мае на ўва зе толь кі ад ну мэ ту — схі-
ліць су пра цоў ні каў мі лі цыі да та го, каб яны спы ні лі сваю 
дзей насць па ахо ве гра мад ска га па рад ку. Але коль касць 
су пра цоў ні каў, якія па роз ных пад ста вах зваль ня юц ца са 
служ бы, ва га ец ца пры клад на ў ме жах ана ла гіч на га ле таш-
ня га пе ры я ду. Гэ та зна чыць, ад то ку ня ма, а су пра цоў ні кі 
пра цяг ва юць нес ці сваю служ бу. Пры гэ тым яны зна хо дзяц-
ца ў скла да ных ма раль на-псі ха ла гіч ных умо вах.

За ве дзе ны 43 кры мі наль ныя спра вы за па гро зы 
ўжы ван ня гвал ту ў да чы нен ні да су пра цоў ні каў мі лі цыі. 
21 ча ла век ужо пра хо дзіць па кан крэт ных кры мі наль-
ных спра вах з перс пек ты вай пры цяг нен ня да кры мі-
наль най ад каз нас ці з рэ аль ны мі тэр мі на мі па збаў лен ня 
во лі. 36 гра ма дзян пры цяг ну тыя да ад мі ніст ра цый най 
ад каз нас ці — гэ та штра фы або ўтры ман не пад вар-
тай.

Анд рэй Пар шын ад зна чыў, што за раз вы пра ца ва ны 
дак лад ная так ты ка і ме то ды ка дзе ян няў, як вы кры ваць 
та кіх лю дзей:

— На шы су пра цоў ні кі да стат ко ва пад рых та ва ныя і 
ква лі фі ка ва ныя, — за явіў ён. — Кож ная зня ва га і па гро за 
рэ гіст ру юц ца, па гэ тых фак тах да ец ца пра ва вая ацэн ка. 
Апра ца ва на больш за 160 ма тэ ры я лаў у рам ках кры мі-
наль на-пра цэ су аль на га за ка на даў ства. У пе ра важ най 
боль шас ці ўста ноў ле ны асо бы, якія здзейс ні лі пра ва па-
ру шэн ні ў да чы нен ні да су пра цоў ні каў мі лі цыі.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ЗА ПА ГРО ЗЫ ЎЖЫ ВАН НЯ ГВАЛ ТУ — 43 СПРА ВЫ
На вар цеНа вар це

Ці ка ваЦі ка ва

ДЗЕ ЖЫ ВУЦЬ 
«ЧЫР ВА НА КНІЖ НІ КІ»

Рэс пуб лі кан скае ўні тар нае прад пры ем ства «Бел кар-

та гра фія» пад рых та ва ла і вы пус ці ла кар ту «Жы вё лы і 

рас лі ны Чыр во най кні гі Рэс пуб лі кі Бе ла русь».

Гэ тая кар та вы ка на ная 
ў вы гля дзе кні гі для дзя-
цей, на якой мож на ўба-
чыць са мых яр кіх прад-
стаў ні коў фло ры і фаў ны, 
за не се ных у Чыр во ную 
кні гу кра і ны. Акра мя доб-
ра вя до мых жы вёл і рас-
лін, на кар це вы раз на ві-
даць не толь кі воб ласць 
пра жы ван ня, але і асаб-
лі вас ці мяс цо вас ці, ланд-
шаф ту. Кар та вы ка на ная 
ў зруч ным фар ма це і ў 
зай маль най фор ме да па-
мо жа дзі ця ці за пом ніць, 
як вы гля да юць жы вё лы, 
дзе яны жы вуць, на ка го 
па лю юць і дзе ха ва юц ца ад не бяс пе кі.

Акра мя та го, РУП «Бел кар та гра фія» вы пус ці ла драў ля ную 
кар ту-пазл для дзя цей «Мая Ра дзі ма — Бе ла русь», якая ў 
гуль ня вой фор ме да па мо жа азна ё міць дзя цей з геа гра фі яй, 
гіс то ры яй, на род ны мі і куль тур ны мі тра ды цы я мі, зна ка вы мі 
пом ні ка мі ар хі тэк ту ры Бе ла ру сі. Кар та-пазл зроб ле ная на 
тры ва лай драў ля най асно ве і змя шчае буй ныя дэ та лі.

Сяр гей КУР КАЧ.

Ура джай-2020Ура джай-2020

КУРС НА СВАЁ!
У Гро дзен скай воб лас ці са мая вы со кая 

ўра джай насць грэч кі
Сё ле та пло шчы пад гэ тую куль ту ру па вя лі ча-

ны аж но ў два ра зы. За раз яна вы рошч ва ец-

ца ва ўсіх ра ё нах воб лас ці. Мно гія гас па дар кі 

ўжо за вяр шы лі ўбор ку, за ста ец ца ўбраць 

20 % пло шчы. Ура джай насць знач на апя-

рэдж вае ся рэд не рэс пуб лі кан скі па каз чык.

Гро дзен скія аг ра рыі за да во ле ны: не толь кі ўра-
джай зер не вых па ра да ваў, але і та кая кап рыз-
ная да на двор'я куль ту ра, як грэч ка, так са ма не 
пад вя ла. На па ча так тыд ня на ма ло ча на больш 
за 5 ты сяч тон зер ня. Ле тась на та кі ж пе ры яд 
гэ ты па каз чык скла даў 3,4 ты ся чы тон. Сё ле та
са мая вы со кая ўра джай насць у Гро дзен скім 
ра ё не — 27,3 ц/га. У лі да рах так са ма На ва груд скі 
і Ка рэ ліц кі ра ё ны.

Гэ тай куль ту ры на да ец ца важ нае зна чэн не. 
Мі ніс тэр ствам сель скай гас па дар кі і хар ча ван ня 
пры ня та ра шэн не за бяс печ ваць унут ра ны ры-
нак сва ім пра дук там, а гэ та 15—20 ты сяч тон. 
Да гэ та га ча су па ла ві на не аб ход на га аб' ёму за-
куп ля ла ся за мя жой, зболь ша га ў Ра сіі. Та му ў 
гэ тым го дзе ў краіне знач на па вя лі чы лі пло шчы 
пад грэч ку, ад па вед на па вя лі чыў ся і дзярж за-
каз. У Гро дзен скай воб лас ці пад куль ту ру ад вя лі 
4,6 ты ся чы гек та раў, што ў два ра зы больш, чым 
ле тась. А ў фі лі яле «Аг ра комп лекс «Шы ла ві чы» 
Ваў ка выс ка га ра ё на пло шчы вы рас лі аж но ў тры 
ра зы.

Мар га ры та УШКЕ ВІЧ.


