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УСЕ ДА РО ГІ 
ВЯ ДУЦЬ НА ЎСХОД

Ня гле дзя чы на тое, што пра да-

лу чэн не За ход няй Бе ла ру сі і За ход-

няй Укра і ны да СССР бы ло вя до ма 

за га дзя, 17 ве рас ня, ка лі Чыр во ная 

Ар мія пе ра сек ла мя жу, га зе ты не 

ска за лі пра гэ та ні сло ва. Вый шаў 

звы чай ны ну мар са звы чай ны мі 

на ві на мі. За тое на ступ най ра ні цай 

у паш то вых скры нях чы та чы знай-

шлі «Звяз ду», а ў ёй — абя цан не, 

што «Ні я кія ме жы, ні я кія па гра ніч-

ныя слу пы больш не па дзе ляць, 

не па ся куць на час ці на шу род ную 

зя мель ку — Бе ла русь». Афі цый-

ныя вы ступ лен ні Мо ла та ва, ві таль-

ныя вер шы мін скіх паэ таў, звод кі 

РСЧА, вы трым кі з за меж на га дру-

ку аб ме ра пры ем ствах са вец ка га 

ўра да і рэ за лю цыі з фаб рык і школ, 

дзе да рос лыя і дзе ці за яў ля лі «ва 

ўсім пад тры маць сва іх бра тоў-за-

ход ні каў» — змест га зе ты пер шыя 

не каль кі дзён вы гля даў пры бліз на 

так. Ці ка вая ін фар ма цыя пай шла 

кры ху паз ней.

На прык лад, у лю таў скія ма ра зы 

і за ві ру хі 1940-га вый шла па ла са з 

рэ парт ажа мі з мес цаў бу доў лі бу-

ду чай ша шы Ві лей ка—Мінск: «На 

бу даў ніц тва да ро гі вый шлі ты ся чы 

ся лян Ра даш ко віц ка га, Ма ла дзе-

чан ска га, Ві лей ска га, Ку ра нец ка-

га і ін шых ра ё наў воб лас ці. Ідзе 

за га тоў ка ка мен ня для па крыц ця 

но вай ша сей най да ро гі, за га таў ля-

ец ца лес на бу даў ніц тва мас тоў». 

Рэч у тым, што та ды Ві лей ка бы ла 

аб лас ным цэнт рам, але да ста лі-

цы з яе мож на бы ло тра піць толь кі 

па пяс ча ным ка ця ры нін скім трак-

це. «Бу да ваць сваю да ро гу едуць 

бліз кія і да лё кія, — пі са лі аў та ры 

«Звяз ды». — Во зяць ка мен не і 

аса ўскія ся ля не. Гэ та свое асаб лі-

вы «да рож ны кал гас», 

як яны пра зва лі са мі ся-

бе. Бры га ду ўзна чаль-

вае Мі ха іл Ба ка чэў скі, 

той са мы Ба ка чэў скі, які 

ў 1938 го дзе на вя сел лі 

ў су сед няй вёс цы пра-

спя ваў:

Эх, ча рач ка,
Па хі лі ла ся,
Каб ты, поль ская ўла да
Пра ва лі ла ся» [...]
Праз ме сяц Ба ка чэў-

ска га сха пі лі жан дар мы. 

У мяс тэч ку Крас нае яго 

збі лі так, што ледзь жы-

вым да вез лі да аст ро га. 

Бед на му се ля ні ну прый-

шло ся пра даць ка ро ву, 

каб на няць ад ва ка та і па-

збег нуць веч най ка тар гі». 

Боль шасць жур на лісц кіх 

ма тэ ры я лаў та го ча су 

бу да ва лі ся на кант рас це 

жыц ця да і пас ля 17 ве-

рас ня 1939-га.

Уво гу ле, ідэя пад цяг-

нуць за ход нія рэ гі ё ны да 

ўсход ніх но вы мі да ро га-

мі бы ла рас паў сю джа на 

ледзь не на кож ны ра ён. 

Пры чым ажыц цяў ля ла ся 

яна не толь кі ру ка мі бе-

ла ру саў. Так, «...во пыт 

кал гас ні каў Фер га ны 
знай шоў шы ро кае 
пры мя нен не ся род 
ся лян вё сак Грод-
нен ска га ра ё на». На 
хві лін ку, Фер га на — 

гэ та Уз бе кі стан.

Уха пі лі ся но выя ўла ды і за вод-

ную ар тэ рыю на за ха дзе кра і ны — 

Дняп роў ска-Буг скі ка нал. Па бу да-

ва ны яшчэ ў кан цы ХVІІІ ста год дзя, 

ён ады гры ваў важ ную эка на міч ную 

і аба рон чую ро лю ў гіс то рыі Рэ чы 

Па спа лі тай і Ра сій скай ім пе рыі, па-

коль кі злу чаў Бал тый скае мо ра з 

Чор ным. Ды і ў 1939-м тут зна хо-

дзі ла ся поль ская Рач ная ва ен ная 

фла ты лія. Чыр во ная Ар мія за та пі-

ла яе суд ны ў ве рас ні. Праў да, ужо 

праз не каль кі ме ся цаў пад ня ла на 

па верх ню, ад ра ман та ва ла і ўклю-

чы ла ў склад са вец кай Пін скай ва-

ен най фла ты ліі (гэ тую апе ра цыю 

«Звяз да» так са ма апіс ва ла на сва-

іх ста рон ках). Ад нак ку ды больш 

ува гі ка рэс пан дэн ты ад во дзі лі бу-

даў ніц тву но вых гід ра вуз лоў ка на-

ла — ра бо та іш ла бес пе ра пын на 

са снеж ня 39-га да лі пе ня 40-га. 

«Больш чым у метр пра мёрз лая 

зям ля не пад да ва ла ся кір-

кам і ло мам. Са бра лі ся мы 

ад ной чы і ста лі ка лек тыў-

на аб мяр коў ваць, як лепш 

на ла дзіць ра бо ту. Бы ла 

ўне се на пра па но ва зра-

біць спе цы яль ныя жа лез-

ныя клін ні, каб ад кол ваць 

імі цэ лыя глы бы мёрз лай 

зям лі», — пі саў у «Звяз-

ду» бры га дзір зем ля ко паў 

Н.Ф. Ян чук пра зі мо выя 

ра бо ты, а пас ля дзя ліў ся 

і пра лет нія: «У па чат ку 

жніў ня на Брэсц кім ва-

да спус ку па трэб на бы ло 

рас чыс ціць дно і фа шы-

ны ад ка мен ня і хмыз ня ку 

для та го, каб мож на бы ло 

за клас ці мяш кі з пяс ком. 

Звы чай на та кія ра бо ты 

вы кон ва юць ва да ла зы. Я сам узяў-

ся за гэ ту спра ву».

ПЕР ШЫЯ 
ФЕ МІ НІСТ КІ 
І КАЛ ГАС НЫЯ ЯС ЛІ

Над звы чай ак ту аль-

ны мі і ў наш час па да юц-

ца ліс ты жан чын 80-га-

до вай даў ні ны пра раў-

на праўе ў гра мад стве. 

«У мя не па яві ла ся ўпэў-

не насць у са бе, жа дан не 

пра ца ваць. У пер шыя дні 

ра бо ты на ка на ле мно гія 

жан чы ны смя я лі ся: маў-

ляў, зям лю ка паць — не 

баб ская спра ва. Але я не 

па слу ха ла ся іх. Я па ста-

ві ла пе рад са бой мэ ту — 

на ўся кай ра бо це не ад-

ста ваць ад муж чын. І я 

да бі ла ся гэ та га», — пі-

са ла спа да ры ня Ка мі-

са рук з вёс кі Гуд кі Коб-

рын ска га ра ё на, якая 

ар га ні за ва ла жа но чую 

бры га ду кап роў шчыц, 

ня гле дзя чы на тое, што 

ка ле гі-муж чы ны не ўпус-

ка лі мо ман ту па кпіць з 

яе. «Смя ец ца той, хто 

смя ец ца апош нім», — 

ад каз ва ла ім бры га дзір. 

Вы нік — дзяў ча ты не толь кі не ад-

ста ва лі ад муж чын, але і пе ра вы-

кон ва лі нор му ў два ра зы. «Мая 

бры га да за бі ва ла пер шыя сваі, і 

яна ж пер шаю са джа ла квет кі на 

бе ра гах і ад ко сах па бу да ва на га ка-

на ла», — з го на рам за зна ча ла на 

ста рон ках га зе ты ра бо чая.

Ці вось яшчэ прык лад дзе ю ча-

га раў на праўя — у лю тым 1940-га 

«Звяз да» пі са ла пра мо ладзь за-

ход ніх аб лас цей, якая пра яў ля ла 

жа дан не ава ло даць скла да ны мі 

сель ска гас па дар чы мі ма шы на мі: 

«У рай вы кан ко мы па сту па юць сот-

ні за яў з прось бай на кі ра ваць на 

кур сы трак та рыс таў, кам бай нё раў, 

шо фё раў і т. д.» Пры чым ву чыц ца 

«кру ціць ба ран ку» ах вот на еха лі 

ма ла дыя дзяў ча ты, гэ та бач на па 

фо та здым ках з кур саў трак та рыс-

таў у Смі ла ві чах: трое з ся мі на ву-

чэн цаў з Ві лей шчы ны — пры га жу ні 

з пры чос ка мі.

На ра бо ту пай шла не толь кі жа-

но чая част ка на сель ніц тва, але і 

пен сі я не ры. «Не да лё ка ад го ра да 

Вы со кае рас кі ну лі ся шы ро кія па лі 

кал га са іме ні 17 ве рас ня. [...] 78-га-

до вая Еф ра сін ня Осі паў на Чай коў-

ская вы кон ва ла і пе ра вы кон ва ла 

нор мы на жні ве зер на вых і це раб-

лен ні іль ну. Без адзі на га пра гу лу, 

па-удар на му пра цуе 69-га до вы 

Ра ман Аляк се е віч Алек се юк. Да 

1 жніў ня ён вы пра ца ваў 147,7 пра-

ца дня.

— Мне зда ец ца, што я па ма ла-

дзеў, — га во рыць 62-га до вы кал гас-

нік Вік тар Кан стан ці на віч Мі нюк, — 

кож ны дзень вы хо джу на ра бо ту і не 

ад чу ваю ні я кай сто мы».

Тут жа паў ста ла но вае пы тан не — 

на ка го па кі нуць дзя цей? Ад каз зна-

хо дзім у на ступ ным ну ма ры га зе ты: 

«У кал га се іме ні 17 ве рас ня Вы со ка-

ўска га сель со ве та Брэсц кай об лас ці 

пра цу юць дзі ця чыя яс лі. Спа чат ку ў 

яс лях зна хо дзі ла ся 20 дзя цей. За раз 

іх на вед вае 50 дзя цей кал гас ні каў. 

Яс лі да па маг лі жан чы нам-кал гас ні-

цам вы зва ліц ца ад кло па таў па до-

гля ду дзя цей і ак тыў на пра ца ваць у 

кал га се».

КНІ ГІ І ЁЛ КІ — ДЗЕ ЦЯМ, 
ДА РОС ЛЫМ — 
ТЭ АТР І КІ НО

З 1939 да 1941 го да іс на ваў 

Поль скі дзяр жаў ны дра ма тыч ны 

тэ атр БССР, які гаст ра ля ваў пе ра-

важ на па за ход няй част цы кра і ны. 

У рэ пер ту а ры апра ча п'ес, быў і 

«свое асаб лі вы кан цэрт — лі та ра-

тур ны ман таж, скла дзе ны з леп-

шых тво раў поль скай кла січ най 

лі та ра ту ры і вя лі ка га дра ма тур га 

Шэкс пі ра». Тру па вы сту па ла па 

фаб ры ках і за во дах Ба ра на віч, 

Бе ла сто ка, Брэс та, Грод на і Пін ска. 

Рэ цэн зіі на прэм' е ры дру ка ва лі ся ў 

рэс пуб лі кан скай прэ се. 15 ве рас-

ня 1940 го да ў «Звяз дзе» вый шла 

экс клю зіў ная гу тар ка з рэ жы сё рам 

тэ ат ра Аляк санд рам Вен гер кам. 

«Вы ключ ную ўва гу мы ўдзя ля ем 

вы ха ван ню ма ла до га ак то ра. [...] 

Ро лі Фер ды нан да і Лу і зы ў п'е се 

«Ка хан не і ка вар ства» Шы ле ра вы-

кон ва юць ма ла дыя ак то ры Пет ра-

шке віч і Ка са буц кая, якія ра ней ні-

ко лі не іг ра лі на сцэ не», — рас каз-

ваў рэ жы сёр, і за клі каў па ля каў, 

якія жы лі на бе ла рус кіх тэ ры то ры ях 

«сур' ёз на па ду маць над тым, каб 

ства рыць для поль ска га тэ ат ра 

ары гі наль ныя со вец кія п'е сы». Да 

«вя лі ка га свя та — га да ві-

ны аб' яд нан ня Бе ла ру сі з 

вя лі кім уз ды мам ка лек тыў 

рых туе чар го вую прэм' е-

ру — п'е су В. Віш неў ска-

га «Ап ты міс тыч ная тра-

ге дыя». Ро лю ка мі са ра 

вы ка нае та ле на ві тая ар-

тыст ка Ба роў ская». У наш 

час уз ні кае пы тан не: ці не 

сваяч  ка гэ та су час най 

зор кі тэ ле ба чан ня Свят-

ла ны Ба роў скай?

Яшчэ ад на за ба ва для 

за ход ні каў — кі не ма то-

граф. Ужо ў ліс та па дзе па 

га ра дах і вёс ках па еха лі 

хі ты са вец ка га эк ра на — 

«Ле нін у 1918 го дзе» і «Ча-

па еў».

Прый шлі і но выя тра ды-

цыі. У ну ма ры за 31.12.1939 

го да ка рэс пан дэн ты па ве дам ля лі: 

«У час ка ні кул для вуч няў школ 

Ва ло жын ска га па ве та з 1 па 3 сту-

дзе ня бу дуць ар га ні за ва ны на ва-

год нія ёл кі. Для на ладж ван ня ёлак 

ча со вае ўпраў лен не Ва ло жын ска га 

па ве та ад пус ці ла 5000 руб лёў. На 

гэ тыя срод кі бу дуць за куп ле ны ўсе 

не аб ход ныя ўпры го жан ні для ёлак, 

а так са ма па да рун кі вуч ням ма лод-

шых кла саў».

Да рэ чы, на конт школ. На ве ра-

сень 1940-га на тэ ры то рыі За ход-

няй Бе ла ру сі «...ма ем 4278 бе ла-

рус кіх школ, 173 рус кія, 932 поль-

скія, 150 яў рэй скіх, 61 лі тоў скую 

і 49 укра ін скіх, — пі са ла «Звяз-

да». — Для пад рых тоў кі кад раў 

пе да го гаў ад кры та 8 пе да га гіч ных 

ву чы лішч, 1 пе да га гіч ны ін сты тут і 

3 на стаў ніц кія ін сты ту ты». У па раў-

на нне: да гэ туль ся лян скія дзе ці, як 

пра ві ла, за кан чва лі толь кі 4 кла сы 

поль ска моў ных школ, а да лей іш лі 

пра ца ваць. Но вая ўла да ста ві ла мэ-

ту — 100-пра цэнт ную пісь мен насць 

на ро да. На коль кі ўсе агуль най бы-

ла аду ка цыя мож на мер ка ваць па 

аб'я ве ў ад ным з ве рас нёў скіх ну-

ма роў: «З 20 ве рас ня 1940 го да 

ў гор. Грод на ад кры ва ец ца шко ла 

сля пых дзя цей. У шко лу пры ма юц-

ца дзе ці ва ўзрос це ад 8 да 13 год 

уключ на. Дзе ці бу дуць на ву чац ца 

гра ма це і ра мяст ву. Утры ман не 

дзя цей за дзяр жаў ны кошт...» Да-

рэ чы, су час ная Гро дзен ская спе-

цы яль ная агуль на аду ка цый ная 

шко ла-ін тэр нат для дзя цей з па ру-

шэн нем зро ку — пе ра ем ні ца той 

са май, якая ад кры ла ся да вай ны.

Ад нак ад крыц цё школ і пад-

рых тоў ка кад раў — гэ та яшчэ не 

ўсё. Па трэб ны бы лі кні гі, а іх ка та-

стра фіч на не ха па ла. На апош ніх 

ста рон ках «Звяз да» на ват па ча ла 

дру ка ваць ма ля ва ныя за клі кі пра 

за куп кі «не па трэб ных ста біль ных 

пад руч ні каў» ад баць коў і вуч няў. 

Вось вам і су час ны ло зунг «Па да-

ры кні зе дру гое жыц цё» ў дзе ян ні.

Ган на КУ РАК.

Гіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ныГіс то рыя га зе ты — гіс то рыя кра і ны

Пе ра аца ніць важ насць 17 ве рас ня ў ай чын най 

гіс то рыі не маг чы ма: ме на ві та ў гэ ты дзень у 

1939 го дзе дзве част кі кра і ны аб' яд на лі ся пас ля 

амаль двац ца ці га до ва га раз дзя лен ня, якое 

ўзнік ла ў вы ні ку Рыж ска га мір на га да га во ра. Не 

бу дзем ад бі раць хлеб у гіс то ры каў і па лі то ла гаў 

і пус кац ца ў доў гія дыс пу ты на конт дзе ян няў 

та га час ных улад. Лепш азір нём ся на зад, каб 

да ве дац ца, як змя ні ла ся жыц цё бе ла ру саў-за ход-

ні каў у бы та вым пла не. Пра гэ та — спе цы яль ны 

агляд пуб лі ка цый «Звяз ды» за 1939—1940 га ды.

«Вя лі кае яд нан не бе ла рус ка га на ро да»
80 га доў та му За ход няя Бе ла русь увай шла ў склад БССР. Што пра гэ та пі са ла «Звяз да»

Бу да ваць Дняп роў ска-Буг скі ка нал іш лі цэ лы мі 
сем' я мі: Се ля нін Мі ка лай Ва сі ле віч Га лаш, 

яго сын Іван Мі ка ла е віч і ўнук Пётр Іва на віч 
на бу даў ніц тве 9-га шлю за. Фо та: Я. Хал дзея.

Ся ля не Іль ян ска га ра ё на Ві лей скай воб лас ці 
вя зуць ка мен не на бу даў ніц тва ша сей най да ро гі 

Ві лей ка—Мінск. Фо та: І. Шыш ко.


