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По шукПо шук

Ча ла век не зні кае так, 
бы ў кі шэ ні 

вя коў пя так...
Праў ду ка жуць: 

хто не ве дае свайго мі ну лага, 
той не мае і доб рай бу ду чы ні

Дзе ля гэ тай вось па мя ці на ша ра ён ная ар га-

ні за цыя ве тэ ра наў вы ра шы ла афор міць стэнд 

«Пер шыя сак ра та ры Ста ра да рож ска га рай ка-

ма пар тыі», у по шу ку па трэб ных ма тэ ры я лаў 

звяр нуц ца ў ар хі вы. У вы ні ку вель мі шмат што 

ўда ло ся зра біць. Адзі нае, ча го па куль не змаг-

лі, — не ад шу ка лі зды мак Да ві да Кар па ві ча 

Краў чан кі. Ён пра ца ваў у нас пер шым сак ра та-

ром з 1948 да 1950 года, а нара дзіў ся ў 1902-м 

у вёс цы Бліз ня цы Рагачоў ска га ра ё на.

Маг чы ма, не дзе там, на Го мель шчы не, за-

ста лі ся яго сва я кі ці на шчад кі. Можа быць, 

нех та з чы та чоў ша ноў най «Звяз ды» да па мо-

жа нам ад шу каць па трэб ныя здым кі?

І. С. Грыб, стар шы ня ра ён най 

ар га ні за цыі ве тэ ра наў,

г. Ста рыя Да ро гі.

Мая двух га до вая да чуш ка кан так туе 

з ба бу ля мi па вi дэа су вя зi. I кож ны 

раз, ка лi чуе iх звыч нае «Як спра-

вы?», ня змен на ад каз вае: «Сё до-

ба!» (чы тай — «Усё доб ра!»), а вось 

у мя не...

Нам, зга дзi це ся, больш звыч на скар-

дзiц ца: сяб роў цы — на му жа, ка ле гам — 

на ды рэк та ра, ма цi — на до лю (хоць ча-

сам — та кую б кож на му!). Пры га дай це, 

ка лi вы дзя лi лi ся ра дас цю, ка лi не ка га цi 

неш та хва лi лi? Я, на прык лад, боль шую 

част ку жыц ця лi чы ла, што нель га так ра-

бiць, па куль не зной дзеш да ча го пры драц-

ца. Маў ляў, клас ныя ў ця бе ча ра вi кi, але ж, 

му сiць, не мы юц ца?

Бо яно ж не бы вае, каб усё рап там 

доб ра?

А ў да чуш кi ма ёй — бы вае.

Не, у мя не зрэд час так са ма: i на строй 

тры ма ец ца, i на двор'е ра дуе... А спы тай 

хто: «Ну як ты?» «Доб ра, — ад ка жу, — 

але ж там ба лiць, там ры пiць i спа кою не 

дае...»

Гэ та — каб не су ро чыць? Цi каб не зай-

здрос цi лi?.. Ды хто ж яго ве дае — для 

чаго.

Cяброўка скар дзiц ца, што не мо жа ра-

да вац ца дзе цям, бо за ўва жае ў iх толь кi 

ад моў нае. На пi са ла пер ша клас нi ца цэ лы 

ра док пры го жых за ка вы чак, а яна там ба-

чыць толь кi ад ну — тую, што «з'е ха ла» 

ўнiз... Сын бу кет бэ зу ўру чыў — на сва ры-

ла ся, што пры ро ду гу бiць.

Муж яшчэ квет кi не до рыць. На мяк-

ну ла — не зра зу меў, ска за ла на ўпрост: 

«Хачу...»

Пры нёс, па да рыў — не тыя. Не так ад-

даў, не тое ска заў i на огул: «Я ха це ла ра-

ман тыч ны ве чар, а ты ўсё са пса ваў».

...«Вя лi кi на бы так — быць па бож ным i за-

да во ле ным», — пi ша апост ал Па вел свай му 

лю ба му вуч ню Цi ма фею. У гэ тых сло вах не 

ча ла ве чая муд расць, а Бо жая. Быць за да-

во ле ным — прос ты сак рэт шчасця.

...Дач ка ўжо га дзi ны са дзве ча кае з ра-

бо ты та ту. I вось зва нок у дзве ры — бя жыць, 

пi шчыць: «Ура, та та!..» — «Не, ка жу, гэ та 

да стаў ка — дзядзь ка пра дук ты пры вёз».

Ма лая на ват вы раз тва ру не змя нi ла: 

«Ура! Дзя дзеч ка да стаў шчык! Пра дук ты 

пры вёз!»

Я ву чу ся ў дач кi. I сяб роў цы раю: змя няй 

фо кус, пры му шай ся бе хва лiць дзя цей, 

заў ва жаць доб рае. А там, гля дзiш, — i са-

мо пой дзе. Гэ та ж звыч ка. Як i на ра каць.

«Заў сё ды ра дуй це ся. Бес пе ра стан ку 

ма лi це ся, — пi ша апост ал Па вел. — За ўсё 

дзя куй це...»

За ўва жы лi — не за доб рае, а за ўсё. 

За зi му без сне гу, за ха лод ную вяс ну, 

за сум нае дзя цiн ства, не лю бi мую ра бо-

ту, не ра зум ную жон ку. За хат нюю iза ля-

цыю...

Дзя ка ваць — не зна чыць па кi даць так, 

як ёсць. Дзя ка ваць — пры зна ваць, што 

мена вi та гэ та за раз па трэб на. Каб ду-

маць, ча му яно так ста ла ся i што да гэ та-

га пры вяло. Каб ву чыць уро кi, вы праў ляць 

памылкi. Каб не апус каць ру кi.

Каб быць за да во ле ным i ру хац ца да-

лей.

Тац ця на НЕ МЧА НI НА ВА,

г. Мiнск.

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

ПРОС ТЫ САК РЭТ ШЧАС ЦЯ

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Жы ха ры трох шмат па-

вяр хо вых да моў у ад-

ным з два роў па ву лi-

цы Са вец кай у Рэ чы цы 

вось ужо больш чым 

паў го да спра бу юць вы-

свет лiць лёс зя лё най 

зо ны пад вок на мi iх 

ква тэр. Пас ля за пла-

на ва най рэ кан струк цыi 

кра мы, што пры бу да-

ва на да жы ло га до ма, 

ад два ро вай тэ ры то рыi 

ма ла што за ста нец ца, 

упэў не ны мяс цо выя 

жы ха ры.

Ма цi ча ты рох дзя цей Але-

на Ля шчо ва iдзе на дру гi па-

верх до ма ў сваю ква тэ ру, 

што на бы ла ў склад чы ну з 

усёй рад нёй для ма лод шай 

дач кi — ця пер i са мой ма-

ла дой ма цi. Пра пус цiў шы 

гас цей у ква тэ ру, жан чы на 

вя дзе на кух ню. Праз акно 

ўказ вае на га лоў ны мi нус 

ква тэ ры: гэ та дах пры бу-

до вы, якая пра гра ва ец ца ў 

спя ко ту i «жа рыць» у шкло 

яе акна. Да та го ж i вiд з кух-

нi — сця на кра мы.

Пры бу до ву зра бiў не каль-

кi га доў та му прад пры маль-

нiк, якi спа чат ку вы ку пiў ква-

тэ ру на пер шым па вер се i 

вы веў яе з жыл фон ду. По-

тым узяў да звол у Рэ чыц кiм 

рай вы кан ка ме, каб да сця-

ны сва ёй «бы лой ква тэ ры» 

пры бу да ваць, так бы мо-

вiць, ад мыс ло вы «флi гель». 

У гэ тай пры бу до ве ад кры лi 

кра му бы та вой хi мii. Ме на-

вi та па хi не да ва лi спа кою 

жы ха рам ква тэ ры на дру-

гiм па вер се. Ад нак ле тась 

да гэ та га ж до ма зноў ста лi 

пра яў ляць iн та рэс iн ды вi ду-

аль ныя прад пры маль нi кi — 

як да маг чы май ганд лё вай 

кроп кi.

— У каст рыч нi ку 2019 го-

да мы атры ма лi лiст з рай-

вы кан ка ма, што ў су вя зi з 

бу даў нiц твам гас па дар чыя 

па бу до вы ў на шым два ры 

бу дуць зне се ны, — тлу ма-

чыць Але на Яў ге наў на. — 

Мы да маг лi ся су стрэ чы з 

прад пры маль нi кам, хоць 

дак лад на на ват не ве да лi, 

гэ та ён бу да ваць пла нуе, 

цi не. Ён нам па ка заў план 

рэ кан струк цыi, а там та кi 

раз мах!.. На ша ква тэ ра, на-

прык лад, буд зе аб кла дзе на 

да ха мi з усiх ба коў.

Але на Ля шчо ва ўжо не 

ха вае эмо цыi i са сля за мi 

на ва чах пра цяг вае рас каз-

ваць, што ад ра зу, як да ве да-

лi ся пра бу ду чую за бу до ву, 

жы ха ры двух па вяр хо вi ка 

скла лi ка лек тыў ны зва рот у 

рай вы кан кам, пра сi лi пры-

няць пад ува гу, што ўмо вы 

пра жы ван ня i ка ры стан ня 

два ро вай тэ ры то ры яй бу-

дуць па гор ша ны. Су сед ка 

Але ны Яў ге наў ны — Ва лян-

цi на Маў ча на ва — за клi кае 

нас вый сцi ў двор. Па чу ла, 

што бу дзе ка рэс пан дэнт i 

так са ма про сiць сло ва:

— Я ў гэ тым два ры на ра-

дзi ла ся i вы рас ла. Да апош-

ня га ча су вось праз гэ ты 

пра ход, што за ня ла пер шая 

пры бу до ва да акна ко лiш-

няй ква тэ ры, быў ува ход у 

двор.

Яна га во рыць, што так-

са ма звяр та ла ся ў ра ён ную 

ад мi нiст ра цыю i пi са ла, што 

праз брам ку, якую зра бi лi 

для жы ха роў iх до ма з дру-

го га яго бо ку пас ля пер шай 

рэ кан струк цыi, ця пер хо-

дзяць усе, хто тры мае курс 

да кра мы. А яшчэ ж ня ма 

но вай пры бу до вы!

— У нас двор — быц цам 

за бя га лаў ка для рас пiц ця 

на по яў — за цi шак та кi, як-

раз для вя чэр нiх па ся дзе лак 

амата раў вы цiць.

Жан чы ны звяр та юць ува-

гу: па пла не, якi для iх раз-

дру ка ваў прад пры маль нiк, 

бу ду чая пры бу до ва дой дзе 

як раз да вок наў ква тэ ры на 

пер шым па вер се i ўшчыль-

ную — да ўва ход ных дзвя-

рэй у пад' езд. Да рэ чы, згод-

на з пла нам пры бу до ва — 

200 квад рат ных мет раў. 

Дзе яе раз мес цяць у гэ тым 

сцiп лым па па ме ры два ры, 

жан чы ны не мо гуць зра зу-

мець.

Тым ча сам Ва лян цi на 

Ула дзi мi ра ўна пра цяг вае: 

дом збу да ва ны ў 1958-м, не-

ка лi з пяч ным ацяп лен нем, 

без ван ных па ко яў, бал ко-

наў, ту а ле таў. Умо вы па леп-

шы лi ў 70-х га дах мi ну ла га 

ста год дзя.

— Нам у ад ным з ад ка-

заў пi са лi, што пас ля рэ кан-

струк цыi на ша га до ма з'я-

вiц ца са цы яль ны аб' ект, — 

уз ру ша на су сед ка. — Але 

цi так гэ та? У го ра дзе да-

стат ко ва мес цаў, дзе мож на 

па бу да ваць кра му цi на ват 

ганд лё вы цэнтр. Ка лi лас ка, 

раз вi вай це прад пры маль нiц-

тва. Ча му гэ та трэ ба ра бiць 

у жы лым до ме, каб на огул 

па зба вiць лю дзей хоць ма-

лю сень ка га, але свай го спа-

кой на га два ра?

I вось ужо ў двор, як на 

сход, вы сы па ла яшчэ не-

каль кi жан чын. Вы свят ля-

ец ца, гэ та даў нiя ак ты вiс-

ты су праць ушчыль няль-

най за бу до вы два ра. Яны 

жы вуць у су сед нiм до ме. 

Ка жуць, што ў 2015 го дзе 

да бi ва лi ся ад ме ны бу даў нiц-

тва ганд лё ва га пунк та, што 

по бач. Жан чы ны ўказ ва юць 

на двух па вяр хо вую кра му, 

якая ўз вы ша ец ца i ста iць 

ушчыль ную да ма лень кай 

пры бу до вы, што ка ля до ма 

Але ны Ля шчо вай i Ва лян цi-

ны Маў ча на вай.

— Мы не мо жам на ват уя-

вiць, ку ды ў наш двор яшчэ 

мож на ўпiх нуць тую «квад-

ра ту ру», што прад пры маль-

нiк за цвер дзiў у сва iм пра-

ек це, — абу ра ец ца ця пер 

Але на Ста вiц кая. — Ка лi бу-

да ва лi гэ тую пер шую двух-

па вяр хо вую кра му пяць га-

доў та му, то нам ка за лi, што 

ў два ры бу дзе раз ва рот ная 

пля цоў ка для аў та ма бi ляў. 

Але ў нас тут круг ла су тач-

ная пар коў ка вый шла. Мы 

акно не ад кры ва ем на ват у 

спя ко ту ле там, бо та вар пры-

во зяць раз гру жаць, по тым 

пар ку юц ца на вед валь нi кi.

Ка лi iх двор пе ра жы ве 

яшчэ ад ну пе ра бу до ву, то 

пля цоў ка пад раз ва рот пра-

су не цца да лей уз доўж iх 

до ма.

— Мы на пi са лi лiст у рай-

вы кан кам з прось бай рас-

тлу ма чыць нам, што тут бу-

дзе ад бы вац ца, як на огул 

пе ра кры юць двор i за езд у 

яго, ка лi но вая за бу до ва ўсё 

пе ра крые, — ка жа Але на 

Аляк санд раў на. — Я ха дзi ла 

аса бiс та, узя лi мой тэ ле фон, 

абя ца лi даць ад каз, па куль 

цi шы ня.

Ця пер ужо дру гая жы-

хар ка су сед ня га до ма — 

На тал ля Мi халь чан ка — 

не вы трым лi вае i па чы нае 

з го рыч чу расказ ваць, якi 

ўво гу ле пры ваб ны быў ка-

лiсьці iх агуль ны двор:

— Тут, дзе па ста вi лi пер-

шую двух па вяр хо вую кра-

му, быў кля но вы сквер, а за 

на шым до мам, на су праць 

гэ та га ма лень ка га ста ро га 

двух па вяр хо вi ка — яб лы не-

вы сад. Ка лi пяць га доў та му 

наш двор аб лю ба ва лi для за-

бу доў пад ганд лё выя пунк ты, 

мы ад на ша га до ма са бра лi 

90 под пi саў су праць бу даў-

нiц тва, ад су сед ня га до ма 

70. Звяр та лi ся ў рай вы кан-

кам, абл вы кан кам, на ват пi-

са лi ў Мiнск. Ад туль да лi на 

рэагаван не зноў Го ме лю, 

i мы атры ма лi ад каз, што 

кра ма тут вель мi па трэб на 

га ра джа нам. Што бы ло ра-

бiць. Ця пер но вая на ва ла...

Да ка гор ты жан чын па-

ды хо дзiць ма ла дая дзяў чы-

на. Маў ляў, ве дае, аб чым 

раз мо ва, та му не мае пра ва 

аб мi нуць спан тан ны сход i 

не вы ка заць сваё мер ка-

ван не. Ка жа, што вы рас ла 

ў гэ тым до ме, двор заў сё ды 

быў вель мi цi хi i ўтуль ны, ця-

пер — пра хад ны. Па ста вi лi 

плот i брам ку для жы ха роў 

до ма, але яе час та ўз лом-

ва юць.

Не ка то рыя з жан чын пры-

нес лi па пе ры з ад ка за мi ад 

ад мi нiст ра цыi рай вы кан ка ма 

на iх ка лек тыў ныя зва ро ты. 

Да апош ня га ча су ў мяс цо-

вых бы ла на дзея на рэ ак-

цыю ў ме жах гра мад ска га 

аб мер ка ван ня. Пад час яго 

мно гiя да сы ла лi свае лiс ты з 

абу рэн нем на конт за бу до вы 

ў iх два ры.

— Нас па ло хае i на сця-

рож вае тое, што пе рад па-

чат кам гра мад ска га аб мер-

ка ван ня нам абя ца лi пра-

вес цi прэ зен та цыю пра ек та 

но вай пры бу до вы да до-

ма, — бя рэ сло ва Але на Ля-

шчо ва. — Нi чо га не зра бi лi, 

хоць пры зна чы лi су стрэ чу на 

май i пэў ную да ту вы зна чы-

лi яшчэ ў кан цы кра са вi ка. 

12 мая лю дзi са бра лi ся i, як 

ка жуць, «па ца ла ва лi дзве-

ры», нi хто не па пя рэ дзiў, 

што ўсё ад мя ня ец ца з-за 

эпi дэ мi я ла гiч най сi ту а цыi.

Мiж тым, як вы свет лi ла-

ся, сам прад пры маль нiк — 

суб' ект гас па да ран ня — рас-

тлу ма чыў па тэ ле фо не, што 

на ват не ве даў аб не га тыў-

ным стаў лен нi жы ха роў да 

за пла на ва най за бу до вы ў 

два ры. Па яго сло вах, усе 

да ку мен ты ўзгод не ны на-

леж ным чы нам, ёсць афi-

цый нае ра шэн не i да звол на 

рэ кан струк цыю яго па пя рэд-

ня га бу дын ка, што ён уз вёў 

па мiж двух па вяр хо вы мi до-

мам i кра май.

У Рэ чыц кiм рай вы кан-

каме сi ту а цыю з бу даў нi чы-

мi пла на мi ў два ры на цэнт-

раль най ву лi цы рас тлу ма чыў 

на мес нiк стар шы нi Яў ген 

ЮР ЧАН КА. Гэ та за яго под-

пi сам жы ха ры пе ра лi ча ных 

два роў атры ма лi ад ка зы на 

свае зва ро ты:

— Суб' ект гас па да ран-

ня, якi на быў ква тэ ру на 

пер шым па вер се до ма па 

ву лi цы Са вец кай, вы веў яе 

з жыл фон ду, по тым па даў 

за яву на бу даў нiц тва кра мы. 

Ця пер улас нiк ганд лё ва га 

аб' ек та пла нуе па шы рац ца 

i па бу да ваць пры бу до ву.

Яў ген Ва сi ле вiч звяр тае 

ўва гу на тое, што двор у 

цэнт ры го ра да — гэ та вель-

мi зруч нае мес ца для раз вiц-

ця ганд лю. Тым больш што 

гэ тыя дзве кра мы, па бу да-

ва ныя по бач з до мам, — 

двух па вяр хо вая з асар ты-

мен там абут ку i ма лень кая 

з бы та вой хi мi яй — ка рыс-

та юц ца вя лi кiм по пы там у 

га ра джан:

— Што да ты чыц ца но-

вай пры бу до вы ў два ро вай 

част цы, то пас ля гра мад ска-

га аб мер ка ван ня бу дзе пра-

ца ваць над гэ тым пы тан нем 

го ра да бу даў нi чы са вет. Яго 

ро ля — улi чыць усе за ўва гi-

пра па но вы, вы зна чыць най-

леп шае ра шэн не, каб усiм 

бы ло зруч на. У кан чат ко вым 

ва ры ян це бу дуць за ха ва ны 

ўсе ўмо вы для кам форт нага 

ася род дзя, якiя, да рэ чы, 

пра пра цоў ва юц ца пра ект-

ным iн сты ту там.

Так са ма прад стаў нiк 

Рэ чыц ка га рай вы кан ка ма 

звяр нуў ува гу на тое, што 

суб' ект гас па да ран ня пра па-

на ваў за свой кошт зра бiць 

но вую гас па дар чую па бу до-

ву для жы ха роў до ма, у якiм 

ня ма скле па. Бо пад час за-

бу до вы прый дзец ца знес цi 

ста ры драў ля ны хляў чук у 

цэнт ры два ра.

Жы ха ры ве раць, што 

мо гуць яшчэ ад ста яць свае 

пра вы, бо бу даў нiц тва па-

гар шае ўмо вы iх жыц ця i 

ка ры стан ня агуль най два ро-

вай тэ ры то ры яй. Мiж iн шым, 

яны мо гуць ска рыс таць сваё 

пра ва па даць ка лек тыў ную 

iс ка вую за яву ў суд.

На тал ля КАП РЫ ЛЕН КА, 

фо та аў та ра. 

Кух ня з вi дам на сця ну


