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100-год дзе з дня па чат ку 
Пер шай су свет най вай ны — гэ та, 
на ту раль на, да та не юбі лей ная, а 
тра гіч ная. Ад нак зна ка выя па дзеі, 
якія ад бы лі ся ў тыя ча сы, вар та 
пры га даць, каб ад даць да ні ну 
па мя ці тым, хто за гі нуў і не быў 
уша на ва ны, каб гэ тая ста рон ка 
гіс то рыі на шай зям лі больш не 
бы ла ў це ні. Ме на ві та та му быў 
ство ра ны ар га ні за цый ны ка мі тэт 
па пад рых тоў цы і пра вя дзен ні 
ме ра пры ем стваў, пры све ча ных 
па чат ку Пер шай су свет най 
вай ны, на ча ле з на мес ні кам 
прэм' ер-мі ніст ра Бе ла ру сі 
Ана то лем То зі кам. Ка лек цы я нер 
і гра мад скі дзе яч Ула дзі мір 
ЛІ ХА ДЗЕ ДАЎ, які пры маў удзел у 
па ся джэн ні арг ка мі тэ та, рас ка заў 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды», якім 
чы нам пла ну ец ца ўзга даць па дзеі 
тра гіч ныя і слаў ныя.

— Адзі ны ў Бе ла ру сі му зей Пер шай 
су свет най вай ны да гэ туль іс на ваў толь-
кі ў вёс цы За брод дзе Ві лей ска га ра ё на, 
і тое на гра мад скіх па чат ках...

— Так, ён быў ство ра ны мас та ком 
Ба ры сам Ці то ві чам і яго ад на дум ца мі. 
Ад нак я звяр нуў ся да старшыні Мін скага 
аблвыканкама Ся мё на Ша пі ры, на мес ні-
ка прэм' ер-мі ніст ра Ана то ля То зі ка, і імі 
бы ло вы ра ша на, што дзяр жаў ны му зей 
Пер шай су свет най вай ны бу дзе ство ра ны 
на ба зе Ві лей ска га края знаў ча га му зея. 
Ту ды аб са лют на бяс плат на пе рад адуць 
усю экс па зі цыю з За брод дзя — ця пер 
яна знаходзіцца ў му зеі-кап лі цы, ад нак 
усё са бра нае там не змя шча ец ца. Кап-
лі ца, ве ра год на, пач не вы кон ваць сваю 
не па срэд ную функ цыю, у ёй за ста нец ца 
толь кі част ка ка лек цыі, пры све ча ная ду-
хоў ным асо бам, якія муж на зма га лі ся, 
ля чы лі лю дзей у тыя ня прос тыя ча сы. 
Акра мя та го, му зей у За брод дзі на бу дзе 
каш тоў насць як гіс то ры ка-ланд шафт-
ная зо на. Пла ну ец ца пры вес ці ў па ра дак 
рэшт кі ла за рэ та і мо гіл кі сал дат рус кай 
ім пе ра тар скай ар міі, якія зна хо дзяц ца не-
па да лёк, у ле се.

— Якія экс па на ты аса біс та вам па да-
юц ца най больш ці ка вы мі?

— Гэ та зброя, якая вы ка рыс тоў ва-
ла ся пад час га за вых атак, срод кі ахо вы 
ор га наў ды хан ня ад уз дзе ян ня шкод ных 
рэ чы ваў. Так са ма ме ды цын скае аб ста ля-
ван не, якое вы ка рыс тоў ва ла ся не толь кі 
для ля чэн ня, але і для дэз ын фек цыі. Гэ та 
прад ме ты ўзбра ен ня, по бы ту, якія ад люст-
роў ва юць зма ган не і мір нае жыц цё абод-
вух ва ра гу ю чых ба коў.

— У са мой Ві лей цы ці пла ну ец ца 
пра во дзіць якія-не будзь ра бо ты?

— На ві лей скіх га рад скіх мо гіл ках па ха-
ва на 300 сал дат, якія за гі ну лі пад час Пер-
шай су свет най. Ад шу каць іх ім ёны, уста-

на віць над ма гіль ныя зна кі не так прос та, 
бо над імі ця пер зна хо дзіц ца пласт над за-
ха ван няў. Ня гле дзя чы на гэ та, 250 ім ёнаў 
сал дат ужо вы свет ле ны. Як пом нік гэ тым 
во і нам на ўва хо дзе на мо гіл кі бу дзе па бу-
да ва на бра ма-кап лі ца, на якой на пі шуць 
іх ім ёны. Ужо за лі ты фун да мент, ад нак 
срод кі на па бу до ву яшчэ збі ра юц ца. Так-
са ма бу дзе за кла дзе на алея трох вой наў: 
вай ны з На па ле о нам, Пер шай су свет най і 
Вя лі кай Ай чын най вой наў.

— Ці пла ну ец ца за пра шаць між на-
род ную су поль насць для ўша на ван ня 
па дзей на шай агуль най гіс то рыі?

— У каст рыч ні ку бу дзе пра ве дзе на 
між на род ная на ву ко вая кан фе рэн цыя 
пад наз вай «Пер шая су свет ная вай на ў 
гіс та рыч ных лё сах Еў ро пы». Яе ар га ні-
зоў ваюць Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі, На-
цы я наль ная ака дэ мія на вук Бе ла ру сі і Бе-
ла рус кі дзяр жаў ны ўні вер сі тэт. Пры едуць 
удзель ні кі больш чым з 10 кра ін — уся го 
ка ля 150 ча ла век. Яны бу дуць мець маг-
чы масць не толь кі аб мер ка ваць і даць 
сваю ацэн ку тым па дзе ям, але і на ве даць 
па мят ныя мес цы ў Ві лей скім, Смар гон скім 
і Мя дзель скім ра ё нах.

— Якія най больш знач ныя ва ен ныя 
дзе ян ні, на ва шу дум ку, вар та пры га-
даць?

— Свян цян скі пра рыў 1915 го да — гэ-
та ня мец кая на сту паль ная апе ра цыя, ка-
лі ўда ло ся за ха піць Ві лей ку, раз бу рыць 
Смар гонь. Ад нак вя лі ка га плё ну гэ та не 

пры нес ла, праз пэў ны час гер ман цы бы лі 
зноў ад кі ну ты на зад. У 1916 го дзе ад бы лі-
ся дзве знач ныя на сту паль ныя апе ра цыі 
рус кай ім пе ра тар скай ар міі — На ра чан-
ская і Ба ра на віц кая. Яны бы лі рас па ча ты 
на шым ка ман да ван нем, каб пад тры маць 
За ход ні фронт, на якім вя лі ся жорст кія 
баі, і ад цяг нуць на ся бе част ку сі л во ра га. 
Да важ ных па дзей на на шай тэ ры то рыі 
ад но сяц ца так са ма раз мя шчэн не Стаў кі 
вяр хоў на га га лоў на ка ман ду ю ча га спа чат-
ку пад Ба ра на ві ча мі, а по тым і ў Ма гі лё ве, 
так са ма пад пі сан не Брэст-Лі тоў ска га мір-
на га да га во ра. Па мят ныя мес цы, на якіх 
ад бы ва лі ся ўсе гэ тыя па дзеі, так ці іна чай 
за ха ва лі ся, та му ў блі жэй шыя га ды яны не 
за ста нуц ца без ува гі.

— Не каль кі га доў та му ў вас вый шла 
кні га пад наз вай «Бе ла русь праз аб' ек-
тыў ня мец ка га сал да та. 1915—1918»...

— Ра ней мы ве да лі пра па дзеі Пер шай 
су свет най вай ны толь кі з пунк ту гле джан-
ня рус кай ар міі. Ад нак ця пер, дзя ку ю чы 
ста рым паш тоў кам і фо та здым кам, якія 
мне ўда ло ся са браць, мы мо жам гля дзець 
на ўсё так са ма ва чы ма ня мец ка га сал-
да та. Да та го ж рус кія вай скоў цы менш 
фа та гра фа ва лі, а нем цы ра бі лі здым кі 
па ста ян на. Ка лі лі чыць, што кож ны дзень 
яны ад праў ля лі сва ім род ным, сяб рам па 
ад ной паш тоў цы, то атрым лі ва ец ца вя-
ліз ная коль касць. Быў у гэ тым і эле мент 
пра па ган ды: яны фа та гра фа ва лі за ва я ва-
ныя тэ ры то рыі, раз бу ра ныя стра тэ гіч ныя 
аб' ек ты, пі са лі пра гэ та на ра дзі му. Час та 
па іх паш тоў ках мож на вы ву чаць по быт 
бе ла ру саў, гля дзець, як жы ла вёс ка, прос-
тыя лю дзі. Асоб ны, па куль не да сле да ва-
ны пласт ін фар ма цыі змя шчае ад ва рот ны 
бок паш то вак, на якім, ня гле дзя чы на цэн-
зу ру та го ча су, мож на пра чы таць шмат та-
ко га, што пралье свят ло на мно гія па дзеі... 
Част ку паш то вак гэ та га ча су я пла ную 

пе ра даць у но вы му зей Пер шай су свет най 
вай ны ў Ві лей цы. Да рэ чы, ця пер рых тую 
но вае вы дан не, ра бо чая наз ва яко га «Бе-
ла русь. Ім гнен ні Пер шай су свет най. Па 
абедз ве лі ніі фрон ту».

— Як вы збі ра е це сваю ка лек цыю?
— Ма гу ска заць, што 99% паш то вак, 

якія ад люст роў ва юць бе ла рус кую гіс то-
рыю, на бы ты за мя жой, мно гія з іх за ха ва-
лі ся ў адзі ным эк земп ля ры. Ад нак ця пер 
фо та здым каў ча соў Пер шай су свет най 
вай ны трап ля ец ца ўсё менш: боль шасць 
ужо «асе ла», тра пі ла да пэў ных ка лек-
цы я не раў. Ста рая паш тоў ка для мя не 
— гэ та над звы чай каш тоў нае свед чан не 
гіс то рыі. Бо да яе ні чо га нель га да даць 
ці пры ду маць — з ві зу аль най вы явай не 
па спра ча еш ся. Та му яе мож на лі чыць най-
больш аб' ек тыў най кры ні цай гіс та рыч най 
ін фар ма цыі. Тут не ўдас ца пад ма нуць або 
вы ка заць улас нае мер ка ван не, якое не 
ад па вя дае іс ці не, — усё мож на ўба чыць 
на свае во чы.

— Ці мож на ска заць, што Пер шая 
су свет ная вай на іс тот на ад роз ні ва ла ся 
ад Вя лі кай Ай чын най вай ны?

— Так, ад бы ло ся не каль кі знач ных 
ба ёў, пра якія мы ўжо ка за лі, ад нак у 
1915 го дзе лі нія фрон ту за ма ца ва ла ся 
на на шай тэ ры то рыі і больш амаль не 
ру ха ла ся. Бы лі і раз бу ра ныя на се ле ныя 
пунк ты, ся род якіх Сло нім, Ві дзы, Па ста-
вы... Ча сам са ма рус кая ар мія раз бу ра ла 
не ка то рыя стра тэ гіч ныя аб' ек ты, ад сту-
па ю чы: на прык лад, вак за лы і мас ты ў 
Пін ску, Грод не, Брэс це. Іс нуе міф пра 810 
дзён су праць ста ян ня го ра да Смар го ні, 
але на са мрэч нем цы зні шчы лі яго дзён 
за 10, зра бі лі «мёрт вым» го ра дам — гэ-
та адзін з не шмат лі кіх та кіх жу дас ных 
вы пад каў у гіс то рыі. Уба чыў шы спус то-
ша насць, на ват ва ро жая ар мія зра зу-
ме ла, што тры мац ца за гэ тае мес ца не 
мае сэн су. Ад нак у ас тат нім лі нія фрон ту 
бы ла па ста ян най. Ня мец кія сал да ты ча-
сам жы лі ў ха тах бе ла рус кіх вяс коў цаў, 
на ват ства ра лі сем'і і на ра джа лі дзя цей. 
Тое ж мож на ска заць і пра сал дат рус-
кай ар міі, якія кан так та ва лі з мяс цо вым 
на сель ніц твам... Спа дзя ю ся, што ме ра-
пры ем ствы, якія бу дуць пра во дзіц ца ў 
па мяць пра тра гіч ныя да ты, да па мо гуць 
ад крыць і гэ тыя ма ла вя до мыя ра ней ста-
рон кі на шай гіс то рыі.

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ.
Фо та Над зеі БУ ЖАН. 

Паш тоў кі з аса біс та га ар хі ва 
Ула дзі мі ра ЛІ ХА ДЗЕ ДА ВА.

Шля ха мі Пер шай су свет найШля ха мі Пер шай су свет най  ��

Ства рэн ню но вай ма дэ лі дзей нас ці біб лі я тэк у гра мад стве, 
якое мя ня ец ца, быў пры све ча ны се мі нар у Го ме лі. Удзел у ім 
пры ня лі не толь кі кі раў ні кі біб лі я тэч най сіс тэ мы з Го мель скай 
воб лас ці, але і супрацоўнікі Вы да вец ка га до ма «Звяз да».

На прык лад, Юлія ЗА РЭ ЦКАЯ, га лоў ны рэ дак тар «Во жы ка» 
за ўва жы ла, што вы дан не сён ня вы піс ва юць не толь кі біб лі я тэ кі, але 
і вяс ко выя клу бы — як да па мож нік у пра цы:

— На Го мель шчы не на ра дзі ла ся шмат доб рых гу ма рыс таў: Мі-
хась Слі ва, Ва сіль Тка чоў, Вік тар Лоў гач, Ва сіль Ма еў скі, Ула дзі мір 
Пра ва суд. Мно гія кла сі кі су час най бе ла рус кай лі та ра ту ры ў роз ны 
час дру ка ва лі ся ў «Во жы ку»...

Аб пра екце «Кніж ны свет» расказала Ма ры на Ве ся лу ха, якая 
пра цуе ў га зе це «Лі та ра ту ра і Мас тац тва». Кні гі, якія вы да юц ца на 
Бе ла ру сі, да хо дзяць да чы та чоў у тым лі ку і з да па мо гай іх ці ка вай 
прэ зен та цыі на ста рон ках гэ та га вы дан ня. Без су мнен ня, пры па паў-
нен ні біб лі я тэч ных фон даў ім ка рыс та юц ца і спе цы я ліс ты біб лі я тэк, 
у тым лі ку Го мель скай аб лас ной.

Юрый РА ЧЫН СКІ, за гад чык ад дзе ла біб лі я тэ каз наў ства Го-
мель скай аб лас ной біб лі я тэ кі, ад зна чыў, што фон ды біб лі я тэк 
воб лас ці ле тась аб на ві лі ся на 5%. Кры ху вы рас ла і коль касць на вед-
ван няў — асаб лі ва ў вя лі кіх біб лі я тэ ках. Але ў вы ка нан ні асноў ных 
па каз чы каў ра бо ты біб лі я тэк воб лас ці ле тась за ха ва ла ся тэн дэн цыя 
мі ну лых га доў — да зні жэн ня.

— Коль касць чы та чоў ска ра ці ла ся на 7,5 ты ся чы і скла ла кры ху 
больш за 556 ты сяч ча ла век. Так са ма па мен шы ла ся кні га вы да ча. 
Аб' ек тыў ныя пры чы ны ля жаць на па верх ні: ска ра чэн не коль кас ці 
на сель ніц тва, міг ра цыя, сла бая ма тэ ры яль на-тэх ніч ная ба за і ніз кі 
ўзро вень кам п'ю та ры за цыі. Па велічэнне колькасці ка рыс таль ні каў 
ін тэр нэ ту так са ма за ка на мер на па мян шае коль касць чы та чоў. Але 
ж біб лі я тэ кі ро бяць ак цэнт на раз віц цё ма са вых фор маў ра бо ты — 
та кіх, як клу бы і ама тар скія аб' яд нан ні.

З'яўляюцца пунк ты вы да чы кні жак — іх за раз 195, і но выя марш-
ру ты біб лі ё бу саў. Да рэ чы, яны пры яз джа юць да вяс коў цаў у 12 
ра ё нах воб лас ці. У зо не аб слу гоў ван ня зна хо дзіц ца 371 на се ле ны 
пункт — больш за 20 ты сяч ча ла век.

Тры біб лі я тэ кі ў Го мель скай воб лас ці ле тась бы лі ка пі таль на ад ра-
ман та ва ны. У но выя па мяш кан ні пе ра еха ла 5 біб лі я тэк. А вось у 21 уста-
но ве ча ка юць, па куль зной дуц ца срод кі для ка пі таль на га ра мон ту.

Супрацоўнікі На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі і Бе ла рус ка га 
дзяр жаў на га ўні вер сі тэ та куль ту ры і мас тац тваў, якія так са ма пры ня лі 
ўдзел у се мі на ры, за кла по ча ны мно гі мі біб лі я тэч ны мі праб ле ма мі: 
тэх ніч най пад трым кай кам п'ю тар най тэх ні кі, спе цы я лі за ва на га пра-
грам на га за бес пя чэн ня, рас пра цоў кай і су пра ва джэн нем сай таў. 
Да рэ чы, штат ны рас клад біб лі я тэк не пра ду гледж вае маг чы мас цяў 
для ўвя дзен ня па са ды ін жы не ра-пра гра міс та, хоць та кая не аб ход-
насць даў но на спе ла. Да та го ж пра фе сія біб лі я тэ ка ра ста рэе. Ка ля 
трэ ці пра фе сі я на лаў у гэ тай га лі не ста рэй шыя за 50 га доў. 

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ. 

БІБ ЛІ Я ТЭ КА ЯК КЛУБ 
ПА ІНТАРЭСАХ

«ПА АБЕДЗ ВЕ ЛІ НІІ ФРОН ТУ»
Дзяр жаў ны му зей Пер шай су свет най вай ны бу дзе ство ра ны ў Ві лей цы

ДА РО ГА
Ві да воч цы рас каз ва юць: пас ля кры-

ва вых па дзей у Кі е ве і пас ля та го, што 
па каз ва ла тэ ле ба чан не, пэў ны час цяг-
ні кі з Брэс та пе ра ся ка лі мя жу з паў пус-
ты мі ва го на мі. Зна ё мая ез дзі ла ней кія 
два тыд ні та му і ка за ла, што па са жы раў 
бы ло зу сім ма ла. Лю дзі асце ра га лі ся 
ехаць у кра і ну, якую ў на ві нах па каз-
ва лі як ачаг не спа кою і на пру жа нас ці. 
Але па сту по ва спра ца ва ла «на род нае 
ра дыё». Пе рад алі сва як сва я ку, су сед 
су се ду, што ў За ба лац ці па ну юць мір і 
спа кой. І лю дзі па еха лі. Пер шы цяг нік, 
які ады хо дзіць са стан цыі Брэст-Цэнт-
раль ны ў шэсць з хві лі на мі ра ні цы, быў 
амаль поў ны. Част ка па са жы раў пад се-
ла ў Ма ла ры це, а на апош нім бе ла рус-
кім пры пын ку Ха ціс лаў мес цаў ужо не 
бы ло, і ах вот ні кі ехаць вы му ша ны бы-
лі ста яць. Адзі ная ня зруч насць да ро гі, 
што ў Ха ціс ла ве цяг нік ста іць амаль га-
дзі ну. За тое мыт ны і па меж ны кант роль 
ажыц цяў ля ец ца не па срэд на ў ва го нах. 
На шы па меж ні кі хо дзяць з пар та тыў-
ны мі кам п'ю та ра мі, праз якія ска ну юць 
паш пар ты. Ні та бе чар гі, ні таў кат ні.

За тое на ўкра ін скім ба ку па чы на ец-
ца поў ны вэр хал, ка лі па са жы ры вы бя-
га юць з ва го наў і кі да юц ца ў два про ці-
лег лыя ба кі. Мы ад ра зу і не зра зу ме лі, 
ку ды і на вош та яны бя гуць. Муж чы на, 
які так са ма не спя шаў ся, па тлу ма чыў, 
што су ай чын ні кі спя ша юц ца пер шы мі 
прай сці па меж на-мыт ны ўкра ін скі кант-
роль, каб больш ча су за ста ло ся на ры-
нак. І ка ля ма лень кіх ча со вых дам коў 
«кар дон най служ бы» па чы на ец ца са-
праўд ная штур ха ні на. Там тэй ша га па-
меж ні ка, які імк нец ца пад трым лі ваць 
па ра дак, ледзь не збі ва юць з ног. А ён, 
цярп лі ва, не па вы ша ю чы го ла су, на 
чыс тай рус кай мо ве (ча мусь ці на гэ та 
ця пер звяр та еш асаб лі вую ўва гу) вы-
строй вае ўвесь на тоўп у дзве ка ло ны. 
Мы апы на ем ся ў хвас це пра вай ка ло-

ны. А ў ся рэ дзі не ле вай ад бы ва ец ца 
са праўд ны цырк. Ад ну маж ную ка бе ту 
ці то моц на пры ціс ну лі, ці на огул збі лі з 
ног. Яна на ўсю моц ля ман туе. А дру-
гая не ўстрым лі ва ец ца ад ка мен та ра: 
«Усё ка за ла: но гі ба ляць, а як па пер ла 
з цяг ні ка, дык і алім пі ец не да го ніць. І 
ўсё скар дзі ла ся: у мя не ціск, а са ма як 
ціс ка не, то і з чар гі вы ле ціш». Усе па чы-
на юць стры ма на смя яц ца, і аб ста ноў ка 

па сту по ва раз ра джа ец ца. На ша чар га 
праз пэў ны час па ды хо дзіць да фі на лу, 
мы пра хо дзім па меж ны кант роль, што 
зай мае пры клад на паў хві лі ны, і ру ха-
ем ся це раз да ро гу на ры нак.

РЫ НАК
На огул у За ба лац ці два рын кі. Свой, 

вяс ко вы, які пра цуе што дня, зна хо дзіц-
ца ад ра зу по бач з вак за лам. А дру гі, 
што ар га ні зу юць пры ез джыя прад пры-
маль ні кі, — праз да ро гу, да яго трэ ба 
яшчэ кры ху прай сці. Ганд лё выя ра ды 
ра зы хо дзяц ца аж на ча ты ры ву лі цы да-
во лі вя лі кай вёс кі. Ці ка ва, што мес ці чы 
вель мі та ле рант на ста вяц ца да та го, 
што іх ся ло фак тыч на пе ра тва ра юць 
у ба зар. Па ву лі цах па між па лат ка мі 
раз-по раз пра хо дзяць ма ла ка воз, трак-
тар МТЗ, кон ная пад во да. Кож ны ро біць 
сваю спра ву: ад ны зай ма юц ца сель скай 
гас па дар кай, дру гія — ганд лем. За ба-
лац це — да во лі вя лі кі на се ле ны пункт 
з трох па вяр хо вай шко лай, па маш та бах 
на гад вае наш буй ны аг ра га ра док. Толь-
кі вось мяс цо ва му доб ра ўпа рад ка ван-
ню да лё ка да на ша га. І та кую ста рую 

сель гас тэх ні ку ў нас на ўрад ці мож на 
не дзе знай сці...

Лю дзі за раб ля юць і вы жы ва юць за 
кошт па меж ных су сед скіх су вя зяў. І 
хлеб іх, ві да воч на, ня лёг кі. Кож ны раз 
пры вез ці та вар і аб ста ля ван не, раз-
гар нуць па лат ку, вы клас ці та вар. Ад-
на ганд ляр ка, якой я па спа чу ва ла, так 
ска за ла: «Я бы ла ў вас на рын ку, ва-
шы пра да вач кі, як ляль кі, апра ну тыя і 
на фар ба ва ныя ста яць. У іх па віль ё ны 
ста біль ныя, умо вы для пра цы — амаль 
як у кра ме. Ад сюль і цэ ны вы шэй шыя. 
А тут і пыл у зу бы, і дождж ці снег на 
га ла ву. Але ж му сіш ста яць — сям'ю 
кар міць трэ ба».

За ба лац це Рат наў ска га ра ё на Ва-
лын скай воб лас ці ад но сіц ца да за ход-
няй Укра і ны. Але пра па лі ты ку, што ці-
ка ва, тут га ва рыць зу сім не хо чуць. На 
на шых рын ках толь кі і аб мяр коў ва юць 
па дзеі ў су се дзяў. У іх жа ў ад каз на мае 
асця рож ныя пы тан ні час цей прос та ад-
мах ва лі ся. Мо жа, ба яц ца на пу жаць па-
тэн цы яль ных па куп ні коў? Праў да, адзін 
муж чы на вы ка заў ся амаль са злос цю, 
бо я за вя ла га вор ку пра тое, што яшчэ 
не каль кі тыд няў та му на шы не ез дзі лі, 

ба я лі ся. «Не зра зу ме ла, ча го вы спа-
ло ха лі ся і хто вас на па ло хаў. Крым той 
ад нас — за дзве ты ся чы кі ла мет раў. І 
на вош та ён нам здаў ся, той Крым? Ён 
на 70% быў заў сё ды да та цый ны і толь кі 
на 30% ся бе кар міў. Яны ду ма юць, ка лі 
ім да пен сій неш та пад кі нуць, дык за жы-
вуць, як у раі... Хай па спра бу юць».

Яшчэ ад на жан чы на ся рэд ніх га доў 
ска за ла, што пра па дзеі ў сва ёй кра-
і не яны да зна юц ца з тэ ле ві за ра аль-

бо ін тэр нэ ту. Ка лі не ўклю чаць ні чо га 
ў ра зет ку, то мож на жыць, як і ра ней. 
«Што нам да тых, хто зма га ец ца за ўла-
ду? — пры га вор ва ла яна, па праў ля ю чы 
курт ку, якую пры мер ва ла мая дач ка. 
— Вой, як доб ра нька се ла, якая ха ро-
шая ма ла дзёж ная ма дэль!» — «Мо жа, 
тро хі са сту пі це?» — «Вя до ма! Та бе ж, 
як і мне, га да ваць дзя цей», — чую ў 
ад каз.

Ады хо дзім з па куп кай, і ду маю, што 
лю дзям не па трэб ны ні вой ны, ні на пру-
га, ні ўся ля кая не ста біль насць. Кож ны з 
іх імк нец ца вы жы ваць з мак сі маль най 
ка рыс цю для сва ёй сям'і. І асноў ным 
ін стру мен там вы жы ван ня ста но віц ца 
ры нак, да яко га та ле рант на ста віц ца, 
як ві даць, на ват мяс цо вая царк ва. Бо 
ганд лё выя па лат кі ўшчыль ную па ды хо-
дзяць да не вы со кай цар коў най ага ро-
джы. А яшчэ на рын ку па нуе агуль ная 
ат мас фе ра доб ра зыч лі вас ці. Ві даць, 
што ўкра ін цы ра ды кож на му па куп ні ку. 
Га во раць у асноў ным на рус ка-ўкра ін-
скай тра сян цы, але без праб лем пе-
ра хо дзяць на рус кую мо ву, ка лі да іх 
звяр та еш ся па-рус ку.

Ледзь не за бы ла ся пра асноў нае. 
Гро шы там хо дзяць лю быя. Ад са ма га 
вак за ла ўсіх пры ез джых ата ку юць так 
зва ныя мя ня лы. Ці ёсць у вёс цы «аб-
мен нік», ні ко му ў га ла ву не пры хо дзіць 
ці ка віц ца. Ды і ў ва лют чы каў мож на не 
мя няць. Ганд ля ры бя руць і грыў ні, і до-
ла ры, і бе ла рус кія руб лі. Курс ця пер: 1 
грыў ня — 1 ты ся ча бе ла рус кіх. Лі чыць 
лёг ка.

ШО ПІНГ
Не ці ка ва бы ло б вяр тац ца без па-

ку пак, та му мае дзе ці вы бра лі са бе 
курт кі, фут бол кі, сы ну яшчэ ку пі лі ску-

ра ныя хар каў скія туф лі, а тры ка таж ны 
сві тар яму на бы лі, та му што ў За ба-
лац ці ака за ла ся на не каль кі гра ду саў 
ха лад ней, чым у Брэс це. Я вы бра ла 
са бе па тэль ню з ке ра міч ным па крыц-
цём і фор му для вы пя кан ня... До ма 
ўпэў ні лі ся, што ёсць і пэў ныя не да-
хо пы та ко га шо пін гу. Мы ры зык ну лі 
на быць шланг для ду ша, а ён ака заў ся 
з бра кам. Ка лі б ку піў рэч у ся бе до-
ма, мож на бы ло б ад нес ці на зад. Як 
і шкар пэт кі сы ну: мы спа ку сі лі ся на 
ца ну, але па мер, па зна ча ны на эты-
кет ках, ака заў ся, мяк ка ка жу чы, па вя-
лі ча ным на два. Шкар пэт кі ака за лі ся 
ма лы мі. Але ў цэ лым, ка лі па раў наць 
з цэ на мі на на шых рын ках, эка но мія 
ад на бы та га на мі скла ла не дзе ка ля 
1 міль ё на руб лёў.

Мы спя ша лі ся на па меж на-мыт ны 
кант роль, каб не быць апош ні мі і не ста-
яць на зва рот най да ро зе, та му не на бы-
лі ні я кіх пра дук таў. А ін шыя па са жы ры 
вез лі цу кер кі, грэч ку, рыб ныя кан сер вы, 
алей, не ка то рыя куп ля лі кань як і га-
рэл ку. Прак тыч на ўсе, і мы ў тым лі ку, 
ку пі лі штуч ныя квет кі. На ды хо дзіць час 
пры бі раць ма гі лы. А бу ке ты са штуч ных 
кве так там амаль удвая тан ней. Ад на 
па са жыр ка ку пі ла рас клад ныя лес кі. 
З цяг ні ка ў Брэс це так са ма вы но сі лі 
шпа ле ры, цюль, да рож кі і ды ва но вае 
па крыц цё, та ва ры для ра мон ту, та зы і 
вёд ры. Усё гэ та ад роз ні ва ец ца па ца не 
ад на ша га.

У ва го не з на мі еха ла шмат пен-
сі я не раў. Мая су сед ка па лаў цы рас-
па вя ла, што яна па ста ян на ез дзіць у 
За ба лац це з та го ча су, як вый шла на 
пен сію. Та кім чы нам мае знач ную эка-
но мію свай го бюд жэ ту... Бі лет у два 
ба кі каш туе ўся го 13 ты сяч руб лёў. Я 
спы та ла, ці ез дзі ла яна яшчэ ме сяц 
та му. Спа да рож ні ца ска за ла, што пад-
да ла ся агуль на му на строю і пэў ны час 
не ез дзі ла: «Хоць ба яц ца не бы ло ча го, 
вы ж са мі ба чы лі». Са праў ды, жыц цё 
пра цяг ва ец ца, су сед скія ста сун кі так-
са ма.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

УКРА ІН СКАЕ ЗА БА ЛАЦ ЦЕ ЖЫ ВЕ, ЯК РА НЕЙ

99% ма іх паш то вак, якія 
ад люст роў ва юць бе ла рус кую 
гіс то рыю, на бы ты за мя жой, 
мно гія з іх за ха ва лі ся ў адзі ным 
эк земп ля ры.

Нем цы зні шчы лі Смар гонь 
дзён за 10, зра бі лі «мёрт вым» 
го ра дам — гэ та адзін з 
не шмат лі кіх та кіх жу дас ных 
вы пад каў у гіс то рыі.

Паш тоў ка. Ка зар мы, шпі таль у Бя ро зе-Кар туз скай Паш тоў ка. Ка зар мы, шпі таль у Бя ро зе-Кар туз скай 
(ця пер Бя ро за).(ця пер Бя ро за). Паш тоў ка. Від на Грод на.Паш тоў ка. Вак зал у Смар го ні.

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Ад ну маж ную ка бе ту ці то моц на 
пры ціс ну лі, ці на огул збі лі з ног. 
Яна на ўсю моц ля ман туе. А дру гая 
не ўстрым лі ва ец ца ад ка мен та ра: 
«Усё ка за ла: но гі ба ляць, 
а як па пер ла з цяг ні ка, 
дык і алім пі ец не да го ніць».

«Не зра зу ме ла, ча го вы спа ло ха лі ся 
і хто вас на па ло хаў. Крым той 
ад нас — за дзве ты ся чы 
кі ла мет раў. І на вош та ён нам 
здаў ся, той Крым? Ён на 70% 
быў заў сё ды да та цый ны».

У цэ лым, ка лі па раў наць з цэ на мі 
на на шых рын ках, эка но мія 
ад на бы та га на мі скла ла не дзе 
ка ля 1 міль ё на руб лёў.

Ста тыс ты ка, як вя до ма, ве дае ўсё. Вось са мыя 
ці ка выя да ныя, якія агу чы лі прад стаў ні кі 
На цы я наль на га ста тыс тыч на га ка мі тэ та 
Бе ла ру сі.

Уз ро вень да хо даў стаў та кім жа, 
як да дэ валь ва цыі

Ле тась у кра і не бы лі за бяс пе ча ны вы со кія тэм пы 
рос ту гра шо вых да хо даў на сель ніц тва. У раз лі ку на 
ду шу на сель ніц тва гра шо выя да хо ды скла лі 3 млн 
868 тыс. руб лёў у ме сяц (у 2012 го дзе — 2 млн 831 
тыс. руб лёў у ме сяц).

Пры гэ тым рост да хо даў су пра ва джаў ся не вы со-
кай сту пен ню іх ды фе рэн цы я цыі. Так, у 2013 го дзе 
да хо ды 10% най больш за бяс пе ча на га на сель ніц тва 

пе ра вы сі лі да хо ды 10% най менш за бяс пе ча на га 
на сель ніц тва ў 5,9 ра за. У Ра сіі су ад но сі ны да хо даў 
10% най больш і най менш за бяс пе ча на га на сель ніц-
тва ў 2012 го дзе скла лі 16,4 ра за, у Мал до ве — 15,2 
ра за. Гра ніч на кры тыч нае зна чэн не гэ та га па каз чы-
ка ў су свет най прак ты цы — 10-12 ра зоў.

Па вод ле вы ні каў вы ба рач на га аб сле да ван ня 
хат ніх гас па да рак, кож ная пя тая з іх (аль бо 20,5%) 
ста ноў ча аца ні ла зме ны ў сва ім ма тэ ры яль ным ста-
но ві шчы ў 2013 го дзе ў па раў на нні з 2012-м. 7,8% 
рэ спан дэн таў ука за лі на па гар шэн не свай го ма тэ-
ры яль на га ста но ві шча. На дум ку ас тат ніх хат ніх 
гас па да рак (61,7%), уз ро вень іх ма тэ ры яль на га ста-
но ві шча ў па раў на нні з 2012 го дам не змя ніў ся.

Ся род тых, хто ўка заў на па гар шэн не свай го ма-
тэ ры яль на га ста но ві шча, 40% звяз ва юць гэ та з рос-
там цэн. Для 36,6% хат ніх гас па да рак, якія ўка за лі 
на па ляп шэн не свай го ма тэ ры яль на га ста но ві шча, 
асноў най пры чы най гэ та га стаў рост апла ты пра цы, 
для 13,3% — зме на мес ца пра цы ці па вы шэн не на 
па са дзе, 18,7% — па ве лі чэн не пен сій і да па мог.

Ста лі лепш хар ча вац ца
Упер шы ню за апош нія тры га ды зні зі ла ся до ля 

вы дат каў на хар ча ван не. У струк ту ры спа жы вец кіх 
рас хо даў хат ніх гас па да рак вы дат кі на хар ча ван не 
ле тась скла лі 39,9% (у 2012 го дзе — 43% і ў 2011 
го дзе — 41,3%).

Пры гэ тым ад зна ча на па ляп шэн не якас ці хар-
ча ван ня на сель ніц тва, бо ў струк ту ры спа жы ван ня 
пра дук таў хар ча ван ня па вя лі чы ла ся до ля ры бы і 
ры бап ра дук таў, мя са і мяс ных пра дук таў, яек, га-
род ні ны, са да ві ны і ягад і зні зі ла ся до ля хле ба і 
хле ба пра дук таў, буль бы. Так, у па раў на нні з 2012 

го дам спа жы ван не хат ні мі гас па дар ка мі са да ві ны 
і ягад па вя лі чы ла ся на 12,1%, ры бы і ры бап ра дук-
таў — на 6,7%, мя са і мяс ных пра дук таў — на 2,8%, 
у той жа час аб' ём спа жы ван ня буль бы зні зіў ся на 
9,1%, хле ба і хле ба пра дук таў — на 2,4%.

Рас хо ды на апла ту па слуг 
ле тась у па раў на нні з 2012 го дам 
па вя лі чы лі ся на 24%

Па-ра ней ша му ся род вы дат каў хат ніх гас па да рак 
на апла ту па слуг знач ную ўдзель ную ва гу ма юць 
жыл лё ва-ка му наль ныя па слу гі і па слу гі транс пар ту і 
су вя зі. Іх до ля скла ла ў 2013 го дзе 54,3% у агуль най 
су ме вы дат каў на апла ту па слуг.

Рост коль кас ці кам п'ю та раў пры вёў 
да зні жэн ня па трэб нас ці 
ў ка ля ро вых тэ ле ві за рах, 
ві дэа- і аў ды я а па ра ту ры

У 2013 го дзе ў ся рэд нім на 100 хат ніх гас па да рак 
бы ло 135 ха ла дзіль ні каў і ма ра зіль ні каў, 84 элект ра-
пы ла со сы, 78 праль ных ма шын-аў та ма таў, 62 мік ра-
хва ле выя пе чы. Ле тась вы яві ла ся тэн дэн цыя зме ны 
струк ту ры спа жы вец ка га по пы ту на та ва ры куль-
тур на га пры зна чэн ня, што, як лі чаць спе цы я ліс ты, 
аб умоў ле на рос там коль кас ці кам п'ю та раў у хат ніх 
гас па дар ках і па шы рэн нем іх функ цы я наль нас ці.

Бе ла ру сы ста лі больш эка но міць
Удзель ная ва га хат ніх гас па да рак, якія ма юць 

збе ра жэн ні, па вя лі чы ла ся з 46,7% у 2012 го дзе да 
49% у 2013 го дзе. Пры гэ тым 63% хат ніх гас па да-
рак ад ной з мэт збе ра жэн няў на зва лі апла ту не-
прад ба ча ных вы дат каў у бу ду чы ні, 45,5% — куп лю, 
бу даў ніц тва і ра монт не ру хо мас ці, 36,7% — куп лю 
спа жы вец кіх та ва раў.

Па ўзроў ні пен сій мы ад ста ём 
ад Ра сіі, але апя рэдж ва ем Ка зах стан

Ся рэд ні па мер пры зна ча ных пен сій на ка нец 2013 
го да ў Бе ла ру сі склаў 232 до ла ры ў эк ві ва лен це, у 
Ра сіі — 307 до ла раў, у Ка зах ста не — 204 до ла ры.

Воль га СА ЛА ТА ВА
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МЫ СТА ЛІ КУП ЛЯЦЬ 
БОЛЬШ КАМ П'Ю ТА РАЎ І МЕНШ — 

КА ЛЯ РО ВЫХ ТЭ ЛЕ ВІ ЗА РАЎ
Бел стат рас па вёў аб уз роў ні жыц ця бе ла ру саў


