Матэматыка
з геаграфiяй
Жыхары Чыжахi лiчаць
сваю вёску цэнтрам Еўропы
Гэты край нiбыта абышлi бокам «гучныя» гiстарычныя падзеi, тут нiколi не было сваёй царквы, касцёла i старажытных
помнiкаў архiтэктуры, а ў наваколлi няма ўнiкальных цi нават
проста вядомых вытворчасцяў. Аднак цi не кожны з мясцовых
жыхароў перакананы, што Чыжаха — населены пункт адметны. Прычым, пры пэўных умовах гэта вёска магла б аказацца
«на слыху» ва ўсёй Еўропы.
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У аграгарадку Баркалабава на сельскiм сходзе
публiчна выхоўвалi нядбайных бацькоў,
п'янiц i правапарушальнiкаў
У Быхаўскiм раёне адрадзiлi даўнюю традыцыю правядзення
сходаў, на якiх абмяркоўваюць праблемы бяспекi жыцця, праводзiцца прафiлактыка п'янства i правапарушэнняў. 4 лютага такi
сход прайшоў у Баркалабаўскiм сельсавеце.
Напярэдаднi сходу адбылiся канцэрт мастацкай самадзейнасцi i выставы-продажы. У мясцовым Доме культуры наладзiлi
гандаль гаспадарчымi i харчовымi таварамi. Мiлiцыя зрабiла
выставу канфiскаванай зброi i злачынных прыладаў. Выратавальнiкi на радасць дзятве дэманстравалi шырокiя магчымасцi
новай спецтэхнiкi.
У глядацкай зале Дома культуры быў аншлаг: заняты ўсе
паўтары сотнi месцаў, ды яшчэ ў прыходах людзi стаялi. У прэзiдыуме — прадстаўнiкi ўлады, МНС, мiлiцыi, суда i пракуратуры.
Вёў сход старшыня Баркалабаўскага сельскага Савета Iван
СКРЫПЦОЎ.
Курэнне ў ложку ў п’яным стане, наступствы пажараў i прыродных катаклiзмаў, прадухiленне крадзяжоў электраэнергii, правiлы
бяспечнага карыстання газавым абсталяваннем — гэта далёка
не ўсе тэмы прамоў на сходзе. Да таго ж словы iлюстравалiся
вiдэафiльмамi: у iх наглядна паказвалi, як людзi спачатку п'юць
гарэлку, а потым збiваюць сваякоў, учыняюць злачынствы, валяюцца пад агароджамi, дзе, здараецца, часам i памiраюць.
Убачылi сябе на вялiкiм экране i некаторыя мясцовыя жыхары.
— Мы засяродзiлi ўвагу не на пенсiянерах, якiя жыццё дажываюць, а на маладых людзях, якiя выхоўваюць дзяцей, — расказаў
Iван Скрыпцоў. — Вось i прайшлi па трох няўдалых сем'ях. У адной знайшлi незаконную электрапробку, у iншай дзецi разабралi
адзiн з пажарных апавяшчальнiкаў, а ў трэцяй мацi аказалася ў
нецвярозым стане. Таму нашы «зоркi» чырванелi i нават плакалi
пад шумок залы.
Ёсць i станоўчыя прыклады. Сям'я, у якой выхоўваецца 5 дзяцей, яшчэ нядаўна таксама стаяла на ўлiку як няўдалая. Цяпер
бацькi выправiлiся, маюць добрую рэпутацыю. Значыць, можна
i з такiмi праблемамi справiцца!
Нягледзячы на тое, што колькасць злачынстваў i правапарушэнняў у Баркалабаўскiм сельсавеце скарацiлася летась на
трэць, усё ж i тут ёсць праблемы. Напрыклад, мiлiцыя прадэманстравала, як мужчына прадаваў вiно з-пад крыса. Яшчэ трох
п'яных заўважылi ў грамадскiх месцах.
Парушальнiкаў запрасiлi на сцэну ды прымусiлi апраўдвацца
пры ўсiм народзе. Давалi выказацца i iх аднавяскоўцам: былi i
заступнiкi, але большасць антыграмадскiя паводзiны асудзiла.
— Народ не падманеш, — разважае старшыня сельскага
Савета. — Людзi пыталiся ў мацi, як яна будзе ў вочы аднавяскоўцам глядзець, калi ў яе забяруць дзяцей i зробяць абавязанай
асобай. Iншыя гаварылi, што вясковае жыццё досыць цяжкае. А
iм пярэчылi: маўляў, пасля вайны галадалi, але дзяцей гадавалi
такiм чынам, што на iх цяпер дзяржава трымаецца. Карацей, сход
быў напоўнены эмоцыямi i доўжыўся дзве гадзiны.
Каб замацаваць уражанне, медык расказаў пра наступствы
п'янства для арганiзма чалавека, а праваслаўны святар — для
душы.
Паводле прапановы старшынi Быхаўскага раённага Савета дэпутатаў Валерыя ШКАПЦОВА, баркалабаўскiя вяскоўцы
прынялi на сваiм сходзе рэзалюцыю. Усе пагадзiлiся, што намаганнi службаў i самiх людзей трэба накiраваць на барацьбу i
прадухiленне п'янства. Самае галоўнае — не быць абыякавымi
да праблемаў сваiх суседзяў i аднавяскоўцаў i дапамагаць тым,
хто трапляе ў цяжкую жыццёвую сiтуацыю.
— Мяркую, што людзi, праблемы якiх абмеркавалi на сходзе,
адчулi ўсё i будуць выпраўляцца, — дадаў Iван Скрыпцоў. — У
нас ёсць сем'i, якiя лiтаральна жывуць пад наглядам: ранiцай iх
кантралюе школа, удзень — сельскi Савет, увечары — мiлiцыя.
Супраць такiх i накiраваны метад прынароднага разбору.
Iлона IВАНОВА.

Не ўпусцiць
магчымасць
«Удзел у выбарах можа дапа маг чы ў рас паў сюдж ван нi
беларускай мовы» — з гэтых
слоў пачынаецца заява Сакратарыята Таварыства беларускай мовы, якая днямi з'явiлася
ў электронных СМI.
У 1990 годзе, дваццаць гадоў таму, быў
прыняты Закон «Аб мовах», а таксама адбылiся першыя дэмакратычныя выбары ў
Вярхоўны Савет БССР i мясцовыя Саветы.
Тады ТБМ здолела вылучыць сотнi кандыдатаў у дэпутаты ўсiх узроўняў. З iх у
Вярхоўны Савет трапiла 13 чалавек, а ў
мясцовыя Саветы дэпутатаў — аж некалькi сотняў (асаблiва гэта датычыцца Мiнска
i некаторых iншых буйных гарадоў Беларусi). «Дзякуючы намаганням дэпутатаў
пачаў рэалiзоўвацца Закон «Аб мовах»,
— гаворыцца ў заяве.
У красавiку 2010 года адбудуцца выбары ў мясцовыя Саветы Беларусi. Папраўкi,
унесеныя ў выбарчае заканадаўства, дазваляюць значна лягчэй, чым у мiнулыя
гады, вылучацца i рэгiстравацца кандыдатамi ў дэпутаты. У сувязi з гэтым ТБМ
заклiкае прыхiльнiкаў роднай беларускай
мовы прыняць самы актыўны ўдзел у выбарах.
«У вас ёсць унiкальная магчымасць зрабiць свае праграмы па-беларуску, змясцiць у iх патрабаваннi аб стварэннi ў вашай
выбарчай акрузе беларускамоўных школ i
класаў, аб вяртаннi гiстарычных назваў нашым вулiцам i плошчам i ўшанаваннi памяцi нашых гiстарычных герояў, навукоўцаў
i асветнiкаў», — звяртаецца Сакратарыят
ТБМ да патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты. I нагадвае, што найлепш вылучацца
шляхам збору подпiсаў, бо гэта дае магчымасць пачаць кантактаваць з выбаршчыкамi па-беларуску значна раней.
Той, хто пераможа на выбарах, атрымае
дзякуючы дэпутацкiм паўнамоцтвам магчымасць чатыры гады адстойваць правы
беларускамоўных грамадзян нашай краiны як на сесiях мясцовых Саветаў, так i ў
штодзённым жыццi, гаворыцца ў заяве.

Пасля прыняцця Дэкрэта № 18 колькасць дзяцей, якiя
знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становiшчы, у Чашнiцiм раёне зменшылася ўдвая. Па-першае, больш кантралюючых органаў цяпер задзейнiчана ў рабоце з «цяжкiмi»
сем'ямi, па-другое, больш жорсткiмi сталi меры, якiя прымяняюцца да гора-бацькоў.
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iтуацыя з няўдалымi сем'ямi ў раёне была некрытычная i да выхаду Дэкрэта № 18, — патлумачыла
начальнiк аддзела адукацыi райвыканкама
Валянцiна КАВАЛЕНКА. — Проста раней
гэтым займалiся мы, камiсiя па справах
няпоўнагадовых, iнспекцыя па справах
няпоўнагадовых. А Дэкрэт абавязаў працаваць усе службы ў адной запрэжцы, таму i вынiкi атрымалiся лепшыя. У нашым
аддзеле створаны каардынацыйны савет
па выяўленнi i ўлiку няпоўнагадовых, якiя
знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным
становiшчы i маюць патрэбу ў дзяржаўнай
абароне. У яго склад уваходзяць прадстаўнiкi раённай бальнiцы, рэгiянальнай газеты, аддзела ўнутраных спраў, ваенкамата,
МНС, камунальнiкi i нават протаiерэй мясцовага прыхода. Можна казаць, што ўвесь
раён працуе па гэтым Дэкрэце.
Кожная служба, кожная арганiзацыя
адчула сваю адказнасць за становiшча
спраў у няўдалых сем'ях. Цяпер не толькi
школу гэта стала хваляваць, але абсалютна ўсiх. Напрыклад, кiраўнiк СВК сёння
на роўных з дырэк тарам школы адказвае за становiшча спраў у такой сям'i.
Сумесная скаардынаваная дзейнасць i
дала магчымасць атрымаць большы станоўчы эфект.
Дзяцей у нядбайных бацькоў забiралi
ў дзяржаўныя ўстановы i раней, але з выхадам Дэкрэта ўвага была сканцэнтраваная менавiта на ўзмацненнi адказнасцi
абавязаных татаў i мацi па кампенсаваннi
расходаў дзяржавы на ўтрыманне малых.
Адпаведна ўзрасла i адказнасць бацькоў
за выхаванне сваiх дзяцей.
— Усiм патлумачылi палажэннi гэтага
Дэкрэта, i людзi падлiчылi, колькi ў iх будзе
заставацца грошай пасля таго, як з iх вылiчаць за ўтрыманне дзяцей, — працягвае
Валянцiна Уладзiмiраўна. — Гэта стала
свайго роду выхаваўчым момантам, прычым даволi дзейсным. Многiя нядбайныя

бацькi задумалiся i прыйшлi да
высновы, што лепш яны самi
буду выхоўваць сваiх малых,
чым плацiць за iх выхаванне
дзяржаве.
У раёне ёсць шмат прыкладаў, як па гро за «па ка ран ня
руб лём» пры му сi ла вы пi вох
змянiцца. Так, у разведзенай
грамадзянкi А. з-за яе празмернай схiльнасцi да алкаголю
траiх дзетак дзяржаўныя службы забралi ў прытулак (разглядалася пытанне аб пазбаўленнi яе правоў
на дзяцей). Як абавязаная асоба жанчына
вымушана была плацiць у месяц па 160
тысяч рублёў на кожнага малога. Такое
фiнансавае ўзрушэнне моцна паўплывала
на мацi. Яна ўзялася за розум, кiнула пiць,
уладкавалася на працу. Дзяцей ёй вярнулi,
i цяпер атмасфера ў сям'i нармальная.
е сакрэт, што далёка не ўсе прадпрыемствы ахвотна бяруць абавязаных асобаў у штат — гэта не самыя
надзейныя работнiкi.
— Звычайна такiх людзей мы ўладкоўваем на працу па месцы жыхарства, i цяжкасцяў, як правiла, з гэтым не ўзнiкае. У
нас цэнтр занятасцi насельнiцтва займае
вельмi жорсткую пазiцыю ў гэтым пытаннi, — патлумачыла Валянцiна Каваленка. — I кiраўнiкi прадпрыемстваў пра гэта
добра ведаюць. Яны, зразумела, моцнага
энтузiязму не праяўляюць, але на працу
абавязаных асобаў бяруць. Ведаюць: у
выканкаме, калi што, спытаюць, ды i ўсё
ж агульная гэта справа.
Абавязаных асобаў, як правiла, уладкоўваюць у арганiзацыi сельскай гаспадаркi.
Напрыклад, на ферме ў СВК «Iванскi» даярка сёння атрымлiвае 850 тысяч рублёў.
У iншых гаспадарках раёна заработная
плата нiжэйшая (дзесьцi 350 тысяч), але
Валянцiна Уладзiмiраўна падкрэслiла, што
калi ў чалавека ёсць жаданне працаваць,
яму абавязкова дапамогуць, дадуць дадатковую магчымасць. Зарабiць грошы
— калi працуеш добрасумленна — можна
i ў сельскай гаспадарцы. Нехта з абавязаных асобаў працуе ў сiстэме ЖКГ, нехта — тэхнiчнымi работнiкамi ва ўстановах
адукацыi.
Калi ў чалавека забiраюць дзiця ў прытулак, ён ужо лiчыцца абавязанай асобай
i пералiчвае грошы прытулку. На адно дзiця — 320 тысяч у месяц. Калi ў чалавека
заробак меншы цi дзяцей некалькi (3-4), i з
гэтай прычыны ён не можа выплачваць су-
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му цалкам, тады ён адлiчвае 70 працэнтаў
свайго заробку. Магчыма сiтуацыя, калi
рашэннем суда — пры наяўнасцi важкiх
прычын — сума штомесячных выплат на
дзяцей можа быць зменшана. Але кампенсаваць расходы дзяржавы цалкам усё
адно прыйдзецца, проста гэтае «задавальненне» расцягнецца на значна большы перыяд. За паўгода, што няпоўнагадовыя
знаходзяцца ў прытулку, нядбайныя таты i мамы маюць шанц узяцца за розум
(навесцi парадак у хаце, закадзiравацца,
уладкавацца на працу) — тады дзяцей iм
вяртаюць. У адваротным выпадку iх пазбаўляюць бацькоўскiх правоў i яны будуць
абавязаны аплачваць утрыманне дзяцей
гадамi, пакуль тыя не вырастуць.
— Мы не адразу забiраем дзiця з сям'i,
— падкрэслiла начальнiк аддзела адукацыi. — Праблемную сям'ю мы спачатку
ставiм на ўнутрышкольны цi ўнутрысадковы ўлiк. Калi папярэдняя работа вынiкаў
не дае, прызнаём сям'ю СНС (у сацыяльна
небяспечным становiшчы). Складаем новыя праграмы работы, задзейнiчаем iншыя службы (i СВК, дзе бацькi працуюць,
i ФАПы, i ўчастковага мiлiцыянера i г.д.).
Выклiкаем бацькоў на камiсiю пры сельскiм Савеце, на пасяджэнне каардынацыйнага савета ў аддзел адукацыi. I толькi калi
i гэтая работа не дае станоўчага эфекту,
прызнаём дзiця маючым патрэбу ў дзяржаўнай абароне i змяшчаем у сацыяльны
прытулак. На ўсiх гэтых этапах iдзе мэтанакiраваная работа з сям'ёй па наладжваннi дзiцяча-бацькоўскiх адносiнаў. Вы
ж разумееце, калi бацькi ўжо аддаюць перавагу не дзецям, а алкаголю, нi пра якiя
нармальныя стасункi ў сям'i гаварыць не
даводзiцца. Асноўная задача ўсiх нашых
службаў — наладжванне такiх стасункаў
i стварэнне нармальных умоваў для таго,
каб дзiця можна было вярнуць. Усе службы раёна задзейнiчаны ў тым, каб вывесцi
сям'ю з крызiснай сiтуацыi. I, як правiла,
вяртанне дзяцей у бiялагiчныя сем'i ў нас
перавышае 50 працэнтаў.
раўда, дадала Валянцiна Уладзiмiраўна, былi выпадкi, калi дзетак
бацькам вярталi, а потым надараўся
рэцыдыў, i малых паўторна даводзiлася
адпраўляць у прытулак. Напрыклад, маладая жанчына, якая пражывала са сваёй
мацi, нарадзiла дзiця па-за шлюбам i не
змагла забяспечыць малому нармальныя
ўмовы пражывання. Дзiця забралi ў прытулак.
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

П

КАМПЕТЭНТНА

КААРДЫНАЦЫЯ
Ў МЕЖАХ РАЗУМНАГА
На пытаннi «МС» адказвае
начальнiк упраўлення па
ўзаемадзеяннi з органамi
мясцовага самакiравання
Сакратарыята Савета
Рэспублiкi, адказны
сакратар Савета
па ўзаемадзеяннi органаў
мясцовага самакiравання
Аляксей СЦЕПАНЕНКА.
— Савет па ўзаемадзеяннi органаў мясцовага самакiравання быў
створаны пры Савеце Рэспублiкi
Нацыянальнага сходу тры гады таму. Якiя задачы паставiла перад
сабой новая структура, якiя пытаннi трапiлi ў яе «поле зроку»?
— Самае галоўнае — гэта, безумоўна, каардынацыя дзейнасцi ўсiх
мясцовых Саветаў. Рэч у тым, што
ра ней у нас не бы ло струк ту ры,
якая зай ма ла ся б та кой ка ар дынацыяй. У адпаведнасцi з нашым
за ка на даўствам, Са ве ты ў сва ёй
дзейнасцi з'яўляюцца незалежнымi.
Вышэйстаячыя Саветы (базавыя ў
адносiнах да першасных, абласныя
ў адносiнах да базавых) аказвалi
толькi арганiзацыйна-метадычнае,
канстытуцыйна-прававое садзейнiчанне ў вырашэннi пытанняў, — i
не больш за тое. Iх дзейнасць не
была «замкнёная» на адной структуры. Ну а потым, у адпаведнасцi з
Указам № 21, быў створаны Савет
па ўзаемадзеяннi. Менавiта па ўзаемадзеяннi — бо гаворка iдзе не пра
кiраванне, а пра аказанне садзейнiчання. Iнакш кажучы, мы (я маю на
ўвазе Савет па ўзаемадзеяннi) падчас вырашэння тых цi iншых праблем павiнны прадстаўляць i абара-

няць iнтарэсы мясцовых Саветаў на
рэспублiканскiм узроўнi.
Другi важны кiрунак нашай работы — вывучэнне, абагульненне i распаўсюджванне цiкавых напрацовак,
так бы мовiць, перадавога вопыту.
Усё ж Саветы ў нас працуюць парознаму. Нельга не заўважыць, што
за апошнiя гады з'явiлася больш сiстэмнасцi, канкрэтыкi ў iх дзейнасцi.
Лепшыя напрацоўкi мы па крупiцах
збiраем i iмкнёмся даводзiць да ведама iншых Саветаў.
Забягаючы крыху наперад, скажу, што Са вет па ўза е ма дзе ян нi
сапраўды адбыўся, ён стаў патрэбным i запатрабаваным — думаю,
гэта адчулi i прадстаўнiчыя органы
на месцах.
— У вас склалася ўжо практыка
правядзення выязных пасяджэнняў. Што гэта дае? Як фармiруюцца тэмы для абмеркавання?
— Савет па ўзаемадзеяннi, папершае, будуе працу ў адпаведнасцi
са сваiм планам. I хоць усе сiтуацыi,
якiя часам «падкiдвае» жыццё, безумоўна, не прадугледзiш, але пэўныя
накiрункi мы ўсё ж вызначаем i бяром
за аснову. Удакладню, што ўсе члены
Савета па ўзаемадзеяннi — а гэта
старшынi абласных Саветаў дэпутатаў, шэраг старшыняў раённых i
сельскiх Саветаў, прадстаўнiкi органаў тэрытарыяльнага грамадскага
самакiравання — працуюць на грамадскiх пачатках (усяго 30 чалавек).
Тэмы для абмеркавання, як правiла,
прапануюць члены Савета i старшынi абласных Саветаў дэпутатаў.
Сказаць, што мы вызначаем для выездаў нейкiя «ўзорна-паказальныя»
адрасы, было б няправiльна. Хутчэй,
арыентуемся на тыя тэрыторыi, сель-

саветы, у якiх ёсць праблемы,
характэрныя ў асноўным для
многiх рэгiёнаў. I на iх прыкладзе спрабуем знайсцi агульныя
шляхi вырашэння.
Ну а чаму менавiта некуды выязджаем?.. Разумееце, сама падрыхтоўка да мерапрыемства ўжо нейкiм
чынам абавязвае мясцовыя ўлады
наводзiць на тэрыторыi парадак. Гэта
зусiм не азначае, што яны кiдаюцца,
як у тым анекдоце, фарбаваць траву. Усё ў межах разумнага. Вы ж,
напэўна, калi чакаеце прыходу гасцей, таксама стараецеся прыбраць
у хаце?
Ды i, як кажуць, лепш адзiн раз
убачыць нешта на свае вочы, чым
сем разоў пачуць. Выезд на месца
— гэта магчымасць прамога кантактавання, непасрэдных зносiнаў. I не
толькi з кiраўнiкамi раёна цi сельскага Савета, але i з дэпу татамi, i са
звычайнымi грамадзянамi, якiя пражываюць на гэтай тэрыторыi. Тут
ужо цяжка, скажам так, пусцiць пыл
у вочы, прадэманстраваць выключна
«фасад»... На мой погляд, такая форма работы дастаткова эфектыўная
яшчэ i таму, што на дапушчаныя памылкi, недахопы ў рабоце кiраўнiкам
мясцовых Саветаў паказваюць iх жа
калегi, а не вышэйстаячыя службовыя асобы. Каэфiцыент карыснага
дзеяння такой крытыкi дастаткова
высокi.
Хачу падкрэслiць, што падчас такiх выездаў асаблiвая ўвага звяртаецца на забеспячэнне комплекснага,
збалансаванага развiцця тэрыторыi.
Можна ж, у прынцыпе, нядрэнна развiвацца, але пры гэтым развiвацца
аднабакова. Мiж тым, ва Указе № 21
ёсць адзiн пункт, на якi не ўсе i не

Фота Марыі ЖЫЛІНСКАЙ.

ПРА ХIБЫ ЖЫЦЦЯ —
УСЛЫХ I ПРЫ НАРОДЗЕ

«СКАЖЫЦЕ,
МАМА
НЕ ЗВАНIЛА?»

Фота Анатоля КЛЕШЧУКА.

РАЗБОР «ПАЛЁТАЎ»

заўсёды звяртаюць увагу. Я маю на
ўва зе не аб ход насць рэ гуля ван ня
сацыяльна-эканамiчнага развiцця
тэрыторый. У адпаведнасцi з Канстытуцыяй, кожны грамадзянiн, незалежна ад месца пражывання, мае
гарантаванае права карыстацца шэрагам дабротаў. А ў нас узроўнi развiцця тэрыторый дзе-нiдзе розныя,
i не заўсёды гэтыя даброты прадстаўлены аднолькава i ў належным
выглядзе. Так што нашы наведваннi
дапамагаюць вызначыць, якiя кiрункi
на месцах развiваюцца лепш, а дзе
адбываецца адставанне.
У рэшце рэшт, i выязныя пасяджэннi, i работа па iх падрыхтоўцы, i
сустрэчы ў рэгiёнах падпарадкаваны
адной задачы: вывучэнню праблем
глыбiнкi i iх абагульненню — з далейшым выхадам на органы дзяржаўнага кiравання для iх рашэння.
— У такiм разе, якiя праблемы
ўдалося вырашыць Савету па ўзаемадзеяннi за час свайго iснавання?
— Тут можна шмат гаварыць, але
прывяду толькi апошнiя прыклады.
У пачатку мiнулага года старшыня
Савета па ўзаемадзеяннi Барыс Васiльевiч Батура праводзiў сустрэчу
са старшынямi сельскiх Саветаў.
Удзельнiкi сустрэчы спыталi: чаму,
нягледзячы на невялiкую колькасць
штатных супрацоўнiкаў сельвыканкама, яны па-ранейшаму вымушаны
займацца зборам падаткаў ад насельнiцтва (маюцца на ўвазе падаткi
на нерухомасць i на зямлю)?
(Заканчэнне на 2-й стар. «МС».)

АД ГАНЧАРОЎ
ДА ДАЧНIКАЎ
Першы «афiцыйны» ўспамiн
пра Чыжаху звязаны з адкрыццём тракту Мiнск—Iгумен—Бабруйск, ёсць дакладныя звесткi,
што адна з паштовых станцый
на тракце размясцiлася якраз у
цяперашняй вёсцы, i было гэта
ў 1795 годзе. I ўсё ж адносна
«малады ўзрост» трэба паставiць пад сумненне, бо ёсць iншая акалiчнасць. Лiтаральна ў
наваколлi Чыжахi знаходзiцца
гарадзiшча, прычым археалагiчныя раскопкi i знаходкi рэшткаў посуду, слядоў пахаванняў,
вельмi рэдкiх жалезных i бронзавых шпiлек засведчылi — са
старажытных часоў тут жылi
людзi. А само гарадзiшча на
маляўнiчым беразе Бярэзiны
мясцовыя людзi дагэтуль так i
завуць — Гарадком.
Не менш заблытаная справа i з назвай самой Чыжахi. Як
быццам «паралелi» з вядомай
птушкай выглядаюць даволi пераканаўча. Але паверыць тым,
хто раiць «шукаць вытокi» па
ўласным прозвiшчы Чыж аднаго
з колiшнiх тутэйшых ганчароўумельцаў, таксама можна. Вязкай, добрай глiны тут сапраўды
шмат, месцамi ляжыць яна на
ўзроўнi нейкiх 20—30 сантыметраў ад паверхнi глебы, так што
«прабiць» звычайную свiдравiну
для вады — ужо праблема. Але
праблема не меншая — адшу-

ладна, цэнтр трэба шукаць памiж вёскамi Чыжаха i Бычын.
— Безумоўна, адкрыццё зацiкавiла ўсiх, але затым, як тое
часта бывае, крыху пагаварылi
— i забылiся, — узгадвае настаўнiк хiмii i бiялогii Чыжахскай
сярэдняй школы Вiктар Гардзiеўскi. — I якое ж было здзiўленне, калi ў лютым 1999 года да
нас пры еха ла прад стаў нi чая
дэлегацыя з Акадэмii навук, навукоўцы з картамi зайшлi ў найблiжэйшы лес, перайшлi ручай
i паказалi: цэнтр Еўропы — тут.
А потым усе зрабiлi агульны
здымак i вырашылi: неабходна
збiраць грошы на ўсталяванне
мемарыяльнага знака.
Неўзабаве на месцы, якое
было вызначана як цэнтр кантынента, паўстаў звычайны камень-валун. Аднак мемарыяльнага знака тут няма i дагэтуль.
Бо далей думка змянiлася, сталi
гучаць меркаваннi, што «пункт»
трэба шукаць не ў Чыжасе, узнiклi варыянты Пухавiччыны, Глыбоччыны, Полацка, на асаблiвы
статус працягваюць прэтэндаваць у Заходняй Украiне,
Лiтве, Польшчы, Славакii. Вось толькi ў вёсцы
гэтаму не вераць. I зазначаюць: «бярэзiнскую»
версiю пацвярджае не
адзiн разлiк, да таго ж
навукоўцы, што прыязджалi са звышдакладнымi картамi («на iх было
пазначана цi не кожнае
дрэва i нават рэчкi, якiя
ўжо даўно не iснуюць»),
памылiцца не маглi. А
што да прычын з'яўлення
новых еўрапейскiх цэнтраў, то некаторыя нават
лiчаць: галоўную ролю
адыгралi не столькi «матэматыка з геаграфiяй»,
колькi... больш развiтая
iнфраструк тура iншых
Так робяць пояс-саматканку. рэгiёнаў. Чыжаха ж у гэтым плане саступае.
каць таго ж ганчара. Гэтага ра— Без умоў на, вы клю чаць
мяства ў вёсцы ўжо няма. Затое верагоднасць разыходжанняў
Чыжаха дагэтуль славутая доб- нельга, у рэшце рэшт, важны
рымi печнiкамi, як i шмат ста- сам пункт адлiку, у прыватнасгоддзяў таму тут плятуць кашы, цi, вядзецца той адлiк толькi з
а яшчэ — робяць свае паясы. самага паўночнага пункта маМагчыма, чыжахскiя саматкан- церыковай часткi кантынента
кi i саступаюць слуцкiм, аднак або з паўночных еўрапейскiх
тое, што традыцыi захавалiся архiпелагаў i астравоў, — ад— факт ужо цiкавы.
значае настаўнiца гiсторыi i ня— Хутчэй за ўсё, прычына ў мецкай мовы Ларыса Галуза. —
тым, што нашы людзi нiколi не Але нам, нашым вучням i ўсiм
адрывалiся ад зямлi i звыклых вяскоўцам вельмi крыўдна. Мы
заняткаў, i сёння, калi ўсё можна дагэтуль не згодныя з новымi
купiць у краме, яны трымаюць меркаваннямi, мы верым, што
шмат кароў, парсюкоў i курэй, цэнтр Еўропы знаходзiцца менамногiя маюць качак i гусей, а не- вiта тут, а таксама спадзяёмся,
каторыя — гадуюць трусоў i зай- што калi-небудзь гэта прызнамаюцца пчалярствам, — заўва- юць афiцыйна i да нас будуць
жае жыхарка Чыжахi, работнiк ездзiць турысты.
Багушэвiцкага сельвыканкама
ТРАНЗIТНЫ ВАРЫЯНТ
Таццяна Жукоўская. — А яшчэ
Сцвярджаць, нiбыта Чыжаха
чыжахцаў немагчыма ўявiць без паступова «памiрае», адназначлесу i рэчкi. Цi не кожны ходзiць на нельга. Хаця адсюль пакрысе
па грыбы, большасць нарыхтоў- з'язджае моладзь, смяротнасць
вае i здае ягады, а сёй-той зай- перавышае нараджальнасць,
маецца паляваннем. I нядзiўна: змян ша ец ца агуль ная кольтых жа ласёў раз-пораз можна касць насельнiцтва. Але не так
пабачыць лiтаральна на дарозе, хутка. I сёння вёска налiчвае
каля вёскi спакойна гуляюць лi- пад восем дзясяткаў двароў, у
сы, а дзiкоў развялося столькi, ёй жыве больш чым дзве сотнi
што яны ператварылiся ў са- чалавек, ёсць свае крама, адпраўдную бяду — калi натра- дзяленне сувязi, Дом культуры,
пяць на бульбяныя палеткi, то сярэдняя школа. Да стратаў
спынiць iх амаль немагчыма.
можна аднесцi хiба што дзiцяАднак чарнiцы, грыбы, рэч- чы садок, але ён зачынiўся ўжо
ка, дзе трапляецца нават сом, i даволi даўно — недзе ў сярэдзiвялiкая колькасць звяроў — ад- не 1990-х.
метнасцi далёка не адзiныя. Ад
Пры гэтым яшчэ адна асабЧыжахi да Беразiно амаль тры лiвасць Чыжахi — вялiкая доля
з паловай дзясяткi кiламетраў, i працаздольнага насельнiцтва
роўна такой жа будзе адлегласць i дзяцей. З улiкам гэтага весцi
да найблiжэйшага прамыслова- размовы аб «неперспектыўнасга прадпрыемства. Словам, па цi» вёскi тым больш не выпадае.
ўсiх «прыкметах» край цягне на Але менавiта тут ёсць пытаннi.
«дачны», i ў гэтым плане папу- Пасля шэрагу рэарганiзацый,
лярнасць вёскi сапраўды расце. злу чэн няў-да лу чэн няў на ваЛiтаральна за два апошнiя га- коль ных сель гас прад пры емды кошт жылля тут павялiчыўся стваў стала цяжкавата з працай.
цi не ў чатыры разы, сёння за Дадатковыя вакансii, асаблiва
больш-менш прыстойную хату «падмацаваныя» прыстойнымогуць папрасiць ужо 5-6 тысяч мi заробкамi, былi б далёка не
«умоўных адзiнак», але пустых лiшнiмi.
дамоў усё адно няма. Попыт вi— Якраз таму мы пераканадавочна перавышае прапанову, ныя: будзе вельмi добра, калi
а адсюль — i планы па развiц- сюды пачне прыязджаць як мацi аграэкатурызму. Праўда, га- га большая колькасць людзей
ворка iдзе аб лiчаных прыватных — магчыма, яны адкрыюць для
праектах, тым часам у пэўных сябе гэтыя мясцiны, чымсьцi
варунках Чыжаха магла б стаць зацiкавяцца i вырашаць укласне менш «брэндавым» месцам, цi грошы ў стварэнне малога
чым прыпяцкае Палессе цi Брас- прадпрыемства, — адзначае
лаўскiя азёры.
старшыня Бярэзiнскага райсаСПАЧАТКУ
вета Iрына Крывашэй. — Тым
больш, што нягледзячы на аддаБЫЛА ВЕРСIЯ...
Кажуць, што яшчэ ў пачатку ленасць ад райцэнтра, Чыжаха
1980-х гадоў яе вылучыў матэ- мае адзiн iстотны «плюс». Яна
матык i тагачасны кiраўнiк ра- размешчаная каля трасы, што
ённага аддзела адукацыi Свя- вядзе на Ялiзава i Асiповiчы, а
таслаў Козел, якi пралiчыў: на ў сваю чаргу гэта — магчымасцi
самым ускрайку Бярэзiнскага транзiту i ўсе перавагi чыгункi.
Сяргей ГРЫБ. Фота аўтара.
раёна знаходзiцца... геаграфiчБярэзiнскi раён.
ны цэнтр Еўропы. А больш дак-

