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Пай шоў з жыц ця пiсь мен нiк 
Ле а нiд ЧЫГ РЫН, якi на ра-
дзiў ся ў Бе ла ру сi ў 1942 го-
дзе, амаль усё жыц цё пра вёў 
у Та джы кi ста не, а шлях свой 
зям ны за вяр шыў у Рас тоў скай 
воб лас цi, у Ра сii...

Пры чы на смер цi ад па вед ная 

сён няш ня му ча су — ка ра на вi рус. 

За га ды жыц ця на збi ра лi ся i iн шыя 

хва ро бы.

Мне па шчас цi ла пра чы таць 

мно гiя яго гiс та рыч ныя ра ма ны, 

апо вес цi, якiя пры све ча ны роз ным 

ча сi нам, эпо хам. Iнт ры га, ба га ты 

фак таг ра фiч ны ма тэ ры ял, здоль-

насць сяг нуць у тую цi iн шую, да лё-

кую ад дзён сён няш нiх, пра сто ру, 

здоль насць вы пi саць сва iх ге ро яў 

рэ льеф на, на сы цiць iх жыц цё шмат-

ко лер нас цю ду мак i па дзей, — усё 

гэ та вы лу ча ла про зу Ле а нi да Чыг-

ры на, ра бi ла яе цi ка вай для чы та ча. 

Шка да, што ён, во пыт ны пiсь мен нiк, 

так ма ла дру ка ваў ся па-за ме жа мi 

Та джы кi ста на. Хоць кнi гi яго (не ка-

то рыя з iх на пi са ны ў су аў тар стве з 

та джык скiм пра за iкам i дра ма тур-

гам Ато Хам да мам) пе ра кла дзе ны i 

на анг лiй скую, кi тай скую, япон скую, 

ту рэц кую мо вы. Мне зда ец ца, што 

iмя Ле а нi да Чыг ры на ў ад ным шэ-

ра гу з гiс та рыч ны мi рус кi мi пiсь мен-

нi ка мi Цэнт раль най Азii, якiя пра ца-

ва лi над ства рэн нем гiс та рыч на га 

мас тац ка га парт рэ та гэ тай ста рон кi 

ў роз ныя дзе ся цi год дзi, — Сяр ге ем 

Ба ра дзi ным, Мо ры сам Сi маш кам, 

Ва лян цi нам Ры бi ным...

Па зна ё мiў шы ся, па сяб ра ваў-

шы з Ле а нi дам Аляк санд ра вi чам 

у Ду шан бэ ў 2008 го дзе, я па спеў 

пры цяг нуць яго да су пра цоў нiц тва з 

на шым бе ла рус кiм «Нё ма нам», дзе 

не каль кi ра зоў i бы лi на дру ка ва ны 

яго тво ры. Чыг рын вель мi да ра жыў 

гэ ты мi пуб лi ка цы я мi. А яшчэ бо лей 

да ра жыў са мой маг чы мас цю по-

вя зяў з Бе ла рус сю. Ка лi я ў 2008 

го дзе пры ехаў у Ду шан бэ, то ся род 

iн шых су ве нi раў ра зам з бе ла рус-

кi мi цу кер ка мi пе ра даў бо хан мiн-

ск ага хле ба. Не па мя таю, цi гэ та 

быў «Ра дзi вi лаў скi» цi «На ра чан-

скi» га ту нак... Мне ўжо бы ло вя-

до ма, што ра зам з сям' ёю Ле а нi да 

Аляк санд ра вi ча жы ве яго цёт ка, 

якая i вы га да ва ла хлоп чы ка ў Та-

джы кi ста не. Бе ла русь жа ўра джэ-

нец Асiн тор фа па кi нуў ад ра зу пас-

ля Вя лi кай Ай чын най вай ны... I вось 

праз не ка то ры час пас ля той ма ёй 

па езд кi пры хо дзiць лiст ад пiсь мен-

нi ка. Яго цёт ка, якую iна чай як ма цi 

ён не на зы ваў, па рэ за ла хлеб на 

лус тач кi, вы су шы ла i тры мае гэ тыя 

лус тач кi ў сва iм па коi, уз наў ляе ў 

па мя цi па хi род най зям лi. Тры мае 

як на па мiн пра сваю ра дзi му, пра 

род ную Вi цеб шчы ну, пра Асiн торф, 

дзе ра зам з ма цi Ле а нi да ўдзель нi-

ча ла ў ан ты фа шысц кiм пад пол лi...

«Та ёж ны ра бiн зон», «Хат лон скi 

бас ты ён», «Па дзен не Саг ды я ны», 

«Жыц цё Чжан Ца ня, цi Вя лi кi Шаў-

ко вы шлях»... Раз гля даю гэ тыя кнi-

гi — i ўспа мi наю пра Ле а нi да Чыг-

ры на, яко му быў ад ме ра ны Уся-

выш нiм ня прос ты шлях. Той шлях 

пiсь мен нiк i жур на лiст з Бе ла ру сi 

прай шоў да стой на.

Алесь КАР ЛЮ КЕ ВIЧ.

Дзе ля па мя цiДзе ля па мя цi

ХЛЕБ 
З РОД НАЙ 
СТА РОН КI... «КАР МI ЛЕЦ»

Я пры ехаў у ста лi цу да бы лой су сед кi Ка ця-

ры ны Сяр ге еў ны. Не ка лi жы лi ў ад ным до ме ў 

Го ме лi, на ват ква тэ ры на шы бы лi по бач, а по тым 

яна пад уплы вам — я так ра зу мею — свай го 

сы на Вiк та ра, якi скон чыў у Мiн ску ака дэ мiю 

мас тац тваў i лi чыў ся не бла гiм ма ла дым скульп-

та рам, пра да ла сваю двух па ка ё вую ква тэ ру i 

на бы ла ў ста лi цы, ка неш не ж, ад нуш ку. Больш 

за ўсiх ра да ваў ся Вiк тар — ця пер у яго ёсць кут, 

а ў Мiн ску ра бо та для скульп та ра зной дзец ца.

Ёсць у Ка ця ры ны Сяр ге еў ны i яшчэ адзiн 

сын — Сань ка, якi з'я вiў ся на свет Бо жы, ка лi 

ма цi яго бы ло кры ху за со рак. Так атры ма ла ся, 

што ўжо тут зро бiш. З пер шым му жам жыц-

цё не скла ла ся, вы пi ваў i рас пус каў ру кi, та му 

шлюб да вя ло ся ска са ваць. Доб ра яшчэ, што ў 

та го на дру гiм кан цы аб лас но га цэнт ра жы ла 

ма цi — то вяр нуў ся да яе, не стаў лiш нi ў ква тэ-

ры. Там зу сiм рас пiў ся i не ўза ба ве ска наў.

Жыц цё пра цяг ва ла ся, Ка ця ры на Сяр ге еў на 

пра ца ва ла ла ба рант кай на за вод зе, а ў воль-

ны ад ра бо ты час ха дзi ла ў мяс цо вы тэ атр на 

прэм' е ры — не пра пус ка ла нi вод най. А ка лi 

спек такль «браў» за сэр ца, ка лi над та спа да-

баў ся, то праз коль кi ча су зноў на бы ва ла бi лет 

на яго пра гляд.

У тэ ат ры яна i па зна ё мi ла ся з ча ла ве кам, iмя 

яко га сён ня не лю бiць на зы ваць. Быц цам пры-

ехаў ён з Вiль ню са па чар но быль скай пра гра ме 

(а так, хут чэй за ўсё, i бы ло) у рэ абi лi та цый ны 

цэнтр, на зваў ся док та рам. Ус пых ну ла ка хан не. 

Ад яго i на ра дзiў ся Сань ка. А вось за меж нiк у 

бе лым ха ла це знiк, як толь кi да ве даў ся, што 

жан чы на ця жар ная.

На мес цы ра бо ты Ка ця ры ну Сяр ге еў ну не 

асу джа лi, на ад ва рот, шка да ва лi, i на ват знай-

шлi ся жын чы ны, якiя да па ма га лi ёй усiм, чым 

толь ко мож на бы ло. Пры бя гуць, па цi ка вяц ца: 

што трэ ба, Ка ця, не са ро мей ся, ка жы, усё зро-

бiм. Гас цiн цаў пры ня суць. Аб спра вах у ка лек-

ты ве рас ка жуць.

Сань ка вы рас ду жым i ра зум ным хлоп цам. 

Атры маў ся рэд нюю спе цы яль ную аду ка цыю. 

Вiк тар на той час жыў асоб на, у яго на ра дзi ла-

ся двое дзя цей, у сям'i быў лад i да ста так, чым 

асаб лi ва га на ры ла ся ма цi. Са ма ж яна не ўза ба ве 

ста ла пен сi я нер кай. Сань ку ў ар мiю не за бра лi — 

адзiн жа кар мi лец у сям'i. Апо ра i на дзея. Тыл.

I ў той дзень я ўба чыў Сань ку ў ка туш ку 

ад на па ка ё вай ква тэ ры. Ён ся дзеў за кам п'ю та-

рам. Па ча кай це, дык я ка лi нi за зiр ну да бы лой 

су сед кi, той усё ў ад ной по зе. Цi ўстае хоць з-за 

сто лi ка, каб сха дзiць на тую ж кух ню цi па iн шай 

па трэ бе ку ды? Цi не пры рос? На маё пы тан не, 

дзе пра цуе сын, Ка ця ры на Сяр ге еў на мах ну-

ла ру кой i паў шэп там ад ка за ла: «Нi дзе. Нi дня 

яшчэ не пра ца ваў. На маю пен сiю жы вём. Лепш 

бы ў ар мiю за бра лi...»

Па кi да ю чы ква тэ ру Ка ця ры ны Сяр ге еў ны, я 

па жа даў «уся го доб ра га» i Сань ку.

«Кар мi лец» не зрэ а га ваў.

Ён быў над та за ня ты...

РА ЗУМ НI ЦА
Ве да е це бе ла рус кую на род ную каз ку «Ве ра-

бей i мыш»? Ка лi не су праць — на га даю.

Жы лi па су сед стве ве ра бей i мыш: ве ра бей 

пад стра хою, а мыш у нор цы пад пад ру баю. 

Жы вi лi ся тым, што ад гас па да роў пе ра па да ла. 

У асноў ным га ла да лi. На да ку чы ла iм так жыць, 

за ду ма лi яны зба жы ну се яць. На збi ра лi зер ня 

ды па се я лi пша нi цу.

— Што тваё бу дзе? — пы та ец ца мыш у ве-

раб'я. — Ка рэн не цi вярш кi?

— Сам не ве даю.

— Бя ры ка рэн не, — па ра i ла мыш.

— Доб ра, ня хай бу дзе ка рэн не.

Прый шло ле та. Па спе ла пша нi ца. Мыш зжа-

ла ка ла сы, а ве раб'ю па кi ну ла са ло му. На пяк ла 

яна пi ра гоў ды есць са бе зi мою. А ве ра бей па-

каш та ваў са ло му — ня смач ная!

Да вя ло ся яму на смет нi ку га лод на му зi ма-

ваць.

По тым яны морк ву па са дзяць. На гэ ты раз 

вярш кi возь ме ве ра бей — i зноў пра га дае, не-

да рэ ка.

А ўспом нi ла ся мне гэ тая каз ка, ка лi па чуў 

на до ечы ад ад ной ма ла дой жан чы ны, якая, 

ма быць, толь кi-толь кi вый шла за муж, апо вед. 

На пры пын ку гэ та бы ло. Ча ка ю чы транс парт, 

тая хва лi ла ся сяб роў цы, раз-по раз кi да ю-

чы на мя не шмат знач ныя по зiр кi, — ха це ла, 

вя до ма ж, каб i мне бы ло чу ваць яе, бо «вам, 

муж чы нам, гэ та ка рыс на бу дзе»:

— А з То лi кам, як толь кi па жа нi лi ся, ра-

шы лi так... Я ж дзеў ка не дур ная, ты ж ве да-

еш — мя не не так прос та ашу каць. Ра шы лi 

лег ка вiк на быць. На бы лi. За пi са лi на То лi ка. 

Ён ра ды-ра дзё шань кi. На бы лi по тым i га раж. 

Пры тым — га раж-цуд! Цаг ля ны. З пад ва лам. 

На ка го, ду ма еш, за пi са лi? На мя не! А То лiк 

i ра ду ец ца — па ду ма еш, га раж, у мя не вунь 

ма шы на, гэ та рэч, а га раж — так са бе... На iм 

жа не па е дзеш. Ды не, То лi чак, да рэм на ты ра-

ду еш ся, дур нень кi. Ма шы на праз тры-ча ты ры 

га ды згнiе, ку пiш ты но вую цi не — гэ та яшчэ 

пы тан не, а га раж у мя не на веч на. Што з iм зро-

бiц ца? Якая ка ро зiя яго возь ме?..

Па ды шоў аў то бус, жан чын кi скок ну лi ў са-

лон, а я за стаў ся на пры пын ку ча каць свой. 
А сам па ду маў: «Бач ты, якая ра зум нi ца! I не 
па спра ча еш ся з ёй!»

СЁСТ РЫ
Сёст ры Лiд ка i Ган на, а яны амаль ра вес-

нi цы, да жы ва лi свой век. Да жы ва лi ад ны, бо 

жыц цё скла ла ся так, што за муж афi цый на яны 

не вы хо дзi лi, хо ць з пры ма ка мi спра ву ме лi. 

Ган на на ват на ра дзi ла сы на. Ён жыў у су сед-

няй вёс цы i ня даў на па мёр. У Лiд кi ж, акра мя 

пля мен нiц, да чок ста рэй шай сяст ры Воль гi, 

рад нi не бы ло, ды i тыя жы лi да лё ка. На вед ва-

лi ся, праў да, не за бы ва лi цёт ку, асаб лi ва ка лi 

аб жы ва лi ся, ста на вi лi ся на но гi: Лiд ка ўме ла 

сэ ка но мiць ка пей ку-дру гую i, што дзiў на, не 

шка да ва ла гро шай для сва я чак. Ча му дзiў на? 

Бо ўсе ў вёс цы ве да лi яе як доб рую жмiн ду, 

якая шмат у чым са бе ад маў ля ла. А, бач ты, 

у да чы нен нi да пля мен нiц пра чы на ла ся ў яе 

па чуц цё род нас цi. Му сiць, та му, што блi жэй па 

кры вi ў жан чы ны нi ко га не бы ло.

Лiд ка жы ла ў цэнт раль най част цы кал га са, а 

Ган на ў ад да ле най вё сач цы, у якой — са ма не 

за ўва жы ла як — за ста ла ся зу сiм ад на. Ня вы-

гад на ад ной. I ў кра му трэ ба, i на фель чар ска-

аку шэр скi пункт за зiр нуць iн шым ра зам, каб на 

зда роўе па скар дзiц ца i атры маць не аб ход ныя 

ле кi. А но гi не хо дзяць. Га ды ж. За во сем дзе-

сят. Не жар тач кi.

Та ды i па ра i ла Лiд ка сяст ры:

— Пе ра бi рай ся да мя не, Ган нач ка, мес ца ж 

хо пiць. Вы бi рай лю бы ло жак. Ды i ве ся лей нам 

бу дзе ра зам. Ве ся лей i ляг чэй.

Ган на па га дзi ла ся, вя до ма ж, i не ўза ба ве 

пе ра вез ла свае клун кi да сяст ры.

Толь кi пра жы лi яны пад ад ным да хам ма-

ла. Не ўза ба ве Ган на пры дба ла са бе не вя лi кую 

хат ку ў са мым цэнт ры вёс кi, а су сед цы, якая 

па цi ка вi ла ся, ча му сёст ры раз бег лi ся, ад ка-

за ла шчы ра:

— Ай, ад ной ле пей! А то ку пiм той ба тон у 

кра ме, i кож ная з нас ба iц ца, каб лiш нi ка ва лак 

не з'ес цi. А так я куп лю ба тон, па вiд лам на ма жу 

ўздоўж... як Тось ка ў кi но пра дзяў чат... i так 

ад вя ду ду шу, што аж но спя ваць хо чац ца...

НЕ ЧА КА НЫ ПРЫ ЁМ
Бы ла су бо та. Цёп лы лет нi со неч ны дзень. 

Воль га Якаў леў на, на стаў нi ца-пен сi я нер ка,

вы ра шы ла пра ве даць сваю сяб роў ку i ра вес-

нi цу Воль гу Кан дра таў ну, з якой не ка лi ра зам 

па чы на лi пра ца ваць у мяс цо вай вась мi год цы. 

Бу дын ка шко лы, праў да, та ды не бы ло, кла сы 

раз мя шча лi ся ў ха тах вяс коў цаў, ка лi яны цi 

не ў адзiн дзень пры еха лi на пра цу ў Iс кань. 

На iх ва чах па бу да ва лi шко лу, на iх ва чах яе i 

раз бу ры лi — на дро вы, ка жуць. Вёс ка амаль 

што вы мер ла, ста рыя да жы ва юць тут век, то 

ад куль на бя рэц ца школь нi каў? Тыя рэд кiя вуч-

нi, што за ста лi ся, хо дзяць з за плеч нi ка мi ў су-

сед нiя Абi да вi чы, ту ды ж пе ра вя лi i не каль кi 

на стаў нi каў.

Воль га Якаў леў на i Воль га Кан дра таў на 

га ма нi лi пра ўсё, што хва ля ва ла. Даў но не 

ба чы лi ся, хоць i жы вуць по бач. Не аб мi ну лi i 

шко лу, у якой прай шло ўсё iх пра цоў нае жыц-

цё. Па шка да ва лi, што тая вы мер ла. Ня доў гi 

ака заў ся яе век. Ха ця, ка лi за гля нуць у ле та-

пiс, ёй маг ло б споў нiц ца дзе вя нос та га доў...

Не споў нi ла ся.

— Мне ўчо ра Мi ша з Маск вы па тэ ле фа-

на ваў, пра сваю ўнуч ку Аню рас па вёў, — па-

хва лi ла ся Воль га Якаў леў на. — Ра зум ная, 

ка жа, дзяў чын ка рас це. Лю бiць яна муль цiк 

пра паш таль ё на Печ кi на, пра Пра стак ва шы на. 

Што раз гля дзiць — не ада рваць ад тэ ле вi за-

ра. А каб не пе ра клю чы лi пра гра му, узя ла i 

цiш ком вы кi ну ла пульт у вяд ро са смец цем. 

Гэ та ж трэ ба даў мец ца да та ко га! Я нi ко лi б 

не зда га да ла ся.

Воль га Кан дра таў на па га джа ец ца:

— Ма лая-ма лая, а гля дзi ты!.. Праў да, ра-

зум ныя ця пер дзе цi, нi чо га не ска жаш.

— Не га ва ры, ма ла дзi ца.

А Юрый Тра фi ма вiч, муж Воль гi Якаў леў ны, 

за ча каў ся сваю па ла вi ну. Ужо б i абе даць па ра, 

а яе ўсё ня ма i ня ма. Раз-по раз па гля даў ён у 

акно: не вi даць. Мож на бы ло б i са мо му за лез-

цi ў печ, вы цяг нуць гар шчок з ва ры вам, ад нак 

не ад ва жыў ся, ра шыў усё ж па ча каць ка бе ту. 

Адзiн не пры вык сiл ка вац ца. За кам па нiю, лi-

чыў, стра ва заў сё ды смач ней шая.

Ён бы мог сха дзiць да Воль гi Кан дра таў ны, 

тут жа блiз ка, ад нак пры ду маў не ча ка ны пры-

ём. Яго ма лод шыя сы ны-блiз ню кi жы лi ў Мiн-

ску, але яшчэ пе рад ар мi яй пас ля за кан чэн ня 

бу даў нi ча га ву чы лi шча пра ца ва лi на га за вым 

про мыс ле ў Ра сii i ня бла га за раб ля лi, та му 

пры дба лi для ся бе маг нi та фон i вя лi кiя — як 

па нес цi — дзве ка лон кi. Ка лi iх уклю чыць на 

поў ную моц — чу ваць да лё ка. Пас ля служ бы 

асвой та лi ся хлоп цы ў Мiн ску, а му зыч ную апа-

ра ту ру ўсё не як у iх не атры моў ва ла ся за браць. 

Але ўжо ка лi пры едуць ды за пус цяць яе, то ўся 

вёс ка ве дае: Воў ка з Са шкам пры еха лi, i сця ка-

ец ца та ды ад вя чор кам да iх няй ха ты з роз ных 

кут коў вёс кi мо ладзь.

Юрый Тра фi ма вiч пад клю чыў маг нi та фон 

да ка ло нак...

У са мы раз гар бя се ды Воль га Якаў леў на 

па чу ла ме ло дыю, якая да но сi ла ся з яе ха ты, 

ус тра пя ну ла ся:

— Ча го гэ та я ся джу?! Хлоп цы ж пры еха-

лi!..

I яна под бе гам па шы бы ва ла да пад вор ка.

Вось ба чыш ты, ста ры — а даў меў ся... Не 

горш за тую ма лую з пуль там.

Ва сiль ТКА ЧОЎ.

Жыц цё вiн кiЖыц цё вiн кi

ВЕЧ НЫ КЛIЧ


