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Ка жа це, ня ма ча го там 

«поў заць»: як ха це лі гас-

па да ры, так і зра бі лі, іх да-

мы — іх крэ пас ці. Але ж ву-

лі ца як бы «ўсіх ная», агуль-

ная? І вёс ка — так са ма?

Не да рэ чы, ві даць, па-

раў ноў ваць яе, на шу (і, вя-

до ма ж, не ад ну з та кі мі вось 

«мод ны мі» «на ват во ра мі»), 

з не да лё кай ад нас Па лан-

гай. Там — мо ра, сос ны, 

пля жы, чыс цют кае па вет-

ра — ку рорт, ку ды едуць 

ад па чы ваць, жыл лё за маў-

ля ю чы за га дзя.

Пра па ноў яго, ну, вя до-

ма ж, шмат (і як мы жы лі без 

ін тэр нэ ту?): ад па ко яў з вы-

го да мі на ву лі цы да аса бня-

коў — на пэў най ад лег лас ці 

ад мо ра... І (не ў апош нюю 

чар гу!) з ад па вед ным ві дам 

з акна.

Му сіць, та му вы со кіх ага-

ро джаў з бе то ну ці жа ле за 

ў го ра дзе і ва ко лі цах амаль 

ня ма. Што ці ка ва — на ват 

там, дзе яны... ёсць, бо ў 

там тэй шых гас па да роў ці не 

за пра ві ла — на во дзіць ма-

ра фет не толь кі на тэ ры то рыі 

«сва ёй крэ пас ці», не толь кі 

для ся бе ды сва ёй сям'і... 

У вы ні ку тыя ж «бя ро зы ды 

сос ны», дэ ка ра тыў ныя кус-

ты і квет кі, да гле джа ныя га-

зо ны з пры го жы мі ка мя ня мі 

спрэс «па рас кі да ны» яшчэ і 

за «пла та мі», што ства рае 

дзі вос ную пры га жосць, пры-

чым... вы гад ную не толь кі 

асоб ным гас па да рам асоб-

ных да моў, але і ўся му го ра-

ду, бо мно гія з ад па чы валь-

ні каў, тра піў шы ў Па лан гу 

ад ной чы, што на зы ва ец ца, 

уклю ча юць са ра фан нае 

ра дыё (ра яць ін шым). Са мі 

так са ма пры яз джа юць — 

яшчэ і яшчэ.

...У нас, мно гія лі-

чаць, час та кіх 

гас па да роў яшчэ не на ды-

шоў. І, вя до ма ж, па мы ля юц-

ца. Свед чан нем та му на ша 

пош та. Спа да ры ня На тал-

ля Ста се віч з Баб руй ска 

рас каз вае, як пяць га доў 

та му яе сям'я пе ра еха ла ў 

но вы дом і як з той ра дас ці 

яе су се дзі па нес лі на лес ві-

цу свае ва зо ны. «Дур ное... 

Іх жа па кра дуць», — ка за лі 

жан чы не ўсе. І, на жаль, ме лі 

ра цыю, бо спа чат ку неш та з 

кве так і са праў ды зні ка ла. 

Але ж хут ка з'яў ля ла ся зноў, 

бо, уба чыў шы, як пры го жа 

на ўва хо дзе ў пад' езд ды на 

ніж ніх па вер хах, да на вя-

дзен ня па рад ку «пры мкну-

лі» су се дзі з вы шэй шых. Да-

слоў на: «Лю дзі на свае во чы 

ўба чы лі: там, дзе бруд на, 

дзе ўжо ля жыць смец це, ма-

ла хто ўтры ма ец ца, каб не 

кі нуць сваё. А вось там, дзе 

чыс ці ня і пры га жосць, нар-

маль ны ча ла век сві ня чыць 

не ста не. У вы ні ку, — пі ша 

чы тач ка, — у наш пад' езд 

па-ра ней ша му пры ем на зай-

сці. Ён амаль як но вы».

Што ж — пяць га доў для 

до ма — гэта не ўзрост. Ін-

шая рэч... шэсць дзя сят 

пяць. «Сён ня адзін мой 

знаё мы пад вёз мя не да 

шко лы № 2, — пі ша спа дар 

Ула дзі мір Го лу беў з Мін-

ска. — У 1954-м, ка лі я ту-

ды пай шоў ву чыц ца, са ма 

ву лі ца Эн гель са вы гля да ла 

зу сім па-ін ша му, і гэ та за-

ка на мер на: мно гія бу дын-

кі знес лі, спі ла ва лі дрэ вы. 

Шмат ча су прай шло, але 

ра ней там цвіў бэз, усё вы-

гля да ла па-хат ня му ўтуль на, 

цёп ла, а ця пер ча мусь ці гу-

ляе хо лад».

І пры чы на яго ба чыц ца 

чы та чу не толь кі ў ад сут нас-

ці «зна ё мых» з ма лен ства 

дрэў. «Бе ла русь, — пі ша 

спа дар Го лу беў, — ад зна-

чы ла 115-год дзе з дня на-

ра джэн ня Ада ма Ру са ка. 

Не ка лі бе ла рус кае ра дыё 

час та пе ра да ва ла іх вер шы, 

пес ні. Да та го ж са мі лю дзі, 

са браў шы ся ра зам, так са-

ма спя ва лі. Тое ж «Бы вай це 

зда ро вы, жы ві це ба га та...» 

гры ме ла на ўвесь Са вец кі 

Са юз. Гэ ту пес ню на ват лі-

чы лі на род най...

Ся род жы вых ужо до-

сыць даў но ня ма на зва нага 

паэ та, — пі ша спа дар Го лу-

беў, — але ж за ста лі ся яго 

тво ры. Яны і сён ня кра на юць 

ду шу, уз ды ма юць на строй. 

І вель мі хо чац ца, каб у нас 

у сталіцы з'я ві ла ся ву лі ца ў 

го нар аў та ра, каб у дзі ця чым 

пар ку імя Гор ка га на пом ні-

ку пісь мен ні ку па зна чы лі яго 

проз ві шча».

Па го дзім ся: у Бе ла ру-

сі шмат зна ка мі тых, та ле-

на ві тых лю дзей (не толь кі 

ся род паэ таў), ім ёна мі якіх 

вар та (і на доб ры толк трэ-

ба бы ло б!) на зы ваць на шы 

пар кі, пло шчы, пра спек ты, 

ву лі цы — у вя лі кіх і ма лых 

га ра дах, у вёс ках (мо жа, хо-

піць там Но вых-Ляс ных-Лу-

га вых?) ці на ват у ста лі цы... 

Але ж як раз тут іх, ка жуць, 

не ха пае — на ват для Бы-

ка ва.

За тое хай не ка лі, але ж 

знай шлі ся ву лі цы для зга-

да на га ў ліс це Эн гель са, 

Ва ла дар ска га, Свярд ло ва, 

Ка лі ні на, Ро зы Люк сем бург 

і Кла ры Цэт кін ды ін шых, 

чые жыц цё і дзей насць ма-

ла (аль бо і зу сім) не звя за ны 

з Бе ла рус сю. «Хо лад», аб 

якім пі ша чы тач, маг чы ма, 

яшчэ і ад на зваў?

«Ра ней (цы та та з та го ж 

ліс та) я час та ха дзіў па ву лі-

цах свай го ма лен ства, ця пер 

ужо не — ба ляць но гі. А та му 

хі ба ў дум ках да зва ляю са-

бе «па гу ляць» па ма лой ра-

дзі ме... І пры гэ тым, па куль 

жы ву, спа дзя ю ся на леп шае, 

ста ра юся ра біць да бро — 

вы сту паю ў аба ро ну на шай 

пры ро ды, чы таю бе ла рус кія 

кні гі, больш за 60 га доў па-

ста ян на вы піс ваю род ную 

га зе ту на род най мо ве»...

І гэ та — як свед чыць зва-

рот ная су вязь — так са ма 

вы гад на.

ЛІСТ ад спа да ра Мі-

ха і  ла Лі то шы ка 

з Мін ска, па чы на ец ца, у 

пры ват нас ці, з кам плі мен-

таў: «Звяз да», маў ляў, і 

ра зум ная, і шмат гран ная, 

і па-жа ноц ку пры го жая; ці-

ка ва пі ша пра зна ка мі тых і 

прос тых лю дзей, пра на ша 

са праўд нае і мі ну лае. «Чы-

та ю чы «Звяз ду», — пі ша 

спа дар Мі ха іл, — я па ста-

ян на па паў няю свае ве ды, 

га на ру ся аса біс тым зна ём-

ствам з асоб ны мі звяз доў-

ца мі і ўдзяч ны жур на ліс там 

за пра цу».

З то га ж кан вер та вы сно-

ва: «Ка лі хо чаш ска заць ка-

му-не будзь доб рыя сло вы, 

а тым бо лей сло вы ўдзяч-

нас ці, то не трэ ба гэ та ад-

клад ваць».

Па доб ным пра ві лам ка-

рыс та ец ца і спа дар Ва сіль 

Пя шэ віч з вёс кі Юр ке ві-

чы Жыт ка віц ка га ра ё на: 

«У чар го вы раз афор міў 

пад піс ку на «Звяз ду», — пі-

ша ён, — у чар го вы раз да-

сы лаю карт ку на ро зыг рыш 

пры зоў. Мо жа, зноў па шан-

цуе неш та вый граць? А ка лі 

і не, то смут ку не бу дзе ні 

ка лі ва: «Звяз да» для мя-

не — най леп шае вы дан не, 

адзі нае са што дзён ных на 

род най мо ве. А мо ву на шу і 

збе ра гаць, і пад трым лі ваць 

сён ня вель мі па трэб на...»

І зда роўе, вя до ма ж, 

так са ма. «У на шым гра-

мад стве ця пер мно гія аб-

мяр коў ва юць пы тан ні ка-

руп цыі ў сфе ры ме ды цы-

ны, — чы та ем у на ступ ным 

ліс це. — Маў ляў, мед ра бот-

ні кі ня ўваж лі ва ста вяц ца да 

хво рых, бя руць ха бар і г. 

д. А вось зна хо джан не ў 

на шай цэнт раль най ра ён-

най баль ні цы пе ра ка на ла 

ў ад ва рот ным: аб са лют ная 

боль шасць ме ды каў — вы-

са как лас ныя спе цы я ліс ты 

і пры стой ныя лю дзі. За чу-

лае стаў лен не да хво рых 

са мых цёп лых слоў за слу-

гоў ва юць...»

Мож на (і, маг чы ма, на ват 

трэ ба бы ло б) тут і за раз на-

дру ка ваць на зва ныя ў ліс це 

проз ві шчы за гад чы цы ад-

дзя лен ня, ле ча ча га док та ра, 

мед сяс цёр — ка лі б ра зам з 

под пі сам «па цы ен ты баль ні-

цы» бы ло хоць ад но адзі нае 

проз ві шча гэ тых па цы ен таў, 

а так...

Ска жа це, пад пі сац ца 

(па кі нуць проз ві шча) азна-

ча ла б для іх — «рас тру біць» 

праз га зе ту аб на яў нас ці 

хва роб?

Але ж «Звяз да», зда ец ца, 

заўж ды з ра зу мен нем ста ві-

ла ся да атры ма най ін фар-

ма цыі, кі ра ва ла ся і кі ру ец ца 

тым жа пра ві лам ме ды каў: 

«Не на шкодзь!»

...У пер шых рад ках 

чар го ва га ліс-

та — пе ра ка наў чая прось ба 

на дру ка ваць вер шы.

Па ста ян ным пад піс чы кам 

ка заць не трэ ба: «Звяз да» 

гэ та ро біць, ад нак вель мі і 

вель мі рэд ка (хі ба да ней-

кіх юбі ле яў, на кон курс «Хто 

ка го?» ці ў та кіх вось агля-

дах пош ты, каб па ка заць, як 

трэ ба пі саць ці... не трэ ба). 

Та кім чы нам, да сла ны верш 

на зы ва ец ца «Се ля нін» (дру-

ку ец ца ў ска ра чэн ні):

Ся род ляс ных да рог

Ён вый шаў на пра стор.

Зра біў і крок, і два

І рап там за кры чаў:

«Люб лю зі му я ў Бе ла ру сі.

Люб лю і са му Бе ла русь!»

Пад тво рам — усё як мае 

быць: под піс, элект рон ны 

ад рас, мес ца ву чо бы... Ад-

нак, па ва жа ю чы аў та ра (а 

тым больш ма ла до га), ні чо-

га з гэ тай ін фар ма цыі мы не 

дру ку ем, хоць і маг лі б... (Гэ-

та, што на зы ва ец ца, да ве-

да ма і з на дзе яй, што ін шыя 

па чат коў цы, зра біў шы крок 

ці два ў паэ зію, не бу дуць 

ад ра зу ж «кры чаць» і на ват 

па ду ма юць, што вар та ўва гі 

ін шых, што не...)

У якас ці ілюст ра цыі яшчэ 

адзін ліст — з дзвю ма тэ ле-

фон ны мі раз мо ва мі. Пад-

час пер шай спа дар Г. з 

Мін шчы ны ка заў, што з да-

па мо гай Звяз ды» ха цеў бы 

ўсёй кра і не рас ка заць пра 

вель мі ці ка ва га ча ла ве ка, 

мож на ска заць, ге роя. Ця-

пер ён на пен сіі — на са мым, 

што ні ёсць, за слу жа ным 

ад па чын ку, бо ра ней амаль 

30 га доў кі ра ваў прад пры-

ем ствам. Пры чым — як?!... 

Най ці ка вей шы во пыт! А 

ўжо ж сам ча ла век!..

Ка ра цей, трэ ба, каб пра 

та кіх да ве да лі ся ўсе. «Вы 

ж на дру ку е це мой ар ты-

кул?» — пы таў ся аў тар. 

Што бы ло ад каз ваць? Хі ба 

тое, што абя цаць азна ча ла б 

дзя ліць шку ру яшчэ жы во га 

мядз ве дзя — трэ ба спяр ша 

па чы таць...

І та ды ж, з пер шых рад-

коў, мож на ска заць, прый сці 

да вы сно вы, што дзя ліць ня-

ма ча го — шку ры, то-бок ар-

ты ку ла... ня ма: аў тар прос та 

пе ра ка заў бія гра фію.

А по тым зноў па зва ніў. 

І зноў не прос та ўга вор-

ваў — умоль ваў аб пуб лі ка-

цыі. «Ну, — ка заў, — ка лі не 

ўся го ар ты ку ла, то хоць бы 

па ло вы... Аль бо тра ці ны... 

Так са ма не? Та ды — хоць 

бы фа та гра фіі...

«Але ж, — спра ба ва ла 

пя рэ чыць, — здым кі ста рыя 

і вель мі су мнеў най якас ці... 

Да та го ж ге рой на іх — не 

адзін. Што пі саць пра дру го-

га ча ла ве ка? Хто гэ та?» — 

«Дык жа я», — пры знаў ся 

су раз моў нік.

Ка ра цей, гіс то рыя, мож-

на ска заць, для руб ры кі 

«...На род на про ва дзе!».

Чы та ю чы іх, як і ліс ты, 

што пры хо дзяць у рэ дак-

цыю, ча сам па смя еш ся, ча-

сам па пла чаш, шмат да ве-

да еш ся, зро біш вы сно вы... 

На гэ ты раз — аб тым, 

што, дзя ка ваць бо гу, не 

ўсе яшчэ згод ны аб нес ці 

свой дом (сваю крэ пасць) 

вы со кай ага ро джай, што ў 

кра і не па-ра ней ша му шмат 

лю дзей не абы яка вых — 

да лё су вёс кі, го ра да, мо-

вы, кра і ны; што мно гія, як 

спа дар Ула дзі мір Го лу беў, 

па куль жы вуць, не прос-

та спа дзя юц ца на леп шае, 

але і неш та ро бяць для та-

го, каб... ва зо ны ў на шым 

агуль ным «пад' ез дзе» цві лі 

не толь кі на ўва хо дзе.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ра ней я час та ха дзіў па ву лі цах свай го 
ма лен ства, а ця пер хі ба ў дум ках да зва ляю 
са бе «па гу ляць» па ма лой ра дзі ме... І пры 
гэ тым, па куль жы ву, спа дзя ю ся на леп шае, 

ста ра юся ра біць да бро — вы сту паю ў аба ро ну 
на шай пры ро ды, чы таю бе ла рус кія кні гі, больш 
за 60 га доў па ста ян на вы піс ваю род ную га зе ту 
на род най мо ве

Сам-на сам з... усі міСам-на сам з... усі мі

МОЙ ДОМ — МАЯ КРЭ ПАСЦЬ.
А ЗА СЦЕ НА МІ — ХОЦЬ ТРА ВА НЕ РАС ЦІ?

...Гэ тую бу доў лю ў вёс цы рас па ча лі 

га ды са два та му і, што на зы ва ец ца, з 

ну ля: буль до зе рам ссу ну лі пла да род ны 

слой зям лі, за кла лі пад му рак, пры вез лі 

ад не куль га то вы зруб.

І да лей ра бо ты не спы ня лі ся: пра яз-

джа ю чы ці пра хо дзя чы мі ма, кож ны 

ба чыў, як ста ві лі сце ны і кры лі дах, як 

пры вез лі вок ны і дзве ры, як на рэш це 

вы ткнуў ся ко мін... Шчы ра ваў гас па дар. 

Не ад ста ва ла ад яго і гас па ды ня: у пер-

шую ж вяс ну по бач з до мам з'я ві лі ся 

аку рат ныя град кі, кус ты па рэ чак, хай 

не вя ліч кі, але пар ні чок, ма ла дзень кі 

сад. Зда ва ла ся, па шчас ці ла вёс цы: па-

ся лі лі ся пра ца ві тыя доб рыя лю дзі, з'я-

віў ся но вы, пры чым зу сім не ліш ні тут 

прык лад (ці на ват узор!) вя дзен ня гас-

па дар кі, жыц ця, ся мей ных ад но сін.

Але ж хут ка з'я ві лі ся яны і гэ так жа хут-

ка... знік лі, бо по тым ва кол до ма клет-

кай паў ста ла глу хая бе тон ная ага ро-

джа. Да та го ж па ста ві лі яе на су праць 

яшчэ вы шэй шай... І ў пра цяг да та кой 

жа, але ме та ліч най... У вы ні ку до сыць 

доў гі ад рэ зак вуз ка ва тай вяс ко вай ву-

лі цы пе ра тва рыў ся ў змроч ны ту нэль, 

дзе ча ла век як крот...

«Ка лі хо чаш ска заць 
ка му-не будзь доб рыя 
сло вы, а тым бо лей 
сло вы ўдзяч нас ці, 
то не трэ ба 
гэ та ад клад ваць».

“


