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ДЗІ ВОС НЫ ПА РАС ТАК
Цёт цы Юзэ фе га доў пад 90, і ўвесь 

гэ ты час яна жы ве ў не вя лі кай вё сач-

цы. Шко лы тут ні ко лі не бы ло, але 

чы таць і пі саць жан чы на ўмее. Не ка лі 

скон чы ла ча ты ры кла сы. Бо лей, на 

жаль, не да вя ло ся, бо іх з бра там, 

ра на асі ра це лых, га да ва ла цёт ка — 

не ад да ла ў дзі ця чы дом, хоць і ўга-

вор ва лі... За гэ та нель га бы ло не ад-

дзя чыць. Вось Юзэ фа і пра ца ва ла: з 

дзя цін ства — до ма па гас па дар цы, а 

да лей — бо лей: у кал га се на па ля-

вод стве, на фер ме... Што ці ка ва, з 

вёс кі яна ні ку ды не вы яз джа ла, на ват 

цяг ні ка ў во чы не ба чы ла. Так і жы ве 

тут ад на, у той са май цёт чы най ха це, 

тры мае ку рэй, вы рошч вае га род ні ну. 

Па гас па дар цы ёй да па ма гае са цы-

яль ны ра бот нік, зрэд ку ў гос ці на яз-

джае пля мен ні ца...

Яна ж ад ной чы з ака зі яй пры сла ла 

цёт цы гас цін цаў. Шмат там ча го бы ло, 

у тым лі ку — ней кі дзіў ны па рас так. 

Ба ба Юзэ фа доў га кру ці ла яго ў ру ках 

і так, і гэ так — не маг ла зра зу мець, 

што ж ра біць з гэ тым цу дам: ко рань  — 

як рэд кі бу рак, а звер ху зя лё ныя ліс-

точ кі, «чуб чы кам». «Му сіць, ней кая 

рас лі на?» — па ду ма ла цёт ка, сха дзі-

ла ў кла доў ку, ад шу ка ла там ста ры 

ва зон, на сы па ла зям лі. Па са дзі ла, ка-

ра цей, дзі вос ны па рас так, па ста ві ла 

на акен ца: ня хай рас це...

Шка да: па лю ба ва ла ся зу сім ня-

доў га: «чуб чык» у па раст ку стаў жаў-

цець і ра дзець... «І гле ба ж, зда ец ца, 

доб рая, і па лі ла як след, і со ней ка 

ха пае, — пе ра жы ва ла гас па ды ня. — 

Што ж я не так зра бі ла?»

— Мо жа, ты ве да еш? — спы та ла ў 

свай го са цы яль на га ра бот ні ка.

Жан чы на па гля дзе ла на ва зон і 

толь кі за смя я ла ся:

— Ба бу ля, гэ та ж ана нас... Вам 

яго з'ес ці трэ ба бы ло, а не ў ва зон 

са дзіць.

— Ад куль жа я, га луб ка, ве да ла? 

Я ду ма ла на сен не вы рас ціць...

— І на ле та ана на са мі ўвесь га род 

за се яць?

— А рап там вы рас туць?

...Праў ду ка жуць: па куль жы веш — 

спа дзя еш ся.

Ула дзі мір Пу гач,

м. На ва сёл кі,

Пет ры каў скі ра ён.

У ЛЕС... З ДЗЕЎ КА МІ
Ад на шай вёс кі да най блі жэй ша га 

ле су не дзе з паў кі ла мет ра бы ло: бліз-

ка, та му гэ ту ад лег ласць я адоль ваў 

змал ку. Спа чат ку, вя до ма, ра зам з 

баць ка мі. І тут што ці ка ва: не як раз у 

лес мы па ад ной да ро зе пай шлі, а на-

зад вяр ну лі ся — па дру гой. «Як гэ та 

нам уда ло ся?» — па пы таў я ў та ты і 

па чуў, што зям ля ж, маў ляў, круг лая...

Гэ ты ад каз мя не вель мі ўсце шыў, 

бо я ў той мо мант, зда ец ца, па ве рыў, 

што за блу дзіц ца ў ле се прос та не-

маг чы ма — вый дзеш па-лю бо му, як 

той ка заў.

І вось там па спе лі су ні цы. Мы з ра-

вес ні кам Са шкам (на два іх га доў, мо-

жа, з дзе сяць) ідзём іх збі раць. Да ро гу 

ве да ем доб ра: спа чат ку па вяс ко вай 

ву лі цы, по тым — па маст ку це раз ра-

чул ку, а да лей — па бе ра зе.

Усё доб ра бы ло — на на шым ба ку, 

па куль на про ці лег лым мы не ўба чы-

лі вя лі ка га шэ ра га зве ра. Той за бег 

тро хі на пе рад, аба гнаў нас, по тым 

спы ніў ся, уваж лі ва па гля дзеў і па бег 

са бе да лей. У лес.

— Гэ та воўк, — вы ра шыў я.

— Ён нас з'есць, — зга дзіў ся Са ша.

Мы ў не ра шу час ці кры ху па ста я лі 

і пай шлі да моў.

На заўт ра ра ні цай зноў на кі ра ва лі-

ся ў лес па су ні цы.

І зноў вяр ну лі ся, бо на су страч на 

ро ва ры ехаў Са шкаў баць ка. Ён у сы-

на неш та спы таў і, па чуў шы ад каз, 

па гнаў сяб ру ка да до му.

На трэ ці дзень іс ці ў яга ды я ўжо 

на ват не ду маў, як рап там у двор, дзе 

гу ляў, да нес лі ся га ла сы:

— Ку ды ты бя жыш? — пы та ла Са ш-

ка ва ма ці.

— У лес, — ад каз ваў Са ша.

— З кім?

— З дзеў ка мі.

— З які мі та кі мі дзеў ка мі?

— З вя лі кі мі.

Я тут жа вы бег на ву лі цу. Там не-

каль кі дзяў чы нак (ку ды боль шых за 

нас) і са праў ды са сло іч ка мі ў ру ках 

шы ба ва лі ў бок ле су. За імі бо сы мі нож-

ка мі пы ліў мой сяб рук. Я да гнаў яго. 

Удва іх мы дай шлі да ўзлес ку і там ад-

ра зу ж «на па лі» на су ні цы. Елі — на поў-

ні цу, што на зы ва ец ца — ад пу за, час 

ад ча су чу лі га ла сы дзяў чат. Але по тым 

яны за ціх лі, і да нас дай шло, што па блі-

зу — ні ко га, за ста лі ся ад ны.

Мы з Са шам, вя до ма ж, спу жа лі-

ся, прос та па ніч на за ха це лі да моў! 

Ад нак хла пе чы го нар не да зво ліў 

ні пла каць, ні кры чаць. Да та го ж я

ўспом ніў, што зям ля — круг лая, і ска-

ман да ваў: «Пой дзем ту ды».

На шчас це, я не па мы ліў ся: мы 

хут ка ўба чы лі да ро гу, па якой прый-

шлі, і, мож на ска заць, лё там па ля це лі 

да до му...

З той па ры прай шлі дзе ся ці год-

дзі, але па хо ды ў лес па-ра ней ша му 

пом няц ца. Мо жа, та му, што яны бы лі 

пер шыя?

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

МІ РА ВЫ СУД ДЗЯ
Пра су жэн цаў, пра жон ку з му жам, 

ча сам га во раць, што бог не ад ну па-

ру лап цяў стап таў, па куль ра зам са-

браў.

Як ён гэ та зра біў?

Ды зноў жа ка жуць, што ха дзіў па 

зям лі ды ўваж лі ва гля дзеў па ба ках. 

Ба чыў не дзе ста ран ную жней ку — у 

му жы ёй гуль та я ва та га кас ца, ба чыў 

руп лі ва га хлоп ца — у жон кі яму ха-

ра шу ху, якой бы смач на па ес ці ды 

бо лей па спаць...

І спы таў нех та збо ку:

— Бо жа, ча му так не ла гіч на?

А той хі ба ўсміх нуў ся:

— На ад ва рот, — ска заў, — звя дзі 

я ў па ру двух пра ца ві тых, — яны ж 

свет пе ра вер нуць, звя дзі гуль та ёў, — 

зу сім пра па дуць. А вось так — раў-

 на ва га...

Яна, вось та кая, па нуе да сён ня 

і ў мно гіх сем' ях. Я па куль пра ад ну 

рас ка жу.

У на шай вёс цы двое жы лі і так са-

ма ад но ад на го да паў ня лі. Гас па дар 

увіш ны быў, не пі ту шчы, усё для до ма 

ста ра ўся, для сва ёй сям'і. А вось гас-

па ды ня, жон ка яго — ча пя ла ча пя лой: 

гуль та я ва тая, не ахай ная. У кал га се 

па ля во дам лі чы ла ся, але на пра цу 

ха дзі ла га ды ў ра ды. Му жык «пры-

кры ваў».

Ду ма е це, ён на чаль ні кам ней кім 

быў? Не, бо атры маць аду ка цыю яму 

не ўда ло ся, але ж у лю дзі, што на зы-

ва ец ца, яго ўсё роў на «вы нес ла» — 

хоць па гра мад скай лі ніі. Пад час 

служ бы ў вой ску на быў ён спе цы-

яль насць ша фё ра, па-рус ку, па-на-

чаль ніц ку, раз маў ляць на ву чыў ся, а 

ўжо ж чыс цень ка, склад нень ка — ну 

як па пі са ным!

Мо жа, за гэ та і аб ра лі яго стар шы-

нёй та ва рыс ка га су да.

Ра ней, на га даю, бы лі та кія, і на па ся-

джэн ні іх лю дзі ха дзі лі, як ця пер у тэ атр: 

поў ныя за лы на бі ва лі ся, яб лы ку не бы-

ло дзе ўпа сці! Бо яно ж ці ка ва, зга дзі це-

ся: счэ пяц ца, на прык лад, дзве су сед кі, 

сва рац ца, сва рац ца, а по тым ад на не 

вы тры вае і ў суд за яву па дасць.

Стар шы ня, той са мы Та ра са віч 

(яго змо ла ду гэ так зва лі) спра ву за-

вя дзе (не кры мі наль ную, але ўсё ж...), 

по тым, каб за слу хаць яе, пэў ны час 

пры зна чыць. І ўжо та ды, пры люд на, 

су сед кі ўсё чыс та ўспом няць: і са-

праўд ныя гра хі, і на ду ма ныя...

Рад ня іх так са ма, бы вае, пад клю чыц-

 ца, свед кі роз ныя — з абод вух ба коў. 

А ў за па ле ж слоў не вы бі ра юць...

Факт, што ў клу бе ад ро га ту ча сам 

сце ны дры жа лі — аж па куль Та ра са-

віч го лас не па вы шаў.

А ён гэ та мог...

Ві даць, та му і ў за ся да це лі хут ка тра-

піў: на су ды стаў ез дзіць аж но ў ра ён.

Ка ра цей, за фар сіў ча ла век, сам 

ся бе за па ва жаў! А ўжо лю дзі...

Най больш жан кі — толь кі да яго 

і бе га лі: «ка мі зэль ку» знай шлі, каб 

слё зы вы пла каць. Ні пра фкам, ні 

парт кам, ні на ват участ ко вы ім не 

па трэ бен стаў...

Мо жа, вось так і доў га цяг ну ла ся б, 

ка лі б не адзін вы па дак.

Ус ча ла ся, зна чыць, у вёс цы свар-

ка, пры чым ты по вая: муж (яго Іг на там 

зва лі) зар пла ту атры маў, за ма чыў, 

до ма ледзь ве ў брам ку па тра піў.

Жон ка, Га ну ля, сва рыц ца па ча ла. 

Ён з той злос ці ада рваў шты ке ці ну... 

Ка бе та ў вы ні ку ледзь уцяк ла.

І ку ды? Ну, вя до ма ж: да мі ра во га 

суд дзі, да Та ра са ві ча. Дзве ры ў ха ту 

яго ад чы ні ла і спы ні ла ся: па рог пе ра-

сту піць не мо жа, бо там...

Кі но без нем цаў! Ну па-пер шае, 

бес па ра дак, якіх свет не ба чыў, а 

па-дру гое, суд дзя той жон ку за ва-

ла сы тры мае і... лбом яе ў сталь ні-

цу. Б'е не моц на, ві даць, але ж пры 

тым пра маў ляе: «Вось та бе! Вось... 

Бу дзеш ве даць, як бар дак у ха це раз-

во дзіць...»

У Гань кі ад гэ та га ві до ві шча дух 

за ня ло.

А Та ра са віч уба чыў яе і спа кой на 

так ка жа:

— Ты, Ган на, тро хі па ча кай. Я ба-

чыў ля кра мы твай го Іг на та, знаю, ча го 

прый шла... І за раз зай ду... Вось толь кі 

са сва ёй раз бя ру ся. У шаф цы, ду маў, 

во сы гняз до зві лі, а там мя са «мо хам» 

аб рас ло». І ў ха це, бач, як свін ня па ра-

сі ла ся. Лыж кі чыс тай ня ма...

Рас каз вае гэ та, а жон ку не ад пус-

кае. Гань цы аж дзі ка гля дзець... Яна 

шмыг за дзве ры і хо ду.

...Ха це ла ся по тым рас ка заць ка му 

пра «кі но», якое ба чы ла ў мі ра во га 

суд дзі, але ж не як стры ва ла. Адзі нае, 

і са ма з Та ра са ві чам бо лей спраў не 

ме ла (не маг ла на яго гля дзець), і ін-

шым не ра і ла.

А зрэш ты ён і сам пас ля гэ та га не-

як за кі нуў сваё гра мад скае да ру чэн-

не: усё ра дзей браў ся мі рыць ды ўці-

ха мір ваць ін шых. Му сіць, зра зу меў: 

перш чым у ней чай ха це па ра дак на-

во дзіць, трэ ба спа чат ку ў сва ёй...

Ка лі гэ та маг чы ма.

Л. Мі хай ла ва,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР

АД ЯЕ Ж. Нех та чы тае «Звяз ду» ў 

па пя ро вым вы гля дзе, як сто (і адзін!) 

год та му, нех та — у ін тэр нэ це і на ват —

што за сму чае — у пе ра кла дзе на рус-

кую мо ву, бо так пра сцей (?).

Маг чы ма, але ж ёсць пуб лі ка цыі, 

якія трэ ба і вар та чы таць, як на пі са-

ны, то-бок на пер шай з на шых дзяр-

жаў ных — на бе ла рус кай...

У тым лі ку — «Прос тая мо ва», «Хто 

ка го?», «Вя сё лыя і праў дзі выя гіс то-

рыі...» — жы выя га ла сы жы вых лю-

дзей. У пе ра кла дзе (як на мой по гляд) 

яны губ ля юць мно гае (ка лі не ўсё) — 

а па-пер шае, му зы ку нашай мо вы.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў  

СПЫ НІЦ ЦА, 
АЗІР НУЦ ЦА...
Пра што ду мае жур на ліст 
у 101-ы дзень на ра джэн ня сва ёй га зе ты

9 жніў ня ў рэ дак цыі па на ваў пра цоў на-свя точ ны на строй. 

Дзень на ра джэн ня лю бі май «Звяз ды», ды яшчэ 101-ы 

па лі ку — чым не на го да. Як і што дня, ра бі лі на ступ ны (гэ ты, 

зна чыць) ну мар, але ж і жар та ва лі, і ўспа мі на лі. У абе дзен ны 

пе ра пы нак са бра лі ся ўсе ра зам, па пі лі гар ба ты, па елі ўся ля кай 

сма ка ты, ска за лі ад но ад на му цёп лыя сло вы, на ват не вя лі кую 

ім прэ зу зла дзі лі. А на сце нах у фае фот кі раз ве сі лі — і сён няш-

нія, і з мі ну лых га доў, ба ла зе фа то гра фы пра фе сій ныя заў сё-

ды по бач, з імі не рас сла біш ся, пад ло вяць і ў ка ман дзі роў цы, 

і за ра бо чым ста лом. Раз гля да лі з ці ка вас цю, з на сталь гі яй 

(«Ма ла дыя га ды, ма ла дыя жа дан ні»...), пры гад ва лі доб рым 

сло вам ка лег, якія ўжо не з на мі... Ча сам спы ня лі ся по зір кам 

на кімсь ці не зна ё мым, пы та лі ся: а гэ та хто? І ка лі ся бе, лю бі ма-

га, тро хі (зу сім тро хі!) ма ла дзей ша га, ху дзей ша га, з боль шай 

коль кас цю ва ла соў на га ла ве, па зна ва лі ў лю бым ра кур се, 

дык ге ро яў сва іх пуб лі ка цый, якія тра пі лі на тыя фо та здым кі, 

і, улас на, дзя ку ю чы якім тыя пуб лі ка цыі ўво гу ле з'яў ля лі ся, 

пры гад ва лі з цяж кас цю. Яно, ка неш не, па гар таў шы пад шыў ку, 

мож на знай сці і імя, і проз ві шча, і ўсе пад ра бяз нас ці. А вось 

так, зня нац ку — ма ла ў ка го атры ма ец ца.

Я вось, на прык лад, доў га ста я ла ля фо та, на якім раз маў-

ляю з ба бу ляй. Дэ та лі пом няц ца доб ра, ня гле дзя чы на тое, 

што мі ну ла больш за двац цаць га доў. Гэ та Ла гой шчы на, ран-

няя вяс на, вёс ка Алек санд ры но (па-мяс цо ва му — Тру ба чы). 

Мы з ба бу ляй ля брац кай ма гі лы, у якой па ха ва ныя за бі тыя 

фа шыс та мі пар ты за ны. Ба бу ля са ма ра зам з ад на вяс коў ца мі 

іх ха ва ла і да гля да ла тую ма гі лу ўсе га ды. Проз ві шча баб кі я 

па мя таю — Тру бач (бо ў той вёс цы ўсе ка рэн ныя жы ха ры —

Тру ба чы). А вось імя — ну хоць за бі це мя не. А яно вар та бы ло б 

па мя таць і ве даць.

Т
АК яно і ад бы ва ец ца ў на шай пра цы — пра хо дзяць праз 

до пі сы, якія чы та еш, праз дум кі, праз на пі са ныя рад кі, а ня-

рэд ка і праз ду шу, па кі да ю чы там ад мет ны след, сот ні лю дзей. 

Са сва і мі ім ёна мі, лё са мі, пра фе сі я мі, праб ле ма мі і ра дас ця мі, 

крыў да мі і за хап лен ня мі. Склад ва юц ца ў стра ка тую ці ка вую, 

не паў то ра ную больш ні дзе ма за і ку, што зда ец ца ва ўспры-

ман ні цэ лас най кар ці най, у якой дас ка на ла пом няц ца на ват 

са мыя драб нют кія дэ та лі. А да стань вы пад ко ва з той ма за і кі 

адзін асоб ны пазл — бу дзеш доў га ўгля дац ца, спра ба ваць 

ус пом ніць — і да лё ка не заў сё ды па спя хо ва. І ад чу ва еш ся бе 

кры ху ві на ва тым, бо кож ны з гэ тых лю дзей — прак тыч на твой 

су аў тар, су ства раль нік тва ёй жур на лісц кай бія гра фіі, а ты так 

прос та ўзяў ды за быў ся.

І
, каб кры ху, най перш пе рад са мім са бой, апраў дац ца, вы цяг-

ва еш з куф ра па мя ці, у якім ні ко лі па рад ку ня ма, асоб ныя, 

адзін ка выя, ім ёны і ім гнен ні. Вось са свет лай па мя ці Ні най 

Мар каў най За ха рэ віч ідзём па яе род ных Па ста вах, і яна з 

гор дас цю рас каз вае пра свой га ра док, пра яго гіс то рыю. Вось 

ра зам з ёй у мяс тэч ку Ду ні ла ві чы пра дзі ра ем ся праз гус тыя 

хмы зы ў ста рой част цы мо гі лак, каб знай сці да ва ен ную ма-

гі лу дзяў чы ны, рэ аль ная гіс то рыя ка хан ня і гі бе лі якой ста ла 

сю жэ там на род най пес ні (а чы та чы «Звяз ды» да ве да лі ся 

пра гэ ты шэкс пі раў скі сю жэт ме на ві та дзя ку ю чы до пі су Ні ны 

Мар каў ны). А рэ цэп там най смач ней ша га пі ра га, якім та ды па-

дзя лі ла ся з ма ла дой жур на ліст кай ста лая чы тач ка, я і сён ня 

ра дую і здзіў ляю сва іх гас цей.

Вось з Лі дзі яй Ся мё наў най Фар бот кай згра ба ем се на ў 

яе на ўчаст ку. Яна вель мі шчы ра за пра ша ла пры ехаць у іх-

нюю вё сач ку Пру ды, што на ўскрай ку На лі боц кай пу шчы, і 

на пі саць і пра вёс ку, і пра доб рых пра ца ві тых лю дзей, што 

там жы вуць, і ад мо віць бы ло прос та не маг чы ма. Мы та ды 

прай шлі ся па вёс цы, Лі дзія Ся мё наў на па зна ё мі ла мя не са 

мно гі мі сва і мі зем ля ка мі. А ка лі ўжо вяр ну лі ся да яе ў ха ту, на 

тва рах гас па да роў я за ўва жы ла ня ём касць і тры во гу, з якой 

яны па зі ра лі ў акно. З-за ле су з'я ві ла ся хмар ка, якая абя ца ла 

вы ліц ца доб рым даж джом прос та на Пру ды, а ў Фар бот каў 

за ха тай сох ла се на. Але ж не кі неш дзе ля яго пры ез джую са 

ста лі цы жур на ліст ку... Вы пы таў шы, у чым спра ва, я па пра сі-

ла яшчэ ад ны граб лі. Се на мы ад даж джу та ды вы ра та ва лі, 

па спеў шы склас ці ў ко пы, і ў па мя ці аб Пру дах, акра мя ці ка-

вай фак ту ры, якая ста ла ас но вай пуб лі ка цыі, за стаў ся яго 

дух мя ны во дар і ад чу ван не за да во ле нас ці доб ра і свое ча со ва 

зроб ле най спра вай.

Час ла ва Фран цаў на Аку ле віч, якая за гад ва ла му зе ем у 

Галь ша нах, усі мі сі ла мі спры я ла, каб та ям ні ца Галь шан ска га 

пры ві ду бы ла рас кры тая, але каб так і за ста ла ся та ям ні цай. 

Ган на Ві кен цеў на Драў гя ліс-Па леў ская з Бы ха ва сва ім па-

кру час тым лё сам і сва ёй за ця тай адзі но тай пры му сі ла не як 

ад ра зу, за адзін дзень, па ста лець і па-но ва му па гля дзець 

на звы чай ныя рэ чы, якія так пры выч на ма еш у сва ім жыц ці 

і мо жаш вель мі лёг ка стра ціць. Ана толь Ка рат ке віч з Го ме ля 

сва ёй праб ле май на тхніў вы ву чаць у чы таль най за ле Ад мі ніст-

ра цый ны і Кры мі наль ны ко дэк сы (і гэ та та го бы ло вар та — мы 

та ды вый гра лі суд у ва ен най пра ку ра ту ры)...

З
А ўсі мі пуб лі ка цы я мі, які мі вы за чыт ва е це ся або з які мі 

спра ча е це ся, ста яць жы выя звы чай ныя лю дзі, з які мі мы, 

аў та ры гэ тых пуб лі ка цый, ме лі го нар быць зна ё мыя. Мы за 

даў нас цю ча су мо жам не па мя таць усіх ім ён і проз ві шчаў — 

ча ла ве чая па мяць рэч уво гу ле вель мі не на дзей ная. Але іх 

пом няць га зет ныя ста рон кі. У вы пад ку са «Звяз дой» — ужо на 

пра ця гу больш чым ста га доў. І гэ та тое, што нас — аў та раў, 

ге ро яў, чы та чоў — са праў ды яд нае. Хо чац ца ве рыць: на ват у 

маш та бах Ча су і Гіс то рыі.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ




