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ВЫ РА ТА ВАН НЕ 
АД НА ГО ВО ЖЫ КА
У кож най, на ват са май гла баль най, 
доб рай спра ве па чы наць трэ ба з ся бе

ПА РУ га доў та му мы з рэ дак цы яй ча со пі са «Род ная 
пры ро да» пра вя лі ці ка вы экс пе ры мент. У ад ной вель-

мі са ма ві тай уста но ве, дзе шмат лю дзей ка рыс та ец ца 
пры ла да мі на ма біль ным сіл ка ван ні, па ста ві лі ад мыс ло вы 
кан тэй нер для збо ру ад пра ца ва ных ба та рэ ек. Кан тэй нер 
быў за ўваж ны — вы со кі, яр ка-аран жа ва га ко ле ру. Але кі-
даць у яго шкод нае смец це лю дзі ча мусь ці не вель мі каб 
спя ша лі ся. І та ды мы, звяр нуў шы ся да спе цы я ліс таў-эко-
ла гаў, якія нам да лі па трэб ную ін фар ма цыю, на ля пі лі на 
ўсю пло шчу кан тэй не ра не менш яр кі, чым ён сам, пла кат. 
На якім прос та бы ла на пі са на звы чай ная ста тыс ты ка, якую 
ве да юць эко ла гі, але не ве да ем (ці не хо чам ве даць, ці ўво-
гу ле пра гэ та не за дум ва ем ся) мы, не эко ла гі. Ка лі гэ тую 
са мую ад ну ба та рэй ку вы кі нуць у кан тэй нер і ад пра віць на 
пе ра пра цоў ку, вы ра ту еш два дрэ вы, ад на го во жы ка, двух 
кра тоў і не каль кі ты сяч даж джа вых чар вя коў...

Вы ве да е це, да па маг ло. Лю дзі спы ня лі ся ля кан тэй не ра, 
чы та лі той пла кат, усмі ха лі ся — і кі да лі ба та рэй кі. Не каль кі 
ра зоў да вя ло ся на зі раць, як кі да лі дзя сят ка мі, вы тра са ю чы 
з па ке та, — пэў на, збі ра лі до ма. І я, зда ец ца, ве даю, што імі 
ру ха ла. Са ма з та го ча су збі раю «паль чы кі» ў шкля ны сло ік, 
а пас ля ня су ў най блі жэй шы кан тэй нер — іх апош нім ча сам 
у ганд лё вых цэнт рах з'я ві ла ся шмат. Не ма гу ска заць, што 
ад чу ваю ся бе эка ла гіч на свя до май вы ка наль ні цай гла баль-
най мі сіі па вы ра та ван ні пла не ты Зям ля, а вось за во жы ка 
ра ду ю ся. Ту пае не дзе са бе па ле се, та пы рыць ігол кі, збі ра-
ец ца дзе так вы во дзіць і га да ваць. Дый кра ты з чар вя ка мі 
іс то ты хоць не вель мі пры ем ныя, але ня хай жы вуць...

УВО ГУ ЛЕ, мне зда ец ца, што ў вы кла дан ні та ко га па трэб-
на га сён ня нам усім прад ме та пад умоў най наз вай «эка-

ла гіч ная аду ка цыя» не ха пае ме на ві та вось та кіх, жы вых, 
кра наль ных, пры кла даў. Мож на коль кі за ўгод на рас каз ваць 
пра тое, які шкод ны плас тык, ка лі ён трап ляе ў зям лю ці ў 
ва ду, — яно ўсё роў на не за чэ піць. За чэ піць, хут чэй, ві дэа з 
італь ян ска га бе ра га, на які ня даў на вы кі ну ла мёрт вую са мку 
ка ша ло та. Вя ліз ная жы вё лі на — во сем мет раў у даў жы ню, 
і яе не на ро джа нае двух мет ро вае ка ша ла ця ня за гі ну лі ад 
плас ты ку — у страў ні ку ў ма ці знай шлі двац цаць кі ла гра маў 
плас ты ка вых па ке таў.  Вы кід ва ю чы ў ін шае смец це той жа 
па кет, куп ля ю чы яго ў кра ме, хтось ці, пры га даў шы гэ ты сю-
жэт, гля дзіш, і за ду ма ец ца пра на ступ ствы — якую жы вую 
іс то ту ён за б'е сва ім учын кам. І — як вы нік — па ня се той 
па кет у кан тэй нер для пе ра пра цоў кі, а ў ма га зін на ступ ны 
раз прый дзе з па лат ня най тор бай. Дро бязь? Але гэ та як-
раз той вы па дак, ка лі вя лі кая спра ва па чы на ец ца з удзе лу 
кож на га асоб на ўзя та га ін ды ві ду у ма...

ДА гэт ка га эка ла гіч на га роз ду му мя не пад штурх ну ла 
кар ці на, якую да во дзіц ца на зі раць што дня з ся рэ дзі ны 

са ка ві ка ва ўсіх больш-менш бой кіх мес цах — ля вы ха даў 
з мет ро, ля буй ных ганд лё вых цэнт раў. Штуч ныя квет кі — 
сот ні, ты ся чы, дзя сят кі ты сяч. Ру жы, ка са чы, ва сіль кі —
якіх толь кі ня ма, ад не вя лі кіх сціп лых га лі нак да шы коў ных 
бу ке таў. Яр кіх, амаль кіс лот ных (хо чац ца на пі саць — яда ві-
тых) ко ле раў. У скла дзе — ані чо га на ту раль на га — су цэль-
ны плас тык, сін тэ ты ка, пра мыс ло вая смяр дзю чая фар ба. 
Каш ту юць ня тан на — у ся рэд нім два руб лі за шту ку. Што, 
ад нак, па куп ні коў не бян тэ жыць — ля кож на га са шмат-
лі кіх пра даў цоў ёсць лю дзі, вы бі ра юць, пры цэнь ва юц ца, 
ад ліч ва юць гро шы, з за да во ле на-за ся ро джа ны мі тва ра мі 
ўлад коў ва юць у сум ках на бы тае сін тэ тыч нае «ха раст во». 
Лі чаць гэ ту па куп ку ледзь не са мым важ ным аба вяз кам: 
хут ка Ра даў ні ца, трэ ба на ма гі лы баць коў-дзя доў ехаць 
пры бі рац ца, квет кі, па стаў ле ныя ле тась, ужо па лі ня лі, трэ-
ба за мя ніць на све жыя, вы кі нуў шы не па трэб ныя на смет-
нік. Як гэ та — кве так не ста віць? Тра ды цыя та кая, лю дзі 
паль цам па каз ваць бу дуць, ка лі не зро біш, як усе. Эко ла гі 
неш та там пра шкод насць та кой «пры га жос ці» га во раць? 
Глуп ства. Ад па ры га лі нак, якія я на смет нік вы кі ну, ні чо га 
з той пры ро дай не ста нец ца...

Ка лі шчы ра, і я так ду ма ла (а ка лі больш шчы ра — дык і 
пра цяг ваю ду маць). Не да па ма гае на ват ве дан не, што та-
му, што за вём «тра ды цы яй», — уся го ад сі лы тры дзя сят кі 
га доў. Бо ка лі тыя плас ты ка выя квет кі з'я ві лі ся ў про да жы, 
ды яшчэ ў та кой коль кас ці? Так, тра ды цыя пры бі рац ца пе-
рад Ра даў ні цай на мо гіл ках — спрад веч ная, але ж яшчэ 
на шы баць кі, ка лі бы лі ма ла дзей шыя, пад «пры бі рац ца» 
ме лі на ўва зе пад грэб ці, па чыс ціць, па са дзіць на ма гі ле 
род на га ча ла ве ка скоч кі ці яшчэ якія жы выя квет кі. Дзя-
ды і ба бу лі яшчэ ве да лі, што трэ ба па мя няць абя рэ гі на 
кры жах: муж чы ну тка лі і вы шы ва лі но вы руч нік, жан чы-
не — фар ту шок. А ця пер — усё пра сцей, бес кла пот ней 
і — га лоў нае — пры га жэй. Пры браў ся на ма гіл цы, уткнуў 
яр кі бу кет — ха раст во.

Ха джу ўжо ка то ры ты дзень ля тых кве так, пры гля да ю ся. 
Але ўчо ра ў той жа «Род най пры ро дзе» пра чы та ла: 

што год пе рад па мі наль ны мі дня мі ў Бе ла ру сі куп ля юць 
міль ён (!) штуч ных кве так. Ад па вед на, столь кі ж мі ну-
ла год ніх вы кід ва ец ца на смец це. Ка лі са браць іх усе ў 
ку чу, атры ма ец ца дзе сяць тон плас ты ку, які не пад ля гае 
пе ра пра цоў цы. Гэ та зна чыць, тра піць у зям лю, у ва ду, у 
страў ні кі жы вёл і пту шак.

Па спра ба ва ла ўя віць, што та кое дзе сяць тон. Вя ліз ная 
та кая га ра атрым лі ва ец ца — з доб ры шмат па вяр хо вік. 
Дзесь ці там і мае «дзве га лін кі» яе тры ма юць. А по бач з 
той га рой сум на па зі рае ма ле неч кі і та кі без да па мож ны 
во жык. Той са мы, яко га так ра дас на бы ло ра та ваць...

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.

ЦІ СА ВОЙ АБ ПЕНЬ, 
ЦІ ПНЁМ АБ СА ВУ

Чы та еш руб ры ку «...На род на про-
ва дзе!», і са мо му хо чац ца неш та рас-
ка заць.

Не ка лі, у пер шай па ло ве 1960-х га-
доў, не бы ло ў на шай вёс цы ні я кіх тэ ле-
ві за раў, дзе ці ўвесь свой час пра во дзі лі 
на ву лі цы. Зі мой гу ля лі ў снеж кі, ка та лі-
ся на сан ках, на лы жах, а ўжо ле там...

У нас бы ло ру кою па даць да рэч кі,
да во зе ра, тро хі па вод даль — лес. 
А зна чыць, ку пай ся, ла ві са бе ры бу, 
ха дзі ў яга ды і гры бы!

Гэ та, вя до ма ж, пры ем ныя за ня ткі. 
Але больш за ўсё мы лю бі лі ін шы. Да ро-
гі бы лі, мож на ска заць, пус тыя, ма шын — 
амаль што ні я кіх. Зна чыць, са дзі ся 
на ро вар, гой сай і ні чо га не бой ся... Хі ба 
што ко ла, якое спус ціць.

Каб на пам па ваць яго, па тра ба ваў ся 
ад мыс ло вы — як у нас ка за лі — вэн-
таль. У мя не, на жаль, яго не бы ло. 
А та му, ка лі та та (свет лай па мя ці!) па 
ней кіх спра вах са браў ся ў Па ста вы, я 
па пра сіў, каб пры вёз. Адзі нае... Мне, 
ма ло му, та ды зда ва ла ся, што Па ста-
вы — гэ та вель мі вя лі кі го рад, і ўсе там 
раз маў ля юць па-га рад ско му — па-рус-
ку. Зна чыць, на ша га вэн та ля мо гуць і
не знаць? Я па пы таў ся ў ста рэй-
шых хлоп цаў, як ён на зы ва ец ца пра-
віль на. «Ні пель», — ска за лі тыя, а я 
ска заў та ту.

Праў да, ён, па куль ехаў да го ра да 
ды ўладж ваў там свае спра вы, сло ва 
гэ та за быў ся і ў кра ме па пра сіў... фі-
цэ лі.

— А што гэ та? І для ча го? — здзі ві-
ла ся пра да вач ка.

— Ну, каб уста віць і по тым пам па-
ваць.

(Як — та та яшчэ і «на паль цах» па-
ка заў).

Збо ку гэ та, му сіць, смеш на вы гля-
да ла, бо ўсе па куп ні кі па ка ці лі ся ад 
ро га ту. А по тым, ад смя яў шы ся, ней кі 
афі цэр (у той час у Па ста вах гар ні зон 
ста яў) па пра сіў пра даць яму ні пе лі.

— Во-во... І мне так са ма, — спа ха-
піў ся та та.

Ка ра цей, з пры го да мі, але ён та кі 
вы ка наў маю прось бу... Хоць по тым і 
ка заў, што пра да вач ка ні дзе б не дзе-
ла ся — зра зу ме ла б і на шы вэн та лі, бо 
яно ж ці са вой аб пень, ці пнём аб са ву. 
Хі ба не так?

Пят ро Ха рэц кі,

г. Мінск.

ХАЙ БУ ДЗЕ І... 
БАЙ ЦЗЮ

Што ні край, то звы чай, не ка жу чы 
ўжо пра мо ву... А та му на шы ту рыс ты-
па да рож ні кі, вы яз джа ю чы за ме жы кра і -
ны, у ня ём кае ста но ві шча трап ля юць
час та. Мак сім Танк у ад ным з вер шаў 
рас каз ваў, як у Бал га рыі дзеў ка па да-
ва ла суп та ра тор, як спы та ла ў еда ка, ці 
спа да баў ся? Наш ча ла век кіў нуў га ла-
вой: маў ляў, вель мі — смач на так, што 
за ву шы не ад цяг неш! А яна — ча мусь ці 
за сму ці ла ся. Спы таў по тым, ці прый дзе 
на су стрэ чу? Яна так са ма згод на кіў ну-
ла і... не прый шла, бо наш кі вок зго ды 
(ён по тым да ве даў ся) па-бал гар ску «гу-
чыць» як ад мо ва... І на ад ва рот.

Пра свае не вя сё лыя пры го ды рас-
каз ваў не ка лі і гу ма рыст За до рнаў. 
У Аме ры цы ў рэ ста ра не ім па да лі сма -
жа ную ры бу ра зам з на лі тым у не вя-
ліч кія пі я лы кам по там (у ім яшчэ доль кі 
апель сі наў пла ва лі). «Гэ та — каб по тым 
за піць», — вы ра шыў госць і на ват быў
пры ла жыў ся... А сяб ра — спы ніў, ска-
заў, што ў пі я ле зу сім не кам пот, што 
да рыб ных страў там па да юць па су-
дзін кі з ва дой (доль кі апель сі ну ў ёй — 
для во да ру), каб... спа лас нуць по тым 
паль цы.

Ка ра цей, не так прос-
та на ша му ча ла ве ку за 
ме жа мі. Як, да рэ чы, і 
за меж ні кам тут, у нас. 
Я ад ві да воч цаў чуў пра 
кі тай цаў, якія пры еха лі 
бу да ваць элект ра пад-
стан цыю.

Зна чыць, па ся лі лі іх у 
ва гон чы ках по бач з аб'-
ек там. У на чаль ні кі пры-

зна чы лі сва іх жа пра ра баў, так што ў 
ве дан ні моў ра бо чыя па трэ бы не ме лі, 
хі ба...

Лю дзі ў нас, як вя до ма, гас цін ныя. 
Дзядзь ка Фра нак, на прык лад, да тых 
кі тай цаў пры гле дзеў ся ды і за пра сіў іх 
у гос ці. На стол за кус кі ней кай на ста-
віў, пляш ку са ма го ну пры нёс — моц-
на га, чыс цют ка га. Вось толь кі... Жон ка 
на пя рэ дад ні на рых тоў кі ра бі ла — ска-
рыс та ла шмат во ца ту. Пус тыя бу тэль-
кі з-пад яго ха це ла вы кі нуць, але муж 
пе ра няў. Ска заў: «На вош та? Хай па-
слу жаць яшчэ», а за тым спа лас нуў ды 
на ліў га рэл кі.

Гос ці гэ ты пра дукт, вя до ма ж, не 
згань бі лі: чар кі па ды ма лі друж на, асу-
ша лі да дна, та му гас па дар час ад ча су 
ха дзіў па «да баў ку». І пры но сіў — у бу-
тэль ках з-пад во ца ту.

Коль кі іх вы пі лі, ні хто не лі чыў, а ка-
лі і лі чыў, — то ці збіў ся, ці за быў ся, бо 
рас ста ва лі ся поз на і, як вы гля да ла, у 
доб рым гу мо ры: абод ва ба кі бы лі за да-
во ле ны! Кі тай цы — тым, што «знут ры» 
па гля дзе лі на ту тэй шае жыц цё, што 
доб ра па ся дзе лі. А гас па дар — дык 
яшчэ і сло ва з іх няй мо вы за пом ніў —
«бай цзю». Бы ло ў ім неш та ту тэй шае — 
не тое ад на ша га «бы вай!», не тое
ад «дзя куй!»...

Толь кі на заўт ра дзядзь ка да ве даў-
ся, што яго ўча раш нія гос ці зран ку ўжо 
збе га лі ў кра му. Са сло вам «бай цзю» 
паль цам па каз ва лі на ад ну з па ліц 
ды пра цяг ва лі гро шы. «За паў га дзі ны 
ўвесь во цат раз мя лі! Піць яго бу дуць, ці 
што?» — не ра зу ме ла пра да вач ка.

Пе ра клад чык по тым ска заў (а яна 
ўжо і Фран ку...), што ў Кі таі га рэл ку ро-
бяць з ры су і на зы ва ец ца яна бай цзю.

...Так ці інакш, але гэ тая наз ва пры-
жы ва цца ста ла і ў нас. Ва ўся кім ра зе ў 
дзядзь кі Фран ка са ма го ну ця пер ні хто і 
не про сіць. Ка жуць: «Будзь ча ла ве кам: 
на лі па чар цы бай цзю!»

(«Каб ты во ца ту на піў ся! Аль бо сма-
лы...» — жон кі ім жа да юць по тым).

Ва ле рый Гаў рыш,

г. Ча ву сы.

СМАЧ НЫ 
БА БЕ АРЭХ...

На па чат ку ся мі дзя ся тых га доў мі-
ну ла га ста год дзя па куп ні коў у кра мы 
ні хто не за мань ваў: не трэ ба бы ло ні-
я кай рэ кла мы, ак цый, зні жак, пры зоў. 
Лю дзі пры хо дзі лі са мі: за га дзя пра пыт-
ва лі, ка лі што пры вя зуць, ча ка лі, зай-
ма лі чар гу, як маг лі, ста ра лі ся за доб-
рыць ра бот ні каў ганд лю, за вес ці так 
зва ны блат. Цёт ка Ма ня, на прык лад, 
якая жы ла по бач, маг ла не ча га на сма-
жыць, на пя чы, на ва рыць ма ла дзень кай 
буль бач кі і пры нес ці да нас у кра му, 
каб па час та ваць. А за ад но, гля дзіш, і 
за ру чыц ца, што па кі нем ёй што-ні што 
з дэ фі цы таў, ка лі пры вя зуць...

Вель мі рэд ка, на прык лад, але ж 
пры во зі лі дрож джы. І доб ра яшчэ, ка лі 
ў дроб най рас фа соў цы — іх зруч ней 
пра да ваць, а вось кі ла гра мо выя «цаг-
лі ны»... Як іх дзя ліць?.. А яшчэ ж і са бе 
хо чац ца па кі нуць. І па трэб ным лю дзям 
пра даць...

Ад на з на шых ра бот ніц так і зра бі ла: 
пры ха ва ла драж джэй — не тое кі ла-
грам, не тое два. А тут рап там тры во-
га: па зва ні лі, што да нас пра вер ка з 
сан стан цыі едзе (пры чым — з аб лас-
ной!), што «аб сле да ваць» бу дзе ну ўсе 
ку точ кі!

У нас, зда валася б, па ра дак? Ка лі б 
не дрож джы... «У кра ме іх не сха ва-
еш, — ду мае пра да вач ка. — І да лей 
ад яе не ады дзеш ся. Ну хі ба ў пры бі-
раль ню?»

Пра дук ту ёй вель мі шка да бы ло, але 
ж ся бе — «шкад ней». Так што за нес-
ла яна тыя дрож джы ў «шпа коў ню» і... 
«Ута пі ла».

Пры еха ла сан стан цыя, усё пра ве-
ры ла і за ўваг, дзя куй бо гу, не па кі ну-

ла — хут ка па еха ла да лей. Мы толь кі 
ха це лі пе ра хрыс ціц ца ды з па лёг кай 
уз дых нуць, як ба чым — бя жыць да нас 
ба ба Ма ня. Зда лёк гар ла па ніць:

— А дзяў чат кі ж мае! А што ж гэ та 
вы з пры бі раль няй зра бі лі? Яна ж мае 
град кі то піць! Ды каб жа ўво сень... Аль-
бо вяс ной, пе рад тым, як ус коп ваць, а 
то ця пер... У мя не ж там агу роч кі па 
паль цу...

Вось так, дзя ку ю чы ві зі ту сан стан-
цыі, мы пад кар мі лі част ку га ро да ў 
ба бы Ма ні: на драж джах — усё там 
рас ло. Вось толь кі ес ці гэ та зу сім не 
ха це ла ся.

Тамара Алях но віч,

г. Слуцк.

ДЗЕЎ КАМ — 
НА ВУ КА,
аль бо Не руш чу жых груш

Ле тась з му жа вай па да чы
Пры ку пі ла Зо ся да чу,
І ка лі цяп ло на ста ла,
З ім ка па ла, за ся ва ла,
Не за бы ла пра кус точ кі —
За са дзі ла ўсе ку точ кі...
Дых ту ў пра цы за да ва ла,
І, зда ва ла ся, усё ма ла!

Аж да туль,
па куль ад ной чы,
Ёй не кі ну ла ся ў во чы,
Што су сед ка, дзеў ка-ру жа,
Ду жа ж пя ліц ца... на му жа,
Што га дзін кі не мі нае
Усё Іва на пад зы вае:
Зной дзе, хіт рая, пры чы ну,
Каб зай шоў хоць на хві лі ну!..
Ці са ма «на ўсё за б'е»,
І «да Зо сі» за зір не:
Пры ня се якой са ла ты,
Ці за ва рыць «нам» гар ба ты...

По бач хо дзяць не зла дзеі,
Зо сі шэп чуць даб ра дзеі:
— Ты у го рад, а яна
Ку піць доб ра га ві на,
Ды з тва ім ся дзіць, гу жуе,
Мо ка лі і за на чуе?

Як «ка за лам» гэ тым ве рыць?
Зо сі трэ ба ўсё пра ве рыць:
Сып ле ў ло жак пер цу доб ра,
Пры кры вае звер ху коў драй
(Бу дзе «ру жач цы» на ву ка,
Хай па кру ціц ца, га дзю ка!):
— Я у го рад, — ка жа му жу, —
Не су муй адзін тут ду жа...

А на заўт ра ў двор ціш ком...
Чуе — го ман за акном:
Яе «вер ны» свет лым ран кам
Ледзь не пла ча ля ка хан кі:
Не да ця мяць з ёй ні як,
Што ўна чы пай шло не так?
Сверб на спін цы? Ды ба лю чы...
А ні жэй — лі шай пя ку чы...

Скуль яно ўсё ўзя ло ся,
Зра зу ме ла толь кі Зо сі:
Не пад ман ва ла «раз вед ка» —
На ча ва ла ў іх су сед ка.
Ды ця пер жа бу дзе знаць,
Як Іван ку ад бі ваць!

Га лі на Ні чы па ро віч,

в. Ма гіль на,

Уз дзен скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Ад яе ж...

Спа да баў ся ліст спа да ра Ха рэц ка га, 
яго, трэ ба ра зу мець, чыс та сар дэч нае: 
«Чы та еш руб ры ку «...На род на про ва-
дзе!» і са мо му хо чац ца неш та рас ка-
заць».

Ці ка ва: як доў га ён чы таў чу жыя 
гіс то рыі? Як даў но збі раў ся рас ка заць 
сваю? І зра біў-та кі! А вы?

Пі шы це! Бо — на га да ем — усе «вя сё-
лыя і праў дзі выя...» «Звяз да» не прос та 
дру куе, а яшчэ і пра во дзіць кон курс —
на най леп шую. Вы ні кі яго бу дуць пад ве-
дзе ны на па чат ку на ступ на га го да. Жу-
ры — і вя лі кае чы тац кае пад стар шын-
ствам спа да ры ні Соф'і Ку сян ко вай 

з Ра га чоў шчы ны, і ма лень кае рэ дак-
цый нае на ча ле з пер шым на мес ні кам 

га лоў на га рэ дак та ра спа да ры няй На-

тал ляй КАР ПЕН КАЙ — пра цуе. Пе ра-
мож цаў ча ка юць пры зы.


