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Зі на і да Ду бо вік жы ве ад на ў двух па ка ё-
вай ква тэ ры ў аг ра га рад ку Га цук. Апош-
нія 6 га доў яна прак тыч на не вы хо дзіць 
на двор з-за праб лем з па зва ноч ні кам. 
Зна хо дзя чы ся ў ча ты рох сце нах амаль 
без жы вых зно сін, мож на бы ло б азло-
біц ца на ўвесь свет. Але, як ка жа Зі на і да 
Паў лаў на, ча су ня ма. «Жыць за ста ло ся 
менш, чым пра жы та. А спраў усё больш 
і больш». Пла ны ж у жан чы ны на па ле-
о наў скія.

«Ня ма з кім па га ва рыць, 
дык я і ра зы шла ся»

На два рэ зі ма, а на лес віч най пля цоў цы 
по бач з яе ква тэ рай ва ўсю «цві туць» квет кі. 
Але не звы чай ныя, а па пя ро выя. Ста яць яны 
ў ва зах, спле це ных з бі се ру. А по бач ка зач ныя 
жы вё лы, вы ра за ныя з кар чаг. Як вы свет лі ла ся, 
уся гэ тая пры га жосць — спра ва ўме лых рук 
Зі на і ды Паў лаў ны.

«Я, як бе лы па рус у акі я не, шу каю ўсё 
штось ці. Як ста ры за бы ты фрэ гат на пры-
ча ле, усё ча каю ка гось ці. Вось і да ча ка ла ся 
вас», — су стра кае нас вер ша ва ны мі рад ка мі 
жан чы на на мы лі цах. І тут жа за пра шае да 
ста ла. «Час туй це ся: вось сыр, яб лы кі, хур ма... 
А я тым ча сам пель меш кі ра за грэю. Ду ма ла, 
вы ра ней пры е дзе це, дык асты лі». Жан чы на 
спрыт на за ві ха ец ца ля плі ты. Ка лі спра бу ем 
да па маг чы, ад маў ля ец ца. «Вы не гля дзі це, 
што я на мы лі цах. За столь кі га доў, як ба чы це, 
пры лаў чы ла ся ся бе аб слу гоў ваць. Усё жыц-
цё кі ру ю ся прын цы пам: хо чаш зра біць доб ра, 
зра бі сам. Сац ра бот нік толь кі пра дук ты мне 
пры но сіць».

На ўсе мае пы тан ні Зі на і да Паў лаў на ад каз-
вае не над та ах вот на.

«Коль кі спіш і ў коль кі пра чы на еш ся — гэ та 
та кія дро бя зі. Ча су за ста ло ся ня шмат, та му не 
тра чу ўпус тую ні хві лін кі: днём — пра ца рук, 
уна чы — ро зу му. Вось за апош нюю ноч аж но 
тры вер шы на ра дзі лі ся. Вы еш це, а я тым ча-
сам лепш па чы таю вам што-не будзь. Про зай 
трэ ба доў га тлу ма чыць, а вер шам усё ад ра зу 
зра зу ме ла».

Спа чат ку Зі на і да Паў лаў на чы тае па па-
мя ці. По тым — з па пя ро вых ар ку шаў, уз доўж 
і ўпо пе рак спі са ных пры го жым, аку рат ным 
по чыр кам. Яе вер шы — пра род ную вёс ку з 
пры го жай наз вай Бе лая Лу жа, пра адзі ную ра-
дасць у жыц ці, пра спра вяд лі васць і да бры ню, 
пра Бо га — пра сяк ну тыя бо лем і ўдзяч нас цю... 
Жан чы на чы тае іх прак тыч на без пе ра пын ку, 
быц цам ба ю чы ся, што мы яе пе ра рвём...

«Гэ та ня ма з кім га ва рыць, дык я ўжо ра-
зы шла ся», — спа ха пі ла ся Зі на і да Паў лаў на і 
па вя ла нас у сваю кар цін ную га ле рэю.

«Вы шы ваю муж чын, 
бо жан чын не дру ку юць»

У двух па ко ях на ка на пе, лож ку і пад ло-
зе ў не каль кі шэ ра гаў рас стаў ле ны кар ці ны ў 
рам ках. Спа чат ку мы па ду ма лі, што яны на ма-
ля ва ныя фар ба мі. Толь кі ка лі пры гле дзе лі ся, 
уба чы лі, што... ніт ка мі. На боль шас ці кар цін — 
пры ро да, квет кі. Так са ма ёсць іко ны. І не каль кі 
парт рэ таў вя до мых лю дзей: Ку па лы, Ко ла са, 
Пуш кі на, жон кі Рэ ры ха... Мно гія свае ра бо ты, 
у тым лі ку і з вы ява мі Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча 
ды Фран цыс ка Ска ры ны, вы шы валь шчы ца па-
да ры ла Слуц ка му края знаў ча му му зею. «Аляк-
санд ра Лу ка шэн ку так са ма вы шы ла, — ка жа 
Зі на і да Паў лаў на. — І на пя рэ дад ні яго юбі лею 
пе рад ала ў Ад мі ніст ра цыю Прэ зі дэн та».

— Ча му вы ра шы лі вы шыць парт рэт Прэ-
зі дэн та?

— Мно гія мне за да юць гэ тае пы тан не. Я 
вы шы ваю сла ву тых лю дзей. Аляк сандр Лу ка-
шэн ка — пер шы прэ зі дэнт за ўсю бе ла рус кую 
гіс то рыю. Яго ве да юць ва ўсім све це. Вось я і 
па ду ма ла: ча му б мне яго не вы шыць? У Прэ-
зі дэн та, вя до ма, поў на парт рэ таў. Але та ко га, 
як я вы шы ла, дак лад на ня ма.

— Гля джу, вы ад ных муж чын вы шы ва-
е це...

— Чые парт рэ ты ў мя не бы лі ў вя лі кім па-
ме ры, та го і вы шы ла. На дру ка ва лі б у кні гах ці 
ча со пі сах сла ву тую жан чы ну, я і яе «на ма ля-
ва ла» б. Больш та го, у кніж ных кра мах поў на 
су свет ных сла ву тас цяў, а вось парт рэ ты вя до-
мых бе ла ру саў па спра буй знай дзі...

Мне ка жуць: «А ча му вы не пра да яце свае 
ра бо ты?» Дык а хто ку піць? Ад на рам ка каш-
туе 15 руб лёў, а кар ці ну хо чуць на быць за 10. 
Лю дзі ж не ра зу ме юць, коль кі тут пра цы. Вось, 
на прык лад, сваю пер шую іко ну я тры ме ся-

цы вы шы ва ла. У 10 га дзін ра ні цы па чы на ла і 
амаль да 10 ве ча ра кар пе ла над ёй. Я ж та ды 
яшчэ ся дзець маг ла. А як ця пер дык амаль 
год ма гу вы шы ваць ад ну кар ці ну, во чы стам-
ля юц ца хут ка.

— А ця пер над якой кар ці най пра цу е-
це?

— Ня даў на скон чы ла вось гэ тую ме ся ца вую 
да рож ку. Ця пер ад кла ла вы шыў ку, бо трэ ба 
пі саць кні гу. Я ж абя ца ла...

«У са на то рыі мя не 
на зы ва лі Ар хі вам»

Ка ля лож ка Зі на і ды Паў лаў ны тры тоў стыя 
што дзён ні кі. Жан чы на за піс вае ту ды свае ўспа-
мі ны. Ро біць гэ та ле жа чы, бо ся дзець яна не 
мо жа. «Сва і мі ме му а ра мі я су свет ных праб лем 
не вы ра шу. Гэ та не «Вай на і мір». Хоць і бы ла 
дум ка на зваць кні гу «Мой мір і мая вай на». 
Каб яе вы даць, пад лі чы ла, спат рэ біц ца дзесь ці 
3000 руб лёў. Па кры се ад кла даю з пен сіі.

Кож ны ча ла век штось ці па ві нен пас ля ся бе 
па кі нуць. Ка жуць, сля ды на зям лі... А я лі чу, 
што не сля ды трэ ба па кі даць, а пла ды. Баць кі 
мае пра ся бе асаб лі ва не рас каз ва лі... Дык, 
ду маю, хоць я па кі ну свае ўспа мі ны. Дзя цей 
у мя не ня ма, пля мен ні кам ця пер гэ та не ці ка-
ва. Але ж ка лі-не будзь яны да жы вуць да ма іх 
га доў, за хо чац ца штось ці да ве дац ца пра свае 
ка ра ні — а спы таць ня ма ў ка го. Яшчэ і з гэ тай 
пры чы ны я вы ра шы ла пі саць. Ця пер гэ та для 
мя не са мае га лоў нае».

А пры га даць Зі на і дзе Ду бо вік ёсць што! Ка лі 
ёй бы ло 8 го дзі каў, тра пі ла ў дзі ця чы кос на-ту-
бер ку лёз ны са на то рый, што ў Еў па то рыі. Там 
пра вя ла на лож ку ў гіп се 6 га доў. «У 1953-м 
да нас пры ехаў сім фе ро паль скі пісь мен нік. І 
не ўза ба ве пас ля гэ та га на пі саў кні гу. «У імя 
жыц ця» на зы ва ла ся. Мы, дзе ці, моц на ча ка лі, 
ка лі вый дзе гэ тая кні га. А ка лі пра чы та лі, яна 
нам не спа да ба ла ся».

— Ча му?
— Там бы ло ўсё вель мі глад ка. Пі са ла ся 

пра тое, як пра цу юць дак та ры, як дзе ці па-
праў ля юц ца. У якас ці пры кла ду пры во дзі ла ся 
гіс то рыя ад ной дзяў чын кі, якая два го дзі кі па-
бы ла ў са на то рыі і зда ро вень кая на сва іх на гах 
з'е ха ла да до му. Гэ та праў да. Але не га лоў нае 
з на ша га пунк ту гле джан ня. Бо та кіх шчас ліў-
чы каў бы лі адзін кі... А вось чым мы там жы лі 

па 8—10 га доў, ад ны, без баць коў — пра гэ та 
не пі са ла ся. Не бы ло ні сло ва і пра Ва лер ку... 
Хлоп чык хва рэў на ту бер ку лёз па зва ноч ні-
ка, у яго бы лі па ра лі за ва ныя но гі. Ад Ва лер кі 
ад мо ві лі ся баць кі. За 8 га доў да яго ні хто не 
пры ехаў, ні хто не на пі саў яму ні вод на га ліс та. 
Ка лі дак та ры пры зна лі ля чэн не бес сэн соў ным, 
за бі раць Ва лер ку з са на то рыя не бы ло ка му. 
Дык вось, па мя таю, дзяў чат кі, што ля жа лі са 
мной у па ла це, доў га абу ра лі ся, ча му пра яго 
пісь мен нік не на пі саў. А по тым вы ра шы лі: «Зі-
на вы рас це і на пі ша са праўд ную кні гу пра нас». 
Я па абя ца ла. І ўсё жыц цё тое абя цан не не дае 
мне спа кою.

— Ці змо жа ва ша кні га да па маг чы дзе-
цям, якія сён ня, як і вы ка лісь ці ў іх уз рос це, 
не мо гуць пад няц ца з лож ка?

— Спа дзя ю ся. Мне ж да па ма га лі кні гі. Дзя-
ку ю чы ім я ванд ра ва ла па све це. Лю бі ла чы-
таць пра ма ра плаў цаў, ванд роў ні каў, пра сла-
ву тых лю дзей. Ву чы ла ся ў іх, як вы хо дзіць з 
ня прос тых сі ту а цый, пе ра адоль ваць вы пра ба-
ван ні. І та кім чы нам вы пра цоў ва ла свой ха рак-
тар. Дзя ку ю чы кні гам я ве да ла ўсё на све це. За 
гэ та мя не ў са на то рыі пра зва лі Ар хі вам. Ка лі 
ўзні ка ла ней кае пы тан не, усе дзе ці, не раз дум-
ва ю чы, ка за лі: «Трэ ба ў Ар хі ва спы таць».

Там жа, у са на то рыі, я і на ву чы ла ся вы шы-
ваць глад дзю. Дзя ку ю чы Клаў дзіі Ула дзі мі ра ў-
не. На стаў ні ца, якой бы ло каля 70 га доў, за ўва-
жы ла, што я па ста ян на штось ці ма люю прос-
тым алоў кам на ка вал ках па пе ры, якія трап ля лі 
мне ў ру кі. Та му і пры нес ла мне кан ву...

У Еў па то рыі Зі на і да Ду бо вік скон чы ла сем 
кла саў. По тым баць кі за бра лі яе ад туль і дзяў-
чы на пай шла ў звы чай ную шко лу. «Пра ля жаў-
шы 6 га доў, мне цяж ка бы ло вы се дзець усе 
ўро кі за пар тай. Але я тры ва ла. У са на то рыі 
чы та ла за по ем, та му па сва іх ве дах я бы ла на 
га ла ву вы шэй шая за зда ро вых дзя цей. ...Пас-
ля па спя хо ва скон чы ла мед ву чы лі шча. Пра ца-
ва ла рэнт ген ла ба ран там, у ме ды цын скай ста-
тыс ты цы. Пен сію за ра бі ла са бе са ма. Тым не 
менш у шко ле (ды і да лей па жыц ці) ад чу ва ла 
ся бе не та кой, як усе, брыд кім ка ча нём».

«Я не люб лю сло ва «лёс»
Зі на і да Паў лаў на па ды хо дзіць да акна: «Ра-

ней мя не вы ру ча ла пры ро да. Ка лі дрэн на, пой-
дзеш у лес ці на ба ло та, па хо дзіш, па ду ма еш. 
Не трэ ба і таб лет кі пры маць. З кар чаг лю бі ла 
ра біць роз ныя шту кі: вось гэ та (па каз вае фо-
та здым кі) ва ро на і лі сі ца, а тут — цю лень... Не-
ка то рыя мае вы ра бы з пры род ных ма тэ ры я лаў 
вы ў пад' ез дзе ба чы лі, штось ці — на пад акон-
ні ку. Ця пер жа, каб быць блі жэй да пры ро ды, 
ад крыю ак но і вы шы ваю яе (усмі ха ец ца)...

Вя до ма, мне не ха пае жы вых зно сін. З кім 
я ма гу кан так та ваць у ча ты рох сце нах? Са ма 
ні ку ды не ха джу. І да мя не рэд ка хто за хо дзіць. 

Па сут нас ці я ўвесь час ад на. Праў да, мне не 
трэ ба зно сі ны дзе ля зно сін... Коль кі што каш-
туе ці хто з кім ку ды пай шоў — мне гэ та не 
ці ка ва. Гэ та я не лі чу зно сі на мі. А вось каб 
па га ва рыць пра неш та глы бо кае, як ка жуць, 
ду шу ад вес ці, ча мусь ці па ву чыц ца ў ра зум на-
га ча ла ве ка...»

...Перш чым сес ці на марш рут ку, мы вы зва-
лі ся да па маг чы Зі на і дзе Паў лаў не склас ці яе 
кар ці ны ў трыль яж, бо ўяў ля лі са бе, як ёй цяж-
ка бы ло іх рас ста віць. «Дзяў чат кі, я са ма скла-
ду. У мя не ў вы зна ча ным па рад ку ля жаць. Вы 
ж не ве да е це...» — «Ка жы це, у якім па рад ку, 
мы ўсё зро бім, як мае быць». Ледзь уга ва ры лі 
гас па ды ню пры няць да па мо гу. На раз ві тан не 
па да ры лі ёй звяз доў скі фір мо вы што дзён нік, 
каб бы ло ку ды ўспа мі ны ды вер шы за піс ваць. 
Я, ка лі шчы ра, упер шы ню ба чы ла, каб нех та 
так ра да ваў ся звы чай на му на тат ні ку.

— Зі на і да Паў лаў на, а мож на мы ра зам са 
школь ні цай за ві та ем да вас дня мі, каб вы да-
па маг лі ада браць ма люн кі на кон курс, — пы-
та ец ца Па лі на Па на ма ро ва, ма ла дзень кая ды-
рэк тар Га цу коў ска га до ма фальк ло ру (з якой 
наш фо та ка рэс пан дэнт су стрэ ла Но вы год (гл. 
«Звяз ду» ад 3 сту дзе ня)).

— Вя до ма, Па лі на чка, за ходзь це, — за свя-
ці лі ся ра дас цю во чы ў жан чы ны.

Як жа ма ла па трэб на для та го, каб у адзі-
но ка га ча ла ве ка з'я ві ла ся на тва ры ўсмеш ка, 
— зла ві ла я ся бе на дум цы, — уся го толь кі 
кро пель ка ча ла ве чай цеп лы ні, ува гі... І, як у 
вы пад ку з Зі на і дай Паў лаў най, пры знан не.

«...Ня бач ныя сі лы мой век пра цяг ва юць. І 
я з па дзя кай Бо гу пра гэ та пі шу...» — пра цяг-
вае чы таць свае вер шы гас па ды ня, па куль мы 
апра на ем ся.

— Зі на і да Паў лаў на, у вас сур' ёз ныя 
праб ле мы са зда роў ем. І пры гэ тым зу сім 
ня ма крыў ды на свой лёс?

— Я ні ко лі не скар дзі ла ся на лёс, не хны-
ка ла. І на огул, я не люб лю сло ва «лёс». Як 
быц цам гэ та та бе на веч на кляй мо па ста ві лі 
— ні ўле ва, ні ўпра ва. Ча ла век мо жа і з лё сам 
спра чац ца. Нас бы ло 300 дзя цей у са на то рыі, 
і ўсе з па доб ным лё сам. Але адзін жы ве так. 
Ін шы — па-ін ша му. Лі чу, што лепш за жыц цё 
зма гац ца, чым з яго сыс ці. А адзі но та — не 
са мае страш нае. Га лоў нае, каб ча ла век не 
стра ціў сэнс жыц ця. Ёсць та кое жар таў лі вае 
па жа дан не: «Живите до ста лет, по ка не рух-
нет ваш ске лет». Дык вось, мой шкі лет ужо 
рух нуў у пра мым сэн се, але я жы ву (усмі ха-
ец ца). А вось гэ ты мой шкі лет (аб во дзіць по-
зір кам свае кар ці ны) — не рас сып лец ца да 
апош ніх дзён.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nadzіeja@zvіazda.by

Мінск — Слуц кі ра ён

�

«НАС ПЯ ЦЁ РА: ЧАТЫРЫ СЦЯ НЫ І Я»
Як жан чы на зна хо дзіць сэнс жыц ця, не выходзячы з дому

Лю бі ла чы таць пра ма ра плаў цаў, 
ванд роў ні каў, пра сла ву тых лю дзей. 
Ву чы ла ся ў іх, як вы хо дзіць 
з ня прос тых сі ту а цый, пе ра адоль ваць 
вы пра ба ван ні. І та кім чы нам 
вы пра цоў ва ла свой ха рак тар.
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