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Сі ла пры выч кі

У па чат ку вась мі дзе ся тых га доў да вя ло-

ся мне па ту рыс тыч най пу цёў цы па бы ваць 

у Бал га рыі. Гру па на ша, як ка жуць, бы ла 

пя рэс тая: роз на га ўзрос ту і роз на га ро ду 

за ня ткаў лю дзі па да бра лі ся ў ёй. Боль шасць 

ама та раў ад па чыць у брат няй са цы я ліс тыч-

най кра і не, па зна ё міц ца з ла дам жыц ця яе, 

сла ву ты мі мяс ці на мі і г. д. пры еха лі за мя жу 

ўпер шы ню. Але не толь кі яны, а і тыя, за 

пля чы ма якіх бы лі ўжо кру і зы па Еў ро пе, 

пра яў ля лі вя лі кую ці ка васць да ўся го, што 

яны ба чы лі на свае во чы, аб чым апа вя да лі 

эк скур са во ды, бо не за ста ва ла ся ні вод на га 

пы тан ня, на якое б яны не атрым лі ва лі грун-

тоў на га ад ка зу.

Са праў ды, мы мно га аб чым да ве да лі-

ся (на прык лад, што вя до мы ва ўсім све це 

кі раў нік паў стан цаў ра боў Спар так на ра-

дзіў ся на тэ ры то рыі су час най Бал га рыі), за-

ма ца ва лі ў сва ёй па мя ці су мес нае зма ган не 

Ра сіі і Бал га рыі су праць ту рэц ка га за сіл ля 

апош няй, па бы ва лі ў Са фіі і Габ ра ве, на 

сла ву тай Шып цы, ва ўра чыс тай маўк лі вас ці 

па ста я лі ка ля пом ні ка са вец ка му сал да ту 

Алё шу, ад па чы ва лі на мар скім уз бя рэж жы, 

дзе на мно гія кі ла мет ры цяг нуц ца вы дат ныя 

пяс ча ныя пля жы, якія амы ва юц ца чыс цют-

кай ва дой.

А якія вы дат ныя ві ны вы раб ля лі ся і вы-

раб ля юц ца за раз у Бал га рыі, кань як «Пліс-

ка» і брэн дзі «Со неч ны бе раг». Грэх бы ло 

не па каш та ваць іх, тым больш што па ца не 

яны бы лі не та кія ўжо не да ступ ныя, на ват у 

кавярні, ку ды боль шасць з нас не ад маў ля-

ла ся за хо дзіць. Мне не як кі ну ла ся ў во чы, 

што там я ні вод на га ра зу не ба чыў ні Мі ха і ла 

Ан то на ві ча, ні Мі ка лая Сяр ге е ві ча, з які мі ў 

час ту рыс тыч най ванд роў кі зблі зіў ся. Пер-

шы пра ца ваў у Рэ чы цы сле са рам-ра монт ні-

кам ней кай аў та ба зы, а дру гі — бу даў ні ком 

у Ма зы ры. Га доў па пяць дзя сят кож на му з 

іх на той час бы ло. І яны, зда ва ла ся, ад чу-

ва лі ся бе кры ху ад асоб ле ны мі ад гру пы. 

У Вар не, на прык лад, па зна ё мі лі ся яны з 

мяс цо вым жы ха ром, які вы дат на ве даў рус-

кую мо ву і ў яко га бы лі ро дзі чы ў Бран ску, і 

не каль кі дзён (але так, каб гэ та не дай шло 

да кі раў ні ка гру пы) рэ за лі ся ў па та ем ным 

мес цы ў кар ты. За быў шы ся, што по бач мо-

ра, яко га ў Бе ла ру сі ня ма.

Дык вось, ад ной чы я пра па на ваў ім сха-

дзіць у кавярню, вы піць па чар цы во да рнай 

«Пліс кі». А яны ў ад каз: пай шлі з на мі, па-

ва жа ны та ва рыш. Ку ды, пы таю. У на шу ка-

вярню, ад каз ва юць. А дзе яна? На бу доў лі. 

Вя до ма ж, я ад мо віў ся. І пас ля ўжо, ка лі рых-

та ва лі ся вяр тац ца да до му, у Бе ла русь, па ці-

ка віў ся ў іх, ча му куль тур на му ад па чын ку ў 

кам форт ным ганд лё вым пункце яны ад да лі 

пе ра ва гу ней ка му, пра бач це, за ву гол лю, то 

па чуў на ступ нае: сі ла пры выч кі. Бу даў нік Мі-

ка лай Сяр ге е віч пас ля ра бо ты ча рэн цыю з 

та кі мі ж, як сам му жы ка мі, ку ляў то ў бы тоў-

цы, то ў ней кім яшчэ не тын ка ва ным па коі, а 

сле сар-ра монт нік Мі ха іл Ан то на віч — так са-

ма ці ў май стэр ні, ці ў га ра жы.

Ад ной чы, праў да, атры маў ся кан фуз, аб 

якім яны рас ка за лі з гор кай усмеш кай. Ад-

ку по рыў шы бу тэль ку не, не «Пліс кі» і не 

«Со неч на га бе ра га», а на шай са вец кай 

«Ста ліч най», якую не па спе лі рэа лі за ваць 

бал га рам, і, пад рых та ваў шы за кусь, рап там 

па чу лі ней кі свіс ток і ўба чы лі, як па тэ ры то-

рыі бу доў лі ў іх бок на кі роў ва юц ца ней кія 

два ча ла ве кі. У спец фор ме. Няй на чай мі-

лі цы ян ты, міль га ну ла ў га ло вах ту рыс таў. 

За сту ка юць — бя ды не абя рэш ся. Штраф 

упя куць, на праф са юз ным схо дзе раз бо рак 

не па збег нуць, не пры ем нас ці бу дуць не су-

свет ныя. Му жы кі па ці ху за дам-за дам — ды 

хо ду ад туль праз тую дзір ку ў ага ро джы, 

у якую ра ней пра ла зі лі. Ка лі ж хві лін праз 

со рак-пяць дзя сят, азі ра ю чы ся ва кол, вяр-

ну лі ся, каб па чаць тра пе зу, то ўба чы лі: ні 

пляш кі, ні за ку сі...

Шнапс 
ад па лон на га

Ле тась па зна ё міў ся я з бы лым фран-

та ві ком Але гам На за ра ві чам Плін до вым і 

не ад на ра зо ва меў з ім гу тар кі. Так та ды і 

да ве даў ся, што пас ля за кан чэн ня пер ша га 

кур са Ма гі лёў ска га пе дінс ты ту та ў 1941 го-

дзе ён вы му ша ны быў па чаць свой ба я вы 

шлях, за кон чыў шы яго 7 лі пе ня 1944 го да, 

ка лі пас ля цяж ка га ра нен ня пад Ві цеб скам 

і ля чэн ня яго ка мі са ва лі з Чыр во най Ар міі. 

Ве тэ ран Вя лі кай Ай чын най прай шоў з ба я мі 

кры ва ва-вог нен ны мі да ро га мі За ход ня га, 

Ка лі нін ска га і 3-га Бе ла рус ка га фран тоў. 

Яго за слу гі пе рад Ра дзі май ад зна ча ны дву-

ма ме да ля мі «За ад ва гу», дву ма ор дэ на мі 

Ай чын най вай ны, ме да лём за пе ра мо гу над 

Гер ма ні яй і ме да лём Жу ка ва.

— Як я вы жыў у тым пек ле, — га во-

рыць Алег На за ра віч, — не ве даю. На-

пэў на, шан ца ва ла. Бо трой чы смерць, як 

ка жуць, пра мой на вод кай за мах ва ла ся 

на мя не. Пер шы раз, ка лі я, стар шы сяр-

жант, па моч нік ка ман дзі ра ўзво да раз вед кі 

195-га гвар дзей ска га ар ты ле рый ска га пал-

ка 91-й гвар дзей скай Ду хаў шчын скай страл-

ко вай ды ві зіі да стаў ляў важ нае да ня сен не ў 

штаб пал ка. Пе ра хо дзя чы на Вал даі шум лі-

вую ра чул ку, па ся рэ дзі не яе ад чуў, што ні бы 

спа тык нуў ся. Ка лі ж па блі зу рас па ла жэн ня 

шта ба стаў пры во дзіць ся бе ў па ра дак, з 

жа хам уба чыў, што на пры кла дзе аў та ма та 

рас ко лі на, а на ства ле яго ад ме ці на ад раз-

рыў ной ку лі ня мец ка га снай пе ра.

У ад ным з ба ёў за го рад Вя лі кія Лу кі Алег 

з гру пай раз вед чы каў да па ма гаў ар ты ле-

рыс там пе ра мя шчаць гармату то ў ад но 

мес ца на ву лі цы, то ў дру гое, каб тыя бі лі 

па во ра гу пра мой на вод кай. У час ка рот-

ка га ад па чын ку ў ней кім паў раз бу ра ным 

бу дын ку ту ды з рэз кім свіс там за ля цеў, як 

вы яві ла ся пас ля, вя лі ка га ка ліб ру сна рад, 

які дзеў ба нуў ся ў за мерз лую зям лю за не-

каль кі кро каў ад раз вед чы каў. Усе ўжо ў 

дум ках раз ві та лі ся з жыц цём. Але сна рад, 

на шчас це, не вы бух нуў.

А трэ ці вы па дак ад быў ся не да лё ка ад 

бе ла рус ка га га рад ка Лёз на. Але гу як стар-

ша му гру пы бы ло за га да на аб ста ля ваць на-

зі раль ны пункт і са чыць за пе ра мя шчэн нем 

ва ен най тэх ні кі во ра га па мяс цо вых да ро гах 

і дак лад ваць аб гэ тым ка му трэ ба. За ня-

ўшы па зі цыю на га ры шчы ад ной з вяс ко вых 

хат і ад даў шы ад па вед ныя рас па ра джэн ні 

на зі раль ні ку — раз вед чы ку Кар па ву (Плін-

доў імя яго не па мя тае) і тэ ле фа ніст цы Лі не 

Аль шэў скай, — Алег на кі ра ваў ся да кры ніч-

кі па ва ду. І рап там — гар мат ны залп. Ха та 

раз ля це ла ся ў шчэп кі. Стар ша га сяр жан та 

моц на кан ту зі ла, і яго на на сіл ках да ста ві лі 

ў сан бат, а Кар паў і Аль шэў ская за гі ну лі.

— Алег На за ра віч, — ка жу яму. — На 

вай не ча го толь кі не ад бы ва ла ся. А ці да во-

дзі ла ся вам, на прык лад, су стрэц ца з во ра-

гам не па срэд на, з во ка на во ка, ці, ска жам, 

ус ту піць з ім уру ка паш ную?

— Паў та раю, я быў ар ты ле рый скім раз-

вед чы кам і ў ру ка паш ных па ядын ках не 

прый шло ся ўдзель ні чаць. А ка лі б зда ры ла-

ся та кое, то не спа са ваў бы. А вось з ад ным 

нем цам, як ка жуць, па-ча ла ве чы па гу та рыў 

і, што цал кам ве ра год на, вы ра та ваў яго ад 

смер ці.

— Ці ка ва...

— А бы ло гэ та ў Вя лі кіх Лу ках. Пе рад 

са мым Но вым, 1943 го дам, ка лі нам да вя-

ло ся вы бі ваць фры цаў з кож на га до ма, мне 

на во чы тра піў адзін ху дар ля вы не мец, які 

быў без зброі і ні ку ды, як ас тат нія, не збег. 

Ён ста яў з пад ня ты мі ўго ру ру ка мі. Вы гляд 

у яго быў та кі раз губ ле ны, і ён так жа лас на 

гля дзеў ва кол ся бе, што я даў рэз кую ад-

маш ку на ша му сал да ту, які ўжо быў га то вы 

на ціс нуць на ку рок. Не мец, жэс ты ку лю ю чы 

ру ка мі і тыц ка ю чы ся бе ў гру дзі, раз-по раз 

ла па таў: іх пук-пук ніхт, іх пук-пук ніхт, Гіт лер 

ка пут, Гіт лер ка пут...

— Я та бе, не мчу ра, за раз як пук ну, дык у 

рас ход пой дзеш, пай шоў на яго ў ата ку той 

са мы сал дат, але я даў ка ман ду: ад ста віць! 

Не мец тым ча сам вы няў з кі шэ ні не каль кі 

фо та кар так: ён, жон ка, двое дзя цей з імі ў 

зя лё ным сад ку, што, на пэў на, азна ча ла: ён, 

мір ны ча ла век, вай ны не ха цеў, яго пры му-

сі лі, ён не стра ляў.

— Ва ўся кім ра зе, — пра цяг вае да лей 

Алег На за ра віч, — мы так яго зра зу ме лі. Не-

мец ве даў не каль кі рус кіх слоў, я — штось ці 

ра зу меў па-ня мец ку, бо ў шко ле і ін сты ту це 

вы ву чаў іх нюю мо ву, і ў час ка рот кай гу тар кі 

ста ла вя до ма, што ён ап тэ кар, што ва я ваць 

не ха цеў, што ні ко га не за біў. Ін ту і тыў на я 

ад чуў: ча ла век га во рыць праў ду. Але цал-

кам яшчэ не да вя ра ю чы яму (а рап там — пе-

ра апра ну ты эсэ са вец і не ку ды вы кі нуў свой 

аў та мат), мы пры му сі лі па ка заць тую ап тэ-

ку. Па ка заў. І па да ро зе тыц нуў паль цам у 

бок бу дын ка, што зна хо дзіў ся ка ля ап тэ кі, 

пра мо віў шы толь кі ад но сло ва: «шнапс». 

Тлу ма чыць, што яно азна чае, нам не трэ ба 

бы ло.

Мы зай шлі на ня мец кі хар чо вы склад. А 

там — шам пан скае, бур гунд скае, чорт ве-

дае, якія яшчэ ал ка голь ныя на поі і роз ныя 

за ку сі. Ну, ду ма ем, як па за ка зе: да Но ва-

га го да! Ад зна чым як след яго! На поў ні лі 

свае ран цы спірт ным і ў штаб пал ка ня ма-

ла бу тэ лек ад пра ві лі. Пас ля ад ка мі са ра, 

праў да, атры ма лі пра чу хен цыю, ды ні чо га, 

пра нес ла. Да рэ чы, у шта бе раз мяр коў ва лі 

па лон ных — ка го ку ды. Дык я ка го-ні ка го з 

афі цэ раў па пра сіў, каб да «май го нем ца» 

ад нес лі ся з ува гай.

— Пра бач це, Алег На за ра віч, за пра ва-

ка цый нае пы тан не: ня ўжо там, на скла дзе, 

ва ша гру па не куль ну ла чар ку? Толь кі шчы-

ра...

Бы лы стар шы сяр жант, а за раз ка пі тан у 

ад стаў цы ўсміх нуў ся:

— Як заў сё ды, ма ніць не бу ду: «раз да ві-

лі» ад ну пляш ку.

— Уся го ад ну? — за су мня ваў ся я.

— Бай цы пад бі ва лі мя не на боль шае, але 

я ра шу ча ска заў: не! Аб ста ноў ка не да зва-

ляе. Пры зна ю ся, што рас чу ліў нас не мец 

сва ім апо ве дам і фот ка мі так, што кож ны 

сал дат аб вост ра на ўспом ніў аб сва іх род-

ных, пры га даў аб тым, што не ўсе ў Гер ма ніі 

фа шыс та мі з'яў ля юц ца, і мы гэ та му па лон-

на му так са ма на лі лі. Не ўяў ляю, чым бы ўсё 

за кон чы ла ся, ка лі б аб усім гэ тым ста ла 

вя до ма ка мі са ру...

Не рат
Гэ ты муж чы на тра піў пад маю ўва гу га-

ды два таму. І не толь кі з той пры чы ны, што 

вы зна чаў ся ён пры га жос цю, рэд кім вы со кім 

рос там і моц ным це ласк ла дам, а сва і мі не-

звы чай ны мі па во дзі на мі. Пра гуль ва ю чы ся 

па але ях го мель ска га пар ку, ён, зда ец ца, не 

пра пус каў ні вод на га трох-ча ты рох га до ва га

хлап ча няці, якое кро чы ла ці гу ля ла по бач

з ма май. За вя дзён ка ў яго бы ла та кая. Ві-

та ю чы ся з імі (з ма май кіў ком га ла вы, а з 

хлап чу ком аба вяз ко ва за ру ку), ён час та ваў 

дзя цей цу кер кай, ша ка лад кай ці аба ран кам, 

гла дзіў па га лоў цы і, пад ні ма ю чы ўго ру вя-

лі кі па лец, уз нёс ла пра маў ляў:

— Му жы чок — што трэ ба! Хай рас це зда-

ро вень кі і пры го жы! А ма ме — цэ лы воз 

шчас ця!

Пас ля та кіх ды фі рам баў жан чы на як бы 

раз ня воль ва ла ся ад бу дзё ных кло па таў, 

згод на кі ва ла га ла вой (маў ляў, дай бо жа, 

каб так і бы ло), а ма лы (гэ та за ле жа ла ад 

яго ха рак та ру) або на сця рож ваў ся, або чап-

ляў ся за ру ку доб ра га дзядзь кі.

По тым, як пра ві ла, адбываўся шпа цыр па 

сцеж ках-да рож ках з роз на га кшталту раз-

мо ва мі. Ін шым ра зам яны на сі лі жар тоў ны 

ха рак тар. На прык лад, Мі ра слаў Але га віч 

(так зва лі муж чы ну) пы таў:

— А мож на, Іга рок (Са ша, Ся рож ка, Ар-

цём чык), я ця бе трош кі... уку шу?

— Нель га, — заў сё ды ад каз ва лі ма лыя.

— А ма му — мож на?

— Так са ма нель га, — на та пыр ва лі ся 

яны.

У та кіх вы пад ках у мя не ў га ла ве ўзні ка ла 

дум ка, што дур ней ша га жар ту і не пры ду-

ма еш. І што муж чы на пра яў ляе асаб лі вую 

ці ка васць зу сім не да хлоп чы ка, а да яго 

ма ла дой сім па тыч най ма мы, да якой ён 

«кле іц ца», пад бі рае клю чык вось та кім ма-

ка рам. У гэ тым, паў та ру ся, су мнен няў ні я кіх 

у мя не не ўзні ка ла. Да рэ чы, як і ў ад ной з 

та кіх мам. За бя га ю чы на пе рад, ска жу, што 

тут мы абод ва па мы ля лі ся. Але аб усім па 

па рад ку.

Зда ры ла ся гэ та ў ле таш нім маі. Да мя не 

на лаў ку пры су се дзіў ся Мі ра слаў Але га віч, 

з якім ра ней пры апі са ных вы шэй вы пад ко-

вых су стрэ чах мы не аб мо ві лі ся ні вод ным 

сло вам. Я маў чу. А ён чаў пець па чаў.

— Ду рань я ду рань! Даў беш ка! І яна, 

Свят ла на, дур ні ца. Бя ры мя не, ка жа...

Гра маў, ві даць, ча ты рыс та хла быс нуў, 

ка лі сам з са бой раз маў ляць па чаў, ду маю. 

Ці не лепш мне рэ ці ра вац ца? Толь кі пад ня-

ўся, як той, на пэў на, уга даў шы мой на мер, 

ска заў:

— Па ча кай це, баць ка. Не п'я ны я... На 

ду шы мо таш на... Па ра іц ца ха чу...

Так вось не ча ка на для ся бе я стаў слу ха-

чом спо ве дзі Мі ра сла ва Але га ві ча.

Ён ву чыў ся з Іне сай у ад ным і тым жа 

ўні вер сі тэ це, і іх  двух га до вае сяб роў ства 

за кон чы ла ся вя сел лем ужо пас ля та го, як 

жыц цё рас кі ну ла ма ла дых спе цы я ліс таў па 

роз ных га ра дах і ён пе ра ехаў да яе ў Го-

мель. Іне са (і ён цал кам па га дзіў ся з ёй) 

ад ра зу за яві ла: дзя цей за во дзіць не бу дзем 

пяць-шэсць га доў. У час вод пус каў па ванд-

ру ем па роз ных кра і нах. Па ба чым свет.

Мі ра слаў (ра зум на гэ та бы ло ці не, ён 

сам за раз не ве дае) за явіў та ды так: ка лі не 

па до рыш мне сы на, то... Да га вор ваць, што 

азна чае гэ тае «то», ён не стаў, а Інеса ўго-

лас раз ва жы ла: ка го дасць бог, той і бу дзе. 

Ка лі прый шоў час Іне се «вы кон ваць за каз» 

му жа, ака за ла ся, што бу дзе да чуш ка.

— Коль кі ні ўга вор ва ла мя не жон ка, — 

з су мам апа вя даў Мі ра слаў Але га віч, — зга-

дзіц ца з лё сам, я ўпёр ся, як бык, і пры му сіў 

яе пай сці на аборт. Усе да лей шыя спро-

бы зай мець дзі ця ця гам ся мі га доў за кан-

чва юц ца ня ўда чай. На дзей на па зі тыў ныя 

зме ны — нуль. Ін еса стра шэн на нер ву ец ца, 

я — так са ма і па-ра ней ша му ма ру пра сын-

ка, ад сут насць яко га, ка лі мож на так ска-

заць, упо тай ад жон кі кам пен сую пя шчо тай 

да чу жых хлап чукоў.

— А мне па да ло ся, што да іх ніх мам... — 

не ўстры маў ся я.

— Во, і Свят ла на так ду мае. Убі ла са бе ў 

га ла ву, што я за ка хаў ся ў яе і ні як не асме-

лю ся пры знац ца ў гэ тым. Дык са ма сён ня 

пай шла на та кі крок. Сэр ца па мне, ка жа, у 

яе раз ры ва ец ца. Дык не ва ляй вань ку, ка жа, 

бя ры мя не з Віць ком, яко га, пры зна ю ся, я 

вель мі па лю біў. Яна ж не ве дае, што я жа-

на ты, што вель мі ка хаю Іне су, пе рад якой 

ві на ва ты і якую ні на ко га ін ша га мя няць не 

збі ра ю ся. На ват на яе, Свят ла ну, якая мне 

па да ба ец ца. Ду рань я ду рань. Да ча го жан-

чы ну да вёў. Дык што мне ра біць, баць ка?

Па ра іць неш та Мі ра сла ву Але га ві чу та-

ды, у маі, я не змог. Бо лі чыў і лі чу за раз 

так: ка лі ча ла век сам за гнаў ся бе ў не рат, 

дык сам ад туль і вы ле зе. Пас ля дэ та лё вых 

ана лі заў аб ста ноў кі і раз ваг. Так, ду маю, 

бы ло і гэ тым ра зам. Зу сім ня даў на, у ве-

рас ні, ка лі Го мель свят ка ваў дзень го ра-

да і пра во дзіў ха рэа гра фіч ны фес ты валь 

«Сож скі ка ра год», я ў тым жа пар ку ўба чыў 

Мі ра сла ва Але га ві ча. Аб шча піў шы шыю, у 

яго на пля чах ся дзеў га рэ за-хлап чук, а ў 

ру ку ўпля ла ся та ко га ж уз рос ту дзяў чын-

ка. По бач бы ла не зна ё мая мне пры ваб ная 

жан чы на. Хто яна, за ста ва ла ся за гад кай 

ня доў га. Бо ней кі муж чы на, пра хо дзя чы з 

на пар ні цай мі ма, пра мо віў:

— Ба чыш, Лю ба, у Сі да ра вых «вай на» 

за кон чы ла ся. Двай ня так з дзі ця ча га до ма 

ўзя лі... Шчас ця ім.

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ.


