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Амаль паў го да яна лё та ла там 
як на кры лах: ну яшчэ б — гектары 
зям лі, восем ка роў, ста так аве чак, 
а ўжо птуш ку дык ні хто і не лі чыў...

Уся гэ та вя лі кая гас па дар ка 
ча ка ла руп лі вай гас па ды ні, і яна 
з'я ві ла ся — шчы ра ва ла, што тая 
пчол ка, — з ран ку да поз ня га ве-
ча ра, сто мы — не чу ла, ні аб кім і 
ні аб чым не ду ма ла і ду маць не 
ха це ла. Яна — жы ла!

Толь кі по тым са ма ў ся бе і не-
як між во лі ста ла ня сме ла пы тац-
ца, а хто яна тут? Гас па ды ня? Як 
быц цам, не. Жон ка гас па да ра? Не, 
гэ та ад на знач на, бо ад но сі ны ні як 
не аформ ле ны: Кос ця ка жа, што 
лю дзей звяз вае не штамп, не за-
пі сы ў паш пар тах... Та ды, мо жа, 
ка хан ка — ад сло ва «ка хаць»? 
Ма ры не ха це ла ся б...

Але ж ёй за гэ тыя паў го да ані-
вод най аб но ва чкі, ні вод на га па да-
рун ка.

Вы хо дзіць, што яна — свай го 
ро ду най міч ка?

І гэ та не, бо гро шы, як Кос ця 
ка жа, ідуць на «раз віц цё біз не су». 
Ма ры не ва ўся кім ра зе ні хто і ні чо-
га не дае, на ват не па каз вае што, 
зрэшты, яшчэ не най гор шае: на ху-
тар, хоць і не хут ка, да паў заць ста-
лі чут кі, што яна, Ма ры на, вось тут 
не пер шая і на ват не дру гая, што ў 
Кос ці ха па ла ін шых, што ён ні бы та 
пад бі раў вось та кіх, не вель мі ма-
ла дых, яшчэ ду жых і пра ца ві тых 
дур ніц, якія б на яго бат ра чы лі ды 
ўза мен ні чо га не пра сі лі. А як толь кі 
па чы на лі, — ка заў, што ні ко га тры-
маць не бу дзе...

Ве рыць у гэ та Ма ры на не ха це-
ла, у Кос ці ні пра што не пы та ла, 
збя гаць ад яго не збі ра ла ся, бо ме-
ла (ва ўся кім ра зе па куль) над зею, 
што ўсё ўста лю ец ца, пры чым як 
най ле пей...

У той дзень яна прос та «ад пра-
сі ла ся» ў го рад, да моў — ні бы та 
рэ чаў яшчэ ўзяць, у цы руль ню сха-
дзіць, па стрыг чы ся... А ка лі па праў-
дзе, то на но вай ма шы не (яны яе з 
Кос цем ку пі лі) пра ехац ца па даў но 
зна ё мых, лю бі мых ву лі цах го ра да, 
па ба чыць сва іх — най перш дзя цей, 
уну чак, бы ло га му жа...

А ўба чы ла і жах ну ла ся.
Ну, па-пер шае, у яе — юры дыч-

на — ква тэ ры ва ўсю гас па да ры-
ла сяб роў ка сы на, без пя ці хві лін 
жон ка (на шос тым ме ся цы ця жар-
нас ці).

Па-дру гое, муж, які, зда ец ца, 
зу сім ня даў на ста яў пе рад ёй на 
ка ле нях — пра сіў, каб яна не сы-
хо дзі ла — шчас лі ва... пры жа ніў ся, 
пай шоў у пры мы да зна ё май уда-
вы.

Па-трэ цяе, ма лыя ўнуч кі (двай-
нят кі дач кі) ба бу лю сваю не па зна лі 
і вель мі спу жа лі ся, а са ма дач ка...

Не як, яшчэ на па чат ку та го но-
ва га са праўд на га жыц ця, яна зва-
ні ла ма ці, ка за ла, што ёй вель мі 
цяж ка, бо столь кі ўся го зва лі ла ся: 
дзе ці, пра ца, не да гле джа ны баць-
ка, а га лоў нае — хво ры муж...

«Гэ та яна, каб вяр нуць мя не, — 
раз га да ла «ма неў ры» ма ці. — Бач, 
на ват му жа свай го пры пля ла... За-
хва рэў... Ды не смя шы це! Яго ж 
хоць у плуг за пра гай: ма ла ды, ця-
га ві ты»...

— І што яму за ха ле ра? — спы-
та ла та ды, бо не лю бі ла зя ця.

Дач ка не ад ка за ла.
А ў му жа, як вы свет лі ла ся, вы-

яві лі пух лі ну. І гэ та шчас це яшчэ, 
што вы яві лі на са мым па чат ку, 
што апе ра цыя прай шла па спя хо-
ва! Але ж коль кі стра ху бы ло (ды і 
за ста ло ся!), коль кі го ра ў сям'і...

Та му дзве ры ёй дач ка яшчэ ад-
чы ні ла, уну чак па ка за ла, сціп лыя 

вяс ко выя гас цін цы (за рэ заць хоць 
неш та з жыў нас ці Кос ця не зга дзіў-
ся) без ах во ты, але ж пры ня ла, чаю 
пра па на ва ла...

Ма ры на са ма ад яго ад мо ві ла-
ся — у гор ла не па лез бы...

І ў цы руль ню не пай шла: ура-
жа ная ўсім, што па чу ла і ўба чы ла, 
яна се ла ў «сваю» но вую пры го жую 
ма шы ну і па еха ла...

Ку ды? — пы та ла ў ся бе. — Ча-
го? І да ро гу пе рад са бой амаль што 
не ба чы ла...

Не дзі ва, што ў чар го вай лу жы-
не се ла — на «пу за», як апош ні 
«чай нік».

Га за ваць, вы бі рац ца з гэ тай 
ка лю жы ны на ват не спра ба ва ла, 
бо доб ра ве да ла, што зям ля тут, 
непа вод даль ад ху та ра, мяк кая — 
«за смок ча» яшчэ больш. Зна чыць, 
трэ ба зва ніць, клі каць на да па мо-

гу...

Ну вя до ма ж, сы на! — уз ра да ва-

ла ся Ма ры на. — Ён доб ры, ён усё 

зра зу мее, ён да руе і тут жа пры е-

дзе, ён яе вы цяг не! І та ды...

Яны ра зам вер нуц ца да моў! 
Яе, Ма ры ну (вунь як не ха це лі 
зваль няць!), возь муць на зад на 
пра цу. Яна бу дзе за раб ляць — 
хай не вя лі кія, але ж свае гро шы, 
га да ваць уну каў, жыць ся род 
сва іх...

Доў га кор па ла ся ў су мачцы — 
шу ка ла ма біль нік. А ка лі знай шла, 
па чу ла, што зза ду — і ўсё блі жэй 
і блі жэй — ла по ча зна ё мы трак-
тар.

— Ча го ця бе па гна ла ў гэ тую 
лу жы ну? — з «бе ра га» пы таў ся 
Кос ця. — Аб' ехаць не маг ла? Да-
ро гі ма ла? Праў ду ка жуць, ку ры ца 
не птуш ка, а ба ба не кі роў ца! Так 
што — до, да ез дзі ла ся: больш ма-
шы ны не ўба чыш! Пер шы і апош ні 
раз па ка та ла ся...

Ма ры на моўч кі слу ха ла яго па-
про кі, ві на ва та ўсмі ха ла ся, по тым 
ту па гля дзе ла, як спрыт на ён чап-
ляе трос, як аку рат на вы цяг вае 
ма шы ну, як пра пус кае яе на пе рад 
і да лей «вя дзе пад кан во ем» — ад-
ра за ючы да ро гу на зад.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

МІЖ МІ НУ ЛЫМ І БУ ДУ ЧЫМ
Во лас сі вее — га ла ва ша лее

Гэ та не толь кі пра муж чын, пра жан чын так са ма. Ва ўся кім ра зе 
Ма ры на ў свае со рак — з не вя ліч кім хвас том — за ка ха ла ся, бы 
ў 16: зволь ні ла ся з пра цы, кі ну ла дом, сям'ю, «за бі ла», як той 
ка заў, на ват на дзя цей. Ска за ла: «Хо піць з мя не!... Жы ві це як 
зна е це — не ма лень кія...» А да лей — у ба гаж нік сва ёй ста рэнь кай 
ма шы ны па кі да ла рэ чы і з'е ха ла, каб па чаць зу сім но вае і гэ тым 
ра зам — са праўд нае жыц цё: з ка ха ным ча ла ве кам, з па чы на ю-
чым, мож на ска заць, фер ме рам, на ху та ры.

ВОДГУЛЛЕ

(Заканчэнне. 
Пачатак на 1-й стар.)
«...Ка ля да, Ка ля дзі ца!
Мы ця бе ад гу ля лі,
Доб ра ша на ва лі!
Ця пер цяг нем да ду ба —
Ся дзі там лю ба!»
Толь кі на ўсхо дзе Мін шчы ны 

мож на па чуць гэ тыя сло вы, якія 

ўпля та юц ца ў раз ві таль ную пес-
ню про ва даў Ка ляд. Ме на ві та ў 
Бя рэ зін скім ра ё не за ха ва ла ся 
свое асаб лі вая фор ма свят ка-
ван ня за кан чэн ня зі мо ва га свя-
та, якая на зы ва ец ца «Цяг нуць 
Ка ля ду на ду ба» — са сва і мі 
пес ня мі, аб рад ны мі дзей ства мі, 
вя сё лы мі іг ры шча мі.

У мно гіх вёс ках ра ё на па-
мя та юць тра ды цыю і час ад 
ча су збі ра юц ца на Про ва ды. 
Але та кіх вё сак за ста ец ца, 
на жаль, усё менш і менш. 
І толь кі ў Но ві нах тра ды цыя 
«Цяг нуць Ка ля ду на ду ба» 
з кож ным го дам на бі рае 
аба ро ты. Мож на ска заць, 

ка ляд ныя про ва ды ста лі 
для вёс кі га лоў ным брэн-
дам, аб рад з'яў ля ец ца ві-
зі тоў кай куль ту ры рэ гі ё на, 
ён уклю ча ны ў спіс пом ні каў 
не ма тэ ры яль най спад чы ны 
Бе ла ру сі.

— «Ой, Ка ля дач кі! Вы на 
дуб, на дуб, а нам, дзе вач-
кам, ні хто ня люб!..», — спя-
ва юць дзяў ча ты па да ро зе 
ў по ле, іду чы за сан ка мі, у 
якіх ся дзіць «баб ка» са сно-
пам-Ка ля дою і гар шэч кам 
куц ці. Гэ тым ра зам на ро лю 
па ва жа най «баб кі» — за-
ха валь ні цы доб рай сям'і і 
са мо га ро ду — аб ра лі Ні ну 
Клі мо віч. Амаль два кі ла мет-
ры Ні ну Дзміт ры еў ну хлоп цы 
вез лі за вёс ку Мар ці я наў ку 
да ста га до ва га ду ба.

Ус цяг нуў шы Ка ля ду на дуб, 
па ва дзіў шы ка ра го ды і пад сма-
жыў шы на аг ні са ла, удзель ні кі 
вяр ну лі ся ў вёс ку пра цяг ваць 
вя сё лыя іг ры шчы і ско кі.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 
фо та аў та ра.

Больш здымкаў глядзіце 
на сайце www.zviazda.by 

Ка ля да, Ка ля да, 
Дуб і ін шыя...Дуб і ін шыя...

Спад чы на ў за ко неСпад чы на ў за ко не  

ЛЯС НОЕ 
БОРТ НІЦ ТВА 
ПА ЛЕС СЯ

Ся род су свет ных каш тоў нас цяў ча ла вец тва

Бе ла рус кія і поль скія экс пер-
ты рых ту юць дасье па ляс ным 
борт ніц тве для Рэ прэ зен та-
тыў на га спі са не ма тэ ры яль-
най куль тур най спад чы ны ча-
ла вец тва.

Ра бо та па пад рых тоў цы дасье 
па ча та ў мі ну лым го дзе. Па вы ні-
ках пе ра га во раў бы ла ство ра на 
экс перт ная гру па і аб мер ка ва ны 
план дзе ян няў. Над на мі на цый ным 
фай лам пра цуе ў тым лі ку бе ла рус-
кая пры ват ная ўста но ва па раз віц ці 
тра ды цый на га борт ніц тва. Ра бо та 
ідзе ак тыў на, у ся рэ дзі не сту дзе ня 
за пла на ва на чар го вае па ся джэн-
не бе ла рус кіх і поль скіх экс пер таў. 
Акра мя та го, ства ра ец ца ад мыс-
ло вы фільм.

Пад рых та ваць дасье пла ну ец ца 
да 31 са ка ві ка 2018 го да. Ра шэн не 
пра ўклю чэн не «Ляс но га борт ніц-
тва Бе ла ру сі і Поль шчы» ў Спіс не-
ма тэ ры яль най спад чы ны ЮНЕС КА 
бу дзе пры ня та ў 2019 го дзе.

У Бе ла ру сі «Ляс ное борт ніц тва 
Па лес ся» мае ста тус гіс то ры ка-
куль тур най каш тоў нас ці. Гэ та ста-
ра жыт ны про мы сел, за сна ва ны на 

раз вя дзен ні і тры ман ні ляс ных пчол 
у штуч ных дуп лах — бор цях, якія вы-
раб ля юц ца і раз мя шча юц ца вы со ка 
на дрэ вах у ле се. Ляс ное борт ніц тва 
ўяў ляе са бой шы ро кі пласт на вы каў 
і прак тык, якія да ты чац ца не толь кі 
гэ та га про мыс лу, але і вы ра бу не аб-
ход ных пры ста са ван няў для пра цы.

Про мы сел быў рас паў сю джа ны 
яшчэ ў V—VІ ста год дзях. З ча сам 
кла січ нае борт ніц тва ста ла пры хо-
дзіць у за ня пад у вы ні ку не га тыў-
на га ант ра па ген на га ўздзе ян ня на 
пры ро ду і раз віц ця ка лод на га борт-
ніц тва. У Поль шчы гэ та тра ды цыя 
пе ра рва ла ся і сён ня ад наў ля ец ца. 
За тое ў Бе ла ру сі ляс ное борт ніц тва 
за ха ва ла ся ў асоб ных ра ё нах да 
ця пе раш ня га ча су.

На мес нік на чаль ні ка ўпраў лен-
ня па ахо ве гіс то ры ка-куль тур най 
спад чы ны Мі ніс тэр ства куль ту ры 
На тал ля Хвір рас ка за ла, што ў ліс-
та па дзе гэ та га го да бу дзе пры ня та 
ра шэн не па «Будс лаў скім фэс це», 
які зна хо дзіц ца на раз гля дзе ў Сак-
ра та ры я це ЮНЕС КА.

Ніна ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ




