
...І СА ПРАЎД НЫ 
ПАЛ КОЎ НІК!

Як пя ец ца ў вя до май пес ні: «Это 

бы ло не да вно, это бы ло дав но». 

У 60-х га дах мі ну ла га ста год дзя, 

на чы таў шы ся кніг са вец кіх пісь-

мен ні каў і па спя хо ва скон чыў шы 

ін сты тут, я па еха ла «па ды маць» 

вёс ку. Да яко га ўзроў ню — гіс то-

рыя за моўч вае, але па тры я тызм з 

мя не пёр і ўшыр кі — аж да га ры-

зон ту, і ўвысь — да кос ма су.

Вёс ка пры ня ла мяне тро хі на-

сця ро жа на, а вось шко ла — чакала, 

бо да за ня ткаў лі ча ныя дні. 

За хо джу ў на стаў ніц кую. Там 

трое ма іх бу ду чых ка лег, ад на з 

якіх тут жа ро біць за ўва гу: маў-

ляў, ча му гэ та я су стрэ ла яе на 

ву лі цы і не па ві та ла ся?

— Пра бач це, — ка жу, — але ж 

мы з ва мі не зна ё мыя?

— Гэ та не мае ні я ка га зна чэн-

ня, — аб ры вае мя не жан чы на. — 

Тут па він ны ві тац ца ўсе.

— Доб ра, — зга джа ю ся. — Бу-

ду і я.

У на стаў ніц кую тым ча сам 

за хо дзіць за вуч, па дае мне спіс 

вуч няў:

— Па зна ём це ся, — ка жа, — гэ-

та 7 «Б». Вы ў ім бу дзе це клас ным 

кі раў ні ком.

Я, вя до ма ж, не су праць, я за: 

бя ру спіс, учыт ва ю ся ў проз ві-

шчы-ім ёны дзя цей, бо для мя не 

яны зу сім не пры выч ныя — Та дэ-

вуш, Эма ну іл, Збыс лаў, Тэ рэ за...

А вось на рэш це і су стрэ ча. 

Я рас са джваю ўсіх па рос це і ба-

чу, як рос лы су сед ста ра ец ца вы-

пхнуць з-за пер шай пар ты ма лень-

ка га блі за ру ка га хлоп чы ка, яко га 

з па гар дай і з усіх ба коў драж няць 

ры жым... Ну не па ра дак жа!

Вы ра шаю, што ра бо ту клас-

нага кі раў ні ка трэ ба па чаць ме-

на ві та з яго, з Ко лі.

На на ступ ны дзень пры но шу 

паш тоў кі — ко піі кар цін, на якіх 

на ма ля ва ны ры жа ва ло сыя жан-

чы ны, аб'яў ляю тэ му клас най га-

дзі ны: «Што мы ве да ем аб пры-

га жос ці». Далей рас каз ваю пра 

мас та коў, іх тво ры ды ге ра інь, 

спы ня ю ся ка ля пер шай пар ты і 

«здзіў ля ю ся»:

— Дзе ці, — ка жу, — па гля дзі-

це, а ў на ша га Ко лі ва ла сы аку рат 

як на гэ тых паш тоў ках! Ка жуць, 

што та кіх вось лю дзей змал ку па-

ца ла ва ла со ней ка, у са мую ма-

каў ку...

Вуч ні па зі ра юць на хлоп чы-

ка — нех та з ці ка вас цю, нех та з 

зайз драс цю, але ж гэ та га ма ла.

У той час ва ла сы ні хто не фар-

ба ваў, не бы ло ў про да жы хны. 

Та му я, па аду ка цыі хі мік-бі ё лаг, 

прый шоў шы да моў, па пра сі ла ў 

гас па ды ні, у якой зды ма ла па кой, 

ша лу пін ня ад цы бу лі, за па ры ла 

яго, да ба ві ла крыш ку мар ган цоў-

кі і... па фар ба ва ла ся ў ры жую. На-

заўт ра за яві ла ся ў шко лу і ад ра зу 

пай шла ў 7 «Б», спы та ла дзя цей:

— Ну, ці атры маў ся ў мя не та кі 

ко лер ва ла соў, як у Ко лі?

— Не... У яго свят лей шы! У вас 

цям ней шы! — за га ма ні лі вуч ні.

— І праў да, у Ко лі — на шмат 

пры га жэй шы, — зга дзі ла ся я 

і тут жа ўба чы ла, як за свя ціў ся 

твар та го ма лень ка га ры жа га 

хлоп чы ка, па чу ла, як пе ра мож на, 

як ра дас на ён за смя яў ся...

Вось так я па чы на ла за ва ёў-

ваць са мы каш тоў ны для на стаў-

ні ка ка пі тал — аў та ры тэт у ва чах 

дзя цей. І баць коў, вя до ма ж, так-

са ма.

Ад нак пра гэ ты вя сё лень кі па-

ча так (ды праз дзе ся ці год дзі!) я, 

на пэў на, не ўспом ні ла б, ка лі б ад-

ной чы да нас не за ехаў той... Ко-

ля — пал коў нік у ад стаў цы, і ўжо 

не ры жы. Пры ро да па фар ба ва ла 

яго ва ла сы спа чат ку ў цём ны ко-

лер, а по тым і ў бе лы — сі вы...

Ён, да рэ чы, рас ка заў мне, што 

ў свой час быў і ў Трац ця коў скай 

га ле рэі, і ў Эр мі та жы, што яму 

вель мі ці ка ва бы ло ўба чыць там 

кар ці ны, ко піі якіх я пры но сі ла на 

клас ную га дзі ну.

Зоя На ва ен ка,

г. п. Пад свіл ле, Глы боц кі ра ён.

КЛІН КЛІ НАМ
«Звяз да» не як пра віль на пі-

са ла, што ёсць та кое мес ца, дзе 

ча ла ве ку доб ра ад на му. Гэ та — 

пры бі раль ня. Ад нак з лю бо га пра-

ві ла бы ва юць вы клю чэн ні.

...Ка за лі, што да нас на фаб ры-

ку Іры на Да ні лаў на (імя зме не на) 

прый шла са школь най пар ты і ву-

ча ні цай, до сыць доў га пра ца ва-

ла ка ля стан ка, по тым за воч на 

скон чы ла тэх ні кум, і яе пе ра вя лі 

ў нар мі роў шчы цы... 

Ка ра цей, звы чай ная бія гра-

фія, звы чай ны кар' ер ны рост: 

як да спе цы я ліс та — прэ тэн зій 

да яе не бы ло, а вось як да ча-

ла ве ка...

Дзень пры дні, мож на ска заць, 

«па рад ку ю чы» гро шы на ра хун ку 

«фір мы», яна ўцяг ну ла ся — узя-

ла ся нар ма ваць і сваё жыц цё, 

больш чым ашчад на рас хо да ваць 

кож ную ка пей ку... Што было б 

зра зу ме ла, ка лі б жан чы на не 

ме ла, на прык лад, свай го жыл ля, 

ка лі б га да ва ла ся мё ра дзя цей, 

да гля да ла хво рых баць коў. А то ж 

ні чо га та ко га: ад на, у асоб най аб-

жы тай ква тэ ры, са ма са бе гас-

па ды ня...

І пры гэ тым зі мой і ле там у ад-

ной і той жа спад ні цы, у ста рым 

па лі то, ад па чы ваць не ез дзіць, 

у гос ці не хо дзіць, абе дае — 

не раў ну ю чы як мыш: згры зе неш-

та з шуф ля ды і ўсё. На ват чаю 

з усі мі ні ко лі не п'е, бо на цу кар 

і за вар ку трэ ба скід вац ца, гро шы 

да ваць, а яна...

Мы спа чат ку ні чо га не зра-

зу мелі — прос та за ўва жы лі, 

што на ра бо ту на ша Да ні лаў на 

пры хо дзіць з пус ты мі плас ты ка-

вы мі бу тэль ка мі, а на зад ня се 

поў ныя.

Ака за ла ся, што ў іх до ме з'я ві-

лі ся лі чыль ні кі ва ды і та кім вось 

чы нам на ша эка на міст ка «па кры-

вае» свае рас хо ды...

Мы не ра зу ме лі яе, шка да ва лі, 

ча сам па смей ва лі ся і, вя до ма ж, 

не ду ма лі, што ста нем... ба яц ца. 

Спра ва ў тым, што ў пры бі раль-

ні яна ні ко лі не ўклю ча ла свят ла 

(до ма, ві даць, так са ма), а з ча сам 

пе ра ста ла і... за шчап ляц ца. Бы-

ва ла, дзве ры ад чы ніш і ў крык, 

бо не ча ка на, не пры ем на, страш-

на... А ў ад каз та бе — за да во ле ны 

смех.

Мы абу ра лі ся, пра сі лі, жар та-

ва лі, што так яна ціш ком ад мот-

вае са бе ту а лет ную па пе ру, ка за-

лі, што за іка мі нас па ро біць... 

Да ні лаў на слу ха ла, не як па-

дзі ця чы абя ца ла, што бо лей не 

бу дзе, а праз ме сяц-дру гі, не ка-

га спа ло хаў шы, зноў за да во ле на 

ра га та ла.

Коль кі б гэ та цяг ну ла ся, не ве-

дае ні хто, бо ўрэш це нам да па мог 

вы па дак. Ад на з на шых жан чын 

спраў ля ла юбі лей, зран ку яе па-

він ша ва ла кі раў ніц тва, блі жэй 

да абе ду «пад цяг ну лі ся» гос ці, 

у тым лі ку і чу жыя. Ся род іх быў 

Мі хась Мі хай ла віч — ну вы лі ты 

мядз ведзь: вя ліз ны, не па ва рот-

лі вы і вель мі аку рат ны. Перш 

чым уз няць пра па на ва ны фу жэр 

з шам пан скім, ён спы таў (ка лек-

тыў жа но чы), дзе ў нас мы юць ру-

кі муж чы ны. Нех та па ка заў яму, 

што гэ та ў кан цы ка лі до ра, але на 

пер шым па вер се... Ча ла век жа, 

му сіць, не па чуў, та му спа кой на 

па су нуў ся на наш дру гі, рас чы-

ніў дзве ры ў за па вет ную вуз кую 

ка бін ку і...

Та ко га віс ка ту мы ні ко лі яшчэ 

не чу лі!.. Кі ну лі ся ў пры бі раль ню. 

Першае, што ўба чы лі — гэта шы-

ро кая спі на гос ця (раз вяр нуц ца ён 

яшчэ не па спеў), над якой не тое 

з бач ка ўні та за, не тое са сця ны 

дзі ка ве ра шча ла га ла ва Да ні лаў-

ны.

...Яна, вя до ма ж, не рас ка за-

ла нам, што та ды пе ра жы ла, але 

«за сад» больш ні ко лі не ра бі ла, 

ні ко га не па ло ха ла.

Да рэ чы, пе рад сы хо дам на 

пен сію яна збі ра ла ся пе ра ехаць у 

вёс ку, дзе ўсё сваё і... бяс плат ная 

ва да. Мо жа, ку ды і пе ра еха ла?

А. Ж.,

г. Мінск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж. Як па ве дам ля ла ся 

(гл. ну мар «Звяз ды» за 17 сту дзе-

ня), кон курс на най леп шую вя сё-

лую і праў дзі вую гіс то рыю з жыц ця 

чы та чоў «Звяз ды» пра цяг ва ец ца. 

Склад ма лень ка га рэ дак цый на га 

жу ры за ста ец ца амаль ра ней шы: 

стар шы ня — пер шы на мес нік 

га лоў на га рэ дак тара га зе ты 

спа да ры ня На тал ля КАР ПЕН-

КА, ся́б ры — спе цы яль ныя ка-

рэс пан дэн ты (яны ж ма ла дыя 

ма ту лі) Ве ра ні ка КА НЮ ТА і На-

дзея ДРЫНД РО ЖЫК.

Не ад мо ві ла ся ад сва ёй па-

са ды (пры нам сі, па куль) і стар-

шы ня вя лі ка га чы тац ка га жу ры 

спа да ры ня Соф'я КУ СЯН КО ВА 

з Ра га чоў шчы ны, да па ма гаць 

якой у вы зна чэн ні най леп шых гіс-

то рый мо жа кож ны ах вот ны.

Што для гэ та га трэ ба? Дро бязь, 

мож на ска заць: па пят ні цах, чы та-

ю чы руб ры ку, па зна чаць для ся бе 

са мыя ці ка выя гіс то рыі — з тым, 

каб на фі ні шы го да вы браць сваю 

дзя сят ку най леп шых і да слаць у 

рэ дак цыю.

Пе ра мож цаў — па тра ды цыі — 

ча ка юць пры зы.

Так што пі шы це!
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Ана нім ная 
кры ні ца

Нель га быць спра вяд лі вым на па ло ву
«ПА ВА ЖА НАЯ рэ дак цыя га зе ты 

«Звяз да». Ліс ты, якія ля жаць 

у гэ тым кан вер це, ужо да сла ныя 

сва ім ад ра са там. Мы пра па ну ем і 

вам азна ё міц ца са ста но ві шчам у 

са цы яль на-пе да га гіч ным цэнт ры 

вёс кі С. Вель мі спа дзя ём ся на ва шу 

да па мо гу. Ды нас тыя Ш. ра зам з ды-

рэк та рам М. не па він на ха дзіць па 

га ло вах ін шых су пра цоў ні каў. Тое, 

што пры во зяць спон са ры і прос та 

лю дзі вы ха ван цам пры тул ку, па він-

на на ле жаць ме на ві та вы ха ван цам, 

а не ды нас тыі Ш. ра зам з ды рэк-

та рам М., якія не каль кі дзён за пар 

кож ны год вы но сяць поў ныя сум кі 

з фрук та мі, пе чы вам, со кам, цу кер-

ка мі, бы та вой хі мі яй, спар тыў ны мі 

мя ча мі і шмат з чым яшчэ. А якія 

вя лі кія прэ міі вы піс вае кож ны ме-

сяц са бе і сва ім сва я кам Ш., вы б 

па ба чы лі. І так са ма бруд на яна па-

сту пае, ка лі не каль кі ра зоў, каб не 

ехаць у ра ён у цы руль ню, зва ні ла 

і за пра ша ла зна ё ма га май стра ў 

пры ту лак, стрыг ла ся са ма, стрыг-

лі ся яе сяб роў кі-вы ха валь ні цы. 

І ды рэк тар, ве даў шы пра гэ та, на-

ват не ра біў ім за ўва гі. Гэ та не той 

цы руль нік, які пры яз джае стрыг чы 

вы ха ван цаў пры тул ку. Гэ та зу сім 

ін шы, гэ та аса біс ты цы руль нік Ш., 

да яко га ра ней яна ез дзі ла ў ра ён 

стрыг чы ся, а за раз зу сім вя дзе ся-

бе ня чыс та, дай шла да та го, што на 

ра бо це і ў ра бо чы час стры жэц ца 

ра зам з вы ха валь ні ка мі, мы юць га-

ло вы, з мок ры мі га ло ва мі хо дзяць 

па пры тул ку, по тым ся дзяць з гэ тым 

май страм п'юць чай, а тэх ніч ка пры-

бі рае за імі стры жа ныя ва ла сы на 

пад ло зе. Да па ма жы це, ка лі лас ка, 

да біц ца спра вяд лі вас ці! Ды нас тыя 

Ш. ра зам з ды рэк та рам М. па він ны 

нес ці ад каз насць за свае ўчын кі! 

За свае не спра вяд лі выя ад но сі ны 

да ін шых ра бот ні каў і за тое, што 

ад бі ра юць у па крыў джа ных лё сам 

вы ха ван цаў пры тул ку»...

ГЭ ТЫ до піс мне ўчо ра пры нес-

ла рэ дак тар ад дзе ла пісь маў 

са сло ва мі: «Мо жа, возь меш тэ му 

для ка лон кі?» На пы тан не, ча му не 

па слаць яго на рэ ага ван не ў аб-

лас ное ўпраў лен не аду ка цыі або не 

пе ра даць улас на му ка рэс пан дэн ту, 

каб ра за браў ся на мес цы, мне кра-

са моў на па ка за лі на кан верт без 

кан крэт на га зва рот на га ад ра са і 

ад сут насць под пі су ў кан цы пісь-

ма. Ана нім ка. За кон да зва ляе іх не 

раз гля даць. У жур на лісц кім вы пад-

ку нель га па ехаць ці па тэ ле фа на-

ваць аў та ру ці аў та рам «сіг на лу», 

удак лад ніць дэ та лі, па гля дзець у 

во чы, ка лі на тое пай шло, — зра зу-

мець сі ту а цыю, аб' ек тыў на яе аца-

ніць, зра біць зноў жа аб' ек тыў ны 

ма тэ ры ял.

А тэ ма для ка лон кі — гэ та ка лі 

лас ка. І на ват не ад на. Мож на раз-

ва жаць пра сум лен насць і сум лен не 

лю дзей, якія пра цу юць у са цы яль-

ных уста но вах. Мож на па га ва рыць 

пра агуль ны і не пра ду ма ны па ды-

ход на мес цах да вель мі доб рай 

па сут нас ці ак цыі «На шы дзе ці», 

ка лі ў пры ту лак, дзе пе рад Но вым 

го дам бы ло ўся го два дзі ця ці, вез лі 

ма шы ны па да рун каў і па час тун каў, 

абы па ста віць «пту шач ку». Мож на, 

ка лі б бы ла ўпэў не насць, што ўсё 

на пі са нае ў тым ліс це — не эле-

мен тар ны па клёп. «Ге роі» до пі су 

бу дуць ка заць ме на ві та так, а тых, 

хто га то вы па цвер дзіць, што ўсё 

на пі са нае — чыс тая праў да, прос-

та ня ма: яны так ха ва юц ца, што 

на ват кан верт, мяр ку ю чы па паш-

то вых штэм пе лях, кі да лі ў ін шым 

го ра дзе...

ТА МУ тэ ма за ста ец ца ад на — 

ана нім кі. Ча му іх не вар та раз-

гля даць і ча му, ня гле дзя чы ні на 

што, іх пра цяг ва юць пі саць. (А ў на-

шым кан крэт ным вы пад ку ана нім-

ная кры ні ца не па шка да ва ла сіл 

і ча су, каб на пі саць і спон са рам, 

якія пры во зі лі па да рун кі, і ў рэ дак-

цыі га зет, і ў аб лас ное ўпраў лен не 

аду ка цыі. Пісь мы па змес це роз-

ныя, яд нае іх, як ужо зра зу ме ла, 

ад сут насць якіх-коль век кан крэт-

ных звес так пра аў та ра ды яшчэ 

ча мусь ці лейт ма ты вам гу чаць 

рас кі да ныя пас ля стрыж кі ва ла сы, 

якія пас ля да вя ло ся змя таць пры-

бі раль шчы цам...)

За мест ад ка зу на пер шае пы-

тан не ўспом ню, ка лі да зво лі це, 

вы па дак з улас най жур на лісц кай 

прак ты кі. Я та ды ез дзі ла ў ка ман-

дзі роў ку па пісь му, у якім ча ла век 

скар дзіў ся на ана нім шчы каў, што 

да вя лі яго жон ку да баль ні цы. Дак-

лад ней, на мяс цо выя ўла ды, якія 

зра бі лі гэ та, кі ру ю чы ся ана нім ка мі. 

Жон ка-на стаў ні ца прэ тэн да ва ла на 

мес ца за ву ча ў шко ле. Але ка мусь-

ці гэ та вель мі не па да ба ла ся, і ва 

ўсе ін стан цыі на жан чы ну па сы па лі-

ся скар гі ад «доб ра зыч ліў цаў», якія 

ска рыс та лі ся тым, што ў сужэнцаў 

пры ём ныя дзе ці. «Сіг на лі за ва лі», 

што ма лыя не да гле джа ныя, што 

баць кі п'юць, пі са лі ўся ля кую лух-

ту аб пры стой ных нар маль ных лю-

дзях. На ўсе «сіг на лы» вы яз джа-

ла чар го вая пра вер ка (пры ём ныя 

дзе ці — на асаб лі вым кант ро лі), 

ні чо га кра моль на га не вы яў ля ла, 

пас ля чар го ва га да но су зноў вяр-

та ла ся. Урэш це ў ма ці ся мей ства 

не вы тры ма лі нер вы — і ад крыў-

ды, ад па ста ян на га на пру жан ня і 

яна зляг ла з сур' ёз ным сар дэч ным 

пры сту пам. А праз ней кі час яны 

ўво гу ле пе ра еха лі ў ін шае мес ца, 

дзе па ста ра лі ся пра ўсё за быць. 

Аў тар па клё паў, якія фак тыч на 

ледзь не зла ма лі лю дзям жыц цё, 

так і за стаў ся не вя до мым, а мяс-

цо выя чы ноў ні кі, як пры зна ва лі ся 

жур на ліс ту, на заў сё ды вы ра шы лі 

для ся бе ка рыс тац ца пра вам, да-

дзе ным за ко нам: ана нім ныя ліс ты 

па кі даць без ува гі.

НА ША гра мад ства ўво гу ле па-

він на бы ло б вы пра ца ваць іму-

ні тэт да ана нім ных да но саў, якія 

зу сім ня шмат па ка лен няў на зад 

у мно гіх на шых прод каў ада бра лі 

жыц цё або па вы круч ва лі ім лё сы. 

Тым больш сён ня, ка лі ўла да ста ла 

вель мі ад кры тай, ка лі пра вод зяц ца 

пра мыя лі ніі, пры ёмы гра ма дзян на 

ўсіх уз роў нях, ка лі спра бу ем па бу-

да ваць гра мад ства спра вяд лі вас-

ці, — па доб ныя «сіг на лы» вы гля да-

юць па мен шай ме ры дзіў на. Ча го 

і ка го вы ба і це ся? На ват ка лі вы 

пры бі раль шчы ца ў гэ тым ня шчас-

ным пры тул ку — што вам зро біць 

той ды рэк тар ці яго на мес ні ца, ка-

лі вы рас ка жа це ці на пі ша це пра 

іх праў ду, не ха ва ю чы свай го імя? 

Прэ міі па зба віць — дык вы яе і так 

не атрым лі ва е це, мяр ку ю чы па ва-

шым до пі се. З ра бо ты зволь ніць? 

Па вер це, пас ля ва ша га зва ро ту 

(ка лі ў зва ро це праў да) яму бу дзе 

не да вас. За спра вяд лі васць (ка лі 

вы, ка неш не, за спра вяд лі васць, 

а не зво дзі це аса біс тыя ра хун кі 

за ней кую крыў ду) нель га зма гац-

ца, ха ва ю чы ся. Бо спра вяд лі вым, 

як і шчас лі вым, і сва бод ным, нель-

га быць на па ло ву.

А са мае крыўд нае ве да е це 

што? На ват ка лі кож нае сло-

ва ў ва шым «сіг на ле» чыс тая праў-

да, — па куль вы бу дзе це ха вац ца 

за без аб ліч ныя ад дру ка ва ныя на 

прын та ры лі та ры і за мін скія штэм-

пе лі на кан вер це, «ды нас тыя Ш. 

ра зам з ды рэк та рам М.» і ім па-

доб ныя на ўрад ці атры ма юць па ка-

ран не за тое, пра што вы абу ра на 

па ве дам ля е це ў роз ныя ін стан цыі.

І гэ та, як ні дзіў на, бу дзе спра-

вяд лі ва.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


