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Ча ла век вяс ко вы, а тым больш 

па жы лы, пры вык пра чы нац ца 

ра на. Ёсць не ад клад ная ра бо та, 

зна чыць, трэ ба спя шац ца, а не, — 

мож на па гру зіц ца ў ля ні вую дры-

мо ту: у тое ж гор кае пас ля ва ен-

нае дзя цін ства і юнац тва, у тро хі 

шчас лі вей шую ма ла досць.

Ра вес ні цы Пе ра мо гі Фра ні Ва сі леў-

не Лыт ні ёсць, вя до ма, што ўспом ніць: 

род ную вёс ку Ста ро жы цы на бе ра зе 

во зе ра Ся ля ва з лі па вай але яй; з ча-

ром хай, скве рык з ва лей боль ным і 

фут боль ным по лем, лу гі з ра мон ка мі... 

Лю дзі бе раг лі гэ ту пры га жосць, у свя ты 

збі ра лі ся ра зам, га ма ні лі, жар та ва лі, 

спя ва лі ха ро шыя пес ні, хоць та ды, зда-

ва ла ся б, зу сім не да гэ та га. Вяс коў цы 

пра ца ва лі за так зва ныя па лач кі (пус-

тыя пра ца дні), а па да ткі му сі лі пла ціць 

гра шы ма і не толь кі за ска ці ну, але і за 

кож ную яблы ню ці слі ву...

Фра ня ў сва ёй сям'і бы ла ста рэй-

шай, зна чыць, змал ку ад каз най за тра-

іх ма лод шых дзя цей, а так са ма за ча-

ра ду гу ся нят, якіх кі раў ніц тва кал га са 

раз да ва ла вяс коў цам на вы рошч ван не. 

І не дай бог бы ло да пус ціць, каб хоць 

ад но ма лое ды рап там пра па ла...

Ад не лю бі май спра вы па до гля дзе 

гу ся нят Фра ню ра та ва ла хі ба ву чо ба 

ды за ня ткі спор там. І ад но, і дру гое да-

ва ла ся дзяў чын цы лёг ка. Пас ля шко лы 

на ват па дум ва ла, ці не па сту піць у ін-

сты тут фіз куль ту ры? Але ж ме ды цы на 

ва бі ла больш, і та му, на вы дат на скон-

чыў шы фель чар скі фа куль тэт Ба ра на-

віц ка га мед ву чы лі шча, Фра ня пры еха-

ла на сваё пер шае ра бо чае мес ца — на 

Бя рэ зін шчы ну, у Бра дзец кі ФАП.

Лю бі мая спра ва, пры го жыя мяс ці-

ны, ка ва ле ры... Што яшчэ, зда ва ла ся б, 

трэ ба ма ла дой аба яль най дзяў чы не, 

якая ўжо та ды бы ла пры кла дам для 

ін шых — у ад но сі нах да пра цы і лю дзей, 

у па во дзі нах. Яна не зно сі ла бяс такт-

нас ці і хам ства, як ме дык, зма га ла ся з 

ку рэн нем, п'ян ствам, ма цю ка мі.

Мо жа, яшчэ і та му Фра ню хут ка за-

пра сі лі на ра бо ту ў цэнт раль ную ра ён-

ную баль ні цу — ура чом на стан цыю 

хут кай да па мо гі.

Пра ца на та кім ад каз ным участ ку 

бы ла для дзяў чы ны са праўд ным вы-

пра ба ван нем — у тым лі ку на сме ласць 

і муж насць. Па мя тае, як са ма са бе і 

не раз да ва ла за гад: «Без эмо цый. На 

мя не тут усе над зеі. Ча ла ве ку трэ ба да-

па маг чы». У мно гіх вы пад ках, асаб лі ва 

на па жа рах ды пры да рож ных ава ры ях 

Фра ні Ва сі леў не бы ло па-са праўд на му 

страш на, але ад сту паць яна не ме ла 

пра ва: хто на што ву чыў ся.

І ўсё ж у яе жыц ці быў пе ры яд, ка-

лі яна вы ра шы ла па мя няць пра фе сію: 

па сту пі ла ў Го рац кую ака дэ мію, атры-

ма ла дып лом аг ра но ма, па спра ба ва ла 

ез дзіць па па лет ках, се яць-збі раць ура-

джаі, пі саць і — што там ха ваць — пры-

піс ваць цэнт не ры...

А та му до сыць хут ка жан чы на зра зу-

ме ла, што вось гэ та — не яе. Зна чыць, 

трэ ба вяр тац ца на зад на «хут кую да-

па мо гу».

Бян тэ жы ла, праў да, што жы ла на той 

час у вёс цы, а ез дзіць на ра бо ту трэ ба 

ў го рад... Але і тут ад шу ка ла ся вый-

сце: Фра ня Ва сі леў на лёг ка «асво і ла» 

ску тар (та ды гэ та рэд касць бы ла) і так 

лі ха ста ла «рас ся каць» на ім па да ро гах 

і ву лі цах, што мно гія кі роў цы-муж чы ны 

азі ра лі ся ды дзі ві лі ся: якая ма лай чы на, 

маў ляў!..

Ця пер гэ та ўсё ў мі ну лым. Як і шчас-

лі выя га ды жыц ця за му жам, доб рым, 

кла пат лі вым Іва нам Іва на ві чам Сань-

ко, яко га бяс кон ца лю бі ла і ў па ры з 

якім га да ва ла дзя цей. На жаль, ён ра на 

па мёр, і та му Фра ні Ва сі леў не ад ной 

да во дзіц ца пры маць гас цей, це шыц ца 

сва і мі на шчад ка мі, пла да мі дрэў свай го 

са ду, вы рошч ваць квет кі і ага род ні ну. 

На ўсё ін шае прос та не ха пае сіл. І су-

ця шае тут толь кі ад но: тое, што па тра-

ча ны яны не мар на, што для мно гіх, з 

кім зво дзіў лёс, са мо жыц цё яе ста ла 

пры кла дам.

Ні на Бур ко, Бя рэ зін скі ра ён.

Свой по глядСвой по гляд

АД КУЛЬ МЫ РО ДАМ?
Бе ла русь — су ве рэн ная дзяр жа ва і, мо жа, ня дрэн на, 

што ў ёй двух моўе. Праў да, на прак ты цы вы хо дзіць 

так, што род ную мо ву, мо ву, на якой ста год дзя мі 

га ва ры лі на шы прод кі, па чу еш не час та.

Не вя лі кі прык лад. Сам я ро дам з вёс кі Пі рэ ві чы Жло-

бін ска га ра ё на. Два га ды та му па шчас ці ла: пры ехаў на 

баць каў шчы ну, а там як раз свя та вёс кі. Тра піў на яго і да-

ве даў ся, коль кі ж у мя не вы дат ных зем ля коў — хле ба ро баў, 

ра бо чых, ву чо ных, ге не ра лаў!..

А да лей — па чаў ся вя лі кі са ма дзей ны кан цэрт. Доб ры, 

ад нак пад час яго — ці па ве ры це? — не пра гу ча ла ні вод най 

бе ла рус кай пес ні. І мне — чым больш ся дзеў і слу хаў — тым 

больш зда ва ла ся, што я не до ма, не ў Бе ла ру сі, а ска жам, 

у На ва зыб каў скім ра ё не Бран скай воб лас ці...

Што ж трэ ба зра біць, каб на ша мо ва жы ла? На мой 

по гляд, пе ра важ ная боль шасць эфі ру і пло шчы га зет, 

наз вы якіх да юц ца па-бе ла рус ку, па він ны ад во дзіц ца ма-

тэ ры я лам ме на ві та на род най мо ве. На ёй жа па він ны 

быць шыль ды на ўсіх дзяр жаў ных уста но вах, таб ліч кі на 

ка бі не тах... Пакуль жа на ват пад час па ся джэн ня бе ла рус-

ка га пар ла мен та ін фар ма цыя да ец ца па-рус ку: «Го ло со-

ва ло... Про тив... Воз дер жа лось...» А ча му не «су праць», 

не «ўстры ма ла ся»?

...Пры кла даў, якія вы клі ка юць вось та кое, па-рус-

ку ка жу чы, «недоумение», мож на пры во дзіць шмат. 

Спа дзя ю ся, што «Звяз да» на дру куе хоць тыя, што я на пі саў, 

і гэ та бу дзе па чу тым.

А. Е. Пят рун ні каў, г. Ба ра на ві чы.

Хто за шмат жа дае, 
ні чо га не мае

Як вя до ма, ка пей ка ру бель бе ра жэ, і шмат хто яго, 

эка но мя чы, хо ча неш та да ра жэй пра даць і тан ней 

ку піць. Я так са ма не вы клю чэн не, хоць пры гэ тым 

усё час цей і час цей ус па мі наю двух сва іх зем ля коў.

Адзін з іх, дзядзь ка Ула дзя, до сыць доў га та ды ха дзіў па 

ба за ры — пры гля даў ся, пры цэнь ваў ся, — ха цеў ка бан чы ка 

пры дбаць. Лю дзі іх, вя до ма ж, пра да ва лі — роз ных, шмат, 

але дзядзь ка шу каў най тан ней ша га ся род най леп шых.

І што вы ду ма е це: знай шоў-та кі!

— Есць — ну як не ў ся бе! — стаў да во дзіць яму пра-

да вец («Зна чыць, хут ка бу дзе ва гу на бі раць», — це шыў ся 

бу ду чы па куп нік). — І гро шай шмат не вазь му, бо ён апош ні 

за стаў ся. Бя ры.

Муж чы ны ўда ры лі па ру ках і ра зы шлі ся.

Дзядзь ка Уладзя, шчас лі вы па куп кай, пры вёз па рсюч-

ка да до му, стаў кар міць ды ра да вац ца, што ка бан чык яго і 

праў да есць — аж ву шы ля па юць... Адзі нае, што пры гэ тым 

амаль не рас це. Хі ба га ла ва, а ўсё ас тат няе...

Дзядзь ка доў га ва чам не ве рыў — пры гля даў ся, спа дзя ваў ся, 

але ўсё бы ло мар на: не да ча каў ся ён іс тот ных пры ва гаў.

...Што ці ка ва, праз ней кі час, ка лі ўжо і мя са не за ста ло-

ся, на тым жа ба за ры пра даў ца су стрэў. Ска заў:

— Ну ты, брат, і ўдру жыў мне з ка бан чы кам... У яго ж 

толь кі га ла ва рас ла, ве да еш?

— Ве даю, — уз дых нуў пра да вец. — Я сам яго з год 

кар міў.

Праў ду ка жуць: хто за шмат жа дае, ні чо га не мае. Ну ці 

амаль...

С. Куз ня цоў, Бы хаў скі ра ён.

Шчу па кі і лі ні ў нас так са ма 

бы лі ня звод ныя. Та та пра ца ваў у 

рай цэнт ры за 12 вёрст, але ўсё 

роў на двой чы-трой чы на ты дзень 

(у су бо ту з ня дзе ляй гэ та свя тое) 

лі та раль на бег да сва іх азё раў: 

пра вя раў не ра ты, да ста ваў ры бу 

і на ват... ля чыў ся.

Так-так, у вай ну та та — стра-

лок-ра дыст авія цый най эс кад рыл-

лі — быў па ра не ны, двой чы ска каў 

з па ла ю ча га са ма лё та. З ча сам 

гэ та «ад гук ну ла ся», і та ту ў яго 30 

га доў да вя ло ся ха дзіць з кій ком.

Дык вось не як у са ка ві ку, ка-

лі з-за не да хо пу кіс ла ро ду ры ба 

вы скок вае з па ло нак, та та па сліз-

нуў ся і з га ла вой апы нуў ся ў ва дзе. 

Хут ка вы браў ся, але ж дом за ча-

ты ры вярс ты... Ён па бег.

По тым цяж ка хва рэў на за-

па лен не лёг кіх — ма ма ледзь 

вы ха дзі ла яго... А ўстаў на но гі і 

пай шоў — без кій ка. Мо жа, стрэс 

па спры яў, мо жа, ле ка вая сі ла кры-

ніц?

...«Пра фе сій на», мож на ска-

заць, зай маў ся ры бал кай і мой 

дзя ду ля Паў люк — ча ла век ра зум-

ны, па кла дзіс ты. Да та го ж спя вак, 

гу ма рыст, але і ў яго най пер шым 

за хап лен нем бы ла ры бал ка. Дзед 

ад ным з пер шых за пі саў ся ў кал-

гас: у агуль нае ка ры стан не здаў 

свой сціп лы рыш ту нак, і па пра сіў 

для са бе «па са ду» ко ню ха. Зноў 

жа, дзе ля ры бал кі: зран ку «вы-

да ваў» тых «ва ра ных» для гас па-

дар чых ра бот, а па на чах па свіў... 

Блі жэй да во зе ра... Ваў коў бы ло 

шмат дык ён для ахо вы рас клад-

ваў вог ні шчы, а сам... ішоў пра вя-

раць свае не ра ты ды сет кі. Пра яго 

на ват жарт гу ляў:

Па вел Золь ні каў на ры бу

Пра мя няў усю ся дзі бу.

Ме ней се яў, ме ней жаў,

Бо лей ры бай пра мыш ляў.

У час апошняй вай ны гэ тая ры-

ба вы ра та ва ла жыц цё. У 1943-м 

фа шыс ты, як тыя кар шу ны, праз 

дзень на ля та лі на вёс ку, па тра ба-

ва лі «мле ко, яй кі, шпік». А дзе ж іх 

браць? Зі мой ка ро вы не до яц ца, 

ку ры не ня су цца, ка бан чык сам цэ-

лы дзень ес ці про сіць. Ды во ра гу 

што — дзе хо чаш бя ры, але да вай, 

а не — дык... Ча сам стра ля лі.

Дзед не як толь кі вы сек з ноч-

ваў вя лі кі ка ва лак за ма ро жа на-

га шчу па ка, як у ха ту ўва ліў ся 

фрыц, вы лу піў во чы на ры бу, а 

по тым пад няў уго ру вя лі кі па лец і 

ра дас на за ве ра шчаў: «Фіш, фіш! 

Доб ра!»

Дзе ду так са ма ня дрэн на бы ло, 

бо за браў шы па ло ву ры бы, не мец 

не за ча піў ні ко га з сям'і.

Так і жы лі амаль да вы зва лен-

ня вёс кі, якую ка ты ўсё ж спа лі лі, 

а дзе да штурхнулі ў по лы мя. Ён, 

дзя куй Бо гу, вы жыў.

Вёс ка на ша зва ла ся і за вец ца 

Руд няю. Амаль усе муж чы ны ў нас, 

хто як умеў, вудзілі. А вось га рэл ку 

не гнаў ні хто.

Я так са ма за сво і ла ўсю ры бац-

кую на ву ку: і сет кі пля ла, і чо вен 

кі та ва ла, і з тап ту хай ха дзі ла, і «та-

ран ку» су шы ла»... Мы, сту дэн ты, 

лю бі лі грыз ці яе. Пра пі ва і ду мак 

та ды не бы ло...

На тал ля Сі вак, Чэр вень скі ра ён.

Жар ты 
ні чо га не вар ты?..

Што ёсць, тое ёсць: на сён ня ці не сто пры чын, 

каб са пса ваць на строй, і воб маль, каб яго па леп-

шыць.

Доб рая на ві на: у ста ліч ным вы да вец тве «Ча ты ры 

чвэр ці» вый шла кні га ўсме шак мас та ка Ана то ля 

Гар ма зы.

Трэ ба ска заць, што ўсмі хац ца ён па чаў до сыць даў-

но — у да лё кім 1955-м, ка лі на ра дзіў ся, а вось кра і ну 

смя шыць — га доў праз 20, змяс ціў шы сваю пер шую ка-

ры ка ту ру ў ча со пі се «Во жык», по тым — пра цу ю чы там 

га лоў ным мас та ком і па ра лель на дру ку ю чы свае тво ры 

ў «Лі Ме», «Звяз дзе», «Сель ской га зе те», «Ра бот ні цы і 

ся лян цы»... А да лей — бо лей: у ра сій скім «Крокодиле», 

укра ін скім «Пер цы», поль скіх «Шпіль ках», фран цуз скім 

«Фі га ро»...

Апроч та го, ка ры ка ту ры (яны ж свай го ро ду анек-

до ты — трап ныя, зра зу ме лыя без слоў) ды сяб роў скія 

шар жы Ана то ля Гар ма зы ўдзель ні ча лі ў мно гіх вы ста вах 

і бліж ня га, і даль ня га за меж жа.

Ця пер най леп шае, са бра нае ра зам у раз дзе лах 

«Будзь це зда ро вы», «Я на да чу еду, пла чу», «Жыц цё 

пас ля ЗА ГСа», «Шкод ныя звыч кі» і г. д., вый шла асоб-

най кніж кай. Быў на мер, як пры зна ец ца аў тар, на ват 

на се рыю іх за мах нуц ца: вы даць тво ры сяб роў па цэ ху 

(ба ла зе, мас та коў-гу ма рыс таў у кра і не шмат — і бы ло, і 

ёсць), ад нак... Гэ та, як той ка заў, да ра гое за да валь нен-

не... Дзе і пер шае, і дру гое — факт. Як і тое, што жар ты 

ні чо га не вар ты, але ж ча сам праў дзяц ца.

В. Емель ян чык, 

г. Мінск.

Пе ра жы тае — не за бы таеПе ра жы тае — не за бы тае

АСАБ ЛІ ВАС ЦІ СЯ МЕЙ НАЙ РЫ БАЛ КІ

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Ры бал ка — гэ та ў мя не ў кры ві. За яд лым ры ба ком быў наш ба-

цеч ка Ры гор Паў ла віч. Зі мой ён плёў не ра ты з ла зо вых дуб цоў 

і сет кі з ка нап ля ных ні так... Ка ноп лі та ды рас лі ў са дах, ра ту-

ю чы іх ад шкод ні каў, а зяр нят кі гас па ды ні таў клі ў драў ля ных 

ступ ках і по тым па да ва лі з пе ча най буль бай. Сма ка та — прос-

та не вы каз ная!

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы ...На яе бы лі ўсе над зеі

Век жы ві...Век жы ві... Ура жан ніУра жан ні

Ой, м
ама, 

мы так рады, 

што ты прыехала!..

΄


