
Дзя ду ля Мі ка лай быў у вёс цы 

май стар на ўсе ру кі. Але ме ла ся 

ў яго з ма ла до сці ад но га лоў нае 

за хап лен не — гры бы. Як толь кі 

для гэ та га на сту па ла спа кус лі вая 

па ра, дзед пер шы па да ваў ся з ко-

шы кам і кі ем у лес. Ён ве даў кож-

нае дрэў ца, кож ны кус цік і ні ко лі, 

на ват у са мыя не спры яль ныя га-

ды, не вяр таў ся без зда бы чы. Не 

ска заць, каб дзя ду ля лю біў тыя 

ба ра ві кі ес ці, але не збі раць іх 

прос та не мог.

Дзе да Мі ко лу час та пра сі лі 

зна ё мыя і сва я кі за вес ці ў лес, 

дзе мож на на браць гры боў. На-

па чат ку ва дзіў. Але як толь кі яны 

трап ля лі ў яго лю бі мае мес ца, 

дзед тут жа вы крэс лі ваў яго са 

спі су сва іх лю бі мых і больш ту ды 

не па каз ваў ся. І дзесь ці меў ра-

цыю: зна ё мы пры во дзіў у та кое 

мес цей ка сва іх сва я коў, тыя сва іх 

зна ё мых, і на на ступ ны год там 

ужо гры бы не рас лі.

Та му і ха дзіў дзя ду ля Мі ко ла 

ў гры бы адзін, ран кам, ка лі ра са 

ззяе на па ву цін ні. Іш лі га ды, дзя-

ду ля ста рэў, а ад ной чы за му ці ла-

ся ў га ла ве, ледзь да ро гу на зад 

знай шоў. І вы ра шыў ста ры сваё 

за хап лен не і май стэр ства пе ра-

даць адзі най унуч цы. Па пры гля-

даў ся дзед Мі ко ла да ма лой і па-

пра сіў у баць коў да зво лу ўзяць у 

лес шас ці га до вую На стач ку.

За еха лі на ве ла сі пе дзе ў са мае 

грыб ное дзе да ва мес ца. Ён на кі-

ра ваў ма лую, каб ёй ці ка ва бы ло, 

да пер ша га гры ба, які за ўва жыў. І 

ка жа: «Унуч ка, чую я — тут пах не 

грыб. Да вай па шу ка ем, да ра жэнь-

кая». Тая ста ла пры гля дац ца, але 

прай шла мі ма. А хіт ры дзед із ноў 

па той да рож цы за вяр нуў, яшчэ 

блі жэй да гры ба. Ма лая за ім. Ён 

спы ніў ся, па ста яў, ні бы ду маў, ку-

ды б пад ацца, а на са май спра ве 

ха цеў, каб ма лая за па во лі ла ха ду 

і ста ла лепш пры гля дац ца. І праз 

коль кі хві лін па чуў зза ду ра дас ны 

крык: «Дзя ду ля! Дзя ду леч ка, ты 

пра пус ціў ба ра вік. Гля дзі, гля дзі, а 

я яго знай шла». Ма лая ад ра дас ці 

не ве да ла з яко га бо ку тан ца ваць 

пе рад ляс ным пры га жу ном, а ка лі 

ба ра вік лёг у яе ко шык, сур' ёз на 

да да ла: «Дзя ду леч ка, ты не хва-

люй ся, я і та бе да па ма гу знай сці 

ба ра вік».

Дзед ад яе шчы рых і та кіх не па-

срэд ных слоў квіт неў. Яшчэ шмат 

ра зоў ён ад чу ваў за да валь нен-
не ад ра дас ці ўнуч кі. Спрыт ная 
дзе да ва На стач ка хут ка ста ла 
збі раць гры бы на роў ні з дзе дам. 
А пад рас ла, у яе ста лі ін шыя ін-
та рэ сы. І дзед зноў стаў ха дзіць 
у лес у адзі но це. Ён не крыў да ваў 
на ўнуч ку, ра зу меў, што ву чыц ца 
ёй трэ ба.

І вось На стач ка па сту пі ла ва 
ўні вер сі тэт. Па еха ла ў вя лі кі го-
рад. А ў пер шыя вы хад ныя пры-
ля це ла пту шач кай да до му. Уба-
чы ла дзе да, кі ну ла ся яму на шыю 
і ра дас на за шча бя та ла: «Дзя ду-
ля, род нень кі, я та кая шчас лі вая 
бу ду, ка лі мы пой дзем з та бой у 
гры бы. Мне так хо чац ца ў лес».

Ста ры аня меў ад шчас ця: На-
стач ка не за бы ла ся яго на ву ку. 
Ён ха цеў гэ так жа ра дас на ад-
ка заць: «Пой дзем, да ра жэнь кая, 
вя до ма, пой дзем», але ў гру дзях 
за сеў быц цам кол, які сцяў і гор-
ла. І та ды ста ры ўзяў за пле чы 
ўнуч ку і за трос сва ёй сі вой га ла-
вой у знак пе ра паў ня ючай сэр ца 
зго ды.

Ва лян ці на БОБ РЫК, 
г. Іва цэ ві чы



— Пас ля та го як скон чы-
ла шко лу, вы ра шы ла стаць 
пе да го гам, — рас каз вае Лі-
за ве та Акі маў на. — Уво гу ле 
з усіх на шых бліз кіх і да лё кіх 
род ных пра фе сію на стаў ні-
ка вы бра ла ка ля 20 ча ла век. 

І я пра доў жы ла ды нас тыю, 
скон чы ла пе да га гіч нае ву чы-
лі шча ў Ма гі лё ве. По тым па-
сту пі ла на фі зі ка-ма тэ ма тыч-
ны фа куль тэт пе дінс ты ту та. 
Там па зна ё мі ла ся са сва ім 
бу ду чым му жам.

У Не жка ве баць кі да па-

маг лі ма ла дой сям'і ку піць 

дом. 

Так, у мяс цо вай шко ле Лі-

за ве та Акі маў на ста ла вы-

кла даць ма тэ ма ты ку, а Мі ка-

лай Мі хай ла віч — гіс то рыю 

і па чат ко вую ва ен ную пад-

рых тоў ку. А яшчэ — гур ток 
па фа та гра фа ван ні. Спадар 
Лындоў прак тыч на не рас-
ста ваў ся з фо та апа ра там і 
шчод ра дзя ліў ся здым ка мі 
з вя лі кай рад нёй.

За шмат га до вую і доб ра-
сум лен ную пра цу Лі за ве ту 
Ка пыт ко ву ўзна га ро дзі лі ме-
да лём «Ве тэ ран пра цы». Але 
най боль шы го нар жан чы ны — 
ма ця рын ская кніж ка, ку ды за-
не се ны да ра гія сэр цу ім ёны яе 
дзя цей: На тал лі, Тац ця ны, Ула-
дзі мі ра, Іры ны, Мі ха і ла, Сяр гея, 
Аляк санд ра. Усе яны вы рас лі 
доб ры мі людзь мі, улад ка ва лі ся 
ў жыц ці. У Лі за ве ты Акі маў ны 
за раз 13 уну каў, 7 праў ну каў і 
2 пра праў ну кі.

Мы раз гля да ем фо та кар-
тач кі, і я рап там за ўва жаю 
дзве па доб ныя. На іх сы ны 
Лі за ве ты Акі маў ны і Мі ка лая 
Мі хай ла ві ча — Сяр гей і Са-
ша — пі лу юць дро вы. Здым кі 
зроб ле ны з ра зы хо джан нем 
у 10 га доў. Дзе ці ні ко лі не ад-
маў ля лі ся да па маг чы па гас-
па дар цы, пра ца ва лі друж на, і 
баць ку не ад ной чы ўда ва ла ся 
зра біць кад ры для гіс то рыі.

Ужо тры зі мы за пар Лі-
за ве та Акі маў на гас цюе 

ў дзя цей у го ра дзе, а ле там 

вяр та ец ца ў род ную ха ту. 

Тут яе ча ка юць да ра гія сэр-

цу фо та здым кі і кні гі, якія 

з'яў ля юц ца яшчэ ад ным за-

хап лен нем іх сям'і. Да маш-

нюю біб лі я тэ ку з най леп шых 

тво раў су свет най, рус кай і 

бе ла рус кай лі та ра ту ры збі-

ра лі з усіх кут коў бы ло га Са-

вец ка га Са ю за.

Cвятлана МА ГІ ЛЕЎ ЧЫК
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«ПРА ВО ДЗІШ 
ПА СТРУ НАХ — 

І ДЫ ХАЦЬ 
ЛЯГ ЧЭЙ»

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар. «СГ».)
— Ган на Паў лаў на ў нас пра фе сі я нал, яна шмат на чым грае: і на ба ла-

лай цы, і на ман да лі не, і на гус лях... — пад хоп лі вае Та ма ра Кан стан ці наў на 
Маў ча на ва.

— Ка лі яна ска за ла, што мо жа на ву чыць нас граць на гус лях, мы ад ра зу ж 
па га дзі лі ся, — пра цяг вае Га лі на Аляк санд раў на. — Паў го да кож ны дзень з 
Та ма рай пры яз джа лі да яе на за ня ткі. Так нам па да ба юц ца гус лі! Пры чым ні 
ў ка го з нас, акра мя Ган ны Паў лаў ны, ня ма му зыч най аду ка цыі. Пры нам сі, 
я 30 га доў ад пра ца ва ла рэ жы сё рам на Ві цеб скім аб лас ным тэ ле ба чан ні, у 
дзі ця чай рэ дак цыі.

Спа чат ку вы сту па лі ўтрох. Па куль лёс не пры вёў у «За ла тое каль цо» 
Аляк санд ра.

— Ён, ка лі прый шоў, узяў ся за гус лі і ад ра зу зай граў. І спя вае цу доў на. 
І на фар тэ пі я на мо жа па да браць амаль лю бую ме ло дыю на слы х і па но тах. 
А на лыж ках, па гля дзі це, як вір ту оз на грае, і на тра шчот цы ды на руб лі. Ну, 
мы сён ня без яго як без рук.

— Я ў свой час скон чыў му зыч ную шко лу, — сціп ла ўсмі ха ец ца Аляк сандр 
Эз рыль. — Але пас ля жыц цё не бы ло звя за на з му зы кай. 25 га доў ад пра ца ваў 
у дэ по. А на пен сію вый шаў, зноў пра чнуў ся ін та рэс да ін стру мен таў.

— А ад куль у вас гус лі?
— Гус лі нам па да рыў Ві цеб скі ка ледж мас тац тваў. Яны ўжо ста рэнь кія, 

спі са ныя. Але ўсё ад но мы вель мі за да во ле ныя, — ка жа Га лі на Аляк санд раў-
на. — ...А як вам на шы з Та ма рай на кід кі? Іх нам зра бі ла жон ка Аляк санд ра. 
Вось та кія ў нас лю дзі па да бра лі ся.

— Яна так са ма з ва мі вы сту пае?
— Не. Хоць мы яе клі ка лі. Яна да маш няя, тым больш у яе ўну чак ня даў на 

на ра дзіў ся.
— І спя вае ж ня дрэн на, — да дае Аляк сандр. — Мая жон ка на ўсе ру кі май-

стар: і шые, і вя жа, і га туе цу доў на. Прос та яна над та сціп лы ча ла век.
— Але хо дзіць да нас на кан цэр ты, — пра цяг вае Га лі на Аляк санд раў на. — 

Сва я кі пад трым лі ва юць на ша за хап лен не. Дач ка мая, на прык лад, зды мае 
ві дэа ро лі кі, а пас ля апра цоў вае іх у ад мыс ло вай пра гра ме і вы кла дае ў ін-
тэр нэт, каб нас па чу ла вя лі кая коль касць лю дзей.

— А дзе яшчэ мож на па чуць ва шы вы ступ лен ні?
— Пад час свят нас про сяць вы сту піць на ву лі цах го ра да. Хо дзім са сва-

і мі кан цэр та мі і ў біб лі я тэ кі, шко лы. Тэ мы ў нас роз ныя. Мо жам за раз вам 
пры пеў кі пра спя ваць ме на ві та на ва ен ную тэ му. Та кіх вы дак лад на ні дзе 
не па чу е це! А ня даў на ў біб лі я тэ цы імя Ле ні на ад дзел за меж най лі та ра ту ры 
ла дзіў лек то рый пра чай. Там бы лі кі тай цы, япон цы, у Ві цеб ску вель мі шмат 
на цы я наль нас цяў пра жы вае. Дык вось мы там спя ва лі пры пеў кі пра бе ла-
рус кі чай — гар ба ту. Збі рае іх у нас Та ма ра ў асноў ным. У яе на лю бую тэ му 
аба вяз ко ва зной дзец ца пры пеў ка.

— А вы толь кі па-рус ку спя ва е це?
— Не, у нас і бе ла рус ка моў ных кам па зі цый вель мі шмат. «Ой, дзяў чы на, 

шу міць гай», «Мае во чы чор ныя»... Хо ча це, за раз пра спя ва ем? (Спя ва юць.)
Пас ля вы ступ лен ня да гус ля роў па ды шла ба бу ля з дву ма ўну ка мі. Ска-

за ла, што ёй вель мі па да ба юц ца гу кі гус ляў. «Дык вы да нас пры ходзь це, у 
ан самбль, — усмі ха ец ца Га лі на Аляк санд раў на. — На ву чым і вас на гус лях 
граць. І вы (звяр та ец ца ўжо да мя не) на пі шы це ў «Звяз дзе», што, ка лі хтось ці 
ў Ві цеб ску ну дзіц ца до ма, то ня хай да нас пры хо дзяць, мы ра ды ўсім».

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК. nаdzіеjа@zvіаzdа.bу

Мінск — Ві цебск.

Мі ка лай ЛЫН ДОЎ прак тыч на не рас ста ваў ся з фо та апа ра там.

Сяр гей і Са ша да па ма га юць баць кам пі ла ваць дро вы (здым кі зроб ле ны з ра зы хо джан нем у 10 га доў).

Фо та зды мак з гіс то ры яйФо та зды мак з гіс то ры яй  

ТА ТА ВЫ КАД РЫ
Гар та ем ся мей ны аль бом у ха це Лі за ве ты Акі маў ны 
Ка пыт ко вай з вёс кі Вя лі кі Не жкаў Бя лы ніц ка га ра ё на. 
Каб пра гле дзець кож ны зды мак і па чуць гіс то рыю, 
якая з ім звя за на, спат рэ біц ца ты дзень, а мо жа, і два. 
Фа та гра фія — хо бі му жа-ня бож чы ка Мі ка лая Мі хай-
ла ві ча Лын до ва, з якім у шлю бе пра жы лі 65 га доў, 
вы га да ва лі ся мё ра дзя цей.

Ша ноў ныя чы та чы! Кон курс «Фо та зды мак з гіс то-
ры яй» пра цяг ва ец ца. Мы па-ра ней ша му ча ка ем ад вас 
ці ка вых фо та з ся мей на га аль бо ма. Здым кі (не больш 
за тры) з не вя лі кай гіс то ры яй да сы лай це з ад па вед най 
па зна кай на ад рас: ву лі ца Б. Хмяль ніц ка га, 10а, 220013, 
г. Мінск або іnfо@zvіаzdа.bу. Най леп ша га аў та ра ча кае 
прыз. Ары гі на лы да сла ных фо та здым каў аба вяз ко ва 
вяр та юц ца.

Кра наль наеКра наль нае  

Як пах не грыб


