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Як гу сі на сан ках ка та лі ся
Па куль едзем са стар шы нёй 

Бе ла дуб раў ска га сель са ве та Мі-

ка ла ем Ка жа мя кі ным на мес ца, 

раз маў ля ем пра свой скую жы вё лу. 

Свя ты Апа нас ахоў вае не толь кі 

гу сей, але і ўсіх ас тат ніх га да ван-

цаў. Да рэ чы, ка роў у Бе лай Дуб-

ро ве так са ма бо лей чым дзе па 

сель са ве це — 29. І гэ та амаль на 

600 жы ха роў. Але гу сей на ду шу 

на сель ніц тва ўсё роў на атрым лі-

ва ец ца бо лей. Аг ра га рад ку Бе лая 

Дуб ро ва па шчас ці ла з рэч ка мі, 

пры ро да са ма ства ры ла ўсе ўмо-

вы для гу сі най «дзей нас ці».

Люд мі ла Страль цо ва з за да-

валь нен нем зна ё міць са сва ёй 

не ма лень кай, як на ця пе раш нія 

ча сы, гас па дар кай.

— Дзве ка ро вы, свін ні, ку ры, гу сі, 

кач кі, — пе ра ліч вае яна і ўдак лад-

няе: — Гу сей тры ма ла ўсё жыц цё, 

ад баб кі, а по тым і ма ці пе ра ня ла 

тра ды цыю. Ча му не тры маць? Рэч-

ка по бач, а што яшчэ гу сям трэ ба?

За раз у Люд мі лы Іва наў ны два 

гу са кі і ча ты ры гус кі. Гэ та, тлу ма-

чыць, на се мя. Гус кі хут ка пач нуць 

нес ці яй кі, по тым бу дуць вы седж-

ваць гу ся нят. Якім бу дзе па том ства, 

ка заць па куль ра на. Бы ло і па 

60 штук, а ле тась вы лу пі ла ся 19. 

На не каль кі ме ся цаў на пе рад 

за бяс пе чы ла ся бе гу сі ным мя-

сам і тлу шчам. А апош ні, як вя-

до ма, ле ка вы сро дак. І доб ра 

ра туе ад ма ро зу. «Вось тыя сал-

да ты, што ў Маск ве ў ка ра ву-

ле на Крас най пло шчы ста яць, 

зі мой твар змаз ва юць гу сі ным 

тлу шчам, каб не аб ма ро зіць, — 

з ве дан нем спра вы ка жа жан чы на. — 

На сто пра цэн таў ра туе. А яшчэ доб-

ры пры апё ках і ўда рах. Аб мыў ра ну 

пад пра точ най ва дой, на ма заў — 

і па ра дак. Хут чэй за гой ва ец ца і 

ску ру не цяг не. А ка лі ка шаль або 

бран хіт, трэ ба гру дзі на ма заць, і 

хва ро ба хут ка прой дзе. Цёп лая 

коў дра так са ма доб рае ля кар ства. 

Шыю з пер'я і коў дры, і па душ кі. 

На ват на за каз. Бы ло не як, жы хар 

Санкт-Пе цяр бур га за каз ваў».

Ус пом ні ла яна і кур' ёз ны вы па дак 

са свай го жыц ця. Ад ной чы ў снеж ні 

зля це лі гу сі са два ра ў луг, Іва наў на 

па спра ба ва ла гнаць да до му, а яны 

па сне зе іс ці не жа да юць. Прый шло-

ся тэ ле фа на ваць да моў, вы клі каць 

дзя цей з сан ка мі. У мя шок гу сей па-

са дзі лі і па вез лі да ха ты.

Зі мо выя ку пан ні
Па куль раз маў ля лі, па ды шла 

яшчэ ад на су сед ка Люд мі ла Аляк-

сей чан ка.

— У мя не тры гу сі і сем ка чак, — 

дае яна спра ва зд чу. — Кож ны 

дзень гу ля юць на рэ чцы. Яна тры-

мае яшчэ тру соў роз ных па род. 

Ад ны з іх «ба ра на мі» за вуц ца за 

за над та пу шыс ты «чуб». Не бя да 

на ват, ка лі збя гуць з клет кі, са-

ба ка Топ ка ву шас тых кант ра люе. 

А гу сей і на огул кант ра ля ваць не 

трэ ба, яны птуш кі ра зум ныя. І ні я-

кіх ма ра зоў не ба яц ца. На ву лі цы 

мі нус 10, а ім хоць бы хны.

— Гу сям не хо лад на, іх тлушч 

грэе, на ват у ма ра зы лю бяць па ку-

пац ца. Трэ ба толь кі са чыць, каб пад 

лёд не ныр ну лі. Бы ло не як, дзве 

гу сі так і за гі ну лі, толь кі вяс ной, ка лі 

лёд на ра цэ па чаў та яць, знай шлі 

тое, што ад іх за ста ло ся, — рас каз-

вае Люд мі ла Страль цо ва.

Су сед кі ачы ня юць хля вы і пра-

вод зяць пту шы ных на ку пан ні. 

Смеш на на зі раць збо ку, як чыр-

во ныя лап кі спрыт на міль га цяць 

па за сне жа най сцеж цы. А ка лі з-за 

сос наў па каз ва ец ца Бе седзь, яны і 

зу сім пе ра хо дзяць на га лоп, да па-

ма га ю чы кры ла мі. Вось ама та ры 

пры няць вод ныя пра цэ ду ры!

Це шань кі, це-це-це — звык лы 

кліч, якім гас па ды ні за клі ка юць 

пту шак, на ват не да па ма гае. «Па-

куль не вы мы юц ца — бес сэн соў-

на зваць, — ка жуць гас па ды ні. — 

Вось ка лі вый дуць на лёд і пач нуць 

пё ры чыс ціць, ін шая спра ва. Па-

слу ха юць і на ват ад гук нуц ца».

Свя ты Апа нас па ка раў
Соф'я Яф рэ мен ка ад на з ту тэй-

шых ста ра жы лак. Гу ся мі зай ма ец-

ца коль кі ся бе па мя тае. І Свя то-

га Апа на са вель мі ша нуе. У гэ ты 

дзень, па пя рэдж вае, нель га ні чым 

сур' ёз ным зай мац ца, а вось гу сям 

трэ ба ўсе зна кі ўва гі аказ ваць, каб 

яны не па крыў дзі лі ся.

— Да вай ны адзін ту тэй шы 

жы хар на свя та стаў кле іць крэс-

ла, вось у яго ўсе гу сі і пе ра вя лі-

ся, — рас каз вае яна па ву чаль ную 

гіс то рыю. — На ра дзі лі ся са зро-

шча ны мі лап ка мі. Пра па лі, ад ным 

сло вам.

У Соф'і Лаў рэнць еў ны з гу ся мі 

ні ко лі праб лем не бы ло — і па 30, і 

па 40 штук на ра джа ла ся. Ёй хут ка 

85 га доў, а гу сі і за раз на два ры 

га го чуць. І не толь кі гу сі. Ёсць і ка-

ро ва, і па рсю чок, і ку ры. На вош та 

та кая вя лі кая гас па дар ка? А хто 

ўну кам да па ма гаць бу дзе? А так 

гусь за трыц цаць руб лёў пра даў, 

вось та бе і пры бы так. Ды і стра вы 

смач ныя атрым лі ва юц ца. Адзін ха-

ла дзец ча го каш туе. Але пра гэ та 

асоб на па га во рым.

Ча му гу сей у Бе лай Дуб ро ве 

ста ла ме ней? «Ля ні выя мы ста лі, — 

лі чыць Лаў рэнць еў на. — За імі ж 

гля дзець трэ ба, роз ныя во ра гі на 

іх на па да юць — і птуш кі, і жы вё лы. 

По тым пе ра жы ва еш».

З яб лы ка мі і ка пус тай
Гу ся мі, лі чаць у вёс цы, зай мац-

ца — лю ба та. Ле там на огул кор му 

ідзе мі ні мум — ім і тра вы ха пае. 

Уве ча ры зер ня кры ху клю ну лі — 

і на су па кой. А ра ні цай зноў «на 

воль ныя хля бы». Зі мой хар ча ван не 

больш ка ла рый нае, але і гэ та не-

вя лі кія стра ты. «Ка лі гу сей шмат, 

да ход бу дзе доб ры, — лі чаць су-

раз моў ні кі. — Мож на шмат ту шон кі 

на рых та ваць. Гэ та ж сма ка та».

— Мне, на прык лад, вель мі па-

да ба ец ца буль ба на гу сі ным тлу-

шчы, — смач на рас каз вае Люд-

мі ла Страль цо ва. — А яшчэ суп 

га ро ха вы з гу ся ці най. Ка лі да ба-

віць яч най кру пы і фа со лі, на огул 

атрым лі ва ец ца цу доў на. А гу сі з 

чар на слі вам або ква ша най ка-

пус тай — та кая сма ка та, што за 

ву шы не ад цяг неш. А яшчэ з буль-

бай мож на або ры сам ці яб лы ка мі. 

Да даў со лі, пер цу, кры ху ва ды — і 

ў печ ку ці ў ду хоў ку. Най леп шая 

стра ва на лю бое свя та.

Аляк сандр і Люд мі ла Аляк-

 сей чан кі так са ма шмат ве да юць 

смач ных страў з гу ся ці ны. Люд мі-

ла пры зна ец ца, што гу ся мі зай ма-

ец ца не так даў но — га доў пяць. 

Ра ней да лё ка ад рэч кі жы ла, по-

тым у Кас цю ко ві чах, а з тых ча соў, 

як вый шла на пен сію і пе ра еха ла 

блі жэй да Бе се дзі, за ня ла ся гу ся-

мі. Мя са і пер'е каш ту юць ня ма-

ла. Вунь па шы ла ўнуч цы коў дру. 

Цёп лая як печ ка. А тлушч гу сі ны — 

ад шмат лі кіх хва роб ра туе. Ад ной 

жан чы не з хво ры мі на га мі ма саж 

з ім ро бяць — да па ма гае. А яшчэ 

за ўва жа лі, што ску ра ад звы чай-

ных крэ маў сох не, а ад гу сі на га 

тлу шчу не.

Свя тыя ахоў ні кі 
Бе лай Дуб ро вы

У Грэ цыі, Ма лой і Ся рэд няй Азіі 

гу сі лі чы лі ся свя ты мі птуш ка мі, іх 

так са ма ата я сам ля лі з ба гац цем. 

Згад ва юц ца яны і ў Ады сеі. Па мя-

та е це, у Пе не ло пы бы ло 12 гу сей і 

яна лю бі ла на зі раць, як яны ядуць 

на мо ча нае зер не. Для рым лян гу сі 

на огул ра та валь ні кі, якія да па маг лі 

па збег нуць смер ці, за га га та лі, ка лі 

ка вар ныя га лы ха це лі іх зні шчыць. 

І ха ця Бе лая Дуб ро ва не Грэ цыя і 

на ват не Рым, ша ну юць тут гэ тых 

сім па тыч ных пту шак ні як не ме ней. 

Ці ка вы фес ты валь пры ду ма лі.

Ан та ні на ЦЫ ГАН КО ВА, за-

гад чы ца Бе ла дуб раў ска га до ма 

куль ту ры, свед чыць:

— Гэ та свя та не маг ло не на ра-

дзіц ца. Тут спрад ве ку гу сей га да-

ва лі, кла па ці лі ся, каб па том ства 

бы ло доб рае. Гэ тыя тра ды цыі мы 

ў асно ву свя та і па кла лі. Мес ца-

мі, праў да, кры ху пе ра боль шы лі, 

але ж толь кі для та го, каб ці ка-

вей бы ло. На прык лад, пры ду ма лі, 

што гу сей для ад кор му за шы ва лі 

ў па ру сі на выя мяш кі, з якіх тар ча-

лі ад ны га ло вы, а ў дзю бу ста ві лі 

ва рон ку і за кід ва лі зер не і арэ хі. 

На са май спра ве бы ло пра сцей. 

Гу сей са праў ды са джа лі ў асоб ныя 

скры ні і кар мі лі «да лі ка тэ са мі» — 

ка ню шы на вай і льня ной мя кі най, 

якую спе цы яль на збі ра лі на па лях. 

Ка лі корм доб ры, та ды і плод насць 

па вы ша ец ца, гу ся нят на ра джа ец-

ца бо лей.

Свя та гу сі нае для аг ра га рад-

ка — па дзея кас міч на га маш та бу. 

Якіх толь кі іс пы таў для сва іх га да-

ван цаў мяс цо выя не пры дум ва лі. 

Гон кі, на прык лад, ла дзі лі, стаў кі 

ра бі лі. Чыя гусь хут чэй пры бя-

жыць, та му і прыз. «Я на ват пры-

го жы ку ба чак вый гра ла», — усмі-

ха ец ца Люд мі ла Аляк сей чан ка. 

Гу сям і ка пя лю шы кі на дзя ва лі, і 

бан ты пры вяз ва лі. Лю дзей бы ло 

шмат, усім спа да ба ла ся.

— Са сва ім гу сі ным свя там 

мы ўжо аб' ез дзі лі ўсю Бе ла русь. 

І кож ны раз неш та но вае да да ём, — 

рас каз вае Ан та ні на Цы ган ко ва. — 

Асноў ны наш сім вал — за пе ча ная 

гусь. Ва рым кру пу, пе ра круч ва ем 

зва ра ныя вант ро бы і на паў ня ем 

туш ку. Сма ка та.

Па куль, праў да, у ра ё не кан чат-

ко ва не вы зна чы лі ся, ка лі свя та 

пра во дзіць. Ра бі лі ў кан цы лю та га, 

але гэ та не зу сім зруч на. Гус кі як-

раз толь кі рых ту юц ца да та го, каб 

аб за во дзіц ца па том ствам. Спа чат-

ку яй кі ня суць, по тым са дзяц ца, а 

там ужо і гу ся нят ня доў га ча каць.

Ка лі ма лыя вы ве дуц ца, гу сям на о-

гул не да свя та. Ды і на вы гляд 

не вель мі — ху дыя. За ле та тлушч 

на гу ля юць, за во сень да кан ды цыі 

дой дуць, а ў снеж ні мож на і свя та 

ра біць, лі чаць гас па ды ні.

Стар шы ня сель ска га Са ве та 

Мі ка лай КА ЖА МЯ КІН вы ву чае 

маг чы масць па ста віць у аг ра га-

рад ку пом нік птуш цы. Ён і за раз 

ёсць, але ж зроб ле ны сва і мі сі ла мі 

з цэ мен ту. А ха це ла ся б, каб бы ло 

неш та больш іс тот нае і сур' ёз нае.

— На огул у Бе лай Дуб ро ве 

шмат пра ца ві тых лю дзей жы ве. На-

прык лад, па сель скім Са ве це ў нас 

46 ка роў, з іх у Бе лай Дуб ро ве — 

29, шмат хто здае ма ла ко дзяр-

жа ве, — адзначыў Мі ка лай Ка-

жа мя кін. — Гу сі — гэ та так са ма 

да дат ко вы за ро бак. А га лоў нае, 

лю дзі пры спра ве. На вёс цы ча му 

спі ва юц ца? Ад гуль тай ства. А ка лі 

ёсць гас па дар ка, не да вы піў кі.

Да рэ чы, што да ты чыц ца гу сей. 

Тут яшчэ і вы ха ваў чы мо мант пры-

сут ні чае. Ле тась на ша школь ні ца 

Воль га Пры ма ко ва пад рых та ва-

ла пуб лі ка цыю пра гу сі нае свя та, 

якая вый шла ў ад ной з цэнт раль-

ных га зет. Дзяў чы на ж атры ма ла 

пу цёў ку ў ла гер «Зуб ра ня», дзе 

так са ма прэ зен та ва ла фес ты валь. 

А яе ра бо та, пры све ча ная гу сям, 

пе ра маг ла ў рэс пуб лі кан скім кон-

кур се «Жы ву ў Бе ла ру сі і тым 

га на ру ся».

Нэ лі ЗІ ГУ ЛЯ.

НЕ ХА ПАЕ ТОЛЬ КІ ГУ СІ Ў БРОН ЗЕ

 На за мет ку
Гу сі вель мі доб рыя вар таў-

ні кі. Ка лі нех та прой дзе, па чы-

на юць га га таць. Сіг на лі зу юць 

ле пей за са ба ку.

Ка лі гусь на ад ной на зе, 

зна чыць, быць ма ра зам.

Ка лі гусь па чы нае ку пац ца, 

ча кай па цяп лен ня.

Свет ла-бла кіт ная смерць
 у куб ку

Два ча ла ве кі ў Ба ры саў скім ра ё не па мер лі пас ля 

ўжы ван ня шкло ачы шчаль най вад ка сці.

Па ін фар ма цыі След ча га ка мі тэ та, ра ні цай ад мед ра-

бот ні каў па сту пі ла па ве дам лен не пра смерць 33-га до ва га 

муж чы ны, а так са ма шпі та лі за цыю 44-га до ва га муж чы ны і 

яго жон кі з пры кме та мі атру чэн ня ме ты ла вым спір там.

Па звест ках след ства, на пя рэ дад ні ве ча рам усе трое 

зна хо дзі лі ся ў пры ват ным до ме ў вёс цы Па ля люм. Там яны 

пі лі ней кую вад касць. На на ступ ны дзень муж і жон ка бы лі 

да стаў ле ны ў баль ні цу, дзе муж чы на па мёр. Смерць дру-

го га бы ла кан ста та ва на ў до ме, дзе ён ча со ва пра жы ваў. 

Жан чы на зна хо дзіц ца ў рэ ані ма цыі. След ча-апе ра тыў ная 

гру па апы та ла мяс цо вых жы ха роў. Кан фіс ка ва на па лі мер-

ная пя ці літ ро вая бу тэль ка са свет ла-бла кіт най вад ка сцю, 

а так са ма куб кі з яе рэшт ка мі. Пры зна ча на экс пер ты за на 

прад мет уста наў лен ня атрут ных рэ чы ваў, дак лад най пры-

чы ны смер ці гра ма дзян і ін шых аб ста він.

Хлоп чык вы піў 
сро дак для мыц ця

Па ін фар ма цыі След ча га ка мі тэ та, зда рэн не ад бы-

ло ся яшчэ 11 сту дзе ня. 

У ад ным з на се ле ных пунк таў Сто лін скага ра ё на ад на га-

до вае дзі ця вы пі ла сро дак для мыц ця. У вы ні ку яго са ма ад чу-

ван не рэз ка па гор шы ла ся. Хлоп чык быў шпі та лі за ва ны, яму 

ака за лі ме ды цын скую да па мо гу. Ця пер яго жыц цю ні чо га не 

па гра жае. Пра во дзіц ца пра вер ка. Апы та ныя чле ны сям'і хлоп-

чы ка, пры зна ча на су до ва-ме ды цын ская экс пер ты за. След чыя 

на гад ва юць пра тое, што нель га па кі даць дзя цей без на-

гля ду. «За хоў ваць бы та вую хі мію трэ ба ў мес цах, не да-

ступ ных для ма лых. Толь кі ўваж лі васць да рос лых мо жа 

аба ра ніць дзі ця ад не бяс пе кі».

«Пе ра блы таў» ла ся з зай цам
У па ляў ні чых угод дзях ка ля вёс кі Дуб раў ка ў Асі по-

віц кім ра ё не дзярж ін спек та ры за ўва жы лі на сне зе 

сля ды трох ча ла век, што вя лі ад мес ца, дзе спы ніў-

ся аў та ма біль, углыб ле су. Ру ха ю чы ся па іх, рэй да-

вая гру па вый шла да мес ца зда бы чы ла ся — там 

знай шлі ся рэшт кі ка пыт на га.

Па коль кі па ля ван не на ла сёў за ба ро не на, су мнен няў 

у бра кань ер стве ў дзярж ін спек та раў не бы ло. Пад па да -

зрэн не тра пі лі тры мяс цо выя па ляў ні чыя. У дач ным до мі ку 

ад на го з іх знай шлі мя са і ро гі ла ся. На на ступ ны дзень 

муж чы на прый шоў з па ка ян нем: пры знаў ся, што пад стрэ-

ліў са ха та га, ма ю чы пу цёў ку на пуш но га зве ра. Бра кань ер 

ужо па крыў шко ду ў па ме ры больш за 10 ты сяч руб лёў. 

У ад но сі нах да ас тат ніх па да зра ва ных пра во дзіц ца пра-

вер ка. За ве дзе на кры мі наль ная спра ва.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.
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Га да ван цы Люд мі лы АЛЯК СЕЙ ЧАН КІ. 

Хле бам не кар мі, 
дай па ку пац ца.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)


