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Пачатак на 1-й стар.)

Пры да рож ны ган даль — 
гэ та ган даль без па ся рэд-
ні каў: по пыт і пра па но ва ў 
чыс тым вы гля дзе. У на се-
ле ных пунк тах вы раб ля ец-
ца сель гас пра дук цыя, ліш кі 
якой трэ ба рэа лі за ваць. А па 
тра сах едуць тыя, хто га то-
вы гэ тую пра дук цыю ку піць, 
асаб лі ва ўліч ва ю чы су ад но-
сі ны ча сам не ве ра год на ніз-
кай ца ны і якас ці на ту раль-
ных вяс ко вых пра дук таў. 
Ві да воч на, што чым больш 
ажыў ле ны рух па тра се, тым 
больш на або чы нах пра даў-
цоў і тым ак тыў ней ідзе ган-
даль. А во сен ню, пад час 
збо ру ўра джаю, сты хій ныя 
ры нач кі ўзні ка юць на ват на 
не вя лі кіх да ро гах мяс цо ва га 
зна чэн ня.

«Да па ма гу 
да нес ці 
да ма шы ны...»

Пра ехаў шы па тра се з 
Мін ска ў бок Ма ла дзеч на, 
я па зна ё мі ла ся з га лоў ны-
мі асо ба мі пры да рож на га 
ганд лю. На ўез дзе ў вёс ку 
Чысць зна ём лю ся з пен сі я-
нер кай Га лі най Іва наў най. 
Яна за пэў ні вае, што ган даль 
ідзе ня дрэн на, ня гле дзя чы 
на буд ні дзень, на прык лад, 
усе гру шы ў яе ўжо ку пі лі. 
За ста лі ся яб лы кі, шэсць га-
тун каў.

— Ма гу пра па на ваць 
ан то наў ку, па тры руб лі. 
Штры фель ёсць. А вось гэ-
тыя яб лы кі па ча ты ры руб лі 
пра даю.

Ца ну мая су раз моў ні ца 
агуч вае не за кі ла грам, а за 
не вя лі кае вя дзер ца, у якое 
змя шча ец ца ка ля 10-12 буй-
ных са ка ві тых яб лы каў.

— А што гэ та за га ту-
нак?

— Я не ве даю. Сын ма ла-
дых яб лынь па са дзіў, над пі-
сы згу бі лі ся, а пла да но сяць 
яб лынь кі вель мі доб ра. І яб-
лы кі са ка ві тыя, смач ныя, 
мне па да ба юц ца.

Яшчэ на пры лаў ку Га-
лі ны Іва наў ны — гар бу зы: 
ма лень кія па два руб лі, ве-
лі зар ны («Ка лі трэ ба, да-
па ма гу да ма шы ны да нес-
ці») — 12 руб лёў.

— Гэ та ж мя до вы гар буз, 
са лод кі, — тлу ма чыць прын-
цып цэ на ўтва рэн ня пен сі я-
нер ка.

Важ кая звяз ка цы бу лі — 
тры руб лі, ка бач кі — па два 
руб лі.

— Ку пі це фа со лю: са ма 
вы рошч ваю, са ма лу шчу — 
гэ та ж па ру ках ад ра зу ві-
даць. А гры бы ра ні цай пра-
да ла. Учо ра ха дзі ла ў лес, 
зя лён кі па кі ну ла до ма, зва-
ры ла, а лі січ кі пры нес ла на 
про даж. Іх ужо ку пі лі.

Га лі на Іва наў на ах вот на 
рас па вя дае, што ганд люе 
пер шую во сень, у асноў ным 
яб лы ка мі — вель мі ўжо іх 
шмат у яе ў гэ тым го дзе.

Да гу тар кі да лу ча ец ца 
яшчэ адзін пра да вец — ён 
на зваў ся прос та Пят ром, 
без імя па баць ку. Пётр пра-
па нуе буль бу: па пяць руб-
лёў ма лень кае вя дзер ца, па 
дзе сяць — вя лі кае вяд ро. 

Са лод кі пе рац ён так са ма 
пра дае вёд ра мі — вя дзер ца 
пяць руб лёў, кі ла грам — тры 
руб лі, так што оп там тан ней. 
Пры га жу ны-па мі до ры — ча-
ты ры шту кі на кі ла грам — па 
2,50.

— Я па мі до ры ба чы ла 
тан ней шыя на тра се!

— Ка лі я па еду на ап то-
вы ры нак і куп лю па мі до ры 
па 70 ка пе ек, то бу ду пра да-
ваць па ру бель пяць дзя сят. 
А гэ та ж свае — па ню хай це, 
яны па мі до ра мі пах нуць!

Пётр рас па вя дае, што 
ганд люе на гэ тым мес цы 
не пер шы год.

— Я ін ва лід дру гой гру-
пы (не ка лі быў бу даў ні ком, 
а гэ та вель мі цяж кая пра ца). 
А на 350 руб лёў пен сіі пра-
жыць скла да на. Ну, а яшчэ 
я люб лю ў зям лі кор пац ца — 
усё са мі з жон кай вы рошч ва-
ем, што на про даж вы но сім, 
усё сваё. Са мі ямо, дзе цям 
(яны ў Мін ску жы вуць) да ём, 
ну і вось, лю дзям пра па ну ем. 
Трош кі та го, трош кі гэ та га 
пра да сі і нар маль на.

Ганд лю юць па куль яшчэ 
ўздоўж трас і ма лі на мі. 
Кошт — 4,50-5 руб лёў за 
літр.

— Ма лі ны ця пер са лод кія, 
дух мя ныя, — ка жа Пётр. — 
Улет ку, у спя ко ту, кіс лей шыя 
бы лі. А мо жа, дзя ся так яек 
ку пі це? Па ча ты ры руб лі ад-
даю. Ад сва іх ку рэй. Я яек 
ма ла вы но шу на про даж, 

та му што ку рэй у нас ма ла. 
Сён ня, да пус цім, дзе сяць 
яны знес лі, зна чыць, заўт ра 
яек не бу дзе. Яй кі све жыя, 
толь кі з гняз да.

Крэ дыт да ве ру
Пры да рож ны ган даль за-

сна ва ны на да ве ры па між 
пра даў цом і па куп ні ком. Тут 
усё пра да ец ца не кі ла гра ма-
мі, а шчод ра — вёд ра мі, літ-
ро вы мі шклян ка мі або «да-
вай це сум ку, я на сып лю». 
Па куп ні кі тут не со чаць за 
маг чы май «не да ва гай», як 
на га рад скіх рын ках — ша-
ляў ці на ват бяз ме на, як 
пра ві ла, у пра даў цоў ня ма. 
За тое і цэ ны на па ра дак ні-
жэй шыя за рын ка выя — рэд-
ка пра да вец на зы вае су му 
больш за 5 руб лёў. Да та го ж 
вам, хут чэй за ўсё, да да дуць 
да аб умоў ле най коль кас ці 
са да ві ны ці ага род ні ны яшчэ 
ад но або не каль кі яб лы каў ці 
па мі до раў бяс плат на: «Па-
каш туй це!» Не пы та ю чы ся, 
ці вер не це ся вы яшчэ ка-
лі-не будзь у гэ тую кроп ку 
на тра се. Зрэш ты, у мно гіх 
пры да рож ных пра даў цоў 
ужо ёсць па ста ян ныя па-
куп ні кі — тыя, хто ез дзіць 

па ад ным і тым жа марш ру це 
рэ гу ляр на і аб лю ба ваў свой 
«пры ла вак».

Хто куп ляе на «пры да-
рож ных рын ках»? Даль на-
бой шчы кі, дач ні кі, якія вяр-
та юц ца ў го рад («Тут тан ней 
і ўсё на ту раль нае»), лю дзі, 
што ад па чы ва юць у на ва-
коль ных са на то ры ях, ды і 
сель скія жы ха ры, у якіх на 
пры ся дзіб ных участ ках ня-
ма, на прык лад, ма лін ці ў гэ-
тым го дзе не ўра дзі лі яб лы кі. 
Бы ва юць і за меж ні кі — жы-
ха ры па меж ных з Бе ла рус сю 
рэ гі ё наў.

Па куп нік, зра зу ме ла, па-
ві нен ве даць, што пра дук ты 
хар ча ван ня, якія пра да юц ца 
ўздоўж трас, не пра хо дзяць 
ні я ка га кант ро лю якас ці і 
бяс пе кі. У «гру пе ры зы кі» — 
ма лоч ныя пра дук ты, са ла і 
мяс ныя пра дук ты (у тым лі-
ку апе тыт ная «паль цам пі-
ха ная» каў бас ка), яй кі і, вя-
до ма, хат нія за кат кі. А яны 
во сен ню ў шы ро кім асар ты-
мен це прад стаў ле ны на пры-
да рож ных «пры лаў ках».

— Я ка тэ га рыч на не раю 
на бы ваць за кат кі, якія пра-
да юць у мес цах сты хій на га 
г а н д  л ю ,  — 
а д  з н а  ч а е 
н а  ч а л ь  н і к 

ад дзе ла кан-

сер ва ван ня 

Н а  в у  к о  в а -

прак тыч на-

га цэнт ра 

На цы я наль най ака дэ міі 

на вук Бе ла ру сі па хар ча-

ван ні Люд мі ла ПАЎ ЛОЎ-

СКАЯ. — Гэ та са праў ды 
не бяс печ на для зда роўя. Бо 
вам не вя до ма, у якіх умо вах 
гэ тыя за кат кі бы лі пры га та-
ва ныя. У ана э роб ных умо вах 
мно гія не бяс печ ныя мік ра ар-
га ніз мы здоль ныя ак тыў на 
раз ві вац ца і вы дзя ляць так-
сі ны, якія мо гуць вы клі каць 
най мац ней шае атру чэн не.

На гэ та ў пра даў цоў свае 
ар гу мен ты:

— Ка лі возь ме це мае за-
кат кі, по тым бу дзе це па ста-
ян на да мя не пры яз джаць. 
Са ма га та ва ла, для сва ёй 
сям'і, ядзім з за да валь нен-
нем. Ну, а ка лі неш та ня пра-
віль на, па куп нік ве дае, дзе 
мя не шу каць. Так што мы ня-
сём поў ную ад каз насць за 
сваю пра дук цыю — на пэў на, 
боль шую, чым пра даў цы на 
рын ку або ў кра ме.

— А ча го ба яц ца? Мы тут 
куп ля ем і га род ні ну, і яга ды, і 
гры бы, і за кат кі — ад жы ку, ле-
ча — ужо не пер шы год. І ні ко лі 
ні чо га, — рас па вя ла мне мін-
чан ка, якая так са ма пры тар-
ма зі ла ля або чы ны. З ба бу ляй 
за пры лаў кам яна па ві та ла ся, 
як са ста рой знаё май.

Ганд лю юць ля да ро гі, 
зрэш ты, не толь кі пра дук та-
мі хар ча ван ня. Ма рыя Вік та-
раў на рэ гу ляр на вы но сіць на 
про даж і квет кі з улас на га 
пад вор ка. Ка жа, лю дзі доб ра 
іх куп ля юць.

— Учо ра гла ды ё лу сы бы-
лі, вель мі пры го жыя. Ку пі лі 
два бу ке ты.

Сён ня пен сі я нер ка вы-
нес ла на про даж цы бу лі ны 
кве так — па пяць руб лёў 
штуч ка.

— Гэ та раб чык, ён вы рас-
тае вы со кі і цві це вель мі пры-
го жа. Дач ні кі куп ля юць з за-
да валь нен нем. А вось кус цік 
ма лі нак — яго як раз ця пер 
са джаць трэ ба. За дзесяць 
руб лёў ад дам.

«Мы ўдзяч ныя 
па куп ні кам, а яны 
ўдзяч ныя нам...»

Су пра цоў ні кі ДАІ не раз 
і не два ка за лі і пі са лі пра 
тое, што пры да рож ны ган-
даль — гэ та не бяс пе ка і для 
пра даў цоў, і для па куп ні коў. 
Ка лі па ток ма шын шчыль ны, 
кі роў цы за па воль ва юць рух, 

скі роў ва юць 
аў то да або чы-
ны, і гэта мо жа 
ства рыць ава-
рый ную сі ту а-
цыю. Акра мя 
та го, кі роў цы, 
спы н іў  шы ся 
на су праць-
лег лым ба ку 
тра сы, пе ра бя-

га юць да ро гу ў не ўста ноў ле-
ным мес цы. Да та го ж, не ка-
то рыя пра даў цы раз мя шча-
юць пры ла вак вель мі бліз ка 
да да ро гі, каб быць больш 
пры кмет ны мі для кі роў цаў. 
Ра шэн нем ста ла ўста ноў ка 
на ве саў і пры лаў каў для міні-
ры нач каў у да рож ных «кі шэ-
нях» — кі роў ца з'яз джае з 
тра сы, пар ку ец ца і, не спя-
ша ю чы ся, вы бі рае тое, што 
яму трэ ба. Та кія на ве сы ёсць 
на ма гіст раль ных тра сах і на 
не ка то рых да ро гах рэс пуб лі-
кан ска га зна чэн ня.

На мі ні-ры нач ку ка ля 
вёс кі Крас нае па тра се Р28 
і ў буд ны дзень — больш 
за дзя ся так пра даў цоў. За 
пры лаў ка мі мес ца ха пае не 
ўсім. Пер шы з бо ку пар коў-
кі пра да вец пра па нуе ку піць 
вяд ро буй ных брус ніц за 
15 руб лёў.

— Па каш туй це! Та кія яга-
ды — вы што! Столь кі, як у 
нас, брус ніц у гэ тым го дзе 
ня ма ні дзе. Зва ры це з яб-
лы ка мі.

Зрэш ты, мож на і не ва-
рыць, а ад ра зу ку піць у яго ж 
ва рэн не:

— Во, брус ні цы ва ра ныя — 
ба чы це, якія пры го жыя!

По бач жан чы на пра па нуе 
агур кі — апош нія сё ле та, та-
му і да ра жэй шыя, па 3,50, 
і па мі до ры па ча ты ры руб лі. 
Звяз ка звы чай най цы бу лі ў 
гэ тай гас па ды ні — так са ма 
па ча ты ры руб лі, а фі я ле та-
вай — па тры.

— Звы чай на фі я ле та вая 
цы бу ля да ра жэй шая, але тут 
звяз ка малая, та му я пра даю 
тан ней. З лю дзей драць гро-
шы так са ма не хо чац ца. Лю-
дзі ця пер не ба га тыя. А вось 

ма ры на ва ныя мас ля ты. 
А па трэб ныя све жыя гры-
бы — вунь да лей дзед ся-
дзіць, у яго спы тай це. Ма лін-
кі ў мя не са лод кія, све жань-
кія — вазь мі це шкля нач ку за 
тры з па ло вай.

— А ча го вы ў мя не 
не пы та е це ся? — ус ту пае 
ў раз мо ву Га лі на, адзі ная з 
пра даў цоў у мас цы і паль-
чат ках. — Мае ма лі ны па 
тры, пер чык вост ры — на 
ру бель ча ты ры штуч кі ад-
дам. Цы буль ка гля дзі це 
якая пры го жая: ма лень кая і 
цвёр дзень кая. Мож на ку ды 
хо ча це — і ў суп, і ў за кат кі. 
Час нок лет ні.

Пен сі я нер ка рас каз вае 
мне, што, па коль кі ко від, яна 
з да па мо гай мас кі і паль ча-
так аба ра няе і ся бе, і па куп-
ні коў. І да дае, што мес ца тут 
доб рае, «ба га тае» — ма-
шы ны пад' яз джа юць на ват 
у буд ны дзень. Але ў пер-
шую чар гу каш тоў ная на-
ват не маг чы масць пра даць 
свой та вар, а па га ва рыць з 
людзь мі.

— Вунь ба бу ля ся дзіць, 
ба чы це? Ёй 21 каст рыч ні ка 
90 га доў споў ніц ца. А яна да 
гэ та га ча су ага род тры мае і 
пры хо дзіць сю ды неш та пра-
даць: кроп чык, морк ву, бу-
ра чок, — усмі ха ец ца Та ма-
ра. — Ба бу ля два дні до ма 
пра се дзе ла і ка жа: «Сум на 
мне ад ной, ха чу зноў у ва шу 
кам па нію!» Ку пі це ў ба бу лі. 
Не збяд не е це. А збяд не е-
це — заўт ра за ро бі це, вы ж 
ма ла дая. Ка лі я бы ла ма ла-
дая, у мя не з-пад пят іск ры 
ля це лі. А ця пер — «па нік лі 
лю ці кі». Па гля дзі це, якія жу-
ра ві нач кі буй ныя. Сло і чак — 
пяць руб лі каў. З'яс це, ві та мі-
наў на бе ра це ся — на пе ра-
дзе хо лад, уся кія ін фек цыі. 
А вось мёд...

Са ма Та ма ра ганд люе 
са лам — 15 руб лёў за до-
сыць вя лі кі ка ва лак: на вы-
гляд там больш за кі ла грам. 
Зра біў шы рэ кла му «ба бу лі-
на му» та ва ру, яна пра па нуе 
мне свой:

— Вель мі мяк кае са ла, 
і з мяс кам ёсць. І каў бас ка 
паль цам пі ха ная. Усё да маш-
няе, мо жа це па спра ба ваць. 
Я са ма па рсюч коў тры маю. 
Мы ж яшчэ пра ца здоль ныя! 
Гэ та ўжо на шы ўну кі ні чо га 
ўмець не бу дуць. Усе хо чуць 
ку піць га то вае ў ма га зі не. 
За раз усе вун дэр кін ды, на-
ра джа юц ца ад ра зу з кам п'ю-
та ра мі ў га ла ве. А пра ца ваць 
на зям лі ні хто не хо ча... Па-
спра буй це каў бас ку!

Ана толь — ва ен ны пен-
сі я нер — вы нес на про даж 

гры бы. Ра ні цай на збі раў, 
по тым па чыс ціў. Па куп ні ку 
за ста нец ца толь кі па мыць, 
па рэ заць і зва рыць. У асар-
ты мен це — мас ля ты, лі січ-
кі, ба ра ві кі, поль скія гры бы, 
ры жы кі, чыр во на га ло ві кі. 
Пя ці літ ро вае вяд ро грыб-
но га «асар ці» — 20 руб лёў, 
літ ро вы сло і чак — шэсць 
руб лёў.

— Глуп ства — «атру ці-
це ся»! — крыў дуе ён. — Мы 
гры бы са мі ядзім і вам ра ім!

— Вы куп ля е це ў ча ла ве-
ка, які ве дае кож ны грыб, — 
за сту па ец ца за «су се да» 
яшчэ адзін пра да вец. У мі ну-
лым ён мяс цо вы ўчаст ко вы, 
ця пер на пен сіі.

На ват ка лі вы ні чо га не 
ку пі лі, пра да вец не губ ляе 
да вас ці ка васць, як гэ та 
бы вае на рын ку. Тут з ва-
мі па-ра ней ша му бу дуць 
уваж лі выя і ах вот на пад-
тры ма юць лю бую гу тар ку. 
Рас ка жуць аб сва ім жыц ці, 
не зла слі ва па спра ча юц ца аб 
па лі ты цы, па-доб ра му па ла-
юць «мо ладзь». Гры боў я не 
ку пі ла, але, раз віт ва ю чы ся, 
мне ўсу ну лі ў ру кі тры пры-
го жыя яб лы кі — «гас ці нец» 
на да ро гу.

— Я б ха це ла вы ка зац ца 
ад ся бе і сва іх ка лег, — ка жа 
Та ма ра, да ве даў шы ся, што я 
з га зе ты. — На пі шы це: мы, 
пен сі я не ры, ўдзяч ныя, што 
ма ем маг чы масць на гэ тым 
мі ні-ры нач ку пра даць што-ні-
што сваё. Пен сіі ў нас вель мі 
не вя лі кія. А ва ўсіх нас дзе-
ці-ўну кі жы вуць у го ра дзе, 
мы за іх хва лю ем ся, хо чам 
ім да па маг чы. Так што дзя-
куй мяс цо вай ула дзе, што 
да юць маг чы масць вяс ко-
ва му ча ла ве ку што-не будзь 
пра даць. У мя не гі пер та нія, 
хво рыя су ста вы і спі на. Але 
ка лі я ля гу ў ло жак, зда роўя 
ў мя не не пры ба віц ца. Нас 
усіх так вы ха ва лі: па куль мо-
жаш, трэ ба пра ца ваць.

— Вось ёй 90, на ступ най 
70, мне 65, — пе ра ліч вае Та-
ма ра сва іх су се дак па пры-
лаў ку. — І ка лі мы бу дзем 
ся дзець до ма, дзе па тэ ле ві-
за ры ўвесь час ка жуць, што 
пен сі я не ры хут ка па мруць 
ад ка ра на ві ру са, мы і праў да 
па мром. Гэ ты ры на чак для 
нас — ад ду шы на. Мы ма ем 
зно сі ны, ад чу ва ем, што яшчэ 
па трэб ныя лю дзям. Хто ў мя-
не куп ляў — у на ступ ны раз 
пры хо дзіць і ка жа «дзя куй». 
Мы ўдзяч ныя па куп ні кам, 
а па куп ні кі ўдзяч ныя нам, 
і гэтым мы жы вём — па чуц-
цём, што яшчэ ка мусь ці па-
трэб ныя!

Аляк санд ра АН ЦЭ ЛЕ ВІЧ.
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«ТРОШ КІ ТА ГО, ТРОШ КІ ГЭ ТА ГА 
ПРА ДА СІ — І НАР МАЛЬ НА»

Тая са мая ба бу ля 
з вёс кі Крас нае, 
якой сум на 
ся дзець до ма.

Са ла з улас ных па рсюч коў: 
у Та ма ры на ват ёсць 

па ста ян ныя па куп ні кі.

На ве сы і пры лаў кі 
для мі ні-ры нач каў у да рож ных 
«кі шэ нях» — гэ та зруч на: 
кі роў ца з'яз джае з тра сы, 
пар ку ец ца і, не спя ша ю чы ся, 
вы бі рае тое, што яму трэ ба.
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