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А вось ін шых — шэ рых ці бе-
лых, круг лых, спа важ ных, на-
ват... пісь мен ных шмат — і бы ло, 
і ёсць. Свед чан нем та му

Гэ ты зды мак — з Бе ла ру сі,
Дзе чы та юць на ват гу сі!
На пі са лі: нель га ў во ду, —
Ча ра дой шу ка юць бро ду.
Во, якія па слух мя ныя — на 

дум ку су жэн цаў Аст роў скіх з 
Мін ска. Ці як раз на ад ва рот, як 
лі чыць спа дар Ана толь Га ра чоў 
з в. Даў на ры Іў еў ска га ра ё на:

Над піс, мо жа, і не хлу сіць:
Рэч ка — з кеп скай сла ваю.
Ка лі ж гу сі з Бе ла ру сі,
Усё ад но па пла ва юць!
Ёсць і кам пра міс ны ва ры янт: 

гэ та зна чыць, па пла ва юць гу сі, 
але ж да лё ка не ўсе, як мяр куе 
спа да ры ня Ра і са Ва сіль е ва з 
Го ме ля. Яна, уваж лі ва па гля-
дзеў шы на зды мак, не прос та 
пры ду ма ла под піс, а на ма ля ва-
ла кар ці ну, пры чым з дыя ло га-
мі. На кшталт — спы ні ла ся гэ та 
ча ра да на бе ра зе, пад за ба ра-
ня ю чым «зна кам», і га мон ку 
вя дзе:

— Не бы ло ж та ко га зро ду:
Нам, гу сям, ды нель га 

ў во ду?..
Ў гу са ка свае за ко ны:
— Мне пля ваць! Я сам 

ву чо ны:
Там у кайф ку па ец ца,
Дзе за ба ра ня ец ца!
...Я спы таю ў вас хут чэй:
— Ба чыў хтось та кіх... 

лю дзей?
Ну, вя до ма ж... І, зга дзі це ся, 

не толь кі па тэ ле ві за ры ў кры-
мі наль най хро ні цы. Яны по бач з 
на мі жы вуць: то ву лі цу пе ра бя-
га юць на чыр во нае свят ло, то, 
на піў шы ся, транс пар там кі ру юць, 
то бен зі нам дро вы ў печ цы пад-
паль ва юць, то па тон кім лё дзе 
хо дзяць, а то прос та з мос та ў 
ва ду, а по тым...

Мае ра цыю спа да ры ня Лю-
боў Чыг ры на ва з Мін ска:

Каб не ка яц ца да ско ну
Ты не плюй на за ба ро ну
І не кі дай ся з раз го ну
Без агляд на ў кар' ер...
Ле пей доб ра нька пра вер.
За дач ка для тых, хто не хо-

ча пра вя раць: Кос ця за плыў за 
буй кі на 10 мет раў, Ва ле ра — на 
20. Ка го ва да ла зы зной дуць ра-
ней?

Ад га да лі? Зна чыць, па го дзі-
це ся, што ў якас ці под пі су пад 
верх нім здым кам мо гуць быць і 
вось гэ тыя рад кі ад спа да ры ні 
Чыг ры на вай:

Муд ры баб чын гу сак,
Каб ад вес ці бя ду,
Ма ла дых за бі як
Не пус кае ў ва ду.
Пра віль на ро біць. Але ж ці ка-

ва, ча му: што з ва дой той ста-
ла ся?

Ус па мін з кан вер та — зноў 
жа ад спа да ры ні Чыг ры на вай: 
«Ка ля на шай вёс кі не ка лі бы ла 
са жал ка — чыс тая-чыс тая, бо 
жы ві ла ся вы ключ на кры ні ца мі. 
Да та го ж яе з трох ба коў ату ляў 
лес і хі ба з паў ноч на га пра сці-
ра ла ся по ле. Ка ра цей — пры-
га жосць бы ла не вы каз ная: усіх, 
хто пры яз джаў у гос ці, вяс коў-
цы ва дзі лі ў гэ ты рай скі ку то чак, 
каб па ка заць ды і са мім яшчэ 
раз па лю ба вац ца. Больш за 
тое — ры ба кі лю бі лі па ся дзець 

там з ву да мі, дзе ці — па ку пац ца 
ды па за га раць, па рач кі — па мі-
ла вац ца...

І толь кі аг ра но му ўсё гэ та бы-
ло не па трэб на: яму во рыў най 
зям лі не ха па ла, ха це ла ся пло-
шчы па сяў ныя па шы рыць. Вось 
і ад даў ён за гад уз араць тое 
по ле — аж да са май са жал кі. 
Трак та рыс ты пя рэ чыць не ста лі: 
зра бі лі, як за га даў. По тым ту ды 
ж пры вез лі пра траў ле нае зер не 
і ка лій ную соль.

Мя хі з ёй, пэў на, лепш бы ло б 
па ста віць па вод даль і не на рал-
лю. Бо ноч чу пай шоў дождж, і 
ру чай кі з атру тай па цяк лі ў ва-
ду. На заўт ра па бе ра гах са жал кі 
ля жа ла мёрт вая ры ба. А по тым 
па мер ла і яна са ма».

Лю дзі праў ду ка жуць, што 
ўсё пры ро да сцер піць, але ж і 
ад помс ціць.

У ад ным вы са ка гор ным са на-
то рыі па цы ент па скар дзіў ся, што 
яму цяж ка ды хаць. «Ды быць не 
мо жа! — здзі віў ся док тар. — У 
нас жа — най чыс цей шае па вет-
ра!..» — «Вось-вось, най чыс цей-
шае, — ка жа хво ры. — А я пры-
вык ба чыць, што ўды хаю».

І, вя до ма ж (як лі чаць су жэн-
цы Аст роў скія), што ўжы ваю:

Мы ва дзі цу з кра мы п'ём,
Хоць ля во зе ра жы вём...
Там — ка лі б ні ўзя лі про бы —
То атру та, то мік ро бы.
Спа дар Вік тар Са ба леў скі з 

Уз ды на ват «проз ві шча» іх ве-
дае:

Пры яз джаць на На рач 
мод на...

Хоць бы вае й там «псі хоз»:
Вы га няе з гла дзі вод най
Злос ны дзед Цэр ка ры ёз.
Ка жа: не ча га ку пац ца,
Гэ та мес ца — для гу сей.
Лю дзям — толь кі лю ба вац ца,
А па пла ваць — у ба сейн.
Трэ ба ска заць, што гэ та — не 

най гор шае мес ца яшчэ (асаб лі ва 
зі мой). А вось ле там...

...Ну якое там ку пан не, —
Му сім плёс кац ца ў ван не!
Бо мік ро бы і хва ро бы
Нам ні як не да спа до бы!..
Ну а гус кам што ра біць?
Ні ныр нуць, ні корм зда быць.
Шка дуе пту шак спа да ры ня 

Соф'я Ку сян ко ва з в. Лу чын 
Ра га чоў ска га ра ё на. І, вя до ма 
ж, не без пад стаў:

Сён ня гвалт у ча ра дзе:
— «Быць бя дзе!» 

ды «Быць бя дзе!»
Бо ў ра ку, паўз ага ро ды,
З фер мы хлы ну лі ад хо ды...
Гус кам страх не толь кі

плыць,
На ват лап кі па ма чыць!
Лі чыць так спа да ры ня Ва-

лян ці на Гу дач ко ва з Жыт ка ві-
чаў. Цал кам ла гіч ная зда гад ка 
і ў спа да ра Мі ка лая Ста рых з 
Го ме ля:

Зню хаў наш гу сак сму род...
Ка жа: «По бач — ёсць за вод.
Каб зда ро вы мі за стац ца,
Лепш і праў да не ку пац ца —
Лёг ка гэ так ска заць, 

а вось зра біць...
Кі нуў за клік «гра ма цей»:
«Ва да ём — не для гу сей!»
Ну а тым — ныр нуць ах во та
Тым — на су шы — 

не пра жыць...
«Гра ма цея» б па су бо тах
У па рыл ку не пус ціць!

Стро гае па ка ран не ў спа да ра 
Ва ле рыя Гаў ры ша з Ча ву саў!

Ад яго ж і на ступ ныя раз ва-
жан ні: «За ба ро ны ў жыц ці, без-
умоў на, па трэб ны: на брыд ка-
слоўе, ку рэн не, бра кань ер ства, 
нар ко ты кі, на рас піц цё спірт ных 
на по яў у пэў ных мес цах... Але 
ж шмат аб ме жа ван няў шкод-
ных, тых, што ад бі ва юць уся кае 
жа дан не пра ца ваць, пе ра шка-
джа юць ча ла ве ку дзей ні чаць, 
бу да ваць свой даб ра быт і на ват 
жыц цё».

Вы сно ву гэ тую спа дар Ва-
ле рый «ілюст руе» на ступ ны мі 
рад ка мі:

Ку піць сві нак се ля нін —
За ба ро на! Ка ран цін!
Аф ры кан ская чу ма!
І... сві ней ужо ня ма.
Ён за вёў быў
до ма ка чак, —
З ва да ёмам пе ра по ны...
Перс пек ты ваў больш 

не ба чыць:
Што ні крок, — то за ба ро ны!
«А та му, — пра цяг вае спа дар 

Гаў рыш, — не трэ ба спя шац ца 
з та кі мі за ба ро на мі. Трэ ба ўваж-
лі ва ана лі за ваць на ступ ствы, 
шу каць ін шыя ва ры ян ты дзе ян-
няў».

Гэ та, вя до ма ж, ця жэй, чым 
«шыль ду» пры біць да жы во га (!) 
дрэ ва, але... бяс печ ней, бо, мо-

жа ж стац ца, што гу сі па чу юць 
сло вы спа да ра Мі ко лы Кі ся ля 
з Мін ска:

— Хо піць вам га га каць,
Гор ка ў пер'е пла каць.
Лепш — пад няц ца ў не ба
Ды к «шыль да пі са ку» —
Дзеў ба нуць дзе трэ ба
Гэ та га са ба ку!
Мес ца зна хо джан не ад на го з 

іх (пі сак ці са бак) ве дае спа да-
ры ня Ні на Бур ко з в. Кап лан цы 
Бя рэ зін ска га ра ё на:

Ры бак за яд лы, Аляк сей
Пе ра хіт рыў-та кі гу сей,
Ка лі пры біў цві ка мі, зран ня,
Што за ба ро не на ку пан не.
І ста ла ся — яго ра ка!
Адзін «ку пае» чар вя ка!
Трэ ба ра зу мець, не прос та 

так. За раз — без гу сей, без пе-
ра шкод, у поў най ці шы — ры бы 
са бе на ло віць, по тым ля вог ні-
шча ста не юш ку ва рыць...

Да рэ чы, не як на пах яе да 
ад на го вось та ко га ры ба ка цы-
ган ку пры нес ла. Па ды шла ды 
ка жа: «Брыль ян та вы, дай ру ку, 
па ва ра жу та бе». Ён пра цяг нуў. 
Жан чы на гля ну ла і га во рыць: 

«Ой, да ра жэ неч кі, ба чу, што 
за хва рэ еш ты: ды зен тэ рыя пач-
нец ца... Ад пры бі раль ні ні ку ды 
не ады дзеш ся. Мо жа, на ват у 
баль ні цу за гры міш». — «Што — 
та кія дрэн ныя лі ніі?» — пы тае 
ры бак. — «Не, та кія бруд ныя 
ру кі...»

А дзе мік ро бы, там, як вя-
до ма, хва ро бы — ні ко му не па-
трэб ныя. Та му скон чыць агляд 
на шай кон курс най пош ты хо чац-
ца ін шы мі цал кам ла гіч ны мі тут 
рад ка мі спа да ра Вік та ра Са ба-
леў ска га:

Апус ці лі дзю бы гу сі:
«На вяр хах» уз год не на,
Што ў рэ ках Бе ла ру сі
Пла ваць за ба ро не на.
Не та му, што там чу ма
Ці які гві ней скі грып —
На блі жа ец ца зі ма
І гу сак ужо асіп.
А та му з ку пан нем да вя дзец-

ца па ча каць — ле та, цяп ла, вод-
пус ку, мо ра...

Ка жа це, доў га? І са праў ды: 
свя ты (на дум ку спа да ра Ва сі ля 
Мі рон чы ка з Баб руй ска) ку ды 
блі жэй. Ды яшчэ і якія! Да та кіх, 
ка лі не ка бан чы ка, то, як мі ні мум

Гу сей — кар мі і сце ра жы:
На шлях — ні-ні, 

у ва ду — не лез ці...
Але ж,
як да Ка ляд да жыў,
То смач на з яб лы ка мі з'ес ці!
Хто б спра чаў ся — мы не бу-

дзем. Як і з вы зна чэн нем пе ра-
мож цаў.

Та кім чы нам, па вод ле мер ка-
ван няў вя лі ка га чы тац ка га жу ры, 
най леп шыя рад кі да па пя рэд ня га 
кон курс на га здым ка (на ім, на-
га да ем, бы ло як мі ні мум ча ты ры 
ка бе ты ў бе ла рус кіх на цы я наль-
ных стро ях і ад на, мож на ска-
заць, без ні я ка га... «Звяз да» 29 
ве рас ня г.г.) на пі са лі спа да ры 
Ана толь Га ра чоў з Іў еў шчы ны, 

Іван Аст роў скі з Мін ска, а так-
са ма спа да ры ні Ра і са Ва сіль е-
ва з Го ме ля, Лю боў Чыг ры на ва 
з Мін ска і Соф'я Ку сян ко ва з 
Ра га чоў шчы ны. З гэ тым, апош-
нім мер ка ван нем, па га дзі ла ся і 
жу ры ма лень кае — рэ дак цый-
нае.

Та кім чы нам, прыз у вы гля-
дзе пад піс кі на да ра гую сэр цам 
«Звяз ду» на пер шы квар тал 2017 
го да на кі роў ва ец ца ў вёс ку Лу-
чын, што на Ра га чоў шчы не.

Хо ча це, каб га зе та пры хо дзі-
ла і да вас? Та ды ёсць ва ры ян ты, 
як той ка заў: пер шы — афор міць 
пад піс ку, дру гі — уваж лі ва па гля-
дзець на но вы кон курс ны зды-
мак, пры ду маць под піс, мож на 
не каль кі — трап ных, дас ціп ных, 
ка рот кіх (не больш за 8 рад коў) і 
да слаць у рэ дак цыю.

Пос пе хаў!
Ва лян ці на ДОЎ НАР.

dounar@zviazda.by

АД ІХ ЖА шчы рыя пра ба чэн ні 
ўсім, чые рад кі гэ тым ра зам не 
прай шлі стро гі кон курс ны ад бор, 
але на ступ ным... Пі шы це!

�

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«Гу сей — кар мі і сце ра жы:
На шлях — ні-ні! У ва ду — не лез ці...»
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Што бы ло, — бы ло: па ад ной вяс ко вай 
ву лі цы гу сі ха дзі лі. А тут, як на лі ха, 

ма шы на і...
Не па спе ла за тар ма зіць: ад ну асо бі ну 

збі ла, ас тат нія — хо ду, у двор...
Кі роў ца (ча ла век яшчэ) услед за імі 

пад аў ся. Ка жа:
— Пра бач це, гас па дынь ка, я, ві даць, ва шу 

гус ку збіў? Мо жа, гля не це?
Вый шла ка бе та за вес ні цы, па гля дзе ла.
— Не, — ска за ла, — гэ та не мая, у мя не 

та кіх пляс ка тых зро ду не бы ло.

Кні га як люс тэр ка 
тра ды цый і на ва цый

У Мі ніс тэр стве ін фар ма цыі кра і ны 
пад кі раў ніц твам пер ша га на мес ні ка 
мі ніст ра Іга ра ЛУЦ КА ГА прай шло 
па ся джэн не арг ка мі тэ та па пра вя дзен ні 
24-й Мін скай між на род най кніж най 
вы стаў кі-кір ма шу.

Не су мнен на, пры яры тэт ны мі кі рун ка мі ў ар-
га ні за цыі і пра вя дзен ні свя та кні гі, якое прой дзе 
8—12 лю та га 2017 го да, ста нуць 500-год дзе бе-
ла рус ка га кні га дру ка ван ня, юбі леі кла сі каў бе ла-
рус кай лі та ра ту ры — на род ных паэ таў Бе ла ру сі 
Яку ба Ко ла са, Ян кі Ку па лы, Пі ме на Пан чан кі, 
на род на га пісь мен ні ка Бе ла ру сі Ян кі Бры ля.

Кра і най — га на ро вым гос цем на вы стаў ку 
за про ша на Вя лі ка бры та нія. Вар та ўспом ніць, 
што ў нас тра ды цый на ўма цоў ва лі ся бе ла рус ка-
анг лій скія лі та ра тур ныя су вя зі. У Мін ску вый шла 
ня ма ла кніг пісь мен ні каў Вя лі ка бры та ніі на бе-
ла рус кай і рус кай мо вах. Тво ры Ва сі ля Бы ка ва, 
Іва на Ша мя кі на, Ян кі Бры ля, на шых ай чын ных 
кла сі каў пе ра кла дзе ны на анг лій скую мо ву.

Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі і Вы да вец кі дом 
«Звяз да» пры пад трым цы мі ніс тэр ства ін фар-
ма цыі рых ту юць пра вя дзен не ў час вы стаў кі-кір-
ма шу тра ды цый на га Між на род на га сім по зі у ма 
лі та ра та раў «Пісь мен нік і час». Па пя рэд нюю зго-
ду пры няць у ім удзел вы ка за лі пра за ікі, паэ ты, 
дра ма тур гі, пуб лі цыс ты больш як з дзе ся ці кра-
ін све ту. Прой дзе ў лю тым і се мі нар ма ла дых 
пісь мен ні каў. Ар га ні за та ры гэ та га твор ча га пра-
ек та — Мі ніс тэр ства ін фар ма цыі кра і ны, Са юз 
пісь мен ні каў Бе ла ру сі, Вы да вец кі дом «Звяз да», 
вы да вец тва «Мас тац кая лі та ра ту ра».

Кас тусь ЛЕШ НІ ЦА.

Не аб мі ні це!Не аб мі ні це!  ��

Баг да но ві ча 
чы та юць... зор кі
Не звы чай ны пра ект да 125-год дзя паэ та 
ар га ні за ва ла На цы я наль ная біб лі я тэ ка

Га вор ка зу сім не ідзе пра чы тан не вер-
шаў кла сі ка зор ка мі кі но, тэ ле ба чан ня, 
спор ту. Па эт пі саў «Ба чы це гэ тыя зор-
кі...», а ця пер — зор кі ба чаць яго вер шы. 
На свет ла вым элект рон ным таб ло На цы-
я наль най біб лі я тэ кі.

Да кан ца го да мін ча не і гос ці го ра да, мі на ю чы 
га лоў ную «кніж ні цу» кра і ны ў пры цем ках, бу дуць 
чы таць Мак сі ма. Яго пры го жыя рад кі мно гім ужо 
зна ё мыя, а для ін шых ста нуць і ад крыц цём. Маг-
чы ма, нех та на тхніц ца на больш бліз кае зна ём-
ства і за зір не ў сам бу ды нак біб лі я тэ кі. Тут так са-
ма ча кае сюр прыз — на ад мыс ло вай вы стаў цы 
мож на па ба чыць са праўд ны скарб — кні гу паэ зіі 
«Вя нок» з аў то гра фам са мо га Мак сі ма Баг да но-
ві ча. Вы стаў ка, што атры ма ла сім ва ліч ную наз ву 
«Свет лы след...», ар га ні за ва ная га лоў най біб лі я-
тэ кай кра і ны і На цы я наль ным ар хі вам Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь і пры мер ка ва ная да 125-год дзя паэ та, 
па каз вае шлях са мо га Мак сі ма Баг да но ві ча — 
праз кні гі і да ку мен ты. 

— Мы так са ма зра бі лі свой уклад у тое, каб 
імя Мак сі ма Баг да но ві ча сён ня гу ча ла і бы ло вя-
до мае, — за зна чыў ды рэк тар На цы я наль най 
біб лі я тэ кі, док тар пе да га гіч ных на вук Ра ман 
МА ТУЛЬ СКІ. — Ад ра зу пас ля за сна ван ня на ша 
біб лі я тэ ка па ча ла збі раць ма тэ ры я лы, звя за ныя 
з жыц цём і твор час цю паэ та. Але ў га ды Вя лі кай 
Ай чын най вай ны мно гія на быт кі гэ тай ра бо ты 
бы лі стра ча ныя. Сён ня, ка лі мы га во рым пра 
зор ку Ба да но ві ча, мо жам зга даць і на шу біб-
лі я тэч ную зор ку — ня стом ную збі раль ні цу Ні ну 
Ва та цы. Амаль усё жыц цё яна пры свя ці ла збо ру 
і за ха ван ню ма тэ ры я лаў пра Мак сі ма, і праз мно-
га га доў яе пра ца не стра ці ла сва ёй вар тас ці.

Вы стаў ка «Свет лы след...» пад крэс лі вае знач-
насць яшчэ ад ной не над та гуч най, але вель мі 
важ най га лі ны — ар хіў най. Тут прад стаў ле ныя 
ўні каль ныя да ку мен ты роз ных га доў, са мы ста-
ры з іх да ту ец ца 1918 го дам.

— На гэ тую вы стаў ку мы вы бра лі і прад ста-
ві лі да ку мен ты, звя за ныя з уша на ван нем па мя ці 
паэ та, — тлу ма чыць ды рэк тар На цы я наль на га 
ар хі ва Вік тар КУ РАШ. — Так, тут ёсць да ку мент, 
што фік суе ра шэн не 1918 го да аб ства рэн ні Бе ла-
рус ка га на род на га до ма імя Мак сі ма Баг да но ві ча, 
Ахоў ная гра ма та прад стаў ніц тва ўра да Бе ла ру сі 
пры ўра дзе РСФСР аб за пра шэн ні баць кі паэ та на 
пра жы ван не ў на шай кра і не з вы дзя лен нем яму 
ква тэ ры. Гэ та і пе ра піс ка мас та коў з ЦК пар тыі аб 
ства рэн ні пом ні ка паэ ту ў Мін ску, і ліс ты Са ю за 
пісь мен ні каў да Пят ра Ма шэ ра ва з прось ба мі аб 
за сна ван ні му зея Баг да но ві ча ў Мін ску.

Але і гэ та — не ўсе па да рун кі Мак сі му ад На-
цы я наль най біб лі я тэ кі. Тут так са ма пад рых та ва лі 
аб ноў ле нае і да поў не нае элект рон нае вы дан не 
«Па эт кра сы і гар мо ніі», пры све ча нае Мак сі му 
Баг да но ві чу. Гэ та са праўд ная біб лі я тэ ка, што 
змя шчае больш як 250 аліч ба ва ных тэкс таў, ра-
бо ты мас та коў, фраг мен ты тэ ле філь маў і пес ні 
на вер шы кла сі ка.

Ма ры на ВЕ СЯ ЛУ ХА
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