
«Дзед, а дзед», — клі чуць мя не 

ма лыя ўну кі (а за імі ча сам — і 

дзе ці з жон кай)... Я ад зы ва ю ся, 

хоць ін шы раз і ду маю, што не як 

ра на ва та: не ад па вя даю па куль, 

не да цяг ваю — най перш ма раль-

на — да гэ та га вы со ка га «чы ну». 

А вось ін шыя...

Між во лі пры пом ніў дзя доў, ве даць 

якіх ста ла са праўд ным шчас цем.

Ну вось на прык лад. Жыў у на шай 

вёс цы дзед Мар ка. Зі мо вы мі ве ча ра-

мі ў са ма сшы тым ка жу ху з вя ліз ным 

каў ня ром ён пры хо дзіў у ха ту да май го 

сяб ра Ві ці і з людзь мі да рос лы мі, ну, 

на пэў на ж, га ва рыў на ней кія сур' ёз ныя 

тэ мы. Але як толь кі з'яў ля лі ся мы, дзе-

ці, ста ры ад ра зу пе ра клю чаў ся на нас: 

пры яз на ўсмі хаў ся ў доў гія (як у Та ра са 

Шаў чэн кі) сі выя ву сы, пра неш та пы таў, 

а ўрэш це — пад сту паў да га лоў на га: 

«А ці чу лі вы каз ку...»?

Як жа мы ча ка лі вось гэ та га «ці...»! 

Як жа ра ды бы лі ска заць: «Не!», бо 

дзед Мар ка — ён ні ко лі не паў та раў-

ся! Да та го ж усе каз кі ў яго бы лі ча-

ра дзей ныя, ці ка выя і... бяс кон цыя. У 

тым сэн се, што спы няў ён рас каз хі ба 

та ды, ка лі мы з друж ба ком па чы на лі 

кля ваць на са мі...

Да рос лыя па блаж лі ва на зы ва лі дзе-

да пры дум шчы кам, а то і бал ба ту ном, 

але ён не крыў дзіў ся, ён пры дум ваў і 

рас каз ваў каз кі.

Я люб лю іх да сён ня. Шка да вось — 

бра куе ча су чы таць. Хі ба што не ка лі 

дзе цям, а ця пер і ўну кам.

...Быў у вёс цы і дзед Мі хал. Жыў 

ён ча мусь ці адзін — у вя лі кім до ме, 

у цэнт ры, ля кра мы. Ві даць, па гэ тай 

пры чы не па ве ча рах там лю бі лі «ту са-

вац ца» муж чы ны (жан чы ны — з ру ка-

дзел лем — збі ра лі ся асоб на. І шка да, 

што гэ тай за вя дзён кі ця пер ня ма — 

зні шчыў тэ ле ві зар)... Рас са джва лі ся 

ўздоўж сцен на ла вах, ку ры лі са ма сад, 

раз маў ля лі...

Ча му я, ма лы, мож на ска заць, рваў-

ся на гэ тыя муж чын скія вя чор кі? Меў 

ін та рэс: нех та са ста рэй шых ска заў, 

што дзед Мі хал ву чыў ся ў цар скай 

шко ле, што ён па-ра ней ша му за хоў-

вае... пад руч ні кі!

Ад та кой на ві ны ў мя не і «дах па-

ехаў»! За ха це ла ся хоць бы воч кам ад-

ным па ба чыць, як вы гля да юць цар скія 

кніж кі. А мо жа, гэ та плёт кі і ні я кіх пад-

руч ні каў ня ма?

Су мнен ні раз ве яў сам дзед, ка лі з 

усёй асця ро гай ды па ва гаю вы цяг нуў 

з ша фы стос кніг, ка лі ад ну з іх пе ра-

даў мне: на, маў ляў — па чы та еш гэ ту, 

мо жа, по тым ін шую дам.

Та кім чы нам у мя не з'я ві ла ся маг-

чы масць пры хо дзіць на муж чын скія вя-

чор кі і за ад но, па куль дзед ра біў «пры-

ём ды вы да чу» пад руч ні каў, па слу хаць 

ня спеш ную ці ка вую га вор ку. Яно ж як 

бы ло: пра тую рэ ва лю цыю, гра ма дзян-

скую вай ну, ка лек ты ві за цыю і ўво гу-

ле жыц цё нам у шко ле ка за лі ад но, 

мы слу ха лі ды па зя ха лі, а тут — са мі 

ўдзель ні кі па дзей, ві да воч цы...

Каб не дым ад са ма са ду, які да бо-

лю рэ заў і во чы, і гор ла, да лі бог за-

шыў ся б та ды не дзе за печ чу і слу хаў, 

слу хаў, слу хаў!

...Да ча ў мя не з'я ві ла ся, ка лі бы ло 

за трыц цаць. Ха це ла ся па ста віць ней-

кі да мок. Ха це ла ся, каб на «сот ках» 

хоць неш та вы рас ла. Та му я пай шоў 

па вёс цы, каб пра пы таць у не ка га гною 

і та кім чы нам па зна ё міў ся з яшчэ ад-

ным цу доў ным дзе дам. Ён (і так са ма, 

зда ец ца, Мі хал) за вёў мя не ў «свя тая 

свя тых» — у свой аб га ро джа ны пло-

там са док...

Пра Мі чу ры на я та ды, вя до ма ж, чуў 

ды неш та чы таў, а тут на яве ўба чыў 

ву чо на га-са ма ву ка з до сыць вя лі кай 

до след най гас па дар кай.

Доб рую га дзі ну ён ва дзіў мя не ад 

дрэ ва да дрэ ва, з го на рам па каз ваў 

свае на пра цоў кі.

Мне як дач ні ку-па чат коў цу яны і 

праў да бы лі ці ка выя... Дзед жа, «пад-

куп ле ны» гэ тай рэд кай ува гай, рап там 

рас шчод рыў ся і па да рыў мне два са-

джан цы: яб лынь ку і гру шу, пры ві тыя 

на дзіч ках.

Трыц цаць га доў ма ёй да чы, дзе да 

та го даў но ня ма, а дрэ вы яго і сён ня 

рас туць ды ра ду юць сва і мі пла да мі.

...І на па сле дак — пра дзе да-му зы ку. 

Не як да вя ло ся нам з пры яце лем на ча-

ваць у не зна ё май вёс цы. У час вя чэ-

ры са шчы рай раз мо вай вы свет лі ла ся, 

што гас па дар слу жыў у поль скай ар міі, 

по тым ва я ваў у Са вец кай, з вай ны вяр-

нуў ся па ра не ны, але ж га лоў нае, што 

жы вы і з... акар дэ о нам.

Мы па пра сі лі яго сыг раць. Дзед зга-

дзіў ся. І...

Праў ду ска заў ге рой кі на ка ме дыі: ду-

шы ў нас раз гар ну лі ся і на зад не згар ну-

лі ся, бо іг раў дзед прос та цу доў на! Спя-

ваў так са ма і вя до мыя пес ні, і... улас ныя, 

пры чым — на ча ты рох мо вах: бе ла рус-

кай, рус кай, поль скай ды ўкра ін скай.

Вось та кіх дзя доў я на зваў бы са-

праўд ны мі.

А род ных, на жаль, ні ко лі не ба чыў: 

дзя ду ля Ар хіп ва я ваў у Пер шую су свет-

ную, да моў вяр нуў ся з «Ге ор гі ем», ад 

ша лё най ку лі за гі нуў уво сень 39-га, 

дзед Мі ка лай — у са ка ві ку 45-га ка ля 

во зе ра Ба ла тон...

Пра дзед яшчэ быў — Ан тон. Ка за лі, 

што ён, шка ду ю чы ска ці ну, здаралася, 

сам ста на віў ся ў аглоб лі — зруш ваў з 

мес ца воз, а ўжо по тым за пра гаў ва лоў.

Вось ця пер, зда ец ца, рас ка заў пра 

ўсіх.

Іван Га раль чук, г. Мінск.

Што мо жа быць рад ней шае, чым 

дом, чым мес ца, дзе ты з'я віў ся 

на свет і вы рас, дзе су стрэў сяб-

роў, пры знаў ся ў ка хан ні?..

Так атры ма ла ся, што ма ёй ра-

дзі май з'яў ля ец ца Ка зах стан. 

У той кра і не мае пер шыя сяб ры, 

шко ла, на стаў ні кі... І ў той жа 

час — ад чу ван не сва ёй... вы пад-

ко вас ці, ча сам — на ват не па-

трэб нас ці.

Свой улас ны дом я знай шла 

паз ней.

Бе ла русь... Для мя не гэ та больш, 

чым наз ва кра і ны. Гэ та аб ша ры ля соў, 

дзе жы вуць за гад ка выя дры я ды; гэ та 

ра мон ка выя па лі, у якіх я ма ры ла «па-

та нуць»; гэ та дзі вос ныя па пры га жос ці 

рэ кі і азё ры, дзе вод зяц ца та ям ні чыя 

ру сал кі; гэ та за гад ка вае не ба з мност-

вам ад цен няў...

Маг чы ма, я не зу сім аб' ек тыў ная 

(ды так яно і ёсць), але ж ка лі ты неш-

та ці не ка га лю біш, то не ба чыш ужо 

не да хо паў.

Пер шае, што ўра зі ла, ка лі я апы-

ну ла ся тут, у Бе ла ру сі, — гэ та дрэ вы 

ў ля сах: ві та ю чы мя не, яны злі лі ся кро-

на мі і па да ры лі гэ та кі во дар... Ха лод ны 

пах мо ху... Лёг кі «пры смак» ма ла дой 

тра вы... Пас ля пы лу ў стэ па вым Ка зах-

ста не бе ла рус кія ля сы ста лі для мя не 

чар го вым цу дам све ту!

Дру гой пры ем най не ча ка нас цю бы-

ла, так бы мо віць, «коль касць мес цаў 

для ку пан ня»: хут кія га рэз лі выя ра чул-

кі, больш важ ныя па вы-рэ кі, сі нія муд-

рыя азё ры...

Але ж су стра ка юць са праў ды па 

адзен ні. А па-са праўд на му я па лю бі ла 

гэ ту кра і ну, ка лі па зна ё мі ла ся з яе гіс-

то ры яй: кня зі і асвет ні кі, ста ра даў нія 

ле ген ды, пад ан ні... Мя не за ха пі ла ў 

па лон мі ну лае Бе ла ру сі, асаб лі ва — 

гіс то рыя Вя лі ка га Княст ва Лі тоў ска га, 

якую я вы ву ча ла з асаб лі вым за да-

валь нен нем.

І ня хай та ды яшчэ шмат ча го не ра-

зу ме ла — лю дзі і па дзеі мі ну ла га нат-

хня лі мя не пра ца ваць на бу ду чае, на 

тое, што па-са праўд на му ба ліць.

Я дзі ву да ва ла ся, ка лі чу ла ад но-

вых зна ё мых, сяб роў, што бе ла рус кая 

мо ва — гэ та «мо ва вёс кі», што яна, 

маў ляў, не пры го жая...

Так, са праў ды, для но ва га ча ла ве ка 

асоб ныя сло вы мо зда дуц ца та кі мі, але 

ці ж трэ ба гэ тыя мер ка ван ні пры маць 

за іс ці ну ў апош няй ін стан цыі? Да та-

го ж, бу дзем шчы рыя, ма ла ка му да-

во дзіц ца чуць са праўд ную бе ла рус кую 

мо ву. Ме на ві та чуць, а не чы таць на ёй. 

Боль шасць лю дзей, якія ду ма юць, што 

га во раць па-бе ла рус ку, на са май спра-

ве ка рыс та юц ца «тра сян кай»... Ка лі ж 

па чу еш мо ву са праўд ную: ме ла дыч-

ную, лас ка вую, як го лас ма ці, — то, я 

пе ра ка на на, не толь кі не па крыў дзіш 

яе, — бу дзеш ба ра ніць.

Мне вель мі шка да, што лю дзі не за-

дум ва юц ца аб гэ тым, «сле ду ют глу пой 

мо де» — ад ра ка юц ца ад свай го, ад 

род на га.

Я вель мі спа дзя ю ся, што не поз на 

яшчэ вы ра та ваць на шу мо ву, на шу 

са ма быт ную куль ту ру. Пі шу ме на ві та 

«на шу», бо прос та ад чу ваю, што гэ-

та маё.

І ня хай я на ра дзі ла ся не тут, сэр ца 

маё на заў сё ды звя за на з зям лёй Бе-

ла ру сі, з ра дзі май ма іх ба бу лі і дзя ду лі, 

ма іх пра дзе даў.

Воль га Ка валь чук, г. Мінск.

Пас ля пісь маПас ля пісь ма

ШТО ВЫ ГАД НЕЙ — 
вы пус каць са мім 

ці куп ляць за мя жой?
«Нех та, маг чы ма, па лі чыць, што ўзды маю дро-

бяз ныя пы тан ні, але ж, на маю дум ку, яны вель-

мі важ ныя. Шэсць га доў я жы ву з ЭКС, — пі саў 

спа дар Т. з Іўя, — з дзя цін ства пас ля пе ра не се най 

траў мы маю праб ле мы са слы хам, дзе ся ці год дзя-

мі па ку тую ад ва ры коз на га рас шы рэн ня вен... Чым 

ра ту ю ся? Пер шы апа рат вы раб ля ец ца ў ЗША і Ка-

на дзе, дру гі — у Да ніі і Швей ца рыі, элас тыч ныя 

пан чо хі так са ма за меж ныя. Уз ні кае за ка на мер нае 

пы тан не: ча му на ша дзяр жа ва не мо жа на ла дзіць 

па доб ную вы твор часць? Ча му хво рыя па він ны вы-

клад ваць до сыць знач ныя су мы за ім парт?»

Як па тлу ма чы ла пер шы на мес нік на чаль ні ка га лоў-

на га ўпраў лен ня ахо вы зда роўя Гро дзен ска га абл вы-

кан ка ма спа да ры ня На тал ля АН ТА НО ВІЧ, Пра гра ма 

ім парт аза мя шчэн ня ў Бе ла ру сі пра цяг ва ец ца не пер шы 

год. За апош нія пяць га доў у кра і не асвое на вы твор часць 

больш чым 280 най мен няў та ва раў, у іх лі ку гі па а лер ген-

ныя дзі ця чыя су хія су ме сі, пад гуз кі для дзя цей, су праць-

ві рус ны прэ па рат «Ар пе тол» і ін шае.

У пры ват нас ці, кам па нія «Бел па-мед», бе ла рус кі вы-

твор ца вы ра баў ме ды цын ска га пры зна чэн ня, у кан цы ле та 

2017 го да асво і ла вы пуск но вай лі ней кі пра дук цыі — кам-

прэ сій на га тры ка та жу «Ка рысць». Сён ня асар ты мент ны 

пе ра лік кам па ніі ўклю чае больш за сто адзі нак, ся род якіх 

вы ра бы для па зва ноч ні ка і су ста ваў, бан да жы для ця жар-

ных, пас ля апе ра цый ныя вы ра бы і г. д.

Ад нак цал кам за мя шчаць ім парт сэн су не мае, бо ў не-

ка то рых кі рун ках спро бы «да гнаць і пе ра гнаць» су свет ных 

лі да раў не ра цы я наль ныя. Шэ раг тавараў ме ды цын ска га 

пры зна чэн ня не вы раб ля ец ца ў Рэс пуб лі цы Бе ла русь, бо іх 

за мя шчэн не эка на міч на ня вы гад на або з аб' ек тыў ных пры-

чын не маг чы ма. У пры ват нас ці, што га до вая па трэ ба ў за куп-

цы та кіх скла да ных вы ра баў, як ЭКС або слы ха выя апа ра ты, 

не вы со кая (для Гро дзен скай воб лас ці ў 2018 го дзе яна скла-

ла ад па вед на ка ля 300 і 600 адзі нак), што нель га су па ста віць 

з вы дат ка мі на ства рэн не іх улас най вы твор час ці.

А та му — пы тан не ў ліс це ўзня та слуш нае. Ад каз, зда-

ец ца, вы чар паль ны.

Ча ла век ся род лю дзейЧа ла век ся род лю дзей

Ві нен? Ад даць па ві нен
«Ну і доў гія ж лет нія дні ў ча ла ве ка, які ні чо га не 

ро біць, — скар дзіц ца на ша доў га жы хар ка Яд ві га 

Іо сі фаў на Ру дзян ко ва. І тут жа ўдак лад няе, што ра-

бо ты, маў ляў, на ва лам, во чы ба чаць яе, а вось сіл 

даў но ня ма — рас тра ча ны за 90 (з ліш кам!) га доў 

жыц ця. Пры чым вель мі ня лёг ка га!

У шмат дзет най сям'і Урба но ві чаў Ядзя на ра дзі ла ся 

дру гой, і дзя цін ства яе, як мно гіх, аба рва ла вай на. Ужо 

ў кан цы яе, пры вы зва лен ні Поль шчы, зда ры ла ся не па-

праў нае — за гі нуў баць ка. А та му ра зам з ма ці ста рэй шыя 

дзе ці «за пра га лі ся» ў плуг, ця га лі ба ра ну, ка сі лі, на сі лі, 

па сві лі ска ці ну...

Не ад доб ра га жыц ця ў 18 га доў Ядзя вый шла за муж. 

Ды з агню, як той ка заў, у по лы мя: піў яе гас па дар, на 

ма ла дую жон ку не раз па ды маў ру ку. Вось і не вы тры ма-

ла: з Ма гі лё ва пе ха той прый шла да моў у род нае Во са ва. 

Улад ка ва ла ся на ра бо ту на тор фа рас пра цоў кі. А ка лі ад 

гу мо вых бо таў ста лі балець но гі, за ня ла ся сва ёй гас па дар-

кай, пра да вала ў го ра дзе ка лі мас ла, ка лі ма ла ко...

Як раз на ба за ры і ўба чы ла яе ад на з най леп шых бя рэ-

зін скіх док та рак (свет лай па мя ці!) Вар ва ра Іва наў на Ку лі-

коў ская — па га ва ры ла, за пра сі ла да ся бе ў до мра бот ні цы. 

Для Ядзі гэ та бы ла не прос та пра ца, але і вя лі кі го нар, а 

яшчэ — цу доў ная маг чы масць уба чыць ін шыя ад но сі ны ў 

сям'і, ін шыя па рад кі.

На ват больш за тое — у хут кім ча се па су сед стве з Ку-

лі коў скі мі па ся лі лі ся сем'і Зям лян скіх, На ву ма вых, Шніт ко-

вых, Хрыс ці я на вых, Ру дзян ко вых... Уця ка ю чы ад го ла ду ва 

Укра і не, яны пе ра еха лі ў Бе ла русь, у Бе ра зі но. І, вя до ма ж, 

зу сім не дзі ва, што вы со кая, стат ная Ядзя спа да ба ла ся 

Пят ру Ру дзян ко ву...

Ці мог спа да бац ца ён, ін ва лід? Бы лі ў хлоп ца су мнен ні, 

але ж... «Най гор шыя хва ро бы — п'ян ства ды гуль тай ства, — 

ка жа ця пер Яд ві га Іо сі фаў на. — А што мой з ад ной ру кою быў 

ды з ад ным во кам — яшчэ не бя да. Пас ля вай ны і не та кія 

ка ле кі вяр та лі ся. Пёт ра, дзя ка ваць бо гу, зда ро вы быў...»

Праз пяць га доў яны па бу да ва лі дом і ста лі га да ваць 

дзвюх да чу шак — Іры ну і На тал лю, так што ця пер... «Жы-

ву — як у Бо га за па зу хай», — усмі ха ец ца доў га жы хар ка.

І са праў ды: утуль ны дом, да гле джа ны ўчас так, мо ра 

кве так... Але ж для дач кі На тал лі, у мі ну лым на стаў ні цы 

і за гад чы цы дзі ця ча га са да, кло пат пра ма ту лю — гэ та 

най пер шае.

Ні на Бур ко, в. Кап лан цы, Бя рэ зін скі ра ён.

Ад пра дзе даўАд пра дзе даў «Я НА РА ДЗІ ЛА СЯ 
ЗУ СІМ НЕ ТУТ, АЛЕ...»

Аса біс таеАса біс тае

«А ДРЭ ВЫ ЯГО І СЁН НЯ РАС ТУЦЬ...»
Фо
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Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


