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АГА РОД НЫХ 
СПРАЎ МАЙ СТРЫ
У апош нi час ста ла мод на мець ле цi-

шча. Вы дат на, ка лi за ха ваў ся баць коў скi 

дом, яшчэ лепш — ка лi ў iм жы вуць род-

ныя лю дзi. Мно гiя ра ду юц ца i прос цень кай 

хат цы, якую за не вя лi кiя гро шы на бы лi на 

ней кiм ад да ле ным ху тар ку на тым жа Па-

лес сi. Але га лоў нае не гэ та. Мно гiя па да-

лi ся на вёс ку не толь кi дзе ля та го, каб ад-

па чыць ад га рад ской мi тус нi, пад сма жыць 

на пры ро дзе шаш лык цi прос та па чы таць 

кнi гу, гой да ю чы ся ў га ма ку па ся рэ дзi не 

на поў не на га пту шы ны мi спе ва ма мi i дзi-

вос ны мi во да ра мi сад ка...

Усё час цей вы бi ра юц ца да лей ад го-

ра да, каб па ва ру шыць зя мель ку, кi нуць у 

яе зяр нят кi агур ка, бу рач ка, морк вач кi... 

А по тым ста ран на збi ра юць га род нi ну — 

без нiт ра таў, а, га лоў нае, вы ра шча ную 

ўлас ны мi ру ка мi. На пэў на, каб по тым з 

за да валь нен нем з'ес цi, ка гось цi па час та-

ваць (маў ляў, вось якая/якi я ма лай чы на!) 

аль бо прос та сфа та гра фа ваць, каб бы ло 

чым здзi вiць сяб роў у са цы яль ных сет ках.

Пры зна ю ся, бы лi та кiя «пер са на жы» 

для фо та сю жэ таў сё ле та i ў мя не. Неш та 

тра пi ла i ў фо та стуж ку, але не на ўмыс на. 

Ча му б i не, ска жа це? А та му, што ага-

род у ма iм жыц цi — спра ва звы чай ная, 

не дзе ля хай пу, як ця пер пры ня та ка заць. 

На ра дзi ла ся i вы рас ла ў вёс цы, та му па-

сяб ра ва ла з град ка мi з ма лен ства. Спа-

чат ку гля дзе ла, як шчы ру юць над ура-

джа ем баць кi, по тым са ма са дзi ла, па ло-

ла i да па ма га ла вы зва ляць град кi. Ма ма 

з та там за ўва жа лi, што ў мя не лёг кая ру-

ка, а я ж ра зу ме ла, што iна чай нi на якую 

дыс ка тэ ку мож на на ват не раз лiч ваць.

Рас ла я — па шы ра лi ся i мае «ага род-

ныя» аба вяз кi. Пас ля школь ных эк за ме-

наў пра пол ка ста ла свое асаб лi вым рэ-

лак сам. Та кая «раз рад ка» ў мя не бы ла i 

пас ля iн сты туц кiх буд няў у Мiн ску, ад куль 

я праз вы хад ныя спя ша ла ся на ра дзi му. 

I ска жу шчы ра, рэд ка ка лi мне ўсё гэ та 

бы ло ця жа рам.

«На вош та кор пац ца на тых гра дах, 

мар на ваць свой час, вы пра боў ваць зда-

роўе, ка лi сён ня ўсё мож на ку пiць?!» — 

абу ра ец ца мая сяб роў ка, ка лi яе ма ту ля 

про сiць да па маг чы вы ка паць буль бу. Так-

то яно так, ку пiць мож на. Толь кi на вош-

та? Ма iм баць кам, якiя пры звы ча i лi ся ра-

бiць на зям лi, гэ та на ват уя вiць скла да на. 

Мы нi ко лi ў жыц цi не куп ля лi нi той буль-

бы, нi тых бу ра коў, нi на ват ма ры на ва ных 

агур коў. Ура джай, ка неш не, быў уся кi, 

але не як абы хо дзi лi ся. Ра та ваў «стра тэ-

гiч ны за пас», як лю бiць жар та ваць мая 

ма ма. Сён ня гэ та вя лi кая ша фа-ку пэ, 

усе па лi цы якой за стаў ле ны сло i ка мi з 

гур ка мi ды па мi до ра мi, кам по та мi ды 

ва рэн нем, уся ля кi мi са ла та мi ды iн шы мi 

пры сма ка мi. Су час ная гас па ды ня вы ка-

рыс та ла б гэ тую не ма лую пло шчу пад 

гар дэ роб ную, мая ж ма цi на ват слу хаць 

не хо ча аб пе ра но се свай го «ба гац ця» 

ў пад вал: усё па вiн на быць пад ру кой.

Сё ле та яна, май стар ага род ных спраў, 

ад лю бi мых гра дак кры ху бы ла ўба ку — 

пад вя ло зда роўе. Та му ўвесь кло пат па 

па са дцы, до гля дзе i збо ры ўра джаю быў на 

мне. Не, хлу шу. З па лi вам да па ма гаў баць-

ка, а з усiм па тро ху — Цё мiк. Мой двух-

гадо вы сы нок не па кар цiн ках ве дае, як вы-

гля дае морк ва, пер чык цi гар буз. Што дзень 

ён ха дзiў з на мi ў га род, агля да ю чы бу ду чы 

ўра джай, i, бы той эк скур са вод, рас каз ваў, 

што i дзе рас це. Увес ну мой хлоп чык да па-

ма гаў мне кi даць у зям лю зяр нят кi, улет ку 

з за да валь нен нем збi раў клуб нi цы, ма лi-

ны ды па рэч кi (праў да, што ў вя дзер ца, а 

што i ў ро цiк), кi даў у ко шык агу роч кi, без 

раз бо ру вы цяг ваў з зям лi морк вач ку, iр ваў 

яшчэ зя лё ныя пер чы ны. Уво сень ма лень кi 

па моч нiк па лi ваў ма ла дзень кiя клуб нiч ныя 

флян цы, якiя я толь кi па са дзi ла, збi раў 

асен нiя ма лi ны i ка паў буль бу — пад бi раў, 

ка неш не, усю за пар i кi даў у свой ма лень-

кi ко шы чак, спле це ны яшчэ ма iм дзе дам. 

Сён ня ўжо са сва iм дзе дам, ма iм баць кам, 

Ар цём ка вы бi рае морк ву: якое шчас це, ка-

лi на ця бе нi хто не кры чыць, ка лi ты вы цяг-

ва еш на ват ма лую!

Спа дзя ю ся, ка лi Цё мiк вы рас це, то 

бу дзе ез дзiць на вёс ку не толь кi дзе ля 

та го, каб пад сма жыць шаш лык аль бо па-

грэц ца ў лаз нi. Доб ра бу дзе, ка лi мо да на 

ле цi шча за ха ва ец ца. Цi тут спра ва не ў 

мо дзе?..

Ве ра нi ка КА НЮ ТА.

«Алег Жу каў — сiм вал бе ла рус ка га ба мон ду, — ска заў мне 

не як «пяс няр» Ула дзi слаў Мi се вiч. — Вель мi ад кры ты, па зi-

тыў ны, энер гiч ны, та ле на вi ты ча ла век». Мне ж аў тар слоў да 

па пу ляр ных пе сень «О доб рых мо лод цах», «Люди встре ча-

ют ся», «Ноч ные кост ры», «Жизнь играет с нами в прятки», 

«Птицы», «Одинокий», «Ах, эта ночь!», яко га я ба чы ла на 

мно гiх кан цэр тах i як удзель нi ка, i як гле да ча, зда ваў ся гэт кiм 

ча ла ве кам-свя там. А ка лi я пра па на ва ла: да вай це па га во рым 

пра ва ша ся мей нае жыц цё, Алег Ула дзi мi ра вiч сур' ёз на спы-

таў: «Вы ж i маю Свят ла ну за пра ша е це? Без яе не бы ло б i 

мя не». Так атры ма ла ся, што ў iн тэр в'ю «са лi ра ва ла» Свят ла-

на, а муж прос та лю ба ваў ся ёю i ча сам да паў няў.

(Заканчэнне на 5-й стар. «СГ».)

«У цу доў на га му жа мо жа быць «У цу доў на га му жа мо жа быць 
толь кi цу доў ная жон ка»толь кi цу доў ная жон ка»

Зна ка мi ты па эт-пе сен нiк Алег Жу каў i яго жон ка Свят ла на 
па дзя лi лi ся сак рэ та мi шчас лi ва га шлю бу даў жы нёй у 43 га ды

Свят ла на ЖУ КА ВА:

Сям'я ЖУ КА ВЫХ пас ля на ва год ня га кан цэр та «Лю дзi су стра ка юц ца».

А вы да яце свай му дзi ця цi 

кi шэн ныя гро шы? З ад на го бо ку, улас ныя 

ма тэ ры яль ныя срод кi — важ ны эле мент 

ста лен ня, дзя ку ю чы яко му дзi ця па знае 

ца ну гра шам i ву чыц ца пра вiль на iмi 

ка рыс тац ца, а ў вы нi ку — пры маць 

са ма стой ныя ра шэн нi. З дру го га — 

тут не па збеж на ўзнi кае мност ва 

пы тан няў.

З яко га ўзрос ту да ваць кi шэн ныя гро шы дзi-

ця цi? Коль кi да ваць i як час та? Цi «пла цiць» за 

да па мо гу ў да маш нiх спра вах i доб рыя ад зна кi? 

I на рэш це — а ка лi яно ў адзiн дзень спус цiць ва-

шы «кроў ныя», вы да дзе ныя яму на ме сяц, на ўсю 

гэ тую мi лую дзi ця ча му сэр цу лух ту, якой сён ня 

шмат у вiт ры нах крам?.. Спус цiць аба вяз ко ва — 

i, маг чы ма, на ват не адзiн раз. Але кi шэн ныя 

гро шы дзi ця цi ўсё ж па трэб ныя. Та му да вай це 

раз бi рац ца.

(Заканчэнне на 2-й стар. «СГ».)

Баць коў скi сходБаць коў скi сход

ГРО ШЫ Ў КI ШЭ НI
З яко га ўзрос ту, як час та i коль кi?
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