
Смех сме хам...Смех сме хам...

КА РОЛЬ. З ДВАР ЦАКА РОЛЬ. З ДВАР ЦА
Мно гія, ад смя яў шы ся з но ва га анек до та, за да юц ца 

пы тан нем: «Ці ка ва, хто яго пры ду маў?»

Час та — бя ру ся сцвяр джаць — са мо жыц цё. Вар та 

пры гле дзец ца і пры слу хац ца. Ну вось, на прык лад.

...У ка бі нет ура ча за бя гае жан чы на (так са ма ўрач, толь кі 

з ін ша га ка бі не та), па спеш лі ва ка жа:

— У мя не там хво рая... Скар дзіц ца на дрэн ную па мяць. 

Я ха чу ёй пра пі саць таб лет кі. Ну, пом ніш, ты мне ра і ла? З ты-

дзень та му... Для па ляп шэн ня па мя ці. Як яны на зы ва лі ся?

— Ра і ла та бе?! Таб лет кі?! — здзіў ля ец ца док тар. — Неш-

та я не пры пом ню.

***
Па пры вак заль най пло шчы ідзе ча ла век — ся рэд ня га 

ўзрос ту, п'я ны. На су страч яму два мі лі цы я не ры:

— Ва шы да ку мен ты.

— Ня ма, — ка жа муж чы на, тро хі пра цве ра зеў шы.

— Та ды на сло вах ка жы це: хто вы і ад куль?

— Ка роль. З Двар ца.

— То гай да за на мі, ва ша вя лі касць, — за пра сі лі хлоп цы 

і па вя лі муж чы ну ў па кой мі лі цыі.

Там хут ка вы свет лі ла ся, што за тры ма ны і са праў ды Ка-

роль (проз ві шча ў яго та кое), што ён са праў ды з Двар ца.

Пры го жа на зы ва ец ца вёс ка. І крыўд на, што жы вуць там 

та кія «ка ра лі».

Яў ген ШАС ТА КОЎ,

г. Го мель.

Лю дзі і лё сыЛю дзі і лё сы

«Шка дуй не аб тым, ча го Бог не даў...»

...Я на ра дзі ла ся ў мір ны час, але 

пра вай ну вель мі шмат і чы та ла, і 

чу ла, бо яна, на жаль, не аб мі ну ла 

на шу сям'ю: ні бы ў пек ле па бы ва-

 лі мой пра дзед і абод ва дзя ду лі, 

у 1942-м за гі ну лі іх род ныя бра ты. 

Сён ня ж я ха чу рас ка заць пра тое, 

што да вя ло ся пе ра жыць ма ёй ба-

бу лі Яў ге ніі Аль бі наў не Ба раш.

Ка лі па ча ла ся вай на, ёй споў ні ла ся 

сям нац цаць, у яе, мож на ска заць, толь-

кі па чы на ла ся жыц цё і... ганг рэ на на гі. 

Вы ле чыць чалавека ў ва ен ных умо вах 

бы ло не маг чы ма, а зна чыць, і вы жыць 

шан цаў амаль не за ста ва ла ся...

У гэ ты час нем цы вы во зі лі мо ладзь 

у Гер ма нію. Ехаць ту ды — маг чы ма, на 

смерць — па він на бы ла Ве ра, сяст ра ба-

бу лі. І та ды іх ма ці (а мая, зна чыць, пра-

ба бу ля), спра бу ю чы вы ра та ваць хоць бы 

ад ну са сва іх да чок, ад пра ві ла з до му 

хво рую...

Дзя ка ваць бо гу, што ў Ня меч чы не 

ёй не прос та па шчас ці ла, а па шчас ці ла 

двой чы. Пер шы раз у тым, што тра пі ла 

ў сям'ю, а не на ней кі за вод ці фаб ры ку 

са шмат га дзін ным пра цоў ным днём у 

не вы нос ных умо вах... А дру гі раз у тым, 

што гас па да ры, па шка да ваў шы яе, узя-

лі ся ля чыць і на ват вы ле чы лі!

Вяр тан не на Ра дзі му бы ло для ба бу лі 

вя лі кай, амаль не спа дзя ва най ра дас цю, 

бо яна су стрэ ла ся са сва ёй сям' ёй! І ў 

той жа час — бя дой, бо ці не ўсе, хто 

вяр нуў ся з Гер ма ніі, з так зва ных пры-

му со вых ра бот, вы клі ка лі па да зрэн ні, 

іх час та пры ма лі за здрад ні каў. На па-

чат ку кож ны ме сяц ба бу лю вы клі ка лі ў 

КДБ, пра во дзі лі до пы ты. Пы тан ні бы лі 

пры клад на ад ны і тыя ж, а вось ад ка зы 

ўвесь час па раў ноў ва лі. І ка лі, крый бог, 

зна хо дзі лі хоць ней кія не су па дзен ні...

Гэ ты страх пры му сіў маю ба бу лю пры 

ўлад ка ван ні на пра цу скрыць той факт, 

што яна бы ла ў Ня меч чы не (і ўвесь час 

ба яц ца, каб ён не ад крыў ся), по тым вый-

сці за муж, па мя няць проз ві шча, раз вес-

ці ся і на рэш це па брац ца шлю бам з на-

шым дзя ду лем Ры го рам Ба ра шам...

Амаль усё сваё жыц цё ба бу ля ні ко му 

ні чо га не рас каз ва ла пра тыя два га ды 

за ме жа мі кра і ны, але заў сё ды пом ні ла 

сям'ю, якая па ста ві ла яе на но гі. На ват 

ад ма рак, што вы плач ва лі по тым у якас-

ці кам пен са цыі за пры му со выя ра бо ты, 

яна ха це ла ад мо віц ца. Ка за ла: «Якія 

гро шы? Мне вы ра та ва лі жыц цё»...

Ба бу ля пры свя ці ла яго дзе цям — і 

сва ім, і чу жым, яна пра ца ва ла на стаў ні-

цай, вы кла да ла ня мец кую мо ву.

Паз ней, пас ля шко лы, я так са ма 

атры ма ла гэ тую спе цы яль насць, што 

яшчэ больш зблі зі ла нас: ба бу ля ста ла 

рас каз ваць пра ўсё пе ра жы тае.

А по тым мне са мой да вя ло ся па ехаць 

на ад па чы нак у Гер ма нію. Нас (а мы бы лі 

ўдзвюх з сяст рой і на шы мі доч ка мі) зва-

зі лі там на эк скур сію ў го рад Лінц, дзе 

пад час вай ны жы ла ба бу ля. Мы зра бі лі 

вель мі шмат фа та гра фій, у тым лі ку і 

до ма сям'і Фляй шха кер.

Пас ля пры ез ду па ка за лі здым кі ба бу-

лі, і яна мно гае пры зна ла...

З тых ча соў, пры яз джа ю чы ў Гер ма-

нію, я на вед ваю гэ ты го рад, блу каю па 

ву лі цах, па ды хо джу да вя до ма га до ма.

Вай на... Як мно га ў гэ тым сло ве жа ху 

і па кут, як мно га слёз, не вы пла ка ных і 

да гэ туль.

Але на КУ ГАН,

м. Глі ні шча, Хой ніц кі ра ён.

Су стрэ чыСу стрэ чы

ЛЮ БІЦЬ СВОЙ 
КРАЙ — МА ЛА...

Сё ле та ў кан цы каст рыч ні ка мне па шан ца ва-

ла: на ве даў род ныя мяс ці ны, па бы ваў у мёр-

скай СШ № 3, су стрэў ся з ка лек ты вам гурт ка 

«Ар га наў ты мі ну ла га», які ў 1976 го дзе ар га ні-

за ваў Ві тольд Ан то на віч Ер ма лё нак, ка лі толь кі 

па чы наў на стаў ні чаць.

За не каль кі дзе ся ці год-

дзяў руп лі вай пра цы гурт-

коў цы здзейс ні лі прос та 

не злі чо ную коль касць 

ванд ро вак, па хо даў, раз ве-

дак і эк скур сій. Дзе пеш шу, 

дзе на ро ва рах яны крок 

за кро кам, кі ла метр за кі-

ла мет рам вы ву ча лі мі ну-

лае сва ёй Баць каў шчы ны, 

пры чым на пры кла дзе не 

толь кі Мёр ска га ра ё на, але 

і су сед ніх — Брас лаў ска га, 

Шар каў шчын ска га, Верх-

ня дзвін ска га...

Спа чат ку края знаў цы бра лі ўдзел хі ба ў ар хеа ла-

гіч ных рас коп ках, але з ча сам да сле да ван ні па ча лі 

на бы ваць комп лекс ны ха рак тар: больш ува гі ста ла 

ад да вац ца эт на гра фіі, ге не а ло гіі, ну міз ма ты цы, ар-

хі тэк ту ры. І пры гэ тым ра бі лі ся важ ныя ар хеа ла гіч-

ныя ад крыц ці, вы яў ля лі ся і ўво дзі лі ся ў на ву ко вае 

аба ра чэн не наз вы не каль кіх дзя сят каў га ра дзі шчаў,

се лі шчаў, кур га ноў ды ін шых ар хеа ла гіч ных аб' ек таў, 

ад шук ва лі ся ты ся чы ар тэ фак таў.

Мя не пры ем на ўра зі ла тое, што ста ран ня мі Ві-

толь да Ан то на ві ча на асно ве зда быт каў гурт ка ў 

шко ле ство ра ны ча ты ры му зеі: гіс та рыч ны, кні гі і 

дру ку, эт на гра фіч ны «Ся лян ская ха та» і «Аду ка цыя 

Мёр шчы ны».

...Што пры ем на, гэ тую вось пра цу на стаў нік не па кі-

 дае і ця пер, ка лі ўжо вый шаў на пен сію. Ён мае ста тус 

ды рэк та ра му зея (хоць і без ма тэ ры яль най пад трым кі 

з бо ку дзяр жаў ных уста ноў) і яго гурт коў цы па-ра ней-

ша му ўдзель ні ча юць у кон кур сах, агля дах му зе яў. 

Больш за тое — што год вы хо дзяць у пе ра мож цы.

Што да ты чыц ца вы пуск ні коў шко лы, то ў кож на га 

з іх, вя до ма ж, свой лёс і сваё жыц цё, але ўсе яны 

ста лі па тры ё та мі род на га краю, за што на стаў нік 

Ві тольд Ан то на віч Ер ма лё нак ад зна ча ны вы со кі мі 

зван ня мі лаў рэ а та прэ міі Прэ зі дэн та Бе ла ру сі «За 

ду хоў нае ад ра джэн не», вы дат ні ка асве ты, Ча ла ве ка 

го да Ві цеб шчы ны...

Ін шы мі сло ва мі, лю дзей, якія ша ну юць і лю бяць 

свой край, мно га. А вось тых, хто яго вы ву чае, на 

жаль, ня шмат.

Мі ка лай ДАР ГЕЛЬ,

г. Ма ла дзеч на.

Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку

БЕЗ ВІ НЫ ВІ НА ВА ТЫЯ

Спя вай, ду ша!Спя вай, ду ша!

«Доб ра, ёсць у нас «Звяз да»,
З ёй і го ра — не бя да...»,
аль бо Жмень ка пры пе вак 

для вя сё лых дзе вак
Са ла вей ка ў кус тах

Сві шча-за лі ва ец ца,

А мой мі лы 

не прый шоў —

Сэр ца раз ры ва ец ца.

Са ла вей са мной 

«га мо ніць»,

Сві шча і чы ры кае,

Ды мой мі лы на гар мо ні

Пры га жэй пі лі кае!

Гэ та дзе ла ма ла дое —

Утрэс кац ца ў жа на та га,

Бо ка хан не вель мі злое:

Улю біш ся ў ра га та га.

Ка жуць, 

ён на тое й зяць,

Каб у це шчы 

неш та ўзяць.

Ды не гэ та кі Фя дос —

Па ра ся так ёй пры вёз.

Ка жа: «Ма тач ка, га дуй,

Не ля нуй ся, па пра цуй,

А за ко леш, я зма гу —

З'ес ці ўсё да па ма гу!

Як у дзеў ках на ша Ве ра

Бы ла злая, што ха ле ра!

А пры ма ку ўзя ла —

І як ба чыш ад жы ла!

Яся ўсе за вуць 

п'ян тос:

«Га ру» цяг не, 

што на сос.

Гэт кі ж з тва ру 

і Хвя дос,

Бо ўсю ды су не нос.

У га ро дах фі та фто ра?

Мы не за га ня ем ся —

Хут ка но вая вяс на,

Зноў па ад ся ва ем ся.

Доб ра, 

ёсць у нас «Звяз да»,

З ёй і го ра — 

не бя да,

А пра не спа дзеў кі

Мы скла дзём пры пеў кі.

Соф'я КУ СЯН КО ВА,

в. Лу чын, 

Ра га чоў скі ра ён.

Вест кі з мес цаўВест кі з мес цаў

КАБ ВЫ ХА ВАЦЬ 
СА ПРАЎД НЫХ ГРА МА ДЗЯН

На Мсці слаў шчы не ня ма, ві даць, лю дзей, якія б не 

га на ры лі ся гіс то ры яй сва ёй ра дзі мы. І гэ та зра зу ме-

ла: кож ны — і з на ра джэн ня — жы ве ся род пом ні каў 

ар хі тэк ту ры, куль ту ры, гіс то рыі, слу хае ле ген ды пра 

тое, як для аба ро ны ад ва ро жых пля мё наў ту тэй шыя 

дзяў ча ты за ад ну ноч на сы па лі вя лі кую га ру, як ва да з 

мяс цо вай кры ні цы вяр ну ла зрок сля по му кня зю Лунг-

ве ну і ён за га даў за сна ваць ма нас тыр...

Мно гае мо гуць рас ка заць і ву лі цы. Тут, у бу дын ку бы ло га 

пед тэх ні ку ма, ву чыў ся зна ка мі ты Ар кадзь Ку ля шоў, у гім на зіі 

атрым лі ваў аду ка цыю Мі ка лай Су дзі лоў скі, які ў са мым па чат ку 

ХХ ста год дзя быў абра ны ў се нат Га вай скіх аст ра воў і стаў іх 

прэ зі дэн там. А лі та раль на за не каль кі кі ла мет раў ад Мсці сла ва, 

у вёс цы Ма лая Ба га цькаў ка, рас лі бра ты Га рэц кія...

Трэ ці год сі ла мі пе да го гаў на ба зе на ша га дзі ця ча га сад ка-

ся рэд няй шко лы ства ра ец ца рэ гі я наль ны вір ту аль ны му зей, 

на вед ван не яко га — праз вы ву чэн не на род ных аб ра даў, тра-

ды цый, ма тэ ры я лаў мяс цо ва га края знаў ча га му зея — да па-

мо жа сфар мі ра ваць у дзя цей гра ма дзян скую ідэн тыч насць, 

са ры ен туе да ўдзе лу ў жыц ці кра і ны, да зво ліць пры віць лю-

боў да сва ёй сям'і і ма лой ра дзі мы.

Але на ЦІ ХА НОЎ СКАЯ,

м. Ка па чы, Мсці слаў скі ра ён.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.

Ча ла век, як вя до ма, 

вель мі шмат ча го 

жа дае, вель мі шмат 

даб ра ча кае, а яно, 

зда ра ец ца, усё не ідзе 

і не ідзе. За тое бя да...

Да мя не яна прый шла 

37 га доў та му, ка лі, 

ныр нуў шы ў ва ду, 

я цяж ка траў ма ваў 

па зва ноч нік. На поў ні цу 

та ды ха па нуў го ра сам і 

пры нёс яго сва ёй сям'і.

Каб не як вы ка рас кац ца, 

каб не ся дзець без спра вы 

і за раб ляць хоць якія-ні я кія 

гро шы (а ў мя не пра ца ва ла 

толь кі пра вая ру ка), я браў ся 

ра ман та ваць абу так, вя заць 

мах ры...

Але гэ та зу сім не су ця ша ла. 

І та ды я ўспом ніў пра свае дзі-

ця чыя здоль нас ці; узяў ся ма-

ля ваць, спа чат ку — на фа не-

 ры. Мае кар ці ны до сыць доб ра 

вы гля да лі, асаб лі ва ў рам ках і

пад шклом. У мя не ста лі з'яў-

ляц ца за ка зы...

Сён ня жы ва піс — мая пра-

ца, якой што дня ад даю ка ля 

пя ці га дзін.

Асноў ная тэ ма — пры ро-

да Глу шчы ны, тыя мяс ці ны, 

дзе пра хо дзі ла дзя цін ства. 

Пі шу на цюр мор ты і парт рэ ты 

(з фа та гра фій), раб лю ко піі 

кар цін.

Ма люю, як умею. Гэ та га-

во рыць аб тым, што Бо жая 

іск ра ўва мне ўсё ж бы ла і 

на цяж кай па ла се жыц ця не 

прос та пра яві ла ся, а да па-

маг ла вы жыць. За 35 га доў 

я на ма ля ваў больш за 800 

кар цін, і геа гра фія іх зна хо-

джан ня са мая роз ная: Пе-

цяр бург і Маск ва, Мінск і 

Ві цебск, ін шыя га ра ды Ра сіі 

і Бе ла ру сі. Ёсць мае тво ры 

і да лё ка за ме жа мі: у Іс па-

ніі, Іта ліі, Гер ма ніі, ЗША... 

А на род най Глу шчы не — у 

сяб роў-та ва ры шаў, у ра ён-

най біб лі я тэ цы, баль ні цы, 

Цэнт ры са цы яль най аба ро-

ны, Свя та-Ба га яў лен скай 

царк ве...

Хо чац ца, каб лю дзі, гле-

дзя чы на іх, лю бі лі сваю зям-

лю, лю бі лі жыц цё і мя ня лі іх 

толь кі да леп ша га.

Вось так і жы ву па вод ле 

прын цы пу: «Шка дуй не аб 

тым, ча го Бог не даў, ра дуй ся 

та му, што ён не ада браў!»

Ва ле рый ВА СІ ЛЕЎ СКІ,

г. п. Глуск.
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