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Вi таль ГУР КОЎ, дзе ся цi-
ра зо вы чэм пi ён све ту па 
тай скiм бок се, апа вя дае 
«Звяз дзе» пра сваю лю боў 
да род най мо вы, Бру са Лi 
i Джэ кi Ча на, пры зна ец ца, 
ча му на шых спарт сме наў 
за су джва юць на мiж на род-
ных спа бор нiц твах i цы туе 
на па мяць ге ро яў стуж кi Ка-
рэ на Шах на за ра ва.

Лi пень для дас цiп на га i та ле-
на вi та га Вi та ля Гур ко ва вы даў ся 
на сы ча ным на па дзеi. Най перш 
гэ та ты чыц ца пер шын ства Еў ро-
пы, дзе Гур коў за ва я ваў «зо ла-
та», у чар го вы раз да ка заў, што ў 
сва ёй ва га вой ка тэ го рыi лепш за 
яго ў Ста рым Све це нi ко га ня ма! 
Што ка заць, цу доў ная пад ста ва 
для роз на ба ко вай раз мо вы з ча-
ла ве кам, у яко га са праў ды моц-
ная гра ма дзян ская па зi цыя.

— Сё лет няе пер шын ство Еў-
ро пы атры ма ла ся да во лi ском ка-
ным, — уз гад вае Вi таль. — Усё 
вы гля да ла не як не ар га нi за ва на. 
Нам на ват не ха па ла дак та роў, 
i звы чай ны ме даг ляд зай маў 
да во лi шмат ча су. Пе рад сва iм 
фi наль ным бо ем я не ад чу ваў 
нi я кай лi ха ман кi, на строй быў 
спа кой ны. Фi наль ны бой у ма iм 
вы ка нан нi з укра iн цам Алi мам 
На бi е вым атры маў ся без лiш нiх 
пы тан няў.

���
— Дрэн нае су дзей ства на 

гэ тым чэм пi я на це для мя не 
сюр пры зам не ста ла. Прос та 
гэ тым ра зам на хаб ства ар бiт-
раў пе рай шло ўсе ме жы. Ёсць 
вы ключ на па лi тыч ныя мо ман-
ты, ка лi рэ фе ры пра соў ва юць 
бай цоў з кра i ны, якая пры мае 
мiж на род нае спа бор нiц тва. I 
iс нуе зу сiм ня зна чны пра цэнт, 
што пры роў ным баi са спарт-
сме нам-гас па да ром пе ра мо гу 
пры су дзяць та бе. Цi ка ва, што 
па доб нае ад бы ва ец ца паў сюль, 
але толь кi не ў Бе ла ру сi. Пом-
ню, як на чэм пi я на це Еў ро пы па 
бок се, якi пры маў Мiнск, суд дзi 
прос та не пус ка лi на шых бак-
сё раў ў на ступ ныя ста дыi. Гэ та 
бы ла са праўд ная дзяль ба ме да-
лёў. Мяр кую, трэ ба мець у мiж-
на род ных фе дэ ра цы ях улас ных 

прад стаў нi коў, якiя здо ле юць не 
толь кi да па ма гаць сва iм хлоп-
цам, а зро бяць так, каб нам не 
пе ра шка джа лi нар маль на спа-
бор нi чаць. Вы толь кi ўя вi це: на 
апош нiм пер шын стве Еў ро пы па 
тай скiм бок се агу лам узя лi 10 
до пiнг-проб, з якiх 4 на ле жа лi 
бе ла ру сам. Гэ та ўжо прад узя тае 
стаў лен не.

— Пом нi це, ка лi вас ад кры та 
за су джва лi?

— На ле таш нiм чэм пi я на це 
све ту ў Ра сii. У фi на ле я су ст-
ра каў ся ме на вi та з ра сi я нi нам. 
Ка лi толь кi пе ра браў ся це раз 
ка на ты, ад ра зу за ўва жыў, што 
су дзiць бу дзе рэ фе ры, якi ўжо 
ра ней не да ваў мне нар маль-
на пра ца ваць на рын гу. Та ды 
я па гля дзеў на iн шых суд дзяў 
i ся род iх за ўва жыў венг ра. Ну, 
венгр венг рам. Да на цы я наль-
нас цi я не стаў лю ся не пры яз на. 
Ад нак ён ужо не пер шы год жы-
ве ў Маск ве, пра цуе ў там тэй-
шай фе дэ ра цыi, трэ нi руе i су-
дзiць спа бор нiц твы. Вось та ды 
я i зра зу меў, што шан цаў у мя не 
на пос пех за ма ла. Пры роў ным 
баi пе ра мо гу ад да лi май му са-
пер нi ку.

— У пар ту галь скiм Лi са бо-
не бе ла ру сы пай шлi на кар ды-
наль ны крок — вый шлi на рынг 
усёй дэ ле га цы яй i ад маў ля лi ся 
яго па кi даць, па куль не бу дзе 
пры ня ты пра тэст на конт дрэн-
на га су дзей ства.

— Усё атры ма ла ся спан тан-
на. Наш Дзмiт рый Ва рац чыс та 
пе ра мог свай го ра сiй ска га апа-
не нта. Суд дзi вы ра шы лi iнакш i 
на рва лi ся на свiст тры бун. Нас 
пад тры ма лi прад стаў нi кi iн шых 
дэ ле га цый, i пер шы мi на рынг 
вый шаў наш трэ нер скi штаб, а 
пас ля ўсе ас тат нiя. Пра тэст за-
цвер дзi лi, i пас ля пе ра гля ду ўсе 
5 ар бiт раў за слу жа на ад да лi пе-
ра мо гу на ша му бай цу.

���
— Я жыў ра зам з баць ка мi ў 

Сця пян цы, ра бо чым ра ё не, дзе 
вель мi шмат бы ло цы га ноў. Бы-
ло так, што за чэ пiш ся з ад ным, 
а по тым аба ра няць яго пас ля 
пры хо дзiць 10 ча ла век — уся 
сям'я. Мой та та быў ман таж-
нi кам, ма цi пра ца ва ла на тры-

ка таж най фаб ры цы. У нас быў 
улас ны дом, у якiм я, праў да, 
шмат воль на га ча су не пра во-
дзiў. Ра зам з iн шы мi хлоп ца мi 
га да ваў ся на ву лi цы, дзе ўсiх 
дзя лi лi на ма лых i ста рэй шых. 
Сва я кi сяб роў ча сам на ват не 
ха це лi ад пус каць сва iх дзя цей 
гу ляць ра зам са мной: лi чы лi, 
што я iх зво джу. Мы час та га ня-
лi на па лi гон, будп ля цоў кi, уця-
ка лi ад са бак i вай скоў цаў, поў-
за лi у ако пах, а та му звы чай на 
вяр та лi ся да до му за цем на, пе-
ра пэц ка ныя ў ма зу це i сма ле. 
Мож на толь кi ад чу ваць, якая 
бы ла рэ ак цыя знер ва ва ных 
баць коў, ка лi ў ква тэ ры з'яў ля-
ла ся па доб нае дзi ця.
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— У ма iм дзя цiн стве бы ло 

мес ца толь кi для двух ге ро яў 
— для Бру са Лi i Вiк та ра Цоя. 
Брус Лi быў iда лам цэ ла га па-
ка лен ня. Мой па кой быў за ве-
ша ны пла ка та мi i фот ка мi з яго 
вы явай. Я на ват за пi саў ся ў 
фо та гур ток, на ву чыў ся ра бiць 
фо та ко пii пост араў Бру са Лi. 
Акра мя та го, мя не вель мi на-
тхня ла, за ва рож ва ла му зы ка 
Вiк та ра Цоя. Па да ба ла ся, як 
ён тры ма ец ца на сцэ не. Пэў ны 
час у му зы цы для мя не iс на ваў 
толь кi гурт «Кi но». I толь кi ўжо ў 
ста рэй шых кла сах я па чаў слу-
хаць «больш цяж кi» рок.
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— На пер шую трэ нi роў ку я 

прый шоў са ста ры мi, за вя лi кi мi, 
па гры зе ны мi са ба кам бак сёр скi-
мi паль чат ка мi. Цi ка ва, я нi ко лi не 
ду маў, што ста ну пра фе сi я наль-
ным спарт сме нам i бу ду ўдзель-
нi чаць у мiж на род ных спа бор нiц-
твах. Ка лiсь цi мне па да ба ла ся 
ма ля ваць, са ма стой на ля пiць 
цац кi з глi ны i плас ты лi ну. Звы-
чай на атрым лi ва лi ся бак сё ры, 
па мiж якi мi я ла дзiў са праўд ныя 
баi. Хто ве дае, маг чы ма, ка лi б 
не пай шоў у спорт, стаў бы ня-
дрэн ным скульп та рам цi мас та-
ком.
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— У 2004 го дзе я ўпер шы ню 

на чэм пi я на це све ту су стрэў ся 
з тай скiм бак сё рам, прад стаў нi-
ком кра i ны, дзе за ра дзiў ся му-
ай-тай. Се дзя чы ў агуль най раз-

дзя валь нi, без умоў на, я вель мi 
хва ля ваў ся, на ват не ве даў, што 
з са бой ра бiць. Тут да мя не па-
ды шоў Мi ха iл Анд рэ е вiч Пан цю-
хоў, адзiн з на шых трэ не раў, i 
ка жа: «Ну, дзе тут ся дзiць твой 
та ец?» Я i ка жу, што на су праць. 
Ён прай шоў ся ка ля май го са-
пер нi ка не каль кi ра зоў, кi нуў шы 
на яго по зiрк, а пас ля вяр нуў ся 
да мя не са сло ва мi: «Ну, ча го 
па ло ха еш ся? У яго ня ма нi я кай 
мус ку ла ту ры!». Я прос та ледзь 
не ляс нуў ся са сме ху, бо сам у 
той час быў ней кiм здых лi кам, 
ва жыў кры ху больш за 60 кi ла-
гра маў. Але яго сло вы раз ра дзi-
лi ат мас фе ру, да па маг лi мне. Я 
вый шаў на рынг i да во лi ўпэў не-
на пе ра мог са пер нi ка.
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— Я па чаў раз маў ляць на мо-

ве га ды тры та му. Пас ля вель-
мi цяж кiх ба ёў я не ча ка на для 
мно гiх даў ка мен та рый на на цы-
я наль най мо ве для тэ ле ба чан ня. 
На ват не па мя таю, як так ад бы-
ло ся. Прос та ста яў пе рад ка ме-
ра мi i не ча ка на па чаў ка заць на 
мо ве. Ка жуць, што атры ма ла ся 
да во лi ўда ла. Зра зу ме ла, мно гiя 
здзi вi лi ся, ка лi па чу лi гэ та па тэ-
ле вi за ры. Я вель мi па ва жаю тых, 
хто што дзён на га во рыць па-бе-
ла рус ку, за хоў вае на шу мо ву i 
куль тур ныя тра ды цыi. Пры ем на, 
што мя не пад тры ма лi i мае сяб-
ры-спарт сме ны. Мы, мiж iн шым, 
ча сам на трэ нi роў ках ро бiм паў-
зы i пе ра хо дзiм цал кам на мо ву. 
Атрым лi ва ец ца ня дрэн ная прак-
ты ка.
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— Род ную мо ву па лю бiў 

яшчэ ў шко ле. I ка лi быў вы бар, 
на якой мо ве пi саць дык тоў ку, 
заўж ды га ла са ваў за бе ла рус-
кую. А пер шай бе ла рус ка моў най 
кнi гай для мя не ў той час стаў 
збор нi чак на род ных пры ма вак. 
На ша лi та ра ту ра ў той час мне 
не вель мi па да ба ла ся, бо ў ёй 
бы ло шмат дэ прэ сii. Лю дзi на 
ба ло це, у дрыг ве, у ня до лi — 
па доб нае аса цы я ва ла ся ў мя не 
з не чым не га тыў ным. Гэ та ўжо 
пас ля мае сяб ры па ра i лi па чы-
таць мне кнi гу «Ляс ныя да ро гi: 
вер сэ ты» Але ся Ра за на ва, тво-
ры Ула дзi мi ра Ар ло ва. Пом нi-

кi, якiм пiсь мен нi кам па ра iў бы 
ўста ля ваць у Мiн ску? Мяр кую, 
што Мак сi му Тан ку i Ва сi лю Бы-
ка ву.
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— Мне так са ма ў спрэч ках 

пры хо дзi ла ся аба ра няць род-
ную мо ву. За звы чай гэ та бы лi 
спрэч кi з ма i мi зна ё мы мi, якiя 
за кан чва лi ся тым, што кож ны 
за ста ваў ся пры сва iх мер ка-
ван нях. Але бы ла ад на вель мi 
крыўд ная сi ту а цыя, ка лi мя-
не спы нi лi iн спек та ры ДАI. Я, 
зра зу ме ла, пе ра сеў да iх у аў-
та ма бiль, па чаў ад каз ваць на 
пы тан нi. I тут мой су раз моў ца 
пры ад чы нiў форт ку, спы таў у 
ка ле гi: «А что, он с то бой то-
же разговаривает на бел орус-
ском?». Ён атры маў ста ноў чы 
ад каз, а пас ля за даў мне цэ-
лы шэ раг пы тан няў: «За чем на 
этом мёрт вом язы ке говоришь? 
Я таких, как ты, в 93-м на ули-
це строил!». Ну, я i ад каз ваю, 
што, па-пер шае, не та кая гэ та 
ўжо i мёрт вая мо ва, ка лi я на 
ёй раз маў ляю, а па-дру гое, на ў -
рад цi та кiх, як я, вы дзесь цi 
там вы хоў ва лi. I ў гэ ты мо мант 
я па каз ваю яму «ко рач ку», дзе 
на пi са на «за слу жа ны май стар 
спор ту». Раз мо ва ад ра зу на бы-
ла кры ху iн шы ха рак тар. Ве да-
е це, мне бы ло крыўд на ў той 
мо мант. Прад стаў нiк за ко ну па-
вi нен ве даць дзве дзяр жаў ныя 
мо вы. А ка лi не мо жа раз маў-
ляць па-бе ла рус ку, дык па вi нен 
па ва жаць на шу мо ву.
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— Ча сам так са ма ба чу на 

пла тах неа на цыс кiя над пi сы i 
цал кам iх не ра зу мею. Ад куль 
яны з'яў ля юц ца? На вош та? Мне 
бы ло не як цi ка ва, i я пра чы таў 
гiс то рыю на цысц ка га ло зун га 
14/88. Ака за ла ся, што 14 — гэ та 
коль касць слоў у ад ным з вы каз-
ван няў, а 88 — коль касць за па-
ве таў ад на го неа на цысц ка га iдэ-
о ла га. Блiз ка га для бе ла ру саў 
у iх я нi чо га не знай шоў. Гэ та 
прос та нон сэнс, ка лi ў на шай 
кра i не нех та мо жа пад трым лi-
ваць па доб ныя iдэi!
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— Вi таль, апош нiм ча сам 

спарт сме ны да во лi не га тыў-

на ад гу ка юц ца на жа дан нi 
прад стаў нi коў сек су аль ных 
мен шас цяў пра во дзiць свае 
па ра ды, ма нi фес та цыi. Да во-
лi рэз ка на конт iх вы ка заў ся 
ра сiй скi бак сёр Мi ка лай Ва-
лу еў, а Ма тэя Кеж ман, бы-
лы фут ба лiст ба ры саў ска га 
БА ТЭ, на зваў го ма сек су а лiзм 
хва ро бай.

— Я не лi чу, што гэ та хва ро-
ба, ад нак мне не па да ба ец ца 
пра па ган да на кшталт ак цый, 
мар шаў, па ра даў. На вош та та-
кiм чы нам пры цяг ваць да ся бе 
ўва гу? Цi на са мрэч iм так дрэн-
на жы вец ца? Як iх дыс кры мi-
ну юць? Нi як! Жы вi ўлас ным 
жыц цём, будзь клас ным ды-
зай не рам, будзь яшчэ кiмсь цi, 
акра мя та го, што ты гей i ме-
на вi та гэ тым пры цяг ва еш да 
ся бе ўва гу. I тое, што ў Еў ро пе 
нех та збi ра ец ца ге ям да зво лiць 
усы наў ляць дзя цей, я так са ма 
су стра каю ад моў на. Пры ро дай 
за кла дзе на так, што ў дзi ця цi 
па вiн ны быць ма цi i баць ка, а не 
два муж чы ны за мест iх. Уяў ляю, 
як пя цi га до вы хлоп чык усве дам-
ляе, што яго да гля да юць два 
муж чы ны. У мя не б па доб нае 
вы клi ка ла пра тэст, я не да зво-
лiў бы ся бе на да лей вы хоў ваць 
па доб ным лю дзям.
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— Пра што я ма ру? А мае 

ма ры ўжо скон чы лi ся. За раз я 
зна хо джу ся ў по шу ку са мо га ся-
бе. Ка лiсь цi на ват ма рыў з'ес цi 
ша ка лад. Праў да, што гэ та за 
ма ра?

— Мо жа, ма ры лi ў дзя цiн-
стве на быць са бе гi та ру?

— Ад ка жу сло ва мi пер са на-
жа са вец кай стуж кi «Кур' ер». 
Адзiн ге рой спы таў у свай го 
зна ё ма га «А якая ў ця бе ма-
ра?», на што той ад каз вае: «На-
быць па лi то». Маў ляў, ха дзiць 
ня ма ў чым, ха лод на. Пер шы 
па ду маў i вы ма вiў: «Тры май, 
на сi на зда роўе! Апра най i мар 
пра што-не будзь вы со кае». Дык 
вось, ма рыць са праў ды трэ ба 
пра вы со кае. А вы мне пра гi-
та ры ка жа це. Дро бязь.

Та рас ШЧЫ РЫ.
Фо та Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Ху тар я зноў знай шоў не ад ра зу. 
Як і пяць га доў та му, ка лі ез дзіў 
сю ды пер шы раз. Ляс ныя сцеж-
кі быц цам яшчэ больш па ву зе лі, 
па за рас та лі. І ні бы доб ра па мя-
таў марш рут, а кі ла мет ры тры 
за па трэб ны па ва рот пра ско чыў 
ліш ку. Да вя ло ся вяр тац ца.

Ху тар за гэ ты час амаль не змя ніў-
ся. Адзі но кія па бу до вы на па ля не ся-
род ле су. Да блі жэй шай вёс кі — ка ля 
дзе ся ці кі ла мет раў.

Ба ба Ан ця (так яе тут за вуць па-мяс-
цо ва му) на ра дзі ла ся ў трыц цаць сё мым 
го дзе. «На той год мя не ў мет ры цы по-
тым за пі са лі, а ка лі са праў ды на ра дзі-
ла ся — я і не ве даю», — ад каз вае шчы-
рай усмеш кай на пы тан не пра га ды.

Да вай ны не бла гая вёс ка тут бы-
ла. Але лі хія па дзеі на вей шай гіс то рыі 
зні шчы лі яе. У вай ну ха ты па па лі лі. Дру гі 
раз па ляс ны м кут ку ба лю ча ўда ры ла ка-
лек ты ві за цыя. Кал га сы ў гэ тай мяс цо вас ці 
па ча лі ства раць пас ля вай ны.

— Ні хто не ха цеў па кі даць сваю зям лю. 
Але ж гна лі сі лай, на ват стрэ хі ла ма лі, — ус-
па мі нае ба бу ля. — А лю дзі толь кі ж но выя 
ха ты на па пя лі шчах па ста ві лі. Ле су ха па ла — 
бу да ва лі ся сме ла. Ліп ніц кія аж ча ты ры да мы 
збу да ва лі. А якую доб рую ха ту Гры бы ўзвя лі. 
І ўсё да рэм на. Праў да, на шу ха ту не за ча пі-
лі. Па шка да ва лі, ві даць, бо поў на ма лень кіх 
дзе так бы ло. Так і за ста лі ся мы тут.

Уца ле лі по бач і яшчэ не каль кі вяс коў-
цаў. Але і гэ тыя па рэшт кі бы лой ляс ной 
вёс кі па сту по ва зні ка лі. Мо ладзь за кан-
чва ла шко лу і ад ра зу ад' яз джа ла. Шмат 
па жы лых лю дзей пай шло ў ін шы свет, пе-
ра яз джа лі жыць да дзя цей. Хі ба толь кі на 
ле та ў род ны ку ток вяр та лі ся.

На мес цы ма ляў ні чай вёс кі за стаў ся 
толь кі ху тар. Яе ху тар. Яна ад сюль ні ку ды 
не ад' яз джае. І не збі ра ец ца.

Ужо пя тую зі му ба ба Ан ця зі муе па ся род 
ле су ад на. Але адзі но кай ся бе не адчувае.

Мае шмат ор дэ наў і ме да лёў, атры ма ных 
і ў са вец кі, і ў бе ла рус кі час. Усе яны — за 
ма ця рын ства. Адзі нац цаць дзя цей на ра дзі ла. 
Шас цё ра з'я ві лі ся на свет вось тут, на ху та ры. 
Двое па мер лі не маў ля та мі, а дзе ве ця рых вы-
га да ва лі, па ста ві лі на но гі. У шко лу дзет ва ра 
ха дзі ла ў вась мі год ку за ня бліз кі свет. Праз 
змроч ны лес, праз снеж ныя гур бы шы ба ва лі 
друж най кам па ні яй. У не па гадзь за ста ва лі ся 
на ча ваць у школь ным ін тэр на це. А ся рэд няя 
шко ла на огул бы ла кі ла мет раў за двац цаць! 
Ні хто з яе дзя цей пас ля не спра ба ваў па сту-
паць у ін сты тут ці ўні вер сі тэт, кож ны зай меў 
прос тую пра цоў ную пра фе сію. Ва ўсіх даў но 
свае сем'і, свае спра вы. Але што год у лю тым, 
на ма ця рын скі дзень на ра джэн ня, спя ша юц ца 
ў род ную ха ту. Так за ве дзе на. Зі ма, зра зу-
ме ла, не леп шы час для ванд роў кі па ле се: 
бы вае, так на мя це, што аж све ту не ві даць. 
Кі да юць та ды дзе ці свае ма шы ны і бры дуць 
да род на га до ма лан цуж ком, адзін за ад ным. 
Боль шыя топ чуць да ро гу мен шым. А яна ча-
кае зу сім як та ды, ка лі ча ка ла іх, ма лых, кож-
ную зі мо вую су бо ту са шко лы.

Муж ра на пай шоў з жыц ця, ёй яшчэ толь кі 
со рак шэсць бы ло. Да вя ло ся ўзваль ваць на 
ся бе ўсе да маш нія спра вы, ад ной па ды маць 
ма лод шых дзе так. Пай шла па свіць кал гас-
ных ка роў. Тры ма ла і сваю гас па дар ку. Гэ та 
ця пер ад яе толь кі ко нік за стаў ся, на якім не-
дзе раз на ты дзень вы бі ра ец ца ў кра му, каб 
ку піць ся го-та го. На ват ку рэй ня ма. Іх лі са 

ўсё роў на ні шчыць, як ні ха вай. Пе ра ста ла і 
буль бу са дзіць: дзі коў ва кол за шмат раз вя-
ло ся, заў час на вы ні шча юць увесь ура джай. 
Бы ва ла, на ча ва ла ка ля буль бя ні ку, каб за-
сце раг чы. Але што ад на зро біш, ка лі цэ лы 
ста так з гу шча ру вы валь вае.

— Як раз пе рад ва шым пры ез дам шас цё-
ра дзі коў пад га нак пры хо дзі лі. Пай шлі ні з 
чым: ня ма ім тут ця пер чым па ла са вац ца.

Але су стра ка лі ся ў на ва коль ным ле се і 
больш не бяс печ ныя су се дзі.

— Ад ной чы з ма га зі на вяр та ла ся. Уну-
чак як раз у мя не гас ціў, узя ла яго з са бою. 
А воўк шасць пе рад ка нём цераз да ро гу! У 
мя не заў сё ды ся ке ра з са бою. А тут яна не-
дзе ў дра бі нах за ва лі ла ся, ні як не на ма цаю. 
Вель мі спа ло ха ла ся та ды. Не за ся бе — за 
дзі ця. Пад ха пі ла ней кую пал ку, за кры ла 
са бой ма лое. Доб ра, што ўсё абы шло ся. 
Я ўжо па брэ ху сва іх са бак па знаю, што за 
звер сноў да ец ца ля ху та ра. На дзі коў яны 
так гаў ка юць, на лі су па-ін ша му, а на ваў-
коў — ні бы ен чаць. Ад ной чы зі мой, не дзе 
з пят нац цаць га доў та му, як раз двое сы ноў 
у мя не на ча ва лі. Я на іх па спа дзя ва ла ся, 
за сну ла моц на, але праз сон па чу ла, як за-
хо дзяц ца са ба кі. Ус ко чы ла, гля ну ла ў акно. 
Ме ся чык доб ра пад свеч ваў і бы ло ві даць, 
як ваў кі пад свін ка з хля ва вы цяг ва юць. Ві-
даць, пад ка па лі ся не як, ці хлоп цы дрэн на 
сві ро нак на нач за чы ні лі. Ку ды ўжо бы ло 
гнац ца ад бі раць, ды і стрэль бы ж ня ма ні-
я кай. З’елі звя ры та го пад свін ка — толь кі 
га ла ва ад яго за ста ла ся.

— А што бы ло са мым цяж кім тут, за ўсе 
ва шы га ды?

— Гэ та ка лі ха ту сваю но вую бу да ва лі. 
Пас ля вай ны доў га ў ма лень кай ту лі лі ся. А 
як шос тае дзі ця на ра дзі ла ся, неяк са бра лі 
ка пей ку на боль шую. Зда ец ца, у шэсць-
дзя сят шос тым го дзе па ча лі бу да вац ца. 
На ня лі ча ты рох муж чын, і тыя пра жы лі ў 
нас амаль усё ле та. Цес на та ў ста рой ха-
це ста ла прос та ней ма вер ная. Там, дзе 
стол ста яў, ве ча рам се на сла лі і спа лі там. 
Ра ні цай цяг нем стол на зад, каб па кар міць 

дзя цей і ра бот ні каў. І ўсім трэ ба ес ці 
на ва рыць, па кар міць тры разы на 
дзень. А яшчэ гас па дар ка на мне 
ві се ла — свін ні, конь, дзве ка ро вы, 
ця ля ты, аве чак тры ма лі. І дзе ці. Сы-
нок, шос ты па лі ку, толь кі на ра дзіў-
ся. Мне, зда ра ла ся, і спаць не бы ло 
ка лі. Па дрэм леш па ру га дзі нак з 
ма лым на ру ках, ка лы шу чы, і раз-
від няе, — па ра па ды мац ца ка роў 
да іць, па гас па дар цы ту паць. Ду ма-
ла та ды, што не вы тры ваю. Але не як 
зду жа ла.

А коль кі та ды буль бы са дзі лі, 
каб вы толь кі ба чы лі! Мяш коў з 
со рак вяс ной за вор ва лі. І рас ла 
яна тут доб ра, по тым усю во сень 
вы бі ра лі. За ве ра сень не спраў ля-
лі ся, хоць і дзя цей ад шко лы ад-
ры ва лі на да па мо гу. Не дзе толь кі 
пад за ма раз кі вы хо дзі лі на да коп-

кі. Шмат са дзі лі. Бо гас па дар ку тры ма лі 
вя лі кую. Та ды ж у кал га сах пла ці лі мі-
зэр на — за раб ля лі хі ба тым, што жы вё лу 
вы рошч ва лі і пра да ва лі. Ін ша га вый сця 
не бы ло, каб дзя цей кар міць-адзя ваць. 
Сві ней і ця лят зда ва лі ў кал гас, ці ў ра-
ён на мя са кам бі нат, та ды і ней кія гро шы 
з'яў ля лі ся ў ха це.

Цяж кі мі бы лі мае га ды. Але я не скар-
джу ся. Вы рас лі дзе ці, пай шлі са мі за раб-
ляць, па жа ні лі ся. Мя не не за бы ва юць, 
пра вед ва юць. Га доў двац цаць пяць та му 
элект рыч насць пра цяг ну лі да мя не праз 
лес — быц цам у ін шым све це апы ну ла-
ся. Шэсць га доў та му тэ ле фон па ста ві лі, 
так са ма быц цам но вае жыц цё ад кры ла-
ся. Дзе цям ма гу па зва ніць, яны да мя не 
ў лю бы час тэ ле фа ну юць. Хто пры хо дзіў і 
пра сіў ад мя не зва ніць, ні ко лі з іх гро шай 
за гэ та не бра ла.

Я лі чу, што ця пер у мя не жыц цё ні бы 
ка ра леў скае. Ба чы це ж, дзе і як я жы ву. 
На во кал та кая пры га жосць — у лю бую 
па ру го да. Пен сію да юць, дзе ці на вед ва-
юць. На ко ні ку мож на да лю дзей па ехаць. 
Ня даў на з ім раз ві тац ца, праў да, да вя ло-
ся: са ста рэў. Ён тут у мя не ка ля трыц ца ці 
га доў быў. А за мя ніць ака за ла ся спра вай 
ня прос тай. Ку пі лі но ва га, а той тут уся го 
пу дзіц ца. Па ле се едзем — увесь ус тры во-
жа ны, азі ра ец ца. Да ма га зі на на ім у два 
ра зы па воль ней да бі ра ла ся, чым ра ней. А 
ад ной чы гэ ты но вы конь так мя не па нёс, 
ко ла ваз ка не дзе на да лонь ад стром ка га 
аб ры ву пра не сла ся. Не да ло ся яму ляс ное 
жыц цё. Прый шло ся мя няць, ця пер вось гэ-
ты аб жы ва ец ца, — лас ка ва кі вае гас па ды-
ня ў бок ка нюш ні, дзе хрум кае се на стат ны 

гня ды жа рэб чык. — Дзе ці ку пі лі се на, на 
зі му хо піць. Толь кі за прэг чы са ма ўжо не ў 
сі лах, трэ ба бу дзе пра сіць ка го.

Вель мі ха чу з'ез дзіць ту ды, дзе мы ў вай-
ну ха ва лі ся, ка лі вёс ку вы па лі лі. Па мя таю, 
якая там смач ная ва да бы ла ў кры ніч цы, 
зда ро вая. Тое мес ца мне вель мі ўпа да ба-
ла ся. Ха ця і го ра там ха пі ла. Та та ў со рак 
чац вёр тым па мёр, нас пя цё ра за ста ло ся ў 
ма мы, ад на ад ной мен шая. Ве даю, што на 
тым мес цы ўжо ні лю дзей, ні па бу доў не 
за ста ло ся, але зір нуць хо чац ца. Да лё кая 
да ро га, мо на ка ні і не адо лею, та ды па-
пра шу, каб дзе ці зва зі лі.

За ўсё жыц цё яна ні дзе не бы ла ў буй-
ных га ра дах, толь кі ў Мін ску. І зу сім не бя-
дуе па та кой бед най геа гра фіі сва іх ванд-
ро вак.

— І дзе ці, і сёст ры не раз клі ка лі кі-
даць лес і пе ра яз джаць да іх. А я ха чу 
жыць са ма па са бе. Бо так пры вык ла. Тут 
у мя не ўсё сваё. Тут ці хень ка. Пры го жа. 
Ні я кія ма шы ны не гу дуць. І, ве да е це, я ж 
та кая, што не змаў чу, ка лі дзе што не так 
ро біц ца. А дзе ці ж ужо да рос лыя. Мо гуць 
і па крыў дзіц ца за маё якое сло ва. Я та ко-
га не ха чу. Бу ду жыць на сва ім ху та ры, а 
дзе ці мае ез дзіць да мя не. Тут я для ўсіх 
бу ду доб рая.

Дзет кі пра па ну юць мне ха ця б усё пе-
ра ра біць у ха це на су час ны лад. А мне не 
па трэб ны гэ тыя іх «еў ра ра мон ты». Я ха чу 
жыць у сва ім. Хай яно мо і гор шае, чым тое, 
што мод на ця пер. Але маё.

У ба бы Ан ці 18 сва іх уну каў. А яшчэ яе 
дзе ці бра лі са бе пры ём ных, та му ўся го ў яе 
ця пер 24 уну кі і 6 праў ну каў.

— Не, ра зам тут дзе ці, уну кі і праў ну кі 
яшчэ ні ко лі не збі ра лі ся, — ка жа. — Ды дзе 
ж мая ха та ўсіх вы тры мае?

Яна ба дзё ра ту пае ка ля сва іх па бу доў. 
І жаг нае нас услед, ка лі мы вы праў ля ем ся 
ў зва рот ны шлях.

Што ту ды еха лі да яе, што на зад — ні вод-
най ма шы ны, ні вод на га ча ла ве ка не су стрэ-
лі за ўвесь час. Ні бы на край зям лі тра пі лі.

Я на ўмыс на не на зы ваю проз ві шча і 
наз ву ху та ра. На пі са лі ка лісь ці пра яе ў 
мяс цо вай га зе це. І по тым нех та ха цеў сва-
і мі ва чы ма па гля дзець на гэ ты дзі вос ны 
ху тар — ці гры бы збі ра ю чы, ці мэ та на кі ра-
ва на са браў шы ся. А ра зу ме е це, якім ча сам 
бы вае праг ны да сель ска га ту рыз му су час-
нік? Каст ры, шаш лы кі...

Ба бу лі гэ та зу сім не па трэб на. Як і чу жая 
ўва га на огул. У яе свой свет, сваё жыц цё. 
У зайз дрос най для сён няш ня га ча су гар мо-
ніі з пры ро дай ляс но га краю, дзе ёй бы ло 
на ка на ва на з'я віц ца на свет.

Вік тар ВІ КЕНЦЬ ЕЎ.

«Ма рыць трэ ба пра вы со кае»

Чалавек на зямліЧалавек на зямлі  ��

ГАС ПА ДЫ НЯ ЛЕ СУ У Баб руй ску прай шоў фес-
ты валь твор час цi i зда роўя, 
на якi што год збi ра юц ца 
ма ла дыя лю дзi з аб ме жа-
ва ны мi маг чы мас ця мi.

У па сёл ку Кi ся ле вi чы на 
ўскра i не Баб руй ска, дзе ра ней 
бы ла вай ско вая часць, пра хо-
дзiць фес ты валь пад наз вай 
«Кро пель кi да бры нi ў мо ры 
зда роўя». У ад ным з бы лых 
штаб ных бу дын каў раз мяс цiў ся 
ду хоў на-асвет нiц кi цэнтр Свя та-
Iвер ска га хра ма, i на па ля не ка ля 
яго ўста ля ва лi сцэ ну, зра бi лi iм-
пра вi за ва ную за лу, спар тыў ную 
пля цоў ку.

— Ой, тут столь кi лю дзей, — 
ра ду ец ца Але ся, якая ся дзiць у 
iн ва лiд най ка ляс цы. — Я даў-
но не ба чы ла ся з сяб ра мi. Ка лi 
шчы ра, та кiх маг чы мас цяў у нас 
не мно га.

— Тут усё нам на столь кi па-
да ба ец ца, што не ма гу га ва рыць 
без слёз, — жан чы на, якая ўпер-
шы ню пры вез ла дач ку-iн ва лi да 

на фес ты валь, не здо ле ла стры-
маць эмо цыi.

— Гэ та ўнi каль ная маг чы-
масць для нас вось так цi ка ва 
ба вiць час, — ка жа яшчэ ад на 
ма цi. — Мой сын не раз маў ляе, 
але пад му зы ку тан цуе i ўсмi ха-
ец ца.

Гру па жан чын з ка ля ро вы мi 
пам по на мi ў ру ках рых ту ец ца да 
вы ступ лен ня:

— Фес ты валь цi ка вы: мы тут 
тан цу ем шмат, на ват тан га! — 
рас каз ва юць яны на пе ра бой. — 
Мы ад чу ва ем ся бе ар тыст ка мi. 
Тут i сi лы пры хо дзяць, i доб ры 
на строй.

«Кро пель ка да бры нi...» мае 
на ўва зе адап та цыю i рэ абi лi та-
цыю мо ла дзi з са цы яль на сла-
бых ка тэ го рый. Сё ле та фес ты-
валь пра во дзiц ца ўжо ў шос ты 
раз: на яго пры еха ла больш за 
сот ню ўдзель нi каў з Ма гi лёў скай 
воб лас цi. Ар га нi зуе фес ты валь 
цэнтр са цы яль на га аб слу гоў-
ван ня Ле нiн ска га ра ё на го ра да 
Баб руй ска, су мес на з ула да мi i 
царк вой.

— Мы хо чам зра бiць жыц цё 
на шых ма ла дых лю дзей больш 
яр кiм, i для мно гiх удзель нi каў 
гэ та ледзь не ўнi каль ная маг чы-

масць вы брац ца з до му i па быць 
з сяб ра мi, — ка мен туе Тац ця на 
Сiнь ке вiч, за гад чы ца ад дзя лен ня 
дзён на га зна хо джан ня iн ва лi даў 
у Ле нiн скiм ра ё не Баб руй ска. — 
Гэ та адзi ны фес ты валь у кра i не, 
якi пра во дзiц ца ў та кiм фар ма це, 
на пры ро дзе.

Усё на во кал са праў ды вы гля-
дае як лет нi ла гер, толь кi з па-

праў кай на стан зда роўя лю дзей. 
Дзя жу рыць «хут кая да па мо га». 
Ся род пуб лi кi дзе ла вi та ру ха юц-
ца ма ла дыя хлоп цы i дзяў ча ты ў 
яр ка-чыр во ных май ках з над пi-
са мi на спi не «Ва лан цёр». Гэ та 
старэй шыя школь нi кi i сту дэн ты, 
якiя да па ма га юць iн ва лi дам.

— Я не ма гу быць абы яка вай, 
— ска за ла Яна. — Ва лан цё рам 
я пра цую га доў пяць, хо чац ца 
да па ма гаць. Я па сяб ра ва ла са 
Све тай, яна на iн ва лiд най ка ляс-
цы. I ве да е це, нi чым мы ўво гу-
ле не ад роз нi ва ем ся, прос та ў 
кож на га з нас свае асаб лi вас цi i 
маг чы мас цi.

— На фес ты ва лi не толь кi ад-
па чы ва юць, але аба вяз ко ва зай-
ма юц ца твор час цю i спор там. Не 
толь кi па каз ва юць свае «хат нiя 
на рых тоў кi» на сцэ не, але бя-
руць удзел у май стар-кла сах, 
якiя пра вод зяць вя до мыя лю-
дзi: на прык лад, фут ба лiст Эду-
ард Гра да бо еў, мас так Ана толь 
Кон цуб, ке ра мiст Алег Тка чоў i 
iн шыя.

— Вя до ма, ма ла дым iн ва лi-
дам най перш у жыц цi па трэб на 
ме ды цын ская да па мо га, — раз-
ва жае Тац ця на Сiнь ке вiч. — Але 
на ша за да ча ме на вi та тут — 

даць лю дзям ад па чыць, па быць 
ра зам. Та му што леп шы ўрач — 
гэ та доб ры на строй.

Ай цец Сер гiй, на ста я цель 
Свя та-Iвер ска га хра ма, лi чыць, 
што ў стаў лен нi гра мад ства да 
лю дзей з аб ме жа ва ны мi маг-
чы мас ця мi неш та зру шы ла ся з 
мёрт вай кроп кi: не здар ма фес-
ты валь «Кро пель кi да бры нi...» 
па чы наў ся з ма лень ка га збо ру, 
а ця пер раз рос ся да аб лас но га 
ўзроў ню.

— Царк ва заў сё ды ка жа, што 
для Бо га ня ма роз нi цы, з аб ме-
жа ва ны мi здоль нас ця мi ча ла век 
аль бо не, — пад крэс лi вае свя тар. 
— Мо жа, лю дзей з аб ме жа ва ны мi 
маг чы мас ця мi ён яшчэ больш лю-
бiць, як мы шка ду ем, на прык лад, 
сваю па ра не ную ру ку...

У Свя та-Iвер скiм хра ме для 
ўдзель нi каў фес ты ва лю ў дзень 
па мя цi ле ка ра Пан це ляй мо на 
здзейс нi лi ма ле бен аб зда роўi, 
пра вя лi ду хоў ную гу тар ку. Тут 
спе цы яль на зра бi лi пан дус: ра-
ней iн ва лi даў-ка ля сач нi каў па-
ды ма лi па пры ступ ках на вы со кi 
цар коў ны га нак на ру ках, а ця пер 
для iх i тут бу дзе без бар' ер нае 
ася род дзе.

Сё ле та тэ ма фес ты ва лю — 
«Да вай це бе раг чы ад но ад на го!» 
Ар га нi за та ры на зы ва юць гэ та 
кры кам ду шы, та му што ўсiм хо-
чац ца, каб ў жыц цi бы ло больш 
уза ем на га ра зу мен ня, пад трым кi 
i ўва гi. Лю дзi ка жуць, што трэ ба 
ву чыц ца быць цяр пi мы мi ад но да 
ад на го, да ра ваць дроб ныя крыў-
ды, не вы лi ваць на iн шых дрэн ны 
на строй i па мя таць, што жыц цё — 
вель мi крох кая рэч, ка лi не ве да-
еш, што мо жа зда рыц ца ў на ступ-
ную хвi лi ну. Гэ та ўрок для гра мад-
ства ад удзель нi каў баб руй ска га 
са цы яль на га фес ты ва лю.

Са мы кра наль ны мо мант фес-
ты ва лю — агуль ны зды мак. Ка ля 
сцэ ны шчыль на, каб усе тра пi лi 
ў кадр, па са дзi лi i па ста вi лi ўсiх: 
унi зе — iн ва лi ды-ка ля сач нi кi, на-
вер се — ва лан цё ры. Да ваць ка-
ман ду на ўсмеш ку фа то гра фу не 
да вя ло ся: усiм раз да лi роз на ка-
ля ро выя ша ры, i, ка лi iх ра зам ад-
пус цi лi ў па вет ра як сiм вал кро пе-
лек да бры нi ў на шым све це, усе 
ра зам смя я лi ся ад шчас ця, з на-
дзе яй на доб рае жыц цё, леп шае 
зда роўе i моц нае сяб роў ства.
Iло на IВА НО ВА. Фо та аў та ра.

г. Баб руйск.

Га доў двац цаць пяць та му 
элект рыч насць пра цяг ну лі 
да мя не праз лес — быц цам 
у ін шым све це апы ну ла ся. 
Шэсць га доў та му тэ ле фон 
па ста ві лі, так са ма быц цам 
но вае жыц цё ад кры ла ся. 

Кро пель кi да бры нi
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