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— У но вую кні гу «Ге роі Пер-
шай су свет най» увай шлі 12 на-
ры саў аб лё сах лю дзей, мно гія з 
якіх звя за ны з Бе ла рус сю — гэ-
та ўра джэн цы паў ноч на-за ход ніх 
гу бер няў, аль бо тыя, хто ва я ваў, 
за гі нуў на на шай зям лі. Але та кіх, 
на пэў на, знач на больш... На чым 
за сноў ваў ся ваш вы бар? Ча му 
ме на ві та гэ тыя лю дзі ста лі ге ро-
я мі кні гі?

— Пер шую су свет ную не здар ма 
на зы ва лі Вя лі кай вай ной. Гі ганц кі яе 
раз мах і ха це ла ся па ка заць у кні зе. 
Та му яе ге роі са мыя роз ныя — як 

гэ та і бы ло на са мой спра ве. Вяр-
хоў ны Га лоў на ка ман ду ю чы і звы-
чай ны ка зак, сяст ра мі ла сэр нас ці 
і свя тар ба я во га ка раб ля, лёт чы кі 
і ма рак... Лё сы, на пер шы по гляд, 
зу сім роз ныя. Але агуль нае ў іх ад-
но — усе яны бы лі га то вы па мер ці 
за Ра дзі му, і мно гія па цвер дзі лі гэ та 
спра вай.

— Пры на пі сан ні кні гі чые гіс-
то рыі і якія фак ты вас асаб лі ва 
ўра зі лі? Коль кі да ку мен таў да-
вя ло ся пе ра ва ру шыць у по шу ках 
па трэб ных звес так і хто да па ма-
гаў у іх збо ры? Маг чы ма, знай-
шлі ся на шчад кі ка гось ці з ва шых 
ге ро яў?

— Га лоў най кры ні цай у пра цы 
над кні гай быў Ра сій скі Дзяр жаў ны 
ва ен на-гіс та рыч ны ар хіў: ме на ві та 
там за хоў ва ец ца асноў ны кор пус 
да ку мен таў па Пер шай су свет най. 

На ту раль на, гэ та і ўспа мі ны ўдзель-
ні каў вай ны, і да сле да ван ні ай чын-
ных і за меж ных гіс то ры каў — ад 
тых, што вый шлі яшчэ ў 1920-я 
га ды, да най ноў шых. І бес ка рыс лі-
вая да па мо га лю дзей, за хоп ле ных 
спра вай. Да пры кла ду, не ацэн ныя 
па ра ды я атры маў ад ад на го з буй-
ней шых спе цы я ліс таў па афі цэр скім 
кор пу се Пер шай су свет най, мінск а -
га ва ен на га гіс то ры ка Ва ле рыя Су-
ра е ва. У на пі сан ні ар ты ку ла пра 
ге роя-ма ра ка Пят ра Чар ка са ва вя-
лі кую да па мо гу ака за ла яго стры еч-
ная праў нуч ка Воль га, якая жы ве ў 

Ніж нім Ноў га ра дзе; у пра цы над «лі-
тоў скі мі» эпі зо да мі — мой віль нюс кі 
сяб ра, гіс то рык Юры ус Трак ша ліс.

Што да аса біс тых ура жан няў... 
Уні каль ных люд скіх лё саў, звя за-
ных з ва ен най Бе ла рус сю ста га до-
вай даў ні ны, мност ва. На прык лад, 
ура джэн ка Стаў ра па ля 21-га до вая 
Ры ма Іва но ва, сяст ра мі ла сэр нас ці, 
якая слу жы ла пад Пін скам. Ка лі ў яе 
пал ку пад час ата кі за гі ну лі ўсе афі-
цэ ры, Ры ма вый шла на пе рад, пад 
ку лі, і па вя ла сал дат у на ступ лен не. 
У гэ тай ата цы дзяў чы на за гі ну ла. 
Яе аплак ва ла ўся кра і на. Яна ста ла 
адзі най жан чы най, уз на га ро джа най 
па смя рот на ор дэ нам свя то га Ге ор-
гія 4-й сту пе ні. Ужо ў 1916-м аб Ры-
ме Іва но вай зня лі фільм, вы хо дзі лі 
гра ма фон ныя плас цін кі з пес ня мі 
пра яе... На жаль, пас ля рэ ва лю-
цыі пра ге ра і ню зу сім за бы лі. Але ў 

нас па мяць аб ёй жы вая. Свед чан-
не гэ та му — да ку мен таль ны фільм 
«Свя тая Ры ма», зня ты су мес на «Бе-
ла русь філь мам» і тэ ле кам па ні яй 
«Ва енТБ». Я вы сту піў аў та рам ідэі 
і су аў та рам сцэ на рыя гэ тай стуж кі. 
Фільм зды маў ся на ра дзі ме Ры мы, 
у Стаў ра па лі, і ў нас. Ён атры маў ся 
вель мі кра наль ным, дра ма тыч ным, 
і я ўпэў не ны, што яго ча кае доб ры 
гля дац кі лёс і ў Ра сіі, і ў Бе ла ру сі.

— Вя ча слаў, на ваш по гляд, 
амаль праз ста год дзе з той вай ны 
як мно га мы ўжо ве да ем і коль кі 
не ве да ем пра сва іх ге ро яў? Што 
мож на зра біць для та го, каб ці-
ка васць да пэў ных гіс та рыч ных 
па дзей і іх удзель ні каў уз ні ка ла 
не толь кі «на фо не» бу ду чых юбі-
ле яў і круг лых дат?

— З ад на го бо ку, вя до ма ўжо 
вель мі мно га, і згад ка пра ге ро яў 
Пер шай су свет най ні ў ка го не вы-
клі кае не пры ман ня. З дру го га — 
га на рыц ца імі мы так са ма не спя-
ша ем ся. А ча му не? Бо чым больш 
у кра і ны ге ро яў — тым лепш. І не 
важ на, на якой вай не — пе ра мож-
най ці не — яны пра яві лі муж насць 

і доб лесць. Вось, на прык лад, ге не-
рал Пла тон Ле чыц кі — сын прос та-
га сель ска га свя та ра з-пад Га род ні. 
Ён пра сла віў ся яшчэ пад час рус-
ка-япон скай вай ны, пе рад Пер шай 
су свет най ка ман да ваў Пры амур-
скай ва ен най акру гай. А на вай не 
ўзна ча ліў 9-ю ар мію, якая бліс ку ча 
пра яві ла ся бе пад час Бру сі лаў ска-
га пра ры ву, а на пры кан цы 1916-га 
фак тыч на вы ра та ва ла ад раз гро му 
Ру мы нію. Ле чыц ка га ўзна га ро дзі лі 
та ды Ге ор гі еў скай збро яй з дыя мен-
та мі — та кую ўзна га ро ду атры ма лі 
толь кі 8 ча ла век. Ге не рал быў на-
столь кі па пу ляр ны, што пра да ва-
лі ся на ват па пя ро сы з яго парт рэ-
там!.. Дык ча му нам нель га 
га на рыц ца зем ля ком-пал-
ка вод цам сён ня?.. На маю 
дум ку, ме на ві та рас ка зы пра 
кан крэт ных лю дзей і іх лёс 
і подз ві гі змо гуць па сту по ва 
зра біць так, што мы ста нем 
ус пры маць Пер шую су свет-
ную вай ну як важ ны этап у 
бе ла рус кай гіс то рыі.

— Вы не толь кі 
рас пра цоў ва е це тэ му 
Пер шай су свет най, 
але і ўзна чаль ва е це 
даб ра чын ны фонд 
па мя ці гэ тай вай ны 
«Кро кі». На пя рэ дад ні 
со тай га да ві ны з па-
чат ку Пер шай су свет-
най у фон да на пэў на 
шмат пра цы...

— Фонд гэ ты з'я віў-
ся па іні цы я ты ве Ба ры-
са Ба ры са ві ча Ці то ві ча 
— цу доў на га мас та ка, 
ства раль ні ка пер ша га 
ў СНД пры ват нага му-
зея Пер шай су свет най 
вай ны. Ця пер фонд 
зай ма ец ца му зе е фі ка-
цы яй ар тэ фак таў Пер-
шай су свет най вай ны 
на Ві лей шчы не. У пры-
ват нас ці, у 2015 го дзе 
на га рад скіх мо гіл ках 
Ві лей кі над бра май бу-
дзе ўзве дзе на кап лі ца 
з ім ёна мі афі цэ раў і сал дат, якія 
за гі ну лі пры вы зва лен ні го ра да ў 
ве рас ні 1915-га. Бой за го рад быў 
та ды вель мі га ра чы — вак зал, які ў 
Ві лей цы за ха ваў ся і сён ня, двой чы 
пе ра хо дзіў з рук у ру кі. Да гэ тай 
біт вы меў да чы нен не і мой про дак, 
ге не рал-ма ёр Мі ха іл Мі хай лаў: ён 
ка ман да ваў бры га дай 18-й пя хот-
най ды ві зіі, што вы зва ля ла на ва-
кол лі го ра да, і за слу жыў вы со кі 
ор дэн свя то га Ула дзі мі ра 2-й сту-
пе ні з мя ча мі. Не дзі ва, што ме на-

ві та ў Ві лей цы бу дзе 
ство ра ны пер шы ў 
Бе ла ру сі му зей Пер-
шай су свет най вай ны. 
Там жа бу дзе пра ве-
дзе ны фес ты валь му-
зы кі і паэ зіі та го ча су, 
прой дзе між на род ная 
на ву ко вая кан фе рэн-
цыя.

— «Ге роі Пер-
шай су свет най» 
у пэў най сту пе ні 
пра цяг ва юць тэ му 
ва шых па пя рэд ніх 
кніг — з ага вор кай, 
што ра ма ны «Не ба-
жы ха ры» і «Веч ны 
агонь» бы лі мас тац-
кі мі, а «Стра ча ныя 
пе ра мо гі Ра сій скай 
ім пе рыі» пры свя-
ча лі ся па дзе ям, а 
не кан крэт ным лю-
дзям. Ве ра год на, у 
лі та ра тур най гіс то-
рыі бу дзе пра цяг, а 

мо жа і не адзін?
— Без умоў на. Ра зам з фа то-

гра фам Ула дзі мі рам Баг да на вым, 
са мым буй ным знаў цам бе ла рус-
кіх вай ско вых па ха ван няў, мы 
пад рых ту ем пад ра бяз ны да вед нік 
аб мес цах ба я вой сла вы Пер шай 
су свет най у Бе ла ру сі. Рых ту ец ца 
і ма ляў ні чая кні га для дзя цей на гэ-
тую тэ му. А яшчэ ў 2014-м з'я віц ца 
аль бом з парт рэ та мі і бія гра фі я мі 
на шых зем ля коў — во е на чаль ні каў 
і пал ка вод цаў Пер шай су свет най. 

На огул, ад зна чу, ста год дзе з 
дня па чат ку гэ тай вай ны бу-
дзе ад зна чац ца ў на шай кра-
і не на вы со кім уз роў ні.

Вік то рыя ЦЕ ЛЯ ШУК.
Фо та з кні гі 

«Ге роі Пер шай 
су свет най»

�

Ся род звык лых аб вес так аб 
про да жы ква тэ ры, ма шы ны, фут ра ці 

па ра ся ці ча сам мож на па ба чыць са мыя 
не ча ка ныя пра па зі цыі. Мой ка ле га вось 
уз га даў, як ад ной чы па аб' яве знай шоў 

хлоп ца, што пра да ваў, як той сам 
сцвяр джаў, ка ва лак... ме тэа ры та. На 

гэ ты раз на «кас міч на га гос ця» на тра піць 
не ўда ло ся, але пе ра лік не звы чай ных 

па тэн цый ных па ку пак усё роў на 
пры му сіў усміх нуц ца...

«ДА ВАЙ КУ ПІМ БА НА НА Е ДА»
...На пры кан цы пра цоў на га дня я за пі са ла 

ў блак нот са мыя ці ка выя, на мой по гляд, аб-
вест кі. Вы ра шы ла: пра па ную му жу што-не-
будзь з гэ та га ку піць і па гля джу на рэ ак цыю. 
Пер шым у спі се тра пі ла ся сім па тыч ная ма-
лень кая рэп ты лія — рас ніч ны ге кон-ба на на-
ед. З фо та па зі ра ла мі лае жоў та-ка рыч не вае 
ства рэн не.

— Ба на на ед? Ды ну, яму яшчэ і ба на ны 
па трэб ны! — спа чат ку скеп тыч на ад рэ ага ваў 
муж на пра па но ву, але пас ля па чаў «ду маць 
кан струк тыў на»:

— А што, мо жа, на шых рыб ад даць сяб-
рам, пе ра аб ста ля ваць аква ры ум і па ся ліць 
яго ту ды...

...На ступ най ра ні цай я на бра ла ну мар 
пра даў ца ба на на е да і ста ла ці ка віц ца кош-
там.

— Ну, рас ніч ных у мя не па куль ня ма, ра за-
бра лі, — рас ча ра ваў мя не пра да вец па іме ні 
Ан тон. — Ма гу пра па на ваць ву шас та га, да-
рос лы «хло пец», два з па ло вай га ды. Та кі 
бу дзе каш та ваць 100 до ла раў.

Ба на на е ды, што ўжо знай шлі сва іх гас-
па да роў, бы лі «пад лет ка мі», уз рос там да 
ча ты рох ме ся цаў. Гэта больш бюд жэт ная 
па куп ка: уся го 50 до ла раў за ад на го ге кон-
чы ка.

Кар міць рэп ты лій вы ключ на ба на на мі не 
па трэб на. Най леп шая ежа для іх — на ся ко-
мыя і дзі ця чае пю рэ з са да ві ны.

СФІНК СЫ, АЛЕ НЕ З ПУС ТЫ НІ...
...Ка лі ста ла зра зу ме ла, што па куп ка ге-

ко на мо жа здзейс ніц ца, вы ра шы ла «не да-
во дзіць да гра ху», а ,хут чэй, вы пра ба ваць 
на му жу ін шы ва ры янт на быц ця хат ня га га-
да ван ца. Та ко га гла дзень ка га, ру жо вень ка га, 
без адзі най шарс цін кі. За вец ца пры га жосць 
па цу ком-сфінк сам. Па ана ло гіі з вя до май па-
ро дай «лы сых» ка тоў.

...Жан чы на, што зня ла труб ку, ад ра зу ж 
па пра сі ла пра ба чэн ня за ад сут насць «та ва-
ру». Эх, а эк зо ты ка ў бе ла ру саў, аказ ва ец ца, 
мае по пыт! Па цу ча нят так са ма рас ку пі лі.

— Кош ты бы лі ў за леж нас ці ад ву шак. 
Па цу ка са звы чай ны мі ву ша мі пра да ва лі за 
200 ты сяч, а тыя, што з вуш ка мі «дам ба» (як 
ву шас ты слон з ад най мен на га мульт філь ма) 
каш та ва лі 250, — рас тлу ма чы лі мне.

Трэ ба па мя таць, што лы сыя па цуч кі — вя-
лі кая ад каз насць для гас па да ра. Га да ван цам 
па трэб на час ад ча су стрыг чы па зног ці, каб 
яны вы пад ко ва не па дра па лі са бе пя шчот ную 
ску ру. Так са ма не ліш нім бу дзе і пра ці ран не 
мок рым мяк кім руч ні ком ці мыц цё са спе цы-
яль ным шам пу нем для гры зу ноў.

НА СТАЛЬ ГІЯ ПА «КА ХАН НІ...»
...Хто не па мя тае ма лень кія квад рат ныя 

жвач кі «Lоvе іs...» Мно гія з ма іх сяб роў у дзя-
цін стве ме лі цэ лыя ка лек цыі ўкла ды шаў з іх 
і ска ка лі ад шчас ця пас ля на быц ця но ва га 
эк зэмп ля ра. «Ка лек цы я не ры» даў но вы рас-
лі, «Lоvе іs...» ча мусь ці знік лі з про да жу, але 
на сталь гія — гэ та вам не жар ты. А тут рап там 
аб' яў ка: мож на на быць гэ тыя са мыя жуй кі, ды 
яшчэ і оп там.

— Ну да вай ку-пі-і-і-м! — зда ец ца, я ў дэ та-
лях па ча ла рэ кан стру я ваць свае дзі ця чыя па-

во дзі ны пад час па хо ду з баць ка мі на ры нак.
— Па цу кі, ба на на ед і жвач кі, — вы дат ны 

вы бар, — за смя яў ся муж. Прый шло ся на гэ-
тым «шо пінг-эк зе ку цыю» спы ніць і ўсё рас-
тлу ма чыць.

...Тым не менш, я не пра мі ну ла па ці ка віц-
ца, коль кі каш туе «Ка хан не...» оп там. Ака за-
ла ся, усё за ле жыць ад той коль кас ці, якую 
вы вы ра шы це на быць. Ка лі вам па трэб на ад 
20 да 50 бло каў (а блок, між ін шым, гэ та 100 
жва чак), то за кож ны да вя дзец ца за пла ціць 
60 ты сяч руб лёў. Ка лі за маў ляць яшчэ больш, 
то кошт бу дзе змян шац ца.

— Не, бя руць не толь кі на про даж, — рас-
ка заў аў тар аб' явы Сяр гей. — Ад ной чы па-
тэ ле фа на ваў хло пец, для сва ёй дзяў чы ны 
вы ра шыў зра біць сюр прыз, уга ва рыў мя не 
не на 20, а на 10 бло каў. Для та кой спра вы я 
на ват ца ну скі нуў.

Па ад ным бло ку, па сло вах Сяр гея, пра да-
ваць яму не вы гад на. Але на сталь гія ёсць на-
сталь гія. Мо жа, вар та бы ло па спра ба ваць?..

КАБ КАС ЦЮМ ЧЫК «СЯ ДЗЕЎ»!
...У раз дзе ле «Адзенне» пра па ноў ва лі на-

быць кас цюм «госпожи». Не, не спа да ры ні ці 
па ні, як па трэб на пе ра кла даць на бе ла рус кую 
мо ву гэ тае сло ва. Бо спа да ры ня ці па ні (ка лі 
ўяў ляць, які б гэ та мог быць кас цюм) — зна-
чыць вы тан ча ная су кен ка і ка пя люш, а «гос-
по жа» — неш та зу сім ін шае...

— Па мер 44-ы, спад ні ца з чор най тка ні ны 
«пад ску ру», гар сэт, упры га жэн ні і чор ная 
мас ка. Мо жа це пан чо хі «ў сет ку» на быць, 
каб бы ло больш эфект на. Вы не хва люй це-
ся, ён вель мі пры стой на вы гля дае, — су па-
кой ва ла мя не дзяў чы на, што гэ тую аб' яву 
па да ла.

Аказ ва ец ца, Воль га шые на за мо ву адзен-
не і кар на валь ныя кас цю мы. Жан чы на, што 
за маў ля ла «гос по жу», па сло вах швач кі, збі-

ра ла ся іс ці ў та кім вы гля дзе на ве ча ры ну, ад-
зна чаць Хэ лоў ін, але по тым ад мо ві ла ся. Вось 
і прый шло ся праз ін тэр нэт пра да ваць.

За кас цюм Воль га пра сі ла «ўся го» 150 
до ла раў.

ПА ДА БРАЦЬ СА БА КУ ПА́ РУ...
...Са ба ка ў ма ёй сям'і ёсць толь кі ў баць коў 

у вёс цы. Яму ні пан тоф лі, ні бо ты, ні які ін шы 
від абут ку не па трэб ны. Ста ліч ныя «сяб ры ча-
ла ве ка» са бе ў та кім за да валь нен ні не ад маў-
ля юць. Пры нам сі, ка лі мер ка ваць па змес це 
аб' явы: па шыў абут ку для са бак па за мо ве. 
Із ноў пра па но ва на «жы вёль ную» тэ му...

Пры дум ваю не іс ну ю ча га скотч-тэр' е ра і 
тэ ле фа ную, каб да ве дац ца пра кошт абут ку 
для яго:

— Ве да е це, у за леж нас ці ад ма тэ ры я лу, 
але як мі ні мум 50 до ла раў рых туй це, — ад-
ка заў мне аў тар аб' явы.

За мо віць мож на хоць хат нія «шкар пэт кі» з 
мяк кай па дэ швай, хоць са праўд ныя ску ра ныя 
пан тоф лі для пра гу лак па сне зе і гра зі. Пры-
чым, па сло вах пра даў ца, па шыць абу так ён 
мо жа для якой за ўгод на па ро ды. Вось ці ка ва, 
а як бы гля дзе ла ся ў кра соў ках ня мец кая аў-
чар ка ма іх су се дзяў?

Да рэ чы, га то ва га абут ку для са бак у ін-
тэр нэ це пра па ну юць вель мі шмат. Уда ло ся 
знай сці «аму ні цыю» на ўсе ча ты ры ла пы і 
па кош це, кры ху боль шым за 90 ты сяч, і па 
170 — 250 ты сяч руб лёў. Але га то вы абу так 
раз лі ча ны пе ра важ на на дроб ных хат ніх га-
да ван цаў.

Ган на ГА РУС ТО ВІЧ

�

СУ СТРА КА ЮЦЬ 
ПА АДЗЕН НІ...
«Про ва ду...» — 13? Гэ та, вя до ма ж, 

па дзея для га зе ты, для ўсіх яе чы та-
чоў, бо толь кі ў «Звяз ды» ёсць та кая 
руб ры ка, та кія ма тэ ры я лы!..

Нам трэ ба ўзга даць са мыя ці ка выя з 
іх і са мыя смеш ныя? Уз гад ваю: мая пер-
шая «каз ка» бы ла на дру ка ва на 20 ве рас-
ня 2003 го да. Под піс пад ёй быў ка рот кі: 
«С.К., Ра га чоў скі ра ён». За раз пры зна ю ся 
— гэ та бы ла я, мно гім вя до мая — Соф'я 
Ку сян ко ва. А гіс то рыя...

Ця пер, на біў шы ру ку, я рас ка за ла б яе 
лепш.

А вось па ча ла б — як ра ней: «Бы ло гэ та 
га доў 20 (ужо, зна чыць, 30...) та му, у ча-
сы стра шэн на га дэ фі цы ту...». Для та го, каб 
хоць неш та ку піць, а тым больш са праўд-
ныя бо ты з Гер ма ніі, джын сы з Аме ры кі, 
ма хер з Ін дыі, по суд з Чэ хіі і г.д., трэ ба бы-
ло мець блат аль бо здаць на рых тоў шчы цы 
дру гас най сы ра ві ны (па-мяс цо ва му і за во чы 
«ка ра ваш ні цы») — ку чу тых са мых ка ра-
вак-ануч або ма ку ла ту ры. Яна пры ма ла. І 
на вёс цы бы ла та ды вель мі важ ным ча ла-
ве кам (амаль як стар шы ня сель са ве та), бо 
на яе пры яз насць маг ла раз ліч ваць хі ба так 
зва ная «элі та» — лю дзі, якія хоць над не чым 
ды ме лі ўла ду.

Мы, кал гас ныя кан тор скія, у гэ ты «пе ра-
лік» ува хо дзі лі... Да та го ж ак тыў на зда ва-
лі ма ку ла ту ру. Та му пас ля «апе ра цыі» па 
зда чы — і амаль ад ра зу ж! — пры бі ра лі ся ў 
роз ныя «ман та ны».

Шка да, што зда ра ла ся та кое рэд ка — 
раз-два на год. У ас тат ні ж час па-са праўд-
на му пры го жыя рэ чы мож на бы ло па шыць 
у кам бі на це бы та во га аб слу гоў ван ня (ка лі, 
вя до ма ж, па шчас ціць і ма еш з ча го...).

Дык вось. Не як мая пры яцель ка па да ры-
ла мне ад рэз ня мец ка га штрок су: чыс тая 
ба воў на, руб чык — дроб нень кі-дроб нень кі, 
сам — мя кень кі-мя кень кі... Прос та цуд! І па-
не сла ся я з ім у Ра га чоў скі КБА да най леп-
шай краў чы хі, каб, крый Бо жа, не са пса ва-
ла, каб па шы ла пін жак. Не каль кі ра зоў на 
пры мер кі гой са ла.

І вось на рэш це — свя та: пры еха ла за-
бі раць.

Рэч — ужо га то вую — мне вы нес ла са ма 
краў чы ха, аку рат на па да ла на пле чы. А я 
і ў люс тэр ку ба чу, і спі най «чую» — «сеў» 
той пін жак як улі ты! Шы коў ная рэч!.. Аж 
зды маць не хо чац ца!

— А мо жа, я так да до му па еду? — пы та-
ю ся ў краў чы хі.

— Ну, ка лі вас усё за да валь няе, — усмі-
ха ец ца яна, — то ча му б і не?

Я спін ку вы раў ня ла, га ла ву за дра ла і з 
фор сам на пры пы нак. Прый шла, стаю... У 
ча кан ні аў то бу са? Не, у цэнт ры ўва гі! Бо 
гля дзяць на мя не ўсе — і муж чы ны, і жан-
чы ны, і дзе ці... Хто са спі ны, а хто дык яшчэ 
і спе ра ду зой дзе.

Ча му так? Ну вя до ма ж: жан чы ны хо чуць 
фа сон раз гле дзець, спы таць, дзе я та кую 
рэч узя ла, а муж чы ны — як мя не за вуць і 
што я раб лю сён ня ве ча рам...

Во, са ма са бе ду маю, і праў да ж — па 
адзен ні су стра ка юць! Ней кія паў га дзі ны та-
му, па да ро зе ў КБА, на мя не ні хто не гля-
дзеў! А ця пер...

Да ду маць, што ж ця пер, я не па спе ла, 
та му што ад на з жан чын усё ж па ды шла да 
мя не і ска за ла:

— У вас ней кая па пе ра на спі не. Дык вы 
яе зні мі це ці як?

Я пін жак з ся бе — раз... А там... кві тан-
цыя... На па ло ву спі ны — з ма ім проз ві шчам, 
з ад ра сам, з проз ві шчам краў чы хі (мо жа яна 
та кім чы нам са бе рэ кла му ра бі ла?..).

На шчас це, у гэ тую ж хві лі ну аў то бус па-
ды шоў! Ус ко чы ла я ў яго — і хо ду з та го 
пры пын ку, ад тых лю дзей.

Пры еха ла да моў, ста ла ад ра зу ж тую кві тан-
цыю спор ваць. Яна пры шы тай бы ла — прос та 
на мерт ва: бе лы мі ніт ка мі 20-га ну ма ра і сцяж кі 
ўдоўж і ўпо пе рак праз кож ны сан ты метр.

...На заўт ра пра сваю пры го ду я рас ка за ла 
на пра цы. Уся бух гал тэ рыя — у ад роз нен не ад 
лю дзей на пры пын ку — аж на ста лы па ляг ла 
ад сме ху! І я з усі мі смя я ла ся... Быц цам не са 
мною гэ та бы ло. І быц цам гэ та не я так ха це ла 
не ка лі пры бі рац ца і доб ра вы гля даць.

Соф'я КУ СЯН КО ВА,
в. Лу чын, Ра га чоў скі ра ён.

МЯДЗ ВЕ ДЗІ 
БЫЦЬ 

ПА ВІН НЫ?
...Па да ро зе ў Ла гойск, не па да лёк ад па-

ва ро ту на Ха тынь, ёсць рэ ста ран «Са сно вы 
бор».

У якас ці ста лоў там — таў шчэз ныя драў-
ля ныя ка ло ды, у якас ці крэс лаў — так са ма 
(але мен ша га па ме ру); у ін тэр' еры — чу ча лы 
пту шак, ла сёў, дзі коў, баб роў, ва вё рак... На-
пэў на, ад гэ та га з'яў ля ец ца ад чу ван не, што 
ты ў са праўд ным ле се, а та му ад ра зу рас-
слаб ля еш ся, ад па чы ва еш і це лам, і ду шой. 
А тым больш...

У той даў нют кі ве чар дождж ліў як з вяд-
ра. Печ ка не пра ца ва ла, і ў на шым «УАЗі ку» 
мож на бы ло са бак га няць: мы прос та ка ла-
ці лі ся ад хо ла ду. Нам трэ ба бы ло тэр мі но ва 
са грэц ца.

Пра тое, што на пе ра дзе рэ ста ран, мы ве-
да лі. І хут ка, на пад' ез дзе да яго, ужо ўба чы-
лі двух вы ра за ных з дрэ ва мядз ве дзяў...

Па ся дзе лі на тых ка лод ках на сла ву! І на ват 
яшчэ за тры ма лі ся б, ды трэ ба бы ло па ехаць.

Хоць-не хаць за ня лі свае мес цы ў ма шы-
не, кі роў ца ўклю чыў «двор ні кі» (дождж і не 
ду маў сці хаць), кра нуў ся з мес ца. За шклом 
за міль га лі кон ту ры дрэў. І рап там... Што за 
лі ха —тыя драў ля ныя мядз ве дзі? Зле ва... А 
яны ж па він ны быць спра ва! Зна чыць, не ў 
той бок мы кі ру ем!..

Гэ та ж — пры го да, гэ та ж — ра ман ты ка! 
З ро га там пра еха лі на пе рад да блі жэй ша га 
скры жа ван ня, раз вяр ну лі ся — яшчэ ве ся-
лей шыя едзем на зад. Адзін з кам па ніі на ват 
пес ню за цяг нуў «Ког да я на по чте служил 
ямщиком...». Дру гі тут жа вы даў, што яна 
зу сім не рус кая на род ная, бо сло вы на пі саў 
наш па эт — Сы ра ком ля!

Пра яго па га ва рыць не па спе лі.
— Стой! — кры чыць стар шы з гру пы.
Ша фёр па тар ма зах:
— У чым спра ва? — пы та ец ца.
— Там зноў... мядз ве дзі. Дай зад ні ход — 

трэ ба пра ве рыць.
«УАЗік» па поўз на зад, спы ніў ся: гля дзім 

і не ве рым ва чам! Ка лі б ка са ла пыя бы лі 
жы выя, мож на бы ло б па ду маць, што яны 

пе ра бег лі з то га бо ку да ро гі на гэ ты. Але 
ж яны драў ля ныя... Зна чыць, ней кім чы нам 
мы зноў скі ра ва лі не ту ды, нам зноў трэ ба 
раз вяр нуц ца.

У по шу ках «пля цоў кі» ва ўсе во чы гля-
дзім за акно. Дождж не сці хае. Печ ка па-ра-
ней ша му не пра цуе. Хмель вы хо дзіць...

На рэш це кі роў ца ро біць раз ва рот... «Вось 
ця пер жа мы едзем пра віль на!» — ду мае, 
му сіць, кож ны і... Страш ны сон: зноў ку ба-
чым... мядз ве дзяў!

Ша фёр, збя ле лы, спы ня ец ца, хрыс ціц ца, 
ка жа, што гэ та — не іна чай! — ня чыс ці кі! 
Што ён з імі ўжо су ты каў ся: у ле се быў за-
блу дзіў ся — дык на ад но і тое ж мес ца пяць 
ра зоў пры хо дзіў...

— Не, гэ та не чэр ці, гэ та — скрыў лен не 
пра сто ры, — зра біў вы сно ву той эру дыт, 
што ве даў пра Сы ра ком лю.

Але ж на ват ён не мог ад ка заць: ку ды, у 
які бок нам ехаць?

Вы ра шы лі спы ніць ней кую ма шы ну і па-
пы тац ца. Для гэ та га, ня гле дзя чы на дождж, 
з «УАЗі ка» вый шлі ўсе і ста лі «га ла са ваць». 
Аў та ма бі лі, як зда ва ла ся, пры тар мож ва лі, 
але ж по тым ціс ну лі на газ, бо хто ры зык не 
спы няц ца ў цем ры, уба чыў шы ад ра зу столь-
кі муж чын?

Толь кі на рэш це ля нас тар маз нуў са ма-
звал.

— Што за праб ле ма, му жы кі? — спы таў 
кі роў ца.

— Ды за блу ка лі, — пры зна ём ся мы ўжо 
на скрозь пра мок лыя. — У які бок Мінск — 
не пад ка жаш?

— Ну ча му ж не? Па да ро зе нам. Едзь це 
за мной...

Вось так, на «хвас це» ў са ма зва ла мы 
даб ра лі ся да ста лі цы. А ві ной блы та ні ны, 
як ака за ла ся, быў зу сім не чорт і не скрыў-
лен не пра сто ры. Прос та мядз ве дзяў бы ло... 
ча ты ры. Два — з боч кай — ста я лі па адзін 
бок да ро гі, а два — па дру гі.

Ула дзі мір ШУ ЛЯ КОЎ СКІ,
г. Мінск

ТРЭ БА 
ЧЫС ЦІЦЬ 
КІ ШЭ НІ!

У кож на га ця пер ёсць су се дзі — блі жэй-
шыя, да лей шыя... У нас з му жам — за сця-
ной у сту дэнц кім ін тэр на це — быў яшчэ і 
ней кі дзіў ны. Чым?

Ды ка лі па слу хаць яго (а слу хаць да во-
дзі ла ся час та), то ўсё, што мой муж ра біў, 
ён ра біў... ня пра віль на. Не ту ды (на по гляд 
Ва сі ля) са сва ёй га ла вой пай шоў ву чыц ца, 
не та ды і, вя до ма ж, не з той ажа ніў ся (ды 
яшчэ і рас пі саў ся... Гэ та «ў квад ра це ду-
рань»!), не там узяў крэ дыт...

Муж у не чым зга джаў ся з ім, у не чым 
спра чаў ся, а я дык ча сам прос та раз' юў-
ва ла ся...

Але ж су сед, зда ра ла ся, і са праў ды вы-
гля даў ра зум ней шым. Ну вось на прык лад.

Га доў з дзе сяць та му мы з му жам, па-
ехаў шы ў кра му, ку пі лі яму но вы кас цюм 
— на вы хад. Коль кі каш та ваў, як след не 
пом ню. Пом ню, што су сед, Ва сіль, ска заў, 
што гэ та до ра га, і та му ён, маў ляў, па е дзе 
на ры нак...

І са праў ды — з'ез дзіў, ку піў. Ды та кі ж 
пры го жы... А га лоў нае, на шмат тан ней!

Я, шчы ра ка жу чы, ку са ла лок ці. Муж маў-
чаў, а су сед на гэ ту «ра ну» яшчэ і со лі вы ра шыў 
па сы паць: пры браў ся, як на вя сел ле, і па клі каў 
нас да ся бе — не то аб мыць, не то «за ма чыць». 
Я за ста ла ся до ма, муж пай шоў...

Як яны там ся дзе лі і дзе по тым блу ка лі 
— спра ва дзя ся тая. Факт (муж по тым рас-
каз ваў), што па да ро зе на зад зай шлі ў ка-
вяр ню да Ва сі лё вай зям ляч кі — яна ў той 
час афі цы янт кай пра ца ва ла.

— Нам га рэл кі... Гра маў па дзвес це, — 
па пра сіў у яе Ва сіль.

— А з ежы што? — пы та ец ца дзяў чы на.
— Ні чо га... Мы не га лод ныя.
— Ве даю я вас «не га лод ных», — за зла-

ва ла ся афі цы янт ка. — Па кі ліш ку за раз на 
гру дзі — і пад стол... Бя ры це што ес ці, ка лі 
хо ча це, каб вы піць пры нес ла.

Клі ен ты па ней кай са ла це за мо ві лі, па ся-
дзе лі. А ка лі сы хо дзі лі, Ва ся яшчэ ма ро зі ва 
па пра сіў.

Што да лей бы ло, тол кам не за пом ніў ні-
хто. І не ўспа мі на лі б, ка лі б... Не дзе праз 
ме сяц да нас у па кой не зай шоў су сед, тры-
ма ю чы ў ру ках (а твар кіс лы-кіс лы!) пін жак 
— той, но вы... І ка лі б пра вая па ла ў ім — ад 
кі шэ ні і ўніз — не бы ла па кры та... бе лай 
цвіл лю.

— Ну ве да ма ж — ры нак ёсць ры нак, — 
ледзь не пла каў Ва сіль, — бра ка ва ную рэч 
мне «ўду лі»! А я, ду рань, ку піў... Не зда сі 
ж ця пер?

Су сед пра цяг ваў сва рыц ца — на вы твор-
цаў, на ганд ля роў... Ка заў, што кас цюм ён 
апра нуў толь кі раз, каб «за ма чыць». Што 
пас ля той за моч кі па ве сіў яго ў ша фу — у 
тым са мым па ке це, на пле чы ках...

Мы ж з му жам раз гля да лі-ма ца лі пля-
му.

— Слу хай, а ты ж у ка вяр ні ма ро зі ва 
браў? — рап там ус пом ніў мой муж.

— Ну і што? — не зра зу меў су сед.
— А ты ў кі шэ ню яго ча сам не па клаў?
Ва ся сеў...
Маг чы ма, пас ля гэ та га ён па ду маў, што, 

ка лі б быў жа на ты, то жон ка, ві даць, су-
стрэ ла б... Мо жа, і аб ла я ла б! Мо жа, на ват 
«кі шэ ні па чыс ці ла» б (пры чым не толь кі ад 
ма ро зі ва...), але ж но вую адзе жу, перш чым 
па ве сіць у ша фу, аба вяз ко ва агле дзе ла б! І, 
што дак лад на, пра па сці б ёй не да ла!

Пас ля гэ та га вы пад ку Ва сіль не як ра дзей 
стаў «дур ніць» май го му жа. А ў хут кім ча се 
і сам ажа ніў ся.

А. ЮР ЧАН КА,
г. Ві цебск

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Ад яе ж... Чы та чы вель мі свое асаб лі ва 

зра зу ме лі за клік уз га даць і па ве да міць рэ-
дак цыі пра свае лю бі мыя гіс то рыі. У тым 
сэн се, што па куль на гэ тую прось бу ад гук ну-
лі ся пе ра важ на... аў та ры (гэ та зна чыць, тыя, 
хто іх пі саў). І са мыя лю бі мыя тво ры (ці ж не 
смеш на?) яны вы бра лі ме на ві та са сва іх. А 
ха це ла ся, — каб з на шых, гэ та зна чыць, з 
усіх, што бы лі на дру ка ва ны ў лю бі май на ро-
дам руб ры цы за амаль 13 га доў яе жыц ця.

Пі шы це!

Шля ха мі Пер шай су свет найШля ха мі Пер шай су свет най  ��
Вя ча слаў БАН ДА РЭН КА:

«ЧЫМ БОЛЬШ У КРА І НЫ ГЕ РО ЯЎ — 
ТЫМ ЛЕПШ!»

У ве рас ні гэ та га го да мас коў скае вы да вец тва 
«Ма ла дая гвар дыя» вы пус ці ла ў прэ стыж най 
се рыі «Жыц цё зна ка мі тых лю дзей» кні гу бе ла-
рус ка га пісь мен ні ка Вя ча сла ва Бан да рэн кі «Ге-
роі Пер шай су свет най». Факт сам па са бе вар ты 
ўва гі. Яшчэ больш ад мет на тое, што, па вод ле 
звес так най буй ней шай кні гар ні Ра сіі — «Маск ва» 
на Цвяр ской, гэ та вы дан не ад ра зу ўзна ча лі ла 
рэй тын гі про да жу ўсіх кніг се рыі «ЖЗЛ».
Ня даў на кні га «Ге роі Пер шай су свет най» з'я-
ві ла ся і на пры лаў ках бе ла рус кіх кні гар няў ды 
па пу ляр ных кніж ных вы ста вах. Што су ай чын ні-
кі зной дуць для ся бе пад вок лад кай, чым пры-
ваб лі вае да ку мен та ліс ты ка, як тыя ці ін шыя 
па дзеі ад бі лі ся на лё сах за бы тых ге ро яў даў няй 
вай ны  — пра ўсё гэ та га во рым з аў та рам.

ДА ВЕД КА «ЗВЯЗ ДЫ»
Вя ча слаў Бан да рэн ка на ра-

дзіў ся ў 1974 го дзе ў Ры зе (Лат-
вія), з 1991 го да жы ве ў Мін ску. 
Тэ ле вя ду чы, член Са ю за пісь-
мен ні каў Бе ла ру сі, член Са ю за 
пісь мен ні каў Ра сіі. Аў тар 21 кні гі, 
вы да дзе ных у Маск ве і Мін ску 
агуль ным на кла дам звыш 130000 
асоб ні каў. У се рыі «ЖЗЛ» вый-
шлі дзве яго кні гі — «Вя зем скі» 
(2004) і «Ге роі Пер шай су свет-
най» (2013).

За ства рэн не сцэ на рыя 13-се-
рый на га да ку мен таль на га се ры-
я ла «Га ра ды-ге роі» ў 2011 го дзе 
ўда сто е ны прэ міі Прэ зі дэн та Рэс-
пуб лі кі Бе ла русь «За ду хоў нае 
ад ра джэн не», за ра ман «Веч ны 
агонь» у 2013-м — прэ міі мі ніст ра 
аба ро ны Рэс пуб лі кі Бе ла русь у 
га лі не лі та ра ту ры і мас тац тва. ЗА МЕТ КІ НА ПА ЛЯХ

Най ста рэй шая ў Ра сіі кніж ная се рыя «Жыц цё зна ка мі тых лю дзей» 
бы ла за сна ва на яшчэ ў 1890 го дзе вя до мым вы даў цом і асвет ні кам 
Фла рэн ці ем Паў лян ко вым, які мер ка ваў вы даць 200 бія гра фій вы біт-
ных асоб усіх ча соў і на ро даў. У 1933 го дзе се рыя з па да чы Мак сі ма 
Гор ка га атры ма ла пра цяг, і з та го ча су вы дан не кніг «ЖЗЛ» хоць і мя-
ня ла не каль кі ра зоў наз ву, але не пе ра ры ва ла ся на ват пад час Вя лі кай 
Ай чын най вай ны. З 2005 го да вы да вец тва «Ма ла дая гвар дыя» па ча ло 
вы пус каць кні гі не толь кі аб па мер лых, але і аб су час ні ках, чыя дзей-
насць пра цяг ва ец ца.

За ўвесь час іс на ван ня «ЖЗЛ» вый шлі ў свет 1500 най мен няў кніг 
агуль ным на кла дам больш за 200 міль ё наў асоб ні каў, з улі кам пе ра-
кла ду на ін шыя мо вы.

Да рэ чы, Вя ча слаў Бан да рэн ка не пер шы бе ла рус кі аў тар, чые тво-
ры вый шлі пад зна кам «ЖЗЛ». У 70-я га ды мі ну ла га ста год дзя ў се рыі 
бы лі вы да дзе ны 3 кні гі ўра джэн ца Мін ска Яка ва Кум ка пра зна ка мі тых 
на ву коў цаў-ге о ла гаў, а кры ху паз ней на кла дам у 150 ты сяч асоб ні каў 
вый шаў пе ра кла дзе ны з бе ла рус кай мо вы жыц ця піс «Ян ка Ку па ла» 
Але га Лой кі.

Лё сы, на пер шы по гляд, 
зу сім роз ныя. Але агуль нае 
ў іх ад но — усе яны бы лі 
га то вы па мер ці за Ра дзі му, 
і мно гія па цвер дзі лі гэ та 
спра вай.

Ка лі ў яе пал ку пад час ата кі 
за гі ну лі ўсе афі цэ ры, Ры ма вый шла 
на пе рад, пад ку лі, і па вя ла сал дат у 
на ступ лен не. У гэ тай ата цы дзяў чы на 
за гі ну ла. Яе аплак ва ла ўся кра і на.

Ге не рал Пла тон Ле чыц кі быў на столь кі па пу ляр ны, што 
пра да ва лі ся на ват па пя ро сы з яго парт рэ там! Дык ча му 
нам нель га га на рыц ца зем ля ком-пал ка вод цам сён ня?..

Ад на з ге ра інь кні гі, сяст ра 
мі ла сэрн асці Ры ма Іва но ва, 
якая ге рой скі за гі ну ла пад 
Пін скам у ве рас ні 1915 го да.

Ба ра на ві чы, 8 чэр ве ня 1915 г. Ад крыц цё пер ша га ў Ра сій скай ім пе рыі пом ні ка 
ге ро ям Пер шай су свет най вай ны. Пом нік быў зруй на ва ны ў 1950-я га ды.

Брэсц кая крэ пасць пас ля аба ро ны. Жні вень 1915 го да.Брэсц кая крэ пасць пас ля аба ро ны. Жні вень 1915 го да.

Шо пінг з усмеш кайШо пінг з усмеш кай  ��

Не «кот у мяш ку», а са ба ка ў бо тах
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