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«Быў час — лю дзi цi не бi лi ся 
за ўчаст кi се на ко су, — уз гад вае 
спа дар Сця пан Не фi до вiч з Лу-
нi неч чы ны. — У вёс цы Ла хаў ка 
бы ло 187 ка роў. Ця пер — толь кi 
13. Ча му? Лю дзi ста рэй шыя не 
ма юць сi лы, каб iх тры маць, а ма-
ла дзей шым — да лё ка ез дзiць на 
пра цу. Вось i атрым лi ва ец ца, што 
ў iх тую ж ка ро ву ня ма ка му нi 
па да iць, нi вы гнаць у по ле... Ды i 
се на ця пер да ра жэн нае. Пра да-
юць па 300 ты сяч за ру лон. На 
зi му трэ ба штук 10, са ма ме ней. 
Зна чыць, 3 мiль ё ны да стань i за-
пла цi... Вось i пе ра хо дзяць лю дзi 
на коз».

Тое ж, але рыф ма ва ным рад-
ком па спра ба ва лi на пi саць мно-
гiя. У не ка га атры ма ла ся горш, у 
не ка га — лепш... I з роз най до ляй 
ап ты мiз му.

Тры маць ка роў ку
Ужо ня лоў ка?
То вый сце пра ма:
Гля дзi — рэ кла му! —
ус клi кае спа да ры ня Ва лян-

цi на Гу дач ко ва з Жыт ка вi чаў. 
I тым са мым на гад вае даў нюю 
раз мо ву. У ад на го ту тэй ша га 
дзяд ка не як па пы та лi ся:

— Вы ка роў ку яшчэ тры ма-
е  це?

— Не, — ска заў, — на вош та 
яе тры маць? У по ле вы пус цiў — 
ды хай хо дзiць.

— То ха ва е це?
— I ха ваць не трэ ба — гэ та ж 

не паў лiт ра.
— Зна чыць, ма е це?
— Ну што вы?! У мя не ж ба-

ба ёсць.
Ка ра цей, «не здаў» дзед iн-

фар ма цыю... Хоць жыў (вi да-
воч на ж) так, як i ўсе. Гэ та зна-
чыць...

Жон ка бы ла ў сi ле,
Гас па дар зда ро вы —
Се на ўсiм ка сi лi:
Ко нi ку, ка ро вам...
Сён ня на пад вор ку
Дзве ка зы i ко цiк.
Га нак на пад пор ках
I сем дзiр у пло це.
Гэ та, гле дзя чы на зды мак, 

з су мам кан ста туе спа да ры ня 
Лю боў Чыг ры на ва з вёс кi За-
ба лац це Вi лей ска га ра ё на. I нi-
хто з ёй не спра ча ец ца, бо яно ж 
i са праў ды:

Час ця пер су ро вы,
Што i га ва рыць:
Цяж ка ўсё ж ка ро ву
Мно гiм пра кар мiць.
Дык тры ма юць ко зак,
(I не ў ага ро дзе!)...
Браць з тых люд цаў прык лад —

Я заў сё ды зго дзен! —
пi ша спа дар Iван Аст роў скi 

з Мiн ска.
А яшчэ та кiм руп лiў цам доб ра 

бы ло б да па ма гаць — не пра цай, 
дык хоць руб лём, бо iна чай мо-
гуць пры да цца да здым ка i рад кi 
спа да ры нi Гу дач ко вай:

Ба ба ко зак пра дае:
На iх гро шай нестае —
Цэ ны...
Пен сiя ж та ка,
Што тры маць... Хi ба ка та?
(Уз га даў шы дзе да з яго ка-

роў кай, мож на па га дзiц ца, што 
i ка та лепш не тры маць — а тым 
больш за хвост... А вось ха ваць, 
асаб лi ва за па зу хай, — рай ская 
аса ло да! Ды i ка рысць...)

Зрэш ты, мы ад хi лi лi ся — ад 
тэ мы, год ны пра цяг якой у рад-
ках спа да ра Не фi до вi ча:

Спрад ве ку сiм ва лам ся ла
Ка роў ка доб рая бы ла.
Ця пер — 

як брэнд у на шых сёл —
Ка за...
А мо жа, дзе й ка зёл?
Ёсць прын цы по вае пы тан не, 

якi ён (ну, той ка зёл...) — на ча-
ты рох на гах цi, мо жа, на дзвюх? 
Спа да ры ня Нi на Бур ко з вёс кi 
Кап лан цы Бя рэ зiн ска га ра ё на, 
цi не ўзга даў шы каз ку, ве дае, ад-
куль яны бя руц ца:

Знай шоў Iва не 
пля шач ку-за на чку

I асу шыць яе ра шыў 
тай ком —

Каб жон ка не з'я вi ла ся 
зня нац ку,

Ка зу па ста вiў 
ён вар таў нi ком.

Адо леў... А тут — 
ма ма да ра гая! —

Як гром той, жон ка... 
На ват з дзер ка чом!

Яго з ха цi ны ў хлеў чык 
вы га няе...

А ты не пi — 
не бу дуць зваць каз лом!

Не пi, зра зу ме ла ж, пры ха ва-
нае, пляш ка мi, тай ком... А вось 
зрэд ку ды ча ры цу-дру гую — мо-
жа, i на ка рысць? Мо жа, i да па-
мо жа... пад во iць гас па дар ку? Па 
сло вах спа да ры нi Гу дач ко вай, 
быў, быў та кi вы па дак!

Меў Пi лiп не дра бя зу, —
Пры га жу неч ку ка зу...
Ка лi чмых не тро хi дзе,
Лып-лып-лып, а ко зак дзве!
Як раз яны, па доб на, у аб' ек-

тыў i тра пi лi. А ўжо ж спа да ба-
лi ся!

Коз кi — быц цам на па каз!..
А та му — ка рот кi сказ,

Лi та раль на — па рай слоў:
«Не вы ходзь це за каз лоў!».
Ра iць гэ та спа да ры ня Iры на 

Ер ма ко вiч з Брас лаў шчы ны. 
Ра iць, трэ ба ра зу мець, дзяў ча-
там, жан кам — у коз, як быц цам, 
вы ба ру ня ма. За тое ў лю дзей — 
коль кi за ўгод на! I, так бы мо вiць, 
ва ўсiх кi рун ках: вы бi ра юць яны 
не толь кi су жэн цаў (анек дот у тэ-
му: «Слу хай, у ця бе та кi пры го жы 
i ра зум ны муж!», — ка жа ад на 
ма ла дзi ца дру гой. — «Ты яшчэ 
ка хан ка май го не ба чы ла!» — 
хва лiц ца тая.)... Вы бi ра юць (па-
вод ле спа да ры нi Тац ця ны Бар-
коў скай з вёс кi Жа жэл ка Сма-
ля вiц ка га ра ё на) лад жыц ця:

Дзед, пра даў шы гас па дар ку,
Для ся бе ра шыў па жыць...
Ба ба ж — 

крукам і над ка ркам:
Што ж на стол цяпер  ла жыць?!.
Спа ха пiў ся, дзя куй Бо гу,
Ка жа: «Бу дуць свiн нi, гу сi...
А па куль ня ма нi чо га,
Хоць ка зой аб за вя ду ся».
Хто па чаў, той, ка жуць, зра-

бiў па ла вi ну. По тым гэ ты дзя ду-
ля, мо жа, i аг ра ту рызм як за ня-
так вы бе ра. Аб' яву, на прык лад, 
дасць (тэкст i ка мен та рый — ад 
спа да ры нi Чыг ры на вай):

«Ры бал ка па це шыць,
Гры бы ў бя роз ках...
Дзе так па ле чаць
Ко нi ды коз кi!»...
Мно га ах во чых
За ва бiць ту рыс таў
Ды ўзяць за дзве но чы
До ла раў трыс та.
А яшчэ той ах во чы мо жа ска-

рыс тац ца пад каз кай спа да ра Не-
фi до вi ча i...

Зла дзiць сэр вiс 
пры да рож ны,

Дзе ў па ша не бу дзе кож ны!
Хто пры ста не, там та го
Без ува гi не па кi нуць

I на по яць ма лач ком —
Све жым, цёп лень кiм 

ка зi ным.
Бай ка, мо жа, да рэ-

чы?.. Зван не са май ка-
рыс най жы вё лы доў га 
ме ла свiн ня. Але ж не як 
за ўва жы ла яна, што да 
ка роў кi, да ка зы лю дзi 
ста вяц ца лепш. Пай шла 
вы свят ляць, ча му гэ та 
так? Ка жа ра гуль кам 
(вя лi кай i ма лой): «Я ра-
зу мею, вы пры го жыя, пя-
шчот ныя, што дня да яце 
ма лач ко... Але ж ад мя не 

ка рыс цi больш! Ну па ду май це: 
маё мя са — у ежу, мая ску ра — 
на абу так, шча цiн не — на шчот кi, 
на ват iмя — на аб ра ́ зы!» Кан ку-
рэнт кi тро хi па ду ма лi i ўздых ну лi: 
«Мо жа, та му, што ўсё сваё ты 
ад да еш пас ля смер цi, а мы — 
пры жыц цi?»

У праў дзi вас цi гэ тых слоў ця-
гам жыц ця пе ра ка на лi ся мно гiя. 
I на пi са лi. «Не ка лi мае баць кi 
пра да лi ка ро ву (не бы ло дзе 
се на ка сiць), а ку пi лi коз. Ма цi 
iх ма ла ко i на тва рог пус ка ла, 
i ка ву бя лi ла, а смак усё роў-
на не той быў. Да та го ж ко зы 
па грыз лi ўсе баць ка вы ву ды. I 
дзеў кам маг лi не пры ем насць 
зра бiць: цi хень ка пад крас цi ся 
зза ду i да вай су кен ку жа ваць... 
Так што мы з iмi хут ка раз вi та-
лi ся», — пi ша спа да ры ня Гу-
дач ко ва.

«У нас так са ма бы лi ко зы, — 
па ве дам ляе спа да ры ня Iры на 
Ер ма ко вiч. — Ра зум ныя iс то ты! 
Што цi ка ва — пе рад да ен нем 
яны вель мi лю бi лi ўзбi рац ца на 
ўслон чык. А са мае га лоў нае — 
дак лад на ве да лi, ка лi трэ ба гэ та 
ра бiць!».

Ад куль, вi даць, i рад кi:
Я ўсё ж ве даю пры чы ну,
Што ка за вось так ста iць:
Гас па ды ня пры ву чы ла,
Каб ляг чэй бы ло да iць, —
пi ша спа дар Ана толь Га ра-

чоў з вёс кi Даў на ры Iў еў ска га 
ра ё на.

Пры ву чыць пры ву чы ла, а вось 
по тым... По тым, на дум ку спа да-
ры нi Ер ма ко вiч:

Зноў ад клад ва ец ца дой ка!
За гу ля ла, му сiць, Зой ка?..
Як не ста не гас па ды няй,
Хут ка двор яе па кi нем.
А ка лi на огул, то...
Дзi вач ка ба ба — 

ко зак за вя ла,
Даi ця пер — што ве чар 

i што ра нак.
А трэ бы ло б за ваб лi ваць 

«каз ла»,
Без ма ла ка? 

Але б па пра вiў га нак!
Лi чыць так спа да ры ня Соф'я 

Ку сян ко ва з Ра га чоў шчы ны. I 
гэ тым са мым не лiш нi раз сцвяр-
джае, што ад пiль ных ва чэй чы-
та чоў нi чо га не сха ва еш!

Гля дзi хоць спе ра ду, 
хоць зза ду,

А коз — 
хоць сён ня на эст ра ду:

Га то выя ска каць, бля яць...
Вось толь кi б ног не па ла маць, —
пi ша пя цi клас нi ца СШ №3 

г. Вi лей кi Ган на Та ма шэ вiч.
Ка лi гу лi ў га ла ве,
Сум на ко зам у хля ве,
Хоць тут га нак i не но вы,
Яны вы сту пiць га то вы! —
да дае ся мi клас нi ца той жа 

шко лы Ка ця ры на Яку то вiч.
I на рэш це дзе вя цi клас нiк Вi-

таль Пi ва ва рэ вiч ад iмя «га на ро-
вай вар ты» за яў ляе:

Джэ кi Чан, Джэймс Бонд, 
Брус Лi?

Мо жа це ад па чы ваць:
До свед ваш пе ра ня лi —
Бу дзем са мi вар та ваць!
Што? Вя до ма су жэн цам Аст-

роў скiм:
Ёсць ка рысць ад ко зак,
Але ўсё ж на род
Ка жа: «Не пус кай це
Iх у ага род!».
...Цi за ўва жы лi — на конт по лу 

гэ тых жы вё лiн ад на душ ша ня ма: 
боль шасць чы та чоў сцвяр джае, 
што гэ та — ко зы, а вось мен-
шасць...

Хай ня бла га свац ця
Да гля дае двор, —
Два каз лы ў ха це —
Яў ны пе ра бор! —
за яў ляе спа дар Га ра чоў. 

(З та го ж кан вер та:
Я пы таў ся, i не раз:
«Дзе ж ка зёл на чуе?»
Але чу ла ся ў ад каз:
«Ад каз ла i чую»)...
Ме на вi та гэ тых iс тот уба-

чы ла на здым ку i спа да ры ня 
Та ма ра Мар ку шэў ская з вёс-
кi Пет ка вi чы Ба ра на вiц ка га 
ра ё на:

На пры ём да га ла вы
За пi са лi ся каз лы:
Се на — да лi на ка роў ку,

А каз лам? Гры зi вя роў ку?
Ад яе ж, ад Та ма ры Сця па-

наў ны, са мот нае:
Сель скi клуб... 

Драў ля ны га нак,
Быў для мо ла дзi пры ста нак!
Ды... Прый шло 

ўсё ў за ня пад:
Ко зы ёсць — ня ма дзяў чат.
Ад нак за кан чваць агля ды на 

сум ных но тах не ў тра ды цы ях 
гэ тай руб ры кi. А та му яшчэ 
не каль кi цы тат: «У мi ну лым 
кон курс ным агля дзе, — пi ша 
спа дар Мi ка лай Ва лян цi на-
вiч Ста рых з Го ме ля, — мя не 
на зва лi Ва лян цi нам Мi ка ла е вi-
чам. Але ж я не крыў дую. Мая 
бы лая су пра цоў нi ца звяр та ла-
ся да мя не аку рат так са ма... 
Па куль я не па чаў яе зваць 
Мi ха лi най Але наў най. Як раз 
гэ та i но вы под пiс да здым ка 
на ве я ла:

На ву лi цы Аран жа вай
Жы ве спа дар ня ўваж лi вы.
Ён да до ма над вя чор кам
Да га ры пры бiў «шас цёр ку».
I ад ной чы ў лет нi ра нак
Па свiць коз пры гнаў... на га-

нак.
Вось та кi ня ўваж лi вы
З ву лi цы Аран жа вай.
З Го ме ля ж, ад спа да ры нi Ра-

i сы Ва сiль е вай, яшчэ ад на пры-
го жая за ма лёў ка:

Во бы ло для ко зак свя та!
Як ус ко чы лi ў ха ту!
Яны гой са лi, ска ка лi,
Ўсё па бi лi, рас кi да лi,
Елi фi кус i шпа ле ры,
А та ды ужо —

За дзве ры.
За ба бу ляй за раз со чаць:
Вось бы ў склеп 

яшчэ ўско чыць!
То ня хай, не бу дзем iм пе-

ра шка джаць. Тым больш што 
за раз са мы час пад вес цi вы нi-
кi. На па пя рэд нiм здым ку, на-
га да ем («Звяз да» 12 каст рыч-
нi ка), бы лi ма шы на i муж чы на, 
якi спаў за ста лом на ўзбо чы-
не... Най леп шыя рад кi пра iх, 
па вод ле мер ка ван няў вя лi ка га 
чы тац ка га жу ры, на пi са лi спа-
да ры Ста рых з Го ме ля, Га ра-
чоў з Iў еў шчы ны, Гаў рыш з 
Ча ву саў, спа да ры нi Янец з 
Грод на i Чыг ры на ва з Вi лей-
шчы ны. Вось з гэ тым апош нiм 
мер ка ван нем па га дзi ла ся i жу-
ры ма лень кае, рэ дак цый нае. А 
та му прыз у вы гля дзе пад пiс кi 
на да ра гую сэр цам га зе ту на кi-
роў ва ец ца ў вёс ку За ба лац це 
Вi лей ска га ра ё на.

Вы зна чы ла пе ра мож цу i рэ-
дак цыя «Во жы ка». Iм стаў Вале-
рый Гаўрыш. Гэ та зна чыць, што 
ме на вi та да яго прый дзе сту-
дзень скi ну мар ча со пi са.

Вы так са ма ха це лi б атрым-
лi ваць гэ тыя бе ла рус ка моў ныя 
вы дан нi? Та ды пад пiс вай це ся! 
Аль бо ўваж лi ва гля дзi це на 
чар го вы кон курс ны зды мак, 
пры дум вай це под пi сы (ка рот-
кiя, дас цiп ныя) i да сы лай це на 
кон курс. Шан цы на вый грыш 
ёсць у кож на га, на ват... у аў-
та ра здым ка! Як лi чыць спа дар 
Га ра чоў:

Ка лi зды мак да да ец ца,
Мы на пi шам зноў i зноў...
А Кля шчук дар ма смя ец ца,
Бо ад ка жа за каз лоў!

Ва лян цi на ДОЎ НАР

�

Хто ка го?Хто ка го?  ��

«Ка лi гу́ лi ў га ла ве, сум на ко зам у хля ве...»
Сам ся бе не па хва лi, — ад iн шых па куль да ча ка еш ся... 
А та му... «Заў сё ды i з вя лi кiм за хап лен нем угля да ю ся ў 
здым кi Ана то ля Кле шчу ка. На iх — на ша Бе ла русь, яе 
лю дзi, яе пры га жосць. Не ка лi бы ла па пу ляр най пес ня 
пра жур на лiс таў, здоль ных «Трое су ток не спать, трое 
су ток ша гать ради нескольких стро чек в га зе те...». 
Дзе ля не каль кiх здым каў — так са ма! — сцвяр джае 
спа дар Ва ле рый Гаў рыш з Ча ву саў. — Не так даў но 
вось у «Звяз дзе» быў рэ пар таж з ху та ра Коз лi кi. А 
гэ ты зды мак, му сiць, не змяс цiў ся? Цi аў тар яго су-
мыс ля па кi нуў?
Дзiў ны ху тар Коз лi кi
Нам ад крыў Кля шчук!
Фо та здым каў — з воз якi
Стуль пры вёз у друк!
— Вось, — ра шыў, — за дач ку
I на кон курс даў!
...Хай усе па ба чаць —
Не на тых на паў!
I са праў ды ж — не на тых, бо под пiс на шы чы та чы мо гуць 
пры ду маць да лю бо га здым ка! Не ве ры це? Та ды чы тай це.

НА ПА МЯЦЬ — 
АД ДАРА ГА НАЎ
У Асi по вi чах з’явяцца му зей ныя рэ лiк вii

У рай цэнтр са Шве цыi пры ехалі аса бiс тыя рэ чы сла ву та га 
ро ду Да ра га наў.

Анд рэй Да ра ган, праў нук Осi па Да ра га на, якi жыў тут у ХIХ ста год дзi, 
прывёз са Стак голь ма цэ лы мiк ра аў то бус рэ чаў, што не ка лi зна хо дзi-
лi ся ў ма ёнт ку яго пра пра дзе да на асi по вiц кай зям лi. Гэ та ка ля трох сот 
прад ме таў по бы ту: по суд, ды ва ны, дзi ця чыя цац кi, пiсь мо выя пры бо ры i 
шмат ча го iн ша га. Та кое ра шэн не па то мак пры няў ужо даў но. Але спат-
рэ бi ла ся да па мо га Мi нiс тэр ства куль ту ры Бе ла ру сi, па соль ства Бе ла ру сi 
ў Эс то нii i iн шых дып ла ма тыч ных служ баў, каб здзейс нiць за ду ма нае. 
Анд рэй Да ра ган не ад ной чы быў на асi по вiц кай зям лi, i яму iм па нуе, 
што тут уша на ва лi па мяць аб яго зна ка мi тым прод ку. За 20 кi ла мет раў 
ад рай цэнт ра ёсць вёс ка Да ра га на ва, дзе ка лiсь цi зна хо дзi лi ся лет няя 
i зi мо вая рэ зi дэн цыi Да ра га наў. Ад зi мо вай за стаў ся адзi ны пад му рак, 
але ў школь ным му зеi вёс кi за хоў ва юц ца рэ чы гэ та га ро ду. Iх, на жаль, 
ня шмат. Та му па то мак i вы ра шыў за поў нiць гэ ты «пра бел».

Як ад зна чы ла ды рэк тар Асi по вiц ка га гiс то ры ка-края знаў ча га 
му зея Ан та нi на Сця па на ва, Анд рэй Да ра ган сам бу дзе вы ра шаць, 
як раз мяс цiць усе гэ тыя рэ чы.

Род Да ра га наў вя дзе свой па ча так з ХVI ста год дзя. Амаль усе 
яго муж чы ны бы лi афi цэ ра мi ра сiй скай ар мii i фло ту. Яны — ге роi 
Цу сi мы, Порт-Ар ту ра i Се ва сто па ля. Шмат рэ лiк вiй гэ та га ро ду за-
хоў ва ец ца ў Ва ен на-мар скiм му зеi Санкт-Пе цяр бур га. Iх пе ра даў 
ту ды яшчэ дзед Анд рэя — Дзмiт рый Да ра ган. За раз Анд рэй — за-
ха валь нiк гiс та рыч най па мя цi свай го ро ду. Ён пi ша ар ты ку лы, да-
па ма гае му зе ям. З Асi по вi ча мi ў яго даў нiя i вель мi цёп лыя зно сi ны. 
Ан та нi на Сця па на ва спа дзя ец ца, што, маг чы ма, ка лiсь цi ад но вяць i 
бы лую рэ зi дэн цыю Да ра га наў. «Гэ ты быў бы вель мi цi ка вы ту рыс-
тыч ны марш рут, якi аб' яд наў бы ўсе мяс цi ны, звя за ныя з пры сут-
нас цю гэ та га ро ду на на шай зям лi». Да рэ чы, Да ра га ны з'яў ля лi ся 
ўла даль нi ка мi та кiх на се ле ных пунк таў, як Ра ду цi чы, Крын кi, Жы цiн. 
А ў вёс цы Да ра га на ва ёсць ма гi ла са мо га iх ула даль нi ка — Дра га на 
Осi па. На жаль, за раз яна не ў са мым леп шым ста не...

Нэ лi ЗI ГУ ЛЯ.

Вяр та ю чы ся да на дру ка ва на гаВяр та ю чы ся да на дру ка ва на га  ��

«ЧУ МЫ НЯ МА, 
БЫ ЛО ТОЛЬ КI 

ПА ДА ЗРЭН НЕ НА ЯЕ...»
У ну ма ры «Звяз ды» ад 23 лiс та па да пад руб ры кай «Га ра чы» тэ-
ле фон» быў на дру ка ва ны ма тэ ры ял «Дзiк-ся го ле так «пад ла жыў 
свiн ню»... На го дай для яго на пi сан ня стаў зва рот жы хар кi з вёс кi 
Кой ры Па стаў ска га ра ё на, якая па скар дзi ла ся, што жы ха роў 
пры му ша юць тэр мi но ва ка лоць свi ней. Спра ва ў тым, што за 
коль кi дзён да гэ та га не па да лё ку ад вёс кi бы ла зной дзе на ту ша 
дзi ка-ся го лет ка. Уз нiк ла па да зрэн не, што ён за гi нуў ад аф ры-
кан скай чу мы. Ад нак, як ця пер вы свет лi ла ся, гэ та ака за ла ся не 
больш чым па да зрэн нем. Пра што нам па ве да мiў га лоў ны ве тэ-
ры нар ны ўрач Па стаў скай рай вет стан цыi Ге надзь Лю тын скi, якi 
сам па тэ ле фа на ваў у рэ дак цыю ра нi цай у се ра ду.

На га да ем, у мi ну лы раз мы пры во дзi лi сло вы на чаль нi ка Глы-
боц кай мiж рай iнс пек цыi ахо вы жы вёль на га i рас лiн на га све ту (у 
сфе ру яе ад каз нас цi ўва хо дзiць i Па стаў скi ра ён) Аляк сея Про та са, 
якi рас ка заў, што за гi ну лы дзiк быў ся го лет кам — гэ та зна чыць, гэ-
та га го да на ра джэн ня. З ча го вы нi ка ла, што, ка лi ён хво ры, хво рым 
па вi нен быць i ўвесь ста так. Ка лi б бы ло неш та сур' ёз нае, бы лi б i 
iн шыя ту шы за гi ну лай жы вё лы. Ад нак Аляк сей Вiк та ра вiч за зна чыў, 
што больш нi хто нi чо га не зна хо дзiў...

У мi ну лую пят нi цу ця гам амаль цэ ла га дня мы спра ба ва лi па гу та рыць 
з мно гi мi, каб удак лад нiць iн фар ма цыю: са стар шы нёй сель ска га Са ве та, 
на тэ ры то рыi якога зна хо дзiц ца вёс ка Кой ры, га лоў ным ве тэ ры нар ным 
ура чом ра ё на, прад стаў нi ком ляс га са i ра ён най струк ту ры Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва па ляў нi чых i ры ба ло ваў. Атры ма ла ся гэ та не ад ра зу, па коль-
кi, як вы свет лi ла ся, ме на вi та ў пят нi цу боль шую част ку дня ў рай вы кан ка-
ме пра хо дзi ла па ся джэн не з удзе лам гэ тых i iн шых ад каз ных ра бот нi каў, 
пры све ча нае як раз пы тан ню па аф ры кан скай чу ме.

Блi жэй да ве ча ра факт яе вы яў лен ня па цвер дзi лi ў ка рот кай тэ-
ле фон най раз мо ве га лоў ны ве тэ ры нар ны ўрач Па стаў скай рай вет-
стан цыi Ге надзь Лю тын скi i стар шы ня Шыр каў ска га сель ска га Са ве та 
Але на Руд нiц кая, якая спа сла ла ся на атры ма ныя з аб лас ной вет стан-
цыi да ку мен ты аб вы нi ках экс пер ты зы дзi ка-ся го лет ка. У па пя рэд нi 
ма тэ ры ял не ўвай шлi сло вы стар шы нi ра ён най струк ту ры Бе ла рус ка га 
та ва рыст ва па ляў нi чых i ры ба ло ваў Але га Кар пi ка, якi ў са мым кан цы 
пра цоў на га дня сам па зва нiў у рэ дак цыю (пе рад гэ тым ён не зды маў 
труб ку) i так са ма па цвер дзiў: вы яў ле на аф ры кан ская чу ма...

У ця пе раш няй тэ ле фон най раз мо ве га лоў ны ве тэ ры нар ны ўрач 
Па стаў скай рай вет стан цыi Ге надзь Лю тын скi ска заў, што нi я кай чу мы 
ня ма, бы ло толь кi па да зрэн не на яе. Так, на па чат ку бы лi атры ма ны 
вы нi кi з аб лас ной вет стан цыi, але ця пер прый шлi звест кi з Мiн ска, 
па ве да мiў ён. Та кiм чы нам, на шчас це, ды яг наз не па цвер дзiў ся.

Па вод ле яго да лей шых слоў, у ра ё не ёсць тры свi на га доў чыя 
комп лек сы. Тры маць на пры ват ных пад вор ках свi ней у 5-кi ла мет-
ро вай зо не ва кол iх за ба ро не на. «Па 20-кi ла мет ро вай зо не вя дзём 
пра цу па ад стрэ ле дзi коў», — ска заў Ге надзь Лю тын скi.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Пра фі лак ты ка ра куПра фі лак ты ка ра ку  ��

«ЗВЯ ЖЫ ЦЕ» КАН ЦЭ РА ГЕ НЫ 
КЛЯТ ЧАТ КАЙ

Гэ ты мі дня мі ва ўсіх ан ка ла гіч ных уста но вах кра і ны пра-
хо дзіць рэс пуб лі кан ская ак цыя «Пе ра мо жам рак ра зам». 
Кож ны ах вот ны мо жа на ве даць ура чоў, каб атры маць кан-
суль та цыю, пры зна чэн не на аб сле да ван не і ля чэн не.

Ву чо ныя звяз ва юць больш як 2/3 вы пад каў уз нік нен ня ра ку з не-
зба лан са ва ным хар ча ван нем, шкод ны мі звыч ка мі, ма лой фі зіч най 
ак тыў нас цю і ін шы мі асаб лі вас ця мі сты лю жыц ця.

Акра мя праз мер нас ці, у хар ча ван ні мо гуць быць і ін шыя не бяс-
печ ныя для зда роўя мо ман ты.
� Га ра чая ежа (пры во дзіць да паў тор ных апё каў слі зіс тай аба-

лон кі стра ва во да і страў ні ка).
� Ужы ван не су хой, цвёр дай ежы (су хое мя са, су хі хлеб і інш.), 

дроб на кос най ры бы, асаб лі ва ў спа лу чэн ні з вост ры мі спе цы я мі 
(гэ та траў муе стра ва вод і страў нік, вы клі кае па шко джан ні, якія па-
сту по ва мо гуць пе рай сці ў хра ніч нае за па лен не).
� Не рэ гу ляр нае ўжы ван не ежы, не да хоп у ёй ві та мі наў, клят-

чат кі, дрэн нае пе ра жоў ван не ежы, су ха мят ка.
� Час тае ўжы ван не сма жа ных пра дук таў (асаб лі ва не бяс печ нае 

вы ка ры стан не для сма жан ня той жа пор цыі тлу шчу).
Ві та мі ны і мік ра эле мен ты вель мі ка рыс ныя, ва ло да юць су праць пух-

лін ны мі вар тас ця мі. На прык лад, бэ та-ка ра цін, які ёсць у хур ме, слі вах, 
аб ры ко сах, па мі до рах, морк ве, ка бач ках, так січ ны для кле так зла я кас-
ных пух лін. Ён змя няе бял кі, не аб ход ныя для іх рос ту. Прак тыч на та кім 
жа дзе ян нем ва ло да юць ві та мі ны А, С, Е, якія змя шча юц ца ў га род ні не 
і фрук тах, а так са ма бу рач ным бац він ні, шпі на це, во да рас цях, кра пі ве. 
Уся га род ні на і фрук ты — гэ та яшчэ рас лін ныя ва лок ны, клят чат ка, 
якая звяз вае і вы во дзіць з ар га ніз ма так сі ны і кан цэ ра ге ны роз на га 
па хо джан ня. Да ка за на, што пра дук ты з вя лі кай коль кас цю рас лін ных 
ва лок наў зні жа юць ры зы ку за хвор ван ня на рак кі шэч ні ка.

Кан цэ ра ген нае дзе ян не спірт ных на по яў част ко ва за ле жыць ад 
раз драж няль на га ўздзе ян ня на слі зіс тую, раз віц цё ў ёй за па лен ня. 
Акра мя та го, у спірт ных на по ях змя шча юц ца роз ныя да баў кі і доб ра 
рас тва раль ныя ў спір це рэ чы вы, ся род якіх ёсць вя до мыя кан цэ ра-
ге ны. Эты ла вы спірт шкод ны не толь кі з пунк ту гле джан ня раз віц ця 
цы ро зу пе ча ні, але і спры яе ўзнік нен ню ра ку пе ча ні, ро та вай по лас-
ці, гар та ні, ма лоч най і шчы та па доб най за лоз, ме ла ном.

Па сва ёй кан цэ ра ген най сі ле спірт ныя на поі на блі жа юц ца да 
ты ту ню. Ра зам з ты ту нём іх мож на на зваць ма гут най збро яй са ма-
губ ства, асаб лі ва ка лі ўлі чыць, што іх дзе ян не ўз мац ня ец ца ад но ад-
ным. Ка лі зу сім нель га ад мо віц ца ад ал ка го лю, то до за па він на быць 
та кой: чар ка га рэл кі або ке ліх ві на, або бу тэль ка пі ва ў дзень.

Іс ну юць звест кі і пра тое, што рэ гу ляр ныя фі зіч ныя на груз кі па-
ні жа юць ры зы ку раз віц ця ка ла рэк таль на га ра ку, ра ку ма лоч най 
за ло зы, це ла мат кі, пра ста ты.

Ня рэд ка пух лі ны ўзні ка юць на фо не пра цяг лых хра ніч ных за-
хвор ван няў, якія на зы ва юц ца пе рад пух лін ны мі. Та му свое ча со ва 
вы яў ляй це і ля чы це іх.

Свят ла на БА РЫ СЕН КА.

Мi ну ла тры га ды, як не ста ла май-
стра мас тац тва су час нас цi — Мi ха i-
ла Анд рэ е вi ча Са вiц ка га. Толь кi, на 
жаль, i сён ня на ма гi ле Ге роя Бе ла ру-
сi ня ма пом нi ка. Мiн ча не абу ра юц ца, 
чы та чы «Звяз ды» хва лю юц ца. «Гэ та 
ж вя лi кi ча ла век, вы дат ны твор ца, 
асо ба... Як так мож на?» — пi шуць 
яны ў сва iх лiс тах у рэ дак цыю, так 
га во раць i па тэ ле фо не... про сяць 
ра за брац ца.

Згад ваю, як пас ля смер цi мас та ка быў 
аб' яў ле ны кон курс на леп шае скульп тур-
нае ра шэн не гэ тай за да чы. Звяр та ю ся ў 
Мi нiс тэр ства куль ту ры. Мае пы тан нi iх не 
здзiў ля юць: вi даць, я ўжо не пер шая. Да ве-
да ла ся, што «спра вай» Са вiц ка га да ру ча-

на зай мац ца Рэс пуб лi кан ска му мас тац ка-
экс перт на му са ве ту па ма ну мен таль ным i 
ма ну мен таль на-дэ ка ра тыў ным мас тац тве. 
«Па тра ба ваць трэ ба з iх», — чую я на пры-
кан цы.

Жур на лiсц кiя шля хi пры вя лi мя не да Iва-
на Мiс ко. Ён як раз i з'яў ля ец ца на мес нi кам 
кi раў нi ка гэ та га са ве та. Пра «спра ву» Мi ха-
i ла Анд рэ е вi ча ве дае больш, чым хто.

— Кон курс на ства рэн не пом нi ка Са-
вiц ка му на яго ма гi ле ўжо за вяр шыў ся, — 
па ме да мiў не ка то рыя не да ка за нас цi Iван 
Яў хi ма вiч. — Бы ло прад стаў ле на больш за 
дзе сяць пра ек таў. Леп шым пры зна лi эс кiз 
вя до ма га скульп та ра Анд рэя За спiц ка га. 
Да во лi цi ка вы пра ект. Пас ля ўня сен ня не-
ка то рых па пра вак мас так вы ле пiў скульп-
ту ру па трэб на га па ме ру. Не ўза ба ве яе ўжо 

ада льюць у брон зе, i ў на ступ ным го дзе 
пом нiк Са вiц ка му бу дзе ўста ля ва ны на яго 
ма гi ле.

Толь кi ка лi кан крэт на? Цi бу дзе гэ та пры-
мер ка ва на да пэў най да ты? I цi не за цяг нец-
ца гэ тая спра ва iз ноў? Яно ж так бы вае: сён-
ня па га ва ры лi, а заўт ра пра ўсё за бы лi ся.

Вы ра шы лi, як ка жуць, да ве дац ца пра 
ўсё з пер шых вус наў i на кi ра ва лi ся ў май-
стэр ню, дзе свае шэ дэў ры ства рае за слу-
жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сi. Су стрэ ча 
з на мi для Анд рэя За спiц ка га бы ла амаль 
не ча ка нас цю. Ён на ват быў здзiў ле ны на-
шай ува гай да яго асо бы: прэ сай май стар 
не рас пе шча ны, пра ся бе га ва рыць не вель-
мi лю бiць. Та му да во лi ко рат ка рас каз ваў 
пра Са вiц ка га i бу ду чую скульп ту ру:

— Тое, што на кон кур се вы бра лi мой пра-
ект, мя не вель мi па ра да ва ла. Чле ны жу ры 
па лi чы лi, што мая ра бо та з'яў ля ец ца больш 
вы раз най у па раў на ннi з ас тат нi мi, як раз 
той, якая па ды хо дзiць для над ма гiл ля. Маг-
чы ма, ка лi б вы бi ра лi бу ду чы пом нiк, су мня-
ва ю ся, што спы нi лi ся б на ма iм тво ры.

Пра ца над скульп ту рай Са вiц ка га ўжо 
скон ча на. За раз гэ ты твор — на лi цей ным 
за вод зе, ад лi ва ец ца ў брон зе. Анд рэй За-
спiц кi па ка заў скульп ту ру ў мi нi я цю ры (яна 
зроб ле на з плас ты лi ну: та кая асаб лi васць 
пра цы май стра) i рас ка заў пра тую, якая 
бу дзе ўзвыш ацца над ма гi лай Ге роя Бе ла-
ру сi, на род на га мас та ка СССР:

— Я вы ле пiў Са вiц ка га та кiм, якiм па мя-
таю. Вы раз ны твар, ра зум ныя во чы, у якiх 
бы ло вi даць, што ча ла век мно гае пе ра жыў. 
Мi ха iл Анд рэ е вiч аба пi ра ец ца на п'е дэс тал. 
Яго фi гу ру мы ба чым толь кi да по яса. Га ла-
ва апу шча на: ён ду мае, што ра бiў заў сё ды 
i ўсю ды. У ру цэ мас так тры мае пэн дзаль. 
Вы шы ня скульп ту ры — 1 м 80 см. Са ма 

скульп ту ра бу дзе вы ка на на ў брон зе, п'е-
дэс тал — з гра нi ту.

Пра ца Анд рэя За спiц ка га пра цяг ва ла ся 
ка ля ме ся ца. Яму да па ма гаў ар хi тэк тар 
Ва ле рый Мiт ра фа наў, якi за раз за вяр шае 
чар ця жы п'е дэс та ла. За ста нец ца зра бiць 
толь кi над пi сы на iм. I, на рэш це, па ста вiць 
пом нiк на ма гi ле. Толь кi пы тан не: ка лi гэ та 
ад бу дзец ца?

— Уста ля ваць пом нiк пла ну ец ца ў лю-
тым, да дня на ра джэн ня Мi ха i ла Са вiц ка га, 
— дзе лiц ца пла на мi скульп тар i га во рыць 
пра тое, што яго звяз вае з вя лi кiм май-
страм: — Мы на ра дзi лi ся амаль у адзiн 
дзень: ён 18 лю та га, а я 16-га. Пе ра пле це-
ны i на шы iм ёны: адзiн — Мi ха iл Анд рэ е вiч, 
дру гi — Анд рэй Мi хай ла вiч.

...Цi ка выя су па дзен нi, доб рыя пла ны. Праў-
да, бы ло б яшчэ лепш, ка лi б пом нiк гэ та му 
вя лi ка му ча ла ве ку з'я вiў ся дзесь цi па вяс не, 
а не ў лю тым, ка лi яшчэ ля жыць снег. Ды i 
пры мер ка ваць та кую важ ную па дзею бы ло б 
доб ра да Дня Пе ра мо гi. Што вель мi да рэ чы, 
ка лi ўзга даць, што Са вiц кi аба ра няў сваю ра-
дзi му на фран тах Вя лi кай Ай чын най.

Ве ра нi ка КА НЮ ТА

�

ЦІ З'Я ВIЦ ЦА ПОМ НIК 
НА МА ГI ЛЕ СА ВIЦ КА ГА?

Тэ му пад ка заў чы тачТэ му пад ка заў чы тач  ��

Фо таздымкі Ма ры ны БЕ ГУН КО ВАЙ.

Так бу дзе Так бу дзе 
вы гля даць пом нiк вы гля даць пом нiк 

на ма гi ле на ма гi ле 
Мi ха i ла СА ВIЦ КА ГА.Мi ха i ла СА ВIЦ КА ГА.

Скульп тар Анд рэй ЗА СПIЦ КI 
ка ля мi нi я цю ры пом нi ка.

«Не глад ка» 
са стрэль бай 

вый шла
Су пра цоў нi кi мiж ра ён най 
iн спек цыi ахо вы жы вёль-
на га i рас лiн на га све ту ў 
па ляў нi чых угод дзях ка ля 
вёс кi Ма леч спы нi лi двух 
жы ха роў Бя ро заў ска га ра-
ё на. Стан дарт ная пра вер-
ка да ку мен таў вы клi ка ла 
збян тэ жа насць i хва ля ван-
не. А по тым адзiн гра ма-
дзя нiн па спра ба ваў збег-
чы ў лес...

— Пра ве рыў шы зброю, 
дзярж iн спек та ры вы свет лi лi, 
што адзiн з па ляў нi чых, з'яў-
ля ю чы ся ўла даль нi кам дзвюх 
за рэ гiст ра ва ных стрэль баў, 
пе ра даў ад ну з iх пры яце лю, 
яко му не ка лi яна i на ле жа ла. 
Спра ва ў тым, што ў сту дзе-
нi гэ та га го да муж чы ну пры-
цяг ну лi да ад мi нiст ра цый най 
ад каз нас цi за кi ра ван не аў-
та ма бi лем на пад пiт ку i ён па-
зба вiў ся пра ва на на шэн не i 
за ха ван не па ляў нi чай зброi. I, 
па коль кi стрэль ба пад ля га ла 
ад чу жэн ню, пе ра даў яе ў ва-
ло дан не сяб ру, — рас ка за ла 
прэс-сак ра тар Дзяр жаў най 
iн спек цыi ахо вы жы вёль на га 
i рас лiн на га све ту пры Прэ-
зi дэн це Рэс пуб лi кi Бе ла русь 
Воль га Гра мо вiч. — Жа дан не 
пры га даць «мi ну лае» ады гра-
ла ня доб ры жарт з абод ву ма 
па ляў нi чы мi: iм да вя дзец ца ад-
каз ваць за не за кон ныя дзе ян нi 
ў да чы нен нi да аг ня стрэль най 
глад ка стволь най зброi, а так-
са ма за па ру шэн не пра вi лаў 
вя дзен ня па ляў нi чай гас па дар-
кi i па ля ван ня.

Сяр гей РА СОЛЬ КА.


