
Уз бу джа ны ві до ві шчам 
смер ці і па хам кры ві, вя лі кі 
князь мас коў скі Дзміт рый ір-
ваў ся ў са мую гу шчу се чы. У 
па ка ме ча ным, акры ва ўле ным 
пан цы ры, змя ніў шы чар го ва га 
ка ня, ён з ша лё ным бляс кам у 
ва чах кі даў ся на во ра га, сек, не 
да ваў ні ко му лі тас ці. Ён ба чыў, 
што яго ра ці пе ра маг лі, ра зу-
меў, што трэ ба спы ніц ца, ад нак 
ні як не мог утай ма ваць у са бе 
пры ха ва най лю тас ці да та тар, 
якія больш ста год дзя тры ма лі 
яго род у па ло не стра ху. Ён і 
не ха цеў спы няц ца. Дзміт рый 
сек, сек, сек… З кож ным вы-
ды хам ён вы ся каў у са бе той 
ста ра даў ні жах, тое ха луй скае, 
раб скае, што па спе ла пра рас ці 
ня бач ны мі ка рэнь чы ка мі ў ду-
шах мно гіх яго пад да ных, ды 
і ў ім са мім. І, на пэў на, ка лі б 
Брэн ка не пе ра ха піў яго ка ня, 
то Дзміт рый кі нуў ся б пра сле-
да ваць уця ка ю чых во ра гаў. 
Ад нак…

***
— Уста вай, со ня! — нех та 

ўпар та трос мя не за пля чо. — 
Уста вай, інакш споз ніш ся на 
пра цу!

— Якая пра ца? — кво ла, 
кан чат ко ва не ады шоў шы ад 
сну, за пя рэ чыў я. — Сён ня ж 
су бо та!

— Ну і што. У ця бе фа куль-
та тыў у дзя вя тым кла се.

І праў да, у су бо ту ў мя не ў 
дзя вя тым кла се фа куль та тыў 
па гіс то рыі. Трэ ба па ды мац ца. 
Шка да толь кі, што жон ка раз-
бу дзі ла так ра на. Па ча ка ла б 
кры шач ку, да ла б да гле дзець 
сон. Прос та ці ка ва, ці за стаў ся 
жы вым Ці мо ха? І ха ця я ве даў, 
што ў се чы ля Во жы згу ба мас-
ка ві таў бы ла не вя лі кай, ка ля 
трох сот няў во і наў, але ўсё ж 
бы ло шка да, што жон ка не да-
ла да гле дзець сон да кан ца.

Я ўстаў, пры вёў ся бе ў па ра-
дак і, па звыч цы, па цяг нуў ся на 
кух ню, бо пры вык да та ко га рэ-
жы му за двац цаць пяць га доў 
ся мей на га жыц ця. Ён мне па-
да баў ся, і я ні ко лі не ду маў мя-
няць яго на ват у дро бя зях…

Са сва ёй жон кай я па зна-
ё міў ся ў да лё кія сту дэнц кія 
га ды. Я, двац ца ці пя ці га до вы 
вы пуск нік уні вер сі тэ та, і яна — 
ма ла дзень кая пер ша курс ні ца. 
За ма і мі пля чы ма бы ла служ-

ба ў ра дах Са вец кай Ар міі, 
які-ні я кі жыц цё вы во пыт. За яе 
ж — ся рэд няя шко ла ў да лё кім 
па сёл ку на поў на чы Ві цеб скай 
воб лас ці.

А злу чы ла нас ба наль ная 
спрэч ка. Та кія дыс пу ты між 
сту дэн та мі час та ўзні ка лі на на-
шым гіс та рыч ным фа куль тэ це. 
Зда ра ла ся, што яны пра цяг ва-
лі ся і на пе ра пын ках, пе ра ця ка-
лі на ват у ста лоў ку. Спра ва ў 
тым, што ад ну і тую ж гіс та рыч-
ную па дзею кож ны мо жа трак-

та ваць па-свой му, зы хо дзя чы з 
улас на га ба чан ня гіс та рыч най 
перс пек ты вы, улас на га ад чу-
ван ня на цы я наль най год нас ці 
ці ве ра выз на чэн ня. Да бо ек та-
кія дыс пу ты не да хо дзі лі, ад нак, 
зда ра ла ся, апа не нты ра зы хо-
дзі лі ся во ра га мі.

У той дзень ся род сту дэн таў 
на шай гру пы ўзнік ла спрэч ка 
на конт смер ці Стэ фа на Ба то-
рыя. Ад ны, у тым лі ку і я, да каз-
ва лі, што ён па мёр сва ёй смер-
цю з-за хво рых ны рак. Дру гія — 
што яго атру ці лі. Пры чым дру гія 
не ха це лі на ват слу хаць ні пра 
па ка зан ні яго ле ка раў Мі ко лы 
Бу чэ ла і Сі мо нія, ні пра за клю-
чэн не, зроб ле нае па вы ні ках 
ана та мі ра ван ня це ла па мер-
ла га, ні пра пісь мо вае апі сан не 
хва ро бы ка ра ля, якое зра біў Сі-
мо ній па па ра дзе лі тоў ска га на-
двор на га мар шал ка Ра дзі ві ла. 

«Ба то рыя атру ці лі па за мо ве 
ма гут ных пра тэ станц кіх ко лаў 
Ка ро ны і Літ вы, якія ба я лі ся 
ўзмац нен ня ка та лі цыз му пас ля 
за ва я ван ня ім Мас ко віі», — вось 
што да во дзіў мой ся бар Кас-
тусь. Я ўжо з ім не спра чаў ся, 
ста міў ся. Уваж лі ва вы ву чаў цэ-
ны ў ме ню сту дэнц кай ста лоў кі 
і ду маў толь кі пра тое, ці хо піць 
у мя не гро шай раз лі чыц ца за 
яшчэ ад ну шклян ку смя та ны. А 
Кос ця не ад сту паў, усё да каз-
ваў сваю праў ду.

— Ды атру ці лі Ба то рыя, 
вы ма е це ра цыю, — рап тоў на 
пад тры ма ла яго дзяў чо, што 
ста я ла пе ра да мной у чар зе. — 
Я пра гэ та яшчэ са шко лы па-
мя таю. Але атру ці лі не во ра гі, 
а ўлас ныя хво рыя ныр кі. Яго 
ар га нізм не мог да бяс кон цас ці 
зма гац ца з атрут ны мі пра дук-
та мі аб ме ну рэ чы ваў. Маг чы-
ма, ка лі б ён быў на ды е це і не 
піў куф ля мі моц нае вен гер скае 
ві но, то яшчэ пра цяг нуў бы год-
дру гі. А так…

Хі ба пас ля та ко га ад ка зу я 
мог за стац ца абы яка вым да 
На сці?

***
У шко лу прый шоў а па ло ве 

адзі нац ца тай. У на стаў ніц кай 
пус та — су бо та ж! Ці шы ню па-
ру ша лі толь кі гу кі спрэч кі, што 
да но сі лі ся з ка бі не та ды рэк та-
ра. Га ла сы гу ча лі муж чын скія. 

Я не стаў пры слу хоў вац ца — 
склоч ніц кі ха рак тар ды рэк та-
ра мне доб ра вя до мы. Не ха-
це ла ся чар го вы раз трап ляць 
пад раз да чу, пса ваць су бот ні 
на строй.

Я да стаў план за ня ткаў, 
яшчэ раз пра гле дзеў эта пы 
яго пра вя дзен ня, вый шаў у 
ка лі дор. Амаль тут жа за мной 
вы ска чыў і на стаў нік фі зіч най 
куль ту ры Юрый Ва сіль е віч. 
«Тваю ма ці! — вы пус каў фіз-
рук па ру ра зам з ла ян кай. — 

Фут бол яму не па да ба ец ца. 
Ба чыш — не эс тэ тыч на! Яму 
да вай бад мін тон! Эс тэт! — 
Ва сіль е віч за ўва жыў мя не, 
спы ніў ся. — Слу хай, Ры го ра-
віч, — ён жа лез ным по ціс кам 
аб ха піў маю ру ку, — а пай шлі 
да мя не ў ін вен тар ную. Стрэс 
трэ ба зняць пас ля раз мо вы 
з гэ тым ёлуп нем». — «Урок у 
мя не, — ад мо віў ся я. — Дзе ці ж 
ад ра зу за ўва жаць». — «Дзе ці 
за ўва жаць, — сум на па га дзіў ся 
ён і ад пус ціў маю ру ку. — Яны 
ўсё за ўва жа юць і, па вер мне, 
ве да юць па бо лей на ша га».

Пра вёў шы фіз ру ка да спар-
тыў най за лы, я вяр нуў ся ў на-
стаў ніц кую. Там бы ло ці ха і 
пус та, — толь кі тэх ніч ка пра-
ці ра ла квет кі і неш та шэп там 
ім рас па вя да ла. Я па ві таў ся. 
Жан чы на спа ло ха на сця ла ся, 
ад нак, уба чыў шы, што гэ та 

я, а не ды рэк тар, рас сла бі ла-
ся, па ві та ла ся ў ад каз. «А дзе 
шэф?» — я па ка заў на ка бі-
нет ды рэк та ра. — «Толь кі што 
не ку ды вый шаў, — пра шап та-
ла яна, быц цам рас кры ва ла 
стра шэн ны сак рэт і, азір нуў-
шы ся на дзве ры, да да ла: — 
Злос ны!» 

Я ўзяў клас ны жур нал і на-
кі ра ваў ся да ка бі не та гіс то рыі. 
Ад чы ніў шы дзве ры ў клас, я 
на ім гнен не спы ніў ся. Вуч ні 
друж на, бы па ка ман дзе, пад-
ско чы лі з мес цаў і за сты лі ў 
маўк лі вым ча кан ні. Мя не гэ та 
здзі ві ла, бо звы чай на, ка лі я 
пры хо дзіў у 9 «А», мя не су стра-
ка ла не ці шы ня. На апош няй 
пар це, ля са май сця ны, ся дзеў 
ды рэк тар шко лы і са здзек лі-
вай усмеш кай на зі раў за ма-
ёй раз губ ле нас цю. «Мог бы 
і па пя рэ дзіць, — зра зу меў я 
пры чы ну ня звык лай ці шы ні і, 
усміх нуў шы ся вуч ням, мат нуў 
га ла вой: — Доб ры дзень, дзе-
ці. Ся дай це».

Урок па чаў ся.
— Сён ня па га во рым пра Ку-

лі коў скую біт ву. Па ста ра ем ся 
быць аб' ек тыў ны мі. Спы нім ся 
на ле вым бе ра зе До на, на су-
праць пры то ка Ня прад вы…

Хут ка я так за ха піў ся, што 
за быў ся пра ўсё на све це. Я 
быў там, у мі ну лым, на по лі 
Ку лі ко вым. Я ўва ча від кі на зі-
раў за хо дам кры ва вай біт вы 
і ра зам з Ці мо хам ад бі ваў ша-
лё ныя ата кі за ка ва ных у сталь-
ную бра ню тэў тон скіх ры ца раў 
ды фран цуз кіх тамп лі е раў…

Вя лі кая стрэл ка га дзін ні ка 
ад ліч ва ла хві лі ны ўро ка. Дзе ці 
ся дзе лі і слу ха лі, бы за ча ра ва-
ныя. Ды рэк тар так са ма ўваж-
лі ва слу хаў і толь кі час ад ча-
су ра біў ней кія за пі сы ў сва ім 
на тат ні ку.
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Сэр ца на да ло ні Сэр ца на да ло ні Самыя-самыяСамыя-самыя

Зі мо вае — доў га ча ка наеЗі мо вае — доў га ча ка нае

Ула дзі мір Ма жы лоў скі 
двац цаць шэсць га доў пра ца ваў 
ды рэк та рам Ба рун скай 
вась мі год кі на Ві цеб шчы не, 
а ця пер уз на чаль вае ад дзя лен не 
для са ста рэ лых гра ма дзян 
у Брас лаў скім тэ ры та ры яль ным 
цэнт ры са цы яль на га 
аб слу гоў ван ня на сель ніц тва. 
І пі ша тым ча сам апо вес ці, які мі 
за хап ля ец ца ін тэ ле кту аль ная 
і свя до мая мо ладзь. Яго 
«Спі раль гіс то рыі» — са праўд ная 
спру жы на для ўдзяч на га чы та ча.

Сён ня Воль га пра чну ла ся вель мі ра на, 
ледзь раз від не ла. Неш та ка зач нае і да бо лю 
зна ё мае цяг ну ла яе да акна. На два ры ці ха 
ішоў снег, вет ру не бы ло; дрэ вы, апра ну тыя 
ў бе лае адзен не, ста я лі не ру хо мыя, ні бы за-
ча ра ва ныя. Та кім на двор' ем пры ро да апош-
нім ча сам рэд ка пес ці ла лю дзей узім ку!

Пад ура жан нем та го, што ад бы ва ла ся за ак-
ном, Воль га пе ра вя ла свой здзіў ле ны по зірк на 
но вы, ня даў на куп ле ны ёю ка лян дар.

«1 снеж ня. Пер шы дзень зі мы. А на двор'е та-
кое, як тры га ды та му», — пра шап та ла яна, не 
ма ю чы маг чы мас ці ады сці ад акна.

Ма лень кай яна заў сё ды лю бі ла ся дзець ка ля 
акна, гля дзець на на ва коль ны свет, у якім кож ны 
дзень неш та ад бы ва ец ца — доб рае і не вель-
мі…

Дзяў чы на па ста ле ла. За раз яе дум кі бы лі да-
лё кімі ад раз ва жан няў ма лень кай Воль гі.

Сён ня 1 снеж ня. Па ча так зі мы. І роў на тры 
га ды, як яна су стрэ ла свай го ка ха на га Ва ло дзю. 
Гэ та бы ло так не ча ка на для яе і, ма быць, для яго 
так са ма. Але час ішоў, Воль га са ма не зра зу ме-
ла, як сяб роў ства змя ні ла ся на штось ці ін шае, 
да гэ туль ёю не спаз на нае. Яна па-са праўд на му 
па ка ха ла яго, хлоп ца з цём ны мі ва чы ма і лас ка-
вай усмеш кай.

Ёй ус пом ні ла ся, як ка лісь ці яны ра зам іш лі 
па пар ку, не ба ча чы ані ко га, раз маў ля лі пра ўсё 
на све це, смя я лі ся. І яна па чу ла ад Ва ло дзі доў-
га ча ка ныя сло вы: «Маё сэр ца на заў сё ды бу дзе 
на ле жаць та бе ад ной!» Не ве да ю чы, што ад ка-
заць, яна пра шап та ла: «А маё сэр ца заў сё ды 
бу дзе з та бою».

Зда ва ла ся, што для са праўд на га шчас ця гэ-
тым два ім уся го толь кі трэ ба бы ло быць по бач. 
Але… Праз не каль кі ме ся цаў Ва ло дзя па ехаў 
пра ца ваць за мя жу. Ця пер яны да лё ка ад но ад 
ад на го, іх раз дзя ля юць ты ся чы кі ла мет раў.

«Дзе ж ён ця пер? Як жы ве? — пы та ла ся Воль-
га ва ўся го све ту. — Ча му ж ён не пі ша? Ма быць, 
ду мае, што я не ча каю яго. Як жа я ха чу яго ўба-
чыць, ад чуць на са бе лас ка вы по зірк! Ня ўжо ён 
за быў ся пра мя не, сваю Воль гу? Не, ён не мог! Ён 
пом ніць мя не. Ён па ві нен у хут кім ча се на пі саць 
або па тэ ле фа на ваць! Не мо жа ён так прос та за-
быць тую, якой на ле жыць яго сэр ца!» 

…А снег усё ішоў, утва ра ю чы су мё ты. Воль га 
ся дзе ла ад на, ду ма ла, ус па мі на ла… Яна су стра-
ка ла но вы дзень з на дзе яй на леп шае.

Свят ла на ЧЫ ЖЫК,
ву ча ні ца 11 кла са СШ № 3 г. Бе ра зі но.

Як па тра піць у дзя цін ства?
Вось і зі ма прый шла да па мя ці — на рэш це ідзе снег! У та кое 
на двор'е лепш ся дзець до ма і на зі раць за сне га па дам з акна… 
Пры го жа мя це, сып ле… Вось бы зноў ад кру ціць стуж ку на зад і 
су стрэць Но вы год са сне гам… А ка лі едзеш на ма шы не ў та кое 
на двор'е, дык зда ец ца, што вось-вось пад хо піць ця бе ра зам з 
ёй і за кру ціць, як фан цік, як цац ку. Да ро гі не ві даць… Мож на 
ска заць, што едзеш «на воб ма цак».

Са праў ды, ня ма ні чо га больш цу доў на га зі мой, чым сне га пад. Вунь 
хлап чук га доў пя ці пад няў га ла ву і ло віць сня жын кі. Як гэ та цу доў на! 
Ка лісь ці са ма та кой бы ла… Крыш таль ныя сня жын кі, гу ля ю чы, пыр ха-
юць над зям лёй, кла дуц ца ня чут на, на ват да лі кат на, быц цам ба ю чы ся 
па тры во жыць ас фальт. Усё гэ та асвят ля юць пром ні са мот на га ліх та ра. 
Дрэ вы за сты лі, да ча каў шы ся цу ду. Вось яна — зі мо вая каз ка!

Вар та толь кі зір нуць — і ўжо не ада рвац ца ад цу доў на га ма люн ка. 
За бы ва ец ца ўсё: праб ле мы, ня ўда чы, крыў ды… Іск рыс тая сня жын кі 
на да юць на строю. У дум ках між во лі вяр та ю ся ў дзя цін ства… Ні я кіх 
да рос лых, толь кі дзе ці. Ця пер усё прос та, без праб лем… А ка лі ўду-
мац ца, дык усе да рос лыя ў ду шы заў сё ды за ста юц ца дзець мі. Яны 
быц цам бы не ста ле юць, а прос та адап ту юц ца да но вых рэа лій пад 
уплы вам ча су. У іх з'яў ля ец ца ад каз насць за ўчын кі. А «цац кі» ста но-
вяц ца боль шы мі…

Мы ў дзя цін стве, та му што прый шла зі ма.
— Доб ры дзень, да ра гая! Мя ці! Кру жы! Як нам ча сам не ха пае гэ-

тых ус па мі наў!..
Ка ця ры на ЛЯ СУН.

А СНЕГ ІШОЎ,
НЕ ВЕ ДАЎ…

Пе ра мож цай рэс пуб лі кан ска га кон кур су БРСМ «Ва-
лан цёр го да — «Доб рае сэр ца» ў на мі на цыі «Аса біс ты 
ўклад» ста ла сту дэнт ка Мінск ага га рад ско га лінг віс тыч-
на га ўні вер сі тэ та Ма рыя ВО І НА ВА. Пад кі раў ніц твам Ма-
рыі на ба зе ва лан цёр ска га атра да «Мы — дзе цям» быў 
ство ра ны дзі ця чы тэ атр «Ра зам у каз ку». За па вет ная 
ма ра дзяў чы ны — ад крыць свой даб ра чын ны фонд для 
дзя цей-сі рот і да рыць ім каз ку і ўсмеш кі кож ны дзень. 
Ма рыя лі чыць, што на ват са мае ня знач нае на ма ган не 
мо жа пры му сіць дзя цей усміх нуц ца...

Старт рэс пуб лі кан ска му кон кур су быў да дзе ны ў са ка ві ку 
2013 го да. Кон курс пра во дзіў ся на ра ён ным, аб лас ным і рэс-
пуб лі кан скім уз роў нях. Увесь гэ ты час жу ры піль на са чы ла за 
пос пе ха мі на ні ве ва лан цёр ства кож на га з удзель ні каў. Пе ра-
мож цы вы зна ча лі ся ў пя ці на мі на цы ях.

Зван не «Леп ша га ва лан цёр ска га атра да» за ва я ва ла ар га-
ні за цыя БРСМ Ба ры саў ска га дзяр жаў на га ме ды цын ска га 
ка ле джа — атрад «Мі ла сэр насць». У бу ду чых ме ды каў па-
ды ход да ва лан цёр ства пра фе сій ны: ка лі лек цыі аб шко дзе 
ку рэн ня — то з поў ным на ву ко вым аб грун та ван нем, ка лі до гляд 
за цяж ка хво ры мі — то па ўсіх пра ві лах сяст рын скай спра вы. 
Аль тру іс таў з «Мі ла сэр нас ці» з не цярп лі вас цю ча ка юць у Ба ры-
саў скім до ме дзі ця ці і ад дзя лен ні дзі ця чых ін фек цый га рад ской 
баль ні цы, у га рад скім та ва рыст ве ін ва лі даў і дзі ця чым сад ку 
для дзя цей з асаб лі вас ця мі псі ха фі зіч на га раз віц ця.

У на мі на цыі «Леп шае ма са вае ме ра пры ем ства» пе ра мог 
атрад «Ра зам» пер ша снай ар га ні за цыі БРСМ Ві цеб скай 
дзяр жаў най ака дэ міі ве тэ ры нар най ме ды цы ны. У на мі на цыі 
«Леп шая са цы яль ная рэ кла ма» — атрад «Та ліс ман» Пліс кай 
ся рэд няй шко лы Сма ля віц ка га ра ё на, а ў на мі на цыі «Ва лан-
цёр скія спра вы — у фо та аб' ек ты ве» — атрад «Рытм жыц ця» 
Слаў га рад ска га ра ён на га ка мі тэ та БРСМ.

Мо ла дзе вы ва лан цёр скі рух БРСМ «Доб рае сэр ца» — адзін 
з вя ду чых кі рун каў дзей нас ці Бе ла рус ка га рэс пуб лі кан ска га 
са ю за мо ла дзі. 24 ты ся чы ча ла век (891 ва лан цёр скі атрад) 
аказ ва юць даб ра чын ную да па мо гу ве тэ ра нам, ін ва лі дам, дзе-
цям-сі ро там, да па ма га юць ад наў ляць хра мы і цэрк вы, гіс та-
рыч ныя аб' ек ты, зай ма юц ца доб ра ўпа рад ка ван нем во ін скіх 
па ха ван няў. Ся род най больш яр кіх пра ек таў — даб ра чын ны 
нон-стоп ма ра фон «Усе фар бы для ця бе», «У шко лу — з «Доб-
рым сэр цам». Пад час ак цыі «За пі шы ся ва лан цё рам-2014» па 
ака зан ні да па мо гі ў пра вя дзен ні чэм пі я на ту све ту па ха кеі ў 
банк да ных праз Са юз мо ла дзі па сту пі лі 308 за явак. Ва лан цё-
ры БРСМ бы лі за дзей ні ча ны ле тась на чэм пі я на це Еў ро пы па 
бок се, у VІІІ Фо ру ме твор чай і на ву ко вай ін тэ лі ген цыі дзяр жаў—
удзель ніц СНД. А пад час зна хо джан ня ў Мін ску хрыс ці ян скай 
рэ лік віі — Да роў валх воў — ва лан цё ры БРСМ кан суль та ва лі 
шмат лі кіх па лом ні каў, пра па на ва лі ім са грэц ца ў спе цы яль на 
аб ста ля ва ных па лат ках, раз но сі лі гар ба ту .

На дзея СЯРГЕЕВА.

Ва лан цёр ства 
з «пра фе сій ным»

па ды хо дам
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Апо весць надрукавана ў сту дзень скім ну ма ры 
ча со пі са «Ма ла досць».

СПІ РАЛЬ ГІС ТО РЫІ 
Ула дзі мір МА ЖЫ ЛОЎ СКІ 

Урывак з аповесці


