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Куль тур на-ту рыс тыч на му пра ек ту 
«Ся дзі ба дзе да Зім ні ка і ба бы 
За ві ру хі», у якім за дзей ні ча ны 
прак тыч на ўсе клуб ныя ўста но вы 
Іў еў шчы ны, спаў ня ец ца 5 га доў. 
У гэ тыя дні за вяр ша ец ца пад рых тоў ка 
чар го вай на ва год няй пра гра мы і, 
як заў сё ды, не абы дзец ца без но вых 
«фі шак» — фальк лор ных пер са на жаў, 
за баў і кон кур саў. Пра не ка то рыя з іх 
ка рэс пан дэн ту «Звяз ды» па ве да мі ла 
ар га ні за тар ка пра ек та, на мес нік 
ды рэк та ра Іў еў ска га цэнт ра куль ту ры 
і воль на га ча су На тал ля МУД РЫК.

Рэ зі дэн цыя дзе да Зім ні ка і ба бы За ві ру хі 
зна хо дзіц ца ў вёс цы За лей кі, што лі та раль на 
на мя жы Іў еў ска га і Лід ска га ра ё наў. Што год 
да іх у гос ці пры яз джа юць Дзед Ма роз, род-
ны брат Зім ні ка, і Сня гур ка. Пры чым, мяс ці ны 
тут не прос та пры го жыя — ка зач ныя! У тым 
сэн се, што лі та раль на ўсю ды мож ны ўба чыць 
вя до мых фальк лор ных пер са на жаў. Ім тут так 

кам форт на, што з кож ным го дам ге ро яў ка зак 
ста но віц ца ўсё больш. Сё ле та гэ та па моч нік 
Зім ні ка Гно мік, Чыр во ны Кап ту рок, Лі са-ку ма, 
Са ла вей-раз бой нік, які жы ве з гас па ды няй за-
лей ка ўскіх ба лот Кі кі ма рай; Ба ба Яга, Ка шчэй 
Не смя рот ны, Яме ля (зра зу ме ла, на пе чы) і ін-
шыя. Яны су стрэ нуц ца дзе цям на шля ху да 
ся дзі бы дзе да Зім ні ка і ба бы За ві ру хі пад час 
ванд роў кі па сцеж цы ў ка зач ным ле се.

Да рэ чы, кас цю мы для сва іх ге ро яў ра бот ні кі 
куль ту ры шы юць са мі, пры чым так па-май стэр-
ску, што лю ба-до ра га гля дзець. І на кас цюм 
Чыр во на га Кап тур ка, якія сё ле та дэ бю туе ў 
За лей ках, і на ўбран не Кі кі ма ры. А як пры го жа 
бу дзе вы гля даць Лі са!

На гэ ты раз у ка зач ным ле се трэ ба бу дзе 
ад шу каць... ча ра дзей ныя на ва год нія квет кі, 
якія рас туць толь кі тут. Пры гэ тым дзе цям пра-
па ну юць раз га даць на сва ім шля ху роз ныя 
за гад кі, а са бра ныя квет кі яны па до раць ба бе 
За ві ру се, якая да ла та кое за дан не Гно мі ку. 
Ра зам з дзе дам Зім ні кам яны ў сва ёй ся дзі бе 
су стрэ нуць дзя цей на ва год нім спек так лем ля 

ёл кі, які, зра зу ме ла, не абы дзец ца без Дзе да 
Ма ро за, Сня гур кі, гуль няў, кон кур саў і вель мі 
смач ных па да рун каў. Пра ект су пра цоў ні чае з 
фаб ры кай «Ка му нар ка» і ка лі ле тась там за ка-
за лі 1500 па да рун каў, то сё ле та — 2 ты ся чы.

— Хва лю ю ся, каб усім ха пі ла, бо за явак 
на гэ тую пра гра му ма ем ужо шмат, — ка жа 
На тал ля Муд рык.

Пра гра ма вель мі па да ба ец ца дзе цям і да-
рос лым. Пры чым не толь кі на шым зем ля кам, 
але і маск ві чам, гас цям з Іта ліі, якія ўжо так са-
ма па бы ва лі ў ка зач най ся дзі бе дзе да Зім ні ка 
і ба бы За ві ру хі.

— Мы на ват пісь мы ад іх атрым лі ва лі пас-
ля па езд кі ў За лей кі, — га на рыц ца На тал ля 
Муд рык.

Пры гэ тым важ на і тое, што, да стаў ля ю-
чы ра дасць дзе цям, культ ра бот ні кі Іў еў шчы ны 

дзя ку ю чы пра ек ту па паў ня юць бюд жэт сва іх 
уста ноў і, ад па вед на, па ляп ша юць іх ма тэ ры-
яль ную ба зу. Цэ ны ро бяць да ступ ны мі, але 
ў цэ лым, дзя ку ю чы мност ву на вед валь ні каў, 
за ўвесь час ужо за ра бі лі ка ля паў міль яр да 
руб лёў.

Да рэ чы, пры ехаць на на ва год нюю дзею ў 
За лей кі мож на не толь кі ў скла дзе ту рыс тыч-
най гру пы, але і ў ін ды ві ду аль ным па рад ку. 
Для вы ха ван цаў дзі ця чых да моў і пры тул каў 
спек такль бу дзе бяс плат ным — трэ ба толь кі, 
каб да рос лыя, якія іх су пра ва джа юць, пры вез лі 
з са бой па да рун кі для ўру чэн ня дзе цям.

Ба рыс ПРА КОП ЧЫК.
prakopchіk@zvіazda.by

Фо та з ар хі ва пра ек та.
Іў еў скі ра ён
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Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

СУ СТРЭ ЧА СУ СТРЭ ЧА 
З ДЗЕ ДАМ ЗІМ НІ КАМ З ДЗЕ ДАМ ЗІМ НІ КАМ 
І БА БАЙ ЗА ВІ РУ ХАЙІ БА БАЙ ЗА ВІ РУ ХАЙ

ПА РА ДЗІ ХІ
У 1965 го дзе на кал гас най ма шы не мя не пры вез лі ў вя лі кі 

драў ля ны дом з ра дзіль най за лай, пра стор най па ла тай і дву ма 
па ко я мі: для не маў лят і мед пер са на лу.

Ад нак пра гэ та я да ве да ла ся паз ней. Спа чат ку ўба чы ла сва іх 
су се дак-па ра дзіх ды іх нія лож кі (аж 10 штук), ад чу ла, што ў па-
ла це па нуе ці хая ра дасць, да якой да да ла ся і са ма ве ся лосць. 
«Пры вез ла» яе яшчэ ад на ма ла дзі ца — з вя лі кім жы ва том 
(яна тры ма ла яго абе руч) і ледзь не та кой жа па аб' ёме ка пой 
яр ка-ры жых ва ла соў.

— Ка ця, — па ві таў шы ся, з усмеш кай ска за ла но вень кая, 
і быц цам аб да ла нас хва ляй да бры ні і ве ся лос ці, бо з яе, 
як з то га ча роў на га ро га, ста лі сы пац ца роз ныя по каз кі ды 
гіс то рыі. Ну вось на прык лад. На абед нам пры нес лі са ла ту. 
Го лас Ка ці:

— Ой, дзяў ча ты, морк вач ка! Я ж яе з ма лен ства люб лю! 
Пай ду, бы ва ла, на град ку, вы рву ка лі ва, а яно то нень кае, ма-
лень кае. Дык я за яго — і на зад у зя мель ку: ня хай пад рас це. А 
са ма па град цы да лей паў зу — боль шую шу каю...

Ка ця рас каз вае пра гэ та і смя ец ца, пры чым та кім за раз лі-
вым сме хам, што ра га таць па чы на юць усе. За вы клю чэн нем 
хі ба тых, ка му не да сме ху ўжо: у мя не «пад тую морк вач ку» 
чар го выя схват кі па ча лі ся...

Ад іх ды ня сцерп на га бо лю я па ку та ва ла ўсю ноч: пер шы 
крык свай го сы ноч ка па чу ла толь кі пад ра ні цу...

Та ды ж, ледзь жы вую, мя не пры нес лі ў па ла ту, па кла лі на 
ло жак.

— Як вы ся бе ад чу ва е це? — у хут кім ча се спы та ла дак-
тор ка.

А я маў чу, бо не ма гу не тое што ад ка заць, на ват во чы 
рас плюшчыць.

Та ды яна з ін ша га бо ку зай шла — пы тае ў мя не:
— Што ба ліць?
Я ха чу ёй ска заць: «Усё!..» А вось што най больш? Не па ды-

ма ю чы век, ледзь чут на пра маў ляю:
— Пят кі.
У па ла це — вы бух сме ху. А я ж сур' ёз на, бо но гі, са гну тыя 

ў ка ле нях, за не каль кі га дзін не ру хо мас ці прос та ўкар ча не лі, 
пят кі — аж но смы ляць.

— Я ма гу та бе да па маг чы? — на хі ля ец ца да мя не Ка ця.
Я шэп там пра шу:
— Вы пра стай мне но гі.
Ка ця тут жа ад кі ну ла коў дру, ра за гну ла мае ка ле ні. Мне 

ад ра зу ж ста ла ляг чэй, а вось ёй — на ад ва рот. Бо жан чы на 
рап там вой кну ла, гуч на за кры ча ла і сха пі ла ся за спін ку май го 
лож ка...

Мне бы ло вель мі дрэн на, а ста ла яшчэ горш. Але ж я ўжо 
ве да ла, што та кое схват кі, і ча ка ла, па куль яны не скон чац ца 
ў Ка ці.

На рэш це жан чы на пры ціх ла — су па ко і ла ся, у зня мо зе ляг ла 
на свой ло жак. Я так са ма з па лёг кай уз дых ну ла. Праў да, не-
на доў га, бо ў Ка ці па ча лі ся но выя схват кі, і яна ча мусь ці зноў 
уча пі ла ся ў мой ло жак.

Так паў та ра ла ся аж па куль па ра дзі ху не за бра лі ў ра дза лу, 
дзе блі жэй да ве ча ра яна на ра дзі ла хлоп чы ка.

...Ні ма біль ных, ні звы чай ных тэ ле фо наў у лю дзей та ды, 
мож на ска заць, не бы ло. Усе на ві ны з ра дзіль ні аку шэр ка па-
ве дам ля ла ў сель скія Са ве ты. А ўжо ад туль яны ма лан ка мі 
раз но сі лі ся па акру зе і, вя до ма ж, да ся га лі мэ ты. На заўт ра 

пад на шы мі вок на мі з'яў ля лі ся ба ць кі не маў лят, іх бра ці кі ды 
сяст рыч кі.

— Глянь це, мае прый шлі! — кры чыць не як Ка ця.
Мы пры ля пі лі ся на са мі да шыб: пад акном і са праў ды ста яў 

муж чы на з дзвю ма дзяў чын ка мі: у сям'і, вя до ма ж, не ха па ла 
хлоп чы ка. А маг чы ма, і двух...

Пры нам сі, пры ехаў шы ў ра дзіль ню яшчэ раз (па да чуш ку), 
я ча ка ла, што за раз рас чы няц ца дзве ры, і ў па ла ту ўвой дзе 
Ка ця.

Не збы ло ся... Шка да.
Дзі на Ду ба дзе ла ва,

в. Ле ні на, Доб руш скі ра ён. 

БОГ СЦЕ РА ЖЭ 
АСЦЯ РОЖ НА ГА

...З ма лен ства пом ню: гар бу зы ў на шай вёс цы да спель ва лі 
на да хах. Не ска заць, што гэ та вель мі зруч на і лёг ка, не ска-
заць, што бяс печ на, але ж шмат хто пры стаў ляў да бу дын ка 
дра бі ны, на край да ху вя лі кі мі цві ка мі пры бі ваў тоў стыя дош кі 
і по тым не каль кі га доў склад ваў за імі ўра джай.

Склад ваў бы, маг чы ма, да гэ туль, ка лі б...
У той год у на ша га су се да дзе да Яка ва га род ні на ўра дзі ла 

будзь зда роў! Ва ўся ля кім ра зе гар бу зоў (хай не ду жа вя лі кіх), 
шмат бы ло, дзед іх доў га ця гаў на дах...

І вось на стаў час зды маць. Гас па дар пры нёс дра бі ны, пры-
ста віў іх, на гле дзеў са мы глад кі і спе лы гар буз, па цяг нуў за 
хвост. Але ж па цяг нуў... ра зам з дош кай, якая і без та го бы ла 
пад на груз кай.

Ну і не вы тры ма ла — ва рух ну ла ся, ад ным кан цом па су ну-
ла ся ўніз.

Ад па вед на гар бу зы ўсе зру шы лі ся з мес ца, на ціс ну лі на 
пры стаў ле ныя дра бі ны. І не прос та скі ну лі іх ра зам з дзе дам, 
— мож на ска заць, гра дам па сы па лі ся са мі...

Жон ка, зда лёк уба чыў шы гэ тае ві до ві шча, ледзь ве не са-
мле ла: сха пі ла ся за сэр ца, зня ме ла. По тым пад бег ла да ку чы 
з кры кам:

— Яшач ка, ці жы вы ты?
Ста ры не азваў ся, але ж, дзя ка ваць Бо гу, ва рух нуў ся...
Ба бу ля ста ла спе хам «ад гра баць» гар бу зы, пад бі рац ца да 

дзе да, па да ла ру ку.
Той з яе да па мо гай не як устаў, ледзь не на ка рач ках па-

поўз у ха ту.
...Амаль ме сяц ён ад леж ваў ся на пе чы. А ка лі кры ху ачу няў, 

вый шаў з кій ком на ву лі цу, стаў час та ваць дзят ву га то вы мі 
гар бу зі ка мі.

Адзін з хлап чу коў асме ліў ся па спа чу ваць ста ро му, спы-
таць, ці моц на яго па бі лі... гар бу зы? Дзед у ад каз толь кі цяж ка 
ўздых нуў:

— Ве да еш, — ска заў, — у 1919 го дзе мя не бі лі бі зу на мі 
па ля кі, у 1944-м — яшчэ больш ад не мчу ры пе ра па ла... І ад 
гар бу зоў усё це ла ба ліць, але ж тут ужо сам ві на ва ты!

Пас ля гэ та га зда рэн ня ні хто ў на шай вёс цы гар бу зы на да ху 
бо лей не спя ліў. Бог сце ра жэ асця рож на га. Ці не так?

Ула дзі мір Пу гач,
м. На ва сёл кі, Пет ры каў скі ра ён

КАБ НЕ ТАЯ БЛАНДЗІНКА...
Пач ні рас пыт ваць му жоў і жо нак, як яны па зна ё мі лі ся, дзе 

су стрэ лі ся, і, ві даць, не па збеж на вы свет ліц ца, што вель мі шмат 
ка го звёў вы па дак — чу жое вя сел ле, чар га да ка сы, па ход у 
кі но ...

У ад роз нен не ад іх, мы з му жам су стрэ лі ся... за ка на мер на, 
бо ра зам ву чы лі ся ў ін сты ту це. А вось па жа ні лі ся са праў ды 
вы пад ко ва.

Мне та ды бы ло трош кі за 20, і пра за муж жа я зу сім не ду-
ма ла, хоць — не без та го — нех та з хлоп цаў па да баў ся мне, 
не ка му па да ба ла ся я... Адзін, у пры ват нас ці (мал да ва нін, 
ву чыў ся ў нас пас ля служ бы ў вой ску) час ад ча су клі каў на 

спат кан ні, за пра шаў у кі но, у му зей, у тэ атр...
Зрэд ку, пад на строй, я зга джа ла ся, і мы ха дзі лі, але най час-

цей пры дум ля ла ней кую пры чы ну, каб ад мо віц ца (ну не ка заць 
жа хлоп цу, што мне з ім сум на?). Ён та ды крыў да ваў, на ней кі 
час ад сту паў ся, ра біў вы гляд, што на огул не за ўва жае мя не, 
але ж пра хо дзіў ты дзень-дру гі, і Алег, так бы мо віць, «вяр таў-
ся»: ка заў, на прык лад, што ў яго зу сім вы пад ко ва ака за лі ся 
два бі ле ты на кан цэрт ма ёй лю бі май спя вач кі.

Ка ра цей, усё па чы на ла ся спа чат ку і цяг ну ла ся больш за 
год, аж па куль...

У той дзень мы з Але гам вяр та лі ся з за ня ткаў, іш лі па ста-
ліч ным пра спек це Фран цыс ка Ска ры ны (ця пер Не за леж нас ці). 
Нех та, як во дзіц ца, аб га няў нас, нех та ішоў на су страч — то 
хут кім кро кам, то так зва ным пра гу лач ным... Тая блан дзін ка, 
му сіць, вель мі спя ша ла ся.

Зрэш ты, усё ад бы ло ся на столь кі хут ка, што мы ні чо га не 
зра зу ме лі. Прос та ўба чы лі, што на ас фальт пе рад на мі па да юць 
ней кія па пе ры і... ма ла дая жан чы на.

Алег ад ра зу ж кі нуў ся да яе:
— Як вы? Што ба ліць? — пы таў ся ён, да па ма га ю чы пад няц-

ца. — «Хут кую» вы клі каць?
— Не, не трэ ба, — па ці ра ю чы па бі тае ка ле на, ад ка за ла 

жан чы на. — Пра бач це мне, ка лі лас ка! І дзя куй!
Што здзі ві ла, да лонь па цяр пе лай бы ла ў кры ві, ка ле на пад 

джын са мі, му сіць, так са ма, але яна пры гэ тым шчы ра ўсмі ха-
ла ся, ка за ла (па-бе ла рус ку, гле дзя чы на мя не):

— Вось ба чы це, які ў вас муж чы на, — жан кі пе рад ім так 
і па да юць, так і па да юць... Прой дзе яшчэ пяць га доў — вось 
па ба чы це! — шта бе ля мі бу дуць уклад вац ца!

З гэ ты мі сло ва мі, яшчэ раз па дзя ка ваў шы нам за да па мо-
гу, ма ла дзі ца скла ла ў сто сік свае кніж кі-па пе ры і, сту па ю чы 
вель мі ня сме ла, па да ла ся ў свой бок. Мы з Але гам пай шлі ў 
свой, але ўжо не моўч кі.

— Яна што, перш-на перш па пра сі ла пра ба чэн ня? — удак-
лад ніў Алег. (Трэ ба ска заць: яго шмат што здзіў ля ла ў на шай 
кра і не).

— Так, —- ад ка за ла я.
— А за што?
— Ну, мо жа, за тое, што спа тык ну ла ся, на пу жа ла нас сва ім 

па дзен нем, — вы ка за ла зда гад ку я.
— А по тым што, ня гле дзя чы на боль, узя ла ся дзя ка ваць?..
— Так.
— І тут жа ста ла жар та ваць?.. Ну гэ та ж трэ ба!
Алег так дэ та лё ва ўсё за па мі наў, так шчы ра здзіў ляў ся... 

Больш за тое, зу сім не ча ка на для мя не ён зра біў вы сно ву, што 
ў гэ тым эпі зо дзе, як у люс тэр ку ад біў ся (ні больш, ні менш)... 
наш на цы я наль ны ха рак тар, пры чым у най леп шых ры сах. Ну 
па-пер шае, ня гле дзя чы ні на што, не пры чы няць ні я кіх кло па таў 
ін шым; па-дру гое, у лю бых, на ват са мых не ча ка ных аб ста ві нах, 
што на зы ва ец ца, тры маць мар ку і ся бе ў ру ках — не рас клей-
вац ца і не па са ваць, па-трэ цяе, не губ ляць пры сут нас ці ду ху 
і гу ма ру...

По тым не раз яшчэ мы ўзгад ва лі гэ ту вы пад ко вую су стрэ чу, 
гэ ты эпі зод. Пры чым Алег — яго па ча так, а я най час цей — 
ме на ві та фі нал, паў жар там ска за ную кі нош ную фра зу: «Вось 
ба чы це, які ў вас муж чы на, — жан кі пе рад ім так і па да юць, 
так і па да юць...»

Не па ве ры це, але гэ тыя сло вы прос та пры му сі лі мя не пры-
гле дзец ца да Але га. І ўба чыць, што ён і са праў ды не та кі, як 
ін шыя. Што ён, на прык лад, вель мі ўваж лі вы і кла пат лі вы, што 
ён шмат ча го ве дае і ўмее, што до сыць сур' ёз на ста віц ца да 
жыц ця...

Ка ра цей, яшчэ праз год — ужо бліз ка га сяб роў ства — мы 
з ім згу ля лі вя сел ле, і я ака за ла ся за му жам. Гэ та зна чыць, за 
му жам — без пе ра больш ван ня — як за ка мен най сця ной.

І за раз — зда ра ец ца — з жа хам ду маю, што мы, ві даць, маг лі 
б «раз мі нуц ца», ка лі б не тая блан дзін ка з кніж ка мі.

Н. Ка за ры на,
Мін скі ра ён

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.


