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НЕ ПРА ПУХ
Не ве даю, як ін шым, а мне дык вель-

мі па да ба юц ца рэ чы з гіс то ры яй. Ну вось 
прык лад: у ша фе ў мя не на са мым па чэс ным 
мес цы ля жыць вя лі кая ажур ная хуст ка, якую 
сва і мі ру ка мі звя за ла мая ба бу ля і по тым 
аб хі на ла ся, еду чы з дзе дам у гос ці ды на 
кір ма шы. По бач з хуст кай — яе ж, ба бу лі-
на, са ма тка ная по сціл ка. Ні ка на пу, ні ло жак 
ёй, на жаль, не за сце леш, бо вуз кая, але і 
рас па роць на два па ла ві кі для да чы ру ка не 
па ды ма ец ца — шка да. А вось са ма тка ных 
льня ных руч ні коў — не, бо яны чым бо лей 
мы юц ца, тым больш мяк чэ юць і бя ле юць. 
І та та вы мі драў ля ны мі лыж ка мі я з ра дас-
цю ка рыс та ю ся. І па сцель най бя ліз най, што 
атры ма ла ў па саг ад ма мы. І...

Пе ра лік да ра гіх мне рэ чаў мож на доў жыць 
і доў жыць, але за раз я ха чу рас ка заць пра 
ад ну, якую ку пі ла... са ма.

У тую во сень не пры ем нас ці на маю га ла-
ву сы па лі ся з усіх ба коў: я шу ка ла і не маг ла 
знай сці са бе пра цу, праз гэ та вель мі пе ра-
жы ва ла, хва рэ ла, пе ра сва ры ла ся са сва і мі 
ся мей ні ка мі... Да ўся го не дзе не па да лёк ад 
до ма пе ры я дыч на рва ла тру бы, і ў на шым 
до ме па ста ян на ад клю ча лі то га ра чую ва ду, 
то ацяп лен не, то ўсё ра зам... Ка ра цей, змрок 
быў амаль што поў ны!

Каб хоць не як ад яго ўра та вац ца, я ўклю-
ча ла му зы ку і яр кае свят ло, мы ла, га та ва ла, 
пры бі ра ла, вя за ла доў гі чыр во ны ша лік.

А да яго зу сім не спа дзя ва на ку пі ла... па-
лі то, пры чым... бе лае. Га лоў нае — ра зу ме-
ла, што гро шай у ха це ня ма, што рэч гэ тая 
зу сім не прак тыч ная, а тым больш у го ра-
дзе і на кож ны дзень, але ж, пра хо дзя чы 
па рын ку, уба чы ла, па ме ра ла і зняць ужо 
не змаг ла.

Да ма чад цы мае, дзя ка ваць Бо гу, не па-
пра ка лі, на ват па він ша ва лі з аб ноў кай...

Я пры бра ла ся і хоць тро хі па ве ся ле ла, 
бо ў но вым пу ха віч ку ад чу ва ла ся бе і ма-
ла дзей шай, і пры га жэй шай, і больш упэў-
не най. А га лоў нае, што са мной па-ін ша му 
ста лі раз маў ляць пра ца даў цы: неш та ра і лі, 
абя ца лі... Мне трэ ба бы ло хі ба па ча каць, а 
яшчэ — па мыць (ніз хут ка спэц каў ся) маё 
ча роў нае па лі то.

Спра ва гэ та лёг кая: за шпі лі ла я ўсе кно-
пач кі-ма лан кі, вы вер ну ла рэч на бла гі бок, 
усы па ла пра ве ра ны ча сам праль ны па ра-
шок і...

І на заўт ра да ўсіх ма іх не пры ем нас цей 
да да ла ся яшчэ ад на, бо пас ля суш кі вы свет-
лі ла ся, што ўвесь пух у ма ім но вым па лі то... 
збіў ся ў лад ныя ка мя кі. Ад па вед на і по лы, і 
спін ка, і ру ка вы ста лі вы гля даць, як за сне жа-
ная рал ля — усё на ямах і груд ках.

Ду ма е це, гэ та не бя да: трэ ба прос та вяр-
нуць па лі то пра даў цу?

Я вяр ну ла б, але ж... Рэч я ку пі ла на чу-
жым, зу сім не зна ё мым рын ку, у ка го — хоць 
за бі, не пом ню, ды і ні я ка га чэ ка ў мя не 
ня ма...

Муж та ды праў ду ска заў: маў ляў, па ло ву 
яго зар пла ты я скру ці ла ў тру ба чку і са ба ку 
пад хвост... Ту ды ж «пра сі ла ся» па лі то. Але 
штосьці тры ма ла: у най блі жэй шую су бо ту мы 
збі ра лі ся на ле ці шча па га род ні ну. А ў нас 
там  за вя дзён ка: усё не па трэб нае ве ша ем на 
плот — мо жа, за бя рэ хто з су се дзяў аль бо з 
вяс коў цаў, якія паўз да чы хо дзяць у кра му.

Я дык на ват уяў ля ла ўжо, як па лі то маё 
трап ляе ў ха ту да ней кай май стры хі, як яна 
«на бі вае» яго но вым пу хам або ін шым уцяп-
ляль ні кам, ад дае да чцэ ці ўнуч цы...

Шмат, ка ра цей, бы ло ду мак, а тол ку — 
нуль, бо праз два тыд ні, зноў за ехаў шы на 
да чу, мы зда лёк уба чы лі, што па лі то па-ра-
ней ша му ві сіць — ні ко му не па трэб нае. На-
ват тут...

Бы ло ад ча го за сму ціц ца!
А по тым — і гэ так жа да слёз! — уз ра да-

вац ца, бо, па ды шоў шы блі жэй, рэч сваю я 
прос та не па зна ла. Дзе па дзе лі ся тыя бяс-
фор мен ныя ка мя кі на по лах, спі не і ру ка-
вах?! Па лі то бы ло аку рат як но вае: бе лае, 
роў нае, глад кае... Усё рас пу шы ла ся, грэе! А 
ўжо вы гля дае...

Ме на ві та ў ім, тым па лі то (ды з чыр во ным 
ша лі кам) я знай шла са бе но вую пра цу, ме на-
ві та яго апра наю і ця пер, ха ця б для та го, каб 
пом ніць, што мно гія на шы не пры ем нас ці, як 

тыя ка мя кі, мо гуць ра зы сці ся, «рас смак тац-
ца» пад уз дзе ян нем све жа га па вет ра, лёг ка-
га ма ро зі ку і прос та... ча су.

Л. Ю.,
г. Грод на

РАЗ ВОД І... 
КУ РЫ ПА ПА ЛАМ
Не так даў но на на шай ву лі цы па ся лі лі ся 

ма ла да жо ны — Лю ба і Пят ро. На пер шых па-
рах ці хут ка жы лі, бо, ві даць, ха ва лі ўсё дрэн-
нае, што бы ло ў іх ха рак та рах, пры вы ка лі ад но 
да ад на го. А ўжо по тым... Мо жа, не пры вык лі, 
а мо жа, за шмат бы ло та го дрэн на га, бо з іх 
ха ты яно па лез ла як цес та з дзеж кі.

Пад час сва рак мы, су се дзі, і да зна лі ся, 
што ў су жэн цаў гэ ты шлюб дру гі. Як Лю ба шу 
па слу хаць, дык яе пер шы муж «піў, біў і гро-
шай не да ваў». Як Пят ра — дык яго бы лая 
ха це ла толь кі смач на ес ці і ні чо га не ра біць.

Раз вя лі ся, ка ра цей, на ноў па жа ні лі ся. І 
што ж на жы лі?

Мы, пры гле дзеў шы ся да гэ тай па ры, пры-
зна лі, што Лю бе, мож на ска заць, па шчас ці ла. 
Пят ро, но вы муж, гро шай не пра пі ваў і ня ма-
ла, ві даць, за раб ляў, бо па са дзіў жон ку до ма 
(тры маць па ра дак, зай мац ца са бой ды сва і мі 
хва ро ба мі)... Да та го ж на пад вор ку ад ра зу 
па ста віў цяп лі цу, по тым па бу да ваў лаз ню і 
лад ны хляў чук, за вёў свін чо, на куп ляў ку рэй 
з ку ра ня та мі. Сам зда бы ваў ім корм, сам ва-
рыў і на сіў. Жон ка зрэд ку хі ба яко га збож жа 
на сып ле аль бо ва ды за ня се — ле на ва ла ся 
ка бе та на ват у кра му па хлеб сха дзіць. Ка-
за ла му жу:

— Та бе ён трэ ба, дык ты і ідзі. А я сваё 
мя са і так з'ем... Ад хле ба паў не юць.

Ка ра цей, не ша на ва ла яна свай го ча ла ве-
ка, а мно гае з та го, што ён пры но сіў, пры во-
зіў ды за раб ляў, упо тай пе ра праў ля ла сын ку 
ад пер ша га шлю бу.

Бы лі дзе ці і ў Пят ра, ад нак іх, каб маг ла, 
Лю ба і на па рог не пус ці ла б...

А гас па дар жа ха цеў — і пры ве ціць іх, і 
па час та ваць, і па га ва рыць...

Усё часцей здаралася: зла ваў ся ён на 
жон ку — га рэ лі нер вы, і та му ад ной чы па-
чаў ся «па жар»: за явіў ён Лю бе:

— Усё, раз вод! Вунь Бог, а вунь па рог... Я 
за ста ю ся тут, у ха це, а ты ў ква тэ ры жы ві.

— Дуд кі! — за яві ла на гэ та жон ка. — Дур-
ні цу знай шоў... Я пе ра еду і бу ду ся дзець на 
ні шчым ні цы, а ты тут... ма ла дую ку ра ці ну 
ес ці?

— Якую ку ра ці ну? Што ты вяр зеш? — раз-
гу біў ся Пётр.

— А то не ве да еш: ку ра ня ты на шы вы рас-
лі? Вы рас лі. Я іх кар мі ла? Кар мі ла. Зна чыць, 
па ло ва ця пер мая!

— Дык за бі рай яе ды ка ці ся...
— А хто мне іх па ся чэ, хто аб ску бе ды 

аб сма ліць? Хто на ка ва лач кі по тым па рэ жа? 
Най маць не ка га бу ду? Не, га лу бок: я з гэ тай 
ха ты не пай ду, па куль пеў няў сва іх не з'ем!

...Так і за ста ла ся, жы вуць, пры нам сі па-
куль: да яда юць пеў ні каў. По тым, маг чы ма, 
возь муц ца за па рсюч ка, а по тым бу дзе но вая 
вяс на і на пад вор ку — но вая жыў насць.

Ра і са Ва сі лё ва,
г. Го мель

СА ЕЧ КА
І СУ ХА РЫК,

аль бо Два бо ты — па ра?
Мя нуш ку гэ та му не ста ро му яшчэ ха лас-

ця ку пры ду ма лі на пра цы. Не, ён зу сім не 
чэр ствы быў! І не су хі (ча ла век як ча ла век), 
прос та на жан чын не ла сы. Вось тыя і пра-
зва лі яго не Су ха ром — Су ха ры кам. А ўжо 
коль кі ра зоў спра ба ва лі ачму рыць! На ват 
сты мул та кі пры ду ма лі: хто яго «пад чэ піць», 
атры мае скры ню шам пан ска га. Най больш 
ста ра ла ся Га ля... Ды толь кі мар на ўсё — Су-
ха рык ну ні як не пад да ваў ся: па пра віць свае 
аку ля ры, усміх нец ца дзе ля пры лі ку і да лей 
«па плыў» — зры ва ец ца «з круч ка», хоць ты 
плач! Па куль...

Не як, у дзень на ро дзі наў той Га лі ны, на 
пра цу да іх з вёс кі за еха ла сва яч ка: уда ві-
ца, вя сё лая, ру мя ная, як той пі рог! Гас цін цы 
з са бою вез ла: пер ша чок, са ла, ква ша ную 
ка пус тач ку... Імя нін ні ца, уба чыў шы гэ та, тут 
жа ар га ні за ва ла са бан туй: маў ляў, коль кі та-
го жыц ця, а ра дас цей ма ла! Тым больш што 
заўт ра — су бо та... У вы ні ку мно гія з іх ад дзе-
ла па тэ ле фа на ва лі да до му, па пя рэ дзі лі, што 
за тры ма юц ца... А вось Су ха рык са браў ся 
сы хо дзіць.

— Ты ку ды гэ та? — стро га спы та ла імя-
нін ні ца.

— Мне да до му трэ ба.
— Пой дзеш паз ней. А па куль — я ця бе не 

ад пус каю. За ста вай ся.
Су ха рык за ва гаў ся быў, як ма ят нік, які 

толь кі што пад штурх ну лі, ад нак, пад ня ўшы 
во чы на гос цю і су стрэў шы яе ня бес на-бла-
кіт ны по зірк, па ду маў: «Ат, бы ла ні бы ла...»

— Мя не за вуць Да р'я, — ска за ла ма ла дзі-
ца, ся да ю чы по бач і на лі ва ю чы яму пер ша-
чку. — А вас ча му Су ха ры кам клі чуць?

— Не ве даю... Па паш пар це я — Са ша.
— Ага, ра зу мею. У на шай вёс цы так са-

ма лю дзей па-роз на му клі чуць: ка го Цаг лі-
най, ка го — Аглоб ляй. Мя не вось Са еч кай... 
Ві даць, праз пыш насць? Ды я не крыў дую, 
ня хай... Вы пі це, Са ша, і за ку сі це. Тут сваё 
ўсё, вяс ко вае...

Не тое ад яе та ко га бліз ка га го ла су, не тое 
ад са ма гон кі на ду шы ў Су ха ры ка па свят ле ла 
і пацяп ле ла. Ды і за столь ні кі ўжо рас шу ме лі-
ся, на ват штось ці за спя ва лі. Праў да, га ла сы 
ў іх зу сім не злі ва лі ся, сло вы блы та лі ся. І 
Да р'я та ды, ця жань ка ўздых нуў шы, ці ха за вя-
ла: «На пі ла ся я п'я на, не дай ду я да до му...» 
Го лас у яе быў не звы чай ны — ніз кі, моц ны, 
груд ны. Ад яго ў Су ха ры ка аж му раш кі па 
спі не па бег лі.

— Вось гэ та жан чы на! З та кой бы на 
пры ро ду, на ты дзень! — за хоп ле на ска заў 
яму на чаль нік ад дзе ла, тут жа «ар га ні за ваў 
рыт міч ную му зыч ку» і, вы веў шы ма ла дзі цу 
ў ся рэ дзі ну па коя, за кру жыў ся ва кол, што 
той пе вень... Гос ця ля яго вы гля да ла па вач-
кай, але ж...

— Зма ры ла ся, — ве се ла ска за ла Су ха ры-
ку, ся да ю чы па бач. — А вы ча му сум ны?

— Та му што я ўсё жыц цё ча каў та кую жан-
чы ну, як вы, а ця пер, ка лі су стрэў, па ві нен 
рас стац ца...

— Гэ та ча му ж? — спы та ла Да р'я.
— Та му што вы заўт ра ці ка лі там па е дзе-

це ў сваю вёс ку, а я...
— Ну дык і вы па едзь це... У мя не там свой 

дом, сад з ага ро дам, ка роў ка, свін кі. Сы нок 
мой Ва ня даў но про сіць тат ку пры вез ці. Чац-
вёр ты га док ма ло му...

— І вы пра па ну е це мне па ехаць? Вось так 
ад ра зу? — здзі віў ся Су ха рык. — Вы ж мя не 
зу сім не ве да е це.

— Не ве даю ды ба чу, што ча ла век вы 
доб ры. А доб рыя лю дзі на да ро зе не ва ля-
юц ца!

— Са праў ды, — зга дзіў ся Су ха рык. — 
Хоць ад ва шай са ма гон кі па ва ліц ца і мож на... 
На заўт ра, у су бо ту, Га лі на пра во дзі ла Да р'ю 
на вак зал. Ча ка ю чы аў то бу са, яны ўспа мі на-
лі ўча раш нюю ве ча рын ку, ка за лі, як жа ўсё 
бы ло доб ра!

— Толь кі Су ха рык штось ці су ма ваў. А ўжо 
сы хо дзіў, дык і зу сім як хма ра, — пры зна ла 
Га лі на, па зі ра ю чы на Да р'ю.

— Ой, гля дзі, хто ідзе! — па чыр ва неў шы, 
ус клік ну ла тая.

— Бо жух на, я не ве ру ва чам! — здзі ві ла-
ся Га ля.

З ад на го бо ку да іх па ды хо дзіў аў то бус, а 
з дру го га — Су ха рык.

— Вось... Пра во дзіць прый шоў, — збян-
тэ жа на ска заў ён.

— Гэ та доб ра!.. Ну, дык шчас лі ва за ста-
вац ца? — Да р'я пра цяг ну ла яму ру ку.

— Бы вай це, — сум на ўсміх нуў ся той.
...Аў то бус кра нуў ся з мес ца і ўжо тро хі 

ад' ехаў, ка лі Су ха рык з кры кам «Стой!» кі-
нуў ся яму ўслед.

Кі роў ца до сыць рэз ка за тар ма зіў, ад чы ніў 
дзве ры. Су ха рык уля цеў у са лон і сеў по руч 
з Да р'яй.

Усё ад бы ло ся на столь кі не ча ка на, што 
ні хто ні чо га не зра зу меў. Хі ба Га лі на:

— Ай ды Су ха рык! Ай ды ма лай чы на!.. 
І ты ма лай чын ка, Да р'я! Я пры еду да вас... 
Пры еду са скры няй шам пан ска га!

— А на вош та скры ня? — гуч на спы та ла 
ма ла дзі ца.

— Ды ў нас да мо ва та кая! — па спе ла 
крык нуць Га лі на.

Аў то бус, па кі нуў шы лёг кую аб ла чын ку 
ды му, хут ка па ім чаў у да ля чынь, зво зя чы 
ў вёс ку Да р'ю, Су ха ры ка ды іх не ча ка нае 
шчас це.

Ва лян ці на Па лі ка ні на,
г. Мінск

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

dounar@zviazda.by

Ад яе ж: ве да е це, што аб' яд ноў вае гэ тыя 
гіс то рыі? Тое, што кож ная з іх па чы на ла ся 
сло ва мі: «Я даў но збі ра ла ся рас ка заць вам 
пра тое...»

Дык, ка лі лас ка, не «збі рай це ся» — рас-
каз вай це!

Ска жы, сі ноп тык, што мя не ча кае.
Ці снег з даж джом, ці, мо жа, дождж са сне гам?

Ці га ла лёд — вось гэ та не да сме ху:
Я га ла лёд «ба лю ча ус пры маю».

Па абя цай, сі ноп тык, мне па ро шу —
На чыс тым ар ку шы пач ну на но ва.

На но ва сцеж кі, стрэ чы, ма ры, сло вы...
Ха чу, каб сне жань пу шчы упры го жыў.

Па абя цай усім свя тым і грэш ным,
Што прэч пра го няць за ві ру ху злую.

Ка лі ж пра гноз не спраў дзіц ца — да рую:
Я ж мар на сам вяс ну шу каю ў снеж ні.

Рэ за нансРэ за нанс  ��

ПРА ВІЛЬ НЫ 
АД КАЗ. 

ЦІ ЎСЁ Ж НЕ ВЕЛЬ МІ?..
Га зе ту «Звяз да» 
я вы піс ваю даў но і — 
прын цы по ва — з-за мо вы, 
бо доб ра ве даю: 
ка лі на ёй не чы таць, 
не пі саць і не раз маў ляць, 
яна за бу дзец ца, 
стра ціц ца на зу сім...

Так ста ла ся, на прык лад, з ма ёй анг лій скай. 
Пас ля шко лы, а по тым ін сты ту та я до сыць 
доб ра ве да ла яе, але прай шоў час, і ў па мя ці 
за ста ліся хі ба сот ня-дру гая слоў. Для та го, 
каб тое ж не ад бы ло ся з род най, я па ста ян на 
чы таю «Звяз ду» і бе ла рус кія кні гі (па маг чы-
мас ці на бы ваю но выя, у тым лі ку ма ла дых 
аў та раў), слу хаю ра дыё, хоць не заў сё ды, але 
ж ста ра юся гля дзець пе ра да чу «Раз маў ля ем 
па-бе ла рус ку».

У ад ным з ня даў ніх вы пус каў ка ман дзе па-
ка за лі ма лю нак, на якім бы лі ней кія су кен кі, 
спад ні цы, ка шуль кі, і па пра сі лі ска заць (вя до-
ма ж, па-бе ла рус ку), што гэ та? «Воп рат ка», — 
амаль ад ра зу ж пры зна лі гуль цы. «Гэ та — пра-
віль ны ад каз», — зга дзі ла ся вя ду чая. І ні хто яе 
не па пра віў, хоць на мой по гляд зра біць гэ та 
вар та бы ло, бо, на коль кі ве даю (і тлу ма чаль-
ны слоў нік так пі ша), воп рат ка — ме на ві та 
верх няе адзен не. І як раз яно апра на ец ца, а 
су кен кі, спад ніч кі ды ін шае адзенне — на-
дзя ва ец ца...

...На пя рэ дад ні зі мы без вопраткі, вя до ма ж, 
ні як. Аднак яшчэ прод кі за ўва жа лі, што без ка-
шу лі і ка жух не грэе. Гэ та зна чыць, што воп рат ка 
воп рат кай, але адзен не му сіць быць так са ма.

А. СВІ РЫ ДО ВІЧ

�

Вы ска жа це — не... 
А я ска жу, што так, 
бо да нас у «Зуб ра ня» 
пры яз джа лі су пра цоў ні кі 
по шу ка ва-вы ра та валь на га 
атра да «Анёл».

За сна ваў яго Сяр гей Коў ган 
15 чэр ве ня 2012 го да, і зай ма ец ца 
атрад по шу кам знік лых лю дзей.

Аляк сандр Квят коў скі — ка ар ды-
на тар га рад ско га по шу ку. Ён пра цуе 
з ін фар ма цы яй, ра зам з ка ман дай 
ва лан цё раў тэ ле фа нуе ў баль ні-
цы і мор гі, шу кае све дак, апыт вае 
сва я коў, раз мя шчае ін фар ма цыю 
аб знік лых на сай це, у са цы яль ных 
сет ках, СМІ, рас клей вае ары ен ці-
роў кі...

«Анёл» су пра цоў ні чае з «Tut.by», 
«Onlіner», «Зо най X». Толь кі дзя ку-
ю чы рэ пост ам у са цы яль ных сет ках 
за год зна хо дзяць больш за 200 ча-
ла век.

Каб зра біць по шук хут чэй шым, у 
больш чым 20 га ра дах кра і ны пра цу-
юць прад стаў ні кі «Анё ла». Да лу чыц-
ца да іх мо жа лю бы ах вот ны. Адзі-
ная ўмо ва — уз рост: каб пра ца ваць 
у ле се, трэ ба быць ста рэй шым за 
18 га доў.

Крыс ці на Ба са ва — ка ар ды на-
тар ме на ві та ляс ных по шу каў. Яна 
са ма ў чэр ве ні 2013 го да шу ка ла 
свай го сва я ка. Знай шлі яго толь кі ў 
каст рыч ні ку і, на жаль, за гі ну лым... 
Пас ля гэ та га дзяў чы на ста ла ва-
лан цё рам. Ёй хо чац ца да па ма гаць 
лю дзям і чуць ад іх сло ва «дзя куй». 

Да рэ чы, Крыс ці на ў гэ тым пла не вы-
клю чэн не: амаль усе, хто звяр таў ся 
па да па мо гу да «Анё ла», больш не 
пра ца ва лі з ім. Маг чы ма, не ха це-
лі ўспа мі наць бя ду, якую да вя ло ся 
пе ра жыць...

А пры чы ны ў яе са мыя роз ныя, і 
ў за леж нас ці ад іх ёсць не каль кі ме-
та даў по шу ку лю дзей. Як рас ка за-
ла Крыс ці на, га лоў ны рэ сурс «анё-
лаў» — час: вель мі важ на, каб бліз кія 
знік лых звяр та лі ся па да па мо гу ад-
ра зу, а не праз 3 су так... Знай сці ча-
ла ве ка па га ра чых сля дах ляг чэй.

Бы вае, што да во дзіц ца шу каць 
не жы вых. Най час цей гэ та ро бяць 
ва да ла зы.

На пы тан не, ча му ён вы браў та-
кую скла да ную пра цу, Дзміт рый 
Асма лоў скі ад ка заў, што ду шой 
пры кі пеў да мо ра: ней кі час пра ца-
ваў на Кас пій скім і Чор ным, по тым 
стаў ва да ла зам у Бе ла ру сі...

У Сяр гея Коў га на, Крыс ці ны Ба-
са вай, Аляк санд ра Квят коў ска га, 
Дзміт рыя Асма лоў ска га ды ін шых — 
свае сем'і, свае кло па ты. Ад нак яны 
не пе ра шка джа юць «анё лам» зна-
хо дзіць час, каб да па ма гаць ін шым. 
Ча сам — ры зы ку ю чы жыц цём і ні чо-
га не ча ка ю чы, не про ся чы ўза мен. 
Дык та кія вось аль тру іс ты хі ба не 
анё лы?

Каб стаць ад ным з іх, як ка жа 
Крыс ці на Ба са ва, да стат ко ва жа-
дан ня.

Па лі на ЗА БЕ ЛА
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Ча ла век — ча ла ве куЧа ла век — ча ла ве ку  ��

ЦІ МО ГУЦЬ ЛЮ ДЗІ 
БЫЦЬ АНЁ ЛА МІ?

«У Бе ла ру сі дзве дзяр жаў ныя мо вы. 
«Звяз да» — адзі ная што дзён ная га зе та, 
якая вы хо дзіць на пер шай. У яе эпі гра фе 
так і зна чыц ца: род ная, на род най мо ве. 
Але ж я, коль кі ні шу каў у слоў ні ках, не 
знай шоў там та ко га бе ла рус ка га сло-
ва, — пі ша ў рэ дак цыю спа дар Мі ха іл 
Буй ніч з Го ме ля. — Ды і на шы кла сі кі, 
на коль кі ве даю, пі са лі пра зо ры, зо рач-
кі, за ран кі... Та ды ад куль узя ла ся «Звяз-
да»? Трэ ба ра зу мець, ад рус ка га «звез-
да» толь кі з па мыл кай? Пра бач це, але 
гэ та на га да ла мне ўба ча нае на ад ным з 
на шых ша пі каў сло ва «цвя ты»...

І яшчэ. Ка лі га зе та са праў ды бе ла-
рус ка моў ная, то ча му на рус кай мо ве ў 
ёй па да ец ца рэ кла ма? — пы та ец ца чы-
тач. — Ча му на ёй жа дру ку ец ца да да так 
«Со юз Евразия»? Да рэ чы, як раз у ім не 
так даў но быў ар ты кул Над зеі Юш ке віч 
«Сохранить чистоту «великого и мо гу-
че го». У ім па ве дам ля ла ся пра тое, што 
прад стаў ні кі 15 дзяр жаў з'яз джа лі ся ў 
Мінск, каб аб мер ка ваць праб ле мы за ха-
ван ня рус кай мо вы... Вось дзе прык лад 
кло па ту, у тым лі ку для нас, бе ла ру саў! 
Хоць, як на мой по гляд, дык рус кай мо-
ве ў на шай кра і не ні што не па гра жае. А 
вось бе ла рус кую трэ ба пад трым лі ваць і 
за хоў ваць. Ці не так?»

Каб ад ка заць на ўзня тыя ў гэ тым ліс це 
пы тан ні, спе цы яль на для спа да ра Буй ні ча 
ды, маг чы ма, ін шых ад нос на но вых чы та-
чоў на шай га зе ты ад кры ем «Бе ла рус кую 
эн цык ла пе дыю» (Мінск, 1998 г., т. 7). Па-
вод ле яе, «Звяз да» — гэ та, па-пер шае, 
што дзён ная гра мад ска-па лі тыч ная га-
зе та, якая вы хо дзіць з 1917 го да... А 

па дру гое — ру хо мая шмат пра мя нё вая 
асвет ле ная знут ры зор ка на кіі, з якой 
ха дзі лі так зва ныя звез да ры, ат ры бут 
ка ляд най аб рад нас ці.

Да лей у ар ты ку ле ідзе до сыць пад ра-
бяз ны рас каз пра тое, з ча го і як ён, гэ ты 
ат ры бут, ра біў ся, чым упры гож ваў ся. Да-
да ец ца так са ма да ку мент — фа та гра фія 
хлоп чы ка з вёс кі Ка пы лы Ка мя нец ка га 
ра ё на з га то вым вы ра бам, ад зна ча ец-
ца (пад крэс лім — у эн цык ла пе дыі!), што 
зды мак зроб ле ны ў 40-я га ды, а на огул, 
звы чай на шэн ня звяз ды быў па шы ра ны 
да 20-30-х га доў мі ну ла га ста год дзя.

Та ды, трэ ба ра зу мець, са мо гэ тае 
сло ва су мнен няў не вы клі ка ла. Але ж у 
мно гіх яно не вы клі кае іх і ця пер, бо яны 
яшчэ па мя та юць гэ ты ка ляд ны аб рад, 
удзель ні ча лі ў ім са мі аль бо чу лі ад сва іх 
баць коў.

Больш за тое, у мно гіх ку точ ках кра і ны 
пад час Ка ляд звёз ды, як сім вал сон ца, 
па-ра ней ша му «за га ра юц ца»! Ах вот ныя 
пе ра апра на юц ца ў «мядз ве дзя», «ка зу» і 
«жо ра ва», хо дзяць па ха тах і ква тэ рах — 
він шу юць гас па да роў, спя ва юць жар тоў-
ныя пес ні, час ту юц ца, ва ро жаць, гу ля юць 
у «жа ніць бу Ця рэш кі»...

Жы вая тра ды цыя, жы вое сло ва, у тым 
лі ку, маг чы ма, дзя ку ю чы са мо му фак ту 
іс на ван ня га зе ты.

...Што ты чыц ца да дат ку «Со юз Евра-
зия», то дзя ку ю чы яму «Звяз ду» (у тым 
лі ку ў элект рон ным вы гля дзе) усё ак-
тыў ней па чы на юць чы таць у тым са мым 
Са ю зе — у Ра сіі, Ка зах ста не, Ар ме ніі, 
Кыр гыз ста не... Чы та юць на зра зу ме лай 
у гэ тых кра і нах рус кай мо ве, мо ве між-

на цы я наль ных зно сі наў, што, да рэ чы, да-
зва ляе рэ дак цыі эка но міць на пе ра кла-
дах — з бе ла рус кай на тую ж, на прык лад, 
ар мян скую, ка зах скую і г.д.

З той жа пры чы ны пе ра важ на на дру гой 
з дзяр жаў ных моў дру ку ец ца і рэ кла ма.

Асоб ныя з чы та чоў пра па ну юць (а то і 
на стой ва юць!) змен шыць яе аб' ёмы. Ды 
што там — на ват зу сім ад мо віц ца... Але ж 
гэ та па куль не маг чы ма. Ха ця б та му, што 
та ды да вя ло ся б па вы шаць кошт пад піс-
кі і, ад па вед на — страч ваць па ста ян ных 
чы та чоў. «Звяз да» ж на ад ва рот — за ці-
каў ле на ў тым, каб іх бы ло бо лей!

А та му пад час чар го вай пад піс ной 
кам па ніі мы, яе су пра цоў ні кі, па-ра ней ша-
му спа дзя ём ся не толь кі на паш таль ё наў 
ды гра мад скіх рас паў сюдж валь ні каў, мы 
спа дзя ём ся на на шых шчы рых пры хіль-
ні каў. Ка лі вам не абы яка вы лёс род най 
мо вы, лёс га зе ты, якую з не цяр пен нем 
ча ка лі і чы та лі (на ват у га ды вай ны!) ва-
шы дзя ды і пра дзе ды, ка лі яе ж чы та е це 
і па ва жа е це вы, ка лі лас ка, пра па ган дуй-
це — рай це яе сва ім су се дзям, сяб рам, 
су пра цоў ні кам, да вай це па чы таць...

Та ды, маг чы ма, у «Звяз ды» ста не 
больш пад піс чы каў, шы рэй за гу чыць яе 
наз ва, вер нец ца ў шы ро кі ўжы так са мо 
гэ тае сло ва — звяз да!

І ні ў ко га не за ста нец ца су мнен няў 
на конт та го, бе ла рус кае яно ці не. Бе-
ла рус кае... З эн цык ла пе ды яй (па вод ле 
слоў ні ка, на ву ко вым да ве дач ным вы дан-
нем) не па спра ча еш ся.

Ад дзел пісь маў
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Пас ля пісь маПас ля пісь ма  ��

«ЗВЯЗ ДА» — ГЭ ТА НА ША, 
БЕ ЛА РУС КАЕ СЛО ВА!
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Па між да та мі яго на ра джэн ня 
(21.09.1923) і смер ці (25.10.2015) — 
не ма лень кая ры сач ка, а вя лі кае 
жыц цё на ка рысць Ай чы не. 
У ня поў ныя 46 га доў Мі ка лай 
Аляк санд ра віч быў абра ны 
прэ зі дэн там Ака дэ міі на вук БССР
і ўзна чаль ваў яе аж но 18 га доў. 
Ён — аў тар сот няў на ву ко вых 
прац і не каль кіх ма на гра фій. 
Што да ты чыц ца ўзна га род, 
то іх у Мі ка лая Ба ры се ві ча 
ха пі ла б на цэ лы ка лек тыў: 
Ге рой Са цы я ліс тыч най Пра цы, 
ка ва лер ча ты рох ор дэ наў Ле ні на, 
Каст рыч ніц кай Рэ ва лю цыі, 
Пра цоў на га Чыр во на га Сця га, 
Фран цыс ка Ска ры ны, лаў рэ ат 
прэ стыж ных прэ мій... Ака дэ мія 
на вук Бе ла ру сі пад кі раў ніц твам 
Ба ры се ві ча ста ла ад ным 
з най буй ней шых на ву ко вых 
цэнт раў бы ло га СССР, 
яе аў та ры тэт пры зна лі 
ва ўсім све це.

А на ра дзіў ся бу ду чы ака дэ мік у звы-
чай най ся лян скай сям'і, у вёс цы Луч ны 
Мост, якую са мі мес ці чы зва лі Ба ры сы, 
бо там шмат бы ло Ба ры се ві чаў.

Мі ка лай змал ку ха дзіў у кал гас на пра-
цу, вель мі лю біў да гля даць ко ней, але ж га-
лоў нае — як сла неч нік да сон ца, цяг нуў ся 
да ву чо бы. Шко лу ён скон чыў на вы дат на: 
18 чэр ве ня 1941 го да атры маў атэс тат, 
ма рыў па сту піць на фі зі ка-ма тэ ма тыч ны 
фа куль тэт уні вер сі тэ та... А праз 4 дні па-
ча ла ся вай на і «па сту піць» яму да вя ло-

ся... у пад поль ную гру пу, по тым — па слу-
жыць у 539-м ар ты ле рый скім пал ку.

Да рэ чы, ка ман дзір яго пры дэ ма бі лі-
за цыі згле дзеў, які па рва ны шы нель у 
пе ра мож цы — сал да та Ба ры се ві ча, і ад-
даў за гад уру чыць яму свой, ге не раль скі 
(зняў шы, вя до ма ж, па го ны).

Да ра гі па да ру нак, да ра гая рэч, і но-
ва му гас па да ру яна па слу жы ла і доб ра, 
і доў га. Пас ля вай ны Мі ка лай усё ж стаў 
сту дэн там фі зі ка-ма тэ ма тыч на га фа куль-
тэ та БДУ, і, як рас каз ваў, спа чат ку з усі мі 
сва і мі па жыт ка мі, што змя шча лі ся ў сал-
дац кім рэ чмяш ку, начаваў на вак за ле. 
По тым ужо за ся ліў ся ў не вя ліч кі ін тэр на-
цкі па кой чык. І спаў там на ста ле, на кры-
ва ючы ся тым афі цэр скім шы ня лём.

Школь ных ве даў хлоп цу яў на не ха па ла, 
і ён пры свят ле га зоў кі, зроб ле най з гіль-
зы, на ча мі ся дзеў над біб лі я тэч ны мі кні га мі. 

Стаў ад ным з най леп шых сту дэн таў, по-
тым — ас пі ран там, кан ды да там, док та рам 
фі зі ка-ма тэ ма тыч ных на вук. «Вый шаў у лю-
дзі», — ка заў пра яго баць ка, але сын пры 
гэ тым за ста ваў ся прос тым ча ла ве кам.

Яшчэ ў юнац тве стры еч ны брат на ву-
чыў Мі ка лая іг ры на гі та ры. Скрып ку ён 
асво іў са ма стой на і на фрон це на сіў яе 
ў рэ чмяш ку за пля чы ма. Пас ля вай ны іг-
раў на сту дэнц кіх вя чор ках, на ся мей ных 
свя тах, з му зы кай лю біў ад па чы ваць. Яна 
да па ма га ла яму за хоў ваць ду шэў ную раў-
на ва гу, ус па мі наць мі лую сэр цу вёс ку.

...Па мя таю, як на пя рэ дад ні свай го юбі-
лею ша ноў ны зям ляк ра зам з жон кай на-
ве даў на шу ра ён ную біб лі я тэ ку. Пад час 
той су стрэ чы, дэ ман стру ю чы вы ключ ную 
ін тэ лі гент насць, шчы расць і лю боў да лю-
дзей, ака дэ мік ус па мі наў ці ка выя вы пад кі 
з жыц ця, рас каз ваў пра сва іх дзя цей, уну-
каў... Бяс спрэч на, Мі ка лай Аляк санд ра віч 
пра жыў доў гае і год нае жыц цё, па кі нуў 
пра ся бе цу доў ную па мяць, бо імя яго 
ве да юць ва ўсім све це.

І вель мі хо чац ца, каб яно за ха ва ла ся. 
У пры ват нас ці, каб Мі ка лай Ба ры се віч 
атры маў зван не га на ро ва га гра ма дзя-
ні на Бе ра зі но, каб ад ной з ву ліц і, на-
прык лад, га рад ской шко ле №1, дзе ён 
да вай ны ву чыў ся (ця пер, да рэ чы, гэ та 
гім на зія), бы ло пры свое на імя вось та-
ко га вы пуск ні ка...

Гэ та быў бы доб ры прык лад для ін-
шых.

Та ма ра КРУ ТА ЛЕ ВІЧ,
за гад чы ца ад дзе ла мар ке тын гу 

Бя рэ зін скай цэнт раль най біб лі я тэ кі
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Каб пом ні лі...Каб пом ні лі...  ��

ЖЫЦЦЁ ЯК ПРЫК ЛАД ДЛЯ ІН ШЫХ


