
11 верасня 2019 г. ЖЫЦ ЦЁ ВІН КІ 11

ЖУ ЧОК
У па мяць убі лі ся і да гэ туль тры-

ма юц ца ў га ла ве два каст рыч ніц кія 

дні 1957 го да. З той пры чы ны, што 

са сва ім ін сты туц кім ад на груп ні-

кам Мі ко лам Та ра сен кам пя та га 

чыс ла я вяр таў ся з паў ноч на ка зах-

стан скай ца лі ны, дзе мы пад за раб-

ля лі ў скла дзе сту дэнц ка га атра да 

на ўбор цы хле ба. Едзем з Го ме ля ў 

свой Ча чэр скі ра ён на па ра хо дзе, 

які без упын на шлё пае ма ха мі па 

ва дзе, мяк ка на кат ва ю чы на бе раг 

ся рэб ра ныя хва лі.

Раз маў ля ем, лю бу ем ся пры га-

жос цю лу гоў і ля соў, што пад сту па-

юць да ра кі. З рэ пра дук та ра лі ец ца 

му зы ка, гу чаць пес ні. І рап там го лас 

дык та ра аб' яў ляе: «Учо ра, чац вёр-

та га каст рыч ні ка, Са вец кі Са юз за-

пус ціў штуч ны спа да рож нік Зям лі. 

Ён аб ля цеў ва кол на шай пла не ты 

і пра цяг вае па лёт. У гіс то рыі ча ла-

вец тва па чы на ец ца но вая эра».

Мы бы лі аша лом ле ныя та кой не-

ча ка най і ра дас най на ві ной: трэ ба 

ж, ча го да сяг нуў ча ла век! І ча го, 

мер ка ва лі, вар та ча каць у да лей-

шым? Бо не су мнен на ад но: гэ ты 

пер шы крок у кос мас абя цае ажыц-

цяў лен не не ве ра год ных прад ка зан-

няў са мых сме лых фан тас таў.

За та кі мі вось раз ва жан ня мі 

ма хі па ра хо да ўсё шлё па лі і шлё-

па лі па Со жы, час ад ча су вяр та-

ю чы нас да бліж ніх кло па таў. Мне, 

на прык лад, так і кар це ла ад ра зу 

па пры ез дзе да до му спат кац ца 

з Жуч ком. Не, гэ та не са ба ка, як 

хтось ці з чы та чоў мо жа па ду маць, 

а мет раў на дзвес це пра цяг лас цю 

вод ны ру каў, які па чы на ец ца ад за-

тон чы ка Вя лі кая Ігол ка, су сед ні чае 

з са жал кай Бе лыя Крас кі і не шы-

ро кай па ла сой дзе ліць аба лон не 

на дзве па ла ві ны, вуз кім кан цом 

пад сту па ю чы ледзь не да са мых 

ага ро даў.

Аба лон не, на коль кі я ве даю, 

заў сё ды бы ло для жы ха роў на шай 

сла ба ды Ган на пол ле пры ця галь-

ным мес цам. Як для да рос лых, так 

і для дзят вы. Тут быў вы ган для 

стат каў ка роў і та бу на кал гас ных 

ко ней, якія па сві лі ся на му рож-

ных тра вах упе ра меш ку з ча ро-

да мі гу сей і ка чак. Тут у роз ныя 

гуль ні («вай ну», жмур кі, да га нял кі, 

«сцяж кі», крэг лі) ба ві ла воль ны ад 

баць коў скіх да ру чэн няў час ба со-

та, ста ра ючы ся ўча піц ца ў гры ву 

ка ня і з вет рам пра ім чаць на ім па 

лу га ві не.

А ін шым над вя чор кам, у вы-

хад ныя дні, на аба лон ні збі ра лі ся 

му жы кі, каб пе ра кі нуц ца на ві на мі, 

па гу ляць у «дур ня» ды і куль нуць 

чар ку. Спраў на слу жы ла аба лон не 

і зі мой. Па яго сня гах спа чат ку на 

са ма роб ных, а по тым і фаб рыч ных 

лы жах ме ра лі ся сі ла мі і спры там 

хлап чу кі і дзяў чат кі. А па ўці ха мі-

ра на му ма ра за мі Жуч ку рэ за лі лёд 

кань ка беж цы, а да рос лыя на сан-

ках ва зі лі з За са жэўя лаз няк, які 

на та ляў жыт ло цяп лом.

Жу чок на аба лон ні, лі чы, быў 

яго «пер лі най». Не глы бо кі і не над-

та шы ро кі, ле там ён пра гра ваў ся 

сон цам, што, ма быць, і пры цяг ва-

ла ры бу, якая за хо дзі ла сю ды з 

ра чул кі Вой стры цы. Ла ві лі яе та ды 

хто чым мог: на ву ду, тап туш кай, 

ла зо вы мі, з дзвю ма руч ка мі ка ша-

мі. Усім ха па ла яе. Кож на га на дзя-

ляў Жу чок сва ім да рам.

А ў час па вод кі і сы хо ду яе на 

бе раг за яў ля ла ся кал гас ная ры-

бац кая бры га да і на лод цы пад ні-

ма ла ся ўга ру па Со жы, ледзь не да 

са ма га Кар мян ска га ра ё на. У та кія 

дні апош нюю то ню бры га да ра бі ла

як раз тут, на Жуч ку, дзе скруч ва-

ла не вад і на ка лё сах вез ла яго 

для пра суш кі да кан то ры кал га са. 

Во бы ла шту ко ві на, гэ та пры ла да! 

Мет раў сем дзе сят у даў жы ню!

Та ды, над вя чор кам, ах вот ні каў 

па гля дзець на ры бац кую ўда чу 

пры хо дзі ла шмат. Хто смя лей шы 

з хлап ча нят упля таў ся ў вя роў кі, 

асце ра га ю чы ся, каб не атры маць 

ад яко га ры ба ка шле па ка па зад-

нім мес цы (маў ляў, не блы тай ся 

пад на га мі, не пе ра шка джай) з на-

дзе яй на «прэ мі я ван не» шчу пач-

ком ці акунь ком-пло тач кай. І што 

вы ду ма е це: пер са наль на атрым-

лі ваў тую рыб ку. Ін шай жа, так 

ска заць, ма ле чы, так са ма неш та 

пе ра па да ла, бо на іх до лю быў ко-

шык ры бы, рас сы па най на тра ве. 

Кан ку рэн цыя яшчэ бы ла тая! На 

яе заў сё ды моўч кі збо ку гля дзеў 

му жык, па ву ліч най мя нуш цы Іван 

Бяз бож нік, і ча каў сва ёй чар гі. Ён 

быў ху ды і вы со кі, як жэрд ка, з 

бе лым-бе лым тва рам. І, ка лі кож-

ны раз яму хто-не будзь з ры ба коў 

пад но сіў вя лі кую ры бі ну, ён тут жа 

на ва чах усіх, без со лі, рас праў-

ляў ся з ёй.

А ха лад на ва ты дзень 6 каст-

рыч ні ка 1957 го да за пом ніў ся мне 

тым, што ў сваю тап туш ку я не 

злавіў (ча го ні ко лі не бы ло) на ват 

смар ка та га ёр шы ка. На пэў на, та-

му, што ле там ама та ры юш кі тут 

усё вы тра ві лі. За тое ў Вя лі кай Ігол-

цы з-пад бо сай на гі да стаў кі ла-

гра мо ва га лі ня, а ў Ча чо ры з-пад 

кар ча пад цу по рыў двух лад ных 

мен ту зоў.

Апош ні раз на аба лон не я на ве-

даў ся ле тась, ка лі ез дзіў да бра та 

ў гос ці. Сум на ста ла ад та го, што 

ўба чыў. Яно па кры ла ся ба дыл лем, 

кус тоў ем, дзя доў ні кам. То там, то 

тут на ват дрэ вы па вы рас та лі. Ні я-

кай па шы для ка роў ці ко ней, якіх, 

да рэ чы, не ўда ло ся па ба чыць. Лю-

дзі прос та не тры ма юць іх. Праў да, 

ча ра да гу сак усё ж ха дзі ла ды ка-

са ву ры ла ся на адзі но ка га бус ла, 

што пры зям ліў ся по бач. Не та роп-

ка абы шоў я і Жу чок. Змар неў ён, 

усох ся, аб мя леў, па крыў ся рас кай. 

Ад яго па тхну ла ба ло там. Тое ж 

са мае і з Бе лы мі Крас ка мі. А што 

ж з Вой стры цай? Ка лі ра ней яна 

бра ла вы ток з Со жа, дык там утва-

рыў ся пе ра шы ек, з-за яко га ра чул-

ка так са ма ста ла зня мог лай...

У ІХ БЫ ЛА 
СВАЯ ВАЙ НА

Вось ужо коль кі га доў ез джу ў 

пры га рад ным цяг ні ку на сваю да-

чу, за ўва жа ю чы ў тым жа са мым 

ва го не ад на го муж чы ну. Зна ём-

ства з ім да пэў на га ча су бы ло на 

ўзроў ні пры ві тан ня. Ён вы хо дзіў з 

цяг ні ка на адзін пры пы нак ра ней 

май го. І вось, у сё лет нім кра са ві ку, 

су сед па «ку пэ», яко га я ве даю з 

даў ніх ча соў, не як ды і ка жа: Пят-

ру Іль і чу хут ка 95 га доў споў ніц ца. 

Фран та вік. Ба чы лі б вы, коль кі ў 

яго ўзна га род. Поў ныя гру дзі. Ма-

быць, не адзін дзя ся так фры цаў на 

той свет ад пра віў.

Пры знац ца, я не па ве рыў та ды, 

што ве тэ ран Пча лін цаў раз мя няў 

ужо дзя ся ты дзе ся так, бо вы гля даў 

на кры ху больш за во сем дзе сят 

га доў. І, аказ ва ец ца, па мы ліў ся. 

Ды зда ры ла ся так, што праз пэў ны 

час я на столь кі зблі зіў ся з Пят ром 

Іль і чом, што на ват быў у яго до ма 

ў гас цях. У да вер лі вым то не мог 

за даць яму лю бое пы тан не і атры-

маць ад каз. Ад но з іх і бы ло пра 

тыя «поў ныя гру дзі ўзна га род», на 

якое ве тэ ран ад рэ ага ваў так: на кі-

нуў на ся бе пін жак, на якім друж-

на, з пе ра зво нам, зі ха це лі ме да лі. 

А по тым па цяк ла раз мо ва, якая пе-

ра пы ня ла ся пра гля дам ся мей на га 

аль бо ма і яго да ку мен таў. Адзін з 

іх свед чыў аб тым, што Пча лін цаў 

у тыя са ра ка выя кры ва выя га ды 

асво іў май стэр ства бра ня бой шчы-

ка, страл ка, аў та мат чы ка, мі на мёт-

 чы ка і стан ка ва га ку ля мёт чы ка. 

І тут Пётр Іль іч сам не ча ка на ды і 

пы тае ў мя не:

— І коль кі, уга дай це, фа шыс таў 

я ўка ко шыў?

— Цяж ка ска заць. Мяр кую, што 

мно га.

Ве тэ ран кры ху па маў чаў, усміх-

нуў ся і... ага ро шыў сва ім ад ка зам:

— Ні вод на га...

Няй на чай, жар туе. Пры та кіх 

ме да лях, ды — ні вод на га? Не мо-

жа та ко га быць. А су раз моў нік тут 

жа рас тлу ма чыў:

— Мая служ ба ў вай ну і пас-

ля яе пра хо дзі ла ў вой сках НКУС 

(На род на га ка мі са ры я та ўнут ра-

ных спраў), якія ўва хо дзі лі ў склад 

дзе ю чай ар міі і ў якіх бы лі кан крэт-

ныя за да чы: ахо ва чы гун кі, мас тоў, 

ін шых важ ных аб' ек таў, да стаў ка 

роз ных гру заў вай ско вым пад-

 раз дзя лен ня м і г. д. Ня рэд ка пад 

бам бёж ка мі, у час ад ной з якіх 

атры маў ра нен не. Ад ной чы аса-

біс та вы са чыў бы ло га чыр во на ар-

мей ца, які стаў ня мец кім шпі ё нам, 

і трох ма ра дзё раў, якіх да ста віў 

ку ды трэ ба. Не за бу ду так са ма, 

як са сва ім на пар ні кам арыш та-

ваў пал коў ні ка ты ла вой служ бы, 

які спра ба ваў вы вез ці цэ лы ва гон 

на ра ба ва най дзяр жаў най ма ё мас-

ці ў сваю вёс ку. Праў да, не ве даю, 

якую ка ру па нес лі ўсе на зва ныя 

асо бы, але ўпэў не ны, што ім не 

па зда ро ві ла ся.

Не ха дзі лі так са ма ў ата ку, не 

бі лі ся ўру ка паш ную, не стра ля лі 

па чор най фа шысц кай на ва ле з мі-

на мё таў ды ку ля мё таў га мяль ча нін 

Ле а нід Тра фі ма віч Кры ва нож кін і 

Аляк сей Якаў ле віч Абі бак з Пет-

ры каў шчы ны. З імі я па зна ё міў ся 

ў Го мель скім аб лас ным клі ніч ным 

шпі та лі ін ва лі даў Вя лі кай Ай чын-

най вай ны, дзе яны пра леч ва лі ся.

На прык лад, пад пал коў нік у ад-

стаў цы Кры ва нож кін рас каз ваў аб 

тым, як яго, юна ка, у 1944 го дзе 

пры зва лі ў ар мію з мір най ні вы 

(пра ца ваў у саў га се «Кіз ля раў скі» 

на Каў ка зе на ві на град ных план-

та цы ях і па ра лель на з гэ тым вы-

рошч ваў до ма шаў ка пра даў, ніт кі 

якіх іш лі на вы раб па ра шу таў). Ён 

ма рыў аб тым, што бу дзе ад праў-

ле ны на фронт, каб на пра мую біць 

ра баў ні коў-чу жын цаў. Толь кі лёс 

рас па ра дзіў ся інакш, бо тра піў у 

Паў ноч на-Каў каз скую ва ен ную 

акру гу. Там дыс ла ка ваў ся со ты 

асоб ны аў та ма біль ны полк, які ў 

час Ле нін град скай бла ка ды па Ла-

даж скім во зе ры за бяс печ ваў го рад 

збро яй і хар ча ван нем. Яго служ ба 

па ча ла ся ў ву чэб най ро це, кур сан-

ты якой днём ву чы лі ся, а па на чах 

пра ца ва лі на збор цы сту дэ бе ке-

раў, шэў ра ле, ві лі саў і ін шай тэх-

ні кі, кам плек ту ю чыя дэ та лі і вуз лы 

якіх праз Іран да стаў ля лі ся сю ды 

па ленд-лі зу, пас ля ча го ма шы ны 

ў га то вым вы гля дзе ад праў ля лі ся 

на фронт.

Цяж кас цяў, вя до ма, бы ло мно-

га. Ды ні чо га, хло пец вы тры маў іх, 

як на ле жыць, і быў на кі ра ва ны на 

ву чо бу ў аў та мі біль нае ву чы лі шча, 

за кон чыў шы якое, стаў ма лод шым 

лейтэнантам, а ў мір ны час слу жыў 

у роз ных ва ен ных акру гах Са вец-

ка га Са ю за.

А 16-га до вы пад ле так Аляк сей 

Абі бак у час вай ны ра зам з на ву-

чэн ца мі Жыт ка віц ка га ра мес на га 

ву чы лі шча апы нуў ся на Ура ле, дзе 

пра ца ваў на за сак рэ ча ным ва ен-

ным за вод зе. Ту ды з Но ва сі бір ска, 

Маг ні та гор ска і Бар на у ла да стаў-

ля лі ся бал ван кі сна ра даў, якія па-

трэб на бы ло да во дзіць да ла ду і 

ад праў ляць на фронт. Пра ца ва лі 

па 12 га дзін у су ткі, а ін шым ра зам 

на ча ва лі прос та ў цэ ху.

Аляк сей Якаў ле віч пра ца ваў 

і на ўклад цы га то вых сна ра даў 

у скры ні, і на кам плек та цыі іх, і 

май страм па пад рых тоў цы вы-

твор час ці. Як і яго па ла він ка Ган-

на Ва сі леў на. Па жа ні лі ся там, у 

Ка пей ску, і на ват як ста ха наў цы 

атры ма лі ква тэ ру і бы лі ўзна га ро-

джа ны ме да ля мі «За доб лес ную 

пра цу ў Вя лі кай Ай чын най вай не 

1941—1945 гг.», а Аляк сей Якаў-

ле віч яшчэ і ме да лём «За пра цоў-

ную доб лесць». Ён не ха ваў сва ёй 

ра дас ці, ка лі на зі раў за па лон ны мі 

нем ца мі, якія пас ля Ста лін град-

скай біт вы апы ну лі ся ў Ка пей ску 

на бу даў ні чых ра бо тах.

ЦЯР ПЕН НЕ 
ЛОП НУ ЛА

— Ры го ра віч, да па ма жы. Ва-

сіль зу сім раз ба ся чыў ся. Ма ла дзі-

цу ней кую знай шоў. Воль ны час 

з ёй ба віць, яшчэ кі не мя не. Дык 

па га ва ры ты з ім.

Ва сі ля і Воль гу мы з жон кай ве-

да ем даў но. Ка лісь ці жы лі ў ад ным 

пя ці па вяр хо ві ку, су сед ні ча лі, не-не 

ды і ха дзі лі ў гос ці. Ён не як на ват 

да па ма гаў мне ў дач ных спра вах, а 

мая жон ка ін шым ра зам для ней кіх 

не ад клад ных патрэб у яго жон кі 

па зы ча ла гро шы. Ад ным сло вам, 

доб рыя ду шэў ныя лю дзі бы лі. 

А бач ты, неш та не за ла дзі ла ся. 

Апош нім жа ча сам на шы су вя зі 

аслаб лі з-за та го, што раз' еха лі ся 

жыць у роз ныя кан цы го ра да.

— І яшчэ, — пра цяг ва ла Воль-

га, — гро шы пе ра стаў да ваць, у 

чар ку ўля гае. Дык як ста рэй шы па 

ўзрос це па га ва ры з ім.

— Ну а са ма спра ба ва ла зра-

біць гэ та?

— А як жа! Ні бы га ро хам аб 

сцен ку...

Пры зна ю ся, што ўла зіць у чу-

жыя, асаб лі ва ся мей ныя спра вы, 

я не ах вот нік. Бо ад ной чы апёк ся. 

На па ра дах сва ёй ма лод шай сяст-

ры. Яна з му жам і дву ма дзець мі 

жы ла та ды, яшчэ ў са вец кія ча сы, 

у Эс то ніі. І не жы ла, а му чы ла ся. 

Бо Міш ка пры трым лі ваў ся та ко га 

«пра ві ла»: луп цуй жон ку мо ла там — 

бу дзе жон ка зо ла там. І біў, луп -

ца ваў, за ліў шы во чы спірт ным.

Дай шло да та го, што сяст ра на 

пра мі лы Бог упра сі ла мя не і ста рэй-

шых бра та і сяст ру да па маг чы вы-

брац ца ёй з та го шах цёр ска га го ра-

да Кохт ла-Яр ве. Пры вез лі да до му ў 

Ча чэрск. Су па ко і ла ся яна і ўлад ка ва-

ла ся на ра бо ту, па ве ся ле лі дзе ці. Усё 

доб ра. Толь кі вось Міш ка пры ка ціў. 

Яна спа чат ку ні ў ду гу і па ка за ла ад 

ва рот па ва рот. А ён знай шоў ква-

тэ ру, раз-по раз стаў на вед вац ца да 

яе. З моль ба мі пры няць яго. І вось 

ад ной чы я стаў свед кам той маль бы, 

ка лі пры ехаў у гос ці. Міш ка па ся род 

два ра браз нуў ся на ка лен кі, пус ціў 

ру ча і ны слёз... І гэ та — у пры сут нас-

ці ўсёй на шай рад ні і су се дзяў. На 

яе пы тан не «што ра біць?» сяст ра і

брат за ця та змаў ча лі, а я ска заў: «Гэ-

та не му жык, каб так пры ні жац ца, і 

жыц ця та бе з ім не бу дзе». Але яна 

не па слу ха ла ся.

Пас ля «ка пі ту ля цыі» сяст ры ў яе 

сям'і на пэў ны час усё пай шло як 

мае быць, нар маль на. І я па чуў ад 

яе па про кі: ба чыш, ты па мы ляў ся. 

А по тым ад ной чы ён зноў пус ціў 

ку ла кі ў ход. Дык наш ста рэй шы 

брат (у яго быў пер шы спар тыў-

ны раз рад па кла січ най ба раць бе) 

так ад пру дзіў яго, што ён больш не 

ад важ ваў ся пад ні маць на яе ру ку. 

Але да піў ся да та го, што стаў бяз-

но гім ка ле кам. Ня гле дзя чы на гэ та 

на вы дзе ле най яму лег ка вуш цы 

п'я ным са дзіў ся за руль. Вы нік та кі: 

за гі нуў у аў та ава рыі.

А што ж з Ва сі лём? Бы ла ў мя-

не з ім раз мо ва, ка лі вы пад ко ва 

су стрэ лі ся. Ён па скар дзіў ся, што 

Воль га за грыз ла яго роз ны мі па-

про ка мі: «У ця бе за ро бак мен шы, 

чым у мя не, не так пад мёў у па коі, 

не так за слаў па сцель, не свое ча-

со ва вы нес смец це і г. д. і да т. п. 

А што гро шы не ад даю і ін шым 

ра зам чар ку бя ру і з ад ной ма ла-

дзіч кай па зна ё міў ся — гэ та праў-

да. Чым усё мо жа за кон чыц ца, не 

ве даю. Усё бу дзе за ле жаць ад да-

лей шых па во дзін яе, Воль гі. Як-ні як, 

а пра жы лі мы з ёй у шлю бе 30 га доў. 

Але цяр пен не маё лоп ну ла...»

Ула дзі мір ПЕР НІ КАЎ.

У КОЖ НА ГА СВОЙ ЛЁС


