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Май (і не як рап там?) вы бух нуў 

ліс то тай! Яшчэ ўчо ра, зда ец ца, 

яе не бы ло, а сёння...

Сён ня — дождж, мож на ска-

заць, зня нац ку, бо сі ноп ты кі аб 

ім ні сло вам, ні паў сло вам — на-

род без па ра со наў... І ку ды? Ну 

вя до ма ж, пад дрэ вы.

Сха ва лі ся: за каў ня ры не лье, 

па ды ма юць га ло вы, каб уба-

чыць ча му. А там...

Май вы бух нуў ліс то тай.

Дып ла ма тыя
Пят ні ца, над вя чо рак, трам вай. На 

ад ным з пя рэд ніх ся дзен няў — ма ла-

дзі ца з дзі цем. Тое мі ла шча бе ча: 

рас каз вае, што бы ло ў сад ку, чым іх 

сён ня кар мі лі...

— А да вай мы тат ку па зво нім, — 

«аца ніў шы» стра вы, пра па нуе ма ту-

ля. — Я яго на бя ру, а ты ска жы, каб 

ён блі ноў нам спёк.

— Дык ты яму са ма пра гэ та ска-

жы, — не зга джа ец ца дзі ця.

— Не, мне нель га, — уз ды хае ма-

ту ля. — Ка лі я ска жу, мы яшчэ па сва-

рым ся, а ка лі ты — да до му пры е дзем, 

а там — блі ны.

З вёс кі...
Па ра докс: стан цыя мет ро на зы ва-

ец ца «Пло шча Ле ні на», а да ехаў, на 

эс ка ла та ры пад ня ўся на верх і апы-

нуў ся на пло шчы Не за леж нас ці.

Вак зал там па блі зу, два ўні вер сі-

тэ ты, так што лю дзей — са мых роз-

ных — на пры пын ках шмат... Ды га-

лу боў не пад ма неш: яны зля та юц ца 

да ся мей кі, якая пе ра кус вае бул ка мі, 

па чы на юць «на ра заць кру гі» — ча-

каць па час тун ку, хоць гэ та і мар на: 

да рос лыя за ха пі лі ся раз мо вай і пту-

шак не ба чаць, сы нок (га доў трох-

ча ты рох) дзя ліц ца з імі на ват не ду-

мае. Хут чэй на ад ва рот — гроз на 

ту пае на пту шак на гой, по тым — уз-

мах вае ру ка мі, а ўрэш це яшчэ і кры-

чыць:

— Кыш! Кыш, каб вы па дох лі!

...Не іна чай у вёс ку з'ез дзіў, з ба-

бу ляй гра ды па са дзіў, ку рэй 

паганяў.

Бы ло і ёсць
Анек дот (а мо жа, і праў да?..): 

у шко ле вы пуск ні кі су страка лі ся — 

праз двац цаць га доў. Не ка га па зна-

ва лі, не ка га — не... «Усе па ста рэ лі, — 

пры знаў са мы сме лы, — адзін я не 

змя ніў ся!»

Што, вя до ма ж, бы вае — і з муж-

чы на мі, і жан чы на мі.

Мак сі ма, на прык лад, «сто га доў» 

не ба чы ла, а вы гля дае, — ну аку рат 

як той вы пуск нік... Пы та ю ся, як жы ве, 

як яго хлоп чык (та ды ён у шко лу ці 

ха дзіў?)...

— Ды нар маль на, — ка жа. — 

Яму... 27.

Свет — клі нам
У дзі ця чы са док гэ ты хлоп чык ха-

дзіў ах вот на, бо там бы ла Ні ка — яго 

пер шая і най леп шая сяб роў ка. Ён 

на ват ажа ніц ца з ёю збі раў ся, ка лі 

быў ма лы. А по тым тро хі пад рос і, 

вя до ма ж, па ра зум неў, ска заў не-

як:

— А ты ве да еш, ма ма, я не бу ду з 

Ні кай жа ніц ца.

— Ча му?

— Ну, гэ та ж ня пра віль на: я зу сім 

не ве даю ін шых жан чын.

Ця пер та му хлоп чы ку ўжо за 20. 

Ад ву чыў ся, ад слу жыў у вой ску, пра-

цуе. Су стра ка ец ца з сім па тыч най 

дзяў чы най, і гэ та, як вы гля дае, у іх 

сур' ёз на: то-бок на ад ной — як спя-

ва ла не ка лі П'е ха — «со шел ся кли-

ном бе лый свет...».

Што ці ка ва, пес ня, як быц цам, даў-

но са ста рэ ла і амаль не гу чыць. 

А вось свет...

Ён змя ніў ся і не змя ніў ся: ва ўся кім 

ра зе не стра ціў — і дасць бог не стра-

ціць! — сва ёй улас ці вас ці «сы хо дзіц-

ца клі нам» на не кім ад ным.

Наш ча ла век!
Ха бар у асаб лі ва дроб ных па ме-

рах — сло і чак мас ляч коў: ма ры на ва-

ных, свет лень кіх, не вя ліч кіх...

Па куль ад кры ва лі яго ды час та ва-

лі ся (не без та го — «га ня ю чы» грыб-

кі па та лер цы), доб ра на ра га та лі ся, 

бо ўспом ні лі рас каз ка ле гі пра дзе да, 

яко му ўнуч ка, за пра сіў шы ў гос ці, 

стро га за га да ла ес ці толь кі ві дэль-

цам — па-га рад ско му... Той па спра-

ба ваў. І ў яго, ну вя до ма ж, атры ма-

ла ся — з усі мі ін шы мі стра ва мі, а вось 

з мас ляч ка мі — не. Яны, ка вар ныя, 

«уця ка лі» ад ві дэль ца, са слізг ва лі з 

та лер кі: спа чат ку — на стол, са ста-

ла — на пад ло гу.

Дзед, як быц цам, і там пра цяг ваў 

«па ля ваў» на іх з ві дэль цам, па куль 

на рэш це не за ганяў, не за ціскаў у кут 

і ўжо там не на колваў!

...Госць пра гэ та, ві даць, сам рас-

каз ваў і сам жа з ся бе смя яў ся. Бо 

яно ж і праў да: на бя се дзе ня ма леп-

шай пры пра вы, чым го лад. І леп шай 

аздо бы, чым смех.

Пе вень ка ню 
не та ва рыш?

Ад мі ніст ра тар кай у га тэ лі На тал ка 

пра ца ва ла даў но і за меж ні каў пры-

ма ла... ма ла. На пэў на, та му асоб ныя 

з іх пом няц ца да сён ня.

Адзін грэк, рас каз ва ла, ня дрэн на 

раз маў ляў па-рус ку, вель мі лю біў 

роз ныя пры каз кі (хоць тол кам іх і не 

ве даў), а та му пе рай нач ваў, як толь-

кі мог. Ка заў, на прык лад: «О-о, вы 

лі чы це, што ў нас, у Грэ цыі, усё ёсць, 

што мы ка та ем ся, як сыр за па зу-

хай...»

На тал ка яго па праў ля ла: «Як сыр 

у мас ле», ці «...у Хрыс та за па зу хай». 

Але грэк на гэ та не зва жаў: ён га ва-

рыў да лей, бо якая роз ні ца, ка лі (да-

слоў на) «жыц цё пра жыць — не мо ра 

пе рай сці». «Пе ра плыць!» — смя я ла-

ся На тал ка...

Анд рэ е віч — не грэк, ад нак пры-

каз кі «ўжы вае» амаль так са ма. Ну 

вось на до ечы ён — не вы со чань кі, 

паў на ва ты (мяк ка ка жу чы...) — 

у сваю вяс ко вую кра му прый шоў: 

што-ні што ку піць збі раў ся. Ка ля ка сы 

ста яў, ка лі пра да вец ад пус каў ад на-

вяс коў цу хлеб, ма ла ко, цы га рэ ты, 

по тым — кі лю пя чэн ня.

— Не за мно га бу дзе? — здзі віў ся 

крам нік. — Яно ж лёг кае.

— Не, да вай це... Я з'ем, — па абя-

цаў хло пец.

— Але ж гля дзі — муч ное, са лод-

кае... Мо жа, не за хап ляў ся б, — ра іў 

пра да вец, — а то ж рас паў не еш... 

Вунь, як Анд рэ е віч.

— Ну і ня хай, — зга дзіў ся хло-

пец. — Доб ры гас па дар свай го ка ня 

заўж ды пад на ве сам тры мае.

Анд рэ е віч, па чуў шы гэ та, аж нос 

за драў, бо ён (тут не пад ка па еш ся) і 

праў да гас па дар!

...Ха цеў пра гэ та ін шым ска заць — 

ты мі ж сло ва мі і, га лоў нае, амаль тут 

жа (но выя лю дзі ў кра ме з'я ві лі ся), і 

не змог, бо ўсё пе ра блы таў. Ска заў, 

што мок ры пе вень заўж ды пад на ве-

сам ха ва ец ца.

Ды — па вод ле грэ ка — якая роз ні-

ца, ка лі ёсць гас па дар — і ў «на ве са», 

і ў пеў ня, і ў ка ня, з які мі пра сцей і 

жыц цё пра жыць, і «мо ра пе рай сці»?

Па ра докс
Ды рэк тар ад на го з мас коў скіх 

тэат раў рас каз ваў не ка лі, як най маў 

на пра цу ша фё ра, як усім «кан ды да-

там» га ва рыў, што зар пла та доб рая, 

што пра цы бу дзе ня шмат — два-тры 

вы ез ды за дзень. Ды лю дзі ўсё роў на 

ад маў ля лі ся.

Чар го вы на рэш це па ха дзіў па ка-

лі до рах і агу чыў пры чы ну: «А ў вас 

крас ці ня ма ча го...»

У рэ ста ра не — бы ло. Не столь кі 

скрас ці, як з'ес ці, чым Ма ры на і ка-

рыс та ла ся. «Кінь ты, ду жа не за-

хап ляй ся, — па пя рэдж ва лі дзеў ку 

жан чы ны, — та бе ж дрэн на бу-

дзе». — «А ча му гэ та — ад доб ра га 

ды рап там дрэн на?» — смя я ла ся 

тая.

...Ця пер ёй аднак не да сме ху: рас-

паў не ла, ба ляць су ста вы і страў нік. 

Ес ці па-ра ней ша му ўжо не мо жа.

І што крыўд на, не ес ці — так-

сама.

Крок
Ве чар, тэ ле ві зар, ін тэр в'ю — на 

гэ ты раз з вя до мым ак цё рам (да рэ-

чы, з сы нам яшчэ больш вя до май, 

на ват вя лі кай акт ры сы). Ён ус па мі нае 

сваё ма лен ства, жыц цё ў ба бу лі — 

без ма мы. І з ёй — на роз ных гаст ро-

лях...

Пад час ад ной яны пай шлі гу ляць 

па бе ра зе рэч кі, по тым да рос лыя ўзя-

лі лод ку — ста лі ка тац ца. Хлоп чы ка 

па кі ну лі, каб піль на ваў рэ чы, а ён, 

за су ма ваў шы, ады шоў ся ў лес і знай-

шоў там рос сып су ніц!

На еў ся сам, на збі раў для ма мы і 

яе спа да рож ні ка.

Яны так са ма з ра дас цю час та ва-

лі ся ды так на хваль ва лі, што хлоп чык 

вы ра шыў па ка заць ім мес ца, дзе на-

спе ла столь кі су ніц. Яно бы ло бліз-

ка — ва кол не вя ліч кай бу ды нін кі, на 

якой кра са ва лі ся дзве лі та ры «М» 

і Ж».

...Ад вя лі ка га да смеш на га — крок. 

На ват у вя лі кіх.

Па цы бу лю з усмеш кай
Пас ля шко лы дзядзь ка Янак улад-

ка ваў ся пра ца ваць на Мін скі трак тар-

ны і ад ра зу ж стаў Ва нем, Іва нам. 

Ян каў, ка заў, там ужо не бы ло — усе 

раз маў ля лі па-рус ку. «Я так са ма ста-

ра ўся, — згад ваў бы лы на ві чок, — аж 

га ла ва да ве ча ра пух ла».

Ві даць, та му ён ад ной чы плю нуў і 

стаў раз маў ляць па-свой му...

Дзед Мі хась так са ма — з усі мі і 

заў сё ды. Не як, праў да, у кра му прый-

шоў.

— Уз важ мне кі лю цы бу лі, — па-

пра сіў пра да вач ку.

— Вам лу ка? — удак лад ні ла 

дзяўчо.

Ну што тут бу дзеш ра біць?! Змі-

рыў ся, ска заў:

— Ну да вай хоць лу ка.

Асця рож на...
Зда роўе не ку піш, а вось кан-

суль та цый дак та роў — абы гро-

шы — хоць 20 штук. Вунь коль кі 

мед цэнт раў ця пер, коль кі спе цы я-

ліс таў... А ўжо хва лё ных...

Той — да вер вы клі каў ад ра зу ж: 

ста лы, са ма ві ты, пры яз на су стрэў, 

спы таў, што пры вя ло. 

Ад каз ва ла па-бе ла рус ку. Док-

тар — не ска заць, каб здзі віў ся, не 

ска заць, каб не слу хаў (але ж як бы 

ў паў ву ха)... Ён жа не ска заць, каб 

не гля дзеў і не тлу ма чыў... Але ж з 

ней кай асця ро гай, ні бы ча ка ю чы 

дур но га ці што?

І толь кі на рэш це, па чуў шы маё 

«дзя куй-бы вай це» (то-бок пе ра ка-

наў шы ся, што пад во ху не бу дзе), 

шчы ра ўсміх нуў ся, ска заў «ка лі 

лас ка» і «ўся го най леп ша га»...

Мог бы і ха цеў (на тва ры бы ло 

на пі са на) неш та яшчэ — па-на ша-

му, па-бе ла рус ку, але...

Дзве ры ўжо за чы ні лі ся.

На доб рую па мяць
...Што ў той раз бы ло на ста ле? 

На пэў на, ві но ці чай... Хто час та-

ваў ся, так са ма ўжо не ў па мя ці, але 

ж дзве ры ў па кой ад чы ні лі ся, і ў іх 

з'я ві ла ся свет лая (бо сі вая) га ла ва 

ка ле гі.

— Што свят ку ем? — па пы таў ся 

ён.

— Дзень на ра джэн ня...

— О-о, він шую! — за ўсмі хаў ся 

той і ад ра зу ж знік, каб хві лін праз 

дзе сяць з'я віц ца — з шам пан скім і 

ма лень кім па да ру нач кам — на бо-

рам для спе цый...

Мы хо ра ша та ды па ся дзе лі — 

не пер шы раз і — доб ра — не апош-

ні. Ад нак пом ніц ца імен на той. На-

ват ве даю ча му: ка ле гі не ста ла 

га доў з пяць та му, а вось па да ру нак 

яго па-ра ней ша му ста іць на ку хон-

ным ста ле, не дае за быц ца.

Праў ду ка жуць, што лю дзі не сы-

хо дзяць, яны за ста юц ца з на мі — 

свет лы мі, та кі мі, які мі і бы лі.

Каб ве да лі...
Двое сяб роў, вы пад ко ва тра піў шы 

ў ад но з ту тэй шых мяс тэ чак, вы ра-

шы лі прай сці па ву лі цах, па гля дзець, 

а за ад но і да ве дац ца, што тут ёсць 

ста рыя яў рэй скія мо гіл кі, ёсць поль-

скія і ёсць рус кія.

— А дзе ж бе ла ру саў ха ва юць? — 

спы та лі ў ней ка га дзядзь кі.

Той, ві даць, з гу ма рам быў: ска-

заў, што бе ла ру сы — не ўмі ра юць... 

Ці не жы вуць.

Ка лі мер ка ваць па мо ве на пом ні-

ках, дык яно і са праў ды.

Апроч та го, ску пыя там звест кі: 

проз ві шча, імя ды імя па баць ку, га ды 

жыц ця. Ча сам, праў да, — пра ніз лі выя 

рад кі на кшталт: «Ра дость утра че на, 

го ре — не ме ря но, са мое глав ное в 

жизни уте ря но». (Хто там пе ра жы ваў 

за ня ўда лую стрыж ку, скра дзе ны ро-

вар, ма лы аклад?) А ча сам...

На зна ё мых мо гіл ках па ха ва на 

Эмі лія Быст ры мо віч, па-звер ску за-

му ча ная нем ца мі 26 сту дзе ня 1944 го-

да на 46 го дзе жыц ця (звест кі з пом-

ні ка). І яшчэ — жу дас на ўя віць — брат 

і сяст ра Ко ля і На дзя Гар дзеі, 

17 і 18 га доў, за бі тыя нелюдзямі з 

нашых 25 кра са ві ка 1944.

Абедз ве ма гіл кі, на вя лі кі жаль, 

да лё ка ад ува хо да, ад асноў ных сце-

жак-пра хо даў. Та му ка ля іх, ві даць, 

рэд ка спы ня юц ца лю дзі. А яно ж трэ-

ба бы ло б... Мо жа, на ват пры во-

дзіць.

Каб ве да лі. Каб пом ні лі.

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Прос тая мо ваПрос тая мо ва

В
А ЛА СЫ пад кру ча ныя, на вус нах па ма да, 

у ва чах бляск і ці ка васць — гля дзіш на яе і 

не ве рыш, што пе рад та бой удзельніца Вя-

лі кай Ай чын най.

— Ка лі ма ла дая бы ла, усе да ва лі мне больш га-

доў, чым на са мрэч. Ця пер на ад ва рот. Гэ та і доб ра! 

У ка ва ле ры на бі ва юц ца 70-га до выя «хлоп цы». Та му 

жа ліц ца ня ма на што, — смя ец ца Та і сія Мі хай лаў на 

Ко зыр-Паў лоў ская ў ад каз на кам плі мен ты.

Са ма іро ніі жан чы не не па зы чаць. Маг чы ма, ме-

на ві та гэ тая ры са да па маг ла пе ра жыць страш ныя 

вы пра ба ван ні, якія вы па лі на яе до лю ў са мым 

па чат ку жыц ця.

ПРАД ЧУ ВАН НЕ БЯ ДЫ
Сям'я Паў лоў скіх пе ра еха ла ў Брэст за год да 

вай ны. Баць ка спа чат ку быў пер шым ва ен ным 

ка мі са рам го ра да, пас ля ўзна ча ліў га рад скі ацяп-

ляль ны ад дзел. Па са да вы со кая: меў ся аў та ма біль 

з аса біс тым кі роў цам і сак ра тар.

— У су бо ту 21 чэр ве ня баць кі пай шлі ў тэ атр, 

а ка лі вяр ну лі ся, то не маг лі спы ніць свар ку. Ма ма 

ка за ла, што ба чы ла ў за ле пе ра апра ну тых нем цаў. 

А баць ка ад мах ваў ся: «У нас жа мір ны да га вор з 

Гер ма ні яй! Гэ та прос та яў рэі на іды шы раз маў ля-

лі!» — ус па мі нае ве тэ ран. — Уво-

гу ле, тыд ні за два-тры на род у 

Брэс це быц цам жыў прад чу ван нем 

ча гось ці ня доб ра га. Жы ха ры па-

дзя лі лі ся: ад ны, як ма ці, да каз ва лі, 

што нем цы рых ту юц ца да на ступ-

лен ня, а дру гія, ад да ныя ка му ніс ты, 

як баць ка, ве ры лі ў сі лу да га во ра 

аб не на па дзен ні. На до світ ку 

22 чэр ве ня, ка лі ў ву гал на ша га до-

ма тра піў сна рад, ста ла кан чат ко ва 

яс на, хто меў ра цыю. Па ча ла ся 

вай на.

Та і сія Мі хай лаў на па мя тае, як са ма лё ты зні жа-

лі ся над Брэсц кай крэ пас цю і «па сы па лі» яе бом-

ба мі, а пе ра стрэл кі чу лі ся на ват ноч чу.

— Та ды мы не зда гад ва лі ся, якое пек ла раз гар-

ну ла ся за чыр во ны мі сце на мі, але спа дзя ва лі ся, 

што вось-вось прый дзе пад мо га і ад ва юе крэ пасць 

на зад. А ця пер на 9 Мая ўсе ве тэ ра ны го ра да збі-

ра юц ца на гэ тым мес цы. Да рэ чы, квет кі, якія до-

раць дзе ці на свя та, я ні ко лі не бя ру да до му — усё 

па кі даю ге ро ям крэ пас ці. Сю ды з бу ке там мож на 

толь кі ўвай сці, але ні як не вый сці!

— Крэ пасць бі ла ся да апош ня га сал да та. 

А што ад бы ва ла ся ў са мім го ра дзе?

— Страш на бы ло. Баць ка пай шоў у лес (нем цы 

вы шук ва лі ка му ніс таў на вы со кіх па са дах і рас-

праў ля лі ся з імі ў пер шую чар гу. — Аўт.), мы за-

ста лі ся. За не каль кі дзён з'е лі ўсе за па сы пра дук-

таў: акра мя мя не, у ма мы бы ло яшчэ трое дзя-

цей — Ган на, Ва ле рый і Алег. Каб не па мер ці з 

го ла ду, прый шло ся жаб ра ваць. Вай на яна та кая: 

учо ра ў ця бе быў аў та ма біль з ша фё рам, а заўт ра 

твае дзе ці хо дзяць па ву лі цах у по шу ках лус тач кі 

хле ба ці буль бі ны... Праз ме сяц баць ка пры слаў 

пад во ду з за піс кай, і нам уда ло ся вы ехаць. Мы 

жы лі па не каль кі ме ся цаў у роз ных вёс ках. За-

блыт ва лі след. Ма ці шы ла для вяс ко вых жан чын, 

за кошт гэ та га мы і кар мі лі ся. Тата ўвесь час пра-

во дзіў у ле се, фак тыч на ён быў ад ным з па чы наль-

ні каў пар ты зан ска га ру ху на Брэст чы не.

СВАЕ СЯ РОД ЧУ ЖЫХ
— Тое, што мы з Ле ры кам вы жы лі, — цуд! Ма-

ма ні ко лі не бу дзі ла мя не ра на, да ва ла вы спац ца. 

Тым каст рыч ніц кім ран кам ча мусь ці ад пра ві ла па 

ма ла ко. Брат пай шоў па свіць вяс ко вых ка роў. 

Больш мы сваю сям'ю ні ко лі не ба чы лі, — Та і сія 

Мі хай лаў на пры кры вае твар ру ка мі і ро біць паў-

зу. — Іх рас стра ля лі, не пашкадавалі нават Але-

га — яму і трох га доў не бы ло. Мя-

не на паў да ро зе да ха ты спы ні лі 

суседзі, ска за лі іс ці прэч ад вёс кі. 

Толь кі ўве ча ры я да ве да ла ся, што 

зда ры ла ся.

Трое су так Та і сія пра вя ла ў лесе.

— Я б за раз на та кое пад ду лам 

піс та ле та не па га дзі ла ся! Та ды ноч-

чу пры хо дзі ла ся за бі рац ца ў гур бу 

ліс ця. Доб ра, што яшчэ са ба ка пры бег, яко га я ў 

вёс цы пад корм лі ва ла, — ра зам цяп лей. Вяс ко выя 

хлап чу кі на дру гі дзень да лі воп рат ку, ней кую ежу. 

Але сы па нуў дождж, і я вяр ну ла ся ў вёс ку. Там ужо 

ча ка лі Іван і Мар фа Дук шэй, зна ё мыя баць коў, якія 

так са ма тры ма лі су вязь з пар ты за на мі. Спа чат ку 

жы ла ў ка мо ры ў іх до ме, а пас ля мя не за бра ла да 

ся бе бяз дзет ная па ра — Пётр і Ксе нія Су бо ты. 

У дзядзь кі быў конь, і па лі цаі час ад ча су пра сі лі яго 

што-не будзь ці ка го-не будзь пад вез ці, та му да іх 

асаб лі ва не чап ля лі ся. Зі му мы пе ра жы лі спа кой на, 

але ў са ка ві ку па мя не ўсё ж та кі прый шлі.

Мі ну ла столь кі га доў, ад нак жан чы на доб ра 

па мя тае га ла сы і тва ры тых, хто яе да пыт ваў... 

З за сцен каў гес та па паў жы вую Та і сію за бра лі Су-

бо ты. Дзе ля дзяў чын кі па сут нас ці чу жыя лю дзі за 

ноч са бра лі па ўсёй вёс цы ба га ты вы куп і за вез лі 

яго па лі ца ям. Ме сяц Та і сія цяж ка хва рэ ла, на ват 

га ва рыць не маг ла, але Ксе нія з Пят ром яе вы ха-

дзі лі.

— За ста вац ца ў іх бы ло не бяс печ на. Як толь кі 

па пра ві ла ся — пай шла ў лес ра зам з сям' ёй Дук-

шэ яў. Яны тра пі лі ў ся мей ны ла гер, а я — у атрад 

імя Шчор са, дзе брат Ва ле рый ува хо дзіў у спец-

гру пу пад рыў ні коў.

ПАР ТЫ ЗАН СКІЯ БУД НІ
— Пер шае, ча му на ву чы лі ў атра дзе, — як са му 

ся бе на га нам за стрэ ліць. — Та і сія Мі хай лаў на бя рэ 

ві дэ лец, ад кры вае рот і па каз вае, як трэ ба бы ло 

тры маць рэ валь вер, каб пу ля ад ра зу праз мозг прай-

шла і смерць на сту пі ла ім гнен на. — На вош та та кія 

ве ды? За ста ю ся, на прык лад, ноч чу ад на ка ля вог-

ні шча. А ка лі нем цы прый дуць? У агонь кі дац ца?

Ве тэ ран пры зна ец ца: па мі раць не ба я ла ся, бы-

ло страш на тра піць жы вой да фа шысц кіх ка таў.

— Што яны зра бі лі з на шым Ва дзі мам! Вы ра за лі 

зор кі па ўсім це ле, па ве сі лі на ва чах у ін шых і пры бі лі 

на це ла шыль ду з над пі сам «Так бу дзе ўсім пар ты за-

нам»... Але пад ры вы чы гун кі не спы ня лі ся. Гэ та бы ло 

ле та 1943-га — па ча так рэй ка вай вай ны.

У пар ты за наў бы ла су вязь з пад поль шчы ка мі 

Брэс та. Яны ве да лі, ка лі бу дуць іс ці цяг ні кі з жы вой 

сі лай. Да брац ца да ва ро жых эша ло наў бы ло ня-

прос та: нем цы прад бач лі ва пры му сі лі ся лян з на-

ва коль ных вё сак вы сек чы лес на 200 мет раў ад 

чы гун кі. На кож ныя 500 мет раў-кі ла метр па ста ві лі 

блок-па сты.

— Паў зеш па-плас тун ску ўна чы па го лым по лі 

і ба чыш толь кі, як па пя ро сы ў цем ры све цяц ца. 

У мя не зрок быў доб ры, я пра клад ва ла шлях пад-

рыў ні кам. Ту ды ле зеш — ні шо ра ху ліш ня га, ні 

ру ху, а пас ля вы бу ху ўскок ва еш і бя жыш на ўсіх 

па рах. На во кал жу дас ны свіст (гэ так ва го ны раз-

ля та лі ся), па ра не ныя кры чаць і ша лё на ка ло ціц ца 

тваё ўлас нае сэр ца.

Праз не ка то ры час нем цы пры ду ма лі пус каць 

за па ра во зам не каль кі плат фор маў з пяс ком.

— За тое да нас па ча лі пры ля таць са ма лё ты. 

Ве да еш, як да знац ца, што яны по бач у поў най 

цем ры? Трэ ба ссу нуць тра ву і шчыль на пры ціс нуц-

ца ву хам да зям лі — ад чу еш віб ра цыю. Мы на 

аэ ра дро ме дзя жу ры лі па трое. Кож на му да ва лі па 

50 гра маў га зы і са ло му. Лёт чы кі, ка лі ба чы лі, што 

ўні зе ад на ча со ва ўспых ва лі тры вог ні шчы, ве да лі: 

гэ та пар ты за ны, мож на са дзіц ца.

Але не толь кі ба я вы мі за дан ня мі за пом ні ла ся 

Та і сіі пар ты зан скае жыц цё.

— Ба лот ны по быт — рэч не са мая пры ем ная. 

Но гі ўвесь час мок рыя, бо шлях да зям лян кі пра-

ля гаў праз дрыг ву. Асту піш ся — пой дзеш пад ва-

ду, ні хто і ве даць не бу дзе. А як нас во шы за яда лі! 

Жу дасць. Адзі нае вы ра та ван не ад іх — мыць 

адзен не. Не мы лам і па раш ка мі, як ця пер. На ці ра-

лі по пе лам, у ба лот най ва дзе па лас ка лі — і пад 

чы гун ны прас з га ра чы мі ву голь чы ка мі, — рас каз-

вае з ве дан нем спра вы пар ты зан ка. — Не хо чац-

ца кры віць ду шою і ка заць, што пад час вай ны ўсе 

бы лі на роў ных. На мой «ляс ны пе ры яд» жыц ця 

як раз пры паў мо мант пе ра хо ду ад дзяў чын кі да 

дзяў чы ны. Ма мы, сяст ры ці на ват сяб роў кі, якія 

маг лі б рас тлу ма чыць, што са мной ад бы ва ец ца, 

по бач не бы ло. За тое быў дзядзь ка Ва ня — да-

рос лы і ўваж лі вы да нас, пад лет каў, ча ла век. Пры-

нёс не як з вёс кі льня ныя прас ці ны са сло ва мі: 

«Па рві са бе на ануч кі». Вось вам і срод кі гі гі е ны 

та га час ныя.

ЗА ГАД АД СІ КОР СКА ГА
— Дзя жу ры ла я ад ной чы на аэ ра дро ме, рап там 

чую зна ё мы го лас: «Та ся! Гэ та ты?» Па ва роч ва ю-

ся — Сяр гей Іва на віч з жон кай і ма ёй ад на клас ні-

цай Валь кай. Сі кор скія да вай ны жы лі на ад ной з 

на мі ву лі цы. Да ве даў шы ся пра мой не зайз дрос ны 

лёс, бу ду чы Ге рой Са вец ка га Са ю за, а та ды яшчэ 

прос та ка ман дзір Брэсц ка га пар ты зан ска га злу-

чэн ня ска заў: «За раз жа вы ля та еш у Маск ву. Пя-

рэ чан ні не пры ма юц ца. Гэ та за гад!» Я ўпі ра ла ся, 

а Сі кор скі пры гра зіў, што пры вя жа да на сі лак і ўсё 

роў на мя не за бя руць, — з усмеш кай пры гад вае 

ве тэ ран. — Да бі ра лі ся на «вя лі кую зям лю» пад 

зал пы агню. Ка лі са ма лёт пра ля таў над цэнт раль-

най част кай Бе ла ру сі, штур ман аб вяс ціў: «Пра ля-

та ем над пар ты за на мі Мінск ага злу чэн ня. Яны нас 

ві та юць ра ке та мі!» Мы так ра да ва ла ся і ду ма лі: 

ні што са бе не ка то рыя пар ты за ны жы вуць, ра кет-

ні цы ліш нія ма юць! Ад нак ра дасць сыш ла пас ля 

пры быц ця ў Маск ву. Там нас су стрэ лі з пе ра пу жа-

ны мі тва ра мі. Ка ман да ван ню пі лот пе ра даў зу сім 

не та кое па ве дам лен не, як па са жы рам. На са мрэч 

стра ля лі нем цы. Пры чым так, што ўсе за га дзя па-

спе лі з на мі раз ві тац ца.

Пра цяг ну лі ся пры го ды і ў са вец кай ста ліцы.

— Нас з Валь кай Сі кор скай мі лі цыя за тры ма ла! 

Пры еха лі, што на зы ва ец ца, дзяў чын кі з брэсц кіх 

ба лот у Маск ву. Вядома, 

на мес цы не ся дзе ла ся. 

Вый шлі на ву лі цу, кры ху 

прай шлі ся і на пер шым 

жа па ва ро це дзядзь ка ў 

фор ме: «Хто та кія? Пар-

ты за ны? А дзе да ку мен-

ты?» Доб ра хоць Тац ця на Но ві ка ва з ЦК пар тыі 

БССР нас хут ка знай шла.

«ЗЯМ ЛЯЧ КА» ГА ГА РЫ НА
З Маск вы Та і сію ад пра ві лі ў Са ра таў — да род-

на га бра та ма мы Аляк санд ра Ля хоў ска га. Там яна 

скон чы ла шко лу і мед ву чы лі шча.

— Кож нае ле та пры яз джа ла ў Брэст — да Дук-

шэ яў, Су бо таў, сяб роў баць коў і сва іх та ва ры шаў-

пар ты за наў. Яны пра сі лі за стац ца на зу сім. А я не 

маг ла. Пры хо дзі ла да на ша га ка тэ джа на ву лі цу 

Чка ла ва (ён пас ля вай ны яшчэ ста яў) і пла ка ла 

на ўзрыд. Дум ка мі па ста ян на вяр та ла ся ў тую 

страш ную ра ні цу, ка лі рас стра ля лі са мых бліз кіх 

май му сэр цу лю дзей. Абя ца ла са бе не жыць на 

мя жы. Ад тых ус па мі наў я, на пэў на, і спра ба ва ла 

збег чы, ка лі ўзя ла пас ля ву чы лі шча раз мер ка ван-

не на Да лё кі Ус ход.

Да рэ чы, там ве тэ ран пра жы ла больш за двац-

цаць га доў, па спе ла вый сці за муж, атры маць дзве 

вы шэй шыя аду ка цыі і зра біць кар' е ру — ад звы-

чай на га фель ча ра ў глу хой вёс цы да за гад чы ка 

ад дзе ла ахо вы зда роўя ў гар ка ме Кам са моль ска-

на-Аму ры. Ус па мі на ю чы той час, Та і сія Мі хай лаў-

на да стае са шка тул кі не вя ліч кі па пя ро вы за пра-

шаль нік. На ім — аб рыс Ула дзі мі ра Ле ні на і за гад-

ка вы аў то граф.

— Гэ та бы ло ў 1967 го дзе. На юбі лей го ра да да 

нас з'е ха ла ся шмат зна ка мі тых лю дзей. Па коль кі 

я ад каз ва ла за ўсіх урачоў ра ё на, то і ме дабс лу-

гоў ван не вы со кіх гас цей бы ло ма ёй за да чай. І трэ-

ба ж зда рыц ца ня шчас цю — у Юрыя Га га ры на 

раз ба леў ся па лец на ле вай на зе! Узя ла я най леп-

ша га хі рур га і бя гом у гас ці ні цу, — ус па мі нае ве-

тэ ран. — Ні ко лі не за бу ду наш дыя лог. Я яму: 

«Не хва люй це ся, Юрый Аляк се е віч, за раз хі рург 

пой дзе з ва мі ў апарт амен ты, па гля дзіць на гу, 

апра цуе і зро біць пе ра вяз ку». — «Не, з та кой ці-

ка вай жан чы най я адзін у ну мар не пай ду! — смя-

яў ся ён. — Толь кі ка лі з ва мі». Ну што ра біць? 

Са мы вя до мы ча ла век у све це за ве — трэ ба іс ці! 

Ён усё жар таў лі ва на зы ваў мя не «зям ляч кай», бо 

мы ў ад ным го ра дзе ву чы лі ся. А праз не каль кі 

га дзін бы ло ўра чыс тае па ся джэн не ў го нар юбі-

лею. На пер шым ра дзе — мес цы для гас цей прэ-

зі ды у ма, а мы, су пра цоў ні кі гар ка ма, ся дзе лі на 

дру гім. Увай шоў Юрый Аляк се е віч у за лу, уба чыў 

мя не — зна ё мы твар — і сеў аку рат на пе ра дзе. 

У кан цы па ся джэн ня ска заў: «Ну, зям ляч ка, дзе 

тваё за пра шэн не?» Узяў і рас пі саў ся на ім.

НА РА ДЗІ МУ ЎСЛЕД ЗА ГУС СЮ
Вяр тан не да до му ў Та і сіі Мі хай лаў ны ад бы ло-

ся не ча ка на. Пад час чар го вых ва ка цый у Брэс це 

яна прый шла з му жам на ры нак. Доў га ха дзі ла 

па між ра да мі ў по шу ках са ма га све жа га і смач-

на га, па куль не на ткну ла ся на вя лі кія гу сі ныя 

туш кі.

— Ка лі да ве да ла ся, коль кі яны каш ту юць, то 

бы ла ў шо ку. Зу сім тан ныя ў па раў на нні з ты мі, 

што пры хо дзі ла ся куп ляць у Ра сіі. Ме на ві та ў той 

дзень у ма ёй га ла ве па ча лі за ра джац ца дум кі пра 

пе ра езд у го рад дзя цін ства. Вы нік — я ся джу за раз 

пе рад ва мі і ні кроп лі аб гэ тым не шка дую. Мае 

дзе ці і ўну кі раз ля це лі ся па све це — жы вуць у 

Мін ску, Ра сіі і Фін лян дыі. І па ста ян на клі чуць мя не 

да ся бе, але я свой Брэст па кі даць не збі ра ю ся!

Ган на КУ РАК, фо та аў та ра.

Мінск — Брэст — Мінск.

ПРАЙ ШЛА 
ПРАЗ ВОЙ НЫ 

І СТА ЛА МУ ЗЕ ЕМ
Рэ кан струк цыя Брэсц кай крэ пас ці 

пра цяг ва ец ца
У ме ма ры яль ным комп лек се «Брэсц кая крэ пасць-

герой» пра цяг ва ец ца маш таб ная рэ кан струк цыя. Ужо ў 

гэ тым го дзе тут ад кры лі но вую гіс та рыч ную экс па зі цыю 

«Ле та піс Брэсц кай крэ пас ці». Яна ство ра на ў паўд нё-

ва-ўсход няй ка зар ме цы та дэ лі ме ма ры я ла і рас кры вае 

фак ты, па дзеі і апа вя дае пра лё сы лю дзей, звя за ныя 

са 180-га до вай гіс то ры яй Брэсц кай крэ пасці. Экс па зі-

цыя зроб ле ная за срод кі пра ек та Са юз най дзяр жа вы 

«Ка пі таль ны ра монт, рэ стаў ра цыя і му зе е фі ка цыя па-

бу доў Брэсц кай крэ пас ці ў ме ма ры яль ным комп лек се 

«Брэсц кая крэ пасць-ге рой».

Экс па зі цыя, якую мож на на зваць яшчэ ад ным му зе ем, 

зай мае звыш 700 квад рат ных мет раў, раз мяс ці ла ся ў адзі най 

паў ве жы крэ пас ці, якая за ха ва ла ся да на ша га ча су. Ас но ва 

экс па зі цыі — трох мер ныя па на ра мы з шы ро ка фар мат ны мі 

пей за жа мі, кру га вы агляд, аў тэн тыч ныя акон ныя пра ёмы, 

бай ні цы, гіс та рыч ныя фі гу ры ў на ту раль ную ве лі чы ню, сцэ ны 

з жыц ця крэ пас ці, прад ме ты по бы ту. У спа лу чэн ні з му зы кай 

і пад свет кай яны да зва ля юць на вед валь ні кам ад чуць эфект 

пры сут нас ці ў кож най з ся мі за лаў.

Пер шыя тры за лы пры све ча ны ста га до ва му пе ры я ду гіс-

то рыі крэ пас ці: «За ход ні фар пост», «Су свет ны па жар», «Між-

бур ра». Аба ро на крэ пас ці 1941 го да ад люст ра ва на ў за лах 

«Га ра чы чэр вень», «Штаб аба ро ны», «Пра рыў». Сё мая за ла 

пры све ча на вы зва лен ню Бе ла ру сі ад ня мец ка-фа шысц кіх 

за хоп ні каў і пе ра мо зе са вец ка га на ро да ў Вя лі кай Ай чын най 

вай не. Тут па ка за на ро ля крэ пас ці ў наш час як мес ца за ха-

ван ня па мя ці пра подз віг на ро да ў га ды вай ны. На фо не гіс-

та рыч ных па дзей прад стаў ле ны воб ра зы лю дзей, якія ады-

гра лі пэў ную ро лю ў мі ну лым Брэсц кай крэ пас ці.

У но вай экс па зі цыі знай шло ся мес ца бу даў ніц тву Брэст-

Літоў скай крэ пас ці, яе ма дэр ні за цыі, па дзе ям Пер шай су свет-

най вай ны, пад пі сан ню Брэст-Лі тоў ска га мір на га да га во ра, 

ад люст ра ва на жыц цё гар ні зо на крэ пас ці пе рад Дру гой су свет-

най. «Гіс та рыч ная спад чы на Брэсц кай крэ пас ці ства ра ла ся 

па ка лен ня мі лю дзей, якія жы лі тут у ча сы ста ра жыт на га Бе-

рас ця, ся рэд ня веч на га Брэст-Лі тоў ска, су час на га Брэс та. 

Ство ра ная як фар ты фі ка цый ны аб' ект Брэсц кая крэ пасць 

прай шла вы пра ба ван не вой на мі і ста ла му зе ем — сім ва лам 

па мя ці і мі ру, — ска заў ды рэк тар ме ма ры яль на га комп лек-

су Ры гор БЫ СЮК. — За ха ван не ма тэ ры яль най спад чы ны 

Брэсц кай крэ пас ці ў на шы дні з'яў ля ец ца за ло гам ду хоў нас ці 

для бу ду чых па ка лен няў». На но вы му зей пай шло больш за 

14 міль ё наў ра сій скіх руб лёў з са юз най пра гра мы.

Ця пер ак тыў на вя дуц ца ра бо ты на ру і нах Бе ла га па ла ца. 

Гэ ты па лац на быў вя до масць, ка лі ў са ка ві ку 1918 го да тут 

быў пад пі са ны Брэсц кі мір. Фраг мент па бу до вы за ха ваў ся 

яшчэ ад ста ро га го ра да. Не ка лі бу ды нак уз во дзіў ся як част ка 

ма нас ты ра ба зыль ян, по тым па лац стаў афі цэр скім схо дам 

рус кай ар міі, паз ней — ка зар май Чыр во най Ар міі. Бе лы па лац 

быў моц на раз бу ра ны ў чэр ве ні 41-га. За ста лі ся толь кі рэшткі, 

яны па тра ба ва лі ад наў лен ня. Апош ні раз іх рэ стаў ра цыю і 

кан сер ва цыю пра во дзі лі 15 га доў та му... Як толь кі на пля цоў-

ку па ла ца прый шлі бу даў ні кі, апош няя вай на нагадала пра 

ся бе. У па чат ку кра са ві ка пад час ра бот на ру і нах па ла ца зной-

дзе ны дзі ця чыя астан кі. Спе цы я ліс ты мяр ку юць, што гэ та 

бы ло дзі ця з сям'і ад на го з ка ман дзі раў гар ні зо на крэ пас ці. 

Пра во дзіц ца экс пер ты за. Ра бо ты пра цяг ва юц ца, у пла нах — 

за вяр шыць пер шы этап ра бот па Бе лым па ла цы да ве рас ня.

Па чы на ец ца ра монт паў днё вых ка зар маў. А ў ка зар ме 333-

га страл ко ва га пал ка хут ка бу дуць ад кры ты пад ва лы для 

на вед ван ня ту рыс таў. Гэ та так са ма адзін з ці ка вых аб' ек таў 

крэ пас ці. У роз ныя ча сы бу ды нак вы ка рыс тоў ваў ся як шпі таль, 

ар се нал, жы лая ка зар ма. Не каль кі га доў та му са зво даў ста-

ла ад валь вац ца цэг ла, і пад ва лы ка зар мы з мер ка ван няў 

бяс пе кі за кры лі. Рэ стаў ра цыю па ча лі яшчэ ў 2012 го дзе, па 

са юз най пра гра ме бы ло вы дзе ле на 15 міль ё наў ра сій скіх 

руб лёў. Гэ та да ло маг чы масць ад ра ман та ваць і за кан сер ва-

ваць цаг ля ную клад ку пад ва лаў, па пра віць над імі дах, па мя-

няць элект ра за бес пя чэн не, зра біць бяс печ ны пра ход.

Да Дня Пе ра мо гі ад ра ман та ва лі і мост це раз Му ха вец па 

да ро зе ў Цы та дэль. Пад час свят ка ван няў па ім ру ха ец ца ка-

ло на лю дзей. Па сут нас ці, гэ та ўжо но вы мост, уз моц не ны яго 

апо ры, за ме не на па крыц цё і ка му ні ка цыі. Уся го па на зва най 

пра гра ме ле тась вы дзе ле на больш за 96 міль ё наў руб лёў, 

сё ле та — звыш 118 міль ё наў, кры ху больш за сто пла ну ец ца 

і на на ступ ны год. Рэ кан струк цыя крэ пас ці пра цяг ва ец ца.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ.

АСЦЯ РОЖ НА, ДЗВЕ РЫ ЗА ЧЫ НЯ ЮЦ ЦА...

ЛЯСНАЯ БЫЛЬ ТАСІ ПАЎЛОЎСКАЙ
Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» па зна ё мі ла ся з ветэранам, 

якая тра пі ла ў партызанскі атрад 12-га до вай дзяў чын кай


