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Шчас лі ва га дзя цін ства ў 

Ва лян ці ны Ва сі леў ны Зай-

ца вай (у дзя воц тве — Ча-

роп ка), мож на ска заць, не 

бы ло. У ча ты ры гад кі за ста-

ла ся без баць кі, праз год 

не ста ла ма ту лі. Ва лю і яе 

ма лод шую сяст ру га да ва лі 

амаль сля пая цёт ка і су се-

дзі. Апра нуць сі ро там не 

бы ло ча го, абуць так са ма. 

Змал ку дзяў чын ка на ву чы-

ла ся плес ці лап ці, да па ма-

гаць па гас па дар цы цёт цы, 

су се дзям і па сту хам у якас ці 

пад па ска.

Па ва рот да леп ша га яе 

жыц цё зра бі ла толь кі та-

ды, ка лі тра пі ла ў дзі ця чы 

дом, які ад крыў ся ў вёс цы 

Вес на ва. Там ма лую адзе-

лі і аб улі, там уво лю кар мі-

лі. Не дзі ва, што ўдзяч ная 

дзяў чын ка рас ла ак тыў най 

і ста ран най да ву чо бы, што 

яе як най леп шую вы ха ван ку 

дзі ця ча га до ма на кі ра ва лі 

на ад па чы нак у На ра чан скі 

пі я нер скі ла гер (сён ня — 

«Зуб ра ня»). І бы ло гэ та ў 

чэр ве ні 1941-га...

Доў гай, поў най тры вог і 

стра ху бы ла для дзя цей да-

ро га з Бе ла ру сі ў Пад мас-

коўе, за тым у Мар до вію, на 

Урал — у го рад За ла та вуст. 

Тут Ва лян ці на ўжо ста ла 

пра ца ваць на ад ным з ва-

ен ных за во даў, бы ла кам-

сор гам зме ны, аж па куль на

прад пры ем стве не з'яві лі ся 

ра бот ні кі ва ен ка ма та і не 

спы та лі ся, ці не хо ча хто-не-

будзь пай сці ву чыц ца ў Ом-

скае ін тэн данц кае ва ен нае 

ву чы лі шча.

Хто, як не кам сорг, па-

ві нен быў па даць прык лад 

ін шым — вы сту піць на пе-

рад...

Тое ж услед за Ва лян ці-

най зра бі лі яшчэ не каль кі 

дзяў чат.

Май стар зме ны, па чуў шы 

пра гэ та, толь кі па смя яў ся: 

якое, маў ляў, ву чы лі шча? 

Па-пер шае, у нас бронь, а 

па-дру гое (на ад рас Ва лі), 

«ты і га да мі яшчэ не вый-

шла».

Тым не менш праз тры дні 

дзяў чы на атры ма ла поз ву ў 

ва ен ка мат — з рэ ча мі...

У ву чы лі шчы, як згад ва-

ла, бы ло вель мі цяж ка: ву-

чы лі акоп вац ца, стра ляць з 

роз ных ві даў зброі і на ват 

(ка лі па гра жае па лон) у... 

ся бе. Ад нак, дзя ка ваць бо-

гу, гэ тая до ля яе аб мі ну ла: 

пас ля ву чо бы Ва лян ці ну 

раз мер ка ва лі ў тан ка вую 

часць стар шым ку ха рам. І 

хоць ра бо та гэ та з лі ку ма-

ла пры кмет ных, дзяў чы на 

бы ла там, дзе іш лі баі, дзе 

вы ра шаў ся лёс пе ра мо гі. 

А гэ та — біт ва за Маск ву, 

на ступ лен не, пер шыя га ра-

ды, якія ўда ло ся вы зва ліць 

ад во ра га, Кур ская ду га... 

На ёй, як зда ва ла ся Ва-

лян ці не, су тык ну лі ся са мо 

жыц цё і смерць. Пе ра маг-

ло пер шае, але ж і смерць 

за бра ла з са бой ня ма ла яе 

сяб роў-фран та ві коў. Ва лян-

ці на так са ма тра пі ла ў шпі-

таль з кан ту зі яй.

А вай на ка ці ла ся ўсё да-

лей на за хад, і ра зам з ёй 

кро чы ла ўжо стар шы на Ва-

лян ці на Ча роп ка, на гім нас-

цёр цы ў якой быў ме даль 

«За ба я выя за слу гі». І гэ та 

ўжо не за па ра дак на сал-

дац кай кух ні, а за ня сен не 

да рож на-па труль най служ-

бы, уме лыя дзе ян ні на кант-

роль на-пра пуск ных па стах, 

дзе яе ка ман ды вы кон ва лі 

ўсе. Свед чан нем та му адзін 

эпі зод.

Ад ной чы ка ля Ва ро не жа 

яна рэ гу ля ва ла пе ра пра ву 

ка ва ле рый скіх час цей це-

раз не вя лі кую рэч ку. Адо-

лець гэ ту вод ную пе ра шко-

ду трэ бы ло як ма га апе ра-

тыў ней, па куль не на ля цеў 

ня мец кі са ма лёт-раз вед-

чык. Ва лян ці на дзей ні ча-

ла хут ка і дак лад на: усё 

іш ло як мае быць, па куль 

у шэ ра гі кон ні каў не ўклі-

ні ла ся ней кая лег ка вуш ка. 

Спец про пус ка на ла ба вым 

шкле ў яе не бы ло. «Стой!.. 

Стой!» — за кры ча ла дзяў-

чы на, вы пус ціў шы ў па вет-

ра па пе рад жаль ную аў та-

мат ную чар гу... «Га ла сіс-

тая ты, — ска заў ёй по тым 

мар шал Бу дзён ны, які ехаў 

у ма шы не. — Та бе б ка ва-

ле рый скім пал ком ка ман-

да ваць... Ма лай чы на, доб-

ра служ бу ня сеш. Тры май 

па да ру нак». Мар шал зняў 

з ру кі свой га дзін нік і ўру-

чыў збян тэ жа най дзяў чы не. 

А кры ху паз ней прый шла 

яшчэ ад на ўзна га ро да — 

ме даль «За ад ва гу».

...Пе ра мо гу стар шы на 

Ва лян ці на Ча роп ка су стрэ-

ла ў Гер ма ніі, не да лё ка ад 

Бер лі на. Ад туль яе на кі ра-

ва лі ў Бе ла русь у го рад Асі-

по ві чы, але ж дзяў чы ну цяг-

ну ла да моў, ту ды, дзе ўсё 

бы ло зна ё ма і вя до ма, — 

у свой Глус кі дзі ця чы дом. 

Тут не ка лі яе са гра ва лі чу-

лыя сэр цы лю дзей, а ця пер 

ужо яна, Ва лян ці на Ва сі-

леў на, ста ра ла ся ада грэць 

сва ёй да бры нёй і кло па там 

ін шых сі рот, чые баць кі за-

гі ну лі ў га ды вай ны...

Вый шла за муж, на ра-

дзі ла чац вя рых дзя цей, га-

да ва ла ўну каў і праў ну каў. 

Та кім чы нам, усё жыц цё, 

мож на ска заць, зай ма ла ся 

вы ха ван нем: пра ца ва ла пі-

я нер ва жа тай, ла ба рант кай 

і біб лі я тэ ка рам у Глус кай 

са на тор най шко ле-ін тэр-

на це, ад куль і пай шла на 

пен сію.

...Мі ну лае, вя до ма ж, не 

за бы ва ец ца. І хоць гэ тыя 

ўспа мі ны для жан чы ны і 

цяж кія, і гор кія, яна іх не го-

ніць. Ка жа, што ўсё мож на 

пе ра жыць і адо лець, толь-

кі б над га ла вой не свіс та лі 

ку лі.

Ва ле рый Ва сі леў скі.

г. п. Глуск.

Наш ча ла век!Наш ча ла век!

«ПЕ РА ЖЫЦЬ І АДО ЛЕЦЬ 
МОЖ НА ЎСЁ...»

Ура жан ніУра жан ні

«АЎ ЦЮК, ДЫК ЁН
 І Ў АФ РЫ ЦЫ АЎ ЦЮК...»

— Ку рыш?
— Не!
— Вы піць лю біш?
— Не!
— Ну а жан чын?...
— Так са ма не.
— А што ж ты лю біш?
— Бра хаць люб лю!

(З аў цю коў ска га гу-

ма ру).

У на шай кра і не 

роз ных свят ды фес-

ты ва ляў, зга дзі це ся, 

шмат, ад нак вось гэ-

ты — на род на га гу-

ма ру — ба дай са мы ўні каль ны. Пры ем на, што сё ле та ён 

зноў са браў цэ лыя пло шчы лю дзей і поў ныя куф ры анек до-

таў, жар таў, пры пе вак. Гу ма рыс ты з усёй Бе ла ру сі і на ват 

з-за ме жаў з'е ха лі ся ў гэ тыя вё сач кі (хто не ве дае, іх дзве: 

Вя лі кія Аў цю кі і Ма лыя, пры чым пер шыя на са мрэч мен-

шыя...), каб рас ка заць смеш нае, каб па чуць муд рае, каб 

па бы ваць у карч ме «Га на рыс ты па рсюк» і пры ку піць са бе 

доб рых эмо цый (а яны, зга дзі це ся, да ра го га каш ту юць), 

на ве даць му зей на род на га гу ма ру... Ура зіў і ад кры ты на сё-

лет нім фес ты ва лі ўні каль ны аб' ект — «Аў цю коў скі гло бус». 

Мно гім — пры чым з аў кцы ё ну — па шчас ці ла ку піць там 

зям лі для бу даў ніц тва сва іх га ра доў з улас ны мі наз ва мі.

Нель га за бы ваць, што ча ла век, які ўмее жар та ваць, —  

умее і пры го жа жыць. Па ву чыц ца гэ та му мож на ў муд рых 

па ле шу коў, у тых са мых аў цю коў цаў. Ад крыў іх та ле на ві ты 

пісь мен нік Ула дзі мір Ліп скі, і ад крыў, упэў не ны, на заўж ды: 

ра дзі ма Ка лас коў і Ка лі нак (так у ва ко лі цах на зы ва юць муж-

чын і жан чын) бу дзе і на да лей ра да ваць лю дзей, пры цяг ваць 

сю ды гу ма рыс таў і шмат лі кіх гас цей, бо, як вя до ма,

Аў цюк, дык ён і ў Аф ры цы аў цюк,

І так ужо з глы бінь вя коў вя дзец ца,

Ён ска жа: — Сён ня з бо́ль ні цы я ўцюк, —

І бу дзе па мі раць ды за смя ец ца!

Кан стан цін Кар ня люк. г. Ві цебск.

КАБ У ВОК НАХ 
НЕ ПА ТУХ ЛА СВЯТ ЛО

У дзі ця чы сад-шко лу аг ра га рад ка Ва сіль еў ка, што ў 

Доб руш скім ра ё не, сё ле та прыйшлі толь кі... тры пер-

ша клас ні кі. Ад нак на стаў ні кі доб ра пад рых та ва лі ся 

да но ва га на ву чаль на га го да: зра бі лі ра монт у кла сах, 

на вя лі пры га жосць у па мяш кан нях для ма ле чы.

Па доб ны кло пат, вя до ма ж, толь кі ра дуе ды ма цуе над-

зею, што з трыц ца ці вуч няў нех та за ста нец ца ў род ных мяс-

ці нах, што тут бу дуць пра ца ваць і шко ла, і клуб, і сель ская 

біб лі я тэ ка, што не па тух не свят ло ў вок нах вяс коў цаў.

Гэ тай дум кі тры ма ец ца і біб лі я тэ кар Але на Іва наў на 

ДЗЕР ГА ЧО ВА. Па ка заў шы на сва іх юных ды ма ла дых 

чы та чоў, яна да вер лі ва пра мо ві ла:

— Гэ тыя хлоп цы — мае пер шыя па моч ні кі. Ва ло дзя 

Вась каў цоў, Па вел Дзер га чоў, Аляк сей Ба ла бо лаў, Ігар 

Ду баў цоў на вя лі па ра дак ка ля пом ні каў чыр во на ар мей цам, 

да па ма га юць баць кам па гас па дар цы, ак тыў на трэ ні ру юц-

ца ў спар тыў най за ле, якую, да рэ чы, зра бі лі са мі.

З раз мо вы вы свет лі ла ся, што мяс цо вы фер мер Ігар 

Са вель е віч Ба ла бо лаў у свой час вы ку піў бу ды нак бы-

лой ста ло вай, але за ду му сваю да кан ца не да вёў — не 

па спеў, та му ўда ва яго Ка ця ры на Мі ка ла еў на, кі раў нік ту-

тэй шай фер мер скай гас па дар кі па маг чы мас ці да па ма гае 

мяс цо вай мо ла дзі. У маі на школь ным ста ды ё не хлоп цы 

ар га ні за ва лі спар тыў ныя спа бор ніц твы, у якіх бра лі ўдзел і 

да рос лыя вяс коў цы. За куп ле на аб ста ля ван не і для пра па-

ган ды зда ро ва га ла ду жыц ця. А ўста ля ваць яго Ула дзі мі ру 

Вась каў цо ву да па маг лі ўсё тыя ж Аляк сей Ба ла бо лаў, Па-

вел Дзер га чоў, Ігар Ду баў цоў ды ін шыя. Ця пер яны ма раць 

знай сці фун да та ра, які да па мог бы пры вес ці ў на леж ны 

стан спар тыў ную за лу і раз дзя валь ню...

Мо жа, пра чы таў шы гэ тыя рад кі, нех та ад гук нец ца?

Ган на АТРО ШЧАН КА. Фо та аў та ра.

Гэ ту жан чы ну ў Глус ку ве да юць мно гія. 

Нех та — як бы лую ра бот ні цу са на тор най 

шко лы-ін тэр на та, нех та — як ве тэ ра на Вя лі кай 

Ай чын най вай ны, нех та — як прос та сціп ла га 

свет ла га ча ла ве ка, яко га не зла ма лі ні я кія 

жыц цё выя ві ху ры.

Пошту чытала Валянціна ДОЎНАР.


