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АСАБ ЛІ ВАС ЦІ 
ТУРК МЕН СКАЙ 

РЫ БАЛ КІ
Сё лет няя вяс на ва ўсіх ад-

но сі нах вы да ла ся ня ўда лая: 

да апош ня га дня і хо лад на 

бы ло, і ня ўтуль на. А для нас, 

для ага род ні каў, дык гэ та 

ка ра ня бес ная: на гра дах ні-

чо га не рас це, на ра ку з-за 

даж джоў не схо дзіш... Хоць 

з ву дай па ся дзець — ад но 

за да валь нен не! Па шчас ці ла 

нам: ле ці шчы — ва кол Гай ны.

Як ста рыя ка жуць, пра зва лі 

гэ ту рэч ку так з-за яе ва ды: 

яна, маў ляў, ра ны го іць, та му 

і Гай на...

Дык вось: сё ле та на ват са-

мы спрыт ны ры бак зла віў у

ёй хі ба не каль кі акунь коў. 

А ля шча — ні вод на га! Усе 

абу ра лі ся!

Спа кой ны за ста ваў ся 

толь кі мой су сед, пал коў нік 

у ад стаў цы. Ён не раз ка заў, 

што не ра зу мее, як мож на 

га дзі на мі «ту па гля дзець на 

па пла вок». А ка лі нех та па чы-

наў хва ліц ца ўло вам (маў ляў, 

учо ра... двац цаць хвас тоў...), 

то ад стаў нік з усмеш кай да-

да ваў:

— ...І змяс ці лі ся яны ў адзін 

ка ра бок ад за па лак.

— Гэ та та му, — між са бой 

ка за лі ры ба кі, — што ры бу 

толь кі на па тэль ні ба чыў, што 

ён на бе ра зе ні ра зу не ся-

дзеў. Ну вя до ма ж — ва ен ны, 

увесь час за ня ты...

А ён як раз мі ма ішоў і раз-

мо ву па чуў. Спы ніў ся, за ку-

рыў. Ска заў:

— На ры бу — ды ней кі мі 

там ля шча мі — вы мя не не 

за ма ні це. Я асят ра на Кас піі 

ла віў!

— А на што бя рэц ца? — 

за ці ка ві лі ся мы.

Пал коў нік яшчэ раз усміх-

нуў ся і стаў ус па мі наць, як яго 

пры зна чы лі ка ман дзі рам пал-

ка ў Турк ме ніі, як са слу жыў цы 

для блі жэй ша га зна ём ства 

за пра сі лі на ры бал ку — і як-

раз на та го асят ра.

— А па мне (тут і да лей да-

 слоў на) — хоць бы і на кі та.

Я не ама тар. Але ж ад мо віц-

ца та ды не вы па да ла: зга-

дзіў ся.

Быў як раз ка нец лю та га, 

Кас пій скае мо ра па ча ло па-

кры се пра гра вац ца. І вось мы 

ўтра іх — я, на чаль нік шта ба 

і на мпа літ — на двух «га зо-

нах» і ця га чы даб ра лі ся да 

ўзбя рэж жа. Вы гру зі лі ся, раз-

мяс ці лі ся. Гля джу на сва іх 

спа да рож ні каў і не ра зу мею: 

усе з пус ты мі ру ка мі. Пы та ю-

ся: дзе ваш рыш ту нак, чым 

бу дзе це ла віць? На мпа літ ад-

каз вае — за раз уба чы це. І тут

жа за гад вае кі роў цу на ГАЗ-66 

даць зад ні ход... у мо ра. 

Той — што на зы ва ец ца — ад 

сло ва: па ма лу едзе, аж па-

куль ма шы на па са мыя бар ты 

не ха ва ец ца ў ва дзе...

Я ні чо га не ра зу мею.

Мне ка жуць, што трэ ба па-

ча каць.

Не дзе з паў га дзі ны пра-

хо дзіць, по тым ця гач чап ляе 

ля бёд кай та го «газо на» і па 

ка ман дзе на мпа лі та рэз ка 

вы цяг вае гру за вік на бе раг. 

З бар тоў вы лі ва ец ца ва да, 

і пе рад на мі, як той ка заў, 

кар ці на але ем: поў ны ку заў 

вя лі кіх, як бяр вё ны, асят роў і 

ра парт: «Пры май це ўлоў, та-

ва рыш пал коў нік!»

Аказ ва ец ца, той куф рык 

прос та ад чы няў ся: ва да ка-

ля бе ра га пра гра ва ла ся хут-

чэй, асят ры спя ша лі ся ў ёй 

па грэц ца. А тут, як на лі ха, 

мы... Праў да, узя лі да лё ка не 

ўсё — не каль кі штук. Ас тат ніх 

вы пус ці лі на зад у мо ра.

— Дык гэ та ж не ры бал-

ка, — пры знаў нех та з на шых 

муж чын.

Пал коў нік толь кі ўсміх нуў-

ся:

— Мы ры бы на ла ві лі? На-

ла ві лі. Зна чыць, па ры ба чы лі. 

А на конт ме та даў, дык у кож-

на га свае. Як ка заў зна ё мы 

ге не рал: вя лі кая ры ба і бя рэц-

ца па-вя лі ка му.

Ну што тут ска жаш? Ня ма 

чым крыць: у Гай не асят ры не 

вод зяц ца.

Ві таль Жу раў скі,

г. Жо дзі на.

СХА ДЗІЎ 
КУЗЬ МА

ПА БЯ РО ЗА ВІК
Пас ля смер ці баць коў сы-

ну да стаў ся не вя ліч кі да мок 

у вёс цы, які ён з фор сам на-

зы ваў да чай. Кож нае ле та яго 

сям'я з'яз джа ла ту ды ад па чы-

ваць, жы ла, мож на ска заць, 

на ху та ры, бо ад вёс кі амаль 

ні чо га не за ста ло ся... А пе рад 

гэ тым ён, гас па дар, кож ную 

вяс ну ад кры ваў се зон — ез-

дзіў ту ды пры бі рац ца.

Вось і ў той год з'я віў ся на 

да чы яшчэ да шпа коў, бо ве-

даў, што фронт ра бо ты ўжо 

ад кры ты: не дзе трэ ба бы ло 

пад пра віць пла ты, не дзе — 

пад рэ заць дрэ вы, пад грэб ці 

ліс це... Ха па ла ва кол і роз на-

га смец ця, су хой тра вы.

Факт, што не ўза ба ве па-

ся род участ ка за па ла ла 

не вя лі кае вог ні шча. Су хія 

аб рэ за ныя су кі га рэ лі, мож-

на ска заць, ве се ла, а вось 

дым — той дай маў. «На ха-

ле ру ж ім ды хаць, — па ду-

маў гас па дар, — ка лі по бач, 

за пло там, па чы на ец ца лес, 

а ў ім — ня ма ла гон кіх бя роз. 

Зна чыць, мож на раз жыц ца 

со кам!»

Кузь ма ра біў гэ та што год, 

та му і сё ле та спрыт на са браў 

рыш ту нак, пры ха піў спе цы-

яль ны по суд, ру шыў у лес...

На зад вяр таў ся зна ё мы мі 

сцеж ка мі і яшчэ зда лё ку но-

сам ло вя чы дым: «І ня шмат жа 

ла мач ча бы ло, а бач — да-

 гэ туль не да га рэ ла».

Толь кі ён так па ду маў — 

вый шаў на ўскра ек і ледзь ве 

не сеў, бо ўба чыў, што да га-

рае зу сім не кас цёр, а... яго-

ны ху тар, яго лю бі мая да ча... 

А па па жа ры шчы хо дзяць ра-

та валь ні кі.

— Неш та шу ка е це? — на 

ват ных на гах пры плёў шы ся 

блі жэй, спы таў Кузь ма. — Дык 

я ту тэй шы — да па ма гу... Ска-

жы це толь кі, што?

— Не што, а ка го, — па-

пра ві лі дзядзь ку хлоп цы ў ад-

мыс ло вых кас цю мах. — Дач-

ні ка, які тут вог ні шча раз вёў.

— Дык не трэ ба яго шу-

каць, — вы дых нуў Кузь ма. — 

Гэ та я... У лес сха дзіў — па 

бя ро за вік.

...Трэ ба ска заць, што ня-

тан на ён абы шоў ся, бо, па-

пер шае, за гру бае па ру шэн не 

пра віл па жар най бяс пе кі го-

ра-гас па да ру ўля пі лі штраф, 

па-дру гое, сям'я за ста ла ся 

без лю бі май да чы. Ну і, па-

трэ цяе, па цяр пе лі су сед нія 

ся лі бы. Зна чыць, ён па ву шы 

ў даў гах яшчэ і пе рад су се-

дзя мі.

...Шмат па вяс не та кіх вось 

гіс то рый. І на пі са на пра іх так-

са ма ня ма ла. Та ды на вош та 

яшчэ?

Ды каб нех та, мо жа, рас-

клаў шы вог ні шча, узяў і 

ўспом ніў Кузь му.

Ана толь Па лын скі,

г. Бе ра зі но.

ЯК СТАЦЬ 
«АКА ДЭ МІ КАМ»

Больш за со рак га доў та му 

ў наш кал гас пры сла лі но ва-

га аг ра но ма. Яму ад ра зу ж 

вы дзе лі лі асоб ны да мок, у які 

(ці не на заўт ра ж) пры еха ла 

ма ці, да па маг ла свай му сы ну 

тро хі аб жыц ца.

Да лей трэ ба бы ло са мо-

му...

Скла да насць за клю ча ла-

ся ў тым, што аг ра ном (поз-

няе дзі ця ней ка га дроб на га 

на чаль ні ка з Го рак) быў ты-

по вым «ба та ні кам» і мам-

чы ным сын ком, аб са лют на 

не пры ста са ва ным да са-

ма стой на га жыц ця, а тым 

бо лей — жыц ця вяс ко ва га. 

Не ўмеў ён, бед ны, ні по лі ўкі 

ней кай зва рыць, ні адзе жу 

па мыць, ні ў ха це пры браць. 

Тыд ні са тры з ма га зі на кар-

міў ся, а по тым...

Пас ля хат ніх хар чоў, ну на-

пэў на ж, яму ня смач на бы ло, 

ды і страш на ва та, каб хва ро-

бы якой не на жыць. Вый сце 

ба чы ла ся ад но — трэ ба ажа-

ніц ца... До ма, пад піль ным на-

гля дам ма ту лі, ні я кіх ста сун-

каў з дзяў ча та мі гэ ты хло пец 

не меў, а тут — як з лан цу га 

яко га са рваў ся! Най больш да 

ад ной пры кі пеў — са май гру-

дас тай...

А да лей — не каль кі тан цаў-

аб жы ман цаў, не каль кі ве ча-

роў на ла вач цы, і вось ужо 

па да дзе на за ява ў сель са вет 

на рэ гіст ра цыю шлю бу.

З ёй ма ці ма ла дой вы ра-

шы ла не за цяг ваць — так, на 

ўся кі вы па дак: каб зя цёк не 

аду маў ся. Ма ці ж ма ла до га, 

за два дні да рос пі саў па чуў-

шы на ві ну пра жа ніць бу, зляг-

ла ў баль ні цу з гі пер та ніч ным 

кры зам. Баць ка за стаў ся пры 

ёй...

Факт, што вя сел ле ў аг-

ра но ма атры ма ла ся вель мі 

сціп лае: гос ці ве ча рок па ся-

дзе лі, ма ла дых па він ша ва лі, 

па да рун кі ад да лі. Пры чым 

адзін з іх ака заў ся жы вым: 

апроч пя ці сот руб лёў, це шча 

не тое па да ры ла, не тое ў 

па саг па да гна ла авеч ку, бо 

трэ ба ж ма ла дым з не ча га 

па чы наць.

Аг ра ном (а вар та ска заць, 

што пас ля вя сел ля той ззяў, 

як но вень кі юбі лей ны ру бель) 

быў зу сім не су праць: з авеч-

кай ён, мож на ска заць, на ват 

па сяб ра ваў. І та му праз ней кі 

час, вя до ма ж, за ўва жыў, што 

да рук яна ча мусь ці не ідзе, 

ні чо га не есць... «Ці не за хва-

рэ ла?» — спы таў кал гас на га 

ве тэ ры на ра. «З ча го б гэ та?.. 

Це куе, ві даць, да ка ва ле ра 

про сіц ца», — рас тлу ма чыў 

ка ле га. І тут жа пад ка заў, 

што злуч ку мож на лёг ка ар-

га ні за ваць — па блі зу, у цёт кі 

Ба ра ні хі. Яна, маў ляў, га дуе 

аве чак, а жы ве пры ба ло це, 

апош няя ха та спра ва.

Не дзе праз паў га дзі ны аг-

ра ном ужо пры ехаў на мес ца. 

За глу шыў ма та цыкл, вет лі ва 

па ві таў ся з гас па ды няй, коль кі 

слоў ска заў пра на двор'е (вя-

до ма ж, па-рус ку). Адзі нае — 

сло ва «случ ка» зда ло ся яму 

не куль тур ным і гру бым, та му 

ён са рам лі ва па пра сіў «те тю 

Бараниху разрешить зна-

ком ство яго Каси (жон ка так 

авеч ку на зва ла) и ва ше го Ба-

ра на»...

Гэт ка га ля ман ту і гэт кай 

бруд най ла ян кі вёс ка не чу ла 

з той даў няй па ры, ка лі цёт-

ка за сту ка ла свай го му жа з 

паш таль ён кай, а бед ны аг-

ра ном — дык і на огул ні ра зу 

ў жыц ці! Спра ва ў тым, што 

цёт чы ным му жам быў наш 

на стаў нік фіз куль ту ры па 

проз ві шчы Ба ра наў, ча ла век 

цал кам ста ноў чы. Ён не піў, 

не ку рыў, іг раў на акар дэ о не, 

быў ду шою лю бой кам па ніі і 

ма рай мно гіх дзяў чат. Але ж 

ма ла дых ён ча мусь ці па збя-

гаў, за тое са ста рэй шы мі ра-

ма ны зда ра лі ся. Да жон кі чут кі 

да хо дзі лі. На ват не раз...

Ка ра цей, на заўт ра з бед-

на га аг ра но ма па смей ваў ся 

ўвесь кал гас. І толь кі наш бы-

лы стар шы ня шчы ра па спа чу-

ваў. Ска заў:

— А што вы ха це лі? Гэ та ж 

«ака дэ мік»: ён ка лі аг ра ном, 

то толь кі аг ра ном, а ў жы вё-

ла га доў лі — ні бум-бум, як 

свін ня ў апель сі нах.

Так праз два га ды ён ад 

нас і з'е хаў — вось з гэ тай мя-

нуш кай, жон кай і да чуш кай. 

Ка за лі — да моў, у род ныя 

Гор кі.

Да рэ чы, аг ра но мам ён 

быў не зу сім без на дзей ным. 

По тым, ка за лі, пра ца ваў вы-

клад чы кам, бо яно ж зда вён 

так: хто ўмее ра біць, — той 

ро біць, а хто не ўмее — той 

ву чыць, як трэ ба.

М. С.,

г. Баб руйск.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян ці на ДОЎ НАР.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

АЙ ЧЫН НАЯ 
ЦІ СУ СВЕТ НАЯ?
Пра аса біс ты склад нік 
гіс та рыч най па мя ці
Т

АК лё сі ла, што пер шы раз у ста лі цу Гер ма ніі на 

цяг ні ку Маск ва—Бер лін я еха ла аку рат ноч чу 

з 21 на 22 чэр ве ня. На па чат ку са май ка рот кай у го-

дзе но чы мы на не каль кі га дзін за тры ма лі ся ў Брэс-

це — у цяг ні ка мя ня лі ко лы. Шмат пе ра ду ма ла ся ў 

тым маўк лі вым ся дзен ні ў ку пэ, па куль гля дзе ла на

сі не-бар во вае не ба на за ха дзе, там, дзе крэ пасць. 

І пра бліз кіх лю дзей, якіх вось-вось, праз ней кіх дзе -

сяць-два нац цаць га дзін уба чу, і пра не зна ё мы да гэ-

туль го рад, у якім аба вяз ко ва трэ ба па гля дзець усё, 

што ёсць ці ка ва га. А яшчэ — пра вай ну. У гэ ты дзень 

у гэ тым мес цы нель га бы ло не ду маць пра вай ну. 

На прык лад, пра тое, што з Мін ска ў Бер лін я трап лю 

за ней кія ва сям нац цаць га дзін. А тым, хто гнаў з на-

шай зям лі фа шысц кую на ва лу, каб пе ра адо лець гэ ту 

ад лег ласць, спат рэ біў ся амаль год. А коль кі жыц цяў 

на тым шля ху бы ло па кла дзе на!

Не ма гу ска заць, што тыя не вель мі вя сё лыя дум кі 

і па ра ле лі над та са пса ва лі мне агуль нае ўра жан-

не ад па езд кі. Але яны, як і маўк лі вы сту пар ка ля 

Рэйх ста га праз не каль кі дзён, ста лі част кай гэ тых 

ура жан няў. І прый шло ра зу мен не, цвёр дае ве дан не: 

тая вай на — гэ та част ка і ма ёй аса біс тай бія гра-

фіі. Для мя не яна, коль кі б га доў ні прай шло пас ля 

яе за кан чэн ня, ні ку ды не знік не, не рас плы вец ца ў 

ту ма не ча су. Як і той сон, у якім я бя гу па вы со кім 

жы це і мя не да га няе і за бі вае фа шысц кая ку ля 

(я кож ны раз дак лад на ве даю, што яна — з той вай-

 ны). Ён мо жа не паў та рац ца не каль кі га доў, але 

ўжо тры ва ла жы ве ў пад свя до мас ці і ў ад ну з на чэй 

аба вяз ко ва на га дае аб са бе, і я зноў, як ка лісь ці 

ў дзя цін стве, у той страш най мроі бу ду па воль на, 

вель мі па воль на, па даць у жы та, а да ва чэй бу дзе 

на блі жац ца сі няе-сі няе не ба...

І гэ та ні доб ра, ні дрэн на — прос та так па він на 

быць, бо ты на ра дзіў ся не дзесь ці ў ін шым мес-

цы, а ме на ві та тут, на гэ тай зям лі. Ня хай са бе і праз 

трыц цаць га доў пас ля яе вы зва лен ня. Маг чы ма, гэ ты 

факт на ра джэн ня і ёсць са мая най леп шая пры шчэп ка 

ад бяс па мяц тва. Бо ў кож най сям'і ў Бе ла ру сі свая 

вай на. Ад на спра ва чы таць у пад руч ні ку ці гля дзець у 

кі но пра па дзеі амаль вась мі дзе ся ці га до вай даў нас ці 

і зу сім ін шая — гля дзець у во чы ба бу лі, якая стра ці ла 

на той вай не ўсіх род ных, ці слу хаць рас по ве ды дзе-

да, для яко га вай на — не толь кі ра дасць пе ра мо гі, 

але і страх, боль, бруд, кроў...

Толь кі вось... Ба бу лі і дзя ды, не па срэд ныя свед-

кі, ужо сыш лі ў леп шы свет. На ват тым, для ка го 

вай на — са мыя яск ра выя ўспа мі ны дзя цін ства, 

сён ня ўжо больш за во сем дзе сят. А мы, тыя, хто 

ве да лі пра вай ну ме на ві та ад іх, хто рос на іх ус-

па мі нах, для якіх яна, паў та ру ся, — не ад' ем ная 

част ка аса біс тай бія гра фіі, ці змо жам пе ра даць 

сва ім дзе цям і ўну кам га лоў ны — эма цы я наль ны, 

аса біс ты склад нік са ма га страш на га раз дзе ла на-

шай най ноў шай гіс то рыі? Ці бу дзе так, як з су час-

ны мі блок бас та ра мі пра вай ну, якіх апош нім ча сам 

на зды ма лі ня ма ла. Зда ец ца, і спец эфек ты, і бу та-

фор ская кроў ра кой лі ец ца дзе ля праў дзі вас ці — а 

не чап ляе. Чор на-бе лыя ста рыя філь мы кра на юць 

да слёз — а гэ тыя не...

ПРА ЦУ Ю ЧЫ з ма ла ды мі твор чы мі людзь-

мі — та ле на ві ты мі, ці ка вы мі, ра зум ны мі, я 

апош нія не каль кі га доў за ўва жаю ад ну тэн дэн цыю. 

Боль шасць з іх (ка лі дак лад ней, амаль усе — і стар-

ша клас ні кі, і сту дэн ты, і ма ла дыя спе цы я ліс ты) «Вя-

лі кая Ай чын ная вай на» пі шуць з ма лой лі та ры або 

ўво гу ле ста ра юц ца за мя ніць гэ ты вы раз на «Дру-

гая су свет ная». Зда ва ла ся б, ні чо га страш на га. 

Але, ка лі ўзяць пад ува гу, што гэ та «ка лек тыў нае 

пад свя до мае»... «На ка лу паць» у гэ тых па мыл ках 

мож на што за ўгод на, — і не ра зу мен не сак раль нас ці 

пе ра мо гі і пры не се ных ах вяр, і не ўспры ман не ро лі 

ме на ві та сва ёй кра і ны, сва ёй Ай чы ны ў той вай-

не. Хо чац ца ве рыць, што на са мрэч усё не так, бо 

і па тры я тыч нае вы ха ван не ў шко лах на ўзроў ні, і 

са мі мы во дзім сва іх ма лод шых па му зе ях, вя зём у 

Брэсц кую крэ пасць і Ха тынь. А гра ма ты ка — пад-

ву чыць тую гра ма ты ку, пра ві ла мож на асоб нае 

пры ду маць, што «Вя лі кая Ай чын ная» з вя лі кай лі-

та ры трэ ба пі саць...

ДАЙ бог, каб са праў ды бы ло ўсё так прос та, 

каб я па мы ля ла ся ў сва іх «ка ляф рэй даў скіх» 

вы сно вах. Інакш мо жа праз зу сім ня шмат ча су атры-

мац ца так, што тыя, хто ад Мін ска да Бер лі на ішоў 

амаль год, да рэм на па лі лі кож ны кі ла метр гэ та га 

шля ху сва ёй — не бу та фор скай — кры вёю.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


