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ДАЎ БОГ ДУР НЮ 
ХЛЕ БА...

...Чы та еш у «Звяз дзе» чу жыя 
праў дзі выя гіс то рыі і між во лі ўспа-
мі на еш неш та сваё — пе ра жы тае ці 
па чу тае.

Баць ка рас каз ваў, што ў нас пер-

шыя га ды са вец кай ула ды «хто быў 

ні кім», той са праў ды ста на віў ся... Ды 

чорт ве дае кім: ледзь не пу пам зям лі! 

А зрэш ты, мяр куй це са мі.

У ад ным з сель са ве таў апош ня га 

бед ня ка зра бі лі стар шы нёй.

А на ро ду ж у вёс ках мно га, ней кіх 

праб лем так са ма.

Ледзь не на заўт ра да но ва га на-

чаль ні ка пры хо дзіць ча ла век. Стар-

шы ня (тро хі, ві даць, пісь мен ны быў) 

ад ры вае во чы ад важ ных па пер і 

ўдак лад няе:

— Та бе што — да вед ку? Доб ра, 

вы пра вім... Але ж ты ўжо, му сіць, па-

сне даў?..

— Так, пан пры ся да цель, — шчы-

ра ад каз вае вяс ко вец.

— ... А я дык га лод ны яшчэ. Пай ду, 

зна чыць, неш та з'ем, по тым да вед ку 

вы дам.

А жыў ён ад сель са ве та за ча ты ры 

вярс ты. Вось і лі чы: ад на, і доб рая, 

га дзі на на да ро гу, дру гая там...

На вед валь нік з па кло нам:

— Па ноч ку, дык на вош та ж да до му? 

Я ў крам ку за раз — ад на на га тут...

І са праў ды бег ча ла век, куп ляў па-

пу ляр ныя та ды кан сер вы «Час цік», 

хлеб, бу тэль ку, а по тым — і ўза мен, 

так бы мо віць — атрым лі ваў да вед ку.

Па та кім жа сцэ на рыі ў стар шы-

ні пра хо дзіў абед, пад вя чо рак. Ка-

ра цей, за жыў бяд няк, як ін шым не 

сні ла ся, бо кож ны ж дзень і сы ты, і 

п'я ны, і нос у та ба цы.

Але ж «вя ро вач ка» гэ та ня доў га ві ла-

ся. У сель са вет не як прый шла жан чы-

на. І па трэб на ёй бы ла не ад на да вед ка, 

а не каль кі (усёй сям' ёй яны ў Поль шчу 

вы яз джаць збі ра лі ся). «Зна чыць, сня-

дан кам ці абе дам тут не ад бу дзеш», — 

па ду маў стар шы ня і ска заў:

— Ідзі да ха ты, рых туй вя чэ ру. Я 

ўсе да вед кі сам пры вя зу.

Жан чы на — з тае ўдзяч нас ці — 

час та ва ла стар шы ню ад ду шы: шмат 

ча го на ста ле бы ло, не менш — з са-

бой па ла жы ла, су ша ных яб лыч каў ва 

ўсе кі шэ ні на сы па ла.

Стар шы ня шчас лі вым да до му па-

поўз: сам жа ваў па да ро зе яб лы кі, 

жон цы нёс тор бу з гас цін ца мі... Ду-

маў, што яна па хва ліць, а тая рап там 

у крык:

— Што з та бой? Якую бры ду ты 

еў? Мор да ўся сі няя?

Хмель у стар шы ні як ру кою зня ло. 
«Апе ча ны» зда гад кай, ён стаў вы ва роч-
ваць кі шэ ні — вы сы паць, пе ра бі раць 

яб лы кі. Але ўсё бы ло мар на, бо ра зам 

з імі ён та кі з'еў... гум ку ад пя чат кі.

...Што да лей бы ло, зда га дац ца ня-

цяж ка: ра ні цай, на ка ні, ён па мчаў 

у ра ён, ва ўсім пры знаў ся свай му 

на чаль ству. Спа дзя ваў ся, што да ру-

юць, але ж... Лю дзі праў ду ка жуць, 

даў бог дур ню хле ба, не ўмеў спа-
жыць як трэ ба.

Іа лан та Ва лу е віч,

а.г. Ха це жы на, Мін скі ра ён.

БЫ ЛА ЛЮ БОЎ
У той год ву чань пер ша га кла са 

Ко ля Каз лоў скі вель мі доў га ха дзіў 
у зі мо вай шап цы. Толь кі да Вя лі ка-

дня ма ці ку пі ла яму но вую — лет нюю. 
Ко ля быў вель мі за да во ле ны, бо зі-
мо вая бы ла і цяж кой, і аб лез лай ды 
і збры дзе ла яму, як гор кая рэ дзька. 
А вось но вая...

Ко лю яна вель мі спа да ба ла ся: 
свет лая, лёг кая, сшы тая з вась мі 
клін коў, яна бы ла ні бы со ней ка. Да 
та го ж су сед ка, уба чыў шы Ко лю ў аб-
ноў цы, ад ра зу пры зна ла, што шап ка 
яму вель мі да тва ру, што ў ёй ён та кі 
ма лай чын ка...

«Гэ та па він ны ўба чыць усе, — вы-
ра шыў хлоп чык, — а най перш — на-
стаў ні ца».

Яна ў іх бы ла ма ла дая, пры го жая, 
лю бі ла дзя цей. І дзе ці яе лю бі лі так-
са ма. Але ж Ко ля — най больш, зна-
чыць, і яна па він на звяр нуць на яго 
ўва гу.

Ко ля вель мі спа дзя ваў ся на шап-
ку.

Праў да, тут уз нік ла праб ле ма: у 
ёй на стаў ні ца за ба ра ня ла за хо дзіць 
у клас. «А ка лі так, — па ду маў хлоп-
чык — то ні яна, ні боль шасць вуч няў 
не за ўва жаць аб но вы».

Ко ля вы ра шыў ры зык нуць: ён 
тро хі па ча каў, па куль пач нец ца 
ўрок, і ўжо та ды сме ла зай шоў у 
клас.

— Ты ча му гэ та ў шап цы? — стро-
га спы та ла на стаў ні ца. — За быў ся, 
што яе трэ ба зняць?

Ад на клас ні кі друж на за смя я лі ся. 
Ко ля гус та па чыр ва неў, сцяг нуў з га-
ла вы аб ноў ку і на ват ска мя чыў яе ў 
ру ках...

Ра дас ці ад па куп кі — як не бы ло: 
шап ка не зда ва ла ся больш па доб най 
на со ней ка.

І на стаў ні ца ча мусь ці так са ма.

П. Са чыў ка,
в. Цы рын, Ка рэ ліц кі ра ён.

НЯ ЎДА ЛЫ ХІТ РЫК 
ЛЕ НІ НА

Бы ло: дзве род ныя сяст ры, То ма і 
Ле на з паў ста год дзя та му вый шлі за-
муж за двух сяб роў-ад на вяс коў цаў, 
двух... Юзі каў. Це шча, каб не як ад-
роз ні ваць зя цёў, па спра ба ва ла на зы-
ваць іх па важ лі ва — ад на го Ада ма-
віч, дру го га — Ста ні сла ва віч. Але ж 
по тым плю ну ла, не ха пі ла цяр пен ня: 
му жа ста рэй шай дач кі за во чы ста ла 

зваць То мі ным, му жа ма лод шай, ужо 
та ды лы са ва та га, ад па вед на — Ле-
ні ным.

Мя нуш кі як мя нуш кі бы лі: па тым 
ча се для муж чын ані чо га крыўд на га, 
а ўжо сёст ры, жон кі іх, дык на ват га-
на ры лі ся... б, ка лі б з ча сам му жы іх 
не ста лі вы пі ваць.

Рэч у тым, што і ў пер ша га, і ў 
дру го га Юзі ка для та го ўсе ўмо вы 
бы лі. Ле нін, на прык лад, пра ца ваў ма-
ла ка збор шчы кам. Уся го і «дзя лоў» 
меў, што па збі раць з пад вор-
каў ліш няе ма ла ко, ад вез ці на 
пры ём ны пункт ды по тым «баб-
кі пад біць». Факт, што га дзін у 
10 гэ тыя ра бо ты ў яго кан ча-
лі ся і па чы на лі ся ін шыя — так 
зва ныя «хал ту ры»: ка му се на 
ці дроў пры вез ці, ка му буль бу 
па са дзіць...

Кал гас ным ка нём Ле нін рас-
па ра джаў ся, як сва ім, улас ным, 
і «стаў ка» бы ла вя до мая: ка лі 
ра біў неш та сам, — пляш ка і 
доб ры па час ту нак, ка лі толь кі 
«за ка ня», — паў літ роў ка з са-
бой.

У То мі на, кал гас на га пра-
ра ба, так са ма «ле выя» гро шы 
ва дзі лі ся: да пі ла ра мы ці цыр ку-
ляр кі з гэб лі кам ён ні ко лі чу жых 
не пад пус каў, толь кі сам ста на-
віў ся. Ка лі ж на гэ тыя ра бо ты 
за ка заў не бы ло, а вы піць ха-
це ла ся, — мог «за гнаць» ліс тоў 
коль кі шы фе ру, вяд ро-дру гое 
цэ мен ту аль бо тро хі до шча-
чак...

За ла тыя ча сы для То мі на на ста лі 

на па чат ку 90-х, ка лі мно гім за ха це-

ла ся «пры дбаць зям лі, зай мець свой 

кут», гэ та зна чыць, па бу да ваць да-

чу. То мін для но вых «фа зэн да та раў» 

стаў не толь кі га лоў ным да рад цам, 

але і зда быт чы кам... Зна чыць, і пла-

ці лі яму ўжо ад па вед на — гра шы ма, 

на ват аме ры кан скі мі...

Факт, што жон кам да вя ло ся змі-

рыц ца: маў ляў, ну што тут бу дзеш 

ра біць, дур ныя на шы Юзі кі, пра пі ва-

юць сваё зда роўе, але ж не гро шы... 

І, бач ты, вы ру ча юць адзін ад на го, 

сяб ру юць...

Хоць па сва рыц ца, вя до ма ж, маг лі.

...У той раз Ле нін пры вёз пры чэп 

бя ро за ва га бу ра ло му і да мо віў ся 

з То мі ным, што ён па пі луе. Ра зам 
яны вы бра лі ад вя чо рак і ста лі рых-
та вац ца. Ле нін ва ўся кім ра зе за-
га дзя ку піў 5 літ раў бен зі ну, дзве 
пляш кі га рэл кі і ад ну «чар ніл ку». 
Гэ та ўжо са бе — на па хмел ку. Жон-
ка яе ні ко лі не ві та ла, та му ві но ён 
пе ра ліў у «пласт мас ку» з-пад пі ва 
і «сха ваў» — ся род бу тэ лек з бен-
зі нам.

...Пе рад ра бо тай яны са шваг рам 
вы пі лі, але ж «чыс та сім ва ліч на» — 

па чар цы. По тым, за ха піў шы ся, до-

сыць доб ра па пра ца ва лі: маг лі б на-

ват скон чыць, ка лі б не га рэл ка. А 

ўжо вы піў шы...

Гас па дар, мож на ска заць, шчас-

лі вы (бо п'я ны) за снуў. Ну як жа: 

шваг ра абя цаў, што дро вы да рэ-

жа, ві но на па хмел ку ёсць і сха ва на 

доб ра...

Але ж ра ні цай ён пра чнуў ся (га ла-

ва чы гун ная, ру кі дры жаць...) і ні чо га 

не зра зу меў: не да рэ за ныя ўчо ра дро-

вы як ля жа лі, так і ля жаць, «тру бы 

га раць», а ві на ня ма.

Ледзь жы вы да поўз да шваг ра вай 

ха ты, але твар яму не па біў: То мін 

па спеў не як ска заць, што ві на — у 

во чы не ба чыў, што ўчо ра, як і абя-

цаў, на васт рыў у пі ле лан цуг, за ліў 
ба чок, хві лін з дзе сяць пор каў ся і ўсё 
мар на — пі ла не за вя ла ся — у ра монт 
трэ ба нес ці.

— Пай шлі ра зам па гля дзім, — 
неш та сця міў шы, пра па на ваў Ле нін. 
І зда гад ка яго не пад вя ла: у бач ку 
за мест бен зі ну бы ло... чар ніл ка.

Але ж доб ра тое, што доб ра кан ча-

ец ца: шваг ры не па сва ры лі ся, знай-

шлі чым па хмя ліц ца, да пі ла ва лі дро-

вы, на ват па лен цы плён кай на кры лі, 

бо гас па да ры! Але бы лі б, ка лі б не 
га рэл ка. Абод вух яна згу бі ла. І без 
па ры.

З.Т., г. Грод на.

УТАЙ МА ВАН НЕ 
«МЕ ЛА МА НА»

Гэ ту бай ку мне рас каз ваў не ка лі 
баць ка.

Жыў ён (свет лай па мя ці і яму, і 

ўсім ге ро ям гэ тай гіс то рыі) на Чэр-

вен ьшчы не, у вёс цы, праз якую 

пра ля гае ша ша Мінск — Ма гі лёў. 

А да яе — па ды хо дзіць да ро га (та-

ды звы чай ная, пяс ча ная) да стан цыі 

Гра дзян ка. Як раз ту ды, на стан цыю, 

апроч ін ша га, хлыс та мі ва зі лі лес. 

Ця пер для гэ та га спе цы яль ныя аў-
та ма бі лі ёсць: з іх ні чо га не зві сае і 
су кі не тыр чаць. А ў той час вер ха-
ві ны па зям лі цяг ну лі ся... Ка ра цей, 
кі роў цу асаб лі вая ўва га па тра ба ва-
ла ся.

Ды і пе ша хо дам так са ма.

...Не як у вёс цы на сту пі ла га ра чая 
па ра — лес ва зіць, се на ка сіць... А 
зна чыць, на да ро зе што дзень і з ран-
ку да ве ча ра ма шы ны сну юць, лю дзі 
хо дзяць, пры чым цэ лы мі бры га да мі... 

Вяс коў цаў жа та ды ня ма ла бы-
ло: га рэл кі ме ней пі лі ды і ша-
на ва лі ся. Па чу юць, на прык лад, 
што зза ду ма шы на едзе, і ад ра-
зу ў ба кі, на ўзбо чы ны.

Але ж не ўсе. Быў час, ка лі 
адзін з му жы коў — Пят ром яго 
зва лі — ні на які шум не зва жаў. 
Кас цы яму:

— Сы дзі! Дай пра ехаць ча-
ла ве ку!

Той у ад каз:

— А ня хай па тру біць.

Вель мі ж лю біў, каб з ма шы-
ны яму па сіг на лі лі, пры чым не 
ко рат ка — адзін раз, а не каль-
кі: ён та ды гэ ту му зы ку па слу-
хае — і з дарогі... Ды та кі за да-
во ле ны, — аж све ціц ца ўвесь.

Дык вось ідуць не як муж-
чы ны се на ка сіць, і да га няе іх 
ле са воз. Усе, акра мя Пят ра, 
са сту пі лі з да ро гі: пра яз джай, 
маў ляў. А той на ват ву хам не 
па вёў: як ішоў, так і ідзе, ча кае, 
што за раз яму па сіг на ляць.

За мест гэ та га ша фёр ці ха 

спы няе ма шы ну, да стае з ку за ва 

за га дзя пад рых та ва ную пар ка ні ну, 

да га няе з ёю Пят ра, які важ на ідзе 

па ся род да ро гі і... па спі не яму, пры-

чым з по ця гам.

Вы свет лі ла ся, што Пят ро (сён-

няш няй мо вай ка жу чы) да стаў гэ-

та га ша фё ра! Той, бед ны, ста міў ся і 

«тру біць» яму, і сіг на ліць — вы ра шыў 

пра ву чыць...

Як ака за ла ся, зу сім не мар на, бо 

пас ля то га «ба я во га хры шчэн ня» Пят-

ро за вярс ту чуў, што не дзе зза ду ма-
шы на. І ад ра зу ж са сту паў да ро гу.

Мі хась Мі ра но віч,
Кі раў скі ра ён.

Руб ры ку вя дзе 
Ва лян ці на ДОЎ НАР. dounar@zviazda.by

ПРА ША БЕ ТУ, ДОЎ ГІЯ 
ВА ЛА СЫ І КА РА НІ

Спа дар Ана толь вось ужо два га ды пра-
цуе ў ста ліч най кра ме мод на га адзен ня для 
мо ла дзі. Ка жа, «з пер ша га дня адчуў, што 
гэ та маё». Пас ля не каль кіх хві лін на зі ран ня 
за тым, як ён кан так туе з клі ен та мі, ра зу ме-
еш: гэ та са праў ды так. Ма ла та го, што ён 
ве дае ўсё пра свой та вар (у тым лі ку, чым 
«зі пер» ад роз ні ва ец ца ад «ху дзі» і «світ шо-
та» і ча му «ша бе та» ну прос та не аб ход на 
заў зя та му ве ла сі пе дыс ту), дык яшчэ і зной-
дзе па ды ход да кож на га. Ма ла дыя лю дзі 
пры хо дзяць у кра му не толь кі па аб ноў кі, але 
і прос та па гу та рыць, па дзя ліц ца на ві на мі, 
спы тац ца па ра ды.

— У чым сак рэт та кой па пу ляр нас ці 
ся род мо ла дзі? — ці каў лю ся.

— Ма быць, гэ та прос та ўза ем насць. Як я 
іх су стра каю, ледзь не кі да ю ся аб ды мац ца, 
дык і яны па зі тыў до раць мне ў ад каз. Мя-
не це шыць, што за раз вель мі шмат та кой 
свет лай мо ла дзі, якая ці ка віц ца гіс то ры яй, 
тра ды цы я мі, куль ту рай, сва і мі ка ра ня мі. 
Пры ем на, што хлоп цы і дзяў ча ты не тры ма-
юц ца ад мя не на дыс тан цыі, ах вот на раз-
маў ля юць, за да юць пы тан ні. Ма ла дыя сем'і 
ра яц ца на конт вы ха ван ня дзя цей. Ад ной чы 
на пра цы мы раз маў ля лі з сы нам. І адзін на-
вед валь нік кра ем ву ха па чуў на шую гу тар ку. 
По тым ка жа мне: «Та кія пры го жыя ста сун кі 
ў вас з сы нам — да вер лі выя, парт нёр скія, 
сяб роў скія». А я яму: «У ідэа ле так і па він-
на быць». Не ўсе та ты пра віль на ра зу ме-
юць сваю ро лю. Муж чы ну зда ец ца, што ён 
па ві нен шмат пра ца ваць, шмат за раб ляць, 
каб за бяс пе чыць сям'ю. А спра ва кан так ту з 
дзець мі, пры сут нас ці ў ней кіх важ ных ся мей-
ных спра вах ады хо дзіць аль бо на дру гі план, 
аль бо ўво гу ле ў за ня дбан ні зна хо дзіц ца. Так 
не па він на быць, ка лі хо чаш, каб дзет кі вы-
рас лі і ша на ва лі ця бе. Час та па жы лыя лю дзі 
за ста юц ца ад ны. Як за пы та юц ца ў іх су се-
дзі, дык па чы на юць фан та зі ра ваць, ка заць: 
«Мой сы нок у ка ман дзі роў цы, за акі я нам». 
А аказ ва ец ца, ён не дзе не да лё ка, але не 

з'яў ля ец ца. Вось вам і вы нік ня пра віль на га 
вы ха ван ня.

— Да вас пры хо дзяць роз ныя ма ла дыя 
лю дзі, у тым лі ку і з пір сін гам, зя лё ны мі 
ва ла са мі, та ту і роў ка мі. Як ста ві це ся да 
та ко га са ма вы яў лен ня?

— Спа кой на (усмі ха ец ца). Мая дач ка так-
са ма зра бі ла са бе пір сінг. Я, вя до ма, спра-
ба ваў яе ад га ва рыць. Бо, лі чу, як Бо жань ка 
ця бе ства рыў ме на ві та та ко га, па доб на га да 
ся бе, пры го жа га, то, мо жа, не вар та ўмеш-
вац ца і змя няць неш та? Але по тым сха дзіў 
па ро зум да га ла вы, ду маю: «Ну, я ж сам быў 
ма ла ды, з доў гі мі ва ла са мі ха дзіў, вы ра жаў 
сваю ін ды ві ду аль насць у воп рат цы, клёш ныя 
шта ны на сіў, хі па ваў кры ху». Ця пер усё гэ та 
ўспа мі наю са сме хам.

ПРА СЁ МАЕ НЕ БА, 
102 ГА ДЫ І ВЫ ШЫ ВАН КУ

Зна хо дзіць агуль ную мо ву са «свет ля ка-
мі» спа да ру Ана то лю да па ма гае і аду ка цыя. 
Па спе цы яль нас ці ён вы клад чык геа гра фіі.

— 20 га доў свай го пра цоў на га жыц ця я 
пры свя ціў сіс тэ ме аду ка цыі. Спа чат ку бе-
ла рус кай, а по тым і ра сій скай, бо пра ца ваў 
амаль 10 га доў у шко ле на мес ні кам ды рэк-
та ра па на ву цы і ме та дыч най част цы на поў-
на чы За ход няй Сі бі ры. І там, да рэ чы, па хва-
лю ся, атры маў зван не вы дат ні ка аду ка цыі 
Ра сій скай Фе дэ ра цыі. А по тым жыц цё па-
вя ло ін шай сцеж кай. Шчы ра ваў у струк ту ры 
«Газп ра ма», по тым быў ды рэк та рам фір мы, 
якая ганд ля ва ла ме та ла пра ка там...

— Якія бы лі ча кан ні ад пен сіі?

— Ка лі шчы ра, ба яў ся яе стра шэн на. Не 
ве даў, як пад рых та вац ца да гэ та га мо ман ту. 
Быў у раз губ ле нас ці. Асаб лі ва, ка лі за два 
ме ся цы да юбі лею атры маў пісь мо вае па ве-
дам лен не ад ра бо та даў цы. Маў ляў, па ва жа-
ны Ана толь Мі ка ла е віч, пра цоў ны кант ракт 
з ва мі пра цяг ну ты больш не бу дзе. Ну і ўсё, 
што тут зро біш.

Ка лі зна ё мыя сы на пра па на ва лі спа да ру 
Ана то лю пра цу ў кра ме адзен ня, ён быў на 
сё мым не бе ад шчас ця.

— У лю бым уз рос це не поз на ўсё па чаць 
з ну ля. Га лоў нае, быць ад кры тым і не ба яц ца 
ву чыц ца но ва му. Я лёг кі на пад' ём ча ла век. 
І вель мі спа кой на, на ват па зі тыў на, стаў лю-
ся да рэз кіх жыц цё вых пе ра мен. Ус пры маю 
гэ та як за да чу, якую трэ ба вы ра шыць. Та му 
заў сё ды ча каю ад жыц ця ней кіх сюр пры-
заў. І ця пер так са ма. Я 13 га доў ад пра ца ваў 
экс пер там у Ганд лё ва-пра мыс ло вай па ла-
це, зай маў ся экс пер ты зай і сер ты фі ка цы яй 

бе ла рус кіх экс парт ных та ва раў. Ма ма мая 

бы ла не толь кі швач кай, але і ма дэль е рам. А 

та та ўсё жыц цё за крой шчы кам ад пра ца ваў у 

швей ным атэлье. Та му гэ тая тэ ма мне бы ла 

вель мі бліз кай. Я ве даю склад сы ра ві ны, тэх-
на ло гію, кан стру я ван не. У мя не густ пэў ны 

сфар мі ра ваў ся дзя ку ю чы та му, што я меў 

спра ву з адзен нем.

— Я ад ра зу за ўва жы ла, што ў свае 62 

га ды вы да во лі су час на адзя ва е це ся.

— Не ўсе гэ та ра зу ме юць. Не ка то рым 

зда ец ца, што я дзя ці нею па тро ху. Але гэ та 

не так. Не каль кі га доў та му дзе ці за ба ра ні-

лі мне на сіць кла січ ныя муж чын скія шта ны. 

Ска за лі, што я зма гу на дзя ваць іх, ка лі мне 

бу дзе 102 га ды (смя ец ца). Так у ма ім гар-

дэ ро бе з'я ві лі ся джын сы, мод ныя ці шот кі. Я 

ця пер ні ко лі не на дзя ваю стро гую ка шу лю, 

ні ў якой сі ту а цыі. На па пя рэд ніх ра бо тах 

мне на да ку чы лі ўсе гэ тыя галь шту кі ды бе-

лыя каў не ры кі. Мне па да ба ец ца адзен не, 

якое пад крэс лі вае бе ла рус касць. Гэ та мо жа 

быць як вы шы ван ка, так і май ка з парт рэ там 

Ула дзі мі ра Ка рат ке ві ча ці цы та тай Ян кі Ку па-

лы. Мя не це шыць, што з'яў ля юц ца ма ла дыя 

лю дзі, якія вы раб ля юць гус тоў нае і якас нае 

адзен не, якое ра зам з тым ня се глы бо кую 

сэн са вую на груз ку.

— Ча ла ве ку ва ўзрос це «55+» не так 

прос та штось ці змя ніць, знай сці пра цу 

не толь кі дзе ля гро шай, але і для ду шы. 

Мно гія з іх ска за лі б, што вам прос та па-

шан ца ва ла.

— На ўсё Бо жая во ля. Я, вя до ма, мог бы 

ў гар дэ ро бе ну мар кі вы да ваць ці па ды маць 

шлаг ба ум, але зор кі на не бе сыш лі ся па-

зі тыў на для мя не. Хто ве дае, мо жа на ват 

тое, што я за раз раб лю, важ ней шае за тое, 

што ра біў да пен сіі (за дум ва ец ца). Ду маю, 
што важ ней шае. Бо апра ча та го, што адзя-
ваю лю дзей, я яшчэ пра цяг ваю зай мац ца 
вы ха ван нем мо ла дзі. Толь кі ня даў на гэ та 
ўсвя до міў. Не спе цы яль на гэ та раб лю. Не дзе 
на ўзроў ні пад свя до мас ці. Ад сюль і ста ноў-
чае стаў лен не мо ла дзі да мя не. Ні бы ста ры 
дзядзь ка, а свой.

Мне па шан ца ва ла з ра бо та даў ца мі. Ма-
ла дыя лю дзі, з які мі я пра цую, вель мі та ле-
на ві тыя, пра ца ві тыя, як му раш кі, цу доў на 
вы ха ва ныя іх баць ка мі. Я люб лю іх, ша ную, 
удзяч ны ім. Бо не бу ду кры віць ду шой, што 

вы ключ на для за да валь нен ня пай шоў пра-
ца ваць. Да дат ко вая ка пей ка ў ся мей ным 
бюд жэ це не пе ра шко дзіць, тым больш што 
жыц цё сён ня не та кое ўжо і тан нае. Але ня-
важ на, коль кі та бе га доў, трэ ба ра біць сваю 
спра ву най лепш, так, як толь кі мо жаш, бо 
ка лі прос та ад бы ва лаў ка, ка рыс ці ні для ко га 
не бу дзе, у пер шую чар гу для ся бе са мо га.

ПРА ДЗЯ ДУ ЛЮ-ПА ТРЫ Ё ТА, 
ЛЮД СКАСЦЬ 
І ЧЫР ВО НЫ КАС ЦЁЛ

— Спа дар Ана толь, ад куль так доб ра 
ве да е це бе ла рус кую мо ву?

— Дзя ду ля май го баць кі скон чыў у Пе-
цяр бур гу на стаў ніц кую се мі на рыю. По тым 
вяр нуў ся на ра дзі му, у За ход нюю Бе ла русь, 
і па бу да ваў па чат ко вую шко лу. Быў там спа-
чат ку ды рэк та рам, за тым на стаў ні кам. Ён 
нам не толь кі на ўзроў ні ге наў, але і фі зіч на 
пры віў лю боў да мо вы. Вель мі ра на мы — і я, 
і сяст ра, і стры еч ныя бра ты — па ча лі чы таць. 
Шмат чы та лі ме на ві та па-бе ла рус ку.

— Мо жа, у вас ёсць ней кі рэ цэпт ба дзё-
рас ці ды ма ла до сці?

— Ды ня ма ні я ка га ад мыс ло ва га рэ цэп та. 
Трэ ба ўсё жыц цё ста рац ца жыць па-люд ску. 
Гэ та зна чыць: ве рыць, лю біць, ка хаць, да-

па ма гаць, ба ра ні Бо жа, не не на ві дзець і не 
зайз дрос ціць, ма ла ес ці, ма ла спаць, шмат 
пра ца ваць. Але са мае га лоў нае — на па зі-
ты ве быць. Ця пер гэ та мод на. А яшчэ вель мі 
шмат ру хац ца, ва ру шыц ца па ста ян на. Ня-
важ на, ці бу дзеш ха дзіць пеш шу, ці гу ляць, 
ці пра беж кі якія ра біць, ці, мо жа, на ро ва ры 
ка тац ца, ці на ро лі ка вых кань ках. Але не 
да зва ляць са бе лег чы на ка на пу і гля дзець 
пра гра мы тэ ле ба чан ня. Гэ та дэ гра да цыя. 
Тры га ды та му я ад дзя цей атры маў у па-
да ру нак на дзень на ра джэн ня гор ны ро вар. 
На ват узім ку, ка лі не над та снеж на, то ез дзіў 
на ім на ра бо ту. Ця пер ён у сэр ві се зна хо-
дзіц ца, дык я з до му іду пе хам на ра бо ту 
3,5 кі ла мет ра, а на зад вяр та ю ся да лей шым 
шля хам, ду гу раб лю.

Ну і, вя до ма, трэ ба ўсмі хац ца час цей. Мая 
су сед ка з гэ тай на го ды ду мае, што я ней кі 
дзі вак, бо заў сё ды ўсмі ха ю ся. Мож на, вя до-
ма, да га дзіць ёй, сес ці і на су піц ца, як мыш на 
кру пы, але ка му ад гэ та га бу дзе доб ра?

...Я зра зу меў, што са мы га лоў ны скарб — 
гэ та не гро шы, не ква тэ ры, ён у нас — унут-
ры. Чым больш ча ла век ве дае і ўмее, тым 
лепш. Я вось, на прык лад, упэў не ны, што не 
пра па ду, не ссох ну з су му. Ка лі на ват ні я-
кай пра цы не бу дзе, зма гу ра да ваць лю дзей 
сва ёй вы печ кай (па каз вае свае аў тар скія 
тор ці кі на фо та). Ужо не пер шы год ак тыў-
ні чаю ў поль скай ды яс па ры ў Мін ску (спа-
дар Ана толь вы хоў ваў ся ў бе ла рус ка-поль-
скай сям'і. — Аўт.). Да во лі час та вы сту паю 
ў якас ці вя ду ча га кан цэр таў, фес ты ва ляў, 
звя за ных з поль скай куль ту рай. Спя ваю ў 
хо ры, які ўдзель ні чае ў на ба жэн стве ў Чыр-
во ным кас цё ле. А адзін са свя та роў кас цё ла 
заў сё ды паў та рае, што ад спя ва ная ма літ ва 
ў не каль кі ра зоў мац ней шая, чым прос та 
пра моў ле ная. Ка жа, адзін раз пра спя ваў — 
зна чыць двой чы па ма ліў ся, бо той, хто спя-
вае, дзе ліц ца сва ёй энер ге ты кай з ін шы мі. 
Пес ня мне да па ма гае па жыц ці. Ка лі быць 
ча ла ве кам, па глыб ле ным толь кі ў што дзён-
ныя спра вы, кло па ты, то гэ та вель мі моц на 
ціс не на нер вы, на псі хі ку. А пес ня да па-
ма гае ад хі ліц ца ад праб лем, ляг чэй да іх 
ста віц ца. З уз рос там вель мі час та ма ту лі ны 
спе вы ўсплы ва юць у па мя ці. У мя не з ёй бы-
лі вель мі бліз кія ад но сі ны. Ідзеш на ра бо ту, 
а ў га ла ве «Ча му ж не прый шоў, як Ме сяц 
узы шоў, я ж ця бе ча ка ла. Ці ка ня не меў, ці 
сцеж кі не знаў, ма ці не пус ка ла?» або «Ця чэ 
рэ чань ка не вя лі чань ка, ско чу-пе ра ско чу». 
І свят лее на ду шы. І са праў ды ве ся лей жы-
вец ца.

На дзея ДРЫНД РО ЖЫК.
nаdzіеjа@zvіаzdа.bу



Ана то лю Гар дзею на днях споў ні ла ся 62 га ды. Да ве да лі ся мы 
пра гэ та з са цы яль ных се так. Та му пры су стрэ чы пер шай спра вай 

він шу ем яго са свя там. «Не ад чу ваю я ся бе на свой паш парт ны 
ўзрост, — чу ем у ад каз. — Ду ша, дум кі — ма ла дыя. На ват сын, 

ка лі він ша ваў з днём на ра джэн ня, ад мі ну са ваў мне цэ лых 10 га доў. 
Мая ця пе раш няя ра бо та вель мі спры яе та ко му ама ла джэн ню! 

Вы на ват са бе не ўяў ля е це, як я люб лю мо ладзь, па ка лен не ма іх 
дзя цей, гэ тых «свет ля коў», як я іх на зы ваю! Прос та га тоў іх усіх 

аб няць і пры ту ліць да ся бе».

«СУ СЕД КА ДУ МАЕ, ШТО Я НЕЙ КІ ДЗІ ВАК, 
БО ЗАЎ СЁ ДЫ ЎСМІ ХА Ю СЯ»

Як на стаў нік пас ля вы ха ду на пен сію «знай шоў ся бе» ў кра ме мод на га адзен ня

55+: ЖЫЦЬ ЦІ КА ВА!55+: ЖЫЦЬ ЦІ КА ВА!  

«Не каль кі га доў та му дзе ці за ба ра ні лі 
мне на сіць кла січ ныя муж чын скія 
шта ны. Ска за лі, што я зма гу 
на дзя ваць іх, ка лі мне бу дзе 102 га ды 
(смя ец ца). Так у ма ім гар дэ ро бе 
з'я ві лі ся джын сы, мод ныя ці шот кі».

«Ня важ на, коль кі та бе га доў, трэ ба 
ра біць сваю спра ву най лепш, так, 
як толь кі мо жаш, бо ка лі прос та 
ад бы ва лаў ка, ка рыс ці ні для ко га 
не бу дзе, у пер шую чар гу для ся бе 
са мо га».

«Ка лі быць ча ла ве кам, па глыб ле ным 
толь кі ў што дзён ныя спра вы, 
кло па ты, то гэ та вель мі моц на 
ціс не на нер вы, на псі хі ку. А пес ня 
да па ма гае ад хі ліц ца ад праб лем, 
ляг чэй да іх ста віц ца».
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