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«Гэ та ж у Біб ліі ска за на: «На-
ву чай юна га ў па чат ку шля ху 
яго», — пры гад вае Свят ла на. 
— Па вя лі кім ра хун ку, інакш і 
нель га, бо тое, што за кла дзе на ў 
дзя цін стве, спат рэ біц ца ў да рос-
лым жыц ці». А яно, як вя до ма, 
скла да нае і ня лёг кае. Да рэ чы, як 
у ма тэ ры яль ным пла не жы вец ца 
шмат дзет най сям'і?

— Ма ем усё не аб ход нае. Муж 
пра цуе ін ды ві ду аль ным прад пры-
маль ні кам, за ня ты цэ лы дзень да 
ве ча ра, але за роб кі ня дрэн ныя. Я 
пра цую ў Ня свіж скім ра ён ным тэ-
ры та ры яль ным цэнт ры са цы яль-
на га аб слу гоў ван ня на сель ніц тва, 
але па куль у дэ крэ це, атрым лі ваю 
на ма лень кую Ка ры ну (ёй паў та ра 
го да) больш як 2 міль ё ны руб лёў. 
На шы тры школь ні кі хар чу юц ца 
бяс плат на, за дзі ця чы са док пла-
цім 50 пра цэн таў. Да 1 ве рас ня 
да юць не вя лі кую да па мо гу і пад-

руч ні кі. Ста ра ем ся, каб у дзі ця чым ра цы ё не 
па ста ян на бы ла са да ві на. Не абы хо дзіц ца і 
без цу ке рак — а як жа? Вы пя каю пя чэн не 
ці тор ці кі, люб лю па ба ла ваць сям'ю. У нас 
тра ды цыя — ад зна чаць дні на ра джэн ня 
так, каб кож на му за пом ні ла ся: з ша ры ка-
мі, квет ка мі, смач най вы печ кай. Му жу на 
35 га доў дзе ці на пі са лі вя лі кі мі лі та ра мі він-
ша ван не і пры знан не: «Мы ця бе лю бім», а 
па до ме раз ве сі лі роз на ка ля ро выя ша ры кі. 
Ка лі Мі ка лай пры ехаў з ра бо ты і ўба чыў усё 
гэ та, ён так уз ра да ваў ся! А ня даў на мне 
Жэ ня пры нёс пер шую вяс но вую квет ку. 
На огул, мае хлоп чы кі лю бяць да рыць мне 
квет кі. Маг чы ма, ад му жа пе рай ма юць. Ён 
на свя ты ці прос та ў буд ны дзень мо жа 
ўру чыць бу кет.

— Ну, а хто га лоў ны ў сям'і?
— Муж. Я лі чу, ён па ві нен быць пер-

шым, як муж чы на і гас па дар. Не згод-

на з фе мі ніст ка мі, што жан чы не трэба 
кіраваць. Маг чы ма, дзесь ці на ра бо це 
і трэ ба, а на ся мей ным «фрон це» пе ра-
ва га ад да ец ца муж чы ну. Я пры слу хоў-
ва ю ся да яго дум кі, а ён — да ма ёй, усе 
спрэч ныя пы тан ні вы ра ша ем мір ным 
шля хам. Ка лі па спра ча ем ся (у жыц ці 
ўсё бы вае), то каб дзе ці не чу лі. А яны ў 
нас пры ву ча ны да дыс цып лі ны. Доб ра, 
што не цяг нуц ца хлоп цы мае да кам п'ю-
та ра, як мно гія іх ад на год кі пра вод зяць 
за ім шмат ча су. Вя до ма, у свой час 
на ву чац ца і яны, але без уро ну для ву-
чо бы ці да маш ніх спраў. Я ра да, што 
Дзі ма зай ма ец ца ў бас кет боль най сек-
цыі і ў му зыч най шко ле, іг рае на до м-
ры і гі та ры. Ма лод шы Да ні іл ву чыц ца 
ў дзі ця чай шко ле мас тац тваў, доб ра 
ма люе.

Між ін шым, мас тац кія здоль нас ці пе-
рад алі ся Да ні ку ад ма мы. У кух ні Дзя-
мі да вых ві сіць не звы чай нае па но: ку бак 
ка вы на та ле рач цы і ды мок ад яе. Я не 
зда га да ла ся, з ча го яно зроб ле на. Ка лі 
гас па ды ня зня ла яго і па ка за ла, ака за ла-
ся, што ма тэ ры я лам ста лі зяр нят кі ка вы, 
пры ма ца ва ныя га ра чым кле ем. Атры ма-
ла ся ары гі наль на і пры го жа.

Яшчэ адзін вы раб, так са ма з ка вы — 
ку бак, аб ма та ны льня ны мі ніт ка мі, а з яго 
стру ме няц ца зяр нят кі. Свят ла на ма рыць 
пра швей ную ма шы ну (муж абя цаў па да-
рыць), каб са мой за шы ваць ці пад клад-
ваць што трэ ба. Ка жа, што ўся му мож на 
на ву чыц ца, ка лі ёсць жа дан не і па трэ ба.

...Лі та раль на ў са ка ві ку ў Ня свіж скім 
палацы Ра дзі ві лаў на мес нік стар шы ні аб-
лас но га Са ве та дэ пу та таў Іван Ліп ніц кі 

ўру чыў 17 прад стаў ні цам Мін шчы ны ор-
дэ ны Ма ці і гра шо выя прэ міі. Ад Ня свіж-
ска га ра ё на ўзна га ро ду атры ма ла Свят ла-
на Мі ка ла еў на Дзя мі да ва, ма ма пя ця рых 
слаў ных дзе так. Яна пры зна ец ца: маў ляў, 
так хва ля ва ла ся, што ледзь за ўва жы ла 
пры га жосць па ла ца вых за лаў, па якіх для 
ар дэ на нос ных ма ці на ла дзі лі эк скур сію...

Ра і са ХВІР.

«КОЛЬ КІ ДА ДЗЕ НА — 
СТОЛЬ КІ І БУ ДЗЕМ ГА ДА ВАЦЬ»

«Му жу на 35 га доў дзе ці на пі са лі 
вя лі кі мі лі та ра мі він ша ван не 
і пры знан не: «Мы ця бе лю бім», 
а па до ме раз ве сі лі 
роз на ка ля ро выя ша ры кі».

«Не згод на з фе мі ніст ка мі, 
што жан чы не трэба кіраваць. 
Маг чы ма, дзесь ці на ра бо це 
і трэ ба, а на ся мей ным «фрон це» 
пе ра ва га ад да ец ца муж чы ну».

Мая сяст ра Кла ва — пер-
шая ў шлю бе Сця па на і Ма-
рыі Ліп скіх. З дзя цей са мая 
ста рэй шая ў сям'і. Пас ля 
ма мы яна мне ма ма. І ёй, 
як ка жа су час ная мо ладзь, 
— поў ны «рэ спект», па ва га, 
пя шчо та і лю боў.

Ма ёй Клаў дзіі Сця па наў-
не ішоў дзе вя нос та дру гі год. 
Ша ноў ны ўзрост! І рап там 
нач ны зва нок...
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— А я ж ця бе, мой брат ка, 

з рад до ма за бі ра ла, — рас-
шчод ры ла ся на ўспа мі ны 
Кла ва, і я пе ра стаў ды хаць, 
ча ка ю чы су стрэ чы з мі ну-
лым. — Ма му ўсё да ка ра ла: 
«Я ўжо ў вас ня вес та, а вы 
што ўзду ма лі!» Баць ка за вёз 
яе ў Гор валь скую баль ні цу. А 
я з ім праз коль кі дзён ез дзі лі 
вас за бі раць. Вы нес ла сяст-
рыч ка бе лень кі скру та чак, 
пы та ец ца: «Ка му хлоп чы ка 
ад да ваць?» На мя не па зі рае. 
А ма ма ні ко му не да ве ры ла 
ця бе. Усе пят нац цаць кі ла-
мет раў ляс ной да ро гі ту лі ла 
сын ка да ся бе.
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— Я ж тва ёй нянь кай бы-

ла. Тры ма ла ад ной чы ця бе 
на ру ках, грэ ла ся ка ля пе чы. 
А пе рад за слан кай ста яў ку-
бак з ма ла ком. Ты руч кай 
— за яго. Мо ес ці ха цеў?.. 
Апёк ся. Кры ку на ра біў, слё-
зы пус ціў. Ма ма ўха пі ла ця-

бе, па нес ла ў хлеў ды тваю 
руч ку — у све жую ка ро ві ну 
ку чу. Вы ра та ва ла ця бе. А 
баць ка ве ча рам, як вяр нуў ся 
з по ля, укап нуў мне рэ ме ня 
па пер шае чыс ло: «Бя рэш ся, 
дык гля дзі ма ло га, каб цэ лым 
быў!..» Баць ка вай на ву кай 
ка рыс та ла ся, ка лі сва іх чац-
вё ра да чок га да ва ла...
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— Ма ма мне звя за ла пан-

чош кі пе рад шко лай. Абут ку 
не бы ло, дык баць ка на ру кі 
і па нёс це раз ву лі цу да Тра-
цэў скіх. У іх ха це шко лу ла-
дзі лі. Там я за кон чы ла ра зам 
з усі мі шоў каў скі мі дзець мі 
тры кла сы. А ў Вуз на жы, за 
тры кі ла мет ры, ву чы ла ся па 
сё мы клас. Ішоў 1937 год. 
Дзядзь ку на ша га То да ра за-

грэб лі, не ха цеў іс ці ў кал гас. 
Су се да Тра цэў ска га рас стра-
ля лі. Вой, ка лі ста ну ўспа мі-
наць — маз гі ва ро ча юц ца, 
га то вы зу сім пе ра ку ліц ца...
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У вай ну сяст ра пра ца ва ла 

са ні тар кай у ва ен ным шпі та-
лі № 3650. І бу ду чы ў поль-
скім го ра дзе Пу ла вы, па зна-
ё мі ла ся з рус кім сяр жан там 
Аляк санд рам Сця па на ві чам 
Угліц кіх. Яму, па ра не на му, 
аказ ва ла да па мо гу. Па зна ё-
мі лі ся, аб мя ня лі ся ад ра са мі.

А зі мой 1946 го да пяр мяк 
Угліц кіх прый шоў у на шы Шоў-
ка ві чы. Да Рэ чы цы не як да ехаў 
цяг ні ком, ад туль со рак кі ла мет-
раў пе ха тою па ца лі ку. Ды што 
сал да ту тая ад лег ласць, ка лі 
ў вай ну ён прай шоў шлях ад 
Ста лін гра да да Бер лі на?

— Дык ве дай, брат ка, — 
пры гад вае Кла ва. — Мой 
Аляк сандр па жыў з на мі, 
па га рэль ца мі, у зям лян цы 
шэсць дзён. А та ды пай шлі 
ў Вуз наж і рас пі са лі ся ў сель-
са ве це. З ім і «за ла тое вя-
сел ле» ад свят ка ва лі...
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У мя не на збі ра ла ся не-

каль кі блак но таў з ус па мі на-
мі сяст ры Кла вы. Пя ку чы мі 
за ста юц ца ўспа мі ны вай ны. 
Тая, ва ен ная за гар тоў ка, 
зда ец ца, і ёсць вы ток сяст-
рын скай да бры ні, вы трым кі, 
спа га ды і лю бо ві.

— От рас ка жу як нас нем-
цы па лі лі. Уся вёс ка зга рэ ла 
на Сё му ху. Пар ты за ны пад-
ка за лі, дык мы пе рад гэ тым 
у лес па ўця ка лі. Пер шую ноч 
пра вя лі на ку пі нах у ба ло це. 
Кру гом ва да, а тут яшчэ з 
не ба лі вень. Ма ма пра сі ла 
ўсіх нас, дзя цей, і ця бе асаб-
лі ва (тры го дзі кі та бе бы ло), 
каб не пла ка лі, моц на не га-
ва ры лі. Ба я лі ся кар ні каў. А 
нех та з шоў каў цаў, як з вёс кі 
ўця ка лі, пеў ня пры ха піў. Ён 
до світ кам да вай ку ка рэ каць. 
Спа ло ха лі ся ўсе да смер ці... 
Зра біў баць ка ку рэнь, там і 
са гра ва лі ся адзін ад ад на го. 
Ад ной чы вяр та ем ся, шу ка лі 
ча го па ес ці, а ку рэнь — пус-
ты. Усе па ўця ка лі ад нем цаў 
— тыя пра чэс ва лі лес. Ма му 
знай шлі пад вы ва рат нем. Ся-

дзе ла з та бой — ды так уціс-
ну ла ся, што ледзь вы цяг ну лі. 
А Лю ба на ша ў той дзень з 
ба бай Іва ні хай за бі лі ся ў ба-
ло та, пад клад кі. Іх так за-
смак та ла дрыг ва, што ледзь 
вы ра та ва лі іх ад ту ле ка.
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Пры зна ец ца:
— Ця пер жы ву ад на, у ка-

лін ка віц кай ха це, якую зла-
дзі лі ра зам са сва ім Сця па-
на ві чам. Пры ля гу ля печ кі — 
ба ляць но гі, ру кі, га ла ва. Але 
я ап ты міст ка: трэ ба жыць! 
Мой Аляк сандр Сця па на віч, 
як ады хо дзіў у ін шы свет, на-
ка заў, каб дзя цей гля дзе ла 
— Та ню, Лю бу, Алу, Ва лю. А 
ў кож най ужо свае дзе ці і ўну-
кі. Я ця пер ад на ўзна чаль ваю 
гэ та «вой ска», ня су ад каз-
насць за іх, ма лю ся за іх...
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— У мя не, брат ка, даў гоў 

ня ма ні пе рад кім. Пен сію са-
ма са бе за ра бі ла. Ад чу ваю 
ся бе воль на. І не пра шу ні чо-
га, не па тра бую. Гэ та на ву ка 
ад на шай ма мы Ма рыі. Яна 
б па мі ра ла, але не вый шла 
б на ву лі цу з пра цяг ну тай 
ру кой. Са ма га ла да ла, абы 
толь кі каб дзе ці бы лі сы тыя. 
Усё паў та ра ла нам: «Дзет кі 
мае, як вы рас це ця, ні чо га не 
пра сі це. Каб усё сваё бы ло!..» 
І я так імк ну ся жыць. Дзя куй 
та бе, Ва ло дзя, што па кла па-
ціў ся пра дро вы. Сам стар-
шы ня рай вы кан ка ма па зва-
ніў, пры вез лі — на ўсю зі му 
хо піць. Цёп ла ў ха це — цёп ла 
і на ду шы. Мож на жыць!
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Гэ та му пры знан ню сяст ры 

— тро хі бо лей за год. Но вую 
зі му фран та віч ка су стрэ ла з 
дро ва мі, але ўсё час цей жа-
лі ла ся на зда роўе.

І вось тры вож ны зва нок. Не 
ста ла ў зям ным раі ма ёй да ра-
гой сяст ры Клаў дзіі Сця па наў-
ны Уг ліц кіх. Ты ў ма ім сэр цы, 
род ная! Ты бу дзеш жы вая для 
мя не, па куль ды хаю і жы ву.

Ула дзі мір ЛІП СКІ,
га лоў ны рэ дак тар 

ча со пі са «Вя сёл ка», 
лаў рэ ат Дзяр жаў най 

прэ міі Рэс пуб лі кі 
Бе ла русь

�

Ма ма, па чы тай!Ма ма, па чы тай!  ��

ЦЫР КА ВЫ 
НУ МАР

Мо жа, вы чу лі та кія наз вы да лё кіх мяс цін: Іс-
лан дыя, Ір лан дыя, Кор сі ка, Сі цы лія, Ха кай да?..

А што іх аб' яд ноў вае, ве да е це? Па-пер шае, 
гэ та аст ра вы, а па-дру гое... Зрэш ты, вы ба чай це, 
я па ча каю кры ху з ад ка зам, каб рас ка заць вам 
ма лень кую гіс то рыю.

У ад ным вя лі кім го ра дзе з вя лі кім пос пе хам вы-
сту паў зна ка мі ты цыр ка вы ар тыст са сва і мі дрэ сі ра-
ва ны мі конь мі. І кож ны раз, ка лі ў за поў не ным цыр ку 
закан чваў ся яго ну мар і ко ні па кі да лі арэн у, на ёй 
за ста ва ла ся... ся рэб ра ная пад ко ва.

У той час знай сці яе лі чы ла ся вель мі доб рай пры-
кме тай. І та му ар тыст ра біў па да ру нак: па ды маў 
гэ тую пад ко ву з зям лі і пад но сіў ма лень ка му гле да-
чу — дзяў чын цы ці хлоп чы ку, што ся дзе лі ў тры нац-
ца тым крэс ле тры нац ца та га ра да.

Зра зу ме ла, у ка су цыр ка ста я ла чар га з тых, хто 
жа даў па тра піць на «шчас лі вае» мес ца. Але бі ле ты 
вы да ва лі толь кі тым баць кам, у якіх дзе ці свят ка ва лі 
дні на ра джэн ня тры нац ца та га чыс ла.

І ўсё іш ло доб ра. Але ад ной чы...
Вось уя ві це: ад гры ме лі апла дыс мен ты, па віс ла 

ці шы ня, усе гля дзяць, як ар тыст па ды мае пад ко ву і 
ўру чае ся рэб ра ны па да ру нак хлоп чы ку. А той рап там 
гуч на га во рыць:

— Дзя кую, але мне не трэ ба, бо для мя не гэ та 
пад ко ва вя лі кая і цяж кая. Яна для да рос лых.

Тут усе: і ба бу лі з дзя ду ля мі, і та ту лі з ма ту ля мі, і 
дзе ці — ні бы аслу пя не лі. Толь кі баць кі та го хлоп чы ка 
па ча лі га ва рыць яму, што гэ так ня вет лі ва, што трэ ба 
браць па да ру нак... Ну хоць бы і на вы рост... Спат рэ-
біц ца... По тым...

— Усё на вы рост, — за хны каў ма лы, — адзен не, 
абу так, ман ная ка ша, на ват каз кі і роз ныя гіс то рыі 
рас каз ва юць на вы рост... За бі рай це пад ко ву са мі...

Каб вы ба чы лі, каб вы ве да лі, як за сму ціў ся ар-
тыст! На заўт ра ж ён раз ві таў ся з цыр кам і ад пра віў ся 
ў да лё кі шлях — ванд ра ваць па све це.

І вось, блу ка ю чы, ён тра піў на аст ра вы, якія я на-
зваў у па чат ку каз кі. І ўба чыў, што там для гас па дар кі 
лю дзі раз вод зяць ма лень кіх ко ней — по ні.

Што ад бы ло ся по тым, вы, вя до ма ж, зда га да лі ся 
са мі. Так-так, із ноў на поў не ны цырк, із ноў ар тыст 
пад но сіць ся рэб ра ную пад ко ву да тры нац ца та га мес-
ца з тры нац ца та га ра да. Толь кі на гэ ты раз — ма-
лень кую і зу сім лёг кую.

Так, а мо жа, не зу сім так з'я ві лі ся ў нас пер шыя 
по ні, якім вель мі па да ба ец ца ва зіць ма лых у дзі ця-
чых пар ках.

Ілья ШАХ РАЙ,
г. Мінск
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