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Ня даў на ў «Звяз дзе» прай шоў 
«круг лы стол» па праб ле мах 
бес па ка ра нас ці чор ных 
ка паль ні каў. Мяр ку ю чы 
па вод гу ках, коль кас ці пра гля даў 
на на шым сай це, ён па цэ ліў, 
як той ка заў, у са мы яб лы чак. 
А дак лад ней, на сту піў на ба лю чы 
ма золь на ша га гра мад ства...

Ра ба ван не пом ні каў ар хеа ло гіі ад-
бы ва ец ца паў сюд на. Тое, што ў ін шых 
кра і нах ка ра ец ца як зла чын ства або 
пра ва па ру шэн не, у нас раз рас ло ся да 
маш та баў агуль на на цы я наль на га хо бі. 
Ка паль ні кі спа кой на на бы ва юць ме та-
ла дэ тэк та ры, каб іс ці з імі на та кое «па-
ля ван не». Ча сам на ват жон кі до раць 
сва ім му жам та кія «цац кі»: маў ляў, ідзі, 
пра вя дзі доб ра час...

КА ПАЦЬ ЦІ НЕ КА ПАЦЬ. 
ВОСЬ У ЧЫМ ПЫ ТАН НЕ

Ар тэ фак ты не за кон на вы коп ва юц-
ца з зям лі, пра да юц ца за мя жу. Бе лыя 
пля мы ў на шым мі ну лым ро бяц ца яшчэ 
боль шы мі. Губ ля ю чы та кім чы нам бран-
за ле ты, пярс цён кі, скро не выя коль цы, 
каф лю, на ка неч ні кі дзі даў, мно гае ін шае 
мы быц цам за бі ва ем цві кі ў тру ну агуль-
на на цы я наль на га бяс па мяц тва...

У прын цы пе, зра зу ме ла, ча му чор-
нае ка паль ніц тва пры ваб лі вае лю дзей. 
Тут та бе не толь кі шпа цыр на све жым 
па вет ры, але і гіс то рыя, пры го ды, не аб-
ход насць па пя рэд няй аба зна нас ці ў тым, 
чым зай ма еш ся: ды ле тант не зной дзе 
ста рую кар ту і не зра зу мее, ку ды іс ці 
са сва ёй рыд лёў кай, каб шу каць скарб. 
Пад ацца ў чор ныя ка паль ні кі — ну вель-
мі спа кус лі вая ідэя, але... Жыц цё ў нас 
ад но. І пас ля ся бе на зям лі ці на не бе 
мы па кі да ем пэў ны след. Пас ля ка гось ці 
за ста нец ца бруд ная пля ма, пас ля ін ша-
га — пры ем ны во дар. І ка лі мы ма ем 
спра ву з гіс то ры яй, то ад нас сён няш ніх 
за ле жыць, якой бу дзе заўт раш няя Бе-
ла русь. Якой уба чаць яе дзе ці: слаў най, 
ге ра іч най, не па доб най да ін шых або 
па прос ту пус той ста рон кай, за поў ніць 
якую, да рэ чы, сва ёй вер сі яй па дзей заў-
сё ды шмат ах вот ні каў.

Зра зу ме ла, не ўсе ка па юць дзе ля 
про да жу. Ве ра год на, боль шасць ро біць 
гэ та з гіс та рыч на га ін та рэ су. Але што 
бу дзе з пры ват най не вя ліч кай ка лек цы-
яй паз ней? Не ўсе схіль нас ці баць коў 
ці ка выя дзе цям. Та кую ка лек цыю, у леп-
шым вы пад ку, яны мо гуць пра даць хоць 
ка му, у гор шым — за кі нуць на га ры шча 
ці вы кі нуць.

Па да ец ца, што «гіс та рыч ны» па тэн цы-
ял чор ных ка паль ні каў, іх свое асаб лі вую 
лю боў да на ша га мі ну ла га мож на вы ка-
рыс таць у «мір ных» мэ тах. Але як дак лад-
на гэ та зра біць, вы ра шаць ім са мім... Як 
ка заў адзін мой доб ры зна ё мы: «У тва іх 
ру ках за ла тое пя ро. Пі шы сваё жыц цё».

МА ГУТ НАЯ АДУ КА ЦЫЯ
Ка лі яшчэ не ўсе ўпэў не ны ў тым, што 

чор нае ка паль ніц тва — са праўд ная шко-
да, пры вя дзём сло вы ка рыс таль ні ка на-
ша га сай та, які пад пі саў ся Лё ха: «Гэ та 
не прос та праб ле ма, а на цы я наль ная 
тра ге дыя». «Чор ныя» ка па юць кур га ны, 
яны раз ва руш ва юць па се лі шчы Х—ХІ 
ста год дзяў. Гэ тыя лю дзі ўскры ва юць 
мес цы раз мя шчэн ня корч маў ХVІІ ста-
год дзя і вы гра ба юць з да па мо гаю ме-

та ла дэ тэк та раў ма не ты та го ча су. Што 
ра біць?..»

На шы чы та чы ўпэў не ны, што ра біць 
неш та трэ ба. Але што?.. Які мі б гуч ны мі 
сло ва мі гэ та не зда ло ся, трэ ба мя няць 
свя до масць лю дзей, не больш і не менш. 
Вы хоў ваць на цы я наль ную год насць — 
як у да рос лых, так і ў дзе цях, сту дэн-
тах. Той жа Лё ха ад зна чае: «Па леп шыць 
хоць тро ху сі ту а цыю ў спра ве за ха ван ня 
гіс то ры ка-куль тур най спад чы ны, у тым 
лі ку і най перш ар хеа ла гіч най, маг лі б 
школь ныя на стаў ні кі гіс то рыі, асаб лі ва 
на мес цах, на ра ё не, ка лі б на уро ках 
хоць як на да ва лі гэ та му ўва гі. Але тут 
па трэб ны зме ны ў пра гра ме на ву чан ня 
і ад па вед ная ра бо та на гіст фа ках ВНУ. 
У нас жа бы ло зроб ле на з дак лад нас цю 
да на ад ва рот: у 2006 го дзе ў Бе ла рус кім 
дзяр жаў ным пе да га гіч ным уні вер сі тэ це 
імя Мак сі ма Тан ка змен шы лі коль касць 
га дзін на ар хеа ло гію і ад мя ні лі вы яз ную 
ар хеа ла гіч ную прак ты ку...» З Лё хам са-
лі дар ны і чы тач па іме ні Алекс: «Хто ў 
свае школь ныя-сту дэнц кія га ды хоць раз 
па бы ваў на ар хеа ла гіч ных рас коп ках, 
дак лад на бу дзе ста віц ца да та кой спад-
чы ны іна чай. Як да за па вет най свя ты ні... 
Мае ар хеа ла гіч ныя лет ні кі — за ла ты час. 
Ка лі хоць раз да кра нуц ца да Вя лі кай 
Гіс то рыі — ганд ля ваць ёй ру ка не па-
ды мец ца». Зга джа ец ца з та кі мі дум ка мі 
і Юлія: «Ка лі б вы езд на рас коп кі, удзел 
у іх, вы хад з вуч ня мі «ў по ле» быў больш 
шы ро ка рас паў сю джа ным у сту дэнц кім 
ася род дзі (і не толь кі на гіст фа ку), у мо-
ла дзі фар мі ра ва ла ся б зу сім ін шае стаў-
лен не і да кур га ноў, і да ча рап коў, і да 
ма нет, і да на шай гіс то рыі на огул. Інакш 
боль шас ці, бу дзем шчы ры мі, усё роў на, 
хто там што ка пае і ка му пра дае...»

Да рэ чы, да лу чыц ца да пра фе сій ных 
ар хе о ла гаў ёсць маг чы масць. У ка мен-
та рах да «круг ла га ста ла» на на шым 
сай це на ву коў цы з Гро дзен ска га гіс то-
ры ка-ар хеа ла гіч на га му зея пра па ну юць 
пры няць удзел у іх ар хеа ла гіч най экс-
пе ды цыі ў за мак Кмі таў. Усё ле галь на, 
бы ло б жа дан не.

УСЁ ПА ЧЫ НА ЕЦ ЦА 
З... ІНІ ЦЫ Я ТА РА

Ка лі ўсё-та кі да во дзіц ца су тык нуц ца 
з ра ба ван нем кур га на ці га ра дзі шча на 
сва ёй род най зям лі, маў чаць не трэ ба. 
Дзей ні чаць мо жа кож ны гра ма дзя нін. 
У Ко дэк се Рэс пуб лі кі Бе ла русь аб ад-

мі ніст ра цый ных пра ва па ру шэн нях пы-
тан ні ахо вы спад чы ны раз гля да юц ца ў 
ар ты ку лах з 19.1 па 19.7. Згод на з імі, 
пра та ко лы аб ад мі ніст ра цый ных пра-
ва па ру шэн нях упаў на ва жа ны скла даць 
прад стаў ні кі сель скіх, па сял ко вых, ра-
ён ных, га рад скіх і аб лас ных вы ка наў-
чых ка мі тэ таў, ад мі ніст ра цый ра ё наў 
го ра да, так са ма су пра цоў ні кі Мі ніс тэр-
ства куль ту ры. Гэ та зна чыць, што, на-
прык лад, прад стаў нік ра ён на га аддзе ла 
ідэа ло гіі, куль ту ры і па спра вах мо ла дзі 
мае пра ва склас ці пра та кол на чор на-
га ка паль ні ка, яко га зла віў на мес цы. 
Та кую па пе ру трэ ба ад ра зу пе ра даць 
у ра ён ны ад дзел унут ра ных спраў. 
Су пра цоў ні кам пра ва па рад ку, у сваю 
чар гу, у хут кім ча се спат рэ біц ца за клю-
чэн не экс пер та, што зной дзе ныя рэ чы 
са праў ды з'яў ля юц ца ар тэ фак та мі. Та-
кім чы нам, для та го, каб па ка раць та го, 
хто ра буе за па вед нае мес ца, па трэ бен 
іні цы я тар — ча ла век, які свое ча со ва 
пра сіг на лі зуе аб тым, што ад бы ва ец ца 
зла чын ства.

Не аб ход насць дзей ні чаць са ма стой-
на, не ча каць, па куль хтось ці «звер ху» 
па ка рае зла чын цаў, ад зна ча юць і ка рыс-
таль ні кі на ша га сай та: «Ня хай ула даль ні-
кі зем ляў, дзе ма юц ца пом ні кі ар хеа ло гіі 
(стар шы ні кал га саў, стар шы ні сель са ве-
таў і ін шыя), ня суць пер са наль ную ад-
каз насць за стан ахо вы гэ тых пом ні каў. 
У вы пад ку, ка лі хто-не будзь хо дзіць на іх 
тэ ры то рыі з ме та ла дэ тэк та рам, хай вы-
клі ка юць мі лі цыю. Тая спы тае да звол і, 
ка лі яго ня ма, скла дзе акт аб па ру шэн ні 
за ка на даў ства. Вось толь кі са мая драб-
ні ца та го, як мож на дзей ні чаць».

...У той час, як мы аб мяр коў ва ем роз-
ныя ас пек ты дзей нас ці чор ных каль ні-
каў, іх жыц цё, між ін шым, ідзе сва ім 
хо дам. На ад ным з сай таў яны спа кой-
на вы клад ва юць фо та здым кі сва іх зна-
хо дак, якія пад піс ва юць «Вяс на-2015». 
Ся род ме да лёў, ма нет, ёсць, на прык лад, 
верх няя част ка фі гур най жы ран до лі. Тут 
жа зна хо дзіц ца ах во чы пра даць ніж нюю, 
для кам плек та. А на ін шым рэ сур се з за-
хап лен нем аб мяр коў ва юць бу ду чы злёт 
пад наз вай «Ка рам боль», які бу дзе пра-
хо дзіць з 1 па 3 мая. На ва груд скі, На ра-
чан скі ра ё ны ці ва ко лі цы Мі ра... Га лоў ны 
кры тэ рый для мес ца, якое вы бі ра юць 
бу ду чыя ўдзель ні кі, — гэ та «каб бы ло 
дзе па ка паць...»

Ні на ШЧАР БА ЧЭ ВІЧ

�

Гэ тыя дні асаб лі ва на тхня юць ма ла дых май строў 
Лю бан скай дзі ця чай шко лы на род на га дэ ка ра тыў на-
пры клад но га мас тац тва. Вяс на до рыць но выя сю жэ ты 
тым, хто ава лод вае сак рэ та мі вы яў лен ча га мас тац-
тва, пад каз вае но выя фар бы для па чат коў цаў-тка чоў 
і бу ду чых май строў вы шы ван ня. Тыя, хто зай ма юц ца 
разь бою па дрэ ве і бон дар ствам, так са ма ад чу ва юць 

но вы пры ліў твор чых сіл. Кі піць пра ца ў май стэр нях, 
дзе на ву ча юць пля цен ню з са ло мы і ла зы, вы кла да юць 
ган чар ную спра ву.

Ка ра цей ка жу чы, вяс но вы час спры яе ка лек ты ву 
вы клад чы каў і іх ста вуч ням. Пра тое, на коль кі плён-
на яны пра цу юць, свед чаць шмат лі кія вы ста вы тво раў 
школь ні каў. За га ды ву чо бы яны ава лод ва юць ба за вы мі 
ве да мі тэ о рыі і прак ты кі ў роз ных ві дах на род ных ра-
мёст ваў і про мыс лаў.

На Лю бан шчы не з асо бай ува гай ста вяц ца да вы-
ха ван ня юных та лен таў, асаб лі ва тых, хто пра цяг вае 
ба га тыя тра ды цыі мяс цо вых май строў. У вёс ках плён на 
пра цу юць гурт кі, ма ла дыя май стры пе рай ма юць ад сва-
іх дзя доў і ба буль май стэр ства па пя рэд ніх па ка лен няў. 

Што да ты чыц ца дзі ця чай шко лы мас тац тва ў Лю ба ні, то 
яе вы ха ван цы зай ма юц ца ў ад ным з са мых пры го жых 
ста ра жыт ных га рад скіх бу дын каў, дзе бы ла пра ве дзе на 
ад па вед ная рэ кан струк цыя.

Яў ген ПЯ СЕЦ КІ.
Фо та аў та ра.

НА ЗДЫМ КАХ:
1. Вес на выя дні на тхні лі май строў вы шы ван кі на 

та кія ве лі код ныя су ве ні ры.
2. Вы клад чык кла са мас тац кай разь бы Сяр гей 

Кор бут ува со біў у дрэ ве па лес кую птуш ку, якая ў 
гэ тыя дні вяр ну ла ся на род нае гнез дзі шча.

3. Кра са віц кі мі пей за жа мі ці ка вяц ца юныя мас та-
кі, з які мі зай ма ец ца Але на Бра гі нец.

Пра цяг тэ мыПра цяг тэ мы  ��

ШТО РА БІЦЬ?.. 
БЫЦЬ АД КАЗ НЫ МІ!

На шы скар бы па-ра ней ша му ідуць «чор ны мі» шля ха мі

МАЙ СТРОЎ НА ТХНЯЕ 
ЧАС ВЯС НО ВЫ

Мне лепш не слу хаць на 
лю дзях са праўд ныя бе ла-
рус кія пес ні. Ду жа шчым лі-
ва на сэр цы ро біц ца, на ва-
чах слё зы на ва роч ва юц ца 
так, што не ве да еш, ку ды 
сха вац ца ад со ра му. Дык і 
пра маў ля еш у дум ках: «Я 
ж не та кі ўжо й сла бы, бы-
ваю сяр дзі тым, злу ю ся аж 
да за кі пан ня муж чын ска га 
гар ту, аж да дры жы каў... 
Мо жа, ка лі слу хаю род ныя 
пес ні, пад свя до ма ад чу ваю 
ся бе самотным, вось і раз бі-
рае жаль ба па маг чы май ад-
быц ца стра це роз на га лос ся 
бліз кіх сэр цу лю дзей...»
І толь кі ад на пес ня з на род-
ных не вы клі кае ў мя не гэ та-
га ўжо да во лі звык ла га са-
мот на га па чуц ця — «Ка сіў 
Ясь ка ню шы ну».

* * *

КА ЛІ я чую, як яе спя ва юць 
«Пес ня ры», дык роз ныя 

дум кі па чы на юць ра іц ца ў га-
ла ве. На прык лад, я ду маю, які 
го жы ка сец быў Ясь ка! Па ўсім 
ві даць, ён ра зу меў, што шы ро-
ка га раз ва ро ту і ду жас ці ў ру-
ках для плён най кась бы ку ды 
як ма ла. Най перш трэ ба мець 
спрыт ную ка су: доб ра ад ла джа-
ную, лоў ка, пад дак лад ным вуг-
лом на са джа ную на ка са віль на, 
са ста ран на па кля па ным — і 
каб ані вод най ло паў кі! — па-
лат ном, а ў да да так яшчэ і як 
след па мян та ша ным — да со-
неч най іск рыс тас ці, ка лі кроп-
ля ра сы зві ніць на ля зе, як на 
па ву цін цы...

Я доб ра пом ню, як мой та-
туль ка, які пад час кал гас най 
ка са ві цы вы кош ваў што дзень 
па со рак, пяць дзя сят, а то і 
шэсць дзя сят со так, кля паў ці, 
як у нас ка за лі, «біў» ка су. Са-
дзіў ся на зэ длік у цянь ку, пад 
кус том бэ зу, пры стаў ляў да ся-
бе ка лод ку з баб кай і па чы наў 
звык лую дзею. А з су сед скіх 
па на двор каў аб зы ва лі ся ма ла-
ткі ін шых муж чын, і ўсчы на лі ся 
пе ра зо вы, не раў ну ю чы як тыя, 
што ла дзяць на сві тан ні вяс ко-
выя пеў ні... 

А хто біў кос ку Ясь ку, я не 
ве даю. Але ду маю, што баць ка 
ці дзед. Ня ўрымс лі вым, ма ла-
дзё нам цяж ка ўсе дзець на баць-
ка вым зэ длі ку, дык і пад хоп лі ва-
юць зу хі з шаст ка якую доб ра 
на ве дзе ную ста рэй шы мі ка су.

А тое, што ў Ясь кі яна бы ла, 
як брыт ва, свед чаць і «Пес ня ры» 
ў сва ім му зыч ным рэ фрэ не. Чу лі 
ж: уз мах — свісь, яшчэ — зноў 
свісь... Доб рая ка са са ма «пры-
лі пае» да зям лі і брые ка ню шы-
ну пад са мыя ка рэнь чы кі. Ка лі 
ма еш спрыт, дык ва дзіць та кой 
кос кай па лу зе — усё ад но што 
вось гэ тым алоў кам па ар ку шы 
па пе ры. Дык зу сім не дзіў на, што 
Ясь мог не цал кам за ся родж ваць 
сваю ўва гу на кась бе, але і раз-
по раз ад во дзіць по зірк ад пра ко-
са — каб агле дзець на ва кол ле, 
зір нуць мі ма ходзь на не ба ну і, 
на ту раль на, не пра пус ціць якой 
«спад ніч кі». Пра гэ та трэ ба бы ло 
б ска заць най перш, бо Ясь ка меў 
той уз рост, ка лі гар мо ны ўзруш-
ва юць кроў, не раў ну ю чы як бур-
ба лач кі га зу шы пу чае ві но. На ват 
та кая цяж кая ра бо та, як кась ба, 
не мо жа вы біць з га ла вы хмель 
ма ла до сці.

Гэ та ж трэ ба так маль цу да-
вес ці ся бе зваб ны мі мро я мі, што 
га то вы не пі ці й не ес ці, толь кі 
б жо нач ку ме ці! А як ён пра нік-
нё на ма ці про сіць: «Лю ба мам ка 
мая, ажа ні ж ты мя не!» (Лю быя 
мам кі пра та кія вы пад кі звы чай-
на ка жуць: «Хай Бог крые, каб я 
сы ну жон ку вы бі ра ла. Па ра дзіш 
ка то рую, а яна ня ўда лі цай ака-
жац ца... Сы нок усё жыц цё крыў-
да ваць бу дзе.)

ТА КО ГА пра ві ла ні бы та 
пры трым лі ва ла ся і Ясе-

ва ма ці. Яна ж ра зам з людзь мі 
пра па на ва ла хлоп цу вы бар: Ста-

ні сла ва або Яні на. Але, ду маю, 
Ста ні сла ва пры гэ тым ста ла за-
клад ні цай прос та га на род на га 
рыф ма ван ня і, мож на ска заць, 
ад ра зу апы ну ла ся па-за «кон-
кур сам». А шка да. Бо ка лі Ста-
ся і бы ла ў ме ру маж ная, дык 
і ня хай са бе: мы ж, бе ла ру сы, 
лю бім, каб уся го бы ло мно га. 
Як, на прык лад, у ежы і піт ве. 
Ка лі ква ша ная ка пуст ка на 
сяб рын ным ста ле, дык га рой, 
шквар ка — на паў да ла ні, чар-
ка — гра нё ная... Мы ж не анг лі-
ча не якія, каб мець за ўзор ныя 
пры кме ты жа но чай пры га жос ці 
пад лет ка вую вуг ла ва тасць і та-
кую танк ля васць, ад якой ха да 
ро біц ца хіст кай. А яны — ня хай 
са бе. Вунь у 1960-х га дах сла-
ву тай под ыум най дзі вай у іх 
ста ла Лэс лі Хорн бі, якая ў ад-
па вед нас ці са сва ёй по стац цю 
зай ме ла псеў да нім Тві гі — ча-
ра цін ка... Хі ба бе ла ру са за ва-
біць та кая, да руй це мне, мі лыя 
«ды е тыч ныя» жан чы ны, са ма-
ход ная ве шал ка?..

Паў на ва тая дзяў чы на звы чай-
на мяк кая ха рак та рам, спа гад лі-
вая і доб ра зыч лі вая, лас ка вая, 
ла год ная і мля вая, як ве ча ро вая 
ра ка. Да та кой ла сач кі лац вей 
пры ту ліць не толь кі го лаў, але і 
свой лёс.

Жан чы ны ста но віц ца за мно га 
толь кі та ды, ка лі яе на ту ра па-
чы нае вы яў ляц ца ў кож ным ку-
точ ку ха ты, да кра ёў за паў няе 
ўсю пра сто ру твай го жыц ця, а 
яе го лас ро біц ца на столь кі жыц-
це вы зна чаль ным, што ад яго гу-
чан ня па чы нае на ват ра са да на 
пад ва кон ні хут чэй рас ці...

Але маг ло так зда рыц ца, ду-
ма ец ца мне, што Яні ны на са-
мой спра ве ста ла ку ды больш, 
чым Ста ні сла вы. Але гэ та ўжо 
вы свет лі ла ся по тым і, на пэў на (у 
ад роз нен не ад сы на), ні на кро-
пель ку не за сму ці ла Ясе ву ма ці, 
а мо жа, на ват і ўсце шы ла. Яна 
ж звяр та ла ўва гу не на ваб но-
ты Яні ны, а на яе пра ца ві тасць: 
яшчэ ад ны спрыт ныя руч кі — не 
абы-якая пад мо га ў гас па дар-
цы... Ра бот ні цы і па він на быць 
«мно га». А што там у Ясь кі на 
ду шы? Ні чо га, жы вы бу дзе!

А МІЖ тым, у мно гім дзя-
ку ю чы жо нач цы, Ясь ка 

з ця гам ча су да зна ец ца, што 
жан чы ны та ко га кштал ту не 
менш, а мо жа, на ват больш 
сла ва люб ныя і ам біт ныя, чым 
муж чы ны. Ён здзі віц ца гэ тай 
вы сно ве як не ча ка на му ад-
крыц цю і за сму ціц ца, што яно 
ад бы ло ся так за поз не на. А мог 
бы і ра ней звяр нуць ува гу на 
тое, што для Яні важ ны не толь-
кі ма тэ ры яль ны зда бы так, але і 
пер шын ство, і што жо нач ка спа-
бор ні чае не толь кі з та ва рыш-
ка мі па пра цы, але і з ім. Мож на 
ўя віць са бе та кую сцэн ку: як 
толь кі атры мае Ясь ка якую га-
на ро вую гра ма ту — най леп шы 
ж ка сец у акру зе! — дык Яня, 
за мест та го, каб па він ша ваць, 
моўч кі ско са па зі рае на яго ды 
яшчэ больш за нур ва ец ца ў ра-
бо ту. У яе ж усё ў ру ках га рыць! 
Гля дзіш — зноў ку пер шая і на 
жні ве, і на рван ні ды абі ван ні 
льну... На ўра чыс тым схо дзе 
па вы ні ках го да і ёй га на ро-
вую гра ма ту ўру ча юць, якую 

по тым удар ні ца пры клей вае 
на сця ну по бач з му жа вай. І 
та ды, як пту шач ка, шча бе ча ў 
ха це... А ка лі па про сіць Ясь ка 
па даць нож ці саль ніч ку, Яня 
што раз ад каз вае: «За раз, ад ну 
хві лі нач ку...», — хоць ні чым і не 
за ня тая. А каб тут жа па да ла — 
ані ко лі. І гэ та не здар ма. Яня 
больш на ват са бе, чым му жу, 
та кі мі па во дзі на мі да каз вае: я 
яму не па слу гач ка якая, сам не 
пан, ня хай крут нец ца на ад ной 
на зе... Хоць праз «хві лі нач ку», 
якая доў жыц ца да во лі доў га, 
прось бу ўсё ж вы кон вае.

А вось прось бы Яні гу чаць 
што раз, як за га ды. Толь кі пры-
ля жа змо ра ны на кась бе хло-
пец, як жон ка, браз га ю чы да-
ён кай, сва ім гуч ным го ла сам: 
«Ну ча го раз лёг ся! За ма рыў ся 
ён... А я не за ма ры ла ся?! Ідзі 
Кра су ні які аха пак дзят лі ны на 
пад корм ку ад ка сі!» І па слух мя-
ны Ясь ка зноў бя рэц ца за ка-
су. А інакш — свар ка на цэ лы 
ве чар.

Але гэ та дро бя зі. Ку ды ця жэй 
ажыц цяў ляць больш буй ныя за-
да чы і пра ек ты, якія зноў і зноў 
агуч вае Яні на: то ёй тэр мі но ва 
дах уз ду ма ец ца пе ра крыць, каб 
свя ціў ся на сон цы, як у су се-
дзяў, то яшчэ адзін хля во чак 
зру біць для па ра ся так, то аль-
та нач ку ў са дзе змай стра ваць, 
хоць і ве дае, што ся дзець у ёй 
ні ко лі не бу дзе — ня ма ка лі за 
ра бо тай. Абы муж быў за ня ты і 
на яе ва чах.

Тым ча сам Ясь ка зноў і зноў 
чуе ад лю дзей пра Ста сю: пра тое, 
што ў яе ха рак тар — зо ла та, яна і 
жар таў лі вая, і ру ка ў яе лёг кая... А 
ўжо гас цін ная, а га туе як смач на — 
язык пра глы неш... Ясь ка маў чыць, 
але маў чан нем хі ба пры то іш сваю 
за мар ко ча насць?..

ВОСЬ та кія дум кі-пры дум кі 
ра я цца ў ма ёй га ла ве, ка лі 

я слу хаю вя до мую пес ню. І ані я-
кай та бе чул лі вас ці і ду шэў на га 
трым цен ня...

Мае сяб ры ўжо агу чы лі свае 
дум кі пра гэ тыя раз ва жан ні: 
«Ты, му сіць, на тхніў ся на іх дзя-
ку ю чы сва ёй Яні не», — ска за-
лі, ма ю чы на ўва зе маю жон-
ку. «Ну што вы, кінь це, ані чо га 
аса біс та га, — ад ка заў я. — Хі-
ба вы не ве да е це маю Яню — 
яе ж, лас ка вую, хоць да ра ны 
пры клад вай! А якія дзя ро ні кі з 
час нач ком для вас сма жыць, 
ка лі на гос ці пры яз джа е це! А 
ця пер, ка лі мы на бы лі элект-
рыч ную ска ра вар ку, і баб ка 
са сква рач ка мі бу дзе!» А сам, 
пры та іў шы ўсмеш ку, па ду маў 
са бе: «Але ж мая жон ка так са-
ма пра ца ві тая без ме ры, усё ў 
ру ках га рыць...»

Сяр гей РУБ ЛЕЎ СКІ
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Аса біс таеАса біс тае  ��

ЯК ТА БЕ, ЯСЬ КА, 
ЖЫ ВЕЦ ЦА 
З ЯНІ НАЙ?

Паў на ва тая дзяў чы на 
звы чай на мяк кая 
ха рак та рам, спа гад лі вая 
і доб ра зыч лі вая, лас ка вая, 
ла год ная і мля вая, 
як ве ча ро вая ра ка. 
Да та кой ла сач кі лац вей 
пры ту ліць не толь кі го лаў, 
але і свой лёс.

Зна ход кі, зроб ле ныя гэ тай вяс ной толь кі ад ным ка паль ні кам.

Прэ зен та цыя збор ні ка «Ра дзі ма. 
Адзін ства. Пе ра мо га» Вы да вец ка га 
до ма «Звяз да» і Мінск ага аб лас но га 
ад дзя лен ня гра мад ска га аб' яд нан ня 
«Са юз пісь мен ні каў Бе ла ру сі» 
ад бу дзец ца 9 кра са ві ка а 16-й га дзі не 
ў га ле рэі «Ла бі рынт» (3-ці па верх) 
На цы я наль най біб лі я тэ кі Бе ла ру сі. 
Пра гэ та па ве да мі ла кі раў нік на род на га 
клу ба кам па зі та раў і паэ таў «Жы ві ца» 
Іры на Кар на у ха ва.

Укла даль ні ка мі ка лек тыў на га вы дан ня кі-
ра ва ла жа дан не да вес ці да чы та чоў вар тасць 
мі ру дзе ля роск ві ту і ўма ца ван ня не за леж нас ці 
род най Бе ла ру сі. У кні зе прад стаў ле ны апа-
вя дан ні, на ры сы, вер шы твор цаў, якія вы ка-
за лі свой по гляд на Вя лі кую Ай чын ную вай ну, 

ад кры лі не вя до мыя ста рон кі па дзей ге ра іч най 
мі нуў шчы ны.

Тэ ма Вя лі кай Ай чын най вай ны ў бе ла рус кай 
лі та ра ту ры па-ра ней ша му за ста ец ца ад ной з най-
больш ак ту аль ных. Ней ма вер ны маш таб тра ге-
дыі, якая вы па ла на до лю на шых прод каў, і сён ня 
па тра буе глы бо ка га асэн са ван ня, уша на ван ня 
па мя ці пра бес смя рот ны подз віг па ка лен ня пе-
ра мож цаў.

Прэ зен та цыя кні гі ў на цы я наль най ду хоў най 
скарб ні цы на шай кра і ны — зна ка вая па дзея ў 
лі та ра тур ным і гра мад скім жыц ці Мін шчы ны. Гэ та 
яшчэ раз свед чыць пра вы со кія ма раль ныя каш-
тоў нас ці, якія свя та за хоў ва юц ца на на шай зям лі і 
пе ра да юц ца ў спад чы ну бу ду чым па ка лен ням.

Тац ця на ЛА ЗОЎ СКАЯ
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Не пра пус ці це!Не пра пус ці це!  ��

СУ СТРЭ ЧА 
З КАЗ КАЙ
Упер шы ню ў Ві цеб ску 

мож на ўба чыць 
пуш кін скіх пер са на жаў, 

якія ру ха юц ца
Вы ста ву «Лу ка мор'е» пры вез лі 
з Санкт-Пе цяр бур га. Пра цуе яна 
ў Ві цеб скім края знаў чым му зеі. 
У вы ста вач най за ле ча со ва 
«па ся лі лі ся» ге роі каз кі пра 
Рус ла на і Люд мі лу, 
ца ра Са лта на, ры ба ка і ста рую... 
Вы ста ва ста ла цу доў ным 
сюр пры зам, асаб лі ва 
для пры хіль ні каў твор час ці 
Пуш кі на. Вас ко вую фі гу ру 
паэ та мож на ўба чыць 
ля ка зач на га ду ба, 
ля яко га — кот ву чо ны.

Мно гія з пер са на жаў ру ха юц ца. А 
ары гі наль ная пад свет ка ства рае на-
са мрэч ка зач ную ат мас фе ру. У пры-
ват нас ці ва вёр ка, якая гры зе за ла тыя 
арэш кі, быц цам бы жы вая. А Ка шчэй 
Бес смя рот ны, што над зла там чах не, 
па да ец ца, за раз за крые свой ку фар з 
каш тоў нас ця мі...

На вы ста ве мож на не толь кі сфа та-
гра фа вац ца з ге ро я мі лю бі мых ка зак, 
але і ма ля ваць пры да па мо зе тра фа-
рэ таў. Апош нія для су час ных дзя цей — 
неш та не звы чай нае, а ў са вец кія га ды 
та кім чы нам за баў ля лі ся мно гія хлоп-
чы кі і дзяў чын кі.

У Ві цеб ску вы ста ва бу дзе пра ца ваць 
да 26 кра са ві ка. У пла нах ар га ні за та-
раў — гаст ро лі ка зач ных ге ро яў у Ор-
шы і ін шых га ра дах Бе ла ру сі.

Аляк сандр ПУК ШАН СКІ
Фо та аў та ра
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Экс па на ты вы ста вы.
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