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«Вожыку» — 70!
нас у рэдакцыі «Вожыка» ёсць сапраўдны скарб. І стаіць ён навідавоку. Мы не хаваем яго, а з гордасцю
паказваем тым, хто да нас прыходзіць. І такога багацця не мае, відаць, ніводная рэдакцыя часопіса ці газеты. Гэты скарб — «Вожык»,
яго падшыўкі за ўсе гады выдання, пачынаючы
з 1945 года.
Бярэш у рукі самы першы нумар часопіса —
№ 1 за 1945 год — і бачыш на вокладцы малюнак славутага мастака Анатоля Волкава: «Гадзіна
раздаўлена, прымай, Вожык, зброю». Адгортваеш
пажоўклыя ад часу старонкі выдання — і чытаеш
«вожыкаўскую» заяву, якую ведаеш на памяць:
«Я — Вожык першы — з’явіўся ў свет з добрымі
намерамі і вострымі іголкамі. Прашу паважаных
чытачоў не дзівіцца, — тут няма ніякай супярэчнасці: свае добрыя намеры я маю на ўвазе
ажыццяўляць пры дапамозе вострых іголак…
Я — Вожык — дабрадзей, але толькі для добрых,
сумленных людзей, а для ўсялякай, прабачце,
брыды я — ліхадзей. Калоць я буду жорстка
і бязлітасна: палітычнага слепака ў вока, гультая
ў бок, хабарніка ў далонь, балбатуна ў язык…»
…1966 год. «Мне — 25», — аб’яўляе «Вожык»
і згадвае нядаўняе мінулае, калі на нашу зямлю
напаўзла карычневая фашысцкая набрыдзь: «Суджана мне было нарадзіцца, толькі не суджана
было мець дзяцінства. Адразу ж стаў на ўласныя
ножкі, натапырыў калючкі і пайшоў ваяваць —
давіць фашысцкую гадзіну».
Агітплакат выходзіў у розных месцах, з рознай
перыядычнасцю, розным тыражом. Але таемнымі,
пакручастымі сцежкамі ён даходзіў амаль да кожнага партызанскага атрада, да кожнай акупаванай вёсачкі і быў у найвялікшай цане: па мерках
каштоўнасцей каціраваўся нараўне з аўтаматам,
кулямётам, толавай шашкай…
Янка Купала, Якуб Колас, Кандрат Крапіва,
Кузьма Чорны, Пятрусь Броўка, Аркадзь Куляшоў, Пімен Панчанка, Максім Танк, Анатоль

У

Першыя пошукі вобраза «Вожыка».
Малюнак Анатоля ВОЛКАВА, 1945 г.
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Кандрат КРАПІВА.
Шарж Зянона ПАЎЛОЎСКАГА, 1966 г.
Павел КАВАЛЁЎ.
Шарж Зянона ПАЎЛОЎСКАГА, 1972 г.

Міхась ЧАВУСКІ.
Шарж Аскольда ЧУРКІНА, 1964 г.
Астрэйка, Максім Лужанін — далёка няпоўны пералік аўтарскага актыву нашага сатырычнага выдання тых часоў.
Многія творы, што сталіся пасля хрэстаматыйнай класікай, былі ўпершыню надрукаваны ў агітплакаце «Раздавім фашысцкую гадзіну». А большасць
з іх — ананімныя. І наўрад ці калі даследчыкі выявяць іх аўтарства: у фельетоне ці памфлеце адны радкі, відаць,
Кандрата Крапівы, наступныя, падобна,
Пімена Панчанкі, далей — нібы Аркадзь
Куляшоў, а ў цэлым — быццам народнае. Ветэраны-вожыкаўцы расказвалі, што менавіта так
і ствараліся многія сатырычныя творы: збяруцца
некалькі пісьменнікаў і пачынаюць калектыўна,
часам экспромтам, парадзіруючы, прыдумваць.
Па прынцыпе: кожны па калючцы — і гатовы
штык. Потым многае пайшло ў народ, апынулася ў зборніках народных жартаў і анекдотаў.
Агітплакат выдаваўся і на перадавых пазіцыях, і ў тыле ворага. Даводзіцца толькі здзіўляцца
дасканаласці мастацкага афармлення, паліграфічнага выканання, шматколернасці выдання!
Кожны выпуск багата ілюстраваўся карыкатурамі
В. Букатага (таленавітага юнака, які загінуў у адным з партызанскіх баёў), І. Ахрэмчыка, В. Казак, Л. Брадатага, К. Елісеева, Д. Красільнікава
і іншых.

«Калі Савецкая Армія даканала фашысцкую
гадзіну, я дэмабілізаваўся. Надзеў цывільнае
адзенне і вярнуўся дадому, у свой родны Мінск.
Было гэта ў 1945 годзе. У гэты час мяне перахрысцілі і далі новае імя: «Вожык». Мой хросны бацька — Кандрат Кандратавіч Крапіва сказаў прыкладна так: «Паколькі мы назвалі яго
Вожыкам, а ён і сапраўды Вожык, дык няхай
у яго і будзе мірная прафесія ляснога санітара».
Так і здарылася… У маёй мірнай працы было
ўсё: і добрае, і дрэннае. Добрае было такое:
«Дарагі Вожык, дзякуй табе, ты мне дапамог…»
А бывала і такое: «Браце Вожык, выбачай, але ты

Аляксандр РАМАНАЎ.
Шарж Уладзіміра БАРАНОЎСКАГА, 1981 г.

Уладзімір КОРБАН.
Шарж Анатоля ВОЛКАВА, 1970 г.
не туды ўкалоў». Альбо: «Братка Вожык, задужа
слаба колеш». А я думаю так: хто не працуе, той
не памыляецца. Я, вядома, не за тое, каб памыляцца. Я за тое, каб памылак у працы было як
мага менш. І праца была як мага лепшай…»
…«Мне — трыццаць!» — бадзёра рапартуе
«Вожык» у 1977 годзе, гартаючы юбілейны каляндар. І дзеліцца прыемныя навінамі: «Цяпер я —
бацька. У мяне нарадзілася дачка — «Бібліятэка
«Вожыка» і сын — плакат «На калючкі». А колькі
ўнукаў-важанят! Усе яны жывуць на чацвёртых
старонках нашых газет. Прыбавілася ў мяне і сяброў. Калі я нарадзіўся, у мяне было ўсяго дзесяць
тысяч чытачоў. Цяпер жа, не хвалячыся, скажу:
у мяне сяброў-падпісчыкаў амаль што дзвесце
тысяч! З такім актывам і працаваць весела. Сябры заўсёды прыходзяць на дапамогу…»
…40, 50, 60 гадоў! Віншаванні ад «калючых»
і пякучых сяброў з усяго Савецкага Саюза — ад
украінскага «Перца» і эстонскага «Пікера», грузінскага «Ніангі» і чувашскага «Капкана» і многіх іншых
(кожная рэспубліка мела сваё сатырычна-гумарыстычнае выданне), інтэрв’ю, успаміны і згадкі…
І хто ўзгадвае! Міхась Чавускі, рэдактар газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну» («…Лёс вайны
закінуў нашу рэдакцыйную сям’ю — беларускіх паэтаў Петруся Броўку і Анатоля Астрэйку, скульптара Заіра Азгура, мастачку Веру Казак і аўтара
гэтых радкоў — у Маскву… Рэдакцыя пільна сачыла
і за падзеямі на нашай роднай беларускай зямлі,

за мужнай барацьбой падпольшчыкаў і партызан
супраць фашысцкіх акупантаў. Вядома, мы трымалі
з імі сувязь, і яны нам паведамлялі пра сваё жыццё
і баявыя поспехі, і ўсё гэта знаходзіла сваё адлюстраванне на старонках нашага баявога выдання.
Карыстаючыся выпадкам, хочацца сказаць і шчырыя словы ўдзячнасці кракадзільцам, якія сустрэлі
нас пяшчотна і па-бацькоўску апякалі нас, дапамагалі ў нашай нялёгкай працы…»), Анатоль Астрэйка,
адказны сакратар, старэйшы мастак-карыкатурыст
Анатоль Волкаў, галоўныя рэдактары «Вожыка» Павел Кавалёў («…А яно ж пра ўсё і не раскажаш.
Усякае было — вясёлае і не зусім вясёлае, хаця
і трапны надпіс на адной рэдактарскай папцы для
рукапісаў пастаянна напамінаў: «Ці набярэцца гумару для кожнага нумару?». І яшчэ адзін, якраз пад
тым, першым надпісам, сатырык-байкар Уладзімір
Корбан зрабіў: «Давайце, хлопцы, завядзём куток
гумару ў «Вожыку». Так мы шуткавалі самі з сябе.
Той жа Уладзімір Корбан, Сяргей Дзяргай, Валянцін
Зуб, Якаў Герцовіч, Мікола Гурло і Валянцін Ціхановіч разам думалі, як жа гэта назапасіць гумару для
кожнага нумару часопіса, каб ісці ў наступ на заганы
жыцця. І падумалі: трэба яго, гумару, як мага болей
чэрпаць з той цудадзейнай народнай крыніцы, бо
гэта надзейная зброя. Глядзім, тыраж часопіса пачаў хутка расці, пісем у рэдакцыю пайшло ўсё болей
і болей з усіх раёнаў рэспублікі…») і Валянцін Блакіт,
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Міхась ПАЗНЯКОЎ.
Шарж Аляксандра КАРШАКЕВІЧА, 2010 г.

Валянцін БЛАКІТ.
Шарж Міколы ГІРГЕЛЯ, 1989 г.
вожыкаўцы Янка Брыль і Максім Лужанін
(«…Працаваць было лёгка і весела, выбухі
смеху часта біліся ў закураную столь пры
складанні і апрацоўцы чарговага нумара.
Самае цяжкае — прыдумаць тэму малюнка
і падпісаць яго — рабілася амаль без намаганняў. Аднак мала было абмеркаваць
і скласці нумар, — наперадзе стаяла цэнзура, прычым падвойная: галоўліт, па-тагачаснаму, і аддзел друку ЦК…»), Лідзія
Арабей і Янка Сіпакоў («…А якімі асобамі
былі вожыкаўскія мастакі! Анатоль Волкаў
заўсёды прыходзіў у рэдакцыю з добраю
ўсмешкаю; Аскольд Чуркін — часам з песнямі, а часцей за ўсё з якой-небудзь мелодыяй,
якую ён міжволі мурлыкаў сабе пад нос; Мікалай
Гурло часта дамалёўваў сваіх «тыпчыкаў» на маім
стале; побач Яўген Бусел моўчкі, засяроджана папраўляў свае карыкатуры пасля заўвагі; Лёню Чурко
можна было нярэдка ўбачыць на тэмных нарадах
са сваёй ўлюбёнкаю на плячы — маленькаю малпачкаю, якая, нібы штосьці вышукваючы, капалася
ў яго валасах; а Валянцін Ціхановіч, заўзяты паляўнічы і рыбалоў, адмысловы гаварун, заўсёды з’яўляўся ў рэдакцыю з мноствам цікавейшых гісторый,
якія ён любіў і ўмеў расказваць. А душою калектыву
несумненна з’яўляўся Аська Чуркін — так ласкава

звалі яго ўсе вожыкаўцы…»), Васіль Маеўскі і Уладзімір Правасуд…
«Мне — 70!» — усклікае «Вожык» сёння і застаецца старэйшым і адзіным у рэспубліцы дзяржаўным выданнем у галіне сатыры і гумару. Усё
лепшае, што створана беларускімі пісьменнікамі
і мастакамі-карыкатурыстамі ў сатыры і гумары,
прайшло праз «Вожык». У часопісе друкаваліся,
без перабольшання, усе нашы класікі. Заўсёды
шанцавала выданню і на мастакоў. Увогуле, прасцей пералічыць тых, хто ніколі не супрацоўнічаў
з «Вожыкам», чым назваць тых, хто звяртаўся ці
звяртаецца да любімых у народзе сатырычна-гумарыстычных жанраў. У розныя часы галоўнымі

Алесь ПІСЬМЯНКОЎ. Фота, 2004 г.

Юлія ЗАРЭЦКАЯ

Юлія ЗАРЭЦКАЯ.
Шарж Аляксандра КАРШАКЕВІЧА, 2010 г.

Уладзімір САЛАМАХА.
Шарж Аляксандра КАРШАКЕВІЧА, 2010 г.
рэдактарамі «Вожыка» былі Міхась Чавускі, Кандрат Крапіва, Павел Кавалёў, Уладзімір Корбан,
Аляксандр Раманаў, Валянцін Блакіт, Міхась Пазнякоў, Алесь Пісьмянкоў, Уладзімір Саламаха.
Выданне мае пастаянныя і трывалыя сувязі з чытацкай аўдыторыяй усёй рэспублікі,
установамі культуры, працоўнымі, студэнцкімі,
вучнёўскімі калектывамі. Супрацоўнікі пабывалі,
і неаднойчы, ва ўсіх абласцях краіны. Неаднаразова сустракаліся з дырэктарамі, бібліятэкарамі
сельскіх, гарадскіх, абласных бібліятэк.
Асабліва цесныя сувязі наладзіліся ў нас
з радзімай славутага вожыкаўца, былога галоўнага
рэдактара часопіса Уладзіміра Корбана — Оршай
і Баранню. Бадай, ні адна з важных мясцовых падзей не абыходзіцца без нашага ўдзелу. Летась
напрыканцы верасня на працягу трох дзён на Аршаншчыне праходзілі мерапрыемствы з нагоды
100-гадовага юбілею знакамітага байкапісца. Адбыліся цёплыя сустрэчы з чытачамі аршанскіх раённай Цэнтральнай бібліятэкі ў г. п. Бабінічы і гарадской бібліятэкі імя У. Корбана. У Палацы культуры
г. Барані прайшла галоўная вечарына. У скверы
каля СШ № 15, якая носіць імя У. Корбана, пасадзілі новую алею. Дзякуючы намаганням мэра
г. Барань Васіля Русакова, быў зроблены і адкрыты
Памятны знак у гонар У. Корбана. Плануецца, што
гэты камень у будучым стане падмуркам помніка
знакамітаму сатырыку і «Вожыку».

Шмат што змянілася ў нашым жыцці з часу
нараджэння «Вожыка». Выраслі новыя пакаленні чытачоў, а часопіс па-ранейшаму шукае
«балючыя месцы», што і цяпер нагадваюць пра
сябе ў грамадстве. І мэта яго застаецца нязменнай — сродкамі сатыры і гумару змагацца
з негатыўнымі праявамі ў грамадска-палітычным
жыцці краіны, усебакова садзейнічаць развіццю
сатырыка-гумарыстычных жанраў беларускай літаратуры і выяўленчага мастацтва.
У юбілейным годзе «Вожык» чакаюць прыемныя змены — з II паўгоддзя ён пачне выходзіць
штоквартальна. Але яго старонкі па-ранейшаму будуць напоўнены дзе мяккім, добразычлівым гумарам, дзе колкай сатырай, дзе добрай
усмешкай і тонкай іроніяй.
«Вось такія мае справы, дарагія чытачы.
Расту, мацуюся, не старэю, працую не пакладаючы калючак, чаго і вам ад чыстай душы жадаю», — казаў Вожык на свой юбілей некалькі
дзясяткаў гадоў таму. Сённяшні Вожык таксама
моцна стаіць на зямлі, трымае іголкі колкімі і не
думае старэць. Бо з ім заўсёды ёсць вы, нашы
шаноўныя чытачы!
Віншуем вас усіх з юбілеем!
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Актуальныя праблемы і з’явы
грамадскага жыцця заўсёды
знаходзілі сваё адлюстраванне
ў літаратуры.
Публіцыстычныя творы,
скіраваныя на аператыўнае
асэнсаванне рэчаіснасці,
спецыфічным чынам
удзельнічалі ў працэсах
дзяржаўнага, грамадскага
і гаспадарчага кіраўніцтва,
актыўна ўздзейнічалі на ход
практычных спраў ва ўсіх
сферах чалавечай дзейнасці.
І гэта заканамерна,
бо значэнне публіцыстыкі
шырокае. Яна выконвае
сацыяльна-педагагічныя,
прапагандысцкія,
інфармацыйныя функцыі,
фарміруе грамадскую думку.
«Вожык» заўсёды шырока
прадстаўляў на сваіх
старонках творы
мастацка-публіцыстычных
жанраў. З часам вострае
і знішчальнае асмяянне
грамадскіх з’яў з асуджальным
пафасам і рэзка негатыўнай
ацэнкай пачало паслабляцца.
Але тыя фельетоны
і памфлеты, байкі і прытчы,
што былі напісаны майстрамі
сатырычнага слова,
не страцілі сваёй злабадзённасці
і актуальнасці і сёння.
Бо, на жаль, пэўныя негатыўныя
з’явы грамадства і яго
«хваробы» маюць
уласцівасць паўтарацца…
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Гэты памфлет
быў напісаны Барысам
Васільевічам Стральцовым,
вядомым беларускім публіцыстам
і пісьменнікам у 1985 годзе.
Але чытач, апусціўшы некаторыя назвы
(ці замяніўшы іх сучаснымі) з лёгкасцю пазнае
сённяшнія рэаліі. І знойдзе для сябе
адказы на многія пытанні.

Барыс СТРАЛЬЦОЎ

Васалы
жоўтага д’ябла
Памфлет

закаранелыя рэцыдывісты, і кішэннікі-пачаткоўцы дасюль карыстаюцца няхітрым прыёмам:
даючы лататы, яны абмінаюць стрэчных і крычаць: «Трымай злодзея!». Нешта падобнае адбываецца
і ў босаў амерыканскай прэсы.
Іх аблічча да драбніц вядома ўсім і ўсюды. Трапляць
у нявыгаднае становішча ім не хочацца. А крычаць
мусіш. Бо ў адваротным выпадку ні табе рэкламнага

І

рога дастатку, ні іншых доларавых падачак.
Па-першае, свой уласны бюргер, праДумалі-гадалі босы — і дадумаліся: трэба
каўтнуўшы чарговую порцыю выбуховага
дзейнічаць праз падстаўных асоб, даць
газетнага варыва, пачне быком касавурыцпоўную нагрузку сваім васалам.
ца на Усход. Па-другое, заакіянскія босы
Механізм размеркавання абавязкаў
з гэтага варыва пры дапамозе часопіса
і канкрэтных дзеянняў просты, як абабраны
«Рыдэрс дайджэст» наробяць смуроду
апельсін. Заказчыку трэба пэўным чынам
на ўсю Амерыку. I, вядома, са спасылкай
апрацаваць грамадскую думку — давесці,
на «Франкфуртэр альгемайне». Гэта каб
скажам, што ў Савецкім Саюзе поўны празбіць з тропу сярэдняга амерыканца, каб
вал з народнай асветай. Такое «адкрыцяму не ўздумалася азірнуцца навокал і чарцё» ад імя амерыканскай прэсы не зробіш.
говы раз спытацца: «А крытыкі хто?». Пры
Не толькі тыя мільёны суайчыннікаў, што
такой махінацыі наконт крытыкаў усё шытаапынуліся за парогам беднасці, а нават
крыта. Гэта, маўляў, немцы пішуць, а не
сярэднія амерыканцы адразу спытаюцца:
мы, немцам жа, магчыма, відней, — яны
«А крытыкі хто?»…
жывуць бліжэй да Савецкага Саюза.
I вось па засакрэчаных каналах перадаМільгае рознакаляровымі вочкамі электецца мэтавае заданне заходнегерманскай
ронны канвеер, перакідвае за акіян вялікімі
прэсе. Каментатары-сацыёлагі і ўвішныя рэпарПамфлет (ад англ. pamphlet лісток, які трымаюць у руцэ),
цёры газеты «Франкфур- вострасатырычны твор, мэта і пафас якога — выкрыццё ў рэзкай
тэр альгемайне», верныя і экспрэсіўнай форме палітычных з’яў пэўнага грамадства ці
духу гебельсаўскай пра- погляды і дзеянні канкрэтных асоб; жанр публіцыстыкі. Памфпаганды, шчоўкнулі аб- лету ўласцівы тэндэнцыйнасць, агульнадаступнасць, сцісласць,
цасамі і ўзялі пад казы- вобразнасць характарыстык.
рок. Спрыту ў пагоні за
Вядомы са старажытных часоў. Некаторыя даследчыкі лічаць памфлетам
сенсацыяй і трыццаццю творы старажытнагрэчаскага філосафа і пісьменніка Лукіяна. Быў пашыраны
срэбранікамі ім не па- ў эпоху Позняга Адраджэння, Рэфармацыі, асабліва ў эпоху Асветніцтва.
вядомы ў літаратуры Заходняй Еўропы 19—20 стст. (В. Гюго,
зычаць. У імгненне вока Шырока
Э. Заля, Г. Ман і інш.). У рускай літаратуры памфлет пісалі В. Бялінскі,
яны выдаюць несусве- А. Гарцэн, Дз. Пісараў, Л. Талстой, М. Горкі, У. Маякоўскі.
ціцу: быццам па ўзроўні
Рысы памфлета мелі творы беларускай палемічнай літараінтэлектуальнага, мараль- туры канца 16 — 1-й паловы 17 ст. («Трэнас» М. Сматрыцкага,
нага і духоўнага развіцця «Дыярыуш» Афанасія Філіповіча), «Прамова Мялешкі», «Ліст
народы Савецкага Саюза да Абуховіча», асобныя гутаркі 2-й паловы 19 ст. Майстрамі
займаюць апошняе месца памфлета выявілі сябе К. Крапіва («Майстры крывавага джаў свеце, а непісьменных за», «З фашыстоўскай падваротні» і інш.), К. Чорны («Кат
у нас нібыта больш, чым у белай манішцы», «Далікацтва каля вісельні», «Берлінскі анучу якой іншай краіне. По- нік»), М. Лынькоў («Здарэнне ў пекле», «На злодзею шапка
бач змешчаны іншыя гарыць»). У гэтым жанры выступалі М. Паслядовіч, А. Бажко,
публікацыі: быццам па І. Грамовіч, С. Паўлаў і інш.
такіх чалавечых якасцях,
як знаходлівасць, працавітасць, дабрыня, пальма першынства наі малымі порцыямі паклёпніцкія варыяцыі
лежыць Злучаным Штатам Амерыкі, Англіі,
нізкапаклонных васалаў. А ў босаў апетыт
Францыі і, вядома ж, самой ФРГ.
разгараецца. Яны даюць усё новыя і новыя
Выконваючы амерыканскі заказ, зазаданні. 50—60 працэнтаў месца на старонходнегерманскі друк страляе дуплетам.
ках часопіса «Рыдэрс дайджэст» цяпер зай-
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А калі трэба прыпісаць сацыялістычным краінам рост злачыннасці, кватэрных
крадзяжоў і вулічных рабункаў — каму даручыць пачатковую публікацыю? Няхай
зоймецца гэтай акцыяй парыжскі друк, нягледзячы на тое, што сталіца Францыі сама
трывала выйшла на першае месца ў свеце
па крадзяжах. Няхай спачатку французы
паскардзяцца на ўласны лёс, а заадно паківаюць галовамі на Усход: адтуль, маўляў,
да іх перавандравала злачыннасць!.. Бачыце: і так, і гэтак — а ўсё адно на амерыканскі лад…
Неяк чапурыстая «Нью-Йорк пост» прызнала, што больш як 30 працэнтаў перадач
радыё «Свабода» і «Свабодная Еўропа» —
гэта матэрыялы, распаўсюджанне якіх у сацыялістычных краінах караецца па закону.
Лічба, вядома, заніжана, але яскравы сам
факт. Ён, акрамя ўсяго іншага, дае нам падставу задаць пытанне журналістам «НьюЙорк пост» і іншых амерыканскіх газет, якія
верна служаць ваенна-прамысловаму комплексу: а колькі такіх матэрыялаў з’яўляецца на вашых старонках? I ці не сведчыць
устойлівая сістэма спасылак на васалаў
(пры арганізацыі самых брудных інсінуацый) пра імкненне перакласці адказнасць
з уласных на чужыя плечы?

Малюнак Харытона ЗАЛЕСКАГА.

маюць перадрукоўкі, накшталт пазычанай
у «Франкфуртэр альгемайне». Іншыя выданні ўпарта гоняцца за лідэрам.
Бесперабойнае вярчэнне канвеера аблягчаецца тым, што ў босаў-заказчыкаў
і васалаў-выканаўцаў у многіх выпадках
адзін гаспадар. Нядаўна газетны магнат
аўстраліец Руперт Мэрдок за 90 мільёнаў
долараў купіў з усімі трыбухамі чыкагскую
«Сан таймс». Цяпер яго ўласнасцю ў Злучаных Штатах Амерыкі з’яўляецца восем
штодзённых і штотыднёвых газет, часопіс
і тэлекампанія, у Англіі — сем газет, у тым
ліку старэйшая — «Таймс», у Новай Зеландыі — шэсць газет, а ў самой Аўстраліі —
дваццаць сем. Круціся, канвеер!..
Пры бачнай лёгкасці ўзаемных кантактаў
ёсць у гэтай справе і свае падводныя рыфы,
якія даводзіцца тонка абмінаць. Асабліва пры
размяшчэнні заказаў. Чаму, скажам, выдзімаць бурбалку наконт непісьменнасці ў Савецкім Саюзе ўзяўся заходнегерманскі друк?
У ФРГ ж па афіцыйных звестках жыве каля
трох мільёнаў дарослых людзей, якія альбо
поўнасцю непісьменныя, альбо ўмеюць чытаць толькі па складах. А разлік тут просты.
Тры мільёны, у параўнанні з колькасцю непісьменных амерыканцаў, — гэта неістотная
драбяза.
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...У той жа час колькасць папяровых долараў
за мяжой перавышае суму залатых запасаў ЗША
ў пяць разоў. Амерыканскі ўрад часова спыніў
абмен долараў на золата.
(З газет).

Малюнак Аскольда ЧУРКІНА, 1971 г.

Дзядзька Сэм:
— Куды вы! Тут і без вас нялёгка!

Такія арганізацыі ў ЗША, як ЦРУ,
ФБР і РУМО, займаюцца не
толькі шпіянажам і міжнародным
тэрарызмам, яны ў шырокіх
маштабах вядуць і «кантроль за
думкамі» сваіх суайчыннікаў.

Малюнак Алега ПАПОВА,
1985 г.
Пад маркай барацьбы з міжнародным
тэрарызмам імперыялізм ЗША падтрымлівае
ўсе рэакцыйныя рэжымы, якія, імкнучыся
задушыць вызваленчы рух, жорстка
распраўляюцца з народамі сваіх краін.

Наёмнік — замежнаму карэспандэнту:
— Як бачыце, змагаемся з міжнародным
тэрарызмам, абараняем правы чалавека.
Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ, 1981 г.
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Кандрат Крапіва прыйшоў у літаратуру праз досціп смеху, які цэлай ракой хлынуў
з баек, сатырычных вершаў, што ўбачылі свет у пачатку дваццатых гадоў мінулага стагоддзя. Творы К. Крапівы атрымалі ў літаратуры сталую «прапіску», сталі творамі хрэстаматыйнымі. Яго мастацкае слова заўсёды выконвала і сваю змагарную ролю. Яно і сёння
працягвае змагацца з усім заганным і адмоўным у нашым жыцці.

Кандрат КРАПІВА

Варонамітынгоўшчыца
Байка
Крылатыя насельнікі старонкі нейкай
Цярпелі доўга здзекі.
Там панаваў страшэнны ўціск,
Там часта чуцен быў жалобны піск
Бязвіннае ахвяры.
І вось паўстаў крылаты пралетарый, —
І бура ўміг з зямлі змяла
Цара драпежніка арла.
Уціхла бура, кончана змаганне,
І вольных дзён настала ранне.
Увесь птушыны род там без разбору нацый
За творчай працай:
Хто гнёзды ўе, хто ловіць мошак —
Сваіх пісклівых корміць крошак,
Другі вартуе ў садзе дрэў —
Бароніць іх ад чарвякоў,
І працу ўсіх працаўнікоў
Бадзёрыць гучны спеў.
Адной вароне праца не пад густ.
І вось, усеўшыся на куст,
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Ад рэшты грамадзян паводдаль.
— Ура! — крычыць яна. — Ура!
Няхай жыве свабода!
Між тым, абедаць бы пара,
Бо есці хочацца Вароне.
— Ужо й не рана, здэцца, сёння,
Ці зараз пададуць абед? —
Спытала ў Ластаўкі яна.
— Ніхто, сястрыца, не падасць табе, —
Вароне адказала тая, —
Бо кожны з нас абед у працы здабывае,
І не працуеш толькі ты адна.
— Ну, не брашы, а я ж вось мітынгую.
— Дык і знайдзі варону ты другую,
Якая б тут табе паслугавала,
А ў нас няма паслугачоў.
Бывай здарова! — Ластаўка сказала. —
Дарэмна траціць час я не хачу.
І давялося той адной
Дзяўбці смярдзючы конскі гной.
Дык вось, чытач, ты сам здароў
Павінен добра тое ведаць,
Што, каб прымусіць працаваць такіх «варон»,
Не трэба ім даваць абедаць.
1925

Малюнак Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.
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● Паэзія
Бадай, не знойдзеш таго беларускага паэта, які б не звяртаўся да гумару. Даўно пасябраваў з ім і наш даўні аўтар, вядомы паэт Валянцін ЛУКША. Піша Валянцін Антонавіч
не толькі гумарыстычныя вершы, мініяцюры, але і фельетоны. У 1982 годзе ў «Бібліятэцы
«Вожыка» пабачыла свет кніга вершаў і фельетонаў В. Лукшы «Радзімыя плямы».
Аддаём на чытацкі суд новыя гумарыстычныя творы нашага аўтара.

Валянцін ЛУКША

Шарж Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.

«КУРЫНЫ БОГ»

Ведаюць спрадвеку людзі,
Як зрабіць шчаслівым будзень.
Ведаюць: на кожным кроку
Ім жыццё дае урокі...
Чорны кот цераз дарогу —
Сэрца поўніцца трывогай.
Баба з вёдрамі пустымі —
Кроў у жылах ціха стыне.
На стале пустая пляшка —
То пахмелле будзе цяжкім.
Папрацуеш у нядзелю —
Бог здароўем не надзеліць...
Каб адвесці ўсе напасці,
Талісман насі на шчасце.
Талісман — ахоўнік пільны.
Ланцужок якісь ці шпілька.
Пакладзі «пятак» пад пятку —
Будзе ў школе ўсё ў парадку.
А яшчэ чароўны камень
Поруч з намі быў вякамі.
Самацветаў цар — алмаз
Адвядзе спалох у час...
А сапфір прыдбаеш сіні —
Зайздрасць як рукою зніме.
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Беды ўсіх зямных дарог
Можа зняць... «Курыны бог».
Гэты звышчароўны камень
Знойдзеш проста пад нагамі.
Камень з дзіркай — не падман —
Твой галоўны талісман.
Камянюгу на ланцуг —
І хадзі сабе, як зух!
Бачыў я: жыхар мясцовы
Быў каменна-адмысловы.
Ён насіў ад злых вятроў
Сем на шыі камянёў.
Звацца ён інакш не мог,
Як Дзівак-Курыны бог.
***
Ведаюць спрадвеку людзі:
Там, дзе камень, шчасце будзе.

У ЧАКАННІ ПАРАДЫ

ГРАБЛІ

Не падумай,
Што выракся Бога
Ці ў пакутную трапіў бяду.
Я да блізкіх заўсёды дарогу,
Як да ўласнай кішэні, знайду.

Сляпы на граблі
Тройчы наступаў
І спачувальна думаў
Пра глухога:
«Ён не пачуў,
Як я лямантаваў.
Ўтрая баліць
Відушчаму,
Нябогу».

Да цябе,
Бы да роднага брата,
Сёння крочу парады прасіць, —
Як, прапіўшы дарэшты зарплату,
Да авансу
Два тыдні пражыць?..

РАМОНАК
САМАСПАЛЬВАННЕ

Наліты злосцю,
Не маўчыць ні хвілі,
Ўсё праклінае існае ў жыцці:
Вунь столькі жаляззя панарабілі,
Што вуліцу няможна перайсці...
Сурочыць божы дар на ўсіх залевай, —
Калі гібець,
То толькі ў ім гібець...
Ён бруд ліе на правых
І на левых.
Не ведае, што лье ўсё на сябе.
Не, не працяты ён народным болем,
Бо з гэтым чортам — блізкая радня...
Нянавісцю сляпой да навакольных,
Сябе самога спальвае штодня.

Мая старэйшая сястра
Варожыць на рамонку,
Каб алігарха лёс паслаў
І асабняк казённы.
Каб каля ганка «Мерседэс»
Яе чакаў з дасвецця,
У вокнах каб уласны лес
Ківаў лагодна веццем.
Каб «гастарбайтніцы» за ёй
Старанна прыбіралі
І гаспадыні маладой
Спакой не парушалі.
Пялёсткі скончыліся… І
Ушчэнт завялі фарбы —
І чорна-белыя пайшлі
Жыцця былога кадры.
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● Проза

Аркадзь ЖУРАЎЛЁЎ

Юбiлей акселерата
Аркадзь ЖУРАЎЛЁЎ
жыве і працуе
ў Маладзечне.
Ён аўтар некалькіх
гумарыстычных кніг.
А як гумарыст
упершыню
«засвяціўся»
ў «Вожыку».
Дасылаў у часопіс
свае жарты,
смяшынкі,
а потым
і апавяданні.
Гэтым разам
мы прапануем
вашай увазе
новыя гумарэскі
Аркадзя Трафімавіча.
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АЛI Глебу Сапачыку споўнілася пяць годзiкаў, шчаслiвыя
К— Выручайце,
бацькi вырашылi адзначыць гэту падзею шырока i ўрачыста.
Сцяпанаўна! Мiкраюбiлей у нас: Глебчыку пяць
годзiкаў стукнула! Кватэрка ў нас маленькая: усяго чатыры пакойчыкi, а гасцей багата назбiралася. Таму ў рэстаран выпраўляемся.
А юбiляра нашага на гаспадарцы пакідаем. Дык вы ўжо, калi ласка,
прыгледзьце за хлопчыкам. Адзiн толькі вечар. Век не забудзем
вашу ласку, — папрасілі бацькі суседку з дзявятага паверха.
Пяткiна, румяная, тоўсценькая, як тая пiўная бочачка, кабета
месяц назад выйшла на пенсiю. Таму пагадзiлася адразу: цi дома
час бавiць каля тэлевiзара, цi з дзiцем пабыць. Ды нешта і перападзе ад гэтых багацеяў.
— Ды не хвалюйцеся, Галечка, пасяджу, пасяджу з вашым
карапузiкам!
— Ну і цудоўненька! — узрадаваўся бацька.
— Вы ж, Сцяпанаўна, калi ласка, не крыўдзiце нашага саколiка
яснавокага, — у чарговы раз, ужо з лесвічнай пляцоўкі, прасiла
маці. — Ён у нас хлопчык слабенькi i вельмi ўражлiвы. Мы вам
аддзячым…
— Усё будзе як след! — запэўнiла нянька. — Трох, дзякуй богу,
сваіх выгадавала, у людзi выправiла. Я вашаму Глебчыку казкi буду
расказваць, яшчэ не забылася.
Заспакоеныя бацькi паімчалiся ў рэстаран.
— Жыў дзед, жыла бабка, — узнёсла пачала Алiна Сцяпанаўна,
уладкаваўшыся на скураной канапе. — Была ў iх курачка-рабка.
Нанесла курачка яечак поўны падпечак.
— Яечкi! — узрадавана заскакаў Глеб. — Я ведаю, у мяне гэтых
яечак многа.

— Ну i малайчына, — пахвалiла хлопчыка
нянька. — Сабрала бабка яечкi ў чарапок ды
паставiла на палiчку.
— Якую яшчэ палiчку? — здзiвiўся малы. — Ты
што, бабуля, з Месяца звалiлася? Яйкi не на палiчках ляжаць, а ў магазінах. Іх з Польшчы прывозяць, з кiндэр-сюрпрызамi. Вунь, паглядзi! —
і паказаў на рознакаляровую скрынку. — Усякла?
— Усякла! — разгублена пагадзiлася бабуля.
Потым спахапiлася: — Дзе ж ты, жэўжык, такiх
слоў нахапаўся?

— Дзе-дзе. У садку ўсе так кажуць, — патлумачыў хлопчык. — Дык што з тымi яйкамi далей
было?
Нянька ўздыхнула і пачала працягваць казку:
— Мышка бегла, хвосцiкам махнула, чарапок
упаў, яечкi разбiлiся.
— Што ты нясеш, бабуля? — захiхiкаў Глеб. —
Як яны разаб’юцца, калі шакаладныя? Ты што,
рэкламу не глядзіш па тэлевізары?
— Тэлевiзар, мiж iншым, я гляджу штодня, —
пакрыўдзілася Аліна Сцяпанаўна.
I ўжо без асаблiвага запалу, быццам па
iнерцыi працягвала:
— Плача дзед, плача бабка, курачка кудахча, вароты скрыпяць, трэскi ляцяць, сарокi тра-

шчаць, гусi гагочуць, сабакi брэшуць. Iдзе воўк,
пытаецца: «Дзед, бабка, чаго вы плачаце?»
— Ну i неадукаваная ты, бабуля, — абарваў
яе Глебчык. — Кожнаму дзiцяцi вядома, што звяры не размаўляюць. Мова — яўная прыкмета
прысутнасцi ў дадзенага iндывiдуума другой сiгнальнай сiстэмы. Пра гэта яшчэ акадэмiк Паўлаў
пiсаў. У жывёл такая сiстэма адсутнiчае…
— Бацюхны мае! — спужалася Сцяпанаўна. —
Напэўна, гарачка ў дзiцяцi! Лухту нясе. Няўжо
казка мая на яго так падзейнiчала?
Глебчык тым часам дастаў таўшчэзную энцыклапедыю, нацягнуў навушнiкi, пстрыкнуў плэерам. I Алiна Сцяпанаўна вырашыла перавесцi
размову ў iншы накiрунак.
— Глебчык, а як вырасцеш, кiм будзеш? Мараком цi трактарыстам?
— Ну ты, бабуля, загнула! — пакрыўдзiўся
малы. — Трактарыстам? Пыл глытаць ды ў мазуце хадзiць па локцi? Не-е. I мараком не хачу.
Рамантыка, яна толькi здалёку заманьвае. А пабоўтаешся ў моры з паўгода — адразу цвярозым
станеш. Як бацька майго сябра Лёшкi з першага
пад’езда. Калi бацька вярнуўся з далёкага падарожжа, маці прывяла новага тату... Не, пасля
саду падамся ў «музыкалку» з замежным ухiлам.
Хачу касманаўтам стаць, свет пабачыць. Вось
так, брат Сцяпанаўна!
Але «брат Сцяпанаўна» ўжо не слухала юбiляра. Дрыжачай рукой яна нацiскала кнопачкi тэлефона i перасохлымi вуснамi шаптала ў трубку:
— Алё! Хуткая дапамога? Тут з хлопчыкам
бяда: трызнiць, словамi незразумелымi сыпле…
Сапачык Глеб Робертавiч, пяць гадоў. Так...
Лiфт працуе… Добра, чакаю…
Доктар уважлiва агледзеў малога, павадзiў
малаточкам перад вачамi, пастукаў iм па каленьках.
— Дарэмна хвалявалicя, здаровы ваш мужчына, хоць у касманаўты адпраўляй!
— А як жа словы незразумелыя, паводзiны
зусiм не дзiцячыя? — не здавалася нянька. —
Ён жа трызнiць. Што я бацькам яго скажу?
— Не хвалюйцеся, бабуля, усе яны зараз
такiя, i словы аднолькавыя ў iх. Нiчога не зробiш — век такi. Акселерацыя…
— Што? — ушчэнт разгубiлася Алiна Сцяпанаўна. — Ассе-ле-р-рацыя?
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— Ак-се-ле-ра-цыя, — па складах паўтарыў
будучы касманаўт. — Гэта фарсiраваная эвалюцыя
экстрэмальна змяняючымi параметрамi навуковатэхнiчнага прагрэсу i бурнай эскалацыяй СМI.
У нянькi падкасiлiся ногi…
Калi бацькі вярнулiся з рэстарана, iх сынок
мiрна пасопваў на канапе з навушнiкамi на галаве. На стале ляжала паперка, у якой было
акуратна напісана: «Мяне прашу не турбаваць.
У вашай нянькi — iнфаркт. Хуткая дапамога яе
забрала. Дзе вы яе адкапалi? Старажытнасць.
Ваш юбiляр».

Сонаграма

АВАТ самага вытрыманага чалавека якiсь
Н
нягоднiк калi-нiкалi ды пацягне за язык.
Вось і iнжынер Мякiшаў ужо якім лічыўся дыпламатам, нiколi лiшняга слова ад яго не пачуеш, тым
больш пра начальніка. І вось табе — на агульным
сходзе неўпрыкмет сарваўся, ляпнуў: «А ў нас усё
не як у людзей — то адно, то iншае замiнае».
У кiраўнiка арганiзацыi Кляшнi — асаблiвы
нюх на «негатыўныя рэплiкi знiзу», як ён сам iх
называў. Падначаленыя неабдумана выказвацца
асцерагалiся, бо ведалi гарачую любоў шэфа да
камплiментаў i яго непрыманне дробязных заўваг.
I вось такое ён чуе ад асцярожнага iнспектара.
Канечне, публiчна Кляшня нiчога асаблiвага цi тым больш пагрозлiвага не сказаў, аднак пачаў планамерна i настойліва прыцiскаць
падбухторшчыка: то заданне дасць «сёння на
ўчора», альбо адправiць у самую невыгодную
камандзiроўку, цi, у рэшце рэшт, прэмiю ўрэжа
да мiнiмуму. I дысцiплiнарныя спагнаннi адно за
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другiм дапякалі нястрыманага работніка. Думаў,
прыкiдваў Мякiшаў, з жонкаю раiўся, а выхаду
не знаходзiў.
Аднойчы трапіла яму ў рукi газета, у якой
замежны вучоны сцвярджаў, што сны хоць
i не з’яўляюцца нейкай прыкметнай падзеяй,
аднак служаць крынiцай рэальнай i дакладнай
iнфармацыi аб чалавеку. Так званыя «сонаграмы» могуць стаць амаль што даведкай аб яго
фiзiчным стане, настроi, адносiнах да iншых.
Таму літаральна праз пяць хвілін Мякiшаў разам з жонкаю замест прагляду бразiльскiх серыялаў узнёсла сачыняў першую ў жыццi сонаграму пра тое, якi Кляшня добры i справядлiвы
кiраўнiк: вiтае любыя заўвагi i не церпiць лiслiўцаў. I ўсё напiсаў у асобах, жывых фарбах,
трапяткiх дыялогах...
Наступнай ранiцай зайшоў да дырэктара
з дзелавымi паперамi на подпiс i, калi збіраўся
выходзiць, расказаў гаспадару шыкоўнага кабiнета пра свае сны ды падмацаваў аповед надрукаванай сонаграмай. Той уважлiва прачытаў,
злёгку насупiў свае рыжыя бровы:
— А цi не сачынiў ты гэта?
— Клянуся, што ўсё чыстая праўда! Нават
колер вашага гальштука. Ведаеце, самае цяжкае
было пад ранiцу: узнавiць дэталi…
— Ну, хай сабе i так…
Калi праз колькi дзён Мякiшаў прынёс чарговую сонаграму, Кляшня ўзбадзёрыўся. I было
чаму радавацца. На гэты раз сны прысвячаліся
адметнай спагадлiвасцi i бязмернаму розуму
хцівага ягамосця.
— Можа, i на самай справе сны дапамагаюць больш поўна раскрыць чалавека? — прабурчэў Кляшня і запхнуў сачыненне ў скураную
папку, а Мякішаву нагадаў:
— Ну, добра. Толькi ў наступны раз дакумент
(зрабіў націск на апошнім, галоўным для яго слове) тыражыруй не менш як у трох экзэмплярах,
каб і працоўны калектыў з ім азнаёміўся. Гэта
будзе залікам твайго выпрабавальнага тэрмiну.
Мякiшаў задумаўся: што, калi фарбаў не хопiць? Зусiм нясмела спытаў:
— А калi сны карацейшымi стануць?
— Нiчога — працягнеш! — Кляшня яшчэ не
забыўся на крамольную рэплiку падначаленага. — Паднапнiся, праявi службовае старанне.

Я чакаю рэгулярных допiсаў i без паўтораў, зразумеў? Усё адно заўважу!..
Мякішаў уздыхнуў і выпхнуўся з кабінета:
часу на сон станавілася ўсё менш…

Інтэрв’ю ў саўне

існаванне ісцін, відавочных настолькі,
У
што абмяркоўваць іх у наш час проста
не з рукі, я быў перакананы. Але ўвесь час з’яўляюцца новыя адкрыцці.
Напрыклад, што кепскага ў тым, што ты запрасіў у саўну ўплывовага чыноўніка? Гэта раней
лазню выкарыстоўвалі як санітарна-гігіенічную,
грамадскую ўстанову. Сёння яна страціла свае
памывачна-дэзынфіцыруючыя функцыі і набыла
культурна-асветніцкі ўхіл. Бо любая пасада патрабуе росту, трэба падтрымліваць, а то — наладжваць новыя кантакты з патрэбнымі людзьмі.
А дзе лепш, як не ў лазні тое можна ажыццявіць! Ніводная, больш-менш вядомая ўстанова
не можа паўнацэнна працаваць без уласнай лазні-саўны. Бо саўна — правадны рэмень любой
вытворчасці. Але я пра гэта нядаўна даведаўся.
А вось Іван Іванавіч Пасынак даўно ведаў.
Таму і не стамляўся распарваць костачкі то рэвізору, то каму з вышэйшага кіраўніцтва.
А я, пачынаючы, жаўтароты журналіст, інтэрв’ю да яго прыйшоў узяць. Два тыдні сяджу
ў прыёмнай, чакаю, а яго ўсё няма і няма: то
ў міністэрстве, то ў выканкаме... Пакуль сакратарка Луіза, добрая душа, не падказала:
— А вы сустрэчу ў саўне прызначце.
— У саў… што? — перапытаў я.
— Вы што, у саўне ніколі не былі? Не смяшыце мяне! У нас тут адзін камандзіровачны
быў, дык расказваў, што ў іх фірме ўсе вытворчыя нарады ў саўне праводзяцца. Таму там
і пара сухая, каб аргтэхніка не ржавела.

— А хто ж там пратаколы вядзе? Сакратаркі,
напэўна?
— Вось ужо гэтыя мужчыны свавольнікі! —
загадкава ўсміхнулася Луіза і апусціла вочы…
Пасля такой навукі я стрымгалоў кінуўся
ў краму і набыў адразу два венічкі — бярозавы
і дубовы, рукавіцы, лямцавы капялюш і шмат
іншага начыння. А затым запрасіў Івана Іванавіча ў саўну. Не паспеў я павітацца і задаць
першае пытанне, як ён паблажліва ўсміхнуўся
і працягнуў:
— Чуў пра твае намеры, хлопец. А ну, давай, пісака, распрацуй сюжэцік на маёй спіне! —
і расцягнуўся на ўвесь палок…
Разамлеўшы, ён захацеў пагаварыць:
— Што галоўнае ў нашай, дырэктарскай, справе? Правільна, кантакт! А лепш не адзін. Вось
уяві, што ты дырэктар фірмы і да цябе завітаў
падатковы альбо «эмчээсны» рэвізор і… накатаў
«драконаўскі» акт. Хоць сёння зматвай вуды. Патрэбна «ўтрасаць», пакуль не позна. У офісе ці
нават самым шыкоўным рэстаране ніводная пора
на яго, рэвізора, целе не раскрыецца. Ды могуць
не так зразумець. Патрэбна нейтральная паласа.
Псіхалагічна-камфортную абстаноўку можа стварыць толькі саўна. І ніякага крыміналу.
У саўне госць пачынае адтайваць. Ды і навукова пацверджана: голы голага лепш зразумее.
Некалькі вясёлых анекдотаў і баечак салёненькіх
пад аксамітнае піўко на фоне млявай мелодыі
і піхтава-кедравых духмянасцей канчаткова прытупляюць пільнасць любога рэвізора і ўлагоджваюць душу. Дзесьці далёка ідзе час, а тут ён
спыніўся… Выскачылі з басейна і прынялі кантрасны душ — калі ласка, запрашаем у сервіраваны перадлазнік…
Адсапнуўшыся, далікатна зноўку запрашаеце
рэвізора на палок: «Кладзіцеся, шаноўны, я вам
маладзечанскі стыль дубовым венічкам прадэманструю». З кожным узмахам веніка думка наконт дакладнасці ў бухгалтарскіх справаздачах
становіцца ўсё больш рэальнай. І ўрэшце як
разамлее ваш правяраючы, пачне не толькі пагаджацца з вашымі аргументамі, а нават здзіўляцца бухгалтарскай пільнасці…
Іван Іванавіч гаварыў і гаварыў. Маё інтэрв’ю
прайшло на высокім узроўні. «Правадны рэмень
любой вытворчасці» закруціўся…

19

● Нашы святы

«КАРЫКАТУРА = ЖУРНАЛІСТЫКА + МАСТАЦТВА»

1 красавіка ў Дзень смеху
ў Міністэрстве інфармацыі адкрылася выстава карыкатур,
гумарыстычных
малюнкаў,
шаржаў супрацоўніка альманаха
сатыры і гумару «Вожык», вядомага мастака-карыкатурыста
Аляксандра Каршакевіча. (Напярэдадні ў грамадскім прэсцэнтры Дома прэсы адбылася прэс-канферэнцыя «Вожык:
сёння і заўтра», у якой прынялі ўдзел супрацоўнікі рэдакцыі
і РВУ «Літаратура і Мастацтва»,
мастакі-карыкатурысты
шэрагу рэспубліканскіх газет,

вядучыя навуковыя супрацоўнікі
Беларускага дзяржаўнага музея
гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь,
родныя і блізкія Кандрата Крапівы і іншыя.)
А. Каршакевіч — адзін з вядучых карыкатурыстаў рэспублікі, майстар сяброўскага шаржу,
арыгінальны ілюстратар дзіцячых выданняў. Ён з’яўляецца
пастаянным мастаком-ілюстратарам некаторых рэспубліканскіх
выданняў для дзяцей і падлеткаў, аўтар многіх коміксаў. Яго

ПРАЗ ПРЫЗМУ
ЎСМЕШКІ...
З нагоды 70-годдзя «Вожыка» Нацыянальны
мастацкі музей Рэспублікі Беларусь падрыхтаваў выставу карыкатур «Праз прызму ўсмешкі.
Камічнае ў беларускай графіцы 1910—1990-х
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малюнкам на вытворчыя, бытавыя, сацыяльныя тэмы ўласцівы
цікавы сюжэт, яны вызначаюцца выразнай характарыстыкай
вобразаў, адметным мастацкім
стылем, сваім бачаннем камічнага ў жыцці.
Выставу пад назваю «Карыкатура=Журналістыка+Мастацтва» адкрыла першы намеснік
міністра інфармацыі Лілія Ананіч, якая адзначыла сацыяльную
значнасць карыкатуры, яе ўплыў
на грамадства ў цэлым. Сваё
слова пра А. Каршакевіча, беларускую карыкатурыстыку, школу
вожыкаўскага гумарыстычнага
і сатырычнага малюнка сказалі
дырэктар РВУ «Літаратура і Мастацтва» Алесь Карлюкевіч, галоўны рэдактар альманаха «Вожык»
Юлія Зарэцкая, мастак, заслужаны дзеяч мастацтваў Сяргей
Волкаў. Сярод прысутных было
шмат вядомых калег і сяброў
мастака — карыкатурысты Мікола Гіргель, Алег Папоў, Анатоль
Гармаза, Віталь Дударэнка, Вікенцій Пузанкевіч, Павел Гарадцоў. На выставе прадстаўлена
каля двухсот работ — з часу
публікацыі першай карыкатуры
і да сённяшніх дзён…

гадоў». Выстава аб’яднала каля 70 работ вядомых вожыкаўскіх мастакоў-карыкатурыстаў.
Дарэчы, у фондах музея захоўваецца каля чатырохсот графічных гумарыстычна-сатырычных
работ айчынных мастакоў. Пераважная большасць карыкатур друкавалася ў «Вожыку», іх
аўтары былі штатнымі і няштатнымі супрацоўнікамі выдання.

НОЧ. МУЗЕЙ. «ВОЖЫК»
Напярэдадні Міжнароднага дня музеяў
«Вожык» з нецярпеннем чакалі ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры. Праграма пад
назваю «Ноч музеяў-2011: Культурны кактэйль»
прадугледжвала спецыяльны «цвік» — «У гасцях
у «Вожыка». Такім чынам вожыкаўцы і самі пабывалі ў гасцях (адкрылася выстава фотаздымкаў
і прадметаў побыту, прадстаўленая амбасадай
Дзяржавы Палесціна ў Рэспубліцы Беларусь, выступілі ансамбль палесцінскага народнага танца
«Алькудз», народны фальклорны калектыў БДУ
«Тутэйшая шляхта», гурт «Рэха» з Андрэем Такіндангам, прайшлі майстар-класы па выцінанцы),
і прынялі гасцей. Адбыліся цікавыя сустрэчы
з супрацоўнікамі і аўтарамі «Вожыка» — Юліяй
Зарэцкай, Паўлам Саковічам, Уладзімірам Мацвеенкам, Міколам Чарняўскім, Нінай Галіноўскай,
Янусем Мальцам, Міколам Шабовічам, мастакамі
Аляксандрам Каршакевічам (адкрылася выстава

яго шаржаў на вядомых пісьменнікаў, мастакоў,
дзеячаў культуры), Алегам Карповічам, Паўлам
Гарадцовым, Максімам Малышавым. Унучка
Кандрата Крапівы Алена Атраховіч падзялілася
сваімі згадкамі пра першага рэдактара часопіса
«Вожык», прайшоў паказ дакументальнай стужкі
«Загадкі дзеда Кандрата».
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На фотаздымках: Аляксандра Каршакевіча (першы злева) віншуюць калегі; мастак Сяргей Волкаў; фрагмент экспазіцыі «Вожыка».

На адкрыцці выставы пра вожыкаўцаў-мастакоў гаварылі галоўны рэдактар альманаха «Вожык»

Юлія Зарэцкая, рэдактар аддзела Павел Саковіч,
мастацкі рэдактар Аляксандр Каршакевіч, вядомы мастак-карыкатурыст Сяргей Волкаў. Апошні
прачытаў сапраўдную лекцыю, цікавую і пазнавальную, па гісторыі беларускай сатырычнай
графікі, пачынаючы з 1945 года і да нашых дзён.
Бацька Сяргея Волкава, старэйшы мастак-карыкатурыст Анатоль Валянцінавіч маляваў вокладкі
газеты-плаката «Раздавім фашысцкую гадзіну»,
стаяў каля вытокаў «Вожыка», стварыў «вожыкаўскую» школу карыкатуры. Яго вучань Аскольд
Чуркін, які быў галоўным мастаком выдання
ў 1960—70-я гады, стаў сапраўдным майстрам
палітычнай карыкатуры. Сваім адметным стылем,
творчай самастойнасцю адрозніваліся вядомыя
мастакі-карыкатурысты Анатоль Жыхарэвіч, Валянцін Ціхановіч, Мікалай Гурло, Сяргей Раманаў, Віктар Ждан, Марк Жытніцкі і многія іншыя.
Закладзеныя імі мастацкія традыцыі плённа развівалі маладыя таленавітыя карыкатурысты, што
прыйшлі ў «Вожык» пазней. Развіваюцца гэтыя
традыцыі і сёння. Таму «Вожык» з поўным правам быў і застаецца сапраўднай энцыклапедыяй
беларускай сатырычнай графікі.

«Капыльскія пацехі»

А славутай і гасціннай капыльскай
зямлі ў канцы чэрвеня пры ўдзеле
ўпраўлення культуры Мінскага аблвыканкама, Мінскага абласнога цэнтра народнай творчасці і аддзела культуры Капыльскага
райвыканкама прайшоў IV абласны фестываль
гульні і гумару «Капыльскія пацехі». Гэты фестываль — адзін са старэйшых у Беларусі. Яшчэ
ў 1990 годзе на базе раённага Цэнтра культуры
быў створаны першы ў Мінскай вобласці тэатр
гульні «Капыльскія пацехі», які пазней, у 2000
годзе, стаў ініцыятарам правядзення абласнога
фестывалю гульні і гумару.
Сёлетні фестываль быў прысвечаны 115-годдзю з дня нараджэння Кандрата Крапівы
і 70-годдзю альманаха сатыры і гумару «Вожык». Галоўны рэдактар Юлія Зарэцкая прэзентавала альманах «Вожык», узгадала яго
гісторыю і расказала пра дзень сённяшні,
адкрыла выставу карыкатур, гумарыстычных
малюнкаў, шаржаў вядомага мастака-карыкатурыста Аляксандра Каршакевіча, а ад РВУ
«Літаратура і Мастацтва» і Саюза пісьменнікаў Беларусі былі ўручаны ганаровыя граматы.
Пасля адбылося ўрачыстае адкрыццё
фестывалю і тэатралізаванае відовішча
з удзелам гульнёвых калектываў, жартоўных гуртоў, гумарыстаў, прыпевачнікаў
Міншчыны і гасцей фестывалю — тэатра
народнага гумару «Спораўскі акалот» Спо-

Н
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раўскага СДК Бярозаўскага раёна Брэсцкай вобласці. І так жартавалі хлопцы і дзяўчаты, бабулі
і дзядулі, што здолелі рассмяшыць нават сонейка, якое ўрэшце паказалася з-за абложных хмар,
каб зірнуць на капыльскіх жартаўнікоў. Таму
і атрымалі яны, як кажуць, па заслугах.
Строгае, але вясёлае журы ў складзе старшыні загадчыка кафедры рэжысуры абрадаў
і святаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў, прафесара Пятра Гуда,
дырэктара ДУ «Мінскі абласны цэнтр народнай
творчасці» Раісы Вайцяхоўскай, галоўнага рэдактара альманаха «Вожык» Юліі Зарэцкай, старшага выкладчыка кафедры рэжысуры абрадаў
і святаў Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта
культуры і мастацтваў Аляксея Камінскага, галоўнага рэдактара часопіса «Вясёлка» Уладзіміра
Ліпскага, галоўнага спецыяліста аддзела ўстаноў
культуры і мастацтва ўпраўлення культуры Мінскага аблвыканкама Галіны Ляйко і рэдактара
аддзела—члена рэдкалегіі альманаха «Вожык»
Паўла Саковіча вызначыла пераможцаў у дзвюх
катэгорыях — «жартоўныя гурты» і «гульнёвыя
калектывы».
Імі сталі: драмгурток «Асарці» Клецкага РЦК
(1-е месца), жартоўны гурт «Дубінскія фанабэры» Валожынскага раёна (2-е месца), гурт народнага гумару і жартаў «Смехаўё» Любан-
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скага РЦК (3-е месца)
і народны тэатр гульні і гумару
«Капыльскія пацехі» (1-е месца), народны тэатр
народнай гульні «Старадарожская лясёнка» (2-е
месца), маладзёжны тэатр гульні «Балаган»
Плешчаніцкага ГДК Лагойскага раёна (3-е месца) адпаведна. Дыпломамі I, II і III ступеняў узнагароджаны індывідуальныя выканаўцы Ганна
Клімаш (Стаўбцоўскі РЦК), Аляксей Дунчанка
(Сноўскі ЦКіА Нясвіжскага раёна) і Валянціна
Шыманская ў дуэце са Станіславам Цвіркам
(Лотвінскі СДК Капыльскага раёна). Пераможцы
атрымалі дыпломы і каштоўныя падарункі, а ўсе
астатнія — вясёлы смех, зарад бадзёрасці, цудоўны і пазітыўны настрой. А таму фестывалю
«Капыльскія пацехі» — жыць і цешыць нас яшчэ
шмат гадоў!
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На фотаздымках: драмгурток «Асарці»
Клецкага РЦК; жартоўны гурт «Дубінскія фанабэры»; Ганна Клімаш.
Фотаздымкі Таццяны РУСАКОВІЧ.
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ІДЗЕ ВАЙНА…
Фельетон
На планеце Зямля ідзе вайна. Вайна бясконцая. У ёй не страляюць аўтаматы, не грукацяць танкі, не ўзрываюцца бомбы. Але і без гэтых ваенных дзеянняў гэта вайна вельмі страшная. Вядома, кожная вайна — гэта жудасна:
гэта кроў, гэта чалавечыя ахвяры, слёзы… Але
ў гэтай вайне, як быццам нябачнай і нячутнай,
тыя, хто яе пачаў, змагаюцца за самае галоўнае
ў чалавеку — за нашу свядомасць, за нашы
душы. Іх яны хочуць перайначыць на свой капыл. Бо той, хто здолее завалодаць тваім розумам, завалодае і целам. І прымусіць рабіць
усё, што заўгодна. Гэта вайна бярэ на ўзбраенне слова. Лозунг кшталту «Хлеба і відовішчаў!»
застаецца актуальным і сёння.
Увогуле ж у гэтай вайны — шмат сродкаў.
Удзельнічае ў ёй і… ежа. Так, так, не здзіўляйцеся. Гамбургер і чызбургер, сушы і хот-дог,
піца і бурытас, паста і… Пералік тых замежных страў, нязвыклых і чужых нам, на якія мы
з імпэтам накінуліся, можна працягваць і далей. Далоў нашы адвечныя, празаічныя бульбу
і капусту, часнок і буракі, з якіх можна прыгатаваць сотні карысных нацыянальных страў!..
Гэта не модна, гэта ўстарэла і г. д. Сапраўды,
цяпер модна спажываць замежны фаст-фуд,
наіўна мяркуючы, што гэта — не нашыя стравы,
а чужыя, значыць, і больш смачныя, вышэйшага гатунку. Бо гэта — замежнае, бо раней мы
такога не елі, бо гэта «на слыху». Мы гасцінна
раскрываем нашы кашалькі, набіваючы жываты
не натуральнай і не ўласцівай для нас ежай.
А яшчэ — слых. І зрок. Як сарока, што кідаецца на ўсё, што блішчыць, мы бяздумна кідаемся на замежныя песні і танцы, на замежныя
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серыялы і ток-шоу. І няхай у большасці сваёй
не разумеем ні слоў, ні рухаў, ні жэстаў, усё
ж пачынаем капіраваць. Не жадаючы разумець,
што ў нас ёсць свая культура, свой беларускі
характар… У нас, славян (!), з’яўляюцца свае
рэперы, хіп-хоперы і ім падобныя. Ну, адкуль
ім у нас брацца? Смех, дый годзе! Аж не, ёсць.
І мы запісваемся на курсы румба, ча-ча-ча
і чорт ведае чаго...
Пачаўшы з незабыўнай «Рабыні Ізаўры»
(якая, як аднойчы цынічна прызнаўся адзін
з тых «ідэолагаў», што «благаслаўлялі» яе
ў наш свет, была падкінута, каб змяніць свядомасць нашых жанчын), мы так уляглі ў замежныя серыялы, што перагледзелі сотні Марый, Пэдраў ды Сільвій і нават налаўчыліся
здымаць сваё «мыла». Цяпер, уключыўшы
ў прай-тайм (а колькі яшчэ замежных кастынгаў, іміджаў, рэсэпшанаў перакачавала ў нашу
мову?) тэлевізар, глядзім бясконцых «мянтоў»,
«операў» і «глухароў», лечымся, гадаем, жэнімся і разводзімся… І калі ўсё ж выбіраемся
ў кінатэатр, то ідзём на амерыканскія камедыі, фільмы жахаў, трылеры, фэнтэзі, баевікі,
меладрамы і мультфільмы. І калі ўсё ж купляем кнігу, то «Гары Потэра», «Алхіміка» ці «Код
да Вінчы»...
У нас адкрываюцца кафэ і рэстараны
з прыгожымі экзатычнымі замежнымі назвамі — стракацяць Анталіі, Маямі, Амстэрдамы
і Лонданы… І звычайныя беларускія мачанку ці
дранікі адшукаць цяжэй, чым ролы…
Мы даўно не вылазім з джынсаў, абуваем
красоўкі і сабо, носім то турэцкія штаны, то
кітайскае кімано…
Так, даўно няма ніякай «жалезнай заслоны»,
скончылася «халодная» вайна, спынілася гонка
ўзбраенняў… І тыя маладыя людзі, што цяпер
слухаюць рэп, глядзяць фэнтэзі, ядуць сушы,
калі і чулі пра гэтыя паняцці на ўроку гісторыі, дык усё адно слаба ўяўляюць іх сабе. Яны
(і мы ўсе) жывуць у сучасным свеце з цяпершнімі законамі і паняццямі. Краіны раздзяляюць
межы, якія па законе няцяжка перасякаць.
І, вярнуўшыся з якой-небудзь замежнай краіны,
захлёбваючыся захапляцца тамтэйшымі стравамі, танцамі і строямі. І нават не заўважыць,

што цябе пачалі заваёўваць,
што ты трапіў у палон, што
ідзе вайна…
Згушчаю фарбы? Наводжу
цень на пляцень? Разводжу
паніку? Не! Можна і трэба паважаць чужое. Але ўсё тое,
што годнае, што не разбурае
наш дух, нашу свядомасць.
І падарожнічаць можна і трэба,
цікава пазнаваць гэты свет, бо
мы ўсе, людзі, такія розныя!
Але... Варта заўсёды памятаць,
што свая кашуля (а не кімано
ці фрак) бліжэй да цела; што
лепш сваё лычка, чым чужы
раменьчык; што свой дым вочы
не есць; што кожная сасна
свайму бору песню пяе; што
з чужога каня і ў балоце ссядаюць; што лепш нічога няма
свайго роднага вугла. Што радзіма ў чалавека бывае адна і
на ўсё жыццё. Што эмігрант,
хай сабе і некалькі дзясяткаў
гадоў пражыве ў замежнай
краіне (дарэчы, ніхто яго там
не чакае!), усё адно застанецца «прышлым», чужым чалавекам. Што недарэчна выглядае
салоўка, які пачынае пераймаць спеў паўліна (і паўлінам
не стане, і сораму не абярэцца). Што нездарма казалі
нашы продкі: «Дзе нарадзіўся,
там і спатрэбіўся». Бо свая
краіна, як і свая хата, — лепшая.
І тады ніякі чызбургер ці
Пэрыс Хілтан, Гары Потэр ці
хіп-хоп не зможа заваяваць ні
нас, ні нашых дзяцей. Бо душа
наша будзе беларускай, з усімі
тымі якасцямі, якія ёй уласцівы, а не чужой і замежнай!..
Юлія ЗАРЭЦКАЯ

Малюнак Аляксандра КАРШАКЕВІЧА.
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Малюнак Алега ПАПОВА.

Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ.
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Малюнак Алега ГУЦОЛА.

Малюнак Алега КАРПОВІЧА.

Малюнак Аркадзя ГУРСКАГА.
Прыміце электронную
пошту ад партнёраў
па бізнесе...

Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ.

Малюнкі Вікенція ПУЗАНКЕВІЧА.
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● Паэзія

Слынны равеснік «Вожыка»
а месяц да пачатку Вялікай Айчыннай вайны, 24 мая 1941 года,
у Оршы ў сям’і машыніста Паўла Саковіча нарадзіўся хлопчык, якога бацькі
назвалі Паўлікам. А неўзабаве пачалася
вайна. Яе маленькі Паўлік спаўна адчуў,
як кажуць, уласнай скурай: вайна абрынулася на яго бамбёжкамі, болем, голадам, стратамі блізкіх. Старэйшую сястру
Вольгу, якая толькі скончыла школу і пачала шукаць сувязі з партызанамі, фашысты схапілі, закатавалі і расстралялі
недзе пад Оршай. Сям’ю Саковічаў ворагі забралі ў турму. І толькі цудам яны,
бацькі, іх родныя і блізкія, засталіся жывымі: маленькі Павел раптам захварэў,
і немцы, спужаўшыся, што гэта тыф,
выгналі маці з дзецьмі з турмы. Бацьку
адправілі ў барысаўскі лагер, адкуль яму
з групай вязняў удалося ўцячы. Фізічны
стан яго быў такі, што пасля вызвалення Паўла Раманавіча не ўзялі ў войска, куды ён
прасіўся, калі нашы войскі вызвалілі Оршу.
Дом Саковічаў стаяў ля самых чыгуначных
пуцей на станцыі Орша-Заходняя, і хлопчык Павел засынаў і прачынаўся пад перасвіст манеўровых лакаматываў, лязгат буфераў і рытмічнае
перастукванне на стыках рэек колаў. Гэтыя гукі
былі яго своеасаблівай «калыханкай». Па гудках
хлопчык мог распазнаць любы з лакаматываў,
асабліва бацькаў «ИШак». З тых часоў чыгунка,
вобраз чалавека-працаўніка, які звязаў свой лёс
з чыгункай, пастаянна прысутнічае ў творчасці
слыннага паэта і празаіка Паўла Саковіча. Асобнай кніжкай выйшла паэма «Не моўкне рэха тых
гудкоў», якую ён прысвяціў бацьку, землякамаршанцам і ўсім чыгуначнікам.
Працоўная біяграфія Паўла Паўлавіча цікавая
і насычаная. Скончыў школу, гістарычны факультэт
БДУ, працаваў на заводзе, у аршанскай «раёнцы» і рэспубліканскай «Чырвонай змене», служыў
у арміі. Затым — партыйная работа, праца ў Міні-
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Шарж Алега КАРПОВІЧА.
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стэрстве культуры начальнікам упраўлення, загадчыкам культурна-масавага аддзела Белсаўпрофа,
намеснікам старшыні Рэспубліканскага савета па
турызме і экскурсіях. У 1996 годзе П. П. Саковіч вярнуўся да літаратурнай дзейнасці: стаў загадчыкам аддзела часопіса «Полымя», а неўзабаве
перайшоў у часопіс «Вожык», пастаянным аўтарам
якога быў шмат гадоў.
«Дарэчы, нягледзячы на ўсе складаныя, часам трагічныя перыпетыі жыцця, мая літаратурная
творчасць пачалася менавіта з гумару, — узгадваў неяк Павел Паўлавіч у сваіх успамінах. — Думаю, што гэтаму паспрыяў у значнай ступені наш
знакаміты «Вожык». Памятаю, калі я працаваў
у «Чырвонцы», яшчэ ў старым Доме друку, насупраць нас, праз калідор, месцілася рэдакцыя
«смешнага» часопіса. У нас радавыя супрацоўнікі,
як і я, былі маладыя, а начальнікі — кіраўніцтва
рэдакцыі, аддзелаў — гэта звычайна сталыя,
сур’ёзныя людзі. І мы паводзілі сябе стрымана.
А хацелася ж і пагарэзіць! У «Вожыку», наколькі

памятаю, таксама працавалі сталыя, вопытныя
майстры слова, але з пакойчыкаў насупраць часта чуліся нечаканыя выбухі смеху. У такія хвіліны
мне так карцела зайсці да суседзяў, каб пасмяяцца разам. Знаёмых «вожыкаўцаў» тады ў мяне
не было (хаця на той час галоўным рэдактарам
быў мой знакаміты зямляк У. Корбан), а без
прычыны зайсці да іх было неяк няёмка. І вось
я прыдумаў некалькі жартаў, афарызмаў і завітаў
у рэдакцыю. Так, недзе з 1967 года, я назаўсёды пасябраваў з «Вожыкам». Адна з маіх кніжак
гумару выйшла ў ягонай знакамітай «Бібліятэцы». А ў сталым узросце мне пашчасціла трапіць
і ў штат рэдакцыі «Вожыка». Вельмі ганаруся,
што стаў першым лаўрэатам Літаратурнай прэміі
імя К. Крапівы, заснаванай любімым часопісам».
І, відаць, не выпадкова лёс звёў яго з нашым
любімым “калючым” выданнем. Уявіце толькі сабе:
Павел Паўлавіч Саковіч — равеснік «Вожыка», ім
абодвум па 70 гадоў! Варта адзначыць, што для
«Вожыка» Павел Паўлавіч робіць усё магчымае
і немагчымае. Менавіта дзякуючы яго рупным
намаганням (колькі ім праводзіцца перамоў, сустрэч, выступленняў, прэзентацый, выставак!)
альманах трымае свой тыраж і нават паступова
«прырастае» новымі падпісчыкамі. Відаць, толькі
мы, калегі і сябры Паўла Паўлавіча, ведаем, чаго
гэта яму каштуе, і кажам яму: вялікі дзякуй!
П. П. Саковіч напісаў шмат кніг сатыры і гумару, прозы, лірычных вершаў, твораў для дзяцей
(пісьменнік — лаўрэат літаратурнай прэміі Васіля
Віткі за творы для дзяцей). Дарэчы, зусім нядаўна
ў РВУ «Літаратура і Мастацтва» пабачыла свет яго
новая дзіцячая кніжка пад назваю «Князь-карась».
Павел Паўлавіч заўсёды ахвотна сустракаецца з чытачамі па ўсёй рэспубліцы, асабліва
ў Оршы і Барані. Нездарма ён з’яўляецца аўтарам тэксту гімна Оршы. Землякі з нецярпеннем
чакаюць яго, запрашаюць на ўсе святкаванні,
а значыць, лічаць яго не госцем, а сваім, блізкім
і родным чалавекам. І гэта кажа пра многае…
А мы яшчэ раз віншуем Паўла Паўлавіча
з 70-годдзем і зычым плёну ў працы, новых
творчых поспехаў, моцнага здароўя і заставацца
такім жа вясёлым, шчырым, мудрым, добрым
чалавекам!
Юлія ЗАРЭЦКАЯ

Павел САКОВІЧ

НАДРУКАВАНАЕ…
З НЕНАПІСАНАГА
Пішу… нібыта літасці прашу!
Не ведаю, каго: сябе ці Бога…
Я ў гэты верш уклаў усю душу!
А прачытаў — і не знайшоў нічога….
Генадзь АЎЛАСЕНКА
Я з ненапісанага верш пішу —
Камусьці тое можа здацца смешным, —
А ў невідзімку-верш уклаў душу,
Само сабой, нябачную, канечне.
Ды ёсць рэдактары-празорцы, ёсць,
Што ненапісанае ў друку змесцяць.
Аж раптам заказыча ў носе штось,
Як на старонцы ўбачу тое месца…
Гатоў паклясца, дарагі чытач:
Не бачыў твора ты ў жыцці такога!
Ды не здзіўлюся я, аднак, прабач,
Калі і ты не знойдзеш там нічога!

ІДУ НА ВЫ!
Я і таму, прызнацца, рады,
што зваць магу цябе на Вы.
А ты акінула паглядам
мяне ад ног да галавы.
Пра што падумала, адкуль мне
пра тое ведаць зараз, ды…
Анатоль ЗЭКАЎ
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Мяне акінула паглядам
ад ног вышэй… туды, сюды…
«Я вам, табе, — сказаў я, — рады,
ды ўсё ж ці Вы гэта, ці ты?»
І тут як токам усё роўна
мяне жыгнула раптам, ды…
Яна глядзела бессаромна,
нахабна не абы-куды!

А верш як спадабаецца каторы,
Зачытваюць — зусім! — у прыбіральні.
Аднак бянтэжыць іхняе пытанне.
Дзе ўзяць мне порах, землякі, скажыце?
Не паляўнічы ж я — паэт па званні,
Таму магу даць «вогненнай вадзіцы»,
А пораху няма — і не прасіце!

Я праглынуў нібыта шворан,
пачырванеў быў нават, ды…
Яна глядзела проста ў корань,
і я зноў стаў як малады.
РЫФМАТВОРЦА
І тут жа, не міргнуўшы вокам,
свой прылізаўшы чуб сівы,
«Вас паважаючы глыбока, —
сказаў я ёй, — іду на Вы!»

ШКОДНАЯ ПАПУЛЯРНАСЦЬ
Мяне ж, паверце, землякі чытаюць,
У полі, пад павеццю, у канторах.
Сустрэўшы ж, павітаўшыся,
пытаюць:
«Скажыце, дзядзька,
ёсць яшчэ ў вас порах?»
Уладзімір ПАПКОВІЧ
Мяне старшыні з вёсак праганяюць —
Зрываю, бачыце, працэс вытворчы.
Зрання газеты землякі хапаюць:
«Дзе ж тут Папковіч наш?» — пытаюць
І прагна вершыкі шукаюць вочы.
Чытаюць брыгадзіры, аграномы,
Даяркі перад дойкаю — каровам.
Сам старшыня чытае (жонцы, дома),
А нехта дзеўчыне — пад свежым стогам.
Чытаюць на планёрцы у канторы,
Здараецца, і ў нецвярозым стане.
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Табе шчэ трапятаць
У пацалунку страсным —
Мне ж болей рыфмаваць
Мінулае з сучасным.
Мікола ШАБОВІЧ
Я рыфмы ўпадабаў
Яшчэ ў маленстве дзесьці
І ўсё зарыфмаваў,
Што ёсць на гэтым свеце.
Ды покуль знітаваў
Мінулае з сучасным,
Я ў тэме той адстаў…
Ці даганю, няшчасны?
Я за табой сачу,
І страшна ў тым прызнацца,
Што страсна так хачу
З табою зрыфмавацца.
Калі ў тым паспрыяць
Паэту не захочаш,
Дык стану сябраваць
Я з рыфмаю… жаночай!

Вячаслаў Статкевіч

ы

ам
як рэкл

Душой і целам ён багаты,
Таму заўсёды ў Славы
«Свята»!

Міхась Сліва
Анатоль Аўруцін
О, нездарма пад Пушкіна
ён «косіць»!
Вунь бакенбарды
адрасціў і носіць.
Камусьці генія
дагнаць няпроста,
А Толік нават абагнаў…
па ўзросту.
А як зайздросціў бы
той Пушкін носу,
І пышным бакам двайніка
з начосам!
Не лішне ўспомніць
званні, ўзнагароды,
Якіх не бачыў
камер-юнкер зроду!

Юрый Сапажкоў
Ну што тут дзіўнага такога:
«Абулі» ўрэшце Сапажкова…
Відаць, паэт быў злы,
няўцешны?
Удзячны, што не ўкралі
вершы!

Наш «фрукт» буйней
за тую ж вішню,
Хоць ён не выспеў
канчаткова…
Дык хай расце — усебакова! —
Каб абысці…
Астапа Вішню!

Георгій Марчук
Хоць наш Марчук
не грае на гітары
І ў «пеўчых» не хадзіў яшчэ,
здаецца.
Адметнасць таленту,
аднак, на твары:
Празаік, драматург…
І выдаецца!
Героі ў п’есах розныя даволі:
Антычныя, станоўчыя, благія.
Ну, а сябе
ў якой ён бачыць ролі?
Мо ў ролі
класіка… драматургіі?

Юлія Зарэцкая
Больш «Вожык»
не маркоціцца:
Пазбегнуў з Юляй краху.
Аднак зусім не хочацца
Быць з ёю аль… МАНАХАМ!
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Мастакі

Пісьменнікі

Брэстчына

Гумарыстычныя далягляды.

Ляхавічы: Алег КАРПОВІЧ (4).

Брэст: Аркадзь САЛТЫКОЎ (2),
Уладзімір ЧУГЛАЗАЎ (3).

Кобрынскі раён: Аляксей ПАПРОЦКІ (1).

Івацэвіцкі раён: Яраслаў ПАРХУТА (10).

Камянецкі раён: Васіль ЖУКОВІЧ (9).

Жабінкаўскі раён: Расціслаў
БЕНЗЯРУК (14).
Бярозаўскі раён: Віктар СУПРУНЧУК (6).

Ганцавіцкі раён: Віктар ГАРДЗЕЙ (7), Уладзімір МАРУК (8).

Столінскі раён: Георгій МАРЧУК (12), Леанід ДРАНЬКО-МАЙСЮК (13).
Пружанскі раён: Мікола ЗАСІМ
(4), Віктар РЭЧЫЦ (5).

Ляхавіцкі раён: Леанід ПРАНЧАК (11).

МАСТАКІ

Баранавіцкі раён: Уладзіслаў
ГАЛУБОК (1), Іван КУРБЕКА (2),
Анатоль КЛЫШКА (3).

Наша гумарыстычнае
падарожжа сягнула
на прасторы Брэстчыны,
адкуль звычайна пачынаюцца
ўсе вандроўкі па Беларусі.
Гэта заходні рубеж краіны,
яе зялёныя вароты.
З вышыні Белай Вежы
далёка праглядваюцца
маляўнічыя краявіды пушчы,
яе густадрэўныя бары,
дзе і сёння царуе волат зубр.
Свет ведае пра славутую
Брэсцкую крэпасць,
пра несмяротны подзвіг
яе гераічных абаронцаў.
Непаўторнае хараство
прыроды Берасцейскага краю
заўсёды натхняла
айчынных паэтаў
на прачулыя лірычныя вершы.
Добрым запевам гэтаму
з’явілася вядомая паэма
Міколы Гусоўскага
«Песня пра зубра».
А дзе ёсць месца лірыцы,
там заўсёды знойдзецца
яно і для гумару.
У 20—30-я гады гумарысты
заходніх абласцей Беларусі
друкавалі свае творы
ў тагачасных сатырычных
часопісах «Маланка»,
«Авадзень», «Асва».
Некаторыя з аўтараў
тых выданняў
сталіся адразу вядомымі
ўсёй Беларусі.
У гэтым нумары
мы геаграфічна акрэслім
гумарыстычныя далягляды
Берасцейскага краю.
Згадаем мясціны,
дзе нарадзіліся славутыя
гумарысты,
аўтары «Вожыка».
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ПІСЬМЕННІКІ

ПІСЬМЕННІКІ

БАРАНАВІЦКІ РАЁН
Лясная. На гэтай станцыі нарадзіўся адзін з заснавальнікаў беларускага тэатра, паэт, празаік і драматург Уладзіслаў ГАЛУБОК (Уладзімір Іосіфавіч Голуб) (1882 — 1937).
Равеснік Купалы і Коласа, свой працоўны шлях ён пачынаў грузчыкам,
каб пасля стаць акцёрам і рэжысёрам Першага беларускага таварыства драмы і камедыі. У 1920 годзе
стварыў беларускі вандроўны тэатр,
пра які і сёння яшчэ ідзе добры водгалас у многіх кутках Беларусі.
У перыядычным друку Уладзіслаў
Галубок пачаў выступаць у 1906 годзе,
пісаў вершы і апавяданні, а потым заявіў пра сябе і як драматург. Яго пяру
належыць больш як 40 п’ес. Найбольш вядомыя «Пісаравы імяніны»
(1917), «Бязвінная» кроў» (1918), «Залёты дзяка» (1918), «Бязродны» (1919),
«Ганка» (1920).
Талент Уладзіслава Іосіфавіча быў
сапраўды шматгранным. Ён вядомы
і як аўтар публіцыстычных і тэатразнаўчых артыкулаў, добра валодаў
мастацкім пэндзлем, маляваў пейзажы, быў аўтарам многіх дэкарацый.
Гумар У. Галубка зыходзіць з глыбінь народнай душы, ён каларытны
і непаўторны.
Серабрышча. Гэта адметная беларуская вёсачка сапраўды багатая на
срэбра бяроз і чыстага белага снегу.
Чыстае і расяністае тут і роднае беларускае слова, якім прамаўляюць
вяскоўцы. Тут — родавыя карані вядомага беларускага гумарыста Івана
Сцяпанавіча КУРБЕКІ (1934 — 2009).
Пасля заканчэння школы І. Курбека вучыўся ў БДУ, а астатняе сваё
жыццё прысвяціў працы ў музеях
песняроў Купалы і Коласа. Вось як
скажа пра гэта сам гумарыст:

36

Ці хто з вас ведае Курбеку?
Сказаць адразу ўсім гатоў:
Сябры! Я добрую чвэрць веку
Прапагандую песняроў.

Гэтай пачэснай працы аддаў Іван
Сцяпанавіч не «чвэрць веку», а добрыя дзве чвэрці. Пра свае музейныя
клопаты пісьменнік потым раскажа
ў кнізе «Запрашэнне ў музей» (2008).
Быў ён частым госцем і аўтарам
«Вожыка». У вожыкаўскай «Бібліятэцы» пабачыла свет кніга І. Курбекі
«Абы на здароўе» (1979).
Гумар вельмі натуральна выпраменьвала сама душа Івана Сцяпанавіча. А яшчэ ён валодаў зайздросным
дарам імітацыі, мог «падрабляць» галасы вядомых творцаў і сваіх знаёмых, дадаючы пры гэтым да характару кожнага нямала смешнага. За гэты
дар і называлі часта гумарыста «беларускім Іракліем Андронікавым».
Данейкі
— радзіма Анатоля
КЛЫШКІ (1935), празаіка, крытыка,
перакладчыка, педагога, аўтара «Буквара» для беларускіх школ і шматлікіх кніг для дзяцей. Дзіцячыя творы
Анатоля Канстанцінавіча, асабліва
яго загадкі, падсвечаны добрым народным гумарам і досціпам.
ПРУЖАНСКІ РАЁН
Шані. У гэтай вёсцы нарадзіўся
Мікола (Мікалай Арцёмавіч) ЗАСІМ
(1908 — 1957), паэт, чые вершы
ў мясцінах былой Заходняй Беларусі чыталі па памяці і старыя, і малыя. За рэвалюцыйную дзейнасць у
1920—30-я гады ўлады Польшчы неаднойчы арыштоўвалі паэта, знявольвалі
ў турму, але ён аптымістычна заяўляў:
Смерць калі ж прыйдзе, ведайце, людзі,
Засім змагацца, дужацца будзе.

Засім змагаўся. Змагалася яго паэзія. У час Вялікай Айчыннай вайны
Мікалай Арцёмавіч — партызан, інструктар Брэсцкага абласнога антыфашысцкага камітэта. Піша на партызанскую тэму. У сваёй творчасці
шырока выкарыстоўваў прыёмы гратэску, пародыі.
Альшаны. У гэтай вёсцы, назва
якой неаднойчы апявалася ў паэтычных творах, нарадзіўся гумарыст Віктар РЭЧЫЦ (1947). Ён аўтар
кніг сатыры і гумару «Залаты тавар»
(1998), «Свой метад» (2004), «Далей
ад граху» (2007), «Штатны сведка»
(2010). Гумарыстычныя вершы, байкі, эпіграмы на працягу некалькіх
дзесяцігоддзяў друкаваліся ў «Вожыку». Смех Віктара Трафімавіча мяккі і добразычлівы, нават спагадны,
менавіта такі, якім і павінен наогул
быць шчыры народны досціп.
БЯРОЗАЎСКІ РАЁН
Сялец. З гэтай вёскі цягнуцца родавыя карані пісьменніка Віктара
СУПРУНЧУКА (1949). Да прозы мастацкай будучага пісьменніка прывялі зусім не рамантычныя рабочыя
будні. Добра ўзброены жыццёвым
матэрыялам, узяўся за прозу. Ад самога жыцця жывіцца і своеасаблівы
гумар Віктара Пятровіча.
ГАНЦАВІЦКІ РАЁН
Малыя Круговічы. З гэтай вёскі паходзіць Віктар ГАРДЗЕЙ (1946),
вядомы паэт і празаік. Пісьменніцкае пяро будучы пісьменнік пачынаў
адточваць у раёным друку, спачатку
ў ляхавіцкай, потым у ганцавіцкай
райгазетах. У Ганцавічах знайшоў

добрую творчую падтрымку ў самога рэдактара, вядомага нарысіста
і публіцыста Васіля Праскурава.
Як удумлівы, пранікнёны лірык
сцвердзіў сябе ў шматлікіх кнігах паэзіі. А неўзабаве ўсё часцей і часцей
пачаў звяртацца да прозы. Вось тут
у поўную меру праявіўся і яго гумарыстычны талент. Нездарма вельмі
па-свойску Віктар Канстанцінавіч
пачуваўся ў «Вожыку», дзе не адзін
год працаваў у штаце.
Выдаў кнігі прозы «Дом з блакітнымі аканіцамі» (1984), «Карані
вечнага дрэва» (1988), «Па Сеньку
і шапка» (2000), «Бедна басота»
(2003) і інш.
Гута — родная вёска Уладзіміра
МАРУКА (1954 — 2010). Скончыўшы
сярэднюю санаторную школу-інтэрнат, паступіў у Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум, потым вучыўся на філфаку БДУ. Працаваў у выдавецтвах
«Юнацтва» і «Мастацкая літаратура», у часопісе «Полымя». Ён аўтар
шэрагу паэтычных кніг, а таксама
кніг для дзяцей.
Сябраваў Уладзімір Антонавіч
і з гумарам. Многія сябры цытуюць
і сёння па памяці яго трапныя пародыі і эпіграмы. Большасць іх змяшчалася на старонках «Вожыка».
КАМЯНЕЦКІ РАЁН
Забалацце — гэта родная вёска
паэта Васіля ЖУКОВІЧА (1940). Пасля заканчэння Брэсцкага педінстытута Васіль Аляксеевіч абраў шлях
не педагога, а журналіста, працаваў
у брэсцкай раённай, абласной газетах,
потым — на тэлебачанні, у сталічных
выдавецтвах, часопісе «Полымя».
Ён аўтар многіх кніг лірыкі і
зборнікаў для дзяцей, але заўсё-

37

ды Васіль Аляксеевіч пісаў і гумар.
У часопісе «Вожык» пастаянна выступаў з пародыямі, а падпісваў іх самымі рознымі псеўданімамі. І толькі
нядаўна (у сёмым нумары «Вожыка»
за 2009 год) паэт нарэшце рассакрэціўся. Аказваецца, і Аляксей Камянецкі, і Базыль Шустры, і Бутрым Запаволены, і Аўсей Самасей, і Аўдзей
Барадзей, і Ян Баян — гэта адзін
і той жа Васіль Жуковіч. Для чаго
спатрэбілася паэту такая літаратурна-гумарыстычная
містыфікацыя?
«А каб чытач думаў, што парадыстаў
у нас больш, чым на самай справе», —
жартуе паэт. А пародыі яго, як правіла, дасціпныя і добразычлівыя.

ў 2001 годзе выйшла кніга гумару
Л. Пранчака «Цар-царэвіч з Івацэвіч» (жарты, песні, небыліцы). Гумарыстычныя матывы невыпадкова часта гучаць і ў яго лірычных вершах.
СТОЛІНСКІ РАЁН
Давыд-Гарадок.
Тут нарадзіўся
празаік і драматург Георгій Васільевіч
МАРЧУК (1947). У друку пачаў выступаць з гумарэскамі і замалёўкамі. Аўтар
шматлікіх п’ес і камедый, якія заўсёды
запатрабаваны гледачом. Найбольш
вядомыя з іх — «Новыя прыгоды Несцеркі» (1980), «Ці кормяць ваўка ногі»
(1982), «Вясёлыя, бедныя, багатыя»
(1986), «Дарога ў рай» (1990) і іншыя.

ІВАЦЭВІЦКІ РАЁН
Мілейкі. У гэтай вёсцы ў сялянскай сям’і нарадзіўся вядомы пісьменнік Яраслаў ПАРХУТА (1930 —
1996). Паэт, празаік, сатырык і гумарыст, краязнаўца, Я. Пархута ўлюбёна пісаў пра родную зямлю, яе шчырых людзей. З кайстрай вандроўніка
прайшоў пешшу ўсю Беларусь, пабываў ледзь не ў кожным яе куточку. А свае ўражанні адлюстраваў
у шматлікіх кнігах.
Пяць гадоў Яраслаў Сільвестравіч
аддаў працы ў «Вожыку», пісаў фельетоны, гумарэскі. Смех ягоны быў
добразычлівы, цёплы.
ЛЯХАВІЦКІ РАЁН
Пранчакі. Назва гэта сама падказвае, што тут нарадзіўся Леанід
ПРАНЧАК (1958). Пра свой радавод
паэт расказаў у кнізе «Беларуская
Амерыка». Леанід Іванавіч не толькі друкаваўся, але і нейкі час працаваў у «Вожыку». У «Бібліятэцы»
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У Давыд-Гарадку нарадзіўся і вядомы беларускі паэт Леанід ДРАНЬКО-МАЙСЮК (1957). Палескі край —
адна з асноўных тэм творчасці паэта.
Але не забываецца Леанід Васільевіч
і на «Вожык». Беларускія кампазітары часта ствараюць на яго вершы
песні. Многія з іх даўно сталіся шлягерамі. Сардэчны народны гумар заўсёды быў іх неад’емнай якасцю.
ЖАБІНКАЎСКІ РАЁН
Стрыганец. Адсюль паходзіць
пісьменнік Расціслаў БЕНЗЯРУК
(1944). Расціслаў Мацвеевіч — аўтар
дзіцячых кніг «Вавёрчына дзякуй»,
«Чаму сонца ўстала». Пісьменнік
даўно сябруе і з «Вожыкам». Часта
на старонках нашага выдання можна
сустрэць яго байкі, пародыі, эпіграмы. А сваю кнігу гумару Р. Бензярук
назваў «Азбука наадварот».

МАСТАКІ

КОБРЫНСКІ РАЁН
Грушава. У гэтай вёсачцы са
«смачнай» назвай ў 1949 годзе нарадзіўся Аляксей Кірылавіч ПАПРОЦКІ. Скончыў Мінскі радыётэхнічны
інстытут, застаўся ў сталіцы і ўсё
жыццё адпрацаваў інжынерам на вытворчым аб’яднанні «Гарызонт». Тым
часам плённа працаваў і на «Вожык»:
першыя яго карыкатуры з’явіліся ў часопісе ў 80-х гадах мінулага стагоддзя.
Карыкатуры А. Папроцкага вылучаліся добра пабудаванай кампазіцыяй,
яркім праяўленнем эмоцый персанажаў. Лёгкі штрых малюнка, з невялікім націскам, быў арганічна напоўнены фарбамі — і таму карыкатуры заўсёды выглядалі тонка і інтэлігентна.
БРЭСТ
Хоць Аркадзь САЛТЫКОЎ і нарадзіўся ў 1967 годзе на Украіне (пасёлак Халодная Балка Данецкай вобласці), але родным для яго стаўся Брэст.
(Цяпер, праўда, Аркадзь Уладзіміравіч пераехаў у Расію.) У Кобрыне
малады чалавек скончыў мастацкае
вучылішча народных мастацкіх промыслаў і атрымаў спецыяльнасць
«выканаўца мастацкіх работ». З таго
часу і пачаў сябраваць з «Вожыкам»,
плённа супрацоўнічаць з шэрагам беларускіх газет і часопісаў.
Аркадзь Салтыкоў — адзін з найлепшых майстроў сатырычнай графікі Беларусі. Валодае непаўторнай,
арыгінальнай, стылізаванай графікай з тонкай штрыхоўкай і дэтальнай прапрацоўкай святлаценю малюнкаў. Яго карыкатуры звычайна
без слоў, філасофскага накірунку,
прымушаюць задумацца пра хібы
сучаснага жыцця і адносіны паміж
людзьмі. Аркадзь Уладзіміравіч уме-

ла выкарыстоўвае ў сваіх работах
сімволіку аб’ектаў, класічныя літаратурныя фразы і афарызмы. Удзельнічае ў рэспубліканскіх і міжнародных выставах карыкатур.
Для Уладзіміра ЧУГЛАЗАВА (нарадзіўся ў 1966 годзе ў Полацку) горад над Бугам таксама стаў блізкім
і дарагім месцам. Шмат гадоў Уладзімір Уладзіміравіч пражыў на Брэстчыне, працаваў мастацкім рэдактарам у розных газетах.
Скончыў мастацка-графічны факультэт Віцебскага педінстытута. Дыплом абараняў па тэме гісторыі карыкатуры. Дарэчы, гэта быў другі выпадак
за ўсю гісторыю інстытута, калі тэмай
дыплома была абрана карыкатура.
Хіба мог мастак пасля гэтага не пасябраваць з «Вожыкам»? Сяброўства
гэтае доўжыцца праз усё жыццё.
У. Чуглазаў — выдатны мастактэміст з вельмі шырокім дыяпазонам
тэм. Яго карыкатуры арыгінальныя,
выкананы ў стрыманай контурнай тэхніцы, але заўсёды выклікаюць добрую
ўсмешку.
ЛЯХАВІЧЫ
Тут нарадзіўся Алег КАРПОВІЧ
(1960). Скончыў Мінскае мастацкае
вучылішча імя А. К. Глебава, аддзяленне станковай графікі Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута. Член Саюза мастакоў Беларусі.
Удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх
і міжнародных выставак графікі
і плаката. Аформіў больш за сотню
кніжак.
У «Вожыку» Алег Іванавіч друкуецца з 1993 года. Умела спалучае
ў карыкатуры гратэск з рэалістычнай фактурай станковай графікі. Яго
шарж — гэта рэалістычны партрэт
са стылізацыяй.
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Вясёлы слоўнік
КАЛАТНЯ — дыскатэка.
●
КАМОРНІК — кватарант.
●
МАРЫНАД — кіслы чалавек.
●
ПАРАСОН — сон удваіх.
●
ПАРАФІН — фінская лазня.
●
ПАСЕКА — дрывасек.
●
ПРАГАЛІНА — лысіна.
●
РАЗБЯР — хірург.
●
ТРЫКО — тры яйкі.

Малюнак Аляксандра ШМІДТА.

Лявонцій ШЧЭРБАЧ,
г. Мінск.
АБВУГЛІВАЦЦА — заводзіць сваё
жыллё.
●
АПЯКУН — агонь.
●
АСЯНІЦЬ — даць скаціне сена.
●
БАЙКОТ — кот, які спіць.
●
ЗНІЧКА — маці-зязюля.
●
КАР’ЕРЫСТ — работнік кар’ера.
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Малюнак Аркадзя ГУРСКАГА.

●
КАЧКАНОС — паляўнічы.
●
ЛАЗНЯК — работнік лазні.
●
ПОЎНЯ — тоўстая жанчына.
Віктар САЛАНЕЦ,
г. Любань.

Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ.

ВАДАЛЕЙ — студэнт у час экзаменаў.
●
ЖАРГОН — руская печ.
●
ЗАЛОЖНІК — прыхаваны палюбоўнік.
●
ЗАМЕЖЖА — другая палова двухспальнага ложка.
Галіна СУТУЛА,
г. Глыбокае.

Малюнак Юрыя ЗЯНЬКОВА.

ВЕШАЛКА — гандлярка.
●
ГЛУШАК — браканьер.
●
ЯНОТ — кампазітар.
Уладзімір ШПАДАРУК,
г. Рагачоў.

Малюнак Аляксандра ПЯТРОВА.

ГАЛЕННЕ — стрыптыз.
●
ГАРЭЗА — аўтаген.
●
ГАРЭЛКА — спіртоўка.
●
КАЛЮЧКА — працэдурная сястра.
●
ПАЛЯВАННЕ — распал лазні.
●
ПАЛЯВОД — паводка.
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Малюнак Міколы ГІРГЕЛЯ.

●
СВЕРДЗЕЛ — стаматолаг-тэрапеўт.

АБЛЯПІХА — шматдзетная матуля.
●
АКАМПАНІЯТАР — душа вясёлай
кампаніі.
●
АКЦЁР — кантралёр, складальнік
актаў.
●
АПЕРАТЫЎНІК — акцёр опернага тэатра.
●
АРХІДЭЯ — старая ідэя.
●
ВЕРХАВОДКА — спартсменка на
водных лыжах.
●
ЗАГРУДАК — дэбашыр.
●
КУРАТАР — даглядчык курэй.
●
ЛІЗУН — дэгустатар.
●
ЛУПІЦЬ — глядзець праз лупу.
●
ЛЯЖАНКА — жанчына-гультайка.
●
ПАДШЫВАНЕЦ — вучань абутніка.
●
РАМАНІСТ — курортны гуляка.
●
РЫМАР — часты госць у Рыме.
●
САЛІСТ — аматар сала.
●
ШЧУПАК — масажыст.

Малюнак Міхася ДАНІЛЕНКІ.

Сяргей ЛАПЦЁНАК,
г. Мінск.

Міхал ШУЛЬГА,
Буда-Кашалёўскі раён,
г. п. Уваравічы.
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Малюнак Пятра КОЗІЧА.

●
АБАБАК — жанаты мужчына.
●
АВОСЬКА — латарэя.
●
АДКАРКАВАЦЬ — надаваць па
карку.
●
АСАЛАВЕЦЬ — наесціся сала.
●
АСТРОГ — кветнік з астрамі.
●
БАРАБАС — спявак у бары.
●
БАРДЗЮР — уваход у бар.
●
БАРОМЕТР — бармен.
●
ВАРАНОК — унук вароны.
●
ГУЛЯШ — абібок.
●
ЗАВАРУХА — гарбата.
●
ЗАВЯДЗЁНКА — сварлівая жонка.
●
Малюнак Аляксандра КАРШАКЕВІЧА, ЗАМАТАЦЬ — аблаяць.
тэма Міхася СЛІВЫ. ●
ЗАПАРЫЦЬ — зарэгістраваць
шлюб.
●
ЗВАНІЦА — тэлефаністка.
●
КАШУЛЯ — заўзятарка кашы.
●
КВАКТУХА — жаба.
●
КУБІЗМ — лесанарыхтоўка.
●
ЛЯЖАК — гультай.
●
МАРАЛ — летуценнік.
●
МІСКА — маленькая прыгажуня.
●
НАПАРСТАК — выпіўка ўдвух «на
Малюнак Алега ПАПОВА. халяву».
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Малюнак Алега КАРПОВІЧА.

Малюнак Алега ГУЦОЛА.

●
ПАМЫЛКА — ванна.
●
ПАРАВОЗ — вазок на дваіх.
●
ПЕРАПАРЫЦЦА — другі раз жаніцца.
●
ПІВОНЯ — аматарка піва.
●
ПРАБІРАНКА — хімлабарантка.
●
ПРЫЧЭПКА — цыганка.
●
РУБІКОН — аўтар папулярнага кубіка.
●
САМАТУЖНІК — паэт-лірык.
●
СЕКТАР — член секты.
●
ТОПЛЕС — лес пасля залевы.
●
ТРЫБУХ — трохтомнік.
●
ТРЫМАЦЬ — маці траіх дзяцей.
●
ТУРБОТЫ — абутак турыста.
●
ФАРАОН — пражэктар.
●
ФУРМАН — дальнабойшчык.
●
ХАМЯК — грубіян.
●
ЧАРАВІК — ахвотнік да чаркі.
●
ЧАРАПІЦА — выпіўка з закускай.
●
ЧУМАК — хворы на чуму.
Міхась ДУБОВІК,
Бярэзінскі раён,
в. Арэшкавічы.
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Малюнак Аляксандра БУЛАЯ.

ЛЕКТРЫЧКА, што бяжыць на Пухавічы, перад самым Рудзенскам
робіць яшчэ адзін прыпынак у невялікай вёсцы Раўнаполле. Між
старэйшых яе жыхароў часам і сёння, як тая ластаўка, пырхне вострым слоўцам старая частушка, якую пусціў у свет яшчэ
ў далёкія дакастрычніцкія дні іх зямляк Захар БІРАЛА (1906—1993). Здатны быў на гумар хлопец ад самага нараджэння. Сам Кандрат Крапіва заўважыў
у ім талент гумарыста. Яшчэ калі малады
Бірала вучыўся на рабфаку пры Белдзяржуніверсітэце, ён выдаў кніжку вершаў «Смех і радасць
вёскі». Сваім прозвішчам падпісвацца малады аўтар
пасаромеўся: сярод герояў яго большасцю сваёй былі
жыхары роднай вёскі. А назва вёскі падказала сама
і палявога паходжання псеўданім — Захар Бульбянік.
Не гладка склалася жыццёвая дарога пісьменніка. У 1936 годзе маладога настаўніка сярэдняй школы
ў Лагойску Захара Біралу без дай прычыны арыштавалі.
І цяпер яго лёс круцілі жорсткія колы гулагаўскага млына. Не адчуваў сваёй віны малады творца, пісаў на волю Шарж Віктара ЗАМЯТКІ, 1985 г.

Э

ПЕСНЮ ГУКАЛА ПОЛЕ
лісты, прасіў разабрацца ў выдуманай яго справе. І… яму пашанцавала — у 1940 годзе
гулагаўскія вароты расчыніліся яшчэ раз, але ўжо каб выпусціць яго на волю.
Потым Захар Якаўлевіч быў прызваны ў Савецкую Армію, браў удзел у баях на тэрыторыі
Польшчы, быў цяжка паранены. З 1944 па 1974 гады выкладаў ён беларускую і рускую мову
ў Мар’інагорскім сельскагаспадарчым тэхнікуме. Любіць роднае слова, любіць паэзію і гумар
вучыў Захар Якаўлевіч будучых аграномаў і механізатараў. Яны і сёння памятаюць свайго ўдумлівага і жартаўлівага настаўніка. Хоць у жыцці асабістым яму часта было не да жартаў.
У паэтычнай спадчыне паэта — кнігі гумару «Цвітуць кветкі» (1963), «У пажарным парадку» (1968), «На светлым чорнае» (1974), «Прыляцела птушка» (1977) ды іншыя зборнікі.
Жыве сярод землякоў добрая памяць пра паэта, жыве, часта гучыць са сцэны і яго вясёлае
паэтычнае слова.

Захар
БІРАЛА

АЧ

УЦЯК

Шмат жаніўся — дзетак шмат,
Каб сабраць — дзіцячы сад.
Што ж, браток, на іх працуй,
Ні на кога ні крыўдуй.
Не, надумаўся ўцячы,
Як той злодзей — уначы:
На край свету палячу,
Аліменты ўсё ж скручу.
Падабраўшы зручны час,
Даў ён драла на Каўказ,

Дзе салодкі вінаград,
Дзе чарнявых шмат дзяўчат.
Разгуляўся гэты зух:
Ну, як кажуць, чортаў дух,
Прыгажун і душалюб,
Уступай хоць сёння ў шлюб.
Але мала уцякач
Пагуляў, цяпер хоць плач,
Адшукалі яго й тут,
Даскакаўся баламут.
«Вожык» № 3, 1981 г.
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Шарж Сяргея РАМАНАВА, 1971 г.

ПАРТЫЗАНСКІ БАЯН

ГО эпіграмы-экспромты перадаваліся
з вуснаў у вусны. Пісаліся жартоўныя
радкі і ў яго адрас. Вось такое, на-

Я

прыклад:

Па прозвішчы Астрэйка,
А проста — Анатоль.
Ірваў у немцаў рэйкі
Яго магутны тол.
А вершаў выдаў колькі.
Пясняр ён куль, лясоў.
Дзяніс Давыдаў… Толькі
Няма вусоў.
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Анатоль Вялюгін тут і падкрэсліў галоўныя
ваенныя заслугі партызанскага паэта Анатоля
АСТРЭЙКІ (1911 — 1978). Яго, пранікнёнага лірыка, вайна змусіла пісаць суровую баявую сатыру. Як толькі ў Гомелі дала пра сябе
знаць газета-плакат «Раздавім фашысцкую гадзіну», А. Астрэйку прызначаюць яе адказным
сакратаром. Шмат давялося павандраваць
з паходнай друкарняй па дарогах вайны, пакуль рэдакцыя не асталявалася ў Маскве.
Адтуль газету-плакат самалётамі адпраўлялі
ў тыл. Пяро паэта страляла не горш за аўтамат. З заданнем праз лінію фронту Анатоль

Пятровіч адправіцца да партызан Віцебшчыны. А потым з алоўкам і аўтаматам, збіраючы
матэрыял пра народных мсціўцаў, ён будзе
блукаць лясамі Мінскай, Гомельскай і Пінскай
абласцей. Так і народзіцца яго славутая партызанская кніга «Слуцкі пояс». Вершы, што
ствараліся па гарачых слядах баявых падзей,
партызаны цытавалі па памяці:
Ты знаеш, што такое дождж,
Ды праліўны пад сутак пяць,
Калі ў руках ржавее нож.

Так, гэта былі радкі пра іх, мужных лясных
змагароў, а таму і чыталіся яны з асаблівым хваляваннем. Слава пра паэта разышлася далёка
па ўсіх абшарах Беларусі, нездарма яго празвалі
партызанскім баянам.
Творчая спадчына Анатоля Астрэйкі не такая
і малая. Хоць і не ўсё з напісанага вытрымала
выпрабаванне часам, лепшае застаецца з намі,
новыя чытачы па-новаму перачытваюць яго вершы, па-ранейшаму ўзнёсла гучаць і песні на
словы паэта, ну і, вядома ж, ягоны гумар, загартаваны самой вайной.

Анатоль АСТРЭЙКА

Смех —
не грэх

А людзі — ўсмешныя.
Сцвярджаю.
Смяяцца з дрэннага не грэх.
Я тых ад сэрца паважаю,
Што любяць смех, харошы
смех.
А людзі — добрыя.
Сцвярджаю.
Ім рад, як сонечнаму дню.
Нядобрых — смехам працінаю,
Ніколі іх не бараню.

Пахмурнасць, хцівасць,
як кароста,
Грукоча бочкаю пустой.
А весялосць сядзіць папросту
На самым покуце са мной.
У вочы коле смех, я знаю,
Хаця яно і не баліць,
Але пахмурнасць адганяе
І вучыць, як патрэбна жыць.
Аддам журботы, гаспадарку
За радасць чыстую людзей.
Пагібель зычу табе, сварка,
Хай ясны смех грыміць гучней.
Я знаю, хто смяяцца ўмее,
Таго сагрэе нават снег.
Няхай жа смех наш не старэе,
Няхай жыве вясёлы смех!
«Вожык» № 13, 1971 г.
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ВЯСЁЛЫ ЧАЛАВЕК
З «МАЛПАЧКАЙ
НА ПЛЯЧЫ»
АМЕНАЎ
ПАСЛЯ ЭКЗ

1963 годзе мастацкі аддзел часопіса
«Вожык» узначаліў таленавіты малады карыкатурыст Аскольд Чуркін, сын славутага беларускага кампазітара Мікалая Чуркіна.
Прыкладна з гэтага часу на старонках часопіса
пачалі з’яўляцца карыкатуры яшчэ нікому невядомага Леанарда ЧУРКО (1931 — 1983).
І Чуркін, і Чурко, хоць амаль аднолькава гучалі
іх прозвішчы, творчасцю сваёй вельмі розніліся, кожны меў сваю ўласную творчую манеру.

У

і.
Змывае грах

Мастак-лакіро

ўшчык.
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Ну, пачакай, я з табой разлічуся.

— Цяпер, можа, і адвучым суседку спяваць…
А Леанард яшчэ толькі выпрацоўваў свой адметны мастакоўскі почырк. У 1962 годзе ён закончыў Маскоўскі паліграфічны інстытут і вярнуўся ў родны Мінск. Працы маладому мастаку
хапала. Добра зарэкамендаваў ён сябе ў станковай і прамысловай графіцы, шмат увагі аддаваў афармленню кніг, агітацыйнаму плакату.
Карыкатуры Л. Чурко, што друкаваліся ў «Вожыку», вылучаліся дакладнасцю кампазіцыі, яркасцю і выразнасцю вобразаў, колерам. Амаль

І разлічыўся.
усе яны былі шматфігурныя, а гэта значыць,
і шматвобразныя, што ад мастака заўсёды патрабуе асаблівай і ўседлівай працы.
Па натуры сваёй Леанард Васільевіч быў чалавекам вясёлым і жыццярадасным, здольным
на добры жарт, досціп, нават розыгрыш. Сябры
згадваюць у сувязі з гэтым адзін смешны выпадак, сведкамі якога былі яны самі.
Неяк раніцай, у самым пачатку працы, Леанард зайшоў у выдавецтва, прынёс свой выка-

— Я ж казаў, што наш брыгадзір заўсёды ў полі.
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— Нічога, даражэнькая, паўдня адпакутуем, затое — Ці памятаеш ты, у чыіх бацькоў наша дачка —
хоць гадзінку на ўлонні прыроды адпачнём.
у тваіх ці ў маіх? Трэба ж адрас напісаць.
наны чарговы заказ — афармленне нейкай кнігі.
Пастукаўся ў дзверы, патузаў клямку — дзверы
не адчыняліся. На ўсялякі выпадак мастак насіў
з сабой стары стаптаны чаравік. Тут жа выцягнуў
яго з сумкі і густой фарбай вывеў на падэшве: «Быў, чакаў, не дачакаўся!» І чаравік разам
з афармленнем паклаў пад дзверы. Потым усё
выдавецтва рагатала з гэтага жарту-прыдумкі.
У Леанарда Чурко было шмат сяброў. Але
самым найлепшым з іх ён лічыў прыручаную
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малпачку, з якой ніколі не разлучаўся. Чалавека
«з малпачкай на плячы» ведаў ледзь не ўвесь
Мінск. Калі ён з’яўляўся на галоўным праспекце
сталіцы, за ім цэлай працэсіяй ішлі зацікаўленыя: пажылыя людзі, дзеці, студэнты з эцюднікамі і мальбертамі.
Мастак трагічна загінуў у лютым 1983 года.
Да апошняй хвіліны з ім была неразлучная
малпачка. У кагосьці ў памяці застануцца яго
малюнкі: «Мінск пасля дажджу», «Браслаў», «Но-

— Прымай, Мар’я, я ўжо з Ганнай развёўся і да цябе — з усім сваім скарбам.

ЎВАННЯ

О
САМААБСЛУГ
У МАГАЗІНЕ

пніка.
Увага да паку
валукомль», а хтосьці згадае карыкатуры «Набіваюць цану», «Заатэхнік», «Ты што, касы, так
смела гуляеш?» А іншыя проста ўспомняць вясёлага чалавека «з малпачкай на плячы». Усё гэта
ён, незабыўны Леанард Чурко…

ВЫНАХОД
ЛІВЫЯ СП
АРТСМЕН
Ы

Дэтэктыўная гісторыя з кнігай скаргаў.
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ПАХОДЫ Ў СКАРАХОДАХ
(З сямейнага альбома)
ЯМ’Ю Русаковых добра ведаюць у Барані. Васіль Архіпавіч
пасля заканчэння Мінскага РТІ працаваў на мясцовым радыёзаводзе, зарэкамендаваў сябе чалавекам творчым, актыўным рацыяналізатарам, займаў пасады галоўнага інжынера, галоўнага
канструктара. А ў вольны час ён — заўзяты рыбалоў і садавод.
Цяпер Васіль Архіпавіч — старшыня Бараньскага гарвыканкама.
Жонка, Тамара Адамаўна — калега мужа па прафесіі, а яшчэ вядомы
на ўсю акругу пчаляр, аматар-фатограф і... паэтка.
Па слядах бацькі пайшоў сын Андрэй. Ён стаў добрым праграмістам, цяпер жыве і працуе ў Новай Зеландыі. У яго ёсць дачка
Кацярына і сын Аляксей. Дзеці ведаюць пра свае беларускія карані,
гасцявалі ў Барані, дзе ўпершыню пабачылі і паспыталі беларускага
снегу. У адрозненне ад многіх тутэйшых суайчынніц, Кацярына на
памяць ведае і спявае наш Гімн. У сваю чаргу, дзядуля з бабуляй
наведваюць сваіх унукаў. Для Тамары Адамаўны гэтыя паездкі пераўтвараюцца ў своеасаблівыя творчыя «камандзіроўкі», бо ў іх выніку
з’яўляюцца новыя вершы.
Галоўнымі яе натхняльнікамі, вядома ж, з’яўляюцца ўнукі, і прысвечаны яны… таксама ўнукам! Я выпадкова пазнаёміўся з некаторымі «сямейнымі» паэтычнымі творамі Тамары Адамаўны. Яны падкупілі
мяне сваёй непасрэднасцю, шчырасцю, а яшчэ — добрым гумарам.
Я з задавальненнем пераклаў тры вершы для нашага дзіцячага «Калючыка», якія друкуем з фотаздымкамі, зробленымі аўтарам.

С

Павел САКОВІЧ,
рэдактар аддзела—член рэдкалегіі альманаха «Вожык»

Тамара РУСАКОВА
ПРАЦАЎНІЦА
Цэлы дзень я працавала,
Марна часу не губляла.
Доўга мерала абноўкі:
І шкарпэткі, і насоўкі.
Перамерала спадніцы
Дарагой сваёй сястрыцы.
Мне цікава ўсё на свеце!
Што за посуд у буфеце?
Паспытала тры варэнні.
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Не, не з хлебам, а з пячэннем.
Ну, а потым малявала
І шпалеры фарбавала.
Сёе-тое паламала,
Нешта — адрамантавала.
Пасля смачнага абеду
Папаўняла з мамай веды.
Лічбы, літаркі чыталі,
Аж зліпацца вочкі сталі.
Шмат рабіла я, вучыла —
Сон прыемны заслужыла.
Як пачнецца дзень мой новы,
Буду да яго гатова!

Тут мне годзік і — паўгода.
Прымяраю скараходы.
Не магу цярпець стаяць:
Гэтак хочацца скакаць.
Я пачаў рабіць паходы
Па кватэры ў скараходах.
Тры разы на кухню збегаў —
Соку свежага адведаў.
А каб боты не стаялі,
Бегаў — проста так — па зале.
А пасля наперагонкі
Я з сястрой наладзіў гонкі.
Тата нават папрасіўся:
— Стой, сынок, я ўжо стаміўся!
БРЫДЖЫ І ФІДЖЫ
Прыляцелі мы на Фіджы,
Надакучылі нам брыджы.
Паглядзелі са здзіўленнем
На мясцовае «адзенне».
Я рашыла: ў школе, дома
Буду лепш насіць салому!
Толькі тата і на Фіджы
Не змяніў на «гэта» брыджы.
Малюнак Юрыя КУМЫКОВА.

Фотаздымкі аўтара.

БОТЫ-СКАРАХОДЫ

асу лабірынта?
Хто хутчэй пройдзе труключайце секундамер
Па камандзе «Старт» й пераможа самы спрытны!
і імчыце да фінішу. Ха
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ЫЧКА
ШАФЁРСКАЯ ЗВ новы веласіна
ца
іц
Алежка садз
пед і чакае.
не едзеш? —
— Ты чаго, сынок, .
га
пытае бацька ў маломатор прагрэецца! — тлумачыць той.
у
ых
— Няхай кр

Уладзімір МАЦВЕЕНКА
ЗАГАДКА-ЗАДАЧКА

НЕ ЎМЕЮ
кі, а маці і кажа:
Памыла Анжэла ру, вялікае свята. Апранайся па-святоч— Сёння, дачушка у паедзем.
адвёск
наму, да бабулі ў чыстыя, не магу па-святочнаму, —
кі
ру
не
— У мя
ГЛЕБ,
Запісаў Мікалай
казвае дзяўчынка.
се.
Падлес
Ляхавіцкі раён, в.

Расціслаў БЕНЗЯРУК
БУСЕЛ НА БУДОЎЛІ
Пазіралі з-пад рукі
Дзеці: «Што за птах такі,
Дужы і цыбаты,
Кружыцца ля хаты?
За адзін падхоп мо тону

(Алежка — 4, Віця — 5).

НА ЎВЕСЬ ТЫ

Цэглы падае, бетону
Ён без стомы знізу ўверх
На дванаццаты паверх».
«Што за птах?
Канечне, бусел!» —
Здагадалася Маруся.
«Бусел, — адказаў Раман, —
Вежавы, канечне, …»
(Кран.)

Дзеткі, падлік
Нескладаны зрабіце:
Колькі арэшкаў
Знайшоў там Алежка
І — Віця?

Малюнак Анатоля ГАРМАЗЫ.

Ішлі
Паўз ляшчыннік
Віця з Алежкам,
Знайшлі
Пад ляшчынай
Дзевяць арэшкаў.
Віця смяецца:
— Паслухай, Алег,
Пазыч, калі ласка,
Адзін свой арэх.
Тады, калі не
Памыляюся я,
Будзе ў мяне іх
Больш удвая.

ДЗЕНЬ
— Андрэй, —
рукі сёмы раз здзіўляецца выхавацелька
, — навошта ты
запа
мыеш
— Каб потым р?
тыдзень не мы
ць!
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Фантастычны
ўраджай

Янусь М
АЛЕЦ
ВЕРШАЗ

АГАДКІ

Кладзеш яго і так, і сяк —
Паўзе назад упарта …
(Рак.)
З-пад зямлі бяжыць,
бруіцца
Вельмі чыстая вадзіца.
У спякотны дзень напіцца
Просіць кожнага …….
(Крыніца.)
Дождж звініць, нібыта
пчолы,
І сягоння зранку ў школу
Мокры ўвесь прыбег Сямён,
Бо забыў ён …….
(Парасон.)
На падлозе — халадзільнік,
На сцяне ж вісіць ………
(Гадзіннік.)
Хлапчанё разявіў рот:
За мышкаю цікуе …
(Кот.)
Ноч не можа быць бясконцай
І засвеціць зноўку …..
(Сонца.)
НЕ
АДАН едала?
Ж
Е
сн
ЛА
СЦІП ушка, ты па
ч
а
і?
— Д яшчэ.
ш есц
— Не оўга будзе расту.
— А д уль не вы
УН,
АРАЧ ічы.
— Пак
в
ына К
Да

Ір
слала

ана
г. Бар

Малюнкі Паўла ГАРАДЦОВА.
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Янка ГАЛУБОВІЧ

Раніца
была хмарнай. Дзьмуў
ветрык, дрэвы пасля дажджу страсалі
з сябе кроплі
вады. Але ўзышло сонца — і ўсё
наўкол пасвятлела.
Маладая духмяная канюшына задымілася
пàрай. У траве застракаталі зялёныя конікі.
Са мной Алеська, сын суседкі Агаты.
Чарнявы, носік кірпаты, а вочы ярка-блакітныя. Гаварыць пачне — як з кулямёта
стракоча.
— Дзядзька Янка, скажы, што будзе,
калі рыбы з вады скачуць? — звініць голас
Алеські.
— Дождж будзе, — адказваю.
— Але, — пагаджаецца хлопчык і, нібы
на экзамене, задае новае пытанне: —
А калі пчолы ляток адкрытым пакідаюць,
якой зіма будзе?
— Цёплаю.
— Ведаеш! — радуецца малы «экзаменатар» і зноў пытае:
— А калі на бабіна лета шмат павуціны?
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— Значыць, ясная восень
будзе.
— Малайчына, дзядзька
Янка, — хваліць
мяне Алеська.
— І ты малайчынка, — адказваю я. —
І адкуль ты ўсё ведаеш?
Хлопчык усміхаецца, вочы яго блішчаць:
— У кніжках прачытаў.
Раптам ён азіраецца і радасна ўсклікае:
— Гляньце, а вунь аграном!
Гляджу ў адзін бок, у другі — нікога не
бачу. Адно сонца шчодра свеціць, ажно
вочы слепіць, ды сарока, быццам нехта
камяк снегу з чорным пяром шпурнуў,
праляцела.
— Дык дзе аграном? — пытаюся.
Алеська смяецца і паказвае рукой на
сажалку:
— Ды вунь ён, з неба спусціўся! Ходзіць па зямлі ды жаб ловіць.
Зірнуў у бок сажалкі і сапраўды ўбачыў
бусла. Вось ён які, нябесны аграном!
Услед за Алеськам шчыра засмяяўся
і я.

Суседзі
Колькі лес стаіць стары,
Тут жывуць суседзі.
У цянёчку ў гушчары
Кожны іх угледзіць.
Мурашы-гаспадары
Дом сям’ёй будуюць.
Крывасмокі-камары
Зроду не працуюць.
Маюць звычку ўсіх кусаць,
Ныюць, дакучаюць.
Да суседзяў не ляцяць,
Хату абмінаюць.
Працаўнік і ліхадзей —
Так і не сышліся.
Знойдзеш іх сярод людзей,
Толькі прыглядзіся.
Галіна НУПРЭЙЧЫК,
г. Клецк.

Акно і дзверы
Сабрала ўрэшце бабка Вера
Неабходныя паперы.
І пайшла шукаць яна
Цудадзейнага акна.
Бо, казалі, ў ім нібыта
Без чаргі і валакіты

Малюнкі Леаніда ГАДУНА.

Сатыра ды гумар
схіляюць нас
да роздуму над рэаліямі
нашага жыцця,
бачыць у смешным
сур’ёзнае і наадварот.
Гэта хто як умее бачыць.
І як жа тут не давяраць
нашаму чытачу,
што сам непасрэдна
знаходзіцца
ў віры таго жыцця,
а то і ў самой
глыбінцы.
І няма нічога дзіўнага,
што чытач наш
не толькі чытае,
але яшчэ і піша, і малюе.
Пошта штодня
прыносіць лісты
з апавяданнямі,
гумарэскамі, вершамі,
мініяцюрамі,
малюнкамі…
Не ўсе, вядома,
яны дацягваюць
«да ўзроўню».
Аднак трапляецца
і тое, што варта ўвагі,
дзе ёсць
і свае творчыя знаходкі,
і добрая літаратурная задума,
і нават свой
мастацкі падыход.
Лепшае па магчымасці
мы будзем змяшчаць
у чытацкім раздзеле
«Вясёлая пошта».
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Малюнак Андрэя СЛУЦКАГА.

***
Глядзяць мужчыны й
прыкмячаюць —
Жанчыны розныя такія.
Яны і поўныя бываюць,
Бываюць, праўда, і пустыя.
—
—
—
—

Зробяць хутка ўсё, як трэба,
І рашаць твае патрэбы.
Ходзіць дзень, другі яна —
Ані форткі, ні акна!
Рызыкнула бабка Вера
І пастукала у дзверы.
За сталом — важнецкі туз,
Круглы, тоўсты, як гарбуз,
Буркнуў: «Гэтую паперу
Аднясі у тыя дзверы.
А вось гэту… гэту… гэту…» —
І назваў ёй кабінеты.
Ходзіць бедная кабета,
Ўсё шукае кабінеты,
Бо зачынена яно —
Гэтае «адно акно»…
Мікола КАРАЛЁЎ,
г. Гродна.

Асілак

Міхась МАЗУРЭНКА,
г. Мінск.

(Старая казка на новы лад)
На скрыжаванні трох дарог
Стаяў у роздуме асілак.
Ніяк ён вырашыць не мог,
Куды накіраваць кабылу.
І вось каб не гуляць з агнём,
Сказаў сабе: «Пайду канём!»
Ну, што да гэтага дадаць?
Таму лягчэй свой шлях шукаць,
Хто ўмее ў шахматы гуляць.
Уладзімір КУЧМІНСКІ,
г. Маларыта.

Прычына
Мініяцюры
Дабро заўсёды зло перамагае.
Але ж уцяміць я не змог:
Выходзіць, так яно бывае,
Што добры той, хто перамог?..
***
— Якою карай за грахі
Гасподзь Адама пакараў?
— Прысуд Гасподні быў такі:
Яму, як кару, Еву даў.
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***
Сынок, ты грушу тую з’еў?
Я на яе і не глядзеў!
А мо, яшчэ адну з’ясі?
Канечне, з’ем, калі дасі!

Загарыцца недзе
Хлеў ці сена стог,
Часта кажуць людзі:
«Гэта даў так Бог».
Не вініце Бога,
Ён тут не прычым:
У пажараў нашых
Тысячы прычын…
Быў адзін аматар
Выпіць-пакурыць,

Няма дома
— Дачка, Кузьміч,
патрэбна ваша.
— Няма даўно ўжо дома Дашы.
— А дзе? Патрэбна мне, паверце.
— Сказала: «Буду ў Інтэрнэце!»
Віктар РЭЧЫЦ,
г. Івацэвічы.

Дзе ж прыгажосць?
Піў усё, казалі,
Тое, што гарыць.
Вось і дакурыўся
Да ліхой бяды.
Неяк зноў напіўся
Вогненнай вады.
Засмаліў цыгарку
Ды на ложак — бух!
Сыпаліся іскры,
Загарэўся пух…
Ды як занялося,
Ды як загуло —
Селішча і Яські
Як і не было...

Не шукайце ў добрым злое,
У разумным — грэх, дурное,
А ў прыгожым — бруд і звадку,
Тады больш будзе парадку.
Прыгажосць хай свет ратуе.
Але дзе ж яна вандруе?..
Генрых ХАРЭВІЧ,
г. Мінск.

«Хфігос»
Была заўжды з суседам згода,
Жылі, як людзі, заадно.
Ды на табе! З якой нагоды

Кузьма прыдбаў сабе «Рэно».
Машына ёсць і ў Тэклі з мужам,
І дабрабыту — да краёў.
Але ж такі «хфігос» задужа —
Купіць замежнае аўто.
І ночку не самкнуўшы вочы,
На працу потым ідучы,
У бок Кузьмы глядзець не хоча,
Злуецца Тэкля ды бурчыць.
Ёй крыўда не дае спакою,
Аж пастарэла на пяць год.
— Ды што, скажы, з табой такое,
Мо, на палетках недарод? —
Усе бягуць са спачуваннем:
Суседзі, родныя, сябры…
— Пад хвост казе мае старанні —
«Рэно» у Кузькіным двары!
Я забівалася да поту:
Гектар зямлі, каровы, конь…
Відаць, даб’е мяне работа.
Замучыць, хай яе агонь! —
І так загаласіла смачна,
Як па нябожчыку якім…
Што робіць зайздрасць
вы пабачце.
Не дай вам Божа грэх такі!
Таццяна ЕЎДАКОВА,
Шаркоўшчынскі раён,
в. Германовічы.

Алесь БАНДЗЮК,
г. Жыткавічы.

У пошуку
— Даследаваць мне не абрыдла,
Я пошук вяду навуковы,
Каб пена ружовага мыла
Не белай была, а ружовай.

Малюнак Алега ГУЦОЛА.

Не вініце Бога,
Бог тут не прычым:
Для пажара п’янства —
Першая з прычын!
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Малюнак Пятра КОЗІЧА.

й!
сяка
Пад

Мікола СІСКЕВІЧ,
г. Мінск.

Бабка і шапка
— А скажы, мая ты бабка,
Дзе схавала маю шапку?
— Я на рыначку была,
Тваю шапку прадала.
Тваю шапку прадала,
А грошы — ўнуку аддала.
Міхась ВАЛЬКО,
г. Нясвіж.

Здатны рыбак
За вуду і не браўся нібы,
А рыбаком быў хоць куды:
Умеў хапаць так спрытна рыбу…
Відэльцам са скаварады.
Эдуард ГРАКОВІЧ,
Мінскі раён, в. Цнянка.

Кацярыну і Марыну,
Зосю, Клаву і Фаіну...
Спіс вялікі быў імён —
Хоць пішы «Дэкамерон».
Эра СТАВЕР,
г. Салігорск.

Не дала пазіхцець
— Што счарнеў, Васіль,
як смерць?
— Нарадзіўся сын учора.
— Ты ж павінен зіхацець,
Як на ясным небе зоры!
— Я пачаў ужо зіхцець,
Ды даведалася жонка…
Святлана БЫКАВА,
г. Заслаўе.

Выбар

Спагадлівы сын

Прыглянулася жанчына —
Тут жа вырашыў: «Мая!»
Толькі як усё ж запомніць
Гэта новае імя?
Меў Настулю і Ірыну,

Пайшла аднойчы пагалоска:
Сын завітаў да маці ў вёску.
— Ты многа не бяры вадзіцы,
З вядром як ходзіш
да крыніцы.

60

Табе адной, вядома, цяжка, —
Сын спачуваў матулі важка. —
Адчуеш раптам,
што ў знямозе —
Прысядзь на камень
пры дарозе.
Хадзі павольна, не спяшайся.
Часцей да фельчара звяртайся.
А маці галавой ківала
І сыну ўрэшце так сказала:
— Што ж, дзякуй, сыне,
за навуку,
Вязі лепш пачастункі ўнуку!..

Абжора
Гатуе цётка Міхаліна
Галушкі кожную гадзіну.
Згатуе — і адразу ў рот...
У цёткі стаў круглець жывот,
І не сагнуцца, не абуцца,
У ложку не перавярнуцца.
Ну не жыццё ў яе, а гора —
Аж стогне цётачка-абжора.
Спіна зрабілася гарбатай,
І вузкай стала нават хата...
Парадаў я не дам багата —
Сама ты, цётка, вінавата.
Валерыя МІХНО,
г. п. Ушачы.

75 гадоў з дня нараджэння
Віктар ШМАТАЎ (1936 — 2006)
Гэты вядомы беларускі мастацтвазнавец нарадзіўся
ў г. п. Камарын Брагінскага раёна. У 1966 годзе скончыў Беларускі тэатральна-мастацкі інстытут. І ўсё жыццё адпрацаваў ў Інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі
і фальклору Нацыянальнай АН Беларусі (з 1991 года —
загадчык аддзела і загадчык Музея старажытнабеларускай культуры). Віктар Фёдаравіч даследаваў кніжную і станковую графіку Беларусі, мастацкую спадчыну
Ф. Скарыны. Аўтар шматлікіх манаграфій па мастацтве,
кніг пра мастакоў, адзін з аўтараў «Гісторыі беларускага
мастацтва», кніг «Францыск Скарына», складальнік зборніка «Выяўленчае мастацтва Беларусі».
Але В. Шматаў быў не толькі тэарэтыкам, але і практыкам.
Працаваў у станковым жывапісе (партрэт, пейзаж, нацюрморт), удзельнічаў у мастацкіх выстаўках, супрацоўнічаў
з «Вожыкам». Яго шаржы, карыкатуры, сатырычныя плакаты часта змяшчаліся на старонках выдання ў 1960—70-я
гады мінулага стагоддзя. А кніга Віктара Шматава «Беларуская сатырычная графіка (1945—1970 гг.)» і сёння, праз
сорак гадоў, з’яўляецца адзінай працай, у якой асноўная
ўвага ўдзяляецца аналізу карыкатуры часопіса «Вожык»,
даследуюцца яе галоўныя напрамкі, даецца характарыстыка
творчасці вядучых беларускіх
мастакоў-карыкатурыстаў, паказваюцца асноўныя этапы
і заканамернасці развіцця беларускай сатырычнай графікі.
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Валерый СІНГАЕЎСКІ.

Анатоль ВАСІЛЕНКА.

У нас
у гасцях —
наш даўні сябра,
украінскі калега
часопіс
«Перац»!

Аляксандр МАНАСТЫРСКІ.
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Алег ГУЦОЛ.
Аляксей КОХАН.

Уладзімір САЛАМАШАНКА.

Мікола КАПУСТА.
Уладзімір АДАМОВІЧ.
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Уладзімір ПРАВАСУД
РАНЕЙ І ЦЯПЕР
Мініяцюры
ДАВАЛІ — ДАЮЦЬ
Ах, колькі было спадзяванняў і мрояў,
Бо, хочаш, браток мой, ты вер ці не вер,
Раней за каноплі давалі Герояў,
Турму «за каноплі» даюць цяпер.

НАЙКАШТОЎНЕЙШАЕ
Мы да нуля дайшлі амаль,
З нуля падняцца цяжка, мой харошы.
Раней найкаштоўнейшай была мараль,
Цяпер найкаштоўнейшае — грошы.

ПРАБЛЕМА
Жыць трэба так, як набяжыць…
А паімкненні… Дзе іх дзець?
Раней было: ах, як бы выжыць?!
Цяпер: ах, як бы пахудзець…

Калі ж у вашага фотаапарата ці мабільнага
тэлефона трапнае «вока», здольнае фіксаваць
смешныя жыццёвыя сцэнкі, — дасылайце гэтыя
фотаздымкі. А мы абвесцім чытачам імя гаспадара, які навучыў сваю камеру з гумарам глядзець на свет.
P. S. Гаспадар без прэміі таксама не застанецца.
Дарагія сябры! Шчыра кажучы, мы засумавалі без нашых вясёлых конкурсаў. І вы, відаць,
таксама. Але што за конкурс, калі яго вынікі
аб’яўляюцца раз у паўгода? Затое цяпер, калі
мы пачынаем з вамі сустракацца ў два разы
часцей — кожныя тры месяцы — грэх не скарыстацца такой магчымасцю.
Таму ў гэтым нумары мы аднаўляем адзін
з вашых самых любімых конкурсаў — на лепшыя гумарыстычныя подпісы да фота. Прэміі
пераможцам такія: 1-е месца — 15 тысяч рублёў, 2-е — 10 тысяч рублёў, 3-е — 5 тысяч
рублёў.

64

