
Пры выпадку Ц|хан Кюялёу люб|у расказаць пра яю-небудзь эп'130д са 
свайго жыцця -- часцей за усё з усмешкай, дасцшным гумарам. Тэта я 
зауважыу з першага з 1м знаёмства. Прауда, тут мне пашанцавала: я 
сустрэуся з 1м амаль што у святочных абставжах — перад самым Новым 
годам.

За дзень перад тым у ма1м працоуным кабжеце, што быу у Доме друку, 
прагучау працяглы званок:

-- Тэта Самбук. Вы б магл1 прыехаць зараз да мяне?.. Дзякуй...
Хутка я быу у прасторным кабжеце К1раун1ка справам! прэм'ера, на 

друпм паверсе Дома урада.
-- Вы ужо згубш! надзею? -- усм1хнууся Фёдар 1ванав1ч, пац1скаючы мне 

руку, -- першы раз я наведау яго яшчэ летам. -- Нам тэрмшова трэба 
аформщь ваш пераход да нас на работу -- кал! не сёння, дык заутра. 
Юсялёву неабходна падрыхтаваць даклад на з'ездзе праз месяц...

Я ведау, што размова щзе пра XXVIII з'езд Кампартьи Беларусь
Назаутра з ранщы мяне запрасЫ да Старшын1 Саумжа.

У  глыбы пакоя з-за шырокага стала 
узняуся I зраб1у некалью крокау мне 

насустрач юраунж урада. Ён быу у свет
лым касцюме, белас.нежнай сарочцы I свет
лым, паблюкваючым узорам! гальштуку, з 
тамм жа светлым урачыстым выразам на 
твары. Я пацюнуу працягнутую мне да- 
лонь.

--  Кюялёу, - -  сказау ён. Я крыху запну- 
уся, назвау сваё прозв1шча I расцюнуу 
пальцы. Аднак ён не адпускау мяне — 
адстав1ушы убок локаць, быццам коннж, 
што трымае у руках аброць, ён сцюкау 
маю далонь I уважл1ва глядзеу мне у твар. 
Я яшчэ раз пацюнуу яго далонь, I тады ён 
расцюнуу сваю, усм1хнууся:

--  Вось I пазнаёмшюя.
Ц|хан Якаулев1ч падышоу да вялжага 

стала, што стаяу збоку усцяж вакон, за
прещу сесщ, паказаушы рукой на вугла- 
вое крэсла пабл!зу ад яго. Фёдар 1ванавм 
уладкавауся крыху далей.

Уся мэбля у кабжеце прэм'ера была з 
чорнага пал1раванага дрэва: два сталы -- 
адзж рабочы, друг! для пасяджэнняу, цяж- 
юя крэслы з высок1М| спжкамп вял1к1 гад- 
зжнж з доупм бл1шчастым маятнжам у 
вуглу. Пазней я чуу, што усё тэта застало- 
ся тут з часоу вайны ад нямецкага ав1я- 
цыйнага камандавання. Сцены кабжета 
был! абшыты таксама цёмным дрэвам, I 
нщзе не было вщаць жяюх упрыгожанняу 
--  толью партрэт Ленжа ззаду рабочага 
стала, нщзе больш вялжага па памеру мне 
не даводзшася бачыць. Усё тэта я раз- 
гледзеу, пакуль Старшыня Саумжа разбн 
рауся у паперах.

--  Мы у адносжах да вас парушаем

парадах, -- сказау ён, трымаючы перад 
сабой папку з ма!М1 дакументами -- Я пад- 
пюау загад зал1чыць вас на работу з трыц- 
цаць першага... Хоць звычайна мы спачатку 
разглядаем на прэзщыуме. Але тут таю 
выпадах...

Праглядаючы маю анкету, ён зазначыу: з 
дня нараджэння хутка круглая дата, па член
ству у лартьм --  таксама бл!31цца юбшей, а 
вось па жажцьбе -- ужо мжуу памятны 
дзень. Я глядзеу на яго шырока адкрытым! 
вачамп бо сам нжол! не займауся тамм! 
падлжамп

--  У вас беларуская сям'я, -- нечакана 
павярнууся ёнда мяне. - -  Адома... па-руску 
размауляеце?..

-- Зб1ваемся па-беларуску, -- шчыра лрыз- 
науся я.

Фёдар 1ванав1ч засмяяуся.
--  Зб|ваемся! -- падкрэслена гучна сказау 

ён.
Ц1хан Якаулев1ч таксама засмяяуся. Тады я

яшчэ не ведау сапраудную прычыну смеху.
--  Тэта вось кал1 Берыя нядоуга каманда- 

вау, - -  гаспадар кабжета адсунуу убок пап
ку, --  ён завёу таю парадах: усе дзяржауныя 
паперы весщ на нацыянальнай мове. Памя- 
таю, была партыйная канферэнцыя, 1я аб'яв1у 
тэты указ... I вось мы праводз1м першае 
пасяджэнне. Адзж устав I зачытвае загало- 
вак дакумента: "Аб здачы сена ураду". Усе 
рассмяялюя. Я пытаюся у яго: "Нашто ураду 
сена? Шхто ж з членау урада коней не тры
мае. Адзж толью Будзённы..." Атой проста 
няправшьна пераклау. Трэба было напюаць 
не "ураду", а "дзяржаве”.

Ц|хан Якаулев1ч весела засмяяуся. Тут за- 
зважу телефон. Ён узняуся I энерпчна пак- 
рочыу да другога стала.

--Дзякуй, дзякуй,.. - -  гаварыу ён у жоутую 
трубку, прыхш|ушыся спжой да драулянай 
абшыую сцяны. - -  Я таксама цябе вжшую... 
Ну тое ж было па нотах, аф|цыйна, а тэта ужо 
натуральнае, сваё...

Ён паклау трубку I зноу падышоу да нас.

-  А у Маладзечанскай вобласщ - -  тады 
яна яшчэ юнавала, - -  узнав1у ён размову, -- 
быу адзж грамацей... Напюау таю дакумент, 
што жчога не разбярэш. Мне звоняць з 
Масквы, кажуць: высылайце справаздачу. Я 
адказваю: мы ужо адаслалп толью напюал! 
яе на роднай мове. Там перапалохалюя: 
"Такую, як з Маладзечна? Там жа н1чога не 
разабраць". "Не, - -  адказваю, -- мы нашсал! 
на роднай мове, на рускай..." Бо I сапрауды, 
-- сагнау ён усмешку з твару, -- руская мова 
для беларусау родная. У нас дзве родныя 
мовы --  руская I беларуская. Ёсць таюя 
раёны, дзе наогул не ведаюць беларускай 
мовы. Правшьна?

-- Вы маеце на увазе пауднёвыя раёны? -

I- запытау я. р
--  Так, пауднёвыя. I у нашым, Добрушс- ф 

К!М раёне, напрыклад, болей карыстаюцца ф 
рускай мовай. Мы ж на мяжы з Рас1яй... р  

На рабочым стале зазвашу тэлефон. Але р  
пакуль Ц1хан Якаулев^ч 1шоу да яго, званю р  
защхль Ён падняу чорную трубку, нацюнуу р  
клав1шу:

--  Хто звашу па унутранаму? Ясна, — 
паклау ён трубку на месца.

- -  Памятаю, быу у нас настаун1к, - -  зага- Щ  
варыу ён зноу вясёль1м тонам --------......... — ^

• зага- Ш  
ушысг

на сваё крэсла, --  па прозв|'шчу Протчанка. Ш

Многае ад майго адказу тады залежала, 
многае...

А на заканчэнне говорю Старшыня Саумц 
на сказау коратка:

--  Пра сутнасць вашай працы раскажа 
мраун1к справам!, - -  к1унуу ён галавой убок 
Фёдара 1ванав1ча. --  А цяпер мне трэба 
даклад. Ёсць ужо трыста сторонах. 3 IX 
неабходна грабить пяцьдзесят, а затым I 
сорак. Вось вы разам з ма1м памочн1кам I 
супрацоужкам Дзяржплана сядзеце у бан
кетной зале I будзеце тэта рабщь.

На тым мы I разышлюя.

П асля цеснаты I шуму панельнага дома 
не надта настройвае на працу бляск 

I щшыня банкетнай залы Саумжа --  хрус
тальный люстры, прыгожыя дываны I зана- 
весю, адмыслова выкладзены паркет. I праз
УСЮ ЗО ЛУ - -  Ш Ы рО Ю  СТОЛ у а К р у Ж Э Н Н ! ЦЯЖК1Х
крэслау. Ён амаль увесь завалены папкам! 
з рапартам!, што прынесл! сюды з высоюх 
домоу --  М1нютэрствау, кам!тэтау, упрау- 
ленняу. 3 рапартау мы выцюкаем ваду, 
спрабуем выткаць узорчаты "дыван" док
лада. I тут таксама рэзю кантраст --  пам1ж 
тэкстам доклада I нашым! размовам!, а 
пэуна, I жыццём, рэальнасцю.

--  ГоспадзТ трэба ж прыдумаць такую 
фармул1роуку, --  гучна гартанным голасам 
гаворыць заусёды заклапочаны 1ван Клн 
шын, памочн1к прэм'ера, -- лепшая пящ- 
годка у г1сторы! кражы па абсалютнаму 
прыросту прадукцы!.

-- I тэта пры тым, --  не адрываючыся ад 
папю, адказвае удумл!вы I сур'ёзны В1ктар 
Рамашюн, загадчык вядучага у Дзяржпла- 
не зводнага народнагаспадарчага аддзе- 
ла, --  што па большасщ паказчыкау яна 
самая горшая у посляваенны час.

--  Ды што зроб1ш, -- уздыхае Кл1шын I 
перап!свае фразу у тэкст доклада. - -  А як 
па зарплаце: дадз1м без параунанняу -- 
была такая I такая?

--  Нельга, - -  спокойна адказвае Рамаш- 
к!н. - -  П е р а в я д у ц ь у  доларьи супаставяць...

--  Ну тады пастав1м огульны фонд за
рплаты. Хай здагадваюцца: расла яна щ не 
расла. Перад юм мы павжны апраудвац- 
ца...

Яны замаукаюць, 1 у щшын! чуваць тольк!, 
як шапащць папера I гучна рыпяць ручки 
Ужо каторы дзень мы так працуем з ран1цы 
I да позняй ночы без выходных.

Анатоль С1ЛЯНК0У

Даклад
прэм'ера

Некальм штрыхоу 
з жыцця

Ц/хана К1СЯЛЁВА

шш.

- - Ну I лак1роушчык ты, - -  паварочваецца да 
суседа Рамашк1н. --  Усе Л1чбы акругл|у у 
большы бок. I крытыку выкрэсл!ваеш...

--  Хто лаюроушчык, дык тэта ты, --  спакой- 
на адказвае сусед. --  Заусёды даеш прыго- 
жую карщнку. А хто пав1нен паказваць рэаль- 
нае станов!шча?

--  Ёсць ЦСУ, |ншыя ведамствы.
Усм1хаючыся, яны пераглядваюцца I зноу 

сх!ляюцца над паперами
I тут разгжаецца Рамашк1н:

--  Ну не магу... Г эта ахова здароуя... Прыз- 
наюцца: ёсць яшчэ памылм у дыягназе. А 
чаго тэта каштуе? Адз1Н добра знаёмы, ся- 
рэдняга веку... Месяц праляжау у другой 
кл1Н!цы. Лячыл! печань, а у яго апендыцыт. 
Зрабш! аперацыю, ды ужо было позна 
памёр...

На спачуванни каментарьи няма часу. Зноу 
навюаем над паперами Перагортваю старой 
ку I натыкаюся поглядам на паметку, зробле 
ную збоку калючым размашыстым почыр- 
кам: "Беларусь 75-га паказаць больш ярка 
Я ужо ведаю: сляды фламасцера старшын! 
(так усе у Саум1не завуць Кюялёва).

--  А што там за кручм? --  тэта пытаннё 
майго суседа.

- -  Тамм| кручкам! ён болей усяго мучае 
мяне, - -  разпнаецца Юишын. - -  I гаворыць, 
п|ша на касм1чных хуткасцях. Пасля ламай 
галаву -- што да чаго..

- -  Вось тут можна'выкжуць: "Як адзначаец 
ца у праекце асноуных наюрункау..."

-- А ён устав1ць! Ён не любить ад сябе...
Мы без слоу разумеем, хто ён. Тэта слова 

быццам лунае надстаронкамп прыпнае нашы 
галовы I сп!ны яшчэ н1жэй, паскарае рыпенне 
нашых ручак. А час ад часу ён I сам заходз|ць 
у залу.

-- Добры дзень! --  пры яго з'яуленж 
дзвярах адразу защхаюць усе гук! у зале, мы 
застываем у чаканнн Высок! I стройны, 
апушчанай ужз I крыху адведзенай назад 
левай рукой I сагнутай у локщ правай, у 
цёмным, як з 1ГОЛЭЧМ, касцюме, з цвёрдым 
пран1зл1вым поглядам блюкучых вачэй на 
прадаугаватым бледным твары ён энерг1ч 
ным крокам абыходз1ць стол, вцаецца з кож

ным за руку.
I амаль адначасова з 1м праз друпя дзверы 

заходз!ЦЬ з падносам у руках Каця, як яе тут 
завуць, загадчыца галоунага урадавага бу
фета, прыгожая пажылая жанчына. На стол 
ставяцца шклянк! у сярэбраных падшклян- 
ках --  густа завараны чай з л1монам, побач 
кладзецца пачак пап|рос, запалк|.

- -  Шце чай, закурвайце, - -  прапануе стар
шыня, сядаючы за стол насупраць нас. --  
Трэба, каб была рабочая абстаноука. У рэ- 
дакцьи ж ходзяць у расшпшеных сарочках, 
свабодна. Правшьна? - -  звяртаецца ён да 
свайго памочн|ка. --  Так лягчэй працаваць...

Памочн1к кладзе перад 1м блаютна-шэ- 
рую папку з тольк! што надрукаваным 

дакладам -- выжк ндшай шматдзённай пра
цы. Ён адгортвае першую старонку, дастае 
свой фламасцер.

--  Пящгодку добра пачынаць у высок1м 
тэмпе, --  гаворыць ён, прабягаючы вачам! 
радкн -- хораша, а запасам жыць. Як у 
сямщзесятым годзе... - - 1 раптам адрываец- 
ца ад папки паварочваецца да нас:

--  Сёння я пазважу аднаму дырэктару за
вода. Чую, з неюм там груба размауляе. 
Пэуна, па друпм тэлефоне. Я у яго пасля 
пытаюся: што там за размовы? Ты ж, здаец- 
ца, чалавек выхаваны... А ён тлумачыць: дык 
тэта ж з пастаушчыком. 3  Калжжградскай 
вобласц!. Не даюць камплектуючых... Вось I 
нам трэба адзначыць у дакладзе пра так! 
момант --  выкананне плана кааперыраваных 
паставак. Мы сам! нжому не павжны. Толью 
Раем. Алетаму што паставш!узбекам пяцьсот 
трактароу звыш плана...

Старшыня расш тльвае п1нжак, кам1- 
зэльку, адкщваецца на сп!нку крэсла. Глыбо- 
ка уздыхнуушы, выг1наючы уперад грудзп з 
задавальненнем пацягваецца ус!м корпусам 
-- В1даць, адчувае палёгку пасля нейкай на- 
пружанай працы. Задавальненне, прыхава- 
ная весялосць гуляюць I на яго белым твары. 
Па яго настрою можна здагадацца: нешта 
шкавае ён раскажа яшчэ...

-- Або вось узяць цацкн Дробязь, здаецца. 
Акаштуюць дорага,-- зноу усчынаеён гавор- 
ку. - -  Прычым жывуць яны нядоуга. Па

вярнуушыся р

Ён гаварыу: пачёкаць. I я уследза 1м такса- кп 
ма: пачйкаць. У той час яюя был! настаун!- р  
кI? Сам! яшчэ не вельм! пюьменныя. Так I р  
Протчанка. Памятаю, ён хадз1у у такой #  
вельветавай талстоуцы з юшэням! на груд- Р  

I умеу юраць на р  
рад I выб1вае Щ

зях, даматканых штанах, 
бутэльках: пастав'|ць IX у
палачкай мелодыю. А яшчэ ён многа чаго Р  
такога умеу. Дык вось аднойчы на уроку ён 
чытау нам апавяданне на беларускай мове р
I усё вымауляу: "пачйкай, "пачЗкау" 
чакаць 
пасля вайны,

'' I
"па- Р

Праз год ён некуды паехау. А ^
кал! я быу сакратаром Брэе- р  

цкага абкома партып я зауважыу яго на р
дэманстрацы!. Спачатку сумнявауся: можа, 
не ён? Запытау у загадчыка аблана
пацвердз1у: Протчанка. Пасля я яго запра- р

яму |с|у да сябе. Мы разгаварылюя, I я 
напомжу пра тое "пачакаць”. Ну, як звы- |ж

I
збянтэжыуся. I тутжа расказау, што пасля р 
ад'езду з вёск! закончыу два жстытуты: р 
настаун|цк| I педагапчны. Працуе у Брэсце, Р

I
Якаулев1ч, - -  ён, в1даць, ужона пенен... I усё р

вядзе навуковую працу. Ну а цяпер, -- ужо 
некалью будзённым тонам загаварыу Ц|хан

тэта я да таго, --  юнуу ен на мяне востры 
поз!рк, - -  што у нас не было умоу вывучаць 
беларускую мову. Мнопя беларусы не ве
даюць яе. I у газетах нават так: надрукуюць 
мае выступление I наробяць памылак. Ды 
многа у наслюдзей, штопрыехал! з РасП... 
А тут патрабавалп выкладаць у школах усе 
дысцыплжы на беларускай мове, дакумен- 
ты пюаць таксама па-беларуску...

Не, нездарма к|раун!к урада з першага 
знаёмства загаварыу на тую ж тэму. 1 
пытанне яго, кал! удумацца, было не такое
простае: якая мова гучыць у У/нас дома? р
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свайму унуку ведаю. Ражцай купяць яму, да 
вечара паламае. А IX магл! б раб|ць на 
саюзных прадпрыемствах. Размова, нам 
добра вядома, щзе пра тыя, што не падпа-

I

Iрадкоуваюцца мясцовым уладам. Тольк! р
1сказаць пра тэта у дакладзе трэба дал1кат- Щ

' --------------------------------- ---------------  " I
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на, не навязваючы свой погляд. - -  Так вось 
далкатна, вобразна, не сух!м пераЛжам 
праблем, а на канкрэтных жыццёвых прык- Ш 
ладах падказвае прэм'ер I нам тэмы для 
далейшай працы.

--. Многа гаворым пра якасць, --  М1Ж тым 
працягвае ён. --  А нядауна был! мы на 
заводзе халадзшьнжау разам з адным вы- 
союм госцем з Масквы. Дык што нам рас- 
казал!? Амаль кожны друп халадзшьжк зды- 
маецца. Я пытаюся: чаму так? Яны мне 
нешта тлумачылп я так I не зразумеу. Г эта ж 
отолью браку! А кал! пал!чыць увогуле: сотн!
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тысяч халадзшьнжау I дзесятк! тысяч забра- р 
каваных. Тоежроб|цца зтэлев!зарамп абут- ш  
кам. Падл1чым: у кольюх пакупнжоу будзе 
сапсаваны настрой?..

Па-новаму варта было б паглядзець I на р 
адпачынак. Мнопя зауважаюць: у пятн1цу " 
рабочыя працуюць лепей, чым у панядзе- 
лак. А чаму? Цяпнуць у выхадныя, пасля 
галовы баляць. Адсюль зн!жэнне прадук- 
цыйнасц! працы... Але пра тэта не трэба 
пюаць напрамую. Скажуць: I праз адпачы
нак давяць на нас...

Слухаючы старшыню, мой сусед узяу па
чак пажрос, закурыу, перадау пачак друго
му суседу. Юсялёу уважл1ва сачыу за 1мп

--  Вам цяпер добра, - -  усм1хнууся ён. — 
Курыва хапае. А я у дзяцжстве мох выдз1рау 
у хатах, сухое люце крушу, як у цыгарах. А 
то сусед давау. Зацягнешся адз1н раз -- 
галава кругам пойдзе. Пасля паехау вучыц- 
ца, там таксама курыу. Стау працаваць, 
хацеу юнуць. Але пачалася вайна, вырашыу: 
буду курыць да перамог!. I вось вайна кон- 
чылася, мяне наюравал! у партшколу. Там 
давал! таюя добрыя цыгарэты. Усе кураць I 
хваляцца адз1н перад адным. Як юнуць? 
Адклау на пасля. I вось закончыу вучобу у 
Маскве, нак|равал! у Брэст. Тут ужо я I юнуу 
курыць. Затым узял| у ЦК партып А тут мы 
сядз1м дапазна у сва1х кабжетах. Тады был! 
модным! начныя "бдения"... Зноу пачау ку
рыць. Але кал! стау Старшынёй Саумжа, 
к!нуу. Вось ужо гадоу пяць не куру...

(Працяг будзе)
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З поўным тэкстам дакумента можна азнаёміцца ў бібліятэцы




