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КЛА СI КАЎ 
ТРЭ БА 
ВЕ ДАЦЬ...

Мно гiя вя сё лыя i праў дзi-

выя гiс то рыi мож на па чы-

наць са сло ва «ад ной чы».

Дык вось: ад ной чы, 

у кан цы мi ну ла га ста год-

дзя, у наш слаў ны ка лек-

тыў прый шло за пра шэн-

не пры ехаць на твор чы 

семi нар. Пра во дзiў ся ён у 

ад ной са ста лiч ных ВНУ. 

Ка ман дзi роў ка вы пiс ва ла-

ся на ты дзень. Зда ва ла ся, 

ну ча му б не мах нуць, ад-

нак ах вот ных, як нi дзiў на, 

не бы ло.

Та кiм чы нам на ву чо бу 

«вы пхну лi» мя не. А я, да рэ-

чы, по тым нi ра зу не па шка-

да ваў, што з'ез дзiў: цi ка выя 

бы лi су стрэ чы, знаём  ствы, 

прак тыч ныя за ня ткi, вы-

ступ лен нi... А га лоў нае — 

на цэ лых пяць дзён я з 

пра вiн цыi вы ехаў у Мiнск, 

жыў тут, што на зы ва ец ца, 

на ўсiм га то вым...

Але ж, як той ка заў, да 

па ры сi цеч ка сее — вось ён 

за ключ ны акорд: апош няя 

лек цыя, якую чы тае нам 

спе цы яль на за про ша ны 

спе цы я лiст з вы да вец тва 

«Бе ла рус кая Эн цык ла пе-

дыя», а пас ля яе — i апош-

няе, так бы мо вiць, «сло ва 

на да ро гу», з якiм пе рад на-

мi па вi нен вы сту пiць адзiн з 

пра рэк та раў ВНУ.

Так пла на ва ла ся цi мер-

ка ва ла ся, а вось ад бы ло-

ся кры ху iнакш. Пад час той 

апош няй лек цыi ў аў ды то-

рыю за бег ла ме та дыст-

ка — ска за ла, што нам, 

слу ха чам, трэ ба «пе ра мяс-

цiц ца» ў пры ём ную...

Трэ ба дык трэ ба: мы 

па ўста ва лi з мес цаў i пай-

шлi (той лек тар — так са-

ма з на мi). Але ж дзе тая 

пры ём ная, тол кам нi хто не 

ве даў: мы, па куль знай шлi 

яе, тро хi па блу ка лi па доў-

гiх ка лi до рах, а за ад но, «па 

да ро зе», «па губ ля лi» сва iх 

лю дзей, бо мно гiя ска рыс-

та лi ся мо ман там i прос та 

па збя га лi — хто на вак зал, 

каб па ехаць да моў, хто па 

спра вах...

Ка ра цей, да дзвя рэй 

пра рэк та ра дай шлi хi ба 

са мыя-са мыя — ад каз ныя, 

дыс цып лi на ва ныя, га то выя 

ўваж лi ва слу хаць...

Пры чым дай шлi i... спы-

нi лi ся: сак ра тар ка аб' явi ла, 

што трэ ба па ча каць: у пра-

рэк та ра, маў ляў, не ад клад-

ныя спра вы.

Не ад клад ныя дык не ад-

клад ныя: на тое ён i пра-

рэк тар — на чаль нiк.

А та ды, зда ец ца, як раз 

мо да пай шла — чым вы-

шэй шая ў ча ла ве ка па са-

да i чым больш са лiд ны 

ўзрост, тым ма ла дзей шая 

i пры га жэй шая ў яго сакра-

тар ка-па моч нi ца...

Нам, ма ла дым, яна, вя-

до ма ж, так са ма цi ка вай 

бы ла: хлоп цы ста лi жар-

та ваць, за ля цац ца да яе. 

Дзяў чы на ад каз ва ла тым 

жа — ад ным воч кам ка сi ла 

ў ма нi тор кам п'ю та ра, дру-

гiм — з цi ка вас цю стра ля ла 

на нас...

Ка ра цей — мы хо ра ша 

ся дзе лi, ба вi лi час, нас нi-

хто нi ку ды не клi каў...

Адзi нае, што лек тар ча-

мусь цi нер ва ваў ся: усё час-

цей па зi раў на га дзiн нiк, ха-

дзiў з ку та ў кут. А ўрэш це 

не вы тры маў, спы нiў ся ка ля 

сак ра тар кi, упёр ся ру ка мi ў 

стол i ска заў, што не мо жа 

так бяз дар на тра цiць свой 

час у гэ тай пры ём най, што 

ча ла век ён так са ма за ня-

ты, што яго ча ка юць у вы-

да вец тве «Бе ла рус кая Эн-

цык ла пе дыя» iмя Петру  ся 

Броў кi...

— Мiж iн шым — ака-

дэ мi ка! — ча мусь цi да даў 

лек тар. I тут жа па пра сiў 

дзяў чы ну, каб яна спы та-

ла ў шэ фа, коль кi яшчэ нам 

ча каць?

У ад каз на гэ ты гнеў ны 

ма на лог сак ра тар ка мi ла 

ўсмiх ну ла ся, па се лек тар-

най су вя зi на бра ла пра рэк-

та ра i без нi я ка га су мне ву 

за ла па та ла:

— Iван Iва на вiч (iмя зме-

не на. — Аўт.), тут у прыём-

най ака дэ мiк Пят русь Броў-

ка. Цi ка вiц ца, ка лi вы пры-

ме це?

Мы спа чат ку зня ме-

лi — ака дэ мiк га доў 20 як 

па мёр...

Ад нак дзве ры пра рэк тар 

усё ж «рас чы нiў»:

— Якi та кi ака дэ мiк? — 

з па ро га спы таў збян тэ жа-

ны шэф.

Мы, вя до ма ж, у ро гат! 

Сак ра тар ка не ра зу мее, 

з ча го, лек тар неш та няў-

цям нае мар мы ча...

Але як бы там нi бы ло, 

су стрэ ча з пра рэк та рам 

амаль ад ра зу ж па ча ла ся, 

i вы сту паў ён до сыць цi ка-

ва. Ва ўся кiм ра зе, лек тар 

яго як быц цам так са ма слу-

хаў.

Не ве даю, праў да, на-

коль кi ўваж лi ва? Мо жа, як 

мы, час ад ча су ўспа мi наў 

«ака дэ мi ка» i так са ма ў ду-

шы за хо дзiў ся ад сме ху.

Вi таль Жу раў скi,

г. Жо дзi на.

БЫЎ БЫ 
АРА ТЫ, 
БУ ДЗЕ Й 
ПРЫ ГА НЯ ТЫ

Гэ тую гiс то рыю даўным-

даў но мне рас каз ваў ня-

бож чык баць ка.

Ён ус па мi наў, што ў час 

вай ны мно гiя сал да ты, 

пра явiў шы ся бе не толь кi 

са праўд ны мi ге ро я мi, але i 

доб ры мi ка ман дзi ра мi, за-

слу жы лi афi цэр скiя зван нi. 

Але ж пры гэ тым мно гiя не 

ме лi нi я кай, на ват ся рэд-

няй, аду ка цыi. Та му ў мiр ны 

час боль шасць з iх зволь-

нi лi з ар мii — ад пра вi лi ў 

но вае, цы вiль нае жыц цё, 

дзе iм яшчэ трэ бы ло не як 

за ча пiц ца — знай сцi са бе 

па са ду цi хоць бы ней кую, 

па жа да на не пыль ную, ра-

бо ту, бо што-што, а ка ман-

да ваць яны ха це лi...

Дык вось адзiн з та-

кiх вай скоў цаў (у чы не 

капiтана) тра пiў у вёс ку, дзе 

на стаў нi чаў мой баць ка. 

Рэй са вых аў то бу саў та ды 

яшчэ не бы ло. Для па ез дак 

у рай цэнтр кал гас пры ста-

соў ваў звы чай ны гру за вiк 

(у ку за ве ма ца ва лi ся лаў-

кi, на вы па дак даж джу цi 

якой за веi над iмi ста вi ла ся 

буд ка i, як быц цам, шчас лi-

вай да ро гi, бо ад каз ным за 

гэ тыя па езд кi пры зна чы лi 

як раз та го ка пi та на).

I вось — пер шы рэйс. 

Па са жы ры — у асноў ным 

жан чы ны са мых роз ных уз-

рос таў — прый шлi за га дзя, 

як маг лi, ус ка рас ка лi ся ў 

той ку заў, за ня лi мес цы — 

i да вай са бе га ма нiць.

Па ды шоў «на чаль нiк», 

уба чыў гэ та i аж па зе ля неў: 

як гэ та так? За лез лi! Без 

яго да зво лу? Па се лi...

— Ану злазь! — ска ман-

да ваў гроз на.

Жан чы ны спа чат ку да-

вай жар та ваць, да вай ад-

не квац ца ды ўпрош ваць, 

каб па кi ну лi iх на мес цах, 

бо ня лёг ка ж бы ло за лез цi 

(асаб лi ва па жы лым). Ня-

лёг ка злез цi... Ды i сэнс 

якi?

Але ж «на чаль нiк» быў, 

што на зы ва ец ца, ня ўмоль-

ны:

— Злазь це i ўсё тут! 

Iнакш ма шы на нi ку ды не 

па е дзе.

Вось гэ та, апош няе, ужо 

спра ца ва ла: па са жы ры — 

хто моўч кi, хто з пра клё-

нам — але ж ста лi зла зiць 

з ма шы ны.

«Ка ман дзiр» — гля дзеў 

на гэ ты «пра цэс», цярп лi ва 

ча каў, па куль уся гра ма да 

апы нец ца на зям лi, по тым... 

па стро iў яе ў дзве ша рэн гi i 

гуч на за га даў:

— Спра ва па ад ным на 

борт ма шы ны — марш!

Жан чы ны за мi ту сi лi ся i 

па лез лi ў ку заў.

— Вось так, — за да во-

ле на хмык нуў «на чаль нiк» 

i сеў у ка бi ну.

...Цi ка ва, што на ступ ныя 

ра зы («дур но му ж нi чо га не 

да ка жаш»?) па са жы ры ўжо 

са мi стро i лi ся ў тыя ша рэн гi 

i ча ка лi ка ман ды.

Вось як бы ло.

Яў ген Шас та коў,

г. Го мель.

ПА МА ЛI НУ...
Гэ та гiс то рыя ад бы ла ся 

не так i даў но: та ды, ка лi ў 

мо ла дзi ўжо ста лi з'яў ляц ца 

ма бiль нi кi, а ў лю дзей па-

жы лых iх яшчэ не бы ло.

Жы ла, зна чыць, ад на 

ка бе та за му жам. I муж — 

як па сён няш нiм ча се, ды 

ў сель скай мяс цо вас цi — 

дык на ват дэ фi цыт ны быў, 

бо пра ца ваў i ней кiя гро шы 

ў сям'ю пры но сiў, вы пi ваў, 

але не кож ны дзень, па гас-

па дар цы, у по лi, у са дзе 

жон цы з це шчай да па ма-

гаў, лю бiў у гры бы ха дзiць. 

На ват у ма лi ну яго мож на 

бы ло ад пра вiць, бо до сыць 

ла сы быў да роз ных ва рэн-

няў ды кам по таў...

Ад нак жыц цё ў гэ тай 

сям'i (i яшчэ на па чат ку... 

Мо жа, ад та го, што жон-

ка бо лей ца нi ла ся бе, а не 

свай го ча ла ве ка?) не як 

не кле i ла ся. У ха це ўвесь 

час ус пых ва лi свар кi i на-

ват скан да лы. Кож ны з iх 

лi чыў, што толь кi ён мае 

ра цыю, кож ны за той ваў 

крыў ду i пер шы мi рыц ца 

не ха цеў.

Та кiм чы нам абод ва 

«на дзi ма лi ся», маў ча лi i з 

ця гам ча су ўсё больш ад-

да ля лi ся. Дай шло да та го, 

што на ват па iме нi ад но ад-

на го на зы ваць пе ра ста лi: 

ка лi по бач, ка за лi «ты», ка-

лi дзе да лей — на по лi цi ў 

са дзе — то кры ча лi: «Эй!», 

«Э-э!»

Так i жы лi, дзя цей га да-

ва лi — як бы ра зам, але 

кож ны сам па са бе.

I вось ад ной чы, ка лi ў 

ха це ўсё, як быц цам, доб-

ра бы ло, ка бе та ўга ва ры-

ла гас па да ра сха дзiць у 

ма лi ны.

Са ма ўзя ла вя дзер ца 

лiт раў на сем, му жу лiт ро-

вы сло iк да ла. Лес не да лё-

ка ў iх.

Па ха дзi лi ра зам спяр-

ша — па збi ра лi. Але ж ма-

ла ва та ма лiн бы ло. I дроб-

нень кiя. «Пай ду, — ка жа 

гас па дар, — не дзе да лей 

прай ду ся, як на збi раю — 

та бе пры ня су».

Пай шоў.

Ка бе та кры ху па збi ра ла. 

Му жы ка ня ма — ма лiн ёй не 

ня се. «Ма быць, не знай шоў 

нi дзе леп шых», — ду мае 

так i збi рае да лей. Рап там 

з глы бi нi ле су: «Э-э-э!»

«Хто ж гэ та ка го клi-

ча? — на сця рож ва ец ца 

ка бе та. — У ле се ж, як 

быц цам, нi ко га не бы ло?.. 

Ад гук нуц ца? Але ка му? 

А рап там гэ та ней кi бан-

дыт? Возь ме i пры прэц ца 

на го лас? Не, ле пей бу ду 

маў чаць».

Ду мае так ка бе та i збi-

рае яга ды да лей — i пяць 

хвi лiн, i дзе сяць...

Рап там зноў з кус тоў 

тое ж: «Э-э-э!»

I тыя ж амаль раз ва гi: 

«Мо жа, мой? Ад гук нуц ца? 

А рап там чу жы? Ва кол 

жа — нi вод най ду шы жы-

вой... З кус тоўя хi ба не ба 

вi даць. Трэ ба, зна чыць, 

маў чаць».

«Э-э-э!» — раз даў ся го-

лас трэ цi раз i за моўк.

«Ну вось i доб ра», — 

ду мае жан чы на, бу ду са бе 

да лей збi раць. Але ж дзе 

гас па дар? Ча му не iдзе, ча-

му той сло iк не вы сы пае? 

Ня ўжо не на збi раў — пай-

шоў да моў... Ага... Ня бось 

ся дзiць там, ад па чы вае. 

Ну я ж яму вы дам...»

Па абя ца ла, па ле се па-

ха дзi ла, лiт ры са два на збi-

ра ла ды так са ма ру шы ла 

да моў.

Дай шла да ха ты. Ба-

чыць — зам ка на дзвя рах 

ня ма. Так i ёсць, до ма гас-

па дар! «Ся дзiць, пад лю ка, 

у крэс ле, «Звяз ду» чы тае.

А на ста ле сло iк ма лiн 

ста iць — з коп ту рам. I ў 

шап цы яга ды яшчэ — ну 

як на ма ля ва ныя: буй ныя, 

чыс тыя, пры го жыя!

«Ой, дзе ж ты та кiх ма-

лiн на браў? — здзi вi ла ся 

жон ка. — Ча му ж мя не не 

па клi каў? Мы ж удва iх поў-

нае вяд ро на збi ра лi б!»

«Ды я ж клi каў, кры чаў... 

Ты — не ад гук ну ла ся...»

...Ця пер бы яна ад сло-

ва, ад ра зу!

I са ма яго па клi ка ла б — 

па iме нi.

Толь кi ён ужо не па чуе.

Т. Но вiк, 

г. Клецк.

Руб ры ку вя дзе 

Ва лян цi на ДОЎ НАР.

АД ЯЕ Ж чар го вы шчы-

ры дзя куй за ўсе да сла ныя 

гiс то рыi (асоб ны — за апош-

нюю) i чар го вая прось ба: 

ка лi лас ка, не за бы вай це ся 

па ве дам ляць свой ад рас i 

ну мар тэ ле фо на для апе ра-

тыў най зва рот най су вя зi.

Чым су па ко iц ца ду ша, 
ка лi мо ра не да сяж нае

Я
К i ў мно гiх сё ле та, мой ад па чы нак на мо ры яшчэ на 

ста дыi пла на ван ня на па чат ку вяс ны на крыў ся мед ным 

та зам. Ну i лад на, на крыў ся дык на крыў ся. У кан цы жнiў-

ня Паў ноч нае мо ра на ўзбя рэж жы Фланд рыi цал кам ад па вя дае 

сва ёй наз ве i ку пац ца ў яго ста лё ва-сi нiх хва лях мо гуць хi ба 

што мяс цо выя су ро выя ры ба кi ды ту рыс ты-аван ту рыс ты з бе-

ра гоў Вал мян ска га во зе ра, што па мiж Мiнск ам i Iвян цом.

Я
К той ка заў, у Бо га дзён мно га, i ка лi Ён жа дасць i ўсё 

бу дзе доб ра, я аба вяз ко ва яшчэ трап лю ў свой улю бё-

ны Астэн дэ (мес цi чы на сва ёй па воль най пра цяг лай 

га вор цы на зы ва юць яго Оо ос тэн дэ, i на ват ад гэ тай наз вы 

па вя вае «Ля ту чым га ланд цам»). Яшчэ па ся джу на ха лад на ва-

тым пля жы ў джын сах, гле дзя чы, як прос та ў мо ра скоч ва ец ца 

сон ца, а на яго фо не пра плы ва юць мi ма, зда ец ца зу сiм блiз ка, 

вя лi кiя акi ян скiя лай не ры, якiя кi ру юць у не да лё кi Ро тэр дам. 

Пры ехаў шы, на заўт ра з ра нi цы аба вяз ко ва трап лю на мяс цо вы 

рыб ны ры нак, дзе, зда ец ца, нi чо га не змя нi ла ся за апош нiя 

га доў трыс та, хi ба што ганд ля ры пра цу юць у паль чат ках, ры-

ба ля жыць у ха ла дзiль нi ках, а ўзваж ва юць яе на элект рон ных 

ва гах. Але ж па-ра ней ша му на до свiт ку ў мо ра вы хо дзяць не-

вя лi кiя ры бац кiя шху ны, i лю дзi на iх — нi бы з кар цiн мас та коў 

фла манд скай шко лы — з аб вет ра ны мi тва ра мi i ў трох ву гол ках 

з за ка са ны мi над ва чы ма па ля мi. I па-ра ней ша му свой улоў 

яны вы валь ва юць на пры ста нi, i ад гэ та га се раб рыс та га тра-

пят ко га ба гац ця аж мiль га цiць увач чу. Нi чо га так i не ку пiў шы 

(хо дзiш толь кi па гля дзець, бо не нес цi ж у па кой яшчэ жы вую 

ры бу, тым больш на ва кол без лiч рэ ста ра наў i рэ ста ра нчы каў, 

дзе яе, све жань кую, ужо пры га та ва ную, мож на па каш та ваць 

паў сюль), зай ду на мяс цо вы не вя лi кi вак зал. Ён нi чым не 

пры кмет ны, але ж на са мрэч унi каль ны, адзi ны та кi ў Еў ро-

пе — тут фак тыч на з ад ной кроп кi ад праў ля ец ца чы гу нач ны 

i мар скi транс парт. Ме на вi та ад сюль у 1872 го дзе пай шлi па 

рэй ках пер шыя спаль ныя ва го ны на Кёльн i на Бер лiн (сла-

ву ты «Ус ход нi экс прэс» з'я вiў ся паз ней). Ба га тыя анг лi ча не 

пры плы ва лi са свай го вост ра ва ў Астэн дэ i тут жа пе ра са-

джва лi ся ў кам фар та бель ныя ку пэ i еха лi да лей — улас на, 

для iх i быў ство ра ны марш рут, што па чы наў ся ў не вя лi кiм 

ры бац кiм га рад ку... Ры бац кi га ра док з та го ча су пе ра тва рыў ся 

ў паў ноч ны Мон тэ-Кар ла — у шмат лi кiя ка зi но на на бя рэж най 

пры яз джа юць ба га тыя лю дзi з Гер ма нii i скан ды наў скiх кра iн. 

Мне па да ба ец ца гу ляць там уве ча ры, ся род роз на ка ля ро вых 

стра ка тых аг нёў, на зi раць за людзь мi i iх эмо цы я мi. Ад ной чы 

да вя ло ся ба чыць, як да гле джа ны до ра га апра ну ты муж чы на, 

вый шаў шы з клу ба, са рваў з ру кi да ра жэн ны га дзiн нiк i злос на 

шпур нуў яго ў мо ра... Ка лi бу ду гу ляць там, па ды ду да ве лiч-

най ста туi Ле а поль да II — вель мi сiм па тыч на ўва соб ле ны ў ёй 

бель гiй скi збi раль нiк зя мель. Праў да, у свят ле апош нiх па дзей 

па да зраю, што iм пе ра тар мя не не да ча ка ец ца — ён жа ка ла-

нi за ваў Кон га, та му ра зам з iн шы мi крыў дзi це ля мi чор ных, 

на пэў на, бу дзе зры ну ты з п'е дэс та ла...

А 
по тым я да еду на цяг нi ку да стан цыi Бру сель-Мi дзi, 

ад туль пе ра ско чу ў аў то бус на аэ ра порт, i ўжо ў са-

ма лё це на Мiнск бу ду пiль на ўгля дац ца ў аб ло кi, бо 

кож ны час зда ец ца, што над Ра дзi май яны iн шыя — бя лей-

шыя, ляг чэй шыя, больш пры вет лi выя... I ме на вi та гэ ты мо мант 

вяр тан ня да моў бу дзе са мым леп шым, са мым за па мi наль ным 

фi наль ным акор дам май го па да рож жа, якое сё ле та са рва ла 

пан дэ мiя, але якое, спа дзя ю ся, у ма iм жыц цi аба вяз ко ва бу-

дзе...

А
ЛЕ нi я кая пан дэ мiя, ха ле ра цi трас ца не пе ра шка джае 

пла на ваць iн шы ад па чы нак — на бе ра зе Вал мян ска га 

во зе ра, што па мiж Мiнск ам i Iвян цом. Там у кан цы жнiў-

ня з чар нют ка га, не пад све ча на га нi вод ным лiх та ром не ба 

шчод ра па да юць буй ныя яр кiя зо ры — зда ец ца, прос та ў сад 

пад вок ны ста рой сцi ша най ха ты — толь кi па спя вай за гад ваць 

жа дан нi. На пож нi за рэч кай збi ра юц ца ў ча ро ды бус лы — ка лi 

сфа та гра фа ваць iх звер ху, мож на па ду маць, што хо дзiць вя лi кi 

ста так цялят бе ла рус кай чор на-бе лай па ро ды. А на ка рыч не-

вай ва дзе во зе ра па важ на пла ва юць ле бе дзi з ужо пад рос лы мi 

«ка ча ня та мi», i, ка лi ноч вы дас ца цёп лая, на ват у кан цы жнiў ня 

мож на там па ку пац ца — пры нам сi ва да не бу дзе ха лад ней-

шая, чым гэ тай па рой у Астэн дэ. I рас ка шу юць на квет нi ках 

гаш ты, ак са мiт кi, гла ды ё лу сы, вяр гi нi. I за ла цiц ца пад сон цам 

на гра дах вы бра ная цы бу ля, i со лад ка-мя до ва пах не ў са дзе 

спе лы мi гру ша мi, якiя са ка вi та бу ха юць у тра ву. А ка бач кi з 

гра ды, не здо леў шы ўзяць у бя рэ мя, гру зiш i ня сеш за пля чы ма 

ў рэз гi нах, якiя яшчэ да твай го на ра джэн ня змай стра ваў твой 

руп лi вы дзед, на якiх ка лiсь цi ця га лi тра ву i се на для рах ма най, 

вя лi кай, бы га ра, Зор кi... I з са май ра нi цы i да поз ня га ве ча ра, 

по бач i ва кол, ку ды нi пай дзi, бу дуць толь кi зна ё мыя блiз кiя 

тва ры, i кож ны су стрэ ты ча ла век па жа дае та бе доб ра га дня, 

i ты па жа да еш яму так са ма, i дзень (а ку ды яму бу дзе па дзец-

ца?) аба вяз ко ва вы дас ца доб ры.

I 
хто ска жа, што ней кая пан дэ мiя (не хва ро ба, крый бо жа, 

а ме на вi та гэ та агуль ная на ва ла) са рва ла ад па чы нак? 

Толь кi лю дзi, якiя, зда ец ца, у жыц цi не ўсё ра зу ме юць. 

I якiх мож на на ват кры ху па шка да ваць...

Але на ЛЯЎ КО ВIЧ.

Не аса біс ты суб' ек тыўНе аса біс ты суб' ек тыў

ЗОР НЫ ДОЖДЖ 
I РЭЗ ГI НЫ 
КА БАЧ КОЎ


