
11 кастрычніка 2019 г. 5

ПА ЗЫ ЧАЙ, 
ЯК ДА ВЯ ДЗЕЦ ЦА...
Мо жа, анек дот, а мо жа, і праў да: 

су стрэ лі ся не як два му жы кі. «Не люб-

лю браць у доўг, — ска заў адзін, — бо 

бя рэш чу жыя і на час, а вось ад да еш 

свае і на заў сё ды». Дру гі як быц цам 

яму за пя рэ чыў: «А я, — ска заў, — не 

люб лю ў доўг да ваць: бо да еш як быц-

цам сяб рам і на па ру дзён, а за бі ра еш 

у каз лоў і га да́ мі».

На шай сям'і, зда ец ца, па шчас ці ла. 

Ва ўся кім ра зе, ад та кіх вось «сяб роў» 

бог па зба віў — за тое па слаў су сед ку. 

Ад ну, але вар тую мно гіх.

...У на шай ква тэ ры Га ля з'я ві ла ся 

на трэ ці дзень пас ля пе ра ез ду. Ска за-

ла, як яе за вуць і з кім жы ве, а потым 

па пра сі ла гро шай — на ты дзень чык, 

да зар пла ты. Ад мо віць ёй не як не вы-

па да ла. Ды і су ма бы ла зу сім не вя лі-

кая... Ка ра цей — мы ра ды бы лі, што 

да лі су сед цы ў доўг — зра бі лі доб рую 

спра ву.

І ў хут кім ча се пе ра ка на лі ся, што 

ні вод ная з іх не за ста ец ца бес па ка-

ра най, бо Га ля з ра ней шай прось бай 

ста ла пры хо дзіць ледзь не двой чы на 

ме сяц.

Не ска жу, ра зоў коль кі гро шы яна 

ад да ва ла, як і абя ца ла, але ж най час-

цей ка за ла, што ку пі ла тое і тое, бо 

вель мі ж трэ ба бы ло, скар дзі ла ся на 

жыц цё, на му жа, на да ра гоў лю, на тое, 

коль кі ідзе на дзі ця (а то б, га ду ю чы 

сва іх, мы не ве да лі), а ўрэш це — ледзь 

не пла ка ла, што ў ха це ні ка пей кі — 

на ват на хлеб, і ні хто не мо жа вы ру-

чыць, бо ва ўсіх яе зна ё мых так са ма 

ня ма. «Дык мо жа ў вас...» — дры жа-

чым го ла сам пы та ла су сед ка.

Ска заць ёй, што ня ма, азна ча ла б 

схлу сіць, бо за роб кі ў нас бы лі не вя лі-

кія, але ж і мае, і му жа вы баць кі заў-

сё ды жы лі па срод ках, і нас ву чы лі 

пла на ваць па куп кі, хай па кры се, але 

на неш та ад клад ваць.

Як раз гэ тыя гро шы (час та апош нія) 

мы па зы ча лі су сед цы.

Ча сам, зрэш ты, нер вы зда ва лі, і 

та ды я ка за ла Га лі, што так нель га, 

што ў яе амаль да рос лая дач ка, што 

трэ ба ж не як пла на ваць свой бюд-

жэт, па пя рэдж ва ла, што вы ру ча ем яе 

апош ні раз...

Га ля з усім зга джа ла ся, абя ца ла, 

ад да ва ла доўг, а не дзе праз ме сяц як 

ні чо га-ні я ка га «ўла зі ла» ў но вы. І цяг-

ну ла ся б так, мо жа, і да гэ туль, але ж 

вы рас ла яе дач ка, дзе ля якой мы па-

зы ча лі су сед цы гро шы, і са бра ла ся 

за муж.

Баць кі ста лі ла дзіць вя сел ле — до-

ма, на 30 гас цей. І пе рад гэ тым Га ля 

па зы ча ла ўжо не толь кі гро шы, а яшчэ 

і та лер кі, фу жэ ры, са лат ні цы, міс кі, 

ва зы, каст ру лі... Не каль кі дзён дзве-

ры ў на шу і дзве су сед нія ква тэ ры не 

за чы ня лі ся: усё спа чат ку вы но сі ла ся, 

по тым за но сі ла ся. І гэ та б яшчэ ні чо-

га — спра ва жыц цё вая, як той ка заў: 

су се дзі, вя сел ле...

Але не дзе праз ме сяц гос ці ўжо збі-

ра лі ся ў нас (у му жа быў юбі лей). Да 

яго мы ўсё пад рых та ва лі, за ста ва ла ся 

на крыць ста лы. І тут рап там вы свет-

лі ла ся, што... ня ма чым: з ха ты знік лі 

свя точ ныя аб ру сы, пры чым да ра гія-

да ра гія — да мат ка ныя, ба бу лі ны...

Я не ад ра зу, але ж пай шла да Га лі: 

маў ляў, мо жа, у вас за ста лі ся — з вя-

сел ля? «У мя не, — во кам не мірг нуў-

шы, ска за ла су сед ка. — Я за бы ла ся, у 

ка го іх бра ла, але ж ка лі гэ та і праў да 

ва шы, то за раз ад дам. Яны ў ша фе 

ля жаць».

Не ве даю, што ў той мо мант ад-

бі ла ся ў мя не на тва ры, ад нак Га ля 

так са ма па чыр ва не ла і па пра сі ла ў 

мя не пра ба чэн ня. На ват больш за 

тое (не ве да ем, па якім бы дрэ ве па-

сту каць?) — пе ра ста ла пры хо дзіць па 

гро шы. Ду ма лі: мо жа, на два іх ім на-

рэш це ста ла ха паць дзвюх зар плат?.. 

Мо жа, зяць з дач кой да па ма га юць? А 

мо жа, па чу лі дзе, што па зы чаць мож-

на — як уме еш, як да вя дзец ца, а вось 

ад да ваць — хо ра ша.

А. За сім,

г. Ба ры саў.

ПА ДА РОЖ ЖА 
З САК РЭ ТАМ

Гэ та гіс то рыя мо жа ка мусь ці здац ца 

вы дум кай, ды я і сам у праў дзі васць яе 

на ўрад ці па ве рыў бы, ка лі б не ад на 

іс тот ная ака ліч насць: усё, што рас ка-

жу, ад бы ло ся ме на ві та са мной.

Та ды, гад коў ...на ццаць на зад, быў 

я, ка лі мож на гэ так ска заць, за яд лы 

да ма сед: не ха це ла ся ні ку ды ха дзіць 

ды ез дзіць, не па да ба ла ся шу мі ха вя-

лі кіх га ра доў, на тоў пы чу жых, не знаё-

мых лю дзей...

Ды тут пры ча піў ся мой школь ны та-

ва рыш — стаў клі каць да ся бе ў гос ці 

ў слын ны го рад Баб руйск. Я ад не кваў-

ся, як толь кі мог: спа сы лаў ся на тое, 

што гэ та да лё ка, што ў та кіх па езд ках 

я заў сё ды зна хо джу ней кія пры го ды на 

сваю га ла ву, што го рад зу сім не ве даю 

і, крый бог, яшчэ за блу каю...

— Ні чо га, не бой ся, — су па кой ваў 

мя не бы лы ад на клас нік. — Ты ж на 

вак зал пры е дзеш? Пры е дзеш. А там 

лю бо га ча ла ве ка спы тай, як да брац-

ца да та ва ры ша, і та бе ад ра зу па ка-

жуць.

— Ды не бра шы! — ад рэ заў я. — 

Так быць не мо жа!

— Мо жа! — ледзь не паба жыў ся 

хло пец.

— Што — на ват ад рас ка заць не 

трэ ба? На ват проз ві шча тваё?

— Не.

— Дык скуль жа, — пы та ю ся, — лю-

дзям ве даць, што я да ця бе кі рую?

— А вось гэ та — сак рэт. Пры е-

дзеш — рас ка жу.

І вось я на вак за ле ў Баб руй ску. 

Ку ды ехаць, вя до ма ж, не знаю. Па ды-

хо джу да дзвюх жан чын, што па блі зу 

га мо няць.

— Пра бач це, — ка жу ім, па ві таў шы-

ся, — я не мяс цо вы, го рад ваш зу сім 

не ве даю, а да та ва ры ша да брац ца 

трэ ба...

— Дык гэ та ж прос та, — усмі ха ец-

ца ад на з ма ла дзіц. — Ба чы це — вунь 

тра лей бус ста іць? Ся дай це, па куль не 

ады шоў, і праз тры-ча ты ры пры пын кі 

бу дзе це на мес цы.

Я бя гом... У апош ні мо мант у са лон 

ус ко чыў (здзі віц ца прос та не па спеў, 

бо трэ ба ж бы ло пры пын кі лі чыць).

Пра ехаў — і адзін, і два, і тры, яшчэ 

раз спы таў пра та ва ры ша.

— Дык вам тут вы хо дзіць, — па чуў 

у ад каз.

Ну што ж гэ та за жар ты та кія, ду-

маю: ад рас ад на клас ні ка ні хто не пы-

тае, на лбе ў мя не ён не на пі са ны... 

У гэ тым го ра дзе што — ад ны тэ ле па ты 

жы вуць, чу жыя дум кі чы та юць?

Спе хам, ні чо га не ця мя чы, пра ціс-

ка ю ся да дзвя рэй, на пры пын ку вы хо-

джу з тра лей бу са, азі ра ю ся па ба ках 

і ра зу мею, што ні хто з баб руй чан не 

смя яў ся — жар таў з мя не не стро іў: 

вось жа, прос та пе ра да мной (ад не-

спа дзеў кі аж у ва чах па цьмя не ла) — 

па трэб ны дом на па трэб най ву лі цы, 

вось і ква тэ ра.

— Ну як ты даб ра ўся? — з усмеш-

кай спы таў ад на клас нік, ка лі я па зва-

ніў у дзве ры.

— Доб ра! — па хва ліў ся я. — Але 

ча му, — ну ні як не зра зу мею.

— Ды бы ло б там што ра зу мець, — 

па-ра ней ша му ўсміх аў ся гас па дар. — 

Ідзі сю ды — неш та па ка жу.

Пад во дзіць ён мя не да акна, па каз-

вае на дру гі бок ву лі цы. А там — як раз 

на су праць до ма — са лід ная та кая бу-

ды ні на, на якой вя лі кі мі лі та ра мі на пі-

са на: «Кинотеатр «Товарищ».

Так што і са праў ды ўсё бы ло вель мі 

прос та — ні я кай па рап сі ха ло гіі, хоць 

і шка да.

Ана толь Па лын скі,

г. Бе ра зі но.

«ПАЎ ЛІТ РА 
ЗА ПА ЗУ ХАЙ»,

аль бо Абя цан ка-ца цан ка
...Без тлу ма чэн ня мяс цо вай лек сі кі 

тут не абы сці ся. Зна чыць, па сты́р — 

на ня ты вёс кай па стух (звы чай на на 

ўвесь се зон). Шчам лёт кі — рас шчэп-

ле ны зні зу кій з рас пор кай для лоў лі 

жы вых га ́дзін (слоў «змяя» і «га дзю-

ка» я да шко лы не чуў).

Та кім чы нам, не каль кі се зо наў ка-

роў у на шай вёс цы па свіў дзядзь ка 

Ан тось. Яму неш та пла ці лі гра шы ма і 

кар мі лі — у кож най ха це па чар зе.

Гэ так жа, па чар зе і з кож най ха ты, 

у пад мо гу дзядзь ку вы дзя ляў ся па моч-

нік, то-бок пад па скам мог стаць лю бы, 

у тым лі ку і ма лы. Я, на прык лад, гэ ту 

«пра фе сію» па чаў асвой ваць га доў з 

дзе вя ці, а то і ра ней. Але ж уз рост — 

ні што. Най ця жэй бы ло пра чнуц ца да 

свет ла га (а па ло ве на пя тую), узяць 

сваю ра гу лю за по вад (на кі ну тую на 

ро гі вя роў ку) і амаль кі ла метр вес ці яе, 

з но чы га лод ную, да най блі жэй ша га 

ляс ка, пры чым — па ву зень кай сцеж-

цы, аба пал якой бы ла то се на жаць, то 

зя лё нае жы та...

Ка ро ве — ну вя до ма ж — ха це ла-

ся не ча га ску ба нуць: яна ўвесь час 

ту за ла по вад, чым бу дзі ла ўжо кан-

чат ко ва.

Так мы з ра гу ляй да хо дзі лі да ўзлес-

ку, дзе вя роў ку мож на бы ло зняць і, 

што на зы ва ец ца, пры сту піць да не па-

срэд най ра бо ты. Па сты́р ка ман да ваў: 

«Гэ ну ад вяр ні...», «Гэ ту пад га ні...», 

«Тую — па куль не ча пай».

На сён няш ні ро зум я дзі ву да юся: 

як мож на бы ло ўдвух, у звы чай ным 

ле се, упа свіць тры дзя сят кі ка роў — не 

рас пус ціць іх, бо іна чай ста так прос та 

стра віў бы ма ла дыя па сад кі аль бо се-

на кос, на ра біў шко ды.

Та кім чы нам, ка лі ко рат ка, на ні-

шчым ным вы па се бед ныя бы лі і вяс-

ко выя ка роў кі, і са мі па сту хі.

...У той дзень, апроч стат ка, у нас 

з дзядзь кам Ан то сем быў яшчэ адзін 

кло пат: зран ку, да стаў шы з тор бы, ён 

па ка заў мне вя лі кую цём ную бу тэль-

ку, ска заў, што цёт ка Гэль ка абя ца ла 

яму паў літ ра га рэл кі за жы вую га ́дзі ну, 

якую хо ча по тым за ліць пер ша ком і 

на сто яць — зра біць на ці ран не на хво-

рую спі ну...

А ў ле се ж звы чай на так: ка лі га-

во рыш пра змяю, то яна аба вяз ко ва 

пад паў зе. І та ды ўжо — ка лі хо чаш 

зла віць — не ва ронь.

Дзядзь ка Ан тось гэ та доб ра ве даў. 

Ён толь кі што зра біў но выя шчам лёт кі. 

А да лей — уба чыў га ́дзі ну, пры ціс нуў 

яе да зям лі, спрыт на вы цяг нуў рас-

пор ку... По тым до сыць доў га яшчэ 

ва лэн даў ся, па куль скі ра ваў, мож на 

ска заць, «за гнаў» зда бы чу ў пус тую 

бу тэль ку. «Ну вось, паў літ ра, лі чы, за 

па зу хай!» — за ты ка ю чы кор кам па су-

дзі ну, ра да ваў ся дзядзь ка.

...Пас ля гэ тай ра доў кі з «па ля ван-

нем» мы з ім не дзе з ме сяц не су стра-

ка лі ся — аж па куль я зноў не тра піў у 

пад па скі. І та ды ўжо, вя до ма ж, спы-

таў, ці ад дзя чы ла цёт ка за ле кі?

Па сты́р тро хі збян тэ жыў ся і ска заў, 

што не, на вя лі кі жаль, — толь кі абя-

цае, але з дня на дзень.

Што мя не здзі ві ла та ды — крыў ды 

ў дзядзь ка вым го ла се не бы ло зу сім: 

бы ла — на дзея. І я, пом ню, па ду маў 

яшчэ, што паў літ ра «не сён ня дык 

заўт ра» гэ та, мо жа, і... лепш, чым учо-

ра ці ме сяц та му.

Іван Сі ма нё нак,

г. Па ста вы.

Руб ры ку вя дзе Ва лян ці на ДОЎ НАР.

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

Мы ха дзі лі 
гля дзець 
фрэс кі...
Як па зба віц ца ад во сень скай ну ды

У Спа са-Пра аб ра жэн скім са бо ры Мі рож ска га ма нас ты-

ра — са мым ста ра жыт ным хра ме ста ра жыт на га Пско-

ва — за ха ва лі ся дзі вос ныя фрэс кі ХІІ ста год дзя. На ўга род скі 

ар хі епіс кап Ні фант, па за мо ве яко га са бор па бу да ва лі ў да-

лё кім 1148 го дзе, быў ча ла ве кам, мяк ка ка жу чы, не бед ным, 

пра што свед чыць глы бо кі сі ні ко лер, які слу жыць фо нам для 

ўсіх сю жэ таў, вы яў ле ных на сце нах хра ма. Сі няя фар ба ра-

бі ла ся ў тыя ча сы з ла зу ры ту — паў каш тоў на га ка ме ня, які 

зда бы ваў ся на тэ ры то рыі су час на га Аф га ні ста на. Уліч ва ю чы 

ла гіс ты ку і тэх на ло гіі ХІІ ста год дзя, мож на толь кі ўяў ляць, 

коль кі яна каш та ва ла. Ме на ві та та му ўсе іко ны паў ноч на-

сла вян скіх зем ляў (тыя ж пскоў скія) та кія змроч на-цём ныя — 

бар во ва-ка рыч не ва-зя лё ныя: пі са лі мяс цо вы мі, тан ней шы мі 

фар ба мі. А тут — прос та рас ко ша — за хо дзіш у ні зень кі, за 

ста год дзі ўрос лы ў зям лю больш чым на два мет ры са бор — 

і ад за хап лен ня і не ча ка нас ці аж дух зай мае — ні бы яшчэ 

ад но не ба на ві сае прос та над га ла вой...

Та кія хра мы ахоў вае, на пэў на, сам Уся выш ні. Во ра гаў 

у па гра ніч на га Пско ва заў сё ды бы ло хоць ад баў ляй, але ж 

Мі рож скі са бор вы ста яў. На ват пад час апош няй, са май раз-

бу раль най вай ны, ка лі пад час на ступ лен ня са вец кіх вой скаў 

нем цы за ня лі аба ро ну ў ма нас ты ры і іх вы бі ва лі ад туль і 

ар ты ле ры яй, і авія цы яй, у са бор тра піў толь кі адзін сна-

рад. Пры чым дзі вос ным чы нам за ля цеў у вуз кае акен ца 

хра ма, уда рыў ся ў су праць лег лую сця ну і... не ра за рваў ся, 

па кі нуў шы толь кі вы бо і ну, праз якую ця пер доб ра ві даць 

ста ра жыт ная клад ка.

З фрэс ка мі асоб ная гіс то рыя. Пер шы раз іх па пса ва лі ў 

XVІІ ста год дзі, ка лі сце ны за ма за лі тын коў кай, па бя лі лі 

і па ве сі лі на іх іко ны — мо да бы ла та кая. Та ды яшчэ лю дзі 

не ра зу ме лі, якую каш тоў насць ха ва юць пад тын коў кай. 

Тое ж, што зра бі лі ў кан цы ХІХ ста год дзя, вы гля дае (дый та-

ды па він на бы ло вы гля даць) як акт ван да ліз му. Фрэс кі та ды 

знай шлі вы пад ко ва — пры ра мон це хра ма ад ва ліў ся ка ва лак 

тын коў кі. Бы ло вы ра ша на іх ад крыць і да вес ці да ла ду. Бо 

вы явы за ха ва лі ся, але па тра ба ва лі рэ стаў ра цыі — усё-такі 

больш за трыс та га доў пад ін шым сло ем. «Рэ стаў ра цыю» 

пра вя лі свое асаб лі ва — спя ша лі ся ўга дзіць цар коў на му на-

чаль ству — пад ма ля ва лі фрэс кі тан ны мі кле е вы мі фар ба мі. 

Спа чат ку ўсё бы ло яр ка і пры го жань ка, а праз па ру га доў 

фар бы па цьмя не лі, пас ля ўво гу ле па чар не лі. Па вод кі (а храм 

ста іць па між рэ ка мі Мі ро жа і Вя лі кая) так са ма зра бі лі сваю 

спра ву, на сце нах ёсць ад зна кі, дзе ва да ста я ла ў са бо ры 

пад час раз лі ву. Апош ні раз зу сім ня даў на — у 1960-м, і ча-

ла ве ку, які ста іць на су час най пад ло зе (мет ра на паў та ра, 

ка лі не больш, вы шэй шай за пад ло гу ХІІ ста год дзя), гэ та 

ад зна ка па по яс.

На Мі ро жы па бу да ва лі дам бу, і ва да ця пер не па ды ма ец ца 

аж да са бо ра. У 1970-я фрэс ка мі за ня лі ся спе цы я ліс ты-рэ-

стаў ра та ры, і на сён ня эк скур са во ды з го на рам рас каз ва юць, 

што во сем дзе сят пра цэн таў вы яў у хра ме — ары гі наль нае 

ХІІ ста год дзе. Ас тат нія двац цаць — гэ та тыя, уні зе, што па-

ста ян на на пра ця гу мно гіх га доў трап ля лі ў вес на вую ва ду. 

Там не вы тры маў на ват ла зу рыт — сан ты мет раў на во сем-

дзе сят ад пад ло гі вы явы цьмя ныя і раз мы тыя, іх так і па кі ну-

лі, ні чо га не пад фар боў ва ю чы. Усё ас тат няе — са праўд нае 

дзі ва — гіс то рыя Но ва га За па ве ту ў асо бах, рас ка за ная на 

сце нах хра ма. Рас ка за на вель мі та ле на ві та — пэў на, ба га цей 

Ні фант вы пі саў з Ві зан тыі і най леп шых мас та коў. Гля дзіш і 

не ве рыш, што гэ та ХІІ ста год дзе — на вы яве Хры шчэн ня ў 

Хрыс та так вы пі са ны мус ку лы ног, ні бы да Він чы і Мі ке лан-

джэ ла пры кла лі сваю ру ку. У сю жэ це аб На ра джэн ні Бо жым 

Са ла мея, якая ку пае Ісу са-не маў ля, апус кае да лонь у ва ду, 

каб пе ра ка нац ца, што яна не га ра чая (зу сім не па ка но нах, 

але як бліз ка да звы чай на га жыц ця). На вы яве «Сы хо джан не 

ў пек ла», на якой Хрыс тос вы во дзіць з са бой пер шых лю дзей 

Ада ма і Еву, Ева ідзе за спі най у Ада ма, а не з дру го га бо ку 

Збаў цы, як па він на быць у ка на ніч ным іка на пі се. Та ды яшчэ не 

бы ло ка но наў, і, пэў на, толь кі ў гэ тым хра ме ў сю жэ це «Даб-

ра ве шчан не» Ар хан гел Гаў ры іл гля дзіць на Дзе ву Ма рыю... 

з про ці лег ла га бо ку га лоў на га скля пен ня хра ма...

Я да ча го гэ та так пад ра бяз на апіс ваю? Дзі вос нае мож на 

знай сці зу сім не да лё ка. Да та го ж Пско ва па доб рай да-

ро зе на ма шы не га дзін шэсць-сем яз ды ад Мін ска. Ка лі ж на 

аў то бу се — на ней кую га дзі ну больш, і бі лет каш туе неш та 

ка ля са ра ка руб лёў. А яшчэ блі жэй, па да ро зе — наш По-

лацк. І там фрэс кі. Не менш ста ра даў нія. Больш цьмя ныя — у 

Еф ра сін ні, пэў на, не бы ло гро шай на ла зу рыт. Але «ка лі 

сон ца праз не вя лі кія вок ны трап ляе ўнутр са бо ра, гэ тыя 

фрэс кі за га ра юц ца бляк лай чыр ван ню і ржа вым зо ла там. 

Ні бы праз за ла ціс та-ка рыч не вую, праз рыс тую ва ду ляс ных 

рэк гля дзяць на вас не ча ла ве ча вя лі кія за дум лі выя во чы 

ва шых прод каў». Лепш за Ка рат ке ві ча не на пі шаш, дый 

на вош та спра ба ваць?

Уба чыць ня ба ча нае ці ўжо ба ча нае ка лісь ці. Ура зіц ца, 

здзі віц ца, да кра нуц ца да ча гось ці не звы чай на га — не ру кой, 

дык ва чы ма і ду шой. Ад чуць ся бе част кай гэ та га вя лі ка га і 

не заў сё ды зра зу ме ла га... Ці не най леп шы сро дак ад зна ка-

мі тай во сень скай ну ды, ад якой без вы ні ко ва спра бу еш сха-

вац ца на ка на пе, уткнуў шы нос у кам п'ю тар ці тэ ле ві зар.

П
А ВЕР ЦЕ на сло ва — да па ма гае, яшчэ як. Не ве ры це — 

пра вер це. Ча су яшчэ шмат: во сень са сва ёй ну дой тут 

на доў га за тры ма ла ся.

Але на ЛЯЎ КО ВІЧ.


