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Сонца Сонца Усход Захад Даўжыня

   дня

СЁННЯ

Мiнск    — 8.06 18.39 10.33
Вi цебск — 7.58 18.27 10.29
Ма гi лёў — 7.57 18.29 10.32
Го мель — 7.51 18.28 10.37
Гродна — 8.21 18.55 10.34
Брэст    — 8.19 18.58 10.39

ЗАЎТРА
Ра ман ты ка па мі рае на ва чах з кож ным 

го дам: муж чы ны ўжо пе ра ста лі пі саць 
доў гія ліс ты з пры знан ня мі, стра ляц ца на 
ду э лях, ла зіць у вок ны на апош ні па верх, 
каб па да рыць бу кет... Не за га ра мі той 
дзень, ка лі лай кі пад фо та пе ра ста нуць 
ста віць.

Як бы мы ля чы лі ся, ка лі б не ін-
тэр нэт.

Са мыя ня збыт ныя ма ры ча ла ве ка ў 
па рад ку ста лен ня: 1) быць заў сё ды ба га-
тым; 2) быць заў сё ды зда ро вым; 3) быць 
заў сё ды ма ла дым.

26 ЛЮ ТА ГА

1805 год — на ра дзіў ся 

Аляк сандр Зда но-

віч, бе ла рус кі гіс то рык, пісь мен-

нік, пе да гог, кан ды дат фі ла со фіі 

(1831). Скон чыў Ві лен скі ўні вер сі-

тэт. У 1834—1863 адах — вы клад-

чык ла цін скай мо вы і гіс то рыі Ві лен ска га шля-

хец ка га ін сты ту та, вы клад чык гіс то рыі Ві лен скай 

ду хоў най се мі на рыі. Аў тар да па мож ні каў «На рыс 

усе агуль най гіс то рыі для дзя цей», «Хра на ла гіч-

на-гіс та рыч ны на рыс су час ных дзяр жаў ад V ста-

год дзя да на шых дзён» і іншых. Член Ві лен скай 

ар хеа ла гіч най ка мі сіі.

1891 год — на ра дзіў ся Па вел Кор чык 

(сапр. імя Іо сіф Ка э та на віч Ла гі но-

віч), дзе яч рэ ва лю цый на га ру ху ў За ход няй Бе-

ла ру сі і Поль шчы. У 1907-м 

скон чыў Слуц кае га рад ское 

ву чы лі шча. Быў сяб рам Бе-

ла рус кай пар тыі са цы я ліс-

таў-рэ ва лю цы я не раў. Адзін 

з ар га ні за та раў і кі раў ні коў 

Бе ла рус кай рэ ва лю цый най 

ар га ні за цыі. З 1924 го да 

пра ца ваў у Бю ро да па мо гі 

Кам пар тыі За ход няй Бе ла-

ру сі пры ЦК КП(б)Б у Мін-

ску. За рэ ва лю цый ную дзей насць не ад на ра зо ва 

быў арыш та ва ны. Аў тар шмат лі кіх па лі тыч ных 

да ку мен таў КПЗБ і КПП. У 1936 го дзе рэ прэ са-

ва ны. Па мёр у тур ме ў 1940-м. Рэ абі лі та ва ны ў 

1955-м.

1940 год — на ра дзіў ся Ула дзі мір Якаў-

ле віч Пу зы ня, бе ла рус кі май стар-

рэ стаў ра тар на цы я наль ных му зыч ных ін стру мен-

таў, які і вы кон ваў на іх аў тэн тыч ныя ме ло дыі, 

пе да гог, за слу жа ны дзе яч мас тац тваў Бе ла ру сі 

(1994). У 1964 годзе скон чыў Мін скае му зыч нае 

ву чы лі шча імя Глін кі, у 1989-м — Мін скі ін сты тут 

куль ту ры. У 1965—1978 гадах — ар тыст Дзяр жаў-

на га на род на га ар кест ра Бе ла ру сі імя Жы но ві ча. 

Ства раль нік му зея бе ла рус кіх му зыч ных ста ра-

жыт ных ін стру мен таў «Бе ла рус кая хат ка».

1815 год — са сла ны на 

Эль бу ко ліш ні ім пе-

ра тар На па ле он збег з вост ра ва 

і 1 са ка ві ка вы са дзіў ся на поўд ні 

Фран цыі, ад куль з ты ся чай сва іх 

пры х іль н і -

каў ру шыў 

на Па рыж.

1910 год — на ра-

дзіў ся Сяр-

гей Ге ор гі е віч Гарш коў, 

ад мі рал фло та Са вец ка га 

Са ю за (1967), двой чы Ге-

рой Са цы я ліс тыч най Пра цы 

(1965, 1982).

1935 год — шат ланд скі ву чо ны Ро берт 

Уот сан-Уат пра вёў пер шыя вы пра-

ба ван ні пры ла ды, якая атры ма ла наз ву «ра дар» 

(Rаdіo Detectіon And Rangіng).

1952 год — прэм' ер-мі ністр Вя лі ка бры-

та ніі Уін стан Чэр чыль аб вяс ціў аб 

ства рэн ні кра і най улас най атам най бом бы.

1955 год — аме ры кан скі лёт чык-вы пра-

ба валь нік Джордж Сміт стаў пер-

шым ча ла ве кам, які па спя хо ва ка та пуль та ваў ся 

на звыш гу ка вой хут ка сці.

1966 год — па спя хо ва прай шоў пер шы 

вы пра ба валь ны па лёт аме ры кан-

ска га кас міч на га ка раб ля «Апа лон» без лю дзей 

на бор це.

1980 год — Із ра іль і Егі пет уста ля ва лі 

дып ла ма тыч ныя ад но сі ны, па клаў-

шы ка нец шмат га до ва му ва ен на му су праць-

 ста ян ню.
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Месяц
Апошняя квадра 16 лютага.

Месяц у сузор’і Казярога.

Iмянiны
Пр. Марфы, Марыі, Хрысціны, 

Анатоля, Васіля, Дзмітрыя, Івана, 

Максіма, Юльяна.

К. Міраславы, Арнольда, Міраслава, 

Пятра.

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

Мож на пры га та ваць і ўні вер саль ную гле ба вую 

су месь. Яна скла да ец ца з дзвюх час так ага род най 

зям лі, ад ной част кі пе ра гною або доб ра пе ра прэ-

ла га кам пос ту, ад ной част кі тор фу і ад ной част кі 

пі ла він ня або пяс ку. У за леж нас ці ад та го, якая 

куль ту ра бу дзе вы рошч вац ца, не аб ход на да даць у 

гэ ты суб страт пэў ную коль касць угна ен няў.

Куль ту ра
Коль касць угна ен няў 

на 10 л суб стра ту

Ка пус та

15—20 г амі яч най са лет ры 

або ма ча ві ны, 

20—25 г су пер фас фа ту, 

10 г сер на кіс ла га ка лію, 

25 г да ла мі та вай му кі

Агу рок

8—10 г амі яч най са лет ры, 

10—15 г су пер фас фа ту, 

10 г сер на кіс ла га ка лію, 

10 г да ла мі та вай му кі

Та мат, 

пе рац, 

бак ла жан

8—10 г амі яч най са лет ры, 

80 г су пер фас фа ту, 

20—30 г сер на кіс ла га ка лію 

Ні ў якім ра зе не вы сей вай це на сен не ага род-

нін ных куль тур у чыс ты пе ра гной або кам пост. У іх 

утрым лі ва ец ца вель мі шмат па жыў ных рэ чы ваў, 

дзя ку ю чы ча му са джан цы хут ка на рошч ва юць зя-

лё ную ма су і вы гля да юць вель мі пры ваб на. Ад нак 

ка ра ні пры гэ тым у іх раз ві ва юц ца сла ба, та му рас-

лі ны дрэн на пры жы ва юц ца на ўчаст ку.

Не вар та пра сей ваць кам па не нты грун ту для 

ра са ды праз дроб нае сі та — та кі суб страт пас ля 

па лі ву бу дзе «за плы ваць» і вель мі хут ка за кіс не.

Як па леп шыць па куп ны грунт

Не ва ўсіх ёсць маг чы масць са ма стой на пры-

га та ваць грунт для ра са ды, і шмат хто куп ляе ўжо 

га то вы. Але не заў сё ды та кія гле ба су ме сі ад па-

вя да юць па тра ба ван ням кан крэт ных рас сад ных 

куль тур (асаб лі ва гэ та даты чыц ца ўні вер саль ных 

гле ба вых су ме сяў).

Асноў ным кам па не нтам уні вер саль на га гле ба-

грун ту з'яў ля ец ца торф. Яго не да хо пы — па вы-

ша ная кіс лот насць і дрэн ная во да пра ні каль насць. 

З-за гэ та га рас лі ны сла ба раз ві ва юц ца і ад ста юць 

у рос це.

Каб ва шы на ма ган ні не знік лі дар ма, та кі грунт 

трэ ба «ма ды фі ка ваць».

1. Да дай це ва ўні вер саль ны па куп ны грунт та-

кую ж коль касць абез за ра жа най ага род най зям лі. 

Ка лі яе ня ма, вы ка рыс тоў вай це тое, што ёсць пад 

ру кой — ня вы ка ры ста ны грунт для па ка ё вых рас-

лін, зям лю з ва зо наў, якая за ста ла ся ад кве так, 

якія пра па лі.

2. Каб зні зіць кіс лот насць, да дай це тро хі ме лу 

або да ла мі та вай му кі (1-2 ст. л. на вяд ро грун ту).

3. Для рэ гу ля ван ня віль гот нас ці суб стра ту мож на 

да даць крыш та лі гід ра ге лю. Толь кі вар та ўлі чыць, 

што ў віль гот ным ста не іх па мер па вя ліч ва ец ца ў 

200—300 ра зоў, та му іх трэ ба зу сім кры ху.

РЫХ ТУ ЕМ ГРУНТ 
ДЛЯ РОЗ НЫХ КУЛЬ ТУР

— «Д
ождж ліў як 

з вяд ра»...  

Ча му «як з 

вяд ра»?

— Што?

— Ча му «як з вяд ра»?

— Устой лі вы вы раз та кі. Усе так га-

во раць.

Муж чы на га доў пя ці дзе ся ці стра ся-

нуў пля чы ма:

— Усе? Для аў та ра гэ та хут чэй мі нус, 

чым плюс.

Ён да стаў з ле вай кі шэ ні пі джа ка 

на соў ку, але кро пель ка по ту па спе-

ла ска ціц ца па лбе і ўпа ла на ру ка піс 

апа вя дан ня, які ля жаў пе рад ім на ма-

лень кім сто лі ку. Муж чы на ад чуў ся бе 

кры ху ня ём ка, і яму ста ла ўсё ця жэй 

утай моў ваць у гру дзях раз драж нен не, 

вы клі ка нае жні вень скай ду ха той у гэ-

тым ве лі зар ным кніж ным па віль ё не, а 

больш за ўсё прад чу ван нем та го, што 

пры ехаў сю ды да рэм на.

«Жан чы ны-пісь мен ні цы — ма тыль кі, 

а муж чы ны-пісь мен ні кі — пчо лы»,— па-

ду маў ён, пры кле іў шы ся ма та вым по-

зір кам да фра зы пра дождж, які ліў як 

з вяд ра, — да лей чы таць не ха це ла ся. 

Як ёй рас тлу ма чыць, што гэ та ні я кая 

не про за?

Да сён няш няй су стрэ чы ў іх бы ла 

толь кі тэ ле фон ная раз мо ва. Яна па тэ-

ле фа на ва ла яму з Маск вы ме сяц таму, 

вель мі пра сі ла пры ехаць на кніж ны 

фес ты валь, каб прэ зен та ваць яго кні-

гу, якая сё ле та вый шла ў іх вы да вец-

тве. На жаль, ска за ла яна, у рэ дак та ра, 

што зай маў ся кні гай, на дні фес ты ва лю 

як раз пры паў ад па чы нак з па езд кай у 

Тур цыю, та му прэ зен та цыю да ру ча-

на пра вес ці ёй. Праў да, яна ўся го тры 

ме ся цы як пра цуе ў вы да вец тве, але 

ні чо га, спра віц ца. Ён даў зго ду не ёй, 

а яе пры ем на му го ла су, і ця пер, ка лі 

на рэш це ўба чыў дзяў чы ну, ад чуў ся-

бе пад ма ну тым, быц цам яго ра зы гра лі, 

па абя цаў шы ад но, а на яве па ка заў шы 

зу сім ін шае. Але больш за ўсё ён ад-

чу ваў ся бе пад ма ну тым праз тое, што, 

па ўсім ві даць, ні я кай прэ зен та цыі яго 

кні гі сён ня не бу дзе. Га дзін нік па каз-

ваў 11.55, да па чат ку за ста ва ла ся пяць 

хві лін, а не каль кі дзя сят каў пласт ма са-

вых крэс лаў, рас стаў ле ных паў кру гам 

ва кол не вя ліч кай ім пра ві за ва най сцэ-

ны, на якой ён ця пер ся дзеў у та кім жа 

пласт ма са вым крэс ле, усё яшчэ бы лі 

пус тыя.

Ці ка ва, як яна бу дзе вы круч вац ца?

Яна за ўва жы ла, што ён па гля дзеў 

на га дзін нік:

— Нам вы дзе лі лі не леп шую пля цоў-

ку — у са мым ад да ле ным ад га лоў на га 

ўва хо да кут ку.

Гэ та бы ло праў дай: асноў ная ма са 

на ведваль ні каў пра хадж ва ла ся па цэнт-

ры па віль ё на, але най больш лю дзей 

тоў пі ла ся ка ля цэнт раль най сцэ ны, па-

ды сці да якой ужо ка то ры раз за клі-

каў па гуч най су вя зі пры ем ны жа но чы 

го лас, абя ца ю чы су стрэ чу з аў та рам 

бест се ле раў у жан ры сен ты мен таль най 

про зы, проз ві шча яко га яму ні аб чым 

не га ва ры ла.

А на што ён раз ліч ваў, ка лі па га-

джаў ся пры ехаць? Хто тут яго ве дае, 

хто тут яго чы таў?

«Дождж ліў як з вяд ра». Даў ся яму 

гэ ты дождж. Зрэш ты, каб пі саць бест-

се ле ры ў жан ры сен ты мен таль най про-

зы, і трэ ба ду маць та кі мі тра фа рэт ны мі 

фра за мі.

— Хо ча це ка вы?

Ну вось, на мёк на тое, што вы ступ-

лен не вар та ад мя няць.

Ён кі нуў по зірк на пласт ма са выя 

крэс лы, якія ста я лі, ні бы сал да ты па 

стой цы смір на, у тры ша рэн гі, ча ка ю чы 

ка ман ды. І тут жа на пер шым ра дзе, 

як раз па цэнт ры, ён уба чыў яе. Яна ся-

дзе ла ці ха, як сту дэнт ка-вы дат ні ца на 

лек цыі стро га га пра фе са ра, але, зда-

ва ла ся, ён ад чуў у ёй унут ра ную на-

пру жа насць, быц цам яна ба я ла ся, што 

за ня ла чу жое мес ца і яе вось-вось мо-

гуць пра гнаць.

У гэ ты мо мант ён ад чуў у са бе азарт, 

які не раз пры хо дзіў да яго за не каль кі 

ім гнен няў да ад чаю і штур хаў на ўчын-

кі, на якія ён у спа кой ным ста не быў 

не здат ны.

— Ка вы? Два нац цаць га дзін, да вай-

це па чы наць.

Ён уба чыў у ва чах дзяў чы ны не даў-

мен не, якое толь кі да да ло яму аза рту.

— Прад стаў ляць мя не не трэ ба.

Ён лёг ка ўзняў ся з крэс ла, пры выч-

ным ру хам пад ха піў са сто лі ка мік ра-

фон і сту піў не каль кі кро каў на пе рад. 

Ця пер ён гля дзеў толь кі на яе, і на яго 

вус нах гу ля ла ху лі ган ская ўсмеш ка.

— Доб ры дзень! Я і сам не бу ду прад-

стаў ляц ца: ду маю, у ма ёй сі ту а цыі гэ та 

ліш няе. Зрэш ты, бы ло б ра зум на, ка лі б 

усе вы да вец твы ўво гу ле ад мо ві лі ся

ста віць на вок лад ках кніг імя аў та раў і 

наз вы тво раў. Па вер це, та ды на шмат 

уз рас ла б коль касць тых, хто пра чы таў 

«Вай ну і мір», і змен шы лі ся б ты ра жы 

кніг мно гіх мод ных сён ня аў та раў. На-

ват страш на ўя віць, коль кі лю дзей ва 

ўсім све це кі ну лі б зай мац ца пісь мен-

ніц твам і на рэш це ста лі б ра біць тое, 

чым яны мо гуць пры но сіць боль шую 

ка рысць. Мы не ве да ем, хто на пі саў

«Сло ва аб пал ку Іга ра вым», але ня ўжо б 

яно зра бі ла ся больш ге ні яль ным, ка лі б 

мы гэ та ве да лі? Ёсць у бе ла рус кай

лі та ра ту ры дзе вят нац ца та га ста год дзя 

сла ву тая са ты рыч ная паэ ма: «Та рас на 

Пар на се». Не чу лі? Па вер це на сло ва: 

паэ ма, і праў да, цу доў ная. Не здар ма 

яе пры піс ва лі то Ду ні ну-Мар цін ке ві чу, 

то Ба гу шэ ві чу — ого, у свой час гэ та 

бы лі зор кі пер шай ве лі чы ні ў на шай лі-

та ра ту ры. А ў га ды май го дзя цін ства яе 

вы ву ча лі ў шко ле. Яе і сён ня вы ву ча-

юць, але та ды яна лі чы ла ся ана нім най. 

А пас ля ўста на ві лі аў тар ства: Кан стан-

цін Ве ра ні цын. Кры ты кі раз гу бі лі ся: хто 

гэ та? ад куль? Аказ ва ец ца, з Ві цеб ска га 

па ве та, з вёс кі Аст раў ля ны. Хут чэй за 

ўсё, ма ці, якая бы ла пры гон най, на жы ла

яго ад па на, што пас ля даў яму воль ную — 

як ка жуць, і на тым дзя куй. Сваю паэ -

му Ве ра ні цын на пі саў у двац цаць адзін 

год, ка лі ву чыў ся ў Го ры-Го рац кім зем-

ля роб чым ін сты ту це на аг ра но ма. І пай-

шла яна ана нім на па ру ках — у ад ным, 

дру гім, трэ цім спі се. Хто ве дае, коль кі 

бы ло гэ тых спі саў — сот ні, а мо, ты ся чы. 

Су час нік Ве ра ні цы на эт ног раф Еў да кім 

Ра ма наў у за па ле ка заў, што паэ му тую

мож на бы ло знай сці ў кож най ха це. 

І што, мая да ра гая, — ён па-ра ней ша му 

ні бы аб ды маў сва ім по зір кам тую, што 

ся дзе ла пе рад ім на пер шым ра дзе, — 

ду ма е це, Ве ра ні цын па чаў біць ся бе ў 

гру дзі: гэ та я аў тар! Ды кінь це, ён паль-

цам не па ва ру шыў, каб за явіць пра ся-

бе на ват та ды — амаль праз трыц цаць 

пяць га доў, ка лі паэ ма ўрэш це бы ла 

ана нім на на дру ка ва на. Ну, але ж ён не ў 

двац цаць пер шым ста год дзі жыў! Ха цеў 

бы я па гля дзець на та го, хто сён ня па 

сва ёй ах во це га то вы ад мо віц ца ад та-

кой сла вы. Мая да ра гая, двац цаць пер-

шае ста год дзе раз бу рае лі та ра ту ру, як 

ка ро зія. Але лі та ра ту ра — гэ та не тое, 

што на па пе ры, як пры вык ла ду маць 

боль шасць лю дзей. Лі та ра ту ра — гэ та 

тое, што ў нас унут ры. Дру ка ва нае сло-

ва мёрт вае, па куль яно не прой дзе, як 

ва да праз пя сок, праз на шы ўяў лен ні. 

Дай це пра чы таць адзін і той жа тэкст 

ты ся чы ча ла век: тое, што ў ім на пі са на, 

кож ны ўя віць па-свой му. Чы тач — су -

аў тар пісь мен ні ка, ге ні яль ны су аў тар. Але 

гэ та злы ге ній лі та ра ту ры! Ча сам гэ та 

сам д'я бал, які во дзіць ру кой пісь мен-

ні ка, пры му ша ю чы та го дзе ля сла вы ці 

гро шай пі саць буль вар нае чыт во...

Ён зра біў паў зу, пе ра бі ра ю чы ў га ла-

ве тое, з чым мож на бы ло б па раў наць 

буль вар нае чыт во, але яго дум кі пе ра-

біў са ла джа ва-мяк кі, бы пра пу шча ны 

праз мя са руб ку, муж чын скі го лас:

— Мож на пы тан не?

Ён пе ра вёў здзіў ле ны по зірк уле ва, 

на са мы край ім пра ві за ва на га за льчы-

ка: ён на ват не зда гад ваў ся, што за імі 

на зі рае нех та ста рон ні. «Бу кі ніст», — 

схо ду пры кле іў яму мя нуш ку, ары ен-

ту ю чы ся па вель мі па но ша ным і даў но 

не пра са ва ным цес ным кас цю ме, які 

быў упо ру муж чы не, па ўсім ві даць, га-

доў двац цаць та му, і па яшчэ больш 

па цёр тай кні зе, якую той пры ціс каў да 

гру дзей, быц цам іко ну.

— Ка лі лас ка.

— Вы не да пус ка е це, што коль касць 

лю дзей, якія прый шлі на су стрэ чу з ва-

мі, — пе ра ка наў чае свед чан не та го, што 

сён ня пе ра важ ная боль шасць чы та чоў 

лі чыць інакш: на ша эпо ха, на жаль, па-

куль не на ра дзі ла свай го Льва Талс то-

га, і ў гэ тым не іх ві на. Нель га ві наваціць 

іх у тым, што ў спя кот ны дзень яны ў 

це ні дрэў зда валь ня юц ца ці шы нёю, а 

не спра бу юць зра зу мець мо ву ліс то ты: 

пры нам сі, для та го, каб на ву чыц ца яе 

ра зу мець, спа чат ку па ві нен пад няц ца 

ве цер, што ад іх ні як не за ле жыць.

Сло вы «бу кі ніс та» яго ні коль кі не 

здзі ві лі. Ён чуў іх дзя сят кі ра зоў у роз-

ных аў ды то ры ях і ў тэ ле эфі ры, чы таў на 

ста рон ках га зет і ў ін тэр нэ це. Яны мя-

ня лі, ча сам да не па зна валь нас ці, сваё 

гу чан не, але сэнс іх за ста ваў ся той жа: 

сён ня вя лі кай лі та ра ту ры ня ма. Ён так-

са ма ад каз ваў па-роз на му, за хоў ва ю чы 

ў ска за ным адзін і той жа сэнс.

— Пра моў ле ныя сло вы час та з'яў-

ля юц ца пад ман ны мі, заў сё ды праў дзі-

вае толь кі маў чан не, та му як раз яго і 

трэ ба ву чыц ца ра зу мець, — ад ка заў 

ён упэў не на, пе рад гэ тым па спеў шы 

па ду маць, што ў го ла се «бу кі нінс та» 

бы ла не іро нія, а, хут чэй, спа чу ван не. — 

Ме на ві та ў маў чан ні сха ва ны глы бі ня і 

муд расць. У кні зе гэ та не тое, што на пі-

саў аў тар, а тое, пра што ён ду маў, ка лі 

пі саў. Вам не зда ец ца па ра дак саль ным, 

што ад сён няш ніх пісь мен ні каў па тра-

бу юць су час ную «Вай ну і мір» тыя, хто 

талс тоў скую эпа пею аль бо зу сім не чы-

таў, аль бо кі нуў чы тан не дзе-не будзь 

па ся рэ дзі не ра ма на? Хі ба та кія лю дзі 

мо гуць па знаць ге нія ся род сва іх су-

час ні каў?

Ён га ва рыў спа кой на, на ват ці ха, але 

ды на мік да да ваў го ла су цвёр дас ці, хва-

ля мі на паў ня ючы ім па вет ра. І на гэ ты 

го лас па сту по ва па ча лі іс ці лю дзі — па 

ад ным, па два; нех та, кры ху за па во ліў-

шы крок, за дум лі ва ру хаў ся да лей, але 

нех та за ста ваў ся ста яць пе рад сцэ най 

аль бо зай маў ад но з воль ных пласт ма-

са вых крэс лаў.

— А вы не да пус ка е це, што час 

ге ні яў у лі та ра ту ры не зва рот на прай-

шоў? — спы таў ма ла ды ча ла век, з тых, 

што лю бую тэ о рыю пад вяр га юць су-

мнен ню. — Мы жы вём у пост ін дус ты-

яль ную эпо ху, і ча ла вец тва ўвесь свой 

ра зу мо вы і твор чы па тэн цы ял у пер шую 

чар гу на кі роў вае на тое, што ў да дзе ны 

мо мант больш за па тра ба ва нае.

— Не да пус каю, та му што ге ніі не 

на ле жаць кан крэт на му ча су аль бо 

кан крэт най эпо се, як зда ро вае дрэ ва 

не на ле жыць толь кі зям лі ці толь кі не-

бу. Іх фі зіч нае з'яў лен не све ту ні што 

ў па раў на нні са з'яў лен нем ду хоў ным, 

якое не ве дае ча са вых і пра сто ра вых 

ме жаў. Вы ска за лі: у да дзе ны мо мант, 

быц цам гэ та са мы важ ны ары ен цір у 

твор чай дзей нас ці. Але той, хто, іду чы, 

увесь час гля дзіць са бе пад но гі, не 

ба чыць, што ад бы ва ец ца на пе ра дзе, 

а той, хто, іду чы, гля дзіць на пе рад, 

ве дае, што ў яго пад на га мі. Страх 

быць не запа тра ба ва ны мі ў да дзе ны 

мо мант — гэ та до ля тых, хто пі ша 

буль вар нае чыт во, гэ та як раз тыя, хто 

ўвесь час гля дзіць пад но гі, та му кру-

га гляд іх вель мі вуз кі, а век іх тво раў 

вель мі ка рот кі.

— А вы са мі мо жа це на зваць хоць бы 

ад на го лі та ра тур на га ге нія на шай эпо-

хі? — спы та ла жан чы на ся рэд ніх га доў 

са знеш нас цю, якая і ў та кім уз рос це 

апраўд ва ла яе ка кецтва — яно чу ла ся 

ў кож ным пы тан ні, ад ра са ва ным не зна ё -

ма му муж чы ну.

Ён па ціс нуў пля чы ма:

— Не ма гу.

Слу ха чы, якія ста я лі пе рад ім шчыль-

най сця ною, за смя я лі ся.

— Ваш смех быў бы яшчэ больш гуч-

ным, ка лі б я на зваў яго імя. Пры чым, 

не важ на, чыё імя пра гу ча ла б. І спра ва 

не толь кі ў тым, што на зы ваць імя ге ні-

яў — гэ та прэ ра га ты ва на шчад каў, а не 

су час ні каў. Урэш це кож ны ча ла век мае 

пра ва на сваю дум ку, як кож ная эпо ха 

мае пра ва на сваю праў ду. Але спра ва 

яшчэ ў тым, што вы са мі не хо ча це, каб 

я яго на зы ваў.

— Як гэ та? — здзі ві ла ся ка кет ка.

— Вы не хо ча це гэ та га, та му што ён 

вам не па трэ бны. Ён вам чу жы. Ён ліш ні 

ў ва шым све це, у якім ін шыя ге роі: вы 

што дня ба чы це іх у скан даль ных тэ ле ві-

зій ных ток-шоу, чы та е це ў ін тэр нэ це пра 

іх ка ха нак і па за шлюб ных дзя цей, пра 

іх п'я ныя вы хад кі і не вы леч ныя хва ро-

бы. Час та вы абу ра е це ся іх па во дзі на мі, 

але ў ду шы вам пры ем на, што яны та кія ж, 

як і вы, а мо жа, гор шыя за вас. У іх 

вы зна хо дзі це апраў дан не сва ім па ро-

кам і сла бас цям, та му вам не па трэб ны 

ге ній, які бу дзе да каз ваць, што апраў-

дан ня ва шым па ро кам і сла бас цям ня-

ма і не мо жа быць. Пра бач це, я не маю 

на ўва зе кан крэт на вас, па коль кі мы з 

ва мі зу сім не зна ё мыя. Прос та ў ва шым 

го ла се я чую го лас ча су, і яму ад каз ваю. 

Са мае ж страш нае, ка лі заўт ра з'я віц ца 

ге ній па ро ку, які апяе і ўсла віць усё тое, 

што сён ня па куль яшчэ лі чыц ца злом, і 

ўсе бу дуць ве даць яго імя, і ўсе ста нуць 

яму па кла няц ца.

Ён га ва рыў і ад чу ваў ся бе так, як заў-

сё ды ад чу ваў у хві лі ны твор ча га ўзды-

му: нех та ўнут ры ця бе шэп ча сло вы, 

якія ты тут жа паў та ра еш, не па спя ва-

ю чы пе рад гэ тым да кан ца ўсвя до міць іх 

сэнс. Азарт прай шоў, на сэр цы з'я ві лі ся 

лёг касць і спа кой, ні бы на мо ры пас ля 

ня даў ня га штор му. Так з ім бы ло ня-

рэд ка на вы ступ лен нях. Ён ве даў, што 

са мае скла да нае па чаць, знай сці не-

каль кі пер шых фраз, якія аль бо да зво-

ляць та бе за ва ло даць пуб лі кай, аль бо 

на стро яць пуб лі ку су праць ця бе.

І ў гэ ты мо мант ён ус пом ніў пра 

тую, што адзі но ка ся дзе ла на крэс ле 

пе рад па чат кам яго вы ступ лен ня. Як 

мож на бы ло за быць пра яе! І тут толь-

кі да яго дай шло, што на тым крэс ле 

ця пер ся дзе ла тая са мая ка кет ка ся-

рэд ніх га доў. «Што ж, бы вай, не зна-

ём ка!» — ве се ла па ду маў ён, піль на 

па зі ра ю чы жан чы не ў во чы, і не мог 

стры маць усмеш ку, якую яна зра зу-

ме ла па-свой му і ка кет лі ва па сла ла 

ў ад каз сваю.

Ка лі га дзін нік па каз ваў па ча так на 

дру гую, ён па вяр нуў ся да вы да вец кай 

рэ дак тар кі: па ра бы ло за кан чваць су-

стрэ чу. Не каль кі ча ла век па ды шлі, каб 

на быць яго кні гу і ўзяць аў то граф. Ён 

доў га ду маў, што на пі саць ка кет цы, 

якая на зва ла ся «прос та Свят ла най», 

і ўрэш це на пі саў ко рат ка: «У кож ным 

ча ла ве ку жы ве ге ній. У вас так са ма, 

та му што вы ге ні яль ны слу хач!»

Раз віт ва ю чы ся з вы да вец кай рэ дак-

тар кай, ён узяў са сто лі ка ру ка піс яе 

апа вя дан ня.

— Ка лі вы не су праць, я за бя ру яго з 

са бой, каб па чы таць до ма ў спа кой най 

аб ста ноў цы. У ім неш та ёсць, бяс спрэч-

на. І пра дождж, які там лье як з вяд ра, 

я па га ра чыў ся. Зрэш ты, ён ліў і ў Талс-

то га, і ў Да ста еў ска га, і ў Го га ля.

— Дзя куй! — уз ра да ва ла ся дзяў-

чы на. — І дзя куй вам за вы ступ лен не. 

Гэ та бы ло здо ра ва! Пры знац ца, ка лі на-

па чат ку вы па ві та лі ся з пус той за лай, 

а пас ля га ва ры лі ёй «мая да ра гая», я 

спа ло ха ла ся.

— Ча му з пус той? — ла год на ўсміх-

нуў ся ён. — На пер шым ра дзе ў са мым 

цэнт ры ся дзе ля яна. І, як мне па да ло ся, 

вель мі ўваж лі ва слу ха ла.

— Хто — яна?

— Му ха. Звы чай ная шэ рая му ха.

За да во ле ны з'яў лен нем раз губ ле-

нас ці на дзя во чым тва ры, са сло ва мі «Я 

вам на пі шу з Мін ска!» ён на кі ра ваў ся да 

вы ха ду. Пе рад ім па служ лі ва рас чы ні лі-

ся дзве ры-аў та мат, вы пус ка ю чы яго на 

ву лі цу. Дых ну ла віль гот най све жа сцю. 

Не ба бы ло за цяг ну та шэ ры мі хма ра мі. 

Дождж ліў як з вяд ра.

АЛЕСЬ БА ДАК

ДОЖДЖ ЛІЎ 
ЯК З ВЯД РА

Апа вя дан не

Іс нуе мност ва ва ры ян таў 

гле ба грун тоў. Каб вы браць 

пра віль ны, трэ ба ўліч ваць 

па тра ба ван ні кож най 

кан крэт най куль ту ры. 

Па мі до ры, на прык лад, ад да юць 

пе ра ва гу сла ба шчо лач най 

гле бе з вя лі кай коль кас цю 

ар га ні кі, азо ту і ка лію. Ка пус та 

ад дае пе ра ва гу зям лі, у якую 

да да дзе на вап на і драў ня ны 

по пел.

Хоць без ягад ных кус тоў і не маг чы ма ўя віць 

са бе да чу, але і кло па ту з імі шмат. Асаб лі ва скла-

да на да гля даць за пла да нос ны мі га лін ка мі. Ад но 

ўзвя дзен не ва кол рас лін пад по рак-аг ра дак ча го 

вар та!

На зі му гэ тыя кан струк цыі не па кі неш, та му што 

яны зла ма юц ца пад ця жа рам за сы па ных сне гам 

га лі нак, а вяс ной трэ ба зноў ку іх вы стаў ляць, ды 

пры гэ тым яшчэ і па ме ры мя няць, бо кро ны кус тоў 

па ста ян на раз рас та юц ца.

А мож на па спра ба ваць пас ля збо ру ўра джаю ўсе 

га лін кі на кус тах, на ся рэ дзі не іх вы шы ні, пры хоп-

лі ваць у пуч кі шпа га там (не ту га!), які трэ ба пры-

вя заць да кал коў, убі тых у цэнт ры кус тоў (са мыя 

ніж нія га лін кі, якія ля жаць на зям лі, ад рэ заць).

У та кім вы гля дзе ягад ні кі сы хо дзяць у зі му (га-

лін кі ста яць роў на і не ла ма юц ца пад сне гам) і 

бу дуць по тым ста яць да на ступ най убор кі ўра-

джаю. Кус ты доб ра вет ра юц ца, яга ды не пэц ка-

юц ца бру дам.

Па ра ды бы ва лых


