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СМАК ФІ НІ КАЎ
У на шу Іс кань у кан цы пя ці дзя ся тых га-

доў пры еха лі дзве вы пуск ні цы Ма гі лёў ска-

га пе дінс ты ту та — Га лі на Ста се віч і Яў ге нія 

Мін кі на. Апош няя па бы ла год і па кі ну ла 

шко лу. Ка жуць, быц цам вый шла за муж 

і сён ня жы ве ў Ка лі нінг ра дзе. Хоць і ма-

ла па пра ца ва ла, ад нак ус па мі ны пра яе 

за ста лі ся доб рыя. Як за быць ха ця б тое, 

што Яў ге нія Іва наў на зва зі ла наш клас у 

Ма гі лёў на эк скур сію, а па коль кі яе баць кі 

жы лі ў гэ тым го ра дзе, то па зна ё мі ла нас 

з імі. Баць кі на стаў ні цы па час та ва лі ўсіх 

гас цей — дзе толь кі та ле рак на бра лі! — 

смач ным «га рад скім» абе дам. Што бы ло 

на дру гое, сён ня не пры га даю, але спа да-

баў ся вель мі боршч. Чыр во ны, з бу рач коў. 

Як ка жуць у та кіх вы пад ках, мы і лыж кі 

аб лі за лі.

І ўсё ж, згад ва ю чы гэ тых ма ла дых, 

пры го жых дзяў чат-на стаў ніц, я і яшчэ два 

сяб ры най больш ус па мі на ем смак фі ні каў. 

Бар шчы мы сёр ба лі і ў сва ёй вёс цы, бы-

лі яны на ва рыс тыя і не менш апе тыт ныя, 

чым той га рад скі. А вось фі ні кі елі ўпер-

шы ню...

Га лі на Сця па наў на бы ла з Бы ха ва, і та-

му на вы хад ныя дні ня рэд ка ез дзі ла ў рай-

цэнтр да ма ці. Аў то бус та ды ў на шу вёс ку 

не ха дзіў, і ёй трэ ба бы ло іс ці пеш шу ад ас-

фаль ту аж но шэсць кі ла мет раў. І не прос та 

іс ці, а неш та ж і ў ру ках нес ці. Хоць у Іс ка ні 

і бы ла кра ма, ад нак у го ра дзе, не су мнен-

на, вы бар пра дук таў быў больш шы ро кі, 

а хлеб на огул та ды да нас не за во зі лі — 

усе яго пяк лі са мі. Толь кі ж не ма ла дая 

на стаў ні ца.

Узім ку дні, як вя до ма, над звы чай ка рот-

кія, і, ка лі Га лі на Сця па наў на вы хо дзі ла з 

аў то бу са на пры пын ку ў Абі да ві чах, ра бі ла-

ся ўжо зу сім цём на. Та ды ж і элект рыч нас ці 

не бы ло ў на шай і блі жэй шых вёс ках. Гэ та 

ця пер лям пач кі га раць на слу пах. А ёй жа, 

ма ла дой дзяў чы не, трэ ба бы ло іс ці праз 

усе Абі да ві чы, праз Друж бу... Ня бліз ка. Ад-

бі вац ца ад са бак — гэ та яшчэ што, да рог 

жа так са ма амаль не бы ло.

І та ды мы, я, Ва лер ка Юр чан ка і Сла вік 

Сныт коў, узя лі за пра ві ла су стра каць Га-

лі ну Сця па наў ну. Узім ку бра лі сан кі, з на мі 

бег Ша рык, не пом ню ўжо чый са ба ка — 

ці тое Ва лер кі, ці тое Сла ві ка. Усім нам 

бы ло хо ра ша, ве се ла, і да ро га ў два кан цы 

пра ля та ла хут ка і не пры кмет на.

Да во дзі лі на стаў ні цу да ха ты ба бы Ган-

ны, дзе тая ква та ра ва ла, а там яна час-

та ва ла нас га рад скі мі ла сун ка мі. З усіх 

іх ча мусь ці за пом ні лі ся фі ні кі. І не толь кі 

мне... Ка лі Га лі ны Сця па наў ны не ста ла — 

а пра жы ла яна ўсё жыц цё ў на шай Іс ка ні, 

на ра дзі ла пя цё ра дзя цей, уз на чаль ва ла 

шмат га доў вась мі год ку, апош ні час бы ла 

ста рас тай вёс кі, — то я па тэ ле фа на ваў 

Ва лер ку Юр чан ку ў Ма гі лёў, каб па ве даць 

су мную вест ку. Пас ля пэў най паў зы мой 

ад на клас нік ці ха пра мо віў:

— Я і сён ня ад чу ваю смак фі ні каў, які мі 

час та ва ла нас Га лі на Сця па наў на...

То бы лі сум лен на за роб ле ныя фі ні кі. 

Таму, ві даць, і та кія смач ныя.

КРЫЎ ДА
Су сед Пят ро віч за ві таў да мя не над вя-

чор кам, і быў ён, як ка жуць, «на ўзво дзе». 

Пры сеў шы на пра па на ва нае крэс ла, па чаў 

скар дзіц ца:

— От жа пры ду ма лі! Він шу юць мя не сён-

ня, ты толь кі па слу хай, з днём па жы ло га 

ча ла ве ка. З праф са ю за. Так і так, маў ляў, 

па ва жа ны Анд рэй Пят ро віч, пры мі сар дэч-

ныя він ша ван ні... Жа да ем зда роўя, шчас ця 

ў жыц ці і гэ так да лей... Па дзя ка ваў, ка неш-

не ж, я ў ад каз. За кло пат і ўва гу. А по тым, 

як толь кі па клаў труб ку, ні бы ачо маў ся, 

пра цве ра зеў: знай шлі з чым він ша ваць — 

са ста рас цю. Якое ж гэ та свя та? Што ж у 

ёй, у гэ тай ста рас ці, доб ра га? І тут ба ліць, 

і там ба ліць... На дрэ ва, як ра ней, не за-

ле зеш, каб той жа яб лык зняць. Ка лі на хі-

ля еш ся, каб за вя заць шнур кі, то ду ма еш, 

што б яшчэ за ад но зра біць. Вунь і ка вень ку 

ўжо пры дбаў. Без яе хіс тае. Ха джу ў па лі-

клі ні ку, як ра ней ха дзіў на працу. Дык з чым 

тут він ша ваць? Свя та, я не пя рэ чу, ад нак 

ма ла ра дас ці яно мне дае — не ве даю, як 

ка му... Ча му маў чыш? Што ска жаш?

Я на лі ваю ў ку бач кі ка ву, ся дзім, га мо-

нім пра жыц цё. Пра тое, што мо і не трэ ба 

асаб лі ва крыў да ваць Анд рэю Пят ро ві чу 

на ста расць, бо ўсё ж не кож на му Бог даў 

да яго на га ве ку да жыць — амаль во сем-

дзе сят гад коў мае. Зноў жа, двух сы ноў 

вы га да ваў і дач ку, ця пер да яго гор нуц-

ца ўну кі. «Асаб лі ва ка лі пен сію атрым лі-

ваю», — удак лад няе су сед, і лёг кая, пя-

шчот ная ўсмеш ка на бя гае на яго ны чыс-

та па го ле ны твар. По тым пе ра бра лі, хто з 

яго ных ад на клас ні каў і ад на груп ні каў па 

ін сты ту це пай шоў ужо ў ін шы свет — та кіх, 

на жаль, ака за ла ся мно га. А та бе, ка жу, 

Пят ро віч, па шан ца ва ла. Хоць тут і там ба-

ліць, але ж ты мо жаш ра да вац ца кож на-

му но ва му дню, а ка лі спаць кла дзеш ся, 

то — пра жы та му. Мо жаш ра да вац ца на ват 

даж джу, сне гу, вет ру, зя лё ным дрэ вам, 

не бу... На ця бе яшчэ, пы та ю ся, бур чыць 

ін шы раз ба ба Ма рыя? Ад каз вае: не без 

та го! Зна чыць, жыц цё ідзе.

— А і праў да, не так ужо ўсё і кеп ска, — 

Пят ро віч дзя куе за ка ву і па воль на ўзні ма-

ец ца. — Да рэм на крыў да ваў на праф са-

юз. Ня хай жы ве свя та па жы лых лю дзей. 

Ня хай він шу юць і мя не. Да зва ляю. І чым 

больш ра зоў, тым ле пей. Ты мя не пе ра ка-

наў. Дзя куй.

Ён пай шоў, а я яшчэ пэў ны час ся дзеў 

не ру хо ма. Да свя та па жы лых лю дзей мне 

за ста ва ла ся на той час не над та доў га.

Але я цвёр да вы ра шыў: не бу ду крыў-

да ваць, ка лі і мя не хто па він шуе. Як вось 

Пят ро ві ча. Толь кі па ра ду ю ся.

НЕ ДА РА ВАЛЬ НА
Не прад ка заль на ін шы раз склад ва ец-

ца лёс ча ла ве ка. Аляк сандр Іва на віч жыў 

у Свет ла гор ску, меў доб рую і лю бі мую 

пра цу, а тут зда ры ла ся бя да: за хва рэ-

ла ма лод шая дач ка. Каб вы ра та ваць яе, 

дак та ры па ра і лі тэр мі но ва і не ад клад на 

па мя няць наш бе ла рус кі клі мат на больш 

со неч ны і цёп лы. Во як! Што ж ра біць? 

Як быць? І дзе, у якой кра і не шу каць той 

спя кот ны клі мат? Сур' ёз на за ду ма лі ся ў 

сям'і Аляк санд ра Іва на ві ча. Крок ад каз-

ны, па га дзі це ся. Акра мя дач кі, у сям'і ёсць 

яшчэ два сы ны-школь ні кі. Хоць і цяж ка, 

ня прос та бы ло, ад нак цвёр да вы ра шы лі на 

ся мей най на ра дзе: трэ ба ра та ваць дач ку і 

сяст ру. Ба ла зе ва Уз бе кі ста не жы ве брат 

жон кі Аляк санд ра Іва на ві ча, па тэ ле фа на-

ва лі яму, рас тлу ма чы лі сі ту а цыю. Сва як 

аб ра да ваў ся: пры яз джай це, вя до ма! І мне 

ве ся лей бу дзе. А жыць дзе? Ды на Бе ла-

русь па мя няць ква тэ ру ах вот ні каў зной-

дзец ца ба га та.

Ска за на — зроб ле на. Не ўза ба ве Аляк-

сандр Іва на віч пе ра вёз сям'ю ў На ваі. 

Сваю двух па ка ёў ку па мя ня лі на ква тэ ру 

знач на боль шых па ме раў. Го рад пры го жы. 

Пра мыс ло вы. Улад ка вац ца на пра цу не 

праб ле ма. Дзе ці пай шлі ў шко лу. Як доб-

ра му і ста ран на му ра бот ні ку, вы дзе лі лі 

Аляк санд ру Іва на ві чу дач ны ўчас так, і там 

не ўза ба ве вы рас пры го жы двух па вяр хо вы 

да мок. Су се дзі кі ва лі не без зайз драс ці: 

бач, які спрыт ны гэ ты буль баш!.. А са мае 

га лоў нае — дач ка пай шла на па праў ку. 

А по тым і зу сім за бы лі ся на тое, што не ка лі 

яна хва рэ ла.

А тым ча сам у да лё кай ця пер ужо бе-

ла рус кай вёс цы жы лі баць кі Аляк санд ра 

Іва на ві ча. Ка лі ра ней ён мог час та на вед-

вац ца да іх, то ця пер раз у год, а тое і ў 

два. А не як баць ка сам на пра сіў ся ў гос ці. 

Пры ехаў. Бы ла та ды во сень, за ла тая па ра 

ў На ваі. Спя ко та спа ла. Цёп ла, утуль на. 

«Дык вы тут у раі жы вя це!» — па зайз дрос-

ціў баць ка. «Дык у чым спра ва? Пе ра бі рай-

це ся з ма май да нас! Мес ца хо піць!» — аб-

ра да ваў ся сын. Што там бы ло пе ра бі рац ца. 

Вы пі са лі ся ў сель са ве це, узя лі тое-сёе з 

рэ чаў, і ў шлях-да ро гу. Па коль кі ма ці па-

ба я ла ся ля цець на са ма лё це, то да бі ра лі ся 

да но ва га мес ца жы хар ства на цяг ні ку — 

амаль чац вё ра су так.

Але та ды ні хто і не па ду маў, што баць кі 

да жы ва юць ужо свой век. Не-не ды і пры-

зна ва лі ся з су мам і не пры ха ва ным бо лем 

у ва чах ста рыя, што ха це лі б знай сці апош-

ні пры ту лак на сва іх бе ла рус кіх мо гіл ках, 

а не тут, на чу жы не... Аляк сандр Іва на віч 

су ця шаў: ды што вы за ла дзі лі! Вы ж у мя-

не яшчэ — ого!.. Жы ві це і ні аб чым не 

ду май це.

Ду май не ду май, а не ўза ба ве па мёр 

баць ка. Ня доў га пас ля яго пра жы ла і ма-

ці. Па ха ва лі, вя до ма ж, іх у На ваі. Пай шоў 

з жыц ця і брат жон кі, дзе ці раз ля це лі ся 

хто ку ды. З ня вест кай ад но сін не скла ла-

ся. І вось та ды Аляк сандр Іва на віч і сам 

за су ма ваў па Бе ла ру сі. Як раз рас паў ся 

СССР. Мно гія сла вя не па ча лі вяр тац ца на 

ра дзі му сва іх прод каў. Па мя няць ква тэ ру, 

як гэ та ён сам зра біў не каль кі га доў на зад, 

не атры ма ла ся. Най больш не цярп лі выя 

прос та па кі да лі жыл лё, чым, ка неш не ж, 

збі ва лі ца ну на яго. Да вя ло ся пра даць за 

мі зэр ныя гро шы і да чу, і ква тэ ру, і лег ка вік. 

Амаль улег цы вяр ну ла ся сям'я Аляк санд ра 

Іва на ві ча на ра дзі му. Па коль кі гро шай на 

га рад скую ква тэ ру не ха па ла, ку пі лі ха ту 

пад го ра дам у вёс цы, пэў ны час гас па дар 

і хлоп цы ез дзі лі на пра цу ў рай цэнтр на 

аў то бу се... Паз ней раз жы лі ся на лег ка вік. 

Ка лі Аляк санд ру Іва на ві чу, як доб ра му і 

ад каз на му спе цы я ліс ту, вы дзе лі лі служ бо-

вае жыл лё, ста ла ляг чэй. Па жа ні лі ся сы ны, 

вый шла за муж дач ка. Зда ва ла ся б, жы ві 

ды ра дуй ся. Ад нак ба ліць у яго, ця пер ужо 

глы бо ка га пен сі я не ра, ду ша, што не мо жа 

па бы ваць на ма гі ле баць коў. Да лё ка над та. 

Пры зна ец ца ін шы раз бліз кім зна ё мым:

— Да ра ваць са бе не ма гу! На вош та са-

рваў іх, ста рых? Хі ба ж цяж ка бы ло прад-

ба чыць сі ту а цыю? Ка лі шчы ра, я ж і сам не 

збі раў ся да жы ваць свой век ва Уз бе кі ста-

не. Лю дзі там да нас, бе ла ру саў, ста ві лі ся 

вель мі доб ра. Але ж Ра дзі ма ёсць Ра дзі ма, 

свая зям ля ёсць свая зям ля! Да руй це, та-

та і ма ма! Гэ та быў мой, сы наў, про мах. 

А вось сам я ні ко лі са бе гэ та га не да рую... 

Ні ко лі...

Ва сіль ТКА ЧОЎ.

Спы тай це пра ра дзін наеСпы тай це пра ра дзін нае

Ці мес ца 
чыр во на му 

ко ле ру ў тру не?
Ліст Н. У. Кра сін скай з Ма гі лёў скай воб-

лас ці: «На па ха ван ні му жа жан чы ны 

звяр ну лі ўва гу на тое, што галь штук у 

яго быў чыр во ны. За га да лі аба вяз ко ва 

па мя няць, та му што чыр во нае ў тру не 

быць не па він на. На на ша пы тан не, а ча-

му нель га, ад ка за ла прос та: «Так жан чы-

ны ска за лі, а ча му — не ве даю».

Роз ныя кан тэкс ты ры ту аль на га ўжы ван ня 

чыр во на га ко ле ру да юць пад ста вы рас шыф-

роў ваць яго як сім вал жыц цё ва га па чат ку, 

а так са ма па цвяр джа юць трак тоў ку бі нар най 

апа зі цыі чыр во на га і бе ла га ко ле раў як су-

праць пас таў лен ня жыц ця і смер ці.

Даў ней пад час ро даў праз па ра дзі ху пе ра-

кід ва лі чыр во ную ніт ку (по яс), якая вы кон ва ла 

ро лю ма гіч на-ахоў на га срод ку. Ме на ві та та му 

хо чац ца па ра іць бу ду чым ма ту лям: на пра ця гу 

ўся го пе ры я ду ця жар нас ці ра зам з ва мі па ві-

нен быць чыр во ны по яс-абя рэг. На Бе ла ру сі 

доў гі час жы ла цу доў ная тра ды цыя пер ша га 

ры ту аль на га ку пан ня дзі ця ці. Ба бу ля асця-

рож на ку па ла не маў ля, а по тым спа ві ва ла ў 

бе лыя пя лён кі і пе ра вяз ва ла по ясам чыр во-

на га ко ле ру. Пры чым як на цель ныя рэ чы для 

кож на га но ва на ро джа на га, так і по яс у сям'і 

бы лі ад ны і тыя ж (імк ну лі ся яд наць усіх дзе так 

гэ тай сям'і). Пад крэс лі ва ем, чыр во ным по ясам 

пе ра вяз ва лі і хлоп чы ка, і дзяў чын ку. Су час ныя 

ма ту лі «за па зы чы лі» чу жую тра ды цыю і пе ра-

вяз ва юць но ва на ро джа ных ру жо ва-бла кіт ны мі 

стуж ка мі.

Ахоў ную ро лю вы кон ваў гэ ты ж по яс, ка лі ў 

сям'і нех та з бліз кіх па мі раў: ба бу ля пе ра вяз-

ва ла ця жар ную або но ва на ро джа на га чыр во-

ным по ясам.

Па рог — гэ та свое асаб лі вая мя жа па між 

мі ну лым і бу ду чы няй. Пад час вя сел ля ба бу ля 

праз той са мы па рог па він на бы ла па ла жыць 

чыр во на-бе лы руч нік (пра ла жыць мас ток) та-

кім чы нам, каб чыр во ныя кан цы бы лі пе рад і 

за па ро гам, а не па срэд на над па ро гам ля жа ла 

бе лая част ка. Жа ніх ста на віў ся на чыр во нае 

по ле, браў ма ла дую на ру кі, пе ра но сіў яе над 

не да ты каль най зо най, мар кі ра ва най бе лым 

ко ле рам, і ста на віў ся на про ці лег лае по ле чыр-

ва ні. Пуб ліч на, у пры сут нас ці рад ні і з яе зго ды 

пе ра ход у но вае жыц цё за кан чваў ся.

Ад ным з га лоў ных ат ры бу таў бе ла рус ка га 

вя сел ля быў ка ра вай ны аб рад, які сім ва лі за-

ваў жыц це сцвяр джаль нае ра да вое адзін ства, 

па ча так но ва га жыц ця. Асноў ным ко ле рам, 

якім апіс ва лі ка ра вай, быў чыр во ны. У вя сель-

най пес ні зна хо дзім: «Ой, чыр во ны ка ра вай, 

чыр во ны, знаю, яго чыр во ныя (пры го жыя) ра-

бі лі...» За кан чва ла ся кам па зі цыя ка ра вая па-

рай га луб коў (сім вал ма ла дых), якіх так са ма 

пе ра вяз ва лі  чыр во най стуж кай.

З ана ла гіч ным ужы ван нем ко ле раў-сім ва-

лаў мы су ты ка ем ся і на па ха ван ні. Згод на з 

тра ды цы яй, тру ну з ня бож чы кам апус ка лі ў 

ма гі лу на чыр во на-бе ла-чыр во ных руч ні ках. 

Атрым лі ва ла ся фор ма пе ра вер ну тай ар кі — 

«лод кі смер ці» (доб ра вя до май па мас тац кіх 

вы явах у куль ту рах роз ных на ро даў све ту — 

на ёй ня бож чы ка ад праў ля лі (пе ра праў ля лі) 

на той свет). Муж чы ны, якія апус ка лі тру ну ў 

ма гі лу на руч ні ках, каб за сце раг чы ся ад смер-

ці, тры ма лі ся за іх чыр во ныя кан цы. Інакш ка-

жу чы, па мер лы зна хо дзіў ся на бе лай част цы 

руч ні ка — зо не смер ці, а жы выя кан так та ва лі 

з чыр во ным сег мен там — зо най жыц ця.

Ста но віц ца зра зу ме ла, што ў пра сто ры 

тру ны, у тым лі ку і ў адзен ні ня бож чы ка, не 

па він на быць ні чо га чыр во на га. На шы ін фар-

ма та ры ў роз ных рэ гі ё нах Бе ла ру сі на стой лі ва 

пад крэс лі ва лі, што гэ та не да пу шчаль на, каб 

не спра ва ка ваць смерць бліз кіх сва я коў.

У на род най ме ды цы не на яў насць чыр во на-

га ко ле ру бы ла скла до вай кам па не нтай пры 

ля чэн ні ро жыс та га за па лен ня, спа ло ху, су ро-

каў. Пад час цяж кай пра цы, на прык лад жні ва, 

хво рыя ру ку ці на гу аб вяз ва лі ніт кай ці па лос-

кай тка ні ны чыр во на га ко ле ру.

Ак са на КА ТО ВІЧ, Ян ка КРУК.

Да сы лай це свае пы тан ні пра ка ра ні і 

пры ста са ва насць да су час на га жыц ця ка-

лян дар ных і ся мей на-по бы та вых на род ных 

тра ды цый і аб ра даў на паш то вы або элект-

рон ны ад рас рэ дак цыі з па зна кай «Пра ра-

дзін нае».

Жыц цё він кіЖыц цё він кі
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