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Со ней ка, якое так спаль ва ла ў Пра зе, на да куч-
ва ла ў Ве не і рас слаб ля ла ў Бу да пеш це, тут пе-
ра ста ла быць ня сцерп ным і пры ем на аба гра-
ва ла — мяк кае, ла год нае, зу сім бес кла пот нае, 
за ту ма не нае пя шчо тай лет ня га пра цяг ла га за-
ха ду, але не ля ні вае — жы вое і ра дас нае. Мо жа 
быць, яно па да ло ся мне та кім з-за ўсмеш кі та го 
хлоп ца, што па ды шоў да нас ка ля хра ма свя то га 
Са вы (пер шы серб скі ар хі епіс кап і на цы я наль ны 
ге рой, ахоў нік кра і ны), каб за пра сіць на даб ра-
чын ны кан цэрт. Ма ла ды серб ні чо га не па тра-
ба ваў ад нас. Да ве даў шы ся, што мы ту рыс ты 
і хут ка па е дзем, пра па на ваў на быць паш тоў ку. 
Мы вый гра лі вы яву вя чэр ня га Бялг ра да і, ду маю, 
атры ма лі са мы леп шы су ве нір, які толь кі мож на 
бы ло пры вез ці з серб скай ста лі цы, — ад чу ван не 
пя шчо ты і да бры ні.

СЕР БІЯ

Яно там паў сюль. У тва рах і ру хах жы ха роў, у ву лач-
ках і пар ка вых але ях. На ват у сце нах ста рой крэ пас ці. 
Со ней ка і не маг ло там быць ін шым, акра мя як вы тан-
ча на-ла год ным. Уз нёс ласць і спа кой, якія ахут ва лі нас 
у са мім Бялг ра дзе і пэў ны час пас ля яго на вед ван ня, 
не зруй на ва лі на ват «жы выя» пом ні кі вай ны 1999 го-
да — раз бу ра ныя і аго ле ныя бам бёж ка мі авіяцыі НАТА 
па бу до вы, не ка то рыя з якіх сер бы спе цы яль на не 
рэ кан стру я ва лі. Усё гэ та толь кі да да ло па чуц ця го-
на ру за на род, які, не зва жа ю чы ні на што, за ста ец ца 
ча ла веч ным і ад кры тым.

Зна хо дзя чы ся на серб скай зям лі, вы ні ко лі не 
па ду ма е це, што ў кра і ны вя лі кія эка на міч ныя праб-
ле мы. Гас па дар ка да гэ туль не мо жа цал кам ад-
на віц ца пас ля ха ця і не пра цяг лай (78 дзён), але 
раз бу раль най вай ны. У Бялг ра дзе цяж ка знай сці 
пра цу. Але лю дзі ад туль не з'яз джа юць. Жы вуць 
хоць не як і не скар дзяц ца. І я іх ра зу мею. Са мо му 
за ха це ла ся там за стац ца. Го рад з не паў тор най ат-
мас фе рай, ней кі та кі ўвесь утуль ны. Ты ад чу ва еш 
ся бе як до ма. Быц цам і на ра дзіў ся там, і жыц цё 
пра жыў. «Го рад для лю дзей...» — паў та ра лі нам. І 
яно са праў ды так. Шмат пар каў, дзе жы ха ры прос та 
шпа цы ру юць ці ся дзяць на ла вач ках, а мо жа, і гу ля-

юць у шах ма ты за спе цы яль ны мі сто лі ка мі. Пры ем ны 
дзі ця чы віск і смех — па ста ян ны фон для ўся го, што 
ад бы ва ец ца. За мест стра шэн ных вя ліз ных ат рак-
цы ё наў звы чай ныя дзі ця чыя і спар тыў ныя пля цоў кі 
ў лю бым зруч ным мес це — на ват ка ля кра пас ных 
сцен. Там не ду ма юць аб вы га дзе ці прэ сты жы. Там 
ду ма юць аб лю дзях — абы толь кі ім бы ло зруч на і 
спа кой на.

Ні хто не хо ча пад ацца леп шым, чым ён ёсць. На ту-
раль насць і шчы расць ба чыц ца ва ўсім. Лю дзі вы хо-
дзяць на ву лі цу, каб ад па чыць, па гу та рыць са зна ё мы мі 
ці па зай мац ца спор там, але ні ў якім ра зе не для та го, 
каб «па ка заць ся бе». Ад сут насць гэ тай не вы нос най 
«па ка зуш нас ці», ві даць, і пры ваб лі вае мя не больш за 
ўсё ў цу доў най кра і не. Не кож ная на цыя сён ня зна хо-
дзіць сме ласць для та кіх па во дзін. Ці трэ ба ка заць, што 
мне хо чац ца аба вяз ко ва ту ды вяр нуц ца?

ЧЭ ХІЯ
Пя рой дзем да хра на ла гіч на га па рад ку 

ванд роў кі. Па ча ло ся ўсё з Чэ хіі, якая су стрэ ла 
нас зна ё мы мі сло ва мі, сэнс якіх для бе ла ру са 
не звы чай ны. Ду маю, шмат хто чуў пра тое, 
што ў чэ хаў шмат сэн са вых пе ра вёр ты шаў 
— інакш ка жу чы, гу чаць сло вы ад ноль ка ва, 
але сэнс ма юць су праць лег лы. У кра мах мож-
на бы ло спа кой на ку піць чэр ствы (на са мрэч 
све жы) хлеб ці па ню хаць ва няў кі (на са мрэч 
ду хі), а на ву лі цах уба чыць жах лі вых дзяў чат 
(па-рус ку «ужас ных», што на са мрэч зна чыць 
«цу доў ных»).

Ад нак не спа дзя ван кі на гэ тым не скон чы-
лі ся. Пас ля доў гай, ці ка вай, але вель мі стам-
ляль най эк скур сіі па Пра зе апе тыт раз гу ляў ся 
не на жарт. Зра зу ме ла, што ўве ча ры прос та 
бег лі ў рэ ста ран. Па-пер шае, ха це ла ся па-
спра ба ваць зна ка мі тае чэш скае пі ва, а па-

дру гое, на рэш це па ес ці. Дзя куй Бо гу, што зда га да лі ся 
за каз ваць ежу ад ной пор цы яй на два іх. Ужо пас ля 
ве лі чэз най та лер кі смач на га су пу-пю рэ мож на бы ло 
і скон чыць тра пе зу. Але тут нам з жон кай пры нес лі 
са ла ту. У ме ню бы ло па зна ча на: «Са ла та... з ка ва лач-
ка мі ку ры цы». Ба чы лі б вы тыя «ка ва лач кі»! Не схлу-
шу, ка лі ска жу, што гэ та бы лі дзве вя лі кія ад біў ныя. 

Тут нам ста ла страш на, бо «на га ра чае» мы за ка-
за лі раб рын кі, а на тое, што стра ва ва жыць 900 
гра маў, не як не звяр ну лі ўва гі. Ду ма лі, што бу-
дзе як у на шых рэ ста ра нах... Па мы лі лі ся. Ад ным 
сло вам, ледзь з'е лі. Вель мі да па маг ло на са мрэч 
смач нае, мяк кае і пры ем нае чэш скае пі ва. Доб-
ра, што яшчэ не ўзя лі ле ген дар нае «вяп ру ко ва 
ка ле на» (па-на ша му прос та руль ка). Даю па ра ду 
тым, хто бу дзе ў Чэ хіі, ды ўво гу ле амаль у лю-
бой еў ра пей скай кра і не: не за каз вай це шмат, бо 
пор цыі вель мі вя лі кія. Мой зна ё мы з Пра гі (з якім 
я, зра зу ме ла, су стрэў ся, ака заў шы ся ў чэш скай 
ста лі цы) пас ля па смя яў ся з мя не і ска заў: «Мы 
заў сё ды за каз ва ем што-не будзь ад но — ці са ла-
ту, ці суп. Гэ та га ха пае».

Толь кі не ду май це, што Пра га мне за пом ні ла ся 
вы ключ на ежай. Не. Гэ та са праў ды цу доў ны го-
рад. Пры го жы, але за над та пе ра поў не ны ту рыс-
та мі. Ка ра леў скія па ла цы і пар кі, вуз кія га рад скія 
ву лач кі — усё гэ та, без умоў на, пры цяг вае. Ад но толь кі, 
што цяж ка на ву лі цы чэ ха су стрэць — паў сюль раз-
на моў ныя гі ды са стра ка ты мі ту рыс тыч ны мі гру па мі. 
Ка жуць на ват, што ад на не ма лень кая (мяк ка ка жу чы) 
аме ры кан ка за се ла па між дзвюма сценамі на са май 
вуз кай у Еў ро пе ву лі цы, якая рэ гу лю ец ца свят ла фо рам 
(сан ты мет раў 60-70 у шы ры ню). Каб вы цяг нуць яе, 
спат рэ бі ла ся да па мо га вы ра та валь ні каў. Вось та кая 
яна дзіў ная, а ча сам і не бяс печ ная Пра га.

АЎ СТРЫЯ
Ве ліч ныя збу да ван ні ча соў Аў стра-Вен гер скай ім-

пе рыі спа чат ку ўраж ва лі. Але вель мі хут ка Ве на ста ла 
для мя не ад ным су цэль ным рас ча ра ван нем. Не ве даю, 
ча му ста лі цу Аў стрыі на зы ва юць «го ра дам за ка ха ных». 
Са праў ды, там ёсць на што па гля дзець. Але асаб лі вай 
ра ман ты кі ў го ра дзе не ад чу ва ец ца: пры го жая ар хі-
тэк ту ра ні ве лі ру ец ца су цэль ным за сіл лем шмат лі кіх 
кра мак і ма га зі наў. За бі ты ганд лем дух ра ман ты кі, 
якім са праў ды быў на поў не ны го рад ра ней, за стаў ся, 
ві даць, толь кі на шмат лі кіх паш тоў ках і су ве ні рах з 
вы явай лю бі май ім пе ра тры цы Елі за ве ты Ба вар скай. 
Sіssі (так на зы ва лі яе род ныя і сяб ры) ра зам са сва ім 
ка ха ным му жам, ім пе ра та рам Фран цам Іо сі фам І за-
ста лі ся ў су свет най гіс то рыі не толь кі як аб' яд наль ні кі 

Аў стрыі і Венг рыі, але і як са мая ра ман тыч ная па ра 
бла кіт най кры ві.

А сён ня Ве на — го рад, дзе паў сюль толь кі спе-
ку лю юць на бы лой велі чы ім пе рыі. Ды на ват на 
фа шысц кім мі ну лым спра бу юць за ра біць: маю на 
ўва зе шмат лі кія ан ты квар ныя кра мы, дзе пра да юць 
роз ныя рэ чы, якія не ка лі па ад бі ра лі нем цы ў яў рэ яў. 
Зра зу ме ла, што, хто ве дае, ту ды ні ко лі не за хо дзіць. 
Та му і за кры ва юц ца па ці ху тыя кра мы.

На ву лі цы вы амаль не су стрэ не це аў стрый цаў. 
Тым больш вы іх не ўба чы це ся род ганд ля роў, афі-
цы ян таў і гэ так да лей. Гэ тыя мес цы за ня ты эміг ран-
та мі з роз ных кра ін. Аў стрый цы аль бо па пі ва юць 
зна ка мі тую вен скую ка ву ў рэ ста ра нчы ках (бо мож-
на без асаб лі ва га на пруж ван ня жыць на са цы яль-
ныя да па мо гі ад дзяр жа вы), аль бо за ня ты менш 
пыль най пра цай з усі мі са цы яль ны мі га ран ты я мі. 
Го рад да ра гі. За роб кі там вя лі кія. Але эміг ран ты, 

якія пра жы вуць там хоць па ло ву жыц ця, ні ко лі не бу-
дуць пры зна ны «за сва іх» і мо гуць у вы ні ку на ват 
на мі зэр ную пен сію не на пра ца ваць. Ад нак гэ та не 
ўчо ра і не па за ўчо ра та кая сі ту а цыя на ма ля ва ла ся. 
Тое цяг нец ца зда вён. Са мі аў стрый цы ні ко лі ні чо га не 
ра бі лі — толь кі ка рыс та лі ся. Аб гэ тым нам рас ка за ла 
гід, якая са ма жы ве там ужо 30 га доў. Яе да рос лы 
сын не за ха цеў за стац ца ў гэ тай кра і не, знай-
шоў са бе ня вес ту ў Ра сіі і вяр нуў ся на ра дзі му. 
А жан чы на, вя до ма ж, не мо жа па кі нуць свай го 
му жа-аў стрый ца...

Да рэ чы, у цэнт ры го ра да, у да мах ста рой 
па бу до вы, дзе ква тэ ры вель мі вя лі кія і да ра-
гія, лю дзі жы вуць без ва ды і пры бі раль ні. Ва ду 
мож на ўзяць толь кі ўні зе, у пад' ез дзе, з кра ні ка 
ад кры ні цы (у Ве не паў сюль та кія, на ват на ву лі-
цах — мож на прос та па ды хо дзіць да аў та ма таў і 
на бі раць чыс цют кую ва ду ды піць). Пры бі раль ня 
так са ма агуль ная. Але жы ха ры зга джа юц ца на 
гэ та з-за шы коў ных ква тэр.

Яшчэ ад ным рас ча ра ван нем бы ла для мя-
не ад сут насць па ва гі да Мо цар та, які жыў і пі-
саў му зы ку ме на ві та ў Ве не. Ён гля дзеў на нас 
са шмат лі кіх су ве ні раў: па ра со наў, паш то вак, 
маг ні ці каў, бі ру лек, на ват зна ка мі тых (і вель мі 
да ра гіх) цу ке рак. Але ад шу каць, на прык лад, 
дыск з яго му зы кай ці што-не будзь па доб на га кштал ту 
амаль не маг чы ма. Я ўжо не ка жу пра тое, каб на ве-
даць не вя ліч кі кан цэрт. Не, зра зу ме ла, мож на сха дзіць 
у опер ны тэ атр, але ж страш на па ду маць, коль кі гэ та 
бу дзе каш та ваць. Ды ча го тут раз ва жаць, ка лі са мы 
вя до мы пом нік ге ні яль на му кам па зі та ру ста іць на вод-
шы бе бы ло га ім пер ска га са ду Бург гар тэн, і ту рыс-
тыч ныя гру пы ту ды на ват не за вод зяць. Нам толь кі 
ска за лі, што мож на ту ды пай сці, што мы, зра зу ме ла, 
і зра бі лі ў воль ны час.

ВЕНГ РЫЯ
Бу да пешт, як дзяў чы на, пры го жы і ўдзень, і ўна чы. 

Не, ну са праў ды не маг чы ма вы зна чыць, ка лі вен гер-
ская ста лі ца па да ба ец ца больш: у спя кот ны дзень, 
ка лі зда ец ца, што ўсё ва кол аб цяг ну та ней кім ды мам 
ці ту ма нам, а на са мрэч ця бе прос та бес пе ра пын ку 

сле піць сон ца; ці ўна чы, ка лі ты плы веш па Ду наі 
на ка раб лі і мут ная, цём ная, амаль чор ная ва да 
гіп на ты зуе ця бе ды не дае спа кой на атрым лі ваць 
аса ло ду ад нач ных края ві даў го ра да, ад па чы ва ю чы 
пад ха лад на ва тым пас ля спё кі вет ры кам.

Бу да і Пешт шмат га доў бы лі асоб ны мі га ра-
да мі. І толь кі ў ХІХ ста год дзі іх аб' яд на лі ў адзі ны 
Бу да пешт. Але так і за ста ло ся ў го ра да дзве ду шы. 
Не, на ват тры, бо яшчэ бы ла Обу да (гэ та зна чыць, 
ста рая Бу да). Да рэ чы, яшчэ ад но ці ка вае па да бен-
ства ў па раў на нні з дзяў чы най — шмат гран насць 
ха рак та ру... Бу дай скія го ры і пешц кая раў ні на ра зам 
утва ра юць пры го жае спа лу чэн не не толь кі пры ро-
ды, але і гіс та рыч ных эпох. На пэў на, заў сё ды бу дзе 
не маг чы ма да кан ца вы свет ліць усе ар хі тэк тур ныя 
сты лі і кі рун кі, якія вы ка рыс тоў ва лі ся ў за бу до ве 
го ра да, бо яны тут на бы ва лі ад ра зу ней кае сваё 
аб ліч ча, не па доб нае ні на што, уз ве дзе нае да-
гэ туль. На прык лад, Ры бац кі бас ты ён, ство ра ны ў 

не ара ман скім сты лі, хут чэй, на гад вае ўма ца ван ні і 
ўпры га жэн ні яко га-не будзь ус ход ня га па ла ца. Але, мо-
жа быць, я прос та не вель мі да свед ча ны ў тон ка сцях 
ар хі тэк ту ры. У лю бым вы пад ку, я здоль ны аца ніць пры-
га жость бу дын ка вен гер ска га пар ла мен та — ад на ча-
со ва ве лі зар на га і лёг ка га, як лю бая го ты ка. Асаб лі ва 
цу доў на ён вы гля дае ў нач ной пад свет цы.

Але зна ка мі ты вен гер скі пар ла мент не толь кі 
сва ім бу дын кам (па ло ва яко га, між ін шым, зда ец ца 
ў арэн ду для кан фе рэн цый, бо не ка лі пар ла мент 
быў двух па лат ным, а ця пер дру гая част ка не вы-
ка рыс тоў ва ец ца па пры зна чэн ні). Ледзь не на цы я-
наль ным бед ствам з'яў ля ец ца коль касць дэ пу та таў 
за ка на даў ча га ор га на — 386. Гэ та пры тым, што 
коль касць на сель ніц тва пры клад на роў ная ад па вед-
най бе ла рус кай ліч бе — ка ля 10 міль ё наў ча ла век 
(для па раў на ння: у на шым На цы я наль ным схо дзе 
174 чле ны). І амаль ча ты ры сот ні венг раў, час цей 
за ўсё, не мо гуць ні аб чым да мо віц ца. Ві даць, мен-
та лі тэт та кі...

Ула дзі слаў КУ ЛЕ ЦКІ, фо та аў та ра.
Мінск — Пра га — Ве на — Бу да пешт — Бялг рад — 
Мінск
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На свае во чыНа свае во чы  ��

ЧА ТЫ РЫ ЎРА ЖАН НІ

Ры бац кі бас ты ён. Бу да пешт.

Знеш няя пры га жость Ве ны.

Храм свя то га Са вы ў Бялг ра дзе.

Знакаміты 
танцуючы дом у Празе.

Пе ра лом
На пра цу ў той ра нак Ва ня па-

ехаў сам, а вось ад туль яго ўжо 
за бра лі: на «хут кай», без ру кі — 
так зва ная вы твор чая траў ма.

На па ку та ваў ся, бед ны... Але 
ж — дзя ка ваць Бо гу і сва ёй сям'і 
— «лас ты не скле іў»: на ву чыў-
ся (ад ной ле вай!) ес ці ва рыць, 
дро вы сек чы, по тым ма шы ну ва-
дзіць — сваю... А ўжо да лей бо-
лей — стаў ра ман та ваць чу жыя. 
І, мож на ска заць, ад жыў... Але 
тут па ла ві не яго не па шчас ці ла: 
на гу зла ма ла...

На до ечы мы зва ні лі ёй — на 
ма біль ны. Спы та лі най перш, ці 
не пе ра шко дзі лі, ці мо жа яна раз-
маў ляць?

— А як жа! Ма гу, — уз ра да ва-
ла ся жан чы на. — Хоць мы тут з 
му жам ця пер. У кра ме... Пра дук-
ты на ты дзень куп ля ем, а за ад но 
— лю дзей ве ся лім.

Уя ві лі, як яны, на па ру (ён з 
пус тым ру ка вом, яна ў гіп се і 
на мы лі цах) хо дзяць па ганд лё-
вай за ле, як пе рад імі па важ лі ва 
рас сту па ец ца на род, з якой ці-
ка вас цю па зі рае. Бо па ра — са-
праў ды не ча ка ная, са праў ды... 
пры го жая...

І хто б гэ та ба чыў, ка лі б... не 
пе ра ло мы?

Быў бы куст...
Сяб роў ка не па да лё ку жы ве. 

Што, вя до ма ж, доб ра — ней кіх 
дзе сяць хві лін яз ды. А ка лі і тра-
лей бус як раз...

— Тут за тор, тут та кі за тор! — 
гэ та пер шае, што чую, зай шоў-
шы. — Я сён ня да ве ча ра, му сіць, 
не да еду! Не ве даю, ча му... Мо-
жа, ава рыя дзе. Але ж ста ім! Глу-
ха, — па ма біль ным «ра пар туе» 
ка мусь ад на з па са жы рак.

«Ра пар туе», як на ня тая: вель-
мі сме ла, гуч на...

Ад ча го, як той ка заў, ро зум 
кі рэ чыц ца, бо толь кі сля пы не ба-
чыць, што тра лей бус едзе.

У бок дзяў чы ны, што вось гэ-
так нахабна хлу сіць, па зі ра юць 
ці не ўсе па са жы ры.

Што яна? Не, не бян тэ жыц ца, 
не кам плек суе — і ў дум ках не 
мае! Яна лі ха пад ман вае да лей.

— Во дае! — за хап ля юц ца 
дзя ды з пя рэд няй пля цоў кі. 
— І ма ла дая ж зу сім... І не дзе 
ж пра цуе... І нех та ж яе на ву-
чыў...

Су мес ная вы сно ва: «на стаў-
ні каў» тых ця пер больш чым 
да стат ко ва. Ды і ў пра цоў ных 
мес цах не да хо пу ня ма: быў бы 
куст, як той ка заў, а ва ро на зной-
дзец ца.

Ма ла дзі ца... 
Як брус ні ца?

Пад час ву чо бы ў ін сты ту це ў 
іх друж ная гру па бы ла — пе ра-
важ на з дзяў чат. Мо жа, та му і не 
па губ ля лі ся: хоць зрэд час, але 
пі са лі ад на ад ной, він ша ва лі са 
свя та мі, тэ ле фа на ва лі і на ват су-
стра ка лі ся. На до ечы — з доб рай 
на го ды: 60 га доў пас ля за кан чэн-
ня ву чо бы. 

— Нас во сем ча ла век пры еха-
ла... Мо жа, у апош ні раз ужо, — 
уз ды ха ла ад на з вы пуск ніц. — Бо 
ча го ж ха цець — уз рост... Я там, 
ці не са май ма ла дой вы гля да ла, 
бо без кі ёч ка яшчэ. Ён жа най-
больш га ды вы дае?.. А сле па ва-
тасць ды глу ха ва тасць маю ні хто 
і не за ў ва жыў!

Пры ўсім ба гац ці 
вы ба ру...

Іро нія лё су: з не кім звя дзе, 
по тым раз вя дзе, «па жар туе» 
зноў...

— Зой ка, Зо еч ка ты?! — кры-
чыць ней кая ка бе та.

Кры чыць — на за дняй пля-
цоў цы аў то бу са. Ка му — не 
ві даць (на ро ду шмат), за тое 
чу ваць, што на зы ва ец ца, за 
вярс ту...

— Што — не па зна еш? А я 
дык ця бе ад ра зу!.. Па мяць у мя-
не — ого-го! Ну як ты? 

Мяр ку ю чы па паў зах, тая Зо-
еч ка неш та ад каз вае — хоць і 
ко рат ка, але што — не чу ваць. 
За тое су раз моў ні цу яе — каб на-
ват не ха цеў...

— А пра цу еш, пра цу еш дзе? 
На трак тар ным? — гэ так жа гуч-
на пы тае яна. — І за му жам? За 
тым са мым? А дзе ці, дзе ці ў вас 
якія?..

У са ло не зноў па ві сае паў за 
(му сіць, на ка рот кі ад каз?), пас-
ля яко га зві ніць не толь кі па-ра-
ней ша му гуч нае, але і абу ра нае 
ўжо:

— Як гэ та ня ма?! Дзя цей ня-
ма?! Ну ты да еш?.. Во дур ні ца... 
Ча му? Ця пер жа столь кі маг чы-
мас цяў...

Го лас за глу шае браз гат дзвя-
рэй: аў то бус спы ня ец ца на чар-
го вым пры пын ку, не ка га з па са-
жы раў вы пус кае (маг чы ма, Зо-
еч ку?), не ка га пад бі рае — едзе 
да лей. І ў на пру жа най ці шы ні, як 
па да ло ся, вя зе ці не ві да воч нае: 
для та го, каб па ра зум нець, каб 
зай мець хоць тро хі так ту і да лі-
кат нас ці, маг чы мас цяў ця пер не 
менш — кні гі, ра дыё, тэ ле ба чан-
не, ін тэр нэт...

Шка да, што ка рыс та юц ца імі 
да лё ка не ўсе. На ват — з цу доў-
най па мяц цю.

За тое ве ся лей!
Браць ква та ран таў ба ба Аня 

не ду ма ла — ні ў якім ра зе! Ка за-
ла (і ме ла ж ра цыю?), што ця пер 
на ват род ныя — ма ці з дач кой 
— і то не ўжы ва юц ца, а ўжо чу-
жын цы... Бронь Бо жа!

Ад нак... Хто знае, што ка го 
ча кае? Да ста рых ба бы Ані-
ных хва роб пры ча пі лі ся но выя, 
і без ле каў з імі ні як... Да та го ж 
зняць па кой чык — на тры ме ся-
цы, за доб рыя гро шы — пра сіў ся 
не нех та там з ву лі цы, а доб ры 
зна ё мец — сын най леп шай сяб-
роў кі.

Не ўста я ла ба бу ля — зга дзі-
ла ся пры ту ліць. І на заўт ра ж (з 
дзя во чай па мя ці ды ў ста рэ чы 
скле роз)... за бы ла ся. Лі та раль-
на: гэ та зна чыць, со ней ка пры-
пяк ло, — яна ўсё ліш няе скі ну-
ла і га ля ком, лі чы, па ква тэ ры... 
Яшчэ і з пес няю. А тут — дзве ры 
ад чы ня юц ца...

Так што гас па ды ня ве дае 
ця пер (і дак лад на!): ра зам з 
ква та ран там жыць, вя до ма ж, 
не лепш. З ім — знач на ве ся-
лей.

Па кро пель цы — 
рэч ка...

Жні вень, спё ка — дзве ры ў 
кра мах рас чы не ны... Ад чаго гэ-
та, не вя ліч кая, зда лёк яшчэ ва-
біць па ха мі — све жай вы печ кі, 
ка вы...

Піць яе мы збі ра ем ся до ма 
— пі рож ныя бя ром з са бой, вя-
до ма ж, за пла ціў шы — за ўсе 
дзе вяць...

А ста лі вы клад ваць на та лер кі 
— ад на го не да лі чы лі ся.

Му сіць, па мы лі лі ся ў краме, 
ці...

Ста ры анек дот: пра даў шчы ца 
Ле на свой пер шы міль ён за ра-
бі ла дзя ку ю чы фра зе: «Дзе сяць 
руб лёў бу ду вам він авата».

З людзь мі...
У Яў ге на ві ча пад стаў для го-

на ру, ці не сто, а вось яго са мо га 
— ні на грам. З усі мі ён па прос ту: 
у та го пра зда роўе спы тае, у та го 
— пра дзя цей; з не кім па жар туе, 
не ка га на пра цу ці з пра цы пад-
вя зе... Хоць на служ бо вай ма шы-
не, хоць на сва ёй...

Што не ўсе ра зу ме юць.
На до ечы свай го ка ле гу здзі-

віў. Той на прад пры ем ства з но-
вым пра ек там пры ехаў — кру-
ты-кру ты, паль цы ўрос кід ку... 
Па куль пе ра мо вы вя лі, — час 
абе ду на стаў.

— Тут па блі зу рэ ста ран ёсць. 
Я па зва ню, каб нам сто лік на-
кры лі. Ра зам па абе да ем, — вы-
ра шыў госць.

— Не, дзя куй, — ад мо віў ся 
гас па дар, — я ў сва ёй ста лоў цы 
па луд на ваць пры вык.

— І што там мож на ес ці?
— Ча му ж не? Ай да за кам-

па нію!..
Па куль іш лі ту ды, з не кім па ві-

та лі ся-па ру ка лі ся, з не кім па раз-
маў ля лі, па ста я лі ў чар зе...

І ўжо ў ёй гос ця як пад мя ні лі! 
Ка заў, га доў 30 скі нуў: як быц-
цам у сту дэнц кую ста лоў ку па-
тра піў — з раз да чай, з пад но са-
мі, з са ла тай са све жай ка пус ты, 
з кор жы кам... Шчас лі вы быў, як 
дзі ця!

Па да ло ся, хоць у лю дзі і вы-
біў ся, — ча ла ве кам за стаў ся.

Зух — 
су праць мух...
Ёсць спад ні цы мак сі, ёсць мі-

дзі, ёсць мі ні... У дзеў кі, што кро-
чы ла на пе ра дзе, — усё змя ша-
ла ся, як той ка заў: гэ та зна чыць, 

ле вае сцяг но ні жэй ка ле на бы ло 
за кры та ней кай лёг кай тка нін-
кай, за тое пра вае... го лае — ну 
зу сім. Без люс тэр ка і спе хам, ві-
даць, пры бі ра ла ся... А вось ідзе 
— па ма лу, быц цам на шпа цыр.

Пры йшло ся да гнаць і, па раў-
няў шы ся, ці ха за ўва жыць:

— Пра бач це, у вас спад ніч ка 
за дра ла ся...

Нос у дзеў кі за драў ся ра ней 
— ад ным зні шчаль ным по зір кам 
яна ска за ла: «Цем ра егі пец кая, 
ну што ты ра зу ме еш!..». А ўго лас 
яшчэ і да да ла:

— Гэ та фа сон та кі: зле ва — 
даў жэй, спра ва — ка ра цей. Так 
за ду ма на...

— Каб, — удак лад ні ла, — бя-
ліз на від не ла ся?

Пас ля гэ та га дзеў ка, па доб на 
азір ну ла ся, бо ўслед спа ло ха на 
пра мар мы та ла:

— Ой, як жа!.. Пра бач це... 
Дзя куй...

Яны, гэ тыя сло вы, бы лі, вя до-
ма ж, не ліш нія: доб ра, што ска-
за ла. Але ж ку ды лепш бы ло б, 
каб яна яшчэ і зра зу ме ла, што 
па гар да ча ла ве ку па суе пры-
клад на гэ так жа, як... за дра ная 
спад ні ца.

«Кан цэрт»
Свят ла на — доб рая ду ша. 

Шмат га доў да па ма га ла ад ной 
адзі но кай ба бу лі, а ка лі той не 
ста ла, — шэф ства ўзя ла над 
дру гой. Гэ та ня цяж ка: па маг-
чы мас ці, зай сці, не чым па час-
та ваць, за нес ці ці ка вую кніж ку, 
па га ва рыць — рас пы таць (як у 
той раз, пры нам сі), мо жа, спаць 
яна ле пей ста ла, мо жа, у ву шах 
больш не зві ніць?

— Зві ніць... Бы вае, — скар-
дзіц ца ба бу ля. — І хай бы ж роз-
ныя ме ло дыі там бы лі, а то ад на 
і тая ж, ад на і тая ж! Дур ны кан-
цэрт...

На жаль — не па за яў ках...

За што зма гаў ся?
...Дзяў чы на бы ла ма ла дая і 

вель мі пры го жая — ад ка ва ле-
раў ад бою не ме ла. Ды і жа дан ня 
ад бі вац ца. Які ў тым сэнс па ця пе-
раш нім ча се? Спра ва ж ма ла дая: 
з ад ным ней кі час па жы ла, по тым 
— з дру гім, з трэ цім... Па куль не-
спа дзеў кі не за ця жа ра ла ад чац-
вёр та га, па куль не на ра дзі ла ма-
лое, не ўзя ла ся га да ваць. Ра біць 
гэ та — ад ной, без му жа, бы ло 
вель мі цяж ка, а ўжо без гро шай 
яго — не маг чы ма на огул!

Вый сця не ме ла — пай шла 
спа га няць алі мен ты. Ду ма ла — 

не бу дзе вя лі кіх скла да нас цяў!.. 
Як бы не так: су дзіц ца прый шло-
ся, двой чы ге не тыч ную экс пер-
ты зу ра біць (пер шай так зва ны 
баць ка ве ры не даў)... Ды і пас-
ля дру гой у жыц ці ма ла дзі цы ня-
шмат што змя ні ла ся, бо на дзі ця 
ста лі пры хо дзіць не гро шы — 
вар тыя жа лю ка пей кі.

Як ні крыўд на бы ло, з гэ тым 
яна змі ры ла ся...

З чым не змі рыц ца — ані ко лі 
ў жыц ці! — дык гэ та з тым, што 
дзі цят ка яе — та кое ха ро шае, та-
кое ра зум нае, та кое лю бі мае... 
за гі ну ла! За гі ну ла рап тоў на, не-
да рэ чна, тра гіч на...

На па ха ван не (гэ та ж го ра 
якое!) уся акру га сыш ла ся...

І баць ка пры ехаў...
Ад ны ка за лі, што пла каў ён 

і дзі ця сваё шчы ра шка да ваў. 
Дру гія — што пры яз джаў упэў-
ніц ца: алі мен ты больш пла ціць 
не трэ ба.

Двое
Жні вень, го рад, ву лі ца... Зран-

ку яна — амаль пус тая. Хі ба двое 
на су страч: на тва рах «на пі са на» 
— ма ці і сын.

— Вы не ве да е це, дом ну мар 
17 — гэ та дзе? — пы тае яна.

Не ве даю, а пад маг чы ха чу. 
Та му на ўся кі вы па дак ці каў лю ся: 
а што ў тым до ме?

— Ды ка ледж... Як па-ра ней-
ша му — тэх ні кум, — тлу ма чыць 
жан чы на і, пад ня ўшы по зірк на 
хлоп ца, да дае: — Сын во — па-
сту пае, пра фе сію хо ча мець...

Ма лай чы на — ні чо га не ска-
жаш! І не кажу: тлу ма чу, дзе зна-
хо дзіц ца тая ўста но ва, як ка ра-
цей прай сці.

Жан чы на ўваж лі ва слу хае, 
хло пец... Хло пец, што на зы ва-
ец ца, ло віць ва рон: па зі рае на 
да ро гу, на ма шы ны:

— Глянь, — ту зае за ру каў ма-
ту лю, — «смар цік» які...

— Вы рас, а дзі ця дзі цём, — 
усмі ха ец ца яна і до сыць стро га 
да дае: — Ты лепш бы слу хаў, 
да ро гу за па мі наў! Без мя не ж 
ха дзіць да вя дзец ца...

— Да вя дзец ца — пай ду, — не-
за да во ле на бур чыць юнак...

А па куль яны (ма ці — на га ла-
ву ні жэй шая за сы на і сы нок — 
на тую ж га ла ву вы шэй шы, але 
«дзі ця дзі цём») ідуць по бач...

Ва лян ці на ДОЎ НАР.
Ад яе ж... Кніж ка аб раз коў 

«Каб ска заць... І па чу лі» ў кні-
гар нях яшчэ пра да ец ца. Пы тай-
це ся.

�

Прос тая мо ваПрос тая мо ва  ��

ХА ЧУ НА МО РА ГЭ ТЫМ ЛЕ ТАМ...
У мя не за вя дзён ка та кая — кож нае ле та ха цець на мо ра... 
А ў той год — дык на ват па бы ваць: ле там, на Чор ным!
Што ка заць — ад вя лі ду шу: на ку па лі ся та ды ў пя шчот най праз-
рыс тай ва дзе, на грэ лі ся пад лас ка вым паў днё вым со ней кам, 
на пі лі ся, на елі ся роз най сма ка ты і ўба чы лі столь кі ха раст ва...
— Ве да еш, ча го я за раз ха чу? — на ад ві тан ні з мо рам спы-
та ла сяб роў ка. — Пры вез ці сю ды ма му — хоць на ты дзень, 
хоць раз у жыц ці...
Ма ры, як вя до ма, збы ва юц ца і... не збы ва юц ца: на вось гэ ту 
— не бы ло то гро шай, то ча су, а по тым...
По тым ма ма пе ра нес ла ін сульт.
Гэ та — жарт: «Ха чу на мо ра гэ тым ле там...».
Не ў мя не ад ной за вя дзён ка та кая — кож нае ле та ха цець на 
мо ра.

Не фар матНе фар мат  ��

ГО РАД, ДЗЕ БУ ДУЦЬ 
ЛЮ БІЦЬ ПРОС ТА ТАК

За ста ец ца ней кі ты дзень да чар го ва га тэ ат раль на га фес-
ты ва лю ў Брэс це. Ама та ры мас тац тва Мель па ме ны на фо-
ру мах га да юць, чым нас па ра ду юць на гэ ты раз і ці па ра-
ду юць на огул. А ў ма ім ста ле на за па сі ла ся цэ лая шуф ля да 
бук ле таў з пра гра ма мі і анон са мі кож на га фэс ту за апош нія 
паў та ра дзя сят ка га доў.

Ка лі вы па дае мі ну та, люб лю іх пра гля даць, ус па мі наць ней кія спек-
так лі, што па кі ну лі след у ду шы. Бы вае доб ры, а бы вае і та кі, як спек-
такль «Скан дал з пуб лі кай». Адзін экс пе ры мен таль ны тэ атр су сед няй 
дзяр жа вы пад кі нуў па мяр коў най брэсц кай пуб лі цы та кі сюр прыз. Быў 
за ду ма ны са праўд ны скан дал, пра ва ка цыя: ар тыс ты ла я лі ся, аб зы ва лі 
гле да чоў апош ні мі сло ва мі, імк ну чы ся вы клі каць зва рот ную рэ ак цыю. 
На шы лю дзі не ка то ры час бы лі ў лёг кім шо ку, а по тым адзін за ад ным 
ста лі па кі даць за лу. Са мі ж кі раў ні кі тру пы па тлу ма чы лі, што гэ та як па-
каз вы со кай мо ды: усе ра зу ме юць, што з кас міч ны мі ан тэ на мі на га ла ве 
ні ку ды не пой дзеш, але як ма дэр нісц кая тэн дэн цыя та кі ак се су ар мо жа 
быць. Ну і ня хай бу дзе, асаб лі ва ка лі нех та за гэ та згод ны пла ціць.

І ўсё ж тэ атр, па ма ім ра зу мен ні, там, дзе здо ле лі за ча піць за жы-
вое, дзе кра ну лі ду шу, а не аб ма цю ка лі са сцэ ны. Пе ра горт ва ю чы 
ста рон кі бук ле таў, на ты ка ю ся на спек такль «На дне» з ма і мі ўлас ны мі 
на тат ка мі на па лях. Аль бом 2006 го да. Ня ўжо сем га доў прай шло?! Бо 
пом ніц ца, ні бы спра ва бы ла мі ну лай во сен ню. Спек такль па ма ты вах 
п'е сы Гор ка га пры вёз Не вя лі кі дра ма тыч ны тэ атр Льва Эрэн бур га 
з Санкт-Пе цяр бур га. У ацэн ках яго і кры ты кі, і гле да чы па дзя лі лі ся 
на два про ці лег лыя ла ге ры: з ад на го бо ку, за хап лен не, з дру го га — 
жорст кае не пры ман не. За тое абы яка вых не за ста ло ся. Іх і не маг ло 
быць. Ма ла дыя пі цер цы па ка за лі са праўд ны тэ атр. Яны бы лі адзі най 
ка ман дай на сцэ не і пры му сі лі ве рыць, што яны ад на дум цы. Пры му сі лі 
сва ёй іг рой: іг ра лі яны шчы ра і са ма ад да на. Тэ атр гэ ты ма ла ды, на 
той час яму не бы ло і дзя сят ка га доў. Ён быў ство ра ны на ба зе вы-
пуск но га кур са Цар ска сель ска га фі лі яла Пе цяр бург скай дзяр жаў най 
ака дэ міі тэ ат раль на га мас тац тва. Але ня гле дзе чы на ўзрост, ар тыс ты 
па спе лі атры маць шмат тэ ат раль ных прэ мій па вы ні ках між на род ных 
фес ты ва ляў. Вя до ма, гэ та су час ны тэ атр, з на ва мод ных. Але неш та 
са праўд нае, не су мнен на, у ім ёсць. Жы вая іск рын ка ду шы.

Не ўсе, ма быць, пры ня лі свое асаб лі вае пра чы тан не п'е сы Гор ка га. 
Гор каў скія ге роі на сцэ не не прос та ста лі су час ны мі. Яны ўяў ля юць 
са бой не толь кі дно жыц ця, яны — ар га ніч ная част ка ча ла вец тва. Гэ-
тыя лю дзі толь кі лах ма на мі і ад роз ні ва юц ца ад прад стаў ні коў ся рэд-
ніх сла ёў ды вы шэй ша га све ту. Праб ле мы, што хва лю юць жы ха роў 
бруд най нач леж кі, ад ноль ка ва ак ту аль ныя для ўсіх чле наў гра мад ства. 
Не сім па тыч ны (па вод ле п'е сы) гор каў скі Клешч тут вы гля дае прос-
та ня ўдач ні кам, але з ду шой і сэр цам. Ён вель мі ста ран на да гля дае 
хво рую жон ку. Дур на ва тая ў гор каў скім тво ры ганд ляр ка Кваш ня ў 
спек так лі паў стае ня шчас най жан чы най, якая ўсё ж ве рыць у ней кае 
да лё кае пры від нае ка хан не, што па він на пры ехаць хут кім цяг ні ком.

Да гэ тай па ры пом ніц ца, як ар тыс ты рэ аль на пэц ка лі ся бру дам, аб-
лі ва лі ся ва дой, па хлёб кай, апель сі на вым со кам, — на ват да ста ва ла ся 
і гле да чам у пер шых ра дах. Але вы гля да ла ўсё на ту раль на і праў дзі ва, 
та му і ўзні каў да вер. А яшчэ вы ка наў цы лю бі лі сва іх ге ро яў і змаг лі пе-
ра даць до лю сім па тыі гле да чам. Між во лі па чы на еш спа чу ваць тым, хто 
ў гэ тых не пры год ных для жыц ця тру шчо бах, з якіх, па сут нас ці, ня ма 
вый сця, мо жа пад трым лі ваць у са бе ве ру ў ней кае свят ло. Та тар ка-
кар лі ца, ге ра і ня, якой ня ма ў п'е се, увесь час рас каз вае пра цу доў ны, 
фан тас тыч ны го рад Мек ку — го рад, дзе ні ко га не па дзя ля юць на 
ба га тых і бед ных, на шчас лі вых і ня ўдач ні каў, дзе ўсіх лю бяць прос та 
так. Вось дзе са ба ка за ко па ны! Кож ны ад ра зу згад вае пра сваё, за па-
вет нае. Ма ла хто, ня хай са бе і пад свя до ма, не імк нец ца ў го рад, «дзе 
бу дуць лю біць прос та так». На ват ка лі той го рад да во дзіц ца шу каць 
на кар це ін шай ду шы, там, дзе яго ні ко лі не бы ло...

Коль кі год та му Бел га род скі дзяр жаў ны ака дэ міч ны дра ма тыч-
ны тэ атр імя Шчэп кі на пры во зіў «Го ра ад ро зу му». Спек такль быў 
зроб ле ны ў кла січ най ма не ры, але вёў гле да ча за са бой ад пер ша га 
да апош ня га ім гнен ня. І вось дзі ва: не вя до мы сю жэт Гры ба е да ва 
ўспа мі наў ся пад час дзеі, а тое, як ма ла ў на шым жыц ці лю бо ві і 
ра зу мен ня, як ма ла мы лю бім сва іх бліз кіх, як на огул не ўме ем 
лю біць. Вось вам і ад каз пра го рад, дзе бу дуць лю біць прос та так. 
Яго, ві да воч на, трэ ба бу да ваць, а не прос та шу каць. Ка лі тэ атр, 
кла січ ны ці су пер су час ны, пры му шае раз ва жаць аб гэ тым, то для 
мя не гэ та са праўд ны тэ атр.

Свят ла на ЯС КЕ ВІЧ
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