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УДЗЯЧ НЫЯ КВА ТА РАН ТЫ 
…Не ка лі ў нас ба га тая гас па дар ка 

бы ла: ка ро вы, ця ля ты, авеч кі, свін ні, 
гу сі… Та му ўста ва лі мы з му жам ра-
на і, вя до ма ж, ад ра зу на кі роў ва лі ся 
ў хлеў, каб усіх па кар міць, на па іць, 
вы гнаць у по ле…

Ця пер на пад вор ку толь кі дроб ная 
жыў насць, зна чыць, спя шац ца ня ма 
ку ды: я ра ні цой тап чу ся па кух ні, гас-
па дар ідзе на ву лі цу — па ку рыць. Але 
ж…

Гэ та па за ле тась бы ло, вяс ной. 
Чую, вый шаў ён, а сле дам на ве ран-
дзе ней кі шум. Вы соў ваю нос і ба чу: 
дзве лас таў кі за ля це лі. Коль кі кру гоў 
пад стол лю на рэ за лі — і ў дзверы… 
По тым — на зад пад столь і на ву лі цу… 
Быц цам, клі чуць ку ды?

Не ад ра зу, але ж дай шло: яны «ка-
за лі» мне, што хлеў за чы не ны, а ў іх 
там гнёз ды…

Прый шло ся пай сці, ад чы ніць і з 
та го са ма га дня ўзяць за пра ві ла — 
кож ную ра ні цу «аб слу гоў ваць» сва іх 
«ква та ран так». Ці ка вы за ня так, бо 
за ад но ж ба чыш, як яны жы вуць, як 
га ду юць ма ле чу, як ста вяць яе на кры-
ло… А по тым…

Ад ной чы жні вень скім над вя чор кам 
пры се ла я на лаў ку ля ган ка, гас па-
дар улад ка ваў ся паблізу. Ся дзім, пра 

штось раз маў ля ем. І тут пад ля тае да 
нас лас таў ка — са дзіц ца, мож на ска-
заць, по бач, на слу пок. Мы з му жам 
аж зня ме лі спа чат ку… По тым па ча лі 
з ёй раз маў ляць. Хві лін 15 «пра шча-
бя та лі».

На заўт ра над вя чор кам лас таў ка 
пры ля це ла зноў і «га ва ры ла» пе ра-
важ на ад на. Як мы зра зу ме лі, яна 
дзя ка ва ла нам за пра жы тае ле та, за 
пры ту лак, гас цін насць…

Та му мі ну лай вяс ной дзве ры ў хлеў 
мы ад чы ні лі за га дзя, са мі. Сё ле та зноў 
ад чы нім… Ня хай пры ля та юць!

Та ма ра МАР КУ ШЭЎ СКАЯ, 
в. Пет ка ві чы, Ба ра на віц кі ра ён.

«КАБ ХУТ ЧЭЙ БЫ ЛО…» 
«Чорт не ад ну па ру лап цей стап таў, 

па куль па ру са браў» — гэ та пра іх. А 
зрэш ты, мяр куй це са мі.

Грыш ку Бог не па крыў дзіў ні рос-
там, ні сі лай. Га ва рыў ён ма ла, ра біў 
ня спеш на, на роз ныя па гу лян кі ха дзіў, 
але ў тан цы не кі даў ся — больш ля 
дзвя рэй ста яў. Та му дзяў ча ты (вя до-
ма ж, за во чы) зва лі яго Грыш ка-цюх-
цяй.

Аў доль ка ж бы ла ма лень кая, ры-
жа ва тая, а ўжо шуст рая — ну, не раў-
ну ю чы, што тая ва вё рач ка. Ба бу ля, 
пры ехаў шы ў ад вед кі, ля леч ку гэ ту як 

уба чы ла, ад ра зу ж ска за ла: «Аў доль-
ка!» Вось імя і пры ля пі ла ся — ад но 
та кое на ўсю акру гу.

Ды і дзеў ка по тым ад на та кая бы-
ла: усё ў яе ру ках га рэ ла — і до ма, і 
ў по лі. Пер шая ў гуль нях, пер шая ў 
спе вах… Хоць, па праў дзе ка жу чы, 
маль цы яе ўсур' ёз не ўспры ма лі: па-
тан ца ваць — ка лі лас ка, ну яшчэ па-
жар та ваць… І не больш.

А тут на ве ча ры ну пры хо дзяць ка-
ман дзі ро вач ныя (лі нію элект ра пе ра-
дач у су сед нюю вёс ку цяг ну лі), і адзін 
з іх, на пад піт ку, па чы нае кле іц ца да 
Аў доль кі. Пры чым так, што дзеў цы не 
да жар таў ужо, бо не «ад біц ца»… І 
не ба ро ніць ні хто… Яна да Грыш кі: 
ра туй, маў ляў. А яму што: яму ж да 
крыў дзі це ля вар та па ды сці — той ад-
ра зу ад чэ піц ца. Вось толь кі хто ж яго 
ве дае: на зу сім ці не?

Ба я ла ся дзеў ка з клу ба іс ці — па-
пра сі ла та го ж Гры шу, каб да ха ты 
пра во дзіў. А там — з удзяч нас ці — ус-
ко чы ла на га нак (каб да цяг нуц ца) і… 
цмок ну ла ў шча ку.

Вось так, пра яў ля ю чы іні цы я ты ву, 
і да шлю бу да вя ла.

Але ж за раз раз мо ва пра ін шае.
Ад ной чы ў пят ні цу за пла на ва лі гэ-

тыя су жэн цы ў Друю на кір маш пад'-
ехаць — тое-сёе ку піць. Гры ша да 
па езд кі грун тоў на рых та ваў ся: на біў 
ка шэль се нам, агле дзеў збрую, ня-
спеш на пад ма заў во сі…

Гас па ды ня ж тым ча сам спра ві ла 
гас па дар ку, пры бра ла ў ха це, пад ня-
дзе лі ла ся са ма, на ва ры ла ка пус ты з 
лад ным ка вал кам мя са. І на стол ужо 
ўсё па ста ві ла… Нер ву ец ца, што муж 
у ха ту не ідзе, і ня ўзнак, між спра ва мі, 
тое мя са есць.

— Гры шач ка, — ка жа на рэш це, — 
ты б хут чэй! А то пры е дзем на ша пач-
ны раз бор… Па сне дай во. Каб хут чэй 
бы ло, я та бе да па маг ла: мя са з'е ла, а 
ты ка пуст кі па сёр бай.

Муж — што ра біць — моўч кі 
падсілкаваўся тым ва ры вам, по тым 
усе ўся з жон кай у ва зок і па кі ра ваў…

Ад но, вярс ты праз ча ты ры (дай-
шло!) збо чыў з да ро гі, спы ніў ся — стаў 
ка ня рас пра гаць. Аў доль ка да яго:

— Лю бы, а што ж ты ро біш?
— Ды гэ та, каб хут чэй бы ло, — ад-

ка заў гас па дар, ус ко чыў на ка ня і па-
нёс ся — у бок Друі, га ло пам.

Што за ста ва ла ся бед най Аў доль-
цы? Толь кі на ра каць (на ся бе, на яго, 
на до лю…) ды бег чы сле дам.

…З тае па ры, гле дзя чы на па во дзі-
ны асоб ных, ста рыя лю дзі ча сам ка-
жуць: «Ну, ты спя ша еш ся, як Аў доль ка 
на кір маш». І тым са мым па ву ча юць, 
што ўсё трэ ба ра біць з ро зу мам — на-
ват спя шац ца.

Аль фрэд ТЫЧ КО, 
в. Ідол та, Мёр скі ра ён.

СУ СТРЭ ЧА ПЕР ШАЯ. 
ЯНА Ж… АПОШ НЯЯ 

Гэ тую гіс то рыю я па чуў ад свай го 
зна ё ма га, а ад бы ла ся яна з яго зна-
ё мым…

Ка ра цей, адзін сту дэнт (на за вём 
яго Ва ся) за ля цаў ся да ад ной вель мі 
пры го жай сту дэнт кі. Жы ла яна не ў 
ін тэр на це, а ра зам з баць ка мі. І ад ной-
чы на ват за пра сі ла яго ў гос ці. Ва ся 
абя цаў прый сці, пад ве чар. Та му пас ля 
за ня ткаў з'ез дзіў у свой ін тэр нат — па-
па луд на ваў. Сяб ры па па коі як раз су-
пу на ва ры лі — га ро ха ва га, смач на га, 
вя лі кі рон даль. Ну ён і пры ла жыў ся, як 
той ка заў: дзве міс кі з хле бам з'еў…

А да лей стаў збі рац ца. Вы мыў ся 
чыс цень ка, пры браў ся ў са мае леп-
шае — ру шыў у да ро гу…

Дзяў чы на, ві даць, ча ка ла яго, бо 
су стрэ ла ля па ро га, пра вя ла ў за лу, 
уса дзі ла. А там — паў змрок: толь кі 
тэ ле ві зар ідзе: ён жа, маў ляў, па гля-

дзіць, па куль яна ка вы зва рыць? І 
са ма на кух ню. Госць тым ча сам не 
толь кі на эк ран — ён на ўсё гля дзіць. 
Нябед ная дзеў ка, ду мае: тэ ле ві зар 
ка ля ро вы (не тое, што ва ўсіх — чор-
на-бе лыя), мэб ля дых тоў ная, спін кі ў 
крэс лах вунь якія вы соз ныя… Ва ся 
та кіх ні ра зу і не ба чыў…

А ў жы ва це тым ча сам як за бур-
чыць, як за гры міць — ней кі пра цэс 
па чы на ец ца. Гэ та ця пер яго ме тэа-
рыз мам за вуць. А та ды ж і наз вы не 
бы ло.

Ка ра цей — Ва ся стрым лі ваў ся бе, 
як мог. Ад нак адзін «ме тэ ор» усё ж 
вы ска чыў! Пры чым з «трэс кам» — аж 
дык тар на эк ра не спу жаў ся! А хло-
пец дык яшчэ больш, бо з кух ні ўжо 
во дар ка вы па поўз. Зна чыць, з хві лі ны 
на хві лі ну ў за лу дзяў чы на вер нец ца.

Што бы ло ра біць? Сха піў госць ад-
ну з па ду ша чак, што на ка на пе ля-
жа ла, ды да вай ва кол ся бе па вет ра 
га няць…

Па спеў, зда ец ца: толь кі сеў, дзяў-
чы на за хо дзіць, ста віць на сто лік пад-
нос з куб ка мі ды роз ны мі пры сма ка мі, 
уклю чае свят ло і, звяр та ю чы ся ў бок 
тэ ле ві за ра, до сыць гуч на ка жа:

— Ма ма, та та, да вай це ка ву піць.
Крэс лы з вы со кі мі спін ка мі тут жа 

раз вяр ну лі ся на 180 гра ду саў… А ў іх — 
у Ва сі мо ву ад ня ло — баць кі той дзяў-
чы ны: яны тэ ле ві зар моўч кі гля дзе лі.

…Ка жуць, за дзве ры Ва ся вы ля таў 
як той ме тэ ор. Праў да, з трэс кам ці 
без, ужо не ў па мя ці.

Іван КУР СЕ ВІЧ, 
в. Су бот ні кі, Іў еў скі ра ён.

НЕ ЧА КА НАЕ ПА ЛЯ ВАН НЕ 
…У той дзень на шы баць кі за прэг лі 

гня до га і па еха лі на се на жаць. Нам, 
дзе цям (мне га доў 12 бы ло), яны па-
кі ну лі стро гі на каз — на зі раць за па-
рад кам і па лоць буль бу.

І вось мы са ста рэй шай сяст рой 
рач ку ем над град ка мі — аб ры ва ем 
«аме ры кан ку», скла да ем яе ў ку чы 
па між ба роз наў. Пры та мі лі ся, бо ве-
да ма ж, дзе ці — пры се лі ад па чыць у 
цянь ку пад яб лы няй. Чу ем — ку ры ў 
два ры гэт кі вэр хал пад ня лі.

— Глянь, лі са ў ага ро дзе! — кры-
чыць сяст ра.

— Дзе? — пы та ю ся.
— Ды вунь жа — хвост над град-

ка мі…
І са праў ды — тырч ком ста іць… За-

та і ла ся, зна чыць, «гос ця».
А та та наш пра ца ваў лес ні ком, 

стрэль бу меў і на ват ву чыў нас стра-
ляць… Та му я ку ляй у ха ту: сха пі ла 
руж жо, не каль кі па тро наў, пры бег ла 
на зад у га род. Буль боў нік там лад ны, 
гус ты, але ж «гос цю» ві даць доб ра. 
Пад ня ла я зброю і, пе ра вёў шы дух, 
ба-бах… По тым — яшчэ раз…

Па ча каў шы тро хі, пай шлі з сяст-
рой па гля дзець на зда бы чу. Лі са не 
ва ру шы ла ся (зна чыць, я па цэ лі ла!), 
на тра ве, на зям лі бы лі пыр скі кры ві і 
пас мы поў сці…

Узяў шы ры жую за хвост, мы за нес-
лі яе ў хлеў і за чы ні лі дзве ры.

…Блі жэй да ве ча ра баць кі да до му 
вяр ну лі ся. І, як ні дзіў на, па га лоў ках 
нас не па гла дзі лі. На ад ва рот — атры-
ма лі мы па пер шае чыс ло! І за тое, 
што ўзя лі зброю, па тро ны і за тое, што 
па кі ну лі ры жую ў хля ве, дзе ку ры нес-
лі ся…

Але ж по тым усё абы шло ся, і я до-
сыць доў га яшчэ ха дзі ла «ў ге ро ях», 
бо та та ўго лас ска заў, што з мя не 
атры маў ся б ня дрэн ны хло пец…

Як уся кі баць ка, ён ха цеў сы на. 
Але ж тут у чар го вы раз пе ра ка наў-
ся, што доч кі (а нас у яго трое) ні коль кі 
не горш!

Га лі на НІ ЧЫ ПА РО ВІЧ, 
в. Ма гіль на, Уз дзен скі ра ён.

МІ ША І МЯДЗ ВЕДЗЬ 
У да лё кім ба са но гім дзя цін стве 

мой ма лод шы брат Мі ша вель мі лю-
біў ха дзіць на ся ло да ба бу лі Фра ні. 
Яна бы ла даб рэй шай ду шы ча ла ве-
кам — спа гад лі вым, бес ка рыс лі вым. 
А жы ла — за ра кой, пад рас кі дзіс тым 
ду бам, з да рос лы мі дзець мі. Хат ка 
ў іх бы ла ста рэнь кая, змроч ная — з 
газ ні цай, з цьмя ны мі аб ра за мі на по-
ку ці, з зем ля ной пад ло гай, з вя лі кай 
печ чу…

Як раз на ёй (пе ра важ на) і ба віў час 
наш Мі хась. Ён, як той ба рон Мюнх гаў-
зен, рас каз ваў ад туль ча роў ныя бай кі. 
У боль шас ці — пра па ля ван не: то на 
мядз ве дзя ён з ра га ці най ха дзіў, то ў 
ваў ка па цэ ліў з баць ка вай стрэль бы, 
то ла ся ў са ні за прог, то на дзі ку вер-
хам нёс ся… Усё ў той ха це з ці ка вас-
цю слу ха лі!

Але ж гос ця, апа вя даль ні ка, і па-
час та ваць не чым трэ ба бы ло. Та му 
ба бу лі на дач ка Тац ця на, дзяў чы на з 
доў гі мі цём ны мі ко са мі, праз пэў ны 
час пы та ла ся:

— Мі ша, а мо жа, ты ча го з'еў бы?
— А як жа! — з ах во тай ад гу ка ўся 

хлоп чык.
— Дык я та бе по лі ўкі за раз на-

лью?
— Не, — кру ціў га ла вою госць, — 

мне трэ ба ча го таў сцей ша га...
Яно ж і са праў ды — не ад бу дзеш 

по лі ўкай… Ка лі на мядз ве дзя ідзеш… 
Аль бо на дзі ка…

Ця пер наш Мі хась даў но да рос лы 
(да сло ва — кі руе та ва рыст вам па ляў-
ні чых), але ж ма лен ства пом ніць і на 
пра па но ву на шай ста рэнь кай ма туль кі 
з'ес ці су пу кож ны раз про сіць не ча га 
«таў сцей ша га». Як та ды…

Тац ця на РА МА НА ВА, 
г. На ва по лацк.

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

…асаб лі ва пры кмет на ўда ле чы-
ні, — паэ тыч на за ўва жыў ка лісь-
ці Ула дзі мір Вы соц кі. Цяж ка не 
зга дзіц ца, асаб лі ва ка лі не па-
срэд на су ты ка еш ся з су ай чын ні-
ка мі, якія апы ну лі ся па во лі лё су 
да лё ка ад ра дзі мы. Яны не заў-
сё ды ма раць вяр нуц ца на за сне-
жа ную ву лі цу свай го дзя цін ства, 
але ж на сталь гія, хоць уго лас 
не аб вя шча ец ца, усё ж ёсць у 
па чуц цях. Ха ця б та му, што імк-
нуц ца пад трым лі ваць ста сун кі 
з ты мі, хто ра дзі му не па кі даў. 
Па коль кі пра цяг ваю ўспа мі наць 
аб за меж жы, дзе да вя ло ся па-
бы ваць ня даў на, рас ка жу пра 
свае су стрэ чы з людзь мі. На-
шы мі людзь мі.

Больш за ўсё іх, зда ец ца, у Чэ хіі. І 
не дзіў на: Пра га — ад на з са мых блі-
жэй шых да кра ін СНД еў ра пей скіх ста-
ліц. На га даю, што ме на ві та тут наш 
сла ву ты бе ла рус Фран цыск Ска ры на 
ў 1517 го дзе па чаў сваю вы да вец кую 
спра ву. За два га ды свет па ба чы лі аж-
но 23 ілюст ра ва ныя кні гі. Дзе зна хо дзі-
ла ся дру кар ня бе ла рус ка га пер ша дру-
ка ра, не вя до ма, але пом нік і па мят ная 
дош ка ёсць.

У Пра зе ўсё «за то ча на» пад раз га-
лі на ва ны ту рыс тыч ны біз нес. Да та го 
ж — кошт на мно гае тро хі тан ней шы, 
чым да лей на За ха дзе. І ме на ві та та-
му рус кую мо ву тут мож на па чуць ад 
кож на га пя та га. Ра сі я не пры яз джа юць 
у ста лі цу Чэ хіі на вы хад ныя дзе ля шо-
пін гу або каб ад зна чыць тут свя ты. 
Ста рэй шае па ка лен не чэ хаў не за бы-
ла 1968 год, ад нак пра глы ну ла сваю 
крыў ду на ўсіх ус ход ніх сла вян, якія 
сён ня для іх — ад на з іс тот ных кры ніц 
да хо ду. Ме на ві та та му яны ста ран на 
ўспа мі на юць мо ву, якую не ка лі вы-
ву ча лі ў шко ле, а ма ла дыя свя до ма 
яе ву чаць: зра зу ме лі, што «на рус кіх» 
мож на за раб ляць не бла гія гро шы.

Між тым, пра ве дзе ны аса біс та экс-
пе ры мент па ка заў, што яшчэ ляг чэй 
уза е ма ра зу мен не ад бы ва ец ца, ка лі 
раз маў ля еш па-бе ла рус ку. Што зу сім 
не дзіў на. Ма лень кая пры го жая кра і на 
ў цэнт ры Еў ро пы мае да стат ко ва ці ка-
вую гіс то рыю, ад нак пры яры тэ ты тут 
рас стаў ле ны свое асаб лі выя. На прык-

лад, тут га на рац ца, што тры чвэр ці 
на сель ніц тва — атэ іс ты, а ка та ліц кія 
са бо ры ўяў ля юць са бой пра сто ру для 
пра вя дзен ня эк скур сій і кан цэр таў, а 
не рэ лі гій ных служ баў. Вось і за ста ец-
ца скла да нае ад чу ван не тон ка га пад-
ма ну: ёсць най пры га жэй шая аб горт ка, 
унут ры якой ня ма цу кер кі. За тое асо бы 
пэў най ары ен та цыі тут не са ро мяюц ца 
яе дэ ман стра ваць. І пра дук ты з ка на бі-
сам (ка ноп ля мі) пра да юц ца паў сюль.

Зай шлі ў ка вяр ню, раз ме шча ную 
не па срэд на на ву лі цы. Афі цы янт пра-

вёў для нас яск ра вую трох хві лін ную 
прэ зен та цыю на цы я наль ных страў 
на вель мі доб рай рус кай мо ве. Ка лі 
мы ўжо бы лі га то вы зра біць за каз, 
ад на з на шых ту рыс так за ўва жы ла 
ў рус ка моў ным ме ню тэкст вель мі 
дроб ным шрыф там — пра тое, што 
за аб слу гоў ван не на ву лі цы пра ду-
гле джа на 50-пра цэнт ная «на крут ка» 
і яшчэ столь кі ж трэ ба аба вяз ко ва 
па кі нуць «на гар ба ту». Па ра іў шы ся, 
мы па лі чы лі за леп шае па шу каць тан-
ней шую ка вяр ню. І вось тут наш афі-
цы янт вель мі раз зла ваў ся: ска мя чыў 

па пер ку, на якой пі саў, а по тым па чаў 
ла яц ца зу сім не па-еў ра пей ску, але 
ж зра зу ме ла. За тое ў рэ ста ра нчы ку 
по бач нас без да кор на і без уся ля кіх 
«на кру так» аб слу гоў ва лі вы тан ча ныя 
хлоп чы кі. На стой цы ля жа ла рус ка-
моў ная га зе та «Пражский те лег раф», 
і я з за да валь нен нем па зна ё мі ла ся з 
твор час цю ка лег.

Да рэ чы, наз ва на шай кра і ны вы клі-
ка ла ў вы пад ко вых суразмоўцаў-чэ-
хаў та кі аса цы я тыў ны рад: «Бе ла русь 
— Аза ран ка — Мір ны». Яшчэ раз са-
праўд ны го нар «за на шых» мы ад чу лі 
ў Ве не. Ка лі вы пад ко ва вый шлі як раз 
на су праць вя лі ка га ме ма ры я ла з над-
пі сам па-рус ку: «ВЕЧ НАЯ СЛА ВА ГЕ-
РО ЯМ КРАС НОЙ АРМИИ, ПАВШИМ В 
БОРЬ БЕ С ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТ-
ЧИКАМИ ЗА СВО БО ДУ И НЕЗАВИСИ-
МОСТЬ НА РО ДОВ ЕВ РО ПЫ».

Агуль на вя до ма, што ўсіх «на шых» 
на За ха дзе вы ліч ва юць ім гнен на. 
Вый шлі з хар чо вай кра мы — і ад ра зу 
па ча лі каш та ваць куп ле нае ці ра мі су. 
На бы лі су кен ку — трэ ба яе раз гар-
нуць ад ра зу ж. У пры бі раль ню — толь-
кі на тоў пам і з гуч ны мі ка мен та ры я мі. 
Італь ян цам і фран цу зам не зра зу мець 
та кія звы чай ныя для нас зі мой рэ чы, 
як пу ха ві кі і бо ты на тоў стай па дэ шве. 
Тое, што ўсход ня му сла вя ні ну доб ра, 
еў ра пей цу як мі ні мум ня зруч на. Але 
ж мне зда ец ца, мы пе ра ста лі са ро-
мец ца та го, што мы та кія, якія ёсць. 
Нас не бян тэ жыць ня ве дан не мо вы. 
Га лоў нае, што мы ве да ем за па вед нае 
сло ва «sale» (рас про даж са зніж ка мі). 
І ўпэў не на ру ха ем ся да ад па вед ных 
віт рын. Пры нам сі, у іх, як і ў нас, не 
заў сё ды чыр во ная па пер ка са зна кам 

«-%» а зна чае зніж ку рэ аль ную. Вось 
дзе на ро ду больш топ чац ца — там са-
праў ды штось ці каш туе менш.

Пра ва слаў ных рус ка-ўкра ін ска-бе-
ла рус ка га па хо джан ня мы за ка на мер-
на су стрэ лі ў пры хо дзе Амвро сія Ме-
ды я лан ска га ў са мым цэнт ры Мі ла на. 
Зям ля, аказ ва ец ца, са праў ды вель-
мі ма лень кая — у царк ве San Vіto al 
Pasquіrolo за раз слу жыць свя тар Сер-
гій Бяс па лаў, які ра ней жыў і слу жыў 
у Го ме лі. На ста я цель — ар хі манд рыт 
Амвро сій (Ма кар) — ча ла век з бліс ку-
чай за ход няй ба га слоў скай аду ка цы-
яй, па лі глот, у мі ну лым пра рэк тар Кі еў-
скай ду хоў най ака дэ міі — ця пер кі руе 
пра ва слаў ны мі су пол ка мі не толь кі ў 
Мі ла не, але і ў яго на ва кол лях. Храм, 
дзе мы па бы ва лі, ра ней быў пры ход-
скай царк вой ка то лі каў, але ж спус цеў, 
і та му ка та ліц кія цар коў ныя ўла ды пе-
рад алі яго пра ва слаў най су по лцы.

Нас ві та лі гас цін на, як па лом ні-
каў — ад ра зу ж па са дзі лі за стол і 
доб ра на кар мі лі. На ста я цель рас ка-
заў, што боль шасць пры ха джан — гэ та 

тыя, хто пры ехаў у Іта лію на за роб кі: 
укра ін цы, мал да ва не, ра сі я не, бе ла-
ру сы, гру зі ны. Ёсць і італь ян цы, якія 
пры ня лі пра ва слаўе. Боль шасць шу-
кае і зна хо дзіць у пры хо дзе не толь кі 
ка ва ла чак ра дзі мы, але і іс тот ную да-
па мо гу — у тым лі ку пры пра ца ўлад-
ка ван ні: важ ную ро лю ады гры ва юць 
рэ ка мен да цыі. Іх мо гуць даць тыя, хто 
даў но жы ве тут і ўжо аб рос ста сун ка мі 
і су вя зя мі.

Укра ін ка Ра і са, якая пра вя ла нас 
да мі лан скіх агуль на хрыс ці ян скіх свя-
тыняў, рас каз ва ла, што пры еха ла 
сю ды з за ход не ўкра ін скіх Чар наў цоў 
не каль кі га доў та му — збег ла ад бес-
пра цоўя. Тут вы ву чы ла італь ян скую 
мо ву і пра ца ўлад ка ва ла ся па ка ёў кай. 
Бы ло вель мі ня прос та: су тык ну ла ся з 
гас па да ра мі, якія яе зне ва жа лі і не заў-
сё ды вы плач ва лі за ро бак. Але ж ця пер 
яна за да во ле на: мае асоб ны па кой у 
ква тэ ры, дзе пры бі рае, з гас па ды няй 
сяб руе і яшчэ да дат ко ва пад пра цоў вае 
на ча ты ры сям'і. Га во рыць, што італь-
ян цы ста вяц ца да на шых лю дзей ста-
ноў ча — ха ця б та му, што тыя з'яў ля-
юц ца тан най ра бо чай сі лай, не прэ тэн-
ду юць на ней кія па зі цыі ў гра мад стве, 
пры гэ тым сум лен на вы кон ва юць сваю 
пра цу — вель мі час та гэ та до гляд хво-
рых і па жы лых лю дзей.

Для мно гіх Мі лан — гэ та пе ра важ на 
рас про да жы, тэ атр «Ла Ска ла», ажур-
ны ка фед раль ны са бор Ду о ма і «Тай-
ная вя чэ ра» Ле а нар да да Він чы. Між 
тым, у гэ тым го ра дзе шмат агуль на-
хрыс ці ян скіх свя тынь. У тым жа Ду о ма, 
уз ве дзе ным у го нар Рас тва Ба га ро дзі-
цы, зна хо дзяц ца цвік ад Кры жа Хрыс-
то ва, мо шчы свя той роў на апост аль най 
Фёк лы, ся рэб ра ны каў чэг у вы гля дзе 
дрэ ва. Мы змаг лі па бы ваць і ка ля мо-
шчаў свя ці це ля Амвро сія Ме ды я лан-
ска га — за ступ ні ка го ра да Мі ла на. У 
ка та ліц кай ба зі лі цы, якая но сіць яго 
імя, по бач з яго це лам — це лы двух 
пер шых мі лан скіх па кут ні каў: бра тоў-
бліз нят Гер ва сія і Пра та сія. Кож ны чац-
вер у крып це пра ва слаў ныя слу жаць 
лі тур гію і ака фіст. Пры нам сі, у Мі ла не 
ў го нар свя ці це ля Амвро сія на зва ны 

ўні вер сі тэт, пі на ка тэ ка (вы ста вач ная 
за ла) і на ват ка та ліц кі банк. Так са ма 
па кла ні ся і за ступ ні цы жан чын, свя той 
па кут ні цы На тал лі — ёй (і яе му жу, 
свя то му па кут ні ку Ад ры я ну) мо ляц ца 
аб ся мей ным шчас ці. Мо шчы свя той 
зна хо дзяц ца ў ста ра жыт най ба зі лі цы 
Сан-Ла рэн ца.

І, на за кан чэн не, аб вель мі важ ным 
у ту ры «па Еў ро пе» — гэ та на шы зу-
сім юныя га мяль чан кі, сту дэнт кі ВНУ 
Маск вы і Мін ска Га ля Ма ла шко ва, Ле-
ра і Ла ра Чу да е вы, Ка ры на Кле шча ва 
і ін шыя. Зда ец ца, мно гіх ад крыц цяў 
ва ўсіх кра і нах, дзе атры ма ла ся па-
бы ваць, мы не зра бі лі б, каб не іх да-
пыт лі вы ро зум, ве дан не моў і жа дан не 
паў сюль па бы ваць. За што ім вя лі кі 
дзя куй!

Іры на АСТАШ КЕ ВІЧ, фо та аў та ра
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Га ло пам па Еў ро пе Га ло пам па Еў ро пе   ��

Пра дук ты з ка ноп ля мі
пра да юц ца паў сюль.

У Чэ хіі тры чвэр ці на сель ніц тва — атэ іс ты. Па мят ная дош ка
 ў го нар Фран цыс ка Ска ры ны ў Пра зе.

Рас паў сюдж ван неРас паў сюдж ван не
на ша па пла не це…на ша па пла не це…

Ка фед раль ны са бор Мі ла на —Ка фед раль ны са бор Мі ла на —
Ду о ма ўзве дзе ны ў го нар Рас тва Ба га ро дзі цы.Ду о ма ўзве дзе ны ў го нар Рас тва Ба га ро дзі цы.

Наз ва на шай кра і ны 
вы клі ка ла ў вы пад ко вых 
су размоўцаў-чэ хаў та кі 
аса цы я тыў ны рад:
«Бе ла русь — Аза ран ка — Мір ны».

Італь ян цы ста вяц ца да на шых 
лю дзей ста ноў ча — ха ця б та му, 
што тыя з'яў ля юц ца тан най 
ра бо чай сі лай, не прэ тэн ду юць 
на ней кія па зі цыі ў гра мад стве, 
сум лен на вы кон ва юць 
сваю пра цу.

А са праў ды, хто?
На пэў на ж, той, хто сам доб ра 

раз бі ра ец ца ў ад па вед ным прад ме це 
(гіс то рыі, фі зі цы, бія ло гіі). І не прос та 
доб ра, а, мож на ска заць, дас ка на ла. 
Док тар на вук, пра фе сар, да цэнт...

І гэ та, хут чэй за ўсё, пра віль на, 
вось толь кі...

Дас ка на ла ве да ю чы свой прад-
мет, ці заў сё ды ўсве дам ля юць гэ тыя 
ву чо ныя му жы, што пад руч нік для 
шко лы і пад руч нік для вы шэй шай 
на ву чаль най уста но вы — гэ та, мяк ка 
ка жу чы, кры ху роз ныя рэ чы?

На ват не ў сэн се агуль на га аб'-
ёму на ву ко ва га ма тэ ры я лу, які там 
бу дзе зме шча ны, а, хут чэй, у сэн-
се та го, у якой сту пе ні да ступ нас ці 
бу дзе па да дзе ны сам ма тэ ры ял. А 
для гэ та га не да стат ко ва ад ных толь-
кі на ву ко вых ве даў, па трэб ны яшчэ 
і ве ды пе да га гіч ныя. Ін шы мі сло ва-
мі, трэ ба ра зу мець, яко га ўзроў ню і 
якой якас ці ма тэ ры ял мо гуць за сво-
іць дзе ці та го ці ін ша га ўзрос ту...

Па мя таю, як у са мым па чат ку не-
за леж на га шля ху Бе ла ру сі з'я ві лі ся 
пер шыя рэс пуб лі кан скія пад руч ні кі 
па гіс то рыі (ча со выя, у мяк кіх па пя-
ро вых вок лад ках). Я та ды, акра мя 
бія ло гіі і хі міі, вы кла даў і гіс то рыю, 
бо доб ра яе ве даў... Дык вось, на 
ўсё жыц цё за пом ніў ся адзін з тых 
«ча со вых» пад руч ні каў. Гэ ты бы ла 
«Гіс то рыя цы ві лі за цый Ста ра жыт-
на га све ту», і аў та раў там бы ло не-
каль кі — дак лад ней, кож ны раз дзел 
ства раў асоб ны аў тар.

Пер ша быт нае гра мад ства бы ло 
апі са на да ступ на і ці ка ва, Ста ра жыт-
ны Егі пет і Між рэч ча — так са ма ня-
бла га. Ін дыя, Кі тай — ні я кіх прэ тэн зій 
да аў та раў...

А як толь кі дай шлі да Ста ра жыт-
най Грэ цыі...

Гэ ты быў ней кі жах! Усё ска ме-
ча на — і пра мі фы, і пра рэ лі гію, і 
пра пер ша быт ную аб шчы ну... І ўсё 
— та кой за нуд тай на ву ко вай мо вай! 
За шмат і за над та пад ра бяз на апа-
вя да ла ся пра пе ра ва ро ты ў Афі нах, 

пе ра ўтва рэн ні Са ло на, ты ра нію Пі-
сіст ра та, за хоп ула ды Кліс фе нам і 
яго рэ фор мы. Ка лі пе рай шлі да грэ-
ка-пер сід скіх вой наў, я ўздых нуў з 
па лёг кай, але, як ака за ла ся, заў час-
на: у на ступ ных па ра гра фах зноў ку 
пай шлі су ды, пры су ды, пе ра ва ро-
ты, вой ны алі гар хаў з дэ ма кра та мі. 
Шмат проз ві шчаў, шмат ліч баў... 
І ўсё гэ та ў вя ліз най коль кас ці вы-
ва ле на на га ло вы не ба рак-пя ці кла-
шак, якія толь кі з па чат ко вай шко лы 
вый шлі...

Па мя таю, як ад на дзяў чын ка 
(круг лая вы дат ні ца, між ін шым) са 
слязь мі ў го ла се кры ча ла: «Я аж тры 
ра зы па ра граф пе ра чы та ла і ўсё роў-
на ні чо га не зра зу ме ла!».

Та кая вось бы ла ў нас Ста ра жыт-
ная Грэ цыя...

І, што дзіў на, пай шоў на ступ ны 
раз дзел, Ста ра жыт ны Рым... і зноў-
ку ўсё ста ла прос та і зра зу ме ла. І я, 
і дзе ці ўздых ну лі з па лёг кай...

Та ды ж з'я ві лі ся і пер шыя пад руч-
ні кі па гіс то рыі Бе ла ру сі (так са ма ча-
со выя). І зноў тое ж са мае!

У пад руч ні ку для шос та га кла са 
(гэ та аб По лац кім і Ту раў скім княст-
ве, аб утва рэн ні ВКЛ) столь кі не па-
трэб ных пад ра бяз нас цяў, якія, мо-
жа, толь кі сту дэн ты ве даць па він ны. 
Да лей — пад руч нік для 7-га кла са, 
прос та цу доў ны! Лёг кі, да ступ ны, 
прос тай мо вай на пі са ны, без за ліш-
няй на ву ко вас ці...

Я спа чат ку не мог зра зу мець: 
ча му так? А по тым дай шло!. Прос-
та мно гія з па ва жа ных на ву коў цаў 
пры на пі сан ні кні гі бра лі за асно ву 
свае лек цыі для сту дэн таў і... тро хі 
іх ска ра ча лі. Не спра шча лі — з улі-
кам уз рос ту тых, для ка го і скла даў-
ся пад руч нік, а ме на ві та ска ра ча лі. 
Вось і атрым лі ва ла ся неш та, мяк ка 
ка жу чы, не зу сім зра зу ме лае...

Мне мо гуць за пя рэ чыць: гэ та бы-
ло даў но, а за раз тэкс ты пад руч ні каў 
гіс то рыі поў нас цю ад па вя да юць уз-
рос та вым асаб лі вас цям вуч няў. Не 
бу ду спра чац ца, бо гіс то рыю даў но 

ўжо не вы кла даў, а вось што да ты-
чыц ца бія ло гіі...

Не ве даю, на які ўзрост і на які 
ўзро вень ве даў вуч няў раз лі ча ны, да 
пры кла ду, су час ны пад руч нік бія ло гіі 
для 10-га кла са, але цвёр да ўпэў не-
ны ў тым, што сту дэн ты ад па вед ных 
бія ла гіч ных спе цы яль нас цяў мо гуць 
па ім рых та вац ца да эк за ме наў. І па-
спя хо ва по тым іх зда ваць. Што ж да-
ты чыц ца вуч няў дзя ся тых кла саў...

Ну, на вош та ім, ска жы це, та кое 
дас ка на лае вы ву чэн не фо та сін тэ зу? 
Аж на не каль кі ста ро нак, з на ву ко-
вы мі пад ра бяз нас ця мі! Ды яшчэ та-
кой мо ваю:

«У вы ні ку фа то лі зу ўнут ры ты ла-
ко і даў утва ра ец ца лі шак пра то наў 
— на мемб ра не ты ла ко і ду ўзні кае 
элект ра хі міч ны па тэн цы ял. Ка лі яго 
ве лі чы ня да ся гае 50 мВ, пра то ны пад 
дзе ян нем сі лы элект рыч на га по ля 
па чы на юць пра скок ваць праз ка на-
лы фер мен ту АТФ-сін тэ та зы, убу да-
ва най у мемб ра ну ты ла ко і ду...»

Не каль кі ста ро нак та ко га тлу ма-
чэн ня фо та сін тэ зу! Ды тут не ўся ля-
ка му сту дэн ту па сі лах за сво іць... А 
што ка заць пра вуч няў, мно гія з якіх 
і не збі ра юц ца звяз ваць сваё жыц цё 
з бія ло гі яй, тым больш з фі зі я ло гі яй 
рас лін!

А вы ду ма е це, менш пад ра бяз на 
тлу ма чыц ца ў гэ тым пад руч ні ку, да 
пры кла ду, сін тэз бял ка на ры ба со-
мах ці, ска жам, хра ма сом ная тэ о-
рыя спад чын нас ці? Ды і шмат ча го 
ін ша га...

Не ха чу ска заць, што па ва жа ныя 
ву чо ныя, якія ства ра лі гэ ты пад руч-
нік, дрэн на ве да юць свой прад мет. А 
вось як даў но яны са мі пра ца ва лі ў 
шко ле і ці пра ца ва лі на огул?

І мо жа, усё ж пры ства рэн ні но вых 
пад руч ні каў трэ ба пры цяг ваць да гэ-
тай спра вы і на стаў ні каў? Вя до ма ж, 
леп шых з леп шых, у якіх і ка тэ го рыя 
вы шэй шая, і стаж ад па вед ны...

Ха ця б у якас ці кан суль тан таў...
Ге надзь АЎ ЛА СЕН КА
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У пры ват нас ці, га вор ка 
ідзе пра ве дан не за меж най 
мо вы пер са на лам у ме жах 
раз моў на га мі ні му му. Пры 
ад сут нас ці ра бот ні каў за-
лы з та кі мі ве да мі да пус ка-
ец ца на яў насць на аб' ек це 
ха ця б ад на го спе цы я ліс та 
з ве дан нем за меж ных моў. 
У рэ ста ра не ці ка вяр ні па-
він ны быць раз моў ні кі «Гу-
тар ко вая за меж ная мо ва 
(анг лій ская)». Ме ню — на 
дзяр жаў най бе ла рус кай 
(рус кай) і ад ной за меж най 
мо ве. У са мім ме ню па ві-
нен быць прад стаў ле ны 
раз на стай ны асар ты мент 

страў, у тым лі ку не менш 
за 10 страў бе ла рус кай на-
цы я наль най кух ні (асар ці 
ся лян скае, се ля дзец па-
ста ра бе ла рус ку, грыб ная 
по лі ўка, дра ні кі, пя чыс та 
са сві ні ны, ве ра шча ка, 
збі цень і інш). Мі ніс тэр ства 
ганд лю так са ма рэ ка мен-
дуе вы клю чыць не аб грун-
та ва нае па вя лі чэн не цэн 
на пра дук цыю гра мад ска га 
хар ча ван ня, за ха ваў шы на 
пе ры яд пра вя дзен ня чэм-
пі я на ту ўзро вень цэн, якія 
бу дуць дзей ні чаць да мая.

Апроч ін шых рэ ка-
мен да цый — на яў насць 

маг чы мас ці раз лі ку спа-
жыў ца мі за пра да стаў ле-
ныя па слу гі бан каў скі мі 
карт ка мі ўнут ра най пла-
цеж най сіс тэ мы Бел Карт 
і між на род най пла цеж най 
сіс тэ мы Vіsa і MasterCard. 
Па ві нен быць у на яў нас-
ці бес пра вад ны ін тэр нэт, 
маг чы масць пра гля ду 
спар тыў ных і ін шых тэ-
ле пра грам. Мі ніс тэр ства 
ганд лю ра іць мець у рэ-
ста ра нах і ка вяр нях кар-
ты, схе мы ру ху транс пар-
ту ў га ра дах, а для пры-
да рож на га сэр ві су — на 
аў та ма біль ных да ро гах 
кра і ны. Вя до ма, у на яў-
нас ці па він на быць су ве-
нір ная пра дук цыя і ін фар-
ма цый ныя ма тэ ры я лы пра 
гіс то ры ка-куль тур ныя сла-
ву тас ці Бе ла ру сі, па слу-
гах ту ра пе ра та раў. Для 
ўдзель ні каў да рож на га 
ру ху трэ ба пра па на ваць 
раз на стай ныя ві ды па слуг: 

кам плек та ваць на бо ры ў 
да ро гу, даць маг чы масць 
пад за ра дзіць ма біль ныя 
тэ ле фо ны, ска рыс тац ца 
фак сам і інш.

За ліш не ка заць, што 
пра сам аб' ект гра мад-
ска га хар ча ван ня па він на 
быць ін фар ма цыя ў ін тэр-
нэ це, а сам ён — мець 
шыль ду і ін тэр' ер, аформ-
ле ны ў ад па вед нас ці з 
кан цэп цы яй рэ ста ра на ці 
ка вяр ні. Гу чыць, маг чы ма, 
ба наль на, але ай чын ным 
ула даль ні кам та кіх аб' ек-
таў на га да лі пра не аб ход-
насць пра ца ваць згод на з 
за цвер джа ным рэ жы мам 
ра бо ты, пад трым лі ваць на-
леж ны са ні тар на-гі гі е ніч ны 
стан, а ра бот ні каў за бяс-
пе чыць адзі ным фір мен-
ным адзен нем і на груд ны-
мі зна ка мі для аб слу го ва га 
пер са на лу.

Сяр гей РА СОЛЬ КА
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Дзён нік на стаў ні каДзён нік на стаў ні ка  ��

Хто ства рае 
школь ныя пад руч ні кі?

«МНЕ TWO БУ ЛАЧ КА
І ONE КА ВА»

Пад час пра вя дзен ня чэм пі я на ту све ту па ха кеі 
важ на, каб ар га ні за цыі гра мад ска га хар ча ван ня 
за бяс пе чы лі вы со кую якасць аб слу гоў ван ня жы-
ха роў кра і ны і за меж ных гас цей, каб іх па слу гі 
бы лі да ступ ны мі і пры ця галь ны мі. У кан чат ко вым 
вы ні ку га вор ка ідзе пра ства рэн не ста ноў ча га імі-
джу кра і ны, та му Мі ніс тэр ства ганд лю вы сту пі ла з 
рэ ка мен да цы я мі ад нос на та го, якія па тра ба ван ні 
да аб' ек таў гра мад ска га хар ча ван ня па він ны быць 
вы ка на ны.

На пя рэ дад ніНа пя рэ дад ні  ��


