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…Зноў да свабоды трэба торыць шлях,

Дапытліва глядзіць на нас Айчына.. .

Пралог

Àãлÿäàþ÷û л¸ñ, íå ìàãу ìàў÷àöü…
Òîлüкі пàäуìàў – ç ÷àãî пà÷àöü,
Як äуøу íàñтðуíåíуþ àäðàçу
Зà÷àпілà ç àäíàãî ñлîâà ôðàçà:
“Ëÿöіì…”

Ляцім…

Пðàç ñöþäç¸íуþ тîўø÷у кàñìі÷íûõ ãлûáіíü
У âÿíку жûööÿäàйíûõ уñìåøліâûõ пðîìíÿў
Мû лÿöіì íà плàíåöå. Дû ÿк íі пðûкіíü,
Íàäтà ìàлà çÿìлÿí пðà пàл¸т âå÷íû пîìíіöü.

Мû лÿöіì, кàá øукàöü, àäкðûâàöü і лþáіöü,
Хîöü, áûâàå, пàкàжàööà íåáà ç àў÷ûíку…

Сяргей Законнікаў

Піке
Паэма
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Шàð çÿìíû õî÷à ÷àñ і пðàñтîðу пðàáіöü
Íàâûл¸т, і íå áуäçå íікîлі ñупûíку.

Мû ў íÿçâåäàíàñöü кіíутû і – íàçуñіì,
Àäпàäàþöü âÿкі, ÿк ñтупåíі ðàкåтû.
Мû лÿöіì áåç пðûпûíкàў, лÿöіì і лÿöіì…
Òîлüкі íåкàìу çãàäâàöü і äуìàöü пðà ãэтà.

Íåáûöö¸ çàìÿтàå çà íàìі ñлÿäû,
Âåöåð ÷àñу áåç ñтîìû пàñâіñтâàå ў öåðíÿõ.
Íåâÿäîìà – íàâîøтà, õтî ñкàжà – куäû?
Мû лÿöіì кðîплÿй іñíàñöі ў жуäàñíàй öåìðû…

Поле 1946 года

Зÿìлþ пàжàðàìі âûліçàлà âàйíà,
À лþäçåй çàкіíулà ў âіð çíÿìîãі.
Àлå áÿäà íікîлі íå õîäçіöü àäíà.
Пàñлÿ áîйíі і ñâÿтîй Пåðàìîãі
Зàìåðлà пàä ñîíöàì пÿкåлüíûì пðûðîäà…
Пîлå 1946 ãîäà.

Íà äîлå пàтðэñкàíûì лÿжàöü кàлàñû
З çåðíåì пàкуð÷àíûì і íåíàлітûì.
Яíû, íіáû пàñіâåлûÿ âàлàñû
Уäîў, ÿкіõ çíîў àáûõîäçіöü літàñöü.
Мíå âûпàлà íàðàäçіööà ў ÷àñ íÿўðîäу…
Пîлå 1946 ãîäà.

Сонечныя зайкі

Пåðøû кðîк ÿ çðàáіў у õàлîäíàй çÿìлÿíöû,
Áî ў âàйíу õàтû äûìàì уçíåñліñÿ ў íåáà…
Дàâÿлîñÿ пàñлÿ ÿø÷э äîўãà кулÿööà
Пàä пðûìуñàì àáñтàâіí і тàк – áåç пàтðэáû.

Дû ìàлåíñтâà äàл¸кàå ðàптàì пðûñíіööà,
Òîй õâіліíàй, øтî ç âå÷íàñöþ ìîжà çâÿçàööà:
Áàñàíîж øкàíäûáàþ пà çîлкіõ ìàñíіöàõ,
Дàãàíÿþ äàâåðліâûõ ñîíå÷íûõ çàйкàў.

À ÿíû ðàçуìåþöü, пàтðэáà ÿкàÿ
Пðûìуøàå ìÿíå тупàöü ñпåøíà, çàöÿтà,
Пðûпûíÿþööà, лàø÷àööà і íå ўöÿкàþöü,
Ñàãðàâàþöü õàлîäíûÿ пàлüöû і пÿтû.

Пàлàâік ñàìàткàíû лÿжûöü пåðàøкîäàй,
Пàкðûñå і ÿãî íåпðûñтупíàñöü àãîðàў…
Òàк, íàäçåлåíû ўñтîйліâûì ñпàä÷ûííûì кîäàì,
Я ñтàðàўñÿ àñâîйâàöü і ÷àñ, і пðàñтîðу.



Купанне ў варонках
У жніўні – кастрычніку 1943 года нямецкія самалёты
з Віцебска і Улы бамбілі Бешанковіцкі, Ушацкі  
і Сіроцінскі раёны.
З äàвеäніêà

Зìðî÷íû ôàкт ìíîþ âû÷ûтàíû íå ç кíіã…
Мàìà-пàðтûçàíкà ðàñкàçâàлà ñàìà,
Як пікіðàâàў “þíкåðñ” ôàøûñöкі íà іõ…
У пàэìу ўðûâàåööà ¸í íåçäàðìà.

Áûў íà çîíу ìñöіўöàў ÷àðãîâû íàл¸т…
Ñàìàл¸т çàâÿðøàў ñìåðтàíîñíû ñâîй кðуã,
У пðûöэлå çáіўñÿ пûõліâû пілîт,
Áîìáû лåãлі äàл¸кà çà â¸ñкàй – íà луã.

Òîй âûпàäàк, кàíå÷íå, äà ñкîíу äç¸í
Íå пðûпîìíіў íікîлі ñтàðэþ÷û àñ,
Дû áлàкàäíàй пàðîй кàлÿ Ãàлÿў ¸í
“Зìàйñтðàâàў” àäíûì ìàõàì купàлüíþ äлÿ íàñ.

У âàðîíкàõ кîўçкіõ ñтàÿлà âàäà…
Хîöü ç ÿå âûпàўçàлі ÷àðíåй ÷àðöåй,
Íàì äàðуíàк пàäíåñлà íÿўöÿì áÿäà,
Кàá çàáàâàй уñöåøûöü ãàðîтíûõ äçÿöåй...

Зìðî÷íû ôàкт ìíîþ âû÷ûтàíû íå ç кíіã,
Мàìà-пàðтûçàíкà ðàñкàçâàлà ñàìà:
Як пікіðуå “þíкåðñ” – у ñтðàøíû ìіã
Áîлüø пàñкуäíåйøûõ ãукàў íà ñâåöå íÿìà.

Лендліз
Сям’і ўсміхнулася шчасце: па “лендлізе” з-за акіяна 

прыбыла дабрачынная мука. Але транспарту не было, 
са станцыі сваю долю людзі забіралі самі. З цяжкай 
паклажаю тэпалі бацькі, націраючы да крыві плечы і ногі.

Мама, калі дабрыдала дадому, клала на пісягі мокрыя 
анучы, а збітыя ступні ставіла ў ночвы з калодзежнай 
сцюдзёнай вадою. Яна сядзела моўчкі на ўслончыку, сумна 
ўсміхаючыся дзецям, бо не мела сілы нават размаўляць...

Мàе ўспàмінû

Ëîçуíã: кàлі ÿ åì, тî ãлуõ і íåì,
Íікîãà íå âûðâå ç íÿäîлі пðàклÿтàй…
У тûì, øтî çäàўíà ў äçікуíñтâå жûâåì,
Íіÿкàÿ Àìåðûкà íå âіíàâàтà.

Íітку пàìÿöі íåлüãà ðàçàðâàöü,
Яíà áåðàãі ñпà÷уâàííÿ çлу÷àå.

 / 7С я р г е й    З а к о н н і к а ў
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Пàўñþлü íÿпðàâåäíàй çлîñöі жàðñтâà
У äуøàõ ñкðûãî÷à çàўñ¸äû ç àä÷àþ.

Мîжíà íÿпðàўäàй ñÿáå àøукàöü,
Мîжíà ўñ¸ äîáðàå íÿíàâіñöþ ñöåðöі…
Ñâåä÷ûöü Áîã, лåíäліçàўñкàÿ ìукà
Рàтàâàлà ìÿíå àä ãàлîäíàй ñìåðöі.

Сталінскі час

Яø÷э ў ìàлåíñтâå íà ðîäíàй çÿìлі
Àä÷уў, øтî лþäçåй пілüíуå áÿäà...
Жàáðà÷ку-âàð’ÿтку ў øпі¸íкі ўçâÿлі,
À ìíå áûлî ãэтàк ÿå øкàäà.

Хîöü ñàì íåðàçлу÷àíû ç äàўíіíîй,
Дû ÿ пðàкліíàþ íî÷û і äíі,
Кàлі õтîñü жàõàўñÿ: “Еäуöü çà ìíîй!”,
À іíøûÿ öåøûліñÿ õлуñíі.

Íÿлþäñкі ÷àñ у íÿáûт íå ñûøîў,
Дàñþлü âà ўñіõ íåçàлåжíûõ кðàÿõ
У кîжíàãà ç íàñ ñтàіöü íàä äуøîй
Ці ìîöíû, öі äðîáíåíüкі пîäлû ñтðàõ.

Сцежка

Âÿліçíû âàлуí лÿ äàðîãі íà ўçìåжку,
Як çíàк пàâàðîтíû, äàўíî çà ñпіíîй.
Ñпÿøàåööà öіõàÿ âуçкàÿ ñöåжкà
Пðàç пîлå, äçå жûтà пàўñтàлà ñöÿíîй.

Ëÿöÿöü äà ìÿíå ñтðûìãàлîў âà ўñпàìіíû,
Àлå кîжíû ðàç íà àñîáíû кàпûл,
Àáî õàлàäîк утàптàíàå ãліíû,
Àáî, íіáû пðûñàк, àп¸кліâû пûл.

Íàпåðàäçå áðàт ìîй ãàл¸кàå çâîíкà,
Ñöþäç¸íàй ðàñîй ñтуäçÿöü тâàð кàлàñû.
Áÿãу, ñэðöà пîўíіööà ðàäàñöþ ãîíкàй
Àä ðàíіöû íîâàй, àä âå÷íàй кðàñû...

Мілüãàþöü у çãàäкàõ жûöö¸âûÿ âåøкі,
Àлå çàñтàліñÿ íàйлåпøàй ç уöåõ:
Пðàç жûтà âûñîкàå – ðîäíàÿ ñöåжкà,
І ñтàí íåçÿìíû – ðàçíÿâîлåíû áåã.



Неба

Кàлі çàöâітàлà áулüáà, тî íàø àãàðîä
Зäàâàўñÿ ìíå ðàäàñíûì çîðíûì íåáàì.
À ўâå÷àðû пîçіðк кіäàў ÿ ñìåлà ў пàл¸т,
Ñтàіўøûñÿ ў лåøкàõ “äðуãîãà õлåáà”.

Ñâÿöілі, øàптàліñÿ çîðû пàìіж ñàáîй,
Àлå íåøтà ў÷уöü áûлî íåìàã÷ûìà.
Àä âåлі÷û кîñìàñу ñэðöà äàâàлà çáîй,
Пðûõîäçілі ðûтìû ãэтàкіì ÷ûíàì.

У õàöå ìîй лîжàк çàўжäû ñтàÿў лÿ ñöÿíû,
Òàìу çàпіñâàў ðàäкі íà øпàлåðàõ...
У íåáå пàэçіі áåðàãі íå âіäíû,
Мàõàþ âÿñлîì, ÿк ðàá íà ãàлåðàõ.

Яднанне
Сонца садзіцца – пастух весяліцца.

Прûмàўêà

Яø÷э íå âåäàþ÷û ñлîâà “пðûðîäà” і ÿãî ñэíñ,
Я çліâàўñÿ кîжíàй кðûâіíкàй і клåткàй ç áåлûì ñâåтàì.
Áûлі ў ìÿíå, кàлі âûðûâàўñÿ ç äðàўлÿíûõ öåñíûõ ñöåí,
Ëÿ â¸ñкі ñâàå туìàííàñöі, ñуçîð’і і плàíåтû.

Зàтûì лåãлі íà плå÷û, áåç кàíöà тлуìілі ãàлàâу
Òуðáîтû ñÿлÿíñкàй ñпðàäâå÷íàй і ìàíàтîííàй пðàöû:
Ñâіííÿì àõðàп’å çáіðàöü, à тðуñàì кàñіöü ñìà÷íуþ тðàâу,
Куðэй, ãуñåй і кà÷àк íå çàáûöü... Òðэáà çàâіõàööà.

Àлå, áåçуìîўíà, у ãàñпàäàðöû öàðûöàй áûлà
Ñіíÿâîкàÿ, ÷îðíåíüкàÿ, ñпðûтíåíüкàÿ кàðîўкà.
Яíà äàâàлà тîå, øтî ñÿì’ÿ çìÿтàлà ñà ñтàлà…
À тàìу âàжíàй ñпðàâàй лі÷ûлàñÿ ў õàöå – ðàäîўкà.

Рàäîўкà ìàå ÿø÷э ñіíîíіìû: кàлåйкà, ÷àðãà,
Дû àä ãэтàãà ñэíñ íіÿк íå пàäâÿðãàåööà çìåíàì.
Зà ñтàткàì íîãі і пуãу àä öÿìíà äà öÿìíà öÿãàöü –
Зàíÿтàк íå ñàìû л¸ãкі і âÿñ¸лû íåñуìíåííà.

І ўñ¸ ж іñтîтà ç ìÿíуøкàй “Íî÷кà” ìÿíå ÿкðàç âÿлà
Дà ðîçíûõ íÿўлîўíûõ àäкðûööÿў, äà ðàäàñöі íàтõíåííÿ.
У ñâåöå, äçå øìàт тàÿìíіö, пàäìàíу і ö¸ìíàãà çлà,
Ñâÿтûì пà÷уöö¸ì çàñтàåööà пàкулü àäíî çäçіўлåíííå.

Цÿпåð пðàç пðûñìåðк ÷àñу, õâàлþþ÷ûñÿ, туäû ãлÿäжу,
Дçå íåáà ñпðûтíà ñâÿтî÷íàй âÿñ¸лкі äуãу çãіíàå,
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Дçå çàй÷àíÿтû пà лужûíàõ íîñÿööà пàñлÿ äàжäжу,
Дçå ў ö¸ìíûì ãуø÷àðû ñтàðû ãлуøэö пàä åлкàй кàíàå.

Усмешка Гагарына
Мой мілы таварыш, мой лётчык,
Вазьмі ты з сабою мяне!
Я – ведай – вялікі ўжо хлопчык
І ўмею ўжо лётаць у сне.

Янêà Купàлà

Кàлі íà àðáіту âûйøàў Ãàãàðûí,
Я ў øкîлå âу÷ûўñÿ ў âîñüìûì клàñå.
Як кîжíû õлàп÷ук, пðà кîñìàñ ìàðûў…
À тут эйôàðûÿ тàкàÿ ўñ÷àлàñÿ!

Уðàçілà âåñткà ñэíñàì âûñîкіì,
Пàä ãðуçàì ðûôìàў пà÷àў çãіíàööà.
У ñøûтку пà àлãåáðû íà ўðîку
Іìкліâà íàкðэìçàў àжíî ñтðîô øàñíàööàöü.

З “пàэìû” тîй äэклàðàтûўíà-ãîíкàй,
Якуþ ñпåøíà çàí¸ñ íà пîøту,
Íåøтà íàäðукàâàлà “ðà¸íкà”...
Рàäкі ўñå çàáûліñÿ, àпðî÷ àпîøíіõ:

“Òàкîãà íå áûлî ў çÿìíûì жûööі,
Кàá ç кîñìàñàì ìàãлі ìû пðûâітàööà.
Як âîлüíà íàä плàíåтàй ¸í лÿöіöü
І ÿк уìåå õîðàøà ўñìіõàööà!”

Веды

Пðûíîñÿöü âîлþ лþäçÿì тîлüкі âåäû,
Я пà жûööі çà іìі кðî÷ûў ñлåäàì.
З þíàöтâà пðàä ñâÿтлîì ðàçуìíûõ кíіã
Дуøîй çà÷àðàâàíàþ пðûöіõ.

З тûõ äç¸í жàäàíàй âîлÿй íåöâÿðîçû,
Íàñû÷àíû пàэçіÿй і пðîçàй,
Дà íåâÿäîìàй, кàçà÷íàй çÿìлі
Плûâу íà пàпÿðîâûì кàðàáлі.

Катастрофы
У 1970 годзе, працуючы ў школе завучам, я ехаў
у г. Барысаў па бланкі атэстатаў для выпускнікоў
і трапіў у цяжкую аўтамабільную аварыю.

Фàêт біÿгрàфіі

Пàñлÿ кàтàñтðîôû, кàлі пîўíû “ПÀЗ”
Злÿöåў у кþâåт, ÿк у пðîðâу,



З плÿ÷îì, ãіпñàì ñöіñíутûì, ÿ äîўãі ÷àñ
Íàðîäу çäàâàўñÿ àтîðâàй.

À ìíå, õîöü áàлåлà, äû áîлåй тàäû
Шкàäà áûлî іíøûõ àõâÿðàў,
Áî ãлÿíуў у âî÷û íÿçíàíàй áÿäû,
Штî л¸ãкà íàä íàìі ўлàäàðûöü.

Пàä ãлåйкіì àäõîíàì, äçå ñплþø÷ûўñÿ ìіã
У ìåñіâà плîöі, ìåтàлу,
Мîй л¸ñ ìàлàäû пåðàä ñìåðöþ çàöіõ,
Òут ìíîãàå íîâûì пàўñтàлà.

Я äîўãà ў àўтîáуñå åçäçіöü íå ìîã,
Хàпàўñÿ çà øтàíãу àäðàçу,
Кàлі ¸í у ÿìіíàõ ãðàçкіõ äàðîã
Хіліўñÿ íà áîк äà àäкàçу.

Àлå àñàáліâà äàйìàлі ìÿíå
Áÿçлàäíûÿ, õіñткіÿ íî÷û,
Кàлі íåй÷û ãîлàñ ìåтàлàì çâіíåў,
Íàпåðàä äàðîãу пðàðî÷ûў.

Òîй íåõтà ç кàøìàðíàãà, ñтðàøíàãà ñíу
Àãу÷ûў çàтîåíû âûклік:
“Дàì тðû кàтàñтðîôû ў жûööі пðàìіíуöü,
З ÷àöâ¸ðтàй жûâûì тû íå âûйäçåø”...

Шукàåì ìû ў іñíàñöі öâ¸ðäàãà äíà,
Дû тâàíü çíîўку пàäñöåðàãàå.
Áÿäà íå пðûõîäçіöü íікîлі àäíà,
Зà ¸й âàлà÷эööà äðуãàÿ.

Уñ¸ тàк і ñтàлàñÿ…
Ãîлàñ ÷ужû
Рàçãîðтâàў ìíå äîлå÷кі âûñöіл…
Я тðû кàтàñтðîôû ÿкðàç пåðàжûў,
З ÷àöâ¸ðтàй – жûâîìу íå âûйñöі.

Ты

Як кàõàöü íà ўñ¸ íåáà,
лþáіöü àж äà ñîíöà,
ìîжíà ўñþäû àä÷уöü...
І ў çàøтàтíûì жûööі.
У ñàâåöкàй пðàâіíöûі,
ñуìàì áÿñкîíöàй,
ìíå ñуñтðэлàñÿ ø÷àñöå,
øтî пîáà÷ лÿöіöü.
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Òû ðàçáуäçіø ìîй ñîí
âå÷íà ðàäàñíûì пðîìíåì,
áî íå âåäàåø íàâàт,
ÿкàÿ ñàìà.
Àлå ÿ кîжíû пîçіðк
ñâÿтî÷íà çàпîìíþ…
Длÿ öÿáå
íåáûööÿ ў Áîжûì ñâåöå
íÿìà.

Аварыйны выхад
Заход на пасадку – гэта складанейшы
элемент палёту.

Зàўвàгà вопûтнàгà пілотà

Чàñтà çãàäкà кðужûöü ãàлàâу,
Хîöü у ãэтûì íå õà÷у пðûçíàööà,
Як íà ç’åçä піñüìåííіöкі ў Мàñкâу
З Ñіìôåðîпàлÿ лÿöåў çíÿíàöку.

Òэлåãðàìà ñâåä÷ûлà – пðûáûöü
Мíå пàтðэáíà íà âûñîкі ôîðуì,
Âûðâàлà ç áÿñклîпàтíàй ãулüáû
З äçåöüìі, ñîíöàì і лàñкàâûì ìîðàì.

Мîй íà÷àлüíік Àлÿкñàíäð Куçüìіí
Áûў, кàíå÷íå, äîáðûì ÷àлàâåкàì,
Дû ñÿäçåлі ўñå ìû ÿк àäçіí
У ñàâåöкіì куôàðû пàä âåкàì.

Штî тâîй àäпà÷ûíàк і ñÿì’ÿ?!
Пåðøàå – ñлужáîâû àáàâÿçàк…
У íà÷íûì àэðàпîðöå ÿ
Кðûўäû âуçåл у äуøû ðàçâÿçâàў.

Áліñкàлі ìàлàíкі çà âàкíîì,
Ãðîçíà ãðукàтàлà íàâàлüíіöà...
“Òу” ñàäçіўñÿ ñпåøíà, íàпðàлîì,
Дû íå çìîã уäàлà пðûçÿìліööà.

Áà÷ûў ÿ, ÿк “õâîñт” ÿãî пðàñåў,
Àäлàìіўñÿ àä ñлÿпîãà ўäàðу.
“Пуçàì” ÷ûðкíулà пà пàлàñå,
Зàäûìілàñÿ ñàìà “ñіãàðà”.

À ç ðàçлîìу пðîñтà íà áåтîí
Рàç çà ðàçàì âûпàäàлі лþäçі...
Жуäàñöü ñэðöà ñöіñíулà.



Âîñü кîí.
Òîлüкі áûў…
Цÿпåð ÿãî íå áуäçå...

“Хуткіÿ”, “пàжàðíûÿ” ãулі
У íàпðуçå àä íÿл¸ãкàй пðàöû...
Я çãàäàў, øтî ðàíкàì àä çÿìлі
Мíå тàкñàìà тðэáà àäðûâàööà...

Íàø пàл¸т àäклàäâàлі пàўäíÿ,
Рэйñ àá’ÿâÿöü – çíîў íÿìà пàñàäкі.
Ñтðàõ, ÿкі íå ìîã íіÿк ñуíÿöü,
Рàіў áåã÷û ўпðî÷кі áåç àãлÿäкі…

Ñàìàл¸т àáñтукâàлі ўâåñü ÷àñ,
Âûâу÷àлі äà àпîøíÿй кл¸пкі…
З íàкàплÿлüíікà ў ÷àðãîâû ðàç
Пåðàõîäçілі ў ñàлîí тàðîпкà.

À кàлі ўçлÿтàлі, ãàлàâу
Рàптàì туçàíулà àä кàøìàðу:
Ñпðàâà, ñöÿãíутàÿ íà тðàâу,
Ñтûлà àáãàðэлàÿ “ñіãàðà”.

З л¸т÷ûкàìі кіåўñкàãà “Òу”,
Штî ў Мàñкâу ñпÿøàлі íà ðàçáîðку,
Пîáà÷ ìåñöà ìåў, і íà лÿту
Я íå ìîã àäпðэ÷ûöü äуìû ãîðкàй.

Âåтðàíà áûлî… Àж äà Àðлà
Дуøû âûâàðî÷âàлà ãàйäàíкà.
À çàтûì ðàññлàáлåíàñöü пðûйøлà,
Ціø çâàлілàñÿ íåñпàäçÿâàíкàй.

Âîñü Мàñкâà… Мû ñтàлі çàâіñàöü,
Кðэíіìñÿ, çíіжàåìñÿ пàìàлу.
Дàìàäçåäàўñкàÿ пàлàñà
Дîтûку øàñі öÿпåð ÷àкàлà.

Òîлüкі ðуõíуў áåñклàпîтíû øтûлü,
Штîñüöі àäáûлîñÿ ç ñàìàл¸тàì.
“Ч¸ðт, íå âûпуñкàåтñÿ кîñтûлü!” –
Ціõà пðàøàптàў àäçіí ç пілîтàў.

À äðуãі, ÿкі äàñþлü äðàìàў,
Íàñöÿðîжûўñÿ тàкñàìà âуõàì:
“Áлиí! И пðàâäà тут ñîйäåøü ñ уìà.
Ëàжи äâå пîäðÿä! Âîт íåâåçуõà!”
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Ñâå÷кàй ñàìàл¸т пàйøîў уâåðõ,
À çàтûì – пàäàлåй àä ñтàліöû.
Ш÷îўкíулà áàлþ÷à ў ãàлàâå,
Áî пілîт ñтàðэйøû ñтàў ìàліööà.

Ñпàлàтíåў уø÷эíт пðûãîжû тâàð
У àí¸лà, øтî пðûплûў äà лþкà,
Дû ўñìіõàåööà – ôіðìîâû äàð,
Òут у ñöþàðäэñ ñâàÿ íàâукà.

Àâàðûйíû лþк – ÿк àäкðûöö¸,
Штî кàлі тû ç øàíöàâàííÿ âûпàў –
Ãэтà кðîк у íîâàå жûöö¸…
Òîлüкі äçå ¸í – ðàтàâàлüíû âûõàä?

Àâàðûйíû âûõàä – ðîäíû äîì,
У ÿкіì àä áåä ñõàâàööà ìîжíà.
Чîðíû äçåíü пåðà÷àкàöü öіøкîì,
Зíîў пàйñöі äà äîлі пåðàìîжíàй.

Àâàðûйíû âûõàä – ãэтà плà÷.
Ш÷àñöåì àáî ãîðàì íåöâÿðîçû,
Ëіøàк ðàäàñöі, öÿжàð íÿўäà÷
Âûöіñкàå ÷àлàâåк пðàç ñл¸çû.

Àâàðûйíû âûõàä – ãэтà ñåкñ,
Òîй, кàлі ñплÿліñÿ ðукі, íîãі,
Òû ў іì àáìіðàåø пàкðûñå…
Ñåкñ àж äà кàñìі÷íàå çíÿìîãі.

Àâàðûйíû âûõàä – ãэтà ñìåõ,
Ñìåõ – і íàä ñàáîþ, і íàä íå÷ûì.
Íà çÿìлі ãðàõîўíûõ äуì і ўöåõ
Ёí лþäçåй àä ãлупñтâà äîáðà лå÷ûöü...

Ñöіñíуўñÿ äà кðîплі äàўкі ÷àñ…
Âуñöіøíà, àлå ÿø÷э жàðтуþ,
З ìілàй ñöþàðäэñàþ ôліðтуþ,
Хîöü, ìàã÷ûìà, íàâàт ãуìàð íàñ,
Як àпîøíі âûõàä, íå ўðàтуå.

Пашанцавала

Íàä âàлàãîäñкіìі лÿñàìі
Мàãутíû лàйíåð çàкðужûў.
Ёí áûў áÿññпðэ÷íà ў çãîäçå ç íàìі,
Áî ñàì õàöåў, íàпэўíà, жûöü.



Яãî пілîтû тàк çàтðэñлі,
Òàк çàõіñтàлі ç áîку ў áîк,
Штî, кàá íå ðàìÿíі, тî ç кðэñлàў
Дà ñтîлі á çäçåйñíіўñÿ пàäñкîк.

Ёí ìàíàтîííà, íіáû ðîáàт,
Зíîў â¸ў у âûøûíі “кàäðûлü”.
І тîлüкі íåäçå ç øîñтàй ñпðîáû
Íàðэøöå âûáіўñÿ кàñтûлü.

“Òу” тэðìіíîâуþ пàñàäку
Àäðàçу ў ñлужáàў пàпðàñіў.
Íàпåðàä í¸ññÿ áåç àãлÿäкі,
Íå пðûáіðàþ÷û øàñі.

“À øтî, кàлі á уñ¸ áåç çìåíû?” –
Я ў ñпàäàðîжíікàў ñпûтàў.
“Ñàäçіліñÿ á у жîлàá ç пåíàй.
À тàì – Áîã-áàöüкà: ÍЕ і ÒÀК”.

Хîöü âåтðàì áàкàâûì õіñтàлà,
Дû лàйíåð çàâÿðøàў пàл¸т...
“Íà ãэтû ðàç пàøàíöàâàлà!” –
Уñìåøку âûöіñíуў пілîт.

Смерць савецкай імперыі

“Âàäкі ñöþäçåíü у кðàìå ліþöü у пàкåт!” –
Áåçíàäçåйíàñöü і ãîлàä íàðîä àáø÷àпåðûлі…
Íà пàäìуðку áàлåту і ðжàâûõ ðàкåт
Íåÿк íàäтà áÿññлàўíà ñкàíàлà іìпåðûÿ.

Апладысменты

Àä ñàâåöкіõ пðàöÿãлûõ àплàäûñìåíтàў,
Якіÿ çâû÷àйíà пåðàõîäçілі ў àâàöûі,
Дàãэтулü у ñу÷àñíûõ àпàðтàìåíтàõ
Ëþñтðû íå пåðàñтàþöü кіâàööà.

Хлусня

Пåðøûì çлà÷ûíñтâàì ñтàлà õлуñíÿ,
Злî íà Зÿìлі àäñþлü пàâÿлîñÿ.
Дçå ñлåä пàкіíå ÿå ñтупíÿ,
Òàì лþäñкàÿ äîлÿ ãàлîñіöü.

Як жà çìðî÷íуþ пîøàñöü ñуíÿöü?
З ¸þ ñâåт жûâå íåöâÿðîçà…
Òîлüкі âûлåçå íåäçå õлуñíÿ,
Ñлåäàì тут жà – і кðîў, і ñл¸çû.
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Курапаты. “Дарога смерці”

Ёñöü íà ўñкðàіíå Міíñкà “Дàðîãà ñìåðöі”,
Ãіñтàðû÷íûì туìàíàì ñпàâітàÿ ø÷ûлüíà…
Мåñöà ñìутку çàäуìàлі ç пàìÿöі ñöåðöі…
Я ж іäу ãàâàðûöü ç öіøûí¸þ ìàãілüíàй.

Òут ìіж ñîñíàў áлукàþöü íÿíàâіñöü і пðàўäà,
Òут ðàñà ãулкà кàпàå ç õâîі íà ліñöå.
Ãэтû ãук íà лÿñíîй тэðûтîðûі пðàâіöü,
Íіáû пîø÷àк ðàññтðэлüíûõ íàãàíàў кàліñüöі.

Мåðíû ñтук пà âуøàõ á’å…
Штîðàç âûклікàå
Òûõ àõâÿðàў, øтî ў ÿìàõ çíàйøлі ñâîй пðûтулàк.
Ціøûíÿ ў Куðàпàтàõ ñтàіöü íå тàкàÿ,
Як у лåñå çâû÷àйíûì, à пîўíіööà ãулàì.

Ñтðàõ і ñтîãíû…
À пîáà÷ ãðукî÷à äàðîãà…
Зíîў âÿðэäçіööà ў пàìÿöі äàўíÿÿ ðàíà.
Ëþä ñà Ñтàліíà âûлåпіў ñàì àíтûáîãà,
Кàá пûтàööà: “Зà øтî?” áåç ñупûíку ў тûðàíà.

Я ñтàþ…
Я жûâû, õîöü çàáітû тàкñàìà,
Íå ўöÿ÷û, íå ñõàâàööà àä äîлі çàклÿтàй,
Áî і ўñõîä, і çàõîä ñîíöà áà÷àööà ў плÿìàõ,
Як ôàðтуõ ñкуðàíû àкðûâàўлåíû ў кàтà.

Ñтðàõ і öіøà…
À øтî ў íàñ ñÿãîííÿ íàўкîлà?
Áåлàðуñàў ÿкàÿ áÿäà íàпàткàлà?
З ðîäу кðэўíàãà,
З âåðû,
З ліöâіíñкàãà äîлу
Íàñ уñіõ, ÿк кðûжû, âûðûâàþöü âàíäàлû.

Кîлüкі ж тðэáà çà âîлþ лþäçåй пåðàöåðöі,
Зàкàпàöü у пàäçîлå öі кіíуöü íà плàõу?
Пåðø ÷ûì ìîў÷кі пàкðî÷ûöü äàðîãàþ ñìåðöі,
Пà жûööі ìû áðûлі і áðûäçåì øлÿõàì ñтðàõу.

Сігнальныя агні

У Кàðàткåâі÷à ÷àñàì пðûäуìкі áûлі àўðàлüíûìі,
Àлå ÿãî ðàìàíтûкà ñтàлà ñтâàðàлüíàþ:
“Зàйìàþñÿ, Ñÿðîжà, пàтðэáíàй пðàöàй ÿ,
Зàпàлüâàþ ñіãíàлüíûÿ àãíі äлÿ íàöûі”.



Развітанне
Вы – добрыя паэты,
але ў параўнанні са мной – пралятаеце…

Улюбёнàÿ фрàзà Анàтолÿ Сûсà

Я íікîìу íå ñтàўлþ íі÷îãà ў âіíу,
Дû пðûõîäçіöü ðàптàì іñöіíû ìîìàíт.
Мîжà тàк ¸í äуøу ðàптàì пåðàâÿðíуöü,
Штî ìàíкуðт íàâàт ñтàíå íàйñâÿäîìûì.

Пðàўäу âûкàçàў Àíàтîлü… Як íі кðуöі,
Яø÷э áîлüø ÿíà ãàðкàтîй кðутàÿ:
Мû íå ў пàэçіі, àлå ў çâûклûì жûööі
Як íàðîä, íà жàлü, уñå пðàлÿтàåì.

“Штî тû íі ãàâàðû, à ¸í – áðûк äàãàðû!” –
Á’å ў öåìÿ âûñлîўå çäàўíà, пàâåðöå...
Кåпñкà, кàлі і тû, і áліçкіÿ ñÿáðû
З þíàöтâà çàðàжàíû ñтðàõàì ñìåðöі.

Я íікîìу íå ñтàўлþ íі÷îãà ў âіíу,
Дû ў äуøу õîлàä ðîñпà÷û çàкðàўñÿ,
Áî ÿк ñпàтðэáілàñÿ пàíåñöі тðуíу,
Пàäíÿлі äçÿäû –
Зàкîííікàў і Áуðàўкіí.

Піке
Рэжым звальвання пасажырскага самалёта ў піке  
заключаецца ў тым, што ён крута паднімае нос,
пачынаецца дрыжанне ўсяго фюзеляжа, пасля гэтага
машына звальваецца на крыло і ляціць да самай зямлі.
Яе ўжо нічым не выведзеш. Гэта не знішчальнік,  
у якога можна рулі паставіць нейтральна і паспраба-
ваць вывесці. Пасажырскі самалёт не рэагуе, ён цяжкі. 
У яго палётная вага недзе прыблізна 80 тон.  
У грузавых самалётаў – да 200 тон.

З тлумàчýннÿ пілотàў

Я пàìÿтàþ íåпàўтîðíû ìіã,
Кàлі пðàäç¸ðñÿ ñàìàл¸т пðàç õìàðû.
Ñàлîí íÿìû çàõîплåíà пðûöіõ,
Íàñтðîй ñâÿтî÷íû ў äуøàõ çàўлàäàðûў.

Àä эйôàðûі лþä уø÷эíт àñлåп
І çðàçуìåöü кàíôлікт áûööÿ íå çäîлåў:
Хтîñü íà ñтàлå øукàå тîлüкі õлåá,
À íåõтà пðàãíå, íіáû луñтû, âîлі.

“Íàø лàйíåð áуäçå âåñöі íå пілîт!” –
Íàтîўп іìãíåííà âåñткà àáлÿöåлà.
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Àäíûì – íà÷õàöü, äû ìíå – íààäâàðîт…
Дуøà íà âîлþ âûðâàлàñÿ ç öåлà.

Уñіì öÿжэй ðàтуíàк àäøукàöü,
Іìпåðûÿ пðàñтîð çàöåðуøûлà.
Ñàðâàлàñÿ ў пікå пàñлÿ ðûўкà
Цÿжкàÿ áåлàðуñкàÿ ìàøûíà.

Àлå íікîìу íå пðûкðûöü ñâîй ñтðàõ
Àðøàíñкàй Áітâàþ öі Ñлуöкіì Чûíàì.
Зíîў äà ñâàáîäû тðэáà тîðûöü øлÿõ,
Дàпûтліâà ãлÿäçіöü íà íàñ Àй÷ûíà.

Ціøэй âàäû àáî íіжэй тðàâû
Íå жûў íікîлі і äàлåй íå áуäу.
Òûì áîлüø ÿ íå ñõілÿþ ãàлàâû,
Кàлі íàâåðõ пðàðâàліñÿ пðûáлуäû.

Дуøà ìàÿ çàöÿтà пðàãíå çìåí,
À ÷àñ ÷àñтуå ãðукàтàì і ãулàì.
Íу õîöü áû ў лåпøàå ìàлåíüкі кðэí…
Пікіðуåì пàкулü – у äçåíü ìіíулû.

Пікет

З плàкàтàì íà плîø÷û äàўíî ñтàþ,
Ñтàіöü і íàðîä ìîй íà ðîñтàíі…
Зíîў лÿ пікåтà çà ìîâу ñâàþ
Міліöûі áîлåй, ÷ûì лþäу пðîñтàãà.

Кàá âûйñöі ç çàöÿãíутàãà пікå,
Íåлüãà пðàä çлîì çãіíàööà íàì.
Рîäíàÿ ìîâà – àпîøíі пікåт,
Які àõîўâàå іñíàñöü íàöûі.

Дыктатура скончыла дактарантуру

За праўду станавіся смела!

Кàстусь Кàліноўсêі

Дûктàтуðà ñкîí÷ûлà äàктàðàíтуðу!
Дû íÿўжî?
Íà тàáå, íàâіíà ÿкàÿ!
Хтî ж íàðэøöå ÿå àäâàжíà пðàтуðûöü?
Ëþä тутэйøû äà ðàáñтâà л¸ãкà çâûкàå...

Хтî àä ñтðàõу, à íåõтà і пðîñтà çäуðу
Зíîў “жàлåçíû кулàк” çуáàìі пðàâåðûў…



Дûктàтуðà ñкîí÷ûлà äàктàðàíтуðу,
À ñтуäэíтàў íÿўãîäíûõ ãîíÿöü çà äçâåðû.

Дûктàтуðà ñкîí÷ûлà äàктàðàíтуðу,
Хîöü âу÷ûлàñÿ кåпñкà íàâàт у øкîлå.
Штî ÿíà íàøу íàöûþ ўðэøöå ðàçáуðûöü,
Áà÷íà äîáðà ў ÷àðãîâûì улàäíûì пðûкîлå.

Як íå ліжàø íà÷àлüñтâà – ìàåø пðàâіíу,
À лþäçåй ìåðкàâàííå íіõтî íå ñпûтàå.
Дûктàтуðà ў пікå çàãíàлà кðàіíу,
І ñìÿðîтíàÿ õуткàñöü øтîäíÿ – íàðàñтàå.

Мû àä ãâàлту ñтðàтû ÿø÷э íå çлі÷ûлі,
Áî ÷âэðöü âåку пðàñпàлі ў çìàíліâûõ ìðîÿõ.
Зíîў âûпіõâàþöü тупà ìîлàäçü ç Àй÷ûíû...
Хтî ж пàўñтàíå íà çìåíу áûлûì ãåðîÿì?

Інтэграцыя

Кàлі äà ñÿì’і äàплûâàå кàõàííå,
Òî ў äуìкàõ äîì улàñíû тðûìàåööà,
Áî ў ãàìуçå ñâàðкі íå çàöіõàþöü,
Òàì áðàт íà áðàтà ç íàжîì кіäàåööà.

À øтî ўжî кàçàöü пðà áûöö¸ íàðîäàў?
Òðàãåäûй ñтîлüкі пðàйøлà ãіñтîðûÿ!
Дû çíîў пðàклàìàöûі пðà âûãîäû
Штуðõàþöü íà øлÿõ, âàйíîþ пðàтîðàíû...

Дàâîлі ãулüíі ў кàìуíàлüíàй кâàтэðû,
Áîўтàííÿ ў õлуñíі àáî ў пðàñтðàöûі!
Хтî кîлüкàñöü çлà і äàáðà ў ¸й çìåðûöü?
Хîпіöü…
Ñпàñиáî!
Дçÿкуй!
Merci!
Thank You!
Danke!
Gracias!
Grazie!
Íàâîøтà тàкàÿ іíтэãðàöûÿ?

Чаму?

Я кîжíуþ кðîплþ тðûâîã ñпàкîйíà пðûìу,
Òîлüкі íå жàлàñíû åíк ñлÿпûõ, áåçãàлîñûõ.
Зàäуìàööà лåпåй і ўñіì ðàçãàäàöü “Чàìу?”,
Кàá “Зà øтî?” âûäûõàöü ç ãðуäçåй íå äàâÿлîñÿ.
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Чàìу ðàç çà ðàçàì çäàðàåööà íîâû çáîй,
Чàìу íå çíікàþöü ðэкі кðûâі і áîлþ?
Пàкулü ÷àлàâåк çàõàплÿåööà пåðø ñàáîй,
У ñâåöå “іçìàў”, “ûçìàў” ñтàíîâіööà áîлåй.

Жûöö¸ ìîíñтðû äуøàöü ðàäûкàліçìàì ñâàіì…
Íàâàт ôутáîлüíûÿ, õàкåйíûÿ ôàíàтû
Íàклікàöü ìîãуöü íà плàíåту àãîíü і äûì,
Кàлі іì äàöü íå ôàíôàðû, à àўтàìàтû.

Суд любові

Ñтîлüкі äîáðàãà Áîãàì çàклàäçåíà
У пðûðîäу, лþäçåй і ў ìÿíå.
Òðàпÿ÷ûñÿ, íÿíàâіñöі ãàäçіíà,
Ñуä лþáîâі öÿáå íå ìіíå.

Пішу, нібы лячу

Íà плàõу клàñöі ãàлàâу
Дàâîäçіööà ў ÷àкàííі öуäу.
Ñпàкîйíà ìíîãіÿ жûâуöü,
Я ж – пàлàí¸íû ñлîâàì áуäу.

І ўäçåíü öÿìíååööà ўâà÷÷у,
Дû øтî ÿø÷э ðàáіöü пàэту?
І ÿ піøу, íіáû лÿ÷у,
Ëÿ÷у äà íåäàñÿжíàй ìэтû.

Мíå кàжуöü: “Ñтîп!”
Íå ðâі äуøу,
Íå туçàйñÿ ў кàñìі÷íàй ñкðуñå.
À ÿ пðàç áîлü, àлå піøу,
Піøу, тàìу øтî ñпàäçÿþñÿ…

Надзея

Цÿпåð, кàлі ìíå ÷àñу íå ñтàå,
Кàлі пàðîã äà íåáûööÿ ўñ¸ áліжàй,
Íà âàñ íàäçåÿ, ìілûå ìàå, –
Áÿлÿâûÿ, ÷àðíÿâûÿ і ðûжûÿ.

Я âûðàñтàў ç ìàлåíñтâà, ÿк і âû,
Шукàþ÷û ñâîй øлÿõ у áåлûì ñâåöå
Ñÿðîä лþäçåй, лÿñîў, пàл¸ў, тðàâû…
Íàпåðàä â¸ў кðûâіöкі âîлüíû âåöåð.

Зÿìлÿ ìíå ñтàлà ðîäíàй пðû жûööі
І çàñтàíåööà íàçàўжäû тàкîþ.



У âå÷íûì ñíå, øтî, ÿк і ìû, лÿöіöü,
Яíà, íіáû пàäуøкà пàä ø÷àкîþ.

Дàðîãà ÷àлàâåöтâà ўñ¸ кðуöåй,
Хіñтàåööà плàíåтà àä çíÿìîãі…
З ìіíулàãà ўãлÿäàþñÿ ў äçÿöåй,
Íіáû àä іõ ÷àкàþ äàпàìîãі.

Эпілог

У äуìкàõ лÿ÷у, áà÷у лåñ і пàлі,
Âûñîкіÿ ãìàõі і ç äðэâà õàöіíû,
À ñэðöà çàáîй÷ûì пûтàííåì áàліöü:
Ці çíîйäçåööà âûйñöå ў Àй÷ûíû?

Мілüãàþöü пðàжûтàãà кàäðû ў âà÷àõ…
Якàÿ кðутàÿ äàðîãà!
À пðàöû ÿø÷э – тîлüкі ўçÿöü і пà÷àöü,
Длÿ âîлàтàў íàâàт – çàìíîãà.

Дû ìàðíà ñâîй л¸ñ і ñÿáå äàкàðàöü,
Штî ñклàлàñÿ ўñ¸ õіñткіì ÷ûíàì…
Мàлþñÿ äуøîй і ðàçáåãàì пÿðà,
Кàá âûйøлà ç пікå Àй÷ûíà.

Мàлþñÿ, кàá ðîäíàÿ ìîâà жûлà
Пàўñþлü íà çÿìåлüöû ãàðîтíàй,
Кàá âûйøàў ç öÿí¸тàў ãлуõіõ äà ñâÿтлà
Ñìÿðîтíà лþáіìû íàðîä ìîй.

Кàí÷àåööà õуткà çÿìíàÿ пàðà,
Яå íàäтà÷ûöü íåìàã÷ûìà…
Я ç âå÷íàñöі áуäу äуøîй íàçіðàöü:
Ці âûйøлà ç пікå Àй÷ûíà?

Студзень 2020 года
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Маскарад 
Апавяданне

Аляксандар Лукашук

проза

пр
о

за

. . .крыўдзяць перш за ўсё тых, 

хто бліжэй.. .

– Àлå ¸í жà пðûлÿöåў äà öÿáå íà пðэì’åðу, пðàç 
пàўñâåтà, íà àäçіí äçåíü, – ñкàçàлà жîíкà. 

Хîöü элåктðàöÿãíікі ðуõàліñÿ áÿñøуìíà, тлуì у 
ãэтûì ìàäэðíіñöкіì øìàтпàâÿðõîâûì âàкçàлå ñтàÿў, ÿк 
äà эпîõі ìàäэðíу, і ¸í ðàáіў íàìàãàííі, кàá пà÷уöü ãîлàñ 
у тэлåôîíå. 

Пðэì’åðà ÿãî àпîøíÿãà ôілüìà àäáûâàлàñÿ ў Âåíåöûі, 
¸í лþáіў ãэтû ãîðàä і ўçðàäàâàўñÿ, øтî ìîжà ðàçäçÿліöü 
ñâà¸ ñâÿтà ç тûìі, кàãî лþáіў ñàì. Áàöüкà Âåíåöûþ тàк і 
íå пàáà÷ûў, à ìàöі тàäû пðûâåçлà ÿãî ìàлîäøàÿ ñÿñтðà, 
і ¸í õàäçіў ñуñтðàкàöü іõ íà пðûñтàíü. Âåöåð лåäçü íå 
пåðàкуліў âûñîкуþ âàліçку, іðâàíуў кðûñî ôутðû і ¸í 
пàäõàпіў і пàöàлàâàў ìàöі, àãàлîìøàíуþ пàäàðîжжàì, 
ãàйäàíкàй, кàлÿðîâûì іíøàìîўåì, íå пà-лþтàўñку ÿðкіì 
ñîíöàì. 



Пðàç äâà ìåñÿöû ÿíà ñуñтðэíå ÿãî ў áàлüíі÷íàй пàлàöå тàкîй ñàìàй 
ø÷àñліâàй уñìåøкàй, ÿк íà кàíàлå Ãðàíäэ, тîлüкі íі÷îãà íå çìîжà ñкàçàöü: 
ìîâà ўжî íå âåðíåööà пàñлÿ іíñулüту, ìàöі пðîñтà пàäàðûöü іì ç ñÿñтðîй 
ÿø÷э ìåñÿö íà ðàçâітàííå. 

Дàктàðû ўõілÿліñÿ àä пðàãíîçàў, ліõàìàíкàâûÿ пîøукі лåпøûõ лåкàў, 
уìîâàў, äàãлÿäу àкàçàліñÿ пðîñтà ñпðîáàй çàпîўíіöü ðàçðûў, ÿкі ðîñ кîжíû 
äçåíü, àж пàкулü ìàöі íå àäпуñöілà іõ уñіõ. 

Ãэтà áûлî пÿöü ãàäîў тàìу, à öÿпåð ̧ í ñàì àпûíуўñÿ ў áàлüíі÷íûì лîжку, 
àäçіí у ÷ужûì ãîðàäçå, у іíøàй кðàіíå. Àпåðàöûÿ лі÷ûлàñÿ íåñклàäàíàй, 
тàкіÿ тàì ðàáілі ðуöіííà, пðàç пàðу äç¸í âûпіñâàлі, і ¸í пàåõàў àäçіí, áåç 
жîíкі, àлå íåøтà íå çàлàäçілàñÿ, і äàâÿлîñÿ çàñтàööà ў øпітàлі äàўжэй. 

Пàлàтà áûлà íà àäíàãî, пàñлÿ íàðкîçу і лåкàў áûлî ìлîñíà, àлå íî÷ ¸í 
íåÿк пåðàтðûâàў, à ðàíіöàй íàâàт íå àäìîâіўñÿ àä ñíÿäàíкà. Дîўãà ñпðà-
áàâàў àäíîй ðукîй ðàçãàðíуöü ôîлüãу і íàìàçàöü ìàñлà íà õлåá, øтî, íà 
ÿãî ø÷ûðàå çäçіўлåííå, àкàçàлàñÿ íåâûкàíàлüíàй çàäà÷àй – âîñü жà, øтî 
пðàñöåй, à íå äàöü ðàäû. Àäкуñіў пðîñтà ç тîíкàãà áðуñî÷кà, àлå ñìàку 
íå àä÷уў. 

Òîлüкі àäíàðукіÿ âåäàþöü, øтî тàкîå àäçіíîтà, пàñпðàáàâàў ̧ í âûöіñíуöü 
жàðт, àлå тîй áûў ÿк ìàñлà і íå íàäтà âûöіñкàўñÿ. Íåлüãà ñкàçàöü, кàá ¸í 
áûў àäçіí – жîíкà тэлåôàíàâàлà, ñÿáðû піñàлі, äû і ãîðàä áûў íå çуñіì 
÷ужû – тут öÿпåð жûў і пðàöàâàў ÿãî ñûí. 

– Ёí тàáå áуäçå çâàíіöü, õî÷à пðûйñöі íà âàкçàл пðàâåñöі, – ñкàçàлà 
жîíкà.

– Íå тðэáà, – ñкàçàў ¸í. 
– Чàìу? – ñпûтàлà ÿíà.
Ёí лþáіў ñûíà і ãàíàðûўñÿ ÿãîíûìі пîñпåõàìі, ÿìу пàäàáàўñÿ ÿãîíû 

лàä жûööÿ, ñÿáðîўкі, ÿкіÿ ìÿíÿліñÿ, àлå çàñтàâàліñÿ ў ñÿáðàõ, ñÿáðû, ÿкіõ 
áûлî íå øìàт, àлå ÿíû íå ìÿíÿліñÿ. Яíû ãàâàðûлі ÷àñàì пàўñлîâàìі, 
ñпàñûлàþ÷ûñÿ íà àãулüíûõ çíà¸ìûõ, äîñâåä, ôілüìû, л¸ãкà кпілі àäíî ç 
àäíàãî. У кîжíàй ñÿì’і ¸ñöü ñâàÿ ìîâà. 

Ёí íå пðàñіў àäìûñлîâà, кàá ñûí ñуñтðэў íà âàкçàлå öі пðûйøîў у 
øпітàлü – пðà тàкîå íå пðîñÿöü. Пåðøû äçåíü ¸í ÷àñ àä ÷àñу âûãлÿäâàў 
у âàкíî, ñпàäçåþ÷ûñÿ пàáà÷ûöü çíà¸ìуþ ôіãуðу ў áàлüíі÷íûì äâàðû, àлå 
ñûí íå пðûйøîў і íà äðуãі äçåíü. Пàñлÿ àпåðàöûі íàпіñàў, ñпûтàўñÿ, ÿк 
ñпðàâû, àлå çíîў íå пðûйøîў. Пàтðэáû âÿлікàй áûööàì íå áûлî, äîãлÿä 
áûў äàñтàткîâû.

Ëåпøû, ÷ûì у øпітàлі, äçå íåкàлі äàўíî пàìіðàў ÿãîíû áàöüкà. Я ўжî 
ñтàðэйøû çà ñâàйãî áàöüку, пàäуìàў ¸í. Òàäû áàöüкà пðûåõàў у ÿãî ãî-
ðàä íà àпåðàöûþ, і ¸í íå пàìÿтàў öÿпåð – àäçіí? Ñуñтðàкàў íà âàкçàлå? 
Ñпûíÿўñÿ тîй у іõ äîìà, ÿк çâû÷àйíà, кàá пàöåøûööà ç àäçіíûì уíукàì? 

Âåðàãîäíà, тàк, ¸í íå пàìÿтàў. Пàìÿтàў, ÿк øтîäíÿ õàäçіў у àäâåäкі, 
пðûíîñіў áул¸í, ãàðà÷уþ åжу, ÷àñàì ç äîìу, ÷àñàì, кàлі ñпÿøàўñÿ, áðàў у 
ðэñтàðàíå. 

Пàìÿтàў ðàçìîâû пðà äэôіöûтíûÿ лåкі, пðà çàõîäíþþ ìåäûöûíу, пîтûì 
пðà ўñõîäíþþ, пðà плàўíікі àкулàў, ÿкіÿ ðàптàì àáâåñöілі пàíàöэÿй, пðà 
íåйкіõ íàäçâû÷àйíûõ íàðîäíûõ лåкàðàў. 

Рàк тàäû ўñпðûìàўñÿ ÿк лàтàðэÿ – і ÿк кàí÷àткîâû пðûñуä àäíà÷àñíà. 
Òàк і áûлî, пàñлÿ àпåðàöûі ìåтàñтàçû íå ñпûíіліñÿ, àлå тðîõі пàлåпøàлà. 
Ці пðàâîäçіў ¸í тàäû áàöüку äàäîìу, öі ñàäжàў у öÿãíік, öі äàпàìàãàў – íå 
пàìÿтàў. Âіäàöü, тàк, áî ÿк іíà÷àй. Òàìу і íå пàìÿтàåø, øтî ñàìî ñàáîй. 
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Цÿпåð àкàçâàлàñÿ, øтî ñàìî ñàáîй áûâàå ðîçíûì. 
– Чàìу íå ìîжàø, – ñпûтàлà жîíкà і íàãàäàлà пðà Âåíåöûþ, пðà тîй 

ñûíàў пðûл¸т ç Ñàí-Ôðàíöûñкà íà àäçіí äçåíü, íàçàўтðà ̧ í ìуñіў âÿðтàööà, 
30 ãàäçіíàў у íåáå çà äâà äíі. Кàðîткàå і ÿðкàå, ÿк çíі÷кà, ç’ÿўлåííå ўíукà 
тàäû íàäтà ўñöåøûлà ìàöі, уçðàäàâàлà ÿãî і ўðàçілà ñÿáðîў.

Àлå і ñÿáðû пðûлÿöåлі, пàäуìàў ¸í, тàкñàìà ç ðîçíûõ кðàіíàў, àä ñâàіõ 
клîпàтàў, ç пåðàñàäкàìі, і ìàöі ñпà÷àтку àäìàўлÿлàñÿ, ñпàñûлàñÿ íà ãàäû, íà 
çäàðîўå, àлå пîтûì пàääàлàñÿ ўãàâîðàì і ўñ¸ ж пðûлÿöåлà ðàçàì ç ñÿñтðîй. 
Ôілüì ¸й ñпàäàáàўñÿ, ¸й уâîãулå пàäàáàлàñÿ ўñ¸, øтî ¸í ðàáіў, àлå ÿãî 
áîлüø уçðàäàâàлà, ÿк ìàöі öåøûлàñÿ ç Âåíåöûі, ç кàðíàâàлу, ç âûкøтàл-
öîíûõ кàñöþìàў кàìåäûі äэлü àðтэ, і ñàìà íàäçåлà ìàñку. Ёí пàñпðàáàâàў 
пðûãàäàöü ÿå ў жàíî÷àй ìàñöû “Íÿãà”, ç пàçàлî÷àíûìі àáðûñàìі і çàлàтûì 
пÿðîì, àлå íå çìîã – у пàìÿöі пàўñтàâàлà тîлüкі ø÷ûìліâàÿ ўñìåøкà íà 
áàлüíі÷íûì лîжку. 

У àпîøíі âåíåöûÿíñкі äçåíü ÿíû ç ¸й äîўãà ñтàÿлі íà плÿöû Ñàí-Мàð-
кà, ÷àкàлі, пàкулü ñà ñтîìåтðîâàй çâàíàðíі íå пðàлÿöіöü пà íåáå àí¸л у 
áàðî÷íûì ñтðîі і кàðíàâàл íå âûáуõíå ìуçûкàй, àплàäûñìåíтàìі, âîклі-
÷àìі, øàìàпàíñкіì, ñìåõàì, áÿñкîíöûìі ñэлôі – íàðîäу áûлî íå пðàáіööà.

– Íå õà÷у, – ñкàçàў ¸í жîíöû ў тэлåôîí, àä÷уâàþ÷û, ÿк пåðàöіñкàå 
ãîðлà і âî÷û íàліâàþööà âілüãàööþ. – Íå ìàãу.

Âàкçàл íàãàäâàå кàðíàâàл, пàäуìàў ¸í, тîлüкі áåç ìàñàк. Дàклàäíåй, іõ 
уñÿãî äçâå – ìàñкà ñуñтðэ÷û і ìàñкà ðàçâітàííÿ, пà÷àтку пàäàðîжжà і кàíöà. 
Рàçàâûÿ і ўçàåìàçàìÿíÿлüíûÿ. Мåäñÿñтðà äàлà íà ðàçâітàííå тàáлåтàк àä 
áîлþ, ìàã÷ûìà, ÿíû тàк äçåйíі÷àлі. Ці, íààäâàðîт, íå äçåйíі÷àлі. Мàã÷ûìà, 
ãэтà áûлà тðэöÿÿ ìàñкà – ÷àкàííÿ. У Âåíåöûі ¸й àäпàâÿäàлà ìàñкà íÿìкà 
– “Мàðэтà”, ÿå тðûìàþöü ñöіñíуўøû çуáàìі, ìîў÷кі.

Áàöüкà пàìіðàў öÿжкà – çâû÷àйíûÿ тàáлåткі ўжî íå áðàлі, à ìîðôій íå 
кàлîлі, áî áуäçå пðûâûкàííå. Ёí пà÷àў äуìàöü пðà ãэтуþ áÿçãлуçäçіöу – 
ÿкîå, äàліáîã, пðûâûкàííå, äàйöå ÷àлàâåку ãîäíà àäûйñöі, íàâîøтà áûлî 
кàтàâàöü. Ãэтà ãу÷àлà öÿпåð ÿк пàпðîк ìàöі, ÿкàÿ àпîøíіÿ ìåñÿöû äàãлÿäàлà 
ÿãî äîìà, – à äçå ¸í áûў тàäû ñàì? 

Âÿäîìà, ¸í пàìÿтàў, äçå áûў ñàì – у іíøûì ãîðàäçå, çà пÿöü ãàäçіí 
öÿãíікîì. Зâàíіў, пðûÿçäжàў, àлå жûў пåðø çà ўñ¸ ñâà¸й пðàöàй, ñâàіìі 
пîñпåõàìі і öÿжкàñöÿìі. Òâàð у áàöüкі ñâÿтлåў, кàлі ¸í çàõîäçіў у пàкîй. 
Áàöüкà ўжî íå ўñтàâàў і ўñìіõàўñÿ ø÷àñліâà і áåçàáàðîííà, і ¸í çàðàç пà-
äуìàў – ÿ ж ìîã áû пðûÿçäжàöü кîжíûÿ âûõàäíûÿ. Мîã уçÿöü àäпà÷û-
íàк. Дàöü пàл¸ãку ìàöі. Ñÿäçåöü лÿ лîжкà, ðàñкàçâàöü, ñлуõàöü, çàäàâàöü 
пûтàííі, ÿкіÿ íікîлі íå çàäàâàў. 

Àлå, âåðàãîäíà, ¸í тàäû áлûтàў пûтàííі ç àäкàçàìі, áî íå âåäàў, øтî 
âіäàâî÷íûÿ ðэ÷û ÿкðàç і ¸ñöü ñàìûÿ íÿÿñíûÿ, øтî áліçкàñöü і пðàçðûñ-
тàñöü – çàўñ¸äû ìàñкà, клàñі÷íàÿ “Áàўтà”, ÿкàÿ äàçâàлÿå ãàâàðûöü, піöü, 
ñìÿÿööà, ðàáіöü àìàлü уñ¸, áûööàì ÿå íÿìà. Àлå õтî íàñàìðэ÷ õàâàåööà 
çà âûáåлåíûì çàáðàлàì, íå ўãàäàöü.

Ёí áàÿўñÿ öÿпåð, øтî çàплà÷à, à ñûí íікîлі íå áà÷ûў ÿãîíûõ ñл¸ç, øтî 
ж пà÷ûíàöü. Штî ж пà÷ûíàöü, кàлі ìîжíà пåðàñåäçåöü àпîøíþþ ãàäçіíу 
äà öÿãíікà àäíàìу íà лàўöû пàä âåліçàðíûì øклÿíûì купàлàì, ñлуõàþ÷û 
àáâåñткі, ñî÷à÷û çà ãàлуáàìі, øтî ж пà÷ûíàöü. 

Ёí ðэçкà пàäíÿўñÿ, і пàðà ìіíàкîў пàñкîðûлà õàäу, пàáà÷ûўøû ÿãî пå-
ðàкîøàíû тâàð. Пàâÿðíуў у ñупðàöüлåãлû áîк і пàйøîў уçäîўж àíôілàäû 
áуöікàў, кàâÿðíÿў, ãàçåтíûõ ñтэíäàў, ÿкіÿ ðàñплûâàліñÿ ў âілüãîтíûì туìàíå.



Àпåðàöûÿ áûлà íåàáàâÿçкîâàй. Мîжíà áûлî і íå ðàáіöü. Кîлüкі íà-
лåжûöü, ñтîлüкі і пðàжûâåø – àпîøíþþ ôðàçу ¸í ÷àñтà ÷уў, і ÿå íà-
пûøліâàÿ áàíàлüíàñöü çàўñ¸äû ðàçäðàжíÿлà, áûлà ў ¸й íåйкàÿ øту÷íàÿ 
пàкîðà. Ёí íå âåðûў у пåðàäâûçíà÷àíàñöü, л¸ñ і іíøûÿ àпðàўäàííі, áî íå 
ìåў у іõ пàтðэáû. Штî ìîжàø – ðàáі, пðîñтà íå ўñ¸ ìîжàø. À кàлі á ìîã 
уñ¸? Àäíàк у áîãà ãулÿöü íàâàт у äуìкàõ áûлî íåöікàâà. Àлå й пðàўäà, 
ìîжíà áûлî і íå ðàáіöü, íå åõàöü, íå ÷àкàöü, íå ñÿäçåöü öÿпåð тут íà 
âàкçàлå. Ёí àä÷уў, øтî çàáлûтàўñÿ. 

– Штî çíà÷ûöü, “íå ìàãу”, – ãîлàñ жîíкі ў тðуáöû ãу÷àў ðîñпà÷íà. – 
Àäкàжû, ¸í õî÷à пðûåõàöü.

– Íå ìàãу ãàâàðûöü, – ñкàçàў ¸í. – Пàçâàíþ ç äàðîãі. 
У ÿпîíñкіì ðэñтàðàí÷ûку çàìîâіў ñàøûìі і ñàкэ. Íу, äàпуñöіì, пðàжûâå 

¸í íà пÿöü ãîä áîлüø – і øтî? Зäûìå ÿø÷э àäçіí ôілüì? Àтðûìàå ÿø÷э 
àäíу пðэìіþ, пàплàâàå ÿø÷э ў àäíûì ìîðû?..

Àтэіñтû пðûìàþöü àäñутíàñöü àäкàçу çà àäкàç, іì л¸ãкà íà ãэтûì ñâåöå. 
Ці ñàì ¸í âåðíік, öі íå – у ÿãî íå áûлî ÿñíàñöі, íå áûлî, âіäàöü, пàтðэáû. І 
ñ¸ííÿ ÿíà íå ç’ÿâіööà. Ёí пàöіõу ñ¸ðáàў ãàðà÷àå ñàкэ і ãлÿäçåў пåðàä ñàáîй. 
“І øтî?” – ãàлîўíàå пûтàííå. Ãàлîўíàå, ÿк äçіðкà àä àáàðàíкà, àáàðàíàк 
ç’ÿñі, à äçіðкà çàñтàíåööà, ÿк кàçàў àäçіí пàэт. Íå çàñтàíåööà, äàðэ÷û. 

Àпîøíþþ ôðàçу ¸í, âіäàöü, ñкàçàў уãîлàñ, áî пàäûйøлà àôіöûÿíткà і 
ñпûтàлà, øтî ÿø÷э – ¸í пàпðàñіў ðàõуíàк. 

Ёí пàäíÿўñÿ, çàáûўøûñÿ пðà пàâÿçку, і лåâû áîк çíîў пðàöÿлî ÿк 
тîкàì. Ñàìî ñàáîй – ãэтà çàўñ¸äû тîлüкі äлÿ àäíàãî. Ëþäçі ÷àñтà пðîñтà 
íå âåäàþöü ìîâû, íà ÿкîй ðàçìàўлÿþöü, íàâàт у ñÿì’і. Длÿ ìужà ìîâàй 
кàõàííÿ ìîжà áûöü áукåт, à äлÿ жîíкі – äàпàìîãà ў äîìå, ìàöі ÷àкàå àäкàçу, 
áàöüкà пûтàííÿ, íåкàìу тðэáà, кàá уñ¸ кàçàлі, íåкàãà âàжíåй пàтðûìàöü 
çà ðуку: I wanna hold your hand, ÿк ñпÿâàлі “Áітлç”. Кàлі ñûí áûў ìàлû, 
çіìîâûìі ðàíіöàìі жîíкà íàöÿãâàлà ÿìу кàлãîткі пàä кîўäðàй, ðîáÿ÷û 
пåðàõîä ç утулüíàй öåплûíі ñíу ў àлàâÿíû ñâåт äç¸ííàãà õîлàäу àìàлü 
íåçàўâàжíûì. All you need is love, love is all you need. Ёí çлàâіў ñÿáå íà 
äуìöû, øтî íå âåäàå, öі лþáіöü ñûí “Áітлç”. 

Кàлі пà÷àлîñÿ àõàлîäжàííå? Ёí пà÷àў уçãàäâàöü ñпðэ÷кі, íÿñпðàўäжàíûÿ 
àáÿöàííі, íåàáàâÿçкîâàñöü, íåжàäàííå ñûíà âûкàíàöü ñàìûÿ, çäàâàлàñÿ á, 
ñлуøíûÿ пðîñüáû, øтî ñпà÷àтку ðàçäðàжíÿлà, пîтûì çлàâàлà і кðûўäçілà. 
À пàкðûўäжàíû ÷àлàâåк íå âåäàå íі÷îãà, àпðî÷ ñâà¸й кðûўäû. І íå çàўâà-
жàå, ÿк кðûўäçіöü іíøûõ. 

À кðûўäçÿöü пåðø çà ўñ¸ тûõ, õтî áліжэй. І ñàì ¸í íå âûклþ÷эííå, 
çуñіì íå. Ёí пàñпðàáàâàў пðûìуñіöü ñÿáå çãàäàöü íåñàìàâітûÿ, âàðтûÿ 
пàпðîку ў÷ûíкі, çàñÿðîäжàíàñöü íà ñâàіõ жàäàííÿõ і ñтðàõàõ, íÿўâàãу äà 
áліçкіõ – àлå çãàäкі ãэтûÿ íå íàäтà äàпàìàãàлі, áàлàíñ íå àäíàўлÿўñÿ. У 
лþáîâі íå áûâàå áàлàíñу. У лþáîâі ўâîãулå íå áûâàå пðû÷ûíàў, тîлüкі 
íàñтупñтâû.

Ёí çàйøîў у íåâÿлікуþ кðàìу і ñтàў пåðàáіðàöü áуðøтûíàâûÿ пà-
öåðкі, ãлàäкіÿ, пîўíûÿ ö¸плàãà ìÿäîâàãà ñâÿтлà – àлå пàöåðкі àкàçàліñÿ 
плàñтûкàâûÿ. Іìітàöûÿ áûлà пðûãàжэйøàй çà àðûãіíàл. Хîöü, ìàã÷ûìà, 
äлÿ äûçàйíåðà, ÿкі іõ ñтâàðûў, ÿíû і ¸ñöü àðûãіíàлàì, ÿк лþáîå ðàìÿñтâî 
ñтàíîâіööà àðûãіíàлüíûì, кàлі äàñÿãàå ўçðîўíþ ìàñтàöтâà. 

Òэлåôîí тîðкíуўñÿ ў кіøэíі – ¸í àäклþ÷ûў ãук, àлå çàáûўñÿ пðà 
âіáðàöûþ, і íіÿкàâàтà ÷àкàў, пàкулü ñкîí÷ûööà íå÷û çâàíîк. Íі ç кіì íå 
õàöåлàñÿ ãàâàðûöü. 
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Кðûўäà – âîñü клàñі÷íàÿ ìàñкà, пàäуìàў ¸í і ñàì ñàáå ўñìіõíуўñÿ: ãэтà, 
áàäàй, ãîðø íàâàт çà Medico della Peste, ñàìàå ñтðàõàâітàå ç âåíåöûÿí-
ñкіõ àáлі÷÷àў, ìàñку ÷уìíàãà лåкàðà ç äîўãàй кðûâîй äçþáàй, íàáітàй 
ñуøàíûìі ç¸лкàìі, ÿкіÿ ðàтуþöü àä çàðàçû. Хîöü, кàлі пàäуìàöü, ãэтà ж 
ñàìàÿ àäкðûтàÿ і жûööåñöâÿðäжàлüíàÿ ìàñкà. Ёí уçãàäàў ñâàйãî õіðуðãà ў 
àпåðàöûйíûì пàкîі – ñтîìлåíûÿ âî÷û íàä áлåäíà-áлàкітíûì пÿл¸ñткàì, 
кàðîткіÿ кàìàíäû, çлàäжàíûÿ ðуõі, ñâîй пåðàñîõлû ðàптàì ðîт і ìлîñíàå 
÷àкàííå, кàлі ж íàðэøöå ўñ¸ ñкîí÷ûööà. 

Уñ¸ ìіíåööà, кðûўäà çàñтàíåööà. Àлå íå ўñÿкàÿ кðûўäà, à íÿáà÷íàÿ, ÿкàÿ 
çàпàўíÿå і ðàçуáуðàå ўñþ іñтîту çíутðû, кðûўäà íÿñпðàўäжàíàãà ÷àкàííÿ. 
Чàкàþöü пàâàãу, пðûçíàííå ÿк íåøтà íàлåжíàå, пàâîäлå íàðàäжэííÿ öі 
пàâîäлå äàðîáку, пàâîäлå ñпðàâàў öі пàâîäлå íàìåðàў. Хіñткі ãðуíт – àлå 
іíøàãà íÿìà, кàлі тû íå ìàíàõ öі íå ìàíüÿк. І ¸ñöü тîлüкі àäçіí ñпîñàá 
÷ужуþ ìàñку çíÿöü – çíÿöü ñâàþ. Àлå і ãэтà íå ãàðàíтуå ўçàåìíàñöі, уçà-
åìíàñöü íå áÿðуöü, ÿíà äàåööà. 

Àáâåñöілі пàñàäку. Ãэтà áûў àпîøíі ў ãэтû äçåíü öÿãíік, і ¸í ç пàл¸ãкàй 
пàáà÷ûў, øтî ÿãî ìåñöà ç ñупðàöüлåãлàãà àä пåðîíà àкíà, çíà÷ûöü, ÿãî íå 
âіäàöü, і ¸í íікîãà íå áуäçå áà÷ûöü. Àäíîй ðукîй çàкіíуў äàðîжíуþ ñуìку 
íà áàãàжíуþ пàліöу íàä ãàлàâîй, ñтàў øукàöü тàáлåткі, ÿкіÿ äàлі ў øпітàлі, 
уçãàäàў, øтî ÿíû ў ñуìöû, àлå äàñтàâàöü íå пàлåç, і ñåў. 

Àäлåãлàñöü ç äçåöüìі ðàñöå íå тîлüкі пðàç кðûўäû. Дàðîñлàìу тðэáà 
ñâàÿ пðàñтîðà, ñâàå ñтàñуíкі ñà ñâàáîäàй, ç іíøûìі лþäçüìі, ç жûöö¸ì і 
ñìåðöþ. 

Кàлі öÿãíік ìÿккà кðàíуўñÿ, ¸í íå âûтðûìàў і пàãлÿäçåў пðàç пðàõîä у 
âàкíî. Íà пåðîíå íікîãà íå áûлî. Пуñтàтà – âîñü ñàìàÿ çàãàäкàâàÿ ìàñкà, 
äуìàў ¸í, пàкулü öÿãíік íàáіðàў õуткàñöü пðàç öåìðу туíэлÿ, і пàìûлÿўñÿ 
і íå пàìûлÿўñÿ àäíà÷àñíà. 

Дà пîøàñöі, ÿкàÿ çàìкíå ìåжû, àäìåíіöü уñå ñуñтðэ÷û і çàкðûå ўñå 
тлуìà÷эííі àäíîй ìàñкàй, çàñтàâàлàñÿ ўñÿãî íі÷îãà. Яíà ўжî áûлà тут. Ёí 
ÿø÷э íå âåäàў, øтî ÿíà áûлà тут çàўñ¸äû, àлå çäàãàäàâàўñÿ. 



Над кнігаю лёсаў

Васіль Жуковіч

паэзія

па
эз

ія

…Мне б гэты шлях зямны прайсці,

Імя каб не запляміць,

Любоў не страціць у жыцці

І дар высокі – памяць.. .

ЗНАХОДЗЬМА ПАЗІТЫЎ ПРЫ НЕГАТЫВЕ

Жûöö¸ пàäíîñіöü øìàт пðàáлåì:
І тут – íå тàк, і тàì – íå тîå…
                                             Àлå
¸ñöü 
       ñлîўкà çàлàтîå:
                              затое… 
Дàâàйìà ðàçàì – ÿ і тû
Пàäуìàåì пðà пàçітûў!

БРАВА – БРАМСУ!

Áûў ÿ ñтîìлåíû öÿжкàþ пðàöàþ
І çäàðîжàíû äîўãàй äàðîãàþ,
Я âÿðтàўñÿ ç íÿл¸ãкіìі íîøàìі
Íà плÿ÷îõ і ў ðукàõ у ìàіõ;
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Áûў õуäûì кàøàл¸÷кàì çàжуðàíû,
Òàì лÿжàў àäçіíîкі ðуáåлü.

Âîñü âûõîäжу ç ìåтðî íà Íÿìіçå ÿ –
Рàптàì áà÷у ñкðûпà÷àк кâàðтэт.
 
Чуþ, ãðàþöü äçÿў÷àтà÷кі ãîжà тàк,
Кîжíû ãук âûöіíàþöü тàк õîðàøà,
Хîöü ñпÿøàþööà пîáà÷ пðàõîжûÿ.
Áðàìñà тàíåö âåíãåðñкі ãу÷ûöü.

І, уçðуøàíû, ÿ ñупûíÿþñÿ,
Íîøû ñтàўлþ ñâàå пàлÿã÷элûÿ,
І ðуáåлü ç кàøàл¸÷кà ñõуäíåлàãà
Цâ¸ðäàй íîтàй àõâÿðíà çâіíіöü.

ПАЭЗІЯ З МУЗЫКАЙ ПОРУЧ

Íåÿк öіõàй пàðîþ âÿñíîâàþ,
Зàõìÿлåлû àä клàñікі,
Пàãлÿäçåў ÿ ў âàкíî –

І пðûкìåöіў жûâуþ пàэçіþ:
Мàлàäçіöà-ñуñåäкà ðуõàâàÿ
Мûлà âîкíû ÿкðàç.

Íà ÿå тîþ âîлüíàй ÷àñіíàþ,
Áûööàì íà íåçíà¸ìуþ,
Я íàтõí¸íà ãлÿäçåў.

Пàäàâàліñÿ ìíå áліñкàâіöàþ
Рукі ãîлûÿ ãîжûÿ,
Іõ àжûўлåíû ðуõ.

À ÿø÷э пîçіðк ìîй çàâàðîжâàлі
Âàлàñû àкуðàтíûÿ,
Пðîôілü пðàâілüíû,
Áþñт.

Я íà пîñтàöü ãлÿäçåў ãðàöû¸çíуþ
І íà ðукі íà ìуçûкàлüíûÿ,
Дуìàў ÿ пðà ñуñåäкі іìÿ –

Âîлÿ. Штîñüöі тут ìåлàäû÷íàå,
Íåçäàðìà ў áліçкіì іìåíі
Я çíàйøîў íîту лÿ.



АПТЫМІСТЫЧНЫ НАСТРОЙ

Зâû÷àйíà тàк пðîñтà âåðûööà,
Штî íîâàÿ пðûйäçå ðàíіöà
І øтî äà ìÿíå çíîў çâåðíåööà
Ëàñкàâà ìàÿ àáðàííіöà;
Штî лåпøàå ўñ¸ àáуäçіööà
Длÿ äçåі âûñàкàðîäíàå
І øтî Áåлàðуñü àäáуäçåööà
Ñâàáîäíàй кðàіíàй ãîäíàþ!

АДНОСНА ЛЮБОВІ

Пîўíіööà ñэðöà лþáîўþ ãàðà÷àй,
Áліжíÿãà ÿ ðàçуìåþ, лþáлþ.
Зãлàäжу лþáîўþ ÷ûþñüöі íÿўäà÷у,
Íå÷уþ çàйçäðàñöü лþáîўþ ñпàлþ.

Дуõàì íÿçлîìíûõ, ñâàáîäàй íàтõí¸íûõ
Я íå ñтàìлþñÿ äà ñэðöà туліöü,
У áåлàðуñкàå ñлîâà ўлþá¸íûõ
Я íå ìàãу íå лþáіöü, ðàçлþáіöü.

Дû й ç íåлþáîўþ ñâà¸þ çìіðуñÿ,
Áîжà ñâÿтû, äà äçÿðжàўíûõ õлуñîў,
Дà ãàíäлÿðîў ìàлàäîй Áåлàðуññþ
І ðулÿâûõ, íà ðукàõ ÷ûіõ – кðîў.

ГАНЬБА

Íÿўжî âàì íå áàліöü, пàíîâå,
Âÿðõі, äçÿðжàўíûÿ ìужû,
Штî íàøàй, áû äçÿðжàўíàй, ìîâå
Íÿìà ÿк âîлüíà äûõàöü, жûöü?!
Íÿўжî íікîлå÷кі íå ñîðàì
Âàì, õтî âàкîл ðулÿ ñтàіöü,
Міðûööà ç íàйöÿжэйøûì ãîðàì,
Яãî ñтàðàööà çàтàіöü?!
Òàк, ãîðà íàöûі öÿжкîå,
Áî äçå ñуñтðэíåööà ÿø÷э
Дçікуíñтâà ñтðàøíàå тàкîå,
Кàá ìîâà çâîäçілàñÿ ўø÷эíт!
Íікîлі тîå âàñ íå ìу÷ûлà,
Штî Áåлàðуñü äàўíî çäàлі
І øтî ÿå äà ñтàíу ÷у÷àлà
Пàлітûкàíñтâàì äàâÿлі.
Àä öåìðàøàлüñтâà âàøà “ìîäà”:
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Кàá ìîâå äàãàäçіöü ÷ужîй,
Ãлуøûöü ñâàþ, íå äàöü ¸й õîäу,
Штî çíà÷ûöü – çàøкуðэöü äуøîй!
Уñіì, õтî, áуäу÷û âà ўлàäçå,
Длÿ ìîâû ðîäíàй ñтàў ÷ужû
І тàк ñâàйìу íàðîäу çäðàäçіў,
Пðàкл¸í íÿäîўãà çàñлужûöü!

 
ЗНАЁМАМУ ЭМІГРАНТУ

У çàìåжжà ñâà¸ ç’åõàў тû ç кðàþ ðîäíàãà
(Як áûлî íåáÿñпåку тàäû íå àä÷уöü!),
Дû àä áåäàў àй÷ûííûõ, àä áîлþ íàðîäíàãà
Íå õàöåў і íå ìîã àäлу÷ûööà íі÷уöü!
À öÿáå äэìàãîãі àáлàйâàþöü ñтðîãіÿ
(Ёñöü тàкіÿ öÿпåð і ñÿðîä äэìàкðàтàў),
Зíàöü íå õî÷уöü ÿíû, øтî øàкàлû äâуõíîãіÿ
Кðîў тâàþ пðàлілі á íåäçå лÿ Куðàпàтàў,
Àäкàпàíûõ тàáîй äлÿ ўñÿãî ñâåту áåлàãà,
Іõ íàйпåðø пàкàçàў тû çàáðàíàìу кðàþ.
Íî÷÷у ö¸ìíàй öÿáå, àпàíтàíàãà, ñìåлàãà,
Зà ñуìлåííуþ äç¸ðçкàçöü ÿíû пàкàðàлі á.
Íå çàáûöü, ÿк íàðîä áûў íà плîø÷у íà лþäíуþ
Ñлîâàì пðàўäû тâà¸й ñілкàâàööà іøîў,
Âûкðûâàў тû іìпåðñкіÿ ў÷ûíкі пàñкуäíûÿ,
Íåçàлåжíàñöі áûў тû ñàìîþ äуøîй.
Штî ж, öÿðпі ўжî, тàáå äîлÿ âûпàлà тðуäíàÿ,
Òû íå ìîжàø çìіðûööà ñà çäðàäàй, õлуñí¸й.
Пэўíà ж, âåäàў: пàлітûкà, îй, ñпðàâà áðуäíàÿ,
Дû ў ÿå àкуíàўñÿ ñâà¸й ÷ûñöіí¸й.

КАЛІ МЫ РАЗАМ…

Хàй çðàçуìåў ÿ íå àäðàçу:
Мû çðуøûöü ìîжàì áåäàў ãîðû
І âû÷àðпàöü пðàáлåìàў ìîðà,
Кàлі ў жûööі ø÷ûðуåì ðàçàì.

Зäàлîñÿ: íå áûлî пàðàçàў,
Íі ñлîтû, íі öÿжкîй äàðîãі,
Àäíû ¸ñöü тîлüкі пåðàìîãі,
Áî пà жûööі ìû кðî÷ûì ðàçàì.

Íåâûпàäкîâà ìíå çäàåööà:
Пà÷уöü ìàãу ÿ тâàå ìàðû…
Кàлі жûâåööà äîáðà ў пàðû,
Áàãàтà ðàäàñöі äàåööà.



НА ХВАЛЯХ ЧАСУ

Хìÿлåлà àä кàõàííÿ ãàлàâà,
Áûлà тû тîлüкі ìðîÿþ ìà¸й,
Я тâà¸ ôîтà ÷àñтà öàлàâàў,
Кàõàíàÿ, íà ðîñтàíÿõ ç тàáîй.
Íіáûтà ў÷îðà äàўíÿå áûлî:
Кàõàííå íàøà ñтàлà íà кðûлî; 
Íå ў Ëåту кàíулà, ç âàäîþ íå ñплûлî –
Íàì øтîñüöі íåâûìîўíàå äàлî!..
Òû çìîðøûíкі íà тâàðû íå лі÷û
І íå ôàðáуй ñіâûÿ âàлàñû:
Íå ðàçлþáіў íі ўäçåíü і íі ўíà÷û,
Пàлîííû äâуõàäçіíàå кðàñû –
Òîй, àä ÿкîй õìÿлåлà ãàлàâà,
І ãэтàй, øтî ãуáлÿå ñупàкîй…
Мíå íå çàáûöü, ÿк ôîтà öàлàâàў
І ÿк пàйøлі ìû ў âіð жûööÿ ç тàáîй.

НАД КНІГАЮ ЛЁСУ 

Ці ў íåáå ñìутàк жуðàўл¸ў,
Ці çâîíкі ñпåў жàўðîíкàў,
Ãàðтàþ íà çÿìлі äçÿäîў
Ñâàйãî жûööÿ ñтàðîíкі.

Òî ñэðöà ðàäàñöü àõіíå,
À тî жуðáà àãîðíå;
Áûâàå ãэтàк öÿжкà ìíå:
Ãàðу ў ñуìлåííÿ ãîðíå…

Яø÷э ç лþäçüìі і äà лþäçåй 
Іäçå ìàÿ äàðîãà.
Àä ìàлàäîñöі ÷ûì äàлåй
Мîй øлÿõ – áліжэй äà Áîãà.

Я ÷уþ ў ñíàõ і íàÿâу,
Штî íà çÿìлі íÿліøíі,
І ðàçуìåþ, øтî жûâу
Я лàñкàþ íàйâûøíÿй.

Мíå á ãэтû øлÿõ çÿìíû пðàйñöі,
Іìÿ кàá íå çàплÿìіöü,
Ëþáîў íå ñтðàöіöü у жûööі
І äàð âûñîкі – пàìÿöü.
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ЦУД – ПОБАЧ 

1

Ñâÿтàð öуäîўíû – Еліñåй,
Ñÿáðîўñтâàì ç іì ÿ ãàíàðуñÿ:
Ў ім бачу ў росквіце, красе
Уñþ пðûðîäу áåлàðуñà.

Дуøу уçðуøâàå ñâà¸й
Ëþáîўþ äà лþäçåй кðûíі÷íàй,
Чàðуå ø÷ûðàñöþ ãðàíі÷íàй
Дû áåлàðуñкàй ãàìàíîй.

О, ìîâû ðîäíàй ãàìàíà,
Жûâàÿ, ãîжàÿ тàкàÿ!
Íå çàáûâàåööà ÿíà,
Áî ў ñэðöà ç âуñíàў пðàíікàå.

Ñâÿтàð кàìуñü íàñтðîй пàäíÿў,
Íàäçåÿй àäàðûў кàãîñüöі…
Íåâûпàäкîâà, ÿк ðàäíÿ, 
Ў яго штодня бываюць госці.

Яìу âû – ñ¸ñтðû і áðàтû,
Кàãî ñþäû âÿäуöü äàðîãі
І õтî íå ñупðàöü äàáðàтû
І уçàåìàäàпàìîãі.

Ñуìлåííû пðûклàä ìîжà äàöü:
Дçåлÿ öàðкâû тðûìàå ñîткі,
À іõ жà тðэáà äàãлÿäàöü,
Íå тàк і ìàлà іõ – пàўñîтíі.

Рàñöå íÿáлàãà áулüáà тàì, 
Кàлі àáðîáіø äáàйíà ñîткі.
Ãлÿäçіø, äàáàâÿööà íà õðàì
Хîöü íåáàãàтûÿ äû ñðîäкі.

Мàíàõ, äàðэ÷û, і п÷àлÿð,
П÷àлüíік ¸ñöü у ÿãî âûäàтíû.
Хіáà çâû÷àйíû тî ñâÿтàð,
Кàлі äà ñпðàў ¸í ãэткі çäàтíû?

Àäâåäàў íà ñâàіì âÿку
Мÿäîў уñÿкіõ ÿ íÿìàлà,
Òàкîãà ж áîñкàãà ìÿäку
Рàíåй íàáûöü íå øàíöàâàлà.

Мàíàõ у клîпàтàõ жûâå,
Зà ўñіõ äуøîй пåðàжûâàå.



Íÿñтîìíà ðîäíàй ¸í öàðкâå 
І ì¸äàì ãðîøû çäàáûâàå.

Хàй ñàìàâітû ÷àлàâåк
Ñâàáîäíû і íåìітуñліâû,
Дû ¸í уâåñü çÿìíû ñâîй âåк
Пàäîáíû äà п÷àлû ðупліâàй.

Áûöü ãàñпàäàðліâûì тàкіì
Áàöüкі ÿãî ў ñÿлå âу÷ûлі.
Áàлüøàâікі 
У кулàкі
Òàкîãà á õуткà çàлі÷ûлі.

Дàлі á ÿк âîðàãу ÿìу
Ñіñтэìû ñтàліíñкàй пілàтû
У лåпøûì ðàçå – Кàлûìу,
У ãîðøûì – Куðàпàтû…

Яìу пàøэíöілà пàçíåй
Íà áîжû áåлû ñâåт ç’ÿâіööà,
Жûöü íå пðûâîлüíà, äû âàлüíåй,
Дàöü íàйжàäàíàй ìðîі çáûööà.

À ìðîÿ ÷ûñтàÿ áûлà
Уõâàлåíà ñÿì’¸й äàáðэйøàй –
І øлÿõàì ÁОÑКÀÃÀ ÑÂЯÒËÀ
Пàйøîў ¸í ç Кíіãàй íàйìуäðэйøàй.

2

Òуðкі – âÿäîìàå ñÿлî,
Жûâå çâû÷àйíà: жíå äû ñåå…
Íу à âÿäîìàñöü íàáûлî
Àä äàáðàäçåÿ Еліñåÿ.

Ñâÿтàð ç ìàлітâàþ пðûйøîў,
Ëþáâі, íàäçåі, âåðû пîўíû,
Ñõіліўñÿ ÷уйíàþ äуøîй
Íàä пàпÿліø÷àì íàä öàðкîўíûì.

Ёí Áîãу й âåðíікàì ñлужûў,
У õàöå ñåлüñкàй у пðûâåтíàй
І íåàäñтупíàй ñпðàâàй жûў,
Âûñîкàй ìэтàй çàпàâåтíàй.

Íіáûтà ãîлàñàì жûâûì,
Ñâàіì íÿìûì кàìåííûì кðûкàì
Пàäìуðàк ñпàлåíàй öàðкâû
І ў ñíàõ ÿãî øтîíî÷û клікàў.
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Íå àðõітэктàð ¸í, äû õðàì
Уçíÿў äà ñîíöà àäìûñлîâû,
Пðàåкт íå пàçû÷àў, áî ñàì
Пðûäуìàў ãåíіÿлüíà – íîâû.

Íå àпіñàöü, ÿк íàáûâàў 
Куáîў çà тðûñтà лåñу,
Як áуäàâàў, пåðàжûâàў
Ñåì ãîä і пîñпåõі і ñтðэñû.

Дû ç âåðàþ – íå áåäàâàöü,
Яíà äуøу çàўжäû ñілкуå.
Áîã äàпàìîã пàáуäàâàöü
Цàðкâу, пðàñâåтлуþ тàкуþ.

3

Яãî ñпàткàў áûў пåðøû ðàç,
À ўðàжàííå áûлî – ÿк áûööàì
Мû äîáðà çíàåìñÿ ўâåñü ÷àñ.
Òîй ñтðэ÷û тðэ’ áûлî àäáûööà.

У ñöіплàй õàтà÷öû ñâà¸й
Мÿíå ¸í ñтðэў уñìåøкàй äîáðàй –
І ÿ àä÷уў: пåðàäà ìíîй
Пðàўäçіâû áåлàðуñà âîáðàç.

Àäðàçу ўáà÷ûлàñÿ ìíå:
Íàäçåйíû ¸í, тàкі лþäçіìû.
Я çðàçуìåў кðûõу пàçíåй,
Штî ¸í – пà ñутíàñöі – ðàíіìû.

Мàлітâàй жûâу÷û, ìàíàõ
Ãлÿäçіöü ñуðîâàй пðàўäçå ў âî÷û:
Ñâåт çàõлûíàåööà ў ãðàõàõ
І кàÿööà íі ў ÷ûì íå õî÷à.

Ëþä пðàãíå ў áîлüøàñöі ñàáå
Пуñтûõ âіäîâіø÷àў і õлåáà,
Мàтэðûÿлüíû ñтîã ñкуáå,
Íå пàäûìàå âî÷û к íåáу.

Зà ãðîøû ìîжà ўñ¸ пðàäàöü
І ðîäçі÷àì ñâàіì íàãàäçіöü,
І áліжíÿãà àáðàáàâàöü,
І äðуãу ў÷îðàøíÿìу çäðàäçіöü.

Дû ñìåлàй äуìöû íå ñàтлåöü:
Зàўñ¸äû ãэтàк áûöü íå ìîжà,
Áî âàðтà лþäçÿì çàõàöåöü –
Áîã ä’ÿáлà ў лþäçÿõ пåðàìîжà.



Âÿäðî áûлî öÿжэííàå, äàâåðõу íàп¸ðтàå ñûðàâàтûìі 
клуáíÿìі, і кàлі ÿíà, ç äçþйìîў÷ûíûì ñâàіì ðîñтàì, 
пàäûìàлà ÿãî, кàá пåðàäàöü íà áîðт ãðуçàâікà, у ÿå пåðàä 
âà÷ûìà плûлі àðàíжàâûÿ плÿìû і øàл¸íà кàлàöілàñÿ 
ñэðöà, íå íàäтà çäàðîâàå àä íàðàäжэííÿ, àлå äçÿў÷ûíà пðà 
ãэтà íå çäàãàäâàлàñÿ. Íå äàâÿлîñÿ ¸й пàçíà¸ìіööà íі ñà 
ñтàðэíüкіì кàðäû¸ãðàôàì, àíі ç пàäîáíûì äà Мûйäàäûðà ç 
кíіжкі Чукîўñкàãà ðэíтãåí-àпàðàтàì – äàñÿãíåííÿìі àõîâû 
çäàðîўÿ ÿå ðîäíàãà ðàйöэíтðà, áî íåпðûåìíàå àä÷уâàííå 
ў ãðуäçÿõ – íіáû ñэðöà, у çàäуñå àўтîáуñà öі ў ãàðà÷àй 
âàííå, ðàптàì çàìіðàлà, íåкàлüкі äîўãіõ ñåкуíä тðûìöåлà 
ìàтûлüкîì – ÿíà ñтàі÷íà öÿðпåлà, кàá íå äàäàâàöü ìàöі 
клîпàтàў. Ñÿìíàööàöü ãàäîў тàìу тàÿ çàöÿжàðûлà àä çà-
åçäжàãà кàìñàìîлüñкàãà äçåÿ÷à і ãэтàк жà ìîў÷кі, ñàìîтíà 
пåðàжûâàлà ñâàþ ãàíüáу, пðàпàäàþ÷û íà çàâîäçå çâûø-
уðî÷íà, кàá çâåñöі кàíöû ç кàíöàìі. Дà÷öэ ÿíà õлуñілà 
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пðà àôіöэðà-пàäâîäíікà, ÿкі ãåðàі÷íà çàãіíуў пàä÷àñ àâàðûі íà пàäлîäöû, 
øтî àáåðàãàлà ñпàкîй ñàâåöкіõ ãðàìàäçÿí – пàáліçу àä àìåðûкàíñкàãà 
áåðàãà, íàтуðàлüíà.

Íÿўжî àä ãåðîÿ-áàöüкі ў ÿå тàкîå íÿўпэўíåíàå âà ўлàñíûì ñтуку ñэðöà, 
ðàçäуìâàлà Міðà – тàк çâàлі íàøуþ äçÿў÷ûíу. À ÷àñ áûў тàкі, øтî ñэðöà 
пàтðàáàâàлàñÿ – пàлûìÿíû ìàтîð. Òàк, пðûíàìñі, ñпÿâàлі пà ðàäû¸. Íà-
ñàìðэ÷ уñå «пàлûìÿíûÿ ìàтîðû» äàўíî пàкðûліñÿ іðжîй у кàлàìутíûì 
áàлîöå àôіöû¸çу, àлå Міðà áûлà пà-пðàâіíöûйíàìу íàіўíàÿ і âåðûлà ўñÿìу, 
øтî ÷улà àä ñтàðэйøûõ. Ñ¸лåтà ÿíà пàñтупілà ў пåäàãàãі÷íû іíñтûтут і 
пàтðàáàâàííå ç’ÿâіööà пåðøàãà âåðàñíÿ íà ñåлüãàñðàáîтû âûкàíàлà, à ÿк 
жà, ¸й і ў ãàлàâу íå пðûйøлî àäìîâіööà ç-çà àðàíжàâûõ ñàлþтàў у âà÷àõ.

Яíà ø÷ûðà àáуðàлàñÿ, кàлі ў Âàøûíãтîíå пàäпіñàлі пàãàäíåííå àá ðàç-
ìÿø÷эííі ÿäçåðíûõ ðàкåт у Еўðîпå. Áûлà ўпэўíåíà, øтî ўñå кðàіíû ñâåту 
àáàâÿçкîâà äîйäуöü äà кàìуíіçìу, äçåлÿ ãэтàãà ÿíà, Міðà, ужî äàклàäíà 
пàðупіööà. Ëþáілà «Мàøûíу ÷àñу», і пàñтàðíàкàўñкàÿ ñâå÷кà (пðà ÿкуþ ÿíà 
íå ÷улà), øтî äэпðэñіўíûì àãí¸ì çàãàðэлàñÿ ў пåñíі Мàкàðэâі÷à, уçãàðэлà-
ñÿ ў ÿå ãàлàâå, і ãэтàй ñâå÷кàй áûлà «âåðà ў лþäçåй». У ðуñàй ãàлîўöû 
Міðû, çðэøтû, áûлà кàøà, пðûãàтàâàíàÿ øкîлàй пà àäìûñлîâûì ðэöэпöå, 
пàäîáíàãà íå пðûäуìàлà ÿø÷э íіâîäíàÿ ãðàìàäñкàÿ ôàðìàöûÿ – ñтðàâà 
ç ðуñкàй äâàðàíñкàй літàðàтуðû ç ÿå ñпà÷уâàííåì íàðîäу пàäàâàлàñÿ пàä 
ñîуñàì пåðàäàâіö «Пðàўäû», äçå іíтэліãåíöûÿ àáçûâàлàñÿ «пðàñлîйкàй» 
пàìіж ðàáî÷ûì клàñàì і ñÿлÿíàìі (пðàöàўíікàì íіâàў тàкñàìà íå àñàáліâà 
äàâÿðàлі). Íà äэñåðт ìîжíà áûлî çàìîâіöü уçáітûõ âÿðøкîў – тэлåпåðàäà÷у 
«Длÿ âàñ, жàí÷ûíû», у ÿкîй áåç уñÿлÿкàãà ñîðàìу ñöâÿðäжàлàñÿ, øтî äîá-
ðàÿ жîíкà «пðàìàў÷ûöü і ñöåðпіöü». І пàкîлüкі ç äçіöÿ÷àãà ñàäкà ў ìàçãі 
Міðû ðûäл¸ўкàìі çàкіäâàлàñÿ ñуáñтàíöûÿ, ÿкîй уãíîйâàлі пàлі ÿå âÿліçíàй 
ðàäçіìû, ãэтàÿ äçÿў÷ûíà àä÷уâàлà âіíу çà тîå, øтî ў àтэñтàöå ў ÿå – кðîўíà 
çàðîáлåíûÿ ÷àöâ¸ðкі äû пÿö¸ðкі, áî çàìåñт ñуìлåííàãà âûðàáу øкіпіíàðу 
àлüáî ўклàäкі àñôàлüту ÿíà пðàç пÿöü ãàäîў çîйìå ìåñöà ў «пðàñлîйöû». 
У ÿкàñöі кàìпåíñàöûі Міðà àäìàўлÿлàñÿ áûöü ø÷àñліâàй, пàкулü «ñîтíі 
лþäçåй у íàøàй кðàіíå çàñтàþööà ñтâîðàíûìі íіáûтà íà çäçåк» – тàк 
íàпіñàлà ÿíà ў ліñöå áліçкàй ñÿáðîўöû Àлå, уñâåäàìлÿþ÷û, àäíàк, уñþ 
áåçäàíü ñâàйãî пàäçåííÿ, áî ÿкàÿ ж, тàâàðûøû, ìîжà áûöü íàñìåøкà íàä 
áуäàўíікàìі кàìуíіçìу, íàâàт кàлі ÿíû âåлüìі ìîöíà п’þöü? Як äçÿў÷ûíà 
ўñ¸ ж äàâîлі ðàçуìíàÿ, äàпûтліâàÿ, ÿíà âûäàтíà àä÷уâàлà ў ñàáå ãэтуþ 
íåäàпуø÷àлüíуþ íàñìåøку, і íåйкі, ÿўíà âàðîжû ãîлàñ ÷àñàì íàøэптâàў 
¸й, çìåø÷àíàй, áû экñпàíàт у ñпіðт, у øту÷íàå àñÿðîääçå кðûâàäуøíàñöі, 
øтî «íÿø÷àñíûÿ», ÿкіÿ ñöуöü і õàðкàþöü у пàä’åçäàõ, íàўðàä öі ìîãуöü 
áûöü лåпøûìі çà ÿå, Міðу. Якàÿ і ñпіöü íå áîлüø çà пÿöü ãàäçіí у ñуткі, 
кàá çàðàáіöü пðûñтîйíû àтэñтàт. À íàáіðàööà, ÿк ñâіííÿ ãðàçі, і пэöкàöü 
ìàöþкàìі плîт іõ пðûìуøàå çуñіì íå àäñутíàñöü ðîўíûõ ç ̧ þ, äà÷кîй ìàöі-
àäçіíî÷кі, пðàâîў і ìàã÷ûìàñöÿў – тàäû çà øтî ж іõ øкàäàâàöü? Зà øтî 
ñпà÷уâàöü ãулüтàÿì-àäíàклàñíікàì, ÿкіÿ ñìÿþööà ç ÿå, Міðû, íàçûâàþ÷û 
«øàñö¸ðкàй» і «çуáðûлкàй»? Àлå ãэтàÿ äçіўíàÿ äçÿў÷ûíà ўтàйìîўâàлà 
ñÿáå, áî «ãàíàðûööà ñâàіìі äàñÿãíåííÿìі – ãàíåáíà» (кàçàлі íàñтàўíікі), à 
äàпàìàãàöü àäñтàþ÷ûì тðэáà íàâàт тàäû, кàлі ÿíû öÿáå пðà ãэтà íå пðîñÿöü.

Мåíàâітà іìкíåííå äàпàìàãàöü і пðûâÿлî ÿå ў пåäàãàãі÷íû іíñтûтут. 
Дîñâåä áûў: у øкîлå ÿå ðэãулÿðíà «пðûìàöîўâàлі» äà äâîå÷íікàў, і пàñлÿ 
ўðîкàў Міðà çàìåñт тàãî, кàá àäпà÷ûöü àáî пàйñöі íà кàðûñíû ôàкулüтàтûў, 
àäпðàўлÿлàñÿ äà «öÿжкàãà» Àíäðэÿ, у íàáітû кðûøтàл¸ì іíäû÷íік ÿãîíûõ 



áàöüкîў-ìàñтàкîў, ñпÿöîў пà «пðàñöіíàõ» – âåлі÷эçíûõ пàðтðэтàõ ÷лåíàў 
Пàлітáþðî, øтî пà ñâÿтàõ âûñтàўлÿліñÿ íà плîø÷û. Áåãàлà і äà ñìàðкà-
тàãà àáіáîкà Іллі, і äà Пàўлікà, àä ÿкîãà ікàлàñÿ ìÿñöîâàй ìіліöûі – ãэтû 
íÿãîäíік çàліâàў àтðàìàíтàì ÿå ñøûткі, çàäçіðàў íà ̧ й ñпàäíіöу, іìкíу÷ûñÿ 
çàлåçöі ў ìàйткі. Міðà äуøûлà ў ñàáå àãіäу äà çÿл¸íûõ ñîплÿў, äуøûлà 
ãíåў і жàäàííå ўìàçàöü пà íàõàáíûõ пûñàõ – áî ÿíà äçÿў÷ûíкà, і äà тàãî 
ж ãэтûõ õлîп÷ûкàў, õут÷эй çà ўñ¸, ÷àкàå ПÒÂ і ãîðäàå іìÿ ðàáî÷àãà, à ÿíà 
ðûõтàâàлàñÿ çàíÿöü ìåñöà ў ÷ûìñüöі íåàáàâÿçкîâûì, àä пà÷àтку ñлужáîâûì: 
у «пðàñлîйöû». Ãэтàÿ пàäâîйíàÿ íåпàўíàâàðтàñíàñöü – áуäу÷àй жàí÷ûíû 
(ÿкàÿ «öåðпіöü») і іíтэліãåíткі – пðûìуøàлà ÿå ãàðà÷ûì жàлåçàì âûпàлü-
âàöü у ñàáå àãіäу і пðûñâÿ÷àöü âîлüíû ÷àñ тûì, õтî íå тîлüкі íå öàíіў ÿå 
âûñілкàў, àлå ўñÿлÿк ç ÿå çäçåкàâàўñÿ. Пэўíà, ãэтàк жà ўöіõàìіðâàлà ñÿáå 
ÿå пðàáàáкà, áÿñтужàўкà, ÿкàÿ пàñлÿ 17-ãà ãîäà àäпðàâілàñÿ ў ãлûáіíку 
âу÷ûöü äçÿöåй і âûâу÷ûлà äà тàãî, øтî тûÿ ñâàþ äàðàãуþ íàñтàўíіöу 
пðàç äâàööàöü ãîä çãíàілі íà Кàлûìå. Àá пðàáàáöû Міðà, çðэøтû, íі÷îãà 
íå âåäàлà: ÿå ìàöі çäîлåлà íà ўñÿлÿкі âûпàäàк тðûâàлà çàáûöü іì¸íû і 
ðîä çàíÿткàў ñâàіõ áàáулü і äçÿäулÿў ç àáîäâуõ áàкîў – ñÿì’þ ¸й çàìÿíіў 
ðîäíû çàâîä. Дà÷ку ÿíà íàçâàлà Міðàй у ãîíàð пàлітûкі ìіðу – çíåøíÿй 
пàлітûкі ÑÑÑР, пðà øтî íå çàáûâàлàñÿ çãàäâàöü, âûñтупàþ÷û íà ñõîäàõ.

Пàñÿлілі пåðøàкуðñíіö у ñтàðûì áуäûíку, äçå кàліñüöі ðàçìÿø÷àўñÿ 
ñåлüñàâåт. Жàлåçíûÿ лîжкі ñтàÿлі àäçіí äà àäíàãî тàк ø÷ûлüíà, øтî äçÿў-
÷àтû – çâû÷àйíûÿ, íå àíàðэкñі÷íûÿ ôåі, ç öÿжкàñöþ пðàöіñкàліñÿ пàìіж 
іìі. Ñàðöіð-«øпàкîўíÿ», пàðà áлÿøàíûõ ðукàìûйíікàў, у ÿкіÿ äçÿжуðíàÿ 
íàліâàлà âàäу ç кàлîäçåжà, – уñ¸ ãэтà ãàðàäжàíку Міðу çäçіўлÿлà. Áûў 
ÿø÷э äðàўлÿíû õлÿў÷ук áåç элåктðû÷íàñöі, ç àкåíöàì і íàöÿãíутûìі пàä 
ñтîллþ âÿðîўкàìі, ç íî÷âàìі й â¸äðàìі, тàкàÿ ñàáå «пðàлüíÿ»; тàì ìîжíà 
áûлî пàìûöü і пàñуøûöü áÿліçíу і ñàìîй пàäìûööà ñöþäç¸íàй âàäîй – 
àлüáî ç áðуäíûì öåлàì ÷àкàöü ñуáîтû, кàá íàпðàñіööà äà ìÿñöîâûõ у 
лàçíþ. Хлîпöàў áûлî ўñÿãî тðû, ÿíû ðàçìÿñöіліñÿ пà õàтàõ âÿñкîўöàў, ÿк 
і âûклàä÷ûк, ÿкîãà ñтуäэíтû áà÷ûлі çðэä÷àñ: ¸í ñуткàìі піў.

Ñуñåäкà Міðû пà лîжку Жàííà íàçûâàлà äçÿâî÷û іíтэðíàт «ìàлпîўíÿй». 
У ліñöå äà Àлû Міðà õàðàктàðûçàâàлà Жàííу ÿк «ñуìåñü ôðàíöуçñкàй 
пàðôуìû і öûãàðэт “Ãðîäíà”». Дûìілà ãэтàÿ ñтàлі÷íàÿ äçÿў÷ûíà ñàпðàўäû 
ÿк тðуáà õіìкàìáіíàтà, à іìпàðтíàÿ пàðôуìà тлуìà÷ûлàñÿ пðîñтà: áàöüкà 
Жàííû пðàöàâàў у Зíåøãàíäлі. Жàííà áûâàлà íà çàкðûтûõ пðàãлÿäàõ у 
Дîìå кіíî, ðàçâàжàлà пðà çàõîäíіÿ ôілüìû, àá ÿкіõ Міðà íå ÷улà, à ÿø÷э 
øпàðкà ãàâàðûлà і ÷ûтàлà пà-àíãлійñку – ñкîí÷ûлà àíãлійñкуþ ñпåöøкîлу. 
Яíà àáâÿñöілà Міðû, øтî «пðîäàк» çáіðàўñÿ «ўтîðкíуöü» ÿå ў іíñтûтут 
ìіжíàðîäíûõ àäíîñіí, àлå ў ÿå іíøûÿ ìэтû. «Âу÷ûöü äçÿöåй?» – жûâà 
пàöікàâілàñÿ Міðà. Жàííà çàðàãàтàлà. «Òàäû íàâîøтà тû тут?» – «Жûöö¸ 
âûâу÷àþ», – öüìÿíà àäкàçàлà тàÿ.

Уäçåíü Міðà çáіðàлà íà пîлі áулüáу, öÿãàлà, çàäûõàþ÷ûñÿ, пîўíûÿ â¸äðû 
äà ãðуçàâікà. Пà âå÷àðàõ ñÿäçåлà ў іíтэðíàöå, ÷ûтàлà кíіжку Рэìàðкà, ÿкуþ 
ўçÿлà ç ñàáîй, àлüáî піñàлà ліñт Àлå. Ñÿáðîўкà пàñтупілà íà жуðíàліñтûку 
і çíàõîäçілàñÿ íà тàкîй жà àäпðàöîўöû ў кàлãàñå. У ліñöå äà Міðû ÿíà 
íàçâàлà áûлûõ àäíàклàñíікàў, ÿкіÿ плþþöü íà âу÷îáу, çàтîå пàñкîðàíûìі 
тэìпàìі пåðàтâàðàþööà ў àлкàãîлікàў, тупîй øэðàй ìàñàй. «Òàкіì, ÿк 
ÿíû, ÿ çáіðàþñÿ тлуìà÷ûöü, øтî áûöü íåкулüтуðíûìі – äðэííà, – пàâу-
÷àлà Міðà ў àäкàç. – Ëþäçі, ÿкіÿ íå ÷ûтàþöü кíіã, – àáäçåлåíûÿ, âàðтûÿ 
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жàлþ, і ÿ іõ øкàäуþ. Âåäàåø, ÿк ÿ пðûâу÷àлàñÿ лþáіöü àäíàклàñíікàў? 
Пðûìуøàлà ñÿáå ñлуõàöü іõ âûõâàлÿííі пðà жàõліâûÿ п’ÿíкі, пл¸ткі пðà 
тîå, õтî ç кіì “õîäçіöü”. Ñтàðàлàñÿ çðàçуìåöü іõ і àпðàўäàöü. Òàк, кàçàлà ÿ 
ñàáå, тû äàпàìîжàø іì ñтàöü іíøûìі, çìÿíіööà!» Міðà âåлüìі çäçіâілàñÿ 
á, äàâåäàўøûñÿ, øтî пàäîáíàÿ ðûтîðûкà çàпàўíÿлà ñтàðîíкі äç¸ííікà ÿå 
пðàáàáкі, тàлåíàâітàй, äàðэ÷û, пàэткі. Òàк øтî пðàáàáулÿ, çãàñàþ÷û ў тû-
ôîçíûì áàðàку Дàліíû ñìåðöі пàä íàðîäíуþ пàэçіþ, ÿкуþ àðтûкулÿâàў 
кàíâîй: «Іíöåліãåíöкàÿ âîø, куäû пàўçåø? Íà ãуìíî, äçÿўáàöü ã...íî!» 
– пðàáàáулÿ, íàпэўíà, àöàíілà á і ñтûлü, і çìåñт эпіñтàл ñâà¸й пðàўíу÷кі.

À âàðтûÿ жàлþ і àáäçåлåíûÿ тûì ÷àñàì çáіâàліñÿ ў çãðàі і, пðûíÿўøû 
íà ãðуäçі äлÿ àäâàãі, пàäкî÷âàліñÿ äà ñтуäэíтàк. Пàклîííік ç’ÿâіўñÿ і ў 
Міðû. Ãэтû ìуж÷ûíñкі экçэìплÿð íàçûâàўñÿ Ãåíікàì і áûў кàðжàкàâàтû, 
ç âÿліçíûìі, ÿк ðûäл¸ўкі, ðукàìі, тîўñтûì плÿñкàтûì íîñàì і ìàлåíüкіìі 
кàлàìутíûìі âî÷кàìі. Пÿðэäíіÿ çуáû ў ÿãî áûлі ñпðэñ жàлåçíûÿ. Ãåíіку 
ñпîўíілàñÿ ўжî äâàööàöü øэñöü, ¸í äàўíî àäñлужûў і пðàöàâàў íà áулü-
áàўáîðà÷íûì кàìáàйíå. Íà пîлі й íàãлåäçåў Міðу, ÷àìуñüöі пðû÷àпіўñÿ 
ìåíàâітà äà ÿå, ìàўкліâàй, ìàлåíüкàй, øтî іìкíулàñÿ ñтàöü ÿø÷э íå-
пðûкìåтíåйøàй. Íà äûñкàтэöû ў клуáå тîлüкі ÿå çàпðàøàў íà тàíåö, пðà-
âîäçіў äà іíтэðíàтà. Міðà ÿãî áàÿлàñÿ, àлå ÿø÷э áîлüø ÿíà áàÿлàñÿ Ãåíікà 
пàкðûўäçіöü, пðàÿâіöü íåпàâàãу äà ÿãî пà÷уööÿў пðîñтàãà ÷àлàâåкà, ÿкуþ 
¸í ìîã áû àäíåñöі íà кîøт ôàíàáэðûñтàñöі ãàðàäñкîй ãàíàðліўкі, áî ў ÿå 
íàпåðàäçå – пåðñпåктûâû жûööÿ ў ñтàліöû, ÷ûñтàй ñлужáû, і íàîãул ÿíà 
ÿãî âіäàâî÷íà пåðàўçûõîäçіöü кулüтуðàй і âåäàìі, à äуìку пðà тîå, øтî ÿíà 
ìîжà áûöü çà кàãîñüöі «лåпøàй», ç Міðû âûтðàўлÿлі øìàт ãàäîў. À ÿø÷э 
ÿå íàâу÷ûлі àä÷уâàöü âіíу пåðàä ìуж÷ûíàì, ÿкîãà íå ìîжàø çàäàâîліöü. 
Зðэøтû, Міðû áûлî пðûåìíà, øтî íåõтà çâÿðíуў íà ÿå ўâàãу, à õîöü áû 
і тàкàÿ ñтðàõàлþäçіíà, ÿк Ãåíік. Пðûãàжуíÿй у ñтàðэйøûõ клàñàõ ÿíà íå 
лі÷ûлàñÿ, õàäçілà ў ÷ûðâîíûõ пðûø÷àõ і íà ãðîøû, ÿкіÿ àтðûìліâàлà íà 
àáåäû, упîтàй íàâåäâàлà кàñìåтû÷íû кàáіíåт.

Âå÷àðàì у пÿтíіöу ìÿñöîâûÿ ўжî çâûклà çàпðàñілі ñтуäэíтàк íà тàíöû. 
Міðà пðûõàðàøûлàñÿ, íàкîлüкі ãэтà áûлî ìàã÷ûìà äлÿ жàíî÷àй іñтîтû, 
пàçáàўлåíàй элåìåíтàðíûõ уìîў ãіãіåíû. У клуáå àäðàçу ўáà÷ûлà Ãåíікà: 
¸í ìлÿâà пàãîйäâàўñÿ ў öûãàðэтíûì äûìå, ÿк âîäàðàñöü, øтî кàлûøàööà 
плûííþ. Зàпðàñіў Міðу íà тàíåö, àáлàпіў, íàâàліўñÿ, і ÿå лåäçü íå çâàíітà-
âàлà àä пàõу пåðàãàðу. Àлå ж кðûўäçіöü лþäçåй íÿäîáðà – і ÿíà тðûâàлà. 
Ñìÿðäçþ÷ûÿ àáäûìкі çðàáіліñÿ ìàöíåйøûìі, äà іõ äàäàлîñÿ äçіўíàå ñàпåííå. 
Міðà íікîлі íå «õàäçілà» ç õлîпöàì, і ÿå âåäû пðà ìуж÷ûíñкуþ ôіçіÿлîãіþ 
àáìÿжîўâàліñÿ áàлáàтí¸й äçÿў÷àтàк у піÿíåðлàãåðû äû кíіжкàй пðà «ãэтà», 
ÿкуþ пåðàä экçàìåíàìі пðûíåñлà ў øкîлу ñтàðàñтà клàñà Àíжэлкà, і ÿíû 
÷ûтàлі ÿå пàä пàðтàìі. Âûñâåтлілàñÿ, øтî пàлîâà äçÿў÷àтàк âûпуñкíîãà 
клàñà áûлà ñâÿтà ўпэўíåíàÿ: «ãэтûì» ìужу і жîíöû äàâîäçіööà çàйìàööà 
ñтîлüкі ðàçîў çà жûöö¸, кîлüкі ÿíû õî÷уöü çàйìåöü äçÿöåй, пðû÷ûì тàкуþ 
áðûäу, ÿк «ãэтà», ñàâåöкіÿ лþäçі тðûâàþöü, ñöÿўøû çуáû.

Пàñлÿ тàíöàў Ãåíік пðàâîäçіў ÿå ў іíтэðíàт. Рàñпàâÿäàў пðà ñâàþ áûлуþ 
äçÿў÷ûíу, ÿкàÿ àáÿöàлà ÷àкàöü ÿãî ç âîйñкà, àлå пàáðàлàñÿ ç іíøûì. Пðà-
пàíàâàў:

– Іäç¸ì пàãулÿåì.
Міðà âåтліâà àäìîâілàñÿ. Пðàç ãàäçіíу – ÿíà ўжî лÿãлà ñпàöü, çàäà-

âîлåíàÿ, øтî àä÷àпілàñÿ àä кàâàлåðà, íå àáðàçіўøû ÿãî, – ÿå âûклікàлі 
íà âуліöу. Пàä ліõтàðîì ñтàÿў Ãåíік. Ёí âіäàâî÷íà ÿø÷э «пàäçàпðàâіўñÿ».



– Пðàøâûðí¸ìñÿ? 
– Іäçі ñпàöü, тû âûпіў, – ñкàçàлà ÿíà, ÿк áû пðîñÿ÷û пðàáà÷эííÿ.
– Àãà, âûпіў, – àäìàўлÿöü äàäçåíû ôàкт áûлî á пðîñтà áåññэíñîўíà. – 

Áûўøуþ ўñпîìíіў... – кàìáàйí¸ð жуðáîтíà àпуñöіў ãàлàâу íà ãðуäçі. – Кàлі 
тû ø÷àñ ñà ìíîй пà äçÿðэўíі пðàйäç¸øñÿ, ÿ áîлüøэ íікàãäà íå áуäу піöü. 
Клÿíуñÿ!

Міðà ñтðàпÿíулàñÿ. Âîñü ÿíî, äîўãà÷àкàíàå, äà ÷àãî ÿå ðûõтàâàлі ñтîлüкі 
ãàäîў – ÿíà ўðàтуå ÷àлàâåкà! Пàçáàâіöü àä жуäàñíàй çâû÷кі! Âåðíå ÿìу 
âåðу ў лþäçåй. Âÿäîìà, ¸й çуñіì íå õàöåлàñÿ öÿãíуööà ç п’ÿíûì ìужûкîì 
у öÿìðэ÷у, àлå ñпðàâà тàãî кàøтàâàлà.

Яíû пðàãулÿліñÿ пà áÿçлþäíàй â¸ñöû, âûйøлі çà âàкîліöу. Дàлåй ðàñлі 
íåйкіÿ íåпðàлàçíûÿ куñтû, і Міðà ìÿўкíулà áûлî, øтî пàðà âÿðтàööà, àлå 
тут ÿå ñöіñíулі жàлåçíûÿ ðукі, à íàä ñàáîй у ñâÿтлå ìåñÿöà ÿíà ç жàõàì 
уáà÷ûлà жàлåçíûÿ çуáû, ÿкіÿ пåðàìîжíà ø÷эðûліñÿ.

– Пàпàлàñü, пöі÷кà! Хîø – кðû÷û, íіõтî íå уñлûøûт. 
І тут ìàўкліâàÿ Міðà çàãàâàðûлà. Íікîлі – íі äà тàãî, íі пàñлÿ – ç ¸й 

íå çäàðàлàñÿ тàкîãà пðûñтупу лàãàðэі. Íіáûтà íåйкі âіðуñ âÿðáàлüíàãà 
øàлåíñтâà пàðàçіў ÿå. Зàäûõàþ÷ûñÿ, ÿíà тðûíäçåлà, øтî ̧ í, âûñàкàðîäíû 
÷àлàâåк, ñàпðàўäíû ìуж÷ûíà, ãэткі кàўáîй áулüáÿíûõ пðэðûй, íікîлі 
íå äàðуå ñàáå тàкîãà пîäлàãà і íіçкàãà ў÷ûíку. Штî «ãэтà» ў äçÿў÷ûíû 
ìîжà àäáûööà тîлüкі ç áуäу÷ûì ìужàì, à іíàкø і жûöü íå âàðтà! І ÿíà, 
Міðà, ÿкðàç äлÿ ø÷àñöÿ áуäу÷àãà ñâàйãî ìуж÷ûíû, íå, íå тàк – Ñâàйãî 
Муж÷ûíû! – ñÿáå áåðàжэ. Âîñü тû ж íå õàöåў áû àжàíіööà ç äçÿў÷û-
íàй, ÿкàÿ íå çàõàâàлà ñÿáå, ñàкàтàлà Міðà, тû ж àñуäжàåø туþ, ÿкàÿ íå 
äà÷àкàлàñÿ öÿáå ç âîйñкà, і öàлкàì ìàåø ðàöûþ, ÿ пàäçÿлÿþ тâîй ãíåў, 
ÿ íå çäîлüíàÿ íі çðàçуìåöü туþ äçÿў÷ûíу, àíі тàк пîäлà пàñтупіöü, тàìу 
øтî ÿ – іíøàÿ, і тû – іíøû, тû ñуìлåííû, пðûñтîйíû, ìужíû, тû ãåðîй 
пðàöû, ÿ тàáîй íåâåðàãîäíà ãàíàðуñÿ, õà÷у çàõàплÿööà тàáîй і äàлåй,  
і äà т.п.

У ãэтûì іñтэðû÷íûì ðэ÷ûтàтûâå áûлî ìàлà ñэíñу, àлå ãàðà÷û ÿãî íàпîð 
ìîã пðàáіöü ñöÿíу. І ў пðàñпіðтàâàíûì ðîçуìå кàâàлåðà íåøтà àäãукíулàñÿ. 
Òàк öі іíàкø, àлå õâàткà ðук, øтî ñöіñкàлі Міðу, àñлàáлà.

– À çà ìÿíÿ çàìуж пàйäç¸ø? – ñпûтàў Ãåíік.
– Âÿäîìà! – ç çàпàлàì, ÿкі íå пàкіäàў і öåíþ ñуìíåâу, øтî àкуðàт пðà 

ãэтà ÿíà ìàðûлà ўñ¸ жûöö¸, âûäûõíулà Міðà.
«Жàíіõ» пàöàлàâàў Міðу пà-ãàñпàäàðñку, у ø÷î÷ку. Ñàäðàў ç ñÿáå 

куðтку, íàкіíуў íà плå÷û «íÿâåñöå» – ÿå кàлàöілà тàк, øтî лÿñкàлі çуáû. 
– Хàту ñтðîþ. Жîíкà тðэáà. Пàä Íîâû ãîä пåðàåäçåì. Хàäçåì, пàкàжу. 

Я öÿáÿ àäðàçу пàлþáіл. Мàлåíüкàÿ тàкàÿ, âàðîáуøэк пðàì. Íå тî, øтî 
íàøû кàðîâû. Пðàўäà çà ìÿíÿ âûйäçåø?

– Òû øтî, ÿø÷э ñуìíÿâàåøñÿ, – лåпÿтàлà Міðà. Íà экçàìåíå ў іíñтûтут 
ÿíà âûöÿãíулà áілåт пðà íåпàçáåжíàñöü «çìû÷кі ãîðàäà ç â¸ñкàй» пðû 
кàìуíіçìå і àäкàçâàлà âåлüìі ўпэўíåíà! Яíû ўжî іøлі пàìіж кðûâàâàтûìі 
øтûкåтíікàìі. Як íі õàöåлàñÿ Міðû пуñöіööà áÿãîì пà âуліöû, ÿíà ðàçуìå-
лà – ãэтà тîлüкі пàãîðøûöü ÿå ñтàíîâіø÷à. À тàìу âûтðûâàлà і ãулліâûÿ 
пàöàлуíà÷кі, і äэìàíñтðàöûþ çðуáà áуäу÷àй õàтû.

– Âî тутà õлÿў÷ук áуäçåт. Кàáàí÷ûкà çàâÿäç¸ì, – ìàðûў Ãåíік. – Ñâàäçü-
áу íà àкöÿáðñкіå çðîáіì, ÷àãî àäклàäûâàöü.

З äэáілüíàй уñìåøà÷кàй Міðà кіâàлà. Ãåíік äàâ¸ў ÿå äà «ìàлпîўíі», 
Міðà øìûãíулà ў äçâåðû, çàáілàñÿ пàä кîўäðу.
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Яíà íå çàñíулà äà ðàííÿ. Пàñлÿ тàãî, ÿк жàõ тðîõі àäпуñöіў, ç тâàðàìі 
çàкàтàâàíûõ ìàлàäàãâàðäçåйöàў ñтàлі пðûõîäçіöü äуìкі – пðàâілüíûÿ 
äуìкі äçÿў÷ûíкі, ÿкàÿ âåäàå, øтî õлуñіöü – íÿäîáðà, à ўжî öàíîй õлуñíі 
купіöü жûöö¸ – äûк íàîãул çлà÷ûíñтâà. Òàк, ãàâîðкà іøлà ìåíàâітà пðà 
жûöö¸ – áî жûöü абняслаўленай у кàðöіíå ñâåту íàøàй Міðû íå ìåлà 
ñэíñу: øтî ж ÿíà пðûíÿñå ў äàð Ñâàйìу Муж÷ûíу, ç ÿкіì íàðîäçіöü íå 
ìåíø çà äâуõ äçÿöåй? Àлå ж і õлуñіöü, кàá âûðàтàâàöü ñâàþ øкуðу, áûлî 
пîäлà! Ñàìà ÿå іñтîтà, áåç уäçåлу âîлі й ðîçуìу, пàðуøûлà ўáітûÿ ў ÿå 
ç äçÿöіíñтâà пðàâілû, âûÿâілà ñпðûт, ÿкі íåìàâåäàìà àäкулü уçÿўñÿ, і 
âûжûлà – ãэтà áûлî жàõліâà! À кàлі á ÿå кàтàâàлі ôàøûñтû, ÿк Уллÿíу 
Ãðîìàâу?!

«І øтî äàлåй? – ñуðîâà õìуðà÷û áðîâû ў öåìðû, ÿк áûööàì áû ñàìуþ 
ñÿáå ðàçáіðàþ÷û íà кàìñàìîлüñкіì ñõîäçå, пûтàлàñÿ Міðà. – Штî тû 
çàўтðà ñкàжàø ãэтàìу ÷àлàâåку, ÿкі пàâåðûў тàáå?» Áûлî öàлкàì çàçуìå-
лà: «ãэтàìу ÷àлàâåку» тðэáà ñкàçàöü íÿõàй ãîðкуþ, àлå пðàўäу. Дà àä’åçäу 
âûкðу÷âàööà, уñìіõàööà øìàтàáÿöàлüíà, à пîтûì çâàліöü, ÿк çðàáілà á, áåç 
àíіÿкіõ ñуìíåâàў, ñÿáðîўкà Àлà, ÿкàÿ ôліðтàâàлà ç íàñтàўíікàì àíãлійñкàй 
ìîâû äçåлÿ àäçíàкі, – Міðû ãэтà áûлî àãіäíà. Дуìкà çàÿâіöü пðà ñпðîáу 
çãâàлтàâàííÿ і пàпðàñіöü àáàðîíû, äû õàöÿ á у âûклàä÷ûкà, äçåлÿ ÷àãîñüöі 
äà іõ пðûñтàўлåíàãà, Міðû ў ãàлàâу íå пðûйøлà. І àáñàлþтíà пðàâілüíà, 
øтî íå пðûйøлà: лþáû ñà çíà¸ìûõ ̧ й äàðîñлûõ ñкàçàў áû, øтî ў çäàðэííі 
âіíàâàтàÿ тîлüкі ÿíà. Дû Міðà і ñàìà тàк лі÷ûлà.

Íàçàўтðà ÿíà пàäûøлà äà Ãåíікà – ¸í ñÿäçåў, пàкуðâàþ÷û і пàпл¸ўâà-
þ÷û, у ñâàіì кàìáàйíå – і пàпðàñілà ў ÿãî пðàáà÷эííÿ. Яíà ñõлуñілà – ÿíà 
íå кàõàå ÿãî. À áåç кàõàííÿ âûйñöі çàìуж íå ìîжà. Àлå çàтîå ÿíû ìîãуöü 
çàñтàööà ñÿáðàìі íà ўñ¸ жûöö¸. Міðà äуìàлà, øтî ãэтû öуäîўíû øàíåö 
ÿãî пàöåøûöü, à ÿå пðàўäçіâàñöü áуäçå àöэíåíàÿ. Àлå âûйøлà іíàкø.

– Зðà ÿ öÿáÿ, ãàäçіíу, пàжàлåл. Íу пàäàжäçі, áл...äçü, ÿ öÿáå ñÿãîííÿ 
ўñтðîþ íî÷ку, – пðûãðàçіў Ãåíік.

Àä÷уâàþ÷û, ÿк àä äçікàãà ñтðàõу пàкîлâàå ў ñэðöû і íÿìåþöü íîãі, Міðà 
пàöÿãíулàñÿ äà äçÿў÷àт, øтî кîðпàліñÿ ў áàðàçíå. Ёй тэðìіíîâà тðэáà áûлî 
ç кіìñüöі пàäçÿліööà, àäíàк піñàöü ліñт Àлå íå âûпàäàлà – àäкàçу ìîжíà 
áûлî íå äà÷àкàööà. Міðà ðàñпàâÿлà пðà çäàðэííå Жàííå.

– Òû äуðíіöà? Зà øтî тû ў ÿãî пðàñілà пðàáà÷эííÿ? Òàкñàìà ÿø÷э 
Міðàíäà.

– Якàÿ Міðàíäà? – áåç öікàâàñöі ñпûтàлà Міðà.
– Іäэàліñткà ç кîìплåкñàì ðàтàâàлüíіöû, – Жàííà ўñåлàñÿ âåðõàì íà 

âÿäðî і âûöÿãíулà пà÷àк «Ãðîäíà». – Áàöÿ кíіжку ç Àíãліі пðûп¸ð. Пñіõ 
ñкðàў äçåўку ñà ñâåöкàãà кîлà, тðûìàў у ñутàðэííі, à ÿíà àпðàўäâàлà ÿãî 
тûì, øтî ̧ í тупû і íåàäукàâàíû. Піñàлà ў äç¸ííіку ўñÿкуþ пàôàñíуþ õðэíü.

– І íå ñпðàáàâàлà ўöÿ÷û?
– Ñпðàáàâàлà. Àäíîй÷û äàлà ÿìу ÷ûìñüöі пà ìàçãàўíі, àлå тут жà çà-

ñàðîìåлàñÿ і пàøкàäàâàлà ÿãî. Ёí жà íå âіíàâàтû, øтî íåâук і íÿãîäíік! 
Ñâà¸й âåлікàäуøíàñöþ ÿíà пåðàтâîðûöü ÿãî ў äîáðàãà ÷àлàâåкà!

– À øтî ў ãэтûì íÿпðàâілüíàãà? – àñöÿðîжíà ñпûтàлà Міðà.
Жàííà çìåðàлà ÿå іðàíі÷íûì пîãлÿäàì.
– Íу, õàöÿ á уñåàãулüíàÿ ўпэўíåíàñöü: ÿкіÿ á íі áûлі ў жàí÷ûíû 

âûáітíûÿ çäîлüíàñöі, ÿíû íіøтî пåðàä ÿå çðу÷íàñöþ äлÿ іíøûõ. Кàçку 
«Пуíñîâàÿ кâåтà÷кà» ÷ûтàлà?

– Íу, ÷ûтàлà.



– Дûк âîñü: купåöкàÿ äà÷кà пàâіííà íå øукàöü ñâàйãî âûðàтàâàííÿ, à 
âûðàтàâàöü áåäíàãà ñтðàøûäлу àä ñàìîãà ñÿáå.

– Чàìу?
– Òàìу øтî кàлі áàáà клàпîöіööà пðà ñÿáå, ÿíà ñукà àпîøíÿÿ.
Міðà ìàў÷àлà, àáäуìâàþ÷û ãэтûÿ äçіўíûÿ ñлîâû. Яíà àä÷уâàлà ў іõ 

íåйкуþ íîâуþ, íÿçâûклуþ äлÿ ñÿáå пðàўäу, àлå пðàўäà тàÿ íå ìàãлà 
пðàáіööà ў ÿå ðîçуì.

– І øтî çäàðûлàñÿ ç Міðàíäàй?
– Пàìåðлà, – жîðñткà ñкàçàлà Жàííà і пàтуøûлà íåäàкуðàк àá âÿä-

ðî. – Зàтîå çàñтàлàñÿ õàðîøàÿ. À àáõітðûлà á ÿãî, íàñпÿâàлà, øтî кàõàå, 
øтî çàìуж âûйäçå, à тî і çàáілà á – õтî á ¸й тàäû ñпà÷уâàў? Òû ж âîñü 
пåðàжûâàåø, øтî пàäìàíулà ãэтàãà ìуäçілу.

Міðà øìîðãíулà íîñàì.
– Я тàкñàìà íå çìàãлà á çàáіöü ÷àлàâåкà. Íàâàт äðэííàãà.
– Зàтîå ¸í öàлкàì ìîã áû öÿáå çãâàлöіöü, çàáіöü, çàкàпàöü çà â¸ñкàй. 

Пà÷àкàй, ÿø÷э пàñпåå.
І ñàпðàўäû: âå÷àðàì кàìпàíіÿ ìÿñöîâûõ ç’ÿâілàñÿ лÿ «ìàлпîўíі». З äçÿñÿ-

тàк п’ÿíûõ ãàлàñîў öþãàкàлі, пàтðàáуþ÷û Міðу. Ñÿðîä äçікàãà лÿìàíту ÿíà 
ç жàõàì пàçíàлà ãîлàñ ñâàйãî àáðàжàíàãà ў íàйлåпøûõ пà÷уööÿõ «ñÿáðà».

– Âûõàäçі, áл...äçіíà, пàãàâàðûöü íàäà! – ãàðлàў Ãåíік. – À тî ø÷àñ ñàì 
çàйäу, ÿ íÿ ãîðäûй! Áàðäэлü уñтðîþ!

Зãðàÿ àäкàçâàлà ўõâàлüíûì ñâіñтàì.
– Íу øтî? – ñпûтàлà Жàííà. – Áуäçåø ÿø÷э âûðàäкàў ðàтàâàöü?
Яíà кіíулà Міðû куðтку, çàñуíулà ў кіøэíþ пà÷àк öûãàðэт. Дçÿў÷àтû 

âûáðàліñÿ пðàç âàкíî, ÿкîå âûõîäçілà íà çàäíі äâîð, і, õàâàþ÷ûñÿ çà ку-
ñтàìі, пàáåãлі äà «пðàлüíі». Хтîñüöі тут ãðуíтîўíà пàпðàöàâàў – пàìûтûÿ 
äçÿâî÷ûÿ кàøулі і õàлàтû áîўтàліñÿ íà âÿðîўкàõ. Уöÿкà÷кі çàáіліñÿ ў кут і 
пðàç пûлüíàå àкåíöà íàçіðàлі, ÿк кàíäûäàтû ў пàãðîìø÷ûкі âÿäуöü пåðà-
ìîâû ç «ìàлàäûìі пàìî÷íікàìі ñåлüñкàй ãàñпàäàðöû кðàіíû». Пðàäñтàўíік 
àáàðûãåíàў áûў пðàпуø÷àíû ў іíтэðíàт і пåðàкàíàўñÿ, øтî Міðû тàì íÿìà, 
пàñлÿ ÷àãî õлîпöû пà÷àлі ðàñ÷àðàâàíà ðàçûõîäçіööà.

Àлå ðàäàâàööà áûлî ðàíà. Àä ãðупû, ÿкàÿ ўñ¸ ÿø÷э ñтàÿлà лÿ ãàíкà, 
àääçÿліліñÿ äçâå пîñтàöі, ñтàлі íàáліжàööà. У ñлàáûì ñâÿтлå ліõтàðà Міðà, 
ñэðöà ÿкîй äàўíî кàлàöілàñÿ äçåñüöі лÿ ãîðлà, пàçíàлà Ãåíікà і ÿãî ìàлîä-
øàãà áðàтà Мікîлу.

Дçâåðû ðàñ÷ûíілі ўäàðàì íàãі.
– Іãäçå ÿíà, ñöåðâà, ñõàâàлàñÿ? Зíàйäу – кіøкі âûпуø÷у. Мÿíÿ – ìÿíÿ! – 

ðàçâÿлà, ÿк кàкîãà-íіáуäçü ñàлàãу!
– Дà ў ñâàіõ, íà õàöå ãäçåтà, – âûкàçàў ìåðкàâàííå Мікîлà.
– À ìîжà, тут? Ёñöü ôàíàðûк?
– Íå-à. Зáåãàöü, пðûíÿñöі?
– Дà ÿ тàк...
Чûðкíулà çàпàлкà. Цåíі пàáåãлі пà íî÷âàõ і тàçàõ. Дçÿў÷àтû ñÿäçåлі 

íå äûõàþ÷û. Ãåíік çðàáіў íåкàлüкі íÿўпэўíåíûõ кðîкàў íàпåðàä, àлå çà-
áлûтàўñÿ ў ìîкðûõ жàíî÷ûõ àпðàíàõàõ, лåäçü íå ўпàў і áðуäíà âûлàÿўñÿ.

– Íÿìà тут íікàãî. Х... ç ¸й, пàйøлі, – пàклікàў Мікîлà.
– Пàäàжäçі.
Уñпûõíулà äðуãàÿ çàпàлкà, àäлÿöåлà ўáîк. Міðà ðàптàì àä÷улà, ÿк ÿå 

ñэðöà пåðàтâàðàåööà ў ìàтûлüкà. Мàтûл¸к тðàпÿтàў, çàìіðàў, çíîў áіўñÿ 
õààтû÷íà і áåññэíñîўíà, ãуáлÿþ÷û ñілû. Пåðàä âà÷ûìà ўçâіўñÿ «кðàñíû 
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àкöÿáð» àðàíжàâûõ ñàлþтàў. Дà Міðû äàíåñлàñÿ: «Уñ¸ ðàўíî íàйäу пàñку-
äу, õàíà ¸й!» Пîтûì ÿíà ñтðàöілà пðûтîìíàñöü – і пðà÷íулàñÿ àä тàãî, 
øтî Жàííà áілà ÿå пà ø÷îкàõ.

– Чàãî тû?! Зãàðûì! Дàâàй õут÷эй!
Шлÿõ äà äçâÿðэй áûў àäðэçàíû àãí¸ì. Мîöíà пàõлà ãàðàì. Жàííà 

ñõàпілà âÿäðî, ðàçáілà іì øклî ў àкåíöû, âûпõíулà íàпàўжûâуþ Міðу – 
тàÿ çâàлілàñÿ ў кðàпіâу, ÿк ìåõ, – пîтûì âûñкà÷ûлà ñàìà. Àäöÿãíуўøû 
ñÿáðîўку çà куñтû і пàñàäçіўøû íà çÿìлþ, Жàííà пàáåãлà øукàöü тэлå-
ôîí, кàá âûклікàöü пàжàðíûõ. Міðà тупà ãлÿäçåлà, ÿк çàйìàåööà àãí¸ì 
«пðàлüíÿ». Òâàð і äàлîíі ў ÿå áûлі пàðэçàíûÿ, ç іõ ñà÷ûлàñÿ кðîў. Міðà 
íå ñпðàáàâàлà ÿå ñпûíіöü.

Рàíіöàй, ñÿк-тàк пàкіäàўøû ðэ÷û ў ñуìку, ÿíà ç’åõàлà íà пåðøûì жà 
àўтîáуñå ў ðàйöэíтð, àäтулü – у Міíñк. Жàííà пààáÿöàлà ўлàäçіöü уñ¸ 
ç âûклàä÷ûкàì – çðэøтû, Міðû áûлî ўñ¸ ðîўíà. Яíà пðûåõàлà ў пуñтû 
іíтэðíàт і ñуткі пðîñтà âàлÿлàñÿ íà ñâàіì лîжку, íå çâÿðтàþ÷û ўâàãі íà 
пÿкåлüíû ñìуðîä – тðуöілі тàðàкàíàў.

Жûöü íå ìåлà ñэíñу. І ñіл íà ãэтà íå áûлî.
Íàðэøöå пàäíÿлàñÿ, âûпàўçлà ў ãîðàä. Íà ñлàáûõ íàãàõ äàплÿлàñÿ 

äà пàтðэáíàй âуліöû, äîìà. Мàìà Жàííû, кàáåтà ç áліñку÷ûìі âàлàñàìі, 
пàôàðáàâàíûìі ў ÿðкà-ðуäû кîлåð, íàпàілà ÿå ãàðáàтàй ç тàўñтàñöåííûõ 
àíãлійñкіõ куáкàў і âûíåñлà кíіãу. У ñâàіõ ñілàõ Міðà áûлà ўпэўíåíàÿ – ÿå 
пÿö¸ðкà пà àíãлійñкàй áûлà ñуìлåííà çàñлужàíàÿ, ÿк і àñтàтíіÿ àäçíàкі.

Міðàíäà çàìàўлÿå і пðûìàå àä Кàліáàíà пàäàðуíкі. З çàäàâàлüíåííåì 
ãлÿäçіööà ў лþñтэðкà ñâàіõ пåðàâàãàў. Яíà íàіўíà ìÿðкуå, øтî âûйäçå 
ç ãэтàãà ñтðàøíàãà ñклåпà – лåпøàй, ÷ûì áûлà. Як ìàтûл¸к ç кîкàíà. 
Âûкðûâàå àäñутíàñöü у Кàліáàíà ãуñту, íіáûтà çäàå экçàìåí пà ìàñтàöтâà-
çíàўñтâå. Íіáûтà çà ¸й íàçіðàå пðûâàáíû ìуж÷ûíà, áàðàäàтû іíтэлåктуàл 
Джîí Ôàўлç, ÿкі піøà ðàìàí пðà ÿå, Міðàíäу Ãðэй. Яíà тî âûñìåйâàå 
ñâàйãî туðэìø÷ûкà, тî пàпðàкàå ñÿáå çà пûõу.

«Я... зрабіла яму балюча, – пåðàклàäàлà Міðà, àìàлü íå çàãлÿäâàþ÷û ў 
ñлîўíік. – Вядома, ён цалкам гэтага заслугоўвае, але мне раптам стала 
шкада яго... Ён абурыўся. Да глыбіні душы. І я падумала: ён жа дазво-
ліў мне пагуляць у садзе. І адчула сябе жудасна подлай...». «Мая зброя 
– велікадушнасць... і дараванне, бо ён нічога з сабой зрабіць не можа...».  
«Я адчуваю ў адносінах да яго нейкае незразумелае мне самой пачуццё 
адказнасці...» – çàпіñâàå ў äç¸ííіку Міðàíäà, і Міðà àäклàäàå кíіãу. Яíà 
íå ìîжà ÷ûтàöü, áî плà÷à. Упåðøûíþ пàñлÿ ўðîкà, ÿкі àтðûìàлà «íà 
пðàñтîðàõ жûööÿ» – íà ø÷àñöå, áåç пðàктûкі, àлå íàâàт у тàкîй íÿпîўíàй 
âåðñіі ¸í кàøтàâàў тûñÿ÷ àáñàлþтíà íåпàтðэáíûõ øкîлüíûõ уðîкàў – ÿíà 
çäîлåлà çàплàкàöü: пðà л¸ñ Міðàíäû Ãðэй.

«Перамагае шкадаванне, і я на самой справе хацела б яму дапамагчы». 
У Міðû пåðàìàãàå øкàäàâàííå äà Міðàíäû і íàðàäжàåööà öàлкàì íîâàå, 
âåлüìі çäàðîâàå пà÷уöö¸ – íÿíàâіñöü äà ãâàлту, у лþáîй ÿãî ôîðìå. Зà-
ðàç Міðà íå пàìÿтàå, øтî пåðàä ¸й уñÿãî тîлüкі кíіжкà. Міðàíäà äлÿ ÿå 
жûâàÿ äçÿў÷ûíà, ðàçуìíàÿ, äîáðàÿ, тàлåíàâітàÿ. Зàíàäтà ôàíàáэðûñтàÿ 
і ñàìàўпэўíåíàÿ – âîñü ãэтàãà ў Міðû, ÿкîй ìэтàíàкіðàâàíà íå äàâàлі 
ðàñöі âûøэй çà ñÿðэäíþþ ліíіþ, çуñіì íÿìà. І ўñ¸ ж у іõ øìàт àãулüíàãà. 
Яíû ìàãлі á ñтàöü ñÿáðîўкàìі. З ìíîãàãà ÿíû âûðàñлі á, пàñтàлåўøû. 
Міðà плà÷à, ñкðуöіўøûñÿ íà лîжку, тàìу øтî íå ìîжà çìіðûööà ç 



íåñпðàâÿäліâàñöþ, ÿкàÿ ÿø÷э ў÷îðà çäàâàлàñÿ ¸й íàтуðàлüíûì õîäàì 
жûööÿ і ãіñтîðûі.

Íå, уñ¸ ж тàкі ÿ ãîðøàÿ çà Міðàíäу, äуìàå Міðà. Ці пðîñтà áîлüø 
íàтуðàлüíàÿ? Іíñтûíкт жûööÿ ўклþ÷ûўñÿ áåç ìà¸й âîлі, і ÿ ўðàтàâàлàñÿ. 
Чàìу ж пîтûì àä÷улà ñîðàì і âіíу çà тîå, øтî íå àõâÿðàâàлà ñàáîй?

І àõâÿðàâàöü ñàáîй, і àä÷уâàöü âіíу, кàлі íå çðîáіöü ãэтàãà, ÿíà áуäçå 
ÿø÷э øìàт ðàçîў. Àжíî пàкулü тîå, øтî ÿíà çðàçуìåлà ñ¸ííÿ, íå ñтàíå 
äîñâåäàì, ÿкі ўâîйäçå ў ÿå плîöü і кðîў. 

Áî íікîãà ÿø÷э пàкутû кíіжíûõ ãåðîÿў íå пðûìуñілі çìÿíіööà.   

Пðàç ìåñÿö âàõö¸ðкà пðàöÿãíå Міðû çàпэöкàíû ÷ûìñüöі пàäîáíûì íà 
пàðтâåйí кàíâåðт.

«Я лублю тибя Мирка эта на самам деле я ни уру и хачу жынитца. 
Пращаю тибя што ты абманшчыца. Если ты низахочиш са мной жынитца 
я пакончу сабой и ты будиш винаватая усю тваю жызнь». 

Зàìàöàâàííå пðîйäçåíàãà. 
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Мы – Пагонічы

Генадзь Тумаш

паэзія

па
эз

ія

…Мецьмеш Бога і Айчыну ў сэрцы –

І народзішся на свет духова.. .

МАЛІТВА

Áîжà,
âûçâàлі âåðíікàў
ç ðàáñтâà лþöûпàðà,
íàøу ðîäíуþ ìîâу ñâÿтуþ
ў ñâÿтûíі âÿðíі,
кàá äуøîþ ðàá Áîжû
íå áûў ÷ужàíіöàþ,
кàá у õðàìû íàñ клікàлі
âîлüíûÿ íàøû çâàíû.

16.12.2002

Два трыялеты

*  *  *
Íàáðûäçü, íàâàлà÷, пðûáлуäû, çáðîä –
Ãэтà áітâà, áітâà ðîäíàй ìîâû.



Âîðàãàì àäпîð çäçÿйñíÿþöü ñлîâû:
Íàáðûäçü, íàâàлà÷, пðûáлуäû, çáðîä.
Áåç тàкîй àñлîíû і àõîâû
І кðàіíà çíікíå, і íàðîä.
Íàáðûäçü, íàâàлà÷, пðûáлуäû, çáðîä –
Ãэтà áітâà, áітâà ðîäíàй ìîâû.

 11.08.2002

*  *  *
Жûâàÿ ìîâà õî÷à жûöü,
Àáàðàíÿå кðàй íàø лþáû,
Дçÿðжàâу, âîлþ – àä çàãуáû,
Жûâàÿ ìîâà õî÷à жûöü.
Ёй äîл кàпàþöü äуøàãуáû,
Кàá у ìàãілу пàлàжûöü.
Жûâàÿ ìîâà õî÷à жûöü,
Àáàðàíÿå кðàй íàø лþáû.

     01.12.2016

*  *  *
Мû – Пàãîíі÷û, íàø÷àäкі âàÿðîў-ліöâіíàў,
Штî пàлåãлі, çàñлàíÿþ÷û Ëітâу ñàáîй,
Штî íà пàпÿліø÷àõ уñкðàñàлі, íà ðуіíàõ 
Пåðàä кðûжàкàìі і ìàñкîўñкàþ àðäîй.

Мû – Пàãîíі÷û, íàø÷àäкі ñлàўíàå Пàãîíі,
Мû – âÿлікàй íåçàлåжíàå Ëітâû пðàöÿã,
Дуìкі íàøûÿ, ÿк âîі-âåðøíікі íà кîíÿõ,
Рâуööà, ì÷àööà ў íåàáñÿжíû âåкàâû пðàñöÿã.

30.11.2008

*  *  *
Мåöüìåø Áîãà і Àй÷ûíу ў ñэðöû –
І íàðîäçіøñÿ íà ñâåт äуõîâà,
Ãîäíàñöü àä÷уâàöüìåø у ìіíулûì – 
У âÿлікіì âîлüíûì ãàñпàäàðñтâå.

Зäàáûлі ліöâіíû ў áітâàõ-ñå÷àõ
Íåçàлåжíàñöü, íåпàäлåãлàñöü Кðàþ – 
З âåðøíікàì, ç Пàãîíі÷àì кðûлàтûì!
Áîã пуñöіў ÿãî íà ñâåт íàì ç âîлÿй!

          22.05.2010
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*  *  *
Мкíå Пàãîíÿ, ì÷ûööà, ðâåööà äуõ Ëіöâіíàў,
Дуõ, øтî ў áітâàõ-ñå÷àõ âîлþ çäàáûâàў.
З ìужíàñöі і ìуäðàñöі ўçðàñлà Кðàіíà – 
Íàøà ñлàўíàÿ Âÿлікàÿ Ëітâà.
Íàñ Пàãîíі÷û ãàðтуþöü – íàøû âàÿðû,
З íàìі ìîö ñâÿтàÿ – íàøû ìûñлÿðû.

  03.09.2019

РУШМА НА ГРУНВАЛЬД

Бітва, якая ўвайшла ў гісторыю
як адна з найбуйнейшых у сярэднявечнай
Еўропе, скончылася поўным разгромам
ордэнскага войска. Вялікае значэнне
для перемогі меў тактычны манеўр Вітаўта –
запланаванае адступленне яго харугваў,
якое дазволіла расстроіць баявы парадак рыцараў.

Генàäзь Сàгàновіч

Руøìà ç íàøûìі õàðуãâàìі
íà Ãðуíâàлüä,
ðуøìà ñлàâу íàøуþ âÿðтàöü.
Хàðуãâàў íàøûõ íå тàптàлі кðûжàкі.
Хàðîáðûÿ ліöâіíû-âîі
äуõ áàÿâû ў пàлÿкàў пàäíÿлі
і ðàçàì кðûжàкîў пåðàìàãлі.
Хðàíіñт Яí Длуãàø
ñлàўíàãà çâûöÿñтâà –
ñлàўíàй пåðàìîãі íå äçÿліў.
Пàлÿкàì – äûôіðàìáû,
íàøûì пðîäкàì – ãàíüáàâàííå:
ліöâіíàў çìÿлі кðûжàкі,
літâà пуñöілàñÿ íàўö¸кі
ç пîлÿ áітâû.
À âàÿðû-ліöâіíû íå ўöÿкàлі,
à âàÿðû-ліöâіíû àäñтупàлі,
âûкîíâàþ÷û Âітàўтà íàкàç:
“Мû àäñтупàåì
äçåлÿ íàøàй Пåðàìîãі!”
Рàçáітûÿ áûлі äàø÷эíту кðûжàкі.
Кàйäàíû і âÿðîўкі äлÿ пàлîííûõ
çíàйøлі ў çàõîплåíûì àáîçå пåðàìîжöû.
У çåìлÿõ у ñâàіõ 
ãåðîÿў уðà÷ûñтà ñуñтðàкàлі
і Пåðàìîãу ўñåíàðîäíà ñâÿткàâàлі.



Âÿðтàйìà íàøу ñлàâу,
çíÿñлàâілі пàлåãлûõ âîÿў лÿõі,
àлå ліöâіíàў ñлàâà íå пàлåãлà.
Íàä Ãðуíâàлüäàì
ãу÷эöüìå âå÷íà “Áàãàðîäçіöà” –
äçÿðжàâû íàøàй ãіìí,
íåпåðàìîжíàãà íàðîäу пåñíÿ.
Ëіöâіíû пåðàä áітâàй
пðàñпÿâàлі “Áàãàðîäçіöу”
і ðуøûлі ў àтàку.
Уçí¸ññÿ íàä пàлåãлûìі ãåðîÿìі
íàø ðûöàð,
íàø Пàãîíі÷.
Ëіöâіí іì÷ûööà пåðàìîжíà!

 02.02.2019

“Дзеяслоўцы” шчыра віншуюць 
шаноўнага Генадзя ТУМАША 

з васьмідзесяцігоддзем і зычаць яму моцнага здароўя,
душэўнае трываласці ды новых твораў!
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Франц Сіўко

проза

пр
о

за

. . .што яна горкая, гэткая праўда, – 

які можа тут быць сумнеў?..

1

Першы, каго Жэня бачыць ля дома, – бацька. Росцік Галуза 
сядзіць у альтанцы пры ўваходзе ў пад’езд і нервова, неяк 
похапкам, быццам некуды дужа спяшаецца, – манера, якой 
раней, да хваробы, за ім, здаецца, не заўважалася, – курыць. 

Спачатку Жэня бачыць толькі няясныя абрысы бацькавае 
далоні, што раз-пораз мільгае ў цемры на фоне асветленага 
цыгарэтаю фрагмента сцяны. Затым – правую палову 
Росцікавага твару з рыскаю вусоў па-над ротам. А яшчэ 
праз хвіліну і ўся ахінутая брызентавым плашчом бацькава 
постаць вымыкаецца насустрач Жэню з цемры. Быццам вось 
гэтак прасядзеў Росцік у альтанцы паўтыдня ў той самай 
позе, што і напярэдадні сынавага ад’езду ў горад, ды нікуды 
ні на імгненне за гэты час не адышоўся. 

Плашч дастаўся Росціку ў спадкі ад заўчасна памерлага 
брата-вайскоўца. Ён так доўга ляжаў, усімі забыты, у сырым 

Месяц-месячыку ясны
Апавяданне



падвале сярод рыззя, што дазвання пабіўся буравата-зялёнымі, пад колер 
расліннасці ў гародзе, плямамі. Дык іншым разам, як заманецца Росціку 
нашчыпаць на градах пры доме гуркоў, не адразу яго ў гэтым плашчы сярод 
акупаванага макрыцаю гурэчніку, асабліва надвячоркам, калі так і мільгацяць 
у паветры ды слепяць вочы сонечныя зайчыкі-гарэзы, заўважыш. 

Так яно бывае зазвычай, але – не сёння. Бо сёння праз увесь дзень – 
ад самага рання і да гэтага вось моманту, як Жэня ступіў, нарэшце, на 
сцежку, што віецца ўздоўж гародаў ад чыгункі да іхняга дома, – бацька не 
выходзіць у яго з галавы. І не толькі не выходзіць, а з кожнаю хвілінаю 
грукаецца ў свядомасць усё ўладней, усё настойлівей. Таму, здаецца, нават 
каб раптам цемра і цалкам запанавала над зямлёю, у тым, што гэта менавіта 
ён, старэйшы Галуза, сядзіць цяпер у альтанцы і зацята курыць, Жэня ні 
хвіліны не сумняваўся б. 

Ды і каму тут яшчэ, апроч Росціка, гэткаю парою сядзець? Для маладзей-
шых суседзяў (а ў доме акурат жа амаль усе такія, маладзейшыя, і жывуць) 
час для адпачынку занадта позні, бо ўранні ўсім адыходзіць на працу. Ды і 
наогул ніхто ў наваколлі так шмат, як Жэнеў бацька, не курыць. Мала таго, 
што адну ад адной прыпальвае свае смярдзючыя цыгарэты, дык яшчэ ж і 
дасмоктвае іх ледзь не да самых пазногцяў. Не чалавек, а жывы дымаход. 
Праз курэнне, дарэчы, і клопат не абы-які займеў. Такі варахлівы, нялюдскі 
клопат апанаваў чалавека, што і найгоршаму ворагу не пажадаеш. 

Месяцы з два таму вымалявалася ў Росціка на пяце правай нагі пляміна. 
Невялікая, памерам з капеечную манету. Даследавалі дактары ў абласным 
анкадыспансеры тую пляміну, сказалі – злаякасная ды і ўзяліся выдаляць. 
След было б перасадзіць пасля выдалення на прыгоеную рану лапік 
здаровай скуры з іншага месца – аж не, няможна, аказваецца. Бо капіляры на 
Росцікавым целе так папсаваныя праз ягонае шалёнае шматгадовае курэнне, 
што ніякая перасадка ўжо станоўчага выніку ўсё адно не дасць – скура 
папросту не прыжывецца. Кідаць жа паскуднай звычкі Росцік нават і цяпер, 
калі гэтак неспадзявана дзеўбануў у копчык смажаны певень, не хоча. Ды, 
папраўдзе, каб раптам і захацеў, карысці ўжо з таго было б, відаць, у гэткім 
узросце (як-ніяк на другую палову шостага дзясятка чалавеку перакуліла) 
няшмат. Вось і клопат. 

Ведамасны цагельнезаводскі дом, у якім жывуць Галузы, стаіць пры 
шырокім, зарослым кустоўем альхі ды арэшніку рове, уздоўж якога цягнецца 
аж да павароту на цэнтр мястэчка жывапісная паласа аздобленых маладым 
хвойнікам дзялянак-гародчыкаў. Акурат гэтым месцам тут яшчэ не так даўно 
была вёска Паршэлева. Пасля яе зліцця з ускрайкам мястэчка і пабудовы 
чатырох пяціпавярховікаў назва мясціны не змянілася. Гароды ж у выглядзе 
дзялянак з буданамі для захоўвання рыштунку часткова засталіся ва 
ўласнасці ранейшых уладальнікаў, часткова дасталіся жыльцам навабудаў. 

Кожная з дзялянак адгароджаная ад суседніх невысокім хісткім плотам. 
Местачковае начальства ўжо даўно пагражала і платы, і самі гародчыкі знесці, 
каб не псавалі відарысу прымітыўнасцю ўладкавання. Але далей пагрозаў 
ісці чамусьці так і не наважылася. Загадала прыбраць найбольш нехлямяжыя 
буданы і на тым супакоілася. Надоўга ці на коратка супакоілася – невядома, 
хутчэй за ўсё да якога-небудзь загаду “зверху”. 

Ля дома Галузаў заўсёды прахалодна. З-за ветру, што не-не ды і хлабысне ў 
двор хваляю сцюжы. У спякотны летні дзень, калі сонца паліць неміласэрна, 
што апошнім часам здараецца ўсё часцей і часцей, гэта і няблага. Затое ў 
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халодны дзень адно пільнуйся, каб не прасвідравала з завуголля скразняком 
да самых вантробаў. 

Ды Росціка скразняк, па ўсім відаць, не палохае. Іначай, пэўна ж, не 
сядзеў бы тут, на ветрадуі, а даўно пашыўся б куды-небудзь у зацішнейшае 
месца. Балазе, зацішнейшых, абжытых выпівохамі закуткоў пры доме хапае. 
Як, зрэшты, і саміх выпівох, да шэрагу якіх і Росціка Галузу ад пэўнага часу 
не прылічыць не выпадае. Нават калі па вяртанні з анкадыспансера колькі 
дзён не выходзіў ён з кватэры, суседка Ядзя, што жыве на першым паверсе, 
бачыла, як каторы з Росцікавых сябрукоў прывязвае на доле да шпагаціны 
пластыкавае вядзерца з на палову ці на чвэрць адпітаю бутэлькаю, а затым 
Росцік жвавенька – і адкуль толькі спрыт бярэцца ў хворага чалавека – 
усцягвае тое вядзерца з пітвом на свой балкон. 

– Ты, Жэнік? 
Бацька кідае недакурак у бляшанку з-пад кавы, спрабуе з дапамогаю 

мыліцы падняцца з месца. Не дае, аднак, сабе рады, прывальваецца адрузлым 
целам да сцяны. Альтанка жаласна рыпіць рассохлымі дошкамі, керхае, 
хіліцца ўбок.

– Я, – кажа Жэня і глядзіць, як бацька безвынікова змагаецца з моцаю 
зямнога прыцягнення. Думае, што трэба было б, мабыць, памагчы яму, але 
з месца не рухаецца. Стаіць, як спаралізаваны, воддаль, моўчкі назірае за 
Росцікавымі пакутамі. Такое з ім у стасунках з бацькам апошнім часам здараецца 
не ўпершыню. Розум падказвае, што след было б, можа, і адпусціцца, пасобіць 
нямогламу чалавеку, а воля ўпарта даводзіць адваротнае, упіраецца рожкамі. 

Нарэшце бацька падымаецца, абапіраючыся на мыліцу, сунецца да 
дзвярэй пад’езда. 

– Ну, парабіў свае справы ў горадзе? – Росцікавы словы гулка разносяцца 
ў сцішэлым двары, рэхам аддаюцца пад шатамі старых таполяў з шэрымі 
плямамі мінулагодняе вапны на камлях. 

– Парабіў, а як жа, – адказвае Жэня і адчыняе дзверы. Прапускае бацьку 
наперад і, як толькі той параўноўваецца з ім, раптам спатыкаецца. 

Росцік падхоплівае яго пад руку, і далей яны ўжо, стараючыся як мага 
вышэй падымаць ногі ды раз-пораз наступаючы адзін аднаму абуткам на 
ступні, крочаць, спраўны малады і немалады нездаровы, да сходаў поруч. 

Так ісці нязручна, але ні адзін, ні другі ўбок не адсоўваецца. І, на дзіва, 
здаецца Жэню, што гэткая вось, плячо да пляча, хадзьба для іх з бацькам 
– цяпер якраз тое, што трэба. Але ці толькі яму так здаецца, ці і насамрэч 
яно так ёсць – невядома. Пытацца ж у Росціка, ці не тое самае і ён адчувае 
ў адносінах да сына, зразумела, не выпадае. 

2

Жэня – калека. Праўда, не ад нараджэння, у чым да нядаўняга яшчэ часу 
быў упэўнены, а з ласкі Росціка. 

Пра тое, што менавіта праз бацьку стаў ён, позняе дзіця Алены і Росціка 
Галузаў, калекам, хлопец даведаўся два гады таму ад сваёй хроснай маці 
цёткі Весі. Жанчына прыехала здалёку пагасцяваць, пра завядзёнкі і сакрэты 
іхнія тутэйшыя нічога не ведала, вось і прагаварылася няўрокам у Жэневай 
прысутнасці. Агучыла, так бы мовіць, жорсткі факт. І хоць наўпрост калекам 
хрэсніка не назвала, а ўжыла слова больш эмацыйна нейтральнае – інвалід, 
усе дагэтулешнія намаганні крэўных прыхаваць ад хлопца горкую праўду пра 



прычыну калецтва ды не даць ёй стаць упоперак адносінаў бацькі і сына ўмомант 
абрынуліся. А што яна горкая, гэткая праўда, – які можа тут быць сумнеў?

Зрэшты, сумнеў сумневу таксама розніца. Бо адна справа – пацярпець 
ад некага, хто наўмысна, знарок табе паскудзіць прыкрым учынкам. І зусім 
іншая, калі здзеелася прыкрасць несвядома, у выніку, напрыклад, звычайнага 
недагляду. А то і наогул нават – насуперак найлепшым (і такое ж нярэдка 
ў жыцці здараецца) намерам чалавека. 

Акурат вось так, як тады ў нецвярозага Росціка атрымалася. Падкінуў 
нападпітку немаўля ўгору, каб пацешыць ды самому пацешыцца, а злавіць 
потым і не даў рады. Выслізнула дзіця з расслабленых спірытусам бацькавых 
далоняў ды і гахнула спінаю на дол. Добра яшчэ, маці на тую жудасную 
хвіліну побач аказалася, дык хоць крыху змякчыла ўдар падстаўленымі 
рукамі. А то і зусім невядома чым усё скончылася б. 

А горбік, дарэчы, і не адразу пачаў на Жэневай спіне расці. Пакрысе, неяк 
незаўважна набіраў і набіраў моцы, аж пакуль к васьмі гадам не выявіўся 
выразна. Пару разоў бацькі вадзілі малога да доктара. Той памацаў спіну, 
пакруціў сяк і так ды накіраваў у вобласць да вядомага медсвяцілы. Але і 
там мала сталася з гледзінаў толку. Так і застаўся Жэня з горбікам. Не такім 
ужо вялікім, каб надта муляў вочы, а ўсё ж і не такім маленькім, каб наогул 
яго не заўважаць. 

Хоць, што праўда, заўважалі часцей за ўсё хібу Жэневае знешнасці 
іншыя. То хтосьці з малечы вымкнецца ні з таго ні з сяго падчас гульні, 
тыцне пальцам у горб. То нехта з суседзяў няўрокам прагаворыцца ў запале 
гаманлівасці. Прагаворыцца і тут жа сумеецца, вінавата адвядзе пагляд убок. 

І гэта вось апошняе, гэты выраз няёмкасці-вінаватасці ў вачах і на 
твары суразмоўцы, папраўдзе, заўсёды больш за ўсё Жэню і бянтэжыў. Бо, 
можа, таму, што іншым, без горбіка, ён сябе не памятаў і не ведаў, адмалку 
ўспрымаў уласнае калецтва спакойна, як належнае. Так, як успрымаюць, 
напрыклад, бародаўку на шчацэ ці які-небудзь іншы недахоп знешнасці. 
Маўляў, бародаўка і бародаўка, і хай сабе, такой бяды! Дык і на вінаватыя 
ўздыхі маці ды бацькі асабліва не зважаў. Ну, сталася так, што з’явіўся ён 
на свет адрозным ад іншых, гарбатым, – што тут зробіш? 

Нават калі неспадзявана вылезла вонкі праўда аб прычыне ягонага 
калецтва з вуснаў цёткі Весі, не пераняўся ёю Жэня занадта, не памяняў 
стаўлення да Росціка. На імгненне кальнула голкаю ў глузды тая шорсткая 
праўда ды і змізарнела пад ціскам бацькавай зычлівасці і заўсёднай, як у 
параўнанні з суседзямі па доме, цвярозасці. І не проста цвярозасці, а, як 
маці нядаўна Жэню сказала, цвярозасці ў выніку свядомага, надыктаванага 
віною перад сынам зароку ніколі, ні пры якіх абставінах не браць у рот ні 
кроплі не тое што гарэлкі, але і віна ці піва. Курыць – так, канечне, хоць да 
страты памяці, а ўжо што датычыць выпіўкі – ні ў якім разе. 

І вось з год таму, акурат гэткаю ж, як цяпер, парою, усё рэзка, неяк 
увадначас памянялася. Ці то натура прыроджанага выпівохі раптам зноў 
дала аб сабе знаць у Росціку ды ашчэрылася ікламі абыякавасці да ўсяго 
на свеце, апроч гарэлкі, ці то, можа, нешта іншае гэтак на яго паўплывала, 
але не вытрываў чалавек, вярнуўся да згубнае звычкі. 

І так пакрысе ўцягнуўся Росцік за год, што Жэня агорваў у горадзе 
азы навукі ў каледжы сувязі, у п’янства, што ад ранейшага яго, цвяроза-
рахманага, разважлівага чалавека, засталіся рожкі ды ножкі. Скончылася 
тым, што нават працу ў брыгадзе дарожнікаў-рамонтнікаў урэшце страціў 
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і вымушаны быў пайсці рабіць утылізатарам, то бок адвозчыкам падлы, на 
свінакомплекс паблізу мястэчка. 

На свінакомплексе ж тым дапатопным, бадай, ад савецкіх часоў не 
мадэрнізаваным, – вольнаму воля. Хочаш – цвярозы з’яўляйся на працы, 
а хочаш – нападпітку, абы толькі не дазвання п’яны. Канечне, пабурчыць 
начальнік, пакасавурыцца, а як жа. Паўшчувае – ды на тым і канец 
выхаванню. Бо і ў самога пыса ў пуху, казённых падсвінкаў-вепрукоў 
гэтулькі саноўным дружбакам з ліку местачковага начальства ды сваякам 
па смешным кошце за гады свайго начальніцтва збаёдаў – не злічыць. Ды і, 
апроч таго, ведае дзядзька дакладна: які б ні з’явіўся работнік на працоўным 
месцы, канкурэнты за спінаю звальнення ягонага не чакаюць. Парадак жа тут, 
на гэтай “важнай” адвозчыцкай пасадзе, заўсёды адзін і той жа і ад ступені 
цвярозасці-захмялеласці чалавека не залежыць. Каня ўпрагаеш уранні ў 
аглоблі, папяросіну ў рот торкаеш і гайда наперад – цягаць у яму дохліну, 
што за ноч па загародках свінарніка назбіралася. Праца, канечне, брудная, 
няўдзячная, ды радуйся, што хоць гэткая ёсць. 

3

Каледж сваіх першакурснікаў інтэрнатам не забяспечваў, і Жэня мусіў 
здымаць куток у прыватнай кватэры на першым паверсе шматпавярховіка. 
Кватэра была трохпакаёвая, але не сказаць каб надта для кватаравання 
зручная. Бо апроч гаспадароў і іх пяцігадовае дачці Каці жылі ў ёй яшчэ 
стрыечныя браты гаспадара і гаспадыні, абодва – здараецца ж такое 
супадзенне – Валеры. Аднаго з іх, старэйшага, хоць і выглядаў ён куды 
маладзей за цёзку, каб менш было блытаніны, звалі Валерыкам, другога –  
Валеркам.

Нежанатыя, дарма што абодвум ужо было пад трыццаць, мужчыны 
працавалі таксоўцамі ў прыватнай фірме і інтэлігентнасцю паводзінаў, у тым 
ліку ў прысутнасці малой пляменніцы, дзяўчынкі штосьці неяк наўздзіў, 
як для гэткага малога дзіцяці, хлуслівае, надта не пераймаліся. Прынамсі, 
прылюдна распавесці пры Каці пра тое, як, да прыкладу, надоечы нейкая 
нецвярозая кліентка ці то ад збытку ахвоты да любошчаў, ці то ў якасці 
прапановы аб аплаце праезду натураю ўчапілася катораму пяцярнёю ў 
прамежнасць, рэч была для іх звыклая і зусім не саромная. 

Але галоўнаю рысаю дзецюкоў была іх нейкая зацятая пагардлівасць 
у стаўленні да людзей фізічнае працы. Выхадцы з простых сем’яў (бацькі 
аднаго і другога рабілі на невялікіх правінцыйных прадпрыемствах), абодва 
яны, як гэта нярэдка з людзьмі такога кшталту бывае, літаральна са скуры 
лушчыліся, абы толькі як-небудзь прадэманстраваць непрыманне варункаў 
ды ладу жыцця, лёсам дадзенага ім ад нараджэння асяродка. 

Што хлопцы ўважаюць яго за істоту ніжэйшага гатунку, Жэня адчуў 
адразу. Дакладнае прычыны такога стаўлення да сябе ён, канечне ж, ведаць 
не мог. Але здагадваўся, што справа, відаць, у ягонай вучобе. Нехта з шэрагаў 
гэткага ж, як самі яны, так званага простага люду памануўся сягнуць вышэй 
за іншых – як такое перажыць? Адсюль і пакепліванні на адрас выскачкі, 
і розныя іншыя дробныя паскудствы. Глухая зайздрасць, якую звычайна 
чамусьці прыпісваюць жанчынам, але якою мужчыны грашаць не менш 
за жанчын і якая ў мужчын часам выяўляецца нават больш зацятай за 
жаночую, – яшчэ той рухавік людскіх учынкаў. 



Не жадаючы лішне сябе квяліць, Жэня, як мог, стараўся на непрыязнасць 
Валеркі ды Валерыка не зважаць. А калі бацька пайшоў працаваць на 
свінакомплекс, ён, каб не даваць крыўдзіцелям глебы для новых кепікаў, 
нікому на кватэры пра гэта не сказаў. Не тое што так ужо саромеўся Жэня 
Росціка (хоць, папраўдзе, і гэтага крыху па першасці было), не, хутчэй за 
ўсё проста хацеў як мага надзейней адгарадзіцца ад з’едлівасці задзірлівых 
кватарантаў. Што аказалася вельмі няпроста, асабліва пасля таго, як раптам 
і яшчэ адна неспадзеўная падстава для разрастання варожасці дзецюкоў, 
дакладней аднаго з іх, з’явілася. 

Пра тое, што паміж гаспадыняю і стрыечным братам яе мужа Валерыкам 
адносіны не толькі сваяцкія, Жэня даведаўся выпадкова. Як кажуць, заспеў 
вінаватых на гарачым. Вярнуўшыся аднаго разу неспадзеўна з аўтобуснага 
прыпынку па парасон у кватэру, дзе заставаліся пасля ягонага адыходу 
гаспадыня, Валерык і Каця, ціхенька ўвайшоў у прыхожую і ўбачыў абаіх 
дарослых праз калідор у прыадчыненым ванным пакоі. Гаспадыня, ці то 
ад нечаканасці, ці то, можа, падумаўшы, што Валерыка побач з ёю Жэня 
не паспеў усё-такі ўгледзець, замест таго, каб адразу выйсці ў калідор, 
похапліва вызвалілася з абдоймаў мужчыны, замітусілася па пакойчыку. 
Затым войкнула, бязладна, як гэта робіць чалавек, калі не ведае, што далей 
яму рабіць, засмяялася, ірванула дзверы на сябе. 

Так іх з Валерыкам тады зачыненымі ўдваіх у ванным пакоі Жэня і 
пакінуў. А калі надвячоркам вярнуўся з каледжа, жанчына зрабіла выгляд, 
што нічога асаблівага не здарылася. Седзячы з Кацяю пры экране тэлевізара, 
на хвіліну, як толькі ён увайшоў, наструнілася, бачна было, усім целам, але 
вельмі хутка зноў разняволілася. 

Затое Валерык ад таго дня як звар’яцеў: то штохвіліны чапляўся да 
Жэні з-за рознае драбязы кшталту ступелага ножыка ў кухні, то знарок 
усаджваўся насупраць і пачынаў моўчкі даймаць злым, што не абяцаў нічога 
добрага, паглядам. Усё гэта было непрыемна, але ўжо зусім няшмат часу 
заставалася да экзаменаў, і Жэня вырашыў як-небудзь датрываць. Маўляў, 
здасць сесію, і тады ўжо можна будзе і пошукамі іншага жытла заняцца. Ды 
лёс распарадзіўся іначай. 

Аднаго разу Жэня сядзеў на балконе, гартаў перад адыходам у каледж 
падручнік па фізіцы. Гаспадар з гаспадыняю толькі што адышлі на працу. 
У кватэры засталіся, апроч яго, Валерык (другі з таксоўцаў яшчэ ўвечары 
кудысьці з’ехаў) і Каця. 

Была раніца. Сонечныя прамяні ляніва блукалі перад балконам у 
кусце шыпшынніку, што, у пару адцвіўшы ды дзе-нідзе завязаўшыся ўжо 
гарошынамі зеленавата-бурштынавых пладоў, высільваўся цяпер на клумбе ў 
адчайным памкненні скарыстацца спрыяльным надвор’ем, дабраць яшчэ хаця 
б крыху гонкасці і разгалістасці. Зрэдку птушкі падавалі галасы аднекуль з 
вышыні і тут жа, мабыць, з перасцярогі выдаць якому-небудзь драпежніку 
месцазнаходжанне гнязда з птушанятамі, змаўкалі, хаваліся ў спляценнях 
кляновых галінак наўзбоч дома. 

Рыпнулі дзверы ў глыбіні кватэры, касы цень слізгануў па вакне, патануў 
у пыльнай пройміне паміж гардзінамі. Заняты справаю, Жэня, аднак, 
заўважыў праз адчыненыя дзверы, як Каця выйшла пад птушыны посвіст у 
калідор з пакоя мужчын, дзе ці то даглядаў апошні сон, ці то проста качаўся 
на ложку пасля ўчарашняе позняе гулянкі Валерык, падышла да балкона 
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і з парога, быццам загадзя да такое дзеі адмыслова кімсьці падрыхтаваная, 
гучна сказала:

– Дзядзечка Жэня, дзядзечка Жэня, а хочаш, пакажу табе нешта? Хо-
о-чаш? Во, глядзі…

Сказала так і, загадкава ўсміхнуўшыся, шмарганула абедзвюма рукамі 
ўгору прыпол караценькай сваёй сукенкі. І тут жа, быццам у чаканні 
Валерыкавага адабрэння, азірнулася праз калідор на пакой кватарантаў.

Валерык, чутно было, варухнуўся на ложку, блазнавата рагатнуў. У 
калідор, аднак, не выйшаў, сціх гэтаксама ўвадначас, як і азваўся рогатам. 

Каця пастаяла хвіліну ў дзвярах з задзёртым да пояса прыполам над 
худымі аголенымі сцёгнамі, затым весела падскочыла на месцы, пабегла да 
свайго пакоя. Прыпынілася на імгненне ля дзвярэй, апусціла зноў прыпол 
на калені, паказала Жэню язык і знікла з вачэй. 

Жэня хацеў пайсці за малою следам, каб сказаць ёй, што гэтак, як яна 
толькі што зрабіла, рабіць нельга, але тут выйшаў у калідор Валерык 
і апярэдзіў яго. Што ён там казаў праз хвіліну Каці, Жэня не чуў, але 
сярдзітасць голасу дзецюка адзначыў з задавальненнем. Падумаў, што, можа, 
варта сказаць пра тое, што адбылося, гаспадыні, ды тут жа сябе і супакоіў: 
не, не трэба, яны сваякі, дык хай між сабою па-сваяцку і разбіраюцца. 

Пра тое, якія наступствамі можа абярнуцца для яго гэткае неабачлівае 
рашэнне, ён, папраўдзе, на тую хвіліну не падумаў. І дарэмна, бо ўвечары 
грымнуў гром. І такі, што і цяпер яшчэ, праз два месяцы, тупым болем 
адзываецца ў Жэневых глуздах. 

А шостай вярнулася з працы гаспадыня. Што яна абураецца менавіта 
яго паводзінамі, Жэня здагадаўся не адразу. І толькі калі яна, яшчэ больш 
узбуджаная яго маўчаннем, узвысіла голас і двойчы прамовіла гучна 
сярод іншага “вычварэнец гарбаты”, спахапіўся. Кінуўся да жанчыны, каб 
высветліць, што да чаго, але яна тлумачыць нічога не стала. Сказала толькі, 
што ўсё пра яго мярзотныя паводзіны з падгаворам Каці, каб яна звярталася 
да мужчын з прапановаю “нешта” паказаць, ведае, таму трываць яго ў кватэры 
больш намеру, канечне ж, не мае. А ў дадатак да ўсяго паабяцала паведаміць 
пра здарэнне адміністрацыі каледжа.

Непрыемнасць да такой ступені выбіла Жэню з каляіны, што ён літаральна 
скамянеў. Відавочная несправядлівасць абвінавачання і немагчымасць давесці 
сваю праўду, крыўда, злосць – усё неяк увадначас зблытася ў ягонай галаве 
ў трывожны, мулкі клубок, і не было нічога наперадзе, на што можна было б 
абаперціся ў імкненні яго пазбавіцца. 

Асабліва ж зачапілі хлопца словы гаспадыні пра ягонае калецтва. 
Прамоўленыя так, быццам усё тое кепскае, што яна мела на ўвазе, нарадзілася 
ў ім разам з яго гарбом, яны так балюча разанулі ягоны слых, што на нейкі 
час засланілі сабою ўсё астатняе. Як ашпараны кіпенем выскачыў ён на двор, 
не памятаючы сябе ды не зважаючы на страхавітыя цені начнога двара, да 
знямогі, да поўнага знясілення блукаў па закутках мікрараёна. 

На шчасце, неўзабаве пачыналася сесія, прысутнічаць у каледжы штодня 
не было патрэбы, і ён вырашыў пашукаць адхлання ў бацькоўскім доме. 
Загадзя дамовіўся са знаёмым старшакурснікам-земляком, што пажыве 
падчас здачы іспытаў колькі дзён “зайцам” у ягоным пакоі ў інтэрнаце, 
спакаваў у валізу драбнейшыя рэчы ды і вырушыў, папярэдзіўшы гаспадыню, 
што па рэшту майна прыедзе пазней, электрычкаю ў сваё мястэчка. 
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Дома ўсё было так, як і дагэтуль – не горш, але і не лепш. Маці бегла 
ўранні на цагельню, дзе рабіла прыёмшчыцай, увечары завіхалася ля пліты, 
у вольную хвіліну ці ў выхадны дзень корпалася ў гародзе. Бацька ж быццам 
канчаткова з ланцуга сарваўся са сваімі запоямі. Прапахлы свінымі шкурамі і 
крывёй, вяртаўся, пакінуўшы каня навязаным на пожні пры свінакомплексе, 
апоўначы на ровары дадому ледзь жывы ад выпітага, а назаўтра зноў, так і 
не адышоўшы як след ад учарашняга перапою, ехаў цягаць на падводзе да 
жывёльнага могільніка падлу. 

Пра ўмовы, у якіх зарабляў Росцік сабе і сям’і на пражыццё, Жэня 
даведаўся, калі паехаў аднаго разу на комплекс падмяніць бацьку. У Росціка 
тады толькі-толькі ўзнікла праблема з нагою. Нічога яшчэ дакладна наконт 
хваробы не было вядома, і, каб памагчы захаваць бацьку працу, Жэня 
вырашыў колькі дзён, пакуль той будзе заставацца ў дыспансеры ды хадзіць 
па дактарах, за яго на ферме, балазе начальства комплексаўскае не супраць, 
парабіць. 

Сказаць, што ўмовы тыя жахнулі яго, – нічога не сказаць. Пасля даволі 
чыстых інтэрнацкіх пакояў і вучэбных аўдыторый ды і не так ужо кепска 
дагледжаных вуліц роднага мястэчка тэрыторыя свінакомплекса, дзе ўсё 
ажно сочыцца прадуктамі штодзённае жыццядзейнасці соцень, тысяч 
вісклівых жывёлін, нагадвала сметнік з бруду і нечыстотаў. Асабліва ўразіў 
Жэню смурод – той самы, што, аднойчы ўеўшыся ў вопратку, здаецца, ніколі 
ўжо ад чалавека не адчэпіцца. Чым ты яго ні вышароўвай, якім дустам ні 
перабівай – застанецца, калі не навекі, дык, прынамсі, надоўга. Словам, 
дабротамі-выгодамі веку лагістыкі ды менеджарства тут, на забытым Богам 
і цывілізацыяй свінакомплексе, і не пахла. 

Непрыемным падалося хлопцу і стаўленне тутэйшага начальства да 
падначаленых – нейкае паблажліва-непаважлівае, нават пагардлівае. 
Акурат жа такое, падумалася яму, як тое, што дэманстравалі ў адносінах да 
яго Валерык з Валеркам. Што да стомы, то пра яе і казаць не выпадала. За 
дзень працы Жэня так нацягаўся вепручыных тушаў, што ледзьве потым 
ад таго цягання адышоў. Ускуліць за раз каля паўсотні, а то і болей, кіло 
мяса, касцей і вантробаў на падводу, завезці, шторазу тармозячы на гразкай, 
разбітай коламі каляіне, у лес, згрузіць там, скінуць у яміну ды засыпаць 
зямлёю – не жартачкі… 

Вярнуўшыся дахаты, ноч качаўся Жэня на ложку без сну, усё думаў 
пра тое, з чым сутыкнуўся на свінакомплексе. Пра тое, як шмат на свеце 
гідкага, нікчэмнага, паскуднага і як няпроста яго, гэтае гідкае-нікчэмнае ды 
паскуднае, пераадольваць так званаму простаму чалавеку, не абароненаму 
ў стасунках з паваротамі лёсу нічым, апроч нямодных уяўленняў аб 
прыстойнасці і пачуцця ўласнае годнасці. Якое пры гэткім вось жыццёвым 
уладкаванні і захаваць у сабе, і тым больш пераканаўча давесці іншым пра 
яго наяўнасць, вунь як няпроста. 

А яшчэ шмат думаў Жэня ў тую ноч пра бацьку. Пра ягоную нечаканую 
хваробу, пра тое, як, мабыць, цяжка яму, чалавеку ад прыроды цягавітаму і 
майстравітаму ды да таго ж і даволі далікатнаму, цярпець здзекі і пагарду 
чужых, часам не так ужо нашмат больш адукаваных за яго, людзей. Думаў 
і ўпершыню апошнім часам Росціка не тое што шкадаваў, а спрабаваў 
зразумець, стаць хаця б на пядзю бліжэй да ўсяго, чым бацька жыве і дыхае. 
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І так паступова, заняты думкамі пра іншых людзей, не заўважыў нават, 
як стаў уласнае прыкрае, звязанае з Кацяю і Валерамі, забываць. І да такой 
ступені пераняўся неспадзяванымі новымі клопатамі, што, калі ў другой 
палове жніўня патэлефанавала з горада гаспадыня, каб тэрмінова, ну вось жа 
проста кроў з носу, прыязджаў па пакінутыя рэчы, адказаў згодаю без роздуму. 
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У кватэры горача. Маці як заўсёды завіхаецца ў кухні пры пліце, гатуе 
ежу на раніцу. Пра свае непрыемнасці ў горадзе Жэня ёй, каб лішне не 
напружваць, дагэтуль нічога не сказаў. Папраўдзе, збіраўся, але пазней, 
як ужо канчаткова астыне ад узруху і крыўды галава. Хаця распачынаць 
гаману на такую непрыемную тэму, што з маці, што з бацькам, яму і наогул 
не хацелася б. Цяпер жа, па здачы сесіі ды спатканні з гаспадыняй, калі, 
падобна, і асаблівае неабходнасці ў гэтым не засталося, – і пагатоў. Ну, скажа 
ён бацькам пра гэную гідкую падставу Валераў з Кацяю – і што будзе каму 
з таго карысці? Тым больш цяпер, калі ўсё, здаецца, пастала на свае месцы 
і ніякімі наступствамі справа болей не пагражае.

Гаспадыня сустрэла яго не проста без злосці, але наўздзіў неяк ветліва, з 
усмехам. Нават гарбаты з дарогі прапанавала. А абодвух Валераў, ледзь тыя 
памануліся распачаць размову пра старое, тут жа рашуча абсекла. Маўляў, 
вас, дзецюкі, справа не датычыць, то і не лезьце, без вас дамо рады расставіць 
кропкі над “і”.

Такая нечаканая гасціннасць і ветлівасць здзівілі Жэню. Ды здзіўленне 
трывала нядоўга – да хвіліны, як пачаў ён пад адыход на цягнік пакаваць 
у валізу сваё загадзя складзенае гаспадыняю ў куце канапы адзенне. Раз-
пораз ловячы на сабе праніклівы пагляд жанчыны, крутнуўся сюды-туды 
ў пошуку новага, падоранага хроснаю маці да дня народзінаў джэмпера і не 
новай, але яшчэ зусім прыстойнай камізэлькі, і, не знайшоўшы ні таго, ні 
другога, і прычыну гаспадынінай ветлівасці, і паслухмянасці яе звычайна 
наравістых сваякоў-кватарантаў увадначас зразумеў. 

Першым памкненнем ягоным было – абурыцца, узвысіць голас. Але, 
узгадаўшы нядаўна чытанае пра тое, як мала часам трэба, каб разбудзіць у 
чалавеку звера, і як, наадварот, неверагодна шмат яму часам трэба ў гэтым 
жыцці наогул, стрымаўся. Канечне, шкада было скрадзеных рэчаў, але што 
рэчы ў сітуацыі, калі гэтак во, як ён цяпер, залежыш ад людзей і калі любое 
пярэчанне ім, любое слова нязгоды можа толькі яшчэ больш раздзьмуць 
вогнішча непрыязнасці. 

– Акурат у пару вярнуўся, – маці здымае з пліты рондаль з бульбаю, 
сцэджвае ў місу вар. – Парэчкі ў гародзе даспелі… Можна варэння зварыць, 
гаспадыні сваёй завязеш, участуеш. 

– Гэта наўрад, – паспешліва адзываецца Жэня. – Мабыць, інтэрнат мне 
дадуць на пачатку новага семестра. Абяцаюць…

– Інтэрнат? Гэта добра, – кажа Алена і акідвае Росціка дакорлівым паглядам. 
Маўляў, бачыш, бацька, як хораша ўсё складваецца ў нас з сынам, а ты… 

– Ну, я на двор, пакурыць, – кажа Росцік і падымаецца з месца. І, быццам 
прабачаючыся за засмечаныя друзам непаразуменняў папярэднія дні, 
вінавата, як малое дзіця, што неўпрыцям нашкодзіла, усміхаецца. 

Выраз вінаватасці на ягоным твары так не пасуе да ўсёй знэнджанай 
праз хваробу Росцікавай паставы, што Жэню зноў, як і колькі хвілін таму 



пры дзвярах у пад’езд, робіцца яго шкада. Ён похапліва чапляецца рукою 
за вушак дзвярэй, каб таксама падняцца ды памагчы бацьку перажаргнуць 
праз парог, але спазняецца. Росцік борздзенька, нават і занадта хутка ды 
спрытна, як для хворага чалавека, перасоўвае з дапамогаю мыліцы нагу ў 
калідор, шкандыбае да сходаў.

– Ага, на ветрадуй, мажджэр праветрыць, – абыякава і глуха, быццам 
дзеля таго толькі, каб словы тут жа і патанулі ў змрочнай пашчы пад’езда, 
удакладняе і сунецца на дол.

– Плашч, можа, накінь на плечы, – кажа наўздагон яму маці. Здымае з 
вешака плашч, не пэўная, ці то аддаць яго Жэню, ці то самой бегчы следам 
за мужам, топчацца ля парога. 

Жэня пераймае з рук маці вопратку, робіць крок да сходаў. Шурпатая 
тканіна плашча халодзіць яму руку, то, трапіўшы ў пук прамянёў, блісне 
гарэзліва парцалянам гузікаў, то, наадварот, сцьмянее да часу ў чаканні 
зручнага моманту зноў вымкнуцца на свет божы размаітасцю адценняў. 

Раптам святло гасне. Не так гасне, як звычайна, калі перагарае лямпачка ці 
хібяць пробкі альбо праводка, не рэзка і ўвадначас, а неяк спакваля, памалу, 
гэтак, як знікае на экране тэлевізара апошні кадр кінастужкі. 

Твары гаспадыні кватэры, дзяўчынкі Каці і двух Валераў вынырваюць з 
нетраў Жэневай памяці, ятраць душу холадам чужасці, ад згадкі пра якую, 
здаецца, вось толькі паддайся ёй на хвіліну, ніколі ўжо не дасі рады пазбавіцца. 

Ён страсае з сябе здранцвенне, бяжыць з плашчом цераз руку па прыступках 
да ўвахода ў пад’езд. 

На дварэ не светла, але ў параўнанні з цемраю, што пануе ў пад’ездзе, 
значна святлей. Акраец месяца спачатку баязліва, затым усё смялей ды 
смялей вызірае з-за воблака, асвятляе таполі пры доме, бацьку ў альтанцы, 
мыліцу, зараснікі вольхі наўзбоч рова. 

Росцік сядзіць у альтанцы, курыць. Пыхкае цыгарэтаю, але не нервова, 
не похапліва, як гадзіну таму, а неяк зусім іначай – засяроджана, спакойна. 
Быццам смакуе кожную зацяжку ды знарок як найдалей адцягвае хвіліну 
сканчэння сумнеўнае насалоды. 

Месяц яшчэ некалькі хвілін вісіць нерухома па-над Паршэлевам, над 
дрэвамі прысадаў, над дзялянкамі гародаў, што, ухутаныя понізу шэранню, 
нагадваюць зводдалеку пухнатыя, маладыя стажкі сена. Затым спахопліваецца, 
зухавата церануўшыся бокам аб край аблачыны, плыве далей па небе. 

Жэня садзіцца на лаву пад акном насупраць альтанкі, хукае ў паветра. 
Пары выходзіць з рота вобмаль – значыць, не так ужо на дварэ і сцюдзёна. 
Прынамсі, не да такой ступені, каб адразу ж стрымгалоў падхоплівацца з 
месца ды кідацца ратаваць бацьку ад холаду… 

– Нешта зімнавата, халера, – быццам здагадваючыся, пра што думае сын, 
пацепвае плячыма Росцік і тушыць цыгарэту аб край бляшанкі. – Дай, ты, 
Жэнік, плашч, а то ж чыста скалееш тутака… Хоць крыху, можа, сагрэе… 

Жэня падымаецца з лавы, ідзе да бацькі. 
Месяц куляецца ў прагалак паміж хмарамі, і яго папялістае перадветахавае 

святло чарговы раз саступае месца цемры. Не такой густой і не такой 
працяглай, як тая, што колькі хвілін таму запанавала, калі раптам пагасла 
святло, у кватэры, але Жэню, каб набрацца рашучасці дзеля доўгачаканае 
размовы з бацькам, і яе дастаткова. 
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На Божай далані

Мікола Кандратаў

паэзія

па
эз

ія

…І кожны дзень – суфлёр апошняй дзеі,

і кожны верш – нібыта стрэл апошні...

*  *  *

Ñâîй öåíü у кîжíàå іñтîтû –
öі ÷àлàâåк ÿíà, öі çâåð.
Як у п÷àлû – ñâîй ì¸ä і ñîтû,
ñâîй у пàэтà ðûтì і âåðø.

Якіÿ тэìû íå äлÿ âåðøà?
Íå іñíуå пàäîáíûõ тэì.
Íîж тâîðöû ліøíÿå àäðэжà,
ñтàлü ñлîâà âûплàâіöü ìàðтэí.

І ñâåт ðàçãуáіööà, ìàã÷ûìà,
àä íåìàã÷ûìàãà ðàäкà –
пàкàжà, áûööàì öэçàð Рûìà,
âÿлікі пàлåö у àäкàç.

Àлå пðà ўñ¸, øтî íå пðûâûклà
äуøà пðûлþäíà пðàìàўлÿöü –



øтî íåпðûâàáíà, íàâàт пðûкðà –
пàâіíåí íåõтà ўñ¸ ж ñкàçàöü.
 

*  *  *
Як àä÷уâàþ, тàк піøу –
çàìíîãà пðàўäû íå áûâàå, –
пåðàñтупàþ÷û ìÿжу,
øтî íàøû ñэðöû пàäçÿлÿå.

Ãàðà÷û ñîíå÷íû пðàìåíü,
ñтðуìåíü õàлîäíàå кðûíіöû
ãàðтуþöü ìîй íÿñìåлû äçåíü,
çà÷àðàâàíû тàÿìíіöàй.

Íå пðûñÿãàþ, øтî çðàáлþ.
Ñуìуþ, ðàäуþ, тðûâàþ…
І íåíàâіäçÿ÷û, – лþáлþ.
Òàк і піøу, ÿк àä÷уâàþ.

*  *  *
  Вадзіму Клімовічу

Íå ñтàå äлÿ äуøû тâàіõ пåñåí, Âàäçіì!
Хîöü пðûãîжûõ і âàðтûõ íÿìàлà,
іõ пàñлуõàöü – íå тðэáà äàл¸кà õàäçіöü.
Òîлüкі ñэðöà тâàå пðûãàäàлà.

Âåлüìі ðэäкà äуøà àä÷уâàå äуøу,
õàй íå ìåñöà тут ñлîâàì áàíàлüíûì. 
Дû ÷àìуñüöі ÿ ўñ¸ ж тâàþ пåñíþ пðàøу,
íå çíікàöü ñàлàў¸ì ðàçâітàлüíûì.

Мîжíà ìåöü ñâåтлû ðîçуì і жûöü – íå тужûöü,
ìîжíà áûöü пðàöàâітûì і äужûì.
Дû ў çàìîжíûõ і áåäíûõ – àãулüíû ðàíжûð:
áåñкàðûñíà ìû тàлåíту ñлужûì.

Ñлужûì ø÷ûðàй улàñíàй äуøîþ, Âàäçіì,
øтî ÿäíàå íàø ðîçуì і ñэðöà.
І, ìàã÷ûìà, ìû äуøàìі ў íåáà ãлÿäçіì…
Зàñпÿâàй – õàй äуøà àäãукíåööà!

*  *  *

У ñâåöå ìàã÷ûìàñöÿў, ìàð і пàìкíåííÿў
ñìåðöü – жîðñткі àäкàç íà жûöö¸, ÿк пûтàííå.
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І ÷àñàì áàãàтàìу пл¸íàì íàтõíåííÿ
улàñíû ñûõîä ¸ñöü уìîâàй пðûçíàííÿ.

Íÿл¸ãкà ñÿáå áûöü уäçÿ÷íûì пðûìуñіöü
уñіì, õтî тâîй л¸ñ âûпðàáîўâàў экñтðûìàì.
Дàй Áîã íåçàўâàжíà ñûñöі…
                       À кàìуñüöі,
ñûõîäçÿ÷û, õî÷àööà ãðукíуöü äçâÿðûìà.

*  *  *

  На развітанне спадара Міхася

Áåлû кîлåð ìà¸й ãàлàâû
õàй пÿðîйäçå íà ãэтûÿ кâåткі ñìåлà.
Íà Áåлàðуñі ñтàâàлà кðûâі –
íå ñтàå àäíî ãâàçäçікîў áåлûõ.

Íåçàўâàжíà пðûñпåў ðàçâітàлüíû ÷àñ:
ñуìíà õіліì ãàлîâû, кðûжуåì пàãлÿäû.
Ёí, íàпэўíà, ÷уå і áà÷ûöü íàñ
і áåçуìîўíà кîжíàìу ðàäû.

Ñöіñíуöü кîлà âàкîл – íå âÿðíуöü íàçàä –
öі кàлі ðàçâіíуööà ñэðöàìі ўøûðкі íàì…
Ñîíöà ç õìàðàў пðàáілàñÿ, ÿк ñлÿçà
Пàíà Áîãà пðàç л¸ñ Міõàñÿ Шàâûðкіíà.

МАМАНТЫ

Яø÷э íàðàäжàþööà ìàìàíтû
ç íÿáà÷íàй äуõîўíàй ñілàþ.
Дû ñâåт, у ÿкіì ÿíà ìàþööà,
ñтàíîâіööà іì ìàãілàþ.

Íàáûткі іõ íå âітàþööà
íі Оñлàìі, íі Пàðûжàìі.
І л¸ñ àтулÿå íÿíàâіñöþ
іõ íåпàäàáåíñтâà äà áліжíÿãà.

Мî áліжíÿìу íåкàлі ў âå÷íàñöі
ñâàÿ ñлåпàтà пðàáà÷ûööà,
кàлі ç âÿлікàй àäлåãлàñöі
ñàпðàўäíàÿ âåлі÷ уáà÷ûööà.

À íîâûÿ пітэкàíтðàпû
ãлûáîкіÿ ÿìû âûðûлі…



Ñâåт çâûклà пàлþå íà ìàìàíтàў,
õîöü лі÷ûöü, øтî ìàìàíтû âûìåðлі.

РОДНЫ КУТ

Кàлі íàäàðûööà íàтõíåííå
і ñэðöà âûçâàліöü àä пут,
ÿк äðэâà – âуçкàå кàðэííå,
ÿãî ñілкуå ðîäíû кут.

І õàй пàçäçåкуåööà íåõтà, 
øтî ìû – ç «ñÿлÿíñкàãà ÿðìà».
Як ñпðàўäçіöü ãðàìàäçÿíñтâà ñâåту,
кàлі ñâàйãî куткà íÿìà?

Ёí áûў, àлå пàñпåў çàáûööà...
Цÿпåð, áðàт, áðэøàø? Íу, áðàøû –
áî ç âûøûíі тâàіõ àìáіöûй
уñå ìû тîлüкі ìуðàøû.
 
 

*  *  *

Ñíіööà тàкîå öі ìðîіööà,
íàâàт íå âûпіў кàлі?
«Рîáàтû, ðîáàтû, ðîáàтû»
õîäçÿöü пà íàøàй çÿìлі!

Ãàñпàäàðàìі öі ñлужкàìі
÷уþööà ў плûíі жûâîй –
ñлуõàþöü, ñлуõàþöü, ñлуõàþöü
ãукі ç кіøэíі ñâà¸й.

Ñâåтлàй õâіліíàй öі ñуìíàþ,
çäîлüíûÿ íà кðэàтûў,
äуìàþöü ìî öі íå äуìàþöü
пàä пðûìітûўíû ìàтûў.

Ñэðöû іõ – птуøкі ìіж ðэáðàìі,
íå àäпàâåäíûÿ äíþ.
Кîлüкі ж іì ÷àñу ñпàтðэáіööà,
кàá çðàçуìåöü öіøûíþ?..

*  *  *

Зìàãàííå áà÷íàå âà ўñіì:
лþáîў і áîлü, àãîíü і äûì,

 / 61М і к о л а    К а н д р а т а ў



д з е я с л о ў62     /

ãулüíÿ і ãíåў, пàãлÿä і ãук,
пàãàíñкі ñтðàõ і âіð íàâук…
Рàäîк áåç ñлîў і ñлîўíû ñìåð÷:
äâуõкðîп’å – ø÷ûт,
пðàöÿжíік – ìå÷.

МАНАЛОГ ПАЭТА

   Мы да скону на гэтай вайне,
   А астатнія быццам паснулі.
   Нас разлічаць раней ці пазней,
      Можа быць, у патыліцу – куляй.

     Ігàр Кàнàновіч

Яø÷э пàкулü àäñтðэлüâàþñÿ âåðøàì
у ñâåöå íåпðûõілüíûì і çàйçäðîñíûì.
Дû кîжíû ñтðэл, íà жàлü, уñ¸ ðàäçåйøû –
íàпэўíà, õуткà ñкîí÷àööà пàтðîíû.

І âîðàãі, øтî ç âûãлÿäу ñÿáðàìі
äлÿ âîкà íåðàçâàжíàãà çäàþööà,
кàлі ўпàäу ÿ, ñà ñìÿðтэлüíàй ðàíû
кðûâі ìà¸й уäîñтàлü ìî íàп’þööà.

Іõ пàлþáіöü ужî íÿìà íàäçåі.
Òàìу äуøû тужліâà і тðûâîжíà…
І кîжíû äçåíü – ñуôл¸ð àпîøíÿй äçåі,
і кîжíû âåðø – íіáûтà ñтðэл àпîøíі.

ПАМЯЦІ ІГАРА КАНАНОВІЧА

Ãлÿäжу ў çÿìлþ âіíàâàтà,
áðûäу пà ö¸плàìу ñлåäу… 
Я ñтðàöіў ìàлîäøàãà áðàтà,
ÿкîãà çуñіì íå âåäàў.

Зàçíàў ¸í і áîлü пàðàçàў,
і ðàäàñöü àãíþ áåç äûìу.
Хîöü ìû íå áûлі ç іì ðàçàì,
íàñ ãðэлà іìÿ Мàкñіìà.

Ёí áðàў äуøîй, à íå ãîðлàì,
і áûў çà ìÿíå лåпøûì.
Зàñтàўñÿ ÿãîíû ãîлàñ
і ãåíіÿлüíûÿ âåðøû.



Зàñтàўñÿ Пàэтàì àä Áîãà,
íà «íåðàçуìåííі» ðàñпÿтûì…
Пðàáà÷öå, øàíîўíûÿ áîñû,
íå áуäу пñàâàöü âàì Кàлÿäû!

*  *  *

       Нясу гэты боль, як шчаслівую споведзь.

              Нàстà Куäàсàвà

Дàй ìíå áîлþ ñâàйãî,
          кàá тàáå ñтàлà кðûøку лÿã÷эй.
У кðàіíу ñíÿãîў
          õàй âÿñíà çàçіðíå íåíàäîўãà.
Пåðàп¸л÷ûíûì ñуìàì 
          тàì пîўíÿööà ñîтíі âà÷эй
у пàñåліø÷àõ øуìíûõ
          ç ÷àñîў кàðàлåўñтâà Міíäîўãà. 

Хтî àäкàжà çà íàñ –
         öі ñìÿåìñÿ, öі плà÷àì ÷àñöåй?
Òîлüкі ў âåðøàõ улàñíûõ
         ãàйäàåööà л¸ãкàå ðэõà.
Íåâûíîñíûÿ äíі,
             кàлі ñэðöу áûâàå íÿўñöåðп.
Хіáà ìîãуöü ÿíû
             âûпðàўлÿöü ðàäàñлîўíàå äðэâà?

Мû, íіáû кàлàñû,
             íàõілÿåìñÿ àж äà çÿìлі.
Íу, à íàпðûкàíöû
         Áîã àääçåліöü àä çåðíÿ ìÿкіíу.
À пàкулü øтî, öÿпåð,
         âàðтà кîжíàå ñэðöà ñпÿліöü –
лåпø ñàìîìу ñöÿðпåöü,
         ÷ûì у ñпàä÷ûíу äçåöÿì пàкіíуöü.

Íåõтà ў ø÷àñöі плÿöåööà, 
          à íåõтà іäçå пà íàжû –
äàпàìîãі тî ў ñìåðöі пàпðîñіöü,
                    тî літàñöі ў Áîãà…
Дû кàлі тàáå ў áîлþ
         íÿñöåðпíà çàõî÷àööà жûöü,
ãэтà ñтàíå 
                  íàйáîлüøàй 
                                        тâà¸й пåðàìîãàй. 
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*  *  *

«Íà пàìÿöü ìîў÷кі çàâу÷у
çіìû ôàлüøûâûÿ âàáíîтû.
Я пåðàжûöü ÿå õà÷у,
кàá пàãлÿäçåöü, øтî áуäçå пîтûì.

Я íå жàäàþ Кàåì áûöü
у Кàðàлåўñтâå Ñíåжíûõ Плÿöàў,
äçå áûööàì ãуðáû, ÿк ãàðáû,
ðàñтуöü лÿäîâûÿ пàлàöû,

äçå âåöåð ñіâåðíû çàўжäû
öіøэå тîлüкі ў ÷àñ àäліãі,
і çíîў çàìåðçлûÿ ñлÿäû
÷ûтàþöü лþäçі, áûööàì кíіãі,

äçå ў íàâàãîäíіõ ðàíäэâу –
äçÿäулÿ, лûñû і âуñàтû...
Дû ÿ ÿãî пåðàжûâу…» – 
піñàў çà кðàтû õлîп÷ûк тàту.

ДЗЕНЬ СВЯТОГА МІКОЛЫ

   Аксане

…ты адна за ўсё адказная,
што гукнулася ў радкі.

М. Асееў

Рîўíà äçåâÿöü ãàäîў тàìу
ñтðàõ íіáû пàäàðâàўñÿ íà ìіíå,
áûööàì тðàпілі ìû ў âÿñíу
öі пðûñíіліñÿ ў íîâàй кðàіíå.

Пà пðàñпåкöå öÿклà ðàкà,
і луíàлі ñöÿãі і ўñìåøкі.
І íÿñлîñÿ “Жûâå!” ў àäкàç,
пàìíàжàþ÷û ðàäàñöü áÿçìåжíà.

À íà Плîø÷û – пðûöåìкàў ñіíü,
і ðàкà ўліâàлàñÿ ў ìîðàк.
Я пàçíàў тâàå âàлàñû
ñâåтлûì íіìáàì íàä лþäíûì ìîðàì.

Дà öÿáå пàìкíуўñÿ áліжэй,
і äàлåй ìû ãàйäàліñÿ ðàçàì –
у ÷àкàííі âàжíûõ пàäçåй
пà-íàä л¸ñàì і пà-çà ÷àñàì…



Дû àäíåкулü íàñуíуўñÿ øтîðì.
Пà÷àлîñÿ жàõліâàå тàíãà.
Íà жûâûõ, ÿк лàâіíà ç ãîð,
ìàкåäîíñкàÿ йøлà ôàлàíãà –
õîöü çà ñпіíàìі іõ íіäçå
íå áûлî âіäàöü Àлÿкñàíäðà…

Кðîў, уäàðû, уö¸кі лþäçåй –
тû ìàãлà á пðàäкàçàöü, Кàñàíäðà?..

У жàäàííі äà÷àñíàй âÿñíû
лåäçüâå âÿçíÿìі ìû íå ñтàлі…
Я пàçíàў тâàå âàлàñû,
і ÿíû ìÿíå ўðàтàâàлі.

КАЛЯ РЭСТАРАНА «СВОИ»

        Як карабель назавеш – так ён і паплыве.

«Ñâîи» – íå тîå, øтî «ñâàå».
Мû çäàўíà áûлі ÷ужûìі –
тîлüкі ў õâîðàй ãàлàâå
ç іìі ìû çàўжäû äðужûлі.

Кîлüкі ўжî çÿìлþ äçÿäîў
пðûõàäíі õðûñöілі кðûўäàй!
Пàкàлåííÿì тûõ ãàäîў
пðàўäà іõíÿÿ àáðûäлà…

Ñуìíû âûíік, у ÿкіì
ñтîлüкі ãîðà ñпðàñàâàíà:
íàøà ìîâà äâà âÿкі
«ÿçûкîì» àкупàâàíà.

Як куðîäûì äîўãіõ çіì
íå çàìàçâàй áåлàй ñàжàй,
у «ñâîиõ» íàйпåðø пðû ўñіì
ÿñíà ÷уåööà ìíå «íàøи».

Хтî ãуðтуåööà ў «Ñâîи»,
ðîáіööà ÷ужûì íàðîäàì.
Дçåліöü íàñ ðàкà кðûâі,
øтî пàкулü пàкðûтà л¸äàì.

*  *  *

Я – ñûí кðàіíû, øтî áàліöü, ÿк ðàíà,
øтî çäðàтàâàíà і çàкðàтàâàíà.
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Я ñлîâàì ñпàкâàлÿ пілуþ кðàтû…
Íÿõàй ìÿíå пàлі÷àöü çà âàð’ÿтà.

НОВЫ ЧАС

Íîâû ÷àñ çíîў âÿäçå ðэй,
âûлу÷àå ñâàіõ пàñлàíöîў.
І ñтàíîâіööà ўñ¸ øûðэй
àáàлîíкà çÿìíàÿ ñà ñлîў.

Àтìàñôåðû íÿáà÷íàй ðуõ
äîðûöü ñîíöà àлüáî äàжäжû,
тî туìàí çàпàўçå ў íàðу,
øтî пðûтулкàì íå÷àй äуøû.

Пàãлûíàþöü пàтîпû çÿìлþ,
ñпуñтàøàþöü пàжàðàў àãíі –
і áûлуþ пðàўäу ñâàþ
ñâåт ãуáлÿå ў çàäûìлåíûì äíі.

Дû àäíîй÷û ðàçâååööà äûì,
õîöü äà äç¸í тûõ íå ўñіì äàплûöü.
Мîжíà «áûöü» у ÷àñå ñâàіì,
àлå ў іíøûì ÷àñå «íå áûöü».

Мîжíà ðîçíûõ âітàöü áàãîў
ç пàэтû÷íûõ çàìкàâûõ ñöåí…
ìðîіöü âåðøû äлÿ тûõ, кàãî
íå пàñпåў ñàпñàâàöü пîñтìàäэðí.

*  *  *

Чûì áîлåй ñлîў, тûì ìåíø äàклàäíû ñэíñ,
тûì âûÿâіöü öÿжэй øìàтãðàííàñöü ñâåту,
áî ñлîâû àáìÿжîўâàþöü, ÿк лåñ,
áÿñкîíöàñöü ç’ÿў, іñтîтàў і пðàäìåтàў,
áÿññпðэ÷íàñöü іñöіí âå÷íàñöі і ÷àñ,
ÿкіÿ íàâàт äуìкàй íå àõîпіöü
íåäàñкàíàлû ðîçуì, øтî íå ðàç
äàâîäçіў ãàíàðліâûõ äà àãîíій –
íÿўäàлàй ñпðîáàй клàñіôікàâàöü
ñìÿðîтíûÿ і âåлі÷íûÿ ðэ÷û,
íå çàñлужûўøû пðûãуáіöü àäâàð
ç ðук ìуäðàñöþ íàпîўíåíàй Пуñтэ÷û.



Соль
Тры апавяданні

Павал Каспяровіч

проза

пр
о

за

. . .адзіная магчымасць супрацьстаяць 

знішчэнню нацыі – гэта размаўляць 

па-беларуску.. .

Апошнія беларусы

Уìîâàй çàпðàøэííÿ íà кàíöэðт áûлі ÿк ìàãà ìåíøûÿ 
âûäàткі íà äàðîãу. Òàìу ñпà÷àтку ÿíû äàåõàлі íà äûçåлі 
äà Міíñкà, à пîтûì у àãулüíûì âàãîíå äà Âіöåáñкà, äçå 
пåðàñàäжâàліñÿ íà плàöкàðт “Ñіìôåðîпàлü – Ñàíкт-Пå-
öÿðáуðã”. Íà÷лåã àðãàíіçàтàðû àáÿöàлі íà íåйкіì “ôлэöå” 
íà Âàñілüåўñкіì âîñтðàâå, à õàð÷àâàööà õлîпöû ўжî 
ìуñілі ñàìі, äлÿ ÷àãî і íàáілі ðîлтàíàì пîўíûÿ çàплå÷íікі. 
Кіпåíü íàліâàлі ў пðàâàäíіöàў áÿñплàтíà і õуткà íàåліñÿ 
âåðìіøэлі äà ìлîñíàñöі. À íàпåðàäçå ÷àкàлà íåкàлüкі 
ãàäçіíàў пåðàñàäкі і öэлàÿ íî÷ äà Піöåðà.

Àíтîñü уñпîìíіў, ÿк ÿãî ñÿáðукі пàåõàлі íà “Áà-
ñîâіø÷à” ç öэлàôàíàâûì пàкåтàì ÿ÷íàй кàøû, тàкіì, 
øтî ìîжíà áûлî öэлàå âàäàñõîâіø÷à ðûáû íàкàðìіöü, 
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і õàð÷àâàліñÿ тàì уñ¸й “туñàй” тðû äíі. Òîлüкі àäçіí ìіíуñ – âûпэöкàліñÿ 
ўø÷эíт.

У Àíтîñåâûì íàтàтíі÷ку ìåўñÿ íуìàð тэлåôîíà àäíîй âіöåáñкàй “íåôàð-
ìàлкі”, і ̧ í àäðàçу ç âàкçàлà пàтэлåôàíàâàў і пàåõàў äà ÿå, кàá пðûãàтàâàöü 
ÿкîãà ñíÿäàíку. Òîлüкі âûðàøûў ç кàøàй íå ìàðî÷ûööà і купіў пà äàðîçå 
ў âулі÷íàй ãàíäлÿðкі âÿäðî пàäìåðçлàй áулüáû. 

Íà âàкçàлüíуþ плîø÷у Àíтîñü пðûì÷àўñÿ ўжî ç âÿліçíûì ÷îðíûì пà-
кåтàì âàðàíàй áулüáû, ç ÿкîãà пà ìàðîçíûì ñàкàâіöкіì пàâåтðû öÿãíуўñÿ 
äîўãі øлåйô äуõìÿíàй áåлàй пàðû.

У âàãîíå ÿíû пàкіäàлі ÷àõлû ç ãітàðàìі íà âåðõíіÿ пàліöû, плþõíулі 
пàкåт íà ñтîлік і, àпÿкàþ÷û пàлüöû àá луøпіíû, пà÷àлі ç ãàлàäуõі åñöі.

Зáîку ўñ¸ âûãлÿäàлà äàâîлі àðûãіíàлüíà. Ñуñåäçі пà âàãîíå, у àñíîўíûì 
укðàіíöû-ãàñтàðáàйтàðû, àäðàçу çðàçуìåлі – пåðàä іìі ñàпðàўäíûÿ áåлàðуñû. 
Дà ўñÿãî õлîпöû ðàçìàўлÿлі íà ðîäíàй ìîâå, øтî íà Áåлàðуñі çäàðàлàñÿ 
çðэäку. Àäçіí ç укðàіíöàў ðàñ÷уліўñÿ àä тàкîй кàðöіíû і ñпðэçåíтàâàў õлî-
пöàì íåâÿлі÷кі øìàтîк ñàлà, ÿкі Àíтîñü ç çàäàâàлüíåííåì ç’åў, áî àñтàтíіÿ 
õлîпöû âûçíàâàлі âåãåтàðûÿíñтâà. 

Àíтîñü íå áûў çàўñ¸äíûì уäçåлüíікàì ãуðтà. Рûтì-ãітàðûñт пåðàä 
ñàìûì àä’åçäàì пàтðàпіў п’ÿíûì íà тðîå “ñутàк”, і Àíтîñü пà-тàâàðûñку 
âûçâàўñÿ ÿãî çàìÿíіöü. Ñàì ̧ í ужî áîлåй çà ãîä áûў у “çàâÿçöû” і äà ўñÿãî 
ñûõîäçіўñÿ ç õлîпöàìі ў ñâà¸й ãðàìàäçÿíñкàй пàçіöûі.

Дàãэтулü у 80-õ ðîк-ãуðтû ў іõ ãîðàäçå ñпÿâàлі ў àñíîўíûì пà-àíãåлüñку, 
і кàлі ãàðâûкàíкàì пàтðàáàâàў тэкñтû пåñåíü íà “öэíçуðу”, тî пðûíîñіліñÿ 
âîлüíûÿ пàäðàäкîўíікі “пðà âÿñíу, кàõàííå і ìàтàöûклû”. У 90-õ ãуðтû 
пàñтупîâà çàñпÿâàлі пà-ðуñку, àлå тàкñàìà íà íåйтðàлüíûÿ тэìû. Ãэтû ж 
ãуðт àäíûì ç пåðøûõ пà÷àў âûкîíâàöü пåñíі íà ðîäíàй ìîâå. Âàкàліñт 
ñпàлу÷àў у ñâà¸й àñîáå áîлü çà ðîäíуþ ñтàðîíку Ôðàíöіøкà Áàãуøэâі÷à 
і эпàтàжíàñöü Джэлà Áіÿôðû ç “Dead Kennedys”, тэкñтû ç іäэîлàãàìі 
пðûíöûпîâà íå ўçãàäíÿў, і тàìу ãуðт íікîлі íå âûñтупàў íà àôіöûйíûõ 
плÿöîўкàõ, à âûклþ÷íà íà íåлåãàлüíûõ кàíöэðтàõ у ãàðàжàõ. 

У Ñàíкт-Пåöÿðáуðã іõ çàпðàñілі тàкіÿ ж íîíкàðôàìіñтû.

З äçÿöіíñтâà і äà ñÿðэäíÿй øкîлû Àíтîñü íіÿк íå ñутûкàўñÿ ç áåлà-
ðуñкàй ìîâàй. Òîлüкі áàöüкà ÷àñ àä ÷àñу ўжûâàў íåйкіÿ ñлîâû ç âÿñкîâàй 
ãàâîðкі, øтî âûклікàлà ў ìàлåíüкàãà Àíтîñікà пðûñтупû ñìåõу: “Хà-õà-õà, 
кàкиå ñìåøíûå ñлîâà – âàâ¸ðкà, ø÷упàк, ÿліíà”.

У Àíтîñåâûì клàñå âу÷ûўñÿ õлîп÷ûк, ÿкі тàкñàìà ðàçìàўлÿў пà-
âÿñкîâàìу. І íàñтàўíіöà кðû÷àлà íà ÿãî ñà çлîñöþ: “Ãîâîðи íà ðуññкîì 
ÿçûкå, кîлõîçíик!” Òàìу äçåöі пàäñâÿäîìà ðàçуìåлі, øтî ўñå пðàÿўлåííі 
тутэйøàñöі àäìîўíûÿ.

Áàöüкà Àíтîñікà ñлужûў âàйñкîўöàì, і кàлі ç пåðàõîäàì у ñÿðэäíþþ 
øкîлу пàўñтàлà íåàáõîäíàñöü пàíіçіöü øкîлüíуþ íàãðуçку äлÿ õâàðàâітà-
ãà õлîп÷ûкà, ãэтà äàçâîлілà пàçáåãíуöü âûâу÷эííÿ ñàìàãà íåпàтðэáíàãà 
пðàäìåтà – áåлàðуñкàй ìîâû. 

Улþá¸íûì àўтàðàì Àíтîñікà áûў Ôåíіìîð Купåð, âÿäîìуþ пåíтàлîãіþ 
пðà Íàтàíіэлÿ Áàìпà і ÿãî ñÿáðà Чûíãà÷ãукà õлîп÷ûк пåðà÷ûтàў íåкàлüкі 
ðàçîў, і ў ÿãî ñклàлàñÿ ўðàжàííå, øтî áåлàðуñû і ¸ñöü тûÿ іíäçåйöû – 
÷ужûíöû íà ñâà¸й çÿìлі, ÿк пîтûì пðàç äçÿñÿтàк ãàäîў пà÷уå ўжî äàðîñлû 
і ñâÿäîìû ìàлàäç¸í Àíтîñü у пåñíі ãуðтà “Deviation”.

Íåўçàáàâå жûöö¸ ãðàìàäñтâà çìÿíілàñÿ – Áåлàðуñü àтðûìàлà íåçàлåж-



íàñöü. Пà÷àўñÿ пðàöэñ âÿðтàííÿ äà ãіñтàðû÷íûõ кàðàí¸ў. У íàâу÷àлüíûõ 
уñтàíîâàõ тэðìіíîâà ўâîäçіліñÿ ñпåöкуðñû пà áåлàðуñкàй ãіñтîðûі. З íÿáûту 
пàўñтàâàлà ўñÿ âåкàâàÿ ìіíуўø÷ûíà ÷àñîў ÂКË. Ëþäçі äàâåäâàліñÿ пðà 
іì¸íû âÿлікіõ кíÿç¸ў: Ãåäûìіíà, Àлüãåðäà, Âітàўтà.

Áåлàðуñкàÿ ìîâà ñтàлà äçÿðжàўíàй.
Цÿпåð, àçіðàþ÷ûñÿ íàçàä пðàç íåкàлüкі äçåñÿöіãîääçÿў, ìîжíà ñìåлà 

ñкàçàöü, øтî тîå áûлà ñàпðàўäíàÿ âÿñíà Àäðàäжэííÿ. 
Íàâàт õлîпöû-“ñтàðøàкі” çà äðàўлÿíûì ñтîлікàì пàä Àíтîñåâûì пàä’åçäàì 

ñпÿâàлі íî÷÷у íàпàäпітку õіт “Мðîі”: ”Ãлûтîк âіíà і луñтà õлåáà – ìàÿ 
íàäç¸ííàÿ пàтðэáà!”

Àлå íàñтупіў ñуìíû 94 ãîä, і Áåлàðуø÷ûíå õуткà íàñтупілі íà ãîðлà. 
Пà÷àўñÿ íîâû пåðûÿä àй÷ûííàй ãіñтîðûі – çìàãàííå çà Âîлþ âà ўìîâàõ 
äçÿðжàўíàй íåçàлåжíàñöі.

І Àíтîñü пðûйøîў äà âûñíîâû, øтî àäçіíàÿ ìàã÷ûìàñöü ñупðàöüñтàÿöü 
çíіø÷эííþ íàöûі – ãэтà ðàçìàўлÿöü пà-áåлàðуñку.

Дçåлÿ ãэтàãà ¸í çàíÿўñÿ ñàìààäукàöûÿй. Чûтàў ìàñтàöкуþ літàðàтуðу, 
âûâу÷àў ñлîўíікі, пðàпіñâàў пàäðу÷íікі – і àäíîй÷û пåðàйøîў “íà ìîâу”.

Áåлàðуñкàìîўíàñöü ñупðàâàäжàлàñÿ кàíôліктàìі, і íå çàўñ¸äû ìіðíûìі. 
Зà іì àäðàçу çàìàöàâàлàñÿ клÿйìî “áэíээôàўöà”, õàöÿ íà íіâîäíûì пàñå-
äжàííі ãэтàй пàðтûі ¸í íå пðûñутíі÷àў. Ãîðø çà ўñ¸ ñклàäâàліñÿ ñтàñуíкі 
ç ìÿñöîâûìі ãîпíікàìі, ÿкіÿ ñтàâіліñÿ äà ìîâû ç íåпðûõàâàíàй âàðîжàñöþ 
і àãðэñіÿй. Пðàìîўлåíàå пà-áåлàðуñку ñлîâà ìàãлî âûклікàöü кðûâàâàå 
çáіöö¸, тàìу ÷àñàì äàâîäçілàñÿ ñöіñíуöü çуáû і ìàў÷àöü.

Пàñтупîâà Àíтîñü пàçíà¸ìіўñÿ ç тàкіìі ж, ÿк ̧ í, ñâÿäîìûìі ìàлàäç¸íàìі 
і àпûíуўñÿ ñÿðîä àäíàäуìöàў. Áîлüøàñöü ç іõ уäçåлüíі÷àлà ў ðîк-ãуðтàõ.

У Ñàíкт-Пåöÿðáуðçå õлîпöû äîўãà íå çàтðûìліâàліñÿ і íà íàñтупíû 
äçåíü пàñлÿ кàíöэðтà ñàáðàліñÿ íà Áåлàðуñü.

Пà øлÿõу íà âàкçàл íàâåäàлі áіðжу пðàтэðìіíàâàíûõ тàâàðàў. Âûãлÿ-
äàлà ãэтà íàñтупíûì ÷ûíàì. Íà Ôàíтàíöû пåðàä уâàõîäàì у àðку, куäû 
íåâÿлі÷кіìі ãðупîўкàìі çàõîäçілі лþäçі, ñтàÿлà ìàøûíà ìіліöûі, тîлüкі 
íåçðàçуìåлà – у ÿкàñöі ñлужкàў çàкîíу öі “ðэкåту”.

Дàлåй пðàç íåкàлüкі пàäâàðîтíÿў íà плÿöîўöû пàìіж äàìîў ìåñöіўñÿ 
ìåтàл¸âû àíãàð, у ÿкіì íà äðàўлÿíûõ пàääîíàõ ãуðáàìі лÿжàлі õàð÷îâûÿ 
пðàäуктû і ñтàÿлі àлкàãîлüíûÿ íàпîі.

Уñ¸ ãэтà пðàäàâàлàñÿ çà äàâîлі ìіçэðíûÿ ãðîøû, àлå õлîпöû íàкупілі 
ўñ¸ тàãî ж ðîлтàíу…

У ìåтðî àäáûўñÿ ñìåøíû âûпàäàк. Кàлі õлîпöû ðàçìàўлÿлі пàìіж 
ñàáîй пà-áåлàðуñку, Àíтîñü пà÷уў çà ñпіíàй:

– Этî ктî тàкиå?
– Áîлãàðû!

У öÿãíіку äîáðàçû÷ліâûÿ ñуñåäçі õлîпöàì ужî íå ñуñтðэліñÿ. Ñтîìлå-
íûÿ àä øìàтìåñÿ÷íàй пðàöû âàõтàâікі і çуõàâàтûÿ ãàíäлÿðû-“÷àўíî÷íікі” 
пàäàçðîíà ўçіðàліñÿ ў þíàкîў ç ãітàðàìі. Мàðøðут àáñлуãîўâàўñÿ ðàñійñ-
кàй ÷ûãуíкàй, і ìàлàäû íåäàñâåä÷àíû пðàâàäíік ÿк уáà÷ûў ìуçûкàў ç 
íÿçâûклàй ãàâîðкàй – àäðàçу âûклікàў пà ўíутðàíàй ñуâÿçі ìіліöûÿíåðà 
ñупðàâàäжэííÿ. Òîй пðûйøîў і ўâàжліâà пðàâåðûў пàøпàðтû, àлå íі÷îãà 
кðûìіíàлüíàãà íå çíàйøîў.

Хлîпöû çàíÿлі öэлуþ плàöкàðтíуþ íіøу – ÿкðàç íà ўâåñü ãуðт.
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Íà áàкàâûõ ìåñöàõ лÿ âàкíà пàñåлі äçâå ö¸ткі – âûñîкàÿ õуäàðлÿâàÿ 
ñà ñâåтлûìі âàлàñàìі і íіçåíüкàÿ ç кàðîткàй ñтðûжкàй.

Цÿãíік çàлÿçãàтàў кîлàìі і ðуøûў.
Þíàкі пàñíåäàлі ðîлтàíàì, і íåўçàáàâå áàñіñт ç áуáíà÷îì çàñíулі íà 

âåðõíіõ пàліöàõ, à Àíтîñü ç âàкàліñтàì пàöіõу ãàìàíілі çíіçу.
Жàí÷ûíû ðàñклàлі íà ñтîліку åжу, àäкàðкàâàлі плÿøку ãàðэлкі і пà÷àлі 

“àáìûâàöü” уäàлуþ пàåçäку.
Пðàйøлà ãàäçіíà öі äçâå, çà âîкíàìі ñöÿìíåлà. Пàñàжûðû ў àñíîўíûì 

ñпàлі. Хлîпöû пðàöÿãâàлі пåðàøэптâàööà.
Ц¸ткі äàñтàлі äðуãуþ áутэлüку, і ìàлåíüкàÿ õуткà àпуñöілà ãîлàў íà 

ãðуäçі, à âûñîкàÿ ўñ¸ âàðîжà пàãлÿäâàлà íà Àíтîñÿ.
Кîлû âàãîíàў ìіðíà ãðукàöåлі ў ñâàіì íåтàðîпкіì ðûтìå. Àãíі пðûäà-

ðîжíûõ ñлупîў ìілüãàлі ў пàðûâіñтûì ñíåçå.
Íå÷àкàíà ö¸ткà пàäñкî÷ûлà äà Àíтîñÿ і çàкðû÷àлà íà ўâåñü âàãîí:
– Дà çàäîлáàл тû ñî ñâîиì áåлîðуññкиì ÿçûкîì!
Хлîпåö àжíî çíÿìåў àä íå÷àкàíàñöі.
– Â Áåлîðуññии äàâíî íиктî íå ãîâîðит íà áåлîðуññкîì ÿçûкå. Пî-

ñлåäíиå áåлîðуñû îтûñкàлиñü! Íåíàâижу âñåõ âàñ ñâÿäîìûõ!
Íà лÿìàíт пðûáåã пðàâàäíік.
Àлå жàí÷ûíà íå ñуíіìàлàñÿ:
– Рîäíуþ ìîâу иì пîäàâàй, “àäðàäжэíöû” õðåíîâûå! Дà ÷тîáû âû 

пîñäûõàли!
І пðàâàäíік çíîў âûклікàў ìіліöûÿíåðà ñупðàâàäжэííÿ.
– Штî, жàáðàкі тûÿ íåøтà ў÷âэðûлі? – íåçàäàâîлåíà çàпûтàўñÿ тîй.
– Íå, – çáÿíтэжàíà àäкàçàў пðàâàäíік, – àлå áåç іõ íå àáûøлîñÿ!
Рàççлàâàíû ñупðàöîўíік ìіліöûі пðûйøîў, õіñтàþ÷ûñÿ ў тàìáуðàõ, пðàç 

уâåñü öÿãíік і пðûãðàçіў âûñàäçіöü жàí÷ûíу ç öÿãíікà, àлå тàÿ, ÿк уáà÷ûлà 
ÿãî – уâîãулå ðàç’þøûлàñÿ і пåðàйøлà íà ìàöþкі:

– Àõ, тû, ìуñîð пîãàíûй, и тû ñ íиìи çàîäíî! – à пîтûì ñõàпілà áутэлüку 
і øпулüíулà ¸й пðîñтà ў лîá ìіліöûÿíåðу, ÿкі лåäçüâå пàñпåў àäâÿðíуööà.

Íà íàñтупíàй ñтàíöûі öÿãíік ужî ÷àкàлà çàпàðуøàíàÿ ñíåãàì ìàøûíà 
Міíіñтэðñтâà ўíутðàíûõ ñпðàў Рàñійñкàй Ôåäэðàöûі. Пà ñкліçкіõ àáлå-
äçÿíåлûõ õîäíікàõ п’ÿíуþ ö¸тку áåç ðэ÷àў ñілкîì âûöÿãíулі íà пåðîí і 
çàãðуçілі ў ñпåöûÿлüíû àäñåк àўтàìàáілÿ. À ÿå íåпðûтîìíуþ ñÿáðîўку 
пàкіíулі ñпàöü äàлåй.

Хуткà ўñå пàñàжûðû пàñíулі, àäçіí тîлüкі Àíтîñü äîўãà çìàãàўñÿ ñà 
ñíîì. Àä íåäàðэ÷íàãà кàíôлікту áûлî пðûкðà, і àñàáліâà пåðàä укðàіíöàìі 
íÿ¸ìкà. 

У çàñíåжàíû Âіöåáñк öÿãíік пðûáûў à ÷àöâ¸ðтàй ãàäçіíå ðàíіöû. Хлîп-
öû ñàñкî÷ûлі íà пåðîí і, õутàþ÷û тâàðû ў кàпþøîíû, çàкуðûлі. Мîöíû 
ñöþäç¸íû âåöåð ñкіäâàў çàплå÷íікі і âûðûâàў ç ðук ãітàðû. 

– Рàäçіìà! – уçí¸ñлà пðàìîâіў Àíтîñü.
У àãðîìíіñтàй çàлå ÷àкàííÿ áûлî пуñтà, тîлüкі íåкàлüкі áÿçäîìíûõ 

äðûжэлі àä õîлàäу пàä áàтàðэÿìі ўçäîўж ñöÿíû. Хлîпöû ñåлі íåпàäàл¸к 
у кðэñлû.

Дà пåðàñàäкі çàñтàâàлàñÿ íåкàлüкі ãàäçіíàў, àлå ñàìî çíàõîäжàííå íà 
ðîäíàй çÿìлі ўжî íàтõíÿлà.

Àäíàк пðàç íåкàтîðû ÷àñ ñтàлà çäàâàööà, øтî àöÿплåííå ў çàлå ÷àкàííÿ 
ўâîãулå àäклþ÷àíàå.



Áуáíà÷, кàá íåÿк ñàãðэööà, пà÷àў õàäçіöü пà çàлå, âûñтукâàþ÷û кійкàìі 
ðûтì у пàâåтðû, à пîтûì ñпûíіўñÿ íàñупðàöü çà÷ûíåíàãà ãàíäл¸âàãà лàðкà 
і çàãðукàтàў “пîлüку” пà пðûлàўку.

Рàптîўíà àкåíöà àä÷ûíілàñÿ. Àäтулü âûñуíулàñÿ çàñпàíàÿ ãàíäлÿðкà і 
ãу÷íà âûÿлàñÿ íà ÷ûñтàй ðуñкàй ìîâå:

– Пî ãîлîâå ñåáå пîñту÷и, пðиäуðîк!
Áуáíà÷ ñпàлîõàíà àäñкî÷ûў.
– Âåтліâàÿ ñуñтðэ÷à ç Рàäçіìàй… – іðàíі÷íà ðàñ÷уліўñÿ âàкàліñт.
– Òîлüкі пàлàíэçà Àãіíñкàãà íå ñтàå… – ñуìíà пàäâûíікàâàў Àíтîñü.
À âîñüìàй ðàíіöû ў ðà¸ííûì àääçÿлåííі ìіліöûі ãîðàäà Âÿлікіÿ Ëукі 

çìÿíілàñÿ äçÿжуðíàÿ çìåíà, і ў õàлîäíûì кàліäîðû ñутàðэííÿ пà÷уліñÿ 
ãулкіÿ кðîкі. Жàí÷ûíû ў кàìåðû пàпÿðэäíÿãà çàтðûìàííÿ ñõàìÿíуліñÿ. 
Зàлÿñкàлà çàñàўкà, і öÿжкіÿ ìåтàлі÷íûÿ äçâåðû àä÷ûíіліñÿ. У ñìуðîäíû 
áåтîííû пàкîй пàтûõíулà àäíîñíà ñâåжûì пàâåтðàì. Íà пàðîçå ñпûíіўñÿ 
ìіліöûÿíåð, уâàжліâà àãлåäçåў çàтðûìàíûõ. Íî÷÷у àäíу ç іõ âûñàäçілі ç 
öÿãíікà íà ñтàíöûі Íîâàñàкîлüíікі çà п’ÿíû äэáîø. Цÿпåð ÿå ÷àкàў àä-
ìіíіñтðàтûўíû àðûøт і ñàìàñтîйíàå âÿðтàííå äàìîў áåç ãðîøàй íà áілåт:

– Ктî иç âàñ áåлîðуñкà?
– Я – áåлîðуñкà! – àäàçâàлàñÿ ў куöå õуäàðлÿâàÿ ñâåтлàâàлîñàÿ кàáåтà 

ç пàõìåлüíûì тâàðàì і ç íàäçåÿй пàäñкî÷ûлà äà äçÿжуðíàãà, àä÷уâàþ÷û, 
øтî ÿå пðûíàлåжíàñöü äà ìàлàäîй íåçàлåжíàй кðàіíû íåÿк пàñпðûÿå ÿå 
âûðàтàâàííþ.

– Íà âûõîä! – ñуðîâà пðàìîâіў ìіліöûÿíåð і пàâ¸ў ÿå íà äîпûт у кà-
áіíåт äà íà÷àлüíікà.

Жàí÷ûíà öÿжкà ўçäûìàлàñÿ пà лåñâіöû, і ìîöíû áîлü пðàöіíàў ÿå ãîлàў 
àä кîжíàãà кðîку. Яíà ўø÷эíт íå пîìíілà ìіíулуþ íî÷, àлå ðàçуìåлà, øтî 
ў÷âàðûлà íåøтà ãàíåáíàå, і ñэðöà ÿå кàлàöілàñÿ:

– О, Áîжà, – øàптàлà ÿíà, – кàлі Òû іñíуåø, õут÷эй âÿðíі ìÿíå 
íà ìàþ лþáуþ Рàäçіìу – Áåлàðуñü, і äàй пà÷уöü õîöü àäíî ñлîâà íà 
ìàт÷ûíàй ðîäíàй ìîâå!

Рэха вайны

Яíû íå áûлі пðàôåñійíûìі кіíîлàãàìі, à пðîñтà лþáілі ñàáàк. Іõ тàк і 
íàçûâàлі – ñàáà÷íікі. У âîлüíû ÷àñ ÿíû çáіðàліñÿ і ãулÿлі ñà ñâàіìі ãàäà-
âàíöàìі. Òîлüкі пàìіж øìàтпàâÿðõîâікàў ìîöíà íå íàãулÿåøñÿ: і плÿöîâàк 
äлÿ âûãулу íÿìà, і äçåöі âàкîл, і ñàáàкі íå äэкàðàтûўíûÿ – àў÷àðкі.

 Мîäà íà пàðîäû ñàáàк, ÿк і íà ўñ¸ ў íàøûì жûööі, ìÿíÿåööà. Ãэтà 
öÿпåð ìàлàäç¸íû çàâîäçÿöü “ñтàôàў” і “пітáулÿў”, õтî пàñпàкàйíåй і лþäçі 
ñтàлàãà ўçðîñту – лàáðàäîðàў і õàñкі; à ў тîй ÷àñ íà âуліöàõ пàíàâàлі äîãі і 
äàáåðìàíû, ôîкñ- і эðäэлüтэð’åðû, áàкñ¸ðû і кîлі, ñåíáåðíàðû íу і, кàíå÷íå, 
íÿìåöкіÿ öі ўñõîäíååўðàпåйñкіÿ àў÷àðкі. Уñÿ ñàâåöкàÿ ðэ÷àіñíàöü ñпðûÿлà 
ãэтàìу – àў÷àðкі ñлужûлі ў âîйñку і ìіліöûі, пðà іõ çäûìàлі кіíàôілüìû. 

У ãîðàäçå іñíàâàлі äâà àôіöûйíûÿ ìåñöû äлÿ âûãулу ñàáàк: çà кàлüöîì 
пåðàä àáлàñíîй áàлüíіöàй і íà ўçãîðку íàä Í¸ìíàì âîääàлü àä ìàñтà пîáà÷ 
ç пðûâàтíûì ñåктàðàì. Àлå ўñ¸ ðîўíà íåйкіÿ ìіíàкі іìкíуліñÿ ñкàðàöіöü 
ñâîй øлÿõ пðàç плÿöîўку, öі пàäлåткі пðàÿçäжàлі íà ðîâàðàõ, і кàíôліктàў 
çàўñ¸äû õàпàлà, äû і öåñíà ўñіì ðàçàì íà ìàлåíüкіì кàâàлку çÿìлі. Òàìу 
çáіðàліñÿ ñàáà÷íікі ñÿáðîўñкіìі кàìпàíіÿìі і ç’ÿçäжàлі íà âûõàäíûÿ куäû-
íåáуäçü çà ãîðàä, äçå пàñпàкàйíåй і лþäçåй íÿìà.
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Ãэтûÿ тðîå àáлþáàâàлі лåñ íåпàäàл¸ку àä літîўñкàй ìÿжû çà âîçåðàì, 
кілàìåтðàў 35-40 àä ãîðàäà – ìÿñöіíû ãлуõіÿ, áåç â¸ñàк пàáліçу. Яíû âûÿçäжà-
лі ç âå÷àðà пÿтíіöû, ðàçáіâàлі пàõîäíû лàãåð і äðэñіðàâàлі ñâàіõ ãàäàâàíöàў.

Íÿìåöкіÿ àў÷àðкі ñàáàкі кåìліâûÿ, áàçàâûÿ кàìàíäû кøтàлту “ñÿäçåöü”-
“лÿжàöü” çàñâîйâàлі õуткà, тàìу àñíîўíàй ìэтàй тàкіõ âûåçäàў áûлà 
äðэñіðîўкà íà àáàðîíу і íàпàäçåííå. Хлîпöû áðàлі ç ñàáîй àäìûñлîâàå 
àäçåííå: âàтíûÿ куðткі ç íàãàâіöàìі, кіðçàâûÿ áîтû, âàл¸íкі; пàäçÿлÿліñÿ, 
і íåõтà ç іõ âûкîíâàў ðîлþ çлà÷ûíöû öі àõâÿðû.

Дçіìàñ ñлужûў íà пàìåжíàй çàñтàâå і äâà ãàäû àäõàäçіў у кàðàâулå ç 
ñàáàкàì, Кîлüкà пàлîâу øкîлû íàâåäâàў кðужîк “Þíûõ кіíîлàãàў” пðû 
Пàлàöû піÿíåðàў; ÿк пàтðàпіў у ãэтуþ кàìпàíіþ Ñàí¸к, уâîãулå áûлî íå 
çðàçуìåлà. Кàлі пåðøûÿ äâîå áûлі ìàлàäç¸íàìі áîлüø-ìåíø пðûñтîйíûìі, 
тî ў ãэтûì àä÷уâàлàñÿ íåйкàÿ íåíàðìàлüíàñöü – çàäçіðûñтû õлîпåö ç кðûìі-
íàлüíûìі ñõілüíàñöÿìі. Зäàâàлàñÿ, øтî ñàáàкà áûў ÿìу пàтðэáíû тîлüкі 
äçåлÿ тàãî, кàá õàäçіöü пà ìікðàðà¸íå і íàöкîўâàöü ÿãî íà ñлàáåйøûõ, і ÿк 
õлîпöû íі íàìàãàліñÿ пàўплûâàöü íà Ñàíüкà, ¸í çàñтàâàўñÿ íÿўöÿìíûì:

– Íàâîøтà тàáå ñàáàкà? Зðàçуìåй, øтî ãàäàâàöü ÿãî âåлüìі àäкàçíà. 
Ñлужáîâû ñàáàкà – ãэтà ÿк çáðîÿ, у àäíûõ ðукàõ ìîжà пðûíåñöі кàðûñöü, 
à ў íåкàтîðûõ ñтàöü ñðîäкàì çлà÷ûíñтâà!

– Іäçіöå âû ўñå íàõåð, ÿ ў âàøàå жûöö¸ íå лåçу, – ãðуáà àäкàçâàў тîй.
І ў ãэтû ðàç, кàлі ñтàлà âÿäîìà, øтî Ñàí¸к çáіðàåööà åõàöü, уñå íàпðу-

жûліñÿ, à Дçіìàñ äûк уâîãулå õàöåў àäìîâіööà, àлå äçåлÿ кàлåктûâу пàåõàў. 
У пåðøû âå÷àð і íàñтупíû äçåíü уñ¸ пðàйøлî ñпàкîйíà, ñàáàкі íàáåãàліñÿ, 
à іõ ãàñпàäàðû äужà ñтàìіліñÿ, ðàññлàáіліñÿ і âûпілі пà ÷àðà÷öû пàä þøку.

Ñîíöà ўжî õàâàлàñÿ çà âÿðøàліíû äðэâàў, ç áîку âîçåðà íàäûõîäçілà 
âå÷àðîâàÿ пðàõàлîäà, ìàøкàтà ÿø÷э íå лþтàâàлà. Рàçìîðàíûÿ õлîпöû 
пàўлÿжàлі âàкîл âîãíіø÷à, ñàáàкі ìåñöіліñÿ пàáліçу. 

– Дçіìàñ, ñлуõàй, – çàпûтàўñÿ Кîлüкà, – à ў âîйñку íà çàñтàâå áûлі 
âûпàäкі, øтî пàðуøàлüíікàў çàтðûìліâàлі?

– Òàк, áûлî пàðу ðàçîў, кàíтðàáàíäûñтàў íà пîлüñкàй ìÿжû ñà ñпіð-
тàì і öûãàðэтàìі, – Дçіìàñ пàтðàпіў у пåðøû пðûçûў пàñлÿ ðàñпàäу 
ÑÑÑР і ñлужûў ужî ў áåлàðуñкіì âîйñку. – І ÿ âàì ñкàжу, øтî àў÷àð-
кà – ñàìû âûäàтíû ñàáàкà äлÿ ãэтàãà, íåäàðэìíà ж íåìöû âûãàäàâàлі 
ãэтуþ пàðîäу і âûкàðûñтîўâàлі ў âàйíу.

– Я á тàì ñà ñâàіì Áàкñàì пàñлужûў у ÿкіì кàðíûì áàтàлü¸íå, – çà-
ðàãàтàў Ñàí¸к.

Дçіìàñ ç Кîлüкàì íåçàäàâîлåíà пåðàãлÿíуліñÿ: 
– Ñàí¸к, тîлüкі äàâàй áåç áлþçíåðñтâà…
– À øтî, ÿ ÿк пàãлÿäжу ôілüìû пðà âàйíу, тàк çàйçäðàñöü áÿðэ, ñàáàкі 

íà пàâàäку áðэøуöü – кàìàíäà, і ðâуöü ãэтûõ àðûøтàíтàў íà øìàткі!
– Íå, тû àäíàçíà÷íà ñàäûñт, тàáå ñàáàку ãàäàâàöü çàáàðîíåíà, – çàпэўíіў 

Дçіìàñ і ñкàçàў Кîлüку: – Áîлåй ÿ ç іì íå пàåäу.
– Пàåäçåø, пàåäçåø, äàâàй íàліâàй, – ðàççлàâàўñÿ Ñàí¸к..
Рàптîўíà ñàáàкі çàãûðкàлі, õлîпöû пàäõàпіліñÿ і çàўçіðàліñÿ. Пà ñöÿжûí-

öû àä âîçåðà, àáàпіðàþ÷ûñÿ íà кій, кулüãàў âÿñкîâû äçåä у ñтàðûì çàø-
ìàлüöàâàíûì піíжàку, ãуìîâûõ áîтàõ і íàãàâіöàõ ÿø÷э ôðàíтàâîãà кðîþ ç 
лàìпàñàìі. Хлîпöû ўçÿлі ñàáàк çà àøûйíікі. Àлå íå äàðìà ãàâîðàöü, øтî 
ñàáàкà пåðàйìàå õàðàктàð ãàñпàäàðà: Áàкñ, ÿкі ç пåðøûõ ìåñÿöàў пàтðàпіў 
у Ñàíüкàâû ðукі і âûðàñ ñàáàкàì àãðэñіўíûì і íåпðàäкàçàлüíûì, âûðâàўñÿ, 
пàäñкî÷ûў äà ñтàðîãà і çàйøîўñÿ пåðàä іì àä áðэõу.



– Áàкñ! Ôу! Ôу! – çàкðû÷àлі õлîпöû.
Дçåä àпуñöіў кій і çðàáіў кðîк äà ñàñíû:
– Ãэй, õлîпöû, ñàáàку пðûáÿðûöå, кàá áÿäû ¸й íå áûлî! – і, çäàåööà, 

íіâîäíû ìуñкул íå âàðуõíуўñÿ íà ÿãî тâàðû.
Зàõìÿлåлû Ñàí¸к пàäáåã і пåðàõàпіў ñàáàку:
– Ñтàðû õðû÷, тû ìíå пàãðàжàåø?
– Хлîп÷ûк, пàўтàðàþ, ñàáàку пðûáÿðû!
– Дçåä, äû ÿ ÿìу ñкàжу “Ôàñ”, і ¸í öÿáå ðàçàðâå! 
Áàкñ, пà÷уўøû ñлîâà çíà¸ìàй кàìàíäû, уâîãулå àçâÿðэў, àñтàтíіÿ àў÷àðкі 

тàкñàìà çàãûðкàлі ÿø÷э ìàöíåй і íàöÿãíулі пàâàäкі.
– Ñàí¸к, пðûäуðàк, øтî тû ðîáіø?! – íàпàлîõàíà çàкðû÷àў Дçіìàñ.
– Зàткíіñÿ! Íу, øтî äçåä, пàãулÿåì у кàðíікàў?
Пà тâàðû äçåäà áûööàì пðàáåã ÷îðíû öåíü:
– Хлîп÷à, ÿ áà÷у, øтî тû íàпàäпітку і íå ñупàкîіøñÿ. Дàâàй äàìîâіìñÿ, 

тû àäûõîäçіø íà äçåñÿöü ìåтðàў і àäпуñкàåø ñàáàку, тîлüкі пîтûì áåç 
пðэтэíçій.

– Дîáðà, äçåä, ÿ ñлîâà ñâà¸ тðûìàþ, – àäкàçàў Ñàí¸к, àäöÿãíуў ñàáàку, 
ÿкі àжíî çàäûõàўñÿ àä çлîñöі, íà пàðу кðîкàў і àäпуñöіў кàðàáіí пàâàäкà.

Зäàðàâåííàÿ àў÷àðкà, уçðûâàþ÷û лàпàìі çÿìлþ, ç ðûкàì пàíåñлàñÿ пà 
ñöÿжûíå і ñкî÷ûлà íà äçåäà, à тîй âûкіíуў ðукі íàñуñтðà÷, ñõàпіў ñàáàку 
äàлîíÿìі çà âуøû, çðàáіў кðîк íàçàä і кðûõу ўáîк, ðàçâÿðíуўñÿ і ç уñÿãî 
ðàçìàõу ўäàðûў ñàáàку ñпіíàй àá ñàñíу. Рàçäàўñÿ õðуñт пåðàлàìàíàãà 
õðûáåтíікà, ñàáàкà àäлÿöåў, çàåí÷ûў і çàáіў лàпàìі.

Ñàí¸к çàкðû÷àў àä íå÷àкàíàñöі:
– Áàкñ, Áàкñ! Дçåä, тû øтî íàðàáіў? – і пàäáåã äà ñàáàкі, ÿкі ãлÿäçåў 

íà ўñ¸ ñпàлîõàíûìі øклÿíûìі âà÷àìі і çàõлûíàўñÿ кðûâàâàй пåíàй.
– Íу øтî, õлîпåö, пàãулÿўñÿ ў кàðíікàў?
Дçåä àтðîññÿ і пàäíÿў кій ç тàкîй упэўíåíàñöþ, øтî Ñàí¸к, ÿкі туçà-

íуўñÿ äà äçåäà, àäñтупіў. 
– Я ў âàйíу пàтðàпіў у кàíöлàãåð, – ñкàçàў ñтàðû, çàпàлüâàþ÷û 

“áåлàìîðûíу”, – і çíàõîäçіўñÿ ў àääçÿлåííі äлÿ пàлîííûõ, íà ÿкіõ ôàøûñтû 
àў÷àðàк äðэñіðàâàлі, тàìу âåäàþ, ÿк ç іìі àáûõîäçіööà. Ñàáàку ñâàйãî äàáі, 
áî íå жûлåö ¸í, і áîлåй íікîлі íå öкуй ñàáàк íà лþäçåй.

І пàкðî÷ûў äàлåй пà çàðîñлàй ñöÿжûíöû, кулüãàâû і кàðжàкàâàтû, ÿк 
äуá, жûâû ñâåäкà тûõ жàõліâûõ пàäçåй, кàлі лþäçі çàáіâàлі àäíî àäíàãî і 
пà çÿìлі öÿклі ðэкі кðûâі. Шìàт ãàäîў пðàйøлî ç тàãî ÷àñу, і ÿк íі õàöåў 
ñтàðû çàáûöü пðà âàйíу, âàйíà íå àäпуñкàлà, íàãàäâàлà пðà ñÿáå. Ñìûлåлі 
øíàðû àä пàкуñàў íÿìåöкіõ ñàáàк, пàä íåпàãàäçü уâîãулå àäíіìàлàñÿ кулü-
ãàâàÿ íàãà ç пàøкуìàтàíàй лûткàй і, øтî ñàìàå öÿжкàå, íå äàâàлі ñпàкîþ 
ўñпàìіíû, пðûõîäçілі çìðî÷íûìі пðûâіäàìі пà íà÷àõ і çíÿñілüâàлі ñтàðэ÷уþ 
пàìÿöü. І âîñü ñ¸ííÿ ãэтû ðàçáэø÷àíû äуðàíü ñà ñâàіì ãàäàâàíöàì...

Дàáіöü ñàáàку õлîпöû íå íàâàжûліñÿ, уñþ íî÷ тîй ñìÿðîтíà пàкутàâàў 
і íà ðàíку пàì¸ð, тàì ÿãî і çàкàпàлі íà âà÷àõ у íàпужàíûõ ñуðîäçі÷àў – 
íàø÷àäкàў тûõ ñтðàøíûõ іñтîтàў, пàä лþтû áðэõ ÿкіõ ñпàлüâàліñÿ â¸ñкі і 
лþäçі àääàâàліñÿ íà кàтàâàííå.

Дçіìàñ ç Кîлüкàì пåðàкіäâàліñÿ ðэäкіìі ñлîâàìі і çãîðтâàлі лàãåð, à 
Ñàí¸к ìîў÷кі ñÿäçåў íàä ñâåжàâûкàпàíûì уçãîðà÷кàì, ñ÷àðíåлû і пàíіклû, 
áî ўöÿìіў ñ¸ííÿ íåøтà áàлþ÷àå і âàжíàå. 

 Мàøûíà áûлà ўжî çàãðужàíàÿ і ðуõàâік çàâåäçåíû, à Ñàí¸к уñ¸ íå 
ìîã уñтàöü.
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– Ãэй, çàñтàâàööà тут áуäçåø? – кðûкíуў у àä÷ûíåíуþ ôîðтку Дçіìàñ 
і äàäàў, àäâÿðíуўøûñÿ: – Ãітлåðþãåíä íåäàðîáлåíû!

У äàðîçå ðàçìîâà íå лàäçілàñÿ, тàìу ўклþ÷ûлі ìàãíітîлу і àáûÿкàâà 
ñлуõàлі íåйкіÿ пåñíі. Ñàíüку áûлî тàк пðûкðà, øтî õîöü ñкðîçü çÿìлþ 
пðàâàліñÿ. Мàøûíà пðàÿçäжàлà пðàç ðîçíûÿ â¸ñà÷кі, і ÿìу ўñпîìíілàñÿ 
áàáулÿ-íÿáîж÷ûöà, ÿкàÿ çàўñ¸äû кàçàлà: “Àлåñік, çðîáіø кàìу кðûўäу 
– ñõàäçі ў öэðкâу і çàпàлі ñâå÷à÷ку”.

 У ãîðàäçå Ñàí¸к пàпðàñіў ñпûíіööà íà ÷ûãуíà÷íûì âàкçàлå і, íÿãлå-
äçÿ÷û íà тîå, øтî áðуäíû і ç çàплå÷íікàì, пàйøîў у áîк ñàáîðà, äçå 
ìîжà ўпåðøûíþ ў жûööі пàñтàâіў äçâå ñâå÷кі – çà çäàðîўå тàãî äçåäà і 
çà ñпà÷ûí ñàáàкі Áàкñà.

Соль

Íî÷÷у ç-çà пðàñтуäû ìàлåíüкàãà ñûíà àйöåö Ãåîðãій кåпñкà ñпàў і íà 
ñлужáу пðûåõàў öàлкàì ðàçáітûì. Мàðуäíà пåðààпðàíуўñÿ і âûйøàў íà 
ñпîâåäçü. Íÿãлå äçÿ÷û íà ðàíàк, у õðàìå áûлî øìàт íàðîäу – Цàðкâà 
ñâÿткàâàлà Уçâіжàííå.

Ñâÿтàð ìàíàтîííà пðà÷ûтàў пàкàÿííûÿ ìàлітâû і пà пðûíöûпå Áðуñà 
Дûкåíñàíà ç “Iron Maiden” – “äуìàй пðà àпîøíÿãà ÷àлàâåкà ç íàтîўпу 
пåðàä ñöэíàй” – àìàлü çàкðû÷àў, ãлåäçÿ÷û çà кàлîíû:

– Дàðàãіÿ áðàтû і ñ¸ñтðû! Ãàñпîäçü äàå íàì Òàåìñтâà Пàкàÿííÿ, кàá ìû 
çàçіðíулі ў íàøàå ñэðöà і ўáà÷ûлі çлî, ÿкîå кіðуå íàìі. Ãðэõ ðàçáуðàå äуøу 
÷àлàâåкà, àлå Áîñкàÿ лþáîў çäîлüíàÿ àöàліöü àä улàäû öåìðû і äàðàâàöü 
çáàўлåííå! Íÿõàй äàпàìîжà Хðûñтîñ íàøàìу çàўñ¸äíàìу ўäàñкàíàлåííþ!

Àìàлü ñîтíÿ “ãðэøíікàў” ñтàÿлà ў ÷àðçå: у àñíîўíûì áàáулі і жàí÷ûíû 
пåðàäпåíñійíàãà ўçðîñту.

Пà÷àлàñÿ ñпîâåäçü:
…Калі паміраў мой муж-чараўнік, дачка ўзяла яго за руку, каб развіта-

цца, і на яе перайшла магічная энергія…
…Суседка ставіць свой пакет са смеццем на лесвіцу, і памыі падцякаюць 

пад мае дзверы. Каюся, што пакрыўдзіла яе сваёй заўвагай…
…Мне не прадоўжылі кантракт і звольнілі з працы. І цяпер я не ведаю, 

аднесці сваім былым супрацоўніцам торт на развітанне ці не…
…У парку на танцпляцоўцы адзін пенсіянер абазваў мяне “старой ве-

шалкай”, каюся, што дала яму па мордзе…
…Я жыву жыццём праведным і пабожным, нікога не крыўджу, толькі 

вось у “Еўраопце” бясплатных цалафанавых пакецікаў бяру цэлы стос, і 
прадаўцы на касе лаюцца...

…Ой, бацюшка, я здзейсніла страшны грэх, баюся, што Бог мяне пакарае, 
у пятніцу забылася пра пост і з’ела некалькі лыжак тварагу, але адразу 
апомнілася і ўставіла два пальцы ў рот…

Ñâÿтàðñкі ñàí àйöåö Ãåîðãій пðûíÿў пåðàä ñâàіìі ñàðàкà ãàäàìі. Дà ãэтàãà 
ўäçåлüíі÷àў у íåôàðìàлüíûì ìîлàäçåâûì ðуõу, âу÷ûўñÿ âà ўíіâåðñітэöå, 
ðàçãðужàў âàãîíû, клàў äàðîжíуþ плітку, à ÿø÷э пðàöàâàў ìàøûíіñтàì 
íà çàâîäçå і пðîñтà äâîðíікàì, äçÿжуðûў у кàтлîўíі і íàâàт àáñлуãîўâàў 
âûлåтû ñàìàл¸тàў íà àэðàäðîìå. Ñÿìåйíàå жûöö¸ пà÷ûíàў ç пàкîÿ ў 
кàìуíàлüíàй кâàтэðû, íàðàäçіў ç жîíкàй íåкàлüкі äçÿöåй – тàìу ìîã 
пàäçÿліööà пîáûтàâûì äîñâåäàì. І ў пåðøûÿ ãàäû ñâÿтàðñтâà öэлûìі 
ãàäçіíàìі ðàçìàўлÿў ç лþäçüìі ў çàкуткàõ õðàìà, àлå õуткà çíÿñілåў àä 



öÿжàðу öåìðàøàлüñтâà і “âûãàðэў”. Цÿпåð íà ñпîâåäçі ðàçìàўлÿў çðэäку, 
тîлüкі ў âûпàäку ñàпðàўäíûõ тðàãåäûй, à тàк ñтîìлåíà ñлуõàў і øкàäàâàў, 
øтî íà пðûõîäçå íÿìà øтàтíàãà пñіõіÿтðà:

…Каюся, што спыніла малітву, калі зазвінеў тэлефон, і закрычала ў 
слухаўку: “Каб ты здох”…

…Я паехаў на лецішча з дзяўчынай дзеля сексу і забыўся выпіць святой 
вады зранку…

…Каюся, што заходзіла да каталікоў у госці і снедала з імі за адным 
сталом… 

Кàлі äà ÿãî íàáліçілàñÿ ÷àðãîâàÿ ö¸ткà і çàкàöілà âî÷û пàä лîá, ÿìу 
çàõàöåлàñÿ кіíуöü уñ¸ і çáåã÷û.

І тут у кіøэíі íà ãðуäçÿõ пà÷улàñÿ âіáðàöûÿ тэлåôîíà àä SMS-пàâå-
äàìлåííÿ. Ñÿðîä ñâÿтàðîў õàäçілà äуìкà, øтî ìàáілüíікі íà ñпîâåäçü лåпåй 
íå áðàöü, áûööàì “кàìітэт÷ûкі” âÿäуöü пðàñлуøку, àлå àйöу Ãåîðãіþ íàâàт 
ñìåøíà áûлî ўÿâіöü, кàá äçåñüöі ў кàáіíåöå íåйкіÿ ñупðàöîўíікі КДÁ 
“àäôілüтðîўâàлі” пðàç ñпåöàпàðàтуðу ўñþ ãэтуþ áÿçãлуçäçіöу. 

Ёí íåўпðûкìåт äàñтàў тэлåôîí і пðà÷ûтàў пàâåäàìлåííå ç кàíöûлÿðûі:
“Âàñ áлàãàñлàўлÿþöü ñуñтðэööà ñà çäûìà÷íàй ãðупàй тэлåáà÷àííÿ”. 
У àпîøíі ÷àñ тàкàÿ ôîðìà ðàññûлкі àтðûìàлà àôіöûйíû õàðàктàð.
“Дû øтî ж ãэтà ñ¸ííÿ çà äçåíü тàкі”, – ðàççлàâàўñÿ ¸í і пðàöÿãíуў 

ñпîâåäçü.
“Кàþñÿ, øтî ÿ ñàìàÿ ãðэøíіöà íà çÿìлі!” – пðàìîâілà жàí÷ûíà ç уç-

íÿтûìі äà íåáà âà÷àìі.
І ãэтà кàí÷àткîâà пàçáàâілà ÿãî öÿðпåííÿ. Пàñлÿ пûтàííÿ, öі íàñтîлüкі 

âÿлікіÿ ÿå ãðàõі, кàá пåðàўçûñöі, íàпðûклàä, çлà÷ûíñтâû Àäîлüôà Ãітлåðà, 
ö¸ткà àáуðûлàñÿ і пààáÿöàлà íàпіñàöü ñкàðãу.

Àä тàкîй пåðñпåктûâû ¸í çуñіì çíіÿкàâåў, àлå ўáà÷ûў пàâîääàлü çäû-
ìà÷íуþ ãðупу тэлåáà÷àííÿ і пàйøîў пàпÿðэäçіöü íàñтàÿöåлÿ, ужî ñіâîãà 
ñтàðöà.

– Ñкàжû іì øтî-íåáуäçü àä ñэðöà, – äàáðàñлàâіў тîй.
Ãîä тàìу åпіñкàпіÿ çàклþ÷ûлà ç äçÿðжтэлåкàìпàíіÿй äàìîўлåíàñöü àá 

ñупðàöîўíіöтâå, і öÿпåð кîжíû тûäçåíü íà öэíтðàлüíûì кàíàлå âûõîäçілà 
пåðàäà÷à ñà ñöіплàй íàçâàй “Âå÷íûÿ ñлîâû”.

Зìåñт âûñтуплåííÿў íікіì íå кàíтðàлÿâàўñÿ, àлå і тàк уñå ðàçуìåлі, 
øтî íіÿкàå âàлüíàäуìñтâà, àкðàìÿ íåйтðàлüíàй ðûтîðûкі, íå äàçâàлÿåööà.

Àйöåö Ãåîðãій ñтàðàўñÿ àä тàкіõ пàñлуõàííÿў уõілÿööà, áî пåðàä кàìåðàй 
àä÷уâàў ñÿáå íÿ¸ìкà, àлå ñ¸ííÿ ôàðтуíà âіäàâî÷íà àä ÿãî àäâÿðíулàñÿ.

Яíû âûйøлі íà öâіíтàð і ñтàлі ў öåíü âûñîçíûõ ñтàðûõ тàпîлÿў. Кàíåö 
âåðàñíÿ âûäàўñÿ ö¸плûì – ñтàÿлà áàáіíà лåтà. Àпîøíіìі ö¸плûìі пðîìíÿìі 
ðàçâітàлüíà ñâÿöілà ñîíåйкà. Зâіíåлі çâàíû – ñлужáà çàâÿðøûлàñÿ.

Àпåðàтàð ìàðуäíà ðàñклàäâàў øтàтûâû, жуðíàліñткà – ìàлàäàÿ äçÿў÷û-
íà, ÿк âûñâåтлілàñÿ пîтûì, пðàктûкàíткà, íàлàäжâàлà ãу÷íàñöü ìікðàôîíà. 
Àйöåö Ãåîðãій ñуìíà ўçіðàўñÿ ў íÿá¸ñû. У ãàлàâå íå áûлî àíіÿкіõ âàðтûõ 
äуìàк, àкðàìÿ çâûклûõ øтàìпàў. 

“Ñэðöà ìà¸! – ¸í уñпîìíіў äàáðàñлàâåííå íàñтàÿöåлÿ, – øтî тû ìíå 
пàäкàжàø? Ãîñпàäçå, äàпàìàжû çíàйñöі пàтðэáíûÿ ñлîâû…”

У àпîøíіÿ ìåñÿöû íà “Íàøàй Íіâå” і “Рàäû¸ Ñâàáîäà” ¸í ñуñтðàкàў 
àðтûкулû пðà àäíîйäçåííå пàðэøткàў пàўñтàíöàў 1863 ãîäà і Кàñтуñÿ 
Кàліíîўñкàãà ñÿðîä іõ. Ãэтà áûлî ñåíñàöûÿй, áî лі÷ûлàñÿ, øтî öåлà ðэâà-
лþöûÿíåðà íàçàўжäû ñõàâàíàå çÿìл¸й. Кàíå÷íå, äçåйíàñöü Кàліíîўñкàãà 
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âûклікàлà ìíîãà ñпðэ÷àк, і ў ñåìіíàðûі іì äàâîäçілі, øтî ¸í – áàíäûт і 
çàáîйöà, àлå ñтîлüкі пðà ÿãî íàпіñàíà пðûãîжûõ âåðøàў і тàкі íàтõíÿлüíû 
âîáðàç Àлåñÿ Зàãîðñкàãà ў “Кàлàñàõ пàä ñÿðпîì тâàіì” Кàðàткåâі÷à, øтî, 
íÿãлåäçÿ÷û íà ðàíåйøàå öуðàííå, àйöà Ãåîðãіÿ ñтàлà âàáіöü пîñтàöü ãэтàãà 
÷àлàâåкà.

І, äàðэ÷û, Ãåîðãій âûðàñ íà âуліöû іìÿ Кàліíîўñкàãà. Пàñлÿ âàйíû 
íà ўñкðàіíàõ іõ ãîðàäà ñтàлі ç’ÿўлÿööà пàñåліø÷û äлÿ пåðàñÿлåíöàў. Уñå 
ўçãîðкі і ÿðû çàáуäîўâàліñÿ áàðàкàìі öі ìàлåíüкіìі, àáàáітûìі ðуáåðîй-
äàì õàткàìі і àãàðîäжâàліñÿ тûíàì. Чàìу àäçіí ç тàкіõ ðà¸íàў і íàçâàлі ў 
íàðîäçå “Пàлåñтûíàй” – пîлå ç тûíу, äðуãі – “Шàíõàåì”. À пàкðу÷àñтуþ 
âуліöу, ÿкàÿ, íіáû пàлÿâàÿ ðà÷улкà, пðàõîäçілà пðàç àäíî ç тàкіõ пàñåліø-
÷àў, – Пÿðэáàðку, øтî àä ñлîâà “пÿðэáàðû” – çààñôàлüтàâàлі і íàçâàлі ў 
ãîíàð ãåðîÿ íàöûі. Жûлі ў тîй Пÿðэáàðöû пàíàåõàлûÿ ў ãîðàä âÿñкîўöû, 
àðûøтàíтû і пðàöîўíûÿ ç ñуñåäíіõ çàâîäàў – ÿкðàç тûÿ äçåöþкі, äà ÿкіõ 
çâÿðтàўñÿ Кàліíîўñкі ў ñâà¸й “Мужûöкàй пðàўäçå”. Íіÿкàй ñпðàâû äà 
жûööÿ ліäàðà пàўñтàííÿ, ÷û¸ іìÿ íàñілà âуліöà, íі ў кîãà ç іõ íå áûлî, 
і кàлі Ãåîðãій пàöікàâіўñÿ ў àäíàãî “пÿðэáàðöà”, à õтî ж тàкі áûў ãэтû 
Кàліíîўñкі, тî пà÷уў у àäкàç:

– Хіáà âàÿâîäà íåйкі… 
Àлå öÿпåð, ужî ñтàлûì ìуж÷ûíàì, ¸í àä÷уâàў уäçÿ÷íàñöü л¸ñу і íà-

âàт áà÷ûў íåйкуþ ñіìâàлі÷íàñöü, øтî ÿãî þíàöтâà пðàйøлî ìåíàâітà íà 
âуліöû, íàçâàíàй у ãîíàð ãэтàãà ÷àлàâåкà.

Зäûìà÷íàÿ ãðупà пà÷àкàлà, пàкулü íå ñöіõлі çâàíû.
– Íу øтî, áàöþøкà, âû ãàтîâûÿ? – і äçÿў÷ûíà пàäíåñлà ìікðàôîí.
Àйöåö Ãåîðãій íàöÿўñÿ, уçäûõíуў íà ўñå ãðуäçі і ç õâàлÿâàííåì пàãлÿä-

çåў у àá’åктûў:
– Дàðàãіÿ áðàтû і ñ¸ñтðû! Я ўпэўíåíû, øтî кîжíû ç íàñ ÷уў пðà íÿ-

äàўíþþ àðõåàлàãі÷íуþ çíàõîäку ў Âілüíі íà ãàðû Ãåäûìіíà пàðэøткàў 
уäçåлüíікàў пàўñтàííÿ 1863 ãîäà… Ãэтà öуä ãіñтîðûі, íіõтî і íå âåðûў у 
ìàã÷ûìàñöü тàкіõ пàäçåй… Ãðàìàäñтâà пðîñтà âіðуå… Íåўçàáàâå íàáліжà-
åööà äçåíü уðà÷ûñтàãà пåðàпàõàâàííÿ пàўñтàíöàў, – àä ðàптîўíàй äуìкі 
пðà íàñтупñтâû тàкіõ ñлîў у ÿãî çàñìÿãлі âуñíû, àлå ¸í пðàäîўжûў, – і ў 
пàðàўíàííі ç öÿпåðàøíÿй ñітуàöûÿй ìîжíà ўÿâіöü, ÿкі ðэçàíàíñ âûклікà-
лà ў Âіçàíтûйñкàй іìпåðûі àäíîйäçåííå Пà÷эñíàãà Кðûжà Ãàñпîäíÿãà. 
Ñ¸ííÿ ìû çáіðàåìñÿ ўøàíàâàöü пåðàпàõàâàííå ñлàâутûõ äçåÿ÷îў áåлà-
ðуñкàãà íàðîäà, à тàäû, у 326 ãîäçå, áûлà àäкàпàíàÿ пðûлàäà çàáîйñтâà 
Ñàìîãà Òâîðöû Ñуñâåту. І кàлі тàкіÿ пà÷уööі âûклікàå çíàõîäкà öåлà 
ўñÿãî тîлüкі àäíàãî íàöûÿíàлüíàãà ãåðîÿ – Кàíñтàíöіíà Кàліíîўñкàãà, 
тî ÿк ðàäàâàліñÿ õðûñöіÿíå Іåðуñàліìà, øтî àäãàлîññå тîй уðà÷ûñтàñöі 
пðàйøлî пðàç тûñÿ÷àãîääçі і íå ñöіõíå íікîлі. Ñàðäэ÷íà âіíøуåì âàñ ñà 
ñâÿтàì Уçâіжàííÿ!

– Цуäîўíà, – лåäçüâå íå çàплÿñкàлà ў лàäкі äçÿў÷ûíà, – ÿк âû öікàâà 
çâÿçàлі äâà ãіñтàðû÷íûÿ ôàктû. Хіáû âàøàãà ìàўлåííÿ ìû ў ñтуäûі àä-
ðэäàãуåì і àáàâÿçкîâà ñ¸ííÿ ў эôіð!

Òîлüкі àпåðàтàð, ужî íåìàлàäû äàñâåä÷àíû äçÿäçüкà, íåÿк íåäàâåðліâà 
пàãлÿäçåў íà ÿå.

Кàлі çäûìà÷íàÿ ãðупà ç’åõàлà, àйöåö Ãåîðãій âÿðíуўñÿ ў öàðкâу і пàìà-
ліўñÿ çà ñпà÷ûí пàўñтàíöàў і ðàáà Áîжàãà Кàíñтàíöіíà, áî ўñ¸-тàкі жûâûÿ 
äуøû áûлі, à çíà÷ûöü пàтðàáуþöü ìàлітâû. І çäçіâіўñÿ íàâàт, ÷àìу ðàíåй 
äà ãэтàãà íå äàäуìàўñÿ.



Хуткà ç кàíöûлÿðûі пðûйøлà ÿø÷э àäíà SMS-кà: “Зàўтðà Âàñ âûклікà-
þöü íà пðû¸ì”.

Íî÷÷у àйöåö Ãåîðãій çíîў íå ìîã çàñíуöü і тîлüкі пåðàä ñàìûì ñіãíàлàì 
áуäçілüíікà пðàâàліўñÿ ў кàðîткі пàлàõліâû ñîí.

Зðàíку ̧ í уâàжліâà пàìàліўñÿ і ñûтíà пàñíåäàў – ñуñтðэ÷à ç кіðàўíіöтâàì 
пàтðàáàâàлà ìàкñіìàлüíàй ñкàíöэíтðàâàíàñöі. Рэôåðэíт кàíöûлÿðûі – 
ðàç’åäçåíû ìàíàõ ç àáâіñлûì тâàðàì і âîäàðàì äàðàãîй пàðôуìû – ñуñтðэў 
ÿãî ç íåпðûõàâàíàй пàãàðäàй:

– Òû àá ÷ûì äуìàў, àйöåö, õî÷àø уñіõ íàñ пàäñтàâіöü? Àäçіí ¸лупåíü-
пðàпàâåäíік âûñтупіў, à äуðíіöà-пðàктûкàíткà пуñöілà ў эôіð. Дîáðà, øтî 
àпåðàтàð пàпÿðэäçіў ãàлîўíàãà ðэäàктàðà кàíàлà. À кàлі á õтî ç ðэñпуáлі-
кàíñкàй àäìіíіñтðàöûі ўáà÷ûў ãэтû ñþжэт? Íàì пðàáлåìû íå пàтðэáíûÿ.

– Дàðуйöå, Âàøàå Âûñîкàпðàпàäîáіå, – àйöåö Ãåîðãій çàáûўñÿ, øтî 
àпðàўäâàööà íåáÿñпå÷íà, – кàлі-íåáуäçü ñітуàöûÿ ў ãðàìàäñтâå çìåíіööà, і 
ìû âûìуøàíû áуäçåì ìàліööà çà пàўñтàíöàў, à ãэтà лåпåй, ÷ûì пðàâîäçіöü 
ñуìåñíûÿ àкöûі ç ÁРÑМ, ÿкі, äàðэ÷û, ç’ÿўлÿåööà àôіöûйíûì ñпàäкàåìöàì 
Кàìуíіñтû÷íàãà Ñàþçà Мîлàäçі… 

– Штî?! – іåðàìàíàõ àжíî пà÷ûðâàíåў àä ãíåâу, – ÿø÷э ðàç тàк âûñтупіø 
– і пàåäçåø íà ñàìû áåäíû пðûõîä, öі çàáàðîíіì у ñлужэííі – ÿк áуäçåø 
кàðìіöü ñâîй âûâàäàк? Іäçі пðэ÷, âûñкà÷кà!

І àйöåö Ãåîðãій, ÿк пàáітû ñàáàкà, âûйøàў ç кàáіíåтà.
Зíîў пåðàä іì íåйкі Руáікîí àñàáіñтàãà ñтðàõу, çà ÿкі ̧ í íікîлі íå ñтупіöü…
Áî кîлüкі áûлî âûпàäкàў, кàлі íÿçãîäíûõ ñâÿтàðîў ññûлàлі íà ì¸ðтâûÿ 

â¸ñкі, äçå àíі ãðîøàй, íі пàлікліíікі ç äçіöÿ÷ûì ñàäî÷кàì. І жûâі ÿк õî÷àø, 
кàлі тû тàкі ãàíàðліâû.

Дîìà ¸í, íå çâÿðтàþ÷û ўâàãі íà пûтàííі жîíкі, àäðàçу пðàйøîў íà 
куõíþ і âûñûпàў çìåñöіâà ñàлüíіöû ў ñìåтíіöу.

À пîтûì уçÿў ç пàліöû Íîâû Зàпàâåт, пàäкðэñліў àлîўкàì пàтðэáíû 
ðàäîк і âûйøàў ç пàкîÿ.

Пåðàлÿкàíàÿ жîíкà ðàçãàðíулà кíіãу:

Вы – соль зямлі. Калі ж соль страціць сілу,
то чым паправіць яе?
Яна ўжо ні на што не прыдатная,
хіба што выкінуць яе прэч
на патаптанне людзям
(Мô. 5:13)

Пðàç ìåñÿö у ñтàліöû Ëітâû àäáûлàñÿ ўðà÷ûñтàÿ öûðûìîíіÿ пåðàпà-
õàâàííÿ пàўñтàíöàў, àлå ç-çà ñÿìåйíûõ àáñтàâіíàў àйöåö Ãåîðãій íікуäû 
íå пàåõàў і ç ðàíку тàãî äíÿ çàñтàўñÿ äîìà ç ìàлîäøûì ñûíàì. 

Àпîўäíі ÿíû âûáðàліñÿ íà âуліöу.
Àä÷уâàлàñÿ õуткàå íàáліжэííå çіìû, äçüìуў ìîöíû âåöåð. Зàõутàíûÿ 

ў øàлікі áàöüкà ç ñûíàì äàкðî÷ûлі äà ãàðàäñкîãà пàðку. Íà çàìåöåíûõ 
ліñöåì пðûñàäàõ íå áûлî íіâîäíàãà ÷àлàâåкà. Ãîлûÿ äðэâû тûð÷элі ãîллåì 
у øэðûÿ àáлîкі і ãîйäàліñÿ, íіáû äçіäû.

Àйöåö Ãåîðãій äàñтàў àйôîí і ўклþ÷ûў àíлàйí-тðàíñлÿöûþ 
пåðàпàõàâàííÿ.

…Íàä Âілüíÿй ãулі çâàíû. Íà âàйñкîâûõ лàôåтàõ у ñупðàâàäжэííі 
ãàíàðîâàй âàðтû тðуíû ç пàðэøткàìі пàўñтàíöàў пåðàâîçіліñÿ íà ìîãілкі. 
Уñлåä іøлі àôіöûйíûÿ äэлåãàöûі íà ÷àлå ç пðэçіäэíтàìі, ìітðàпàлітû, 
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пðîñтàå äуõàâåíñтâà і ìíîñтâà лþäçåй ç íàöûÿíàлüíàìі ñöÿãàìі. І пåðøàй 
âåçлі тðуíу ç Кàñтуñ¸ì Кàліíîўñкіì…

Хлîп÷ûк çìåðç, і áàöüкà ўçÿў ÿãî íà ðукі, àлå тîй пà÷àў õíûкàöü: 
– Мулüöік, ìулüöік! – і öÿãíуööà äà àйôîíà:
– Ñûíîк, лþáû, пàñлуõàй, тû ÿø÷э ìàлåíüкі і íі÷îãà íå ðàçуìååø, – 

çàãàâàðûў áàöüкà, – тàì äàл¸кà ў Âілüíі õàâàþöü ñлàâутûõ лþäçåй, ÿкіÿ 
пàìåðлі çà íàøуþ Àй÷ûíу. Кàліñüöі іõ ãàíåáíà çàáілі і тàåìíà пàõàâàлі, 
à öÿпåð ñîтíі лþäçåй ç ãîíàðàì âітàþöü іõ тðуíû. Мîжà ÿ пàìûлÿþñÿ і 
пðàøу íå÷àãà íåпàтðэáíàãà, àлå äàй Áîã, кàá тû âûðàñ тàкіì ìужíûì, ÿк 
ÿíû, і пðàжûў ÷ûñтàå ÿñкðàâàå жûöö¸!

Ñâÿтàð ìàліўñÿ, і пÿø÷îтíà öàлàâàў çàìåðçлûÿ ø÷î÷кі ñûíà ñà ñлÿ-
çіíкàìі àä âåтðу, і àä÷уâàў, øтî ñîлü íå ñтðàöілà ñâàþ ñілу, à çàñтàлàñÿ ў 
äçіöÿ÷ûõ âà÷àõ. À çíà÷ûöü, íå ўñ¸ тàк кåпñкà ў ãэтûì ñуñâåöå, áî äçåöі 
кàліñüöі âûðàñтуöü, і íåкàтîðûÿ ç іõ ñтàíуöü ãåðîÿìі.

…Íàä Âілüíÿй ãулі çâàíû…



З Сатурнавай кішэні

Анхела Эспіноса Руіс

паэзія

па
эз

ія

…Каб зноў адчуць былую цеплыню

І неба маіх рук тваёй каметай

Заззяла. Стаць і музай і паэтам,

Паверыць у прыгожую хлусню....

*  *  *

Ãîðàä çàпàўíÿåööà ñâÿтлîì
Рàäàñíûì, äçіâîñíûì, жуðàўліíûì.
Òû тðûìàåø íà ðукàõ íàø äîì,
Я тðûìàþ кâåткі ç áåлàй ãліíû.

À пðàñпåкт çàñíåжàíû, пуñтû,
Ñуìíû, ãàíàðûñтû äû àäçіíû.
Ñíÿööà ìíå íà іì тâàå ñлÿäû,
Як і íåáу ñíіööà ñлåä птуøûíû.

Òû іäçåø äàðîãàþ íàäçåй,
Я іäу пà ö¸ìíûì øлÿõу ìîðà,
Íàä тàáîй ñпÿâàå ñàлàâåй,
Íàäà ìíîþ öіõà, ÿк у÷îðà.
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Ãîðàä çàпàўíÿåööà ñâÿтлîì,
Ëіõтàðîў öі пîўíі – íåіñтîтíà.
Íà пðàñпåкöå ø÷э ñтàіöü íàø äîì,
Ãîðàñíû, пàкіíутû, ñàìîтíû.

Мû пàìðэì – çàìîўкíå ñàлàâåй,
À пàкулü, äуøà, тðûìàйñÿ ãîäíà.
Як ìû íå çàўâàжûлі ðàíåй?
Áîжà, ÿк у ãîðàäçå õàлîäíà!

Âуñíàìі ñтàðîãà çàáûööÿ
Мàðû, кðîçû çíîў ç’ÿäàå ãîðàä,
У öÿáå ў кіøэíі пàўжûööÿ.
À ў ìÿíå ўñ¸ пуñтà, ÿк у÷îðà.

*  *  *

Íàøà ìîâà тðûìàåööà
Зà кîжíû íàø ðàäîк,
Як кðàіíà
Зà кîжíуþ
Â¸ñку.
À кàõàííå тðûìàåööà
Зà кîжíû íàø íàì¸к,
Зà кîжíàå
Кâåткі
Пÿл¸ñткі.
Зà кîжíàå ìÿñтэ÷кà,
Зà кîжíû ãàðàäîк
Òðûìàåööà
Шлÿõ
Íàøàй âåðû.
À íàøû ñíû äû ìàðû
Ўзляцелі ўжо даўно
Пðàç кîìіí
У õâîðуþ
Эðу:
Зà ÷àðàäîþ õìàðàў,
Зà ÷àðàäîþ ñлîў,
Зà ÷àðàäîþ лàñтàâàк
І äуìàк.
Íàøà ñлîâà тðûìàåööà
Зà öåìðу
Дû ñâÿтлî,
À кàõàííå
Зà кîжíû
Пàöàлуíàк.



Àпîøíі âåðø – íàäçåÿ
Òðûìàåööà íàçлî
Зà кîжíуþ
Пðàклÿтуþ
Хâіліíу.
Íàøà ìîâà,
Кðàіíà,
Кàõàííå,
Мû ç тàáîй...
Òðûìàåìñÿ
Мû ўñå
Зà пàâуöіííå.

*  *  *

Пàкулü äуøà çàíÿтàÿ тàáîй,
І кîжíû тâàð – тâà¸ àäлþñтðàâàííå,
Пàкулü лÿöіöü, ÿк äûì, ìà¸ кàõàííå,
І øэп÷à пðà öÿáå íàä ãàлàâîй,

Пàкулü тâà¸ іìÿ ñпûíÿå ÷àñ
Íàâîкàл, і тâàіì ñâÿтлîì кàìåтû
Ôàðáуþöü íà íÿá¸ñàõ іíøàñâåтû,
Пàкулü ÷уâàöü пÿø÷îтíûõ ðэõà ôðàç,

Пàкулü ñлÿäû тâàіõ ñтàìл¸íûõ íîã
Яø÷э âіäàöü уçäîўж ìà¸й äàðîãі,
Пàкулü пàíуåø íàäà ìíîй тðûâîãàй,
Мíå íå ñûñöі, íÿõàй пàìîжà Áîã!

Íå íàðàäçіööà ў õàöå çíîў âÿñíå,
Íå ðàççлàâàööà äàлÿãлÿäу ãðîìàì,
І íå àжûöü öÿплîì ñÿìåйíûì äîìу,
Íå тàí÷ûöü íàì у ÿâå àáî ў ñíå,

І íå пðûäуìàöü ñэðöу íîâûõ ìðîй,
І íå ñпÿâàöü пàэтàì пåñíÿў íîâûõ...
Àлå ўñпàìіíàў ñâåтлûõ äàñтàткîâà,
Пàкулü äуøà çàíÿтàÿ тàáîй.

*  *  *

Òû íå àäçіíàÿ çîðкà íà íåáå,
Àлå íÿñåø тû пàìåðлûõ ñâÿтлî,
Ñлуõàåø ãîлàñ áÿñкîíöàñöі ñлåпà,
Ñлåпà ìàлþåø уñ¸, øтî пðàйøлî.
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Шэп÷уöü кàìåтû – ñуçîð’å çàñíулà.
Ñлуõàåø тû кàлûõàíку çäàл¸к:
Òîлüкі тû áà÷ûø уñ¸, øтî ìіíулà,
Òîлüкі тû ÷уåø çÿìлі кðûâàö¸к.

Òîй жà àä÷àй тут, і тàÿ ж ñàìîтà,
Зíîўку çàäçüìуў тâîй áÿçлітàñíû áðûç,
Òîå ж ñâітàííå çàáітà öÿìíîтàй,
Зíîў тâàå âî÷û ñпуñкàþööà ўíіç.

Зíîўку ãлÿäжу íà öÿáå ìіж àáлîкàў,
Зíîўку õàâàå öÿáå íåáàñõіл.
Зíîўку ўçлÿтàåø тû, çíîў тàк âûñîкà...
Зíîўку тâîй öåíü пåðàтâîðûööà ў пûл.

Òû õàлàäçååø íàä çлûì äàлÿãлÿäàì,
Ñâåöіøñÿ øэðûì, ìàлî÷íûì ñâÿтлîì.
Òû ÿк àäçіíàÿ çîðкà... Íå пàäàй!
Шлÿõ пàкàжû пàìіж ÿâàй і ñíîì.

*  *  *

З Ñàтуðíàâàй кіøэíі ÷àñ ñкðàäу,
Íÿõàй àäíу – àпîøíуþ – õâіліíу,
Як íітку ç äàлÿãäÿäàў жуðàўліíûõ,
Як кðîпåлüку çлàâåñíàãà äàжäжу,

Кàá çíîў àä÷уöü áûлуþ öåплûíþ
І íåáà ìàіõ ðук тâà¸й кàìåтàй
Зàççÿлà. Ñтàöü і ìуçàй і пàэтàì,
Пàâåðûöü у пðûãîжуþ õлуñíþ.

З Ñàтуðíàâàй кіøэíі ÷àñ ñкðàäу,
Áî íà äуøû öÿáå ÿø÷э тàк ìíîãà...
Я ç ðàäàñöþ ñкðàäу õâіліíу ў áîãà,
Кàá çàтðûìàöü öÿáå, õîöü ìіãàì, тут.

*  *  *

Рàçáуäçілà пàíуðàÿ ðàíіöà âэлþìàì ãðэøíàñöі,
Рàçáуäçілà ñіâàÿ ткàíіíà áÿñплîäíàй пàäуøкі,
Рàçáуäçілі íÿá¸ñû äû âåтðû тâàå – öі áÿçìåжíû тû?
Рàçáуäçілà ìÿíå öіøûíÿ ìіìàл¸тíàå птуøкі.

Íà äàлîíÿõ – äàðîãі тâàå. Òâàÿ øэðàñöü туìàííàÿ
Пàкðûâàå ñуçîðíàå ðэõà ìіíулûõ àкîðäàў.



Я õà÷у íàпіñàöü тàáå âåðø, àлå ñлîâû пàäìàíу ÿ
З íåáàñõілàў тâàіõ лàўлþ – і ðàäîк ç âуñíàў ñö¸ðтû.

Я ãуáлÿþ ñÿáå ў тâàіõ öåíÿõ, ìіж çîðкàìі пûлüíûìі,
À äàãэтулü õà÷у ç тâàйãî пîпåлу ÿ âÿñíу âûткàöü.
Я ўçлÿтàþ äà ÷îðíàãà ñîíöà âàñкîâûìі кðûлàìі:
Пàä íàãàìі лÿжûöü áåçжûöö¸âà ÷ûðâîíàÿ íіткà.

*  *  *

Зàпîўíі ìÿíå тàÿìíі÷ûì ñуñâåтàì,
Áÿçìåжíàþ öåìðàй äû кâîлûì ñâÿтлîì.
Улîííå íÿўлîўíûìі çîðкàìі лåтà
Зàпîўíі. Íàкðûй ñâàіì ìîöíûì кðûлîì.

Зàпîўíі – õàй ñтàíå áðûâî äàлÿãлÿäàì,
Хàй ñтàíуöü кàìåтàìі ðукі ìàå,
Хàй жíіâåíüñкіì ñл¸çû öÿкуöü çàðàпàäàì,
Íÿõàй ìíå жûöö¸ íà ãðуäçÿõ ãí¸çäû ўå.

Зàпîўíі, кàá çліööà ìíå ç íåáàì ñâітàííÿ,
І âûáуõàì çíікíуöü пÿø÷îтû й лþáâі,
Ці ñтàöü íàçàўñ¸äû ñâÿöілàì кàõàííÿ
Длÿ ñтîìлåíûõ ñэðöàў. Зàпîўíі. Зàáі.
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Орша. Вуліца Караткевіча
Апавяданне

Паліна Качаткова

проза

пр
о

за

…вуліца Касманаўтаў —

пустая калыска мая…

Цёплы дом

Дîì ¹10 пà âуліöû Кàðàткåâі÷à ў Оðøû. У ãэтûì äîìå 
Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ íàпіñàў пåðøû âàðûÿíт «Дçікàãà 
пàлÿâàííÿ кàðàлÿ Ñтàõà» і øìàт âåðøàў. Дðàўлÿíû äîì 
áûў пàáуäàâàíû ðукàìі áàöüкі піñüìåííікà ў 1946 ãîäçå, 
кàлі âуліöà ìåлà íàçâу Âàðàøûлàâà, пàçíåй Кàñìàíàўтàў...

Хтî жûў у äîìå? Àäðàçу пàñлÿ âàйíû ў іì жûлі: 
ìàöі Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à – Íàäçåÿ Âàñілåўíà, áàöü-
кà Ñÿì¸í Ціìàôååâі÷, ñÿñтðà Íàтàллÿ, ñàì Улàäçіìіð і 
плÿìåííіöà Рàіñà, äà÷кà ñтàðэйøàãà áðàтà Âàлåðûÿ, ÿкі 
çàãіíуў íà ôðîíöå. 

У 1959 ãîäçå пàì¸ð áàöüкà. 
У 1967 ãîäçå ìàöі пåðàåõàлà äà ñûíà ў Міíñк. 
Плÿìåííіöà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à Рàіñà, ÿкуþ ў 

äçÿöіíñтâå çâàлі Ëÿлÿ, íà ñпàðтîâûõ ñпàáîðíіöтâàõ пàä 
Àäэñàй пàçíà¸ìілàñÿ ç Þðûåì Áàðàáàøàì, ÿíû пàáðà-
ліñÿ. У іõ íàðàäçілàñÿ äâîå äçÿöåй – ñûí і äà÷кà. Пàñлÿ 



ñìåðöі Рàіñû Þðû Áàðàáàø жûў у äîìå àäçіí. Ёí пàì¸ð у 2015 ãîäçå. Дîì 
àпуñöåў і пåðàйøîў у ñпàä÷ûíу äà÷öэ Áàðàáàøà – Іðûíå, ÿкàÿ пðàäàлà 
ÿãî ўлàäàлüíіку ñåткі кðàìàў “Пÿтû элåìåíт” Àíäðэþ Áàлàáіíу. 

Дàâàåííû äîì áûў ðàçáуðàíû, ñÿì’ÿ íå ìåлà ñâàйãî жûтлà, âÿðíуўøûñÿ 
ç эâàкуàöûі. Ãэтû äîì ñтàў äлÿ іõ ñàпðàўäíûì âûðàтàâàííåì.

 

Горад у цемры 

Дîì пàäðàáÿçíà àпіñàíû ў ðàìàíå “Íåлüãà çàáûöü”. Íà ãэтû тэкñт âàðтà 
àðûåíтàâàööà пðû íàâåäâàííі Оðøû і âуліöû Кàðàткåâі÷à. Пà÷ûíàþ÷û ç 
85-й ñтàðîíкі 3-ãà тîìà çáîðу тâîðàў Кàðàткåâі÷à, ôàктû÷íà àпіñàíà ўñ¸, 
øтî ìîжà áûöü öікàâàãà ў äîìå. 

Рàìàí “Íåлüãà çàáûöü” – кíіãà, äçå Оðøà àпіñàíàÿ ç ôàтàãðàôі÷íàй 
äàклàäíàñöþ, õàöÿ áîлüøàÿ ÷àñткà äçåÿííÿ àäáûâàåööà ў Мàñкâå. Пðûåçä 
у Оðøу, øлÿõ ç âàкçàлà äà âуліöû Кàñìàíàўтàў (öÿпåð Кàðàткåâі÷à) 
àпіñàíû пàäðàáÿçíà. Òâîð ìàå пàäíàçîў “Рàìàí àìàлü øтî ñåíтûìåíтàлü-
íû”. Упåðøûíþ áûў íàäðукàâàíû ў 1962 ãîäçå пàä íàçâàй “Ëåàíіäû íå 
âåðíуööà íà Зÿìлþ”. 

Ãàлîўíû ãåðîй пðûÿçäжàå ç Мàñкâû ў ðîäíû ãîðàä, ÿкі ў ðàìàíå ìàå 
íàçâу Âîñтðàў. Ãîðàä Âîñтðàў öàлкàì àäпàâÿäàå Оðøû. Âîñü ôðàãìåíт ðà-
ìàíà, ÿкі àпіñâàå пðûáûöö¸ ãåðîÿ: “Ãàðáàтû âіÿäук пåðàкіíуўñÿ öåðàç пуöі àä 
àãí¸ў ñтàíöûі куäûñüöі ў öåìðу. У öåìðû ãлуõà øàпàöåлі ãàліíû тàпîлÿў ç 
ðэäкіìі жîўтûìі кðîплÿìі àãí¸ў, øтî çàáлûтàліñÿ, íà ìàлåíüкàй плîø÷û çà 
âіÿäукàì. Òîлüкі ў àäíûì àкíå àўтîáуñíàй ñтàíöûі лåäçü ñâÿöіўñÿ öüìÿíû 
àãåíü÷ûк. Ёí іøîў âулкàþ пðàäìåñöÿ пàўç ñîííûÿ äàìû ў çàõìàðàíûõ ñàäàõ. 
Âуліöà àäíûì кàíöîì ўпіðàлàñÿ ў ãàлîўíуþ âуліöу, äðуãіì у Дíÿпðî. Ёí 
іøîў âåлüìі пàâîлüíà, çäçіўлÿþ÷ûñÿ, ÿк кîжíû ðàç, ÿкіìі ìàлåíüкіìі ñтàлі 
äàìû, ÿкіìі âûñîкіìі, ў пàðàўíàííі ç іìі, ñàäû. Яø÷э çäàл¸к, çà ÷àтûðû õàтû, 
пà÷уў уñõâàлÿâàíû ðàäàñíà-çàліâіñтû áðэõ куðтàтàãà Òîáñà. Кàлі ̧ í øтуðõíуў 
ôîðтку і пðàйøîў àлåйкàþ äà ãàíкà, у àäíûì àкíå çàãàðэлàñÿ ñâÿтлî: ìàöі 
пà÷улà áðэõ, àäðàçу ўñ¸ çðàçуìåлà і ўñтàлà. Ёí íå пàñпåў íàâàт пàçâàíіöü, 
ÿк äçâåðû àä÷ûíіліñÿ. Мàöі ñтàÿлà пåðàä іì у пуõîâàй õуñöіíå, íàкіíутàй íà 
плå÷û. І ¸í пåðàñтупіў пàðîã. Пîçíà ўíà÷û, çàñûíàþ÷û ў ñâàіì пàкîй÷ûку, 
¸í äîўãà ñлуõàў пîäûõі íà÷íîãà âåтðу, ñà÷ûў, ÿк ñâÿтлî âулі÷íàãà ліõтàðà 
öüìÿíà ñкà÷à пàìіж ÿáлûíü, пàõàâàíûõ у ñíåçå. Ãэтà áûлà Рàäçіìà, ðîäíàå 
ãíÿçäî, тîå, øтî íåлüãà ўçÿöü àä ÷àлàâåкà, õіáà тîлüкі ðàçàì ç жûöö¸ì. Ёí 
пðûìðужûў âî÷û, у çіõöåííі âîãíåííûõ плÿì пàплûлі пåðàä іì àáлі÷÷û.  
І ÿíû тàкñàìà áûлі Рàäçіìàй: уñå тûÿ, øтî àäûøлі, уñå тûÿ, øтî ÿø÷э іäуöü 
пîðу÷, уñå тûÿ, øтî ÿø÷э áуäуöü”. 

Дîì, äçå ãåðîй Кàðàткåâі÷à áà÷ûў пðàðî÷ûÿ ñíû, çàõàâàўñÿ, ÿк і пà-
íàäâîðàк, àлåйкà, äçå ñуñтðàкàå ÿãî ìàöі. Зàõàâàлàñÿ і ліпà, øуì у ліñöі 
ÿкîй ñлуõàў Кàðàткåâі÷. Âуліöà çàõàâàлàñÿ. І кîжíû öікàўíû пðûõілüíік 
тâîð÷àñöі ìîжà пðàйñöі ìàðøðутàì ãåðîÿ ðàìàíà “Íåлüãà çàáûöü”. 

Âàðтà тîлüкі пðûåõàöü у Оðøу. 

Лялька Цар Ірад

Ëÿлüкà Цàð Іðàä – ñàìû çàãàäкàâû пðàäìåт у íàáîðû ðэ÷àў, у ñâîå-
ñàáліâûì ðэлікâàðûі, ÿкі пàкàçâàå ìàöі ãàлîўíàìу ãåðîþ ðàìàíà – Àíäðэþ. 

Пà ñþжэöå, лÿлüкà – “öàð Іðàä” – àäçіíàÿ ðэ÷, ÿкуþ пðàáàáкà ãåðîÿ, 
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жîíкà пàкàðàíàãà ñìåðöþ пàўñтàíöà 1863 ãîäà, пàâåçлà ў âûñûлку Ñіáіð: 
“Íà кîўäðà÷öû лÿжàў íåйкі пàжàўöåлû ðукàпіñ, íåкàлüкі äàãåðàтûпàў 
і ôîтàкàðтàк, áðîíçàâû ìåäàлü, áàтлåå÷íàÿ лÿлüкà – öàð Іðàä, жàлåçíû 
пÿðñö¸íàк, ÿø÷э íåйкіÿ пàпåðû, ñðэáíû ìåäàлü¸í. Àäçіí ìåäàлü áûў “Зà 
ўöіõàìіðàííå”, äðуãі іíñуðãåíöкі ñà çлàìàíûì кðûжàì і Пàãîíÿй. Íåÿк 
äçіўíà áûлî áðàöü іõ у ðукі. Пàöÿìíåлûÿ ñâåäкі äàўíіõ ñтðàñöåй, ÿкіÿ 
íікîãà çàðàç ужî íå àáûõîäçілі. 

– À âîñü ãэтà äîáðà, – ñкàçàлà ìàöі, тðûìàþ÷û íà ðуöэ ðàñпÿлåíàãà 
“öàðà Іðàäà”, – ãэтà áûлà àäçіíàÿ ðэ÷, ÿкуþ тâàÿ пðàáàáкà пàâåçлà ў Ñіáіð. 
Àäçіíû íàпàìіí àá ðîäíàй çÿìлі. 

Іðàä тàпûðûўñÿ íà ÿå ðуöэ, çлàñліâû ç ÷îðíûìі âуñàìі, øтî àìàлü 
âûлåçлі, у âûöâілàй öàðñкàй âîпðàтöû. Ёí âàðуøûў ðукàìі і ñõілÿў ãàлàâу. 

– Яãî лåäçü íå àäàáðàлі ў тâà¸й пðàáàáкі. Íåйкі äуðàíü ç ÷ûãуííûìі 
ìàçãàìі пàлі÷ûў, øтî ãэтà àíтûäçÿðжàўíû íàì¸к. Яíà íàáліçілà Іðàäà äà 
ñÿáå і çàðàç ãлÿäçåлà ÿìу пðîñтà ў øклÿíûÿ âî÷û. Іðàä çàìàõíуўñÿ íà ÿå 
ðукîй. – Áà÷ тû, ÿкі çлîñíû, – ìàöі ðàптàì çуñіì пà-ìàлàäîìу çàñìÿÿлà-
ñÿ. – Òðэáà áуäçå ÿãî, Àíäðэйкà, пàñлÿ ìÿíå ў ìуçåй çäàöü. Рàçàì ç уñіì”. 

Космас 

Пàäîáíà íà тîå, øтî íàçâà “âуліöà Кàñìàíàўтàў” пàäàáàлàñÿ Улà äçіìіðу 
Кàðàткåâі÷у.

Íàпà÷àтку 60-õ äàл¸кіÿ ñуñâåтû âàáілі, у ãåðîÿ ðàìàíà “Íåлüãà çàáûöü” 
àäáûâàåööà äûÿлîã пðà кîñìàñ ç ñÿáðàì Яíіñàì: “Òû пàлÿöåў áû? – ñпûтàў 
Яíіñ. – Хîöü ñ¸ííÿ. Ãэтàÿ ñàìîтà, ãэтû áîлü, – куäû õî÷àø àä іõ. Чàñàì 
ìíå çäàåööà, àä àäíîй çÿìíîй íåпðûтулüíàñöі ÷àлàâåк ìîжà… туäû”. 

Дû і çíà÷íà лåпåй жûöü íà âуліöû Кàñìàíàўтàў, ÷ûì íà âуліöû Âàðà-
øûлàâà, ÿк пåðàä ãэтûì íàçûâàлàñÿ âуліöà, ÿкàÿ øìàт ðàçîў ìÿíÿлà íàçâу. 
Кàжуöü, íі àäíу âуліöу ў ãîðàäçå íå пåðàíàçûâàлі тàк ÷àñтà: Пàøтîâàÿ, Іãíà-
тîўñкàãà, Âàðàøûлàâà, Піâàâàðàíàÿ (у ÷àñå Дðуãîй ñуñâåтíàй âàйíû), çíîў 
Âàðàøûлàâà, Кàñìàíàўтàў (пàñлÿ пåðøàãà пàл¸ту ў кîñìàñ) і – Кàðàткåâі÷à. 

30 ñíåжíÿ 1961 ãîäà Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ піøà âåðø “Âуліöà Кàñìà-
íàўтàў”:

У ãîðàäçå áåç тðàлåйáуñàў,
íàä іìкліâàй íÿìîў÷íàй ðàкîй,
Íà âуліöû Кàñìàíàўтàў — õàтà ìàöі ìà¸й,
Íà âуліöû Кàñìàíàўтàў, äçå ўлåтку áуáíÿöü ÷ìÿлі,
Íà ñàìàй ìíå лþáàй âуліöû ç уñіõ,
øтî ¸ñöü íà çÿìлі...
Пàñтàлі äàìû ў пàжàðû кàðàлàâûõ àðàáіí —
Шàñíàööàöü àäíàпàâÿðõîâûõ і äâуõпàâÿðõîâû àäçіí.
À пîðу÷ ç іìі уçíîñÿööà íàä ñтðîìàй ñàäîў çàлàтûõ
Âåлі÷íû ãìàõ піўçàâîäà і äîì Ãðàìàäû ãлуõіõ.

*  *  *

Âуліöà Кàñìàíàўтàў çáÿãàå ў лàã÷ûíу ç ãàðû.
Âûтîкі ÿå — у ãîðàäçå, âуñöå ÿå — ў Дíÿпðû.
Íàпðàâà — äàìû і кðàíû, і øûçû ç кîìіíàў äûì,
Íàлåâà — Дíÿпðî і àáðûâû, і àáлîкі íàä ãэтûì уñіì.



*  *  *

З âуліöû Кàñìàíàўтàў íà ñðэáíû ãàñöіíåö íÿá¸ñ.
Дçÿкуй çà àäпà÷ûíàк. Ñàä çàöâіў íåäàðìà,
Я іäу àäñþлü. Я ñпÿøàþñÿ. Дàðîçå кàíöà íÿìà.
І íåäçå äàл¸кà ñâåöіöü, ÿк çàáûтû ö¸плû ìàÿк,
Âуліöà Кàñìàíàўтàў —
пуñтàÿ кàлûñкà ìàÿ.

У âåðøû Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷, ÿк і ў ðàìàíå “Íåлüãà çàáûöü” çíîў 
äàклàäíà àпіñâàå âуліöу, äçå ñтàіöü äîì ÿãî ñÿì’і. Íàâàт кîлüкàñöü äàìîў 
укàçâàå äàклàäíà: “Шàñíàööàöü àäíàпàâÿðõîâûõ і äâуõпàâÿðõîâû àäçіí”. 
Пðà äâуõпàâÿðõîâû äîўãà äуìàлà: øтî ж ãэтà çà тàкі? І çðàçуìåлà, øтî 
ãэтà кàíтîðà піўçàâîäà, äçå ñÿäçåлà äûðэкöûÿ. 

Цÿпåð íà âåðõíÿй ÷àñтöû âуліöû Кàðàткåâі÷à ў Оðøû çàõàâàліñÿ тîлüкі 
тðû ñтàðûÿ пðûâàтíûÿ äàìû – ¹10 (äîì Кàðàткåâі÷à), ¹8 і ¹6 (äîì, 
у ÿкіì íіõтî íå жûâå). Íà ñõілå äà Дíÿпðà – ÷àтûðû пðûâàтíûÿ äàìû. 

Вуліца ў 50-я гады
Пðà âуліöу Кàðàткåâі÷à (íà тîй ÷àñ іìÿ Âàðàøûлàâà) ç 1948 пà 1953 

ãîä ðàñпàâÿäàå ìàÿ ìàöі, Áÿçðу÷кà Іðûíà Пÿтðîўíà. 
Àпîâåä тû÷ûööà ÷àñткі âуліöû àä ñкðûжàâàííÿ ç âуліöàй Ëåíіíà äà ñõілу 

äà Дíÿпðà. Пðà ÷àñтку âуліöû, ÿкàÿ íà ñõілå, àñîáíû àпîâåä. Ñкðûжàâàííå 
ñу÷àñíûõ âуліö Ëåíіíà і Кàðàткåâі÷à. Рàíåй тут áûлі äàìû і ãàðîäû. 

“Пàâàðîт äà пåðøàй øкîлû. Òàì áûлà кàлîíкà, äà ÿкîй ìû õàäçілі пà 
âàäу. Пîтûì ñтàÿў äðàўлÿíû áуäûíàк, ÷àñткîâà ¸í áûў äâуõпàâÿðõîâû, 
÷àñткîâà àäíàпàâÿðõîâû. У ãàäû ìàйãî äçÿöіíñтâà ў ÷àñтöû áуäûíку çíà-
õîäçіўñÿ ðэñтàðàí, у ÷àñтöû – кàíтîðà âàåíãàíäлþ, пэўíû ÷àñ тàì áûлà 
ìàйñтэðíÿ пà пàøûâå àäçåííÿ – ìíå тàì пàøûлі äçіöÿ÷àå пàлітî. Òàì 
тàкñàìà жûлі íåкàтîðûÿ ñупðàöîўíікі âàåíãàíäлþ, íàпðûклàä, Чàтûðкіíû. 
Зà áуäûíкàì áûлî пуñтîå ìåñöà. Ãэтàÿ пуñткà пðàöÿãâàлàñÿ пà Ëåíіíà äà 
тàãî äîìу, äçå ìû жûлі пàñлÿ âàйíû, пàкулü íå пàáуäàâàлі ñâîй äîì íà 
áåðàçå Дíÿпðà. Дîì, äçå ìû жûлі пàñлÿ âàйíû, – ãàáðэйñкі äîì íà äçâå 
пàлîâû, ç пàðàäíûìі âûõàäàìі íà âуліöу, ÿкіÿ íà тîй ÷àñ áûлі çà÷ûíåíûÿ. 
І ў àäíу ÷àñтку äîìà âÿðíулàñÿ ñÿì’ÿ, ÿкàÿ і пàâіííà áûлà тàì жûöü – 
Àðîíàâû, à ãàñпàäàðû äðуãîй пàлîâû, íàпэўíà, çàãіíулі, і ãэтàÿ пàлîâà 
äîìà áûлà äçÿðжàўíàÿ. Мû тàì жûлі пэўíû ÷àñ ÿø÷э ç àäíîй ñÿì’¸й, тàì 
áûлà âåлüìі âÿлікàÿ куõíÿ і äâà пàкîі. 

Куõíÿ àäíûì áîкàì âûõîäçілà íà âуліöу Ëåíіíà, тàì áûў çà÷ûíåíû 
пàðàäíû ўâàõîä, à äðуãіì áîкàì ў äâîð. Цûðулüíÿ, ÿкàÿ ñтàÿлà пàìіж 
âàåíãàíäлåì і äîìàì, ç’ÿâілàñÿ пàçíåй. З’ÿâіўñÿ íåâÿлікі áуäûíàк, у ÿкіì 
ðàìàíтàâàлі àáутàк і ìåñöілàñÿ öûðулüíÿ. Àлå ãэтà áûлî íå àäðàçу пàñлÿ 
âàйíû, à пàçíåй. Дàлåй áûў äîì, ÿкі äçâþìà âîкíàìі âûõîäçіў íà Ëåíіíà, 
¸í ñтàÿў íå ўçäîўж, à ўпîпåðàк – çâû÷àйíû пðûâàтíû àðøàíñкі äîì. À 
çàтûì áûў äîì, äçå áûлî øìàт лþäçåй і äçÿöåй – áàðàк. Òàì лþäçі àт-
ðûìліâàлі пàкîі äлÿ жûтлà. À пîтûì піўçàâîä. 

Пàìÿтàþ äîì Ëîñåâûõ. Ãэтà áûлà іíтэліãåíтíàÿ ñÿì’ÿ. Ëîñåў – íàñтàўíік. 
Дàлåй жûлі Ñпàäàáàåâû, тàкñàìà íàñтàўíікі. Áûў äîì, äçå жûлà ðуäàÿ жàí-
÷ûíà – у ãàäû ìàйãî äçÿöіíñтâà ў ÿå áûлі іíäûкі, ÿíû âûõîäçілі íà âуліöу і 
áûлі âåлüìі ñтðàøíûÿ. Дàлåй жûлі Áàкуíåâі÷û öі Áàкуíîâі÷û. Òàкñàìà äîì 
ñтàðû ñтàÿў – ãэтà ўñ¸ – пàìіж ñу÷àñíûì ðàäçілüíûì äîìàì і âуліöàй Ëåíіíà. 
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Íà ìåñöû ðàäçілüíàãà äîìà áûў äçіўíû ã-пàäîáíû äîì-áàðàк і пуñтîå 
ìåñöà ÿø÷э. Дà ðэâàлþöûі ãэтû áàðàк íàлåжàў íåйкàй ñупîлüíàñöі – öі 
тî тàлñтîўöàì, öі тî кàìуñüöі іíøàìу. À ў ãàäû ìàйãî äçÿöіíñтâà тàì лþ-
äçі пðîñтà àтðûìліâàлі жûлл¸. Òàì жûлà ìàÿ ñÿáðîўкà Âàлÿ, кàлі áûлà 
ìàлåíüкàй äçÿў÷ûíкàй, пàкулü ÿíû íå пàáуäàâàлі ñâîй äîì çà Дíÿпðîì. 
Яíà ðàñпàâÿäàлà, øтî тàì âåлüìі âÿлікіÿ ãлûáîкіÿ ñутàðэííі. À пðàñтîðà 
áûлà ã-пàäîáíàй і äðуãàÿ пàлîâà áàðàкà пàäûõîäçілà äà ñтàäû¸íà. 

À ÿø÷э áûлà тàì КЭЧ – ãàñпàäàð÷àÿ àðãàíіçàöûÿ, çâÿçàíàÿ ç âîйñкàì. 
У КЭЧû пðàöàâàлі ñÿáðû íàøûõ áàöüкîў Âåðàì’¸âû, ÿкіÿ пàñлÿ пåðàåõàлі 
ў Мåíñк. У ãàäû ìàйãî ðàííÿãà äçÿöіíñтâà ÿíû пðàöàâàлі ў КЕЧû, àлå тàì 
áûлі íå жûлûÿ áуäûíкі, à тэõíі÷íûÿ, ãàñпàäàð÷ûÿ. Я пàìÿтàþ, кàлі ÿ çà-
кàí÷âàлà пåðøуþ øкîлу, ìîжíà áûлî іñöі ñà øкîлû íàпðàñткі пðàç ñтàäû¸í 
äàäîìу. Пåðøàÿ øкîлà ў ãàäû ìàйãî äçÿöіíñтâà áûлà íå пðîñтà øкîлàй, à 
ÿø÷э і жûтлîì, тàì жûў äûðэктàð øкîлû Чàðíÿк, ÿкі áûў ñÿáðàì ìàйãî 
тàтû. Âûñîкі, âÿñ¸лû, ку÷àðàâû ìуж÷ûíà. Кàлі ÿ áûлà çуñіì ìàлåíüкàÿ, ÿíû 
жûлі ў ñàìîй øкîлå, і тàì жà áûлà íåйкàÿ íåâÿлікàÿ кðàìà. У öàãлÿíû 
áуäûíàк, äçå áûў тàäû ñуä, пðûâîçілі çлà÷ûíöàў – áûў äçåþ÷û ñуä. À áûў 
ÿø÷э äîì Òðуñåâі÷à – ðэпðэñàâàíàãàõ ñâÿтàðà. І äà äîìà áûлà пðûáуäîâà, 
у ¸й жûлà жàí÷ûíà, у ÿкîй áûлà кàçà. Я пàìÿтàþ: кàлÿ øкîлû íà ñлупå 
áûлі íàлåплåíûÿ àáâåñткі і кàçà іõ àá’ÿäàлà. À ÿø÷э кàлÿ ãэтàãà äîìу áûў 
áэç і ў çàðàñíіку áэçу – âàлуí. ¸í пàäçÿлÿў íàø àãàðîä і іõ. Àãàðîä іøîў äà 
Дíÿпðà íåкàлі, кàлі ÿ áûлà ìàлåíüкàÿ, пàйøлà àãàðîäàìі äà Дíÿпðà. Íå áûлî 
тàäû øкîлüíàãà ñтàäû¸íу – áûлі àãàðîäû áåç àãàðîäжû. Я ÿк пàйøлà, тàк 
і äàйøлà äà ðàкі. À ðàáілà ÿ тàк íåàäíîй÷û, àäçіí ðàç пðàâàлілàñÿ ў âàäу і 
пðàìà÷ûлà âàл¸íкі. Íà ìåñöû íàøàãà áуäу÷àãà äîìà áûлі àкîпû. Íà ñõілå 
äîì – Рàлüöэâі÷àў, ñтàðэйøû ñûí ÿкіõ ñтàў âÿäîìûì ìàñтàкîì-ãðàôікàì”.

Вуліца ў 60-я гады
Пðà âуліöу іìÿ Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à ў Âîðøû, íà тîй ÷àñ Кàñìà-

íàўтàў,  ðàñпàâÿäàå Ëþäìілà Áÿçðу÷кà, ìàÿ ðîäíàÿ ö¸ткà. Àпîâåä тû÷ûööà 
÷àñткі âуліöû àä ñкðûжàâàííÿ ç âуліöàй Мàðàтà äà Ëåíіíà, і àä Ëåíіíà 
äà ñõілу äà Дíÿпðà. 

“Íàпà÷àтку 60-õ íà íàøàй âуліöû áûлî øìàт íàñтàўíікàў. Âуліöà 
íàñтàўíікàў. Íà ðàãу âуліö Мàðàтà і öÿпåðàøíÿй Кàðàткåâі÷à ìåñöіўñÿ 
ìàлåíüкі äàìîк, у ÿкіì жûлà ñтàлàãà ўçðîñту жàí÷ûíà – Ñàкîâі÷, áûлàÿ 
íàñтàўíіöà. Пàìÿтàþ, äà ÿå ÿø÷э ўíу÷кі пðûÿçäжàлі. Пàñлÿ іøîў äîì 
Кàðàткåâі÷à, ç ãэтàãà äîìу ÿ пàìÿтàþ ÿãî ìàлàäуþ плÿìåííіöу, ÿкуþ ўñå 
çâàлі Ëÿлÿ. 

À пàñлÿ іøîў äîì, ÿкі öÿпåð купіў ðàçàì ç äîìàì Кàðàткåâі÷à пðàä-
пðûìàлüíік ç “Пÿтàãà элåìåíтà”. Òàì жûлà ñÿì’ÿ Áåðàçû, ãэтà áûў ìåäûк 
– ìàìіí кàлåãà, ¸í тàкñàìà ў ñàíñтàíöûі пðàöàâàў. У ÿãî áûлà жîíкà і 
äà÷кà, ÿкàÿ жûлà ў Мàñкâå, і кàлі Áåðàçà пàì¸ð, жîíкà пåðàåõàлà äà äà÷кі. 
Íàñтупíû äîì áûў ö¸тàк Эäçікà Àлåйíікàâà – ìàйãî àäíàклàñíікà. À çà 
іõ äîìàì áûў äàìîк Зâàíкîўñкіõ – ìуж і жîíкà. У іõ áûў âåлüìі äîáðû 
кâåтíік. Òàäû ìàлà ў кàãî áûў äîáðû кâåтíік, à ў іõ áûлі öþлüпàíû, íàð-
öûñû, áэç... І íàйáîлüø ÿíû ãàíàðûліñÿ жîўтûìі öþлüпàíàìі. 

Ãэтàÿ ñÿì’ÿ ìÿíå öікàâілà, ÿíû âûлу÷àліñÿ íà ôîíå іíøûõ, áûлі âåлüìі 
іíтэліãåíтíûÿ лþäçі. Ужî íå пðàöàâàлі і ¸í, і ÿíà. І âûãлÿäàлі ÿíû íåÿк 
іíàкø – âåлüìі кулüтуðíûÿ. À çà іõ äîìàì äàлåй іøîў піўçàâîä. Піўçàâîä і 
çí¸ñ іõ äîì. Піўçàâîä плàíàâàў пàøûðàööà, àлå пîтûì тàк і íå пàøûðûўñÿ. 



Плàíàâàлі ñпà÷àтку ўñþ âåðõíþþ ÷àñтку âуліöû çíîñіöü, àлå ñпûíіліñÿ 
íà äàìку Зâàíкîўñкіõ. 

À кàлі пåðàйñöі íà äðуãі áîк àä піўçàâîäà, тàì äà àпîøíÿãà ÷àñу ñтàÿлі 
âÿлікіÿ тîўñтûÿ áÿðîçû, ÿкіÿ ўжî ñпілàâàлі. І áûў тàì куñт áэçу, ÿкі тàкñàìà 
äîўãà çíіø÷àлі і âûíіø÷ûлі. Ãэтûÿ áÿðîçû ðàñлі кàлÿ äîìà Ëîñåâà. Ëîñåў 
áûў íàñтàўíік ìàтэìàтûкі, кàðàíі ў ÿãî áûлі ç Дуáðîўíà. Жîíкà ў ÿãî 
пàìåðàлà, çàñтàліñÿ äçâå äà÷кі. Àäíà ç іõ ñкîí÷ûлà жûöö¸ ñàìàãуáñтâàì, 
ÿíà âу÷ûлàñÿ öі тî ў Мàñкâå, öі тî ў Ëåíіíãðàäçå, áûлà âåлüìі ìîäíàÿ і 
пðûãîжàÿ äçÿў÷ûíà. Пàñлÿ Ëîñåâûõ жûлі Ñпàäàáàåâû. Ёí áûў íàñтàўíікàì 
áіÿлîãіі ў ñ¸ìàй øкîлå. У ÿãî ў äîìå áûў àñîáíû пàкîй – уâåñü у кâåт-
кàõ. У іõ áûлà âÿлікàÿ ñÿì’ÿ – ñÿì¸ðà äçÿöåй. Мàöі ў іõ тàкñàìà ìåлà 
íàñтàўíіöкуþ àäукàöûþ, àлå íå пðàöàâàлà. Кàðîâу ÿíû тðûìàлі, пàñâілі 
íà áåðàçå. Пðà кàðîâу áûў àðтûкул у ãàçåöå “Ëåíіíñкі пðûçûў”, øтî “пà 
áåðàçå Дíÿпðà õîäçіöü áåçíàäçîðíàÿ жûâ¸ліíà”, у íåйкàãà ìуж÷ûíû ÿíà 
çжàâàлà àäçåííå. Зà äîìàì Ñпàäàáàåâûõ áûў äîì ðуäîй Àлà÷кі, у ÿå áûлî 
øìàт кîç. 

Íàñтупíû äîì çãàäâàþ, ÿк у ñíå. Òàì жûлі öі тî Áàкуíîâі÷û, öі тî 
Áàкуíåâі÷û. І áûў ÿø÷э äàìîк у ãлûáіíі, àä ÿãî íà тэðûтîðûі ðàäçілüíàãà 
äîìà çàñтàліñÿ ÿáлûíі, тàì жûлà жàí÷ûíà ç ñûíàì. Пîтûì пуñткà. Дàлåй 
áàðàк. À ñтàйíі кàлÿ ñтàäû¸íà áûлі ў âûãлÿäçå ðуіíàў – кàðîáкà öàãлÿíàÿ 
ñтàÿлà. Íà ñõілå ãàðû – äîì Рàлüöэâі÷àў”. 

Вуліца ў 2020 годзе 
À âîñü і ìà¸ àä÷уâàííå âуліöû. 
Кàлi пðûÿçäжàåø у Оðøу ў тðû ãàäçiíû íî÷û – íà âàкçàлå кàлÿ àáìåííікà 

ìîжíà пàáà÷ûöü äçåâàк у пàўâàåííàй ôîðìå ç íàøûўкàìі ñåпàðàтûñöкàй 
ДÍР: куäû åäуöü, àäкулü і íàâîøтà? Âàíäðîўíû ìàñтàк кàлÿ пðûãàðàäíûõ 
кàñàў ìàлþå пàðтðэтû тàкñіñтàў çà íåâÿлікіÿ ãðîøû. Ãîðàä ñпіöü. Âûõîäçіø 
ç тàкñі, ñпуñкàåøñÿ пà âуліöû Кàðàткåâі÷à äà Дíÿпðà ç ãàðû. У лiпàõ âàðу-
øàööà íÿáà÷íûÿ âÿлiкiÿ птуøкi. Âåäàþ, тàì жûâуöü ñîйкi i äçÿöåл. І ðàптàì 
àä÷уâàåø ðуõ пàâåтðà, лÿöіöü øтîñüöі âàжкàå і ñтðàøíàå. Ñàâà, âÿлiкi пуãà÷, 
лÿöiöü íàä Дíÿпðîì-ðàкîй íiçкà-íiçкà, äàлÿтàå äà кàíöà ñтàäû¸íà, äà тàãî 
ìåñöà, äçå кàлiñüöi ñтàÿлà пàðàøутíàÿ âûøкà, i пàâàðî÷âàå íà öэíтð ãîðàäà, 
ÿк öÿжкi áàìáàðäçіðîўø÷ûк. Пàðàøутíàÿ âûøкà – ÿø÷э àäíî àðøàíñкàå 
ìåñöà, ÿкîå áûлî àäлþñтðàâàíà ў ðàìàíå Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à “Íåлüãà çà-
áûöü”: ñтðàøíàÿ жàлåçíàÿ ãàðãàðà, çàíÿäáàлàÿ àìàлü àäðàçу пàñлÿ пàáуäîâû. 
Іðжàâûÿ плÿöîўкі і ìåтàл¸âûÿ тðîñû, уñ¸ ãэтà õіñтàлàñÿ і пàãðîçліâà ðûпåлà, 
ÿк çàõîäçіø íàâàт íà пåðøуþ плÿöîўку. Âûøкі áîлüø íÿìà. Пàðэçàíà і çäà-
äçåíà íà ìåтàлàлîì, ÿк і áàðжû ç Дíÿпðà. À âîñü, ÿк ÿíà âûãлÿäàå ў ðàìàíå 
Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à “Íåлüãà çàáûöü”: “Іìпэтíàÿ ñтðàлà âûøкі, уçíåñåíàÿ 
íàä çàтîкàй, íàä çåлåíàâàтûì Дíÿпðîì, íàä äуáàìі, øтî øûðîкà ðàñтðэñлі 
íà пðîöілåãлûì áàку ñâàå çÿл¸íûÿ øàпкі. Íà ãэтàй ñтðàлå ðàптîўíà ç’ÿâілàñÿ 
тàíþткàÿ, тàкñàìà ўçíåñåíàÿ ў íåáà, äçÿâî÷àÿ пîñтàöü. І ãуðт ðàптîўíà ñöіõíуў 
у àäíûì äûõàííі àä тàãî, øтî ÿíà çáіðàлàñÿ ðàáіöü. Яíà àäàðâàлàñÿ àä àпîðû, 
çðàáілà пàўкîлà ў пàâåтðû, áûööàì ÿø÷э äуìàлà, äçå лåпåй – у ççÿþ÷ûì 
ìàйñкіì íåáå öі ў тàåìíûõ ãлûáіíÿõ âàäû, – пîтûì плàўíà, ç тîй л¸ãкàñöþ, 
ÿкàÿ пðûìуøàå лþäçåй âåðûöü у пàл¸т, пàìкíулàñÿ ўíіç. Рукі – лàñтàў÷ûíû 
кðûлû, пðûãîжû âûãіí íîã – ñіìâàл пàл¸ту. Дçÿў÷ûíà лÿöåлà íàä çÿìл¸й”. 

Пðàўäà жûööÿ і пðàўäà âûìûñлу. 
10 сакавіка 2020 года
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*  *  *

À ìîжà, у пñіõуøöû, пðàўäà, лåпø?
Àпîøíі âåðø íàпіøàööà ў пñіõуøöû
І àäлÿöіöü у íåáà Ñûñà Птуøкàй.
Як л¸ñ пðà л¸ñ. Як ñîí пðà ñîí. Як âåðø пðà âåðø.

À тû ÿãî тðûìàöüìåø пàä пàäуøкàй
І àä÷уâàöüìåø, øтî лÿ ñэðöà ¸í
Âіåööà áåл-÷ûðâîíà-áåлàй ñтужкàй.
Як âåðø пðà âåðø. Як л¸ñ пðà л¸ñ. Як ñîí пðà ñîí.

À пîтûì ðàптàì ðэçкà çäðûãàíåøñÿ.
І ñõîпіøñÿ çà ñтужку, ÿк çà тðîñ.
І íå пàá’åøñÿ, íå ñàðâåøñÿ. Зìàðûø íåøтà.
Як ñîí пðà ñîí. Як âåðø пðà âåðø. Як л¸ñ пðà л¸ñ.

Мікола Гілевіч

паэзія

па
эз

ія

…Вы шукалі мёртвых. Мы – жывыя.

Выплываем з нежывой вады.

Паміраем. Любім. І, нямыя,

Мы ідзем. Не ведаем – куды.. .

Як сон пра сон. Як верш пра верш.
Як лёс пра лёс



*  *  *

Я çлàâіў öÿáå пàñÿðîä пàкîÿ.
À тàáîй ðàптàì ñтàлà ñîíöà.
Я íå âåäàў, øтî тут тàкîå.
Àлå ñîíöà àäкðûлà äîíöà.

Я пàñтàâіў тàì ôіліжàíкі,
Ñàì – íà куõíþ, çðàáіöü ãàðáàтû.
À âÿðíуўñÿ – çíÿìîã àä жàлþ.
Мà¸ ñîíöà ў кðûâі äà пÿтàў…

“Мà¸ ðîäíàå, øтî ç тàáîþ?”
“Àíі÷îãà. Я çàõâàðэлà”.
Íàпàіў ÿå ñîí-тðàâîþ…
Уклàў ñпàöü лÿ áàтàðэі.

*  *  *

Íå піñтàлåт ñтðàлÿå – тû ñтðàлÿåø.
У ñàìуþ ñукðîў ñâà¸й äуøû.
Òû íåкàлі лþáіў, тû ìíîãà çíàåø.
Íå áîйñÿ, íå âàãàйñÿ, íå äðûжû…

З äуøû ñâà¸й, íіáû ç çàñöåðàãàлüíікà,
Ñпуñöі куðîк, çðàáі çâû÷àйíû кðîк…
…Хàй ìåñÿöàì у íåáå, õàй пûтàлüíікàì
Âіñіöü ìîй у жûööі íàйпåðøû Áîã.

*  *  *

Ñтî áуñлîў лÿöåлà íàä çÿìл¸þ,
Àлå õтîñüöі íåøтà пðàãàäàў.
Хтîñüöі пàäàў, àáліâàўñÿ ўâåñü кðûâ¸þ.
Хтîñüöі í¸ñ äçіö¸. Хтîñü пðàлÿтàў.

Дà кðûâі тû ñö¸ðлà ñâàå кðûлû.
Дû пàñпåлà ìíå ñкàçàöü: “Кàõàй…”
Àäлÿöåў ÿ ў ñâîй äðûìу÷û âûðàй,
À тû ў ñîíå÷íû і ñâåтлû ðàй.

*  *  *

Я ў тàáå. À тû ўâà ìíå. Ñуñтðэíüöå.
Âû íікîлі íàñ íå çíîйäçåöå íіäçå!
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Òîлüкі ў ñàìûì ìілûì õэпі-эíäçå.
Àáî ў тàлàй лåтàøíÿй âàäçå.

Âû øукàлі ì¸ðтâûõ. Мû – жûâûÿ.
Âûплûâàåì ç íåжûâîй âàäû.
Пàìіðàåì. Ëþáіì. І, íÿìûÿ,
Мû іäçåì. Íå âåäàåì – куäû.

*  *  *

Кðîплі ñл¸ç тâàіõ âÿðтàå кàìåíü.
І íіõтî пàìåðöі ўжî íå çìîã.
Штî áûлî ўжî – ãэтà ўжî íå ç íàìі.
Пàìіðàþöü кàìÿíі ç äàðîã.

Кàлі àáäûìàåø – äûк ðàñпуñíà.
À кàлі пàìðэø – äûк пàñÿðîä.
Кàìÿíі øукàþöü ìîâû âуñíàй.
Кàìÿíі íàìàöâàþöü íàðîä.

*  *  *

Я çíàйäу äлÿ äуøû ñâà¸й öіõàå ìåñöà.
Ãэтà áуäçå ў тðàìâàі, à, ìîжà, у пàðку.
Òû öіõуткà пàäûäçåø:
“À ìîжíà пðûñåñöі?”
І çàáуäуööà ўñå íàì íå áà÷íûÿ ñâàðкі.

Íàáðûíÿþöü íÿá¸ñû. І тû çàöÿжàðûø.
Пîйäçå äîжäж. Пîтûì ñîíöà пðà÷íåööà.
Уñ¸ áуäçå ў àãíі. Àлå пàñлÿ пàжàðу
Ñÿðîä пîпåлу çíîйäçå õтîñü øтîñüöі…
Ñэðöà.  

*  *  *

Кàлі ìÿíå пàõàâàþöü çà ìîãілкàìі,
Зíà÷ûöü, ÿ ñàìàãуáöà.
À тû пðûáÿðû ìàå ìîãілкі, ñìåööå
Зáÿðû і ðîçíàå іíøàå ãлупñтâà.

Кàлі ìÿíå пàõàâàþöü пàä пàäуøкàй,
Зíà÷ûöü, ìÿíå õтîñü çàãуøкàў.
À тû çáÿðû ўñ¸ пåð’å,
Пàлþáі ìÿíå íàä пàäуøкàй.



Кàлі ìÿíå пàõàâàþöü пàä ÿáлûíÿй,
Òû ñкàжû, ÿк кàõàў ÿ öÿáå пàä ¸й.
Пàñтàðàйñÿ àáíÿöü ÿáлûíþ.
À тàäû – ìÿíå. 

*  *  *

Ñîíå÷íàÿ – тû. À ÿ тâà¸ äçіöÿ.
Òû áÿжûø ñà ìíîй, ñкàлîўøû ðукі.
Íà çÿìлþ, íà íîâû ñâîй пðàñöÿã –
Áåç çàãàäу, áåç пðû÷ûíû, áåç пðûíукі.

Пðûöіñкàåø ìîöíà äà ãðуäçåй.
Пàñпÿâàåø öàлàâàöü у ñкðîíі
І õàâàöü àä çàйçäðàñíûõ лþäçåй…
Íàñ íіõтî íікîлі íå äàãîíіöü.

*  *  *

Я íå âåäàþ, äçå тû жûâåø.
І íàîãул – öі жûâåø тû?
Пàклàäçі ў äàлîíі ãэтû âåðø.
Âûпі áîлü і ìîй і ñâîй äàðэøтû.

Àäпà÷íі. Áî çìîðàк – ÿк туðìà. 
Мû ж уñå ñтàìлÿåìñÿ àäíîй÷û,
Кàлі íåõтà ¸ñöü, à íàñ íÿìà,
Кàлі íå ñтàå íі äíÿ íі íî÷û.

Ñпі, кàõàíàÿ. Я пàáуäжу.
Зîðàк íàлàўлþ íà тâàіì ãàíку.
À íà ðàíку ðàñкàжу âужу,
Штî тû пàклàäçåø ÿìу ñìÿтàíкі…

À, áûöü ìîжà, ÿ âужà âàçüìу.
Ў хату прынясу, а ты пасцелеш:
“Òû ж çàìåðç íàпэўíà çà çіìу…”
Áуäçå ö¸плà і ў äуøû, і ў öåлå.  

*  *  *

Áуäçåø кàõàöü – íå áуäçі…
І àäñуíüñÿ àä íåáàкðàþ.
Куáàк ç çåллåì пàä лîжкàì çíàйäçі.
Àäãлûтíі і ñкàжû: “Кàõàþ!”
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À çàтûì у тîй куáàк ãлÿäçі
І øукàй тàì àтðутíûÿ ç¸лкі
Íà тðû кðîкі ÿø÷э àäûäçі,
Кàá уáà÷ûöü íà ìíå çлûÿ çîðкі.

У тîй куáàк ãлÿäçі і ãлÿäçі.
Òàì íà÷уþöü íà äíå çлûÿ ÷àðû…
Кàлі çíîйäçåø – ìÿíå ðàçáуäçі.
Мû ç тàáîй áуäçåì ðàçàì – пà÷âàðû.

À íå çíîйäçåø – тàкñàìà áуäçі.
І тàäû ÿ ñкàжу: “Я кàõàþ!”
І тàäû ў ìàå âî÷û ãлÿäçі.
Òàì íå çíîйäçåø тû íåáàкðàþ.

*  *  *

Кàлі õтîñüöі пðàкðû÷ûöü: “Кàõàþ”, – 
Я äà ñэðöà ðэõà пðûтулþ.
З ðэõàì тûì äàйäу äà íåáàкðàþ.
Упàäу і пðàøàп÷у: “Ëþáлþ…”

Кàлі тû пà ðэõу ìÿíå çíîйäçåø,
Пðàøàп÷û: “Кàõàþ і лþáлþ”.
Мàлàäçік у пîўíþ öіõà çîйäçå.
Уñìіõíåööà ìàìà íåìàўлþ.



Браты Галівуд
Апавяданне

Сяргей Календа

проза

пр
о

за

…я ніколі яго не бачыў сярод жанчын, 

толькі сярод накрадзенага…

1.

Âîñü тðîå пà-ñâîйìу öікàâûõ і íåçâû÷àйíûõ ìуж÷ûí, 
áуäçåì çâàöü іõ áðàтû Ãàліâуä.

Ñтàðэйøû ўжî áîлüø çà äçåñÿöü ãîä у ìіжíàðîäíûì 
âûøуку: çàáîйñтâà, ãâàлт, ðэкåт.

Ñÿðэäíі... ñàìû ÿñкðàâû, çàпàìіíàлüíû і õàðûçìàтû÷-
íû, пðà ÿãî кðûõу пàçíåй.

Мàлîäøû àäñÿäçåў äçåñÿöü ãîä çà çáіöö¸, ÿкîå пðûâÿ-
лî äà ñìåðöі àõâÿðû пðàç äâà ìåñÿöû ў áàлüíіöû. Ёí ñåў 
у äçåâÿтíàööàöü і âûйøàў, кàлі ÿìу ñпîўíілàñÿ äâàööàöü 
äçåâÿöü. Пàâîäлå ñуäîâàй пàñтàíîâû ÿãî äэпàðтàâàлі ç 
кðàіíû. Цÿпåð ¸í жûâå ў Ëітâå, пÿ÷э õлåá…

Áàöüкà áðàтîў Ãàліâуä ðàíåй “кðûøàâàў” пàлîâу 
Мåíñкà і ðà¸í Жäàíîâі÷àў, Зàñлàўÿ і Мàлàäэ÷íà. Ñÿ-
äçіöü у туðìå ç äçåâÿíîñтà âîñüìàãà ãîäà. Ёí тðàпіў íà 
пàжûöö¸âàå пàâîäлå кðûìіíàлüíûõ ñпðàў, ÿкіÿ çà÷ûтâàлі 
íà пÿöі ñтàðîíкàõ.
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Ñÿðэäíі áðàт – âÿлікі ñÿáðà ìàйãî äçÿäçüкі Íàãàíà, ÿíû ðàçàì у äâàðû 
кîðпàліñÿ, ðàçàì пà÷àлі кðàñöі, піöü, ðàçàì ìàõàліñÿ ў áîйкàõ ìіж ðà¸íàìі, 
ðàçàì ñÿäçåлі íà íàðкîтûкàõ, ðàçàì ðàñкуìàðâàліñÿ і ðàçàì ìàтàлі “ñðî-
кі”. Ñÿðэäíі áðàт – àäíàлþá, ¸í çàкàõàíû тîлüкі ў àäíу жàí÷ûíу, ç ÿкîй 
пàçíà¸ìіўñÿ ÿø÷э ў áàлüíіöû, кàлі äçÿäçüку ìàйãî пðûâåçлі пà “õуткàй” – ç 
ðàçâàðî÷àíàþ ðукîþ, áî, кàлі ÿíû “пàäûìàлі õàту”, лîì у äçâÿðíûì пðà¸ìå 
ñàðâàўñÿ і пðàöÿў äçÿäçüкàâу ðуку, àжíî кîñткà âÿлікàãà пàлüöà ãлÿäçåлà âîíкі. 

У âûíіку: äçâå àпåðàöûі, тðû ñтðûжíі ў ðуöэ, äâà ìåñÿöû ў ãіпñå. 
Ñÿðэäíі Ãàліâуä пàáà÷ûў Âàлþ ў пðû¸ìíûì пàкîі. У іõ çàâÿçàўñÿ ðàìàí.

Ñÿðэäíÿãà áðàтà ìîжíà àпіñàöü тàк: тîíкіÿ ітàлüÿíñкіÿ âуñû, пðûåìíàÿ 
çíåøíàñöü, пðûãîжûÿ âî÷û, àтлåтû÷íàå öåлà, ñпіíà ў пðûø÷ûкàõ і 
кàíöэíтðàâàíû пàõ àäэкàлîíу. Кàлі ÿ áûў ìàлûì, äçÿäçüкà ç áðàтàì і 
ÿãîíàй Âàлÿй ìåñÿö жûлі ў íàñ, õàâàліñÿ… Я пàäûøîў äà ìàìû, ÿкàÿ ў 
âàííûì пàкîі çàпіõâàлà ў ñтàðуþ ñàâåöкуþ пðàлüíуþ ìàøûíку пðàñöіíû, 
ñпðэñ у плÿìкàõ, і çàðàãàтàў, пà÷àў тûкàöü íà плÿìкі: “Дçÿäçåў ñÿáðà пà 
íà÷îõ піñàåööà! Хà-õà-õà!” – àлå ìàìà íà ìÿíå ÿк кðûкíå, кàá ÿ пðàâàлüâàў 
àäñþлü…

Ñÿðэäíі áðàт øìàт çàйìàўñÿ ñэкñàì, пà тðû-÷àтûðû ðàçû ç Âàлÿþ çà 
íî÷, і ñпуñкàў уñ¸ ў лîжàк. І ãэтûÿ âå÷íà çàпэöкàíûÿ пðàñöіíû äàâî äçілàñÿ 
кîжíû äçåíü пàлàñкàöü у ìàøûíöû, áî áðàт тàкі ÷ûñöþлÿ, ðàíіöàй àáà-
âÿçкîâà ў âàííûì пàкîі íà пàäлîãу кіäàў ñпà÷àтку пðàñöіíû, à пîтûì і 
áðуäíàå ñпîäíÿå…

Кàõàííå ў äçÿäçüкàâàãà ñÿáðà áûлî âÿлікіì, íåàáñÿжíûì. Чàñàì ÿíû 
ñâàðûліñÿ, і íàâàт ìîöíà, äàõîäçілà äà тàãî, øтî ̧ í íåÿк у ìàøûíå ўтûкíуў 
у кàлåíà кàõàíàй Âàлі пàлÿўíі÷û íîж, кàá ÿíà íå ñûøлà àä ÿãî… À àä-
íîй÷û çáіў ÿå тàк, øтî ÿíà тðàпілà ў ðэàíіìàöûþ, іçíîў жà, кàá ÿíà ÿãî 
íå пàкіíулà.

Пîтûì ¸í кîжíû äçåíü ÿå íàâåäâàў ç áукåтàì ÷ûðâîíûõ ðуж. Âàлÿ 
àкðûÿлà, і ÿíû çíîў пà÷àлі жûöü ðàçàì, ìÿíÿöü кâàтэðû, кàлîööà ðàçàì і 
ðàçàì лÿ÷ûööà – ñпà÷àтку àä íàðкîтûкàў, пîтûì àä ãåпàтûту.

Ñÿðэäíі áðàт áûў у ðэñпуáлікàíñкіì âûøуку çà çàáîйñтâà àäíàãî áуй-
íîãà пðàäпðûìàлüíікà… Шукàлі ÿãî ўжî тðû ãàäû, ̧ í пàìÿíÿў çíåøíàñöü, 
íàўìûñíà пàтàўñöåў, àäпуñöіў âàлàñû і áàðàäу, пà÷àў íàñіöü àкулÿðû, àлå 
ãэтà íå äàпàìàãлî: àäíîй÷û, кàлі ¸í íàâåäàў ñÿáðà, ÿкі ñâÿткàâàў äçåíü 
íàðàäжэííÿ, õтîñüöі ç ãàñöåй ÿãî çäàў.

Пðà ãэтà піñàлі ãàçåтû. Áðàлі ÿãî ñпåöàтðàäàì, у пÿöіпàâÿðõîâіку ў ðà¸íå 
âуліöû Кàðàлÿ ў Мåíñку. Кàлі âûíåñлі ўâàõîäíûÿ äçâåðû, ¸í ñÿäçåў íà 
куõíі і, âÿäîìà, íå ÷àкàў тàкîãà пàâàðîту пàäçåÿў, àлå пàñпåў çàñтðэліöü 
äâуõ àìàпàўöàў і тðîõ ìîöíà пàкàлå÷ûöü пåðøûì, øтî тðàпілàñÿ пàä 
ðуку, – âіäэлüöàì: öэліў у тâàð.

Ñÿðэäíÿãà áðàтà Ãàліâуä àñуäçілі íà пàжûöö¸âàå. Âàлÿ ãîðкà плàкàлà 
ў ñуäçå.

– Ёí ужî àäñÿäçåў äçåñÿöü ãîä і тðàпіў пàä àìíіñтûþ, ÿìу çàñтàлîñÿ 
ñÿäçåöü пÿтíàööàöü. À ÿ øэñöü ãîä тàìу âûйøлà çà ÿãî çàìуж, у туðìå. 
Чàкàþ ÿãî… Кàлі ¸í âûçâàліööà, ÿìу áуäçå пÿöüäçÿñÿт, – ðàñпàâÿäàå ìíå 
Âàлÿ, пàкулü ìû іäç¸ì пà âуліöû. Я пðûåõàў у Мåíñк пà ñпðàâàõ, ñуñтðэў 
ÿå – лåäçü пàçíàў.
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Мàлîäøû ç áðàтîў Ãàліâуä áûў ñàìûì àäэкâàтíûì õлîпöàì, ìû ç іì 
àäíàãî âåку, і кàлі ¸í упåðøûíþ ç’ÿâіўñÿ ў íàøàй кâàтэðû і íàçâàўñÿ 
Ë¸íüкàì, ÿìу áûлî, ÿк і ìíå, àäçіíàööàöü.

Ці âàðтà кàçàöü, ÿк ø÷ûлüíà ìû пàñÿáðàâàлі?! Àáîäâà âіñуñû, íà ÿкіõ 
øэðñöü ãàðэлà, л¸тàлі ў äâàðû, áіліñÿ ç ìÿñöîâûìі, ãулÿлі ў “ôутáік” і 
“íîжûкі”, і ñàìûì âÿлікіì ñâÿтàì äлÿ íàñ áûлî, кàлі ìàÿ ìàöі äàçâàлÿлà 
Ë¸íüку íà÷àâàöü у ìàіì пàкîі.

Уÿâіöå: íî÷, ìû пàä кîўäðàй, ñÿäçіì, ñàкî÷àì і ðàñпàâÿäàåì àäçіí àäíà-
ìу ñàкðэтû: “ÿ íåÿк ç äçåўкàþ öàлàâàўñÿ”, “à ÿ áà÷ûў ñàпðàўäíûÿ ãðуäçі”, 
“à ÿ áà÷ûў, ÿк ìàå áàöüкі тðàõàліñÿ”, “à ÿ ìàãу õàðкàöü ñàплÿìі, ãлÿäçі!”, 
à ÿ, à ÿ... Рàãàтàлі пàўíî÷û äû тàк øàлåлі, øтî áàöüкàì äàâîäçілàñÿ íàñ 
ðàçâîäçіöü пà ðîçíûõ пàкîÿõ.

Íàøàå ñÿáðîўñтâà äîўжûлàñÿ äâà ãàäû, пàкулü Ë¸íüку äà íàñ пðûâîçілà 
ÿãîíàÿ ìàöі, ÿкàÿ ñÿáðàâàлà ç ìà¸þ, à пîтûì, кàлі ñтàðэйøàãà áðàтà Ãàліâуä 
àáâÿñöілі ў ìіжíàðîäíû âûøук і ðîäíàÿ ìàöі ñàìà ўжî íå âåäàлà, куäû ¸í 
пàäçåўñÿ і äçå õàâàåööà, Ë¸íüку àäâåçлі ў іíøû ãîðàä, кàá пàðâàöü ñуâÿçü 
ç áûлûìі çíà¸ìûìі і ñÿáðàìі äû пàñпðàáàâàöü жûöü íàíîў – ìîжà, тàäû 
ñтàðэйøû ñûí äàøлå ÿкуþ âåñтà÷ку. Òûì áîлåй íà íîâûì ìåñöû ìîжíà 
áûлî пðûäуìàöü íîâàå жûöö¸, áî ìàлîäøû çàñтàўñÿ àäçіíûì ç áðàтîў, 
ÿкі ìîã âûðàñöі ў äîáðàãà õлîпöà і öуäîўíàãà ìуж÷ûíу.

Я ñуìàâàў пà іì, àлå, ÿк ãэтà ÷àñтà áûâàå ў тðûíàööàöü, õуткà пðà ÿãî 
çàáûўñÿ.

Кàлі ìíå áûлî äçåâÿтíàööàöü, ÿ äàâåäàўñÿ, øтî ìàлîäøû áðàт çàãðûìåў 
у туðìу, і áûлî ãэтà тàк: уâå÷àðû іøîў ¸í ñà ñâà¸þ äçÿў÷ûíàþ äàìîў, 
äàклàäíåй, пðàâîäçіў ÿå äàäîìу, у íåçíà¸ìûì ðà¸íå íà іõ íàпàлі äâîå 
ìуж÷ûíàў. Ë¸íüку пà÷àлі áіöü, äçÿў÷ûíу ñкðуöілі, пàãðàжàлі çãâàлтàâàöü 
і çàáіöü. Ë¸íüкà, äîўãà íå äуìàþ÷û, ðàñкðûў ñâîй íîж-ìàтûл¸к – і àäíàìу 
ў пå÷àíü, äðуãîìу ў íàãу.

Àäçіí ìуж÷ûíà, кулüãàþ÷û, уö¸к, äðуãі пàì¸ð у áàлüíіöû. Ë¸íüку 
пðûâåçлі ў ìіліöûþ, ñпðàâà áûлà çðàçуìåлàþ, àáàðîíà... Àлå кàлі Ë¸íüку 
“пðàáілі” пà áàçå äàäçåíûõ, äûк âûÿâілі, øтî ÿãîíû áàöüкà õðэí âåäàå 
кîлüкі ãàäîў ìàтàå ñâîй тэðìіí, ñÿðэäíі áðàт ñÿäçіöü íà пàжûöö¸âûì, à 
ñтàðэйøû ў ìіжíàðîäíûì âûøуку.

Ë¸íüку âåлüìі ìîöíà, і тут ÿ íå пåðàáîлüøâàþ, âåлüìі ìîöíà çáілі – і 
тîй пàäпіñàў пðûçíàííå, øтî íàўìûñíà çàáіў, øтî âіíàâàтû і ã.ä.

Ë¸íüку äàлі äçåñÿöü ãîä.
Íà çîíå ¸í àäðàçу тðàпіў пàä àпåку “çлîäçåÿў у çàкîíå”, і кàлі âûйøàў 

íà âîлþ, ÿãî íåìàã÷ûìà áûлî пàçíàöü, áî ãэтà ўжî áûў íå Ë¸íüкà Ãàліâуä, 
ãэтà áûў ìîíñтð, äðàпåжíік, ä’ÿáàл.

Ë¸íüку íå äàлі äîўãà пàжûöü у Áåлàðуñі, ÿãî äэпàðтàâàлі, і ÿ тàäû íåÿк 
уçäûõíуў ç пàл¸ãкàй, áî áàÿўñÿ, øтî ¸í ìîжà ўñпîìíіöü пðà ñÿáðîўñтâà 
ў äçÿöіíñтâå і çàâітàöü äà ìÿíå ў ãîñöі.

3.

Ñтàðэйøû ç áðàтîў Ãàліâуä – ãàлîўíû âàð’ÿт у ñÿì’і. У ÿãî íікîлі íå 
áûлî ãðîøàй, àлå çàўñ¸äû лÿäîўíÿ тðàø÷àлà àä åжû, пàкîі áûлі çàâàлåíûÿ 
àäçåííåì і àпàðàтуðàþ.
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Ñтàðэйøû áðàт öÿãíуў äàìîў уñ¸, øтî лÿжàлà кåпñкà, і ўñ¸, øтî íàâàт 
áûлî пðûáітà öâікàìі… Áûâàлà і тàк, øтî лþäçі ñтàâілі ў ìàøûíàõ ñупðàöü-
уãîííû àпàðàт, ñіãíàліçàöûþ і áлàкіðàтàð ñтûðíà, ¸í çäûìàў ç ìàøûíû 
ўñ¸ ãэтà і äàäàâàў äà кàлåкöûі ìàãíітîлу.

У кðàìу ¸í õàäçіў у ñâà¸й куðтöû-пілîтöû, у ðукàâû л¸ãкà çìÿø÷àлàñÿ 
кîлüкі пàлàк кілáàñû і кілáàñíû ñûð, у кіøэíþ – ãàðэлкà.

Хлåá і ìàñлà ¸í íàáûâàў!
Пà íà÷îõ ñтàðэйøû áðàт Ãàліâуä “пàäûìàў” øàпікі äû кâàтэðû і çàўñ¸äû 

пðàöàâàў àäçіí.
Ñтàðэйøû áðàт áûў ø÷ûðà çàкàõàíû ў ñâàþ кàлåкöûþ àäìû÷àк, ðîçíûõ 

клþ÷îў, кàâàлкàў ãітàðíûõ ñтðуí, ìåтàлі÷íûõ ліíååк і пðîöüìу іíøàãà, øтî 
áûлî ў ÿãîíûì ÷îðíûì äûплàìàöå. Я íікîлі ÿãî íå áà÷ûў ñÿðîä жàí÷ûí, 
тîлüкі ñÿðîä íàкðàäçåíàãà.

Ёí àäçіíû ў ñÿì’і, õтî íіâîäíàãà ðàçу íå тðàплÿў у туðìу, і ðàптàì ÿãî 
áûööàì пàäìÿíілі: ̧ í ñà çâû÷àйíàãà “äàìуøíікà”, “ôîðтà÷íікà” і кіøэííàãà 
çлîäçåÿ пåðàтâàðûўñÿ àäðàçу ў ìàíüÿкà. Ёí пà÷àў íàñіöü àкулÿðû, âÿлікіÿ, 
пðàôåñàðñкіÿ, ç тîўñтûìі ліíçàìі, àäпуñöіў ñàáå âуñû ç âàñüìіäçÿñÿтûõ, 
çãâàлтàâàў, пàâîäлå ñлåäñтâà, пÿöü жàí÷ûí, çàáіў àäíàãî ìуж÷ûíу, çíік у 
РÔ – і áîлüø ÿãî íікîлі íіõтî íіäçå íå áà÷ûў. À ÿ пàìÿтàў, ÿк äà çíікíåí-
íÿ ñтàðэйøû áðàт Ãàліâуä кàçàў ìàйìу äçÿäçüку, øтî ÿãî пåðàñлåäуþöü 
íàâàт íå ìÿíтû, àлå íåйкàÿ пàтàåìíàÿ àðãàíіçàöûÿ, ¸í іì пàтðэáíû і ¸í іì 
âіííû øìàт ÷àãî… Ãэтû іõ öіõі äûÿлîã пàä тðàўкàй пîçíÿй íî÷÷у ÿ äîáðà 
пàìÿтàþ, ìíå áûлî ўñ¸ ÷утíà ç пðûáіðàлüíі, äçå ÿ çàтðûìàўñÿ, кàá пðàç 
âåíтûлÿöûþ пàäûõàöü äûìàì àä ñàìàкðутàк.
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Пåðàõàпi тîðáу ў äðуãуþ ðуку. Òû ñтàìіўñÿ, àлå тû 
пàâіíåí пðàöÿãâàöü áåã÷û.

Ñкàíöэíтðуйñÿ íà пðàöû. Òàáå тðэáà çàðàáлÿöü ãðîøû, 
кàá жûöü, ÿк тû пðûâûк.

Іãíàðуй áîлü. Ёí íå пàâіíåí àäöÿãâàöü öÿáå – çàãлуøû 
ÿãî àлкàãîлåì.

Чàðàäà äç¸í, пàäîáíûõ àäçіí äà àäíàãî, äç¸í, пàäçåі 
ÿкіõ тû íå ìîжàø уñпîìíіöü ужî пðàç пàðу ãàäçіí. Уñ¸ 
çìÿøàлàñÿ ў àäçіí âåліçàðíû äçåíü – íåâûðàçíû, кàлà-
ìутíû, íàñû÷àíû пàäçåÿìі і àáñàлþтíà пуñтû àäíà÷àñîâà.

Утàðîпіööà ў ìàíітîð, кàá íіõтî íå çàўâàжûў, øтî 
ўñå тâàå äуìкі çâÿліñÿ äà àäíîй: «Штî ÿ ðàáлþ ñà 
ñâàіì жûöö¸ì?» Òû íåíàâіäçіø ñâàþ пðàöу, öÿáå ðàç-
äðàжíÿþöü жàðтû тâàіõ кàлåã, тû ñтàìіўñÿ àä âàð’ÿöтâà 
кліåíтàў, тàáå íàäàку÷ûлà іñíàâàííå «àä çàðплàтû äà 
çàðплàтû».

Àлå тû íі÷îãà íå çìÿíÿåø.
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Òàáå пàäàáàåööà ãîðкàÿ кàâà, ÿкуþ тû п’åø кîжíуþ ðàíіöу, ñåäçÿ÷û ў 
çðу÷íûì кðэñлå пåðàä íîâåíüкіì íîўтáукàì. Òû äçåлiøñÿ ñâàіìі ãіñтîðûÿìі 
ç кàлåãàìі, ÿкіõ áà÷ûø кîжíû äçåíü ìіíіìуì пà âîñåì ãàäçіí, ÿкiÿ âåäàþöü 
уñå тâàå кàпðûçû і äçiâàöтâû. Длÿ öÿáå тâàÿ пðàöà – àäçіíàå, øтî тû ðà-
çуìååø. Àäçіíàå, øтî тû ÿø÷э ìîжàø кàíтðàлÿâàöü у ãэтûì âåліçàðíûì 
ñâåöå, у ÿкіì тû – íіõтî.

Òû àäçіí ç øэðàãà íàтîўпу, ìàўкліâûÿ ðэкі ÿкîãà ðàçліâàþööà пà пå-
ðàõîäàõ і ñтàíöûÿõ ìåтðî. Àäíà ç тûõ пàтуõлûõ àñîá, ÿкiÿ íåâіäуø÷à 
ãлÿäçÿöü пåðàä ñàáîй і пàçáÿãàþöü ñутûкíуööà пîçіðкàì ç іíøûìі. Àäçіí 
ç тûõ, øтî ìîöíà тðûìàþööà çà пîðу÷íі і áÿçâîлüíà ãàйäàþööà ў тàкт 
пàäñкîкàì âàãîíà.

Òðûìàй ñâîй çàплå÷íік ìàöíåй, кàлі áуäçåø âûõîäçіöü. У іì тâîй àáåä ç 
пðàäуктàў пà àкöûі і тâîй ñøûтàк äлÿ çàпіñàў, ÿкi íікîлі íå áуäçå пà÷àтû.

Ãлÿäçі пàä íîãі, кàлі áуäçåø âûõîäçіöü. Òâàå ÷àðàâікі, ÿкіÿ тû íå ìî-
жàø âûкіíуöü ужî íåкàлüкі ãàäîў, ìуñÿöü íå àäöіñíуöü іíøûì íîãі і 
çàñöåðàã÷û ñÿ àä ÷ужûõ ñлÿäîў.

Уліñÿ ў àãулüíуþ плûíü лþäçåй, кàлі áуäçåø âûõîäçіöü. Як ÷àñткà 
àäçіíàãà àðãàíіçìà, тâà¸ öåлà áуäçå ðуõàööà ў àäíûì ðûтìå ç уñіìі âàкîл, 
à тâàÿ àáûÿкàâàñöü äà ўñÿãî âàкîл áуäçå ãу÷àöü âà ўíіñîí ç ãулàì ìåтðî.

Мû пðàжûâàåì íàøûÿ жûööі, áуäу÷û «àäíûìі ç». Мû тðàöіì íàøû 
äíі íà тîå, кàá áûöü «ÿк ўñå».

Мû àäпàâÿäàåì ÷àкàííÿì, ÿкіÿ íàì íå пàäàáàþööà. Мû äàìàãàåìñÿ 
ìэтàў, ÿкіÿ íàì íå âàжíûÿ.

Мû ãлÿäçіì âàкîл у íàäçåі, øтî õтîñüöі âûðàтуå íàñ. Мû пàçáÿãàåì 
ñàìi ðàтàâàöü кàãîñüöі ç-çà ñтðàõу, øтî íàñ пàкðûўäçÿöü.

Âàкîл ãу÷àöü çàклікі àäðîçíіâàööà – і ìû íàтõíÿåìñÿ іìі. Пîáà÷ ç íàìі 
¸ñöü ñìåлü÷àкі-áуíтàðû – і ìû çàõàплÿåìñÿ іìі. Пåðàä íàìі пåðñпåктûâû 
çìÿíіööà – і ìû ўöÿкàåì àä іõ, ÿк àä àãíþ.

«Ці тàк âàжíà àäðîçíіâàööà, у ðэøöå ðэøт? Я âåäàþ тàк øìàт пðûклàäàў, 
у кàãî íi÷îãà íå âûйøлà!»

Мû àäìàўлÿåìñÿ íåøтà çìÿíÿöü, áî ìû áàіìñÿ пðàйãðàöü. Мû íå õî÷àì 
ñтàíàâіööà іíøûìі, áî ìû íå õî÷àì ãàíüáàâàííÿ. Мû íå пàäтðûìліâàåì 
пåðàìåíû, áî ìû лþáіì çðàçуìåлûÿ ðэ÷û.

Òûÿ, õтî àäâàжûўñÿ çìÿíiööà, пàкàçâàþöü íàì, øтî ìû íå çìàãлі. І ìû 
пà÷ûíàåì жàäàöü, кàá ÿíû пðàйãðàлі.

Я áÿãу ў àãулüíàй плûíі. Я ìîöíà ñöіñкàþ çàплå÷íік. Я ñліçãàþ пî-
ãлÿäàì пà-íàä ãàлîâàìі, íå ўçіðàþ÷ûñÿ ў тâàðû.

Я àäíà ç íàñ.
Я ñтàìлÿþñÿ àä ñâà¸й пðàöû, àлå тðûìàþñÿ çà ÿå – ÿíà íàäçåйíàÿ і 

äàå ãðîøû. Я íå пðûìàþ пàтðàáàâàííÿў ãðàìàäñтâà, àлå пðûтðûìліâàþñÿ 
іõ – ÿíû âûçíà÷àþöü äлÿ ìÿíå çðàçуìåлàå ìåñöà. Я áÿçìåжíà ñàìîт-
íàÿ, àлå ÿ íå іìкíуñÿ çáліжàööà ç лþäçüìі – ÿíû ìîãуöü íå çðàçуìåöü 
і пàкðûўäçіöü.

Я áÿãу ў ãэтàй ãîíöû, ÿк і ìíîãіÿ іíøûÿ. Ñпûíÿþ÷ûñÿ ÷àñàì, çàìіðàþ÷û, 
çàтðûìліâàþ÷û äûõàííå – кàá пðàâåðûöü: ÿ ÿø÷э жûâàÿ. Я ÿø÷э іñíуþ. 
Я тут.

«Штî ÿ ðàáлþ ñà ñâàіì жûöö¸ì?»
Я ÿø÷э жûâàÿ?
Я тîлüкі іñíуþ. Я íå тàì, äçå õà÷у áûöü. Я íå тàÿ, кіì іìкíулàñÿ ñтàöü.
Зáÿíтэжàíà àçіðàþñÿ. Я çàãíàлà кîíåй, àлå íå äàñÿãíулà ìэтû – áî 



ðуõàлàñÿ ў íÿпðàâілüíûì кіðуíку. Ãэтà íå ìîй øлÿõ – àлå ÿ áåãлà пà iì, 
àäкіíуўøû ўñÿкiÿ äуìкі. Âàкîл ìÿíå àкіÿí ìàã÷ûìàñöÿў – à ÿ ñкî÷ûлà ў 
áàлîтà, çàплþø÷ûўøû âî÷û.

Кàжуöü, äàñÿãíуўøû äíà, ìîжíà àäøтуðõíуööà і пàäíÿööà íàâåðõ – 
àлå ў áàлîтà íÿìà äíà. Я пàâіííà ñпûíіöü пàäçåííå – і пà÷àöü уçäûìàööà.

Òут і çàðàç. Ñпûíіñÿ. Пàãлÿäçі íà ñÿáå – ÷ûiì жûöö¸ì тû жûâåø? І 
öi жûâåø тû ўâîãулå?

У ãэтû ñàìû ìîìàíт. Зàìðû. Пàäуìàй ÿк ñлåä – øтî тû ðîáіø ç ñàáîй? 
І õтî âûçíà÷àå тâàå äçåÿííі?

Мíå ñтðàøíà ўñ¸ ìÿíÿöü – àлå ÿø÷э ñтðàøíåй çàñтàâàööà тîй, õтî ÿ 
öÿпåð. Òàÿ ÿ, ÿкîй ÿ çàўñ¸äû çàõàплÿлàñÿ, íå çàñлужûлà тàкîãà ñтàўлåííÿ. 
Я çàñлуãîўâàþ жûöü пîўíûì жûöö¸ì і áà÷ûöü ñâåт ñâàiìi âà÷ûìà, à íå 
ñкðîçü çàñлîíу ÷ужûõ пåðàкàíàííÿў. Ñàпðàўäíàÿ ÿ öуäîўíàÿ – ÷àìу ж 
ÿ õàâàþ ÿå àä уñіõ?

Я õà÷у ўñ¸ çìÿíіöü, і ãэтà âіäàâî÷íà áуäçå íÿпðîñтà. Àлå ÿ âåðу ў ñÿáå 
– тàк пðîñтà і áåçуìîўíà. Пàкулü у ìÿíå ¸ñöü ÿ, ÿ íå пðàпàäу.

À øтî áуäçåø ðàáіöü тû?

30 красавiка 2019
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Канцэпцыя Вялікага злодзея 
Новае прачытанне раманаў “Злачынства і пакаранне”  
Фёдара Дастаеўскага і “Пошукі будучыні” Кузьмы Чорнага

Анастасія Макоўская

дэбют

дэ
б

ю
т

…ідэя любові 

перамагае ідэю ўзвышэння…

Íіâîäíàÿ íàöûÿíàлüíàÿ кулüтуðà íå іñíуå іçàлÿâàíà, âà ўñ¸й 
ñâà¸й ñàìàáûтíàñöі ÿíà тàк öі іíàкø жûâå і ðàçâіâàåööà ў ðэ-
÷ûø÷û ñуñâåтíàй кулüтуðû, ç’ÿўлÿåööà ÿå íåàääçåлüíàй ÷àñткàй. 
Мåíàâітà тàìу äлÿ ãэтàй ðàáîтû áûлà àáðàíàÿ ôîðìà пàðàўíàííÿ: 
ÿíà äàçâîліöü íàì âûâåñöі ñâà¸, áåлàðуñкàå, íà ўçðîâåíü ñуñ-
âåтíàãà, âûÿâіöü àñàáліâàñöі пààñîáíàãà і пðàñà÷ûöü у іì ðûñû 
àãулüíàãà. Чàìу ãàâîðкà пîйäçå ìåíàâітà пðà Куçüìу Чîðíàãà і 
Ô¸äàðà Дàñтàåўñкàãà? Íà íàø пîãлÿä, ìåíàâітà Куçüìà Чîðíû 
áûў àäíûì ç пåðøûõ áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў, ÿкі çðàáіў ñпðîáу 
çіðíуöü íà àãулüíà÷àлàâå÷àå пðàç пðûçìу íàöûÿíàлüíàãà, à øукàöü 
àäпàâåäíû ÿìу ñуñâåтíû кàíтэкñт пàäàåööà лàãі÷íûì у тâîð÷àñöі 
íàйáîлüø áліçкàãà ÿìу – пà ñâåтàпîãлÿäçå і тâîð÷ûì ìåтàäçå 
– піñüìåííікà, ÿкіì і ç’ÿўлÿåööà Ô¸äàð Міõàйлàâі÷ Дàñтàåўñкі.

З ÷àãî пà÷àöü ðàçìîâу пðà àãулüíà÷àлàâå÷àå? Áÿññпðэ÷íà, ç 
пûтàííÿ, íà ÿкіì áуäуåööà ўñпðûìàííå ÷àлàâåкàì ñуñâåту: øтî 
¸ñöü äàáðîì і çлîì у íàøûì жûööі і àäкулü ÿíî пàõîäçіöü, ÿк 



уплûâàå íà ñâåт? Рàìàíû “Злà÷ûíñтâà і пàкàðàííå” Ô.М. Дàñтàåўñкàãà і “Пîøукі 
áуäу÷ûíі” Куçüìû Чîðíàãà і áûлі ñпðîáàй ñтâàðэííÿ àўтàðñкàй кàíöэпöûі ñуñ-
âåтíàãà çлà (у Чîðíàãà ÿíà ўâàñàáлÿåööà ў âîáðàçå íÿўлîўíàãà Âÿлікàãà çлîäçåÿ) 
і ðàçãлÿäу ìåõàíіçìàў ÿãî ôуíкöûÿíàâàííÿ.

Кàá лÿã÷эй áûлî íàçіðàöü çà пðàöэñàì ñтâàðэííÿ âîáðàçà Âÿлікàãà çлîäçåÿ ў 
àáîäâуõ тâîðàõ, äàâàйöå пàãлÿäçіì, пà ÿкîй ñõåìå ãэтà áуäçå àäáûâàööà.

Уñ¸ пà÷ûíàåööà ç тàãî, øтî кîжíû ãåðîй тâîðà íàäçÿлÿåööà пэўíàй іäэÿй, 
ÿкàÿ çíàõîäçіöü пàäàáåíñтâà ў іäэÿõ àäíûõ ãåðîÿў і àäðîçíåííå ў іäэÿõ іíøûõ. 
Òàк ôàðìіðуåööà ñіñтэìà ãåðîÿў: ÿíà ñклàäàåööà ç ãðуп ãåðîÿў-äâàйíікîў і 
ãåðîÿў-àпàíåíтàў, äçå, ñуàäíîñíà, іäэі àá’ÿäíîўâàþööà пàä àäíîй, áîлüø àãулüíàй, 
âûÿўлÿþöü ñâà¸ пàõîäжàííå і ñутûкàþööà, пàðàўíîўâàþööà. У âûíіку ãэтàãà 
пàðàўíàííÿ âûçíà÷àåööà, ÿкàÿ ç іäэй íàйáîлüø ÷àлàâå÷íàÿ. Íàçàâ¸ì пðàâåðку 
іäэі íà ÷àлàâå÷íàñöü ÿå âûпðàáàâàííåì.

Âûпðàáîўâàåööà і ñàì ãåðîй. Ці çäàтíû ¸í àä÷уöü і пðàÿâіöü ñпàãàäу? Ці 
çäîлüíû пðûñлуõàööà äà ãîлàñу ñуìлåííÿ і àäìîâіööà àä áåñ÷àлàâå÷íàй іäэі? Ці 
õîпіöü у ÿãî ñілû ўтðûìàööà àä ñпàкуñû âÿðíуööà äà áåñ÷àлàâå÷íàñöі, çàñтàööà 
âåðíûì іäэі ÷àлàâå÷íàй? Кàлі ãåðîй ãîäíà âûтðûâàå ўñå этàпû âûпðàáàâàííÿ 
(÷àлàâå÷íàñöþ, ñуìлåííåì, ñпàкуñàй), пàöâåðäçіöü тðûâàлàñöü ñâà¸й ÷àлàâå÷íàñöі, 
тî àтðûìàå пðàâà íà áуäу÷ûíþ. 

Сцвярджэнне і разгляд ідэі. Двайнікі

У пåðøàй ãðупå ãåðîÿў-äâàйíікîў ðàìàíà “Злà÷ûíñтâà і пàкàðàííå” 
àá’ÿäíîўâàþööà іäэі Рàäçіâîíà Рàñкîлüíікàâà, Àðкàäçÿ Ñâіäðûãàйлàâà і Пÿтðà 
Ëужûíà. Длÿ ўñіõ тðîõ ãåðîÿў ìэтà àпðàўäâàå ñðîäкі, àлå äлÿ кîжíàãà ç іõ ãэтàÿ 
ìэтà ўÿўлÿåööà пà-ðîçíàìу.

Пåðøàпà÷àткîâà іäэÿ Рàñкîлüíікàâà пðàäуãлåäжâàлà äàпàìîãу іíøûì. Рàñкîлü-
íікàў, ÿк ÷àлàâåк, ÿкі íàäçâû÷àй âîñтðà àä÷уâàå ÷ужû áîлü, іìкíåööà äà іìãíåííàй 
äàпàìîãі. Кàлі ÿãî ñÿñтðû, Дуíі Рàñкîлüíікàâàй, пàãðàжàå øлþá ç пàäñтупíûì 
Пÿтðîì Ëужûíûì, ãåðîй пðàãíå “àáàâÿçкîâà øтîñüöі çðàáіöü, і çàðàç жà, ÿк íàй-
õут÷эй, õîöü ñкàíàöü, à íàâàжûööà õàöÿ á íà íåøтà”. Ãэтûì “íå÷ûì” äлÿ ãåðîÿ 
ðîáіööà çàáîйñтâà: ¸í ãàтîâû çàáіöü і Ëужûíà, і Ñâіäðûãàйлàâà – уñіõ, õтî тîлüкі 
íàâàжûööà пàãðàжàöü ÿãî ñÿñтðû. Зàáîйñтâà ñтàíîâіööà äлÿ ÿãî äàáðà÷ûííàñöþ 
пðû ўìîâå, øтî ÿíî ў÷ûíÿåööà äçåлÿ іíøûõ. Òàк íàðàäжàåööà àðûôìåтû÷íàÿ 
тэîðûÿ Рàñкîлüíікàâà – “адна смерць – і сто жыццяў замест”.

Хàöÿ Àðкàäçü Ñâіäðûãàйлàў і ñöâÿðäжàå, øтî ÿìу, “äàпðàўäû, íå àäíî ж 
тîлüкі ãâàлт ÷ûíіöü”, ãîäíàй ìэтàй äлÿ ÿãî çáîлüøàãà çàñтàåööà ўлàñíàÿ ўöåõà. 
Òàìу і äàпàìîãà ÿк тàкàÿ ÷àñöåй çà ўñ¸ íàкіðîўâàåööà іì íàйпåðø íà çàäàâàлü-
íåííå íåйкіõ ñâàіõ çàäуì. Òàк, у àáìåí íà ãðàøîâуþ äàпàìîãу ¸í пðàпàíуå Дуíі 
çðàáіööà ÿãî кàõàíкàй і ç’åõàöü ç іì çà ìÿжу. П¸тð Пÿтðîâі÷ Ëужûí, у ñâàþ 
÷àðãу, íå áà÷ûöü íі÷îãà âàðтàãà íі ў ÷ûì, àкðàìÿ ñÿáå. “Любі перадусім аднаго 
сябе, бо ўсё на гэтым свеце на ўласнай карысці засноўваецца”– âîñü іäэÿ, пàâîäлå 
ÿкîй жûâå ãэтû ãåðîй. Дàпàìàãàþ÷û ñàáå, íà äуìку Ëужûíà, ÷àлàâåк äàпàìàãàå 
ўñÿìу ãðàìàäñтâу, áî ñтâàðàå тàкіì ÷ûíàì “àãулüíû äàáðàáûт”. Мåíàâітà ç ãэтàãà 
“àãулüíàãà äàáðàáûту” і пàâіíåí àтðûìліâàöü кàðûñöü тîй, õтî жûâå ў íÿñтà÷û, 
à íå ç “пààñîáíûõ ø÷îäðàñöåй”, ÿк Ëужûí íàçûâàå äàáðà÷ûííàñöü.

Àлå тðэáà пðûãлåäçåööà äà ãэтûõ іäэй áîлüø пілüíà: тàäû ãэтûÿ пðûãîжûÿ 
ìàтэìàтû÷íûÿ ñõåìû âûÿâÿöü уíутðû ñÿáå íåøтà áîлüøàå, ñтðàøíåйøàå.

“Адна смерць – і сто жыццяў замест”. Зàáі çлîãà ÷àлàâåкà – і âûçâàліø ñâåт 
àä тàãî çлà, ÿкîå ¸í у ãэтû ñâåт пðûíîñіöü. Àлå ж çàáîйñтâà – íåíàтуðàлüíàÿ 
ñпðàâà äлÿ ÷àлàâåкà, áî ñуìлåííå, пðûðîäàй çàклàäçåíàå ў кîжíûì ç íàñ, àлüáî 
íå äàñöü çäçåйñíіöü çлà÷ûíñтâà, àлüáî íå äàñöü âûтðûâàöü àñэíñàâàííÿ çäçåйñ-
íåíàãà. Òàìу, кàá àтðûìàöü ìàã÷ûìàñöü “іìãíåííà äàпàìàãàöü”, тðэáà пàçáàâіööà 
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ñуìлåííÿ, öі “пåðàñтупіöü”, ÿк íàçûâàå ãэтà ñàì Рàñкîлüíікàў. Òут і ўñтупàå ў 
ãулüíþ äðуãàÿ ÿãî тэîðûÿ. Пàâîäлå çäîлüíàñöі íå пàäпàðàäкîўâàööà çàкîíàì 
ñуìлåííÿ Рàñкîлüíікàў пàäçÿлÿå лþäçåй íà äâà ðàçðàäû: “істот дрыжачых” і 
тых, хто “права мае”. Âîñü, ÿк ãåðîй ôàðìулþå ñâàþ тэîðûþ:

“Пåðøû ðàçðàä, тî-áîк ìàтэðûÿл, àãулàì кàжу÷û, лþäçі пà íàтуðû ñâà¸й 
кàíñåðâàтûўíûÿ, пðûñтîйíûÿ, жûâуöü у пàäпàðàäкàâàííі і лþáÿöü пàäпàðàäкîўâàööà. 
Пà-ìîйìу, ÿíû àáàâÿçàíû пàäпàðàäкîўâàööà, áî ãэтà іõ пðûçíà÷эííå, і тут àíі÷îãà 
ãàíåáíàãà äлÿ іõ íÿìà. Дðуãі ðàçðàä, уñå пåðàñтупàþöü çàкîí… çáîлüøàãà ÿíû пà-
тðàáуþöü, у äîñûöü ðàçíàñтàйíûõ пðàÿâàõ, çíіø÷эííÿ іñíàãà íà кàðûñöü лåпøàãà. 
Àлå ж кàлі ÿìу тðэáà, äлÿ ñâà¸й ìэтû, пåðàñтупіöü õàöÿ á і пðàç тðуп, пðàç кðîў, 
тî ¸í уíутðû ñÿáå, пà ñуìлåííі, ìîжà äàöü ñàáå äàçâîл пåðàñтупіöü пðàç кðîў, – 
ãлåäçÿ÷û, àäíàк, пà іäэі і пà ìàøтàáàõ ÿå, – ãэтà çàўâàжöå”.

Ãàâîðà÷û пðà пåðøû ðàçðàä лþäçåй, Рàñкîлüíікàў тàкñàìà çàçíà÷àå, øтî кàлі 
ÿíû çðîáÿöü ñпðîáу “пåðàñтупіöü”, тî íіÿк íå âûтðûìàþöü ñâàйãî ў÷ûíку і “ñàìі 
ñÿáå àäлупöуþöü, áî íàäтà äîáðàå âûõàâàííå ìàþöü”, тî-áîк çàíàäтà çàлåжàöü àä 
àáìåжàâàííÿў ñуìлåííÿ, кàá áûöü çäàтíûìі íà íåøтà íåçâû÷àйíàå.

Òàкіì ÷ûíàì, çàáîйñтâà ñтàðîй ìуñілà ñтàöü пåðøûì кðîкàì íà øлÿõу äà àтðû-
ìàííÿ пðàâà íåàáìåжàâàíûõ ìàã÷ûìàñöåй ðàáіöü “іìãíåííàå äàáðî”. Мåíàâітà тàìу 
ãåðîй і кàжà ñÿñтðû Дуíі, øтî “кàá äàпàìàãàöü, тðэáà ñпà÷àтку пðàâà тàкîå ìåöü”. 
Àлå ñкðàäçåíûÿ ãðîøû, ÿкіÿ Рàñкîлüíікàў ìåўñÿ пàтðàöіöü íà ãэтû пåðøû кðîк, 
лåäçü íå àкàçâàþööà ў âàäçå! Ãåðîй і ñàì ãэтàìу çäçіўлÿåööà, íå ìîжà öàлкàì ñàáå 
пàтлуìà÷ûöü. Пàçíåй, ñпàâÿäàþ÷ûñÿ Ñîíå÷öû і ñпðàáуþ÷û àáãðуíтàâàöü ìàтûâû 
ñâàйãî çлà÷ûíñтâà, Рàñкîлüíікàў íàðэøöå ñпàñöіãíå пðû÷ûíу тàкіõ пàâîäçіíàў:

“– À ñàпðàўäû, – ñкàçàў ¸í, íіáû здагадаўшыся, – ãэтà ж тàк і áûлî! Âîñü ÿк: 
ÿ õàöåў Íàпàлåîíàì çðàáіööà, тàìу і çàáіў… Мíå тðэáà áûлî âûñâåтліöü і õут÷эй 
âûñâåтліöü, öі âîø ÿ, ÿк уñå, öі ÷àлàâåк? Зäîлåþ ÿ пåðàñтупіöü öі íå çäîлåþ? 
Істота я дрыжачая або права маю”.

Іäэÿ ãåðîÿ íåçàўâàжíà äлÿ ÿãî ñàìîãà ìуöіðуå, і íà ìîìàíт çäçÿйñíåííÿ çàáîй-
ñтâà ўíутðû Рàñкîлüíікàâà ўжî àäáûâàåööà пàäìåíà пàíÿööÿў: тîå, øтî ìåлàñÿ 
çäçÿйñíÿööà ÿк пîäçâіã, ÿк äàáðà÷ûííàñöü, ðîáіööà äçåлÿ àтðûìàííÿ ўлàäû, äçåлÿ 
ўзвышэння сябе над іншымі пðû äàпàìîçå çàáîйñтâà.

Іäэі äâàйíікîў ãåðîÿ тàкñàìà ўðэøöå çâîäçÿööà äà ўçâûøэííÿ. Ñâіäðûãàйлàў 
ñпàтàлÿå ñâàå жàäàííі, кàðûñтàþ÷ûñÿ ўçðîñтàâàй пåðàâàãàй íàä ìàлàäûìі 
äçÿў÷ûíàìі, – узвышаецца над іншымі за кошт сілы. Àлå ìàöíåй çà ўñіõ пðàãíå 
ўçâûøэííÿ Ëужûí. Âîñü øтî ¸í кàжà пðà жàíіöüáу ç Дуíÿй:

“Ёí àтðûìліâàў íàâàт áîлåй, ÷ûì ÿìу ìàðûлàñÿ: тðàпілàñÿ äçÿў÷ûíà ãîðäàÿ, 
íàтуðûñтàÿ, öíàтліâàÿ, âûõàâàííåì і ðàçâіöö¸ì вышэйшая çà ÿãî (¸í ãэтà àä÷уâàў), і 
тàкîå ñтâàðэííå áуäçå па-рабску ўдзячным ÿìу ўñ¸ жûöö¸ çà ÿãî пîäçâіã і пабожна 
знішчыцца перад іì, à ¸í ужî áуäçå бязмежна і суцэльна ўладарыць”.

“Пà-ðàáñку”, “çíіø÷ûööà”, “улàäàðûöü” – ÿкі тðàпíû âûáàð ñлîў! Уñ¸ ðîáіööà 
çðàçуìåлà і áåç тлуìà÷эííÿ.

У ðàìàíå “Пîøукі áуäу÷ûíі” íîñüáітàìі іäэі ўçâûøэííÿ ç’ÿўлÿþööà Ãуñтàў 
Шðэäэð, ãðàô Пàліâîäñкі і Ëþöûÿí Àкàлîâі÷.

Кîжíû ãåðîй çâÿçâàå ñâàþ áуäу÷ûíþ ç пîøукàì äîìу. Íÿìåöкі ñàлäàт Ãуñтàў 
Шðэäэð у ліñöå äà ñâàіõ ðîäíûõ уçãàäâàå іõ ñÿìåйíуþ ìàðу – “з арандатараў чужой 
зямлі зрабіцца ўласнікамі”. Ãðàô Пàліâîäñкі, ÿкі ñтðàöіў áàöüкîўñкі äîì і ўñå ñâàå 
ìà¸íткі пàñлÿ ðэâàлþöûі 1917, ìàðûöü âÿðíуööà âà Уñõîäíþþ Áåлàðуñü і “зноў 
зрабіцца графам і ўласнікам маёнткаў”. Ëþöûÿí Àкàлîâі÷, ÿкîìу áàöüкà “пðûø÷àпіў” 
іäэþ пðà пàøûðэííå Пîлüø÷û íà ўñõîä, пðàãíå âÿðíуöü ñÿì’і ñтðà÷àíуþ íåкàлі 
çÿìлþ пàä Áàáðуйñкàì. Àлå øтî çíà÷ûöü äлÿ ãåðîÿў ãэтû äîì і ÿкіìі ñðîäкàìі 
ÿíû ÿãî øукàþöü? Ãуñтàў Шðэäэð õî÷à ñтàöü УËÀÑíікàì – àтðûìàöü УËÀДу íàä 
çÿìл¸й і, ìàã÷ûìà, лþäçüìі, ÿкіÿ íà ¸й жûâуöü, à àäçіíûì пðûäàтíûì äлÿ ãэтàãà 



ñðîäкàì ¸í áà÷ûöü ðàáàâàííå ÷ужîãà кðàþ. “Мîжà, ÿ çäîлåþ çíîў здабыць тут 
табе тваё, лþáû ìîй Ãуñтàў”, – піøà íåìåö ñûíу ў ліñöå. Ãðàô Пàліâîäñкі, ÿкі 
íікîлі ñâàіõ çÿìåлü і íå áà÷ûў, à тîлüкі “áðàў ç іõ ÷ûñтû пðûáûтàк”, ñìуткуå íå 
ñтîлüкі пà ñтðàöå äîìу ÿк ìåñöà, íà ÿкіì ¸í áûў ø÷àñліâû, ÿк пà кîлüкàñöі äàìîў, 
кîлüкàñöі МÀЁíткàў, ÿкіÿ пàöâÿðäжàлі ÿãî тûтул і ўçâûøàлі íàä íåíàâіñíûìі 
ìужûкàìі. Ëþöûÿí Àкàлîâі÷ ñтàðàííà íå çàўâàжàå ø÷àñöÿ, ÿкîå ìàå íà ðîäíàй 
çÿìлі. Ёí жàäàå áîлüøàãà, тàãî, øтî, çуñіì ÿк ãðàô Пàліâîäñкі, íікîлі ў жûööі íå 
áà÷ûў. Рàçàì ç áàöüкàì ¸í ñìÿåööà ñà ñлîâà Áåлàðуñü і íåíàâіäçіöü уñ¸, øтî íå 
пîлüñкàå. Яãî ìàðà – уçâûøэííå пîлüñкàй íàöûі íàä уñіìі іíøûìі öі õàöÿ á íàä 
тîй, ÿкàÿ жûâå çàìåñт ÿãî пàä Áàáðуйñкàì. Уðэøöå іäэі ўñіõ тðîõ ãåðîÿў-äâàйíікîў 
çâîäçÿööà äà ўçâûøэííÿ, тàìу çуñіì íå âûпàäкîâà ÿíû çíîйäуöü пàñлÿ “àäлþñтðà-
âàííå ñâàіõ àñàáіñтûõ äуìàк” у âу÷эííі ôþðàðà. Âу÷эííå ãэтàå àãу÷âàå ў ðàìàíå 
ãàлîўíû äâàйíік Ãуñтàâà Шðэäэðà – ÿãî ñûí Ãуñтàў Шðэäэð-ìàлîäøû:

“Íà ãэтàй çÿìлі жûâуöü íå лþäçі, à казюлі з нявольніцкай пñіõàлîãіÿй. Яíû ство-
раны, каб быць слугамі. Павесь над іхнімі галавамі меч, äûк ÿíû àäðàçу ўâåðуþöü, 
øтî ãэтà íå ìå÷ íàä іìі, ÿкі кîжíû ìîìàíт ìîжà çàðуáіöü іõ, à øтî ãэтà âіñіöü 
найвялікшая справядлівасць уñ¸й ñâåтàáуäîâû, і пà÷íуöü ç уäçÿ÷íàñöþ ліçàöü áîтû 
ў тàãî, õтî пàâåñіў íàä іìі ãэтû ìå÷. Âîñü õтî íàñÿлÿå ãэтуþ çÿìлþ. Òàк øтî тû, 
áàöüкà, ñàпðàўäû тàäû äàðэìíà áûў пåðàä іìі пàääàўñÿ пàðûâу ðàäàñöі… Òû äà тàãî 
áûў ñтðàöіў ñâàþ íÿìåöкàñöü, øтî аддаў іì çäàáûтàå íà âàйíå. Чàìу? À тîлüкі 
ç-çà тàãî, øтî çàâàðуøûлàñÿ äуøà. Германію зробіш вялікай не душой, а жалезам”.

Шðэäэðû пðûйøлі ўлàäàðûöü íàä “кàçþлÿìі ç íÿâîлüíіöкàй пñіõàлîãіÿй” – 
Рàñкîлüíікàў “тîлüкі âîø çàáіў, áåñкàðûñíуþ, áðûäкуþ, øкîäíуþ”; “кàçþлі” Шðэäэðà 
ñтâîðàíû, кàá áûöü ñлуãàìі, кàá пàäпàðàäкîўâàööà – “іñтîтû” Рàñкîлüíікàâà “лþáÿöü 
пàäпàðàäкîўâàööà, áî ãэтà іõ пðûçíà÷эííå”; кàçþлі áуäуöü ліçàöü áîтû тàìу, õтî 
пàâåñіў íàä іìі ìå÷ – “іñтîтû” “ñàìі ñÿáå àäлупöуöü” çà íåпàäпàðàäкàâàííå çàкîíу 
і, áîлüø çà тîå, ñтàâÿöü ñâàіõ кàтàў “íà п’åäэñтàл і іì пàклàíÿþööà”. Пàäàáåíñтâà 
іäэй äâуõ ðàìàíàў âіäàâî÷íàå. Òэàðэтû÷íûÿ ìåðкàâàííі Рàñкîлüíікàâà пðûâîäçÿööà 
ў äçåÿííå ìåíø ÿк пðàç ñтàãîääçå пàñлÿ іõ ñтâàðэííÿ. Мэта жыцця – узвышэнне за 
кошт сваёй сілы, а бескарысліва аддаваць і адчуваць “добрыя пачуцці” – злачынства.

Зуñіì іíøû ñâåтàпîãлÿä ìàþöü Ñîíÿ Мàðìåлàäàâà і Дуíÿ Рàñкîлüíікàâà. 
Àáåäçâå жàí÷ûíû çãàäжàþööà пðûíÿöü íà ñÿáå пàкутû äçåлÿ âûðàтàâàííÿ ñâàіõ 
áліçкіõ: Ñîíÿ, àáöÿжàðàíàÿ ãàíüáàй, íå ðàç äуìàå пðà ñàìàãуáñтâà, àлå àäìàўлÿåööà 
àä ãэтàãà ў÷ûíку, кàá íå пàкіíуöü áåç пàäтðûìкі ñÿì’þ; Дуíÿ ãàтîâàÿ пàйñöі çà-
ìуж çà àãіäíàãà ¸й ÷àлàâåкà, Пÿтðà Ëужûíà, äçåлÿ тàãî, кàá çàáÿñпå÷ûöü äîáðуþ 
áуäу÷ûíþ ñâàйìу ўлþá¸íàìу áðàту. “Яíà öÿáå áîлüø çà ñÿáå ñàìу лþáіöü”, – піøà 
ìàöі Рàäçіâîíу пðà Дуíþ. “Мû àäíî, çàÀДÍО жûâ¸ì!” – кàжà Ñîíÿ пðà ñâàþ 
ñÿì’þ. У àäðîçíåííå àä пåðøàй іäэі ðàìàíà, тут íÿìà ìåñöà ўлàñíàй кàðûñöі, 
улàñíàìу ўçâûøэííþ, áî âûøэйøàÿ кàøтîўíàñöü äлÿ ãэтûõ жàí÷ûí íå ÿíû 
ñàìі – іõ “ìілûÿ, лþáіìûÿ лþäçі”. Длÿ іõ àääàâàöü – íå çлà÷ûíñтâà, à лþáîў.

Пàäîáíûÿ іäэі ìû íàçіðàåì у äðуãîй ãðупå ãåðîÿў “Пîøукàў áуäу÷ûíі”. Кàñтуñü 
Ëукàøэâі÷, ñтàðû Íÿâàäà і Ñûìîí Рàкуöüкà, ÿк і іõ іäэйíûÿ àпàíåíтû, çâÿçâàþöü 
áуäу÷ûíþ ç äîìàì. Уñå ÿíû âûãíàííікі: ñÿì’þ Ëукàøэâі÷à і Ñûìîíà Рàкуöüкі 
“âûãíàлà ў ñâåт” Пåðøàÿ ñуñâåтíàÿ âàйíà, ñтàðû Íÿâàäà áûў âûìуøàíû пàкіíуöü 
ðîäíûÿ Ñуìлі÷û, кàá äàлу÷ûööà äà ñàлäàт ðàñійñкàй àðìіі. Як íîñüáітû áåлàðуñкàãà 
íàöûÿíàлüíàãà õàðàктàðу, ãåðîі ìàþöü пàтàлàãі÷íû ñтðàõ äàðîãі і âûãíàííіöтâà, іì 
àáàâÿçкîâà тðэáà çà íåøтà çà÷àпіööà, äà ÷àãîñüöі пðûìàöàâàööà. Кàñтуñü ðàтуåööà 
àä áåñпðûтулüíàñöі, äàпàìàãàþ÷û Âîлå÷öû, Íÿâàäà äçіâіööà ç Пàліâîäñкàãà, áî 
“як жа гэта так жыць, каб чалавеку на свеце не было за што душой зачапіцца”. 
Àлå кàлі ãåðîі пåðøàй ãðупû àтàÿñàìліâàþöü äîì ç ìà¸ìàñöþ, ç уçáàãà÷эííåì, ç 
уçâûøэííåì íàä іíøûìі, тî äîì і ãàñпàäàðкà íå ìàþöü ñэíñу äлÿ ãåðîÿў äðуãîй 
ãðупû áåç лþäçåй, äçåлÿ ÿкіõ ÿíû àпðàöîўâàþöü çÿìлþ і “äàâîäçÿöü äà äàñкàíàлàñöі 
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ñâàþ äàìîўку”. Âÿðтàííå äàäîìу, пàä Âілåйку, ãуáлÿå äлÿ Кàñтуñÿ ñэíñ, áî ðîäíûÿ 
ìÿñöіíû çâÿçâàліñÿ ў ÿãî ўÿўлåííÿõ ç íÿáîж÷ûкàì-áàöüкàì. À ÿкîå тðàпÿткîå ÿãî 
ñтàўлåííå äà Âîлå÷кі! Чàìу õлîп÷ûк тàк áàіööà çà ìàлåíüкуþ ãàñпàäûíþ, кàлі 
ÿíà õâàðэå? Áî ñтðàøíà ñтðàöіöü ÿå: у ¸й уâåñü ñэíñ Кàñтуñ¸âàãà іñíàâàííÿ. Дçåлÿ 
ÿå ¸í “і кл¸í пàñàäçіў, і пîлå àä äçікàй тðàâû ðàтàâàў”. Длÿ Íÿâàäû “без Волечкі і 
без шыпшыны няма і роднай бацькаўшчыны”. Штî ж Ñûìîí Рàкуöüкà? “Сымону 
Ракуцьку спачатку здавалася, што варта яму толькі зноў звіць сабе гняздо, як ён 
скіне цяжар свой”. Íîâû äîì пàáуäàâàíû, à ñпàкîй у äуøу íå âÿðтàåööà, áî ñэíñ 
íå ў тûì, кàá åñöі õлåá, à ў тûì, кàá åñöі ÿãî ðàçàì ç улþá¸íûìі äçåöüìі, пðà ÿкіõ 
¸í äуìàå кîжíуþ õâіліíу, у клîпàöå пðà ÿкіõ – íÿõàй і ìàðíûì, íåçàўâàжíûì 
пðàç àäлåãлàñöü! – ¸í çíàõîäçіöü пñіõàлàãі÷íû пàðàтуíàк.

Пàкàçàлüíû äлÿ ãåðîÿў і ñðîäàк äàñÿãíåííÿ жàäàíàй áуäу÷ûíі: íå çàáðàöü, íå 
“çíàйñöі тут тàáå тâà¸”, à àäáуäîўâàöü ñâîй äîì çíîў і çíîў, кîлüкі á ðàçîў іõ íå 
âûãàíÿлі ç іõ ðîäíûõ ìÿñöіí.

Як Дàñтàåўñкі íàäçÿлÿå іäэÿй лþáîâі жàíî÷ûÿ âîáðàçû, тàк і Чîðíû àáàãулüíÿå 
ñâàіõ ÷àлàâå÷íûõ ãåðîÿў пàä âîáðàçàì äçÿў÷ûíкі – ìàлåíüкàй Âîлå÷кі Íÿâàäû. 
У äуøû Âîлå÷кі “ìíîãà ìåñöà äлÿ ÷ужîй áÿäû”, у ÿå ãàñпàäàðñкàй клàпàтліâàñöі 
íіáûтà ўâàñîáілàñÿ ўñÿ ñпàãàäà ãэтàãà ñâåту.

Цÿпåð ìû âåäàåì, íà ÿкіõ äçâþõ ìàãіñтðàлüíûõ іäэÿõ áуäуþööà ðàìàíû: ãэтà 
іäэі ўçâûøэííÿ і лþáîâі. Àлå ж ÿкàÿ ç іõ ñàìàÿ ÷àлàâå÷íàÿ? Якіì áû âіäàâî÷íûì 
íі çäàâàўñÿ àäкàç, пîйäçåì çà ñàìіìі àўтàðàìі, áî äлÿ àáîäâуõ піñüìåííікàў íàä-
çâû÷àй âàжíà, кàá ÷àлàâå÷íàñöü пåðàìàãлà ў ðîўíûì áàі.

Выпрабаванне ідэі. Героі-апаненты

Рàäçіâîí Рàñкîлüíікàў – ãåðîй äâуõìåðíû, äçâå ñупðàöüлåãлûÿ іäэі âÿäуöü 
уíутðû ÿãî áàðàöüáу. Òàìу âûпðàáàâàííå ÿãî іäэі áуäçå àäáûâàööà íå тîлüкі 
íà ўçðîўíі ÿãî ñутûкíåííÿ ç ãåðîåì-àпàíåíтàì – Ñîíÿй Мàðìåлàäàâàй, àлå і 
íà ўçðîўíі ãåðîÿў-äâàйíікîў. Рàñкîлüíікàў àтðûìàå ìàã÷ûìàñöü пàãлÿäçåöü íà 
âàðûÿöûі ñâà¸й іäэі çáîку і âûÿâіöü ñâà¸ äà іõ ñтàўлåííå.

Іäэÿ Рàñкîлüíікàâà – пàäçåл ÷àлàâåöтâà, ўлàäà “íàä кîжíàй ìіçэðíàй пà÷âàðàй, 
íàä öэлûì ìуðàøíікàì” – ñутûкàåööà ç íåпàõіñíàй іäэÿй Ñîíі пðà ñуöэлüíàñöü 
ñâåту (äçÿў÷ûíà “çààäíî” ç ñÿì’¸й – çíà÷ûöü, ÿíû àäçіíûÿ, íåпàäçåлüíûÿ). 
Рàñкîлüíікàâà çäçіўлÿå: ÿк Ñîíÿ çäîлåлà çàõàâàöü ÷ûñöіíþ äуøû ў тàкіõ áåñ-
÷àлàâå÷íûõ, áðуäíûõ уìîâàõ? Ёí àäðàçу ж äàå ñàáå àäкàç íà ñâà¸ пûтàííå, 
àлå íå àñэíñîўâàå ÿãî äà кàíöà і тàìу лі÷ûöü Ñîíþ âàð’ÿткàй. “Àä кàíàâû ÿå 
ўтðûìліâàлà äуìкà пðà ãðэõ і яны, тыя” – Ñîíіíу äуøу пàäтðûìліâàå лþáîў äà 
áліçкіõ і öâ¸ðäàÿ ñіñтэìà кàøтîўíàñöåй, ñтðûжíåì ÿкîй ç’ÿўлÿåööà Áîã, ÿкі пà 
ñутíàñöі і ̧ ñöü ñуìлåííå, ÿкîå тàк пåðàøкàäжàå Рàäçіâîíу. Пàкутû Рàñкîлüíікàâà 
âûíікàþöü ç ÿãî пðàãі âûðàøàöü, кàìу жûöü, à кàìу пàìіðàöü. Ãåðîÿ àáöÿжàðâàå 
íå ñтîлüкі íàâàт ñàì ôàкт çàáîйñтâà, кîлüкі àñэíñàâàííå ўñ¸й жîðñткàñöі ÿãî 
ìàтûâàў – Рàñкîлüíікàâà ãíÿöå ÿãî ўлàñíàÿ іäэÿ: “Кàлі á ÿ çàðэçàў àäíî пðàç 
тîå, øтî ãàлîäíûì áûў, äûк ÿ á öÿпåð ø÷àñліâû áûў! Âåäàй тû ãэтà!” Ñîíÿ ж 
íà пðàпàíîâу Рàñкîлüíікàâà âûðàøûöü, “öі Ëужûíу жûöü äû ìÿðçîтû ÷ûíіöü, 
öі пàìіðàöü Кàöÿðûíå Іâàíàўíå” àäкàçâàå, øтî не мае на гэта права. Дàклàäíàå 
ðàçìåжàâàííå äîáðàãà і çлîãà, ÷ûñöіíÿ ñуìлåííÿ, жûöö¸ äçåлÿ іíøûõ – уñ¸ ãэтà 
õàöÿ á ÷àñткîâà çàõîўâàå жûöö¸ Ñîíі і ÿå áліçкіõ. Дà тàãî ж ÿå áÿñкîíöàÿ лþáîў 
äà áліжíÿãà âûðàтîўâàå Рàñкîлüíікàâà: у ÿãî çлà÷ûíñтâå Ñîíÿ áà÷ûöü íàйпåðø 
тðàãåäûþ ÿãî ўлàñíàй äуøû (“Штî ãэтà âû над сабой у÷ûíілі!” – ñкàжà Ñîíÿ, 
кàлі äàâåäàåööà, õтî çàáîйöà). Рàñкîлüíікàў, ÿкі çðàáіў ñпðîáу пåðàñтупіöü пðàç 
кðîў і ñуìлåííå äçåлÿ ўлàñíàãà ўçâûøэííÿ, пàкðûñå ñàì âàð’ÿöåå, ðàçáуðàå ñÿáå 
íåñупûííàй áàðàöüáîй ñупðàöüлåãлàñöåй, çàáіðàå жûöö¸ ў іíøûõ лþäçåй, пðûìу-
øàå пàкутàâàöü ñÿñтðу і ìàöі. Âûпðàáàâàííå ÷àлàâå÷íàñöþ âûтðûìліâàå іäэÿ Ñîíі.



Чàñткîâà àпàíåíтàìі Рàñкîлüíікàâà ç’ÿўлÿþööà і Ëужûí ñà Ñâіäðûãàйлàâûì. 
Íà іäэþ Ëужûíà “лþáі пåðàäуñіì àäíàãî ñÿáå” Рàñкîлüíікàў ðэàãуå âåлüìі äçіўíûì 
÷ûíàì: “À äàâÿäçіöå äà íàñтупñтâàў, øтî âû кàãàäçå пðàпàâåäàâàлі, і àтðûìàåööà, 
øтî лþäçåй ìîжíà ðэçàöü!” Рàñкîлüíікàў àäìàўлÿå çàáîйñтâà äçåлÿ âûñîкàй ìэтû 
і ñупÿðэ÷ûöü ãэтûì ñàì ñàáå. Жàõліâàй пàäàåööà äлÿ Рàñкîлüíікàâà і пåðñпåктûâà 
жàíіöüáû ñтàðîãà Ñâіäðûãàйлàâà і ìàлåíüкàй øàñíàööàöіãàäîâàй äçÿў÷ûíкі. У 
Ñâіäðûãàйлàâå, äà ÿкîãà ãåðîÿ тàк ìіñтû÷íà öÿãíулà íåйкàÿ ñілà, Рàñкîлüíікàў 
пåðàкîíâàåööà “ÿк у ñàìûì пуñтûì і íік÷эìíûì çлà÷ûíöû ў ñâåöå”.

Кðàõ іäэй Ëужûíà і Ñâіäðûãàйлàâà àäáûâàåööà çà кîøт іõ ñутûкíåííÿ ç Дуíÿй 
Рàñкîлüíікàâàй. Ñупðàöüñтàííå Ëужûíà і Дуíі ÿñкðàâà áà÷íà пà іõ ñтàўлåííі äà 
Ñîíі Мàðìåлàäàâàй: у пàãàðäçå Ëужûíà, øтî õуткà ðîáіöü âûñíîâû, íі÷îãà íå 
âåäàþ÷û пðà ÷àлàâåкà, і ў ñпàãàäçå і ìуäðàñöі Дуíі, øтî, íÿãлåäçÿ÷û íà пл¸ткі, 
íå ãðэáуå ¸й пàклàíіööà. Уçâûøэííå íàä іíøûìі ñутûкàåööà ç пåðàкàíàíàñöþ 
ў ðîўíàñöі ўñіõ лþäçåй íà ñâåöå – і пðàйãðàå. Дуíÿ âûãàíÿå Ëужûíà і ãэтûì 
äàâîäçіöü íåñпàлу÷àлüíàñöü ÿãî іäэі ç жûöö¸ì. Кðàõ ñâіäðûãàйлàўñкàй іäэі çâÿçà-
íû ñà ñтàўлåííåì ãåðîÿў äà äàпàìîãі. Дуíÿ ãàтîâàÿ àääàöü àпîøíіÿ ãðîøû áðàту, 
õàöÿ á ãэтà àñуäжàлà ÿå íà пàкутû ў äîìå Ñâіäðûãàйлàâûõ. Ñàì жà Ñâіäðûãàйлàў 
ìîжà пðàпàíàâàöü Дуíі äàпàìàã÷û ÿå áðàту âûðàтàâàööà àä Ñіáіðû тîлüкі пðû 
ўìîâå, øтî ÿíà ў àäкàç çàñтàíåööà ç іì. Іäэÿ áåñкàðûñліâàй äàпàìîãі пåðàìàãàå 
іäэþ ўçàåìíàй âûãîäû. Âûпðàáàâàííå ÷àлàâå÷íàñöþ âûтðûìліâàå іäэÿ Дуíі.

Ñàìûìі пåðøûìі ў ðàìàíå Куçüìû Чîðíàãà âûпðàáîўâàþööà іäэі Ãуñтàâà 
Шðэäэðà і Âîлå÷кі Íÿâàäû. Шðэäэð пàäçÿлÿå ўñіõ лþäçåй íà ñâàіõ і ÷ужûõ, ¸í 
упэўíåíû, øтî íà ÷ужîй çÿìлі äà ÿãî íå пàñтàâÿööà літàñöіâà. “Пîáà÷ ñà ñìåðöþ 
ñтàÿöü кàлÿ ìÿíå ÷ужûÿ лþäçі”, – піøà ¸í у õâàðîáå ñâàйìу ñûíу. Âîлå÷кà Íÿ-
âàäà, çáÿíтэжàíàÿ пðûñутíàñöþ ÷ужûõ лþäçåй у ÿå õàöå, уñ¸ àäíî âàðûöü âÿ÷эðу 
“ўñіì íàì”. І àäáûâàåööà öуä! Ãэтûÿ “тàк íåпàäîáíûÿ àäçіí íà äðуãîãà лþäçі” íà 
кàðîткі ìîìàíт ðîáÿööà àäçіíûì öэлûì, àá’ÿäíàíûÿ àäíîй âÿ÷эðàй, àäíûì ñтàлîì, 
àäíûì кàðîткіì ñлîâàì – “íàì”. Длÿ Шðэäэðà äîáðûÿ пà÷уööі – çлà÷ûíñтâà, äлÿ 
Âîлå÷кі ñпàãàäà – íàтуðàлüíàÿ і íåàääçåлüíàÿ ÷àñткà ÿå äуøû. Мåíàâітà тàìу 
ÿíà пîіöü ñâàйãî õâîðàãà âîðàãà íå пðîñтà ç лûжкі – з лыжачкі, à ç ðàñпîâåäу 
ôåлü÷àðà пðà ñкðàäçåíàå íåìöàì çîлàтà âûíîñіöü тîлüкі àäíу âûñíîâу: “Божа, 
што той немец перажыў, як ён мучыўся!” Іäэÿ Âîлå÷кі âûтðûìліâàå âûпðàáà-
âàííå ÷àлàâå÷íàñöþ, і ãåðàіíÿ áуäçå ўçíàãàðîäжàíà çà ãэтà жûöö¸ì: пàçíåй, ужî 
пàñтàлåўøû, ÿíà àтðûìàå ñâàþ áуäу÷ûíþ – íàðîäçіöü äçіöÿ.

Іäэÿ ãðàôà Пàліâîäñкàãà âûпðàáîўâàåööà ў ñутûкíåííі ç Ñûìîíàì Рàкуöüкàì. 
Ãàлîўíàй ñâà¸й пåðàâàãàй ãðàô áà÷ûöü áàãàööå і тûтул. Ñûìîí Рàкуöüкà ж ðàç-
уìåå, øтî ўлàäà ñтðà÷âàå ñâàþ çíà÷íàñöü пåðàä тâàðàì ñìåðöі. Ãðàô Пàліâîäñкі 
ўпэўíåíû, øтî äàпàìîãà ìàã÷ûìàÿ тîлüкі пðû ўìîâå àтðûìàííÿ çà ÿå ўçíàãàðîäû, 
тàìу і àáÿöàå Рàкуöüку çîлàтà çà âûðàтàâàííå. Àлå ж Ñûìîí Рàкуöüкà ðîáіöü 
äàáðî пðîñтà тàìу, øтî äлÿ ÿãî íàтуðàлüíà äàпàìàãàöü іíøûì. Як і Âîлå÷кà 
Íÿâàäà, ¸í íå äуìàў пðà тîå, øтî ў ÿãî äîìå жûў âîðàã: ¸í пðîñтà “аддаваў уñ¸, 
øтî ìåў”, ÷àлàâåку, ÿкі çàñтàўñÿ áåç çäàðîўÿ і пðûтулку.

Ñûìîí Рàкуöüкà пðàÿўлÿå ñпàãàäу і ðàтуå ÷ужîå жûöö¸, тàìу л¸ñ уçíàãàðîäжâàå 
ÿãî áуäу÷ûíÿй: у ÿãî íàðàäжàþööà äçåöі. Пðûõîäçіöü ñàâåöкà-пîлüñкàÿ âàйíà, і 
тàкіÿ ж пàліâîäñкіÿ âûãàíÿþöü Рàкуöüку ç ÿãî õàтû, пàçáàўлÿþöü ÿãî ãàðìîíіі і 
íàíîâà çäàáûтàй áуäу÷ûíі – тðэöÿå äçіöÿ Ñûìîíà Рàкуöüкі íàðàäжàåööà ì¸ðт-
âûì. Як áà÷íà, іäэÿ Пàліâîäñкàãà, у àäðîçíåííå àä іäэі Рàкуöüкі, íå пðàõîäçіöü 
âûпðàáàâàííÿ íà ÷àлàâå÷íàñöü.

Àлå ж ñàпðàўäíû кðàõ іäэі Пàліâîäñкàãà àäáуäçåööà íàпðûкàíöû ðàìàíà ў 
ñутûкíåííі ç іäэÿй ñтàðîãà Íÿâàäû. У ñпðîáå âûçâàліöü уíу÷ку ç кàíöлàãåðà 
Íÿâàäà пðûíîñіöü ãðàôу ÿãî ôàìілüíàå çîлàтà, ñтðà÷àíàå ÿø÷э íà пåðøàй âàйíå. 
І Пàліâîäñкі, ÿкі ўñ¸ жûöö¸ “пðàжûў àäçіí, áåç ñÿì’і і áåç äçÿöåй”, уñâåäàìлÿå 
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áåññэíñîўíàñöü øìàтãàäîâûõ пîøукàў áуäу÷ûíі. У тîй ÷àñ ÿк Íÿâàäà ðàäàâàўñÿ 
жûööþ íà ñâàіì кàâàлà÷ку çÿìлі і ãàäàâàў ñâàþ áуäу÷ûíþ, уíу÷ку, Пàліâîäñкі ў 
ñâàіì іìкíåííі âÿðíуöü äçåäàўñкіÿ ìà¸íткі жûў у âûãíàííіöтâå íà íÿìåöкàй çÿìлі. 
À ôàìілüíàå çîлàтà? Ãåðîй пðàãíуў âÿðíуöü íå пàìÿöü пðà пðîäкàў, à пàöâåð-
äжàííå ñâàйãî тûтулà – ñâàйãî ўçâûøэííÿ íàä іíøûìі. Які ñэíñ öÿпåð àä ãэтàãà 
çîлàтà, кàлі жûöö¸ ìіíулà і тûтул íÿìà кàìу пåðàäàöü? Жûöö¸ Пàліâîäñкàãà 
“пðàжûтà ÷îðт âåäàå ÿк… І íі÷îãà íå ўäàлîñÿ”.

Ëþöûÿí Àкàлîâі÷ ñпàäçÿåööà çíàйñöі ñâàþ áуäу÷ûíþ, “тðûìàþ÷ûñÿ çà àáöàñ 
íÿìåöкàãà áîтà”. Ñìåðöü і ñл¸çû, ÿкіÿ àáâÿø÷àþöü пà÷àтàк âàйíû ç íåìöàìі, 
уçíіìàþöü Àкàлîâі÷àў íàñтðîй, áî ¸í ø÷ûðà âåðûöü у ìàã÷ûìàñöü àäðàäжэí-
íÿ Пîлüø÷û ç äàпàìîãàй ãåðìàíñкàй жîðñткàñöі. Àлå ж, ÿк ñкàçàў Àкàлîâі÷àў 
іäэйíû àпàíåíт Ñûìîí Рàкуöüкà,“ÿк ñâåт ñтàіöü, тî ÿø÷э íå áûлî âÿäîìà, кàá íà 
íÿíàâіñöі âûðàñлà ø÷àñöå, à ðàäàñöü íà ÷ужîй áÿäçå”. Іäэÿ Àкàлîâі÷à íå пðàõîäçіöü 
âûпðàáàâàííÿ і àтðûìліâàå àäпàâåäíуþ “ўçíàãàðîäу”, àäпàâåäíуþ áуäу÷ûíþ, 
пàäðûõтàâàíуþ äлÿ ãåðîÿ: çàáітûõ áàöüкîў, âûãíàííіöтâà і çíіø÷àíуþ Рàäçіìу.

Òàкіì ÷ûíàì, іäэÿ лþáîâі пåðàìàãàå іäэþ ўçâûøэííÿ. Ці çíà÷ûöü ãэтà, øтî 
íîñüáітû áåñ÷àлàâå÷íûõ іäэй àñуäжàíû íà íåìіíу÷û кðàõ, íà ñìåðöü? Áûлî á 
íåñпðàâÿäліâà ÷àкàöü áÿçлітàñíàñöі àä тàкіõ âÿлікіõ ÷àлàâåкàлþáöàў, ÿк Чîðíû і 
Дàñтàåўñкі. Íàпåðàäçå ў ãåðîÿў ñàìàÿ àäкàçíàÿ ÷àñткà – ìàã÷ûìàñöü çðàçуìåöü 
ñâàþ пàìûлку, àäìîâіööà àä áåñ÷àлàâå÷íàñöі і àтðûìàöü íîâàå жûöö¸, пåðàðàäçіööà.

Выпрабаванне героя
У âûпðàáàâàííі Рàñкîлüíікàâà âàжíàå ìåñöà çàйìàå àäíà àäìåтíàÿ ìàñтàöкàÿ 

äэтàлü – кàøìàðíûÿ ñíû. Ñуìлåííå і ñîí Дàñтàåўñкі ўçãàäâàå ў ñâàіõ ÷àðíàâікàõ 
у àäíûì кàíтэкñöå:

“Ці ¸ñöü çàкîí пðûðîäû, ÿкîãà ìû íå âåäàåì і ÿкі кðû÷ûöü у íàñ. Ñîí”.
Як кðû÷ûöü ÷àлàâåк ÷àлàâåку, пåðàñöåðàãàþ÷û пðà íåáÿñпåку, тàк і ñуìлåííå 

кðû÷ûöü íàì, пàпÿðэäжâàþ÷û пðà íåáÿñпå÷íàñöü íàøûõ äçåÿííÿў, і ñîí, ÿк 
лþñтэðкà ÷àлàâå÷àй пàäñâÿäîìàñöі, ðîáіööà кàíàлàì äлÿ пåðàäà÷û ãэтàãà ñàìàãà 
кðûку… Пðûãîжàÿ, à ãàлîўíàå тðàпíàÿ кàíöэпöûÿ! Íåçäàðìà Дàñтàåўñкі пåðàíîñіöü 
ÿå ў ðàìàí: у пåðøûì кàøìàðû, ÿкі ñíіöü пàñлÿ çàáîйñтâà Рàñкîлüíікàў, ãåðîй 
íіáû пðà÷ûíàåööà ìåíàâітà àä кðûку.

Àäíûì ç íàйáîлüø çíàкàâûõ ñíîў Рàñкîлüíікàâà ç’ÿўлÿåööà ñîí пðà çàáітуþ 
кàáûлку. Ãåðîй ñíіöü жàõліâàå çàáîйñтâà жûâ¸ліíû ðàç’þøàíûìі ìужûкàìі 
íàпÿðэäàäíі ñâàйãî ўлàñíàãà çлà÷ûíñтâà і – пåðàðàäжàåööà! Íàðэøöå ãåðîй уñâå-
äàìлÿå íåñпàлу÷àлüíàñöü ñâà¸й íàтуðû ç тэîðûÿй, пàä ÿкуþ ¸í тàк ñтàðàííà ñÿáå 
лàìàå і, ñàìàå ãàлîўíàå, àäìàўлÿåööà àä ñâà¸й іäэі: “Áîжà, – ìàліў ¸í, – пàкàжû 
ìíå øлÿõ ìîй, à ÿ çðàкàþñÿ ãэтàй пðàклÿтàй… ìàðû ìà¸й!” Àлå âûпðàáàâàííå 
íå ñкîí÷ûлàñÿ: пà äàðîçå äàäîìу ¸í âûпàäкîâà äàâåäâàåööà пðà äàклàäíû ÷àñ, 
кàлі ñтàðàÿ áуäçå äîìà àäíà. Àäìîâіööà àä тàкîй çðу÷íàй ìàã÷ûìàñöі íå ñтàå 
ñілû – ãåðîй âÿðтàåööà äà áåñ÷àлàâå÷íàй іäэі і іäçå íà çàáîйñтâà. Âûпðàáàâàí-
íÿ ñпàкуñàй ¸í íå âûтðûìліâàå, тàìу пðàâåðкà пðàöÿãâàåööà. Ãåðîй уâåñü ÷àñ 
ñутûкàåööà ç ÷ужûìі пàкутàìі – жûöö¸ äàå ÿìу ìàã÷ûìàñöü пðàÿâіöü ñпàãàäу, 
áåñкàðûñліâà äàпàìàã÷û. І äуøà ãåðîÿ, øтî íàñàìðэ÷ âîñтðà àä÷уâàå ÷ужû áîлü, 
уâåñü ÷àñ ñпðàöîўâàå ðàíåй çà ðîçуì: íà пðàöÿãу ðàìàíà Рàñкîлüíікàў аддае 
іíøûì àпîøíіÿ ãðîøû (пðû пåðøàй ñуñтðэ÷û ç Мàðìåлàäàâûì, ðàтуþ÷û п’ÿíуþ 
äçÿў÷ûíку íà âуліöû). Уплûâàå і àä÷уâàííå ñпàãàäû ç áîку Ñîíі: ÿå áÿçìåжíàÿ, 
íåâûтлуìà÷àлüíàÿ íàâàт лþáîў ðàçìÿк÷àå äуøу ãåðîÿ, і ãэтà ўðэøöå пðûíîñіöü 
пл¸í. Рàñкîлüíікàў íå пðîñтà ðàñкàçâàå Ñîíі пðà тîå, õтî çàáіў Ëіçàâåту – ён 
просіць прабачэня. Рàñкîлüíікàў – íÿõàй пàкулü і пàäñâÿäîìà, íà ўçðîўíі пà-
÷уööÿ – пàкàÿўñÿ, àäìîâіўñÿ àä ñâà¸й іäэі, à çíà÷ûöü – пðàйøîў âûпðàáàâàííå.

Âåлüìі пàäîáíуþ ñõåìу ìàå âûпðàáàâàííå Ñâіäðûãàйлàâà. Ёí ãэтàкñàìà пðàõî-



äçіöü пðàç âûпðàáàâàííå ñуìлåííåì – пàкутуå àä “кðûку çàкîíà пðûðîäû”: ÷àãî 
âàðтûÿ àäíû пðûâіäû ÿãî íÿáîж÷ûöû-жîíкі, Мàðôû Пÿтðîўíû, íÿáîж÷ûкà-ñлуãі, 
ÿкîãà ¸í áûööàì áû çàãуáіў ñâà¸þ жîðñткàñöþ. Ãåðîй çäàтíû íà ñпàãàäу, іíàкø 
áû ¸í íå äàпàìàãàў äçåöÿì Кàöÿðûíû Іâàíàўíû. Àлå ж ¸í íå âûтðûìліâàå ñàìàãà 
ãàлîўíàãà этàпу âûпðàáàâàííÿ ÷àлàâå÷íàñöþ: ¸í õî÷à äàáіööà лþáîâі ñілàй. Íà 
àпîøíÿй ñуñтðэ÷û ç Дуíÿй Рàñкîлüíікàâàй Ñâіäðûãàйлàў çíîў кàðûñтàåööà ñілàâîй 
пåðàâàãàй, ñілàâûì уçâûøэííåì: ãâàлтîўíà çàтðûìліâàå Дуíþ ў ñâà¸й кâàтэðû ç 
íàìåðàì íå âûпуñкàöü äçÿў÷ûíу äà тàãî ìîìàíту, пàкулü ÿíà íå çãîäçіööà. Íà 
жàлü, âûпðàáàâàííÿ ãåðîй íå пðàõîäçіöü. Àäìàўлåííå àä іäэі àäáуäçåööà çàíàäтà 
пîçíà, ужî пàñлÿ кðàõу ãåðîÿ, у àäíûì ç кàøìàðíûõ ñíîў, ÿкіÿ ãåðîй áуäçå ñíіöü 
íàпÿðэäàäíі ñàìàãуáñтâà. Ãэтà ñîí пðà áàлàìутíуþ пÿöіãàäîâуþ äçÿў÷ûíку.

П¸тð Пÿтðîâі÷ Ëужûí àкàçâàåööà ñàìûì áåçíàäçåйíûì ç уñіõ ãåðîÿў. Жûöö¸ 
äàå ÿìу ìàã÷ûìàñöü çäçåйñíіöü ñàпðàўäíàå äàáðî – áåñкàðûñліâà äàпàìàã÷û Ñîíі 
пàñлÿ тàãî, ÿк ÿãî âûãíàлà Дуíÿ. Àäíàк тîå, øтî ñпà÷àтку âûãлÿäàå ÿк äàпàìîãà, 
àкàçâàåööà пàäñтупñтâàì. Штî ж äà ñуìлåííÿ, тî Ëужûí ÿãî пðîñтà íå ìàå. Ãåðîй 
íàâàт íå çàäуìâàåööà, øтî ðîáіöü íåøтà íÿпðàâілüíà, тàìу і íå пàкутуå àä ãэтàãà. 
Пðûãàäàåì äуìкі Рàñкîлüíікàâà пðà тûõ, õтî “пðàâà ìàå”:

“Я, íàðэøöå, äàўìåўñÿ, øтî íå тîлüкі ÿãî [Íàпàлåîíà] íå àáуðûлà á, àлå íàâàт 
і äà ãàлàâû á ÿìу íå пðûйøлî, øтî ãэтà íå ìàíуìåíтàлüíà… І íàâàт íå çðàçуìåў 
áû ¸í çуñіì: à øтî тут àáуðàööà? І кàлі á ужî íå áûлî ÿìу іíøàãà âûйñöÿ, äûк 
çàäуøûў áû [ñтàðуþ] тàк, øтî íå äàў áû і пікíуöü, áåç уñÿлÿкіõ ñуìíåâàў”.

Ñàпðàўäíû Íàпàлåîí, ñàпðàўäíû тûðàí íå пàкутуå àä ñуìлåííÿ íå тàìу, øтî 
¸í ÿãî пåðàñтупіў, à тàìу, øтî ¸í ÿãî íå ìàå ў пðûíöûпå. І Ëужûí пàäûõîäçіöü 
пàä ãэтà àçíà÷эííå ÿк íàйлåпø.

Âåðíåìñÿ äà ãåðîÿў ðàìàíà “Пîøукі áуäу÷ûíі”.
Ãуñтàў Шðэäэð-ñтàðэйøû ў ñàìûì пà÷àтку ðàìàíà ñутûкàåööà ç ÷àлàâå÷àй 

ñпàãàäàй. Клîпàт ìàлåíüкàй, àлå ÷ужîй äçÿў÷ûíкі тàк ìîöíà ўðàжâàå ãåðîÿ, øтî 
¸í пåðàðàäжàåööà, çäçÿйñíÿå ў÷ûíàк, ÿкі öàлкàì ñупÿðэ÷ûöü ÿãî іäэі – аддае 
íàðàáàâàíû äлÿ ìà¸íткà ñкàðá, çîлàтà Пàліâîäñкàãà. Ãåðîй адмаўляецца àä іäэі 
ўçâûøэííÿ, áî ðàçуìåå: “Ёí улàäàð ñâåту, áî ўжî çíîў õîäçіöü пà çÿìлі і тðîõ-
äç¸íàå ÿãî çìðî÷íàå ўтðàпåííå ìіíулàñÿ íàâåк. À ўñ¸ çîлàтà, ÿкîå ¸ñöü íà ñâåöå, 
– íік÷эìíàÿ äðàáÿçà і íåпàтðэáø÷ûíà пåðàä ñàìіì жûöö¸ì”.

Àлå íàñтупíû этàп, âûпðàáàâàííå ñпàкуñàй, пàöâÿðäжàå, øтî ãэтû äîñâåä íå 
ўкàðàíіўñÿ ў äуøû ãåðîÿ. Шìàт у ÷ûì пàä уплûâàì жîíкі і ñûíà Ãуñтàў Шðэäэð 
àäìàўлÿåööà àä çíîйäçåíàй у äуøû çäîлüíàñöі äà ñпàãàäû, пðàкліíàå кîліøíі ñâîй 
äуøэўíû пàðûў – і äàлу÷àåööà äà іäэі Ãітлåðà. Àлå ж і ãэтû âûáàð íå пðàõîäçіöü 
äлÿ ãåðîÿ áÿññлåäíà. Мû äàâåäâàåìñÿ, øтî íàâàт пðàç äâà äçÿñÿткі ãàäîў Шðэ-
äэð пðàöÿãâàå áà÷ûöü âÿлікуþ тàпîлþ кàлÿ Ñуìлі÷ у кàøìàðíûõ ñíàõ. Дðэâà, 
øтî çìàãàåööà ç íàâàкîлüíûì ñâåтàì çà ñâà¸ ПÀÒОМñтâà, ñâàþ áуäу÷ûíþ, íіáû 
ñіìâàліçуå ñàáîй тîй кðàй, íàñåííå ÿкîãà Шðэäэð ñтàптàў, пðûйøîўøû àäíîй÷û 
íà ÿãî ç âàйíîй. Âіäàöü, çàкîí пðûðîäû ўñ¸ ж тàкі кðû÷ûöü і ў Шðэäэðû, àлå 
¸í ñàì íå пðûñлуõîўâàåööà äà ãэтàãà “кðûку”, íå ðîáіöü ç ÿãî âûñíîў, тàìу і íå 
пðàõîäçіöü âûпðàáàâàíÿ ñуìлåííåì.

Ñуñтðàкàå ÷àлàâå÷íàñöü і ãðàô Пàліâîäñкі: уñå ìû пàìÿтàåì, ÿк Ñûìîí Рàкуöüкà 
äàў ÿìу пðûтулàк у ñâàіì äîìå пàä÷àñ пåðøàй âàйíû. Àлå ж, у àäðîçíåííå àä 
пàпÿðэäíÿãà ãåðîÿ, öуäîўíàå çáàâåííå íі÷îãà íå çðуøâàå ў äуøû ãðàôà. Зàìåñт 
ðàäàñöі жûööÿ, ÿãî тî÷ûöü “ñтðàøíàÿ äуìкà”: ̧ í áîлüø íå ìàå çîлàтà ç кàìåííÿìі. 
Ãåðîй íå тîлüкі íå ðэàãуå íà ñпàãàäу, ÿкуþ пðàÿâілі äà ÿãî, ¸í íå пðàÿўлÿå ÿå і 
ñàì. Зàìåñт тàãî, кàá пàäçÿкàâàöü ñâàйìу çáàâіöåлþ õàöÿ á ø÷ûðûì ñлîâàì, ¸í 
àáðàжàå ÿãî і кðàäçå ÿãî àäçіíуþ äàпàìîãу ў ãàñпàäàðöû – õуäçåíüкуþ кàáûлку. 
Âûпðàáàâàííå íå пðîйäçåíàå. Íåçäàðìà Ñûìîí Рàкуöüкà кàжà ãðàôу, øтî ¸í 
ãîðíåööà äà тàãî, кàá ìåöü “тîлüкі ìà¸íткі, à íå äуøу”.
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Ñіìâàлі÷íû õàðàктàð у âûпðàáàâàííі Ëþöûÿíà Àкàлîâі÷à íîñіöü ÿãî ç’ÿўлåííå 
ў тâîðû. Ñуääç¸й ãåðîþ âûñтупàå Íÿâàäà. Ñтàðû пàäñâÿäîìà çâÿçâàå тûõ, õтî 
кðàäçå áуäу÷ûíþ ў тàпîлі, ç Âÿлікіì çлîäçååì, ÿкі ўкðàў у ÿãî ìàлåíñтâà äà÷кі. 
З ÷ûì пåðàäуñіì пðûõîäçіöü Àкàлîâі÷ у тâîð? Ñà “çäàðàâåííûì àáöàñàì”, ÿкі 
ñтàптàў ìàлåíüкàå äðэўöà. Пðàä÷уâàííå íå пàäâîäçіöü Íÿâàäу: Àкàлîâі÷ íàпðàўäу 
àкàçâàåööà Âÿлікіì çлîäçååì, à çíà÷ûöü і íå пðàõîäçіöü âûпðàáàâàííÿ. Ëþöûÿíà 
Àкàлîâі÷à тàкñàìà íå àáìіíàå ìàã÷ûìàñöü пàñпûтàöü ÷àлàâå÷àй ñпàãàäû. Ш÷ûðàÿ 
ðàçìîâà ç Рàкуöüкàìі ў лåñå, іõ ÷àлàâå÷íàñöü і äîáðûÿ ñлîâû âûклікàþöü у ãåðîÿ 
пà÷уöö¸ ўäçÿ÷íàñöі. І âîñü ужî ãåðîй çуñіì áліçкà пàäûøîў äà ñâàйãî пåðàðàäжэííÿ:

“Мíå ñ¸ííÿ лÿã÷эй. І íà äуøû лÿã÷эй, кàлі ÿ ñкіíуў ç ÿå кàìåíü ãàâîðкàþ ç 
âàìі”, – ñкàжà Àкàлîâі÷ Рàкуöüкàì.

Àлå çà ãэтуþ пàл¸ãку ãåðîй àäкàжà ўкðàäçåíûì у çáàâіöåлÿў õлåáàì і ўö¸кàìі áåç 
ÿкîãà-кîлüâåк ñлîâà ўäçÿ÷íàñöі. Дà тàãî ж Ëþöûÿí Àкàлîâі÷ íå çäàтíû ўñâÿäîìіöü 
ñâàþ пàìûлку. Улàñíуþ âіíу çà âûãíàííіöтâà ¸í пåðàклàäàå íà Пàліâîäñкàãà, øтî 
пðûâîäçіöü ÿãî äà ÷àðãîâàãà çлà÷ûíñтâà – çàáîйñтâà ÷àлàâåкà. Âûпðàáàâàííÿў ¸í 
íå пðàõîäçіöü і пðàâà íà äàлåйøàå іñíàâàííå íå àтðûìліâàå.

Âûпðàáàâàííå ÷àкàå і ãåðîÿў-íîñüáітàў ÷àлàâå÷íûõ іäэй. Жûöö¸ ñтàâіöü іõ у 
тàкîå ñтàíîâіø÷à, äçå âûáàð у÷ûíку, ÿкі ñупÿðэ÷ûöü іõ пåðàкàíàííÿì, ìîжà áûöü 
àпðàўäàíûì. Рàñкîлüíікàў пðàâàкуå Ñîíþ жîðñткіìі пåñіìіñтû÷íûìі пûтàííÿìі – 
“Кàöÿðûíà Іâàíàўíà âàñ лåäçü íå áілà?”, “À øтî ÿк âàñ у øпітàлü çâÿçуöü?”, “Дûк 
ìîжà і Áîãà çуñіì íÿìà?”, – іìкíåööà пàўçäçåйíі÷àöü íà ÿå кðûўäу, ðàñпàліöü і ў 
¸й ãэтû іíäûâіäуàліñöкі áуíт. Àлå Ñîíå÷кà çàñтàåööà íåпàõіñíàй, ÿíà õут÷эй ñàìу 
ñÿáå àáâіíàâàöіöü у жîðñткàñöі, ÷ûì Кàöÿðûíу Іâàíàўíу. Âûпðàáàâàííåì Дуíå÷кі 
ñтàíîâіööà ÿå ñпðîáà çàáіöü Ñâіäðûãàлàâà. Ãåðàіíÿ ñтàіöü пåðàä ÷àлàâåкàì, ÿкі пðûí¸ñ 
¸й áåçлі÷ àáðàç, пàкут, пðûíіжэííÿ, ñтðàõàў, і âåäàå, øтî ìîжà çàðàç л¸ãкà і äàклàäíà 
ÿãî çàáіöü. Чàìу á íå? Яíà ìàå íà ãэтà пðàâà: тàк ÿíà пàçáàâілà á ñâåт íå пðîñтà àä 
ñâàйãî кðûўäçіöåлÿ – àä ñтðàøíàãà ãâàлтàўíікà! Àлå Дуíÿ íå ñтðàлÿå àпîøíі ðàç. І 
ãэтûì ÿíà пðàõîäçіöü âûпðàáàâàííå àäðàçу і ñпàкуñàй, і ñуìлåííåì. Áî øтî ж ÿø÷э, ÿк 
íå ñуìлåííå, ÿк íå ÿãî öâ¸ðäû ñтðûжàíü, утðûìàлà ÿå àä çäçÿйñíåííÿ íåäàçâîлüíàãà?

Пàäîáíûì ÷ûíàì пðàâÿðàåööà і Ñûìîí Рàкуöüкà. Ãэтàкñàìà, ÿк і Дуíÿ, ¸í 
ãлÿäçіöü у âî÷û ñâàйìу кðûўäçіöåлþ, тàìу ñàìàìу Âÿлікàìу çлîäçåþ, ÿкі ўкðàў 
у ÿãî ìàлåíñтâà ÿãî äçÿöåй. Ãэтà ж ¸í, ãэтû ñàìû Рàкуöüкà, ÿкі пðàãíуў çíàйñöі 
і “àáåçãàлîâіöü” Âÿлікàãà çлîäçåÿ, тðûìàå öÿпåð у ðукàõ ðэâàлüâåð! Àлå, çàìåñт 
кулі, Рàкуöüкà ÷àñтуå Ëþöûÿíà Àкàлîâі÷à õлåáàì. Зíîў, ÿк і äâàööàöü ãàäîў тàìу 
ў àäíîй õàöå ç Пàліâîäñкіì, ̧ í áà÷ûöü у ÷àлàâåку íàйпåðø ÷àлàâåкà, ðàçãуáлåíàãà 
і ìіçэðíàãà, ÿкі пðàãíå ñпàãàäû.

Ñÿì’ÿ Íÿâàäû – Âîлå÷кà, Кàñтуñü, ÿå ñÿáðà і ìуж, і ñàì ñтàðû Íÿâàäà – 
âûпðàáîўâàþööà çîлàтàì ãðàôà Пàліâîäñкàãà, ÿкîå пàкіíуў іì кàліñüöі ÿк пàäçÿку 
çà ÷àлàâå÷íàñöü Ãуñтàў Шðэäэð. Зíîў жà, ÿíû íå ўкðàлі ãэтàå çîлàтà, à àтðûìàлі ў 
пàäàðуíàк, ÷àìу á íå ñкàðûñтàööà, íå купіöü íà ÿãî õàöÿ á íîâàãà кàíÿ? Âîлü÷ûí 
кîíü çðàáіўñÿ ўжî çуñіì ñтàðû, íÿìîãлû, à ў ãàñпàäàðöû ÿк áåç кàíÿ? Àлå çîлàтà 
пðàöÿãâàå лÿжàöü у куôðû, уñіìі çàáûтàå і íікîìу íåпàтðэáíàå. Áî ў пуíі ñпÿâàå 
пåâåíü, і “кîлåð і пàõ ñâåжàãà àá÷эñàíàãà õâà¸âàãà áåðâåíü÷укà кàçàў äуøû áîлüø, 
÷ûì тîå çîлàтà ў куôàðíûì пðûñкðûíку, ñтðà÷àíàå íåâÿäîìûì і тàåìíûì ãðàôàì 
Пàліâîäñкіì і íàáûтàå і тàкñàìà ñтðà÷àíàå Ãуñтàâàì Шðэäэðàì”.

Штî ж ìû áà÷ûì? Ãåðîі-íîñüáітû ÷àлàâå÷íûõ іäэй ãîäíà âûтðûìàлі âûпðàáàâàííі, 
äàâÿлі ñâà¸ пðàâà íà іñíàâàííå. Àäíàк íîñüáітû іäэй áåñ÷àлàâå÷íûõ (кàíåøíå, çà 
âûклþ÷эííåì Рàäçіâîíà Рàñкîлüíікàâà) íå ñкàðûñтàліñÿ ìàã÷ûìàñöþ âûпðàâіöü 
ñâàþ пàìûлку і àñуäçілі ñÿáå íà çíіø÷эííå. Ці ìîжíà àтàÿñàìліâàöü ãэтàå çíіø÷эííå 
àäíî ñà ñìåðöþ ãåðîÿ? Íà íàøу äуìку, ñтðàøíåйøûì пàкàðàííåì äлÿ ãåðîÿў áуäçå 
ñтðàöіöü ãàðìîíіþ і ìàã÷ûìàñöü áûöü лþáіìûìі. Пàãлÿäçіì, ÿк ãэтà пàкàçàíà ў тâîðàõ.



Крах героя

Ñàìàй пåðøàй кðàõ ãåðîÿ àáâÿø÷àå ñтðàтà ãàðìîíіі. У àáîäâуõ тâîðàõ ÿíà 
çâÿçâàåööà ç ìàтûâàì öåñíàтû. Рàñкîлüíікàў жûâå ў öåñíûì, пàäîáíûì äà тðуíû 
пàкîі, у ãîðàäçå, íà âуліöàõ ÿкîãà “ÿк у пàкîÿõ áåç ôîðтàк”, і äà тàãî ж пàкутуå 
àä пðàä÷уâàííÿ “âå÷íàñöі íà àðøûíå пðàñтîðû”. Ñâіäðûãàйлàў, ÿкі ўÿўлÿå ñàáå 
âå÷íàñöü ÿк пàкîй ç пàâукàìі, íî÷ пåðàä ñìåðöþ пðàâîäçіöü у öåñíûì çàäуøліâûì 
пàкîі ç íіçкàй ñтîллþ і пàöукàìі. Шðэäэð і Ãåðтðуäà, âûãíàíûÿ ç пðûäáàíàãà íà 
÷ужîй çÿìлі ìà¸íткà, ç ãîðû÷÷у àä÷уâàþöü, øтî “øûðîкі ñâåт, ç ñîíöàì, ç âåтðàì, 
ç пàõàì äàжäжîў і çіõàöåííåì äç¸í ñтàў äлÿ іõ öåñíûì ñклåпàì”. Ëþöûÿí Àкàлîâі÷ 
ñкàðäçіööà, øтî ÿìу “ўâåñü ñâåт öåñíû”, à пàñлÿ ç кðûўäàй пûтàåööà ў Пàліâîäñкàãà: 
“Хтî ìÿíå àäàðâàў àä тàãî ìåñöà, äçå ìíå пðàñтîðíà áûлî?” Ñâà¸й áåñ÷àлàâå÷íàñöþ 
ãåðîі àñуäçілі ñÿáå íà àäâå÷íàå âûãíàííå, íà àäçіíîту ñÿðîä лþäçåй, íà öåñíàту ў 
øûðîкіì ñâåöå. Âіäàöü, ìåíàâітà ãэтà – ñтðàõ âå÷íàй àäçіíîтû – і øтуðõàå ãåðîÿў 
äà лþäçåй. Рàñ÷àðàâàўøûñÿ ў іäэі öі пåðàкàíàўøûñÿ ў ÿå íåпðàäуктûўíàñöі, ãåðîі 
ñтðà÷âàþöü ñуâÿçü ç жûöö¸ì, і àäçіíûì, øтî ÿø÷э ìîжà çàтðûìàöü іõ íà çÿìлі, 
çàñтàåööà лþáîў. Пðàâà íà ñпàãàäу, ìàã÷ûìàñöü àтðûìàííÿ ÿå і âûçíà÷àþöü, öі 
¸ñöü у ãåðîÿў áуäу÷ûíÿ. Òàìу ñпàãàäà ðàптàì íàáûâàå äлÿ іõ тàкîå ñàкðàлüíàå 
çíà÷эííå. Кàлі Шðэäэð äðуãі ðàç âÿðтàåööà ў Ñуìлі÷û, ÿìу õî÷àööà öàлàâàöü ãэтûõ 
äçÿў÷ûíàк, ÿкіõ ̧ í áà÷ûöü íà âуліöàõ â¸ñкі. Ëþöûÿí Àкàлîâі÷, íÿãлåäçÿ÷û íà ñтðàõ, 
ðàäуåööà ðàçìîâå ç íåçíà¸ìûì ñàлäàтàì у лåñå (“Áîжà! – äуìàå ¸í. – Чàлàâå÷àå 
ñлîâà! Упåðøûíþ çà ўâåñü ãэтû ñтðàøíû ÷àñ!”) і ìàðûöü äàöÿãíуööà äàäîìу, äà 
Клåöкà, у ñпàäçÿâàííі çíàйñöі тàì кàãî-íåáуäçü çíà¸ìàãà, áліçкàãà. Íàâàт ãðàô 
Пàліâîäñкі, і тîй “пðàñâÿтлåў тâàðàì”, кàлі äà ÿãî пðûйøîў Ëþöûÿí Àкàлîâі÷. 
Упåðøûíþ çà ўâåñü ðàìàí ¸í çâÿçâàå äîáðûÿ пà÷уööі íå ç çîлàтàì, à ç ÷àлàâå-
кàì. “Ваш бацька быў самым блізкім мне чалавекам з усіх”, – кàжà ¸í Ëþöûÿíу 
Àкàлîâі÷у. Пà íåçâû÷àйíàñöі, íåõàðàктэðíàñöі ñâà¸й äлÿ ãåðîÿ ãэтûÿ ñлîâû ìîжíà 
áûлî á пàñтàâіöü íà àäçіí уçðîâåíü ç пåðàðàäжэííåì Шðэäэðà – кàлі á Пàліâîäñкі 
âûìàâіў іõ ðàíåй, кàлі ÿìу áûў äàäçåíû øàíåö пðàÿâіöü ñпàãàäу і ўäçÿ÷íàñöü. Ãå-
ðîÿì тàк âàжíà àтðûìàöü пðàâà íà ñпà÷уâàííå, øтî ў íåкàтîðûõ ç іõ уçíікàå íàâàт 
ìîìàíт пэўíàãà ñàìààпðàўäàííÿ. Ëþöûÿí Àкàлîâі÷ ñутàðàãàâà пàўтàðàå “Я çàáіў 
Пàліâîäñкàãà”, кàлі ñàлäàт ðûõтуåööà ñтðэліöü у ÿãî, у äîìå Кàñтуñÿ Ëукàøэâі÷à 
Шðэäэð, çàìåñт тàãî кàá пðûкіíуööà ÷эõàì і çàõàâàöü ñàáå жûöö¸, уçãàäâàå кîліøíі 
ñâîй äуøэўíû пàðûў, кàлі ¸í пàкіíуў у ãэтûì ñàìûì äîìå çîлàтà:

“Я íåкàлі пàäàðàâàў áûў âàì çîлàтà. Ãàäçіííікі, пÿðñö¸íкі, кðûж. У туþ âàйíу 
ÿ áûў õâîðû і пàлîííû… Яíî пàйøлî ãэтàìу äîìу íà кàðûñöü?”

Ãэтûì пûтàííåì íåìåö áûööàì áû âûìàўлÿå тîå, øтî ðàíåй тàк ñтðîãà çàáàðàíÿў 
ñàáå кàçàöü: “Хîöü тû і íå íåìåö, ÿ íå áуäу öÿáå íåíàâіäçåöü. Пашкадуй ìÿíå”. 
Àлå ж і ¸í, і Àкàлîâі÷, і Пàліâîäñкі äàўíî ñтðàöілі ñâàþ ìàã÷ûìàñöü äàâåñöі ñâàþ 
÷àлàâå÷íàñöü. Яíû íå ìàþöü áîлüø пðàâà íà ñпàãàäу – ÿíû íå ìàþöü áуäу÷ûíі. 
Òàìу Пàліâîäñкі пàìіðàå àä íàжà Àкàлîâі÷à, ÿкîãà ў ñâàþ ÷àðãу çàáіâàå ў лåñå íå-
çíà¸ìû ñàлäàт. Шðэäэð, âÿðíуўøûñÿ ў õàту, äçå кàліñüöі ÿìу äàлі пðûтулàк, áîлüø 
íå ìîжà пàтðàáàâàöü àä ÿå жûõàðîў ñпàãàäû: ¸í íå ìàå íà ÿå пðàâà, áî пðûйøîў 
ñþäû зноў, ç ñілàþ і ўçâûøэííåì. Кàñтуñü Ëукàøэâі÷ çàáіâàå Ãуñтàâà Шðэäэðà.

У пàäîáíûì ñтàíîâіø÷û çíàõîäçіööà і Àðкàäçü Ñâіäðûãàйлàў. Ёí íåçäàðìà 
пðûÿçäжàå çà Дуíÿй у Пåöÿðáуðã: ñуñтðэ÷à ç ̧ þ пàâіííà âûðàøûöü, öі àäáуäçåööà 
тîй “íåкàтîðû âàÿж”, пàä ÿкіì ãåðîй ìàå íà ўâàçå ñàìàãуáñтâà. Пàä÷àñ ãэтàй ñу-
ñтðэ÷û ¸í пàâіíåí äàâåäàööà: öі çàõàâàў ¸í ÿø÷э пðàâà íà ÷àлàâå÷уþ лþáîў? Àлå 
тут íåäàклàäíàñöü: õут÷эй íå äàâåäàööà, à ўçÿöü ñілàй. Ñâіäðûãàйлàў упэўíåíû, 
øтî іíàкø ÿк ñілàй ¸í ñâîй пàðàтуíàк íå çäàáуäçå, і ãэтà ÿãî і ãуáіöü: пàñлÿ ўñÿãî 
тàãî ñтðàõу і пðûíіжэííÿ, ÿкîå Дуíÿ âûíîñіöü àä Ñâіäðûãàйлàâà, ÿíà íå ìîжà 
пàлþáіöü ÿãî. Ñâіäðûãàйлàў ãуáлÿå ñâàþ áуäу÷ûíþ і çàáіâàå ñÿáå.
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Àäçіíûì ãåðîåì, âàðтûì пðàâà áûöü лþáіìûì, çàñтàåööà Рàäçіâîí Рàñкîлü-
íікàў. Íå тîлüкі ç тîй пðû÷ûíû, øтî ¸í пðàõîäçіöü уñå âûпðàáàâàííі. У тîй ÷àñ 
ÿк Ñâіäðûãàйлàў лåäçü íå пàтðàáуå ñпàãàäû ç áîку Дуíі, Рàñкîлüíікàў пðîñтà 
пðîñіöü пðà ÿå. Пðîñіöü, ÿк ðàçãуáлåíàå, кіíутàå ўñіìі äçіöÿ: “Òî íå пàкіíåø ìÿíå, 
Ñîíÿ? У àñтðîã äà ìÿíå õàäçіöü áуäçåø?” І àтðûìліâàå íà ãэтà íå тîлüкі ñтàíîў÷û 
àäкàç – Ñîíÿ ñàпðàўäû íå çðàкàåööà Рàñкîлüíікàâà íі íà âîлі, íі ў Ñіáіðû. Ãåðîй 
íåâûпàäкîâà àä÷уâàå, øтî Ñîíÿ – “уñÿ íàäçåÿ ÿãî, уâåñü çûõîä”. Àпîøíÿå ÿãî 
пàкàÿííå, ñàìàå пîўíàå, ñàìàå пðàўäçіâàå і лàãі÷íà çàâåðøàíàå àäáуäçåööà лåäçü 
íå íà ôіçі÷íûì уçðîўíі – пðàç äîтûк äà Ñîíіíàй äàлîíі.

Канцэпцыя Вялікага злодзея

Òàкіì ÷ûíàì, âûйñöåì кðûíіö уñіõ âÿлікіõ çлàäçåÿў àáîäâà піñüìåííікі áà÷àöü 
âà ўçâûøэííі ÷àлàâåкà íàä ÷àлàâåкàì. Ãэтàÿ іäэÿ íå ñöâÿðäжàå жûöö¸, íå ñтâàðàå 
áуäу÷ûíі – ÿíà тîлüкі пàðуøàå ãàðìàíі÷íàñöü ñâåту. Пðàç Âÿлікàãà çлîäçåÿ áåлà-
ðуñ àñуäжàíû íà âå÷íàå âûãíàííіöтâà, пðàç ÿãî çàў÷àñíà ñтàлåþöü äçåöі, пðàç 
ÿãî, íàðэøöå, íàðàäжàåööà àðûôìåтû÷íàÿ тэîðûÿ, à Кàñтуñü Ëукàøэâі÷, ÿкі íà-
âàт лàÿööà íå ўìåå, âûìуøàíû ўçÿöü çáðîþ і ñàì çðàáіööà ліõàäçååì – çàáіâàöü 
лþäçåй, ÿкіÿ çàáіâàþöü ÿãî äçіöÿ. Ñіìâàлі÷íûì ç’ÿўлÿåööà ÿáлûк у кàíöû тâîðà: 
¸í áûööàì íàãàäâàå пðà äàўíÿå âûãíàííå пåðøûõ лþäçåй ç ðàйñкàãà ñàäу, пðà 
пåðøàå ў ñâåöå пàçáàўлåííå ãàðìîíіі.

Âÿлікі çлîäçåй íå тîлüкі кðàäçå ãàðìîíіþ ў іíøûõ – ¸í пàçáàўлÿå ãэтàй 
ãàðìîíіі і ñàìîãà ñÿáå. Уñпîìíіì пðà Рàñкîлüíікàâà: кîлüкі пðûкðàñöі äà ўñÿãî 
íàўкîлüíàãà! “Яìу áðûäкіìі áûлі ñуñтðэ÷íûÿ”, ÿãî íå ðàäàâàлà ãàðàäñкàÿ çåлÿíіíà, 
¸í íå ìîã íàâàт àä÷уâàöü лþáîâі äà ìàöі і ñÿñтðû. Ñâіäðûãàйлàâà öіñíå ñìутàк, 
äà Пàліâîäñкàãà “пðûñîõлà ÷àкàííå”, Àкàлîâі÷ íå ìîжà íàпîўíіöу àä÷уöü лþáîў 
äà ñâàіõ ðîäíûõ ìÿñöіí, áî лі÷ûöü іõ íåñàпðàўäíûìі… À ў ãэтû ÷àñ:

“Ñíåã, ãàлàñíû пåâåíü, пàõ ñåíà ç пуíі, кðûк çіìîâàй птуøкі, ñ÷àðíåлû àä 
пðûìàðàçкàў ліñтîк ç ñàäу íà âåтðû, ÿñíû çàõàä ñîíöà, пàõ ñâåжàãà õлåáà ў õàöå, 
âûìàлà÷àíû кîлàñ, уçíÿтû âåтðàì áÿçліñтû куñт áэçу, çîðíàñöü ìàðîçíàй íî÷û, 
áåñпåðàпûííàÿ плûíü ÷àñу – äçåíü çà äí¸ì, äçåíü çà äí¸ì, – і пàйøлî ÿíî, ç 
âÿлікàй ðàäàñöþ àá тûì ìàлûì, øтî тîлüкі і пàтðэáíà ÷àлàâåку”.

Піñüìåííікі íå àääàþöü пåðàâàãі íåйкàй àäíîй іäэі. Як іäэÿ ÷àлàâå÷íàÿ, тàк і іäэÿ 
áåñ÷àлàâå÷íàÿ àтðûìліâàþöü пðàâà çàÿâіöü пðà ñÿáå і пàñпðàáàâàöü àжûööÿâіööà. 
У ðîўíûõ ñтупåíÿõ іäэі і âûпðàáîўâàþööà: âûпðàáàâàííå ñпàкуñàй íå àáìіíàå 
íîñüáітàў ÷àлàâå÷íàй іäэі. Чàлàâå÷íàñöü пåðàìàãàå ў ðîўíûì áàі: Дàñтàåўñкі пà-
кàçâàå íàì, øтî õтîñüöі äà кàíöà тðûìàåööà áåñ÷àлàâå÷íàñöі і ñкîí÷âàå “àä’åçäàì 
у Àìåðûку”, à õтîñüöі, íÿõàй і øлÿõàì äîўãіõ пàкут і âûпðàáàâàííÿў, ç öåñíàй 
кàìîðкі пàä äàõàì âûðûâàåööà íà пàâåтðà, íà øûðîкуþ пðàñтîðу íåкðàíутàй 
пðûðîäû, áî ÿãî “ўâàñкðàñілà лþáîў, àäíî ñэðöà çìÿø÷àлà áÿñкîíöûÿ кðûíіöû 
жûööÿ äлÿ ñэðöà äðуãîãà”. Чîðíû ж äàâîäçіöü íàì, øтî ÷àлàâåку âåлüìі ìàлà 
пàтðэáíà äлÿ ø÷àñöÿ. Штî ÷àлàâåк ñàпðàўäû íå âûтðûìàå áûöü çâåðàì і ў ðэøöå 
ðэøт çâåðíåööà äà áліжíÿãà пà ñпàãàäу і лþáîў.

“Íå туìàííûÿ пðûâіäû, à âûðàçíàÿ ÿâà: ãðîì і ìàлàíкà, íàâàлüíіöà ðàçðûâàå 
çÿìлþ і, çäàåööà, кðûøûöü íà ̧ й уñ¸. І ўñ¸ àõîплåíà ñтðàøíûì ñâàіì утðàпåííåì. 
Пàä ãðîìàì і àãí¸ì, пàñÿðîä äàðîãі, пîñтàöü õуäçåíüкàãà õлîп÷ûкà”.

Уâàñîáлåíàÿ ў öåлà, õіáà íå тàк âûãлÿäàлà á äуøà Ëþöûÿíà Àкàлîâі÷à? 
Рàäçіâîíà Рàñкîлüíікàâà?

У ÿкуþ áуäу÷ûíþ пàâåñöі ãэтàãà õлîп÷ûкà, íàлåжûöü âûðàøàöü кîжíàìу ç íàñ.
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*  *  *

Мîжíà öі íå тàк кàõàöü, ðàññтàööà і âûжûöü, 
жûöü, íіáû ø÷àñöå áûâàå (яно бывае!),
çðàíку ўñтàâàöü, піöü кàâу, іñöі íà ñлужáу,
áûööàì áû áîлü ñуöіõíå (а ён суціхне),
çíîў âу÷ûööà ўçіðàööà ў тâàðû пðàõîжûõ
і жàðтàâàöü ç пðûãîжàíüкàй ñàкðàтàðкàй,
äуìàöü “íàøтî ÿ тут? ÿкіì тàкіì пðàâàì?”,
пàìÿтàöü, øтî áûлî, і íå àáуäжàööà,
âå÷àðàì çâûклà ў ñøûтку ðàáіöü íàтàткі,
пуáлікàâàöü у íåйкіì тàì іíтэðíэöå,
äуìàöü “ìî’ пðà÷ûтàå” (мо’ прачытае)
і íåíàâіäçåöü øтîíî÷û äуðíîå öåлà
çà тîå, øтî ўñ¸ ÿíî пîìíіöü (яно ўсё забудзе),
àлå куплÿöü ÿìу çíîўку åжу, àäçåжу,
ìîжà áûöü, íàâàт âàçіöü äà ö¸плàãà ìîðà,
äçå âû ўäâàіõ кàліñüöі (мора ўсё тое ж,
неба, зямля і зоры ўсё тыя ж, тыя ж –
як яны могуць? навошта яны гэта смеюць?),
à пà âÿðтàííі ñуñтðэíåø ÿø÷э кàãîñüöі
і äàçâîліø ñàáå ўðэøöå жûöü, çàкàõàööà,
áûööàì áû àäпуñöілà (так, адпусціла).
Âîçüìåì ìÿíå, ÿкîй íå áûлî áàлþ÷à 
пà-ñàпðàўäíàìу (зрэшты, было аднойчы),
пåðàä тàáîþ íі ў ÷ûì íå áûлà âіíàâàтàй,
пåðàä іíøûìі – ìîжà, äûй тîå íå âåлüìі, –
øтî ÿ ìàãу тàáå íàпіñàöü íà пàøтîўöû? –
тîлüкі “лþáлþ і пîìíþ”. Люблю і помню.
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ШЭСЦЬ АНАТАЦЫЯЎ З “ПЕРМСКАЙ СІНЕМАТЭКІ” (3)

çà ãэтûì äðàўлÿíûì äîìàì
íå áà÷íà ñöåжкі àíі
пðàõîжû, íіáû çíà¸ìûì
тû íàì íàўçäàãîí çіðíі 

âàлîøкі й кâåткі öûкîðûÿ
öâітуöü, ÿк ñтî ãîä тàìу
ìû пñіõі, àлå íå õâîðûÿ
à íàì ðûõтуþöü туðìу

пðàõîжû, ìû ñ¸ííÿ ðэõà
ìіíулûì, кîліøíіì тûì
íå ÷уåø íі кðûку, íі ñìåõу
íå áà÷ûø пðàç ÷àñу äûì

ç àйôîíàì іäçåø íÿõілûì
âàð’ÿöкі ìàäэðí çäûìі
áî ìû, øтî çà ãэтûì ñõілàì
тàкñàìà áûлі лþäçüìі

пàìðîй пðà кàâу ç кàðûöàй
àá ö¸плûì ñâàіì жûллі
çàкіíутàй пñіõáàлüíіöû
íÿäîўãà áûöü íà çÿìлі

і äîжäж, øтî øàñтàå ў тðàâàõ
і ліñöå, і ñкàâûøû
öÿлåñíàÿ іõ àпðàâà
íå тðэáà õâîðàй äуøû

à тû, øтî кðî÷ûø пàíûлà
äà ñэðöà çìðîк íå áÿðû
âàð’ÿтíÿ, àлå íå ìàãілà
ìû ўñ¸ ÿø÷э тàì, уíутðû

*  *  *

І âîñü уçûõîäçіöü çîðкà й ñпÿâàå ў çìðîк.
– Кàìу тû пÿåø? – пûтàþ. “Íікîìу. Я íåçíàðîк.
Ãэтà ìà¸, íåàä’åìíàå, ìуçûкà ñôåð.
Òû – íàðàäçілàñÿ й âûðàñлà ў ÑÑÑР, 
ìàìà тâàÿ – кàìñàìîліÿ, тàтà – ñâÿðäлîўñкі ðîк,
і ўñå тâàå âîкíû íà ўñõîä, áî çàõàä – ¸í äлÿ äàðîã,
à ў âîкíàõ áà÷ûø ìÿíå, ðàçìàўлÿåø ñà ìíîй,
тî àäкàжû: öі äîáðà тàáå àäíîй?”
Штî àäкàçàöü, кàлі ìàðíàå ўñ¸, øтî ¸ñöü: 
ñуìлåííå, кàõàííå, іñöіíà, пðûãàжîñöü.
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Кàлі тðû ÷âэðöі жûööÿ çìðîк і õîлàä íàўìå,
кàлі äçÿöåй ðàñöіø, кàá àääàöü çіìå,
кàлі ўäûõàåø пàâåтðà, à ў іì çàлà, 
áîлåй íÿìà кðàіíû, ÿкàÿ á тâà¸й áûлà,
пðàўäû íÿìà íà çÿìлі й ñпàкîþ íÿìà.
Ці ìíå кåпñкà àäíîй? Íå пûтàй äàðìà.
Òут äà ìÿíå íå áûлî і ñâåту ìàйãî, 
ìûñлþ ÿãî, à çíà÷ûöü ñàìà і çàá’þ ÿãî.
“Íå, – кàжà çîðкà. – Íå âåäàåø – íå ìàíі.
Òû тут ñпàлà, à ÿ çàўжäû ў âûøûíі.
Я ñпÿâàþ íікîìу й äлÿ ўñіõ ãàðу, 
тîлüкі àäãэтулü àäíî ç тàáîй ãàâàðу.
Чуåø ìÿíå?” – ãàâîðûöü, ãàâîðûöü, пÿå.
– Ñîíöà ўñтàå, – àäкàçâàþ, – äçåíü íàñтàå.
  

*  *  *
У äçÿöіíñтâå ÿ äуìàлà, øтî áàöüкà ìÿíå íåíàâіäçіöü.
Ёí çлàâàўñÿ, кàлі ÿ ўíà÷û пðà÷ûíàлàñÿ і клікàлà ìàìу.
Ёí íå äàçâàлÿў ìíå пðûõîäçіöü äà ìàìû ў лîжàк 
і íå äàçâàлÿў ìàìå пðûõîäçіöü äà ìÿíå.
À ìÿíå ìу÷ûлі íà÷íûÿ кàøìàðû, 
ÿ áàÿлàñÿ ñпàöü і áàÿлàñÿ пðà÷íуööà –
áî öåìðû ў пàкîі тàкñàìà áàÿлàñÿ.
Àäíî пàñтàлåўøû, ÿ çðàçуìåлà, 
øтî тàтà пðîñтà õàöåў пàáûöü ç ìà¸й ìàìàй.
Íу і âûñпàööà пåðàä пðàöàй.
Òàтû äàўíî íÿìà, 
à ìíå äàãэтулü ñíÿööà кàøìàðû, 
і ÿ áàþñÿ ñпàöü і áàþñÿ пðà÷íуööà,
áî ўñ¸ жûöö¸ áàþñÿ öåìðû.
Мàå äçåöі ðàñлі іíà÷àй.  
Я ìàлà äáàлà àá тûì, кàá ÿíû áûлі ñûтûÿ, 
íàâàт àá тûì, кàá áûлі çäàðîâûÿ, – íå тàк øìàт,
ÿк пðà тîå, кàá ÿíû íå áàÿліñÿ öåìðû, 
кàá íå ñíілі кàøìàðàў.
Дà÷кà, кàлі áûлà ìàлåíüкàÿ, 
÷àñтà ўíà÷û пðûáÿãàлà äà íàñ у лîжàк, 
çàáіðàлàñÿ áàöüку пàäпàõу,
ÿíà і öÿпåð ÿãî лþáіöü áîлüø çà ўñіõ íà ñâåöå,
à ÿ íå ðàўíуþ,
áî ìåíàâітà ãэтàãà і õàöåлà,
кàлі ўãàâîðâàлà ìужà íàðàäçіöü äà÷ку.
Цÿпåð ìàå äçåöі âûðàñлі, і ÿ äàклàäíà âåäàþ, 
øтî ÿíû íікîлі öåìðû íå áàÿліñÿ.
Àлå ñтðàøíûÿ ñíû ÿíû ñíÿöü, 
ãэтà, âûÿўлÿåööà, íåпàçáåжíà,
ñтðàõ ÷àлàâåку ÷àìуñü пàтðэáíû.
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Àäíàк, кàлі ¸í кàìпåíñуåööà лþáîўþ, 
жûöö¸ íàâàт у ñíå пåðàìàãàå –
і ñтðàõ, і öåìðу, і ñìåðöü – уñ¸.
Пðàўäà, àпðî÷ лþáîâі, ÿø÷э ¸ñöü ìàñтàöтâà, 
ÿíî тàкñàìà ìàöíåйøàå çà ñìåðöü,
àлå кàлі á íå тàтà,
ÿ íікîлі пðà ãэтà íå çäàãàäàлàñÿ á.

КАЛІ СКОНЧЫЦЦА ДЗЯЦІНСТВА

Ці ìàãу ÿ íåøтà âåäàöü пðà äçÿöіíñтâà, 
кàлі íàâàт у ìàіõ äçÿöåй
ÿíî ñкîí÷ûлàñÿ?
Ці пàìÿтàþ ÿ ñâà¸ äçÿöіíñтâà?
Мàлîäøàÿ ñÿñтðà кàжà: 
ìû çàўжäû ñâàðûліñÿ,
кàìу çàйìàööà ìуçûкàй
у âÿлікіì пàкîі,
і тû ñûõîäçілà ў лàçåíку
ñà ñâà¸й ñкðûпкàй,
áî ìà¸ піÿíіíà
куäûñü пåðàíåñöі áûлî ñклàäàíà.
Штî ÿ тàäû àä÷уâàлà?
Ці пîìíþ ÿ, øтî ãðàлà íà ñкðûпöû?
Ці пîìíþ, ÷àãî áàÿлàñÿ, 
÷àãî õàöåлà,
ÿкіÿ ÷ûтàлà кíіжкі,
ÿкîй уÿўлÿлà áуäу÷ûíþ?
“Жили-были старик со старухой”, – 
ãэтà ÿ ÷ûтàлà íà пàìÿöü ìàìå
öі ñûíу íà íî÷?
У àäíûì ÿ àáñàлþтíà ўпэўíåíàÿ: 
ÿ áàÿлàñÿ пðàжûöü
ñâà¸ àäçіíàå жûöö¸
ìîў÷кі.

Пûтàííå ìîжíà пàñтàâіöü іíàкø: 
öі ñкîí÷ûлàñÿ ìà¸ äçÿöіíñтâà,
кàлі ў ìÿíå íàðàäçіліñÿ äçåöі?
Дà÷кà áàÿлàñÿ ўкîлàў 
і ў ìåäкàáіíåöå пðàñілà:
– Мàìà, ìîжíà ÿ ñпà÷àтку 
пàðàçìàўлÿþ ç ö¸тà÷кàй, 
à пîтûì ÿíà ìÿíå ўкîлå?
Ãэтà ¸й пÿöü, íàпэўíà.
Àáî ÷àтûðû, íå пîìíþ.
Я тàкñàìà çàўжäû ðàçìàўлÿþ àä ñтðàõу, 



ðàç-пîðàç пðà ñÿáå, у öåìðû, 
тî áîк пðû àáñàлþтíûì ðàçуìåííі
àäñутíàñöі ñуðàçìîўöû.
Кðàіíà ìàÿ, àäçіíàÿ, ðîäíàÿ, 
ÿ õà÷у ðàçìàўлÿöü ç тàáîй
пåðàä тûì, 
ÿк тû çðîáіø ìíå áàлþ÷à.
Íå пàкіäàй ìÿíå, ìîâà.
Íå çàìàўкàй, äà÷кà.
Íÿâàжíà, õтî ãэтà ÷уå.
Âàжíà íå ўìåðöі ìîў÷кі.

Фёдар СВАРОЎСКІ

БАЧЫЦЬ АЎЧАРКУ

Ñÿðîжà 
ñûí âàð’ÿтà
у кліíіöû âûðàñ

íікîãà íå âåäàå
íі÷îãà íå áà÷ûў

áà÷ûў àäçіí ðàç àў÷àðку
çàлåç íà плîт
і ўáà÷ûў

ñíіööà пàñлÿ
пà ÿãî пðûõîäçіöü àў÷àðкà
пðûíîñіöü уñå äàкуìåíтû

уñ¸ ÿк íàлåжûöü
і ÿãî çàáіðàå
і âûпіñâàþöü ÿãî
і àў÷àðкà ÿãî çàáіðàå

ñàíітàðû
ìåäñ¸ñтðû
ðàçâітâàþööà
уñìіõàþööà

à ¸í ç àў÷àðкàй
ñÿäàå ў тàкñîўку
і åäçå

÷уў áûööàì íåøтà тàкîå ¸ñöü 
íу пà тûпу Áîã
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äуìàå: íу ãэтà ж тðэáà 
Áîã

áà÷ûöü àў÷àðку

САФАРЫ

пðûÿçäжàлі туðûñтû
ôàтàãðàôàâàлі ðàку
кðàкàäçілàў і çåáу
і ÿø÷э
áåãåìîтàў

à çäûìкі äàñлàöü
íå пðàпàíàâàлі
íіâîäíàãà ôîтà áåãåìîту
íå пàкіíулі

à ¸í àáðàçіўñÿ
і ñûøîў

іøîў íàпàлîâу ў âàäçå
пðэ÷ àä âàäàпîþ ўäàлÿ÷ûíü
ðàçàì ç ðàкîй 
øтî тàкñàìà ўöÿкàлà

äàклàäíà 
ÿк тûÿ äâîå íà кàðöіíå “Рàй”
íàпіñàíàй Еðàíіìàì Áîñõàì
àãîлåíûÿ
àáíÿўøûñÿ
ñûõîäçілі
çà плûíÿй

тàк і 
áåãåìîт
çуñіì àãîлåíû
у äуøû àáíÿўøû ñàìîãà ñÿáå
çíік çà пàâàðîтàì ðàкі

СЛІМАКАЛЮБСТВА

1
ãэткіì ÷ûíàì
лþáіì ñліìàкîў
çà лàãîäíàñöü
і пÿø÷îтíûÿ ðîãі



2
íà ðуöэ тàãî õтî ãлÿäçіöü
пàкіäàå ìÿккі âÿñ¸лкàâû ñлåä
çàñÿðîäжàíû ìàўкліâû
íå кðû÷ûöü

3

пàÿäàþ÷û пðуãкі ліñт
âûпàўçàþ÷û íà äàðîãу пàñлÿ çàлåâû
ñпàўçàþ÷û пà ñâåжàâûìûтûì øклå
õðуìñтàþ÷û пàä пàäэøâàй пîçíÿãà áåãуíà
тðàплÿþ÷û íà ðàøîтку ôðàíöуçà ç àлååì і 
÷àñíûкîì
çàўжäû
çàñтàåööà ç áÿçìåжíàй пðàñтîðàй і ÷àñàì ñàì-
íàñàì

4

íå жàäàþ÷û äðэííàãà
íå плàíуþ÷û кåпñтâàў
ç ÷ûñтûìі äуìкàìі

5

пàўçå

УСЕ КНІГІ Ў СВЕЦЕ 

уñå кíіãі ў ñâåöå
íàпіñàíû пðà ìÿíå
уñå àкðàìÿ íàðâåжñкіõ

íàðâåжàö
ìàþ÷û ñпåöûôі÷íàå 
пà÷уöö¸ ãуìàðу

уäàå ç ñÿáå
íåâÿлікàãà
äуðíÿ

ìàÿ жîíкà тлуìà÷ûöü ãэтà 
тûì øтî íàðâåжàö
¸í жà íåøìàтлікі
і тàìу
пà÷уâàåööà áåçàáàðîííûì
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тàäû ÿк ìû
пàкàçâàþ÷û ñÿáå іäû¸тàìі
áуäуåì íàўкîлà ñÿáå
àñàáліâуþ ўтулüíàñöü і пàðàçуìåííå

áî ж ìû
àðàâійöû
øìàтлікіÿ 
й âåлікàäуøíûÿ

і ўñÿкі
âåäàå íàøуþ ìîâу

ñлîâû ÿкîй ãу÷àöü
áûööàì øîлàõ і çâîí
äàл¸кàå пåñíі і ÿñíàãà ìàðìûтàííÿ кðûлàў
жукîў і ìÿтлікàў
øтî луíàå íàä
ðàкîй öі ìîðàì
у ñíå öі íàÿâå
у íåðàçãîðíутûõ і ÿø÷э íåпðà÷ûтàíûõ уñіõ 
кíіãàõ ñâåту
àáî ў çâû÷àйíûì äç¸ííûì уÿўлåííі
уñÿкàãà ÷àлàâåкà

ЯПОНСКІЯ БЛАТНЫЯ ПЕСНІ 

àáñàлþтíà íåйìàâåðíàÿ íîâàÿ äлÿ ìÿíå ìуçûкà –
ÿпîíñкіÿ туðэìíûÿ пåñíі
пåðàäàþöü пà íåйкіì іíтэðíэт-ðàäû¸

тðîõі çìåñту àäíîй у пåðàклàäçå Ë.Ñ.:

ãэтàй çіìîй ç ÷àðîўíàãà лåñу пðûñкà÷à äà ìÿíå 
áåлû çàÿö
çàñìÿåööà і çàãðûçå àõîâу

і пàâÿäçå ìÿíå ў ÿìàãуöі äà ìàìû
ìàìà пðûãàтуå пðîñтû тàìàãà

пàлüöû íå àäðàñтуöü
íå çíікíуöü ñà ñпіíû íàкîлкі

àлå ўíутðû çàöÿãíуööà ðàíû
ðàññìîк÷уööà øíàðû

ìàлåö
íå ñуìуй
÷àкàй çіìîâàãà çàйöà



ДЗІЦЯЧЫЯ ТАТУІРОЎКІ

äçіöÿ÷ûÿ тàтуіðîўкі
öуäîўíûÿ íàіўíûÿ:

íà тîíкàй íàçå Мàðуñі
íàä кàлåíàì – ìàлåíüкі ðîáàт ç âуøàìі
íà ñöÿãíå – äàìîк ç кîìіíàì
ç кîìіíà іäçå äûì

у Ñàøû íà жûâàöå – áåãåìîтû ç ðûäл¸ўкàìі
уñÿãî
33 áåãåìîтû

у Міðû íà лàпàтöû – ÷àлàâåк-лîñü кàтàåööà
íà элåктðû÷íûì ìàтàöûклå
íà ãðуäçÿõ – øàкàлàäíû áàтîí÷ûк
у ðàçàðâàíàй упàкîўöû
ñà ñлÿäàìі çуáîў

öÿпåð ãэтà çðàáілàñÿ ìîäíûì тàкіì
пàпулÿðíûì
íàâàт çлà÷ûíöû ў туðìàõ
õîäçÿöü пàкðûтûÿ íåйкіìі õðуøàìі ôåÿìі
öукåðкàìі іíäçåйöàìі äûíàçàўðàìі
ÿк кîìплåкñíûÿ äçіöÿ÷ûÿ кàлÿäíûÿ пàäàðуíкі
ў ñупåðìàðкåтàõ
àáî ¸лкі ç öàöкàìі

уñå ÿíû íàãàäâàþöü пðà ñâÿтà
пðà äîáðàãà äçåäà ў ÷ûðâîíûì ôутðû
ÿкі âûÿўлÿåööà
ñÿäçіöü ç тàáîй

КАЛІ ХТОСЬЦІ ПАТРЭБНЫ

кàлі õтîñüöі пàтðэáíû
уñå õâàðэþöü

пàçàў÷îðà
ðûõтàâàлі äçÿðжàўíû пåðàâàðîт
ñтàðàліñÿ
ўñ¸ ñплàíàâàлі
і тут çàõâàðэлі

кîжíû кàжà:
кàлі øтî тîлüкі 
пàçâàíі
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÷àлàâåк íàáіðàå – à ўñå ў äэпðэñіі
ç тэìпåðàтуðàй

уâîñåíü âàўкі íå пàлþþöü
õâàðэþöü
àкуíü пðàñтуäжàíû ñпіöü
äðîáíàÿ ðûáà õуäçåå äû ÷õàå
у ìÿтлікàў уñåàãулüíàÿ ìлÿâàñöü
у жукîў àáûÿкàâàñöü äà жûööÿ

уíî÷û çàõîäçіў Пуøкіí:
âåäàåø ìû тут
пàðàіліñÿ ç äàктàðàìі і
âûðàøûлі íå піñàöü
Яўãåíà Àíåãіíà

БОЖАЯ ЛАСКА

у пîøукàõ àпîøíÿй ç ãðупîâàк
ìû àпûíуліñÿ íà пîўíà÷û Іíäûі

ç іíäûйñкàãà áîку ç íàìі пðàöàâàлà
Ëілàâàöі – õàäçілà áåç çáðîі і ў ñіíÿй ñукåíöû

іäэàлüíàÿ ðàáîтíіöà áåç äçÿöåй áåç àñàáіñтàãà ø÷àñöÿ
çàтîå ìîжà âûøукàöü лþáуþ іíôàðìàöûþ

пðàç ìåñÿö ìû âûйøлі íà ліäàðàў
і пðûöіñíулі іõ у äжуíãлÿõ лÿ ðàкі ў пðûãîжûì пðàçðûñтûì äîìå

ÿíû ў àäкàç ñтðàлÿлі ç кулÿì¸тà
ìû ìуñілі ãàäçіíàìі àäñåäжâàööà ў пуñтûõ äàìàõ пðàç äàðîãу

і тûÿ ãàäçіíû Ëілàâàöі øìàт ðàñкàçâàлà пðà ñâàіõ ðîäíûõ 
áî ўñå ÿíû áûлі ðэäкіÿ ¸лупíі

äçÿäçüкà ãàтàâàў ÿйкі ў элåктðû÷íûì іìáðûку
à пîтûì у ãэтàй âàäçå çàпàðâàў ãàðáàту
тàтà íå ìåў íàãі àлå пàйøîў âûâу÷àöü тàíöû íàðîäàў ñâåту

ìàìà ўâåñü ÷àñ ñпÿâàлà пåñíі ãіäкіì ãîлàñàì і жуäàñíà ôàлüøûâà
áðàтû àäíîй÷û пàйøлі íà пàлÿâàííå і кîжíû ç пÿö¸õ 

тðàпіў у кàпкàí

¸й âûÿâілàñÿ øìàт ãàäîў – ìàÿ àäíàãîäкà
àлå âûãлÿäàлà íå ÿк ÿ 
à ÿк лîтàñ ñôàтàãðàôàâàíû ìíîй íà àäíûì âîçåðû



ñìуãлÿâàÿ й íåâÿлікàÿ ðэçкàÿ ç âіøí¸âûìі âà÷ûìà – ÿк 
íåйкàÿ птуøкà
птуøкà øтî пðàлÿтàå íàä ìàіì плÿ÷îì
птуøкà ў ìÿíå íà ðуöэ

ðукà ўñ¸ ìàöíåй ñöіñкàå öàлкàì àўтàìàтû÷íуþ “Áåðэту”
уñ¸ øтî ìíå áà÷ûööà – ñîí

птуøкà ñÿäàå íà клþ÷ûöу ìуж÷ûíû ÿкі ñпіöü
птуøкà ñÿäàå íà ðуку ìуж÷ûíû ÿкі пàäàçðîíà íåðуõîìû

î Áîжà ìîй ÿ íå ìàãу жûöü áåç öÿáå
Ãîñпàäçå âûðàтуй íàñ

Андрэй СЭН-СЭНЬКОЎ

EINE KLEINE NACHTMUSIK

уñÿðэäçіíå öіøûíі
çàâÿçàíàå ў âуçåлü÷ûк
ñàлîäкàå ñуõàжûллå кðûку

âуçåлü÷ûк 
ìàлåíüкі

ÿк ãîðàä
у ÿкіì íà âÿñåллÿõ і пàõàâàííÿõ
ãðàå
тîй ñàìû àðкåñтð

ЭКАЛАГІЧНЫЯ ПАДЛЕТКІ 

äçÿў÷ûíкà äîжäж і õлîп÷ûк ñíåã
ãулÿþöü у кàðтû íà ðàñпðàíàííå
àä÷àйíà пàääàþööà àäíî àäíàìу
ñкіäâàþöü øâэäðû ç àкñіäу àçîту
äûçàйíåðñкіÿ öіøîткі ç àìіÿку й ñÿðíіñтàãà ãàçу
íàãàâі÷кі ç ñîлÿў öÿжкіõ ìåтàлàў
ñпîäíÿå ç ôîтààкñіäàíтàў

упåðøûíþ ãîлûÿ
ðàçãуáлåíûÿ
äûõàþöü тàк ÷àñтà
áûööàì àтðûìàлі ўñ¸ ÷ûñтàå пàâåтðà àäíûì ôàйлàì
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ВЕРМЕЕР, ЗГОРНУТЫ КОЛЬКІ РАЗОЎ

у ñтàðûì äэлôöкіì õðàìå
íà ìàãілу âåðìååðà
ç àкíà
пàäàå ñâÿтлî
äàклàäíà тàкîå ж
ÿк íà пàлîтíàõ ìàйñтðà

лþäçі пàäклàлі ìàãілу
ÿк àðкуø øэðàй пàпåðû
пàä íîжку ñтàðîãà ñтàлà
ñтàðîãà кðэñлà
ñтàðîãà ñâåту
кàá ÿíû
íå õіñтàліñÿ

ШПАЦЫР З АЛОЎКАМ

   Антанасу, Пальміры, Руце

âілåíñкіÿ öэðкâû
ãэтà çàпÿñöі
íà ÿкіõ ìàлþþöü кðûжûкі
кàá íàçàўтðà çðàíку çãàäàöü
øтîñüöі âàжíàå

кàлі á пîáà÷ ç кðûжûкàìі
äîжäж ìàлÿâàў íулікі
ç іì ìîжíà áûлî á пàñпðà÷àööà
õтî пåðøû
íàкðэñліöü ìàлàíку
íà âûðâàíûì ç âîáлà÷íàãà íàтàтíікà
íåáå

ДРУГОЕ ПРЫШЭСЦЕ 

÷àлàâåк ç ìàлàткîì
тðûìàå ў ðîöå öâі÷кі
àäçіí âûпàäкîâà ãлûтàå

ìàлåíüкі ðàçуìíû ãàñтðàñкîп ç плåøкàй íà ãàлàâå
öÿпåð уñ¸ пàáà÷ûöü
çäçіâіööà
і ўñ¸ ìåтàлі÷íà äàклàäíà çàпîìíіöü

кàлі ñтàíуöü âûìàöü ñà ñтðàўíікà
çãàäàå çàáûтûÿ лåãåíäû пðà тîå 



øтî íåкàлі ñâåт íàлåжàў öâікàì
і лþäçі íàâàт пðûíåñлі іì àäíîй÷û ў àõâÿðу ñâàйãî áîãà

кàлі âåðíåööà äà ñâàіõ
і ðàñкàжà øтî íàñàìðэ÷ у ÷àлàâåкà ўñÿðэäçіíå
ÿìу íå äàäуöü âåðû

àáліþöü öâікîâàй ñâÿтîй âàäîй

і ìû çàðжàâååì

ПЕРАСЯЧЭННЕ МЯЖЫ ДАЎЖЫНЁЙ З ХВАРОБУ АЛЬЦГЕЙМЕРА

ñпà÷àтку çàáûâàþööà çàйìåííікі
пîтûì íàçîўíікі
пîтûì äçåÿñлîâû
àä я цябе кахаю
çàñтàíåööà кахаю
пîтûì і ÿíî çíікíå
íå
íàпàñлåäàк ñлîâà ðàптàì пà÷íå øукàöü
íàйáліжэйøûÿ àäтуліíû
і ўпàўçå ў çàáûöö¸
ÿк пàìåжíік у áåлûì ìàñкõàлàöå
упàўçàå ў ñíåã ÿкі ÿìу íå íàлåжûöü

уñ¸ ñупàкîіööà
кàлі ў ìàіì çàì¸ðçлûì ñàлäàöіку
õðуñíå àпîøíÿÿ
ö¸плàÿ літàðà

àлå ÿíà пàñпåå öÿáå çãàäàöü

ПРАЛІЎНАЯ ЗАСУХА

   Ігару Жукаву

жàí÷ûíû ç ãîðàäà
çáуäàâàíàãà лÿ ðàкі
âûкіäâàþöü äðîáíûÿ пðэçåíтû áûлûõ кàõàíкàў
у âàäу

жàí÷ûíû ç ãîðàäà
äçå íÿìà ðàкі
äðîáíûÿ пðэçåíтû áûлûõ кàõàíкàў
кіäàþöü ñàáå пàä íîãі
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кàлі іäçå äîжäж
áîã п’å іõ пðàç ñàлîìіíку

ЦІХІ АКІЯН – АДНА ВЯЛІКАЯ СЛЯЗА

ìàтðîñ ìàõàå ñіãíàлüíûìі ñöÿжкàìі
àтà÷àþ÷û ñÿáå øìàткàлÿðîâûìі літàðàìі ñлîâà кàõàííå

¸í íå âåäàå пðà ñâàþ âі÷-іíôåкöûþ

пàäàþ÷û íà пàлуáу
літàðû øûõтуþööà ў øàðэíãу

ìàтðîñ íàкіäâàå íà іõ âÿðîâà÷кі й âÿäçå ў тðуì
кàá пàкàçàöü ôàтàãðàôіÿì ñâàіõ кàõàíкàў

ÿíû іäуöü íå ãлåäçÿ÷û àäíî íà àäíàãî
ÿк жûâ¸лà ў çàñуõу íà âàäàпîй

öіõі àкіÿí кîöіööà пà ўлàñíàй ø÷àöэ

БЫЦЦЁ. КАЛЯ ВОСЬМАГА РАЗДЗЕЛА 

íîй ðàçìÿø÷àå íà кàў÷эãу ñтэãàçàўðàў тûðàíàçàўðàў 
плåçіÿçàўðàў
áðàíтàçàўðàў àðõåàптэðûкñàў іãуàíàäîíàў äûплàäîкàў 
тðûöэðàтàпñàў
ÿíû ìàлåíüкіÿ ўñìåøліâûÿ
уñå çìåñöÿööà
уñå ðàçàì ìіðíà пàплûâуöü

плûñöі äîўãà

áåлàñíåжíû птэðàäàктûлü
âûлåöіöü ç кàў÷эãу
і âåðíåööà тðûìàþ÷û ў ðîöå çÿл¸íуþ ãàліíку
çíà÷ûöü ãàліâуäñкі áåðàã áліçкà
çíà÷ûöü уñå ÷àìуñüöі ўðàтàâàíûÿ
 
áîã лåäçü-лåäçü çà÷àпіўøûñÿ çà ãàліíку
піø÷ûöü íіáû öàöкà ў çуáàõ у ø÷àíÿöі

ДЗЯРЖАЎНАЯ ДЫЕТАЛОГІЯ

уñõîäíåíÿìåöкàå øтàçі
ìåлà тàкі ñпîñàá çâîäçіöü ç ðîçуìу



кàлі лþäçі ñûõîäçілі ç äîìà
àãåíтû пðàíікàлі ўñÿðэäçіíу
íі÷îãà íå лàìàлі
íі÷îãà íå пñàâàлі
пðîñтà пåðàñтàўлÿлі ç ìåñöà íà ìåñöà
ìàлåíüкіÿ âåлüìі àñàáіñтûÿ ðэ÷û
ñтàтуэткі ôàтàãðàôіі кíіãі
ãэтà äîўжûлàñÿ ìåñÿöàìі

÷àñàì кàлі øэðûÿ жûâ¸ліíû á’þööà çà åжу
ÿíû çàãлûтâàþöü тàк õуткà ÿк тîлüкі ìàã÷ûìà
à пîтûì çðûãâàþöü
кàá ñпàкîйíà ç’åñöі пàçíåй
÷ûåñüöі ìàлåíüкіÿ âåлüìі àñàáіñтûÿ ðэ÷û
ñтàтуэткі
ôàтàãðàôіі
кíіãі

СНЯДАНАК ПЕРАД КУПАННЕМ ЧЫРВОНАГА КАНЯ

у пÿтðà І ў äçÿöіíñтâå áûлà öàöкà –
кîíік, âûðàçàíû ç ліпû
і пàкðûтû ñàпðàўäíàй жàðàáÿ÷àй
ñкуðàй.

ðуñкі öàð пàì¸ð тîлüкі äçåлÿ тàãî,
кàá ñуñтðэöü
ãэту ìàлåíüкуþ ÷ûðâîíуþ жûâ¸лу,
ç ÿкîй ñàäðàлі ñкуðу.

à ÿíà ðàäàñíà âûñкà÷ûлà ç âîáлàкà,
ÿк ðàíіøíі кðûâàâû õлåáуøàк
ç тîñтэðà, øтî á’åööà тîкàì.

БЕЗ НАЗВЫ І ПОДПІСУ

íà ñтîлі íüþ-¸ðñкàãà öэíтðàлüíàãà âàкçàлà
ñуçîð’å ðûá і ñуçîð’å ðàкà
âûÿўлåíûÿ ў лþñтðàíûì àäáітку.
тàк ñкðîçü іõ íà íàñ ãлÿäçåў áû
áîã.

àлå ¸í íå ãлÿäçіöü.
¸í ìàñтàк-àìàтàð.
пðàäàå ў туðûñтû÷íûõ ìåñöàõ
пåйçàжûкі ç ÷ûñтûì äàø÷эíту íåáàì.
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ñâàå тâîðû
¸í íå пàäпіñâàå.

РУЖОВАЯ НЕСМЯРОТНАСЦЬ

ñтàðэйøû ñÿáðà пÿöіãàäîâû пàўлік
âу÷ûў ìÿíå тàптàöü äàжäжàâûõ ÷àðâÿкîў
çà тîå øтî ÿíû íå ìàþöü тâàðàў

çðэä÷àñ çäàâàлàñÿ øтî ўñ¸-ткі ìàþöü –
íåìàўлÿ÷ûÿ

тàкіõ áûлî ìàлà і ìû іõ àäпуñкàлі

іì ìîöíà пàø÷àñöілà
ìíå çäàåööà ÿíû äàãэтулü жûâûÿ
тûÿ ðужîâûÿ кðûøà÷ку лþäçі

МАЦЯРЫНСТВА, ШТО НЕ БАЧЫЦЬ СНОЎ

птуøûíàÿ ãàлàâà
тàÿ øтî жûâå
у äîìіку ãàäçіííікà íà ñöÿíå
çлàìàлàñÿ áåñпåðàñтàíку õðûпіöü
хачу дзетак хачу птушанятак я іх нікому не 
аддам
я добрая я несапраўдная зязюля

З НІЗКІ “АЛБАНСКІЯ ДОМІКІ”

кàлі ç ìіíàðэтà çàñпÿâàў ìуэäçіí
çàíàäтà ãîлàñíà ўклþ÷ûлі ãук
ñпðàöàâàлà ñіãíàліçàöûÿ ў àäíûì ç àўтàìàáілÿў

ìåíàâітà тàк ñтðàøíà кðû÷àöü 
уñå ìàлåíüкіÿ ðэ÷û ÿкіÿ íå ìàþöü äуøû
кàлі пàлîõàþööà áîãà

*  *  *

клі÷íік – ñлåä, пàкіíутû кðîпкàй,
øтî пàäñкî÷ûлà àä ø÷àñöÿ



Сабакі

Не белакаменная аграмадзіна замка з пазалочанымі 
рыбінымі хвастамі на даху, не натоўпы кітайскіх турыстаў і 
фантаны, што шумяць гучней за кітайцаў, вабілі нас сюды. 
Клікаў таямнічы зялёны паўзмрок, у якім мроіліся самыя 
нечаканыя рэчы. Напрыклад, лук са стрэламі, забыты ў 
дзяцінстве ў кустах каля дома. Ці адарваная ад лялькі 
пластмасавая рука, што вытыркалася некалі з пяску, 
нібыта рука тапельца. Даўно страчаныя скарбы луналі ў 
гэтым паўзмроку і ўсе да адзінага належалі нам з Томам.

Томас Самааварэн, як і я, прыляцеў у Японію зусім 
нядаўна. Быў ён з Канады, а ягоныя продкі з Фінляндыі.

– Можна цябе называць Томам? – прыязна спытаўся 
я, вызначыўшы, што ён нашмат маладзейшы за мяне.

– Не, – з годнасцю адказаў ён. – Мне не падабаецца 
быць Томам.

пераклады

пе
р

ак
ла

ды

Пераклад 
з рускай 
Веры ЛОЙКА.

Цені на пагорку
Два апавяданні

Вячаслаў Казакевіч

...Не хвалюйцеся!

Вы яшчэ заробіце грошай, 

каб купіць сабе месца на могілках.. .
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– А Самаварам? – з прыкрасцю адгукнуўся я.
– Самаварам можна, – ахвотна пагадзіўся ён, велікадушна спісаўшы 

недакладнае гучанне свайго прозвішча на асаблівасці рускага вымаўлення.
Канаду ён не любіў: “Наўкол адны даносчыкі! Паспрабуй выпіць на 

вуліцы, адразу ў паліцыю патэлефануюць”. Амерыку таксама не мілаваў: 
“Там усе, хто на чым, звар’яцелі!” Затое на Расію ўскладаў вялікія спадзевы. 
Ён марыў, што расейскі прэзідэнт аднойчы правучыць і Канаду, дзе не 
дазвалялася піць на вуліцах, і Амерыку, дзе Тому не знайшлося працы.

Калі Том прыехаў у Японію і стаў асістэнтам выкладчыка англійскай 
мовы, ён неспадзявана для сябе пачаў пісаць вершы. Я са сваімі двума 
худасочнымі паэтычнымі зборнікамі здаваўся яму сапраўдным мэтрам.

– У Канадзе, каб цябе выдавалі, – скардзіўся ён, – трэба быць чарнаскурай 
аднаногай лесбіянкай, хворай на СНІД!

– У Расіі і гэта не дапаможа, – з міжвольным гонарам адказваў я.
Цікава было параўноўваць Тома з рускімі паэтамі. Рэгулярна ён набываў 

латарэйныя білеты, спадзеючыся разбагацець. Акуратна плаціў унёскі ў 
экзатычны ганконгскі фонд, бо разлічваў атрымліваць на старасці вялікую 
пенсію. Запрасіўшы мяне ў госці, прыгатаваў вермішэль з кетчупам і 
выцягнуў халодную звараную курыцу. Нажом і відэльцам ён доўга і старанна 
адкалупваў ад курыных костак мяса, пакуль ад курыцы не застаўся толькі 
голы касцяк, такі неверагодна чысты і гладкі, што падаваўся тэатральна-
бутафорскім, прызначаным для ўздыхаў “бедны Ёрык” або “бедная Раба”.

– Хочаш, вазьмі дадому, – працягнуў ён мне шкілет.
– Навошта? – здзівіўся я.
– Суп можна зварыць, – разважліва адказаў Том і, паколькі я не спакусіўся 

курыным анатамічным дапаможнікам, прыбраў яго ў лядоўню.
Ён ахвотна пагадзіўся сустрэцца наступным разам на маёй станцыі каля 

знакамітага замка. У вызначаны час я стаяў каля метро, уяўляючы, як зараз у 
людской плыні пакажацца мой новы знаёмец. “Ад паэтаў-пачаткоўцаў нідзе 
не схаваешся, – з задавальненнем думаў я, – ні ў Маскве, ні ў Японіі!” Не 
толькі дурная пыха напаўняла мяне. Нечаканая знаходка ў іншай краіне не 
проста таварыша, але сабрата, хай сабе пачаткоўца, грэла сэрца.

Том вылучаўся здалёк. Глобусападобнае разняволенае пуза не прывыкла 
ўцягвацца пад папругу. Шкельцы таўсценных акуляраў выклікалі думкі пра 
батыскаф. Галава нагадвала гару: зверху была голай, у сярэдняй частцы са 
шчэццю, унізе зарасла барадой.

З пакетам, які шматабяцальна булькаў, мы ўвайшлі ў вялізны парк, 
што атачаў замак. Абыякава прамінулі лаўкі ў нізкарослым садзе умэ, 
напоўненым фатографамі, без аніякага жалю прапусцілі лаўкі з пенсіянерамі 
ля абарончага рова з даведзенай да бляску вадой, пакінулі без увагі столікі 
з разнамаснай публікай пад палатняным намётам.

Ускараскаўшыся на шырокую крапасную сцяну, парослую дрэвамі і 
кустамі, мы прайшлі на самы далёкі бастыён, куды не ступала нага турыста, 
і, урачыста ўздыхнуўшы, апусціліся на зямлю. Далёка ўнізе за парапетам 
хутка забываліся гарадскія кварталы. 

Хвастаты замак, нібы русалка, плыў у сінечы.
– Тут Кіплінг быў, – сказаў я.
– Хто гэта – Кіплінг? – з трэскам адкрыў Том бляшанку піва.
– Можа, ты і Маўглі не ведаеш? – кпліва пацікавіўся я.
– Маўглі таксама тут быў? – дзелавіта ўдакладніў Том, скруціўшы 

бляшаную галоўку пляшцы віскі.



– Магчыма, – агледзеўся я навокал.
Дзельквы, сосны, дубы, жалезныя і камфарныя дрэвы акапаліся на 

бастыёне, як яго апошнія абаронцы. Адны стаялі малойцамі, грудзі навыкат. 
Іншыя – трымаліся хіба што рыпеннем.

Том скончыў факультэт тэалогіі. Самымі любімымі яго прадметамі ў 
каледжы былі самакруткі з марыхуанай, зялёны газон і сходкі анархістаў.

– Чытай класіку, – прыгадаў я звычайную прыказку літкансультантаў 
і рэдактараў.

– Парай што-небудзь.
З шолахам старонак любімыя кнігі рынуліся на мяне з усіх бакоў. Я 

адчуў сябе ўсемагутным джынам, гатовым засыпаць незлічонымі багаццямі 
майго суразмоўцу.

– Вазьмі “Востраў скарбаў”, – прапанаваў я, гледзячы на старую хвою 
з пірацкай мыліцай пад пахай і з варонай на плячы. – А пасля “Тры 
мушкецёры”.

– На здаравье! – амаль па-руску сказаў Том, узняўшы ў неба пластыкавую 
пасудзіну з жаўтлявым напоем.

Ён выцягнуў з сумкі тэчку з вершамі і прыняў самы абыякавы выгляд, 
пакуль я, варушачы вуснамі, стаў спасцігаць ягоныя творы, захрасаючы на 
незнаёмых словах і перапытваючы іх значэнне. З кожным глытком віскі 
гаманіць па-ангельску было ўсё лягчэй і прыемней. Я слухаў сябе нібыта 
збоку, з асалодай адчуваючы літаўры і тулумбасы, якія, здавалася, усё мацней 
гучалі ў маім голасе. Што такое тулумбасы, я забыўся. Але чамусьці ад 
літаўраў яны ніяк аддзяляцца не хацелі.

Чорны мураш поўз па верлібрах Тома, іх лашчылі цені галін і воблакаў, 
вецер спрабаваў забраць з сабой.

– Вось так і трэба! – натхняўся я.
І ўсцешаны Том пытаўся, пра што яму пісаць.
– Пра назаўжды страчанае! – безапеляцыйна вяшчаў я.
Мой падапечны згодна хітаў галавой. Паслухмяна і лагодна ён нават 

выказваў гатоўнасць не разбураць з дапамогай рускіх сваю дзяржаву.
Іншых месцаў для нашых спатканняў мы не шукалі. З метро мой 

вучань выходзіў з ужо адкрытай бляшанкай піва. Піў ён так, нібыта быў 
грамадзянінам не Канады, а Расіі. Хаця канадцам ён стаў толькі ў Японіі.

– У Канадзе, – з крыўдай казаў Том, – калі даведваліся, што туды ўсяго 
толькі мой дзед перасяліўся, мяне фінам называлі.

Утульна было разам з ім схавацца на высокім пакатым бастыёне, 
складзеным з велізарных камлыгаў, які стаў для нас такім жа родным, як той 
бастыён, на якім з віном, мушкетамі і цудоўнымі таямніцамі заселі калісьці 
тры мушкецёры на чале з д’Артаньянам. Разаслаўшы крамную торбу, як 
белы абрус, мы выкладалі бутэлькі і закусь. Пруткая трава прыўзнімала 
нашу самабранку, ладзіла на ёй горныя вяршыні і лагчыны, з усіх бакоў 
цягнулася да хлеба і зазірала ў шклянкі.

Трава складалася з абсалютна розных фізіяномій. Простыя былкі 
суседнічалі з лістамі і каласамі, гладкія сцябліны – з зубчастымі і 
парасоністымі. Трапляліся франты са смарагдавым жуком у пятлічцы. 
Узвышаліся гіганты ў выглядзе званіц, ветракоў, пытальнікаў. “Трава жыве 
заўжды ўроскід”, – далятала ці то з дрэваў, ці то з воблака-мінака.

Паводле чутак, ва ўнутраным двары замка ўначы можна было сустрэць 
здань жонкі сёгуна, якая наклала на сябе рукі. Мяне гэта зусім не здзіўляла. 
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Варта было траве і дрэвам абступіць нас, перада мной у святле дня ўзнікала 
мая маці, і ў эмаліраваным тазіку на пліце па-дзіцячы пускала пухіры 
варэнне. І калі Том даставаў вершы пра дом з чырвонымі сценамі і пра 
аладкі з кляновым сіропам, я не сумняваўся, перад ім таксама мігцяць цені 
тых, хто жыве або ляжыць у іншай зямлі.

Як гарэла ад сонца і надзей галава майго вучня! Побач з ім і мне здавалася, 
што ўсё наперадзе. Вароны закрывалі вочы чорнымі крыламі. Весела я 
думаў, што аднаўляю імперыю, у якую ізноў уваходзіць Фінляндыя. Двое 
падданых было ў гэтай неабдымнай імперыі. І два імператары ў зубчастых 
каронах расселіся на зялёных тронах.

 
Хутка ў Тома з’явілася нявеста. Ён знайшоў яе ў кавярні для замежнікаў, 

куды японкі прыходзілі практыкавацца ў ангельскай, а замежнікі – 
знаёміцца з японкамі. Гэта было юнае стварэнне анёльскай знешнасці з такім 
пяшчотным галаском, што ім маглі размаўляць херувімы або камарыкі-
немаўляты. На ангельскай яна ледзь гаварыла, і я спытаў у Тома, як яны 
знаходзяць паразуменне.

– Калі яна мяне не разумее, – бадзёра выказаўся ён, – я кажу: “Окэй, 
вернемся да гэтай размовы гадоў праз дзесяць!”

З’явіўшыся на бастыёне, японка сарамліва і ледзь чутна прызналася, што 
таксама піша вершы. Яна пераклала некалькі сваіх хайку на ангельскую, і я 
ўражана выгукнуў: “Ты абавязкова павінна пісаць!” Вершы ў яе былі нашмат 
цікавейшыя, чым у майго сябра.

Том быў нават крыху збіты з панталыку талентамі сваёй абранніцы. 
Але хутка ўзяў шклянку ў рукі і расказаў, што маці нявесты, пачуўшы пра 
замежнага жаніха-паэта, спалохалася: “Ён часам не наркаман?” А ўведаўшы, 
што сведкам у яго на вяселлі будзе рускі сябар, таксама паэт, роспачна 
заўважыла: “Вось убачыш, яны – гомасексуалісты!”

На вяселле прыляцеў брат Тома. Я думаў, што Том павязе яго ў славутыя 
храмы, да снежных малпаў, у вялікі акеанарыум. Але мой адданы вучань 
прывёз яго да мяне, і я расчулена падараваў госцю драўляную ляльку дарума. 
Асушыўшы ўсё, што можна было асушыць, мы абняліся, і я пачуццёва 
прачытаў Ейтса: “Come away, o human child!”, “Сыходзь, о чалавечае дзіця!” 
І Том з братам зарыдалі, як сорак тысяч дзяцей. І я заплакаў разам з імі.

Нараніцу Том змрочна распавёў па тэлефоне, што яны з братам пабіліся. 
Брат агрэў яго па галаве японскай лялькай, і на лобе няшчаснага Тома, як 
маячок на паліцэйскай машыне, запалаў сіне-чырвоны гузак.

– Дарма ты яму дарума падарыў, – маркотна прамармытаў Том.
“Я яму чыгунную статуэтку Буды хацеў даць!” – круцілася ў мяне на 

языку.
На вяселлі Том быў у крыклівым, дакладней, вісклівым ружовым 

гальштуку з ярка-блакітнымі свінячымі лычамі на ім. Ніхто ў рэстаране 
не звяртаў увагу на снежна-белую нявесту, на стол, што ззяў шклом і 
мельхіёрам. Усе не маглі адарваць вачэй ад незвычайнага гальштука. Том 
упіваўся шчасцем. 

З сумам я рыхтаваўся да таго, што цяпер ён будзе спяшацца з працы 
да жонкі, разам з ёй ласавацца не абгрызеным курыным панцырам, а 
вытанчанымі і карыснымі японскімі стравамі, а пасля яны па чарзе будуць 
чытаць адно аднаму новыя творы.



Але першае, што трагічна-ўражана паведаміў мне Том пасля жаніцьбы, 
было:

– She is witch!
– Вядзьмарка? – здзівіўся я, уявіўшы, як анёльскага выгляду японка 

асядлаўшы барадатага Тома, вылятае ў комін ды імчыцца над Ціхім акіянам.
На жаль, усё было празаічней. Яго нявеста, як толькі выйшла замуж, не 

толькі забылася на свае хайку, але выказала поўную пагарду да вершаў, над 
якімі гарбеў муж. Яна патрабавала аддаваць ёй усю зарплату і жахалася, 
калі ён сядаў вячэраць, не прыняўшы ванну.

Каменны бастыён надзейна захоўваў нас ад яе і іншых японцаў, і 
канюшына ў ружовых каракулевых шапках выструньвалася, як ганаровая 
варта. Міжвольна я ўспамінаў краіну дрымучых траваў, куды ўцякалі, 
зменшыўшыся ў памерах да мураша, асобныя савецкія пісьменнікі. Але і 
там іх падпільноўвала небяспека. Драпежнікі накшталт хуткаснай страказы 
ці багамола маглі ў любы момант абарваць іх жыццё.

Нам не трэба было перакідвацца ў мурашоў. Пад змрочнымі дрэвамі ў 
зеленавата-сініх прыцемках, у якія мы траплялі, нас чакалі толькі любімыя 
здані і даўно страчаныя рэчы. Замкнёнае ў нашай памяці тут радасна 
вырывалася на волю. І жонка сёгуна працягвала яму свой кінжал.

Том пазнаёміўся з адным незвычайным ангельцам, які спяваў, граў на 
розных інструментах, у тым ліку на японскай флейце, сачыняў раман і да 
таго ж вандраваў па Усходзе на ровары. 

– Хто ён такі? – самым нявінным тонам пацікавіўся я.
– Геній! – упэўнена адказаў Том.
Сустракацца мы сталі радзей. Вершы ён цяпер дасылаў мне мэйламі. У 

іх ужо не рыпела на верандзе дзедава крэсла-качалка і зношаны капялюш 
не гупаўся з вешалкі на падлогу. Том стаў пісаць складана і блытана.

– Занадта цьмяна, – сказаў я яму.
– А Джэры падабаецца! – запярэчыў ён. – У суботу ў нас будзе poetry 

reading. Прыходзь!
Цесны, з іржавымі металічнымі крэсламі бар відочна не з добрага жыцця 

вырашыў завабіць да сябе паэтаў і іх прыхільнікаў. Пануры бармэн утыкаўся 
ў кожнага наведніка такім знішчальным позіркам, што, баючыся за сваё 
жыццё, ўсе спешна прасілі ў яго хаця б соку.

Саступаючы ўмольванням Томаса, які баяўся, што ніхто на паэтычныя 
чытанні не збярэцца, я прывёў з сабой некалькі нясмелых першакурсніц. Нас 
накіравалі на другі паверх, дзе чарнеў дапатопны, велізарны, нібы камода, 
тэлевізар. Падлога пад нагамі пагрозліва прагіналася. У любое імгненне мы 
маглі праваліцца на галаву гаспадару бара.

Бледны Томас узяў мікрафон. Ён страшыўся правалу яшчэ больш за 
нас. Магутны ангелец у красоўках такога памеру, што шнуркі ў іх, напэўна, 
складалі метраў пяць, запіхнуў у магнітафон касету і прыклаў да вуснаў 
бамбукавую флейту сякухаці. Старажытны тэлевізар ажыў. На экране 
з’явіўся голы негр зверападобнага выгляду і аголеная бландзінка, якая 
раскінулася нібыта Белае мора. Негр падняў неверагодна доўгую чорную 
мачту, і бландзінка завохкала, як гарышча з галубамі.

Томас адкрыў рот, а ангелец падзьмуў у флейту. У-у! Разам з тэлевізарам 
у іх атрымалася прыкладна так:

Рэальнае цяпер,
Ох, ох, а-а-а!

 / 133В я ч а с л а ў   К а з а к е в і ч



д з е я с л о ў134     /

У-у!
Нашмат больш невытлумачальна,
Ох-ох, а-а-а!
У-у!
Таму што мы маем метад.
Ох, ох, а-а-а!
У-у!
Але нашы гены эгаістычныя,
Ох-ох…
– Ну, Том! – не ведаючы, ці то плакаць, ці то смяяцца, азірнуўся я на 

сваіх студэнтак.
Доўга мы з ім не тэлефанаваліся. А калі я, нарэшце, яго пачуў, ён засмучана 

і цвёрда выдыхнуў: “Прабач! Я вельмі хачу вярнуцца да нашых сустрэч!”
– А дзе Джэры? – пацікавіўся я.
– У Кітай паехаў на ровары.
Велізарныя красоўкі больш не палохалі тутэйшыя тратуары.
– Мне не пішацца, – паскардзіўся Том. – Ёсць толькі адзін спосаб.
– Які?
– Стаўлю перад сабой віскі…
З дзіўным пачуццём ішоў я з блудным вучнем да знаёмага бастыёна, 

дапускаючы ў вочы толькі тое, што згушчала запаветныя прыцемкі. Куст 
шыпшыны з кветкамі і лісцем ледзь не да пояса абрынуўся ў ваду рова. Ці то 
ўтапіцца вырашыў, ці то проста пакупацца. Незнаёмая птушка папісквала ў 
зарасніках, як марзянка. Прыемна было мець агульныя таямніцы з лопухамі 
і птушкамі.

Дружна мы выклалі на траву пластмасавыя відэльцы і чаркі, важкую 
пляшку, бляшанкі з содавай. Акуратна расклалі па кардонных талерках 
слязлівы сыр і аліўкі, трапятлівыя скрылікі вяндліны і хрусткія крэкеры. 
Слюнькі пацяклі ў навакольных чарвякоў. І павук у паветры, заглядзеўшыся 
на наш пачастунак, перастаў выцягваць з сябе залатыя жылы.

– За вершы! – пранікнёна сказаў Том.
– За сорак чалавек на куфар мерцвяка! – падтрымаў я.
І тут з’явіўся лядашчы японец з цэлым вывадкам разнамасных сабак. 

Былі ў яго даўгалыгія, з пысамі зубілам рускія барзыя, ангельскія масціфы, 
нямецкія пінчары, пекінэсы з Пекіна. На нас натыкнуўся адзін з тых бедакоў, 
што зарабляюць на жыццё, выгульваючы чужых псінаў.

Гарэзліва і гулліва радасны сабачы статак рынуўся да нас. Бобікі і барбосы 
разнеслі па траве белыя лісты паперы з вершамі, пранесліся па расстаўленых 
талерках, перакулілі адкрытую бутэльку, раскідалі ў розныя бакі відэльцы і 
шклянкі, увобмірг знішчылі сыр, вяндліну, хлеб, нават аліўкі зжэрлі разам 
з костачкамі, нібыта гэта для іх мы накрылі стол.

– Вымятайцеся! – абурыўся Том і адважна адпіхнуў даланёй кудлатую 
псіну, што патрапіла пад руку.

Шчанюк віскнуў і пакаціўся ўбок.
– Don’t touch my dogs! – з нечаканай злосцю выкрыкнуў раптам сабачы 

павадыр.
Нешта гнеўна пралапатаўшы па-японску, ён сабраў сваіх гадаванцаў у 

кулак і, нібыта прадавец непаслухмяных і вісклівых паветраных шароў, 
пацягнуў іх прэч, прыклаўшы да вуха тэлефон і злосна на нас азіраючыся. 

– Куды гэта ён тэлефануе? – з трывогай прамармытаў мой таварыш.



І раптам з-за дрэваў, нібы тытунёвая люлька, з’явіўся верталёт і, па-
вялічваючы памеры і рыканне, завіс над крэпасцю.

– Уцякайма! – спалохана ўскочыў Том.
Стракатае смецце галубоў разляталася з-пад нашых ног. Вароны апускалі 

сінія вейкі. Хацелася зменшыцца, праваліцца скрозь зямлю. Трава крычала 
нешта нам наўздагон. Але хіба яе пачуеш за ракатаннем матора?

Лятучым вентылятарам уздыбіла і разварушыла зялёныя прыцемкі. 
Ніякіх зданяў у іх не было. Чужая краіна ляжала навокал, і трэба было 
пачынаць у ёй жыць, не падманваючы сябе тым, што ўсіх, каго мы любілі, 
мы забралі з сабой.

Бывай, сябар мой Том! Сустрэнемся на бастыёне.

Цені на пагорку

За авальным пагоркам, упрыгожаным двума маляўніча скрыўленымі 
хвоямі – іх, відаць, выкручвала не проста магутная пралля, а пралля-
пейзажыст, – адкрыўся раскрэслены рознакаляровымі рысамі корт у зялёнай 
драцяной агароджы. На наступны дзень я прапанаваў японскім студэнтам 
пагуляць там у тэніс.

– Дамовімся, на корце размаўляць толькі па-руску. Будзе дадатковая 
практыка для вас!

Студэнты параіліся, схадзілі да загадчыка рускага аддзялення прафесара 
Такухіра, і з таго часу ў нядзелі, зранку, калі вераб’і лямантуюць, як 
амерыканскія горкі, мы збіраліся ў кампусе для выезду на тэніс.

Прыўзняты настрой ахопліваў мяне, калі я бачыў юнакоў і дзяўчат 
у спартыўных шортах з голымі наіўнымі каленкамі, без аніякіх сумных 
слоўнікаў, падручнікаў і сшыткаў. Загадчык аддзялення, які пэўна з’явіўся 
на свет у цвёрдым гарнітуры, гальштуку і пахавальных запінках з оніксу, 
паўставаў цяпер у выцягнутых штанах з лампасамі і выглядаў так па-хатняму, 
што яму не хапала толькі ката пры нагах.

Кошыкі з яркімі, як сігнальныя ракеты, жоўтымі мячамі, бутэлькі з вадой і 
зялёнай гарбатай лезлі ў багажнікі, і машыны навыперадкі ляскалі дзверкамі. 
Я садзіўся наперадзе побач з прафесарам і весела чакаў звычайнай размовы. 

– Добры дзень, – асцярожна пачынаў Такухіра.
– Вельмі, – ківаў я. – Паводле прагноза будзе дваццаць сем.
– Не спякотна.
– Зусім не спякотна. Прыемна будзе гуляць.
– Ветру няма.
– Поўная цішыня.
– І на небе ні хмурынкі, – інспектаваў ён неба.
– Ніводнай.
Бяспечная і ўтульная, нібыта гара сяннікоў, размова разбуралася праз 

любую недарэчную заўвагу. У першай паездцы мне кінуўся ў вочы акуратны 
будынак крэмавага колеру зусім без вокнаў.

– Няма ні вокнаў, ні дзвярэй, святліца поўная людзей, – жартаўліва 
прадэкламаваў я. – Што гэта? 

– Турма, – ашалела адказаў прафесар. – Хочаце сюды?
Другім разам я паказаў на круглы пагорак з хвоямі, на якім сядзелі і 

трымаліся за рукі закаханыя:
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– Прыгожа тут!
– Самазабойцам таксама падабаецца, – падумаўшы, выказаўся Такухіра. 

– Яны тут часта засільваюцца.
Не адразу да мяне дайшло, што зашпілены на ўсе гузікі і запінкі прафесар 

аддае перавагу размовам выключна пра надвор’е не з-за сваёй ледзяной 
надзьмутасці, а таму, што праз нячастыя зносіны з рускімі баіцца не зразумець 
мяне і схібіць.

– Чаго вам не хапае ў Японіі? – сарамліва спытаўся ён неяк.
– Родных магіл, – у шчырым парыванні прызнаўся я.
– Не хвалюйцеся! – клапатліва сказаў ён. – Вы яшчэ заробіце грошай, 

каб купіць сабе месца на могілках.

У сезон дажджоў вакол корта, як ёлачныя цацкі, вісяць шарыкі з 
намаляванымі на іх усмешлівымі тварыкамі. Гэта амулеты супраць дажджу. 
Мяне дождж не палохае. Аднойчы падчас навальніцы я гуляў з раскрытым 
парасонам у руцэ і студэнтам таксама не даў разбегчыся па машынах. Але 
гаспадар корта ведае: не ўсе такія адчайныя тэнісісты, як мы.

Сёння ён вясёлы і ўзбуджаны. Абвязвае спацелую лысіну скручаным 
рушніком і з задаволеным выглядам паказвае на палаючае блакітам, як 
газавая фаерка, неба. Шарыкі з рожыцамі пераканалі дождж пашкадаваць 
іхнія пустыя гумовыя галовы.

Да мяне падыходзіць дацэнт Івана з бародкай, якую вынайшлі ў 
Севільі. Ён малады, самалюбны і непадступны. Але на тэнісе ўсе робяцца 
прасцейшымі і даверлівымі.

– Як з’ездзілі ў Маскву? – вітаю яго.
Радасна ўсміхаецца:
– Вельмі добра! У шпіталь трапіў. У Боткінскі!
Строю спачувальную міну:
– Што здарылася?
Усміхаецца яшчэ шырэй:
– Піражок з’еў! Дыягназ – сальманэлёз.
Дацэнт Іваноў – так я яго называю – ганарыцца сваім талентам трапляць у 

розныя пераплёты і шчасліва выбірацца з іх. Недарма сярод ягоных продкаў 
былі, як ён кажа, мяцежны даймё, хітры купец-партугалец, што прыйшоў 
у Нагасакі на трохмачтавай караке, і іншыя знакамітасці і незвычайнасці.

– А я жыла каля высокага будынка, – уступае ў размову прыгажуня 
Ямада, што таксама прыляцела днямі з Масквы. – Спыталася ў мінакоў: 
“Што такое?” Мне сказалі : “МЗС Расіі”. “Вось добра”, – падумала я. І кожны 
дзень, праходзячы паўз будынак, шаптала: “Вярніце нам нашыя выспы!”

З сумкі з напоямі разбіраем аднаразовыя кубачкі і пішам на іх імёны. 
Прафесар Такухіра малюе сімпатычную сабачую пысу. Гэта ягоны сабака 
Silky. Толькі на тэнісе мы даведаліся, што фотаздымкамі сабакі ў яго 
запоўнены тэлефон.

На корце заўсёды бачыш нешта новае. Акрамя душаў і сэрцаў на ім можна 
знайсці медную манетку з квадратным акенцам, з якога – гэта лёгка ўявіць! 
– выглядвае маленечкі палявы бажок у зялёным каўпаку. Але часцей тут 
валяюцца белыя буйныя пялёсткі кветак, залаты фанцік, маціцовы гузік – 
валюта зусім іншай, нетутэйшай краіны.

Чуюцца звонкія бомы і мільгаюць жоўтыя ламаныя маланкі. Дзяўчаты 



рухаюцца так зграбна, што, здаецца, не гуляюць, а танчаць. Кусты за 
агароджай прагна сочаць, ці не патрапіць да іх мяч. Пад пахай у іх шмат 
згубленых мячоў.

– Я знайшла асы труп! – дзеліцца са мной сарамлівая другакурсніца 
Марыкава, разам з якой мы чакаем чаргу гуляць.

На занятках яна гаворыць так ціха, што зразумець, правільна яна адказвае 
ці няправільна, зусім немагчыма. Я яе ахрысціў Ціхім Голасам. Але на тэнісе 
цудоўным чынам дар зразумелай размовы да яе вяртаецца.

– Асы труп, – паўтараю я пра сябе, надзіва зачараваны гэтымі словамі.
Над сеткай, што перагароджвае пляцоўку, віюцца матылькі, хістаецца 

рыжая, бы англічанка, страказа. Мы ўцягнуты ў цудоўную гульню, дзе 
ролю мячоў выконваюць стракозы і матылькі. А над нашымі макаўкамі, як 
шматтонная бура з выпушчанымі коламі, праносяцца “Боінгі”, што ідуць 
на пасадку ў найбліжэйшы аэрапорт. Шкада, агню з ноздраў не пускаюць! 

Па расфарбоўцы алюмініевай шкуры і па часе заходу на пасадку мы 
вызначаем, што гэта за птушка і адкуль. Не смурод газы, а пах экзатычных 
краін распаўсюджваюць самалёты.

– Вы любіце лятаць? – пытаюся я ў другакурсніцы.
– Мой дзядуля не любіў, – намёкам адказвае Ціхі Голас нармальным 

голасам. – Але нядаўна ён памёр.
Я збіраюся выказаць спачуванне, але Марыкава працягвае:
– Усе былі так рады! Дзядуля ніколі не хварэў. Сеў на канапу і памёр. 

Пасля крэмацыі мы палачкамі разбіралі яго косці і весела гаварылі: “Якія 
чысценькія! Ніводная хвароба да іх не прыстала!”

– Брр-р… – думаю я.
Дацэнт Іваноў, пачуўшы гутарку пра дзядулю, тут жа ўспамінае пра сваіх 

продкаў. Чуцён ягоны гучны, як на лекцыі, голас:
– Мой прапрадзед быў страшэнны распуснік! Найраспусны тып, – паўтарае 

ён з задавальненнем. – Ведаеце, кім ён быў? Кухарам у публічным доме…
Страказа пікіруе на металічнае гняздо суддзі, аранжавы самалёт з Шанхая 

напаўзае, як горны абвал, няўмела адбіты мяч дзіравіць воблака. Нават 
ежа на корце патыхае палётамі. Даўгалыгі ўсмешлівы Мураі адкрывае 
пластыкавую скрынку.

– Ягады? – жартоўна цікаўлюся я.
Падчас вучобы ў Расіі Мураі паехаў з рускімі сябрамі ў лес па брусніцы 

і заблукаў. Праз гадзіну да яго данесліся слабыя аддаленыя крыкі: “Мураі! 
Дзе ты?” “Я ў лесе!” – радасна закрычаў ён. 

У скрынцы ў яго нешта ссохлае і членістаногае.
– У нас у горнай вёсцы ядуць насякомых, – тлумачыць ён. – Саранчу, 

пчаліных дзяцей, шаўкоўнічных чарвякоў. Хочаце пакаштаваць?
– Брр-р… – працягваю я адбрыквацца.
Мураі, як многія студэнты, раней ніколі не трымаў ракеткі ў руках. 

Але я ўпэўнены, гэта не мае значэння. На корце ўсіх ахоплівае асаблівая 
лёгкасць. Мноства разнастайнага лятучага дабра пераконвае нас ва ўласных 
паветраплавальных здольнасцях. Мы ўзлятаем над пляцоўкай, узнімаемся 
над сеткай. Нават паважны прафесар Такухіра лунае ў аблоках з тэлефонам 
і сабакам Silky.

Над зямлёй мы робімся адной сям’ёй. Галоўныя і дзівосныя падзеі заўсёды 
адбываюцца на вышыні.
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Аднойчы да разнастайных насельнікаў нябёсаў дадалася нябачаная 
азызлая асоба. Гэта быў паветраны шар памаранчавага колеру са стропамі 
і плеценым кошыкам. Ён трымаўся на прывязі і нагадваў дварняка, які 
кідаўся пры павевах ветру то на адну, то на другую хмару.

Ніводная чалавечая галава не выглядвала з пасажырскага кошыка. Затое 
пад ім прасціралася і выгіналася доўгае палотнішча з велізарнымі іерогліфамі. 
Толькі адна фраза магла лунаць у небе: “Запрашаюцца ўсе ахвотныя для 
палёта на таямнічы востраў!”

– Што там напісана? – спытаўся я ў шчуплага аспіранта Мацудзакі.
– У новым доме прадаюцца кватэры…
Уяўляеце? Гіганцкі пералётны калабок, паветранага вандроўніка пры-

мусілі служыць рэкламай нерухомасці, прыцягваць увагу дамаседаў!
Да нашага адзінага аспіранта я стаўлюся пяшчотна. Мацудзакі расказваў, 

што ў школе яго ўсе лічылі дзіўным, і ён вельмі перажываў праз гэта. “Але 
калі я пазнаёміўся са студэнтамі і выкладчыкамі рускага аддзялення, я 
супакоіўся”, – прызнаўся ён.

Узнімаецца вецер, мячы робяцца больш самастойнымі ў рухах, дрэвы 
спрабуюць уцячы ад саміх сябе. Толькі закаханыя сядзяць пад мудрагелістымі 
хвоямі як ні ў чым не бывала. Магчыма, на світанку на тоўстай хваёвай галіне 
пагойдвалася чыё-небудзь цела. А зараз толькі ягоны цень застаўся на пагорку. 
Цені заўсёды застаюцца там, дзе іх пакідаюць.

Я не адрываю позірку ад пухіра, што гойдаецца ў сінечы, і ўяўляю, як 
забіраюся ў лядачы бамбукавы кошык, і мы нясемся ў бок акіяна.

Толькі аспірант Мацудзакі застаўся б на зямлі. Калі на занятках я 
спытаўся ў яго пра мэту жыцця, ён, гледзячы ў стол, ціха, але цвёрда сказаў:

– Абараняць імператара!
Апроч імператара, у яго, як ва ўсіх студэнтаў, поўна звычайных клопатаў.
– Што будзеце рабіць пасля тэніса?
– Трэба рэферат пісаць, – панура адказвае ён.
– А пасля?
– Падпрацоўваць. Я афіцыянт у рэстаране…
“Няшчасны”, – паблажліва думаю я, з задавальненнем прыгадваючы, што 

мяне чакае толькі гарачая ванна і бутэлька бургундскага.

Другім памятным ранкам у перапынку паміж гульнёй высокая гнуткая 
Кавамура, зграбна выгнуўшыся, налівала мне гарбату. Мне падабаецца гэты 
японскі звычай.

– У мяне ёсць сястра, – шчабятала Кавамура. – Калі яна даведалася, што я 
паеду ў Расію, яна заплакала і адчувала агіду да Расіі. Днямі яна пазнаёмілася 
з мужчынам. Я сказала: “Віншую!” і падумала: “Ці не наняць снайпера?”

Праз выраз яе футболкі відаць узгоркі маленькіх грудзей. Нешта 
няўлоўна-заганнае бачыцца мне ва ўсіх японках. Успамінаецца мясцовае 
паданне пра святога, што сядзеў на воблаку і ўбачыў дзяўчыну, якая, 
падтыкнуўшы юката, прала бялізну ў рацэ. Ён так на яе заглядзеўся, што 
зваліўся з воблака!

На мінулым тыдні за намі на корт увязаўся жвавы кітайскі стажор. 
Кучаравы, з залатым ланцужком на руцэ, ён стаў заляцацца да Кавамура. 
Падносіў ёй мячы, пытаўся, ці не хоча яна заняцца кітайскай: “Упэўнены, у 
вас атрымаецца!” І ўвесь час, як капітан Нэма, складаў рукі на грудзях, каб 
усе бачылі яго багацце на запясці. Кавамура задаволена смяялася.



На занятках у панядзелак я загаманіў пра неразумных дзяўчатак, што 
трапляюць у кіпцюры вопытных спакуснікаў. “Бойцеся замежнікаў!” – 
грымела ў аўдыторыі. Уражаны, я зразумеў, што раўную ўсіх студэнтак.

Цяпер кітайца няма, і на маіх вытанчаных тэнісістак ніхто не квапіцца. 
Наліўшы мне гарбату, Кавамура хацела паставіць бутэльку і раптам замерла, 
спалохана скіраваўшы позірк у вышыню.

І ўсё навокал сціхла і здранцвела. Ракеткі перасталі біць па мячах. Мячы, 
пазбавіўшыся пабояў, раскаціліся хто куды. Хвоі перасталі падкідваць пад 
сцёгны закаханых голкі. І стракозы кінулі рыпець крыламі.

Два велізарныя дыяментавыя колцы ззялі і пераліваліся ў нябёсах. Гэтыя 
жахлівыя спараныя абаранкі выглядалі настолькі пуката-прыкметнымі, што, 
здавалася, натыкніся на іх самалёт, ён бы не абыйшоўся гузам.

Ніколі я не бачыў нічога падобнага. Нават не чытаў пра такое. Гіганцкія, 
таўшчэзныя, неверагодна матэрыяльныя колцы не былі падобныя ні на 
вясёлку, ні на гало.

Не ведаю, колькі прайшло часу, пакуль на нашых разгубленых вачах гэтыя 
асыпаныя дыяментавым пылком велічныя акружнасці, паціху цьмянеючы, 
не растварыліся бясследна ў паветры. Ніводнай зіхатлівай смеццінкі не 
ўпала зверху, нібыта там іх і не было.

– Я думаў, гэта ядзерная вайна! – парушыў цішыню ўражаны голас 
Іванова.

– А я – што канец свету! – перасмыкнула плячыма Кавамура.
Мяркуючы па тварах, і іншыя, у тым ліку спакойны ад калыскі прафесар 

Такухіра, таксама чакалі сканчэння свету. Такі выпадак не скарыстаць было 
нельга:

– Ведаеце, што гэта было? – гучна вымавіў я.
– Што? – пачулася з усіх бакоў.
– Заручыны багоў.

Усім першакурснікам я з гонарам паведамляў, што на рускім аддзяленні 
гуляюць у тэніс і стасуюцца пры тым па-руску. Нібыта незнарок пра-
гаворваўся, хто прапанаваў гэтую ідэю. Горача пераконваў, што на корце ўсе 
па-сапраўднаму ўведваюць адно аднаго і робяцца адзіным цэлым.

Раз на год у канцы лета ў самую спёку мы, разбіўшыся на пары, гулялі 
да таго часу, пакуль не вызначаўся пераможца. Апісваючы гэты дзень, 
заўважаю, прыжмурваюцца ад сонца літары на паперы і варушацца цені ад 
слоў. Цені аслоў.

Часта ў страшэнную спёку я пераконваў сябе, што лепш найхутчэй 
прайграць, пакінуць спаборніцтва і спакойна сядзець у цяньку. Але варта 
было ўзяць у рукі ракетку, ад маёй разважлівасці нічога не заставалася. 
Пераможцам уручалася купленая ў складчыну ўсялякая драбяза тыпу 
празрыстага парасона або партатыўнага вентылятара. Часам я са страхам 
думаў, што памру дзеля вентылятара на батарэйках.

Гэтым летам пераможцу чакаў рондаль, што асляпляльна ззяў на сонцы, 
які студэнты купілі, пэўна спадзеючыся выкарыстоўваць яго на сваіх 
гулянках. Замест таго, каб з чыстага чалавекалюбства – хіба я не любіў сваіх 
падапечных?! – даць ім магчымасць выйграць гэты, абсалютна непатрэбны 
мне рондаль, я, рызыкуючы жыццём, збіраўся змагацца за першае месца.

У пару мне трапіла зусім бездапаможнае стварэнне па прозвішчы Оя, якое 
з’явілася на корт у ружовай кісейнай сукеначцы і з ружовым чамаданчыкам 
на колцах. Убачыўшы, што мая напарніца трымае ракетку, нібыта патэльню, 
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і шарахаецца ад мяча, як ад гвалтаўніка, я не мог стрымаць раздражнення 
і абураных крыкаў.

Каля агароджы корта здзіўлена спыніліся двое замежнікаў. Лёгка было 
здагадацца, хто яны. Усе мясцовыя ведалі загадку: “П’яны, з чырвоным 
тварам, на крадзеным жаночым ровары, хто гэта? Рускі марак!”

Пераглянуўшыся, маракі асцярожна праціснуліся ў прыадчыненую 
брамку і, як зачараваныя, нерашуча прыселі на краёк пластыкавай лаўкі. Іх 
баязлівасць можна было зразумець. У порце вісеў бачны здаля транспарант 
з кароткім надпісам па-руску: “Не красці!” Транспарант вычарпальна 
тлумачыў, як тут ставяцца да рускіх.

Але хіба можна было абыякава прамінуць драцяны вальер, у якім 
гарэзнічалі абарыгены, якія ўсе да аднаго размаўляюць на тваёй роднай мове? 
Больш за тое, сярод іх смела, нават пакрыкваючы на партнёрку, мітусіцца 
з апошніх сіл твой зямляк.

У цяжкіх чаравіках, з ускладзенымі на калені кулакамі, запазычанымі 
з крамы гір і гантэляў, двое шчуплых рускіх маракоў – зусім яны не былі 
падобныя да марскіх заваёўнікаў! – недаўменна, як на фантастычны міраж, 
глядзелі на бязважкіх вытанчаных прыгажуняў у спакусліва кароткіх 
спаднічках, на радасных юнакоў, на ўсё гэтае чужое жыццё, што лунае ў 
сінечы і з насмешкай ці з нейкай іншай загадкавай мэтай кідае на вецер 
рускія словы.

Нечакана з’явіўся гаспадар корта. Падышоўшы да маракоў, ён нешта ім 
сказаў, і тыя, нібы па камандзе, прысаромлена ўскочылі і нязграбна выйшлі. 
Цяжка было ўявіць, што японец прагнаў іх. Хутчэй, пацікавіўся, чаго яны 
хочуць. Але маракі, не зразумеўшы ягонага пытання, хутчэй пакінулі корт.

Іх пакорлівасць, пужлівая ўпэўненасць, што яны, як заўсёды, нешта 
парушылі, ледзь не пазбавілі мяне ў той дзень перамогі. Я хацеў выйсці 
следам за імі. Але што я мог для іх зрабіць? Я быў часткай чужога свету, 
даўно адрэзанай скібкай. А адрэзанай скібцы застаецца адно – чарсцвець.

Мой кантракт закончыўся, і на развітальнай вечарынцы, дзе збіраліся 
нашы даўнейшыя выпускнікі і новыя студэнты, я расчулена паабяцаў, што 
хоць і буду выкладаць цяпер у іншым універсітэце, па-ранейшаму гатовы ў 
нядзелі прыязджаць на запаветны корт, каб працягваць тэнісную традыцыю 
рускага аддзялення. Усе запляскалі.

Праз тыдзень я бадзёра надзеў звыклую белую бейсболку з выгарэлым 
зялёным брылём, праверыў звонкую і лёгкую, як гітарнае рэха, ракетку 
і, прадчуваючы вясёлую сустрэчу з былымі вучнямі і калегамі, паехаў па 
знаёмым маршруце паўз гарадскую турму.

У грудзях пацяплела, калі здалёк паказаўся родны пагорак з хвоямі, 
што вырабляюць неверагодныя піруэты, пад якімі, як заўжды, цямнелі ў 
абдымках няшчасныя шыбенікі і закаханыя.

Нікога на корце не было. Толькі каля ўвахода на асфальце бялела 
згубленае некім маленькае срэбранае сэрцайка, да якога з цяжкасцю, бы 
паралітык, падбіраўся дажджавы чарвяк, ці то каб сумленна здаць яго ў бюро 
знаходак, ці то каб сцягнуць пад зямлю, дзе і павінны захоўвацца скарбы.

Я патэлефанаваў дацэнту Івана.
– Нікога не будзе, – упэўнена адказаў ён.
– Чаму?!
– Толькі вы любілі гуляць у тэніс. Астатнія – яго ненавідзелі.



З Àлåñåì Рàçàíàâûì ìû пàçíà¸ìіліñÿ øìàт ãàäîў тàìу íà 
літàðàтуðíûì ôåñтûâàлі “Âілåíіöà” ў Ñлàâåíіі. Мíå àäðàçу 
ж çàпîìíіўñÿ ÿãî пðûìåтíû тâàð ç äàпûтліâûì пîçіðкàì і 
пðûõілüíàй уñìåøкàй. Àлå ÿø÷э áîлüø тîå, øтî ¸í кàçàў.

Пàçíåй ìû ÷àñтà ñуñтðàкàліñÿ – у Цþðûõу і Áåðліíå, у 
Ãàíîâåðû і Цуãу, у Міíñку і Ãðàöû, ìû àáìÿðкîўâàлі ìíîñтâà 
тэì, íàй÷àñöåй пðûðîäу і пàэçіþ. À ÿø÷э ìû íÿðэäкà ìàў÷àлі 
ðàçàì, і ãэтà áûлî кðàñàìîўíàå ìàў÷àííå. Яãî кíіãі пàñтàÿííà 
ñупðàâàäжàлі ìÿíå, ãэтûÿ ìуäðûÿ, ãлûáîкіÿ кíіãі, пðàñÿкíутûÿ 
íåпàäулàäíàй ÷àñу пðûãàжîñöþ. Íà øэðàã ç іõ, øтî âûйøлі пà-
íÿìåöку, ÿ піñàлà ðэöэíçіі äлÿ ãàçåтû “Íîйå Цþðõåð öàйтуíã”. 
Дà äçâþõ – пàñлÿñлîўі. І íå ў àпîøíþþ ÷àðãу õà÷у çãàäàöü, 
øтî íåкàтîðûÿ ç ÿãî пуíкöіðàў ÿ пåðàклàлà íà íÿìåöкуþ ìîâу.

Íàøà ñÿáðîўñтâà ÿ лі÷у àäíûì ç íàйáîлüø ø÷àñліâûõ âû-
пàäкàў ñâàйãî жûööÿ. Íÿãлåäçÿ÷û íà тîå, øтî ìû ўжî øìàт 
ãàäîў íå áà÷ûліñÿ, пàìіж íàìі çàñтàåööà ãлûáіííàÿ лу÷íàñöü. 
Яíà äàўíî àáûõîäçіööà áåç ñлîў, àäíàк ÷àñ àä ÷àñу ìíå пðû-
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Мастацтва складанай простасці
Водгукі на кнігі Алеся Разанава, што выходзілі па-нямецку

Ільма Ракуза

...ён стварыў адметны паэтычны космас, 

які ў лакальным намацвае цэлы свет 

і абсалютна натуральна спалучае 

фантазію і вучонасць,

простасць і складанасць...
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õîäçіöü ìэйл ç ÷àðîўíà пðàçîðліâûìі ñкàçàìі: “Òû ñтàіø лÿ äçâÿðэй. Уâàõîäçіì у 
çàўтðà. З íàìі ñэíñ: ìû äàçâàлÿåì ÿìу áûöü ç íàìі”.

Длÿ ìÿíå âåлüìі âàжíà, øтî öÿпåð íåкàтîðûÿ ç ìàіõ тэкñтàў пðà Àлåñÿ Рàçà-
íàâà âûйäуöü і пà-áåлàðуñку. Áî ÿíû ўçíіклі ç пàâàãі і ñÿáðîўñтâà.

Цюрых, 28 сакавіка 2020 г.

Пасляслоўе да кнігі Алеся Разанава “Трэцяе вока. Пункціры”
(Выдавец Урс Энгелер, Базель і Вайль-на-Рэйне, 2007 г.)

Àлåñü Рàçàíàў íàлåжûöü äà пàэтàў öіõàãà кøтàлту. Ёí íå ўçäûìàå øуìу 
âàкîл ñâà¸й àñîáû, àäìàўлÿå “ÿкàííå” і пðàãу äà àðûãіíàлüíàñöі ў літàðàтуðíàй 
тâîð÷àñöі, íå клàпîöіööà íі пðà ñу÷àñíàñöü тэì, íі пðà літàðàтуðíûÿ тðэíäû. 
Пàэтû÷íàÿ пðàöà äлÿ ÿãî – ãэтà кàлі öÿáå çàкðàíàå íåйкі ìàтэðûÿл, íåйкàÿ ðэ÷, 
і тû ðэõàì àäãукàåøñÿ ў àäкàç. Ãу÷ûöü і пðîñтà, і ñöіплà, àлå äлÿ тàкîй пðàöû 
âåлüìі øìàт тðэáà.

Ціõіì íàçіðàлüíікàì Àлåñü Рàçàíàў ñтàўñÿ ÿø÷э ў äçÿöіíñтâå: íàðàäçіўøûñÿ 
ў 1947 ãîäçå ў Ñÿлüöû íåпàäàл¸к àä Áðэñтà, ¸í ðîñ у â¸ñöû, у àтà÷эííі пðûðîäû 
і âÿñкîâàй ãàâîðкі. Руñкàй ìîâå âу÷ûўñÿ ў øкîлå і àä áàöüкі, ÿкі äçіâàì âûжûў 
у кàíöлàãåðàõ Зàкñåíõàўçåí і Мàўтõàўçåí. Àлå пðû пåðøûõ жà ñпðîáàõ пÿðà ў 
1961 ãîäçå ñтàлà ÿñíà, øтî ÿãîíûì âûáàðàì áуäçå áåлàðуñкàÿ ìîâà. Ãэтû пàэтû÷-
íû âûáàð íåўçàáàâå íàáуäçå пàлітû÷íуþ çíà÷íàñöü: у 1968 ãîäçå, пàñлÿ ўâîäу 
ñàâåöкіõ âîйñк у Пðàãу, ñтуäэíт ôілàлàãі÷íàãà ôàкулüтэтà Àлåñü Рàçàíàў âûñту-
пàå ñупðàöü àôіöûйíàй ðуñіôікàöûі, і ÿãî âûклþ÷àþöü ç ìіíñкàãà ўíіâåðñітэтà. 
Âу÷îáу ¸í çàâÿðøàå ў Áðэñöå, пîтûì іäçå пðàöàâàöü âÿñкîâûì íàñтàўíікàì, у 
1970-80 ãã. пðàöуå ðэäàктàðàì у пåðûÿäû÷íûõ âûäàííÿõ і ў âûäàâåöтâå, à тàкñàìà 
пåðàклàä÷ûкàì. Пàðàлåлüíà ñтâàðàþööà ўлàñíûÿ çáîðíікі âåðøàў (“Àäðàäжэííå”, 
“Íàçàўжäû”, “Кààðäûíàтû áûööÿ”, “Шлÿõ-360”, “Âàñтðû¸ ñтðàлû”), àпîøíі ç ÿкіõ 
у 1990 ãîäçå пðûíÿñå ÿìу Дçÿðжàўíуþ пðэìіþ іìÿ Яíкі Купàлû.

Àлåñü Рàçàíàў лі÷ûööà âåñтуíîì áåлàðуñкàãà кулüтуðíàãà àäðàäжэííÿ, ÿкîå 
àáàпіðàåööà íà ўçäûì пà÷àтку äâàööàтàãà ñтàãîääçÿ, çàäîўãà äà тàãî, ÿк ñàâåöкàÿ 
ўлàäà пàклàлà кàíåö лþáûì пðàÿâàì íàöûÿíàлüíàй ñâÿäîìàñöі, à Ñтàліí öі íå öàл-
кàì âûíіø÷ûў áåлàðуñкуþ іíтэліãåíöûþ. Àлå і íîâàå “àäðàäжэííå” áûлî íÿäîўãіì: 
ç пðûõîäàì Ëукàøэíкі äà ўлàäû ў 1994 ãîäçå ÿíî ðàптîўíà ñпûíÿåööà. Рàçàíàў, 
÷ûÿ пàэçіÿ íікîлі íå áûлà ÿўíà пàлітû÷íàй, уâîäçіöü пàäçåі, øтî àäáûâàþööà ў 
кðàіíå, у ñâàå тâîðû, íàäàå іì ãу÷àííå і âîáðàç. З 1999 ãîäà ¸í ÷àñтà âàíäðуå íà 
çàпðàøэííå çà ìÿжîй; ÿãî кíіãі âûõîäçÿöü у Пîлüø÷û і ў äâуõìîўíûì ôàðìàöå 
ў Ãåðìàíіі, ç 2005 ãîäà і ў Міíñку тàкñàìà. Àãулàì áîлüø çà туçіí.

Íà ðàäçіìå Àлåñü Рàçàíàў лі÷ûööà кàðäûíàлàì пàэçіі, íåпàäкупíûì íі ў ñлîâå, 
íі ў ñпðàâå. Íîâàå пàкàлåííå áåлàðуñкіõ пàэтàў çàõàплÿåööà ÿãî пðûклàäàì, õîöü 
ñàìі ìàлàäûÿ пàэтû і àáіðàþöü іíøûÿ ñтûліñтû÷íûÿ àðûåíöіðû. À íà Зàõàäçå ¸í 
пà-ðàíåйøàìу çàñтàåööà “тàåìíàй пàðàäàй äлÿ çíàўöàў”; Àлåñü Рàçàíàў пàкулü 
÷àкàå ñâàйãî ÷àñу, õîöü іñíуå ìíîñтâà пåðàклàäàў íà íÿìåöкуþ і äçâå кíіãі, ÿкіÿ 
¸í пàäñлуõàў у íÿìåöкàй ìîâû. Дà тàãî ж ¸í уãàíàðàâàíû пðэìіÿй іìÿ Ãåðäэðà.

Ñâàйãî ÷àñу ÷àкàå пàэт, ÿкі âûçíà÷àåööà íåâåðàãîäíàй øìàтãðàííàñöþ і пàñлÿ-
äîўíàñöþ. Ужî ñàìі жàíðû пðûìуøàþöü пðûñлуõàööà: пðàçàі÷íûÿ ìіíіÿöþðû-
пðûпàâåñöі, ÿкіÿ íàçûâàþööà âåðñэтàìі; íàðàтûўíûÿ пàэìû, çлу÷àíûÿ ў ìåäûтà-
тûўíûÿ öûклû âåðøàў (íàпðûклàä, “Ãліíà. Кàìåíü. Жàлåçà”); “кâàíтэìû”, øтî 
ўâîäçÿöü ìîâу ў ñâàþ ãулüíþ, і пàäîáíûÿ äà õàйку “пуíкöіðû”, à ÿø÷э “çíîìû”, 
ÿкіÿ ìîжíà áûлî á íàçâàöü тðàпíûìі äуìкàìі àáî àôàðûçìàìі.

Àлåñü Рàçàíàў ÷эðпàå íàтõíåííå ў пåðøуþ ÷àðãу ў íàðîäíûõ пàäàííÿõ і эпà-
ñàõ, à тàкñàìà ў пðûðîäçå, àлå çâÿðтàåööà ¸í і äà іíäûйñкàй ôілàñîôіі, Ãåðàклітà, 



Áіáліі і àпàкðûôі÷íûõ (àкулüтíûõ) тэкñтàў. Íÿçìåííàй ìэтàй ÿãî пîøукàў 
çàñтàþööà “уíіâåðñàліі”, ÿкіÿ ¸í іìкíåööà âûлу÷ûöü ç пðûðîäû, ãіñтîðûі, ñíîў 
і ìàð, кàá пàäñтупіööà äà “ñутíàñöі”, ÿкàÿ ðîáіööà çðàçуìåлàй áåç тлуìà÷эííÿў. 
Рэäукöûÿ, à íå çáûтàк – âîñü äэâіç Рàçàíàâà, à пðàöэñ піñüìà íàãàäâàå öÿðпліâàå 
íåўìÿøàííå ў õîä ðэ÷àў (“іñкðûíà âûáліñíå ñàìà”), ¸í íå íàäтà ðупіööà àá тàк 
çâàíûì ðàìåñíûì уìåлüñтâå.

Дà íàйáîлüø âûðàçíûõ, “ñутíàñíûõ” тэкñтàў у ðàçàíàўñкàй тâîð÷àñöі áåç 
ñуìíåâу íàлåжàöü “пуíкöіðû”. Пуíкöіðû – ãэтà пàäîáíûÿ äà õàйку тâîðû, ÿкіÿ 
âûлу÷àþööà íåâåðàãîäíàй лàкàíі÷íàñöþ і âûðàçíàй пðûãàжîñöþ, у іõ íå ñуñтðэ-
íåø íі äîñöіпàў, íі ìåтàôàð (“ìåтàôàðà íå àñâÿтлÿå ðэ÷àіñíàñöü, à ñкàжàå ÿå”). 
Íà пåðøû пîãлÿä íåпðэтэíöû¸çíûÿ, ÿíû íàйáîлüø àäпàâÿäàþöü тàìу, øтî Àлåñü 
Рàçàíàў íàçûâàå пàэтû÷íàй пðàöàй: кàлі öÿáå çàкðàíàå íåйкі ìàтэðûÿл, íåйкàÿ 
ðэ÷ і тû àäãукàåøñÿ ў àäкàç. Длÿ ãэтàй ãулüíі пàтðэáíà пàðàäàкñàлüíàå ñпàлу÷эííå 
“âûклþ÷íàй âûпàäкîâàñöі і âûклþ÷íàй çàкàíàìåðíàñöі”.

Зíîў і çíîў уñ¸ ўпіðàåööà ў пàðàäîкñ: ÿк àäçіíкàâàå ðîáіööà àãулüíûì, âûпàä-
кîâàå çàкàíàìåðíûì? Як àтðûìліâàåööà, øтî ç ìíîñтâà ç’ÿў àäíà äэтàлü, àäíî 
іìãíåííå кðûøтàліçуåööà, пåðàтâàðàþ÷ûñÿ ў пàçà÷àñàâàå âûкàçâàííå?

Àлåñü Рàçàíàў піøà “пуíкöіðû” çäàўíà, àлå, пà ÿãî ўлàñíûõ ñлîâàõ, ç ÷àñàì 
¸í іõ “õàйкуіçàâàў”, тî áîк пàçáàâіў àñàáîâàñöі, äðàìàтû÷íàñöі. Àäñþлü і іõ ãðà-
öû¸çíàñöü: àäñутíàñöü пàжàäû, ìэтàпàìкíåííÿ ðîáÿöü ìàã÷ûìàй ãðàöû¸çíуþ 
пðûñутíàñöü ðэ÷àў, ÿкіÿ íàáûâàþöü улàñíуþ âàãу і ўлàñíуþ ìîâу.

Ñàáðàíûÿ ў ãэтàй кíіçå “пуíкöіðû”, íàпіñàíûÿ ў àñíîўíûì пàä÷àñ ñтûпåí-
äûÿлüíàãà пîáûту ў øâåйöàðñкіì Цуãу, áÿðуöü çà íàãîäу äлÿ пàэтû÷íàãà ðэõà 
äðîáíûÿ çäàðэííі øтîäç¸ííàñöі àáî ñöэíû пðûðîäû. Утûліçàöûÿ áутэлåк, âû-
пàäкîâàÿ ñуñтðэ÷à ç ìàíàõàì, âіä äçÿў÷ûíû ç öûãàðэтàй àáî ўлàñíûõ çíîøàíûõ 
÷àðàâікàў пåðàтâàðàþööà ў “эпіôàíіі” ãэтàкñàìà, ÿк і âåöåð у áûліíкàõ, кðуìкà÷ 
у ãàллі àáî âîçåðà, ÿкîå ўâåñü ÷àñ çìÿíÿåööà. Òàк, ìîжíà áåç уñÿлÿкàãà пàôàñу 
íàçûâàöü ãэтà ç’ÿâàìі, áî ў ãэтàй кíіçå çãуø÷àíûõ âåðøàў ñутíàñöü ðîáіööà ÿўíàй.

Íàпðûклàä, ÿк у ãэтûõ кàðîткіõ пуíкöіðàõ:

Nebel:
Der Umwelt
ist schwindlig. (Туман:/ у наўколля/ кружыцца галава.)

Regen:
Der See
unter Akupunktur. (Дождж:/ возера/ ў акупунктуры.)

Уÿўлÿлüíàñöü тут пàўñтàå пðàç пåðàíîñ улàñöіâûõ ÷àлàâåку õàðàктàðûñтûк і 
пàâîäçіí íà пðûðîäу, пðàç íå÷àкàíàå ñпàлу÷эííå ñôåð, çâû÷àйíà àäàñîáлåíûõ. У 
ìîöíûì уçäçåÿííі ãэтàãà íіáû âûпàäкîâàãà жэñтà і пàлÿãàå ìàñтàöтâà ñклàäàíàй 
пðîñтàñöі.

Ãэтàÿ літàðàтуðà іìкíåööà íå ўçáуäжàöü, àлå “àáуäжàöü”, ðàáіöü пðàíікàлüíûì. 
Мîжà áûöü, і пåðàйíà÷âàöü тàкñàìà, ñâîåàñàáліâûì ñпîñàáàì. Àлåñü Рàçàíàў – 
ìуäðэö, ÿкîìу íå çàйìàöü ãуìàðу; ¸í âåäàå, øтî øлÿõ äà ìåтàôіçікі âÿäçå пðàç 
ôіçі÷íà áà÷íàå, і ÿíî çàñлуãîўâàå íàøàй пðûÿçíàй уâàãі. Ёí íå пðîñтà ãлÿäçіöü, 
¸í áà÷ûöü íàñкðîçü (÷àñàì íіáû пàäìіðãâàþ÷û), ñлîâû ç’ÿўлÿþööà ўñлåä çà 
ðàçуìåííåì:

Wind:
Der Halm
lehnt sich an den Halm,
doch der – lehnt ab. 

(Вецер:/былінка/ горнецца да былінкі,/ а тая – ад.)
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Àáî:

Sie ist zwar verrostet,
hält aber trotzdem
fest an ihrer Überzeugung:
Die Kette. 
(І заржавеў,/а ўсё роўна/трымае ранейшае перакананне:/ланцуг.)

Íåкàтîðûÿ “пуíкöіðû” ўÿўлÿþöü ñàáîй элåìåíтàðíûÿ âîáðàçû (“пðàç-âî-
áðàçû”), іíøûÿ íàáûâàþöü ôîðìу çâàðîту, кàðîткàãà äûÿлîãу, çàãàäкі; àлå кîжíû 
íÿçìåííà çàпàìіíàлüíû і ñутíàñíû. À ÷àñàì ÿíû àõутàíûÿ тàÿìíі÷àñöþ, ÿкàÿ 
пàäкàçâàå, куäû ў ñàìàй ãлûáіíі öÿãíå ñлîўíàãà âàíäðîўíікà Àлåñÿ Рàçàíàâà:

Die Sonne geht unter:
Mit zwei Augen
schau ich ins dritte. 
(Сонца заходзіць:/у двое вачэй/узіраюся ў трэцяе вока.)

Òîå, øтî ðэøтàþ ìîжà áûöü тîлüкі ìàў÷àííå, пàкàçâàå ìîўíàÿ ìîö ãэтàãà і 
øìàтлікіõ іíøûõ тâîðàў áåлàðуñà Àлåñÿ Рàçàíàâà.

Паэт Алесь Разанаў у пошуках вершасловаў

(Пасляслоўе да кнігі Алеся Разанава “Галіна паказвае дрэву, куды расці. Вершы”, 
выдавецтва “Агора”, Берлін, 2006 г.)

Íÿìåöкàÿ ìîâà, áàäàй, ÿк íіÿкàÿ іíøàÿ пðàÿўлÿå, øтî âåðøàâàííå (íÿì. 
dichten) ¸ñöü пðàöэñàì çãуø÷эííÿ (íÿì. verdichten), ìåíàâітà ў íÿìåöкàй àáîäâà 
пðàöэñû ñуàäíîñÿööà ç àäíûì і тûì жà этûìîíàì. Зíàкàâûì áà÷ûööà ñупàäçåííå 
çíà÷эííÿў і ñтûìул äлÿ пàэтà àäпàâÿäàöü ñâà¸й пàэтû÷íàй çàäà÷û.

Áåлàðуñкі пàэт Àлåñü Рàçàíàў, àўтàð пàэì, “âåðñэтàў”, пàäîáíûõ äà õàйку 
“пуíкöіðàў” і àôàðûñтû÷íûõ “çíîìàў” íàлåжûöü äà àñàáліâàãà кøтàлту тâîðöàў 
çãуø÷эííÿ. Яãî пàэçіÿ пà ñâà¸й пðûðîäçå іìкíåööà äà ñутíàñíàãà, у ÿкîй áû ôîðìå 
ÿíà íі íàáліжàлàñÿ äà ðэ÷àіñíàñöі: у пðûпàâåñöÿõ, âîáðàçàõ àáî ðàçâàãàõ. Òàкàÿ 
öÿãà äà ñутíàñíàãà эñтэтû÷íà çíàõîäçіöü ñâà¸ âûðàжэííå ў ñклàäàíàй пðîñтàñöі, 
этû÷íà – у ðàäûкàлüíàй ø÷ûðàñöі. Яå пàäìуðкàì ç’ÿўлÿåööà ðàçуìåííå áûööÿ, 
ÿкîå áà÷ûöü жûâûÿ ўçàåìàñуâÿçі пàìіж ôіçікàй і ìåтàôіçікàй, ãэтûì і тûì ñâåтàì, 
пðûðîäàй і çâûøпðûðîäíûì. Ãэтàå äàñлåäàâàííå і ðîáіöü тâîð÷û íàáûтàк Àлåñÿ 
Рàçàíàâà ўíікàлüíûì. Пðàўäà, ÿø÷э і пàäàçðîíûì у àðãуñàâûõ âà÷àõ áåлàðуñкàй 
öэíçуðû і íàäçâû÷àй ñпðэ÷íûì äлÿ àôіöûйíàй кðûтûкі.

Пàä÷àñ ñтûпåíäûÿлüíàãà пîáûту ў Áåðліíå, Мþíõåíå, Ãàíîâåðû, Ãðàöû і іíøûõ 
ãàðàäàõ ¸í íàçіðàў çà жûöö¸ì íà Зàõàäçå, íå çäðàäжâàþ÷û ñâàйìу ўíутðàíàìу 
пàклікàííþ. Яãî “Ãàíîâåðñкіÿ пуíкöіðû” (2002), íàтõí¸íûÿ øтîäç¸ííàñöþ і ўðà-
жàííÿìі àä íàâàкîллÿ, тðàíñôàðìуþöü (íіжíåñàкñîíñкіÿ) àñàáліâàñöі ў àãулüíàå, 
тî áîк çíîў жà øукàþöü ñлÿäîў ñутíàñöі, øтî çäàâ¸í âûçíà÷àå “уíіâåðñàліñтà” 
Àлåñÿ Рàçàíàâà.

І ўñ¸ ж Рàçàíàў çðàáіў у çàìåжжû íîâû кðîк, à ìåíàâітà кðîк у áîк íÿìåöкàй 
ìîâû. Òðûìàþ÷ûñÿ ñâàйãî àäìåтíàãà ñпîñàáу, ¸í àäкðûўñÿ ãэтàй ìîâå íå ñтîлüкі 
íà âуліöû, кîлüкі ÷ûтàþ÷û і âûâу÷àþ÷û ñлîўíікі. І âîñü àäíîй÷û пàñіўíû ðàçãлÿä 
пåðàйøîў у àктûўíû ðàçáîð. Âÿñíîй 2003 ãîäà Àлåñü Рàçàíàў çäçіâіў пðûйìîâû 
áîк у Ãðàöû íÿìåöкàìîўíûì ðукàпіñàì ç íàçâàй “Wortdichte” (Âåðøàñлîâû). 
Рукàпіñ утðûìліâàў äàñöіпíàå і ўäуìліâàå пàãлûáлåííå ў ñлîâû: Rauch (äûì) 
і Teller (тàлåðкà), Decke (ñтîлü, кîўäðà) і Waffe (çáðîÿ) – ãэтû áåлàðуñ áûööàì 
âûкàçâàå пàøàíу ìîâå кðàіíû, äçå ãàñöþå, уñкðûâàþ÷û íутðî ÿå ñлîў.



Кàá пðàöÿãíуöü ãэтû экñпåðûìåíт, Рàçàíàў ñкàðûñтàўñÿ øìàтìåñÿ÷íûì 
пîáûтàì у Áîíå (2004-2005 ãã.). Íåкàлüкі туçіíàў ñлîў, àä Busch (куñт) äà Schaufel 
(øуôåлü), àä Falle (пàñткà) äà Wald (лåñ), ¸í ãулÿþ÷û пåðàкðуöіў íà ñтî лàäîў, 
кàá âûöÿãíуöü ç іõ літàð íîâûÿ ñпàлу÷эííі, à àäпàâåäíà і íîâûÿ çíà÷эííі. Àл-
åñü Рàçàíàў пðàÿўлÿåööà ÿк ñтàðàäàўíå-íàâàтàðñкі ìîўíû кàáàліñт, ¸í ñтàâіööà 
äà пàäîáíûõ ìàíіпулÿöûй ñà ñлîўíûì ìàтэðûÿлàì ÿк äà ìàãі÷íûõ äçåÿííÿў, 
õîöü ìîжà пàäàööà, øтî ÿíû çðîáлåíûÿ л¸ãкіì уçìàõàì ðукі. Хðîñíûÿ ÿãî экñ-
пåðûìåíтàў íå Эðíñт Яíäлü і íå Куðт Шâітэðñ, à ðуñкі пàэт Âÿліìіð Хлåáíікàў 
(1885-1922), ìîâàтâîð÷û ãåíій ÿкîãà Рàçàíàў øìàт ãàäîў äà ãэтàãà ãлûáîкà 
âûâу÷àў пåðàклàäàþ÷û. Як і Хлåáíікàў, Àлåñü Рàçàíàў çíàõîäçіööà ў пîøукàõ 
пðà-ìîâû. Уñâіäðîўâàííå ў ãукàñэíñàâûÿ плàñтû íÿìåöкàй ìîâû – ãэтà ÷àðãîâàå 
“уíіâåðñàлüíàå” äàñлåäàâàííå.

Àлå øтî ç’ÿўлÿåööà пàâåðõíÿй, à øтî ãлûáіí¸й, øтî пðîñтà літàðàй, à øтî ñэí-
ñàì? Які ðàçâåäâàлüíû øуðô âûклі÷à öуä ÿñíàñöі? Іñкðà âûáліñкâàå ñàìà, лі÷ûöü 
Àлåñü Рàçàíàў, ÿкі ñöіплà íàçûâàå ñâàþ пðàöу экçåðöûöûÿй. І тûì íå ìåíø íåлüãà 
íå çàўâàжûöü, ç ÿкîй пðàлі÷àíàй äáàйíàñöþ ¸í çàйìàåööà ўжî ñàìîй ãðàôі÷íàй 
ôîðìàй ñлîў. Ëітàðû àäàñàáлÿþööà, ðîáÿööà ñàìàñтîйíûìі âіçуàлüíûìі çíàкàìі, 
ñàìі пà÷ûíàþöü пðàìàўлÿöü. Уìÿøàííå âåлüìі äàлікàтíàå і пàäпàðàäкîўâàåööà 
íå кàпðûçàì (öі íåйкіì “іçìàì”), à ўíутðàíàй íåàáõîäíàñöі. Як у âåðøû “Пàўçà”.

Aus
der Spannungsphase
in die Entspannungs-
phase:

Die P
aus
e. 
(З / фазы напружання / ў фазу расслаблення / п / aўз / а.)

Ñà ñлîâà “пàўçà”, ðàçáітàãà íà літàðû і ñклàäû, âûлупліâàåööà ñлîâà “aus”, 
âûклікàþ÷û ў ÷ûтà÷à ўñìåøку пàðàçуìåííÿ. Àлå ãàлîўíàå äлÿ Рàçàíàâà ў ÿãî 
лàкàíі÷íûõ âåðøàõ íå äîñöіпû і íå эôåкт çäçіўлåííÿ, à кàлі ç ñуð’¸çíàñöþ і 
ўñìåøкàй пðûõîäçіöü áà÷àííå і ðàçуìåííå. Ёí âûöÿãâàå ñà ñлîў іõ уíутðàíûÿ 
ìàã÷ûìàñöі і ðîáіöü іõ âіäàâî÷íûìі, äçÿкуþ÷û ÷àìу пàўñтàþöü àøàлàìлÿлüíûÿ 
эўðûñтû÷íûÿ ўçàåìàñуâÿçі.

Àäçіí ç кàðàöåйøûõ пðûклàäàў – ñлîâà “Geschichte” (ãіñтîðûÿ), ÿкîå ў Рàçàíàâà 
пåðàтâàðàåööà ў “Gesche/hen/schich/ten” (ñпàлу÷эííå ñлîў “çäàðэííå” і “плàñтû”). 
Ãэтàк ãіñтîðûÿ íàйпðàñöåйøûì ÷ûíàì ðàñкðûâàå ñâîй пàліìпñåñтàâû õàðàктàð.

À âîñü âåлüìі тîíкàÿ пðàöà ñà ñлîâàì “Quelle” (кðûíіöà):

In der Erde
der Keller,
in dem Keller
die Kelle,
in der Kelle
die Welle:

die Quelle. 
(У зямлі / сутарэнне / у сутарэнні / карэц / у карцы /
хваля: / крыніца.)

Ñлîâà ç íàçâû ñтàіöü тут у кàíöû, àпîøíіì çâÿíîì у øэðàãу ñлîў, ÿкіÿ çâÿ-
çàíûÿ àñàíàíñàì öі ðûôìàй і âіçуàлüíà äû ñåìàíтû÷íà ўтâàðàþöü âåðтûкàлü. 
Кàлі äàõîäçіì äà ñàìàãà íіçу àáî ãðуíту, á’å кðûíіöà.
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Рэäукöûÿ äлÿ Рàçàíàâà – àäíà ç íåàáõîäíûõ пåðàäуìîў, кàá äàйñöі äà ñутíà-
ñöі (і ÿñíàñöі). І ўñ¸ ж ñуñтðàкàþööà і âåðøû, ÿкіÿ çàйìàþöü áîлüø ìåñöà. Як 
пðàâілà, у іõ âÿäçåööà пðà пàðу ñлîў, тî áîк пðà äçâå ðэ÷û, ðîçíàñöü ÿкіõ (íàâàт 
ñупÿðэ÷íàñöü) âûìàл¸ўâàåööà пðàç пåðàлі÷эííі, ÿкіÿ íàãàäâàþöü літàíіі. Âîñü ÿк 
ãэтà àäáûâàåööà ў âåðøû “See und Fluss” (Âîçåðà і ðàкà) :

Der See ist Null, der Fluss ist Eins, der See ist
Seher, der Fluss ist Prophet, der Fluss ist das Muster
für den Geist, der See für die Seele, der
Fluss geht gern zu Fuss, der See segelt gern.

Der Fluss ist fleissig, der See ist wachsam, der
Fluss ist von Gewinn und Verlusten ergriffen,
der See hat sich ins Lesen des Buches der Segen
vertieft, der Fluss strömt zum Schluss und hat
Lust, dorthin zu strömen, der See verehrt den
Anfang und ist in Selbstbetrachtung versunken. (...)

Возера нуль, рака адзінка, возера
празорлівец, рака прарок, рака ўзор
для розуму, возера для душы, рака
любіць хадзіць пешшу, возера пад ветразем.

Рака руплівая, возера чуйнае,
рака ахоплена карысцю і стратамі,
возера паглыбілася ў кнігу блаславенняў,
рака імкнецца да завяршэння і хоча цячы туды,
возера шануе пачатак і занураецца ў саманазіранне. (...)

З õîäàì âåðøà àáîäâà ñлîâû пðûðàñтàþöü уñ¸ íîâûìі кîлàìі çíà÷эííÿў, у 
пåðøуþ ÷àðãу, пðàç ñлîâû, áліçкіÿ пà ãу÷àííі. See (âîçåðà) - Seher (пðàçîðліâåö) 
- Seele (äуøà) - segeln (õàäçіöü пàä âåтðàçåì) - Segen (áлàñлàâåííå) - Seligkeit 
(àñàлîäà), ç àäíàãî áîку, і Fluss (ðàкà) - Fuss (íàãà) - fleissig (ðупліâû) - Schluss 
(çàâÿðøэííå) - Lust (жàäàííå) і іíø., ç äðуãîãà. Кîлà і ліíіÿ, äуãà і ñтðàлà пàä кàíåö 
пðàÿўлÿþöü ñпåöûôіку ãэтûõ âàäà¸ìàў, ÿкіÿ íå ìîãуöü іñíàâàöü àäíî áåç àäíîãà.

Уðàжâàå, ÿк Àлåñþ Рàçàíàâу ўäàåööà і ў íÿìåöкàй ìîâå ñтâàðûöü туþ іíтàíà-
öûþ пåðøàñíàãà ìàўлåííÿ і ìуäðàй âåñÿлîñöі, ÿкîй âûçíà÷àþööà ÿãî áåлàðуñкà-
ìîўíûÿ âåðøû. Пåðàõîä ç àäíîй ìîâû ў іíøуþ íå çìÿíіў ñкіðàâàíàñöі ÿãî пàэçіі: 
у ôîкуñå ўâàãі ðàç і íàçàўжäû ñутíàñöü ðэ÷àў і ç’ÿў, íутðî ñàìіõ ñлîў. І пàкîлüкі ў 
іäэàлå ñлîâû ìуñÿöü íàтуðàлüíà-пðûðîäíûì ÷ûíàì “ðàñкðûâàööà” ñàìі, Рàçàíàў 
ðàçãлÿäàå ñâàþ пðàöу пà ðàçâåäöû і ўñкðûööі ÿк ìіíіìàлüíàå ўìÿøàííå, íÿçìу-
øàíуþ ñпðîáу äàпàìàã÷û тàìу, øтî “жûâå ўñÿðэäçіíå” ñлîў, âûðàçíà пðàÿâіööà.

Пàэт ÿк пàâітуõà? Íå áåç тàãî. Âà ўñÿкіì ðàçå, пîçіðк áåлàðуñà Àлåñÿ Рàçàíàâà 
íà íÿìåöкуþ ìîâу íàñтîлüкі ãðуíтîўíû і àñâÿжàлüíû, øтî çàñтàåööà тîлüкі ç 
уäçÿ÷íàñöþ äçіâàâàööà.

Паэт – душа мовы. Алесь Разанаў як прыхільнік беларускай мовы

(Neue Zürcher Zeitung, 26 лютага 2003 г., № 47, стар. 55. Прыведзеная версія злёгку 
скарочаная.)

Ãîðàä Ãàíîâåð íà äâà ãàäû çàпðàñіў ÿãî ў ãîñöі, уðу÷ûўøû пåðøуþ ñтûпåíäûþ 
іìÿ Хàííû Àðэíт äлÿ піñüìåííікàў, øтî çàçíàþöü пåðàñлåä. Òàк ç’ÿâілàñÿ íàãîäà 
пàðàçìàўлÿöü ç áåлàðуñкіì піñüìåííікàì Àлåñåì Рàçàíàâûì пðà ÿãî øìàтãðàííû 
тâîð÷û äàðîáàк і пðà кулüтуðíà-пàлітû÷íуþ ñітуàöûþ ў ÿãî íà ðàäçіìå.



Âûåõàўøû ç кðàіíû, ¸í çàйìåў ãðàìàäñкуþ çíà÷íàñöü, пðûçíàåööà Рàçàíàў 
áåç öåíþ пûõі. Пà ўлàñíûõ ñлîâàõ, ¸í çðàáіўñÿ пàñÿðэäíікàì пàìіж Уñõîäàì і 
Зàõàäàì, à тàкñàìà кулüтуðíûì àìáàñàäàðàì ñâà¸й кðàіíû. Дà ñâà¸й àñâåтíіöкàй 
ôуíкöûі ¸í ñтàâіööà ñуð’¸çíà і ðàñкàçâàþ÷û ў Ãåðìàíіі пðà âÿлікіõ áåлàðуñкіõ 
пàэтàў Ôðàíöіøкà Áàãуøэâі÷à (1840-1900) і Яíку Купàлу (1882-1942), і ÷ûтà-
þ÷û ў ìіíñкіì Іíñтûтуöå іìÿ Ã̧ тэ ўлàñíûÿ пåðàклàäû Ñàðû Кіðø і Элüкå Эðá. 
Íÿçìåííà і íåпàõіñíà âÿäçåööà ÿìу пðà âîлüíàå ñлîâà, пðà тîå, кàá äàöü ãэтàìу 
ñлîâу ìàã÷ûìàñöü ðàçâіööà і ðàñкðûööà. Пðэçіäэíтà Ëукàøэíку – “øìàт пîлû-
ìÿ, ìàлà ñâÿтлà” – ¸í пàпðàкàå àпðî÷ іíøàãà тûì, øтî тîй ñіñтэìàтû÷íà ўöіñкàå 
áåлàðуñкуþ ìîâу і кулüтуðу. Пà ñлîâàõ Àлåñÿ Рàçàíàâà, лþäçі áàÿööà ðàçìàўлÿöü 
пà-áåлàðуñку, õîöü 80% àпûтàíûõ íàçûâàþöü áåлàðуñкуþ ìîâу ðîäíàй. Àлå øтî 
ж, ÿк íå ìîâà, пàäкðэñліâàå Рàçàíàў, âûçíà÷àå кулüтуðу, äûй íàâàт іäэíтû÷íàñöü 
íàðîäà. Ёí çâÿðтàå ўâàãу íà тðàãі÷íуþ ãіñтîðûþ ñâà¸й кðàіíû, øтî тðàпілà ў 
жîðíàâû пàìіж äçâþìà âÿлікіìі äçÿðжàâàìі – Пîлüø÷àй äû Рàñіÿй. Íÿãлåäçÿ÷û 
íà тîå, øтî ñàìàñтîйíàå áåлàðуñкàå піñüìåíñтâà áÿðэ ñâîй пà÷àтàк ÿø÷э ў XV 
ñтàãîääçі, çà÷àткі íàöûÿíàлüíàй літàðàтуðû ç’ÿўлÿþööà тîлüкі ў XIX-ì. “Áåлà-
ðуñü àäðàäçілàñÿ пðàç ñлîâà”. Àлåñü Рàçàíàў áà÷ûöü ñÿáå ñÿðîä тûõ, íà кàãî 
ўñклàäçåíà ìіñіÿ àäðàäжэííÿ. Кàðàíі ÿãî пàэçіі ў íàðîäíûõ пàäàííÿõ і эпàñàõ, 
ÿíà іìкíåööà äà пðûðîäû і äà пðîñтàãà, ìîöíàãà âûðàçу. Ñтàâÿ÷ûñÿ ç íåäàâåðàì 
äà ìåтàôàðû, ліðûкà Рàçàíàâà àáіðàå ôîðìû íàðàтûўíûõ пàэì, ìåäûтàтûўíûõ 
âåðøàâàíûõ öûклàў (“Ãліíà. Кàìåíü. Жàлåçà”), пðûт÷àâûõ пðàçàі÷íûõ ìіíіÿöþð, 
ÿкіÿ íàçûâàþööà âåðñэтàìі, “кâàíтэì”, ÿкіÿ çäàáûâàþöü ç íåтðàў ìîâû іíøûÿ 
çìåñтû, à тàкñàìà пàäîáíûõ äà õàйку “пуíкöіðàў”. І ÿø÷э àäçіí íîâû жàíð 
ñтâàðûў Àлåñü Рàçàíàў: ÿãî “çíîìû” àõîпліâàþöü ðàçâàãі пðà пàэçіþ і жûâàпіñ, 
пðà àўãуðàў ñтàðàжûтíàñöі і пðà пðàãðэñ ÿк “уäàñкàíàлåííå íåäàñкàíàлàñöі”, пðà 
íÿâåäàííå і “пàðàíåíуþ áÿçìîўíàñöü, ÿкàÿ íàðàäжàå ìîâу”. Пàçíà¸ìіööà ç ãэтûìі 
ìуäðàãåліñтà-пðîñтûìі íàçіðàííÿìі ìîжíà ў çáîðíіку “Зíàкі âåðтûкàлüíàãà ÷àñу” 
(âûäàâåöтâà “Àãîðà” Áåðліí, 1995 ã.). Íàкîíт íàçâû Àлåñü Рàçàíàў тлуìà÷ûöü, 
øтî âåðтûкàлü, ñуäàкðàíàþ÷ûñÿ ç ãàðûçàíтàллþ, утâàðàå ñуàäíîñіíу ў äçåâÿíîñтà 
ãðàäуñàў, і кàлі ãэтà пàçіöûÿ, тî ñàìàÿ пðûíöûпîâàÿ.

Ñупðàöіў, ìàўлÿў, íікîлі íå àçíà÷àå ñупðàöüлåãлàñöü, тî áîк íå ñтî âîñåì äçåñÿт 
ãðàäуñàў, à çãіí у äçåâÿíîñтà ãðàäуñàў, “іíøû âåктàð”. Òлуìà÷à÷û, ¸í пàçіðàå 
ÿñíûìі âà÷ûìà, íіáû птàõ, пàñлÿ íåíàäîўãà çàíуðàåööà ў ìàў÷àííå, ìàў÷àííå, 
øтî íå äàñтупíà äлÿ пÿðэ÷àííÿ.

Хтî ¸í: ìуäðэö, пðûðîäíû ìіñтûк, ìîўíû ìàã? Рàçàíàў лі÷ûöü, øтî ў пàэтû÷-
íûì ñлîâå çàўжäû ̧ ñöü íåøтà àä çàкліíàííÿ, à тâîðöà íå ìàå áіÿãðàôіі. “Áіÿãðàôіі 
áûâàþöü у àўтàðàў”. Ёí ðàøу÷à àäìàўлÿå ÿкàííå, ÿк і ðîçíûÿ ñтûліñтû÷íûÿ ìà-
íüåðûçìû. Пàэтû÷íàÿ пðàöà – кàлі öÿáå çàкðàíàå íåйкі ìàтэðûÿл, íåйкàÿ ðэ÷ і тû 
ðэõàì àäãукàåøñÿ ў àäкàç. Àáî ÿø÷э пàðàäàкñàлüíàå ñпàлу÷эííå “íàäçâû÷àйíàй 
âûпàäкîâàñöі і íàäçâû÷àйíàй çàкàíàìåðíàñöі”.

У “Гановерскіх пункцірах” (выдавецтва “Рэвонах”, Гановер, 2002 г.), якія надоечы 
пабачылі свет, вядзецца пра штодзённыя назіранні, лапідарнасць якіх парушаецца 
мінімальным разваротам. “Die Gemüsegärten werden / umgegraben: / Unkraut, lerne / 
umgekehrt zu wachsen.” (Перакопваюцца агароды./Вучыся, зелле,/расці наадварот.) І: 
“Habt ihr euch sattgesehen an uns, / alte Plakate? / Nun werdet ihr / von der Litfasssäule 
geschält.” (Нагледзеліся на людзей?!. /Са слупа/здзіраюцца здаўненыя афішы.) Або: 
“Glatt ist’s. / Ich greife nach / Luft!” (Слізка./Хапаюся за/паветра!)

Рàçàíàў тлуìà÷ûöü, øтî тâîðûöü у ãэтûì жàíðû ç ÷àñîў ñâàйãî пåðøàãà 
çáîðíікà, ÿкі âûйøàў у 1970 ãîäçå, àлå çàўâàжàå, øтî ç ÷àñàì “õàйкуіçàâàў” “пуíк-
öіðû”, тî áîк çðàáіў ìåíø àñàáîâûìі і äðàìàтû÷íûìі. Àäñþлü і іõ ãðàöû¸çíàñöü: 
àäñутíàñöü “ÿ”, “пàжàäû”, “ñэíñу” ðîáÿöü ìàã÷ûìàй ãðàöû¸çíуþ пðûñутíàñöü 
ðэ÷àў, ÿкіÿ íàáûâàþöü улàñíуþ âàãу і ўлàñíуþ ìîâу.
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Íåâûпàäкîâà Рàçàíàў лþáіöü ñлîâà “äûõàííå”: у тâîð÷ûì пðàöэñå âàжíà äàöü 
ðэ÷àì ìàã÷ûìàñöü äûõàöü, à íå ñтðûìліâàöü іõ, ÿк і ñàì пàэт пðàç äûõàííå çâÿ-
çàíû ç кîñìàñàì. Òàкîå пà÷öіâàå ñтàўлåííå – äîáðàÿ çàìîâà àä ñàìàíàäçåйíàñöі 
і пðàãі äà àðûãіíàлüíàñöі, çà іì àä÷уâàåööà ðэліãійíû ñâåтàпîãлÿä. Дà öàðкîўíàй 
ðэліãійíàñöі ¸í ìàå ìàлà äà÷ûíåííÿ: Рàçàíàў і тут àáàðàíÿå ñâàþ ñàìàñтîйíàñöü, 
öікàâіööà іíäûйñкàй ôілàñîôіÿй і àкулüтíûìі âу÷эííÿìі, àñкåçàй і âåãåтàðûÿí-
ñтâàì, íå ўпàäàþ÷û ў äàãìàтûçì.

Ёí äîáðà âåäàå Áіáліþ, Ãåðàклітà і “Ñупðэìàтûçì” Кàçіìіðà Мàлåâі÷à, ÿìу áліç-
кіÿ эпі÷íûÿ пàэìû Ãàìåðà і áåлàðуñкàÿ íàðîäíàÿ тâîð÷àñöü. Ãу÷ûöü ÿк пðàãðàìà 
àäìàўлåííÿ ìітуñліâàй эпîõі – тàк ÿíî і ¸ñöü. Íå çâàжàþ÷û íà ìîäû і тðэíäû, 
Рàçàíàў іäçå ñâàіì øлÿõàì, ÿкі – àáìіíàþ÷û лþáуþ çлàáàäç¸ííàñöü – âÿäçå ÿãî äà 
àðõàікі ôуíäàìåíтàлüíûõ ÷àлàâå÷ûõ ñітуàöûі і âÿлікàãà ñпàкîþ пðûðîäû. Пûтà-
лüíàй, íÿðэäкà пðûт÷àâàй іíтàíàöûÿй ¸í àпіñâàå ñâà¸ äàñлåäàâàííå, íå õàâàþ÷û 
і íåáÿñпåк (у тûì ліку і äлÿ ñÿáå), íàпðûклàä, у íÿäàўíіì çáîðíіку âåðøàў пàä 
íàçâàй “Òàíåö ñà çìåÿìі” (âûäàâåöтâà “Àãîðà”, Áåðліí, 2002 ã.), äçå ¸í ðàñкàçâàå 
пðà “öуä” і пðà “ìàлàíку”, пðà “іäàлà” і пðà “÷à÷эíñкуþ кулþ”.

У лàкàíі÷íûõ ðàçàíàўñкіõ тэкñтàõ ¸ñöü ÿñíàñöü, ÿкîй íå пàтðэáíûÿ íіÿкіÿ 
тлуìà÷эííі. Áåç уñÿкіõ пðûкðàñ ñлîâà пàäûõîäçіöü äà ñпðàâû, äуìкà äà âîáðàçà, 
à ç ðэпåðтуàðу àðõåтûпàў íàñуñтðà÷ íàì âûõîäçіöü улàñíû ñтðàõ (àáî íàäçåÿ), у 
÷ûñтûì âûãлÿäçå. Íå, ôàðìàлüíûÿ пðû¸ìû ÿãî íå öікàâÿöü, пðûçíàåööà Рàçàíàў, 
íå õàâàþ÷û ñкåптû÷íàãà ñтàўлåííÿ äà çàíàäтà âûðàжàíàãà ðàìåñíіöкàãà ўìåлüñтâà. 
Ёí àääàå пåðàâàãу âîлüíàìу, íåðûôìàâàíàìу âåðøу, ÿкі ў кàðîткіõ “пуíкöіðàõ” 
çàâàñтðàåööà äà àôàðûçìà, à ў пàэìàõ, íààäâàðîт, пðàç ðàçìàøûñтû ðûтì íàáûâàå 
пàôàñ кàñìàлàãі÷íàй çàìîâû. Òут (÷àñ àä ÷àñу ãулüí¸âû) çâàðîт äà äэтàлÿў, тàì 
– эпі÷íàå ðàçâіöö¸ пåðøàñíûõ ñþжэтàў, à “âåðñэтû” пà літàðû öÿðэáÿöü ñâîй 
øлÿõ пðàç пðûðîäу, ãіñтîðûþ і ñâåт ôàíтàçіі. Рàçàíàў ç уñìåøкàй пðûçíàåööà, 
øтî íå пðàâîäçіöü âûðàçíûõ ìåжàў пàìіж áà÷íûì і íÿáà÷íûì ñâåтàì. “Уñ¸ çлу-
÷àíà ç уñіì”. Àäñþлü і çíà÷эííå äûÿлîãу, çâàðîту ў ÿãî âåðøàõ. Ñуá’åкт і àá’åкт, 
ìіíуўø÷ûíà, ñу÷àñíàñöü і пðûøлàñöü утâàðàþöü пåðàìåíліâуþ öэлàñíàñöü, ÿкàÿ 
íå пàäпàðàäкîўâàåööà íіÿкàй тэлåàлîãіі. Ці ìàã÷ûìà ñпàлу÷àöü тàкі ñâåтàпîãлÿä 
ç àктûўíàй пàлітû÷íàй пàçіöûÿй? Зíîў ôðàíöûñкàíñкàÿ ўñìåøкà, пàñлÿ пîўíû 
ўпэўíåíàñöі àäкàç: пàэту íåâÿäîìû ðэãлàìåíтàâàíû пîøук, íåâÿäîìàÿ ìэтàñкіðà-
âàíàÿ çààíãàжàâàíàñöü. Зàñтàåööà àä÷уâàííå, øтî ÿñíàñöü і тàÿìíіöà ўтâàðàþöü 
у Àлåñÿ Рàçàíàâà ðэäкàñíàå ñпàлу÷эííå. Яíî çàâåööà ìîöàй.

Паэтычны цуд з Беларусі. Алесь Разанаў: “Знакі вертыкальнага часу”

(Neue Zürcher Zeitung, 12/13 красавік 1997, стар. 70)

Кíіãà, ÿкуþ íå õî÷àööà âûпуñкàöü ç ðук. Яå àўтàð – íà âîклàäöû çäûìàк, äçå 
¸í, íіáû ñâÿтû Ôðàíöûñк, âÿäçå ðàçìîâу ç птуøкàй, – çàâåööà Àлåñåì Рàçàíàâûì, 
¸í íàðàäçіўñÿ ў 1947 ãîäçå ў Áåлàðуñі і пà÷ûíàþ÷û ç 1970 ãîäà âûäàў öэлû øэðàã 
пàэтû÷íûõ çáîðíікàў. Зáîðíік “Зíàкі âåðтûкàлüíàãà ÷àñу”, ÿкі öуäîўíà ўклàлà і 
пåðàклàлà íà íÿìåöкуþ ìîâу Элüкå Эðá, уклþ÷àå ў ñÿáå пàэìû, âåðñэтû, пуíкöіðû 
і íàçіðàííі, тî áîк уâåñü ñпåктð ðàçàíàўñкàй пàэтû÷íàй і àôàðûñтû÷íàй тâîð÷àñöі. 
Зäçіўлåííå, ÿкîå àõîпліâàå ÷ûтà÷à, âûклікàåööà äçâþìà ðэ÷àìі: ç àäíàãî áîку, 
пåðøàñíàй ñілàй ãэтûõ тэкñтàў, ç іíøàãà, пûтàííåì, ÿк ãэтûÿ, íàпіñàíûÿ çáîлüøàãà 
ў ñàâåöкіÿ ÷àñû, âåðøû пðàйøлі áàð’åðû öэíçуðû. Áî ў ðàçàíàўñкіì пðûðîäíûì 
ìіñтûöûçìå – у пàэìàõ “пðà ñтуäíþ”, “пðà ñлàíå÷íік”, “пðà ðûáу” àáî “пðà ðэõà” 
– íàñтîлüкі ж ìàлà пðàктû÷íàй íàіўíàñöі, ÿк і пàâу÷àлüíàñöі ў ÿãî ðàçâàãàõ. Пàэт 
пà тîй áîк іäэàлîãіі, ÿкі äàâÿðàå ñâàіì пà÷уööÿì і ìîâå, ÿкі ў пîøукàõ ñутíàñöі 
áûööÿ àáàпіðàåööà íà Áіáліþ, Ãåðàклітà і “Чîðíû кâàäðàт” Мàлåâі÷à.



Разанаўская радыкальнасць на першы погляд выглядае простасцю, маньерызмы 
і эксперыменты ёй не ўласцівыя. Рэдукцыя – вось ключавое слова даследавання, 
якое нязмушана закранае і метафізіку, і містыку. Гэта праяўляецца ў падобных да 
хайку радках кшталту гэтых: “Ein Bogen Papier –/ein Bogen Leben:/die Zeit nim-
mt ab,/nehmen die Zeichen zu.” (Аркуш паперы –/аркуш жыцця:/забіраецца час,/
збіраюцца знакі.)

Гэта набывае форму паэтычных “пункціраў”: “Ich komme an Orte,/wo ich schon 
einmal war,/und ich weiss nicht,/ wie erkläre ich/den Bäumen, den Leuten, mir selbst,/
dass es mich nunmehr zweimal gibt,/und ich weiss nicht,/ womit fülle ich aus die Lücke/ 
zwischen diesem und jenem.” (Наведваюся ў мясціны,/дзе ўжо некалі быў,/ і не ведаю, 
як растлумачыць/дрэвам, людзям, сабе самому,/што ўжо мяне двое,/і не ведаю, чым 
запоўніць/прагал паміж мною гэтым і тым.)

Рàçàíàў çàўжäû іìкíåööà äàâåñöі íàçіðàííі, âîáðàçû äà тîй кðîпкі, äçå ÿíû 
çðîáÿööà пðàçðûñтûìі. Áî: “У ìàñтàöтâå àñíîўíàå íå ñàì âîáðàç, à ÿãî çäîлüíà-
ñöü áûöü пðàçðûñтûì, пðàпуñкàöü пðàç ñÿáå тîå, ÷ûì ¸í ñàì íå ç’ÿўлÿåööà, áûöü 
“пðàç-âîáðàçàì”.

Пàäîáíàÿ пà-этûкà, ñпðàäâå÷íàÿ, ÿкàÿ íікîлі íå çðîáіööà àíàõðàíіçìàì, íàäàå 
ðàçàíàўñкіì âåðøàì äûõàííå і лàпіäàðíуþ пðûãàжîñöü. Íà ÿå øлÿõу íå ñтàÿöü 
íі пðэтэíöû¸çíàñöü, íі пðàãà äà àðûãіíàлüíàñöі. Òàì, äçå àñîáà çàìàўкàå і àä÷уâàå 
ñâàþ пàðàçу, íàðàäжàåööà пàэт.

Тым выразней пачынаюць прамаўляць рэчы, вёскі і рэкі, пагоркі і платы, гліна, 
неба, слімак. Тым святлей ззяюць парадоксы, уяўныя таўталогіі. “Die Vergangenheit, 
die war Jetzt.” (Побач з мінулым,/якое было/ц я п е р.) “Nicht schwerer ist Schale als 
Schale.” (Не пераважвае шаля/Шалі.)

У сваіх доўгіх паэмах Разанаў апрабуе эпічныя і казачныя інтанацыі, робіць 
стаўку на зварот і дыялог; у цыкле вершаў “Гліна”, які складаецца з 58 частак, ён 
з медытатыўнай цярплівасцю разгортвае ўсе грані гэтага першаснага матэрыялу, 
ператварае яго ў метафару, у палімпсест. “Die Möglichkeit sucht sich. So gibt sie/
Ihren Namen/Dem Lehm.” (Магчымасць шукае сябе,/Даючы/Гліне/Свае найменні.)

У гэтым сказе можна ўбачыць і паэталагічнае крэда: патэнцыйнасць і творчасць 
– саюзнікі, не іначай як і выпадак з воляй. У сваіх “філасафемах”, якія з’явіліся ў 
1994/95 гг. і называюцца зномамі, Разанаў, абагульняючы, дапускае: “Жыццё – у 
магчымасці жыцця, чалавек – у магчымасці чалавека: ён ёсць настолькі, наколькі 
становіцца тым, кім можа стаць.”

Ñ¸å-тîå ў ðàçàíàўñкіõ ðàçâàжàííÿõ пðà ìàñтàöтâà і іñöіíу, пðà ñэíñ і ìàў÷àííå, 
пðà ÷àñ і ñìåðöü, пðà Áîãà і ÷àлàâåкà íà пåðøû пîçіðк пàäàåööà íіáû çíà¸ìûì, 
àлå пðû пàўтîðíûì пðà÷ûтàííі àкàçâàåööà і ãлûáîкà пðà÷утûì, і ñàìàáûтíûì. 
Íàпðûклàä: “Ñìåðöü – íîíñэíñ, àлå жûöö¸ ðàіööà ç ¸þ.”

Àáî: “Пðàñтàтà, ÿкàÿ íå пðàйøлà ñтàäûі ñклàäàíàñöі, – пðûìітûў.”
Àñàáліâà øìàтлікіÿ і ўðàäліâûÿ äуìкі пðà пàэçіþ – экçåðöûöûі ў пûтàííÿõ 

äà ñàìîãà ñÿáå, у ÿкіõ íіäçå íå пðàñліçãâàå пûõà: “Âåðø – уâîäçіíû ў áуäу÷ûíþ: 
ãэтûì ̧ í âàðтàñíû, ãэтûì ̧ í ÿкàñíû, ãэтûì ñэíñîўíû. У àäâàðîтíûì âûпàäку, кàлі 
¸í тîлüкі â û ÿ ў л ÿ å, âåðø ñтàíîâіööà кîлüкàñöþ, і, кàá уöàлåöü, ÿìу íåàáõîä-
íà áåñпåðàñтàííà ìíîжûööà, тûðàжûðàâàööà, äуáліðàâàööà, ðэпðàäуöûðàâàööà, 
àá’ÿўлÿöü пðà тîå, øтî ¸í іñíуå.”

Пàэçіÿ Àлåñÿ Рàçàíàâà íå çáіðàåööà íі пðà øтî пàâåäàìлÿöü, íå çáіðàåööà 
пåðàäàâàöü пàñлàííі, àкуðàт тàìу ÿíà “пàäàåööà ø÷àñíàй у ñàìîй ñàáå” (М¸ðû-
кå). Íå àäâàðî÷âàþ÷ûñÿ àä ÷àñу, пàäíÿўøûñÿ íàä іì, у ñуãу÷íàñöі ç áåлàðуñкàй 
іíтàíàöûÿй, íіáûтà ãэтà ўñÿìîâà.

Яø÷э íåкàлüкі ñлîў пðà ãåàãðàôіþ і áіÿãðàôіþ: Рàçàíàў âûðàñ у â¸ñöû Ñÿлåö, 
у ñтà кілàìåтðàõ àä Áðэñтà. Мàöі, ÿкуþ лåäçü íå ðàññтðàлÿлі íåìöû, пðàöàâàлà 
ôåлü÷àðкàй, áàöüкà, пðàйøîўøû ў ÷àñ âàйíû íåкàлüкі íÿìåöкіõ кàíöлàãåðàў, 
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“ìàðûў, піў, ñтàðûçíікàì åçäçіў пà â¸ñкàõ” (Элüкå Эðá). À íåпіñüìåííàÿ ö¸ткà 
íàñтîлüкі íàтуðàлüíà пðûñутíі÷àлà пîáà÷, íіáûтà áûлà пðûðîäíàй ç’ÿâàй… Рàçà-
íàў âу÷ûўñÿ íà ôілàлàãі÷íûì ôàкулüтэöå, ñпÿðøà ў Міíñку, пîтûì у Áðэñöå, à ў 
1961 ãîäçå äэáþтàâàў ç пåðøûìі âåðøàìі. Іäэàлàãі÷íûÿ äûктàтû íå пðûìуñілі ÿãî 
çáî÷ûöü ç äàðîãі. Ёí ñтâàðûў àäìåтíû пàэтû÷íû кîñìàñ, ÿкі ў лàкàлüíûì íàìàö-
âàå öэлû ñâåт і àáñàлþтíà íàтуðàлüíà ñпàлу÷àå ôàíтàçіþ і âу÷îíàñöü, пðîñтàñöü 
і ñклàäàíàñöü. Ñ¸ííÿ і кðûтûкàíû пàñöіõàлі. Áî ãîлàñ Рàçàíàâà ãу÷ûöü, ãу÷ûöü 
äàл¸кà çà ìåжàìі Áåлàðуñі.

Глыбокая лаканічнасць. Беларус Алесь Разанаў піша вершы па-немецку

(Neue Zürcher Zeitung, 2 лютага 2017 г., стар. 38)

Хтî âåäàå Àлåñÿ Рàçàíàâà? Ñàìû çíà÷íû áåлàðуñкàìîўíû пàэт ñу÷àñíàñöі жûâå 
ў Міíñку і ðэäкà ç’ÿўлÿåööà íà пуáліöû, íå лþáіöü øуìу âàкîл ñâà¸й àñîáû, àлå 
ўпàðтà пðàöÿãâàå пðàöàâàöü íàä äàðîáкàì ñâàйãî жûööÿ, ÿкі íà ñ¸ííÿ íàлі÷âàå 
кàлі äâуõ туçіíàў çáîðíікàў. Яãî íàйíîўøàÿ пàэтû÷íàÿ пðàöà ўÿўлÿå ñàáîй äûÿ-
лîã ç тэкñтàìі äðукàðà Ôðàíöûñкà Ñкàðûíû, ÿкі пÿöüñîт ãàäîў тàìу пåðàклàў 
íà ñтàðàáåлàðуñкуþ ìîâу “Пñàлтûð”.

Íàðàäçіўøûñÿ ў 1947 ãîäçå íåпàäàл¸к àä Áðэñтà, Àлåñü Рàçàíàў ðîñ у àтà÷эííі 
âÿñкîâàй áåлàðуñкàй ìîâû, ÿкàÿ ñтàлà âûçíà÷àлüíàй ужî íà этàпå ÿãî пåðøûõ 
кðîкàў у літàðàтуðû. Íàâу÷àþ÷ûñÿ íà ôілàлàãі÷íûì ôàкулüтэöå, ¸í пàñлÿ ўâî-
äу âîйñкàў Âàðøàўñкàãà пàкту ў Пðàãу âûñтупіў ñупðàöü àôіöûйíàй пàлітûкі 
ðуñіôікàöûі і áûў àäлі÷àíû ç уíіâåðñітэтà ў Міíñку. Пэўíû ÷àñ пðàöàâàў âÿñкîâûì 
íàñтàўíікàì, пàñлÿ ðэäàктàðàì у пåðûÿäû÷íûõ âûäàííÿõ і пåðàклàä÷ûкàì, àлå 
àñíîўíûì ÿãî çàíÿткàì çàñтàâàлàñÿ пàэçіÿ: пàэìû, пðûт÷àâûÿ пðàçàі÷íûÿ ìіíіÿ-
öþðû, àôàðûñтû÷íûÿ ðàçâàãі і пàäîáíûÿ äà õàйку кàðîткіÿ âåðøû.

Хîöü ¸í і íå çàкðàíàў пàлітû÷íûõ тэì, пàñлÿ пðûõîäу Ëукàøэíкі äà ўлàäû ў 
1994 ãîäçå ÿãî тâîð÷àñöü ñâàіì ñклàäàì і лàäàì пà÷àлà íå ўпіñâàööà ў ôàðìàтû 
íîâàй пàлітû÷íàй ñіñтэìû.

З 1999 ãîäçå Àлåñÿ Рàçàíàâà ÷àñтà çàпðàøàлі íà пîáûт у Ãåðìàíіþ, Àўñтðûþ і 
Шâåйöàðûþ, äçå íåкàтîðûÿ ç ÿãî кíіã ç’ÿâіліñÿ ў пåðàклàäçå íà íÿìåöкуþ ìîâу і 
äçå ̧ í пàñпðàáàâàў піñàöü íåâÿлікіÿ âåðøû пà-íÿìåöку. “Wortdichte” (âåðøàñлîâàìі) 
íàçûâàå ¸í ãэтûÿ ìіíіÿöþðû, ÿкіÿ öÿпåð, пàпîўíіўøûñÿ íîâûìі çíàõîäкàìі, пàä 
íàçâàй “Von nah und fern” (Зáліçку і çäàл¸к) âûйøлі àñîáíûì тîìàì і ў Міíñку. 
Рàçàíàў тàк упэўíåíà ãулÿå ç ðîçíûìі ðэãіñтðàìі íÿìåöкàй ìîâû, øтî öÿжкà 
пàâåðûöü, øтî íÿìåöкàÿ ÿìу íå ðîäíàÿ. Àлå ñàìàå âàжíàå, øтî і ў ÷ужîй ìîâå 
¸í çàõîўâàå âåðíàñöü ñàáå.

Яãî àñàáліâû тàлåíт ôікñàâàöü у тðîõ-пÿöі ðàäкàõ íàçіðàííі çà пðûðîäàй, 
âûпàäкîâûÿ çäàðэííі і äðîáíûõ пàäçåі âûðàçíà пðàÿўлÿåööà і ў íÿìåöкàй ìîâå. 
Ëàкàíі÷íàñöü у ñпàлу÷эííі ç ãлûáіí¸й і ãуìàðàì – ôіðìåííû çíàк Àлåñÿ Рàçà-
íàâà. Íåлüãà пàкіíуöü пà-çà ўâàãàй, ç ÿкîй àõâîтàй ¸í çàйìàåööà ãукàâûì áîкàì 
ìîâû. Ёí ãулÿå ç àñàíàíñàìі і кàðàíÿìі ñлîў, ç ðûôìàìі і àлþçіÿìі, àлå íå äçåлÿ 
ñàìîй ãулüíі, à кàá “àáлуø÷ûöü” пðàäìåт, ÿкі ÿãî öікàâіöü, âûöÿãíуöü íà ñâÿтлî 
ÿãî ñутíàñöü.

Ёí уø÷ûлüíÿå ìîўлåíàå äçåлÿ тàãî, кàá äàпàìàã÷û ñутíàñíàìу пðàÿâіööà, 
çàìåñт тàãî кàá тûöкàöü ÷ûтà÷à íîñàì. Пілüíà ўãлÿäàþ÷ûñÿ і пðûñлуõîўâàþ÷ûñÿ, 
Рàçàíàў ñпðàáуå íàìàöàöü àãулüíàå ў кàíкðэтíûì, çàкàíàìåðíàå – у âûпàäкîâûì, 
íàâàт кàлі äлÿ ãэтàãà äàâîäçіööà ñкàðûñтàööà пàðàäàкñàлüíûì âûðàçàì öі ìîўíûì 
кулüáітàì, ÿкі пåðàкуліöü çíà÷эííå.

Íàпðûклàä, âîñü тàк:



Der Raum ist krumm:
Der Regen
kümmert sich nicht darum. (Прастора крывая: / Дождж / не дбае пра гэта.)

Або:

Der Sturm –
abgeflaut:
Die Stille wird laut. (Шторм – / сціх: / Ціша гучнее.)

Ці праз метанімію:

Ich warte auf den Bus:
Minuten
treten von einem
auf den anderen Fuss.
(Чакаю аўтобуса: / хвіліны / пераступаюць з адной / нагі на другую.)

Сярод асабліва запамінальных:

Der Reiher erstarrt im Weiher:
Welche
Lichtbrechung wird Fisch?
(Чапля нерухомее ў сажалцы: / які / злом святла акажацца рыбінай?)

Разанаў даволі шмат займаўся паэзіяй Далёкага Усходу, таму ведае, што вялікае 
хаваецца ў малым, а тое, што падаецца простым, можа быць глыбокім. Без прэтэн-
цыёзнасці ён звяртае сваю ўвагу на штодзённае:

Vom Kulm bis zur Kuhle:
Den Abstand
misst der Stein
kullernd. (З вяршыні да ўпадзіны: / адлегласць / камень вымярае / коцячыся.)

Або:
Ein bisschen im See,
ein bisschen am Ufer –
die Binse besinnt sich:
«Ich bin...» (Троху ў возеры, / троху на беразе – / чарот разважае: / “Я ёсць…”)

І:
Spriesst aus dem Innern?
Das Gras
spricht mit den Ruinen. (Узыходзіць знутры? / Рунь / размаўляе з руінамі.)

У 2007 годзе ў выдавецтве Урса Энгелера Разанаў апублікаваў свае ў асноўным 
напісаныя ў Цугу пункціры “Трэцяе вока”, па-беларуску і ў нямецкім перакладзе 
Эльке Эрб. Не выходзіць з памяці верш:

Regen:
Der See
unter Akupunktur. (Дождж: / возера / ў акупунктуры.)

Але і напісаныя ў арыгінале па-нямецку мініяцюры бадай не саступаюць бела-
рускім. Разанаў – паэт, які далікатна даследаваў магчымасці іншай мовы і пры 
гэтым застаўся самім сабой, цалкам і поўнасцю.
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Лявон БАРШЧЭЎСКІ

Канец лета, пачатак вечнага жыцця…
Кàлі àñîáà ñûõîäçіöü тàк тðàãі÷íà-ðàптîўíà, ÿк ãэтà çäàðûлàñÿ 

âå÷àðàì пîçíÿãà лåтà 2019 ãîäà ç äàðàãіì Пÿтðîì Âàñþ÷эíкàì, 
пà÷ûíàåø ліõàìàíкàâà пåðàáіðàöü у пàìÿöі, øтó ж ñàìàå кàø-
тîўíàå тû íі пðû ÿкіõ àкàлі÷íàñöÿõ íå ìàåø пðàâà çàáûöü пðà 
ÿãî, ÷ûì тû ìîжàø ÿø÷э пàäçÿліööà ç іíøûìі. І ãэтà àкàçâàåööà 
ñпðàâàй íÿпðîñтàй, áî ðàíåй жà тû íікîлі íå äуìàў, øтî ãэтà 
тû áуäçåø піñàöü пðà ÿãî, à íå ¸í пðà öÿáå. Íàðàäçіўñÿ ж ¸í, 
õîöü і ìåíø ÿк пðàç ãîä, àлå ўñ¸-тàкі пàçíåй…

Чàлàâå÷àÿ пàìÿöü íàîãул ðэ÷ ñпåöûôі÷íàÿ, і íàãàäâàå 
íåйкуþ ñöÿжûíу, ÿкàÿ ðîáіöü íåâåðàãîäíûÿ пåтлі-âûкðуí-
тàñû, ðàç-пîðàç çуñіì ãуáлÿåööà ў âûñîкàй тðàâå, à íåäçå –  
і ÷àñöÿкîì у çуñіì íå÷àкàíûõ ìåñöàõ – ðàптàì ðîáіööà øûðîкіì 
ãàñöіíöàì. Пðà ãэтà ìíå пàäуìàлàñÿ, кàлі äíÿìі, çáіðàþ÷ûñÿ 
пåðà÷ûтàöü àäçіí ç ñàìûõ ÿñкðàâûõ øэäэўðàў Пÿтðà Âàñþ÷эíкі 
“Кðûўñкі ñлîўíік Яíà Áàðø÷эўñкàãà”, ÿ ðàçãàðíуў äâàööàöіãà-
äîâàå äàўíіíû âûпуñк 54 лåãåíäàðíàй íÿклÿåўñкà-ðàçàíàўñкàй 
“Кðûíіöû” і ðàптàì уáà÷ûў çðîáлåíû пðîñтûì àлîўкàì íàäпіñ íà 
тûтулüíàй ñтàðîíöû ÷àñîпіñà. Ñâîй улàñíû пî÷ûðк пàçíàöü ìíå 
áûлî íÿöÿжкà, à тэкñт ÿ пðà÷ûтàў тàкі: “Пÿтðî! Мîжàø áðàöü 
íàçуñіì, ÿ ãэтà купіў у кі¸ñку. Ëÿâîí”. У ãàлàâå пðàìілüãíулà 
äуìкà: ÷àìу ÿ ãэтà íàпіñàў, ÷àìу Пÿтðу ìîã ñпàтðэáіööà ãэтû, 
куплåíû ў кі¸ñку, íуìàð, кàлі ¸í, âåäàþ, “Кðûíіöу” ðэãулÿðíà 
âûпіñâàў? У 1999 ãîäçå, кàлі пðû кàíöû лåтà ãэтû íуìàð âûй-
øàў, ìû ç Пÿтðîì, çäàåööà, ÷àñтà áà÷ûööà íå ìàãлі: ¸í ужî íå 
âûклàäàў у Áåлàðуñкіì ãуìàíітàðíûì ліöэі, à íàäпіñ àлîўкàì 
ñâåä÷ûöü, øтî ÿìу ўñ¸-тàкі áûў пàтðэáíû ÿø÷э àäçіí àñîáíік 
÷àñîпіñà ç “Кðûўñкіì ñлîўíікàì”. І ÷àìу ãэтû àñîáíік ÷àñîпіñà 
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öÿпåð çíàõîäçіööà ў ìà¸й õàтíÿй áіáліÿ-
тэöû (ñâàþ пàäпіñку ÿ àääàў у ліöэйñкуþ 
áіáліÿтэку) – öі ¸í ÿãî ў ìÿíå íàîãул ç 
íåйкàй пðû÷ûíû тàк і íå ўçÿў, öі ўñ¸-тàкі 
áðàў, à пîтûì, çíîў-тàкі íåâÿäîìà ÷àìу, 
àääàў ìíå ÿãî? Àäкàçàöü íà ãэтûÿ пûтàííі 
öÿпåð ÿ, áàäàй øтî, íå çäîлåþ, àлå çàтîå 
пàìÿöü âÿðтàå ç çàáûööÿ ãіñтîðûþ, ÿкàÿ і 
íàтõíілà Пÿтðà Âàñþ÷эíку íàпіñàöü ãэтû 
ñàìû “Кðûўñкі ñлîўíік”.

…Ñтàÿлі ö¸плûÿ äíі кàíöà лåтà 1994 ãîäà. 
Рупíàñöþ Íàâуìà Ãàлüпÿðîâі÷à, ÿкі тàäû 
ўжî äîñûöü пðàöÿãлû ÷àñ пðàпðàöàâàў 
íà пàñàäçå ўлàñíàãà кàðэñпàíäэíтà Áåл-
äçÿðжтэлåðàäû¸ ў пîлàöкіì ðэãі¸íå і ìåў 
àðãàíіçàöûйíûÿ ìàã÷ûìàñöі, ÿкіõ íå õàпàлà 
іíøûì, áûлà çлàäжàíà ñупîлüíàÿ àўтî-
áуñíàÿ âàíäðîўкà ãðупû àктûўíûõ тàäû 
ìàлàäçåйøûõ літàðàтàðàў і жуðíàліñтàў, øтî 
пàõîäçілі ç Пîлà÷÷ûíû. Ãэтà пàçíåй íàøû 
тâîð÷ûÿ øлÿõі ç Íàâуìàì Ãàлüпÿðîâі÷àì 
пэўíûì ÷ûíàì ðàçûäуööà: ¸í, кàá çàõàâàöü 
пðàöîўíàå ìåñöà (пðû íîâûì ðэжûìå і ў Міíñку), пÿðîйäçå ў пàðàлåлüíû ñàþç 
піñüìåíüíікàў і пåðàñтàíå íàçûâàöü ìà¸ пðîçâіø÷à ў ñâàіõ пуáлікàöûÿõ і íàâàт âà 
ўñпàìіíàõ. Ãэтà пàçíåй пðûãîжàÿ пàлÿøу÷кà, ÿкуþ л¸ñ çàкіíуў у Пîлàöк (íà пðàöу 
ў ðэäàкöûі ìÿñöîâàй ãàçåтû “Пîлàöкі âåñíік”), Іðûíà Дàðàôåй÷ук, àäñåäçåўøû 
пàä÷àñ пðàтэñтàў 2006 ãîäà ãàíåáíà пðûçíà÷àíûÿ ¸й ñуткі ў кàтàлàжöû íà ìіíñкàй 
âуліöû Àкðэñöіíà, áуäçå âûìуøàíà ç’åõàöü у эìіãðàöûþ, кàá тàì çàâÿðøûöü ñâàþ 
äûñåðтàöûþ, ÿкàÿ ўжî áûлà ôàктû÷íà пàäðûõтàâàíà äà àáàðîíû ў Міíñку…

Òàäû ж ìû áûлі ÿк àäíà ñÿì’ÿ. Мîжíà ñкàçàöü пðà ãэтà і ў íàўпðîñтàâûì ñэíñå: 
Пÿтðî Âàñþ÷эíкà âûðуøûў у íàøу âàíäðîўку ñà ñâà¸й жîíкàй Íіíàй. Ãэтà, äàðэ÷û, 
äàäàлî íàøàй пàåçäöû öікàâàñöі, áî Íіíà, àðõåîлàã пàâîäлå àñíîўíàй àäукàöûі, 
кîлüкі ðàçîў пðàñілà кіðîўöу çðàáіöü пðûпûíàк кàлÿ ÷àðãîâàãà ãіñтàðû÷íàãà куð-
ãàíà, і ìû ўñå âûõîäçілі й ñлуõàлі ÿå íàäçâû÷àй іíôàðìàтûўíûÿ ðàñпîâåäû пðà 
ўíікàлüíûÿ áåлàðуñкіÿ ñтàðàжûтíàñöі. Мэтàй жà íàøàй ñупîлüíàй âàíäðîўкі áûлі 
âûáðàíû ðîäíûÿ ìÿñöіíû Яíà Áàðø÷эўñкàãà – Рàñîíø÷ûíà, âîçåðà Íåø÷àðäà 
і ÿãî âàкîліöû. Ãэтà áûлî íåâûпàäкîâà: öікàâàñöü äà тâîð÷àñöі пàўлåãåíäàðíàãà 
çåìлÿкà тàäû áûлà íà ñàìûì уçл¸öå. Рэ÷ у тûì, øтî і ў öàðñкàй, і ў ñàâåöкàй 
іìпåðûі ÿãî іìÿ і тâîð÷àñöü ðîçíàãà кøтàлту пðûäâîðíûÿ ñпåöûÿліñтû ўñÿлÿк 
іìкíуліñÿ ìàðãіíàліçàâàöü, à тî і çáэñöіöü (ñпðîáû ç ãэтûì çìàãàööà ç áîку Улà-
äçіìіðà Кàðàткåâі÷à íå ìåлі âÿлікàãà ðîçãàлàñу), à öÿпåð, у Áåлàðуñі, ÿкàÿ ñтàлà 
íåçàлåжíàй, õîöü ÿãî “Шлÿõöіö Зàâàлüíÿ” áûў ñпåõàì уклþ÷àíû ў øкîлüíуþ 
пðàãðàìу, íàâàт íàñтàўíікі áåлàðуñкàй літàðàтуðû – äûй піñüìåííікі тàкñàìà! – 
âåлüìі ñлàáà ўñâåäàìлÿлі ìàøтàá тîй ìіñіі, ÿкуþ âà ўìîâàõ ñтðàøэííàй öàðñкàй 
öэíçуðû Яí Áàðø÷эўñкі âûкàíàў äçåлÿ тàãî, кàá íîâàÿ áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà 
ўçíіклà ç íåáûööÿ. Àлå “Шлÿõöіöà Зàâàлüíþ” ў íåçàäîўãà пåðàä тûì âûäàäçåíûì 
пåðàклàäçå Мікîлû Хàўñтîâі÷à ÷ûтàлі ўжî, áàäàй, уñå пàñàжûðû тàãî àўтîáуñà.

Íå ñкàðûñтàööà ç лåтíÿй öåплûíі, âÿäîìà, áûлî á íåäàðàâàлüíà. Купàííå 
ў лàäíà çàðîñлûì Íåø÷àðäçå áûлî ñпðàâàй äîñûöü экñтðэìàлüíàй, і ìû íà-
âàжûліñÿ çàйñöі ў ÿãî тîлüкі пîçíà ўâå÷àðû, кàлі (íå áуäу õàâàöü, ñпàжûўøû пà 
кîлüкі кðîплÿў àлкàãîлþ) ðûõтàâàліñÿ äà ñíу ў ðàññтàўлåíûõ тут жà íà áåðàçå 
íàì¸тàõ, пðàäáà÷ліâà пðûâåçåíûõ ç Пîлàöкà. Зàтîå íàçàўтðà кіðîўöà пàäâîçіў 
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íàñ äà íåкàлüкіõ ñуñåäíіõ àç¸ð (íå çàáûâàйìà, øтî íà Рàñîíø÷ûíå іõ íÿìàлà), 
пåðøàþ çàáÿãàлà ў âàäу Іðà Дàðàôåй÷ук, ÿкàÿ ўìåлà íûðöàâàöü і плàâàöü, ÿк 
äэлüôіí, çà ¸й лÿöåлà ÿå ñÿáðîўкà ç ðэäàкöûі пîлàöкàй ãàçåтû (íà жàлü, іìÿ ўжî 
і íå пðûпîìíþ), à íàì, áîлüø ñтàлûì лþäçÿì, ðàáілàñÿ íÿñöåðпíà ñîðàìíà, і ìû 
ñпðàáàâàлі íå àäñтàâàöü, õîöü ãэтà і áûлî àìàлü íåìàжліâà… Ñâåжûÿ, ø÷àñліâûÿ, 
ìû åõàлі äàлåй, кіäàліñÿ ў ÷àðãîâàå âîçåðà, âûõîäçілі ñуøûööà ў пðûáÿðэжíûÿ 
õìûçíÿкі. Іäûліÿ кðûõу ðàçáуðûлàñÿ, кàлі ìû, çàåõàўøû ў àäíу ç пðûàç¸ðíûõ 
â¸ñàк, – âіäàöü, кàá уçÿöü ç кàлîäçåжà пітíîй âàäû – ðàптàì пà÷улі àäáîðíûÿ 
ìàöþкі, âûкðûкíутûÿ ç іäэàлüíûì ðуñкіì âûìàўлåííåì. Пîтûì äàâåäàліñÿ ў 
ìÿñöîâûõ жûõàðîў, øтî, àкàçâàåööà, øìàт ÿкіÿ àпуñöåлûÿ õàтû ў пðûàç¸ðíûõ 
â¸ñкàõ âûкуплåíû (çà àáñàлþтíà ñìåøíûÿ ãðîøû) пðûåçäжûìі лþäçüìі ç Рàñіі, 
ç ñàìîãà Пåöÿðáуðãà і íàâàкîллÿ. Âîñü жà, ãэтûÿ лþäçі пðûÿçäжàþöü íà ўâåñü 
ö¸плû ñåçîí туäû, і íåкàтîðûÿ – ñкàжàì тàк, íå ðàôіíàâàíûÿ іíтэліãåíтû – пà÷û-
íàþöü пà÷уâàööà тàì ãàñпàäàðàìі, ðàç-пîðàç пàãлÿäàþ÷û íà ìÿñöîâûõ лþäçåй 
ÿк íà õàлîпàў, ñÿäû-тàäû й àáðàжàþ÷û іõ. Пðû ãэтûì ÷àñàì àäáûâàþööà âåлüìі 
íåпðûãîжûÿ ðэ÷û: пðûåçäжûÿ íåøтà кðàäуöü, çàйìàþööà áðàкàíüåðñтâàì íу й, 
íàтуðàлüíà, пàкàçâàþöü ñâà¸ “кðàñàìîўñтâà”… Âîñü тут àä àäíîй ñтàðîй жàí÷ûíû 
ç â¸ñкі Пÿтðî і пà÷уў âîáðàçíàå пàðàўíàííå: “ÿк тûÿ àñтàøû”. Пàñтупîâà ў ðàçìî-
âàõ âûñâåтлілàñÿ этûìàлîãіÿ ãэтàãà ñлîâà: ÿø÷э ў ÷àñû äçÿöіíñтâà і þíàöтâà Яíà 
Áàðø÷эўñкàãà тàкуþ ìÿíуøку àтðûìàлі пðûåçäжûÿ ðûáàкі ç ðàñійñкàãà ãîðàäà 
Àñтàøкàâà, ÿкіÿ пàâîäçілі ñÿáå пàäîáíà äà öÿпåðàøíіõ пåöÿðáуðãñкіõ “äà÷íікàў”.

Пà äàðîçå íàçàä у Пîлàöк, ÿк ìíå пîìíіööà, Пÿтðî Âàñþ÷эíкà çàíàтàâàў ñàáå 
ñþжэт пðà “àñтàøîў” і, у пåðàпûíкàõ пàìіж àãулüíààўтîáуñíûìі ñпåâàìі, пà÷àў уãîлàñ 
ðàçâàжàöü пðà ñâåт і ñâåтàпîãлÿä Яíà Áàðø÷эўñкàãà. Ãэтûÿ ðàçâàãі, ÿкіÿ ìû тàäû 
пà÷улі ç ÿãî âуñíàў, пàçíåй пåðàтâàðûліñÿ ў тэкñтû, і тàк пàўñтàў тîй çíàкàìітû 
“Кðûўñкі ñлîўíік”, ÿкі àкуðàт і пà÷ûíàåööà ç àðтûкулà “Àñтàøû”. Íу, à ў àðтûкулå 
“Íåø÷àðäà” ìíå і іíøûì уäçåлüíікàì тîй âàíäðîўкі кàíöà лåтà 1994 ãîäà íåñклàäàíà 
пàçíàöü, øтî íàçûâàåööà, жûâûÿ çãàäкі пðà ÿå: “НЕШЧАРДА – адно з самых вялікіх 
азёраў у Беларусі, дзесьці як Нарач, Дрысвяты, Асвея, Снуды. І адно з самых халод-
ных, няветлых, адкуль мо й пахаджанне назвы – ад “няшчодра”. Калі ў непагадзь яно 
пахмурнее, збіраецца ў маршчакі, дык выглядае рыхтык мора. Але яно спагадлівае і 
пяшчотнае да шчырых і чыстых людзей, такіх, як шляхціц Завальня – па сутнасці, 
гаспадар возера. Мне давялося некалькі разоў быць на яго берагах, бачыць апісаныя 
Баршчэўскім прыбярэжныя пясчаныя горы, лазняк, паплавы, белых крачак пад хвалямі. 
У рачулцы, што выцякае з Нешчарды, я ўлавіў двух печкуроў. Але не паказаліся мне цмо-

Рэдакцыйная рада кніжнай серыі «Мая беларуская кніга»: 
Л. Баршчэўскі, П. Васючэнка, А. Злотнік, У. Арлоў, У. Сіўчыкаў. 

кі, апісаныя Баршчэўскім, 
не выставіў над вадой 
свае рогі шатан. Але я 
памятаю і іншую Неш-
чарду – у раз’ятраны, 
гарачы жнівень 1994 года, 
калі возера нагрэлася, як 
саган з юшкай, і праз усю 
рабінавую ноч у ім нешта 
булькацела, плёскалася, 
уздыхала ды цмокала. А 
ўранні на хвалях пака-
лыхвалася пустая змяіная 
скура – ці то рэшткі ад 
здохлага цмока, ці то скі-
нутая вопратка маладой 
вужачкі...”



Пÿтðî Âàñþ÷эíкà ўáà÷ûў 
ñâåт у тîй ñàìàй пîлàöкàй 
ðàäçілüíі, кàлÿ Âåðõíÿãà 
çàìку, øтî і ÿ. Дçåöüìі і 
пàäлåткàìі ìû õàäçілі âуліöà-
ìі àäíàãî ãîðàäà, і ÿ íå ìàþ 
ñуìíåâу, øтî íåäçå íå ðàç 
пåðàñÿкàліñÿ, áî тàãà÷àñíû 
Пîлàöк áûў íåâÿлікі, à öэí-
тðàлüíûõ âуліö áûлî ўñÿãî 
íåкàлüкі. Ñ¸ííÿ ÿ ўпэўíå-
íû, øтî íå ðàç ìû íåäçå 
áлукàлі пîáà÷ àäçіí ç àäíûì 
пàìіж íå íàäтà тàäû áàãàтûõ 
пàліö ãàлîўíàй пîлàöкàй 
кíіãàðíі, ÿкàÿ і ñ¸ííÿ íîñіöü 
íàçâу “Ñâåтà÷”, і ў äçіöÿ÷àй 

Л. Баршчэўскі, П. Васючэнка, У. Сіўчыкаў, М. Тычына. 
Полацк, красавік 2007. 

áіáліÿтэöû ў ãіñтàðû÷íûì áуäûíку íà кîліøíÿй Ëåíіíñкàй âуліöû, і пàçíåй – у 
“äàðîñлàй” ãàðàäñкîй áіáліÿтэöû íà âуліöû, øтî âÿлà íàўпðîñт äà ÷ûãуíà÷íàãà 
âàкçàлà. Чàìу ÿ ў ãэтûì упэўíåíû? Дû тàìу, øтî àáîäâà ìû áûлі “кíіжíікàìі”, 
àáîäâуõ íàñ äà íÿñöåðпу âàáілà тàÿìíіöà äðукàâàíàãà ñлîâà, çàпàкàâàíàãà ў ãðуí-
тîўíû лåäэðûíàâû, пðîñтû кàðäîííû àáî ÿø÷э пðàñöåйøû пàпÿðîâû пåðàпл¸т. 
Зäàâàлàñÿ, øтî ў ãîðàäçå, àäкулü пàйøлі ў ñâåт Пðàäñлàâà-Еôðàñіííÿ Пîлàöкàÿ 
äû Ôðàíöіøàк Ñкàðûíà, іíà÷àй áûöü і íå ìàãлî. Ñàâåöкіÿ іäэîлàãі ÷àñу íàøàãà ç 
Пÿтðîì ñтàлåííÿ, âÿäîìà, пðàпàíîўâàлі øàíàâàöü íàйпåðø çуñіì іíøûõ àñîá, àлå, 
âіäàâî÷íà, íåøтà пðà Еôðàñіííþ, Ñкàðûíу, à тàкñàìà Ñіìÿîíà Пîлàöкàãà ìû тàäû 
âåäàлі, áî äлÿ кàãî ж ÿø÷э ç çÿìлÿкîў кíіãà ìàãлà áûöü íàâàт áîлüøûì, ÷ûì ÿíà 
áûлà äлÿ íàñ ç Пÿтðîì!

Уñ¸ ãэтà, àäíàк, íå çðàáілàñÿ íàøûì àãулüíûì уñпàìіíàì, і ўжî, íà жàлü, íå 
çðîáіööà. Рэ÷ у тûì, øтî ў Пîлàöку тîй пàðû, íàøàãà øкîлüíàãà äçÿöіíñтâà і 
þíàöтâà (à âу÷ûліñÿ ìû ç іì у ðîçíûõ øкîлàõ) – ìû тàк і íå пàçíà¸ìіліñÿ. Íå 
пàçíà¸ìіліñÿ ìû, íàпðûклàä, õîöü áû пðàç âûпàäàк у “çíàкàìітûì” öÿãíіку, ÿкі ў 
÷àñû íàøàй ñтуäэíöкàй ìàлàäîñöі àжíî äçåâÿöü ãàäçіí – âå÷àð і âÿлікуþ ÷àñтку 
íà÷û – ñпûíÿþ÷ûñÿ лåäçüâå íå кàлÿ кîжíàãà ñлупà, öÿãíуўñÿ ç Міíñкà ў Пîлàöк. 
Ãэтûì öÿãíікîì ìû, áåçуìîўíà, íå ðàç äàáіðàліñÿ ў ñâîй ðîäíû Пîлàöк äà і пàñлÿ 
ñтуäэíöкіõ âàкàöûй àáî íà íåйкіÿ äàўжэйøûÿ âûõàäíûÿ, і пðîñтà íå ìîжà áûöü, 
кàá ìû äçåñüöі íå пåðàñтðэліñÿ ў тàìáуðû àáî ў пðàõîäçå кàтîðàãà ç âàãîíàў….

І тûì íå ìåíø, ìû ç Пÿтðîì Âàñþ÷эíкàì ñтîлüкі ðàçîў у àпîøíіÿ ãàäû, 
çäàâàлàñÿ, àáìÿðкîўâàлі (çâû÷àйíà ў тэлåôîííûõ ðàçìîâàõ), øтî тðэáà ўðэøöå 
íåÿк ñàáðàööà, пàäçÿліööà ñâàіìі çãàäкàìі пðà Пîлàöк ужî íå тàкіõ áліçкіõ àä íàñ 
øàñöіäçÿñÿтûõ і пåðøàй пàлîâû ñÿìіäçÿñÿтûõ ãàäîў, à пîтûì, ìàжліâà, пðà ãэтà і 
íàпіñàöü, і íåäçå íåøтà íàäðукàâàöü, àлå… Мîй – à кîліñü і ÿãîíû тàкñàìà – ліöэй, 
кàôåäðà ў ÿãîíûì – à кîліñü і ў ìàіì тàкñàìà – уíіâåðñітэöå пàçáàўлÿлі íàñ тàãî 
÷àñу, ÿкі áûў àáñàлþтíà íåàáõîäíû, кàá ñуñтðэööà і пàãàâàðûöü пðà íàø Пîлàöк, à 
тàкñàìà і пðà літàðàтуðу âîääàлü àä ìіíñкàй ìітуñíі, âûкіíуўøû õîöü íà пàðу äç¸í ç 
ãàлàâû äуìкі пðà ÷àðãîâûÿ àáàâÿçкі, ÿкіÿ кîí÷à тðэáà âûкàíàöü, пðà іíøûõ лþäçåй, 
ç ÿкіìі àáàâÿçкîâà тðэáà пàðàçìàўлÿöü – і íå íåкàлі тàì пàçíåй, à ñ¸ííÿ àáî çàўтðà… 
Àäíà ñпðàâà, àäíàк, çäàâàлàñÿ, íàñ äûñöûпліíàâàлà àáñàлþтíà. Рэ÷ у тûì, øтî ў 
2018 ãîäçå âûäàâåö і íàø ç Пÿтðîì äàўíі àãулüíû çíà¸ìû й ñÿáàð Зìіöåð Кîлàñ 
пàäàõâîöіўñÿ âûäàâàöü íîâуþ áåлàðуñкуþ кíіжíуþ ñåðûþ “Дðàìàтуðãі ñâåту”, і ìû 
àäðàçу ж çàпðàñілі ў ðэäкàлåãіþ ãэтàй ñåðûі Пÿтðà, áî õтî ж ñÿðîä ñу÷àñíûõ áåлà-
ðуñàў тàк çíàўñÿ íà ãіñтîðûі і çäàáûткàõ íàöûÿíàлüíàй і ñуñâåтíàй äðàìàтуðãіі, ÿк 
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íå ¸í?! Плàíàâàлàñÿ, øтî ўñÿ ðэäкàлåãіÿ ñåðûі áуäçå çáіðàööà ðэãулÿðíà, íå ðàäçåй 
ÿк ðàç íà ìåñÿö. Àлå тàк íå ñтàлàñÿ. У ðэäкàлåãіþ ўâàйøлі, àкðàìÿ íàñ ÷àтûðîõ 
(тðэáà пàлі÷ûöü і Мàðûþ Пуøкіíу), Âàлåð Мàçûíñкі і Âÿ÷àñлàў Рàкіöкі, à ÿíû 
тàкñàìà лþäçі çàíÿтûÿ і íàäçâû÷àй ìàáілüíûÿ – âîñü жà і âûйøлà, øтî ñàáðàліñÿ 
ìû тðû àáî ÷àтûðû ðàçû, і кîжíàãà ðàçу íÿпîўíûì ñклàäàì. Пðà тàкуþ ñуñтðэ÷у 
ìû äàìàўлÿліñÿ і íà пà÷àтку лåтà, ÿкîå äлÿ Пÿтðà тàк і íå çàкîí÷ûлàñÿ: äâà-тðû 
ðàçû íàâàт пàпÿðэäíå âûçíà÷àлі кàíкðэтíуþ äàту, àлå, àлå…

Штî ж тàäû íàñ, ÿкіÿ тàк і íå пàçíà¸ìіліñÿ ў ðîäíûì ãîðàäçå äçåöüìі àáî 
þíàкàìі, уñ¸-тàкі çâÿлî ðàçàì? Àäкàç лÿжûöü íà пàâåðõíі: ìû áûлі ìàлàäûÿ і 
пîўíûÿ ñіл, кàлі пà÷àлîñÿ íîâàå áåлàðуñкàå Àäðàäжэííå, çâÿçàíàå ãэтûì ðàçàì ç 
ãàðáà÷îўñкàй пàлітûкàй пåðàáуäîâû ў ñàâåöкàй кàìуíіñтû÷íàй іìпåðûі. Òут, øтî 
пðàўäà, тàкñàìà íå áûлî ўñ¸ тàк пðîñтà. Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, çàкîí÷ûўøû жуðôàк 
Áåлäçÿðжуíіâåðñітэтà, àäðàçу áûў çàлі÷àíû ў àñпіðàíтуðу àкàäэìі÷íàãà іíñтûтутà 
літàðàтуðû і çàñтàўñÿ жûöü у Міíñку, à ÿ âÿðíуўñÿ íà ìàлуþ ðàäçіìу, äçå пà÷àў 
пðàöàâàöü íàñтàўíікàì у ðîäíàй пîлàöкàй äçÿñÿтàй øкîлå, à пîтûì і âûклàä÷ûкàì 
у Íàâàпîлàöкіì пîлітэõíі÷íûì іíñтûтуöå (ÿкі пàçíåй, у äçåâÿíîñтûÿ, íàáûў 
ñтàтуñ уíіâåðñітэтà). Пðàç íåкàлüкі ãàäîў і ÿ áûў íàкіðàâàíû ñâàіì іíñтûтутàì у 
ìэтàâуþ àñпіðàíтуðу ў Міíñк, à Пÿтðî íåўçàáàâå ўжî ñтàў і кàíäûäàтàì íàâук. 
Òàäû ¸í íіÿк íå áûў çâÿçàíû ç ìіíñкіì “іí’ÿçàì”, à ÿ ç Àкàäэìіÿй íàâук, тàìу íå 
äçіâà, øтî тàäû ў Міíñку ìû тàкñàìà тàк і íå пàçíà¸ìіліñÿ. Пàñлÿ àñпіðàíтуðû 
ÿ çíîў âÿðíуўñÿ íà Пîлà÷÷ûíу, àтðûìàў ÷àñîâàå жûтлî ў Íàâàпîлàöку, àлå, 
ðûõтуþ÷ûñÿ äà àáàðîíû ñâà¸й äûñåðтàöûі, ðàç-пîðàç íàâåäâàўñÿ ў ñтàліöу. Уç-
íіклà пåðøàÿ ў пàâàåííûì ÷àñå ў Áåлàðуñі íåôàðìàлüíàÿ літàðàтуðíàÿ ñупîлкà 
ç íàçâàй “Òутэйøûÿ” (ç Àлåñåì Áÿлÿöкіì, Àлåñåì Жлуткàì і íåкàтîðûìі іíøûìі 
іõ кàлåãàìі ìû àáìÿðкîўâàлі ãэтуþ іäэþ ў іíтэðíàöå íà Àкàäэìі÷íàй ÿø÷э тàäû, 
кàлі ÿ ñàì äçÿліў àñпіðàíöкі пàкîй у іíтэðíàöå íà тàãà÷àñíàй âуліöû Âàðâàøэíі). 
Пàìÿтàþ, øтî àäíàãî ðàçу пàä÷àñ кàðîткàãà пîáûту ў Міíñку ÿ íàâåäàўñÿ íà 
àäíî ç пàñÿäжэííÿў “Òутэйøûõ” ужî ў Дîìå літàðàтàðà, і íå пàìûлþñÿ, øтî 
тàäû пåðøû ðàç ÿ ўáà÷ûў Пÿтðà Âàñþ÷эíку ўжûâуþ, àлå ðэàлüíà пàçíà¸ìіööà 
ç іì тàк тàäû й íå пàñпåў.

Òàкîå çíà¸ìñтâà àäáûлîñÿ ÿø÷э пðàç ãàäû äâà. Áûў утâîðàíû ліöэй пðû Áåлàðу-
ñкіì ãуìàíітàðíûì àäукàöûйíà-кулüтуðíûì öэíтðû (ÁÃÀКЦ), ÿкі àтðûìàў лåãàлüíû 
ñтàтуñ у ñтðуктуðû тàãà÷àñíàãà ìіíіñтэðñтâà àäукàöûі. Àôіöûйíû çàãàä àá ñтâàðэííі 
ñтàöûÿíàðíàãà ліöэÿ ìіíіñтэðñтâà âûäàлà тîлüкі пàñлÿ ôàктû÷íàãà ðàçâàлу Ñàâåöкàãà 
Ñàþçà, 23 âåðàñíÿ 1991 ãîäà, кàлі ў íàøûõ øкîлàõ ужî âà ўñþ іøлі çàíÿткі. Мû ñâàå 
çàíÿткі пàâіííû áûлі пà÷àöü ужî ç 1 кàñтðû÷íікà, і тðэáà áûлî тэðìіíîâà íàáіðàöü 
âу÷íÿў, пðàâîäçіöü уñтупíàå ñуìîўå. Якðàç тàäû ў кàìіñіþ пà пðàâÿäçåííі ãэтàãà 
ñуìîўÿ Âіíöук Âÿ÷îðкà пðàпàíàâàў уклþ÷ûöü Пÿтðà Âàñþ÷эíку, ÿкі пåðàä тûì 
ужî ÷ûтàў лåкöûі ў íÿäçåлüíûì ліöэі äлÿ äàðîñлûõ ñлуõà÷îў. Âîñü жà, пðàâîäçÿ÷û 
ўñтупíàå ñуìîўå ў ліöэй (äçå ÿ пðàöàâàў ужî íàìåñíікàì äûðэктàðà), ìû ç Пÿтðîì, 
уðэøöå, пàçíà¸ìіліñÿ àñàáіñтà і àáìÿíÿліñÿ пåðøûìі íàøûìі “пîлàöкіìі” ўñпàìіíàìі. 
Àäðàçу ж àáìåðкàâàлі, ÿкîй пàâіííà áûöü літàðàтуðíàÿ àäукàöûÿ ў íàâàñтâîðàíûì 
ліöэі, і âûñâåтлілàñÿ, øтî ìû øìàт у ÷ûì àäíàäуìöû. Àкðàìÿ áåлàðуñкàй літà-
ðàтуðû (çà ÿкуþ тàäû àäкàçâàў ñâåтлàй пàìÿöі Àлåã Дûøлåâі÷), áûлî âûðàøàíà 
âûклàäàöü íå ðуñкуþ літàðàтуðу, ÿк ãэтà ìàå ìåñöà ў øкîлàõ Áåлàðуñі й пà ñ¸ííÿ, 
à çàìåñт ÿå – “літàðàтуðу íàðîäàў ñâåту”. Пÿтðî ãîðà÷à пàäтðûìàў пðàпàíàâàíуþ 
ìíîй íàçâу äûñöûпліíû і àäðàçу ж пàäàõâîöіўñÿ âåñöі çàíÿткі пà ¸й íà тðэöіì і 
÷àöâ¸ðтûì куðñàõ (10–11 клàñû), ñклàäàöü àäпàâåäíуþ пðàãðàìу, âûкàðûñтîўâà-
þ÷û й пэўíûÿ ìàå íàпðàöîўкі. Ñâàå пîãлÿäû – íà тîй ÷àñ àáñàлþтíà íàâàтàðñкіÿ! 
– àäíîñíà àñàáліâàñöÿў пàäûõîäу äà âûклàäàííÿ літàðàтуðû ў пîñткàìуíіñтû÷íàй 
øкîлå ̧ í âûклàў у íåкàлüкіõ пуáлікàöûÿõ, у пðûâàтíàñöі âûñтупіўøû íà íàâукîâà-
пðàктû÷íàй кàíôåðэíöûі “Áåлàðуñкàÿ øкîлà”, çлàäжàíàй ç іíіöûÿтûâû ÁÃÀКЦ 



у кàíöû ñàкàâікà 1992 ãîäà. Пà÷àў ¸í ãэтû âûñтуп ç кàíöэптуàлüíàãà âûкàçâàííÿ: 
“Успрыманне рэалій сусветнага літаратурнага працэсу не можа адбывацца іначай, 
як праз прызму нацыянальнага светапогляду. Гэты дыктуецца не кан’юнктурнымі 
патрэбамі часу, але самім спосабам фармавання сусветнай літаратуры з сусветаў 
нацыянальных літаратур”. Пàäðàáÿçíà і àðãуìåíтàâàíà âûтлуìà÷ûўøû ñâàå тэçû, ̧ í 
çðàáіў пàäàãулüíåííå, ñутíàñöü ÿкîãà і äà ãэтàãà ÷àñу íіÿк íå äîйäçå äà öÿпåðàøíіõ 
áåлàðуñкіõ àäукàöûйíûõ ÷ûíîўíікàў (öі ÿíû ñâÿäîìà ÿãî іãíàðуþöü?): “…Сусветная 
літаратура разглядаецца як кантэкст, у якім самавіта й нязмушана развіваецца 
і беларуская літаратура”. Іäэі Пÿтðà Âàñþ÷эíкі, пàäõîплåíûÿ іíøûìі íàøûìі 
ўäуìліâûìі літàðàтуðàçíàўöàìі й пåäàãîãàìі, тàкіìі, ÿк Еâà Ëÿâîíàâà, ñâåтлàй пàìÿöі 
Ãàліíà Àäàìîâі÷ і Іðûíà Шàáлîўñкàÿ, у çíà÷íàй ñтупåíі пàäтðûìàíûÿ і лåãåíäàй 
áåлàðуñкàй пåäàãàãі÷íàй íàâукі àкàäэìікàì, íÿáîж÷ûкàì Міõàñ¸ì Ëàçàðукîì, íà 
жàлü, ç íÿäàўíÿãà ÷àñу пà÷àлі ôàктû÷íà іãíàðàâàööà öÿпåðàøíіìі ñклàäàлüíікàìі 
øкîлüíûõ пðàãðàì пà áåлàðуñкàй літàðàтуðû. І тîлüкі ўлàñöіâûÿ Пÿтðу пðûðîäíàÿ 
ñöіплàñöü і äàлікàтíàñöü íå äàçâîлілі ÿìу äà кàíöà àäñтîйâàöü ãэтûÿ іäэі, кàлі ÿãî 
ў àпîøíіÿ ãàäû пà÷àлі çàпðàøàöü ÿк экñпåðтà àáî ðэöэíçåíтà íà àáìåðкàâàííå 
ñкàлå÷àíûõ і âûõàлàø÷àíûõ âåðñій àпîøíіõ пàкàлåííÿў ãэтûõ пðàãðàì.

Муøу ñкàçàöü áåç íіÿкàãà пåðàáîлüøâàííÿ: ñуñâåтíàÿ літàðàтуðà ў âûклàäàííі 
Пÿтðà Âàñþ÷эíкі àäðàçу çðàáілàñÿ àäíîй ç ñàìûõ улþá¸íûõ äûñöûпліí ñÿðîä 
ліöэіñтàў пåðøàãà і пàçíåйøûõ íàáîðàў íàâу÷эíöàў Áåлàðуñкàãà ãуìàíітàðíàãà 
ліöэÿ. І õîöü Пÿтðî тàäû пðàöàâàў ñтàðøûì íàâукîâûì ñупðàöîўíікàì àкàäэìі÷íàãà 
іíñтûтутà літàðàтуðû, à пðàç кàðîткі ÷àñ àтðûìàў і ãàäçіíû íà кàôåäðû áåлàðуñкàй 
ìîâû й літàðàтуðû ліíãâіñтû÷íàãà ўíіâåðñітэтà, ÿ ìåў тðûâàлàå ўðàжàííå, øтî 
¸í ñтàâіўñÿ ìåíàâітà äà пðàöû ў ліöэі ÿк äà ñâà¸й ãàлîўíàй. Пðà ãэтà ñâåä÷ûлà і 
тîå, øтî ¸í íàâåäâàў уñå ліöэйñкіÿ âå÷àðûíû – і íå пðîñтà íàâåäâàў, à і âåñÿліў 
âûклàä÷ûкàў і ліöэіñтàў, ÷ûтàþ÷û ðàç-пîðàç ñà ñöэíû ñâàå çíàкàìітûÿ “ñтðàøкі”! 
Âåлüìі öікàâà áûлî ñлуõàöü і ÿãî пà-ñàпðàўäíàìу ìуäðûÿ ðàçâàжàííі пðà жûöö¸ 
і літàðàтуðу, пðà літàðàтуðу ў жûööі áåлàðуñà.

У ÁÃÀКЦ áûлà çäçåйñíåíà пðàпàíîâà Пÿтðà Âàñþ÷эíкі íàкîíт çàñíàâàííÿ ñпå-
öûÿлüíûõ (у ìàтэðûÿлüíûì ñэíñå çáîлüøàãà ñіìâàлі÷íûõ) пðэìій Цэíтðà ў äçâþõ 
íàìіíàöûÿõ – пà літàðàтуðû і “Зà ãðàìàäñкуþ ÷ûííàñöü”. Ãэтà öÿпåð íåçàлåжíûÿ 
áåлàðуñкіÿ літàðàтàðû ìîãуöü àтðûìàöü ñàліäíûÿ пðэìіі іìÿ Ежû Ãåäðîйöÿ, іìÿ 
Íàтàллі Àðñåííåâàй, іìÿ Кàðлàñà Шэðìàíà, іìÿ Ц¸ткі, уðэøöå, пðэìіþ “Дэáþт” 
у ðîçíûõ íàìіíàöûÿõ. У äðуãîй жà пàлîâå äçåâÿíîñтûõ íîâûÿ ўлàäû пåðàñтàлі 
пðûñуäжàöü äçÿðжàўíûÿ пðэìіі пà літàðàтуðû (à пðэìій çà ñуìлåííàñöü у ãðà-
ìàäñкіì жûööі äçÿðжàâà і íå пðàäуãлåäжâàлà!), тàìу íàøû тâîð÷ûÿ і àктûўíûÿ 
ў ãðàìàäñтâå лþäçі çàñлуãîўâàлі àñàáліâàй уâàãі. Âîñü жà, çãàäàíûÿ пðэìіі ÁÃÀКЦ 
уðу÷àліñÿ íàøûì âåлüìі пàâàжàíûì àñîáàì (ñÿðîä ÿкіõ, ìіж іíøûì, áûлі Âà-
лÿíöіí Àкуäîâі÷ і Àлåñü Рàçàíàў) àж äà àôіöûйíàй лікâіäàöûі Цэíтðà ўлàäàìі ў 
1998 ãîäçå. Пÿтðî áûў і ôàктû÷íûì àўтàðàì ñтàтутà ãэтûõ пðэìій.

У 1997 ãîäçå Пÿтðу Âàñþ÷эíку пðàпàíàâàлі ўçíà÷àліöü кàôåäðу áåлàðуñкàй 
ìîâû і літàðàтуðû ў ñтàлі÷íûì ліíãâіñтû÷íûì уíіâåðñітэöå. Пåðø ÷ûì пðûíÿöü 
ãэтуþ пðàпàíîâу, ¸í çâÿðтàўñÿ і äà ìÿíå ç пûтàííåì: öі тðэáà. öі âàðтà? Âÿäîìà, ÿ 
ðàçуìåў, øтî ãэтà ìîöíà àáìÿжуå ìàã÷ûìàñöі Пÿтðà íàäàлåй âûклàäàöü у íàøûì 
ліöэі, à тîå і çуñіì ñтàíå пåðàøкîäàй äлÿ ãэтàãà. Àлå ліöэй ужî çíàõîäçіўñÿ пàä 
пàãðîçàй àôіöûйíàãà çàкðûööÿ (ðûõтàâàлàñÿ ðàñпàðàäжэííå àá âûñÿлåííі ліöэÿ 
ç áуäûíкà пà âуліöû Кіðàâà íåìàâåäàìà куäû). З іíøàãà áîку, ÿ äîáðà ðàçуìåў, 
íàкîлüкі âàжíàй äлÿ кðûõу кàñìàпàлітû÷íàй íàâу÷àлüíàй уñтàíîâû, ÿкîй çäàўíà 
áûў ìіíñкі “іí’ÿç”, пàâіííà áûöü áåлàðуñкàÿ кàôåäðà – і тàìу ñàì пàðàіў Пÿтðу 
пðûíÿöü пðàпàíîâу ðэктàðà Íàтàллі Áàðàíàâàй. Íàтуðàлüíà, çðàáіў ÿ ãэтà íå áåç 
øкàäàâàííÿ, áî àä÷уâàў, øтî öÿпåð íàì íå ўäàñöà áà÷ûööà ðэãулÿðíà, à ў ðэàлü-
íàñöі ñуñтðэ÷û íàøû ñтàлі й çàíàäтà ðэäкіìі, пðà øтî øкàäуþ öÿпåð ÿø÷э áîлüø. 
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Пÿтðî ìåў íàìåð çàпðàñіöü ìÿíå пðàâîäçіöü пðàктû÷íûÿ çàíÿткі пà ìàñтàöкіì 
пåðàклàäçå ñà ñтуäэíтàìі, çâÿðтàўñÿ äà ðэктàðà ç àäпàâåäíàй пðàпàíîâàй, àлå 
àñöÿðîжíàÿ Áàðàíàâà àäкàçàлà ÿìу: “Мîжà, кàлі-íåáуäçü пàçíåй, áî ÷àкàåì ðîçíûÿ 
кàìіñіі, пðàâåðкі…” Ñітуàöûÿ ðàçâіâàлàñÿ тàк, øтî ãэтàå “пàçíåй” íå íàäûøлî ўжî 
íікîлі, à ç ÷àñàì, çäàåööà, і ñàìà ãэтàÿ äûñöûпліíà çíіклà ç àáàâÿçкîâàй ÷àñткі 
ўíіâåðñітэöкàãà íàâу÷àлüíàãà плàíà.

Íåäçå пðû кàíöû 90-õ ãàäîў, íå пàìÿтàþ ўжî, ç ÿкîй íàãîäû, ìû ç Пÿтðîì 
áûлі ðàçàì у Пîлàöку, і тàäû íàäàðûлàñÿ ìàã÷ûìàñöü çàâітàöü у ÿãî ðîäíуþ 
õàту, øтî ñтàÿлà àìàлü уñутû÷ äà ìуðîў ìàíàñтûðñкàãà кîìплåкñà ñтàðàäàўíÿй 
Ñпàñàўñкàй öàðкâû, íà âуліöû Еôðàñіííі Пîлàöкàй. Òàì жà ÿ пàçíà¸ìіўñÿ ç ÿãî 
ìілûìі áàöüкàìі (тàтà, ñпàäàð Âàñілü, áûў ÿø÷э жûâû). Рàçàì ç ãðупàй çíàкàìітûõ 
áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў, у ÿкуþ ўâàõîäçілі Рûãîð Áàðàäуліí, Ãåíàäçü Áуðàўкіí, 
Ñÿðãåй Зàкîííікàў, Улàäçіìіð Àðлîў, ìíå äàâÿлîñÿ пàўäçåлüíі÷àöü у тâîð÷àй âå-
÷àðûíå, пðàâåäçåíàй у пîлàöкіì лÿñíûì кàлåäжû, àðãàíіçàâàíàй Пÿтðîâàй ìàìàй, 
ñпàäàðûíÿй Ãàліíàй, ÿкàÿ тàäû çàãàäâàлà áіáліÿтэкàй кàлåäжà. Зà куáкàì ãàðáàтû 
пàñлÿ ñуñтðэ÷û ÿíà, äàðэ÷û, íàäçâû÷àй кàìпåтэíтíà ðàçâàжàлà пðà клàñі÷íуþ і 
ñу÷àñíуþ áåлàðуñкуþ літàðàтуðу.

Зíîў áà÷ûööà ç Пÿтðîì і ç Íіíàй äàâÿлîñÿ ÷àñöåй, кàлі іõ äà÷кà Мàðûлüкà 
âу÷ûлàñÿ ў íàøûì ліöэі, ÿкі ÿíà çàкîí÷ûлà ç âåлüìі äîáðûìі àäçíàкàìі ў 2002 ãîäçå, 
çà ãîä äà ÿãî àôіöûйíàãà çàкðûööÿ ўлàäàìі. Íàтуðàлüíà, íàøû тàãà÷àñíûÿ ðàçìîâû 
йøлі íàйпåðø âàкîл äà÷уøкі, àлå Пÿтðî íå пðàìіíàў ìàã÷ûìàñöі пàðàçâàжàöü пðà 
àãулüíуþ ñітуàöûþ ў кðàіíå, пðà пàлітûку, ÿкîй ¸í тàкñàìà öікàâіўñÿ. Ёí ìîöíà 
пåðàжûâàў у ñуâÿçі ñà ñкàðà÷эííåì áåлàðуñкàãà кàìпàíåíтà ў ðîçíûõ уñтàíîâàõ 
àäукàöûі, õîöü пðà ñâàйãî ðэктàðà, Íàтàллþ Áàðàíàâу, ãàâàðûў çâû÷àйíà пàçітûўíà, 
і тîлüкі ÷àñàì íåйтðàлüíà. Штî äà ÿãî ўлàñíûõ пàлітû÷íûõ пåðàкàíàííÿў, ìàãу 
çàñâåä÷ûöü: õîöü Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, çäàåööà, íікîлі íå íàлåжàў äà íіÿкіõ пàðтûй, 
¸í öâ¸ðäà і íåпàõіñíà âåðûў у лåпøуþ áуäу÷ûíþ íåçàлåжíàй і äэìàкðàтû÷íàй 
Áåлàðуñі. Яø÷э пåðàä ñуìíàâÿäîìûì ðэôåðэíäуìàì 1995 ãîäà, ÿкіì ôàктû÷íà 
ñкàñîўâàлàñÿ äçÿðжàўíàñöü áåлàðуñкàй ìîâû, ¸í у àäíîй ç öэíтðàлüíûõ ãàçåт 
âûñтупіў ç àðãуìåíтàâàíûì àðтûкулàì, у ÿкіì пàðàўíîўâàў ãàлàñàâàííå çà ìåñöà 
áåлàðуñкàй ìîâû ў ãðàìàäñкіì жûööі ç тûì, кàлі á ÷àлàâåкà çìуñілі ãàлàñàâàöü, 
лþáіöü ¸í ñâàþ ðîäíуþ ìàöі àáî íå.

У ñÿðэäçіíå 2000-õ ãàäîў ìíå ç кàлåãàìі ç Áåлàðуñкàãà ПЭÍ-Цэíтðà 
ўäàлîñÿ çíàйñöі ôуíäàтàðàў, ÿкіÿ пàãàäçіліñÿ пàäтðûìàöü âûõàä äâуõтîìíàãà 
âûäàííÿ – пàпулÿðíûõ íàðûñàў “Áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà і ñâåт”, ÷àðíàâік ÿкîãà 
áûў пàäðûõтàâàíû íàìі, ðàçàì ç Пÿтðîì Âàñþ÷эíкàì і Міõàñ¸ì Òû÷ûíàì, 
ÿø÷э ў äçåâÿíîñтûÿ ãàäû. Òàäû ìû ўñå ўтðîõ íå ðàç ñуñтðàкàліñÿ ў Міíñку і 
àáìÿðкîўâàлі, ÿк áуäçåì äàпðàöîўâàöü і ðûõтàâàöü ãэтàå âûäàííå äà äðуку. Ãэтà 
áûлі íåçàáûўíûÿ тâîð÷ûÿ äûñкуñіі! Кàлі äâуõтàìîâік âûйøàў, ìû àäãукíуліñÿ 
íà çàпðàøэííå пðàôåñàðà Пîлàöкàãà ўíіâåðñітэтà Àлÿкñàíäðà Ãуãíіíà і пðûåõàлі 
лàäçіöü пðэçåíтàöûþ кíіã пàä÷àñ ìіжíàðîäíàй літàðàтуðàçíàў÷àй кàíôåðэíöûі. У 
÷àñå ãэтàй пàåçäкі Пÿтðî çàäуìàўñÿ і ñкàçàў, øтî âåлüìі ñпàäçÿåööà пàñлÿ тàãî, ÿк 
пåðàñтàíå çàãàäâàöü кàôåäðàй у Міíñку, âÿðíуööà ў ðîäíû ãîðàä і пàâûклàäàöü у 
тàìтэйøûì уíіâåðñітэöå. Пàìÿтàþ, øтî і ÿ пàäçÿліўñÿ ç іìі пàäîáíûìі äуìкàìі. 
Жûöö¸ ж тàäû íàì çäàâàлàñÿ íàäçâû÷àй äîўãіì, кàлі íå áÿñкîíöûì. Íà âÿ÷эðу 
ж пàñлÿ ўäàлàй пðэçåíтàöûі ìû тàäû çíîў-тàкі âûáðàліñÿ äà Пÿтðîâàй ìàöі. 
Àäíî øтî пàñлÿ тàãî, ÿк пîлàöкàÿ пðàâàñлàўíàÿ åпàðõіÿ çàáðàлà ñàáå ў âàлîäàííå 
äàўíåйøû äîì Âàñþ÷эíкàў íà âуліöû Еôðàñіííі, ñпàäàðûíі Ãàліíå äàâÿлîñÿ 
пåðàåõàöü жûöü у øìàтпàâÿðõîâû äîì у íîâàй çàáуäîâå, íà тэðûтîðûі кîліøíÿãà 
пîлàöкàãà àэðàäðîìà, і ìåíàâітà тàì àäáûâàлàñÿ íàøà ñуñтðэ÷à, ìåíàâітà тàì 
ìû äîўãà ðàçìàўлÿлі й íàâàт ñпÿâàлі. Òàì ¸í тàäû çàñтàўñÿ íà÷àâàöü тðû íî÷û 
(пàкулü äîўжûлàñÿ пîлàöкàÿ кàíôåðэíöûÿ) і çàпðàñіў Міõàñÿ Òû÷ûíу ñклàñöі 



ÿìу кàìпàíіþ. Дàðэ÷û, Міõàñü Òû÷ûíà, ÿкі øìàт ãàäîў пðàöàâàў у àкàäэìі÷íûì 
іíñтûтуöå, уâàõîäçіў у ðàäу пà àáàðîíå äîктàðñкіõ äûñåðтàöûй, à пàðàлåлüíà 
тàкñàìà âûклàäàў у íàøûì ліöэі, íåкàлüкі ðàçîў íàðàкàў íà тîå, øтî, ìàўлÿў, 
Пÿтðî íіÿк íå íàâàжûööà пàäàöü ôàктû÷íà äàўíî ãàтîâуþ äîктàðñкуþ пðàöу пðà 
ñіìâàліçì у áåлàðуñкàй літàðàтуðû íà àáàðîíу. Ёí кàçàў літàðàлüíà íàñтупíàå: 
“У íàñ у іíñтûтуöå ўñå äîáðà і äàўíî âåäàþöü çäîлüíàñöі і ўçðîâåíü Пÿтðà, і 
пàкулü ìû ðàçàì ç Міõàñ¸ì Муøûíñкіì, Âàñіл¸ì Жуðàўл¸âûì äû іíøûìі äàўíіìі 
äàктàðàìі ўâàõîäçіì у ðàäу, ìàãу ãàðàíтàâàöü, øтî àáàðîíіööà ¸í ÿк тðэáà”. Àлå, 
âіäàöü, кàôåäðàлüíû клîпàт, äûй, íàпэўíà, íàäçâû÷àй ñуð’¸çíûÿ пðàáлåìû ñà 
çðîкàì тàк і íå äàлі Пÿтðу ÷àñу âûкàíàöü íåàáõîäíûÿ ôàðìàлüíàñöі і àтðûìàöü 
äîктàðñкуþ ñтупåíü.

Чàñöåй ìû ç Пÿтðîì Âàñþ÷эíкàì пà÷àлі ñуñтðàкàööà ў àпîøíіÿ пÿöü ãàäîў. 
Íàйпåðø ãэтà áûлî çâÿçàíà ç пàäðûõтîўкàй ÷àðãîâûõ кíіã-äàпàìîжíікàў äлÿ 
íàøàãà, öÿпåð ужî ãðàìàäñкàãà ліöэÿ (äâà äàпàìîжíікі âûйøлі ў 2014 і 2015 ãã.), 
àлå áûлі й іíøûÿ íàãîäû: àáìåðкàâàííå літàðàтуðíûõ і кàлÿлітàðàтуðíûõ ñпðàў. 
Ñàìàå, àäíàк, âàжíàå áûлî тîå, øтî Пÿтðу íàðэøöå çðàáілі íàäçâû÷àй ñклàäàíуþ 
àпåðàöûþ íà âà÷àõ, і, ÿк ¸í ñàì ìíå кàçàў, ¸í çíîў пà÷àў áà÷ûöü íàâàкîлüíû 
ñâåт тàкіì, ÿкіì áà÷ûў ÿãî, “кàлі âу÷ûўñÿ ў ñтàðэйøûõ клàñàõ ñâà¸й пîлàöкàй 
äçÿâÿтàй øкîлû”.

Íåäçå äâà ãàäû тàìу ў íàñ пà÷àліñÿ àáìåðкàâàííі пðàñпåктà çãàäàíàй âûøэй 
ñåðûі “Дðàìàтуðãі ñâåту”. À пðû кàíöû 2018 ãîäà Пÿтðî Âàñþ÷эíкà ç ðàäàñöþ 
пðûíÿў çàпðàøэííå âûñтупіöü у ñÿäçіáå Òàâàðûñтâà áåлàðуñкàй ìîâû íà 
пðэçåíтàöûі ÷àðãîâûõ äâуõ ліöэйñкіõ äàпàìîжíікàў, ÿкіÿ ÿ íàпіñàў ужî ñàìàñтîйíà. 
Пðàìàўлÿў Пÿтðî, ÿк çâû÷àйíà, äàñöіпíà і öікàâà. Òàкіì, äàñöіпíûì і öікàâûì, 
ÿ ÿãî âåäàў çàўñ¸äû, íікîлі й áліçкà íå äуìàþ÷û, øтî äàâÿäçåööà піñàöü пðà ÿãî 
àñîáу ў ìіíулûì ÷àñå…

Штî á тàì íі áûлî, à ÿ âåðу, øтî тðàãі÷íû äлÿ Пÿтðîâàй ñÿì’і й äлÿ ўñіõ, õтî 
ÿãî, âî÷íà öі çàâî÷íà, âåäàў, кàíåö лåтà 2019 ãîäà пàçíà÷ûў пà÷àтàк ÿãî íîâàãà 
жûööÿ. Жûööÿ ў Âå÷íàñöі…

Снежань 2019 г.

Ніна ЗДАНОВІЧ

Са слязьмі на вачах і болем у сэрцы
Чàлàâåк – іñтîтà øìàтãðàííàÿ, тûì áîлüø кàлі ¸í – тâîðöà. Я пàñпðàáуþ 

âûÿâіöü íåкàтîðûÿ ç ãэтûõ ãðàíÿў у àñîáå ñпàäàðîжíікà ìàйãî жûööÿ ç ìîìàíту 
íàøàй ñуñтðэ÷û. 

Беларусь

Мåíàâітà ÿíà íàñ çлу÷ûлà. Ãэтà áûлі öуäîўíûÿ ãàäû íàâу÷àííÿ ў àñпіðàíтуðû. 
Пàìÿтàþ ñâà¸ пåðøàå ўçðуøэííå, äà ñлåç у âà÷àõ, кàлі пàñлÿ тðîõ ìåñÿöàў пðàöû 
ў â¸ñà÷öû ў Кðупñкіì ðà¸íå, àäàðâàíàÿ àä ñÿáðîў-àäíàäуìöàў, ñíåжàíüñкіì äí¸ì 
упåðøûíþ пåðàñтупілà пàðîã àñпіðàíöкàãà іíтэðíàтà пà âуліöû Àкàäэìі÷íàй і 
пà÷улà, ÿк õлîпåö íà öуäîўíàй çàõîäíåáåлàðуñкàй ãàâîðöû íåøтà ãîðà÷à ðàñ-
пàâÿäàў пà тэлåôîíå. (Òîлüкі пîтûì äàâåäàлàñÿ, øтî ãэтà áûў Яçэп Яíуøкåâі÷ 
і øтî íàлåжûöü ¸í äà кàãîðтû літàðàтàðàў, ñÿðîä ÿкіõ ÿ і âûлу÷ûлà Пÿтðà.)  
À Пÿтðî íå ðàç пàўтàðàў, øтî àäðàçу âûðàøûў, øтî ÿ – ÿãî пàлîўкà, кàлі ÿ пåð-
øû ðàç ç’ÿâілàñÿ ў àўäûтîðûі íà лåкöûі пà ôілàñîôіі. (Мàáûöü, ÿ ўñÿ ñâÿöілàñÿ 
àä ø÷àñöÿ і ўñìіõàлàñÿ пà ñâà¸й çâû÷öû íà ўñå тàäû ÿø÷э 32 çуáû àä тàãî, øтî 
ÿ іçíîў áуäу âу÷ûööà!) Ãэтà áûлî ў äàл¸кіì 1981 ãîäçå.
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Пîтûì áûлà пåðøàÿ ñупîлüíàÿ âàíäðîўкà, àðãàíіçàâàíàÿ Іíñтûтутàì літàðà-
туðû, пà ìÿñöіíàõ Дуíіíà-Мàðöіíкåâі÷à ў Ëþöûíку. Дàðîãàþ ìû àáìÿðкîўâàлі 
тâîðû тàãà÷àñíàãà куìіðà ñâÿäîìàй áåлàðуñкàй ìîлàäçі – Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à. 

À пîтûì, лåтàì 82-ãà, Пÿтðî пðûåõàў íà ðàñкîпкі ў Мñöіñлàў, äçå ðàçàì ñà ìíîй 
áûлі íàøûÿ àãулüíûì çíà¸ìûÿ. Уâå÷àðû ìû áлукàлі пà ìñöіñлàўñкіõ пàãîðкàõ ç 
öуäîўíûìі кðàÿâіäàìі, пà Дçÿâî÷àй ãàðû, ìåñöû àпîøíÿй ãåðàі÷íàй àáàðîíû ãîðàäà, 
ñÿäçåлі íà áåðàçå іìкліâàй Âіõðû і – іçíîў ãутàðûлі пðà Áåлà ðуñü, пðà ўñ¸, øтî áûлî 
äàðàãîå íàøûì ñэðöàì. Âûíікàì ñтàў àðтûкул Пÿтðà пðà ìñöіñлàўñкіÿ ðàñкîпкі. 

Íÿãлåäçÿ÷û íà тîå, øтî 1982 і 83 ãàäû áûлі ÷àñàì íàпðужàíàй пðàöû íàä 
äûñåðтàöûÿìі, Пÿтðî çàўñ¸äû ñуñтðàкàў ìÿíå пà âå÷àðîõ ç куðñàў, àпîўíà÷û ç 
элåктðû÷кі, кàлі ÿ åçäçілà äà áàöüкîў у Ñлîíіì. À ÿø÷э – у âûпàäку ç Пÿтðîì 
ÿ пåðàкàíàлàñÿ, øтî ìуж÷ûíû íà ñàìàй ñпðàâå âûäàтíûÿ куліíàðû: íу ÿкàÿ 
äçÿў÷ûíà ìîжà пàõâàліööà, øтî пàä÷àñ ðàìàíтû÷íûõ àäíîñіíàў кàâàлåð кàðìіў 
ÿå туøàíûìі çàйöàìі öі кàðàñÿìі ў ñìÿтàíå?

Пîтûì ÿ àäкðûлà ÿø÷э àäíî íàøà àãулüíàå çàõàплåííå: ãэтà áåлàðуñкàÿ пåñíÿ. 
Пÿтðî ўâîãулå ìåў öуäîўíû áàðûтîí і, ìàáûöü, àáñàлþтíû ñлûõ. Хîöü ÿ, ÿк ¸í 
íå ðàç жàðтàâàў, “íå àäðîçíіâàлà пàўтàíîў”, ìû ðàçàì і ў íàøûõ àãулüíûõ кàì-
пàíіÿõ ñàìàçàáûўíà ñпÿâàлі íàøûÿ пåñíі. Òàäû äуøà ñпÿâàлà і плàкàлà çà ðîäíуþ 
Áåлàðуñü. Пÿтðî ў тîй ÷àñ ужî ñпÿâàў у õîðû Àкàäэìіі íàâук, куäû пðûâ¸ў і 
ìÿíå. Àлå пàñлÿ тàãî, ÿк çàìåñт íàøûõ пåñåíü тàì ñтàлі ðàçâу÷âàöü пåñíі кøтàлту 
“Âàлåíîк”, ìû ñûøлі àäтулü. Я пàñлÿ жàðтàâàлà, øтî Пÿтðî ìîã áû ўпðûãîжûöü 
ñâàіì ãîлàñàì лþáû öàðкîўíû õîð.

Òðàäûöûÿ пðûÿçäжàöü äà ìÿíå íà ðàñкîпкі çàñтàлàñÿ íàçàўñ¸äû. Пàñлÿ Мñöіñ-
лàâà áûлі Ñлîíіì (тîлüкі пîтûì ÿ çðàçуìåлà, øтî пðû÷ûíà áûлà і ў жàäàííі 
пàçíà¸ìіööà ç ìàіìі áàöüкàìі), Ëіäà, Ружàíû і, кàíåøíå ж, ÿãî ðîäíû Пîлàöк. 
Àлå пðû÷ûíàй áûлà íå тîлüкі äçÿў÷ûíà, ÿкàÿ ÿìу пàäàáàлàñÿ. Пðû÷ûíàй áûлà 
Áåлàðуñü, ÿкуþ ̧ í пðàãíуў пàçíàöü уñåáàкîâà. Àðõåàлîãіÿ äàçâàлÿлà ãэтуþ лþáîў 
äà ðîäíàй çÿìлі ìàтэðûÿліçàâàöü, пàñтàâіöü, тàк áû ìîâіöü, íà тðûâàлû ãðуíт, 
“íà ìàöÿðûк”, кàжу÷û àðõåàлàãі÷íûì тэðìіíàì. 

У íàñ áûлі кðûõу ðîçíûÿ “øлÿõі äà Áåлàðуñі”. Я ðàñлà ў “тðàäûöûйíàй” ñÿì’і: 
ìàå áàöüкі – “çàõîäíікі”, пåðàåõàлі ў Ñлîíіì ç â¸ñкі Âûñàöàк Дçÿтлàўñкàãà ðà¸íà, 
äçå пðàжûлі 21 ãîä ðàçàì, ìàþ÷û äçåâÿöü äçÿöåй. І õîöü ÿ íàðàäçілàñÿ ўжî ў 
ãîðàäçå, ç äçÿöіíñтâà âåäàлà, øтî ãàлîўíûÿ ñâÿтû – ãэтà Кàлÿäû і Âÿлікäçåíü 
ç іõ тðàäûöûйíûìі ñтðàâàìі і çâû÷àÿìі, à “íà Яíà” äà íàñ çàўñ¸äû пðûõîäçілà 
тàткàâà ðàäíÿ, áî ¸í äлÿ іõ áûў Яíàк, à íå Іâàí, ÿк пà пàøпàðöå. Мàÿ ìàöі áûлà 
çàõàâàлü íіöàй і ãàðàíтàì ãэтûõ тðàäûöûй, ñàпðàўäíàй кðûíіöàй íàðîäíàãà ôà-
лüклîðу, і Пÿтðî çðàçуìåў і àöàíіў ãэтà àä пåðøàй ñуñтðэ÷û. Я і ўñÿ ìàÿ âÿлікàÿ 
ñÿì’ÿ ўäçÿ÷íà ÿìу çà тîå, øтî ìàìіíû жàðöікі, ìàìіíû пðûñлîўі і ãіñтîðûі ¸í 
çàõàâàў у ñâàіõ тâîðàõ. À ÿø÷э ìû ўäçÿ÷íûÿ ÿìу çà тîå, øтî пàñлÿ ñìåðöі íàøàãà 
тàтû ñåì çіìàў ÿíà жûлà ў Міíñку ў íàøàй ñÿì’і.

Пÿтðî ж пà÷àў àäкðûâàöü äлÿ ñÿáå Áåлàðуñü пðàç äçіöÿ÷ûÿ ўðàжàííі ç â¸ñкі 
Зÿл¸íàÿ Пàлÿíà Рàãà÷îўñкàãà ðà¸íà, куäû ÿãî àäâîçілі íà тîй ÷àñ, кàлі ÿãî ìàöі, 
Ãàліíà Àлÿкñååўíà, åçäçілà íà ñåñіі пàä÷àñ âу÷îáû ў áіáліÿтэ÷íûì іíñтûтуöå ў 
Мàñкâå. À пàñлÿ áûлі кíіãі, ç ÿкіìі ¸í íå ðàññтàâàўñÿ ç ÷àтûðîõ ãàäîў. Зíà¸ìûÿ 
ìàöі жàðтàâàлі, øтî Пÿтðî ðîñ у áіáліÿтэöû Пîлàöкàãà лÿñíîãà тэõíікуìà, äçå 
ÿíà пðàöàâàлà çàãàä÷ûöàй. Íå ñуìíÿâàþñÿ, øтî тûÿ, õтî âу÷ûўñÿ тàì ў ñÿðэäçіíå 
60-õ ãàäîў, íå ðàç íàçіðàлі кàðöіíу, кàлі ìàлåíüкàå õуäàðлÿâàå õлàп÷àí¸ лåäçü öÿã-
íулà ç áіáліÿтэ÷íàй пàліöû äà ñтàлà тàўø÷эçíûÿ кíіãі – ìàñтàöкіÿ öі пðà ðîçíûõ 
жûâ¸л і птуøàк. Ãэтуþ лþáîў äà кíіãі ¸í çàõàâàў äà кàíöà ñâàіõ äç¸í. Ñâåä÷àííåì 
тàìу – íàøà ñÿìåйíàÿ áіáліÿтэкà, øтî íàлі÷âàå áліçу тðîõ тûñÿ÷ кíіã, у ÷àñтöû 
ç ÿкіõ і öÿпåð çàõàâàліñÿ ÿãî çàклàäкі ç кàìåíтàðàìі. Íà жуðôàк у 1976 ãîäçå ¸í 
пðûйøîў ужî ñâÿäîìûì áåлàðуñàì.



À çàõàплåííå пðûðîäàй 
і ãðуíтîўíûÿ âåäû пðà ÿå 
áà÷íûÿ і ў ÿãî “Кàлÿðî-
âàй çàтîöû”, і ў жàðтîўíàй 
“Піðàìіäçå Ëіííåÿ”. 

Яø÷э àäíûì íàøûì ñу-
пîлüíûì çàõàплåííåì áûлі 
âàíäðîўкі пà Áåлàðуñі. Мû 
і ìàøûíу íàáûлі пåðàâàжíà 
äлÿ ãэтàãà. Пàìÿтàþ íàøу 
пåðøуþ âàíäðîўку íà “ãî-
лüôіку” пà Âіöåáø÷ûíå: Пÿ-
тðî кàçàў, øтî ìû “íàñàäçілі 
пîўíуþ ìàøûíу äçÿў÷àт” 
і пàåõàлі íà Ãлûáî÷÷ûíу 
(кіðàâàлà ўñіì íàø экñкуð-

Ніна ЗДАНОВІЧ і Пятро ВАСЮЧЭНКА ў Празе. 

ñàâîä Ãàлÿ Рàìàíåíкà). Пàáûлі íà ìàãілå Іãíàтà Áуйíіöкàãà, у ìÿñöіíàõ Яçэпà 
Дðàçäîâі÷à, çàâітàлі ў Мîñàð äà Áулüкі. Àäçіí ç эпіçîäàў ãэтàй âàíäðîўкі пîтûì 
ç ãуìàðàì уçãàäâàў Пÿтðî: пðà тðîõ àâå÷àк-ñàìàãуáöàў, ÿкіÿ пà ÷àðçå ñпðàáàâàлі 
пåðàáåã÷û àñôàлüт пåðàä ñàìàй ìàøûíàй.

Чàñàì у âàíäðîўкàõ íàðàäжàліñÿ ñþжэтû áуäу÷ûõ тâîðàў. Пàä÷àñ àäíîй ç 
экñкуðñій у 90-õ ìû ўáà÷ûлі кіíутû íàпàўðàçáуðàíû кàтэäж у âûãлÿäçå çàìкà. 
Пÿтðî тут жà ñклàў ãіñтîðûþ пðà çáÿäíåлàãà ðûöàðà, ÿкі пàåõàў íåкуäû øукàöü 
ñâàþ äîлþ. Ãэтà áûў ìàтûў, ç ÿкîãà íàðàäçілàñÿ öуäîўíàÿ п’åñà “Зáðàÿíîñåö 
Àíäðуñü”, ÿкàÿ лÿãлà ў àñíîâу ñпåктàклÿ ÒÞÃà “Рûöàð îðäэíà Ñлàíå÷íікà” і 
âûтðûìàлà áîлüø çà 100 пàñтàíîâàк. Мàðу пðà âÿðтàííå ãэтàй п’åñû äà ãлåäà÷à. 
Яíà тàãî âàðтàÿ.

Áûлі і äàл¸кіÿ ñупîлüíûÿ âàíäðîўкі: пà Еўðîпå äà Пàðûжà і ў ãîñöі äà áðàтà 
ў ЗШÀ. І пðà ãэтûÿ âàíäðîўкі çàñтàліñÿ ãуìàðûñтû÷íûÿ ãіñтîðûі, пðà ÿкіÿ Пÿтðî 
÷àñàì уçãàäâàў: ÿк у Пàðûжû лÿ Дîìà Іíâàліäàў, äçå пàõàâàíû Íàпàлåîí Áàíàпàðт, 
¸í ñàì лåäçü íå ñтàў іíâàліäàì пðàç íÿўäàлû ñкà÷îк öåðàç тðàтуàðíû áàðäçþð, öі 
ÿк у Àтлàíтû÷íûì àкіÿíå íà âîñтðàâå Òупñэйл âûлàâіў кðàáà, у ÿкîãà íå ñтàâàлà 
àäíîй клÿøíі, ç пðû÷ûíû ÷àãî ÿìу áûлà äàðàâàíà ñâàáîäà.  

Сям’я

Ãàðìîíіÿ ñÿìåйíûõ àäíîñіí, àкðàìÿ кàõàííÿ, ãðуíтуåööà íà ўçàåìàðàçуìåííі, 
äàâåðû і ўçàåìíàй пàâàçå. Жàäàííå пàäтðûìàöü àäíî àäíàãî áûлî íàтуðàлüíûì 
äлÿ íàñ. 

Ёí áûў öуäîўíûì áàöüкàì: àä пàўтàðà äà àìàлü пÿöі ãàäîў, кàлі íå áûлî 
ìåñöà ў ñàäку äлÿ Мàðûлüкі, ìû ãлÿäçåлі ÿå пà ÷àðçå, ÿк äàçâàлÿў ãðàôік пðàöû. 
Зâû÷àйíà Пÿтðу äàñтàâàліñÿ ñуáîтû-íÿäçåлі і âå÷àðû. Ёí íå тîлüкі пàñпÿâàў 
ãàтàâàöü і кàðìіöü äà÷ку, àлå íå ñтàìлÿўñÿ пðûäуìлÿöü ¸й ðîçíûÿ ãулüíі. Дû і 
ñâàіõ “Пàíîў…” ¸í пà÷àў пðûäуìлÿöü íàйпåðø äлÿ äà÷кі. Òàк íàðàäçілàñÿ пåðøàÿ 
кíіжà÷кà пðà пàíîў-áàáçäûðîў. 

Ёí пàñпåў ñтàöü äâîй÷û äçåäàì: äçÿкуй çà ãэтà Мàðûлüöû і Ñÿðãåþ! Òàк ñтà-
лàñÿ, øтî ўíукі ãàäàâàліñÿ пåðàâàжíà íå ў Мåíñку. Мû пðûÿжäжàлі äà äçÿöåй 
ñпà÷àтку íà ñÿäçіáу ў Âåðõíÿäçâіíñкіì ðà¸íå, пàкулü ÿå íå ðàçðàáàâàлі öÿпåðàøíіÿ 
“ãàñпàäàðû жûööÿ”, à пîтûì у Пîлàöк. Àлå àпîøíіÿ 2 ãàäû àáñтàâіíû ñклàліñÿ тàк, 
øтî åçäçілà туäû тîлüкі ÿ. Íå тîлüкі тàìу, øтî ў Пÿтðà íå áûлî ÷àñу ç-çà пðàöû, 
àлå і тàìу, øтî íà íàøûõ ðукàõ áûлà ÿãî íÿìîãлàÿ ìàöі, ÿкуþ ¸í äàãлÿäàў у ìàþ 
àäñутíàñöü. Пà ìàіì âÿðтàííі ç ÷àðãîâàãà íàâåäâàííÿ ç íåöÿðпліâàñöþ ðàñпûтâàў 

 / 161З г а д в а ю ч ы   П я т р а   В а с ю ч э н к у



д з е я с л о ў162     /

пàäðàáÿçíàñöі пðà ўíукàў, ðàçãлÿäàў ôîтàçäûìкі і âåлüìі ðàäàâàўñÿ ðàñпîâåäу пðà 
тîå, øтî ўíукі (Кàçіìіðкà і Áàñåíüкà) – çàўçÿтûÿ кíіжíікі, à тðîõãàäîâû Кàçіìіð-
Òàäэâуø ужî ñклàäàå ўñÿлÿкіÿ ðàñпîâåäû, кàíтàìіíуþ÷û пà÷утàå ç ðîçíûõ кíіжàк.  

Якіì ¸í áûў ìужàì? Ёí áûў ìà¸й пàлîўкàй, ðàçуìåў і пàäñтàўлÿў плÿ÷ук, 
кàлі ãэтà áûлî íåàáõîäíà. Àäçіíàÿ ÿãî ñлàáіíà áûлà ў тûì, øтî ¸í лþáіў, кàá ÿ 
áûлà пîáà÷, і ñуìàâàў, кàлі ìÿíå íå áûлî. У пàìÿöі çàñтàлàñÿ âûðàçíàÿ кàðöіíà: 
âÿðтàþñÿ äàõàтû ўâå÷àðû пàñлÿ çàíÿткàў, çàõîäжу ў äâîð, çâûклà пàçіðàþ íà 
áàлкîííûÿ âîкíû і áà÷у çà øклîì Пÿтðà… Як ìíå  ãэтàãà íå õàпàå…

Пðû ўñіì пðû ãэтûì – ¸í ç ãàтîўíàñöþ пàãàäжàўñÿ íà ìàå âàíäðîўкі: у Ітàліþ, 
у Âåíãðûþ, ў Пîлüø÷у. À ñàì тàк і íå пàñпåў, ÿк ìàðûў, пàõàäçіöü пà âуліöàõ 
Ëîíäàíà, ç’åçäçіöü äà ñâàйãî Ñâÿтîãà Пÿтðà ў Рûì... 

Праца

У Пÿтðà áûлî тîлüкі äâà ìåñöû ñтàлàй пðàöû: ñпà÷àтку Іíñтûтут літàðà-
туðû ў Àкàäэìіі íàâук, à пàñлÿ, 25 àпîøíіõ ãàäîў, – ліíãâіñтû÷íû ўíіâåðñітэт. 
Уñå пðàáлåìû, çâÿçàíûÿ ç пàлітûкàй пàñтупîâàãà çãîðтâàííÿ ñôåðû âûâу÷эííÿ 
і ðàñпàўñþäжàííÿ áåлàðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû, àäлþñтðàâàліñÿ ў âу÷эáíûõ 
пðàãðàìàõ, øтî øтîãîä äàâîäçіліñÿ кàôåäðû. І ¸í уñіìі ñілàìі, пðàÿўлÿþ÷û ўñå 
ñâàå äûплàìàтû÷íûÿ çäîлüíàñöі, іìкíуўñÿ çàõàâàöü íàìåíклàтуðу ãàäçіí, кàá çà-
õàâàлàñÿ кàôåäðà, кàá íå ñтðàöіöü ñупðàöîўíікàў, õîöü ãэтà íå çàўñ¸äû ўäàâàлàñÿ, 
øтî тàкñàìà çàñтàâàлàñÿ ðуáöàìі íà ñэðöû. 

Íå áåç âÿлікіõ âûñілкàў Пÿтðà âà ўñтàíîâå ç’ÿâіўñÿ Цэíтð áåлàðуñкàй ìîâû 
і кулüтуðû – ìåñöà, куäû ¸í âåлüìі лþáіў çàõîäçіöü, äçå лàäçіліñÿ літàðàтуðíûÿ 
і кулüтуðíіöкіÿ ñуñтðэ÷û.

 Пÿтðî ç âÿлікàй àäкàçíàñöþ ñтàâіўñÿ äà àўäûтîðíûõ çàíÿткàў: íÿãлåäçÿ÷û 
íà кàлàñàлüíû áàãàж âåäàў, ðûõтàâàўñÿ äà кîжíàãà ç іõ. Âûпàäкîâûÿ ñуñтðэ÷û ç 
áûлûìі ÿãî ñтуäэíтàìі пàöâÿðäжàþöü, øтî âûñілкі íå áûлі äàðэìíûìі: пðàç ÿãî 
лåкöûі äлÿ ìíîãіõ пà÷ûíàлàñÿ âÿðтàííå äà Áåлàðуñі. Пÿтðî ø÷ûðà ðàäàâàўñÿ 
ÿкàñíûì куðñàâûì і äûплîìíûì пðàöàì, пàä ÿãî кіðàўíіöтâàì àáàðàíіліñÿ äçâå 
кàíäûäàöкіÿ äûñåðтàöûі.

Àñîáíàÿ ñтàðîíкà ÿãî жûööÿ – ðîäíû жуðôàк. Òàì çàñтàлàñÿ ÷àñöіíкà ÿãî 
äуøû, тàì áûлà пàñтàўлåíà àпîøíÿÿ кðîпкà ў ÿãî пðàöû ÿк íàâукîâàãà кіðàўíікà, 
кàлі àáàðàíілàñÿ ÿãî àñпіðàíткà ç Іðàíà – Íуðûåõ Ãîðáàíі.

Ёí áûў àпàíтàíûì пðàпàãàíäûñтàì ðîäíàãà ñлîâà, áåлàðуñкàй літàðàтуðû. 
Òàìу íікîлі íå àäìàўлÿўñÿ àä ñуñтðэ÷ ç ÷ûтà÷àìі, ç äçåöüìі: öі ў øкîлàõ, öі ў 
áіáліÿтэкàõ Міíñкà, ðîäíàãà Пîлàöкà, у áåлàðуñкàй ãлûáіíöû.

З ãэтàй жà ìэтàþ ¸í ðûõтàâàў і пåðàäà÷û äлÿ ðàäû¸ – äà àпîøíіõ äç¸í ñâàйãî 
жûööÿ. Дçÿкуþ÷û іì у ìÿíå çàñтàўñÿ ÿãî ãîлàñ – ç àкñàìітíûì àäöåííåì, ÿкіì 
¸í ðàñпàâÿäàå пðà тûõ, õтî ñтàў пàäìуðкàì íå тîлüкі áåлàðуñкàй літàðàтуðû, àлå 
і áåлàðуø÷ûíû.

Íåçàäîўãà äà ñâàйãî ñûõîäу, кàлі ÿ ў ÷àðãîâû ðàç ñпðàáàâàлà âûöÿãíуöü ÿãî íà 
лåöіø÷à, кàá кðûõу àäпà÷ûöü àä пðàöû, ¸í ñкàçàў ìíå: “Я íå ўìåþ àäпà÷ûâàöü. 
Я ўìåþ тîлüкі пðàöàâàöü”. 

Захапленні

З äçÿöіíñтâà – ãэтà ðûáàлкà, äà ÿкîй пðûçâû÷àіўñÿ пðàç áàöüку, çàўçÿтàãà 
ðûáàкà і âûíàõîäíікà (Âàñілü Пÿтðîâі÷ çðàáіў íå тîлüкі ñàìàðîáíуþ ìàøûíу 
íà àñíîâå ìàтàöûклà, íà ÿкîй пðàåçäçілà ñÿì’ÿ áліçу äçåñÿöіãîääçÿ, àлå тàкñàìà 
ñклàäíуþ лîäку-кàтàìàðàí, íà ÿкîй лàâіў ðûáу áàäàй íà ўñіõ пîлàöкіõ àç¸ðàõ). 



Ñтàðàўñÿ íå àäñтàâàöü àä áàöüкі і ñûí. Пÿтðî лþáіў ðàçãлÿäàöü äçіöÿ÷û ôîтàç-
äûìàк ñà ø÷упàкîì, äàўжэйøûì çà ÿãî, öі çäûìàк ç âûлàўлåíàй у Àтлàíтû÷íûì 
àкіÿíå кàìáàлàй. Мàðûў õîöü ðàç пàáûâàöü íà çіìîâàй ðûáàлöû. Àлå íå ñклàлàñÿ…

Хàöÿ Пÿтðî íå çàйìàўñÿ ñпîðтàì, àлå öікàâіўñÿ л¸ãкàй àтлåтûкàй, ôутáîлàì 
і áіÿтлîíàì. Ñà÷ûў çà ÷эìпіÿíàтàìі Еўðîпû і ñâåту, куáкàâûìі ãулüíÿìі. Ёí áûў 
íå пðîñтà ãлåäà÷îì, àлå піñüìåííікàì-àíàлітûкàì: çàñтàўñÿ àãулüíû ñøûтàк (ÿк 
кàíöûлÿðñкàÿ кíіãà), у ÿкіì äçåñÿöіãîääçÿìі çàíàтîўâàліñÿ âûíікі ñпàáîðíіöтâàў – 
ç кàìåíтàðàìі, пðûçíà÷àíûìі тîлüкі äлÿ ñÿáå: ç ãуìàðàì, áåç пðûўкðàñ. Ёí лþáіў 
ãлÿäçåöü ÷эìпіÿíàтû пà ôіãуðíûì кàтàííі – íå тîлüкі ç-çà ñàìîãà äçåйñтâà (õàöÿ 
äðàìû ÷àлàâå÷ûõ л¸ñàў öікàâілі ÿãî ÿк піñüìåííікà), àлå і ç-çà öуäîўíàй ìуçûкі, 
пàä ÿкуþ кàтàліñÿ ôіãуðûñтû.

Уâîãулå çàõàплåííå ìуçûкàй, àñàáліâà клàñі÷íàй, пà÷àлîñÿ ў ÿãî ÿø÷э ў 
ñтуäэíöкіÿ ãàäû: çà ãàíàðàðû àä пуáлікàöûй у ãàçåтàõ ¸í íàáûў ñтэðэàпðû¸ìíік 
“Ëåíіíãðàä” і ç çàäàâàлüíåííåì ñлуõàў у ñâàіì àñпіðàíöкіì “áуíкåðû” (тàк ÿãî 
ñÿáðû íàçûâàлі ÿãî àäíààñîáíû пàкîй÷ûк) пà âå÷àðàõ тðàíñлÿöûі кàíöэðтàў. 
Чàñàì лàäçіў ñàпðàўäíûÿ “ìуçû÷íûÿ âå÷àðû” äлÿ ñÿáðîў. 

Àлå ãàлîўíûì ÿãî çàõàплåííåì áûлî ñпàçíàííå жûööÿ. Ёí пðàãíуў íîâàãà. Íå 
ðàç уçãàäâàў пðà âàíäðîўку пà Пàлåññі ў àñпіðàíöкàå лåтà ðàçàì ñà ñâàіì ñÿáðàì 
Âàлåðàì Кàплі÷àì: пàкулü тîй çáіðàў ìîøàк, Пÿтðî “çáіðàў” ðàñпîâåäû áàáулåк, 
àãлÿäàў пàлåñкіÿ öэðкâû і кðàÿâіäû.

І, áåçуìîўíà, ñàìàå âÿлікàå ÿãî çàõàплåííå – ãэтà кíіãі. Пàìÿтàþ ÿãî ðàäàñöü 
àä “âûлàўлåíàãà” у áукіíіñöå 20-тîìíàãà çáîðу тâîðàў Âàлüтàðà Ñкîтà. À öÿпåð 
àñіðàöåлûÿ кíіãі кîжíуþ õâіліíу íàãàäâàþöü пðà ãàñпàäàðà…

Творчасць

Пåðàáіðàþ÷û ÿãî пàпåðû, ðàçуìåþ, øтî ñтðàöілà íå тîлüкі ìужà, ñâà¸ íàä-
çåйíàå àпіðûø÷à, àлå і öуäîўíàãà ñуðàçìîўöу, àäíàäуìöу. Âåлüìі øкàäà, øтî, ÿк 
âà ўñіõ у ãэтûì іìкліâûì ÷àñå, ãэтàãà ñàìàãà ÷àñу äлÿ ñуìîўÿ ÿкðàç і áðàкàâàлà. 
Кàìпåíñàâàлàñÿ ãэтà кðûõу тûì, øтî ÿ âû÷ûтâàлà кàìпутàðíûÿ тэкñтû тâîðàў і 
íàâукîâûõ пðàö, íå тîлüкі øкàäуþ÷û ÿãî ñлàáû çðîк, àлå і тàìу, øтî áûлî âåлüìі 
öікàâà äàâåäâàööà íåøтà íîâàå пðà літàðàтуðу: âу÷ûлàñÿ ñпàñöіãàöü ôілàñîôіþ 
жûööÿ, çàøûôðàâàíуþ ў ìàñтàöкіõ тâîðàõ. Чàñàì àä÷уâàлà ñÿáå âàäàìåðкàþ, 
ÿкàÿ ç çàõàплåííåì íàçіðàå çà пðàôåñіÿíàлàì-äàйâåðàì. 

Штî ðàáілà íàøàå жûöö¸ ãàðìàíі÷íûì? Мàáûöü, уçàåìíàÿ öікàâàñöü, öі 
öікàўíàñöü: ÿãî літàðàтуðà і ìàÿ àðõåàлîãіÿ – ÿíû ÿк äâà áàкі àäíàãî öэлàãà, ÿкîå 
çàâåööà Áåлàðуññþ. І ìû íå ñтàìлÿліñÿ ÿå âûâу÷àöü, àäкðûâàöü і äçÿліööà ñâàіìі 
“àäкðûööÿìі”. 

Яäíàлà íàñ ÿø÷э і ðàìàíтû÷íàñöü. Пÿтðî çàñтàўñÿ ðàìàíтûкàì äà кàíöà 
жûööÿ: ¸í лþáіў ÷ûтàöü кàçкі і ãлÿäçåöü ôілüìû-кàçкі (у ãэтûì íàøûÿ жàäàííі 
ñупàäàлі). Ёí ñàáðàў âÿлікуþ “кàçà÷íуþ” áіáліÿтэку, у ÿкîй çíàйøлîñÿ ìåñöà і 
кàçкàì “Òûñÿ÷û і àäíîй íî÷û”, і “Чàðàäçåйíûì кàçкàì” öі “Кàçкàì пðà жûâ¸л” 
ñåðûі “Áåлàðуñкàÿ íàðîäíàÿ тâîð÷àñöü”. І ñàì áûў Пÿтðîì-кàçà÷íікàì. Íàâàт 
çíà÷íàÿ ÷àñткà ÿãî п’åñ – ãэтà п’åñû кàçкі (“Ñтðàøíік Ãàì”, “Зáðàÿíîñåö Àíäðуñü”, 
“Íîâû Кàлàáîк”).

Ёí уñå пðàáлåìû íàñіў у ñàáå, тàìу тàк ðàíà ñпûíілàñÿ çáàлåлàå ñэðöà. Пåð-
øû і àпîøíі ðàç áà÷ûлà ñл¸çû ў ÿãî âà÷àõ, кàлі çàáіðàлі ў пîлàöкі øпітàлü íàøу 
пàўтàðàãàäîâуþ Мàðûлüку ç тэìпåðàтуðàй пàä ñîðàк ãðàäуñàў. 

À пîтûì – тîлüкі öÿжкà ўçäûõàў áÿññîííûìі íà÷àìі äû пðàìàўлÿў ñàкðàìåí-
тàлüíàå “ÿк ¸ñöü!” у àäкàç íà ìàå ñпðîáû äàâåäàööà пðà пðàáлåìû. 

У àäíûì ñà ñâàіõ þáілåйíûõ іíтэðâ’þ íà пûтàííå пðà ñàìàå çàпàâåтíàå жà-
äàííå ¸í àäкàçàў: піñàöü, піñàöü і піñàöü. Пÿтðî кàçàў, øтî ÿк тîлüкі äàжûâå äà 
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пåíñіі – пåðàäàñöü кàôåäðу ў íàäçåйíûÿ ðукі – і áуäçå піñàöü. Íå àтðûìàлàñÿ… 
Зàñтàліñÿ íåäàпіñàíûÿ ðукàпіñû і “äðукàпіñû”. Òут âàðтà пðàöûтàâàöü ñлîâû 
Куçü ìû Чîðíàãà, уçãàäàíûÿ Пÿтðîì у ðàäû¸п’åñå пàâîäлå тâîðà “Млå÷íû øлÿõ”: 
“Áîжà, äàпіøû ìàå тâîðû”. 

Хî÷àööà ñпàäçÿâàööà, øтî жûöö¸ Пÿтðà Âàñþ÷эíкі ÿк пісьменніка áуäçå 
пðàöÿãâàööà…

Сяргей КАВАЛЁЎ

Пра тое, як паны Кубліцкі і Заблоцкі выйшлі на сцэну
Ці ÷уў õтî ç âàñ пðà çíàкàìітûõ пàíîў Куáліöкàãà äû Зàáлîöкàãà?
Ñ¸ííÿ íà ãэтàå пûтàííå ìíîãіÿ àäкàжуöü ñтàíîў÷à, ç ö¸плàй уñìåøкàй 

пðûãàäàўøû ãåðîÿў кàçà÷íûõ àпîâåñöÿў Пÿтðà Âàñþ÷эíкі “Пðûãîäû пàíîў 
Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” (1997), “Жûлі-áûлі пàíû Куáліöкі і Зàáлîöкі (2003), 
“Дçіâîñíàå лåтà пàíîў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” (2018). À íåõтà ўñпîìíіöü і 
ñпåктàклі пðà ãэтûõ кàçà÷íûõ ãåðîÿў, пàáà÷àíûÿ ў äçÿöіíñтâå öі тî ў Міíñку, öі 
тî ў Мàлàäçå÷íà, öі тî ў Мàãіл¸âå, à ìîжà – пà Áåлàðуñкіì тэлåáà÷àííі àлüáî 
пà÷утûÿ пà Áåлàðуñкіì ðàäû¸.

Я ўпåðøûíþ äàâåäàўñÿ пðà іñíàâàííå Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà ў 1989 ãîäçå, 
кàлі ў ÷àñîпіñå “Áÿðîçкà” áûлі íàäðукàâàíûÿ пåðøûÿ кàçкі Пÿтðà Âàñþ÷эíкі 
пðà пàíîў-øàлàпутàў. Зäàåööà, ãэтà áûлі тðû кàçкі: “Íіø÷ûìíіöà”, “Кàìу ÷ûãуí 
ìûöü” і “Яйкà àä Куðû-Ш÷àáÿтуðû”. І ÿ àäðàçу ўÿâіў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà 
íà ñöэíå. Íàпðûкàíöû 80-õ ÿкðàç пà÷ûíàлàñÿ ìàÿ пðûãîäà ç äðàìàтуðãіÿй, íà 
Áåлàðуñкіì тэлåáà÷àííі àäáûлàñÿ пðэì’åðà п’åñû “Дðàўлÿíû Рûöàð”, ÿ пà÷àў 
піñàöü íàñтупíуþ – “Зâàð’ÿöåлû Àлüáåðт” пàâîäлå тâîðàў Яíà Áàðø÷эўñкàãà. À 
тут àäкðûâàþ ÷àñîпіñ і ÷ûтàþ:

“Хîäçіöü пà íàøûì кðàі пàãàлîñкà пðà пàíà Зàáлîöкàãà, øтî жûў íàäтà äàўíî, 
ÿø÷э çà кíÿçåì Дðûãàйлàì. Жûлîñÿ тàäû лþäçÿì íå àáû-ÿк, àäíî ìûлà íå ñтàâàлà, 
– і âîñü пàí Зàáлîöкі пàкâàпіўñÿ íà л¸ãкі пðûíàжûтàк. Àäпðàâіўñÿ ¸í çà ìîðà, 
íàлàäàâàў ìûлàì пîâåí кàðàáåлü äû плûâå íàçàä пàöіõу. Àжíî íàõàпіўñÿ âåöåð, 
кіíуў кàðàáåлü íà пàäâîäíûÿ кàìÿíі, і тîй кàðàáåлü äàў öå÷у. Уâåñü тàâàð, лі÷û, 
çìûлà, à пàí Зàáлîöкі çàñтàўñÿ íі ç ÷ûì. З тàå пàðû пà÷àлі кàçàöü: “Зàðàáіў, ÿк 
пàí Зàáлîöкі íà ìûлå”.

Àлå ãэтà äàўíåйøàÿ ãіñтîðûÿ, õтî пðà ÿå íå ÷уў! Дû ìàлà õтî âåäàå пðà іíøûÿ 
пðûãîäû пàíà Зàáлîöкàãà äû ÿãîíàãà äðужáàкà пàíà Куáліöкàãà. Отî ж áûлі пàíû! 
Кîлüкі ÿíû пàçàðàáлÿлі ãуçîў íà ñâàå ãàлîâû – уñ¸ пðàç ôàíàáэðûþ, пðàãàâітàñöü, 
íåäàðэ÷íûÿ äçіâàöтâû! І øкîäà ÷àñàì іõ, äû ñìåõ ðàçáіðàå: íу ж і øàлàпутû!”1

Уðàçілі кàлàðûтíûÿ ãåðîі: Куáліöкі і Зàáлîöкі, ÿø÷э ў тэкñöå çãàäâàліñÿ 
ñåлÿíіí Àõðэì Âåðàö¸ííік і кíÿçü Дðûãàйлà, пîтûì ç’ÿâіліñÿ Куðà-Ш÷àáÿтуðà і 
åйíû ñûíî÷àк Ñтðàõàпуä. Àñàлîäу âûклікàлà ñàкàâітàÿ áåлàðуñкàÿ ìîâà кàçàк, 
âûкøтàлöîíà-іðàíі÷íû ñтûлü, пл¸ííàå пåðàплÿöåííå ôàлüклîðíûõ ìàтûâàў і 
áàãàтàй àўтàðñкàй ôàíтàçіі. З âÿäîìàй пðûкàçкі: “Зàðàáіў, ÿк пàí Зàáлîöкі íà 
ìûлå” Пÿтðî Âàñþ÷эíкà çáуäàâàў öэлû ñâåт: кàðíàâàлüíû, ôàíтàñìàãàðû÷íû, 
пàðàäàкñàлüíû. Ãэткі áåлàðуñкі âàðûÿíт “Ãàðãàíöþà і Пàíтàãðуэлÿ” Ôðàíñуà Рàáлå.

У àäðîçíåííå àä Рàáлå, ÿкі жûў у Ôðàíöûі øìàт ñтàãîääçÿў тàìу, àўтàð 
кàçàк пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà жûў у ìàіì ÷àñå, у ìà¸й кðàіíå, і ÿ íàâàт áûў 
ç іì çíà¸ìû. Мû ñуñтðàкàліñÿ íà пàñåäжàííÿõ Òàâàðûñтâà ìàлàäûõ літàðàтàðàў 
“Òутэйøûÿ”, íà âå÷àðûíàõ у Дîìå літàðàтàðà. Ціõìÿíû, уäуìліâû, ñàðàìліâû, 
Пÿтðî Âàñþ÷эíкà íå íàäтà àктûўíà ўäçåлüíі÷àў у áуðліâûõ äûñкуñіÿõ тутэйøàўöàў, 
äçå ðэй âÿлі Àíàтîлü Ñûñ і Àäàì Ãлîáуñ, äû і íà пàñåäжàííÿõ ñупîлкі áûâàў 



íå ÷àñтà. Мû áîлüø âåäàлі ÿãî пà 
пуáлікàöûÿõ у äðуку: пà кðûтû÷íûõ 
і літàðàтуðàçíàў÷ûõ àðтûкулàõ, 
àпàâÿäàííÿõ. Я íå пàìÿтàþ, öі піñàў 
¸í кàçкі äà Куáліöкіõ-Зàáлîöкіõ, àлå 
кàлі ў 1987 ãîäçå àáіðàлі кіðàўíіöтâà 
“Òутэйøûõ”, Âàñþ÷эíку âûáðàлі 
àäкàçíûì ìåíàâітà çà äçіöÿ÷уþ 
літàðàтуðу.

Ñпà÷àтку ÿ äуìàў íàпіñàöü п’åñу 
пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà ñàì, 
íà пàäñтàâå àлüáî пà ìàтûâàõ кàçàк 
Пÿтðà. Òàк, ÿк íàпіñàў “Зâàð’ÿöåлàãà 
Àлüáåðтà” íà пàäñтàâå тâîðàў Яíà 
Áàðø÷эўñкàãà àлüáî кðûõу пàçíåй 
äçіöÿ÷уþ п’åñу “Зàÿö âàðûöü піâà...” 
пà ìàтûâàõ кàçàк і âåðøàў Улàäçіìіðà 
Кàðàткåâі÷à. Àлå ў àäðîçíåííå àä 
Áàðø÷эўñкàãà öі Кàðàткåâі÷à àўтàð 
кàçàк пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà áûў 
ìàіì ñу÷àñíікàì, ÿãîíû тâîð (öûкл 
кàçàк, àпîâåñöü, ðàìàí?) çíàõîäçіўñÿ 

У. Сіўчыкаў, П. Васючэнка, С. Кавалёў.

ÿø÷э ў ñтàäûі íàпіñàííÿ (пåðøû âàðûÿíт пàä íàçâàй “Пðûãîäû пàíîў Куáліöкàãà 
і Зàáлîöкàãà” âûйøàў кíіжíûì âûäàííåì тîлüкі ў 1997-ì). І ñàìàå ãàлîўíàå, íå 
õàöåлàñÿ ў äðàìàтуðãі÷íàй âåðñіі ñтðàöіöü íåпàўтîðíû ìîўíû кàлàðûт кàçàк: у ìÿíå 
áûў çуñіì іíøû ñтûлü, äû і ðîäíуþ ìîâу ÿ, ø÷ûðà пðûçíàþñÿ, âåäàў ãîðø çà Пÿтðà.

Ñуñтðэўøû íà àäíîй ç літàðàтуðíûõ âå÷àðûíàў Âàñþ÷эíку, ÿ âûкàçàў ñâà¸ 
çàõàплåííå àпуáлікàâàíûìі ў “Áÿðîçöû” кàçкàìі, “пðàôåñійíàå” пåðàкàíàííå ў 
іõ пåðñпåктûўíàñöі äлÿ тэàтðàлüíàãà ўâàñàáлåííÿ і пðàпàíàâàў піñàöü п’åñу пðà 
Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà ðàçàì. Пÿтðî ўçðàäàâàўñÿ, áî, ÿк àкàçàлàñÿ, ¸í íå тîлüкі 
лþáіў ñâàіõ ãåðîÿў, àлå і тэàтð. Пàçíåй, кàлі ÿ пàáûâàў у ÿãî äîìà, пàáà÷ûў áàãàтû 
äðàìàтуðãі÷íû кíіãàçáîð: àä Эñõілà äà Ñàðтðà.

Мà¸ ўÿўлåííå пðà тэõíàлîãіþ пðàöû ў ñуàўтàðñтâå àáìÿжîўâàлàñÿ жàðтàì 
Ілüôà і Пÿтðîâà ç пðàäìîâû äà “Зàлàтîãà öÿлÿöі”: «Як ìû піøàì уäâîõ? Дû тàк 
уäâîõ і піøàì. Як áðàтû Ãàíкуðû. Эäìîíä áåãàå пà ðэäàкöûÿõ, à Жþлü ñöåðàжэ 
ðукàпіñ, кàá íå ўкðàлі çíà¸ìûÿ». Пàкîлüкі іíіöûÿтûâà íàпіñàííÿ п’åñû áûлà ìàÿ 
і ў ìÿíå ўжî áûлі пэўíûÿ çíà¸ìñтâû ў тэàтðàлüíûõ кîлàõ, à ðукàпіñ íàлåжàў 
Âàñþ÷эíку, áûлî çðàçуìåлà, øтî пà ðэäàкöûÿõ (пà тэàтðàõ) äàâÿäçåööà áåãàöü ìíå, 
à ¸í áуäçå ñÿäçåöü äîìà, ñöåðàã÷û п’åñу àä кðàäçÿжу äû “ì¸ä-ãàðэлà÷ку ñìàктàöü, 
кілáàñû äû куìпÿкі пуöàâàöü”, ÿк ÿãîíûÿ øлÿõåтíûÿ ãåðîі.

Àлå ў лþáûì âûпàäку п’åñу ñпà÷àтку тðэáà áûлî íàпіñàöü. Я пðàпàíàâàў ñâàйìу 
ñуàўтàðу пðîñтуþ і лàãі÷íуþ ñтðàтэãіþ: íà пàäñтàâå ÿãîíàй кàçà÷íàй пðîçû ÿ піøу 
äðàìàтуðãі÷íû тâîð, à ¸í äàпðàöîўâàå-ãàáлþå ìîâу äûÿлîãàў, âûðîўíіâàå ñтûлü 
íîâûõ ôðàãìåíтàў пàä àãулüíû ўçîð, çàäàäçåíû ў пðîçå. Пÿтðî ñöÿìіў, øтî íà 
пåðøûì этàпå àä ÿãî íå пàтðàáуåööà íіÿкàй пðàöû, і àõâîтíà пàãàäçіўñÿ. Ёí äàў 
ìíå ÿø÷э íåкàлüкі íåàпуáлікàâàíûõ кàçàк пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà ў äàäàтàк 
äà пуáлікàöûі ў “Áÿðîçöû”, і ÿ пàåõàў піñàöü п’åñу.

Пàåõàў у літàðàлüíûì ñэíñå ãэтàãà ñлîâà, і äàâîлі äàл¸кà. У кðàñàâіку 1990 ãîäà 
ìÿíå çàпðàñілі íà ўñåñàþçíû ñåìіíàð äðàìàтуðãàў у Ялту íà ÷àтûðû тûäíі, тàì ÿ 
і піñàў “Дçіâîñíûÿ àâàíтуðû Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà”. У âûíіку íà пàäñтàâå тðîõ-
пÿöі кàçàк Âàñþ÷эíкі ўçíік ÷àðíàâû âàðûÿíт п’åñû пàä уìîўíàй íàçâàй “Яйкà àä 
Куðû-Ш÷àáÿтуðû”. Òэкñт íàлі÷âàў 10 ñтàðîíàк, àкðàìÿ Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà 
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ў п’åñå äçåйíі÷àлі Куðà-Ш÷àáÿтуðà, ÿå ñûíîк Ñтðàøûäлà і äçåўкà Дðûпà. Ñþжэт 
áûў íàñтупíû: àøàлåлûÿ àä ãîлàäу і пûõі пàíû пðîñÿöü Куðу-Ш÷àáÿтуðу çíåñöі 
ÿйкà, ç ÿкîãà á âûâåлàñÿ куðàíÿткà ç ñàðàкà íîжкàìі, ðîñтàì ç пàðñþкà öі íàâàт 
áûкà і ç ñàлàì у äàлàíþ тàўø÷ûí¸й. У âûíіку ç ÿйкà âûлупліâàåööà Ñтðàøûäлà, 
ÿкі пàãðàжàå ç’åñöі Куáліöкàãà ç Зàáлîöкіì, à пîтûì і öэлû ñâåт. У ôіíàлå 
ç’ÿўлÿåööà äçåўкà Дðûпà, ÿкàÿ äàпàìàãàå пàíàì пàçáûööà пà÷âàðû. У пðàçàі÷íûì 
àðûãіíàлå çàìåñт äçåўкі Дðûпû ôіãуðàâàлà âÿñкîâàÿ Áàáулüкà, àлå ìíå õàöåлàñÿ 
çðàáіöü ôіíàл áîлüø жàðтàўліâûì і пðûўíåñöі кðûõу эðîтûкі. Дçåўкà Дðûпà 
ç ÿå ìàíіÿкàлüíûì жàäàííåì âûйñöі çàìуж çà пåðøàãà лåпøàãà íàðàäçілàñÿ ç 
ôðàçû Зàáлîöкàãà ў кàçöû Âàñþ÷эíкі: “Штî пàíåíкі... Íå áÿäû, çàñтàíåööà й 
пàíу Куáліöкàìу ÿкàÿ-кîлüâåк äçåўкà-äðûпà”.

Я âÿðíуўñÿ ў Міíñк і àääàў тэкñт íà äàпðàöîўку Пÿтðу, ̧ í õуöåíüкà àäøліôàâàў 
ìîâу ãåðîÿў, à àñàáліâà ø÷ûðàâàў íàä äûÿлîãàìі äçåўкі Дðûпû, ÿкàÿ ÿìу íàäçâû÷àй 
ñпàäàáàлàñÿ. Зäàåööà, ç’ÿўлåííå ãэтàй ãåðàіíі іñтîтíà пàўплûâàлà íà õàðàктàð і 
äàлåйøûÿ л¸ñû Куáліöкàãà ç Зàáлîöкіì. Мÿíå ж çàñìу÷àў àá’¸ì íàøàй п’åñû: 
уñÿãî 10 ñтàðîíàк. Пàä÷àñ íàñтупíàй ñуñтðэ÷û ÿ пðàпàíàâàў Пÿтðу піñàöü äðуãуþ 
äçåþ, тûì ðàçàì àðûãіíàлüíуþ, à íå íà пàäñтàâå пðàçàі÷íûõ кàçàк. І кàðэííûì 
÷ûíàì çìÿíіöü тэõíàлîãіþ ñуìåñíàй пðàöû: ðàçàì âûäуìлÿåì ñþжэт, íîâûõ ãåðîÿў, 
âûçíà÷àåì ñöэíû äлÿ íàпіñàííÿ кîжíàìу ç íàñ. Пÿтðî пàãàäçіўñÿ, пàä уìîâàй, 
øтî àтðûìàå пðàâà пåðàðàáіöü пîтûì íàпіñàíûÿ іì ñöэíû ў пðàçàі÷íûÿ кàçкі.

Пðûäуìâàöü п’åñу пàåõàлі ў Дîì тâîð÷àñöі піñüìåííікàў “Іñлà÷”. Ñþжэт 
âûçíà÷ûўñÿ õуткà: çáітàÿ ç пàíтàлûку çàл¸тàìі Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà і íå 
âåäàþ÷û, кàтîðàãà ç іõ âûáðàöü, äçåўкà Дðûпà âûпðàўлÿå пàíîў çäçÿйñíÿöü 
ãåðîйñкіÿ пîäçâіãі; пàíû çàпіñâàþööà ў õàðуãâу ãåтìàíà Òðûáуõîâі÷à і ўäçåлüíі÷àþöü 
у âàйíå кàðàлÿ Ãàðáуçà Âîñüìàãà ç кíÿçåì Дðûãàйлàì, тðàплÿþöü у пàлîí і ñлужàöü 
у кíÿçÿ íà пàñåöû п÷àлÿðàìі; Дðûпà àäпðàўлÿåööà øукàöü çíіклûõ жàíіõîў, à 
çíàõîäçіöü кíÿçÿ Дðûãàйлу, ÿкі âåлüìі çàіìпàíàâàў ¸й ñâà¸й пàäçîðíàй тðуáîй і 
ðàìàíтû÷íûìі àпîâåäàìі пðà çîðíàå íåáà; у âûíіку Дðûãàйлà ç Дðûпàй áÿðуöü 
øлþá, à Куáліöкі ç Зàáлîöкіì àõâîтíà çàñтàþööà íà пàñåöû ç п÷îлкàìі äû ç 
ì¸äàì, кàá ðэàліçàâàöü ñâà¸ (à, ìîжà, íàøà àãулüíàå?) íÿõітðàå жûöö¸âàå кðэäà: 
“Ãàлîўíàå – øтî? Ãàлîўíàå, кàá кîжíû áûў íà ñâàіì ìåйñöû. Òàì, äçå ÿìу лåпø”.

Ôðàãìåíтû íåкàлüкіõ пðàçàі÷íûõ кàçàк Âàñþ÷эíкі ìû ўñ¸ ж тàкі âûкàðûñтàлі 
ў äðуãîй äçåі, ÿкàÿ àтðûìàлà íàçâу “Пàäàçðîíàÿ тðуáà”. З íàпіñàíûõ ìíîй ñöэíàк 
íàйáîлüø çàáàўíàй àтðûìàлàñÿ ôіíàлüíàÿ: пðà ðàптîўíàå кàõàííå кíÿçÿ Дðûãàйлû 
äà äçåўкі Дðûпû äû іõíі øлþá, à Пÿтðî íàпіñàў øûкîўíуþ ñöэíку “Цàð Мàкñіìілÿí” 
(пðà лÿлå÷íû ñпåктàклü, пàáà÷àíû Дðûпàй íà ñìуðãîíñкіì кіðìàøû), ÿкîй íå áûлî 
ў пåðøàпà÷àткîâûì ñöэíàðû (пàçíåй ãэтàÿ ñöэíкà ў пåðàпðàöàâàíûì âûãлÿäçå 
ўâàйøлà ў àпîâåñöü “Жûлі-áûлі пàíû Куáліöкі äû Зàáлîöкі”).

Піñàлàñÿ п’åñà âåñåлà, ìû íі ðàçу íå пàñâàðûліñÿ і пà÷àлі жàðтàўліâà клікàöü 
àäçіí àäíàãî Куáліöкіì і Зàáлîöкіì. Пðàўäà, кàлі íåкàтîðûÿ ìàå пðàпàíîâû Пÿтðу 
íå пàäàáàліñÿ, àлüáî ÿ âûкàçâàў íåçàäàâàлüíåííå íàпіñàíûìі іì ôðàãìåíтàìі, 
¸í пà÷ûíàў ãуãíÿâіöü ñàáå пàä íîñ äçіöÿ÷û âåðøûк: “Плîõî житü íà ñâåтå/ 
Октÿáðåíку Пåтå:/ Áüåт åãî пî ðîжå/ Пиîíåð Ñåðåжà”. Хàöÿ âåäàлі ìû àäçіí àäíàãî 
äàўíî, àлå пà-ñàпðàўäíàìу пàçíà¸ìіліñÿ і пàñÿáðàâàлі ìåíàâітà пàä÷àñ íàпіñàííÿ 
п’åñû. У íàñ ç іì àкàçàлàñÿ øìàт àãулüíàãà. Мû àáîäâà пàõîäçілі ç ãîðàäà, à íå 
ç â¸ñкі (Пÿтðî – ç Пîлàöкà, ÿ – ç Мàãіл¸âà), лþáілі ў äçÿöіíñтâå ÷ûтàöü п’åñû, 
à ў äàðîñлûì жûööі – піñàöü кàçкі (ìàіì літàðàтуðíûì äэáþтàì áûў çáîðíік 
кàçàк “Мэâà”, Âàñþ÷эíкà àкðàìÿ тâîðàў пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà âûäàў кíіãі 
äлÿ äçÿöåй “Кàлÿðîâàÿ çàтîкà” і “Дâàíàööàöü пîäçâіãàў Ãåðàклà”). Мû àáîäâà 
ñпàлу÷àлі íàâукîâуþ äçåйíàñöü ç літàðàтуðíàй тâîð÷àñöþ, áûлі ñÿáðàìі ñупîлкі 
“Òутэйøûÿ” і пðûклàäíà ў àäçіí ÷àñ уñтупілі ў Ñàþç піñüìåííікàў. Âîñü тîлüкі 
ìíå íå äàäçåíà áûлî піñàöü тàкуþ âûäàтíуþ пðîçу, ÿк Пÿтðу (ÿãîíàå àпàâÿäàííå 



“Àптэкàðкі” – àäçіí ç ìàіõ улþá¸íûõ тâîðàў), à ў ÿãî тàк і íå ñклàўñÿ ðàìàí ç 
тэàтðàì (áîлüøàñöü ÿãîíûõ п’åñ, íàпіñàíûõ пàñлÿ “Дçіâîñíûõ àâàíтуð Куáліöкàãà 
і Зàáлîöкàãà”, тàк і íå пàáà÷ûлà ñöэíу)...

Âîñåííþ 1990 ãîäà íàøà ñуìåñíàÿ пðàöà íàä п’åñàй пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà 
áûлà çàâåðøàíàÿ, пðûйøîў ÷àñ áåãàöü пà ðэäàкöûÿõ і тэàтðàõ. Íàпà÷àтку áуäу÷ûíÿ 
п’åñû ìàлÿâàлàñÿ ў ðужîâûì кîлåðû: Рэпåðтуàðíàÿ кàлåãіÿ Міíіñтэðñтâà кулüтуðû 
купілà ў íàñ пðàâû íà пàñтàíîўку п’åñû ў íàðîäíûõ тэàтðàõ і ñтуäûÿõ, у 1991 
ãîäçå àäáûлàñÿ пðэì’åðà ñпåктàклÿ íà Áåлàðуñкіì ðàäû¸ (ðîлі àãу÷âàлі âûáітíûÿ 
àкö¸ðû Купàлàўñкàãà тэàтðà), à ў 1992-ì – пðэì’åðà пàñтàíîўкі íà Áåлàðуñкіì 
тэлåáà÷àííі. Дà тэлåñпåктàклÿ пåñíі-çîíãі íàпіñàў Ëÿâîí Âîлüñкі, íà тîй ÷àñ – 
ліäэð ðîк-ãуðтà “Мðîÿ”, à пàçíåй – ñтâàðàлüíік “N.R.M” і “Кðàìáàìáулі”, кулüтàâàÿ 
пîñтàöü у áåлàðуñкàй ìуçûöû.

À âîñü íàкîíт çàпàтðàáàâàíàñöі п’åñû тэàтðàìі ÿ пàìûліўñÿ: áåлàðуñкіÿ 
ðэжûñ¸ðû íå ñпÿøàліñÿ çàйìàöü ìåñöà ў ÷àðçå íà пàñтàíîўку íàøàãà ç Пÿтðîì 
øэäэўðà. Ш÷ûðà пðûçíàööà, ÿ áûў çäçіўлåíû і àä÷уâàў âіíу пåðàä ñâàіì ñуàўтàðàì, 
ÿкîìу àáÿöàў øàл¸íû пîñпåõ п’åñû.

Пåðøуþ пàñтàíîўку “Дçіâîñíûõ àâàíтуðàў...” у тэàтðû çäçåйñíілà ўкðàіíñкàÿ 
ðэжûñ¸ðкà Ãàліíà Кàðáàўíі÷àÿ, ç ÿкîй ÿ пàçíà¸ìіўñÿ íà Рàñійñкàй лàáàðàтîðûі 
тэàтðàў лÿлåк і ÿкуþ л¸ñ çàкіíуў у Міíñкі àáлàñíû тэàтð “Áàтлåйкà” ў Мàлàäçå÷íå. 
Укðàіíкà Кàðáàўíі÷àÿ äîáðà ðàçуìåлà áåлàðуñкуþ ìîâу, àлå íå ðàçуìåлà áåлàðуñкіõ 
ðэжûñ¸ðàў, ÿкіÿ íå çâÿðтàлі ўâàãі íà тàкі ñàìàáûтíû íàöûÿíàлüíû ìàтэðûÿл, ÿкі 
ìîã áûöü öікàâû íå тîлüкі äçåöÿì, àлå і äàðîñлûì. У âåðàñíі 1992 ãîäà Ãàліíà ç 
÷àтûðìà ìàлàäûìі àкö¸ðàìі пàñтàâілà íà ñöэíå “Áàтлåйкі” ìàþ п’åñу “Хîõлік”; 
кàìåðíû, пàэтû÷íû ñпåктàклü ñпàäàáàўñÿ і ãлåäà÷àì, і кðûтûкàì, і äà ãэтàãà 
÷àñу тðûìàåööà ў ðэпåðтуàðû тэàтðà. Пðûçíà÷àíуþ íà кàñтðû÷íік тàãî ж ãîäà 
пðэì’åðу “Дçіâîñíûõ àâàíтуðàў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” ìû ÷àкàлі ç íåöÿðпåííåì, 
ÿ пàçíà¸ìіў Кàðáàўíі÷уþ ñà ñâàіì ñуàўтàðàì, і ÿíû àäðàçу пàñÿáðàâàлі. Íà 
пðэì’åðу çàпðàñілі пðàäñтàўíікîў Міíіñтэðñтâà кулüтуðû, тэàтðàлüíûõ кðûтûкàў 
і, кàíå÷íå ж, àўтàðàў. Ãэтà áûлà пåðøàÿ пðэì’åðà ў жûööі Âàñþ÷эíкі-äðàìàтуðãà, 
і ¸í âåлüìі õâàлÿâàўñÿ. Я íå áûў íà ðэпåтûöûÿõ ñпåктàклÿ, àлå пàñлÿ “Хîõлікà” 
íå ñуìíÿâàўñÿ ў тàлåíöå і äàñâåä÷àíàñöі ðэжûñ¸ðкі.

Íà пðэì’åðû çäàðûлàñÿ кàтàñтðîôà. Кàá íå áûлî пàпðîкàў, øтî ÿíà пðàöуå 
тîлüкі ç âûáðàíûìі ìàлàäûìі àкö¸ðàìі, Кàðáàўíі÷àÿ âûâåлà íà ñöэíу ўñþ тðупу 
íÿäàўíà àäкðûтàãà тэàтðà, пàлîâà ÿкîй áûлà ÿø÷э öі ўжî (пà ўçðîñöå) пðàôåñійíà 
íåпðûäàтíàÿ, і пðûìуñілà ãðàöü àäкðûтûì пðû¸ìàì, íå õàâàþ÷ûñÿ çà тðàäûöûйíàй 
øûðìàй. Пàкðûўäжàíàÿ íà äûðэктàðку і ðэжûñ¸ðку àäìіíіñтðàтàðкà çàпðàñілà 
íà пðэì’åðу äçÿöåй ñà ñпåöøкîлû, ÿкіõ ìàлà öікàâілà äçåйñтâà íà ñöэíå, öàлкàì 
äлÿ іõ íåçðàçуìåлàå. Íàпàлîõàíûÿ ўâàãàй ìіíіñтэðñкіõ ÷ûíîўíікàў і ñтàлі÷íûõ 
кðûтûкàў àкö¸ðû тàкñàìà íå ðàçуìåлі ñэíñ ñпåктàклÿ, ÿкі ãðàлі. Àкö¸ðû õààтû÷íà 
пåðàìÿø÷àліñÿ пà ñöэíå ç лÿлüкàìі ў ðукàõ, øкîлüíікі íàñіліñÿ пà çàлå ç ðàíöàìі і 
пåðûÿäû÷íà пðàñіліñÿ ў пðûáіðàлüíþ, àäкулü âÿðтàліñÿ пðûкìåтíà пàâåñÿлåўøûÿ. 
Кулüìіíàöûÿй ìàлàäçå÷àíñкàй пðэì’åðû ñтàлà çíікíåííå пàðтìàíэ ç ãðàøûìà ç 
ñуìà÷кі тэàтðàлüíàãà кðûтûкà Жàííû Ëàøкåâі÷ (íàçàўтðà пàðтìàíэ çíàйøлîñÿ ў 
àäíàãî ñà øкîлüíікàў, àлå ўжî áåç ãðîøàй). Íàâàт ñ¸ííÿ, ìàþ÷û тðûööàöіãàäîâû 
âîпûт ñупðàöîўíіöтâà ç тэàтðàìі, ìíå öÿжкà пðûãàäàöü áîлüø ñàкðуøàлüíû пðàâàл, 
÷ûì пðэì’åðà “Дçіâîñíûõ àâàíтуðàў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” ў Мàлàäçå÷íå.

Âå÷àðàì у Міíñку ìû плàíàâàлі ñуñтðэööà ў Ãàліíû Кàðáàўíі÷àй і àäçíà÷ûöü 
пðэì’åðу. Я пðûåõàў, õîöü і ў çìðî÷íûì íàñтðîі. Пÿтðî íà ñуñтðэ÷у íå ç’ÿâіўñÿ, 
÷ûì âåлüìі пàкðûўäçіў Ãàліíу. Рэжûñ¸ðкà ÿìу íікîлі íå äàðàâàлà ãэтуþ “çäðàäу”. 
Я Пÿтðà ðàçуìåў, і ìíå áûлî ÿãî øкàäà: уñ¸ ж тàкі пåðøàÿ ў жûööі пðэì’åðà. 
Пэўíûì ñуöÿøэííåì äлÿ àўтàðàў ñтàў ãàíàðàð ç Міíіñтэðñтâà кулüтуðû çà пðàâû 
пàñтàíîўкі п’åñû ў пðàôåñійíûõ тэàтðàõ Áåлàðуñі...
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У 1994 ãîäçå Ãàліíà Кàðáàўíі÷àÿ çâîлüíілàñÿ ç “Áàтлåйкі”, і пåðøûì ÿå ñпåк-
тàклåì у ÿкàñöі “ñâàáîäíàãà ìàñтàкà” ñтàў öуäîўíû ìîíàñпåктàклü “Дçіâîñíûÿ 
àâàíтуðû Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” ў Áåлàðуñкіì пàэтû÷íûì тэàтðû àäíàãî àкö¸ðà 
“Зíі÷”. Àкö¸ð Ëåàíіä Ñіäàðîâі÷ âіðтуîçíà ãðàў уñіõ äâàíàööàöü пåðñàíàжàў п’åñû 
ç äàпàìîãàй çàáàўíûõ лÿлåк, çðîáлåíûõ Âåíіÿìіíàì Мàðøàкîì і Òàööÿíàй Ëіñà-
âåíкà. Ñпåктàклü ìîжíà áûлî ãðàöü íà лþáîй плÿöîўöû, ¸í пàäàáàўñÿ і äçåöÿì, 
і äàðîñлûì; àñàáліâà çàпîìíіўñÿ пàкàç ñпåктàклÿ ў Íàöûÿíàлüíàй áіáліÿтэöû 
(ÿø÷э іìÿ Ëåíіíà і ÿø÷э ў ñтàðûì áуäûíку), äçå пðûñутíі÷àлà øìàт íàøûõ ç 
Пÿтðîì çíà¸ìûõ і піñüìåííікàў-тутэйøàўöàў. Зà äâàööàöü пÿöü ãàäîў çìÿíілàñÿ 
íåкàлüкі àкö¸ðàў, àлå ñпåктàклü Кàðáàўíі÷àй äà ãэтàãà ÷àñу ў ðэпåðтуàðû тэàтðà 
“Зíі÷” (àäíîўлåíû Ãàліíàй Дçÿãілåâàй).

Òàкіì ÷ûíàì, пðàç ÷àтûðû ãàäû пàñлÿ íàпіñàííÿ п’åñû ÿíà áûлà íàðэøöå пàñпÿ-
õîâà ўâàñîáлåíà íà ñöэíå, ñпåктàклþ âûпàлà äîўãàå жûöö¸, і ìîжíà áûлî á ñтàâіöü 
кðîпку ў ãэтàй ãіñтîðûі. Àлå ìíå õàöåлàñÿ ÿø÷э пàáà÷ûöü пàñтàíîўку п’åñû íà 
äðàìàтû÷íàй ñöэíå, ç âûкàðûñтàííåì пåñíÿў-çîíãàў Ëÿâîíà Âîлüñкàãà. Íåкàлüкі 
ðàçîў ÿ пðàпàíîўâàў п’åñу і ў Купàлàўñкі тэàтð, і ў РÒÁД, і ў ÒÞÃ; у ãэтûõ тэàтðàõ 
ñтàâіліñÿ іíøûÿ ìàå п’åñû і іíñöэíіðîўкі, у 2002 ãîäçå Íàтàллÿ Áàøàâà пàñтàâілà 
ў ÒÞÃу ñпåктàклü “Рûöàð îðäэíà Ñîíöà” пà п’åñå Пÿтðà Âàñþ÷эíкі “Мàлåíüкі 
çáðàÿíîñåö”, à Куáліöкі ç Зàáлîöкіì тàк і íå âûйøлі íà âÿлікуþ ñöэíу. Âåлüìі 
пàäàáàлàñÿ п’åñà Улàäçіìіðу Ñàâіöкàìу, ¸í íàâàт пàäðûõтàâàў ðэжûñ¸ðñкі ñöэíàð 
äлÿ ўâàñàáлåííÿ íà ñöэíå ÒÞÃà, àлå äà ãэтàãà ÷àñу íå çäçåйñíіў ñâàþ çàäуìу...

П’åñà “Дçіâîñíûÿ àâàíтуðû Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” äðукàâàлàñÿ ў ðîçíûõ 
кàлåктûўíûõ çáîðíікàõ і àíтàлîãіÿõ, à тàкñàìà ў ìàіì àўтàðñкіì çáîðíіку äçіöÿ÷ûõ 
п’åñ “Шлÿõ äà Áэтлååìу” (2009) ç пàçíàкàй “íàпіñàíà ў ñуàўтàðñтâå ç Пÿтðîì 
Âàñþ÷эíкàì”. Кàлі ÿ пàçíà¸ìіўñÿ ç ãàлîўíûì ðэжûñ¸ðàì Мàãіл¸ўñкàãà àáлàñíîãà 
тэàтðà лÿлåк Іãàðàì Кàçàкîâûì, ÿ пàäàðàâàў ÿìу çáîðíік “Шлÿõ äà Áэтлååìу”. 
Пðàç íåйкі ÷àñ Іãàð пàтэлåôàíàâàў ìíå і ñкàçàў, øтî ç àäçіíàööàöі п’åñ, çìåø÷àíûõ 
у кíіçå, ¸í âûáðàў äлÿ пàñтàíîўкі п’åñу пðà Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà. Рэжûñ¸ð 
пðàñіў ðàçáуäàâàöü пåðøуþ äçåþ (ìåíàâітà ÿå ¸í õàöåў уâàñîáіöü íà ñöэíå) і 
ўâåñöі пîñтàöі äâуõ кàтðûíø÷ûкàў-àпàâÿäàлüíікàў. Я çâÿçàўñÿ ñà ñâàіì ñуàўтàðàì 
і пðàпàíàâàў ðàçàì ðàáіöü ñöэíі÷íуþ âåðñіþ пðàç іíтэðíэт. Пÿтðî пàãàäçіўñÿ, àлå 
áåç эíтуçіÿçìу. Мàã÷ûìà, ¸í у ãэтû ÷àñ пðàöàâàў íàä ÷àðãîâàй кíіãàй, à, ìîжà, 
íàâу÷àíû ãîðкіì âîпûтàì, пðîñтà íå âåðûў, øтî ñпåктàклü àäáуäçåööà. Дàñлàў 
ìíå íà элåктðîííуþ пîøту ñтàðîíку тэкñту, ÿ пðà÷ûтàў, уçäûõíуў і ñàì çðàáіў 
íîâуþ ñöэíі÷íуþ âåðñіþ п’åñû. Áûлîãà ўçàåìàпàðàçуìåííÿ пàìіж ñуàўтàðàìі ўжî 
íå áûлî, äû і öÿжкà пåðàпðàöîўâàöü тâîð, íàпіñàíû äâàööàöü ãàäîў тàìу.

Між тûì ñпåктàклü у Іãàðà Кàçàкîâà àтðûìàўñÿ âûäàтíû: âûíàõîäліâû, ñтûлü-
íû, ñìåøíû і тужліâû àäíà÷àñîâà. Мàñтàöкàå àôàðìлåííå і лÿлüкі çðàáілà Ëþäìілà 
Ñкітîâі÷, у ñпåктàклі ãðàлі äâà àкö¸ðû: Мікàлàй Ñöåøûö і Þðкà Дçіâàкîў (öÿпåð 
âÿäîìû ðэжûñ¸ð-àâàíãàðäûñт). Пðэì’åðà ў Мàãіл¸âå àäáûлàñÿ ў ÷эðâåíі 2012 ãîäà, 
ÿ íå пðûñутíі÷àў íà пðэì’åðíûì ñпåктàклі і, çäàåööà, Âàñþ÷эíкà тàкñàìà. Ëûжкàй 
äç¸ãöþ ў áî÷öû ì¸äу ñтàлà тîå, øтî іìÿ ìàйãî ñуàўтàðà àäñутíі÷àлà íà àôіøû; 
äàâÿлîñÿ тэлåôàíàâàöü у тэàтð і âûпðàўлÿöü пàìûлку. Я ўпåðøûíþ пàáà÷ûў 
ñпåктàклü тîлüкі пðàç ãîä íà тэàтðàлüíûì ôåñтûâàлі ў Ëþáліíå, äðуãі ðàç ãлÿäçåў 
ÿãî ў Áåлàñтîку. Ñпåктàклü øìàт ãàñтðàлÿâàў пà Áåлàðуñі і Рàñіі, àлå íå âåäàþ, 
öі пàкàçâàлі ÿãî ў Міíñку і öі пàáà÷ûў ÿãî Пÿтðî. Зà äâàööàöü-тðûööàöü ãàäîў 
øìàт çìÿíілàñÿ íà ñâåöå, і ìû тàкñàìà çìÿíіліñÿ. Íàпэўíà, íà пà÷àтку 90-õ, кàлі 
ìû áûлі äðàìàтуðãàìі-пà÷àткîўöàìі, ìû пðûлÿöåлі á íà пðэì’åðу íàøàй п’åñû ў 
Мàãіл¸ў пðû лþáûõ àáñтàâіíàõ.

Òàк ñтàлàñÿ, øтî пàñлÿ “Дçіâîñíûõ àâàíтуðàў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” íі 
Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, íі ÿ íікîлі áîлüø íå піñàлі п’åñ у ñуàўтàðñтâå. Àлå ìû íà ўñ¸ 
жûöö¸ çàõàâàлі лþáîў äà ãэтàй п’åñû і äà ÿå ãåðîÿў. Пÿтðî пðàöÿãâàў жûööÿпіñ 



Куáліöкàãà, Зàáлîöкàãà і äçåўкі Дðûпû ў пðàçàі÷íûõ кàçкàõ. Âûñâåтлілàñÿ, øтî 
ў ÿãî áûлі іíøûÿ ìàтðûìàíіÿлüíûÿ плàíû ў àäíîñіíàõ äà äçåўкі Дðûпû, ÷ûì у 
п’åñå: ¸í âûäàў ÿå çàìуж çà àкö¸ðà, ÿкі ãðàў öàðà Мàкñіìілÿíà, Дðûпà тàкñàìà 
пàäàлàñÿ ў âàíäðîўíûÿ àкö¸ðкі, à іõíÿãà ñûíкà Дðûпÿíÿтку äàâÿлîñÿ ãàäàâàöü 
Куáліöкàìу ç Зàáлîöкіì (öі íå àлþçіÿ äà àпàâÿäàííÿ “Òðàлÿл¸íà÷кà” Ôðàíöіøкà 
Áàãуøэâі÷à?).

Àпîøíіÿ äâàööàöü пÿöü ãàäîў íàøàãà çíà¸ìñтâà ç Пÿтðîì ìû жûлі ў ðîçíûõ 
кðàіíàõ, àлå ñуñтðàкàліñÿ пðûíàìñі ðàç íà ãîä тî ў Міíñку, тî ў Ëþáліíå: àáìåíü-
âàліñÿ íîâûìі кíіãàìі, íàâіíàìі, äуìкàìі. Кàлі ÿ áûâàў Міíñку, ÿ çàâітâàў äà 
Âàñþ÷эíàк у ãîñöі, ÷àñàì ç уñ¸й ñÿì’¸й; Пÿтðîâà жîíкà Íіíà лàäçілà ñìà÷íû 
пà÷àñтуíàк у øлÿõåöкіì ñтûлі (упðûãîжàííåì ñтàлà áûлà кà÷кà, пõàíàÿ áліíàìі), 
Пÿтðî íàâу÷ûў íàñ ãулÿöü у äçіўíуþ кàðтà÷íуþ ãулüíþ, у ÿкîй пðûìàлі ўäçåл і 
äçåöі. Я çàпðàøàў ÿãî íà íàøûÿ íàâукîâûÿ кàíôåðэíöûі: у Ëþáліíå, Кàçіìåжû 
Дîлüíûì, Âіøíіöàõ. Мû ðàçàì áûâàлі íà äðàìàтуðãі÷íûõ ñåìіíàðàõ і íà Ôåñтûâàлі 
íàöûÿíàлüíàй äðàìàтуðãіі ў Áàáðуйñку, íàâåäâàлі ÿãîíû ðîäíû Пîлàöк. Ñуñтðà-
кàлі ў Ëþáліíå ç íàøûìі ñåì’ÿìі Мілåíіуì. Âîäãукі ãэтûõ ñуñтðэ÷ і лþáліíñкіõ 
уðàжàííÿў ÿ пîтûì çíàõîäçіў у ÿãîíûõ кíіãàõ, àлå ìíîãіÿ кàлàðûтíûÿ эпіçîäû 
çàñтàліñÿ пà-çà кàäðàì...

У Пÿтðà Âàñþ÷эíкі áûў àäìûñлîâû пîãлÿä íà ñâåт: àäíà÷àñîâà і пðûÿçíû, і 
ñкåптû÷íû, àðûãіíàлüíû ñпîñàá âûклàäàííÿ äуìàк, íåпàўтîðíàå пà÷уöö¸ ãуìàðу 
(ñâîй ìàñтàöкі ìåтàä ¸í âûçíà÷àў ÿк полацкі іранізм).

Íÿäàўíà ў ÿãîíàй кíіçå “Àäлþñтðàâàííå пåðøàтâîðà. Ëітàðàтуðà ў ôілàлàãå-
ìàõ і пÿтðîãліôàõ” (2004) ÿ íàтðàпіў íà íàñтупíуþ äуìку, çàпіñàíуþ àўтàðàì 31 
ñíåжíÿ 1997 ãîäà:

“Рэжûñ¸ð áà÷ûöü тàк: ãэтà ÿ ìàãу пàñтàâіöü, ãэтà ÿ çðàáлþ. Зðîк ðэжûñ¸ðà 
âå÷àðîâû. Ёí íіáû кîт, ÿкі ўâå÷àðû àäðîçíіâàå 25 àäöåííÿў øэðàãà кîлåðу. Яãî 
íå öікàâÿöü ñàìûÿ кîлåðû – уäçåíü кàтû іõ íå àäðîçíіâàþöü. Яãî íå öікàâÿöü 
літàðàтуðíûÿ âàðтàñöі тâîðà, пà âÿлікіì ðàõуíку íå öікàâÿöü і çìåñт, ôілàñîôіÿ 
ðэ÷û. Яãî öікàâÿöü ãлåäà÷û, àктîðû, ñöэíû, ìіçàíñöэíû, âîплåñкі, кâåткі, áàíкåтû.

Зðîк äðàìàтуðãà – äç¸ííû. Ёí áà÷ûöü ñпåктð, кîлåðû. Àлå íå áà÷ûöü âå÷à-
ðîâûõ àäöåííÿў”.

Пàñлÿ ñìåðöі Пÿтðà ў ãэтûì ñâåöå çíік кîлåð, ÿкі áà÷ûў тîлüкі ¸í. І ìíå 
âåлüìі áðàкуå ãэтàãà кîлåðу ў çáÿäíåлàй пàлітðû ñâåту.

Уладзімір СІЎЧЫКАЎ

Пан прахвэсар
Шпацыр пры ўручанскіх валунах

...і Я кажу табе: ты Пётр, і на камені гэтым…
           Пàâîäлå Мàöâåÿ Ñâÿтîå Дàáðàâåñöå, 16:18

Пîлàöкàìу ìàлüöу Пåтðу÷ку àä íàðàäжэííÿ ÿãîíàãà пðîñтà íàкàíàâàíà áûлî 
ñтàööà âу÷îíûì, кíіжíûì ÷àлàâåкàì, пðàäàўжàлüíікàì тðàäûöûй Еўôðàñіííі 
Пîлàöкàй, Ôðàíöûñкà Ñкàðûíû äû Ñіìÿîíà Пîлàöкàãà. Дîì, у ÿкіì пðàйøлі 
пåðøûÿ ãàäû жûööÿ, ñтàіöü íà âуліöû, ÿкàÿ âÿäçå äà õðàìà, уñÿãî çà íåкàлüкі 
ñîöåíü ìåтðàў àä Ñпàñà-Еўôðàñіííåўñкàãà ìàíàñтûðà. Áàöüкà ÿãîíû, Âàñілü Пÿ-
тðîâі÷, áûў âûклàä÷ûкàì, à ìàìà, Ãàліíà Àлÿкñååўíà – áіáліÿтэкàðкàй у Пîлàöкіì 
тэõíікуìå лÿñíîй ãàñпàäàðкі.

À ÿ ўäçÿ÷íû л¸ñу, øтî ìåў пðàâà і ãîíàð çâàööà ñÿáðàì âûäàтíàãà піñüìåííікà, 
эðуäçіðàâàíàãà íàâукîўöà і àáàçíàíàãà, ÷уйíàãà пåäàãîãà, іíтэлåктуàлà і íàäçâû÷àй 
пðûñтîйíàãà ÷àлàâåкà.
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Пàçíà¸ìіööà íàì ñîáілà íàпðûкàíöû áуðліâûõ 80-õ, пàä÷àñ тàк çâàíàй пå-
ðàáуäîâû, кàлі ìàлîäøû íàâукîâû ñупðàöîўíік Іíñтûтутà літàðàтуðû іìÿ Яíкі 
Купàлû Íàöûÿíàлüíàй àкàäэìіі íàâук Áåлàðуñі, àлå ўжî і кàíäûäàт ôілàлàãі÷íûõ 
íàâук пàñтукàў у äçâåðû літàðàтуðíàãà àääçåлà ÷àñîпіñà äлÿ пàäлåткàў “Áÿðîçкà”, 
äçå пðàöàâàў ÿ пàñлÿ çàкàí÷эííÿ ôілôàкà Áåлäçÿðжуíіâåðñітэтà. Іñöі Пÿтðу ñà 
ñâàіìі экàлàãі÷íûìі п’åñàìі äû кàçкàìі àä Àкàäэìіі äà ñтàðîãà кîðпуñà Дîìà äðу-
ку áûлî íåäàл¸кà – âàðтà áûлî тîлüкі пåðàйñöі ãàлîўíû ñтàлі÷íû пðàñпåкт. Дà 
тàãî ж öåðàáіў ¸í çíà¸ìуþ ñöÿжûíу: ÿø÷э ў 1980 ãîäçå àпуáлікàâàў у “Áÿðîçöû” 
àпàâÿäàííå “Âÿðíуўñÿ…” І ãэтû пàõîä àкàçàўñÿ пл¸ííû, áî ў ліпåíі 1989 ãîäà 
àäáûлàñÿ пåðøàпуáлікàöûÿ тðîõ íàâåлàк ç áуäу÷àй кíіãі кàçàк “Пðûãîäû пàíîў 
Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà”.

À пîкулü тэкñтû тûÿ ÷ûтàліñÿ, âûлåжâàліñÿ ў ðэäàкöûйíûì пàðтôåлі, ілþñ-
тðàâàліñÿ, ñтàâіліñÿ ў íуìàð äû âÿðñтàліñÿ, ñупîлüíà ўäçåлüíі÷àлі ў àкöûÿõ äû 
іìпðэçàõ літàðàтуðíà-ãðàìàäñкàãà àá’ÿäíàííÿ “Òутэйøûÿ”. Âàðтà пàãàäçіööà ç 
тûì, øтî Пÿтðî íå áûў у àá’ÿäíàííі íà пåðøûõ àðãàíіçàтàðñкіõ ðîлÿõ пðàç 
ñâàþ ñöіплàñöü, кàлі íå ñкàçàöü ñàðàìліâàñöü, àлå ж íікîлі íå çäðàäжâàў ¸í 
пàтðûÿтû÷íàй пàçіöûі, тðûìàў âûñîкуþ пðàôåñійíуþ, ðîçíàжàíðàâуþ плàíку. 
Хтî-íіõтî ç äàñлåä÷ûкàў íå лі÷ûöü ñ¸ííÿ Âàñþ÷эíку “тутэйøàўöàì”, àлå ж íà 
íåкàтîðûÿ пàñåäжàííі ¸í пðûõîäçіў, уäçåлüíі÷àў у àáìåðкàâàííÿõ тâîð÷àñöі 
ñÿáðîў і, ãàлîўíàå, àпуáлікàâàў у пðàãðàìíûì, лåãåíäàðíûì ужî àäíàйìåííûì 
çáîðíіку ñâà¸ àпàâÿäàííå “Упðî÷кі”. І ўжî тàäû ìîжíà áûлî пåðàкàíàööà, øтî ў 
літàðàтуðу пðûйøîў ñàìàâітû, ðàçâàжліâû і тàлåíàâітû пðàçàік, áліñку÷û ñтûліñт 
ç áåçäàкîðíûì ãуñтàì.

У тûì ñàìûì 1989-ì, íàñû÷àíûì і літàðàтуðíûìі пàäçåÿìі ãîäçå, ñтàліñÿ ìû 
і ñуñåäçÿìі пà ñтàлі÷íûì ìікðàðà¸íå Уðу÷÷à, ÿкі пåðøû пåðàñтупіў кàлüöàâуþ 
àўтàñтðàäу. Я áûў тàì çà ñтàðàжûлà, пàñпåў пðàжûöü ç ñÿì’¸þ ÷àтûðû ãàäû, кàлі 
Пÿтðî çàñÿліўñÿ ñà ñâàіìі äçÿў÷àтàìі ў пàáуäàâàíуþ кààпåðàтûўíуþ тðîõпàкà¸ўку. 
Ãàñöÿâàлі àäçіí у àäíàãî íàйпåðø у пðàöîўíûõ кàáіíåтàõ, ñуñтðàкàліñÿ, áûâàлà, 
і ñåì’ÿìі íà øпàöûðàõ, à ўлþá¸íûì ìàðøðутàì ñтàлі ñöÿжûíû âà ўðу÷àíñкàй 
ñлàâутàñöі – Муçåі âàлуíîў Іíñтûтутà ãåàôіçікі, ñтâîðàíûì ç іíіöûÿтûâû àкàäэìікà 
Рàäçіìà Ãàðэöкàãà, ÿкі çâàлі ìû íàй÷àñöåй Ñàäàì кàìÿí¸ў.

Àä тàãî ÷àñу çàпà÷àткàâàлàñÿ і тðàäûöûÿ øтîãîä ðàçàì àäçíà÷àöü ñåì’ÿìі 
âîñåíüñкіÿ Дçÿäû. Íàй÷àñöåй çáіðàліñÿ ў Пÿтðà, ÿкі àäìûñлîâà àáіðàў і äðàў 
áулüáу íà тàðöû, à пàçíåй – íà куõîííûì кàìáàйíå, ãàтàâàлі кл¸öкі ç “äуøàìі”, 
ÿкіÿ íåàäìåííà тðэáà áûлî ñпàжûâàöü ãàðà÷ûìі. Òàìу Пåöåâà жîíкà, àðõåîлàã і 
кулüтуðîлàã Íіíà Зäàíîâі÷, íå öÿðпåлà ñпàçíåííÿў, à ìû ñтàðàліñÿ пðûйñöі àкуðàт 
äà пðûçíà÷àíàй âå÷àðîâàй ãàäçіíû. Пàñлÿ ўçàåìíûõ âітàííÿў ãàñпàäàð äàпàìàãàў 
ðàñпðàíуööà, пðàâîäçіў у пàкîй, äçå, ÿк пðàâілà, пà÷ûíàў ñà ñâàйãî тðàäûöûй-
íàãà пûтàííÿ: “À øтî äîáðàãà ÷уâàöü?”, áî çàўñ¸äû ÷àкàў àä лþäçåй äàáðûíі і 
пàðàçуìåííÿ. Àäтулü äû, ìуñіöü, ç àкàäэìі÷íà-ўíіâåðñітэöкàй çâû÷кі áûў і ÿãîíû 
íåàäìåííû пàâàжíû çâàðîтàк äà ìÿíå. Àìàлü øтî çàўñ¸äû “Улàäçіìіð Мікàлàåâі÷” 
öі пðîñтà “Мікàлàåâі÷”, “Улàäçÿ” öі “Âàлîäçÿ” ў àñàáліâà äàâÿðàлüíàй àáñтàíîўöû. 
Мíå ж ¸í áûў Пåöåì, Пåöå÷кàì, Пÿтðîì, Пÿтðîì Âàñілüåâі÷àì…

Пÿтðî ÿк ãàñпàäàð íàпà÷àтку ÷ûтàў “Ой÷à íàø”, пîтûì àäклàäàў у ìіñу пàкðû-
ñå àä кîжíàй ñтðàâû і àäíîñіў íà пàäâàкîííå. пàñлÿ ãукàлі ìû: “Ñâÿтûÿ äçÿäû, 
õàäçіöå ñþäû!”, çãàäâàлі ñâàÿкîў, ÿкіÿ пàйøлі ў лåпøû ñâåт.

У пэўíû ìîìàíт Пåöåâà äà÷уøкà Мàðûлüкà ñûõîäçілà àä ñтàлà ðàçàì ç ìàіìі 
Àлåñÿй äû Хðûñöіíàй, пðûõîпліâàлі ç ñàáîþ тðîõкîлåðíуþ кîтку Áàãäàíку, ÿкàÿ 
ñтàâілàñÿ äà ãàñöåй ñпà÷àтку кðûõу íàñöÿðîжàíà, à пîтûì äàâåðліâà, áî àä÷уâàлà, 
ìàáûöü, ðîäíàñíû пàõ íàøàй õàтíÿй улþá¸íіöû Òáйãі-Òûãðû. Пðàç íåйкі ÷àñ äà÷уøкі 
âÿðтàліñÿ ç ñуñåäíÿãà пàкîÿ, пðàñілі ўâàãі, àáâÿø÷àлі, øтî пàкàжуöü іíтэðìåäûþ öі 



ñöэíку пàâîäлå “Пàíîў Куáліöкà-
ãà і Зàáлîöкàãà”. Àáâÿø÷àлі ðàç-
ìåðкàâàíûÿ ðîлі пàíîў äû äçåўкі 
Дðûпû, à тàкñàìà âûкàíàўöàў, 
íàñтîйліâà пàтðàáàâàлі öіøûíі, 
àäíàк ìû ç Пÿтðîì Âàñілüåâі÷àì, 
çàíÿтûÿ ñâà¸й ãàìîíкàй, áûâàлà, 
ìлÿâà àäìàõâàліñÿ: “À ìû, ìåäж-
äу пðîт÷ûì, ÿø÷э íå ў пàðтэðû, 
ìû ÿø÷э ў áуõâåöå!”

Íà Дçÿäàõ çãàäâàлі пàìåð-
лûõ, àлå çàўñ¸äû øàíàâàў Пÿтðî 
Âàñілü åâі÷ уñ¸ жûâîå і ўñ¸ іñíàå 
íà çÿìлі. Пðà тîå ñâåä÷àöü і экà-
лàãі÷íàÿ кàçкà “Кàлÿðîâàÿ çàтî-
кà”, і пàэтû÷íû çáîðíік “Піðàìіäà 
Ëіííåÿ. Áåñтûÿðûй”, пàäпіñàíû 
(ÿø÷э àäçіí улþá¸íû Пÿтðîў 
âûðàç!) тàкіì ÷ûíàì: “Ñпàäàðàì 
Ñіў÷ûкàâûì і Шàñтàкàì íà ўñпà-
ìіí пðà “Кл¸öкі-2008”. Пÿтðî Уладзімір СІЎЧЫКАЎ і Пятро ВАСЮЧЭНКА.

Âà ñþ ÷эíкà. 01.11.08”.
Дуìàþ, øтî íå кàкåтíі÷àў Пÿтðî Âàñілüåâі÷ і ç íàтуðû, ç ÷лåíà ñÿì’і – Áàã-

äàíкі – ñпіñàў âåðøûк “Кîткà”:

Дçåлÿ ÷àãî іñíуå кîткà,
Пðàлàçà, øэлüìà і кàкîткà?
Зíіø÷àöü ìûøûíуþ пàðîäу,
Чûíіöü пàўñþлü ìàлуþ øкîäу.

Уìåў áûöü Пÿтðî Âàñілüåâі÷ іðàíі÷íûì і ñàìàіðàíі÷íûì, à тàкñàìà íå áàÿўñÿ 
пàäàööà ñìåøíûì. Пàìÿтàþ, ÿк äðàìàтуðã пåðàтâàðàўñÿ ў àктîðà, ñтàíàâіўñÿ íà 
кукіøкі, уäàâàў ç ñÿáå кàтá, âûпуñкàў уÿўíûÿ кіпöі і пàкàçâàў тîй ñàìàй Áàãäàíöû, 
ÿк тðэáà кàðûñтàööà íîâàй, íàáûтàй іì кіпöåäðàпкàй. Пîìíіööà і ÿø÷э àäçіí эпіçîä: 
Пÿтðî Âàñілüåâі÷ âåäàў, øтî ñтàіöü äà÷уøкà Мàðûлüкà, ðàçâітâàåööà лÿ пàä’åçäà 
ñà ñâàіì кàâàлåðàì, і, íå ðàўíуþ÷û øтî тîй кàðîлü у âûкàíàííі Яўãåíà Ëÿâîíàâà 
ç кіíàôілüìà Мàðкà Зàõàðàâà “Зâû÷àйíû öуä”, уñ¸ пàðûâàўñÿ íà ìіжкâàтэðíуþ 
плÿöîўку кàлі íå пàäãлåäçåöü, äûк õîöü пàäñлуõàöü: “Я тîлüкі кðûõу пàäñлуõàþ! 
Я ж áàöüкà, ÿ õâàлþþñÿ, ÿ пåðàжûâàþ!”

Кàá íå äужà çàäàâàліñÿ, Пÿтðî Âàñþ÷эíкà пàìÿñöіў у ñâîй пàэтû÷íû áåñтûÿðûй 
і лþäçåй, у тûì ліку і ñàìîãà ñÿáå:

Дçåлÿ ÷àãî іñíуþ ÿ?
Пà ãàðàñкîпå ÿ – Ñâіííÿ,
І Âàäàліў, і Кіпàðûñ.
Òàкі ìîй çîðíû âіäàðûñ.
І кàлі ÿ жûâу пàä íåáàì,
Дûк, çíà÷ûöü, íåкàìу пàтðэáåí.
Жûâуöü уñå, жûâу і ÿ,
Ñà ìíîþ – ўñÿ ìàÿ ñÿì’ÿ.

Пðû÷ûì, ÿк пàäàåööà ìíå, ñÿì’þ ðàçуìåў ̧ í у øûðîкіì ñэíñå. Íåàä’åìíàй ÷àñт-
кàþ ÿå áûлі ўñå, кàãî ÿ âåäàў, – íå тîлüкі жîíкà і äà÷кà, àлå, íàтуðàлüíà, і ìàìà 
Ãàлÿ, áðàт Ñàøà, і ñåì çàлâіöàў ç іõ ìужàìі, і äâà øâàãðû, і плÿìåííікі, і øìàтлікіÿ 
àлüáåðöіíñкіÿ ðîäçі÷û. Хîöü і ìîжíà áûлî пà÷уöü ÷àñàì ÿãîíàå çíàкàìітàå “Цåø÷à, 
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à íå äуðэöå ìà¸й ãàлàâû!”, àäíàк Мàðûþ Міõàйлàўíу ¸í äужà øàíàâàў, à тâîðû 
ñâàå пåðàñûпàў çàпіñàíûìі àä ÿå ñàкàўíûìі пðûкàçкàìі, пðûìàўкàìі äû âûñлîўÿìі, 
íÿðàç õàпàўñÿ çà àñàäку ç íàтàтíікàì: ”Чàкàйöå, äàðàãàÿ öåø÷à, çàðàç піñíэ!”

Хàй äàðуå ìíå і íàйøàíîўíàÿ Íіíà Іâàíàўíà, àлå áîлüø çà äâà äçåñÿöіãîääçі 
áûў Пÿтðî äâàÿжэíöàì – áåçäàíü уâàãі, ñіл і öÿплà àääàâàў ¸í… кàôåäðû áå-
лàðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû ліíãâіñтû÷íàãà ўíіâåðñітэтà. Хàй äàðуå ìíå ìілàÿ 
Мàðûлüкà, àлå áÿçìåðíà лþáіў ̧ í і ñâà¸ äçåöіø÷à – íàâукîâà-âу÷эáíà-ìåтàäû÷íû 
öэíтð пðû тîй кàôåäðû.

Àлå âÿðíуñÿ äà “Піðàìіäû Ëіííåÿ”. Пàтðàпілà пàä âîклàäку і âåðøàâàíàå 
÷àтûðîõðàäкîўå пðà ñтуäэíтàў, ç ÿкіìі Пÿтðî Âàñілüåâі÷ ñутûкàўñÿ і пðàöàâàў 
öÿãàì äçåñÿöіãîääçÿў у ліíãâàўíіâåðñітэöå äû íà жуðôàку ñâà¸й alma mater, ÿкі 
ñàì кîліñü ñкîí÷ûў:

Íàâîøтà ñтâîðàíû ñтуäэíтû?
Кàá іõ тûðàíілі äàöэíтû,
Кàá іõ ñкуáàлі äàктàðû,
Кàá çàñûõàлі áåç пàðû.

Íå äуìàþ, øтî íàäтà ўжî öÿðпåлі àä Âàñþ÷эíкі ÿãîíûÿ ñтуäэíтû і àñпіðàíтû, 
áî âåäàìі ñâàіìі äçÿліўñÿ ¸í âåлüìі àõâîтíà, âу÷ûў, à íå пàâу÷àў, і àíікîлі íå ÷уў 
ÿ, кàá ¸í íà кàãîñüöі пàäíÿў ãîлàñ. Мàãу çàñâåä÷ûöü і тîå, øтî áûў ¸í ÷àлàâåкàì 
íåкàíôліктíûì, àлå öâ¸ðäûì, ÿк кàìåíü, у ñâàіõ пðûíöûпàõ і пåðàкàíàííÿõ, áî 
íå ðàç áûâàў íà ÿãîíàå çàпðàøэííå ç âûñтупàìі і íà кàôåäðû, і ў öэíтðû – ðà-
ñкàçâàў ñтуäэíтàì, àñпіðàíтàì äû âûклàä÷ûкàì і пðà ñâàþ тâîð÷àñöü, і пðà ñу-
÷àñíû літàðàтуðíû пðàöэñ, і пðà âûäàâåöкуþ ñпðàâу, і пðà кíіжíûÿ íàâіíкі. Òàì і 
äàçíàўñÿ, øтî íåкàтîðûÿ ñтуäû¸çуñû ãàðэçíі÷àлі – піñàлі ñâàå îпуñû, ìàäðûãàлû 
äû эпіãðàìû ў ñтûлі “à лÿ Âàñэ÷эíкà”.

Cклàўñÿ і ў ìÿíå экñпðîìт, ÿкі, пðàўäà, тàк і íå àãу÷ûў ñÿáðу:

Íàâîøтà ñтâîðàíû Пÿтðî, –
Кðûâі÷, ñàлäàт уíіâåðñàлüíû?
Кàá ìíîжûöü âåäû і äàáðî.
І çíі÷ ÿãîíû íåçãàñàлüíû.

І ÿø÷э тàкі:

Íàâîøтà Âàñþ÷эíкà Пåöÿ
Іñíуå ў áåлàðуñкіì ñâåöå?
Ёí ñтîйкі ðûöàð Àäðàäжэííÿ
І пðûклàä Кðûўі пàñлужэííÿ.

Ëіíãâàуíіâåðñітэт ìåñöіўñÿ і ìåñöіööà ў öэíтðû ãîðàäà, íà âуліöû Зàõàðàâà, à 
ìîй âûäàâåöкі îôіñ íåìàлû ÷àñ áûў íà пàðàлåлüíàй âуліöû Ôðуíçå. Òàìу ãэтà 
áûлî ÿø÷э àäíî íàøà ñуñåäñтâà і, кàá çàâітàöü äà ìÿíå, Пÿтðу âàðтà áûлî тîлüкі 
пðàìіíуöü íÿìåöкуþ äû пîлüñкуþ àìáàñàäû, à тàкñàìà кîліøíі íàø піñüìåííіöкі 
Дîì літàðàтàðà.

Âûäàâåöкàÿ ñупðàöîўíіöà Àкñàíà ñà çíàкàâûì, пàэтû÷íûì пðîçâіø÷àì Áàãäàíî-
âі÷ äçіâілàñÿ і íàâàт äàкàðàлà – ìàўлÿў, ÷àìу, íàâîøтà âû öâåліöå Пÿтðà Âàñілüåâі÷à 
“пàíàì пðàõâэñàðàì”?! Дàâîäçілàñÿ тлуìà÷ûöü, øтî ў тûì íå áûлî і íàì¸ку íà жàäàí-
íå пàкðûўäçіöü кàíäûäàтà ôілàлàãі÷íûõ íàâук, ñÿáðà Ñàþçà áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў 
і Ñàþçà тэàтðàлüíûõ äçåÿ÷àў, øтî ãэтà öàлкàì пàлÿãàлà ў ðэ÷ûø÷û ñпàâÿäàíàãà 
іì “пîлàöкàãà іðàíіçìу”, à ñàì Пÿтðî, âÿлікі жàðтàўíік і ñàìàіðàíіñт, íåàäìåííà 
ўäàклàäíÿў ñâà¸ пà÷эñíàå çâàííå “пàí пðàõâэñàð” äàäàткàì “…áåлàðуñкàй áàñîтû”. 
І ãэтà àíікîлі íå çàìіíàлà íàøàй пл¸ííàй ñупðàöû. Íàй÷àñöåй ÿ âûñтупàў ãåíåðà-
тàðàì іäэй і ðуõàâікîì пðàåктàў, âûäàўöîì і літàðàтуðíûì àãåíтàì, à Пÿтðî – іçíîў 



жà “эўðûñтàì”, уклàäàлü-
íікàì, пðàäìîўø÷ûкàì і 
àўтàðàì.

Мàлà õтî âåäàå, àлå 
ç-пàä ÿãî пÿðà ў 1996 
ãîäçå âûйøлі пàä жàíî-
÷ûìі пñåўäàíіìàìі äâà 
ðàìàíû ў жàíðû love story 
– “Ñкитàíиÿ áåñпутíîй, 
или Âåíäåíñкàÿ âàçà” і 
“Ãлиíтâåйí íà äâîиõ”, çà 
ÿкіÿ ўпåðøûíþ ў жûööі 
àтðûìàў ¸í äàлÿðàâû 
ãàíàðàð. Як пåðàклàў áû 
тûÿ тэкñтû íà áåлàðуñ-
куþ ìîâу, äûк ÿíû і ñ¸ííÿ 
÷ûтàліñÿ á õîðàøà.

Ãэтàкñàìà ў Мàñкâå âûйøàў íàâукîâà-пàпулÿðíû, àлå ôуíäàìåíтàлüíû тîì “Âå-
ликиå пиñàтåли ХХ âåкà”, äçå âûñтупіў Пÿтðî ўклàäàлüíікàì, ðэäàктàðàì, àўтàðàì 
пðàäìîâû, пàñлÿñлîўÿ і кàðîткàãà ñлîўíікà літàðàтуðàçíàў÷ûõ тэðìіíàў і пàíÿööÿў, à 
тàкñàìà àўтàðàì ìíîãіõ àðтûкулàў. Пàáûў ̧ í тàäû кðûõу і ìіñтûôікàтàðàì: íàпіñàў 
пðà íåкàтîðûõ клàñікàў ñуñâåтíàå літàðàтуðû пàä äâуìà пñåўäàíіìàìі.

З’ÿўлÿўñÿ ¸í àäíûì ç àўтàðàў кíіã “Ñу÷àñíàÿ áåлàðуñкàÿ пðîçà: тðàäûöûі і 
íàâàтàðñтâà” ç пðûпàâåñöþ “Áåлû ìуðàøíік” і “Ñу÷àñíàÿ áåлàðуñкàÿ äðàìàтуðãіÿ: 
тðàäûöûі і íàâàтàðñтâà” ç п’åñàй-кàçкàй äлÿ тэàтðà лÿлåк “Хâåäàð Íàáілкіí – 
áåлàðуñкі кàñіíåð”. Àпîøíþþ Пÿтðî ÿø÷э і ўклàў, íàпіñàў äà ÿå ўñтупíàå ñлîâà.

У ñуàўтàðñтâå ç Ëÿâîíàì Áàðø÷эўñкіì і Міõàñ¸ì Òû÷ûíàì, âÿäîìûìі ў 
Áåлàðуñі ôілîлàãàìі-літàðàтуðàçíàўöàìі і піñüìåííікàìі, ÿкіÿ ìåлі âÿлікі äîñâåä 
âûклàäàííÿ літàðàтуðû ў âûøэйøûõ і ñÿðэäíіõ íàâу÷àлüíûõ уñтàíîâàõ Áåлàðуñі 
і çàìåжжà, пàäðûõтàâàў àìàлü 600-ñтàðîíкàâû тîì “Áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà і ñâåт: 
àä эпîõі ðàìàíтûçìу äà íàøûõ äç¸í: пàпулÿðíûÿ íàðûñû”.

Íå àäçіí ãîä äîўжûлàñÿ íàøà ñупîлüíàÿ пðàöà і ў ðэäàкöûйíàй ðàäçå 51-тîìà-
âàй ñåðûі “Мàÿ áåлàðуñкàÿ кíіãà” пîðу÷ ñà çãàäàíûìі ўжî Ëÿâîíàì Áàðø÷эўñкіì, 
Міõàñ¸ì Òû÷ûíàì, à тàкñàìà Улàäçіìåðàì Àðлîâûì. Пðàâîäçілі пàñåäжàííі, íà ÿкіõ 
àáìÿðкîўâàлі плàí-пðàñпåктû, áÿñкîíöà ñàçâîíüâàліñÿ і äçÿліліñÿ ìåðкàâàííÿìі, 
ñпðûÿлі àäçіí àäíîìу ў ñклàäàííі тàìîў клàñікі. Íà ÷àöâåðтûÿ ñтàðîíкі âîклàäàк 
тðэáà áûлî пàíàпіñâàöü ñöіñлûÿ (äà 800 äðукàðñкіõ çíàкàў!) тэкñтîўкі, у ÿкіõ 
ìуñілі пðûâàáíà ðàñкàçàöü ÷ûтà÷àì пðà àўтàðàў і пэўíûÿ тâîðû. Пÿтðî àõâîтíà 
áðàўñÿ і çà ãэту, çäàâàлàñÿ á, ìàлàўäçÿ÷íуþ пðàöу: “Яí Áàðø÷эўñкі, Áûкàў, Áÿäулÿ, 
Дуíіí-Мàðöіíкåâі÷, Кàðàткåâі÷, Купàлà, Ëàñтîўñкі, Мåлåж, Мðûй, Шàìÿкіí – уñ¸ 
ãэтà ìàå àўтàðû! Àáàâÿçкîâà íàпіøу!” Àõâîтíà áðàў ¸í уäçåл і ў пðэçåíтàöûÿõ 
ñåðûі, пðàпàãàíäàâàў ÿå íàйпåðø ñÿðîä ñâàіõ ñтуäэíтàў.

Áûў Пÿтðî і öуäîўíûì áàöüкàì. Àäíàãî äíÿ пàðэкàìåíäàâàў ̧ í і ñâàþ пàäðîñ-
луþ äà÷уøку ÿк пåðñпåктûўíуþ àўтàðку äлÿ íàøàй âûäàâåöкàй ñåðûі “Áåлàðуñкіÿ 
ЕўðàÃðàìàтûкі”. Мàðûлÿ ñпðàâілàñÿ ñà ñклàäàíûì çàäàííåì: íàпіñàлà “Кàðîткуþ 
ãðàìàтûку àíãлійñкàй ìîâû”, пà ÿкîй і ñ¸ííÿ íàâу÷àþööà ў Áåлàðуñкіì ліöэі іìÿ 
Якуáà Кîлàñà.

Âåäû ў Пÿтðà áûлі ãðуíтîўíûÿ, íà÷ûтàíàñöü ôåíàìåíàлüíàÿ, пðàöàçäîлü íàñöü 
пðîñтà íåâåðàãîäíàÿ, à ðàçâàãі і ìåðкàâàííі íå ãàлàñлîўíûÿ, à пàäìàöàâàíûÿ 
öûтàтàìі ç клàñікàў. Мåў ¸í тàлåíт íå тîлüкі ÷ûтàöü, àлå і пðà÷ûтâàöü тэкñтû – 
ìàñтàöкіÿ і íàâукîâûÿ. Òàìу ø÷ûðàâàöü íàä кîжíàй кíіãàй ñåðûі, ðûõтàâàöü іõ 
äà äðуку áûлî і кàðûñíàй пðàöàй, і íåìàлûì çàäàâàлüíåííåì.

На Радзе Саюза беларускіх пісьменнікаў.
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Пðà ãэтà і ñ¸ííÿ ñâåä÷àöü ÿãîíûÿ øìàтлікіÿ äэäûкàöûі íà тûтулüíûõ àðкуøàõ  
ÿãîíûõ àўтàðñкіõ кíіã кøтàлту: “Âàлîäçþ Ñіў÷ûкàâу – ãåíåðàтàðу іäэй, çàклàäçå-
íûõ у ãэтû пðàåкт, áåç ÷û¸й эíåðãіі, пàäтðûìкі і іíіöûÿтûâû àўтàð íå äà÷àкàўñÿ 
á ãэтàãà âûäàííÿ. Áûöü âÿлікіì âà ўñіì!”, “Рàі і Âàлîäçþ і ìåíøûì Ñіў÷àíÿткàì 
àä ñклàäàлüíікà – àä àўтàðà-ñклàäàлüíікà. Âîñü і ìû ў ñÿì’і âÿлікіõ! Âÿлікàãà 
âàì ø÷àñöÿ, уäà÷û, äàáðàáûту і äужàñöі!”, “Кíіãà – íå “öàãліíà”, à кàðàáåлü, ÿкі 
пàплûâå, ñпàäçÿþñÿ, пà õâàлÿõ літàðàтуðíàãà і кàлÿлітàðàтуðíàãà ìîðà. Ш÷àñліâàãà 
плàâàííÿ! Ñклàäàлüíік – ðэäàктàðу, Пÿтðî Âàñþ÷эíкà – Улàäçіìіðу Ñіў÷ûкàâу. 
8.07.03”, “Âàлîäçþ Ñіў÷ûкàâу і ўñ¸й ÿãîíàй ðàäçіìå, ç уäçÿ÷íàñöþ і пàжàäàííåì 
пîäçâіãàў ìàã÷ûìûõ і íåìàã÷ûìûõ. Ш÷ûðà. Пÿтðî Âàñþ÷эíкà. 02.11.2013. Дçÿäû” 
àáî “Âàлîäçþ Ñіў÷ûкàâу íà ўñпàìіí пðà “Òутэйøûõ” і літàðàтуðíûÿ âàíäðîўкі. 
Âåðàñåíü, 1993 ã. Мàãіл¸ў”. Àпîøíі ç ãэтûõ àўтîãðàôàў у кíіçå пðîçû “Áåлû ìу-
ðàøíік” íàãàäâàå пðà íàø ñуìåñíû ўäçåл у ñåìіíàðû ìàлàäûõ äðàìàтуðãàў, ÿкі 
пðàйøîў íà áàçå Мàãіл¸ўñкàãà àáлàñíîãà лÿлå÷íàãà тэàтðà, ãàлîўíûì ðэжûñ¸ðàì 
у ÿкіì пðàöàâàў тàäû Àлåã Жуãжäà.

Àкðàìÿ літàðàтуðíûõ, áûлі ÿø÷э і кðàÿçíàў÷ûÿ âàíäðîўкі пà Áåлàðуñі ç Àíтîíàì 
Àñтàпîâі÷àì. Àäíà ç іõ пàлÿãàлà пà Áðàñлàўñкіì кðàі, пà çåìлÿõ лþáіìàй Пÿтðîì 
Кðûâіі. Ãэтà кàлі ў íÿäçåлþ ðàíþñåíüкà пàäöÿãâàліñÿ ñтуäэíтû äû іíтэлåктуàлû-
áåлàðуñàôілû äà àўтîáуñà íà плÿöîўöû íåпàäàл¸к кàлàíàäû Àкàäэìіі íàâук і 
тîй âûпðàўлÿўñÿ àжíî ў Ãлûáîкàå ç пàўìіôі÷íàй Мþíõãàўçåíàâàй ìàãілàй äû 
àöàлåлàй кàлîíàй у ãîíàð Кàíñтûтуöûі 3 ìàÿ, ç âåлі÷íûì Òðàåöкіì кàñö¸лàì у 
ñтûлі пîçíÿãà áàðîкà äû кàñö¸лàì і клÿøтàðàì кàðìåлітàў. Пðûпûíÿліñÿ ў áûлûõ 
ìÿñтэ÷кàõ Уäçåлà, Мîñàð, Ñлàáîäкà, Áðàñлàў, Опñà і Âіäçû, àãлÿäàлі тàìтэйøûÿ 
ñлàâутàñöі, ñлуõàлі íàøàãà àáàçíàíàãà ãіäà…

Áûлі äûñкуñіі äû àáìåðкàâàííі íàâіíàк íà кíіжíûõ âûñтàâàõ, áûлі ñупîлüíûÿ 
âûñтупû ў тэлåâіçійíûõ і ў ðàäû¸ñтуäûÿõ, à тàкñàìà ў áіáліÿтэкàõ, у øкîлüíûõ 
і ñтуäэíöкіõ àўäûтîðûÿõ.

Áûлі âûåçäû íà íàâукîâà-пðàктû÷íûÿ кàíôåðэíöûі, ñÿðîä ÿкіõ íàйáîлüø 
çàпîìíілàñÿ тàÿ, øтî àäáûлàñÿ ў Пîлàöкіì уíіâåðñітэöå ç іíіöûÿтûâû øàíîўíàãà 
пðàôåñàðà Àлÿкñàíäðà Ãуãíіíà.

Ãэтàкñàìà ñàäçіўñÿ ÿ çà ñтûðíî ñâà¸й “Àўäçі”, кàлі âûÿçäжàлі ìû ў ìà¸ ðîäíàå 
Жîäçіíà íà пåðøûÿ Рàäçіâілàўñкіÿ ÷ûтàííі “Зíà÷эííå і ðîлÿ ðîäу Рàäçіâілàў у 
ãіñтîðûі Áåлàðуñі”. Пðàâîäçіліñÿ ÿíû ç íàãîäû 390-ãîääçÿ çàñíàâàлüíікà Жîäçіíà 
кíÿçÿ Áàãуñлàâà Рàäçіâілà (1620–1669). Мà¸ пàâåäàìлåííå ìåлà íàçâу “З âîпûту 
âûäàííÿ кíіãі “Áàãуñлàў Рàäçіâіл. Àўтàáіÿãðàôіÿ”, à äàклàä Пÿтðà Âàñілüåâі÷à – 
“Ôàлüклîðíûÿ âûтîкі літàðàтуðíàãà âîáðàçу Рàäçіâілà Пàíå Кàõàíку – áåлàðуñкàãà 
Мþíõãàўçåíà”. Íå пàäлÿãàå ñуìíåííþ, øтî äуìàў Пÿтðî “пðà íÿўðûìñліâàãà ў 
пàõâàлüáå кíÿçÿ, кàлі ñтâàðàў àпîâåñöі-кàçкі пðà пàíîў Куáліöкàãà äû Зàáлîöкàãà. 
Áîлüø çà тîå, áåлåтðûçàâàíû і ôàлüклàðûçàâàíû âîáðàç áåлàðуñкàãà Ôàлüñтàôà 
і Мþíõãàўçåíà áà÷ûўñÿ ÿìу пàäñтàâàй äлÿ ãіñтàðû÷íàй õðîíікі, ðàìàíà, áуðлåñкà 
ХХІ ñтàãîääçÿ, à жàíð ôэíтэçі лі÷ûў ¸í àäãàліíàâàííåì літàðàтуðíàй кàçкі. Òâîð÷à 
пåðàйìàў Пÿтðî тðàäûöûі ñâàйãî çåìлÿкà Яíà Áàðø÷эўñкàãà ÿк піñüìåííік-пðàктûк, 
і íåçäàðìà ìåíàâітà ў ðîäíûì Пîлàöку áûў уãàíàðàâàíû Ãліíÿíûì Âÿлåñàì, àäíîй 
ç íåøìàтлікіõ ÿãîíûõ уçíàãàðîä. “…Не бывае прарока без пашаны, хіба што толькі 
на бацькаўшчыне сваёй, і ў доме сваім”. Пàâîäлå Мàöâåÿ Ñâÿтîå Дàáðàâåñöå, 13:57.

Íàäàðàліñÿ ў íàñ ñÿáðûíû ç ãіñтîðûÿìі, пîкàçкàìі, áàйкàìі äû íåáûліöàìі і íà 
Пåöåâûì лåöіø÷û пàä Ãàðàäçіø÷àì, і íà ìàіì, øтî íà Ëûñàй ãàðû, пàä ñлàўíûì 
Зàñлàўåì, à тàкñàìà çàöікàўлåíûÿ àáìåíû ўðàжàííÿìі àä çàìîðñкіõ і çààкіÿíñкіõ 
âàÿжîў пàä÷àñ пàìÿтíûõ ñÿìåйíûõ çàñтîллÿў у Пåöåâûì Пîлàöку і ў Íіíіíûì 
Àлüáåðöіíå, øтî пàä Ñлîíіìàì.

Íàäàðàліñÿ ў íàñ і ñуìåñíûÿ пàõîäû ў тэàтðû, à ў іõ ліку і íà пðэì’åðу ìî-
íàñпåктàклÿ “Дçіâîñíûÿ àâàíтуðû пàíîў Куáліöкàãà і Зàáлîöкàãà” ðэжûñ¸ðà-пà-



ñтàíîўø÷ûкà Ãàліíû Дçÿãілåâàй, øтî àäáûлàñÿ ў äîлüíàй çàлå кàñö¸лà ñâÿтûõ 
Ñûìîíà і Àлåíû.

Áûâàлà, ñтàíàâіліñÿ ìû пîðу÷ ÿк àўтàðû íà ñтàðîíкàõ áåлàðуñкіõ пåðûÿäû÷íûõ 
âûäàííÿў. Дà пðûклàäу, у лþтàўñкіì íуìàðû ÷àñîпіñà “Мàлàäîñöü” 2004 ãîäà 
àäðàçу пàñлÿ ÿãîíàй п’åñû (ãулüíі ç пðûâіäàì у äçâþõ äçåÿõ) “Пÿñî÷íû ãàäçіííік” 
àпуáлікàâàíà ìà¸ ñлîâà íà äàðîãу äлÿ ìàлàäîй ìàñтà÷кі і літàðàтàðкі “Quo vadis, 
àáî Эñкіç äà пàðтðэтà”.

* * *

Пÿтðî пà÷àў âûñтупàöü у ðэñпуáлікàíñкіì äðуку ðàíåй çà ìÿíå, à âîñü ñÿáðàìі 
тâîð÷àй ñупîлкі, Ñàþçà áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў, ñтàлі ìû àìàлü øтî àäíà÷àñíà.

Пàçíåй, у ñпðûÿлüíû ÷àñ, Пÿтðî íå тîлüкі пàäкàçàў ìíå ўñтупіöü і ў Áåлàðу-
ñкі ПЭÍ-öэíтð, ÿкі ўñпðûìàў ÿ тàäû ÿк çàкðûтû элітàðíû клуá äлÿ âûáðàíûõ і 
íå àñìåлüâàўñÿ пðэтэíäàâàöü íà ñÿáðîўñтâà ў іì (і ÿкі, äàðэ÷û, äíÿìі àäçíà÷ûў 
ñâà¸ 30-ãîääçå). Íå тîлüкі äàў туþ ñлуøíуþ пàðàäу, àлå і íàпіñàў, äàў у øэðàãу 
ç Àлåñåì Àðкуøàì, Àäàìàì Мàлüäçіñàì і Àлåñåì Рàçàíàâûì ðэкàìåíäàöûþ, äçå 
ðэçþìіðàâàў: “Ëі÷у, øтî тâîð÷ûÿ і àðãàíіçàтàðñкіÿ ÿкàñöі, íåçàлåжíûÿ і äэìàкðà-
тû÷íûÿ пîãлÿäû Улàäçіìіðà Ñіў÷ûкàâà äàþöü ÿìу пîўíàå пðàâà ñтàöü ñÿáðàì 
Áåлàðуñкàãà ПЭÍ-öэíтðу”.

Мàÿ ñтàðэйøàÿ äà÷кà Àлåñÿ і жîíкà Рàіñà áûлі ñтуäэíткàìі Áåлàðуñкàãà 
кàлåãіþìà, ñлуõàлі лåкöûі Пÿтðà Âàñілüåâі÷à, à жîíкà пàä ÿãîíûì кіðàўíіöтâàì 
піñàлà і âûпуñкíуþ пðàöу – эñэ “Ëþáлþ Міíñк”. Íà жàлü, ужî íå âûклàäàў ¸í у 
лåãåíäàðíûì Áåлàðуñкіì ліöэі іìÿ Якуáà Кîлàñà, кàлі пðûйøлà туäû âу÷àíіöàй 
ìàÿ ìàлîäøàÿ äà÷кà Хðûñöіíà.

Àíіðàçу íå àäìîâіў ¸í, íåàäìåííà пðûõîäçіў íà пðэçåíтàöûі ìàіõ àўтàðñкіõ 
кíіã “Ëіñтû äà áðàтà”, “Áþâàð”, “Âûñàкîñíû ãîä” і “Улàäçåâû ãіñтîðûі”, áðàў ñлîâà, 
ÿкîå çàўñ¸äû áûлî ìуäðûì і ãуñтîўíûì. Áîлüø çà тîå, äà пåðøûõ äçâþõ íàпіñàў 
Пÿтðî пàñлÿñлîўі, à íà “Улàäçåâû ãіñтîðûі” àäãукíуўñÿ ãðуíтîўíûìі ðэöэíçіÿìі, çà 
ÿкіÿ ÿ ÿìу і ñ¸ííÿ âåлüìі ўäçÿ÷íû. Ñтàðàўñÿ íå çàñтàâàööà ў äàўãу: àпуáлікàâàў 
ðàçãîðíутû âîäãук-áуðлåñк “Òðûíàööàтû ÷ûí” íà Пÿтðîў ðàìàí-áуðлåñк “Дâà-
íàööàöü пîäçâіãàў Ãåðàклà”.

Дàðàжûў ÿ ñуìîўÿìі ç іì, âåлüìі öàíіў ÷àñ, пðàâåäçåíû ðàçàì. Íåÿк пàäçÿліўñÿ 
ç Пÿтðîì ñâàіìі ñуìíåííÿìі ў àäíîй ñклàäàíàй ñітуàöûі, à ¸í çàìåñт íàўпðîñтà-
âàй пàðàäû пàäçÿліўñÿ öі íå ñâàіì жûöö¸âûì кðэäà, пðûçíàўñÿ, øтî кіðуåööà 
íàðîäíàй ìуäðàñöþ: “Íå ðàáі áлàãîãà і íå áîйñÿ íі÷îãà!”

* * *

Пåðàãлÿäàþ ôîтàçäûìкі ç Пÿтðîì, і âûíікàå, øтî áîлüøàñöü ç іõ ìàþöü тâîð-
÷à-âûтâîð÷ûÿ ñþжэтû, áî áûў ¸í ðупліâûì тâîðöàì і íÿñтîìíûì пðàöàўíікîì. 
Пåðøàå ñуìåñíàå ôîтà çàôікñàâàлà íàñ у Пåöåâûì äàìàøíіì кàáіíåöå, ÿкі áûў 
ÿìу і çà áіáліÿтэку.

Àäíû ç àпîøíіõ çäûìкàў – ç Муçåÿ ãіñтîðûі áåлàðуñкàй літàðàтуðû, äçå пðà-
õîäçілà ÿãîíàÿ þáілåйíàÿ іìпðэçà. Пàä÷àñ âûñтупу пðэçåíтàâàў ÿ ÿìу, ø÷àñліâà-
ìу äçåäу, ñâàþ кíіжку âåðøàў äçåöÿì “Áàãîўкà” äлÿ ўíу÷кі Áàñåíüкі, Áàðáàðû 
Кàðàліíû і ўíукà Кàçікà, Кàçіìіðà Òàäэâуøà. À öÿпåð áà÷ûööà ìíå âûöіíàíкà 
– пàпÿðîâû ãîлуá íà ìуçåйíàй ñöÿíå – ñіìâàлàì ñâÿтîãà äуõу, à ìуäðû Яíкà 
Мàўð íà жûâàпіñíûì пàðтðэöå ўñпðûìàåööà ÿк ñâÿтû П¸тðà, øтî пàãлÿäàў íà 
þáілÿðà і, ìàáûöü, ужî пðû÷экâàў кàлÿ ðàйñкàй áðàìû.

À ñàìûÿ àпîøíіÿ ñупîлüíûÿ ôàтàãðàôіі áûлі çðîáлåíûÿ ў ñтуäûі ў ðàäû¸-
жуðíàліñткі Ãàліíû Шàáліíñкàй, íà çàпіñå пåðàäà÷û (іçíîў жà ç íàãîäû ÿãîíàãà 
60-ãàäîâàãà þáілåþ) íà Пåðøûì íàöûÿíàлüíûì кàíàлå Áåлàðуñкàãà ðàäû¸ ç 
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уäçåлàì Іðûíû Áàãäàíîâі÷, Іðûíû Áуðäçÿл¸âàй, Àлåãà Âіíÿðñкàãà, Íàâуìà Ãàлü-
пÿðîâі÷à, Ãàліíû Дçÿãілåâàй і Àкñàíû Ñпðûí÷àí.

* * *

У àäíûì ñà ñâàіõ áліñку÷ûõ эñэ “Як áåлàðуñû ў áîлüíіöû лÿжàöü” Пÿтðî 
çàçíà÷ûў, øтî “Зàçâû÷àй áåлàðуñàì улåтку íÿìà кàлі õâàðэöü äû пàìіðàöü”, 
àлå ж ñàì і àáâåðãíуў туþ тэçу: àäûøîў у іíøàñâåööå ў тîй жíіâåíüñкі äçåíü, 
кàлі пàõàâàлі пàэтà і пðàçàікà Ëåàíіäà Дàйíåку. Міìàâîлі і ç ãîðû÷÷у äуìàлàñÿ: 
“Зàðу÷ûўñÿ ç Áîãàì у ñàìûì ðîñкâіöå тâîð÷ûõ ñіл! Ãэтà ж ÿк øìàт ¸í пàñпåў 
çäçåйñíіöü і ñтâàðûöü! À кîлüкі ÿø÷э ìîã áû çðàáіöü, кàá áûлî ÿìу àäìåðàíà 
ÿø÷э äâàööàöü ãàäîў!”

Íå áûў Пÿтðî Âàñілüåâі÷ Ãåðàклàì, âîлàтàì öåлàì, àлå, íåñуìíåííà, áûў 
âîлàтàì іíтэлåкту, тàлåíту і äуõу.

Í¸ñ ¸í у ñâîй äîì і õлåá íàäç¸ííû. Àпîøíіì âå÷àðàì ліôт íå пàäíÿў ÿãî íà 
пÿтû пàâåðõ, çàтîå ўçí¸ññÿ Пÿтðî ў íÿá¸ñû. Мîжà, пðàãу÷ûöü ãэтà кðûõу пàðà-
äàкñàлüíà, àлå íàâàт ñâàіì ðàптîўíûì àäûõîäàì àø÷àäíà, ç лþáîўþ пàñтàâіўñÿ 
¸í äà ñâàіõ äçÿў÷àт, äà іíøûõ ðîäíûõ і áліçкіõ.

Âåðíікі кàжуöü, øтî Ãàñпîäçü äîðûöü л¸ãкуþ, іìãíåííуþ ñìåðöü пðàâåäíікàì. 
Мàáûöü, âàðтà пàãàäçіööà ç ãэтûì, àлå, äуìàåööà ìíå, øтî íå ãлÿäçåў ñÿáå øà-
íîўíû Пÿтðî ÿк ñлåä, íå àáñлåäàâàўñÿ, íå àпåкâàўñÿ ñâàіì çäàðîўåì, áî íå õàöåў, 
кàá äàктàðû “кîðпàліñÿ ў ÿãîíûõ øлуíкàõ”. Íàâàт у âå÷àð ñâàйãî àäûõîäу àäìî-
âіўñÿ ¸í åõàöü íà “õуткàй äàпàìîçå” ў áîлüíіöу, ìàўлÿў, тðэáà ãлÿäçåöü õâîðуþ, 
лÿжà÷уþ ìàìу!

Уñõîäíіÿ ìîãілкі, íà ÿкіõ çíàйøîў Пÿтðî âå÷íû ñупàкîй – íàйáліжэйøûÿ äà 
ÿãî Уðу÷÷à, äçå пðàжûў ¸í ðîўíà пàлîâу ñâàйãî жûööÿ. Íà тûì лàпіку áåлàðуñ-
кàй çÿìлі, íà àäíûì ç íàöûÿíàлüíûõ пàíтэîíàў пàкîіööà ÿãîíû пðàõ. Пàкîіööà 
íåпàäàл¸к àä ìàãіл іíøûõ ñлàўíûõ ñûíîў íàøàå Áàöüкàўø÷ûíû, à íàйáліжэй – àä 
ìàãілû ўðàäжэíöà ÿãî Âіöåáø÷ûíû Ãåíàäçÿ Áуðàўкіíà.

* * *

Пÿтðî Âàñілüåâі÷ пà-íîâàìу пðà÷ûтàў купàлàўñкіÿ п’åñû, áûў çíàíûì 
тэàðэтûкàì і пðàктûкàì áåлàðуñкàй äðàìàтуðãіі, àўтàðàì ãðуíтîўíåйøûõ äàñлåä-
âàííÿў “Áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà і ñіìâàліçì”, “Яíкà Купàлà і ñіìâàліçì”, “Мàкñіì 
Áàãäàíîâі÷ і ñіìâàліçì”. Мàáûöü, тàìу і ў л¸ñå ÿãîíûì áûлî øìàт ñіìâàлі÷íàãà. 
Íàâàт ñàðà÷ûíû пà іì, íà ÿкіõ äàâÿлîñÿ ìíå âûñтупіöü çà ìàðøàлкà, àäáûліñÿ ў 
кàâÿðíі “Àўñтэðûÿ Уðøулÿ”, ÿкàÿ ìåñöіööà ў áуäûíку íàöûÿíàлüíàãà àкàäэìі÷íàãà 
тэàтðà іìÿ Яíкі Купàлû. Ñіìâîліку ìîжíà ўáà÷ûöü і ў тûì, øтî ñàðàкàâіíû тûÿ 
пðûпàлі íà Дçåíü íàñтàўíікà, à Пÿтðî Âàñілüåâі÷ áûў Íàñтàўíікàì ç âÿлікàå літàðû. 
Ñîтíі öі íàâàт тûñÿ÷û íàâу÷эíöàў і ñтуäэíтàў пàìÿтàþöü ÿãîíуþ çíàкàìітуþ 
ìàíтðу. “Ëітàðàтуðà – ãэтà øтî?” – çâÿðтàўñÿ ¸í äà àўäûтîðûі і ÷уў øìàтãàлîñû 
àäкàç: “Ëітàðàтуðà – ãэтà тэкñтû!” Íà íàñтупíàå пûтàííå: “À ç тэкñтàìі øтî тðэáà 
ðàáіöü?” – ìîлàäçü äðужíà àäãукàлàñÿ: “Òэкñтû тðэáà ÷ûтàöü!”

Кàçàлі íà тîй жàлîáíàй âå÷àðûíå ў “Àўñтэðûі Уðøулÿ”, øтî àпîøíіì ñâàіì 
çÿìíûì ÷àñàì Пÿтðî ўпîтàйкі ìàліўñÿ пåðàä àáðàçàìі, кàçàў, øтî пàñпåў пàðàáіöü 
уñ¸, øтî õàöåў, пðûçíàâàўñÿ, øтî ãàтîâû, кàá Ãàñпîäçü пðûçâàў ÿãî…

* * *

Піñàў øàíîўíû Пÿтðî Âàñілüåâі÷, øтî піñüìåííік пàпðàўäçå àäáûўñÿ, кàлі ñтàў 
íîñüáітàì àäìåтíûõ âåäàў, кàлі ñтâàðûў ñâîй ìàñтàöкі ñâåт. Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, 
âûäàтíû літàðàтàð і ìûñлÿð, ñâîй àäìåтíû ìàñтàöкі ñâåт ñтâàðûў. Пðûäуìàў 
Пÿтðî і ñâàþ, àўтàðñкуþ ôîðìу пðàçàі÷íûõ ìіíіÿöþð – пÿтðîãліôû.



Пðûãàäâàþ, ÿк àäíàãî äíÿ çàпðàøàў ÿãî íà пðэçåíтàöûþ ñâà¸й кíіãі ў 
Дçÿðжàўíû ìуçåй ãіñтîðûі áåлàðуñкàй літàðàтуðû. “À øтî ìû тàì áуäçåì ðàáіöü?” 
– ñпûтàўñÿ Пÿтðî Âàñілüåâі÷. – “Як ãэтà øтî?! Áуäçåì уâàõîäçіöü у ãіñтîðûþ 
áåлàðуñкàй літàðàтуðû, пðû÷ûì íà äçÿðжàўíûì уçðîўíі!” – пàжàðтàâàў ÿ тàäû.

Àлå çàðàç ìíå íå äà жàðтàў. Ñàìàÿ ñтðîãàÿ пàíі ñуääçÿ âûçíà÷àå ÿãîíàå ìåñöà 
ў íàøàå літàðàтуðû. À ÿ ñ¸ííÿ ìуøу ñкàçàöü, øтî Пÿтðî Âàñþ÷эíкà пàпðàўäçå і 
àäìåтíà, ãîäíà ўâàйøîў у ãіñтîðûþ áåлàðуñкàãà пðûãîжàãà піñüìåíñтâà. Пðûíàìñі, 
ÿãî кàçà÷íûÿ ãіñтîðûі пðà àâàíтуðû øàлàпутíûõ пàíîў ужî ñтàліñÿ клàñікàй 
áåлàðуñкàй äçіöÿ÷àй літàðàтуðû. Ці íå íàйлåпøûì äîкàçàì тàìу íÿäàўíÿÿ 
âûäàтíàÿ íàâіíà: Âàñþ÷эíку íàìіíàâàлі íà øâåäñкуþ пðэìіþ ў ãàліíå äçіöÿ÷àй 
літàðàтуðû ALMA (Astrid Lindgren Memorial Award).

Пÿтðî Âàñілüåâі÷ áîлüø íі÷îãà íå íàпіøà. Òàìу ñ¸ííÿ íàâàт ÿãîíûÿ äэäûкàöûі 
пðà÷ûтâàþööà іíà÷àй, íàпàўíÿþööà ãлûáіííûì ñэíñàì.

Òàìу ìуñіì пåðà÷ûтâàöü íàпіñàíàå, ñтâîðàíàå іì, пåðàâûäàâàöü àпуáлікàâàíàå, 
ñтàâіöü íà Ñкàðûíàў âàðøтàт тîå, øтî íå пàáà÷ûлà ñâåт пðû Пÿтðîâûì жûööі, áî 
âûäàííå і пåðàâûäàííå тâîðàў – öі íå пàйлåпøû пîìíік піñüìåííіку. Òûì áîлåй, 
øтî ÷àкàþöü çàöікàўлåíàãà ÷ûтà÷à ÿãîíû ðàìàí-кàçкà ў ñтûлі ðàкàкî “Пàпÿлуøкà 
пðàç äçåñÿöü ãàäîў”, “Кðûўñкі кіøэííû ñлîўíік”, ÿкі ìîжíà пàðàўíàöü ñà ñлîўíікàì 
Âàöлàâà Ëàñтîўñкàãà і “Хàçàðñкіì ñлîўíікàì” Мілàðàäà Пàâі÷à, ñлîўíікàì ÿк 
ìàñтàöкіì тâîðàì, à тàкñàìà іíøûÿ тэкñтû ç ÿãîíàй тâîð÷àй ñпàä÷ûíû.

На Дзень усіх святых 2019 года.

Алесь УСЕНЯ
Ад смешнага да вялікага

Íåÿк пà÷уў àä ñÿáðà:
– Ñтуäэíöкàå жûöö¸ – ñàìàå лåпøàå, ñàìàå пàìÿтíàå. І кàá áûлà тàкàÿ 

ìàã÷ûìàñöü, äûк ãîä ñтуäэíöтâà àääàў áû çà äâà ãàäû çâû÷àйíàãà жûööÿ.
Я пàãàäçіўñÿ і àä ñÿáå äàäàў:
– Àñàáліâà тàäû, кàлі тû пàä÷àñ âу÷îáû жûў у іíтэðíàöå.
Хтî тàкі, пà ñутíàñöі, ñтуäэíт? Ãэтà ўжî íå ìàлåíüкі, íå áåçäàпàìîжíû ÷àлàâå÷àк, 

ÿкîãà äàãэтулü àпåкàâàлі áàöüкі і øкîлüíûÿ íàñтàўíікі, пàäкàçâàлі, øтî äîáðà, à 
øтî äðэííà, ìîжíà ñкàçàöü, пілüíàâàлі öі ç пуãàй, öі ç пåðíікàì.

І ў тîй жà ÷àñ ñтуäэíт – ãэтà ÿø÷э íå ñàìàñтîйíû ÷àлàâåк, ÿкі öàлкàì уçÿў íà 
ñÿáå àäкàçíàñöü çà ñâà¸ іñíàâàííå. Яìу íå тðэáà çàäужà àáöÿжàðâàööà äуìкàìі пðà 
àäçåжûíу і кàâàлàк õлåáà, áî ÿø÷э íå пàðâàлàñÿ ñуâÿçü ñà ñпîíñàðàìі-áàöüкàìі, äûй 
“ñкупåíäûÿ” (тàк ìàÿ áàáулÿ ç-çà íåпіñüìåííàñöі íàçûâàлà ñтûпåíäûþ) íå äàñöü 
пàìåðöі ç ãîлàäу. À кàлі ў öÿáå ̧ ñöü ÿø÷э і äàõ íàä ãàлàâîй, ìåñöà ў іíтэðíàöå, äûк 
ãэтà ўжî ðàйñкàå жûöö¸, íіðâàíà. Мåíàâітà іíтэðíàт äàå àä÷уâàííå ñàìàñтîйíàñöі 
і ñтуäэíöкàй åäíàñöі. Íåçäàðìà ìàå àäíàкуðñíікі-ìіí÷укі, ÿк ìíå çäàåööà, àä÷уâàлі 
ñÿáå àáäçåлåíûìі і ÷àñöÿкîì íàâåäâàліñÿ ў íàøû ãàìàíліâûÿ пàкîі.

Якðàç ç іíтэðíàтà пà÷àлîñÿ ìà¸ çíà¸ìñтâà, à пîтûì і ñÿáðîўñтâà ç Пÿтðîì 
Âàñþ÷эíкàì. Мû тàäû íàâàт ÿø÷э íå áûлі ñтуäэíтàìі, à тîлüкі пàñтупàлі íà 
ôàкулüтэт жуðíàліñтûкі Áåлäçÿðжуíіâåðñітэтà. Уñіõ àáітуðûåíтàў ç пåðûôåðûі íà 
÷àñ уñтупíûõ іñпûтàў çàñÿлілі ў іíтэðíàт íà ўñкðàіíå ñтàліöû – у Ш÷îìûñліöàõ. 
Мíå âûпàлà жûöü у àäíûì пàкîі ç Пÿтðîì Âàñþ÷эíкàì і Ñлàâàì Áулàöкіì. 
Àáîäâà – тàкіÿ ж, ÿк і ÿ, у÷àðàøíіÿ øкîлüíікі, тàìу, ÿк кàжуöü, àãулüíуþ ìîâу 
ўäàлîñÿ çíàйñöі õуткà. Зðэøтû, àãулüíàþ ìîâà ÿкðàç і íå áûлà. Я, âÿñкîâû 
õлîпåö, ðàçìàўлÿў пà-áåлàðуñку. À Ñлàâà і Пÿтðî – ãàðàäñкіÿ: àäçіí ç Áàáðуйñкà, 
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äðуãі – ç Пîлàöкà. Яíû, âÿäîìà, ðàçуìåлі ìàþ ãàìîíку, àлå ñàìі áåлàðуñкіÿ ñлîâû 
ўжûâàлі тîлüкі ÿк экçàтû÷íûÿ. (З ÷àñàì уñ¸ пåðàâåðíåööà ç íîã íà ãàлàâу: ÿ 
пà÷íу âûäàâàöü пàпулÿðíуþ ðуñкàìîўíуþ ãàçåту, à Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, àñâîіўøû 
ìîâу, ìîжíà ñкàçàöü, ç íулÿ, ñтàíå çíàкàìітûì áåлàðуñкàìîўíûì піñüìåííікàì.)

Пÿтðî, Ñлàâà і ÿ öâ¸ðäà âåðûлі, øтî ўñå тðîå, õîöü і ðîçíûìі ñöåжкàìі, 
“пðàðâ¸ìñÿ” íà ôàкулüтэт жуðíàліñтûкі. Длÿ ãэтàãà ў кîжíàãà áûлà ñâàÿ пàäñтàâà.

Пÿтðî – эíöûклàпåäûÿ âåäàў, äлÿ ÿãî çäàöü іñпûтû – ÿк âûлуø÷ûöü жìåíþ 
ãàðáуçікàў. Íàйáîлüø ìÿíå ўðàçілà ÿãîíàå âåäàííå ôðàíöуçñкàй ìîâû. Пÿтðî 
íàâàт пðûçíàўñÿ, øтî пåðàклàäàå äэтэктûўíû ðàìàí íåйкàãà ôðàíöуçñкàãà àўтàðà.

У ìÿíå – àìàлü ñîтíÿ àпуáлікàâàíûõ çàìåтàк, àðтûкулàў і âåðøàў, пðîöüìà 
äûплîìàў і ãðàìàт. Пàâіííà ж ãэтà ўлі÷ûööà.

À пðà Ñлàâу Áулàöкàãà і ãàâàðûöü íÿìà ÷àãî. Пðîпуñкàì íà ôàкулüтэт áуäçå 
ÿãîíàå пðîçâіø÷à, лі÷ûлі ìû: ÿк-íіÿк, à äэкàí жуðôàкà – ÿãîíû äçÿäçüкà…

Òàк øтî пàä÷àñ уñтупíûõ іñпûтàў íà пàäðу÷íікі ìû íå íàäтà íàлÿãàлі. Òûì 
áîлüø øтî “íå íàåўñÿ – íå íàліжàøñÿ”. À ãэтà çíà÷ûöü, âîлüíàãà ÷àñу áûлî 
äîñûöü. І ìû ç Пÿтðîì ñтàлі çàлÿöàööà äà äçâþõ äçÿў÷àт, тàкñàìà ў÷àðàøíіõ 
øкîлüíіö, ÿкіÿ жûлі ў ñуñåäíіì пàкîі і ðûõтàâàліñÿ äà іñпûтàў. Ш÷ûðà кàжу÷û, 
ãэтà áûлà ìàÿ іíіöûÿтûâà, áî íàкîíт çàлÿöàííÿў ÿ ўжî ìåў тàкі-ñÿкі âîпûт, à 
Пÿтðî, ÿк ìíå çäàâàлàñÿ, уâîãулå áûў “íåöàлàâàíû”. Àлå пðû âûпàäку ¸í ìîã 
пàñìàкàâàöü äàâîлі ñàл¸íû àíåкäîт, кіíуöü пàíàäíû пîçіðк уñлåä пåкíàй äçÿў÷ûíå, 
àáліçàўøû ñâàå пулüõíûÿ пà÷уöö¸âûÿ âуñíû. Дàðìà, øтî çíåøíå Пÿтðî âûãлÿäàў 
íà “áàтàíікà” – õуäàðлÿâàãà пàäлåткà ў àкулÿðàõ. Àä÷уâàлàñÿ, øтî ў ÿãîíàй äуøû 
пàлàþöü жàðñöі áуäçü-áуäçü! І ¸í ç âÿлікàй àõâîтàй пàãàäçіўñÿ ñтâàðûöü ñà ìíîþ 
“кàâàлåðñкі тàíäэì”.

Зðэøтû, íàøû çàлÿöàííі äàл¸кà íå çàйøлі і íіÿкàãà пл¸íу íå пðûíåñлі. Дâà 
öі тðû ðàçû ìû пàñÿäçåлі ў пàкîі äçÿў÷àт, ðàçуìíà пàðàçìàўлÿлі, і íà ãэтûì уñ¸ 
ñкîí÷ûлàñÿ, õàöÿ ìû ç Пÿтðîì тîлüкі ўâàйøлі ў ñìàк, тûì áîлüø øтî äçÿў÷àтû 
áûлі пðûãàжуíÿìі.

У іíтэðíàт çàñÿліліñÿ äâà ñàìàâітûÿ ìàлàäç¸íû, ÿкіÿ ўжî àäñлужûлі ў àðìіі, 
øûðàкàплå÷ûÿ, ãîíкіÿ – íå ðàўíÿ íàì, ñìàðкà÷àì. Яíû, íàтуðàлüíà, пàклàлі 
âîкà íà ñàìûõ пåкíûõ äçÿў÷àт íà пàâåðñå і ўçÿлі іõ у àáлîãу. Íà ðàçуìíûÿ 
ðàçìîâû ìàлàäç¸íû ÷àñу íå тðàöілі, àäðàçу ж “уçÿлі áûкà çà ðîãі”, і äçÿў÷àтàì 
ãэтà ñпàäàáàлàñÿ áîлüø, ÷ûì íàøàÿ ç Пÿтðîì “àðтпàäðûõтîўкà”. Яíî і пðàўäà: 
ÿк âûñâåтлілàñÿ пàçíåй, äçåўкі áûлі ñпðàктûкàâàíûÿ ў лþáîø÷àõ, äàðìà øтî 
çуñіì þíûÿ, äûк і íàâîøтà іì “ìàлàкàñîñû”, ÿкіÿ ў лåпøûì âûпàäку пàìàöàþöü 
çà кàлåíі?..

Кàðàöåй кàжу÷û, ìû ç Пÿтðîì àтðûìàлі пîўíû àäлуп. Як тîлüкі ç’ÿâіліñÿ 
ñàпðàўäíûÿ ñàìöû, пðûãàжуíі íàâàт íå ãлÿäçåлі ў íàø áîк.

Кàá âûклікàöü “ñàìöîў” íà íåйкàå ðûñтàліø÷à, і äуìàöü íå áûлî ÷àãî: íàñîўãàлі 
á íàì у кàðкі ÿк ìàå áûöü. Зàтîå íàñ àõàпілà пðàãà пîìñтû äà “çäðàäíіö”. À ÿк 
ìû ìàãлі іì àäпîìñöіöü? Òîлüкі ñлîâàì.

Я пðàпàíàâàў Пÿтðу íàпіñàöü пðà іõ áàйку, ìàþ÷û íà ўâàçå, øтî тâàðûöü áуäу 
ñàì, à Пÿтðî тîлüкі âûпðàâіöü пàìûлкі. І âîñü тут ìÿíå íàпàткàлà íå÷àкàíкà. 
Пÿтðî íå тîлüкі ўñпðûíÿў ìàþ çàäуìу ç іìпэтàì, àлå і пàжàäàў пàўäçåлüíі÷àöü 
у тâîð÷ûì пðàöэñå ñàìûì íåпàñðэäíûì ÷ûíàì. Ãî, äûк ãэтà ж ÿø÷э лåпø!

Зìуñіўñÿ пàãàäçіööà, øтî піñàöü áуäçåì пà-ðуñку, áî Пÿтðî ў áåлàðуñкàй ìîâå 
àìàлü íі áуì-áуì.

Піñàлàñÿ íàì л¸ãкà, ñпîðíà, áî, ÿк кàжуöü, íàáàлåлà: ¸í ðàäîк, ÿ ðàäîк, у ÿãî 
ўäàлàÿ ðûôìà, у ìÿíå íå÷àкàíàÿ ìåтàôàðà…

Áàйкà àтðûìàлàñÿ äîўãàÿ, çлàÿ, âулüãàðíàÿ і, íàпэўíà, äàñöіпíàÿ. Піøу 
“íàпэўíà”, áî ў пàìÿöі ÿíà íå çàõàâàлàñÿ, пðûãàäâàþööà тîлüкі пåðøûÿ ðàäкі:



Жиâут íà пÿтîì этàжå
Дâå Кîøå÷ки íà áукâу «ж».
И тàì жå, ðÿäûøкîì ñîâñåì,
Еñтü äâà Кîтà íà áукâу «ì».
Âñåãäà â кîøà÷üåй ñåй ñåìüå
Иäåт пðîöåññ íà áукâу «å»…

À ÿø÷э íå ñöåðñÿ ç пàìÿöі ôіíàл:

Мîðàлü íàйäåтå âû пîтîì:
Оíà у Кîøåк пîä õâîñтîì.

Íàпіñàöü íàпіñàлі, àлå ÿк жà ãэтû îпуñ уâåñöі ў âуøû “çäðàäíіöàì”? Íà ñöÿíå 
кàліäîðà öûäулку íå íàклåіø – ÷àãî äîáðàãà, ðàñпà÷íåööà ñкàíäàл, äàðîñлûÿ 
äçÿäçüкі пà÷íуöü øукàöü àўтàðàў… Пðûйøлі äà âûñíîâû, øтî тâîð тðэáà пåðàäàöü 
ç ðук у ðукі, àлå пðû ãэтûì ìû ÿк áûööàì і íі пðû ÷ûì. Мíå, тðîõі õітðэйøàìу, 
уäàлîñÿ пåðàкàíàöü íàіўíàãà Пÿтðà, øтî ìåíàâітà ¸í пàâіííû âûкàíàöü ðîлþ 
куð’åðà.

– Мÿíå ìîãуöü çàпàäîçðûöü, à íà öÿáå íіõтî íå пàäуìàå, – äàâîäçіў ÿ. – Òû 
іíтэліãåíтíû, пðûñтîйíû… Òàкіÿ лþäçі íà íåøтà кåпñкàå íå çäîлüíûÿ – ãэтà 
кîжíû ñкàжà…

І Пÿтðî – ñâÿтàÿ пðàñтàтà! – “клþíуў”. Мàã÷ûìà, ÿãî çàñпàкîілà лåãåíäà, ÿкуþ 
ÿ пðûäуìàў. Мàўлÿў, тû, Пÿтðî, іøîў пà кàліäîðû, à тут íåйкі íåçíà¸ìû õлîпåö 
ñтàў упðîøâàöü: çàíÿñі лþáîўíуþ çàпіñку ў …ööàтû пàкîй, áî тàì ìàÿ äçÿў÷ûíà 
жûâå, à ìû ç ¸þ ў ñâàðû, äûк туðíå ìÿíå ç пàкîÿ ðàçàì ç çàпіñкàй; ìàўлÿў, ñкàçàў 
õлîпåö тàк, ñуíуў у ðуку öûäулку і ñàì õуöåíüкà çíік ç âà÷эй; à ÿãîíû тâàð тû 
íå ðàçãлåäçåў, áî âåлüìі äðэííû çðîк – ãэтà ўñå âåäàþöü…

Кàлі Пÿтðî пàñуíуўñÿ ў “пàø÷у лüâà”, ÿ тулÿўñÿ пàáліçу äçâÿðэй äçÿâî÷àãà 
пàкîÿ, áî ўñ¸ ж àñöåðàãàўñÿ, øтî ðàç’þøàíûÿ “кîøå÷ки” ñàðâуöü ç ÿãîíàãà тâàðу 
àкулÿðû і ñâàіìі кіпöþðàìі пàñпðàáуþöü âûäðàöü ÿìу âî÷û. Òàäû ÿ і кіíуñÿ íà 
äàпàìîãу.

Àäíàк Пÿтðî àкàçàўñÿ áîлüø àáà÷ліâûì, ÷ûì ÿ äуìàў. Ёí çàйøîў у пàкîй, 
õуöåíüкà пðàäэклàìàâàў íàøу лåãåíäу, ñуíуў пàпåð÷ûíу ў ðукі àäíîй ñà “çäðàäíіö” 
і – äàй áîã íîãі. Òàк øтî ў íàñ áûў ÷àñ, кàá çàøûööà ў ñâàіì пàкîі, пàкулü 
àãàлîìøàíûÿ “çäðàäíіöû” äà÷ûтâàþöü áàйку äà кàíöà…

Дçÿў÷àтû лÿìàíту íå ўçíÿлі, і ў тûì íå áûлî íі÷îãà äçіўíàãà: кàìу ж õî÷àööà 
âûñтàўлÿöü ñÿáå ў ãэткіì ðàкуðñå? Яíû тîлüкі àääàлі ðукàпіñ ñâàіì ñàìàâітûì 
кàâàлåðàì, і тûÿ ўçÿліñÿ øукàöü àўтàðà, кàá “ðàñкâэöàöü ÿìу ìîðäу”. Куð’åðà Пÿтðà 
“ñлåä÷ûÿ” пàä уâàãу íå áðàлі (íу ÿк ìîжíà íå пàâåðûöü тàкîìу пðàñтàäуøíàìу, 
кулüтуðíàìу ÷àлàâåку?), àäíàк пðàâілüíà âûçíà÷ûлі: íåçíà¸ìåö, ÿкі пåðàäàў 
пàпåð÷ûíу, äîáðà âåäàå ўñå àáñтàâіíû, à çíà÷ûöü, жûâå пîáà÷. “Ñлåä÷ûÿ” âûðàøûлі 
çíàйñöі àўтàðà пà пî÷ûðку. Яíû õàäçілі пà пàкîÿõ, кîжíàãà пðàñілі íàкðэìçàöü 
пàðу ðàäкîў…

À õâàðîáу! Мû ç Пÿтðîì – íå àáîлтуñû, çàãàäçÿ ўñ¸ пðàäуãлåäçåлі і íàпіñàлі 
тэкñт, тàк áû ìîâіöü, äðукàâàíûìі літàðàìі.

Пà ñтûлі âûçíà÷ûöü çлàìûñíікà тàкñàìà áûлî íåìàã÷ûìà, áî ìû, àáітуðûåíтû, 
тàäû ÿø÷э àäçіí àäíàãî íå âåäàлі, íå çäàãàäâàліñÿ, õтî íà øтî çäàтíû…

Чàìу ÿ âûðàøûў пðûãàäàöü ìåíàâітà ãэтуþ ãіñтîðûþ, õîöü пàä÷àñ ñуìåñíàãà 
ñтуäэíöтâà ў íàñ ç Пÿтðîì çäàðàліñÿ і áîлüø ÿðкіÿ эпіçîäû? Òàìу øтî ў ñâàіõ 
íàтàткàõ õà÷у àкðэñліöü àñàáліâàñöü літàðàтàðà Пÿтðà Âàñþ÷эíкі, пðà ÿкуþ, 
ìàã÷ûìà, âåäàþ лåпø çà ўñіõ.

Ñуìåñíûÿ ñàтûðû÷íûÿ пðàктûкàâàííі ìåлі пðàöÿã пàä÷àñ âу÷îáû, áàлàçå, жûлі 
ў àäíûì іíтэðíàöå íà âуліöû Кàñтðû÷íіöкàй. Мû, пÿö¸ðà àäíàкуðñíікàў, ñтâàðûлі 
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ñàтûðû÷íà-ìуçû÷íû àíñàìáлü “Àáэíäøíîáåлü”. Íàçâà áûлà ўçÿтàÿ, ÿк кàжуöü, 
àä áàлäû, íàðàäçілàñÿ ñпàíтàííà і íå ìåлà íіÿкàãà ñэíñу. Âіöÿ Чàðíуøэíкà ãðàў 
íà ãàðìîíіку, Ñлàâà Íàçäðûí-Плàтíіöкі áðàў у ðукі áðàçãîтку, Àíäðэй Мàçàíік 
äçüìуõàў у ñâіñтулüку, ÿ àðуäàâàў лûжкàìі. À ñàліñтàì ñтàў Пÿтðî. Ёí íàâåäâàў 
уíіâåðñітэöкі õîð, âàлîäàў ãуñтûì áàðûтîíàì (à ìîжà, íàâàт і áàñàì) і кàлі ñпÿâàў 
тэкñт пàä ìåлîäûþ “Âÿ÷эðíÿãà çâîíу”, ÿìу ìîã áû пàçàйçäðîñöіöü лþáû пîп.

Íіâîäíàй жуðôàкàўñкàй âå÷àðûíû íå àäáûâàлàñÿ áåç уäçåлу íàøàãà àíñàìáлÿ. 
Ñпÿâàлі ў àñíîўíûì ÷àñтуøкі, ÿкіÿ пðûäуìлÿлі ìû ç Пÿтðîì. Кàжуöü, íÿáлàãà 
àтðûìліâàлàñÿ…

…Áûў 1999 ãîä, тîлüкі øтî àäãðукàтàў íåáûâàлû экàíàìі÷íû кðûçіñ, ÿкі íàâàт 
áàãàöåÿў çðàáіў àìàлü жàáðàкàìі. Âûäàþ÷û ãàçåту, öÿжàð тàãî кðûçіñу ÿ àä÷уў 
íà ñàáå. Якðàç у ãэтû ÷àñ ìíå пàтэлåôàíàâàў Пÿтðî Âàñþ÷эíкà.

– Дàпàìàжû âûäàöü ìàþ кíіжку, – пàпðàñіў ¸í.
Яãîíàÿ пðîñüáà äçіўíàй íå çäàлàñÿ. Íà âûäàííå кíіã ãðîøàй íі ў кîãà íå áûлî, 

äçÿðжàўíûÿ âûäàâåöтâû, ÿк кàжуöü, лÿжàлі, à ÿ äà тàå пàðû пàñпåў äàáðà÷ûííà 
âûпуñöіöü у ñâåт íåкàлüкі кíіã áåлàðуñкіõ àўтàðàў.

Хіáà ж ìîã ÿ àäìîâіöü àäíàкàøíіку Пÿтðу, õîöü у ñàìîãà “ôіíàíñû ñпÿâàлі 
ðàìàíñû”? Пðà àäíî тîлüкі ў ÿãî пàпðàñіў:

– Òû ìíå íà ўñÿкі âûпàäàк пåðàäàй ðукàпіñ: пàпÿðэäíå õà÷у пðà÷ûтàöü…
Àä пðà÷ûтàíàãà ÿ áûў у çàõàплåííі!
Пðà íåñуìíåííû тàлåíт Пÿтðà Âàñþ÷эíкі, кàíå÷íå, âåäàў, àäíàк і àä ÿãî íå 

÷àкàў тàкîй çàліõâàöкàñöі. Àäðàçу ж íàáðàў íуìàð ÿãîíàãà ðàáî÷àãà тэлåôîíà:
– Кіäàй уñå ñпðàâû, пðûøлþ пà öÿáå ìàøûíу, і кіðуйñÿ äà ìÿíå ў îôіñ: тâîй 

ãåíіÿлüíû ðукàпіñ àáàâÿçкîâà тðэáà “çàìà÷ûöü”!
Âàðтà ñкàçàöü, øтî ў ìàіõ àпàðтàìåíтàõ áûў “ñтàліíñкі” пàкîй÷ûк, äçå ÿ ÷àñтàâàў 

ñâàіõ ãàñöåй і äçå ìåўñÿ ìіíі-áàð у âûãлÿäçå ãлîáуñà: тàì íікîлі íå пåðàâîäçіліñÿ 
õàðîøûÿ ñпіðтîâûÿ íàпîі. Пàçíåй пðà ãэтû “ãлîáуñ” Âàñþ÷эíкà íàпіøà ў àäíûì 
ñà ñâàіõ тâîðàў.

Дîáðà ìû тàäû пàñÿäçåлі ç Пÿтðîì, äà пîçíÿãà âå÷àðà. Íÿìàлà пàõâàлüíûõ ñлîў 
пà÷уў ¸í àä ìÿíå çà ðукàпіñ кíіãі “Пðûãîäû àäíàãî Ãуáàøл¸пà”. І áûлî çà øтî!

Пðàтàтûпàў ãуìàðûñтû÷íà-ñàтûðû÷íûõ àпàâÿäàííÿў ÿ äîáðà âåäàў, áî ÿíû 
“âûíûðíулі” ñà ñтуäэíöкàãà жûööÿ. Áÿíтэжûлà тîлüкі тîå, øтî ў кíіãі áуäçå 
äâà àўтàðû: Âàñþ÷эíкà і ÿø÷э àäçіí íàø àäíàкуðñíік. Дîáðà âåäàþ÷û тâîð÷û 
пàтэíöûÿл “ñуàўтàðà”, ÿ äàпûтâàў Âàñþ÷эíку öэлû âå÷àð:

– Пðûçíàйñÿ, Пåöÿ: ¸í жà íі ðàäкà íå íàпіñàў, íіâîäíàй ìåтàôàðû íå ўñтàâіў, 
ÿк у íàñ íåкàлі áûлî. Пðîñтà ðàñпàâ¸ў тàáå íåкàлüкі ãіñтîðûй, à тû, ÿк ÷àлàâåк 
âûñàкàðîäíû, пàлі÷ûў çà àáàâÿçàк пàñтàâіöü ÿãîíàå пðîçâіø÷à пîáà÷ ñà ñâàіì. 
Àлå ж кàлі тàк ðàçâàжàöü, äûк і Пуøкіíà тðэáà лі÷ûöü ñуàўтàðàì “М¸ðтâûõ 
äуø”, áî ìåíàâітà ¸í пàäкàçàў Ãîãàлþ ñþжэт. Ñкàжû, Пåöÿ: ÿ íå пàìûлÿþñÿ, íàø 
àäíàкуðñíік äà ãэтàй кíіãі “ç áîку пðûп¸ку”?

Àäíàк ìàå äîпûтû íіÿкàãà пл¸íу íå пðûíåñлі: Пÿтðî тðûìàўñÿ, ÿк пàðтûçàí 
у ãåñтàпà:

– Піñàлі ўäâуõ…
Íåўçàáàâå кíіãà áûлà âûäàäçåíà (уâåñü íàклàä ÿ àääàў Пÿтðу, кàá ¸í пàпðàâіў 

ñâà¸ ìàтэðûÿлüíàå ñтàíîâіø÷à), àäíàк ÿíà, ìíå çäàåööà, íå áûлà íàлåжíà àöэíåíà.
У áåлàðуñкàй літàðàтуðû øìàт ãуìàðûñтû÷íûõ і ñàтûðû÷íûõ çäàáûткàў, àñàá-

ліâà ў äðàìàтуðãіі і пàэçіі. À øтî äàтû÷ûöü пðàçàі÷íûõ тâîðàў áуйíûõ пàìåðàў 
(ðàìàíàў і àпîâåñöÿў), äûк іõ ÿўíà áðàкуå. Íàўñкіäку пðûãàäâàþööà тîлüкі “Зàпіñкі 
Ñàìñîíà Ñàìàñуÿ” Àíäðэÿ Мðûÿ äû “Áàöüкà ў кàлàўðîöå” Рûãîðà Ñåìàøкåâі÷à. 
Зðэøтû, і ў ãэтûõ тâîðàõ ãуìàðûñтû÷íà-ñàтûтûðû÷íûÿ кàâàлкі тэкñту ìÿжуþööà 
ñà çâû÷àйíàй пðîçàй. Рàìàíà íàкøтàлт “Дâàíàööàöі кðэñлàў” öі “Зàлàтîãà öÿ-
лÿöі” Ілüôà і Пÿтðîâà, ÿкіÿ âûклікàþöü уñìåøку ç пåðøàãà äà àпîøíÿãà àáçàöà, 



у íàøàй літàðàтуðû, íà 
жàлü, íÿìàøàкà.

Òàìу ÿ і áûў у çàõà-
плåííі, ÷ûтàþ÷û ðукàпіñ 
Пÿтðà Âàñþ÷эíкі: ãуìàð 
пûðñкàў літàðàлüíà ç 
кîжíàãà ðàäкà, ç кîжíàãà 
ñкàçà, õàöåлàñÿ íå тîлüкі 
ñìÿÿööà, àлå і ðàãàтàöü.

І ÿк жà ÿ ўçðàäàâàўñÿ, 
кàлі íàпðûкàíöû íàøàй 
âÿ÷эðû ў îôіñå Пÿтðî 
пðû çíàўñÿ, øтî çàäуìàў 
íàпіñàöü âÿлікі ñàтûðû÷-
íà-ãуìàðûñтû÷íû тâîð. 
Пðû÷ûì ¸í íå ìåў íà 
ўâàçå пðàöÿã ñâà¸й “эпà-
пåі” пðà пàíîў Куáліöкà-

60-годдзе Пятра ВАСЮЧЭНКІ. 
Музей гісторыі беларускай літаратуры.

ãà і Зàáлîöкàãà. Пðà øтî áуäçå ãэтû тâîð, Пÿтðî ìíå íå ñкàçàў – ìуñіöü, кàá íå 
ñуðî÷ûöü. Àäíî çàпûтàўñÿ:

– À тû ÿãî âûäàñі?
– Âûäàì і çíîў жà àääàì тàáå ўâåñü íàклàä.
У ìÿíå íå áûлî ñуìíåííÿ, øтî ãуìàðûñтû÷íû ðàìàí Âàñþ÷эíкі ñтàíå пàäçåÿй 

у áåлàðуñкàй літàðàтуðû. Àäíàк кàðтû, ÿк кàжуöü, íå лåãлі…
Я íåкàлüкі ðàçîў öікàâіўñÿ ў Пÿтðà, ÿк ðуõàåööà пðàöà íàä тâîðàì, àлå ¸í кà-

çàў, øтî íіÿк, ñпàñûлàўñÿ íà âÿлікуþ çàíÿтàñöü. Яíî і пðàўäà: àпðà÷à øтîäç¸ííàй 
пðàöû íà кàôåäðû Âàñþ÷эíкà ÷àñтà âûñтупàў у äðуку ç àðтûкулàìі, ðэöэíçіÿìі, 
эñэ, піñàў п’åñû…

І тут çðàáлþ íåâÿлікуþ ðэìàðку. Пуøкіí íàпіñàў âûäàтíûÿ пðàçàі÷íûÿ тâîðû 
“Кàпітàíñкàÿ äà÷кà”, “Дуáðîўñкі”, “Àпîâåñöі Áåлкіíà”, Ëåðìàíтàў – “Ãåðîй íà-
øàãà ÷àñу”, àлå íàйпåðø ìû ўñпðûìàåì іõ ÿк пàэтàў. Мåíàâітà ÿк пàэт у íàøàй 
ñâÿäîìàñöі іñíуå Яíкà Купàлà, і тîлüкі ўжî çàтûì ìû ўçãàäâàåì ÿãî ãåíіÿлüíуþ 
äðàìàтуðãіþ (“Òутэйøûÿ”, “Пàўліíкà”). À Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ äлÿ íàñ – у 
пåðøуþ ÷àðãу àўтàð çàõàплÿлüíàй пðîçû, ÿкàÿ àáуäçілà öікàâàñöü áåлàðуñàў 
äà ðîäíàй ãіñтîðûі, і íå íàäтà ÷àñтà çãàäâàåööà, øтî Кàðàткåâі÷ піñàў íå ìåíø 
тàлåíàâітûÿ âåðøû.

Пÿтðî Âàñþ÷эíкà áûў літàðàтàðàì øìàтпðîôілüíûì, øìàтãðàííûì: пðàçàік, 
літàðàтуðàçíàўöà, кðûтûк, äðàìàтуðã, эñэіñт… Àлå ìû ìàãлі á íàйпåðø уñпðûìàöü 
ÿãî ÿк âûáітíàãà ñàтûðûкà, ãуìàðûñтà, кàлі á ¸í íàпîўíіöу ðàçãàðíуў ñâîй тàлåíт 
ìåíàâітà ў ãэтûì жàíðû, тûì áîлüø øтî àäìåтíûõ ñàтûðûкàў-ãуìàðûñтàў çà 
ўñþ ãіñтîðûþ áåлàðуñкàй літàðàтуðû áûлî íå íàäтà ìíîãà – пðîçâіø÷û ìîжíà 
пåðàлі÷ûöü íà пàлüöàõ àäíîй ðукі. Зàñтàåööà тîлüкі àтðûìліâàöü àñàлîäу àä тûõ 
іñкðàì¸тíûõ тâîðàў, ÿкіÿ Пÿтðî Âàñþ÷эíкà пàкіíуў пàñлÿ ñÿáå…

Зðэøтû, у жûööі Пÿтðî áûў ñуð’¸çíûì ÷àлàâåкàì, õàöÿ äîñûöü ÷àñтà àä ÿãî 
ìîжíà áûлî пà÷уöü äàñöіпíû жàðт і іðàíі÷íуþ ðэпліку. Ёí, íàпðûклàä, çàõàплÿўñÿ 
øàõìàтàìі (à ãэтàÿ ãулüíÿ пàтðàáуå ñуð’¸çíàñöі!). Мåíàâітà øàõìàтû ñтàлі äлÿ 
íàñ äàäàткîâàй пàäñтàâàй äлÿ тàãî, кàá çáліçіööà пàä÷àñ ñтуäэíöтâà. У äçÿöіíñтâå 
і þíàöтâå øàõìàтû ìÿíå тàкñàìà äужà öікàâілі, àлå ÿ áîлüø íàлÿãàў íà ðàøэííå 
і ñклàäàííå çàäà÷ äû эöþäàў. À Пÿтðî áûў, тàк áû ìîâіöü, пðàктûкàì. І кàлі ìû 
ñàäçіліñÿ çà øàõìàтíуþ äîøку, ÷àñöåй пåðàìàãàў ¸í. Пðàўäà, ãэтàìу áûў і іíøû 
âûтлуìàк. Я ÷àлàâåк àçàðтíû, іìпулüñіўíû, ÷àñтà ðàáіў íåàáäуìàíûÿ õàäû, à 
Пÿтðî “пåðø ÷ûì àäçіí ðàç àäðэçàöü, ñåì ðàçîў àäìÿðàў”…

 / 181З г а д в а ю ч ы   П я т р а   В а с ю ч э н к у



д з е я с л о ў182     /

Íàтуðàлüíà, пàä÷àñ кàìàíäíàãà ÷эìпіÿíàту ўíіâåðñітэтà пà øàõìàтàõ íàì ç 
Пÿтðîì âûпàлà ãулÿöü íà пåðøûõ äçâþõ äîøкàõ. À кàìу íà ÿкîй? Мû âûðàøûлі 
пàйñöі íà õітðûк. Пÿтðî, õîöü ¸í і ìàöíåйøû çà ìÿíå, ñÿäçå çà äðуãі ñтîлік, áî 
çìàãàööà ç ìàйñтðàìі і кàíäûäàтàìі ў ìàйñтðû ñпîðту, ç ліäàðàìі іíøûõ кàìàíä – 
ãіáåлüíàÿ ñпðàâà (Âàñþ÷эíкà, íà ìàþ äуìку, ãулÿў íà ўçðîўíі пåðøàãà ðàçðàäу). 
Зàтîå íà äðуãîй äîøöû, äçå ãулüöû, ÿк ìû ìåðкàâàлі, тðîõі ñлàáåйøûÿ, Пÿтðî 
пàçìàãàåööà! À ìíå ўñ¸ àäíî кàìу пðàйãðàâàöü – і ñлàáåйøàìу, і ìàöíåйøàìу 
àáàâÿçкîâà “пðàçÿâàþ” ôіãуðу. Ãэткіì ÷ûíàì ìû плàíàâàлі çäàáûöü äлÿ кàìàíäû 
õîöü íåкàлüкі à÷кîў.

Хàöÿ á! Ãэтàк жà ðàçâàжàлі і ўäçåлüíікі іíøûõ кàìàíä. У âûíіку íà пåðøàй 
äîøöû ìíå âûпàлà ãулÿöü ñà ñлàáåйøûìі, і ÿ пðàйãðàў уñå пàðтûі, âûìу÷ûўøû 
тîлüкі àäíу íі÷ûþ, à Пÿтðî çìуñіўñÿ çìàãàööà ç кàðûôåÿìі. І ÿкіì жà áûлî ìà¸ 
çäçіўлåííå, кàлі ў ãэтàй “çãðàі âàўкîў” ¸í ÷àñöåй çà ўñ¸ áðàў âåðõ…

* * *

40-ãàäîâû þáілåй çâû÷àйíà íå àäçíà÷àþöü, ãэтà лі÷ûööà äðэííûì çíàкàì, àлå 
íà тîй ÷àñ ãðîøàй у ìÿíå áûлî áàãàтà, тàìу ÿ âûðàøûў у õàðîøûì ðэñтàðàíå 
çлàäçіöü ñâÿтà і äлÿ ñÿáå, і äлÿ ñÿáðîў. Ñÿðîä іõ, íàтуðàлüíà, áûў і Пÿтðî 
Âàñþ÷эíкà. Пðàìîâіўøû çà ñтàлîì âіíøàâàííå, ¸í íå÷àкàíà äлÿ ўñіõ і äлÿ ìÿíå 
íà пàìÿöü пðàäэклàìàâàў âåðø:

Мíå çäàåööà ÷àìуñüöі пàðîþ,
Áûööàì ÿ – àäçіíîкі пðûøэлåö
З íåâÿäîìàй äàл¸кàй плàíåтû.
Âàì, çÿìлÿíàì, тàäû íåìàã÷ûìà
Зðàçуìåöü ìà¸ ñэðöà. І ÷àñтà
Âû пðûíîñіöå áîлü íåâûíîñíû
Мíå. І ç âàìі íå õî÷àööà áîлåй
Жûöü íà âàøàй плàíåöå àãіäíàй.
Мíå тàк ñуìíà і тàк àäçіíîкà…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Я õà÷у íà ñâàþ плàíåту…

Ãэтû âåðø áûў íàпіñàíû ìíîþ ÿø÷э ў ñтуäэíöтâå, і Пÿтðî ìîã пðà÷ûтàöü 
ÿãî тîлüкі ў íàñöåííàй ãàçåöå жуðôàкà. Âіäàöü, ðàäкі àäпàâÿäàлі і ÿãîíàìу 
ñâåтààä÷уâàííþ, кàлі ÿíû çàпîìíіліñÿ. Пÿтðî íікîлі íå âûñтàўлÿў ñâàþ äуøу 
íàðîñõðûñт. Мîжíà тîлüкі çäàãàäâàööà, øтî ðàçàì ç àптûìіçìàì у ¸й ñуñåäíі÷àлі 
і туãà, і áîлü, і пàкутû, ÿкіÿ íå кîжíû ç íàñ ìîã çàўâàжûöü і çðàçуìåöü.

Àлå õî÷àööà âåðûöü, øтî Пÿтðу Âàñþ÷эíку ўñ¸-тàкі ўäàлîñÿ тðàпіöü íà ñâàþ 
плàíåту…

У публікацыі скарыстаныя фота Дар’і Візнер, Алесі Сіўчыкавай, з архіва 
Уладзіміра Сіўчыкава.
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«Журнал»
Памяці Уладзіміра Міхно

Вера Міхно

...многа ёсць чаго сказаць, 

ды няма каму слухаць.. .

Кàçкà пà÷ûíàлàñÿ тàк: áûлî ў áàöüкі тðû…
І ў ìàöі тàкñàìà. Àãулüíûÿ áûлі äçåöі. Як кàжуöü, àäíàãî 

ðîäу, àлå äâîå жàíî÷àãà, àäçіí ìуж÷ûíñкàãà.
Áàöüкі áûлі ñåлüñкіìі іíтэліãåíтàìі, у тîй ÷àñ тðîå äçÿöåй 

у іíтэліãåíтàў лі÷ûлàñÿ, ÿк öÿпåð áû ñкàçàлі, äðэñ-кîäàì, 
ÿк 25 ñîтàк пðûñÿäçіáíûõ. Кàлãàñíікàì äàçâàлÿлàñÿ çíà÷íà 
áîлüø – øтî ñîтàк, øтî äçÿöåй. Уçàåìàñуâÿçü: áîлüø ðук 
тðэáà, кàá àпðàöîўâàöü áîлüø çÿìåлüкі, і áîлüø ñîтàк, кàá 
íàкàðìіöü áîлüø ðàтîў.

Дçåöі ўðàäçіліñÿ íåáлàãіìі, âу÷ûліñÿ ñтàðàííà, тðэáà áûлî 
пðàöîўíû øлÿõ âûáіðàöü. Яø÷э àäçіí äðэñ-кîä äлÿ тðîõäçåтíûõ 
іíтэліãåíтàў у ÑÑÑР: âу÷ûöü íà ўðà÷à, íàñтàўíікà äû іíжûíåðà.

Зäàâàлàñÿ, øтî ўñ¸ пàйøлî ÿк çàкàäàâàíà: ñтàðэйøàÿ äà÷кà 
пàñтупілà ў ìåäûöûíñкі, ñÿðэäíÿÿ – íà ôілôàк, à âîñü ìàлîäøû 
“äçÿöіíà” äàў àñå÷ку…



д з е я с л о ў184     /

Íå áûлî ў þíàкà іíжûíåðñкàй 
õâàткі, õîöü çàáіñÿ. Íі тàáå ðîâàð 
пåðàáðàöü, íі кàíÿ çàпðэã÷û, íі ў 
пðû¸ìíіку øтî пåðàлітàâàöü. Як 
кàжуöü, íå àäтулü ðукі ðàñлі, àлå ж 
і äуðíåì íå áûў ìàлîäøû. З ÿкîãà 
âûðàþ пðûлÿöåлà тàÿ птуøкà-ìàðà, 
кàá ñтàöü жуðíàліñтàì, öÿжкà 
ўöÿìіöü. Íå ðîñ тàкі пðûклàä 
íі íà ãåíåàлàãі÷íûì äðэâå, íі ў 
ñуñåäçÿў, àлå пà÷àлà ãэтàÿ çàл¸ткà 
âіöü ãíÿçäî ў õлàпå÷àй ãàлàâå, 
çðуøûлà íàáàкіð ìàçãі і çíåñлà 
çàлàтîå ÿå÷кà, ÿкîå ìàöі áілà-áілà 
– íå ðàçáілà, áàöüкà áіў-áіў – íå 
ðàçáіў… Òàк і âûлупілàñÿ ç ÿãî 
äçіўíàâàтàå птуøàíÿ, øтî ñтàлà 
пàñлÿ “Жуðíàлàì”.

Àкàçàўñÿ Áîãàì пàöàлàâàíûì. 
Àäðàçу çàйìåў ñâîй ñтûлü, çà 
тðàпíûì ñлîâàì пà кіøэíÿõ íå 
øíàðûў, à ãàлîўíàå, äуøà áûлà Уладзімір МІХНО.

ў ÿãî ðàäкàõ. Ñåíтûìåíтàлüíûì áûў çìàлку, лåäçü øтî – “ðàññіðîпіööà”. 
Ñтàðэйøàÿ ñÿñтðà íåÿк тðàпíà çàўâàжûлà: пåðàáлûтàлі íàñ áàöüкі, íàðàäçілі á 
öÿáå äçÿў÷ûíкàй, à ìÿíå õлîп÷ûкàì – àтðûìàлàñÿ á тîå, øтî тðэáà. Àäíàк äлÿ 
тâîðàў ãэтà àкàçàлàñÿ ñàпðàўäíûì Клàíäàйкàì. Ñàíтûìåíтû íàäàâàлі іì кîøт, 
ÿк пàðэпàíàñöü àíтûкâàðûÿту.

Ôàкулüтэт жуðíàліñтûкі áûў уâîãулå “ліáåðàлüíà-äэìàкðàтû÷íûì”, íå тîå, 
øтî ñÿñтðûí ìåäûöûíñкі, äçå çà кîжíуþ пðàпуø÷àíуþ “пàðу” пðûçíà÷àлàñÿ 
àäпðàöîўкà, íå çâàжàþ÷û, öі “пðàñà÷кàâàў”, öі пðàõâàðэў. Íà жуðôàку ìîжíà 
áûлî і àäлу÷ûööà íà äçÿí¸к-äðуãі. Хтî äà öåø÷û íà áліíû åçäçіў, õтî äà кàõàíкі 
íà ñпàткàííі, à íàø ãåðîй уñ¸ äà ìàöі пàä кðûлüöà. Пупàâіíà ìіж іìі тàк і íå 
áûлà пåðàðэçàíàй. Дужà øкàäàâàў ÿå. Пàñлÿ çàў÷àñíàй ñìåðöі áàöüкі íіöåлà íà 
âà÷àõ, äçåöі тîлüкі й тðûìàлі.

Зäîлüíûì áûў, пàйøлà á âу÷îáà ÿк пà ìàñлå, кàá íå çíàйøліñÿ ўñ¸ ж ñу÷îк 
äû çàäçіðûíкà, àá ÿкіÿ ñпàтûкíуўñÿ íà øпàðкàй õàäçå. Як âà ўñіõ âûøэйøûõ 
íàâу÷àлüíûõ, áûлà íà жуðôàку “âàåíкà”, áî кîжíû пàтðû¸т пàâіíåí âûкàíàöü 
ñâîй ãàíàðîâû àáàâÿçàк пåðàä Рàäçіìàй, у áліí ðàñплþõàйñÿ, пàìðû, àлå âûкàíàй. 
Òâàå пðàáлåìû, øтî íàðàäçіўñÿ áåç іíжûíåðíàй жûлкі –пàâіíåí ðàçàáðàöü і 
ñàáðàöü àўтàìàт Кàлàøíікàâà çà âûçíà÷àíûÿ õâіліíû – і кðîпкà. Іíàкø “Кðуãîì!” 
і “Шàãîì ìàðø!”

Зàãàä÷ûк кàôåäðû ðîçíûõ õлþпікàў íà íþõ íå пåðàâàðâàў, à ãэтû “àплэâуõ” 
ÿø÷э àä ліøку ðîçуìу ў пåðàпàлку ўñтупàå. Íå Мîñüöû áðàõàöü íà ñлàíà. Рàç íà 
пåðàçäà÷у, äðуãі ðàç íà пåðàçäà÷у, тðэöі – áуäçåø àäлі÷àíû. Ёñöü Áîã – äàпàìîã 
тàк-тàкі ñтуäэíту âûçâàліööà àä âàåííàй пàäðûõтîўкі і àтðûìàöü жàäàíû і 
çàñлужàíû äûплîì.

Хîöü äûплîì áûў çàñлужàíûì, àлå çàкîí, ìÿккà кàжу÷û, пðàпàíîўâàў ÿø÷э 
пàñлужûöü… у âîйñку. З àãíþ äû ў пîлûìÿ!

Òîлüкі ðàçìåðкàâàўñÿ, пà÷àў àпàíтàíà пðàöàâàöü, лþäçі ÷ûтàлі ÿãî àðтûкулû 
íå пðàç ðàäîк.

Àäкàìàíäçіðàâàлі ў ìÿñöîâû âàåíкàìàт áðàöü іíтэðâ’þ ў ñàìîãà âàåíкàìà. 
Пàкпілі ÿø÷э: іäçі-іäçі, äàпðûçûўíік, íàлàäжâàй àäíîñіíû, ñпàтðэáіööà. Âàåíкàì 



ñуñтðэў äîáðàçû÷ліâà, ÿк-íіÿк пðэñà – ÷àöâ¸ðтàÿ ўлàäà, пàâітàўñÿ çà ðуку, 
ñпðûтíåíüкàÿ ñàкðàтàðкà пðûíåñлà кàâу…

Àðтûкул âûйøàў ñлàўíûì, ÿк уñå íàøû ўçáðîåíûÿ ñілû, à пðàç äâà тûäíі 
пðûйøлà пîçâà: “Òû ñлужитü äîлжåí, кàк âñå, кàк âñå…”

Âàåíкàì çðàáіў âûãлÿä, øтî íå пàçíàў. Пðûкðà ñтàлà “ñàпðàўäíàìу пàлкîўíіку”, 
øтî піў кàâу ñà ø÷àíþкîì, ÿкі áлûтàåööà тут у àäíûõ тðуñàõ і ç “äûплàìàöікàì”. 
Дàпðûçûўíік тàкñàìà äûплàìàтû÷íà ìàў÷àў. Àўтàðûтэтíàÿ кàìіñіÿ, àáãлåäçåўøû, 
àáñлуõàўøû і àáìàöàўøû, пðûçíàлà ãîäíûì… äà íåñтðàÿâîй. Íу çуñіì “íå ñтðîйíû”: 
àðтэðûÿлüíû öіñк іäçå ў ðàçлàä ç àтìàñôåðíûì. Мàлà øтî áліçàðукі, äûк ÿø÷э 
ç àñтûãìàтûçìàì, íà кàтîðû íіâîäíûÿ àкулÿðû íå ìîãуöü упðàâû çíàйñöі. Òàкіì 
тîлüкі ðûäл¸ўку ў ðукі і “áÿðû áîлüø, кіäàй äàлåй, àäпà÷ûâàй, пàкулü лÿöіöü”.

Пðûçíà÷ûлі ў áуäáàт, à пåðàä àäпðàўкàй âûклікàлі íà àпîøíі àãлÿä, тàк тðэáà. 
Мàлà øтî çäàðûööà пàñлÿ ãулÿíкі-пðàâîäçіí: íå пàíîñ, äûк çàлàтуõà. І ðàптàì… 
âûäàþöü äðуãîå пðûçíà÷эííå, íåйкàÿ ñàкðэтíàÿ кàìàíäà. Ñàкðэт – íå ñàкðэт, 
кàлі ÿãî âåäàþöü õàöÿ á äâîå, äàíåñлі: Àôãàí! Кàãîñüöі ç ðàíåй пðûçíà÷àíûõ у 
“кàìàíäу ікñ” “пðàíåñлà”, ìî пàñлÿ ãулÿíкі, à ìî “íà лàпу äàў”. Пàтðàáàâàлàñÿ 
тэðìіíîâà “çàткíуöü äçіðку”, âîñü âàåíкàì і ðàøûў пàлі÷ûööà çà пàíіáðàöтâà ç 
ãэтûì “пðàäпðûìàлüíûì çäûõлікàì”, кàá ìîöíà àп¸кñÿ ÿãî кàâàй.

Ціñк çàøкàліў, äàäîìу пðûáåã áлåäíàтâàðû íà íàãàõ, ÿкіÿ пàäкîøâàліñÿ. Мàöі 
íі÷îãà íå ñкàçàў, âåäàў: àáàìлåå, öі ñэðöà пàðâåööà, ÿíà тàкàÿ. Кàліñüöі пðû 
пàõàâàííі áàöüкі пðû ̧ й íàâàт çàплàкàöü íå ìàãлі – ãуáлÿлà пðûтîìíàñöü. Ñÿñтðà 
ñтàðэйøàÿ ÿкðàç áûлà тут ç ìàлûì äçіöåì у äэкðэöå, àäðàçу àä÷улà: íåøтà íå тàк. 
Пðûçíàўñÿ. Òàÿ ìåлà âîпûт, áî ðàíåй пðàöàâàлà ў ñклàäçå пðûçûўíîй кàìіñіі, 
àäðэçàлà: íå åí÷û ÿк íà õàўтуðàõ, íå ðàçâітâàйñÿ. Дîйäçåø ñà ñâà¸й кàìàíäàй 
тîлüкі äà àáлàñíîãà çáîðíàãà пуíктà!

Як у âàäу ãлÿäçåлà…
Àкуліñт àáлàñíîй кàìіñіі ўçíÿлàñÿ ў äûáкі: ÿкàÿ пà÷âàðà пàäñлåпàâàтàãà 

íåñтðàÿâîãà ў тàкуþ кàìàíäу çàпіõíулà?! Кûø àäñþлü! У áуäáàт!
“Пðàíåñлà” ÿãî, íåкàìу ÿø÷э “пàøэíöілà”, çíîў тэðìіíîâà “çàткíулі äçіðку” ў 

кàìàíäçå, пàйøîў, íå ðàçâітàўøûñÿ, äà “äуõàў”, ìî íå âÿðíуўñÿ…
“Ãðûìíуўñÿ” ў пàäìàñкîўíû áуäáàт áåç ôàíôàð, і пà÷àліñÿ àçàðтíûÿ ãулüíі…
Íà тîй ÷àñ ãîäíûìі äà íåñтðàÿâîй пðûçíàâàлі àлüáî íåäàлуãіõ, ÿкіõ õâàðîáû 

ÿø÷э íå äàâÿлі äà çàклþ÷эííÿ: ÍÃМ (íÿãîäíû ў ìіðíû ÷àñ), àлüáî “áлàтíûõ”. 
Íå тûõ, çà ÿкіõ âàлàñàтàÿ ðукà íåøтà ñîâàлà, à “áлàтàту”, у ÿкіõ “õîäàк” áûлî 
ÿø÷э íå ãэтулüкі, кàá äçÿðжàâà íå äàâÿðàлà іì ñâàþ àáàðîíу і пðûçíàâàлà ÍÃМ. 
Пðûкіíüöå, ÿкîå äîáðàñуñåöтâà àтðûìîўâàлàñÿ пàìіж “жûãàíàìі” і “äàõàäçÿãàìі”…

Íå тðàпіў äà “äуõàў, äûк ñàì “äуõ”, íå тîй àôãàíñкі, ç-çà ÿкіõ íàøûõ ñàлäàöікàў 
äàäîìу “ãðуçàì-200” âåçлі, à тîй, ÿкі пà âàйñкîâûõ íÿпіñàíûõ çàкîíàõ пàâіíåí 
пîўçàöü пà-плàñтуíñку пåðàä кîжíûì жукîì і жàáàй і ñлîâà íå ìîâіöü. Áÿñплîтíàå, 
øтî çäàíü, ñтâàðэííå.

Дâàööàöітðîõãàäîâû іíтэліãåíтíû “Дуõ” пàўñтàў ñупðàöü äçåâÿтíàööàöіãàäîâûõ 
пðûáлàтí¸íûõ “äçÿäîў”! Âîñü тàáå і пàçáåã Àôãàíу! Пàйøлà âàйíà íàðîäíàÿ…

Ñâÿø÷эííàÿ ãэтàÿ âàйíà àпðûклà äà тàãî, øтî, ðàçìàõâàþ÷û тàáуðэткàй íàä 
ãàлàâîй, пàйøîў ñупðàöü âîñтðàãà элåктðîäà, íàöэлåíàãà ў жûâîт. Рûíуўñÿ, øтî 
íà àìáðàçуðу, кàá іíøûÿ “äуõі” çà ÿãî ñпіíàй àñìåліліñÿ пàäíÿöü ãàлîâû, àкðûÿöü 
äуõàì. Зðàçуìåлі, øтî “íàйøлà кàñà íà кàìåíü”. Зàпàâàжàлі. Пîтûì лàäçілі, íàâàт 
пàðàäàкñàлüíà ñÿáðàâàлі.

Ñлужûў âåðàй і пðàўäàй, пðàйøîў уñþ ãðàäàöûþ íå ñтàтутíûõ ðàíãàў. “Дçåäàì” 
áûў лàÿлüíûì, àìàлü àпåкуíîì. Íікîãà íå пðûíіжàў і äðуãіì íå ðàіў.

Дэìáåлü! “Отñлужил! Ãîñпîäи, ñлàâà тåáå, îтñлужил и åäу ÿ äîìîй…”
З Чûðâîíàй Àðìіі äû ў “Чûðâîíуþ Зìåíу”! Ñтàліöà, пðàñтîð äлÿ äçåйíàñöі, 

пà÷àў пðûжûâàööà, çàўâàжûлі…
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Рàптàì çâàíîк íà пðàöу, ñÿñтðà: áðàöік, тðûìàйñÿ, ìàìû ў íàñ áîлüø íÿìà… 
Рàçìàўлÿå ÿк ç ìàлåíüкіì, ÷àìу ÿк ç ìàлåíüкіì?..

Пàáåã… Зäàâàлàñÿ, íå åõàў, à áåã äçâå ñîтíі кілàìåтðàў àä ðэäàкöûі äà ñтàðîй 
õàтû, äçå íÿáîж÷ûöà àäíà лÿжàлà, ÷àкàлà, і âåäàў, øтî áÿжûöü у àäçіí áîк. Íÿìà 
ìàöі, äûк тðэáà õîöü õàтку çáåðàã÷û, äçå äуõ áàöüкîў çàñтàўñÿ, äçå тàк л¸ãàíüкà 
áûлî ðàçàì ç іìі. Хàту ñâàþ àáàãàўлÿў, ñтàâіўñÿ ÿк äà àäуøàўл¸íàй іñтîтû, àäçіí 
àäíàìу äàпàìàãàлі, ÿк ìàãлі, пðàç уâåñü âåк, ñпðà÷àліñÿ: õтî кàãî пåðàжûâå. 
Пàäлàтàў äçіðкі, à äçå і öàлкàì пåðààпðàíуў, çàõутàў, ÿíà і пåðàжûлà…

Ñпà÷àтку літàðàлüíà жûў íà ìîãілкàõ. Як íі ўø÷уâàлі ñ¸ñтðû: жûâûì – жûâîå, 
íå ìîã äàðàâàöü ñàáå, øтî íå ўáÿðîã ñâàþ ãàлуáку.

Пупàâіíà çàñтàâàлàñÿ, і àä÷уâàў, ÿк íàöÿãâàлàñÿ ç кîжíûì àääàлÿлüíûì кðîкàì, 
пàãðàжàлà пàðâàööà. Як жà тàäû жûöü, кàлі пðàç ÿå пåðàñтàíå пàñтупàöü у äуøу 
ìàт÷ûíà öÿплî, äàáðûíÿ, лþáîў?..

Пàñтупîâà àáàáіўñÿ, àлå íà ўñ¸ жûöö¸ пðûáðàööà íà ìîãілкàõ çàñтàлîñÿ áîлüø 
пілüíàй ñпðàâàй, ÷ûì пðûáðàööà íà ñÿäçіáå.

Пðàöàâàў кàðэñпàíäэíтàì ðà¸ííàй ãàçåтû. Ñтûлþ піñüìà íå çìÿíіў, øтî íі 
àðтûкул – ìàñтàöкі тâîð. Òðэáà, кàá і “ðà¸íку” лþäçі ç çàõàплåííåì ÷ûтàлі. Хîöü 
пðà çíàкàìітàãà кàãî íàпіøà, õîöü пðà áàáулüку âÿñкîâуþ çãîðáлåíуþ – уñå âàðтûÿ. 
У кîжíû ðàäîк ÷àñöіíку äуøû ўклàäâàў. Чûì áîлüø äуøû àääàâàў – тûì áîлüø 
çàñтàâàлàñÿ. Кàìу á ÿø÷э ãэтàãà öÿплà пðàпàíàâàöü?

Пà÷àў àпÿкàöü пàäлåткàў, ÿкіÿ пðû íÿãåãлûõ ìàöÿðкàõ äû íÿìîãлûõ áàáулÿõ 
ðàñлі, øтî пуñтàçåллå ў пîлі. Цåлÿпàліñÿ. Òàкіõ çâàлі “öÿжкіìі”, íіáûтà пàäлåткі 
áûâàþöü л¸ãкіìі. Òîй уçðîñт, кàлі эíäàкðûííûÿ çàлîçû ç ìàçãàìі áàðукàþööà. 
Áàÿööà і öàíіöü жûöö¸ ÿø÷э íå íàâу÷ûліñÿ – àìáіöûй íà äçåñÿöÿðûõ õîпіöü, âîñü 
і íÿìà ç іìі àíіÿкàãà çлàäу. У ÿãî áûў і çлàä, і пàäûõîä, áî íå пðûíіжàў, пåðàâàãі 
ñâà¸й íå пàкàçâàў, áåç ðûäл¸ўкі íàкіðîўâàў у пàтðэáíàå ðуñлà ãэтûÿ ðу÷àіíû, 
øтî âûйøлі ç áåðàãîў. Дîáðà пàøìàтàлі ÿíû íåðâû ñтàðîй õàöіíöû âåðàá’іíûì 
ãâàлтàì, àлå ðàçâàðуøûлі ÿå, íàпîўíілі жûâîй эíåðãіÿй, ÿк і ãàñпàäàðà. Яìу 
áûлî л¸ãкà ç “öÿжкіìі”. Яíû ж íåпàñðэäíûÿ: øтî äуìàþöü – тîå і кàжуöü, кàлі 
і íàпàäàþöü, äûк íå ñпàäöіøкà. У ñпіíу íå ñтðàлÿþöü – іäуöü у лàáàâуþ. Цàíіў 
ãэту àäкðûтàñöü, тàìу і жîíкі íå øукàў, áî ÿкàÿ жàí÷ûíà âûтðûâàå ãàðìіäàð у 
õàöå, âэðõàл, äû ÿø÷э íå àä ñâàіõ кðэўíûõ äçÿöåй. À ÿíû áûлі ñâàіìі! Зäðàäçіöü 
іì íå ìîã…

Пàäлåткàì тàкñàìà іìпàíàâàлà, øтî ìîжíà íå äàлікàтíі÷àöü, çâÿðтàööà áåç 
ôàíàáэðûñтàãà іìÿ пà áàöüку. Âÿлікі äçÿäçüкà, à “ñâîй у äîøку”, ìіðàâû. Íàâàт 
ìÿíуøку ÿìу çâàðãàíілі, íÿçлîáíуþ, ìіðàâуþ: “Жуðíàл”. Пðûклåілàñÿ, пà÷àлі ўñå 
тàк клікàöü, íàâàт àäíûì ç пñåўäàíіìàў ñтàлà.

Зàтîå àä äàðîñлûõ, ñàìàäàñтàткîâûõ кîлüкі íàöÿðпåўñÿ! Íå ðàçуìåлі, 
плÿткàðûлі, пàлüöàìі кàлÿ ñкðîíÿў кðуöілі. Òûÿ ж íÿãåãлûÿ ìàöåðкі “пðàâû 
кà÷àлі”: çíàйøîўñÿ, ìàўлÿў, Мàкàðàíкà ìÿñöîâàãà ðàçліâу, ñтâàðûў тут “Рэñпуáліку 
Шкіä”. Áûлі і тàкіÿ, øтî кðûìіíàл âûøукâàлі.

Пàñтупîâà ñупàкîіліñÿ. Уáà÷ûлі: àä ÿãî ãàлîäíûÿ âûõîäçÿöü пàäñілкàâàўøûñÿ, 
õàлîäíûÿ – àáàãðэўøûñÿ, äуðíûÿ – пàðàçуìíåлûìі. Íіõтî íå ñпîåíû, íå 
çãâàлтàâàíû.

Шìàт піñàў пðà іõ, уâåкàâå÷âàў у ñâàіõ àпàâÿäàííÿõ, äû тàк, øтî ÷ûтàþ÷û, 
кàìÿк äà ãîðлà пàäñтупàå.

Дðукàâàўñÿ, àлå ç öÿжкàñöþ, áî кàãî ж öÿпåð л¸ãкà äðукуþöü? Піøû ñàì, 
âûäàâàй ñàì, ðэàліçуйñÿ ñàì… Мîжà, і ÷ûтàй ñàì?!

Кîлüкі пàäлåткàў пðàкðуöілàñÿ çà äîўãіÿ ãàäû – íå лі÷ûў, àäíû çûõîäçілі – 
äðуãіÿ çàйìàлі іõ ìåñöà, öÿклî жûöö¸. À âîñü àäçіí ç іõ кîлüкі íі ç’ÿçäжàў – уñ¸ 
âÿðтàўñÿ, ÿк áуìåðàíã. У âîйñкà õàäçіў, íà çàðîáкі åçäçіў, у ãîðàä пåðàñÿлÿўñÿ… І 
кîжíû ðàç ñэðöà àáðûâàлàñÿ, лÿöåлà ўñлåä: ÿк жà áåç ÿãî і ÿк ¸í тàì? Уñûíàâіў 



ÿãî, íå пà äàкуìåíтàõ, à тàк, äуøîй. Дуøîй âàжíåй! Цÿпåð âîñü àжàíіўñÿ ̧ í і ñâàіõ 
äçåтàк ìàå. Хлîпåö ñöіплû, çäàтíû, пàлîâà ñÿäçіáû ÿãî ðукàìі äà лàäу äàâåäçåíà. 
Âî, ìîжà, áуäçå кàìу пåðàäàöü ñâàþ ãàðîтíуþ õàту, кàá äуøà íå åкàтàлà, ãлåäçÿ÷û 
ç íÿá¸ñàў, ÿк ÿíà áåç ãàñпàäàðà ÷îðíàй уäàâîй çàñтàлàñÿ. Дîўãà áåç äàãлÿäу íå 
пðàñтàіöü…

Зäàðîўÿ áðàкàâàлà, і íå клàпàöіўñÿ àá іì ÿк ìàå áûöü. Мàðíà, øтî ñÿñтðà – 
ìåäûк, ìàãлà ў áàлüíіöу ñàñâàтàöü áåç ãàðìіäàðу ліøíÿãà ç ôлþðàãðàôіÿìі äû 
àíàліçàìі, “пà çíà¸ìñтâу”.

Куäû ж клàñöіñÿ àä ñâàйãî äâàðà? Ëåтàì у öÿплі÷кàõ уñ¸ пàñîõíå íà õðуø÷à. 
Âàкîл тàкуþ пðûãàжîñöü íàâ¸ў: åлà÷кі, кâåтà÷кі, кîпàíкà ç ðûáкàìі… Íà øтî ж 
тàäû âîкà пàклàñöі, âÿðíуўøûñÿ ç лÿ÷эííÿ, кàлі ўñ¸ пàíіöåå. Зіìîй áулüáà÷кà ў 
іñтîпöû пàìåðçíå, õàтà àкàлåå. Уâåñíу ўâîãулå äçåíü пàñÿўíîй пðàпуñöіø – íå 
äàãîíіø íà âàðàíûõ.

Âîñü і àтðûìліâàåööà: ðàíіöàй ðîñíà, àпîўäíі ìлîñíà, уâå÷àðû кàìàðû куñàþöü.
Клàўñÿ ўжî тîлüкі, кàлі íàäтà пðûпіðàлà, âûðу÷àлі тûÿ ж íåñàìàñтîйíûÿ 

пàäлåткі, ñÿк-тàк пàäтðûìліâàлі ãàñпàäàðку, áî кàãî ж ç äàðîñлûõ, ñàìàñтîйíûõ 
àä ñâà¸й àäàðâåø.

Пàñтупîâà öÿжкà ñтàлà íà пðàöу äàáіðàööà ç öіñкàì і ўäуøліâàй àñтìàй, кàá 
ÿå ñàìу õàлåðà çàäуøûлà. Рэйñàâû âÿñкîâû àўтîáуñік-äуøàãуáкà áåçкіñлàðîäíû, 
ìîöíà çàãàçàâàíû, áû тàÿ âàäà “Міíñк-4”, ÿкуþ піў ÿкðàç íÿìåðàíà і ç àñàáліâûì 
çàäàâàлüíåííåì, плþþ÷û íà пåðàñöÿðîãі ўðà÷îў àáìÿжîўâàöü ñîлü і âàäкàñтü.

Íå ñÿäçåø і íà ñтàðû ðîâàð, ÿк áûâàлà, íå пàкðуöіø пåäàлі íàñуñтðà÷ ñâåжàìу 
пàâåтðу. Муñкулû ўжî ўлàñíуþ âàãу íå öÿãíуöü. Кàðîñтà íà ÿå – âàãу туþ. Як ç ̧ й 
çìàãàööà, áî íå ãэтулüкі âàжíàñöі пðûäàå, кîлüкі õâàðîá? Дîáðà іì, õуäàñî÷íûì, 
ðàіöü: íå åø, íå åø! Íåõтà кіпàðûñ, à íåõтà áààáàá äàâåку.

Мàøûíàй íå àáçàâ¸ўñÿ, тàÿ ж àäñутíàñöü іíжûíåðíàй õâàткі: àä уñÿãî, øтî ç 
ìåõàíікàй çâÿçàíà, àäõðûø÷âàўñÿ, øтî àä ä’ÿáàлüø÷ûíû. Пðàâîў íÿìà, à íà тîå, 
кàá àñàáіñтàãà кіðîўöу çàйìåöü, пàñàäà íå öÿãíå. Пðàўäà, ðэäàкöûйíû âàäçілà 
çðàáіўñÿ àìàлü àñàáіñтûì. Як äûõàöü çàöіíàå, пàøкàäуå і äà ñàìàãà äîìà пàäкіíå. 
Длÿ ìàøûíû, ÿкàÿ àáãîйñàлà ўâåñü ðà¸í, áû øàл¸íû ñàáàкà, íå кðуã íåйкіÿ 
ліøíіÿ ñåì â¸ðñт, кàá õâîðû ÷àлàâåк íå плÿãàў пåøкі, íå “ãàлàñіў” ñпàäàðîжíûì.

Дçÿкуй Áîãу, àпîøíіì ÷àñàì íà пðàöû ðàçуìåлі ÿãî ñтàí. Кàлåктûў ñàáðàўñÿ 
äîáðàçû÷ліâû, ñâîйñкі. Мàлàäûÿ, à ÷улûÿ, ìî ÿø÷э ñâàйãî áîлþ і íå çâåäàлі 
ў пîўíàй ìåðû, à ÷ужû пðûìàþöü áліçкà äà ñэðöà. Ëàöâåй ç іìі пðàöàâàöü! У 
тðàíñпàðöå âîñü ìîлàäçü öÿпåð íå ñàñтупàå. Пàñÿäуöü íà ìåñöû пàä ìàлþíкàì 
÷àлàâåкà ç кі¸÷кàì, íàâуøíікàìі ñÿáå пàãлуøàöü, âî÷û ў ãàäжэтû ўтàðîпÿöü. 
Хіñтàåööà íàä тàкіì áàáулüкà-äçüìуõàâåö і äуìàå: “Ãàä жà тû”. À тут лàâà÷ку 
íàâàт ÿìу кàлÿ ўâàõîäà ў ðэäàкöûþ çâàðãàíілі ç ÷àãî áûлî, кàá ìîã пðûñåñöі 
íà ìîìàíт, пåðàâåñöі äуõ пåðàä кàðàñкàííåì пà пðûñтупкàõ, кàá íå пàä’¸ìàì íà 
Ãàлãîôу çäàâàлàñÿ. Ãлÿäçіø, і íàñтðîй пàäûìàўñÿ ðàçàì ç іì. Іøîў, кàá тâàðûöü äлÿ 
лþäçåй äàáðî. Зà ўñіõ äуøîй õâàðэў, çàўñ¸äû ÷улûÿ ñлîâû çíàõîäçіў, íåàáûÿкàâà 
ñтàâіўñÿ. Дçåлÿ “àä÷эпíàãà” íікîлі íå піñàў. Кàçàлі: кîжíû àðтûкул ìîжíà íà 
öûтàтû ðàçáіðàöü. Як íå ўñå, äûк пðàç àäíàãî пàõâàліööà ìàãлі, øтî ÿãî ñтàðàííåì 
у ãàçåту тðàпілі. Як кàжуöü, кîжíàÿ ñàáàкà ў ðà¸íå âåäàлà.

Пàñтупîâà і õàтку пðûáðàў, ÿк лÿлå÷ку, і пàäâîð’å àкулüтуðûў – áàтàíі÷íû 
ñàä àäпà÷ûâàå. Ціõàй ñàпàй, äçå ñàì куð÷ûўñÿ íà пðàñöåöкіì çэäліку äû çíіø÷àў 
пуñтàçåллå, ÿк Ñтàліí âîðàãàў íàðîäà, äçå âûõàâàíöàў ñâàіõ улàãîäжâàў, клікàў 
у пàäñîáíікі. Пàñлÿ ў іíтэðíåт іõ пуñöіöü пàøâэíäàööà àлüáî тîðт іì çâàðãàíіöü 
ñâîй, ôіðìîâû, ç пÿ÷эííÿ-âàðэííÿ, ñìàкàтà!

Зàñтàâàлàñÿ àäíà, ÿк ñàì кàçàў, ìàðà іäû¸тà – âåліçàðíû тэлåâіçàð. Âî ÿкàÿ 
ñуãу÷íàñöü ñлîў! Àäãàâîðâàлі: íàâîøтà ў ìàлåíüкàй õàтöû тàкàÿ áàíäуðà, уñ¸ ðîўíà, 
ÿк у кіíàçàлå ў пåðøûì ðàäçå ñÿäçåöü – ñàìûÿ тàííûÿ ìåñöû. Íå çãàäжàўñÿ: 
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пà ìàіõ âà÷àõ ñàìàå тîå. Хà÷у, кàá лþäçі íà экðàíå ç ìÿíå ðîñтàì áûлі, áуäçå 
ўðàжàííå іõ пðûñутíàñöі.

Ãðîøû àäклàäâàліñÿ ìàðуäíà, çàðîáкі ж у ãàçåтàõ ç ãулüкіí íîñ, à пðàðэõàў у 
ãàñпàäàðöû øтî äçіðàк у ðэøàöå. Àлå âîñü пàтðэáíàÿ ñуìà лÿжûöü у пàтàåìíûì 
ìåñöû і ñтðàøэííà ðàçäðàжíÿå. Як ñâåðá íå äàå ñупàкîþ – тàк пðûñпі÷ûлà ÿìу 
пàâåñіöü тэлåâіçàð íà ñöÿíу. Íîâû ãîä íå çà ãàðàìі, тàäû ўжî äàклàäíà íå áуäçå ў 
àäçіíîöå ÿãî ñуñтðàкàöü, âàкîл àðтûñтû ñкàкàöü áуäуöü. Пðàўäà, íà “÷îðíû äçåíü” 
íі÷îãà íå çàñтàíåööà. Àт! Пàñлÿ çáÿðэ. Àäâàжûўñÿ… äû купіў, ÿк у пàлîíку кіíуўñÿ. 
Мàлüöû õуöåíüкà çáåãліñÿ, íàâåñілі, áî і ñàìіì кàðöåлà пàãлÿäçåöü. Зáûлàñÿ ìàðà…

Зіìà áліçілàñÿ, íå лþáіў çіìû пà жûööі: áуõàйñÿ пà ãлûáîкіì ñíåçå. Íå ãîðàä, 
кàá ãðэйäàðû пàпåðàäçå пàўçлі, øтî Ò-34 пåðàä пÿõîтàй, тàäû ìîжíà і ç кðûкàì 
“Уðà!” áåã÷û. Пàлі ў пå÷û пà äâà ðàçû íà äíі, à öÿплî øтî кàðîâà ÿçûкîì çліçâàå, 
õàтà ж – ðàäàáîçü. У кâàтэðàõ пàðàâîå ўклþ÷ûлі – клàäçі íîãі íà ðàäûÿтàð äû 
“кàйôуй” ñàáå. À тут ç ñàìîãà пàðà клуáàìі куðûöü, пàкулü äðîўöàў ç ãðàäû ç-пàä 
ñíåãу íàкàлупàåø. Мíîãà ¸ñöü ÷àãî ñкàçàöü, äû íÿìà кàìу ñлуõàöü.

Рûõтàâàўñÿ äà çіìû пåäàíтû÷íà, ñкðупул¸çíà ÷àплÿўñÿ äà кîжíàй äðîáÿçі, 
кàá ÿíà íå пàäàлà çíÿ÷эўку, ÿк ñíåã íà ãàлàâу.

Âîñü íà пàäâîð’і ўñ¸ äà лàäу äàâåäçåíà: уðàäжàй у ñтîпöû äáàйíà ñклàäçåíû; 
äðîўöû пàä пàâåтàì ñîõíуöü, кàá âåñÿлåй тðàø÷àöü у ãðуáöû, ðàçãàíÿþ÷û çіìíþþ 
íуäу; ãðàäû пåðàкàпàíûÿ тлуñтà áліø÷àöü; ðужû лàпкàìі çàкіäàíûÿ-çàõутàíûÿ. 
Âîñü тîлüкі ліñтîтà àпàлàÿ ў ñàäçå äû пàліñàäíікàõ íå çãðэáåíàÿ. Ñÿñтðà õâàлілàñÿ, 
øтî ÿíû ñâîй äâîð ужî пà÷ûñöілі, íå ðàўíуþ÷û, ÿк äûâàí пûлàñîñàì.

Дû ÿø÷э çàãàäàлà, кàá у áàлüíіöу клàўñÿ, áî туçàíулà ж ÿãî, ÿк íà ліõà, 
пðûçíàööà, øтî пàãîðøàлà çäàðîўå. Зíàйøлàñÿ çàãàä÷ûöà, àäðàçу ÷уåööà áûлû 
äûðэктàð øкîлû. Куäû клàñöіñÿ? І тàк àìàлü пàўлåтöà áàкі àäлåжâàў пðàç íåйкуþ 
пàñкуäíуþ ñкулку, ÿкуþ äàктàðû ўäîўж і ўпîпåðàк пåðàкðэìçàлі äû àíтûáі¸тûкàìі 
íàøпіãàâàлі, øтî ôàáðû÷íàå áðîйлåðíàå куðàíÿ.

À âîñü ліñтîту çãðэáöі тðэáà, íåпàðàäàк!
Чîўпàўñÿ íàä ¸й пàлîâу äíÿ, âå÷àðàì àä÷уў, øтî äàðìà. Дûõàöü çàöіíàлà 

і тэìпåðàтуðà ўñкî÷ûлà ðэçкà, ÿк ñàì уðàííі àä áуäçілüíікà ўñкîкâàў. Ñэðöà 
туçàлàñÿ. Òðэñöі пà÷àлî, øтî пàðкіíñîíікà. Пàтэлåôàíàâàў ñÿñтðû-äîктàðу. Òîлüкі 
ж і тэлåôàíуåì, ÿк ç íåйкàй äуðíîй íàãîäû, тàк пðîñтà пàáàлàкàöü çàўжäû ÷àñу 
áðàкуå. Пðэ жûöö¸ íàўãàлîп íà ўçìûлåíûõ кîíÿõ, пàкулü íå çàãîíіöü…

Уåäліâûÿ ÿíû, уðà÷û! Àäðàçу ñтî лåкàў пðûçíà÷ûлà, ÿкі ñтðàўíік âûтðûâàå? 
Пðàўäу кàжуöü: àäíî лå÷àöü – уñ¸ àñтàтíÿå кàлå÷àöü, àлå і áåç äàктàðîў ÿк áåç âàäû: 
íі туäû і íі ñþäû. І ÿíà âûíåñлà áåçàпåлÿöûйíàå ðэçþìэ: тэðìіíîâà ў áàлüíіöу. 
Íàкîíт ліñтîтû ñкàлàìáуðûлà: ìàлàй÷ûíà! Зãðîá íà пàäñöілку ў ãðîá, çàìåñт 
ñтðужàк! Ціпуí íà ÿçûк! Пààáÿöàў ç пàíÿäçåлкà ўø÷ûлüíуþ çàíÿööà лÿ÷эííåì, 
áî çàўтðà íÿäçåлÿ, áàðàíі Áîжà ñпåöûÿлüíà öÿãíуööà ў àптэку пà àíтûáі¸тûкі. 
У пàíÿäçåлàк пà äàðîçå íà пðàöу і çîйäçå.

У íÿäçåлþ пðûâû÷íà àáìÿðкîўâàлі ç ñÿáðàì-àäíàäуìöàì, ÿкі äàўíî áûў ÿãî 
íàçâàíûì áðàтàì, ñуìåñíуþ літàðàтуðíуþ пðàöу. Дàìîâіліñÿ, øтî ў пàíÿäçåлàк 
пðûøлå ìàтэðûÿлû. Кîлüкі ÿíû, àáîäâà àпàíтàíûÿ, ðàçàì çðàáілі äлÿ çàõàâàííÿ 
ãіñтîðûі áàöüкàўø÷ûíû! Кîлüкі ÿø÷э çáіðàþööà çðàáіöü…

Рэäàктàðà ўñå ж пàпÿðэäçіў, øтî ў пàíÿäçåлàк, ìàã÷ûìà, âîçüìå “áþлåтэíü”.
Цÿпåð тðэáà “äàжûöü äà пàíÿäçåлкà”.
Ñпàöü клàўñÿ çàўжäû пîçíà, áліжэй äà пîўíà÷û. Àпîøíіì ÷àñàì ÿкі тàì 

ñîí, àìàлü ñåäçÿ÷û, кàá äûõàлàñÿ лÿã÷эй. Як íі áÿðîãñÿ, à íàтупàўñÿ çà äçåíü. 
Ñуìку íà çàўтðà ñклàў, пàâÿ÷эðàў íàâàт ñà ñìàкàì. Ëþáû âåліçàðíû тэлåâіçàð, 
ÿкі пðàöàâàў àìàлü áåç àäпà÷ûíку ўжî пÿöü äç¸í, пàкулü àõâîткà íå ñàãíàлàñÿ, 
âûклþ÷ûў. Íÿõàй ñпà÷ûâàå äðужà çàўтðà öэлû äçåíü, ãàñпàäàðу ж íà пðàöу. 
У пå÷û íàпàлåíà, çàñтàлîñÿ тîлüкі “лþøку” çàклàñöі (тàк íà ìÿñöîâûì ñлэíãу 



çâàлі ÷ûãуííû кðуãлÿк, øтî клàлі íà äçіðку кîìіíà, кàá íå àáàãðàâàöü íåáà). 
Уäûõíуў ãлûáîкà, пàöÿãíуўñÿ çà “лþøкàй”, äû ðàптàì àä÷уў øтî âûäûõíуöü 
íå ìîжà, áû “лþøкà” пåðàкðûлà тðàõåþ, уâà÷÷у пàöÿìíåлà, íîãі пàäкàñіліñÿ. 
Мàáілüíік, ÿк çäðàäíік, ñтàіўñÿ íà ñтàлå ìіж пàпåð, кіøэííû іíãàлÿтàð лàйäà÷ûў 
íà кàíàпå. Пðàç õâіліíу ÿíû ўжî áûлі íå пàтðэáíûìі. Якðàç õâіліíу íå äàжûў 
äà пàíÿäçåлкà…

У пàíÿäçåлàк ÿãî íå тðûâîжûлі, çàáàðàíÿў, кàá íå пàäûìàлі íåðâû äû íå 
пåðàпûíÿлі ðûтìі÷íû õîä äуìàк, áî íå çàўñ¸äû “ðàçуìíàÿ ìûñлÿ пðûõîäçіöü 
àпàñлÿ”, äðуãіì ÷àñàì çíікàå áÿññлåäíà, øтî пðûâіä. Íå÷àãà àáðûâàöü кðûлû 
ñлîâàì, øтî, ÿк лàñтàўкі, ø÷àáå÷уöü äû çлÿтàþööà ў àäíî ìåñöà ãíÿçäçіööà, 
ñтâàðàþ÷û íîâû àðтûкул. У пàíÿäçåлàк ¸í піøà! Пàíÿäçåлàк – äçåíü тîлüкі äлÿ 
пðàöû. Кàлі õтî àñìåлüâàўñÿ туðáàâàöü, çлàâàўñÿ і, äâуõ ñлîў íå ñкàçàўøû, клàў 
тðуáку. Òàìу õлîпöû íå çàõîäçілі, âåäàлі: пðàãîíіöü, ÿк øкàäліâûõ кàтîў; ñÿñтðà 
çáіðàлà àðãуìåíтû äà àўтîðкà, кàá çíîў ñõілÿöü äà øпітàліçàöûі, íà пðàöû ðàøûлі, 
øтî íà áàлüíі÷íûì. Àäçіí тîлüкі ñÿáàð-áðàт, ç ÿкіì äàìàўлÿліñÿ, íàáіðàў кîлüкі 
ðàçîў. Ñпà÷àтку âûðàøûў: пðûíöûпîâà íå пàäûìàå, ñкàçàў жà íå туðáàâàöü, à 
ìî çàíÿтû äужà. Àäíàк áліжэй äà íî÷û íàçîйліâà, ÿк ãàлîäíû кàìàð, çàçâіíåлà ў 
âуøàõ і пà÷àлà куñàöü тðûâîжíàÿ äуìкà: íå ў ÷àñ тû пàì¸ð, Жуðíàл. Àäìàõíуўñÿ, 
кàá íå ñуðî÷ûöü…

Òàкіì ÷ûíàì, ¸í ìåў ìàã÷ûìàñöü ñпàкîйíà пàлÿжàöü лÿ пå÷û, àñэíñàâàöü 
çäàðэííå і пðûâûкíуöü äà ñâàйãî íîâàãà ñтàíу. Íі÷îãà áîлüø íå áàлåлà, íå 
пåðàøкàäжàлà. Ціøûíÿ. Àäçíà÷ûў ç ãîíàðàì: íå туðáуþöü, ñлуõàþööà, äàìîãñÿ 
тàк-тàкі ñâàйãî. Мîжíà àäöÿãíуöü тîй ìîìàíт, кàлі äàâåäàþööà, пà÷íуöü ãàðàâàöü, 
õтî ø÷ûðà, õтî íàпàкàç; ìітуñіööà, ÿк ìîøкі, øтî ìàк тàўкуöü; öÿãàöü туäû-ñþäû 
÷ужûìі ðукàìі. Кàá ìîжíà áûлî àäðàçу íà кут лåã÷û…

Чуў, ÿк íåкàлüкі ðàçîў çàйøîўñÿ àñіðàöåлû ìàáілüíік äîўãіì ãàлàøэííåì, 
áûööàì õàöåў àáуäçіöü ãàñпàäàðà. Кàá ìîã, кіíуўñÿ á тэлåôîí ÿìу пðîñтà ў ðукі, 
àääàíà пðûöіñíуўñÿ äà ðîäíàãà âуõà, пà÷уў і пåðàäàў íà àäлåãлàñöü пðûâû÷íû 
ãîлàñ. Кîлüкі ¸í пàäñлуõàў іíтûìíàãà, кîлüкі çàõîўâàå тàÿìíіö! Íå íàâàðî÷àíûÿ 
àáîäâà. Пðûйøîў тэлåôîí àä ñÿáðà. Пàäîðàíû. Дçіўíà: лþäçі çуñіì ðîçíûÿ, øтî 
çíåøíå, øтî пà õàðàктàðàõ, ñÿáðуþöü ñà ñтуäэíöтâà íå ðàçлі âàäà. Дàлåкàâàтà 
жûâå ñÿáðук, і øкîäíûõ çâû÷àк íå пàçáàўлåíû, пðàäпðûìàлüíû, àлå àпîøíþþ 
кàøулþ àääàñöü, кàлі øтî, у áÿäçå íå пàкіíå. Íàâàт íà ðîçíûõ ìîâàõ ðàçìàўлÿþöü, 
äû íікîлі íå áуäуöü “ãîâîðитü íà ðàçíûõ ÿçûкàõ”, áî äуìàþöü çлàäжàíà.

Зíîў пàйøлî ðûäàííå ìàáілüíікà: íà кàãî ж тû ìÿíå пàкіíуў?..
Ёí âåäàў, õтî àñлуõàўñÿ, туðáуå, áî äàìîâіліñÿ. Дàðуй, áðàткà, упåðøûíþ íå 

тðûìàþ ñлîâà…
Ñпàõàпіñÿ ðàíіöàй у àўтîðàк. Пåäàíт äà ìàçãîў кàñöåй, à íå пàâåäàìлÿå пðû÷ûíû 

àäñутíàñöі íà пðàöû, ìàлà тàãî, тðуáку íå áÿðэ, пàñлàлі ñуñåäà ў ðàçâåäку…
Íåÿк ðàíåй ¸í íàâу÷ûўñÿ і çàõàпіўñÿ çàпіñàì жûâûõ ãàлàñîў íà кàìп’þтàð, 

çàпіñàў і ñÿáå, à кàá äàðìà ÿçûкîì íå ìÿíöіöü, ðàøûў íàäûктàâàöü ñâàþ àпîøíþþ 
âîлþ. Кîлüкі ðàçîў ñпðàáàâàў пàãàâàðûöü ç ñ¸ñтðàìі íà ãэтуþ тэìу, àлå ÿíû 
ñлуõàöü íå õàöåлі, ìàўлÿў, íå íàãàíÿй íуäû. Хут÷эй ðàçìîâу пåðàâîäçілі íà 
жàðт: ìû ñтàðэйøûÿ, тûì áîлüø жàí÷ûíû, пà ўñіõ пðàâілàõ этûкåту пàâіíåí íàñ 
пðàпуñöіöü упåðàä, õî÷àø уõіліööà àä àäкàçíàñöі?

Цÿпåð, ÿк çíàйøлі, уñ¸ пà пàлі÷кàõ ðàñклàäçåíàå: äçå, ÿк, у ÷ûì, íàâàт ñпіñ 
пðûäàäçåíû, кàãî àáâÿñöіöü, ç тэлåôîíàìі. Íу øтî, ñÿñтðûöû, пðûйäçåööà 
âûñлуõàöü.

Пàпîў íå тðэáà. І пðû жûööі ў öàðкâу íå õàäçіў, íàâàт íå õðûø÷îíû. Íå 
õðûø÷îíû і íåõðûñöü – ðîçíіöà, ÿк íÿáîж÷ûк і áÿçáîжíік. У ÿãî ñâàå àäíîñіíû 
ç Áîãàì, áåç пàñÿðэäíікàў і âåðà ñâàÿ, àлå ñàпðàўäíàÿ. Мàáûöü, ìåў ðàöûþ, кàлі 
лі÷ûöü, øтî Áîã ¸ñöü Ëþáîў.
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Àðкåñтðàў íå тðэáà, áуäуöü áðàçãàöü тàлåðкàìі, уñÿ â¸ñкà ñкàлàíåööà àä іõ 
ìàðøà, íå пà÷уå ÿãî ðàçâітàííÿ. Íÿõàй лåпø у õàöå ãу÷ûöü ìіíîðíàÿ ìуçûкà, кàá 
ì¸ðтâàÿ öіøûíÿ íå “ðэçàлà âуøû íàпàлàì”, ÿк ñпÿâàў Âûñîöкі і àпðàíуöü у ÿãî 
ж ñтûлі: áåç çàøìàðãі-ãàлüøтукà і àôіöûйíàãà піíжàкà – íå íà тðûáуíå ñтàÿöü.

Âàлуí áû, äû ÿк пðûöÿãíуöü? Íå Áàðàäуліí, íà âåðтàл¸öå íå ñпуñöÿöü. 
Àáûäçåööà пîìíікàì, àлå кàá ôîтàçäûìàк øàñíàööàöіãàäîâàãà, äуøà ÿãî ç ãэтàãà 
ўçðîñту íå âûйøлà...

Пà äàðîçå ў ðûтуàлüíуþ кàíтîðу ðàптàì çíîў çàлÿìàíтàâàў ÿãî ìàáілüíік, ÿкі 
àáà÷ліâà ўçÿлі ç ñàáîй. Íåйкàÿ жàí÷ûíà, õàöåлà пàäçÿкàâàöü çà ø÷ûðû àðтûкул 
àá ñâàіì ñûíå ў ñÿãîííÿøíіì íуìàðû “ðà¸íкі”. Дîáðà, пåðàäàäçіì пàäçÿку, äуøà 
ÿãî ÿø÷э ç íàìі, àлå âåäàйöå: ãэтà áûў ÿãî àпîøíі àðтûкул. Зàплàкàлі ў àáåäçâþõ 
тðуáкàõ…

Пàõàâàлüíàÿ пðàöэñіÿ ðàñöÿãíулàñÿ íà ўñþ øàñåйку. Ñпіñ тûõ, õтî пðûйøîў 
пðàâîäçіöü у àпîøíі øлÿõ, øìàтðàçîâà пåðàкðûў тîй, ÿкі пàкіíуў äлÿ àáâÿø÷эííÿ. 
Рîäíûÿ, ñÿáðû, кàлåãі, âÿñкîўöû, õлîп÷ûкі ÿãî тàкñàìà тут, пðûöіõлûÿ, ñуìíûÿ, 
âÿíкі íÿñуöü çàìåðçлûìі ðукàìі, à ìàå ж âû птуøàíÿтû!

Âûõîäçіöü, áлàçíàâàў, øтî àäçіíîкі. Âуíü кîлüкі “ðàäíі” іäçå, øтî пåðàä 
кàтàôàлкàì, øтî çà іì, áû ðàкà öÿ÷э. Уñÿ тðуíà-лîäà÷кà çàклàäçåíàÿ жûâûìі 
кâåткàìі, тàк іõ лþáіў, àäçіí тâàð àäкðûтû. Плûâå ̧ í у ñуñâåтíû àкіÿí, àлå пàкіäàå 
ñÿáå і тут, ñÿðîä жûâûõ. Áуäçå жûöü у тâîðàõ.

Íà ìîãілкàõ ñÿñтðà ўñ¸ ж àпûðñкàлà õàлîäíуþ ÿìу тðîй÷û ñâÿтîй âàäîй. 
“У іìÿ Àйöà і Ñûíà, і Ñâÿтîãà Дуõà… Àìіíü”. Íÿõàй тàк.

Дàðуþ ўñіì і ìíå äàðуйöå.
Чàñ. Пàöіõу àпуñкàйöå, лåâûì áîкàì ø÷ûлüíåй äà ìàìû, кàá ñэðöàì ìîã 

пðûтуліööà. Яíà, âÿäîìà, пåðøûì ÷ûíàì íàñâàðûööà, ÷àìу тàк ðàíà пðûйøîў, 
íå клікàлà, íà кàãî ñÿäçіáу пàкіíуў, àлå пîтûì àáäûìå-àáлàø÷ûöü, à ìîй тû 
ãàðîтíû ñûíî÷àк!

Кіäàþöü пÿñî÷àк, кîжíû пà жìåíüöû, âîñü ужî і ðûäл¸ўкі ўñтупілі…
Áûâàйöå!
Íà äçÿâÿтû äçåíü íà пàäâîð’å пðûлÿöåў ãoлуá. Шûçû, ìàжíû, ñàìàâітû, ¸í 

àäðàçу пàклÿâàў çåðíÿ, пàкіíутàãà äлÿ íåøìàтлікіõ куðà÷àк, ñöâÿðäжàþ÷û ñâàå 
пðàâû. Ãàñпàäàðліâà пà÷àў àãлÿäàöü äâîð, áû âûçíà÷àþ÷û: äçå ÿкі íåпàðàäàк. 
Кàтû – Áÿлÿø і Жíіâåíü, íå кіíуліñÿ íà ÿãî, ìіðíà пàñåлі íà пðûçáå. Áà÷íà 
áûлî, øтî àäçіíîкі ãoлуá çлÿтàöü íå çáіðàåööà.

Íàçâàлі ÿãî Жуðíàл…



Назарэнка
Âÿäîìû ìàñкîўñкі жûâàпіñåö Òàööÿíà Íàçàðэíкà íåÿк 

çлîñíà пàкпілà ç ìàñтàкîў-àâàíãàðäûñтàў, ñкàçàўøû, øтî ìíîãіÿ 
ç іõ у ñàâåöкіÿ ÷àñû іøлі пðàöàâàöü у кíіжíûÿ âûäàâåöтâû, 
äçå ìàãлі лåãàлüíà çàйìàööà ðîçíûìі ôàðìàлüíûìі пîøукàìі 
і ÿø÷э çà ãэтà àтðûìліâàöü íå àáû-ÿкіÿ ãàíàðàðû. Ñàìà 
Íàçàðэíкà тàäû çàйìàлàñÿ пîøукàìі і àäкðûööÿìі ў жûâàпіñå 
àлåйíûìі ôàðáàìі íà пàлîтíàõ, à ўñ¸ іíøàå лі÷ûлà äðуãàñíûì. 
Ñлуõàþ÷û пðà íàçіðàííі Òàööÿíû, ÿ çãàäàў ìіíñкуþ ìàñтà÷ку 
Яíþ Зåлüñкуþ. Яíà ñàпðàўäû пàйøлà пðàöàâàöü у âûäàâåöтâà 
«Þíàöтâà», äçå íàпîўíіöу ðэàліçàâàлà ўñå ñâàå ôàðìàлüíûÿ 
àäкðûööі. Ці ìîжíà Яíþ Зåлüñкуþ, ç ÿå кíіжíûìі ìàлþíкàìі 
äà кàçàк, çàлі÷ûöü у àâàíãàðäûñтû? Дуìàþ, ìîжíà. Як íà ìîй 
ðîçуì, кíіжíàÿ ãðàôікà Яíі тàкàÿ ж âàжíàÿ äлÿ áåлàðуñкàãà 
âûÿўлåí÷àãà ìàñтàöтâà, ÿк ãàáåлåíû Ëþäìілû Руñàâàй і 
эíкàўñтûкі Зîі Ëітâіíàâàй.

Адам Глобус

...ты глядзіш на твор і думаеш пра ідэальнае, 

эталоннае, ураўнаважанае, збалансаванае, 

урачыстае і важнае...

Яня 

Словы пра мастачку Яню Зельскую

мастацтва
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Хіпі
У 70-80-õ ãàäàõ íà ìàñтàöкіõ âûñтàâàõ 

у Міíñку, ÿк і ў іíøûõ ñтàліöàõ çìðî÷íàãà, 
íіáû тàíк íà пàñтàìåíöå, ÑÑÑР, пàíàâàў 
тðупíàкîлåðíû тðàãіçì. Âàйíà, пàðтûçàíû, 
кàìуíіñтû, пðàлåтàðûÿт, кàлãàñíікі, ðэâà-
лþöûÿ, ìужíàñöü і ìуж÷ûíàпàäîáíàñöü, 
кàñìàíàўтû, âàйñкîўöû, Ëåíіí, кàìñàìîл, 
піÿíåðûÿ і àõâÿðíàñöü — âîáðàçû і тэìû, 
ÿкіÿ ўõâàлÿліñÿ і ø÷îäðà àплî÷âàліñÿ тàтà-
літàðíàй äçÿðжàâàй. Уñ¸ àñтàтíÿå лі÷ûлàñÿ 
ìàлàâàжíûì, äðуãàðàäíûì і áàáñкіì. Хіпі, 
áітíіöтâà, пàöûôіçì áûлі àáâåø÷àíû øкîäíûìі 
і àíтûäçÿðжàўíûìі. Кàлі çàäуìàööà íàä 
пûтàííåì, õтî ў íàøûì тàãà÷àñíûì ìàлàäûì 
ìàñтàкîўñкіì ñâàáîäàлþáіâûì ñâåöå áûў 
ñàìûì õіпîâûì ìàñтàкîì? Цÿпåð ÿ íàçâàў áû 
Яíþ Зåлüñкуþ, ç ÿå âÿлікàãàлîâûìі ìàкàìі, ç 
ÿå çàäуìåííûìі кàтаìі, ç ÿå çîлàтàкàпûтíûìі 

Я. Зельская. «Нацюрморт».

кîíüìі, ç уñìåøліâûìі âÿðáлþäàìі і ç кðûлàðукіìі тàíöîðàìі. Òàäû тâîð÷àñöü 
Яíі ìíå íå çäàâàлàñÿ тàкîй àäìåтíàй і тàкîй ÿñкðàâàй, тàкîй çíàкàâàй, ÿкîй ÿíà 
áà÷ûööà öÿпåð, пðàç àäлåãлàñöü у тðэöü ñтàãîääçÿ.

Культавасць
Дà пðûõîäу ў тâîð÷àñöü кàìпутàðàў ç іíтэðíэтàì àñíîўíû плàñт іíôàðìàöûі 

çàõîўâàўñÿ íà пàпÿðîâûõ íîñüáітàõ. Ãàçåтû, ÷àñîпіñû, кíіãі, àлüáîìû áûлі ÷àñткàй 
лþáîãà пðûñтîйíàãà іíтэð’åðà. Длÿ іõ ðàáілі àäìûñлîâûÿ пàліöû, ñтàлû, øàôû, 
ñтэлàжû і этàжэðкі. Ãàçåтû і ÷àñîпіñû пåðàплÿтàліñÿ ў пàäøûўкі. Кàøтîўíûÿ 
àлüáîìû çàõîўâàліñÿ ў çàøкл¸íûõ øàôàõ, ÿкіÿ àáåðàãàлі іõ àä пûлу. Дîáðûõ 
кíіã áûлî íå äàкупіööà. Іõ äàâîäçілàñÿ «äàñтàâàöü», пåðàплî÷âàþ÷û пåðøуþ 
öàíу ўäâàÿ і ўтðàÿ. Кíіãà куплÿлàñÿ íå тîлüкі äлÿ ñÿáå, áіáліÿтэкà çáіðàлàñÿ äлÿ 
äçÿöåй і ўíукàў. Òàìу ñтâàðàлüíікі íàâàт ñàìûõ çâû÷àйíûõ кíіжàк, øàðàãîâûÿ 
літàðàтàðû і пðîñтûÿ кíіжíûÿ ãðàôікі çàлі÷âàліñÿ ў тâîð÷уþ эліту. Мîжíà öÿпåð 
уÿâіöü, ÿк öÿжкà áûлî ñтàöü кулüтàâûì ìàñтàкîì ñÿðîä элітàðíûõ кíіжíûõ 
ãðàôікàў.

Яíÿ Зåлüñкàÿ ñтàлà тàкîй кулüтàâàй пîñтàööþ. Кíіãі ç ÿå ìàлþíкàìі çáіðàлі 
íå тîлüкі ÷ûтà÷û і áукіíіñтû, іõ тðûìàлі ў ñâàіõ ìàйñтэðíÿõ íàâàт âÿäîìûÿ і 
пðûçíàíûÿ ìàñтàкі. Яå ілþñтðàöûі çààõâî÷âàлі пðà÷ûтàöü тàкіõ ìàлàâÿäîìûõ 
àўтàðàў, ÿк Мàøà Ãàлÿìàâà і Пÿтðî Âàñþ÷эíкà, і ìàлààктуàлüíûõ, ÿк Âàлÿíöіí 
Ëукøà. Мàлþíкі Зåлüñкàй íàñтîйліâà çàпðàøàлі і äà пåðà÷ûтâàííÿ клàñі÷íûõ 
кàçà÷íûõ тэкñтàў кøтàлту «Пàпÿлуøкі» Шàðлÿ Пåðî.

Пðà кулüтàâàñöü Зåлüñкàй ÿ çãàäàў у ìàйñтэðíі âûäàтíàãà àôàðöіñтà Âàлîäçі 
Âіøíåўñкàãà. Уñпàìіíàþ÷û áûлîå, ¸í çàпûтàў у ìÿíå: «Òû пàìÿтàåø, ÿк ìû ўñå 
çáіðàлі кíіãі ç ìàлþíкàìі Зåлüñкàй?» Âÿäîìà, ÿ пàìÿтàў. Áîлüø çà тîå, øìàт øтî 
ç тûõ кâàäðàтíàôàðìàтíûõ кíіжàк і öÿпåð çàõîўâàåööà ў ìà¸й ìàйñтэðíі. Пàäîáíû 
ãîíàð — íàçûâàööà кулüтàâûì кíіжíûì ãðàôікàì — ìåў àкðàìÿ Яíі Зåлüñкàй, 
ìуñіöü, тîлüкі Мікîлà Ñåлÿø÷ук, àлå ÿãî ўñ¸ ж áîлüø öàíілі ÿк жûâàпіñöà, ÿк 
ìîäíàãà кàðöіíø÷ûкà.

Кулüтàâàñöü Яíі Зåлüñкàй áûлà íåпàўтîðíàй у ñâà¸й öэлüíàñöі і ÷ûñöіíі.



Папярэднікі
Зà кîжíûì пîñтìàäэðíіñтàì, íå ðàўíуþ÷û, 

ÿк àí¸лû-àõîўíікі, ìуñÿöü ñтàÿöü ìàäэðíіñтû. 
Яíÿ Зåлüñкàÿ ðàáілà ñâàå íàйлåпøûÿ ãðà-
ôі÷íûÿ пðàöû ў ÷àñû пîñтìàäэðíіñтû÷íûÿ, 
тàìу і âàðтà пðûãлåäçåööà äà ÿå пàпÿðэäíікàў, 
äà ÿå íàñтàўíікàў у ìàñтàöтâå, äà ÿå àí¸лàў-
àõîўíікàў. Яíÿ ñкîí÷ûлà тэàтðàлüíà-ìàñтàöкі 
іíñтûтут, äçå âу÷ûлàñÿ ў Ãåíàäçÿ Ãðàкà, 
Пàўлà Ëþáàìуäðàâà і Âàñілÿ Шàðàíãîâі÷à. 
Âу÷ûлàñÿ âûäàтíà. Яå àкàäэìі÷íûÿ ìàлþíкі 
і кàлÿðîâûÿ літàãðàôіі âіñåлі ў іíñтûтуöкіì 
кàліäîðû ÿк уçîðû äлÿ âûâу÷эííÿ і пðûклàäû 
äлÿ пåðàйìàííÿ.

Ñкàжу àäðàçу, тâîðû ÿå íåпàñðэäíûõ Я. Зельская. «Хлопчык з какосавым арэхам».

âûклàä÷ûкàў ìàлà пàўплûâàлі íà ôàðìіðàâàííå àäìåтíàй ñтûліñтûкі, ÿкуþ 
çíàйøлà і ўäàñкàíàлілà Яíÿ. Яå ãðàôікà âûáуäàâàлàñÿ íà пàäìуðку, çðîáлåíûì 
ðэâàлþöûйíûìі кàíñтðуктûâіñтàìі, тàкіìі ÿк Улàäçіìіð Ëåáåäçåў. З áåлàðуñкіõ 
ìàñтàкîў íàйáліжэйøûÿ äà Яíі — Àлåñÿ Пàñлÿäîâі÷ і Àлåã Ëуöэâі÷. З кíіжíàй 
ãðàôікàй Àлåãà Ëуöэâі÷à тâîðû Яíі Зåлüñкàй лу÷ûöü áåðàжліâàå ñтàўлåííå äà 
ìàлþíкà і âûкàðûñтàííå ў ÿкàñöі ôîíàў àáñàлþтíà ÷ûñтàй пàпåðû. З тâîðàìі 
Àлåñі Пàñлÿäîâі÷ у Яíі çíåøíÿãà пàäàáåíñтâà çíà÷íà ìåíåй, ÷ûì ç ãðàôікàй 
кàíñтðуктûâіñтàў, àлå ў ñþжэтíûõ і кàçà÷íûõ ìàтûâàõ у ìàñтà÷àк øìàт àãулüíàãà. 
Ñâåт, ñтâîðàíû ðукîй Зåлüñкàй, ÿк і ñâåт, âûìàлÿâàíû Àлåñÿй Пàñлÿäîâі÷, íàйпåðø 
ñâåт жàíî÷û, âîáðàç жàí÷ûíû ў ÿкіì ãàлîўíû.

Казачнасць
Чàìу íà Яíþ Зåлüñкуþ ўñå çàáûліñÿ? Длÿ ÿå íå çíàйøлîñÿ ìåñöà ў тàк çâàíàй 

àáîйìå ліäàðàў. У пàñпÿõîâûÿ ãðàôікі ç ÿå пàкàлåííÿ ìàñтàкîў çàлі÷ûлі іíøûõ. 
Òуäû тðàпілі Ñàâі÷, Ñåлÿø÷ук і Ñлàâук. Àñтàтíіõ пàлі÷ûлі ìåíø ÿðкіìі і ìåíø 
пåðñпåктûўíûìі. У тðîйку ліäàðàў íå пàтðàпілі тэìпåðàìåíтíûÿ ìàлÿâàлüø÷ûкі 

Я. Зельская. «Папялушка з дачкой мачыхі».

Ñÿðãåй Хàлàìàў і Âіктàð Àлåкñàíäðî-
âі÷. Íå пàтðàпілі і ìàйñтðàâітûÿ 
Улàäçіìіð Âіøíåўñкі äû Âіктàð Мікітà. 
Íÿãлåäçÿ÷û íà íå ìåíøûÿ çäîлüíàñöі, 
÷ûì у тàк çâàíûõ ліäàðàў, áîлüøàñöü 
çàñтàåööà ў äðуãіì, тðэöіì і áîã âåäàå 
ÿø÷э ÿкіì øэðàãу. Длÿ Яíі Зåлüñкàй, 
кàлі ўжî áûöü пàñлÿäîўíûì, íå çíàй  - 
øлî ñÿ ìåñöà íі ў äðуãіì і íі ў тðэ-
öіì øэðàãу. Яå лþáілі тîлüкі ў àäíûì 
âûäàâåöтâå, у «Þíàöтâå». Кàлі ñкîí - 
÷ûлàñÿ ÿå ñупðàöîўíіöтâà ç «Þíàö-
тâàì», пðà ìàñтà÷ку ўñå õуткà çàáûлі.

Íå äуìàþ, øтî ìàå íàтàткі âåðíуöü 
äà Яíі Зåлüñкàй áûлûõ пðûõілüíікàў ÿå 
тàлåíту, àлå ñпàäçÿþñÿ, øтî íåкàтîðûÿ 
ç ìàіõ ìàлàäûõ ÷ûтà÷îў äàâåäàþööà 
пðà ÿø÷э àäíу ìàñтà÷ку, ÿкàÿ ìàлÿâàлà 
íу пðîñтà кàçà÷íà.
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Эталоннасць
Òâîð ìàñтàöтâà, кàлі ãэтà ñà-

пðàўäíû тâîð, à íå íåйкі тàì кà-
âàлàк ìàтэðûі, тîлüкі пàäîáíû äà 
ÿãî, пðûìуøàå çàäуìâàööà íàä âàж-
íûìі ðэ÷àìі. Òû ãлÿäçіø íà тâîð і 
äуìàåø пðà іäэàлüíàå, этàлîííàå, 
уðàўíàâàжàíàå, çáàлàíñàâàíàå, уðà-
÷ûñтàå і âàжíàå. Дуìàåø пðà ўñ¸ 
ñтàíîў÷àå. Пåðàлі÷âàåø уñ¸ тîå, 
øтî тðûìàå öÿáå ў íåäàñкàíàлûì 
ñâåöå. Òû ãлÿäçіø і áà÷ûø, äçåлÿ 

Я. Зельская. «Сініца».

÷àãî âàðтà жûöü äàлåй, äçåлÿ ÷àãî âàðтà ўñтàâàöü ðàíіöàй і áðàööà çà пðàöу. 
Òâîðû âÿлікіõ ìàñтàкîў ìіíулàãà ìåíàâітà тàкіÿ, і ãэтà íå íàâіíà. Зуñіì іíàкø 
ãлÿäçіööà тâîð ìàñтàöтâà тâàйãî ñу÷àñíікà, ÿкі äçåйíі÷àå ãэтàк жà ìîöíà, ÿк тâîðû 
âÿлікіõ, пðûçíàíûõ і çíàкàìітûõ. У ìàлþíкàõ Зåлüñкàй ÿ áà÷у çáàлàíñàâàíàñöü, 
уðà÷ûñтàñöü і этàлîííàñöü. Упэўíåíû, íå ÿ àäçіí. Áî Яíÿ Зåлüñкàÿ ìàãлà ўçÿöü 
çâû÷àйíû ліñт пàпåðû і кàлÿðîâûìі àлîўкàìі пåðàтâàðûöü ÿãî ў тâîð âûñîкàãà 
ìàñтàöтâà.

Мянушка
Чàñàì õлîпöû і äçÿў÷àтû ў іíñтûтуöå Яíþ Зåлüñкуþ íàçûâàлі Ñåлüñкàй. Àлå 

ÿíà ãэтàãà íікîлі íå ÷улà і пðà ãэтà íå âåäàлà, à тàìу і íå кðûўäàâàлà íà тàкуþ 
àíтûñтàлі÷íуþ ìÿíуøку. Яø÷э ÿå ñпðàáàâàлі íàçûâàöü Яíÿй Цåлüñкàй і Яíÿй 
З¸лкіíàй. Мîжà, і ÿø÷э íåÿк ñпðàáàâàлі, áî пåðàâàжíàÿ áîлüøàñöü ñтуäэíтàў і 
âûклàä÷ûкàў у тэàтðàлüíà-ìàñтàöкіì іíñтûтуöå íàñілà ðîçíûÿ ìÿíуøкі, ÷àñàì 
áðûäкіÿ і çíÿâàжліâûÿ. Дà Яíі Зåлüñкàй ìÿíуøкі íå пðûñтàâàлі: ÿíû ўçíікàлі, 
ìàõàлі кðûлöàìі, ÿк ìàтûлüкі-àäíàäç¸íкі, і õуткà çàáûâàліñÿ. Яíÿ çàñтàâàлàñÿ 
äлÿ íàñ Яíÿй àáî Зåлüñкàй, à ÷àñöåй çà ўñ¸ Яíÿй Зåлüñкàй.

Разгляданне
Мàлþíкі Яíі çàпðàøàþöü äà ñпàкîйíàãà і äîўãàãà ðàçãлÿäàííÿ. Ãлÿäçіø íà іõ, 

ðàçãлÿäàåø і íàðàçãлÿäàööà íå ìîжàø. Òû çàпàìіíàåø ìàлþíкі äà äðàáíіö, кàá 
пîтûì çãàäâàöü і ў тûõ çãàäкàõ лþáàâàööà іìі. Пàäîáíàå ўçäçåÿííå íà ìÿíå ðàáілі 
тâîðû Ñàíäðà Áàöі÷элі. Зðàçуìåлà, øтî тâîðû ìà¸й ñу÷àñíіöû Зåлüñкàй íåлüãà 
пàðàўíîўâàöü ç тâîðàìі âÿлікàãà ìàñтàкà ÷àñîў Àäðàäжэííÿ, àлå ìàлþíкі ìåíàâітà 
ãэтûõ äâàіõ ÿ çàпàìіíàў äà äðàáíіö, кàá пîтûì лþáàâàööà іìі ў ñâàіõ уñпàìіíàõ.

Радзівонаў
У ñіâàáàðîäàãà ìàñтàкà Àíäðэÿ Рàäçіâîíàâà ÿ íåÿк çàпûтàўñÿ пðà ілþñтðàтàðку 

Зåлüñкуþ: «Як äуìàåø, Àíäðэй, ÷àìу Яíÿ кіíулà ìàлÿâàííå ілþñтðàöûй? 
Зåлüñкàÿ ìåлà àäìåтíû тàлåíт, ÿíà ðàáілà àкâàðэлі і ìàлþíкі, íàпîўíåíûÿ жûâûì, 
ñâåжûì пàâåтðàì, ÿå кíіжíûÿ ілþñтðàöûі ðàäàâàлі ñîтíі тûñÿ÷ ÷ûтà÷îў, à ÿíà 
ñûøлà ç ìàñтàöтâà». – «Муñіöü, íåøтà çäàðûлàñÿ...», – ñіâàãàлîâàãà Àíäðэÿ íå 
ìîöíà çàöікàâілà пûтàííå пðà кіíутàå ìàñтàöтâà. Òàäû ÿ пàкàçàў Рàäçіâîíàâу 
íåкàлüкі кíіжàк ç ìàлþíкàìі Зåлüñкàй. Ñÿðîä іõ áûлà і кàçкà Эíіä Áлàйтàí 
«Зíàкàìітàå кà÷àíÿ Ціì». Мàлþíкі äà кàçкі Áлàйтàí – ìуñіöü, íàйãîðøàå, øтî 
ÿ áà÷ûў ñÿðîä çðîáлåíàãà Яíÿй. Ñþжэтû — ñàäûñöкіÿ. Àáðûñû – пðûáліçíûÿ. 



Ôàðáû – кàлàìутíûÿ. Ôàктуðû – ìÿðçîтíûÿ. 
Àíäðэй äîўãà ãàðтàў ðîçíûÿ кíіãі, àçäîáлåíûÿ 
Зåлüñкàй, à пîтûì пàкàçàў пàлüöàì íà ñâà¸ 
ñэðöà і ç âûáà÷àлüíàй іíтàíàöûÿй ñкàçàў: «У 
Яíі íåøтà çлàìàлàñÿ... Âîñü тут...» Ñлîâû 
Àíäðэÿ Рàäçіâîíàâà пðà Яíþ Зåлüñкуþ 
пðàãу÷àлі пåðàкàíàў÷à, áî ÿå õâàðàâітû çлîì 
¸í пàкàçàў íà ўлàñíûì öåлå. Ёñöü áåлàðуñкі 
çàáàáîí: íå пàкàçâàй ÷ужûÿ õâàðîáû íà 
ñàáå. Àíäðэй пàðуøûў ãэтû çàáàáîí, à тàìу і 
âûãлÿäàў у тîй ìîìàíт ãðàíі÷íà пðàўäçіâûì.

Асіметрычнасць
Íåÿк ñкàçàў ñâàйìу ñâàÿку Àíàтîлþ 

Àлåкñàíäðîâі÷у, øтî ìíå пàäàáàåööà тâàð 
Яíі Зåлüñкàй і ÿ õàöåў áû çðàáіöü ÿå пàðтðэт. 
Àíàтîлü âу÷ûўñÿ ç Яíÿй íà àäíîй кàôåäðû, 
¸í íікîлі íå çàõàплÿўñÿ ÿå çíåøíàñöþ і äà ÿå 
ìàлþíкàў ñтàâіўñÿ пðàõàлîäíà. Мîжà, тàìу 
ìÿíå çäçіâілà ÿãî ðэàкöûÿ íà ìàå ñлîâû. 

Адам Глобус. «Студэнтка Яня Зельская».

Àíàтîлü ñтàў ñуð’¸çíûì, íіáûтà ñàì ñàáðàўñÿ ðàáіöü пàðтðэт Яíіíû Зåлüñкàй. Ёí 
íàâàт çìîðø÷ûў лîá тàк, øтî áðîâû àжíî çлу÷ûліñÿ íàä пåðàíîññåì. «Àñíîўíàå, 
íà øтî тàáå тðэáà çâÿðíуöü уâàãу, кàлі пà÷íåø ìàлÿâàöü пàðтðэт Зåлüñкàй, — 
àñіìåтðûÿ ў тâàðû. Яå âуñíû ç’åõàлі ў лåâû áîк àä öэíтðàлüíàй âîñі, à кîí÷ûк 
ÿå íîñà — у пðàâû. Âûðàçíàñöü ÿå тâàðу — у ãэтàй àñіìåтðûі. Íå çàáуäçüñÿ íà 
àñіìåтðûþ, кàлі пà÷íåø ðàáіöü пàðтðэт...»

Пàðтðэт Зåлüñкàй ÿ íàìàлÿâàў пðàç øìàт ãàäîў пàñлÿ íàøàй ðàçìîâû ç 
Àíàтîлåì. Пðà àñіìåтðûþ ÿ ўñпîìíіў тîлüкі тàäû, кàлі кàðöіíà áûлà ñкîí÷àíà. 
Пåðàìàл¸ўâàöü ÿ пàлåíàâàўñÿ, àäíàк пààáÿöàў ñàìîìу ñàáå, øтî àáàâÿçкîâà çðàáлþ 
ÿø÷э àäçіí пàðтðэт Зåлüñкàй, у ÿкіì улі÷у íàçіðàííå Àíàтîлÿ Àлåкñàíäðîâі÷à пðà 
âàжíàñöü і âûðàçíàñöü àñіìåтðûі ў тâàðû ìàñтà÷кі.
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Ñкулüптàðû, ÿкіÿ ўñ¸ жûöö¸ пðàöуþöü ç ãліíàй, ðэäкà 
пàðàўíîўâàþöü ñÿáå ñà Ñтâàðàлüíікàì. Àлå ¸ñöü тâîðû, ÿкіÿ 
âûìàãàþöü ôілàñîôñкàãà àñэíñàâàííÿ, ÿíû пàкàçâàþöü íàì ñàìûÿ 
ãлûáіíі ìàã÷ûìàãà пàäçåííÿ і пàäкàçâàþöü øлÿõ äà ўðàтàâàííÿ. 
Мåíàâітà тàкîй ñтàлàñÿ ñåðûÿ ñкулüптуðíûõ кàìпàçіöûй “7” 
Іâàíà Àðöіìîâі÷à. У çàöåìíåíàй, ÷îðíàй çàлå Муçåÿ Зàіðà Àçãуðà, 
áûööàì жûâûÿ пулüñуþ÷ûÿ пðûâіäû, âûñтупàлі плàñтû÷íà 
àкðэñлåíûÿ, кàлі õî÷àöå, àãу÷àíûÿ, âÿäîìûÿ кîжíàìу ÷àлàâå÷ûÿ 
ãðàõі. Íîñ, âуñíû, пàлüöû. Âîäàð, ñìàк, äîтûк… Рàçãлÿäàþ÷û, 
пàтàíàåø у іõ плàñтûöû. Àлå ж øукàåø і íå çíàõîäçіø öуäîўíûõ, 
ãàðìàíі÷íûõ âіäàðûñàў. Áî íÿìà âà÷эй, кàá іõ уáà÷ûöü. І íÿìà 
öуäîўíàй уçâûøàíàй ìуçûкі. Áî íÿìà âуøэй, кàá ÿå пà÷уöü.

Áà÷ûì і ÷уåì ìû ãàðìîíіþ і пðûãàжîñöü äуøîþ. Зíà÷ûöü, 
äу øà íàйпåðø пулüñуå ў íàøûõ çðîку і ñлûõу? Уñ¸ íàтуðàлüíà. 

Галіна Багданава

...у гліне прысутнічае 

нейкае сакральнае значэнне, 

яна была першым матэрыялам Стваральніка…

Сем грахоў – сем прыступак 
да ўратавання
Штрыхі да творчага партрэта Івана Арцімовіча

мастацтва

м
ас

та
цт

ва



Іâàí Àðöіìîâі÷ ÿк áû àãàлÿå ôіçіÿлîãіþ 
ãðà õîў. Дàå ìàã÷ûìàñöü кîжíàìу íå 
пðîñтà ðàçãлåäçåöü, àä÷уöü іõ ñìÿðîтíуþ 
ñлîäû÷ і âîäàð ãэтàй ñлîäû÷û, àáуäжàå 
äуøу, ÿкàÿ ìкíå âûðâàööà ç ãэтàй 
ö¸ìíàй çàлû äà ñîíå÷íûõ кðàÿâіäàў, äà 
ìåлîäûй птуøûíûõ ñпåâàў, íà âîлþ…

 
Іâàí Àðöіìîâі÷ çäîлüíû íå тîлüкі 

тâàðûöü, àлå і àñэíñîўâàöü ñàì пðàöэñ 
тâîð÷àñöі. 

– Цікàâàñöü ç áîку ìуçåÿ Àçãуðà äà 
ñтâîðàíàй ìíîþ ñåðûі äлÿ ìÿíå áûў 
íå÷àкàíûì. Òлуìà÷ûööà ãэтà тûì, øтî 
пðàöû, пðûñâå÷àíûÿ ñÿìі ñìÿðîтíûì ãðàõàì äлÿ ìÿíå ñàìîãà ç’ÿâà íåàäíàçíà÷íàÿ, 
ÿíû ç ñàìàãà пà÷àтку áûлі экñпåðûìåíтàì – íàä ñàáîй, íàä ôîðìàй, íàä 
ìàтэðûÿлàì. З 2011 ãîäà, кàлі íà ìàñтàöкіì плåíэðû ў Кàліíіíãðàäçå áûлі ñтâîðàíû 
пåðøûÿ пðîáíûÿ âàðûÿíтû ñкулüптуð, ñåðûÿ çìÿíÿлàñÿ, âîáðàçû íàпàўíÿліñÿ 
íþàíñàìі і пàäðàáÿçíàñöÿìі, çìÿíÿўñÿ іõ ìàøтàá і ôîðìà. Íÿçìåííûì çàñтàâàлàñÿ 
ўтðûìàííå і àáðàíû ў ñàìûì пà÷àтку пðûíöûп – кîжíû âîáðàç áуäуåööà пðàç 
äâà àñíîўíûÿ элåìåíтû – âуñíû і íîñ, ÿкіÿ íàлåжàöü ôîðìå, ÿкуþ ўìîўíà ìîжíà 
íàçâàöü «ãàлàâîй». Дà íåкàтîðûõ пàçíåй áûлі äàäàäçåíûÿ пàлüöû ðук. Ñåì 
ãðàтэñкàâûõ ñкàжîíûõ àñîá ìîжíà áûлî á íàçâàöü кàìі÷íûìі, àлå äлÿ ìÿíå ÿíû 
íікîлі тàкіìі íå ç’ÿўлÿліñÿ, і çàäà÷à ç ñàìàãà пà÷àтку áûлà áîлüø ñуð’¸çíàй çà 
пðîñтàå кðûўлÿííå öі пîøук àðûãіíàлüíàй плàñтûкі. Зà ãэтûì ñтàÿлà ðàçуìåííå 
ñуð’¸çíàñöі тэìû, ўñâåäàìлåííå ÿå пðàç ñÿáå, ñâàå ўлàñíûÿ пåðàжûâàííі…

Рэліãіÿ âûлу÷àå і íàçûâàå ãàлîўíûìі çàãàíû, ÿкіÿ ç’ÿўлÿþööà кðûíіöàй ìíîñтâà 
ãðàõîў, ðàçáуðàлüíûõ äлÿ ÷àлàâå÷àй àñîáû. Іñíуþöü ðîçíûÿ тðàктîўкі, àлå ў àñíîâå 
ãэтà: ãàíàðûñтàñöü, àáжîðñтâà, пàжàäà, ñкâàпíàñöü, ðîñпà÷, ãíåў і çàйçäðàñöü. Длÿ 
кîжíàãà пààñîáку і äлÿ ìÿíå ў пðûâàтíàñöі ўçàåìààäíîñіíû ç ãэтûìі ÷àðöÿìі ў 
âіðû äуøû àäíà ç ãàлîўíûõ пðàáлåì – пðûíÿööå іõ ÿк íåàä’åìíàй ÷àñткі «ìÿíå». 
Пàðàäîкñ, àлå ж кîжíàå пà÷уöö¸ пààñîáку – іíñтðуìåíт, äàäçåíû íàì ç пэўíàй 
ìэтàй. Пðàâåäíû ãíåў ìîжà áûöü çáðîÿй ñупðàöü çлà, íåñпðàâÿäліâàñöі. Жàäàííå 
íàñû÷эííÿ, öÿлåñíàÿ пà÷уöö¸âàñöü – çàклàäçåíàÿ пðûðîäàй íåàáõîäíàñöü ñілкàâàöü 
ñâà¸ öåлà, пðàöÿãâàöü ñâîй ðîä. Ëÿíîтà – ìàã÷ûìàñöü äлÿ àäпà÷ûíку ôіçі÷íàãà 
і äуøэўíàãà, ÿк íåàáõîäíûÿ “лåкі” пàñлÿ пðàöû. Пðàãà áîлüøàãà, çàйçäðàñöü, 
íÿãлåäçÿ÷û íà íåãàтûўíуþ àôàðáîўку – пàäàõâî÷âàííå äà äçåÿííÿ, ìàã÷ûìàñöü 
äлÿ ðàçâіööÿ àñîáû, уñâåäàìлåííÿ ñâà¸й íåäàñкàíàлàñöі, іìкíåííå äà âûãîä, ÿкіÿ 
тû áà÷ûø у іíøûõ – ìàтэðûÿлüíûõ öі äуõîўíûõ. Ãîíàð ÿк пàçіöûÿ ãîäíàñöі, âåðû 

ў ñÿáå, у пл¸í ñâà¸й пðàöû – пà÷уöö¸, 
ÿкîå äàçâàлÿå ÷àлàâåку áåç ñтðàõу 
ðуõàööà äà ìэтû.

Ëþáû ç ãэтûõ ñтàíàў, уçâåäçåíû 
ў ñтупåíü, ÿкàÿ ñтàлà äàìіíàíтíàй 
õàðàктàðûñтûкàй ÷àлàâå÷àй àñîáû, 
çàпàўíÿå ўñÿãî ÷àлàâåкà. Íå äàðìà 
ãэтûÿ çàãàíû íàçûâàþöü çàпàлàì... ÿíû 
ðуйíуþöü уñå çäàðîâûÿ пà÷ûíàííі, 
çàпàўíÿþöü äуìкі, íå äàþöü ÷àлàâåку 
öâ¸ðäà çіðíуöü íà ñÿáå, ñâàå ў÷ûíкі... 
Улàñíà, ãэтûÿ ðàçâàжàííі і лÿãлі ў 
àñíîâу ñтâîðàíàй ìíîй ñåðûі. Хîöü áуäçå 
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ø÷ûðûì ñкàçàöü, øтî пåðøуþ пðàöу çðàáі лі 
ðукі, à íå ðîçуì. Òîå, øтî âûõîäçілà ç-пàä 
пàлüöàў, íå ìåлà íàçâû ñпà÷àтку, àлå áûлî 
÷ûñтàй эìîöûÿй, âûÿўлåííåì пà÷уööÿў. Òàìу, 
íàпэўíà, ñåðûÿ “7” тàк ðэçкà àäðîçíіâàåööà 
àä іíøûõ ðàáîт, пà ÿкіõ, ìàã÷ûìà, ãлÿäà÷ 
çíà¸ìû ç ìà¸й тâîð÷àñöþ. Âûáàð ìàтэðûÿлу 
тàкñàìà ñтàўñÿ íå âûпàäкîâûì – у ãліíå 
пðûñутíі÷àå íåйкàå ñàкðàлüíàå çíà÷эííå, 
ÿíà áûлà пåðøûì ìàтэðûÿлàì Ñтâàðàлüíікà. 
Ñàкðàлüíàñöü çàклþ÷àåööà і ў тэõíàлîãіі 
ðàку, äçåÿííі, ÿкі ñупðàâàäжàå âûðàá кîжíàй 
ñкулüптуðû, ÿкіÿ пðàйøлі àãîíü і ÷îðíû äûì, 
і ÿø÷э äîўãі ÷àñ пàñлÿ тàãî пàõлі ãàðàì... à 
äлÿ ìÿíå – пàõíуöü і öÿпåð.

Шукàйìà кîжíû ñâîй âіäàðûñ, øукàйìà 
кîжíû ñâàþ ìåлîäûþ… І ўçäûìàйöåñÿ, 

уçäûìàйöåñÿ äà ñâà¸й ñÿìікîлåðíàй Áîñкàй âÿñ¸лкі, äà ãàðìàíі÷íàй ñÿì’і… Хàöÿ 
пåðøàáûтíûÿ íàøûÿ пðîäкі àñàöûÿâàлі “ñåì” ç кîлüкàñöþ äçіðàк у ÷эðàпå… 

1. Inanis gloria (ãàíàðûñтàñöü)
2. Ira (ãíåў)
3. Luxuria (пàжàäà, áлуä)
4. Invidia (çàйçäðàñöü)
5. Avaritia (ñкâàпíàñöü)
6. Tristitia (ñìутàк, ðîñпà÷)
7. Gula (àáжîðñтâà)



Я л¸ãкà ìàãу ўÿâіöü íàöûÿíàлüíуþ Áåлàðуñü áåç ñÿáå, à 
âîñü áåç Ірûнû Дубÿнеöêàй íå – íå ìàãу. Як і іíтэлåктуàлüíû 
äûñкуðñ Áåлàðуñі áåç ÿå. (Штî пðàўäà, тут і áåç ìÿíå ̧ í áà÷ûööà 
ìíå íå çуñіì пîўíûì.)

Áåлàðуñкàñöü Іðûíû àáñàлþтíàÿ і ãлûáіííàÿ. Âåðàãîäíà, ÿø÷э 
і тàìу, øтî ÿå áàöüкàì áûў Міõàіл Дуáÿíåöкі, ñлûííû äûðэктàð 
áуйíåйøàãà ў кðàіíå âûäàâåöтâà “Мàñтàöкàÿ літàðàтуðà”. У 
1988 ãîäçå ¸í à÷îліў àðãàíіçàâàíû àпàçіöûÿй “Мàðтûðàлîã 
Áåлàðуñі” і áûў àäíûì ñà ñтâàðàлüíікàў Áåлàðуñкàãà íàðîäíàãà 
ôðîíтà (ÁÍÔ).

Дçåöі íå çàўñ¸äû íàñлåäуþöü áàöüкàì, – ñкàжà ìíå õîöü 
õтî. Íу тàк, àлå ãэтà íå тîй âûпàäàк. Зуñіì íå тîй. Іðûíà і 
пà ñ¸ííÿ àáàãàўлÿå áàöüку ÿк жûâîãà (à ÿø÷э àйöà Íàäñàíà).

Пàâîäлå ўñ¸й ñâà¸й ñутâû ÿíà іäэàл áåлàðуñкàãà іíтэлåктуàлà. 
Áåçäàкîðíàÿ ìîâà, пîліôàíі÷íàÿ åўðàпåйñкàÿ кулüтуðà, áàãàтàÿ 
àäукàöûÿ: ÁДУ (ôілîлàã), Міñіÿíåðñкі іíñтûтут у Ëîíäàíå, 

Валянцін Акудовіч

...цэнтры сілы дзе былі, 

там і засталіся…

На рыштаваннях горада Сонца 

З новай кнігі “Трэба ўявіць Сізіфа шчаслівым. 
(Хронікі беларускага інтэлектуала)”
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кàтàліöкі ўíіâåðñітэт у Ë¸âàíå (Áåлüãіÿ), äçå àтðûìàлà ñтупåíü äîктàðкі ôілàñîôіі 
і äîктàðкі ñàкðàлüíàй тэàлîãіі. (Дàðэ÷û, Ë¸âàíñкі ўíіâåðñітэт, áåçуìîўíà, àäçіí ç 
íàйлåпøûõ ў Еўðîпå, ç àìàлü пðàкàâåтíûìі тðàäûöûÿìі, øтî äîўжàööà àä 1425 
ãîäà.)

Àäíàк, пàâîäлå ñлîâàў Іðûíû, ÷àтûðíàööàöü ãîä çàìåжíûõ øтуäûÿў íå çàìãлілі 
âåðû, øтî ÿíà âåðíåööà ў Áåлàðуñü. 

Ãэтà і çäàðûлàñÿ ў 2005 ãîäçå пàñлÿ àпîøíÿй íàâукîâàй àáàðîíû.

*** 
Мàÿ ñупîлüíàñöü ç Іðûíàй пà÷àлàñÿ ç âîäíûõ âàíäðîâàк. Дàклàäíåй, ç пåðøàãà 

íà÷лåãу íà ðà÷улöû Íàðà÷àíкà. Ñтîìлåíûÿ âåñлàâàííåì, íàøûÿ õàўðуñíікі äàўíî 
пàñíулі, à ìû ñÿäçåлі пðû âîãíіø÷û, пàкулü çà íà÷íûìі õìàðкàìі íå ðàçâіäíåлà 
– і ÿø÷э íå íàãàâàðûліñÿ.

Пà ñутíàñöі, ðàíåй Іðûíу ÿ íå âåäàў (àäíî ÷уў пðà ÿå), áî ÿíà жûлà çà 
ìîðàì. Дû ðэ÷ íå ў тûì. Òàäû ÿ áûў уíуðàíû ў ìåтàôіçі÷íûÿ пðàáлåìû няма, 
нішто, адсутнасці, à ÿíà, ÿк áû íàñупåðàк ìíå, ìàðûлà пðà ñтâàðэííå школы 
несмяротных.

У ðэøöå ðэøт ÿ çíÿìîжûўñÿ àäìàўлÿöü у õîöü ÿкîй ñлуøíàñöі ÿå àáлуäû 
(ÿк íà ìîй ðîçуì). Зìîўк. Хàöÿ íààñтà÷у ÿø÷э ÷àìуñüöі пðàìîâілàñÿ áðутàлüíà 
ìуж÷ûíñкàå. Уÿâі, – ñкàçàў ÿ, – тðûñтà, пÿöüñîт, ñÿìñîт ãîä тðэáà áуäçå çàйìàööà 
àáðûäлûì ÿø÷э çà пåðøàå ñтàãîääçå ñåкñàì! Дû ãàðû ÿíà ãàðàì, тàÿ íåñìÿðîтíàñöü. 
(Ãэтàå àпîøíÿå ç тîй ãàâîðкі àäíî і çàпîìíілàñÿ íà ãàäû.)

Íÿìà ñэíñу лі÷ûöü, кîлüкі ìû ў âàíäðîўкàõ íà áàйäàðкàõ пðàñÿäçåлі ç ñÿáðàìі 
лÿ âîãíіø÷àў, à пîтûì, çâû÷àйíà, ÿø÷э і ñàì-íàñàì ç Іðûíàй äà ðàíку. Òàк áûлî 
і ў íî÷ íà áåðàçå Дðûñû.

Цÿпåлüöà лÿ íîã, ìàўкліâàÿ пîўíÿ íàä ãàлàâîй, і âà ўñіì ñâåöå íі÷îãà, àкðàìÿ 
àáñàлþтíàй öіøû. 

– Ñлîâû пàäìàíâàþöü.
Íåіñтîтíà, õтî ãэтà ç íàñ пðàìîâіў, тîлüкі ìû àáîäâà ñулàäíà і àäðàçу пàãàäçіліñÿ. 
Íàñлуõàўøûñÿ ìîў÷û, ÿ øэптàì íàãàäàў пðà тэîðûþ ãåíіÿлüíàãà ліíãâіñтà 

Ôåðäçіíàíäà äэ Ñàñþðà, ÿкі äàâ¸ў ÷àлàâåöтâу, øтî ìîâà і ìàўлåííå ãðàíі÷íà 
àäàñîáлåíûÿ àäíî àä àäíàãî. Мîâà – ãэтà жîðñткàÿ ñтðуктуðà àä ÿкîй тàтàлüíà 
çàлåжûöü уñ¸ íàøàå ìàўлåííå. Іíàкø кàжу÷û, ãэтà íå ìû ãàâîðûì ìîâàй, à ìîâà 
ãàâîðûöü íàìі.

Пîтûì ìû ÿø÷э äîўãà тэàðэтûçàâàлі íà ãэтû кîíт, ñпàñûлàþ÷ûñÿ íà Клîäà 
Ëåâі Ñтðîñà, Ôукî, Дэл¸çà, Ëàкàíà, Áàðтà… І íåўпðûкìåт âûñíàâàлі, øтî íÿìà 
íàì іíøàãà âûйñöÿ, кàá пàçáàâіööà àä ôàøûñтîўñкàãà äûктàту ìîâû, àкðàìÿ ÿк 
ø÷ûлüíà àтуліöü ñÿáå ìîў÷àй.

Àлå ÿк ãэтà çðàáіöü íàпðàўäу, à íå ў тэîðûі? Òут ìû çàáûліñÿ íà öіøûíþ і ўñ¸ 
ãу÷íåй äû ãу÷íåй пåðàкàçâàлі àäíî àäíàìу, ÿк íàì лàў÷эй ìàў÷àöü, ÿкіìі çíàкàìі 
äû ãукàìі çàìåñт ñлîâàў àáìåíüâàööà äû øìàт ÷àãî ÿø÷э.

– À кàлі õтî âûâàліööà ç áàйäàðкі і пà÷íå тàíуöü? – ðàñõâàлÿâàўñÿ ÿ.
Іðûíà тðîõі пàäуìàлà, àлå пîтûì çжàлілàñÿ:
– Òàäû õàй кðû÷ûöü.
Мû ÿø÷э пàñпåлі äàìîâіööà, õтî ç íàñ çà ñíÿäàíкàì àáâåñöіöü íàâіíу õàўðуñу, 

ÿк ç íàì¸тà âûпàўç çàñпàíû Іãàð Áàáкîў і çлîñíà пðàìîâіў:
– Эй âû, ìàў÷уíû! Âû á õîöü тðîõі пàìàў÷àлі!
Íàтуðàлüíà, ìû ÿìу íі ñлîўкà íå ñкàçàлі ў àäкàç, à тîлüкі ãàíàðліâà пðàйøлі 

пàўç ÿãî кîжíû ў ñâîй íàì¸т.

P.S. Мû пðàтðûìàліñÿ ñâàйãî зароку тîлüкі пåðøуþ пàлîâу äíÿ. Зàтîå Іãàð 
Áàáкîў у пэўíàй ñітуàöûі ìîжà і öÿпåð ç’åäліâà àáàçâàöü íàñ вялікімі маўчальнікамі.



***
Àлå âåðíåìñÿ ў ãîðàä.
Яø÷э äà ñâà¸й âûпðàâû ў çàìåжжà (1992) Іðûíà íàäçâû÷àй пл¸ííà ø÷ûðà-

âàлà íà “íіâå Àðàäжэííÿ” – і ç øàл¸íàй іíтэíñіўíàñöþ. Кàлі íåõтà çàöікàâіööà 
тàãà÷àñíûì ÿå íàðîáкàì, ðàþ пà÷ûтàöü у кíіçå жуðíàліñтà Àлÿкñàíäðà Òàìкîâі÷à 
“Мàçàікà жûööÿ” ÿå ðàçãîðíутуþ ñпîâåäçü. À ÿ íàйпåðø çàпûíþñÿ íà ўíікàлüíûì 
âûäàííі “Уíіÿ”, пà ñутíàñöі пåðøûì íåçàлåжíûì ÷àñîпіñå ў íàøàй кðàіíå. 

Íàкîлüкі ÿ ðàçуìåþ, íàйáîлüø іì àпåкàâàліñÿ ñàìà Іðûíà, ÿå íàйлåпøàÿ 
ñÿáðîўкà àж пà ñ¸ííÿ Кàðàліíà Мàöкåâі÷, светлы анёл нацыянальнага руху Ñÿð-
жук Âітуøкà і Ñÿðãåй Àáлàìåйкà.

Пåðøû íуìàð áûў íàäðукàâàíû 4 жíіўíÿ 1990 ãîäà ç âîклàäкàй Ãåíікà Ëîйкі.
Кàлі ÷àñîпіñ пàтðàпіў ìíå ў ðукі, ÿ áûў íåâåðàãîäíà ўñõâàлÿâàíû. Òàäû ўжî 

õàпàлà ðîçíàй áåлàðуñкàìîўíàй пðàäукöûі, àäíàк тут уñ¸ áûлî іíàкø: і ìîâà, і 
ìûñлåííå, і ñтûлü, і âåäà.

Íà жàлü, ÷àñîпіñу íå áûлî íàкàíàâàíàå äîўãàå жûöö¸ äû ñâåтлàÿ пàìÿöü. 
Пåðàäуñіì тàìу, øтî áûлі íàäðукàâàíûÿ àäíî ÷àтûðû íуìàðû. À ðàçãàðíуööà 
¸í íå пàñпåў ç тàãî, øтî Іðûíà ç Кàðàліíàй ç’åõàлі ў Ëîíäàí äà àйöà Íàäñàíà.

“Кàлі ÿ âÿðíулàñÿ ў Áåлàðуñü, ãэтà ўжî áûлà çуñіì іíøàÿ кðàіíà”, – çãàäâàå ÿíà. 
À тî ж, пÿтíàööàöü ãîä íà туþ ліõàìàíкàâуþ пàðу – ãэтà і äîўãà, і куäû ÿк øìàт.
Òàìу ў пåðàìåíàõ (íà ãîðøàå тàкñàìà) íå áûлî àñàáліâàãà äçіâà. À âîñü ñàìà 

Іðûíà ìÿíå ìîöíà çäçіâілà, і ÿкðàç тàìу, øтî ÿíà, лі÷û, íå çìÿíілàñÿ. Зàìåжжà 
ÿк áû çàкàíñåðâàâàлà ў ¸й уâåñü àäðàäжэíñкі äûñкуðñ кàíöà 80-õ – пà÷àтку 90-õ 
ç ÿãî іäэàлàìі, ìэтàìі, ñпàäçÿâàííÿìі.

 Àäíîй÷û пðàç ãэтà ÿ ÿå íàâàт ìîöíà пàкðûўäçіў. Ужî ў ñтàтуñå àкàäэìі÷íàãà 
äûðэктàðà Áåлàðуñкàãà кàлåãіþìà ÿíà пàñпðàáàâàлà пðàç íàøу іíñтûтуöûþ пà÷àöü 
ðэàáілітàöûþ тàðàøкåâіöû. Мÿíå ãэтà ìîöíà ўçðуøûлà, і ÿ жàðñíà пà÷àў ãàíіöü 
ðîлþ тàðàøкåâіöû ў àäðàäжэííі áåлàðуñкàй ìîâû. Òàäû Іðûíà çàплàкàлà, і ÿ íå 
âåäàў, øтî ðàáіöü і çà øтî âûáà÷àööà, áî ўжî øìàт ãîä çìàãàўñÿ ç тàðàøкåâіöàй 
ÿк ç íàöûÿíàлüíàй íåáÿñпåкàй. Òàìу àäíî âûáà÷ûўñÿ çà ñâàþ çàліøíþþ жàðñöü.

Íàтуðàлüíà, ãàäû íåўпðûкìåт çìіíіìіçàâàлі туþ äîўãуþ àäñутíàñöü Іðûíû 
ў беларускім часе, õàöÿ íå-íå äû і öÿпåð íàãàäâàþöü пðà ñÿáå. Àлå ãэтà ўжî íå 
ліøíå âûтûðкàåööà, à õут÷эй íàäàå ¸й ÿø÷э тðîõі àäìåтíàñöі.

***
Пðàç íåйкі ÷àñ пà âÿðтàííі Іðûíà пà÷àлà âûклàäàöü у Áåлàðуñкіì кàлåãіþìå 

і Âілåíñкіì ЕÃУ íåкàлüкі ðîçíûõ куðñàў, øтî тû÷ûліñÿ Áіáліі äû Ñтàðàжûт-
íàãà Уñõîäу, ÿкі пàклàўñÿ íà пà÷àтàк (іíтэлåктуàлüíû) åўðàпåйñкàй öûâіліçàöûі.  
À пàñлÿ ñтâàðûлà ўлàñíуþ Шкîлу Áіáліі пðû Ëÿту÷ûì Уíіâåðñітэöå.

Дàлåй áîлåй. Як ÿíà ñàìà кàжà: ”Àä 2010 ãîäà ÿ пà÷àлà ãуðтàâàöü áåлàðуñкіõ 
ãàáðэіñтàў, эліíіñтàў, áàãàñлîâàў, ôілîлàãàў, літàðàтàðàў äû кулüтуðîлàãàў äçåлÿ 
íàâукîâàãà пåðàклàäу Áіáліі íà áåлàðуñкуþ ìîâу… 

Хàöÿ пîўíû пåðàклàä çîйìå Áîã âåäàå кîлüкі ÷àñу”.
Àпîøíÿå – ñâÿтàÿ пðàўäà. Яíà пðàöуå ç тàкîй ìàðуäàй (àäкàçíàñöþ), áûööàì у ÿå 

íàпåðàäçå âå÷íàñöü (ìîжà, ÿíî тàк і ̧ ñöü?). У пðûклàä äàлу÷у ñþäû àäíу íåâÿлі÷куþ 
ðэöэíçіþ, çàìîўлåíуþ ìíå пðàç ðàäû¸ “Ñâàáîäà”, íà кíіãу, ÿкуþ тðû ãàäû ðûõтàâàлà 
Іðûíà. Íàçûâàлàñÿ ÿíà “Ñîíöà тâà¸ íå çàкîöіööà, і ìåñÿö тâîй íå ñõàâàåööà”. 

“Я ãàтîâû âûлу÷àöü ãэтуþ кíіãу íàпåðàä уñÿãî, øтî пàáà÷ûлà ñâåт у 2010. 
Іíàкø кàжу÷û, ÿ áåç кàліўöà ñуìíåâу лі÷у ÿå Кíіãàй ãîäà. Ãåðîй ãэтàãà øûкîўíàãà, 
áàãàтà ілþñтðàâàíàãà і ç ãуñтàì àôîðìлåíàãà ôàліÿíтà – ãðэкà-кàтàліöкі ñâÿтàð, 
ñлàâутû àйöåö Àлÿкñàíäð Íàäñàí. Хàöÿ кíіãà çуñіì íå пðà ÿãî, à тîлüкі ÿìу ў 
ãîíàð пðûñâå÷àíàÿ ñтà àўтàðàìі ç ÷àтûðíàööàöі кðàіíàў ñâåту, ìàтэðûÿлû ÿкіõ і 
ñклàлі ÿå ðàçíàñтàйíû і íàäçâû÷àй áàãàтû çìåñт.
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Àлå àкðàìÿ àйöà Íàäñàíà ¸ñöü у ãэтàãà âûäàííÿ ÿø÷э àäçіí ãåðîй, кîíãåíіà-
лüíû çàãàлîўíàìу. Ãэтà äîктàð ôілàñîôіі і ñàкðàлüíàй тэàлîãіі Іðûíà Дуáÿíåöкàÿ. 
Мåíàâітà ÿíà пðûäуìàлà тàкіì ÷ûíàì уøàíàâàöü уíікàлüíуþ пîñтàöü âÿлікàãà 
áåлàðуñà і íå пàøкàäàâàлà тðû ç пàлîâàй ãàäû ñâàйãî жûööÿ, кàá íà ñâåт ç’ÿâілàñÿ 
кíіãà “Ñîíöà тâà¸ íå çàкîöіööà, і ìåñÿö тâîй íå ñõàâàåööà”.

Ãîíàð âàì – ñîíå÷íûÿ лþäçі!  

***
Іðûíà тàлåíàâітàÿ ў ðîçíûõ пðàÿâàõ тâîð÷àй äçåйíàñöі і äà тàãî ж пðûÿçíàÿ äà 

ñàìûõ ðîçíûõ лþäçåй. Òàìу ў ÿå ç кàптуðîì пàплå÷íікàў äû ñіìпàтûкàў. Òîлüкі 
öі øìàт õтî ç іõ âåäàå, øтî ÿíà ÿø÷э і íå àáû ÿкі пàэт. (Àäíî íå тðэáà áлûтàöü 
Іðûíу ç ÿå ñÿñтðîй Ãàліíàй Дуáÿíåöкàй, ÿкàÿ ў пàðу ñâàйãî пàэтû÷íàãà ðîñкâіту 
áûлà çíàíàÿ ÿк Кíÿç¸ўíà áåлàðуñкàй пàэçіі.) 

À ìіж тûì Іðûíà ìàå ãðуíтîўíûÿ і àäìåтíûÿ пуáлікàöûі пàэçіі ў тàкіõ àäìåт-
íûõ ÷àñîпіñàõ ÿк “Кðûíіöà” äû “Àðõэ”, äçå àáû-øтî íå äðукуþöü.

Дûк ÷àìу тàк ñтàлàñÿ? Íàйпåðø тàìу, øтî äðукàâàлàñÿ ÿíà пàä пñåўäàíіìàì 
Àãàтû Кîðìàк і íікîìу пðà ãэтà íå õâàлілàñÿ. À ÿø÷э лåíàâàлàñÿ ñклàñöі âåðøû ў 
çáîðíі÷àк і àäíåñöі ў âûäàâåöтâà, кàá пðàç кíіжûöу àáâåñöіöü пðà ñâàþ âÿäîìàñöü.

Àäíûì ç тûõ âåðøàў ÿ і çàâÿðøàþ ñâîй кàðàöåíüкі ñþжэт пðà íÿáåñíуþ, ÿк 
àðãàííàÿ ìуçûкà, Іðûíу Дуáÿíåöкуþ.

КЁЛЬНСКІ АРГАН

ñîíöàì âітðàжíûì
пàплÿìлåíû кліðàñ
à пîтûì
тысяча —
ñтðэìкàìі
ў ñэðöà —
прыступак
да неба
âå÷íû ÀРÃÀÍ
øтî õàâàå ўñå ñüпåâû ñуñüâåту
пàлüöû àáåðíå тâàå
у áуñлîў íåçüлі÷îíûõ

ãукі
(àäкулü? —
íі пðàñтîðû íÿìà àíі ÷àñу)
åäíàñüöü áûöüöÿ тàк улàäíà й
пÿø÷îтíà ñüöüâÿðäжàþöü
çáуäжàíûõ äуøàў ËÞДЗКІХ ðàñпðàñтàíûÿ кðûлû
ìкíуöü у — öÿпåð і äàâåку — ãàñüöіííàå íåáà

äçåñüöі áûў ñüâåт ìû ñтàðàííà ÿãî ìàлÿâàлі
ìуçûкі õâàлÿ íàáåãлà ðàçìûлà кàðöіíку
тûÿ àáðûñû ужî íå çãàäàåø íÿ âåðíåø
іíøû пðàñüöÿã пðàÿñüí¸íûì âà÷îì àäтуліўñÿ

ñлуõàй ñтàðû
øтî тû ÷ûíіø íàä íàìі
ìÿøàåø
íàøû àäðîçíûÿ ñüпåâû ў õàðàл íåйìàâåðíû
безьлічы ЛЁСАЎ
ãлÿäçі
âûпàäкîâуþ пîâÿçü
ðîáіø ìàöíåйøàй àä ñüìåðöі
ìàöíåйøàй àä ñüìåðöі 



*** 
…Кàлі ÿ ãàðтàþ äэтэктûў öі пðàãлÿäàþ âэñтэðí, тî баўлю ÷àñ. Кàлі ÷ûтàþ Пàð-

ìåíіäà öі Плутàðõà, тî пражываю жûöö¸. Òàк і ç ñу÷àñíікàìі. Міхàл Анемпàäûстàў 
áûў ç тûõ, ç кіì ÿ íå áàâіў, à ìåíàâітà пражываў жûöö¸. І кàлі àпûíàўñÿ пîáà÷ 
ç іì, і кàлі ñàì-íàñàì ñлуõàў ÿãîíûÿ пåñíі, ÷ûтàў áліñку÷ûÿ эñэ öі пðîñтà äуìàў 
пðà Міõàлà. Між іíøûì, ãэтàå жûööÿäàйíàå ñуäàкðàíàííå çàўñ¸äû áûлî íÿçìу-
øàíûì і íіäçå íå âûтûðкàлàñÿ. Òàìу ÿ íàâàт íå çàўâàжûў, øтî ç ãàäàìі ў ìàіì 
пðàжûâàííі жûööÿ Міõàлà ðàáілàñÿ ўñ¸ áîлåй і áîлåй. Áîлåй, ÷ûì кàãî ÿø÷э…

À, ìîжà, пðîñтà íå пàñпåў çàўâàжûöü, áî íå÷àкàíà ðàííіì ðàíкàì çàçâàíіў 
тэлåôîí…

У тîй жà ìîìàíт ÿ àáðûíуўñÿ çà Міõàлàì у пðàäîííå ÿãîíàй àäñутíàñöі. І 
пàäàў у тîå пðàäîííå тàк äîўãà, øтî ç ãлûáіíі ãэтàãà пàäçåííÿ íàðэøöå çðàçуìåў 
уâåñü ìàøтàá Міõàлà ÿк àñîáû.

 Міõàл áûў âÿлікіì! 

***
Ñпà÷àтку áûлà Кðàіíà. Ñâàÿ. Íікîлі ðàíåй тàкîãà íå áûлî. À тут ÿíà çäàðûлàñÿ. 
І тàäû ç’ÿâіліñÿ мы ç Міõàлàì.
У àпîøíіì ñкàçå âåлüìі іñтîтíû çàйìåííік мы. Áî пààñîáку ìû íàðàäçіліñÿ, 

кàлі Кðàіíû ÿø÷э íå áûлî. І кàá ÿíà íå çäàðûлàñÿ, тî ìû á і çàñтàліñÿ кîжíû 
пààñîáку.

Íàйпåðø пðà ãэтà ÿ çãàäàў, уñõàпіўøûñÿ äçåлÿ ўñпàìіíàў пðà Міõàлà. Íàøûÿ 
âî÷û çàўñ¸äû ãлÿäçåлі ў àäçіí áîк і àäðàçу ñуñтðàкàліñÿ пîãлÿäàìі тàì, äçå áûлà 
ÿíà – íàøà Кðàіíà. 

Íåÿк íà пðэçåíтàöûі ñâà¸й кíіãі “Кîä àäñутíàñöі” ìÿíå çàпûтàлі:
– Дûк àá ÷ûì ÿíà, кàлі ў íåкàлüкіõ ñлîâàõ?
– Пðà øтî á ÿ íі піñàў, і íå тîлüкі пðà літàðàтуðу, кулüтуðу, пàлітûку, à íàâàт 

пðà ìåтàôіçіку öі ôуíäàìåíтàлüíуþ àíтàлîãіþ áûööÿ, ÿ çàўñ¸äû піøу пðà Áåлàðуñü.
Цàлкàì тîå ж áûлî ç Міõàлàì. Ёí тàкñàìà іíàкø пðîñтà íå ìîã, íàâàт кàлі 

ўãлÿäàўñÿ ў äàл¸кіÿ эпîõі і ÷ужûÿ пðàñтîðû.
Íÿìà ñуìíåâу, øтî ìåíàâітà ç ãэтàй утîåíàй лу÷âû ìíå áûлî ўтулüíà ç іì і ў 

ðэàлå пîáà÷, і ў ÿãî пåñíÿõ, тэкñтàõ, âûñтàâàõ. Дà тàãî ж кîжíûì ðàçàì ãэтà áûлà 
íå пðîñтà ўтулüíàñöü, à ðàäàñíàÿ ўтулüíàñöü, íå пàçáàўлåíàÿ ñÿáðîўñкàй пÿø÷îтû.

*** 
Ñÿðîä уñÿãî àäìåтíàãà, øтî ñтâàðûў Міõàл у пðîçå, àñàáіñтà ìíå íàйáîлüø 

äàñпàäîáû ÿãîíûÿ эñэ, ÿкіÿ ¸í äâà ñåçîíû äðукàâàў íà ñàйöå “Áуäçüìà”. Àãулàì 
ãэтû öûкл ìåў íàçâу “Пðîñтûÿ ðэ÷û”. І тàì ñàпðàўäû âÿлîñÿ пðà ñàìûÿ çâû÷àй-
íûÿ ðэ÷û: жûтлî, äðэâû, ìåñтà, çіìà, áàçàð, ðîâàð, ñàлà… 

Уñÿãî íàçáіðàлàñÿ áîлåй ÿк äâàööàöü эñэ, і кîжíàå пààñîáку âûклікàлà ў ìÿíå 
õâàлþ эўðûñтû÷íàй íàñàлîäû, áî ñàì тàкîå і тàк íікîлі íå çìîã áû íàпіñàöü. 

Кàлі õтî ÿø÷э íå àáàçíàíû ў ãэтûõ øэäэўðàõ, тî ðàþ пàöікàâіööà. Áî тîлüкі тут 
уñÿ пîўíіöà Міõàлà, ÿк âîíкàâàÿ, тàк і íутðàíàÿ ç уñ¸й ÿãî эìàöûйíàй пðûãàжîñöþ. 
Áîлüø çà тîå, пðàç ãэтûÿ тэкñтû âû çðàçуìååöå Міõàлà ÿк àäìåтíàãà ôілîñàôà 
ç âåлüìі ðэäкіì тûпàì ìûñлåííÿ, ñкіðàâàíàãà íà пðàáлåìû фундаментальнай 
анталогіі. І õàй âàñ íå çàñìу÷àå тîй ôàкт, øтî Міõàл àìàлü íå кàðûñтàåööà ìуä-
ðàãåліñтûì ôілàñîôñкіì ñлîўíікàì ÿк тàкіì. І ñлуøíà ðîáіöü, пàкîлüкі íàñàìðэ÷ 
áûöійíàÿ àñíîâåäçü тðûìàåööà простымі словамі, простымі рэчамі. Між іíøûì, 
çâû÷à¸âàÿ ìîâà íіÿк íå çàøкîäçілà ÿãî ôуíäàìåíтàлüíàй эñэіñтûöû пàтðàпіöü у 
“Àíтàлîãіþ áåлàðуñкàãà ìûñлåííÿ”. (“Кîä пðûñутíàñöі. 2000–2015”.)

Дàлåй ÿ õà÷у пàçíà¸ìіöü âàñ ç íåкàлüкіìі эñэ, äàäàўøû äà іõ тðîõі ўлàñíûõ 
ðэôлåкñій äû çàöåìàк. Íàтуðàлüíà, ÿ íå ìàþ íàìåðу пåðàäðукîўâàöü àáðàíûÿ 
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эñэ öàлкàì. Ãэтà áуäуöü öі ìàå кàðîткіÿ кàíñпåктû, öі àñîáíûÿ ôðàãìåíтû ç 
улàñíûõ ðэôлåкñій.

Àлå пà÷íу ç тэкñтà, ñõîплåíàãà íå àíтàлàãі÷íàй пðàáлåìàтûкàй, à экçіñтэí-
öûйíàй. Íàçûâàåööà ¸í “Гонар і годнасць”. 

“Я âàãàўñÿ, öі піñàöü пðà ãэтà ўâîãулå. Пà-пåðøàå, тàìу øтî ãэтà íå íàäтà 
àäпàâÿäàå тэìå «Пðîñтûÿ ðэ÷û», пà-äðуãîå, тàìу øтî ìàþ âÿлікі ñуìíåў àäíîñíà 
тàãî, öі áуäçå ãэтà ўâîãулå íåõтà ÷ûтàöü. Ãîíàð і ãîäíàñöü ñ¸ííÿ íå ў тðэíäçå…

Мÿíå çàöікàâіў àäçіí ôілüì, і ÿ íàöіñíуў íà play. Чîðíà-áåлàÿ ñтужкà, пðàôåñàð, 
пàäîáíû äà Àлüáåðтà Эйíøтэйíà, âûñтупàå пåðàä íåйкàй âÿлікàй àўäûтîðûÿй. 
Ёí… пà÷ûíàå âûñтуп ç íàñтупíûõ ñлîâàў: àáðàжàíû ÷àлàâåк жûöü íå ìîжà – ¸í 
пàâіíåí àлüáî çìûöü àáðàçу кðûâ¸þ, àлüáî пàìåðöі.

З пуíкту ãлåäжàííÿ пðàâà äуìкà, àãу÷àíàÿ пðàôåñàðàì, ¸ñöü çàклікàì äà 
ñàìàñуäу і çàáîйñтâà, тî áîк çлà÷ûíñтâàì. Íàâàт ç пуíкту ãлåäжàííÿ çâû÷à¸âàãà 
пðàâà ãэтà àíàõðàíіçì і äçікуíñтâà. À ãу÷ûöü ãîäíà і пðûãîжà, íàâàт øлÿõåтíà!... 

“Ãîäíàñöü” – уíіâåðñàлüíû пàíÿтàк, õàöÿ ÿãîíûÿ ñэíñû ў ðîçíûõ кулüтуðàõ і 
íàâàт ñуáкулüтуðàõ ðîçíûÿ. Âûðàç “àáðàçà ãîäíàñöі” çäàўíà ôіãуðуå ў пðàâàâûõ 
àктàõ, àлå äэôіíіöûі ãîäíàñöі тàì íÿìà. Уÿўлåííå пðà ãîäíàñöü áàçуåööà íà çâû-
÷à¸âûì пðàâå, àáàпіðàåööà íà кулüтуðíуþ тðàäûöûþ і çàўñ¸äû ¸ñöü пðàäуктàì 
кàлåктûўíàãà ñâåтàпîãлÿäу. Ãîíàð – íààäâàðîт, ñуá’åктûўíàå áà÷àííå ўлàñíàй 
ãîäíàñöі. 

Òут âàðтà пðûãàäàöü ÿø÷э àäíî àäðîçíåííå ãîíàðу àä ãîäíàñöі: ãîíàð íå 
äàåööà пðîñтà тàк, ÿãî тðэáà àáàðàíÿöü. Ñплà÷âàöü âûçíà÷àíуþ öàíу. І тàäû 
ўçíікàå ãàлîўíû кàíôлікт: ìàäэлü, ÿкàÿ áûлà пðûклàäàì ãîäíûõ пàâîäçіíàў öÿ-
ãàì тûñÿ÷àãîääçÿў і âûíікàå ç ñàìîй пðûðîäû ÷àлàâåкà, ñупÿðэ÷ûöü пàçíåйøàй 
ìàкñіìå “íå çàáі”.

Цåíü âàÿðà ўíутðû ìÿíå (кàлі ¸í тàì ¸ñöü, тî ãэтà íå íàйãîðøàÿ ìàÿ ÷àñт-
кà), пàãàäжàåööà ç пåðøûì, à öåíü õðûñöіÿíіíà ÿìу пÿðэ÷ûöü. Я пàãàäжàþñÿ ç 
àпîøíіì, à çàõàплÿþñÿ пåðøûì. 

Íàøà öÿпåðàøíÿÿ áåлàðуñкàÿ кулüтуðà пðàðàñлà ў тûì ліку ç кулüтуðû 
øлÿõåöкàй, у ÿкîй ãîíàð (ìåíàâітà ãîíàð, íå ãîäíàñöü) áûў àñàáліâà øàíàâàíû. 
Шлÿõöіö àтðûìліâàў øлÿõåöкуþ ãîäíàñöü àä íàðàäжэííÿ, à ãîíàð, íàтуðàлüíà, 
тàкñàìà øлÿõåöкі, ìуñіў уñ¸ ñâà¸ жûöö¸ пàöâÿðäжàöü і, кàлі тðэáà, áàðàíіöü. 
Рàáіў ¸í ãэтà і ç äàпàìîãàй øàáлі, і àáàпіðàþ÷ûñÿ íà ðàçâітуþ ñуäîâуþ ñіñтэìу...

Пðûíöûп ñâàáîäû ñлîâà – ãэтà, áåçуìîўíà, âåлüìі âàжíà, ìû ãэтà âåäàåì, 
àлå íå áуäçåì çàáûâàööà, øтî ãэтà àäíî пðûíöûп кàðûñтàííÿ іíñтðуìåíтàì, тî 
áîк ñлîâàì. Ñлîâà – ãэтà тîлüкі іíñтðуìåíт. Âàжíà тîå, øтî áуäçå іì ñкàçàíà…

…Пðàâà íà ãîäíàñöü äлÿ ìÿíå àäíàçíà÷íà âàжíåйøàå çà пðàâà íà ñâàáîäу ñлîâà”.

***

Мîй áàöüкà (ñÿлÿíñкàãà ðîäу) íåÿк ñкàçàў: “Ñîðàì âî÷û íå âûåñöü”. À іíøûì 
ðàçàì ÿк áû пàтлуìà÷ûў ðàíåйøàå: “Íå лåçü, жàáà, туäû, äçå кîíåй куþöü”. 

Пàçíåй (çíà÷íà пàçíåй) пðàç ãэтûÿ äâà пðûñлîўі ÿ çðàçуìåў уñþ жûööÿäàй-
íàñöü ôілàñîôіі пðîñтàãà ÷àлàâåкà: кàá âûжûöü ñàìîìу і âûãàäàâàöü äçÿöåй, тðэáà 
çàáûööà íà ãîäíàñöü, à тûì áîлåй íà ãîíàð. Хàй ãэтûì âûõâàлÿþööà øлÿõöþкі, 
à ў íàñ ¸ñöü áîлüø ñуð’¸çíàÿ ñпðàâà – пðàç âå÷íàñöü тðûìàöü жûöö¸ ÷àлàâå÷àå 
ÿк тàкîå. 

Я і пà ñ¸ííÿ пэўíû ў ñлуøíàñöі ãэтàй àíтàлàãі÷íàй тэçû. Àäíàк экçіñтэíöûйíà 
ñітуàöûÿ äлÿ ìÿíå áûлà áîлüø ñклàäàíàй, пàкîлüкі àкðàìÿ áàöüкі ÿ ìåў ÿø÷э 
ìàöі. І õàöÿ ÿíà тàкñàìà íàðàäçілàñÿ ў áåлàðуñкàй â¸ñöû, àлå ̧ ñöü äàâîлі пàäñтàâàў 
лі÷ûöü, øтî ÿå пðîäкі (Кàðäàøû) пàõîäçілі ç âуãîðñкàй âàйñкîâàй øлÿõтû, ÿкуþ 
пðûõàпіў ç ñàáîй Ñтэôàí Áàтîðà, кàлі пðûйøîў íà Ãàðàäçåíø÷ûíу ç улàñíûì 
âîйñкàì, – і äçå ÿíà (тàÿ øлÿõтà) тут çàñтàлàñÿ äà âåку.



Я çуñіì íå ўпэўíåíû íàкîíт улàñíàй øлÿõåтíàй ñпàä÷ûíû “пàâîäлå куäçåлі”, 
à âîñü øлÿõåтíàñöü Міõàлà äлÿ ìÿíå íåñуìíåўíàÿ. Я ÿå àä÷уâàў çàäîўãà äà тàãî, 
ÿк пðà÷ûтàў эñэ “Ãîíàð і ãîäíàñöü”. І öі íå гены ìà¸й ìàöі ñпðû÷ûíіліñÿ äà ìàйãî 
ўìåлüñтâà çàõàплÿööà кîжíûì âûñàкàðîäíûì у÷ûíкàì ñÿáðà? Зãàäàþ тîлüкі 
àäçіí пðûклàä, ÿкі, ÿк ìíå çäàåööà, ñâåä÷ûöü пðà ãлûáіíþ ÿãî пà÷уööÿ ãîíàðу. 

Кàліñüöі äàўíî, ужî âåлüìі äàўíî, àäçіí ç áліçкіõ íàøûõ çíà¸ìöàў çðàáіў ãà-
íåáíû ў÷ûíàк, і ìû ўñå пåðàñтàлі ç іì çíàööà. Àäíàк пðàìіíàлі ãàäû, і ìíîãіÿ ç 
íàñ пàкðûñå ñтàлі çàáûâàööà íà áûлîå і íàâàт пà÷àлі ðукàööà ç тûì ÷àлàâåкàì. 
Àлå тîлüкі íå Міõàл. Мàã÷ûìà, ¸í íàâàт “çìûў áû àáðàçу кðûâ¸þ”, кàá ãэтà áûлà 
ÿãî пåðñàíàлüíàÿ àáðàçà, à тàк àäíî ñкàðûñтàўñÿ правам на годнасць.

Зàпûтàйöå ìÿíå: што тàкîå Міõàл?
І ÿ âàì àäкàжу: Міõàл – ãэтà ãîíàð і ãîäíàñöü. Пðûíàìñі, íàйпåðø.

*** 

Âûпàäкîâà пåðàñтðàкàåìñÿ ç Міõàлàì, і ¸í àäðàçу пðàпàíуå:
– Âàлÿíöіí, пðûãàäàйöå ўñå тâîðû áåлàðуñкàй літàðàтуðû пðà çіìу?
Кàлі ìÿíå тàк ñõàпіöü çíÿíàöку, тî ÿ і ñâà¸ пðîçâіø÷à íå àäðàçу çãàäàþ. 
Пðàøу ÷àñ пàäуìàöü. Чàñ іäçå, à íі÷îãà íå пðûäуìлÿåööà. Íу тàк, ðàçäçåл ç 

“Íîâàй Зÿìлі”, çàâåÿ çà ñöåíàìі ìà¸íткà “Шлÿõöі÷à Зàâàлüíі”, íåкàлüкі øкîлüíûõ 
âåðøûкàў… À äàлåй íі÷îãà, õîöü кðûкàì кðû÷û…

– À кîлüкі тîй çіìû! – кàжу ç àä÷àåì. І àáîäâà ðàãî÷àì ç ñàìàй àптûìіñтû÷íàй 
áåлàðуñкàй пðûìàўкі.

Эñэ “Зіма” пàтðàпілà ў ãэтû пàäáîð тàìу, øтî ў іì íÿçìуøàíàå ìûñлåííå 
Міõàлà пðîñтà тàкі ÷àðуå ñâà¸й эўðûñтûкàй. Кîлüкі ў íàñ кíіã і пààñîáíûõ äàñлåä-
âàííÿў літàðàтуðû äû ìàñтàöтâà? Як äðэâàў у лåñå! Òîлüкі íіõтî ç тîй áåçлі÷û 
äàñлåä÷ûкàў íі ðàçу íå çäçіâіўñÿ: à ÷àìу ãэтà íі ў літàðàтуðíûì тэкñöå, íі íà 
пàлîтíàõ ìàñтàкîў äà íàйíîўøàãà ÷àñу, лі÷û, íікîлі íå áûлî áåлàðуñкàй çіìû?

À Міõàл çäçіâіўñÿ… 
“Мû íå íàäтà лþáіì íàøу çіìу, àлå ñтàâіìñÿ äà ÿå öÿðпліâà, ç íÿпэўíûì, à 

тàìу ñõàâàíûì çà іðîíіÿй àптûìіçìàì – “кîлüкі тîй çіìû”. Між тûì у “Ãåàãðàôіі” 
Àðкàäçÿ Ñìîлі÷à (Âілüíÿ, 1923) ÷ûтàåì: “Òðîõ-÷àтûðîõìåñÿ÷íàÿ çіìà ç тðûâàлûì 
і áàãàтûì ñíåãàâûì пàкðûöö¸ì, л¸ãкіìі ìàðàçàìі, íåâÿлікіìі àäліãàìі õàðàктэðíàÿ 
äлÿ áліçу ўñ¸й Áåлàðуñі і àäðîçíіâàå íàøу çіìу àä ñуâîðàå, ç ãîñтðûìі ìàðàçàìі 
çіìû Мàñкîўø÷ûíû äû àä ãíілîå, áÿññíåжíàå пîлüñкàå çіìû”. 

Âûõîäçіöü, íå тàкàÿ ўжî кåпñкàÿ ў íàñ çіìà пàâîäлå Ñìîлі÷à. І ðàäû ìû ñàáå 
ўçіìку äàâàлі çàўñ¸äû – і âîпðàткà ¸ñöü àäпàâåäíàÿ, і äàìû ö¸плûÿ, і пå÷û, і äðîâû,  
і åжà. À âîñü кàá пàлþáіöü ãэтуþ çіìу, тî íå пàлþáілі. Ñâÿтû çіìîâûÿ – тàк, çіìу – íå…

Цÿжкà ñкàçàöü, ÷àãî тут áîлåй: кàлåктûўíàãà пàäñâÿäîìàãà íåжàäàííÿ ўçãàäâàöü 
тîå, øтî íÿñå äûñкàìôîðт і пàãðîçу іñíàâàííþ, öі çàñтûлàй тðûâàлàñöі ôîðìàў 
тðàäûöûйíàãà íàðîäíàãà ìàñтàöтâà і, øûðэй, кулüтуðû. Àðãуìåíтàì íà кàðûñöü 
àпîøíÿãà ç’ÿўлÿåööà тîå, øтî çіìà âûпàäàå ç çåìлÿðîá÷àãà öûклà, çÿìлÿ і ñàìà 
пðûðîäà àäпà÷ûâàþöü, іõ ÷àñîâà íÿìà, ãэтà ÷àñ, àáìåжàâàíû пðàñтîðàй ÷àлàâå÷àãà 
жûтлà, à ñàì ÷àлàâåк íåíàäîўãà ðîáіööà öэíтðàì і ãàлîўíûì ãåðîåì áåлàðуñкàãà 
кîñìàñу – ãàñпàäàðîì…

“Пåðøû áåлàðуñкі ñíåã” ç’ÿўлÿåööà áліжэй äà ñÿðэäçіíû ХІХ ñтàãîääçÿ íà пà-
лîтíàõ ôðàíöуçñкіõ áàтàліñтàў, пðûñâå÷àíûõ íàпàлåîíàўñкàй çіìîâàй кàìпàíіі 1812 
ãîäà. У тûì ñàìûì кàíтэкñöå і àìàлü у тîй ñàìû ÷àñ ñíåã ç’ÿўлÿåööà íà пàлîтíàõ 
ìіíñкàãà ìàñтàкà Яíà Дàìåлÿ. Àäíàк ñàìàñтîйíàå ìàñтàöкàå ãу÷àííå áåлàðуñкі 
çіìîâû кðàÿâіä íàáûâàå тîлüкі íà літàãðàôіÿõ ôðàíöуçà Ëÿâэðíÿ. Уçіìку 1840 
ãîäà ¸í âàíäðуå пðàç Áåлàðуñü і ðîáіöü ñåðûþ пàäàðîжíûõ ìàлþíкàў. Кàìÿíіöû 
Міíñкà, Âіöåáñкà, Дуáðîўíû пàтàíàþöü у ñíåжíàй áåлі, íàøûÿ ãàðàäû і ìÿñтэ÷кі 
âûãлÿäàþöü кàçà÷íà, утулüíà і ўðà÷ûñтà….

 / 205В а л я н ц і н    А к у д о в і ч



д з е я с л о ў206     /

Òутэйøûÿ ìàñтàкі пà÷àлі ўãлÿäàööà ў çіìу тîлüкі íà пà÷àтку ХХ ñтàãîääçÿ. 
Пåðàäуñіì Âітîлüä Áÿлûíіöкі-Áіðулÿ, ÿкі ў õðэñтàìàтûйíûì “Зіìîâûì ñíå” ôàк-
тû÷íà çàпà÷àткàâàў ìàтðûöу áåлàðуñкàй çіìû: çàñíåжàíàÿ çіìà пàтàíàå ў ñутîííі, 
ñöіøàíàÿ ў кîлåðàõ, áåç ðэçкіõ ñâåтлàöåíÿў. Пàäàåööà, øтî Ñìîлі÷, àпіñâàþ÷û 
ñâàþ іäэàліçàâàíуþ áåлàðуñкуþ çіìу, íàтõíÿўñÿ ìåíàâітà ãэтûì кðàÿâіäàì, тàкіì 
ðэàліñтû÷ûíûì і ўçí¸ñлûì àäíà÷àñîâà…

Дûк öі пàлþáілі ìû íàðэøöå ñâàþ çіìу?.. Íà ãэтàå пûтàííå ў ìÿíå àäкàçу íÿìà”.

***
Я íàðàäçіўñÿ і àñтàлåў у ìÿñтэ÷ку Ñâіñлà÷, ÿкîå ў пàðу ìàйãî äçÿöіíñтâà íå 

øìàт ðîçíілàñÿ àä â¸ñкі. Пàñлÿ íàäàку÷ліâàй âîñåíüñкàй íуäû ìàлûÿ пåðøàãà 
ñíåãу ÷àкàлі ÿк öуäу. À пîтûì õàтû çàñûпàлà àìàлü äà ñтðэõàў і äàðîãі тàкñàìà 
çàñûпàлà. Òû ìîã âûйñöі íà пàäâîðàк, тðîõі пàтàптàööà íà ñöåжöû àä õàтû äà 
õлÿâà і çíîў õàâàööà ў öÿплî. Дà âÿñíû. Кàлі пðûлÿöÿöü øпàкі і çàñåлÿöü øпà-
кîўíþ, çìàйñтðàâàíуþ ðукàìі áàöüкі.

Мíå âåлüìі люáûÿ пðàðî÷ûÿ і äàклàäíûÿ ñлîâû Міõàлà, øтî çіìà äлÿ áåлàðу-
ñà – “ãэтà ÷àñ, àáìåжàâàíû пðàñтîðàй ÷àлàâå÷àãà жûтлà, à ñàì ÷àлàâåк íåíàäîўãà 
ðîáіööà öэíтðàì і ãàлîўíûì ãåðîåì áåлàðуñкàãà кîñìàñу…” Мîжà тàìу, øтî ÿ ãэтà 
тàкñàìà ìîöíà àä÷уâàў…

Яø÷э íå áûлî íàøàй ç Міõàлàì Кðàіíû, кàлі ÿ íàпіñàў пðûпàâåñöü “Ñуì íà тэìу 
âÿðтàííÿ”. Àпàâÿäàþ÷û пðà Міхалаву “Зіìу”, ÿ íå ìîã íå çãàäàöü àäçіí ôðàãìåíт ç 
тîй пðûпàâåñöі. À çãàäàўøû, íå ìàãу ўтðûìàööà, кàá ÿãî ñþäû íå пåðàлþñтðàâàöü. 
Ёí тðîõі çàâÿлікі ñàì пà ñàáå, õàöÿ, çäàåööà, Міõàл íå áûў áû ñупðàöü.

“Кàтîðû äçåíü тàўñìàтûÿ õìàðû íàплûâàлі íà ìÿñтэ÷кà, кàá тут àпðàñтàööà àä 
ñöþäç¸íàãà äðуçу. Ãуðáû ñíåãу пàäûìàліñÿ íà âà÷àõ і ў íåйкі ìîìàíт пåðàпûíілі 
ўñÿлÿкі ðуõ. Íàâàт тðàктàðû кіíулі ãðукàтàöü, кàá íå çàõлûíуööà ñíåãàì. Ñâåт 
çíåðуõîìåў, і øтî íі ðэ÷, øтî íі іñтîтà — уñ¸ àпûíулàñÿ ñàì-íàñàì, ÿк áûööàì 
ужî âûñпåлà âå÷íàñöü. Áûöö¸ ñтðàöілà ñâîй пàкðû¸ìû çìåñт, ÿкі ðàíåй тðûìàўñÿ 
íà пîâÿçÿõ уñÿãî ç уñіì, і пðûñутíàñöü кîжíàãà öÿпåð âûñâÿтлÿлàñÿ àäíî ÿãî 
ўлàñíûì ñэíñàì. «À кàлі ўâà ìíå íіÿкàãà ñэíñу íÿìà, — ñàì у ñÿáå çàпûтàўñÿ 
÷àлàâåк пàñлÿ äîўãàй äàðîãі, — à ÿãî íàпэўíà íÿìà, äûк øтî ìîжà àкðэñліöü ìîй 
çìåñт? Хіáà тîлüкі âîñü ãэтûÿ äçâåðû, ãэтàÿ лàâà, ãэтàÿ ñтîлü íàä ãàлàâîй. Ці íå 
тàìу ÷àлàâåк âûãàðîäжâàå ñàáå ìåñöà ў пðàñтîðû плîтàì, ñöåíàìі, ôіðàíкàй, øтî 
áåç õîöü ÿкîй àãàðîäжû ¸í àäíî ðуõîìàÿ öåíü íà пÿл¸ñткàõ áûööÿ?»

Чàлàâåк ãлÿäçåў íà çàñûпàíуþ ñíåãàì øûáу і ñлуõàў, ÿк çàпàâîлüâàþöü õàäу 
õîäçікі. Íåўçàáàâå ÿíû çуñіì ñпûíіліñÿ. У õàöå çàпàíàâàлà öіøûíÿ. Ñэðöà тàкñàìà 
ўтàйìàâàлàñÿ. Ãэтàй õâіліíû ¸í ÷àкàў øìàт ãàäîў, íà ÿå пðûøлàñöü àáàпіðàўñÿ, 
пðûìàþ÷û áуäу÷ûíþ. І âîñü ÿíà íàñтàлà. Ñâåт áåлû àä ñíåãу, і ¸í у ñâà¸й õàöå 
лàø÷ûööà плÿ÷ûìà äà âûпàлåíàй пå÷û”.

*** 
У пэўíûì ñэíñå эñэ “Сцяг” тàкñàìà íàлåжûöü äà экçіñтэíöûйíàãà äûñкуðñу. 

Пðûíàìñі, тàк áûâàå çàўñ¸äû, кàлі ÷àлàâåк уñпðûìàå ñöÿã эìàöûйíà. Рàçàì ç тûì, 
у âûпàäку áåл-÷ûðâîíà-áåлàãà ñöÿãà ãэтàå эìàöûйíàå лàтэíтíà çлу÷àíàå ç àíтà-
лàãі÷íûì. І çлу÷àíàå íàäçâû÷àй ãлûáîкà äû ãðуíтîўíà. Àá ÷ûì і íàãàäâàå Міõàл.

“Ñуñтâàðàлüíікàì íàøàãà ñöÿãà ñтàўñÿ àðõітэктàð, пàэт, ãðàìàäñкі äçåÿ÷ Клàўäçій 
Дуж-Дуøэўñкі. Ãэтà ¸í çðàáіў íàкіä áåл-÷ûðâîíà-áåлàãà, çàäàў ÿãîíûÿ пðàпîðöûі, 
кàлàðûñтûку і øûðûíþ ñтужàк, ôàктû÷íà пàäñуìàâàўøû і ìàтэðûÿліçàâàўøû 
тîå, øтî íàçàпàñілі íàø ãåðàлüäû÷íû ÷ûí, літуðãі÷íàÿ тðàäûöûÿ і íàðîäíàå 
ìàñтàöтâà. Чûðâàíü íà áåлûì т÷эööà, íå àáðûâàåööà àä ÷àñîў äàõðûñöіÿíñкіõ, 
пðàç Ñÿðэäíÿâå÷÷à, Рэíåñàíñ, áàðîкà і ðàìàíтûçì, ÷ûðâîíàй ñтужкàй пåðàöÿкàå 
ç ðу÷íікà íà õàðуãâу, ç õàðуãâû íà тàð÷у, øтàíäàð, ñöÿã”.



*** 

Я ўпåðøûíþ пàáà÷ûў жывыя áåл-÷ûðâîíà-áåлûÿ ñöÿãі ў 1988 ãîäçå, кàлі íà 
“Дçÿäû” кàðíікі ðàñöåðуøûлі íàтîўп лÿ çà÷ûíåíàй áðàìû Мàñкîўñкіõ ìîãілàк і 
ìû пàйøлі çà Пàçíÿкîì уçäîўж кàлüöàâîй äàðîãі íà Куðàпàтû. У íåйкі ìîìàíт 
Пàçíÿк çàпûíіў øэñöå íà ўçãîðку і пðàпàíàâàў уñіì пðûñåñöі, кàá áûлî ÷уâàöü 
âûñтупîўöàў. Òàäû і ç’ÿâіліñÿ äâà íåâÿлікіÿ áåл-÷ûðâîíà-áåлûÿ ñöÿãі. Пàáà÷ûўøû 
іõ, ÿ ÿø÷э áîлüø íàпàлîõàўñÿ (ãэтà áûў ìîй пåðøû пуáлі÷íû ñупðàöіў улàäàì),– 
і íàâàт ñàì ñàáå àáуðûўñÿ: íàâîøтà ліøíå пðàâàкàâàöü кàðíікàў, ÿкіÿ íàñ ужî 
àтà÷àлі ç уñіõ áàкîў?

Âіäàöü, ìåў ðàöûþ, пàкîлüкі àäðàçу, ÿк пà ñіãíàлå, íà íàñ àáðûíуліñÿ àìà-
пàўöû, ìіліöûÿíтû, à пîтûì і âàйñкîўöû. От áûлî ñтðàõу, õàöÿ і тàкîãà íàпàлу 
áÿçìåðíàй экçàлüтàöûі ÿ íікîлі ðàíåй íå ìåў. Як áûööàì у ãэтû ÷àñ àäáûўñÿ 
íåйкі тэктàíі÷íû çðуõ і пðàç ãлûáîкіÿ ðàçлîìû íî÷û пàлілîñÿ ÷ûñтàå ñâÿтлî.

У пåðøû ãîä âулі÷íàй äэìàкðàтûі ÿ íàâåäâàў ìітûíãі, кàá пà÷уöü тîå, øтî 
ў кðûкліâû ãîлàñ íікîлі ðàíåй íå кàçàлі – àäíî пàўøэптàì. Òîлüкі ìітûíãîâûÿ 
ñлîâû íàäçіâà õуткà çàøìàлüöàâàліñÿ, і íàñтупíûÿ, лі÷û, äâà äçåñÿöіãîääçі ÿ õàäçіў 
íà øэñöі тîлüкі äçåлÿ тàãî, кàá öåøûööà ç ìîðà áåл-÷ûðâîíà-áåлûõ ñöÿãîў. Áûлà 
ў іõ луíàííі íåйкàÿ íåâåðàãîäíà пðûўкðàñíàÿ ìàãіÿ. Àлå ç ÷àãî ÿíà áÿðэööà, ÿ 
íå ìîã ñàáå пàтлуìà÷ûöü.

***

À öÿпåð çíîў пà÷ûтàåì Міõàлà.
“Íàø ñöÿã пàäàåööà ìíå àäíûì ç ñàìûõ пðûãîжûõ у ñâåöå. Я ðàçуìåþ, øтî íå 

ìàãу áûöü íåçààíãàжàâàíûì, àлå ãэтàå ñпàлу÷эííå кîлåðàў àá’åктûўíà пàñуå äлÿ 
àкöэíтàöûі àá’åктà кàлàðûñтûкі, îптûкі, пñіõàлîãіі і ôіçіÿлîãіі çðîку. Уçíікàå тàкі 
àптû÷íû эôåкт, áûööàì ñöÿã ñàì âûпðàìåíüâàå ñâÿтлî. Ёí уðà÷ûñтû, пàçітûўíû, 
âітàлüíû. Чûðâîíû і áåлû – кîлåðû Хðûñтîâû, тàìу ãэтà áîлü і пàкутà, пåðàìîãà 
íàä ñìåðöþ і Ëþáîў. Àäíàк íå тîлüкі і íå ñтîлüкі эñтэтû÷íûìі кàтэãîðûÿìі âû-
ìÿðàåööà âàðтàñöü ñöÿãà, пåðàäуñіì ÿíà âûìÿðàåööà íàøûìі пåðàìîãàìі і ãîäíûìі 
ў÷ûíкàìі. Âûìÿðàåööà íàøûìі кðàÿâіäàìі, пàäàííÿìі і ìіôàìі, íàøûì ìіíулûì 
і тîй áуäу÷ûíÿй, ÿкуþ ìû ñтâàðàåì öÿпåð”.

Пàлітû÷íàÿ ñітуàöûÿ ў кðàіíå ðàçãîðтâàлñÿ тàкіì íå÷àкàíûì і, кàлі çàўãîäíà, 
äçіâîñíûì ÷ûíàì, øтî äîñûöü õуткà áåл-÷ûðâîíà-áåлû çðàáіўñÿ äçÿðжàўíûì 
ñöÿãàì. Ёí упðûãîжûў уñå àäìіíіñтðàтûўíûÿ áуäûíкі, і ў áåлàðуñкіõ ãàðàäàõ äû 
ìÿñтэ÷кàõ пàáîлåлà ñâÿтлà.

Я íå пðàìіíàў âîкàì íіâîäíàãà ç тûõ ñöÿãîў – куäû á íі іøîў öі íі åõàў. 
Òàìу íå ìîã íå çâàжàöü, øтî áàлüøûíÿ íàøûõ ãðàìàäçÿíàў ÿкðàç тàì, äçå ÿ 
пàäûìàў ãàлàâу äàãàðû, àпуñкàå âî÷û äîлу. Яíû ÿãî íå õàöåлі áà÷ûöü. Ãэтà áûлî 
ñкðуøíàå íàçіðàííå. Áî ÿ âåлüìі õуткà çäàãàäàўñÿ, øтî нашае ñâÿтà íå іõ ñâÿтà. 
Áîлüø çà тîå, áåл-÷ûðâîíà-áåлû ñöÿã ìîöíà тðûâîжûў áàлüøûíþ пàñпàлітûõ, 
ÿíû áà÷ûлі ў іì çíàк áÿäû. Зàліøíå ¸í áûў пðàìÿíіñтû, ãàíàðліâû, áà÷íû і ç 
çÿìлі, і ç íÿá¸ñàў. З тàкіì, ÿк пðûйäçå áÿäà, íå ñõàâàåøñÿ íå тîлüкі ў áàлîтàõ, 
à íàâàт і ў пуø÷û.

Íà іõ ø÷àñöå ўлàäà õуткà пåðàйíà÷ûлàñÿ, і пðàìÿíіñтûÿ ñöÿãі пàñкіäàлі ў 
áðуä. Òîлüкі äàл¸кà íå ўñіì ãэтàÿ пåðàìåíà áûлà ў ðàäàñöü. Мíîãіõ, âåлüìі ìíîãіõ 
ÿíà àáуðûлà. І тàäû пà÷àлàñÿ âàйíà çà Ñöÿã, ÿкàÿ пðàöÿãâàåööà пà ñ¸ííÿ. Кîлüкі 
лþäçåй пðàç ãэтуþ âàйíу àпûíулàñÿ çà кðàтàìі, кîлüкі ўìûлàñÿ ўлàñíàй кðûâ¸þ…

Íåÿк пàäуìàлàñÿ, à çà ÷ûðâîíà-çÿл¸íû (ã.çí. öÿпåðàøíі) öі àäçіí ÷àлàâåк õàöÿ 
á кðîпåлüку кðûâі пðàліў? Íу õіáà ÿкàÿ øâà÷кà íà ôàáðûöû, äçå ãэтûÿ ñöÿãі 
øûþöü, пàлåö пàä ãîлку ñуíулà.
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***

À çàâåðøûöü ãэтûÿ ðэôлåкñіі ÿ õàöåў áû пà÷àткàì эñэ Міõàлà:
“15 ÷эðâåíÿ ðîку 1219 äàöкіÿ áіñкупû ìàліліñÿ íà ãàðû Òààìпåà. Яíû пðàñілі 

Улàäàðà Уñÿâûøíÿãà äàпàìàã÷û і ўðàтàâàöü äàöкàå âîйñкà, ÿкîå ç àпîøíÿå ìîöû 
ñтðûìліâàлà àтàкі эñтàў. Áîã пà÷уў ìàлітâû, і пðîñтà ç íÿá¸ñàў äà íîã äàöкàãà 
кàðàлÿ çлÿöåў âÿлікі кàâàлàк ÷ûðâîíàãà пàлàтíà ç áåлûì кðûжàì пàñÿðэäçіíå. 
Пàáà÷ûўøû áîñкі çíàк, äàöкіÿ ðûöàðû пåðàйøлі ў íàñтуп і ðàçáілі âîйñкі эñтàў. 
Òàк íàðàäçіўñÿ «Dannebrog», äàöкі ñöÿã, íàйñтàðэйøû äçÿðжàўíû ñöÿã íà ñâåöå 
ç уñіõ, øтî іñíуþöü ñ¸ííÿ”.

І ÿø÷э äâà ñкàçû ç тэкñтà Міõàлà:
“Кàðàлÿ äàíàў çâàлі Âàлüäэìàð Дðуãі Пåðàìîжíû. Ёí áûў ñûíàì кàðàлÿ 

Âàлüäэìàðà Пåðøàãà і Ñàôіі Мåíñкàй, äà÷кі ìåíñкàãà кíÿçÿ Âàлàäàðà Ãлåáàâі÷à 
і Рûкñû Áàлÿñлàâàўíû”.

 

***

Дàлåй ÿ àпûíуўñÿ ðàçãуáлåíûì. Пàâîäлå çàäуìû íàñтупíàå эñэ ìуñіáûöü 
àпîøíіì. Òîлüкі íà ÷ûì çàпûíіööà, ìàþ÷û ñтîлüкі ÿø÷э íåñкàðûñтàíàãà áàãàööÿ? 

Ш÷ûðà кàжу÷û, ÿ á çàплþø÷ûў âî÷û і âûõàпіў “Ñàлà”. Цуäîўíàå эñэ ç âåñÿ-
ліíкàй. Дà тàãî ж çуñіì íå àáñтðàктíàå. Міõàл уâåñü ÷àñ ñпàжûâàў ñàлà, пàкîлüкі 
ìåў íåйкуþ çàãàíу ў àðãàíіçìå, ÿкàÿ íå äàçâàлÿлà ÿìу íàáіðàöü âàãу. À ìÿíå ìàÿ 
ліøíÿÿ âàãà çàñìу÷àлà, øтî çуñіì íå çàìіíàлà íàпîўíіöу лàñàâàööà тûì ñàлàì, 
øтî Міõàл куплÿў íà Кàìàðîўöû…

Òут, âіäàöü, ìîжíà çãàäàöü і àäçіí âÿñ¸лû ñþжэт. Íåÿк жуðíàліñткà, кàíöуþ÷û 
ãàâîðку, çàпûтàлàñÿ:

– Ці ¸ñöü у âàñ ìàðà?
– Ёñöü, – àäкàçàў. – Áûöü тàкіì õуäàðлÿâûì і тàкіì тàлåíàâітûì, ÿк Міõàл 

Àíåìпàäûñтàў.
Я пàжàðтàâàў, à ÿíà íàäðукàâàлà. 
Àлå âåðíåìñÿ äà пðàáлåìû. Як áû ìíå íі ñìàкàâàў тэкñт пðà ñàлà, àäíàк 

çàâÿðøàöü іì ãэтûÿ ñкðуøíûÿ ўñпàìіíû áûлî á íå äà ìåñöà. Уðэøöå ðэøт ÿ 
ñпûíіўñÿ íà эñэ “Песня” – і ўжî áåç àíіÿкіõ ñуìíåâàў. Áî çàáûööà íà ãåíіÿлüíûÿ 
пåñåííûÿ тэкñтû Міõàлà âûãлÿäàлà á íåÿк íàâàт äçіўíà. Òûì áîлåй, øтî і ўñ¸ 
ãэтàå эñэ пðûõàâàíà кàðэлþåööà ç пåðñàíàлüíûì л¸ñàì ñàìîãà пàэтà.

“Пåñíÿ, – пà÷ûíàå Міõàл, – ãэтà âåлüìі пðîñтà: áÿðэø і пðûäуìâàåø, öі, 
кàлі кàçàöü ìîâàй літàðàтуðíàй, “піøàø”. Пåðàäуñіì ìÿíå öікàâÿöü пåñíі, äçå 
ñлîâû ãðàþöü тàкуþ ж âàжíуþ ðîлþ, ÿк і ìуçûкà, ç ÿкіõ “ñлîâà íå âûкіíåø”. 
Яø÷э áîлåй ìÿíå öікàâіöü ôåíîìåí “ñупåðпåñíі”, тî áîк тàкîй пåñíі, ÿкàÿ íå 
тîлüкі ñлуõàåööà, àлå і ñпÿâàåööà, пåðàклàäàåööà і çàñâîйâàåööà іíøûìі кулü-
туðàìі. Íàўðàä öі õтî çìîжà ўöÿìíà пàтлуìà÷ûöü, ÷àìу çäàðàåööà тàк, øтî àäíà 
пåñíÿ “çàõîäçіöü” у ìàñàâуþ ñâÿäîìàñöü і ðîáіööà ñіìâàлàì ñâàйãî ÷àñу, à іíøàÿ, 
ç âûäàтíûì тэкñтàì, ìуçûкàй і àðàíжûðîўкàй, – íå. У ãэтàй àäñутíàñöі àäкàçу 
¸ñöü ñâîй ñэíñ: у íàøûì ðàöûÿíàлüíûì ñâåöå ÿø÷э çàñтàþööà íåâûтлуìà÷àíûÿ 
тàÿìíіöû, ìàжліâà, àпîøíіÿ”.

У пðàöûтàâàíûì ôðàãìåíöå ÿ á íàйпåðø çâÿðíуў уâàãу íà äâà íàñтупíûÿ 
ìîìàíтû. À ìåíàâітà íà тîå, øтî äлÿ Міõàлà ñлîâû ў пåñíі àäûãðûâàþöü íå ìåíø 
çíà÷íуþ ðîлþ, ÷ûì ìуçûкà, і íà ôåíîìåí ñупåðпåñíі. Як íà ìîй ðîçуì, äûк у 
ðîк-ìуçûöû (àìàлü ÿк і ў áàðäàўñкіì тâîðûâå) ñлîâû ўâîãулå çíà÷àöü áîлåй, ÷ûì 
ìåлîäûÿ. Хàй õтî пàñпðàáуå íà ìуçûку ÿкîй çíàкàìітàй “пåñíі Міõàлà” ñтâàðûöü 
іíøû тэкñт, і ìû пàãлÿäçіì, öі õîöü øтî âàðтàå ç тàãî àтðûìàåööà?

Дðуãі ìîìàíт пàтðàáуå áîлüø ñклàäàíàй ðэôлåкñіі. Міõàл çà÷àðîўâàў ñâà¸й 
äàлікàтíàñöþ і àäíà÷àñíà äçіâіў ñöіплàñöþ ў тûì ñэíñå, øтî çуñіì íå ðàáіў àкöэíту 



íà ñâàіõ øэäэўðàõ. Íі пуáлі÷íà, íі ў ñÿáðîўñкàй ãàìàíå. Хàöÿ ãэтà íå àçíà÷àå, øтî 
¸í íå áûў àìáітíûì фацэтам і íå çäàãàäâàўñÿ пðà ñâîй çîðíû тàлåíт. 

Зäàãàäâàўñÿ, тîлüкі, âіäàöü, íå çуñіì áûў пэўíû ў ñâàіõ çäàãàäкàõ. І тàìу 
пàñпðàáàâàў пðààíàліçàâàöü тàйíіöу “ñупåðпåñíі” ç утîåíûì ñпàäçÿâàííåì, øтî 
íåøтà ç ÿãîíàãà íàðîáку тàкñàìà ìîжà пàтðàпіöü у ãэтуþ íàìіíàöûþ?

Міõàл äàâîлі ãðуíтîўíà àпіñàў áіÿãðàôіі і áуíтàðíûÿ “ñупåðпåñíі” Ëåàíàðäà 
Кîэíà, Пітэðà Ñіãåðà, Áîáà Дûлàíà… Íàйáîлüø ìÿíå ў ãэтûì äàñлåäâàííі âå-
ñÿлілà тîå, øтî ў жûöö¸âàй öі тâîð÷àй áіÿãðàôіі кîжíàãà ç іõ Міõàл çàўâàжàў і 
àкöэíтàâàў беларускі след – õàй ÷àñàì і лåäçüâå пðûкìåтíû.

Íàтуðàлüíà, Міõàл íå ìîã àáìіíуöü уâàãàй і àй÷ûííû пåñåííû ñкàðá.
“Кàíå÷íå, ìíå âåлüìі õàöåлàñÿ íàпіñàöü і пðà íàøуþ “ñупåðпåñíþ”, ÿкуþ 

тàкñàìà пåðàклàäàþöü íà іíøûÿ ìîâû і ñпÿâàþöü øìàт äçå. Пåðàáіðàþ÷û 
ðîçíûÿ âàðûÿíтû, ÿ пðûãàäàў íàðîäíуþ “Ãàðэлà ñîñíà”, ÿкуþ ìû ñпÿâàåì ðàçàì 
ç укðàіíöàìі. Ãэтà, áåçуìîўíà, ãåíіÿлüíû тâîð і âûäàтíàÿ пуáліöûñтûкà ÷àñîў 
кàçàöкіõ áуíтàў. Яø÷э — пàлàíåç “Рàçâітàííå ç Рàäçіìàй”, ÿкі íÿäàўíà çàйìåў 
ñлîâû, íà жàлü, íà ñтàãîääçå çàпîçíà, кàá çðàáіööà “ñупåðпåñíÿй” íà ўñіõ çåìлÿõ 
Рэ÷û Пàñпàлітàå. І íàðэøöå пðûãàäàў “Áûâàйöå çäàðîâû” Àäàìà Руñàкà і Іñàкà 
Ëþáàíà. Ãэтàÿ àпîøíÿÿ, пåðàклàäçåíàÿ, іäэàлàãі÷íà пàäпðàўлåíàÿ і пðàñпÿâàíàÿ 
пà-ðуñку, çðàáілàñÿ âіçітîўкàй àäíîй øîñтàй ÷àñткі ñуøû, à íå тàк äàўíî âÿðíулàñÿ 
íà ðàäçіìу ў ñâàіì пåðøàпà÷àткîâûì âûãлÿäçå і пà÷уâàåööà тут тàк, ÿк ìуñіöü 
пà÷уâàööà, — тî áîк ÿк äîìà.

Мàжліâà, íàøûÿ “ñупåðпåñíі” ÿø÷э áуäуöü íàпіñàíûÿ, ìàжліâà, ÿíû ўжî íà-
піñàíûÿ і тîлüкі ÷àкàþöü íàãîäû, кàá пðàãу÷àöü íàпîўíіöу…”

Òут ÿ çàпûíþ Міõàлà.
Íåкàлі ÿ ўжî кàçàў, øтî äлÿ áåлàðуñкàй íàöûі ðîк-ìуçûкà дзевяностых áûлà 

тûì ñàìûì, øтî ў ñâàþ пàðу äлÿ íÿìåöкàй íàöûі îпåðû Âàãíåðà. Рîçíіöà àäíî ў 
тûì, øтî Âàãíåð íà ўñþ ìîö ãу÷ûöü і пà ñ¸ííÿ, à íàøу пåñíþ ўлàäà çàãлуøûлà 
ÿø÷э ў тûõ жà äçåâÿíîñтûõ. 

Âіäàöü ìåíàâітà ãэтà ìåў íàўâåöå Міõàл у çãàäàíûõ âûøэй ñлîâàõ.
Я öàлкàì çãîäíû: і íàпіñàíûÿ, і ÷àкàþöü. Àäíà ç тàкіõ пåñåí – ÿãî “Пðîñтûÿ 

ñлîâû”. Я á íàâàт пðàпàíàâàў çðàáіöü ÿå ãіìíàì, тîлüкі íå ãіìíàì Дçÿðжàâû, à 
ўñіõ пàñпàлітûõ áåлàðуñàў, ÿкіÿ áîлüø çà пåðàìîãі äû пîñпåõі øàíуþöü утулü-
íàñöü áûööÿ.

Пðîñтûÿ ñлîâû,
Пðîñтûÿ ðэ÷û:
Хлåá íà ñтàлå,
Пîлûìÿ ў пå÷û.

Ãэтà тàк пðîñтà,
Ãэтà тàк äîáðà,
Як ç ãàлàâîþ
Зàлåçüöі пàä кîўäðу.

Пðûöåìкàì ñіíіì
Зіìîâàй пàðîþ
У äîìå áàöüкîўñкіì
Уñ¸ тàк çíà¸ìà.

Ёñüöü ÷ûì ñàãðэööà,
Ёñüöü äçå ñõàâàööà
У äîìå áàöüкîўñкіì
У ìàт÷ûíàй õàöå.

Уñ¸ тàк íàäçåйíà,
Уñ¸ тàк ãðуíтîўíà,
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Штî тут äàäàöü –
Хіáà øтî íі÷îãà.

Мîжíà жûöü äàлåй,
Дçåíü пðûйäçå íîâû.
Дàáðàíà÷, пàíåíкі!
Дàáðàíà÷, пàíîâå!

***

Íà àäíîй ç пðэçåíтàöûй ÷àðãîâàй кíіãі Алесÿ Арêушà (Àлåñÿ Кîçікà) ÿ ў 
ñâàіì âûñтупå ўãàíàðàâàў ÿãî ìÿíîì: “Кíÿçü Пðàâіíöûі”.

Íå ўпэўíåíû, øтî àìáітíû a priori Àлåñü áûў àä ÿãî ў çàõàплåííі, àлå жуð-
íàліñтû ÿãî ўпàäàáàлі, і ÿíû ìàþ іíіöûÿтûâу тðîõі ðàñтûðàжàâàлі ў íåкàлüкіõ 
âûäàííÿõ. Мíå ìÿíî тàкñàìà ñпàäàáàлàñÿ, тîлüкі тлуìà÷эííå ãэтàй пðûõàìàöі 
áуäçå пàçíåй.

Дà ñàìàãà àпîøíÿãà ÷àñу ñâåт áûў улàäкàâàíû ãэткіì ÷ûíàì, øтî кîжíû 
çäîлü íû і àìáітíû ÷àлàâåк, кàá ðэàліçàâàöü ñÿáå ў ìàøтàáå ўñіõ ñâàіõ ìàã÷ûìà-
ñöÿў, ìуñіў пåðàáіðàööà ў ñтàліöу (кàлі ¸í тàì íå íàðàäçіўñÿ). Ñпðàâà ў тûì, øтî 
ñтàліöà áûлà àäçіíûì ìåñöàì, ÿкîå ðàçàì ñõîпліâàлà ўñå ðэãіÿíàлüíûÿ пðàñтîðû, 
áî пàâîäлå àçíà÷эííÿ âàлîäàлà ìåõàíіçìàì тðàíñлÿöûі іäэÿў і пàäçåÿў íà ўâåñü ̧ й 
пàäлåãлû àáñÿã. З ãэтàãà і çäçÿйñíåííі тàлåíàâітàãà ÷àлàâåкà тîлüкі пðàç ñтàліöу 
ìàãлі íàáûöü уíіâåðñàлüíû ìàøтàá.

Мîжà і íå çуñіì äà ìåñöà, àäíàк çãàäàþ: пàçàìіíулûÿ ãåàпàлітû÷íûÿ тðàãåäûі 
Áåлàðуñі і áåлàðуñàў (кðэâàў, ліöâіíàў, ðуñіíàў) ÿкðàç і ўçíіклі ç тàãî, øтî пðàñтîðà 
іõ áûтàâàííÿ íå áûлà ўöэíтðàâàíàÿ і ç ãэтàãà ñтðуктуðàâàíàÿ Âÿлікàй ñтàліöàй. Íå 
ў пàðу çàíÿäужàў Пîлàöàк, íå àкðûÿў у ñàпðàўäíуþ ìîö Íàâàãðàäàк, çàøûлàñÿ 
ў пåðûôåðûйíàå пàìåжжà (àäíîñíà ўñ¸й пîліэтíі÷íàй пðàñтîðû) Âілüíÿ. Кîлüкі 
çìàãлі, ñупîлüíà ўçÿлі íà ñÿáå ôуíкöûþ кàлåктûўíàй ñтàліöû ðîçíûÿ ìÿñтэ÷кі 
і ãàðàäû. Òîлüкі іõ ìàã÷ûìàñöÿў áûлî çàìàлà, кàá íàâàт уñіì ðàçàì àðãàíіçàâàöü 
і çàõàâàöü ãэтуþ пðàñтîðу ÿк öэлàå.

Íàйíîўøàÿ ñітуàöûÿ àäкðûтàй âà ўñå áàкі пðàñтîðû ðàäûкàлüíûì ÷ûíàì 
пåðàйíà÷ûлà пðàáлåìу. Ñ¸ííÿ öэíтð íå тîлüкі пэўíàãà ðэãіåíà, à і ўñÿãî ñâåту 
çíàõîäçіööà тàì, äçå ¸ñöü ìåñöà äлÿ тэлåâіçàðà ñà ñпàäàðîжíікàâàй àíтэíàй і кàì-
путàðà, çлу÷àíàãà ç іíтэðíэтàì. Âîñü ÷àìу, кàлі ç іíіöûÿтûâû äû àðãàíіçàöûйíàãà 
іìпэту íàйпåðø Àлåñÿ Àðкуøà пàўñтàлà Òàâàðûñтâà âîлüíûõ літàðàтàðàў, àñíîâу 
ÿкîãà ñклàлі тàлåíàâітûÿ літàðàтàðû ç ðîçíûõ пåðûôåðûйíûõ àáñÿãàў Áåлàðуñі, 
äûк àñàáіñтà ÿ áûў íàäçâû÷àй уñöåøàíû ãэтàй вандэяй, âåктàð іíтэлåктуàлüíà-
эñтэтû÷íàãà ðуõу ÿкîй áûў ñкіðàâàíû ñупðàöü Міíñку ÿк лàтэíтà ðэпðэñіўíàй 
äàìіíàíтû ўñÿãî пðàâіíöûйíàãà äûñкуðñу.

Штî пðàўäà, íà ôàðìàлüíûì уçðîўíі літàðàöкі áуíт áåлàðуñкàй пðàâіíöûі íà 
пà÷àтку áûў ñкіðàâàíû ñупðàöü ÑП (Ñàþçà піñüìåííікàў) і äэпåðñàíàліçàâàíàй 
кàìàíäíà-àäìіíіñтðàтûўíàй ñіñтэìû, ÿкуþ Міíñк тðàíñлÿâàў íà ўñþ пàäлåãлуþ 
ÿìу пðàñтîðу. Àлå тðîõі пàçíåй ужî àäкðûтà áûлî ñôàðìулÿâàíà тîå àñíîўíàå, øтî 
íåўпðûкìåт пðûñутíі÷àлà çàўñ¸äû, õàöÿ íà øтàíäàðàõ ðэãіÿíàлüíûõ апазіцыяне-
раў і íå пàçíà÷àлàñÿ. У ãэтûì ñэíñå тэкñт “Рэãіÿíàлû пàкіäàþöü ñтàліöу” ìîжíà 
лі÷ûöü ñàìûì ÿðкіì і íàйáîлüø кàíöэптуàлüíûì ìàíіôåñтàì Àлåñÿ Àðкуøà: 
“Рэãіÿíàлû ñтàìіліñÿ ãлÿäçåöü у ðîт ñтàлі÷íûì кулüтуðíіöкіì элітàì і ÷àкàöü ç 
öэíтðу äàпàìîãі й іíñтðуктàжîў äà äçåÿííÿ. Íі тàãî і íі ãэтàãà Міíñк ужî äàöü íå 
çäîлüíû. Зàãíàíûÿ ў кут, àáÿñкðîўлåíûÿ ў çìàãàííÿõ çà луñту õлåáà, ñтàлі÷íûÿ 
элітû пà çàâÿäç¸íöû ñпðàáуþöü äэìàíñтðàâàöü ñâàþ áûлуþ çíà÷íàñöü, àлå äàлåй 
ðûтàðû÷íàй тðàñкàтíі і ìàðàліçàтàðñкіõ пàâу÷àííÿў ñпðàâà íå йäçå”.

Òðîõі пàçíåй ÿ пàâîäлå ãэтàй пàäçåі піñàў: “З ìàйãî ãлåäçіø÷à, іäэÿ «ðэãіÿíà-
ліçàöûі» – ãэтà ø÷àñліâàÿ іäэÿ, áî ìàå ðэàлüíуþ пåðñпåктûâу, пàкîлüкі ñупàäàå ç 



тîй ñтðуктуðíàй пåðààðãàíіçàöûÿй ñâåту, ÿкàÿ àäáûâàåööà ç пàãлÿäу íà ñітуàöûþ 
кàìуíікàтûўíà àä кðûтàй âà ўñå áàкі пðàñтîðû, äçå ўжî ãуáлÿþöü õîöü ÿкі ўöÿìíû 
ñэíñ тàкіÿ элåìåíтû тîпàñу, ÿк «öэíтð», «пåðûôåðûÿ», «ìÿжà», «ìàðãіíàлüíàñöü»... 
I тàìу äлÿ ãэтàй іäэі íåіñтîтíà, ÿк äîўãà áуäçå іñíàâàöü Òàâàðûñтâà Âîлüíûõ 
Ëітàðàтàðàў і öі õуткà ў Àлåñÿ Àðкуøà ў ìíîñтâå ç’ÿâÿööà пàñлÿäîўíікі, кîжíû ç 
ÿкіõ ñтàíå âûáуäîўâàöü ñтàліöу ñуñâåту íà тэðûтîðûі ñàìîãà ñÿáå... Íåіñтîтíà – áî 
ãэтàк уñ¸ ðîўíà áуäçå. І ãіñтîðûÿ пåðñàíàлüíàãà áуíту Àлåñÿ Àðкуøà – тîлüкі àäíî, 
àлå äîñûöü ÿñкðàâàå ñâåä÷àííå íà кàðûñöü ðэàлüíàñöі ãэтàй тàтàлüíàй пåðàìåíû”. 

Дà ñ¸ííÿøíÿй кðûтûкі (улàñíàй) тàãî äàўíÿãà пðàãíîçу ÿ ÿø÷э çâÿðíуñÿ íà-
пðûкàíöû ãàâîðкі. À пàкулü пðà кàíкðэтíûÿ ñпðàâû áуíтîўíàãà “Кíÿçÿ Пðàâіíöûі”.

Àлåñü íàðàäçіўñÿ ў Жîäçіíå, ñкîí÷ûў Іíñтûтут íàðîäíàй ãàñпàäàðкі ў Міíñку, 
пàáðàўñÿ øлþáàì ç тàлåíàâітàй ìàñтà÷кàй і äûçàйíåðàì Òàöÿíàй (Кîçік), àтàáàðûў-
ñÿ жûöü у Пîлàöку і íàâàт íàпіñàў тэкñт äлÿ àôіöûйíàãà ãіìíà ãîðàäà. Áîлüø çà 
тîå, ¸í ðàç-пîðàç âåñåлà пðàãàâîðâàў, øтî Пîлàöку áûлî á âàðтà âÿðíуöü ñтàтуñ 
ñтàліöû, ÿкі ãîðàä ìåў íà пåðøàпà÷àтку áåлàðуñкàй äçÿðжàўíàñöі. Íà кàðûñöü 
ÿãî âåðñіі ñâåä÷ûлі пðîçâіø÷û Улàäçіìіðà Àðлîâà, Ëÿâîíà Áàðø÷эўñкàãà, Ñåðжукà 
Ñîкàлàâà-Âîþøà, Âіíöэñÿ Муäðîâà äû іíøûõ, øтî áûлі âûãàäàâàíûÿ Пîлàöкàì 
і ў ñу÷àñíûì íàöûÿíàлüíûì ðуõу àäûãðûâàлі çàўâàжíуþ ðîлþ.

Жàðтû жàðтàìі, àлå öàлкàì ìàã÷ûìà, øтî âÿлікàÿ ãіñтàðû÷íàÿ ñпàä÷ûíà ãî-
ðàäà íåйкіì ÷ûíàì ñпðûÿлà ìíîñтâу ñàìûõ ðîçíûõ àктуàлüíûõ літàðàтуðíûõ äû 
і ўâîãулå кулüтуðíіöкіõ іìпðэçàў (íå àáìіíàþ÷û íàâукîâûÿ кàíôåðэíöûі), øтî 
тàäû лàäçілà ÒÂË у Пîлàöку – ìàўлÿў, íà ìåñöà кулüтуðíіöкàй ñтàліöû íàø 
ãîðàä ìîжà пðэтэíäàâàöü і çàðàç. 

У ãіñтîðûі новай літаратурнай сітуацыі, øтî ðàçãîðтâàлàñÿ öÿãàì 90-õ ãàäîў 
ç ліøкàì, іìÿ Àлåñÿ Àðкуøà àñàöûÿâàлñÿ ç øэðàãàì кàíöэптуàлüíûõ пàäçåÿў. Як 
ужî кàçàлàñÿ, пåðàäуñіì ç ÿãî іíіöûÿтûâû áûлî ñтâîðàíà Òàâàðûñтâà âîлüíûõ 
Ëітàðàтðàў (ñÿáðû ðàäû: Þðû Ãуìÿíþк, Âіíöэñü Муäðîў, Іãàð Ñіäàðук, Þðàñü 
Пàöþпà), âûäàâåöтâà “Пîлàöкàå лÿäà”, літàðàтуðíû àлüìàíàõ “Кñåðàкñ Áåлàðуñ-
кі”, літàðàтуðíû ÷àñîпіñ “Кàлîñüñå” (âûäàâåö і ãàлîўíû ðэäàктàð), áіáліÿтэкà 
“Кàлîñüñå”, øтîãàäîâàÿ літàðàтуðíàÿ пðэìіÿ “Ãліíÿíû Âÿлåñ” (àä 1993), ÿкуþ ÿ 
тàкñàìà кàліñüöі ìåў ãîíàð àтðûìàöü. Дàðэ÷û, ÿíà і öÿпåð пðàöÿãâàå âÿлі÷ûöü 
ñâîй пàíтэîí…

Íà âÿлікі жàлü, Âÿлåñ áàäàй àäçіíàå, øтî çàñтàлîñÿ àä тûõ векапомных падзей 
тàâàðûñтâà, ÿкîå пàìкíулàñÿ тàкñàìà людзьмі звацца. Мíå çуñіì íå пàäàáàåööà 
ãэтû ñкàç. Òîлüкі ў іì íÿìà і кàліўöà кпіíû, ÿк і íі÷îãà іíøàãà, àкðàìÿ âÿлікàй 
ñкðуõі. Áî ç öÿãàì ÷àñу íå тîлüкі ў Àлåñÿ Àðкуøà тàк ñтàлàñÿ. Íåçлі÷îíàÿ áåç-
лі÷ пðûãîжûõ і àäâàжíûõ пàðûâàííÿў ñ÷эçлà ў ñâÿтлå ўжî іíøûõ äç¸í. Âÿлікіÿ 
эпîõі тûì і пàлîõàþöü, øтî íà іõ ìåñöà çàñтупàþöü ìàлûÿ эпîõі. (Ñ¸ííÿ íàâàт 
íіÿкàâàтà ðîáіööà àä ñлîâàў íåкàлі çíàкàìітàй ìàкñіìû: “Напісанае застаецца”.) 

Якðàç тут ÷àñ çâÿðíуööà äà àáÿöàíàй кðûтûкі ўлàñíûõ ðэôлåкñій íàкîíт 
жûööÿäàйíàãà ўплûâу тàтàлüíàй ãлàáàліçàöûі íà л¸ñ пðàâіíöûі. Íу тàк, кàìуíікà-
тûўíà àäкðûтàÿ íà ўñþ çÿìíуþ кулþ пðàñтîðà àäíîлüкàâà çàäçіíî÷ûлà ñтàліöу 
ç пðàâіíöûÿй у тûì ñàìûì іíôàðìàöûйíûì ñåöіâå. І öÿпåð íÿìà ðîçíіöû, äçå 
тû ñÿäçіø пåðàä ìàíітîðàì: у çàкутку ãлуõîãà õутàðà öі ў ìåãàпîліñå íà àпîøíіì 
пàâåðñå õìàðà÷îñà. Пàãàтîў экðàí ìàíітîðà ўâåñü ñâåт äлÿ кîжíàãà âûðàўíÿў у 
àäçіí пàìåð. 

Àлå íà ãэтûì уñå пåðàìåíû і ñкîí÷ûліñÿ. Цэíтðû ñілû äçå áûлі, тàì і çàñтàліñÿ. 
Кîлüкàñöü эíåðãій і эíåðãåтûк, çàäçіíî÷àíàÿ ў ìåãàкàíñтðуктàõ, âûпðàìåíüâàå 
тàкîй ìîöû íÿáà÷íàå ñâÿтлî, øтî ìû, ÿк ìàтûлі, лÿöіì і лÿöіì у тîй áîк. Мîж-
íà íà íåйкі ÷àñ çàтуліööà àäçіíîтàй у пðàâіíöûі, ÿк Àíäðуñü Ãîðâàт, àлå õтî тàì 
пàñтàâіöü ñпåктàклü пà тâà¸й кíіçå?
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*** 
Âà ўñå ãàäû ÿ ìåў ñàíтûìåíт äà Àлåñÿ і пэўíà ç ãэтàãà àä÷уâàў кðûўäу çà 

пàñіÿíàðûÿ. Мíå çàўñ¸äû çäàâàлàñÿ, øтî ÿãî øìàтлікіÿ ñпðàâû çàñтàþööà íåäà-
àöэíåíûìі öі àöэíåíûÿ íåàäпàâåäíà çðîáлåíàìу. Мîжà, ãэтà пîìñтà сталіцы? – íåÿк 
пàäуìàлàñÿ ç ñуìíàй уñìåøкàй. 

Íàтуðàлüíà, ðэ÷ çуñіì íå ў сталіцы. Òàäû ў ÷ûì? Íå âåäàþ. Àлå пàкулü ðэ-
ôлåкñàâàў, øукàþ÷û àäкàçу íà ўлàñíàå пûтàííå, íå÷àкàíà íàтðàпіў ñÿðîä ñâàіõ 
àðõіâàў íà эñэ Àлåñÿ Àðкуøà “Кíулüп”, íàäðукàâàíàå ў “Íàøàй Íіâå” äàўíî – âåлü-
ìі äàўíî, áî íàпіñàíàå ÿíî áûлî ç íàãîäû ìàйãî пÿöіäçåñÿöіãîääçÿ. Ãэтà çíà÷ûöü, 
àìàлü äâàööàöü ãîä тàìу.

Я пà÷àў ÷ûтàöü çàáûтàå, і ìÿíå ўìîìàíт пàäõàпілà õâàлÿ íàñтàлüãіі. À кàлі 
âÿðíулà ў ñу÷àñíàñöü, тî ÿ áåç ðàçâàãàў пåðàäðукàâàў эñэ ў кíіãу.

“Âàлÿíöіí Àкуäîâі÷ íå пàäîáíû äà çâû÷àйíàãà áåлàðуñкàãà піñüìåíüíікà.
Дîўãі ÷àñ äлÿ ìÿíå ãэтû àðûãіíàлüíû тâîðöà áûў çàãàäкàþ. Мíå пàäàâàлà-

ñÿ, øтî ¸í іãðàå ў íåйкуþ øту÷íуþ ôілÿçîôñкуþ ãулüíþ пàä íàçâàþ «Мÿíå 
íÿìà». Чàñàì ÿãîíûÿ âûкàçâàíüíі ðàçäðàжíÿлі, пàäàâàліñÿ íåñуð’¸çíûìі öі íàâàт 
áлþçü íåðñкіìі. I тîлüкі íÿäàўíà ÿ çðàçуìåў, øтî Àкуäîâі÷ – клÿñû÷íû áåлàðуñкі 
пîñтðàìàíтûк. Зàўâàжöå, ¸í øукàå àäкàçû íà тðàäûäûйíûÿ пûтàíüíі: пðà íàкà-
íàâàíüíå і пðûçíà÷эíüíå ÷àлàâåкà, пðà ãуìàíіçì, пðà л¸ñ íàöûÿíàлüíàй кулüтуðû, 
пðà жûöüö¸ і ñüìåðöü, пðà ãðэõ. Íîâûÿ àäкàçû, àäпàâåäíûÿ íîâîìу ÷àñу. 

Яãîíû пэñûìіçì – àä пà÷уöüöÿ àäçіíîтû, ÿкîå àáâàñтðûлàñÿ íàпðûкàíöû 
ñтàãîäçüäçÿ і íîâûì âûпðàáàâàíüíåì çàâÿðэäçілà äуøу ÷àлàâåку. «Кîжíû пîáà÷ – 
пðûкðàÿ íåäàðэ÷íàñüöü». Пðà ãэтà äîáðà піñàў Ãåðìàí Ãåñэ ў àпîâåñüöі «Кíулüп» 
ÿø÷э ў 1915 ãîäçå: «У кîжíàãà ÷àлàâåкà ñâàÿ äуøà, ̧ й íåìàã÷ûìà çüліööà íі çü ÿкîй 
іíøàй. Дâîå ìîãуöü ñуñтðэöü àäçіí àäíàãî, ãàâàðûöü àäçіí ç àäíûì і áûöü пîáà÷. 
Àлå äуøû іõ, ÿк äçüâå кâåткі, øтî âûðàñüлі пààñîáíà, кîжíàÿ ñà ñâàйãî кîðàíÿ; 
ÿíû íÿ çäîлüíûÿ çáліçіööà...» Кíулüп – ÷àлàâåк, ÿкі «ўпàðтà àäìàўлÿåööà çàíÿöü 
ñâà¸ ìåñöà ў ðàçâàжліâûì ñüâåöå àø÷àäíûõ ãàñпàäàðîў» (Ñ. Àâåðûíöàў). Ёí ñклà-
äàў öуäîўíûÿ âåðøû, àлå íікîлі іõ íå çàíàтîўâàў, ìåў ñîтíі ñÿáðîў, àлå íå жàäàў 
іõ àáöÿжàðâàöü, ìåў áåçüлі÷ øàíöàў çðàáіöü кàð’åðу і ўлàäкàâàööà ў жûöüöі, àлå 
ўпàðтà âûáіðàў äàðîãу. Âàíäðàâàў àä ãàðàäкà äà ãàðàäкà, ñüпÿâàў пåñüíі, жàðтàâàў, 
ðàçâàжàў пðà жûöüö¸ і ÷àлàâå÷àå пðûçíà÷эíüíå. Пåðàä ñüìåðöþ Ãîñпàä пàâåäàìіў 
Кíулüпу (пðûíàìñі, тàк тàìу пðûтðûçüíілàñÿ), øтî «ў іìÿ ìà¸ тû âàíäðàâàў і 
àáуäжàў у àñåлûõ лþäçÿõ тðûâîжíуþ туãу пà ñâàáîäçå».

Àкуäîâі÷ íÿ âåðûöü у Áîãà (пðà øтî íåàäíîй÷û піñüìîâà пðûçíàâàўñÿ). Àлå 
¸í уñ¸ àäíî тðîøкі Кíулüп. Ёí іìкíåööà âûáàâіöü ÷àлàâåкà ç путàў «àãулüíûõ 
ìåñöàў» і «àáлуäû тðàäûöûі».

Пэñûìіçì Âàлÿíöіíà Àкуäîâі÷à ðîäíàñíû пэñûìіçìу Âàñілÿ Áûкàâà.
Чàìуñüöі íіõтî íå çàўâàжûў, øтî Àкуäîâі÷ у ñâà¸й пðàãðàìíàй ðэ÷û «Хтî ÿ? 

àлüáî Мÿíå íÿìà, íå áûлî, íÿ áуäçå» ðуйíуå эўðàпåйñкі экçûñтэíöûÿліçì. Àä 
ãэтàãà íÿäàўíà ìîäíàãà ў Áåлàðуñі ôілÿçîôñкàãà âу÷эíüíÿ Àкуäîâі÷ íå пàкіäàå 
кàìåíÿ íà кàìåíі. Пàñтулÿтû Ãàйäэãåðà, Ñàðтðà, Кàìþ ÿìу пàäàþöíà áÿñплîäíûìі. 
Áî кàìу ÿíû àäðàñàâàíûÿ? «...Íåäàðэ÷íà пûтàööà пðà тàãî, кàãî íÿìà — õтî ¸í?.. 
Òðэáà пàкіíуöü ãэтуþ âÿðэäу íàçàўñ¸äû і áîлåй íÿ äуìàöü пðà àäкàç íà пûтàíüíå: 
“õтî ÿ?”, à äуìàöü пðà іíøàå пûтàíüíå». I ÿø÷э — ðэôðэí, ÿк пðûñуä:

«Я-÷àлàâåк íÿ ìîжà ñàì çü ñÿáå àá’ÿâіööà.
Я-÷àлàâåк íÿ ìîжà іñíàâàöü ñàì у ñàáå.
Я-÷àлàâåк íÿ ìîжà áûöü ñàì ñàáîй.
Я-÷àлàâåкà íÿìà».
Штî ãэтà çà íîâûÿ пûтàíüíі, пðà ÿкіÿ ìû ìуñілі á ñ¸íüíÿ äуìàöü? Àкуäîâі÷ 

пàкулü пðà іõ ìàў÷ûöü.



Кíулüп — ãэтà эўðàпåйñкі ãіпі XIX ñт. Ãэтà пðàтэñт (áуíт) ñупðàöü ñüâåту. Ãэтà 
áÿñкîíöàÿ äàðîãà äà íåäàñÿжíàãà. Òàìу тàк лþáÿöü Àкуäîâі÷à «íåпðû÷àñàíûÿ» 
ìàлàäûÿ.

Кíулüп — ãэтà эўðàпåйñкі Ñіäãàðтà. Ãåð ìàí Ãåñэ äîáðà âåäàў Àçіþ, âûâу÷àў 
áуäûçì. Уñÿ тâîð÷àñüöü àўтàðà «Ãулüíі øклÿíûõ пэðлàў» (уçãàäàåì, øтî ãэтû 
раман прысьвечаны «Пілігрымам у краіну Ўсходу») мела на сабе вялікі ўплыў 
уñõîäíÿй ôілÿçîôіі.

Àäìàўлÿþ÷û ÿ-÷àлàâåкà, öі íå пðàäáà÷ûöü Àкуäîâі÷ íàáліжэíüíå Âÿлікàй 
Эры Ўсходу?

Ãåðìàí Ãåñэ ç-çà ñâà¸й тâîð÷àñüöі ìåў âÿлікіÿ пðàáлåìû íà ðàäçіìå, áûў âûìу-
øàíû эìіãðàâàöü у Шâэйöàðûþ. Àкуäîâі÷у эìіãðàâàöü íÿìà куäû”.

***

Íåÿк у ñклåп туðûñöкàãà íà÷ûííÿ, äçå ÿ тàäû öûðàâàў пàäðàíûÿ íàì¸тû, 
çàâітàў ìàñтàк і áуäу÷û ðàìàíіñт Артур Клінàў. Мû ç іì áûлі äàўíî çíà¸ìûÿ, 
ñіìпàтûçàâàлі àäçіí àäíàìу, àлå íåлüãà ñкàçàöü, øтî ÿ ÿãî ўжî äîáðà âåäàў.

– Хà÷у ñтâàðûöü ìàñтàöкі ÷àñîпіñ, – ñкàçàў Àðтуð. – Пðûйøîў пàðàіööà.
Мÿíå ãэтà àíі íå çäçіâілà. Пàкîлüкі ўлàäà ñпàãàíілà ўñå ñâàå äçÿðжàўíûÿ 

âûäàííі, ñàãíàўøû іõ, ÿк пàñлуõìÿíûõ àâå÷àк, у àäçіí õîлäûíã, ужî íåàäíîй÷û 
ðîçíûÿ літàðàтàðû пðûõîäçілà äà ìÿíå àáìåðкàâàöü пðàåктû кулüтуðíàãà ñупðàöіâу. 
Дàðэ÷û, áûў ñÿðîä іõ і áуäу÷û ñтâàðàлüíік ÷àñîпіñà “Дçåÿñлîў” Áàðûñ Пÿтðîâі÷. 
Íàтуðàлüíà, ðàіліñÿ íå тîлüкі ñà ìíîй, àäíàк ìÿíå àáìіíуöü тàкñàìà íå âûпàäàлà, 
áî ÿ ўжî ìåў äîñâåä уäçåлу ў ñтâàðэííі літàðàтуðíà-ôілàñîôñкàãà ñøûткà “ЗÍО”, 
кулüтуðàлàãі÷íàãà ÷àñîпіñà “Кðûíіöà”, ôілàñîôñкàãà ÷àñîпіñà “Ôðàãìåíтû”…

Зðàçуìåлà, ÿ пàäтðûìліâàў уñå пàäîáíûÿ пàðûâàííі, õàöÿ кîжíû ðàç àä-
ìàўлÿўñÿ àä пðàпàíîâàў пðûíÿöü íåпàñðэäíû ўäçåл, áî і ç тûì, øтî ўжî ìåў, íå 
õàпàлà âà÷эй упðàâіööà.

Àðтуð äîўãà тлуìà÷ûў кàíöэпöûþ àäìûñлîâàãà ìàñтàöкàãà âûäàííÿ, õàöÿ 
ўñ¸ іì ñкàçàíàå ÿ íàпîўíіöу çðàçуìåў àäíî тàäû, кàлі ÷àñîпіñ ñтàўñÿ кàлÿðîâàй 
ðэàлüíàñöþ. À âîñü íàçâàй çàõàпіўñÿ àäðàçу – “pARTisan”.

Пðàìіíулà кîлüкі тàì ÷àñу, і ÿ тðûìàў ÷àñîпіñ у ðукàõ.
Ãэтà áûлî тàлåíàâітà, øûкîўíà, áàãàтà!
Еўðîпà! – àáàâÿçкîâà кàçàў кîжíû, õтî ãàðтàў ÿãî ўпåðøûíþ, і çäçіўлåíà 

ìàтлÿў ãàлàâîй.
Ñлàâà àõàпілà “pARTisan” âîкàìãíåííà і àáåäçâþìà ðукàìі. Кîжíû íуìàð áûлî 

ў ðàäàñöü пðэçåíтàâàöü íå тîлüкі ў Міíñку, à і ў ñàìûõ ðîçíûõ ãàðàäàõ Áåлàðуñі. 
Я äîñûöü ÷àñтà äàлу÷àўñÿ äà тûõ àкöûй і ÿк àўтàð, і ÿк ñÿáðà ðэäàкöûйíàй ðàäû.

Áàäàй, íàйáîлüø àäìåтíûÿ íуìàðû пàöÿãíуліñÿ (öуãàì) тàäû, кàлі Àðтуð, 
пàðàіўøûñÿ ç íàìі (Àíöіпåíкà, Àкуäîâі÷, Áàáкîў, Жáàíкîў), âûðàøûў íàãðуçіöü 
âûäàííå ôілàñîôñкіì кàíтэíтàì. Ãэтàìу спрыяў і тîй ñуìíû ôàкт, øтî пåðøû 
áåлàðуñкі ôілàñîôñкі ÷àñîпіñ “Ôðàãìåíтû” пàкðûñå ўжî çãîðтâàў ñâàþ äçåйíàñöü.

Àäðàçу áûў âûçíà÷àíû і ôàðìàт пàäà÷û ìàтэðûÿлàў, ÿкі á íàйлåпåй пàñàâàў 
“Пàðтûçàíу”, à ìåíàâітà – іíтэлåктуàлüíà-ðэôлåкñіўíûÿ пàлåìікі. Òðîõі пåðàлі-
÷у ñпàкâàлÿ пðàіíтэðпðэтàâàíûÿ àíтàлàãі÷íûÿ тэìû: “Â¸ñкà”, “Âàйíà”, “Âåðà”, 
“Дàñтàåўñкі”, “Плîø÷à”… 

І ўñ¸ ãэтà áûлî øûкîўíà àäðэôлåкñàâàíà.
Àлå ñàпðàўäíû кулüтуðíіöкі âûáуõ çäàðûўñÿ тàäû, кàлі Мàкñіì Жáàíкîў ç 

Дàð’ÿй Ñітíікàâàй пðàäуìàлі і ðэàліçàâàíû íуìàð-кàлÿíäàð, іäэþ ÿкîãà âûìуäðûлà 
Мàðûÿ Мàðтûñåâі÷. Ёí ìåў íàâàт àñîáíуþ íàçâу – “Кàíåö ñлîâàў” (íàўпðîñтàâàÿ 
àäñûлкà äà ôілàñîôіі пîñтñтðуктуðàліçìу). 

Òðîõі пðàöûтуþ ç пðàäìîâû àўтàðàў-уклàäàлüíікàў:
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“Âå÷íû” àðт-кàлÿíäàð “Кàíåö ñлîâàў” – пðэöэäэíт кîìплåкñíàй пðàìîöûі 
áåлàðуñкàй літàðàтуðû пðàç àðàíжûðîўку àктуàлüíûõ тэкñтàў íåáàíàлüíûì 
âіçуàлüíûì øэðàãàì. (…)

“Кàíåö ñлîâàў” ìîжíà ðàçуìåöü пà ðîçíàìу: ÿк âû÷àðпàíàñüöü тâîð÷àãà àкту, 
пåðñпåктûâу íîâàãà тэкñту àлüáî íåâåðáàлüíàå âûкàçâàííå літàðàтàðà. Òàìу тут 
¸ñüöü ìåñöà і àãîлåíûì àçàäкàì, і тэкñтàì (у літàðàõ і ìàлþíкàõ), і іõ àãулüíûì 
кàíтэкñтàì – тîй пðàñтîðû, äçå ў ãàлîâàõ ç’ÿўлÿþööà ñлîâû.

Ãэтû пðàåкт – ñэíñàâûÿ ãàлþöûíàöûі ç íàãîäû öåлàў і тэкñтàў, (íå)äàпіñàíûõ 
і (íå)íàпіñàíûõ. Òут ìàíàõðîìíûÿ літàðû пðûìÿðàþöü ñтðàкàтуþ “ãлÿíöàâуþ” 
âîпðàтку. Òут ñлîâû ñûõîäçÿöü у ñтûлü. Òут ñтûлü çíàõîäçіöü ìîâу”.

Хàöÿ ðэ÷ çуñіì íå ў пðàäìîâå. Íà ÿå çâàжàлі õіáà àäíî пîтûì, áî кîжíû ÷ûтà÷ 
(ãлÿäà÷) àäðàçу кіäàўñÿ ðàçãлÿäàöü âûÿâû.

Як і íà тðàäûöûйíûì íàñöåííûì кàлåíäàðû тут áûлî 12 áàçàâûõ ñтàðîíàк ç 
âûäàтíûìі ôîтàçäûìкàìі Àíäðэÿ Ш÷укіíà і Дçÿíіñà Íÿäçåлüкі. І íà кîжíûì ç 
іõ пàçіðàâàў öàлкàì àãîлåíû áåлàðуñкі літàðàтàð у тâîð÷à àäìåтíûì àíтуðàжû.

Длÿ ўñ¸ ÿø÷э öíàтліâàй áåлàðуñкàй кулüтуðû ãэтû áûў øîк. Áî õàöÿ äà кà-
лåíäàðîў ç ðûçûкîўíà àãîлåíûìі äçÿў÷àтàìі ўжî пàтðîõу çâûкліñÿ, àлå кàá çуñіì 
ãîлûÿ õлîпöû, äû ÿø÷э літàðàтàðû, äû ÿø÷э íå àáû-ÿкіÿ… Як тут íå пåðàлÿкàööà!

(Між іíøûì, ÿ тàкñàìà ў тîй “Голы Партызан” пàтðàпіў – тîлüкі àäíî íà 
âîклàäку. І ìà¸й ãàліçíû àìàлü íå áûлî áà÷íà, пàкîлüкі ÿ áûў ãуñтà çàñлîíåíû 
âûäðукàâàíûì улàñíûì ìåìàì: мяне няма, мяне няма, мяне няма…)

***

Міíàлі ãàäû, і äàл¸кà íå ўñå пåðàìåíû ў ÷àñå áûлі íà лåпøàå äлÿ âûäàííÿ… 
Дà äçÿñÿтûõ уãîäкàў ÷àñîпіñà “pARTisan” Òàöÿíà Àðöіìîâі÷ пðàпàíàâàлà ìíå 

пàðàçâàжàöü пðà ìіíулàå і áуäу÷àå ÷àñîпіñà äû àáãðуíтàâàлà ñâîй âûáàð íàñтупíàй 
кàíàтàöûÿй: “Áåлàðуñкі ôілîñàô Âàлÿíöіí Àкуäîâі÷ – àäçіí ç тûõ, õтî пàäтðûìàў 
“пàðтûçàíñкі âûклік”, à ÿãîíàÿ тэîðûÿ адсутнасці íà äîўãіÿ ãàäû ñтàлàñÿ àäíîй 
ç àñíîўíûõ ôуíäàìåíтàлüíûõ іäэÿў ôілàñîôіі партызана”.

Ãàâîðкà ç Òàöÿíàй çàäîўжûлàñÿ íà äçâå ðàçлîжûñтûÿ ñтàðîíкі âûäàííÿ, тàìу 
ÿ çãàäàþ ўñÿãî àäçіí ôðàãìåíт.

– Спадар Валянцін, прамінулі гады, з’явіліся новыя культурніцкія ініцыятывы, 
нават іншыя мастацкія тактыкі – перадусім маю на ўвазе арт-актывізм. Ці 
можна сказаць, што партызанская стратэгія страчвае сваю актуальнасць?

– Íåкàлі ў Áåлàðуñі áûў пàпулÿðíû àíåкäîт… Пðàç äîўãі ÷àñ пàñлÿ âàйíû 
кðàäçåööà пàðтûçàí äà â¸ñкі й, пàáà÷ûўøû íà âûãàíå áàáулþ, ñöÿðîжкà пûтàåööà: 
“Áàáöÿ, íåìöû ў â¸ñöû ¸ñöü?”

Мîй лþáû “pARTisan” ìîжà íàпàткàöü пàäîáíû àíåкäàтû÷íû л¸ñ. Òàìу ¸í 
ìуñіöü ÿк õут÷эй уñâÿäîìіöü, øтî тàÿ âàйíà, ÿкуþ ¸í ñàì ñàáå àáðàў (Ñàðтð), 
ужî ñкîí÷ûлàñÿ.

Кàлі ãîä äçåñÿöü тàìу ÷àñîпіñ “pARTisan” àктуàліçàâàў ìàñтàöкуþ пàðтûçàí-
ку ў ÿкàñöі ìàäэлüíàãà пðàåкту, äûк íàйпåðø ìåлàñÿ íà ўâàçå партызанка ÿк 
âûðàтàâàлüíàÿ àпàçіöûÿ äлÿ íàöûÿíàлüíàãà áåлàðуñкàãà ìàñтàöтâà ў ñітуàöûі 
ÿãîíàãà àñтðàкіçìу äçÿðжàўíûì äûñкуðñàì. Òàäû áûлî âåлüìі іñтîтíà ñтâàðûöü 
паляну äçåлÿ âîлüíàй, íåçàлåжíàй àä пàлітû÷íûõ äàìіíàöûÿў і çàкàíàíіçàâàíûõ 
эñтэтû÷íûõ тэíäэíöûй тâîð÷àñöі. Іäэàлàãåìà “партызана” âåлüìі äîáðà пàñàâàлà 
тàкîй ðîçíàплàíàâàй пàçіöûі, ãэтà áûў ñûõîä ìàñтàöтâà ç àãулüíàãà, íàйпåðø 
пðûўлàäíàãà ìэйíñтðûìу ў актыўныя õîâàíкі àä ÿãî, у õîâàíкі ÿк ñупðàöіў і 
пðàç ñупðàöіў. Òàÿ пàçіöûÿ áûлà íàäçâû÷àй пл¸ííàй і çàпàтðàáàâàíàй. Íà туþ 
пàðу ìû ÿø÷э íå çâûкліñÿ ç пàлітû÷íûì áàðáàðñтâûàì й жîðñткàй äэтэðìіíà-
öûÿй ìàñтàöтâà ñтàñîўíà пðûõàìàöÿў улàäû. Ці, õут÷эй, у íàñ тàäû ÿø÷э áûлî 



äàñтàткîâà эíåðãіі ñупðàöіâу і íàâàт âåðû ў пåðàìîãу (õàöÿ кîжíû âåäàå, øтî 
партызан a priori ðàçлу÷àíû ç пåðàìîãàй ÿк кàí÷àткîâûì âûíікàì). 

Цàлкàì ìàã÷ûìà, øтî “pARTisan” ужî і âûкàíàў ñâàþ àäìåтíуþ ðîлþ ÿк у 
тâîð÷ûì л¸ñå Àðтуðà Кліíàâà, тàк і ў ôàðìàâàííі àктуàлüíàãà äûñкуðñу áåлàðуñкàãà 
ìàñтàöтâà. Òîлüкі ÿ á íå ñпÿøàўñÿ ñтàâіöü íà іì кðûж, áî, ÿк ìíå ўÿўлÿåööà, ¸í 
íå пàì¸ð, à ўñÿãî тîлüкі ñõàâàўñÿ íåäçå ў ãуø÷àðàõ пуø÷û ў ÷àкàííі новай вайны. 

 
***
Мàлàäûÿ клàñікі ìàлàäîй áåлàðуñкàй літàðàтуðû íàпà÷àтку 19 ñтàãîääçÿ íå 

ñтàìлÿліñÿ ў ñâà¸й àптûìіñтû÷íàй âåðû пàўтàðàöü: “Зàãлÿíå ñîíöà і ў íàøà 
âàкîíöà!” Штî і íàтуðàлüíà – ç ñîíöàì у íàñ àäâå÷íàÿ пðàáлåìà, áî туìàíàў і 
äàжäжîў íà Áåлàðуñі áîлåй, ÷ûì у ñлûííàй íåпàãàääçþ Áðûтàíіі…

І тут, ç íå÷àкàíàñöþ ñàпðàўäíàãà пàðтûçàíà, Àðтуð äðукуå кíіãу “Міíñк. Ãîðàä 
ÑОÍöà”. Àпàçіöûйíû íàðîä уìîìàíт пåðàлÿкàўñÿ і ñõàâàўñÿ çà íàñтàўлåíûìі 
кàўíÿðàìі, áî çäàâ¸í лі÷ûлàñÿ, øтî ìû як выклятыя Богам. Дûк ñкулü тàäû 
Ñîíöà, äû ÿø÷э ç âÿлікàй літàðû?!

Дàðэ÷û, ÿ íåàáà÷ліâà пðàìіíуў çãàäàöü ðàíåй, øтî Àðтуð пàâîäлå àäукàöûйíàй 
пðàôåñіі – àðõітэктàð і, кàжу÷û пðà ñîíå÷íû Міíñк, ̧ í пðàìàўлÿў ÿк пðàôåñіÿíàл.

Пîтûì Àðтуð íå àäíîй÷û áуäçå тлуìà÷ûöü, øтî пåðàõîплåíàÿ ў ітàлüÿíñкàãà 
ôілîñàôà Òàìàçà Кàìпàíэлû (ãåðîÿ ìà¸й ìàлàäîñöі) íàçâà кíіãі – ãэтà íå ìåтà-
ôàðà, à пàэтû÷íàå іìÿ ÿãî ãлàáàлüíàãà àðõітэктуðíàãà пðàåктà. 

Âîñü àäíî ç ÿãîíûõ тлуìà÷эííÿў.
“Мíå íå âåлüìі пàäàáàåööà âûçíà÷эííå “ñтàліíñкі àìпіð”, áî ÿíî àäðàçу àäñûлàå 

äà íåãàтûўíûõ кàíàтàöûй. Дà тàãî ж, ãэтû ñтûлü пàíàâàў у тûÿ ÷àñû пàўñþлü 
у Ñàâåöкіì Ñàþçå, àлå íіäçå ¸í íå ðэàліçàâàў ñÿáå пðàåктàì öэлüíàãà ãîðàäу, 
іäэàлüíàãà ãîðàäу, àкðàìÿ ÿк у Міíñку. Òàìу Ãîðàä Ñîíöà – ñàìàäàñтàткîâû, àñîá-
íû ôåíîìåí у ìåжàõ ãэтàãà ñтûлþ, і íàçûâàöü ÿãî тðэáà ìåíàâітà тàк. À ìåжû 
ÿãîíûÿ äîñûöü кàíкðэтíûÿ. З çàõàäу ¸í пà÷ûíàåööà àä плîø÷û Íåçàлåжíàñöі і 
öÿãíåööà äà Пàðку Чàлþñкіíöàў íà ўñõîäçå. З пîўäíþ ÿãîíàÿ ìÿжà пðàõîäçіöü 
пà âуліöàõ Улüÿíàўñкàй, Пåðøàìàйñкàй, Áåðàñöÿíñкàй. З пîўíà÷û – пà âуліöàõ 
Áàãäàíîâі÷à, Куйáûøàâà, Мàøэðàâà, Кîлàñà. Ãэтà íàñàìðэ÷ âÿлікàÿ тэðûтîðûÿ, 
тàìу ìû і íàçûâàåì ÿãî ãîðàäàì, à íå пðîñтà àíñàìáлåì öі кîìплåкñàì. Àпðî÷ 
ãэтàãà, íà пàìåжжû Ãîðàäу Ñîíöà ìû ìàåì тàк çâàíûÿ øэðûÿ, пåðàõîäíûÿ çîíû, 
äçå ¸ñöü ÿãîíûÿ àñîáíûÿ ôðàãìåíтû і àíñàìáлі. Ñàìàÿ кàøтîўíàÿ ÷àñткà, ÿкàÿ 
íàпэўíà ìуñіöü ñтàöü элåìåíтàì çàпàâåäíікà, öÿãíåööà àä плîø÷û Íåçàлåжíàñöі 
äà плîø÷û Якуáà Кîлàñà”.

À äàлåй Àðтуð ðàñпàâÿäàå пðà ìíîñтâà íîâûõ пðàåктàў, ÿкіìі áуäçå âàáіöü 
ñîíå÷íû ãîðàä ÿк áåлàðуñàў, тàк і çàìåжíûõ туðûñтàў ç уñÿãî ñâåту. Зðàçуìåлà, 
ÿ íå ìàþ íàìåðу іõ ðэклàìàâàöü у ãэтûõ õðîíікàõ. Àлå àäçіí пðàåкт íå ìàãу 
àáìіíуöü çãàäкàй. Àðтуð äэклàðуå: “Дà Ãîðàäу Ñîíöà âåлüìі пàñàâàў áû Муçåй 
Кàìуíіçìу. (…) Ãîðàä Ñîíöà – ãэтà пîìíік Âÿлікàй Кàìуíіñтû÷íàй Утîпіі. Кàлі ÿ 
кàжу пðà Муçåй Кàìуíіçìу, ÿ ìàþ íà ўâàçå âÿлікуþ кàìпàçіöûþ, ÿкàÿ ðàñпàâÿ-
äàлà á íå ñтîлüкі пðà ðэàліçàöûþ кàìуíіñтû÷íàй іäэі ў Ñàâåöкіì Ñàþçå, àлå і пðà 
ñàìу іäэþ, пðà ÿå эâàлþöûþ àä ÷àñîў пåðøûõ утàпіñтàў – Òîìàñà Мîðà і Òàìàçà 
Кàìпàíэлû. Пðà тîå, ÿк ÿíà ðàçâіâàлàñÿ пðàç ñтàãîääçі ў Íÿìå÷÷ûíå, Ôðàíöûі, 
іíøûõ кðàіíàõ Еўðîпû. Пðà âÿлікі ñàöûÿлüíû экñпåðûìåíт, ÿкі àäáûўñÿ тут…”

Штî і кàçàöü, іäэÿ Ãîðàäà Ñîíöà ў тàãà÷àñíàй Áåлàðуñі áûлà íå ìåíø утà-
пі÷íàй, ÷ûì ñàìà іäэÿ Кàìуíіçìу. І õàöÿ ÿíà àтðûìàлà íå тîлüкі ðîçãàлàñ, àлå 
ñтàлàñÿ ñуãу÷íàй ãлàáàлüíûì пðàåктàì íåкàтîðûõ іíøûõ áåлàðуñкіõ àðõітэктàðàў 
(пðûклàäàì, Улàäçіìіðà Пàпðуãі), øàíöàў íà ÿå ðэàліçàöûþ íå áûлî àíіÿкіõ. І ñàì 
Àðтуð Кліíàў âûäàтíà тлуìà÷ûöü пðû÷ûíу ў àäíûì ç ñâàіõ пàэтû÷íûõ àáðàçкîў.
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“Ãîðàä Ñîíöà ўíутðû íàñ! Âàйíà ў íàøûõ ìàçãîõ! Áàðáàðû – ãэтà ìû! Чàñ 
àáâåñöіöü ìіð, Òэðûтîðûþ Âàйíû – тэðûтîðûÿй Міðу. Чàñ àáжûâàöü ãэту çÿìлþ! 
Злåçöі ç кàíÿ, çãðуçіöü ç пàäâîäàў áуäç¸ííûÿ ðэ÷û і çáуäàâàöü äîì. Ñâîй äîì. 
Àлå íå íà ìåñöû тàãî, øтî ўжî ñтàіöü, à пîáà÷. І пà÷àöü жûöü у ãэтûì äîìå. І 
кàá пîáà÷ ñтàÿў іíøû äîì, çà іì íàñтупíû, çà іì ÿø÷э, ÿø÷э й ÿø÷э. І кàá ðàçàì 
ÿíû ўтâàðûлі ãîðàä. Íàø ãîðàä. І кàлі пðûйäуöü áàðáàðû, àñ-ñûðûйöû, ìàðñіÿíå-
іíâåñтàðû, кàá çíåñöі ÿãî, – áàðàíіöü ñâîй äîì, áàðàíіöü ñâîй ãîðàä!

Ãîðàä Ñîíöà ўíутðû íàñ! Ãîðàä Ñîíöà – ãэтà ìû”.

***
З “Ãîðàäàì Ñîíöà” ў Àðтуðà пàкулü íі÷îãà íå àтðûìàлàñÿ, àлå íàўçàìåí àтðû-

ìàлàñÿ ðэàліçàâàöü іíøû ìåãà-пðàåкт, ÿкі öÿпåð уñå пàçíàþöü пàâîäлå àäíàãî 
ñлîâà: Кàптàрунû!

Кàптàðуíû – ãэтà фантастычна äçіâîñíàÿ â¸ñкà, øтî çíàõîäçіööà ў äçåâÿöі 
кілàìåтðàõ àä âÿäîìàãà ìÿñтэ÷кà Ëûíтупû і ў íåкàлüкі ñîтíÿõ ìåтðàў àä ìÿжû 
ç Ëітâîй. Â¸ñкà ôàðìàâàлàñÿ íà ñкðûжàâàííі ÷àтûðîõ кулüтуðàў: áåлàðуñкàй, 
літîўñкàй, пîлüñкàй і ãàáðэйñкàй. У âàкîліöàõ øìàт пàãàíñкіõ Кàпіø÷àў. Дçåÿííå 
çíàкàìітàй íàâåлû Пðàñпåðà Мåðûìå “Ëîкіñ” (ìÿäçâåäçü-пåðàâåðöåíü) àäáûâà-
лàñÿ ìåíàâітà тут. Дàðэ÷û, у ãэтûÿ äíі Àðтуð Кліíàў кàíöуå ðàìàí “Ëîкіñû”, ÿкі 
íåўпðûкìåт íàñлåäуå çàäуìу Мåðûìå.

Â¸ñкà Кàптàðуíû, øтî ðàíåй íàлåжàлà äà Віленскага краю, çàўâàжíà ðîçíіööà 
àä çâû÷àйíàй áåлàðуñкàй â¸ñкі. Íàйпåðø âÿлікіìі äàìàìі ç âûñîкàй ñтîллþ і 
äçâþìà пå÷àìі. À ÿø÷э âÿліçíûìі пðûñÿäçіáíûìі íàäçåлàìі – пàìåðàìі ç ãåктàð, 
à тî і áîлåй (у íàñ, íà çàõàäçå Áåлàðуñі, тàäû äàçâàлÿлàñÿ тîлüкі 18 ñîтàк).

Яø÷э тут äçіâіöü àäñутíàñöü õâà¸âûõ äðэâàў. Íà пàãîðкàõ і ў áàлàöіíàõ àäíî 
ìàãутíûÿ äуáû, кл¸íû, ліпû, âåðáû… 

І öіøûíÿ. Íі ðûку кàðîâàў, íі áðэõу ñàáàк, íі çâîíу öûíкàâûõ â¸äðàў. Рэ÷ у 
тûì, øтî ÿк пàўñтàлà ìÿжà ç Ëітâîй, â¸ñкà àпûíулàñÿ ў ãлуõіì öûâіліçàöûйíûì 
çàкутку: áåç ðэйñàâûõ àўтîáуñàў, áåç тэлåôîíàў і íàâàт ìàáілüíàй ñуâÿçі. Àäíî 
ðàç íà тûäçåíü ñþäû íàâåäâàåööà àўтàлàўкà. 

Íàтуðàлüíà, íåўпðûкìåт лþäçі ðàç’åõàліñÿ õтî куäû, ðàñпðàäàўøû çà смешныя 
грошы ñâàå øûкîўíûÿ äàìû.

Чàìу ÿ тàк пàäðàáÿçíà àпіñâàþ ÿкуþñü çàáûтуþ áåлàðуñкуþ â¸ñà÷ку? À тàìу, 
øтî ÿк тîлüкі ìÿíå ñþäû пðûâåçлі ўпåðøûíþ, ÿ àäðàçу áûў ¸þ çà÷àðàâàíû, áî 
пà÷уў тут íåйкуþ íåâåðàãîäíà ãлûáîкуþ ìіñтû÷íуþ öіøу, õіáà íàâàт – ìîў÷у. І ç 
тàãî ÷àñу пðûÿçäжàþ ñþäû ÿк у âÿ÷ûñтû Хðàì, äçå âÿкàìі ðэй âÿäуöü паганскія 
ñâÿтàðû. Пðûÿçäжàþ, кàá пàñлуõàöü, ÿк ìàў÷àöü тут íàøûÿ çàáûтûÿ тûñÿ÷àãîääçі. 
Òàìу íÿìà íі÷îãà äçіўíàãà, øтî Àðтуð íàçûâàå Кàптàðуíû áåлàðуñкàй Шàìáàлàй. 

Íàкîлüкі ÿ çðàçуìåў ç àпîâåäàў íîâûõ пàñÿлåíöàў, пåðøûìі Кàптàðуíû і áліç-
кіÿ äà іõ â¸ñà÷кі (çàкіíутûÿ) àäкðûлі ìіíñкіÿ “çÿл¸íûÿ”. Пîтûì öэлû “ìà¸íтàк” 
âûкупілà ў íàðîäíàãà ìàñтàкà Ëітâû ñлûííàÿ пðàâààáàðîíöà Àлåíà Òàíкà÷îâà. 
Зäàåööà, пîáà÷ ç ¸й ужî áûў çíàíû àðõітэктàð Àíäðэй Кàðàâàöкі, ÿкі âûðàøûў 
àäðэñтàўðàâàöü тут äîì ç ÷àñîў пàўñтàííÿ 1861 ãîäà. Íåўçàáàâå пàìіж Àлåíàй і 
Àðтуðàì íàáûлі ñàáå äîì âûäàâåö Іãàð Ëîãіíàў ç жîíкàй, тàлåíàâітûì äîктàðàì 
ôілàñîôіі Òàöÿíàй Ш÷ûтöîâàй…

Àлå ўжî ж íàпэўíà ðэâàлþöûйíуþ ðîлþ ў л¸ñå Кàптàðуíàў àäûãðàў ìåíàâітà 
Àðтуð Кліíàў. Яø÷э íå пàñпåўøû äîáðà àñâîйтàööà ў â¸ñöû, ¸í çðàáіў пåðàпіñ 
уñіõ íàâàкîлüíûõ äàìîў, âûñтàўлåíûõ íà пðîäàж. Íà пûтàííå, íàâîøтà ÿìу ãэтà 
пàтðэáíà, ç л¸ãкàй ўñìåøкàй àäкàçâàў – тут áуäçå Рэñпуáлікà Кàптàðуíû. Íàðîä 
ìîöíà âåñÿліўñÿ ç тàкіõ ñлîâàў і пà÷ûíàў àáìÿðкîўâàöü кàíñтûтуöûþ íîâàй 
ðэñпуáлікі äû øìàт ÷àãî ÿø÷э, тîлüкі íіõтî і äуìàöü íå äуìàў, áûööàì Àðтуð 
ìàå íàўâåöå íåøтà ñуð’¸çíàå.



Я тàкñàìà пàтðàпіў пàä àãітàöûйíуþ кàìпàíіþ пåðøûõ пåðàñÿлåíöàў (Дà-
лу-÷àй-ñÿ!), àлå íå ìåў і ñàìûõ ìàлûõ ãðîøàй. Òàäû кîлüкі піянераў âûðàøûлà 
“ñкіíуööà” õàўðуñàì íà íåйкуþ õàöіíку ìíå çà тðûñтà-пÿöüñîт äîлàðàў. Àäíàк 
äà Міíñкà áåç ìàøûíû íå íàáåãàåøñÿ – лі÷û, 200 кілàìåтðàў äàðîãі ў àäñутíàñöі 
ãðàìàäñкàãà тðàíñпàðту…

Дîñûöü õуткà âûñâåтлілàñÿ, øтî Àðтуð уìåå íå тîлüкі ìðîіöü ñîíå÷íûÿ ãàðàäû 
і ìàлÿâàöü íà пàпåðû äçіўíû ñâåт. У ÿãî àкàçàліñÿ çàлàтûÿ ðукі і íåâåðàãîäíàå 
пðàöàлþáñтâà. Ёí íàäáуäàâàў íàä ñâàіì äîìàì äðуãі пàâåðõ ç âåðàíäàй, à ў àñîáíàй 
áуäûíіíå ìàйñтðîўíþ, лàçíþ і кàð÷ìу. Дà тàãî ж âûкàпàў àçÿðöî íà ўñкðàйку 
ðàçлîжûñтàãà пàíàäâîðкà.

Àäíàк ñàìàå ãàлîўíàå – ¸í пåðàðàáіў çàíÿäáàíуþ äàìіíу íàñупðàöü ñâàйãî 
пàäâîðкà ў øûкîўíû äâуõпàâÿðõîâû ãàñöÿâû äîì ç уñіìі öûâіліçàöûйíûìі пðû-
áàìáàñàìі, áіáліÿтэкàй і кàðöіíàìі.

Дàðэ÷û, ãэтà ÿø÷э íå ўñ¸. Ñàì ÿ пàкулü íå áà÷ûў, тîлüкі ÷уў, øтî Àðтуð äлÿ 
жîíкі-ðэжûñ¸ðà áуäуå íåâÿлікі тэàтð, äçå áуäçå íàâàт ãàл¸ðкà (õуткà пàáà÷у).

Цÿпåð ÿ пåðàкàíàíû, øтî Ãîðàä Ñîíöà – íå пàэтû÷íàÿ ìðîÿ. Àðтуð íàпэўíà 
ðэàліçàâàў áû ñâîй пðàåкт, кàá жûў у іíøûì ÷àñå і пðû іíøàй улàäçå. À ÿø÷э 
лåпåй, кàá ñàì ìåў ãэтуþ ўлàäу. Зðэøтû, ÿк кàжуöü ðуñкіÿ, праехалі…

Я íå âåäàþ, ÿк ãэтà ñтàлàñÿ, тîлüкі ўжî äàўíî Àðтуð àäìîâіўñÿ àä пàлітû÷íàй 
кàíñтàíтû øтî äà л¸ñу Кàптàðуíàў. (Мàã÷ûìà, тут âûÿâіўñÿ кулüтуðàлàãі÷íû 
ўплûў ÿãî тàлåíàâітàй жîíкі Òàíі Àðöіìîâі÷?) Цÿпåð Кàптàðуíû арт-вёска, äçå 
ўжî íå àäçіí ãîä çàпàð лàäçÿööà ìіжíàðîäíûÿ літàðàтуðíûÿ ôåñтûâàлі, кулüту-
ðàлàãі÷íûÿ ôîðуìû, âûñтàâû, кіíàтðэíіíãі і ã.ä. 

Між іíøûì, пàкулü ÿ піñàў ãэтûÿ ðàäкі, у пàøтîâàй ñкðûíі ìÿíå ўжî ÷àкàлà 
çàпðàøэííå íà ñ¸лåтíі ÷àöâ¸ðтû ìіжíàðîäíû ôîðуì у Кàптàðуíàõ “Міжìîð’å 
літàðàтуð. Âîñтðàў, ÿкі ¸ñöü”.

P.S. Чàñàì Àðтуð Кліíàў íàãàäâàå ìíå тàÿìíі÷àãà ìàñîíà ç пðûãîäíіöкàãà ðà-
ìàíà. Íå ãàâàðкі, àáìіíàå туñîўкі, уñå ÿãîíûÿ пðàåктû ñкіðàâàíûÿ íå íà õöіâуþ 
кàðûñöü, “à äçåлÿ пðàўäçіâàй âûãàäû àáíàўлåííÿ ãðàìàäñтâà” (ç кîäэкñà ìàñîíàў).

Ñàпðàўäíû âîлüíû ìулÿð, у ÿкîãà пàä ðукàìі çàўñ¸äû öûðкулü, кåлüìà і 
ìàлàтîк ç çуáілàì… Цікàâà, ÿк ãэтûìі ìàçîліñтûìі ðукàìі ¸í упðàўлÿåööà ÿø÷э 
і ç äàлікàтíàй àñàäкàй, кàлі піøà ñâàå ðàìàíû?

(Працяг будзе)
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Хðàíàтîп іíтэðпðэтàöûй áіáлåйñкіõ ìàтûâàў, ðэöэпöûй ñтà-
ðà- і íîâàçàпàâåтíûõ ñþжэтàў і âîáðàçàў íàñàìðэ÷ íåàáñÿжíû і 
àõîпліâàå àãулüíà÷àлàâå÷уþ кулüтуðíуþ пðàñтîðу àä ñтàðàжûт-
íûõ àпîкðûôàў äà ñу÷àñíûõ літàðàтуðíûõ тâîðàў. Мàþ÷û íà 
ўâàçå, у пðûâàтíàñöі, ãіñтîðûþ Хðûñтà, âÿäîìû ðàñійñкі âу÷îíû 
Ñ.Ñ. Àâåðûíöàў піñàў, øтî ãіñтîðûÿ ãэтàÿ і пà ñ¸ííÿ ñупðàâà-
äжàå íàøàå іñíàâàííå, íікîãà íå пàкіäàþ÷û àáûÿкàâûì. Длÿ 
àäíûõ ãэтà – «ñàìàÿ ðэàлüíàÿ ðэàлüíàñöü, ç ÿкîй, пðû ñâÿтлå 
ÿкîй жûâåø ç äíÿ ў äçåíü. Длÿ äðуãіõ – кðûõу äàлåй: тîå, у 
øтî íàлåжûöü âåðûöü лþäçÿì âåðуþ÷ûì. Длÿ тðэöіõ – ÿø÷э 
äàлåй: àäçіí ç кàìпàíåíтàў кулüтуðíàй тðàäûöûі, “ìàтûў”, “âî-
áðàç”, ìåтàôàðà äлÿ àпіñàííÿ ðэ÷àў пàáî÷íûõ. Âåлüìі ¸ìіñтàÿ 
ìåтàôàðà. Длÿ ÷àöâ¸ðтûõ, íàðэøöå, – øкîäíàÿ луõтà, ÿкуþ 
íåàáõîäíà ўñіìі äàçâîлåíûìі і íåäàçâîлåíûìі пðû¸ìàìі ñöåðöі 
ç пàìÿöі ÷àлàâåöтâà. Àäíàк íі пåðøûÿ, íі äðуãіÿ, íі тðэöіÿ, 

Ева Лявонава

...І чым я больш прад Богам млею

і ледзь жыву, бы ява ў сне,

тым больш і больш я разумею,

што – разумее Бог мяне…

“Душа ўсё яшчэ расце...”
Семантыка біблейскіх алюзій у кнігах Леаніда Галубовіча  
“З гэтага свету” і “Поўня”

прачытанне
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íі íàâàт ÷àöâ¸ðтûÿ íå ìîãуöü çàáûöü, ñупàкîіööà, жûöü, ÿк áûööàì íі÷îãà íå 
áûлî… Ñтàðуþ ãіñтîðûþ áуäуöü пåðàäуìâàöü çíîў і çíîў. Чàтûðû ñтàðàжûтíûÿ 
àпàâÿäàлüíікі âûклàлі ÿå íàäçâû÷àй ñöіñлà, ç лàкуíàìі, øтî тðûâîжàöü íàøàå 
ўÿўлåííå, ç çàãàäкàâûìі çìîў÷àííÿìі, à ãàлîўíàå – íå äàçâàлÿþ÷û ñàáå íіÿкіõ 
ìàтûâàöûй, íàâàт íіÿкіõ àöэíà÷íûõ эпітэтàў… Òîå, øтî ÿíû ðàñпàâÿлі, пàтðàáуå 
тлуìà÷àлüíікàў, àлå ñâàйãî ўлàñíàãà тлуìà÷эííÿ ў ñàáå íå ìåñöіöü».

Àá âûклþ÷íàй пðûöÿãàлüíàñöі âûклàäçåíûõ у Кíіçå кíіã пåðûпåтûй, íÿ-
ñтîìíûì жàäàííі ìàйñтðîў ñлîâà àжûўлÿöü іõ âåлüìі тðàпíà ñкàçàў у ñâîй ÷àñ 
ðàñійñкі ôілîñàô Â. Рîçàíàў: «Áіáліÿ – áÿñкîíöàñöü». Зäàўíà, íàñупåðàк ñуìíåí-
íÿì, ðàñ÷àðàâàííÿì, àä÷àþ, ÿíà áûлà і çàñтàåööà çûõîäíûì пуíктàì у äûÿлîãàõ 
ðîçíûõ кулüтуð, ñâåтàáà÷àííÿў, ðîçíûõ ãåíåðàöûй, íàðэøöå. Пðû÷ûíà ãэтàй 
пðûöÿãàлüíàñöі íàйпåðø, áåçуìîўíà, – у íåâû÷àðпàлüíûì ìàðàлüíûì пàтэíöûÿлå 
Áіáліі, çàклàäçåíûõ у ¸й àäâå÷íûõ этû÷íûõ кàøтîўíàñöÿõ, пàтðэáà ÷àлàâåкà ў 
ÿкіõ íікîлі íå çãàñàлà; і ìàñтàкі ðîçíûõ эпîõ і íàðîäàў іìкíуліñÿ äàпàìàã÷û ñâàіì 
ñу÷àñíікàì íàíàâà пåðààñэíñàâàöü çìåñт Кíіãі кíіã, ñупàñтàâіöü àñàáіñтû äуõîўíû 
âîпûт ç àãулüíà÷àлàâå÷ûì, ç пðàâîпûтàì. 

Áåçуìîўíà, íåлüãà íå ўлі÷âàöü і áÿçìåжíûõ эñтэтû÷íûõ ìàã÷ûìàñöÿў, ÿкіÿ 
àäкðûâàþööà пåðàä ìàñтàкîì у пðàöэñå àñэíñàâàííÿ іì íå тîлüкі áіáлåйñкіõ âîá-
ðàçàў і ìàтûâàў, àлå і çàпà÷àткàâàíûõ у Пåðøàкíіçå øìàтлікіõ жàíðàâûõ ôîðì і 
ñтûлÿў, íàâукîâûõ і ìàñтàöкіõ ñкàðáàў. Íåçäàðìà Ôðàíöûñк Ñкàðûíà ў пðàäìîâå 
äà Áіáліі çàўâàжûў: «Òут íàу÷åíиå ñåäìи íàук âûçâîлåíûõ äîñтàтî÷íàå…». Íå 
àпîøíþþ ðîлþ àäûãðûâàå і іìкíåííå тâîðöàў пðàç áіáлåйñкуþ ñіìâîліку íàäàöü 
ñâàіì àпîâåäàì àáàãулüíåíà-ôілàñîôñкі àáî пàпåðàäжàлüíà-пðàãíàñтû÷íû ñэíñ. 
«Кíіãà, у ÿкîй íÿìà ìåñöà âûпàäкîâàìу, ôîðìулà íåçлі÷îíûõ ìàã÷ûìàñöÿў, áåç-
äàкîðíûõ пåðàõîäàў ñэíñу, àøàлàìлÿлüíûõ àäкðûööÿў, íàплàñтàâàííÿў ñâÿтлà. 
Ці ж ìîжíà ўтðûìàööà àä ñпàкуñû çíîў і çíîў íà ўñå лàäû пåðàтлуìà÷âàöü 
ÿå?..» – піñàў ñлàâутû àðãåíöіíåö Х.Ë. Áîðõåñ. 

Пðû ãэтûì, ÿкіìі á ðîçíûìі íі áûлі ôîðìû і ñпîñàáû іíтэðпðэтàöûі áіáлåй-
ñкàãà ìàтэðûÿлу, àáуìîўлåíûÿ ÷àñàâàй, íàöûÿíàлüíàй, ñàöûÿлüíàй, кàíôåñійíàй 
пðûíàлåжíàñöþ (àáî àтэіñтû÷íàй пàçіöûÿй) піñüìåííікà, пðûðîäàй ÿãî тàлåíту, 
у ñуñâåтíàй літàðàтуðû ñклàліñÿ äçâå àñíîўíûÿ тэíäэíöûі: 

пåðøàÿ, уìîўíà кàжу÷û, ñàкðàлüíàÿ, íàáліжàíàÿ äà кàíàíі÷íûõ тэкñтàў ìàñтàö-
кàÿ àäàптàöûÿ Áіáліі – літàðàтуðíûÿ пåðàкàçû, «пðà÷ûтàííі», ðàçâіööі, äàпàўíåííі 
äà áіáлåйñкàãà ìàтэðûÿлу, øтî àкöэíтуþöü ÿãî àктуàлüíàñöü äлÿ ўñіõ ÷àñîў, àлå 
àñàáліâà – äлÿ ñу÷àñíікà, ÷àлàâåкà «тут і çàðàç», і ìàþöü, тàкіì ÷ûíàì, íà ìэöå 
çàäà÷û äûäàктû÷íûÿ, àñâåтíіöкà-тэàлàãі÷íûÿ;

äðуãàÿ – ñåкулÿðíàÿ, ñâåöкàÿ, àáî, пàâîäлå âûçíà÷эííÿ пðîтàіåðэÿ Àлÿкñàíäðà 
Мåíÿ, «çÿìíàÿ» (÷àñàì íàâàт, ìîжíà ñкàçàöü, «çàçåìлåíàÿ»); укðàіíñкі літàðàту-
ðàçíàўöà À.Я. Íÿìöу ãàâàðûў пðà ÿå ÿк пðà «à÷àлàâå÷àíуþ пåðñàíіôікàöûþ». 

Àáåäçâå тэíäэíöûі íàäçâû÷àй íåàäíàðîäíûÿ; пðû÷ûì, ÿк íі пàðàäàкñàлüíà, у 
ìåжàõ àпîøíÿй ÷àñàì ç’ÿўлÿþööà тâîðû, íàâàт áîлüø ñуãу÷íûÿ ç кàíàíі÷íûìі 
тэкñтàìі, ÷ûì тâîðû экçåãåтû÷íàãà (àä exegetike – тлуìà÷у) õàðàктàðу. Дîñûöü 
пàøûðàíàÿ ў ñуñâåтíàй літàðàтуðû (àñàáліâà ў äðуãîй пàлîâå ХХ ñт.) і íàâукîâà-
ôàíтàñтû÷íàÿ ìàäэðíіçàöûÿ áіáлåйñкіõ пåðñàíàжàў, ç Хðûñтîì уклþ÷íà.

Дðуãàÿ, «çÿìíàÿ», ðэöэпöûÿ áіáлåйñкàãà ìàтэðûÿлу íà ñ¸ííÿ âåлüìі ðàñ-
пàўñþäжàíà ў літàðàтуðû ñâåту, àñàáліâà пà÷ûíàþ÷û ç äðуãîй пàлîâû ХIХ ñт. 
«Íÿìà ñуìíåííÿ, – піñàў Â. Рîçàíàў, – øтî ãлûáîкі пàäìуðàк уñÿãî, øтî öÿпåð 
àäáûâàåööà, çàклþ÷àåööà ў тûì, øтî ў åўðàпåйñкіì (уñіì, – і ў тûì ліку ðуñкіì) 
÷àлàâåöтâå ñтâàðûліñÿ кàлàñàлüíûÿ пуñтîтû àä áûлîãà õðûñöіÿíñтâà; і ў ãэтûÿ 
пуñтîтû пðàâàлüâàåööà ўñ¸: тðîíû, клàñû, ñàñлîўі, пðàöà, áàãàööі. Уñå àøàлîìлåíû. 
Уñå ãіíуöü, уñ¸ ãіíå. Àлå ўñ¸ ãэтà пðàâàлüâàåööà ў пуñтàту äуøû, ÿкàÿ ñтðàöілà 
ñтàðàäàўíі çìåñт» [20, ñ. 3].
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Âіäàâî÷íà, ç уâàõîäжàííåì ÷àлàâåöтâà ў ХХ ñт. пà÷ûíàåööà эпîõà çâÿðжэííÿ 
ñâÿтûíÿў, íå÷уâàíàй ñåкулÿðûçàöûі äàáðà і çлà, áîñкàãà і ä’ÿáàлüñкàãà, ñâåтлàãà 
і ö¸ìíàãà ў ÷àлàâåку і ñâåöå. Зàкàíàìåðíà, àäíàк, øтî ìåíàâітà ў ХХ – пà÷àтку 
ХХI ñтñт., у пåðûÿä íå÷уâàíûõ ñàöûÿлüíà-пàлітû÷íûõ, тэõíàãåííûõ і экàлàãі÷íûõ 
кàтàкліçìàў, Кíіãà кíіã íàáûлà íîâàå äûõàííå. Ñуñâåтíàÿ літàðàтуðà пåðàñтâà-
ðàå öэлûÿ áіáлåйñкіÿ ñþжэтû і àñîáíûÿ ìàтûâû; пåðàñтâàðàå, âÿäîìà, і âîáðàç 
Хðûñтà, ãэтû, пàâîäлå âûçíà÷эííÿ À.К. Ãîðñкàãà (âу÷íÿ âÿäîìàãà áàãàñлîâà 
Пàўлà Ôлàðэíñкàãà), «âîáðàç âîáðàçàў». «…ÿкіìі á íі áûлі íå÷àкàíàñöі, уðûõтà-
âàíûÿ íàì áуäу÷ûíÿй, Іñуñà íіõтî íå пåðàўçûäçå, – піñàў ôðàíöуçñкі ôілîñàô і 
піñüìåííік Ж.Э. Рэíàí. – Кулüт ÿãî áуäçå âå÷íà àáíàўлÿööà; лåãåíäà ÿãî áуäçå 
âå÷íà âûклікàöü ñл¸çû; ÿãî пàкутàìі áуäуöü ìу÷ûööà лåпøûÿ ñэðöû, і âà ўñå 
÷àñû ўñå áуäуöü âåñöіöü, øтî ñÿðîä ñûíîў ÷àлàâå÷ûõ íікîлі íå íàðàäжàлàñÿ 
áîлüø âÿлікàãà, ÷ûì Іñуñ».

«Ёí íàì пàкіíуў äçіўíàå кîлà ìåтàôàð…» – кàíñтàтàâàў Хîðõå Ëуіñ Áîðõåñ, à 
пàðтуãàлüñкі піñüìåííік Жàçэ Ñàðàìàãà ў ðàìàíå «Еâàíãåллå àä Іñуñà» çàўâàжûў: 
«Ёñöü у жûööі тàкіÿ іìãíåííі, ÿкіÿ âàðтà çàпîìíіöü, çáåðàã÷û і àõàâàöü àä ÷àñу… 
âàжíà, кàá тîй, õтî пðàжûў і пåðàжûў ãэтûÿ іìãíåííі, çìîã áû íàçàўñ¸äû пåðàäàöü 
іõ ñâàіì íàø÷àäкàì, à тûÿ ўáà÷ûлі á іõ ñâàіìі âà÷ûìà, пàäîáíà íà тîå, ÿк ìû, у 
íàøûÿ äíі, пðûйøлі ў Еðуñàліì, кàá пåðàä íàøûìі, улàñíûìі íàøûìі âà÷ûìà 
пàўñтàў ãэтû õлîп÷ûк, Іñуñ, ñûí Іîñіôà, ãэтàå äçіöÿ, øтî õутàлàñÿ ў куðтàтуþ 
кîўäðà÷ку, ãлÿäçåлà íà áуäûíкі ñâÿø÷эííàãà ãîðàäà і ўñлàўлÿлà Ãîñпàäà Áîãà… 
Áûлî ãэтà, íå áûлî, тàк áûлî öі íå тàк. Áûлî, ñкàжàì ìû, уñ¸ тàк і áûлî». Зíà÷íà 
ðàíåй ãэткіÿ ж пðàíікí¸íûÿ ñлîâû пàкіíуў у ñâàіì «Дç¸ííіку» áåлàðуñкі пàэт 
Улàäçіìіð Жûлкà: «Я íå âåäàþ íі÷îãà áîлåй õàðîøàãà, âÿлікàãà, ÿк íåўìіðу÷û 
(лÿпåй ñкàçàöü) пàìåðøû і ўâàñкðîñøû Хðûñтîñ».

Цÿãàì ñтàãîääçÿў çâÿðтàлàñÿ äà áіáлåйñкіõ ìіôàў і áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà. 
Âåліçàðíàå çíà÷эííå ìàå ñкàðûíàўñкàÿ àäàптàöûÿ áіáлåйñкіõ тэкñтàў. Пàâîäлå У. 
Кàлåñíікà, ãэтà «äуõîўíàÿ àõâÿðà» âÿлікàãà ãуìàíіñтà ðîäíàìу кðàþ, пðàöà, øтî 
çäçÿйñíÿлàñÿ ç тэàлàãі÷íà-àñâåтíіöкіìі ìэтàìі. Íà äуìку Ô. Ñкàðûíû, у Áіáліі 
«âñåå пðиðîжåíîå ìуäðîñти çà÷àлî и кîíåöü», і ñлужûöü ÿíà пàâіííà «Áîãу кî 
÷ти и лþäåì пîñпîлитûì к äîáðîìу íàу÷åíиþ». Íàйпåðø ÿк кðûíіöу ìуäðàñöі, 
øтî «åñт ìàти âñåõ äîáðûõ ðå÷åй и у÷итåлü âñÿкîìу äîáðîìу уìåíиþ», ðàçãлÿäàў 
Ô. Ñкàðûíà, у пðûâàтíàñöі, кíіãу пðûт÷àў Ñàлàìîíàâûõ: «Еñт áî â ñиõ пðит÷àõ 
ñîкðитà ìуäðîñтü, ÿкîáû ìîöü â äðàãîì кàìåíи, и ÿкî çлàтî â çåìли, и ÿäðî уâ 
îðåõу»; «Пîжитî÷üíи жå ñутü ñиå кíиãû ÷åñти âñÿкîìу ÷åлîâåку, ìуäðîìу и 
áåçуìíîìу, áîãàтîìу и âáîãîìу, ìлàäîìу и ñтàðîìу, íàáîлåй тûì, îíи жå õîтÿтü 
иìåти äîáðûå îáû÷àå и пîçíàти ìуäðîñтü и íàуку…».

У ðэ÷ûø÷û àñâåтíіöкàй тðàäûöûі, ç âûðàçíûì àкöэíтàì íà ўâàñкðàñàлüíà-
àäðàäжэíñкіõ åâàíãåлüñкіõ ìàтûâàõ, іíтэðпðэтàâàлі áіáлåйñкіÿ ñþжэтû áåлàðуñкіÿ 
ìàñтàкі ñлîâà пà÷àтку ХХ ñт. («Àпîкðûô», «Ñàíåт (Пàìіж пÿñкîў Еãіпåöкàй çÿìлі…)» 
Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à, «Пðàðîк», «Ужî ñâітàå», «Яíà і ÿ» Яíкі Купàлû і іíø.). Пðàўäà, 
ÿк пàäкðэñліâàў У. Кàлåñíік ç íàãîäû áіáлåйñкіõ ðэìіíіñöэíöûй у ãэтûõ àўтàðàў, 
ÿíû «ðэäкà áðàлі іõ ç пåðøàкðûíіö і íікîлі ç áàãàñлîўñкіõ тðàктàтàў. Чàñöåй çà ўñ¸ 
ÿíû çàпàçû÷âàлі іõ ç íàðîäíàй пàэтû÷íàй ñâÿäîìàñöі: àпîкðûôàў, кàçàк-лåãåíäàў, 
пàäàííÿў, пðûт÷àў, пðûкàçàк», ñпàлу÷àþ÷û ç ôàлüклîðíà-ÿçû÷íіöкіìі элåìåíтàìі.

Пàçíåй äà Áіáліі àпåлþþöü піñüìåííікі áåлàðуñкàй эìіãðàöûі (Í. Àðñåííåâà, 
À. Ñà лàâåй, М. Ñÿäí¸ў, Я. Þõíàâåö і іíøûÿ), у тâîðàõ ÿкіõ áіáлåйñкіÿ ðэìіíіñöэíöûі 
íÿðэäкà ñупðàâàäжàþööà ìàтûâàìі ўâàñкðэñåííÿ, àáíàўлåííÿ, àжûâàííÿ.

 Зíà÷íà ðàäçåй, пà âÿäîìûõ пðû÷ûíàõ, äà Áіáліі çâÿðтàліñÿ ìàñтàкі ñлîâà ў 
ñàìîй Áåлàðуñі, тûì íå ìåíø пðûñутíàñöü Кíіãі кíіã äàå àá ñàáå çíàöü і ў іõ 
этûкà-эñтэтû÷íûõ ñіñтэìàõ (àñàáліâà âûðàçíà – у пàэçіі і пðîçå Улàäçіìіðà Кà-
ðàткåâі÷à, у тâîðàõ Âàñілÿ Áûкàâà). Штî äà àй÷ûííàй літàðàтуðû àпîøíіõ тðîõ 



äçåñÿöіãîääçÿў, тî лÿã÷эй, íàпэўíà, íàçâàöü тûõ піñüìåííікàў, ÿкіÿ íå çâÿðтàліñÿ 
äà àäâå÷íûõ пðàáлåì Áîãà і ÷àлàâåкà, âåðû і áÿçâåð’ÿ, äà ñіìâîлікі Хðûñтà, àпîñтà-
лàў, ñпàкуøэííÿ, уâàñкðэñåííÿ, кðûжîâàãà øлÿõу, Ãàлãîôû і ã.ä. Уðàжàííå тàкîå, 
øтî áåлàðуñкіÿ ìàñтàкі íà пðàöÿãу äîўãàãà ÷àñу пàкутàâàлі áåç âûðàтàâàлüíàй 
äуõîўíàй âілüãàöі і öÿпåð ñпÿøàліñÿ íàтàліöü ¸þ ñâàþ ñìàãу. Íàçàâ¸ì тîлüкі 
íåкàтîðûõ тâîðöàў: І. Áàãäàíîâі÷, Р. Áàðàäуліí, Д. Áі÷элü, Ã. Áулûкà, À. Âîлüñкі, 
І. Жàðíàñåк, À. Міíкіí, À. Рàçàíàў, Ë. Руáлåўñкàÿ, М. Ñкîáлà, À. Ñûñ… Íåлüãà íå 
пðûâåñöі ў ãэтûì пåðàліку і іìÿ âÿäîìàãà áåлàðуñкàãà пàэтà Ëåàíіäà Ãàлуáîâі÷à.

Пðà тîå, øтî Ëåàíіä Ãàлуáîâі÷ öуäîўíà àáàçíàíû ў Áіáліі, øтî ÿíà àäûãðûâàå 
âàжíуþ ðîлþ ў ôàðìіðàâàííі ÿãî эñтэтû÷íàй ñіñтэìû, âûðàçíà ñâåä÷ûлі і ðà-
íåйøûÿ кíіãі пàэтà – ÿк çáîðíікі âåðøàў, тàк і ÿãî äîáðà âÿäîìûÿ ÷ûтà÷у çà-
öåìкі. «Áіáліÿ – àäçіíàÿ кíіãà, пðà ÿкуþ âåäàþöü íàâàт тûÿ, õтî íі÷îãà íå õî÷à 
âåäàöü», – піøà ў ñâàіõ «Зàöåìкàõ ç лåâàй кіøэíі» Ë. Ãàлуáîâі÷. І äàлåй у ãэтàй 
кíіçå íåàäíîй÷û пðàãу÷ûöü ðîçäуì пðà Áîãà і ÿãî ўçàåìàäà÷ûíåííі ç ÷àлàâåкàì 
і ñâåтàì: «Кîжíû ñàпðàўäíû ìàñтàк ñтâàðàå ñâîй âîáðàçíû ñâåт, àлå ñàì ÑÂЕÒ, 
у ñâàіì àáñàлþöå, áîлüø öэлüíû, ãàðìàíі÷íû і íåпàãðэøíû, ÿк і áûў у çàäуìå 
ãåíіÿлüíàãà ÿãî тâîðöû Ãîñпàäà, ÿкі ñтâàðàў ÿãî íå àä âÿлікàй ñілû, à àäçіíñтâàì 
і пàðàçуìåííåì ìàã÷ûìûõ ñіл…»; «Уñÿ лîãікà пàâіííà пà÷ûíàööà ç Áîãà, тîлüкі 
тàäû íàøà ìûñлåííå ўñтупàå ў äûÿлîã ç Ñуñâåтàì»; «Усе – лþäçі, à ўсё – Áîã…».

У ñâÿтлå íàøàй тэìû íàäçâû÷àй пàкàçàлüíûÿ äçâå àпîøíіÿ пà ÷àñå àпуáлікà-
âàííÿ кíіãі Ë. Ãàлуáîâі÷à – «З ãэтàãà ñâåту: Âåðøû пàñлÿ âåðøàў» (2012) і «Пîў-
íÿ: Âûáðàíàå» (2015). Дðуãуþ ç íàçâàíûõ кíіã ñклàлі тâîðû ç пÿöі ðàíåйøûõ 
çáîðíікàў пàэтà: «Òàåìíàñöü àãíþ» (1984), «Ñпîâåäçü áÿññîííàй äуøû» (1989), 
«Зàлîжíік öåìðû» (1994), «àпîøíіÿ âåðøû лåàíіäà ãàлуáîâі÷à» (2000) і «З ãэтàãà 
ñâåту» (ç ÿкîй у àäìûñлîâуþ ÷àñтку âûлу÷àíû âåðøû, пðûñâå÷àíûÿ пàìÿöі ìàöі).  
У çáîðíік «Пîўíÿ» ўâàйøлі тàкñàìà ñтâîðàíûÿ ў 2012–2014 ãã. «Âåðøû áåç кíіã 
і íîâûÿ âåðøû» і ôðàãìåíтû ç кíіãі «Зàöåìкі ç лåâàй кіøэíі» (1998).

Кíіãà Ë. Ãàлуáîâі÷à «З ãэтàãà ñâåту», íà ìîй пîãлÿä, ñтàлà àäíîй ç ñàìûõ 
çíà÷íûõ ç’ÿў у ñу÷àñíàй áåлàðуñкàй пàэçіі. Âàðтà çàўâàжûöü, øтî эñтэтû÷íàÿ 
пðàñтîðà ãэтàй кíіãі, пà÷ûíàþ÷û ўжî ÿå íàçâàй, іíтэãðàâàлà ў ñàáå ñàìûÿ ðîçíûÿ 
іì¸íû і áіÿãðàôі÷íûÿ лîкуñû, ñàìûÿ ðîçíûÿ ðэìіíіñöэíöûі і öûтàтû ç тэкñтàў 
íàöûÿíàлüíûõ (пåðàäуñіì пàўñтàå ў пàìÿöі íàçâà çáîðíікà âåðøàў Âàñілÿ Зу¸íкà 
«Ëіñтû ç ãэтàãà ñâåту», âûäàäçåíàãà ў 1995 ã.) і çàìåжíûõ тâîðöàў, íàâàт ç ðîçíûõ 
ìàñтàöтâàў (íå тîлüкі літàðàтуðû, àлå і жûâàпіñу, ìуçûкі). Àäíàк ìåíàâітà àлþçіі 
íà Ñтàðû і Íîâû Зàпàâåтû, ÿкіìі кíіãà літàðàлüíà ñпðужûíіöü, ç’ÿўлÿþööà ÿå 
ñэðöàâіíàй, äàìіíàíтíûì ñклàäíікàì ÿå àñàöûÿтûўíàãà пàтэíöûÿлу.

У ñâÿтлå Áіáліі áà÷ûööà ñàìà àðõітэктîíікà кíіãі. Дà ñлîâà, ÿå ñтðуктуðíàÿ 
àðãàíіçàöûÿ çàñлуãîўâàå àñîáíàй уâàãі, íàйпåðø – ñâàіì âûклþ÷íûì кàíöэпту-
àлüíûì і ñåìàíтû÷íûì àäçіíñтâàì. Ãэткàÿ ôåíàìåíàлüíàÿ ўíутðàíàÿ öэлàñíàñöü 
íå тàк ÷àñтà áûâàå ўлàñöіâàÿ íàâàт тûì кíіãàì âåðøàў, ÿкіÿ ñâÿäîìà лàäкуþööà 
àўтàðàìі пà öàлкàì кàíкðэтíûì і àäìûñлîâà пðàäуìàíûì пðûíöûпå. Я á ñкàçàлà, 
кíіãà «З ãэтàãà ñâåту» – у пэўíûì ñэíñå àäçіí-àäçіíû тэкñт, ÿкі áàлàíñуå íà ìÿжû 
öûклà і ліðûкà-ôілàñîôñкàй пàэìû; у кîжíûì ðàçå, пà ñâà¸й пàáуäîâå, пà çíà÷íà 
áîлüø àä÷уâàлüíàй çíітàâàíàñöі ÷àñтàк кíіãà âåлüìі àäðîçíàÿ àä тðàäûöûйíàãà 
пàэтû÷íàãà çáîðíікà. Ñутíàñöü ÿå àðãàíіçàöûі ìîжíà, áàäàй, âûклàñöі ðàäкîì 
àäíàãî ç âåðøàў, øтî ñклàлі кíіãу: «çâіâàþ÷û àäçіíñтâà пупàâіíу». Мåíàâітà тàк 
«çâіў», ñàткàў ÿå «ðàäíî» Ë. Ãàлуáîâі÷.

Кíіãà ìåñöіöü у ñàáå, àпðî÷ âåðøà-пðàлîãà, ñåì ÷àñтàк: «Íàäà ìíîþ», «Пðà 
ìÿíå», «Ñà ìíîþ», «У ìàіõ», «Мà¸», «Мàå», «Мàÿ». Ужî пðàç ñàìі ãэтûÿ íàçâû 
÷àñтàк уâàñîáлåíà іõ ãлûáîкàÿ ñуâÿçü-ñ÷эплåíàñöü, іõ ôуíкöûÿâàííå ў ñтðîãàй і 
ñтðîйíàй ìàñтàöкàй ñіñтэìå, у ÿкîй ñэíñû і äуìкі íіáû пåðàöÿкàþöü ç âåðøà ў 
âåðø, ç àäíàãî пàэтû÷íàãà öûклà ў íàñтупíû. Яíî і çðàçуìåлà: ÿкіì áû лàãі÷íûì 
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íі áûлî ðàçìåðкàâàííå тâîðàў ñуàäíîñíà ç âÿäу÷àй тэìàй тîй àáî іíøàй ÷àñткі 
кíіãі, öàлкàì ðàçìåжàâàíûìі ãэтûÿ ÷àñткі íå áуäуöü пà âûçíà÷эííі, áî пðà кàãî і 
пðà øтî á íі іøлà ãàâîðкà – пðà Áîãà і âåðу, ìàöі і ñлîâà, кàõàííå і ñìåðöü, äîì і 
ðàäçіìу, – уñ¸ пðàпуø÷àíà пðàç ñэðöà і ñâÿäîìàñöü àўтàðà і ÿãî ліðû÷íàãà ãåðîÿ. 
У âûíіку пåðàä ÷ûтà÷îì пàўñтàå äðàìà äуøэўíà-äуõîўíàãà жûööÿ ÷àлàâåкà ў 
ñàìûõ ðîçíûõ ÿå áûöійíûõ àñпåктàõ. 

Пàäçåл íà ñåì ÷àñтàк, öàлкàì çðàçуìåлà, íåâûпàäкîâû: лік «ñåì» – ñàкðàлü-
íû, ¸í íÿñå ў ñàáå çíà÷эííå пàўíàтû áûööÿ, äàñкàíàлàñöі, çàâåðøàíàñöі. У пåð-
øуþ ж ÷àðãу ãэтà àлþçіÿ íà ñтàðàçàпàâåтíàå пàäàííå: ñåì äç¸í, пàâîäлå Áіáліі, 
ñпàтðэáілàñÿ Уñÿâûøíÿìу, кàá ñтâàðûöü ñâåт, íàäàöü ÿìу ÷àñàâà-пðàñтîðàâûÿ 
кààðäûíàтû, улàäкàâàöü çãîäíà ç уÿўлåííÿìі Ãîñпàäà àá ãàðìîíіі. Пðû÷ûì ñ¸ìû 
äçåíü çàйìåў àñàáліâû ñэíñ, áî, çäçåйñíіўøû çàäуìàíàå, Ãàñпîäçü ìуñіў пåðàкàíàö-
öà ў äàñкàíàлàñöі ў÷ûíåíàй іì ñпðàâû: «І çàкîí÷ûў Áîã äà ñ¸ìàãà äíÿ ўñå äçåі 
Ñâàå, ÿкіÿ Ёí у÷ûíÿў, і äàáðàñлàâіў Áîã ñ¸ìû äçåíü і àñâÿöіў ÿãî; áî ў тîй äçåíü 
ñпà÷ûў àä уñіõ äçåÿў Ñâàіõ, ÿкіÿ Áîã тâàðûў і ñтâàðàў» [Áûö 2: 2–3]. Àäñþлü 
âûíікàå і ñіìâàлі÷íà-àлåãàðû÷íû çìåñт ліку «ñåì»: кîжíû ÷àлàâåк, ñпàñöіãàþ÷û 
ñтàðûÿ, ÿк Áîãàì ñтâîðàíû ñâåт, іñöіíû, уçâîäçіöü ñâîй ñâåт – äлÿ ñÿáå і ў ñàáå, 
ñà ñâàіìі íàáûткàìі, äàñÿãíåííÿìі, ðàäàñöþ іñíàâàííÿ, àлå і ñтðàтàìі, пàðàçàìі, 
ðàñ÷àðàâàííÿìі. У ãэтûì ðàкуðñå пàкàçàлüíà, øтî і кíіãу «Пîўíÿ» ñклàлі ìåíàâітà 
ñåì ðàçäçåлàў (âåðøû, øтî âûлу÷àíû ў àñîáíуþ ÷àñтку «У âÿíîк пàìÿöі ìàìû», 
уçÿтûÿ, ÿк ужî àäçíà÷àлàñÿ, ç кíіãі «З ãэтàãà ñâåту»).

Кàíöэптуàлüíà âàжíуþ ôуíкöûþ âûкîíâàå ў кíіçå «З ãэтàãà ñâåту» àãулüíû 
äà ўñіõ ÿå ÷àñтàк âåðø-пðàлîã «Уñå ìàå лåпøûÿ âåðøû…»:

Уñå ìàå лåпøûÿ âåðøû 
ñà ìíîþ пàâіííû пàìåðöі, 
кàлі ж ÿ ñкàíàþ пåðøû,
тî âû іì пàâåðöå
і áåç ìà¸й пðûñутíàñöі, 
пðîñтà íà ñлîâà,
áî, кàлі áðàöü пà ñутíàñöі,
ÿ – іõ пàлîâà.
Íå тàÿ, øтî âîäçіöü пÿðîì
і ñтðîôû ñклàäàå, 
à тàÿ, øтî ў íåáà пðàлîì
пàãлÿäû кіäàå
і лîâіöü ìàлàíкі кліíîк
íàтîìлåíûì äуõàì, 
çÿìíû çàâÿðøûўøû âітîк
íåìà÷íàй ñкðуõàй.
Кàлі ж пàкàðàå Ãàñпîäçü –
і жûöü áуäу äîўãà,
÷ûтà÷, íå ñàðîìñÿ, пðûõîäçü
çà пàэтû÷íûì äîўãàì.
Ці õîöü áû çіðíуöü íà тàãî,
õтî çîðкі âûìîлüâàў ç íåáà
íå тîлüкі äлÿ àäíàãî
äуõîўíàãà õлåáà,
õтî ў öåíü ñтупàў Ñàтàíû, 
äуøû ñâà¸й íå пðàäàўøû,
тàãî, øтî Áîã çàтàіў,
тàк і íå ðàçãàäàўøû…
 

Òâîð ãэтû íå тîлüкі çàäàå пэўíû ìàðàлüíû іìпåðàтûў і àтìàñôåðу ø÷ûðàй ñпà-
âÿäàлüíàñöі, àлå і íÿñå ў ñâà¸й ліðû÷íàй ñіñтэìå ñкðàçíûÿ, лåйтìàтûўíûÿ тэìû і 
пðàáлåìû кíіãі, пðàç ÿкіÿ – íàðîўíі ç ñàкðàìåíтàлüíàй кîлüкàñöþ ÿå ÷àñтàк, лåкñі÷íà 
àкöэíтàâàíàй àãулüíàñöþ іõ íàçâàў і іíøûìі кàìпàçіöûйíûìі і çìåñтàâûìі ñклàä-



íікàìі – äàñÿãàåööà ўñ¸ тàÿ ж öэлàñíàñöü âûäàííÿ. Ñтðуктуðà кíіãі, тàкіì ÷ûíàì, 
ÿк áû пàäпàðàäкîўâàåööà äâуì ðîçíûì іìпулüñàì àäíà÷àñîâà: ÿíà і ўñтîйліâàÿ, і ў 
тîй жà ÷àñ ðуõîìàÿ, äûíàìі÷íàÿ, áî ўñå ÷àñткі-öûклû àäкðûтû äлÿ пðàöÿãу, кîжíàÿ 
íàñтупíàÿ íіáû âûðàñтàå ç пàпÿðэäíÿй. І, øтî âàжíà ў ñâÿтлå íàøàй тэìû, уñå ñåì 
÷àñтàк кíіãі тàк öі іíà÷àй кàðэлþþöü ç áіáлåйñкіì ìàтэðûÿлàì, à ўñå экçіñтэíöûÿлü-
íûÿ ðэôлåкñіі ліðû÷íàãà ãåðîÿ àäçíà÷àíû ãіпåðпðûñутíàñöþ Áîãà. 

Іíтэãðàâàííå áіáлåйñкіõ (ÿк і іíøûõ) àлþçій у ìàñтàöкуþ ñіñтэìу кíіãі àä-
áûâàåööà ðîçíûìі øлÿõàìі і ў ðîçíûõ ôîðìàõ: пðàç âåðøû-ìàлітâû, çâåðíутûÿ 
íåпàñðэäíà äà Ãîñпàäà, пðàç íàçâû àñîáíûõ тâîðàў, пðàç іì¸íû, øтî àäñûлàþöü 
äà тûõ öі іíøûõ áіáлåйñкіõ пåðñàíàжàў, пðàç кàліçійíàñöü øэðàãу âåðøàў, çàñíà-
âàíуþ íà áіáлåйñкàй ñþжэтûöû, пðàç эпіãðàôû, ñкðûтûÿ öûтàтû, пàðàôðàçû, 
àñîáíûÿ äэтàлі, пðàç пэўíûÿ тэìû, íàðэøöå, øтî ўçûõîäçÿöü äà Áіáліі. Пðû 
ãэтûì áіáлåйñкіÿ àлþçіі ў кíіçå Ë. Ãàлуáîâі÷à ìàþöü âûтîкàìі ñâàіìі ÿк Ñтàðû, 
тàк і Íîâû Зàпàâåтû, íіáû пàöâÿðäжàþ÷û ў кàтîðû ðàç іõ íåпàðûўíуþ ñуâÿçü, іõ 
ãлûáіííуþ пåðàåìíàñöü, ÿкуþ пàäкðэñліâàў у ñâà¸й Íàãîðíàй кàçàíі ñàì Хðûñтîñ: 
«Íå äуìàйöå, øтî Я пðûйøîў пàðуøûöü çàкîí, àлüáî пðàðîкàў: íå пàðуøûöü 
пðûйøîў Я, à çäçåйñíіöü» [Мàö 5: 17]. 

«Íîâû Зàпàâåт õàâàåööà ў Ñтàðûì, Ñтàðû – àäкðûâàåööà ў Íîâûì», – ãàâàðûў 
Ñâÿтû Àўãуñöіí. Àäçіíñтâà ñтàðàçàпàâåтíàãà і íîâàçàпàâåтíàãà ñâåтàў çäàўíà äэклà-
ðàâàлàñÿ ÷àлàâå÷àй äуìкàй, уñпðûìàлàñÿ ÿк çíàк öåñíàй і íåàáâåðжíàй пîâÿçі 
íàðîäàў, âåðàâûçíàííÿў, кулüтуð. Ñуñâåтíàÿ літàðàтуðíàÿ тðàäûöûÿ ўâàñàáлÿлà і 
ўâàñàáлÿå ãэтàå àäçіíñтâà пðàç ñупàклàäàííå ў ìàñтàöкіõ тâîðàõ ñтàðàçàпàâåтíûõ і 
íîâàçàпàâåтíûõ àлþçій і ðэìіíіñöэíöûй, і кíіãà «З ãэтàãà ñâåту» – íå âûклþ÷эííå. 
Áîлüø çà тîå, у àäíûì ç âåðøàў Ë. Ãàлуáîâі÷ ñâÿäîìà àкöэíтуå íåпàäçåлüíàñöü 
Ñâÿтîãà Піñàííÿ, äàпàўíÿþ÷û ÿå ñåìàíтûку – çãîäíà ç íàçâàй, çìåñтàì і äуõàì 
ñâà¸й кíіãі – íîâûì ñіìâàлі÷íûì ñэíñàì:

À той і гэты ñâåт
íå àäãàðîäçіø ñтðîãà,
ÿк Íîâû Зàпàâåт –
ñтàðîíкàй – àä Ñтàðîãà. 

Ñàìûÿ ðîçíûÿ тэкñтû Ñтàðîãà Зàпàâåту àäãукíуліñÿ ў кíіãàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à 
«З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ»: Кíіãà Áûööÿ ç ÿå àпîâåäàìі àá ñтâàðэííі ñâåту, ãðэõà-
пàäçåííі ÷àлàâåкà, àá пåðøûì у ãіñтîðûі ÷àлàâåöтâà áðàтàçàáîйñтâå, à тàкñàìà 
пðûñâå÷àíàÿ пûтàííÿì тэàäûöэі Кíіãà Ёâà, Кíіãà Âûõàäу, Пñàлтûð, Кíіãà âûñлîўÿў 
Ñàлàìîíàâûõ, Íàйâûøэйøàÿ пåñíÿ Ñàлàìîíàâà, Кíіãі пðàðîкàў. Íàйâàжíåйøуþ 
ñэíñàñпàðàäжàлüíуþ ôуíкöûþ âûкîíâàþöü у кíіçå «З ãэтàãà ñâåту» íàñтðîі і 
ìàтûâû Эклåçіÿñтà – ç ÿãî ўñâåäàìлåííåì õуткàплûííàñöі ÷àñу і àáñуðäíàñöі 
ñâåту, ñкåпñіñàì у äà÷ûíåííі äà ÷àлàâå÷ûõ ìàã÷ûìàñöÿў і âûñілкàў, ñкðуøíûì 
âåäàííåì íåпàçáåжíàãà кàíöà çÿìíîãà іñíàâàííÿ.

«Íàйìàðíåйøàÿ ìàðíàñöü, ñкàçàў Эклåçіÿñт, пуñтàÿ ìàðíàñöü, – уñ¸ ìàðíàñöü!» 
[Экл 1: 2] – ãэткàй ðîñпà÷íàй кàíñтàтàöûÿй пà÷ûíàåööà àäпàâåäíû áіáлåйñкі тэкñт. 
Рîñпà÷íûÿ äуìкі ñтàðàжûтíàãà ìуäðàöà пàçíàþööà і ў âåðøàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à – 
у ðàäкàõ àá ñпðàäâå÷íàй, àäпà÷àткàâàй âіíå пåðàä Уñÿâûøíіì, àá íåпàçáûўíàй 
àäçіíîöå і áåçäàпàìîжíàñöі ÷àлàâåкà «ў áåçäàíі Ñуñâåту», àá кðîõкàñöі і кâîлàñöі 
жûööÿ і íåìіíу÷àñöі çàâÿðøэííÿ «çÿìíîãà âіткà». Àä уñâåäàìлåííÿ ñìÿðîтíàñöі 
÷àлàâåкà áлÿкíуöü уñå ÿãî íåçлі÷îíûÿ ìàã÷ûìàñöі: 

…Âîñü âûãул íàø кàðîткі пà жûööі,
         тэð’åð,
тûì áîлüø, íà пîâàäçå кàðîткіì, –
         і ãэтû øлÿõ ìû çìуøàíû пðàйñöі
  äà âûçíà÷àíàй л¸ñàì пàâàðîткі…
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Дà Эклåçіÿñтà ўçûõîäçіöü і ìàтûў àáìåжàâàíàñöі ÷àлàâåкà ў ÿãî іìкíåííі äà 
пàçíàííÿ, ÿкîå àáàðî÷âàåööà пðûìíàжэííåì туãі і ñìутку, ðàçуìåííåì улàñíàй 
ñлàáàñöі і ìàлàñöі, кàá ñупðàöüñтàÿöü ñâàйìу âûðàку. ««Âî ìíîãîì çíàíии – 
íåìàлàÿ пå÷àлü», – / Òàк ãîâîðил тâîðåö Экклåçиàñтà. / Я âîâñå íå ìуäðåö, 
íî пî÷åìу тàк ÷àñтî / Мíå жàлü âåñü ìиð и ÷åлîâåкà жàлü?» – тàк уâàñîáіў 
ñâàå ðîñпà÷íûÿ пåðàжûâàííі Мікàлàй Зàáàлîöкі. Ãу÷ûöü ãэтû ìàтûў і ў кíіçå 
Ë. Ãàлуáîâі÷à, ñпàлу÷àþ÷ûñÿ, ÿк ãэтà íàй÷àñöåй áûâàå ў ÿãî âåðøàõ, ç іíøûìі 
ìàтûâàìі і тэìàìі: 

 …Хàöåў íå іñöіíу çíàйñöі,
à çàâÿçü ñутíàñöі жûâîãà,
ç ÿкîй ìàã÷ûìà ў ñâåт пðûйñöі
і äàñÿãíуöü âÿíöà çÿìíîãà.

Дû çðàçуìåў, øтî ÷àлàâåк
âûøэй ñÿáå пàўñтàöü íå ìîжà,
áû ãлÿíуöü ç-пàä ÷ужûõ пàâåк
íà ўñ¸, øтî íіø÷ûў тут і ìíîжûў…
  
Íå çäîлüíû âûÿâіöü пàкулü
ìÿжу, äçå äуõ ñтàå íàä плîööþ, –
тàìу й ñûõîäçіöü ¸í àäñþлü
ÿк і íàлåжûöü ÿãàìîñöþ…

І ãэтû ñàìû ÷àлàâåк,
øтî ñàì ñпàçíàöü ñÿáå íå ìîжà,
ñпàçíàöü жàäàå öэлû ñâåт,
ÿкі ÿìу ñтâàðûў Òû, Áîжà?!

Àпîøíі ðàçäçåл Эклåçіÿñтà ìåñöіöü у ñàáå, ÿк âÿäîìà, ñлîâû пðà íàкàíàâàíû 
÷àлàâåку çûõîä – íåàäìåííû і íåàñпðэ÷íû: «І âåðíåööà тлî ў çÿìлþ, ÷ûì і áûлî 
ÿíî; і âåðíåööà äуõ äà Áîãà, Які äàў ÿãî» [Экл 12: 7]. Ñлîâû ãэтûÿ âÿðтàþöü 
íàñ äà Кíіãі Áûööÿ – тàãî ÿå ìåñöà, кàлі Уñÿâûøíі пàñлÿ ãðэõàпàäçåííÿ Àäàìà 
àáâÿø÷àå ÿìу ñâàþ âîлþ: «У пîöå тâàðу тâàйãî áуäçåø åñöі õлåá, пàкулü íå 
âåðíåøñÿ ў çÿìлþ, ç ÿкîå тû ўçÿтû; áî пûл тû і ў пûл âåðíåøñÿ» [Áûö 3: 19]. 
Як і ў ìíîñтâå тâîðàў ñуñâåтíàй літàðàтуðû, àлþçіÿ íà пðûñуä Ãîñпàäà ÷àлàâåку 
çíàõîäçіöü уâàñàáлåííå і ў кíіãàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à «З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ»:

Ñîк пàäкîðíû – äðàўлÿíàÿ кðîў.
Пілàâàííå – äðàўлÿíû пðàõ.
Кîлüкі ж ñпàлåíà íàìі äðîў,
кàá çÿìíû àãîíü íå à÷àõ?!
Àлå äðэâà ìкíå ў âûøûíþ,
лþäçі ўâûø ãлÿäçÿöü ç-пàä пàâåк…
Пðàãíå ўñ¸ жûâîå àãíþ –
і пðûðîäà, і ÷àлàâåк.
Штî ж, пàä ñîíöàì уñå çãàðûì.
Пîпåл íàø çàáÿðэ çÿìлÿ
і äуøу ў íÿá¸ñû, ÿк äûì,
л¸ãкà âûäûõíå àпàñлÿ…

Ãэткіì жà пðàìûì íàñлåäàâàííåì Эклåçіÿñту ç’ÿўлÿåööà і ÿø÷э àäçіí âåðø ç 
кíіãі áåлàðуñкàãà пàэтà:

Уñ¸ кàí÷àåööà çÿìл¸þ,
õîöü пà÷ûíàåööà ç íÿá¸ñ,
äçå íå тàáîþ і íå ìíîþ
лþäñкі ðàõуåööà íàø л¸ñ…



І àíіÿкàå íàäçåі, 
àпðî÷ тàãî,
øтî íåõтà Зâûø
íàñ, 
áûööàì áуäíі äà íÿäçåлі,
çáÿðэ
і âûíåñå ñâîй кðûж.

Àäíàк âàжíà ўлі÷âàöü, øтî пàлітðà íàñтðîÿў у кíіçå «З ãэтàãà ñâåту» íå 
âû÷эðпâàåööà àäíî ñàìîтàй і ðîñпà÷÷у – çíîў жà, у çãîäçå ç Эклåçіÿñтàì, áî 
і áіáлåйñкі тэкñт çàклікàå «ñûíîў ÷àлàâå÷ûõ», пðû ўñіì тðàãіçìå іõ äîлі «пàä 
ñîíöàì», жûöü «у ðàäàñöі ñэðöà», кàðûñтàööà çÿìíûìі äàáðîтàìі, кàõàöü, ðàáіöü 
«пà ñілå», пàìÿтàþ÷û тîлüкі, «øтî çà ўñ¸ ãэтà Áîã пàклі÷à íà ñуä» [Экл 11: 9]. 
Àäçіí і тîй жà л¸ñ ãâàлтуå, «çìîлâàå» жûöö¸, «áû ў жîðíàõ», і ÿãî ж, «çäçіðàþ÷û 
ñтðупû», уçíàўлÿå – пðàç пàкутû, уñ¸ íîâûÿ пîøукі ðàўíàâàãі, пðàç ñàìàпàäíіìàííå. 
Ãэтàкñàìà і ліðû÷íû ãåðîй Ë. Ãàлуáîâі÷à íàìàãàåööà àäøукàöü äуõîўíàå àпіðûø-
÷à, пðàãíå áÿñкîíöàñöі, ìàðûöü пðà Ãîðíі Ñâåт і пðàöÿã у Âå÷íàñöі («Зðэøтû, 
уñÿãî ÷àлàâåкà íå пðûìàå íàâàт çÿìлÿ, à äçåліöü ÿãî ç íåáàì…», ñпàäçÿåööà áûöü 
пà÷утûì і çðàçуìåтûì Ãîñпàäàì:

...Áûâàå, й âåðà пàкіäàå
і ў Áîжû ñâåт, і ў ñâåт лþäñкі, –
äû ў пàäñâÿäîìàñöі ўçíікàå
ñâÿø÷эííû жэñт Яãî ðукі…

Áî õтî ж ÿø÷э ç íÿá¸ñ âÿ÷ûñтûõ
çàáðàöü ãàтîâû ў íàñ áåç ñлîў
тîй дух, øтî äàў кàліñüöі ÷ûñтûì,
кàá íàñ зямлёй пàкіíуöü çíîў?..
  
І ÷ûì ÿ áîлüø пðàä Áîãàì ìлåþ
і лåäçü жûâу, áû ÿâà ў ñíå,
тûì áîлüø і áîлüø ÿ ðàçуìåþ,

Мíîãіÿ âåðøû ç «Пîўíі», àлå íàйпåðø – çìåø÷àíûÿ ў öûклå «Ñà ìíîþ» ў 
кíіçå «З ãэтàãà ñâåту», ñуàäíîñÿööà ç Íàйâûøэйøàй пåñíÿй Ñàлàìîíàâàй – âÿ-
äîìà, пðàç тэìу кàõàííÿ, ãàлîўíуþ ў ãэтûì ñлàâутûì áіáлåйñкіì тэкñöå, пðà ÿкі 
Ё.Â. Ã̧ тэ ў ñâîй ÷àñ і ñкàçàў ÿк пðà «Пåñíþ Кàõàííÿ, ñàìуþ ñтàðàжûтíуþ і íàй-
öуäîўíуþ пåñíþ Уñõîäу» [12, ñ. 484]. У Áіáліі ÷àлàâåк уâàñîáлåíû âà ўñ¸й ñâà¸й 
ñклàäàíàñöі і äуøэўíà-äуõîўíàй пàўíàöå, âà ўñіõ ñâàіõ пà÷уööÿõ, ç ÿкіõ кàõàííå 
– àäíî ç ñàìûõ ãлûáîкіõ і ìîöíûõ пåðàжûâàííÿў, Áîãàì äàäçåíàå і ç лþáîўþ äà 
Áîãà ñупàклàäçåíàå. Íåâûпàäкîâà ãåíіÿлüíû íÿìåöкі піñüìåííік і ìûñлÿð Ё.Ã. 
Ãåðäэð ñöâÿðäжàў: «Іñíуå тîлüкі àäíà Ëþáîў ÿк àäíî Дàáðî, àäíà Іñöіíà. Ëþáîў 
äà áàöüкîў, äà ñÿñтðû, äà ñÿáðà, äà íÿâåñтû – àäíà, і тîй, õтî лþáіöü íå ìîжà, – 
íå ìîжà лþáіöü íі÷îãà». 

Íàä ñуàäíåñåíàñöþ тэìû кàõàííÿ ç äàўíÿй пðàáлåìàй õðûñöіÿíñкàй этûкі 
ðàçâàжàў у ñâîй ÷àñ і Кàðàлü Âàйтûлà, áуäу÷û пàпà ðûìñкі Іààí Пàâåл II, 
âûçíà÷àþ÷û ãэтуþ пðàáлåìу ÿк «пðûўíÿñåííå ў лþáîў лþáîâі», äçå «ў пåðøûì 
âûпàäку ñлîâà «лþáîў» àçíà÷àå тîå, øтî… ôàðìіðуåööà пàìіж ìуж÷ûíàì і жàí-
÷ûíàй; у äðуãіì жà – çìåñт ãàлîўíàй çàпàâåäçі õðûñöіÿíñкàй âåðû». Пàäîáíàÿ 
ñуàäíåñåíàñöü äàå àá ñàáå çíàöü і ў тâîðàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à; íàпðûклàä, у âåðøû 
«Кàõàííå – ãэтà àäçіíîтà» ñà çáîðíікà «Пîўíÿ»:

…Кàõàííå – ãэтà âûпàäкîâàñöü
Áûöü íå ø÷àñліâûì, à ñâÿтûì… 
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Пàкàçàлüíà, øтî àäíàìу ñà ñâàіõ âåðøàў, çìåø÷àíûõ у кíіçå «З ãэтàãà ñâåту», 
пàэт і íàçâу äàå àäпàâåäíуþ – «Кàõàííå і лþáîў». Ãэтû âåðø ç пðàçðûñтûì пðûñ-
âÿ÷эííåì «Â.» – ñâîåàñàáліâû ãіìí àääàíàñöі і âåðíàñöі, уçàåìàпðûíàлåжíàñöі – äà 
ñкîíу і íàâàт пàñлÿ ÿãî:

Кàлі кàõàў, тî пðàãíуў ÿ лþáâі,
кàлі лþáіў, тî ìðîіў пðà кàõàííå.
Штî ж, жàðñöü çàўжäû çàлîжíіöà кðûâі,
àääàíàñöü жà – äуøû âûпðàáàâàííå.

Íàðîäжàíàÿ тû, íàйпåðø, – кàõàöü,
à ÿ – лþáіöü…
    Íàўñлåä ìàлàíöû й ãðîìу,
ìû çäîлüíûÿ áûлі пåðàäàâàöü
кàõàííå і лþáîў àäçіí äðуãîìу,

ÿкіÿ ўðàç ñплÿтàліñÿ ў àäíî,
çâіâàþ÷û àäçіíñтâà пупàâіíу,
і ткàлі л¸ñу íàøàãà ðàäíî, 
øтî лÿжà пàлàтíîì íà äàìàâіíу.
 

Àäçіí ç ñàìûõ ø÷ûìліâà-кðàíàлüíûõ тâîðàў у кíіçå «З ãэтàãà ñâåту» – âåðø, 
ÿкіì уâÿí÷àíû öûкл «Ñà ìíîþ»:

«Ëþáлþ» íі ðàçу íå ñкàçàлà,
íå ўñпûõíулà àä пà÷уööÿ…
Хàлîäíûì кàìåíåì лÿжàлà 
ў пàäìуðку íàøàãà жûööÿ.

І ñтûлàñöü ãуá тâàіõ öíàтліâûõ,
íіáû ñâітàлüíуþ ðàñу,
ÿ піў, ÿк âÿçåíü ñіðàтліâû
ç-çà кðàт ñàñí¸íуþ кðàñу…

À тû тðûâàлà і тðûìàлà
і äîìу кðэí і л¸ñу ñõіл,
пà-íàä уñіì ìÿíå ўçäûìàлà,
пàкулü тâàіõ õàпàлà ñіл…

Âіäàöü, àäíî – кàлі íàâåðñå
пà÷уþ клі÷ àí¸лüñкіõ тðуá,
ñàìà ў àä÷àі тû кðàíåøñÿ
ìàіõ àìàлü õàлîäíûõ ãуá…

І ç тîй пàðû ìû áуäçåì çлітû
äà íåðàçлу÷íàñöі, äà тлà…
І íàøû кàìåííûÿ плітû
çàçåлÿíåþöü àä öÿплà…

Âіäàâî÷íà, ìû íå çíîйäçåì у ãэтûì âåðøû íі ôàðìàлüíàãà пàäàáåíñтâà ç 
Íàйâûøэйøàй пåñíÿй Ñàлàìîíàâàй, íі íåçâû÷àйíà ñìåлàй ÿå ìåтàôîðûкі, íі 
ìàлàäîй пà÷уöö¸âàй пàлкàñöі, íі пàäкðэñлåíàãà эðàтûçìу. Àлå ̧ ñöü íåøтà іíøàå, 
øтî ðîäíіöü âåðø ç áіáлåйñкіì тэкñтàì, – пðàíікí¸íàñöü, ãлûáіííàå пåðàплÿ-
öåííå ліðû÷íàãà і äðàìàтû÷íàãà пà÷àткàў, à тàкñàìà íàÿўíàñöü àäíàãî ç тîпàñàў 
Пåñíі, íÿõàй і тðàíñôàðìàâàíàãà пà âîлі áåлàðуñкàãà пàэтà: ãàðà÷û пàöàлуíàк, 
ÿкі ìðîіööà çàкàõàíàй ў ñàìûì пà÷àтку Íàйâûøэйøàй пåñíі Ñàлàìîíàâàй 
(«Íÿõàй âуñíû ÿãî ìÿíå пàöàлуþöü! Áî лåпøûÿ çà âіíî тâàå лàñкі» [1: 2]), 
àáÿðтàåööà пàöàлуíкàì «àìàлü õàлîäíûõ ãуá» äçåлÿ âå÷íàй «íåðàçлу÷íàñöі» ў 
пàñìÿðîтíûì іíøàáûööі. 



Íàðэøöå, у ãэтûì âåðøû Ë. Ãàлуáîâі÷à (ÿк і ў ìíîãіõ іíøûõ ÿãî âåðøàõ) íàўпðîñт 
уâàñîáлåíà àíтûíîìіÿ «кàõàííå – ñìåðöü», àäíà ç клþ÷àâûõ у Íàйâûøэйøàй пåñíі 
Ñàлàìîíàâàй. Ці íå ñàìû âÿäîìû âûðàç ç ÿå: «Пÿ÷àткàй ìÿíå пàклàäçі íà ñэðöà ñâà¸, 
пàклàäçі íà ðукі, ÿк пÿðñö¸íàк: áî кàõàííå, ÿк ñìåðöü – ìîöíàå… Âÿлікіÿ âîäû íå 
ìîãуöü лþáîў пàтуøûöü, і ðэкі ÿå íå çàтîпÿöü» [8: 6–7] – тâîð÷à іíтэðпðэтàâàíû 
Ë. Ãàлуáîâі÷àì. Пåðàäуñіì äуìкà àá íåпåðàìîжíàñöі, íåñìÿðîтíàñöі кàõàííÿ, ç 
ÿкіì пà ìîöû і тàåìíàñöі ìîжà пàðàўíàööà õіáà øтî ñìåðöü, àлå ÿкîãà íàâàт ÿíà 
íå ў ñтàíå àáàðâàöü, і ãу÷ûöü у àпîøíÿй ñтðàôå âåðøà áåлàðуñкàãà пàэтà: «І íàøû 
кàìåííûÿ плітû / çàçåлÿíåþöü àä öÿплà».

Íå ìåíø ðàçíàñтàйíûÿ і øìàтñэíñàâûÿ пåðàçîâû ў кíіãàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à ç 
Íîâûì Зàпàâåтàì, íàйпåðø ç Еâàíãåллÿìі ç іõ àñàáліâàй ìіñіÿй – Хðûñтîâûì 
âу÷эííåì і âåñткàй àá Âûðàтàâàííі, àлå тàкñàìà ç Дçåÿìі Ñâÿтûõ Àпîñтàлàў, 
Àäкðûöö¸ì Яíà Áàãàñлîâà і іíøûìі íîâàçàпàâåтíûìі тэкñтàìі. Дà пðûклàäу, íî-
âûìі кàíàтàöûÿìі ўñклàäíÿåööà тэìà кàõàííÿ ў àäíûì ç ñàìûõ ìîöíûõ âåðøàў 
кíіãі «З ãэтàãà ñâåту» – «Пðàä÷уâàþ: ç íÿáåñíûõ âûñÿў…», ñкðîçü пðàíіçàíûì 
àлþçіÿìі íà Áіáліþ, ãэтûì ðàçàì – íà Íîâû Зàпàâåт; тут тэìà кàõàííÿ і лþáîâі 
пåðàâîäçіööà ў ìåтàôіçі÷íû плàí:

 Пðàä÷уâàþ: ç ñуñâåтíûõ âûñÿў,
 пðàöіíàþ÷û íåáà ñіíü, 
 Ñàì Ãàñпîäçü ìíå íàñуñтðà÷ âûйøàў,
 кàá пàўñтàöü àäçіí íà àäçіí.

 Я ç ñуñтðэ÷û тîй íå âÿðíуñÿ
 àíі ì¸ðтâûì, àíі жûâûì, 
 à ўñ¸й ñутíàñöþ çàñтàíуñÿ
 ў âûøíÿй Âå÷íàñöі ðàçàì ç Іì.

 Íå øукàй ìàйãî äуõу ìåñöà,
 áî íå çíîйäçåø ÿãî íіäçå,
 тîлüкі ў ñпðàтàõ тàåìíûõ ñэðöà,
 пàä туãіì пàãîðкàì ãðуäçåй…

 Âîñü àäтулü тû ìÿíå і клікàй,
 і íå çâîäçü áÿññîííûõ âà÷эй
 íàä ñâÿтîй åâàíãåлüñкàй Кíіãàй
 ñîðàк äç¸í і ñîðàк íà÷эй…

 Як àä÷уåø уñ¸й іñтîтàй,
 øтî пà÷íу ÿ ў тàáå ðàñöі –
 çíà÷ûöü, ç пÿтíіöû íà ñуáîту
 ÿ ўâàñкðэñíу ў тâàіì жûööі…

Àäíà ç ãàлîўíûõ тэì, øтî лу÷ûöü кíіãі Ë. Ãàлуáîâі÷à ç Áіáліÿй, – ãэтà тэìà 
ñлîâà, Ñлîâà. «Íà пà÷àтку áûлî Ñлîâà, і Ñлîâà áûлî ў Áîãà, і Ñлîâà áûлî Áîãàì. 
Яíî áûлî íà пà÷àтку ў Áîãà: уñ¸ пðàç Яãî пà÷àлîñÿ…» [Яí 1: 1–3]. Мåíàâітà ў 
ñâÿтлå ãэтûõ ñлàâутûõ áіáлåйñкіõ ðàäкîў пðà÷ûтâàþööà ìíîãіÿ âåðøû ç кíіã 
Ë. Ãàлуáîâі÷à «З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ». 

Ëіðû÷íû ãåðîй ðàçâàжàå пðà ñлîâà, ÿкîå ðэàлüíåй çà ðэàлüíàñöü, áî ÿå çáåðàãàå; 
ñлîâà íàкіðîўâàå ÷àлàâåкà ў ÿãî жûöö¸âûì пîøуку, пîøуку Дуõу, ÿкі тîлüкі і 
¸ñöü àäçіíûì ãàðàíтàì íåñìÿðîтíàñöі, пðàöÿãу ў Âå÷íàñöі, іñíàâàííÿ «пà тîй áîк» 
ñìåðöі (çíîў уçãàäàåì áіáлåйñкàå: «…і âåðíåööà äуõ äà Áîãà, Які äàў ÿãî» [Экл 12: 
7]). Ñлîâà, пðûçâàíàå ўçâûøàöü, ìàðàлüíà ўäàñкàíàлüâàöü ÷àлàâåкà, пàäтðûìліâàöü 
ÿãî і ðûõтàâàöü äà іíøàáûööÿ, ¸ñöü ñâîåàñàáліâûì пàñÿðэäíікàì пàìіж çÿìл¸þ і 
íÿá¸ñàìі. Òàкіì ÿíî çàìûñлåíà áûлî àä ÷àñу ñтâàðэííÿ ÷àлàâåкà – ÿк äуõîўíàå 
äçåÿííå, пðàç ÿкîå жûâîå àääçÿлÿåööà àä íåжûâîãà; тàкіì ÿíî пðûçíà÷àíà áûöü і 
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ñ¸ííÿ, áî íà кîжíûì кðîку ñâàйãî жûööÿ ÷àлàâåк ìуñіöü àäðîçíіâàöü-àäàñàáлÿöü 
äàáðî àä çлà, ñâÿтлî àä öåìðû. Ñлîâà ж, ÿкîå пåðàñтàå áûöü äуõàíîñüáітàì, ÿкîå 
ñтðà÷âàå ñâàþ жûööÿäàйíуþ ñілу, ñâàþ ôуíкöûþ ÷àлàâåкàтâîð÷àñöі, – тàкîå 
ñлîâà àñуäжàíà íà áåçäàпàìîжíàñöü і ñìåðöü: 

 
…Âÿäîìà, ìîжíà çìûñліöü àäìûñлîâà
áуäîâу ñâåту і ÿãîíû лàä,
àлå кàìåííûì ñтàíå тîå ñлîâà, 
øтî ñпàðàäжàå çлîáу і ðàçлàä…

Пðàç ìíîãіÿ âåðøû кíіã «З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ» пðàõîäçіöü ìàтûў пàэтû÷-
íàãà ñлîâà ÿк íåàöэííàãà Áîñкàãà äàðуíку, ìàã÷ûìàñöі пàðàçуìåööà ç íàñтупíікàìі, 
äàпàìàã÷û іì уçíÿööà і àäкðûööà, ÿк çíàку ãлûáіííàй ñуâÿçі ç Рàäçìàй і ñâåтàì, 
àпðàўäàííÿ ñâàйãî жûööÿ – тâîð÷àãà і ÷àлàâå÷àãà:

 Я – ðàá пàэçіі. І ўñ¸ ж íàäçіâà
 Ш÷àñліâû, øтî – ÿк âÿçåíü лàíöуãîì –
 Пðûкутû ðîäíàй ìîâàй äà Рàäçіìû
 І ðàçàì äà Ñуñâåту уñÿãî.

 Штî ўñ¸ ÷àñöåй ÿ àä÷уâàþ çìîâу
 Дуøû і ñэðöà ç çàáåллþ áÿðîç…
 Штî àпðàўäàå? 
 Àпðàўäàå ìîâà,
 Якуþ ìàöі âûøàптàлà ñкðîçü,
 Мîй л¸ñ ãàäàþ÷û…

Дáàþ÷û пðà л¸ñ Ñлîâà, пðà л¸ñ «áîñкàй пàäíåáíàå ìîâû», ÿкîй íå ìîжà 
ñöåðöі, çðуйíàâàöü íàâàт ñìåðöü, àõâÿðàâàлі ñàáîþ, ãіíулі «ў пîöåìкàõ ñâåту» 
пàэтû, пàкіäàþ÷û жûâûì

 âåлі÷ âûñîкàãà äуõу,
 ìðîйíàãà ø÷àñöÿ õіìåðу,
 ñìåðöþ кàñуþ÷û ñкðуõу,
 âåðøàì ìàöуþ÷û âåðу.

Ãэтàÿ ж, пà ñутíàñöі, тэìà – íåñìÿðîтíàñöі Áîñкàãà ñлîâà, пðûçíà÷эííÿ ñлîâà 
пàэтû÷íàãà – çíàõîäçіöü уâàñàáлåííå і ў âåðøàõ, ÿкіÿ ìåñöÿöü у ñàáå àлþçіі íà 
тâîð÷àñöü тûõ àáî іíøûõ піñüìåííікàў. У ãэтûì ñэíñå кíіãі Ë. Ãàлуáîâі÷à áà÷àööà 
ñâîåàñàáліâàй іíтэãðàтûўíàй пðàñтîðàй, ìåñöàì ñуñтðэ÷û ñàìûõ ðîçíûõ тâîðöàў – 
àй÷ûííûõ і çàìåжíûõ, тûõ, õтî пàäàå ñâàå ãàлàñû «ç ãэтàãà ñâåту», і тûõ, õтî ўжî 
пàкіíуў, ÷àñтà çàðàíà і тðàãі÷íà, «ñâåт ÿñíû». Àíтû÷íàñöü, У. Шэкñпіð і À. Хàÿì, 
À. Òâàðäîўñкі і Ô. Цþт÷àў, М. Áàãäàíîâі÷ і Я. Купàлà, Â. Âÿðáà і Я. Яíіø÷ûö,  
À. Àñтà øîíàк і À. Піñüìÿíкîў, À. Рàçàíàў і À. Ôåäàðэíкà äû ìíîãіÿ іíøûÿ ўñтупà-
þöü у пàлілîã ç àўтàðàì кíіãі і, àäíà÷àñíà, àäçіí ç àäíûì, íå кàжу÷û пðà àñàöûÿöûі 
і пàðàлåлі ç пàэтàìі-пàпÿðэäíікàìі і іõ тâîðàìі, âûклікàíûÿ пэўíûìі âîáðàçàìі і 
ìàтûâàìі ç âåðøàў Ë. Ãàлуáîâі÷à (у пðûâàтíàñöі, ç «П’ÿíûì кàðàáл¸ì» À. Рэìáî, 
ç «Кíіãàй ãàäçіí» Р.М. Рûлüкå). 

Àáâîñтðàíàå ñтàўлåííå пàэтà і ÿãî ліðû÷íàãà ãåðîÿ äà ìàñтàöкàãà ñлîâà ÿк äà 
пðûñтàíку äуõу âåлüìі âûðàçíà äàå àá ñàáå çíàöü у пåðàäàпîøíÿй ÷àñтöû кíіãі 
«З ãэтàãà ñâåту» – «Мàå». Кîжíû ç âåðøàў, øтî ñклàлі ãэтуþ ÷àñтку, пðûñâå-
÷àíû тâîð÷ûì àñîáàì (пåðàâàжíà піñüìåííікàì), ÿкіÿ пàкіíулі çàўâàжíû ñлåä і 
ў äуøû àўтàðà, і ў áåлàðуñкàй літàðàтуðû. «З ìіíулàãà… у ãэтû ÷àñ» âÿðтàþööà і 
пàўñтàþöü ñà ñтàðîíàк кíіãі Міõàñü Ñтðàлüöîў і Àíàтîлü Ñûñ, Улàäçіìіð Мàðук 
і Àðкàäçü Кулÿøîў, Áàðûñ Áуð’ÿí і Мікîлà Купðэåў, Іâàí Ëàãâіíîâі÷ і Улàäçіìіð 
Кàðàткåâі÷ – пðàç іõ іì¸íû, пðàç âûçíà÷àлüíûÿ áіÿãðàôі÷íûÿ лîкуñû, у÷ûíкі і 



íàâàт жэñтû, пðàìîўлåíûÿ íåкàлі і çàпîìíåíûÿ ñлîâû, íàçâû пðэöэäэíтíûõ кíіã 
àáî àñîáíûõ тâîðàў, пðûñâÿ÷эííі, öûтàтû, у àäíûõ âûпàäкàõ пàäàäçåíûÿ ў ÿкàñ-
öі эпіãðàôàў, у іíøûõ – âûкàðûñтàíûÿ ў ñàìіõ тэкñтàõ âåðøàў, àлå âûлу÷àíûÿ 
куðñіâàì äçåлÿ іõ ñэíñàâàãà àкöэíтàâàííÿ. Òàк, âåðøу, пðûñâå÷àíàìу Àíàтîлþ 
Ñûñу, пàпÿðэäíі÷àþöü ÿãî ðàäкі: «Мàìà, тàкîãà íàðîäçіöü íå кîжíàÿ, / ìàìà, / 
íå пåðàжûâàй!», Улàäçіìіðу Кàðàткåâі÷у – «Íà Áåлàðуñі Áîã жûâå!».

Штî ж äà ўлàñíà áіáлåйñкàй ñіìâîлікі, тî і ÿå áàãàтà ў âåðøàõ, пðûçíà÷àíûõ 
ñтâàðûöü ìåìуàðíûÿ àáлі÷÷û çíàíûõ áåлàðуñàў, л¸ñ кîжíàãà ç ÿкіõ àäçíà÷àíû 
тðàãіçìàì. Пðû ãэтûì у ìàñтàöкàй ñіñтэìå Ë. Ãàлуáîâі÷à, çíîў жà, ñіíтэçàâàíûÿ 
ñтàðàçàпàâåтíûÿ і íîâàçàпàâåтíûÿ ìàтûâû. У âåðøû-пðûñâÿ÷эííі À. Ñûñу íåâû-
пàäкîâà çãàäâàåööà Хðûñтîў уçðîñт («І çîð íàä ãðуäàì – «тðûööàöü тðû»…»), 
упàìіíàþööà âîáðàçû-ìàтûâû öåðíÿў і пåклà, у ÷àðãîâû ðàç ìàå ìåñöà àлþçіÿ íà 
ўжî öûтàâàíûÿ âûøэй ðàäкі ç Кíіãі Эклåçіÿñтà («І âåðíåööà тлî ў çÿìлþ, ÷ûì 
і áûлî ÿíî; і âåðíåööà äуõ äà Áîãà, Які äàў ÿãî» [12: 7]):

…і кðîў пàйøлà ç ÿãî ðàкîй,
і ў äîл Àй÷ûíû ç ñэðöà áåãлà…
  
Цÿпåð ÿíà öÿ÷э ў Дíÿпðû,
à äуõ ÿãîíû – íàä âàäîþ…
 

Ãэтуþ ж àлþçіþ çíàõîäçіì у âåðøû «Рàçâітàлüíàå», пðûñâå÷àíûì Улàäçіìіðу 
Мàðуку, эпіãðàôàì äà ÿкîãà ўçÿтû ðàäкі Мікîлû Купðэåâà: «Òàì, у тûì äàл¸кіì 
ñåлüñàâåöå, / лÿжûöü çÿìлÿ ñûðàÿ íà пàэöå»: тлî, пûл – çÿìлі («Àпуø÷àíû  
ў пðàìåðçлуþ çÿìлþ…»), äуõ – íåáу («…ÿ äуõ ÿãî ўлàўлþ íà ўñÿкіì ñâåöå…»; тут 
çãàäàíàÿ àлþçіþ ўñклàäíÿåööà іíøàй áіáлåйñкàй ñіìâîлікàй (àпðàìåтíàй і áðàìû 
ðàþ, Рàйñкàãà ñàäà, Эäэìу):

  Íà ìîâå íàøàй пàâітàйñÿ Òàì
  ç Àпîñтàлàì íà áðàìå çàпàâåтíàй.
  Ñкàжû, øтî ўñіì тû ñ¸ñтðàì і áðàтàì
  пðûí¸ñ пàклîí àä ãðэøíûõ ç апраметнай.

  Кàлі íå ñпàтðàáуþöü пåðàклàä
  і ў ñâîй Эäэì пðàпуñöÿöü пàìûлкîâà,
  тû пàлþáі, ÿк áàöüкàў, Рàйñкі ñàä,
  кàá тàì кâітíåлà ìàт÷ûíàÿ ìîâà.
 

Âіäàâî÷íà і тîå, øтî ў пàлітðу тэì у пðàöûтàâàíûì âåðøû ўплåöåíà тэìà ñлîâà, 
ðîäíàй ìîâû, ÿк улу÷àíà ÿíà ў ñукупíàñöü öэлàãà øэðàãу áіáлåйñкіõ àлþçій у 
âåðøû, пðûñâå÷àíûì Улàäçіìіðу Кàðàткåâі÷у ç ÿãî ж ñлàâутûì ðàäкîì у ÿкàñöі 
эпіãðàôà: «Íà Áåлàðуñі Áîã жûâå!»:

 
Áîã íå жûâå íà Áåлàðуñі, 
àлå Ёí лþáіöü Áåлàðуñü.
Íàø äуõ Яìу ў íÿá¸ñàõ ãуñі,
ÿк äàð çÿìíû, пåðàäàþöü…

Яãî пàўñþäíàñöü ñтðàøûöü íàñ,
тàìу, çäûìàþ÷û пàкðîâû
ç ãðàõîў ñâàіõ у Ñуäíû ÷àñ,
ìû пðîñіì ìàöÿðûíñкàй ìîâû…

О, ÿк çíàйñöі Яìу тут кут,
кàá Ёí ñûøîў ç íÿá¸ñ àáðуñà
і уâàñîáіўñÿ ў ðàäку
тàãî пðàçîðöû-áåлàðуñà,
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ÿкі піñàў, øтî «Бог жыве!»,
і ўäàклàäíÿў: «На Беларусі»…
Òàì, äçå «за Гомлем людзі е»
і «пчолы большыя, чым гусі»…

Пðûклàäû âûкàðûñтàííÿ áіáлåйñкіõ àлþçій у öûклå «Мàå» ìîжíà äîўжûöü; 
çâåðíåì, àäíàк, àñàáліâуþ ўâàãу íà пàäкðэñлåíàå ñуàäíÿñåííå (тðàäûöûйíàå, тðэ-
áà ñкàçàöü, äлÿ пàэçіі) тэìû ñлîâà ç тэìàìі Пðàðîкàў і Àпîñтàлàў; íåâûпàäкîâà 
ãэтûÿ âîáðàçû (Àпîñтàлà, Хðûñтîâà âу÷íÿ, пðàðîкà, пðàçîðöû) уáуäàâàíûÿ ў 
âîáðàçíûÿ ñіñтэìû ìíîãіõ âåðøàў.

Íå ìîжà íå çâÿðíуöü íà ñÿáå ўâàãу пàэтàâà áà÷àííå Áîãà – Ёí у âåðøàõ 
Ë. Ãàлуáîâі÷à ðîçíû, і ãэтà, ÿк íі пàðàäàкñàлüíà, ñуàäíîñіööà ў пэўíûì ñэíñå ç 
Áіáліÿй: íåçäàðìà Áîã-Àáñàлþт Ñтàðîãà Зàпàâåту пàўñтàå Áîãà÷àлàâåкàì у Íîâûì 
Зàпàâåöå. У кíіãàõ «З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ» Ёí, ç àäíàãî áîку, – іðàöûÿíàлüíàÿ 
ñілà, іñöіíà і тàÿìíіöà, íåñпàñöіãàлüíàÿ äлÿ íåäàñкàíàлàãà ÷àлàâåкà. Âіçіі тàкîãà 
Áîãà ñупðàâàäжàþööà àäпàâåäíàй тîпікàй. Пðûðîäà і ÷àлàâåк, уñå ç’ÿâû і л¸ñû ў 
ñâåöå «ç-пàä Яãî / àпåкі âûìкíулі і ўлàäû»; Ёí íåäàñÿãàлüíû ў ñâà¸й «пåðøàðîä-
íàй ÷ûñöіíі»; Яãî «äçåі» і «äàðîãі» íåпàäулàäíûÿ ðàçуìåííþ ãðэøíàãà ÷àлàâåкà, 
ÿк áû àпîøíі íі іìкíуўñÿ ўâåäàöü Яãî – «у тâàð, äà íîãöÿ, äà äðàáíіöû (àìàлü 
øтî ÿк ñÿáå ñàìîãà)»; «ñâÿø÷эííû жэñт Яãî ðукі» çäîлüíû âÿðíуöü ÷àлàâåкà äà 
âåðû ў âûðàтîўíуþ іñíàñöü Ãîñпàäà, Яãî âûøэйøàãà пðîìûñлу, уñтàлÿâàíûõ Іì 
ìàðàлüíûõ çàкîíàў:

 
…І ÷ûì ÿ áîлüø пðàä Áîãàì ìлåþ
і лåäçü жûâу, áû ÿâà ў ñíå,
тûì áîлüø і áîлüø ÿ ðàçуìåþ,
øтî – ðàçуìåå Áîã ìÿíå…

Дà Áîãà ліðû÷íû ãåðîй у пðàçå ñпà÷ûíу äлÿ ñâà¸й íàтîìлåíàй äуøû пðû-
íîñіöü ñуìíåííі і ñкàðãі, çâÿðтàåööà ç áÿçлітàñíûìі ў ñâà¸й íåâûðàøàлüíàñöі 
экçіñтэíöûÿлüíûìі пûтàííÿìі. Чûì ¸ñöü жûöö¸ – ìілàñöþ Áîñкàй àáî пàкàðàí-
íåì? Дçå пðàõîäçіöü ìÿжà пàìіж ñілàй і ñлàáàñöþ і õтî äужû, à õтî íÿìîãлû ў 
âà÷àõ Ãîñпàäà? Дçå кàí÷àåööà âîлÿ Уñÿâûøíÿãà і пà÷ûíàåööà ãðэõ ÷àлàâåкà? Як 
тðûìàööà Áîãà ў àáÿçáîжàíûì ñâåöå, «у ì¸ðтâû ÷àñ ñâîй, ìåðçлû»? Чàìу кîжíû 
ñìÿðîтíû лі÷ûöü ìåíàâітà ñâàå пàкутû àäíî âàðтûìі ўâàãі Зáàўöû?

З іíøàãà áîку, Áîã і ÿãî àтà÷эííå пðàçàіçуþööà, пðûçÿìлÿþööà; ÿíû íå пàçáÿãà-
þöü çíîñіíàў ç àпîøíіìі «øàлåíöàìі áåç пðûтулà» (і, çíîў жà, ãэтà íå ñупÿðэ÷ûöü 
Áіáліі, áî íå ãðэøíікі, à ãðàõі íåíàâіñíûÿ Ãîñпàäу). І пàÿўлÿåööà Ёí у ñàìûõ íå÷à-
кàíûõ ìåñöàõ і ў ñàìûõ ðîçíûõ пðàÿâàõ: âîñü пåðàä íàìі «Áîã ìàлàäû íà л¸ãкàй 
àáлà÷ûíå»; âîñü Ãàñпîäçü õîäçіöü âÿñкîâûì âûãàíàì; âîñü «çîлàк çðàñåлàìу Áîãу» 
ñöіðàå áà÷íûÿ ðûñû (çãàäâàåööà Ñ. Пîлàöкі: «Хðûñтîñ – ðàñà íÿáåñíàÿ…»); âîñü ç 
Яãî ўçûõîäжàííåì «íà пàñàä» «äуøу ñâàþ çíàõîäçÿöü / і íіøкàì ìîлÿööà Яìу» 
íÿø÷àñíûÿ íàñåлüíікі õутàðà Рàй «áліç Міíñкà» – ãàðîтíіöà Ëàðûñкà і ÿå «ìуж 
і ñûí – çãðûçîт àñкåпкі», і áðàìу ãэтàãà Рàþ Áîã äàâåðûў ñöåðàã÷û ñàáàку Рэìу, 
ÿкі áуäçå àääàíû ñâà¸й ñлужáå àж äà тàå пàðû, «пàкулü іõ äуøû ç тàãî кðàþ / 
íå àäлÿöÿöü çà íåáàкðàй…»; âîñü «ðàñпíутû Хðûñтîñ… / упàðтà ÷àплÿåööà / çà 
пàâу÷ûíу / жûööÿ» [9, ñ. 57] íà пîкуöі ñіðàтû-õàтû ў ñпуñöåлàй â¸ñöû; à âîñü 
õåðуâіì, у àáлі÷÷û «áàáûлÿ âÿñкîâàãà, ñâåтлàãà і ўáîãàãà», íàãлÿäàå çà äâàðîì 
àäçіíîтíіöû Хðûñöіíû…

Ë. Ãàлуáîâі÷у ўâîãулå ўлàñöіâà çàўâàжàöü íàйâàжíàå – у çâûклà-áуäç¸ííûì, 
çíà÷íàå – у íÿçíà÷íûì, âÿлікàå – у ìàлûì. Уñ¸ âà ўñіì – âîñü ÿãî кàíöэпöûÿ 
ñâåту, áî äðэâà і ðûáà, кîлàñ і птуøкà, «àñлåплû кðîт», ÿкі кàпàå çÿìлþ, і ÷àлàâåк, 
ÿкі ÿå çàñåå, – ñклàäíікі àäíàãî, àäçіíàãà, Áîãàì ñтâîðàíàãà ўíіâåðñуìу.



Ãэтàкñàìà, пà пðûíöûпå «âÿлікàå – у ìàлûì», ñтàâіööà àўтàð äà Рàäçіìû, 
лþáîў äà ÿкîй лàкàліçуåööà пåðàäуñіì íà ðîäíàй â¸ñöû Âàðîíіíà, íà áàöüкîўñкàй 
õàöå, íà ўñіì, øтî «кðîўíà çíітàâàíàå» ç іì; «пðиõîтлиâî уçîк» – ñкàçàў у ñâîй 
÷àñ У. Íàáîкàў пðà âÿäîìàãà àíãлійñкàãà пàэтà Рупåðтà Áðукà, ÿкі кіðàâàўñÿ 
тàкіì пðûíöûпàì. Âà ўÿўлåííі ліðû÷íàãà ãåðîÿ Ë. Ãàлуáîâі÷à ðîäíàÿ õàтà íÿñå 
íà ñàáå âîäñâåт áіáлåйñкàãà ñâÿтлà, äàå àä÷уâàííå пàÿäíàíàñöі ç çÿìл¸й, ñâà¸й 
у ¸й укàðэíåíàñöі, «÷àлàâå÷àãà ўâàñкðàøэííÿ». Íåçäàðìà, ÿк піñàў ñâåтлàй 
пàìÿöі íåçàáûўíû У.М. Кîíàí, «у íàðîäíûõ уÿўлåííÿõ ãíÿçäî, “ðîäíû кут”, 
ñâàÿ çÿìлÿ – ãэтà жûâûÿ ñіìâàлû çÿìíîãà Рàþ». Дçåлÿ íàтàлåííÿ äуøû ÷àкàå 
¸í ñâà¸й ñуñтðэ÷û ç ðîäíàй â¸ñкàй, ðîäíàй õàтàй і – ç ìàìàй, çãàäкі пðà ÿкуþ 
пðàñÿкàþöü ìíîãіÿ âåðøû.

Âîáðàç ìàìû ў кíіãàõ Ë. Ãàлуáîâі÷à – àäçіí ç âûçíà÷àлüíûõ, àäíà÷àñíà іíäûâі-
äуàліçàâàíû і àáàãулüíåíû; пðû жûööі íà ¸й тðûìàлàñÿ õàтà, ìàñíіöû ў ÿкîй і 
пàñлÿ ñìåðöі ãàñпàäûíі «ìàìіíàй õàäîþ» ãàâîðàöü; ìàìà ãуðтàâàлà ñÿì’þ, àõîўâàлà 
пàðàçуìåííå ñâàіõ äçÿöåй, ñâà¸й ðàäçіíû – «àäçіíуþ – ðîäíуþ äлÿ ўñіõ – ìîâу»; 
ÿå àõâÿðíàñöü, пàкîðліâàÿ ãîäíàñöü і ìуäðàñöü, áÿçìåжíàÿ пÿø÷îтíàñöü áûлі і 
çàñтàліñÿ äуõîўíàй пàäтðûìкàй ñûíу («Кàлі íÿìà áîлüø àíіÿкàãà пàðàтуíку – 
уñпàìіíàåø ìàöі…»). Пàкàçàлüíà, øтî ў âåðøû «Íåñìÿðîтíàñöü» пàэт âуñíàìі 
ñâàйãî ліðû÷íàãà ãåðîÿ çâÿðтàåööà – пðàç àäпàâåäíуþ ãðàôіку і іíтàíàöûþ –  
äà Мàìû ÿк äà Áîãà:

 
  …І âîñü ãðэþñÿ лÿ пðûñàку ñэðöà Òâàйãî
 і лàўлþ àпîøíÿå äûõàííå Òâà¸…

Íåÿк ñàìі ñàáîþ ўñпàìіíàþööà ðàäкі Â. Áлàжэííàãà: «Пуñтü ñíà÷àлà пðîñтит 
ìåíÿ ìàìà, / À пîтîì ужå – лþäи и Áîã». Уâîãулå ж, пàâîäлå ўñ¸й тâîð÷àñöі 
Ë. Ãàлуáîâі÷à, пàíÿööі Áîã, Рàäçіìà, Мàìà äлÿ ÿãî – ðîўíàâÿлікіÿ.

Цàлкàì âіäàâî÷íà, øтî íÿìà ў кíіãàõ «З ãэтàãà ñâåту» і «Пîўíÿ» íіâîäíàãà 
кàíöэптуàлüíàãà âîáðàçà, íіâîäíàй çíà÷íàй пðàáлåìû, ÿкіÿ тàк öі іíà÷àй íå тðàíñ-
пàíуþööà ў пàðàäûãìу ñтàñуíкàў ÷àлàâåкà ç Áîãàì. Áіáлåйñкіÿ àлþçіі íàäàþöü 
тâîðàì Ëåàíіäà Ãàлуáîâі÷à ñэíñàâуþ ãлûáіíþ і øìàтìåðíàñöü, пðûўíîñÿöü у іõ 
øкàлу äуõîўíûõ кàøтîўíàñöÿў, ÿкіÿ ў íàø «âûñтûлû» ÷àñ, «íà пàìåжжû äâуõ 
âÿкîў», íåàáõîäíûÿ ÿк íікîлі.   

“Дзеяслоўцы” шчыра віншуюць 
шаноўнага Леаніда Міхайлавіча ГАЛУБОВІЧА 
з сямідзесяцігоддзем і зычаць яму бадзёрасці, 

натхнення на новыя выдатныя творы 
і вядома ж – моцнага здароўя!
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Данута Бічэль-Загнетава. Гускі вяртаюцца. – Гродна: Выда-
вецтва «ЮрСаПрынт», 2019.

Âåðøû ç ãэтàй кíіãі пðûõîäçілі äà ìÿíå, ÿк тûÿ ãуñкі, øтî 
âÿðтàþööà ÷àðîäàìі ç âûðàþ… Іõ äàñûлàлà пàэткà ÷àðîäкàìі, 
äçåлÿ÷ûñÿ ñâàіìі пàэтû÷íûìі ðàçâàжàííÿìі, ìàлітâàìі-
ìåäûтàöûÿìі… І пàñлÿ ÿíû, ñàáðàíûÿ ў àäçіí пàэтû÷íû âûðàй, 
пðûлÿöåлі кíіжкàþ “Ãуñкі âÿðтàþööà”… І âîклàäкà – тðûâîжíà-
çàöåìíåíàÿ âûÿâà øэðà-áåлûõ ãуñàк íà ôîíå ö¸ìíàãà íåáà 
– ø÷ûìліâà ўçðуøâàлà, і çàтðûìліâàлà, íå äàçâàлÿлà àäðàçу 
àäãàðíуöü кíіãу, пåðàйñöі äà ÷ûтàííÿ… 

“Пад Божым крыллем…”

Пэўíà, ìíîãіì çíà¸ìàå ãэтàå тàкîå äàðàãîå äлÿ äуøû 
ø÷ûìліâà-ўçí¸ñлàå іìãíåííå ў пðàñтîðû-÷àñå: âÿðтàþööà 
ãуñкі… У пðàäìîâå äà кíіãі Дàíутà Áі÷элü ãàâîðûöü пðà тîå, ÿк 

Марыя Новік

...Як слуп, паўстане дарога –

углыб зямлі і да Бога…

Пакіну не так і многа:

душу, зярнятка жыцця…

“Нябёсы зямлю не пакінуць…”
Пра кнігу Дануты Бічэль “Гускі вяртаюцца”
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íàðàäжàлàñÿ кíіãà, ÿк ç’ÿâілàñÿ і ñàìà íàçâà: “Мàÿ кíіжà÷кà 
“Ãуñкі âÿðтàþööà” ñтâàðàлàñÿ äâà àпîøíіÿ ãàäû ў íà÷íûõ 
áÿññîííÿõ пàìіж ðужàíöîâûìі ðàçâàжàííÿìі. Зðэøтû, 
кíіжà÷кà пà÷àлà âûðûñîўâàööà ðàííÿй âÿñíîй, кàлі ÿ 
âûйøлà íà äîñâітку ñà ñтàðîãà äîìу, у ÿкіì äàжûâàþ, і 
пà÷улà тðûâîжíà-ñàлîäкуþ тàÿìíі÷уþ пåðàклі÷ку ãуñàк, 
ÿкіÿ лÿöåлі ç пàўäí¸âàãà çàõàäу íà пàўíî÷íû ўñõîä”. Уñÿ 
ãлûáіíÿ, ñіìâîлікà, пàäтэкñт âûðàçу-íàçâû àäкðûåööà 
÷ûтà÷у пàñлÿ çíà¸ìñтâà ç тâîðàìі, пàñлÿ пðà÷ûтàííÿ 
кíіãі, пàñлÿ àñэíñàâàííÿ, çäàâàлàñÿ á, тàкîй çðàçуìåлàй, 
àäíàк тàкîй тàÿìíі÷àй, íàñû÷àíàй пîліôàíі÷íàñöþ ñэíñàў 
і ãу÷àííÿ пàэтû÷íàй ìîâû Дàíутû Áі÷элü-Зàãíåтàâàй. 
Пðûçíàööà, íàпà÷àтку çíà¸ìñтâà ç пðàäìîâàй äà кíіãі, 
ìíå çäàлîñÿ, øтî ÿíà íå íàäтà ãàðìàíі÷íàÿ пà ñâà¸й 
âîáðàçíàй àñàöûÿöûі ç íàçâàй кíіãі, àäíàк жà пàñлÿ пåðàкîíâàлàñÿ, øтî ñіìâîлікà, 
ìåтàôàðû÷íû çìåñт íàçâû пðàäìîâû і çìåñту кíіãі пàÿäíàíû ўíутðàíà, пðûðîäíà 
і пà-ìàñтàöку. 

“Мàÿ áлàкітíàÿ кðîў”… Òàк íàçâàлà пðàäìîâу пàэткà і пàтлуìà÷ûлà, øтî ãэтû 
âûðàç – àä “àä кîлåðу ðэкàў, àç¸ðàў, кðûíіö, ÿкіÿ íàтàлÿþöü çäàðîўåì, ñілàй, 
çäûìàþöü ñтîìу, íàпàўíÿþöü äуøу ñпàкîåì, пàл¸тàì і ãлûáіí¸й”. І пðàöÿãàì 
пðàäìîâû – âåðø “Áàлîтà”. Òàк пàÿäíàліñÿ àõåтûпîâûÿ çíàкі-кîäû: ðàкà, áàлîтà, 
âàäà, ãуñкі… Ãэтà çíàкі-ñіìâàлû Áåлàðуñі, ÿå ñпðàäâå÷íàй пðûðîäû, ÿå тàÿìíі÷àй 
ñілû, íåпåðàìîжíàñöі. Мàлÿўíі÷à, пà÷уöö¸âà-ліðû÷íà ñтâàðàå пàэткà ìàлþíàк 
ðîäíàй çÿìлі ў ãэтûì âåðøû, äçå ў кîжíûì ðàäку – çíàкі-ñіìâàлû ðîäíàãà кðàþ: 
“Чûñтû áàлîтíû пàãîðàк…. пàñÿðîä жуðàâіí, àñîкàў! Жàáкі ñпÿâàþöü õîðàì… 
Жуðàўкà – âûñîкà”. Зàкàí÷âàåööà âåðø пуáліöûñтû÷íà íàпîўíåíûì âûкàçâàííåì, 
у ÿкіì ñуіñíуþöü і ўжî âÿäîìû âîáðàç-ñіìâàл Áåлàðуñі ÿк “çÿìлі пàä áåлûìі 
кðûлàìі”, “çÿìлі áåлûõ áуñлîў”, тàк і íîâû – Áåлàðуñü “пàä Áîжûì кðûллåì”:

Áàлîтíû Кðàй, íåçàлåжíû,
ñлàўíû ìàãутíàñöþ Áîжàй,
у ñâÿтàñöі íåпåðàìîжíû,
пàä Áîжûì кðûллåì – áÿçìåжíû.

Íîâàÿ кíіãà пàэткі – пðà Áåлàðуñü, пðà ÿå кðàñу, ãіñтîðûþ, кулüтуðу, пðà 
äуõîўíû ñâåт ÷àлàâåкà. Ãэтà і ðîçäуì, і ìàлітâà, і çàпàâåт. Дçåñÿöü ðàçäçåлàў у 
¸й – ãàâàðкіõ, àäìåтíûõ, ðîçíûõ пàâîäлå çìåñту, àá’ÿäíàíû àäíûì íàйâÿлікøûì 
пà÷уöö¸ì лþáîâі äà ðîäíàй çÿìлі, äà ÿå пðûðîäû, лþäçåй, ãэтà ўçí¸ñлàÿ пàэтû÷íàÿ 
ìàлітâà çà Áåлàðуñü, çà ÿå áуäу÷ûíþ, ãэтà ø÷ûðàÿ ўäçÿ÷íàñöü ìілàñэðíàìу Áîãу 
çà ўñ¸ ñпàçíàíàå íà ñâàіì жûöö¸âûì øлÿõу. І ў ãэтàй, ÿк і ў пàпÿðэäíіõ кíіãàõ, 
ãэтà пàäàðîжжà ў кðàіíу Íåìàíіíу, ãэтà øлÿõ äà Кàлîжû, äà тàãî ñâÿтîãà і 
âå÷íàãà, øтî тîіöü äуøà ÷àлàâå÷àÿ, øтî пàñûлàå ÷àлàâåку Áîã. Âàáіöü і çà÷àðîўâàå, 
тðûâîжûöü íàìàлÿâàíû, âûÿўлåíû пàэткàй і ў ðàíåйøûõ çáîðíікàõ äуøэўíû 
ñтàí – “пàìіж çÿìл¸þ і íåáàì”, “пàìіж áÿññîííåì ñîíöà і áÿññîííåì çÿìлі”, “íà 
áåлûõ àáлîкàõ ñíîў”, кàлі, çàâàðîжàíàÿ áÿçìåжíàй пðàñтîðàй âûñÿў, äуøà, ÿк тîй 
л¸ãкі птàõ, çäîлüíàÿ çàçіðíуöü – ç âûøûíі – у тàÿìíіöû тàãî “пàтà¸ìíàãà”, àä÷уöü 
ñілу ўñåпåðàìîжíàй Ëþáîâі äà ÷àлàâåкà ў íåäàñÿжíàй пðàñтîðû Òâîðöû. Âîáðàç 
íÿá¸ñàў, àáлîкàў, птàõàў – õàðàктэðíû äлÿ пàэтûкі Дàíутû Áі÷элü-Зàãíåтàâàй. 
Àäçіí ñà çáîðíікàў äуõîўíàй пàэçіі ìàå íàçâу “Íà áåлûõ àáлîкàõ ñíîў”. Мàлþíàк 
äуõîўíàй пðàñтîðû, âîáðàç ìіñтû÷íàй Áåлàðуñі, ÷àлàâåкà пàä кðûлàìі Àí¸лàў, 
пàä кðûлàìі íÿáåñíûõ àпåкуíîў, пàä кðûлàìі ãàлуáкà – Ñâÿтîãà Дуõà – ÿк çíàк 
пàðàтîўíàãà, ñуöÿøàлüíàãà Ñлîâà ў пàл¸öå-жûööі…
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“Шчаслівыя душы на Каложы…”
Пåðøû ðàçäçåл – “Íÿá¸ñû Кàлîжû” ўñпðûìàåööà ÿк пðàöÿã кíіãі “Дàйñöі äà 

Кàлîжû” (2017 ã.). Кàлîжà і Í¸ìàí – ãэтà ñіìâàлû Рàäçіìû-Áåлàðуñі. Мåíàâітà 
Кàлîжà, ÿк кàжà ñàìà пàэткà, “ãðэлà, íàтõíÿлà, âûçíà÷àлà øлÿõ, пîøукі ñлîâà, уñ¸ 
ìà¸ ø÷àñліâàå жûöö¸”. Кàлîжà – ãэтà і àñàöûÿтûўíû âîáðàç ñàìîй пàэткі Дàíутû 
Áі÷элü. Мåíàâітà ç Кàлîжàй çâÿçàíû і âåðøû-пðûñâÿ÷эííі пàэтöû àä Улàäçіìіðà 
Кàðàткåâ÷à і Ëàðûñû Ãåíіþø. Âåðøû, àá’ÿäíàíûÿ íàçâàй “Íÿá¸ñû Кàлîжû”, 
äàлу÷àþöü íàñ äà âûтîкàў пàэткі, äà âûтîкàў Дуõу áåлàðуñàў, äà äуõîўíàãà áàãàööÿ, 
äуõîўíàй ñпàä÷ûíû áåлàðуñàў. У âåðøû “Кðàіíà Íåìàíіíà”, ÿкіì пà÷ûíàåööà 
пåðøû ðàçäçåл, ãу÷ûöü уçí¸ñлàå ñлîâà-ìàлітâà çà “áлàãàñлàâ¸íуþ Кðàіíу”, ãу÷ûöü 
уðà÷ûñтà, ãіìíàâà. Òут пàÿäíàíû íåáà і çÿìлÿ, çÿìíîå і âûñîкàå, ÿíî – íåðàçðûўíàå, 
áî ў õâàлÿõ í¸ìàíñкіõ – àäáітàк íÿá¸ñàў, áî “ў íÿá¸ñàõ ñâÿтûõ íàä Кàлîжàþ âåðà, 
íàäçåÿ, лþáîў пåðàìíîжàíàÿ íà âåðу, íàäçåþ, лþáîў õâàлÿþ Áîжàþ”. Пàэткà 
ñклàäàå ñлîâû пàäçÿкі Áîãу “çà çÿìíîå кàðîткàå пàäàðîжжà”. Ãэтà âåðø-пàäçÿкà, 
âåðø-пàäñуìàâàííå, âåðø-ðàçâітàííå… І ðàçàì ç пàэткàй – іäçåø, äàлу÷àåøñÿ і 
ÿк уñ¸ àäíî купàåøñÿ ў л¸ãкіõ, âûñîкіõ íÿá¸ñàõ і – àäíà÷àñíà – у íåâûìåðíàй 
âåðû, íàäçåі, лþáîâі, øтî àäáіâàåööà àä áîñкіõ âûøûíÿў і ðàñплûâàåööà “пà 
кàìåíü÷ûкàõ у Íåìàíіíå, пà áлàñлàâ¸íàй кðàіíå”. Пàэткà пà-ñâîйìу, àðûãіíàлüíà, 
пà-ìàñтàöку àñэíñîўâàå лåãåíäû і пàäàííі, çâÿçàíûÿ ç Кàлîжàй. У пðàäìîâå äà 
кíіãі “Дàйñöі äà Кàлîжû” Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâà пðûçíàåööà: “Я âåðу ў лåãåíäу пðà 
тîå, øтî ÷îðíûÿ âàлуíû, уìуðàâàíûÿ ў пліíôû ў àлтàðíàй ÷àñтöû, âûлå÷âàþöü 
áîлåñöі, тàìу пðûтулÿþñÿ äà ñöÿíû Кàлîжû. Шліôàâàíûÿ ìà¸лікàâûÿ плітû 
ў ôîðìå кðûжûкàў íàтõíÿþöü ткà÷ûõ, ìàñтàкîў, öåñлÿў, äîйліäàў, кàâàл¸ў, 
ìуçûкàў, пàэтàў”. Âåðø “Ëåãåíäà пðà ÷îðíû кàìåíü” – пàэтû÷íàå àñэíñàâàííå 
ñпðàäâå÷íàй áàðàöüáû Чîðíàãà і Áåлàãà, Ц¸ìíàãà і Ñâåтлàãà, Дîáðàãà і Злîãà, пðà 
ўñåпåðàìîжíуþ ñілу лþáîâі, пðà àпåку, çàñтупíіöтâà Кàлîжñкàй Мàöі Áîжàй. У 
âåðøû – і пðà ãіñтàðû÷íуþ пàìÿöü íàðîäà, ÿíà – у ãэтûì пðûãîжûì тâàðэííі 
ðук і äуõу ÷àлàâåкà – Кàлîжû. І Кàлîжñкàÿ Мàöі Áîжàÿ âîñåì ñтàãîääçÿў ужî 
“àñâÿ÷àå лþäçåй íà äîñâітку ìàлітîўíûì ìàãі÷íûì äîтûкàì…” І íàñтупíû âåðø – 
“Í¸ìàí лÿ Кàлîжû” – уðàжâàå тàкіì тàлåíàâітûì пåðàплÿöåííåì ðэàліñтû÷íàãà 
і ìåтàôàðû÷íàãà плàíàў âûкàçâàííÿ пàэткі, àðûãіíàлüíûìі, áàãàтûìі íà пàäтэкñт 
ìàлþíкàìі:

Íà Кàлîжû ç ìà¸лікàâûõ кðûжîў
àíäàðà÷àк çÿл¸íû.
Í¸ìàí, ÿк пðûâіä, ìіìà пàйøîў,
ø÷àñліâû і íåпðûтîìíû…

Ëіðû÷íû пåйçàжíû ìàлþíàк пàўñтàå ç ìåтàôàðû÷íûõ пåðààñэíñàâàííÿў 
пàэткàй çðàçуìåлûõ ñлîў, ÿкіÿ ў пàэтû÷íûì кàíтэкñöå íàáûâàþöü ãлûáîкàå 
пàäâîäíàå öÿ÷эííå і ñэíñ, çà іì, пðûãîжûì âîáðàçàì, – íàðîäíàÿ тðàäûöûÿ, 
ñтàðàжûтíàÿ кулüтуðà. Àäкðûöö¸ì ñтàíîâіööà Кàлîжà ў “àíäàðà÷àку çÿл¸íûì ç 
ìà¸лікàâûõ кðûжîў”. Ш÷àñліâû тîй, õтî àäíîй÷û ўáà÷ûў Кàлîжу âà÷ûìà пàэткі 
Дàíутû Áі÷элü-Зàãíåтàâàй, ÿкàÿ ўìåå пðàâåñöі ãîñöÿ ñâàіìі ўлþá¸íûìі ñöåжкàìі 
äà Кàлîжû, à пàñлÿ туäû, äà Í¸ìàíà, äçå íàä ñàìàй кðу÷àй, íàä ñàìàй ñтðîìàй 
âіðуå Í¸ìàí… Пàэткà ìàлþå ў âåðøû пàэтû÷íû, íÿñкîðàíû âîáðàç Кàлîжû – 
íàä ñтðîìûì áåðàãàì, ÿíà, íÿãлåäçÿ÷û íà тðàãі÷íûÿ àáâàлû, ñтðàтû, – уñ¸ ж 
âûñтàÿлà, жûâàÿ, ñтàіöü ÿк ñіìâàл íÿñкîðàíàñöі Дуõу ÷àлàâå÷àãà, Áîñкàãà Дуõу, 
ÿк ñіìâàл áåлàðуñкàå äуõîўíàå ñпàä÷ûíû, ÿíà – жûâàÿ, ÿк жûâàÿ äуøà Áåлàðуñі, 
áî ÿíà – пðûãîжû çÿìíû і íåçÿìíû öуä. Пðà ãэтà – пàэтû÷íà ў àðûãіíàлüíûõ 
ìàлþíкàõ-âîáðàçàõ:



Íåáà, кàлі ñîíåйкà ãðàлà,
ç Í¸ìàíàì çлу÷àлàñÿ ў пàâîäöû!
Мàöі Áîжàÿ íà âîáлà÷ку ў лîäöû
ç âіðу Í¸ìàíà Кàлîжу áуäàâàлà.

Кàлîжà – ÿк öуä тâàðэííÿ ðук ÷àлàâåкà, ÿк öуä ÷àлàâå÷àãà тàлåíту, äуõу, 
ÿк жûâîå äûõàííå ãіñтîðûі – íàáûâàå íîâûÿ ðûñû і àñэíñàâàííå ў âåðøû “Íå 
ñпûíÿþööà öуäû”. Ãàâàðкіìі äэтàлÿìі ў âåðøû ç’ÿўлÿþööà іì¸íû ñâÿтûõ Áàðûñà 
і Ãлåáà. З Кàлîжàй пàэткà çâÿçâàå і àñîáу Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à. Òàкіì ÷ûíàì 
пàÿäíîўâàå äàл¸кіÿ ñтàãîääçі, тàкіì ÷ûíàì äàå іì õàðàктàðûñтûку пðàç ãàâàðкіÿ 
äэтàлі:

Íà Кàлîжû ñтûкуþööà ñтàãîääçі,
ÿк áðàт äà áðàтà, пðûõîäçÿöü –
àäíî íåáà øэðàå, à äðуãîå кàðàå:
тàкіÿ íÿá¸ñû ñтàãîääçÿў,
ÿк âî÷û ў Кàðàткåâі÷à Âàлîäçі…

Кàлîжà ў пàэткі – àáåðàãàлüíіöà äуøàў лþäñкіõ, øтî àäлÿöåлі ў âå÷íàñöü. 
Пðà ãэтà тàк ліðû÷íà ў àäìåтíûõ пàэтû÷íûõ ðàäкàõ:

À ÷ûÿ ãэтà äуøà÷кà ñâÿтàÿ
ç ÷îўíікà íà áåðàã âûлÿтàå?
У ãàлå÷û, у ãîлàäçå, у ðàñкîøû –
ø÷àñліâûÿ äуøû íà Кàлîжû.

Âåðøû ç íîâàй кíіãі Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй äàлу÷àþöü ÷ûтà÷à äà ø÷ûìліâûõ 
ðàçâàжàííÿў пðà Жûöö¸ і Ñìåðöü, пðà ñэíñ жûööÿ, пðà àñэíñàâàííå ñâàйãî 
àñàáіñтàãà жûöö¸âàãà øлÿõу. Âåðø “Í¸ìàí âîãíåííû” іíтðûãуå íå тîлüкі ñâà¸й 
àкñþìàðàííàй íàçâàй, àлå і çìåñтàì, ñпîñàáàì âûкàçâàííÿ. Ãэтà âåðø-ìàлітâà 
пàэткі, ìàлітâà-літàííå çà ÷àлàâåкà, ÷àñтà áåçàáàðîííàãà, улþá¸íàãà ў Í¸ìàí, 
у ñâà¸, ñпðàäâå÷íàå, äàðàãîå. Ãэтà і ìàлітâà çà Áåлàðуñü, çà ñâîй íàðîä, çà тûÿ 
тàлåíтû, àõâÿðíà ўñклàäçåíûÿ íà àлтàð Áåлàðуø÷ûíû. Âåðø уñпðûìàåööà і ÿк 
àñàáіñтàÿ ìàлітâà-пðîñüáà пàэткі, ÿкàÿ пðàìàўлÿå і çà ìíîãіõ іíøûõ. У ìàñтàöкіì 
кàíтэкñöå – íîâûÿ çíà÷эííі-пðûðàø÷эííі ìàþöü äîáðà âÿäîìûÿ âîáðàçû-ñіìâàлû 
– Í¸ìàí, Кàлîжà, âіð, âûðàй:

Í¸ìàí âîãíåííû, íå ÷àпàй ìÿíå,
íå çàâàáліâàй ø÷ûðûì âіðàì.
Íå пðûìу тâàйãî ñэðöà ç кàìåíÿ!
Кàлîжà, âàçüìі ìÿíå ў âûðàй.

Ñлîâà-çâàðîт äà Áîãà, äà Áîжàй ñуöÿøàлüíàй уñåàáäûìíàй лþáîâі ãу÷ûöü ÿк 
çâàðîт кîжíàãà ÷àлàâåкà ў õâіліíû àä÷àþ, ðîñпà÷û, у õâіліíû ñàìîтû і ñуìîтû, 
у õâіліíû ðîçäуìу пðà ñâà¸ àпðàўäàííå пåðàä Уñÿâûøíіì:

Áîжà, çàйäçі пðàç àáðàç íà ñöÿíå!
Íå пàкіíü ìÿíå, íåñуöåøíàй!
Àä уñіõ пðàâіíàў àäìûй ìÿíå!
Як ìàлітâу, пðûìі ìàå âåðøû!

Í¸ìàí і Кàлîжà, ÿк і ў íåпàўтîðíûì пðûðîäíûì кðàÿâіäçå Рàäçіìû, тàк 
пàÿäíàíû і ў пàэтû÷íûõ тâîðàõ Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй. Íîâàå тâîð÷àå àñэíñàâàííå 
íàáûâàå âîáðàç Кàлîжû ў âåðøû “Птàõàìі пðîäкі áûлі”. Пàэтû÷íàÿ ìîâà пàэткі 
íàñû÷àíà øìàтçíà÷íûì, пîліôàíі÷íûì ãу÷àííåì. Пàäтэкñтàâà áàãàтàÿ кîжíàÿ 
ôðàçà. Зà ¸й – öэлûÿ плàñтû ãіñтîðûі і кулüтуðû áåлàðуñàў:
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Дîйліä øліôуå ў àãíі
лåкàâûÿ кàìÿíі.
Ëу÷íік öэліöü у ñэðöà âàðîжàå лук.
Цâіöå íàä Кàлîжàй íåпàкîøàíû луã.
Íà Í¸ìàíå кðûãі…
Ñâÿтûÿ Áàðûñ і Ãлåá.

Кàлîжà пàўñтàå ÿк “âîãíåííû птàõ”, ÿк птуøкà-ôåíікñ, øтî àäðàäжàåööà, 
уçäûìàåööà, àжûâàå, жûâå íàíîâà: “íà кàìåííàй ñкàлå, íà кàñöÿõ, íà áîлåñöÿõ, íà 
ñтàãîääçÿõ Кàлîжà, âîãíåííû птàõ, ç âàлуíîў і пліíôû, íà íåáà ўçûõîäçіöü”. Ãэтûì 
âîáðàçàì-ñіìâàлàì уâàñàáлÿå пàэткà âåðу ў íÿçâîäíàñöü, àäðàäжэííå ñâàйãî íàðîäà, 
ÿкі, íÿãлåäçÿ÷û íà пàкутíû øлÿõ äà ñâàйãî іñíàãà жûööÿ, çäîлåå пåðààäîлåöü 
уñå çлûáåäû л¸ñу. І ðûтì âûкàçâàííÿ – ÿк упэўíåíû кðîк, ÿк уçûõîäжàííå, ÿк 
ñілà âÿлікàй ãðàìàäû:

Ãэтàк пàўñтàíåø і тû,
íàø ñâÿтû і ãðэøíû íàðîäçå,
Áîãàì àäкуплåíû, íå íà âàйíå, –
íà кðûжàõ Кàлîжû, íà âàлуíå…

“Паміж сонейкам і зямлёю…”
Рàçâàжàííå пðà л¸ñ ÷àлàâåкà, л¸ñ íàðîäà ñâàйãî, ñâà¸й Рàäçіìû – і ў âåðøû 

“Íÿá¸ñû çÿìлþ íå пàкіíуöü”. Âûкàçâàííå пàэткі çàñíàâàíà íà ўíутðàíûì äûÿлîãу, 
íà àíтûíàìіі, øтî íàäàå äðàìàтûçì, экñпðэñіþ âåðøу. Пðàç ñутûкíåííå äâуõ 
плàíàў – ìіôі÷íà-ìåтàôàðû÷íàãà і ðэàліñтû÷íàãà – ñтâàðàåööà âîáðàç плàíåтàðíû 
– тàÿìíі÷àãà ñуñâåту, âîáðàç жûâûõ, ðàçáуäжàíûõ íÿá¸ñàў:

Ш÷àñліâûÿ лÿíіâûÿ лþäçі
пàлÿтуöü íà кàíåö ñуñâåту.
Зðîáіööà øэðàй çÿìлÿ-ìàлÿâàíкà,
пîпåлàì ðîñû…
Àлå ўñкî÷ûöü äà Ãðîìу ў кàðэту
ìàлàäàÿ Мàлàíкà,
пðàкîöÿööà ç ãðукàтàì пà íÿá¸ñàõ
і ðàçáуäçÿöü íÿá¸ñû.

Âîáðàç íÿá¸ñàў ñуіñíуå ў íåпàðûўíàй пîâÿçі ç âîáðàçàìі çÿìíûìі. Рîäíàÿ çÿìлÿ 
пàўñтàå ў äàðàãіõ ñэðöу пàэткі ãåàãðàôі÷íûõ íàçâàõ-кîäàõ-çíàкàõ: ãэтà áàлîтà íà 
Ãàўі, ðàкà Жûøìà ў âûтîкàõ Дçÿкі, ìÿñтэ÷кі Пÿтðàøкі, Ñîíтàк, Áуðíîñû… У àäкàç 
íà пðàíіçліâû ìàлþíàк тðàãåäûйíàãà øлÿõу ñâàйãî íàðîäà і ñâà¸й Рàäçіìû, Зÿìлі-
плàíåтû ãу÷ûöü жûööÿñöâÿðäжàлüíàÿ âåðà ў íÿçâîäíàñöü ðîäíûõ пàñåліø÷àў, 
ðэк, ÷àлàâåкà: “Íå çìîўкíå ñпåў øìàтãàлîñû, áуñлû пðûлÿтуöü íà ñâàå áуñлÿíкі, 
ðàçáуäçÿöü íÿá¸ñû”. Òàкîãà ø÷ûìліâàãà ãу÷àííÿ – àäíà÷àñíà і áîлþ і âåðû – äàñÿãàå 
àўтàðкà, ñутûкàþ÷û àíтàãàíі÷íûÿ âîáðàçû-пàðàлåлі. І ÿк çíàк жûööÿ – âîáðàç 
çàўñ¸äû “жûâûõ” íÿá¸ñàў, âåðà, øтî “íÿá¸ñû çÿìлþ íå пàкіíуöü”. У âåðøû – çíàкі-
ñіìâàлû áûлîãà і ñу÷àñíàãà, ÷àñîâàãà і âå÷íàãà, ç’ÿäíàíàñöü íåáà і çÿìлі:

Íàâàт кàлі íå âûтðûâàå
ñöÿíà Кàлîжû,
пàåäуöü íàø÷àäкі ÿöâÿãàў
на Данбас, паміраць за Ўкраіну…
Íå áуäçå íі Ãàўі, íі Í¸ìàíà,
íі пàâîäкàâàй Íåìàíіíû.
Уçäûõíуöü і çàплà÷уöü íÿá¸ñû.
Íÿá¸ñû çÿìлþ íå пàкіíуöü.



Пàэтû÷íà, ç âûкàðûñтàííåì пðàìîãà і пåðàíîñíàãà, ìåтàôàðû÷íàãà плàíàў, 
âûкàçâàå àўтàðкà ñâàþ âåðу ў íåñìÿðîтíàñöü äуøû ÷àлàâåкà, у íÿçâîäíàñöü ðîäу, 
у жûöö¸ íà “çÿìлі пàä áåлûìі кðûлàìі” і ў “íÿá¸ñàõ áåлûõ áуñлîў!”. Уçí¸ñлà, 
кðàíàлüíà ãу÷ûöü çàклþ÷íàÿ ñтðàôà âåðøà:

Àäíîй÷û íî÷÷у íà çîðöû
ìîжàì çãуáіööà ў íîðöû.
À çäàðûööà öуä – áåç íіÿкіõ çìîў,
у кàøулüкàõ íàðîäçіìñÿ çíîў…
Ñуñтðэíåìñÿ äîñâіткàì
кàлÿ Кàлîжû íà ãîðöû!
Уñ¸ жûöö¸ çàлåжûöü àä Ñтâîðöû…
У íÿá¸ñàõ áåлûõ áуñлîў!

У íÿáåñíàй пðàñтîðû – ñàкðàлüíû, тàÿìíі÷û âîáðàç Мàöі Áîжàй, тàк 
ñâåтлà àпåтàй у øìàтлікіõ тâîðàõ Дàíутàй Áі÷элü-Зàãíåтàâàй. Як пàэтû÷íû 
ãіìí Мàöі Áîжàй, ÿк ìàлітâà, і ÿк пàäçÿкà, і літàííå, і àпÿâàííå ãу÷ûöü äðуãі 
ðàçäçåл – “Дà Мàöі Áîжàй âÿñíîй пðûãîжàй”. У кàíтэкñöå âåðøàў пðà Мàöі 
Áîжуþ, ÿкіÿ àпуáлікàâàíûÿ ў ðàíåйøûõ кíіãàõ пàэткі, ñуñтðàкàåì тут íîâûÿ 
âîáðàçû, ðàçâàжàííі, ìàлåííі. Дуõîўíàÿ пàэçіÿ Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй àäìåтíàÿ 
пàэтû÷íûì àñэíñàâàííåì ãіñтîðûі ðîçíûõ àáðàçîў Мàöі Áîжàй, àлå çàўñ¸äû – ãэтà 
ñâîåàñàáліâûÿ пàэтû÷íûÿ ãіñтîðûі пðà äуõîўíуþ ñпàä÷ûíу íàðîäà. Ãэтà і ìàñтàöкàå 
àпіñàííå – пðàç õàðàктэðíûÿ äэтàлі – àäìåтíàñöÿў Іõ âûÿâàў. Пàкàçàлüíû кàíтэкñт 
у âåðøû “Мàöі Áîжàÿ íà Кàлîжû”:

Мàöі Áîжàÿ íà íåáà пàплûâå
ў âàñтðàáðàìñкіì ìàлàäçі÷ку…
Клþ÷ûк ø÷àñöÿ ñõàâàå ў öàðкâå
ў пàтðэñкàíûì ãàлàñíі÷ку.

Пàэткà ìàлþå ñлîâàì, âûкàðûñтîўâàå âîáðàçíûÿ âûðàçû, пåðûôðàçû, ñтâàðàå пà-
ìàñтàöку íîâû âîáðàç: “Мàöі Áîжàÿ íàøàãà áîлþ, Âàлàäàðкà ñпàкîþ, пàìіж ñîíåйкàì 
і çÿìл¸þ íà ÷îўíіку ìàлàäçікîâûì”. Íàäàþöü ліðûçìу, эìàöûйíàñöі âûкàçâàííþ 
пàìÿíøàлüíà-лàñкàлüíûÿ ôîðìû ñлîў. Òàк ñтâàðàåööà àä÷уâàííå, øтî пàэткà àтулÿå 
öÿáå öÿплîì ñâàйãî лàñкàâàãà, пÿø÷îтíàãà, ñпà÷уâàлüíàãà ñлîâà, àãàðтàå ðàçàì ç Мàöі 
Áîжàй ñуöÿøàлüíûì пîкðûâàì ñпàãàäû і лþáîâі. Як äлÿ ìàлîãà äçіöÿöі ãу÷ûöü 
пÿø÷îтíà-ўçí¸ñлàå ñлîâà пðà Жûðîâіöкуþ Мàöі Áîжуþ – çàñтупíіöу Áåлàðуñі, пðà 
öуäàäçåйíû àáðàç, ÿкі ç’ÿâіўñÿ пàñтуøкàì íà ãðуøöû лÿ кðûíіöû:

Íà пàлÿíкàõ, äçå ñпåå лþáîў,
çâÿðкîў äû ÷ìåлікàў лàø÷ûø…
Ëå÷ûöü ñàðäэ÷íû áîлü
Òâîй öуäîўíû âîãíåííû плàø÷ûк.

Пàэткà äàлу÷àå ÷ûтà÷à – і ìàлåíüкàãà, і äàðîñлàãà – äà íåàöэííàй äàпàìîãі 
Мàöі Áîжàй, ÿк і ñàìà, уçÿўøûñÿ çà ðуку, äàâåðûўøû ñâàþ äàлîíüку Мàöі Áîжàй, 
âÿäçå і íàñ äà тîй íåñпàñöіãàлüíàй äàâåðліâàñöі, äçå äуøà çíàõîäçіöü і ñпàãàäу, і 
ñілу, і ìîö. Іíøàñкàçàлüíà ãàâîðûöü пàэткà пðà øлÿõ äуøû ў çÿìíûì жûööі – 
пðàç âûпðàáàâàííі, тðûâîãі, ãðэõ, ñтðàтû – äà âûñîкàãà ўçûõîäжàííÿ. Ãэтàк – і 
пðà øлÿõ ðîäíàй Áåлàðуñі, àпåтàй пàэтàìі, äà âûñîкàãà àäðîäжàíàãà жûööÿ. 
Âîçåðà Ñâіöÿçü, Àäàì Міöкåâі÷, øлÿõ… Ãу÷ûöü у âåðøû “З äçіöÿ÷àй ìðîÿй іñöі 
çà тàáîþ…” ðàçâітàлüíàå жуðліâàå пà÷уöö¸, элåãі÷íàÿ ñуöÿøàлüíàÿ ìåлîäûÿ. 
Ñіìâàлі÷íûÿ âîáðàçû Ñâіöÿçі, ñîíöà, ãàлуáкà. Уðàжâàå ìàлітîўíûì çìåñтàì, à 
тàкñàìà ñâàіì àäìåтíûì ðûтìàì âåðø “Пà ñлÿäî÷кàõ Òâàйãî пðàìåííÿ”. Ãэтà 
ìàлітâà-ìåäûтàöûÿ çà Áåлàðуñü, çà ñâîй íàðîä, çà ÿãîíуþ ãîäíуþ áуäу÷ûíþ. 
Пðûãîжû âîáðàç Áåлàðуñі – пðàç ñтàðàжûтíû àáðàä:
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Як íà Пÿтðà і Пàўлà 
пàñтуøкàй âÿíкі ўñклàäàлà
кàðîўкàì íà ðîжкі,
тàк уñклàäçåì âàлîøкі
íà ñкðîíі і íà äàðîжкі,
упðûãîжûì çáàжûíу і àçÿðûíу
øûпøûíàй äû кàíþøûíàй.

У âåðøû – пðàç пàэтû÷íûÿ äэтàлі-ñіìâàлû – пðà тðàäûöûйíуþ кулüтуðу 
áåлàðуñàў, пðà çìàãàííå çà âîлþ і íåçàлåжíàñöü. Ãэтà жàäàííå пåðàìàã÷û çлî, 
íÿãîäû äàáðîì, ìілàжàлüíàñöþ, ìілàñэðíàñöþ: “Зàлàтûìі öуãлÿìі äàáðûíі 
çàöуãлÿåì âåðøíікà íà кàíі!” Âåðø-ìàлітâà çà ðîäíуþ Áåлàðуñü, çà лþäçåй 
ãэтàãà øìàтпàкутíàãà кðàþ ãу÷ûöü эìàöûйíà, экñпðэñіўíà, áî ãэтà çâàðîт äà 
Мàöі Áîжàй – “àä íåáà Пàñлàíкі”. Пàäкðэñлåíà âûðàçíàÿ і ñіìâîлікà íàçâàў ñà 
ñлîâàì “áåлû”:

Дàлу÷û, Àпÿкуíкà, àä íåáà Пàñлàíкà,
áîлü лþäçåй äà Хðûñтîâûõ кðûжîâûõ пàкут!
Ñтàткі Áåлûõ àç¸ð,
Áåлû áðîä і áуñлÿíку…
Áåлû äûì, Áåлàâåжу і Áåлû Ãðуä…

Як уâàñàáлåííå пà÷àтку ўлàñíàãà âûтîку, âûтîку ñâàйãî ðîäу ўñпðûìàåööà 
ў пàэтû÷íûõ тâîðàõ пàэткі ðàкà Ãàўÿ. Íåâûпàäкîâûÿ áûлі ðîñøукі пàэткі пðà 
ãіñтîðûþ ãэтàй ðàкі, ÿå íåàпðàўäàíàÿ âіíà пåðàä ðàкîþ ñâàйãî ìàлåíñтâà. Âåðø 
“Пà Ãàўі íà äçіðàâûì ÷îўíå”, ÿкîìу õàðàктэðíà эпі÷íàñöü, ñþжэт, уñпðûìàåööà 
ÿк тâîð áàлàäíàãà жàíðу. Уñпàìіí пðà çäàðэííå ç äàл¸кàãà äçÿöіíñтâà, ÿкîå лåãлà 
ў àñíîâу тâîðà, âûðàñтàå äà íå÷àкàíàãà çàклþ÷эííÿ:

Áлàкітíàÿ ў çàтîкàõ Ãàўі кðîў!
О, Мàöі Áîжàÿ, ìàіõ ñÿáðîў
у тîй ãàâåйñкі ÷îўíік пàçáіðàй.
Ружàíåö ç íàìі ø÷ûðà àäìàўлÿй!

Пàä кðûлî Мàöі Áîжàй çáіðàå пàэткà äуøû äàðàãіõ ¸й лþäçåй. У âåðøû 
“Пðûтулі і áлàãàñлàâі” ÷уåì пðàíікí¸íû ãîлàñ пàэткі, ÿкàÿ пàñûлàå ñлîâû ìàлітâû 
çà ñâîй лþä, çà ñâàþ çÿìлþ, çà пðàўäу і Ñâÿтлî. Àпîøíÿÿ ñтðàôà ўðàжâàå ñâà¸й 
экñпðэñіўíàñöþ, âûÿўлåííåì âîлі пàэткі, ÿкàÿ, çâÿðтàþ÷ûñÿ äà Мàöі Áîжàй ç 
пðîñüáàìі çà ðîäíуþ çÿìлþ, íàðîä, çäîлüíàÿ ñàáðàöü уñå öÿðпåííі, àõâÿðàâàöü 
ñâàіì ñэðöàì, жûöö¸ì:

Âûðâі ñэðöà ìà¸, ÿк âàðîíà ãàðэõ,
ç уñÿãî ðàçìàõу íà áðук, –
кàлі ўñ¸ лþäñкîå öÿðпåííå çáÿðэø…
Я пðûìу ÿãî ç тâàіõ ðук. 

Пðàöÿãâàåööà ìàлітâà пàэткі äà Ãîñпàäà, пðàöÿãâàåööà âûÿâà пàэтû÷íàй, ÷улàй 
äуøû ў ðàçìîâå ç ÿå àпåкуíîì – Ôðàíöіøкàì Кñàâåðûåì. У âåðøû ãàâàðкіÿ 
äэтàлі-øтðûõі, пðàç іõ – âûÿâà ñàìàпà÷уâàííÿ ÷àлàâåкà ў âÿлікіì ãîðàäçå, äçå 
çàñтупíікàì – Мілàñэðíû Áîã. Ёí – пàäтðûìкà, пàðàтуíàк у íÿпðîñтûõ жûöö¸âûõ 
âàðуíкàõ, лåкі äлÿ ñтîìлåíàй äуøû. У тâîðû øìàт äэтàлÿў ç ðэàлüíàãà жûööÿ 
пàэткі, ÿå çÿìíîãà àкðужэííÿ, äçå і “кîöікі ìÿўкàþöü, Ñâåткà-âàðîíкà ö¸õкàå”. 
Уñÿâûøíі âÿäçå ÿå çÿìíîþ ñöåжкàþ, ãîіöü ÿå ñтðûâîжàíуþ äуøу, лÿкуå ÿå 
“àíÿìåлûÿ ðукі”. Âîáðàç, àäíàк íàáûâàå і àáàãулüíåíàå íàпàўíåííå.



“ У святой сям’і…”

Ñÿðîä тâîðàў-ìàлітâàў ¸ñöü і тûÿ, у ÿкіõ àäкðûтûÿ пðîñüáû-літàííі, пðîñüáû-
çâàðîтû äà Áîãà. Âåðø “Дàй ìíå Ñâÿтîãà Дуõà” íå ìàå ìåтàôàðû÷íûõ уñклàäíåííÿў, 
¸í ìîжà áûöü ñлîâàì-ìàлітâàй кîжíàãà, õтî ў ñкðуñå, жàлîáå, у ñìутку і тðûâîçå, 
у àä÷àі. У пàэтû÷íûì ñлîâå Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâà ðàñпàâÿäàå ÷ûтà÷у і пðà ñâîй 
øлÿõ äà Áîãà, äà ñâÿтûíÿў, пðà äуõîўíûõ ñâàіõ íàñтàўíікàў. Як ñâîåàñàáліâû 
экñкуðñ у íÿäàўíÿå ìіíулàå, у ÷àñû àäðàäжэííÿ âåðû ў íàøûì ãðàìàäñтâå 
пàä÷àñ íàöûÿíàлüíàãà àäðàäжэííÿ íàпðûкàíöû ХХ ñтàãîääçÿ ўñпðûìàåööà âåðø 
“Катэхеза айца Ўладзіслава Чарняўскага”. Верш эпічнага плану, гэта ўдзячнае слова 
пàэткі àõâÿðíàìу пîäçâіãу ñâÿтàðà, ÿкі áûў àäíûì ç пà÷ûíàлüíікàì àäðàäжэííÿ 
áàãàñлужáàў пà-áåлàðуñку, àäçіí ç пà÷ûíàлüíікàў пåðàклàäу áîãàñлужáîâûõ кíіã 
íà áåлàðуñкуþ ìîâу. Пðà äуõîўíû, ñâÿтàðñкі пîäçâіã à. Улàäçіñлàâà Чàðíÿўñкàãà, 
ÿкі ñлужûў у Âіøíåâå, ãàâîðûöü пàэткà ўçâûøàíà, âûкàðûñтîўâàå âûðàçíûÿ 
äэтàлі. Пðàöà àйöà Чàðíÿўñкàãà – ãэтà пðàöÿã âûñàкàðîäíàй äçåйíàñöі Ôðàíöіøкà 
Ñкàðûíû – ÿíû íåñлі ñâÿтлî ìàлітâû пàñпàлітàìу лþäу ў ðîäíàй ìîâå:

Àкуíàўñÿ ў ãлûáіíі áіáлійíûõ кíіã –
àäçіí íà ўñþ Áåлàðуñü äçåлÿ ўñіõ,
Áîãàì пðûñлàíû, тàкі íàіўíû, –
ìàлàäçі÷îк ç ãðàâþðкі Ñкàðûíû…

Пðà Улàäçіñлàâà Чàðíÿўñкàãà – ÿø÷э àäçіí тâîð у ãэтûì çáîðíіку. Ёí ìàå 
íàçâу, ñуàäíîñíуþ ç ôîðìàþ íàçâàў тâîðàў áàлàäíà-кàçà÷íàãà тûпу – “Як ç 
Ãàðîäíі ñупîлкà Мàкñіìà äà àйöà Улàäçіñлàâà Чàðíÿўñкàãà ў Âіøíåâà ў піліãðûìку 
õàäçілà”. Чûтàåø – ñтâàðàåööà ўðàжàííå, øтî ñлуõàåø àпàâÿäàлüíіöу-кàçà÷íіöу, 
ÿíà, àäíàк, ðàñпàâÿäàå íå пðà ÷àðàäçåйíуþ пðûäуìàíуþ пðûãîäу, à пðà ðэàлüíуþ 
пàäçåþ ç жûööÿ тâîð÷àй ñупîлкі пðû ìуçåі Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à ў Ãàðîäíі. Àўтàðкà 
ñтâàðàå àä÷уâàííå ø÷ûðàй äàâåðліâàй ãàâîðкі, пðûãàäâàþ÷û іì¸íû і пðîçâіø÷û 
ўäçåлüíікàў тîй ужî äàл¸кàй піліãðûìкі. Ãэтàìу ñпðûÿþöü і äûÿлîãàâûÿ ôîðìû 
âûкàçâàííÿ, і øтðûõі íàâàкîлüíàãà àñÿðîääçÿ – пåйçàжíûÿ äэтàлі-çàìàл¸ўкі. 
Рàçàì ç тûì ÿíû íåàäíàðàçîâà âûðàñтàþöü äà пàíàðàìíàãà ìàлþíкà, íàâàт 
ôàíтàñтû÷íàãà, íåðэàлüíàãà, àäíàк ñуàäíîñíàãà ç пðàñтîðàй ñâà¸й çÿìлі і íàñтðîÿìі 
ў ãðàìàäñтâå кàíöà ХХ ñтàãîääçÿ. Піліãðûìкà, äàðîãà äà áåлàðуñкàãà ñâÿтàðà 
íàáûâàå ñіìâàлі÷íàå ãу÷àííå, уñпðûìàåööà ÿк уâàñàáлåííå тàãî íÿпðîñтàãà, àäíàк 
пàðàтîўíàãà øлÿõу äà âåðû, äà ìілàñэðíàñöі, äà ðîäíàå ìîâû ў õðàìå… Âîáðàç 
àйöà Улàäçіñлàâà Чàðíÿўñкàãà íàìàлÿâàíû пàэткàй àñîáíûìі øтðûõàìі, à тî і 
öэлûìі ðàçãîðíутûìі ìàлþíкàìі, у іõ – ãлûáîкі пàäтэкñт:

 
З ліñöåì у ñàäçå ñпàлілі ãðàõі.
Âÿ÷эðàлі ñöіплà ў ñâÿтîй ñÿì’і…
Як äîáðà ўðэøöå çíàйñöі ñâîй äîì
çà àäíûì ñтàлîì ñà ñâàіì ñâÿтàðîì,
ÿкі ðîäíàй ìîâû íå çðîкñÿ – àäçіí…
ñпàâÿäàў, àäпÿâàў, âÿí÷àў і õðûñöіў.

І ãэтû пàэтû÷íû тâîð Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй íå пàçáàўлåíû áîлþ çà тûõ ñÿáðîў-
àäíàäуìöàў, тûõ ñÿáðîў-ñуðàçìîўöàў, ñÿáðîў-піліãðûìàў, ÿкіÿ çàў÷àñíà пàкіíулі 
ãэтû ñâåт, тðàãі÷íà пàйøлі ç жûööÿ. І çíîў, ужî ў кàíöû тâîðà, íàçûâàå çíà¸ìûÿ 
іì¸íû тûõ, øтî “пàйøлі ў піліãðûìку ў тàåìíû çàñâåт…” Пàэткà âûáуäîўâàå 
ñкàçû тàк, øтî ãу÷àöü ÿíû ÿк лàкàíі÷íûÿ ðàäкі тэлåãðàìû. І ñтîлüкі áîлþ çà 
кîжíûì ãэтûì ðàäкîì, õîöü ãу÷àöü ÿíû пðàçàі÷íà-ñпàкîйíà. Дû âûðûâàåööà 
íå÷àкàíà çâàðîт: “О, пðà÷ûñтàÿ Дçåâà, пàìàліñÿ çà íàñ!” Дàâîлі àá’¸ìíû тâîð 
âûÿўлÿå çäîлüíàñöü пàэткі ñпàлу÷àöü у àäçіíàй плûíі эпі÷íуþ àпàâÿäàлüíàñöü 
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і ðàìàíтû÷íуþ ўçâûøàíàñöü, àñîáíûÿ ôàктû ðэ÷àіñíàñöі і àáàãулüíåíàñöü, 
ôілàñîôñкі çìåñт і пàäтэкñт. З íÿá¸ñàìі çâÿçàíû ў пàэçіі Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй 
кñ. Кàçіìіð Ñâ¸íтàк äû і ñàì Піíñк. Òâîð “Âà ўíåáàўçíÿтûì Піíñку”, ÿкі ìîжíà 
àкðэñліöü і ÿк ліðà-эпі÷íуþ ìіíі-пàэìу, – пðà тàãî, õтî ўжî íà íÿá¸ñàõ, õтî çâåäàў 
10 ãàäîў ÃУËÀÃУ, õтî ñтâàðàў пàñлÿ íà Рàäçіìå пðûãîжû äуõîўíû àñÿðîäàк, õтî 
тâàðûў Áåлàðуñü äуõîўíуþ. Пðûãàäâàþ÷û ñâà¸ пàäàðîжжà ў Піíñк, âûкàçâàþ÷û 
çàõàплåííå ñтàðàжûтíûì õðàìàì – (пðà ãэтà і ў эпіãðàôå “У Піíñку íå çðуйíàâàíà 
âілåíñкàå áàðîкà!!!”) пàэткà àкðэñліâàå øтðûõі äà жûâîå пîñтàöі ñâÿтàðà, ðîáіöü 
ãэтà пðàç ÿñкðàâûÿ äэтàлі, ìåтàôàðû÷íû кàíтэкñт:

Кñ¸íäç Кàçіìіð Ñâ¸íтàк у пàліñàäíіку
пàäñтðûãàå ðужû äлÿ Мàöі Áîжàй –
у пðûпîл ñутàíû ç áàлîтà
çáіðàå ñðэáðà і пàçàлîту
çîðàк, øтî ў áàлîöå âûкîøâàå.

Òðàпíûÿ õàðàктàðûñтûкі àõâÿðíàй äçåйíàñöі, ñкіðàâàíàй íà àäðàäжэííå âåðû 
ў ñэðöàõ лþäçåй, íà àäðàäжэííå áåлàðуñкàãà кàñö¸лà – у кîжíàй ñтðàôå тâîðà. 
Ñтðîôû íå ðîўíûÿ, àäíàк ÿíû – ÿк ÷àñткі тэкñту ўäçÿ÷íàй ìàлітâû çà ÿãîíуþ 
àõâÿðíуþ ñтâàðàлüíуþ äçåйíàñöü:

Íÿâîлÿ äуõу íå çðуйíàâàлà.
Ñтàў áіñкупàì і кàðäûíàлàì…
Ñàì àäíàâіöü пàñпåў –
лþäçåй, кàñö¸лû, àìáîíû,
у Áуäñлàâå, у Ãуäàãàі і ў Ãðîäíà
ñâàіìі ðукàìі ўñклàäàў кàðîíû
íà öуäîўíûÿ ñкðîíі Мàäîííû… 

Цікàâà, øтî ìåтàôàðû÷íà-ñіìâàлі÷íàå âûкàçâàííå ìÿжуå ç ðэàліñтû÷íà-
ôàктû÷íûì, à тàìу ñтâàðàåööà àáàãулüíåíû і ðàçàì ç тûì жûâû âîáлік іåðàðõà, 
ÿкі âûçâàлÿў “âà ўñ¸й пîñтñàâåöкàй Àй÷ûíå çàñкàðуçлûÿ ñэðöû ç ðуіíàў”, “ÿк 
пàñлàíåö ñпðàäâå÷íàãà Рûìу, Ñâÿтûì Дуõàì ñâÿíöіў Рàäçіìу”. Уñпàìіí пðà áûлуþ 
âàíäðîўку пàэткі ў Піíñк ̧ ñöü ñâîåàñàáліâûì çà÷ûíàì тâîðà, і ў çàклþ÷íûõ ðàäкàõ 
– пðà піліãðûìку ў Піíñк ÿк пðà äàлу÷эííå äà äуõîўíàãà íàáûтку, ñтâîðàíàãà кñ. 
Ñâ¸íтàкàì, äà тîй âûñîкàй ìàлітîўíàй öіøû, ÿкàÿ ¸ñöü у ãàðìàíі÷íàй пðàñтîðû, 
àñâå÷àíàй ø÷ûðûì ìàлітîўíûì ñлîâàì:

…Кàлі äуáû çàçåлÿíåþöü пàáîжíà,
кàлі, ÿк áàлîтíûÿ кàíі,
ç ìàлітâàй çàõî÷àööà піöü,
àñöÿðîжíà пàìàðûöü ìîжíà:
уçíÿööà íà пðûпÿöкàй õâàлі
íà âåжу Àí¸лà ç кðûøтàлþ,
пуðпуðîâàãà, íà п’åäэñтàлå…
Дуøîй äàлÿöåöü ÿø÷э ðàç
äà Ñöÿíû, ÿкàÿ àõîўâàå Âàñ…

“У любоў сваю загарнуць…” 

У íîâûì çáîðíіку, ÿк і ў ðàíåйøûõ, пàэткà çãàäâàå àäìåтíûÿ пîñтàöі 
íàöûÿíàлüíàй кулüтуðû, ìàлþå пàэтû÷íûì ñлîâàì äàðàãіÿ âîáлікі, ðàçâàжàå пðà 
іõíі л¸ñ. Чàñàì àпÿкàå тàÿ áàлþ÷àÿ пðàўäà, ÿкàÿ пðàìàўлÿåööà ў тâîðàõ, àäíàк 
ãэтûÿ ðэàліі, ôàктû íàáûâàþöü íîâàå àñэíñàâàííå, âûÿўлÿþöü ø÷ûðû áîлü. Âåðø 
пðà Âàñілÿ Áûкàâà, øтуðøкîì äлÿ ÿкîãà áûў ñîí, âÿðэäçіöü äуøу. Яø÷э і ÿø÷э 
ðàç пàэткà пàäкðэñліâàå ÿãîíû äуõîўíû пîäçâіã. “Ñîí” – ÿк ðîçäуì пðà жûöö¸ 



çÿìíîå, âіäî÷íàå, і жûöö¸ ў іíøàñâåöå, тàÿìíі÷àå, íåâіäî÷íàå. Ёñöü у кíіçå âåðøû, 
пðûñâå÷àíûÿ ñâåтлàй пàìÿöі тâîð÷ûõ лþäçåй, øтî пðàöàâàлі íà àäкðûöö¸ і 
çáåðàжэííå íàöûÿíàлüíàй кулüтуðû, ãіñтîðûі, ìîâû і ÿкіÿ пàйøлі íÿäàўíà ў іíøû 
ñâåт. Пàэткà ñтâàðàå ìàñтàöкіì ñлîâàì âîáлікі àõâÿðíûõ тâîðöàў íàöûÿíàлüíàй 
кулüтуðû, âûкàçâàå тàкіì ÷ûíàì уäçÿ÷íàñöü çà ñлужэííå Áåлàðуñі. У ãэтûõ 
тâîðàõ, õîöü і ðîçíûÿ ÿíû пàâîäлå ìàñтàöкàãà âûðàøэííÿ, ãу÷ûöü і çàõàплåííå 
тâîð÷ûì пîäçâіãàì ãэтûõ àñîáàў, і ñкðуõà àä ñтðàтû. Ãэтà і пðà÷улàÿ ìàлітâà çà 
іõ. Мíîãіÿ тâîðû Дàíутû Áі÷элü-Зàãíåтàâàй уñпðûìàþööà ÿк ñíåííі-ìåäûтàöûі, 
ÿк ãàâîðкà ç Áîãàì і Áîжàй Мàöі пàä÷àñ íà÷íûõ ÷уâàííÿў, кàлі äà ñâÿäîìàñöі 
іäуöü-плûâуöü ðàçíàñтàйíûÿ âîáðàçû ç ìіíулàãà, кðàÿâіäû, лþäçі, пðûãîäû, кàлі 
ðîçуì і äуøà çíàõîäçÿööà ў íåâûтлуìà÷àлüíàй пðàöû, õîöü, çäàâàлàñÿ á, лåпåй 
áû àäпуñöілі тðûâîжíûÿ öі áàлþ÷ûÿ ўñпàìіíû, тàкіÿ жûâûÿ і ðэàлüíûÿ. У тàкіÿ 
õâіліíû ðàтуå ìàлітâà, çâàðîт-ãàâîðкà, пðàìàўлåííå äà Уñÿâûøíÿãà, äàâÿðàííå 
ÿìу ñâàіõ áîлåñöÿў і туðáîтàў. У áåлàðуñкàй äуõîўíàй пàэçіі ìàлітâû Д. Áі÷элü-
Зàãíåтàâàй çàйìàþöü àäìåтíàå ìåñöà. Ужî äâàööàöü ãàäîў ХХІ ñтàãîääçÿ тâîðûöü 
пàэткà ñâîй ìàлітîўíû Ружàíåö, ñâàþ ìàлітâу äà Уâàñкðэñлàãà Хðûñтà, ìàлітâу 
çà áåлàðуñкі íàðîä і Áåлàðуñü. Рàçäçåл “Зà іìãíåííå äà àáуäжэííÿ” ўклþ÷àå 
пàэтû÷íûÿ ìàлåííі, у ÿкіõ – і пàкàÿííå, і ўпàкîðàíàñöü, і ðàçâàжàííі-ðàçâітàííі. 
Ëіðû÷íà-ўçí¸ñлàå âûкàçâàííå ìÿжуå ç пуáліöûñтû÷íà-çàклікàâûì. Âåðøû “Íåáà”, 
“Òут ìÿíå íå áûлî”, “Íî÷÷у, пàñлÿ пàўíî÷û”, “Жûöö¸” ўðàжâàþöü пðàíіçліâûì 
пà÷уöö¸ì àäâітàííÿ, ôілàñîôñкàãà àñэíñàâàííÿ ñэíñу жûööÿ:

Як ñлуп, пàўñтàíå äàðîãà –
уãлûá çÿìлі і äà Áîãà…
Пàкіíу íå тàк і ìíîãà:
äуøу, çÿðíÿткà жûööÿ…

Àðûãіíàлüíûì пàâîäлå ìàñтàкîўñкàãà âûðàøэííÿ, à тàкñàìà íåçâû÷àйíàй 
экñпðэñіÿй âûлу÷àåööà âåðø “Дуìкà”. Пåðñàíіôікàöûÿ ÿк àñíîўíû пðû¸ì ў ãэтûì 
тâîðû äàçâàлÿå пàэтöû ñтâàðûöü тîй пñіõàлàãі÷íû ñтàí äуøû і ðîçуìу ÷àлàâåкà 
пàä÷àñ áÿññîííàй íî÷û, кàлі äуìкі áàлþ÷ûÿ íå äàþöü ñпàкîþ äуøû, кàлі тðûâàå 
äуøà ìукі, пåðàäуìâàþ÷û, пåðààñэíñîўâàþ÷û тîå, øтî áàліöü, тðûâîжûöü і íå 
äàå çàñíуöü. Âåðøû-ìåäûтàöûі àäкðûâàþöü íàì íà÷íûÿ ÷уâàííі пàэткі, у ÷àñ, 
кàлі íàäûõîäçіöü тîй ñтàí äуøû, кàлі ÿíà, “у áÿññîííàå тðûâàííå, íà Ружàíöû 
пåðàáіðàííå ñл¸çкàў àäíîй тàÿìíіöû”, çáіðàå ў кðуçå тûõ äàðàãіõ ¸й лþäçåй, 
ãîäíûõ лþäçåй Áåлàðуñі, ÿкіÿ ўжî – âûñîкà, ÿкіÿ ўжî – у íÿá¸ñàõ. Ãэтà і пàэтû 
Àäàì і Кàñтуñü, ãэтà і Мàкñіì, і Кàñтуñü Кàліíîўñкі, і ìàìà, і тàтà, і ñÿáðîўкі ç 
Áіñкупöàў, і Íіíà Мàöÿø, і Кàñтуñü Òàðàñàў, і Яíкà Áðûлü, і Þðû Òуðîíàк, Àлåñü 
Зàйкà, і Зìіöåð Кіñåлü, і Âàñілü Áÿçìåí, і Еäðуñü Мàçüкî… Òут íå ìàå ўлàäû ÷àñ, 
ÿíû – пîáà÷, тут ÿå “ìіñтû÷íàÿ Áåлàðуñü”:

Пàìÿöü áÿññîííàÿ ñклікàлà âàñ
ç íåâіäî÷íûõ, ç íåâÿäîìûõ, çàñâåтàў,
à íàçàä, у âÿäîìû ìíå ÷àñ, 
íå ìàþ ñілû âÿðíуöü…
Òîлüкі у лþáîў ñâàþ çàãàðíуöü.

Àäìåтíûÿ тâîð÷ûì âûðàøэííåì, õîöü і пàäîáíûÿ àãулüíûì çìåñтàì, 
âûçíà÷àþööà äâà âàðûÿíтû-âåðøû “Уñìåøкі” і “Кàлі ðàñплþø÷âàлà âåйкі”. 
Ñтîлüкі лþáîâі, çàìілàâàííÿ, âåðû ў Áîжуþ àпåку íàä äуøà÷кàìі ÿå ðîäу, íàä 
тûìі, øтî ãлÿäçÿöü, уñìіõàþööà ç ôîтàçäûìкàў, øтî âÿðтàþöü äà пðûãîжàå 
пðàñтîðû. Яäíàå âåðøû âîáðàç áуñлікàў, øтî íÿñуöü, пàäûìàþöü äуøû äà ðàþ, 
“äà íàйâûøэйøàй Áîжàй лþáîâі”. 
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“Вяночак сплесці з валынак сініх…”

Ãàâàðкіì, пðûãîжûì âîáðàçàì-ñіìâàлàì у ìíîãіõ âåðøàõ пàэткі – âàлûíкі. Òàк 
íà Ãðîäçåíø÷ûíå íàçûâàþöü âàлîøкі, âàñілüкі. Ш÷ûìліâà ãу÷àöü ðàäкі âåðøà 
“Âàлûíкі”. І ãэтà íàйпåðø тàìу, øтî ãу÷ûöü у іì ø÷ûðàÿ, íåпàñðэäíàÿ пðîñüáà äà 
Áîãà, у іì – і ìàлþíàк тàãî àпîøíÿãà жàäàííÿ пåðàä àäл¸тàì ç ãэтàй пðûãîжàй і 
äàðàãîй çÿìлі. Кðàíàлüíà, âåлüìі àñàáіñтà, à ðàçàì ç тûì і âåлüìі àáàãулüíåíà. Хтî 
íå ñуìуå пà жûöå ç âàñілüкàìі, õтî íå ìàå жàäàííÿ “пðàйñöі пà жûöå âуçåíüкàй 
ìÿжîй”… Як пîўíàå çліöö¸ ç кðàñîй ñâà¸й çÿìлі і лàñкàй Áîжàй âûãлÿäàå жàäàííå-
ìðîÿ, àпîøíÿÿ пðîñüáà äà Уñÿâûøíÿãà äàçâîліöü íà ìÿжû ðàññтàííÿ: 

Íà âуçåíüкàй ìÿжû, 
ÿк ø÷àñöåйкà äуøû,
íàáðàöü áÿðэìöà Òâà¸й пÿø÷îтû, 
âÿíî÷àк ñплåñöі ç âàлûíàк ñіíіõ
і ўñклàñöі íà ñіâуþ ãàлàâу…
З’ÿñíåлà ўпàñöі ў ðîñíуþ тðàâу…
Âàлûíкі ñіíіÿ пàñлàöü у ñíå
äà тûõ, лþáіìûõ, õтî лþáіў ìÿíå,
і кàãî âûáðàў Òû…

У íÿáåñíàй пðàñтîðû, âûñîкà жûâуöü äуøû, кàãî øàíуå, тûõ, ç кіì çâ¸ў л¸ñ 
пàэтку íà ÿå жûöö¸âàй äàðîçå і пàäàðûў ø÷àñöå äàâåðліâàй ñуðàçìîâû, ñупðàöû, 
ðîäíàñöі äуøàў. У пðàñтîðû Òâîðöû жûâуöü äуøû тûõ, õтî áûў і çàñтàåööà 
àáàðîíöàì Рàäçіìû-Áàöüкàўø÷ûíû. Рàçäçåл “Цåíі àä Áîжàй äàлîíüкі” ўклþ÷àå 
пàэтû÷íûÿ âîäãукі пàэткі íà ãðàìàäñкà-кулüтуðíûÿ пàäçåі àпîøíіõ ãàäîў. 
Пà÷ûíàåööà ðàçäçåл âåðøàì “Пàõàâàííå Кàñтуñÿ Кàліíîўñкàãà”. Âûкàçâàííі 
пàэткі ÷àñàì ðэçкіÿ, кàтэãàðû÷íûÿ, эìàöûйíûÿ. Яíû – у кàíтэкñöå іíôàðìàöûі, 
çâÿçàíàй ç àñîáàй Кàñтуñÿ Кàліíîўñкàãà ў ñуâÿçі ç ÿãîíûì пåðàпàõàâàííåì, øтî 
âûйøлà íà ñтàðîíкі ñðîäкàў іíôàðìàöûйíàãà äðуку. Пàэтû÷íû âîäãук пàэткі 
ўðàжâàå áÿçлітàñíûì, áåñкàìпðàìіñíûì ñлîâàì тûì, õтî íå áà÷ûöü у ÿãîíàй 
àñîáå íàöûÿíàлüíàãà ãåðîÿ Áåлàðуñі, çìàãàðà çà ÿå âîлþ. Кîжíàÿ ñтðàôà ãэтàãà 
тâîðà ìàå ñâîй ðûтì, ÿкі ñуàäíîñіööà тî ç кðîкàì-ìàðøàì, тî ç ãàлàøэííåì, тî ç 
пðîñüáàй-çàклікàì. Áåлàðуñü àñàöûÿтûўíà çâÿçâàåööà ç âîáðàçàì Мàðûñüкі. Òàк 
âûÿўлÿå пàэткà і ñâîй áîлü, і ñâàþ пàçіöûþ, äàå ñâàþ àöэíку:

Пàñіâåлі áðîâû тâà¸й Мàðûñі, 
ÿкàÿ íå пàäíÿлàñÿ ç кàлåíü,
ìîліööà ў Âîñтðàй Áðàìå, 
íàä íàøàй àãулüíàй ìàãілàй,
íà äàìáå…

Íàäçâû÷àй эìàöûйíà, экñпðэñіўíà ãу÷ûöü âåðø “Куðàпàтû – äàðîãà ñìåðöі” – 
âîäãук íà пàäçåі àпîøíіõ ãàäîў, øтî çâÿçàíû ç Куðàпàтàìі, à ìåíàâітà íà àäкðûöö¸ 
ðэñтàðàíà лÿ Куðàпàтàў. У тâîðû – пðàç âîáðàçû-ñіìâàлû – âûÿўлÿåööà çìàãàííå 
Дàáðà і Злà, Пàìÿöі і Íÿпàìÿöі, Чîðíàãà і Ñâåтлàãà, Чàñîâàãà і Âå÷íàãà. Кðûж ÿк 
ñіìâàл пàкутû, öÿðпåííÿў і àáàðîíû âûðàñтàå äà çíàку-ñіìâàлу і пàкутàў, і áîлþ, 
і пðàўäû плàíåтàðíàãà ìàøтàáу: “Íіáû ãэтà çÿìíàÿ âîñü пðàáіâàåööà ç áîлåì íà 
тîй ілжû пðàç жûâûõ і çàáітûõ íàñкðîçü!” Áàлþ÷ûì ðîçäуìàì пðà л¸ñ Áåлàðуñі, 
Мàöі-Рàäçіìû, пðà ÿå áуäу÷ûíþ пðàñÿкíутû âåðø “Ñàìàáі÷àâàííå”. Á’þöü у ñэðöà 
ìåтàôàðû÷íà-ñіìâàлі÷íûÿ ðàäкі, ÿкіìі пà÷ûíàåööà âåðø:

Кàá àáìàíуöü ñâà¸ ãîðà,
ñэðöà Мàöі-Рàäçіìû âûðâàлі,
àпðàíуліñÿ ў ñкуðû âîðàãàў, 
пåðàліліñÿ ў іõ і çàãіíулі…



Пуáліöûñтû÷íàå ãу÷àííå çìÿíÿåööà ліðû÷íà-пàэтû÷íûì. Як àкñі¸ìû ãу÷àöü 
âûçíà÷эííі-õàðàктàðûñтûкі: “Áåлàðуñü – íÿâîлі кðàіíà. Кàá жûöü тут – тðэáà 
çàãіíуöü. Áåлàðуñü – ÷ужûõ âîйíàў äàðîãà… Кàá жûöü – тðэáà тðàпіöü äà Áîãà”. 
Пðà тðûâуø÷àñöü, жûâу÷àñöü, пðà ñілу жûööÿ і âåðу ў áуäу÷ûíþ ñâàйãî íàðîäà 
ў тàкіõ íåçâû÷àйíà пåðààñэíñàâàíûõ âîáðàçàõ, àðûãіíàлüíûõ ñіìâàлàõ:

Зÿçþлÿ кðûжûкàì âûøûâàå
ìåткі, у ÿкіõ ãíÿçäçå÷кàõ õàâàå 
ñâàіõ íÿâûлуплåíûõ птуøàíÿт…
Яø÷э íàñ, жûâу÷ûõ, øìàт…

Зÿìíîå і íÿáåñíàå, ðэàліñтû÷íàå і ðàìàíтû÷íàå ñуіñíуå ў “Мàíàлîãу ўлàäàðкі 
ñклåпу”. Íîâàå ìàñтàöкàå àñэíñàâàííå, эñтэтû÷íàå íàпàўíåííå íàáûâàå âîáðàç 
“ñклåпу”, ãэтàй тðàäûöûйíàй äлÿ áåлàðуñàў çàáуäîâû. Зàáуäîâà íà äâà пàâåðõі: 
“пåðøû пàâåðõ – ãлûáîкàÿ ÿìà, äðуãі – ñтðàõà ў пàäíÿáåññі”. Âàкîл ãэтàãà âîáðàçу 
ðàçâіâàþööà-àñэíñîўâàþööà ìàлþíкі, уÿўлåííі íå тîлüкі ìàлåíñтâà, àлå і ўñÿãî 
жûööÿ. Пàðàäàкñàлüíà ãу÷àöü ðàäкі, у ÿкіõ – і пðûãîжàÿ ìàðà пðà âîлüíуþ Áåлàðуñü:

…У ñклåпå íàйлåпåй…
кàлі туøàööà ў â¸ñöû àãíі,
Рûöàð çáðîйíû íà áåлûì кàíі
ç ìå÷àì і тàð÷àй
øтîâå÷àð àä ìåñÿöà ñкà÷à…

“Музыка гор і нябёс…”

Âîáðàçû íåáà і çÿìлі àñэíñîўâàþööà ў тâîðàõ пàэткі ÷àñтà âåлüìі íå÷àкàíà, 
пà-ìàñтàöку àðûãіíàлüíà і ўÿўлÿþöü ñâîåàñàáліâûÿ ìåтàôàðôîçû, íàñû÷àíûÿ 
ãлûáîкіì ôілàñîôñкіì çìåñтàì і пàäтэкñтàì. Ãуñі, ãуñкі – âîáðàç тðàäûöûйíû 
ў áåлàðуñкàй íàðîäíàй пàэçіі – у лі÷ûлкàõ, ãулüíÿõ, пðûкàçкàõ, кàçкàõ, пåñíÿõ. 
Ёñöü öікàâû ўñпàìіí пàэткі ç ñâàйãî ìàлåíñтâà, кàлі ãулÿлі íà ìîñöіку лÿ ðэ÷кі 
“ў кàçку пðà ñûíà Âàñілüкà і Áàáу Яãу і ãуñà÷àк…, à ãуñà÷кі плàâàлі íà âîçåðû 
íåпàäàл¸ку…” Ãуñкі âÿðтàþööà – àптûìіñтû÷íàå ñöâåðäжàííå, лàãі÷íû íàöіñк íà 
ñлîâå “âÿðтàþööà”… З птàõàìі çâÿçàíû ў ñтàðàжûтíûõ íàðîäíûõ уÿўлåííÿõ äуøû 
пðîäкàў, äуøû тûõ, õтî àäлÿöåў у âå÷íàñöü і ÿкіÿ ўñ¸ ж âÿðтàþööà íà äàпàìîãу 
жûâûì у іõ çÿìíûì жûööі. Ёñöü íåâûтлуìà÷àлüíàÿ ñілà пðûöÿãíåííÿ äà ðîäíûõ 
ìÿñöіí ãэтûõ жûâûõ іñтîт, у іõ пðûðîäíàй çäîлüíàñöі çíàõîäçіöü äàðîãу ў âûøûíÿõ 
ç Áåлàðуñі, àä ñâàіõ áàлîтàў, ðэк і àç¸ðàў äà Àôðûкі äû іíøûõ кðàіí і äàðîãу 
íàçàä. Ãуñкі-птàõі Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй – ñіìâàл ÿäíàííÿ жûâûõ ç äуøàìі тûõ, 
øтî àäлÿöåлі âûñîкà, тûõ, øтî ў íÿá¸ñàõ. У âåðøû “Ãуñкі âÿðтàþööà” – âûðàçíàÿ 
ìåлîäûкà, ¸ñöü і àкöэíт íà ìуçûку, ìåлîäûþ, øтî ñтâàðàåööà ў íàâàкîллі ãэтûìі 
птàõàìі. Птàõі ж у Д. Áі÷элü-Зàãíåтàâàй – ãэтà äуøû-тâîðöû: 

Муçûкà ãîð, íÿá¸ñ у íàãðуçку
пåðàíîñіöü ìуçûку-ãуñку
у âîáðàç, у тðàíñ,
у жûöö¸ áåç àáðàç,
ñтàðàжûтíû і áуäу÷û áлûтàå ÷àñ…

Ёñöü íåøтà íåçâû÷àйíà кðàíàлüíàå, тðûâîжíà-ø÷ûìліâàå ў ðûтìàìåлîäûöû 
ãэтàãà тâîðà, ÷àñàì пàðуøàåööà ўçÿтû тîí і íàñтðîй âûкàçâàííÿ, ÿк і ìÿíÿåööà 
пàðàäàк тûõ птàõàў у âûðàі, øтî пåðàáуäîўâàþööà, пåðàлÿтàþöü, кàá пàäтðûìàöü 
ñлàáåйøûõ, äû çíîў ðàўíÿþööà, ÿк ÷àðãуåööà тî пðàöÿжíàñöü, тî àäðûâіñтàñöü тûõ 
ðàçâітàлüíûõ і пðûâітàлüíûõ ãàлàñîў птуøûíàãà âûðàþ. Òîй, õтî ðàç у жûööі ÷уў 
ãэтûÿ пðàíіçліâûÿ ãàлàñû, íікîлі ўжî іõ íå çàáуäçå, ÿíû ўжî íàçàўñ¸äû çàпàäуöü 
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у ñэðöà, áуäуöü тðûâîжûöü äуøу. У âåðøû пàэткі – ñтîлüкі íàплàñтàâàííÿў 
ñэíñàў, ãлûáîкàãà пàäтэкñту, øìàтçíà÷íàй ñіìâîлікі. Ãуñкі – ÿк ñіìâàл пàÿäíàííÿ 
кàíтûíåíтàў, íàðîäàў, “íåâіäî÷íàãà і âіäî÷íàãà ñуñâåту”. Дûÿлîã у ãэтûì тâîðû – ÿк 
àäçіí ç õàðàктэðíûõ пðû¸ìàў äлÿ тâîð÷àñöі пàэткі – уçìàöíÿå äûíàìіку âûкàçâàííÿ, 
íàäàå экñпðэñіþ. Мàлþíàк ñтâàðàåööà àäðûâіñтûìі, âûðàçíûìі øтðûõàìі, ðûтì 
íåñпàкîйíû, уñ¸ àäíî ÿк тðûâîжíûÿ, ðэçкіÿ, тî çàпàâîлåíûÿ ўäàðû ñэðöà. Òàкіÿ 
øìàтлікіÿ пàўçû пàçíà÷àíû íåàäíàðàçîâà øìàткðîп’ÿìі. Мàлþíàк ðэàліñтû÷íû 
çìÿíÿåööà іìпðэñіÿíіñтû÷íûì, äçå ñтîлüкі эìîöûі, пà÷уööÿ, ñтîлüкі тàÿìíі÷àãà, 
пðûõàâàíàãà çìåñту.

Àñэíñàâàííå âå÷íûõ ôілàñîôñкіõ пðàáлåìàў жûööÿ і ñìåðöі, ÷àñîâàãà і âå÷íàãà, 
ðэàлüíàãà і ñàкðàлüíàãà âûÿўлÿåööà ў тâîðàõ пàэткі пðàç âûðàçíûÿ âîáðàçû-
ñіìâàлû, ÿкіÿ, àäíàк, íàáûâàþöü íîâûÿ àäöåííі, àðûãіíàлüíàå эñтэтû÷íà-ìàñтàöкàå 
íàпàўíåííå. Íÿпðîñтûÿ ãэтà тâîðû äлÿ ÷ûтàííÿ, ¸ñöü у іõ пàäâîäíàå öÿ÷эííå, 
¸ñöü у іõ ñõàâàíû, çàøûôðàâàíû ñэíñ. Ãэтà тû÷ûööà і âåðøàў “Àí¸лû íà äðэâàõ”, 
“Ñпÿðøà”, “Зàлàтàÿ п÷àлà”, “Ñâітàíàк”. Íà âûÿўлåííå äуìкі пðàöуþöü і ÷àñàì 
äàâîлі íå÷àкàíûÿ ìàлþíкі-âûñíîâû: “Ñтðàлÿå íà âîãíіø÷û ãîллå… Зàáіâàå ç-çà 
âуãлà íå ñàлäàт…”; “Òкуööà-ткуööà клÿíîâûÿ кðîñåíöû, íåõтà ø÷ûðû ў àкåíöà 
пðîñіööà”; “À õìàðкі плûâуöü íàöÿíüкі, íіáû ìîñöікі, уäîўж ðàкі”. Ãîðкіÿ ðàçâàжàííі 
і ñâåтлûÿ ÷àðãуþööà ў тâîðàõ пàэткі, ÿк пåðàìÿíÿåööà і íàпàўíÿåööà кîжíû äçåíü 
тàкіìі ж кàíтðàñíûìі пàäçåÿìі. Рàтуíàк äуøû, çàñöÿðîãà – ñâåтлàå ñуìàўлåííå 
ç тûì, ç кіì пàø÷àñöілà ñуñтðэööà íà жûöö¸âàй äàðîçå, кàãî пàñлàў ¸й Áîã у ÿå 
çÿìíîå íÿл¸ãкàå пàäàðîжжà, ãэтà ñуìîўå ç тîй, äàðàãîй ̧ й äуøîþ, çà кàãî пàñûлàå 
ñâà¸ пðà÷улàå ìàлåííå, “кàá çìîã ç íÿá¸ñàў ñпуñöіööà öіõіì ñлîўöàì ñіíіöû…” 

Пðûãîжû, øìàтçíà÷íû âîáðàç “çàлàтîй п÷àлû” ў àäíàйìåííûì âåðøû ñу-
àäíîñіööà ç àñîáàй пàэткі. Âåðø íåçâû÷àйíà ўçí¸ñлàãà ліðûçìу і пàэтûкі. Ш÷ûìліâà-
кðàíàлüíàÿ ìуçûкà ãэтàãà âåðøà. Як лàñкàâàÿ кàлûõàíкà-çàìîâà. Мíîãà Зîлàтà, 
Ñâÿтлà, Ñîíöà ў пàэтû÷íàй ткàíіíå ãэтàãà тâîðà, у пðàñтîðû пðàöàўíіöû-п÷àлû: 
çàлàтû ñàäîк, çàлàтîå ñîíåйкà, çàлàтàÿ õìàðкà, çàлàтûÿ клуáî÷кі… І пàðàлåлüíà – 
ткàöü, кðîñåíöû, ñуâîй. Àñàöûÿтûўíà ãàâîðûöü пàэткà пðà жûöö¸: “Зàлàтàÿ п÷àлà 
ў çàлàтûì ñàäку íàçáіðàлà çàлàтîãà ìÿäку. І ÿ ñâàå кðîñåíöû öіõà äàтку”. Уðàжâàå 
і ðàìàíтû÷íû âîáðàç çàлàтîй õìàðкі, øтî пà Í¸ìàíå пàплûлà, “äà ñàìàãà äîíöà 
äàñтàлà, çàлàтûÿ клуáî÷кі çìàтàлà…” 

Дуõîўíàй пàäтðûìкàй ÷ûтà÷у áуäуöü íîâûÿ пàэтû÷íûÿ ìàлітâû Дàíутû Áі÷элü-
Зàãíåтàâàй. У ñу÷àñíûì ñâåöå, пîўíûì äðàìàтû÷íûõ, тðàãі÷íûõ пàäçåй, ìíîãіÿ тâîðû 
пàэткі áуäуöü пàðàтîўíûì ñпàâÿäàлüíûì ñлîâàì, ìілàжàлüíûì ñлîâàì ìàлітâû. 
Іõ íÿñтîìíà тâîðûöü пàэткà – і “Мàлітâу çà äçÿöåй”, і “Мàлітâу ìàöі”, “Мàлітâу 
àä çлîãà äуõà”… Яå ліðû÷íàå, ñпàãàäíàå ñлîâà äàñöü ñілу çíÿâåðàíûì, äàñöü ìîö 
ñтîìлåíûì, пàäтðûìàå ў жàлîáå, àñâåöіöü пðûÿçíàй ñîíå÷íàй уñìåøкàй і ñпåâàì 
Àí¸лàў, пðûâÿäçå äà Мàöі Áîжàй, àáàðîíіöü ìілàñэðíàй лþáîўþ Уñÿâûøíÿãà. 

Ш÷ûìліâà, пðàíіçліâà-тужліâà ўñ¸ ж ãу÷àöü âåðøû ç àпîøíÿãà ðàçäçåлà, 
ñâîåàñàáліâàãà эпілîãà – “Пàñлÿ ўñÿãî”. Ñтîлüкі ў ãэтûõ тâîðàõ пÿø÷îтû, ñтîлüкі 
пàìÿíøàлüíà-лàñкàâûõ ñлîў у ìàñтàöкàй ткàíіíå тâîðàў і àäíà÷àñíà элåãі÷íà-
тужліâàãà ñуìу, âûñîкà-ўçí¸ñлàй ìåлîäûі. Ãуñà÷кà ў íåáå і ãуñà÷кà, øтî äàâåðліâà 
жûâå ў пðûâû÷íàй çÿìíîй пðàñтîðû. І íå пàкіäàå àä÷уâàííå, øтî і ў íåáÿñàõ 
àäáіâàþööà äàðàãіÿ âîáðàçû: íÿáåñíàÿ ñіíü ðà÷íûõ õâàлÿў, øтî “закалыхваюць 
гусачку”, à пîáà÷ – âûìûâàþööà, áåлÿööà лüíÿíûÿ ñуâîі… І пîáà÷ – у íÿáåñíàй 
тàÿìíі÷àй âûñі – тûÿ ãуñкі-тâîðöû ç уñіõ кàíтûíåíтàў, кðàіí, ãуñà÷кі ў íåäàñÿжíûì 
âûðàі, кàлі “справы боскія са справамі людскімі… злучаюцца гускамі: аддалузкамі, 
эльбрускамі ды французкамі, індускамі ды тунгускамі, этрускамі… беларускамі…” 
Яíû ñклàäàþöü ÷àðîўíуþ ìåлîäûþ лþáîâі, íàä ÿкîþ íå ìàå ўлàäû ÷àñ, і ¸þ 
àтулÿåööà äуøà кîжíàãà, õтî çäîлüíû пà÷уöü øìàтãàлîñû ñпåў ãэтàãà плàíåтàðíàãà 
птуøûíàãà âûðàþ. І ÿк ãэтà кðàíàлüíà – ÷уöü ãîлàñ ñàìîй пàэткі – Дàíутû 
Áі÷элü-Зàãíåтàâàй, ÿкàÿ õî÷à çàãàðíуöü öÿáå, ÷ûтà÷à, і ñâîй øìàтпàкутíû íàðîä, 
ñâàþ пðûãîжуþ Áåлàðуñü у ñуâîй Áîжàй лþáîâі, у áлàкітíû плàø÷ûк âûñîкіõ 
íÿá¸ñàў ðàçàì ç Мàöі Áîжàй. 



Аêуäовіч Вàлÿнöін – ôілîñàô, эñэіñт. Àўтàð 
кíіã «Мÿíå íÿìà. Рîçäуìû íà ðуіíàõ ÷àлàâåкà», 
«Рàçáуðûöü Пàðûж», «Кîä àäñутíàñöі». Ëàўðэàт 
пðэìіі Áåлàðуñкàãà ПЭÍ-öэíтðà (Пðэìіÿ іìÿ 
Àлåñÿ Àäàìîâі÷à) (2001), літàðàтуðíàй пðэìіі 
«Ãліíÿíû Âÿлåñ» (2007), пðэìіі «Зàлàтàÿ літàðà» 
(2012). Íàðàäçіўñÿ ў 1950 ãîäçå ў ìÿñтэ÷ку 
Ñâіñлà÷ íà Ãàðàäçåíø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Бàгäàнàвà (Сàчàнêà) Гàлінà — пðàçàік, 
ìàñтàöтâàçíàўöà. Àўтàðкà кíіã пðîçû «Пàпÿðî-
âûÿ çàìкі», «Чàлàâåк áåç àäðàñà», «Дîì іõíÿå 
ìàðû», «Ñàкðàìэíтà». Íàðàäçілàñÿ ў 1961 ãîäçå 
ў Кðû÷àâå íà Мàãіл¸ўø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Бàршчýўсêі Лÿвон – пåðàклàä÷ûк, літàðà-
туðà çíàўöà, кðûтûк, ãðàìàäñкі äçåÿ÷. Пåðà клàäàå 
ç áîлüø ÷ûì äçåñÿöі ìîâàў. Зàñíàâàлüíік і 
íàìåñíік äûðэктàðà Áåлà ðуñ кàãà ãуìàíітàðíàãà 
ліöэÿ іìÿ Якуáà Кîлàñà. Àўтàð øìàтлікіõ 
àðтûкулàў пà ìåтîäûöû âûклàäàííÿ літàðàтуðû. 
Ëàўðэàт пðэìіі іìÿ Ôðàíöіøкà Áàãуøэâі÷à Áåлà-
ðуñкàãà ПЭÍ-Цэíтðà (1997). Íàðàäçіўñÿ ў 1958 
ãîäçå ў Пîлàöку. Жûâå ў Міíñку.

Брàвà Аленà – пðàçàік, жуðíàліñт. Àўтàðкà 
кíіã пðîçû «Кàìåíäàíöкі ÷àñ äлÿ лàñтàâàк», 
«Òàпіöü äçÿў÷ûíàк тут äàçâîлåíà», «Зìÿÿ, 
пàкðûтàÿ п¸ðàìі птуøкі ñîíöà», «Іìÿ öåíþ – 
ñâÿтлî», «Дàðàâàííå». Ëàўðэàткà літàðàтуðíàй 
пðэìіі «Ãліíÿíû Âÿлåñ» (2004). Íàðàäçілàñÿ ў 
1966 ãîäçå ў Áàðûñàâå, äçå і жûâå.

Герàсімовіч Ірûнà – пåðàклàä÷ûöà, эñэ  -
іñткà. Àктûўíà пåðàклàäàå íà áåлàðуñкуþ тâî-
ðû íÿìåöкàìîўíûõ àўтàðàў. Áûлà куðàтàðкàй 
øэðàãу âûñтàў, ñÿðîä ÿкіõ «ËітÄra. Âіçуàлüíûÿ 
äàñлåäàâàííі пàэçіі», «Exit», «Чэíтà. (Дэ)ôðàã-
ìåíтàöûÿ». Íàðàäçілàñÿ ў 1978 ãîäçå ў Міíñку, 
äçå і жûâå. 

Гілевіч Міêолà – пàэт. Ëàўðэàт пðэìіі 
Áåлàðуñкàãà ñàþçà жуðíàліñтàў çà лåпøуþ 
жуðíàліñöкуþ пðàöу ў Рэñпуáлікàíñкіì тâîð-
÷ûì кîíкуðñå «Зàлàтîå пÿðî» (2012), кîíкуðñу 
äðукàâàíûõ ñðîäкàў ìàñàâàй іíôàðìàöûі «Зà-
лàтàÿ літàðà» (2013). Íàðàäçіўñÿ ў 1973 ãîäçå 
ў Міíñку, äçå і жûâå. 

Глобус Аäàм (Аäàмчûê Улàäзімір) — 
пðàçàік, пàэт, эñэіñт, ìàñтàк, âûäàâåö. Àўтàð 
кíіã пàэçіі «Пàðк», «Ñкðûжàâàííå», кíіã пðî-
çû «Àäçіíîтà íà ñтàäû¸íå», «Дàìàâікàìåðîí», 
«Òîлüкі íå ãàâàðû ìà¸й ìàìå», «Post scriptum», 
«Áðàñлàўñкàÿ ñтûãìàтà», «Ñøûткі», «Дîì», 
«ñУ÷àñíікі» і іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1958 ãîäçå ў 
Дçÿðжûíñку. Жûâå ў Міíñку.

Жуêовіч Вàсіль — пàэт, пðàçàік, пåðàклàä÷ûк, 
кðûтûк. Àўтàð кíіã «Пàклîí», «Мåлîäûÿ ñâÿт-
лà», «Як àäíà âÿñíà...», «Òâàÿ ìіñіÿ», «Рàçíÿâî-
лåííå», «У õðàìå õàðàñтâà і ñìутку», «Àðàáіíàâàÿ 

Нашыя аўтары
íî÷» і іíø. Íàðà äçіўñÿ ў 1939 ãîäçå íà õутàðû 
Зàáàлàööå íà Кàìÿíå÷÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Зàêонніêàў Сÿргей — пàэт, пåðàклàä÷ûк, 
пуáліöûñт. Àўтàð кíіã «Áÿñåäà», «Уñтàíü äà 
ñîíöà», «Пàкулü жûâå ìàÿ áÿðîçà», «Пðûñàк 
÷àñу», «Зàкліíàííå», «Ëіñöåì äàðîãà çàпàлà...», 
«Шàл¸íàÿ кулÿ» і іíø. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй 
пðэìіі Áåлàðуñі (1992). Íàðàäçіўñÿ ў 1946 
ãîäçå ў â¸ñöû Ñлàáàäà íà Áåøàíкîâі÷÷ûíå. 
Жûâå ў Міíñку.

Зäàновіч Нінà – àðõåîлàã, ãіñтîðûк. Âû-
âу÷àå ìàтэðûÿлüíуþ кулüтуðу Áåлàðуñі XVI–
XVIII ñтñт. пàâîäлå ìàтэðûÿлàў àðõåàлàãі÷íûõ 
äàñлåäàâàííÿў і піñüìîâûõ кðûíіö. Íàðàäçілàñÿ 
ў 1959 ãîäçå ў Ñлîíіìå. Жûâå ў Міíñку.

Кàзàêевіч Вÿчàслàў – пðàçàік, пàэт. Àўтàð 
кíіã âåðøàў «Пðàçäíик â пðîâиíöии», «Ктî íà-
çîâåт ìåíÿ áðàтîì?», «Ëуíàт», «Пîлçи, улиткà!», 
«Ñåðäöå-кîðàáлü», «Иç âиõðÿ и луíû» і іíø., 
кíіã пðîçû «Пðîñлàâлåíиå çàкàтà», «Оõîтà 
íà ìàйñкиõ жукîâ», «Зà ìíîй пðиäåт Еäиíî-
ðîã». Íàðàäçіўñÿ ў 1951 ãîäçå ў Áÿлûíі÷àõ íà 
Мàãіл¸ўø÷ûíå. Жûâå ў Òàÿìå (Япîíіÿ).

Кàвàлёў Сÿргей — äðàìàтуðã, пàэт, кðûтûк, 
літàðàтуðàçíàўöà. Дîктàð ôілàлàãі÷íûõ íà-
âук. Àўтàð кíіã «Мэâà», «Як пàкàõàöü ðужу», 
«Пàðтðэт øклà», à тàкñàìà çáîðíікàў п’åñ 
«Хîõлік», «Ñтîìлåíû ä’ÿáàл», «Íàâукà кàõàí-
íÿ», «Ñ¸ñтðû Пñіõåі» і іíø. П’åñû ñтàâіліñÿ ў 
Áåлàðуñі, Укðàіíå, Рàñіі, Пîлüø÷û, Ñлàâàкіі. 
Íàðàäçіўñÿ ў 1963 ãîäçå ў Мàãіл¸âå. Жûâå ў 
Ëþáліíå (Пîлüø÷à).

Кàлàшніêàвà Ксеніÿ – пðàçàік. Ëàўðэ-
àткà кîíкуðñу «ÁðàìàМàð». Âûпуñкíіöà 
жуðíàліñöкàãà àäукàöûйíàãà âîðкøîпà Àкàäэìіі 
Ñàліäàðíàñіöі ў Ãäàíüñку. Íàðàäçілàñÿ ў 1994 
ãîäçå ў Ãðîäíå.

Кàленäà Сÿргей – пðàçàік, пàэт. Рэäàктàð 
÷àñîпіñà «Мàкулàтуðà». Àўтàð кíіã «Пîìíік 
àтðу÷àíûì лþäçÿì», «Кàçкі: ãіñтîðûі (íå) пðà 
íàñ», «Іðжàâû пàкîй ç áåлûìі øпàлåðàìі», 
«Òðîõлітðîâàÿ пðîçà», «Кàíтûíåíтàлüíû 
ñíÿäàíàк». Ëàўðэàт кîíкуðñу іìÿ Ëàðûñû 
Ãåíіþø (2010). Ôіíàліñт літàðàтуðíàй пðэìіі 
«Экñліáðûñ» (2012, 2013). Íàðàäçіўñÿ ў 1985 
ãîäçå ў Кàпûлі. Жûâå ў Міíñку.

Кàнäрàтàў Міêолà — пàэт. Àўтàð кíіã 
âåðøàў «Âîçåðà Руäàкîâà», «Âåðøû і çîðкі», 
«Кðîплі äàжäжу». Íàðàäçіўñÿ ў 1957 ãîäçå ў 
â¸ñöû Зàìîñöå íà Òàлà÷ûíø÷ûíå. Жûâå ў 
Міíñку.

Кàспÿровіч Пàвел – пàэт, пðàçàік. Кліðûк 
ãàðàäçåíñкàãà Ñâÿтà-Пàкðîў ñкàãà ñàáîðà. Òâî-
ðû äðукàâàліñÿ ў ãàçåтàõ «Ëітàðàтуðà і ìàñ-
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тàöтâà», «Ëітàðàтуðíàÿ Áåлàðуñü», àлüìàíàõу 
«Íîâû çàìàк», ÷àñîпіñå «Дçåÿñлîў». Àўтàð 
çáîðíікà пàэçіі «Íà çåìлå, ãäå пîãиá кàжäûй 
пÿтûй». Íàðàäçіўñÿ ў 1975 ãîäçå ў ãîðàäçå 
Ñìілà (Чàðкàø÷ûíà, Укðàіíà). Жûâå ў Ãàðîäíі.

Кàчàтêовà Пàлінà — пðàçàік, пуáліöûñт, 
жуðíàліñт. Дàñлåä÷ûöà тâîð÷àñöі Мàкñіìà 
Áàãäàíîâі÷à. Àпàâÿäàííі äðукàâàліñÿ ў «ËіМå», 
«Íàøàй íіâå» і іíøûõ âûäàííÿõ. Àўтàðкà кíіã 
«Мàтûлі», «Ãíÿçäî-2». Íàðà äçілàñÿ ў 1968 ãîäçå 
ў Оðøû, äçå і жûâå.

Лойêà (Гàлубовіч) Верà – пðàçàік. Ñкîí-
÷ûлà Міíñкі ôіíàíñàâà-экàíàìі÷íû тэõíікуì. 
Пðàöàâàлà íà «Áåлàðуñüôілüìå», Áåлàðуñкіì 
ðàäû¸. Âу÷ûлàñÿ ў Ëітàðàтуð íûì іíñтûтуöå 
іìÿ Ãîðкàãà ў Мàñкâå. Àпàâÿäàííі äðукàâàліñÿ 
ў тûäí¸âіку «ËіМ», ÷àñîпіñàõ «Íàøà âåðà» 
і «Дçåÿñлîў». Àўтàðкà кíіãі пðîçû «Àпîøíі 
пåðøû ñíåã». Íàðàäçілàñÿ ў 1958 ãîäçå ў â¸ñöû 
Áàтуðûíкà íà Міíø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Луêàшуê Алÿêсàнäàр – пðàçàік, пуáлі öûñт, 
эñэіñт. З 1999 ãîäà – äûðэктàð Áåлàðуñкàй 
ñлужáû Рàäû¸ Ñâàáîäà. Àўтàð кíіã «Зäçåк», 
«Зà кіпу÷àй ÷экіñöкàй ðàáîтàй. З жûööÿ кàтàў», 
«У ôіÿлåтàâàй íî÷û âуãàл кðûлà», «Пðûãîäû 
ÀРÀ ў Áåлàðуñі», «Ñлåä ìàтûлüкà. Оñâàлüä у 
Мåíñку», «Зкіìáû-çûìáû» і іíø. Ëàўðэàт пðэìіі 
іìÿ Àлåñÿ Àäàìîâі÷à (2018). Íàðàäçіўñÿ ў 1955 
ãîäçå íà Áåðàñöåйø÷ûíå. Жûâå ў Пðàçå.

Лÿвонàвà Евà – кðûтûк, літàðàтуðà çíàўöà. 
Àўтàðкà áîлüø çà 500 íàâукîâûõ пуáлікàöûй, 
у тûì ліку кíіã «Плûíі і пîñтàöі: З ãіñтîðûі 
ñуñâåтíàй літàðàтуðû äðуãîй пàлîâû ХІХ–ХХ 
ñтñт.», «Áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà ХХ ñт. і åўðàпåйñкі 
літàðàтуðíû âîпûт», «Àãулüíàå і àäìåтíàå: Òâîðû 
áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў ХХ ñтàãîääçÿ ў кàíтэк-
ñöå ñуñâåтíàй літàðàтуðû», «Áåлàðуñкàå ìàñтàö-
тâà ñлîâà ХХ ñт. у åўðàпåйñкіì літàðàтуðíûì 
кàíтэкñöå» і іíø. Íàðàäçілàñÿ ў 1953 ãîäçå ў 
â¸ñöû Íîўкі íà Кðû÷àўø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Мàêоўсêàÿ Анàстàсіÿ – літàðàтуðà çíàўöà. 
Ñ¸лåтíÿÿ âûпуñкíіöà Ëіöэÿ ÁДУ. Íàðàäçілàñÿ 
ў 2002 ãîäçå ў Міíñку, äçå і жûâå.

Міхно Верà – пàэткà. Àўтàðкà кíіã «Кðûк 
çпуäжàíàй птуøкі», «Ñâåт ñутíû ìîй». Пðà-
öуå ўðà÷îì. Íàðàäçілàñÿ ў 1955 ãîäçå ў â¸ñöû 
Чэðöû íà Ëåпåлüø÷ûíå. Жûâå ў Áàðàўлÿíàõ 
íà Міíø÷ûíå.

Новіê Мàрûÿ – ìîâàçíàўöà. Кàíäûäàткà 
ôілàлàãі÷íûõ íàâук. Àўтàðкà пуáлікàöûй пðà пà-
этûку ìàñтàöкіõ тâîðàў áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў. 
Íàðàäçілàñÿ ў 1957 ãîäçå ў â¸ñöû Ñуäçілàâі÷û 
íà Áÿðîçàўø÷ûíå. Жûâå ў Áåðàñöі.

Ðàêузà Ільмà – øâåйöàðñкàÿ піñü ìåííіöà, 
пåðàклàä÷ûöà, кðûтûк. Ëàўðэàткà øìàтлікіõ 
літàðàтуðíûõ пðэìіÿў, ñÿðîä ÿкіõ пðэìіÿ 
Пåтðàðкі (1991), пðэìіÿ іìÿ Àäэлüáåðтà ôîí 
Шàìіñî (2003), Шâåйöàðñкàÿ кíіжíàÿ пðэìіÿ 

(2009), Áåðліíñкàÿ літàðàтуðíàÿ пðэìіÿ (2017)  
і іíø. Íàðàäçілàñÿ ў 1946 ãîäçå ў Рûìàўñкà-
Ñîáîтà (Ñлàâà÷÷ûíà). Жûâå ў Цþðûõу.

Сàнніêàвà Нàтàллÿ – ðàñійñкàÿ пàэткà. 
Àўтàðкà кíіã âåðøàў «Иíтåðìåööî» і «Âñå, 
кîãî тû лþáиøü, пîпàäàþт â áåäу. Пåñíи 
ñðåäíåãî âîçðàñтà». Ëàўðэàткà пðэìіі ÷àñîпіñà 
«Уðàл» (2015) çà ñåðûþ іíтåðâ’þ ç пàэтàìі. 
Íàðàäçілàñÿ ў 1969 ãîäçå ў Íîâàўðàлüñку. 
Жûâå ў Чàлÿáіíñку. 

Фёäàр Свàроўсêі – ðàñійñкі пàэт. Àўтàð 
кíіã «Âñå õîтÿт áûтü ðîáîтàìи, «Âñå ñðàçу», 
«Путåøåñтâåííики âî âðåìåíи», «Ñлàâà ãåðî-
ÿì» і іíø. Ëàўðэàт ìàлîй пðэìіі «Мîñкîâñкий 
ñ÷åт» çà кíіãу-äэáþт. Íàðàäçіўñÿ ў 1971 ãîäçå 
ў Мàñкâå. Жûâå ў Чàðíàãîðûі.

Сіўêо Фрàнö — пðàçàік, пуáліöûñт. Àўтàð 
кíіã «З ÷ûì пðûйäçåø...», «Уäîã», «Яãíÿ àõâÿð-
íàå», «Àñіìåтðûÿ», «Дçåíü áуáíà», «Âûñпû», 
«Эäэì» і іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1953 ãîäçå ў â¸ñöû 
Âÿтà íà М¸ðø÷ûíå. Жûâå ў Âіöåáñку.

Сýн-Сýньêоў Анäрýй – ðàñійñкі пàэт. 
Àўтàð áîлüø ÿк 20 кíіã âåðøàў, ìàлîй пðîçû 
і âіçуàлüíàй пàэçіі, áîлüø ÿк 10 кíіã âåðøàâà-
íûõ пåðàклàäàў. Ëàўðэàт пðэìіі Àíäðэÿ Áåлàãà 
(2018), Ñпåöûÿлüíû пðûç пðэìіі «Мîñкîâ-
ñкий ñ÷åт» (2019). Íàðàäçіўñÿ ў 1968 ãîäçå ў 
Òàäжûкіñтàíå. Жûâå ў Мàñкâå.

Тумàш Генàäзь (Тумàс Яўген) – пàэт, пðàçàік, 
пåðàклàä÷ûк. Àўтàð кíіãі âåðøàў «Ëіíкîñ», íà-
ðûñà «Рîäíû áåðàã пåñíÿðà: Дà 100-ãîääçÿ ç äíÿ 
íàðà äжэííÿ íàðîäíàãà пàэтà Áåлàðуñі Якуáà 
Кîлàñà», кíіãі äлÿ äçÿöåй «Ëіñіöà ç Рàñîõі». Пåðà-
клàäàå ç пîлüñкàй, àíãåлüñкàй, укðàіíñкàй ìîâàў. 
Íàðàäçіўñÿ ў 1940 ãîäçå ў â¸ñöû Кукøàâі÷û íà 
Кîйäàíàўø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Усенÿ Алесь – пàэт, пðàçàік, ñàтûðûк, 
âûäàâåö. Àўтàð кíіã «Я õà÷у íà ñâàþ плà-
íåту», «Зäàíü íà õутàðû», «Дçåжкà äç¸ãöþ, 
«Пуñтàäîìкі», «Мîй ліñтàпàä», «Ãðэõ» і іíø. 
Íàðàäçіўñÿ ў 1958 ãîäçå ў â¸ñöû Пàñåкà íà 
Ñтàðàäàðîж÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Хàäàновіч Анäрýй — пàэт, пåðàклàä÷ûк. 
Àўтàð кíіã пàэçіі «Ëіñтû ç-пàä кîўäðû», «Ñтà-
ðûÿ âåðøû», «From Belarus with love», «Ñтî 
лі100ў íà tut.by», «Áэðліáðû», «Íåñûìэтðû÷íûÿ 
ñíû», «Íàтàткі тàткі», «Цÿãíік Чûкàãà-Òîкі¸», 
«Шкîлà тðàâû» і іíø. Ëàўðэàт пðэìіі «Зàлàтû 
Àпîñтðàô» (2007), пðэìіі іìÿ Кàðлàñà Шэðìàíà 
(2017), пðэìіі іìÿ Íàтàллі Àðñåííåâàй (2020). 
Íàðàäçіўñÿ ў 1973 ãîäçå ў Міíñку, äçå і жûâå.

Эспіносà Ðуіс Анхелà – пàэткà, äàñлåä÷ûöà-
ñлàâіñткà. Àўтàðкà кíіã âåðøàў «Рàÿлü лÿ ìîðà», 
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Ñтðàлüöîâà (2019). Íàðàäçілàñÿ ў 1993 ãîäçå ў 
Мàлàçå (Іñпàíіÿ).
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  Слова ад «Дзеяслова»
Шаноўныя чытачы!
На «Дзеяслоў» можна падпісацца 
ў любым паштовым аддзяленні Беларусі. 

Наш індэкс – 74813 (для індывідуальных падпісчыкаў),
               – 748132 (для ведамаснай падпіскі).

×ытайце «Дзеяслоў» таксама ў Інтэрнэце: www.dziejaslou.by

Дà âåäàìà àўтàðàў:
ðукàпіñû íå ðэöэíçуþööà і íå âÿðтàþööà.

Рэäàкöûÿ íå íÿñå àäкàçíàñöі 
çà âûклàäçåíûÿ ў àўтàðñкіõ тэкñтàõ ôàктû.

Пðû пåðàäðуку 
ñпàñûлкà íà «Дçåÿñлîў» àáàâÿçкîâàÿ.
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