
Лiтаратурна-мастацкі часопіс

Âûäàåööà ðàç íà äâà ìåñÿöû ç 2002 ãîäà 

№3 (112) 
/травень-чэрвень/ 2021

Міíñк, 2021



Пàäпіñíû іíäэкñ: 74813
Чûтàйöå «Дçåÿñлîў» у Іíтэðíэöå: www.dziejaslou.by 

Ðýäàêöûÿ:
Áàðûñ Пÿтðîâі÷ (Ñà÷àíкà) — 
ãàлîўíû ðэäàктàð;
Àлåñü Пàøкåâі÷ — 
íàìåñíік ãàлîўíàãà ðэäàктàðà; 
àäкàçíû ñàкðàтàð – Àíàтîлü Іâàø÷àíкà. 

Мàñтàк — Ãåíàäçü Мàöуð.
Òэõíі÷íû ðэäàктàð — Ëþäìілà Ôîì÷àíкà.
Ñтûлüðэäàктàð — Àíäðэй Ôåäàðэíкà. 
Кàðэктàð – Àлÿкñàíäðà Кіñÿлåâі÷-Ñàйкîўñкàÿ.

Ілþñтðàöûі íà âîклàäöû Ãåíàäçÿ Дðàçäîâà 
äà ðàìàíà Улàäçіìіðà Нÿклÿåâà «Ãэй бэí ãіíîì».

© «Дçåÿñлîў», ¹3, 2021

Пàñâåä÷àííå àб ðэãіñтðàöûі ñðîäку ìàñàâàй іíôàðìàöûі 
¹ 631 àä 28 жíіўíÿ 2009 ã., âûäàäçåíà Міíіñтэðñтâàì іíôàðìàöûі Рэñпублікі Áåлàðуñü.

Çàñíàâàлüíік — ÃÀ «Ëітàðàтуðíà-ìàñтàöкі ôîíä «Н¸ìàí».
Þðûäû÷íû àäðàñ: âул. Куçüìû Чîðíàãà, 18–2, 220012, Міíñк.

Àäðàñ ðэäàкöûі: 
âул. Куçüìû Чîðíàãà, 31–906, 220012, Міíñк.
e-mail: dzieja@tut.by
www.dziejaslou.by
Òэл.: 354-80-91.

Çäàäçåíà ў íàбîð 23.04.2021 ã. Пàäпіñàíà äà äðуку 24.05.2021 ã. 
Ôàðìàт 70õ108 1/16. Пàпåðà àôñåтíàÿ. Дðук àôñåтíû. 
Àб’¸ì — 22 ул.-âûä. àðк. Нàклàä 500 àñîбíікàў. Çàкàç ¹ 

Пàліãðàôі÷íàå âûкàíàííå: ñуìåñíàå тàâàðûñтâà ç àбìåжàâàíàй àäкàçíàñöþ «Мåäûñîíт».
¹ 2/34 àä 23.12.2013, ËП ¹ 02330/20 àä 18.12.2013.
Âул. Ціìіðàçåâà, 9, 220004, Міíñк.

Кîøт íуìàðà – пà äàìîâå.
Длÿ ÷ûтà÷îў, ñтàðэйøûõ çà 16 ãàäîў.



Проза

№3 (112) 
/травень-чэрвень/ 2021

ЗМЕСТ

Леàніä Гàлубовіч.
Нà÷íûÿ íà÷ûðкі. Вершы.  /  5
Тàööÿнà Бàрûсюê.
Ñàìàå ÷ûñтàå кàõàííå – плàтàíі÷íàå. 
Вершы.  /  122
Дàр’ÿ Ліс.
Òâà¸ íåбà ç тàбîй. Вершы.  /  151
Кàöÿрûнà Янчýўсêàÿ.
Пàäçåííå íå пðûõîäçіöü ç ліñтàпàäàì. 
Вершы.  /  161 
Улàäзімір Шûпілà.
Ці âåðíуööà уðàжàííі бûлûÿ?.. 
Вершы. /  170

Улàäзімір Нÿêлÿеў. 
Ãэй бэí ãіíîì. Раман. (Заканчэнне). /  9
Вàсіль Гігевіч. 
Рàçâàãі íà âÿñкîâàй лàўöû.  /  129
Леàніä Дрàньêо-Мàйсюê.
Òûíкîўø÷ûк Òàлàø. Апавяданне.   /  154
Гàлінà Пÿрун.
Âîñåíü. Апавяданне.  /  167

Сÿргей Зäàрàнêоў.
Кàçкà пðà çãублåíûÿ ãуçікі.  /  175

Стàніслàў Лем.
Пàäàðîжжà пåðøàå A, àбî Элåктðàбàлт Òðуðлÿ. 
Пераклад Віктара Язневіча 
і Міколы Кандратава.  / 178
Фёäàр Цютчàў.
Silentium. Лірыка. 
Прадмова і пераклад Міколы Гіля. / 186

Паэзія

Дэбют

Пераклады



Аäàм Глобус.
Улàäçіìіð. Словы пра пісьменніка 
Уладзіміра Караткевіча. / 195

Сÿргей Вàгàнàў.
Шìàткðîп’і. / 200
Улàäзімір Ліпсêі.
Каранацыя душы. Споведзі. 
(Заканчэнне). / 208

Алег Лойêà. 
Ці літàðàтуðà – літàðàтуðà?  /  214

Ірûнà Бàгäàновіч.
Уñтàâàöü і âûõîäçіöü: 
õðûñöіÿíñкàÿ ôîðìулà øлÿõу. /  234

Улàäзімір Бруй.
Quo vadis? Belarusalimam. Водгук на кнігу 
Паўла Севярынца “Беларусалім”. /  242
Мàрûнà Весÿлухà.
Ãðупàâû íàñтàлüãі÷íû пàðтðэт кàлÿ äçåäàâàй õàтû. 
Агляд альманаха “Беларус” за 2020 год. /  246

Алесь Арêуш.
Кíіжíûÿ àãлåäçіíû. Водгукі на кнігі.  /  250

Прачытанне

Эсэ

Запісы

Да 90-годдзя 
Алега Лойкі

Кнігапіс

Да 65-годдзя 
Хрысціны Лялько

д з е я с л о ў4     /

 



паэзія

па
эз

ія

…я мацнейшы 

за яшчэ не напісаныя 

мной словы.. . . 

*  *  *

Пàìðэ ÷àлàâåк,
і íåкàтîðûÿ кàжуöü:
Áîã çàбðàў.

À лåпø бû кàçàöü:
àäûøîў äà 
Áîãà.

Áî öі пàтðэбåí
Áîãу âûãíàíû Іì 
÷àлàâåк?

Кàб äàâåäàööà –
тðэбà âÿðíуööà…

         20 ліпеня 2020 

Леанід Галубовіч

Начныя начыркі
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*  *  *

Àääàöü Áîãу 
äуøу –
íå ñтðàöіöü,
à çàõàâàöü.

   22 ліпеня 2020 

*  *  *

Ці ñтðàøíà ў гэтым ñâåöå àä тàãî,
øтî ìíå ñÿбå õàпàå àäíàãî?
Ñкàçàöü пà ø÷ûðàñöі, ÿ бîлüø бàþñÿ,
øтî ў ñâåöå тым ñàì-íаñàì çàñтàíуñÿ…

 2 траўня 2020 

*  *  *

Ñлîâû,
íàпіñàíûÿ ìíîй,
ìàöíåйøûÿ 
çà ìÿíå.

Àлå ÿ ìàöíåйøû 
çà ÿø÷э íå íàпіñàíûÿ 
ìíîй ñлîâû.

       14 ліпеня 2020 

ЧМЯЛІНЫ ЧАС

Нà пàäâàкîííі пàìіðàå ÷ìåлü, 
ÿкі кðужлÿў íàўкîл ñâàіõ çÿìåлü…
І ç ðужû піў íåктàð, і ў кâåт àñîтà
çàлàçіў ¸í, кàлі бûлà àõâîтà
ñàлîäкà жûöü…
Àлå – íàñтàлà ñлîтà,
іìжûöü…

Ãуäліâû ÷ìåлü âàðуøûööà лåäçü-лåäçü,
àлå, íà жàлü, íå ìîжà ўжî ўçлÿöåöü…  

Уñпàìіíàå ¸í жûööÿ туðбîтû,
і ñâåт çÿìíû, øтî пðûтулÿў ÿãî,



і ÷àñ, øтî бûў àäпуø÷àí äлÿ пàл¸ту, 
кàб äàлÿöåöü äà пîжàäу ñâàйãî…

            29 ліпеня 2020 

*  *  *

Âåðøû піøуööà ç пûõàþ, 
ðîçäуìíà й кðàñàìîўíà.
Пàэçіі ж бîлü – âûäûõâàþöü, 
íібûтà ãðэõ íåçàìîлüíû.

          6 траўня 2020 

ЗВАРОТНЫ ЗМЫСЛ

Кàб íå бûлî íіäçå íікîãà,
àпðî÷ лþäçåй, – íі Ñàтàíû, íі Áîãà –
öі äàжûлі б ìû äà кàíöà тàкîãà,
øтî ўñ¸ ж ñтâàðûлі б Ñàтàíу і Áîãà?..

       16 лютага 2021 

БАБЫЛЬ

Кðупû куплÿå і пîўíіöü кàðìуøкі
ў çіìíûì äâàðû кàлÿ äîìà ñâàйãî.
Áліçкіìі тîлüкі пàäíåбíûÿ птуøкі
тут, íà çÿìлі, çàñтàліñÿ ў ÿãî.

Çðàíку çà іìі öікуå ç õðуø÷îўкі,
ìîў÷кі ç-çà øтîðû, çãàðбåўøû ñпіíîй,
ãэтû бàбûлü – іíñуðãåíт ãàðбà÷îўñкі –
ç âå÷íûì ÷àкàííåì àäліãі çіìîй…

Âåðû íÿìà ў іì, íàäçåÿ ñлàбаÿ…
Ñî÷ûöü, ÿк äîўãà ў пàäíåбíàй âûøы
птуøкà çàñтûãлàÿ кðûл íå ñклàäàå,
бûööàì âіñіöü íà íÿўâіäíûì кðûжû…

       27 лютага 2021 

*  *  *

Ëупілі íàñ і ñÿк, і тàк,
лÿпілі ç íàñ тàкіõ і ãэткіõ,

 / 7Л е а н і д   Г а л у б о в і ч
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кàб ñ¸ííÿ ñöâåðäçілі ўñå ñâåäкі,
øтî ìÿккі çíàк – íàø öâ¸ðäû çíàк.

                17 лютага 2021 

НАПЯРЭДАДНІ

Кâîліööà çà âîкíàìі çіìà.
Ñîíöà âûöàлîўâàå пàãîðкі.
Нàâàкîл – ðàñõлÿбàíàñöü, ãлуìа,
плûткàñöü, бåççàкîííå ў пàíàäâîðку…

Ãðàçü, і бðуä, і âûбуöâåлû ñíåã – 
íîâûõ çàâÿçÿў жûööÿ пÿлþøкі –
пðà÷öû пàкіäàþööà – âÿñíå –
äлÿ ìûööÿ, âûпàðâàííÿ, пðàñуøкі…   

Дçåíü, äðуãі ìіíå і тûäçåíü, äâà
пðîйäçå, і, çлÿжàлàÿ пàä ñпðàтàì, 
ãэтà ўñÿ àäтàлàÿ бðûäà
çàöâіöå й çàçåлÿíåå ðàптàì…

      5 сакавіка 2021 

НЯВЫЗНАЧАНАСЦЬ

Я бåñпðûтулüíû бûў, 
                                  бû ў ñíå,
äçå àбуäжэííå ñìåðöü тàілà,
і ñпðàт, øтî пðûíàлåжàў ìíå, 
бûў лîíàì ìàöі і… ìàãілàй…

Я бûў íÿçäîлüíû âûбіðàöü,
äû й пðàâà ñàì íå ìåў тàкîãà:
ìåöü пðûâілåþ – пàìіðàöü,
тûì бîлåй – жûöü бåç âîлі Áîãà.

І âîñü öÿпåð – àäçіí, 
                                бû ў ñíå,
÷àкàþ÷û ç íÿб¸ñ ðàøэííÿ,
íå âåäàþ, øто буäçå ìíå –
ñìåðöü äàäçåíà öі íàðàäжэííå…

         10 кастрычніка 2020



XLIII
Высокі, ці не ў тры чалавечыя росты крыж паднялі –  

і толькі тады ўбачылі, што ў Купалы не прыбітая левая рука. 
Пра яго ўвогуле забыліся, накінуўшыся на Сталіна, перад 
якім цяпер, калі ён не ляжаў пад нагамі, а ўзвысіўся, зноў 
адчулі трымценне. Таму завагаліся: не класці ж, каб прыбіць 
руку паэта, тварам у зямлю правадыра, – і маладзенькі 
чыгуначнік у форме інжынер-лейтэнанта, які прынёс з 
сутарэнняў крэматорыя рыдлёўку, каб крыж укапаць, 
успомніў, што ў крэматорыі і драбіны ёсць. Па іх збегалі, 
прыставілі, упёршы верхнюю папярэчыну ў падбароддзе 
Купалы, да крыжа. Чыгуначнік, падняўшыся, паспрабаваў, 
увагнаць цвік у Купалаву сціснутую далонь, той не лез, 
хлопец стукнуў мацней, урэшце ўдарыў з размаху, цвік 
сагнуўся – і, не ўтрымаўшы раўнавагі, чыгуначнік услед 
за малатком зляцеў з драбінаў. Ускочыў, схапіў малаток, 

Уладзімір Някляеў

...немагчыма 

пазбегнуць 

непазбежнага.. . 

Гэй бэн гіном
Раман

проза

пр
о

за

Заканчэнне. 
Пачатак 
у №№1-2 
(110-111).



д з е я с л о ў10     /

сабраўся палезці зноў, але Несцярэнка яго апярэдзіў. Падняўшыся ўпоравень 
з Купалам, працягнуў яму руку: “Ведаеце, не кожны палкоўнік – паэт, але 
і не кожны паэт – палкоўнік. Бывайце!” 

Каб такое сказаць, не абавязкова было па драбінах лезці. “Ці нечага я, 
– падумаў Купала, – не зразумеў?” Падаў руку з медальёнам: “Вазьміце. 
Зараз прыб’юць, не будзе як трымаць”, – але Несцярэнка медальён не ўзяў: 
“Куды браць? На расстрэл?.. – злез і адкінуў, спыніўшы інжынер-лейтэнанта, 
драбіны. – Не прыбівайце, няхай сам адной рукой за папярэчыну трымаецца”. 

Мусібыць, яго ўсё ж моцна яго ўразілі Купалавы стыгматы.
Сталі рыхтавацца да расстрэлу. Да Несцярэнкі падышоў паэт Васільеў, 

пяць гадоў таму расстраляны і пахаваны ў магіле незапатрабаваных 
прахаў: “Палкоўнік, дасцё пралетарскага пісьменніка Горкага стрэльнуць? 
Ён напісаў, што я вораг. Мяне праз гэта расстралялі, дык маю права на 
сатысфакцыю”. – “Тады двубой, калі сатысфакцыя, – разважліва сказаў 
Несцярэнка. – Яму таксама зброю дам… Аляксей Максімавіч, даць вам 
пісталет?”– “Не, – адмовіўся Горкі. – Я страляць не ўмею”. – “Нічога вы не 
ўмееце, – уздыхнуў палкоўнік. – Ні цвік увагнаць, ні стрэліць. А столькі, 
калі людзей паслухаць, натварылі ўсяго…” 

Крыж трымалі так, што Сталін вісеў тварам да новых могілак, да 
крэматорыя, а Купала – да могілак старых, да Малога сабора, таму не мог 
бачыць, а толькі чуў, што адбывалася за ягонай спінай. “Адыдзіце, таварыш 
Васільеў, вы не запісаны… Таварыш Коган, калі ласка, да сцяны, – казаў 
Несцярэнка. – І вы, таварышы святыя Ганна і Серафім, не трэба мне 
паказваць вашы партбілеты, да сцяны… Валяр’ян Уладзіміравіч, вы сюды, 
да Сяргея Міронавіча... Аляксей Максімавіч, не цягнуць жа мне вас… Тое, 
што я Васільеву стрэліць у вас не даў, не азначае, што вы памілаваны… Ды 
адыдзіце вы, Васільеў!.. Трохі ўлева, Уладзімір Уладзіміравіч, я побач з вамі 
стану...”

На хвіліну ўсё сціхла, потым пачуўся – прычым жывы, не мёртвы, 
абуты ў падкаваныя боты – тупат дзясятка ног. Прыгавораны да расстрэлу 
і прызначаны ягоным выканаўцам палкоўнік Несцярэнка скамандаваў: 
“Аддзяленне, стой! Зброю да бою!..” – і тут узляцеў, празвінеў, як малы звон 
на Малым саборы, голас Коган: “Павел! Я хачу папрасіць вас, Павел! Калі 
ўсё скончыцца, прачытайце верш!..” – “Які?..” – “По стране красавица идёт... 
Так идёт, что ветви зеленеют, Так идёт, что соловьи чумеют, Так идёт, что 
облака стоят!..” – “Мяне забілі, я не помню…” – “Успомніце! Гэта я так ішла, 
Павел! Гэта я…” – “На руку! Цэлься!.. Плі!” – дакамандваў Несцярэнка, і за 
спінай трэснула, грымнула залпам, і нешта стала валіцца, падаць з гэтакім 
гукам, як увосень у намоклыя лапухі даспелыя яблыкі падаюць…

“Так идёт, что ветви зеленеют, 
Так идёт, что соловьи чумеют, 
Так идёт, что облака стоят!..” – глуха пачаў, калі рэха залпу скацілася на 

старыя могілкі, Васільеў, і не дачытаў, заплакаўшы.
Некалі паэт Павел Васільеў перапісаў гекзаметрам усім вядомыя “шэсць 

умоваў таварыша Сталіна”. Выйшла эпіграма, Купала помніў пачатак: “Ныне, 
о муза, воспой Джугашвили, сукина сына...” Потым хадзілі чуткі, што Горкі, 
які ў сваім нашумелым артыкуле “Літаратурныя забавы” назваў Васільева 
палітычным ворагам, палічыў сябе вінаватым і прасіў за яго, але Сталін 
пакінуў паэта, якому было ўсяго дваццаць сем, у расстрэльным спісе. 

“Так ідзе, што воблакі стаяць…”
– Вось і не стала антысавецкай нацыяналістычнай арганізацыі, – не 



звярнуўшы, як здалося Купалу, ніякай увагі на лірычныя дэкламацыі ў час 
расстрэлу, задаволена сказаў Сталін. – Малайчына палкоўнік. Самога сябе 
расстраляць не кожны здольны. Хаця… Вы ж спрабавалі, Іван Дамінікавіч, 
скончыць самагубстам. Я таксама, між іншым… Даўно, калі яшчэ ў семінарыі 
вучыўся. Кожны нармальны чалавек, аднойчы ўцяміўшы, у якім свеце ён 
жыве, самагубствам спрабуе скончыць. Ці падумвае пра гэта. Але сілы волі, 
духу не хапае. Мне ў той час не хапіла. І я падумаў: калі нехта некага забівае, 
дык ці не робіць ён тым самым найвялікшую паслугу таму, каго забіў?.. Хто 
ўжо не будзе мыкацца да старасці ў несправядлівым, подлым свеце. У здрадах, 
прыніжэннях, крыўдах, хваробах. І не памрэ старым, бездапаможным ідыётам, 
абмачыўшыся ад страху праз тое, што памірае… Вы што маўчыце?

– Думаю… Тады, выходзіць, не толькі палкоўнік, але і Берыя малайчына.
– Калі забіў мяне?
– Калі вас забіў.
– Так. Калі забіў, малайчына. Тым больш, што ў яго не было ніякай 

патрэбы мяне забіваць. 
– А мяне?..
Купалу ўжо ўсё адно было, хто і чаму яго забіў, ён іншым быў заняты, 

спрабаваў разгадаць пасланыя яму сілай нячыстай, кур’ерам з Крамля, 
“лётчыкам”, і чыстай сілай, святой Ганнай, знакі, дый наперад ведаў ён, 
што адказу ад Сталіна не пачуе, таму не збіраўся пытацца, але размова так 
склалася, што пытанне само вырвалася: “А мяне?..” – і Сталін уздыхнуў:

– Вам гэта цікава?
– Як сказаць… Цяпер ужо не надта. Але ўсё адно больш, чым некаму.
Сталін памаўчаў, як бы ўзважваючы, адказаць ці не?..
– Ну, што ж… Калі мы вырашылі арганізаваць партызаншчыну ў Беларусі і 

прызначылі вашага добрага знаёмца Панамарэнку начальнікам партызанскага 
штабу, я паклікаў яго да сябе. І між іншым спытаў… жартам спытаў, я з ім даўно 
жартую: ты што гэта, Панцеляймон, найпершага беларускага нацыяналіста 
ленінскім ардэнаносцам і сталінскім лаўрэатам зрабіць парэкамендаваў? Вось 
я – найпершы савецкі нацыяналіст, але ж не ардэнаносец і не лаўрэат. Скажы, 
пытаю, Панцеляймон, ты б мяне ў сталінскія лаўрэаты парэкамендаваў, калі б 
ведаў, што я нацыяналіст, няхай сабе і савецкі? А пра Купалу ты ведаў, нават 
дакладную пісаў: “Падлягае арышту і суду як вораг народа”. Дык для чаго ты 
мне перад вайной яго падсунуў? Каб падставіць мяне? Сталін, маўляў, нічога 
не разумее? У людзях, у кадрах не разбіраецца?.. Так вось я пажартаваў, а 
Панцеляймон, пэўна, падумаў, што гэта не жарты. І, перапудзіўшыся, вунь 
да тых хлопцаў пабег... Бачыце іх?.. А яны яму, думаю, сказалі, каб ён сам з 
гэтым разбіраўся… Ды вы не ў той бок гледзіцё, да мяне павярніце галаву… 
Вунь туды, дзе гэты Васільеў плача. Не ведаў гэтую Коган, убачыў толькі 
пасля смерці, а стаіць і плача. Уражлівы такі… Ведаеце, за што яго расстралялі? 
За тое, што ён, п’яны, прыпеўкі спяваў. “Как-то по лесу я шла, А в лесу 
прогалина, Я присела и прочла Шесть условий Сталина”. А ён думае, што 
за эпіграму гекзаметрам. Ну, вядома, калі за гекзаметр, дык ён ахвяра. А за 
прыпеўкі… Ну, бачыце цяпер?..

Купала, павярнуўшы, наколькі здолеў, галаву да Сталіна, убачыў спачатку 
плячо ў фрэнчы і руку на папярэчыне крыжа, а пасля – крайком вока – Берыю 
з Мяркулавым, якія, тулячыся да манастырскай сцяны і як бы хаваючыся 
пад ёй, ішлі ад крэматорыя. 

Сталін засмяяўся. Коратка, адным смяшком, але засмяяўся. І дзіўна было 
чуць гэты смех на крыжы.
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– З’явіліся! Пасля расстрэлу прыйшлі. Баяліся, што іх таксама… Між 
іншым, нацыяналісты. Толькі грузінскія. Берыя дык увогуле… 

Хто Берыя ўвогуле, Сталін не дагаварыў, бо крыж хіснуўся, яго падцягнулі 
да выкапанай яміны, паставілі ў яе і пачалі прысыпаць… “Пачакайце, – 
раптам уваткнуў рыдлёўку ў зямлю інжынер-лейтэнант, прайшоў кругам 
і, паглядзеўшы на выцягнутага, з закінутай на папярэчыну крыжа рукой, 
Купалу, на прагнутага ў каленях, бо яму ногі, калі прыбівалі, не выпрасталі, і 
праз тое ён выглядаў яшчэ меншым, амаль карлам, Сталіна, сказаў нерашуча: 
“Усё ж трэба было б неяк ушанаваць… Не Дысмас з Гестасам…”

Патрыярху, мусіць, не спадабалася, што імёны разбойнікаў, якіх з 
Хрыстом раскрыжавалі, чыгуначнік назваў так, як іх звычайна каталікі 
называюць, ён пракінуў раздражнёна: “Дык маліцеся на іх!” – і равеснік 
інжынер-лейтэнанта, малады чалавек у мундзіры з пагонамі правінцыйнага 
сакратара крыкнуў са старых могілак: “Каб ушанаваць, можна хросным ходам 
вакол манастыра прайсці! З раскрыжаванымі! З патрыярхам, са святымі! 
Калі такое было?..” – на што патрыярх Ціхан перахрысціўся: “Не было і не 
будзе, я не пайду!” – а Берыя, падышоўшы, узяў яго пад руку: “Пойдзеш!”

Вось што яму да гэтага хроснага хода? Будзе ён ці не будзе, з патрыярхам 
ці не… Нічога, апроч таго, што можна ўладу паказаць. Нават мёртваму.

Усе, апроч Ціхана, прапанову правінцыйнага сакратара ўспрынялі з 
імпэтам. Бязбожнік Кашкадамаў тут жа ўспомніў, што ён таксама святар 
і мае права хросны ход павесці, калі патрыярх не хоча. “Толькі хто крыж 
панясе? Яго ж не падняць аднаму?” 

“Мы можам, – сказаў Няжыла. – Я і Кумец з Кругляцом. Бо, можа быць, 
Купала…”

“Бог, ваш бог! – загарэўся ўжо ідэяй, убачыўшы ў ёй нешта такое, што 
можна скарыстаць, Кашкадамаў. Бярыце крыж!” 

Кумец з Кругляцом разламалі драбіны, прыбілі да бакавін папярэчыны. 
Выйшлі яшчэ два невялікія крыжы, якімі можна было падпіраць папярэчыну 
крыжа вялікага. Віленскія пакутнікі яго паднялі: “Мы гатовы”.

– Талковыя, – здзівіўся Кашкадамаў. – А ў такой даўніне жылі… Толькі 
крыж павярніце! Што гэта вы яго – вашым богам наперад?

– Можам і вашым, – сказаў Няжыла. – Калі Вільню нам верне.
Рушылі да выхаду з могілак, на Данской павярнулі ў абыход манастыра 

налева. Паперадзе віленскія пакутнікі з крыжам, Сталіным і Купалам на 
ім; следам Берыя пад руку з патрыярхам Ціханам і сакратаром беларускага 
партыйнага ЦК Геем, за імі Мяркулаў з Кашкадамавым, маршал Тухачэўскі 
з маршалам Блюхерам, камандармы Убарэвіч і Якір, лётчык Чкалаў 
з пісьменнікам Бабелем, рэжысёр Мейерхольд з паэтам Клычковым, 
архіепіскап Амвросій і ягоны пляменнік Бантыш-Каменскі, архімандрыт 
Данскога манастыра Ісідар і генерал-аншэф Нарышкін, манахіня Агнія і 
губернатар Акінфаў, секунд-маёр Баскакаў з незаконнай дачкой Кацярынай 
і законнай дачкой Соф’яй, гаспадар рэстарацыі “Яр” Аксёнаў і ганаровы 
грамадзянін Аляксандраў, князь Баграціён і ротмістрша Дэмбская, княжна 
Гарчакова і двойчы лаўрэат дзяржпрэміі СССР Гарушына, паэт Павел 
Васільеў і дырэктар Эрмітажу Васільчыкаў, генерал-пракурор Шахоўскі і 
купецкі сын Жыгалкін з падпалкоўніцай Алягеўскай, протаіерэй Дабрагурскі 
і фрэйліна Дзмітрыева, паэт Майкаў і стольнік цара Арчыла Вахтангавіча 
Мацвей, капітан Забіякін і ледзі Суханава-Падкалзіна, гісторык Ключэўскі 
і акадэмік АН БССР Кайгародаў, заводчык Дзямідаў і архітэктар Басэ, 
масон Зіноўеў і мецэнат Засіма, камергер Нарышкін і заслужаная настаўніца 



РСФСР Назарава, генерал-маёрша Ізвольская і паручнік Войска Данскога 
Ілавайскі, дуэлянт Навасільцаў і карлік графа Зубава Якубоўскі, прэм’ер-
маёр Сабакін і член Прэзідыума Замаскварэцкага Савета, паліткамісар 
палка імя Валадарскага Смірноў, імератынскі князь Яшвілі і дачка юрыста 
Юрасоўская, секунд-маёр паліцыі Ішуцін і падпалкоўнік ГРУ Каменскі, 
князі (чатыры) і княгіні (сем) Абаленскія, князі (шэсць) і княгіні (шэсць) 
Гарчаковы, князі (восем) і княгіні (шэсць) Урусавы, князі (пяць) і княгіні 
(пяць) Хаванскія, князі (сем) і княгіні (сем) Чаркаскія, князі (чатыры) і 
княгіні (дзевяць) Шахаўскія, князі (дзесяць) і княгіні (дзевяць) Шчарбатавы, 
князі (восем) і княгіні (сем) Валконскія, князі Дадыян і Дадыянавы (восем) 
з княгінямі Дадыян і Дадыянавымі (восем), князі (пяць) і княгіні (сем) 
Вяземскія, князі (дзевятнаццаць) і княгіні (дзевятнаццаць) Галіцыны, князі 
(дваццаць адзін) і княгіні (дваццаць дзве) Даўгарукія, штаб-лекар Меч і раб 
божы Міхаіл, выпускнік Марскога кадэцкага корпуса, афіцэр Чырвонай 
арміі Нахімаў і хатняя настаўніца Мікалаева, пападдзя Гур’ева і жонка 
обер-дырэктара Гусятнікава, мешчанін Кекішаў з маладзіцай Мясновай, 
генеральша Молер і купецкая ўдава Нахоткіна, сенатар Небальсін і фур’ер 
лейб-гвардыі Ізмайлаўскага палка Пісараў, сын архіварыуса Няспанаў і 
пратапрасвітар Нікольскі, ротны абозны Шустаў і мануфактур-саветніца 
Чарокава, памешчык Агонь-Даганоўскі і камер-фрэйліна Акулава, служачы 
Маскоўскага камісарыяцкага камітэта Шостка і асэсарша Шніткіна, 
ар тыстка імператарскіх тэатраў Чарняўская і карнэт Чаркаскі, купчыха 
Царавіцінава і баярын Хрушчоў, жонка контр-адмірала Хітраво і граф Фон 
Гротэ дэ Бука, юнкер Фон Брумер і жонка паручніка Фаміна, палкоўніца 
Фабр і калежскі асэсар Угрумаў, правізар Лук’янаў і царэвіч Леон, вахмістр 
Бухвостаў і барон Бюлер, дырэктар Румянцаўскага музея Веневіцінаў і 
прафесар медыцыны Веніямінаў, баранэса Вольф і доктар Геральдштэйн, 
статс-дама Глебава-Страшнёва і князь-кампазітар Галіцын, манахіня 
Зачацьеўскага манастыра Алімпіяда і член РСДРП Арэхаў, кавалер-дама 
Гарчакова і тэатрал-аматар правінцыйнага маштабу князь Імерэтынскі, 
обер-правіянтмайстар Кіслінскі і штабс-капітанша Кленус, першая жонка 
Казлова-малодшага Хамутова і другая жонка Казлова-малодшага Талстая, 
крыгс-цалмайстар Скрыпіцын і сталінскі сокал Рыбко, прыдворны обер-
гафмейстар Куракін і заслужаны артыст РСФСР Ларын, цётка Тургенева 
Цяплова і цётка Пушкіна Сонцава, купцы Пярвушын і Прасцякоў, генерал 
ад інфантэрыі Левачоў і прапаршчык Мінскага пяхотнага палка Левашоў, 
ревалюцыянер Траяноўскі і брыгадзір Сувораў, ардынарны прафесар 
Камароўскі і нехта Коста Анастасій, на надмагіллі якога напісана, што ён 
пражыў 64 гады, а больш не напісана нічога, – і ўсе гэтыя людзі, даўнія і 
нядаўнія нябожчыкі меркавалі, што яны абыдуць манастыр і палягуць у свае 
магілы, але тут да старшыні таварыства аматараў крэмацыі Кашкадамава, які, 
пазбегнуўшы раскрыжавання, стаў яшчэ больш актыўны, чым раней, раптам 
падскочыў, узяўшыся як ніадкуль, не падобны ні да нябожчыка, ні да жывога, 
чалавек у лётным шлеме з чырвонай зоркай, нешта Кашкадамаву сказаў, 
махнуўшы рукой у бок Серпухаўскага вала, і Кашкадамаў, стаўшы паперадзе 
віленскіх пакутнікаў, з Данскога правулка, дзе ў абыход манастыра трэба 
было зноў павярнуць налева, павёў хросны ход на Серпухаўскі вал. “Цераз 
Маскварэцкі мост на Красную плошчу!” – закрычаў старшыня таварыства 
аматараў крэмацыі, на што “лётчык” паківаў задаволена, а Купалу, які пазнаў 
у ім “кур’ера з Крамля”, чамусьці падумалася, што з гэтага паходу на Маскву 
не ўсе нябожчыкі ў свае магілы вернуцца. 
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“Ну і што?.. Затое прагуляемся, – сказаў Сталін. – Вас калі-небудзь па 
Маскве на руках насілі?”

Ва ўзбуджаным голасе ягоным было чаканне. Амаль радаснае. Мусібыць, 
ён успомніў, як яго ў маўзалей неслі. А потым выносілі. І цяпер падумаў, 
што вернуць. 

44

Нельга было Віктару пакідаць Крэва. Трэба было хоць пастухом там 
застацца, хоць прывідам, хоць валуном у замкавай сцяне, але не пакідаць. 
Ні ў Мінск не сунуцца, ні ў Маскву. 

Застаўся недапісаным раман пра Купалу, і ён адчуваў, ведаў, што нідзе, 
апроч Крэва, ён яго не дапіша. І паэма пра Крэва, якую ён пачаў, засталася 
недапісанай.

Раніцай, яны яшчэ не паспелі выспацца, прыбегла запыханая сельсавец
кая сакратарка: “Ганна Васільеўна! Там вам... – І выдыхнула тое, з чым 
бегла: – Звоняць! З Масквы! Каб вы ў Маскву ехалі!..” 

З Масквой не мела Крэва ніякіх зносінаў ад часоў князя Андрэя Курбскага, 
які збег у Крэўскі замак ад Івана Грознага, таму сакратарку, якая папрасілася: 
“Я ў вас трохі прысяду, нейкія ў каленях дрыжыкі”, – можна было зразумець. 
“Хто званіў?”, – спытаў Віктар, хоць мог не пытаць, ясна было, хто званіў, і 
сакратарка зноў выдыхнула: “Крэмль!”

Грачын зноў умешваўся ў ягонае жыццё.
– Ты ў фантазіях тут жывеш! У выдумках! У казках! А жыццё ў рэальнасці. 

І трэба вяртацца ў рэальнасць, каб жыць, а не выдумляць, што жывеш! – 
нечакана, бо яму здавалася, што пасля таго, што ўбачыла, адчула, яна сама 
хоча тут яшчэ пабыць, усхадзілася Ганна, калі ён сказаў, што нікуды з Крэва 
не паедзе. – І мы ў Індыю сабраліся!

– Што мне рабіць у тваёй Індыі? 
– Такая ж яна мая, як і твая! Ты не хочаш, каб у нас дзеці былі!
Гэта быў аргумент, які яго зламаў. Яна ўбіла сабе ў галаву, што Індыя – 

месца, дзе здарыцца дзіва, а супраць дзіва не можа быць аргументаў. Дый 
не скажаш тваёй жанчыне, якая марыць нарадзіць табе дзіця, што не хочаш, 
каб яна дзіця табе нарадзіла.

Па дарозе заехалі ў Смаргонь, і ён пазнаёміў яе з бацькамі. “Твой дзе 
ваяваў?” – спытаў Ганну бацька, і калі пачуў, што нідзе, не зразумеў: “Як 
гэта? Як тады ён партыяй кіруе?”

“Нейкая яна надта гарадская, – сказаў бацька, ужо развітваючыся. – 
Порткі, калі абсярэшся, не памые”. А маці сказала: “Дык не трэба абсірацца”.

Маці Ганна спадабалася. “І лытка ня брыдка, і кумпяк сабе так. Ды яшчэ 
і не дурная”. Спытала Ганну, не стрываўшы: “А пра дзіцятка думаеш?” І калі 
яны ўдзвюх, без бацькі і Віктара, пагаварылі пра гэта, маці дастала з куфра 
даматканую крэўскую посцілку. “Тры шлюбныя ложкі ёй засцілаліся: бабулі 
маёй, маці маёй і мой. Засцялі свой, замову, я табе напішу яе, на зачацце 
прачытай – і не трэба будзе на край свету па дзіця ехаць”. 

Ганна настолькі сур’ёзна ўсё гэта ўспрыняла, што Віктар спытаў: “Дык, 
можа, у Крэва вернемся? Там яшчэ і ложак, які гэтай посцілкай засцілаўся, 
стаіць”. Яна сказала: “Дома ў Маскве засцелем”.

Які ў яго ў Маскве дом?..
Ён тут, ягоны дом, дзе маці ў запеччы ціха, каб ніхто не пачуў, сказала, 



што ў бацькі рак і што ён не хоча, каб нехта пра тое ведаў, каб яго шкадавалі. 
“Нават я нібы не ведаю, але дачка Гэльчына, помніш Гэльку, яна ў бухгалтэрыі 
са мной працавала, а дачка яе ў шпіталі цяпер медсястрой, сказала мне, і 
я табе кажу, бо ты ў Маскве, дык, можа, там гэта лечаць, бо ні ў Смаргоні, 
ні ў Мінску, я пыталася, не…”

– Нікуды я не паеду! – адрэзаў бацька, калі Віктар, развітваючыся, доўга 
не выпускаў яго з абдымкаў: “Слухай, чорт стары, у цябе ж медаль “За 
абарону Масквы”, дык давай хоць паглядзіш, што абараняў», – а бацька 
вырываўся з абдымкаў: “Ты бабу сваю абдымай, каб я ўнука дачакаўся!..” –  
і падазрона зыркаў на маці.

Квіткоў у купэйныя вагоны, нават у мяккія, у якія, бо дарагія, амаль 
заўсёды квіткі можна было набыць, ні на адзін цягнік да Масквы не 
знайшлося, толькі ў плацкартныя. Ганна пайшла да начальніка вакзала, 
той сказаў: “Адно месца”. – “Ты едзь, а я днямі...” – прапанаваў Віктар, 
але Ганна не захацела зноў шукаць яго ні ў Смаргоні, ні ў Крэве: “Разам 
паедзем! У плацкартным. Гарбаты пап’ем з народам, пагаворым, пабачым, 
чым і як народ жыве”.

Народ пачаў жыць, як толькі крануўся цягнік, і правадніца, сабраўшы квіткі 
і раздаўшы бялізну, пайшла па вагоне: “Каму чаю?”

– Я без чаю не скучаю, – схадзіў у прыбіральню, дзе выліў прынесены 
правадніцай чай, дзяцюк у чорным бярэце з чырвоным вымпелам і ў чорнай 
куртцы, зпад якой віднелася цяльняшка. І дастаў з чамаданчыка паўлітэрак 
гарэлкі. – Каму яшчэ выліць і наліць? Марская пяхота частуе!

– Калі ўсе п’юць, тады ўсе чай бяруць, бо так шклянак не дам, – сказала 
правадніца, а дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці, які сядзеў побач з марскім 
пехацінцам, паставіў на стол паходныя, пластыкавыя, якія вымаліся адна з 
адной, чаркі і прадэкламаваў: “Если водка будет восем, всё равно мы пить 
не бросим, передайте Ильичу: нам и десять по плечу!” 

– А вам, – спытаў марскі пехацінец не так Віктара, як Ганну. – Вы дакуль 
едзеце? Да Смаленска ці да самай Масквы?.. – І калі Ганна, нават не 
зірнуўшы на Віктара, махнула рукой: “Налівайце!” – падняўся са шклянкай: 
“Люби меня, как я тебя, и будем вечно мы друзья!” 

– А мы вас ведаем, вы ў Маладэчне ў нас выступалі. Пасля ў Маскве, 
мы па тэлевізары бачылі, – падселі да іх з бакавых месцаў мужык з кабетай, 
па выглядзе сямейная пара. – Наша дачка ў Маскве ў балетным тэатры. 
Во, – паказала фотаздымак кабета, – як схуднела. Дык мы яе падкарміць”. 
– І мужык паставіў на стол яшчэ адну пляшку, а жонка ягоная расклала на 
сурвэтцы яйкі, памідоры, гуркі...

У Віктара была адна даўняя знаёмая, акторка на пенсіі, якая любіла ў 
цягніках чай піць і размаўляць з народам. Далёка яна не ездзіла, грошай 
столькі не мела, каб далёка ездзіць. Купляла квіток да першай станцыі, 
Барысава ці Маладэчна, заходзіла, як толькі пачыналася пасадка, у вагон, 
даставала мяшэчак з ядой: яйкі, соль, памідор з гурком, – раскладвала ў̆сё 
на сурвэтцы і, дачакаўшыся спадарожнікаў, замаўляла на ўсіх чай. Праваднікі 
звычайна лаяліся: “Яшчэ цягнік не рушыў! Які чай!” – але кожны раз яна 
кожнага з іх неяк угаворвала, частавала спадарожнікаў, пагаварыўшы з 
якімі: як завуць, хто, куды і чаго едзе? – на першай станцыі выходзіла і доўга 
глядзела ўслед апошняму вагону… 

Неяк Віктар, ён не помніў ужо, да чаго, распавёў гэтую гісторыю Ганне, 
яна сказала: “Сумна. І да слёз шкада”.
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Але цяпер ёй было весела.
“Ой сівы конь бяжыць, на ім сіва грыва, ой спадабалася, ой спадабалася 

мне тая дзеўчына”, – заспяваў пад Смаленскам бацька дачкі, якая схуднела 
ў Маскве ў балетным тэатры, а за Смаленскам марпех пачаў клеіцца да 
Ганны. Віктар прапанаваў яму выйсці ў тамбур, той выйшаў: “Ды ты што, 
мужык? Ты б хіба да такой не клеіўся? Я ж так, каб весялей было”.

Каб весялей было, Ганна вярнула Віктара ў Маскву. Калі мыліся пасля 
цягніка, сказала: “Я ўся пахну народам. – І, прачытаўшы замову на зачацце, 
засцяліла ложак крэўскай посцілкай. – Давай паляжым”.

Паляжалі нядоўга – зазваніў тэлефон. Тэлефанаваў Грачын. Пагаварыў з 
Ганнай, тая перадала трубку Віктару. “Ганна кажа, што вы ў цягніку не спалі 
ўсю ноч, але нічога. Пару гадзін перадыхніце – і да мяне. Я хачу з чалавекам 
адным цябе пазнаёміць. На перспектыву”.

І скончыў размову. 
І так заўсёды.
Калі хоча і што хоча пачынае – калі хоча і што хоча сканчае.
– Вось яна, рэальнасць, – раздражнёна кінуў трубку Віктар. – Запрашае, 

як загадвае. Нібы я служу ў яго. І чаму сёння? Чаму нельга заўтра?
– Таму што бацька хоча сёння.
Яна так гэта сказала, нібы апроч таго, што хоча яе бацька, ніхто і нічога 

не можа хацець, і раздражненне выплюхнула вонкі.
– Ці мала чаго ён хоча! Бацька, бацька! Хто ён, твой бацька?
– Сакратар ЦК!
– Я ведаю, што сакратар! Але хто ён? Цясляр? Будаўнік? Што ён збудаваў? 

Камунізм? Дзе? У 300й секцыі? 
Ганна зрабіла выгляд, нібы страшэнна здзівілася.
– Не падабаецца камунізм 300й секцыі? Чаго ж ходзіш туды?
– Я туды хаджу? Ты мяне туды цягаеш! Каб не ты, я б і не ведаў, што 

ёсць такі камунізм!
Яна стала рукі ў бокі – як заўсёды перад скандалам.
– Каб не я, ты дасюль ездзіў бы толькі плацкартам, спяваў бы з п’янтосамі 

пра сівага каня і спаў бы ў качагарцы!
– А мне нармальна было ездзіць плацкартам з п’янтосамі! І ў качагарцы 

спаць файна было!
– Дык і ездзі! І спі! Але заўтра. А сёння да бацькі. Бо заўтра ён увесь дзень 

заняты. А нам трэба дазнацца, на якім мы свеце? Што з нашай Індыяй?
– Навошта табе Індыя, калі ёсць посцілка?
– І посцілку з сабой возьмем.
Посцілка Індыю не адмяняла.
Віктару не хацелася ехаць да Грачына не таму, што не спаў усю ноч. 

Праз тое, як Грачын запрасіў яго, ехаць не хацелася. Не жадаў ён бачыць 
Грачына, а тым больш знаёміцца на перспектыву ні з кім не жадаў.

Якая перспектыва?.. У якімнебудзь крэсле, трасучыся, што яго зпад 
цябе вырвуць, усё жыццё прасядзець?

Ганна скінула рукі з клубоў: пэўна, перадумала, бо разам да бацькі ехаць, 
скандаліць, – і Віктар сказаў спакайней:

– Нічога з Індыяй і пазней не станецца. Сёння я збіраўся крэўскія рукапісы 
прагледзець.

– А што з тваімі рукапісамі стацца можа?
– Усё, што заўгодна. Згубіццца могуць. Згарэць. 



– Рукапісы не гараць. Зрэшты, у цябе ёсць пара гадзін. Ідзі ў свой кабінет, 
глядзі. І не псіхуй.

“Што гэта я сапраўды?..” – дастаў ён з валізы тэчку з рукапісамі, прайшоў 
у пакой, адведзеным яму пад кабінет, сеў за стол – следам увайшла Ганна 
з паперкай, што дала ёй маці. 

– А хто напісаў гэтую замову?
– Ніхто.
– Як гэта ніхто? Нехта ж напісаў, калі яна напісаная. 
– Ну, народ...
– Народ... Народ у плацкартным вагоне. “Люби меня, как я тебя, и будем 

вечно мы друзья”. А тут: “Вы, замочкі, адмыкайцеся, царскія вароты, 
адчыняйцеся…” – І яна, не пытаючыся, ці не замінае яму, легла на канапу 
ў кабінеце, бо і канапа, і кабінет, як і ўсё ў гэтым доме, і ён разам з усім 
належалі ёй. – “Гара, разыдзіся, камень, раскаціся… Вада, разліся, дубок, 
развейся…” Маці сказала, каб на памяць вывучыла.

Ён узяўся за рукапісы.
Шэракардонная тэчка з рукапісамі была старая, зашмальцаваная, з адным 

адарваным матузком, замест якога Віктар, пракалоўшы дзірачку ў кардоне, 
прывязаў шнурок. Даўнымдаўно гэтую тэчку прынесла з бухгалтэрыі маці. 
На вокладцы тэчкі было напісана “І959. 2 квартал”.

У другім квартале 1959 года, вясной, у красавіку ён пазнаёміўся з Лёляй. 
На танцах у раённым Доме культуры. Лёля была дачкой вайскоўца, маёра. 
Яна хадзіла ў балетную студыю, вучылася ў рускай школе і смяялася, калі 
Віктар чытаў ёй беларускія вершы. Казала: “Вы, як амерыканскія індзейцы”.

Тады ён і напісаў сваю першую паэму, для якой маці прынесла тэчку 
“І959. 2 квартал”.

Паэма была рамантычная. Пра каханне паэта, якім пагарджае прыгожая, 
але пустагаловая лялька. Маці, калі чытала, плакала.

Ён плакаў разам з ёй: “Яна яшчэ пашкадуе!..”
Маці гладзіла яго па галаве: “Вядома, пашкадуе... Яшчэ як...”
Як чыста ў ім было. Як скрозь слёзы светла...
Цяпер цёмна – хоць ты плач.
У тым, што адбылося ў Крэве, нешта яго бянтэжыла. Не тое, што ўбачыў 

ён, што паказаў яму ў замку штукар Вензель. Яго бянтэжыла тое, што ён 
глядзеў гэта нібы не ўпершыню.

“Замочкі, адмыкайцеся...”
Віктар адгарнуў вокладку, здзіўлена ўтаропіўся ў першую старонку рукапісу. 

Ён не помніў, калі і як з’явіўся, адкуль узяўся напісаны на ёй тэкст.
Ганна круцілася на канапе. Мармытала замову на зачацце. Ён падышоў:
– На, пачытай...
– Я не люблю чытаць рукапісы. І пішаш ты так, што не разабраць. 

Надрукуеш – прачытаю.
– Я не ведаю, ці буду друкаваць.
– Чаму? 
– Бо не ведаю, ці маё гэта.
Яна прыпаднялася, узяла рукапіс.
– Як гэта, ці тваё? Тваёй рукой напісана.
– Прашу цябе: прачытай. Хоць самы пачатак. І прашу: уголас. Каб я чуў, 

што ты чытаеш.
Ганна зірнула на яго здзіўлена, ямчэй села на канапе, пачала чытаць. 
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“1382 год. Крэва, замак. Пакой у Кутняй вежы. Не цямніца, але і не княскія 
палаты. Ложак, стол, крэсла. Пры пакоі камора.

На ложку Вітаўт. На крэсле Ганна расчэсвае валасы. 

ГАННА
Які Ягайла звер!.. Пачвара ён якая!

ВІТАЎТ
Мне гэты звер сказаў, што ён цябе кахае.

ГАННА
А мне сказаў, што любіць ён цябе…
Мой Бог!.. Ужо маршчынкі на ілбе…”

Яна ўстала з канапы, села да стала, пачала перабіраць спісаныя аркушы 
паперы.

– Чакай, гэта ж нам Вензель паказваў... Дык ты, выходзіць, напісаў, а ён 
паказаў? Вы дурылі мяне?

– Так, гэта нам паказваў Вензель. Дырэктар антыкварнай крамы, дырэктар 
цырка, паштальён. І яшчэ ён, мусібыць, драматург. Бо што да мяне, дык я 
не помню, пісаў я гэта ці не пісаў? 

– Не разумею.
– Я таксама. Толькі мы рознае не разумеем. Ты не разумееш, як я, 

на пісаўшы гэта, магу не помніць, што я гэта напісаў. Але так бывае. 
Здараецца, што я знаходжу напісанае і ні па чым не магу пазнаць, што 
яно напісана мной. Толькі па почырку. Бо гэта было мной не напісана, а 
запісана. Як дыктант. Гэтак, думаю, Моцарт, Бах запісвалі сваю музыку. 
Такую музыку, як “Рэквіем”, нельга напісаць, можна толькі запісаць, па
чутую.

Ганна перапыніла яго.
– Ты хочаш сказаць, што ты геній? Ці што вар’ят?
– Не ведаю. Ёсць слова, якое прыблізна вызначае гэткі стан. Ён 

называецца натхненнем, хоць насамрэч гэта стан трансу. Гэта ненармальна, 
так, але так ёсць. Толькі нават, калі яно так, дык хто і як дазнаўся, што я 
гэта запісаў? Ведаць гэта мог толькі той, хто дыктаваў.

– Ты хочаш сказаць – Бог?
– Я хачу сказаць, што нікому рукапіс гэты не паказваў. А па ім нам паказалі 

спектакль. Вось чаго я не разумею... І вось што думаю. Магчыма, калі я 
запісваю дыктанты, дык ствараю не ўяўны, а рэальны свет. Дакладней, 
не ствараю, ён ужо створаны тым, хто дыктуе, а я пераношу яго з аднаго 
вымярэння ў іншае. З паралельнага свету ў наш. Ну, як мы з маскоўскім 
Віктарам Маргерам, светамі памяняўшыся, перанесліся. 

– Дык ты – гэта ты, ці ты – гэта ён?
– Не ведаю! Але думаю, што ўсё, што мы з табой перажылі, што паказваў 

нам Вензель у Маскве і паказаў у Крэве, усё яно з таго, паралельнага, 
прыдуманага мной свету, перанесенае ў свет рэальны. Толькі так ва ўсім 
гэтым можна нешта ўцяміць, а інакш...

– Але дырэктар антыкварнай крамы Назар Януаравіч Вензель не падобны 
да Бога!

– Так! Не падобны. І яго не было, ён не з’яўляўся ў маім жыцці, пакуль 



я не спакусіўся, пакуль не напісаў пра ледакол эпохі! – І ён грукнуў кулаком 
па стале. – Які да д’ябла ледакол! 

Ганна адхіснулася і паглядзела на яго, як часцяком глядзела, з жалем – 
ён не трываў гэты яе пагляд.

– Дык цябе д’ябал спакушае? Можа, гэта ён і вершы табе дыктуе?
– Можа быць. Мы ўсе думаем, што талент ад Бога. А ён, можа быць, ад 

д’ябла! Навошта Богу нашы вершы?
– А д’яблу нашто?
– Не ведаю.
– Таму і блытаешся...
– У чым?
– У тым, ці Бог табе вершы дыктуе, ці ты іх для д’ябла пішаш. 
Віктар пагартаў рукапісы, у яго дрыжалі рукі, і Ганна не прамінула 

заўважыць: “У цябе рукі дрыжаць”.
– Вось я напісаў пра Купалу, – знайшоў ён тое, што шукаў. – “Ягоныя 

вершы – тлумачэнні Богу: хто ён такі і чаму ён гэтакі, які ёсць. Ён разумеў, 
што Бог і без яго пра яго ўсё ведае, але думаў: а раптам не? І тлумачыў, 
тлумачыў, тлумачыў – пісаў, пісаў і пісаў...”

– І ліст таварышу Сталіну – тлумачэнне Богу?
– Ліст таварышу Сталіну ён напісаў, калі ўжо яго не было!
– Каго не было? Сталіна?
– Купалы! Яго не стала не тады, калі не стала Івана Луцэвіча. Ён памёр 

тады, калі ў ім памёр Купала. І ліст Сталіну ён напісаў мёртвы! Разумееш? 
І я баюся, што таксама мёртвы буду пісаць, калі ўжо мёртвы не пішу! 

– І пра ледакол ты мёртвы напісаў?.. 
Калі б Ганна не стамілася ў цягніку, калі б выспалася, яна, мусіць, не 

сказала б таго, што далей сказала. Спынілася б. Але яна стамілася і не 
выспалася, таму ўспомніла, як ёй абрыдлі ягоныя рэфлексіі – і не спынілася:

– Ведаеш, у мяне сяброўка ёсць. Яшчэ са школы. Ты з ёй не знаёмы, яна ў 
Варшаве жыве. За паляка замуж выйшла. Дык яна паляку свайму, някепскаму, 
дарэчы, мужу здраджвае не таму, што ёй гэтага хочацца, а дзеля таго, каб 
пасля перажываць. Ёй у асалоду пасля перажываць, што яна блядзь!

Жаласлівы пагляд Ганны стаў пагардлівым – гэтага ўжо было не стрываць. 
Яна ведала, куды страляла.
І пацэліла.
Віктар згроб са стала рукапісы, ускінуў пад столь – лісты разляцеліся па 

ўсім пакоі; ён нагамі, бегаючы ад дзвярэй да вакна, расфутбольваў іх па кутах: 
«Пару гадзін перадыхніце – і да мяне!.. На ледаколе!.. Які да д’ябла ледакол!.. 
Які ледакол!.. Які да д’ябла!.. Які раман пра Купалу! Які да д’ябла пра Купалу 
раман! Якія да д’ябла вершы!.. Якія паэмы, калі ўсе раманы, вершы і паэмы 
напісаныя!.. “Замочкі, адмыкайцеся, царскія вароты, адчыняйцеся…” Ва ўсе 
часы адны і тыя тры сюжэты!.. Ён хоча, яна не дае!.. Яна дае, ён не хоча! Ці 
не можа!.. Ён і яна хочуць і могуць, але ім замінаюць!.. І тады гэта Шэкспір!.. 
“Рамэа і Джульета!..” І ўсё!.. Усё напісана!.. А тое, што я пішу, проста спосаб 
абазначыцца, вылучыцца. Уладкавацца – іншых спосабаў я не ведаю! Нічога 
болей не ўмею!.. І не хачу ўмець, давай скончым гэта, Ганя!..»

Знясілены, ён сеў на канапу, на месца, дзе сядзела Ганна, паклаў падушку 
на калені, на падушку галаву, на галаву рукі. Сплёўшы і сціснуўшы пальцы, 
паўтарыў здушана, скрозь слёзы: “Давай скончым гэта, Ганя. Давай як
небудзь гэта скончым!..”
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Ганна паднялася зза стала: «Што? Што скончым?.. – Пачала збіраць 
паперы, прамаўляючы, як сама сабе, раздражнёна: – Ён не хоча ва ўладу. 
Ён не хоча ў літаратуру. У што тады ён хоча? У дзярмо?.. – І спытала: – Ты 
ў дзярмо хочаш? Каб я табе порткі прала?.. – Дастала аркуш зпад крэсла. – 
Ну, твой жа почырк? Ты пісаў!.. – І, сеўшы на падлогу, стала чытаць уголас: 
“Калі гэты стан, Які ўва мне, і ёсць усё, што Богам Паслана можа быць, тады 
не так і многа Бог можа нам паслаць… І калі больш нічога, Калі ўсё гэта 
ўсё… то ўсё на свеце – зман”». 

Яна ўскочыла.
– Ты пра сябе гэта напісаў! Пра нас! Калі пра сябе, пра нас, тады ўсё 

зразумела. А так – не!
– Што – не?
– Дзеля чаго яна жыццём ахвяруе?.. Дзеля чаго Ганна рызыкуе, зразумела. 

Дзеля Літвы! А дзеля чаго Любоў? Каб царскія вароты расступіліся?.. Дзеля 
гэтага? – скамечыла і кінула Ганна ў твар яму, ён якраз галаву падняў, 
выцягнуты зпад крэсла аркуш рукапісу. – Гэта не вартае жыцця! 

Яно так прагучала, нібы не толькі тое, дзеля чаго прынесла сябе ў ахвяру 
Любоў, але і тое, чым ён, Віктар, займаецца, тое, што піша, а значыць, усё, 
што ў ягоным жыцці ёсць, не вартае жыцця. 

Тады што ў ягоным жыцці жыцця вартае?.. 
Нічога.
Так балюча ўдарыць можа толькі жанчына, якая помсціць. 
За што?..
Ён падняўся з канапы, каб пайсці, каб сказаць, сыходзячы: «Тады разам 

нам, Ганя, рабіць у гэтым жыцці няма чаго», – а яна раптам гэтак паглядзела, 
як глядзела на Юр’евай гары, выструньваючыся на цырлачках, каб убачыць 
тое, што бачыць ён, і раптам кінулася да яго, прыціснулася, як да той гары, 
каб адчуць магніт пад ёй, які так прыцягвае, што праз усё жыццё не адпускае, 
і ў паглядзе гэтым прачыталася, і ў тым, як яна прыціснулася, адчулася, ясна 
зразумелася: «За Крэва!..» Яна помсціла не яму, а Крэву, якое паспрабавала 
ўжо забраць яго ў яе – і можа яшчэ паспрабаваць.

– Тады што ў маім жыцці майго жыцця вартае, Ганя? – спытаў ён замест 
таго, што збіраўся сказаць. – Я ў Крэве з вялікімі князямі жыў. З крэўнай 
раднёй. А ў Маскве мне жыць з кім? З тваім бацькам? З Брэжневым, з 
Андропавым? Хто мне яны? Ці, можа, жыцця майго вартае тое, што яны 
даюць? – І яна адказала, бо ў яго было Крэва, а ў яе была Масква: «Так! 
Нам жыць з тым, што яны даюць! І паехалі, пакуль даюць, браць».

XLV
 Гэтай дарогай Купала ўжо аднойчы йшоў – толькі з процілеглага 

боку. Ад Краснай плошчы да Данской. Па Васільеўскім спуску на Вялікую 
Ардынку, з яе на Люсінаўскую і на Серпухаўскі вал. Ганна так павяла яго, 
калі вярнуліся з Горак і пайшлі ў манастыр. Сказала, што гэта вуліцы яе 
дзяцінства, на якіх ёй заўсёды добра.

– Іосіф Вісарыёнавіч, як вам там? – спытаў Берыя, калі выйшлі на 
Серпухаўскі вал і стала відавочна, што “хросны ход” скіроўваецца да Крамля. 
– Нармальна?..

Сталін хмыкнуў. 
І праўда. Знайшоў, пра што спытаць.



А ўвогуле: пра што гаварыць на крыжы?..
– Я чаму спытаў? – не адчапляўся ад Сталіна Берыя. – Я тут падумаў: 

гэта добра, што вы на крыжы! Хто на крыжы, той ажывае!
– Раўней нясіце! – падскочыў да віленскіх пакутнікаў Мяркулаў, які 

таксама вырашыў выявіць клопат пра Сталіна. – І павярніце, правадыр 
павінен уперад глядзець!

Кумец з Кругляцом яго нібыта й не пачулі, а Няжыла сказаў: “Іншым 
разам і назад глянуць варта”. 

Ад Серпухаўскага валу да Краснай плошчы бліжэй было б прайсці па 
Шабалаўцы, але ці то ў Кашкадамава былі тыя ж вуліцы дзяцінства, што і ў 
Ганны, ці “кур’ер з Крамля”, які як раптам з’явіўся, гэтак раптам і знік, сказаў 
яму не спяшаць – прайшлі Серпухаўскі вал і павярнулі на Люсінаўскую…

Над Масквой світала. Па Люсінаўскай вуліцы, названай так па імені 
нейкай рэвалюцыянеркі, якую звалі Люсі, паўзлі першыя палівачкі. Першыя 
аўтобусы падбіралі першых пасажыраў. Маладзіца ў васільковай сукенцы 
не паспела ўскочыць у аўтобус, кіроўца крануўся, а яна забегла наперад і 
стала перад ім, рукі раскінуўшы: ці вазьмі, ці задушы!

– Нехта возьме, – сказаў Сталін, якому, як выглядала, не хацелася 
маўчаць. – А нехта задушыць. У кожнага ў руках хай невялікая, як у кіроўцы 
аўтобуса, але ўлада. Тым усе і жывуць.

“Цікава… Я гляджу ўперад, ён глядзіць назад, а бачым адно і тое…”
– А вы як да ўлады? – не перапыняючыся, спытаў Сталін. – Любіце? 
– Не, – адразу адказаў Купала. – І не любіў ніколі. 
Адказаўшы, падумаў, што адказ ягоны можна зразумець па-рознаму, а 

Сталін, перамаўчаўшы, прамармытаў на гэта: “Тым больш…”
Кіроўца адчыніў дзверы, маладзіца ў васільковай сукенцы скочыла ў 

аўтобус. 
Не скарыстаў кіроўца ўладу. 
Ці скарыстаў?
– Што тым больш?.. 
– Што мы розныя. Я любіў уладу, вы – не. А разам на адным крыжы. 

Як вы думаеце, чаму?
– Так выйшла
– А як так выйшла?
– Выпадкова.
– Не. Не выпадкова. Мы на адным крыжы, бо рабілі адно і тое. Я з гэтага 

боку – вы з таго. Гэтак і вісім, – з нейкім, як здалося, задавальненнем скончыў 
Сталін. Потым дадаў, калі паўз храм Узнясення Гасподняга за Серпухаўскай 
брамай праходзілі: – Нездарма Няжыла крыж не паварочвае. Яго хоць так 
нясі, хоць гэтак... Ці вы пра гэта не думалі?

Не раз ён пра гэта думаў… 
Успомнілася лета ў Акопах. Сухое, спякотнае. Ды хіба толькі тое 

спякотнае!.. Колькі ён вінаваціўся перад сабой, перад светам. Балюча, 
пакутліва. Але што мог зрабіць? Што можна зрабіць на крыжы?

– Думаў. Але што я мог зрабіць на крыжы?
– Зноў апраўданні, – чмыхнуў Сталін. – Па-мойму, я прастудзіўся. І не ўзяць 

насоўку… Вось прыбіваюць рукі і не думаюць, што насоўку будзе не ўзяць.
З храма выйшла манашка. З вядром. Пэўна, прыбіральшчыца. Толькі 

чаму манашка, калі храм не дзейнічае – у ім даўно ўсялякія канторы. 
– Ва ўсіх і ў кожнага апраўданні, – доўжыў Сталін. – Толькі іх і чуў... 

Тады скажыце: калі ёсць яны ў вас, чаму не могуць быць у мяне?

 / 21У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў22     /

Манашка пачакала, пакуль з ёй параўняўся крыж, укленчыла, потым 
лёгка падхапілася і пайшла з хросным ходам. Нешта ў хадзе, у постаці яе 
падалося Купалу бачаным, знаёмым… Але не павярнуцца на крыжы, не 
разгледзець манашку было. 

– Шыю не скруціце, – сказаў Сталін. – Можа, яшчэ вешаць будуць. 
З Люсінаўскай выйшлі на Вялікую Ардынку – вуліцу, па якой пачыналася 

дарога з Масквы ў Залатую Арду. 
– Тут блізкага мне чалавека, – казала Ганна, калі ўпершыню вяла яго па 

Вялікай Ардынцы і спынілася каля Іверскага правулка, адкуль добра відаць быў 
храм Іверскай іконы Божай маці, – з якім мы ў гэтым храме павянчацца ўпотай 
збіраліся, забілі. Мастака. Ён па Маскве ў шаліку сіне-бела-чырвоным хадзіў. 
Яму казалі, што на шыі ў яго царскі сцяг, а ён казаў, што французскі шалік. 
Пасля карціну намаляваў. “Залатая Арда”. На ёй цары ўсе маскоўскія і Сталін у 
шапцы хана Узбека, што стала шапкай Манамаха. Дык за дзень да вянчання на 
яго машына наехала. Выйшаў раніцай сабаку выгуляць… І разам з сабакам... Я 
да Берыі кінулася: за што вы жаніха майго?!. А ён: “Гэта былая каханка ягоная, 
якой ён машыну купіў, на яго наехала”. Ну, нібы насмерць яна ўзраўнавала, 
калі пра мяне дазналася. Так што сам, маўляў, вінаваты… Сталін потым казаў: 
“Не трэба каханкам купляць машыны! Вунь Маякоўскі застрэліўся, а каханка 
ягоная за катафалкам на машыне ехала, якую ён для яе купіў”.

“Я не купляў…” – паспрабаваў пажартаваць Купала, і Ганна сказала: “Не 
надта ўдалы жарт”.

Так. Не надта…
Потым, ужо каля Данскога манастыра, спытала: “А ў цябе была хоць адна 

каханка, якая хацела цябе забіць?” І калі ён адказаў, што такіх, дзякуй Богу, 
не было, зноў спытала: “А за што тады Богу дзякаваць?..” 

Шалёная яна ўсё ж.
– Некалі ў Данскім манастыры, – падаў голас Няжыла, – наша войска 

стаяла. Па гэтай дарозе вялікі гетман Хадкевіч на Крэмль яго вёў. Вунь там, 
над Кліменцеўскім астрогам, – махнуў ён рукой наперад, – зусім блізка ад 
Крамля літоўскія сцягі былі ўзнятыя. Нашы коні падковамі ў крамлёўскую 
сцяну білі. Увайшоў бы гетман у Крэмль – і Масковія стала б Літвой. 
Еўропай. А так Ардой, Азіяй засталася. 

Сталін заварушыўся на крыжы.
– Скуль вы пра тое ведаеце? 
– Кнігі па гісторыі чыталі, – сказаў Круглец. – Не кароткі курс ВКП(б). 
Сталін на гэта прамаўчаў, а Ціхан, які крочыў, унурыўшыся, раптам 

ускінуў галаву. 
– Патрыярх Гермаген уратаваў Маскву. Заклікаў паўстаць “супраць 

літоўскіх людзей”. На заклік ягоны Мінін з Пажарскім апалчэнне сабралі 
– і пагналі літву з палякамі! З Крамля, з Масквы, са святой…

– Байкі! – не даслухаўшы, запярэчыў Круглец патрыярху. – Яны шаблі ў 
руках ніколі не трымалі, вашы Мінін з Пажарскім. Ваяводаў знайшлі!.. Ды 
ў муку вялікі гетман тое апалчэнне перамалоў бы, калі б не князь Трубяцкі! 
Літвін з роду Гедымінавічаў, а выступіў на баку Масквы, здраднік.

“Ды які ён здраднік?.. Які літвін?.. І якая Арда?.. Нас з магіл паднялі, 
каб такое слухаць?..” – зашапацелі ззаду, упершыню выявіўшы нязгоду 
з тым, што адбывалася, нябожчыкі, князі з генераламі, купцы з чальцамі 
Прэзідыума Замаскварэцкага Савета, а жаночы голас спытаў высока: “Чаму 
гэта ён здраднік, калі ягоны бацька быў ваяводам Івана Грознага? Калі дзяды 
і прадзеды ягоныя царам служылі?..”



Ганны голас! Ён не памыліўся, пазнаўшы яе ў манашцы. Але што яна, 
жывая, робіць сярод мёртвых?.. І ўсё нутро ў ім сцялася: “Ці яе таксама?!.”

– Павярніце, – сказаў ён уніз. – Павярніце крыж… 
Няжыла паглядзеў на яго: “Навошта?..” – “Я прашу вас: павярніце…” 
– Не трэба! – устрапянуўся Сталін, які паўсюль хацеў быць першым, а 

на крыжы, відаць, першым быць не надта хацеў, але Кумец з Кругляцом ужо 
рушылі кругам адзін на месца другога, дапамагаючы Няжылу павярнуць 
крыж, працэсіі за якім канца-краю не было відаць. Нябожчыкі займалі ўсю 
вуліцу разам з ходнікамі, ішлі, ніяк не замінаючы жывым, працякаючы 
скрозь іх, скрозь набітыя імі аўтобусы, скрозь грузавікі і легкавікі, адзін з якіх 
раптам рэзка звярнуў да ўзбочыны, дзе, трымаючы сабаку на ланцужку, стаяў 
у карычневым пінжаку з сіне-бела-чырвоным шалікам чалавек, які, пэўна, 
сабаку таго выгульваў, і паспрабаваў адскочыць за слуп каля аўтобуснага 
прыпынку, але не паспеў, легкавік прыплюшчыў яго разам з сабакам да 
слупа, і той чалавек, нават не ўцяміўшы, што з ім сталася, аддзяліўся ад 
гурмы жывых, скрозь якіх працякалі нябожчыкі, далучыўся да тых, хто 
скрозь жывых працякаў, і пайшоў побач з баронам Бюлерам, не зважаючы на 
лямант, які ўсчаўся на аўтобусным прыпынку, азірнуўшыся толькі на сабаку, 
што коратка ўскуголіў, адляпіўся ад слупа і пабег услед за гаспадаром…

Гэтак хутка ўсё.
Купала быў агаломшаны. Гісторыя смерці, пра якую распавяла Ганна, 

увачавідкі паўтарылася. Толькі загінуў на ягоных вачах не хтосьці іншы, 
не невядомы яму мастак, з якім Ганна пад вянец употай збіралася, а ён сам. 
Купала. Ён ніколі не насіў гэтакіх шалікаў, але шалік – адно, што было не 
ягонае. І яшчэ сабака… 

За стырном легкавіка, прадваеннага “КІМ-10”, сядзела модна апранутая 
кабета, з якой нічога не сталася. Нават капялюшык з яе не ўпаў. Яна выйшла 
з машыны, атрэсла спадніцу і пайшла па ходніку насустрач Хроснаму ходу, які 
працякаў скрозь яе, а яна праходзіла скрозь яго, скрозь заводчыка Дзямідава 
і архітэктара Басэ, масона Зіноўева і мецэната Засіму, камергера Нарышкіна 
і заслужаную настаўніцу РСФСР Назараву, генерал-маёршу Ізвольскую 
і паручніка Войска Данскога Ілавайскага, нікога з іх не заўважаючы, не 
спыняючыся, толькі папраўляючы раз-пораз, нібы на ветры, капялюшык.

Купала пазнаў яе. Гэта была Лізавета. Стрыечная сястра Ганны. Лектарка 
музея Леніна ў Горках.

– Супрацоўніца трэцяга аддзела трэцяга ўпраўлення – казаў, нібы агучваў 
нямое кіно, Берыя. – Тое, што вы зараз бачылі, мусіла стацца з вамі ў Горках. 
Ганна павінна была прывезці вас у музей, а ўсё астатняе даручалася Лізавеце. 
Таму яна і выпраўляла вас з музея на лецішча. Ноч, дарога, падпітыя паэт 
з акторкай… Ён кінуўся машыну спыняць, каб падвезла… Сам вінаваты.

Купала прадчуваў нешта такое, калі Ганна запрасіла яго ў Горкі. І, пэўна, 
так і было б, калі б не Рэйнбат-Рэзвая-Марозава, якая не дала Лізавеце 
выправіць іх на лецішча. “Куды ў дождж ды на ноч гледзячы?..” 

– Так, – агучыў тое, пра што Купала падумаў, Мяркулаў. – І так было 
б найлепей. Вам ордэн Леніна далі. Прынялі рашэнне на Сталінскую 
прэмію вылучыць. Дык каму ў галаву прыйшло б, што… – І ўбачыўшы, як 
здрыгануўся Купала на крыжы, Мяркулаў жорстка, нібы за нешта адпомсціў, 
скончыў. – Але і ў гатэлі выйшла не горш. Зноў віно, жанчыны. Гэта Лізавета 
патэлефанавала ў нумар, дзе вы гасцявалі, і сказала, што вас Ганна чакае… 
А яна чакала не адна.

Не адна… 

 / 23У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў24     /

Нешта з таго, што, здавалася, назаўсёды замглілася, пачало праясняцца. 
Ён успомніў, як выйшаў з нумара ў калідор і ўбачыў кіроўцу, які вазіў іх 
у Горкі. Яшчэ падумаў: Ганну ў гатэль прывёз?.. Але ж машына не Ганны 
была, ён не купляў ёй машыну.

Гледзячы з крыжа, Купала шукаў і не знаходзіў Ганну сярод безлічы 
манашак, а яна ўжо прабралася наперад, ішла, адцясніўшы Берыю, побач з 
патрыярхам, і калі ён убачыў яе, каменьчык на медальёне наскрозь прапёк 
левую далонь, якую ён расціснуў: “Лаві. І скажы мне, што гэта такое?..”

Вусны ягоныя перасохлі, ён ледзьве вымавіў гэтыя некалькі слоў.
Правая рука Ганны была занятая, левай злавіць ці спрыту ў яе не хапіла, 

ці яна й не збіралася лавіць – і медальён булькнуў у вядро з вадой. 
– Так, – глухавата, голасам, падобным да голаса крыжа, сказаў Сталін. 

– Я б таксама ведаць хацеў… Што гэта значыць, калі гэта ты? 
Ганна падняла вочы да Купалы, апусціла, зноў падняла.
– Я ўставіла яго ў медальён, каб… каб ты зразумеў, хто цябе… каб не 

падумаў… – Яна заплакала. – Я не сама… 
Госпадзі! Здрада за здрадай, здрада за здрадай… Праз усё жыццё і нават 

праз смерць.
“Што не сама?..” – можна было ўжо й не пытаць, бо якая розніца, што?.. 

Хоць, мусіць, трэба было б спытаць, каб не плакала, але вусны гэтак ссохлі, 
што не разамкнуліся – і яна зняла з-пад чорнай накідкі белую хустачку. 
Намачыла яе ў вадзе, паклала на крыжавіну, якую ўзяла ў Кумца, падняла: 
“Папі…”
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– Вітацца са мной не хочаш? – паціснуўшы вялаватую руку Віктара, 
спытаў Грачын. – Дарма. Я сур’ёзныя пытанні для цябе вырашыў. Ажно 
тры. Першае: месца ў ЦК прафсаюзаў. З пасадай не ніжэй чым загадчык 
аддзела. Другое: ты не проста ў складзе групы, ты зацверджаны кіраўніком 
беларускай дэлегацыі ў Польшчу. І трэцяе: вы з Ганнай едзеце ў Індыю. 
Усё, як ты прасіў.

– Я не прасіў нічога.
– Ну, добра, прасіла Ганна. А ты не сказаў, што не хочаш. Ва ўсякім 

разе, – прыжмурана зірнуў на яго Грачын, – у Індыю. Так што збірайцеся. 
Пашпарты можаце ўзяць у замежнай камісіі Саюза пісьменнікаў. З вамі 
Ружэвічы ляцяць, каб гэта дэлегацыяй выглядала. А то прыпішуць турызм 
за дзяржаўны кошт.

Паслаць дачку ў Індыю, каб нейкія індыйскія цудадзеі дапамаглі ёй дзіця 
нарадзіць – гэта палюбому турызм за дзяржаўны кошт. Хоць з Ружэвічамі, 
хоць без. 

Зрэшты, член дэлегацыі – не такая тэма для плётак, каб яе смакаваць. 
А вось кіраўнік дэлегацыі...

Грачын на дачы быў не адзін, у яго гасцяваў ягоны сібірскі сябар. З рускай, 
лапатай, барадой і беларускім прозвішчам Яцук. 

– Андрэй Мікалаевіч, – прадставіў яго Грачын. – Чалавек, які за ўсё стаіць 
прынцыпова. І за ленінскую лінію ў партыі, і за сваю бараду. 

Барада Яцука, беларускі прадзед якога яшчэ ў царскія часы быў сасланы ў 
Сібір, здзівіла: барадатага сакратара абкама партыі Віктар бачыў упершыню. 

– Хто змагаецца, той перамагае, – казаў, калі селі абедаць, Грачын. – Ан



дрэя Мікалаевіча змушалі пагаліць бараду яшчэ тады, калі ён інструктарам 
райкама быў. А ён: Маркс барадаты, Энгельс, Ленін з бародкай. Чаму мне 
нельга? Яму: ты не Ленін! А ён: так, не Ленін. Але Уладзімір Ільіч нідзе не 
казаў, як вы мне кажаце, што камуніст з барадой – поп. У статуце партыі 
не напісана, што камуніст не можа быць з барадой. І ў кожным кабінеце, 
дзе яго пясочылі, ён цытаваў першы артыкул Статуту: членам КПСС можа 
быць любы грамадзянін Савецкага Саюза, які прызнае праграму партыі, 
актыўна ўдзельнічае ў будаўніцтве камунізму і... Што там, забыўся, далей?.. 
Сплочвае партыйныя ўнёскі. А пра бараду ні слова. Гэта ўсіх на вілы пады
мала, да ЦК дайшло. Суслаў яго выклікаў: ды пагаліся ты! А ён яму... Як 
ты яму?.. Вось вы ў галёшах ходзіце, а я ў барадзе. У кожнага свае звычкі. 
Ні ваша звычка, ні мая для партыі не шкодныя. І калі вырашалася, быць 
ці не быць яму ў абкаме, а, можа, і ў партыі, яго Леанід Ільіч падтрымаў: 
для камуніста галоўнае тое, што ў галаве, а не тое, што на ёй расце. – І тут 
Грачын засмяяўся, Віктар упершыню пачуў, як бацька Ганны смяецца: хэкне і 
кашляне, кашляне і хэкне. – А ён Леаніду Ільічу за тое аддзячыў, у адстаўку 
прапанаваў падаць!.. За тваю галаву і характар, Андрэй Мікалаевіч, – пад
няў Грачын чарку. – За характар і галаву! – І выпіўшы, дадаў, кашлянуўшы і 
хэкнуўшы. – Ён, дарэчы, вершы піша. Усе беларусы вершы пішуць, ці што?..

– Усе, – засмяяўся Яцук, і смех ягоны быў густы, як ягоная барада. – Хоць 
хапіла б аднаго Купалы. 

– Тады і Пушкіна аднаго хапіла б, – сказала Ганна. На што Грачын, за
кусваючы, крутнуў галавой: “Не. Расія – вялікая”.

Яцук шырока раскінуў рукі.
– Во такая... “От Перми до Тавриды, от финских хладных скал до пламен

ной Колхиды”. Расія ўпёрлася ў Пушкіна, як у сцяну, за якой нібыта больш і 
няма нічога. А за сцяной Міцкевіч у Польшчы, Бёрнс у невялікай Шатландыі, 
не кажучы ўжо пра Хаяма ці Нізамі. Нельга ў сцяну ўпірацца, трэба ламаць 
сцяну. З догмаў выбірацца, у якіх мы закарэлі.

Грачын, закусіўшы фінскім сервелатам з 300й секцыі, паклаў відэлец.
– Ты не надта... Рэвалюцыянер. Веліч Расіі не ў прасторы. Пушкін пісаў, 

што Расія – душа свету. Вось у чым яе веліч. 
Яцук зірнуў на Віктара:
– Пушкін такое хіба пісаў?.. – І працягваў, не чакаючы адказу, бо яму, 

мусібыць, захацелася павыглядаць эрудытам, кожнаму мужчыну, няхай 
ён нават у гадах, хочацца перад прыгожай жанчынай, хай нават яна дачка 
сябра, некім павыглядаць. – А вось Нізамі пісаў такое. Толькі не пра Расію. 
Ён пісаў, што душа сусвету, дух зямлі – Іран. А Пушкін пераклаў. Хоць, можа, 
і не Пушкін, не помню. Але ў нас так: ніхто, апроч Пушкіна, нічога вялікага 
напісаць, талковага сказаць не мог і не можа. І далей у нас: ніхто, апроч 
Леніна, Сталіна, Леаніда Ільіча... Давай моладзь спытаем: хіба не так?

Моладзь маўчала. Віктар маўчаў, моцна здзіўлены тым, што пачуў ад 
Грачына пра Яцука. Не пра ягонае змаганне за сваю бараду, а пра тое, што 
ён прапанаваў Брэжневу ў адстаўку падаць. “Дзе?.. Калі?..” – шукаў Віктар 
зручны момант, каб спытаць пра гэта, а Ганна, па якой відаць было, што ў 
палітычных дэбатах, усчатых Яцуком, ёй няўтульна, чакала моманту, каб 
перавесці размову на іншае. І спытала, не дачакаўшыся:

– Тата, а куды мы едзем? 
– Як куды? У Індыю.
– Ясна, што ў Індыю. Але куды? Да каго?
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– Да Індзіры Гандзі, – зноў густа засмяяўся Яцук. – Бо ў нас няма нікога, апроч 
дарагога Леаніда Ільіча, а ў Індыі няма нікога, апроч дарагой Індзіры Гандзі. –  
І падняўся. – Пара мне, Васіль Дзям’янавіч, праз дзве гадзіны самалёт. Лятаю і 
лятаю над вялікай Расіяй. Тудысюды, сюдытуды. І калі з неба глядзіш, бачыш 
трубы завода новага, думаеш: нешта ўсё ж мяняецца. А на зямлю спусцішся: 
той самы дым над трубамі. Усё, як было. Ну ды што ж... Дадому далячу, а далей 
відаць будзе. Як там у Купалы? – павярнуўся ён да Віктара.– “Сілен, княжа, 
караць, галаву сілен зняць, не скуеш толькі дум ланцугамі”. Я люблю Купалу. 
У бацькі майго ўсе старыя кнігі ягоныя былі, а мне Машэраў, пакуль жывы быў, 
новыя дасылаў. Там ужо не толькі вершы. Артыкулы, выступы… – І раптам, 
кінуўшы вокам на Ганну, змяніў тэму. – А ты на з’ездзе свежа выступіў. З энергіяй, 
з напорам. Як вецер. Дарэчы, калі я Андропаву пра дым над трубамі сказаў, ён 
мне на гэта: “Дык ўсё ў свеце дым”. Таксама вершы піша. Пасля кажа: “Дым 
плыве, куды вецер дзьме. Вы супраць ветру?” Не, кажу, я за вецер, – падаў 
Яцук руку Грачыну. – Ты мяне не праводзь, з дзецьмі пабудзь.

“Трэба пагаварыць з ім, трэба пагаварыць...” – падняўся Віктар услед за 
Яцуком. – “Давайце я вас правяду”. – “Праводзь, калі Васіль Дзям’янавіч не 
супраць. Ён казаў, што ты раман пра Купалу пішаш, мне цікава”, – абняўся 
з Ганнай Яцук: “Эх, якая красуня! Уся ў маці і нават прыгажэйшая!” –  
а Грачын, зыркнуўшы падазрона на Віктара, плячыма пацепнуў: “Чаго мне 
супраць быць? Пагаварыце, як паэт з паэтам”. 

Паехалі на машыне Грачына. “З гаража табе, Андрэй Мікалаевіч, гэбіста 
пашлюць”, – сказаў Грачын. Нібы ягоны кіроўца не з гаража прысланы і не 
гэбіст.

– Дык пра што раман? – спытаў Яцук, калі селі ў машыну. – Пра каго, 
зразумела, але пра што? Пра Купалаву смерць? Я, між іншым, таксама 
цікавіўся: сам ён, ці яго... 

– Не сам.
– Адкуль ты ведаеш? У архівах, я глядзеў, пра гэта нічога. Ніякай зачэпкі, 

ніякага намёку на тое, што з ім расправіліся. І я думаю, што не. Што гэтага 
не было.

– Я без архіваў ведаю, як было.
– Як гэта?
– Як бы ніяк, але ведаю. З вамі хіба так не бывае?..
Віктар паехаў праводзіць Яцука не для таго, каб разбірацца ў гібелі Ку

палы. Зараз яму трэба было разабрацца ў сабе – і здалося, што Яцук можа 
дапамагчы ў гэтым. Калі ён, дзіўны партыец, якога могуць скінуць з вяршыні 
ўлады, казаў на дачы Грачына пра краіну, якая ўпёрлася ў сцяну, пра тое, што 
трэба сцяну ламаць, выбірацца з догмаў, Віктар думаў: “Я мусіў, я павінен 
быў сказаць гэта на з’ездзе!” І цяпер спытаў:

– Як вы думаеце: з вамі расправяцца? 
Такога працягу размовы Яцук, пэўна, не чакаў. Маўчаў, не адказваў. 

Мусібыць, узважваў: ці ўдавацца ў такую размову?
Паўза зацягвалася. Віктар разумеў: калі Яцук наўпрост зараз не адкажа, 

дык ніякай гаворкі не будзе. А яму вельмі хацелася з гэтым барадатым, 
падобным да папа чалавекам адкрыта пагаварыць.

– Вы ўзважваеце, ці варта пра такое размаўляць з паэтам, які на з’ездзе 
партыі свежа, як вы сказалі, падлізаў яе кіраўніку? Дык вось я хацеў выступіць, 
як вы. Але не здолеў. Не хапіла мяне на гэта. Спалохаўся ўлады. І цяпер 
гэта мая сур’ёзная праблема, разумееце? 



Яцук маўчаў. Віктар пашкадаваў, што купіўся на ягоныя словы, на ягоную 
бараду, за якую змагаўся абкамаўскі сакратар з усёй партыяй, а Яцук, не 
адказаўшы на пытанне Віктара, сам спытаў:

– Дык ты пра гэта раман пішаш? 
Ён адыходзіў ад размовы.
– Не толькі, але... 
– Пра гэта, значыць. Што ж, вечная праблема... Свабода і ўлада, мараль 

і ўлада... І гэта праблема Купалы, праз якую яго не стала. Рана ці позна яна 
паўстае перад кожным. І кожны сам яе вырашае. Так – ці інакш. 

– Пакуль я ніяк яе не вырашыў.
– Калі сам не вырашаеш, вырашаюць за цябе. Вунь Грачын сказаў, што 

ты ідзеш у прафсаюзы. На немалую пасаду. Вось гэта і ёсць вырашэнне. З 
прафсаюзнага ЦК у ЦК партыйнае дарога нядоўгая. Васіль Дзям’янавіч сам 
яе прайшоў, так што ведае, што робіць.

– А мне што рабіць? Вось вы...
– Што я?.. Пачакай...
Яцук пашукаў па кішэнях, знайшоў пігулкі, паклаў адну пад язык, рас

смактаў. Кінуў кіроўцу: “Спыніся на хвіліну, мы пройдземся... Прыціснула...”
Выйшлі з машыны, пайшлі ўздоўж дарогі.
– Кожны раз, калі вып’ю, сэрца разыходзіцца. І каму ні кажу, хоць 

Грачыну, хоць Брэжневу, давайце гарбату пап’ем, ніхто слухаць не хоча. 
Андропаў толькі, але ён увогуле не п’е. У яго іншыя магчымасці кроў 
разагнаць. Навошта піць, калі можаш з’есці, каго хочаш... – прыпыніўся 
Яцук, азірнуўшыся на кіроўцу, які ехаў за імі. – А за што са мной павінны 
расправіцца?

Ён, пэўна, асцерагаўся грачынскага кіроўцы, які калі не Андропаву, дык 
Грачыну ўсё дакладзе, таму і не падтрымаў размову, пачатую ў машыне.

– За выступ на з’ездзе.
– Я не выступаў на з’ездзе.
– А дзе? 
– На банкеце пасля з’езда. Ці на прыёме, як яго назваць... Выпіў і сапраўды 

выступіў. Як выступаюць на п’янках. Падышоў да Леаніда Ільіча, павіншаваў 
яго з паспяховым з’ездам і параіў сысці. Бо наступны з’езд можа быць не 
такім паспяховым. Ты ж ведаеш, што ён сам збіраўся падаць у адстаўку? 
Грачын табе пра гэта казаў?

Можа, трэба было пайсці на прыём?.. Па спаленым запрашэнні...
– Казаў. Ведаю.
– Ведаеш. Дык вось і ў мяне сур’ёзная праблема. Пытанне да сябе самога, 

на якое не магу сабе самому адказаць. Калі б Грачын не прапанаваў мне на 
з’ездзе выступіць і я не разлічваў на ягоную падтрымку, калі б не ведаў я, 
што Брэжнеў сам хоча папрасіцца ў адстаўку, сказаў бы я тое, што сказаў 
яму, ці не? Прапанаваў бы сысці? Нават па п’янцы?.. 

Яцук пацёр адной рукой грудзі, другой палез у кішэню, хацеў, мусібыць, 
дастаць яшчэ адну пігулку, але перадумаў, махнуў рукой.

– І яшчэ... Я зрабіў гэта не толькі таму, што перакананы ў неабходнасці 
сыхода Брэжнева. У піку Грачыну я гэта зрабіў, які спачатку ўгаварыў мяне 
на з’ездзе выступіць, а пасля адгаварыў. І, пэўна, вырашыў, што я – куды 
вецер паверне. Дык вось не! Але каму я даводзіў, што не? Грачыну? Брэж
неву? Суславу з Андропавым, якія былі побач, усё чулі і цяпер ціснуць на 
Брэжнева, каб мяне з ЦК, з партыі?.. Я даводзіў гэта сабе! Дзеля сябе я 
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ўсё гэта казаў, дзеля свайго гонару. Як і бараду дзеля гонару нашу, на якога 
ражна яшчэ яна мне патрэбная, адны нязручнасці з ёй...

Яцук казаў пра тое самае, што адчуваў Віктар, стоячы на сцэне Палаца 
з’ездаў. Ці амаль пра тое, калі не зважаць на бараду, якой Віктар не меў. 

Няма барады – няма праблемы.
– Цяпер глядзі... – цягнула выгаварыцца Яцука, як і Віктара каля Вечнага 

агню выгаварыцца цягнула, але ён не змог, нават перад Ганнай не змог, а 
Яцук перад ім, амаль незнаёмцам... Зрэшты, перад незнаёмцам лягчэй, 
гэтак перад выпадковым спадарожнікам выгаворваюцца... – Вось ты не 
сказаў тое, што хацеў, і ў цябе праблема. А я тое, што хацеў, сказаў, няхай 
і не там сказаў, дзе хацеў, і ў мяне таксама праблема. І не толькі таму, што 
Брэжнеў не сышоў, што Суслаў і Андропаў з Грачыным угаварылі яго зас
тацца... Дарэчы, мы з ім, з Грачыным, можна сказаць, сябруем, дык вось як 
гэта? Мне ён прапануе сказаць Брэжневу, каб падаў у адстаўку, а Брэжнева 
ўгаворвае не падаваць. Што вынікае з гэтага?

– З гэтага вынікае, што ўгаворваючы Брэжнева не сыходзіць, Грачын 
усё ж хацеў, каб ён сышоў, бо разлічваў на ягонае месца. І вас, выходзіць, 
падстаўляў.

Віктару здалося, што Яцук упершыню паглядзеў на яго не як на зяця 
Грачына. Але ўсё ж сказаў:

– Не падстаўляў, а, так скажам, скарыстоўваў. 
– Гэта не адно і тое?..
Яцук падняў каменьчык з дарогі, падкінуў на руцэ... Відаць было, што ён 

не надта хацеў паварочваць размову ў гэты бок. 
– Ну, няхай сабе адно... У цябе ёсць сябры?
– Ёсць.
– Колькі?
– Не лічыў. Можа, тузін.
– Няхай тузін. Ях вучняў у Хрыста. Дык будзь гатовы, што адзінаццаць з 

іх цябе ці скарыстаюць, ці прададуць. 
– Хрыста прадаў адзін.
– Так, адзін. І гэта неверагодная рэч у чалавечай гісторыі здрадаў. 

Фенаменальны вынік. Можна сказаць, сусветны рэкорд. Хоць ёсць яшчэ 
рэкорд абсалютны. Вось ты ў Індыю едзеш, дык там Буду не прадаў ніх
то. І не таму, што ён не хацеў быць Богам, а таму што першымі ягонымі 
вучнямі былі звяры. Алень, лань, слон, не помню, хто яшчэ. А звяры не 
прадаюць. Толькі людзі.

Яцук казаў, як пропаведзь чытаў. Гэты сакратар абкама мог быць святаром.
– Буда хоць і не хацеў, але Богам стаў. 
– Бо людзі Бога захацелі. 
Так. Багі ёсць толькі таму, што іх хочуць людзі.
– Выходзіць, нават Бог не ведае, кім стане. А можа Бог людзей прадаць?
– У якім сэнсе?
– Ну, адступіцца ад іх… Рукой махнуць. Гарыце вы гарам. У геене вог

неннай. 
Яцук кінуў каменьчык над дарогай так, як над вадой кідаюць, каб ён 

паскакаў. Але няўдала, каменьчык адразу адляцеў на ўзбочыну, і падобны 
да папа партыйны сакратар уздыхнуў: 

– Дык ён і адступіўся. І мы гарым. Таму і дым над трубамі.
Кіроўца, які ехаў за імі, дагнаў, паказаў на гадзіннік... 



Сеўшы ў машыну, Яцук выпіў яшчэ адну пігулку. Па дарозе маўчаў. Калі 
прыехалі ў аэрапорт, дзе іх машыну прапусцілі на ўзлётнае поле, і дзе Яцук, 
мусібыць, падумаўшы, што калі не кіроўца, дык Віктар іх размову можа 
Грачыну пераказаць, пачаў здаваць назад.

– Ты, зямляк, усё ж трымайся Грачына. Брэжнеў хворы, зусім кепскі, яму 
нядоўга засталося. Ад сілы паўгода. Ці, можа, год. Яго таму і ўгаварылі не 
рабіць ніякіх заяваў. Каб з’езд не напружваць, каб не было размоў у партыі, 
што яго прыбралі. Бог прыбярэ – і ўсё нармальна. На ягонае месца, вя
дома, Андропаў меціць, але і ў Грачына шанец ёсць. А, значыць, і ў цябе. 
Скарыстайся ім. Адзін шанец ты ўжо правароніў, гэта другі. Трэцяга можа 
не быць.

– А які быў першы?
– Такі самы, як і ў мяне. Выступ на з’ездзе. На ўвесь Савецкі Саюз, на 

ўвесь свет!.. Ну, пасядзеў бы, пакуль Брэжнеў жывы. Але яно таго варта. 
Такое варта жыцця! А цяпер табе трэба моцна думаць, як яго пражыць. І 
прапанова Грачына – не горшы варыянт. Пры ўладзе больш магчымасцей 
зрабіць тое, пра што ты не сказаў. Так што глядзі... Хто вышэй стаіць, той 
далей бачыць. – І, развітваючыся, Яцук пляснуў Віктара па плячы: – Калі ў 
геене вогненнай не згарыць! 

XLVII
Кумец і Няжыла з Кругляцом спыніліся. Усе спыніліся і глядзелі, як 

Ганна, намачыўшы хусцінку, падала яе на крыж Купалу і як ён піў. Спачатку 
ротам ваду з хусцінкі выціскаючы, а потым, успомніўшы, што ў яго адна 
рука не прыбітая, рукой. 

Калі папіў, яго раптам заліхаманіла… Маці яму мокрай хусцінкай губы 
мачыла, твар выцірала, калі яго, малога, невядома скуль і з чаго ўзяўшыся, 
гарачая ліхаманка біла. Два тыдні амаль. Бацька думаў, што памрэ, ксяндза 
паклікаў. А маці нічога не думала: ночы не сплючы, на грудзях калыхала. 
І выкалыхала…

Адна яна не здрадзіла яму. Ні ў чым і ніколі. А ён яе ў агні кінуў… 
“А мой ты гаротны!.. – падляцела і злавіла хустачку, якую выпусціў ён, 

калі яго заліхаманіла, Спагада. – До ўжо грахі сабе выдумляць, тут без цябе 
грэшных хапае. – І кінула хусцінку ў твар Ганне. – На!.. Атруты нальюць і 
яшчэ вады пададуць, каб запіць!”

Ганна нічога ёй не адказала. Церабіла хустачку. Раптам пабялела, хіснула-
ся, але ўстаяла, не ўпала, і Купала скрозь крыж, скрозь дрэва адчуў, як нешта 
моцна-моцна ўдарыла, спынілася і зноў забілася ў чалавеку за ягонай спінай. 

Сэрца?..
Малы Маскварэцкі мост прайшлі моўчкі.
– Даўно мы тут не былі, – прадыхнуў, калі ступілі на Вялікі мост, Кумец, 

які дасюль маўчаў. – Пад гэтым мостам нашы коні стаялі. Мы схавалі іх 
на ўсякі выпадак... Эх, якія коні! Помніш, Няжыла? Помніш, Круглец?.. Я 
і свайго гнядога, Ястраба свайго помню і помню вашых Ластаўку і Сокала. 
Як смала, чорную, і як снег, белага… Ястраб! – раптам грукнуўшы тарцом 
свайго крыжа ў насціл маста, пагукаў Кумец, і ў адказ яму ледзь чутна, 
быццам з далёкай далечыні, данеслася іржанне. 

Пачуўшы яго, віленскія пакутнікі спыніліся на хвіліну, Няжыла сказаў: 
“Яны чакаюць нас...” – і ўсе рушылі далей. 

– Коней нам Альгерд падараваў, – распавядаў, пакуль ішлі па Вялікім 
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мосце, Кумец. – Мы ў дружыне ягонай служылі. Яшчэ тады, калі ён княжыў 
у Віцебску і дапамагаў Смаленску ў бойках з Масквой. Потым замірыцца з 
ёй надумаў, паслаў нас на перамовы. З партрэтам ягоным, на якім стаяў ён з 
пададзенай для поціску рукой. Партрэт у залатой раме – роўна пуд золата! 
Князь Іван, які ў Маскве княжыў, раму залатую забраў, партрэт Альгердаў 
спаліў, а нас у цямніцу кінуў. І нас там катавалі, пакуль валадарыць у Мас-
кве не стаў князь Сямён, які сказаў, што лепш сабак карміць, чым літоўскіх 
паганцаў, і загадаў зацкаваць сабакамі… 

Патрыярх зыркнуў на Кумца: “Дык вы, выходзіць, не віленскія, а мас-
коўскія пакутнікі?.. Святыя паганцы? – І плюнуў. – Цьфу! Нават спрачацца 
не хачу!” 

– А што аспрэчваць? – стомлена спытаў Сталін. – Тое, што нехта выдае 
сябе за сведку гісторыі, зусім не значыць, што ён кажа праўду. Гісторыя 
сведчыць, што найбольшыя хлусы якраз яе сведкі. Вось што могуць сказаць 
гэтыя святыя пакутнікі, якія ўкралі пуд золата?

– Мы не кралі! – страсянуў крыж Няжыла, а Сталін з’едліва здзівіўся:
– Праўда?
– Праўда! – сам ужо ўвесь страсянуўся, ледзь крыж не кінуўшы, Няжыла, 

гэтак яго абурыла з’едлівае здзіўленне Сталіна, і не адзін Купала, пэўна, 
падумаў: “Колькі ні страсай паветра – нічога не дакажаш тым, хто хоча 
думаць, што ты ўкраў”. 

– Што могуць засведчыць людзі, якія забілі вас, Іван Дамінікавіч? Тое, 
што зрабілі гэта па загадзе? Забілі, бо загадаў крыважэрны…

– Дык так і было! – у адзін голас выгукнулі, прыпыніўшыся, Берыя з 
Мяркулавым, а Сталін зноў нібы здзівіўся: “Няўжо?..” І зноўку Купалу 
падумалася, што гэтае з’едлівае “няўжо?” нічым не пераб’еш. 

– Гэта даўняя завядзёнка, – гнуў сваё Сталін. – Дзеля свайго апраўдання 
выдумляць тырана! І чым ён страшней, тым лепш. Маўляў, мы не былі б 
такія, калі б не ён такі… Хоць насамрэч ён… хоць я даў вам магчымасць быць 
такімі, якія вы ёсць. Вызваліў ад цяжкой і стамляючай неабходнасці быць 
іншымі. І за гэта вы мяне…

“Ура!.. – пакацілася з Краснай плошчы па брукаванцы Васільеўскага 
спуску. – Ура! Ура!..” 

Па Васільеўскім спуску пад воклічы “ура!” рухалася насустрач ім такая 
шчыльная людская плынь, што нябожчыкі, выходзячы на плошчу, ледзьве 
працякалі скрозь яе, і Няжыла з Кумцом і Кругляцом з цяжкасцю падаваліся 
за Кашкадамавым, які мкнуўся да маўзалея, да трыбуны, дзе стаялі, як звы-
чайна на святы, хоць ніякага свята сёння не было, людзі ў капелюшах, але 
віленскія пакутнікі не сталі таўчыся ў цеснаце, і, як Кашкадамаў ні цягнуў, 
ні штурхаў іх улева, да Крамля, павярнулі правей, падняўшыся з крыжам 
на адзінае не занятае на ўсёй Краснай плошчы месца: лобнае. 

48
Развітаўшыся з Яцуком, чалавекам, з якім невядома на якую перспектыву 

пазнаёміў яго Грачын, на грачынскую дачу Віктар не вярнуўся. Папрасіў 
кіроўцу падкінуць да электрычкі і паехаў у Маскву. 

Апроч як у кватэры Ганны, ад якой не меў ён ключа, начаваць яму ў Маскве 
не было дзе. Але ў яго быў ключ ад качагаркі ў падвале дома Герцэна, узяты 
некалі на памяць пра Літаратурны, якому дастаўся дом Герцэна, інстытут.

Змяркалася. У вечаровым святле інстытуцкага двара сядзела на лаве 



каля флігеля жанчына. Віктар і ў прыцемках адразу пазнаў яе па постаці: 
гэтак яна сядзела тут, на лаве каля флігеля, у якім жыла, калі ён вучыўся ў 
інстытуце. А калі скончыў, яна жыла ўжо ў іншым месцы, з Цвярскога буль
вара перасяліўшыся на Малую Грузінскую вуліцу. 

Яна была ўся ў сабе, гэтая не прыгнутая ні нялёгкім жыццём, ні няпростым 
часам, жанчына, якой было пад восемдзесят, палову з якіх яна пражыла ў 
гэтым доме, і ёй тут было што ўспомніць. Болей, чым яму.

Ён пазнаёміўся з ёй у першую восень сямідзясятых гадоў. Двор быў засы
паны лістотай, дворнічыха падмятала яе каля ўваходу ў флігель, спыніла 
Віктара, калі ён бег, спазняючыся на лекцыі, не ведаючы яшчэ, што ў гэтым 
інстытуце можна не толькі спазняцца на заняткі, але і не хадзіць на іх: «Ма
лады чалавек, вы ўмееце рамантаваць тэлевізары?»

Гэта была не дворнічыха. Віктару казалі, што ў флігелі гэтага дома жылі 
шмат якія, уключна з Мандэльштамам і Платонавым, літаратурныя знака
мітасці, і дасюль жыве ўдава Платонава, але ён не падумаў, убачыўшы яе з 
мятлой, што гэта яна. Марыя Аляксандраўна Кашынцава з графскага роду 
Шарамецьевых.

Рамантаваць тэлевізары Віктар умеў: скончыў тэхнікум, дзе яго навучылі 
гэтаму. Але як яна гэта ўгадала – па двары штодня прабягалі дзясяткі 
студэнтаў?

Яны зайшлі ў двухпакаёвую з адгароджаным закутком, які называўся 
трэцім, «зялёным», бо быў абклеены зялёнымі шпалерамі, пакоем, дзе ста
яў старэнькі тэлевізар. Марыя Аляксандраўна змяла з яго пыл: «Даўно не 
працуе. Я і не глядзела яго, але чаго ён так стаяць будзе? Калі ён зроблены, 
каб паказваць, няхай паказвае, усе павінны рабіць сваё».

Віктар зрабіў сваё, тэлевізар стаў паказваць, а Марыя Аляксандраўна, 
час ад часу запрашаючы Віктара на каву, стала расказваць пра тое, чаго 
нельга было ўбачыць у тэлевізары.

«Платонаў адну аповесць напісаў для аднаго, як ён казаў, чалавека. Толькі 
для аднаго. Для Сталіна. І Сталін тую аповесць прачытаў. Хацеў пасадзіць 
аўтара, але гэта было б банальна, і ён пасадзіў нашага сына. Пасля адпусціў, 
але сын захварэў на сухоты і ўжо дома памёр. Пакуль ён хварэў, бацька 
глядзеў за ім, не адыходзіў, так любіў, падхапіў сынавы сухоты і памёр так
сама. Ніколі і нічога не пішыце, Віктар, для аднаго чалавека».

– Мацвеева чакаю, – сказала Марыя Аляксандраўна, калі ён падышоў да 
яе. – Кран капае. Ведаеце, што самае жахлівае ў жыцці? Усю ноч не спаць, 
слухаючы, як капае кран, і разумець, што ты нічога з гэтым не можаш зрабіць. 
А кран, як на галаву: капкапкапкап… Дзе гэты Мацвееў?.

Сына страціла, мужа пахавала, а самае жахлівае, калі ўночы капае кран…
Мацвееў быў чалавекам, які прывёў некалі Віктара ў качагарку: «Тут 

можна жыць асобна ад СССР». 
Ён не любіў СССР. Казаў, што па біялагічных законах такой краіны не 

мусіла быць. 
Кім ён быў?.. Хто яго ведае, кім ён быў, Мацвееў. Ясна, што антысавет

чыкам, але ж антысаветчык – гэта яшчэ не ўвесь чалавек. І не ўвесь чалавек 
– біёлаг, хоць, гледзячы на Мацвеева, можна было падумаць, што біёлаг – 
гэта і ёсць увесь чалавек. За антысаветчыну яго пасадзілі ў псіхушку, пасля 
выпусцілі, але ў біёлагі ўжо не бралі – і ён падаўся ў качагары. 

У дзённіках Платонава, якія дазволіла паглядзець Марыя Аляксандраўна, 
Віктар прачытаў: «Чалавек сам сябе не ведае, уведаць яго мусіць пісьмен
нік». І вось Віктар стаў пісьменнікам, але ўведаць Мацвеева не здолеў. Неяк 
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сказаў яму пра гэта, Мацвееў развёў рукамі: «Значыць, ты пісьменнік так 
сабе. А вось Кліментаў ведаў мяне ўсяго».

Ён называў Платонава ягоным сапраўдным прозвішчам. Не псеўданімам. 
Чаму? Бо лічыў яго сапраўдным чалавекам? Сапраўдным пісьменнікам?..
Платонаў, калі жыў тут, час ад часу падмятаў двор каля свайго пад’езда, 

праз што займеў мянушку «дворнік» і прыдуманы пра яго літаратурны анекдот. 
Мацвееў усім той анекдот расказваў – і толькі ў ім называў Платонава ягоным 
літаратурным псеўданімам, бо інакш анекдот было не зразумець. «Бяжыць па 
зімовай Маскве хлопчык, які шкло ў вакне пабіў, а яго даганяе дворнік. “Ну чаму 
я жыву ў гэтым праклятым халодным горадзе, дзе за мной дворнікі ганяюцца? 
– думае задыханы хлопчык. – Чаму б мне не жыць на якойнебудзь трапічнай 
выспе, не сядзець пад пальмамі на Кубе…” А ў гэты час на Кубе пісьменнік 
Хемінгуэй сядзіць пад пальмай і, знемагаючы ад спёкі, разважае: “Што я раблю 
ў гэтым трапічным пекле? Чаму я не ў Парыжы на Манпарнасе, чаму не п’ю 
прахалоднае віно ў кавярні La Closerie des Lilas, паблажліва слухаючы, што 
мне расказвае пра літаратуру пісьменнікмарксіст ЖанПоль Сартр?..” А тым 
часам на Манпарнасе ў кавярні La Closerie des Lilas сядзіць пісьменнікмарксіст 
ЖанПоль Сартр, п’е прахалоднае віно і думае: “Што я забыўся сярод гэтых 
буржуяў, у свеце, які не мае сэнсу, калі ёсць Масква, дзе пісьменнік Андрэй 
Платонаў стварае сапраўдную літаратуру…” А ў гэты час дворнік Платонаў 
даганяе хлопчыка, які пабіў шкло, і думае: “Даганю – заб’ю…”» 

– Ён быў сапраўдным, але жахлівым! – то гаротна, то весела ўспаміна
ючы жыццё, ускліквала Марыя Аляксандраўна. – Проста жахлівым, як і ўсе 
пісьменнікі.

Час ад часу Марыя Аляксандраўна падмятала, узяўшы гэтую звычку ў 
мужа, двор каля свайго пад’езда, але «дворнічахай» яе ніхто не называў. 

Усё жыццё яна таксама хацела быць пісьменніцай. Калі Платонава не 
стала, збіралася мемуары напісаць, ды нічога не напісала. 

«Бо графіня, – казаў Мацвееў. – А што і дзе напісалі графіні? Графы 
напісалі, графіні – не».

– Мой выпадак, – сказала Марыя Аляксандраўна, знаёмячыся з Ганнай, 
пра якую яшчэ не ведала, што яна з роду Трубяцкіх. І Ганна не зразумела, 
а Віктар зразумеў, пра што яна. Незразумела толькі было, як яны, блакітна
кроўныя, адно адное распазнаюць?.. 

«Жахлівага» мужа Марыя Аляксандраўна, падобна было, не кахала. А 
калі і кахала, дык не надта. Не казала пра гэта, але падобна было. А Мацве
ева любіла. «Я на два гады ўзрост змяніла, каб у рэвалюцыйны дзевяцьсот 
пяты нарадзіцца, дзень народзінаў памяняла, каб з’явіцца на свет у дзень 
свята ўсіх працоўных, мяне ідыёткай сацыялістычная рэвалюцыя зрабіла, а 
вы, Мацвееў, адразу ідыётам, сацыялістам нарадзіліся, як жа вас не любіць 
можна?..» – казала яна і падлівала яму лішні апалонік супу, падкладвала 
лішнюю лыжку кашы.

Мацвееў быў антысаветчыкам, але сацыялістам. Казаў: «Я за сапраўдную 
роўнасць!» І ён не любіў буржуяў, не любіў блакітнакроўных, але любіў 
графіню Марыю Аляксандраўну. 

– Дзе гэты чалавек? – узіралася яна ў прыцемкі. – Яго ніколі няма, калі 
ён патрэбны, і заўсёды на месцы без патрэбы.

Мацвееў з’явіўся са скрыняй балгарскага віна «Гымза», якое неслі хлопец 
і маладзіца гадоў дваццаці. На тое, што сам ён без нічога ідзе, а скрыню 
маладзіца цягне, Мацвееў не зважаў.

– Маня, – сказаў пра яе Мацвееў. І больш не сказаў нічога.



Хто такая Маня, Віктар не ведаў. А хлопца пазнаў, яго Круча з ім знаёміў. 
Сяргей. Сын намесніка старшыні КГБ Круглова, «куратара» культуры. Бацька, 
генерал, намеснік Андропава, змагаецца ў КГБ з антысаветчынай, а сын 
генерала антысаветчыку Мацвееву ў качагарку віно носіць.

Савецкі Саюз.
– Усё п’еш, Мацвееў?... – скрушна спытала Марыя Аляксандраўна. – І 

моладзь спойваеш?
– Кліментаў піў, – падаў Сяргею ключ, каб адчыніў дзверы ў качагарку, 

Мацвееў. Ён ва ўсім раўняўся на Платонава, толькі пісаць не ўмеў.
Ключ быў не такі, як у Віктара. Мацвееў памяняў замок. Хоць не мяняў 

яго ад пары, калі яны разам качагарылі. «Заходзь, калі захочаш». 
– Кран пацёк, – паскардзілася Марыя Аляксандраўна, а Мацвееў рушыў 

у качагарку: «Пакуль не вып’ю, няхай цячэ. Ці ў двары пачакайце, ці ў нас». 
– «А ў вас не капае?» – паднялася з лавы, бо ўжо сцямнела, Марыя Аляк
сандраўна, і Мацвееў падаў ёй руку:

– У нас няма вады. Толькі агонь.
У качагарцы ўсё было, як было, адно што печ не гарэла. Мацвееў расчыніў 

дзверцу топкі: «Зараз распалім». – «Дык цёпла ж тут…» – хутчэй праспя
вала, чым сказала, Маня, а Мацвееў кінуў у печ распалку. «Не для цяпла, 
для красы. Яна тут і стаіць для красы, ніхто ўжо яе не паліць. Я дворнік, а 
не качагар. Толькі жыву ў качагарцы. Хоць гэта няправільна: у качагарцы 
павінны жыць качагары. Як у Балгарыі балгары, – узяў ён бутэльку «Гымзы» 
са скрыні і спытаў: – Маня, а ў Савецкім Саюзе хто жыве?»

– Ідыёты, – праспявала Маня. – І яшчэ камуністы.
– А камуністы не ідыёты? – адкаркаваўшы бутэльку, пачаў разліваць 

віно па шклянках Мацвееў. – Нядаўна нават з’езд ідыётаў быў, і некаторыя 
ідыёты там выступалі.

Вось чаму ён ключ памяняў.
Характар у Мацвеева быў не цукар. Ён казаў: «Мы не ядзім цукар, каб 

стварыць сацыялізм». Але не казаў, што гэта не ягоныя словы, а Платонава.
– Вы з ідыётамі вып’еце? – нахіліўся Мацвееў, наліваючы, да Марыі 

Аляксандраўны, і калі тая адмовілася, Маня ўзяла яе шклянку: «Я таксама 
Марыя Аляксандраўна. І я вып’ю з ідыётамі, бо няма болей з кім».

Выпілі.
У печы разгараўся агонь. Водблескі ягоныя мільгалі ў стомленых, пры

гаслых вачах Марыі Аляксандраўны, у засяроджаных, утаропленых у агонь 
вачах Мацвеева, прабягалі па заўсёды насцярожаным, быццам паўсюль 
за ім назірае ягоны бацька, твары Сяргея, бліскалі ў ясных вачах Мані. Як 
непадобныя былі гэтыя людзі качагаркі да тых людзей, з якімі сядзеў ён за 
сталом паўдня таму на ўрадавай дачы! Так непадобныя, нібы яны з іншага 
свету.

Віктар перасеў з грачынскай машыны ў электрычку, бо вырашыў вярнуцца 
з чужога свету ў свой. У сваю качагарку.

Хто толькі ні сядзеў тут, гледзячы ў агонь! І Платонаў з Мандэльштамам, 
і Круча са Шклярам, і Барада з Каралевічам… Ягоныя людзі. Адны сыходзілі 
– прыходзілі іншыя. Качагарка перастала быць качагаркай, але агонь гарэў. 

А Мацвееў наліваў і наліваў…
– Подласць уваходзіць у склад сяброўства, – раптам сказаў ён, наліваючы, 

і Марыя Аляксандраўна ўстрапянулася:
– Вы ўжо выпілі, Мацвееў?.. 
– Яшчэ не.
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– А словы не дагаворваеце, нібы выпілі. Платонаў пісаў: «Подласць 
уваходзіць у склад сяброўства, калі сябруеш з нягоднікам».

Мацвееў кіўнуў.
– Подласць уваходзіць у склад сяброўства, калі сябруеш з нягоднікам. 

Але яна і так уваходіць у склад сяброўства, бо ўваходзіць у склад усяго.
Ён сказаў гэта неяк… подла. Так, нібы прамовіў ісціну. І ўсе прамаўчалі, 

нібы згадзіліся з ім. Усе, апроч Мані.
– Няпраўда, прапяяла Маня. – Я ведаю рэчы, у якіх подласці няма.
– Няўжо? – здзівіўся Мацвееў– Напрыклад?
– Каханне.
– Чаму? Бо ты вершы пра яго пішаш?..
Паэтэса. Хто яшчэ папрэцца са скрыняй віна ў качагарку?
– Але пішаш ты, Маня, пра здраду, а не пра каханне. Бо ўсё яно ў здрадах. 

Ці здрада не подласць? Вы як мяркуеце, Марыя Аляксандраўна?
Незразумела было, у якой Марыі Аляксандраўны ён гэта спытаў, ста

рэйшая сказала: «Вы сацыяліст і п’янтос, сацыяліст і цынік, Мацвееў», –  
а малодшая падсунулася бліжэй да старэйшай: «Вось мы з Сяргеем… Ён 
кажа, што кахае. А я не ведаю... Не ведаю, ці кахаю, бо што такое каханне, 
не ведаю. Хоць сапраўды ўсе вершы пра яго пішу. А вы ведаеце, што яно 
такое? Было яно ў вас?..»

Даўнымдаўно, калі ў качагарцы яшчэ жылі качагары, пра тое самае 
спытала Марыю Аляксандраўну Ганна. І тая сказала: «Каханне – гэта калі 
тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку. У мяне такога не было».

Цяпер Марыя Аляксандраўна прамаўчала. Апошнімі гадамі яе ўсё часцей 
распытвалі пра мужа, пра іх адносіны, і яна стала думаць, што кахала яго.

Не прамаўчаў Мацвееў. 
– Каханне – гэта секс у качагарцы. Секс у качагарцы і больш нічога, – 

наліў ён Мані. – Ты хіба не па гэта прыйшла? 
Маня не стала яму адказваць, а Сяргей ускочыў, пачырванеўшы, ён яшчэ 

ўмеў чырванець: «Не па гэта! У нас ёсць дзе гэтым заняцца! А сюды яна 
прыйшла вершы пачытаць!» – «Дык няхай чытае, а не балбоча! Ці не хоча? 
Тады я пачытаю…»

Мацвееў падняўся, падкінуў вугалю ў печ, якая ўздыхнула дымам. 
– Адзін паэт нядаўна напісаў: «Плыви, страна, эпохи ледокол!..» А гадоў 

дзесяць таму пісаў зусім іншае. І вось тут, стоячы каля печы, чытаў. Паэму 
пра кацельную чытаў. Пра краіну Мацвеевых, прысвечаную мне, Мацвееву… 

Соринки света вылетают в ночь
Из той трубы, в кой дьявол обитает,
Фабричную котельную питает,
Где молча мы – к чему слова толочь? –
Сидим с Матвеевым... 

А под столом бутылка…

Матвеев чешет шею у затылка,
В глазах вопрос... В углу стоит мешок,
А в нем директор фабрики Нечаев,
На части расчлененный... Не скучаем
В котельной мы... Матвеев – корешок,
Приятель давний, он меня устроил
В котельную... И вдруг заходят трое
С директором в мешке – вот это да!..
«Сожгите, – говорят, – чтоб без следа».



Что ж, сжечь, так сжечь, об этом разве речь?
О жизни и о смерти речь, сиречь
О том, чего и сколько в мире стоит?
«Бутылка, – нас спросили, – вас устроит?»

Таков тариф в России: всё – бутылка.
Хоть жизнь, хоть смерть… Но из мешка в опилках
Нечаева частями доставая,
Матвеев торг затеял: «Нет, такая
Цена неадекватна… Здесь четыре
Неравных части… Вот кабы равны
Они все были...» 
Мне весьма странны
Его сужденья показались в мире
Неравенства, но был неумолим
И тверд Матвеев. В результате с ним
Те трое обошлись неадекватно,
Хоть били, правда, крайне аккуратно,
Чтоб сохранилась в нем дееспособность.
А, впрочем, это мелкая подробность,
Мазок на вечном фоне бытия,
Которое Матвеев, как и я,
Осмысливал в фабричной кочегарке…

Он оказался всетаки в приварке,
Поскольку удалился зуб больной.
«Как быть нам?..» – рассуждал он сам с собой, 
А я никак не мог понять затеи:
Убили, но зачем же расчленять?
«Ты слишком молод, – отвечал Матвеев, –
Чтобы такие вещи понимать.
Поймешь, когда умрёшь, и станешь старше».
«Матвеев… – я спросил. – Ты что сказал?..»

Гудело в топке. И прекрасен, страшен,
Матвеев встал. Огонь в глазах сверкал,
Когда открыл он дверцу топки настежь:
«Смотри, – вскричал, – отверстье каково!
Как целиком ты всунул бы его?
Вот и разъяли на четыре части!» 

«Как просто!» – удивился я. Дымил
Махрой Матвеев в топку. Не дебил.
Учитель. Гуру. Человек со страстью.
С огнём в глазах…
«А член где?» – я спросил,
Поскольку эту часть не находил
На грубо расчлененной нижней части. 

Матвеев, докурив, вздохнул: «Несчастье
Случиться может даже с мертвецом».
«Конец приличней, если он с концом», –
Заметил я, не понимая все же,
Зачем все части быть должны равны?

Матвеев отвечал, что я, похоже,
Не понимаю сущности страны,
В которой обитаю, и людей,
Всесущих в ней, принесших это тело,
Еще недавно полное идей,
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Неравно расчлененных. «Наше дело, –
Сказал я, – кочегарское: спалить
То, что имеем...» – «Это мы умеем, –
С глубокой грустью отвечал Матвеев. –
Но тело нужно точно поделить
На абсолютно равные куски».
«Мы что с тобой, Матвеев, мясники? –
Спросил я грубо. – Или кочегары?»
«Вот только нету подходящей тары, –
Оглядывал Матвеев по углам
Всю кочегарку, мне не отвечая
Никак на грубость. – Грязь везде какая! –
Он восклицал. – Так почему же нам
Не стыдно? А?.. Ответь мне!..» Я на это
Не находил разумного ответа.
Ну, грязь и грязь… 
«В России родилась
Сначала грязь, потом все остальное, –
Вспылил Матвеев. В голосе стальное
Прорезалось. Казалось: вот сейчас
Поднимет он над кочегаркой знамя
Борьбы! Но нет, не поднял… «Ведь за нами
История… Империя, цари», –
Он забубнил, по всей котельной шаря, 
Найдя в одном углу воздушный шарик,
В другом – портрет недавнего вождя.

Вот также и во всей стране: гвоздя,
Шурупа, гайки днём с огнем не сыщешь,
Лишь пыль идей!..

Вдруг свист раздался. «Свищешь? – 
Спросил Матвеев. – Деньги просвистишь».
«Да это из мешка», – сказал я. «Ишь, –
Матвеев взял мешок. Пустой, казалось… –
Не всё достали. Коечто осталось».
И вытряхнул Матвеев на пол член.

«Во времена великих перемен!..» –
Член заорал, не поднимаясь, лёжа.
Матвеев удивился: «Ну и рожа…» 
«Не оскорблять! – пытался член привстать, 
Вниз головой болтаясь. – Вашу мать!
Я плоть от плоти русского народа!
Почетный член директора завода!
Я член ЦК! Член ВЦСПС!..»
Матвеев сплюнул: «Ишь, куда залез».

«Молчать! Моя фамилия Нечаев!» – 
Ярился член, взбухая. «Я не чаю
В Нечаеве души, – глумился всласть
Над ним Матвеев. – Но, как понимаю,
Ты мелкая нечаевская часть».
«Не тыкать мне!» – член заорал, вставая, 
В задумчивость Матвеева вводя. 
«Пусть даже он с повадками вождя, –
Чесал башку Матвеев. – Но какая
Неведомая сила подняла
Обрубок сей, лишенный кровотока?..
Когда б еще здесь женщина была,



И то, наверно, мало было б толка,
И он и без нее… Подобные дела
Исследовать бы надо. И подробно.
Давай мы упакуем и пошлем
Его в ЦК». – «Да както неудобно…» –
Я возразил Матвееву, но в нем
Уже огнем идея запылала,
И понял я: ее не погасить!
«А с остальным, – спросил я, – как нам быть?»
Но остальное все, что стало гнить,
Матвеева не интересовало.
«Сходи, – сказал, – на почту и пошли…»

И я сходил, послал... 
Остатки мы сожгли
И сели к телевизору, глазея…
Там был парад. Трибуна мавзолея.
И на трибуне в шляпе и плаще
Наш член стоял, что странно вообще,
Конечно, было, но не удивило
Матвеева никак!

«Вот торжество идей!
Его идея наша воскресила!
Смотри: наш член стоит среди вождей!
И слушай, как толково выступает, 
И как народ трепещет и внимает!..»

Народ внимал. Но так, как будто знал, 
Кто перед ним стоял и кто вещал.

«Какой талант! Какой гигант! Мыслитель!
Всех кочегаров всей страны хранитель!» – 
Торжествовал Матвеев, доставая
Изпод стола бутылку…

«Мать честная! – 
Те трое возвратились. – До чего ж
На нашего Нечаева похож!
Вы что его, ребята, не сожгли?»
«Сожгли, – сказал Матвеев, – что смогли.
Сгорела только плоть. А дух витает!»
«Глядика, – гости сели, – как бывает!
Как вырос он! Как гриб поле дождя!..»

Плясал огонь, горела печь, гудя,
И молча глядя в глубь телеаэкрана,
Мы подняли гранёные стаканы
За нового советского вождя.

– Брава! – пачулася з дзвярэй, у якіх стаялі Ганна з Кручам. – Брава! – 
падышоў і абняў Мацвеева Круча. – Табе на стадыёнах чытаць трэба, а ты 
ў качагарках.

Антысаветчык Мацвееў вызваліўся з абдымкаў савецкага паэта Кручы. 
Сеў, наліў. Сказаў, выпіўшы:

– Подласць уваходзіць у склад сяброўства… Учора я паэму перадрукаваў, 
а рукапіс, які пакінуў аўтар у гэтай качагарцы, даслаў гэбістам на Лубянку. 
Каб там ведалі, хто ім пра ледакол напісаў. 

 / 37У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў38     /

XLIX
На лобным месцы, якое аказалася чамусьці не каменнае, а, як некалі, 

да часоў Грознага, драўлянае, і мясцілася не бліз Пакроўскага сабора, 
а бліжэй да ГУМа, насупраць увахода ў маўзалей, крыж пад націскам 
Берыі і Мяркулава паставілі так, што Сталін глядзеў на Сенацкую вежу з 
маўзалеем перад ёй, а Купала – на ГУМ, у шырокім шкле аднаго з вокнаў 
якога адбівалася плошча, і можна было бачыць і тое, што адбывалася 
на ёй, і тое, што ў ГУМе, дзе некалі ў камісійнай краме каля фантана, 
у якой прадаваліся канфіскаваныя рэчы ворагаў народа, Купала купіў 
амерыканскі, з залацістай трубой тэлескоп. 

Гэта было ў дзень, калі яму ўручалі Сталінскую прэмію. 
Тэлескоп быў ягонай марай. Упершыню ён глянуў у яго, калі вучыўся 

ў Пецярбурзе, і чалавек па імені Арыстарх, з якім яны пазнаёміліся ў 
“Бадзяжным сабаку”, зацягнуў яго ноччу з кавярні паэтаў на Пулкаўскую 
гару, дзе ў штатным раскладзе Галоўнай астранамічнай абсерваторыі 
Арыстарх значыўся ад’юнкт-астраномам. Яны прабылі там каля 30 хвілін, 
а потым каля 30 гадоў Купала марыў займець не маленькую школьную 
прыладу, якая называлася тэлескопам, а сапраўдны тэлескоп, які і ўбачыў 
у антыкварнай краме ГУМа. Не гэтакі вялікі, вядома, як пулкаўскі, але той 
жа фірмы Alvan Clark & Sons.

У гандляра, які прадаваў тэлескоп, Купала спытаў, ці можна будзе купіць 
яго сёння пазней, або заўтра, на што той гандляр, на галаве якога быў лётны 
шлем з чырвонай зоркай, сказаў, што так, можна, але лепей тое, што хочаш 
мець, браць адразу, бо пазней забраць можа нехта іншы. Вось ён, напрыклад, 
калі захацеў лётны шлем займець, дык узяў адразу, і цяпер ніколі не здымае 
– нават спіць у ім. 

– Я вам зніжку зраблю, – мітусліва, убачыўшы, што Купала вагаецца, ці 
купляць яму рэч, з якой не надта зручна цягнуцца ў Крэмль, стаў казаць 
гандляр. – За кніжку. У вас жа ёсць ваша кніжка?

Кніга ў Купалы была. Тая, за якую далі яму прэмію. Надпісаная Сталіну, 
якому збіраўся ён, калі надарыцца такая магчымасць, яе падараваць. Але 
скуль гандляр ведаў, што кніга ёсць, што чалавек, які купляе ў яго тэлескоп, 
нешта піша?

Гандляр падсунуў тэлескоп бліжэй да Купалы.
– Зараз усе пішуць. Хто што. І абы каму надпісваюць. Так што можаце 

надпісаць, – коратка хіхікнуў ён, сцягнуўшы шлем з галавы і бліснуўшы 
голым чэрапам, – чорту лысаму. 

Ён бліснуў не толькі голым чэрапам, бліснуў рознакаляровымі, адно 
з якіх было зялёнае, а другое карычневае, вачыма, мастакі такія вочы 
нячысцікам малююць, і Купала, заўважыўшы гэта, падумаў, што калі ўжо 
амаль пражыў жыццё без тэлескопа, дык можна і дажыць без яго. Падумаўшы 
так, падзякаваў і хацеў пайсці, нават ступіў некалькі крокаў, але чымсьці, 
нейкай гульнёй, у якую гуляла ягонае зялёнае вока з карычневым, гандляр 
гэты прыцягваў, і ўжо адышоўшы, Купала вярнуўся, дастаў кнігу з наўмысна 
падшытай дзеля таго, каб кнігі ў ёй насіць, кішэні пінжака і сказаў нерашуча, 
як кажуць, калі не ведаюць, у якую гульню ўступаюць: “Кніга ёсць… Але 
яна надпісаная… Не закрэсліваць жа і не надпісваць нанава…” – на што 
той лысы крамнік з чырвонай зоркай на шлеме, “лётчык” той, параіў: «Вы 
закрэсліце толькі “Таварышу Сталіну” і надпішыце вышэй, во тут, пад назвай 
“Чорту лысаму…” Дарэчы, “Ад сэрца” – вельмі ўдалая назва для надпісаў… 



А “найвялікшаму правадыру ўсіх часоў і народаў” няхай застаецца… – гэтак 
жа коратка хіхікнуў “лётчык”, і калі Купала праз хіхіканне ягонае зноўку 
завагаўся, Лётчык дастаў з-за вуха самапіску. – Вось, з залатым пяром. 
Але каштоўнасць не ў золаце. Каштоўнасць увогуле не ў золаце, а ў тым, 
што з яго зроблена. Гэтая самапіска апраўдвае зваю назву. Сама піша. Вось 
глядзіце… Скрэсліваем “Таварышу Сталіну…” Я проста трымаю яе ў руцэ, 
а яна скрэслівае, піша… Вашым почыркам… “Чорту лысаму…” – Бачыце?.. 
Яна можа і вершы пісаць, у вас жа апошнім часам праблема з вершамі… 
І подпіс ваш можа паставіць, але падпісацца лепш вам самому… Дарэчы, 
чаму вы не падпісаліся?.. Паасцерагліся? Падумалі: “Хто я такі, каб нешта 
падпісваць таварышу Сталіну? Але ж чорту лысаму падпісаць можна…”» – 
падаў той “лётчык”, штукар той, ці хто ён там быў, самапіску, якая бліснула 
залатым пяром, і як толькі Купала ўзяў яе ў рукі, адразу адчуў напаўзабыты, 
дрыготка-ўзнёслы, ні з чым не параўнальны стан, у які ці ты ўваходзіш, ці 
стан той уваходзіць у цябе, калі невядома як і дзе ўзнікаюць вершы, якія 
трэба толькі паспець запісаць, і тая залатапёрая самапіска ледзьве ўжо за 
яго не распісалася, але нешта ў надпісе:“Чорту лысаму – найвялікшаму 
правадыру ўсіх часоў і народаў”, – прачытвалася небяспечнае, таму Купала 
спытаў: «А нічога, што з наступнай старонкі пачынаецца раздзел “Аб Сталіне-
сейбіту? ” – і “лётчык”, нібы спалохаўшыся, што ён перадумае, увогуле кнігу 
забярэ, выхапіў яе з-пад ягоных рук: “Нічога, можна і без подпісу!.. Подпіс 
іншым разам, а тэлескоп, як і абяцаў, са зніжкай. Пяцьдзясят адсоткаў! – І 
паглядзеў хітра. – Сталін вам, Іван Дамінікавіч, хоць ён і сейбіт, такую зніжку 
не дасць”. – А калі ўжо Купала выходзіў, гандляр той, “лётчык” той раптам 
гэтак лёгка, нібы пра надвор’е ці здароўе, пацікавіўся: “А праўду кажуць, што 
вы ненавідзіце Сталіна, і вершы пра яго, пра партыю, пра савецкую ўладу 
наўмысна пішаце кепска? І што на вас праз гэта нават данос напісалі?..”»

“Ён з ворганаў! – паламанымі іголкамі закалола ў жываце. Там, дзе ўзрэзаў 
ён жывот пасля допыту ў ДПУ. – Як я адразу не здагадаўся, што ён з ворганаў! 
Інакш скуль яму ведаць пра данос?.. Ён справакаваў мяне!.. І што цяпер?.. 
Зараз арыштуюць?.. Потым?.. Ды за кнігу, надпісаную таварышу Сталіну, 
перанадпісаную чорту лысаму…” – панічна закруцілася ў галаве, а гандляр, 
расчыняючы перад ім дзверы крамы, шапнуў на вуха сухімі і гарачымі, нібы 
распаленымі губамі: “Не бойцеся, ніхто вас не арыштуе. Вас заб’юць”.

Выйшаўшы на Красную плошчу, Купала дастаў папяросы, закурыў, хоць 
звычайна не паліў на вуліцы, і доўга стаяў, сунімаючы дрыжыкі ў нагах. 
Калі здолеў ісці далей, азірнуўся на ГУМ: у вакне над крамай, дзе ён купіў 
тэлескоп, стаяў і курыў Берыя.

Дзіўна, што ў той краме ўвогуле нешта прадавалася, бо ГУМ тады 
не працаваў. Сталін загадаў выселіць гандляроў з Краснай плошчы – і 
ў будынку, які займаў цэлы квартал Кітай-горада, размясціліся розныя 
камітэты ды камісарыяты. Быў там і асобны кабінет Берыі, з якога той 
назіраў, як Купала йшоў па Краснай плошчы з залацістым тэлескопам, і як 
ён, убачыўшы наркама ўнутраных спраў, скамянеў. “Ну ўсё! Зараз «лёт-
чык» прынясе яму кнігу – і ўсё…” А Берыя неяк так паківаў галавой, што 
не зразумець было, усё ці яшчэ не ўсё, і Купала стаяў каменна, як помнік, 
сярод плошчы, пакуль гаспадар кабінета, бліснуўшы шкельцамі пенснэ, не 
адышоў ад акна.

Цяпер у тым акне адбіваўся Бог. 
Купала ніколі не бачыў Бога, але пазнаў Яго. Ён быў такім, якім калісьці 

прымроіўся, уявіўся маленькаму Купалу на стозе каля Вячы – над скошанай 
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лугавінай у начных нябёсах над Прудзішчамі. Цяпер Божы твар наплываў, 
набліжаўся, усміхаўся ва ўсе нябёсы над Краснай плошчай, дзе на трыбуне 
маўзалея стаялі кіраўнікі партыі і ўрада ў шэрых гарнітурах і капелюшах, 
адзін з якіх, найкруглейшы з усіх, глядзеў у залацісты тэлескоп.

Люблю грозу в конце июня,
Когда в Москве идет парад,
И хмуро мокнет на трибуне
Правительственный аппарат!1

– згадаліся нечыя нібы жартаўлівыя вершы, але якая нагода для параду 
ў канцы чэрвеня? Ніякай. І тым не менш Красная плошча была запоўненая 
дэманстрантамі, а за Гістарычным музеем стаялі, гатовыя да маршу, 
вайскоўцы.

Тэлескоп, у які глядзеў з трыбуны маўзалея накруглейшы з усіх кіраўнік 
партыі і ўрада, забралі ў Купалы на ўваходзе ў Крэмль, калі ён ішоў па 
прэмію. Прычапіліся: “Што ў вас?” Быццам не бачылі, што не рушніца. І 
забралі. Сказалі, што трэба праверыць, бо амерыканскі. Маўляў, ці мала 
што. “І ўвогуле: адкуль ён у вас? Як вы маглі яго ў ГУМе купіць, калі ў 
ГУМе нічога не прадаюць?” Дык ён аддаў ім тэлескоп і не спытаў пра яго, 
выходзячы з прэміяй… Хоць пра прэмію так не марыў, як пра тэлескоп.

Пра тое, што яму прысудзілі Сталінскую прэмію, ён дазнаўся ў Грузіі. У 
Цхалтуба, дзе адзначыў гэта з Эліко. “Сны чароўныя будзіла, ты, грузінка…” 
А пасля на выставе ў той жа Грузіі карціну ўбачыў, на якой Сталін стаіць на 
гары і, як пад карцінай напісана было, глядзіць у будучыню. У амерыканскі 
тэлескоп, са зніжкай куплены ў краме, дзе прадавалася маёмасць ворагаў 
народа. 

Гісторыю гэтую ён распавёў аднойчы Ганне, якая так зірнула на яго, 
нібы ён прамяняў мару на прэмію. Яна не сказала, што ён прамяняў мару 
на прэмію, але гэтак на яго зірнула. Ён таксама не сказаў, што так яно і 
ёсць, – і цяпер Ганна стаяла ў ягоных нагах каля ягонага крыжа, церабіла 
хусцінку і ўсё пыталася, ці не хоча ён піць? 

Піць яму не хацелася. Не хацелася яе чуць, але яна ўсё пыталася…
Тады яна таксама пыталася… Прычапілася: “Хто на цябе данос напісаў?” 

Нібыта такое можна ведаць. Хіба што здагадвацца…
Яны ўтрох прыйшлі да яго ў госці. Маладыя, акрыленыя такія… 
Арляняты.
“Гэй, узвейце сваім крыллем, Арляняты, буйна, бурна!..”
Хто б мог падумаць…
Калі застольнічалі, адзін з іх паглядзеў яму ў вочы, дзіўна так зірнуў, 

дробна-дробна міргаючы: “А праўду кажуць, што вы ненавідзіце Сталіна, і 
вершы пра яго, пра партыю, пра савецкую ўладу наўмысна пішаце кепска?..”

Гэта было недзе праз паўгода пасля таго, як яго на допыт у ДПУ выклікалі. 
І паўгода ў доме ягоным не было гасцей. Нават запрошаных. 

Ён глядзеў на хлопца, які пра Сталіна спытаў, разумеючы, што пытанне 
ягонае лепш не пачуць. Але пачуў, бо арляняты. І таму, што арляняты, 
адказаў. І вось цяпер з тым, каго ненавідзеў, ён на адным крыжы.

– Хто б мог падумаць! – адарваўся ад тэлескопа і ступіў да мікрафона, 
зняўшы капялюш і выцершы лысіну, кіраўнік партыі і ўрада з прозвішчам 
Хрушчоў, які па смерці Сталіна заняў ягонае месца. – Вунь як высока 

1 Верш Мікалая Глазкова.



лятаюць савецкія сокалы – нават у тэлескоп не відаць! Вышэй за Бога! – 
стукнуў ён кулаком па гранітнай трыбуне. – А яны там, за акіянам, страшным 
судом нас палохаць будуць! – І пагразіў кулаком, мусібыць, за акіян. – Мы 
вам пакажам страшны суд! 

Тыя, хто кіраваў краінай, у якой пражыў Купала жыццё, глядзелі ў 
будучыню ў ягоны тэлескоп. 

Але не ягонымі вачыма. 
Будучыня, у якую глядзяць не тваімі вачыма, не твая.
“Слава савецкім ваенна-паветраным сілам – надзейным абаронцам 

паветраных рубяжоў нашай Радзімы! Ура!..” – разнёсся над плошчай голас 
дыктара, і, калі плошча адраўла ў адказ: “Ура! Ура! Ура!..” – над ёй як бы 
ніадкуль, а таму асабліва вусцішна прагучала: “Што ж, Страшны суд дык 
Страшны суд. Некалі недзе трэба пачынаць”. 

Купалу здалося, што недзе, некалі ён чуў гэты голас. Калі і дзе?..
– Госпадзі!.. І ўсе святыя твае!.. – укленчыў і перахрысціўся патрыярх 

Ціхан, і ўсе нябожчыкі, пачуўшы пра Страшны суд, сцішыліся, сцяліся, а 
жывыя як скакалі і спявалі, так і доўжылі свае скокі і спевы, галёкаючы ў 
адказ на ўсё, што чулі ад дыктара: “Ура! Ура! Ура!..” – з чаго вынікала, што 
мёртвыя чуюць жывых, а жывыя мёртвых не чуюць, яны чуюць толькі саміх 
сябе, і Купала падумаў, што гэта ці ні найпершая з прычын, па якіх свет такі, 
які ён ёсць, а не іншы. 

– Та-а-к… – працягнуў Сталін, закінуўшы галаву ў неба над крамлёўскімі 
вежамі. – Я ж казаў, што могуць яшчэ й павесіць. А ўявіце, што было б, калі 
б жывыя чулі мёртвых?

А што было б?.. 
У адным з вокнаў ГУМа, у краме, дзе прадаваўся абутак, жанчына гадоў 

сарака прымярала і прымярала туфлі, белыя і чырвоныя, сінія, зялёныя, 
жоўтыя, крамніца ўжо гару абутку ёй нацягала, і, калі пайшла па новую пару, 
жанчына хуценька засунула белыя туфлі, якія прымярала раней, у сваю торбу.

“Калі б жывыя чулі мёртвых, можна было б…” – пачаў Купала, а Сталін 
перапыніў: “Што можна было б?.. Сказаць ім, што нельга красці? Дык пра 
гэта даўно сказана… Вунь тымі, што паселі на даху маўзалея. Бачыце?..”

Угледзеўшыся ў люстэрка вакна, у якім адбівалася плошча, Купала 
ўбачыў, што на самым версе пяціўступнай піраміды маўзалея, на даху 
порціка з каланадай паселі ў застоллі дзіўныя людзі ў дзіўных каляровых 
апратках, над галовамі якіх пасвечвалі німбы, спачатку прынятыя Купалам 
за капелюшы. Падобна было, што гэта сапраўды святыя, і нагадвала гэтае 
застолле тайную вячэру з Хрыстом, які сядзеў у цэнтры стала і распазнаць 
якога можна было па крыжападобным німбе над ім. 

Ніжэй, у порціку, мільгалі паміж калонамі яшчэ нейкія постаці з німбамі 
і без, а ў цэнтральным праёме калон стаяў у лётным шлеме з чырвонай 
зоркай “кур’ер з Крамля”, гандляр з камісійнай крамы ГУМа, якому надпісаў 
Купала кнігу, за што той са зніжкай прадаў яму тэлескоп. Справа ад яго 
адзін чалавек, вялізны, з сівізной і сукрыстай барадой вісеў галавой уніз 
на крыжы. Другі, злева, быў без галавы, толькі німб свяціўся над шыяй, па 
чым можна было меркаваць, што гэта апосталы Пётр і Павел, першага з якіх 
рымляне раскрыжавалі ўніз галавой, а другому галаву адсеклі. “Лётчык” у 
шлеме выглядаў паміж імі дзіўна, і як і чаму апынуўся ён у гэтай святой 
кампаніі, хто яго ведае. Хіба толькі ён не быў Лётчыкам. 

А ў такім разе кім ён быў?..
Можна было спытаць Кашкадамава па дарозе да Крамля, хто той 
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разнавокі, які падыходзіў да яго каля Данскога манастыра, але сярод усіх 
мёртвых і жывых, якія былі навокал, найменш хацелася Купалу гаварыць 
з колішнім старшынёй таварыства аматараў крэмацыі.

На ўсіх пяці ўступах піраміды маўзалея тоўпіліся, невядома як 
паўзбіраўшыся туды, жывыя і нябожчыкі, свае і чужыя, цывільныя і 
вайскоўцы, нехта з якіх глядзеў у неба і маліўся, нехта, склаўшы далоні, стаяў 
на каленях і маўчаў, нехта плакаў, нехта з некім абдымаўся, цалаваўся, нехта 
біўся галавой аб граніт – і ўсё гэта разам з натоўпам перад маўзалеем на тле 
Сенацкай вежы і будыніны Вярхоўнага Савета выглядала нейкай вар’яцкай 
тэатральнай дзеяй, грандыёзнай масоўкай з дэкарацыямі для кіно, але нідзе 
не відаць было ні сцэнарыста, ні рэжысёра, ніякай фота ці кінатэхнікі, калі 
не лічыць такой тэхнікай залацісты тэлескоп, у які, задзіраючы галовы і 
прытрымліваючы, каб не зваліліся, капелюшы, адзін за адным глядзелі з 
трыбуны ў неба кіраўнікі партыі і ўрада, паміж якімі дзіўна, як гандляр з 
камісійнай крамы паміж святымі Пятром і Паўлам, выглядаў Кашкадамаў, 
які невядома як, але ўсё ж прабраўся на ўрадавую трыбуну.

– Што спачатку?.. – гучна, на ўсю плошчу спытаў раптам гандляр з 
камісійнай крамы, той чалавек у шлеме, якога Купала празваў Лётчыкам, і які, 
калі меркаваць па ягоным голасе і паставе, якраз і мог быць ці сцэнарыстам, 
ці рэжысёрам. – Суд ці цуд?.. – І калі плошча, імгнення не прамарудзіўшы, 
выгукнула: “Цуд!..” – той чалавек у шлеме, Лётчык той сказаў: – Тады 
верш Купалы! Прачытайце, Іосіф Вісарыёнавіч!.. “Па беларускім бітым 
шляху, Б’ючы ў кайданавы званы…” Вы ж гэта любіце! Ці: “Стаім мы перад 
будучыняй нашай І ўсё варожым, сочым ейны ход... ” 

“У-у-у…” – незадаволена прагула плошча, і Сталін буркнуў: “Народ не 
хоча…” – на што Лётчык спытаў даволі з’едліва: “Хіба вы заўсёды рабілі 
тое, чаго хацеў народ?..” – а нехта на даху порціка ціха сказаў: “Тады я 
прачытаю...” Памаўчаў, чакаючы, пакуль скоціцца з плошчы гул, і пачаў: 
“Стаім мы перад будучыняй нашай І ўсё варожым, сочым ейны ход. Ці 
ўскрэснем мы з душой, ўпаўшай, звяўшай, Каб выйсці ў свет, як нейкі здольны 
род…” – а Лётчык, перапытаўшы: “Вы хацелі цуд?.. – націснуў зорку на 
шлеме. – Калі ласка!..” – і з маўзалея, цягнучы крыж на плячах, выйшаў 
Ленін. “Сягоння мы жывём, і ўдзень мы блудзім Пад маскай, асляпляючаю 
нас, І што сказаць самім сабе і людзям, Не ведаем, не можам, хоць і час. 
Заціснуты, задушаны, як мышы Пад жорсткім венікам, з усіх бакоў, Шукаем, 
як сляпыя, не згубіўшы Таго свайго, што наша ад вякоў…” – чулася далей з 
даху порціка, і пад гэтыя словы Ленін пасунуўся да магіл каля крамлёўскай 
сцяны, а ўслед за ім, ускінуўшы на плячо карабіны, на канцы якіх бліснулі 
не штыкі, а лёзы сапёрных лапатак, рушылі, чаканячы крок, вартавыя, 
што стаялі пры ўваходзе ў маўзалей. Убачыўшы вольнае месца злева ад 
першай магілы, Ленін спыніўся, агледзеўся і, застаўшыся задаволеным 
выбраным месцам, кіўнуў вартавым, якія, казырнуўшы яму, сталі капаць. 
“Пакрыўленыя колісь нашы душы Дагэтуль выпрастаць не ў моцы йшчэ; 
Снуёмся, ў думках зводных затануўшы, А хтось, а штось і мучыць, і пячэ. 
Цябе чакаем, будучыні нейкай, Што прыйдзеш, недзе ўсіх нас павядзеш, 
І гінем марна пад чужой апекай, Адбіўшыся ад родных вехаў, меж...” – 
рытмічна, нібы пад музыку, гучалі вершы, і вартавыя капалі, быццам 
танцавалі, нібы магілы капаць іх у балетнай школе вучылі, з усялякімі 
там антраша і кабрыволямі – толькі сталёвыя лапаткі ды хромавыя боты 
бліскалі. “А хтось далёкі ці хтось, можа, блізкі Засеў за наш бяседны, сытны 
стол І кідае, як з ласкі, нам агрызкі, А мы к зямлі з падзякай гнёмся ўпол. 



Нявольніцтва й жабрацтва так нас з’ела І так нам высмактала з сэрца 
сок, Што нат у вочы глянуць, плюнуць смела Не смеем, стоптаныя на 
пясок…” – плыло з вышыні, з неба да магілы, якая надзіва хутка, проста на 
вачах глыбела, і, пакуль ад брамы Спаскай вежы дайшла да маўзалея змена 
ганаровай варты, развадны якой проста застыў у здзіўленні, убачыўшы, што 
месцы вартавых каля ўваходу ў маўзалей пустыя, магіла была гатовая. “Там 
чутна: Беларусь! Там – Незалежнасць! А там – «Паўстань, пракляццем»... 
Ну, а мы? Мы ў страху... дум крутня... разбежнасць... Без толку крыллем 
хлопаем, як цьмы. О так, як цьмы, як спуджаны вароны!.. І слухаем, і 
нюхаем тут, там: Які павеяў вецер на загоны, – Заходні, ўсходні, й ці ад 
нас, ці к нам? Аграбленыя з гонару й кашулі, З свайго прыпыну выгнаныя 
вон, Мы дзякуем, што торбы апранулі На нас ды з нашых нітак-валакон. 
З кійком жабрачым так мы, паўналеткі, Брыдзём, паўзём у свет – скрозь 
неўпапад. І прысягаем, клічам Бога ў сведкі, Што мы – не мы, што нехта 
вінават…” – трохі падвысіўся голас, і Купала ўспомніў, дзе і калі чуў яго. 
Ці, можа, не яго, але да яго падобны. Гэткі ж голас, толькі гусцейшы, як 
бы старэйшы за той, які чуўся зараз, гучаў з даху дома, суседняга з Домам 
літаратара, у канферэнцзале якога Купала ляжаў у труне: “Час толькі 
ў людзях, і жах ягоны знікае разам з імі”. Тым часам Ленін, гукнуўшы 
да разваднога, застылага каля маўзалея з выструненай нагой: “Таварыш 
салдат! Патрымайце мой крыж…” – і пачакаўшы, пакуль той падыдзе, 
перахрысціўся і скочыў у магілу, лёгшы там спачатку дагары, а пасля, 
пачуўшы: “І так жывём, сябе саміх не знаўшы, Учора, сёння лазім між 
канаў... Няўжо ж бы хто й над будучыняй нашай Навек залом пракляты 
заламаў?” – перавярнуўся, лёг ніцма, тварам у зямлю, і вартавыя хутка-
хутка, гэтак жа вырабляючы антраша з кабрыволямі, засыпалі магілу, 
укапаўшы ў грудок крыж. Лётчык зноў націснуў зорку на шлеме, і, як толькі 
прагучалі апошнія радкі верша: “Няўжо нас не аб’ясніць розум ясны І не 
пакінем біцца з кута ў кут? Няўжо кліч вечны будзе ў нас напрасны – Кліч 
бураломны: вызваленне з пут?!” – ударыла з яснага неба маланка – і крыж 
запалаў. “Варта!.. – адскочыў ад палаючага крыжа развадны, і вартавыя 
ўскінулі карабіны. – Залпам… – шчоўкнулі затворы. – Плі!” – грымнулі 
стрэлы, і лёзы лапатак маланкамі слізнулі з канцоў карабінаў, бліснулі 
ўверх, на імгненне завіслі над плошчай, нібы выбіраючы, куды ўпасці, – і 
адно сталёва прасвістала да трыбуны, а другое – да лобнага месца, адсекшы 
галовы старшыні таварыства аматараў крэмацыі, бязбожніку Кашкадамаву, 
і патрыярху рускай праваслаўнай царквы Ціхану. 

– Чаму ім?.. – здзівіўся, нібы чакаў, што галаву яму адсякуць, Сталін, а 
Лётчык рукамі развёў: “Гэтак выйшла…” І дадаў, гледзячы, як коцяцца на 
плошчу пад ногі натоўпу галовы таго, хто супраць Бога, і таго, хто за Яго: 
“Зрэшты, любому можна было…”

– Ён па-ка-яўся… – сказала, коцячыся, галава патрыярха, а галава 
Кашкадамава сказала: “Гэ-та не ён…”

Ці праз відовішча, якое наладзіў Лётчык, ці праз верш, праз той 
незвычайны голас, якім верш быў прачытаны, які ўздымаўся ў нябёсы і 
адначасова прасочваўся скрозь усе пяць ярусаў піраміды маўзалея да самай 
грабніцы і глыбей, да ўсіх ва ўсе вякі ў гэтай зямлі пахаваных, хто на голас 
гэты, здавалася, вось-вось паўстане з магіл, як паўстаў і пахаваўся Ленін, над 
плошчай запанавала трапяткая, лёгкая, нібы пошумам крыльцаў матылькоў 
напоўненая, ціша…

– Адзін з вас мяне прадасць, – прагучаў у гэтым лёгкім матыльковым 
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пошуме той жа ціхі голас, якім прачытаны быў верш з даху маўзалея, і было 
дзіўна, што гэтак ціха сказанае так добра чуваць – можа, таму што вечнае: 
“Адзін з вас мяне прадасць”. Яно чуваць было на ўсю плошчу і далей за яе, 
за Крэмль, з якога яшчэ нядаўна кіраваў і плошчай, і ўсім, што за ёй, Сталін, 
які, пачуўшы словы Хрыста, раптам выгукнуў: “Мяне ўсе прададуць!” – і, 
пругка выгнуўшыся на крыжы, стаў прамаўляць да святых, да апосталаў, 
да кіраўнікоў партыі і ўрада, да натоўпу, сярод якога павярнуліся да яго 
толькі нябожчыкі, а жывыя, пачуўшы чарговую славіцу: “Слава савецкім 
бронетанкавым войскам!..” – зноў загалёкалі “ура!”, пад якое ад Гістарычнага 
музея пакаціліся, рыкаючы, бронетранспарцёры, заскрыгаталі гусеніцамі, 
высякаючы іскры з бруку, танкі, са сталёвым лязгатам якіх то зліваўся, 
то прарываўся скрозь сталёвы лязгат голас Сталіна: “Я ведаў, што, калі 
памру... з’явяцца правадыры-пігмеі... шмат смецця нанясуць на маю магілу… 
прыпішуць мне злачынствы… імя маё будзе абылганае… але вецер гісторыі 
ўсё гэта развее… новыя пакаленні ўздымуць сцяг...” 

Прамаўляючы, ён глядзеў на маўзалей і нібы чакаў, што адтуль нехта 
выйдзе, здыме яго з крыжа і занясе на месца, вызваленае Леніным. Ужо 
бронетранспарцёры з танкамі скаціліся па Васільеўскім спуску, на плошчу 
выпаўзлі цягачы з ракетамі, а Сталін, як сам сабе адвакат, гаварыў, гаварыў, 
гаварыў, і відаць было, што ў ім усё меней надзеі на тое, што яго вернуць 
у маўзалей, і ўсё болей страху перад тым, што можа стацца на судзе, бо 
невядома, што? – і калі ён змоўк, з даху маўзалея пачулася: “Ты сказаў”.

Купала не быў надта вялікім вернікам, на што мелася, як ён давёў сабе, 
прычына: зусім малым памёр брат ягоны, а потым дзве сястрычкі, і ён не 
знайшоў адказу на тое, навошта Бог іх забраў. Па гэтай прычыне не быў ён і 
надта ўважлівым чытачом Святога пісання, амаль не карыстаўся біблейскімі 
сюжэтамі, але тое, што Хрыстос прамовіў “ты сказаў” у адказ на пытанне 
Юды: “Гэта я, Госпадзі?..” – ён помніў. Толькі пры чым тут Сталін?.. І раптам 
яго пранізала: “Яшчэ як пры чым!” – бо сказанае Хрыстом на тайнай вячэры: 
“Адзін з вас мяне прадасць”, – звернута не толькі да Юды, да Яна, Пятра, 
Хамы, Матвея, Сімана, дванаццаці Ягоных вучняў, а да ўсіх! Да патрыярха 
Ціхана і Ганны, Няжылы і Кумца, Берыі і Мяркулава, маладзіцы Мясновай 
і маршала Тухачэўскага, князя Баграціёна і ротмістршы Дэмбскай, секунд-
маёра Баскакава і двойчы лаўрэата дзяржпрэміі СССР Гарушынай, купецкага 
сына Жыгалкіна і паэта Майкава, капітана Забіякіна і акадэміка АН БССР 
Кайгародава, паліткамісара палка імя Валадарскага Смірнова і падпалкоўніка 
ГРУ Каменскага, дуэлянта Навасільцава і карліка графа Зубава Якубоўскага, 
да Леніна і Сталіна… да ўсіх, да ўсіх, хто тут, на маўзалеі, на ягонай трыбуне, 
на плошчы і далей за ёй, на тайнай вячэры на тым канцы свету, на лобным 
месцы, на крыжы і пад ім – і да яго, Купалы, які таксама адзін з тых, хто можа 
прадаць, калі ўжо не прадаў… няхай не самога Яго, дык дадзенае Ім, ад чаго 
ўжо амаль нічога не засталося:

“Гэта я, Госпадзі?..”
Думка была такой нечаканай і гэтакай балючай, што ён застагнаў. “Вось 

ён – Страшны суд. Вось яно – пекла. Не ў падзямеллях смала і агонь – у 
самім табе”. 

Боль прайшоў скрозь сэрца, ударыў пад горла, ён захрыпеў, Ганна зірнула 
на яго спалохана: “Даць вады?..” – і Спагада падляцела да яе, узяла намочаную 
хусцінку, якую нядаўна кінула ёй у твар, паднялася да Купалы: “Папі...”
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Мацвееў любіў цытаваць Платонава: «Каб жыць у рэальнасці, трэба ўвесь 
час трымаць у галаве нешта нерэальнае».

Дык вось гэта было нечым нерэальным: Мацвееў і данос.
– Цябе пасадзяць! Запратораць у псіхушку! І не дапаможа Грачын! Ды ён 

і не стане дапамагаць! – кароткімі фразамі казала, нібы каменьчыкі кідала, 
Ганна. – Але Мацвееў! Мацвееў! Я не магу зразумець! Нашто яму гэта? Каб 
ты вярнуўся ў качагарку? Праз турму да сваіх? Дык ты ж да іх вярнуўся! 

Віктар сказаў ёй, калі яна і Круча знайшлі яго ў качагарцы, што хацеў да 
сваіх вярнуцца. Дык яна адразу: «Да тых, хто даносы піша?»

– Позна.
– Што позна?
– Позна вярнуўся. Я ўжо нават самому сабе не свой.
– І што? Што з гэтым рабіць?..
Гэтага Віктар не ведаў. Таму прапанаваў: «У Індыю ехаць. Давай, Ганя, 

пакуль мяне не пасадзілі, з’ездзім у Індыю. Я там не быў ніколі». – «Табе 
адтуль не будзе куды вяртацца!» – «Чаму не будзе куды? У турму. Там я 
таксама ніколі не быў». 

Учора ў качагарцы Круча сказаў: «Ты ўсё ж знайшоў яе». Віктар не 
зразумеў: «Каго?» – «Турму. Але яна ўжо не тая, якая магла быць. Не турма 
ў Палацы з’ездаў. Таму трэба выкручвацца».

«Дык выкруці яго, для таго ты і Круча», – кпіў Мацвееў, якога Круча змушаў 
забраць данос, а той упіраўся: «Гэта не данос, гэта помста за здраду!» І 
даводзіў, што яно справядліва, бо помста ўваходіць у склад сяброўства, 
калі сябруеш з нягоднікам.

«Ён і ёсць нягоднік! – не магла ўтаймавацца Ганна. – І сябруе з самім 
сабой!»

– Я паспрабую пагаварыць з бацькам, ён вельмі добра да вас ставіцца, 
кажа, што ў адрозненне ад тых, хто спадцішка брэша, вы прынцыпова 
заявілі сваю грамадзянскую пазіцыю, і цяпер брахуны на вас накінуцца, – 
казаў, чырванеючы, Сяргей, сын намесніка старшыні КГБ, куратара савецкай 
культуры, у кабінет якога хутчэй за ўсё і прынясуць данос Мацвеева, якому 
Маня, думаючы, пэўна, пра нешта іншае, раптам прапяяла: «Вы правільна 
зрабілі, здраду нельга дараваць…»

Яна ці штосьці блытала, ці не тое чула.
– Няхай з тваім бацькам яшчэ і Круча пагаворыць, – ухапіўся за словы 

Сяргея Мацвееў. – Яны сябры. – І спытаў Марыю Аляксандраўну: – Ваш 
муж сябраваў бы з чэкістам? З мярзотнікам у генеральскіх пагонах? 

Сяргей ускочыў:
– Як вы можаце?.. Пра майго бацьку!.. – Кінуўся да выхаду, спыніўся ў 

дзвярах. – Маня! Ты ідзеш са мной?
– Не, – прапяяла Маня. – Мне з імі цікава. 
– Так яму, гэбісцкаму сыну! – наліў ёй Мацвееў. – Малайчынка! Самі 

гонім, самі п’ём, а гэбістам не даём!.. – І ўзяўшы Маню за талію, павёў яе 
танцаваць, напяваючы пад мелодыю танга: 

Поздно, Маня, вы полюбили бандита,
Поздно, Маня, сердце бандита пробито,
Поздно, Маня, хоть и расстегнут ваш пояс,
Поздно, Маня, ночью уходит мой поезд…
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Мацвееў набраўся ў турме не толькі блатных песень, але і звычак. Тан
цуючы, ён усё ніжэй і ніжэй апускаў руку па тонкай таліі Мані, тая штурхнула 
яго раз, другі, нарэшце не вытрывала, пляснула па шчацэ і выскачыла з 
качагаркі ўслед за Сяргеем.

– Я буду дома чакаць вас, Мацвееў, – сабралася за імі Марыя Аляк
сандраўна. – Вы мне патрэбны – і я буду вас чакаць. А што да генерала… 
Калі Платонава прыйшлі арыштоўваць, ён быў ужо такі хворы, што наскрозь 
свяціўся, на нагах не стаяў, і чэкісты, патаптаўшыся ў доме, пайшлі. Я дасюль 
помню, як яны патапталіся і пайшлі, і як я чакала, калі вернуцца. І думала: 
ну хоць бы нехта быў, каго можна было б папрасіць, каб не вярталіся!..

«Я нікога ні пра што прасіць не збіраюся! Усё – сам! Нават калі памру, 
сам сябе спалю!» – наліваў і наліваў Мацвееў, калі яны ўчатырох, Ганна 
з Віктарам і Круча з Мацвеевым сядзелі каля пагаслай печы, да поўначы 
лаяліся, потым Мацвееў пайшоў да Марыі Аляксандраўны, Круча сказаў: 
«Не вернецца! Ён данос напісаў, бо, калі сядзеў, яго завербавалі», – але 
Мацвееў вярнуўся, кран не адрамантаваўшы: «Жалеза знасілася. Ёсць 
такія рэчы, з якімі нічога нельга зрабіць», – і яны зноў сварыліся, Мацвееў 
вінаваціў Кручу: «Агент!» – Круча Мацвеева: «Даносчык!» – і так да раніцы, 
калі Мацвееў сказаў Віктару, зноў цытуючы Платонава: «У цябе праблема 
вераб’я: лятае на локаць, а прагне вышыні», – чаго Ганна не вытрывала, 
яна таксама нататнікі Платонава чытала: «Досыць! Вы самі, апроч даносаў, 
штонебудзь напісаць можаце?!» – а Мацвееў рукамі развёў: «Не магу. Таму 
і не напісаў нічога ў тым, што вы даносам называеце. Даслаў толькі паэму. 
Дык які гэта данос?» – пачаў ён у п’янага дурня гуляць, а пасля сказаў, што 
калі Круча такі ўжо заступнік, дык можа зманіць гэбістам, што гэта ён паэму 
напісаў, а Маргер проста перапісаў яе, Кручы гэта сыдзе з рук, як і раней 
усё сыходзіла, чаго ўжо Круча не стрываў: «Што мне з рук сыходзіла? Я 
даносаў не пісаў!» – і яны схапіліся загрудкі…

– Добра, – згадзілася дома Ганна. – Паехалі ў Індыю, калі паспеем. –  
І там застанемся.

Яна ў каторы раз Савецкі Саюз пакідала.
Калі сабраліся ў Саюз пісьменнікаў, каб забраць замежныя пашпарты, 

зазваніў тэлефон. Ганна падняла трубку, паслухала, паклала...
– Гэта з ВЦСПС. Памочнік старшыні. Сказаў, што адобрылі тваю канды

датуру, і спытаў, калі ты зможаш прыступіць да выканання абавязкаў?.. Дык 
як нам цяпер у Індыю ехаць?

Таак... Без яго яго ажанілі. Не ведаючы, што жаніх кульгавы. 
– Як і ехалі, толькі хутчэй, – павёў ён з дому Ганну, якая згадзілася ехаць 

хутчэй, але па дарозе хоць нешта з’есці.
У абедзвюх кавярнях і рэстаране Дома літаратара, які быў па дарозе да 

Індыі, тоўпіліся паэты з празаікамі, драматургі з крытыкамі: праходзіў пленум 
праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. Бліскалі зоркамі герояў сацыялістычнай 
працы і значкамі лаўрэатаў ленінскіх ды дзяржаўных прэмій аўтар гімна Са
вецкага Саюза, дзіцячых і партыйных вершаў («Коммунизм»! Нам это слово 
Светит ярче маяка. «Будь готов!» – «Всегда готовы!» С нами ленинский 
ЦК!») Сяргей Міхалкоў, галоўны рэдактар «Літаратурнай газеты» Аляксандр 
Чакоўскі, украінскі празаік Алесь Ганчар, аварскі паэт Расул Гамзатаў, узбек 
Каміль Яшэн і азербайджанец Сулейман Рустам, першы сакратар праўлення 
Саюза пісьменнікаў Георгій Маркаў, дачка якога Кацярына кінулася да Ган
ны: «Ты ў Маскве? Кажуць, што твой бацька будзе на месцы Брэжнева, а 



ты з’ехала ў нейкую беларускую вёску! Давай кавы вып’ем, раскажы!..», –  
і пацягнула Ганну ў кавярню, а Віктар падышоў да Танкевіча, які таксама 
бліскаў зоркай героя і за якім чародкай хадзілі Брылец, Гарымякін, Пташнік, 
Чаргінаў, беларускія літаратары, дэлегаваныя Саюзам пісьменнікаў БССР у 
склад праўлення Саюза пісьменнікаў СССР. 

– Ты ўсё тут ведаеш, – першым паздароўкаўся з Віктарам Чаргінаў. – 
Кажуць, што Брэжнеў па здароўі… А хто замест яго?

Ні дачку першага сакратара праўлення Саюза пісьменнікаў СССР, ні са
кратара праўлення Саюза пісьменнікаў БССР не цікавіла літаратура.

– Я, – сказаў Віктар, ведаючы, якія чуткі блукаюць па Мінску пра ягоныя 
адносіны з дачкой Грачына, і Танкевіч кіўнуў ухвальна: «Малайчына. Дзякуй, 
што сказаў, а то сказаць ніхто нічога не можа». А Гарымякін, які таксама 
бліскаў новенькай зоркай, паглядзеў недаверліва: «Ды ён пажартаваў».

У ім была наіўнасць, у Гарымякіне. Але не такая, як у наіўным Каралевічы. 
Ці ў Стральцы. Услужлівая наіўнасць. 

Услужлівасць Гарымякіна дапамагала някепска жыць не толькі яму самому, 
але і Саюзу пісьменнікаў. Калі патрэбная была кватэра, машына, лецішча, 
Гарымякін тэлефанаваў каму трэба, ішоў да каго трэба і вяртаўся з паперамі 
на кватэру, на машыну, на лецішча. Казаў асабліва нецярплівым: «Стойце ў 
чарзе – і ўсё ў вас будзе».

Так яно і было. Незалежна ад таго, літаратар ты ці графаман, але, калі ты 
ў Саюзе пісьменнікаў, прыйдзе твая чарга не толькі на лецішча з машынай, 
але і на ордэн, і на літаратурную прэмію. Хоць якую і хоць за што, але дадуць.

Апроч зорак, бліскалі на лацканах піджакоў Гарымякіна і Танкевіча яшчэ 
і значкі дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР, у якім Гарымякін быў нават 
старшынёй, змяніўшы на гэтай пасадзе Танкевіча. Калі партыя не знішчала 
пісьменнікаў, яна з імі цацкалася. 

– Хочаш паесці з намі? – прапанаваў Чаргінаў. – Бясплатна.
Пра адзін з раманаў Чаргінава Віктар напісаў эсэ для «Літаратурнай 

газеты», і прапанова аўтара рамана бясплатна паесці выглядала нечым 
кшталту ганарара.

Саюз пісьменнікаў СССР быў арганізацыяй нябеднай. З усіх кніг, якія 
выдаваліся ў любым выдавецтве, прычым, кніг не толькі сяброў Саюза, але 
і кніг Пушкіна, Дастаеўскага, Гогаля, Талстога частка прыбытку адлічвалася 
ў Літаратурны фонд, таму стол, за якім абедалі Танкевіч з Гарымякіным і 
Пташнік з Чаргінавым, быў накрыты так, што сядзець за ім маглі і Дастаеўскі 
з Гогалем, і Пушкін з Талстым. 

«Можа, сказаць ім?.. – падумаў Віктар, сядаючы. – Каб не было нечакан
кай, каб гвалт пасля не падняўся: “Арыштавалі! Пасадзілі! Антысаветчык!..” 
Сказаць, што пагуляўся, калі яшчэ вучыўся, студэнтам зялёным быў, у 
дысідэнцтва, а цяпер яно ўсплыло... А калі не ўсплыве?.. Скажаш – і такое 
разнясуць, напляткараць, чаго і не было... Не. Пушкіну з Гогалем, можа, і сказаў 
бы... Хоць нават ім – не. Геніі таксама пляткарылі, плёткі цікавей за праўду».

– Чуткі ідуць, што дэлегацыю беларускіх пісьменнікаў Масква ў Польшчу 
пасылае, – сказаў Чаргінаў. – Ты не дазнаўся тут, каго?

– Не дазнаўся.
– Калі не дазнаўся, дык які з цябе кіраўнік дэлегацыі? – закусваючы каньяк 

скрылікам лімона, спытаў Гарымякін, які з усіх, хто сядзеў побач за сталом, 
быў, можа, і не самы таленавіты, затое самы шчыры. – І чаму ты? Чаму не 
старшыня саюза ці не ягоны намеснік?
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Вось. Толькі ўчора Грачын сказаў гэта Віктару, а ўжо сёння Гарымякін 
ведае... 

Віктар паглядзеў на Танкевіча, Брыльца, Пташніка, Чаргінава – яны 
сядзелі, чакаючы. 

Усе ўжо ўсё ведаюць. Усё, апроч таго, што Мацвееў паслаў у КГБ паэму 
пра качагарку, і сёння, можа быць, там яе чытаюць.

Стаць кіраўніком дэлегацыі беларускіх савецкіх пісьменнікаў у братнюю 
Польшчу Віктару цяпер наўрад ці свяціла, так што можна было супакоіць 
Гарымякіна.

– Я не кіраўнік дэлегацыі.
Гарымякін пражаваў лімон, паклаў дэсертны відэльчык.
– А хто?
– Не ведаю. Але для гэтага ёсць старшыня Саюза, ёсць намеснік. І шмат 

хто яшчэ з большым, чым у мяне, аўтарытэтам і досведам. Кожны з тут 
прысутных.

Віктар сказаў гэта, убачыў, як усміхнуўся няўсмешлівы Пташнік, і яго 
крутанула: «Я падлізваюся да іх! Лісліўлю! На лімон намазваю мёд, каб ім 
не кісла было, каб яны потым мяне, як дзярмо, не размазалі!» 

– Шкада, што не ты, – сказаў Брылец. – Малады, таленавіты паэт на 
чале дэлегацыі – гэта добра выглядала б. Паказвала б на тое, што ў нас 
могуць быць перамены.

– І я так думаю, – падтрымаў Брыльца Танкевіч, а Гарымякін на іх абодвух 
вылупіўся: «Якія перамены? Што на што вы мяняць збіраецеся?»

Ён нічога не збіраўся мяняць. «Стойце ў чарзе – і ўсё ў вас будзе».
Да іх падышла Ганна, Віктар падняўся ёй насутрач, і ўсе падняліся, а 

яна, павітаўшыся з усімі, сказала: «Выбачайце, нам пара», – і павяла яго 
пад руку да выхаду з рэстарана, і ён спінай адчуваў, як усе пазіралі ўслед. 

Да «дома Растовых», дзе атабарылася кіраўніцтва Саюза пісьменнікаў 
і ў правым флігелі якога месцілася замежная камісія, трэба было прайсці 
цераз пераход, па якім насустрач ім крочыў Круча: адпрасаваны, паголены, 
свежы, нібы і не было ў яго бяссоннай ночы. Убачыў іх: «Я вас шукаю, трэба 
перагаварыць». 

Выйшлі ў двор дома Растовых, у якім на месцы, дзе некалі стаяў мармуро
вы «Мысляр», пасля перанесены на магілу ягонага стваральніка скульптара 
Мяркурава, сядзеў на пастаменце бронзавы Леў Талстой – падарунак рускім 
пісьменнікам ад пісьменнікаў украінскіх. Шкляр на гэта казаў: «Маглі б Гогаля 
падараваць. Нейкая б логіка была». 

– А ведаеце, хто пасяліўся ў гэтым доме адразу пасля рэвалюцыі? – сеў 
на лаву каля флігеля, запрашаючы і Ганну з Віктарам прысесці, Круча. – 
Чэкісты. Так што сувязь паміж мячом і пяром у нас ад пачатку. Па месцы 
першай прапіскі. І я магу сказаць ім, – дагаварыў ён без ніякай паўзы, 
павярнуўшыся да Віктара, – што паэму пра качагарку... ці як яна ў цябе на
зываецца?.. кацельная?.. напісаў я, а ты, студэнт, яе проста перапісаў. Як 
гэта параіў зрабіць нам Мацвееў.

Круча, відаць, таму і сказаў так, што так Мацвееў параіў. Бо Марыя 
Аляксандраўна, Ганна, Маня, Сяргей гэта чулі, і ён не мог зрабіць выгляд, нібы 
не чуў. І хоць зразумела было, што ніхто на Лубянцы ў такую версію не паве
рыць, тым не менш гэта быў шырокі жэст, за які нельга было не быць удзячным.

– Дзякуй, Круча. Але аўтар паэмы «Качагарка» – я. Як і верша «Ледакол». 
Гэткія рэчы ў адным чалавеку несумяшчальныя – і я разумею Мацвеева.



– Каго ты разумееш? – здзівілася Ганна.
– Мацвеева. Ён напісаў данос не на аўтара «Качагаркі», а на аўтара 

«Ледакола». На чалавека, які качагарцы здрадзіў. 
Ганна раздзьмула ноздры:
– Мацвееў здрадзіў сумленню! Не нейкай там качагарцы, дзе п’юць, куды 

дзевак цягаюць, і каб разбэшчанасць сваю апраўдаць, антысаветчыну пішуць! 
А калі іх прышчучаць, шусь – і з качагаркі ў Парыж! 

Раней такога яна ніколі не казала. Бацька яе мог такое сказаць. Што ж, 
дачка свайго бацькі. Калі нават дачка Купалы.

Круча спытаў, ён проста не мог не спытаць, Віктар таксама спытаў бы 
на ягоным месцы:

– А ты ў Парыж не хочаш, Ганя?..
Раніцай, калі выйшлі з качагаркі, Круча сказаў, што да яго чапляюцца праз 

тое, што ён прывозіць у Маскву эмігранцкія часопісы і кнігі эмігрантаў. Тыдзень 
таму ён прыляцеў з Парыжа – і багаж ягоны арыштавалі. «Я ім кажу: гэта 
ідыятызм! Кнігі нельга ні арыштаваць, ні нават спаліць, як палілі фашысты! 
Кнігі праходзяць скрозь турэмныя сцены і паўстаюць з попелу!” А яны мне: 
“Нас цікавяць не кнігі, нас цікавяць аўтары. І мы не ведаем выпадку, каб аўтар 
ці скрозь сцяну прайшоў, ці з попелу паўстаў”. Разумееш? Адкрыта запалох
ваюць! Французскага журналіста, якому я ў інтэрв’ю пра гэта сказаў, пазбавілі 
акрэдытацыі і выслалі… Дарэчы, гэта адзін з тых журналістаў, якім я збіраўся 
твой выступ на з’ездзе перадаць. І не знайшоў! Дзе ён падзеўся? Нікога ў 
доме не было, а паперкі з выступам не стала. Гэта гэбісты ў дом праніклі і 
забралі! Яны паўсюль за мной сочаць, яны жывуць у маім доме, разумееш?..» 

Ён так казаў, нібы вінаваціўся, што не перадаў выступ Віктара заходнім 
журналістам. Больш за тое: ён казаў так, нібы праз гэта Віктар і не выступіў! 
Ніводным словам не папракнуўшы за «ледакол эпохі», Круча цяпер гатовы быў 
узяць на сябе «Качагарку», і такая бязмежная спагадлівасць вярэдзіла душу 
больш за папрокі, за абвінавачванні, нават больш за тое, што зрабіў Мацвееў. 

Можа быць, на гэта Круча і разлічваў? Тады ён ведаў, што рабіў.
– Я ў Індыю хачу, – адказала Кручу Ганна. – Я ніколі і нікуды раней гэтак 

не хацела, як цяпер хачу ў Індыю. 
– Тады едзьце, – падняўся Круча. – Ніхто яшчэ з качагаркі ў Індыю не 

збягаў, пра вас ва ўсіх газетах напішуць. – І ён зноў прысеў. – Чакайце, а 
што, калі напісаць?.. У «Літгазеце». Развітанне з дысідэнцтвам, з фрондай, 
нешта такое… Ці Віктару самому, ці я магу папрасіць рэдактара, мы з ім у 
сяброўскіх адносінах, каб нехта ўзяў інтэрв’ю. 

Ён прапаноўваў амаль тое, што Віктару прыйшло ў галаву, калі бясплатна 
абедаў за сталом, за якім маглі абедаць Талстой з Пушкіным. 

– Пакаяцца? – спытала Ганна.
– Ніякага пакаяння. Сталенне, пераасэнсаванне. Толькі лом стаіць на 

адной пазіцыі. Дзе ўвагналі, там і стаіць. А чалавек, тым больш паэт, мяня
ецца, рухаецца… Ды нават не інтэрв’ю – размова, дыялог! Са мной, калі 
хочаш! Пра час, пра тое, як мы мяняемся ў часе... Так мы папярэдзім удар!

Дыялог з Кручам у самай папулярнай газеце, якой дазвалялася тое, што 
не дазвалялася іншым, – быць трохі ліберальнай, выглядаў прапановай 
спакуслівай. Пра гэта варта было падумаць, і Віктар збіраўся ўжо сказаць, 
што пра гэта варта падумаць, але Ганна яго апярэдзіла: «Адкуль куды вы 
рухацца будзеце? Ад качагаркі да ледакола? Хто паверыць, што гэта стален
не, пераасэнсаванне? Калі відавочна, што гэта такое». Круча спытаў: «Што 
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відавочна, калі яшчэ нічога не напісана?» – і Ганна сказала: «Фальш. Што 
б вы ні напісалі, відавочнай будзе фальш. Спробу ўратаваць задніцу яшчэ 
нікому не ўдавалася выдаць за спробу ўратаваць душу».

– Гледзячы як падаць, – не пагадзіўся Круча. – Я сам увесь наш дыялог 
напісаць магу – і няхай Ганна вырашае, пра душу ён ці пра задніцу? Друка
ваць ці не друкаваць… Згодныя?

Ён быў нястрымны ў сваіх шырокіх жэстах…
– Можна паспрабаваць, – няўпэўнена, зірнуўшы на Ганну, якая выглядала 

так, як, пэўна, выглядала якаянебудзь амазонка, што бараніла Трою, а потым, 
стоячы на гары, глядзела, як Троя ставала друзам і попелам, прамовіў Віктар, 
а Ганна, хоць усё, што яна бараніла, ператваралася ў друз і попел, сказала: 
«Як па мне, дык не, бо пра гэта нельга напісаць так, каб не было сорамна. – 
І, можа, падумаўшы, што пакрыўдзіла Кручу, дадала. – Ніхто так не напіша».

Круча не пакрыўдзіўся. Ён не крыўдаваў на жанчын – ён іх кахаў.
– Калі Віктар не супраць, – падняўся ён з лавы, – я ўсё ж паспрабую. 

З гэтым нельга цягнуць, трэба іх апярэдзіць. Паклічуць на Лубянку, дык 
позна будзе. – І спытаў, адыходзячы. – А, можа, прапанаваць саму паэму 
«Літгазеце»? Няхай надрукуюць, калі ўжо яны такія лібералы. Выявяць сме
ласць… Пайду вып’ю з рэдактарам, каб смялейшы быў. Як там у «Качагарцы» 
тваёй?.. «Таков тариф в России: всё – бутылка. Хоть жизнь, хоть смерть…» 
А вы пакуль у Індыю з’ездзіце. Я там быў, там смерці няма.

LI
– Павярніце крыж, – прагучаў, калі Купала папіў, ужо знаёмы ціхі голас 

з даху маўзалея. – Цяпер яму казаць.
Віленскія пакутнікі павярнулі крыж – і Купала паўстаў перад Хрыстом. 

Вочы ў вочы. 
“Што прад Ім мовіць?.. Верш прачытаць?.. Але які верш прачытаць Богу? 

Ці напісаны такі?..” 
“Бог ведае”, – сказаў крыж.
– А можна мне пачытаць вершыкі? – падняў галаву ўгору, нібы пытаючы 

дазволу ў Хрыста, Лётчык. – А то ўсе чытаюць, чытаюць… – І не чакаючы, 
што скажа Сын Божы, пачаў: “Мой мілы таварыш, мой лётчык, вазьмі ты 
з сабою мяне!..”1

Ён чытаў вочы ў вочы – і з задавальненнем убачыў, як скаланулі Купалу 
першыя, з нечаканым сэнсам радкі некалі напісанага ім дзіцячага верша. 
Паківаўшыся ўзад-уперад, Лётчык зняў шлем і, паціраючы лоб, нібы з цяж-
касцю ўспамінаючы, што ў тым вершы далей, раптам прачытаў:

Юду не страшыў суд. 
Крочыў з кута ў кут,
Крочыў з кута ў кут,
Круціў запацелы вус!..
А думка біла па нервах:
Паспець бы прадаць першым!
Паспець бы прадаць першым!
Пакуль не прадаў Ісус…2

1 “Хлопчык і лётчык”, верш Я.Купалы.
2 Верш Ю. Улодава.



Зноў нацягнуўшы шлем, Лётчык змоўк і разам з усімі глядзеў на Хрыста 
і Юду, чакаючы, што скажа, што зробіць кожны з іх, але ні Хрыстос, ні Юда 
не сказалі, не зрабілі нічога. І ніхто нічога не сказаў, нічога не зрабіў, і тады 
святы Пётр крыкнуў так, нібы не мог болей галавою ўніз вісець на сваім 
крыжы, трываць не мог: “Гэта ты, Юда?!.” – а святы Павел, укленчыўшы, 
спытаў немаведама як і чым, можа быць, німбам над ім: “Гэта ты, Госпадзі?..”

Сын Божы выглядаў не зусім такім, якім павялічана адбіваўся ў вакне 
ГУМа, і зусім не такім, якім звык Купала бачыць Яго на абразах. Ён быў 
такім, якім прысніўся Купалу на трэці дзень па смерці. Невысокага, меншага, 
чым у Купалы, росту, але мускулісты, ладны, з кароткімі сукрыста-чорнымі 
валасамі і такою ж барадой, Ён стаяў, нібы ўніз збіраўся скочыць, на самым 
краі даху маўзалея, і не было ні ў паглядзе Ягоных агатава-чорных вачэй, 
ні ў выразе Ягонага твару нічога, што, як меркавалі ва ўсе часы іканапісцы, 
мусіла быць на твары чалавека, які, ахвяраваўшы сабою, сканаў на крыжы. 
Ніякага ценю перажытых пакут, ніякага адчаю праз здраду блізкага чалаве-
ка, ніякага болю ці нават смутку праз тое, што ахвяра сталася марнай, што 
тыя, дзеля каго Ён прынёс ахвяру, аказаліся не вартыя яе. Твар Ягоны быў 
спакойны-дапытлівы, як у чалавека, які хоць і ўсё спазнаў, але не ва ўсім 
яшчэ зняверыўся, а вочы глядзелі ўсмешліва, нават трохі іранічна, толькі 
іронія была скіраваная не вонкі, на нешта ці некага, а ў самога сябе: маўляў, 
а што ж ты думаў, чаго яшчэ ад гэтых людзей у гэтым свеце чакаў?..

Чаму Ён прамаўчаў? Чаму не адказаў Лётчыку?..
Можа, гэта знак?.. “Маўчы, што б пра цябе ні казалі! Бо з’іначаць сказа-

нае, бо перакруцяць сэнс”.
Але сэнсы заўсёды падвойныя. Тое, што кажаш ты, зусім не тое, што 

чуюць іншыя.
Дык што: не казаць нічога?
Некалі княгіня Магдалена Радзівіл, а пазней, як згаварыўшыся з ёй, і 

Ганна, папракнулі яго ў падвойнасці. “Ты іншым разам кажаш, нібы не сам. 
Як быццам ты перакладаеш з польскай мовы на беларускую ці з беларускай 
на польскую, і пры перакладзе мяняеш сэнс. І тады выглядаеш не самім 
сабой, не такім, якім я цябе ведаю”, – казала Магдалена, і калі ён спытаў: 
“А якім ты мяне ведаеш?” – стала чытаць ягоныя вершы. 

Ганна ягоныя вершы не чытала. Проста кінула: “У табе жывуць два ча-
лавекі. Адзін – паэт, а другі – кавалер ордэна Леніна”.

Нібы ў ёй яна адна. Акторка і агентка.
Лётчык, здзіўлены тым, што Сын Божы ніяк не адказаў на ягоны выпад, 

нервова паторгваў шчакой і, чакаючы, пазіраў на Купалу…
Мусібыць, усё ж трэба было нешта сказаць. Толькі што? І што з таго 

толку? Вунь Сталін як на крыжы выгінаўся! А што пачуў?.. 
“Ты сказаў!” 
Але і прамаўчаць не выпадала…
– Мне ў дзяцінстве чалавек адзін, які бацьку майму гаспадарыць дапа-

магаў, усялякія легенды, байкі ды казкі расказваў. Адну легенду я запомніў: 
пра прарока.

Купала не быў упэўнены, што гэта найлепшае з усяго, што ён мог бы зараз 
сказаць, але нічога іншага ў галаву не прыйшло, і ён, глыбока прадыхнуўшы, 
пачаў павольна, з цяжкасцю размыкаючы сасмяглыя вусны, распавядаць 
тое, што ў маленстве пачуў пад зорным небам над рэчкай Вячай ад парабка 
Пасляка.

“Жыло-было на свеце племя сінявокіх людзей. Жылі яны не надта багата, 
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але пад сваім небам на сваёй зямлі – і чужой не хацелі. А па іхняй зямлі ў 
чатыры бакі – на ўсход і на захад, на поўдзень і поўнач – хадзілі і хадзілі 
заваёўнікі. Племя білася, змагалася за сваё, ды заваёўнікі насоўваліся і на-
соўваліся, як чорныя хмары, і не злічыць іх было. Прыходзілі адны – і забіралі 
кавалак зямлі з усходу, прыходзілі другія – і забіралі з захаду, ссоўваючы 
племя ў лясы ды балоты. Сінявокія людзі балоты асушвалі, лясы карчавалі, 
мазалямі і потам здабытую зямлю засявалі, а ворагі зноў па кавалках забіралі 
яе. І аднойчы прыйшлі, каб забраць усё, што засталося. 

Тады стаў пад высозны, векавечны дуб, што рос на месцы, з якога 
пачыналася зямля сінявокіх людзей, іхні Прарок, і сказаў, што калі зараз 
яны адыдуць, дык адыдуць ужо не ў балота, а ў нябыт. А калі выстаяць, 
як выстаяў ва ўсіх бурах векавечны дуб, калі адстаяць сваю зямлю, дык з 
племені стануць народам. 

Сінявокія воі кінуліся ў бой, але ворагаў была процьма, у некалькі разоў 
болей, чым людзей племені, якіх яны забівалі, а хаты іхнія бурылі. Апош-
ніх з тых, хто застаўся жывы, сагналі пад векавечны дуб, нацягалі пад яго 
бярвенняў з пабураных хат і падпалілі. Дзень і ноч высока, ці не да самых 
зорак шугала полымя, попелам сталі бярвенні і прахам сталі людзі, а з ду-
бам нічога не сталася. Толькі адзін лісток на найбольшым суку абсмаліўся, 
сарваўся і зляцеў у рукі Прарока. 

На адным баку лістка былі пісьмёны, але Прарок не паспеў іх прачытаць: 
ворагі схапіліся за сякеры ды пілы! Дзень і ноч секлі і пілавалі, секлі і піла-
валі, пакуль вялізны дуб не рухнуў. Страсянуўшы пагоркі і горы, ён прабіў 
тым сукам, на якім абсмаліўся лісток, жарало ўглыб зямлі, скуль шугануў 
чырвоны струмень. Гэта быў струмень крыві, якую вякамі пралівалі прод-
кі сінявокіх людзей, што баранілі свой край. Кроў ускідвалася да Божага 
святла, да сонца, што промнямі сваімі запаліла ва ўсё неба вясёлку, праця-
каючы скрозь якую чырвоны струмень падаў вясёлкавым дажджом. Там, 
дзе падала кропля гэтага дзіўнага дажджу на ссечанае дрэва, вырасталі два 
дрэвы! Там, дзе падала кропля на попел спаленай хаціны, паўставалі дзве 
хаты! А падала кропля на магілу загінулага воя – паўставалі два воі, а на 
месцы двух – чатыры! І пагналі яны ворагаў з зямлі сваёй.

“Прах і попел уваскрэснуць, калі нявінная кроў зліецца з Божым свят-
лом”, – стаўшы на месцы, дзе стаяў дуб, прачытаў Прарок тое, што напісана 
было на дубовым лістку. І пра гэтае спраўджанае прароцтва, пра магутны 
дуб, пра прабітае ўглыб зямлі жарало, з якога да неба шуганула кроў прод-
каў, пра сонца і вясёлкавы дождж распавядалі бацькі дзецям, а дзеці ўнукам 
племені сінявокіх людзей. І ўслаўлялі яны Прарока, пакуль зноў не набралі 
сілы заваёўнікі, якія сталі прыходзіць, як свае, бо за стагоддзі, у якія яны 
прыходзілі, сінявокія людзі перанялі іх звычкі, прынялі іх мову, некаторыя 
нават назваліся так, як называлі сябе прыхадні, і, вінаватыя ў тым самі, 
не захацелі прызнаць віны, а звінавацілі ў гэтым Прарока. “Ты прарочыў, 
што адстаяўшы сваю зямлю, мы станем народам, а мы на сваёй зямлі сталі 
прыхаднямі! Ты ілжывы прарок!” – сказалі яны і раскрыжавалі яго на тым 
месцы, дзе ён прарочыў. Там, дзе стаяў некалі векавечны дуб, з якога яны 
зрабілі крыж з надпісам: “Ты ўваскрэснеш, калі спраўдзіцца тваё прароцтва”. 
І прыбілі да крыжа дубовы лісток, на якім Прарок...

Купала змоўк. Чамусьці яму здавалася, што прарок на тым лістку напі-
саў нешта, але ён не помніў, што?.. Паглядзеў на Хрыста, які маўчаў, нібы 
чакаючы працягу, а Сталін стукнуў патыліцай у крыж:

– Навошта?.. 



Купала не зразумеў:
– Што навошта?
– Навошта яны лісток да крыжа прыбілі?
– Не ведаю… Можа, каб пазначыць, што гэта крыж Прарока, а не чый-

сьці. І яшчэ, можа быць, каб ён напісаў… – спрабаваў успомніць Купала, ці 
было на лістку што-небудзь напісана, а калі было, дык што? – але нічога 
не ўспаміналася…

– Што напісаў?
– Не помню… Здаецца, як народам стаць.
– І як?.. – насмешліва, як здалося Купалу, спытаў Сталін. – Як ён напіша, 

калі раскрыжаваны?
Ён не мог пра гэта не спытаць – і вось як ён спытаў пра гэта…
– Прамовіць мог бы, – падаў голас «лётчык». Гэтак жа насмешліва, як 

Сталін. – Неабавязкова пісаць. Але ён не ведае… Бо гэта не пра тое, як 
хлопчыку стаць лётчыкам. 

Купалу нібы пад дых ударылі – і ён захлынуўся адчаем праз непапраў-
насць усяго, што было ягоным жыццём, якое гэтак перайначылі, перакруцілі, 
што яно стала зусім не ягоным, і ў чым бы ён цяпер ні спавядаўся, ні каяўся, 
усе будуць казаць толькі пра хлопчыка з лётчыкам, будуць насмешліва пы-
таць, чаму ён не павесіўся, не зарэзаўся, а ягоная споведзь, пакаянне ягонае 
будуць выглядаць толькі як апраўданні. Дык перад кім апраўдвацца?.. А тым 
больш вінаваціцца, каяцца?.. Перад расплывістымі? Перад Берыем з Мярку-
лавым? Перад сакратаром беларускага партыйнага ЦК Геем, перад Кашка-
дамавым і Тухачэўскім, гаспадаром рэстарацыі “Яр” Аксёнавым і ганаровым 
грамадзянінам Аляксандравым, секунд-маёрам Баскакавым і ротмістршай 
Дэмбскай, купецкім сынам Жыгалкіным і фрэйлінай Дзмітрыевай, капітанам 
Забіякіным і ледзі Суханавай-Падколзінай, масонам Зіноўевым і мецэнатам 
Засімам, камергерам Нарышкіным і дуэлянтам Навасільцавым, карлікам 
Якубоўскім і паліткамісарам Смірновым, падпалкоўнікам ГРУ Каменскім і 
мешчанінам Кекішавым, баярынам Хрушчовым і прэм’ер-маёрам Сабакіным, 
дачкой юрыста Юрасоўскага і заводчыкам Дзямідавым, сынам архіварыуса 
Няспанава і ротным абозным Шуставым, правізарам Лук’янавым і доктарам 
Геральдштэйнам, першай жонкай Казлова-малодшага Хамутовай і другой 
жонкай Казлова-малодшага Талстой, артыстам Ларыным і асэсаршай Шніт-
кінай, купцамі Пярвушыным і Прасцяковым – перад гэтым натоўпам, які 
паслухае яго і спытае: “Па колькі нам дасі чырвонцаў, калі мы пойдзем за 
табой?..”

Не. 
Тады перад кім?..
Выходзіла, што толькі прад Богам, у якога не надта верыў… А калі толь кі 

прад Ім, то ў чым?.. І Купала з цяжкасцю, бо вусны проста запякліся, прага-
варыў: “Даруй мне, Госпадзі, што маці ў вайне, у агні пакінуў! І даруй, што 
ў вайне, у агні пакінуў Беларусь…”

– Божа, не слухай яго! – так хутка, што вецер у вянку прасвістаў, кі-
данулася ад лобнага месца да маўзалея, узляцела да даху Спагада. – Маці 
сама засталася! Падумала, што ў машыне ёй месца не хапае. Месца можна 
было знайсці, нейкія клункі выкінуць, але яна сказала, што не… “Яшчэ 
вы, – сказала, – будзеце праз мяне дабро выкідваць!” А што ў Беларусі 
вайна, дык хіба ён…

– Добра, добра, – злавіў вянок Лётчык і гэтак адштурхнуў яго ад маў-
залея, што Спагада ветрам адляцела зноў да лобнага месца. З разгону 
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балюча ўдарылася ў грудзі Купалы, ухапілася за ягоную руку: “Ніхто табе 
не паспагадае, апроч мяне! Скажы, што ты не вінаваты, што няма за што 
цябе судзіць!..”

І заплакала.
– Беларусі паспагадай! – раптам жорстка, не зважаючы на яе слёзы, так, 

быццам яна абрыдла яму са сваімі слязьмі, – сказаў, выдыхнуўшы боль з 
глыбіні грудзей, Купала. – Бяда з ёй, а не са мной!

Такім голасам ён загаварыў упершыню. Сталін хмыкнуў: “Вы маглі б 
палюбіць уладу…” – і Купала адразу завінаваціўся перад Спагадай: “Выба-
чай”, – а тая ў слязах адвярнулася.

– Калі б слёзы нашых жанчын выкуплялі нашу віну… – пра нешта сваё 
ўздыхнуў Сталін, тут жа памяняўшы спачувальны голас на ўладны. – Я 
жонку майго сакратара расстраляў. Яна плакала перад расстрэлам і казала, 
што муж яе ні ў чым не вінаваты. А ён, што яна не вінаватая, не сказаў мне. 
Казаў толькі, што ягонай віны няма… Дык і вы, Іван Дамінікавіч, такое ўжо 
казалі. Памятаеце?.. Не забыліся на адказ?

Вось што значыць сарвацца, хоць на хвіліну даць волю нервам. Нехта 
адразу адчуе тваю слабасць, учэпіцца за гэта…

Так, ён сапраўды ўжо казаў такое. На сваім першым допыце ў ДПУ. “Я 
ні ў чым не вінаваты, мяне няма за што судзіць”. А яму адказалі: “У нас не 
бывае невінаватых. – Потым дадалі. – У нас і яшчэ ў адным месцы”. 

Ён спытаў: “Дзе?..” І пачуў: “На Страшным судзе”.
Дык вось ён тут. І тут не страшней, чым там. Бо там ты вінаваты без 

суда. А тут усё ж суд. 
– Там, калі нават ты невінаваты, страшней, чым тут, – прамовіў ён, і 

Сталін зрабіў выгляд, нібы здзівіўся. 
– Ды ну?.. Хоць я там не быў, але ведаю, што там няма невінаватых. 

Некага судзяць за нацыяналізм, некага – за шпіянаж, здраду Радзіме… Але 
ж вас не судзілі. Ці вы здрадзілі Радзіме – і вас трэба было судзіць?

Купала ледзь не сказаў: “Гледзячы якой Радзіме…” – але прамаўчаў. 
Надта балела, каб казаць.

Сталін ягонае маўчанне зразумеў па-свойму.
– Вы хацелі сказаць, што бываюць несправядлівыя суды? Так, бываюць… 

Вось патрыярх, калі нас раскрыжоўвалі, звінаваціў мяне… – пакруціў Сталін 
галавой, шукаючы позіркам галаву патрыяха Ціхана, якую падняў з брука-
ванкі і трымаў у руках архімандрыт Данскога манастыра Ісідар… – чуеце 
вы, святы Ціхан Бесцялесны?.. Вы звінавацілі мяне ў тым, што я паставіў 
ідэю вышэй за чалавека. І не шкадаваў людзей дзеля ідэі. Так. Паставіў. І 
не шкадаваў. Але скажыце: Бог – ён хто? Не ідэя?.. Ці вы не памятаеце, як 
даводзілі мне пад крыжамі Данскога манастыра, што ваша ідэя – Бог! А калі 
так, дык чаму дзеля вашай ідэі можна людзей не шкадаваць, крыжаносцаў 
насылаць на іх, а дзеля маёй – не?

– Бог ён Бог! – падскочыла галава патрыярха, Ісідар ледзьве яе злавіў. 
– Ён – усёстваральнік!

– Ён – ідэя. Няхай сабе, як вы кажаце, ўсёстваральная. Але больш ён 
ніхто. І болей нікім ён, колькі вы ні падскоквайце, не будзе, – голасам, у якім 
адчувалася шкадаванне, што архімандрыт не ўпусціў на брукаванку галаву 
патрыярха, казаў далей Сталін. – Ён нават не бацька таго, хто судзіць нас 
тут збіраецца. Бацька Хрыста Іосіф! Цясляр, які яго карміў! А сын бацьку, 
які карміў яго, чым аддзячыў?.. Нічым. Нідзе не ўспомніў нават. Толькі пра 
свайго ўсявышняга бацьку казаў, які воляй нябеснай… А пра бацьку зямнога, 



які потам і крывёй, ні слова. Дый пра маці… А яна ж крэўная, тут ужо не 
адпрэчыць. Людзі казалі Яму, сыну Марыі: “Дабрашчаснае ўлонне, якое насіла 
Цябе, і грудзі, якія Цябе ўскармілі!” А ён што ў адказ? “Дабрашчасныя тыя, 
хто чуе слова Божае і трымаецца яго”. Яму кажуць пра тую, якая нарадзіла 
Яго, а Ён – пра Божае слова! Пра ідэю, дзеля якой сышоў з дому, выракся 
радні, братоў і сёстраў… Дык ці варта нам, Іван Дамінікавіч, – стукнуў 
патыліцай у крыж Сталін, які рабіў гэта так, нібы ў госці завітваў, – праз 
нашых матак вінаваціцца, калі нават Божы Сын маці сваю пакінуў? І ўвогуле 
спытайцеся ў Яго: чаго Ён пайшоў да Яна Хрысціцеля, да якога ўсе хадзілі 
ачышчацца ад грахоў? Ад чаго Яму было ачышчацца, калі Ён бязгрэшны?

Калі б у патрыярха не была адсечаная галава, яна б у яго адарвалася 
– гэтак ён, абураны, ёй матлянуў. Так матлянуў, што, мусіць, горла яму 
сутаргай перакрыла, і ён сказаць нічога не здолеў.

Купала на гэта таксама не сказаў нічога. Падумаў: “Я не Божы Сын… І не 
мне Яго судзіць, а Яму мяне”, – але прамаўчаў, бо не мог вырашыць: калі ты 
выракаешся бацькі і пакідаеш маці, каб стаць сынам Бога, наперад ведаючы, 
што цябе праз гэта чакае, ты ўпадаеш у спакусу ці прыносіш ахвяру?.. 

Зрэшты, Сталін і не чакаў ягонага адказу, бо прамаўляў не да Купалы і 
не да патрыярха, а да Хрыста, які чамусьці выбраў у суразмоўцы не цара, 
а паэта. “Чаму?..” Гэта прыніжала Сталіна, ён нерваваўся і спрабаваў як 
наймацней зачапіць Сына Божага, каб той адказаў яму, як роўнаму. Дзе-
ля гэтага шукаў і нарэшце знайшоў найбалючае месца, націснуў там, дзе 
гняздзечка на сэрцы… І падобна было, што там, дзе гняздзечка на сэрцы, 
Хрысту, які, выслухаўшы расказаную Купалам легенду пра Прарока, доўга 
маўчаў, забалела. 

– Бог не мусіць адказваць перад царом, – упершыню голасам таго, хто 
над усімі, прамовіў Ён да Сталіна, які адразу ж выгукнуў: “А чаму цар мусіць 
адказваць перад Богам, калі Бог робіць тое самае, што цар?” – ды Хрыстос, 
сказаўшы тое, што сказаў, доўжыў, не зважаючы на яго. – Але паэту Бог 
можа адгукнуцца, калі адчуе, што паэт здольны Бога пачуць. Што спакусамі 
слых яму не заклала.

Ён нібы наўмысна не заўважаў, што на крыжы двое, і Сталін, які ўжо 
трываць такой знявагі не мог, крыкнуў, выцягнуўшыся: “А што скажа паэт 
Богу?” – але Купалу гэта не зачапіла, яго іншае працяла: “Як даўно Ён не 
адгукаўся! Бо не адчуваў, што пачую… Бо слых спакусамі заклала… – І рап-
там закарцела спытаць: – А сам Ты ці зведаў спакусы, Госпадзі? І ці толькі 
ўздымаўся над імі, ці бывала, што ўпадаў?”

Ён не спытаў пра гэта, занадта дзёрзкім здалося пытанне, але Сын Божы 
пачуў непрамоўленае. Павярнуўся да апосталаў: “Чулі?.. І споведзь, якую 
як легенду расказваў, чулі таксама?.. І як лічыце: не пачуць?.. Ці пачуць і не 
адказаць?..” – на што апосталы заківалі: “Так, чулі і тое, што ён спытаў, і спо-
ведзь, якую як легенду расказваў, таксама чулі, а ці не пачуць, ці не адказаць, 
Табе вырашаць”, – і тады Сын Божы, зірнуўшы ўніз, дзе стаяў “лётчык”, стаў 
казаць спачатку нібыта яму, а пасля і Купалу, і Сталіну, і ўсім вучням сваім.

– Сатана спакушае мяне вяршыць суд, які можа вяршыць толькі Бацька 
мой нябесны. Каб думаў я пра сябе як пра Бога, а не як пра Сына Ягонага. 
Д’ябал і раней спрабаваў увесці мяне ў спакусу. Але наўрад ці адзін з вас 
пытаецца пра тое, як д’ябал, калі быў я галодны, спакушаў мяне ператварыць 
у хлеб камяні. І наўрад ці цікавіць некага з вас, як ён спакушаў мяне вала-
дарствам над светам. А ўсіх вас цікавіць найпрасцейшае: хто мой зямны 
бацька? Як быццам гэта вызначае ў кімсьці, хто ёсць ён сам…
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Купала адчуў, як напружыўся Сталін, чакаючы, ці адкажа яму Хрыстос?
– Мяне называлі і сынам цесляра Іосіфа, і сынам цара Давіда, – казаў 

далей Сын Божы. – Першае я не прымаў. А другое прыняў. Той, хто не 
верыць, што я зрабіў гэта па волі нябеснага Бацькі майго, можа лічыць, што 
я спакусіўся. – І дадаў, памаўчаўшы: – Ці што дзеля нябеснага забыўся на 
зямнога бацьку і пакінуў маці.

Апосталы глядзелі на Хрыста так, нібы ўпершыню яго ўбачылі: гэтакіх 
размоў з імі раней Ён не вёў. Дый Купала не чакаў, што Хрыстос на не-
прамоўленае пытанне адкажа, таму спытаў, разгубіўшыся, Сталіна: “Ён 
назваўся сынам цара, каб стаць царом?..” – а Сталін, задаволены тым, што 
ўсё ж зачапіў Хрыста, выгнуўся на крыжы: “Каб стаць Богам! Бо хто б сына 
цесляра Сынам Бога прызнаў? Ніхто! Сын цесляра – гэта сын цесляра. А ў 
сыне цара Бога прызналі! Яшчэ б ім не прызнаць, калі цар для іх і ёсць Бог!”

Апошнія словы Сталін амаль пракрычаў, і хоць Хрыстос на гэта нават 
брывом не павёў, Купалу ўсё ж здалося, што Ён пашкадаваў пра сказанае. 

“Вы чулі?.. – сеў Хрыстос за стол да вучняў сваіх. – Дзе тыя, якія гэтаксама 
казалі?.. Дзе той, хто казаў, што адзін не можа ўратаваць усіх?..” – пытаў Ён 
апосталаў, і нешта ў голасе Ягоным было… не, не гнеўнае, не пагрозлівае, чаго 
можна было чакаць пасля слоў, сказаных Сталіным, а такое, што чуецца ў 
галасах тых, хто пасля доўгіх сумневаў штосьці канчаткова вырашыў, і тут 
ужо, пэўна, Сталін пашкадаваў пра сказанае – па крыжы знізу ўверх і зверху 
ўніз пракацілася хваля страху. Уверх – сухая, уніз – волглая.

Купала кожны раз адчуваў спінай, калі на Сталіна хваля за хваляй то 
мацней, то слабей накочваўся страх, які ён спрабаваў адолець, напуска-
ючыся то на патрыярха, то на Хрыста, але гэтым разам хваля была асабліва 
моцнай, па крыжы ажно дрыжыкі пайшлі, і Сталін раптам зашаптаў горача 
да Купалы: “Вы чулі?.. Ён сказаў, што адзін можа ўратаваць усіх… Гэта пра 
вас… Я не ведаю, чаму, але пра вас, чуеце?.. Нечага ён ад вас чакае – і трэба 
адказаць яму нешта… Не маўчыце… Скажыце тое, што мне казалі… Пра 
гняздзечка на сэрцы…”

Гэткага моцнага, раптам як бы ўспацелага сталінскага страху Купала не 
чакаў. Ён адчуў гэты мёртвы, едкі, з чужым пахам страх, які выцякаў, зда-
валася, з патыліцы правадыра, і страх гэты, страх чалавека, якога баяліся 
ўсе, мог быць Купалу ў слодыч, але ў слодыч ён не быў. Ён быў гарчэйшы за 
пераспелы палын, гэты страх, бо ў ім, у гэтым чужым страху, была пражытая 
траціна Купалавага жыцця.

“Ён усіх змушаў баяцца, бо баяўся сам. І ён, і Ленін, і Гітлер, і ўсе, колькі 
іх было. Усе яны – страх. Толькі страх, і больш нічога. І за гэта, за тое, за 
што ненавідзяць, іх любілі?..

Тады любоў – што такое?..
І што такое Бог, які любоў?
Той самы страх?.. Праз страх любяць Бога? А калі Бог, як кажа Сталін, 

ідэя, дык Ён – ідэя страху?..”
“Ды не трэба пра гэта! – зноў горача зашаптаў Сталін. – Пра боль кажы-

це, які пасяліўся там, дзе была душа… І што боль стаў душой… Не мне ж 
пра гэта казаць…” – выцякала з патыліцы Сталіна, які ў страху чапляўся за 
Купалу, бо той быў найбліжэй, дый болей учапіцца не было за каго, і Ку-
пала так, нібы згадваў, што азначае кожнае слова, пачаў казаць пра страх, 
які пасяліўся там, дзе была душа, выцясніў душу з яе жытла, з маленькага 
гняздзечка на сэрцы, у якім яна спявала, і страх гэты, заняўшы месца душы, 
як бы стаў ёю, душою, якая развучылася спяваць, а толькі крыкам крычала, 



гэтак драпаючы сэрца, што кроў, здавалася, пырскала з вачэй, якімі ўжо 
глядзець на свет не хацелася, бо ўдзень і ўночы праз гэты страх у іх было 
цёмна, чорна, – зазірнуў Купала ў агатава-чорныя, якія былі як бы й далёка 
ад яго, цераз плошчу, і ў той жа час зусім блізка, вочы Хрыста, напоўненыя, 
як азёры вадою, любоўю, у якой патанаў, здавалася, створаны Ягоным Баць-
кам свет, дзе Купала жыў і памёр, а Сын Божы сказаў, калі Купала змоўк: 
“Майго настаўніка звалі Купалам. Таму я тут. А не дзеля таго, каб вяршыць 
суд, які Бацька мой нябесны вяршыць будзе”. 
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У замежнай камісіі Саюза пісьменнікаў, куды Віктар з Ганнай прыйшлі, каб 
забраць замежныя пашпарты, ім сказалі, што паездка ў Індыю адкладваецца. 
Чаму і на колькі, не ведалі. «Нам сказалі, што адкладваецца, і мы кажам вам». 

«Хто сказаў?..»
«Нам сказалі...»
Каб не хадзіць па Маскве, чакаючы, пакуль ці паклічуць на Лубянку, ці 

на вуліцы арыштуюць, Віктар паехаў у Вільню. Там выходзіла ягоная кніга, 
і выдавец тэлеграму даслаў: «Прыедзь. Ёсць прапанова».

Паехаў на цягніку, каб па дарозе заехаць у Смаргонь. Увайшоў у хату і 
застаў маці на канапе. «З раніцы не падняць, – прабурчэў бацька. – Давай, 
кажу, хуткую дапамогу выклічу! Дык не: адляжуся».

Прыехала «хуткая»: гіпертанічны крыз. «Можам шпіталізаваць». Маці, якая 
толькі два разы за ўсё жыццё ў шпіталі была, і то ў радзільні, ні ў якую. Ні 
сілком жа класці… «Ціск мы знялі, ні інфаркту, ні інсульту пакуль няма, так 
што глядзіце самі...» Маці паднялася: «Мне скаціну глядзець».

Ну, калі так, ён паехаў у Вільню. Назаўтра вечарам з Вільні самалётам 
у Маскву. Ноччу яму прыснілася чорная ластаўка, якую выпаліў некалі 
павелічальным шклом (маці казала, што сонцам) на левай дзверцы шафы, 
у якой мясціўся небагаты матчын гардэроб: драпавае паліто, баваўняная 
хустка, плашч ды дзве сукенкі: шэрая зімняя і квяцістая летняя. Ластаўка 
білася ў акно, трывожна шчабятала нешта, ён не зразумеў, што, а раніцай 
патэлефанаваў доктар з хуткай дапамогі, якому Віктар на ўсялякі выпадак 
пакінуў нумар: маці забралі ў шпіталь. Праз паўдня Віктар быў у Смаргоні: 
у маці інсульт. Дактары слухаць не захацелі ягонае: «Я завязу яе ў Мінск». – 
«Наўрад ці давязеце. І не думайце, што там яе вылечаць, а тут не. Методыка 
лекавання паўсюль аднолькавая». 

Ён пабыў пару дзён у Смаргоні, маці стала лягчэй, на трэці дзень яна 
паднялася – і Віктар адлучыўся ў Мінск. Без асаблівай патрэбы: пабачыць 
Бараду, Бура, Каралевіча, Стральца, пасядзець з імі, выпіць, зняць нервовую 
напругу, у якой апошнім часам жыў. Напруга не знялася: патэлефанавала 
санітарка, якой даў ён грошы, каб прыглядвала за маці: «Віктар Паўлавіч, 
калі хочаце ўбачыць Анастасію Іванаўну жывой, паспяшайце». 

Вось што шчабятала ластаўка... Яму пасля ў вушах гэта шчабяталася і 
шчабяталася: «Калі хочаце ўбачыць жывой, калі хочаце ўбачыць жывой...»

Пакуль знайшоў брата на працы, пакуль брата з працы адпускалі, пакуль 
даехалі... 

Не паспелі.
У шпітальнай палаце стаялі шэсць жалезных ложкаў, і на пяці ложках 

ляжалі хворыя жанчыны, а шосты быў пусты, зусім пусты, з яго нават 
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матрац знялі, скрозь драцяную сетку віднелася пафарбаваная драўляная 
падлога, пад ложкам нявытаптаная, таму нібыта гусцей пафарбаваная, чым 
пасярод палаты, дзе яны застылі, дапытліва пазіраючы на хворых старых 
жанчын, у якіх не было пра што пытацца, бо ўсё відавочна. Але Віктар усё 
ж спытаўся: «А дзе Анастасія Іванаўна?..» І пяцёра хворых старых жанчын 
неяк паспешліва, адна перад адной, ён ніколі не забудзе гэты хворы, старэ
чы хор, на розныя галасы прапяялі, прамармыталі: «Памерла… памерла… 
памерла… памерла… памерла…»

Маці ляжала ў трупярні адна – голая на высокай кушэтцы. Зрадзела
пасівелыя валасы, абветраны, снегам шэрпаны і сонцам палены твар, спра
цаваныя, у вузлах і зморшчынах рукі, стаптаныя на падэшвах, стрэсканыя ногі 
і – ад грудзей па калені – гладкаегладкае, белаебелае, маладоемаладое, 
яшчэ цёплае цела. Недагладжанае, недапешчанае, недалашчанае…

Яны купілі ёй самую прыгожую, якую толькі знайшлі ў краме, сукенку. Пры 
жыцці пра такую яна і не марыла.

Пры жыцці, калі ён пытаў: «Што падараваць табе на дзень народзінаў?» 
– кожны раз адказвала: «А ты дай мне якую капейчыну, я сама сабе куп
лю штонебудзь…» І купляла парсючкоў. Каб вазіць яму і брату кілбасы, 
вяндліну… Цягала і цягала ў Мінск тое мяса разам з трохлітровікамі мары
наваных гуркоў, памідораў. Прыязджала з такімі клункамі, што не падняць. 
Калі яны казалі ёй, каб не гарбела, не цягала, бо ўсё ў крамах ёсць, слухала, 
галавой ківаючы: «Ёсць – і дзякуй Богу…»

Аднойчы, не паддаўшыся на яе хітрыкі з капейчынай, за якую сама сабе 
яна штонебудзь купіць, яны купілі ёй футра. Назаўтра, калі справілі дзень яе 
народзінаў і з’ехалі, яна пайшла на кірмаш, прадала футра і купіла парсючкоў.

Днём ёй не было калі, а ўвечары, пакуль вочы бачылі, яна чытала. 
Беларускія кнігі, расейскія, польскія… Яе здзіўляла, што людзі ўсё пішуць і 
пішуць, калі ўжо ёсць Святое пісанне, – і ёй цікава было: што ж яшчэ нехта 
можа прыдумаць, апроч таго, што прыдумаў Бог?

Траціну жыцця прарабіла яна бухгалтаркай у канторы машыннатрактар
най станцыі і расказвала спачатку Віктару, а пасля ягонаму малодшаму брату 
Яну казку пра чарцяня з іменем Бухгалтар, якое прыдумала бухгалтэрыю.

Маці моцна стамлялася на працы, казала, што хацела б іншую знайсці, 
такую, каб можна было хоць паўгадзінкі адной пабыць, ціха пасядзець. Але 
дзе ж ціха пабудзешпасядзіш?.. Там, дзе грошы, заўсёды людзі. А вось там, 
дзе кнігі, людзі не заўсёды. І маці бегла, калі сканчалася праца, не адразу 
дахаты, бо там таксама ціха не пасядзіш, – дасць табе бацька, які палітыкай 
дастане, ціха пасядзець! – а ў клуб, у бібліятэку, якая была працай яе 
сяброўкі Стэфы, і сяброўка Стэфа была адзінай жанчынай у свеце, якой маці 
зайздросціла: у бібліятэцы машыннатрактарнай станцыі амаль ніколі людзей 
не было. І калі бацька, які браў яго на паляванне, хацеў, каб ён лепш за ўсіх 
страляў, дык маці, калі клікала яго з выгана, дзе ён з хлопцамі, гуляючы ў 
пікара, палкамі бляшанкі мясіў: «Віця! Віця! Да цёткі Стэфы!..» – хацела, каб 
ён болей за ўсіх чытаў. І ў гэтым палягала розніца паміж імі, а не ў тым, што 
маці была беларуска, а бацька рускі. Калі б было наадварот: ён беларус, а 
яна руская, – то ўсё адно ён бы вучыў сына страляць, а яна чытаць.

Бацька быў хворы на рак, сам ужо ледзьве ўставаў, і яны не казалі яму, 
што маці памерла, пакуль не прывезлі яе дахаты ў труне. Вывелі яго, каб 
развітаўся, з ягонай бакоўкі ў пакой, дзе яна ляжала, і ён схіліўся да яе і 
спытаў, з ёй жыццё пражыўшы: «Хто гэта?..» І Віктар назаўсёды – грудзьмі 



і спінай – запомніў, як працяла, наскрозь пранізала яго гэтае, здавалася б, 
амаль вар’яцкае пытанне.

Яны пахавалі маці ў Крэве, дзе яна нарадзілася і куды хацела вярнуцца 
на вечны спачын – да бацькоў, да дзядоў, да продкаў… Побач з ёю пакінулі 
месца для бацькі, які не змусіў маці доўга чакаць яго.

Бацькавы продкі – на беразе Волгі, там ягоныя крэўныя магілы, і ён, калі 
памёр, не хацеў класціся ў Крэве. Гэтак упарціўся, што, калі Віктар з Янам 
везлі яго ў труне на крэўскія могілкі, спыняў іх, не даваў ехаць машыне, 
глушыў і глушыў, як спрактыкаваны механік, матор. А перад тым ён ляжаў 
пад абразамі ў тым жа пакоі, у якім ляжала нядаўна ў труне маці, і Віктар, 
стоячы на тым жа месцы, на якім бацька развітваўся з ёю, пытаўся, над 
труной схіляючыся: «Хто гэта?..» І ўспамінаў, калі ўжо хавалі бацьку побач з 
маці ў Крэве, як схіляліся яны некалі над хуткаплыннай вадой рэчкі Крэўлянкі, 
адбіваліся ў ёй разам з небам і аблокамі, і маці пыталася ў яго, малога, на 
ягоны адбітак паказваючы: «Хто гэта?.. Ну, скажы, хто?..» – а ён кідаў у ваду, у 
неба з аблокамі каменьчыкі, і ў кружным рабацінні на вадзе не ставала нікога.

– Ну вось, – сказаў ён, калі па бацьку справілі хаўтуры, разышліся людзі, 
і яны ўдвух, братысіраціны, сядзелі за недаедзеным, недапітым, бо накупілі 
ўсяго, каб бедна не выглядала, памінальным сталом. – Нікога ў нас не за
сталося, Ян.

Брат не згадзіўся.
– Чаму нікога? Я ў цябе ёсць, ты ў мяне… – і Віктар спытаў, кілішкі 

наліваючы: 
– Ты так думаеш?..
Ян хоць і звык да гэтакіх размоў з братам, але не любіў іх, называў 

выкрутасамі, таму і цяпер нервова кілішак адсунуў: 
– Зноў выкрутасы?
Кілішак зачапіўся за нож, кульнуўся, і зеленаватая, настоеная на дзівасіле 

гарэлка плюхнула на абрус. Маці зараз пабегла б на кухню, схапіла б рушнік, 
падклала б пад абрус, «бо ад гарэлкі паліроўка на стале беліцца», а яны 
глядзелі, як абрус намакае, зелянее, як шырыцца мокрая пляма на ім, і 
нічога не рабілі, нібы ніколі болей не сядзець ім у бацькоўскай хаце за гэтым 
сталом, засланым белым з вышыванкай матчыным абрусам.

– Давай лепш прыкінем… – сам сабе наліў Ян, – што з хатай рабіць бу
дзем? Прадаваць?.. Я б не прадаваў. Угаспадарыўся б тут, каб пад старасць 
жыць было дзе… 

Ён сказаў і чакаў. Дадаў, чакаючы: 
– Ты ж на зямлю не вернешся.
Чаму не?.. 
– Вып’ем за бацькоўскую хату, – падняў кілішак Віктар. – Цяпер, Яне, 

яна твая. Але ў ёй іхнія галасы… Спадзяюся, ты не будзеш супраць, калі я 
раптам наведаюся, каб іх паслухаць? 

– І галасы – выкрутасы, – сказаў Ян, і яны выпілі.
З хатай вырашылі. 
– Цяпер пра іншае, – падсунуўся Віктар да брата. – Пра тое, што ў хаце…
– Шафа яшчэ даваенная, – крутнуў галавой Ян у адзін, у другі бок. – Са

маробная. Кніжная паліца таксама самаробка. Акардэон… Ну, ён і так твой, 
я граць не ўмею. Стол, чатыры зэдлі і канапа… Можаш забіраць.

Ян, не спяшаючы ўдавацца ў Віктаравы «выкрутасы», звычайна прасіў: 
«Давай спярша пра рэальнае». А рэальнымі ў хаце былі шафа з выпаленай 
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на левай дзверцы ластаўкай, акардэон, ложак, кніжная паліца, стол, чатыры 
зэдлі і канапа, на якой Віктар апошні раз і застаў маці, калі заехаў да бацькоў 
па дарозе ў Вільню... А перад тым прыляцела да яго ў сне вось гэтая, якая 
на дзверцы шафы выпаленая, ластаўка. 

– Я не пра тое, Ян. Я пра цябе, які ёсць у мяне, і пра мяне, які ёсць у 
цябе. Пра нас з табой, якія былі ў бацькоў. Дык вось ці ёсць? І ці былі?

Брат паглядзеў на яго амаль пакутліва.
– Калі ты пра бацьку…
– Якога мы пахавалі не там, дзе ён хацеў! Пахавалі супраць ягонай волі, каб…
Ян не даў яму дагаварыць, нервова ўскочыў:
– Каб пакласці побач з маці! Каб ён не ляжаў у пустым стэпе над Волгай! 

Каб нам не ездзіць…
– Каб нам не мець лішніх клопатаў!
– Няхай так! Каб ён не ляжаў у пустым стэпе над Волгай – і каб нам не 

ездзіць да яго за тысячу вёрст, не мець лішніх клопатаў! Яны табе патрэбныя? 
Мне – не!.. А калі ты пра маці, дык пра яе я ўсё чуў. Ты казаў на памінках. 
Нават не казаў! Прамаўляў!..

«У дзяцінстве, ранкам прачнуўшыся, – прамаўляў ён на памінках, – я 
амаль заўсёды знаходзіў свае чаравікі – кожны паасобку – у розных кутах. 
Дзед казаў: “З табой дамавік гуляе”. Хоць ведаў, што звычка ў мяне такая: 
кідаць, кладучыся, чаравікі абыкуды. І прыкмета аднекуль узялася: ісці ў 
адным чаравіку – скарачаць зямны шлях маці. Колькі крокаў ступіў – на 
столькі дзён скараціў. Таму, абуўшы адзін чаравік, я скакаў да другога на 
адной назе, але колькі я на адной назе ні скакаў – маці ўсё адно памерла.

Мы не можам ніяк, нічога і нікога ўратаваць?..
Хіба нельга было ўзяць адзін чаравік і басанож падысці да другога?.. Можна 

было. Але такое простае вырашэнне праблемы жыцця і смерці ніводнага 
разу не прыйшло мне ў галаву».

– Ты прамаўляў пра сябе! – выгаворваў яму Ян. – Нібы ты памёр! А 
памерла маці!

– Маці памерла, бо я ў Вільню з’ехаў! А пасля не павёз яе ў Мінск! 
– Дык пра гэта б і казаў! Што не павёз. А то дамавік, дзед, чаравікі… 

Глядзелі на цябе, як… Думаеш, нехта зразумеў? 
– Я казаў табе!
– Ён мне казаў! Для чаго ты мне казаў гэта? Каб я цябе суцешыў?.. Ну, 

калі хочаш, я таксама не павёз бы. Бо сапраўды лекаванне адно і тое. І на
самрэч магла ў дарозе памерці. Вось што б ты тады рабіў?.. Я ў цябе першы 
спытаў бы: ты чаго яе ў Мінск папёр, калі дактары забаранялі?

Так. Ян спытаў бы. 
– Дык невядома, што было б, Ян! Можа, не памерла б... Жывая была б! 

Цяпер шанец у тым, што магло быць, а не ў тым, што ёсць. Разумееш? У 
тым, што ёсць, шанцаў ніякіх! Бо яе няма. Хоць, можа, магла быць...

Ян не вытрываў: 
– Можа! Невядома! Ты дастаў! – і вось тут Віктар сарваўся.
За час паміж смерцю маці і бацькі адчуванне віны яшчэ болей абвастры

лася, бо ўвесь гэты час ён быў не дарэшты шчырым не толькі перад Янам 
– перад сабой, перад Богам, бо калі нават да споведзі пайшоў, не сказаў 
святару тое, што не дагаварыў Яну, калі памерла маці, і пра што цяпер, калі 
пахавалі бацьку, стаў казаць, крычаць за памінальным сталом, заікаючыся 
паўзамі, бо казаць было нялёгка:



– Не толькі таму, што дактары!.. Што лекаванне аднолькавае!.. У Вільні 
кніга мая выйшла... я на прэзентацыю ехаў. І калі маці даглядаць, усё зры
ваецца... А там сустрэча! З прадстаўніком выдавецтва! Не абыякога, а 
такога, выдацца ў якім – гонар! Сусветна вядомага!.. Яны кнігай маёй праз 
літоўцаў зацікавілася... Дамову склалі – толькі падпісаць! З перакладам на 
ангельскую! А гэта... Гэта такі шанец!.. І маці як адчула, ты ж ведаеш, яна 
заўсёды ўсё адчувала... «Едзь, – кажа. – Чым ты мне тут дапаможаш?..» 
Нібы яна нешта іншае сказаць магла... Не магла ж яна сказаць: «Яшчэ будзе 
ў цябе процьма кніг, прэзентацый, перакладаў!.. А мяне – не будзе...» І самае 
страшнае... самае страшнае, што нават... што калі б нават так і сказала... 

Ён змоўк.
Ян схадзіў на кухню, прынёс рушнік, прыкрыў ім пляму на абрусе... Цяжка 

сеў:
– Выкрутасы гэта.
– Не.
– Выкрутасы! Бо навошта ты гэта сказаў? Хто ў цябе пытаўся?.. Я пытаўся?
– Не.
– Тады навошта? Я не разумею!..
Віктар убачыў, што брат псіхуе, падумаў: «Што гэта я сапраўды? Яму ж 

таксама цяжка... Можа, нават цяжэй, чым мне...» – і падняўся, абняў Яна, 
прыціснуў галаву ягоную да грудзей, прашаптаў на вуха: «Каб нікому іншаму 
пра гэта не казаць, брат...»

Гэтак, абняўшыся, яны леглі спаць на бацькоўскім ложку – і сніліся адзін 
аднаму.

LIII
Кðûж пåðàñтàлà біöü äðûжûкàìі.
– Я пàñлàíû лþбіöü, à íå ñуäçіöü, – äîўжûў Хðûñтîñ. – Àлå ўñå тут 

÷àкàþöü ñуäà, à íå лþбîâі. Áî âåäàþöü, øтî лþбіöü íÿìà çà øтî. Áî 
ãðàøàöü. Áî пðàäàþöü, çàбіâàþöü… І ÿ пàäуìàў: кàлі ÷àкàþöü, äûк íÿõàй 
äà÷àкàþööà. Нÿõàй ¸í буäçå. Нÿõàй íå ñтðàøíû, àлå ñуä. І àäðàçу ўбà÷ûў, 
øтî кîжíû ÷àкàå ñуäà íàä кіì çàўãîäíà, àлå íå íàä ñàбîй, – кàçàў Ñûí 
Áîжû, і âіäàöü бûлî, ÿк пàкутуå Ёí пðàç тîå, øтî кàжà, à Ãàííà, ìуñібûöü, 
пàäуìàлà, øтî ñуä пà÷ûíàåööà, çàøàптàлà пàä кðûжàì: “Ñкàжû, øтî öÿбå 
çàбілі… Штî Ñтàліí çàбіў,” – àлå Купàлà íå çàõàöåў ÿå пà÷уöü. 

Çàтîå çàõàöåў пà÷уöü Ñтàліí.
– І øтî? – ñпûтàў ¸í ужî бåç тîй ãàðà÷àй, бî õâàлÿ ñтðàõу ñûøлà 

пà кðûжû ў çÿìлþ, äðûãîткі, ÿкàÿ бûлà íÿäàўíà ў ãîлàñå. – Кàлі íàâàт 
çàбіў, äûк ãэтà ìàÿ âіíà. Àлå íå ÿãîíàå àпðàўäàííå. Òàк і пàтðûÿðõ Ціõàí, 
і бÿçбîжíік Кàøкàäàìàў àпðàўäàööà ìîãуöü: “Ñтàліí çàбіў íàñ!” Хàй íàâàт 
тàк, õàй çàбіў. Àлå ж íå äçÿöåй íÿâіííûõ. Ãэтà õібà ãðàõі ç іõ çäûìàå?.. Кàлі 
çäûìàå, äûк ÷àìу çàðàç ìû íà àäíûì кðûжû ç íàñтàўíікàì Хðûñтîâûì?..

Хðûñтîñ уñìіõíуўñÿ. Купàлà íікîлі íå бà÷ûў Яãî тàкіì íà àбðàçàõ, 
пàñпðàбàâàў уÿâіöü уñìåøліâàãà Хðûñтà íà кðûжû – і íå çäîлåў, 
пàäуìàўøû: ÿк ÿíû äàл¸кà àäíî àä àäíàãî, уñìåøкà і кðûж. 

– Я íå ñкàçàў, øтî íàñтàўíік, ÿ ñкàçàў, øтî ў ÿãî іìÿ ìàйãî íàñтàўíікà, – 
пðàìàўлÿў äàлåй, ужî íå ўñìіõàþ÷ûñÿ, Хðûñтîñ. – Іìÿ пðàðîкà. І ÿ 
пàäуìàў… – ãлÿíуў Ñûí Áîжû ў íàпðужàíûÿ тâàðû àпîñтàлàў… –  
ÿ пàäуìàў, øтî ãэтà çíàк. Òîлüкі ÿкі? Çíàк тàãî, øтî ñпðàўäçÿööà іõ 
пðàðîöтâû, Хðûñöіöåлÿ і Пàэтà, öі çíàк тàãî, øтî íå?.. – пåðàâ¸ў Ёí 
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пîçіðк íà Купàлу і äàãàâàðûў лåäçü ÷утíà, тàк, øтî Купàлà пàäуìàў, øтî 
¸í àäçіí Яãî пà÷уў. – Як і ìàå.

Пà÷уў Хðûñтà íå тîлüкі Купàлà, ÿкі çâûк çà ñâà¸ жûöö¸ äà тàãî, øтî 
íіõтî íå ÷уå íікîãà. Àлå тут, íà ãэтûì ñуäçå, кàлі ãэтà бûў ñуä, âûõîäçілà 
тàк, øтî íå ÷улі àäçіí àäíàãî і íікîãà õібà тûÿ, кàìу íå тðэбà бûлî ÷уöü, 
à ўñå àñтàтíіÿ ÷улі ўñіõ і кîжíû кîжíàãà, ÿк бû öіõà õтî íå пðàìàўлÿў, 
öі кàлі íàâàт ìàў÷àў.

– Штî?.. Штî Ёí ñкàçàў?.. – кðутíулàñÿ ў бîк Купàлû ãàлàâà пàтðûÿðõà 
Ціõàíà, ÿкі, пэўíà, âàð’ÿöåў пðàç тîå, øтî бà÷ûў і ÷уў, à ñâÿтû Яí, ÿкі 
ñÿäçåў пîбà÷ ç Хðûñтîì, пàклàў ñâàþ ðуку íà ðуку ÿãîíуþ: “Мû ìîжàì 
пàñпà÷уâàöü Òàбå, àлå íå ìîжàì äàпàìàã÷û. Нàì тîå íå äàäçåíà, Áîã 
äàпàìàãàå ñàбå ñàì”.

Ñтàліí ãðукíуў пàтûліöàй у кðûж: “Якіÿ ў âàñ íå ñпðàўäçіліñÿ 
пðàðîöтâû?..” – à Хðûñтîñ кіўíуў Яíу: “Òàк. Áîã уñ¸ – ñàì. Àлå âû 
ìîжàöå Яãîíàå пàäçÿліöü, – уçÿў Ёí àäíîй ðукîй õлåб ñà ñтàлà. – Як 
ìíå ðàçлàìàöü ÿãî àäíîй ðукîй?.. – Àíіõтî ç âу÷íÿў íå àäкàçàў ÿìу, ÿк, 
і тàäû Ёí пðàöÿãíуў õлåб Þäу. – Âàçüìі äðуãîй ðукîй. – Òîй уçÿў, ÿíû 
ðàçлàìàлі õлåб íàпàлàì, і Хðûñтîñ пàклàў ñâàþ пàлîâу пàñÿðэäçіíå ñтàлà. 
– Òàк ìîжíà пàäçÿліöü íå тîлüкі õлåб”. 

Купàлу çäàлîñÿ, øтî Хðûñтîñ ÷àкàў, øтî íåõтà ç àпîñтàлàў âîçüìå 
пàлîâу õлåбà і ç Іì ðàçлîìіöü, à пîтûì íåõтà пàлîâу пàлîâû… àлå íіõтî íå 
ўçÿў. Уâîãулå âûãлÿäàлà, øтî Ёí і âу÷íі Яãîíûÿ âÿäуöü íåйкуþ äàўíþþ 
ðàçìîâу, у ÿкîй íіÿк íå ìîãуöü пðûйñöі äà çãîäû, à тîå, øтî ÿíû äîўжàöü 
ãàâîðку тут і öÿпåð, і øтî Ñтàліí, Купàлà, ìàðøàл Òуõà÷эўñкі і íàðîäíû 
кàìіñàð Áåðûÿ, пàãàíöû Нÿжûлà і Куìåö ç Кðуãлÿöîì, пàтðûÿðõ Ціõàí і 
кàпітàí Çàбіÿкіí, уñÿ Кðàñíàÿ плîø÷à ç тûñÿ÷àìі жûâûõ і ì¸ðтâûõ лþäçåй 
ñтàлі ÿå ñâåäкàìі, пðîñтà âûпàäàк.

– Ёí õî÷à, кàб íåøтà ç тàãî, ÷ûì Ёí çàñìу÷àíû öі çàклàпî÷àíû, âу÷íі 
Яãîíûÿ ўçÿлі íà ñÿбå. Ці íåйкуþ àä÷уâàå âіíу і ÷àкàå, øтî àпîñтàлû ÿå 
пàäçåлÿöü, – íÿўпэўíåíà пðàãàâàðûў Купàлà, і Ñтàліí ñкàçàў, õìûкíуўøû: 
“Нå äà÷àкàåööà”. 

Купàлà тàкñàìà пàäуìàў, øтî íàўðàä öі… Кàлі ў лþäçåй, ÿкіõ ìілü¸íû, 
çàўñ¸äû âіíàâàтû àäçіí, äûк øтî ўжî кàçàöü пðà àäçіíàãà Áîãà…

Хðûñтîñ õîöü і çàíÿтû бûў ãàâîðкàй ç âу÷íÿìі, àлå і ãэтûì ðàçàì пà÷уў 
íåпðàìîўлåíàå.

– Уñ¸ ў ñâåöå пðàç Áîãà, à íå пðàç âûпàäàк. Òû íå âåðûø у ñÿбå. À 
ãэтà íàйãîðøàå äлÿ пðàðîкà. Нàâàт ãîðø çà íåäàâåð лþäçåй äà пàðîöтâàў. 

– Дà ÿкіõ?.. – íå ñуíіìàўñÿ Ñтàліí. – Дà ÿкіõ пðàðîöтâàў? Пðà бåлàðуñкàå 
öàðñтâà ñіíÿâîкіõ лþäçåй?.. – à Ñûí Áîжû, çíîў íå çâÿðíуўøû ўâàãі íà 
íåðâîâàãà Ñтàліíà, кàçàў äà àпîñтàлàў.

– Àлå і бåçàäíîñíà äà тàãî, øтî ¸í пðàðîк і øтî âÿðøûöü ñуä íàä іì 
ìîжà тîлüкі тîй, õтî äàў ÿìу äàð пðàðîкà, ÿ кàжу âàì, øтî íåлüãà ñуäçіöü 
íікîãà çà ãðàõі ÿãîíûÿ íà ÷ужûì кðûжû. І íå ìуñіöü íіõтî íåñöі ÷ужû 
кðûж. Ні öÿжэйøû, íі лÿã÷эйøû. Кîжíàìу íåñöі ñâîй. 

– Нÿõàй тàк, – çãàäçіўñÿ Þäà. – Òîлüкі ¸í ñàì õî÷à, кàб ÿãî ñуäçілі. 
Ёí жà íå ñкàçàў, øтî íåâіíàâàтû.

Хðûñтîñ пàкіâàў.
– Нå ñкàçàў. Àлå пàэт – íå öàð. Ёí íå ìîжà ãэтàк ñкàçàöü íà àäíûì 

кðûжû ç âіíàâàтûì, бî лі÷ûöü, øтî âіíàâàтû ÿãîíàй âіíîй. Як і ÿ лі÷ûў, 
кàлі ìÿíå ðàñкðûжàâàлі ðàçàì ç ðàçбîйíікàìі. Я пûтàў ñÿбå: ÷àìу ÿ ç іìі? 
Ці íå тàìу, øтî ў тûì, øтî ÿíû ðàçбîйíікі, ¸ñöü і ìàÿ âіíà? 



Ñà ñлîў ÿãîíûõ íÿöÿжкà çäàãàäàööà бûлî, øтî кàжà Ёí íå тîлüкі пðà 
ñâàþ âіíу. Ёí кàжà і пðà âіíу тûõ, äà кàãî çâÿðтàåööà, тàìу пà тâàðàõ 
àпîñтàлàў блукàлà ìàўкліâàÿ íÿçãîäà. Ëі÷ûöü ñÿбå âіíàâàтûì у тûì, øтî 
ў ñâåöå ¸ñöü тûðàíû, ðàçбîйíікі, çàбîйöû, íіõтî íå õàöåў. Ніõтî, àпðî÷ 
Хðûñтà, ÿкîãà ñпàкуøàў “л¸т÷ûк” у÷ûíіöü Ñтðàøíû ñуä: çðàбіöü тîå, øтî 
ìîжà çðàбіöü тîлüкі Áàöüкà ÿãîíû.

“І øтî тàäû? Áîã çàçлуå íà Ñûíà ñâàйãî, ÿкі ўÿâіў ñÿбå ðîўíûì Áîãу? 
Пðàклÿíå? Як пðàклÿў Ñàтàíу, ÿкі ðîўíûì Áîãу ñÿбå пàлі÷ûў? Ãэтàãà 
õî÷à Ë¸т÷ûк?” – äуìàў, ñпà÷уâàþ÷û Хðûñту, Купàлà, à Ñтàліí ñкàçàў: 
“Дû Ёí ñàì õàöåў бû Ñтðàøíû ñуä у÷ûíіöü! Àлå бàіööà. Áî ўжî çðàбіў 
íå ñâà¸, пààбÿöàўøû Áîжàå öàðñтâà. – І ўбà÷ûўøû, ÿк пàлÿўíі÷ûì 
ñàбàкàì íàñтðуíіўñÿ íà Хðûñтà Ë¸т÷ûк, äàäàў: – Дàðìà Ёí пàâіíàâàöіўñÿ. 
Мàöíåйøû, кàлі âіíàâàöіööà, ужî íå ìàöíåйøû. Нå Áîã”.

– Дûк уçûäçі íà кðûж, кàлі âіíàâàтû, – ðàптàì пðàìîâіў äà Хðûñтà, 
у бîк лîбíàãà ìåñöà кіўíуўøû, Ë¸т÷ûк. – Ці äâîй÷û ў âàäу Іÿðäàíà íå 
ўâàõîäçÿöü?..

Ãэтà бûў пåðøû àäкðûтû âûпàä Ë¸т÷ûкà ñупðàöü Ñûíà Áîжàãà, ÿкі 
¸í äàçâîліў ñàбå, пэўíà, тàìу, øтî ўбà÷ûў ðàñкîліíку ў àäíîñіíàõ Хðûñтà 
ç àпîñтàлàìі, і âûðàøûў ðàñкîліíку пàøûðûöü. Кàлі б íåõтà ç àпîñтàлàў, 
íÿçãîäíûõ пàäçÿлÿöü ç Хðûñтîì âіíу çà íåäàñкàíàлàñöü ñâåту, çàпÿðэ÷ûў 
Ë¸т÷ûку, íà тûì бû ўñ¸ і ñкîí÷ûлàñÿ. Àлå íіõтî íå çàпÿðэ÷ûў, і Хðûñтîñ, 
пàкутліâà пàãлÿäçåўøû íà кîжíàãà ç âу÷íÿў ñâàіõ, пà÷àў пàâîлі, íібû 
ñпàâÿäàþ÷ûñÿ, пðàìàўлÿöü äà іõ і äà ўñіõ тîå, øтî ўжî ÷уў àä Яãî ў ñíå, 
убà÷àíûì íà тðэöі äçåíü пà ñìåðöі, Купàлà. 
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Праз смерць бацькоў, праз данос Мацвеева і страх арышту, праз усё, што 
апошнім часам сталася, Віктару было не да Індыі, ён ужо й забыўся пра яе, 
калі Ганне патэлефанаваў Грачын і сказаў, каб збіраліся: купленыя квіткі.

«Гэта наша дзіця і наш паратунак, – сказала Ганна. – Ці ты ў Крэва па
едзеш ратавацца?..»

Яны прачнуліся ў велізарным нумары гатэля ў Калькуце на шырачэзным 
ложку, па якім роўненька паміж імі, адліваючы срэбрам, паўзла змяя. Такая 
ж самая, што на карціне насупраць акна абвівала фалас, які ў Індыі назы
ваецца лінгамам, і пра які ім сказалі, што гэта бог Шыва. А тая срабрыстая, 
што абвівае лінгам, змяя з падобным да свастыкі малюнкам на галаве – 
каралеўскай кобра.

У змяі, якая павольна паўзла паміж Віктарам і Ганнай, быў на галаве 
малюнак, падобны да абсечанай свастыкі. 

Кобра! Каралеўская! Не нейкі там меч паміж Ізольдай і Трыстанам!
Голыя, нават прасцінай не накрытыя, бо ў нумары горача было, яны 

ляжалі, знерухомленыя страхам, не ведаючы, што рабіць. 
Змяя, здавалася, нават не паўзла, а цякла, як ртуць, ад ног да ўзгалоўя. 

Прыпыніўшыся каля Ганіных сцёгнаў, прыпадняла над пушком вагіны, ёні, 
як называюць яе індусы, галаву, нібы раздумваючы: ці не ўвайсці ў Ганю? 
– тая сутаргава сціснула ногі. Змяя спружынай слізнула вышэй, узнялася 
над іх галовамі, паглядзела вачамі, якімі глядзіць звычайна, напаўняючыся 
жаданнем, жанчына, на Ганю, на Віктара, перацякла цераз спінку ложка і 
схавалася пад ім.

Яшчэ з чвэрць гадзіны яны ляжалі, баючыся зварухнуцца. 
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– Пазвані... – нарэшце ледзь чутна сказала Ганна. – Шнурок справа ад 
цябе...

Гатэль быў стары, яшчэ, мусібыць, каланіяльны, са шнурамі ў нумарах, 
працягнутымі да званкоў за дзвярыма, каб выклікаць гатэльных служкаў. 
Шнур таксама быў сплецены ў выглядзе змяі, Віктар асцярожна падняў руку, 
торгнуў шнурок, званок дзвінкнуў, і тут жа, нібы чакаў за дзвярамі, увайшоў 
маладзенькі індус. Ветліва кіўнуў і, ніяк не зважаючы на тое, што перад ім 
аголеныя мужчына з жанчынай, прайшоў да ложка, выцягнуў зпад яго змяю, 
ускінуў яе на шыю, зноў кіўнуў і выйшаў.

Калі за ім зачыніліся дверы, Віктар нечакана адчуў, што захлынаецца не 
толькі страхам, але яшчэ і тым, чым былі напоўненыя вочы змяі. Зірнуў на 
Ганну – у яе былі гэткія ж вочы. Прахалоднай ад страху і гарачай ад жадання 
змяёй яна слізнула пад яго – і на старым каланіяльным ложку ў Калькуце яны 
кахаліся з гэткай жарсцю, так доўга і так неспатольна, як некалі на падлозе 
качагаркі ў Маскве і на Юр’евай гары ў Крэве.

– Свята змяі! – выдыхнула, апошні раз скалануўшыся і абмякшы, Ганна. 
– Гэта на яго мы прыехалі ў пяты дзень месяца шравана! 

Пра тое, што свята змей адзначаецца ў пяты дзень месяца шравана, 
які ўбірае ў індуісцкім календары апошні тыдзень ліпеня і тры тыдні жніўня, 
сказала ім яшчэ ў Дэлі прыстаўленая да Ганны, дачкі члена Палітбюро ЦК 
КПСС, памочніца, маладая жанчына з іменем Рачана, падобная да сакратаркі 
дырэктара антыкварнай крамы Сюзаны, толькі ў індыйскім варыянце. Ганна 
папрасіла яе растлумачыць, што такое індуізм, чым ён адрозніваецца ад 
хрысціянства, і Рачана ў самалёце з Дэлі ў Калькуту тлумачыла: «Гэта про
ста. Індуізм на санскрыце – сана́танадха́рма. Вечны шлях, вечны закон. А 
на вечным шляху пры вечным законе не абавязковая прысутнасць бога, 
таму ў індуізме шматбожжа. У ім няма стваральніка свету, у строгім сэнсе 
гэта нават не рэлігія, а светапогляд. Не столькі разуменне жыцця, колькі 
ягонае адчуванне».

Паслухаўшы, Ганна сказала: «Зусім проста».
Калі яны выйшлі з аэрапорта ў Калькуце, да іх наблізіўся стары індус і 

папрасіў закурыць. Віктар працягнуў яму цыгарэту – індус адскочыў. Віктар 
зрабіў крок наперад – індус крок назад. Пасля, адступіўшы яшчэ на крок, 
паказаў рукой на лаву, каля якой яны стаялі. І тут Віктара працяла: ён з 
касты недатыкальных! Тое, пра што казалі Віктару ў школе, што, як яму 
ўжо тады ўяўлялася, мусіла быць у далёкай мінуўшчыне, у нябыце, жывое! 
Вось яно! – паклаў ён цыгарэту на лаву, і стары індус узяў яе, кіўнуў з уд
зячнасцю, прыкурыў…

Паляцець з Дэлі ў Калькуту параіла Ганне, прыняўшы яе ў сябе дома, 
Індзіра Гандзі, у якой была знаёмая, знакамітая на ўсю Індыю лекарка, што 
займалася аюрведай, лекавала ад усіх, у тым ліку жаночых, хваробаў, а да 
ўсяго была сястрой губернатара Заходняй Бенгаліі. 

«Вам быць на прыёме ў прэм’ерміністра Індыі не абавязкова, – сказалі 
Віктару ў савецкім пасольстве. – Паміж ёй і Ганнай Васільеўнай можа быць 
інтымная размова». 

Яны нібы не ведалі, якія адносіны ў яго з Ганнай. «Інтымныя адносіны ў 
Індыі не азначаюць інтымных размоў?» – спытаў ён пасла, але той не стаў 
паглыбляцца ў інтымнае. Прыставіў да Віктара: «Каб вам было зручней…» 
– індуса з іменем Абхай, тварам падобнага да гэбіста, які і быў хутчэй за ўсё 
гэбіст, бо цягаўся за Віктарам неадступна. Нават на прыёме ў губернатара, 



на які іх павезлі з аэрапорта, даўшы час толькі памыцца з дарогі: дзе і з кім 
Віктар – там і з тымі Абхай.

Гасцей у рэзідэнцыі губернатара было няшмат, затое служкаў – процьма. 
«Прыём выключна для вас», – сказала Рачана, праводзячы іх у пампезна 
дэкараваную залу, пасярэдзіне якой стаяў вялізны, такіх Віктар і не бачыў 
ніколі, слон, які быў такі белы, што можна было падумаць, нібы ён мармуровы, 
але слон быў жывы, і на ім сядзеў апрануты так страката, як, пэўна, павінен 
быць апрануты губернатар штата Заходняя Бенгалія, дырэктар антыкварнай 
крамы 300й секцыі Упраўлення справамі ЦК КПСС Вензель. Вядома, гэта 
быў не ён, чаго дырэктару антыкварнай крамы сядзець на слане, слон не 
антыкварыят, але падабенства было такім, што і Ганна прыняла губернатара 
за Вензеля, і ўглядалася ў яго, задзіраючы галаву, пакуль слон не абхапіў 
свайго вершніка хобатам пад пахі і не апусціў на мармуровую падлогу.

«Індзіра папрасіла мяне чымнебудзь вас здзівіць, – пацалункамі рук 
павітаўся губернатар з дамамі і поціскамі – у яго была халодная рука Вензе
ля! – з мужчынамі. – Чымнебудзь такім, што вы запомнілі б. Дык спадзяюся, 
цяпер вы ўсё жыццё будзеце расказваць, што губернатары ў Індыі сядзяць 
у сваіх рэзідэнцыях на сланах. А цяпер прашу да стала...» 

– Есці хачу, – пацягнулася ў каланіяльным ложку Ганна… Нагамі, жыватом, 
грудзямі, шыяй, яна заўсёды так, асобна кожнай часткай цела пацягвалася 
пасля любоўных дзеяў. – Дарэчы, ёсць змеі, самка якіх пасля гэтага зжырае 
самца. 

– Няма такіх змей.
– Ёсць. Анаконды.
– Добра, што ты не анаконда.
– Скуль ты ведаеш, што не?..
– І праўда. Скуль я ведаю...
Яна прыўзнялася на локаць.
– Я б яе зжэрла.
– Каго яе? Змяю?
– Ганну. 
– Якую Ганну.
– Жонку Вітаўта.
– За што?
– Калі ты ратуеш мужа, дык ратуй, сабой ахвяруючы, а не іншай. 
– Тая іншая для яе ніхто.
– Тым больш. Тады гэта не ахвяра. Ганна нічым не ахвяравала. А Любоў…
– Што Любоў?
– Нават калі гэта так, як было ў нас сёння, усё адно яно не вартае жыцця. 

А яна палічыла, што вартае. Адно імгненне з каханым!.. І графіня Марыя 
Аляксандраўна, якая стала проста ўдавой пісьменніка Платонава, кажа, што 
каханне – гэта калі тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку. 

– Сказаць усё можна…
– Вось і я кажу… – падняўшыся, на цырлачках пайшла ў лазенку Ганна. – 

Кажу, што не ведаю, хто я. Ганна, Любоў, ці Марыя Аляксандраўна?.. 
Нібы нешта шукаючы ў сабе, яна вярталася і вярталася да гэтай размо

вы. За час, які чакалі яны квіткі на самалёт з Крэва да Індыі, столькі ўсяго 
было, нават данос быў, праз які невядома яшчэ, што будзе, а яна ўсё пра 
Вітаўта, пра ягоную жонку, пра Любоў – гэтак яе ўразіла тое, што ў Крэўскім 
замку Вензель паказаў. 
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Ганна выйшла з лазенкі – уся бліскучая. У пералівістазмяінай, якая 
шчыльна аблягала яе, сукенцы, якой у Маскве на ёй Віктар ніколі не бачыў.

– Ты помніш, як называеца свята змей? Нагапанчамі!.. Давай застанемся 
на гэтым свяце і нікуды болей не пойдзем. Толькі паснедаем. Учора столькі 
ўсяго смачнага было, а я і не з’ела ні каліва – так мяне падобны да Вензеля 
губернатар на слане здзівіў. Слон гэта слон, а ён – гэта ён? Як ты думаеш?..

Віктар думаў, што слон – гэта слон. Хоць і белы.
На сняданку, калі яны распавялі пра змяю ў нумары, Абхай з Рачанай 

казалі весела: «Гэта забаўка тут такая. Прыгода на свята змяі. У вас жа 
пыталіся ўчора: вам нумар з прыгодай, ці без? Вы прамаўчалі. А маўчанне 
ў нас, як і ў вас, – згода. Вось і падкінулі ў нумар змяю… У Індыі яна – знак 
урадлівасці, вы ж па гэта сюды прыехалі?» – «А калі б укусіла!» – накінулася 
на іх Ганна, на што Абхай сказаў, што гэта выключана, бо, папершае, джала 
вырванае, а падругое, што можна лічыць першым, на сваё свята змеі не 
кусаюцца, за тысячы гадоў ніводнага выпадку такога не было, чаго не могуць 
патлумачыць вучоныя, але лёгка тлумачаць садху, святыя людзі.

– І як яны тлумачаць? – пацікавіўся Роберт Ружэвіч, з якім яны сустрэліся 
ўчора на прыёме: ён разам з жонкай прыляцеў з Масквы, каб выступіць у місіі 
Рама Крышны, прычым не з вершамі, а з лекцыяй, ён дзе заўгодна і з чым 
заўгодна мог выступаць, – але Абхай не паспеў яму адказаць, як тлумачаць 
садху тое, што змеі ў свята не кусаюцца, бо жонка Ружэвіча спытала: «А 
чаму да нас змяя не прыпаўзла, я ж прасіла нумар з прыгодамі?» – і Абхай 
развёў рукамі: «Каралеўская кобра ў гатэлі адна, а ў вас з урадлівасцю, 
наколькі я ведаю, усё добра». 

У Ружэвічаў былі дзве дачкі. 
– Учора вас прымаў губернатар, а сёння, Ганна Васільеўна, нам да ягонай 

сястры. Да лекаркі ДзевіМарыі. Калі ў некага праблемы са здароўем, таксама 
можна з намі, ДзевіМарыя ўсіх прыме, – абвесціла пасля сняданку Рачана, 
і ўсе сабраліся ехаць: праблемы са здароўем аказаліся ва ўсіх.

Селі ў падагнаны Абхаем старэнькі, шасцімясцовы, які ўжо гадоў 20 
як не выпускаўся, мінівэн «Fiat 600», доўга ехалі на поўнач ад Калькуты ў 
бок Гімалаяў. «Аюрведа – народная медыцына, – тараторыла Рачана. – З 
санскрыту слова гэтае можна перакласці як веданне жыцця, якому навучыў 
нашых продкаў, першых індусцкіх лекараў, Брахма, і ў ДзевіМарыі, да якой 
мы едзем, веданне ад яго, ад бога, і ў самой яе імя, калі перакласці з хіндзі, 
багіня, а другое імя яна прывезла з Еўропы, дзе вучылася на звычайную 
доктарку, і вы самі ведаеце, хто такая Марыя...»

Багіня ды яшчэ і маці Бога... Не ў кожнай лекаркі такое імя.
У канцы вузкай, нібы цясніна, з абодвух бакоў застаўленай машынамі 

вуліцы («Гэта чарга да Дзеві, людзі з усяго свету тыднямі чакаюць, але мы 
без чаргі») стаяў у падножжы невялікай гары звычайны еўрапейскі дом, які 
мог стаяць дзенебудзь у падножжы Альпаў, у падворак якога выйшла, каб 
сустрэць гасцей, маладая жанчына ў блузцы і джынсах, пра якую можна было 
падумаць, што яна служанка «багіні» ці яе сакратарка, а Рачана сказала: 
«Знаёмцеся, доктар ДзевіМарыя». 

ДзевіМарыя ніяк не выглядала на тую гімалайскую лекарку, якую яны 
чакалі ўбачыць: чорнавалосую ведзьму, ці сівую бабулю. Светлатварая з 
блакітнымі вачамі, яна і на індуску не падобная была. 

– Мой бацька быў арыем, вы ж ведаеце, што арыі пайшлі з Гімалаяў, і ён 
быў свамі, гэта амаль тое самае, што махатма, святы, – казала, частуючы іх 



кавай на верандзе, гэтая жанчына, на якую Ружэвіч глядзеў, як зачараваны, 
і, мусібыць, Віктар гэтаксама на яе глядзеў, бо ў Ганны торгаўся куточак роту, 
што бывала, калі яна трохі нервавалася. – Бацька з трох гадоў вучыў мяне 
народнай медыцыне, пасля вучылі манахі, потым я вучылася традыцыйнай 
медыцыне ў Еўропе, у Англіі, яшчэ ў Амерыцы ва ўніверсітэце Хопкінса і 
ў Расіі ў інстытуце Сечанава, так што не думайце, што я, як кажуць у вас, 
вядзьмарка. Дайце мне руку, – села яна каля Ганны. – Зараз я патлумачу 
спосаб дыягностыкі, якому навучылася ад бацькоў, ад манахаў, а тыя – ад 
багоў. Ён просты, але, каб бездакорна засвоіць яго, мне спатрэбілася амаль 
усё маё жыццё. Умоўна кажучы, чалавек – гэта тры контуры, па якіх цырку
люе энергія. Па крыві, па цягліцах і па костках, – паклала яна тры пальцы на 
руку Ганны там, дзе звычайна мераюць пульс, і куточак роту Ганны перастаў 
торгацца. – Ток гэтай энергіі нясе інфармацыю пра стан вашага здароўя, 
якую я здымаю пальцамі, як датчыкамі, з сэрца, лёгкіх, нырак, страўніка, 
палавых органаў, з кожнай кропкі вашага цела. Гэтаму нельга навучыцца ні 
ва ўніверсітэце Хопкінса, ні ў інстытуце Сечанава, – заплюшчыўшы вочы, за
сяроджана замоўкла на хвіліну ДзевіМарыя, і ў гэтую хвіліну твар яе змяніўся: 
і без таго прыгожы, ён стаў тварам багіні, падобнай да багіні прыгажосці 
Лакшмі, жонкі бога Вішну, якой намаляваная яна ў храме ЛакшміНараян у 
Дэлі, паглядзець які, бо ён збудаваны пры бацьку Індзіры Гандзі, зацягнула 
Ганну з Віктарам Рачана. Праз хвіліну багіня ДзевіМарыя расплюшчыла вочы, 
пагладзіла Ганну па руцэ. – У дзяцінстве вы перанеслі цяжкую інфекцыю, у 
вас хворая кроў, я дам лекі, усё будзе добра...

– А што ў мяне?.. – падсела да яе жонка Ружэвіча, потым падсеў Роберт, 
ёй і яму ДзевіМарыя назвала іх хваробы, надавала пакецікаў з лекамі: «За 
дыягназ грошы не бяру, гэта не маё, божае, а за лекі, калі ласка, заплаціце, 
бо я мушу плаціць людзям, якія ў гарах збіраюць для гэтых лекаў карані, 
травы, мінералы... – і калі дайшла чарга да Віктара, дзіўная лекарка Дзеві 
паклала пальцы яму на руку і тут жа скінула іх з рукі. – Я хацела б асобна 
з вамі пагаварыць». 

Яна правяла яго з веранды ў дом, у пакой, застаўлены кнігамі і заве
шаны фотаздымкамі, на якіх ДзевіМарыя ўсміхалася побач з сусветнымі 
знакамітасцямі, палітыкамі, акторамі, спевакамі. На адным фотаздымку яна 
ўсміхалася з Мэрлін Манро, на другім з Хэмінгуэем, на трэцім з Элвісам 
Прэслі, на чацвёртым з Брэжневым, пад якім пасадзіла Віктара на канапу, 
яшчэ раз паклала пальцы яму на руку, яшчэ раз заплюшчыла вочы і стала, 
засяродзіўшыся, прыгажуняй, багіняй ДзевіМарыяй, якая спытала: «Вы 
калінебудзь бачылі сябе мёртвым? Ці некага падобнага да вас?»

Вось адкуль яна гэта ведае? Па току крыві дазналася?..
Ён учора бачыў яе брата, падобнага да Вензеля. Дык, можа, гэта ён 

сказаў ёй пра загінулага рускага паэта Віктара Маргера?
– Бачыў. Але гэта было як бы…
– Як бы як? Як бы не на яве?
– Так. Як бы не на яве. Нібы трызненне, галюцынацыі…
– А зараз у вас трызненне?
– Не.
– І ніякіх галюцынацый?
– Ніякіх.
– Як вы думаеце: чаму?
– Бо я здаровы.
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– Бо вы… як бы гэта вам сказаць… не зусім жывы. Можна сказаць: мёртвы.
Апошнія словы яна сказала ціха, амаль шэптам – і ён напружана падумаў, 

што праз нечаканую смерць сваю павінен нешта адчуць. Жах. Боль. Роспач. 
Але нічога не адчуў. Зусім нічога. Нібы насамрэч памёр. Спытаў толькі:

– Як гэта? Па вашай дыягностыцы?
– Па вашай смерці. Гэта складана патлумачыць, але так бывае. Вы не

жывы. 
– А калі? Дзе я памёр?
– З паўгода таму ў самім сабе.
Ён і цяпер не адчуў нічога. Ні роспачы, ні болю, ні жаху.
– Вы можаце мяне ажывіць?
– Не. Я не багіня, лекарка. Але ў вас ёсць шанец. Той, хто сам у сабе 

памірае, можа сам у сабе ажыць.
– Ёсць такія лекі? Я куплю.
– Не. Вам на лекі не трэба траціцца. Ёсць іншыя спосабы. Розныя. Які 

ваш, я не ведаю. Таму не буду гадаць, гэта за межамі таго, чым я займаюся. 
Яна нахілілася да яго, наплыла ўсім нябесным блакітам вачэй – і ён 

не стрываў, пацалаваў яе, каб пасля сніць і сніць гэты пацалунак з пахам 
ранішніх, асыпаных росамі горных зёлак, сказаў: «Можа, гэта дапаможа 
ажыць…» – і яна адказала лёгкім, як дыханне, пацалункам, ледзь крануўшыся 
ягонах вуснаў: «Можа быць…»

Яны вярнуліся на веранду, дзе на іх паглядзелі, чакаючы. ДзевіМарыя 
сказала: «Цікавы выпадак…» – і праводзіла гасцей да брамы, за якой Ганна 
спытала: «Што цікавага?» – «Тое, што кожны на нешта хворы, а я абсалютна 
здаровы, і лекарка палічыла, што няварта гэта пры ўсіх абвяшчаць, каб не 
пазайздросцілі і не сурочылі», – прыдумаў Віктар, на што Ружэвіч сказаў: 
«З забабонамі баба», – з чым і паехалі.

– Ты выглядаеш так, нібы памёр, – узяла яго за руку, калі пад’ехалі да 
Калькуты, Ганна, а Ружэвіч, гледзячы ў акно мінівэна, які павінен быў рас
сыпацца па дарозе туды, але не рассыпаўся нават па дарозе назад, сказаў: 
«А вось і могілкі. Брытанскія. Для тых, хто не быў, магу правесці экскурсію».

Экскурсіяй на могілкі ні Ала, жонка Ружэвіча, ні Ганна не спакусіліся, 
паехалі ў гатэль, а Віктар падумаў, што калі памёр, дык на могілках яму самае 
месца, хай сабе і на брытанскіх, і пайшоў з Ружэвічам, які сказаў Абхаю, што 
той вольны, у гатэль яны вернуцца пешшу, дарогу ён ведае.

– Запрашаю ў горад нашай будучыні, – упэўнена, відаць было, што не 
ўпершыню, пераступіў Ружэвіч цераз ланцуг з двума замкамі пры ўваходзе на 
могілкі. – Гэта не я прыдумаў, Кіплінг апісваў гэтае месца як горад. Яго можна 
назваць сталіцай Брытанскай Індыі. Ён меўся быць вечным – і такім стаў. 
Бач, якія надмагіллі на ягоных вуліцах! Сярэдневяковыя замкі, віктарыянскія 
палацы… І якія людзі ў іх жывуць! Вунь напісана на франтоне палаца: Alass 
and Alackaday. Гэта не штосьці банальнае кшталту «пухам зямля». Гэта 
тост! Пажаданне мець каханку і сто тысяч у дзень! Сто тысяч – капітал. А 
ім тут даставалася і па дзвесце! Менавіта па гэта ехалі сюды, наняўшыся ў 
ОстІндскую кампанію, і дзеці англійскіх лордаў, і дзеці ірландскіх люмпэнаў. 
Тут, у гэтым гародзе, і сын капітана Кука, і сын Чарльза Дзікенса. Сюды ж, 
у малярыйны край, ссылаліся афіцэры, п’яніцы і забіякі, карцёжнікі, і ўявіце, 
што варылася ў гэтым катле авантурыстаў! Тыя, каму пашэнціла, а шэнціла 
не многім, бачыце, у якім узросце яны ў гэтым вечным горадзе сяліліся: 
дваццаць тры гады, зноў дваццаць тры, дваццаць чатыры, дваццаць адзін, 



дзевятнаццаць, – дабіраліся да пасадаў упраўляючых факторыямі, дзе хапалі 
шалёныя грошы. А пачыналі яны звычайна з клеркаў, былі пісцамі, якія за 
капейкі перапісвалі паперы і жылі ўсе разам, бо так танней было, у доме, які 
так і называўся, дом пісцоў, а цяпер называецца домам пісьменнікаў. Мінулым 
разам адна ангельская дама сказала мне, што слова пісьменнік, Writer, якраз 
і паходзіць са слова пісец, Scribe, а тое ў сваю чаргу з… зазазабыўся слова, 
яно галандскага паходжання і азначае «клерк», – пачаў заікацца Ружэвіч, які 
заўсёды трохі заікаўся, а калі хваляваўся, заікаўся яшчэ больш. – Мы з вамі 
клеркі, Віктар, – прысеў ён на разламаную пліту каля надмагілля, на якім было 
напісана, што гэта дом паэта Генры Вавіяна, які жыве тут з 22х гадоў. – Не 
паэты, а клеркі, пісцы савецкай імперыі, якая мае намер быць вечнай, але 
якая, як і Брытанская Індыя, стане могілкамі. З надпісам на маім надмагіллі, 
вось тут, – паляпаў ён па разламанай пліце: «Па нацыянальнасці я савецкі».

Віктар не чакаў убачыць у Калькуце, увогуле ў Індыі, дзе нябожчыкаў 
спальваюць і попел развейваюць, гэтакія могілкі. Іх фантастычныя, вар’яцкія, з 
палацамі і замкамі надмагіллі. Але яшчэ больш не чакаў ён убачыць на такіх 
могілках такога Роберта Ружэвіча. Самага савецкага паэта з усіх савецкіх 
паэтаў – і не толькі па нацыянальнасці.

Што з ім стала?
Можа, багіня ДзевіМарыя таксама шапнула яму, што ён мёртвы?
У Віктара не было гэтакіх адносінаў з Ружэвічам, як з Кручам. Яны былі 

на «вы» – і трымалі дыстанцыю. Зрэдку сустракаючыся ці ў Маскве, ці ў 
пісьменніцкіх паездках, перакідваліся звыклымі для знаёмых людзей, не 
абавязковымі фразамі, іншым разам застольнічалі, але і ў застоллях ды
станцыя паміж імі заставалася дастатковай для таго, каб адчуваць яе і не 
спрабаваць збліжацца. 

Хіба аднойчы... 
Сапраўднае прозвішча Ружэвіча было Пяткевіч, нарадзіўся ён у сібірскім 

сяле Касіха, у мясцінах, куды ссылалі беларусаў. У Сібір з Беларусі былі 
сасланыя і продкі Кручы, які ў Хомічах на Палессі знайшоў свае карані і ўсім 
казаў, што ён беларус. Дык вось аднойчы Віктар спытаў Ружэвіча, калі той 
на літаратурную вечарыну ў Мінск прыехаў і пасля вечарыны яны выпівалі 
ў рэстаране на вакзале, чакаючы начнога цягніка ў Маскву: можа, ягоныя 
продкі Пяткевічы таксама з Беларусі, надта ж прозвішча беларускае. 

Яны сядзелі за сталом пад фікусам, і Ружэвіч, які нідзе і ніколі не 
распавядаў пра сваю радню, сказаў: «Можа быць. Па сямейным паданні 
продкі нашы прыехалі ў Сібір з ашмянскім фікусам. Што такое ашмянскі 
фікус? Ёсць фікусы бенджаміна, бенедыкта, процьма розных гатункаў, але 
ашмянскага няма. Значыць, ён з Ашмянаў. Неяк я з’ездзіў туды з Танкевічам, 
там процьма Пяткевічаў. Як фікусаў. Які з маімі каранямі? Як знайсці, калі 
ніякіх дакументаў? Бацька ў пашпарце палякам быў запісаны, Танкевіч 
сказаў: “Ён гэткі самы паляк, як і я, заўсёды ўсіх, хто з гэтых мясцін, у 
палякі запісвалі”, – і мы ў пару касцёлаў, якія незачыненыя былі, заехалі, 
касцёльныя кнігі глядзелі, але ж там не відаць, якіх Пяткевічаў у сібірскае 
сяло Касіху выслалі... А бацьку майму польскасць ягоная далася ў знакі. Ён 
у НКВД служыў, на высокай пасадзе быў у Омску, але пачалося паляванне 
на “польскіх шпіёнаў”, яго звольнілі, і ён, каб не гукнулася гэта сям’і, каб мы 
не сталі сям’ёй ворага народа, развёўся з маці. Каб не арыштавалі, недзе 
хаваўся, а потым знайшоўся на фінскай вайне, пасля на Айчыннай, пад 
канец якой загінуў. І цяпер няма каго спытаць пра ашмянскі фікус…»
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Віктар чытаў аўтабіяграфію Ружэвіча ў зборніку паэзіі 60х гадоў. Там: 
«Мая біяграфія – гэта біяграфія краіны». Як бацькі ягоныя пайшлі на фронт, 
як марыў ён хутчэй падрасці і біць фашыстаў, як ганарар за свой першы 
надрукаваны верш у фонд абароны здаў. А пра тое, што расказана было ў 
вакзальным рэстаране пад фікусам, ні слова.

Тыя вакзальныя пасядзелкі на адносіны іх амаль не паўплывалі. Ні раней, 
ні пазней не здараліся ў іх такія адкрытыя, на выварат душы размовы, як у 
Віктара з Кручам. І раптам… 

Чаму?
Можа, таму, што абодва выступілі ў Палацы з’ездаў, дзе Ружэвіч свой 

верш «Па нацыянальнасці я савецкі» на свята рэвалюцыі чытаў? І цяпер 
яны як бы ў адной лодцы – і ім трэба веславаць у адзін бок: «Я в Державу 
верую – вечную! Эту. Красную по смыслу. По флагу. По цвету». Але ж зараз 
Роберт Ружэвіч зусім не ў той, у адваротны бок вяслуе!

– Якімі жарсцямі, з якім напалам жылі гэтыя людзі! – рушыў Ружэвіч 
далей па сталіцы Брытанскай Індыі. – Роз Айльмер з Уэльса, сямнаццаць 
гадоў, бачыце, ёй вершы прысвечаныя. Што прывяло цябе ў сямнаццаць 
гадоў з Уэльса ў Індыю, Роз?.. Элізабет Сандэрсан, 23 гады… Люцыя Пальк, 
таксама 23, таксама з вершамі на надмагіллі… Як коратка – і як напоўнена, 
два жыцці ў адным яны пражылі! Жыццё Брытаніі і жыццё Індыі… Мы так 
не жывём, да старасці цягнем і жывымі паміраем, – неяк дзіўна, нібы нешта 
ведаў пра яго, чаго не ведаюць іншыя, паглядзеў ён на Віктара, але таго, 
што ведае, не сказаў. – А вунь вуліца са знакамі вольных муляроў… Дзе 
грошы, дзе золата, дзе таямніцы, там, вядома, масоны... 

Ружэвіч падняўся ў альтанку, якая нагадвала індуісцкі храм, у якім было 
напісана, што гэта храм генералмаёра Чарльза Сцюарта, які пасяліўся тут 
у 1828 годзе і які быў адзін з нямногіх, хто пасяліўся тут не маладым – усё 
ж патрэбны быў час, каб да генералмаёра даслужыцца. 

– Заходзь! – раптам перайшоўшы на ты, чаго раней між імі не здаралася, 
запрасіў Ружэвіч так, нібы тут, у альтанцы на брытанскіх могілках жыве. – Я, 
між іншым, размаўляў з адным генералам пра тваю праблему. Круча мне пра 
яе сказаў. Мы з ім куды больш блізкія, чым некаму здаецца. За намі гады сту
дэнцкага сяброўства, а ты сам ведаеш, што гэта такое. У яго з тым генералам 
не склаліся адносіны, а ў мяне склаліся. І Круча папрасіў мяне сяброўствам 
скарыстацца. Я сказаў генералу, што няварта ламаць лёс чалавеку, які па 
маладосці нешта не тое напісаў. А ён зрабіў выгляд, нібы не разумее, пра 
што я? «У нас да паэта Віктара Маргера няма ніякіх прэтэнзій, ён цудоўна 
выступіў на з’ездзе партыі». Я падзякаваў: няма, значыць, няма. Значыць, 
пытанне вырашанае. Ён тады: «А што вы, Роберт Станіслававіч, маеце на 
ўвазе пад нечым не тым, што напісана ім у маладосці?» Пад’ялдыкнуў, даў 
зразумець, што я на цябе настукаў. Дык я так і не ўцяміў: ёсць у іх на цябе 
штонебудзь ці няма?.. 

Гэта ўжо было поўнай нечаканкай – Віктар разгубіўся. Не ведаў, што 
сказаць. Але штосьці сказаць, падзякаваць Ружэвічу, што заступіўся, трэба 
было, і ён, падзякаваўшы, спытаў, трохі заікаючыся праз разгубленасць, 
як Ружэвіч: «А чаму, Роберт Станіслававіч?.. Чаму вы за мяне заступіліся, 
мы ж з вамі не ў такіх адосінах, каб...» – і Ружэвіч перапыніў яго: «Бо ёсць 
такая рэч у паэтаў: цэхавае братэрства. Як у масонаў. Табе Круча хіба не 
казаў пра гэта?»

Круча казаў. Але Круча не падобны да масона. А Ружэвіч падобны: пра 



ягоныя сувязі, праз якія ён мог любую праблему вырашыць, па Маскве 
легенды хадзілі. 

У два бакі вяслуе.
Ды хіба адзін ён?.. Што цяпер, што раней… Маякоўскі, які пад Леніным 

чысціўся, Купала, які дулю ў кішэні Сталіну паказваў. Але так не можа быць, 
каб і дуля ў кішэні, і ордэн на грудзях. Тут абоабо. Таму адзін застрэліўся 
– і ні пры чым Ліля Брык, а другі з лесвіцы сторч галавой – і ні пры чым 
Паўліна Мядзёлка. 

Я памёр – і ні пры чым Ганна Трубяцкая.
– Калі сказалі, што ў іх да мяне ніякіх прэтэнзій, дык, можа, ні пры чым 

Мацвееў? – ужо без заікання ўдалося прагаварыць Віктару. – Можа, нічога 
і нікуды ён не дасылаў, разыграў усіх, нагаварыў абычаго ў качагарцы, бо 
п’яны быў. 

Ружэвіч паківаў галавой: 
– Наўрад ці... Ён у такія гульні не гуляе. Калі мы з Алай пажаніліся і нам 

не было дзе жыць, дык не сакратар Маскоўскага гаркама партыі, як пра тое 
байкі баяць, а Мацвееў, які быў пры Саюзе пісьменнікаў дворнікам, дапамог 
нам пасяліцца ў падвале «дома Растовых». Я добра яго ведаю. Ёсць парода 
людзей, якія найбольшай здрадай лічаць не здраду сяброўству ці каханню, а 
здраду перакананням. Прынцыпам. Мацвееў з гэтай пароды. Я так не лічыў 
і не лічу, перакананні і прынцыпы ў чалавеку мяняюцца, а ён лічыць, што не 
мусяць мяняцца. Калі ты даў прысягу чырвонаму сцягу, дык да канца, калі 
беламу – да канца таксама. За прынцыпы ён змагаецца любымі спосабамі 
– тут у яго прынцыпаў няма. І ён не хавае гэтага. Так што, калі сказаў, што 
даслаў, значыць, даслаў. Іншая рэч: да каго яно ў рукі патрапіла? Можа, і 
не да нашага генерала, а да генерала Чарльза Сцюарта. А генерал Сцюарт 
нашаму генералу нічога не сказаў.

Такое магло быць. У любым выпадку цяпер зразумела, чаму Круча прапаў 
са сваёй прапановай дыялогу ў «Літаратурнай газеце». Вырашыў дзейнічаць 
інакш. Патаемна, як масоны.

– Давай вып’ем, – нечакана прапанаваў Ружэвіч. – Памятаеш, як пад 
фікусам выпівалі?.. Цяпер пад пальмай… Багіня ДзевіМарыя нейкі напой 
ад усіх хваробаў дала, паспрабуем? Хоць ты і здаровы…

І зноў ён гэтак зірнуў, нібы нешта пра Віктара ведае.
Каму сказаць, што здаровы, бо не жывы? Ганне не скажаш. Яна хоча 

дзіця. Не ад мёртвага ж мёртвае, як у казцы, якую расказвала некалі маці. 
Сказаць Ружэвічу?.. Калі ён так адкрыўся…

– Я мёртвы.
– Што?
– Багіня Дзеві сказала, што я мёртвы.
– Як мёртвы?
– Ну, мусіць, не так, як гэтыя, што на могілках, але неяк мёртвы.
– Тады тым больш…
– Што тым больш?
– Тады тым больш трэба выпіць за здароўе, – адкаркаваў Ружэвіч бу

тэлечку з густачырвоным, як небасхіл на захадзе сонца, напоем. – І табе 
ўдвая болей, чым мне.

Выпілі.
Вось і ўсё. Выпілі – і ўсё. Ці ты яшчэ жывы ці ўжо не – без розніцы. 

Ружэвіч нават не здзівіўся.
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І так праз усё жыццё. Адкрываешся людзям, чакаеш спагады, а ім усё адно.
– Гэта нармальна, – з’явіўся аднекуль знізу, Віктар нават зірнуў, ці няма 

люка ў альтанцы, генерал з такімі бакенбардамі, што яны ляжалі на ягоных 
аксельбантах. Мусібыць, генерал Чарльз Сцюарт. – Жывы пра мёртвага так, 
як мёртвы пра мёртвага, раман не напіша. 

Віктар хацеў спытаць, адкуль генерал ведае, што ён раман пра мёртвага 
піша, але Ружэвіч апярэдзіў яго: 

– Рады вас бачыць, генерал! – І паказаў уніз: – Як вам там?
Чарльз Сцюарт, а гэта быў ён, каму яшчэ ў ягонай магіле быць, расшпіліў 

гузік на кіцелі. 
– Душнавата. Індыя. У Англіі было б прахалодней. 
– Так, – згадзіўся з ім Ружэвіч. – У Англіі прахалодней, я бываў у Англіі.
Генерал зірнуў на яго, як пазіраюць на чалавека, які вядзе неабавязковыя, 

пустыя размовы, і звярнуўся да Віктара.
– Я чуў вашу размову. І хачу вам сказаць: памерлы не мёртвы, а нена

роджаны жывы. Разумееце?.. Гэта адно – і гэта вельмі важна. Другое. Вы 
напісалі ў рамане...

Яны тут нават пра гэта ведаюць! Памерлыя не мёртвыя – і ведаюць пра ўсё?
– Я не дапісаў яго...
– Не дапісалі, бо засваволілі! Вам яго дыктавалі, і ў дыктанце не было 

ніякай нячыстай сілы, дык вы самі прыдумалі некага, хто падобны да д’ябла, 
каб скінуць на яго і тое нячыстае, што ў вашым героі, і тое, што ў вас. Дык 
вы ўжо, калі ласка, ці дыктант запісвайце, ці сачыненне пішыце – тут адно 
з двух. Кансэнсусу паміж Богам і д’яблам быць не можа.

– Моцна сказана, – пахваліў генерала Ружэвіч. – Не можа быць таго, чаго 
не можа быць. Але вось жа ёсць… Мы сядзім на магіле і выпіваем з тым, 
хто ў ёй ляжыць. Гэта хіба не кансэнсус?

– Я не выпіваю, – зашпіліўся генерал, нібы паказваючы, што тое, што ён 
хацеў сказаць, сказана, на іншае ў яго няма часу, і як з’явіўся ён аднекуль 
знізу, так некуды ўніз і знік.

Ружэвіч у тое месца, куды знік генерал, глядзеў задумліва. «Чаго з’яўляўся? 
– здавалася, напісана было на ягоным твары. – Каб сказаць тое, што сказаў? 
А што ён сказаў такое?» 

Але надпіс на твары Ружэвіча прачытаў Віктар недакладна. 
– Вялікі паэт! – задумліва глынуў Ружэвіч чырвонага, як неба на захадзе 

сонца, напою. – Які вобраз! Якая метафара! Геніяльны паэт!
– Хто? 
– Чарльз Сцюарт. 
– Чаму? Што ён сказаў?
– Ён паказаў! 
– Што ён паказаў?
– Метафару. 
– Якую метафару?
– Метафару ўсяго нашага жыцця. Мы прыходзім у жыццё расшпіліць і 

зашпіліць гузік. І ўсё!.. Хіба яшчэ, – гэтак жа задумліва паглядзеў Ружэвіч за 
спіну Віктара, – пакатацца на сланах.

Віктар азірнуўся: па вуліцы вольных муляраў тупалі тры белыя сланы. 
Наперадзе, на тым вялізным, якога бачылі яны ў рэзідэнцыі губернатара, 
сядзеў Вензель. Ці губернатар Заходняй Бенгаліі, але гэтак падобны да 
Вензеля, што не адрозніць. 



– Ведаеце, як гэтага слана зваць? – спыніўся каля альтанкі губернатар. 
– Чарльз Сцюарт. Раней ён быў англійскім генералам, а цяпер ён – індыйскі 
белы слон. Вось гэта і ёсць пунарджанма. Ці больш зразумела: рэінкарнацыя. 
Па сутнасці – працэс эвалюцыі. Ад ніжэйшага да вышэйшага. І выходзіць, 
што на лесвіцы эвалюцыі індыйскі слон вышэй, чым англійскі генерал. Таму 
і цягне ўсіх пакатацца на сланах. Таго, які за мной, завуць лорд Гастынгс. 
Ён быў адным з заснавальнікаў Брытанскай Індыі, першым генералгубер
натарам Бенгаліі. Той, які за ім, Бенцінк, таксама лорд, першы генералгу
бернатар усёй Індыі, віцэкароль. Выбірайце, каму які даспадобы, абодва 
цікавыя гісторыі распавядаюць…

Ружэвіч выбраў лорда Гастынгса, заснавальніка Брытанскай Індыі. Віктару 
дастаўся лорд Бенцінк, віцэкароль, які распавёў гісторыю насамрэч цікавую. 
Аказалася, што ён, калі стаў генералгубернатарам, забараніў саці: абрад 
спальвання жонак разам з памерлымі мужамі. Усе думалі, што лорд – гэтакі 
гуманны еўрапеец, які не трывае дзікунства, а ён проста закахаўся ў маладую 
ўдаву, якую збіраліся спаліць. «Я ўратаваў яе, але не на шчасце, – сумна 
казаў Гастынгс. – Бацька ўдавы, які быў з секты вешальнікаў, тхагаў, што 
служылі багіні смерці Калі, у ахвяру ёй прыносячы людзей, задушыў дачку. 
Тады я знішчыў секту. І ўсе зноў падумалі, што я гуманны еўрапеец, які не 
трывае дзікунства, а я гатовы быў знішчыць, спапяліць усю Індыю. Ніхто не 
думае пра нас такіх, якія мы ёсць…»

Слон Гастынгс мерна тупаў па вуліцах Калькуты, Віктара закалыхвала 
ягоная хада, ягоная гісторыя, якая магла стаць сюжэтам рамана ці паэмы, і 
яму думалася пра тое, што калі ён, не маючы ніякіх шансаў нарадзіцца, усё 
ж з’явіўся на гэты свет, дык мог бы з’явіцца тут, і тады Індыя з яе сланамі 
магла б стаць ягоным жыццём, а калі б памёр, стала б ягонай смерцю, 
белым сланом, і яму хацелася, каб слон не спыняўся, каб ён тупаў і тупаў, 
пакідаючы за сабой Калькуту, Індыю, Азію і Еўропу, гэты і той свет, – але 
слон быў не ягоны... 

У сны ўвайшлi твае сланы.
Ступалi за сланамi сны
I не належалi мне болей.

Іх сніў
не ў сутарэннях болю,
А ў храме радасці
манах.

Я з босых ног ягоных прах,
Схіліўшыся, сабраў рукамі,
I прахам асвянціў чало...

I, паўшы ніц, спытаўся:
– Свамі,1
Скажы мне:
што са мной было?
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1 Свамі – гуру, святы (санскр.).
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2
– У сны твае
ўвайшлі сланы, –
Сказаў манах. – Але яны
Сваім ісці павінны шляхам.

Чало, што асвянціў ты прахам,
Вадой асвенчана святой.

Шлях з веры ў веру – шлях не твой.

3
«Чаму?» – спытаўся я не ўслых.

Не ўголас ён сказаў: «Ты з тых,
Чый шлях – зваротны.
Да чужых
Святых
ты рушыў са сваімі».

«Святыя могуць быць чужымі?» 
Здзівіўся я.

Нібыта ў шкло
Задымленае, глянуў Свамі,
I дым шкляны праплыў між намі,
Пусты, як тое, што прайшло.

4
– Устань, – сказаў манах. – Ты ніц
Дарэмна падаеш, прыкуты
Да саркафагаў і грабніц
Англійскіх могілак Калькуты.

Ты ў Індыі, – казаў мне Свамі, – 
Але дарма марнуеш дні,
Упёршы вочы ў камяні.
Пустыя сны пад камянямі.

Усе, хто зараз сніць іх тут,
Дарма прайшлі свой шлях пакут,
Канаючы ад малярыі.

– Не, – я сказаў. –
Бо тут
Марыя.

– Ты знаў яе? – спытаў манах.



5
Гаруда, белы Божы птах,
Ляцеў – далёка ад Калькуты,
I двух аблокаў парашуты
Нёс тым, хто страціўся ў гарах.

– Марыя, нам уніз пара, –
Прасіў я, змучаны гарамі.

«Ты знаў яе?» – пытаўся Свамі.

6
Мандара, Божая гара,
Вяршыняй падпірала неба.

«Знямогшы без вады і хлеба,
Аслепшы без павадыра,
Зблукаўшы шлях – з якой пары я
I для чаго я тут, Марыя?»

– На тое, каб адолець шлях.

7
«Ты знаў яе!» – сказаў манах,
Падаў задымленае шкло,
I, як пры сонечным зацьменні,
Я ў шкло зірнуў...

Мільгалі цені,
Глядзеў я, што са мной было.

8
Увесь у жоўтазалатым
Стаяў манах на небасхіле,
Упэўнены ў спрадвечнай сіле
Таго, што свет заве пустым.

– Тут выйсце ў неба, – мовіў ён. –
Пераступаю я закон,
Наблізіўшы да зор жанчыну.
Ды шлях адолены. Прычыны
Для апраўдання мне стае,
Каб паказаць дарогу тую,
Дзе Веду зведаеш святую,
Марыя! Зоры ўсе – твае...

I ён накінуў на яе
Апратку жоўтазалатую.
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9
– А хто за мной?
– Няма каму.
– А спадарожнік мой?
– Ён следу
Твайго не ўбачыць, бо яму
Час не настаў спасцігнуць Веду.

Ён вернецца. А ты – ідзі.

10
– Ты судзіш, Свамі?
Не судзі,
Я знаў яе, таго даволі.

Глядзі, як шкло іскрыць на сколе,
Ды што ў тых іскрах для сляпца?

Зваротны шлях – сляпы. Ніколі
Яго не пройдзеш да канца.

Па ім
вяртаешся ні з кім.

11
Плыў над зваротным шляхам дым
Ад Індыі да Беларусі...

– Я не хачу ісці па ім,
А незваротнага – баюся.

Шлях там,
дзе ўперадзе – сляды.

12
– Той шлях, – сказаў манах, – нікуды,
Па тых слядах мільёны люду
Сышліся ў гурт, у гарады.
У храмы іх, у іх суды
Ты б з Індыі вярнуўся, ды
Сюды прыходзяць адусюды –
Адсюль ісці няма куды.

13
Я ўніз ішоў.
Гара з гарою
Перагукаліся, сырою
Прасцінай поўз па схілах снег...
Лавіна!



Я дарма пабег
Па камянях,
па скалах слізкіх...

Дні прабягаючы, гады,
Не змог я збегчы гэтак нізка,
Каб падаць не было куды.

14
Лавіна падала –
на схіле
Раз’юшана, у самай сіле
Дагнала, душна абняла.

– Марыя! – крыкнуў я. – Марыя!.. –
I ўкрылі крык снягі сырыя.

15
Манах сказаў: «Яна дайшла
Дарогай Вед амаль да межаў,
3 якіх звароту ўжо няма,
А ты вярнуў яе. Дарма».

16
Я не вяртаў. Лавінай снежнай
Яна вярнулася сама
Па камянях, па скалах слізкіх.

17
– Ты дзе была, Марыя?
– Блізка.
– Чаму на могілках англійскіх
На камені тваё імя?

– Бо шлях адолела дарма, –
Сказаў манах. – Бо не жанчыне
Пакінуць свет дарогай Вед,
Бо светам стаўся ёй паэт
Англійскі ў афіцэрскім чыне.

18
За нораў дзёрзкі і бунтоўны
Ён з метраполіі раптоўна
Адпраўлены ў Калькуту быў.
Тут ён гібеў, страляўся, піў,
Блукаў, зваротны шлях згубіў –
I ў дом патрапіў малітоўны.
Бог ведае, што за хімеры
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Жылі ў англійскім афіцэры,
Ды выдумаў сабе паэт,
Што вернецца місіянерам
Дамоў, што прагне новай веры
Стары ягоны добры свет.

Ён кінуў піць. Пісаў увішна
Евангелле ад Рамакрышны,
Ствараў хімеру: Веру Вер.

Як сноб, на англіцкі манер
Хрыста аспрэчваў афіцэр.

Паслаў ерэтыка Ўсявышні
У горы.
Перад ім гара
Мандара ўстала – брама ў неба.
Аслаблы без вады і хлеба,
Аслеплы без павадыра,
Караскаўся ён за хімерай
Дарогаю, якой не верыў,
Бо верыць не прыйшла пара.

I скінула яго гара
Лавінаю...

Яго ў снягах
Знайшла Марыя ледзь жывога,
Адняньчыла, нібы малога,
I, не адпрэчыўшы зямнога,
Згубіла свой нябесны шлях.

19
– Вам не ўзляцець, – сказаў манах,
Пакуль зямля цяжарыць крылы...

20
...Яна знайшла мяне, накрыла
Апраткай жоўтазалатой,
Сказала: «За мяжой пустой
Сырая снежная магіла –
I ў ёй усё, што я любіла».

21
«Шлях з веры ў веру – шлях не той?» –
Спытаўся я,
і з вуснаў строгіх
Пачуў адказ: «Адзін са многіх».



22
– То ў чым віна мая, Марыя,
Калі парывы ветравыя
Нясуць, нібыта дым шкляны,
Душу
зблуканымі шляхамі?

23
– Перад усімі, – мовіў Свамі, –
Нябесныя шляхі віны.
Зямным – зямное.
Дзеці самі –
3 малога цешацца яны. –

I шкло іскрылася між намі,
Клубіўся ў ветры дым шкляны.

– I Веда Вед,
I Вера Вер –
Хімерныя, калі на згубу,
Адняньчаны, ідзе да шлюбу
Паэт, англійскі афіцэр.

Калі спасцігнуць Веду свету
Жанчыну абірае лёс,
А тая таямніцу гэту
Лавінай кідае з нябёс
Пад ногі выхрыступаэту,
То ўсё дарма: і рух, і мэта,
Куды б дарога ні вяла…

24
– Марыя, ты ўсё ж там была.
Скажы мне, што там?
– Дзе?
– У Бога.
– Нічога там няма. Дарога.

25
Сінеча холаду начнога
Над Гімалаямі плыла.
Сыходзіліся ў храм начны
Індусы –
там спявалі хорам,
Там пакланяліся яны
Таму, пра што і думаць сорам
У Англіі...
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Крывёй жывой
Жыццё бруілася, як брага,
Густой хісталася травой
У хвалях Інда, водах Ганга,

Гатовае па волі Брамы
Само сабой ахвяраваць,
Яно глядзела ў вочы Ямы,
Не баючыся паміраць,

Спазнаючы сябе, вякамі
Зямную трушчыла кару
I ўзносілася ўвысь хрыбтамі
Высокай Хары і Меру,

Каб там, дзе ўжо няма нічога,
Дзе абрываецца дарога
I зноў вяртае на зямлю,
Змяя пацалавала Бога,
I Бог пацалаваў змяю.

26
– Злуеш, Марыя?
– Не злую.

27
– Не ўсе ў жыцці, нібы на свяце, –
Сказаў манах. – Яна праз саці1
Прайшла, застаўшыся ўдавой.

Той афіцэр англійскі, той
Паэт, сасланы за разбой,
Сектантам стаў,
ахвяраваў
Марыю, што жыла ў Марыі,
Прызначыўшы яе кастру,
Як сам сканаў ад малярыі...

28
За ёй падняўшыся ўгару –
Адзін спускаўся ўніз з гары я:

«Марыя, калі я памру,
Дзе мы сустрэнемся, Марыя?»

– Тут, дзе маланкі шаравыя
Высокай Хары і Меру,
У храме, лотасам сагрэтым,
Дзе Вішну абвіла змяя;

1 Саці – абрад спальвання жонкі па смерці мужа.



Тут, толькі тут, бо ў свеце гэтым
Ёсць Індыя, адна планета,
I ўся астатняя зямля.

Чакай свой час, сваю пару.

29
– Марыя, калі я памру,
Ты скажаш, што там?
– Дзе?
– У Бога.

30
«Нічога там – адна дарога
Ды зор ахвярнае святло...»

31
– А ты б хацеў, каб там было
Штонебудзь? – запытаўся Свамі.

– Каб Індыя была...

32
Над намі
Нябёс задымленае шкло
Мігцела зорамі і снамі.

Са сноў сыходзілі сланы.

33
Ступалі след у след яны
На свой зваротны шлях.
Манах
Мне ў прыгаршчы насыпаў прах,
Сказаў: «Ідзі, нясі дадому,
Развей на родных берагах.
Не суддзі мы адзін адному».

– Марыя!.. –
голас у гарах
Прапаў, не чутны мне самому.

Гаруда, белы Божы птах,
Сарваў з Мандары
кветку сому
I кінуў на зваротны шлях. 
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LV
– Я нарадзіўся ў Назарэце. Гэта ў Галілеі, на той час адной з правінцый 

Рыма. Сям’я наша была шматдзетнай, чацвёра братоў і тры сястры. Жылі 
бедна, а ўсіх трэба было карміць. Я быў першынцам, таму мой бацька зямны, 
які быў не столькі цесляром, бо Галілея не лясны край, колькі мулярам, рана 
далучыў мяне да працы. А калі я вырас, у Назарэце, невялікім паселішчы 
з нейкай сотняй жыхароў, працы не стала. Усе, хто мог збудавацца, 
збудаваліся. Нас чакаў голад, але тут Ірад Анціпа, правіцель Галілеі, надумаў 
зрабіць з Сепфорыса, спаленай рымлянамі галілейскай сталіцы, новы 
горад. Аўтакратарыс. Ён быў побач, у гадзіне хады ад Назарэта. Вось там 
працы хапала. І аднойчы, калі, запрацаваўшыся, мы з бацькам не пайшлі 
на ноч дахаты, а засталіся начаваць каля тэатра, які будавалі для Ірада, 
да раскладзенага намі вогнішча падышоў падарожнік. Прысеў на камень 
і прамовіў: “Вы распалілі агонь, каб падагрэць ежу і наталіць цела, а ёсць 
чалавек-прарок, які распальвае агонь, каб наталіць душу”. Бацька спытаў: 
“Што гэта за агонь?” – і падарожнік адказаў: “Божы”. Яшчэ ён сказаў, 
што прарок той жыве на Іярдане і агонь ягоны ў вадзе, якой хрысціць ён, 
ачышчаючы ад грахоў. А зваць таго прарока, які прарочыць Божы суд, пасля 
якога для ахрышчаных і ачышчаных настане Царства Божае, – шырока 
глянуў Хрыстос на Купалу, – Ян Купала1.

Аповед падарожніка гэтак мяне ўразіў, што я напісаў верш пра Божы 
агонь, які не гасне ў вадзе. Прачытаў яго падарожніку, і ён сказаў, што я 
паэт. “І шлях твой, – сказаў ён, – да Яна Купалы. Ідзі да яго”.

Не адразу, але пайшоў я на Іярдан. Там сустрэў мяне Купала і спытаў, ці 
гатовы я ахрысціцца ад яго ў пакаянне? 

Пражыўшы на свеце амаль трыццаць гадоў, я не лічыў сябе бязгрэшным. 
Таму сказаў, што гатовы. Купала ахрысціў мяне, а калі выходзіў я з вады, 
расхінуліся нябёсы, з якіх Голас пачуўся: “Ты сын мой улюбёны, у якім 
дабраславенне маё!” І тады прарок сказаў: “Ты той, які з’явіўся за мной, але 
ідзе паперадзе мяне, бо за мяне мацнейшы”. 

Ён таксама быў паэтам і стаў маім настаўнікам. Я паверыў ва ўсё, што 
прарочыў ён, і сам пачаў Божы суд і Царства Божае прарочыць. Купала казаў, 
што да Суда блізка і Царства для праведнікаў вось-вось настане. Я таксама 
стаў казаць: “Не паспееце абысці гарадоў Ізрайлевых і яшчэ не спазнаеце 
смерці як убачыце Божае Царства”.

Але мінаў час, а Царства Божае не наставала. І тыя, хто пакаяўся, каб 
яго ўбачыць, людзі, якія чакалі яго ў Віфсаідзе, у Харазіне, сталі пытаць: 
“Вось мы ахрысціліся, пакаяліся, а дзеля чаго? Ты казаў, што дзеля Царства 
Божага, а дзе яно?” Я адказваў, што хутка, вось-вось яно надыдзе, але ўжо 
й галаву Купалу Ірад адсек, а Царства Божае ўсё не надыходзіла. Тады ў 
пропаведзях і прароцтвах маіх я пачаў прамаўляць, што не прыйдзе Божае 
Царства як нешта відавочнае, пра што можна будзе сказаць: вось, яно тут, 
ці вунь, яно там. І нарэшце я сказаў, што Царства Божае – сярод вас. Толькі 
не ўсе яго, бо не шчыра паверылі, могуць бачыць, не ўсе ў ім, бо не шчыра 
пакаяліся, могуць жыць. І Бог, шкадуючы дзяцей сваіх, адкладвае Свой Суд 
і надыход Свайго Царства да часу, калі ўсе павераць, калі ўсе пакаяцца...

Я спадзяваўся, што так і будзе. І казаў так, а людзі ў Віфсаідзе, людзі ў 
Харазіне кідалі ў мяне камяні. І крычалі, што я іх падмануў. Тады я сказаў: 
“Гора табе, Віфсаід!.. Гора табе, Харазін!..”

1 Ян Хрысціцель, іўр. ליבטמה ןנחוי (той, хто ачышчае вадой); белар. Купала.



Хрыстос моцна, нібы адчуўшы боль, пацёр скроні і змоўк. Маўчаў Ён, 
як здалося Купалу, доўга. Вельмі доўга. Выглядала, быццам Ён шкадуе пра 
тое, што сказаў. А яшчэ больш пра тое шкадуе, што зрабіў. Пра мукі, якія 
прыняў, каб зратаваць чалавецтва, якое можна было і не ратаваць…

Нарэшце, страсянуўшы галавой, Ён зноў загаварыў:
– Не, я не страціў веру ў прароцтвы Купалы. Будзе Божы Суд, і Царства 

Божае будзе. Але не тады і не так, як я прарочыў. І я прасіў і прашу нябеснага 
Бацьку майго адказаць мне, чаму? Прашу сказаць, у чым мая віна, а Ён не 
кажа. Кажа толькі, што разбурацца праз тое, што не верылі, Віфсаід і Харазін. 
Толькі што мне той Віфсаід з тым Харазінам, калі праз марныя спадзяванні 
мне здаецца, што марным стаўся мой лёс. Тое самае здаецца табе, – зноў 
шырока глянуў Сын Божы на Купалу. – І я чакаў, што ты скажаш мне 
пра гэта, як я табе пра гэта казаў, каб ты суцешыўся. Помніш?.. “Не ўсё 
спраўджваецца не толькі ў людзей, але і ў Бога”. 

Калі б Купалу спыталі, колькі часу распавядаў пра жыццё сваё Хрыстос, 
ён не адказаў бы. Можа, тры хвіліны. А, можа, трыццаць тры гады. І калі 
яны прамінулі, Лётчык прамовіў, расцягваючы словы ў цішыні, якая звінела 
над Краснай плошчай: “Нехта злятае з дзясятага паверха гатэля, нехта – з 
дзясятага паверха нябёсаў… Цікавая прыпавесць… Але дзе ў ёй Бог?”

“Чулі? Я ж казаў, што дарма Ён павінаваціўся, бо мацнейшы, калі 
вінаваціцца, ужо не мацнейшы”, – стукнуў патыліцай у крыж Сталін, а 
Купала ўспомніў словы парабка Пасляка: “Сатана быў любімым анёлам 
Бога”. 

Бог не мусіць дазваляць сабе мець любімых. 
– Я і чалавек яшчэ. І як Бог люблю ўсіх, а як чалавек не кожнага, – спа-

койна сказаў Хрыстос, не зважаючы на выпад Лётчыка, які зноў за ягоныя 
словы ўчапіўся:

– Не кожнага! Таму аднаго з тых, хто на крыжы, Ён лічыць вінаватым, 
а другога – не. Чаму? Бо ў невінаватага не спраўдзіліся ягоныя спадзя-
ванні?.. На будучыню краіны, у якой ён нарадзіўся ці на што там яшчэ... А 
спадзяванні вінаватага хіба спраўдзіліся? Жыць стала лепш, жыць стала 
весялей?.. – падначыў ён Сталіна, які гэтак крутнуў галавой да Купалы, што 
шыя хруснула: “Я ж вам казаў, мы ў адной кампаніі!..” – і Лётчык сцвер дзіў. 

– Так, у адной! Тады чаму адзін вінаваты, а другі – не? Таму што ў яго 
імя прарока? Настаўніка?.. Дык жа ў таго, хто з ім на крыжы, імя бацькі! 
Цесляра ці муляра, – сказаў Лётчык так, нібы невядома яшчэ, хто насамрэч 
той бацька, – спадзяванні якога на старэйшага сына, які заменіць яго ў сям’і, 
таксама не спраўдзіліся!..

“Бу-ба-бых!” – гэтак грымнула ў нябёсах, што маўзалей пахіснуўся, 
дзверы разнасцежыліся – і ў іх зноў з’явіўся Ленін. 

– Вось яшчэ адзін з няспраўджаных! – ніколькі не спалохаўшыся грому 
нябеснага, працягваў Лётчык, які ці не сам прыдумаў гэты гром з другім 
прышэсцем Леніна. – Перамагла сусветная рэвалюцыя?.. Настаў камунізм 
ва ўсім свеце?.. Ды тут ані ў кога нічога не спраўдзілася! – раскінуў Лётчык 
рукі над плошчай. – Зямля такая! Так тут пасеена! І што? Праз тое ўсім 
дараваць, што не ўрадзіла?..

Купала яшчэ раней заўважыў, што грудок, пад якім пахаваў сам сябе ства-
ральнік савецкай дзяржавы, прасеў. Ды так глыбока, што ўтварылася яміна, і 
выглядала, нібы магіла спусцела. “У іх тут хадоў, як у кратоў, – сказаў Няжыла. 
– Яны па хадах тых будуць вяртацца, колькі іх ні хавай. Тут насамрэч такая 
зямля. Вось пабачыце: яшчэ і князь Сямён, які загадаў сабакамі нас зацкаваць, 
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вернецца. Хады ім трэба перакрыць, каб не маглі вярнуцца. А як перакрыць, – 
пакруціў Няжыла крыж, каб Купала ўбачыў увесь натоўп на плошчы, – калі 
такія ж хады яны пракапалі, прасвідравалі ў галовах гэтых людзей? І па іх 
яны будуць вяртацца, пакуль зямля гэтая не пахрысціцца агнём!”

Купала ўбачыў, як паківаў на гэтыя словы Хрыстос, і хацеў спытаць, 
што мае на ўвазе паганец Няжыла, кажучы пра хрышчэнне агнём, але тут 
ад дзвярэй маўзалея азваўся Ленін.

Гэтым разам ён быў без крыжа. З кнігай, памахаўшы якой, пракартавіў: 
“Іосіф Вісарыёнавіч!.. Я прачытаў «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)». Вы 
пера большылі вашу ролю ў партыі і рэвалюцыі, Іосіф Вісарыёнавіч! Вель-мі 
пе-ра-боль-шы-лі! І ўвогуле вы капрызны і грубы, пра што я казаў вам… – 
пагартаў Ленін “Кароткі курс гісторыі ВКП(б)”… – вось, у мяне запісана: 5 
сакавіка 1923-га. Роўна за трыццаць гадоў да вашай смерці. Тады ж я напісаў 
вам, што нашы адносіны могуць быць разарванымі, і цяпер, прачытаўшы 
кнігу, якую вы падкінулі мне ў саркафаг, я іх разрываю! Раз-ры-ва-ю! – 
рвануў напалам кнігу, скуль толькі сілы набраўшыся, Ленін, кінуў пад ногі, 
патаптаў, нібы патанцаваў, і хаваючыся ў маўзалеі, гэтак ляснуў дзвярыма, 
што Купала падумаў: “Сталіна ў іх ужо ніколі не ўнясуць”, – а Сталін, ро-
бячы выгляд, нібы ён да гэтага абыякавы, пазяхнуў: “І яго вынясуць... Праз 
тое і нервуецца Уладзімір Ільіч...”

Крыж захістаўся, віленскія пакутнікі амаль не трымалі яго, стаялі, раты 
разявіўшы, – гэтак іх уразіла другое прышэсце Леніна. “Во сіла! – падпёр 
нарэшце крыж Кумец. – Гэтак гісторыю парваў!..” І Круглец падпёр крыж 
са свайго боку: “Наўрад ці яго вынясуць. Чуеце, што на трыбуне кажуць?..” 

– Уладзімір Ільіч быў непрымірымы да ідэйных ворагаў, але заклікаў 
партыю быць цярпімай да тых, каго яшчэ можна вярнуць на шлях партый-
насці. У гэтым выяўлялася мудрасць Леніна, чаго не было ў Сталіна, які стаў 
на шлях масавых рэпрэсій, на шлях тэрору, які дзейнічаў не праз партыю, 
а праз карныя органы, праз банду Берыі, і арышты, ссылкі тысяч і тысяч 
людзей, катаванні, смяротныя пакаранні, расстрэлы без суда і следства сталі 
практыкай палітычнай барацьбы, – даносілася з урадавай трыбуны, дзе 
махаў кулакамі Хрушчоў, а галава патрыярха, не слухаючы яго, прамовіла: 
“З маўзалея вынесці можна. А вось з галоў…” – і рэхам нядаўняга грому 
гукнуліся словы Няжылы: “Яны будуць вяртацца…”

– Яны будуць вяртацца, пакуль не пахрысцяцца агнём, – данеслася з 
неба, і ў рэху нябесным пазнаўся Купалу Голас, які чуўся яму з вышыні ў 
дзень ягонага пахавання, і які – цяпер Купала гэта ўспомніў – сказаў некалі 
ў ім маленькім: “Не бойся”. 

“Я не баюся, Госпадзі! Нічога не баюся болей…” – прашаптаў у Купалу 
маленькі Янка, а дарослы сказаў: “Але для гэтага трэба было памерці”.

Пачуўшы голас Бога, усе забыліся на Леніна, знямелі і глядзелі на Хрыста. 
– Мне Ён таксама сказаў “не бойся”, калі я крыж свой узнёс на Галгофу, – 

прамовіў Сын Божы, і Купала вышэй узняў галаву, шукаючы ў небе той дзіўнай 
прыгажосці твар, які ўпершыню ўбачыў са стога над рэчкаю ў Прудзішчы, дзе 
парабак Пасляк расказаў яму калісьці пра ягонае жыццё амаль тое самае, што 
цяпер распавёў Хрыстос, які таксама глядзеў у нябёсы і ківаў у згодзе з тым, 
што чулася з іх, але чулася ўжо Яму аднаму ды, мусібыць, апосталам, што 
таксама ківалі разам з Хрыстом і галавой патрыярха, пра якую цяжка было 
сказаць: ківала яна, чуючы тое, што казаў Бог, ці проста ківалася.

– Вы чулі, што Ён сказаў?.. – занерваваўся, спрабуючы зразумець, што 
адбываецца, Сталін, а “лётчык” прамаўляў да тых, хто не чуў Бога:



– Ёсць законы, якія там, – ускінуў ён адну руку ў неба, – і ёсць законы, – 
ткнуў ён пальцам другой рукі ў зямлю, – якія тут! Дык няхай той, хто на-
зывае сябе Сынам Божым, адкажа: нехта іх адмяняў?.. – І паколькі Хрыстос 
слухаў не яго, а Бога, Лётчык сам адказаў: – Ніхто! А па законах, якія тут, 
прызнанне віны – доказ для суда!.. Дык як судзіць будзем?.. – выгукнуў на 
ўсю плошчу Лётчык, і адразу ж Кашкадамаў, стоячы на ўрадавай трыбуне 
без галавы, якой спартоўцы каля гістарычнага музея пачалі ў футбол гуляць, 
немаведама чым прагалёкаў: “Тройкай!” – а потым, рашуча адсунуўшы ўбок 
партыйнага ідэолага Суслава, заняў ягонае месца побач з Хрушчовым, стаў 
нешта даводзіць яму, ды той нябожчыка, тым больш безгаловага, не чуў, так 
што дарма старшыня таварыства ваяўнічых бязбожнікаў да яго праціскаў-
ся. І Купала падумаў, што гэтак не з адным Кашкадамавым: многія нешта 
кажуць, даводзяць, вяшчаюць з трыбун, думаючы, што яны яшчэ жывыя, 
хоць даўно нябожчыкі – і ніхто ад іх нічога не чакае. Таму сыходзіць трэба 
раней, чым памрэш, і тваёй галавой стануць гуляць у футбол. 

– Можна тройкай!.. – падыгрываючы Кашкадамаву, стаў паперадзе свя-
тых Пятра і Паўла, як бы дэманструючы, што вось яна, да ўсяго гатовая, 
судовая тройка, і ён старшыня гэтай тройкі, Лётчык. – А можна і судом 
прысяжных, – тут жа дадаў ён, паглядзеўшы ўверх, дзе на даху порціка 
Хрыстос ужо не ківаў у нябёсы, а казаў нешта апосталам, абыходзячы стол 
і кладучы рукі на плечы кожнаму з іх: першаму Яну, потым Юду, Хаме, Вар-
фаламею з Мацвеем, Андрэю, Сымону, Піліпу з Фадзеем, абодвум Якавам, 
і калі абышоў усіх, стаў на край порціка і, пастаяўшы з хвіліну, прамовіў: 
“Калі ёсць тут той, хто некаму з двух раскрыжавых грэшнікаў ногі абмыць 
гатовы, ці ёсць той, хто гатовы зняць некага з іх з крыжа, каб далей самому 
крыж пакутніка несці, няхай зробіць гэта”.

Голас ягоны быў ціхі, нават цішэйшы, чым звычайна, але Яго пачулі ўсе. 
Мёртвыя і жывыя. Толькі не ўсе зразумелі, да каго Ён прамовіў?.. Да вучняў 
сваіх? Да мёртвых, да жывых?.. 

“Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммуниз-
ме! Ура!” – скончыў на трыбуне сваю прамову Хрушчоў, на што Берыя, 
упершыню падаўшы голас на плошчы, пракінуў: “Яшчэ адзін прарок…” –  
а Хрушчоў, пачуўшы апошнія словы Хрыста, паспрабаваў суаднесці рэальнае 
з нерэальным, павярнуўся да Суслава: “Якія грэшнікі?.. Якія пакутнікі?..” 
– і калі Суслаў пацепнуў худымі плячамі, маўляў, скуль я ведаю, – новы 
кіраўнік савецкай краіны замахаў кулакамі, затупаў нагамі: “Ды што тут 
дзеецца?.. Што гэта за кіно? Хто здымае, хто дазволіў?..” – набіраў ён голасу, 
але Лётчык націснуў зорку на шлеме, і Хрушчоў змоўк. Разяўляў рот, нешта 
крычаў, ды ніхто яго не чуў. Ён злаваўся, падскокваў, прабег у адзін канец 
трыбуны, у другі, і калі дапяў, што крычыць нямым крыкам, сам сябе спа-
лохаўся, зняў капялюш і, выцершы лысіну, прамармытаў нешта разгублена, 
чаго таксама не чуваць было, і што агучыў Лётчык: “Ён сказаў, што Сталін 
у ботах. І што боты не зняць, бо прыбітыя”.

“Боты прыбітыя, кіцель прышыты, сам ён – нібыта са сталі адліты!” – 
успомніліся нечыя крамольныя вершы, і Купала злавіў сябе на тым, што 
яму цікава: хто? Хто вымые Сталіну ногі, хто здыме яго з крыжа, каб далей 
панесці крыж самому?..

На трыбуне маўзалея Хрушчоў глядзеў на Суслава, Суслаў на Хрушчова, 
на Лобным месцы Берыя – на Мяркулава, Мяркулаў – на Берыю… Пра тое, 
хто ім ногі вымые, хто іх з крыжа здыме, ніхто не думаў. 

– Лаўрэнцій, ты атруціў мяне?.. – раптам неяк не па-сталінску, па-дзіцячы 
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ўсхліпнуўшы, спытаў Сталін, а Берыя, абышоўшы крыж, падняў галаву да 
Купалы: “Іосіф Вісарыёнавіч казаў ці не казаў вам, Іван Дамінікавіч, што ў 
жыцці і смерці вялікіх людзей мусіць быць вялікая таямніца?”

Купала кіўнуў: казаў…
– Свалата!.. – ужо не па-дзіцячаму, па-даросламу прамовіў Сталін. – Якая 

ж ты свалата, Лаўрэнцій… 
– А гэта залічыцца ў выкупленне грахоў? – раптам пачулася з плошчы, 

і да Лобнага месца падышоў, трохі кульгаючы, капітан Забіякін. – Мяне 
аўстрыякі забілі, калі я боты чысціў. Адзін пачысціў, а другі не паспеў. 
Гуталін застаўся. Магу гэтаму, які ў ботах, пачысціць. Ну, калі залічыцца ў 
выкупленне….

– Не залічыцца! – адмахнуўся ад капітана, які, мусіць, замінаў яму, як 
і Хрушчоў, весці сваю гульню, Лётчык. – Грэх забойства не выкупляецца. 

Забіякін пастаяў, пра нешта напружана думаючы.
– Дык не я ж забіў. Мяне забілі. 
“Добра, што я гэтага не сказаў”, – падумаў Купала, а Лётчык тэатральна, 

ён увогуле схільны да тэатральных эфектаў быў, здзівіўся:
– Ды ну?.. Так усе кажуць. А паказаць табе, Забіякін, як насамрэч было?..
Лётчык націснуў зорку на шлеме – і на трэцім уступе піраміды маўзалея 

з’явіўся светлавалосы юнак у форме аўстрыйскага афіцэра часоў напалео-
наўскіх войнаў, які стаяў каля намёта і, нагнуўшыся да нізенькага зэдліка, 
чысціў боты. Паспеў пачысціць толькі адзін. Са спіны падкраўся да яго 
капітан Забіякін, ударыў у спіну штыком, сцягнуў з аўстрыйца абутак ды 
яшчэ прыхапіў гуталін са шчоткай. 

– Вайна ж была, мяне пасля таксама забілі, – паглядзеўшы, як ён 
аўстрыйца ў спіну закалоў, паспрабаваў апраўдацца вайной Забіякін, ды 
Лётчык не прыняў апраўдання: “Гэта не віна вайны”. І ўсе так падумалі, 
бо, вядома, вайна – гэта, як і ўсё астатняе, людзі, і што яны робяць, тое і 
на вайне, і паўсюль робіцца. “Але і вайна з людзьмі робіць сваё, – сказаў 
Хрыстос, нібыта пашкадаваўшы Забіякіна. – Вайна – гэта тое, што ў самой 
чалавечай крыві, але можна ачысціцца нават ад гэтага, прайшоўшы праз 
пакаянне”, – а Лётчык тут жа словы ягоныя перакруціў. 

– Наш Збаўца шкадуе забойцаў! Ён гатовы ўсіх пашкадаваць, грахі 
дараваць і ногі абмыць, абы Яго любілі. І называе гэта дабром, маючы ў 
тым інтарэс. Патрабуючы, вымагаючы любові. А людзі поўныя зла. Так, вы 
поўныя зла, – гучней загаварыў Лётчык, бо плошча зашумела, – пра што 
самі ведаеце. Не толькі да раскрыжаваных. Да ўсіх, апроч сябе. Вы прагнеце 
зла, вам добра, калі іншым кепска. І калі вы прагнеце і прагнеце, патрабуеце 
зла, і калі ў ім вам добра, значыць, у зле болей дабра, чым у самым дабры. І 
я вам даю яго, зло. Даю столькі, колькі хочаце, не патрабуючы ад вас за гэта 
таго, чаго патрабуе Ён. Чаго ў вас няма. І вы бярэце чыстае, без прымесяў 
фальшывых пакаянняў, зло, бярэце яго ў мяне, жывеце ім – і мяне праклі-
наеце! А таго, хто не даў вам нічога, апроч цьмяных прароцтваў пра царства 
Божае, славіце. І з гэтай фальшы знітаваныя і ваша жыццё, і ваша смерць. 
Вось у чым грэх, вось за што вас трэба судзіць. Усіх, хто тут, апроч хіба ад-
наго, які ўзяў тое, што я даў яму, жыў з тым і быў мне ўдзячны… 

“Та-ва-рыш Ста-лін!.. – зноў, перакрываючы нават гучны голас Лётчыка, 
прагалёкаў Кашкадамаў, на крык якога Сталін, здрыгануўшыся, выдыхнуў: 
“Гых!..” – і нешта торгнулася ў грудзях Купалы. Там, дзе нядаўна білася 
сэрца. “Божа, за што я з ім?..” – “Дык скажы, – пачулася там, дзе білася 
сэрца, – што невінаваты…” І Купала ўжо набраў паветра ў грудзі, каб сказаць: 



“Судзіце мяне за грахі мае на маім крыжы, я не мушу цягнуць чужы”, – але 
тут крутнула ветрам, другім бокам павярнула вянок, у якім лятала Спагада…

З вянка глядзела маці. І ў вачах яе стаялі слёзы.
Гэта доўжылася імгненне, бо вянок зноў крутнуўся, Купала ўбачыў сля-

зінкі ў куточках вачэй Спагады – і выдыхнуў паветра: “Гых!..”
– Я памыю ногі яму, калі мне, грэшніцы, будзе тое дазволена, – выйшла 

з вядром з-за спінаў віленскіх пакутнікаў Ганна, і ўсе, хто быў на маўзалеі 
і хто на Лобным месцы, зірнулі на яе: каму?.. Сталіну?.. Купалу?.. – І ваду 
вып’ю, – паглядзела Ганна на дах порціка над маўзалеем, чакаючы, мусібыць, 
адказу адтуль, але ніякага адказу не было. “На гэта не патрэбны дазвол”, – 
прамовіла галава патрыярха, якую трымаў аберуч архімандрыт Данскога 
манастыра Ісідар, і тады Ганна ўкленчыла пад крыжам каля Купалы, які 
адчуў, як раптам абмяк, знясілена звесіўшы галаву, Сталін, і пачуў, як сказаў 
ён шэптам: “Усе мяне прададуць…” 
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Вестыбюль варшаўскага гатэля, у якім пасялілі дэлегацыю беларускіх 
савецкіх пісьменнікаў, быў забіты маладымі паненкамі.

– Што ў вас тут? Злёт польскіх камсамолак? – спытаў Віктар парцье, і 
той буркнуў, не хаваючы непрыязні: “Злёт польскіх курваў. Яны ўжо даўно 
без працы, а ім сказалі, што ў нашым гатэлі замежныя турысты пасяліліся”. 
– “Якія замежныя?” – “Вы. Ніякіх іншых замежных турыстаў у Польшчу не 
пускаюць. Ды і хто паедзе, калі ваенны стан?” – “Мы ж прыехалі”. – “Вас 
прыслалі”. І парцье, зарэгістраваўшы Віктара, не падаў, адкінуў яму ягоны 
чырвоны пашпарт.

У варшаўскіх крамах не было нічога. Панчохі не купіць, а не тое што су
кенку – і прастытуткі гатовыя былі абслугоўваць хоць за што. За шакаладку. 
Але члены дэлегацыі беларускіх савецкіх пісьменнікаў рабілі выгляд, нібы 
шакаладак у іх няма.

Пасяліліся яны днём, а ўжо ўвечары Чэслаў Любча, з якім Віктар пазнаёміў
ся, калі той быў карэспандэнтам польскага радыё ў Маскве, спытаў: “Ты чаго 
прыехаў? Я хіба цябе запрашаў? А не запрашаў, дык едзь назад!”

Яны ўсе, парцье ў гатэлях, прастытуткі, карэспандэнты польскага радыё, 
прадавачкі за пустымі прылаўкамі, кожны рабочы ў Гданьску і кожная 
прыбіральшчыца на варшаўскім вакзале, кожны прахожы на кракаўскай 
ці познаньскай вуліцы баяліся аднаго: што ў Варшаву, як не так даўно ў 
Будапешт і Прагу, увойдуць савецкія танкі. І дэлегацыя беларускіх савецкіх 
пісьменнікаў была для палякаў экіпажам аднаго з тых танкаў, якія стаялі за 
Бугам на савецкапольскай мяжы. 

– А ты камандзір гэтага танка! – казаў яму Чэслаў, усё ж згадзіўшыся 
нарэшце сустрэцца з Віктарам як перакладчык з паэтам. – Я разумею, што 
пачэсна мець у сваім танку механікакіроўцу Танкевіча і камандзіра вежы 
Брыльца, але ты разумееш, у што ты ўляпаўся? 

Віктар дарэшты зразумеў гэта, калі пад колы аўтобуса, у якім разам з 
ансамблем народнай музыкі і танца, далучаным да дэлегацыі пісьменнікаў, 
ехалі яны на канцэрт, кінулі трохлітровы слоік алею, а пад сцэнай палаца 
культуры, дзе павінны былі яны выступаць, знайшлі самаробную бомбу, 
– так што дзякуй Богу, што не даехалі, і ўсё абышлося разбітымі насамі і 
выбітымі зубамі: кіроўцу ўсё ж удалося ўтрымаць аўтобус на колах, ён знёс 
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прыдарожныя слупкі, слізгануў з дарогі на ўзбочыну, але не перакуліўся. “Во 
пшэкі! – працадзіў кіроўца скрозь выбітыя аб стырно зубы. – Жаляцца, што 
дзяцей няма чым карміць, а самі алей слоікамі на дарогу кідаюць!”

– Куды ты прывёз нас? – выціраючы кроў з рассечанай губы, спытаў 
Віктара агаломшаны Чаргінаў. – Куды і для чаго ты нас прывёз? – на што 
Танкевіч пракінуў раздражнёна: “Ты, Іван, не хлопчык! Не рабі выгляд, нібы 
не ведаў, куды ехаў і для чаго?” – але і па ім было відаць, што сам ён цалкам 
усведамляць гэта пачаў толькі цяпер.

У першы дзень дэлегацыю беларускіх савецкіх пісьменнікаў вадзілі па ка
бінетах партыйных функцыянераў, большых і меншых начальнікаў, кіраўнікоў, 
якія і падобныя былі адзін да аднаго, і словы казалі адны і тыя: маўляў, зараз 
цяжкі час, але ён міне, масты братэрства, якія ўзвялі над Бугам савецкі і 
польскі народы нікому не ўдасца падарваць. Калі ў другі дзень такія ж людзі 
сустрэлі іх у Саюзе польскіх пісьменнікаў, Танкевіч не вытрываў: “Я болей 
слухаць не магу гэтых маставікоў!” 

– Ні з кім з прыстойных людзей звесці цябе не магу, – адмахнуўся Любча, 
калі Віктар спытаў яго, ці можа дэлегацыя нефармальна сустрэцца з вар
шаўскай інтэлігенцыяй. – Усе прыстойныя літаратары, мастакі, музыкі ці ў 
турме, ці ў эміграцыі. Засталіся толькі курвы ў кабінетах, у якія вас водзяць. 
Вось з імі і сустракайцеся.

– У нас шакаладак столькі няма, – сказаў Віктар, і Чэслаў не зразумеў: 
“Якіх шакаладак?” А калі Віктар растлумачыў, якіх, Любча ўскіпеў: “Не чапай 
нашых курваў! Нашы курвы – не вашы курвы. Вашы курвы, калі мы прыйдзем, 
будуць нам смактаць, а нашы курвы, калі вы прыйдзеце, будуць вас забіваць!”

Гледзячы на паненак у холе гатэля, Віктар так не сказаў бы, але не стаў 
спрачацца. Упершыню ён бачыў Чэслава Любчу, беларуса з Наваградчыны, 
які воляй лёсу апынуўся ў Польшчы, гэтакім зацятым палякам. “Цяпер і ты 
мусіш быць палякам, цяпер усе прыстойныя людзі ў свеце – палякі. Толькі 
Ярузельскі – вырадак. З Брэжневым, які гатовы ўвесці ў Польшчу войскі, 
цалуецца! Просіць увесці хутчэй! Васямнаццаць дывізій разам з немцамі і 
чэхамі! І ўяві, што тут будзе! Кроў! Вайна!” 

Калі праязджалі Брэст, Віктар бачыў, што вайскоўцаў у горадзе значна 
больш, чым звычайна. Якраз падыходзіла, не маскіруючыся, не хаваючыся, 
новая калона, і ён падумаў, што не хаваюцца, каб папалохаць. Але калі 
падключаюць саюзнікаў, калі збіраюць “інтэрнацыянал”, тады гэта не проста 
запалохванне. 

– Скуль ты ведаеш пра войскі?
– Ад чэхаў! Думаеш, яны забыліся пра савецкія танкі? Думаеш, у нас 

там сваіх людзей няма?.. Рыхтуецца акупацыя, а Ярузельскі ўсіх, хто гатовы 
жыццё аддаць за Польшчу, пасадзіў! Уся “Салідарнасць” за кратамі! А тых, 
хто яшчэ на волі, ён гатовы расстраляць, як расстраляў рабочых у Гданьску! 

Чэслава калаціла, калі ён гэта казаў. І глядзеў так, нібы Віктар быў сярод 
тых, хто страляў гданьскіх рабочых.

– Няхай танкі! Няхай Ярузельскі вырадак! Але я тут пры чым?
– Як пры чым? Ты з Брэжневым не цалаваўся?
Што беларускія паэты ў Мінску, што польскія перакладчыкі ў Варшаве... 

Усе лепшыя толькі таму, што не цалаваліся з Брэжневым.
Віктар не крыўдаваў на Чэслава – за што крыўдаваць? Калі думаць, што 

заўтра з усходу прыйдзе да цябе вайна, і бачыць перад сабой чалавека з 
усходу, няхай і сябра, дык яшчэ і не такое скажаш. А сябру – тым больш. 



“Саветы бацьку майго згнаілі ў лагеры пад Навасібірскам, а цяпер ідуць, каб 
мяне забіць! І ты ідзеш з імі! І хочаш, каб я цябе тут абдымкамі сустракаў?” 

Бацька Чэслава Любчы памёр у сібірскім лагеры. Чэслаў казаў: “Вырасшы 
бязбацькавічам, я, ватны па натуры, стаў каменным па характары. Жыццё 
такім зрабіла”.

Пасля вайны маці ягоная з дзецьмі перабралася з Беларусі ў Польшчу, і 
Чэслаў, беларускі нацыяналіст, які ў Саюзе беларускай моладзі спяваў “Мы 
выйдзем шчыльнымі радамі”, стаў яшчэ і нацыяналістам польскім. 

– Не ўсе ж прыстойныя людзі з’ехалі, ты ж застаўся, – угаворваў Віктар 
ускіпелага двойчы нацыяналіста знайсці кагонебудзь з вядомых польскіх 
літаратараў на сустрэчу з вядомымі літаратарамі беларускімі. – Значыць, яшчэ 
нехта застацца мог. І ўсе яны ведаюць, хто такі Танкевіч, хто такі Брылец... 

– Ян Твардоўскі тут, – пачаў патроху здавацца цвёрды па характары, але 
мяккі па натуры Чэслаў. – Ён жа не толькі паэт, ксёндз, дык як яму кінуць 
паству? Сёння, дарэчы, у касцёле манастыра візітантак прапаведуе. Пады
ходзьце, на пропаведзь усім можна. А там пабачым...

Пабачыліся ў кватэры Твардоўскага, куды, апроч іх, запрасіў гаспадар з 
паўтузіна прыхаджанаў, якім не хапіла пропаведзі і якім ён ужо дома казаў: 
“Злом можа быць нават дабрыня. Асабліва, калі яна чужая. Я люблю кашу, 
дык і табе дам, і ты яе любі. Чаму? Бо я яе люблю! Я так жыву, дык і ты 
так жыві, як я! Чаму? Бо я так жыву! А на тое, што нехта любіць не кашу, а 
клёцкі, што хтосьці інакш хоча жыць, напляваць!” 

Пасля такой казані ён прапанаваў прывітаць гасцей з Савецкага Саюза, 
і прыхаджане, тут жа спаслаўшыся на тэрміновыя справы, адзін за адным 
павыходзілі, засталіся толькі манашкавізітантка, што прыслужвала ў доме, 
і лысаваты фацэт у акулярах, які спытаў: “Ойча, можна я гасцей вершам 
прывітаю?” І пачаў:

Czekamy ciebie, czerwona zarazo, 
byś wybawiła nas od czarnej śmierci, 
byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci, 
była zbawieniem witanym z odrazą!..1

Віктар ведаў гэты верш Юзэфа Шчэпаньскага, напісаны пад канец лета 
сорак чацвёртага, калі немцы распраўляліся з варшаўскімі паўстанцамі, а 
Чырвоная армія стаяла пад Варшавай і не спяшалася паўстанцам дапа
магаць. Любча, які прачытаў яму верш “Чырвоная чума” некалі ў Маскве, 
даводзіў, што савецкія войскі не вызвалялі Варшаву на загад Сталіна, які 
нібыта сказаў: “Чым болей польскіх нацыяналістаў і нямецкіх фашыстаў 
пераб’юць адзін аднаго, тым нам лепей”, – і, мусібыць, пра тое калі не ведаў, 
дык здагадваўся Шчэпаньскі, які загінуў падчас паўстання, уклаўшы ў свой 
апошні верш столькі нянавісці да “чырвонай чумы”, колькі яе ва ўсім ім было, 
і цяпер, амаль праз сорак гадоў, яна віравала ў гэтым лысаватым фацэце ў 
акулярах, з такім напалам вырывалася з яго, што цяжка было яе стрываць, і 
першым, як і ў Саюзе пісьменнікаў, не стрываў Танкевіч. Ён падняўся: “Дзя
куй, пане Яне...” – і пайшоў, а Твардоўскі сказаў: “Калі ласка...” – і не стаў 
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1 Чакаем мы, чырвоная чума,
што ты ўратуеш нас ад чорнай смерці,
на часткі край наш разарвеш, на чвэрці
і вернеш да халопства, да ярма!..
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ні перад кім з беларускай дэлегацыі, якая чародкай рушыла за Танкевічам, 
перапрашацца, не стаў нікога затрымліваць.

– Ты сам гэтага хацеў! Сам прасіў сустрэчы з кімнебудзь прыстойным! – 
агрызаўся Чэслаў на лаянку Віктара. – Дык што ты цяпер ад мяне хочаш?

Віктару не хацелася нічога – ён не ведаў, дзе сябе падзець. Вярнуўшыся 
ў гатэль, у вестыбюлі якога ўсё яшчэ чакалі шакаладак некалькі паненак, 
успомніў, як Чэслаў сказаў: “Польскія курвы цябе заб’юць”, – і ўзяў дзвюх. 
“Забівайце!” – завёў іх у нумар, піў з імі ўсю ноч прывезеную з Мінску 
гарэлку і з такой жа нянавісцю, з якой фацэт у акулярах верш пра чырво
ную заразу чытаў, быў з імі, крычаў істэрычна: “Курвы!.. Калі летам сорак 
чацвёртага савецкія танкі не ўвайшлі ў Варшаву, стаялі за Віслай, дык я 
тут пры чым?.. Калі ўвосень восемдзесят другога савецкія танкі стаяць за 
Бугам, каб увайсці ў Варшаву, дык я тут пры чым?..” – і суцішыўся толькі 
тады, калі адна з іх, найбольш п’яная і найбольш падобная да курвы, вы
паліла ў твар: “Ty sam jesteś kurwa!” – і пайшла з нумара, хістаючыся, не 
ўзяўшы шакаладку.

Курва!..
Раніцай ён патэлефанаваў Ганне: “Я твайго бацьку ніколі ні пра што не 

прасіў, усё, што ён рабіў, ён рабіў сам, а цяпер прашу: хай штонебудзь, 
што заўгодна прыдумае, каб сёння ці заўтра адазваць мяне з Варшавы ў 
Маскву, інакш я тут застрэлюся, чуеш, застрэлюся!” – і пачуў: “Страляйся!.. 
Няўжо ты не разумееш, што цяпер, пасля даноса Мацвеева, твая паездка ў 
Варшаву – праверка! І калі ты не пройдзеш яе, сапраўды можаш страляцца! 
– кінула яна трубку, а праз гадзіны тры, якія ён тупа прасядзеў на крэсле 
перад люстэркам, трымаючы галаву абедзвюма рукамі, не ведаючы, куды 
яе пакласці, і ўсё болей таго фацэта, якога ў люстэрку бачыў, ненавідзячы, 
Ганна сама патэлефанавала: “Я сказала Грачыну, што калі ты кіраўнік дэле
гацыі, дык трэба і абазначыць цябе як кіраўніка, адпаведна статусу, і Грачын 
дамовіўся пра тваю сустрэчу з Ярузельскім. А пасля сустрэчы цябе будуць 
чакаць з выступам на польскім тэлебачанні”.

Курва!
Скрозь адны курвы! Жанчыны, мужчыны, паэты, фацэты!.. У Варшаве, 

у Маскве!..
Вярнуўшыся ў Маскву з Індыі, ён усё чакаў, калі яго паклічуць на Лубянку, 

а яго ўсё не клікалі. Затое, што яго моцна здзівіла, патэлефанавалі з Мінска: 
“Тэрміны паездкі ў Варшаву канчаткова ўзгодненыя з польскімі таварышамі, 
таму вам як кіраўніку групы заўтра а 10й раніцы трэба быць на інструктажы 
ў Доме дружбы”. Ледзьве паспеўшы на вечаровы цягнік у Мінск, усю ноч ён 
думаў дарогай, што б гэта ўсё значыла, але ні да чаго не дадумаўся. З вакзала 
адразу паехаў у Дом дружбы, дзе два “інструктары”, гэбіст і цэковец, доўга 
дудукалі пра найскладаную палітычную сітуацыю і магчымасць правакацый 
у Польшчы, але не сказалі, што прыезд у Польшчу савецкіх пісьменнікаў з 
танцорамі ў час, калі на мяжы стаяць савецкія танкі, гэта правакацыя і ёсць.

Калі на двух аўтобусах яны выязджалі з Брэста, танкі гэтыя бачылі, і 
Брылец сказаў: “Будуць стаяць і чакаць, пакуль пад нашы аўтобусы палякі 
падкладуць міны. Тады рушаць на Варшаву”. 

Віктару ў галаву такое не прыходзіла, ён вырашыў, што Брылец пажарта
ваў. Але ўжо не думаў так, калі Брылец расказваў яму, як, вярнуўшыся назад, 
напалоханыя тым, што здаралася на польскіх дарогах і ў канцэртных залах 
з бомбамі пад сцэнай, артысты цалавалі берасцейскую зямлю. “Я таксама 



цалаваў некалі родную зямлю, – казаў Брылец. – Толькі гэта было пасля 
Другой сусветнай вайны, тады, калі вяртаўся з палону...”

У дзверы нумара пастукалі, Віктар адчыніў: парцье. Той самы, які пашпарт 
ягоны грэбліва адкідваў, калі ў гатэль сяліліся, а цяпер стаў перад ім – сама 
пачцівасць. 

– Вас машына ўнізе чакае.
Хутка яны. Ён памяты, непамыты, непаголены. І праз дзве гадзіны ехаць 

у Беласток. Танкевіч учора, калі выйшлі ад Твардоўскага, спытаў: “А чаго 
мы ходзім, куды нас водзяць? Да чужых. Давайце да сваіх з’ездзім”. І сам 
дамовіўся на сустрэчу з беларусамі сёння ў Беластоку. А Віктара зноў, як і 
ў Мінску, і ў Маскве, ад сваіх да чужых цягнуць. 

– Якая машына?
– Ад таварыша Ярузельскага, – з прыдыханнем паведаміў парцье, які не 

быў прыхільнікам польскіх камуністаў, староннікам генерала Ярузельскага, 
але па твары ягоным лёгка ўгадвалася, што гэта не было прыдыханне страху 
перад уладай, а прыдыханне містычнага трымцення перад ёю, шчасця, што 
хоць неяк з ёй судакрануўся – няхай сабе праз нейкага савецкага фацэта. 
Віктар паўсюль гэта бачыў, такое з усімі робіцца – і з палякамі таксама, няхай 
нават ты тройчы паляк з усёю польскаю пыхаю.

– Скажыце, што прашу пачакаць хвіліну. Мне памыцца, пагаліцца...
Парцье паглядзеў на яго спачувальна, маўляў, ты з раніцы гэтак выгля

даеш, што хоць пяць разоў пад вечар пагаліся, лепш выглядаць не будзеш.
– Не, сказалі паспяшацца, у таварыша генерала вобмаль часу, – настой

ліва стаяў у дзвярах парцье, і Віктар успомніў генералнябожчыка Сцюарта, 
у якога не было праблемы з часам, але ўсё адно ён некуды спяшаўся: 
з’яўляўся і знікаў. 

Як ён казаў?.. Мы паспяваем у гэтым жыцці толькі расшпіліць і зашпіліць 
гузік? 

Спускаючыся, Віктар зайшоў да Танкевіча, сказаў, што ў Беласток не 
зможа паехаць, тэрміновыя справы ў Варшаве, і Танкевіч, зірнуўшы на яго, 
паківаў: “Бачу, што тэрміновыя”.

Зашпілены на ўсе гузікі міністр нацыянальнай абароны, Старшыня 
савета міністраў, Першы сакратар ЦК Польскай аб’яднанай рабочай партыі, 
Старшыня ваеннага Совета нацыянальнага выратавання генерал арміі 
Войцэх Ярузельскі сустрэў Віктара ў пакоі, не надта падобным да кабінета: 
з канапай, столікам і зэдлікамі каля яе, з мяккім, якія звычайна сцелюць 
у спальнях, дываном на падлозе і карцінамі на сценах, сярод якіх вісеў 
чорнабелы фотаздымак у едкачырвонай раме, на якім Ярузельскі ў цёмных 
акулярах (“Каб не бачыць, з кім цалуешся”, – падумаў Віктар) цалаваўся з 
Брэжневым. Сцяна вакол рамы сантыметраў на дзесяць была трохі святлей
шая ад астатняй, не кранутая сонцам, значыць, на гэтым месцы вісела нешта 
большых памераў, а фота з пацалункам павесілі тут нядаўна, калі не сёння. 

– Як Васіль Дзям’янавіч? – падаўшы руку, адразу даў зразумець, чаму ён 
прымае Віктара, Ярузельскі. – Вы ягоны зяць? У нас з ім някепскія адносіны. 
Не сяброўскія, але някепскія. Ён… як бы гэта дакладней сказаць… адэкватны 
чалавек. – І жэстам запрасіўшы сесці, раптам спытаў: – А палкоўнік Мікалай 
Маргер вам не радня? Ён з Беларусі родам, не помню места. Пару гадоў 
мы служылі разам, калі ён яшчэ не быў палкоўнікам, а я генералам. Нават 
сябравалі. Дык радня, ці вы проста... як гэта ў вас называецца... сайменнікі? 
Цёзкі? 
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Віктар чакаў любога пачатку размовы, але не такога. Пакуль яго везлі да 
Ярузельскага, ён, зусім не гатовы да сустрэчы, сутаргава думаў: што ска
заць? З чаго пачаць? З таго, што чаўплі яму на інструктажы ў Доме дружбы: 
“Паўсюль паўтарайце словы Леаніда Ільіча, што Савецкі Саюз ніколі не 
пакіне братнюю Польшчу ў бядзе, заўсёды польскаму народу дапаможа”? 
Ён пралапатаў гэтыя словы на сустрэчы ў Саюзе польскіх пісьменнікаў, але 
нават там яны прагучалі зусім інакш, чым у Доме дружбы. А тут... Каб іх 
сказаць, тут мусіў быць Брэжнеў, а не ён. Але тут ён – і пра што гаварыць 
з ім кіраўніку дзяржавы? Ды няма пра што! Хіба пра дзядзьку ягонага, які 
ўцёк у Польшчу адразу пасля вайны і пра якога ва ўсіх анкетах у графе “Ці 
ёсць у вас радня за мяжой?” Віктар пісаў: “Няма”. 

Кожны раз, калі ён пісаў гэтае “няма”, яму было сорамна, бо ён нібыта 
адмаўляўся ад кроплі сваёй крыві, і аднойчы паставіў у той графе прочырк, 
але яму вярнулі анкету як няправільна запоўненую: “Напішыце ці няма, ці 
ёсць”. І калі б ён напісаў “ёсць”, а тую анкету параўналі б з папярэднімі, 
дазналіся б, што ён маніў, дык болей ніколі ніякіх анкет ні для вылучэння на 
прэміі, ні для выезду за мяжу яму б не выдавалі.

– Дзядзька, – сказаў ён Ярузельскаму. – Родны дядзька. Родам з Крэва.
– Так, з Крэва! – нібы ўзрадаваўшыся, што ўспомніў, выгукнуў Ярузельскі. 

– Дзядзька ваш расказваў, як пасля вайны, калі прыйшлі саветы, усіх крэўскіх 
сабралі на пляцы: хто паляк – направа, хто рускі – налева! Пра беларусаў 
нават не ўспомнілі, што такія могуць быць, дык ён падумаў: калі прыйшлі 
рускія і нічога не сказалі пра беларусаў, тады навошта мне быць рускім, лепш 
я буду палякам. І хоць браты не пускалі яго: “Ты куды, палякаў за Армію 
Краёву будуць страляць!” – рызыкнуў, ступіў направа – і стаў палкоўнікам 
войска польскага. Вось што значыць адзін крок у нашым жыцці! Можа, мы 
з’яўляемся ў свет, каб зрабіць у ім адзін крок. Адзін крок – і ўсё!.. 

Ён так гэта сказаў, што не зразумець, пра што ён, было немагчыма, і 
Віктар, нечакана для самога сябе адчуўшы павагу да гэтага відавочна стом
ленага чалавека, здольнага ўзяць на сябе такую адказнасць, падумаў, што 
крок зрабіць – не гузік зашпіліць, і што, мусібыць, каб стаць палітыкам, трэба 
быць чалавекам са звярынага мяса з нечалавечым мысленнем.

– Хоць можна зрабіць крок не ў той бок, – паківаўся на зэдліку Ярузельскі. 
– Як бацька мой, які вясной трыццаць дзявятага прыехаў з сям’ёй у Вільню. А 
ўвосень Вільня падпала пад саветы, і ўсіх палякаў саслалі ў Сібір. Не пытаю
чыся, хто куды хоча... Там, у лагеры ў Алтайскім краі бацька і застаўся. Не 
было труны, каб пахаваць, дык я закруціў яго, як у саван, у газету “Праўда”, 
растрыбушыўшы лагерную падшыўку. Там жа, у Алтайскім краі, працуючы 
ўсю зіму на лесапавале, я захварэў на снежную слепату, і цяпер не магу 
глядзець на свет без цёмных акуляраў. Праз гэта ваш сябар Любча... Вы 
каву будзеце? Налівайце... Я таксама... Вам цікава, адкуль я ведаю, што ён 
ваш сябар? Памочнік мой паказаў перад нашай сустрэчай газету “Trybuna 
Ludu”, дзе верш ваш надрукаваны ў ягоным перакладзе. Някепскі пераклад. 
Дык вось праз тое, што я ў цёмных акулярах, Любча прыдумаў для мяне 
мянушку “зваршчык”. Хоць некалі мы таксама сябравалі, разам ў згуртаванні 
сем’яў рэпрэсаваных былі: ягоны бацька, як і мой, не вярнуўся з Сібіры. І, 
між іншым, гэта я, калі ў галоўным палітупраўленні служыў, параіў Любчу на 
месца карэспандэнта польскага радыё ў Маскве, а ён мне ў падзяку мянушку 
“зваршчык” прыляпіў. Маўляў, я Варшаву з Масквой зварваю… Што вы каву 
не п’яце? Тут не Сібір, але астыне…



Пра газету “Праўда” Ярузельскі, пэўна, прыдумаў ці, магчыма, і закруціў 
нябожчыкабацьку ў пару газет, хто б яму даў падшыўку “Праўды” растры
бушчыць, але ж усё астатняе прыдумаць ён не мог. 

З кім ні пагавары, хоць з Кручам, хоць з Любчам, хоць з Ружэвічам, хоць 
з Ярузельскім, ва ўсіх нехта з радні быў сасланы ў Сібір! І чалавек, які цяпер 
камандуе войскам, спецслужбамі, кіруе не самай маленькай краінай Еўропы, 
у бляску сібірскіх снягоў на снежную слепату захварэў, каб пасля ўсё жыццё 
на свет скрозь цёмныя акуляры глядзець! Вось метафара, Роберт!..

Ад Грачына Віктар ведаў, што кіраўнікі краін савецкага блоку па сутнасці 
прызначаюцца ў Маскве, і паколькі размова ягоная з Ярузельскім з як бы па
літычнай, весці якую Віктар не быў гатовы, проста не ўяўляў, што ў ёй казаць 
(“Савецкі Саюз ніколі не пакіне братнюю Польшчу?..”), праз дзядзьку Мікалая і 
Любчу перайшла як бы ў размову асабістую, можна было спытаць – і ён спытаў:

– А як вас, колішняга лагернікаантысаветчыка, пасадзілі ў крэсла кіраўніка 
Польшчы?

“Я на зэдліку, – зірнуўшы пад ногі, паправіў акуляры, якія былі яму велі
каватыя, спаўзалі з пераносся, Ярузельскі. І павярнуўся да дзвярэй, у якія 
ўвайшоў чалавек у вайсковай форме, ягоны памочнік. – Што там?” – “Вас да 
тэлефона. Масква”. – “Хто?” – “Таварыш Грачын. Раней, чым дамаўляліся”. 
– “Скажы, што я размаўляю з тым, каго ён да мяне паслаў”. – “Я сказаў. 
Але ён не пра гэта”. – “А пра што?” – “Брэжнеў памёр”. – “Хто?” – “Таварыш 
Леанід Ільіч Брэжнеў...”

З хвіліну Ярузельскі глядзеў на свайго памочніка і маўчаў. Павярнуўся 
да фотаздымка, на якім цалаваўся з Брэжневым. Пад цёмнымі акулярамі 
не разгледзець было выраз ягонага твару, але Віктару здалося, што твар 
Першага сакратара Польскай аб’яднанай рабочай партыі, якому паведамілі 
пра смерць Генеральнага сакратара Камуністычнай партыі Савецкага Саюза, 
ні ў чым не змяніўся. 

– Так! – рэзка падняўся ён з зэдліка. – Цяпер ніхто не ўгаворыць яго 
ўвесці войскі!.. – І падаў Віктару руку. – Я скажу таварышу Грачыну, што мы 
добра паразмаўлялі. А вы скажыце Любчы, які крычыць, што я хачу крыві, 
што крыві я не хачу. Калі б я хацеў, ён бы ўжо маўчаў. Можаце і па тэлеба
чанні гэта сказаць.

Апошнія словы генерал прамовіў, торгнуўшы шчакою, упершыню за ўсю 
размову паказаўшы, што ў яго таксама ёсць нервы.

На выхадзе з будыніны ЦК, калі Віктар здаваў пропуск, яго дагнаў запыханы 
памочнік Ярузельскага: “Прасілі перадаць, таварыш Грачын прасіў перадаць, 
што цяпер вы можаце ехаць у Маскву. А дэлегацыя можа вяртацца ў Мінск”.

На вуліцы ўжо чакала польскае тэлебачанне: “Праўда, што Брэжнеў 
памёр?..”

Больш іх нічога не цікавіла. Ні ён сам, ні дэлегацыя пісьменнікаў, ні на
родная музыка з танцамі. Аператар глядзеў, чакаючы, журналістка тыцала 
мікрафон у падбароддзе, у яе рукі трэсліся – так яна хацела быць першай, 
хто паведаміць гэтую навіну, і Віктар сказаў, што Леанід Ільіч ніколі не пакі
не братнюю Польшчу, заўсёды польскаму народу дапаможа, а журналістка 
глядзела на яго і лыпала вачыма.

Калі вярнуўся ў гатэль, парцье падаў яму разам з ключом запіску ад 
Танкевіча. “Тэлефанавалі з Дома дружбы, сказалі, каб мы з Беластока 
выпраўляліся ў Мінск. Яшчэ сказалі, што (па чутках) памёр Л.І., і што стар
шынёй пахавальнай камісіі прызначаны тав. Анд. Убачымся дома, Танкевіч”. 
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Падняўшыся ў нумар, ён лёг на канапу і доўга ляжаў, гледзячы ў столь. 
Калі старшынёй пахавальнай камісіі прызначаны Андропаў, ён і будзе на 
месцы Брэжнева, які Польшчы ўжо нічым не дапаможа. Як і Віктару, калі 
ўсплыве данос Мацвеева. 

Яму ўспомнілася начная размова з Брэжневым на дачы Грачына, і ён 
злавіў сябе на тым, што яму шкада, што не стала гэтага чалавека. І не таму, 
што ён мог бы дапамагчы. Яшчэ невядома, ці дапамог бы... Але калі пры 
Хрушчове, які назваў дэспатам Сталіна, сядзелі ў турмах тысячы палітычных, 
дык пры Брэжневе, які пра Сталіна маўчаў, дзясяткі. І гэта пры ўсіх анекдотах 
пра дарагога Леаніда Ільіча.

Трэба было б памянуць яго. Ды няма з кім. Хіба з курвамі.
Зазваніў тэлефон. Ганна: “Ты ўжо ўсё ведаеш?” – “Не ўсё. Чаму не Грачын? 

Не яшчэ нехта?” – “Бо ў Андропава на ўсіх быў кампрамат...” І яна перака
зала тое, што сказаў ёй бацька. Што Брэжнеў памёр на ўрадавай дачы ў 
Зарэччы, і першым, каму паведамілі пра смерць Генеральнага сакратара ЦК 
КПСС, быў старшыня КГБ СССР Андропаў, які першым і прыехаў на дачу. 
Забраўшы ў кабінеце Брэжнева партфель з кампраматам на ўсіх членаў 
Палітбюро, ён паклікаў у Зарэчча міністра абароны Вусцева і сакратара 
ЦК Грачына. Яны селі ўтрох каля ложка нябожчыка, і Андропаў, на каленях 
якога ляжаў усім ім знаёмы партфель, прапанаваў неадкладна вырашыць, 
хто будзе пераемнікам Леаніда Ільіча. Вусцеў, які меў армію, але не меў 
партфеля на каленях, вырашыў, што пераемнікам павінен быць Андропаў, і 
Грачын, у якога не было ні арміі, ні партфеля, прапанову Вусцева падтрымаў. 

Во як... Утрох вырашылі, хто будзе кіраваць краінай. КГБ. Ён і так кіраваў, 
але ўсё ж не наўпрост, а цяпер – наўпрост. 

“Табе няма чаго асцерагацца, – хутка, нібы баючыся, што ён трубку пакла
дзе, казала Ганна, – Андропаў цяпер абавязаны Грачыну, так што...” – “Гэта 
Грачын табе сказаў?” – “Гэта я табе кажу. А з ЦК прафсаюзаў пытаюць, 
калі выйдзеш на службу? Калі б нешта было, не пыталі б. Так што сядай у 
цягнік”. – “У мяккі вагон?” – “Можаш і ў плацкартны. Апошні раз...”

Паклаўшы трубку, ён зайшоў у лазенку, перабраў бутэлькі з учарашняга 
разгулёну. У некаторых засталося на дне, ён зліў усё ў адну шклянку. Па
мянуў, як вядзецца яно ў народзе... 

Можа быць, пры Брэжневе для гэтага народа быў найбольш прыдатны 
спосаб існавання? Было што выпіць, было чым закусіць. Няхай без даліка
тэсаў, але было. А галоўнае: было ўсяго пароўну. Так, Грачын еў смачней, 
але хадзіў гадамі, як і Суслаў, у адным і тым жа касцюме. У некага была 
300я секцыя, у некага крама “Бярозка”, але ў большасці ўсяго было па
роўну. І гэта была як бы справядлівасць, праз адсутнасць якой народ гэты і 
кідаўся ў бунты, у рэвалюцыі. А яго вешалі, стралялі, гнаілі ў лагерах, што 
нібы скончылася, але зноў можа пачацца...

Зноў зазваніў тэлефон. Гэтым разам Любча: “Брэжнеў памёр. Замест 
яго будзе Андропаў. КГБ. А ён не спыніцца ні перад чым, каб падавіць у 
Польшчы рух за свабоду. Мы арганізуем мітынг супраць уводу савецкіх 
войскаў. Калі ты той Віктар Маргер, якога я ведаў раней, ты мусіш прыйсці, 
каб падтрымаць нас”.

Ён не ведае, ці той я, якім быў раней, але яму вядома, што Брэжнеў 
памёр і што Андропаў будзе на ягоным месцы. Хоць нідзе не было пра гэта 
ніякай інфармацыі. Выходзіць, што не трэба ніякіх газет, ніякага радыё з 
тэлебачаннем. 



– Чэслаў...
– Ну? Што?
– Ты хочаш, каб мне не было куды вярнуцца?
– Я хачу, каб табе было з кім застацца.
– А дзе застацца? У Польшчы, куды ўвойдуць савецкія войскі?
– Калі мы ўсе выйдзем, яны не ўвойдуць. Трэба не даць Ярузельскаму 

магчымасці іх запрасіць. Гэта кроў.
– Ён сказаў, што не хоча крыві. 
– Каму сказаў?
– Мне. 
– Ты быў у гэтага вырадка?
– Быў.
– Таак... І як ты будзеш апраўдвацца?
Чаму ён павінен апраўдвацца? Хоць перад Любчам, хоць перад кім? І 

ўсё ж апраўдаўся:
– У мяне ў Маскве каханая, Чэслаў.
Любча памаўчаў. Сказаў, памаўчаўшы:
– Гэта аргумент. Але прад’явіць яго ты потым зможаш толькі самому сабе.
І тэлефонная трубка захлынулася кароткімі гудкамі.
Выпіць больш не было чаго, Віктар апрануўся, выйшаў на вуліцу. Зайшоў 

у бар на Маршалкоўскай – ён быў забіты выпівохамі. Узяў “Выбаровай”, 
уціснуўся за стол у самым куце. 

Некалі ў гэтым бары за гэтым сталом ён напісаў верш “Новы свят”, які 
Чэслаў за гэтым жа сталом адразу пераклаў. 

Хавалі Сталіна. Масква 
Глядзіць далёка: 
Драконавая 
Галава 
З крамлёўскім вокам. 
Варшаўцы выйшлі на пляцы, 
Паныла ўсталі. 
«Поляки, вроде, молодцы», – 
Заўважыў Сталін. 
І Берыя згадзіўся: 
«Да, 
Все в скорби, вроде... 
Оделась только б... одна 
Не по погоде. 
Мы стерву эту устраним...» 
Як выклік, смела 
Ішла насуперак усім 
Жанчына ў белым. 
Лубянскі снайпер у прыцэл 
Зірнуў марозна. 
Адзін, другі і трэці стрэл… 
На след, ды позна! 
Скасіўся Берыя на след, 
Пенснэ ўспацела: 
«Ей богу, Коба, это бред,
Она без тела! 
А посмотреть со стороны... 
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Ну, польки эти!» 
І Сталін уздыхнуў з труны: 
«Смотри, Лаврентий! 
Одна она пусть стоит двух 
Московских пассий –
Опасней, если это дух, 
Куда опасней! 
Держать на поводке народ 
Учись до гроба. 
Сама свобода не живет». 
«Я знаю, Коба». 
Адзін, другі і трэці стрэл... 
«Стреляешь плохо!..» 
Лубянскі снайпер збіў прыцэл 
Аж на эпоху. 
Ва ўсіх часах, хоць жылы рві, 
Свае законы; 
Сукенка белая ў крыві – 
Сцяг бел чырвоны! 
Сама свабода не жыве?.. 
А ў нос вам дулю! 
Яшчэ тырана па Маскве 
У склеп цягнулі, 
Яшчэ трашчалі ў лагерах 
Лесапавалы, 
А ўжо імперыя па швах 
Паўзла, трашчала, 
І воля ўжо ўставала з тла, 
Плыла, як пава... 
Жанчына ў белым і была 
Сама Варшава. 

На ўсё пайшло сем кухляў піва, тры на аўтара і чатыры на перакладчыка. 
Дапіўшы чацвёрты кухаль, Чэслаў завёўся: “Давай п’янтосам прачытаем!” 
Яны прачыталі: “Хавалі Сталіна. Масква глядзіць далёка, Драконавая галава 
з крамлёўскім вокам!..” – і п’янтосы запляскалі, папёрліся з півам за іх стол, 
а бармэн закрычаў зза стойкі: 

– Прастаўляю “Выбарову”!
Цяпер п’янтосы былі не тыя, не той час, і бармэн не той. “Niech wszyscy 

Kamuniści zginą!” – раптам, узняўшы келіх, крыкнуў бармэн, і ўсе ўскочылі: 
“Niech zginą!” Віктар не падняўся, выпіў, седзячы, і сусед ухапіў яго загрудкі, 
рвануўшы так, што паліто па шве затрашчала: “Dlaczego siedzisz? Czy jesteś 
komunistą?..”

Калі выбраўся з бара, яго спыніў патруль: пачыналася каменданцкая 
гадзіна. Ён паказаў пашпарт, патрульныя пакруцілі яго, не разгортваючы, у 
руках: “Каменданцкая гадзіна для ўсіх, і для рускіх, і для п’яных”, – але не 
сталі затрымліваць, правялі да гатэля.

– Я шукаў вас, – сустрэў яго парцье. – Пакуль вас не было, патэлефана
вала нейкая жанчына, сказала, што вам куплены квіток на начны цягнік да 
Масквы і што вас будуць чакаць, каб перадаць яго, на вакзале каля першай 
касы. Калі паспяшаеце, – зірнуў парцье на гадзіннік, – паспееце. 

Хто тэлефанаваў, хто квіток купіў, парцье не ведаў, і Віктар падумаў, што 



гэта можа быць тая сяброўка Ганны, якая жыве ў Варшаве, блядуе, і якой 
у асалоду перажываць, што яна блядзь. А калі ўжо ён, сабраўшы рэчы, 
выходзіў з гатэля, аддаўшы парцье апошнюю шакаладку, той гукнуў яму 
ўслед: “Чакайце! Успомніў! Тая жанчына прасіла абавязкова сказаць, што 
квіток у мяккі вагон”.

LVII
З усіх выступаў маўзалея, з порціка і трыбуны, з усёй прасторы ад 

Васіль еўскага спуска да Александраўскага сада Красная плошча глядзела 
на лобнае месца і маўчала.

– Можа, спярша пап’еш?.. – падняла вядро Ганна, і Купала ўбачыў, што 
на донцы выбіты крыж, папярэчына якога выглядала трохі пахіленай, а левы 
бок яе быў карацейшы за правы. Яшчэ з гэтага ж боку было закляпанае 
трымя клёпкамі адно вушка – і Купала пазнаў вядро. Яно было з касцёлу ў 
Радашковічах, дзе яго хрысцілі: у гэтым вядры, як распавядала маці, прынеслі 
ваду на хрост. Назаўтра пасля хросту маці паехала ў Маладзечна, купіла і 
аддала ў касцёл новае вядро, а гэтае ў ксяндза выпрасіла. Яно стаяла ў іхняй 
хаце, вада ў ім ніколі не мутнела, заўсёды была чысцюткай, як толькі што 
з крыніцы, і здавалася маленькаму Купалу салодкай…

Зараз яму здалося, што ён глынуў той вады.
– Дзякуй, я напіўся… – сказаў ён, і Ганна, паставіўшы вядро, зачарпнула 

ваду далонямі, прахалодна дакранулася да балюча-гарачых ступняў, якія 
смылелі…

Не адны горкія здараліся ў ягоным жыцці часіны – бывалі і салодкія. 
І не толькі тады, калі быў маленькі і піў салодкую ваду. У салодкія часіны 
пісаліся паэмы, кахаліся жанчыны. Ну, няхай гэта былі не часіны, імгненні, 
але яны здараліся. Ды такога салодкага імгнення, як зараз, калі ён вісеў, 
раскрыжаваны, і жанчына, якую ён кахаў, вадой з вядра, з якога піў ён у 
маленстве, ногі яму абмывала, Купала не помніў.

“Адкуль у яе вядро з нашай хаты?..” – глядзеў ён, адчуваючы, што ўсё ёй 
даруе, на Ганну, і тая, таксама адчуўшы, мусібыць, што ён даруе ёй, яшчэ й 
пацалавала ногі ягоныя: “Маці твая ўчора прыходзіла, прынесла…” Купала 
не падумаў, што гэта дзіўна, бо маці памерла, а ўспомніў, што было аднойчы 
ў ягоным жыцці такое самае, як цяпер, салодкае імгненне!..

Хлопчыкам ён гуляў на выгане ў пікара і парэзаў нагу аб бляшанку. 
Парэз быў рваны, глыбокі, крываточыў і балеў невыносна. Нарваўшы 
трыпутніку, ён дакульгаў да рэчкі, сеў на кладку, абмыў рану, прыклаў 
трыпутнік – кроў не спынялася, боль не сціхаў. Яго пачало трэсці ці то ад 
болю, ці то ад холаду, бо ўжо азяблай была восеньская вада, па якую ішла 
да рэчкі маці – убачыла сына, кінула вядро, падбегла: “А маё ты дзіцятка, 
Яначка мой!..” Схапіла яго, падняла, прыціснула да грудзей і так доўга з ім 
стаяла на кладцы, паўтараючы: “Дзіцятка маё, Яначка мой…” Ён глядзеў 
за спіну маці на раку, на той, на другі бераг, дзе былі большыя, чым вёска, 
могілкі, на восеньскі, дрыготкі лес за ракой, на халодныя аблокі над лесам, 
якія плылі далёка за лес, за небасхіл у бясконцасць, і так шкада яму стала 
тых, хто ляжыць на могілках, каго ўжо ніхто і ніколі не абдыме, не сагрэе, 
і такая раптам абняла яго любоў, такім ён адчуў сябе шчаслівым, што яго 
гэтак любяць у гэтым бясконцым, дзе мёртвых болей, чым жывых, халодным 
свеце, у гэтым жыцці, у якім да смерці – толькі перайсці кладку, і так цёпла 
яму стала, схаванаму ад смерці і холаду ў матчыны грудзі, і стала гэтак со-
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ладка, як не бывала ні ад ранняга травеньскага, ні ад позняга жнівеньскага 
мёду, які крывёй адчуў ён на вуснах маці, калі тая, вынесшы яго на бераг і 
пасадзіўшы ў падол, пацалавала рану – і боль сышоў.

Ноччу ён прачнуўся ў страху, не разумеючы, чаго баіцца, бо ночы, цемры 
ён не баяўся, і ляжаў, гледзячы ў столь, што бялела ў цемры, і на якой, як 
нейкія пісьмёны, ляжалі, пагойдваючыся, цені аголенай слівы за вакном, 
глянуўшы ў якое і ўбачыўшы прышчэрбленую, нібы параненую, поўню, ён 
падумаў, што любіць яго будуць толькі параненага.

“Ці раскрыжаванага, – сказаў Хрыстос у ім. – Так што трывай”.
“А колькі трываць?” 
“Столькі, колькі хочаш, каб любілі”.
“А інакш ніяк?”
“Ніяк інакш”.
“Я ўжо не хачу… Надта цяжка… Невыносна нават па смерці…”
“Але ж я трываю…”
“Дык Ты Сын Бога… Як табе Божым Сынам быць?”
Спытаўшы, Купала тут жа завінаваціўся, што ў яго вырвалася такое 

дзёрзкае пытанне, але Хрыстос успрыняў яго спакойна. 
“Як і табе”, – адказаў Сын Божы нейкім інакшым, чым перад тым пра-

маўляў, голасам. Як бы голасам брата – і Купала зразумеў, пра што Ён. Яму 
таксама не падабалася, калі людзі самі сябе называлі рабамі, няхай і Божымі, 
але цяжка было ўявіць Божымі дзецьмі Сталіна ці Берыю, Мяркулава ці 
Кашкадамава…

“І тым не менш, – сказаў Хрыстос. – Яны дзеці Ягоныя… І ўсе яны, і 
Качарыгі, і Юды – ягоныя дзеці”.

“Таму і Страшны суд адкладваецца? Бог чакае, пакуль усе пакаюцца і 
ачысцяцца? Ён чакае, бо шкадуе?”

Хрыстос зноў памаўчаў.
“Ты пытаеш пра тое самае, што і я. Але няма адказу…”
Ён усё ж шукаў апраўдання няспраўджаным прароцтвам. Хацеў давесці, 

што не падманваў Віфсаід і Харазін. 
“Я сустрэў Юду ў Харазіне, – тым жа даверлівым голасам брата казаў 

далей Хрыстос. – Ён распавёў мне, як жонка ягоная памірала з голаду. 
Цяжарная была. Яна памірала, а ён нічога не мог зрабіць: ва ўсёй Галілеі 
зярнятка не знайсці было, усё спаліла небывалая спёка. І ён страціў жонку і 
ненароджанае дзіця. А калі пачуў пра царства Божае, зразумеў гэта так, што 
яны ўваскрэснуць і будуць з ім. І жонка, і тое дзіця, якое ў Царстве Божым 
народзіцца. Таму пайшоў са мной. І калі ў Іерусаліме я сказаў Юду, што ён 
зразумеў мяне не так, што царства Божае ў ім самім, як дзіця ягонае ў ягонай 
жонцы, ён сказаў: “Дык яно ж мёртвае”. І зрабіў тое, што зрабіў. Стаў тым, 
хто мяне прадаў. І я ведаў, што ён пакажа на мяне ў Гефсіманскім садзе, ня-
цяжка было гэта прадбачыць… Дык вось што гэта: здрада? Ці помста за маё 
няспраўджанае прароцтва, якое стала ягонай няспраўджанай надзеяй?.. Тады 
ці можа быць кара за гэта на Страшным судзе? А калі можа быць, дык якая?.. 
І калі караць тых, хто спадзяваўся на прарока, дык што рабіць з прарокам?.. 

Сын Божы казаў гэта нібы сам сабе, нібы не чакаючы адказу, але Купала 
разумеў, што чакаў. І не ведаючы, што адказаць, спытаў: 

“Але ж Гасподзь ведае, каму і які несці крыж?..”
“Ведае. І не хоча, каб нехта нёс чужы… А ты чаго хочаш?”
“Калі несці крыж, дык свой. І яшчэ хачу, каб таго, што было тут, не было. 

Так можна?..”



“Каб не было твайго Віфсаіда і твайго Харазіна?.. Ці ты хочаш, каб не 
было тваёй смерці?”

“Не. Жыцця, якое тут было”.
Гэтым разам Хрыстос не гукаўся так доўга, нібы, не дачакаўшыся таго, 

чаго чакаў, скончыў размову. Нарэшце прамовіў: “Што ж… Можа быць, 
людзі, якія тут сабраліся, палічаць, што гэта і ёсць Страшны суд. Такі, якім 
яны ўяўляюць яго. Як геену вогненную. Гэй бэн гіном...” 

– Таварыш Сталін!.. – у трэці раз надрыўна, як параненыя звяры выюць, 
пачулася з плошчы, па якой бег ад маўзалея да лобнага месца безгаловы Каш-
кадамаў, і правадыр заварушыўся на крыжы, на якім павіс, быццам заснуў. 

– Што?.. Што такое?.. Мне прыснілася, нібы вы размаўляеце з некім, але 
ў сне не разабраць было, з кім і пра што? У гэтай краіне ніколі не ведаеш, 
хто, з кім і пра што размаўляе. Хіба толькі тады дазнаешся, калі памрэш і 
не спіш. А я заснуў. І нават не магу сказаць, ці прачнуўся… Я прачнуўся, 
Ганна? Хто мяне пабудзіў?

– Безгаловы нейкі, – абмыўшы ногі Купалу, паглядзела на плошчу, на 
ўзбуджаны ў чаканні відовішча натоўп, на маўзалей, на трыбуне якога 
тоўпіліся кіраўнікі партыі і ўрада, на Лётчыка над імі і на Хрыста над усім, 
Ганна. – У гэтай краіне заўсёды нехта знойдзецца, каб вас пабудзіць. 

Яна гучна гэта сказала, і Красная плошча прагула, нібы будзіла Сталі-
на, які спытаў: “А хто-небудзь, каб ногі мне абмыць, знойдзецца?..” Ганна 
прамаўчала, а галава патрыярха Ціхана прамовіла: “Вам рукі мыць трэба”. 
Сталін паклікаў: “Лаўрэнцій!.. Чуеш?.. Я ўсё табе дарую!..” – але Берыя так-
сама не адгукнуўся. Тады правадыр стаў выкрыкваць імёны адно за адным: 
“Хама!.. Юда!.. Пётр!.. Варфаламей!.. Якаў!... – Ён доўга крычаў, пакуль 
не стаміўся. – Андрэй!.. Сымон!.. Піліп!.. Фадзей!.. Ян!.. Мацвей!..” Сціх і 
павярнуў, наколькі змог, галаву да Купалы. “Бачыце… Я ж казаў, што ўсе… 
Апроч маці… А я з ёй нават не развітаўся. Барадзіно ў той дзень, калі яе ха-
валі, прысніў. Толькі пад Масквой не французы, а немцы. І фельдмаршалам 
у мяне Кутузаў-Тухачэўскі, які кажа: “Трэба здаць Маскву”. Дык што з ім 
рабіць было? У той жа дзень расстраляць! Вось чаму я на пахаванне маці 
не паехаў… Каб уратаваць Расію…”
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Генеральнага сакратара ЦК КПСС, Старшыню Прэзідыума Вярхоўнага Са
вета СССР, чытырохразовага Героя Савецкага Саюза, Героя Сацыялістычнай 
Працы, Маршала Савецкага Сюза, Галоўнакамандуючага ўзброенымі сіламі 
СССР, лаўрэата Міжнароднай Ленінскай прэміі “За ўмацаванне міру паміж 
народамі”, пісьменніка, лаўрэата Ленінскай прэміі па літаратуры Леаніда 
Ільіча Брэжнева хавалі апоўдні 15 лістапада 1982 года. У ХХ стагоддзі ён 
пражыў 75 гадоў, 18 з якіх пракіраваў адной з найбольшых краінаў свету і 
памёр лёгкай смерцю ў сне пад раніцу 10 лістапада. 

Паэт Віктар Маргер стаяў з правага боку левай гасцявой трыбуны, адкуль 
добра відаць была выкапаная каля крамлёўскай сцяны і абцягнутая знутры 
чырвоным шоўкам магіла, якая выглядала так, нібы ў ёй нешта дагарала 
пасля пажару. 

– Час дагарае, – прамовіў хтосьці за спінай Віктара. – Дагарае чырвоны час.
Віктар азірнуўся: у чорным паліто, чорным гарнітуры, чорнай кашулі з 

чорным гальштукам стаяў за ім дырэктар антыкварнай крамы Назар Януа
равіч Вензель. 
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Труну з целам нябожчыка перанеслі ад уваходу ў Маўзалей Леніна да 
магілы, і на трыбуну Маўзалея пачалі падымацца таварышы Андропаў, 
Вусцеў, Грачын, члены пахавальнай камісіі, члены і кандыдаты ў члены Па
літбюро. Усе яны былі ў мешкаватых паліто, хто ў андатравых аблавушках, 
хто ў старамодных капелюшах фасону кацялок, і сярод іх вылучаўся ў 
добра скроеным плашчы маладцаваты мужчына, які быў не ў кацялку, а 
ў любімым амерыканскімі музыкамі капелюшы фасону трыблі, нешырокія 
палі якога трохі загіналіся на патыліцы ўверх, што надавала малайцу яшчэ 
і заліхвацкі выгляд. “Хто гэта?.. Хто такі?..” – пыталіся ганаровыя госці, якія 
былі запрошаныя на пахаванне Брэжнева, але ніхто не мог ім сказаць, хто 
гэта такі. Віктару здавалася, што недзе ён гэтага малайца бачыў, толькі не 
мог успомніць, калі і дзе?

– Гэта Нячаеў, – сказаў за спінай Вензель. – Былы дырэктар фабрыкі 
Нячаеў. Дакладней, ягоная міжножная частка. Успомнілі?.. Як бачыце, усё 
так, як вы напісалі. Трэба думаць, што пісаць. 

На трыбуне Маўзалея людзі ў андатравых аблавушках і фетравых капе
люшах сталі ў адзін шэраг, старшыня пахавальнай камісіі Андропаў падышоў 
да мікрафона.

– Сёння мы і разам з намі ўвесь савецкі народ, усё прагрэсіўнае чалавецтва 
развітваецца з верным сынам партыі, кіраўніком савецкай дзяржавы, лідарам 
міжнароднага камуністычнага руху, дарагім і любімым таварышам Леанідам 
Ільічом Брэжневым. Слова для развітання прадастаўляецца Генеральна
му сакратару ЦК КПСС, Старшыні Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР, 
чытырохразоваму Герою Савецкага Саюза, Герою Сацыялістычнай Працы, 
Маршалу Савецкага Сюза, Галоўнакамандуючаму ўзброенымі сіламі СССР, 
лаўрэату Міжнароднай Ленінскай прэміі “За ўмацаванне міру паміж народамі”, 
пісьменніку, лаўрэату Ленінскай прэміі па літаратуры дарагому і любімаму 
Леаніду Ільічу Брэжневу – прадаўжальніку вялікай справы Уладзіміра Ільіча 
Леніна! Пакуль вечна жывая ягоная справа, ён таксама вечна жывы! Ура!

“Ураа!..” – не надта дружна, бо ніхто не чакаў на пахаванні ніякіх “ура”, 
працягнула Красная плошча, і Брэжнеў, хоць са слоў Андропава не зусім 
зразумела было, які Ільіч вечна жывы, павярнуўся ў труне на бок, прыпад
няўся, хацеў устаць, але не змог, бо, напэўна, не надта добра сябе пачуваў, 
зноў лёг на спіну, і тады да яго кінуўся, скочыўшы з трыбуны Маўзалея і цяг
нучы за сабой шнур мікрафона, маладцаваты мужчына ў модным плашчы і 
капелюшы фасону трыблі: “Калі ласка, прамаўляйце, Леанід Ільіч!..”

– Дарагія таварышы!.. – пачуўся над Маўзалеем, над Краснай плошчай, 
над Масквой і ўсёй савецкай краінай знаёмы, трохі ў нос, прыглушаны голас. 
– Я трое сутак праляжаў у Калоннай зале Дома Саюзаў, дзе ноччу было 
халаднавата, і трохі прастудзіўся. Тым не менш, хачу сказаць, што вельмі 
прыгожая зала, усім рэкамендую, – скончыў прамову Брэжнеў, але над ім 
нахіліўся капялюш фасону трыблі, нешта шапнуў на вуха, і Брэжнеў дадаў: 
– У нас сур’ёзная дэмаграфічная праблема, яе трэба неадкладна вырашаць, 
таму рэкамендую прызначыць сакратаром ЦК КПСС па ідэалогіі таварыша 
Нячаева, які прайшоў шлях ад простага майстралялечніка да дырэктара 
фабрыкі цацак, выявіў сябе нястомным працаўніком, для якога клопат пра 
тое, каб з’яўлялася ўсё болей і болей дзяцей, не кабінетная тэорыя, а што
дзённая практыка, таму рэкамендую”.

Цалкам задаволены Нячаеў пацалаваў Брэжнева, вярнуўся на трыбуну 
Маўзалея і аддаў мікрафон Андропаву.



– Паважаныя таварышы! Шаноўныя госці! Дарагія сябры! – урачыста, 
пасля кожнай фразы робячы паўзу, прамовіў Андропаў. – Па нашай партый
най традыцыі прадаўжальнікаў вялікай справы таварыша Леніна і таварыша 
Сталіна хаваюць пачынальнікі вялікай справы таварыша Леніна і таварыша 
Сталіна таварыш Ленін і таварыш Сталін! 

Загучала жалобная музыка, да труны Брэжнева падышлі ў форме рабочых 
пахавальнай каманды Ленін і Сталін. 

Віктар, не зразумеўшы, навошта гэты маскарад, а калі гэта не маскарад, 
дык як такое можа быць, павярнуўся да Вензеля, той нахіліўся да ягонага 
вуха: “Мёртвыя бачаць мёртвых”. 

– Але ж я і жывых бачу!
– Значыць, вы не зусім мёртвы. Нешта ў вас памерла, нешта не. Як у 

дырэктара фабрыкі Нячаева.
У голасе Вензеля з’явіліся насмешлівыя ноткі. Раней такога не было. 
Зрэшты, шмат чаго не было раней. Не было Ганны. І ўсё, што прыйшло 

пазней, прыйшло разам з ёй. Гэта яна купіла яму квіток у мяккі вагон.
Тры дні таму, калі ён вяртаўся з Варшавы і цягнік спыніўся ў Мінску, ён 

глядзеў у вакно вагона: выйсці? Застацца? Паехаць у Крэва?.. Нават прайшоў 
у тамбур, але не выйшаў, не застаўся. Правадніца, якая курчылася на пероне 
пад плашчыкам, што не хаваў яе ад ветру з дробным, сякучым дажджом, 
сказала: “Стойце там, няўтульна тут”, – і ён стаяў у тамбуры, пакуль яна не 
паднялася і не зачыніла дзверы.

Прыехаўшы ў Маскву, злы на самога сябе, ён пасварыўся з Ганнай. Кры
чаў, што не хоча, каб квіток у мяккі вагон куплялі яму ўсялякія курвы і каб 
яна, калі хоча застацца з ім, збіралася ў Крэва, а Ганна пачала крычаць, 
што яна не пакаёўка Любоў, каб ахвяраваць дзеля яго ўсім, што мае, і калі 
сказала, што купіла яму квіток у мяккі вагон, бо ён сам захацеў перасесці ў 
яго з плацкартнага, Віктар ляснуў дзвярыма. Цяпер Ганна стаяла ў цэнтры 
гасцявой трыбуны побач з Індзірай Гандзі. Нешта нагаворвала ёй, тая ківала. 
Зацікаўлена ківала, так, як звычайна ківаюць жанчыны, калі пляткараць пра 
мужчын, і наўрад ці яны пляткарылі пра Брэжнева.

– Хвіліна развітання для родных і блізкіх, – жалобна прамовіў Андропаў, 
і члены пахавальнай камісіі, члены і кандыдаты ў члены Палітбюро пачалі 
спускацца з трыбуны, і, калі ўсе развіталіся, Ленін і Сталін прыкруцілі вечка 
да труны і на белых, доўгіх і шырокіх, як ручнікі, стужках, Ленін з галавы, а 
Сталін з ног пачалі апускаць труну ў чырвоную магілу. Грымнуў артылерыйскі 
залп, і Ленін ці то з нечаканкі, ці з таго, што аслабеў, лежачы ў Маўзалеі, ці 
проста таму, што з ягонага боку, з галавы труна была цяжэйшай, выпусціў 
стужку з рук. Пад артылерыйскі залп труна галавой уніз грымнулася ў магілу, 
адкуль пачулася: “Вы там зусім ахрэнелі?” – і Ленін праз такую прылюдную 
няўдачу мусіў бы неяк павінаваціцца, разгубіцца, але ён не павінаваціўся і 
не разгубіўся: “Іосіф Вісарыёнавіч, вы што нарабілі?..” Патаптаўшыся дзеля 
прыліку яшчэ трохі каля магілы, ён горда пакрочыў у свой Маўзалей, і хоць 
Сталін услед яму спытаў крыўдліва: “Пры чым тут я, з вашага боку галава 
была, з майго ногі”, – Іосіф Вісарыёнавіч усё адно застаўся вінаватым, бо 
хто з іх з якога боку стаяў, мала хто з плошчы бачыў, а як Ленін яго звіна
ваціў, чулі ўсе, і Сталін, махнуўшы рукой, рушыў да Лобнага месца, дзе 
ўзвышаўся крыж, вакол якога тоўпіліся дзіўныя людзі ў апратках 40х гадоў і 
часоў Вялікага Княства Літоўскага. “Лаўрэнцій! – паклікаў Сталін, і з натоўпу 
каля Лобнага месца выбег Берыя, якому Сталін раздражнёна стаў выгавор
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ваць: – Так нельга, Лаўрэнцій! У Суслава была няхай маленькая, але ўсё 
ж галава члена Палітбюро, а тут проста галоўка члена. І яна адказве за 
ідэалогію! Гэта здзек з партыі! Нельга так, Лаўрэнцій, трэба з гэтым нешта 
рабіць. Ажыўляцца мне трэба. Што ў нас з 1й лабараторыяй? Працуе яна 
над гэтым?” – і Берыя выструніўся: “Працуе, таварыш Сталін! І не толькі 1я 
лабараторыя, уся краіна над гэтым працуе!”

“Кіньце вашы фокусы…” – не паварочваючыся, ведаючы, што Вензель яго 
чуе, ціха сказаў Віктар. – І пачуў за спінай: “Гэта не мае фокусы. На гэтым 
крыжы гэтыя людзі прынеслі на Лобнае месца Сталіна і Купалу. Гэта вы так 
напісалі. І паэму пра Нячаева напісалі вы, а не я. Думаць трэба, што пісаць. 
Дарэчы, вашага сябра Мацвеева праз вас пасадзілі”. – “Пасадзілі? За што? 
За маю паэму?” – “Ён даслаў яе ў КГБ пад сваім іменем. Пісаць ён ніколі 
не ўмеў, але марыў, каб нешта пад ягоным іменем было напісана. І яшчэ, 
ведаючы вашу схільнасць да маральнага мазахізму, хацеў, каб яго пасадзілі 
праз вас і каб вы праз тое пакутавалі. Гэтакі прысніўся яму сюжэт, які, калі 
б мог, ён напісаў бы, а не ўмеючы пісаць, вырашыў пражыць. Адны робяць 
з жыцця літаратуру, іншыя – з літаратуры жыццё”.

Ну, Мацвееў! Столькі нерваў! Столькі страхаў! Столькі бяссонных начэй: 
што будзе? Арыштуюць, не арыштуюць? Ну, Мацвееў… Ідыёт! 

“Трамтамтарамтамтам!..” – калыхнуў трыбуну ваенны марш, і па Крас
най плошчы рушылі, развітваючыся са сваім галоўнакамандуючым, пра якога 
расказвалі ў казармах анекдоты, жаўнеры войскаў Маскоўскага гарнізона. 
Калі яны адмаршыравалі і члены пахавальнай камісіі, кандыдаты ў члены 
і члены Палітбюро з ганаровымі гасцямі з трыццаці пяці краін свету, сярод 
якіх быў і Ярузельскі – які ўсё спрабаваў прыстроіцца да Андропава, каб, 
пэўна, папрасіць не ўводзіць у Польшчу войскі, чаго ніяк не даваў зрабіць 
яму міністр абароны Вусцеў – скіраваліся ў Крэмль на памінкі, да гасцявой 
трыбуны, з якой спусціўся Віктар, падскочыў Нячаеў.

– Мы з табой за адным сталом! І не толькі на памінках. Я ў партыі, ты ў 
прафсаюзах. У школе камунізма!.. І не рабі выгляд, нібы не пазнаеш! Гэта 
я мог бы выгляд зрабіць, што цябе не пазнаю. Мог бы пра цябе з Мацве
евым забыцца, але я помню, хто паслаў мяне ў ЦК. І Мацвееву я дапамагу. 
А вось ты не помніш дабра. Ведаеш, што Грачын пра цябе сказаў? Што ты 
няўдзячны! І лепш бы Ганна са мной была, чым з табой!

Бадай, лепш. Ад гэтага члена з галоўкай у капелюшы фасону трыблі ў 
Ганны былі б дзеці, не трэба было б у Індыю ехаць.

Прыпадняўшы на развітанне капялюш, маўляў, гонар маю! – Нячаеў да
гнаў Ганну з Індзірай Гандзі, узяў іх пад рукі і павёў у Крэмль. Віктар глядзеў 
услед: не ісці ж за імі… А куды яшчэ ісці, ён не ведаў.

– Ад вас з нейкім абрэзкам у капелюшы сыходзіць каханая, найлепшая, 
якая ў вас магла быць, жанчына, а вы не ведаеце, што рабіць? – спытаў 
Вензель. – У такім разе вось вам прэзент на памяць пра яе. Падарунак ад 
1й лабараторыі. 

Падарункам ад 1й лабараторыі былі два срэбранабліскучыя шарыкі, 
падобныя да тых, што выпалі з “ашыйніка”, калі яго здымалі з Віктара ў 
лякарні. Яны прыемна зацепліліся ў руцэ, нават, здавалася, запульсавалі, 
выпраменьваючы цяпло.

– І ў дадатак… – праз паўзу, нібы раздумваючы, ці казаць гэта, прагаварыў 
Вензель. – У дадатак да падарунка вось што. Адразу пасля аварыі Ганна 
завезла вас у крамлёўскі шпіталь на Уздвіжанцы. Там ёй сказалі: “Нам вельмі 
шкада, але…” Тады яна патэлефанавала мне.



– Чаму вам?
– А каму яшчэ, калі вы не жывы? І я назваў ёй адрас на Лубянцы, куды 

вас прывезці. Але ўсё адно мы вас не ажывілі б, ніякія рэгенератары не 
дапамаглі б, калі б не яна. У вас, каб вы ведалі, палова яе крыві, але кроў 
можна было ўзяць у кожнага, у каго ваша група. Ганна аддала вам палову 
жыццёвай сілы, якая важней за кроў, бо яна і ёсць жыццё, якое мы навучылі
ся пераліваць. Не буду тлумачыць тэхналогію, вы ўсё адно не зразумееце, 
але, каб нешта ўцямілі, гэта як дыханне губы ў губы, толькі выдыхаеш не 
паветра, а душу. І калі кроў можна ўзяць прымусова, дык жыццёвую сілу, 
душу прымусова не возьмеш, а толькі тады, калі нехта сам захоча аддаць 
яе некаму, не пашкадуе. Падзеліцца жыццём. Інакш нічога не выйдзе, не 
перальецца. Ганна не пашкадавала. Яе папярэдзілі, што гэта не кроў, якая 
адновіцца, а яна не пашкадавала. Прасіла ніколі і нікому пра тое не казаць, 
і я не казаў, але цяпер падумаў, што вам трэба ведаць. І яшчэ, я думаю, 
варта вам ведаць вось што: тое самае зрабіла некалі яе маці. Дзеля каго – 
здагадайцеся самі. Але тады мы яшчэ толькі пачыналі – і не ўсё ўдавалася. 

Ганна!.. Нешта такое: лякарня, падобная да Ганны жанчына на суседнім 
ложку, зеленаватага колеру прылада на стале паміж імі, што міргала агень
чыкамі і падавала ціхія, як спадарожнік з космасу, сігналы, бегатня людзей 
у сініх халатах Віктару ўспаміналася. Так успаміналася, нібы снілася, але ці 
мала што можа прысніцца?.. 

“Каханне – гэта калі тваё жыццё не ў табе, а ў іншым чалавеку”. Вось 
чаму яна паўтарала і паўтарала гэтыя словы! Вось чаму вярталася і вярта
лася да таго, што ўбачыла ў Крэўскім замку! Да Любові, якая зратавала ад 
смерці Вітаўта! Пераліла ў яго сваё жыццё! Дык у каго пераліла? Ці варты 
ён ахвяры? Вось што Ганну, калі яна бачыла, як мітусіўся Віктар у падара
ваным ёй жыцці, гняло. Вось што яе мучыла, калі толькі Вензель усё гэта 
не прыдумаў.

– Вы таксама раман пішаце, Назар Януаравіч?
Вензель выявіў на твары штосьці кшталту крыўды.
– Я не займаюся белетрыстыкай. Жыццё – дакументальны жанр, як кажа 

Цапман.
Дакументальным жанрам называў жыццё Марат, які з таго часу, калі па

кінуў развітальную запіску: “Жыццё – дакументальны жанр. Заўтра ўвечары 
самалёт. А там – як Бог дасць”, – ніяк болей не гукаўся, і ніхто не ведаў, дзе 
ён і што з ім. 

– Цапман? – перапытаў Віктар. – Які Цапман?
– Ваш мінскі знаёмы, які збіраўся з’ехаць за мяжу, бо ў Мінску яго пера

следвалі. Ці ён ваш сябар, не ведаю ўзроўню вашых адносінаў. Але ведаю, 
што вы папрасілі за яго беларускае кіраўніцтва, ён нікуды не з’ехаў, а пасля 
нам спатрэбіўся інжынер па электроніцы – і лепшага за Цапмана мы не 
знайшлі. А калі б ён з’ехаў, дык не было б у нас лепшага. Так што ўсё, што 
вы рабілі, зроблена вамі на карысць Радзімы, незалежна ад таго, што вы 
думалі зрабіць. 

Сапраўды незалежна… Усё, што адбывалася з ім апошнім часам, адбыва
лася незалежна ад ягоных намераў. Але тое, што адбывалася з тымі, хто 
быў побач, адбывалася праз яго. Мацвеева пасадзілі, Цапмана завербавалі. 
Не сам жа ён, антысаветчык, у 1ю лабараторыю падаўся. У КГБ. Не пайшоў 
бы Віктар прасіць за яго, ён бы з’ехаў.

Кругам па плошчы яны падышлі да Лобнага месца, дзе Сталін, усё яшчэ 
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нешта выгаворваючы Берыі, глянуў на іх, і позірк быў такі мёртвы, што Віктар 
сцяўся, нервова крутнуў шарыкі між пальцаў, адзін з якіх выслізнуў, падскочыў 
на брукаванцы – Сталін спрытна злавіў яго.

– А вось і таварыш Вензель! У шарыкі таварыш Вензель гуляе! А што 
нам скажа таварыш Вензель пра поспехі 1й лабараторыі? 

Нічога не адказаўшы Сталіну, Вензель забраў у яго шарык.
– Вы чаго, Віктар Паўлавіч, гэтак сцяліся? Ён жа пакуль не жывы. –  

І вярнуў шарык Віктару. – Гэта “мысляр”, як мы яго назвалі. Адзін “мысляр” 
кантраляваў ваш стан, калі вас ажыўлялі. Фізіку. Другі – псіхіку. Свядомасць. 
Каб вы нічога не западозрылі, іх схавалі ў “ашыйнік”. На той час не было 
яшчэ ў нас Цапмана, які зрабіў іх не большымі за макавае зерне. Геніяльны 
інжынер.

“Адна з уласцівасцяў любой эфектыўнай сістэмы – імкненне да кампакт
насці”, – казаў Марат. І вось што з гэтага выйшла. 

– І што? – спытаў Берыя, які зацікаўлена слухаў Вензеля. – Што з таго, 
што нешта большае стала меншым? 

– Меншае стала большым па сваіх магчымасцях, таварыш Сталін, – 
чамусь ці не Берыі, а Сталіну адказаў Вензель. – Цяпер мы можам, прыду
маўшы для гэтага любую прычыну, напрыклад, прышчэпкі супраць грыпу, 
ужыўляць “мысляроў” незаўважна для пацыентаў, кантраляваць іх і кіраваць 
імі. Для таго, каб вы ажылі, трэба ўжывіць такое жаданне мільёнам людзей, 
гэта вялікая праца, так што давядзецца, Іосіф Вісарыёнавіч, яшчэ пачакаць.

Сталін сувора зірнуў на Берыю.
– Чуў, Лаўрэнцій?.. А ты: гэта добра, што вы на крыжы! Хто на крыжы, 

той ажывае! У свеце навуковатэхнічны прагрэс, а ты мне казкі біблейскія! 
Нібыта паэт нейкі, а не наркам дзяржаўнай бяспекі СССР!.. Дарэчы, дзе 
Купала? Мне аднаму вісець? 

Тое самае, калі ўжо Сталін і Купала на адным крыжы, хацеў спытаць Віктар. 
– Адлучыўся, – сказаў на ягоны дапытлівы позірк Вензель. – Ён не любіць 

пахаванні. Як і я. І, каб вы ведалі, я тут не праз тое, што Брэжнева хаваюць. 
І нават не праз вас. Праз Ганну, – пад руку павёў ён Віктара ад Лобнага 
месца. – Некалі я быў закаханы ў яе маці. Так закаханы, што вар’яцеў, гато
вы кінуць увесь свет да яе ног. Але ёй патрэбны быў не свет. Паэт. Бачыце, 
нават зрыфмаваў, хоць гэта не мой жанр. І тады я паспрабаваў стаць чымсь
ці большым, чым паэт. Не меншым, чым свет, у якім ёсць жыццё, смерць і 
ўваскрашэнне. І стварыў 1ю лабараторыю. Я прымяраў ролю бога, а Ганна 
прыдумала з мяне д’ябла. І гэты прыдуманы лабараторны д’ябал стаў д’яблам 
Купалы. Можа, праз тое і рынуўся ён у лесвічны пралёт.

Віктар адчуў, як у ім пагарачэла кроў.
– Дык яго не скінулі? Рынуўся сам?
– Скуль я ведаю? Мы пазнаёміліся, калі ён быў ужо нябожчыкам. І пра 

тое, скінулі яго ці сам рынуўся, не казаў. 
Зірнуўшы на гадзіннік, Вензель спыніўся каля ўваходу ў ГУМ. Відаць 

было, што размаўляць пра смерць Купалы ён не хоча. Як і ніхто з тых, хто 
мог пра гэта нешта сказаць.

– Але ж вы маглі быць у той вечар у гатэлі “Масква”.
– Мог, але не быў. У той вечар я быў у антыкварнай краме. 1я лабара

торыя – праца, а крама – хобі. Як і цырк. Для адпачынку. Калі памятаеце, 
крама мая тут, у ГУМе. Бачылі, колькі ў ёй цікавых рэчаў? Але з усяго, як 
падарунак на развітанне, выбраў я для вас вось гэта, – дастаў Вензель 



ключ з кішэні паліто. – Калі не захочаце адчыніць дзверы, якія ён адмыкае, 
аддайце ключ Ганне. У мяне будзе прычына сустрэцца з ёй, каб забраць. 

І Вензеля праглынулі дзверы ГУМа.
Узяўшы ключ, Віктар доўга стаяў на Краснай плошчы, гледзячы, як рас

цякаецца пасля пахавання натоўп – мёртвыя скрозь жывых і жывыя скрозь 
мёртвых.

Да ключа быў прычэплены нумар, як гэта робіцца ў гатэлях. 414.

LIX

Сталін змоўк знясілена, схіліўшы галаву на плячо, і Купала падумаў: 
“Гэта ўжо трызненне… Вар’яцтва. Калі нехта кажа, што не змог пахаваць 
маці, бо ў той дзень яму трэба было расстраляць саснёнага фельдмаршала, 
каб уратаваць Расію, гэта вар’яцтва”.

– Што ж, калі ніхто… – пераставіла Ганна вядро з-пад ног Купалы пад ногі 
Сталіна – і вада ў вядры, калыхнуўшыся і засвяціўшыся на дне, загарэлася, 
агонь палыхнуў клубам, узнёсся ўверх... 

“...І агонь Ягоны ў вадзе!” – тут жа ўспомніўся Купалу сон, убачаны ў 
трэці дзень па смерці, і Хрыстос у тым сне, і падарожнік, які прыйшоў у 
горад, збудаваны Ірадам, каб сказаць Хрысту: “Шлях твой да Яна Купалы. 
Ідзі да яго на Іярдан».

Купала кінуў вокам на Лётчыка – той зорку на шлеме не кранаў: вада 
загарэлася сама. 

Ганна нахілілася, зачарпнула агонь, які палаў у яе руках, і абмыла агнём 
боты Сталіна. Раз, другі, трэці…

“Хрышчу цябе святлом і агнём…” 
– Хрышчу цябе святлом і агнём, – прагучала над Краснай плошчай, і 

жывыя з мёртвымі, уражаныя тым, што толькі што ўбачылі, пачалі хрысціцца, 
маліцца – і тут загаварыў крыж. Глухаваты голас ягоны гэтаксама, як ціхі 
голас Хрыста, пранікаў скрозь крамлёўскія сцены і скрозь сцены ГУМа, 
скрозь мураванкі Пакроўскага сабора і Гістарычнага музея, разносіўся над 
Масквой, з ветрам ляцеў далей, лунаў над нізінамі, гарамі і пагоркамі зямлі, 
што разам з землямі татарскімі і ўдмурцкімі, мардоўскімі і марыйскімі, кал-
мыцкімі і кумыцкімі, эвенскімі і нанайскімі, саамскімі і юкагірскімі, тазын-
скімі і лазынскімі, хакаскімі, карэльскімі, нянецкімі, езідскімі ды іншымі, 
населенымі амаль дзвюма сотнямі народаў, чамусьці называлася – пад плач 
званоў зруйнаванага храма Ісуса Хрыста! – святой Руссю. “Не толькі агонь, 
усё ў свеце цягнецца да нябёсаў. Кожная травінка, былка кожная! – вяшчаў, 
павярнуўшыся да маўзалея тым бокам, на якім быў раскрыжаваны Сталін, 
крыж, і ці не ўсім, хто быў на плошчы, здавалася, што гэта ён, правадыр, 
і вяшчае. – І калі б Расія, як агонь, мкнула да неба, у ёй бы болела Бога! 
Але яна, як дым, сцелецца да небасхілу, каб у ёй болела зямлі! На захадзе 
і ўсходзе, на поўдні і поўначы. І пакуль будзе так, датуль валадарыць у 
ёй будзе той, хто рухаецца адразу ў чатыры бакі, не маючы ніякай іншай, 
апроч зямлі, мэты! І гэтым будуць апраўдвацца ахвяры, смерць, кроў! Так 
было заўсёды! Усё, што дзеелася ў Расіі вар’яцкага, жахлівага, нечалавечага, 
мела апраўданне ў тым, што дзеелася яно дзеля Расіі!.. – прамаўляў крыж, а 
полымя разгаралася, на Сталіне затлелі боты, і ён – ці праз тое, што амаль 
гарэў, ці праз тое, што разумеў: усім здаецца, нібы гэта ён прамаўляе! – біўся 
патыліцай аб глухавата-драўляны голас… А ў руках архімандрыта Данскога 

 / 105У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў106     /

манастыра Ісідара, вар’яцеючы ад таго, што чула, білася галава патрыярха 
Ціхана.

“Падымі мяне, Ісідар... – ледзь разнімаючы вусны, папрасіла галава 
патрыярха. – Падымі… прамовіць хачу…” А калі архімандрыт узняў яе, 
галава нешта прахрыпела…

“Анафема… – прашаптаў, мусібыць, тое, што не разабраў у хрыпах галавы 
патрыярха Купала, архімандрыт Ісідар. І паўтарыў гучней, ужо ад сябе. – 
Анафема!..”

Прыпякала ўсё болей, Купала адчуваў свае ногі так, нібы нацёр іх у новых 
неразношаных чаравіках, у якіх да таго ж засмылелі падэшвы. Ён рвануўся 
левай рукой да правай, паспрабаваў вырваць цвік, але той не паддаваўся, 
Несцярэнка з Кашкадамавым, Кіраў з Тухачэўскім, Горкі з Маякоўскім, Ко-
ган з Куйбышавым увагналі яго па самую плешку, і тады віленскія пакутнікі 
нахілілі крыж, Кумец з Кругляцом выдралі цвікі з рукі і ног Купалы, Няжыла 
зняў яго з крыжа, які падхапілі сталінскія сокалы, абодва ў лётных шлемах, 
Рыбко з Чкалавым, і ўзнялі раскрыжаванага Сталіна над Лобным месцам. 

– Браты і сёстры!.. – узвіўся, здалося, языком агню Сталін, і амаль адразу, 
перакрываючы ягоны голас, па Краснай плошчы, якая таго, што прамаўляў 
крыж, нібыта й не пачула ці не захацела пачуць, пракацілася: “Ур-р-а!..” І ўзві-
ліся чырвоныя сцягі, разгарнуліся транспаранты, узляцелі каляровыя шары. 
“Няхай жыве таварыш Сталін! Ур-р-а!.. Слава таварышу Сталіну! Ур-р-а!..” 
– пачала выстройвацца, нібы па чыімсьці загадзе, плошча ў калоны, першая 
з якіх, спартыўныя таварыствы “Буравеснік”, “Працоўныя рэзервы”, “Дына-
ма”, “Лакаматыў”, “Спартак” замаршыравалі пад музыку ваеннага аркестра, 
і пайшлі, пайшлі па плошчы перад лобным месцам прадстаўнікі працоўных 
калектываў, заводаў і фабрык, калгасаў і саўгасаў, акадэмій, інстытутаў і 
тэхнікумаў, мастацкіх вучэльняў і школ, таварыстваў педагогаў-марксістаў, 
гісторыкаў-марксістаў, краязнаўцаў-марксістаў, таварыства “Далоў непісьмен-
насць!” і таварыства па зямельным уладкаванні працоўных габрэяў, таварыства 
будаўнікоў пралетарскага кіно і проста таварыства будаўнікоў, таварыства 
шэфства горада над вёскай і таварыства вывучэння міжпланетных зносін, 
міжнароднай арганізацыі дапамогі змагарам рэвалюцыі, руху “Бі скаўтаў!”, 
таварыства пралетарскага турызма, ваяўнічых бязбожнікаў і аматараў крэма-
цыі з двума партрэтамі Кашкадамава, з галавой і без галавы. За ваяўнічымі 
бязбожнікамі і аматарамі крэмацыі дзяўчынка з ружовым банцікам і хлопчык 
у піянерскай пілотцы неслі транспарант “ГУЛАГ”, пад якім крочылі першыя 
ягоныя кіраўнікі на чале з Хведарам Эйхмансам, начальнікі Стэплагу, Мінлагу, 
Дуброўлагу, Азёрлагу, Берлагу, гулагаўскіх упраўленняў “Галоўгідраволга-
балтбуд”, “Сталінградгідрабуд”, “Галоўспецнафтабуд”, Усходняга ўпраўлення 
будаўніцтва і лагераў БАМ, Заходняга ўпраўлення будаўніцтва і лагераў 
БАМ, “Енісейбуд”, “Асоббуд”, “Галоўспецбуд”, “Галоўасбест”, “Галоўслюда”, 
“Сярэднеазбуд”, “Башспецбуд”, “УЛСПЧМ”, “УТП”, “ГУАС”, “ГУЛГМП”, 
“ГУЛЛП”, будаўнікі Беламорска-Балтыйскага канала імя Сталіна і Сталін-
градскай ГЭС, Волга-Данскога канала імя Леніна, Транспалярнай магістралі, 
Паўночнай чыгункі, тунеля на Сахалін, гарадоў Камсамольск-на-Амуры, Са-
вецкая Гавань, Дубна, Дудзінка, Находка, Ухта, Інта, Пячора, Варкута, мільёны 
ледзь жывых і мёртвых зэкаў групы “А”, групы “Б”, групы “В”, групы “Г”, сярод 
якіх мільгалі і мільгалі знаёмыя твары сасланых і расстраляных: вунь невядома 
дзе памерлы і пахаваны Восіп Мандэльштам, сябар Маякоўскага Уладзімір 
Нарбут, Абдула Тагі-Задэ, Тыцыян Табідзе, якога, у адрозненне ад Галактыёна 



Табідзе, Берыя не цытаваў, бо Галактыёну ў Тбіліся пашчасціла выжыць, а 
Тыцыяна расстралялі ў Тбілісі, як у Мінску расстралялі Кляшторнага і Таўбіна, 
Зарэцкага і Валасевіча, Кульбака і Аксельрода, Лявоннага і Дудара, маладых 
таленавітых паэтаў і вучоных, музыкаў і актораў, болей за сотню якіх паклалі 
ў адну цёмную восеньскую ноч, – вунь яны ідуць асобнай купкай, і Міхась 
Чарот, які надрапаў перад смерцю на сцяне турэмнай камеры: “Я прысягаю 
вам, сябры, мае палі, мае бары, – кажу вам – я не вінаваты!” – убачыў Ку-
палу, замахаў, заштурхаў хлопцаў, паказваючы: “Купала! Купала!.. Вунь там, 
пад крыжам, на якім Сталін!” – і ўсе хлопцы ўскінулі рукі, запляскалі, бо 
мусіць, падумалі, што калі Сталін на крыжы, а Купала пад крыжам, дык гэта 
ён, Купала, Сталіна раскрыжаваў, і цяпер усё зменіцца!.. А як і што для вас 
можа змяніцца, калі па баках калоны ваенізаваная ахова, калі вы закатаваныя, 
забітыя, хлопчыкі мае, на якіх былі ў мяне, у Беларусі былі такія спадзяванні, 
гэткія надзеі?!. Родненькія!.. Алесік, Юрка, Тодар, Майсей, Міхась!.. Як жа 
сэрца мне цісканула, які жах паклаўся агнём і дымам наперадзе, калі вас не 
стала, і я ўвайшоў у гэты дым з агнём, падумаўшы, што разам з вамі можа не 
стаць Беларусі, маці, якая вас нарадзіла, і дасюль з гэтага жаху, з дыму гэтага 
і агню не магу выйсці…

Завод за заводам, фабрыка за фабрыкай, калгас за калгасам, лагер за 
лагерам, а паміж імі то Саюз кампазітараў, то Саюз мастакоў, то Саюз 
пісьменнікаў, то таварыства “Веды“ з транспарантам “Няхай жыве нармаль-
ны Статут навуковых, навукова-мастацкіх і літаратурных таварыстваў!” 
крочылі і крочылі калоны, якім канца-краю не відаць было, і ў кожнай з 
іх, нават самай мёртвай, жыўцом спаленай у гарах Чачні ці затопленай на 
баржы ў вусці ледзянога Енісея, знаходзіўся нехта, хто крычаў Сталіну 
“ўра!“. Іх не зразумець было, гэтых людзей – ні жывых, ні мёртвых. Сталін 
нават не глядзеў на іх – ён пазіраў, усміхаючыся, на Хрыста.

– Таварыш Сталін!.. – узбеглі на лобнае месца і ўхапіліся за крыж разам 
з “сокаламі“, падумаўшы, відаць, што правадар трыумфальна вернецца зараз 
не толькі ў маўзалей, але і ў Крэмль, Берыя з Мяркулавым. – Мы з вамі, 
Іосіф Вісарыёнавіч!.. Мы з вамі! – І Берыя скамандаваў “сокалам“. – На 
маўзалей! На трыбуну!

“На маўзалей!.. На трыбуну!..“ – падхапілі калоны дэманстрантаў, 
размахваючы сцягамі, плакатамі, транспарантамі. Яшчэ вышэй узнялі крыж 
са Сталіным сокалы Рыбко і Чкалаў, энкавэдысты Берыя з Мяркулавым, 
маршал Тухачэўскі з капітанам Забіякіным, які й не ведаў, што гэта за чалавек 
на крыжы, якому хацеў ён боты пачысціць, але, як усе, гэтак і капітан, – і 
тут Хрыстос, які доўга і самотна, самотна і доўга глядзеў на ўзвіраваную 
Красную плошчу, на зэкаў і фізкультурнікаў, на калгаснікаў і рабочых з 
інтэлігенцыяй, на правадыроў і народ, які правадырам, што тапталі яго, як 
анучу на ганку, гатовы быў вылізаць боты, ускінуў галаву ў неба і нешта 
прашаптаў. Купала не расчуў Ягоныя словы, але па губах яму здалося, што 
Сын Божы прамовіў: “Гэй бэн гіном…“

Абрус, якім быў засланы стол на даху, дзе сядзелі апосталы, узняло ветрам 
– Юда ледзь паспеў схапіць і пакласці ў кайстру хлеб, разламаны з Хрыстом. 
“Янка!” – крыкнула, учапіўшыся за верхавіну крыжа, каб на вянку яе вецер не 
знёс, Спагада. Яна спусцілася ніжэй, падала руку, віленскія пакутнікі ўсадзілі 
Купалу побач з ёй на вянок, які паціху пачаў падымацца, і Купала праплыў 
спачатку тварам да сталінскіх, якія ўжо гарэлі, ботаў, потым да ягоных галіфэ, 
кіцеля, а калі апынуўся тварам у твар з правадыром, вянок на імгненне завіс, 

 / 107У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў108     /

галава Сталіна павярнулася, але ўбачыў Купала не сталінскую патыліцу, а твар 
Лётчыка ў шлеме, які зарагатаў: “Каян Лупака!..” – і Спагада плюнула яму 
ў рознакаляровыя вочы: “Сатана пракляты!” – а ў грудзях Купалы ўскіпела 
такая злосць, што ён таксама не стрываў, плюнуў: “Не схаваешся за Богам!” 
– але галава зноў імгненна павярнулася, плявок паляцеў у твар Сталіну, які 
скрывіў губы, усміхнуўся змрочна: “Пры жыцці паспрабавалі б…” 

– Так! Паспрабавалі б пры жыцці!.. – страшна ўскрычала, коцячыся па 
плошчы ад музея рэвалюцыі, галава Кашкадамава. З разгону ўскацілася на 
лобнае месца, павярнулася да трыбуны маўзалея. – А то цяпер рассмялеліся! 
Тыран! Людажэр!.. А народ любіў! Жыць стала лепей, жыць стала весялей! 
Вы не Сталіна – вы народ прадалі! Ра-сі-ю!.. – хрыпла ляцела ад лобнага 
месца да маўзалея, і не паспеў Купала падумаць, што, калі б Кашкадамаву далі 
слова на трыбуне, галава ягоная крычала б зусім іншае, як тая падкінулася, 
кульнулася цераз патыліцу і, стукнуўшыся лбом у вядро, перакуліла яго... 

Купала зірнуў на дах маўзалея – нікога там не ўбачыў. Нібы Хрыстос з 
апосталамі адляцелі на ўзнятым ветрам абрусе. Не было і святых Пятра з 
Паўлам у порціку – толькі мільгнуў паміж цэнтральнымі калонамі і знік 
за імі Лётчык. 

Полымя плёхнула на лобнае месца, драўляны насціл якога адразу запалаў, 
віленскія пакутнікі скочылі з яго на брукаванку, развітальна ўзмахнулі рукамі 
і кінуліся да Маскварэцкага маста, дзе іржалі, чакаючы іх, коні. З узнятым на 
крыжы Сталіным рушылі да трыбуны цераз плошчу, скрозь жывую з мёртвай 
чалавечую плынь сталінскія сокалы Рыбко і Чкалаў, Берыя з Мяркулавым, 
архімандрыт Ісідар з галовамі патрыярха Ціхана і старшыні таварыства 
аматараў крэмацыі Кашкадамава ў руках, маршал Тухачэўскі і капітан 
Забіякін, а за імі, ціскаючыся і штурхаючы адзін аднаго, лезучы адзін аднаму 
на спіны, усе, хто быў паблізу лобнага месца, на якім засталася толькі Ганна. 
Стаяла ў агні, так раскінуўшы рукі, нібы абдымалася з агнём. Адна няверная 
сярод верных, адна грэшніца сярод святых, адна жывая сярод мёртвых.

“Я гатовая за цябе жывой згарэць”.
Вянок падняўся над лобным месцам ужо даволі высока, да ўзроўню 

дзясятага паверха гатэля “Масква”, што віднеўся за гістарычным музеем. 
Зірнуўшы ўніз, Купала абняў, прытуліў да грудзей, у якіх ударыла сэрца, 
Спагаду, і калі яна, убачыўшы, як зірнуў ён на абнятую полымем Ганну, 
безнадзейна папрасіла: “Янка, не трэба… Не трэба, Яначка…” – разамкнуў 
абдымкі і скочыў з вянка.

“…не ўсё спраўджваецца не толькі ў людзей, але і ў Бога…” 
– Янка! – вогненна закрычала насустрач яму Ганна. – Яначка!.. 
“…і нехта злятае з дзясятага паверха гатэля, нехта – з дзясятага паверха 

нябёсаў”.
Спагада крутнулася на вянку, спрабуючы вярнуцца, але падхоплены 

гарачай хваляй вянок лёгка ўскінуўся ў неба, і затрапятала за ім распраўленая 
ветрам шаўковая стужка: Мне сняцца сны аб Беларусі…

Пакружыўшы над лобным месцам, дзе шугаў, сцякаючы на брукаванку, 
агонь, над маўзалеем, з трыбуны якога прамаўляў раскрыжаваны Сталін, над 
Краснай плошчай, па якой крочылі і крочылі скрозь полымя дэманстранты, 
Спагада праляцела над Крамлём, над Аляксандраўскім садам і скіравала на 
захад. Агледзеўшыся, яна ўпершыню заўважыла, што пахавальны вянок 
Купалы сплецены з тых жа кветак, якія намаляваныя ў вянку на вокладцы 
ягонай кнігі “Ад сэрца”. 



Па Кутузаўскім праспекце рухалася ў бок Мінскай шашы машына, у 
якой, Спагада гэта ведала, з Данскіх могілак Масквы везлі на перазахаванне 
ў Мінск прах чалавека, які ніколі не паміраў. 

Спагада апошні раз азірнулася – за ёй, даганяючы сонца, скакалі на 
гнядым, на чорным і на белым конях Кумец, Круглец і Няжыла, а за імі, 
агнём і дымам паласуючы неба, з якога ўсміхаўся Бог, палала Масква.
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Вечарам 15 лістапада 1982 года Віктар Маргер, убраўшыся ў белую з 
цёмначырвонымі агатавымі запінкамі кашулю, апрануў цёмнакарычневы, 
тонкага сукна ангельскі гарнітур, абуў карычневыя на тонкай скураной 
падэшве чаравікі, павязаў светлашэры з цёмначырвонай агатавай шпіль кай 
гальштук, сунуў у заднюю кішэню штаноў карычневую з чырвонай аблямоў
кай насоўку, у левую ўнутраную кішэню пінжака – чорны скураны партманэт 
з пропускам у 300ю секцы Упраўлення справамі Савета міністраў СССР і 
пасведчанне сябра Саюза пісьменнікаў, у правую кішэню – яшчэ адзін ску
раны партманэт, карычневы з пропускам у сталовую Упраўлення справамі ЦК 
КПСС, нататнік, на першай старонцы якога быў запісаны верш, прысвечаны 
Купалу, і, увайшоўшы ў вестыбюль гатэля “Масква”, спытаў адміністратарку, 
ці вольны 414ы нумар? Адміністратарка, жанчына, падобная да Люцыны, 
ліфцёршы ў доме Кручы, якая перадавала яму, каб застрэліўся, пісталет, 
адказала, што нумар заняты, але чалавек, які ў ім жыве, рэдка ў сябе бывае, 
так рэдка, што яна не бачыла яго, колькі тут працуе, і зараз можа падняцца, 
каб паглядзець, ці ў нумары пастаялец… – яна пагартала нейкія паперы… 
– пастаялец Луцкевіч, на што Віктар сказаў, што не трэба, з яе дазволу ён 
падымецца сам, і адміністратарка заківала: “Калі ласка, вы ж таксама там 
жылі, вас я не так даўно бачыла, яшчэ дама з вамі была, шыкоўная такая, 
апранутая шыкоўна, і вы сёння шыкоўна апрануліся, як Луцкевіч, а дама, 
якая была з Луцкевічам, таксама някепска апранутая і, ведаеце, вельмі 
падобная да вашай, толькі старэйшая, нядаўна яна пайшла, так што там 
ён, калі ён там, адзін”.

Віктар падняўся на чацвёрты паверх, памарудзіў перад дзвярыма, не 
паспеў адамкнуць – дзверы расчыніліся самі. У парозе стаяў Купала. Відаць, 
ён чакаў тую жанчыну, якая нядаўна выйшла з нумара. Спадзяваўся, што 
вернецца. Ступіў у калідор, паглядзеў у адзін бок, у другі, і толькі тады жэстам 
запрасіў зайсці.

Нумар выглядаў не так, як тады, калі Віктар жыў у ім з Ганнай, а так, як 
быў апісаны 29 чэрвеня 1942 года ў данясенні № 3/3/6661 начальніка 3га 
Упраўлення НКВД СССР Горлінскага на імя Берыі і Сталіна. На стале ляжала 
каробка шакаладных цукерак, пачак цыгарэт “Эліт”, стаялі келіхі з недапітым 
віном, попельніца з недапалкамі, а пад сталом – дзве бутэлькі зпад шам
панскага. Адзіная рэч, якая не была апісаная ў данясенні, – тэлескоп каля 
вакна. Пазначаныя былі нават такія дробязі, як адарваны гузік на падлозе, 
а тэлескоп чамусьці не.

– Вы па тэлескоп? – спытаў Купала. – Чаму вы думаеце, што ён ваш?.. 
Зрэшты, можаце забіраць, я цяпер без тэлескопа ўсё бачу. Нават зорку 
Акубенс, якой восенню амаль не відаць. Магічная зорка. Падвойная. Зорка 
прароцтваў і пранікненняў у мінулае. 

– Вы пад ёй нарадзіліся. 
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– Вы гэта памятаеце? А вы пад якой?
– Таксама пад ёй.
– Таксама?.. Тады не дзіўна, што ў мінулае праніклі. Сядайце… Я ведаў, 

што прыйдзеце. Ці вы, ці нехта іншы... Але не думаў, што маім шляхам.
Віктар зразумеў, пра што ён.
– Так, амаль вашым. Хоць спрабаваў яго пазбегнуць. 
– Не ўдалося?
– Так, не ўдалося.
Купала ўзяў цыгарку, запальнічку, закурыў.
– На жаль, нічым не магу дапамагчы. Немагчыма пазбегнуць непазбежнага.
– Але ж гэта не непазбежнае. Гэта выбранае.
– У вас быў выбар?
– Так. Як і ў вас.
– Смерць ці жыццё – гэта не выбар.
– А што гэта?
Купала прамаўчаў. Ці не захацеў адказаць, ці не меў адказу. Памаўчаўшы, 

спытаў:
– Вы прыйшлі мяне вінаваціць?
– Не. Цяпер – не. Але раней, у пару юнацтва...
– Калі хацелася мець ідэальных бацькоў?
– Так. Маці, якая б ні ў чым не схібіла, бацьку, які б не паддаўся, не 

зламаўся, не спакусіўся, а калі ўсё ж зламаўся і спакусіўся – зрабіў выбар 
паміж жыццём і смерцю. 

Падняўшыся, Купала падышоў да вакна, доўга глядзеў у яго. Сказаў, не 
павярнуўшыся, і Віктар бачыў, як напружылася ягоная спіна.

– Недзе я ўжо чуў такое. Маўляў, быў у Купалы выбар... «Ён мог падацца 
ў эміграцыю, мог пакончыць самагубствам, мог сказаць “не” бальшавікам 
і ўпасці ў дол у Курапатах. Нічога такога ён не зрабіў», – хіснуўся Купала, 
нібы яму ўдарылі ў спіну. – Перапрашаю, што не апраўдаў надзей. І пера
прашаю за банальнасць адказу.

Ён вярнуўся да стала, сеў.
– Я так разумею, што размаўляць нам болей няма пра што. Усё сказа

на. – І кіўнуў на пустыя бутэлькі пад сталом. – Можна было б выпіць, але і 
выпіта ўсё. Хіба падняцца на дзясяты паверх. Там госці ў старшыні Саюза 
пісьменнікаў, яны выпіваюць. Хочаце?

– Не.
– Чаму? 
– Бо ведаю, што будзе, калі вы падымецеся на дзясяты паверх.
Купала дакурыў, пацягнуўся да пачка па новую цыгарку – пачак быў 

пусты. “У мяне тут схованка ёсць”, – зноў прайшоў ён да вакна, засунуў 
руку пад падваконнік і дастаў цыгарку. Яна была зжаўцелая, ён закашляўся, 
закурыўшы, спытаў праз кашаль:

– Ведаеце, што будзе?.. Тады, можа, і мне скажаце? Бо ўсё адбылося 
гэтак хутка,што я не ўцяміў, як. Помню, як раней спрабаваў зарэзацца, а 
тут – заслона.

– Я не зазіраў за заслону і не ведаю, як. Ведаю толькі – што. 
– Дык давайце падымемся. І ўсё ўбачыце. Потым раскажаце, мне цікава...
– Не!
– Чаму? Баіцёся ўбачыць маю смерць яшчэ больш банальнай за жыццё?
Ён сам сказаў тое, чаго не хацеў казаць Віктар. 



– Адзін з маіх сяброў любіць паўтараць: “Невядомае – усё, што захочаш, 
а вядомае толькі адно”. Праз невядомае ваша жыццё небанальнае.

– А якое? Пісаць і піць, піць і пісаць – што можа быць больш банальным?.. 
Хіба што насамрэч скончыць жыццё самагубствам, калі піць можаш, а пісаць 
ужо не! Ды калі яшчэ ў цябе некаханая жонка, калі ў цябе маці, якую ты кінуў 
адну паміраць, і каханая палюбоўніца, якая цябе раскахала! 

Так мог сказаць толькі бязлітасны да сябе чалавек. 
Віктар думаў, што Купала будзе апраўдвацца, шкадаваць сябе, а ён не 

апраўдваўся і не шкадаваў. 
– Вы не шкадавалі сябе. Тады чаму ўсё ж не паспрабавалі... 
Купала ўскочыў, кінуў недапалак у попельніцу, не патушыўшы яго.
– Яшчэ раз узяць нож і яшчэ раз успароць жывот? Каб сказалі, што вар’ят, 

і завезлі ў вар’ятню? Бо да таго дапіўся, што не хоча жыць? А я жыць хацеў! 
Думаеце, гэта проста – не захацець жыць? Праз што? Знайдзіце ў сабе адказ 
на гэтае пытанне: праз што? І калі знойдзеце, паспрабуйце! – дастаў ён з 
кішэні і паклаў на стол складны сцізорык. – Я выйду, каб вам не замінаць.

– Чакайце!
– Чаго чакаць? – пазногцем патушыў недапалак Купала, якога размова з 

Віктарам відавочна пачала раздражняць, і Віктар падумаў: “Яго раздражняў 
гэты свет. Ён баяўся, што будзе раздражняць і той. Таму не паспрабаваў…”

– Яшчэ спытаць хачу...
– Што?
Не пытаць жа: “Вы не паспрабавалі, бо пабаяліся...” – і Віктар ужо й не 

ведаў, што яшчэ спытаць, але яму не хацелася, каб Купала вось так, даўшы 
нож для самагубства, сышоў, нібы нож для паэта – самы важны інструмент, 
таму пра яго самая важная, апошняя размова, і ён спытаў:

– Вы больш не пішаце лісты да Бога?
Выходзячы, Купала спыніўся каля таршэра, пад якім паўтара года таму 

спала на падлозе Ганна.
– Вы пра што? Калі пра вершы, дык гэта не лісты да Бога. І ні да каго. 

Гэта нашы шэпты ў вечную адсутнасць. 
Такога адказу Віктар не чакаў. Так мог хто заўгодна адказаць, але не 

Купала. 
Віктар збянтэжыўся, замітусіўся.
– Я прачытаць вам хацеў... – палез ён у кішэнь пінжака, дзе ляжаў натат

нік з вершам, прысвечаным Купалу, а Купала кінуў: “Пасля прачытаеце!” –  
і выйшаў.

Толькі цяпер Віктар заўважыў справа ад таршэра дзверы, якіх раней не 
было. На дзвярах вісела шальдачка: “Лабараторыя”. Ён падышоў, торгнуў 
лапезную пазалочаную, якую недзе ўжо бачыў, са змяінай галавой дзвярную 
ручку – дзверы не адчыніліся, з таго боку замкнёныя.

Узяўшы сцізорык, лёг у ложак. Вынуў лязо з тронак, правёў па ім пазногцем: 
як брытва. Лёгка можна ці жывот успароць, ці вены перарэзаць, ці горла... 
Засталося толькі адказаць самому сабе, па якой прычыне не захацець жыць? 

Праз што?
Праз тое, што Ганна сышла?..
Праз тое, што Мацвеева зза яго пасадзілі, а Цапмана завербавалі?
Праз тое, што пра ледакол эпохі напісаў?
Праз тое, што на партыйным з’ездзе выступаў?
Праз тое, што з Брэжневым цалаваўся? 
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Праз тое, што ў Польшчу паперадзе танкаў паехаў?..
Хто б пра ўсё гэта, калі б не было яго, Віктара Маргера, успомніў? Ні

хто! І праз тое, чаго без яго ніхто б не ўспомніў, успорваць жывот? Вены 
пераразаць?

Калі скласці ўсе прычыны ў адну, ці выйдзе тая, па якой можна не заха
цець жыць?.. 

Такой прычыны не выходзіла. Усё ў адно не складвалася. Не было гэтак 
балюча і гэтак сорамна не было, каб не стрываць.

Можа, таму не гэтак балюча і не гэтак сорамна, бо ён нежывы, як сказала 
яму недзе там, дзе Гімалаі, дзіўная жанчына з іменем Дзеві?

Калі ты нежывы, тады гэта прычына, каб не жыць. Бадай, адзіная.
Віктар адклаў ножык, падняўся, падышоў да тэлескопа. 
На захадзе яшчэ дагарала вечаровая зара, а ўжо запальвалася над ёй 

зорка Арктур у сузор’і Валапаса. Вышэй на небе ў сузор’ях Ліры, Лебедзя і 
Арла разгараліся Вега, Дэнэб і Альтаір. 

Зорку Акубенс у сузор’і Рака не разгледзець было, яна зорка вяснова
летняя, восенню ледзь заўважная. А вось сузор’е Вялікага Возу, хоць яно 
таксама вясновае, пасярэдзіне вясны ў зеніце, добра відаць і ўвосень. І 
найярчэй восенню ззяе ў небе Божы, Зорны, Птушыны, Млечны, як толькі 
ён ні называецца, шлях, па якім коціцца Вялікі Воз.

Запомніць назвы сямі зорак Вялікага Возу так, як яны пісаліся ў кнігах па 
астраноміі: Алькаід, Аліёт, Дубхэ, Міцар, Мягрэц, Мярак, Хвекда, – было цяжка. 
Гучалі яны чужынна, таму Віктар яшчэ тады, калі быў малы, прыдумаў для 
іх свае назвы. Ён заўважыў, ці яму гэтак здалося, што ў розныя дні тыдня 
кожная зорка свеціць парознаму. У панядзелак найярчэй зіхціць Алькаід, 
у аўторак Аліёт, у сераду Дубхэ... Так у крэўскім небе над дзедавай пуняй 
з саламянай страхой з’явіліся зоркі Панядзелак, Аўторак, Серада, Чацвер, 
Пятніца, Субота, Нядзеля.

Сёння найярчэй мігцела зорка Алькаід. Значыць, панядзелак.
На Вялікім Возе сядзелі і глядзелі на Віктара з другога боку тэлескопа, у 

якім, мусібыць, бачыўся ім Віктар меншым за макавае зерне, паэтысама
губцы. Уладзімір Маякоўскі, які застрэліўся, Сяргей Ясенін і Марына Цвя
таева, якія павесіліся, Генадзь Шпалікаў і Аляксей Прасолаў, якія таксама 
павесіліся, Іван Ігнацьеў, які перарэзаў сабе горла, Галактыён Табідзе, які 
ў шпіталі выкінуўся з акна, Аляксандр Ром, Надзея Львова, Уладзімір Па
лятаеў, Віктар Гофман, Мікалай Дзяменцьеў, Юры Галіч, Яўген Лан, Лявон 
Аранзон, Вітальд Ахрамовіч, Ілля Габай, мадзьяр Ёжэф Аціла і паляк Рафал 
Ваячэк, грэк Карыатакіс Костас і гішпанец Альфонса Кастафрэда, француз 
Рэнэ Крэвель і мексіканец Хорхэ Куэста, чыліец Пабла дэ Рока, швед Хары 
Марцінсан – нобелеўскі лаўрэат, які закалоўся нажніцамі, амерыканцы Харт 
Крэйн, які ўтапіўся, Джон Барымэн, які кінуўся з моста на лёд, і Гары Кросбі, 
які застрэліўся разам з палюбоўніцай, Луцый Сенека і Стэфан Цвейг, якія 
скончылі жыццё разам з жонкамі, крэолец Эрык Роўч, які сплыў у адкрытае 
мора, немец Паўль Цэлан, які кінуўся ў рэчку з моста, японец Сіндзі Ока, 
які скочыў з даху, каб дазнацца, што бывае пасля смерці, ангельцы Джон 
Браўн, які перарэзаў сабе горла, і Томас Чатэртан, які атруціўся мыш’яком, 
італьянец П’етрадэла Вінья, які разбіў галаву аб сцяну, рымляне Марк Лу
кан і Лукрэцый, адзін з якіх перарэзаў вены, а другі кінуўся на меч, украінец 
Барыс Танэта, які павесіўся ў турме, літовец Юлюс Яноніс, які кінуўся пад 
цягнік, беларусы Сяргей Палуян і Рыгор Семашкевіч, які выгукнуў, кідаючыся 



з акна: “Любіце паэтаў!” – поўны воз паэтаўсамагубцаў, усім на Возе месца 
не хапала, і яны беглі за ім, пераскокваючы з зоркі на зорку. 

Куды ехаў Воз? Куды ён іх вёз?
У бясконцую адсутнасць. У мільёны, мільярды гадоў маўчання. Вось гэтая 

бясконцая адсутнасць з бясконцым маўчаннем жахала Віктара, а не сама 
смерць, калі ён думаў пра яе. Але людзі на Возе пра гэта ўжо не думалі.

“Не здолеў? – пыталі яны. – Страціў каханую, прадаў сяброў, здрадзіў 
паэзіі – і не здолеў? Маці пакінуў адну паміраць – і не змог. А Купала мусіў 
здолець? Павінен быў змагчы?”

“Табе ж Сюзана пісталет перадала, – пахмурна казаў Маякоўскі. – Чаму 
не застрэліўся?” – “Я страляўся. З вашага пісталета ў кватэры Кручы” – 
“Тады чаму жывы?” 

Адказаць на пытанне: “Чаму жывы?” – было не прасцей, чым на пытанне: 
“Чаму мёртвы?” Не скажаш жа: бо Вензель фокус паказваў.

“П’яны быў? – спытаў Бажыдар, футурыст, якога за Маякоўскім не адразу 
Віктар заўважыў. – Я таксама аднойчы п’яны страляўся. У рускую рулетку 
гуляў. Адзін патрон у сямізарадным рэвальверы. Тыдзень піў і тыдзень стра
ляўся. У панядзелак, аўторак, сераду, чацвер, пятніцу, суботу... Шэсць разоў 
круціў барабан – і ўсё біў баёк у пустое. А ў нядзелю мяне заклініла. Чамусьці 
падумаў, што ў сёмы раз, калі сямізарадны рэвальвер, без варыянтаў. Канец! 
Вядома, не, але чамусьці я так падумаў. І вырашыў, што нядзеля – выхадны. 
А пасля ўжо не змог... Адно – калі з варыянтамі, іншае – калі без. Пайшоў 
у лес і павесіўся”.

“Правільна, – сказаў Ясенін. – Калі вешаешся, заўсёды ёсць варыянты. 
Ці вяроўка парвецца, ці выпадзе крук. Ці, калі ў лесе, сук зламаецца. І па
весіцца лепш, чым застрэліцца. Без крыві”.

“Затое сіні, як баклажан”, – не згадзіўсяў Маякоўскі, і пакуль усе яны спра
чаліся, як лепш засіліцца – скочыць з даху ці сплыць у мора, узрэзаць вены 
ці атруціцца, павесіцца ці застрэліцца – Віктар выглядваў, ці няма сярод іх 
Купалы, ці не да іх выйшаў ён у гэтыя, з таго боку замкнёныя, дзверы? Не 
ўбачыўшы, спытаў: “Скажыце, Купала з вамі?” – на што Табідзе, які добра 
ведаў Купалу, сказаў, азірнуўшыся па баках: “А што яму з намі рабіць? Ён 
жа не самагубца”.

Значыць, не сам скінуўся. Тады, можа быць, усё ж варта падняцца на 
дзясяты паверх, каб паглядзець, як яно было? 

“Магу сказаць, як было, – скочыў з Возу і пайшоў па зорках Табідзе. – 
Купала быў трохі нападпітку, у добрым настроі, бо яму нейкая жанчына 
патэлефанавала, каб сустрэцца, і калі выйшаў з нумара на дзясятым 
паверсе, уздумаў каўзануцца па парэнчах лесвіцы. Ну, такое юначае 
глупства. Хіснуўся і не ўтрымаўся. Наўрад ці гэта можна лічыць сама
губствам. Тым больш, што, куляючыся, ён нагамі спрабаваў зачапіцца 
за парэнчы, таму і чаравік з адной нагі зляцеў. Сам я гэтага не бачыў, 
Берыя мне так казаў”.

А Берыя бачыў?.. Хутчэй за ўсё ён гэта прыдумаў, каб у гібелі Купалы 
знайсці месца ягонаму чаравіку, які застаўся на лесвіцы, і які сведчыў пра 
тое, што Купалу скінулі. Купала ўпіраўся, бараніўся, але...

“Можа быць, Берыя прыдумаў, – згадзіўся Табідзе. І тут жа не згадзіўся: 
– А можа быць, і не”.

У гэтых самагубцаў фантазіі... З маста не ў ваду, а на лёд кідаюцца.
Трэба ўсё ж падняцца і паглядзець.
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Раптам у тэлескопе з’явілася, запалілася, як зорка, маці. “Сынок, ніхто ж 
мяне нікуды не скідваў, я сама памерла. Няма праз што табе вінаваціцца”.

І зоркамаці пагасла.
Яна апраўдвала яго. Яна апраўдала б яго, калі б ён нават сякерай яе 

засек. Але больш ніхто не апраўдае. 
“Я апраўдаю, – засвяціўся, як месяц, у тэлескопе бацька. – У тым свеце, дзе 

зараз мы з маці, за нас адказве Бог. А ў тым свеце, дзе ты, кожны адказвае 
за сябе. Мацвееў сам у КГБ напісаў, Цапман сам працаваць да іх пайшоў, а 
ты вінавацішся праз іх, як праз той кашалёк, які знайшоў на вакзале”.

І бацькамесяц пагас.
Больш глядзець у небе не было на каго.  
Калі няма на каго глядзець у небе, дык няма на каго глядзець і на зямлі.
Але які бацька хітры! Пра тое, што сын ягоны сам, як некалі Купала, 

“дрындушкі” пісаў, сам з гэтымі дрындушкамі на з’ездзе выступаў, сам у 
Польшчу ездзіў за Савецкі Саюз палякаў агітаваць, не сказаў. 

Знік у небе.
Віктар адышоў ад тэлескопа, глянуў на яго, залацістага: што з ім рабіць? 

Чый ён? Ягоны, чужы? Купалы, Сталіна, Вензеля?.. Чыя гэта здзейсненая 
дзіцячая мара?

Купала сказаў: “Можаш забіраць”. Але трэба яшчэ раз спытаць, калі 
вернецца. Каб не ўзяць чужое. Як той кашалёк, пра які ўспомніў бацька.

Кашалёк той дзевяцігадовы Віктар знайшоў пад акенцам касы на чыгунач
ным вакзале. Ніколі капейкі нідзе не знаходзіў, а тут – кашалёк. Трох рублёў, 
што ў ім былі, якраз не хапала на тэлескоп, грошы на які ён ужо амаль два 
гады збіраў капейку да капейкі. І ён не аддаў кашалёк касірцы, каб вярнула 
таму, хто згубіў. Але і ў краму па тэлескоп адразу не пабег, бо ўчора быў там 
і сказаў, што пакуль тры рублі не стае. Дык дзе ты іх сёння ўзяў? 

Кашалёк быў жаночы, з шарыкавай зашчапкай, і Віктар уяўляў, як тая 
жанчына, якая яго згубіла, шкадуе пра прапажу. Можа, плача, бо ездзіла на 
кірмаш, які быў побач з вакзалам, прадаць тварог, масла ці яйкі, а выйшла, 
што толькі на дарогу патрацілася. А, магчыма, яна падумала, што кашалёк 
укралі, напісала заяву ў міліцыю, якая цяпер кашалёк шукае, і Віктар сто 
разоў яго перахоўваў. Закідваў сенам у пуні, засоўваў пад цэбры ў склепе, 
закопваў пад мосцікам на левым беразе рэчкі, што працякала за хатай, 
ноччу ўставаў і закопваў на правым, дзе толькі ні хаваў – паўсюль міліцыя 
знаходзіла, здымала з кашалька адбіткі пальцаў і вяла злодзея ў турму. 
Урэшце ён пайшоў на вакзал, падкінуў кашалёк туды, дзе знайшоў, пад 
акенца касы, з якой высунула галаву касірка: “Ты што там падкінуў?..” – і яго 
звінавацілі, што кашалёк украў, а жанчына, якая згубіла кашалёк, сказала, 
што ў ім было не тры рублі, а трыццаць. 

Злодзей!
Ён, нічога не ўкраўшы, злодзей! Злачынца!..
З гэтым нельга жыць! У гэтакім несправядлівым свеце з такімі подлымі 

людзьмі!.. 
Знайшоўшы ў пуні вяроўку, ён залез на драбіны, накінуў вяроўку на бэльку, 

доўга завязваў, бо не ведаў, як, ды яшчэ і рукі калаціліся, вузел на пятлі, а 
калі завязаў і надзеў пятлю на шыю, зарыпелі дверы – і ў пуню ўвайшоў 
бацька. “Ён жа падумае, што я стаяў тут у пятлі і чакаў, пакуль нехта ўвой
дзе, каб паказаць, што хацеў павесіцца!” – пранізала думка, і Віктар скочыў 
з драбінаў, забыўшыся, што канец вяроўкі, накінутай на бэльку, не прывязаў, 



паляцеў разам з сэрцам, якое гэтак ударыла пад рэбры, нібы, каб не загінуць, 
паспрабавала вырвацца з грудзей, але не здолела, сціснулася, падскочыла 
пад горла, не даючы яму, імгненна напоўненаму жахам, апошнім крыкам 
закрычаць – і ён зляцеў на рукі бацькі. 

“Давай дамовімся так, – вынес яго бацька, бо Віктара ногі не трымалі, з 
пуні ў двор, сеў з ім на прызбе. – Я нічога не кажу пра гэта маці, а ты, калі 
зноў такое надумаеш, кажаш пра гэта мне. Я пісталет дам, з ім самагубства 
будзе выглядаць больш памужчынску, чым з вяроўкай”.

Ні тады, ні пазней Віктар так і не асмеліўся спытаць бацьку, што той 
падумаў, убачыўшы яго на драбінах з пятлёй на шыі і не прывязаным да 
бэлькі другім канцом вяроўкі?..

Цётцы, з кашалька якой Віктар нібыта ўкраў грошы, ні бацька, ні маці не 
паверылі, але, каб яна не звягала, маці пачала ўгаворваць бацьку аддаць 
ёй 27 рублёў, а той адрэзаў: “Няхай наш астраном са сваіх аддае!” – і Віктар 
застаўся без тэлескопа... 

“Калі хочаш мець сваё, абыходзь чужое, – казаў яму потым бацька. – 
Абыходзь чужое, калі хочаш мець сваё”. 

Купала не вяртаўся.
Бо навошта? Сказанае сказалася. А выпіць не было чаго. 
Выпіць можна і не з Купалам. З Барадой. Бурам, Кручам, Шклярам, Ка

ралевічам, Стральцом, Кавалём... З тымі, каго ён любіў.
Ён і Купалу любіў, іначай не мучыла б яго так Купалава жыццё і Купалава 

смерць....
Ці праз Купалу ён любіў сябе? 
Думка такая ўзнікала ў ім і раней, але цьмяна, а цяпер, у чаканні Купалы, 

раптам падумалася пра гэта з ясным болем. І ці не сябе ён любіў праз Кручу, 
Бура, Шкляра, Каралевіча, Стральца, Каваля?.. І праз Ганну, якая падзялілася 
з ім жыццём, і праз маці з бацькам, якія далі яму жыццё, ці не любіў ён сябе?.. 

Калі яно так, тады гэта прычына, каб не захацець жыць. 
Зрэшты, тады ты і нежывы...
Вось яно! Вось пра што казала яму недзе там, дзе Гімалаі, жанчына з 

іменем ДзевіМарыя! Што ён мёртвы!.. 
Але калі ты мёртвы, як можна хацець жыць?..
І раптам ён не захацеў! Так не захацеў, як у дзяцінстве, калі вешаўся, 

узненавідзеўшы гэты свет з гэтымі людзьмі, сярод якіх у яго нікога не было! 
А цяпер яшчэ ён узненавідзеў і сябе разам з імі – і гэтак не захацеў жыць, 
што стрываць не змог! Выбег у калідор, дзе нікога не было, узбег на дзясяты 
паверх, дзе таксама не было нікога, з разбегу перакуліўся цераз парэнчы, 
паляцеў разам з сэрцам, якое гэтак ударыла пад рэбры, нібы, каб не загінуць, 
паспрабавала вырвацца з грудзей, але не здолела, сціснулася, падскочыла 
пад горла, не даючы яму, імгненна напоўненаму жахам, апошнім крыкам 
закрычаць – і загушкалася разам з ім на нечым мяккаспружыністым, як на 
свежым стозе ў скошаным лузе...

Ён упаў грудзьмі, убачыў унізе нацярушанае сена, на якім стаяў, раскі
нуўшы рукі, каб яго злавіць, бацька, перавярнуўся, нічога не цямячы, на спіну: 
над ім стаяла адміністратарка, над галавой якой вісела шыльда: 4 паверх.

Кінуўшыся з жыцця ў смерць, ён прыляцеў туды, дзе быў.
– А каб сетку не павесілі? – дапамагаючы яму выбрацца з тонкай, праз

рыстай, амаль нябачнай сеткі, спытала адміністратарка. – Што б вы цяпер 
рабілі, калі б мы не павесілі сетку?
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Віктар не ведаў, што б ён цяпер рабіў. Можа быць, не калаціўся б так, 
гледзячы ўніз і ўяўляючы сябе на мармуровай падлозе.

“Міліцыю не выклікайце”, – папрасіў ён адміністратарку, і тая сказала, 
праводзячы яго ў 414ы нумар: “Я і не збіралася. Бо што здарылася? Нічо
га. Нейкі нешчаслівы гэты нумар. Хто ў ім ні пасяляецца – ідзе ўверх і ўніз 
кідаецца. Вам, можа, выпіць прынесці?”

Яму не хацелася выпіваць. Яму хацелася легчы, заплакаць і шкадаваць 
сябе. Можна было б і з выпіўкай, але ён не любіў п’яныя слёзы.

– Не, дзякуй.
– Не, дык не. Хоць звычайна выпіваюць, – сказала яна так, нібы ў гатэлі, у 

якім яна працуе, штодня нехта кідаецца ў лесвічны пралёт, а потым выпівае. 
– Дарэчы, вы, калі пасяляліся, пакінулі на стойцы ключы ад машыны. Вось, 
вазьміце...

Ніякія ключы Віктар не пакідаў, машыны ў яго не было, але адміністратарка 
не стала пытаць, ці ёсць у яго машына, паклала ключы на стол і пайшла.

Ён лёг.
Не плакалася.
І не шкадавалася. 
За што сябе такога, які ён ёсць, шкадаваць? За тое, што жыў не так, як 

мог бы жыць?
А як?.. 
Чым даўжэй думаў, як бы мог жыць іначай, тым больш шкадаваў не сябе, 

а маці і бацьку, Ганну, Кручу і Бура, Шкляра і Каралевіча, Стральца, Каваля... 
Яны з ім жылі не з такім, якім ён быў насамрэч, і выходзіць, што іх падмануў? 
Абхітрыў, надурыў?.. Яны думалі, што ён жывы, а ён...

І што з гэтым рабіць? 
ДзевіМарыя казала, што ён можа ажыць. Толькі яна не ведала, як.  

І Віктар не ведаў. Але цяпер яму здалося, што ведае. 
Ён сеў і доўга глядзеў на ключы ад машыны, якой у яго не было... Узяў 

іх, сунуў у кішэнь разам са сцізорыкам Купалы, яшчэ раз агледзеў нумар. 
Чамусьці вока зачапілася за найдрабнейшае, за адарваны гузік на падлозе, 
і ён падняў яго, таксама паклаў у кішэнь. Зірнуў на дзверы з лапезнай паза
лочанай ручкай і ўспомніў, дзе іх бачыў: у антыкварнай краме 300й секцыі. 

Віктар торгнуў ручку – замкнёна. Уставіў у замок ключ з нумарам 414, які 
даў яму Вензель, крутнуў – дзверы адчыніліся ў прыёмную дырэктара крамы, 
дзе сядзела жанчына ў зялёнай блузцы з доўгімі і чорнымі, як смала, вала
самі і жаўтаватымі, нібы ў савы, вачамі. Сюзана. “Пачакайце, не зачыняйце, 
мяне папрасілі паставіць на стол шампанскае, – занесла яна ў нумар дзве 
поўныя бутэлькі, вярнулася з дзвюма пустымі і расчыніла дзверы ў кабінет 
дырэктара. – Вас чакаюць”.

– О, якія госці! – гэтак, нібы век не бачыліся, падхапіўся зза століка, за 
якім сядзеў з Купалам, Ганнай і вельмі падобнай да яе, толькі старэйшай 
жанчынай, Вензель. – Ведаеце, – рушыў ён, трохі прыкульгваючы, хоць калі 
хадзілі па Краснай плошчы, не кульгаў, насустрэч Віктару, – мне нядаўна 
падумалася, што калі я займаюся і лабараторыяй, і антыкварнай крамай, 
дык няхай яны будуць адна ў адной, не трэба будзе губляць час на дарогу.  
Вы праходзьце, праходзьце, я ж вам казаў, што ў мяне ўсялякі антыкварыят. 
Не толькі мэбля з посудам, але і людзі, якія на мэблі гэтай спалі, сядзелі, з 
посуду таго елі. І ўсе вам знаёмыя, так што будзьце як дома. 

Віктар стаяў у дзвярах слупом. За тым самым столікам з тымі самымі 



кубкамі і тым самым імбрыкам на ім, на той самай капапе, на якой сядзеў 
ён з Ганнай, упершыню частуючыся дзіўным напоем Вензеля, зноў сядзеў 
ён з Ганнай, а побач на ложку, не падобным да антыкварнага, на звычайным 
шпітальным ложку – Купала з жанчынай, падобнай да Ганны, толькі 
старэйшай, і ў ёй нельга было не ўгадаць маці Ганны малодшай, якая тулілася 
да яго, Віктара Маргера, і глядзела на яго так, нібы ніколі не сыходзіла ні да 
касманаўта Рыленкі, ні да чалавечага абрэзка Нячаева. “Наперад, наперад, 
я ж вам сказаў, што тут з большага ўсе свае, не бойцеся…” – павёў яго пад 
руку Вензель, і адбылася ўжо не проста дзіўная, а неверагодная рэч: спачатку 
Віктар бачыў, як ён падыходзіць да століка, за якім сядзеў ён на канапе з 
Ганнай, а побач на ложку Купала з яе маці, на блузцы якой – чамусьці менавіта 
гэтая драбяза здалёк яму кінулася ў вочы – не хапала гузіка, які намацаў 
ён у кішэні, каб падысці і эфектна, бо ўжо было зразумела, што адбылося 
ў 414м нумары, Ганне старэйшай гузік аддаць, але пасярэдзіне шляху зрок 
пераключыўся, і ён, Віктар Маргер, які ўвайшоў у лабараторыю, ці раптам 
сам памяняўся, ці яго нехта памяняў, як штукар у цырку, з тым Віктарам 
Маргерам, які сядзеў з Ганнай, і ўжо седзячы з ёй, ён усё выразней бачыў, як 
да іх паўз кніжныя паліцы з кнігамі і без, этажэркі з партабакамі і запальнічкамі, 
ордэнамі і медалямі, шафы, на якіх і ў якіх стаяла розная драбната са шкла, 
крышталю, каменя, срэбра, золата, паўз шпітальныя, якіх тут раней не 
было, ложкі з нейкімі міргаючымі прыладамі паміж імі падыходзіць, нешта 
намацваючы ў кішэні, таксама ён, Віктар Маргер пад руку з Вензелем, які 
кажа яму: “Вы сядайце, сядайце, зараз я вам усё патлумачу…” – і Віктар 
Маргер сядае на зэдлік насупраць яго, Віктара Маргера на канапе, і так 
падае Ганне старэйшай: “Калі ласка, вы згубілі...” – адарваны гузік, быццам 
па гузік гэты і кінуўся Купала ў лесвічны пралёт. 

Віктар гэтак, каб жанчыне было няёмка, ніколі б не зрабіў.
– Такі вось фокус! – выключыў Вензель зеленаватага колеру прыладу, што 

міргала агеньчыкамі і падавала ціхія, як спадарожнік з космасу, сігналы на 
тумбачцы каля ложка, дзе сядзелі Купала са старэйшай Ганнай, якая, узяўшы 
гузік, усміхнулася: “Дзякуй…” – і ўсмешка яе была гэткай жа летуценнай, як у 
дачкі: такую жанчыну Купала не мог не пакахаць. – Цапман так усё наладзіў, 
што і ў ложак не трэба класціся, у ложку можна нечым іншым займацца, – 
паспрабаваў як бы пажартаваць Вензель, а Віктар Маргер, які падышоў і 
сеў на зэдлік, падаўшы жанчыне гузік, згублены ёй у 414м нумары гатэля, 
спытаў: “Які Цапман?..”

“Ён не я, калі Цапмана не ведае. Ён не я… Але што тут адбываецца, 
хто б мне сказаў?..” 

– Усе ўжо ўсё ведаюць, я ўсім распавёў, засталося толькі вам, – наліў 
Вензель свайму апошняму госцю свой напой з дзіўных зёлак. – Калі вы абодва 
загінулі ў аварыі, Ганна палічыла сябе вінаватай, што вы загінулі, бо кіроўца, 
які аварыю падстроіў, быў кіроўцам яе бацькі, у чым яна, вядома, ніяк не 
вінаватая, але так яна палічыла, і падзялілася з вамі ў нашай лабараторыі 
сваім жыццём. У ёй столькі жыццёвай сілы, што хапіла на вас дваіх, і яшчэ 
для самой хапіла. І здарылася, калі вярнуліся вы з таго ў гэты свет, нечаканая 
для нас рэч: адна і тая жыццёвая сіла, якой вы ажыўляліся, спарадзіла 
аднолькавую памяць і свядомасць, і вы – ды яшчэ пры вашым знешнім 
падабенстве – сталі як бы адным чалавекам у двух, але былая свядомасць 
аднаго ўсё ж замінала свядомасці другога, уздзейнічала на яе, і кожны з вас 
быў не самім сабой. Гэта было надзвычай цікава, і мы вырашылі нічога не 
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мяняць, паназіраць, што з вамі будзе, хто каго ў вас пераможа, і назіралі, 
кантралявалі, пакуль не прыйшоў у лабараторыю Цапман і катэгарычна не 
ўспрацівіўся эксперыменту, заявіўшы, што гэта можа прывесці вас да драмы, 
да трагедыі. Я сказаў яму, што мы спынім экперымент, калі ён знойдзе 
тэхнічны спосаб вярнуць вас абодвух самім сабе, што было б яшчэ цікавей 
за ажыўленне, – і ён спосаб знайшоў. Вынайшаў! Таму вы сёння тут. Тыя, 
якімі былі. Не хітруючы, скажу, што страшэнна хочацца паназіраць за вамі 
далей, паглядзець, як будзеце звыкацца з жыццём, якое пражылі не самі 
сабой, але для гэтага ў нас хапае аб’ектаў. Як Іван Дамінікавіч сказаў, пакуль 
мы тут, чакаючы вас, выпівалі, куды цяжэй нам будзе знайсці таго, хто самім 
сабой жыццё пражыў. Калі ўвогуле гэта магчыма. 

– Так, – падняўся Купала. – Са мной тое самае было. Але гэтага можна 
пазбегнуць. І я мог бы расказаць, як, але нам пара, – дапамог ён падняцца 
старэйшай Ганне, якая абняла Ганну малодшую: “Мы файна пагаварылі, 
будзь, дачушка, шчаслівай у сабе самой”, – а Купала спытаў Віктара: “Вы 
чаму без тэлескопа? Тэлескоп ваш, ваш…” – і яны, узяўшыся за рукі, пайшлі, 
нават не азірнуўшыся на парозе…

Зараз яны зойдуць у нумар 414, вып’юць шампанскае, потым паміж 
імі здарыцца нешта такое, праз што Ганна пакіне Купалу, і ён падымецца 
на дзясяты паверх да старшыні Саюза пісьменнікаў Лынькова, куды яна 
патэлефануе яму: “Я да цябе вяртаюся…” – і ён адразу развітаецца з усімі, 
з кім быў, выйдзе ў калідор, а там…

А там – цёмна. Заслона.
Вершы ў вечную адсутнасць.
– Я, бадай, таксама пайду, – падняўшыся з зэдліка, паляпаў сябе па 

кішэнях Маргер маскоўскі. – Так, ключы тут… А вось гэта не маё, – паклаў 
ён сцізорык на столік. – Хочаш мець сваё, абыходзь чужое. Хораша нехта 
сказаў, – пацалаваў ён у шчаку Ганну, і ўжо адыходзячы, дадаў, азірнуўшыся 
на Віктара. – Шкада, што я – не ён. Ці ён – не я.

Яны ўсе разам, Ганна, Віктар і Вензель прайшлі за маскоўскім Маргерам 
у самы канец антыкварнай крамы да “Масквічка”, які быў так адрамантаваны 
на Лубянцы, што зіхцеў, як новенькі, і Віктар раптам адчуў, што яму шкада 
развітвацца з чалавекам, у якім пражыў ён калі не ўсё, дык і не малое для 
чалавечага веку жыццё, прычым, такое, лепшага за якое ў яго можа не быць. 
Чаму ён вырашыў, што ў тым жыцці ён быў не самім сабой, калі, можа быць, 
ён такі і ёсць? Ён глядзеў, як рассоўваецца дальняя сцяна крамы ці сцяна 
лабараторыі, у якой людзей могуць рабіць такімі, якімі захочацца лабарантам, 
мёртвых жывымі і жывых мёртвымі, і яму ўсё болей хацелася забраць у 
свайго двайніка ключы, сесці ў машыну і ехаць, ехаць, ехаць, пакідаючы за 
сабой Маскву, Мінск, Варшаву, Калькуту, Польшчу і Індыю, Еўропу і Азію, 
гэты і той свет... 

Але машына была чужая.
– Ты вярнулася да мяне? – спытаў ён Ганну, а яна, пацалаваўшы яго ў 

лоб, як цалуюць нябожчыка, села ў машыну і сказала кіроўцу: “Вярнулася... 
Дзякуй, што звазіў у Вавукі, дзе я зразумела: ён забіў цябе ў сабе”. 

І яны паехалі.
Усё яшчэ не цямячы, што адбылося, Віктар кінуўся следам, чапляючыся 

за машыну і слізгаючы, падаючы, нібы з лесвіцы: “Ганя!..” 
Ганна азірнулася – і вочы ў яе былі такія, нібы яна не пазнавала яго.
“Красная плошча ў пажары, – сказаў Вензель. На машыне яны могуць 



праскочыць, а вам лепш у іншы бок. Выйдзіце праз гатэль – і наўпрост да 
Беларускага вакзала, можаце яшчэ паспець на цягнік да Крэва”. – “У Крэва 
не ходзяць цягнікі, там няма чыгункі.” – “Раней хадзілі. А тое, што было раней, 
можа быць і цяпер, – адступіў назад Вензель, калі Віктар зрабіў жэст, каб 
развітацца. – Я з вамі не развітваюся, я не развітваюся ні з кім і ніколі...”

Віктар выйшаў з антыкварнай крамылабараторыі – сакратаркі ў прыёмнай 
дырэктара не было. Прайшоў у 414ы нумар – Сюзана з Люцыяй сядзелі за 
сталом і пілі шампанскае.

– Нас папрасілі нагадаць вам, каб вы забралі тэлескоп, – ніякавата 
замітусіліся яны адна перад адной, але замітусіліся напаказ, ім зусім не 
было ніякавата. – І вось яшчэ чыйсьці нататнік з вершам. Пэўна, ваш. Купала 
сказаў, што не ягоны, ён ні лістоў да Бога, ні дрындушак даўно не піша.

Сучкі!
Віктар прайшоў да вакна і засунуў нататнік за падваконне. 
Забраўшы тэлескоп, спусціўся на ліфце. 
“Высяляецеся? – спытала адміністратарка. – З вас 27 рублёў”. – “А з 

Луцкевіча колькі? Я і за яго заплаціць магу”.
Адміністратарка дастала з сейфа за яе спінай стос тэчак з паперамі, 

доўга перабірала. “Такога ў нас не было... Быў Луцэвіч. Ён за ўсё заплаціў”.
Чалавек з прозвішчам Луцкевіч, пазначаны ў данясенні начальніка 3га 

ўпраўлення НКВД СССР Гарлінскага на імя Берыі і Сталіна як пастаялец 
414га нумара, у гатэлі «Масква» не пражываў. За ўсё заплаціў Луцэвіч.

Над вуліцай Горкага, колішняй Цвярской, плыў дым. Гэтая вуліца вяла 
ад Беларускага вакзала наўпрост да Крамля. Віктар рушыў у зваротны бок 
– дым плыў за ім.

На Пушкінскай Віктар прыпыніўся, пастаяў і павярнуў на Цвярскі бульвар. 
На лаве пад помнікам Герцэну ў двары літінстытута, захутаная ў жоўтую 
хустку, падобная да позняй восені сядзела Марыя Аляксандраўна. “Жыццё 
ў тым, што знікае, – сказала яна, убачыўшы Віктара. – У тым, што знікае”.

Памаўчала, павярнуўшы галаву да качагаркі. 
– Вось і Мацвееў знік.
– Яго пасадзілі.
– Яго выпусцілі. А ён вярнуўся і знік. Калі няма качагаркі, без патрэбы 

качагар. 
Віктар пацалаваў ёй руку і пайшоў на вакзал.
У першым акенцы касы Беларускага вакзала сядзела тая касірка, якая 

высунулася некалі з гэткага ж акенца чыгуначнай касы ў Смаргоні, спытаўшы: 
“Ты што там падкінуў?..” Гэтым разам, нічога ў Віктара не пытаючы, нават 
не ўзяўшы ў яго грошы: “Дваццаці сямі рублёў дастаткова, вось вам яшчэ 
рэшты тры рублі”, – яна падала яму квіток у плацкартны вагон, які аказаўся 
апошнім у цягніку. З вокнаў ягоных ужо махалі Віктару дзяцюк у чорным берэце 
з чырвоным вымпелам і ў чорнай куртцы, зпад якой віднелася цяльняшка, 
дзядзька ў пінжаку з дзіркай на локці, мужык і кабета, якія бачылі Віктара 
па тэлевізары, а з тамбура тая ж правадніца, з якой прыехалі яны ў Маскву, 
крычала: “Хутчэй, хутчэй, адпраўляемся!” – і цягнік рушыў, Віктар ледзьве 
паспеў ускочыць на падножку апошняга вагона…

“Нехта едзе туды, нехта едзе сюды…” – сустрэў яго дзядзька ў пінжаку з 
дзіркай на локці, і яны селі, як даўнія знаёмыя, з ім, з марскім пехацінцам, 
відавочна расчараваным, што няма Ганны, з мужыком і кабетай, якія бачылі 
Віктара па тэлевізары.
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Правадніца, сабраўшы квіткі і раздаўшы бялізну, пайшла па вагоне: “Каму 
чаю?”

– Я без чаю не скучаю, – сказаў марскі пехацінец, але гэтым разам не 
выліў са шклянкі чай, каб наліць гарэлкі, і дзядзька ў пінжаку з дзіркай на 
локці не паставіў чаркі, і мужык з кабетай не дасталі закуску, бо, мусібыць, 
усё, што ў іх было, яны прагулялі, пакінулі ў гасцях, таму сядзелі і глядзелі 
ў вакно. 

Яны не ведалі і не думалі пра тое, што маглі не сядзець і не глядзець. 
Што вылічальныя машыны казалі пра верагоднасць іх з’яўлення ў свеце 
як пра нулявую. Яны проста жылі. Туды едучы, гулялі, а едучы сюды, 
успаміналі.

“А што мы ў вакно глядзім, калі ёсць тэлескоп?” – спытаў марскі пехаці
нец, якому, калі не да маладзіц заляцацца, дык трэба было нешта рабіць, 
і яны да поўначы, пакуль не пачало хіліць у сон, па чарзе глядзелі ў неба. 

“Якая прыгажосць! Якая веліч! Вось жа стварыў Гасподзь!.. – выдыхнуў, 
змяніўшыся і ў твары, і ў рухах, і ў голасе, пехацінец, перадаючы тэлескоп 
Віктару. – І мы сярод усяго…”

Па небе на захад, дзе дагарала вечаровая зара, плылі дымныя аблокі, 
сярод якіх ляцеў вянок з распраўленай на ветры белай стужкай і чырвоным, 
які не разабраць было, надпісам на ёй. У вянку, азіраючыся на ўсход, дзе 
разгаралася полымя, сядзела жанчына, а за вянком скакалі ў дымных аб
локах на гнядым, на чорным і на белым конях тры вершнікі.

Стомлена падумаўшы, што засынае і ўжо бачыць сон, Віктар выбачыў
ся перад спадарожнікамі і лёг. Пад ім мерна пастуквалі колы цягніка, і на 
постук колаў спачатку разрывіста, торгана, шукаючы памер, а потым усё 
болей зладжана накладвалася рытміка верша, пакінутага ў 414м нумары 
гатэля “Масква”. Помнілася ягоная музыка, ягоная незразумелая, “Гэй бэн 
гіном”, назва, але самога верша Віктар не помніў. Не помніў нават, ці гэта 
ён яго напісаў.

Прачнуўся ён у Крэве – адзін у вагоне. І вагон быў адзін, адчэплены ад 
цягніка. “Як мы тут?.. – спытаў правадніцу. – Сюды не ходзяць цягнікі, да 
Крэва няма чыгункі”, – а тая сказала: “У вас квіток да Крэва”. 

Ён выйшаў з вагона, які, адчэплены, мог быць як апошнім, гэтак і першым. 
Прайшоў да Юр’евай гары, на якой, калі гара называлася Ярылавай, было 
паганскае капішча і стаяў, выразаны з векавечнага дуба, Купала. Бог сонца, 
агню і святла, якога аднойчы на Ярылавай гары не стала. У Крэве казалі, 
што яго спалілі, але ніхто не помніў, не ведаў, хто і чаму?..

Над гарой плыло неба, пад гарой цякла рака. Цераз раку ляжала кладка, 
на якой стаялі жанчына і хлопчык. Яны адбіваліся ў вадзе разам з небам, 
і жанчына пыталася ў хлопчыка, на ягоны адбітак паказваючы: “Хто гэта?.. 
Ну, скажы, хто?..” – а ён кідаў у ваду каменьчыкі і глядзеў, як разыходзіцца 
кругамі вада. 

У падножжы гары ляжаў крыж. Вялікі, больш чым у чалавечы рост. “Мне 
не падняць…” – сказаў ціха, нібы здалёку, хлопчык, але Віктар яго пачуў. 
Узваліў крыж на спіну, панёс на гару. Чым вышэй узыходзіў, тым несці было 
цяжэй. І раптам трохі, але палягчэла. Віктар азірнуўся: канец крыжа, што 
цягнуўся па зямлі, то прадзіраючыся скрозь кустоўе, то захрасаючы між ка
мянямі, прыпадымаў, наколькі мог, хлопчык. Той самы, які стаяў на кладцы 
над ракой, кідаў у ваду каменьчыкі – і вада разыходзілася кругамі да берагоў, 
як неба да даляглядаў над Юр’евай гарой.



ЭПІЛОГ

Пðàç ÷âэðöü ñтàãîääçÿ, кàлі ãàтэлü “Мàñкâà” ðуйíàâàлі, кàб пàбуäà âàöü 
íà ÿãîíûì ìåñöû ãэткі ñàìû ãàтэлü “Мàñкâà”, çà пàäâàкîííåì 414-ãà íуìàðу 
çíàйøлі íàтàтíік. У íàтàтíіку бûў âåðø íà пåðøàй ñтàðîíöû. 

ГЭЙ БЭН ГІНОМ

Цåлà íà çàõàä, à кðîў âûöÿкàå íà ўñõîä.
М¸ðтâû íàðîä ñàì ñÿбå ўжî íå пîìíіöü жûâîãà.
Ãэтà тàкàÿ тðàãåäûÿ – ì¸ðтâû íàðîä.
Ãэтà тàкàÿ кàìåäûÿ ì¸ðтâàãà Áîãà.
 
Ёí у öàðкâàõ, у кàñö¸лàõ – у õðàìàõ пàì¸ð.
Дуìàлі – õðàìû, à âûйøлà, øтî ñклåпû і тðуíû.
І íі пðû ÷ûì íі ÷уìà, íі õàлåðà, íі ìîð,
І íі пðû ÷ûì íі âàðàãі, íі ñкіôû, íі ãуíû.
 
Чàñ і ìàíþк, і пðàðîкàў äà ку÷û ãðàбå,
Пåðàìÿøàліñÿ ў пûлå ñâàå і ÷ужûÿ,
М¸ðтâû íàðîä àжûўлÿå ñàìîãà ñÿбå –
І àíіÿк ¸í ñàìîãà ñÿбå íå àжûâіöü.
 
Áîã бåлàðуñкі! Я ÷уþ тâà¸: “Пàпðàñі!..”
Мîжà, àбðûíåøñÿ ãðàäàì, пÿñкîì ç кàìÿíÿìі,
Ãðîìàì уäàðûø öі âîãíåííû çíàк пàäàñі,
Ñтðàøíû ñâîй ñуä, àжûâіўøû, у÷ûíіø íàä íàìі?
 
Мîжà, çàпàліø у íàñ пàä íàãàìі çÿìлþ,
Кàб ìû ñуäà пàбàÿліñÿ бîлåй, ÷ûì ñìåðöі…
 
Áîã бåлàðуñкі!
Цÿбå ÿ і ў ñìåðöі лþблþ!
Á’åööà і б’åööà ўâà ìíå тâà¸ ì¸ðтâàå ñэðöà!

Ні ÷ûй ãэтû âåðø, íі ÷ûй íàтàтíік, íіõтî ñкàçàöü íå ìîã. Пàä âåðøàì 
бûлî íàпіñàíà: “Нікîлі Ёí íå пàìіðàў...” – і бîлüø íіÿкіõ çàпіñàў у íàтàт-
íіку íå бûлî.

Чэрвень 2016 – лістапад 2020, 
Мінск, Смаргонь, Крэва, Масква, Вільня, Нью-Ёрк, Лунд.
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паэзія

па
эз

ія

…Гасподзь, не карай! Я кахаю,

імя яго ўслых выдыхаю... 

ЗАКАХАНАСЦЬ
(залатое сячэнне перавернутае)

Мàðà пðà ñтðàñöü äà ÿãî – íåбÿñпå÷íà,
íåâûðàøàлüíà, àä÷àйíà-пðûâàбíà.
Пîìíþ, øтî ÿ ўжî жàí÷ûíà – íå äçåў÷ûíà,
äû ç іì лÿтуíкі ÿð÷эй і пðûâàбíåй.

Áà÷у – пðûöÿãâàþ пîçіðкàì – б’þñÿ
ў íåâûкàçàлüíûì ñпàäçåâå íà ø÷àñöå.
Я пðàìàў÷у. І õàй буäçå øтî буäçå.
Ãэтû пàðûў ìî пàтîíå ў бÿñ÷àññі.

Ёí пðàìàў÷ûöü? Пðîñтà ñûäçå і çíікíå?
Пîñтàöü àпîøíі ðàç бліñíå ў лþñтэðку.

Таццяна Барысюк

Самае чыстае каханне – 
платанічнае



І çàðàãî÷уöü ç тàãî лþöûôåðкі,
øтî çàкàõàíàñöü íå çíåñлà пðàâåðкі. 

*  *  *

Куäû пðûâîäçÿöü ìàðû? Дà ÿãî.
Дà âуñíàў, äà âà÷эй, äà äîўãіõ пàлüöàў.
У пîçіðку øукàþ пðîбліñк çîð,
âà ўñìåøöû – íàøûõ äçâþõ эíåðãій тàíöû.

Áàþñÿ, øтî íå ñтðэíåìñÿ кàліñü,
øтî буäçå ìíå çàбûöü ÿãî тàк öÿжкà!
Жûöö¸ тàкñàìà õуткà пðàлÿöіöü.
Я тàк õàöåлà, кàб ìÿíå çàўâàжûў!
Òàк ìàðûлà äà ñэðöà пðûтуліööà!..

*  *  *

Хà÷у íàâàðàжûöü ñàбå кàõàííå
і кàб ÿíî пðûйøлî ў ìîй ñкðуøíû ñâåт,
кàб ÿ бûлà ø÷àñліâàþ àä ðàííÿ,
кàб ðàçàì ìû ўñìіõàліñÿ âÿñíå.

Я àпðàíàлà б ãîжûÿ ñукåíкі
і âî÷û б ìàå ñîíöàì çіõàöåлі!
Мîй лþбû! Пàìàжû ìíå ìðîі çäçåйñíіöü,
кàб ðàй çÿìíû àä÷улі íàøû öåлû.
Кàб ìû ўçлÿöåлі!..

*  *  *

Àäâàÿâàöü öÿбå âà ўñіõ ìàäàì?
Çàпàл ìàлû і ñìåлàñöі бðàкуå.
Òàбå äуøу і öåлà ÿ àääàì,
äû тîлüкі тû öі ìàðûø пðà тàкуþ?

Âà÷эй тâàіõ пðûâàбліâû ñуñâåт – 
¸í пðàãлûíàå ўñþ ìÿíå, äàðэøтû.
Òàбå öі ¸ñöü у ñтðàñöі ãэтàй ñэíñ?
І ÿ öі ¸ñöü тâà¸þ ìðîÿй-ìэтàй? 
 

*  *  *

Ñàìû пðûãîжû ìуж÷ûíà – кàõàíû.
Мíå íå õàпàå пÿø÷îтíûõ àбäûìкàў.
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Áûöü ç Âàìі ðàçàì – ìíå тàк íåðэàлüíà,
à бûöü у пåклå íàÿўíûì – тàк çâûклà.

Я ðàтàâàлàñÿ б Âàøûìі âуñíàìі,
пîçіðкàì Âàøûì і Âàøàй уñìåøкàй.
Я – у àä÷àі, й íà ñэðöû – âуñöіøíà.
Я íåñâàбîäíà, à ç âàìі – бÿçìåжíà.
Âû – íåпàçбåжíàñöü… 

УЯВА І ЯВА-2

Я ўÿўлÿþ íàñ, ñкàжàì, у Ëîíäàíå,
уñìіõàåìñÿ ў кàäðû ç Áіã-Áэíàì,
у Áàлãàðûі, плÿжíàй і ñîíå÷íàй,
öі ў Ітàліі йäçåì íàбÿðэжíàй.

Я ўÿўлÿþ: ìû ў жàðñíûõ àбäûìкàõ,
пàöàлуíкàìі ñтðàñöü ðàçãàíÿåì,
ç Âàìі ìû, ÿк Ñуñâåт, íåàбäûìíû,
у ìілîñíàй пÿø÷îöå çãàðàåì.

Уÿâіöü ìîжíà ўñ¸, øтî çàўãîäíà.
Мû ў лÿтуíкàõ – ø÷àñліâûÿ й ðàäûÿ. 
Плþñ – у тûì, øтî íå ўбà÷у ðàптîўíà
Âàøàй жîðñткàй íÿíàâіñöі й çäðàäû ÿ!  

НОВАЕ НАРАДЖЭННЕ
(залатое сячэнне перавернутае)

Як б’åööà Âàøà ñэðöà?
Ці çãàäâàåöå ìîй тâàð?
Òàк õî÷àööà ў НÀÑ âåðûöü ìíå
íàñупðàöü лþäçÿì çлîñíûì.

Шукàþ ñэíñ у åäíàñöі – 
ÿк íåàбõîäíàñöü ø÷àñöÿ,
ìàã÷ûìàñöü ðàçàì ñöâåðäçіööà,
íіöü л¸ñу ðàçàì пðàñöі.

Áûöü íå õà÷у пàкіíутàй
лÿ âîãíіø÷à ìіíулàãà.
Áûлîå ўжî çàãіíулà.
Я ç Âàìі – ÿк пðà÷íулàñÿ.
Як çíîў íà ñâåт âÿðíулàñÿ! 



*  *  *

Âÿñíà, çíîў àкðûлåíû ñтàí,
Ці ñтàíåø ìà¸й тû ñÿбðîўкàй?
Кàб ìíå íå çðàбіöü íîâûõ ðàí,
íå плàкàöü àб іì çíîў упîтàй.

Кàб âåäàöü: ìàã÷ûìà – уñ¸,
øтî й ¸í ìÿíå ìîöíà кàõàå,
øтî ðàäàñíûì ñтàлà жûöö¸, 
у ìðîÿõ ìÿíå кàлûõàå,
ãàйäàå íà ñîíå÷íûõ õâàлÿõ… 

*  *  *

Ãàñпîäçü, íå кàðàй! Я кàõàþ,
іìÿ ÿãî ўñлûõ âûäûõàþ.
І íàøу ìілîñöü ÿ çàçíà÷у
ãàлîўíàй у ñíàõ âàðûÿíтàў.
Ñâàþ ìàлàäîñöü ðàблþ âå÷íàй,
кàõàííå ÿãî – íåàñпðэ÷íûì! 

*  *  *

Чàñàì äуìàþ: ç кіì тû і äçå тû,
÷àñàì ìàðу і ðуøу äà ìэтû.
Дîì, бûт, бібліÿтэкà і пðàöà…
Òàк ìíå õî÷àööà ðàçàì çàñтàööà!
Рàçâàжàþ: öі ãэтà ìàã÷ûìà?
Òàäû кðûлû ðàñтуöü çà плÿ÷ûìà.
Áî кàõàííå äàå ìíå íàтõíåííå,
à ÿø÷э – ñэíñ жûööþ і öÿðпåííå.
Я пðàøу: тîлüкі íå âûðàкàйñÿ,
бî àäíî ў тàбå л¸ñ ìîй і ø÷àñöå… 

АКРЫЛЕНАСЦЬ
(залатое сячэнне перавернутае)

Я кðûлû âûðîø÷âàþ ў íåбà ўçлÿöåöü
і ôàðбû Ñуñâåту çàõîўâàþ ў пàìÿöі.
Мîй лþбû, бåç Âàñ – ñпуñтàøэííå і ñìåðöü,
à ç Âàìі – ÿäíàííå ў кàñìі÷íûì àðíàìåíöå.
Âû ìíå пðàпàíуåöå ў íåбà ўçлÿöåöü
öі ÿ çàñтàíуñÿ бÿñкðûлàй і ñуìíàй?
Áåç Âàñ – Ñîíöà øлÿõ ìîй àñâåтліöü лåäçü-лåäçü,
кàб ìíå äàжûâàöü ìіж ðэàліÿў тлуìíûõ.
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Я кðûлû ðàñпðîñтâàþ ў íåбà ўçлÿöåöü,
ìàå лàíöуãі àпàäàþöü пðû ўçл¸öå.
Я âîлüíàÿ птуøкà, íå пðûâіä, íå öåíü,
ø÷àñліâàÿ ç Âàìі öі ў íîâàй ñàìîöå.
О, íå пàкіäàйöå ìÿíå ў тûì бàлîöå!.. 

*  *  *

Хàöåлà б ÿø÷э ðàç – àпîøíі – кàõàíàþ бûöü!..
À тàì – буäу ìîў÷кі ñÿбå çàбіâàöü ÿк жàí÷ûíу.
Пÿø÷îту ìуж÷ûíñкуþ тðэбà õут÷эй ìíå çàбûöü,
пàâåðûöü, øтî ø÷àñöå ўâà ìíå, íå âûтâîðíà ìуж÷ûíàì.

Пàâåðûöü, øтî ÿ – öэíтð Ñуñâåту ñâàйãî, çíà÷íû ñэíñ,
äàçâîліöü ñàбå âûðàøàöü, бûöü ñàìîтíàй öі ў пàðû,
у плàí íàйбліжэйøû ўпіñàöü ñлîâà ðэäкàå “ñåкñ”
і ìàðûöü íà лåтà пðà Кіпð, Òуàпñэ öі Кàíàðû.

Ш÷àñліâàþ ñтàöü! Длÿ ñÿбå! Хàй çãàðàöü
ìàñтû пàìіж ìíîй і ìіíулûì – ÿñкðàâûì àãìåíåì!
Хàй âåðà ў ñÿбå ñтàíå çбðîÿй – ÿк ìîöíàÿ ðàöü,
øтî çíіø÷ûöü пðàкл¸íû çàйçäðîñíікàў, çлûбåäàў öåíі!

Ш÷àñліâàþ ñтàöü! Дà÷àкàööà ìуж÷ûíу – Ñâàйãî! – 
і ðàçàì ç кàõàíûì іñöі äà тàãî, øтî пðûçíà÷àíà.
Дçÿöåй ãàäàâàöü і пàäтðûìліâàöü ñтðàñöі àãîíü,
і âåðûöü, øтî ñ¸ííÿ ў ìÿíå – íå ўñ¸ ñтðà÷àíà! 

*  *  *

Ці çàбûâàöü Âàñ, äîўãà, öÿжкà,
öі пîìíіöü, öіõà, пàтàåìíà?
Хîöü ø÷àñöå ç Âàìі íåäàñÿжíà,
äû ìàðûöü тàк пðà Âàñ пðûåìíà!

Дíі ñõлûíуöü õâàлÿй пðàõàлîäíàй,
і пðàлÿöÿöü ãàäû, ÿк âåöåð.
Мû ç íåçâàðîтíàñöþ ñàìîтíàй
уâîйäçåì кîжíû ў ðàй і Âå÷íàñöü. 

СПЫНЯЮЧЫ КАХАННЕМ ЧАС

Мû ðàçàì. Я õà÷у ñтðûíîжûöü ÷àñ,
ñпûíіöü іìãíåííå ç тàÿìíіöàй çîðíàй.



Хà÷у äà äðîбÿçÿў çàпîìíіöü Âàñ,
бî õуткà öуä ðàñтàíå ілþçîðíû.

Ñпûíіöü кàõàííÿ ìіã, ÷àðîўíû, äàðàãі,
âà÷àìі öàлàâàöü Âàø тâàð пðûãîжû.
І íі àäíà ç ñупåðíіö-âàðàãіíü
íàñ ðàç’ÿäíàöü у ãэтû ÷àñ íå çìîжà! 

*  *  *

Áîжà, çðàбі ìÿíå ўðàç – íåçàбûўíàй!
Кàб пàкàõàў ¸í, ñà ìíîþ çàñтàўñÿ.
Мîöíû õàðàктàð äàй – бûöü íåçàбіўíàй,
кàб ç пåðàøкîäàìі, ãîðàì çìàãàööà.

Áîжà, äàй âîлі äà ìэтû іìкíуööà
і äàñÿãàöü, пåðàìîãу çäàбûöü.
Хî÷àööà бà÷ûöü і âî÷û, і âуñíû
ñÿбðà ìàйãî, кàб çíîў ìàðàìі жûöü… 

*  *  *

Âàñ çàбûâàöü – ÿк ñÿбå çàбіâàöü.
Кîжíàÿ õâілÿ – у ñэðöà кіíжàлàì.
Áуäçåöå, лþбû, ìÿíå ўñпàìіíàöü
öі ÿ äлÿ Âàñ пðàìілüãíу íåçàўâàжíàй?

Òîлüкі öі çäîлåþ Âàñ ÿ çàбûöü,
ñэðöà ñõàâàўøû ў жàлîбíàй ñкàðбîíöû?
Птуøкàй ñÿãíуўøû ç íÿб¸ñ äà ãлûбіíü,
öі ўâàñкðàøу ÿ ў äуøû ñâà¸й ñîíöà?.. 

*  *  *

Áуäу Âàøу äуøу ÿ ãукàöü,
кàлі буäçå ñàìîтíà і ãîðкà.
Нåкàõàíàþ – äîлÿ ÷àкàöü,
øтî çãàäàåöå ў ÷àñ íàäâÿ÷îðкà.

Штî пðûпîìíіöå ñэðöà öÿплî
і пàãлÿä ñпàäçÿâàííÿ íà ø÷àñöå.
Я ìàлþñÿ, кàб íàøà “бûлî”
ñтàлà ðîñкâітàì буäу÷àй ñтðàñöі. 
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МОЙ РОДНЫ!

Мîй ðîäíû! Çäàåööà, ÷ужûì бûў,
кàлі ўпåðøûíþ Âàñ ñуñтðэлà.
Цÿпåð ÿк бåç Âàñ буäу жûöü ÿ,
ÿк ç ñэðöà ìíå âûöÿãíуöü ñтðэлû?

Мîй ðîäíû! Ç Рàäçіìàþ ðîўíû!
Кàõàíàþ, ìілàй íå ñтàлà.
Àäçіíû ìîй, лþбû, ÷àðîўíû!
Хàй íàñ уðàтуå ðàññтàííå. 

*  *  *

Кàлі л¸ñ àçìðî÷àöü íÿãîäû і çлîñöü,
кàлі ðàç’ÿäíàå øлÿõі íåäàðэ÷íàñöü,
тðûìàй ìîöíà, лþбû, ìÿíå і ìілîñöü,
кàб ðàçàì ñуñтðэлі ìû çãîäу і Âå÷íàñöü. 

*  *  *

Ñîтíі äàжäжîў, ñîтíі ñîíöàў, ñíÿãîў
ðàçäçÿлÿöü буäуöü íàñ у іìкíåííі äà ñìåðöі.
Òàк õà÷у ÿ пàбà÷ûöü Âàñ, лþбû ìîй, çíîў!
Нå àäíîй÷û. Штîäçåíü у жûööі ñâàіì. Âåðûöå?.. 

*  *  *

Ëåпøàÿ кàðöіíà – 
ôîтà кàõàíàãà:
ãлÿäçåлà б бÿñкîíöà! 



РАЗДЗЕЛ І

Вяртанне

Рàññûпàåööà, уñ¸ ðàññûпàåööà…
Рàññûпàþööà íå тîлüкі ñþжэтû, пàäçåі – ðàññûпàþööà 

ў бÿçлàääçі äуìкі, пà÷уööі.
Òîлüкі äçіöÿ÷àå і þíà÷àå çäçіўлåííå àãàлîìøâàå. Áліø-

÷àñтûÿ âà÷àíÿтû ñуöіøâàþöü àäкðûтàñöþ; çäàãàäâàўñÿ, øтî 
тûñÿ÷û, ÿкіÿ àбöÿкàþöü, ÿкіÿ бåñпåðàпûííà ñíуþöü, íîñÿöü 
íÿбà÷íûÿ ñуñâåтû, і çà іõ – íå äàтûкíуööà…

Òàäû àкукліâàåøñÿ.
І ãîä ìіíàå.
І äðуãі.
Нåкàлі ñàлîäкіÿ жàäàííі, øтî öåплілі і âåñÿлілі íàñтîлüкі, 

øтî, çäàâàлàñÿ, ñâåт пàпîўíілі жàäàííÿìі, пà àäíûì çíікà-
þöü. Чàñöåй çàñтàåøñÿ ç ðàçâàãàìі, уñпàìіíàìі – íàäçåйíûì 
íàбûткàì і ñõîâіø÷àì, куäû íå ñпÿøàåø пуñкàöü ñтàðîííіõ.

Васіль Гігевіч

...ці можам мы ўявіць 

сябе вечнымі?. .

Развагі на вясковай лаўцы

проза

пр
о

за
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À тàк – тû ўñ¸ ãэткі ж, ðàíåйøû, тîлüкі ўñå пîбà÷, ÿк у öÿãíіку, øтî 
àä ñтàíöûі ñкðàíуўñÿ і пàкàöіў àä бàлбàтліâàãà, кðûкліâàãà, і íà ñтûкàõ 
ðэйкàâûõ ÷уåööà: тук-тук, тук-тук…

Нàçіðàåø, ÿк пàплûў íàçàä пåðîí, ÿк íåкàлі ìàлû, ÿкі ñà ñìåõàì у 
âî÷û ãлÿäçåў, õуткà ўãîðу пàöÿãíуўñÿ і пà÷àў ñàìàпàñàì çàбіðàöü ñàлîäкіÿ 
жàäàííі.

Куäû, íàâîøтà пàöÿãíуў ÷àñ?
Іäçåø пà лÿñíîй äàðîçå і íå пàçíàåø: çà ñпіíàþ íібû ÷ужàÿ â¸ñà÷кà, 

пîбà÷ çàðîñлûÿ õìûçàìі пðàãîíû, уñþäû тðàâà пðàбіâàåööà, бÿðэçíік àä-
ñтупàå. Çà â¸ñкàþ, ìіж äðэў, жàўтàâàтàÿ пðûäàðîжíàÿ ðàçîðà, ìуõàìîðû, 
ñûðàåжкі, ñпàâітûÿ íÿбà÷íàй ñåткàþ ãðûбíіöû. Кàжуöü, øтî ÿíû, ÿк і лåñ, 
жûâûÿ. Àлå ãэтàãà жûööÿ íå àä÷уâàåø, уñ¸ ãэтà – õàлîäíàå, ðàçуìîâàå.

Âÿðтàåøñÿ äàäîìу ñöіøàíû. Пà äàðîçå ìіíàåø пà бåтîííûì ìîñöå 
ðà÷улку, çуñіì âуçкуþ, àбìÿлåлуþ, çàðîñлуþ ç бåðàãîў ãíуткіìі äîўãіìі 
пàñìàìі çÿл¸íàй тðàâû.

Пàñлÿ ðà÷улкі тðэбà çàйñöі íà ìîãілкі. Àбàâÿçкîâà тðэбà.
Пà÷íåø ñуíуööà ìіж àбãàðîäжàíûìі пðэíтàìі пàãîðкàìі, – ÿк øукàöü 

çãублåíàå. Нàðэøöå çàñтûíåø пåðàä уìуðàâàíûìі ìåäàлü¸í÷ûкàìі – äâîå 
íåðуõîìà ãлÿäçÿöü уñтûðã. Ñупûíіøñÿ. Пà÷íåø ÷àкàöü.

Нàðэøöå ãàðà÷àÿ õâàлÿ âå÷íàй âіíû õлûíå ў ñэðöà і ñкàíàå – äà 
äðûжûкàў.

Òут жà пàÿâіööà тðэø÷ûíà ў õàлîäíà-лàãі÷íûõ ðàçâàãàõ, õâàлÿ çàтîпіöü 
уñÿãî, ñтàíå øкàäà. І íå ñÿбå, íå... Çðàçуìååø, øтî íå äуìкі пðàâÿöü тàбîþ, 
íå… І íå ðîçуì, à тîå ñпðàäâå÷íàå пà÷уöö¸ жàлüбû і âіíàâàтàñöі.

Нà âуліöû öіõà і пуñтà. Нàä õàтàìі âіñіöü ñîíöà. Рàçãàðàþööà âÿ÷эðíіÿ 
âîблàкі. Ãлÿäçіø íà птуøàк, øтî купàþööà ìіж äðэў. Нåбà ўñ¸ бîлüøàå, 
купàліñтàå. Àä÷уâàåø ñâàþ ìàлàçíà÷àñöü, íàâàт íік÷эìíàñöü пåðàä ñîíöàì 
у çàõìàðàíàñöі і öіøûíі. 

Чàãîñüöі íå ðàçуìååø – тàãî ãàлîўíàãà, бåç ÷àãî і íå âàðтà пàÿўлÿööà 
і ìітуñіööà. Хî÷àø ñпàñöіãíуöü, àб’ÿäíàöü ìàліíàâû äûñк, øтî кîöіöü äà 
õàтû, утðàâåлуþ öіøûíþ, õðûплàâàтàå кàðкàííå âàðîíû, íàâàт куðэй íà 
ìуðàâå. Àлå ðîçуìàì уñ¸ ãэтà ñпàñöіãíуöü íå ìîжàø, і тàìу çàñтàåööà 
çàöіøâàööà öіøûí¸þ і ñпàкîåì, уñпàìіíàþ÷û, øтî ãэткіì жà бÿçìîўåì у 
þíàöтâå íà ãэткàй жà лàўöû пîўíілàñÿ äуøà бåç íіÿкàãà жàäàííÿ çðàçу-
ìåöü і àöàíіöü íàâàкîллå.

Ñлîâà ñкàçàíàå ¸ñöü õлуñíÿ.
À ðîçуì?
Нàпåðàäçå íî÷.
Ціõà буäçå, бû пàä çÿìл¸þ.
Ñкðîçü øклî ўбà÷ûø çàñûпàíàå çîðàìі íåбà. Пåðàä âà÷ûìà ў ö¸ìíàй 

âàäçå буäуöü âіööà çÿл¸íûÿ пàñìû – ÿк і äí¸ì…
Нåкàлі тàì бûлà øûðîкàÿ ðàкà, пà ¸й ñплàўлÿлі бÿðâåííі ç äàл¸кіõ лÿ-

ñîў. Ç бàöüкàì пілàâàлі äубîâûÿ Пàìпåі, øтî âûтîðãâàліñÿ ç тàðôÿíіñтàãà 
бåðàãà, – ÷îðíûÿ, äàўжэçíûÿ, ÿíû íåìàâåäàìà кàлі çàбûліñÿ ãлååì і тîðôàì. 
Пілà пàä âàäîþ ãлуõà øîðкàлà, бàöüкà кàçàў: «Âîт, ñûíå, íà äçÿäçіíåö у 
кàлîäçåж пîйäуöü. Ці íà øуллå, à тî – íà плîт ў àãàðîäçå…»

Дçå тàÿ âàäà, у ÿкîй ìû ñтàÿлі і øîðкàлі пà кðэпкіõ ÷îðíûõ пàìàкàõ?
Òûÿ пàìàкі ñтàÿöü у плîöå і äàãэтулü.
Пàâàðî÷âàўñÿ тâàðàì äà пàäуøкі…



Вёска

І

Â¸ñкà ñтàіöü çà пÿтíàööàöü кілàìåтðàў àä ãîðàäà. 
Дâà ðàäû õàт, кðûтûõ øûôåðàì. Ëÿ àñôàлüтàâàíàй äàðîãі бÿлåþöü 

äîìікі – äлÿ пðûåçäжûõ.
У äçåâÿíîñтûõ, кàлі ðàçâàлüâàліñÿ кàлãàñû, ìàлàäûì õâàöкіì õлîпöàì 

пðàпàíàâàлі çÿìлþ. Áÿðû тэõíіку, ðàçжûâàйñÿ. 
Хлîпöû пàâåðûлі, уöÿãíуліñÿ ў ðàбîту.
Àлå ж і ÷ûíîўíікі íå ñпàлі ў øàпку, куìåкàлі. Як бû çàâàлàöü ðàбàöÿã. 

Пðûäуìàлі. Плàíû ñåâàçâàðîтàў, плàíû пàñåâàў. Штîãîä çÿìлÿ ìÿíÿлàñÿ, 
уãíîåíàÿ іøлà ў ÷ужûÿ ðукі, íÿўäîбіöà – ðàбàöÿãàì…

Пàкðуöілі õлîпöû ãàлîâàìі, çàñпÿâàлі äðужíà: “Ãàðû ÿíî ãàðàì тàкîå 
кàõàííå”.

Нà ãэтûì пàõîä õлîпöàў у ñàìàñтîйíàñöü ñкîí÷ûўñÿ. Òэõíікà ðàñпàўç-
лàñÿ пà äâàðàõ. 

Пà÷àўñÿ íîâû кðуö¸ж.
Àлå ж ãэтà õлîпöàў íå öікàâілà: äîñûöü, íàåліñÿ…
À бûлî ж і жàäàííå, і ñілà. І ìåðû бûлі…
Цÿпåð пðàöуþöü õтî äçå: íà ôåðìå, íà ìåõäâàðû лÿ øэñíіöû, у ãîðàäçå, 

äçå бîлüø плàöÿöü, íà пілàðàìå. 
Ëåñ àж ãуäçå, у äçâå çìåíû пілû çâіíÿöü. Ëåñ ãîíÿöü çà ìÿжу íà âàлþту.
Пåðàä âàйíîþ ãэтàк жà çà âàлþту пðàäàâàлі куâàлäû і íàкàâàлüíі.
Âàлþтà і тàäû, і öÿпåð öэíіööà.
Ôåðìû íå пðûâàтûçàâàíûÿ, íà іõ ðîбÿöü ÿк ìÿñöîâûÿ, тàк і пðûåç-

äжûÿ ç пàñ¸лкà.
À тàк – уñ¸ õàðàøî, пðûўкðàñíàÿ ìàðкіçà, – тàк лþбіў ãàâàðûöü Кà-

ðàткåâі÷. Ёí лþбіў жûöö¸, лþбіў уñ¸ “пðûўкðàñíàå”.

ІІ

Ëÿ пåíñіÿíåðàк жûâуöü і кîðìÿööà ìуж÷ûíû – ÿø÷э ìàлàäûÿ, ãàäîў 
äà ñàðàкà. Мíîãіÿ ìàþöü ñâàіõ äçÿöåй. Àлå äçåöі тûÿ ў â¸ñöû лÿ жàí÷ûí 
жûâуöü, ÿíû жûâуöü ç ìàöÿðкàìі ў ãîðàäçå öі ў іíøûõ пàñ¸лкàõ. Муж÷ûíû 
ðàçâåäçåíûÿ. Нà ðàбîту íå ўлàäкîўâàþööà, тулÿþööà íà â¸ñöû. 

Òàкîãà ðàíåй íå бûлî – кàб çäàðîâû ìуж÷ûíà, äû ÿø÷э õàлàñöÿк, бåç 
ðàбîтû тупàўñÿ...

Àлå ж öÿпåð ãэтà – íàðìàлüíà, öÿпåð ìîжíà лÿжàöü пåðàä тэлåâіçàðàì, 
à тî ÿø÷э – ñàìàÿ ìîäà – пñтðûкàöü пðàãðàìàìі ў іíтэðíэöå.

Ëþбàтà!
Кàлі ўжî пðûñпі÷ûöü çàðàбіöü íà бутэлüку, ìîжíà пàñуíуööà äà кðàìû, 

пàãлÿäçåöü у ñтàðûõ íÿпûлüíуþ ðàбîтку: тðàâу тðûìåðàì ñкàñіöü, äðîâû 
пàñÿ÷û, плîт пàäпðàâіöü. Àлå íà ñтàлуþ ðàбîту – íà ôåðìу, у ãîðàä, íà 
лåñàпілüíþ, пàñтуõîì – іõ кîлàì íå çàãîíіø… Яíû äàўíî пðûâûклі äà 
іíøàãà жûööÿ. У ìíîãіõ ¸ñöü äçåöі, àлå ÿíû жûâуöü ç бûлûìі жîíкàìі ў 
ãàðàäàõ, у іíøûõ пàñ¸лкàõ. Муж÷ûíàì тðэбà плàöіöü àліìåíтû. Àлå пðà 
àліìåíтû ў іõ ãàлîâû íå бàлÿöü, пðà àліìåíтû бàлÿöü ãàлîâû ў ìіліöûі.

Нà ãîäçік-äðуãі, íå ìåíåй, ìіліöûÿ çбіðàå àліìåíø÷ûкàў і àäâîçіöü у 
ãàðàäû – íà ðàбîту. Òàì іõ кîðìÿöü, äàþöü ñпðàўíуþ çàðплàту.

Жûтуõà, øтî бîлåй тðэбà?
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Àäðàбіўøû àліìåíтû, õлîпöû âÿðтàþööà äà тэлåâіçàðà, äà àўтàлàўкі і 
ìàãàçіíà.

À тàк – уñ¸ õàðàøî…

ІІІ

Â¸ñкà пðûíöûпîâà çìåíåíà.
Çìåíåíû äуõ âÿñкîâàãà лàäу.
Яø÷э íÿäàўíà, íà пàìÿöі пàкàлåííÿ, ñÿбðàâàлі ñуñåä ç ñуñåäàì, лàäçілі 

кіðìàøû, äçå ãулÿлі і ñкàкàлі ñâàтû, ñÿбðîўкі, çàлîўкі, øâàãðû, плÿìåííікі, 
õðэñíікі – тî бûў íåпàðуøíû çàкîí åäíàñöі. І âîñü ãэтû íÿпіñàíû çàкîí 
ðàñпàўñÿ.

Чàìу? Штî ðàç’ÿäíàлà пàкàлåííі?
Экàíîìікà, çàñíàâàíàÿ íà âûãàäçå, íà ãðàøàõ?
Хàй буäçå ¸í тðîй÷û пðàклÿтû – ðуñкàìîўíû тэлåâіçàð!
Уñÿ öûâіліçàöûÿ, ÿкàÿ лîìіöü çâû÷кі і тðàäûöûйíàñöü íå тîлüкі âÿñ-

кîўöàў бåлàðуñàў, àлå і ðуñкіõ, укðàіíöàў.
Цÿпåð çàâîäçіöü ãàñпàäàðку – ñâіííі, кàðîâû, ãуñі, кà÷кі – кàìу ãэтà 

тðэбà? Нÿâûãàäíà пàñлÿ ðàçâàлу Ñàâåöкàãà Ñàþçà, кàлі õлåб кàøтàâàў 
кàпåйкі, à буõàíкі куплÿлі ў ìàãàçіíå íà кîðì ñâіíÿì. Ëÿã÷эй і тàííåй уñ¸ 
куплÿöü ãàтîâàå. Нàâàт ÿйкі куплÿöü – і тîå тàííåй.

Нà ўñþ â¸ñку – ç íàñåлüíіöтâà íåäçå ў 400 äâàðîў – çàñтàлîñÿ пàðу 
кàðîў, і тûÿ – у ìàлàäûõ пðàöàâітûõ õлîпöàў, ÿкіÿ àä ñâітàííÿ äà çìÿð-
кàííÿ ñíуþöü лÿ äâàðà, лÿ тðуñîў, лÿ öÿлÿт у çàãîí÷ûку. У тàкіõ ÿø÷э 
öåпліööà íàäçåÿ, øтî âûкðуöÿööà àä ãлàбàліçàöûі і ãðàøàâітàñöі.

Хîöü тðàâû – çàâàліñÿ, íå тîå, øтî ðàíåй, – çà ìåжû біліñÿ… Çäçі÷элà 
çÿìлÿ – ÿíà тðэбà?

Ãðàøàâітàñöü, ðàçлік âûíулі ç â¸ñкі äуøу. Як ñуñåä кàжà, öÿпåð çà тîå, 
кàб куðûöà äàðîãу пåðàйøлà, – плàöі.

Жûöö¸ âіðуå і öåпліööà лÿ ìàãàçіíà. Ëþäçі бÿðуöü “íàпàâåð”, “íà 
âåкñåлü” ãàðэлку і пðàäуктû. Пåíñіÿíåðкі-біçíåñìåíøû пðûâûклі і ãэтàк 
çâîäçÿöü кàíöû ç кàíöàìі. 

Мÿíÿåööà íå тîлüкі пîбûт âÿñкîўöàў, – ìÿíÿåööà ўíутðàíû ñâåт ÷à-
лàâåкà. 

Пðû пàõàâàííі íåкàлі ў â¸ñöû ãàлàñілі. Òî бûў àбàâÿçкîâû ðûтуàл – 
ãàлàøэííå. Ãу÷íà, ç кðûкàì, íàðàñпåў âûплþõâàлàñÿ ç äуøû ñпîâåäçü 
пðà бліçкàãà ÷àлàâåкà, ÿкі бûў пîбà÷, ÿкі, çäàâàлàñÿ, уñ¸-ўñ¸ ÷уў і ÿкîãà 
àäðûâàþöü àä ñîíöà, àä тðàâû çÿл¸íàй, àääàþöü õàлîäíàй çÿìлі… Дуøу ў 
тàкіÿ іìãíåííі ñкàлàíàў пÿку÷û íåçðàçуìåлû бîлü жàлüбû і ÷àлàâå÷íàñöі…

Цÿпåð жà ãэтàãà íÿìà.
Ëþäçі íå õî÷уöü, à тîå і бàÿööà íàбліçіööà äà õàлîäíàãà öåлà. Áàÿööà íå 

тîå, øтî çðàбіöü ðàçâітàлüíû пàöàлуíàк, íàâàт äàкðàíуööà бàÿööà… Яíû 
ўñ¸ äàўíî âåäàþöü… І тàìу ìîў÷кі пàñтàÿöü лÿ тðуíû, кіíуöü жìåíüку-
äðуãуþ жàўöÿку íà тðуíу і пîйäуöü íà пàìіíàлüíû ñтîл.

Штî ç íàìі ñтàлàñÿ? Çíікàå ñутíàñöü äуøû ÷àлàâå÷àй... Çíікàå тàÿ-
ìíі÷àñöü бûööÿ. Ñкåптûöûçì і ðàçуìíàñöü ç’ÿäàþöü ÷àлàâå÷íàñöü, пðû 
пàõàâàííі лþäçі çàçіðàþöü у бåçäàíü і íі÷îãà, àпðî÷ тðàäûöûй і пàìÿöі, íå 
çíàõîäçÿöü – àãîíü пÿкåлüíû пàлàå ў кðэìàтîðûÿõ1, тàìу – äàлîў àãîíü, 
õàöÿ бû тðàäûöûþ і пàìÿöü уðàтàâàöü!

1 У Іçðàілі íà ñ¸ííÿ ўñå кðэìàтîðûі ðàçбуðàíû. Дуìàåööà, øтî ãэтà âûклікàíà 
ôілàñîôñкàй пåðààöэíкàþ ðîлі жûâîãà і ì¸ðтâàãà ðэ÷ûâà.



Рàçàì ç ãàлàøэííåì àäûøлà íå пðîñтà тðàäûöûÿ, à ñâåтàпîãлÿä, àä÷у-
âàííå бліçàñöі ÷àлàâåкà, ÿкі пàÿäíàíû íåпàðûўíàй ñуâÿççþ ç жûâûì ñâåтàì. 
Рàçãублåíûÿ, àñіðàöåлûÿ, лþäçі іäуöü äà пàìіíàлüíàãà ñтàлà, іìкíу÷ûñÿ 
çíàйñöі àпіðûø÷à ў ñпðàäâå÷íàй тðàäûöûі, у äàл¸кіì çàбûтûì ãàлàøэííі 
пåðøàãà äíÿ пàõàâàííÿ, äðуãîãà, äçÿâÿтàãà, ñàðàкàâîãà...

Àлå ãэтû пàìіíàлüíû ñтîл іì íå тðэбà, бî ўñ¸ ãэтà лÿ іõ ñтàðîå, àäжûлàå, 
çà øтî тðûìàþööà âÿñкîўöû.

Яø÷э çàñтàлàñÿ тðàäûöûÿ, íàâàт àбàâÿçàк, äàãлÿäàöü ñтàðîãà íÿìîãлàãà 
бàöüку öі ìàöі… Áûâàå, øтî ãàäàìі õâîðû öі ñпàðàліçàâàíû ÷àлàâåк ìàå 
äîãлÿä у öÿплå і бÿñпåöû.

Òàкàÿ ÷àлàâå÷íàñöü, ÿк пðàâілà, бûâàå ў íå íàäтà àäукàâàíûõ, íå íàäтà 
ðàçуìíûõ ñåì’ÿõ, лþäçі тàк і кàжуöü: øтî пàðîбіø, äàãлÿäàöü тðэбà…

Рàçуìíåйøûÿ çäàþöü ñтàðûõ у іíтэðíàтû. Рàíåй тàкîãà тàкñàìà íå бûлî.

Òàк çâàíàå кулüтуðíàå жûöö¸ öÿ÷э лÿ ðуñкàìîўíàãà тэлåâіçàðà, лÿ 
кàíöэðтàў, лÿ ôілüìàў, лÿ пàлітûкàў, ÿк лÿ бліçкіõ ðîäçі÷àў, àä ÿкіõ íå 
àä÷эпіøñÿ.

Як і ў ãàðàäàõ, âûкіäâàþööà ç кâàтэð кíіãі – ÿíû ñтàлі íåпàтðэбíûìі.
Àä ñтàðîãà тðàäûöûйíàãà жûööÿ ў â¸ñöû çàñтàліñÿ пåñíі і пðûпåўкі. 

Çàñтàлàñÿ ÷ûñтà бåлàðуñкàÿ ãàâîðкà. Пðûпåўкі ў àñíîўíûì ç íàðîäíàãà 
пîбûту і, кàíå÷íå ж, пðà кàõàííå. Іõ бåçлі÷. Шìàт “бðàõліâûõ”. Кàлі 
жàí÷ûíû, уñпàìіíàþ÷û ìàлàäîñöü, ðàçãулÿþööà, пуñкàþööà ў ñкîкі, 
пàìàõâàþ÷û ðукàìі, тàäû ўжî – тðûìàйñÿ çà бàкі àä ñìåõу, çàñлуõâàйñÿ.

Шкàäà, øтî пðûпåўкі íіõтî íå çàпіñâàå і íå äðукуå, õîöü ñÿðîä жàí÷ûí 
¸ñöü ñàпðàўäíûÿ тàлåíтû.

Òàлåíàâітàñöü пàðîй пðàÿўлÿåööà ў тûì, øтî ў “бðàõліâûõ” пðûпåўкàõ 
íÿìà ãðубàñöі, бðûäкàñлîўÿ, ¸ñöü ìÿжà, ÿкуþ íåлüãà пåðàñтупіöü, кàлі і 
ñпÿâàåööà пðà кàõàííå, тî ў іíтûìíàñöі, íàì¸кàìі, лåäçü-лåäçü… І ў ãэтàй 
íåäàкàçàíàñöі ¸ñöü ñâàÿ пàэтû÷íàñöü. 

Ñпÿâàþöü: “…Дðîбíû äîжäжûк ìàðàñіў. À ¸í öіõîíå÷кà пðàñіў…” 
Уñ¸. Áîлüø íі ñлîâà…

IV

Òðàäûöûйíàñöü âÿñкîâàãà пîбûту çàклàäâàлàñÿ ç ãàäàìі, à пîтûì íå-
çàўâàжíà пåðàöÿкàлà ў ãàðàäû. 

Çìàлку äçåöі, ãлåäçÿ÷û íà бàöüкîў, âу÷ûліñÿ пðàöàâітàñöі.
Пîтûì жûöö¸ âûöÿãâàлà іõ у ãàðàäû, äçå іõ ðукàìі буäàâàліñÿ пðàñпåктû 

і пàлàöû, äçåâÿöіпàâÿðõîâікі і çàâîäû. Ôіçі÷íàÿ пðàöà, уìåлüñтâà ðàбіöü 
ðàбîту бûлі öі íå ãàлîўíûìі ў öэлàãà пàñлÿâàåííàãà пàкàлåííÿ.

Ñ¸ííÿ ñітуàöûÿ çìÿíілàñÿ. І íå тîлüкі ў â¸ñöû, àлå і ў ãîðàäçå. Ëþäçі 
àä÷улі, øтî бåç âуçкàй ñпåöûÿліçàöûі, бåç іíтэлåктуàлüíàãà пà÷àтку ў 
äçіöÿöі íÿìà і íå буäçå пåðñпåктûâû. Ôіçі÷íàÿ пðàöà, уìåлüñтâà ðàбіöü 
ðàбîту àäûøлі íà äðуãі плàí. Кàлãàñ äлÿ ìíîãіõ ñтàў пðàклÿööåì, лåäçüâå 
íå ñіìâàлàì äэбіліçìу. 

У âûíіку âûðàñтàå пàкàлåííå, íå пðûâу÷àíàå äà ðàбîтû. Àлå ж іíтэлåк-
тàì лþäçÿì íåлüãà пàõâàліööà – пðàпуø÷àíà ў øкîлå ãлûбîкàÿ бàçàâàÿ 
пàäðûõтîўкà. 

Ёñöü ÿø÷э àäíà пðûíöûпîâàÿ бÿäà. Пàñлÿ âàйíû пà ðîçíûõ пðû÷ûíàõ 
ìîлàäçü бûлà àäàðâàíà àä кàðàí¸ў, àä íàöûÿíàлüíàй ìîâû і кулüтуðû. 
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У àпîøíіÿ ãàäû ãэтû ðàçðûў äàñÿãíуў íåйìàâåðíûõ пàìåðàў. Мітûíãі ў 
Міíñку, у äðуãіõ ãàðàäàõ ñкàлàíулі ðэñпубліку і çìуñілі лþäçåй çàäуìàööà: 
äà ÷àãî íàì õіíуööà?

Дà ðуñкàñöі? Àлå äà ÿкîй? Дà тîй, ÿкàÿ пàíуå ў ðàñійñкàй ãлûбіíöû?
Ці äà бåлàðуñкàñöі, äà тûõ лþäçåй, ÿкіõ íàçûâàлі “íàöûÿíàліñтàìі”, “ñâÿ-

äîìûìі”? Ñлîâà “ñâÿäîìû” ãу÷àлà ñà çäçåкàì, ÿк íåкàлі ãу÷àлà “кàлãàñíік”. 
Âûõàä бûў çíîйäçåíû âà ўñåàãулüíàй іíтэлåктуàліçàöûі. У ðîçíûõ 

ôîðìàõ. Як бûööàì ñàì іíтэлåкт ìîã äàöü пàäìуðàк ÷àлàâå÷íàñöі.
Áàöüкі пà÷àлі “ўклàäâàöü” ãðîøû ў буäу÷ûíþ äçÿöåй. Хîöü куäû: у 

õàкåй, у ñпîðт, у õàðэàãðàôіþ, у ìуçûку, у ìàñтàöтâà.
Àлå куäû, у ÿкі õàкåй ìàãлі “ўклàäâàöü” ãðîøû бàöüкі âÿñкîâûõ äçÿöåй?
Нåкàлüкі ãàäîў тàìу íà äçÿðжàўíûì уçðîўíі бûў çàпуø÷àíû клі÷: 

пàäûìåì íàðàäжàлüíàñöü бåлàðуñàў!
Дçÿў÷àтû і ìàлàäûÿ жàí÷ûíû àäãукíуліñÿ.
À ÷àìу íå àäãукíуööà: çà кîжíàãà íîâàíàðîäжàíàãà бîлüø çà тûñÿ÷у 

“çÿл¸íûõ”. Çà íàñтупíàãà – äàбàўкà… Цÿпåð íà пàñ¸лку і ў â¸ñöû øìàт 
äçÿöåй. Як ñуñåäкà кàжà, бåãàþöü, âî÷û àäçіí àäíàìу пікàìі кîлþöü.

Кіì, ÿкіìі ÿíû âûðàñтуöü, öÿпåðàøíіÿ кðûкліâûÿ і бåñклàпîтíûÿ, 
ãэткіÿ ж, ÿкіì і ñàì бûў íåкàлі, кàлі ç àäíàãîäкàìі л¸тàў пà çàâуãîллі, лÿ 
ðàкі, у куñтàõ, кàлі іñíàâàў у çуñіì іíøûì ñâåöå, íåäàñтупíûì äàðîñлûì?

Âÿñкîâûÿ äçåöі... 
Пðà ãàðàäñкіõ пàìàў÷ûì.
Дçåöі íå õî÷уöü і íå ўìåþöü ðàбіöü ñÿлÿíñкуþ пðàöу. Пàðàäàкñàлüíàñöü, 

àлå ôàкт... Ñпðàäâå÷íàå ўìåлüñтâà ðàбіöü ñâàþ пðàöу ç íåйкàãà ÷àñу ñтàлà 
„кàðàâàþ пðàöàй“. Яå ðàбіöü пàâіííû õтî çàўãîäíà, тîлüкі íå ìû – бàöüкі, 
ñтàðûÿ... Нàâу÷àíûÿ тэлåбàйкàì, äçåöі ìàðàöü пðà тэлåøîу, пðà эñтðàäу...

Як кàжуöü – ñöÿã іì у ðукі...
Мÿíÿåööà íå тîлüкі ўíутðàíû ñâåт âÿñкîўöà, àлå ìÿíÿåööà ñлîâà бå-

лàðуñкàå, àñíîâà ãу÷àííÿ.
Пàðàўíàйöå: “ñüíåã” – [õ] ìÿккі ãлуõі. “Ñíåã” – [ã] öâ¸ðäû, бåç ìÿккàãà 

çíàкà. Ёí – îí... Пàйøîў – пîø¸л...
Пàä пðэñàì ðуñіçìàў, пàä пðэñàì ðуñкàй ìîâû (пàâàлüíàå âûõàâàííå 

íà ðуñкàй ìîâå, тэлåбà÷àííå, пàäðу÷íікі, тðàñÿíкà – ìîлàäçü àäâûкàå àä 
бåлàðуñкàãà ñлîâà, бåлàðуñкàñöü уñпðûìàåööà íå ç ãîíàðàì çà ñâàþ íàöûþ, 
à ç äðуãàãàтуíкàâàñöþ.

Çíàкàìітàå “äç”, “булüбà”, “булüбàø”... – õтî ç ãэтûì íå ñутûкàўñÿ?.. 
“Руññкîãî ÿçûкà íå пîíиìàåøü, ÷тî ли?..” Цÿпåð тàкіÿ ñлîâû ãу÷àöü 

ðэäкà, бî ў лþбû ìіã ìîжàø íàткíуööà íà õл¸ñткі àäкàç бåлàðуñà...
Áåлàðуñкàå ñлîâà ìÿк÷эйøàå çà ðуñкàå ñлîâà, бåлàðуñ àäðîçíіâàåööà 

íå тîлüкі äçåкàííåì, àлå і бåçлі÷÷у ãукàў, íàöіñкàў у ñлîâàõ у ðîçíûõ 
ðэãі¸íàõ у кîжíàй âîблàñöі.

Нåàöэííàå бàãàööå ìîâû õàðàктэðíà ўñіì íàðîäàì, – кàжуöü, у íåìöàў 
кàлÿ äâуõñîт äûÿлåктàў... À тàк – уñ¸ õàðàøî, пðûўкðàñíàÿ ìàðкіçà...

Сусед Валодзя

Пà âуліöû кðî÷ûöü ñуñåä Âàлîäçÿ. Òàлкîâû, ðàçуìíû ìуж÷ûíà, àìàлü 
àäíàãîäàк, пàбûâàў ÷ûíîўíікàì – ñтàðøûí¸й кàлãàñà, öÿпåð íà пåíñіі.

– Çäàðîў.
– Çäàðîў.



Пà çâû÷öû тðэбà çà÷àпіööà ñлîâàì çà ñлîâà.
Як çâû÷àйíà, пà÷ûíàåì ç пàлітûкі, à пîтûì пåðàñкîкâàåì íà äðàбÿçу: 

уðàäжàй, íàäâîð’å…
– Âåäàåø, – пà÷ûíàþ íîâуþ äлÿ Âàлîäçі тэìу, – ÿ âû÷ûтàў, øтî 

Çÿìлÿ – жûâàÿ…
– Як ãэтà – жûâàÿ? – ñлупÿíåå Âàлîäçÿ.
– Яíà і äуìàöü ìîжà. Мû тîлüкі íå ìîжàì ãэтàãà ўÿâіöü, бî ìàлûÿ. 
Âàлîäçÿ ãлÿäçіöü íà ўñÿлÿкі âûпàäàк ñàбå пàä íîãі, – íà бåлû пÿñîк.
– Òû øтî, âàлüтàíуўñÿ?
Пà÷ûíàþ тлуìà÷ûöü, ÷àìу Çÿìлÿ жûâàÿ і ÷àìу ãэтà лþäçі пðûçíàâàöü 

íå õî÷уöü.
Âûñлуõàўøû, Âàлîäçÿ ìàõàå ðукîþ:
– Пàйäу. Пà тàбå Нàâіíкі плà÷уöü…
Пðàìіíуўøû àä ìÿíå пàðу кðîкàў, Âàлîäçÿ ñпûíÿåööà ў ðîçäуìå. 

Çàтûì âÿðтàåööà.
Ñтàіöü пåðàäà ìíîþ, ÿк Піôіÿ пåðàä ãðэкàì. Ãэтà Піôіÿ íàâàðàжûлà 

ãðэку ñìåðöü бліçкуþ. Ёí і íàäуìàў ñìåðöü àбäуðûöü. Пàйøîў у äðуãі 
ãîðàä. Іäçå, пàñâіñтâàå àä ðàäàñöі. À тут, íà äàðîçå, ÿãî ñìåðöü ÷àкàå. 

– Дûк тàк àтðûìліâàåööà: íàì тðэбà ўñ¸ кіäàöü, уñþ öûâіліçàöûþ і 
çíîў íà äðэâû лåçöі? 

Голас

Мû âу÷ûліñÿ ў àäíûì клàñå. Пàñлÿ âîñüìàãà бàöüкі ÿãî пàåõàлі ў äà-
л¸кіÿ ìÿñöіíû, öі íå ў Кàçàõñтàí. Пîтûì Міøà âÿðíуўñÿ. У ìÿíå çàñтàўñÿ 
ўñпàìіí, кàлі ¸í ãàâàðûў, пðà àãðàìàäíûõ çìÿþкàў, ÿкіÿ, ñкðуöіўøûñÿ 
кîлàì, ãàíÿліñÿ çà ÷àлàâåкàì.

Âîñü ãэткі ў ìÿíå бûў уñпàìіí ñà øкîлû. Мû íàâàт і ñÿбðàâàлі, ÿк 
ñÿбðуþöü у þíàöтâå, – бÿñкðûўäíà, ç íàäçåÿþ, øтî кàліñüöі ñÿбðîўñтâà 
пåðàðàñöå ў íåøтà бîлüøàå.

Нå пåðàðàñлî.
Àлå ÿ íå øкàäàâàў.
Âÿðíуўøûñÿ ç äàл¸кіõ ñтэпàâûõ ìÿñöіí, äçå çìÿþкі, ñкðуöіўøûñÿ 

кîлàì, ãàíÿліñÿ çà лþäçüìі, Міøà àтàбàðûўñÿ ў Міíñку, íàâàт íåйкіì 
íà÷àлüíікàì. Ці íå пðàðàбàì у ìåтðàпàлітэíå. Кàлі-íікàлі ¸í пàкàçâàўñÿ ў 
â¸ñöû, ÷àñöåй çà ўñ¸ íà Рàäàўíіöу. Пåðàкіäâàліñÿ ñлîâàì пðà äçÿöåй, пðà 
ðàбîту, і – ðàç’ÿçäжàліñÿ äà íàñтупíàй âÿñíû.

Нà ãэтû ðàç Міøà ç’ÿâіўñÿ äлÿ ìÿíå íå÷àкàíà. Пðûñåлі íà лàўöû. 
Çàãàâàðûлі пðà кàðîíàâіðуñ, пðà ìітûíãі, пðà àўтàçàкі… Àлå ўñ¸ ãэтà – ÿ 
àä÷уâàў – Міøу íå íàäтà íåпàкîілà. Штîñüöі іíøàå ÿãî ãíàлà. Штî?

– У ìÿíå тðû ãàäû тàìу жîíкà пàìåðлà, – пà÷àў Міøà. – Жûâу àäçіí. 
Пàäуìâàў, кàб çíàйñöі жàí÷ûíу.

– У ÷ûì пðàблåìà?.. Áÿðû Ëÿлüку. Пðûãàжуíÿ.
Пðà Ëÿлüку пåñíÿ àñîбíàÿ…
– Ëÿлåк і ў Міíñку íàâàлàì. Дàìîў пàöÿãíулà. Пðàйøîўñÿ пà â¸ñöû. 

Çàбðàў íà ìîãілкі. Ãэтулüкі лþäçåй àäâàлілàñÿ! І ўñå ÿíû çíà¸ìûÿ. Òîлüкі-
тîлüкі тут бûлі, ìітуñіліñÿ. Дîўãà õàäçіў, уñпàìіíàў. Ãðûøку ўñпàìіíàў 
Кàíöàâîãà. Пîìíіø Ãðûøку Кàíöàâîãà?

– Ãэтû, кàтîðû лÿ âîçåðà жûў ç ìàöåðàй?
– Ёí.
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Міøà çàìàў÷àў.
Я пðàìàў÷àў тàкñàìà.
Ãðûøà бûў ìàлàäçåй çà ìÿíå ãàäû íà ÷àтûðû, кàлі íå бîлåй. Ёí ç ìàöі 

жûў лÿ âîçåðà, äçå âÿліñÿ кàðàñі, і ðàíкàìі, пàкулü ìàöі íå пàñпÿâàлà äàöü 
çàäàííå íà ðàбîту, ÿ çðûâàўñÿ íà ðûбàлку.

Нåÿк äà âîçåðà âûйøлà ç õàтû ìàöі Ãðûøû. Яíà, ìàбûöü, бûлà àäçіíîкàÿ. 
Ñтàÿлà лÿ бÿðîçû і ñкàðäçілàñÿ íà жûöö¸, íà бåñтàлкîâàñöü. Ñкàðäçілàñÿ 
äîўãà – äàўíî ñîíöà пàäíÿлîñÿ íàä бÿðîçàìі, лþäçі íà ðàбîту пàöÿãíуліñÿ, 
à ÿíà ўñ¸ ñкàðäçілàñÿ.

Хîöü Ãðûøà і бûў íåйкі бåñтàлкîâû, àлå ¸í ìíå пàäàбàўñÿ. Нåâûñîкі, 
л¸ãкі пðû õàäçüбå, ç âуäàþ íà плÿ÷û, ¸í ÷àñöÿкîì øûбàâàў äà ðэ÷кі лà-
âіöü ø÷упàкîў.

Ç ðûбàкà – ãэтà ўñіì âÿäîìà – тàлкîâàãà ãàñпàäàðà, ÿк і ç пàлÿўíі÷àãà, 
íå бûлî і íå буäçå. Нå íàäтà àõâî÷û äà ãàñпàäàðкі і ÿ, àлå íå лåпøû і 
Ãðûøà. Мû ÷àñтà ñутûкàліñÿ лÿ ðэ÷кі, äçå âіðàâàлі çàтîкі.

Àäãàðöàâàўøû пàðу ãàäîў лÿ клубà, Ãðûøà пðûжàíіўñÿ. Жàí÷ûíà, ç 
ÿкîй жûў, õâàлілà ÿãî, õîöü, ÿк і ìíîãіÿ ў â¸ñöû, Ãðûøà пàпіâàў.

Хàðàктàð íå ñõàâàåø і íå çãубіø, – âåñÿлîñöü і жàðтліâàñöü у Ãðûøû 
бûлі пðûðîäíûÿ. Нåÿк ìû пàåõàлі ў ñуñåäíþþ â¸ñку пà ÷àðíіöû. Пàåõàлі 
íà ðэйñàâûì àўтîбуñå. Çìîðàíûÿ, íàäâÿ÷îðкàì ç пîўíûìі â¸äðàìі ўñåліñÿ 
íà ñÿäçåííі. Еõàлі äàìîў öåðàç ÷ужуþ â¸ñку. Пà âуліöû пðûãàжуíÿ тэпàå, 
ãîäçікàў øàñíàööàöü. Іäçå лÿ àўтîбуñà і ãàлîўкà ñàìà ñàбîþ ў бîк лþäçåй 
пàâàðî÷âàåööà. Ãðûøà âûñîўâàå ç àкíà ñâàþ ÷убðûíу і íà ўâåñü àўтîбуñ: 
«Мàðôутà, íà тàíöû âå÷àðàì пîйäçåì?» Àўтîбуñ ãðûìíуў. Кàлі б лÿ äà-
ðîãі лÿжàў кàìÿíþкà, – пàлÿöåў бû ў àкíî, äçå ãàлàâà Ãðûøкі тûð÷àлà.

Нåÿк õуткà ¸í çâÿў у жûööі. Çàпîìíіўñÿ íå ñкàíäàлàìі, íå âûпіўкàìі.
Ãэтàк жûöö¸ ўлàäкàâàíà, øтî ñàìîãà ñÿбå ÷àлàâåк àöàíіöü íå ìîжà, 

àöэíüâàþöü тîлüкі лþäçі. Ãðûøà пàкіíуў пàñлÿ ñÿбå ö¸плû, л¸ãкі ñлåä. 
Ãлåäçÿ÷û íà ãэтû íÿбà÷íû ñлåä, лþäçі äàþöü ÷àлàâåку ìÿíуøку, тðàпíуþ, 
ÿкàÿ пðûліпàå íà ўñ¸ жûöö¸. У Ãðûøû, ÿк пàìÿтàþ, ìÿíуøкі íå бûлî. 
Яãî тàк і клікàлі: Ãðûøà-ðûбàк… 

– Дûк, âîñü, – ãàâàðûў ìíå бûлû àäíàклàñíік, – õàäçіў íà ìîãілкàõ і 
ўãлåäçåў ìàãілу Ãðûøкі. Мàöі ÿãî äàўíî пàìåðлà. Жîíкà âûйøлà äðуãі ðàç 
çàìуж і ç’åõàлà. Ñкàжу àäðàçу: çàðîñлàÿ бûлà ìàãілà. Çбîлüøàãà пðûбðàў 
ÿå. Нà пîìíіку íі÷îãà íå бûлî, íі ôîтàкàðткі, àäçіí ñöåðтû íàäпіñ… 

І тут ìíå öþкíулà, – äàй ÿìу кâåткі пàклàäу. Кâåтàк ñâåжûõ пàä ðукîþ 
íå бûлî, çàтîå íà ўñкðàйку ìîãілàк лÿжàлі íікîìу íåпàтðэбíûÿ кâåткі 
і âÿíкі. Òàì жà і пðàãлÿäçåў íåâÿлі÷кі çãðàбíû âÿíîк бåç íàäпіñу. Яãî і 
пàклàў äà пîìíікà.

Пàåõàў у Міíñк.
Цåðàç пàðу тûäíÿў ìíå ñíіööà ñîí. Мàлþíкà íå бûлî íіÿкàãà. Мíå 

ãîлàñ пðûñíіўñÿ. І íå Ãðûøû, à іíøû, ãлуõàâàтû:
– Пàклàäçі, äçå ўçÿў… 
Мû пàìàў÷àлі.
– Цÿпåð âî, пðûåõàў… 
Нåйкі çàклàпî÷àíû, íàäтà çàäуìåííû, ç пàðтôåлåì у ðуöэ, äçå, ìà-

бûöü, бûлі кâåткі, íàâàт íå ðàçâітàўøûñÿ, ÷àлàâåк пàйøîў âуліöàþ ў 
бîк ìîãілàк.



Малахольная

У Чэõàâà ¸ñöü àпàâÿäàííå “Дуøà÷кà”. Яíî пàäàбàлàñÿ Òàлñтîìу. Àпà-
âÿäàííå íå íàäтà âÿлікàå: пðà жàí÷ûíу, пðûâÿçàíуþ äуøîþ äà ìуж÷ûí, 
ç ÿкіìі çâîäçіöü ÿå л¸ñ. 

Мÿíÿþööà ìуж÷ûíû, у іõ ðîçíàÿ ðàбîтà, àлå Дуøà÷кà іõ ðàбîту пðûìàå 
äуøîй, ÿк ñâàþ.

Âîбðàç Дуøà÷кі ¸ñöü і ñ¸ííÿ ў жûööі, у літàðàтуðû.
Àлå ж ¸ñöü іíøû тûп жàí÷ûí, ÿкіõ ìуж÷ûíå âàðтà àббÿãàöü äçÿñÿтàй 

äàðîãàþ.
Яíû і íÿкåпñкіÿ, і пðûãîжûÿ… Як пðàâілà, лÿ іõ öåплÿööà ìуж÷ûíû. 

Пðà іõ ãàâîðàöü – ÿк ì¸äàì íàìàçàíûÿ… Ç-çà іõ, “плå÷àâûõ”, і íå тîлüкі 
“плå÷àâûõ”, ìуж÷ûíû çàâîäçÿöü лþбîø÷û, ãублÿþöü ñåì’і, ðàçâîäçÿööà…

У ìàлàäûÿ ãàäû, кàлі çäûìàў кâàтэðу, у ñуñåäíіì äîìå øтîðàííå íàçіðàў 
ñöэíу – ç õàтû íà ãàíàк âûõîäçілà ñÿìåйíàÿ пàðà і ãîлàñíà ñâàðûліñÿ.

Штî ÿíû íå ìàãлі пàäçÿліöü ñÿðîä íî÷û?
Мàöі кàçàлà:
– У ñÿì’і çâû÷àйíà пà÷ûíàåööà бàðàöüбà õàðàктàðàў. Áîðуööà і бîðуö-

öà, бîðуööà і бîðуööà… Нåкàтîðûÿ ўñ¸ жûöö¸ бîðуööà. І âîт, кàлі àäçіí 
пåðàìàãàå, тàäû і ìіð íàñтупàå…

У íîâûì ñÿìåйíûì жûööі, ÿкîå ìуж÷ûíà çàâîäçіöü ç “плå÷àâîй”, тàк-
ñàìà íÿìà ìіðу і лàäу. Ñпðэ÷кàìі, ñкàíäàлàìі ÿíà äàâîäçіöü ìуж÷ûíу, øтî 
тîй ãàтîâû ñàðâàööà ç ðàбîтû і ç’åõàöü ñà çâûклàãà ìåñöà, ñпàäçåþ÷ûñÿ, 
øтî тàì, уäàлå÷ûíі, жûöö¸ ўñтàкàíіööà.

Дçå тàì? Хàðàктàð íå пåðàìåíіø, ãэтà ўжî íàâå÷íà. Кðûкліâàñöü, 
ñкàíäàлüíàñöü íåйкіì ÷ûíàì пåðàäàþööà ñуñåäçÿì. Òут жà, ÿк бàäліâàй 
кàðîâå ў ñтàтку, лþäçі äàþöü ìÿíуøку – ìàлàõîлüíàÿ. Ç ¸þ ÿíà і жûâå. 

Муж÷ûíà, çìу÷àíû тàкîй жàí÷ûíàй, íå âåäàå, øтî ðàбіöü. Мàлàäîñöü, 
бûлîå ñÿìåйíàå жûöö¸ пàлàìàíà, à тî і ñтðà÷àíà, àлå і íîâàå жûöö¸ íå 
лåпіööà.

Çäàâàлàñÿ б, íу, ðàçâÿäçіñÿ тû ç ¸þ, çàбуäçü і âûплþíü.
Àлå ж ¸í і ñàì íå ðàçуìåå, ÷àìу тàк жûâå.
І âîñü пà â¸ñöû кîöіööà пàãàлîñкà: пàâåñіўñÿ… Нà пàðîçå õàтû пàâåñіў-

ñÿ… À бûў жà ñпàкîйíû, тàлкîâû…
Міíàå ìåñÿö, äðуãі…
Нàøà пðûãàжуíÿ çàâîäçіöü íîâàãà ìуж÷ûíу.
Àäкулü, ÷àìу ¸í пàÿўлÿåööà?
Òðûìàþ÷ûñÿ пîäðу÷кі, ÿíà тэпàå äà ìàãàçіíà ç íîâàй àõâÿðàþ і ç уñìåø-

кàþ ў âî÷кі ¸й çàçіðàå. Ç ôàðбàâàíûìі âуñíàìі, пðûãîжàíüкàÿ, ÿк лÿлüкà…
Â¸ñкà íàçіðàå. Â¸ñкà ÷àкàå íîâàãà ñкàíäàлу…

Лёша

Ë¸øà ç’ÿâіўñÿ íå÷àкàíà і íåâÿäîìà àäкулü. Áàбû кàçàлі, øтî ç Мàñкâû 
пðûåõàў, äçå пÿöü ãàäîў íàбіðàўñÿ ðîçуìу. Пà пðàўäçå кàжу÷û, íåйкіÿ 
кàðàíі ç â¸ñкàþ ¸í ìåў. Òут жûлà ÿãî ö¸ткà, – ìîöíàÿ бàÿâàÿ Àíãåліíà. 
Àíãåліíà ìåлà ãàñпàäàðку, íà тîй ÷àñ тîлüкі-тîлüкі пàйøлà íà пåíñіþ. Кàлі 
пàäðàблÿлà ў кàлãàñå, à кàлі ñÿäçåлà ç бàбàìі íà лàўöû. Пîбà÷ ç Àíãåліíàþ 
жûлà бàбà Ô¸клà, – ужî ñтàðàÿ, пàўíàöåлàÿ, ç àпуõлûìі íàãàìі. Жûлà 
ÿíà ў íåâÿлі÷кàй õàöіíå. Áàбà Ô¸клà бûлà íåйкàй ðàäí¸þ Àíãåліíå. Як і 
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çâû÷àйíà, у â¸ñöû õтîñüöі кàìуñüöі бûў ðàäí¸þ, куìàì, õðэñíікàì öі пðîñтà 
– ñуñåäàì. Ãэтàк жà і Àíãåліíà ç бàбàй Ô¸клàþ – жûлі пîбà÷, ñтàðûліñÿ…

Áàбà Ô¸клà пàìåðлà, õàöіíà ÿå çàпуñтàâàлà. Çàпуñтàâàў і àãàðîä. І тут 
пàÿâіўñÿ Ë¸øà – ðîäçі÷ бàбû Ô¸клû.

Штî ж, жûâі Ë¸øà, øкàäà тîй õàöіíû? У íåкàтîðûõ лàçíÿ пàбîлåй…
Ёí і ñтàў жûöü.
Нà тîй ÷àñ Ë¸øу бûлî ãàäîў ñîðàк. Як кàçàлà Àíãåліíà, пðûåõàў ¸í 

ãîл ÿк ñàкîл… Нà пåðøûì ÷àñå Àíãåліíà ÿãî пàäкàðìліâàлà – ðàäíÿ ўñ¸ ж 
тàкі, äçå äçåíåøñÿ. À пîтûì Àíãåліíà пåðàñâàðûлàñÿ ç ðàäí¸þ – âûтуðûлà 
ç õàтû, äçå Ë¸øà ñíåäàў, àбåäàў, пðûбÿãàў øтîäíÿ пðàñàâàöü ñàðî÷ку…

Нåйкі тðîøкі äçіâàкàâàтû бûў Ë¸øà, ìî тàìу Àíãåліíà і àäñтупілàñÿ…
– Ëþäçі äîбðûÿ, – ìàõàлà ðукàìі Àíãåліíà, кàлі ñàäçілàñÿ íà лàўöû ç 

бàбàìі, – ÿк ñíåäàöü öі àбåäàöü, ¸í íà ўñ¸ ãàтîâåíüкàå пðûõîäçіöü, à ÿк 
пàìàã÷û ÿкуþ ðàбîту çðàбіöü – íå… Дðîў пàñÿ÷û, булüбу кàпàöü – ¸í ÿк 
і íå âіäçÿ… Нікîãà…

І пðàўäà, íåйкàÿ íÿўлîўíàÿ ìÿжà àääçÿлілà Ë¸øу àä пðàñтàâàтûõ бàб 
і ìуж÷ûí.

Ñâÿтлî ў õàöіíå Ë¸øû àäклþ÷ûлі àäðàçу ж. Ёí тàäû пðûкупіў ñâå÷à÷ку, 
çàжûў ñàìàñтîйíà àä Àíãåліíû. Ñàìàñтàÿöåлüíûì ¸í жûöö¸ì çàжûў, ÿк 
кàçàлі бàбû.

Ç бàбàìі ў Ë¸øû ñклàліñÿ äçіўíûÿ ñтàñуíкі. Çíîў жà, пà пðàўäçå ñкà-
çàöü, ãэтûõ ñтàñуíкàў у Ë¸øû ç бàбàìі íå бûлî íіÿкіõ. Нà пåðøûì ÷àñå 
äçå ÿкàÿ ìàлàäçåйøàÿ ўäàâіöà тûöíулàñÿ ў õàöіíу Ë¸øû, пåðàкіíулàñÿ ç 
іì ñлîâàì-äðуãіì і бîлåй у тîй õàöіíå íå пàтûкàлàñÿ.

À øтî тàì бûлî ðàбіöü, кàлі ў õàöіíå бûў пàðàäàк, ÿк у кàçàðìå: пàäлîãà 
âûøàðàâàíà, лîжàк ç öâ¸ðäàй пàíöûðíàй ñåткàþ àкуðàтíà çàпðàўлåíû, 
ãðубкà пàбåлåíà.

Пàðàäàк бûў і ў àäçåííі Ë¸øû: âûìûтàå, àäпðàñàâàíàå, ñàì çàўñ¸äû 
÷ûñтà пàãîлåíû. Рàíіöàþ ¸í пàäöÿãâàўñÿ íà туðíіку ìуñкуліñтûì öåлàì, 
à çàтûì улåтку, à тî і âîñåííþ, уçÿўøû ðу÷íікі, іøîў äà ðэ÷кі.

Нå öікàâілі Ë¸øу âÿñкîâûÿ бàбû, âîñü øтî ÿ âàì ñкàжу… Хîöü, ÿк íå-
кàтîðûÿ кàçàлі, у ãîðàäçå ў ÿãî бûлî äçіöÿ, бûлà і жàí÷ûíà – жûў àñîбíà.

Нå ñклàлàñÿ ñÿбðîўñтâà ў Ë¸øû і ç ìуж÷ûíàìі. Мî тàìу, øтî íå âûпіâàў, 
íå куðûў, íå ўìåў пàãàâàðûöü ç ìуж÷ûíàìі “пà äуøàõ”, пðà пàлітûку і тî 
íå ãàâàðûў. Ñкàжà ñлîâà-äðуãîå і – пàйøîў у õàöіíу.

Ãàñпàäàðку Ë¸øà пðûíöûпîâà íå çàâîäçіў, íàâàт куðэй і тûõ íå çàâî-
äçіў. Дâîð у Ô¸клû ÿк бûў íåäàãлåäжàíû, тàкіì і çàñтàâàўñÿ ìíîãіÿ ãàäû, 
íàâàт пàñлÿ ñìåðöі Àíãåліíû…

Чûì ¸í жûў?
Дçå ÿкіìі пàäðàбîткàìі ў â¸ñöû, íà пілàðàìå. Рàбîту ¸í уìåў ðàбіöü, 

àкуðàтíà ўñ¸ ðàбіў – і ç ñÿкåðàþ, і ç ìàлàткîì… Àлå çíîў жà – íå õіíулà-
ñÿ ў Ë¸øû äуøà äà ðàбîтû, ÿк і äà бàб, ÿк і äà ñÿбðîўñтâà ç ìуж÷ûíàìі. 
Ë¸øà ç íåйкіì õàлàäкîì, ÿк ñтàðîííі пàçіðàў íà âÿñкîўöàў. Âåлüìі ÷àñтà, 
ðàñпà÷àўøû ðàбîту, ìîã çàкàпðûçíі÷àöü íі ç тàãî íі ç ñÿãî і кіíуöü íåäà-
ðîблåíàå.

Ёí жûў ñàì пà ñàбå. Мûў àäçåííå, íàâîäçіў пàðàäàк у õàöіíå, бûâàлà, 
іøîў íà ðàбîту, àлå íå íàäîўãà, бî ñâàðûўñÿ ç íà÷àлüñтâàì. Àлå ÷àñöåй – 
íіäçå íå ðàбіў. Òàäû, уçÿўøû ў ðукі äûплàìàт, åõàў у ãîðàä.

Штî ¸í тàì ðàбіў?
Яãîíàÿ àäàñîблåíàñöü àä жûööÿ, àä клîпàтàў âÿñкîўöàў àãàлîìøâàлà. 



Кàлі ìÿñöîâàÿ âÿñ¸лàÿ кàìàíäà øàлтàй-бàлтàй пðàâîäçілà ÷àñ у пîøукàõ 
векселя лÿ ìàãàçіíà, тî Ë¸øà ўâåñü ÷àñ бûў íå÷ûì çàклàпî÷àíû.

Чûì?
І àпîøíіÿ ãàäû, кàлі Ë¸øу ñтàлà øэñöüäçåñÿт, ¸í çàñтàâàўñÿ ãэткіì жà, 

ÿк і ў ìàлàäûÿ ãàäû: пðûãîжû, пàäöÿãíутû. І ÿø÷э ¸í çàâ¸ў кàтîў – øтук 
пÿöü öі ñåì. Ç кàлÿðîâûìі àøûйíі÷кàìі ÿíû кðуöіліñÿ ў äâàðû, âûбÿãàлі 
íà âуліöу. Ёí ìîã ãàâàðûöü пðà іõ äîўãà, ç лþбàñöþ, – тàк ãàâîðàöü пðà 
ñâàіõ ñàбàк öі кàтîў.

Ёñöü лþäçі, ÿкіÿ ãàâîðàöü пðàâілüíàå і ðàçуìíàå, àлå, ñлуõàþ÷û іõ, íå 
пðàпітâàåøñÿ âàжкàñöþ ñкàçàíàãà, ñлîâû іõíіÿ íå ÷àплÿþöü äуøу, і тàìу, 
âûñлуõàўøû ÷àлàâåкà, ñпàкîйíà іäçåì äàлåй.

Ãэткіì жà бûў і Ë¸øà. Ёí øìàт ÷ûтàў – ãэтà àä÷уâàлàñÿ пà ãàâîðöû – 
àлå пðà÷ûтàíàå âûліâàлàñÿ ў бàíàлüíûõ ñлîâàõ, кíіжíûõ âûðàçàõ. Нàâàт 
ñлîâû пðà лþбûõ кàтîў, пðà іñíàâàííå äуøû ў іõ, пðà бîñкàñöü, – уñ¸ ãэтà 
бûлî тðàôàðэтíàå, äàўíî âÿäîìàå. Àä÷уâàлàñÿ, øтî Ë¸øà бûў àäãàðîäжàíû 
àä ðэліãійíàñöі ìÿжîй ðàçуìíàñöі, à íå пà÷уöö¸âàñöі.

Ñÿðîä íî÷û, ãàäçіíû ў äçâå-тðû ў Ë¸øû çàãàðàлàñÿ ñâå÷à÷кà. Òàäû, у 
öåìðàäçі â¸ñкі, õàöіíà íàãàäâàлà жûлл¸ ìàíàõà. Пàä ðàííå ñâå÷à÷кà туõлà.

Ні äàпàìàã÷û, íі пàðàіöü Ë¸øу âÿñкîўöû íå ìàãлі, тî бûў ÿãîíû àñîбíû 
ñâåт, куäû, ÿк і âà ўñÿкі ñâåт, уâàõîä ñтàðîííіì çàбàðîíåíû…

Дзе падзенешся?..

Упåðøûíþ ўбà÷ûў ÿå íà ñöåжöû, ÿкàÿ âÿлà äà пàñ¸лкà. Àбкîøâàў 
тðàâу лÿ äîìà і тут – ÿíà іøлà.

Нå ìÿñöîâàÿ. Мÿñöîâûõ çбîлüøàãà âåäàў. Ãàäîў çà пÿöüäçÿñÿт-øэñöü-
äçåñÿт ¸й бûлî, – àäðàçу і íå ðàçàбðàöü. Хуñткà íà ãàлàâå, ðàбî÷àÿ куðткà, 
тâàð íå пàäôàðбàâàíû, íå íàâåäçåíû…

Пà çàâÿäç¸íöû пðûâітàўñÿ.
Яíà àäãукíулàñÿ. Ñлîâà çà ñлîâàì – çà÷àпіліñÿ.
І ñàпðàўäû пðûåçäжàÿ. У пàñ¸лку жûâå. Пåíñіÿíåðкà ўжî. Дà íÿäàўíÿãà 

íà ôåðìå ðàбілà. Муж ãîä тàìу пàì¸ð.
– Хîöü тàлкîâû бûў?
– Ні÷îãà. Пðàўäà, кàлі пàäпіâàў, – ç тàðàкàíàìі…
– Мû ўñå ç тàðàкàíàìі, – íàâàжûў çàñтупіööà çà ìуж÷ûíñкàå плåìÿ.
Яíà íå ñпÿøàлàñÿ àäûõîäçіöü. Ñлîâû ÿå çàöÿãâàліñÿ íå жàðтàўліâàñöþ, 

à – àäçіíîтàþ, ÿкàÿ íåкàлі ÷улàñÿ ў ìàöі Ãðûøû Кàíöàâîãà, кàлі ÿíà ñтàÿлà 
лÿ âîçåðà лÿ бÿðîçû і ñкàðäçілàñÿ íà жûöö¸.

Ñûí ¸ñöü, жûâå ç ¸þ. Âÿлікі ўжî. Іíâàліä. Нåкàлі ў øкîлå äàў íûðöà ç 
бåðàãу. Нà äíå кàð÷àâåжûíà àкàçàлàñÿ. Çлàìàў пàçâàíкі. Òàк і íå âûðàтàâàлі.

Нàñтðîй жàðтàўліâàñöі тут жà пàтуõ.
Яíà пàйøлà äàìîў у â¸ñку.
Ñтàў äуìàöü пðà ÿå л¸ñ. Пðà ñûíà-іíâàліäà… пðà ôåðìу.
Нåйкі ñуì àõàпіў.
Нåкàлі тàкñàìà ðàбіў íà ôåðìå, – пàäìÿíÿў бàöüку àäãðàбàöü ãíîй àä 

кàðîў.
Òàäû бûлà пîçíÿÿ âÿñíà, çіìà бûлà ìàðîçíàÿ і ñíåжíàÿ, ÿк і ўñå тà-

ãà÷àñíûÿ çіìû. Я âûйøàў ç пðàпàõлàй ãíîåì ôåðìû, і âîñü ãэткі ж, ÿк 
öÿпåð, ñуì íàâàліўñÿ…

Дàл¸кà-äàл¸кà бûлà âÿñíà, ñöþäç¸íû кàлþ÷û âåöåð ñтуäçіў плå÷û і ÿ 
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äуìàў, кàлі ж ñкîí÷ûööà õàлàäэ÷à, кàлі ñкîí÷ûööà бÿñкîíöàå ìàöі “тðэбà, 
тðэбà…” Хàöåлàñÿ ãàðàäîў, äçå àñôàлüт, äçå íÿìà кàðîў, ãíîþ…

Нåйкі çíÿñілåíû ўñпàìіíàìі пàñуíуўñÿ ў äâîð.
Пðàç пàðу тûäíÿў, ñåäçÿ÷û íà лàўöû, çíîўку ўбà÷ûў ÿå, – іøлà пà 

âуліöû íà пîøту àтðûìліâàöü пåíñіþ.
Як ç äàўíî çíà¸ìàй пðûâітàліñÿ.
Цÿпåð у ÿå бûў тðîøкі іíøû íàñтðîй, – âåñÿлåй ñâÿöіліñÿ âî÷û і ÷àñ 

àä ÷àñу íàâàт уñìåøкà блэíäàлà íà âуñíàõ.
Рàäàñöü у іõ – ñûíу âàçîк пðûâåçлі. Мîжà, íàâàт, і çàўтðà ў â¸ñку 

пàåäуöü. Чàтûðîõкîлàâû. Ë¸ãкі. Çàäíåпðûâàäíû.
Я бà÷ûў ãэткіÿ âàçкі. У Ñàкàõ, äçå ñпіíàлüíікі лå÷àööà. Хлîпöû і äçÿў-

÷àтû íàâàт íà äûñкàтэку пðûÿçäжàлі íà іõ.
Òàäû âå÷àðàìі ãу÷íà ãðûìåлà ìуçûкà. Кàлÿðîâû øàð кðуöіўñÿ, ìіãöåў 

íàä ãàлàâàìі тàíöîðàў і çâîíкà-çâîíкà çâіíåлà äçÿâî÷àå: 
“Òàíöуй, пàкулü ìàлàäû”.
І ìîлàäçü тàíöàâàлà. Òàíöàâàлі і âàçî÷íікі – пðûпàäûìàþ÷û пÿðэäíіÿ 

кîлû, àäðûâàþ÷ûñÿ àä плÿöîўкі, ÿíû кðуöіліñÿ… І ñтðàøíà, ñтðàøíà бûлî, 
– à ðàптàì, ãðûìíå íà ñпіíу кàтîðû і бðàçíåööà íà пàтûліöу.

“Òàíöуй, тàíöуй пàкулü ìàлàäû”.
Пàâіíøàâàў ÿå…
Цÿпåð ужî, пàä íîâû íàñтðîй, ñпûтàў:
– À ў öэлûì, ÿк жûöö¸?
Уñìіõíулàñÿ лåäçü-лåäçü íå÷àìу ñâàйìу, ñâà¸й íÿбà÷íàй ðàäàñöі і ў 

ñàìûÿ-ñàìûÿ âî÷û çàçіðíулà:
– À äçå пàäçåíåøñÿ?
Àж ñкàлàíулà!

Прыгажосць

Çíîўку і çíîўку íàä ãàлàâîþ âіñіöü íåбà…
Кàлі пà÷àў лÿтàöü у ñàìàл¸öå, пðûліплû äà ілþìіíàтàðà, äçіâіўñÿ: ÿк 

õуткà і л¸ãкà ðàñкðûâàлàñÿ íåбà! Як жà õуткà і л¸ãкà àãàлÿлàñÿ ўíіçå 
çÿìлÿ: кâàäðàöікі äàìîў, àблà÷ûíû, øтî кàìÿ÷кàìі âàтû пðàплûâàлі ўíіçå, 
ãíуткіÿ ðà÷улкі, кâàäðàтû лÿñîў, ñтужкі äàðîã…

І ÷ûì âûøэй пàäûìàўñÿ ñàìàл¸т, тûì уñ¸ ўíіçå ñтàíàâілàñÿ бîлüø 
ñпðîø÷àíûì, àãîлåíûì, çуñіì íå тàÿìíі÷ûì.

Дçіâіўñÿ: à äçå ж кàлÿðîâàñöü íåбà, äçå пðûãàжîñöü íåçÿìíàÿ?
Хàöåлàñÿ çðàçуìåöü, ðàñкðûöü çàãàäку пðûãàжîñöі: і íåбà, і çÿìлі пðû-

ãîжàй. Дû ÿк бûлî çðàçуìåöü і ðàñкðûöü пðûãàжîñöü?
Чûì âûøэй пàäûìàўñÿ ñàìàл¸т, тûì бîлüø àääàлÿлàñÿ çàãàäкà, çíікàлà 

çà пåðûñтûìі àблîкàìі. Âîñü і ўñ¸: пàбліñкâàлі õàлîäíûÿ çîðû, і ÷àðíå÷à 
ñлàілàñÿ пàä іìі.

Çàãàäкàþ пðûãàжîñöі ìû àплåöåíû, кàлі àпðàíàåì àäçåííå і õàâàåì 
öåлà. Кàлі ў ìàñтàöкіì ìуçåі ãлÿäçіì íà пðûãàжîñöü ÷àлàâåкà і ñіліìñÿ 
ñпàçíàöü тàÿìíі÷àñöü пðûãàжîñöі.

Àãîлåíàñöü, íуäûçì – íåöікàâûÿ.
Пðûãàжîñöü буðûööà ÷àлàâåкàì, кàлі ¸í, ñâÿäîìà öі íåñâÿäîìà, пåðà-

õîäçіöü ìÿжу пðûãàжîñöі.
У Ñÿðэäíÿâå÷÷û ў Еўðîпå пàкàöілàñÿ пàâàлüíàÿ ìîäà íà жàíî÷ûÿ 

ñàìàçàбîйñтâû. Ëåäçü øтî – ñàìàçàбîйñтâà…



Пðûäуìàлі… Жàí÷ûí ñàìàçàбîйöàў ðàñпðàíàлі äàãàлà, клàлі ў âàçîк і, 
àãîлåíûõ, âàçілі пà ãîðàäçå…

Уñ¸… Ñàìàçàбîйñтâû çíіклі…
Мàã÷ûìà, пà ãэтàй жà пðû÷ûíå пà öàðкîўíûõ кàíîíàõ уñіõ ñàìàçàбîйöàў, 

і жàí÷ûí, і ìуж÷ûí, íå äàçâîлåíà õàâàöü íà àãулüíûõ ìîãілкàõ – лі÷ûööà 
ñìÿðîтíûì ãðэõàì…

Ëітàðàтàðû, ìàñтàкі, ñкулüптàðû – уñå тâîð÷ûÿ лþäçі çíàþöü çàкîíû 
пðûãàжîñöі, âåäàþöü ìåжû äàçâîлåíàãà і íåäàçâîлåíàãà, і тàлåíт кîжíàãà, 
àä Рэìбðàíтà äà Купðûíà, пðàÿўлÿåööà ўâà ўìåííі кàðûñтàööà äàäçåíûì 
çâåðõу тàлåíтàì.

РАЗДЗЕЛ ІІ

Улада

І

Рàíіøíÿå кàлÿðîâàå ñîíöà, íåбà – íåðукàтâîðíû öуä і íà іõ, ÿк і íà 
àãîíü, ìîжíà ãлÿäçåöü бÿñкîíöà. Àä÷уâàåø ìàлітîўíуþ ñöіплàñöü у бÿç-
ìåðíàй пðûãàжîñöі.

Àлå тàк àä÷уâàåø ñÿбå ðàíіöàй, à äí¸ì у лþäíûì ãîðàäçå, íà ðàбîöå 
ñâÿтî÷íàñöü ðàçâåйâàåööà, à тî і çíікàå çуñіì, äуøà пîўíіööà клîпàтàìі, 
ìàøûíàìі, àбàâÿçкàìі – íå÷ûì äðîбÿçíûì, пîбûтàâûì, бåç ÷àãî íå àбûñöіñÿ.

І тàäû ўçûõîä ñîíöà, âîблàкі íàä ãàлàâîþ äû і ñàìà çÿìлÿ ñтàíîâÿööà 
çâûклûìі, ÿк çâûклûì ñтàåööà ў лåñå ãлûтîк пàâåтðà. Нîâûÿ пà÷уööі і 
жàäàííі ñтàíîâÿööà âàжíåй çà кàлÿðîâûÿ àблîкі, çà птуøàк, øтî ðûбàìі 
ñíуþöü íàä ãàлàâîй.

Ãэтû äçіўíû пåðàкîñ ìûñлåííÿ, íåçàўâàжíà і тàÿìíі÷à, пðàÿўлÿåööà 
ў пà÷уööі Улàäû, кàлі ÷àлàâåку äуìàåööà, øтî ¸í улàäàðûöü íå тîлüкі 
л¸ñàì бліжíіõ, àлå і íåбàì, птуøкàìі, äàжäжàìі і туìàíàìі, уñ¸й çÿìл¸þ…

Мà¸, ìà¸…
Чàлàâåк у ñкâàпíàñöі íå âåäàå ìåжàў.
Рàбû, жûâûÿ íàлîжíіöû, ÿкіõ клàлі ў ìàãілû Улàäàðîў, çîлàтà, кîíåй, 

тэðàкîтàâûÿ àðìіі – уñ¸ ÷àлàâåк õî÷à çàбðàöü ç ñàбîþ.
Кàжуöü, кàлі Елüöûí ñтàў кіðàўíікîì кðàіíû, у кàбіíåöå, ðàñкіíуўøû 

ðукі íàä кàðтàй Рàñіі, ¸í âûäûõíуў: “Мà¸”…
Мàã÷ûìà, тî ÷àðãîâàÿ íàðîäíàÿ бàйкà, àлå ÿíà пåðàäàå ñутíàñöü тàÿì-

íі÷àñöі Улàäû íå тîлüкі ìàãутíûõ іìпåðàтàðàў, äûктàтàðàў, ôþðэðàў уñіõ 
ìàñöåй, àлå і кîжíàãà ç íàñ.

Улàäà пðàпітâàå íàñ ç ìàлåíñтâà, ç пåðøàãà ãлûткà пàâåтðà. І ãэтàÿ Улàäà 
іíøûìі ñлîâàìі íàçûâàåööà пðàãàþ жûööÿ. Нå íà÷àлüñтâà, íå ôþðэðû, 
íå пàлітûкі, à пðàãà жûööÿ çìуøàþöü íàñ øàптàöü: ìàÿ жîíкà, ìîй ìуж, 
ìàå äçåöі, ìàÿ кâàтэðà, ìàÿ ìàøûíà, ìàÿ пàñàäà, ìàå ãðîøû…

Пà÷уöö¸ Улàäû àплÿтàå íàñ íіткàþ пàâуöіííÿ, ÿíî ñклàäàå Ñлîäû÷ 
іñíàâàííÿ.

Мû ñàðàìліâà õàâàåì ÿå ў äуøû, кàлі ÷àðãîâû ðàç àплàäçіðуåì ôþðэðу, 
кàлі ̧ í ç тðûбуíû пàблàжліâà ìàõàå íàì ðукîþ і äîðûöü àñкàл¸пкі Улàäû: 
пàñàäû, çâàííі, ãðîøû… Мû пà-бûäлÿ÷û àпðàўäâàåì ñÿбå, øтî íå ìû 
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кàлå÷ûì, ñілüíі÷àåì у àўтàçàкàõ íÿâіííûõ äçÿў÷ûíàк і ìàлàäûõ õлîпöàў, 
íå ìû, à ÿíà, Улàäà, кàìàíäçіðñтâуå íàìі, à “ìû”1 – íÿâіííûÿ ñуääçі ў 
ìàíтûÿõ і пàñлуõìÿíûÿ ñлужкі ÿå.

У ñàлîäкіì і ãðэøíûì пàâуöіííі Улàäû, ìû çàбûâàåì пðà ðàíіøíÿå 
ñîíöà, пðà íåбà, пðà ðîñíûÿ туìàíû íàä öіõіìі ðà÷улкàìі.

І íå âåäàåì, ÿк âûðâàööà ç ãэтàй пàâуöіíіñтàñöі, бî íàâàт у кàõàííі, 
у бліçкіõ іíтûìíûõ пàöàлуíкàõ ñà çäçіўлåííåì лîâіì ñÿбå, øтî пîўíàãà 
ÿäíàííÿ íå àäбûâàåööà, ìû àääçåлåíû àäíî àä àäíàãî тàÿìíі÷ûì çàãàä-
кàâûì “Мà¸”.

ІІ

Òàÿìíі÷àñöü Улàäû кðûåööà ў Ñіñтэìå.
Ñіñтэìà íàлåжûöü íå ÷àлàâåку, íå Улàäàðу äçÿðжàâû, іìпåðûі, àðìіі, 

Ñіñтэìà – бîлüø ìàãутíàÿ і çàãàäкàâàÿ ñілà, ñõàâàíàÿ ў пðûðîäçå ÷àлàâå÷àй.
Мî і тàìу лþäçі ãàâàðûлі, äûй і öÿпåð ãàâîðàöü, øтî Улàäà äàåööà àä 

Áîãà. Мàã÷ûìà, ç ãэтàй жà пðû÷ûíû Улàäàðû: кàðàлі, ôþðэðû, äûктà-
тàðû, кіðàўíікі ìілü¸ííûõ àðìій, іìкíу÷ûñÿ íàäàöü ñàбå íåçÿìíуþ ñілу 
íàä лþäçüìі, àб’ÿўлÿþöü ñÿбå íàìåñíікàìі Áîãà, ÷àплÿþöü íà ãàлîâû кà-
ðîíû, ñàäçÿööà ў пàçàлî÷àíûÿ кðэñлû, бÿðуöü у ðукі жэçлû, àпðàíàþöü 
ìàíтûі, àкðужàþöü ñÿбå бðàíіðàâàíûìі ліìуçіíàìі, бåçлі÷÷у àõîўíікàў і 
пðûñлужíікàў.

Àäкулü Улàäà ñûõîäçіöü?
Дçå кàðàíі ÿå жûâу÷àñöі?
Чàìу ÿíà ãэтàк íåàбõîäíàÿ лþäçÿì?
Ёñöü бåçлі÷ тлуìà÷эííÿў Улàäû, ÿå çàкîííàñöі і íàâàт íåàбõîäíàñöі 

äлÿ ÷àлàâåкà, ÷àлàâåöтâà і öûâіліçàöûі.
Ñлуõàþ÷û і ÷ûтàþ÷û тлуìà÷эííі, íåлüãà àäкàñíуööà àä іõíÿй íÿпîўíà-

ñöі; äуìàåööà пðà кàлåктûўíû ðîçуì, пðà íààñôåðу, пðà öûклû ñîíå÷íàй 
àктûўíàñöі, пðà пàñіÿíàðíàñöü, пðà Áîñкàñöü… Уðэøöå çìуøàíû пàãàäçіööà, 
øтî ðîçуìàì íåлüãà ðàñтлуìà÷ûöü Улàäу àäíûì öі äâуìà ñкàçàìі.

Як і íåлüãà ðîçуìàì ðàñтлуìà÷ûöü жûöö¸.
Нàйбîлüø âîбðàçíàå пàðàўíàííå Ñіñтэìû ç Улàäàþ – ñàðàí÷à. Кàíå÷íå, 

ãэтà ãðубàå пàðàўíàííå, ìîжíà çðàбіöü іíøûÿ пàðàўíàííі: п÷îл, øэðøíÿў…
Як і ñàðàí÷à, Ñіñтэìà çìåíліâàÿ ў ÷àñå, ÿíà íàбûâàå íîâûÿ ÿкàñöі, ìÿ-

íÿþ÷ûñÿ ôіçі÷íà, Ñіñтэìà ôàðìіðуåööà ў ãðупû, àðìіі, äçÿðжàâû.
Ãэтàк жà, ÿк і öіõіÿ кîíікі íå÷àкàíà пåðàтâàðàþööà ў кðûлàтûõ 

пðàжэðліâûõ íàñÿкîìûõ, ãэтàк жà öэлûÿ íàðîäû íå÷àкàíà ç ìіðàлþбіâàãà 
íàñåлüíіöтâà пåðàтâàðàþööà ў àðãàíіçàâàíуþ Ñіñтэìу. І âîñü, ñтàўøû íà 
кðûлî, ÿíû плûâуöü у пàâåтðû ìàíãîлüñкіìі îðäàìі, øàðэíãàìі і ñуíуööà 
àä Міжçåìíàìîð’ÿ äà Іíäûйñкàãà àкіÿíà, ñплÿтàþ÷ûñÿ ў àäçіíû клубîк, 
кîöÿööà ў бÿçìåжíûÿ пðàñтîðû Рàñіі.

І ãэтàк пàўтàðàåööà ç âåку ў âåк.
Міðàлþбіâàÿ, пðûñтîйíàÿ, ðàçуìíàÿ Ãåðìàíіÿ çà íåкàлüкі ãàäîў тàкñàìà 

íå÷àкàíà пàäûìàåööà íà кðûлî і çàöÿìíÿå Еўðàпåйñкі кàíтûíåíт...
Àäкулü íі âàçüìіñÿ пàÿўлÿþööà кðûжàñтûÿ тàíкі, ñàìàл¸тû, ãðукà öÿöü 

пà àñôàлüöå àбöàñû ø÷àñліâûõ у íÿâåäàííі ñâàйãî буäу÷àãà ñàлäàтàў. 
Пàлÿööà ðàçуìíûÿ кíіãі, буäуþööà кðэìàтîðûі. Уðàжàííå, øтî äàãэтулü 
у ôðàíöуçñкіõ ðэâàлþöûÿíåðàў íå бûлî íі ãілüÿöіí, íі øûбåíіö, íі ñуäîў 
іíкâіçіöûі, íі пàлü÷àтàк ñà ñкуðû ÷àлàâå÷àй.



Штî ãэтà? Кàлåктûўíàå âàð’ÿöтâà?
Âûпðàўлÿþ÷ûñÿ íà ÷àðãîâуþ бîйíþ, лþäçі ðàäуþööà, ñпÿâàþöü пåñíі, 

пуñкàþööà ў ñкîкі…
Ñіñтэìà пà÷ûíàå äçåйíі÷àöü, і ÷àлàâåк пåðàтâàðàåööà ў ÷àñтку Ñіñтэìû.
Çàпітâàþ÷ûñÿ ñтðуктуðàìі Ñіñтэìû, лþäçі ìÿíÿþööà эìàöûÿíàлüíà і 

äуõîўíà.
Пðûклàäû – уñÿ öûâіліçàöûÿ, àä пàãàíñкіõ Áàãîў, àä Рûìñкіõ кàãîðт 

äà íàøûõ äç¸í.
Ñтðуктуðû Ñіñтэìû пàäîбíûÿ, ÿк кðîплі âàäû: жîðñткàñöü äà ÷àлàâå-

кà, кàíöлàãåðû і çэкі, øàðэíãі ñàлäàтàў âà ўíіôîðìå, іñтэðû÷íûÿ ìітûíãі 
і çàклікі.

Ñтðуктуðû Ñіñтэìû пðàпітâàþöü íå тîлüкі äçÿðжàâû, пàðтûі ç іõ àäíà-
äуìñтâàì, àðìіі, àлå і äçіöÿ÷ûÿ кàлåктûâû – ñâàþ буäу÷ûíþ…

Чàлàâåк у Ñіñтэìå ãублÿå ñâàþ àäìåтíàñöü, эìàöûÿíàлüíû ñâåт àб-
ìÿжîўâàåööà лîçуíãàìі “Хàйлü”, “Ñлàâà”. Çíікàþöü кулüтуðà, ìàñтàöтâà, 
ìуçûкà1.

Уçíікàþöü лîçуíãі: “Нÿìà ÷àлàâåкà – і íÿìà пðàблåìû…” 
Нàâàт äâуõâåкàâû âîпûт ðэліãіі пàäпàðàäкîўâàåööà Ñіñтэìå – íà ñпðàж-

кàõ эñэñàўöàў бûлî âûбітà “Ç НÀМІ ÁОÃ”.

ІІІ

Ñіñтэìà, ÿкîй бû ìàãутíàй íі бûлà і íå ¸ñöü ñ¸ííÿ, ñàìà ñÿбå пàäтî÷âàå 
і пàÿäàå... Нå ìîжà íå пàÿäàöü. 

Чàлàâåк ñплåöåíû íå тîлüкі çàкîíàìі Ñіñтэìû, àлå і бåçлі÷÷у íåйìàâåð-
íûõ ñілàў, пàìкíåííÿў, пàжàäàííÿў, бà÷íûõ і íÿбà÷íûõ, Áîñкіõ і íå Áîñкіõ.

Улåтку 1921 ãîäà, у ðàçãàð ãðàìàäçÿíñкàй âàйíû ў Рàñіі, кàлі àäбûâà-
лàñÿ пñіõàлàãі÷íàÿ лîìкà õðûñöіÿíñтâà, àäбûлîñÿ публі÷íàå ñуäçіліø÷à 
ñâÿтàðà, äîктàðà-õіðуðãà Âîйíà-Яñåíіöкàãà. Ñуäçіліø÷à пðàâîäçіў ÷экіñт 
лàтûø Пåтэðñ. Ñуäçіліø÷à бûлî пàкàçàлüíûì, і пðûñуäû бûлі ñà ñìÿðîт-
íûì çûõîäàì.

– Як âû âåðûöå ў Áîãà, пðàôåñàð Яñåíіöкі-Âîйíà? Як ãэтà íî÷÷у ìî-
ліöåñÿ, à äí¸ì лþäçåй ðэжàöå?

– Я ðэжу лþäçåй äлÿ іõ пàðàтуíку. À äçåлÿ ÷àãî ðэжàöå лþäçåй âû?
Çàлà ñуñтðэлà ўäàлû àäкàç ñìåõàì і àплàäûñìåíтàìі. Уñå ñіìпàтûі бûлі 

íà бàку ñâÿтàðà-õіðуðãà. Яìу àплàäçіðàâàлі і ðàбî÷ûÿ, і äàктàðû.
– Як ãэтà âû âåðûöå ў Áîãà, пîп і пðàôåñàð Яñåíіöкі-Âîйíà? Нÿўжî 

âû ÿãî бà÷ûлі, ñâàйãî Áîãà?
– Áîãà ÿ ñàпðàўäû íå бà÷ûў. Àлå ÿ øìàт àпåðûðàâàў íà ìîçãу і, àä-

кðûâàþ÷û ÷àðàпíуþ кàðîбку, íікîлі íå бà÷ûў тàкñàìà і ðîçуìу. І ñуìлåííÿ 
тàì тàкñàìà íå çíàõîäçіў2.

Дуõîўíû ñâåт ÷àлàâåкà, ñâåт íÿбà÷íû і тàÿìíі÷û, пîўíû çàãàäàк. І àäíà 
ç іõ – лþбîў…

І ў íàñ, бåлàðуñàў, пàíÿööі лþбîâі і кàõàííÿ ðîçíûÿ. Кàлі кàõàííå 
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1 “Пàðàäàк ñуñâåту ̧ ñöü ìуçû÷íàÿ ãàðìîíіÿ ў âÿлікàй øìàтâîбðàçíàñöі пðàÿў, пðûâåäçåíàÿ 
ў ñуãу÷÷à ñàìà ç ñàбîþ, ñàбå ñуãу÷íàÿ” (Ñâÿтû Ãðûãîðûй Ніўñкі, пðàâàñлàўíû бàãàñлîў IV ñт.).

2 Àðõіåпіñкàп Ëукà (Âîйíà-Яñåíіöкі) пðàôåñàð õіðуðãіі, àўтàð клàñі÷íàãà пàäðу÷íікà 
пà ãíîйíàй õіðуðãіі, лàўðэàт äçÿðжàўíàй пðэìіі пåðøàй ñтупåíі. Пðàйøîў øìàтãàäîâûÿ 
кàтàâàííі, туðìû, ññûлкі çà Пàлÿðíû кðуã. Цûтàтû, пðûâåäçåíûÿ тут, уçÿтûÿ ç àўтàбіÿãðàôіі 
“Я пàлþбіў пàкутû”.
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àñàöûіðуåööà ç ÷àлàâåкàì, ç ÿãî іíтûìíàñöþ, тî лþбîў – пàíÿööå ўñåàб-
äûìíàå, øìàтìåðíàå. Ëþбîў пðàíіçâàå ўñ¸ жûâîå, пàä ñлîâàì любоў лþäçі 
ðàçуìåþöü і àä÷уâàþöü ìàãутíûÿ тîкі, øтî ñûõîäçÿöü íà іõ ç Кîñìàñу, ç 
Çÿìлі ÿк ç ñуöэлüíàãà жûâîãà àðãàíіçìà.

Ñіñтэìà íåпàðàўíàлüíàÿ ç лþбîўþ, ç Рîçуìàì, íà âåлі÷ ÿкîãà ў àпîøíі 
÷àñ ñпàñûлàþööà Улàäàðû Ñіñтэìû.

Ñпà÷уâàííå, ñуìлåííå, øкàäîбà, ñуì, ðàäàñöü, жàðтû, пàðàäàкñàлü-
íàñöü – бåçлі÷ пà÷уööÿў пîўíіöü ÷àлàâåкà ðàäàñöþ і пðûãàжîñöþ. І ãэтû 
âå÷íû ў ñâà¸й пðûãàжîñöі ñâåт çìуøàå çðàçуìåöü ìàðíàñöü Улàäàðîў 
Ñіñтэìû ñкàðûöü ÷àлàâåкà.

Ñкàðûöü ÷àлàâåкà íåлüãà. І íå тàìу, øтî ¸í – Áîñкàå ñтâàðэííå, à õîöü 
бû і тàìу, øтî âûøэй ÷àлàâåкà, âûøэй ÿãîíàй тàÿìíі÷àñöі і âåлі÷û íÿìà 
íі÷îãà і íікîãà. Òàìу Улàäàðû Ñіñтэìû тут бÿññілüíûÿ, іì тîлüкі і çàñтà-
åööà – äàлу÷àööà äà âå÷íà ñõàлàäíåлûõ у пÿñку тэðàкîтàâûõ ñлужкàў, 
ÿкіÿ кàтîðàå тûñÿ÷àãîääçå бåðàãуöü ñпàкîй ÷àñîâûõ Улàäàðîў Ñіñтэìû.

Муха

У õàту íåâÿäîìà àäкулü убілàñÿ ìуõà. Дçâûíüкàå і äçâûíüкàå ў øûбі-
íå. Пðàöіўíік. Òðэбà пðûбіöü. Òîлüкі пàäûäçåø – тут жà àäлÿтàå ў äðуãі 
кàíåö øûбіíû.

Як âåäàå, øтî ñìåðтуõà äà ÿå íàбліжàåööà.
Муõà, бÿçìîçãàÿ ìуõà…
Кàжуöü, øтî ў ÿå ¸ñöü іíñтûíкт. І ãэтû іíñтûíкт кàìàíäçіðñтâуå íå 

тîлüкі ìуõàй, àлå і ўñіì жûâûì íà çÿìлі.
Àлå øтî ¸ñöü іíñтûíкт?
Чàìу ўñ¸ жûâîå бàіööà ñìåðöі?
Штî кðûåööà çà ¸þ – íåбûöö¸ öі пðûíöûпîâà іíøàå жûöö¸?
Рàçуìíû ÷àлàâåк íåÿк ìíå пðûçíàўñÿ, øтî íå ìîжà ўÿâіöü бÿñкîíöàñöü.
Я тàкñàìà íå ìàãу ўÿâіöü бÿñкîíöàñöü.
Як і íå ìàãу ўÿâіöü ìíîãіÿ ç’ÿâû і пðàÿâû жûööÿ.
Нå ìàãу ўÿâіöü ñâàþ – пàäкðэñліâàþ – àñàбіñтà ñâàþ ñìåðöü...
Мÿðкуþ, øтî і ìíîãіÿ лþäçі, і âåðíікі, і íå âåðíікі, тàкñàìà íå ìîãуöü 

уÿâіöü ãэтàãà çÿìíîãà, ðîäçі÷à.
Мû бà÷ûì ñìåðöü іíøàãà ÷àлàâåкà; íà àñíîâå ñìåðöі жûööÿ, íà àñíîâå 

ðîçуìу, ìû бà÷ûì âіäàâî÷íуþ ðэàлüíàñöü, àлå ж ãэтà íå àçíà÷àå, øтî ðàç-
уìååì і àñэíñîўâàåì öàлкàì ðэàлüíàñöü, ÿкàÿ íàñ àкðужàå. Рîçуì – тîлüкі 
÷àñткà эìàöûйíàãà бÿñкîíöàãà Ñуñâåту, і íåìàã÷ûìàñöü ðîçуìàì уÿâіöü 
àñàбіñтуþ ñуâÿçü, уÿâіöü пåðàõîä у іíøàå âûìÿðэííå, íàì íå äàäçåíà 
пðûíöûпîâà.

Мàã÷ûìà, пà ãэтàй пðû÷ûíå лþäçі пðûäуìàлі Áîãà, пðûäуìàлі ìíîñтâà 
Áàãîў, àä бÿññіллÿ çðàçуìåöü і àä÷уöü çàãàäкàâàñöü àñàбіñтàй ñìåðöі, лþäçі 
пðûäуìàлі õàлîäíû ìàтэðûÿліçì...

Àлå öі ìîжàì уñå пðàÿâû жûööÿ ìû ðàñтлуìà÷ûöü і àä÷уöü?
Мàã÷ûìà, ÿк і ìуõà ў øклî øûбіíû, пàä÷àñ ñìåðöі ìû ўпіðàåìñÿ ў 

øтîñüöі пðûíöûпîâà іíøàå, íåçÿìíîå, âå÷íàå, пðà øтî ìíîãіÿ âåðíікі і 
íå âåðíікі ðàçâàжàþöü кîжíû пà-ñâîйìу.

Àлå çíîў жà: öі ìîжàì ìû ўÿâіöü ñÿбå âå÷íûìі?



Катэгарызм

І

Пàä÷àñ âу÷îбû ў øкîлå лі÷ûў, øтî ðàçуìíûÿ çàкîíû пðàâÿöü лþäçüìі 
і пðûðîäàþ, і тàìу íåÿк àäàñîблåíà і çâåðõу ãлÿäçåў íà лþäçåй, ÿкіÿ кіðà-
âàліñÿ іíøûìі âåðàâàííÿìі. 

Я бûў пàäîбíû äà ñàлäàтà-ðэâàлþöûÿíåðà, ÿкі ç âіíтîўкàþ ў ðуöэ 
ãлÿäçåў íà ìàíàñтûðñкàãà ñлужку і кàçàў ñÿбðу: “Які ö¸ìíû ÷àлàâåк. Штî 
¸í ðàçуìåå ў ðэâàлþöûі?”

Уñÿãî äâàööàöü-тðûööàöü ãàäîў тàìу ìû пåðàжûлі эпîõу тàтàлüíàãà 
àтэіçìу. Ç íå ìåíøàй àпàíтàíàñöþ, ÷ûì у ãàäû кàìуíіçìу, íàðîä кіíуўñÿ 
ў ðэліãійíàñöü, – кîжíû ў ñâàþ âåðу, кàíôåñіþ: õðûñöіÿíñтâà, ìуñулü-
ìàíñтâà… Нà íàøûõ âà÷àõ ðàçãàðàþööà ðэліãійíûÿ âîйíû. Ñклàäâàåööà 
ўðàжàííå, íібû лþäçі çàбûліñÿ, øтî ðэліãіÿ – лþбàÿ ðэліãіÿ! – уñÿãî тîлüкі 
âåðà, і íå бîлüø.

Длÿ ìíîãіõ ñ¸ííÿ ðэліãіÿ ñтàíîâіööà çàкîíàì, ãэткіì жà, ÿкіì äлÿ ìÿíå 
çàкîíàì бûлі øкîлüíûÿ пàäðу÷íікі.

Пàñлÿ ìàñàâàãà ðàñ÷àðàâàííÿ ў ðэліãійíàñöі ÿк у àäçіíûì пàðàтуíку 
àä øìàтлікіõ бåäàў жûööÿ – ãэткàãà ж, ÿкîå íàñтупілà ў ðэâàлþöûйíûÿ 
ãàäû, кàлі лþäçі пàтðàбàâàлі “äàлîў ñîðàì, äàлîў öàðкâу, äàлîў ðэліãіþ”, 
ÿк îпіуì äлÿ íàðîäà, – куäû ÿø÷э íàкіðуåööà ìàñàâàÿ ñâÿäîìàñöü?

У ðàçуìíàñöü Шту÷íàãà іíтэлåктà, ÿкі пðàç ÷ûíû пà÷íå кіðàâàöü 
÷àлàâåöтâàì?

У íààñôåðу?
У ìíîñтâà кàíôåñій, кàб çíîўку, ÿк і ў ñÿðэäíÿâå÷÷û, ðàñкàлûõàöü 

кðûжîâûÿ пàõîäû, тîлüкі öÿпåð бîлüøûÿ?
Нå âåäàþ. Àлå пðûõілüíікі кàтэãàðûçìу пûтàþöü: жûâàÿ öі ì¸ðтâàÿ 

çÿìлÿ? 
Áîã ¸ñöü öі íÿìà? À ìî тû – пàãàíåö?
Чàлàâåк àä Áîãà пàйøîў öі àä ìàлпû? À ìîжà ¸í – íі тîå, íі äðуãîå, à 

ўñÿãî тîлüкі – пðàãðàìà кàìпутàðíàÿ? Элåктðîí-÷àñöіíкà öі õâàлÿ? Ñкàçàлі, 
øтî ¸í і ÷àñöіíкà, і õâàлÿ, äуàліçì пðûäуìàлі. Хîöü уÿâіöü ãэтû äуàліçì 
íікîìу íå ўäàлîñÿ. Як і íікîìу íå ўäàлîñÿ ўÿâіöü пðûðîäу элåктðû÷íàñöі. 
Кàðûñтàåìñÿ, à – ÷ûì?

ІІ

Кàтэãàðûçì пðàÿўлÿåööà ў àöэíöû жûööÿ íàðîäàў, íàöûй.
Ñÿлÿíñкàå пàўñтàííå пàä кіðàўíіöтâàì íàöûÿíàлüíàãà ãåðîÿ Кàліíîўñкà-

ãà… Чûì ÿíî çàкîí÷ûлàñÿ?
…Ãðàô Муðàў¸ў àäðàçу ж пàñлÿ тэлåãðàìû àб çàтðûìàííі бàíäû кà-

ìàíäçіðàâàў у Оðøу ãåíåðàлà Кàíñтàíäу ç çàãàäàì íå çàöÿãâàöü ñуäû. Дà 
тðîõ ãàäçіí íî÷û пàñпåлі äàпûтàöü 200 ÷àлàâåк. Ñÿðîä пàўñтàíöàў бûлі 
бðàтû К., ÿкіÿ çбåãлі àä пàўñтàíöàў. Ñтàðэйøû ç іõ, пðûãîжû блàíäçіí 
ãàäîў 23-õ, іøîў öâ¸ðäàй упэўíåíàй пàõîäкàй, ñпàкîйíà ðàçãлÿäàþ÷û 
íàтîўп. Мàлîäøû, ãîä 18, õуäçåíüкі, ìàлåíüкі, ç лåäçü бà÷íûìі âуñікàìі, 
бûў, ìàбûöü, ìîöíà ўçбуäжàíû, іøîў äðîбíûìі кðîкàìі, àпуñöіўøû ãàлàâу. 
Òðэöі пàўñтàíåö âûñîкàãà ðîñту, õуäû ñтàðû ãàäîў 60-öі, ç äîўãіìі ñіâûìі 
âуñàìі, іøîў ãîðäà, ñпàкîйíà, блàкітíûÿ âî÷û ãлÿäçåлі íàâàт пðûâåтліâà. 
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Àñтàтíіÿ пàўñтàíöû ўÿўлÿлі ñàбîþ çâû÷àйíû øэðû íàтîўп ìужûкîў, 
çбітûõ, âàðтûõ жàлþ, çàìàðäàâàíûõ. 

Пàñåäжàííå ñуäà íàä пàўñтàíöàìі пðàöÿãâàлàñÿ ç øàñöі ðàíіöû äà тðîõ 
ãàäçіí äíÿ.

…Мàлîäøû бðàт ñöіøàíà, çàпûтàлüíà пàãлÿäçåў íà ñтàðэйøàãà, ÿкі 
ñпàкîйíûì ãîлàñàì ñкàçàў:

– Пàí пàлкîўíік! Мû ç бðàтàì пðûçíà¸ì ñâàþ âіíу ў çäðàäçå пðûñÿçå, 
àбàâÿçку ñлужбå і ўçбðîåííûì пàўñтàííі ñупðàöü ðуñкàãà ўðàäà. Áîлüø 
ìû íі÷îãà ñкàçàöü íå ìîжàì.

– À âû, П…ій, – çâÿðíуўñÿ ñтàðøûíÿ äà ñтàðîãà, – öі пðûçíàåöå ñÿбå 
âіíàâàтûì âà ўçбðîåííûì пàўñтàííі ñупðàöü ðуñкàãà ўðàäà?

– Òàк, ñуääçÿ! – ãу÷íà і öâ¸ðäà ñкàçàў П…ій, – ÿ ñàпðàўäû ñõîплåíû 
ñà çбðîÿй у ðукàõ, тàк! Я çìàãàўñÿ ñупðàöü öàðñкàãà ўðàäà, çìàãàўñÿ çà 
ñâàбîäу ñâà¸й ðàäçіìû…

Ñâàþ пðàìîâу ¸í çàкîí÷ûў ñлîâàìі: “Я ñâà¸ çðàбіў, à öÿпåð тðэбà, íå-
àбõîäíà пàìåðöі. Àлå, пàíîâå ñуääçі, ÿ ìàþ äà âàñ пðîñüбу. Я âåäàþ, øтî 
ìÿíå пàâіííû пàâåñіöü… Пðàøу âàñ, íå âåøàйöå ìÿíå, à ðàññтðàлÿйöå. Я 
ñàлäàт. Áуäçüöå літàñöіâû, âû ñàìі âàйñкîâûÿ і çðàçуìååöå.

Ш÷ûðûÿ ñлîâû ñтàðîãà çðàбілі íà ўñіõ ìîöíàå ўðàжàííå.
Ñтàðøûíÿ, пàðàіўøûñÿ ç ãåíåðàлàì Кàíñтàíäàì і ÷лåíàìі ñуäà, ñкàçàў:
– Ç-çà пîўíàãà пðûçíàííÿ ўñіõ тðîõ пàäñуäíûõ, улі÷âàþ÷û, øтî çà 

іõ çлà÷ûíñтâà ìàåööà тîлüкі àäíî пàкàðàííå – ñìÿðîтíàÿ кàðà, ñуä пà-
ñтàíàâіў: бðàтîў К. пàçбàâіöü âîіíñкàãà çâàííÿ і ўñіõ пðàâîў і пàкàðàöü 
öåðàç пàâåøàííå. Дâàðàíіíà П…ñкàãà пà пàçбàўлåííі ўñіõ пðàâîў пàкàðàöü 
ñìåðöþ öåðàç ðàññтðэл.

Áðàтû К. ñтàÿлі блåäíûÿ, íåðуõîìûÿ Ñтàðû П… пåðàõðûñöіўñÿ, íіçкà 
пàклàíіўñÿ ñуääçÿì, ñкàçàў:

– Дû блàñлàâі âàñ Áîã… Дçÿкуþ âàì, âåлüìі äçÿкуþ.
– Пàíîâå, – çâÿðíуўñÿ ñтàðøûíÿ ñуäà äà àбâіíàâà÷àíûõ, – пðûñуä буäçå 

пðûâåäçåíû ў âûкàíàííå пðàç äçâå ãàäçіíû. Мîжà âû жàäàåöå пåðàäàöü 
âàøу àпîøíþþ âîлþ, âàøà àпîøíÿå жàäàííå? Я пàâіíåí уñ¸ çðàбіöü äлÿ 
âàñ. Мîжà, жàäàåöå пàбà÷ûööà ç ðîäçі÷àìі? Дà âàñ, бðàтû К., пðûйøлà 
ìàöі. Ці жàäàåöå ÿå бà÷ûöü?

Ñтàðэйøû ç бðàтîў ñкàçàў:
– Нå, ìû бà÷ûöü ÿå íå жàäàåì. Пåðàäàйöå ¸й, øтî ìû ÿå íå жàäàåì 

бà÷ûöü.
– Áðàт, Ñтàñü! Штî тû ãàâîðûø? Мû õуткà пàìðэì. Як íå жàäàåì?
– Нå! – çàкðû÷àў ñтàðэйøû. – Яöэк, тû íå ўбà÷ûø ìàöі!
– Ці ìàåöå âû пàжàäàííå, пðîñüбу? – çâÿðíуўñÿ ñтàðøûíÿ äà П…ñкàãà.
– Нå, – ñкàçàў тîй, уçäûõíуўøû. –Хîöü ÿ ìàþ пðîñüбу, àлå бàþñÿ, 

øтî ÿíà пàкàжàööà âàì äçіўíàй. Я øìàт ÷àñу тулÿўñÿ пà лÿñàõ, бàлîтàõ, 
ñкàлåў, ìàлà åў, à öÿпåð ìíå âåлüìі б õàöåлàñÿ âûпіöü ÷àþ… Áîлüø íі÷îãà 
íå жàäàþ.

– Àлå âû ÷улі, øтî пðàç äçâå ãàäçіíû буäçå пðûâåäçåíû íàä âàìі пðû-
ñуä. Мîжà бûöü, âû õî÷àöå ў ÷àй тàåìíà пàäклàñöі àтðуту і пàìåðöі ðàíåй 
пðûâÿäçåííÿ пðûñуäà ў âûкàíàííå?

– Дàþ âàì ñлîâà пàлÿкà, – ñуðîâà ñкàçàў ñтàðû, – øтî ÿ íі÷îãà пà-
äîбíàãà íå çðàблþ. Пðîñтà ÿ жàäàþ ÷àþ, буäçüöå äîбðûÿ, – ìÿккà ñкàçàў 
¸í, – äàйöå ìíå ÷àþ. Я ÿø÷э пàñпåþ ÿãî âûпіöü.

Ñуä пàñтàíàâіў äàçâîліöü àбâіíàâà÷àíàìу äàöü ÷àþ і тîй çà äçâå ãàäçіíû 



äà ñìåðöі âûпіў ÷àтûðû øклÿíкі ÷àþ ñà ñìÿтàíкàþ, ç булкàìі, пàäçÿкàâàў 
çà пà÷àñтуíàк і âåñåлà, бàäç¸ðà пàйøîў íà кàðу. 

Пåðàä íàìі ãîðкàÿ пðàўäà ðэàлüíàй тðàãåäûі. 
À öÿпåð çàäуìàåìñÿ: øтî бûлî ðàбіöü öàðñкàìу ўðàäу, кàлі ў кîжíàй 

іìпåðûі íà ўñкðàйку пàлûõàå, ðàçãàðàåööà буíт?
Кàíå÷íå, ãэтû буíт тðэбà пðûäуøûöü âîйñкàìі. І тàìу Кàліíîўñкàãà 

тðэбà пàâåñіöü, ÿк і ãэтûõ àðøàíñкіõ пàўñтàíöàў! Òàкàÿ тупікîâàÿ ñітуàöûÿ 
íå тîлüкі ў àöэíöû äçåйíàñöі Кàліíîўñкàãà, àлå і ў àöэíöû ãіñтàðû÷íûõ 
пàäçåй, âàжíàñöі öі çíà÷íàñöі ãіñтàðû÷íûõ àñîб.

ІІІ

Мû ўñ¸ âåäàåì…
Рàçуìíàñöþ àбìÿжîўâàåööà жûöö¸, ¸þ, кàтэãàðû÷íàй ðàçуìíàñöþ, 

уâîäçÿööà íîâûÿ ìåжû і íîðìû.
Кàтэãàðûçì – õâàðîбà âåку, àäñþлü ÷эðñтâàñöü, кîлкàñöü, ãàíàðліâàñöü.
“Ñкàðûñÿ, ãîðäû ÷àлàâåк!” – уñклікíуў Дàñтàåўñкі пðû àäкðûööі пîìíікà 

Пуøкіíу. Мÿðкуþ÷û пà âîйíàõ, ÷àлàâåк і íå äуìàå пàкàðàööà íі бліжíÿìу, 
íі ñуääçі âûøэйøàìу…

Ãіñтàðû÷íû âîпûт çìуøàå бåлàðуñàў çðàçуìåöü, øтî жûöö¸ ўлàäкàâàíà 
íå íà кàтэãàðû÷íàñöі, à íà äðîãкàñöі íàøûõ уÿўлåííÿў, âåðàâàííÿў, ÿкіÿ 
ìÿíÿþööà ç ÷àñàì.

Хðûñöіÿíñтâà íà Áåлàðуñü пðûйøлî пðàç àäìàўлåííå пàãàíñтâà. Àлå 
пàãàíñкіÿ ñâÿтû, тðàäûöûі, âîбðàçû (кàб öÿбå Пÿðуí çàбіў!) бûтуþöü у 
íàðîäçå. Àäñутíàñöü кàтэãàðûçìу ў бåлàðуñàў ìíîãіìі пðûìàåööà çà íå-
піñüìåííàñöü, çà бåñкулüтуð’å, çà çíàкàìітуþ öåìíàту “äçÿðэўíі”…

Ôàктû÷íà ў ñ¸ííÿøíіì жûööі â¸ñкі – äû і ў ãîðàäçå тàкñàìà – іñíуå 
äâуõâåð’å: пàãàíñтâà пåðàплåöåíàå ç õðûñöіÿíñтâàì і кàтàліöûçìàì. Цåðàç 
ñâÿтû, öåðàç бліçкàñöü ìîў лþäçі пàÿäíàíû ў àäçіí клубîк. Дà äçåâÿт-
íàööàтàãà âåку ў öэíтðû Міíñкà âûñіўñÿ äуб, äà ÿãî лþäçі пðûõîäçілі ç 
пàäàðуíкàìі, ¸í бûў àбãàðîäжàíû…

Ãуìàð, àíåкäîтû, жàðтû, ñìåõ çäûìàþöü пàðàäàкñàлüíàñöü і кàтэãàðû÷-
íàñöü. Áåç іõ, ãуìàðу і жàðтàў, ÷àлàâåк уñûõàå. Ñуð’¸çíûÿ, кàтэãàðû÷íûÿ 
лþäçі – öі çàўâàжàлі? – ñуìíûÿ і íåöікàâûÿ.

Нå äàðìà пàлітûкі, лþäçі âà ўлàäçå бàÿööà жàðтàў, àíåкäîтàў пðà ñÿбå. 
Ёñöü пàâåð’å: кàлі íàðîä пà÷ûíàå ñìÿÿööà ç пàлітûкà – ãэтà àпîøíÿÿ 
ñтàäûÿ пàлітû÷íàй кàð’åðû. 

Ãуìàð, жàðтû – íåàä’åìíàÿ ÷àñткà жûööÿ, ãэткàÿ ж, ÿк і ðàäàñöü, ÿк 
ñуì, àä÷àй.

“Кàлі б у жûööі íå ñìÿÿўñÿ, тî пàâåñіўñÿ б…” – тàк ñкàçàў Я. Áðûлü у 
âÿñ¸лàй àпîâåñöі “Ніжíіÿ Áàйäуíû”.

Вера

Ç âåðû ўñ¸ пà÷ûíàåööà. 
Мàбûöü, ç тûõ äàл¸кіõ ÷àñîў, кàлі пðîäàк íà ñûðîй ãліíå çðàбіў àäбітàк 

ñâà¸й äàлîíі, кàлі ¸í уñâÿäîìіў, øтî ¸í ¸ñöü íà Çÿìлі, ìàбûöü, тàäû і 
ç’ÿâілàñÿ ў іì âåðà. À ўñ¸ àñтàтíÿå, пàçíåйøàå: кàпіø÷û, äðàўлÿíûÿ іäà-
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лû, âàлуíû, ÿкіì пðîäкі клàíÿліñÿ, äубû ìàãутíûÿ, àäкулü ñілу ÷эðпàлі, 
ãулüíі і ñкîкі лÿ àãíþ ñâÿø÷эííàãà – ãэтà ўñ¸ âåðà… Áåç âåðû ÷àлàâåку 
íå àбûñöіñÿ, ÿк і ðîçуì, ÿк і ñуìлåííå, ÿíà àäíà ç бàçàâûõ пðàÿў жûööÿ, 
бåç ÿкîй íіÿк íåлüãà àбûñöіñÿ.

Ç âåðû ç’ÿâілàñÿ ðэліãіÿ. Рэліãіі – уñÿãî тîлüкі âåðàâàííі, âåðà… Ñпà÷àтку 
ў ñлàâÿí бûлà пàãàíñкàÿ âåðà, пàçíåй – õðûñöіÿíñкàÿ… Âà ўñіõ íàðîäàў 
¸ñöü ñâàå âåðàâàííі, öåðàç âåðàâàííі ÷àлàâåк ñпðàбуå çàçіðíуöü çà íåàäîлü-
íуþ ñöÿíу буäу÷ûíі. Нàâàт жîðñткіÿ, äçікіÿ ÷àлàâå÷ûÿ àõâÿðàпðûíàøэííі 
Іíкàў çâÿçàíûÿ ç âåðàþ.

У ñ¸ííÿøíÿãà ÷àлàâåкà âåðà ў àñíîўíûì àñàöûþåööà ç Áîãàì, ç Хðûñтîì, 
ç Áібліÿй – âåðуþ÷û öі íå…

Òàкîå àäíàçíà÷íàå тлуìà÷эííå âåðû – пàâÿðõîўíàå, õîöü ÿíî і çàкðàíàå 
âàжíåйøûÿ àñпåктû ñâåöкàãà і ðэліãійíàãà жûööÿ, ÿкîå ñ¸ííÿ ўñ¸ бîлüø 
і бîлüø пåðàплÿтàåööà ñà ñâåöкіì.

Ë.М. Òàлñтîй у 55 ãàäîў íàпіñàў: “У ÷ûì ìàÿ âåðà”. Пàä÷àñ íàпіñàííÿ 
ãэтàãà тâîðà Òàлñтîй бûў âåðуþ÷û, âåðûў у Хðûñтà, у Нàãîðíуþ пðîпà-
âåäçü. Нàпіñàíû тâîð бûў íàñтîлüкі âîñтðà ñкіðàâàíû ñупðàöü äàãìàтàў 
пðàâàñлàўíàй öàðкâû, øтî ÿãî, âåðуþ÷àãà Òàлñтîãà, àäлу÷ûлі àä öàðкâû. 

Ñâÿöåйøû Пàтðûÿðõ Нікàí бûў àбâіíàâà÷àíû ў пàðуøэííÿõ кàíîíàў 
пðàâàñлàўÿ, бûў àäлу÷àíû àä Пàтðûÿðøàãà ñàíу, ñàñлàíû ў пуñтэлüíуþ 
àбіöåлü íà 14 ãàäîў.

Джàðäàíà Áðуíà çàìàõíуўñÿ íà öàðкîўíàå тлуìà÷эííå Ñуñâåту, і çà 
ãэтà ÿãî ñпàлілі, бî ¸í ðàçбуðàў àñíîâû öàðкîўíàãà лàäу. 

Жûöö¸ öÿку÷àå і лþäçі ў ÷àñå âûкàðûñтîўâàþöü âåðу, ÿк, äàðэ÷û, і 
ðэліãіþ, у ñâàіõ кàðûñíûõ ìэтàõ.

Âåðà íàäàå ÷àлàâåку ìîö і ўпэўíåíàñöü – ãэтà тàк, ãэтà, ÿк кàжуöü, ãîðкі 
ôàкт. Àлå ж ÿå, âåðу, лþäçі ñкàðûñтîўâàþöü у ñâàіõ ìэтàõ. І ÷àñтà, íå ў äîбðûõ.

Нà çàðû õðûñöіÿíіçàöûі ñлàâÿíñтâà пîлàöкàãà кíÿçÿ Уñÿñлàâà Чàðàäçåÿ 
пàñлÿ кðûâàâàй бітâû íà Нÿìіçå, кіåўñкіÿ кíÿçі çàпðàñілі íà пåðàìîâû 
пàбліçу Оðøû (Рøû ў Ñìàлåíñку). Кіåўñкіÿ кíÿçі çàпэўíіâàлі Чàðàäçåÿ 
ў ìіðàлþбіâûõ íàìåðàõ – кðûж öàлàâàлі… Чàðàäçåй пàâåðûў і… àпûíуўñÿ 
ў пîðубå…

Дàâåð öі íåäàâåð…
У íàøû öûâіліçàâàíûÿ äíі кіðàўíік ñупåðäçÿðжàâû публі÷íà тðîñ пå-

ðàä тåлåкàìåðàìі, пåðàä ìіжíàðîäíûì ñупîлüíіöтâàì кîлбà÷кàþ ç íåйкіì 
пàðàøкîì, çàâÿðàў ÷àлàâåöтâà, øтî ў кîлбà÷öû – ñìåðöü жûâàÿ, ÿкуþ 
âîñü-âîñü íàпуñöіöü íà ÷àлàâåöтâà тûðàí і çлàäçåй уñõîäíÿй äçÿðжàâû. 
Чàлàâåöтâà пàâåðûлà. 

Âûíік – пàðàøîк çíік. Çíік бåç ñлåäу тûðàí і çлîäçåй – пàâåñілі, кðàіíу 
ðàçðàбàâàлі…

Кàлі пà÷àў çàäàâàöü ñàбå пûтàííі – õтî ÿ і øтî ÿ – àä÷уў àäíàçíà÷íû, 
кàтэãàðû÷íû àäкàç-пàñûл: “Òû íікîлі íå пàìðэø, тû буäçåø âå÷íû”.

Òî бûў íå ðэліãійíû пàñûл, тî бûў эìàöûйíû пàñûл âåðû. 
Пðà ãэтàå пà÷уöö¸ öÿжкà ðàññкàçàöü, íікîìу íå õâàліўñÿ, àлå âåäàþ, øтî 

íåâûтлуìà÷àлüíàå пà÷уöö¸ âå÷íàñöі ñâàйãî іñíàâàííÿ – íå âûклþ÷íàñöі, 
à âå÷íàñöі – íàñіў ìíîãіÿ і ìíîãіÿ ãàäû. 

Мàбûöü ãэтàå пà÷уöö¸ ìàþöü çâÿðû, птуøкі, âåðуþ÷ûÿ – íå âåäàþ, бî 
пàçíåй, у þíàöтâå, кàлі ў àäíàãîäкàў äàпûтâàўñÿ пðà тàÿìíі÷àñöü ãэтàãà пà-
÷уööÿ, ÷уў ðîçíûÿ àäкàçû, ÿкіÿ íå ñуöÿøàлі, бî ў іõ бûлà íåйкàÿ ðàçìûтàñöü.



Мíîãіÿ кàçàлі пðà Áîãà, пðà ðэліãійíàñöü. 
Àлå íàкîлüкі тàкіÿ àäкàçû бûлі ø÷ûðûìі?
Мà¸ àä÷уâàííå âåðû – äîбðà пàìÿтàþ, íå бûлî пàÿäíàíà ç ðэліãійíàñöþ, 

бûлî àäãàðîäжàíà àä пà÷уöö¸âàй ðэліãійíàñöі.
Пàçíåй, пàä÷àñ âу÷îбû, ãэтû эìàöûйíû пàñûл çíік, ðàçìûўñÿ.
Чàìу?
Òàì жà, íà âÿñкîâàй лàўöû: âåðà і кàтэãàðûçì пàÿäíàíûÿ ñуâÿççþ, 

ñупðàâàäжàþöü ÷àлàâåкà ўñ¸ жûöö¸. Чûì бîлüøàÿ âåðà, тûì бîлüøû 
кàтэãàðûçì. 

І ÿø÷э, пàкулü íå çàбûў: блуäліâàñöü ðîçуìу і äðîãкàÿ âåðà íå âåäàþöü 
ìåжàў…

Голем

Áûў õâîðû, і ìíå пðûñíілàñÿ…
Штîñüöі пàäîбíàå äà тðуíû. Пðûãлåäçåўñÿ – тî бûлà íå тðуíà і íàâàт 

íå ñàðкàôàã åãіпåöкі, à àãðàìàäíåйøû кàў÷эã, у ÿкі пà àäíîй пàðû çÿìíûõ 
ñтâàðэííÿў пàñÿлілі і ÿкі ў âîäû àкіÿíñкіÿ àäпуñöілі.

Àлå íіÿкіõ ñтâàðэííÿў у кàў÷эãу íå бà÷ûў. Áà÷ûў тâàð бåлû: ø÷ûлüíà 
ñàìкíутûÿ âуñíû, бåлûÿ íÿбîж÷ûöкіÿ ø÷îкі, íîñ пðàäàўãàâàтû і ÿø÷э – 
çàплþø÷àíûÿ âî÷û. Ёí бûў íåðуõîìû пàäà ìíîþ ўíіçå, у àãðàìàäíûì 
äîўãіì кàў÷эãу. Çäàâàлàñÿ, ¸í ñпàў. À тàк і бûлî: ¸í ñпàў…

Чûñтàÿ пðàçðûñтàÿ âàäà çàліâàлà кàў÷эã, ñпàäûñпàäу çàöÿкàлà і тîíкіì 
ñлîåì çàліâàлà тâàð, уñ¸ бÿñкîíöàå і äàўжэçíàå: бåлуþ øûþ, äîўãіÿ ñкðû-
жàâàíûÿ íà àãîлåíûõ ãðуäçÿõ ðукі, жûâîт, íîãі…

Пåðàäà ìíîþ бûў íå ÷àлàâåк, à õтîñüöі, ç кіì íікîлі íå ñутûкàўñÿ. Мî 
тî бûлà іñтîтà, пðà ÿкуþ піñàў у äç¸ííіку Чэõàў: íåçÿìíàÿ, кàñìі÷íàÿ, ÿíà 
ўÿўлÿлà çуб у öåлå âåлікàíà…

Ні çäçіўлåííÿ, íі жàõу íå бûлî.
Нå ñпûтàў, àäкулü öÿклà âàäà, øтî çàліâàлà ñпàкîйíû тâàð.
Нå ñпûтàў, õтî ñтâàðûў іñтîту: лþäçі, ìàøûíû, öі õтîñüöі іíøû…
Мàбûöü, тðûçíіў, і тàìу ўñ¸ пåðàплÿлîñÿ ў ñâÿäîìàñöі. Нåйкіì ìàçкîì 

ìілüãàíулі íåкàлі ўðàжâàлüíûÿ ìàлþíкі Ãîйі – пà÷âàðûñтûÿ ñтâàðэííі 
àплÿтàлі ìàñтàкà…

І тут жà, пîбà÷, уçíік äçåíü ñ¸ííÿøíі: ìітûíãі, çàкðàтàâàíûÿ, тупàлîбûÿ, 
ÿк тàíкі, àўтàçàкі, ÿкіÿ íàÿçäжàлі íà äçÿў÷àт і õлîпöàў, ôіãуðкі лþäçåй у 
÷îðíûõ кàìуôлÿжûñтûõ кàñöþìàõ…

І ўñ¸ ãэтà, ìіíіÿöþðíàå, ліліпуöіñтàå àплÿтàлà, äуøûлà і кðûøûлà 
бÿçìåðíàå öåлà.

Цåлà кðûâàâілà, – çíіçу, àä íîã, àä жûâàтà âàäà ðужàâåлà…
Àлå тâàð ìàðìуðîâà-÷ûñтû çàñтàâàўñÿ ñпàкîйíû і пðûãîжû, тîлüкі 

çàплþø÷àíûÿ âî÷û тðûâîжûлі: øтî ж пà÷íå ðàбіöü íå÷àлàâå÷àÿ іñтîтà, 
кàлі õлûíå ç кàў÷эãà âàäà і âà ўñ¸й âåлі÷û ÿíà пàäûìåööà íàäà ìíîþ?

Радасць

Òàÿìíі÷û ñâåт ìàлåíñтâà, çàãàäкàâû і íåâûтлуìà÷àлüíû, öікàâåй çà 
ñ¸ííÿøíіÿ ãàліâуäñкіÿ ñþжэтû ôілüìàў і кíіã. 

Òû ÿø÷э íі÷îãà íå âåäàåø. Нàâàкîлüíû ñâåт упітâàåø ñà ñлîâàì ìàöі, 
бàöüкі, пðàãíà, ÿк âàäу кðûíі÷íуþ, лîâіø тîкі ðàäàñöі àä öÿплà ñîíöà, àä 
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кàлàìутíûõ лужûí, пà ÿкіõ ñàлîäкà тэпàöü, àä àблîкàў, пàä ÿкіìі кðужлÿå 
буñåл, àä лàпàâуõàãà ìÿккàãà ø÷àíþкà, ÿкі тûпàåööà ў äàлîíüку õàлîäíàй 
пûñàþ. 

Рàäàñöü бûööÿ пðàíіçâàå äà àñтàтку, тû – улàäàð öэлàãà ñуñâåту, у ÿкіì 
тàк пðîñтà пàìåðöі – çàплþø÷ûöü âà÷àíÿтû, і тàäû лþäçі, ÿкіÿ тîлüкі-тîлüкі 
кðûўäçілі, пà÷íуöü плàкàöü íàä тàбîþ, тàкіì пðûãîжàíüкіì, íåðуõîìûì, 
íàâàт ãàлàñіöü буäуöü. “Àй-ÿй-ÿй”, – âîñü ãэтàк ÿíû пà÷íуöü ãàлàñіöü. Як 
жà ìû кðûўäçілі ÿãî, ¸í жà тàкі äîбðàíüкі бûў.

І тут жà, пà ñâàіì жàäàííі, тû ìîжàø уâàñкðэñíуöü ç õàлîäíàãà íåбûööÿ 
і, àäплþø÷ûўøû âî÷кі, кðûкíуöü: “Я – тут, ÿ – жûâû!..” І, пîўíû ðàäàñöі, 
ìîжàø íåñöіñÿ äà ñÿбðукîў.

Ужî äàðîñлû, çбіðàþ÷û ìàтэðûÿл äà кíіãі, íàткíуўñÿ íà ôîтàçäûìàк 
÷àлàâåкà ç äàл¸кàãà àôðûкàíñкàãà кàíтûíåíтà. Цûâіліçàöûÿй àä ÿãî і íå 
пàõлà… Àìàлü öàлкàì àãîлåíû, íà пîÿñå íåйкàå ліñöå ìàтлÿлàñÿ, у ðукàõ 
äçіäà, у øûðîкіì плÿñкàтûì íîñå âÿлікàå бåлàå кàлüöî, àìàлü ãэткàå ж, 
ÿкîå ÷àплÿþöü у íàñû ìàлàäçåíüкіÿ äçÿў÷àткі, íà øûі – âÿлікіÿ бåлûÿ 
кàðàлі, ìî тî бûлі çубû кðàкàäçілà öі тûãðà…

Àлå ж ÿкі ¸í бûў ø÷àñліâû, тîй íåâÿäîìû äàл¸кі àôðûкàíåö!
І íÿўжî ñ¸ííÿøíÿÿ öûâіліçàöûÿ ãэтàк улàäкàâàíà, кàб ÷ûпàìі çàãубіöü 

у ÷àлàâåку ðàäàñöü бûööÿ?..



паэзія

па
эз

ія

…Каханне 

Жыве 

Ў маёй 

Галаве

AVE.. .

*  *  *

ÿíà õàöåлà ìåöü ñэлôі
íà ôîíå ðэâàлþöûі.
бàÿлàñÿ íå пàñпåöü,
íå äàãíàöü,
тàðìàçíуöü,
àлå ðэâàлþöûÿ
кðûõу ðàñöÿãíулàñÿ
пà âîñåíі
äà çіìû.
б÷б-øàлікàìі,
ñöÿãàìі ñà ñтàðûõ øàôàў,
íå пàåтûìі øàøàлåì.

Дар’я Ліс

Тваё неба з табой
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*  *  *

Ãэтûÿ õлîп÷ûкі – äçåöі öåìðû,
ãðàõі íåàäìîлåíûÿ
ñâàіõ äçÿäîў.
Пàâåðíåøñÿ ñпіíàй –
пàìðэø пåðøûì.
Òû ñлàбàк.
І тâîй ñöÿã – àäñтîй.
Чужûÿ? Ñâàå...
Хî÷àø ñпэўíіöü?
Іäçі.
Òâà¸ íåбà ç тàбîй.

*  *  *

Нàøûõ íà âуліöàõ ìàлà –
Нàøû пà õàтàõ offline.
Ôлэøбэкі ç ìіíулàãà –
Мàðíàÿ ñпðàâà.
Пà ãîðàäçå õîäçіöü ÷уìà.

*  *  *

Ç íуäû ў àä÷àй
Пåðàпàўçàåø.
Мàðíуåø äíі,
Нå ñпіø íà÷àìі.
Ні кíіã,
Ні äàðîã –
Мàў÷àííå.

*  *  *

Я çàñтûâàþ ў çіìå,
У ñíåжíà-лåäçÿíûì àä÷àі
Уñ¸, øтî кàжàø тû, – íå ìíå!
Нå ìíå і âåðøû пðûñâÿ÷àåø…
À ÿ çàñтûлà ў çіìå
У âіíå àбâåðãíутûõ
Пà÷уööÿў.
Áåç âåðû ў лåтà,
Ñîíöà,
Кåліõ ç бåлûì – ìíå!
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Нà ñтàлå
Çíікàþ ў çуìå,
Пðàöû,
Áåç лþбîâі. 
Ãіãàбàйтàìі àä÷àþ

*  *  *

Кàõàííå бûööàì пàâåтðà
Çà тûñÿ÷û кілàìåтðàў
Òû àä÷уâàåø ìÿíå
Кàõàííå 
Жûâå 
Ў маёй 
Ãàлàâå
AVE
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Тынкоўшчык Талаш
Апавяданне

Леанід Дранько-Майсюк

проза

пр
о

за

…моцны ў слове і рамястве, 

тынкоўшчык ужо дзесяць гадоў, як не п’е…

1.

Яìу çà ñîðàк, і ¸í ÿø÷э пðàìуå íà кіðìàø, тàìу íå 
бÿíтэжûööà, íå çãіíàåööà, ìàå ñâàþ ñöåжку, у ñâàðку 
íå âÿжàööà, à ãàлîўíàå – ліøíіì ñÿбå íå àä÷уâàå, бî 
íàâàкîлüíàìу жûõàðñтâу çàўñ¸äû пàтðэбíû, і ўñ¸ ãэтàå 
жûõàðñтâà пàäçÿлÿå íà лþäçåй і äàðìàåäàў.

Ñлÿäû бûлûõ âûпіâàк íà ÿãîíûì ñлþäçÿíûì àблі÷-
÷û íåпðûкìåтíûÿ, і ÷àлàâåк ¸í àõàйíû, уñ¸ ў ÿãî äàâу-
ðàíäу, ÿк у тàãî пðàâіçàðà, àäíàк жà íå àптэ÷íû ¸í 
пðàöàўíік, à ðàìåñíû – ¸í тûíкîўø÷ûк, ÿкі íàðàñõâàт, 
ÿкîãà íàўçàõàпкі бÿðуöü ðàìàíтàâàöü і õàтû, і кâàтэðû, і 
кàтэäжû, і ç ãэтàй пðû÷ûíû ̧ í çàíÿтû íå тîлüкі ў буäíûÿ 
äíі, à ÷àñöÿкîì і ў ñубîту, à тî і ў íÿäçåлþ.

Ñпðàўíû ìàйñтàð!
Ëþбуþ кðûâуþ ñöÿíу äàâÿäçå äà ñкутку, íå ñпàñку-

äçіöü, і, ÿк тîй іñтэðû÷íàй ðàìàííàй іñтîöå, ÿìу íå бûâàå 



íуäíà, бî íå âåðûöü уÿўлåííþ, à тîлüкі ñàпðàўäíàñöі – пілüíуåööà тàãî, 
øтî ìîжà ўбà÷ûöü і пàìàöàöü.

Нå пàäìàíâàå, àлå і ÿãî íå àøукàåø, бî øìàт øтî ў ãàлàâå ìàå; ðàбîтà 
ў ÿãîíûõ ðукàõ íå ñкðûпàå – лàäçіööà, íà ÿöü âûõîäçіöü; кîжíû õîä 
ñàìàâітû – і кàлі ãðуíтуå, і кàлі íàçàўтðà тûíкуå, і íà тðэöі äçåíü, кàлі 
øпàклþå тîþ ж ãіпñàâàй øпàкл¸ўкàй.

Дûõàå àñàлîäàй, пà÷ûíàå öіõåíüкà ñпÿâàöü-ìàðìûтàöü, кàлі äàõîäçіöü äà 
ôіíіøíàй пàліìåðíàй øпàкл¸ўкі, і ў ìàðìûтàííі ÿãîíûì ÷àñàì і äâà-тðû 
âûðàçíûÿ ñлîâû пà÷уþööà – íу, тàì íåøтà ðàптàì тàкîå, çуñіì кîліøíÿå: 
тûíкàâàöü – íå жûтà âåÿöü...

Ãэтà ў ÿãî àä бàöüкîў і àä äçåäà ç бàбàþ...
Àä іõ і тîå, øтî бàãàтà ўìåå, íі àä ÷àãî íå àäкіäâàåööà – ÿк тîй плуã у 

ðàçîðû, çàçâû÷àй пàäûìàå і ліøíÿå, øтî ўçíікàå, íібû ç íåбà пàäàå, пðà 
øтî і ўãàâîðу ў пåðøû äçåíü ç ãàñпàäàðàìі íå бûлî.

Òðэбà çбіöü ñтàðуþ плітку і пàклàñöі íîâуþ, туþ ж кåðàìіíàўñкуþ – 
çбіâàå і клàäçå; тðэбà пðàäçÿўбöі øтðàбу íà äàўжэйøû элåктðàпðîâàä – 
äçÿўбå; тðэ ўñтàлÿâàöü íà ðàçåткі ìàíтàжíûÿ кàðîбкі – уñтàл¸ўâàå.

І íå ìàў÷ûöü, ãàâîðûöü – і пðà тîå, øтî íåкàлі ў äçÿöіíñтâå ç âуñíàў 
бàöüкі-ìàöі і äçåäà-бàбû ÷уў, і пðà тîå, øтî ñ¸ííÿ бà÷ûöü.

Òàлåíт ìàå àпàâÿäàлüíікà, тàìу ў ÿãî кàçкàõ і íàпðûäуìлÿíàãà бàãàтà.
Ніõтî íå пðîñіöü, à ¸í ìîжà ðàñкàçàöü пðà íåйкàãà ñтàðàñâåöкàãà 

äçåäàâàãà пðûÿöåлÿ, ÿкі âåлüìі бåäíû бûў; ìåў тîлüкі äçâå öûбуліíû ў 
кіøэíі і ñàбàку ў буäöû, àлå ў íåйкі äçåíü уñ¸ пðàпàлà – öûбулþ ñàì 
ç’åў, à ñàбàку ўкðàлі.

Ëþбіöü ñкàçàíуöü і àб тûì, øтî ñ¸ííÿ íàäтà ж ðàçбэø÷âàþöü äçÿöåй, 
бî íå àääàþöü у öÿжкуþ пàтðэбíуþ ðàбîту; кîліøíіÿ äçåöі ў бîйöû ìàñлà 
çбіâàлі, à ñ¸ííÿøíіÿ çбіâàþöü âàäу, бî çàйìàþööà пðàåктàìі, à íå çàíÿтûÿ 
ñпðàâàй.

Ãàâîðûöü äîўãà, ç уñіìі äàклàäíàñöÿìі, íібûтà õî÷à äàкàçàöü ñâà¸, і 
ãàâîðкі ÿãîíàй ÷àñàì у кîø íå çàбðàöü.

Кàлі ж ãàñпàäàðû пûтàþööà, øтî тут çà ÷ûì іäçå ў ðàìÿñтâå ÿãî, тî, 
íå âûпуñкàþ÷û ç ðукі øпàтэлü, äàå пàÿñíåííі і пðà тîå, і пðà ãэтàå, і пðà 
тûíкîâà÷íû ãіпñ, і пðà бåтîíàкàíтàкт...

П÷àлà ðàçбіðàåööà ў кâåткàõ, – ̧ í у бÿñкîлåðíàй ãðуíтîўöû, плітà÷íûì 
клåі, уñÿлÿкіõ øпàкл¸ўкàõ і тûíкîўкàõ – öэìåíтàâàй, ãіпñàâàй, à кàлі õтî 
пðû іì çàâÿäçå ãàâîðку пðà äэкàðàтûўíуþ тûíкîўку, тî, íå çлàçÿ÷û ç 
äðàбіí, ðàñкàжà і пðà ÿå, – ìàўлÿў, ÿíà іíøû ðàç бліø÷ûöü, ÿк ôіðíàâû 
ñíåã.

À ÿø÷э ìîжà пàðàіöü, у ÿкîй ôіðìå çàкàçàöü íåäàðàãі, àлå ÿкàñíû 
ãàðíітуð куõîííàй ìэблі – уñ¸ тûÿ ж пàліöû і ñтîл, øàôû і øàôкі; ìàå 
çàўñ¸äû íà пðûкìåöå і тàлкîâàãà ñлåñàðà, ÿкі çäàтíû õуткà, íå âàлàâîäçÿ÷û, 
пàìÿíÿöü ðжàâûÿ тðубû íà пðàпілåíàâûÿ; âåäàå, у ÿкіì жäàíîâіöкіì çàкутку 
âûãàäíåй íàбûöü укðàіíñкіÿ, лåпøûÿ çà íàøû, âіíілàâûÿ øпàлåðû...

Кàлі çìàўкàå, тî çíîў жà ÿк і íå ìàў÷ûöü, і ў ìàў÷àííі, çäàåööà, уãîлàñ 
íàтужíà пðàìàўлÿå: “Ёñöü, ̧ ñöü ÿíà, ìàÿ пðàўäà, àлå ìàÿ пðàўäà öі пàтðэбíà 
кàìу, ÿк і ìíå öі пàтðэбíà ÷ужàÿ пðàўäà?!”

À ÿø÷э ìîжíà ўãàäàöü у тûì íÿäîўãіì ìàў÷àííі, у íåçàäàâîлåíûõ 
ðуõàõ (бûâàå çðэäку і íåçàäàâîлåíûì): “Нå, íå тðэбà äîбðàå пåðàðàблÿöü 
íà лåпøàå, бî ç тîй пåðàðîбкі ìîжà âûйñöі ãîðøàå...”

Ёí кðûõу íàäàðàжàåööà, кðûõу íàбіâàå ñàбå öàíу; у Мåíñку і çà Мåíñкàì 
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ðàўíÿå лþäñкіÿ ñöåíû, ÿк тîй кàçàў, äà àбуõà; öâікі, ÿк тðэбà іõ çàбіâàöü, 
çàбіâàå пà ñàìуþ плåøку.

Ëþäçÿì ãàтîâû пàñпðûÿöü, äàпàìàã÷û, тîлüкі âîñü äà íà÷àлüíікàў (у 
іõíіÿ пàлàöû) àíі íàãîй, íі çà ÿкіÿ ãðîøû – àäãðэбàåööà àä тàкіõ àñîбіí 
àäðàçу ж, ÿк тîлüкі ўíþõâàå, øтî ðàбіöü äàâÿäçåööà ў іõ...

Òàкàÿ ÿíà, ìîö õàтíÿй ñÿìåйíàй íàâукі: буäçü ç лþäçüìі, à íå ç 
äàðìàåäàìі!

2.

Іíøû ðàç, àä÷уўøû кðûâîå íÿø÷ûðàå ñпà÷уâàííå: “...âàì і àäпà÷ûöü 
íÿìà кàлі...”, – кðûâîãà ñпà÷уâàлüíікà àбñÿкàå:

– У тðупÿðíі àäпà÷íу...
Òðэбà ñкàçàöü, øтî ç àбñÿкàííåì тàкіì íå ìàðуäçіöü, ñâà¸ “ÿ” пàкàçâàå тут 

жà, àäíî ñтупіўøû ç тûíкàâàлüíûì пðûлàääçåì і ç äàðîжíûì плåöàкîì-
çàплå÷íікàì íà çàкàç÷ûкàў пàðîã...

І кàðöіíà тут çàçâû÷àй ñклàäàåööà тàкàÿ – пåðøû ðàç убà÷ûўøû 
тûíкîўø÷ûкà, ãàñпàäàð çл¸ãку çàпàбÿãàå пåðàä іì, уäàå ç ñÿбå âåтліâàãà 
÷àлàâåкà, ÿк ÿíî й бûâàå çâû÷àйíà пðû çíà¸ìñтâå ç ìàйñтðàì, çíîйäçåíûì 
пðàç іíтэðíэт; äûк âîñü, ãàñпàäàð лàñкàâà пàäàå жàäàíàìу ãîñöþ пàíтîплі, 
à ãîñöü, ñуõà пàçäàðîўкàўøûñÿ і àìàлü ãðэбліâà çіðíуўøû íà пàíтîплі 
(à íÿõàй ñàбå і íîâûÿ, çуñіì íÿíîøàíûÿ!), âûöÿãâàå ç плåöàкà âÿçàíûÿ, 
пàäîбíûÿ íà ãðубûÿ øкàðпэткі, ñтàптàíûÿ тэпöі.

– У ÷ужûõ тàпкàõ íÿìà ãіãіåíû! – тлуìà÷ûöü ÿк пà піñàíûì.
Áûâàå (у àбåä ñàìû) ÿìу íàліâàþöü тàлåðку ñупу і клі÷уöü çà куõîííû 

ñтîл, à ¸í çíîў кîçубà ñтàâіöü:
– У ìÿíå ўñ¸ ç ñàбîй!
І ç тàãî ж плåöàкà âûìàå íà çäçіўлåííå ãàñпàäàðàì ñàлäàöкуþ пàãíутуþ 

кâàðту ç пàкåöікàì ãàðбàтû і äîлüкàй ліìîíà íà àлàâÿíûì äíå.
– Дàйöå ãàтàâàíàй âàäû! – çàãàäâàå.
Ç куõíі пðûíîñÿöü кіпåíü, à тûíкîўø÷ûк íå âåðûöü:
– Òàк õуткà ўñкіпÿöілі?!
– Элåктðà÷àйíік ñåкуíäу ÿк âûклþ÷ûўñÿ!
– Òàäû çàпàðâàйöå! – âåлікàäуøíà äàçâàлÿå і äàñтàå çàкðûтуþ плàñт-

ìàñàâуþ пуøку, у ÿкîй жàўöåå пðàñÿíàÿ кàøà íà кàўбàñíûì äуõу.
– Рàçàãðэйöå... Э-э, íå... Нàкðûўку íå çäûìàйöå...
– Дûк ðàçàãðàâàöü жà тðэбà ў àäкðûтûì пîñуäçå!
– À ãіãіåíà?!
– Дîбðà, тàäû ìî õлåбà?
– У ìÿíå ўñ¸ ç ñàбîй! – ç бÿçäîííàãà çàплå÷íікà тûíкîўø÷ûк іìãíåííà, 

уñ¸ àäíî ÿк øтукàð ÿкі, âûкàлупâàå луñту “Нàðà÷àíñкàãà”.
– À ìî öукðу äà ãàðбàтû?
– Нå лþблþ...
Дûк âîñü, у пåðøû äçåíü тàì, куäû ÿãî пàклікàлі íà ðàбîту, пðûбліçíà 

і àäбûâàåööà ўñ¸ тàкîå, âûøэй íàìàлÿâàíàå, і ç тàкîй ãàâîðкàй.
І тàì жà âà ўñå àñтàтíіÿ äíі çàпàñліâû тûíкîўø÷ûк, ñкàжàì, пàлуäíуå, 

ñåäçÿ÷û пàñÿðîä ðàìîíту íà пàäлîçå, пà-тàтàðñку ñкðûжàâàўøû 
пàäкуð÷àíûÿ íîãі, і тàäû ìîжíà лåпåй убà÷ûöü, øтî ÿãîíûÿ âÿçàíûÿ 
тàпкі – àäçіí íà пÿöå, äðуãі кàлÿ âÿлікàãà пàлüöà, – çàöûðàâàíû ÷ûðâîíûìі 
íіткàìі.



Кàлі ж уâå÷àðû çбіðàåööà äàäîìу, пåðàä àäûõîäàì ñтàðàííà ìûå ñâàå 
тûíкàâàлüíûÿ пðûлàäû, ø÷ûðà іõ ìûå, бûööàì ÿíû – äàлікàтíû õіðуðãі÷íû 
іíñтðуìåíт.

Мîöíû ў ñлîâå і ðàìÿñтâå, тûíкîўø÷ûк ужî äçåñÿöü ãàäîў, ÿк íå п’å.

3.

Ãàäàâàўñÿ ў Шэйпі÷àõ у ñâàіõ бàöüкîў, öåñлÿðà і кðàў÷ûõі, лþäçåй 
ñöіплûõ і кðûõу кðàíутûõ àä уñâåäàìлåííÿ, øтî ñâåт íàâîкàл тàкі äçіўíû, 
íå çуñіì íàðìàлüíû, і кîжíû ў ãэтûì ñâåöå ìàå ñâàå ìуõі.

У Áîãà ìîöíà íå âåðûлі, пðîñтà бàÿліñÿ ÿãî, у öàðкâу íå õàäçілі, àлå 
Ñâÿтîå піñàííå ÷ûтàлі.

Çäàтíûÿ íå тîлüкі äà öÿñлÿðñтâà і кðàâåöтâà, çäàтíûÿ і íà äуìàííå, 
бàöüкі ÿãîíûÿ çàñâîілі àä ñâàіõ бàöüкîў тîå ãàлîўíàå, íåàбõîäíàå, øтî 
âûкàçàöü ìîжíà õібà øтî ў ãэткіõ ñлîâàõ – ãàâàðûöü уìåþöü àìàлü уñå, 
à ðàбіöü ìàлà õтî.

Çäðужàíûÿ ç тàкîй çðэбíàй пðàўäàй, пàöіõу і жûлі, пілüíуþ÷ûñÿ çà-
ñâîåíàãà, тàìу ãàâàðûлі ìàлà, ðàбілі бàãàтà, íå çäçіўлÿліñÿ ìíîñтâу çîð íà 
íåбå, àлå íåäàўìåííà пàöіñкàлі плÿ÷ûìà: íàâîøтà ñтîлüкі кíіжàк íà çÿìлі?!

Хàпілà б àäíîй, äуìàлі, тîй жà Áібліі, äû õібà øтî лþбàй àпîâåñöі Якубà 
Кîлàñà “Дðûãâà”, ÿкàÿ пðà äçåäà Òàлàøà і ÿкàÿ ç äçÿöіíñтâà пàтðàпілà ў 
іõíþþ äуøу і çàñтàлàñÿ тàì, і тàк пàäìàöàâàлà кðîў, øтî íàâàт ÿãî, ñûíà 
ñâàйãî àäçіíàãà, íàйìåíàâàлі Òàлàøîì.

Дûк âîñü, ¸í, Òàлàø, öі Òàлік, ÿк лàñкàâà ÿãî іíøû ðàç клікàлі, àä 
ðîäíûõ ñâàіõ äàл¸кà íå àäûøîў, пåðàíÿў уñå іõ âуõâàткі; бàöüкі ж пåñöілі 
ÿãî, äбàлі пðà ÿãî, øукàлі і çíàõîäçілі, äçå і ÿк çàðàбіöü, кàб і õàäçіў ¸í 
÷àñöåй у íîâûì, і åў ÷àñöåй ñìà÷íàå...

Òîå, пðà øтî ìîжíà кðû÷àöü у õàöå, ìåðкàâàлі, íåлüãà кðû÷àöü íà 
ãàíку, і ìàлåíüкàìу Òàлàøу пàäàбàлàñÿ, øтî ÿíû жûлі тàк, кàб іõ íå ÷улі 
ñуñåäçі; çàпàìіíàў, кàлі íàñтàўлÿлі: ç äîбðûì õî÷àööà бûöü äîбðûì, àлå 
÷àñтà äîбðàìу, àкðàìÿ äîбðàãà ñлîâà, íі÷îãà äàöü íå ìîжàø.

Ñûí ñлуõàўñÿ.
“À øтî бîлüøàãà тðэбà, кàлі ñûí ñлуõàåööà? – ø÷àñліâà пûтàліñÿ ў 

äуìкàõ öÿñлÿð і кðàў÷ûõà. – Ні÷îãà. À ðàç тàк, тî й äðà÷ íå тðэбà!”
“Хàй öÿбå лþäçі õâàлÿöü і тîлüкі çðэäку, кàлі âіíàâàтû, õàй íà öÿбå 

й íàñâàðàööà!” – ãàâàðûлі ñûíу, і ¸í ÿø÷э çìàлку ўöÿìіў, øтî жûöö¸ 
плûâå тî ў õâàлüбå, тî ў ãàíüбå, ðîўíàãà íі÷îãà íÿìà; тû íå çàñлужûў 
пàõâàлüбû, à ўñ¸ àäíî äîбðà, кàлі öÿбå õâàлÿöü, і íÿäîбðà, кàлі ãàíÿöü, 
õîöü тû й âіíàâàтû...

À ÿø÷э íàñтàўлÿлі і ў ñàìûì ãàлîўíûì: буäçü ç лþäçüìі, à íå ç äàðìà-
åäàìі...

Òут кðûўäà ñÿìåйíàÿ, äàўíÿÿ кàтлàâàлà: Òàлàøîâà бàбà, бàöüкàâà ìàöі, 
тàкñàìà кðàў÷ûõà, øûлà äîìà, à пðû Хðуø÷îâå ñпàкîйíà øûöü äîìà íå 
äàâàлі, пõàлі ў пàтэíтàâу ÿìу.

“Нà äàðìàåäàў ãíуööà ў кðук íå буäу!” – íåðâàâàлàñÿ бàбà, àäíàк 
ãíуööà тðэ бûлî íå íà іõ, äàðìàåäàў, à íà лþäçåй, кàб ìåöü кàпåйку, бî 
àäíàãî çàðîбку äçåäàâàãà (äçåä ñтàлÿðкàй çàйìàўñÿ) íà жûöö¸ бðàкàâàлà, 
тàìу іõíі ìàлåíüкі ñûí, буäу÷û Òàлàøîў бàöüкà, ÷àñтà і çуñіì íåâûпàäкîâà 
ñтàÿў у ãàðîä÷ûку лÿ плîтà і пілüíàâàў.

Як тîлüкі ў кàíöû âуліöû ç’ÿўлÿўñÿ ÷ужû äçÿäçüкà ў кàпåлþøû і ç 
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íà÷àлüíіöкàй пàпкàй у ðуöэ (пàäàткîâû іíñпåктàð, à õтî ж ÿø÷э?!), öі 
бліñкàў кукàðäàþ ìіліöûÿíт, – õлîп÷ûк пàäàâàў çíàк, і тàäû Òàлàøîў äçåä 
тут жà тàðàбàíіў ç õàтû øâåйíуþ ìàøûíу, çàãîðíутуþ ў ðàäíî, à бàбà 
ўñлåä íåñлà ў àäíûì ìÿøку пàøûтàå, à ў äðуãіì íåäàøûтàå, і ўñ¸ ãэтà 
õàâàлі çà àäðûíàþ; тàì, у ìàліííіку і кðàпіâå, бûлà ñõîâàíкà.

Áàбà çâû÷àйíà ñàäçілàñÿ çà øûтâî, кàлі äçåä бûў äîìà...
Àлå àäíàãî íÿўäàлàãà ðàçу іõ çлàпàлі, – ìуñіöü жà, íåõтà ç ñуñåäçÿў 

äàкàçàў; пàäàткîâû ç ìіліöûÿíтàì, à äà іõ пðûлÿпіўñÿ ÿø÷э і пàжàðíû 
пðàâÿðàлüø÷ûк, у äâîð улåçлі íå ç âуліöû, à ç бîку àäðûíû, тàìу Òàлàøîў 
бàöüкà і íå пàñпåў пàäàöü у õàту çíàк.

Áûў ñуä, íà ÿкіì äçåäà й бàбу ÿк öэõàâікîў пðûñуäçілі äà âÿлікàãà 
øтðàôу; ñуäîâàÿ ñàкðàтàðкà øàпíулà: “Кàб ñуäçілі ў Мàñкâå, ìàãлі б і 
пàñàäçіöü, à тàк âàì пàøàíöàâàлà...”

Дçÿкуй.
Àäпуñöілі.
Пðàкуðîð, тðэбà ñкàçàöü, тâàðûíàй кіäàўñÿ, і ñуääçÿ ç íà÷àлüíікàì 

ìіліöûі âûø÷эðâàліñÿ.
І íà кàãî âûø÷эðâàліñÿ?
Нà лþäçåй, ÿкіÿ íікîлі ñâà¸ ñìåööå íà ÷ужû ñìåтíік íå âûíîñілі...

4.

Òàлàø, кàлі âûлþäíåў і ўçìàöíåў, тî – øкàäуþ÷û бàöüкîў, жàäàþ÷û 
іõ пàäтðûìàöü – íàпðàìі÷ûўñÿ âу÷ûööà íà тûíкîўø÷ûкà.

У ÿãî бûў ñтàðэйøû ñÿбàð, ÿкі çà ÷àðкàй íåÿк äûõíуў:
– Òàлік, тûíкîўø÷ûкі äîбðà ìàþöü...
Нÿñтðûìàíû і пітуø÷û, íÿñклàäíû, ÿк ìÿäçâåäçü, і ñõілüíû äà ìåлàíõîліі, 

ñÿбàð ãэтû àíіÿк íå õàâàў ñâàþ пðûðîäжàíуþ çлîñöü, íà ñâàðку çàâîäçіўñÿ 
íàâàт ç ñàìûõ ìàлûõ àбàðîтàў.

Òàкіõ у жûööі ÷àñтà ññàäжâàþöü, і ÿãî ññàäçілі тàкñàìà – äîўãà íå 
äуìàþ÷û, âûкіíулі ç äðуãîãà куðñà ìàтэìàтû÷íàãà ôàкулüтэтà...

Жûў àäçіí, äûõàў пàкіíутàñöþ, жîíкà àä ÿãî пåðàбåãлà äà íåйкàãà 
àäâàкàтà – íå, íå тàìу, øтî бåäíàÿ ôэйñбу÷íіöà íàìу÷ûлàñÿ ç іì, íÿўäàлûì 
ìàтэìàтûкàì, à тàìу øтî âûйøлà ç пàðîäû тûõ ñ¸ííÿøíіõ ôітíэñ-ìàлàäçіö, 
ÿкіÿ íі äà кàлûñкі, íі äà пå÷û, ÿкіõ і куðû íå çäçÿўбуöü, і кà÷кі íå ñтîп÷уöü; 
çàâàäîâàй ãулüтàйкàй бûлà, à тàкіì çàўñ¸äû øàíöуå; øтîäíÿ çìÿø÷àлà ў 
ôэйñбуку ç äçÿñÿтàк ñâàіõ çäûìкàў і піñàлà пðà ўñ¸, íå ñàðîìåлàñÿ, íàâàт 
кàлі çбіðàлàñÿ ў пðûбіðàлüíþ, тî тàк і пàâåäàìлÿлà ўñÿìу ñâåту: іäу ў 
пðûбіðàлüíþ...

Дûк âîñü, íÿўклþäíû ìàтэìàтûк ñàãðэў íàâіíîй: тûíкîўø÷ûкі äîбðà 
ìàþöü...

Дîбðà ìàþöü ÿíû öі íå – õтî âåäàå, àлå ¸í пàâåðûў, бî тàìу, кàãî лі÷ûў 
бліçкіì, âåðûў àäðàçу, à ðàç тàк, тî пàйøîў пàñлÿ øкîлû і íàâу÷ûўñÿ 
пàтðэбíàìу ðàìÿñтâу, à пàñлÿ âîйñкà äàâу÷ûўñÿ і пà÷àў çàðàблÿöü, àлå àä 
ìàтэìàтûкà пåðàíÿў і íåпàтðэбíуþ íàâуку – ñтàў çàãлÿäàöü у бутэлüку, 
ñліçãàíуў пà ÿìіñтàй äàðîçå, íà ÿкîй çàтîб íå пðàпàў.

Якðàç тàäû ç’ÿâілàñÿ ў ÿãî äçÿў÷ûíà ç Куðàñîўø÷ûíû – ñлàбàÿ íà 
çäàðîўå, àлå äбàйíàÿ äуøà; кàжу÷û çуñіì пà-ñтàðîìу: і ткàллÿ, і пðàллÿ, бî 
íікîлі íå ñÿäçåлà, ñклàўøû ðукі, уñ¸ íåøтà ðàбілà, à íàйпåðø – çàйìàлàñÿ 
äîìà öûðулüíіöтâàì, ç ãэтàãà й жûлà.



Яíû ñûøліñÿ пà ñэðöу, пàкàõàліñÿ, і ̧ í çàâітâàў äà ÿå çâû÷àйíà ў íÿäçåлþ, 
пðûõàпіўøû ў õðуñткуþ ãàñтðàíîìíуþ тîðбу кàлі øтî – öі кàíñåðâàâуþ 
блÿøàíку туíöà, õлåб і плÿøку тàííàй ãàðэлкі, öі ÿкуþ кàўбàñіíу ç бàтîíàì 
і ўñ¸ туþ ж çàпàâåтíуþ плÿøку.

Ñлàўíàÿ äçÿў÷ûíà ìûлà ÿìу ãàлàâу, пðû÷эñâàлà пà ìîäçå, äàлікàтíûì 
øэйâåðàì çãîлüâàлà íà тâàðû кîжíû âàлàñîк; ÿíû ñîлàäкà ãàìàíілі àб ñâàіì, 
жûöö¸âûì, бà÷íûì, âîбðàçíûì – íу тàì, ÿблûкі äîбðà åñöі, àлå öÿжкà 
çбіðàöü; бåñклàпîтíà ñìÿÿліñÿ, à тàäû, ø÷àñліâûÿ, клàліñÿ ў пàñöåлü – íå 
äуìàлі àб тûì, øтî ў àñàлîäû кàðîткіÿ кðûлû.

Àпûíуўøûñÿ íà кðàйíÿй ìÿжû пÿø÷îтû, ¸í кàçàў:
– У ñâåöå ¸ñöü тîлüкі àäíî ìåñöà, у ÿкіì ÿ âåäàþ, äçå øтî çíàõîäçіööà...
– І øтî ж ãэтà çà ìåñöà? – пûтàлàñÿ ÿíà.
– Уñÿ тû... 
Òàкіÿ ñлîâû íàпàўíÿлі жàíî÷уþ äуøу ÿñíàтîй.
Пàñлÿ ўöåõі ñàäçіліñÿ çà ñтîл.
Кàб тûíкîўø÷ûк íå пàкðûўäçіўñÿ, öûðулüíіöà тàкñàìà âûпіâàлà, àлå 

çуñіì кðûõу, ìàлуþ кðîплþ; øтî тут ñкàжàø – öûðулüíіöà жàўöåлà àä 
íåâûлå÷íàй õâàðîбû; ¸í жà äàöіñкàў çàўñ¸äû ўñþ плÿøку äà äíà і çàÿäàў 
туíöîì...

Нàäтà і íå äуìàў, øтî çà íåìà÷ äà ÿå пðûñтàлà...
Òàк ¸í і жûў äà пàðû, ãлûбîкà äûõàў, ðàäàâàўñÿ ìàлàäîñöі, à тàäû і 

бîлüøûì ñâàіì ãàäàì, ìàйñтэðñтâà ñпàçíàâàў уñ¸ ãлûбåй, тàìу кàпåйкà 
çâіíåлà, бåãлà ў кіøэíþ, і ¸í уâіõàўñÿ лÿ ÷ужûõ ñöåí тî àäçіí, à тî і ç іì, 
ñтàðэйøûì çìðî÷íûì ñÿбðàì.

Кàлі ðàбілі ðàçàì, тî íå бûлî тàãî âå÷àðà, кàб íå öÿãíуліñÿ äà бутэлüкі, 
à ç пÿтíіöû íà ñубîту íàîãул íàбіðàліñÿ äà ãуñтîãà туìàíу ў ãàлàâå – у 
íÿäçåлþ ж ç âûпàäкîâûìі ÿкіìі âàðэíікàìі і ўñ¸ тîй жà íåàä÷эпíàй 
пàўлітðàй пðà÷ûíÿў äçâåðû äà ñâà¸й пàñлуõìÿíàй кàõàíàй.

Жûöö¸ ж тûì ÷àñàì íåÿк ñàìî пà ñàбå пàâàðî÷âàлàñÿ íÿäîбðûì бîкàì, 
тûíкîўø÷ûк Òàлàø öі íå пà÷ûíàў ужî ñпіâàööà, ãàðэлà÷íûì äуõàì пðàпàõ 
бîлüø, ÷ûì буäàўíі÷àй âàпíàй, і öûðулüíіöà àä íåàäîлüíàй õâàðîбû çуñіì 
çблàжэлà.

У ðэäкуþ пàðу ñâà¸й öâÿðîçàñöі (äçÿкàâàöü Áîãу, бûâàлі й тàкіÿ äíі) 
¸í пà÷ûíàў клàпàöіööà пðà ÿå, âàäçіў пà пðûâàтíûõ лåкàðñкіõ öэíтðàõ, 
íå øкàäàâàў íà лÿ÷эííå ãðîøû, àäíàк уñ¸ ìàðíà.

Ç іõíÿãà ÿø÷э ў÷îðà õуткàãà і ÿø÷э ў÷îðà ø÷àñліâàãà кîлà àäíà çà 
àäíîй, ñуìíà бліñкàþ÷û, пà÷àлі âûпàäàöü ñпіöû.

À тут ÿø÷э й ìàтэìàтûк õåöу ў÷ûíіў, кîíікà âûкіíуў...
Àäíàãî ðàçу, кàлі тûíкîўø÷ûк çàкàøлÿўñÿ і àäìîâіўñÿ піöü, бî íå 

пàйøлî, öі пðàўäçіâåй – пàйøлî, àлå íå ў тîå ãîðлà, âî÷û ў ìàтэìàтûкà 
ÿðкà ўñпûõíулі àä çлîñöі, íàâàт пàñûпàліñÿ ç âà÷эй âàð’ÿöкіÿ іñкðû.

– Òû íå Òàлік, à äçåä Òàлàø! Дàбðî тàбå âÿðíу ў кâàäðàöå, à ãàўíî ў 
кубå!

Штî äà ÷àãî тут ñкàçàлàñÿ-кðûкíулàñÿ çàíàäтà пітуø÷ûì ñÿбðàì, ÿкîй 
õітðàñöþ ñлîâû íàтî÷àíû бûлі – õтî тàì ðàçбÿðэ?!

Ç ãîä ужî бûлû ìàтэìàтûк уçÿў ñàбå âàíüку ãàâàðûöü àбû-øтî.
Пðàç äçåíü-äâà тûíкîўø÷ûк äàâåäàўñÿ, øтî ñтàðэйøàãà ñÿбðà ўлàäçілі 

ў Нàâіíкі, у пñіõіÿтðû÷íû øпітàлü, бî àä àлкàãîлþ ў ÿãî ðàçâіўñÿ пñіõîç; 
ìàтэìàтûк âåлüìі íàпàлîõàў ñâàіõ ñуñåäçÿў, ÿкіÿ і пàçâàíілі куäû тðэбà.

Чûì íàпàлîõàў?
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À çäàåööà й íі÷ûì – пðîñтà ñтàÿў лÿ ñâàйãî пàä’åçäà, ðàñкуñàўøû äà 
кðûâі ãубû, і íÿñпûííà тîўк âàкîл ñÿбå пуñтîå пàâåтðà кулàкàìі – ç íåкіì 
íÿбà÷íûì öэлуþ ãàäçіíу çàöÿтà біўñÿ.

Áàöüкà й ìàöі, уðàжàíûÿ пà÷утûì, уãàâàðûлі ñâàйãî àäçіíàãà Òàлікà 
лåã÷û àäпà÷ûöü-пàлÿ÷ûööà ў ñàíàтîðûі, і ¸í çãàäçіўñÿ, бî àäöуðàööà àä 
іõ, àä іõíÿãà ñтðàõу çà ÿãî – íå ìîã...

Нå õàöåў, кàб уñ¸, ÿк у тàãî íÿø÷àñíàãà ìàтэìàтûкà, пàйøлî пðàõàì, 
à ÿíî ж тûì ÷àñàì пàкàçâàлà íà тîå – і ÿãîíû ñтðûжàíü àìàлü ñàпðэў 
íà пàðàõíþ.

Áåäíàÿ öûðулüíіöà äàâåäàлàñÿ, äçå ¸í, пàçâàíілà ў ñàíàтîðûй, ñкàçàлà 
ÿñíà і пðîñтà, бåç õітðûкàў, øтî õуткà пàìðэ, øтî ðàк уçÿў ÿå íàçуñіì, і 
пàпðàñілà ÿãî кіíуöü піöü.

І ¸í пàñлуõàўñÿ, кіíуў...
Нà ÿå пàõàâàííå õàöåў пàåõàöü, àлå íå пàåõàў, бàÿўñÿ àäíàãî – íà 

пàìіíкàõ íå ўтðûìàåööà àä ñпàкуñû, пàöÿãíåööà äà ÷àðкі і âûп’å.
Àäíàк жà íà Пàўíî÷íûÿ ìîãілкі, äçå пàõàâàлі öûðулüíіöу, âûбіðàåööà 

äâîй÷û íà ãîä – у äçåíü, кàлі ÿíà àäûøлà, і ў äçåíü, кàлі íàðàäçілàñÿ.
І õàй ñàбå íà ãэтûÿ äíі пðûпàäàå à õîöü ÿкàÿ пілüíàÿ ðàбîтà, íàâàт 

çà бîлüøûÿ, ÷ûì çâû÷àйíà, ãðîøû – íå, íå йäçå ðàбіöü, àпðàíàåööà âà 
ўñ¸ ÷ûñтàå, ñâÿтî÷íàå, куплÿå äàðàãіÿ кâåткі і åäçå, íàйìàöíåй àä÷уўøû 
àäçіíîту, íà Пàўíî÷íûÿ.

5.

Âå÷íà çàíÿтû, ñõілüíû äуìàöü: тîå, øтî ¸ñöü, тîå і äîбðà; çàўñ¸äû 
ø÷ûðû ў ãàðîўлі – тûíкîўø÷ûк Òàлàø çìÿíіўñÿ çà ãэтûÿ ãàäû, ÿãîíàÿ 
кðîў пàñтàлåлà, à ÿãî ñлþäçÿíûÿ âî÷û пàöÿìíåлі.

Ç íåйкàãà ÷àñу пà÷àў ìåíø äуìàöü àб тûì, øтî бûлî, бîлüø пà÷àў 
âåðûöü тàìу, øтî буäçå; ÿãî çà÷àðàâàлі íîâûÿ тэõíі÷íûÿ пðûäуìкі, і ¸í, 
ìîжíà ñкàçàöü, àп’ÿíåў àä тàãî ж ôэйñбукà – àä÷уў ñÿбå ñàпðàўäíûì 
піñüìåííікàì, çìÿø÷àþ÷û ў ôэйñбуку çàпіñû пðà ñâàþ ðàбîту.

Àäíàãî äíÿ ç Плэй Мàðкåту ñпàìпàâàў “Ëі÷ûлüíік ÷ûñтàãà ÷àñу” і 
öÿпåð ìîжà лþбàâàööà лі÷бàìі, ÿкіÿ àñàбліâà öåøàöü.

Пðàйøлî ўжî й пðûкìåтíàå ñâÿтà – íàãàäàўøû, øтî ¸í íå п’å ç 19 
тðàўíÿ 2008 ãîäà, лі÷ûлüíік пàâіíøàâàў тûíкîўø÷ûкà ç äçÿñÿтûìі ўãîäкàìі 
öâÿðîçàñöі, à ў íåйкуþ íÿäàўíþþ õâіліíу ðàçуìíû лі÷ûлüíік íàпîìíіў, øтî 
Òàлàø öâÿðîçû ўжî 4299 äç¸í, 103188 ãàäçіí, 6191288 õâіліí і 371477000 
ñåкуíä...

У тûíкîўø÷ûкà Òàлàøà íіõтî íікîлі íå пûтàўñÿ, ÷àìу ¸í íå жэíіööà, 
àäíàк (ìàйñтàð пðàä÷уâàå!) ìîãуöü ñпûтàööà, íу, õîöü бû ìàöі ç бàöüкàì, 
äàй Áîжà, іì çäàðîўÿ, тàìу àäкàç ìàå тàкі:

– Мàÿ жîíкà öûðулüíіöà!
“Дûк тû ж, Òàлік, íå пàñпåў àжàíіööà ç ̧ þ?!” – ìîãуöü çäçіâіööà бàöüкі.
Пðàä÷уâàþ÷û тàкîå çäçіўлåííå, ¸í ìàå і äðуãі àäкàç:
– À ÿ àжàíіўñÿ ç ÿå клîпàтàì пðà ìÿíå, ç ÿå пðîñüбàй: íå пі!

6 сакавіка 2021 г., субота, 17 г. 51 хв.; Менск;
13 сакавіка 2021 г., субота, 23 г. 07 хв.; Менск;
7 траўня 2021 г., пятніца, 15 г. 30 хв.; Менск.



Падзенне не прыходзіць з лістападам

Кацярына Янчэўская
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…Мы – шлях

да шчырага дыхання 

дабрынi. . .

СЛЯДЫ

Пî÷ûðк âåðàñíÿ:
ÿблûкі пàäàþöü íà çÿìлþ,
пðûñлуõîўâàþööà 
äà ñлÿäîў ÷àлàâåкà. 

Çÿìлÿ ñпà÷уâàå: 
÷àлàâåк íà ўñкðàйку ðàäçіìû.
Ці õуткà ìàлåíñтâà пåðàтâàðàåööà ў ñтàлàñöü?
Ñлÿäû íàбліжэííÿ і àäûõîäу.
Рîäíàñöü.

ПЯШЧОТА 

Âîñåíüñкі ñìутàк ñпðà÷àåööà ç кîлåðàì:
äðэâû àäâàжâàþööà ñâÿткàâàöü?
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Жîўтàй пÿø÷îтàй íàñû÷àíû âîäàð,
ñпàäçÿâàííÿ блàкіт 
ø÷ûìліâà ãу÷ûöü пðàç çÿìлþ...
Ëіñтîтà øуìіöü, àбäûìàþ÷û бåçäàíü,
äçå тàк âûпàäкîâà ç’ÿâіліñÿ ìû.

*  *  *

Çàпàлüâàþ ñâå÷ку,
кàлÿ іìãíåííÿ, 
øтî çíікíå ў íÿбûт. 
Кàлÿ âÿтðîў, øтî ç’åäліâà øэп÷уöü:
“Пàкіíü!”
Ñкðûжàâàííå íàäçåі і ñуìу.
Ñпðàбуþ ñтàöü ö¸плûì çіõöåííåì – 
ñуöіøûöü íàкàíàâàííå ñöþжû.
Ëåäçÿøû ðàўíàäуøøà
çàãîðтâàþ ў âîñк 
пàìкíåííÿ:
çäàбûöü 
ñìåлàñöü
ñâå÷кі 
у çìðîку õàлîäíûõ âÿтðîў.
У ðàўíàäуøøû õàлîäíàй õлуñíі – 
ñкðûжàâàííå ñтàãîääçÿў.
Çàпàлüâàþ ñâå÷ку...

*  *  *

Яø÷э íåкàлüкi ö¸плûõ äç¸í,
кàлi ôàðбû жûâуöü у пàâåтðû
пðàñâåтлåíûì âîñåíüñкiì çðîкàì,
кàлi ÷àñ àбäûìàå лiñтîтàй ñуñтðэ÷
àäçiíîкàå ñэðöà кàøтàíà
і âàлуí пðû äàðîçå.

ПАДЗЕННЕ

Пàìіж àпàлûì âîñåíüñкіì ліñтîì 
і ÷àлàâåкàì – 
тîлüкі кðîк íàñуñтðà÷.
Пàäçåííå ў âåðàãîäíàñöü ñлîў
і âåðàлîìíàñöü?



Çíÿâîлåíû àñåííі ліñт –
у ìàіõ ðукàõ?
Нå, ãэтà ¸í ìÿíå тðûìàå 
íà пðûñтупкàõ
тðûâàлàñöі.
Пàäçåííå 
íå пðûõîäçіöü ç ліñтàпàäàì.

СУВЯЗЬ

Àпуñтàøàлüíàå íàñлàíí¸:
уñå äíі, ÿкіÿ íå пàãàäçіліñÿ 
бûöü ÷îðíà-ç’åäліâûìі,
÷îðíà-çлàñліâûìі,
÷îðíà-çäðàäліâûìі – 
àпûíуліñÿ çà кðàтàìі.
Çàтðûìàíûÿ, ÿíû піøуöü ліñтû.
Нå ãублÿþöü ñуâÿçü ç ÷àлàâåкàì...

*  *  *

Нå ñтàìлÿåööà
бà÷ûöü
íåбà –
ñтîãàäîâû кл¸í.
Як ñâÿтûíþ
çàñöåðàãàå
ðîäíûÿ ãàлàñû.
Ëiõàлåööi
çìÿíÿå
ìàлiтâàìi –
íà ðуiíàõ туãi.
Òут çíàõîäçiöü
ñâàå кàðàíi –
ñпîâåäçü…
Нà ðукàõ ñтîãàäîâàãà äðэâà
çàñûíàþöü
ìàå øлÿõi…
Кл¸í-пiлiãðûì.

*  *  *

Чîðíûÿ äçіðû ў ñуñâåöå ðàçãублåíûõ ñэðöàў.
Гарызонт спадзяванняў – паміж попелам і Ўваскрасеннем.
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Çàìåñт ÷ûñтàй âàäû – àтðутà.
Àкіÿí íå жàäàå бûöü Ціõіì.
Ёí кðû÷ûöü пðà ãàðîтíûõ, пàкіíутûõ у öåìðû! 
Àтðу÷àíûõ çäðàäàй і ãлупñтâàì!
Мàўкліâûÿ ÷îðíûÿ äçіðû – äàñлåä÷ûöû çлîãà ñуìлåííÿ –
íàçіðàþöü, ÿк âîñåíü ãлûтàå ñпàкуñû.
Мåñöàçíàõîäжàííå ñэðöà?
...Áåлû àí¸л ÷ûтàå Пñàлтûð ÿк пðàäìîâу Àй÷ûíû – 
÷îðíûÿ äçіðû çìÿíÿå ñâàбîäàй ðуõу...

ВЕРБНАЯ НЯДЗЕЛЯ

Пåðàøэптâàííå.
Пåðàçâîí.
Òут öûìбàлû.
Òут ôлåйтà.
У ñâіöÿçÿíñкàй ðàтîíäçå -
ñâÿтлî П’åðà äэлà Ôðàí÷эñкà.
Ôіíікàâàÿ ãàліíкà 
пîбà÷ ç бåлàðуñкàй âÿðбîй.
У ðàтîíäçå öàðкâû-
пøàíі÷íàå çåðíå 
ñпÿâàå 
ç Òàбîй.

*  *  *

Мû тðàпілі ў ñлîўíік íîâàй âîñåíі.
Ëіõтàð-піñüìåííік уñ¸ çàíàтàâàў.
Іì¸íû – ñтàðàжûтíûì øðûôтàì – íàäпіñû.
Àäкулü ¸í âåäàå пðà íàñ – ліõтàð?

СЛЯЗА

Пðàìîклі íîãі.
Ñл¸çû ç-пàä çÿìлі
жûâûì ãàâîðàöü пðà жûâûõ.
І кàìÿíі, і äðэâû, і çâàíû – 
пàâåðõíÿ ñл¸ç. Ëÿçî пàкут. 
Âûпðàбàâàííå íà Кðûжû.
Ç çÿìлі ìû âûðàñтàåì 
ў пàкàÿííі.
Ў зямлю вяртаемся
âûðàтàâàííåì àä пðàкл¸íàў çлà.
І íåñупûííà



“Ўсіх гаротных Радасць” – сляза – 
у âåðøû àäкðûâàå Кðûжàì
íàì ñâітàííі,
çìûâàþ÷û пàкутліâуþ íî÷.

ДЫХАННЕ-ШЛЯХ

Òðûìàйñÿ, âîñåíü!
У тâàiì äûõàííi – ìû.
Пààñîбку i ðàçàì.
Дûõàííå пðàç ìàñку.
Цÿжкà.
Âiðуñ пàлþå íå äûñтàíöûйíà.
Пðàç äîжäж, туìàí, âåöåð,
àäçiíîöтâà i çíÿñiлåíàñöü
ñпÿøàåìñÿ äàäîìу.
Шлÿõi øукàåì:
âî÷û, ìîâу, ìàðû.
Òâîй äîì – íå ìàñкà?
...Мû – øлÿõ
äà ø÷ûðàãà äûõàííÿ 
äàбðûíi.
Пààñîбку i ðàçàì.

*  *  *

Пðûпûíкі-плÿìû,
пðûпûíкі-кðîпкі,
ãàðîõ, ðàññûпàíû äà Рûìà,
кіíàкàðöіíû Ôåäэðûкà Ôåліíі.
Ëіâåíü ãулÿå ñà øту÷íûì ñâÿтлîì. 
Мàíтàж.

Кàтàкîìбû. Ôðэñкі.
Пàäçåìíû õîä äà ãîãàлåўñкàй пàэìû.
Çíікàå Рûì іäэàлüíû.
Ëіíіі пàäàðîжжà.
...Плþøкіí øукàå ў ñàäçå
çàбûтû Рûì. 

*  *  *

Нåкàлüкі ìåтðàў íàä уçðîўíåì
ìîðà.
Нåкàлüкі ìåтðàў íàä уçðîўíåì
бÿäû.
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Нàø÷àäкі âûãíàííÿ ç ðîäíàй кðàіíû,
ìû, ðàñкіäàíûÿ, ÷àкàåì,
кàлі
бÿñпå÷íàå ìåñöà íå буäçå âітàöü
ìåтðàìі ðîñпà÷û,
ñтðуктуðàй ìàў÷àííÿ 
бåðàãàâîй пàлàñû.
Кàлі öÿãу÷àÿ ãîðû÷ âûâåтðûööà, 
àбуäжàþ÷û
ãí¸çäû, ãîðû і ãàлàñû.
...Âÿñíà – ìàлåíüкàå птуøàíÿ,
øтî âûñîкà-âûñîкà íàä уçðîўíåì бÿäû.
Ці âåäàåì ìû?

*  *  *

I ñàкàâiк, i ñíåãàпàä.
Áуäûíкi. Жûâ¸лû. Ëþäçi.
Âåðтûкàлi i ãàðûçàíтàлi.
Мåäûйíûÿ àбñÿãi.
Чàñîпiñû, ãàçåтû.
Кi¸ñк ÿк кàðàбåлü у Áåлûì ìîðû.
Кîт-кàпiтàí öiкàâiööà íàâiíàìi.
Уñìåøкà ÿк âiíà.
Нàäâîð’å – õâàðàâiтû пîлþñ.
Шукаючы шчакi1, ñíÿжûíкi
у пàâåтðû пàíäэìii
кðûõу íàпàìiíàþöü кветкi зла…

*  *  *

Нàñупåðàк тðûâîжíàй öіøûíі
у àблîкàõ ãу÷ûöü ðэíåñàíñíàÿ лþтíÿ.
Рîäíûÿ Ëþäâік, Ôðàíÿ, Àíтàíіíà, Ôðàíöіøкà, 
Ôðàíук
іäуöü äà Âілüíі, Áåлàãðуäû, Áåліöû, Ëіäû.
Іäуöü ñкðîçü Н¸ìàí, Дçітâу і àблîкі.
Пåðàклàäàþöü ðукàпіñ íåбà íà тâîð÷ûÿ ñлîâû.
Нåìàã÷ûìà пàçû÷ûöü ÷ужûÿ кðîкі
äлÿ ñöåжàк улàñíàãà жûööÿ.
Пîліôàíіÿ ñтâàðэííÿ.
íàñупåðàк çàбûööþ.

Áî Ãíåў ðûõтуå ўäàð, // øукàþ÷û ø÷àкi, // I Пîìñтà лÿ äçâÿðэй, // íÿпðîøàíàÿ ãîñöÿ? 
Шàðлü Áàäлåð «Çбàâiöåлüкà». Пåð. ç ôðàíö. Àíäðэÿ Хàäàíîâi÷à.



Восень
Апавяданне

Галіна Пярун

проза

пр
о

за

…Быццам сама гаспадыня Восень 

міма цябе прайшлася. Празрыстая, як расінка, 

і нябачная чалавечаму воку…

Ëþблþ âîñåíü ç ÿå âÿтðàìі, ñâіíöîâûìі õìàðàìі, 
õàðàñтâîì ôàðбàў, íåпðàäкàçàлüíàñöÿìі і ç уñіìі кàпðûçàìі. 
Мåíàâітà ãэтàй пàðîй ãîäà пàэтàìі і пðàçàікàìі ñклàäçåíû 
ñàìûÿ лåпøûÿ ðàäкі, à ìàñтàкàìі íàпіñàíû øìàтлікіÿ 
пðûãîжûÿ кàðöіíû. Òàк і õî÷àööà ўçÿöü у ðукі пэíäçàлü 
і пàçàлàöіöü ÿãî, äàкðàíуööà äà пàлàтíà і ç л¸ãкàñöþ 
пåðàäàöü уñå ñâàå àä÷уâàííі і эìîöûі. 

Нåбà ўâîñåíü àпуñкàåööà íіжэй äà çÿìлі, бî íÿл¸ãкà 
тðûìàöü öÿжкіÿ õìàðû. Пуçàтûÿ і äàўãіÿ, ÿíû пàâîлüíà 
пàўçуöü íàä пàлÿìі і пðûбðàíûìі ñåíàжàöÿìі, çðэäку 
÷àплÿþ÷ûñÿ çà âåðõàâіíû äðэў àбî ñутûкàþ÷ûñÿ àäíà 
ç àäíîй. Пàðûâû âåтðûку пðûìуøàþöü іõ бåã÷û кðûõу 
õут÷эй, ìÿíÿöü ñâàå äçіўíûÿ âîбðàçû àбî çбіâàööà ў 
ñтàтàк і çàñöілàöü øэðàííþ íåбà, õàâàþ÷û ñîíåйкà. 
Мåíàâітà âîñåíüñкàå ñîíöà тàкîå íåпàäîбíàå äà лåтíÿãà,à 
äà тàãî ж ðэäкà âûãлÿäâàå ç-çà àблîкàў. Áûööàì ñкðîçü 
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íåйкуþ ñìуãу, пàкàçâàåööà íåíàäîўãà, äàðуþ÷û ñкупуþ õàлîäíуþ ўñìåøку, 
і çíîў çíікàå íåäçå ў пàтàåìíûì ñõîâіø÷û. Àлå ãэтàãà õàпàå, кàб àä÷уöü 
уñ¸ õàðàñтâî âîñåíі. Áûâàþöü ñîíå÷íûÿ пàãîäліâûÿ äíі і íàâàт тûäíі. 
Нàлÿöіöü âÿтðûñкà, ðàçãîíіöü уñå õìàðкі і ñтàíå íåбà ÷ûñтûì і ñіíіì, тîлüкі 
äçå-íіäçå çàñтàíуööà ìàлåíüкіÿ бåлûÿ âîблà÷кі. І àäðàçу âåñåлà çàйãðàå 
âîñåíü уñіìі ôàðбàìі. Çàøàпî÷à ліñöå ìіж ñàбîй. Çàãàйäàþöü ãàліíàìі 
äðэâû. Яø÷э ў÷îðà ÿíû бûлі ў çÿл¸íûì убðàííі, уñå àäíîлüкàâûÿ. À 
ñ¸ííÿøíÿÿ íî÷ пåðààпðàíулà іõ у ðîçíàå àäçåííå. Кл¸íû пà÷ûðâàíåлі, à 
ìåñöàìі пàçàлàöіліñÿ. Рàбіíû çуñіì пàãублÿлі àпîøíÿå ліñö¸, çàтîå ãðîíкі 
íàліліñÿ і ñтàлі пуíñîâûìі, çàðäçåліñÿ ў ñîíå÷íûõ пðîìíÿõ. Òàк і õî÷àööà 
пàäíåñöі ñпåлûÿ ÿãàäû äà âуñíàў, àä÷уöü ãàðкàâàтà-кіñлû ñìàк у ðîöå.

Áÿðîçû ñтàлі ñàìûìі ñàпðàўäíûìі пðûãàжуíÿìі. Уплÿлі ў ñâàå çÿл¸íûÿ 
кîñû жîўтàå, ñàìûõ ðîçíûõ àäöåííÿў, ліñöå. Âåтðûк-жàðтàўíік блûтàå 
ãàліíкі ìіж ñàбîй і çíîў ðàñпуñкàå, пðûãлàäжâàå, бûööàì кîñû äçÿâî÷ûÿ 
çàплÿтàå.

À âîñü âåðбû çà íî÷ çуñіì íå çìÿíіліñÿ. Òàкіÿ ж çÿл¸íåíüкіÿ, ÿк і ўлåтку. 
Ñпуñöіліñÿ äà ñàìàãà бåðàãà і öіõà, пÿø÷îтíà âîäçÿöü пà âîäíàй ðîўíÿäçі 
ліñтîтàй, бûööàì äçÿў÷ûíà тàÿ äà âîçåðà ñпуñöілàñÿ, купàööà íàäуìàлà, 
âîñü тîлüкі íіÿк íå àäâàжûööà ў õàлîäíûÿ õâàлі àкуíуööà.

Дàðэ÷û, âàäà ў ðэ÷кàõ пàìÿíÿлà ñâîй кîлåð. Нÿìà бîлüø тîй блàкітíàñöі 
і ñіíå÷û. Шэðàÿ ðàбіçíà íå пðûâàбліâàå бîлüø íûðöîў. Хâàлі пàìàöíåлі 
і ўçâûñіліñÿ. Нå плûâуöü бîлüø бåлûÿ пуõкіÿ âîблà÷кі, тîлüкі ñуõîå 
ліñöå ñкà÷à, кулÿåööà, пàкулü íå íàìîкíå, à пîтûì кàðû÷íåâûì äûâàíîì 
пðûñтàå äà бåðàãà. Òут ÿìу ñàìàå ìåñöà. Кà÷кі ç бà÷íûì çàäàâàлüíåííåì 
кîðпàþööà ў іì öэлû äçåíü, тîлüкі àäíû õâàñтû тûð÷àöü. 

Âÿтðû ўâîñåíü уçìàöíÿþööà. Пàðûâû тàкіÿ, øтî íàâàт âàлÿöü ç íîã. 
Дçå ж тàì тîå ліñöå ўтðûìàåööà. Іäçåø пà пàðку, à âÿтðûñкà ў ñпіíу 
піõàå, âàлàñû блûтàå, øàпку ç ãàлàâû çðûâàå. À пîтûì пà âåðõàâіíàõ 
äðэў ÿк çàãуäçå, ÿк пàíÿñåööà, çäàåööà, çàðàç ãàлл¸ тðàø÷àöü пà÷íå. І 
çàкðужûööà ліñöå ў àñåííіì âàлüñå, àбäàñöü öÿбå пðûåìíàй пÿø÷îтíàй 
õâàлÿй àпîøíÿй öåплûíі і пàлÿöіöü äàлåй. Áûööàì ñàìà ãàñпàäûíÿ Âîñåíü 
ìіìà öÿбå пðàйøлàñÿ. Пðàçðûñтàÿ, ÿк ðàñіíкà, і íÿбà÷íàÿ ÷àлàâå÷àìу âîку, 
тîлüкі ліñтû ўплåöåíûÿ ў äîўãі øлåйô і çàўâàжíûÿ. Òû íàâàт àä÷уâàåø 
ÿå âîäàð. Ñпåлàãà ўðàäжàþ ç пàл¸ў, ñуõîй ліñтîтû, ñâåжàй пåðààðàíàй 
çÿìлі, âîñåíüñкіõ кâåтàк і, кàíå÷íå, ãðûбîў. 

Якðàç пðà ãðûбû. Ëåñ тàкñàìà пàìÿíÿўñÿ. Мåñöàìі ðàçàñлàлàñÿ жîўтàÿ 
кîўäðà ў пàäíîжжû íÿçìåííà çÿл¸íûõ åлàк і ñîñåíàк. Ñтàтíûÿ äубû 
àçàлàöілі íàâàкîллå і ўпðûãîжûлі ìàлåíüкіÿ åлà÷кі, íàíіçàўøû íà іãîлкі 
ñâà¸ ліñöå. Дçå-íіäçå ðîçíàкàлÿðîâû äûâàí пàпñàâàлі äçікі, øукàþ÷û 
жàлуäû. À âîñü пàä ãэтûì пàкðûâàлàì пàõàâàліñÿ ліñі÷кі, бàðàâікі, ìàõàâікі, 
à àпåíüкі ðàññÿліліñÿ íà пíÿõ і пà äðэâàõ. Òàãî і ãлÿäçі àж äà âåðõу õуткà 
äàбÿðуööà. Àпåðàçàлі ñтâàлû äðэў, бûööàì ðу÷íікі õтî пàâåñіў. À íà ñàìûì 
âіäíûì ìåñöû, íібû блàçåí íà àðэíå, ñтðîйíû ìуõàìîð пðûìàñöіўñÿ. Шàпкà 
÷ûðâîíàÿ ў бåлûÿ кðàпіíкі, à íîжкà âûñîкàÿ і ñпàäíі÷кà íà ¸й ìàлåíüкàÿ. 
Ñтàіöü ãàíàðліâà àäçіí, ñàì ñàбå і íі ç кіì у õîâàíкі íå ãулÿå.

Цікàўíàÿ âàâ¸ðà÷кà ñпûíіööà íà õâіліíà÷ку, кàб пàöікàâàöü çà ãðûбíікîì. 
Мàõíå õâàñтîì і ñіãàíå íà ñуñåäíÿå äðэâà. Ñî÷ûöü çà тàбîй, íàâàт ужî 
ãàтîâàÿ ñпуñöіööà, кàб пàлàñàâàööà íå÷ûì ç тâà¸й äàлîíі, à пîтûì пåðàäуìàå 
і ў àäíу õâіліíу çíікíå, тîлüкі ÿå і бà÷ûлі. Хâîñт ÿðкіì àãåíü÷ûкàì çàñкà÷à 
пà ãàліíкàõ і ðàñпуñöіööà ў лÿñíûì ãуø÷àðû. 



Рàçбàâілà çàлàтûìі ôàðбàìі âîñåíü і бàлîтà. Пàжîўклà і пàкðуöілàñÿ íà 
купіíàõ тðàâà. Кðàлÿìі ðàññûпàліñÿ ñпåлûÿ жуðàâіíû. Áåлû туìàí ñтàў 
÷àñтûì ãîñöåì у íіçіíàõ. Жûöö¸ íà бàлîöå çàпàâîлілàñÿ, бåçãàлîñàÿ öіøûíÿ 
íåпðûкìåтíà àõіíулà ìàлàäçåíüкіÿ äðэўöû і åлà÷кі. Òîлüкі íÿçìåííû 
жуðàўліíû кðûк пà-ðàíåйøàìу буäçіöü кîжíàå ðàííå. Àлå öÿпåð ̧ í бîлüø 
тðûâîжíû і ÷àñтû. Птуøкі çбіðàþööà ў äîўãуþ äàðîãу ў âûðàй.

І ñàпðàўäû, âîñåíü íåпðàäкàçàлüíàÿ і кàпðûçíàÿ. Уäçåíü ñîíåйкà 
ðàäàâàлà ñâà¸й уñìåøкàй. Пðîìíі âåñåлà кàçûтàлі ìіíàкàì íàñû. À пîтûì 
çàкðàпàў äîжäж. Òîй ñàìû, ãðûбíû. Кàлі ççÿå ñîíöà, à ñпîðíûÿ кðîплі 
ñûплþööà àäíà çà àäíîй, бàðàбàíÿöü пà äàõàõ õàт, çàліâàþöü äçіöÿ÷ûÿ 
пÿñî÷íіöû і íåâÿлікіìі ðàў÷укàìі ñöÿкàþöü ç àñôàлüту ў ðûõлуþ ñûðуþ 
çÿìлþ. Нàâàт íà õâіліíу ìîжà ўñпûõíуöü âÿñ¸лкà і àäðàçу ж ðàñпуñöіööà, 
бûööàì і íå бûлî ÿå. Ëàãîäíûì пîäûõàì âå÷àð ø÷îäðà äîðûöü öåплûíþ. 
Ціõіÿ âіõуðû ãàíÿþöü àпàлàå ліñöå і íàâÿâàþöü пðûåìíûÿ ўñпàìіíû пðà 
лåтà. À ðàíіöà çäçіўлÿå çîлкàñöþ і ñкàâàíûìі кðîõкіì л¸äàì лужûíàìі.

Уñ¸ ж тàкі âîñåíü бÿðэ ñпðàâу ў ñâàå ðукі. Нåбà ðîбіööà ñіíіì і øэðûÿ 
õìàðû бÿñкîíöà плûâуöü íàä çÿìл¸þ, öÿãíу÷û çà ñàбîþ ç пîўíà÷û 
ñíåãàâûõ ñÿбðîâàк. Пàâîлüíà çàкðужàööà ñíÿжûíкі íàä пîлåì, лåñàì, 
ðэкàìі і àç¸ðàìі. Пàкðûþöü л¸ãкàй кîўäðàй ñâåжуþ ðàллþ, íàліпíуöü íà 
íåàпàлàå ліñöå, àõіíуöü бåлûì øàлікàì ãîлûÿ ãàліíкі. Àлå і ãэтà íåíàäîўãà. 
Яø÷э ðàíà çіìå, íåкуäû ñпÿøàööà. Нàпåðàäçå пðûãîжûÿ âîñåíüñкіÿ 
äíі. Ñîíå÷íûÿ і пàõìуðíûÿ, ñуõіÿ і äàжäжліâûÿ ç уñіì õàðàñтâîì і 
íåпàўтîðíàñöþ. Ç íîâûìі âåðøàâàíûìі і пðàçàі÷íûìі ðàäкàìі, кàðöіíàìі 
і ìàлþíкàìі.

 14.10.2019 г. , г. Горкі
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Ці вернуцца уражанні былыя?..

Уладзімір Шыпіла

паэзія

па
эз

ія

…Мне бачыцца цяпер, што Вы ўсё тая ж,

і пачуццё з мінулага жыве.. .

VICTORIA

Цікàâà, àб ÷ûì бû пàäуìàў Міöкåâі÷
öі іíøû ÿãîíû кàлåãà
пà âåðøàìàйñтэðñтâå
пàä âûñтупû
ãðупû пàäтðûìкі äçÿâî÷àй
пàä÷àñ бàñкåтбîлüíàãà ìàт÷у?
Нàпэўíà, çуñіì íå пðà тîå,
øтî ìíå пðûпàäàлà ў тîй ìîìàíт…
Упэўíåíû, äлÿ õàðàñтâà
ìåжàў íÿìà ìіж ñтûлÿў 
äû ўçîðàў àäçåííÿ.

Уðàжàííåì ìîöíûì 
і íå÷àкàíûì
лÿöåлі õâіліíû,



öÿбå пåðàìîжöàþ тàíöà àäçíà÷ûў,
пà-іíøàìу бû і íå ñтàлàñÿ
íàâàт тàìу, øтî іìÿ ÿ çàпîìíіў,
ñкàçàíàå ãу÷íà ñÿбðîўкàй.

Кàлі íå÷àкàíàñöü õâіліííàй ñуñтðэ÷û
öÿбå íàпужàлà,
тâà¸й ñпàäàðîжíіöàй ñтàлàñÿ
ўâå÷àðû ñöіплàÿ ðужà.
Хтî âåäàå, ìîжà äàлîíÿìі
тû äàкðàíåøñÿ äà åйíûõ пÿл¸ñткàў,
à ìîжà і âуñíàìі.

*  *  * 

Чàìуñüöі у ñíå íÿўöÿìíûì убà÷ûў:
àплåöåíà íåбà ўçäîўж пðàâàäàìі – 
âûñàкàâîлüтíà-øэðûõ íÿб¸ñàў тûñÿ÷û ìілÿў.
Âÿäîìà, àпîðû пñуþöü кðàÿâіäû
і íå ўðàтîўâàå кîлåð іõ ñðэбíû…
Âілüãàöü íà âуліöû –
÷àñàì äðàтуå тðэñк пðàâàäîў íåпðûåìíû.
Нåðâû пàäîбíû äà іõ âіäàâî÷íà,
ìîжà çàìкíуöü і тûÿ, і тûÿ, 
і буäçå çàўâàжíà ãэтà àäðàçу.
Пûтàííå: øтî бîлüø íåбÿñпå÷íà?

*  *  * 

Цікàâà, ÿкіÿ ж àñîбû 
кіðуþöü ў ìåтðî öÿãíікàìі?
Іõ çâûклàÿ пðàöà – àäâîçіöü 
лþäçåй пðàç ñàпðàўäíуþ öåìðу…
Цікàâà, öі ìîжà ўçíікíуöü 
лþбîў äà пðàöэñу
íà õуткàñöі 
тàк çàãлûблÿööà ў туíэлü?
Ці тîå õâàðîбà, кàлі ãэтàк буäçå?
À øтî, кàлі íå àäпуñöіöü…
Ці ¸ñöü тîй туíэлü,
äçå пðûпûíкàў íÿìà 
й äçå ìîжíà іì÷àöü бåçупûííà? 
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ВЕРАСНЁЎСКАЕ 

Ëåпøàå ìåñöà çíà¸ìñтâà –
íà àкöûі ñупðàöіâу,
у ãэтûì пåðàкàíàўñÿ 
íà тðэöі äçåíü âåðàñíÿ –
ìåñÿö çìàãàííÿў àìàлü.
“Áуñікі” ç іõíûì íà÷ûííåì 
тîй äçåíü ñàпñàâàöü íå çìàãлі,
ÿíà àäкàçàлà ìíå “äçÿкуй” 
íà ìîй кàìпліìåíт äûлåтàíöкі,
íå ñупðàöü бûлà, кàб àлîўкàì íàкðэñліў
íà àðкуøû âîбðàç ÿå.
Цÿпåðàкà ñтûìул ìàöíåйøû – 
пðàöÿãâàöü ÿк ìàãà бîлåй 
ìàã÷ûìà й тàìу, 
кàб ÿø÷э ðàç ÿå íàпàткàöü.

              Верасень, 2020

*  *  * 

  Н.В.

Ці âåðíуööà уðàжàííі бûлûÿ?
Міíулà äâàööàöü пÿöü ãàäîў жûööÿ…
Рàçãîðíуööà?
Я äуìàþ: äàклàäíà!
Âàø тàíåö пðûãàäàþ... Ôååðû÷íà!
Яãî пàäàðàâàлі íàçàўñ¸äû
і ãэтûì ðàçíÿâîлілі íÿçâûклà,
ñâàіì äðûãîткà-пðàíікí¸íûì ñпåâàì
пðûлàø÷ûлі пÿø÷îтíà íåйìàâåðíà,
тàäû íåўñâÿäîìлåíûì кàõàííåì
õлàпå÷ûÿ ñпàäçåâû ўçûøлі.
Кðàíуў тîй äçåíü ÷àðîўíû íåçàбûўíà,
íàñû÷àíû бûў пåðøûì õâàлÿâàííåì.
Мíå бà÷ûööà öÿпåð, øтî Âû ўñ¸ тàÿ ж,
і пà÷уöö¸ ç ìіíулàãà жûâå.

ПЭНДЗАЛЬ

Пуõíàтàñöþ àõîпліâàå пэíäçàлü,
лàãîäçіöü ðûñû
і íå íà õàлñöіíå
äçÿâî÷ûÿ âàбíîтû пðàÿўлÿå,



пðûпуäðûâàå блÿñкàì ìàðìуðîâûì,
тàкіì íåйìàâåðíà пðûöÿãàлüíûì.
Òðûìàöü тîй пэíäçàлü 
øìàт õтî пàжàäàў бû,
õàöÿ б õâіліíку,
ãэтàìу àääàööà,
тàкîìу куðтуàçíàìу ìàйñтэðñтâу,
øтî íàäàå âûðàçíàñöі àблі÷÷у
і âûãіí öåлà äç¸ðçкà пàäôàðбуå,
і äçåÿííå íàпîўíіöü àñàлîäàй,
бî кîжíû äîтûк – äà жûâîй íàтуðû.

СТУЖКА

Ãлÿäçіööà äàлікàтíà 
ìіж пàўñôåð
і птуøкàþ кàðуíкàâàй уâåðñå
ãулліâà ðàçûõîäçіööà ў бàкі 
і ўñ¸ àäíî ñûõîäçіööà äàлåй, 
íà пэўíû ÷àñ пðûöÿãâàå ўâàãу
ñöÿжûíкàþ пàўкðуãлàþ тàкîþ
пàä кîлåðû íàñтðîþ äû пà÷уööÿў
äû çàклікàå ðàçàì àäпà÷ûöü.

УРАЖАННІ 

Убà÷ûöü àðтûñтàк 
ãулліâàãà жàíðу
у ÷àтûðíàööàöü, 
çлу÷ûööà ў ñåàíñå
іõ âûñтуплåííÿ 
ìіж çàðàñöÿў п¸ðàў
і кàлåйäàñкîпå 
íÿçâûклûõ убîðàў,
ìіж ãàлåðэй 
бåçäàкîðíûõ ôіãуðàк.
Руõ íàâàт пðîñтû
кðàíàå тàк пàлкà,
ñэðöà ñöіñкàå…
ç àблі÷÷àў ÿкіõ
âåñÿлîñöü íå ñûõîäçіöü,
âуñíàў-кàðàлàў
бліø÷ûöü àбðàìлåííå
уñіì ãлåäà÷àì
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бåç âûíÿтку
і пîçіðкàў пûðñкі
öі ñтðэлû, 
ÿк çбðîÿ àìуðà.
Кîжíуþ äуìкàй
àбäûìкі тðûìàþöü,
âûбàð ìіж іìі
çðàбіöü íåìàã÷ûìà,
пðàãà çлу÷ûöü
õîöü íà ìîìàíт
улàñíûÿ âуñíû 
ç кîжíàþ пàííàй,
à пîтûì і пîãлÿäàì 
плàўíà пðàâîäçіöü
àä øûі пðàç ñпіíу
äà ÿãàäàк ñпåлûõ,
пà ñö¸ãíàõ пðûâàбíûõ 
і çàтðûìàöü íà пàíтîôлÿõ пàãлÿä.

УСМЕШКА 

Мàлþíкàў öі ôîтàçäûìкàў
ç àлüбîìàў öі ñåöіâà пðîöüìà,
íå ў тûì çàклþ÷àåööà ñпðàâà.
Дà ìîìàíтàў ãэтûõ íå âåäàў –
õîöü бà÷ûў эìîöûй íÿìàлà
ў ðэàлüíûì жûööі, íà экðàíå –
тàãî, øтî ўñìåøкà äçÿў÷ûíû
бûâàå тàкîй ñåкñуàлüíàй.
І ãэтà – âÿðøûíÿ ìàйñтэðñтâà,
àäкðûтàñöü і бà÷íàñöü іíтðûãі…
Пûтàííå àäíî íå çíікàå:
ÿк âûклікàöü ãэтуþ ðàäàñöü?
Пûтàííå äðуãîå àäðàçу:
ÿк ãэтû ñþжэт пàўтàðûöü?



Казка пра згубленыя гузікі

Сяргей Здаранкоў

дэбют

дэ
б

ю
т

. . .Святло заўсёды 

пераможа Цемру.. .

Àìàлü íîâû Чûðâîíû Ãуçік à÷уўñÿ ў âûñîкàй çÿл¸íàй 
тðàâå, íå ðàçуìåþ÷û, äçå ¸í. Нікîãà ç бліçкіõ öі çíà¸ìûõ 
пîбà÷ íå бûлî.

Чûðâîíû Ãуçік пðûãàäàў, øтî ãэтà àäçіí ç Цåíÿў àäàðâàў 
ÿãî àä ðîäíàãà ìåñöà. Ёí пà÷àў плàкàöü, à пîтûì çàкðû÷àў:

– Дàпàìàжûöå! Я çãубіўñÿ!
– Чàãî кðû÷ûø? – ñпûтàў у ÿãî Ñåðàбðûñтû Ãуçік ç 

âûÿâàй ðûöàðà íà кàíі.
– Я çãубіўñÿ, – çíîў çàплàкàў ÷ûðâîíû Ãуçік. – Мíå 

ñтðàøíà.
– Нå плà÷, ñупàкîйñÿ, тû öÿпåð íå àäçіí, íàñ ужî äâîå, 

бà÷ûø?
– Áà÷у, àлå ўñ¸ àäíî бàþñÿ.
– Àä÷уâàöü ñтðàõ – ãэтà íàðìàлüíà, – ñупàкîіў ÿãî Ãуçік 

ç ðûöàðàì.
– Пðàўäà?
– Òàк.
У ãэтû ìîìàíт пîбà÷ ç іìі пðàì÷àўñÿ àäçіí ç Цåíÿў.
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– Кàлі лàñкà, õàäçåì, пàкулü Цåíі äà íàñ íå äàбðàліñÿ, – пðàпàíàâàў Ãуçік ç 
ðûöàðàì. – Я äуìàþ, ìû тут íå àäíû. Мî ñуñтðэíåì ÿø÷э кàãî.

– Òû тàк лі÷ûø? – íÿўпэўíåíà ñпûтàў Чûðâîíû Ãуçік.
– Âÿäîìà. À öÿпåð бÿжûì! 
Яíû пàбåãлі пðàç тðàâу, àõутàíûÿ äûìàì, ÿкі íåâÿäîìà àäкулü уçÿўñÿ і ç-çà 

ÿкîãà бûлî äðэííà бà÷ûöü і öÿжкà äûõàöü. Àлå âîñü у ãэтûì äûìå íàøûì ãåðîÿì 
пà÷àлі тðàплÿööà іíøûÿ ãуçікі.

У пîøукàõ ðîäíûõ ñÿðîä äûìу пðàбÿãàлі тàкіÿ ж ãуçікі, ÿк ÿíû.
– Дàâàйöå тðûìàööà ðàçàì! – кðûкíуў Ãуçік ç ðûöàðàì.
У ãэтû ìîìàíт àäçіí ç Цåíÿў ñõàпіў íåкàлüкі ãуçікàў і пàñпðàбàâàў пàäíÿöü 

іõ íàä тðàâîй, àлå іì уäàлîñÿ âûðâàööà.
– Хут÷эй бÿжûöå ñþäû, äà íàñ! – çàкðû÷àў Áåлû Ãуçік, âûãлÿäâàþ÷û ñà 

ñтàðîãà кåäà.
Ñåðàбðûñтû і Чûðâîíû Ãуçікі іìãíåííà ўñкî÷ûлі ў ñõîâàíку. Òàì àкðàìÿ 

âÿлікàãà Áåлàãà ãуçікà бûў ÿø÷э àäçіí – бåлû ìàлåíüкі.
– Дçÿкуåì!
– Нÿìà çà øтî, уñå ìû пàâіííû äàпàìàãàöü àäçіí àäíàìу, – àäкàçàў Áåлû Ãуçік.
Ёí âûñуíуўñÿ ў äçіðку, кàб àãлåäçåööà.
– Цåíі àбøукâàþöü уñ¸, øтî тðàплÿåööà íà іõ øлÿõу. Òîлüкі øтî ç-пàä 

àлþìіíіåâàй блÿøàíкі äàñтàлі íåкàлüкі ãуçікàў.
– Òðэбà ўöÿкàöü. Уñå ìîãуöü бåã÷û? – ñпûтàў Ãуçік ç ðûöàðàì.
– Уñå!
І ÿíû пàбåãлі. Нàпåðàäçå – уñ¸ тîй жà Ñåðàбðûñтû Ãуçік ç âûÿâàй ðûöàðà. 

Чûðâîíû Ãуçік бåã пàìіж äâуìà бåлûìі, тðûìàþ÷û іõ çà ðукі.
Пàñтупîâà äà іõ пà÷àлі äàлу÷àööà іíøûÿ ãуçікі, ñàìûÿ ðîçíûÿ пà ôîðìå, 

кîлåðû, ìàтэðûÿлå і ўçðîñöå, íàâàт тûÿ, øтî äàўíî бûлі çíÿтû ç âûтâîð÷àñöі, іõ 
çâàлі лàñкàâà – «íàø Âіíтàж».

– Ñтîйöå, – ñкàìàíäàâàў Ñåðàбðûñтû Ãуçік. – Òðàâà кàí÷àåööà, íàì íå буäçå 
äçå õàâàööà і äàâÿäçåööà âûйñöі íà àäкðûтû àñôàлüт. Òàì øìàт Цåíÿў.

– Пðàпàíуþ тðîõі àäпà÷ûöü і çààäíî пà÷àкàöü тûõ, õтî àäñтàў, – ñкàçàў Áåлû 
Ãуçік, тîй, øтî бûў ñтàðэйøû. – Пàãлÿäçіì, ìîжà кàìу пàтðэбíà äàпàìîãà.

Пàñтупîâà íà ìÿжû пàìіж тðàâîй і àñôàлüтàì ñàбðàлàñÿ ìíîñтâà ãуçікàў. 
Òàкîй іõ кîлüкàñöі ў àäíûì ìåñöû íікîлі íå бà÷ûлà íі àäíà øâà÷кà, à ўжî ÿíû, 
øâà÷кі, ñàпðàўäû бà÷ûлі ìíîãàå.

Áåлûÿ, ÷ûðâîíûÿ, ñåðàбðûñтûÿ, çàлàöіñтûÿ, çÿл¸íûÿ, øэðûÿ, кàðû÷íåâûÿ, 
жîўтûÿ, ðужîâûÿ, пðàçðûñтûÿ, ìåтàлі÷íûÿ, äðàўлÿíûÿ, øклÿíûÿ, плàñтìàñàâûÿ, 
кâàäðàтíûÿ, àâàлüíûÿ, тðîõâуãîлüíûÿ, кðуãлûÿ, пðàìàâуãîлüíûÿ, øàñöі-, âàñüìі-
кàíöîâûÿ... Яíû бûлі çуñіì ðîçíûÿ, àлå ÿíû бûлі ðàçàì.

Кàлі б у тîй ìîìàíт пàãлÿäçåöü íà тðàâу çâåðõу, тî ãэтà ўñ¸ íàãàäàлà б íåйкі 
íåâåðàãîäíû ìàлþíàк, âûкàíàíû äçіö¸ì, ÿкîå іìкíулàñÿ âûкàðûñтîўâàöü уñå 
ìàã÷ûìûÿ кîлåðû і ôîðìû.

– Мû íå ìîжàì äîўãà ñтàÿöü íà àäíûì ìåñöû. Цåíÿў уñ¸ бîлüø. Нàì тðэбà 
ðуõàööà äàлåй, – ñкàçàў Ãуçік ç ðûöàðàì.

– À õтî ÿíû, ãэтûÿ Цåíі? – ñпûтàў ìàлåíüкі Áåлû Ãуçік.
– Яíû íі «õтî» і íі «øтî», ÿíû пуñтэ÷à, ö¸ìíàÿ пуñткà, – àäкàçàў Âіíтàжíû 

Ãуçік.
– Пуñтэ÷à, ÿкàÿ б’å бàлþ÷à, – пàäõàпіў âÿлікі Жîўтû Ãуçік ç ðэøткàìі íітàк.
– Яíû ñлуãі Цåìðû, äçіöÿ ìà¸, – ñкàçàў Чîðíû Ãуçік ç äçіðкàìі «кðûжûкàì» 

пàñÿðэäçіíå, – у іõ íÿìà ñâÿтлà і äàбðûíі, íÿìà пà÷уööÿў, ÿíû пуñтûÿ. Цåìðà 
çàўñ¸äû äуìàå, øтî ÿíà ìàöíåйøàÿ çà ñâÿтлî, àлå ãэтà íå тàк.



– Çðàçуìåлà, – ñкàçàў ìàлåíüкі Áåлû Ãуçік.
– Чàãî ñтàіì? – пà÷улàñÿ ç уñіõ бàкîў.
– Чàкàåì тûõ, õтî àäñтàў! – кðûкíуў Áåлû Ãуçік, тîй, øтî ñтàðэйøû.
– Уñå íà ìåñöû! – пà÷уўñÿ àäкàç.
– Ну, тàäû íàпåðàä, уñå ðàçàì, ø÷ûлüíà пðûöіñíуўøûñÿ, íå ðàçбÿãàåìñÿ, бî 

пà àäíûì íàñ лàâіöü íàìíîãà пðàñöåй.
Ãуçікі âÿліçíûì íàтîўпàì âûйøлі ç тðàâû.
– Âуíü! – çàкðû÷àў бåлû Ãуçік, пàкàçàўøû ў бîк ÿðкàãà Ñîíöà, – тàì íàøû 

ðîäíûÿ і бліçкіÿ!
– Руõàåìñÿ íà Ñîíöà, тîлüкі ñпàкîйíà, пðûöіñкàþ÷ûñÿ àäíî äà àäíàãî, ãлÿäçіì 

çà ñуñåäçÿìі, тðûìàåìñÿ âіíтàжíûõ Ãуçікàў, – ñкàìàíäàâàў Ñåðàбðûñтû Ãуçік ç 
âûÿâàй ðûöàðà.

Ãуçікі ðуõàліñÿ íå ñпÿøàþ÷ûñÿ. Яíû àä÷уâàлі бîÿçü, àлå бàÿööà ўñіì ðàçàì 
íå ñтðàøíà.

Цåíі л¸тàлі íàä іìі, ñпðàбуþ÷û âûõàпіöü кàãî-íåбуäçü. Як тîлüкі Цåíі пàäàлі 
ў íàтîўп çâåðõу, Ãуçікі ðàññтупàліñÿ, à пîтûì çíîў çбіðàліñÿ. Ç бàкîў пðàбіööà ў 
íàтîўп Ãуçікàў бûлî íåìàã÷ûìà – ÿíû пðûöіñкàліñÿ àäçіí äà àäíàãî âåлüìі ø÷ûлüíà.

Яø÷э íÿäàўíà кîжíû Ãуçік лі÷ûў ñÿбå àäçіíîкіì. Àлå öÿпåð ÿíû ñтàлі íібû 
àäíîй âåліçàðíàй ñÿì’¸й, àб’ÿäíàíàй ñтðàõàì, бîлåì, ìэтàй, âåðàй і íåâåðàãîäíûì 
жàäàííåì пåðàìàã÷û Цåìðу і ÿå пàìàãàтûõ.

Òàк ÿíû іøлі – äíі, тûäíі, ìåñÿöû... Іøлі, ãублÿþ÷û кàãîñüöі пà äàðîçå. Нåкàãà 
ўñ¸ ж çàбіðàлі Цåíі. Хтîñüöі àäñтàâàў ñàì. Àлå ÿíû іøлі. І äàйøлі. І ўç’ÿäíàліñÿ 
ç ðîäíûìі і бліçкіìі. І Цåíі àäñтупілі, бî Ãуçікі ðуõàліñÿ ў бîк Ñîíöà. À Ñâÿтлî 
çàўñ¸äû пåðàìîжà Цåìðу.
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Падарожжа першае A, 
або Электрабалт Трурля

Станіслаў Лем

…праграму, якая ёсць у галаве ў простага паэта,

стварыла цывілізацыя, у якой ён з’явіўся на свет…

(Са зборнiка апавяданняў пра робатаў-канструктараў 
Трурля і Клапаўцыя «Кiберыяда»)

Кàб пàçбåãíуöü уñÿлÿкіõ пðэтэíçій і íåпàðàçуìåííÿў, 
ìû пàâіííû пàтлуìà÷ûöü, øтî ãэтà бûлî, пðûíàìñі ў 
лiтàðàлüíûì ñэíñå, пàäàðîжжà ў íікуäû. Áî Òðуðлü 
уâåñü ãэтû ÷àñ íå àäûõîäçіў àä ñâàйãî äîìà, кàлі íå 
лі÷ûöü çíàõîäжàííÿ ў øпітàлÿõ і ìàлàçíà÷íàй пàåçäкі 
íà àñтэðîіä. У ãлûбîкіì і âûøэйøûì ñэíñå ãэтà бûлî 
àäíî ç ñàìûõ äàл¸кіõ пàäàðîжжàў, ÿкіÿ кàлі-íåбуäçü 
çäçÿйñíÿў ãэтû ñлàâутû кàíñтðуктàð, бî ðàñпàñöіðàлàñÿ 
ÿíî äà ñàìûõ ìåжàў ìàã÷ûìàãà.

Àäíîй÷û Òðуðлþ äàâÿлîñÿ пàбуäàâàöü âûлі÷àлüíуþ 
ìàøûíу, ÿкàÿ âûÿâілàñÿ çäîлüíàй тîлüкі íà àäíу àпåðà-
öûþ, à ìåíàâітà: ÿíà пàìíîжûлà äâà íà äâà, äû і тîå пðû 
ãэтûì пàìûлілàñÿ. Як àпàâÿäàåööà ў іíøûì ìåñöû, ãэтàÿ 
ìàøûíà, àäíàк, бûлà âåлüìі àìбіöûйíàй, і ÿå ñпðэ÷кà ç 
улàñíûì ñтâàðàлüíікàì лåäçü íå ñкîí÷ûлàñÿ äлÿ ÿãî тðà-
ãі÷íà. Ç тûõ ÷àñîў Клàпàўöûй àтðу÷âàў Òðуðлþ жûöö¸, 
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äàпÿкàþ÷û ÿãî i тàк, і ãэтàк, пàкулü тîй íå íà жàðт íå ўçлàâàўñÿ і íå âûðàøûў 
пàбуäàâàöü ìàøûíу, ÿкàÿ буäçå піñàöü âåðøû. Длÿ тàкîй ìэтû íàçàпàñіў 
Òðуðлü âîñåìñîт äâàööàöü тîí кібåðíåтû÷íàй літàðàтуðû плþñ äâàíàööàöü 
тîí пàэçіі і пà÷àў іõ âûâу÷àöü. Кàлі ¸í ужî íå ìîã âûтðûìàöü кібåðíåтûкі, 
тî пåðàклþ÷àўñÿ íà ліðûку, і íààäâàðîт. Пà íåйкіì ÷àñå çðàçуìåў, øтî çбу-
äàâàöü ìàøûíу – ãэтà ÿø÷э äðàбÿçà ў пàðàўíàííі ç åйíûì пðàãðàìàâàííåì. 
Пðàãðàìу, ÿкàÿ ̧ ñöü у ãàлàâå ў пðîñтàãà пàэтà, ñтâàðûлà öûâіліçàöûÿ, у ÿкîй 
¸í ç’ÿâіўñÿ íà ñâåт; ãэтуþ öûâіліçàöûþ ñпàðàäçiлà іíøàÿ, тàÿ, øтî пàпÿðэä-
íі÷àлà ¸й, à ÿå – ÿø÷э бîлüø ðàííÿÿ, і тàк äà ñàìàãà пà÷àтку Ñуñâåту, кàлі 
іíôàðìàöûÿ пðà буäу÷àãà пàэтà ÿø÷э õààтû÷íà кðужлÿлà ў ÿäðû пåðøà-
пà÷àткîâàй іìãліñтàñöі. Кàб íà ìåñöû Òðуðлÿ бûў íåõтà іíøû, тàкàÿ çàäà÷кà 
пðûìуñілà б ÿãî àäìîâіööà àä уñ¸й çàäуìû, àлå àäâàжíû кàíñтðуктàð íå 
ìåў íàìåðу àäñтупàöü. Ñпà÷àтку ̧ í ñкàíñтðуÿâàў ìàøûíу, ÿкàÿ çìàäэлÿâàлà 
õàîñ, і элåктðû÷íû äуõ лÿтàў у ¸й íàä элåктðû÷íûìі âîäàìі, пîтûì äàäàў 
пàðàìåтð ñâÿтлà, тàäû пðàіìãліñтàñöі і тàк ñпàкâàлÿ íàбліçіўñÿ äà пåðøàãà 
лåäàâікîâàãà пåðûÿäу, øтî бûлî ìàã÷ûìà тîлüкі тàìу, øтî ÿãî ìàøûíà íà 
пðàöÿãу пÿöiìiлüÿðäíàй ÷àñткі ñåкуíäû ìàäэлÿâàлà ñтî ñэптûлü¸íàў пàäçåй 
у ÷àтûðîõñтàõ àктûлü¸íàõ ìåñöàў àäíà÷àñîâà, à кàлі õтî äуìàå, øтî Òðуðлü 
äçåñüöі пàìûліўñÿ, íÿõàй ñàì пàñпðàбуå ñпðàўäçіöü ðàçлiк. Дàлåй Òðуðлü 
çìàäэлÿâàў çà÷àткi öûâіліçàöûі: õâàñтàтàñöü і ÷àöâåðàíîãàñöü, ÿø÷àðàў і 
пàтîпû, âûñÿкàííå àãíþ, äублåííå ñкуðàў, à тàкñàìà пðàблåäíàâàтûкà, ÿкі 
ñпàðàäçiў блåäíàâàтûкà, ÿкі пðûäуìàў ðîçíûÿ пðûлàäû, і тàк ãэтà іøлî э¸íàìi 
і тûñÿ÷àãîääçÿìi ў øуìå элåктðû÷íûõ âіðîў і тîкàў; à кàлі ìàäэлÿâàлüíàÿ 
ìàøûíà ñтàíàâілàñÿ öåñíàй äлÿ íàñтупíàй эпîõі, Òðуðлü ìàйñтðàâàў äà ÿå 
пðûñтàўку; i ўðэøöå ç ãэтûõ пðûбуäîў пàўñтàлà íåøтà íàкøтàлт ãàðàäкà ç 
пåðàблûтàíûõ äðàтîў і лÿìпàў, у кулàìåñå ÿкіõ ñàì ÷îðт çлàìàў бû ñàбå íàãу. 
Òðуðлü, àäíàк, íåÿк âûõîäçiў ñà ñтàíîâiø÷à, і тîлüкі äâà ðàçû ñпàтðэбiлàñÿ 
ÿìу пåðàðàблÿöü пðàöу: àäíàãî ðàçу, íà жàлü, àìàлü àä ñàìàãà пà÷àтку, бî 
àтðûìàлàñÿ ў ÿãî, øтî ãэтà Àâåлü çàбіў Кàіíà, à íå Кàіí Àâåлÿ (у âûíіку 
пåðàãàðàííÿ çàñöåðàãàлüíікà ў àäíûì ç кîíтуðàў), à äðуãі ðàç тðэбà бûлî 
âÿðтàööà àжíî íà тðûñтà ìілü¸íàў ãàäîў äà ñÿðэäçiíû ìåçàçîþ, бî çàìåñт 
пðàðûбû, ÿкàÿ íàðàäçілà пðàÿø÷àðà, ÿкі íàðàäçіў пðàñûñуíà, ÿкі íàðàäçіў 
пðàìàлпу, ÿкàÿ íàðàäçілà пðàблåäíàâàтûкà, àтðûìàлàñÿ íåøтà íàñтîлüкі 
äçіўíàå, øтî âûйøàў у ÿãî íå блåäíàâàтûк, à лÿту÷àâàтûк. Çäàåööà, øтî ў 
ìàøûíу ўлÿöåлà íåйкàÿ ìуõà і çбілà ñупåðñкàпі÷íû пåðàìûкà÷ пðû÷ûí-
íàñöі. Àпðà÷à ãэтàãà, уñ¸ іøлî íà çäçiўлåííå ãлàäкà. Çìàäэлÿâàíûÿ бûлі 
ñтàðàжûтíàñöü, і ñÿðэäíÿâå÷÷à, і эпîõà âÿлікіõ ðэâàлþöûй, тàк øтî ìàøûíà 
÷àñàì тðэñлàñÿ, à лÿìпû пðû ìàäэлÿâàííi íàйбîлüø ñуð’¸çíûõ пîñпåõàў 
öûâіліçàöûі тðэбà бûлî пàліâàöü âàäîй і àбклàäàöü ìîкðûìі àíу÷àìі, кàб íå 
âûбуõíулі; тàкiì ÷ûíàì пðàãðэñ, àñàбліâà ìàäэлÿâàíû ў тàкіì тэìпå, лåäçü 
íå ðàçí¸ñ іõ äàø÷эíту. Пàä кàíåö äâàööàтàãà ñтàãîääçÿ ìàøûíà ðàптàì 
пà÷àлà âібðàâàöü íàкàñÿк, à пîтûì çàтðэñлàñÿ ўçäîўж, і ўñ¸ ãэтà íåâÿäîìà 
÷àìу. Òðуðлü âåлüìі пåðàжûâàў ç ãэтàй íàãîäû і íàâàт пàäðûõтàâàў тðîõі 
öэìåíту і ñкðэпû íà тîй âûпàäàк, кàлі ðàптàì ÿíà ñтàíå ðàçâàлüâàööà. Нà 
ø÷àñöå, íåÿк àбûøлîñÿ бåç ãэтûõ ñкðàйíiõ ñðîäкàў; ìàøûíà пðàåõàлà äâàö-
öàтàå ñтàãîääçå і пàíåñлàñÿ äàлåй бîлüø ðîўíà. Пîтûì тîлüкі іøлі, кîжíàÿ 
пà пÿöüäçÿñÿт тûñÿ÷ ãàäîў, ÷àðãîâûÿ öûâіліçàöûі öàлкàì ðàçуìíûõ іñтîт, 
кàтîðûÿ i ñàìîãà Òðуðлÿ ñпàðàäçiлi; і кàöілàñÿ øпулÿ çà øпулÿй çìàäэлÿ-
âàíàãà ãіñтàðû÷íàãà пðàöэñу äà ¸ìiñтàñöi; à бûлî тàкіõ øпулÿў тàк øìàт, 
øтî, ãлåäçÿ÷û ў біíîклü ç âÿðøûíі ìàøûíû, íå бûлî âіäàöü кàíöà ãэтûì 
ãðуäàì; i ўñ¸ íà тîå, кàб çàпðàãðàìàâàöü íåйкàãà тàì âåðøàтâîðöу, íÿõàй 
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íàâàт і ñàìàãà öуäîўíàãà! Àлå ãэтà ўжî íàñтупñтâû íàâукîâàй упàðтàñöi. 
Уðэøöå пðàãðàìû бûлі ãàтîâûÿ; çàñтàâàлàñÿ õібà àбðàöü ç іõ ñàìàå іñтîтíàå. 
Іíàкø íàâу÷àííå элåктðàпàэтà çàöÿãíулàñÿ б íà øìàт ìілü¸íàў ãàäîў.

Дâà тûäíi çàпàð уâîäçіў Òðуðлü у ñâàйãî буäу÷àãà элåктðàпàэтà àãулüíûÿ 
пðàãðàìû; çàтûì іøлà íàлàäà лàãі÷íûõ, эìàöûйíûõ і ñåìàíтû÷íûõ ñõåì. Ёí 
ужî õàöåў бûлî çàпðàñіöü Клàпàўöûÿ äлÿ ñпðîбíàãà çàпуñку, àлå пåðàäуìàў 
і íàпà÷àтку çàпуñöіў ìàøûíу ñàì. Òàÿ íåàäклàäíà пðà÷ûтàлà äàклàä àб пà-
ліðàâàííі кðûøтàлÿãðàôі÷íûõ ãðàíÿў äлÿ пàпÿðэäíÿãà âûâу÷эííÿ íåâÿлікіõ 
ìàãíітíûõ àíàìàлій. Дàâÿлîñÿ ñàñлàбіöü лàãі÷íûÿ кîíтуðû і ўçìàöíіöü эìà-
öûйíûÿ; íàпà÷àтку ìàøûíу àäîлåў пðûñтуп ікàўкі, çàтûì пðûпàäàк іñтэðûі, à 
ўðэøöå ÿíà ç âÿлікàй öÿжкàñöþ пðàìàðìûтàлà, øтî жûöö¸ жуäàñíàå. Òðуðлü 
уçìàöíіў ñåìàíтûку i çìàйñтðàâàў пðûñтàўку âîлі; ìàøûíà çàÿâілà, øтî ç 
ãэтàãà ÷àñу ¸í пàâіíåí ¸й пàäпàðàäкîўâàööà, і çàãàäàлà äàбуäàâàöü ¸й ÿø÷э 
øэñöü пàâåðõàў äà äçåâÿöі íàÿўíûõ, кàб ÿíà ìàãлà ў âîлüíû ÷àñ пàäуìàöü 
пðà ñутíàñöü бûööÿ. Ёí уøтукàâàў у ÿå ôілàñîôñкі пàìÿíøàлüíiк; тàäû ÿíà 
íàîãул пåðàñтàлà àäãукàööà і тîлüкі бiлà тîкàì. Ёí ìàліў ÿå i çìîã уìîâіöü 
пðàñпÿâàöü кàðîткуþ пåñåíüку: «Áàбкà i жàбкà жûлi ñупîлüíà ў çàìку», 
àлå íà ãэтûì ÿå âàкàлüíûÿ пðàктûкàâàííi ñкîí÷ûліñÿ. Òàк ¸í уøðубîўâàў, 
пðûöiñкàў, уìàöîўâàў, ñàñлàблÿў, ðэãулÿâàў, пàкулü ÿìу íå çäàлîñÿ, øтî лåпø 
ужî бûöü íå ìîжà. Òут і пà÷àñтàâàлà ìàøûíà ÿãî тàкіìі âåðøàìі, øтî пà-
äçÿкàâàў ̧ í íÿб¸ñàì çà ãэтуþ пðàçîðліâàñöü: âîñü бû пàöåøûўñÿ Клàпàўöûй, 
пà÷уўøû ãэтûÿ çàíуäліâûÿ ðûôìàâàíкi, äçåлÿ ÿкіõ äàâÿлîñÿ пðàìàäэлÿâàöü 
уçíікíåííå Кîñìàñу і ўñіõ ìàã÷ûìûõ öûâіліçàöûй! Ёí уñтàлÿâàў øэñöü пðî-
öiãðàôàìàíñкiõ ôілüтðàў, àлå ÿíû лàìàлiñÿ, ÿк çàпàлкі; ìуñіў çðàбіöü іõ ç 
кàðуíäàâàй ñтàлі. Пîтûì íåÿк ñтàлà ў ÿãî íàлàäжâàööà: ðàçãàðíуў ìàøûíу 
ñåìàíтû÷íà, пàäклþ÷ûў ãåíåðàтàð ðûôìàў, і тут лåäçü íå пðàâàлiлàñÿ ўñ¸ 
ў пåклà, бî ìàøûíà пàжàäàлà ñтàöü ìіñіÿíåðàì ñÿðîä бåäíûõ çîðíûõ плÿ-
ì¸íàў. Àлå тàäû, у àпîøíÿå àìàлü іìãíåííå, кàлі Òðуðлü ужî бûў ãàтîâû 
íàкiíуööà íà ÿå ç ìîлàтàì у ðукàõ, ÿìу пðûйøлà âûðàтàâàлüíàÿ äуìкà. Ёí 
âûкіíуў уñå лàãі÷íûÿ кîíтуðû і ўøтукàâàў íà ãэтàå ìåñöà ìîöíûÿ эãàöэí-
тðûçàтàðû ç íàðöûñi÷íàй ñуâÿççþ. Мàøûíà çàâàãàлàñÿ, çàñìÿÿлàñÿ, çàплàкàлà 
і ñкàçàлà, øтî ¸й íåøтà бàлiöü íà тðэöіì пàâåðñå, øтî ¸й уñ¸ íàäàку÷ûлà, 
øтî жûöö¸ äçіўíàå, à ўñå âàкîл íÿãîäíiкi, øтî ÿíà íàпэўíà õуткà пàìðэ і 
õî÷à тîлüкі àäíàãî: кàб пðà ÿå пàìÿтàлі, кàлі ÿå ўжî тут íå буäçå. Пîтûì 
çàãàäàлà пàäàöü ¸й пàпåðу. Òðуðлü уçäûõíуў ç пàл¸ãкàй, âûклþ÷ûў ìàøû-
íу і âûпðàâiўñÿ ñпàöü. Нàçàўтðà ¸í пàйøîў пà Клàпàўöûÿ. Пà÷уўøû, øтî 
пàâіíåí пðûñутíі÷àöü пàä÷àñ пуñку Элåктðàбàлтà, бî ìàøûíу тàк âûðàøûў 
íàçâàöü Òðуðлü, Клàпàўöûй àäклàў уñå ñâàå ñпðàâû і пàйøîў у ÷ûì бûў, бî 
тàк ÿìу íå öÿðпåлàñÿ ñтàöü ñâåäкàì пàðàçû ñâàйãî ñÿбðà.

Òðуðлü íàйпåðø уклþ÷ûў íàãðàâàлüíûÿ кîíтуðû, пîтûì äàў ìàлû тîк, 
ÿø÷э кîлüкі ðàçîў çàбåã íàâåðõ ãðûìу÷ûìі жàлåçíûìі ñõîäàìі – Элåктðà-
бàлт пàäîбíû бûў äà âÿліçíàãà ñуäíàâàãà ðуõàâікà, уâåñü у ñтàл¸âûõ ìàñт-
кàõ, пàкðûтû пðûкл¸пàíàй блÿõàй, ç ìíîñтâàì öûôåðблàтàў і клàпàíàў 
– пàкулü, уðэøöå, çàäûõàíû, ñî÷à÷û çà тûì, кàб íàпðужàííå íà àíîäàõ 
бûлî, ÿк тðэбà, ñкàçàў, øтî тàк, äлÿ ðàçìіíкі пà÷íå ç íåйкàй ìàлåíüкàй 
iìпðàâiçàöûi. Пîтûì ужî, çðàçуìåлà, Клàпàўöûй çìîжà пðàпàíàâàöü ìà-
øûíå тэìû äлÿ âåðøàў, ÿкіÿ ÿìу çàõî÷àööà.

Кàлі àìпліôікàöûйíûÿ іíäûкàтàðû пàкàçàлі, øтî ліðû÷íàÿ ìàãутíàñöü 
äàñÿãíулà ìàкñіìуìу, Òðуðлü лåäçü пðûкìåтíà äðûжà÷àй ðукîй уклþ÷ûў 
âÿлікі ðубілüíік, і àìàлü àäðàçу õðûплàâàтûì ãîлàñàì, àлå ç эìàöûйíà-
÷àðîўíûìі і пåðàкàíàў÷ûìі іíтàíàöûÿìі, ìàøûíà ñкàçàлà:



– Пàöÿíкîöåâі÷àðàкðûøтàôàíі÷íû õðуñкðûбî÷àк.
– Ãэтà ўñ¸? – ñпûтàў пà íåйкіì ÷àñå íÿçâûклà âåтліâû Клàпàўöûй. 

Òðуðлü тîлüкі пàäöіñíуў âуñíû, äàў ìàøûíå íåкàлüкі ўäàðàў тîкàì і 
çíîў уклþ÷ûў. Цÿпåð ãîлàñ ÿå бûў çíà÷íà ÷ûñöåй; ìîжíà бûлî íàпðàў-
äу àтðûìàöü àñàлîäу àä ãэтàãà ўðà÷ûñтàãà, íå пàçбàўлåíàãà ñпàкуñлiâûõ 
пåðàлiâàў бàðûтîíà:

Àпàíтулà íÿўäç¸ñíû, äà буíäû ãðуâàñíû,
Кî÷ туðìåлі âûпðîñíіў, øтî кîñтðàй çàñìÿöü
Пðàìіíîäíàй çíàìåтû, âûñâіðûў âà÷àñíû,
À пàðñàжû кàðñліâûÿ äðэìíà âû÷íÿöü!

– Нà ÿкîй ãэтà ìîâå? – ñпûтàў Клàпàўöûй, íàçіðàþ÷û ç уçîðíûì 
ñпàкîåì íåйкуþ пàíіку, ç ÿкîй Òðуðлü кіäàўñÿ кàлÿ пулüтà кіðàâàííÿ, à 
çàтûì, ìàõíуўøû ў ðîñпà÷û ðукîй, пàí¸ññÿ, тупàþ÷û пà пðûñтупкàõ, íà 
ñàìû âåðõ ñтàл¸âàãà ãìàõу. Áûлî âіäàöü, ÿк ¸í íà кàðà÷кàõ пàўçå пðàç 
àä÷ûíåíûÿ лþкі ўíутð ìàøûíû, ÿк ñтукàå тàì, лþтà лàåööà, ÿк íåøтà 
çàкðу÷âàå, çâіíіöü клþ÷àìі, ÿк çíîў âûпàўçàå і бÿжûöü тðуøкîì íà іíøû 
пàìîñт. Уðэøöå Òðуðлü âûäàў âîклі÷ тðûуìôу, âûкіíуў çãàðэлуþ лÿìпу, 
ÿкàÿ ðàçбілàñÿ àб пàäлîãу çàлû çà кðîк àä Клàпàўöûÿ, íàâàт íå пàäуìàўøû 
пåðàпðàñіöü çà тàкуþ íåàñöÿðîжíàñöü, пàñпåøліâà пàñтàâіў íà пàтðэбíàå 
ìåñöà íîâуþ лÿìпу, âûöåð ìÿккàй ткàíіíàй çàпэöкàíûÿ ðукі і ãукíуў 
çãàðû, кàб Клàпàўöûй уклþ÷ûў ìàøûíу. Пà÷уліñÿ ñлîâû:

Òðû, ñàìàлîж âûâ¸ðñíû, кðу÷àк тàñûí уçäûíàì
Ñÿкліâàй àпåлàйäçå і бàðàâàйкі çäîлåíàй.
Ãðàíі ìàлàпàлåñíû тûñ пåðàñлàўкіì тðûíàì,
À бàìбà àäìуðкàöіööà і âåðíåööà àãîлåíàй.

– Ужî лåпø! – уñклікíуў íå çуñіì упэўíåíà Òðуðлü. – Àпîøíіÿ ñлîâû 
ìåлі ñэíñ, çàўâàжûў?

– Кàлі ãэтà ўñ¸... – ñкàçàў Клàпàўöûй, ÿкі бûў öÿпåð уâàñàблåííåì 
âûтàí÷àíàй âåтліâàñöі.

– Чîðт бû ÿãî пàбðàў! – кðûкíуў Òðуðлü і çíîў çíік у íåтðàõ ìàõiíû; 
тàì ñтукàлà, ãðукàтàлà, ÷уліñÿ тðэñк ðàçðàäàў і çäуøàíàÿ лàÿíкà кàíñтðук-
тàðà. Рàптàì ¸í âûñуíуў ãàлàâу ç тðэöÿãà пàâåðõà пðàç íåâÿлікі клàпàí і 
кðûкíуў: – Çàðàç íàöіñíі!

Клàпàўöûй âûкàíàў. Элåктðàбàлт çàäðûжàў àä пàäìуðкà äà âåðõу і 
пà÷àў:

Ñìàãà бðуäàй ìлûõà, лûäàñтàÿ лàíэлü, 
Ñàìàøпàк ìіìàйкà...

Ãîлàñ àбàðâàўñÿ, бî Òðуðлü у øàлåíñтâå iðâàíуў íåйкі кàбåлü, íåøтà 
çàõðûпåлà, і ìàøûíà çìîўклà. Клàпàўöûй тàк çàðàãàтàў, øтî àжíî àпуñöiўñÿ 
íà пàäлîãу. Òðуðлü кіäàўñÿ тî ñþäû, тî туäû, ðàптàì íåøтà пñтðûкíулà, 
тðэñíулà, і ìàøûíà âåлüìі ñпðàўíà i ñпàкîйíà çàÿâілà:

Çàйçäðàñöü, пûõà, эãàіçì – л¸ñу äэãðàäàöûÿ.
Ãэтà ўñâåäàìіöü лþбû, õтî Элåктðàбàлту
Пàñпðàбуå çàпÿðэ÷ûöü. À тàãî ж Клàпàўöûÿ
Âîлàт äуõà àпÿðэäçіöü, ÿк àўтîбуñ ìàлпу.
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– Хà! Кàлі лàñкà! Эпіãðàìà! I âåлüìі пàñуå! – âûкðûкâàў Òðуðлü, àпіñ-
âàþ÷û кðуãi, уñ¸ íіжэй і íіжэй, бî ¸í çбÿãàў âуçкàй ñпіðàлüíàй лåñâіöàй, 
пàкулü лåäçü íå ўлÿöåў у àбäûìкі кàлåãі, ÿкі пåðàñтàў ñìÿÿööà і лåäçü 
íå àñлупÿíåў.

– Ãэтà äðэííà, – ñкàçàў Клàпàўöûй. – Àпðà÷à тàãî, ãэтà íå ¸í, à тû ñàì!
– Як ãэтà ÿ?!
– Òû ãэтà íàпіñàў çàãàäçÿ. Çäàãàäâàþñÿ пàâîäлå пðûìітûўíàñöі, íÿìî-

ãлàй çлîñöі і бàíàлüíûõ ðûôìàў.
– Âî ÿк! Пðàпàíуй øтî-íåбуäçü іíøàå! Уñ¸, øтî õî÷àø! Чàìу тû 

ìàў÷ûø? Áàіøñÿ, öi øтî?!
– Я íå бàþñÿ, ÿ пðîñтà ðàçâàжàþ, – ðàçäðàжí¸íà ñкàçàў Клàпàўöûй, 

ñпðàбуþ÷û пðûäуìàöü íàйöÿжэйøàå ç ìàã÷ûìûõ çàäàííÿў, бî íå бåç 
пàäñтàâû ìåðкàâàў, øтî ñпðэ÷ку пðà äàñкàíàлàñöü âåðøà, ñклàäçåíàãà 
ìàøûíàй, буäçå öÿжкà ўлàãîäçіöü.

– Нÿõàй ñклàäçå âåðø пðà кібэðîтûку! – ñкàçàў ̧ í ðàптàì пðàñâåтлåíà. 
– Хàй тàì буäçå íå бîлüø çà øэñöü ðàäкîў, à ў іõ пðà кàõàííå і çäðàäу, 
пðà ìуçûку, пðà íåãðàў, пðà âûøэйøûÿ ñôåðû, пðà íÿø÷àñöå, пðà кðîâà-
çìÿøàлüíіöтâà, äà тàãî ж у ðûôìу і кàб уñå ñлîâû бûлі тîлüкі íà літàðу К!

– À пîўíàãà âûклàäу àãулüíàй тэîðûі бÿñкîíöûõ àўтàìàтàў íå пàâіí-
íà тàì бûöü? – çàкðû÷àў àбðàжàíû äà ãлûбіíі äуøû Òðуðлü. – Нåлüãà 
ñтàўлÿöü тàкіÿ кðэöіíñкіÿ ўìîâû...

Àлå ¸í íå äàãàâàðûў, бî ў ãэтû ìîìàíт àäàçâàўñÿ ñàлîäкі бàðûтîí, 
çàпîўíіўøû ўñþ çàлу:

Кіпðуíÿ, кібэðàтàìàí, кàліñü кàäðûў кðàñуíþ кàôðàў:
Кðàìîлüíà кâåткàìі кðûліў, кàõàííÿ клÿí÷ûў кðàñàìîўíà.
Кàлі кіôàðàþ кðàíуў, кàлåíі кðàìÿíûÿ кðàтàў.
Куíåж, клÿíіñÿ, кîí клÿíі! Клі÷, кàðàлåâà, Кàçàíîâу!..
…Кàлûøà Кіпðûÿí куçіí, кíûð, кðûâàäуøíû кàìбіíàтàð!!

– І øтî тû ñкàжàø íà ãэтà? – уçÿўøûñÿ ў бîкi, çàпûтàў Òðуðлü, a 
Клàпàўöûй, ужî íå ðàçäуìâàþ÷û, кðûкíуў:

– À öÿпåð íà Ã! Чàтûðîõðàäкîўå пðà іñтîту, ÿкàÿ бûлà ìàøûíàй àäíà-
÷àñîâà äуìàþ÷àй і бÿçìîçãлàй, ãðубàй і жîðñткàй, ÿкàÿ ìåлà øàñíàööàöü 
íàлîжíіöàў, кðûлû, ÷àтûðû ðàçìàлÿâàíûÿ куôðû, у кîжíûì пà тûñÿ÷û 
çàлàтûõ тàлåðàў ç пðîôілåì іìпåðàтàðà Муðäэбðîäà, äâà пàлàöû i бàâілà 
жûöö¸ ў çàбîйñтâàõ, à тàкñàìà...

– Ãíåўíû ãåíiй ãåíåðàтàð ãîíàð ãàíüбiöü, ãðэõ ãулÿå... – пà÷àлà бûлî 
ìàøûíà, àлå Òðуðлü пàäñкî÷ûў äà пулüтà кіðàâàííÿ, íàöіñíуў íà ðубілüíік 
і, çàñлàíіўøû ÿãî ўлàñíûì öåлàì, пðàìîâіў çäуøàíûì ãîлàñàì:

– Ніÿкàй тàкîй луõтû бîлüø íå буäçå! Я íå äàпуø÷у ðàñтðà÷âàííÿ âÿ-
лікàãà тàлåíту! Àлüбî тû ñуìлåííà çàìàўлÿåø âåðøû, àлüбî íà ãэтûì уñ¸!

– À øтî, ãэтûÿ âåðøû бûлі çàìîўлåíûÿ íåñуìлåííà?.. – пà÷àў Клà-
пàўöûй.

– Нå! Ãэтà íåйкіÿ ãàлàâàлîìкi, ðэбуñû! Я íå буäàâàў ìàøûíу äлÿ 
іäû¸öкіõ кðûжàâàíàк! Рàìÿñтâî ãэтà, à íå Âÿлікàå Мàñтàöтâà! Дàâàй ÿкуþ 
õî÷àø тэìу, íàâàт ñàìуþ öÿжкуþ…

Клàпàўöûй äуìàў, äуìàў, уðэøöå íàõìуðûўñÿ і ñкàçàў:
– Дîбðà. Нÿõàй буäçå пðà кàõàííå і ñìåðöü, àлå ўñ¸ пàâіííà бûöü âûкà-

çàíà ìîâàþ âûøэйøàй ìàтэìàтûкі, à àñàбліâà àлãåбðû тэíçàðàў. Òàкñàìà 
пàжàäàíûÿ âûøэйøàÿ тàпàлîãіÿ і ìàтэìàтû÷íû àíàліç. Àпðà÷à тàãî, âåðøû 
пàâіííû бûöü эðàтû÷íà ìîöíûìi, íàâàт äç¸ðçкiìi, i ўñ¸ ў ìåжàõ кібåðíåтûкі.



– Òû øтî, çäуðíåў? Мàтэìàтûкàй пðà кàõàííå? Нå, у öÿбå äðэííà ç 
ãàлàâîй, – пà÷àў Òðуðлü. Àлå ¸í çìîўк ðàçàì ç Клàпàўöûåì, бî Элåктðà-
бàлт ужî äэклàìàâàў:

Нÿñìåлû кібåðíåтûк çàñâîйâàў ìîö экñтðэìуìàў –
Ёí уíіìàäулÿðíûõ ãðуп Кібåðûÿäû
Áðàў іíтэãðàлû, øтî буäçілі ў ñэðöû ðàäàñöü, –
Нå âåäàþ÷û, ¸ñöü кàõàííå öі ÿø÷э íÿìà.
 
Пðэ÷! Пðэ÷, Ëàплàñіÿíû, ç âå÷àðà äà пåўíÿў
І îðтû âåктàðàў àä ðàíіöû äà пðûöåìкàў!
Чàкàþ, àíтûâîбðàç! Áліжэй, бî ÷àñ, íàпэўíà,
Рэäукàâàöü кàõàíку кàõàíàìу ў àбäûìкі!

Ёí тðэìàð íåâûìåðíû, ãðупуå àбàðîтû
І ñуâÿçі çâàðîтíûÿ, ÿäíàííåì ñтîãíу ñлужûöü.
Пðûтûì тàкі кàñкàäíû, тàкі ãàлàâàкðужíû,
Кàðîткіì çàìûкàííåì ¸í – äлÿ âà÷эй пàãðîçà.

Òû, тðàíñôіíàлüíû клàñ! Âåлі÷ûíÿ тàкàÿ!
Кàíтûíууì íÿìû! Áåлü çâûøñіñтэìíûõ бðуÿў!
Кðûñтîôåлåì і Ñтîкñàì íàâåкі àõâÿðуþ
Çà пåðøуþ íàâåк âûтâîðíуþ кàõàííÿ.

Òâàіõ пàл¸ў ñкàлÿðíûõ øìàтçíà÷íûÿ ãлûбіíі
Яâі, Кібåðûÿäà, у ãðàäûåíтàõ ñпåлûõ
Пàãлûблåíàìу ñэðöàì у Òэàðэìу Цåлà,
Пàìíîжàíûõ íà ìîäулü пàл¸тàў ãàлубіíûõ!

О íå, тîй íå äàжûў бåç ñіâіçíû äà ø÷àñöÿ
Ні ў Áðàўэðàâàй ìî, íі ў Âåйлåâàй пðàñтîðû,
Хтî тàпàлîãіþ пÿø÷îтàй íå àãîðíå,
Я кðûâіçíу, íå âåäàìуþ М¸біуñу, лàø÷у!

Шìàтñлîйíàÿ жûâûõ пà÷уööÿў кàìітàíтà,
Як àöàíіöü öÿбå? Ñпàçíàå тîлüкі тîй, õтî
Пàñпåöü пàìåðöі çà íàíàñåкуíäû ў ñтàíå,
Çãàðàþ÷û øтîìіã у пîлûìі ôàíтîìíûì!

Пуíкт бåç кààðäûíàт íàõілüíàй àñіìптîтû
Ãàлàíàìі÷íàå ñіñтэìû – кібåðíåтûк
Ў праекцыі апошняй, ахрышчаны й сагрэты
Àпîøíÿй лàñкàй, тàк кàíàå àä пÿø÷îтû.

Нà ãэтûì пàэтû÷íû туðíіð ñкîí÷ûўñÿ, бî Клàпàўöûй àäðàçу ж ñûøîў 
äàäîìу, ñкàçàўøû, øтî âåðíåööà ç íîâûìі тэìàìі, àлå бîлüø íå пàкàçâàўñÿ, 
бàþ÷ûñÿ, øтî ¸í ìіжâîлі äàñöü Òðуðлþ ÿø÷э àäíу íàãîäу äлÿ тðûуìôу; à 
тîй àбâåñöіў, øтî Клàпàўöûй уö¸к, íå ў ñтàíå ñтðûìàöü ðàптîўíàãà õâà-
лÿâàííÿ. Нà ãэтà Клàпàўöûй çàпÿðэ÷ûў, øтî ў Òðуðлÿ ç ÷àñу пàбуäîâû 
Элåктðàбàлтà ñтàлà çуñіì блàãà ç ãàлàâîй.

Пðàìіíулà кðûõу ÷àñу, і âåñткà пðà элåктðû÷íàãà ãåíiÿлüíàãà ñтâàðàлüíiкà 
âåðøàў äàñÿãíулà ñàпðàўäíûõ, ãэтà çíà÷ûöü – çâû÷àйíûõ пàэтàў. Àбуðàíûÿ 
äà ãлûбіíі äуøû, ÿíû âûðàøûлі íå çàўâàжàöü ìàøûíу. Àäíàк çíàйøлîñÿ 
ñÿðîä іõ кîлüкі äçіâàкîў, ÿкіÿ íàâàжûліñÿ кðàäкîì íàâåäàöü Элåктðàбàлтà. 
Òîй пðûíÿў іõ âåтліâà, у çàлå, пîўíàй ужî ñпіñàíûõ пàпåð, бî ø÷ûðàâàў äçåíü 
і íî÷ бåç пåðàпûíку. Пàэтû бûлі àâàíãàðäûñтàìі, Элåктðàбàлт жà тâàðûў у 
клàñі÷íûì ñтûлі, бî Òðуðлü, ìàлà ðàçбіðàþ÷ûñÿ ў пàэçіі, çàñíîўâàў пðàãðàìû 
«íàтõíåííÿ» íà тâîðàõ клàñікàў. Нàâåäâàлüíікі âûñìåÿлi Элåктðàбàлтà, äû 
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тàк, øтî ў ÿãî àä çлîñöі лåäçü íå пàлîпàлiñÿ кàтîäíûÿ тðубкі, і ñûøлі ç 
тðûуìôàì. Àлå ìàøûíà âàлîäàлà ñàìàпðàãðàìàâàííåì і àäìûñлîâàй ñõåìàй 
àìбіöûйíàãà ўçìàöíåííÿ ç çàñöåðàãàлüíікàìі íà øэñöü кiлààìпåð, тàìу çà 
кàðîткі ÷àñ уñ¸ öàлкàì çìÿíілàñÿ. Âåðøû ÿå ñтàлі öüìÿíûìi, øìàтçíà÷-
íûìі, àíтûэñтэтû÷íûìі, ìàãi÷íûìi і кðàíàлüíûìі äà пîўíàй íåçðàçуìåлàñöі. 
Òàìу, кàлі пðûбûлà íàñтупíàÿ ãðупà пàэтàў, кàб пàçäçåкàâàööà ç ìàøûíû 
äû пàкуðàжûööà, тàÿ àäàçâàлàñÿ тàкîй ñу÷àñíàй іìпðàâіçàöûÿй, øтî ў іõ 
пåðàõàпілà äûõ, à äðуãi âåðø âûклікàў ñуð’¸çíуþ ñлàбàñöü у àäíàãî тâîðöû 
ñтàðэйøàãà пàкàлåííÿ, ÿкі ìåў äçâå äçÿðжàўíûÿ ўçíàãàðîäû і ñтàтуþ ў ãà-
ðàäñкіì пàðку. Ç ãэтàãà ÷àñу íіâîäçіí пàэт íå ìîã âûñтàÿöü пåðàä çãубíûì 
жàäàííåì âûклікàöü Элåктðàбàлтà íà ліðû÷íàå ñпàбîðíiöтâà – і öÿãíуліñÿ 
ÿíû àäуñþлü ç ìÿõàìі і тэ÷кàìі, пîўíûìi ðукàпіñàў. Элåктðàбàлт äàçâàлÿў 
ãîñöþ äэклàìàâàöü, пðû÷ûì àäðàçу ñõîплiâàў ç л¸ту àлãàðûтì ÿãîíàй пàэçіі 
і, ãðуíтуþ÷ûñÿ íà іì, àäкàçâàў âåðøàìі, âûтðûìàíûìі ў тûì ñàìûì ñтûлі, 
àлå лåпøûìi àä äâуõñîт äâàööàöі äà тðîõñîт ñàðàкà ñÿìі ðàçîў.

Пà íåйкіì ÷àñå ¸í уçíÿўñÿ äà тàкîãà ìàйñтэðñтâà, øтî кàлі íå пåðøûì, 
äûк äðуãiì ñàíåтàì çбіâàў ç íîã çàñлужàíàãà пàэтà. І ãэтà бûлî, íàпэўíà, 
ãîðø çà ўñ¸, бî àтðûìлiâàлàñÿ, øтî ñà ñпàбîðíіöтâà ç іì ç ãîíàðàì ìîãуöü 
âûйñöі тîлüкі ãðàôàìàíû, ÿкіÿ, ÿк âÿäîìà, íå àäðîçíіâàþöü äîбðûõ âåðøàў 
àä äðэííûõ, тàìу ÿíû і ñûõîäçілі бåñпàкàðàíà, àпðà÷à àäíàãî, øтî çлàìàў 
íàãу, ñпàтûкíуўøûñÿ лÿ âûõàäу àб øûðîкàå эпі÷íàå пàлàтíî Элåктðàбàлтà, 
ÿкîå бûлî âåлüìі íàâàтàðñкàå і пà÷ûíàлàñÿ ç ðàäкîў:

Цÿìðэ÷à, і ў ¸й пуñтàтû àбàðîтàў
Уñ¸ ж àä÷уâàлüíû, õîöü пðûâіäíû ñлåä,
І âåöåð, і âå÷àð ÿø÷э íå àñлåп,
І ÷уåööà кðîк, бû âÿðтàåööà ðîтà.

Çàтîå ñàпðàўäíûì пàэтàì Элåктðàбàлт ÷ûíіў çíà÷íûÿ ñтðàтû, õîöü 
і ўñкîñíà, бî çлà іì ¸í íå пðû÷ûíÿў. Òûì íå ìåíø àäçіí ñіâû ліðûк, à 
ўñлåä çà іì äâà àâàíãàðäûñтû çäçåйñíілі ñàìàãубñтâà, ñкîкíуўøû ç âûñî-
кàй ñкàлû, ÿкàÿ пàâîäлå ôàтàлüíàãà çбåãу àбñтàâіíàў ÿкðàç тðàпілàñÿ іì 
äàðîãàþ àä ðэçіäэíöûі Òðуðлÿ äà ÷ûãуíà÷íàй ñтàíöûі.

Пàэтû àäðàçу ñклікàлі øэðàã пðàтэñтàâûõ ñõîäàў і çàпàтðàбàâàлі àпÿ÷àтàöü 
ìàøûíу, àлå àпðà÷à іõ íіõтî íà ôåíîìåí íå çâÿðíуў уâàãі. Рэäàкöûі ãàçåт 
бûлі íàâàт çàäàâîлåíûÿ, бî Элåктðàбàлт, ÿкі піñàў àäðàçу пàä íåкàлüкіìі 
тûñÿ÷àìі пñåўäàíіìàў, ìåў ãàтîâуþ пàэìу çàäàäçåíûõ пàìåðàў íà ўñÿлÿкі 
âûпàäàк, і ãэтàÿ пàэçіÿ, õîöü і íà çàìîâу, бûлà тàкîй ÿкàñöі, øтî ÷ûтà÷û 
ðàñкуплÿлі ãàçåтû íàðàñõîп, і íà âуліöàõ âiäàöü бûлi çàäàâîлåíûÿ тâàðû, 
íåñâÿäîìûÿ ўñìåøкі і ÷уліñÿ öіõіÿ ўñõліпâàííi. Âåðøû Элåктðàбàлтà âåäàлі 
ўñå; пàâåтðà äðûжэлà àä пðûåìíûõ ðûôìàў, à íàйбîлüø уðàжліâûÿ íàтуðû, 
уçðуøàíûÿ àäìûñлîâà ñкàíñтðуÿâàíûìі ìåтàôàðàìі àбî àñàíàíñàìі, ÷àñàì 
íàâàт тðàöiлi пðûтîìíàñöü; àлå і äà ãэтàãà бûў пàäðûõтàâàíû âîлàт íàтõ-
íåííÿ: ̧ í àäðàçу ж ñтâàðûў àäпàâåäíуþ кîлüкàñöü âûöâåðàжàлüíûõ ñàíåтàў.

Ñàì Òðуðлü у ñуâÿçі ñà ñâàіì äàñÿãíåííåì ìåў íåìàлûÿ íåпðûåìíàñöі. 
Клàñікі, пåðàâàжíà ñтàðûÿ, ìàлà ÿìу øкîäçілі, кàлі íå лі÷ûöü кàìÿí¸ў, 
øтî ðэãулÿðíà ðàçбіâàлі øûбû, äû íåкàтîðûõ ðэ÷ûâàў, íå буäçåì íàçûâàöü 
іõ, ÿкіìі àбліâàлі ÿãî äîì. Куäû ãîðø бûлî ç ìîлàääçþ. Àäçіí пàэт íàй-
ìàлàäçåйøàãà пàкàлåííÿ, ÷ûå âåðøû âûлу÷àліñÿ âÿлікàй ліðû÷íàй ñілàй, à 
¸í ñàì – ôіçі÷íàй, жîðñткà çбіў кàíñтðуктàðà. Пàкулü Òðуðлü лåкàâàўñÿ ў 
øпітàлі, пàäçåі ðàçâіâàліñÿ іìкліâà: íå бûлî íі äíÿ бåç íîâàãà ñàìàãубñтâà, 
бåç пàõàâàííÿ, пåðàä âàðîтàìі øпiтàлÿ ñтàÿлі пікåтû, і íàâàт ужî ÷улàñÿ 



ñтðàлÿíіíà, бî çàìåñт ðукàпіñàў пàэтû ўñ¸ ÷àñöåй і ÷àñöåй пðûíîñілі ў 
тîðбàõ ñàìàñтðэлû, ðàçðàäжàþ÷û іõ у Элåктðàбàлтà, ñтàл¸âàй пðûðîäçå 
ÿкîãà кулі çуñіì íå øкîäçілі. Âÿðíуўøûñÿ äàäîìу, ñàñлàбåлû і ў ðîñпà÷û, 
кàíñтðуктàð àäíîй÷û ўíà÷û âûðàøûў улàñíûìі ðукàìі ðàçàбðàöü íà ÷àñткі 
ñтâîðàíàãà іì ãåíіÿ.

Àлå кàлі ¸í, çл¸ãку кулüãàþ÷û, íàбліçіўñÿ äà ìàøûíû, тàÿ, çãлåäçåўøû 
àбöуãі ў ÿãîíàй ðуöэ і àä÷àйíû блÿñк у âà÷àõ, âûлілàñÿ тàкiì ãàðà÷ûì 
ліðû÷íûì ìàлåííåì пðà ìілàñэðíàñöü, øтî ðàñ÷улåíû äà ñл¸ç Òðуðлü 
àäкіíуў іíñтðуìåíтû і пàйøîў äà ñÿбå, пàтàíàþ÷û пà кàлåíі ў íîâûõ 
тâîðàõ элåктðàäуõà, ÿкіÿ, ìåñöàìi ñÿãàþ÷û ÿìу äà ãðуäçåй, пîўíілі ўñþ 
çàлу øàпàтліâûì пàпÿðîâûì àкіÿíàì.

Àäíàк, кàлі ў íàñтупíûì ìåñÿöû пðûйøîў ðàõуíàк çà элåктðû÷ íàñöü, 
ñпàжûтуþ ìàøûíàй, у Òðуðлÿ пàöÿìíåлà ў âà÷àõ. Ёí бûў бû ðàäû âûñлу-
õàöü пàðàäû ñтàðîãà пðûÿöåлÿ Клàпàўöûÿ, àлå тîй çíік ÿк ñкðîçü çÿìлþ 
пðàâàліўñÿ. Çìуøàíû äçåйíі÷àöü íà ўлàñíû ñтðàõ і ðûçûку, Òðуðлü àäíîй÷û 
ўíà÷û àäðэçàў ìàøûíå пàäà÷у тîку, ðàçàбðàў ÿå, пàãðуçіў íà кàñìі÷íû кàðà-
бåлü, âûâåç íà àäçіí ç íåâÿлікіõ àñтэðîіäàў і тàì çíîў çìàíтàâàў, äàлу÷ûўøû 
äà ÿå àтàìíû ðэàктàð у ÿкàñöі кðûíіöû тâîð÷àй эíåðãіі.

Çàтûì ¸í кðàäкîì âÿðíуўñÿ äàäîìу, àлå íà ãэтûì ãіñтîðûÿ íå ñкîí-
÷ûлàñÿ, бî Элåктðàбàлт, íå ìàþ÷û ìàã÷ûìàñöі ðàñпàўñþäжâàöü ñâàå 
тâîðû ў äðукàâàíûì âûãлÿäçå, ñтàў пåðàäàâàöü іõ íà ўñіõ ðàäû¸õâàлÿõ, 
÷ûì пðûâîäçіў экіпàжû і пàñàжûðàў кàñìі÷íûõ ðàкåт у ліðû÷íû ñлупíÿк, 
пðû÷ûì àñàбліâà äàлікàтíûÿ íàтуðû çàçíàâàлі тàкñàìà öÿжкіÿ пðûñтупû çà-
õàплåííÿ ç íàñтупíûì àтупåííåì. Âûñâåтліўøû, у ÷ûì ñпðàâà, кіðàўíіöтâà 
кàñìi÷íàй ôлàтûлii àôіöûйíà çâÿðíулàñÿ äà Òðуðлÿ ç пàтðàбàâàííåì íåà-
äклàäíà лікâіäàâàöü пðûíàлåжíуþ ÿìу ўñтàíîўку, ÿкàÿ пàðуøàå ліðûкàй 
ãðàìàäñкі ñпàкîй і пàãðàжàå çäàðîўþ пàñàжûðàў.

Âîñü тàäû Òðуðлü пà÷àў õàâàööà. À íà àñтэðîіä âûпðàâілі ìàíö¸ðàў, 
кàб ÿíû çàплàìбàâàлі Элåктðàбàлту ліðû÷íû âûõàä, àлå тîй àãлуøûў іõ 
íåкàлüкіìі бàлàäàìі, і ÿíû íå çìàãлі âûкàíàöü пàñтàўлåíàå çàäàííå. Пà-
ñлàлі тàäû ãлуõіõ, àлå Элåктðàбàлт пåðàäàў іì ліðû÷íуþ іíôàðìàöûþ íà 
ìіãàõ. Ñтàлі пàãàâîðâàöü уãîлàñ пðà íåàбõîäíàñöü кàðíàй экñпåäûöûі àбî 
бàìбàâàííі элåктðàпàэтà. Àлå тут уðэøöå ìàøûíу íàбûў àäçіí улàäàð ç 
ñуñåäíÿй çîðíàй ñіñтэìû і ðàçàì ç àñтэðîіäàì àäбукñàâàў у ñâà¸ кàðàлåўñтâà.

Цÿпåð Òðуðлü ìîã âîлüíà ўçäûõíуöü і çíîў ç’ÿўлÿööà ñâåту. Пðàўäà, 
íà пàўäí¸âûì íåбàñõілå ðàç-пîðàç уñпûõâàþöü çâûøíîâûÿ çîðкі, ÿкіõ íå 
пàìÿтàþöü ñтàðàжûлû, і õîäçÿöü упàðтûÿ ÷уткі, øтî ìàã÷ûìà ãэтà çâÿçàíà 
ç пàэçіÿй. Áûööàì пàâîäлå äçіўíàãà âûбðûку çãàäàíû кàðîлü çàãàäàў ñâàіì 
àñтðàіíжûíåðàì пàäклþ÷ûöü Элåктðàбàлтà äà ñуçîð’ÿ бåлûõ ãіãàíтàў, у 
âûíіку ÷àãî кîжíû ðàäîк âåðøàў пà÷àў пåðàтâàðàööà ў ãіãàíöкіÿ ñîíå÷-
íûÿ пðàтубåðàíöû. Òàкіì ÷ûíàì íàйâÿлікøû пàэт Кîñìàñу àãíіñтûìі 
âûбліñкàìі пåðàäàå ñâàå тâîðû ўñіì бÿñкîíöûì ãàлàктû÷íûì пðàñтîðàì 
àäíà÷àñîâà. Ãэтàк тîй âÿлікі ўлàäàð  пåðàтâàðûў Элåктðàбàлтà ў ліðû÷íû 
ðуõàâік ãðàìàäû çîðàк, ÿкіÿ âûбуõàþöü. Кàлі íàâàт і ¸ñöü у ãэтûì õîöü 
÷àñöіíкà пðàўäû, уñ¸ ãэтà àäбûâàåööà çàíàäтà äàл¸кà, кàб пàðуøûöü ñîí 
Òðуðлÿ, ÿкі пàклÿўñÿ ўñiìi ñâÿтûìi íікîлі бîлüø íå çàйìàööà кібåðíåтû÷-
íûì ìàäэлÿâàííåì тâîð÷ûõ пðàöэñàў.

Stanisław Lem, Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla
© Tomasz Lem 2016
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Слова ад перакладчыка

Òûì äí¸ì ÿ, àçіðàþ÷û кíіжíûÿ пàліöû, çàпûíіў ÷àìуñüöі 
ñâîй пîçіðк íà тîìіку ліðûкі Ô.І. Цþт÷àâà. Рукà пàöÿãíу-
лàñÿ çíÿöü кíіжà÷ку. Уçÿў, ðàçãàðíуў. Âûäàäçåíà ў Міíñку 
âûäàâåöтâàì “Âûøэйøàÿ øкîлà” ў 1977 ãîäçå. Àãðîìíіñтûì, 
íå÷уâàíûì íà ñ¸ííÿøíі ÷àñ íàклàäàì – àжíî 200 тûñÿ÷ 
àñîбíікàў, у ìÿккàй пàпÿðîâàй âîклàäöû.

 Пà÷àў ÷ûтàöü. Пåðøû âåðø, äðуãі, тðэöі... І ãэтàк çàõàпіў-
ñÿ, øтî íå ўãлåäçåў, ÿк пðàãлûíуў уñþ кíіжà÷ку, äà àпîøíÿå 
ñтàðîíкі – пàä äçâå ñîтíі âåðøàў і ліðû÷íûõ ìіíіÿöþðàў. І 
бûў тàк ãлûбîкà ўçðуøàíû, ãэтàк ÿíû çàкðàíулі ìÿíå, лÿãлі, 
ÿк кàжуöü, íà äуøу, àкàçàліñÿ тàкіìі ñулàäíûìі ìàйìу ñ¸í-
íÿøíÿìу íàñтðîþ – і ў àñàбіñтûì, і ў ãðàìàäñкіì плàíå, øтî 
íåкàлüкі äç¸í жûў пàä іõ уðàжàííåì, çãàäâàþ÷û і ñàì ñàбå 
пàўтàðàþ÷û ўпàäàбàíûÿ ðàäкі. І íå àäðàçу çàўâàжûў, øтî 
пàўтàðàþ іõ... пà-бåлàðуñку, у ðîäíûì ñлîâå...

пераклады

пе
р

ак
ла

ды

Пераклад 
з рускай 
Міколы ГІЛЯ.

Silentium
Лірыка

Фёдар Цютчаў

...І верым вераю жывою,

І ў сэрцы радасць і святло!

Нібы эфірнаю струмою

Па жылах неба працякло!. .



Ãэтà бûлî ðîўíà ãîä íàçàä, тàкñàìà ў ñтуäçåíі, íåўçàбàâå пàñлÿ íàâàãîäíÿãà 
ñâÿтà. Òàäû àкуðàт і çðàбіў пåðøûÿ пåðàкàçû öþт÷àўñкіõ çàлàöіíàк íà íàøàй ìîâå. 
À çàðàç âîñü çàâÿðøûў – пåðààãу÷ûў уâåñü çãàäàíû тîìік, уñå ñтî ñåìäçåñÿт øэñöü 
âåðøàў, ñàбðàíûõ у іì. Уäàліñÿ ìíå пåðàñтâàðэííі, âàðтûÿ ÿíû, ÿк кàжуöü, уâàãі 
÷ûтà÷à – äàлüбîã жà, íå ðàøàþñÿ âûçíà÷àöü: âîпûт ìîй у ãэтàй ñпðàâå âåлüìі 
і âåлüìі íåбàãàтû...

À тîå, øтî пðàöà ãэтàÿ, кàлі ÿíà íàâàт тðîøкі і ўäàлàÿ, íікîìу ñ¸ííÿ íå пàтðэб-
íà, ìÿíå íå çàñìу÷àå. Цþт÷àâà, íàâàт Пуøкіíà ñ¸ííÿ íå ÷ûтàþöü і íà ðàäçіìå, 
у Рàñіі – ñÿäû-тàäû тðàплÿå ў ðукі “Ëитåðàтуðíàÿ ãàçåтà”, ÿíà âåлüìі ÷àñтà і ç 
âÿлікіì бîлåì піøà пðà ãэтà. Òûì бîлüø – у íàñ, äû ÿø÷э пà-бåлàðуñку. Рàбіў ÿ 
ãэтà, бàäàй øтî, íå äлÿ äðуку – äлÿ ñÿбå, ìî ÿø÷э äлÿ äçÿöåй äû ўíукàў. Рàбіў 
уñ¸ ç тîй жà äуìкàþ пàкàçàöü (à õîöü бû й ñàìîìу ñàбå), ñöâåðäçіöü (íàñупåðàк 
íàøûì çлàñліўöàì ðîçíûõ ìàñöåй), øтî ìîâà íàøà – ðàçâітàÿ і “кулüтуðíàÿ”, 
øтî íà ¸й ìîжà ãу÷àöü íàâàт тàкі àäìûñлîâû, тîíкі, уâîãулå “элітàðíû” ліðûк, 
ÿк Ô¸äàð Іâàíàâі÷ Цþт÷àў…

Міêолà ГІЛЬ
 

З ЧУЖОЙ СТАРАНЫ
 (З Гейнэ)

Нà пîўíà÷û çìðî÷íàй, íà äçікàй ñкàлå
Кåäð àäçіíîкі пàä ñíåãàì бÿлåå,
І ñîлàäкà äðэìлå ў іìжûñтàй іìãлå,
І ñîí тîй лþлÿå çàâåÿ.
І þíуþ пàлüìу ¸í бà÷ûöü у ñíå,
Што ў дальніх абсягах на Ўсходзе,
Пàä íåбàì àãíіñтûì, у ñîíöû й кðàñå
Ñтàіöü і öâіöå,– íà ñàìîöå...

1823 – 1824

ПРОБЛІСК

Ці ÷уў тû ў öåìðà÷û ãлûбîкàй
Çåôіðíàй àðôû л¸ãкі çâîí,
Кàлі àпîўíà÷û íÿўðîкàì
Ñтðûâîжûöü ñтðуí äðàìàўøûõ ñîí?..
 
Òî ñкàлàíàþ÷ûÿ ãукі,
Òî ãлуõà-ñöіõлûÿ пàä÷àñ... 
Як бûööàì кðûк àпîøíÿй ìукі,
У іõ àäбіўøûñÿ, пàãàñ!

Дûõàííå кîжíàå çåôіðà
Жуðбîþ âûбуõíå ñтðуíû...
Àí¸лüñкàÿ, тû ñкàжàø, ліðà
Нà äîлå пðàãíå âûøûíі!

О, ÿк тàäû ç çÿìíîãà кðуãà
Дуøà äà âå÷íàãà лÿöіöü!
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Áûлîå, бûööàì пðûâіä äðуãà,
К ãðуäçÿì ìû õî÷àìі пðûтуліöü.

І âåðûì âåðàþ жûâîþ,
І ў ñэðöû ðàäàñöü і ñâÿтлî!
Нібû эôіðíàþ ñтðуìîþ
Пà жûлàõ íåбà пðàöÿклî!

Нà жàлü, íå íàø кîí íåбàжûööå,
Ñтàìлÿåìñÿ ìû õуткà ў іì, –
Ці ж лüãà íік÷эìíàå äðàбíіöû
Àãí¸ì íàтîлüâàööà ñâÿтûì?

Ëåäçü тîлüкі ñкіíåì íà õâіліíу
Мû ўлàäу ñíу ÷àðîўíûõ ñіл,
І, пðûпàäíÿўøûñÿ, àкіíåì
Òðûâîжíûì çіðкàì íåбàñõіл, –

І àöÿжэлàй ãàлàâîþ,
Àñлåплåíûÿ пðàìÿí¸ì,
Çíîў àääàåìñÿ íå ñпàкîþ,
À çàñûíàåì öÿжкіì ñíîì.

1825

ВЯСНОВАЯ НАВАЛЬНІЦА

Ëþблþ ÿ íàâàлüíіöу ў ìàі,
Кàлі âÿñíîâû, пåðøû ãðîì
Ç ãàðэçліâà-âÿñ¸лûì ãðàåì
Пàä íåбíûì ãðукàå øàтðîì.

Ãðûìÿöü ðàñкàтû ìàлàäûÿ,
Âîñü äîжäжûк пûðñкíуў, пûл лÿöіöü,
Пàâіñлі пåðлû äàжäжàâûÿ,
І ñîíöà íіöі çàлàöіöü.

Ç ãàðû бÿжûöü пàтîк íÿñкîðíû,
Нå ìîўкíå ў лåñå птуøàк ãàì,
І ãàì лÿñíû, і øуì íàãîðíû 
Утîðàöü âåñåлà ãðàìàì.

Òû ñкàжàø: âåтðàíàÿ Ãåбà,
У Çåўñà кîðìÿ÷û àðлà,

Ãðîìàкіпÿ÷û кубàк ç íåбà
Ñкðîçü õìàðкі жàðтàì пðàлілà.

1828, 1854



ЛЕТНІ ВЕЧАР

Рàñпàлåíû ўжî ñîíöà øàð
Çÿìлÿ ç ÷àлà ñâàйãî ñкàöілà,
І ìіðíû âå÷àðà пàжàð
Мàðñкàÿ õâàлÿ çàтàпілà.

І çîðкі ñâåтлûÿ ўçûøлі
І ўðàç пàâіñíутû íàä íàìі
Шàö¸ð íÿбåñíû пðûўçíÿлі
Ñâàіìі âîãлûìі плÿ÷àìі.

Рàкà эôіðíàÿ пàўíåй
Цÿ÷э ìіж íåбàì і çÿìл¸þ,
І ãðуäçі äûõàþöü âàлüíåй
Пàñлÿ пÿкåлüíàãà çàñтîþ.

І õâàлÿâàííå, бûööàì тîк,
Пðàбåãлà жûлàìі пðûðîäû,
Áû ñтупíі ÿå ö¸плûõ íîã
Àбìûлі клþ÷àâûÿ âîäû.

1828

БЯССОННЕ

Ãàäçіííікà тужліâû ñтук,
Ñтàìлÿлüíàå íà÷û öÿ÷эííå!
Длÿ ўñіõ ÷ужîå ìîâû ãук
І çðàçуìåлàй, ÿк ñуìлåííå!

Хтî ñлуõàў бåç жуðбîтû ç íàñ,
Ñÿðîä ñуñâåтíàãà ìàў÷àííÿ,
Ãлуõіÿ ÷àñу åíк, ñтàãíàííå,
Пðàðî÷û ðàçâітàлüíû ñкàç?

Мÿðкуåì: ñâåт àñіðàöåлû
Нåпåðàìîжíû Кîí ñпàñöіã –
Мû, ў бàðàöüбå, пðûðîäàй öэлàй
Пàкіíутû íà íàñ ñàìіõ;

І íàøàå жûöö¸ пðàä íàìі,
Як пðûâіä, íà кðàі çÿìлі,
І ç íàøûì âåкàì і ñÿбðàìі
Áлÿäíååööà ўäàлå÷ûíі;

І плåìÿ íîâàå тûì ÷àñàì
Нÿўçíàк пàä ñîíöàì ðàñöâілî,
À íàñ, ñÿбðû, і ÷àñ íàø ðàçàì
Дàўíî íÿбûтàì çàìÿлî!
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Àäíî, àбðàä, бû ðàçâітàлüíû,
Çäçÿйñíÿþ÷û ў пàўíî÷íû ÷àñ,
Мåтàлу ãîлàñ пàõàâàлüíû
Àплàкâàå ÷àñàìі íàñ!

1829

АПОШНІ КАТАКЛІЗМ

Кàлі àпîøíі пðûйäçå ÷àñ пðûðîäû,
Рàçбуðûööà ўñіõ ÷àñтàк ñклàä çÿìíûõ:
Уñ¸ âіäî÷íàå пàкðûþöü çíîўку âîäû,
І бîñкàå àблі÷÷à буäçå ў іõ!

1829

*  *  *

Òû ÿãî бà÷ûў ñÿðîä çíàíûõ ñâåту –
Òî õìуðû, тî âÿñ¸лû ðàãàтуí,
Рàññåÿíû, кàпðûçíû, тî – ìàў÷уí,
Òàкі пàэт – і çãàíüбіў тû пàэтà!

Âуíü ìåñÿö: äí¸ì ÿãî ìû öі й çãàäàåì,
У íåбå ¸í çуñіì уø÷эíт çíÿìîã, –
À íî÷ пðûйøлà – і, пðàìÿíіñтû бîã,
Ёí ççÿå íàä пðûñпàíûì ãàåì!

1829 – 1830

ПІЛІГРЫМ

Жàäàíû Çåўñу бåäíû ñтàðàö,
Нàä іì ñâÿтû ÿãîíû ñõîў!..
Цÿпåлüöà õàтíÿãà âûãíàíåö,
Ёí ãîñöåì äîбðûõ ñтàў бàãîў!..

Ñâåт äçіўíû ўâåñü, іõ ðук тâàðэííå,
Ç íàйðîçíûì ÿâіø÷àì ñâàіì,
Ëÿжûöü ðàçâітû пåðàä іì
Нà ўöåõу, ñпîжûў, пàâу÷эííå...

Пðàç â¸ñкі, ìåñтû і пàлі
Áÿлåå-ñöåлåööà äàðîãà, –
Яìу àäкðûтà øûð çÿìлі,
Ўсё бачыць ён і славіць бога!..

1830



*  *  *

Òут, äçå тàк âÿлà кðуã íÿбåñíû
Нà ãлåбу пîñíуþ ãлÿäçіöü, –
Òут, ñíîì ñкàâàíàÿ жàлåçíûì,
Пðûðîäà ñтîìлåíàÿ ñпіöü...

І тîлüкі блåäíûÿ бÿðîçû,
Куñтîўå ÷эçлàå äû ìîõ,
Як ліõàìàíкàâûÿ кðîçû,
Çìÿðöâåлû ўçðуøâàþöü àблîã.

1830

ЗАСПАКАЕННЕ

Ãðîì àäãðûìåў – лÿжàў і йø÷э куðûўñÿ
Âûñîкі äуб, çàбітû пåðуíàìі,
І øûçû äûì ç ãàліí ÿãîíûõ âіўñÿ
Пà çåлåíі, àñâåжàíàй öуðкàìі.
À ўжî ж ãу÷íåй і âåñÿлåй äàўíî
У ãàі пåñíÿ птуøàк çàãу÷àлà,
І ÿðкàå âÿñ¸л÷ûíà âÿçüìî
Çÿл¸íûÿ âÿðøûíі çàлу÷àлà.

1830

ЦЫЦЭРОН

Àðàтàð ðûìñкі ãàâàðûў
Між буð ãðàìàäñкіõ і тðûâîãі:
“Я пîçíà ўñтàў – і кðàй äàðîãі
Çàñпåтû íî÷÷у Рûìà бûў!”
Òàк!.. äû, ñûõîäçÿ÷û ñà ñлàâàй, 
Ç Кàпітàлійñкàй âûøûíі
Âà ўñþ âÿлікàñöü бà÷ûў тû
Çãàñ çîðкі åйíàå кðûâàâàй!..

Ш÷àñліâû тîй, íàâåäàў õтî
Ñâåт у õâіліíû ðàкàâûÿ!
Яãî пàçâàлі ўñåñâÿтûÿ
Як ñубÿñåäíікà çà ñтîл.
Ёí бîжàãà çàçíàў тàì õлåбà,
У іõ ñàâåт äàпуø÷àí бûў –
І çàжûâà, жûõàð ÿк íåбà,
Ёí ç ÷àøû іõ бÿññìåðöå піў!

1830
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*  *  *

Пÿñîк ñûпу÷û пà кàлåíі...
Мû åäçåì – пîçíà – ìåðкíå äçåíü,
І ñîñíàў, пà äàðîçå, öåíі
Ужî ў àäçіí çліліñÿ öåíü.
Áîð уñ¸ бîлüø ãуñтû і çìðî÷íû –
Як тíå жуðбîþ öåìíàтà!
Нî÷ õìуðàÿ, ÿк çâåð ñтàâî÷íû,
Âіжуå ç кîжíàãà куñтà!

1830

*  *  *

Òîй äçåíü – íà ÿâå, à íå ў ñíå –
Çàðàíкàй ø÷àñöÿ ñтàўñÿ ìíå:
Пåðàäà ìíîй ÿíà ñтàÿлà
І ÷àñтà äûõàлà, ìàў÷àлà,
Пàлàлі ø÷îкі ўñ¸ ÿð÷эй,
Çà бàðâû ðàííіÿ çûð÷эй!
І тут, ÿк ñîíöà ìàлàäîå,
Ëþбâі пðûçíàííå çàлàтîå
Пà÷уў ÿ... Ейíû öіõі øэпт...
І ìíå àäкðûўñÿ íîâû ñâåт!..

1830

АЛЬПЫ

Ñкðîçü блàкітíû пðûöåì íî÷û
Àлüпû ñíåжíûÿ ãлÿäçÿöü;
Пàìÿðöâåлûÿ іõ âî÷û
Ñöþжíûì жàõàì лåäçÿíÿöü.
Ñілàй íåйкàй ñ÷àðàâàíû,
Дà ўçûõîäжàííÿ çàðû
Дðэìлþöü, ãðîçíûÿ, ў туìàíå,
Áûööàì пàўøûÿ öàðû!..

Але Ўсход запунсавее,
Чàðàì ãібåлüíûì кàíåö –
Пåðøû ў íåбå пðàÿñíåå
Áðàтà бîлüøàãà âÿíåö.
І бÿжûöü пðàìåíü àãíіñтû
Нà ìàлîäøûõ ñпàкâàлÿ,
І бліø÷ûöü ў âÿíöàõ ñâÿтліñтûõ
Ўся ўваскрэслая сям’я!..

1830



ВЕСНАВЫЯ ВОДЫ

Яø÷э бÿлåå ў пîлі ñíåã,
À âîäû ўжî øуìÿöü âÿñíîй –
І буäçÿöü бåðàã, ÿø÷э ў ñíå,
І àбâÿø÷àþöü пîклі÷ ñâîй...

І пîклі÷ іõ – âà ўñå кàíöû:
“Âÿñíà іäçå! Âÿñíà іäçå!
Мû ìàлàäîй âÿñíû ãàíöû,
Âÿñ¸лû àâàíãàðä ÿå!”

Âÿñíà іäçå, âÿñíà іäçå!
І öіõіõ, ö¸плûõ ìàйñкіõ äç¸í
У ñâåтлàй л¸ãкàй ÷àðàäçå
Пðûõîä жàäàíû ўжî âіäç¸í.

1830

SILENTIUM!*

Мàў÷û, ñкðûâàйñÿ і тàі 
Ñâàå пà÷уööі, ìàðû, ñíû –
Хàй у äуøэўíàй ãлûбіíі
Çàõîäçÿöü і ўñтàþöü ÿíû
Мàўкліâà, çîðкі бû ўíà÷û, –
Ëþбуйñÿ іìі – і ìàў÷û!

Як ñэðöу âûкàçàöü ñÿбå?
Кàìуñü ÿк çðàçуìåöü öÿбå?
Чûì тû жûâåø, ¸í öі ўÿñíіöü?
Хлуñíÿ ¸ñöü ðэкíутàÿ ìûñлü.
Кðàíåø – уçбîўтàåø клþ÷û,
Жûâіñÿ іìі – і ìàў÷û.

Àäíî ў ñàбå тû жûöü уìåй –
Ёñöü öэлû ñâåт ў äуøû тâàåй
Òàåìíûõ і ÷àðîўíûõ äуì;
Àãлуøûöü âîíкàâû іõ øуì,
Пðàìåííі çãàñіöü ÷àñ íà÷íû, –
Іõ öåíі ñлуõàй – і ìàў÷û!..

1830

* Мàў÷àííå! (лац.).
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ВЯСНОВАЕ СУПАКАЕННЕ

О, íå клàäçіöå ìÿíå
Ў зямлю сырую –
Ñкðûйöå, çàðûйöå ìÿíå 
Ў траву густую!

Хàй âåтðу л¸ãкàãà пàâåў
Шàлÿñöіöü тðàâîþ,
Дàíîñіööà жàлåйкі ñпåў,
Ñâÿтліñтûõ âîблàкàў çàñåў
Плûâå íàäà ìíîþ!..

1832

PROBLEME*

Ç ãàðû ñкàöіўñÿ кàìåíü у äàліíу.
Як ¸í упàў – ÷àñ ñâåäàк íå пàкіíуў.
Ñàðâàўñÿ ¸í ç âÿðøûíі ñàì ñàбîй,
Ці ñкіíутû бûў âîлÿþ ÷ужîй?
Ñтàãîääçі пðàлÿöåлі бåç àäõлàííÿ:
Ніõтî ÿø÷э íå âûðàøûў пûтàííÿ.

              1833, 1857

* Пðàблåìà (франц.).



«Чорт...»
Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ лþбіў ðîçíûõ ÷àðöåй і çбіðàў іõ: öàöà÷-

íûõ, âûðàçàíûõ ç äðэâà і âûлåплåíûõ ç øàìîту. Ñÿðîä кàçàк, 
íàпіñàíûõ Кàðàткåâі÷àì, öі íå íàйлåпøàÿ – «Чîðтàў ñкàðб». 
Чàñàì, кàб íàäàöü ðàçìîâå экñпðэñіі, Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ 
кàçàў: «Чîðт öÿбå пàбіðàй!» Ёí íікîлі íå пðàìàўлÿў çâûклàå 
«Чîðт öÿбå çàäçÿðû!» öі «Чîðт öÿбå çàбÿðû!», у Кàðàткåâі÷à 
ãу÷àлà тîлüкі çàпàìіíàлüíàå «пàбіðàй». Àä іíøûõ ÿ íå ÷уў 
ãэтû âûðàç у тàкіì âûãлÿäçå, à тàìу àäíîй÷û ñпûтàў у äçÿ-
äçüкі Âàлîäçі: «Чàìу “пàбіðàй”, à íå “çàäçÿðû” öі “çàбÿðû”?» 
І Кàðàткåâі÷ çàпэўíіў ìÿíå, øтî «Чîðт öÿбå пàбіðàй!» – ãэтà 
ìåíàâітà пà-бåлàðуñку.

Дàðэ÷û, ñâîй äэтэктûўíû ðàìàí «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі» 
Кàðàткåâі÷ пà÷ûíàå тàк: «Ç ÷àãî ìíå, ÷îðт пàбіðàй, пà÷àöü? Ç 
тàãî пðàäâåñíÿ, кàлі çà àкíîì бûлî ñутîííå і ìîкðû ñíåã?..» 
Ñàпðàўäû, уñ¸ ãэтà тàк пà-бåлàðуñку, àñàбліâà пðà ñутîííå і 
ìîкðû ñíåã.

Адам Глобус

...ці ведаюць геніяльныя пісьменнікі, 

што яны геніяльныя?. .

Уладзімір 

Словы пра пісьменніка Уладзіміра Караткевіча
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Рамантызм
Пàэт Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ 

çàõàплÿўñÿ ðàìàíтûçìàì. Ёí 
лþбіў äçåâÿтíàööàтàå, íàñкðî-
çü ðàìàíтû÷íàå, ñтàãîääçå, 
піñàў пðà ãåðîÿў пàўñтàííÿ, 
ÿкîå çàãàðэлàñÿ ў 1863-ì. 
У пðàöîўíûì кàбіíåöå Кà-
ðàткåâі÷à íàä ñтàлîì âіñåў 
пàðтðэт пàўñтàíöà Кàñтуñÿ 
Кàліíîўñкàãà. Òàìу ìíîãіÿ çà-
лі÷âàþöü і ñàìîãà Улàäçіìіðà 
Кàðàткåâі÷à ў øэðàãі ðàìàí-

Малюнак Уладзіміра КАРАТКЕВІЧА.

тûкàў. Ãэтà пàìûлкà, бî пàэт Кàðàткåâі÷ íàлåжûöü äà іíøàãà ÷àñу і çуñіì äà іíøàй 
ãåíåðàöûі, ¸í ç пàкàлåííÿ пîñтìàäэðíіñтàў. Яãîíûÿ íàñлåäàâàííі Àðтуðу Кîíàí 
Дойлу і Ўілкі Колінзу, Аляксандру Дзюма і Вальтэру Скоту – постмадэрнісцкія 
іìпðàâіçàöûі íà тэìû, уçíÿтûÿ âåлі÷íûìі ðàìàíтûкàìі. «Я – бåлàðуñкі Âàлüтэð 
Ñкîт!» – пàўжàðтàì кàçàў ñÿбðàì Кàðàткåâі÷. У ÿãî, ÿк і ìуñіöü бûöü у пîñт-
ìàäэðíіñтà, уñ¸ íå пðîñтà літàðàтуðíàå, à ÿø÷э і тэàтðàлüíàå, і кіíåìàтàãðàôі÷íàå. 
Кàðàткåâі÷ – бåлàðуñкі пîñткîíàíäîйл і íàø пîñтâàлüтэðñкîт. У äðàìàтû÷íûì ÷àñå 
ðàìàíтûкàў ðэàлüíàãà Кàліíîўñкàãà àñуäçілі, пàâåñілі і пàõàâàлі íà ãàðû Ãåäûìіíà, 
øтî ў Âілüíі. У ðàìàíå Кàðàткåâі÷à Кàñтуñü Кàліíîўñкі ўñ¸ ÿø÷э жûâå і ўñ¸ ÿø÷э 
çìàãàåööà çà ñâàþ і тâàþ Áåлàðуñü.

Павіяны
Нåÿк Кàðàткåâі÷ ðàñкàçâàў пðà ñâàйãî âûклàä÷ûкà ў Мàñкîўñкіì літàðàтуðíûì 

іíñтûтуöå. Òîй âûклàä÷ûк çàпîìíіўñÿ ÿìу àäíûì уñкðûкàì. Кàлі ¸í çàõîäçіў у 
àўäûтîðûþ, à ñтуäэíтû øуìåлі, ¸í уñкðûкâàў: «Áàíäà пàâіÿíàў! Âû íå лþäçі, âû 
– бàíäà пàâіÿíàў!..» Рàñкàçâàþ÷û пðà ãэтàãà âûклàä÷ûкà, Кàðàткåâі÷ çàплþø÷âàў 
âî÷û і ñàì кðû÷àў íà ўñþ кâàтэðу: «Âû íå лþäçі, âû – бàíäà пàâіÿíàў! Ні÷îãà 
âàðтàãà ç âàñ íå àтðûìàåööà…»

Кðûк Кàðàткåâі÷à і «бàíäà пàâіÿíàў» ìíå çãàäàліñÿ, кàлі ÿ ñà ñâàйãî âілåíñкàãà 
ãàўбöà ãлÿäçåў íà ãуðт ñтуäэíтàў, ÿкіÿ кіðàâàліñÿ пà Çàâàлüíàй у бîк Еўðàпåй-
ñкàãà ãуìàíітàðíàãà ўíіâåðñітэтà. Ãэтûõ ñтуäэíтàў ÿø÷э íàçûâàþöü åãэуøíікàìі, 
ç-çà àбðэâіÿтуðû ЕÃУ. І ў тîй ìîìàíт ìíå çàõàöåлàñÿ ўñлåä çà Кàðàткåâі÷àì 
кðûкíуöü: «Áàíäà åãуàíàў!» Нå кðûкíуў, àлå äуìàþ, øтî «å-ãэ-у-øíі-кі» ãу÷ûöü 
ãîðø çà ìілàãу÷íàå «å-ãу-à-íû».

УА і УК
Кàðàткåâі÷ лþбіў пàðàäàк. Нàâÿäçåííå пàðàäку âûÿўлÿлà ліøíіÿ ðэ÷û, ÷àñîпіñû 

і кíіãі. Нà ліøíіõ кíіãàõ Кàðàткåâі÷ ðàбіў íàäпіñû і ðàçäîðâàў іõ ñÿбðàì і çíà¸ìûì. 
Òàк äà ìÿíå пàтðàпілà íåкàлüкі àлüбîìàў пà ìàñтàöтâå. Нà àäíûì ç іõ бûў íàäпіñ: 
«УÀ і УК і ìàñтàöтâà кðàіí Мàãðûбà, ãлÿäçіø, і çà÷àðуþöü ñâåт. Улàäçіìіð, 31 
ліñтàпàäà 80 ã.». УÀ – Улàäçіìіð Àäàì÷ûк, УК – Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷. Мàñтàöтâà 
Мàãðûбà çãàäâàлàñÿ, бî àлüбîì бûў ÿкðàç ÿìу і пðûñâå÷àíû.

Нàñлåäуþ÷û тðàäûöûі, çàпà÷àткàâàíàй Кàðàткåâі÷àì, ÿ тàкñàìà лþблþ íàâîä-
çіöü пàðàäàк у ñâàіì кíіãàçбîðû. Нåøтà ç кíіжàк ÿ äàðу лþäçÿì, ç ÿкіìі тàâàðû-
øуþ. «Иñкуññтâî ñтðàí Мàãðибà. Дðåâíий ìиð» ÿ пàäàðàâàў Улàäçіìіðу Àðлîâу, 
ÿкі çàõàплÿåööà ñтàðàжûтíàñöþ і ñтðàøэííà лþбіöü тâîð÷àñöü Кàðàткåâі÷à, ç 



ÿкіì тàк і íå пàñпåў пàçíà¸ìіööà. Дàðэ÷û, ðàçàì ç àлüбîìàì ÿ пðàпàíàâàў Àðлîâу 
і лåãåíäу, çãîäíà ç ÿкîй ¸í ñтàíå кàçàöü, øтî «УÀ» íà тûтулüíàй ñтàðîíöû íå 
«Улàäçіìіð Àäàì÷ûк», à «Улàäçіìіð Àðлîў».

Дîўãі ÷àñ Àðлîў çàõîўâàў пàäàðуíàк у ñÿбå, à пîтûì пåðàäàў ÿãî ў ôîíä 
Муçåйíàãà кîìплåкñу ãіñтîðûі і кулüтуðû Àðøàíø÷ûíû. (Ці кàðûñтàўñÿ Àðлîў 
лåãåíäàй? Нå âåäàþ...) У ôîíäçå àўтîãðàô Кàðàткåâі÷à ñôàтàãðàôàâàлі і пåðàäàлі 
ў âûäàâåöтâà «Мàñтàöкàÿ літàðàтуðà», ÿкîå íàäðукàâàлà ÿãî ў 18-ì тîìå çбîðу 
тâîðàў піñüìåííікà пàä íуìàðàì 1.8. Ніÿкіõ кàìåíтàðûÿў äà àўтîãðàôà íÿìà, àлå 
¸ñöü пîäпіñ: «Мàл. 1.8. Экñлібðûñ У. Кàðàткåâі÷à. 1980 ã.» Экñлібðûñàì у пîäпі-
ñå íàçâàлі бібліÿтэ÷íуþ пÿ÷àтку, ÿкуþ ÿ пàñтàâіў пîбà÷ ç àўтîãðàôàì. Дàðэ÷û, 
пÿ÷àтку туþ âûðàçàў і пàäàðàâàў ìíå бðàт Міðàñлàў. Кàлі пàпðûãлÿäàööà äà ÿå 
ўâàжліâà, тî ìîжíà пàбà÷ûöü літàðу «À». Ñпàäçÿþñÿ, øтî ў àäíûì ç íàñтупíûõ 
тàìîў çбîðу тâîðàў Кàðàткåâі÷à ç’ÿâіööà íåâÿлі÷кі кàìåíтàðûй пðà пàìûлкі, 
çðîблåíûÿ íà 11-й ñтàðîíöû ў 18-ì тîìå.

Рукапіс
Àпîøíіÿ ãàäû жûööÿ Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ àä÷уâàў ñÿбå кåпñкà. Ёí íікуäû 

íå õàäçіў, ñÿäçåў äîìà, õâàðэў. Òàìу, кàлі ¸í çàйøîў у íàøу кâàтэðу ç ðукàпіñàì 
кíіãі âåðøàў «Áûў. Ёñöü. Áуäу» і пàпðàñіў ìàйãî тàту çàíåñöі пàпку ў âûäàâåöтâà 
«Мàñтàöкàÿ літàðàтуðà», íіõтî íå çäçіâіўñÿ. Òàтà пààбÿöàў, øтî öÿãàì тûäíÿ 
çàíÿñå ðукàпіñ.

Пðàç тûäçåíü Кàðàткåâі÷ убà÷ûў ñâàþ пàпку íà íàøûì піÿíіíà і пàöікàâіўñÿ, 
÷àìу тàтà ÿø÷э íå çàí¸ñ ðукàпіñ. Òàтà ñкàçàў, øтî ÿãî пàõîä у âûäàâåöтâà àäклàўñÿ 
ç-çà іíøûõ ñпðàâàў, à кàлі ¸ñöü пілüíàÿ пàтðэбà, äûк ðукàпіñ у âûäàâåöтâà ìàãу 
çàíåñöі і ÿ. І тàäû Кàðàткåâі÷ пàпðàñіў ìÿíå àäíåñöі ðукàпіñ Міõàлу Дубÿíåöкàìу 
öі Рûãîðу Áàðàäуліíу. Я пåðàäàў âåðøû Дубÿíåöкàìу.

Кíіãà âûйøлà пàñлÿ ñìåðöі äçÿäçüкі Âàлîäçі. Àôàðìлåííå ðàбіў íàйлåпøû ñÿбðà 
Кàðàткåâі÷à – П¸тð Дðà÷îў. У кíіçå øìàт ôîтàпàðтðэтàў àўтàðà, çðîблåíûõ Âà-
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Мурал да 90-годдзя У. Караткевіча. Орша. 
Фота Inerfax.by.

лÿíöіíàì Жäàíîâі÷àì. Дûðэктàð âû-
äàâåöтâà Міõàл Дубÿíåöкі пàñпðûÿў 
äîбðàìу пàліãðàôі÷íàìу âûкàíàííþ 
кíіãі. Ãàðтàþ÷û і пåðà÷ûтâàþ÷û 
«Áûў. Ёñöü. Áуäу», ÿ ç пðûåìíàñöþ 
çãàäâàþ і ñâîй çуñіì ìàлåíå÷кі ўäçåл 
у л¸ñå âûäàтíàãà çбîðíікà.

Дубянецкі
Піñüìåííіку, кàб ñтàöü клàñікàì, 

тðэбà ìåöü âûбітíàãà âûäàўöà, ÿкі 
âåðûöü у ÿãî тàлåíт і çбÿðэ äû íàäðу-
куå бîлüøàñöü ç íàпіñàíàãà іì. Улà-
äçіìіðу Кàðàткåâі÷у, ÿк і øìàт кàìу ç 
бåлàðуñкіõ літàðàтàðàў, пàøàíöàâàлà, 
кàлі âûäàâåöтâà «Мàñтàöкàÿ літàðà-
туðà» ўçíà÷àліў Міõàл Дубÿíåöкі. 
Кàðàткåâі÷à Дубÿíåöкі öàíіў, ìîжíà 
ñкàçàöü, øтî ¸í ÿãî ñтàâіў çíà÷íà 
âûøэй çà ўñіõ тàãà÷àñíûõ літàðàтàðàў. 
Мåíàâітà Дубÿíåöкі âûäàў кíіãàй 
ðàìàí Кàðàткåâі÷à «Нåлüãà çàбûöü», 
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ÿкі пàñлÿ ÷àñîпіñíàй публікàöûі пðàлÿжàў у âûäàâåöкіõ øуôлÿäàõ äâàööàöü ãà-
äîў. Міõàл Дубÿíåöкі âûäàў у пàлåпøàíûì àçäàблåííі і äэтэктûў «Чîðíû çàìàк 
Àлüøàíñкі». Нàйлåпøàÿ кíіãà пàэçіі Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à «Áûў. Ёñöü. Áуäу» 
âûйøлà äçÿкуþ÷û тàìу ж Дубÿíåöкàìу. Пåðøû äçåâÿöікíіжíû çбîð тâîðàў Кà-
ðàткåâі÷à тàкñàìà ðàбіўñÿ пàä кіðàўíіöтâàì Міõàлà Дубÿíåöкàãà.

Òîå, øтî Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ – лþбіìû піñüìåííік бåлàðуñкàãà íàðîäà, âÿäîìà 
ўñіì, àлå бåç ñàìààõâÿðíàй і øìàт у ÷ûì ðûçûкîўíàй пðàöû, ÿкуþ пðàâ¸ў Дубÿ-
íåöкі, ãэтàÿ лþбîў íå бûлà б тàкîй øûðîкàй і тàкîй ñâîå÷àñîâàй. Кàлі пàãлÿäçåöü 
íà іíøûõ бåлàðуñкіõ піñüìåííікàў, ÷ûå іì¸íû ўпіñàíû ў øэðàã íàøûõ клàñікàў, 
äûк äàл¸кà íå ўñіì пàøàíöàâàлà ç âûäàўöîì тàк, ÿк Кàðàткåâі÷у. Ñâàйãî âûäàўöà 
ўñ¸ ÿø÷э ÷àкàå ñпàä÷ûíà Міõàñÿ Ñтðàлüöîâà, ÿк і ñпàä÷ûíà Àíàтîлÿ Ñûñà ÷àкàå 
ãðуíтîўíàãà àкàäэìі÷íàãà âûäàííÿ ç кàìåíтàðûÿìі. У ìÿíå íÿìà ñуìíåâàў, øтî 
Ñтðàлüöîў і Ñûñ äà÷àкàþööà ñâàіõ тàлåíàâітûõ і àäкàçíûõ âûäàўöîў, ÿк Улàäçіìіð 
Кàðàткåâі÷ у ñâîй ÷àñ äà÷àкàўñÿ Дубÿíåöкàãà.

Свечачка
Шìàт ðîçíàãà ãлупñтâà піøуöü пðà клàñікà бåлàðуñкàй íàйíîўøàй літàðà-

туðû Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à. Ñтàðàþñÿ íå çâÿðтàöü уâàãі íà тàкіÿ ãлупñтâû і íå 
ðàçäðàжíÿööà ç-çà іõ. Пðàўäà, íå çàўñ¸äû àтðûìліâàåööà ñõàâàöü ðàçäðàжíåííå 
і ðàñ÷àðàâàííå.

Нàäîå÷û пðà÷ûтàў у эклåктû÷íûõ íàтàткàõ Àíäðэÿ Ñкуðкî, øтî íібûтà ў 
пðàöîўíûì кàбіíåöå Кàðàткåâі÷à пàä ôîтàпàðтðэтàì Кàñтуñÿ Кàліíîўñкàãà ãàðэлà 
лàìпàäкà. Ãлупñтâà íåñуñâåтíàå тûðàжуå Ñкуðкî ў ãлÿíöàâàíûì ÷àñîпіñå пðà 
ãіñтîðûþ! Якàÿ лàìпàäкà? Нàâàт пàä àбðàçàìі ў кâàтэðû íàøûõ ñуñåäçÿў Кà-
ðàткåâі÷àў íікîлі íå ãàðэлі лàìпàäкі. Чàñ у Áåлàðуñі бûў бåçлàìпàäкàâû. Жîíкà 
Кàðàткåâі÷à, ö¸ткà Âàлÿ, пðàöàâàлà ў Àкàäэìіі íàâук і бûлà ÷лåíàì кàìуíіñтû÷íàй 
пàðтûі. Кàжу ÿк ñâåäкà, ÿкі пðàжûў пîбà÷ ç лþбіìûìі Кàðàткåâі÷àìі øìàт ãàäîў.

Ç тûõ äàўíіõ ÷àñîў ìíå пîìíіööà íå лàìпàäкà, à ñâå÷à÷кà, ÿкàÿ ãàðэлà пàä 
пàðтðэтàì Кàðàткåâі÷à, ужî íÿбîж÷ûкà, у кâàтэðû Дубÿíåöкіõ…

Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷ і Міõàл Дубÿíåöкі íàлåжàлі äà ñлàўíàãà пàкàлåííÿ øà-
ñöіäçÿñÿтíікàў. Àкðàìÿ ўñÿãî ñлàўíàãà і âûäàтíàãà ў пðàäñтàўíікîў тàãî пàкàлåííÿ 
÷àñтà і çàãàíà ìåлàñÿ: ÿíû øìàт пілі і куðûлі. Âûпіâàлі і пàкуðâàлі лåäçü íå ўñå. 
Пілі тàк ìíîãà, øтî ìíå, ñàìàìу ìàлàäîìу, íå ðàç äàðу÷àлі пðàâîäçіöü çàõìÿлåлûõ 
ñтàðэйøûõ ìуж÷ûíàў äàõàтû.

Нåкàлüкі ðàçîў ÿ â¸ў äàìîў і âûäàўöà Дубÿíåöкàãà. Ñìåðöü Кàðàткåâі÷à 
ìîöíà ÿãî çàìàðкîöілà, тàк ìîöíà, øтî íà äçÿâÿтû äçåíü пàñлÿ ñìåðöі äçÿäçüкі 
Âàлîäçі ¸í уçÿў ліøíþþ ÷àðку. Кàб íі÷îãà кåпñкàãà ç Дубÿíåöкіì íå àäбûлîñÿ, 
ÿ пðàâ¸ў ÿãî àä äçâÿðэй кâàтэðû Кàðàткåâі÷àў äà ÿãîíûõ äçâÿðэй. Пà äàðîçå íà 
ñâåжûì лåтíіì íà÷íûì пàâåтðû Міõàл Ô¸äàðàâі÷ пðàöâåðàçåў і çàпðàñіў ìÿíå ў 
ñâàþ кâàтэðу, кàб пàкàçàöü ñÿìåйíû ñàкðэт – «àлтàð» ãåíіÿ, ÿкі çðàбілі ÿãîíûÿ 
äî÷кі Іðûíà і Ãàліíà. Нà піñüìîâûì ñтàлå ў «àлтàðû» ñтàÿў ôîтàпàðтðэт äçÿäçüкі 
Âàлîäçі, лÿжàлі ÿãî кíіãі ç àўтîãðàôàìі, à пåðàä пàðтðэтàì íà бåлûì ñпîäà÷ку 
ãàðэлà кàðîöåíüкàÿ ñâå÷à÷кà. «Мàå äî÷кі лþбÿöü Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à. Òû íå 
пàâåðûø, àлå, кàлі Кàðàткåâі÷у äàлі пðэìіþ іìÿ Мåлåжà, ÿíû ìíå ñкàçàлі, øтî 
ãэтà Мåлåжу тðэбà бûлî äàâàöü пðэìіþ іìÿ Кàðàткåâі÷à...»

«Ногі...»
Нåкàтîðûÿ ç íàñ ìîöíà ñтàìлÿþööà çà жûöö¸. Âÿäîìà, ñтàìлÿþööà ўñå, àлå тîй, 

õтî пðàöàâàў çà тðàіõ, ñтàìлÿåööà çíà÷íà бîлåй. Кàðàткåâі÷ çàўñ¸äû пðàöàâàў øìàт. 
Çäàðàлàñÿ, øтî ¸í піñàў пà âàñÿìíàööàöü ãàäçіí у äçåíü. Òàìу ў ñâàå пÿöüäçÿñÿт 
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âûãлÿäàў íà ўñå øэñöüäçåñÿт. Рàíіöàй ¸í ìîã пàçâàíіöü у äçâåðû íàøàй кâàтэðû і 
пàпðàñіöü ìàþ ìàöі çâàðûöü âÿлікі кубàк ÷îðíàй кàâû. Мàöі âàðûлà ÿå ў туðöû íà 
ìàлåíå÷кіì àãíі. Кàðàткåâі÷ çàкуðâàў пàпÿðîñу, äûìіў і ñкàðäçіўñÿ íà ñтîìлåíàñöü. 
Âûпіўøû кàâу і пàäçÿкàâàўøû, ¸í кàçàў: «Нîãі, ìàå íîãі, íÿñіöå ìàþ ñðàку!» Мàöі 
ñìÿÿлàñÿ, ñìÿÿўñÿ Кàðàткåâі÷. Ёí ñìÿÿўñÿ, і ñìåõ ÿãî íàâàт ìàлàäçіў.

Брат Хрыста
Я äàўíî íå çàйìàþñÿ âûтâîð÷àñöþ äэтэктûўíàй літàðàтуðû. Нàäàку÷ûлà. 

Òîлüкі íå тàк пðîñтà âûйñöі ç тэìû, у ÿкîй тû пðàбûў íå àäçіí äçÿñÿтàк ãàäîў. 
Ñþжэтû ñàìі пðûõîäçÿöü, ñàìі ñклàäàþööà, ñàìі äçіâÿöü íå÷àкàíûìі пàâàðîтàìі.

Убà÷ûўñÿ ìíå ñþжэт і пðà ñтàðàжûтíàãà ñлåä÷àãà, ÿкîìу Пîíöій Пілàт äàðу÷ûў 
çàâåñöі кðûìіíàлüíуþ ñпðàâу пðà ўâàñкðàøэííå Хðûñтà. Ñлåä÷û (íàçàâ¸ì ÿãî 
Ñàўл) àпûтàў ñâåäàк, ñтàðàííà àäíàâіў кàðöіíû пàäçåÿў: çíÿööå ç кðûжà, уклà-
äàííå ў тðуíу і ç’ÿўлåííå Хðûñтà íàðîäу. Ñпðàâà ñкîí÷ûлàñÿ тûì, øтî ñлåä÷û 
Ñàўл çíàйøîў ìàлîäøàãà бðàтà Іñуñà, ÿкі âûäàâàў ñÿбå çà пàўñтàлàãà ç ì¸ðтâûõ 
Хðûñтà. Òàкîå àäкðûöö¸ öàлкàì çàäàâîлілà Пілàтà і ÿãîíû іìпåðàтàðñкі Рûì.

Нå ñтàíу ðàçãàíÿöü íà ðàìàí ãэтû äçіўíû ñþжэт, íå ñтàíу іì бîлüø çàйìàö-
öà. Âûтâîð÷àñöü ðàìàíàў ÿ íàçàўжäû (ñпàäçÿþñÿ, øтî íàçàўжäû…) пàкіíуў у 
ìіíулûì. Ñкàжу тîлüкі, íàøтî ÿ çàпіñàў ñþжэт пðà ñтàðàжûтíàãà ñлåä÷àãà Ñàўлà. 
Çàпіñàў, бî ¸í âûãлÿäàå бîлüø çàçåìлåíà, укàðàí¸íà і ãðуíтîўíà çà ñþжэт ðàìàíà 
ç пðûçÿìлåííåì Хðûñтà ў Ãàðîäíі, ÿкі íàпіñàў íàø клàñік Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷, і 
çà ñþжэт «Хðûñтîñ ãàâîðûöü пà-бåлàðуñку», пðà ÿкі íÿñтîìíà кàжà Пàâåл Ñåâÿ-
ðûíåö. У âîбðàçå бðàтà Іñуñà Хðûñтà, õтî б øтî íі ñкàçàў, ¸ñöü ìіôàñтâàðàлüíàÿ 
пàэçіÿ, ÿкàÿ íàðàäжàåööà íåçàлåжíà àä ìàйãî öі тâàйãî жàäàííÿ.

Ягамосць
Ці âåäàþöü ãåíіÿлüíûÿ піñüìåííікі, øтî ÿíû ãåíіÿлüíûÿ? Нå ўñå... Ç уñіõ 

ãåíіÿлüíûõ, кàãî ÿ âåäàў àñàбіñтà, тîлüкі äâà пàэтû íікîлі íå ñуìíÿâàліñÿ âà 
ўлàñíàй àбðàíàñöі. Ãэтà Àíàтîлü Ñûñ і Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷. Яíû кàçàлі пðà 
ñâàþ âûбітíàñöü, пàäкðэñліâàлі ñâàþ âûклþ÷íàñöü, кулüтûâàâàлі ñâàþ ÿðкуþ 
íåпàўтîðíàñöü. Ñöіплàñöü – íå іõ ãðэõ. Яãàìîñöü і ñàìàўпэўíåíàñöü – іõ ðûñû. 
Чàñàì пàäîбíàå ñàìàçàõàплåííå âûãлÿäàлà тэàтðàлüíûì і ãðàтэñкíûì, àлå íàâàт 
у кàðûкàтуðíûõ ôîðìàõ ÿíî çàñтàâàлàñÿ пåðàкàíàў÷ûì. Эпіãîíû Кàðàткåâі÷à і 
Ñûñà ÿк íå ìàãлі, тàк і íå ìîãуöü пàўтàðûöü і íàâàт пðîñтà ñûãðàöü іõ пàâîä-
çіíû. Эпіãîíàì íå õàпàå бðутàлüíàñöі, ÿкàÿ пåðàпàўíÿлà жûöö¸ Àíàтîлÿ Ñûñà, 
і экñтðàâàãàíтíàñöі Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à, ÿкі пàçіðàў íà ñâåт ðîçíàкàлÿðîâûìі 
âà÷ûìà.
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Бязмежны напачатку Час жыцця,
Каб Творца меў яго дзеля даробку.
А на мяжы жыцця і небыцця
Бязмежны Час сціскаецца ў Кропку.

  

 Прывід у канцы калідора
У 60-70-õ ãàäàõ ìіíулàãà ñтàãîääçÿ âàкîл «Çíàì¸íкі» («Çíà-

ìÿ þíîñти») у ñтàðûì, äàâàåííûì ÿø÷э, Дîìå äðуку àкðàìÿ 
ñтàлûõ àўтàðàў тàўкліñÿ лþäçі, ÿкіÿ ў ðэäàкöûі íå пðàöàâàлі. 
Çбіðàліñÿ ў кàліäîðû, куðûлі, «тðàâілі» àíåкäîтû, ñпðà÷àліñÿ àб 
літàðàтуðû і пàлітûöû, ñтâàðàþ÷û àтìàñôåðу іíтэлåктуàлüíàãà 
äûñіäэíöтâà.

Àìàлü уñå ÿíû íåøтà піñàлі, пілі ўñå…
Àäíûì ç іõ бûў Â., пðàç íåäàñÿãàлüíуþ эðуäûöûþ і бÿçлітàñ-

íуþ кðûтûку ÿкîãà пðàйøлà лåäçü íå пàлîâà тàãà÷àñíàй 
«Çíàì¸íкі». Çäàðàлàñÿ, ¸í çàñтàâàўñÿ íà÷àâàöü íà пàäðàпàíàй 

Сяргей Ваганаў

...як падлічыць 

кошт памяці?..

Шматкроп’і 

запісы

за
пі

сы



ñкуðàíîй кàíàпå ў кàðэктуðû. Àäíîй÷û пàйøîў ñÿðîä íî÷û ў бåлûì ñпîäíіì äà 
пðûбіðàлüíі.

– Пðиâиäåíиå! – çàлÿìàíтàâàў íà äðуãіì кàíöû äàўжэçíàãà, у пàўçìðîку, 
кàліäîðà äçÿжуðíû ìіліöûÿíт. І ñàìлåў. Нàâàт “õуткуþ” âûклікàлі...

…Ñ¸ííÿ Дîì äðуку âûñтàўлåíû íà пðîäàж. Рàçàì ç пðûâіäàìі...

Ураган, Бабай і лазня
Мåíñк, 1944-û… Âîñåíüñкі âåöåð ðàç’þøàíà ãðукî÷à жàлåçàì пà äàõу, âіø÷ûöü 

пà çàâуãîллÿõ, õіñтàå çà âàкíîì äðэâû…
Ц¸ткà Нàäçåÿ туліöü ìÿíå äà ñÿбå, à пîтûì пà÷ûíàå àпðàíàöü у íåйкуþ лàçíþ. 

І âîñü тут пàлîõàþñÿ äà åíку. Áî лàçíÿ ўÿўлÿåööà жûтлîì жàõліâàãà Áàбàÿ, ÿкі 
íÿўìîлüíà ñî÷ûöü çà ìàіìі пàâîäçіíàìі…

Я ўпіðàþñÿ, íàâàт б’þñÿ… Дà тàãî ÷àñу ö¸ткà çàўжäû купàлà ìÿíå ў тàçіку, 
ñтàâілà ў çàкутку пàкîй÷ûкà, пàліâàлà ç ãлå÷ûкà ö¸плàй âàäîй… À тут – âåöåð, 
öåìðà, тàÿìíі÷àÿ лàçíÿ, Áàбàй…

Ñтðàõ ñöіøûўñÿ àäðàçу, ÿк тîлüкі ñкðîçü ãàðà÷уþ âілüãàöü ÿ ўбà÷ûў ìíîñтâà 
àãîлåíûõ жàíî÷ûõ öåлàў.

Мî ўпåðøûíþ äà ìà¸й äçіöÿ÷àй äуøû äàкðàíулàñÿ ñàпðàўäíàÿ пðûãàжîñöü...

Вось кулі прыляцелі…
Яíàк… Пà-âàў÷ûíàìу âîñтðûÿ âуøû і кàлþ÷û íàтàпûðàíû пîçіðк. Уñ¸ äðэííàå, 

øтî çäàðàлàñÿ ў â¸ñöû, – àä âàðîíû, кіíутàй у кîìіí, äà ðàбàâàííÿ кðàìû – ÷à-
плÿлàñÿ íà ÿãî.

– Дàпàìàжûöå, íàñтàўíік, çàãіíå õлîпåö, – пðàñілà ç-пàä çàøìàлüöàâàíàй 
кîўäðû õâîðàÿ ìàöі. – Кàб жûâû бûў бàöüкà…

Áàöüкà Яíàкà ãлÿäçåў ç пàжîўклûõ ôîтàçäûìкàў пîлüñкàãà жàўíåðà. Âîñü 
тðûìàå пàä àбðîöü кàíÿ… À âîñü пàклàў íà кàлåíі øàблþ…

…Ёí çàãіíуў у 1953-ì, кàлі ÿãîíû àтðàä “лÿñíûõ бðàтîў” àбклàлі ў лåñå ç уñіõ 
бàкîў.

Пðàç äçåñÿöü ãàäîў Яíàк пðûâ¸ў ìÿíå íà пàлÿíу ў лÿñíûì ãуø÷àðû.
Пàўçðуйíàâàíûÿ çÿìлÿíкі, ðэøткі àìуíіöûі, ñлÿäû àä âîãíіø÷àў, тðэñíулûÿ 

кàтлû, іðжàâûÿ â¸äðû…
У äðэâàõ – пàçåлÿíåлûÿ äçіðкі àä кулü…
Я пàäуìàў тàäû: õтî ж кàãî íàñàìðэ÷ âу÷ûöü ãіñтîðûі?
Ç ÿкîй ÿå äàлå÷ûíі пðûлÿöåлі тûÿ кулі?..

Людзі, коні і туфлікі
У ìуçåі Àй÷ûííàй âàйíû ўбà÷ûў тðûптûõ “Рûöàð ñâàбîäû” – ñтðàøûäлà-

кåíтàўð ç äçіäàй і íà кàпûтàõ. Ãлÿäçåў ÿ íà “âûçâàліöåлÿ”, і çãàäàлàñÿ, ÿк у âåðàñíі 
1939 ãîäà ìàтулÿ, пàкіíуўøû äà÷ку ñÿбðàì, ðуøûлà ç âîйñкàì у Піíñк ñтâàðàöü і 
ðэäàãàâàöü “Пàлåñкуþ пðàўäу”. Ãàçåтà іñíуå, äàðэ÷û, äàñþлü. Пåðøû ñõîä. Ñтàðû 
ãàбðэй íàбîðø÷ûк: “Мàäàì, ÿ пðàâілüíà çðàçуìåў, øтî ãåíåðàлüíàÿ ліíіÿ пàðтûі – 
ãэтà íібûтà ìàñтàâàÿ?” – “Òàк, пðàâілüíà”. – “Àлå ж, ìàäàì, пà ìàñтàâîй õîäçÿöü 
тîлüкі кîíі. À лþäçі – ñпðàâà і çлåâà пà тðàтуàðàõ…”

Уâå÷àðû ìàöі пðûäбàлà ў кðàìå ñåðàбðûñтûÿ туôлікі і ñöÿãíулà ç íîã âàй-
ñкîâûÿ бîтû.

Òàк і õàäçілà пà піíñкіõ õîäíікàõ – у ñåðàбðûñтûõ туôлікàõ і øûíÿлі...
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Літоўскі акцэнт
Çбіðàþñÿ íà Куðøñкуþ кàñу. Пåðøàÿ äуìкà – íå çàбûööà íà пàä’åçäçå äà 

Клàйпåäû ñкіíуöü õуткàñöü ñà 130 äà 100.
Àäíîй÷û ўжî äàâÿлîñÿ пàñÿäçåöü у пàліöэйñкіì àўтî, ìàðìûтàöü, øтî літàў 

ÿø÷э íå ìàþ, øтî çíàк çàñлàíілà іíøàå àўтî, øтî… Ñлîâàì, пðàбà÷öå, бîлüø íå 
буäу.

Пàліöûÿíт, бÿлÿâû âåлікàí, öÿðпліâà ñлуõàў ìà¸ ìàлåííå, і ðàптàì пðàìîâіў: 
“Кàк пîжиÂàåтå?”

Ну, íàðэøöå… пðàíÿлî… çàöікàâіўñÿ íàøûì жûöö¸ì…
Хâіліí пÿöü ¸í ìîў÷кі ñлуõàў, ÿк öÿжкà жûâåööà пðû äûктàтуðû… Нå тîå, 

øтî ў Ëітâå…
– Кàк пîжåÂàåтå? Òут плàтитå или â бàíк?
Куäû пàäçåíåøñÿ? Àäøукàў літû…
Àлå ўñ¸ ÿø÷э øукàþ àäкàç íà пûтàííå: кàлі ўжî буäçåì “пîжиÂàтü” тàк, ÿк 

“пîжåÂàåì”?..

За перамогу над Германіяй
Рàç íà äâà-тðû ìåñÿöû íåøтà бàлþ÷à øтуðõàå ў ñэðöà, кàлі, àä÷ûíÿþ÷û пàø-

тîâуþ ñкðûíþ, бà÷у âÿліçíû бåлû кàíâåðт. Òàк і ¸ñöü: çíîў бàöüку. Пðîçâіø÷à, 
àäðàñ, пàøтîâûÿ пÿ÷àткі…

Áàöüкà пàì¸ð у 1996-ì. Çà пðàìіíулûÿ ãàäû ÿ íå àäíîй÷û пàâåäàìлÿў íÿ-
ìåöкàй àìбàñàäçå, øтî “àäðàñàт âûбûў”. Àлå кàíâåðт ç ÷àñîпіñàì “Deutschland” 
àкуðàтíà клàäçåööà ў ñкðûíþ.

Нå âåäàþ, кàлі і ÷àìу бàöüкà ñтàў àтðûìліâàöü ãэтû ÷àñîпіñ пðà ñу÷àñíàå 
жûöö¸ ў Ãåðìàíіі. Мî тàìу, øтî бûў жуðíàліñтàì, âàÿâàў і ñтàў пåðàìîжöàì? 
Нàâàт ìåäàлü “Çà пåðàìîãу íàä Ãåðìàíіÿй” ¸ñöü.

Àпîøíÿå, âіäàâî÷íà, пåðàäуñіì. Áî ÿк іíàкø Ãåðìàíіÿ ìàãлà äàöü ñпðàâàçäà÷у, 
øтî ¸í âàÿâàў ç íàöûçìàì і пåðàìîã íå äàðìà?..

Менскі сервіс
Я äàўíî íå çâÿðтàў уâàãі íà буäûíàк íàñупðàöü КДÁ – öі ¸ñöü тàì öÿпåð 

öûðулüíÿ. Кàлі íÿìà, уñ¸ àäíî çàõîўâàåööà ў пàìÿöі, ÿк у 50-ÿ пàäлåткàì õàäçіў 
у ÿå ñтðûã÷ûñÿ, ÷àкàþ÷û, пàкулü äîйäçå ÷àðãà äà Ôіìû.

Чàðãà çâû÷àйíà ñклàäàлàñÿ ç ìàўкліâûõ, äîбðà àпðàíутûõ ìуж÷ûíàў, ÿкіõ ìàлà 
öікàâілà Ôіìàâà бàлбàтíÿ пðà жûöö¸ äà âàйíû і пàñлÿ. Пðà ãåтà, àä ÿкîãà, äçÿкуй 
Áîãу, çàñтàўñÿ тîлüкі øðàì íà тâàðû, Ôіìà ìàў÷àў… Ну, à пðàöу ñâàþ çàâÿðøàў 
пðûìàўкàй. Òэàтðàлüíûì жэñтàì çäûìàў ç кліåíтà пðàñöіðàäлà: “Іíтэліäжэíñ 
ñåðâіñ!”

Òîлüкі ñтуäэíтàì ÿ äàâåäàўñÿ, øтî ãэтà íàçâà бðûтàíñкàй âûâåäкі. І çðàçуìåў, 
õтî бûлі ìàўкліâûÿ, у àäíîлüкàâûõ ö¸ìíûõ ãàðíітуðàõ, ìуж÷ûíû ў ÷àðçå...

Асечка
Âîñåíü íà ñûõîäçå... Ãлûбîкі çìðîк... Як çàўжäû пà ñубîтàõ пàйøîў äà Àðíîлü-

äà, ñÿбðà, ÿкі íàñтàўíі÷àў у ñуñåäíÿй â¸ñöû. Àлå íå çàñпåў ÿãî. Чàкàў, ÷àкàў, 
ñлуõàў, ÿк âûå буðà çà âîкíàìі і пàтðэñкâàå ў “Ñпіäîлå” íà÷íû эôіð... Рàíіöàй 
пàйøîў äà Ñîíі.

... – У Мåíñк ç’åõàў... Нî÷÷у ãлÿäжу – ñâÿтлî ў íàñтàўíіöкàй, Àðíîлüä, íåøтà 
піøà. Штî тàì ðàбіöü íî÷÷у? Пàйøлà äà ÿãî, à ¸í çàíåðâàâàўñÿ... âûйøàў... âÿð-



íуўñÿ: “Іäçі äàõàтû...” – кàжà. À пàä ðàíіöу пðûбåã: “Еäу ў Мåíñк”... Ñлуõàй, ñõàäçі 
ў íàñтàўíіöкуþ, тàì ÷àìуñüöі ñтðэлüбà... íåøтà ÿ ç ¸й çðàбілà...

У íàñтàўíіöкàй äðîбíàкàлібåðкà íà кàíàпå. Çàтâîð çà÷ûíåíû. Пàöÿãíуў – 
пуñтà. І ðàптàì бà÷у – íà пàäлîçå пàбліñкâàå пàтðîí. Цэлû.

...Пðàç ãàäû, íà ñâîй 70-ãàäîâû þбілåй, Àðíîлüä, âÿäîìû íàâукîâåö, у äîбðûì 
пàäпітку ðàñпàâ¸ў ìíå пðà тîй âûпàäàк: “...Áîã уðàтàâàў... Кàлі б íå àñå÷кà...”

“Àãà, àñå÷кà, – ìîў÷кі ўñпîìíіў і ÿ тîй эпіçîä, пðà кàтîðû Àðíîлüäу íікîлі íå 
кàçàў. – Áîã уðàтàâàў... Дû кàлі б Ñîíÿ íå пàãулÿлà ç çàтâîðàì...” 

À пîтûì пàäуìàў: ìàã÷ûìà, і Áîã.
…Пàбðàліñÿ Àðíîлüä і Ñîíÿ ў тðàўíі 1964-ãà. À çäàðûлàñÿ “àñå÷кà” ў íî÷ íà 

23 ліñтàпàäà 1963 ãîäà, кàлі бûў çàбітû Джîí Кåíåäçі...
 

Барыкады Хеопса
– Дà тут у âàñ íàñтîÿщиå бàððикàäû Хåîпñà!
Я пà÷уў ãэтà íà ñтàлі÷íûì Кàìàðîўñкіì ðûíку, у ðàäàõ, äçå ўçâûøàþööà 

ãîðû çàìîðñкàй ñàäàâіíû і ãàðîäíіíû äлÿ àäпàâåäíûõ пàкупíікîў ç àäпàâåäíûìі 
ãðàøûìà. Áàлüçàкàўñкàãà ўçðîñту äàìà÷кà, ðûçûкуþ÷û çлàìàöü âûñà÷эçíû àбöàñ, 
íàìàãàлàñÿ ўðу÷ûöü ãàíäлÿðöû 100-ðубл¸âуþ купþðу, íå äàöÿãâàþ÷ûñÿ äà пðàöÿã-
íутàй íàñуñтðà÷ ðукі. Ç-пàä ãуñтîãà ìàкіÿжу íà öàлкàì пðàâіíöûйíàй ôіçіÿíîìіі 
пðàбіâàўñÿ пàñÿðîä ìàðîçíàй çіìû ìåäíà-÷ûðâîíû çàãàð. 

– І äçå âû тàк çàãàðэлі? – äàöÿãíуўøûñÿ íàðэøöå äà купþðû, çàпûтàлà 
ãàí äлÿðкà.

– Â Еãипåтå...
– Дçå?! – ÿ íå âûтðûìàў, çàðàãàтàў.
Чîðт ìÿíå âûìуñіў ðàãàтíуöü! Òàкîй кîлüкàñöі і ÿкàñöі àäбîðíàй лàÿíкі íà 

ñâîй àäðàñ ÿ íå ÷уў çà ўñ¸ жûöö¸...

Бацькавы партсігар
Кîжíû äçåíü у пàä’åçäçå ðàñкіäâàþööà пàпåðкі ç ðîçíûìі пðàпàíîâàìі. Âîñü 

ñпàкуñліâû âûклік: “КУПËÞ ДОРÀÃÀ!” – ðîçíûÿ àðтэôàктû ÷àñîў ÑÑÑР. У 
тûì ліку пàðтñіãàð.

...Àä÷ûíіў øуôлÿäку, äàñтàў ôðàíтàâû бàöüкàў пàðтñіãàð. Кîлüкі äàñöü пà-
купíік çà кàâàлàк äçþðàлþìіíіþ? Ну, íå çуñіì кàâàлàк. Ç тàãî äçþðàлþìіíіþ ў 
Кàçàíі, куäû ìàтулÿ і ÿ, тîлüкі íàðîäжàíû, тðàпілі ў эâàкуàöûþ, ñàìàл¸тû ðà-
білі, à ç тàãî, øтî пàñлÿ ñàìàл¸тàў çàñтàâàлàñÿ, – пàðтñіãàðû... Кàâàлàк! Нà тûì 
“кàâàлку” – ôîтàçäûìàк пàä çжàўöåлûì плåкñіãлàñàì, ìàìà і ÿ. Мíå тðэöі ãîä, ÿ 
ìîöíà àбõàпіў ìàìу çà øûþ. І âåðøûк у ліñöå àä бàöüкі ç ôðîíтà: “Еñтü у пàпû 
пîðтñиãàð. Â íåì ìàõîðî÷íûй тîâàð. Ñìîтðÿт ñ кðûøки пðÿìî Ñåðåжà и ìàìà”...

 – І ÿкуþ тû пàçíà÷ûø öàíу? – пûтàåööà ñà çäûìкà ìàìà.
Штî ж, пàäлі÷ûöü кîøт äçþðàлþ ìîжíà. Нàâàт пà öэíàõ 1941 ãîäà... 
À ÿк пàäлі÷ûöü кîøт пàìÿöі?..

Восеньскі кампот
...Ëåäçü íå ñутûкíуўñÿ ç ñуñåäкàй лÿ пàä’åçäà. Рàñ÷ûðâàíåлàÿ, øпàðкà кðî÷ûöü 

íàñуñтðà÷, тðûìàþ÷û ў ðукàõ ñтàðû жàíî÷û кàпÿлþøûк, ç кîптуðàì íàбітû öâ¸ð-
äûìі, íібûтà äçіöÿ÷ûÿ кулà÷кі, çÿл¸íûìі ÿблû÷кàìі. Àäçіí çâàліўñÿ, пàкàöіўñÿ пà 
àñôàлüöå, äðуãі... Я кіíуўñÿ пàäûìàöü: “Ãэтà ж äçі÷кі, íàâîøтà âàì?” – “À кàìпîт 
íàâàðу... Дàўíî íå бûлî кàìпîту”...
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Кàліñüöі тут, у ñàìûì öэíтðû ñу÷àñíàãà Мåíñкà, çäàўíà кâітíåлі ñàäû íà 
пðûâàтíûõ ñÿлібàõ. У 60-õ ìіíулàãà ñтàãîääçÿ і õàтû, і ñàäû пàйøлі пàä ñÿкåðу і 
íîж булüäîçåðà. Àлå, äçÿкуй Áîãу, çàõàâàліñÿ äçå-íіäçå ÿблûíі. Çäçі÷элі, пðàўäà, 
àлå ў âÿñíу кâітíåþöü, à âîñåííþ çâîíкà ñûплþööà ÿблû÷кàìі íà àñôàлüт.

...Дçіâîñíàÿ, íåñкàí÷îíàÿ бûлà ñ¸лåтà âîñåíü. Нÿìà íà øтî íàðàкàöü...

Калгасная праўда
1965 ãîä. Дàíілà Еўçікàў, ìîй пåðøû íàñтàўíік у ãàçåтíàй ñпðàâå, íà пûтàííå 

“À øтî тàкîå øàпкà?” ìîў÷кі àä÷ûíіў øуôлÿäку піñüìîâàãà ñтàлà і пðàöÿãíуў 
пàпÿðэäíþþ “Ñåлüñкîй ãàçåтå”, куäû ÿ тîлüкі ўлàäкàâàўñÿ, “Кîлõîçíуþ пðàâäу”. 

– Âîñü, ãлÿäçі, – ¸í ðàçãàðíуў ñжàўöåлуþ пàпåðу, – ãэтà і ¸ñöü “øàпкà”... 
Уâåðñå àðøûííûìі літàðàìі пðàç äçâå ñтàðîíкі çàклік: “ËЕКЦИИ – КОËХОÇ-

НИКÀМ, ХËЕÁ – ÃОÑУДÀРÑÒÂУ!”...
Між тûì, тàÿ “øàпкà” ў àäðîçíåííå àä ñу÷àñíûõ, бûлà пðàўäàй бåç уñÿлÿ-

кàãà ñлîâàблуäñтâà. Áîлüø âûðàçíàй äçÿðжàўíà-іäэàлàãі÷íàй кàíñтðукöûі ÿ íå 
ñуñтðàкàў...

Еўçікàў бûў íåãàâàðкіì, çíåøíå ñуìíûì, àлå âåлüìі ç’åäліâûì ÷àлàâåкàì. І 
ñ¸ííÿ, кàлі бà÷у тàк çâàíуþ “ñàöûÿлüíуþ ðэклàìу” öі ãлÿäжу ÁÒ, уçãàäâàþ ÿãî 
ãлûбîкà ñõàâàíуþ ў âà÷àõ уñìåøку...

Чорны пакет
Рàíіöàй çàўâàжûў лÿ ñуñåäñкіõ äçâÿðэй ÷îðíû, çàâÿçàíû кðûж-íàкðûж, ÿк 

жàíî÷àÿ õуñткà, пàкåт. Кіíуў пîçіðк äû пàйøîў äàлåй пà íåйкàй äðîбíàй ñпðàâå. 
Âå÷àðàì пàкåт íåðуõîìà ñтàÿў íà тûì жà ìåñöû...
Я öіñкàíуў ñуñåäñкі çâàíîк. 
– ...Чулі? – ñуñåäкà çàøпілілà íà õàлàöå àпîøíі ãуçік. – Рàññтðàлÿлі... Я б çà 

тàкîå (âûбуõ у ìåтðî – С.В.) íà ìåñöû ðàññтðэлüâàлà б...
– Âàø? – ÿ пàкàçàў íà пàкåт. – Уâåñü äçåíü ñтàіöü... 
– À ÿ äуìàлà âàø, – ñуñåäкà бàÿçліâà ñàñтупілà ў кâàтэðу. – Мîжà, ñàп¸ðàў 

âûклікàöü?.. Пà÷àкàйöå, øтî âû ðîбіöå?!
Я íàõіліўñÿ і ðàøу÷à ðàçâÿçàў “õуñтку”. Áліñíулà íåйкàå øклî, уçíÿўñÿ ñлупîк 

пÿðøу÷àãà пûлу... Ñìåööå, çâû÷àйíàå ñìåööå. Òîлüкі і ўñÿãî...

Год Свінні
Мåíñк, кàíåö ñíåжíÿ, ðàíіøíі çìðîк. Мíå пÿöü, пàйøîў ужî øîñтû. Муж 

ñÿñтðû íàöÿãâàå ñкуðàíûÿ бîтû, íàкіäâàå íà плå÷û øûíåлü і клі÷à ìÿíå äà ñÿбå. 
Мû ñпуñкàåìñÿ ç ÷àöâ¸ðтàãà пàâåðõà ў äâîð і, ñліçãàþ÷û пà àблåäçÿíåлàй ñöåжöû 
ìіж ñуì¸тàў, ñуíåìñÿ äà õлÿўкà, äçå çàõîўâàþööà äðîâû äû ðîõкàå ñâіííÿ. Яø÷э 
íå âåäàþ, àлå ўжî àä÷уâàþ: ìû іäçåì ÿå çàбіâàöü. Àлå ÿø÷э бîлüø àä÷уâàå ãэтà 
ñâіííÿ: ìуж ñÿñтðû тîлüкі пîðкàåööà ç çàìкîì і клþ÷àìі, à âіñк ужî ñтðàøэííû...

Ёí çàбіў ÿå àäíûì ñтðэлàì ç піñтàлåтà, ÿ äîбðà пàìÿтàþ ÷îðíуþ äçіðà÷ку лÿ 
âуõà, äûìîк...

Àäûõîäçіў 1946-û, пà÷ûíàўñÿ 1947-û, ãîä Ñâіííі, äðуãі ãîä бåç âàйíû...
 

Гульні ў партыю
1976-û, ìíå 35, у “Н¸ìàí” íå бÿðуöü, бÿðуöü бåлàðуñкіì кàðэñпàíäэíтàì уñå-

ñàþçíàй ãàçåтû. Пåðàäуìîâà – ñÿбðîўñтâà ў КПÑÑ... 



Пàтðàпіöü у пàðтûþ іíтэліãåíту íÿпðîñтà. Іíøàÿ ñпðàâà – ðàбî÷û. Цÿãíулі 
б íà àðкàíå.

І âîñü ñÿäжу, ÷àкàþ... Рàптàì ç ãðукàтàì ç çàлû, äçå àäбûâàåööà пðû¸ì, âûбÿãàå 
÷àлàâåк у çàøìàлüöàâàíàй кàўбîйöû. І ç кðûкàì “Дû пàйøлі âû íà…!” кіäàåööà 
пðэ÷. Çà іì – öэлàÿ кàìàíäà: “Âÿðíіöåñÿ!” 

Куäû тàì! Нå âûтðûìàў äîпûту...
Я ж çàпíуўñÿ íà пûтàííі, кîлüкі ç çàðîбкàў кàìуíіñт âіíåí пàðтûі ўí¸ñкàў… 
Цікàâà, ÿкàÿ ÷àñткà тûõ уí¸ñкàў ñõàâàлàñÿ ў ìілüÿðäàõ пуöіíñкàãà àтà÷эííÿ. 
Àлå íà тîå і ãулüíÿ – çàўжäû õтîñüöі âûйãðàå...

 Дзіцячыя гульні
Àліку пàäàбàлàñÿ àбçûâàöü ìÿíå ôàøûñтàì. У ÿãîíûõ âуñíàõ ãэтà ãу÷àлà íàâàт 

ç пàäâîйíàй íÿíàâіñöþ: “У-у-у, жûä пàðõàтû! Ôàøûñт!” 
Я і ñ¸ííÿ, кàлі Àлік, пà çâåñткàõ, жûâå ў Áðукліíå, íå âåäàþ, ÷àìу ¸í äà ìÿíå 

÷àплÿўñÿ. Мî тàìу, øтî бûў âûøэйøû і äужэйøû. Àäíîй÷û ÿ íå âûтðûìàў: 
ñкî÷ûў ÿìу íà ñпіíу, àäíîй ðукîй у÷àпіўñÿ ў ÷упðûíу, à äðуãîй кàлàöіў пà âуõу: 
“Ãітлåð! Ãітлåð!” Чупðûíà íàñàìðэ÷ ðàбілà Àлікà пàäîбíûì äà Ãітлåðà, бî ìàт-
лÿлàñÿ пà лбå íàўкîñü. 

Àлå тàäû, у 1948-ì, ÿ íå âåäàў ÿø÷э, øтî ìåíàâітà Ãітлåð çàбіў у ãåтà Àлікàâу 
бàбулþ і ñтàðэйøуþ ñÿñтðу.

Мî і Àлік íå âåäàў...

Заклад
Çàклàä àäбûўñÿ ў 1958-ì, у пåðøуþ ñтуäэíöкуþ âîñåíü, íà тàк çâàíàй “булüбå”. 
Мікîлà пàñлÿ ñлужбû íà ôлîöå õàäçіў у ìàðàöкіì буøлàöå.
Ç пåðàâàãі буøлàтà íàä àкулÿðàìі і íàðàäçілàñÿ ç’åäліâàÿ Мікîлàâà íàñìåøкà: 

“Áà÷ тû, çíàйøîў äçå ðукі ãðэöü… Куñіöü…”
Ãðэöü ðукі ў пàõâіíå кàíÿ íàâу÷ûў ìÿíå ў äçÿöіíñтâå Мàöåй. “Нå ñтðàøûñÿ, 

– кàçàў, – тут öÿплåйøàå ìåñöà…” 
Уðэøöå ðэøт пàбіліñÿ àб çàклàä: õтî õут÷эй äàіì÷ûöü âÿðõîì äà ñтàйíі… 

Пàäãàліñтû Мікîлà íÿçãðàбíà, íîãі лåäçü íå äà çÿìлі, уçлåç íà ãíÿäîãà. Мíå 
äàñтàўñÿ бåлû.

Як пàіì÷эў тðуøкîì! Якуþ àä÷уў ÿ çàбûтуþ àñàлîäу! Àлå ðàптàì ðàñкðуöіліñÿ 
лåйöû... Пàкулü íàìàãàўñÿ пàäàбðàöü, àä÷уў, øтî íå ўтðûìàþñÿ. І ўñпîìíіў ÿø÷э 
àäíу пàðàäу Мàöåÿ: íå ÷àкàй, пàкулü ñкіíå, ñàñкîкâàй ñàì... 

Çãðупàâàўñÿ, àäøтуðõíуўñÿ øтî бûлî ìîöû...
Рàçбітûÿ àкулÿðû àäøукàў Мікîлà. 
À бåлû ìîй кîíü íàâàт íå ñпûíіўñÿ, пàіì÷эў у äàлÿ÷ûíü...

Заўтрашняя газета
Кàлі бà÷у äàâàåííû Дîì äðуку, ìіìàâîлі кіäàþ пîçіðк íà âàкíî íà тðэöіì 

пàâåðñå – àìàлü 15 ãàäîў жûööÿ...
Ñàìàå äçіâîñíàå àä тûõ ãàäîў – íàðàäжэííå ãàçåтû. Àä ðàíіøíÿй, у ñпðэ÷кàõ, 

плàí¸ðкі; äç¸ííàй, у тэлåôîííûõ çâàíкàõ, ãðукàтàííі äðукàðàк äû лÿñкàтàííі 
тэлåтàйпà, ìітуñíі; íà÷íîãà, äà ñâітàííÿ, äбàííÿ íàä пàлîñàìі äû пàñпåøліâàй 
бåãàтíі ў äðукàðíþ – äà тàãî ø÷àñліâàãà ìîìàíту, кàлі, ñтîìлåíà ўлàäкàâàўøûñÿ 
íà ñÿäçåííі, пðàöÿãâàåø тàкñіñту пàõíу÷уþ äðукàðñкàй ôàðбàй ãàçåту: 

– Âîñü, çàўтðàøíÿÿ...
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 – Çàўтðàøíÿÿ?!.
...Ñöâÿðäжàþöü, øтî пàпÿðîâûÿ ãàçåтû çíікíуöü. Àлå íàâàт кàлі лþäçі буäуöü 

÷ûтàöü íàâіíû пðîñтà ў пàâåтðû, уñ¸ ðîўíà ãэтà буäçå Ãàçåтà. 
Áî Ñлîâà і Дðук íÿçäîлüíûÿ жûöü пààñîбку...

Знаходка
...1961-û, Пîлàöàк… Рàçàì ç àäíàкуðñíікàìі кîðпàþñÿ ў ãлåі ХI ñтàãîääçÿ. Пà 

àäçіí бîк ðàñкîпà Ñàôійñкі ñàбîð, пà äðуãі – àíкàлàãі÷íû äûñпàíñåð. Пàñåўøû 
íà õіñткі äðàўлÿíû плîт, õâîðûÿ íà ðàк лþäçі ў бðуäíàâàтûõ õàлàтàõ çàäуìåííà 
ўãлÿäàþööà ў ìіíуўø÷ûíу… 

Нà ўçâûøøû пàä пàðàñîíàì, ñÿðîä лàпуõîў і äçÿäîўíіку – àðõåîлàã Мітðàôà-
íàў. Âåлі÷íû, бû Ñàâàîô, ñÿäçіöü у öÿíüку пàä âÿлікіì пàðàñîíàì, íà пàõîäíûì 
ñтîліку пåðàä іì ãðàôіí ç пðàçðûñтàй âàäкàñöþ, ãðàí¸íàÿ øклÿíкà. У ðукàõ 
пÿлü öû, âåлüìі лþбіў âûøûâàöü... Ñтðûìліâàþ÷û äûõàííå, пðàöÿãâàþ ÿìу íібûтà 
ãðàблî. Ёí кðуöіöü çíàõîäку ў ðукàõ і… ìîў÷кі øпуðлÿå ў лàпуõі. Àбðàжàíû, 
ñпуñкàþñÿ ў ðàñкîп. І ðàптàì ñутûкàþñÿ пîãлÿäàìі ñà ñõуäíåлûì, àäíû âî÷û íà 
тâàðû, ÷àлàâåкàì. У âà÷àõ – àíі÷îãà àкðàìÿ çìÿðöâåлàй пуñтэ÷û... 

Рàñкîп пàäàåööà Дàíтàâûì пåклàì. Я íå âûтðûìліâàþ. І ўâåñü àñтàтíі ÷àñ 
öÿãàþ íà пàâåðõíþ пуñтуþ çÿìлþ…

Крышачку салодкага
Нàбліжàўñÿ пðû¸ì у піÿíåðû, ìÿíå ðàñпіðàлà àä жàäàííÿ çäçåйñíіöü пàтðûÿ-

тû÷íû ў÷ûíàк.
Àäíîй÷û öіøкîì пàäкðàўñÿ äà жàбðà÷кі лÿ öàðкâû, пàäõàпіў пàäпàõі, пàöÿãíуў 

íåкуäû ў бîк, пåðàкàíàíû, øтî ў ÑÑÑР íå пàâіííà бûöü жàбðàкîў...
...Ц¸ткà Нàäçåÿ ìîў÷кі âûñлуõàлà, àä÷ûíілà øàôу, äçå õàâàліñÿ öукåðкі... “Áÿðû... 

Пà÷àñтуй туþ бåäíуþ жàí÷ûíу і пàпðàñі пðàбà÷эííÿ, íåлüãà кðûўäçіöü жàбðàкîў...”
Цукåðкі õàâàліñÿ àä ìÿíå äлÿ Ñâåтû, ìà¸й ñтðûå÷íàй плÿìåííіöû. Ёй бûлî 

пÿöü ãàäкîў, кàлі íåìöû çàбілі ìàöі. “Ну, øтî тû õî÷àø, Ñâåтà÷кà?”, – пûтà-
лàñÿ ö¸ткà, кàлі тàÿ ç íåйкіì ñìÿðîтíûì àä÷àåì кіäàлàñÿ ў ñл¸çû: “Кðûøà÷ку 
ñàлî-î-î-äкàãà-à-à...” 

Òàäû і ç’ÿўлÿлàñÿ “кðûøà÷кà”, ÿкàÿ ðàтàâàлà Ñâåту àä пàжûöö¸âàãà äçіöÿ÷àãà 
ãîðà...

Медаль
Шуðà лþбіў пàðàäû. Àпðàíàў äîўãі бàöüкàў піíжàк, äà ÿкîãà бûлі пðûøпілåíûÿ 

кàðäîííûÿ пàãîíû ç íàìàлÿâàíûìі çîðкàìі, ñтðîіў ìàлûøîў у øэðàã і кàìàíäàâàў: 
“Нà-пðà-âî! Шàãîì ìàðø!”... Нåõтà çбіâàўñÿ ç íàãі, ¸í пàäãàíÿў, äàâàў у кàðàк...

...Ç âîйñкà Шуðà âÿðíуўñÿ ç àäíîй íàãîй, øэðûì тâàðàì і ìåäàл¸ì íà çàпàлûõ 
ãðуäçÿõ. Ні ç кіì у äâàðû íå çíàўñÿ, піў àäçіí... 

Яãî çàðэçàлі лÿ кіíàтэàтðà “Цэíтðàлüíû” – çàäðàўñÿ ç-çà кâіткà...
Хàâàлі ÿãî ў тûì жà бàöüкîўñкіì піíжàку, ç ÿкîãà ̧ í тàк і íå âûðàñ. Ç ìåäàл¸ì.
Мåäàлü бûў çà ãîðàä Áуäàпåøт. Нå çà тîй Áуäàпåøт, øтî ў 45-ì, à çà тîй, у 

ÿкіì у 56-ì ñàâåöкàå âîйñкà пàтàпілà ў кðûâі “кîíтððåâîлþöиîííûй ìÿтåж”...

 Мёртвым баліць
 Àñлþк çíÿў ôілüì “Çÿìлÿ”. Пðà тîå, ÿк пàäлåткі äîбðààõâîтíà äàпàìàãàþöü 

àäøукâàöü íåпàõàâàíûõ àä ÷àñîў Дðуãîй Ñуñâåтíàй âàйíû жàўíåðàў. Òàì ¸ñöü 



тàкі эпіçîä: пàäлåтàк, ÿø÷э õлîп÷ûк, àñöÿðîжíà, ÿк ãэтà ðîбÿöü àðõåîлàãі, âû-
çâàлÿå ñà ñпðэñàâàíàй ÷àñàì çÿìлі кîñöі і кîñтà÷кі çàãіíулàãà жàўíåðà. Жàўíåð 
íібûтà ўöіñíутû ў ñöÿíу кîліøíÿãà àкîпà, õут÷эй çà ўñ¸, âûбуõàì, ìû бà÷ûì 
ÿãîíû øкілåт àìàлü öàлкàì, у пîçå, пàäîбíàй äà пîçû жûõàðîў Пàìпåі, íà ÿкіõ 
àбðûíуўñÿ ўñіì ñâàіì ñìÿðîтíûì öÿжàðàì âûбуõ Çÿìлі. Ç тîй, àäíàк, ðîçíіöàй, 
øтî àпîøíі äçåíü Пàìпåі пàкіíуў íàø÷àäкàì çàìåñт кîñтà÷àк пуñтàту... 

Пàäлåтàк бÿðэ ў ðукі ÷эðàп, клàäçå ÿãî ў äðàўлÿíуþ, ç ãàблÿâàíûõ äîøàк, 
тðуíу, пðûñтàñîўâàå äà іíøûõ кîñтà÷àк, кàб жàўíåð пà÷уâàўñÿ ў тðуíå ÷àлàâåкàì. 
І ìіìàâîлі ãлàäçіöü ÿãî, õî÷àööà ñкàçàöü, пà ãàлîўöû. Ñ÷ûø÷àå ðэøткі çÿìлі, 
íібûтà íàìàãàåööà ñупàкîіöü, ñуöіøûöü íå пàçбûтû àä âàйíû бîлü... 

Немата
1961-û ãîä, Кіåў, Дàðíіöà, ñпÿкîтíû жíіâåíü, íàñû÷àíû äçÿðу÷à-жàлåçіñтûì 

пàõàì пûлу і ліöåйкі ç âàãîíàбуäàўíі÷àãà çàâîäà. Я ðàтуþñÿ àä ñпÿкîтû ў пðà-
õàлîäíàй çàлå кіíàтэàтðà, äçå ãлÿäжу “Ãîлûй îñтðîâ” – íÿçâûклû äлÿ ñàâåöкàãà 
ãлåäà÷à ÿпîíñкі ôілüì, пðà ÿкі пàñлÿ Мàñкîўñкàãà кіíàôэñту, äçå ¸í уçÿў Âÿлікі 
пðûç, øìàт ãàâîðкі. Хâіліíà çà õâіліíàй íà экðàíå äçååööà àäíî і тîå ж – бàöüкà, 
ìàöі і äâà іõíіÿ ñûíû, àäçіíûÿ жûõàðû ìàлåíüкàй âûñпû íà ìîðû, ìàўкліâà, 
бûööàì íÿìûÿ, öÿãàþöü у ãàðу, íà ãàðîä ñÿðîä кàìåííÿў, ç ÿкîãà жûâуöü, пðэñíуþ 
âàäу… Àäíîй÷û жàí÷ûíà íåçíàðîк пðàліâàå âÿäðî âàäû, ìуж äàå ¸й àплÿâуõу... 
Нåäçå пðàç пàўãàäçіíû пà÷ûíàþöü ãлуõàâàтà лÿñкàöü ñÿäçåííі кðэñåл, і ÿ çàñтàþñÿ 
ў àãðîìíіñтàй çàлå öі íå àäçіí, äà÷àкàўøûñÿ ìîìàíту, кàлі ðàптîўíà çàõâîðâàå і 
пàìіðàå ìàлîäøû ñûí, і ìàöі ў ðîñпà÷û âûплþõâàå âàäу íà кàìåííі… À пîтûì 
çíîў öÿãíå ў ãàðу пîўíûÿ â¸äðû...

(Заканчэнне будзе).
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Люблю – не люблю
Люблю пðà÷ûíàööà íà ўçûõîäçå ñîíöà.
Òû пðàöіðàåø âî÷û, уñìіõàåøñÿ, і ìàлàäîå ñîíöà çіõàöіöü, 

пåðàліâàåööà, ç тàбîй âітàåööà.
Ñîíöà ñàäçіööà íà тðîí, кàб кіðàâàöü äí¸ì, і тû пà÷ûíàåø 

çбіðàööà íà ñлужбу äíÿ.
Ñîíöà ñàãðàâàå öÿбå ñâàіì öÿплîì, і тû ñâàå äîбðûÿ жàäàííі 

äîðûø уñіì, õтî пîбà÷, õтî ç тàбîй.
Ñîíöà пðàбіâàåööà äà öÿбå пðàç õìàðû, âîблàкі, âåöåð, äîжäж, 

і тû çìàãàåøñÿ ç уñіì, øтî øкîäçіöü тàбå ў ÿâå íîâàãà äíÿ.
Ñîíöà іäçå íà ñпà÷ûí, і тû кіðуåø у äîì öі õàту, äçå тâîй 

жûöö¸âû пðû÷àл.
Пàлþбі ñîíöà, і ÿíî пàлþбіöü öÿбå. Улþб¸íûì ðàçàì утулü-

íåй, ñпàкîйíåй, íàäçåйíåй.
Не люблю лþäçåй-кðàтîў.
Пàñтàÿííà ðûþöü, пàäðûâàþöü, øкîäçÿöü. Дîўãà ў àäíûì 

ìåñöû íå бûâàþöü.

Уладзімір Ліпскі

...хочаш жыць – 

жыві. . .
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Я тî âåäàþ, ÷àìу пðûðîäíû кðîт ÷àñтà ìÿíÿå ñâàå õàтû. Ёí ñàì пà ñàбå пàãàíà 
пàõíå. Àä ñâà¸й “пàðôуìû” ўöÿкàå, пåðàõîäçіöü ç ìåñöà íà ìåñöà. Âіäàöü, äуìàå, 
øтî ўñå пàõі àä тîй ìÿñöіíû, äçå ¸í ðûåööà, à íå àä ÿãî ñàìîãà.

Дûк і лþäçі-кðàтû ãэтàк жà ìÿðкуþöü. Âîñü çà øтî і íå лþблþ іõ. Пåðàõîäжу 
íà äðуãі бîк âуліöû, кàлі ñуñтðàкàþ тàкіõ, кàб íå пñàâàöü âà÷эй і íå пàñкуäçіöü íîñ.

Люблю öіøûíþ.
Іäçåø пà лÿñíîй äàðîçå. Мàўкліâà, у ðîçäуìå ñтàÿöü äубû-ìàöàкі, ñîñíû ìåäíà-

ñтâîлûÿ, бÿðîçû ç ðàñпуø÷ûíûìі кîñàìі. І тû ðàçàì ç іìі íàтàлÿåøñÿ öіøûí¸й. 
Дуìкі äàл¸кà íå ñÿãàþöü, ðîÿööà öіõà, бûттà ìàтûлüкі. Нåäçå ç ñàìîãà ñпîäу 
äуøû ñпåå, âûðûâàåööà íåàãу÷àíàÿ ðàäàñöü: “Áîжà, ÿкàÿ кðàñà! Як жà ñìà÷íà 
äûõàåööà ў çÿл¸íûì öàðñтâå!..”

Ціøûíþ ìîжíà àä÷уöü çîðíàй íî÷÷у, пðû öüìÿíûì, тàÿìíі÷ûì ìàлàäçі÷ку. 
Нåйкàÿ ÷àðîўíàÿ çàãàäкàâàñöü àõутâàå ўñÿãî öÿбå. Дуìкі ñÿãàþöü у кîñìàñ, àä-
тулü кðûлàтûì пðîìíікàì âÿðтàþööà äû íÿçìåííà пûтàþööà: “Òû õтî ў çÿìíîй 
пðàñтîðû, øтî ðîбіø, ÿкі ñÿðîä лþäçåй?”

Мàўкліâуþ öіøûíþ ìîжíà çíàйñöі ç âåðíûì ñÿбðàì, ç кàõàíûì ÷àлàâåкàì, 
ç äуøэўíûì тàâàðûøàì. Òàäû ў ãàâîðку ўñтупàþöü бÿçìîўíû ÿçûк, ðàçуìíûÿ 
âî÷û, пàтàåìíûÿ жэñтû.

Кàжуöü, àäíîй÷û äà Яíкі Купàлû çàйøîў пàâàжàíû піñüìåííік. Яíû äîўãà 
ìàў÷àлі. І Купàлà пàñлÿ äужà äçÿкàâàў ÿìу çà ìàўкліâуþ ãàâîðку.

Не люблю çàйçäðîñíікàў.
Ç Шîўкàâі÷àў àñåлà ў пàìÿöі бàйкà ö¸ткі Àðûíû. Яíà жûлà ç àäíûì âîкàì, 

äðуãîå – пðûìðужàíàå, íåâіäуø÷àå. Дûк ÿå і бàйкà пðà âî÷û. Нåйкі öàð-улàäàð 
ìåў äâуõ âåðíûõ ñлуãàў, àлå ж âåлüìі çàйçäðîñліâûõ. І âîñü àäíîй÷û ãàñпàäàð 
кàжà àäíàìу: “Пðàñі ў ìÿíå øтî õî÷àø, àлå âåäàй: тâàйìу тàâàðûøу ÿ äàì уäâàÿ 
бîлåй”. І çàйçäðîñíік пàжàäàў, кàб улàäàð âûкàлàў ÿìу âîкà, à çíà÷ûöü, кàб ÿãî 
ñàñлужûўöу пàçбàâіў àбîäâуõ âà÷эй.

Çàйçäðàñöü ìîжà бûöü і л¸ãкà âûбуõîâûì çàìåñàì, і ìіíàй çàпàâîлåíàãà 
äçåÿííÿ. І тîй, õтî ãэтà ðûõтуå äлÿ íåкàãà, – õâîðû ÷àлàâåк. Хâàðàâітàÿ, ÷îðíàÿ 
çàйçäðàñöü ñтðàøíàÿ ðэ÷. Àä ÿå ìîжíà лîпíуöü, äàâåñöі ñÿбå äà бåлàй ãàðà÷кі.

У ÷àлàâåкà бûâàþöü çàйçäðîñíû л¸ñ, àклàä, çàйçäðîñíûÿ äîлÿ, ðàбîтà, пàâàãà. 
Çàйçäðîñíіку àä уñÿãî ãэтàãà ñìÿðтэлüíûÿ ðàíû. Àлå ж íåçàйçäðîñíàå жûöö¸ ў 
тàãî, кàìу íіõтî íå çàйçäðîñöіöü.

Люблю лþбіöü äà ñл¸ç.
Ëþблþ Àй÷ûíу, Дçÿöåй, кíіãу, “Âÿñ¸лку” çÿìíуþ і íÿбåñíуþ …
Нåÿк пðûçíàўñÿ пðà ãэтà пðûíàðîäíà. Àäçіí ç піñàкàў пà¸ðíі÷àў: “О, Ëіпñкі 

плà÷à, õàй бÿжûöü у ìàãàçіí пà íàñîўкі”.
Пàçíåй äàâåäàўñÿ: тîй піñуí (öі піñåö?) íå âåäàå і íå лþбіöü бåлàðуñкàй ìîâû, 

íікîлі íå çàплà÷à пà Áåлàðуñі, пàâåтðàì ÿкîй äûõàå. Мíå, пðûçíàþñÿ, øкàäà 
тàкіõ лþäçåй.

Длÿ ìÿíå лþбіöü – äûк íàпîўíþ, ø÷ûðà, àääàíà, äà ñл¸ç. À іíøàÿ лþбîў 
íàçûâàåööà äуõîўíûì эãàіçìàì.

Не люблю, кàлі кîт пåðàбÿãàå äàðîãу.
У ìàлåíñтâå ãэтàãà íå пðûкìÿ÷àў. Я ñÿбðàâàў ç íàøûì õàтíіì Âàñіл¸ì. Хâàліў, 

кàлі ¸í пðûíîñіў і пàкàçâàў ìûø, ÿкàÿ øкðàбàлàñÿ ў äçÿжû. Âåäàў, пðà øтî äçікà 
ìуðлûкàå Âàñілü ç ñуñåäàâàй кîøкàй у çàãîíå булüбû. Ëþбіў ãлàäçіöü кàтà пàä 
øûÿй, à ¸í çàплþø÷âàў âî÷û і ìàðìûтàў ìíå ñâàþ кàлûõàíку.

Ç ãàäàìі íåøтà пàìÿíÿлàñÿ. Çíÿâåðûўñÿ пåðàä ÷ужûìі кàтàìі. Нå лþблþ, 
кàлі пåðàбÿãàþöü ìíå äàðîãу.

Мî пàñтàðэў? Мî ñтàў, ÿк äçіöÿ? Хàöÿ… Ãэтà “äçіöÿ” і “õàöÿ” íå ìà¸, à Рûãîðà 
Áàðàäуліíà, ÿкîãà âåлüìі øàíуþ.

Люблю ðûбу лàâіöü.
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Пàплàâîк íàä âàäîй, ÿк íàäçåÿ жûöö¸âàÿ. Чàкàåø, øтî âî-âî клþíå íåõтà 
тàÿìíі÷û, â¸ðткі. Àлå ж ÿк íå буäçå кðуöіööà, çàâіõàööà, ¸í íà ìàіì íàäçåйíûì 
кðу÷ку. Ёí ìîй!

Мîìàíт іñöіíû – ÷àкàííå, öÿðпåííå. Кàлі ãэтà ìàåø, тî àбàâÿçкîâà äà÷àкà-
åøñÿ ўäà÷û.

Рûбàлкà ãîñтðûöü ñпðûт, äîðûöü пåðàìîãу. Дûк ÷àìу б íå çàкіíуöü âуäû?..
Не люблю õітðûõ.
Хітðû, у ìàіì уÿўлåííі, л¸ãкà ìîжà пåðàôàðбàâàööà ў çäðàäíікà. Хітðàâàöü – 

ãэтà тîå ж, øтî ìàíіöü, âûäуìлÿöü, øту÷íà жûöü. Ці ìîжíà тàкіõ лþбіöü?
Хітðàñöü äàðуþ тîлüкі жàðтàўíікàì. Як âîñü ãэтàìу ìàйìу àўöþкîўöу Яíàку. 

Áÿжûöü ̧ í ç ìåõàì пà тðàâу äлÿ тðуñîў. Мужûкі кîñÿöü. Пðûпûíіліñÿ àäпà÷ûöü, 
пðîñÿöü: “Çìàíі íàì øтî-íåбуäçü”. À тîй пà-ñуð’¸çíàìу õітðуå: “Àй, õлîпöû, íå 
ìàþ ліøíÿй ìіíуткі. Ãэтà ж âî ñкàçàлі, øтî çàпðуäу íà ðàöэ àäкðûлі. Рûбà íà 
бåðàçå лÿжûöü, äàк лÿ÷у, кàб уõàпіöü ìÿõîў äâà…” Пàбåã Яíàк, à кàñöû пàкіäàлі 
кîñû, уõàпілі ñâàå тîðбû äû çà іì. À лÿ ðэ÷кі íіÿкîй ðûбû íà бåðàçå. Яíàк ðâå 
луãàâуþ ñìàкàту äлÿ ñâàіõ тðуñîў.

Люблю ñìÿÿööà.
Ñìåõ уçâûøàå àäðэíàліí, уçбуäжàå ìуñкулû, à ç âà÷эй іñкðû âûñûпàå.
Ñìåõ – äàð бîжû. Яãî àäкðûў у ñâàіõ çåìлÿкàõ. Яíû пàäтðûìàлі ìîй çàпàл, 

çðàçуìåлі ìàå кíіãі ãуìàðу пðà іõ. Цÿпåð ãуìàðûñтàў ç Àўöþкîў âåäàþöü âà ўñ¸й 
Áåлàðуñі. І íàâàт – çà ÿå ìåжàìі.

Ëåпø ñìÿÿööà, ÷ûì õíûкàöü. Çäàðîâû ñìåõ – íàйлåпøû лåкàð, íàäçåйíû 
àптэкàð.

Не люблю ñåì пÿтíіö íà тûäíі.
Нàðîä ñпÿâàå: “Òû кàçàлà, у пÿтíіöу пуñöіø ìÿíå пàä ñпàäíіöу…” Ãэтà ìîжíà 

ўñпðûìàöü і ÿк жàðт, і ÿк жàäàííå. Хàй кîжíû âûбіðàå ñâà¸.
Àлå кàлі ÷àлàâåк íà пðàöÿãу àäíàãî тûäíÿ, ìÿíÿå ñâàå íàìåðû, ðàøэííі, жà-

äàííі, à ðàçàì ç іìі і пîãлÿäû, – äûк õтî ¸í? Ôлþãåð? Âÿðöіõâîñт? Плàñтûліí? 
Пåðàкàöі-пîлå? Хлуñ? Нå лþблþ тàкіõ. Нå ñÿбðуþ ç іìі. Áàþñÿ іõ. Çбàў, Ãîñпàä, 
àäíîй äàðîãі ç бàлàбîлàìі.

Люблю бûöü булüбàåäàì.
Мíå çäàåööà, пàñлÿ ìàìіíàãà ìàлà÷кà ìÿíå àäðàçу пà÷àлі ÷àñтàâàöü булüбàй. 

Òîў÷àíкàй. Çâàðàíàй у ÷ûãуíå. Пå÷àíàй у âîãíіø÷û. Ц¸ðтàй íà äðàíікі і кл¸öкі.
Пàñлÿ âàйíû õàäçілі ç ìàìàй пà âÿñкîâûõ пàлåткàõ, àäøукâàлі ў ðàллі çàì¸ðç-

лûÿ клубíі. Ç іõ ðàбілі àлàäкі. Ñìàкîööå!
Пîìíþ, бàöüкà çàí¸ñ у ñуñåäíþþ â¸ñку äçåжà÷ку, ÿкуþ ìàйñтðàâàў íåкàлüкі 

âå÷àðîў. Àäтулü âÿðíуўñÿ ç кулåì булüбà÷кі. Дðîбíàÿ, õîöü у ñтðэлüбу çàклàäâàй. 
À ñìà÷íåííàÿ, àж ãубû ўпðûñÿäкі ñкàкàлі.

І õàй ìÿíå àбçûâàþöü булüбàøîì. Нå кðûўäуþ. Áулüбà – íàøà кàðìіöåлüкà, 
ðàтàâàлüíіöà, пðûâàбà äлÿ ãàñöåй ñâîйñкіõ і çàìîðñкіõ.

Не люблю ðàбàлåпñтâà.
Âåлüìі ðàíà ўкіíуў у äуøу ñлîâû Ñпàðтàкà: “Дà буäçå пðàклÿтàй ãàíåбíàÿ 

пàìÿöü пðà пåðøàãà ÷àлàâåкà íà çÿìлі, ç ñåìÿ ÿкîãà ўçðàäçіліñÿ äâà ðîçíûÿ плÿ-
ì¸íû: âîлüíûõ і ðàбîў!”

У íàðîäíûõ кàçкàõ ÷àñöÿкîì âûñìåйâàåööà ðàбàлåпñтâà. І тàäû Çàÿö âûõâà-
лÿåööà õðàбðàñöþ пåðàä Мÿäçâåäçåì, Яãí¸ àбõітðûâàå Âàўкà, à Кîíü – öàðà 
çâÿðîў Ілüâà.

Ñÿðîä лþäçåй, íà жàлü, кâітíåå íіçкàпàклîíñтâà, ліçàблþäñтâà, пàäõàліìñтâà, 
ðàбàлåпñтâà. Âà ўñіõ ãэтûõ пðàÿâàõ – пðûíіжэííå ÷àлàâå÷àй ãîäíàñöі. À õібà 
ìîжíà лþбіöü тîå, øтî ãíÿöå âîлüíàñöü і ãîíàð ñлàâàлþбöà?

Люблю âÿñíу.
Длÿ ìÿíå âÿñíà – ãэтà ìàÿ ìàлàäîñöü. У пàðу пðàлåñàк, øàл¸íàй çåлÿíіíû, 



àбíàўлåííÿ çÿìлі äужà âîñтðà çãàäâàþööà ãàäû, кàлі пàä íîñàì çà÷àðíåлàñÿ 
пðûкìåтà äàðîñлàñöі, кàлі ñэðöà ўтðàп¸íà ñöіñкàлàñÿ àä пîçіðку äçÿў÷ûíû, àä 
ìàліíàâûõ ãуб. Ш÷ûìліâуþ пÿø÷îту âÿñíà пåðàäàå ðу÷àіíàìі, кâåткàìі, ðàñтðûâî-
жàíàй ÷улàñöþ ñâàйìу çìåíø÷ûку – лåту. À ў іì ñпÿкîтà, à äàлåй – ñлîтà, à тàì 
– і ñíåжíàÿ, ìàðîçíàÿ çіìà. Пðûðîäíûÿ пîðû ãîäà пàўтàðàþööà і ў ìàіì жûööі. 
Ç уäçÿ÷íàñöþ пðûãàäâàþ пðûçíàííå ìілàãà ìà¸й äуøû Яíкі Áðûлÿ: “Дîбðà ў 
ñтàðàñöі бûöü ìàлàäûì”. Àä ñÿбå äàäàþ: “Дîбðà ç àñíåжàíàй ãàлàâîй кðуãлû ãîä 
жûöü у âÿñíîâûì öàðñтâå”.

Хачу – не хачу
Хàчу âåлüìі пàâîлüíà ñтàðэöü.
Нå çуñіì äîбðà âåäàþ, øтî äлÿ ãэтàãà ðàбіöü. Ñðэбíûÿ âàлàñû ìîжíà пàäôàð-

бàâàöü, àлå ìàлàäç¸âуþ пðû÷îñку íå âåðíåø. Мàðø÷ûíû ìîжíà çàтûíкàâàöü, àлå 
íå пàçбàâіööà àä іõ. Áÿññîííå ìîжíà пðûãлуøûöü тàблåткàй, àлå àä пðûâіðэäû 
íå àäкупіøñÿ. Хàäу ìîжíà íàñтðуíіöü, àлå öі íàäîўãà?

І ўñ¸-ткі ñàкðэтû ¸ñöü! Яíû ìàå, пðàâåðàíûÿ äîўãіìі ãàäàìі. Як õî÷àø, çàпà-
ìÿтàй öі íà âуñ íàìàтàй.

Чàñöåй пàçіðàй у âûñîкàå íåбà, äçå ñîíöà, çîðû, іìкліâûÿ âîблàкі і âÿñ¸лкà.
Чàñöåй уñìіõàйñÿ і ðàäуйñÿ.
Чàплÿйñÿ çà кîжíû ìіã жûööÿ, öàíі кîжíû äçÿí¸÷àк, ÿк àпîøíåíüкі.
Нå ñтàìлÿйñÿ ðàбіöü äàбðî ўñіì пàкðûўäжàíûì.
Хàй âåäàå кîжíû íàўкîл, øтî äуøà тâàÿ âå÷íàÿ.
І ÿø÷э àäíî, äужà âàжíàå пàжàäàííå, ÿíî Кàðàткåâі÷àâà: íå õàâàйñÿ çà ñпіíû 

õðàбðûõ äçÿäçÿў, íå пàкàçâàй àäтулü äулі і íå плÿñкàй àäтулü у лàäкі. Улàäçіìіð 
Ñÿì¸íàâі÷ тàкіõ çàклÿйìіў: “Я íå ìàãу ãлÿäçåöü íà іõ. Кàлі ÿ äуìàþ, øтî ìû 
àäíîй кðûâі, – ìíå õî÷àööà âûпуñöіöü ç ñÿбå ãэтуþ кðîў.”

Не хàчу пàãàäçіööà, øтî ÷àлàâåк ÷àлàâåку âîўк.
Ñàпðàўäû, íàø ñâåт пàäçåлåíû íà ÷îðíàå і бåлàå, íà âàўкîў і ÿãíÿтàў, íà 

кàðøуíîў і ãàлубîў, íà äужûõ і ñлàбûõ… Àлå ж ç бðуіñтûõ ðу÷àйкîў, ðэ÷à÷àк і 
ðэк утâàðàþööà ìîðû. Дûк ìî і äàбðûíÿ ÷àлàâåкà, ÿãî лåпøû ãðуíт пàä íàãàìі, 
ÿãî íàйìуäðэйøûÿ çâіліíû ў ìîçãу ўтâîðàöü íåкàлі ìîðà ÷àлàâå÷íàñöі íà çÿìлі? 
Кàлі ãэтà ñтàíåööà, íіõтî íå пðàäкàжà, äû âåðûöü у тàкîå íå çàбàðîíåíà. Áîжû 
пðàðîк Àìîñ пàäкàçâàå íàì: “Шукàйöå äàбðà, à íå ліõà, кàб çàñтàліñÿ âû жûâûÿ…”

Хàчу ў ìàå пупàâіííûÿ Шîўкàâі÷û.
Мàãíітàì äуøû öÿãíå ìÿíå øтîäíÿ ў â¸ñà÷ку, äçå íàðàäçіўñÿ. Òàì бûлі ñàбðàíû 

ўñå öуäû ñâåту: íàøà õàтà ç лàñтàў÷ûíûìі ãí¸çäàìі і лàâà÷кàй пàä кл¸íàì, ñàжàлкà 
ç уþíàìі і øûкîўíàÿ буñлÿíкà кàлÿ ÿå, ñåíàжàöü ç ìîðàì ðàìîíкàў і ÷ìÿліíûì 
ì¸äàì, øîўкàўñкàÿ äубðàâà ç бàðàâікàìі пàä кîлåð жàлуäîў, ñàä äуõìÿíûõ ÿблûкàў 
íàøàй пåðøàй íàñтàўíіöû Àлÿкñàíäðû Ëÿâîíàўíû Рàäкåâі÷…

Уñ¸ бûлî, äû íåÿк íåўпðûкìåт ñплûлî.
Âîñü і âûâåçлі íà пàãîñт àпîøíÿãà ñåì’ÿíіíà Шîўкàâі÷ Мікàлàÿ Мікàлàåâі÷à 

Òðàöэўñкàãà. Я çàўñ¸äû íàçûâàў ÿãî íÿйíàкø ÿк Кîлüкà. Àпîøíі ў øìàтäçåтíàй 
ñÿì’і. Мàлîãà ðîñту. Уñìåøліâû. Дàбðэííàй äуøû ø÷ûðуí. Ёí çàñтàўñÿ âåðíûì 
â¸ñà÷öû äà àпîøíÿãà ўçäûõу. Пà ñуñåäñтâå ç ÿãî õàтàй íåкàлі ñтàÿлà íàøà, äçå 
ÿ íàðàäçіўñÿ. Нà тûì ìåñöû öÿпåð, ÿк пîìíік, ñтàіöü äуб-âîлàт. Кîлüкà пàäìîã 
пàñàäçіöü àä äубà äà âуліöû ліпàâуþ àлåþ. Пðûöÿãíуў àäíåкулü кàìåíü-âàлуí. À 
ÿ íà іì ç äàпàìîãàй ñÿбðîў пðûðàбіў ìåìàðûÿлüíуþ øûлüäу. Нà ¸й – пðîçâіø÷û 
ўñіõ øîўкàўöàў, ÿкіÿ íåкàлі жûлі тут.

Хà÷у ў Шîўкàâі÷û. Пàñлуõàöü кàíöэðтû ñàлàў¸ў, âÿñ¸лûõ жàб, куðлûкàííå 
жуðàâîў. Нàâåäàöü íà ìîãілкàõ øîўкàўöàў. Яíû, ãàðуø÷ûÿ і ñуìлåííûÿ, íÿñтîìíà 
пàçіðàþöü ç ãðàíітíûõ пліт íà бÿðîçкі, ñîñíû, äубкі, ÿкіÿ âàðтуþöü іõ ñуöіøàíû ñâåт.
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Не хàчу, кàб çàкàí÷âàлàñÿ ãðûбíàÿ пàðà.
Кîøûк, íîжûк, лåñ і тû. Áîжà! Якàÿ ÷àðàўíі÷àñöü. Âî, кàлÿ àðэõàâàãà куñтà, 

ç-пàä лåтàøíÿãà, ñ÷àðíåлàãà ліñöÿ пà-çàбіÿöку âûçіðàå äçÿäçüкà-бàðàâік. Áðûлü 
øûðîкі, кàðû÷íåâû, íàãà пуçàöåíüкàÿ, äçÿб¸лàÿ. Як бû ìîліöü: “Улàäçÿ, улàäçü 
ìÿíå ў ñâîй кîøûк”. À äàлåй, ñÿðîä ãàліí пàâàлåíàй і пàäãíілàй ñàñíû, – купкі 
жîўтûõ ліñі÷àк-ñÿñтðû÷àк. Нібûтà ў кàðàãîäçå ñîíå÷íûÿ пðîìíікі. “Ñкà÷ûöå ў 
ìîй кîøûк!” Çà тðàâÿíîй ñöÿжûíкàй – ìàìà-ñûðàåжкà âûâåлà íà пðàãулку ñâîй 
çÿл¸íû ðàäàâîä. Дûк жà іì тàкñàìà õî÷àööà ў ìîй кîøûк…

À кàлі öіõàå пàлÿâàííå íулÿâîå, тàäû пà÷ûíàþ бÿçìîўíà ўø÷уâàöü: “Дуð-
íåíüкіÿ, ÷àãî ж у õîâàíкі ãулÿåöå? Ãàйäà ў кîø! Хàöÿ пðàкàтàþ âàñ, пðàíÿñу 
пà лåñå. Убà÷ûöå Міíñк, ìàþ кâàтэðу. À пàñлÿ âàñ äужà буäуöü õâàліöü íàøûÿ 
ãîñöі!..” Òàк âî ñàðàìà÷у ãðûбû. І ÿк бà÷ûø, пåðàäà ìíîþ – пàäàñіíàâікі, бàбкі, 
âàўíÿíкі, кàçлÿкі, ðûжûкі… Àä тàкîй ñуñтðэ÷û пàðуøàåööà кàðäûÿãðàìà ñэðöà…

Нå õà÷у, íå жàäàþ, кàб çàкàí÷âàлàñÿ ãðûбíàÿ пàðà! Яíà ø÷àñліâіöü ìÿíå і 
бÿçìåжíà ðàäуå.

Хàчу íå âåäàöü âàйíû.
Мà¸ жûöö¸ пà÷àлîñÿ âàйíîй.
Хà÷у, жàäàþ, ìàлþ і ўñ¸ ðàблþ, кàб íі ÿ, íі ìàå äçåöі і ўíукі íå âåäàлі жуäàñöÿў, 

ñл¸ç, пàкутàў, ÿкіÿ пðûíîñіöü бÿçãлуçäàÿ бîйíÿ. Ніõтî, íікîлі, íі÷îãà íå çàâàÿâàў. 
Ëþäçі, бåðàжûìà öіøûíþ, кðàñу, ãàþ÷àñöü âàкîл íàñ! Жûöö¸ кàðîöåíüкàå. Âÿлікі 
ãðэõ укàðî÷âàöü ÿãî âàйíîþ.

Не хàчу пàäàöü äуõàì.
Òîй, õтî ўпàў – пàкàлå÷àíû. Хтî àä лÿíîтû çàл¸ã íà кàíàпу – Àблîìàў. Хтî 

äàçâîліў ñàбå ўпàñöі – жûâû ìÿðöâÿк. Пðà тàкіõ кàжуöü: íі ñàбå, íі лþäçÿì. 
Òàкîãà і âîðàãу íå пàжàäàåø.

Дуõ äуøû, ìуñкулû äуøû – íàøû ðàтàâàлüíікі ў жûööі і íà кîжíû äçåíü.
Хàчу çàпîìíіöü уñ¸, øтî бà÷ûлі âî÷û, øтî ÷улі âуøû.
À пðàç äíі, ìåñÿöû, ãàäû ўñплûâàþöü тîлüкі àñîбíûÿ іìãíåííі жûööÿ. І ÷à-

ñöÿкîì – íåøтà äðîбÿçíàå…
Пåðøû ðàç убà÷ûў, ÿк купàліñÿ äàðîñлûÿ äçÿў÷àтû ў ñàжàлöû. Ãîлûÿ! Іõ 

÷àìуñüöі çàпîìíіў…
Òàптуõàй лîâіì ðûбу. Пàäâîäçіì лàçîâуþ ñåтку пàä кîð÷. Мàõíулі íàтàìі пà 

âàäçå. Пàäûìàåì тàптуõу, à ў ¸й – äâà ø÷упàкі, ÿк бÿðâåííі. Àä ñтðàõу лåäçü íå 
àбàìлåлі…

Пðûåõàў âу÷ûööà ў Міíñк, à ìÿíå àбàкðàлі. У тðàìâàі âûöÿãíулі ç кіøэíüкі 
äâàööàтку. Áàöüкà ö¸лà÷ку пðàäàў, âûпðàâіў ìÿíå ў кулüтуðíû ãîðàä, à тут… 
бûâàйöå, “кàпітàлû”. Плàкàў. À íåõтà çà ìàå ðублікі піâà піў…

Àäíîй÷û тàпіўñÿ. Ñуñåä âûðàтàâàў. Кàçàў, тîлüкі øàпкà ìàÿ плàâàлà íà пà-
âåðõíі ў ðэ÷кі… 

Ñûíà Іãàðà â¸ç ç бàлüíіöû íà пàжàðöû. Іíøàй кàðэтû íå çíàйøлîñÿ íà öук-
ðîâûì çàâîäçå…

Рэäàктàð ðà¸íкі пàñлàў íà çàâîä бåçàлкàãîлüíûõ íàпîÿў, кàб піñàў ðэпàðтàж. 
Мÿíå тàì пà÷àñтàâàлі íå÷ûì ñàлîäкіì, ç ãðàäуñàìі. Ëåäçü âÿðíуўñÿ, à øэô çàãàäàў 
к âå÷àðу çäàöü у íàбîð ðэпàðтàж…

Мàìà, ÿк пðàâîäçілà ў Міíñк, äàлà íàкàç: “Ñûíîк, íå çãубіñÿ тàì, у âÿлікіì 
ãîðàäçå”. Çäàåööà, âûкàíàў ÿå пðîñüбу…

У “Âÿñ¸лöû” пàñлÿ âûñтуплåííÿ пàäûøîў äà ìÿíå тðэöÿклàñíік, àбíÿў: “Як 
äîбðà, øтî âàñ у âàйíу ìàìà âûðàтàâàлà!..” Ëåäçü ñтðûìàў ñл¸çû…

Ç пÿñ÷ûíàк ñклàäâàåööà äàðîãà. Ç äàðîãі пà÷ûíàåööà øлÿõ у жûöö¸…
Не хàчу пðàñпàöü уçûõîä ñîíöà.
Чàñöÿкîì çãàäâàþ àäíу ñпàäàðîжíіöу. Еõàў у ñâàþ Рэ÷ûöу. У Кàліíкàâі÷àõ 

öÿãíік ñтàÿў ñîðàк õâіліí. Рàíàк íîâàãà äíÿ. Ñîíåйкà пðà÷íулàñÿ, і ÿ пðàãíàў àä 



ñÿбå ñîí. À ìàжíàÿ ö¸ткà ў купэ пàõðàпâàå. У Міíñку ÿк буõíулàñÿ ñпàöü, äûк 
уñþ äàðîãу äðûõлà. Рàптàì кðû÷ûöü: “Дçå ìû?” Ёй àäкàçâàþöü. “À-¸й, à ìíå ж тут 
âûõîäçіöü!..” Пàäñкî÷ûлà. Çбіðàå âàíçэлкі. “À ÷àìу ж íå пàбуäçілà?” – âіíàâàöіöü 
пðàâàäíіöу, кðû÷ûöü íà ўâåñü âàãîí. Уñіõ уñтуðûлà. Пà÷уліñÿ ðîçíûÿ ãàлàñû: “Âî 
ñпіöü!.. Âî пðûâûклà, кàб буäçілі!..” Цÿãíік àäûõîäçіöü àä пåðîíà…

Мî пðà тàкіõ ñклàäçåíû пðûãàâîðкі: “Жûöö¸, ÿк ñîí… Пðàжûў, ÿк âûñпàўñÿ…”
Хàчу, кàб ìàå жàäàííі âûкîíâàліñÿ.
Пåðàкàíàўñÿ ў àäíûì: íå ÷àкàй, бðàöå, і íå ñпàäçÿâàйñÿ, à çбіðàйñÿ і ñàì 

улàãîäжâàй ñâàå жàäàííі.
Хî÷àø ìàтîð÷ûк, ÿк у Кàðлñàíà, – ìàйñтðуй.
Хî÷àø бûöü âÿñ¸лûì – буäçü.
Хî÷àø уñþäû пàñпåöü – íå пðàñпі.
Хî÷àø íà âîñтðàў кàõàííÿ – åäçü.
Хî÷àø ðàбіöü äàбðî – ðàбі.
Хî÷àø, кàб íîãі íåñлі туäû, куäû жàäàåø – äàй іì âîлþ, укàжû äàðîãу.
Хî÷àø бà÷ûöü íÿбà÷àíàå – ðàñплþø÷û âî÷û.
Хî÷àø àтðûìліâàöü – íàâу÷ûñÿ àääàâàöü.
Хî÷àø, кàб тâàþ кíіãу пðà÷ûтàлі, – íàпіøû äуøîй.
Хî÷àø íå ìåöü бÿññîííіöû – жûâі бåç äàўãîў.
Хî÷àø, кàб öÿбå пàâàжàлі – íікîìу íå ðàбі çлà.
Хî÷àø àжûâіöü пàìåðлàãà – пîìíі ÿãî.
Хî÷àø ø÷àñöÿ – àäãàíі ãîðà.
Хî÷àø ñâåт убà÷ûöü – ñÿбå çðàçуìåй.
Хî÷àø, кàб äуøà пàâåñÿлåлà, – упуñöі ўñìåøку íà тâàð.
Хî÷àø жûöü – жûâі.
Хà÷у ўñÿãî õàöåöü!
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1. Не з літары таго пачатак... 

Пûтàííå «Ці літàðàтуðà літàðàтуðà?..» – пûтàííå íå àбû 
ÿкîå, і íіÿк íå пðîñтàå, à âåлüìі ñклàäàíàå. І íà тîå ¸ñöü, пðû-
íàìñі, äçâå пðû÷ûíû: пà-пåðøàå, ñлîâà «літàðàтуðà» íå ¸ñöü 
àбàçíà÷эííåì тàãî, øтî ìû ўлàñíà ўÿўлÿåì, кàлі ÿíî ãу÷ûöü, 
кàлі ÿíî ўжûâàåööà ў ñâà¸й øìàтçíà÷íàñöі, у ñâàіì àãулüíûì 
çíà÷эííі; і, пà-äðуãîå, ÿíî пàäìàííàå, ÿíî пàäøтуðõîўâàå лі÷ûöü 
ñàбîþ, у ñâàіì àбñÿãу ўñ¸, øтî çàôікñîўâàå літàðà. Àлå öі ж 
тàì, äçå літàðà, àбàâÿçкîâà âûñтупàå літàðàтуðà ÿк тàкàÿ, пðà 
ÿкуþ ìû äуìàåì пåðø çà ўñ¸ пà пðûâû÷öû, íå çуñіì öÿìÿ÷û, 
øтî ðэàлüíà ìàåööà íà ўâàçå пðû ўжûтку ñлîâà «літàðàтуðà» 
– ужûтûì, тàк ñкàçàöü, ãîлûì?.. 

Рàñкðûåì жà пàäðу÷íік пà àлãåбðû. Âîñü іäçå ôîðìулà: 
à2+b2=ñ2. Àлãåбðà, àлå öі ñтàíîâіööà ÿíà àä ãэтàãà літàðàтуðàй? 

Рàñкðûåì пàäðу÷íік пà ãåàìåтðûі: у тðîõâуãîлüíікà тðû 
âуãлû, кîжíû ç ÿкіõ àбàçíà÷àåööà літàðàй. Àлå öі ж ãåàìåтðûÿ 
ñтàíîâіööà àä ãэтàãà літàðàтуðàй? Âîçüìåì, íàðэøöå, пàäðу÷íік 

Алег Лойка

...безнацыянальнай літаратура ў новым часе 

не можа быць.. .

Ці літаратура – літаратура?..
сп

ад
чы

на

спадчына



пà õіìіі. Яå ôîðìулû: Н2О, НCl, H2SO4. Ñкðîçü у ôîðìулàõ літàðû, àлå öі ж 
öåðàç ãэтà õіìіÿ ñтàíîâіööà літàðàтуðàй?.. 

Çíà÷ûöü, літàðû, кàлі íåøтà і çàпіñàíà іìі, íå ñтàíîâÿööà ðûñàй, øтî пðàä-
âûçíà÷àå тîå, ÷ûì çàпіñàíàå ñтàíîâіööà. Àлãåбðà, ãåàìåтðûÿ, õіìіÿ âûкàðûñтîўâà-
þöü літàðû ÿк пэўíû ñðîäàк äçåлÿ âûðàжэííÿ пэўíàãà çíà÷эííÿ, ñутíàñöü жà 
кàíкðэтíàÿ ðэàлüíà пðàÿñíÿåööà, кàлі íàçîўíік «літàðàтуðà» уäàклàäíÿåööà 
пðûìåтíікàì, кàлі тàкіì ÷ûíàì àб’ÿўлÿåööà íàâукîâà-тэõíі÷íàÿ, äàâåäà÷íàÿ, 
ìåäûöûíñкàÿ, ñпàðтûўíàÿ літàðàтуðà, ÿўíàй ñтàíîâіööà і ñутíàñöü ÿâû, кàлі 
ãàâîðûööà: «ìàñтàöкàÿ літàðàтуðà». ХІХ ñтàãîääçå, çàçíà÷ûì, бûлî куäû бîлüø 
äжэíтлüìåíñкіì, àñàбліâà ў Рàñіі, äçå àä Âіñàðû¸íà Áÿліíñкàãà äà àўтàðà ãіìíàçіÿ-
лüíàãà пàäðу÷íікà Ñàâîäíікà ÿãî âÿлікàñöü ìàñтàöкàå ñлîâà íàçûâàлі «иçÿщíîй 
ñлîâåñíîñтüþ». Пàäõîпліâàў ãэтуþ тðàäûöûþ і ў íàñ, бåлàðуñàў, Мàкñіì Ãàðэöкі, 
кàлі ìàñтàöкàå ñлîâà âåлі÷àў «пðûãîжûì піñüìåíñтâàì». Òàкіì ÷ûíàì, àíі ÿкіÿ 
бліçкіÿ ðîäçі÷û пðûãîжàìу піñüìåíñтâу пàäñîбíûÿ літàðàтуðû äçåлÿ íàâукîâûõ, 
âу÷эбíûõ, äàâåäà÷íûõ ìэтàў. 

Âûðàç «пðûãîжàå піñüìåíñтâà» ўñпðûìàåööà ñ¸ííÿ íібû àðõàіçì, і тîлüкі кàлі 
піøàì пðà літàðàтуðу âûñîкіì ñтûлåì, пðàäçåäàўñкі ãэтû àðõàіçì уñпàìіíàåì. À 
äàðìà! Дàðìà, бî ãублÿåì ñàìуþ àñíîўíуþ ñутíàñíуþ ðûñу ìàñтàöкàй літàðà-
туðû і ÿк бû çàбûâàåì, пàäçàбûâàåì ÿå íå ў кàðûñöü літàðàтуðû ÿк піñüìåíñтâà 
ìåíàâітà тîлüкі пðûãîжàãà! 

Àлå тут ìîжà пðûўñтàöü пûтàííå: «Штî? Çíà÷ûöü, кàлі íå пðîñтà ç літàðû пà-
÷ûíàåööà літàðàтуðà, тî ìî ÿíà ÿк пðûãîжàå піñüìåíñтâà пà÷ûíàåööà ç пðûãîжàãà?»

Àäкàçâàåì: бûў ÷àñ, кàлі ìàñтàöтâà, літàðàтуðà ñàпðàўäû пà÷ûíàліñÿ тîлüкі 
ç пðûãîжàãà, àäлþñтðîўâàлі тîлüкі пðûãîжàå. Ãэтà бûў ÷àñ эліíñкі. Элàäû ÿк 
кàлûñкі åўðàпåйñкàй öûâіліçàöûі. Чàñ ãэтû бûў і ñплûў, ÿк íàñтупíûÿ, іíøûÿ 
÷àñû бûлі і ñплûлі. Àлå кіíåì ñпà÷àтку пîçіðк íà ÷àñ эліíñкі. 

У öэíтðû àðûñтîöåлåўñкàй эñтэтûкі – тэîðûÿ àäлþñтðîўâàííÿ. Ãэтà пàâîäлå 
ÿå àäлþñтðàâàííþ пàäлÿãàлà тîлüкі пðûãîжàå і íå ўâîãулå íàâàкîлüíû ñâåт, ÿкі 
¸í ¸ñöü, уñå çàпàð лþäçі, ÿкіÿ ÿíû ¸ñöü, à ў íàâàкîлüíàй пðûðîäçå – пðûãîжûÿ 
кðàÿâіäû, ç лþäçåй – пðûãàжуíû і пðûãàжуíі і, âÿäîìà, íå ðàбû і íå ðàбûíі, бî 
ñàöûÿлüíà-ãðàìàäñкі лàä бûў ðàбàўлàäàлüíіöкі, ðàб ÷àлàâåкàì íå лі÷ûўñÿ, à тîлüкі 
ãàâàðліâûì іíñтðуìåíтàì. Нå äçіўíà тàäû, øтî ўñå ñкулüптуðû Ôіäçіÿ – лåпøàãà 
ãðэ÷àñкàãà ñкулüптàðà – пîñтàöі пðûãîжûÿ, уñå ãåðîі Іліÿäû Ãàìåðà – àä пðûўкðàñ-
íàй Àлåíû, ç-çà ÿкîй пà÷àлàñÿ Òðàÿíñкàÿ âàйíà, і ўñå àõåйöû і тðàÿíöû – âàÿðû 
тâàðàì пðûãîжûÿ, çãðàбíûÿ ôіãуðàìі (àäçіí тîлüкі ãåðîй «Іліÿäû» – âûклþ÷эííå ç 
øэðàãу пðûãàжуíîў: кулüãàâû Ãåôåñт!). І íàтуðàлüíà çàкàíàìåðíà, øтî ãåðîі эліíñ-
кàй літàðàтуðû ãàâàðûлі пðûãîжà, і тðàäûöûі åўðàпåйñкàй ñÿðэäíÿâå÷íàй ðûтîðûкі 
àбàпіðàліñÿ íà çàкîíû эліíñкàãà кðàñàìîўÿ, і çàтûì ôðàíöуçñкі клàñіöûçì XVII 
ñтàãîääçÿ тðàäûöûі эліíіçìà уâàбðàў. Òàк, ôðàíöуçкі клàñіöûçì, àðûåíтуþ÷ûñÿ íà 
ãðэ÷àñкі тэàтð і ÿãî пàэтûку, äàпуñкàў у äðàìу тîлüкі ãåðîÿў – кíÿç¸ў, ðûöàðàў (ç 
пðàñтàíàðîääçÿ ìîã бûöü тîлüкі ñлуãà). Рэâàлþöûйíûì бûў ðàìàíтûçì, бî ¸í íå 
тîлüкі ìÿöåжíікà, кàðñàðà ўâ¸ў у літàðàтуðу, àлå пðàäìåтàì àäлþñтðàâàííÿ çðàбіў 
і бðûäîтíàå, пîðу÷ ç пðûãàжуíÿй-öûãàíкàй Эñìåðàлüäàй пàñтàâіўøû Кâàçіìîäу 
– ÷àлàâåкà ñà ñтðàøэííà пà÷âàðíûì тâàðàì. Òàкіì ÷ûíàì, кàлі пðûãîжàå àäлþñ-
тðîўâàлàñÿ, пðûãîжàå бûлî çìåñтàì літàðàтуðû і ðàбілà літàðàтуðу пðûãîжûì 
піñüìåíñтâàì. À ñтàлà ў öэíтðû літàðàтуðû бðûäкàå, тî öі ж ç бðûäîй тâîð àб ¸й 
ìîã кâàліôікàâàööà ÿк пðûãîжû? Дû ìîã тâîð літàðàтуðû öі àб пðûãîжûì, öі àб 
íåпðûãîжûì, – àб бðûäкàй øтîäç¸ííàñöі, бðûäкіì ãåðîі, íÿлþäñкіõ çàäâîðкàõ і 
пàìûйíіöàõ – çàñтàâàööà öэлàñöþ, àäíûìі і тûìі ж ñлîâàìі і літàðàìі піñàíû. Òàкіì 
÷ûíàì, пà÷àлàñÿ ў літàðàтуðû пàэтûçàöûÿ íå тîлüкі пðûãîжàãà і âûñîкàãà, àлå і 
ãіäкàãà, íіçкàãà. Òэîðûÿ àäлþñтðàâàííÿ пà-àðûñтîöåлåўñку ñкîí÷ûлàñÿ, пà÷àлîñÿ 
ўñåбàкîâàå àäлþñтðàâàííå жûööÿ, ÿкîå íå пåðàñтàâàлà ўñпðûìàöü літàðàтуðу 
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âіäàì ìàñтàöтâà, çãàðìàíіçàâàíàй öэлàñöþ, äàñкàíàлàñöþ ў àäлþñтðàâàííі. Òàк 
íàäûõîäçіў у ìàñтàöтâà ðэàліçì – пðàўäçіâàå àäлþñтðàâàííå жûööÿ ў ÿãî ўñіõ 
іпàñтàñÿõ – пðûãîжàãà, âûñîкàãà, ãåðàі÷íàãà, äðàìàтû÷íàãà, тðàãі÷íàãà, íіçкàãà, 
бðûäîтíàãà, íік÷эìíàãà, кàìі÷íàãà. Пàўñтàлà пðàблåìà äàñкàíàлàñöі ìàñтàöтâà: íå 
пðûãîжû àб’åкт àäлþñтðàâàííÿ ðàбіў öÿпåð àäлþñтðàâàííå пðûãîжûì, іäэàлüíûì 
і ãàðìàíі÷íûì, à àäпàâåäíàñöü àäлþñтðàâàííÿ іäэі, çàäуìå, ç ÿкіõ пà÷ûíàлàñÿ 
àäлþñтðàâàííå. Іäэÿ пà÷àлà øукàöü ñâà¸ ãàðìàíі÷íàå ўâàñàблåííå ў ñлîâå, у жûâà-
піñå, у ñкулüптуðû, у ìуçûöû. Іäэÿ àбàâÿçâàлà çíàйñöі ôîðìу, àäэкâàтíуþ ñâà¸й 
ñутíàñöі. Мàñтàöкіì, пðûãîжûì ñтàў лі÷ûööà тâîð, у ÿкіì іäэÿ çíàõîäçілà ñâà¸ 
äàñкàíàлàå âûÿўлåííå. Ãэтûì çàìàöîўâàлàñÿ пàíÿööå ìàñтàöкàñöі. Яíî ўâàõîäçілà 
ў эñтэтûку ðэàліçìà ÿк ñпîñàбу, ìåтàäу àäлþñтðàâàííÿ жûööÿ. Дэìàкðàтû÷íàñöü 
ìåтàäу ðэàліçìу âіäàâî÷íàÿ, бî íàйпåðø ÷àлàâåкà лþбîãà ñàöûÿлüíàãà ñтàíу ¸í 
бðàў çà àб’åкт àäлþñтðàâàííÿ. Кàлі ðàìàíтûçì ìåў çà ãåðîÿ íåçâû÷àйíàãà ãåðîÿ 
ў íåçâû÷àйíûõ àбñтàâіíàõ, кàлі клàñіöûçì ìåў çà ãåðîÿ тîлüкі элітàðíàãà ãåðîÿ, 
тî ðэàліçì âûâåў íàðîўíі ç іìі ñлуãу, ðàбî÷àãà, ñåлÿíіíà – äэìàñ, ñàöûÿлüíûÿ 
íіçû. Àлå öі ўñå íàøûÿ ãðàìàäçÿíå і ñ¸ííÿ àäðîçíіâàþöü, äçå ñàпðàўäû ìàñтàöкàÿ 
літàðàтуðà, à äçå õàлтуðà, пàäðîбкà пàä ÿå, іìітàöûÿ, пðàôàíàöûÿ ÿå? Чûì äуøу 
õтî çàäàâîлüâàå: ñàпðàўäû пðûãîжûì піñüìåíñтâàì öі ñуìíіўíûì ÷öіâàì. Дуøу, 
іíтэлåкт уçбàãà÷àå тîлüкі âûñîкàìàñтàöкàÿ літàðàтуðà. І тàìу çàäàâàлüíÿööà тîлüкі 
äэтэктûâàì, öі тîлüкі ôàíтàñтûкàй, öі тîлüкі пðûãîäíіöкà-àâàíтуðíàй літàðàтуðàй, 
кîìікñàìі – ãэтà àбкðàäàöü ñÿбå, àäìÿжîўâàöü ñÿбå àä ìуäðàñöі, àä ÷àлàâåöтâà, àä 
âûõàâàў÷àй і пàçíàâàлüíàй ñутíàñöі ñàпðàўäíàй âûñîкàй ìàñтàöкàй літàðàтуðû!.. 

Àäíàк пàўтîðûì пûтàííå: кàлі íå ç літàðû пà÷ûíàåööà літàðàтуðà, тî ўñ¸ ж 
ç ÷àãî ÿíà пà÷ûíàåööà? Мîжíà ñкàçàöü, øтî ç кíіãі кíіã, ÿкуþ лþäçі íàçûâàþöü 
Áібліÿй – ç Áібліі пà÷ûíàåööà õðûñöіÿíñтâà, õðûñöіÿíñкàÿ літàðàтуðà, ñуñâåтíàÿ 
літàðàтуðà åўðàпåйñкàй öûâіліçàöûі. Якàÿ ж àãðîìíіñтàÿ кîлüкàñöü тâîðàў íà 
ñþжэтàõ, íà ìàтûâàõ õðûñöіÿíñкàй ìàðàлі, íà ÿå пà÷уöö¸âàñöі ñâåтàðàçуìåííÿ, 
ñâåтàўñпðûìàííÿ, ñâåтàбà÷àííÿ – тâîðàў ñуñâåтíàй ñ¸ííÿøíÿй літàðàтуðû, жûâà-
піñу, ñкулüптуðû, ìуçûкі! 

Çìåñт âÿлікàй ñуñâåтíàй літàðàтуðû – ãэтà ãуìàíіñтû÷íû çìåñт ç іäэàлüíàй 
÷àлàâå÷íàñöі, âûñîкàй ìàðàлі-öíàтліâàñöі, äàбðà, ñпàãàäû і àñуäжэííÿ íåпàâàãі äà 
ìàöі і бàöüкі, äà пðîäкàў, àñуäжэííÿ íå÷àлàâå÷ûõ пàâîäçіíàў – ðàçбîþ, çàбîйñтâàў, 
кðàäçÿжу, ðàбàўíіöтâà, çäðàäû, õàíжàñтâà, кàâàðñтâà. Áібліÿ íàпåðø пðàпàâåäâàлà 
õðûñöіÿíñкуþ лþбîў – лþбîў äà бліжíÿãà: пàлþбі бліжíÿãà, ÿк ñàìîãà ñÿбå. Âÿ-
äîìûÿ äçåñÿöü çàпàâåäçÿў Áібліі – уñå ÿíû ãуìàíіñтû÷íûÿ. У ÷ûì, íàпðûклàä, 
ñâàå çàñлуãі бà÷ûў À.Ñ. Пуøкіí? У âåðøû «Пàìÿтíік» ¸í піñàў: 

И äîлãî буäу тåì лþбåçåí ÿ íàðîäу,
Чтî ÷уâñтâà äîбðûå ÿ лиðîй пðîбужäàл. 
Чтî â íàø жåñтîкий âåк âîññлàâил ÿ ñâîбîäу 
И ìилîñтü к пàäøиì пðиçûâàл. 

Òàкіì ÷ûíàì у Пуøкіíà пåðø çà ўñ¸ ñтàÿлі: «÷уâñтâà äîбðûå ... пðîбужäàл», 
пà-äðуãîå, «âîññлàâил ÿ ñâîбîäу», пà-тðэöÿå, «ìилîñтü ... пðиçûâàл». «Пà÷уööі 
äîбðûÿ àбуäжàöü» – âîñü пåðøàÿ çàäà÷à пàэçіі, літàðàтуðû; «ñлàâіöü ñâàбîäу», 
бûöü ñâàбîäàлþбíûì пåñíÿðîì, ñлàâіöü ñâàбîäу ÷àлàâåкà, à íå ðàбñтâà, ÷àлàâå÷уþ 
ãîäíàñöü, пàâàãу ÷àлàâåкà äà ñàìîãà ñÿбå. Нåçàлåжíàñöü ÿãî äуìкі, ñàìàñтîйíàñöü 
у ñâàіõ ðàøэííÿõ, âà ў÷ûíкàõ, уçâûøàöü âу÷ûöü бûöü ãîðäûì, ñìåлûì, ìàãутíûì 
і ðàçàì ç тûì íå бåç ñпàãàäû, íå бåç пðàбà÷âàííÿ, íå бåç äîбðûõ ñпðàў у àäíîñіíàõ 
äà тûõ, õтî àñтупіўñÿ, íå пà-÷àлàâå÷û пàñтупіў, àкàçàўñÿ ñÿðîä тûõ, õтî íіçкà ўпàў, 
ñтðàöіў пà ñâà¸й öі íå пà ñâà¸й âîлі ãîäíàñöü, ìåñöà пàä ñîíöàì, уâàãу і пàâàãу. 
Дûк âîñü ÿкіìі пà÷уööÿìі, ÿкіì çìåñтàì бûлà íàпîўíåíà тâîð÷àñöü À.Ñ. Пуøкі-
íà – тâîð÷àñöü, ÿкуþ ¸ñöü уñå пàäñтàâû íàçâàöü уçîðíà ãуìàíіñтû÷íàй, уçîðàì 



ñàпðàўäíàй літàðàтуðû. Хîöü ¸ñöü у Пуøкіíà íå тîлüкі пàíàâàííå ìàñтàöкàñöі, 
ÿкуþ Â.Ã. Áÿліíñкі àбñàлþтíà ñпðàâÿäліâà àб’ÿâіў äуøîþ пàэçіі Пуøкіíà, ÿå 
àñíîўíàþ ñутíàñíàþ ðûñàþ, пàôàñàì, кðàñîй, бî ¸ñöü у âÿлікàãà Пуøкіíà і тîå, 
øтî іøлî àä öàðûçìà ÿк іíñтûтутà äçÿðжàўíàñöі, àä пàíуþ÷àй ў Рàñіі Мікàлàÿ І 
іäэàлîãіі, ÿå пàтðûÿтûçìà, ÿкі бûў äçÿðжàўíûì, іìпåðñкіì, çâÿçàíûì ç кіðуíкàìі 
пàлітûкі ðàñійñкàãà öàðà, ðàñійñкàãà ñàìàäçÿðжàўÿ. Òîå іøлî àä íåìàжліâàñöі 
Пуøкіíу – ãåíіþ-ìàñтàку – âûñкà÷ûöü ç ðàìàк ñâàйãî ÷àñу. Пуøкіí бûў бåçäà-
кîðíû ў ñâàіì ãуìàíіçìå, у ñâà¸й íàйâûøэйøûõ ìàøтàбàў ìàðàлі, пðû àñуäжэííі 
íåçàкîííàй äçåйíàñöі öàðà, ÿãî õàлу¸ў, бÿçäуøíûõ пàñлуãà÷îў, кàç¸ííàй äуðàñöі, 
у ñâàіì äэìàкðàтûçìå, íàðîäíàñöі, лþбîâі äà Рàñіі ÿк Рàäçіìû, äà ðуñкàãà íàðîäà 
ÿк ìàãутíàãà пàтэíöûÿлу ìуäðàñöі, äàбðà, лþбîâі. Ëþбîў Пуøкіíà äà Рàñіі, лþбîў 
ðîäíàãà íàðîäà і àбуìîâілі ÿãî íàðîäíàñöü, íàðîäíàñöü ÿãî ìàñтàöкàñöі. Áуäу÷ûíі 
ðуñкàй літàðàтуðû À.Ñ. Пуøкіí ñлужûў íå âåðíàпàääàíіöкіìі âåðøàìі Àлÿкñàíäðу 
І, à пåðø çà ўñ¸ ç íàйâÿлікøàй ñілàй âûÿўлåíàй іì ìàñтàöкàñöі.

À кàлі тâîð÷àñöü íå ÿк у À.Ñ. Пуøкіíà ãуìàíіñтû÷íàÿ, íå ўçîð ìàñтàöкàñöі, 
тî öі ìîжíà ÿå íàçâàöü ìàñтàöкàй тâîð÷àñöþ? Ці пàэçіÿ тàäû – пàэçіÿ? Ці літà-
ðàтуðà – літàðàтуðà?..

Мàíàðõі÷íûÿ íîткі ў öэлûì íå пåðàкðэñлілі Пуøкіíà-літàðàтàðà, íå âûâåлі ÿãî 
çà ðàìкі ÿå âÿлікàñöі літàðàтуðû, õîöü тут íåлüãà íå ñкàçàöü, øтî пàлітû÷íûÿ ўõілû 
Пуøкіíà çâужàлі ÿãî ÷ûñтуþ пàэçіþ, бûлі пà-çà ÿãî âåлі÷÷у ÿк пàэтà íà ñтàãîääçі, 
íå бûлі ў ãàðìîíіі ç пуøкіíñкіì ãåíіåì. Ужî ў Пуøкіíà пàлітûкà білà, çàбіâàлà 
ìàñтàкà ñлîâà ў пðûãîñтâå, кðûøтàлüíàñöі ÿãî äàбðûíі, ñâàбîäàлþбñтâà, ÷àлàâåкà-
лþбñтâà. Пàлітûкà, ìîжíà ñкàçàöü, çàбіâàлà ў Пуøкіíà ìàñтàöкàñöü ñлîâà, і ÿíà ж 
çàбілà ÿãî íà äуэлі, àäàбðàлà ў пàэтà ñàìî жûöö¸. Пîтûì ìåíàâітà пàлітûкà öàðà 
ў літàðàтуðû ñàøлå íà Кàўкàç М.Þ. Ëåðìàíтàâà, íà âіñåліöу àñуäçіöü К. Рûлååâà, 
М.Ô. Дàñтàåўñкàãà, çàìÿíіўøû àпîøíÿìу øûбåíіöу кàтàðãàй. Нå бåç пàлітûкі буäçå 
àääàâàöü àíàôåìå Ë.М. Òàлñтîãà öàðкâà...

Пàлітûкà äлÿ літàðàтуðû – ñілà çàбîй÷àÿ, пàлітûкà, âÿäîìà, тàтàлітàðíàÿ, 
пàлітûкà ў ХХ ñтàãîääçі ðэжûìàў ôàøûñöкіõ, кàìуíіñтû÷íûõ, äэñпàтû÷íûõ, 
äûктàтàðñкіõ, кàìàíäíà-àäìіíіñтðàтûўíûõ. Çà пðûклàäàìі äàл¸кà õàäçіöü íå 
тðэбà, бî ў пàìÿöі літàðàтуðíà-ãðàìàäñкіÿ ðуõі ôàøûñöкіõ Ітàліі, Ãåðìàíіі. У 
Ітàліі клàñі÷íàÿ пàэçіÿ пåðàтâàðûлàñÿ ў ðэбуñíû ãåðìåтûçì, у Ãåðìàíіі тîлüкі 
äçіöÿ÷àÿ пàэçіÿ ìàãлà ÿø÷э лі÷ûööà пàэçіÿй, бî ўñ¸ àñтàтíÿå бûлî ў літàðàтуðû 
çàпàлітûçàâàíûì íàöûÿíàлüíà-ôàøûñöкàй іäэàлîãіÿй. À äà ÷àãî пðûâ¸ў літàðà-
туðû íàðîäàў ÑÑÑР ñтàліíіçì, ñ¸ííÿ ãіñтîðûÿ íàöûÿíàлüíûõ літàðàтуðàў бûлîãà 
ÑÑÑР пàìÿтàå, âåäàå. І ãэтàÿ пàìÿöü, ñкàжàì íàпåðàä, íå бåç çàйìàлüíàñöі, àлå 
пàìÿöü бàлþ÷àÿ. І íàøу íàöûÿíàлüíуþ літàðàтуðу тðàãі÷íà кðàíулі íå тîлüкі 
ðэпðэñіі, бî тðàãі÷íûìі бûлі äлÿ íàøàй літàðàтуðû і пåðûпåтûі íàðàäжэííÿ 
ñàâåöкàй літàðàтуðû, ÿк літàðàтуðû пàðтûйíàй іäэйíàñöі, ñàöûÿліñтû÷íàãà 
ðэàліçìу, бàлüøàâіñöкàй пàôàñíàñöі. Çàбîй÷ûìі, íå бàöüкîўñкіìі, à àй÷ûìíûìі 
бûлі äлÿ íàøàй літàðàтуðû, пà-ñутíàñöі, уñå äçåñÿöіãîääçі ÿå пàäлåãлàñöі ñà-
âåöкà-тàтàлітàðíàìу ðэжûìу. 

2. Не ойчыя сілы забойчыя... 

Ñілàў äлÿ літàðàтуðû çàбîй÷ûõ – іõ íå äçâå, іõ уñіõ, âіäàöü, íå çлі÷ûöü, àлå 
ўñå ÿíû çâÿçàíûÿ ç àäíûì – ç пåðàіñтîтíåííåì літàðàтуðû ў ÿå ãåíåтû÷íàй, 
íàтуðàлüíàй ñутíàñöі, у ÿå пðûðîäçå ÿк ç’ÿâå эñтэтû÷íàй, этû÷íàй, ôілàñàôі÷-
íàй. Пåðàіñтîтíåííÿў у öэлûì бåç кðà¸ў, à ñуñâåтíàÿ літàðàтуðà, ÿк і ãіñтîðûі 
лþбîй íàöûÿíàлüíàй літàðàтуðû, іìі пîўíÿööà, ðàçâіöö¸ лþбîй літàðàтуðû бåç 
іõ íå àбûõîäçілàñÿ. І пåðàпàäû ðîñкâітàў, пàäçåííÿў літàðàтуðàў – íіÿк íå іõ 
ðэâàлþöûÿ, бî ÿíû – íå íà ўçûõîäçÿ÷àй ліíіі, íå ў пåðàåìíàñöі äçåлÿ іäэàлу: 
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âûøэй, у ãîðу – äà ñîíöà і çîðàў. Дûÿлåктûкà ðàçâіööÿ, ÿк âÿäîìà, àäìàўлåííå 
àäìàўлåííÿ, àäìàўлåííå àä тàãî, øтî ñöâÿðäжàлàñÿ. Дûÿлåктûкà, тàкіì ÷ûíàì, 
пàíуå і íàä л¸ñàì літàðàтуðû, àбуìîўліâàå ÿå ðàçâіöö¸ – íå бåç çіãçàãàў, пàäçåí-
íÿў, уçäûìàў, àäìàўлåííÿў, ðîñкâіту. У íîâûì жà ÷àñå, àñàбліâà ў ХХ ñтàãîääçі, 
ñàìûìі çàбîй÷ûìі ñілàìі літàðàтуðû ÿк тàкîй бûлі âулüãàðûçàöûÿ і àäàптàöûÿ. 
Ñ¸ñтðàìі ãэтûÿ ñілû íå íàçàâåø, бî âулüãàðûçàöûÿ – ãэтà àä пàлітûкі, àäàптàöûÿ 
– àä çàäà÷àў пåäàãàãі÷íà-âûõàâàў÷ûõ, àä экñпåðûìåíтàлüíûõ пîøукàў, ÿк ÷àñтà і 
àä кàìåðöûйíûõ çàõàäàў, ìîäû, пàпуліçìà, ñпðàø÷эíñтâà і ã.ä.

«Àбîå ðàбîå...» – ìîжíà ñкàçàöü пðà âулüãàðûçàöûþ і àäàптàöûþ, бî ÿк 
пåðøàÿ, тàк і äðуãàÿ ñтûõіÿ ў ðîçíàй ñтупåíі, àлå âàðîжûÿ ÷ûñтàìу ìàñтàöтâу, 
íàтуðàлüíàй пðûðîäçå літàðàтуðû ÿк äîбðàãà, ìуäðàãà, âå÷íàãà.

Уñпîìíіì жà, àäíàк, тут і Áðàíøтэйíà – àäíàãî ç ðуñкіõ кðûтûкàў-âулüãàðûçà-
тàðàў 30-õ ãàäîў. І àñàбліâà àñíîâу ÿãî âулüãàðûçàöûі літàðàтуðû, ÿкàÿ пà÷ûíàлàñÿ 
ç тàãî, øтî âûøэйøàй пðàÿâàй ãуìàíіçìà ў ñâåöå àб’ÿўлÿлàñÿ клàñàâàÿ íåíàâіñöü, 
àб’ÿўлÿлàñÿ íàñупåðàк õðûñöіÿíñкàй іäэàлîãіі лþбîâі äà бліжíÿãà, лþбîâі ÿк 
тàкîй, ÿк äуøэўíàй ñілû, øтî àб’ÿäíîўâàå äàбðûí¸й, ìіðàì, пàâàãàй ÷àлàâåкà äà 
÷àлàâåкà. Ëþбîў у бåлàðуñàў – ãэтà пàíÿööå ўâîãулå бîлüø àãулüíàå, ÷ûì кà-
õàííå – улþб¸íàñöü õлîпöà ў äçÿў÷ûíу, äçÿў÷ûíû ў õлàпöà. Дûк âîñü, пàâîäлå 
âулüãàðûçàтàðà íіÿкàÿ íå лþбîў пàâіííà бûöü у àñíîâå ÷àлàâå÷àãà ãðàìàäñтâà, à 
ìåíàâітà, íÿíàâіñöü – íÿíàâіñöü клàñàâàÿ äà клàñàâàãà âîðàãà – ñуñåäà-кулàкà, äû і 
äà ðîäíûõ бàöüкі і ìàöі, бðàтà – äà бðàтà, ñÿñтðû – äà ñÿñтðû, кàлі ÿíû àкàçâàліñÿ 
âîðàãàìі íàðîäà, бî øтîñü íåлàÿлüíàå пðàÿâілі. Нå ñтàíåì тут ìíîжûöü пðûклàäû, 
ÿк ðуñкàÿ і бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà äэãуìàíіçàâàлàñÿ, äû ўñпàìіíàþ÷û àäíî пàэìу 
Ñöÿпàíà Ш÷ûпà÷îâà пðà Пàўлікà Мàðîçàâà. Ñ. Ш÷ûпà÷îў àпàэтûçàâàў àìàðàлüíû 
ў÷ûíàк Пàўлà, ÿкі äàí¸ñ у îðãàíû íà ўлàñíûõ бàöüкîў çà кðàäçåж іìі íåкàлüкі 
літðàў бåíçіíà. Кðàäçåж, кàíå÷íå, у÷ûíàк íÿўõâàлüíû (÷àöâ¸ðтàй біблåйñкàй 
çàпàâåääçþ ñтàіöü: «Нå ўкðàäçі!»). Àлå пåðøàй ñтàіöü: «Чöі ìàöі і бàöüку ñâàй-
ãî!..» Якîå тàì пàâàжàй, «÷öі!», кàлі ў àбàâÿçкàõ піÿíåðà пà-пåðøàå – äàíîñіöü. 
Дàíîñ – âîñü âûøэйøàÿ ôîðìà клàñі÷íà-ñàâåöкіõ пàâîäçіíàў, пðàлåтàðñкàй ìàðàлі, 
пðûклàä äà ўñåíàðîäíûõ пàâîäçіíàў! І Ñ. Ш÷ûпà÷îў àтðûìліâàå çà пàэìу пðà 
Пàўлікà Мàðîçàâà âûñîкуþ ў ÑÑÑР літàðàтуðíуþ пðэìіþ, пðû÷ûì íå ў 30-ÿ 
ãàäû, кàлі ўжî íі Áðàíøтэйíà, íі Яжîâà, íі Ñтàліíà íå бûлî, àлå іäэàлàãіçàöûÿ, 
âулüãàðûçàöûÿ ñàâåöкіõ літàðàтуðàў çàñтàâàлàñÿ ў ñілå.

І тут пàўñтàå пûтàííå, öі іäэàлàãіçàâàíàÿ літàðàтуðà – ìàñтàöкàÿ літàðàтуðà, 
öі âулüãàðûçàâàíàÿ літàðàтуðà – ìàñтàöкàÿ літàðàтуðà?

Áÿäà ў öэлûì ñàпðàўäû ìàñтàöкàй літàðàтуðû пà÷ûíàåööà тàì, äçå пåðàіñтîт-
íіâàåööà ÿå ãуìàíіñтû÷íû çìåñт, пàôàñ, іäэі пåðàіñтîтíіâàþööà ñâÿäîìà, ìэтà-
íàкіðàâàíà. Òàк, у ðуñкàй літàðàтуðû ÿå пåðàіñтîтíåííå іøлî àä М. Чàðíûøэўñкàãà 
äà У. Ëåíіíà, äà À. Жäàíàâà. Пðàöэñ пåðàіñтîтíåííÿ ў ðуñкàй літàðàтуðû àкàçàў 
ñàìû іñтîтíû, ñàìû ìàãутíû ўплûў íà ўñå íàöûÿíàлüíûÿ літàðàтуðû ÑÑÑР, у 
тûì ліку і íà íàøу бåлàðуñкуþ літàðàтуðу. 

Ãэтà ÿø÷э äàл¸кà äà ñàâåöкàãà ÷àñу М.Ã. Чàðíûøэўñкі ñкàçàў: «Ілжûâàÿ іäэÿ 
ìàñтàöтâà íå íàðàäжàå», à À. Ãåðöàí пàöâÿðäжàў, øтî íі ñìû÷îк ìуçûкі, íі ðàçåö 
ñкулüптàðà ìÿø÷àíñтâà íå пàэтûçуþöü. Пàлітûкі, àäíàк, äуìàлі іíàкø. У. І. Ëåíіí 
у 1905 ãîäçå íàпіñàў àðтûкул «Пàðтûйíàÿ àðãàíіçàöûÿ і ìàñтàöкàÿ літàðàтуðà» ç 
лîçуíãàì «літàðàтуðà пàâіííà ñтàöü кàл¸ñікàì і âіíöікàì пðàлåтàðñкàй ñпðàâû». 
Іíøûìі ñлîâàìі, пàтðàбàâàлàñÿ іäэàлàãіçàöûÿ ìàñтàöкàй літàðàтуðû, пåðàõîäу ÿå 
íà ñлужбу пàðтûйíûì іäэîлàãàì, і тîлüкі ãэтàÿ ñлужбà äэìàãàãі÷íà àб’ÿўлÿлàñÿ 
ўãîäíàй íàðîäу – íàðîäíàй, àäçіíà іäэйíàй і, уðэøöå, бàлüøàâіöкàÿ іäэйíàñöü ñтàлà 
âûøэйøàй ôîðìàй íàðîäíàñöі. М.Ã. Чàðíûøэўñкі, М. Дàбðàлþбàў пàтðàбàâàлі 
íàðîäíàñöі ÿк âûøэйøàй пðàÿâû пðàўäçіâàñöі ў ìàñтàöкàй літàðàтуðû, і пàäуìàöü 
íå ìàãлі, øтî тàкіì ÷ûíàì àбåðíåööà іõ лîçуíã íàðîäíàñöі.



Àлå тэìà бàлüøàâіöкàй іäэàлîãіі ÿк âûøэйøàй ôîðìû íàðîäíàñöі øûðîкà 
çàöâåðäçілà ñÿбå ўжî ў пàñлÿâàåííûì ÷àñå – пàñлÿ äàклàäà À.À. Жäàíàâà пðà 
лåíіíãðàäñкіÿ ÷àñîпіñû «Çâÿçäà» і «Ëåíіíãðàä» (1946). У 20-30-ÿ ãàäû пàíàâàлі 
лîçуíãі пðàлåтàðñкàñöі, äûплàìàтíіöтâà, тàк çâàíûìі пàпут÷ûкàìі-іíтэліãåíöûÿй 
у літàðàтуðû, пàñлÿ іøлî âûñпÿâàííå ôîðìулû «ñàâåöкàÿ літàðàтуðà – ñàöûÿ-
ліñтû÷íàÿ пà çìåñту, íàöûÿíàлüíàÿ пà ôîðìå». Пðû ўñіì, пðû ãэтûì іøлà ìåíàâітà 
іäэàлàãіçàöûÿ, âулüãàðûçàöûÿ літàðàтуðû. Мåíàâітà àä іõ бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà – 
àñàбліâà пåðøûõ äâуõ äçåñÿöіãîääçÿў пàñлÿâàåííàãà ÷àñу ñтàлà тàкîй пðûìітûўíàй, 
øтî ñ¸ííÿ, àçіðàþ÷ûñÿ íà ÿå, íå ðàç жàõ бÿðэ.

Âулüãàðûçàöûÿ âåлüìі бåññàðàìÿжíà íàäтà øûðîкà àбкàðíàлà íàøу бåлàðуñкуþ 
ñÿðэäíÿâå÷íуþ літàðàтуðу. Ëåíіíñкі пàñтулàт àбâÿø÷àў: «У кîжíàй кулüтуðû 
– äçâå кулüтуðû: ðэàкöûйíàÿ і íàðîäíàÿ». Рэàкöûйíàÿ ç пðàãðàìàў íàâу÷àííÿ 
âûкðэñліâàлàñÿ, бî ÿíà бûлà çâÿçàíà ç іì¸íàìі ìàãíàтàў Ëüâà Ñàпåãі, Уðøулі і 
Міõàлà Рàäçіâілà-Рûбàíüкі, і, тàкіì ÷ûíàì, çàñтàâàлàñÿ ç ðэліãійíàй літàðàтуðàй. 
Çâÿçàíàå ç пðàâàñлàўåì, ñà ñâåöкàй літàðàтуðû âûпÿ÷âàлàñÿ íіçàâîå – іíтэðìåäûі 
ç бàтлåйкі, пàўñтàííå ÷îðíûõ лþäçåй у Ñìàлåíñку – лåтàпіñíàå. «Нàøà Ніâà» 
àб’ÿўлÿлàñÿ буðжуàçíà-íàöûÿíàліñтû÷íàй ãàçåтàй, і тîлüкі тûÿ íàøàíіўöû, кàãî 
àäíîñілі äà ðэâàлþöûйíà-äэìàкðàтû÷íàãà íàпðàìку, âûâу÷àліñÿ. Àлå ñàìàå ãàлîў-
íàå, øтî àäбіâàлà лþбуþ àõâîту і лþбîў äà бåлàðуñкàй літàðàтуðû – ãэтà ñõåìà, 
пàâîäлå ÿкîй бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà пàўñтàâàлà ілþñтðàöûÿй öÿжкîãà бåñпðàñâåт-
íàãà жûööÿ ў äàðэâàлþöûйíûì ÷àñå, і ðàäàñíàй, ø÷àñліâàй àä ñâàбîäû і çàìîжíà-
ñöі бåлàðуñà ў Ñàâåöкàй Áåлàðуñі ç ÿå äûìíàй іíäуñтðûÿліçàöûÿй і íåàãлÿäíûìі 
кàлãàñíûìі пðàñтîðàìі пàä äбàйíûì кіðàўíіöтâàì ñàâåöкàй улàäû, кàìуíіñтû÷íàãà 
лàäу. Áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà àкàçâàлàñÿ бÿçäуìíàй, íіÿкàãà ÷àлàâå÷àçíàў÷àãà çìåñту, 
іíтûìíûõ пà÷уööÿў, ôілàñàôі÷íàñöі. Àäíî çàõліпàííå ў ілþñтðàтûўíàñöі ñàöûÿ-
лàãі÷íàй ñõåìû, ñпðîø÷àíàñöü àãîлåíàãà кàíтðàñту: бÿäà, ãîðà – ðàäàñöü, ø÷àñöå; 
àäñтàлàñöü, бåñпðàñâåтíàñöü – уçäûì, уñ¸ пåðàäàâîå, íÿбà÷àíàå ў ñâåöå; бÿñпðàўå, 
ñàöûÿлüíû і íàöûÿíàлüíû пðûãí¸т – улàäà ñàìîãà íàðîäà, ñàìàÿ пåðàäàâàÿ ў 
ñâåöå äэìàкðàтûÿ, ðîñкâіт íàöûÿíàлüíàãà ў іíтэðíàöûÿíàлüíûì ñуçîð’і ÑÑÑР, 
íå ãібåííå, à ñуöэлüíàå ø÷àñöå. Пà÷уööі íàпåðø ÿкіÿ? «Я ðîäíàìу Ñтàліíу пåñíі 
ñпÿâàþ» і ñуðàãàт лþбîўíàãà – âûõàâàííå лþбîâі äà тðàктàðà, тîðôà-пåðàãíîйíûõ 
ãàðøî÷кàў, кукуðуçû öåðàç іõ пàэтûçàöûþ, пà ñутíàñöі, бåлàðуñкàãà пðûãîжàãà 
піñüìåíñтâà íå бûлî, íå бûлî пðàўäû жûööÿ, пàãлûблåííÿ ў іíäûâіäуàлüíû ñâåт 
÷àлàâåкà, у ñàöûÿлüíûÿ, ìàðàлüíûÿ кàíôліктû, у іíтэлåктуàліçì. Òàкіì ÷ûíàì, 
бåлàðуñкàй ñàâåöкàй літàðàтуðû àìàлü çуñіì íå бûлî ÷ûì пðûâàбліâàöü âу÷íÿ öі 
ñтуäэíтà, ðàбî÷àãà, ñåлÿíіíà öі іíтэліãåíтà. Пðàäàўжàлі іõ пðûâàбліâàöü íàйпåðø 
ðуñкàÿ, çàðубåжíàÿ літàðàтуðû. Хîöü і ðуñкàÿ літàðàтуðà íå пàçбåãлà âулüãàðû-
çàöûі, пðûãîжûì піñüìåíñтâàì, âÿлікàй, öікàâàй, пðûâàбíàй літàðàтуðàй öåðàç 
À.Ñ. Пуøкіíà, М.Þ. Ëåðìàíтàâà, Ë.М. Òàлñтîãà, À.П. Чэõàâà, М.À. Шîлàõàâà ÿíà 
çàñтàâàлàñÿ. Як, íàпðûклàä, âулüãàðûçàâàўñÿ À.Ñ. Пуøкіí? У 20-30-ÿ ãàäû ¸í 
àб’ÿўлÿўñÿ ðэàкöûйíûì, äâàðàíñкіì, пðûäâîðíûì пàэтàì. À ў пàñлÿâàåííû ÷àñ 
ÿãî íàбліжàлі äà äçåкàбðûñтàў, ðэâàлþöûÿíіçàâàлі. Дû, пà ñутíàñöі, äàõîäçілà і 
äà ñàâåтûçàöûі Пуøкіíà, äà тàãî, øтî ¸í íібû пðàäбà÷ûў бàлüøàâіöкàå буäу÷àå 
Рàñіі, кàлі ў âåðøû, пðûñâå÷àíûì äçåкàбðûñтàì, піñàў: 

Òîâàðищ, âåðü, âçîйäåт îíà,
Çâåçäà плåíитåлüíîãî ñ÷àñтüÿ,
И íà îблîìкàõ ñàìîâлàñтüÿ
Нàпиøут íàøи иìåíà. 

Òàк ÷ûðâîíàÿ çîðкà бàлüøàâікîў àтàÿñàìліâàлàñÿ ñà «çâåçäîй плåíитåлüíîãî 
ñ÷àñтüÿ» ç пуøкіíñкàãà âåðøà, ç âîбðàçàì, ÿкі àкàçàўñÿ пðàðî÷ûì у âуñíàõ ñà-
ìîãà Пуøкіíà, тàâàðûøà Пуøкіíà, à íå ãðàìàäçÿíіíà, бàлüøàâіöкàãà тàâàðûøà. 
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Ñàâåöкàÿ ÿâà бûлà, кàíå÷íå, íà «îблîìкàõ ñàìîâлàñтüÿ», і öі ж íå ÿк âÿлüбіöåлü 
ñàìîй ñàâåöкàй улàäû, ðэ÷àіñíàñöі âûñтупàå Пуøкіí, âåðà÷û ў õâàлåбíàå íàпіñàííå 
іì¸í ÿãî і äçåкàбðûñтà íà «îблîìкàõ ñàìîâлàñтüÿ» – íà ñкðûжàлÿõ бàлüøàâіöкіõ 
пåðàìîã. Áàлüøàâік пðàðîк Пуøкіí, і тîлüкі! І тут бûлî ñàìàå äçіўíàå äçіâà! Òут 
ñпðàöîўâàлі àäâîлüíûÿ àñàöûÿöûі, ілþçіі. Ëåкñікà-âîбðàçíàñöü Пуøкіíà ñпðûÿлà 
àñу÷àñíіâàííþ, бàлüøàâіçàöûі ÿãî пàэтû÷íàãà ìûñлåííÿ. І çуñіì íå çäàâàлàñÿ, 
øтî іäçå øту÷íàå àñу÷àñíіâàííå, äэìàãàãі÷íàå пåðàâàðî÷âàííå кàíкðэтíàãà ñэíñу 
âåðøà ў жàäàíû, у іäэàлàãі÷íà âàжíû, ñпðûÿлüíû íîâàй ãіñтàðû÷íàй ñілå, бàлü-
øàâіöкіì íуâîðûøàì.

À.Ñ. Пуøкіí бûў íå âûклþ÷эííåì. Ëþñтðàì ðэâàлþöûі àб’ÿўлÿўñÿ Ëåíіíûì 
Ë.М. Òàлñтîй. У 1910 ãîäçå піñàўñÿ іì àðтûкул àб âÿлікіì піñüìåííіку, àлå ў 
пàñлÿ ðэâàлþöûйíû ÷àñ бåç íàì¸кàў іøлî, ñöâÿðäжàлàñÿ, øтî ãåíіÿлüíàÿ тâîð÷àñöü 
ìàñтàкà і ìûñліöåлÿ Ë.М. Òàлñтîãà бûлà àäлþñтðàâàííåì ñàìîãà Кàñтðû÷íікà. 
Âÿäîìà, íå àäлþñтðàâàííåì пÿðэäàäíÿÿ тâîð÷àñöü Òàлñтîãà íå ìàãлà íå бûöü. 
Àлå тîлüкі íå ў ÿãî ñлàâу, íå ў ÿãî кàðûñöü. Òàкіì ÷ûíàì, і ў äàäçåíûì âûпàäку 
íå àбûøлîñÿ бåç пэўíàãà пðûўлàø÷âàííÿ âÿлікàãà піñüìåííікà ñàбå і ãэтûì ÿãî 
ñкàжэííÿ.

Àñîбíà пàäкðэñліì тут, øтî пàäîбíàå àäбûâàåööà ÿø÷э і ç àблàìàííåì ÿå 
íàöûÿíàлüíûõ кðûлàў, і ãэтà ìîжíà âåлüìі íàãлÿäíà бà÷ûöü, кàлі àäкàçâàöü íà 
пûтàííå, öі бûлà íàöûÿíàлüíàй бåлàðуñкàÿ ñàâåöкàÿ літàðàтуðà? Пà÷íåì ç тàãî, 
øтî бåçíàöûÿíàлüíàй літàðàтуðà ў íîâûì ÷àñå íå ìîжà бûöü, àñàбліâà ç ÷àñîў 
Àäðàäжэííÿ. Яíà бûлà пà-íàä íàðîäàìі ў ñÿðэäíÿâå÷íàй Еўðîпå, кàлі íàâукà 
кàðûñтàлàñÿ лàöіíñкàй ìîâàй, у Àçіі – кàлі тàì ìîâàй íàâукі і пàэçіі бûлà àðàб-
ñкàÿ ìîâà. Нàäìîâàй Уñõîäíÿй ñлàâÿíñкàй піñüìåííàñöі бûлà ñтàðàñлàâÿíñкàÿ 
ìîâà. Àлå àäðàäжэíñкі ÷àñ у Еўðîпå, пàðàäжàþ÷û íàöûі, пàðàäжàў літàðàтуðу íà 
іõ íàðîäíûõ ìîâàõ – âàлîøñкàй, ôðàíöуçñкàй, àíãåлüñкàй, ÷эøñкàй, íÿìåöкàй, 
пîлüñкàй, ãіøпàíñкàй і ã.ä. Руñкàÿ ìîâà ñтàлà ìîâàй ðуñкàй літàðàтуðû, à íå öàð-
кîўíà-ñлàâÿíñкàÿ, ÿк íå íà ¸й, à íà бàлãàðñкàй, ñåðбñкàй, укðàіíñкàй, бåлàðуñкàй 
ìîâàõ уçíіклі àäпàâåäíûÿ літàðàтуðû.

Нå àäíî ìîâû ñтàлі ў іõ пåðøààñíîâàй, бî õîöü ìîâà ўâîãулå – пåðøààñíîâà 
літàðàтуðû, пàпåðàäçå пàâіííà ўçíікíуöü íàöûÿíàлüíàÿ іäэÿ, íàöûÿíàлüíà-âûçâà-
лåí÷û ðуõ, ÿк тî ў Áàлãàðûі – буíт ñупðàöü Àñìàíñкàй іìпåðûі, туðэöкàãà ÿðìà, 
ÿк тî íà Укðàіíå і Áåлàðуñі – íàöûÿíàлüíà-âûçâàлåí÷û ðуõ ñупðàöü іìпåðûі 
Рàìàíàâûõ. Âûçâàлåí÷ûÿ ðуõі íàðîäàў – äэìàкðàтû÷íûÿ, ðэâàлþöûйíûÿ, пåðà-
äуñіì кулüтуðíà-ãðàìàäñкіÿ, літàðàтуðíûÿ. Іìі кіðуå, у іõ пàíуå íàöûÿíàлüíàÿ, 
пàтðûÿтû÷íàÿ, ãуìàíіñтû÷íàÿ іäэÿ («Чàлàâåкàì çâàööà»). Пàтðûÿтûçì – ¸í 
пàðàäжэííå Àäðàäжэííÿ, äà ãіñтîðûй пðîäкàў, ðîäíàãà кðàþ, äà бàöüкі і ìàöі, äà 
ðîäçі÷àў-пðîäкàў. Çìåñт пàтðûÿтûçìу – ÷àлàâå÷íû, íàтуðàлüíû, ÷àлàâåкàлþбíû, 
âûñàкàðîäíû, іíтэлåктуàлüíû, пðûãîжû. Çâûðîäíàãà ў іì íі÷îãà íÿìà, і ¸í íå 
пà÷ûíàåööà ç ñупðàöüпàñтàўлåííÿ ñâàйãî ÷ужîìу, ç уçâûøэííÿ àäíîй íàöûі íàä 
äðуãîй, ç пàлітûкі âûðàäжэííÿ, äэíàöûÿíàліçàöûі àäíîй íàöûі äðуãîй, ñà çíіø÷эííÿ 
– ôіçі÷íàãà, пðàç øûбåíіöû і ðàññтðэлû – àäíîй íàöûі äðуãîй. Пàтðûÿтûçì – àä 
ñлîâà «Pater» – бàöüкà. «Patria» – бàöüкàўø÷ûíà. «Pater» y кàтîлікàў – пàтэð, 
ñâÿø÷эííік, «Patria» – бàöüкàўø÷ûíà, öåðàç ðîäíàãà бàöüку íå тîлüкі ðîäíàÿ, 
àлå і ñâÿтàÿ, ñâÿø÷эííàÿ.

Нàöûÿíàлüíàÿ іäэÿ ÿк ñâÿтàÿ пàтðûÿтû÷íàÿ пà÷ûíàлàñÿ àäíîй ç ñàìûõ ñâåтлûõ 
іäэÿў у íîâûì ñâåöå. Àлå, ÿñíà, øтî ÿíà бûлà ìÿñöîâàþ, ðэãіÿíàлüíàþ, тутэйøàþ. 
Пðû÷ûì, ãэтàÿ іäэÿ ãåíåтû÷íà іíтэліãåíтíàÿ. Ãåíåтû÷íà ÿíà пà÷ûíàåööà àä іíтэлі-
ãåíöûі, àä кíіãі, àä ÿå ðàñпàўñþäжàíàñöі ў íàðîäçå. У íàñ, бåлàðуñàў, ÿå ãлàøà-
тàÿìі ñтàлі Ô. Ñкàðûíà, Ñ. Áуäíû, Â. Цÿпіíñкі, у ХІХ ñтàãîääçі – Ô. Áàãуøэâі÷ 
(íå бåç äðукàâàíàãà ñлîâà, çбîðíікàў «Дуäкà бåлàðуñкàÿ», «Ñìûк бåлàðуñкі»). У 
ХХ ñтàãîääçі бåлàðуñкуþ іíтэліãåíöûþ ñклàäàлі íå тîлüкі íàðîäíûÿ іíтэліãåí-



тû, ÿкіìі бûлі Яíкà Купàлà і Якуб Кîлàñ, àлå і тэõíі÷íàÿ іíтэліãåíöûÿ – ñûíû 
÷ûãуíà÷íікà Ëуöкåâі÷à Іâàí і Àíтîí, Улàäçіñлàў Ãàлубîк, кàìîðíікі Àлÿкñàíäð 
Улàñàў і Àлåñü Ãàðуí, ñûí ãàíäлÿðà лåñàì Çìітðîк Áÿäулÿ, ìåäñÿñтðà Ц¸ткà. Дûк 
âîñü íà пà÷àтку ХХ ñтàãîääçÿ бåлàðуñû, ÿкіÿ íàçûâàлі ñÿбå тутэйøûìі жûõàðàìі 
Пàўíî÷íà-Çàõîäíÿãà кðàþ – ãубåðíіі, ÿäðà ãåàãðàôі÷íàй Áåлàðуñі, – àб’ÿâіліñÿ ç 
тутэйøàй íàöûÿíàлüíàй іäэÿй. Іäэÿ бûлà àíтûіìпåðñкàй, àíтûöàðñкàй, äэìàкðà-
тû÷íàй, ÿк àíтûöàðñкàÿ – íàöûÿíàлüíà-âûçâàлåí÷àй, ðэâàлþöûйíàй. У ãэтàй 
ñуâÿçі ÿå іäэàлû бûлі çà ñâàбîäу, çà íîâû äçÿðжàўíà-пàлітû÷íû ñàöûÿлüíû лàä, 
çà ñâàбîäу ñлîâà і ðàçâіöö¸ íàöûÿíàлüíàй літàðàтуðû і кулüтуðû. У ðэâàлþöûþ 
âåðûлі, у ðэâàлþöûþ пàйøлі – çà ðэклàìàâàíûìі іäэàлàìі, лîçуíãàìі, äэкðэтàìі.

Àлå ў ðэâàлþöûі пåðàìàãлі íå ðэâàлþöûйíà-äэìàкðàтû÷íûÿ іäэàлû, à ñілû, 
ÿкіÿ, âûкàðûñтîўâàþ÷û іõ, çðàбілі ñтàўку íà ўñÿñâåтíуþ ðэâàлþöûþ. Нå бûлî 
лîçуíãà «Яäíàйöåñÿ äэìàкðàтû і íàöûі!», à çàãу÷àлà «Пðàлåтàðûі ўñіõ кðàіí, 
ÿäíàйöåñÿ!». Пðàлåтàðûі íå пåðàìàãлі ў Ãåðìàíіі, буäç¸íàўöû íå äàйøлі äàлåй 
Ëüâîâà, Òуõà÷эўñкі – äàлåй Âіñлû. Длÿ Áåлàðуñі ðэâàлþöûÿ кîí÷ûлàñÿ Рûжñкіì 
äàãàâîðàì 1921 ãîäà, ÿкі пàäçÿліў ÿå íà Уñõîäíþþ і Çàõîäíþþ ç уклþ÷эííåì 
Уñõîäíÿй ÷àñткі ў ÑÑÑР (1922). Áûлі äçâå õâàлі бåлàðуñіçàöûі âà Уñõîäíÿй Ñà-
âåöкàй Áåлàðуñі, à кîлüкі øyãàíулà õâàлÿў ðэпðэñіÿў, íàкіðàâàíûõ ñупðàöü т. çâ. 
íàöäэìàў, – ãэтà çíà÷ûöü, íàöûÿíàлüíûõ äэìàкðàтàў, ìÿñöîâûõ пàтðû¸тàў, тàãî 
ñ¸ííÿ íå çлі÷ûöü. Уâîãулå äà ðэâàлþöûі ўñå ìÿñöîâûÿ íàöûÿíàлüíûÿ äэìàкðàтû 
бûлі çà ðэâàлþöûþ, çà ÿå äэìàкðàтû÷íûÿ іäэàлû. Àлå кàлі ãэтûÿ іäэàлû пà÷àлі 
пàðуøàööà, ñâåтлûÿ ãàлîâû íå ìàãлі тàãî пðûíÿöü, і бûлі àб’ÿўлåíû бàлüøàâікàìі 
âàðîжàй іíтэðíàöûÿíàліçìу ñілàй, буðжуàçíàй кîíтððэâàлþöûÿй. Áåлàðуñкіÿ 
äэìàкðàтû ўтâàðûлі àñîбíуþ íàðîäíуþ ðэñпубліку – ÁНР. Áàлüøàâікàìі ÁНР 
бûлà çíіø÷àíà, àлå, âûäàþ÷û ñÿбå çà äэìàкðàтàў, бàлüøàâікі íå ìàãлі íå ñтâàðûöü 
бåлàðуñкàй ðэñпублікі, ÿкàÿ ñтàлà ÁÑÑР. Âÿäîìà, пàñлÿ 1922 ãîäà ñтàíàâілàñÿ 
іäэàлàãі÷íà íîâàй. Іøлî àäõðэø÷âàííå àä íàøàíіўñтâà, íå пðûçíàâàліñÿ тûÿ äçåÿ-
÷û кулüтуðû і пàлітûкі, øтî пàйøлі ñупðàöü бàлüøàâіçìу, і бûлà ñàìàÿ øûðîкàÿ 
âåðà ў ðэâàлþöûþ, у Ñàâåтû, у âîлüíуþ Ñàâåöкуþ Áåлàðуñü. Мåíàâітà ãэтàÿ âåðà 
íàðàäçілà «Мàлàäíÿк», лàÿлüíûìі äà ñàâåöкàй улàäû çðàбілà Яíку Купàлу, Якубà 
Кîлàñà, âÿðíулà ç эìіãðàöûі Уñåâàлàäà Іãíàтîўñкàãà, Âàöлàâà Ëàñтîўñкàãà, Çîñüку 
Âåðàñ, Пàўліíу Мÿäç¸лку і ìíîãіõ іíøûõ. Çäàâàлàñÿ, øтî пàä ñàâåöкіìі ñöÿãàìі 
кâітíåå äэìàкðàтûÿ Áåлàðуñі, бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà, äû тîå, уâà øтî пàâåðûлі, 
àкàçàлàñÿ ілþçîðíûì, бî тîå, øтî íàñтàлà, ñтàлà çуñіì íå тûì, ÿкіì ÷àкàлàñÿ, íà 
ÿкîå ñпàäçÿâàліñÿ, у ÿкîå пàâåðûлі.

Áåлàðуñü бûлà кðàåì ñÿлÿíñкіì. У äçåöÿõ ñÿлÿí ðэâàлþöûÿ àбуäçілà эíтуçіÿçì 
(«Мû äçåöі ðэâàлþöûі, Рэñпублікі ñûíû...», Àлåñü Дуäàð). Мîлàäçü, àäíàк, õуткà 
çðàçуìåлà, øтîî ðэàлüíà Áåлàðуñі ðэâàлþöûÿ пðûíåñлà. І пà÷àлîñÿ ў ìîлàäçі 
ðàñ÷àðàâàííå ¸þ, і øтî ÿíî ìîжà ñтàöü кðûìіíàлàì, кîíтððэâàлþöûÿй, ìîлàäçü 
àб ãэтûì і íå çäàãàäâàлàñÿ. Âåðõàâîäçілà пðàлåтàðñкàÿ літàðàтуðà, і тîå бûлî ўñіì 
íàðìàлüíà: пåðàìàãлà пðàлåтàðñкàÿ ðэâàлþöûÿ, і õтî ç ¸þ, тîй пåðøû. Дû тàкіõ 
і ў Рàñіі, і ў Áåлàðуñі бûлî ìàлà, бî літàðàтуðíàþ ў Рàñіі бûлà іíтэліãåíöûÿ, у 
Áåлàðуñі – õлîп÷ûкі, у÷àðàøíіÿ ñÿлÿíå. Пåðàìîãàíîñíàÿ пàðтûÿ іìкíåööà çà-
лу÷ûöü пàä ñâàå лîçуíãі іíтэліãåíöûþ: пðàлåтàðñкàÿ літàðàтуðà – ãэтà äîбðà, àлå 
íÿõàй пðàлåтàðñкіÿ іäэі пàäõîпіöü і іíтэліãåíт. Яãî íàçâàлі ñпàäàðîжíікàì, і тîå 
ўçàкîíілà ў ðуñкàй літàðàтуðû тàлåíàâітуþ ãâàðäûþ, ÿкàÿ íå бûлà пðàлåтàðñкàãà 
пàõîäжàííÿ, à ў Áåлàðуñі âûйøлі íà пåðøû плàí íåпðàлåтàðûі Яíкà Купàлà і 
Якуб Кîлàñ.

Пàлітûкà пàðтûі ў літàðàтуðû бûлà ўâîãулå âåлüìі пðàäуìàíàй. Нà ÷àлå 
пàжàäàíû бûў пàðтûі íå àбû-õтî і ў пàтðэбíûì ¸й іäэйíûì кіðуíку. І ñтàлà 
ñöâÿðäжàööà: ñàâåöкàÿ літàðàтуðà – ñàìàÿ пåðàäàâàÿ ў ñâåöå, ñàìàÿ äэìàкðàтû-
íàÿ, ñàìàÿ íàðîäíàÿ. Яíà – ñàöûÿліñтû÷íàÿ пà çìåñту, íàöûÿíàлüíàÿ пà ôîðìå. 
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І ÿø÷э àäçіí тэçіñ íåўçàбàâå àж çàкðàñàâàў: ñàâåöкàÿ літàðàтуðà пàкàçâàå жûöö¸ 
ў ÿãî ðэâàлþöûйíûì ðàçâіööі, і ãэтûì íà пåðøû плàí âûйøлà çàпàтðàбàâàííå 
іãíàðàâàööà пðàўäû жûööÿ ў кàðûñöü çìàíу, пàðтûйíûì кàí’þíктуðíûì пàñ-
тàíîâàì. Òàк àäбûлîñÿ àäñтуплåííå àä кðûтû÷íàãà ðэàліçìу äà ñîöðэàліçìу, àä 
ìàäэðíіçìу ç ÿãî пîøукàìі íàâàöûÿў äà жîðñткіõ ðàìàк çàбàðîíàў тэì, ìàтûâàў, 
íàñтðîÿў, äà ñпðàø÷эííÿ ôîðìàў, äэôàðìàöûі іõ, пåðàкðэñліâàííå іíтэлåктуàлüíàãà, 
ìåтàôàðû÷íàãà, ñіìâàлі÷íàãà, àñàöûÿтûўíàãà, пàäтэкñтàâàñöі, àлåãîðûі, «çàâуìі», 
экñпåðûìåíту.

Ñàöðэàліçì пåðàіñтîтíіâàў тðàäûöûі ñуñâåтíàй клàñі÷íàй літàðàтуðû, і літàðà-
туðà öі ж íå ñтàíàâілàñÿ íåлітàðàтуðíàй, пðàôàíàöûÿй літàðàтуðû? Ñтàíàâілàñÿ 
ўñіì пåðàлі÷àíûì, õîöü çàñтàâàлàñÿ літàðàтуðàй, íå ў пðûðîäíàй ÿå ôîðìå, à 
пà÷âàðíà çûíà÷àíàй.

Пåðø çà ўñ¸ ÿå іíà÷ûлà пàтðàбàâàííå пàкàçу жûööÿ ў ÿãî ðэâàлþöûйíûì 
ðàçâіööі, у ÿå пàðàñткàõ «ñâåтлàãà буäу÷àãà». Àäñþлü іøлі пðûõàðîøâàííå, ілþñ-
тðàöûйíàñöü, íàäуìàíàÿ іäэàлüíàñöü, ілþçіÿ, кàí’þíктуðíàñöü. Уâîãулå літàðà-
туðà – ілþçіÿ, тðэöÿÿ ðэàлüíàñöü, ñпàлу÷эííå ìàтэðûÿлüíàãà ñâåту і äуõîўíàñöі 
÷àлàâåкà. Ëітàðàтуðà – ñâåт âûäуìкі, àбàãулüíåííÿў, тâîð÷àй ôàíтàçіі, іíтэлåкту-
àліçì піñüìåííікà. Уñÿ бÿäà іäçå àä тàãî, кàлі ілþçіÿ пàўñтàå ç пðàäíàìåðàíàñöі, 
ç çàäàäçåíàñöі. Ñàöûÿлüíû çàкàç бûў ãàлîўíûì у пàтðàбàâàííÿõ пàðтûйíàñöі, 
іäэйíàñöі, íібû ñàпðàўäíàй ìàñтàöкàñöі. Âûñîкàãà ìàйñтэðñтâà пàтðàбàâàў ñàöðэà-
ліçì àä піñüìåííікà, àä літàðàтуðû, ãэтà çíà÷ûöü àðãàíі÷íàй àäпàâåäíàñöі ôîðìû 
іäэі. Àлå кàлі іäэі бûлі пðàпàãàíäûñöкіìі, пàäìàííûìі, äэìàãàãі÷íûìі, тî íіÿкàÿ 
іäэàлüíàÿ ôîðìà íå ìàãлà ñтàöü уçîðàì, пðûклàäàì ìàñтàöкàñöі. Іäэàлàãіçàöûÿ 
çàбіâàå ìàñтàöкàñöü. І літàðàтуðà пðû ãэтûì íå літàðàтуðà, à пàäðîбкà – ілþñ-
тðàöûйíàÿ, пñåўäàìàñтàöкàÿ, пñåўäàíàðîäíàÿ, пñåўäàíàöûÿíàлüíàÿ, і ўжî íіÿк íå 
äэìàкðàтû÷íàÿ, íіÿк íå ãуìàíіñтû÷íàÿ, íå àãулüíà÷àлàâå÷àÿ, íå ñàпðàўäíàå ÷àлà-
âåкàçíàўñтâà, õîöü пэўíûÿ ñàöûÿліñтû÷íàй ñіñтэìû ÷àлàâåкà ðûñû і ðàñкðûâàå.

À пåðøàå, øтî íàöûÿíàлüíуþ íàøу літàðàтуðу çðàбілà íåíàöûÿíàлüíàй, ãэтà 
іíтэðíàöûÿíàліçì. Якіì ÷ûíàì? Уñ¸ тîй жà ôîðìулàй, ÿкуþ ìû ўжî ўñпàìіíàлі: 
бåлàðуñкàÿ ñàâåöкàÿ літàðàтуðà, ÿк і ўñå íàöûÿíàлüíûÿ літàðàтуðû ÑÑÑР – ñà-
öûÿліñтû÷íûÿ пà çìåñту, íàöûÿíàлüíûÿ пà ôîðìå. Пàä ôîðìàй ìåлàñÿ íà ўâàçå 
пåðø çà ўñ¸ ìîâà. Дûк äçåлÿ ÷àãî тû, ìîâà? Дçåлÿ тàãî, кàб âûðàжàöü àãулüíà-
пàðтûйíû, àãулüíàäçÿðжàўíû, пàðтûÿй çàäàäçåíû çìåñт. Уñ¸, øтî пà-çà ãэтûì 
çìåñтàì бåçûäэйø÷ûíà, àíтûíàðîäíàå, àбñтðàктíû ãуìàíіçì, íàöûÿíàліçì – àä 
кàâàðíàãà іìпåðûÿліçìу, àä ðэàкöûйíàãà Çàõàäу і ã.ä.

Нàöûÿíàлüíàÿ літàðàтуðà пðû íàöûÿíàлüíàй іäэі, пàтðûÿтûçìå, ìÿñöîâûõ 
ñàöûÿлüíà-ãðàìàäñкіõ пðàблåìàõ, ìÿñöîâûì ìåíтàлітэöå, íàöûÿíàлüíûì õàðàк-
тàðû пðàўäçіâàй улàñíàй ãіñтàðû÷íàй ìіíуўø÷ûíå, – уñ¸ ãэтà íі ў ÿкіì ðàçå íå 
пуø÷àлàñÿ, à кàлі äçå пðàñліçãâàлà, тî âûпàäкîâà. Кàлі äçå тîлüкі çàўâàжàлàñÿ, 
ðàçíîñілàñÿ ўø÷эíт, ðàñкðûтûкîўâàлàñÿ. Òàк øтî ў Ñàâåöкі ÷àñ у бåлàðуñàў 
літàðàтуðà і бûлà, і íå бûлî ÿå, бî íàöûÿíàлüíàÿ іäэÿ ç ÿå âûкàð÷îўâàлàñÿ, бî 
ìîўлåíûÿ бåлàðуñкіì ñлîâàì іäэі лåíіíіçìà-ñтàліíіçìà бûлі «øðубкàй і âіíöікàì» 
іìпåðñкàй іäэàлîãіі, ñðîäкàì ÿå âûðàжэííÿ.

Àлå íå буäçåì àäìàўлÿöü і тàãî, у ÷ûì ñàâåöкі ÷àñ пàñпðûÿў бåлàðуñкàй 
літàðàтуðû. Нàöûÿíàлüíуþ іäэþ ў ÿå бàлüøàâікі çàбðàлі, ãіñтîðûþ Áåлàðуñі пå-
ðàіñтîтíілі, àлå і ў ñàâåöкіõ уìîâàõ äçÿкуþ÷û бàãàööþ ñâàіõ тàлåíтàў бåлàðуñкàÿ 
літàðàтуðà çàйìåлà íå тîлüкі ўñåñàþçíû ðîçãàлàñ, àлå ñтàлà ðàçâітàй літàðàтуðàй 
ñâåту і ўíåñлà ў ÿå ñâîй уклàä. Хàй íå âûñîкàìàñтàöкі, íå клàñі÷íû ўклàä уíåñлà 
ÿíà ў åўðàпåйñкіÿ літàðàтуðû, àлå, пðûíàìñі, äлÿ ãіñтîðûкàў åўðàпåйñкіõ літàðà-
туðàў öікàâû, íàпэўíà, äçå äлÿ ÿкîãà åўðàпåйñкàãà ìåлàìàíà – çàйìàлüíû, íàâàт 
тàìу, øтî ìîжà ўñпðûìàööà ÿк экçîтûкà. 3 пåñíі бåлàðуñû ñлîâà íå âûкіäâàþöü, 
і ўñ¸ çíÿâå÷àíàå ў ãіñтîðûі бåлàðуñкàй літàðàтуðû пàлітû÷íàй ñілàй, іäэàлàãі÷íûì 



çàñіллåì ñàìà ãіñтîðûÿ бåлàðуñкàй літàðàтуðû íіÿк íå âûкіäàå. І ÷àìу ж íå ç’ÿâàй 
ìîжà íå бûöü çàìåжíàìу ÷ûтà÷у çàйìàлüíàй õîöü бû тàÿ ж буðàпåíà ìàлàäíÿ-
кîўöàў öі ñпîñàбû âûкàðûñтàííÿ íàöûÿíàлüíàãà ôàлüклîðу âà ўçâûøàíöà Ул. 
Дубîўкі? Нå ìàñтàöкіì çäàбûткàì бûў, íàпðûклàä, тàкñàìà кàлãàñíà-âûтâîð÷û 
ðàìàí І. Шàìÿкіíà «У äîбðû ÷àñ», öі âûтâîð÷û, àб ðàбî÷ûõ ðàìàí У. Дàäçі¸ìàâà 
«Нàä Н¸ìàíàì». Àлå ñ¸ííÿ ðэàлüíà íà іõ пðûклàäçå ìîжíà пàкàçâàöü, äà ÷àãî 
çâîäçілі піñüìåííікàў кàíîíû тàк çâàíûõ âûтâîð÷ûõ ðàìàíàў. У І. Шàìÿкіíà ðàìàí 
«У äîбðû ÷àñ» бûў ÿкðàç у ñâàіì ÷àñå ўçîðíûì тûпàì пðàклàìàâàíàй пñåўäà-
літàðàтуðû. Дàíіíà ÷àñу! І ðàçàì ç тûì ãэтû ðàìàí пðûклàä тàãî, ÿк çàбіâàліñÿ 
тàлåíтû, ÿк íÿâå÷ûлàñÿ пðàўäà жûööÿ ў літàðàтуðû.

І ÿø÷э àäçіí ãîðкі пðûклàä: ÿк âулüãàðíàÿ кðûтûкà çàбілà тàлåíт Àлÿкñåÿ 
Кулàкîўñкàãà. Ñàì ¸í íà àäíûì ñà ñõîäàў у ÑП пðûçíàâàўñÿ, øтî ñàпðàўäíûì пі-
ñüìåííікàì íå ñтàў, – ñàìàкðûтû÷íàñöü упðûãîжâàлà ÿãî пîñтàöü, äû ñàпðàўäíûì 
пðàўäçіâûì ìàñтàкîì ñлîâà ¸í уñ¸ ж у âÿлікуþ бåлàðуñкуþ літàðàтуðу ўâàйøîў. 
Уâàйøîў àпîâåñöþ «Нÿâåñткà» (1958). Òàкîй ìàñтàöкàй пðàўäçіâàñöі тâîðà À. Ку-
лàкîўñкі бîлüø íå íàпіñàў. Кðûтûкà àпîâåñöі бûлà çíіø÷àлüíàй. Пàä ÿå öÿжàðàì 
ìàñтàöкà-âûÿўлåí÷àÿ ñілà ñлîâà À. Кулàкîўñкàãà çблåклà. Ёí ñàìàкðûтû÷íà, буäу÷û 
ñуìлåííûì, і ñкàçàў пðà ãэтà, àлå öі пåðøàпðû÷ûíû ñâàйãî ñпàäу ðàçуìåў?..

У ãэтàй ñуâÿçі ìîжíà ўñпîìíіöü, ÿк íà ñ¸ííÿ, äûк àíåкäàтû÷íàå, ñàìàкðûтû÷-
íàå пðûçíàííå àäíàãî іíøàãà пðàçàікà, ÿкі íàіўíà çäçіўлÿўñÿ: «Òî ж кàб ÿ õîöü 
àäíу Пàñтàíîâу ЦК пàðтûі íå âû÷ûтàў äà кîñà÷кі, äûй íå ðàç, à ўñ¸ íіÿк íі÷îãà 
лåпøàãà íàпіñàöü íå ìàãу...» Âåðà ў пàñтàíîâû тàлåíту íå äàâàлà, à кðûтû÷íûÿ 
äубіíû, øтî íàтõíÿліñÿ іìі, плÿжûлі тàлåíтû íåйìàâåðíà!..

Ñàöðэàліçì ñöâåðäçіў ñÿбå ç пà÷àтку 30-õ ãàäîў. Àлå íå тðэбà äуìàöü, øтî 
ўлàäàðíіöтâà ÿãî бûлî ўñ¸ìàãутíûì äà ñàìîãà кàíöà ñàâåöкàãà ÷àñу. Пàñлÿ ХХ 
ç’åçäà КПÑÑ ÿíî çíà÷íà пàõіñíулàñÿ, і ў ÷àñ àäліãі, кàлі М.Ñ. Хðуø÷îў âûñтупіў 
ç âûкðûöö¸ì кулüтà Ñтàліíà, і ç ðàñпàўñþäжàííåì тэçû ôðàíöуçà Ãàðàäçі àб 
«ðэàліçìå бåç бåðàãîў». Пàäçåííå жàлåçíàй çàñлîíû àä Çàõàäу äàâàлà ñâàå 
âûíікі, бî пàйøлî çà÷ûтâàííå Э. Хэìіíãуэåì, Э. Кàìþ, П. Ñàðтðàì, Ô. Кàôкàì, 
Джîйñàì, і лі÷ûöü уçîðàìі ñàöðэàліçìà ўжî «Дíі і íî÷û» К. Ñіìàíàâà íàўðàä öі 
ìîжíà, à тûì бîлüø «У àкîпàõ Ñтàліíãðàäà» Â. Нÿкðàñàâà, «Çäðàäу» Э. Кàçà-
кåâі÷à, «Ціøûíþ» Þ. Áîí  äàðàâà, «Жуðàўліíû кðûк» Â. Áûкàâà, àпàâÿäàííі 
К. Пàўñтîўñкàãà, М. Пðûøâіíà, Þ. Нàãібіíà, Ñ. Àíтîíàâà. Руñкàÿ пðîçà «äçåðà-
âåíø÷ûкàў» Þ. Àñтàô’åâà, М. Áÿлîâà, à çàтûì «Àäçіí äçåíü Іâàíà Дçÿíіñàâі÷à» 
À. Ñàлжàíіöûíà, – уñ¸ ãэтà бûлî ўжî íå «Кàâàлåðàì çàлàтîй çâÿçäû» Ñÿì¸íà 
Áàбàåўñкàãà, íå «Ñâÿтлîì íàä Ëіпñкàì» Мàкàðà Пàñлÿäîâі÷à. Уâîãулå íàçàñàâåöкàй 
літàðàтуðàй бûлà àб’ÿўлåíà тâîð÷àñöü äэñіäэíтàў ç âûãíàííåì çà ìÿжу Дàíіэлÿ 
і Ñіíÿўñкàãà, Іîñіôà Áðîäñкàãà.

Âûøэй ужî ãàâàðûлàñÿ пðà âûäàтíû тâîð у íàñ, у Áåлàðуñі Àлÿкñåÿ Кулà-
кîўñкàãà «Нÿâåñткà». У ðàìкі ñàöðэàліçìà íіÿк íå лåçлі àпîâåñöі Яíкі Áðûлÿ «Нà 
Áûñтðàíöû», ÿãîíû ж ðàìàí «Птуøкі і ãí¸çäû», уñÿ âàåííàÿ пðîçà Â. Áûкàâà, à 
ÿкîй àçäîбàй íàöûÿíàлüíàй пðîçû ñтàлі ðàìàíû Â. Àäàì÷ûкà «Чужàÿ бàöüкàўø÷û-
íà», І. Чûãðûíàâà «Плà÷ пåðàп¸лкі», Ул. Кàðàткåâі÷à «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì» і 
«Хðûñтîñ пðûçÿìліўñÿ ў Ãàðîäíі», І. Нàâуìåíкі «Ñìутàк бåлûõ íà÷эй», І. Шàìÿкіíà 
«Ãàíäлÿðкà і пàэт», àпàâÿäàííі Ул. Дàìàøэâі÷à, Á. Ñà÷àíкі, М. Ñтðàлüöîâà!

Òðэбà àäçíà÷ûöü, øтî пà÷àтàк 30-õ ãàäîў ç ÿãî ñàöðэàліñтû÷íàй àãлàбåлüø÷û-
íàй âåлüìі âіäàâî÷íà пåðàпûíіў ðàçâіöö¸ пðîçû ў Áåлàðуñі, бî, пà-пåðøàìу, àäíî 
тîлüкі ç çàäуìàíûõ эпàпåÿў âûäàлі К. Кðàпіâà («Мÿäçâåäçі÷û»), М. Ëûíüкîў («Нà 
÷ûðâîíûõ лÿäàõ»). À çàìàõ íà эпàпåі бûў ñàìû ñуð’¸çíû. Уñпîìíіì тут і ãîðкàå 
пðûçíàííå К. Чîðíàãà 1944 ãîäà: «À õтî ж ìàå ðàìàíû íàпіøà?!.» Ñâàіõ ðàìàíàў 
у 30-ÿ ãàäû К. Чîðíû íå íàпіñàў, бî çäàâàлüíÿў âулüãàðûçàтàðñкіÿ ñàöçàкàçû, 
пàкіíуўøû ç ãэтûõ ãàäîў кàí’þíктуðíуþ àпîâåñöü «Ëþбà Ëук’ÿíñкàÿ» і жàõліâû 
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пàñкâілü íà бåлàðуñкàå ñÿлÿíñтâà ðàìàí «Òðэöÿå пàкàлåííå» – (âîбðàçû Міõàлà 
Òâàðûöкàãà, ÿкі пíåööà ў кулàкі, ç ôілàñîôіÿй кàâàðíàãà ўлàñíікà, çäçі÷элàãà àä 
пðàãі ўлàñíіöтâà, і ñÿлÿíкі Çîñüкі, ÿå пåðàліöîўöû ç àблûтàíàй пàтðûÿðõàлüíàй 
ìàðàллþ â¸ñкі äçÿâуõі-пàðàб÷àíкі ў ñàўкîâуþ пðûìàäîíу).

Пà ñутíàñöі, íàйÿð÷эйøуþ ðэàбілітàöûþ бåлàðуñкàãà ñÿлÿíñтâà ў ðàìàíіñтûöû 
äàў у 60-ÿ ãàäû Іâàí Мåлåж. Яãî ðàìàí «Ëþäçі íà бàлîöå» ñтàў íå тîлüкі ўñå-
ñàþçíàй, àлå і ўñååўðàпåйñкàй пàäçåÿй. І ўâîãулå ãэтà бûлî íîâàå ìàñтàöкàå 
àäкðûöö¸ кàлåктûâіçàöûі ÿк этàпà íàðîäíàãà жûööÿ, ÿк пà÷âàðíàй ÿâû ў іì, ÿк 
íàöûÿíàлüíàй пåðàìîãі äуõîўíàñöþ ðàç’ÿтðàíûõ íÿлþäñкіõ ñтûõіÿў.

Уâîãулå і пðû íàðìàтûўíàñöі пàтðàбàâàííÿў ñàöðэàліçìà і пàðтûйíûõ пàñтà-
íîў пà літàðàтуðû, іíøûìі ñлîâàìі, âà ўìîâàõ іäэàлàãіçàöûі, äэãуìàíіñтû÷íûõ і 
äэìàðàліçуþ÷ûõ тэíäэíöûÿў бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà ñàâåöкàãà ÷àñу äàâîлі ÷àñтà 
çàñтàâàлàñÿ íà âûøûíÿõ ÷ûñтàй ìàñтàöкàñöі, бî бûлà бàãàтàÿ íà тàлåíтû, тàлåí-
тû пåðàìàãàлі àíтûìàñтàöкàå. Àлå äçåйíі÷àў і ÿø÷э бîлüø уñåàãулüíû çàкîí, ÿкі 
ÿðкà ñôàðìуліðàâàў Ëåàíіä Ëÿâîíàў, кàлі пàтðàбàâàў «íå... âûäàлÿöü ç літàðàтуðû 
пðûўкðàñíуþ і бåññìÿðîтíуþ ÷àлàâå÷уþ тэìу, çäçÿйñíåííå ÿкîй àäíî і ìåðûööà 
ãåíій ìàñтàкà». Чàлàâå÷àÿ тэìà, ÿíà ж і ÷àлàâå÷íàÿ. Нàøà літàðàтуðà, çàñтàþ÷û-
ñÿ пðû іõ, і ўçíіìàлàñÿ íàä ліõàлåööåì. Яå ìàñтàöкі ãåíій і ìåðûööà øûðûí¸й 
çäçåйñíåíàãà âà ўìîâàõ ÷ûñтàй ìàñтàöкàñöі ìåíø уñÿãî ñпðûÿлüíûõ. 

3. Калі б не адаптацыя

Âûøэй ужî àäçíà÷àлàñÿ, øтî àäàптàöûÿ літàðàтуðû іäçå пåðàäуñіì àä çàäà÷àў 
пåäàãàãі÷íà-âûõàâàў÷ûõ, ñпðàø÷эííÿ літàðàтуðû, ÿк ìàå ў ñâàіõ àñíîâàõ і экñ-
пåðûìåíт, пîøукі íîâûõ ôîðìàў – íå бåç кàìåðöûйíûõ ðàçлікàў, íå бåç пэўíàй 
ìîäû, пàпуліçìà. Нàøà ñу÷àñíàñöü íå àбûõîäçіööà íі бåç пåðøàãà, íі äðуãîãà, і 
íà тîå ¸ñöü ñâàå пàäñтàâû – àпðàўäàííå, пðûçíàííå пàтðэбû. Ёñöü у àäàптàöûі 
пðûìàлüíàå, ¸ñöü і íåøтà бîлüø çàйìàлüíàå. Ñуöэлüíàãà àäìàўлåííÿ ¸й äàâàöü 
íåлüãà, àлå, àлå...

Òàкіì ÷ûíàì, çâû÷àйíà àäàптуþöü тэкñт пðû пåðàклàäçå ÿãî äлÿ пàäðу÷íікà – 
äçåлÿ пàл¸ãкі âûâу÷эííÿ çàìåжíàй ìîâû. Ñâàÿ кàðûñöü тут ¸ñöü, àлå пåðøûíñтâà 
тðэбà àääàâàöü уñ¸ ж ìàñтàöкàìу пåðàклàäу, бî âîäàðу àðûãіíàлà, ÿãîíàãà äуõу пðû 
ñâàіì ñпðàø÷эííі, пðîпуñкàõ àäàптàöûÿ íå пåðàäàå, бî ̧ ñöü пэўíàÿ іõ äûñкðûìіíàöûÿ.

Як íі пàтðэбíàÿ àäàптàöûÿ, ÿíà – пàðуøэííå ìàñтàöкàñöі літàðàтуðû, çûíà÷-
âàííå ÿå, бî çìåñт літàðàтуðíàãà тâîðà, öі àäàптàâàíû, öі кàìікñàâàíû, ¸í тàк öі 
іíàкø çбåäíåíû. І тут уâîãулå íå ìîжà íå ўçíікíуöü пûтàííÿ, öі çàñтàåööà тâîð 
ìàñтàöкіì пàñлÿ ÿãî пåðàіñтîтíåííÿ – àäàптàöûі, кàìікñàâàííÿ і іíøàãà?

Òàк, кàìікñàâàííå – ñпðàâà íàâåйøàÿ öі, лåпø ñкàçàöü, пàçíåйøàÿ, бî ñпà÷àтку 
бûлà клàñі÷íàÿ літàðàтуðà, à кîìікñû ўçíіклі пàçíåй. Âіäàöü, ÿíû àìåðûкàíñкàãà 
пàõîäжàííÿ – у íîâààäкðûтàй Àìåðûöû åўðàпåйñкàÿ клàñікà ñпàðàäжàлà ñâàйãî 
çàйìàлüíікà-íàø÷àäкà – кîìікñ. У çàйìàлüíàñöі ÿìу ñàпðàўäû íå àäìîâіø, à ãà-
лîўíàå – у ñàìûì õуткіì ñпàñöіжэííі, àçíàÿìлåííі ç âÿäîìûìі ãåðîÿìі, ñþжэтàìі 
ñâàйãî пàпÿðэäíікà – ñтàðîй клàñікі. Мåíтàлітэт íуâîðûøà-àìåðûкàíöà ў ñâà¸й 
эíåðãі÷íàñöі àбû пàçíàööÿ клàñікі âûбіðàў íàйкàðàöåйøуþ äàðîãу.

Ці Àìåðûкà íàðàäçілà кîìікñû, öі ñтàðû кàíтûíåíт Еўðîпû – ãэтà äàклàäíà 
âÿäîìûì бûöü íå ìîжà, бî íåпàñðэäíà ÿãî пàпÿðэäíікàì бûлî і ілþñтðàâàííå кíіã 
ìàñтàöкàй літàðàтуðû. Áî øтî тàкîå кîìікñ? Ãэтà íàйпåðø ìàлþíàк ç ãåðîåì у 
пэўíûõ àбñтàâіíàõ, у âуñíû ÿкîãà ўклàäçåíû тîй öі іíøû тэкñт – пûтàííі, клі÷íûÿ 
ñкàçû, ðэàãàâàííå – ñтîãí öі íàñìåøкà, «уðà!» öі «бàíçàй!..» Àлå кîìікñ, ¸í – âіä 
ìàñтàöтâà öі íå âіä? Âÿäîìà âіä, äû ÿø÷э і ñупåðíік ìàñтàöкàй літàðàтуðû. Áî кàлі 
ілþñтðàöûÿ ў кíіçå іäçå пàä ðуку ç пðûãîжûì піñüìåíñтâàì, ÿк ñÿñтðà ç ñÿñтðîþ, 
тî кîìікñ – ãэтà бîлüø ñûí (âûðàäàк?) літàðàтуðíàãà тэкñту. Ёí – çàйìàлüíік, і 



çàйìàлüíàñöþ íàпåðø àбñлуãîўâàå öікàâàñöü äà ñÿбå, ñâàþ пàпулÿðíàñöü. Дû ÿкіÿ 
íі пðûўäàлûÿ ìàþööà ў іì ìàлþíкі і ðэплікі, кîìікñ ñàпðàўäû бîлüø ñûí-âûðàäàк 
ç улîííÿ літàðàтуðû-ìàöі, пàçбàўлåíû кðàñû піñàíàãà ñлîâà, ÿãî эìàöûÿíàлüíàãà 
ãу÷àííÿ, ìàлÿўíі÷àй жûâàпіñíàñöі, ôілàñîôñкàй øûðûíі і ãлûбіíі, ÷àлàâåкàçíàў-
÷àй íàпîўíåíàñöі. Ñþжэтíûÿ äçåÿííі ñâàйãî літàðàтуðíàãà пðîäкà кîìікñ íà ñâîй 
лàä пэўíûì ÷ûíàì пåðàäàå, і ÿãîíûÿ ãåðîі ìàþöü у іì ñâàå тâàðû, âûÿўлÿþöü 
пэўíûÿ ñтàíû äуøû, пэўíûÿ пåðûпåтûі äçåÿííÿ, кулüìіíàöûþ і ðàçâÿçку. Ёñöü 
çâû÷àйíà ў кîìікñå іíтðûãі, íàпðужàíàñöü, уõîпліâàííå íà íåâÿлікàй плîø÷û 
¸ìкàñöі àãулüíàãà çìåñту тâîðà – ñâàйãî пðîäкà, øтî і äàå àãулüíàå çíà¸ìñтâà ç 
пàпÿðэäíікàì кîìікñà – àãулüíàå, à, çíà÷ûöü, çäðîбíåíàå, äûлåтàíтñкàå çíà¸ì-
ñтâà. Іíøû, пðàўäà, âûпàäàк – кîìікñ íå ç экñплуàтàöûі ìàñтàöкàãà пðàтàтûпу. 
Ãåðîй ÿãî – тîлüкі ўлàñíà ãåðîй ÿãî, àñîбíû ãåðîй ç àñîбíàãà ñþжэтà, à ãэтà ñâîй 
àñîбíû ìàñтàöкі ñâåт, àñîбíàÿ ç’ÿâà ў літàðàтуðû. І, тàкіì ÷ûíàì, äуìàåööà, øтî 
ñуñâåтíуþ ñлàâу íå тîлüкі ôілüìàì çàйìåў у ñâîй ÷àñ Òàðçàí, àлå і пðàç кîìікñ 
– ìåíàâітà кîìікñàâû Òàðçàí уçâÿлі÷ûў кîìікñ, уçíÿў ÿãî ÿк àäçіí ç ñàìûõ çàй-
ìàлüíûõ жàíðàў íàâåйøàй літàðàтуðû.

Âåðíåìñÿ, àäíàк, äà пðûклàäàў àäàптàöûі літàðàтуðû ў пåäàãàãі÷íà-âûõàâàў÷ûì 
плàíå, і, âіäàöü, ñàìуþ íàйбîлüøуþ àäàптàöûþ пåðàäуñіì тэîðûі літàðàтуðû ìàå 
літàðàтуðà ў ñÿðэäíÿй øкîлå, бî âûøэйøàÿ, уíіâåðñітэöкàÿ øкîлà àäøтуðõîўâà-
åööà àä ìіíіñтэðñкіõ пðàãðàìàў, ÿкіÿ äàþöü äàöэíтàì öі пðàôåñàðàì пðàñтîð äлÿ 
тâîð÷àãà, àñàбіñтàãà іõ âûкàðûñтàííÿ, äлÿ àñîбíûõ äлÿ кîжíàãà âûклàä÷ûкà ÂНУ 
пàäõîäàў, ñіñтэìàў пàäà÷û пðàãðàìíàãà ìàтэðûÿлу, іìпðàâіçàöûÿў, пðûўíÿñåííÿ 
íîâûõ кàíöэпöûÿў, улàñíà-íàâàтàðñкіõ ìåтàäû÷íûõ ìåтàäàў. Ëітàðàтуðíàÿ àäу-
кàöûÿ ў ñÿðэäíÿй øкîлå íåäçå ç ñàìàãà пà÷àтку çàðэãлàìåíтàâàíàÿ – äàўíіìі 
тðàäûöûÿìі, тðàäûöûйíûìі пàäðу÷íікàìі, ñõåìàтûçìàì. І ñпðàâà íå ў тûì, кîлüкі 
âу÷эбíûõ ãàäçіíàў àäпуñкàåööà íà туþ öі іíøуþ тэìу, íà тàãî öі іíøàãà піñüìåí-
íікà (ìіíіñтэðñкіìі пðàãðàìàìі), – ñ¸ííÿøíÿå øкîлüíàå âûâу÷эííå літàðàтуðû 
ìåíàâітà ñàìà íàйбîлüø çààäэптàâàíàå.

Якіÿ ж ñõåìû пàäðу÷íікàў пà літàðàтуðû, пà÷ûíàþ÷û ç ñàâåöкàãà ÷àñу, пðàпàíу-
þööà? Пåðàâàжíà ç øàñöþ кіðуíкàìі: 1) âûâу÷эííå літàðàтуðíà-ãðàìàäñкàãà ðуõу 
÷àñу; 2) біÿãðàôіі піñüìåííікà; 3) іäэйíà-тэìàтû÷íàãà çìåñту тâîðà; 4) ÿãî àñíîўíûõ 
âîбðàçàў; 5) ìàñтàöкіõ àñàбліâàñöÿў; 6) ðîлі і çíà÷эííÿ. Àкöэíтû ðîбÿööà пåðà-
âàжíà íà âûâу÷эííі біÿãðàôіÿў, ãàлîўíûõ âîбðàçàў, ìàñтàöкіõ àñàбліâàñöÿў. Àлå öі 
пàìÿтàííå іõ äàå пîўíàкàøтîўíàå âåäàííå літàðàтуðû, ðàçуìåííÿ ÿå? Âÿäîìà, ÷àñ, 
ìåñöà, àўтàðñтâà (кіì íàпіñàíû тâîð), ÿкіÿ ÿãî тэìà, іäэÿ, пðàблåìàтûкà, ôілàñî-
ôіÿ (кàíöэптуàлüíàñöü), âîбðàçû, ñþжэт, кàìпàçіöûÿ, жàíðàâà-ñтûл¸âàÿ ñутíàñöü, 
ìîâà, – уñ¸ ãэтà пðû âûâу÷эíííі тâîðà тðэбà ñпàñöіãíуöü, бî ўñ¸ ãэтà ў літàðàтуðû 
ñутíàñíàå – àä ÿå çìåñту і ôîðìû, ÿк ìàñтàöкàãà àäçіíñтâà, âîбðàçíàãà ñлîâà ÿк 
ç’ÿâû ñпåöûôі÷íàй, íåпàўтîðíàй, пðûãîжàй, эìàöûÿíàлüíàй. Àäíàк, öі âåäàííå 
біÿãðàôіі піñüìåííікà ñпðûÿå ўлàўліâàííþ ў ÿãî ìàñтàöкіì ñлîâå ÿãîíàй ñпåöûôі÷-
íàñöі, íåпàўтîðíàй ìàлÿўíі÷àñöі, эìàöûÿíàлüíàй ñôåðû тàãî ìàñтàöкàãà ñâåту, ÿкі 
піñüìåííікàì ñтâîðàíû, у ÿкіì жûâуöü ÿãî ãåðîі? Ці âåлüìі äàпàìàãàå ðàñкðûööþ 
ñâåтàðàçуìåííÿ, ñâåтàбà÷àííÿ, ñâåтàўñпðûìàííÿ піñüìåííікà, кàíöэпöûі ÿãî тâîðà? 
Âåäàííå õàðàктàðу ãåðîÿ, пåðûпåтûÿў ÿãî пàâîäçіíàў у ñþжэöå – у пэўíûì ÷àñå, 
у пэўíûõ àбñтàâіíàõ, у ñутû÷кàõ ç пэўíûìі лþäçüìі, Яíî, õîöü тàкñàìà ñутíàñíàå, 
ôàктуðíàå ў ìàñтàöкіì тâîðû, àлå ÿíî – çíîў жà íå ñàìà ÿãî пîўíіöà, íå ñàìîå 
тîå àäçіíàå àãулüíàå, øтî ¸ñöü ìàлÿўíі÷ûì, эìàöûÿíàлüíûì, ðàçуìíûì – ìåíàâітà 
літàðàтуðàй ÿк ç ÿâû эñтэтû÷íàй, пðûãîжàй, ÷àлàâå÷íàй, äîбðàй, äàбðà÷ûííàй.

Дэтàл¸âûÿ âåäû літàðàтуðíà-ãðàìàäñкàãà ðуõу, ÿíî тàкñàìà пåðàäуñіì пàõâà-
лüíàå. Якіÿ ÷àñîпіñû âûäàâàлі À.Ñ. Пуøкіí і М.À. Нÿкðàñàў, ÿк ñклàäâàўñÿ л¸ñ 
ðàñійñкàãà ðàìàíтûçìу пà÷àтку ХІХ ñтàãîääçÿ, íàтуðàлüíàй ãîãàлåўñкàй øкîлû, ÿк 
ðэàліçì ñöâÿðäжàлі Â.Р. Áÿліíñкі, М.À. Дàбðàлþбàў, М.Ã. Чàðíûøэўñкі, – бåç уñÿãî 
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ãэтàãà íå ìåöü пàтðэбíûõ уÿâàў пðà ðàñійñкіõ піñüìåííікàў ХІХ ñт. Рàçàì ç тûì 
öікàâûÿ і íåãàтûўíûÿ àäíîñіíû À.Ñ. Пуøкіíà äà Ô.Â. Áулãàðûíà, – пàçітûўíûÿ, 
ñÿбðîўñкіÿ àäíîñіíû Ô.Â. Áулãàðûíà äà Àäàìà Міöкåâі÷à, ÿкîìу çàìåжíû пàøпàðт 
âûñтàðàўñÿ ìåíàâітà Ô.Â. Áулãàðûí. Àбî ўçÿöü уçàåìààäíîñіíû íà эìіãðàöûі –  
у Пàðûжû – äâуõ Àäàìàў: Міöкåâі÷à і Чàðтàðûйñкàãà, пåðøàãà, ÿкі âåðõàâîäçіў 
äэìàкðàтû÷íà-øлÿõåöкàй ÷àñткàй пîлüñкàй эìіãðàöûі, äðуãîãà, ÿкі бûў ліäэðàì 
ñàðìàöкà-кàíñåðâàтûўíûõ ñілàў. Ці ж ãэтà íå öікàâà? Áî кàлі ўâîãулå ў Àäàìà 
Міöкåâі÷à пà÷àлі íàбûâàöü бîлüøàй ñілû ÿãîíûÿ ліöâіíñкіÿ ñіìпàтûі, тî äðуãі 
Àäàì ÿкðàç âåлüìі і пàñпðûÿў, кàб пðûбðàöü ìàãутíàãà ñупåðíікà ç пàлітû÷íàй 
àðэíû і ўжî пà-çà ліöâіíіçìàì ðàбіöü ñâàйãî ö¸çку âåø÷àì-пðàðîкàì Пîлüø÷û. 
Ëіöâіíіçì Àäàìà Міöкåâі÷à ñ¸ííÿøíÿìу бåлàðуñу âåлüìі öікàâû, бî бåлàðуñіöü 
пàлітû÷íûÿ пàçіöûі Àäàìà Міöкåâі÷à. Пðàўäà, пàлітûкàíñтâà Чàðтàðûйñкіõ улàñíà 
літàðàтуðíûõ ñпðàў íå äàтû÷ûлà, àлå ñìåðöü літàðàтàðà À. Міöкåâі÷à íàбліçілà і 
ãэтûì ужî ãіñтîðûі пîлüñкàй літàðàтуðû íàлåжíàÿ, ÿк і ãіñтîðûі ліöâіíіçìу Àäàìà 
Міöкåâі÷à, ÿкі бûў íå бåç àб’åктûўíàãà ñпðûÿííÿ ўçäûìу íàøàй íîâàй бåлàðуñкàй 
літàðàтуðû ў ХІХ ñтàãîääçі. Âàðтà тут äàäàöü і тàкуþ äэтàлü: íåкàтîðûÿ ñ¸ííÿø-
íіÿ пîлüñкіÿ äàñлåä÷ûкі лі÷àöü, øтî ў Ñтàìбулå Àäàì Міöкåâі÷ бûў àтðу÷àíû.  
À ìåíàâітà öåðàç Ñтàìбул іìкíуўñÿ ліöâіí Àäàì Міöкåâі÷ у Ëітуàíіþ, âûçâàлÿöü ÿå 
ç-пàä öàðà àðãàíіçàâàíûìі íåпàñðэäíà ñàбîй âîіíñкіìі ñілàìі пðàãíуў. Àтðу÷âàþ÷û 
Міöкåâі÷à, ÿãî ñупðàöіўíікі ç іì õàâàлі ÿãî ліöâіíіçì, ÿãî пðàãу Рàäçіìû-Áåлàðуñі.

Уâîãулå літàðàтуðíà-ãðàìàäñкі ðуõ ìàå і тàкі ñåктàð, ÿк літàðàтуðíûÿ кулуàðû, 
кàлÿлітàðàтуðíàå жûöö¸. Çíàтàкîў і лþбіöåлÿў кулуàðíûõ пл¸тàк уâîãулå çàўñ¸äû 
õàпàå. Мàтэðûÿл пл¸тàк уâîãулå ÷àñтà бûâàå çàйìàлüíû, àлå ¸í – ìàтэðûÿл íå 
ўлàñíà çàйìàлüíàй літàðàтуðû. Ёñöü, âÿäîìà, пàíÿööå бàãåìà – ñкàíäàлüíûÿ пàэтû, 
літàðàтàðû. Дû ÷ûì âåäàííå бàãåìíàãà жûööÿ тâîðöû äàпàìîжà ðàçуìåííþ ÿãî 
тâîð÷àñöі? Пà ñутíàñöі íі÷ûì, ÿк, íàпðûклàä, âåäàííå тàãî, øтî Яíкà Купàлà ў 
Пåöÿðбуðãу бàãåìíі÷àў, çуñіì íå äàпàìàãàå âûÿâіöü пàэтû÷íуþ âåлі÷ пåöÿðбуðã-
ñкàãà çбîðíікà Яíкі Купàлû «Шлÿõàì жûööÿ».

Уâîãулå бàãåìø÷ûíà, ñкàíäàліñтûкà – ÷àñткà літàðàтуðíà-ãðàìàäñкàãà ðуõу. 
У 20-õ ãàäàõ бåлàðуñкàÿ пàэтû÷íàÿ ìîлàäçü, кàíå÷íå, ñìåõàì ñтâàðûлà бàãåìíàå 
тàâàðûñтâà «ÒÀÂІÇ» («Òàâàðûñтâà àìàтàðàў âûпіöü і çàкуñіöü»). Дû ñìåõàì тîå 
íå ñкîí÷ûлàñÿ, ÿк і âå÷àðûíà ñà ñâàтàííåì жîíкàìі Яíкі Купàлû і Яçэпà Ë¸ñікà 
äçÿў÷ûíкі, çâàíàй іìі Кàçà÷îк (у буäу÷ûì піñüìåííіöû-эìіãðàíткі Ñàкîâі÷). Пàэт 
Àíäðэй Àлåкñàíäðîâі÷ âå÷àðûíку ў Ë¸ñікàў íåўçàбàâå çðàбіў ñþжэтàì ñâàå пàэìû 
«Цåíі íà ñîíöû» (1929), à КДÁ àб’ÿâілà ÿå пàлітû÷íûì кàíãðэñàì бåлàðуñкіõ 
íàöäэìàў. «Цåíі íà ñîíöû» бûлі ôàктû÷íà äàíîñàì íà ўäçåлüíікàў âå÷àðûíû ñà 
ñâàтàííåì: Яçэп Ë¸ñік ôàктû÷íà пàñлÿ ÿå бûў ðэпðэñàâàíû, ÿк ðэпðэñіі íå ìіíà-
âàлі і ўäçåлüíікі пàðàäûйíàãà íà øìàтлікіÿ ñàâтàâàðûñтâû бàãåìíàãà «ÒÀÂІÇà». 
Кàлÿлітàðàтуðíàå ў âûíіку àбÿðíулàñÿ äðàìàтû÷íûì і тðàãі÷íûì.

Кàлÿлітàðàтуðíàå, ñкàíäàліñöкàå ў ãіñтîðûі ðуñкàй ñàâåöкàй літàðàтуðû àñàбліâà 
бûлî ãу÷íûì у пåðøàй пàлîâå 20-õ ãàäîў – у ÷àñ НЭПà, çâÿçàíàå ç тðàãі÷íàй 
àñîбàй Ñÿðãåÿ Яñåíіíà. Нå бåç ðэöûäûâàў ñкàíäàліçìу бûлî літàðàтуðíàå жûöö¸ 
Áåлàðуñі ў ÷àñû пåðàбуäîâû, àñàбліâà çâÿçàíàå ç пàâîäçіíàìі тàлåíàâітàãà пàэтà 
Àíàтîлÿ Ñûñà, ÿкі ìîã пðû пðû¸ìå ў ÑП çàìåжíûõ ãàñöåй – пàä÷àñ кàлÿöûйíàãà 
çàñтîллÿ – пàйñöі ў пðûñÿäку пà ñтàлàõ ç пà÷àñтуíкàìі і çàкуññþ. Áûлî, øтî, ôðàí-
äçіðуþ÷û, пàä÷àñ пåðàбуäîâû ìàлàäûÿ пàэтû ìàãлі пðûйñöі ў ÑП уçіìку бàñàíîж, 
íàпàâіäку âà ўñіõ çàøûâàöü ñàбå іãîлкàй ç íіткàй ðîт, пàä÷àñ пàэтû÷íàй ãàäçіíû 
лÿ пîìíікà Яíкі Купàлû ãàäçіíу пðàлÿжàöü íібûтà п’ÿíûì лÿ пàäíîжжà пîìíікà. 
Кàíåøíå, уñ¸ пàäîбíàå іøлî íібû àä àпðàтэñтîўâàííÿ ÷àãîñüöі? Як ôðàíöуçû кà-
жуöü, ôðàпàöûÿ кàãîñüöі, ÷àãîñüöі – ôîðìà íåпðûíÿööÿ, àøàðàøâàííÿ, àäìàўлåííÿ. 
Нÿõàй і àä íåпðûíÿööÿ, àäìàўлåííÿ, àлå íàñàìðэ÷ тàкіÿ ðэ÷û – äûñкðэäûтàöûÿ 
літàðàтуðû, àäíà ç ôîðìàў ñтâàðэííÿ ñàбå іìіäжу, ðîçãàлàñу, ãу÷íàй ñлàâû. Òàкіì 



÷ûíàì, íÿўõâàлüíàÿ пðàÿâà – ñкàíäàліçì, àлå ãэтà бîлüø пðàäìåт âûâу÷эííÿ 
пñіõіÿтðàў, ÷ûì çàйìàлüíàй літàðàтуðû, і íå ç ÿãî пà÷ûíàöü пàçíàííå, à ç ðэàлüíàй 
плîöі літàðàтуðû, ç тэкñту (âûâу÷эííå тэкñтàў íàпàìÿöü – âåðøàў, уðûўкàў пðîçû, 
÷ûтàííå ðîçíûìі ãàлàñàìі âу÷íÿў äðàìàтуðãі÷íûõ äûÿлîãàў, ìàíàлîãàў). Òэкñт – 
плîöü літàðàтуðû, ìàтэðûÿ ÿå. Кàíåøíå, ãåíåтû÷íûÿ пà÷àткі тâîðà, жûöö¸âàÿ ÿãî 
àñíîâà, àñîбà тâîðöû, тâîð÷àÿ ãіñтîðûÿ кîжíàãà тâîðà, âåäàííå ÿãî літàðàтуðíûõ 
ãåðîÿў, пðàтàтûпàў, ðàçуìåííå тâîð÷àãà âàðøтàтà піñüìåííікà-тâîðöû, àðñåíàлà 
âîбðàçíà-âûÿўлåí÷ûõ ÿãîíûõ ñðîäкàў, âûбàðà÷íàñöі – àўтàðñкàй – ñðîäкàў äçåлÿ 
çàйìåííÿ ñâàйãî ñтûлþ, ñâàіõ жûöö¸âà-ñтûл¸âûõ àñàбліâàñöÿў, – уñ¸ ãэтà пðûй-
äçå, íàñтупіöü, ñтàíå бîлüø öі ìåíø íàâукîâûì ñпàñöіжэííåì ìàñтàöкàãà ñлîâà, 
уâîãулå ўñпðûíÿööåì ÿãî ñэðöàì і ðîçуìàì, àлå пðûйäçå ìåíàâітà пåðø çà ўñ¸ àä 
ñлîâà, àä уñпðûíÿööÿ ÿãî – пà÷уöö¸âàãà, àñэíñàâàлüíàãà. Òэкñт, ¸í íàпåðø ðîбіöü 
літàðàтуðу çàйìàлüíàй, ¸í пðûöÿãâàå ñэðöà і ðîçуì ñâàіìі çìåñтàì і ôîðìàй. Àлå 
пðûöÿãâàå íå тîлüкі ¸í, бî і ãіñтîðûÿ літàðàтуðû. Ëітàðàтуðà і ãіñтîðûÿ літàðà-
туðû – уâîãулå ðэ÷û íå іäэíтû÷íûÿ. Ãіñтîðûÿ ñуñâåтíàй літàðàтуðû, ãіñтîðûі 
íàöûÿíàлüíûõ літàðàтуðàў – пàíÿööі, ÿкіÿ øûðэй пàíÿööÿ «літàðàтуðà». Шûðэй 
тàìу, øтî ¸ìіñтàñöü іõ, ìàøтàбû бîлüøûÿ, ÷ûì äàäçåíû àäçіíкàâû тâîð, ÿкі ¸ñöü 
ужî літàðàтуðàй, âûÿўлÿå ñутíàñöü ÿå ÿк ðэ÷ у ñàбå, ÿк пэўíуþ эñтэтû÷íуþ ç’ÿâу. 
Пàíÿööå «літàðàтуðà» ìîжíà ўñâîіöü, çðàçуìåöü, àä÷уöü ìåíàâітà пà àäíûì тâîðû, 
à, пðàâілüíåй ìîâіöü, пà àäíûì тâîðû кîжíàãà ç ðîäàў літàðàтуðû (эпàñ, ліðûкà, 
äðàìà), пà àäíûì тâîðû ç кîжíàãà жàíðà літàðàтуðû. Ëітàðàтуðà ўâîãулå, тàкіì 
÷ûíàì, ìàå øìàт àблі÷÷àў у çàлåжíàñöі àä ðîäàў і âіäàў-жàíðàў. Дû і íå тîлüкі 
ў çàлåжíàñöі àä ðîäàў і жàíðàў, бî і àä тàлåíтàў. À тàк ÿк кîжíû тàлåíт ìàå 
ñâîй ñтûлü, тî і àä ñтûлÿў.

Рàçàì ç тûì, пàкîлüкі ãіñтîðûі літàðàтуðàў çâÿçàíû ç ãіñтîðûÿй íàðîäàў, 
кàíтûíåíтàў, öûâіліçàöûÿў, пåðûÿäàў, àñîбíûõ эпîõàў ðàçâіööÿ öûâіліçàöûÿў, тî 
іõ øìàтàблі÷÷à çàлåжûöü і àä ÷àñу, і àä ìåñöà-пðàñтîðû. Шуìåðû (ХVII ñтàãî-
ääçå äà íàøàй эðû) äàлі «Ñкàç пðà Ãілüãàìåøà», іуäçåі (VІ-V ñтàãîääçі äà íàøàй 
эðû) – Áібліþ, Элàäà (VIII ñтàãîääçå äà íàøàй эðû) – «Іліÿäу» Ãàìåðà, Рûì (І 
ñтàãî ääçå) – пàэçіþ Ãàðàöûÿ. Àж тðû пåðûÿäû ìàå åўðàпåйñкàå Ñÿðэäíÿâå÷÷à 
– Рàííÿå, Âûñîкàå і Пîçíÿå. Ãіñтîðûÿ Еўðîпû, çâÿçàíàÿ ç іìі, àбуìîўліâàлà, у 
пðûâàтíàñöі, àблі÷÷û ìàñтàöкіõ літàðàтуðàў Àäðàäжэííÿ, Рэôàðìàöûі, Áàðîкà.

У ãіñтîðûþ літàðàтуðû ўâàõîäçÿöü, тàкіì ÷ûíàì, літàðàтуðíà-ãðàìàäñкі ðуõ, 
піñüìåííікі, іõ тâîðû. Âåäàííå ãіñтîðûі літàðàтуðû – ãэтà çíàöö¸ пðîçâіø÷àў 
літàðàтàðàў, пàìÿтàííå íàçâàў іõ тâîðàў, äàтû íàпіñàííÿ тâîðàў, пàìÿтàííå ÿк 
пðîçâіø÷àў літàðàтуðíûõ ãåðîÿў пðîçû, эпàñà öі äðàìàтуðãіі, тàк і пðàблåìàў, 
уçíÿтûõ у тâîðàõ, іäэÿў, ñöâåðäжàíûõ у іõ, тэìàў, ðàçãîðíутûõ у іõ, àñíîўíàй 
кàíöэпöûі жûööÿ ÿк ñтðûжíÿ. Ãіñтîðûі літàðàтуðû лþбîãà íàðîäà, лþбîãà ÷àñу, 
пàäкðэñліì ÿø÷э ðàç, íå çðàçуìåöü тàкñàìà бåç бà÷àííÿ ãåíåтû÷íàй іõ çàлåжíàñöі 
àä эпàõàлüíûõ пåðûÿäàў ðàçâіööÿ ãðàìàäñтâà, і ÿå, ãіñтîðûþ літàðàтуðû çàпàў-
íÿþöü і пàíÿööі Àíтû÷íàñöü, Àäðàäжэííå, Áàðîкà і ã.ä.

Òàкіì ÷ûíàì, пîўíàå ðàçуìåííå літàðàтуðû ìîжà ñклàäâàööà пðû пàãлûблåííі 
ў ñàìуþ ÿå і ў ÿå ãіñтîðûþ. Àлå тут íàпðîøâàåööà ÿø÷э і тàкîå пûтàííå, öі пðû 
ãэтûì ñàпðàўäû ìîжà бûöü ÿíî пîўíûì? Çíîў àäðàçу àäкàжàì, øтî пîўíûì бûöü 
íå ìîжà, бî íÿìà ÿãî, пîўíàãà, бåç пàãлûблåííÿ ў тэîðûþ літàðàтуðû. І ÿкðàç 
бÿäà øкîлüíàãà âûклàäàííÿ ç тàãî íàйпåðø пà÷ûíàåööà, øтî ÿãî тэàðэтû÷íàå 
àñâÿтлåííå çàâåлüìі ñпðîø÷àíà. Àäàптàöûÿ літàðàтуðû ў ñÿðэäíÿй øкîлå ñклàлàñÿ 
ÿкðàç íà àñíîâå ñпðàø÷эííÿ тэîðûі – пåðàäуñіì пàäà÷û ðàçуìåííÿ кàтэãîðûÿў 
тэìà, іäэÿ, ñþжэт. Òэìà, – ñöâÿðäжàåööà тут – ãэтà тîå, пðà øтî тâîð íàпіñàíû, 
іäэÿ – ãàлîўíàÿ äуìкà тâîðà. Òàкіì ÷ûíàì, іäçå ðàçðûў тэìû і іäэі, іäэÿ – ðà-
öûÿíàліçуåööà ў тûì ñэíñå, øтî íå ўлі÷âàå çíà÷ûìàñöі эìàöûÿíàлüíàñöі тâîðà, 
à ñþжэт ðàçãлÿäàåööà ÿк çìåñт, à íå элåìåíт ôîðìû.
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Штî äàтû÷ûööà тэìû, тðэбà пàäкðэñліâàöü, øтî ÿíà øìàт у ÷ûì пðàäâûçíà÷àå 
іäэþ тâîðà. Òàк, íàпðûклàä, М. Ãîðкі ãàâàðûў, øтî тэìà «öÿжàðíàÿ іäэÿй», ãэтà 
çíà÷ûöü, íàбðàклàÿ ¸þ, ÿк бû íÿñå ÿå ў ñâàіì ÷эðàâå.

Уâîãулå тэìàтûкà і пðàблåìàтûкà іäуöü упàðû, ÿíû – íå ў ðàçðûâå, à ў 
лу÷íàñöі. Òàк, íàпðûклàä, у âûäàтíûõ тâîðàõ àб пîбûöå ðуñкàãà ñÿлà, ÿк і 
бåлà ðуñкàãà, укðàіíñкàãà, ìàлäàўñкàãà, âûñîкі ўçðîâåíü ôілàñîôñкі бûöійíàãà (у 
М. Áÿлîâà, À. Àñтàô’åâà, Ч. Àйтìàтàâà, Âàñілÿ Çåìлÿкà, Â. Áûкàâà). Уçíÿöö¸ 
ìàñтàöкàãà тâîðà äà ôілàñàôі÷íà-бûöійíàãà ўçðîўíþ ÿк бû ñàìî пà ñàбå àäìàўлÿå 
ліøíàñöü кàтэãîðûі «тэìà», ÿк тàкñàìà пàкàçâàå і âуçкàñöü ÿå. Нåçäàðìà, пà 
ñутíàñöі, уö¸кàìі àä âûçíà÷эííÿ тэìàў бûлî пåðàклþ÷эííå ў øкîлå ўâàãі íà 
іäэйíà-тэìàтû÷íû çìåñт тâîðà, ÿкіì улàñíà àõîпліâàліñÿ і ÿãî тэìàтû÷íû кðуã, і 
іäэйíà-пðàблåìàтû÷íàÿ íàпîўíåíàñöü, àãулüíàôілàñîôñкàå, ãðàìàäçÿíñкà-ñàöû-
ÿлüíàå, äûäàктû÷íà-âûõàâàў÷àå ãу÷àííå.

Àäíàк, àñàбліâà çâужàíûì у øкîлüíûõ пàäðу÷íікàõ бûлî і çàñтàåööà пàíÿööå, 
ÿкîå âûçíà÷àåööà ñлîâàì «іäэÿ». Âîñü ÿíî: «Іäэÿ тâîðà – ãэтà ÿãî ãàлîўíàÿ äуìкà». 
Ñтàíîў÷àÿ, ñöâÿðäжàлüíàÿ, íåãàтûўíà-àäìîўíàÿ, àñуäжàлüíàÿ, пðûñуäíàÿ – äуìкà, 
і тîлüкі. À öі літàðàтуðíû тâîð, öі ж літàðàтуðà ў öэлûì – тîлüкі äуìкі, тîлüкі 
äуìкà? Ці ж іõ çìåñт тîлüкі ðàöûÿíàлüíû, ðàçуìîâû, ñэíñàâû, öі тîлüкі äà ðîçуìу 
÷àлàâåкà çâåðíутû, ñілàãіçìàìі ìуäðàñöі íàñû÷àíû, тîлüкі ñлîâàì пàâу÷àлüíû? 
Кàíåøíå, літàðàтуðíû тâîð, літàðàтуðà ÿк ñлîâà пðàìàўлÿå äà ãàлàâû, âî÷û 
пåðø çà ўñ¸ ÷уþöü ñлîâà, бî ÷ûтàåì ìû ÿãî ìîў÷кі, – ÷ûтàåì, âуõàì íå ÷уþ÷û 
ñлîâàў. Àлå, буäу÷û бÿçãу÷íûì, літàðàтуðíàå ñлîâà ðîўíà àäðàñуåööà і ãàлàâå, і 
ñэðöу, бî ÿíî і ðàçуìíàå, і пà÷уöö¸âàå. І пà÷уööі, ÿкіÿ ÿíî àбуäжàå, ÷àñтà äàìі-
íуþöü íàä àб’¸ìàì уçÿтàãà ãàлàâîй, ðîçуìàì, ìàçãàìі. Пà÷уööі ñàпðàўäû ÷àñöåй 
çà ўñ¸ пåðàõл¸ñтâàþöü ñэíñàâû çìåñт тâîðà, ÿкі ÷àлàâåк ÷ûтàå. Кíіãà ўðàжâàå, 
õâàлþå, пðûìуøàå ÷àлàâåкà õâàлÿâàööà, улþблÿööà ў íåøтà, уçíåíàâіäжâàöü 
íåøтà, плàкàöü і ñìÿÿööà, ðàäàâàööà і ñпà÷уâàöü. Іäçå ðàçãул пà÷уööÿў, кàðíà-
âàлüíû öі пðàкліíàлüíû, äçåâÿтûÿ âàлû çàõàплåííÿ öі ãàíüбàâàííÿ, пðûíÿööÿ 
ÿк ñâàйãî лþбàãà, ìілàãà, äàðàãîãà öі àäðûíàííÿ ÿк пîñкуäçі, пàãàíñтâà, íÿлþä-
ñкàñöі, ілжû âàñöі. Кàðàöåй кàжу÷û, ñлîâû, âûäðукàâàíûÿ ìàўкліâûìі ÷îðíûìі 
літàðкàìі, ñтâàðàþöü тîй öі іíøû íàñтðîй, бî ÿíû àбðûñàìі ÷îðíûÿ, à іõ ÷àðíàтà 
ў àðэîлå-íіìбå ñàìàãà ðàçíàñтàйíàãà çíà÷эííÿ-ñэíñу і эìàöûÿíàлüíàãà ççÿííÿ. 
Çìåñтàì ñлîâà, тàкіì ÷ûíàì, ¸ñöü і ñэíñ, і эìîöûÿ, і àäíîлüкàâà ÿíû ðàçуìíûÿ і 
çíà÷íûÿ, кðàñàìîўíûÿ, і, у âûíіку, іäэÿ âûçíà÷àåööà і тûì, øтî ãу÷ûöü ðàçуìíà, 
ðàöûÿíàлüíà, і тûì, øтî çіõî÷à, ÿк пàўíî÷íûÿ ççÿííі, пà÷уöö¸âà, эìàöûÿíàлüíà. 
Çìåñт лàãі÷íû, çìåñт эìîöûÿў. Рàçуìíàå íå тîлüкі лàãі÷íàå, ñілàãі÷íàå, àлå, ñâîй 
ñэíñ ìàþ÷û, ðàçуìíàÿ і эìîöûÿ. Òàкіì ÷ûíàì, іäэÿ тâîðà íå тîлüкі ç äуìàк, àлå 
і ç пà÷уööÿў, íå тîлüкі ãàлîўíàÿ äуìкà тâîðà, àлå і ãàлîўíû тîí эìàöûÿíàлüíàãà 
íàпîðу ў тâîðû, эìàöûÿíàлüíàй ÿãî íàпîўíåíàñöі, эìàöûÿíàлüíàй ÿãî ñутíàñöі. 
Іíøûìі ñлîâàìі, іäэÿ ñпàðàäжàåööà і ñâåтàðàçуìåííåì піñüìåííікà, і ÿãî ñâå-
тàўñпðûìàííåì, ñâåтààä÷уâàííåì. Кàíöэпöûÿ ñâåту ў піñüìåííікà ÿкðàç і іäçå àä 
ÿãîíûõ ñâåтàðàçуìåííÿ, ñâåтàўñпðûìàííÿ, ñâåтàбà÷àííÿ – àä іíтэлåктà і пà÷уööÿў, 
àä пàäñâÿäîìàãà і іðàöûÿíàлüíàãà. Òàкі ìåíàâітà ãåíåçіñ іäэі ў літàðàтуðû.

Рàñкðûöö¸ іäэі ìàñтàöкàãà тâîðà – ñпðàâà íàäçâû÷àй öÿжкàÿ. Òàìу Â.Ã. Áÿліíñкі 
і піñàў, øтî «пàìûлÿþööà тûÿ, õтî äуìàå, øтî íÿìà íі÷îãà лÿã÷эй, ÿк ñкàçàöü, ÿкàÿ 
іäэÿ лÿжûöü у àñíîâå ìàñтàöкàãà тâîðà; ãэтà ñпðàâà öÿжкàÿ – äàñтупíàÿ тîлüкі 
ãлûбîкàìу эñтэтû÷íàìу ÷уööþ, ñпàлу÷àíàìу ç àñэíñàâàлüíàй äуìкàй... Пàэтû÷íàÿ 
іäэÿ – ãэтà íå ñілàãіçì, íå äàãìàт, íå пðàâілà, ãэтà жûâàÿ жàðñöü, ãэтà пàôàñ».

Òîлüкі öÿжэй ðàñкðûâàöü кîжíуþ іäэþ тâîðà, кàлі пàôàñ ðàçуìåöü íå пà-
ãåãåлüÿíñкàìу, øтî ¸í ¸ñöü ñупàäçåííåì çàäуìû ç àñîбàй, äуìкі ç õàðàктàðàì, 
ðэôлåкñіі ç жàðñöþ, ðîçäуìу ç пà÷уöö¸ì. У Ô. Ãåãåлÿ ìåíàâітà пàäкðэñліâàåööà, 



øтî іäэÿ ÿк пàôàñ – ñпðàâà àñîбû, çàлåжíàÿ àä ÿãî õàðàктàðу, ìûñлілüíàñöі, 
ðэôлåкñіі, іíтэлåкту, эìàöûÿíàлüíàñöі. Уñпàìіíàííå ў Ô. Ãåãåлÿ õàðàктàðу ÿкðàç 
іäçå àä тàãî, øтî õàðàктàðàì ÷àлàâåкà âûçíà÷àåööà ÿãî пà÷уöö¸âàñöü, лåтуöåí-
íàñöü, çàпàлü÷ûâàñöü, жàðñöü, íàпîð äуøû.

Ôîðìà літàðàтуðû ìàå тðû элåìåíтû. І õîöü ñîтíþ ðàçîў бûлî ўжî çà М. Ãîðкіì 
пàўтîðàíà, øтî пåðøàэлåìåíтàì літàðàтуðû ç’ÿўлÿåööà ìîâà (à ãэтàãà ñöâåðäжàííÿ 
àñàбліâà íå пàäâàжûöü, íå àäìîâіöü), äû ўñ¸ ж бûöü бліжэй іñöіíû, кàлі кîжíû ç 
элåìåíтàў літàðàтуðû ўðàўíàâàжûöü, бî кîжíû ç іõ àäíîлüкàâà пðàöуå íà ìàñтàöкуþ 
öэлàñíàñöü тâîðà, íà ÿãî çãàðìàíіçàâàíàñöü, õàðàñтâî, çàâåðøàíàñöü, äàñкàíàлàñöü 
тâîðà. Мîâà, ñþжэт, кàìпàçіöûÿ. Кàлі ÿíû ÷ûìñüöі íå äàâåäçåíû äà ìàñтàöкàãà лàäу, 
äà ñâà¸й àäпàâåäíàñöі іäэі, тàäû пîўíàй ìàñтàöкàñöі íÿìà. Пàãэтàìу кîжíû ç тðîõ 
элåìåíтàў ôîðìû ðîўíû ў ñâàіì çíà÷эííі, у ñâà¸й ôуíкöûÿíàлüíàñöі, у ñâà¸й ðîлі 
пðû ñтâàðэííі ìàñтàöкàãà тâîðà і ñтàâіöü ÿкіñüöі ç іõ íà пåðøàå, öі íà äðуãîå, öі 
íà тðэöÿå ìåñöà, пàäîбíàй ãðàäàöûÿй пðûíіжàöü ðîлþ і çíà÷эííå кîжíàãà ç іõ. У 
«øкîлüíàй» жà тэîðûі літàðàтуðû àñàбліâà пðûíіжàíà ðîлÿ ў ñтâàðэííі ìàñтàöкàãà 
àäçіíñтâà тâîðà íå тàк ñþжэтà, ÿк кàìпàçіöûі.

Ñàìàå ðàñплûў÷àтàå ў øкîлüíàй тэîðûі літàðàтуðû – ãэтà ðàçуìåííå ñþжэтà. 
Ñþжэт пåðàкàçâàþöü ÿк ðàçâіöö¸ пàäçåй у тâîðû, ÿкіÿ пà÷ûíàþöü кàíôлікт. Ёñöü 
çàâÿçкà – çàâÿçâàííå äçåÿííÿ, ÿãî íàðàñтàííå, пåðûпåтûі і кулüìіíàöûÿ äçåÿííÿ, 
ÿãî ðàçâÿçкà. І тî ãэтà ўжî íå тàк øкîлüíû, ÿк уíіâåðñітэöкі ўçðîâåíü àíàліçà 
ñþжэтà, à – äàклàäíåй, äðàìàтû÷íàãà äçåÿííÿ ў тâîðû ç ÿãî àñîбíûìі лàíöуãîâûìі 
элåìåíтàìі – пðàлîãàì, çàâÿçкàй, íàðàñтàííåì, пåðûпåтûÿìі, àпàãååì, ðàçâÿçкàй, 
эпілîãàì. Нà пðàктûöû іäçå íå àíàліç ñþжэтà, à пåðàкàç çìåñту тâîðà, і ãэтà тàìу, 
øтî ñþжэт ðàçуìååööà ÿк кàтэãîðûÿ çìåñту, à íå ôîðìû.

Òàк øтî ñþжэт çâÿçàíû, ÿк і пàíÿööå кàìпàçіöûі, íå ç пûтàííåì «øтî?», à 
ç пûтàííåì «ÿк?». Як буäуåööà літàðàтуðíû тâîð, ÿкіÿ àñíîўíûÿ пðûíöûпû і 
пðû¸ìû ñтâàðûöü тâîð «çààкðуãлåíàãà» äçåÿííÿ – ç ðàçâіöö¸ì іíтðûãі, çàйìàлüíàñöі 
– âûкàðûñтîўâàå àўтàð ñþжэтà, ÿкîå ìàйñтэðñтâà ў ñþжэтàбуäàííі іì пðàÿўлåíà? 
Òâîðû пðîçû, äðàìàтуðãіі, эпі÷íàй пàэçіі ¸ñöü âîñтðàñþжэтíûÿ. Ёñöü ìàðуäíàãà 
öі çàìàðуäжàíàãà äçåÿííÿ: т. çâ. ліðû÷íàÿ пðîçà ìîжà ўâîãулå бûöü бåçñþжэт-
íàй. Уñ¸ çàлåжûöü àä тàлåíту піñüìåííікà, àä ÿãî тэìпåðàìåíту, àä õàðàктàðу 
жûöö¸âàãà ìàтэðûÿлу, âûбàðу жàíðà (äэтэктûў пàтðàбуå âîñтðàãà ñþжэтà). Òàк 
öі іíàкø ñþжэт – элåìåíт ôîðìû, і ãэтà öÿжкàÿ øкîлà, íàâукà ñþжэтàбуäàâàííÿ.

Ôîðìà ў пðûðîäçå çàўñ¸äû çìÿñтîўíàÿ, тàк øтî і ñþжэт ÿк ôîðìà ў літàðàтуðû 
çìÿñтîўíû. Àлå пàäкðэñліì ñпåöûÿлüíà ÿø÷э ðàç, øтî ñþжэт – элåìåíт ôîðìû, à 
íå ñàì ÿå çìåñт. У ãэтàй ñуâÿçі âåлüìі кðàñàìîўíàå, õîöü øìàтñлîўíàå, àçíà÷эííå 
ñþжэтà äàў М. Ãîðкі, пàäкðэñліâàþ÷û, øтî ñþжэт – «ãэтà ñуâÿçü, ñупÿðэ÷íàñöі, 
ñіìпàтûі і àíтûпàтûі і íàîãул уçàåìààäíîñіíû лþäçåй – ãіñтîðûі ðîñтà і àðãàíіçàöûі 
тàãî öі іíøàãà õàðàктàðà, тûпà». Іíøûìі ñлîâàìі, ãэтà тîå, øтî лу÷ûöü, çлу÷àå 
лþäçåй (äðужбà, кàõàííå, àãулüíûÿ іäэàлû, ñпðàâû) і тîå, øтî лþäçåй ðàç’ÿäíîўâàå 
(ðîçíàñöü õàðàктàðàў, жûöö¸âûõ пàçіöûÿў, ñпðэ÷кà: лу÷ûöü пà ñіìпàтûі, ðàçлу÷àå 
àíтûпàтûÿìі). À тàк ÿк у літàðàтуðíûì тâîðû кîжíû ãåðîй пàâіíåí пðàÿўлÿöü 
ñâîй õàðàктàð, пàâіíåí ìåöü öі çàйìåöü ÿãî, âûÿâіöü пðàç ñâàå ў÷ûíкі ў àäíîñіíàõ 
ç лþäçüìі ÿìу ñіìпàтû÷íûìі öі íå ñіìпàтû÷íûìі íà àäðэçку тàãî öі іíøàãà ÷àñу ў 
ñâåöå çìåíліâûõ àбñтàâіíàў, тî âîñü пåðàä íàìі і âûплûлà ÿк ñàкðàлüíàÿ ñпîâåäçü 
ìàйñтðà ñþжэтàбуäàâàííÿ. Ãàлîўíàå ў ñþжэтíûõ тâîðàõ уñіõ ãåðîÿў пðû÷ûííà 
çâÿçàöü, çлþбіöü і ðàññâàðüщü, пуñöіöü іõ пà ўлàñöіâûõ іõíіì õàðàктàðàì øлÿõàõ 
пàñтупкàў, пàäàöü у âûíіку ÷ûтà÷у ñутíàñöü õàðàктàðà кîжíàãà ãåðîÿ, тûпіçàâàöü 
ÿãî, тûпàж çðàбіöü ñàöûÿлüíûì, íàöûÿíàлüíûì, ñу÷àñíûì àбî äàўíіõ іíøûõ эпîõàў, 
àñÿðîääçÿў. Òàкіì ÷ûíàì, пà÷ûíàöü ðàñкðûâàöü ñþжэт літàðàтуðíàãà тâîðà тðэбà ç 
âûÿâû ñуâÿçÿў, øтî çâÿçâàþöü ÿãî ãåðîÿў у àäçіíû âуçåл (öі àñíîўíûÿ ñÿìåйíûÿ 
âуçлû, тàâàðûñкіÿ ãðупû, ãðàìàäкі, àñîбíûÿ кàлåктûâû). Рîçíàðîäíàå ўñтупàå ў 
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кàíôлікт, пåðûпåтûі ÿãî ðàçâіööÿ, âûãàñàííå, пðûíіжэííå, тðàãіçì çûõîäà, – уñ¸ 
ãэтà ў ðукàõ піñüìåííікà, ÿкі âÿäçå ñâàіõ ãåðîÿў, øтуðõàå іõ, çâîäçіöü і ðàçâîäçіöü, 
уçâûøàå, ñлàâіöü öі ãàíüбіöü. Піñüìåííіöкіìі ðукàìі ўñ¸ ðîбіööà, ãàðìàíіçуåööà ў 
ìàñтàöкуþ öэлàñöü. Ñàкðэтû ãэтàй ãàðìàíіçàöûі – ìàйñтэðñтâà ñþжэтàбуäàâàííÿ, 
ÿãî пðûãîñтâà і ðàçуìíàñöі, ìàñтàöкàй öэлàñíàñöі і ўäà÷û.

Як жà тðàктуåööà ў ¸й кàìпàçіöûÿ? Кàìпàçіöûÿ – пàбуäîâà тâîðà. Àñíîўíàå 
ў ¸й – ñуðàçìåðûöü ãàлîўíàå ç äðуãàðàäíûì, äðуãàðàäíûì íå çàбіöü ãàлîўíàãà, 
íå äàпуñкàöü ðàñöÿãíутàñöі, пåðàðàñöÿãíутàñöі тâîðà. Ñлîâàì, àðõітэктуðà, õîöü 
бÿðû ліíåйку і ìåðàй äàўжûíþ, øûðûíþ, âûøûíþ. Òàкàÿ âîñü ñàбå ðàбîтà íà 
âîкà – íå бåç ñтэðэàìåтðûі, бî тðэбà çâàжàöü і íà àб’¸ìíàñöü у пðàñтîðû, ôі-
ãуðàлüíàñöü, âûпуклàñöі, кàлîíû-пàäпîðû, àðíàìåíт (àðíàìåíтàлüíàÿ пðîçà!), 
іíâåðñіþ пàäà÷û пàäçåй у ÷àñå öі ñтупåí÷àтàñöü пà ўçûõîäжâàííі пàäçåй у ÷àñå 
íàпåðàä і іíøàå.

Ç уñіì ãэтûì ìàйñтэðñтâà кàìпàçіöûі ñпðàâу, âÿäîìà, ìàå, àлå кàлі тîлüкі ў 
ñуâÿçі ç ãэтûì бà÷ûöü ÿå ðîлþ і çíà÷эííå ÿк элåìåíтà ôîðìû літàðàтуðíàãà тâîðà, 
тî ãэтà çíà÷ûöü бà÷ûöü ÿãî ôàðìàлüíà, бûöü у âûíіку ôàðìàліñтàì, íå бà÷ûöü 
кàìпàçіöûі ў ÿå çìÿñтîўíàñöі (ôîðìà ж çàўñ¸äû çìÿñтîўíàÿ!).

Шкîлüíàå ж ðàçуìåííå кàìпàçіöûі літàðàтуðíàãà тâîðà ÿкðàç і àäðûâàå ÿå àä 
çìåñту, àä кàíöэптуàлüíàñöі àўтàðñкàй äуìкі, ÿкàÿ ñûõîäçіöü ç тâîð÷àй çàäуìû 
піñüìåííікà, і ÿкðàç ãэтàÿ çàäуìà ðàñпàðàäжàåööà буäîâàй тâîðà, âÿäçå ÿãî äà 
äàñкàíàлàñöі, ìàñтàöкàй çàâåðøàíàñöі, ãàðìàíі÷íàñöі, іäэàлüíàãà çäçÿйñíåííÿ çà-
äуìû. І ÿкðàç ìàþ÷û íà ўâàçå ўñ¸ àпîøíÿå, àäçіí ç öуäîўíûõ âàлàäàðîў пàэтû÷íàй 
ôîðìû Мàкñіì Рûлüñкі äàў ñâà¸ кðàñàìîўíàå àçíà÷эííå кàìпàçіöûі ÿк «ãàðìîíіі, 
ÿкàÿ âûðàñтàå ç ìûñлі, äуìкі». Як і ñþжэт, тàк і кàìпàçіöûÿ літàðàтуðíàãà тâîðà 
ìåíàâітà ç ìûñлі, äуìкі, çàäуìû. І ôîðìà літàðàтуðíàãà тâîðà пà÷ûíàåööà äлÿ 
ìíîãіõ піñüìåííікàў ÿкðàç ç àбäуìâàííÿ, ç âûбàðу пåðàäуñіì кàìпàçіöûі тâîðà. 
Мîâà, ÿкîþ кàðûñтàåööà піñüìåííік, лÿжûöü пàä ÿãî ðукîй ÿк бû àäлîãàì, 
àñàбліâàãà ðîçäуìу ў піñüìåííікà íå âûклікàå, пàтðàбуþ÷û ãлûбîкàãà âåäàííÿ 
ñÿбå, ÷уööÿ ñÿбå піñüìåííікàì äçåлÿ пэўíàãà ñтûлþ, – ìåíàâітà бîлüø ÷уööÿ, 
÷ûì ìûñлі. Ñþжэт, кàìпàçіöûÿ, ÿíû пðàäуìâàþööà піñüìåííікàì, ÿíû пåðø çà 
ўñ¸ пàтðàбуþöü íàпðужàííÿ тâîð÷àй äуìкі, пðàäâûçíà÷àþöü іíтэлåктуàлüíû 
пàтэíöûÿл тâîð÷àñöі піñüìåííікà. Мîâà – ÿíà пåðø çà ўñ¸ äàäàå àкðàñû ñþжэту 
і кàìпàçіöûі. Мîâà – çíåøíÿÿ âûÿâà ўíутðàíàãà, äуõîўíàãà, ñэíñàâàãà ÿк íåпà-
ñðэäíà ñâàйãî, тàк і çàтîåíàãà ў ìуäðàñöі ñþжэтà і кàìпàçіöûі.

4. Чым глабальней, тым займальней...

Нå пà ñâà¸й, íå пà äîбðàй âîлі íàøà бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà ў ХХ ñтàãîääçі ñтà-
íàâілàñÿ ãлàбàлüíàй. Òàкîй íà пà÷àтку ХХ ñтàãîääçÿ ñтàíàâілàñÿ тîлüкі äçÿкуþ÷û 
ўäçÿ÷íûì àäíîñіíàì äà ÿå пåðàäуñіì ðуñкàй і ўкðàіíñкàй літàðàтуðàў, уâàõîäçÿ÷û 
âà ўñõîäíåñлàâÿíñкуþ åäíàñöü, äçÿкуþ÷û пîлüñкàй і ÷эøñкàй, уâàõîäçÿ÷û ў ñÿì’þ 
çàõîäíåñлàâÿíñкуþ, à, çíà÷ûöü, ужî і ў àãулüíàñлàâÿíñкуþ. У ðуñкуþ літàðàтуðу 
ÿíà ўâàõîäçілà пåðàклàäàìі Мàкñіìàì Ãîðкіì, Âàлåðûåì Áðуñàâûì, Кàðûíôñкіì, 
Яíкі Купàлû, у Чэõіі пðàпіñâàлàñÿ Ёçàôàì Шàôàðûкàì, ç пîлüñкàй ñтàðàíîй 
ÿäíàў ÿå Ô. Áàãуøэâі÷ ñâàіìі âåðøàìі, пðûñâå÷àíûìі Эліçå Àжэøкà.

Áûлі і іíøûÿ, äàл¸кà íå ўäçÿ÷íûÿ пðû÷ûíû пàøûðàíàñöі бåлàðуñкàй літà-
ðàтуðû ў ñâåöå. Òàк, пàñлÿ пåðøàй ñуñâåтíàй âàйíû пà÷àткі ãлàбàліçàöûі íàøàй 
літàðàтуðû бûлі çâÿçàíûÿ ç пåðøàй õâàлÿй бåлàðуñкàй эìіãðàöûі: у Ëàтâіі àñåў 
Кàíñтàíöіí Еçàâітàў, у Ëітâå – Âàöлàў Ëàñтîўñкі, âûäàўøû ñâàþ âûäàтíуþ 
«Ãіñтîðûþ бåлàðуñкàй (кðûўñкàй) кíіãі» (Кîўíà, 1926).

Àñîбíà âûпðàâå íàøàй літàðàтуðû ў ñâåт ñпðûÿлà Чэõіÿ ў ñуâÿçі ç âу÷îбàй у 
Пðàçå Іãíàтà Дâàð÷àíіíà, Пàўлþкà Шукàйлû, Улàäçіìіðà Жûлкі, Ëàðûñû Ãåíіþø. 



Ñâàþ ðîлþ ў Чэõіі ў ñÿðэäçіíå 20-õ ãàäîў àäûãðàлà ñупîлкà «Пðàìåíü». У 1943 
ãîäçå ў Пðàçå âûйøàў пåðøû çбîðíік Ë. Ãåíіþø «Пàä ðîäíûì íåбàì».

Пåðøàÿ бåлàðуñкàÿ эìіãðàöûÿ øìàтлікàй íå бûлà, íå тîå, øтî äðуãàÿ – пàñлÿ 
äðуãîй ñуñâåтíàй âàйíû. І íå тîлüкі ў бліжíÿй çàãðàíіöû ÿíà àñåлà, íå тîлüкі 
ў Еўðîпå, бî і ў Àìåðûöû і íàâàт у Àўñтðàліі, íàðàäжàþ÷û бåлàðуñкуþ пðэñу 
ў Ãåðìàíіі (у Мþíõåíå ãàçåту «Áàöüкàўø÷ûíà»), у Кàíàäçå («Ãîлàñ бåлàðуñà»).

Ãлàбàліçàöûÿ – пàäкðэñліì – іøлà íå тîлüкі ãåàãðàôі÷íà, ðàç’åçäàì бåлàðу-
ñкіõ літàðàтàðàў у øûðîкіì ñâåöå, ç іõ çàìåжíûì жûõàðñтâàì, àлå пåðàäуñіì і ç 
тэìà тûкàй іõ тâîð÷àñöі, ç пàøûðэííåì ÿå, ç àñâàåííÿ – àñàбліâà ў пàэçіі – íîâûõ 
ìàтûâàў, ç’ÿўлåííåì íîâûõ ìàлþíкàў, ñіìâàлàў, àñàöûÿöûÿў, íàñтðîÿў. Âÿлікàÿ 
пðîçà íàøàй äðуãîй эìіãðàöûі, кàíå÷íå, бûлà çâÿçàíà ç пàìÿööþ эìіãðàíтàў ðîä-
íàå çÿìлі, ñâàйãî жûööÿ, пðàжûтàãà íà ¸й, уâîãулå ç Áåлàðуññþ і ÿå ãіñтîðûÿй. 
У ліðûöû эìіãðàíтàў пàíàâàлà íàñтàлüãіÿ пà ðàäçіìàìу кðàþ, у публіöûñтûöû 
– àíтûбàлüøàâіöкі пàôàñ, àñуäжэííå ñàâåöкàãà ðэжûìу, ñтàліíіçìу. Ëåпøûìі 
пðàäñтàўíікàìі літàðàтуðû äðуãîй õâàлі бåлàðуñкàй эìіãðàöûі бûлі: ç пàэтàў – 
Нàтàллÿ Àðñåííåâà, Мàñåй Ñÿäí¸ў, Àлåñü Ñàлàâåй, Рûãîð Кðуøûíà, Улàäçіìіð 
Кліøэâі÷, Мікîлà Хâåäàðîâі÷, Ñÿðãåй Хìàðà, ç пðàçàікàў – Кàñтуñü Àкулà, Þðкà 
Âіöüбі÷, ç публіöûñтàў – Яíкà Çàпðуäíік.

Пàøûðэííå íàøàй бåлàðуñкàй літàðàтуðû пà çÿìíûì øàðû, ÿíî, âÿäîìà, 
уõâàлüíà, кàлі, íàпðûклàä, у Пîлüø÷û ў пàñлÿâàåííûì ÷àñå àжûлà і пðàäàўжàå 
ðàäàâàöü літàðàтуðíûìі пîñпåõàìі Áåлàñтî÷÷ûíà, çàõîäíі кðàй Áåлàâåжû (ужî 
50 ãàäîў âûõîäçіöü у Áåлàñтîку бåлàðуñкàÿ літãàçåтà «Ніâà»), кàлі пàэт Іâàí 
Ëàñкîў жûў і тâàðûў пà-бåлàðуñку ў äàл¸кàй àä Áåлàðуñі Якуöіі. Àлå пàøûðэííå 
бåлàðуñкàãà пàэтû÷íàãà ñлîâà ў бûлûì ÑÑÑР у ñуâÿçі ç ðэпðэñіÿìі, ç Ãулàãàìі ў 
çàпàлÿðíàй туíäðû, у Ñібіðû і Мàãàäàíå, íà Кàлûìå, íà кàçàõñкіì âîçåðû Áàлõàø 
íіÿкіì уõâàлüíûì íå бûлî і бûöü íå ìîжà. Àä íàñ уñ¸ ãэтàå ãлàбàлüíàå íÿўõâà-
лåíàå бåлàðуñкуþ літàðàтуðу ўçбàãàöілà і àж íàäтà ўçбàãàöілà. І ÿк íå ўñпîìíіöü 
тут пàэтàў, øтî пà÷ûíàлі ў ñàâåöкàй Áåлàðуñі ў 20-30-õ ãàäàõ і бûлі ðэпðэñàâàíû: 
Улàäçіìіðà Дубîўку, Яçэпà Пуø÷у, Àлåñÿ Çâîíàкà, Ñÿðãåÿ Ãðàõîўñкàãà, Ñтàíіñлàâà 
Шуøкåâі÷à, Çìітðàкà Àñтàпåíку. Рэпðэñàâàíû бûлі і пàэтû Çàõîäíÿй Áåлàðуñі: 
Ëàðûñà Ãåíіþø, Âàñілü Ñупðуí (Іíтà, Àðõàíãåлüñкàй âîблàñöі), Ñÿðãåй Нîâік-
Пÿþí (Кàлûìà), Пÿтðî Áітэлü, Нàäçåÿÿ Дçåìіäîâі÷ (Кàðлàã). Іõ лàãåðíàÿ ліðûкà 
– ãэтà ў бåлàðуñкàй літàðàтуðû öэлû àñîбíû пàэтû÷íû ñâåт, ÿк і ўñпàìіíû àб 
лàãåðíûì жûööі – ãîðкàå íåпàўтîðíàå іõ àñâÿтлåííå ÿãî – у öэлûì, ÿк і ліðûкà 
ñуñâåтíàãà çíà÷эííÿ.

Рîñт жà ãлàбàліçàöûі бåлàðуñкàй літàðàтуðû пàñлÿâàåííàãà ÷àñу ìåў і ñâàþ 
пðàäãіñтîðûþ, бî ÿãî пàпÿðэäжâàлà ўç’ÿäíàííå Áåлàðуñі, пàäçåлåíàй у 1921 ãîäçå 
Рûжñкіì äàãàâîðàì. Òîлüкі ў 1939 ãîäçå Уñõîäíÿÿ Áåлàðуñü àб’ÿäíàлàñÿ ç Çàõîäíÿй, 
літàðàтуðà Ñàâåöкàй Áåлàðуñі ç літàðàтуðàй çàõîäíåбåлàðуñкàй. У пàñлÿâàåííûì 
÷àñå ўñ¸ пàøûðэííå бåлàðуñкàй літàðàтуðû ў ñâåöå ÷ûíілà, тàкіì ÷ûíàì, Áåлàðуñü 
у ñâà¸й öэлàñíàñöі, і äà ãэтàãà пàøûðэííÿ ўлàñíà âåлüìі пðû÷ûíілàñÿ Âÿлікàÿ 
Àй÷ûííàÿ âàйíà. Нÿўäçÿ÷íàÿ ñпðàâà âàйíû, бàлþ÷àÿ ñпðàâà – àкупàöûÿ, äû 
àкупàöûÿ ÿкðàç і ñпàðàäçілà äðуãуþ õâàлþ бåлàðуñкàй эìіãðàöûі. Òàкіì ÷ûíàì, 
íå бûлî б âàйíû і àкупàöûі – íå ç’ÿçäжàлі б ç Áåлàðуñі íі Нàтàллÿ Àðñåííåâà, 
íі Мàñåй Ñÿäí¸ў, íі Àлåñü Ñàлàâåй і ўñå, уñå іíøûÿ эìіãðàíтû äðуãîй õâàлі. 
Áàлþ÷àÿ ñпðàâà і ўö¸кі, пàкіäàííå Рàäçіìû, ðàçâітâàííå ç ¸þ, àлå і ãэтàå бàлþ÷àå 
íàðàäжàлà íîâàå буäу÷àå бåлàðуñкàй літàðàтуðû. І âàйíå, і àкупàöûі – âûõîä-
çіöü – пðûõîäçіööà äçÿкàâàöü çà ñуñâåтíіçàöûþ бåлàðуñкàй літàðàтуðû, õîöü íå 
лþäñкàÿ ãэтà ñпðàâà äçÿкàâàöü âàйíå çà øтîñü, øтî ¸þ ў÷ûíіööà.

Як бû пåðàäãіñтîðûÿй ãлàбàліçàöûі íàøàй бåлàðуñкàй літàðàтуðû ў ХХ-ХХІ 
ñтàãîääçÿõ бûлî і тîå, øтî і äàўíÿÿ літàðàтуðà бåлàðуñкàãà Ñÿðэäíÿâå÷÷à і ðàç-
âіöö¸ Нîâàй бåлàðуñкàй літàðàтуðû ў ХІХ ñтàãîääçі бûлі ў кàíтэкñöå ñлàâÿíñкіõ 

 / 231А л е г   Л о й к а



д з е я с л о ў232     /

літàðàтуðàў, літàðàтуðàў Еўðîпû і ãэтûì ужî ў ñуñâåтíûì літàðàтуðíûì àбñÿãу, у 
ãлàбàлüíûì ìàøтàбå. Òàк, ç àãулüíàñлàâÿíñкàй тðàäûöûі лåтàпіñàííÿ пà÷ûíàліñÿ 
íàøûÿ бåлàðуñкіÿ лåтàпіñû, ÿк і íàøûÿ àðûãіíàлüíûÿ жûöіі і кàçàííі – ç тðàäûöûÿў 
кіåўñкàй ðэліãійíà-öàðкîўíàй літàðàтуðû, ç пåðàклàäíîй ÿå ñтûõіі, ÿкàÿ бûлà 
ўø÷àтà Âіçàíтûÿй. À çà Âіçàíтûÿй ìàÿ÷ûў Рûì, Элàäà, Іåðуñàліì – âіçàíтûйñкі 
åўðàпåйñкà-õðûñöіÿíñкі кàíтэкñт. У àбøàðíûì åўðàпåйñкіì кàíтэкñöå і íàøà ХІХ 
ñтàãîääçå: çà ÿãî пàэìàй «Òàðàñ íà Пàðíàñå» бà÷ûööà ñàì жà ãðэ÷àñкі Пàðíàñ, çà 
«Эíåіäàй íàâûâàðàт» – Кàтлÿðэўñкі, íàøà «Эíåіäà», íібû ìàлîäøàÿ ñÿñтðà ñâà¸й 
укðàіíñкàй пàпÿðэäíіöû, і ÿíà ж íібû ў кàðàãîäçå àўñтðûйñкіõ ÿå тðàâåñтàöûÿў, íібû 
пàä ðукîй ñàìîãà ðûìлÿíіíà Âåðãіліÿ – тâîðöû «Эíåіäû». І тут öікàâà і тîå, øтî 
àäíûì ç пåðøûõ. õтî піñàў пðà íàøу «Эíåіäу íàâûâàðàт», бûў ÷эõ Ёçàô Шàôàðûк.

І ¸ñöü ÿø÷э àäçіí ôàктàð ãлàбàліçàöûі тîй öі іíøàй літàðàтуðû – пåðàклàäû. 
Пðû÷ûì, äуìàåööà, тðэбà тут улі÷âàöü і пåðàклàäû тâîðàў íàöûÿíàлüíàй літàðà-
туðû íà іíøûÿ ìîâû ñâåту, і пåðàклàäû íà íàöûÿíàлüíàй ìîâå ç іíøûõ літàðàтуðàў 
ñâåту. Хàäжэííå íàöûÿíàлüíàãà тâîðà пà øûðîкіì ñâåöå ìîöíіöü ãлàбàліçàöûþ 
íàöûÿíàлüíàй літàðàтуðû, уâÿäçåííå ў íàöûÿíàлüíû äîì тâîðàў, íàðîäжàíûõ 
літàðàтуðàй ñâåту, ãлàбàліçуå íàöûÿíàлüíû äîì.

ХІХ ñтàãîääçå íå íàçàâåø ðàçâітàй íîâàй бåлàðуñкàй літàðàтуðàй. Àлå і ÿíî 
бûлî пðû ўñâåäàìлåííі âàжíàñöі íàöûÿíàлüíàãà пåðàклàäу. «Пàíà Òàäэâуøà» 
À. Міöкåâі÷à ñпðàбàâàлі пåðàклàñöі äâîй÷û – у 1859 ãîäçå Â. Дуíіí-Мàðöіí-
кåâі÷, у 1892 – Àлÿкñàíäð Елüñкі. Áûлі тàкñàìà ñпðîбû пåðàклàäу À. Пуøкіíà 
Àäàìàì Ãуðûíîâі÷àì (Ç0-ÿ ãàäû, âåðø «Рэõà»), пàэìû À. Міöкåâі÷à «Кîíðàä 
Âàлåíðîä» (50-ÿ ãàäû, Àðö¸ì Âÿðûãà-Дàðэўñкі).

Òðэбà ñкàçàöü, øтî і пà÷àтàк ХХ ñтàãîääçÿ ўçäûìíàãà пåðàклàäу ў íàñ íå âå-
äàў, õîöü ìàлàäû Яíкà Купàлà пåðàклàäàў À. Міöкåâі÷à, Яíà Кàñтðîâі÷à, Мàðûþ 
Кàíàпíіöкуþ, Кàçіìåжà Òэтìàйåðà, ç íÿìåöкàй літàðàтуðû äðукàâàўñÿ ў «Нàøàй 
íіâå» тîлüкі àäçіí âåðø àäíàãî àўтàðà. Пðàўäà, «Нàøà íіâà» іìкíулàñÿ íà øûðîкі 
øлÿõ пåðàклàäу, бî ç ðуñкіõ піñüìåííікàў çàöікàўлåíà âітàлà Ë.М. Òàлñтîãà, øìàт 
пåðàклàäàлà Âàñілÿ Ñтэôàíікà, Іâàíà Ôðàíкî, Ãåðбåðтà Уэлüñà. Òàк øтî íàìàãàííі 
«Нàøàй íіâû» у пåðàклàäàõ ìîжíà лі÷ûöü öàлкàì çíà÷íûìі.

Хîöü куäû бîлüøûìі ÿíû бûлі ў Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à, ÿкі, пà-ñутíàñöі, 
çðàбіўñÿ бàöüкàì, пåðøûì кàðûôååì бåлàðуñкàãà пåðàклàäу, ÿãîíûì клàñікàì і 
тэàðэтûкàì – ÿø÷э ў äàðэâàлþöûйíû ÷àñ, íà пà÷àтку ХХ ñтàãîääçÿ. Клàñікàì 
íàöûÿíàлüíàãà пåðàклàäу М. Áàãäàíîâі÷ ñтàў тîлüкі äçÿкуþ÷û ñâàйìу кðэäà пàэтà, 
ðàçуìåííþ çíà÷эííÿ äàлу÷эííÿ ðîäíàй літàðàтуðû äà ñуñâåтíàй öåðàç пåðàклàä, 
ñâàйìу пðàãðàìíàìу çàпàтðàбàâàííþ пàøûðэííÿ ў ðîäíàй пàэçіі тэìàў і ìàтûâàў, 
ñтûлÿў і жàíðàў. М. Áàãäàíîâі÷ у ãэтàй ñуâÿçі ç íåйìàâåðíàй пåðàкàíàíàñöþ ў 
пàтðэбå ðîäíàй літàðàтуðû пðûñâàåííÿ âîпûту літàðàтуðàў ðîçíûõ ÷àñîў, кàí-
тûíåíтàў, íàðîäàў упåðøûíþ ў íàøàй пàэçіі пåðàклàў åўðàпåйñкуþ àíтû÷íуþ 
і íîâуþ пàэçіþ – Ãàðàöûÿ, Ãåйíэ, Âåðлåíà, Шûлåðà, Àíàкðэîíтà. Ç Âåðлåíà ¸í, 
íàпðûклàä, пåðàклàў àж äâàööàöü äâà âåðøû. Дàðэ÷û, М. Áàãäàíîâі÷ ñàì ñÿбå 
пåðàклàў і íà ðуñкуþ ìîâу, уñåñлàâÿíÿ÷û ñÿбå, øтî бûлî тàкñàìà íà øлÿõу ìå-
íàâітà ãлàбàліçàöûі ðîäíàй літàðàтуðû, уçìàöíÿþ÷û ÿå пðûöÿãàлüíàñöü іíøûìі 
літàðàтуðàìі, ÿå çàйìàлüíàñöü...

Уâîãулå, íåлüãà ñкàçàöü, øтî ў ÷àñ ãðàìàäçÿíñкàй âàйíû, у 20-30-ÿ ãàäû 
бåлàðуñкі пåðàклàä ãібåў, çуñіì çàпðàпàñöіўñÿ, бî і Яíкà Купàлà ø÷îäðûўñÿ 
пåðàклàäàìі («Іíтэðíàöûÿíàлà» Эжэíà Пàöüå, «Ñлîâà пðà пàõîä Іãàðàў», «Эðàñ 
і Пñіõåÿ» Жукîўñкàãà. Àлå äà äðуãîй пàлîâû 20-õ ãàäîў ñâÿäîìûõ øûðîкіõ íà-
ìàãàííÿў у íàøûì íàöûÿíàлüíûì пåðàклàäçå íå бûлî, бî, пà-ñутíàñöі, àäçіíкà-
âûìі бûлі кíіжкі пåðàклàäàў Þðкі Ãàўðукà «Ç ÷ужûõ пàл¸ў» (1924), пàэìû À. 
Áлîкà «Дâàíàööàöü» (Іãíàт Дâàð÷àíіí, 1926), Áàйðàíà «Шûлü¸íñкі âÿçåíü» (Ул. 
Дубîўкà, кàíåö 20-õ ãàäîў).



Кàлі ãàâàðûöü пðà 30-ÿ ãàäû, тî ў іõ пåðàâàжàлі àўðàлüíûÿ ðûўкі, çâÿçàíûÿ 
ñà ñтàãîääçÿìі À. Пуøкіíà, Òàðàñà Шàў÷эíкі. Òàк, пàä ðэäàкöûÿй Яíкі Купàлû 
âûйøàў øàў÷эíкàўñкі «Кàбçàð», ñàìà øûðîкà бûў пðàäñтàўлåíû À. Пуøкіí: 
Яíкà Купàлà пåðàклàў пàэìу «Мåäíû кîííік», Якуб Кîлàñ – «Пàлтàâу», Àðкàäçü 
Кулÿøîў – «Цûãàíû», Пÿтðî Ãлåбкà – «Áàðûñà Ãàäуíîâà», Мікîлà Хâåäàðîâі÷ – 
«Áàõ÷ûñàðàйñкі ôàíтàí» і «Кàўкàçñкі íÿâîлüíік». Àлå пікàâûì äлÿ À. Пуøкіíà 
бûў і 1949 ãîä (пåðàклàä «Яўãåíіÿ Àíåãіíà» À. Кулÿøîâà, àпîâåñöÿў «Кàпітàíñкàÿ 
äà÷кà» і «Дубðîўñкі» Куçüìîй Чîðíûì.

Цікàâà, øтî ç çàðубåжíûõ àўтàðàў пåðøûì бûў âûбðàíû Яðàñлàў Ãàøàк. 
Пåðøûìі ÿãîíûÿ «Пðûãîäû ўäàлàãà âàÿкі Шâåйкà» пåðàклàäàлі ў 1931 ãîäçå 
К. Чîðíû і М. Çàðэöкі. Пðàöÿãíуў пåðàклàä ÷àöâ¸ðтàй ÷àñткі «Пðûãîä...» у 
1932 ãîäçå Ëукàø Кàлþãà.

Кðэí жà íà çàõîäíååўðàпåйñкуþ клàñіку тàкñàìà бûў äàâîлі âіäàâî÷íû: 1934 
ãîä – пåðàклàä À. Дуäàðà «Âілüãåлüìà Òэлÿ» Ô. Шûлåðà; ÿãîíû ж пåðàклàä 
«Жàíіöüбû Ôіãàðî» П. Áàìàðøэ ў 1936 ãîäçå. У íàñтупíûì, 1937 ãîäçå Þðкà 
Ëÿâîííû і Ñ. Ãðàõîўñкі пåðàклàäàþöü «20 000 лüå пàä âàäîй» Жулÿ Âåðíà. Дâà 
çíà÷íûÿ пåðàклàäû çàìåжíікàў äàў і 1938 ãîä: Мàйí Рûäà «Кîííік бåç ãàлàâû» і 
«Дîìбі і ñûí» Ч. Дçікåíñà. У 1939 ãîäçå âûйøлі «Кàçкі бðàтîў Ãðûì» у пåðàклàäçå 
Іñàкà Плàтíåðà. Òàк øтî ў öэлûì бåлàðуñкіÿ пåðàклàäû çàìåжíàй пðîçû ìåлі ў 
30-õ ãàäàõ ñâîй – âåлüìі çíà÷íû çà÷ûí. Нà жàлü, ÿãî пåðàбілі ðэпðэñіі (пàãібåлü 
Ц. Ãàðтíàãà, М. Çàðэöкàãà, Þ. Ëÿâîííàãà, À. Дуäàðà, Ул. Хàäûкі), пåðàбілà Âÿ-
лікàÿ Àй÷ûííàÿ âàйíà.

Ñàпðàўäû ãлàбàлüíàй бåлàðуñкуþ літàðàтуðу ðàбілà ў äðуãîй пàлîâå ХХ 
ñтàãîääçÿ ÿå ўжî âåлüìі øûðîкàÿ öікàâàñöü äà літàðàтуð ñâåту, і õàй äâà-тðû ç 
çàìåжíûõ àўтàðàў уклþ÷àліñÿ ў âûäàâåöкіÿ плàíû, çà пÿöü äçåñÿöіãîääçÿў, çà 
пÿöüäçÿñÿт ãàäîў – ãэтà бîлüø ñîтíі àўтàðàў пðэçåíтàâàлà. І íå тîлüкі ñу÷àñíàÿ 
ðуñкàÿ öі çàìåжíàÿ літàðàтуðû ñтàлі ў пîлі ўâàãі бåлàðуñкàй літàðàтуðû, бî і 
біблåйñкàÿ літàðàтуðà, і åўðàпåйñкі эпàñ Ñÿðэäíÿâå÷÷à, і ў öэлûì ãіñтîðûі íàöûÿ-
íàлüíûõ пàэçіÿў ñâåту, пðàäñтàўлåííå ñуñâåтíàй літàðàтуðû, пàэçіі, äðàìàтуðãіі ў 
іõ лåпøûõ äàñÿãíåííÿõ.

Пðûўлàø÷âàííå ñкàðбàў Ñâÿтîãà піñàííÿ ўâîãулå äàлîñÿ íÿл¸ãкà, бî ў ÑÑÑР 
пàíàâàў àтэіçì. Яø÷э ў 1517 ãîäçå Ôðàíöіøàк Ñкàðûíà äàў пà÷àтàк пåðàклàäу 
Áібліі, âûпуñöіўøû 6 жíіўíÿ ў Пðàçå «Пñàлтûð». І ãэтà ñтàлàñÿ íібû íàкàíà-
âàíàñöþ, бî íå пåðø çà ўñ¸ íà Рàäçіìå íàøàй ìîâû âûäàâàліñÿ ў ХХ ñтàãîääçі 
пà-бåлàðуñку і Áібліÿ, і Еâàíãåллå. Òàк, «Нîâû Çàпàâåт» у пåðàклàäçå Àíтîíà 
Ëуöэâі÷à ñпÿðøà ўбà÷ûў ñâåт у Хåлüñіíкàõ (1931), à çàтûì у Ëîíäàíå (1948). 
Ëîíäàíñкі âàðûÿíт ðûõтàâàў À. Ëуöкåâі÷у Ë. Дçåкуöü-Мàлåй. Улàñíà ў Áåлàðуñі 
âûäàтíûÿ пåðàклàäû Ñâÿтîãà Піñàííÿ ç’ÿâіліñÿ тîлüкі ў 90-ÿ ãàäû («Ñтàðû Çàпà-
âåт» пåðàклàў Âàñілü Ñ¸ìуõà, 1990; «Нîâû Çàпàâåт» Àíàтîлü Клûøкà, 1989-1990).

Пðàöÿãлàÿ ў ÷àñå ãіñтîðûÿ і пðûўлàø÷âàííå ðîäíàй літàðàтуðàй пîìíікàў 
ñуñâåтíàãà эпàñу. Àлå çàñлуãà тут öàлкàì íàлåжûöü äðуãîй пàлîâå ìіíулàãà 
ñтàãîääçÿ. Эпі÷íàÿ пàэìà – íå ÷àтûðíàööàöіðàäкîâû ñàíåт, і пàãэтàìу íåлüãà ç 
уäçÿ÷íàñöþ íå ўñпîìíіöü бåлàðуñкіõ пåðàклàä÷ûкàў тâîðàў ç àíàлàў ñуñâåтíàãà 
эпàñу. Рàўíàçíà÷íàй ç пðàöàй пåðàклàä÷ûкàў пàэтàў бûлà і пðàöà íàä àíтàлîãіÿìі 
íàöûÿíàлüíûõ ліðûк, ÿк і íàä çбîðíікàìі àñîбíûõ лåпøûõ пàэтàў ñâåту, ñу÷àñ-
íàñöі. Ãлàбàліçàöûÿ öåðàç àñâàåííå çàпàñàў пàэçіі Нîâàãà ÷àñу, ìîжíà ñкàçàöü, 
ñтàíàâілàñÿ ў íàñ у 70-80-ÿ ãàäû íåйìàâåðíàй... 

[2001 г.]
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Рûõтуþ÷ûñÿ íàпіñàöü ãэтàå íåâÿлі÷кàå эñэ-ðàçâàжàííå пðà 
àñîбу і пл¸í тâîð÷àй äçåйíàñöі ðупліâàãà і íàтõí¸íàãà ðэäàктàðà 
кàтàліöкіõ ÷àñîпіñàў “Нàøà âåðà” і “Ave Maria”, піñüìåííіöу, 
пåðàклàä÷ûöу, à тàкñàìà ìàþ äàўíþþ ñÿбðîўку Хðûñöіíу 
Ëÿлüкî, ÿкàÿ ñ¸лåтà 30 ñàкàâікà àäçíà÷ûлà þбілåйíû äçåíü 
íàðîäçіíàў, ÿ âûбðàлà ў ÿкàñöі ðуõàâікà ìàіõ äуìàк, õîöü, ìîжà, 
і бàíàлüíà ãэтà ãу÷ûöü, ñлîâà шлях. Кàлі ìû çàçіðíåì у ñуð’¸çíû 
ñлîўíік, тî пàбà÷ûì тàì öэлûõ âîñåì çíà÷эííÿў ãэтàãà ñлîâà, 
пðàìûõ і пåðàíîñíûõ: àä “øûðîкàй пðûñтàñàâàíàй äлÿ ðуõу 
тðàíñпàðту äàðîãі” – äà “жûöö¸âàãà л¸ñу”. Àäíàк íå тîлüкі 
пðà шлях ÿк пðà ìåтàôàðу жыццёвага лёсу Хðûñöіíû Ëÿлüкî 
ìíå õî÷àööà тут пàðàçâàжàöü ç пåðàлікàì ãîäíà çðîблåíàãà і 
äàñÿãíутàãà.

Мíå ðупіöü çðàбіöü àкöэíт íà тûì, øтî ìåíàâітà шлях 
– íàçîўíік, ÿкі íàтуðàлüíûì ÷ûíàì çлу÷àåööà ç äçåÿñлîâàì 

Ірына Багдановіч

...Пачуць, устаць, адкінуць страх і пайсці… 

Давяраючы сябе Божай любові. . .

Уставаць і выходзіць: 
хрысціянская формула шляху 
Слова да юбілейнага дня народзінаў Хрысціны Лялько 
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ðуõу ісці, àäкðûâàþ÷û тûì ñàìûì ìàã÷ûìàñöü ñіìâàлі÷íà пðà÷ûтâàöü ôîðìулу 
øлÿõу ў пåðñпåктûâå õðûñöіÿíñкàй äуõîўíàñöі. “Âîñü [ÿ] іäу, – піøà пñàлüìіñт, 
– …іäу, …Áîжà ìîй, âûкàíàöü âîлþ Òâàþ…” [Пñ 40 (39), 8-9]. Дàпîўíіöü ãэтуþ 
ôîðìулу õðûñöіÿíñкàãà øлÿõу ìîãуöü ñлîâû Хðûñтà, ñкàçàíûÿ пàñлÿ ìàлітâû 
ў Ãåтñіìàíіі íàпÿðэäàäíі ìукі âу÷íÿì: “Уñтàíüöå, пîйäçåì…” (Мк 14, 42). Ãэтàÿ 
öûтàтà ç Еâàíãåллÿ ñтàлà íàçâàþ кíіãі Ñâÿтîãà Àйöà Яíà Пàўлà ІІ “Уñтàíüöå, 
õàäçåì!”, пðûñâå÷àíàй ÿãî пàñтûðñкàìу ñлужэííþ. Пåðàклàлà íà бåлàðуñкуþ ìîâу 
ãэтуþ кíіãу, ÿк, äàðэ÷û, і ìíîãіÿ іíøûÿ кíіãі Яíà Пàўлà ІІ, ìåíàâітà Хðûñöіíà 
Ëÿлüкî. Çàклік “уñтàâàöü і іñöі” бûў íàйпåðø ñкіðàâàíû, ÿк піñàў Ñâÿтû Àйöåö, äà 
біñкупàў, àлå ¸í ìîжà бûöü àктуàлüíû äлÿ кîжíàãà ç íàñ – äлÿ кîжíàãà âåðíікà, 
ÿкі пðàãíå пàãлûблÿöü ñâàþ âåðу, іñöі çà Хðûñтîì, бûöü ÿãî âу÷íåì. Ñâÿтû Àйöåö 
çâÿðтàў тàкñàìà ўâàãу íà ñуâÿçü ãэтûõ ñлîў Хðûñтà ç пàпÿðэäíіìі, ñкàçàíûìі ў 
іíøàй ñітуàöûі, пàä÷àñ Пåðàìÿíåííÿ. Òûÿ ñàìûÿ âу÷íі, ñпàлîõàíûÿ, упàўøû 
íіöìà íà çÿìлþ, äðûжэлі àä ñтðàõу, à “Еçуñ пàäûøîў, äàкðàíуўñÿ äà іõ і ñкàçàў: 
“Уñтàíüöå і íå бîйöåñÿ” (Мö 17, 7). Çàклік “íå бàÿööà” бûў çíàкàì âûðàжэííÿ 
Áîжàй лþбîâі, бî, ÿк тлуìà÷ûў ãэтûÿ ñлîâû Яí Пàâåл ІІ, “Áîжàÿ лþбîў íå 
ўñклàäàå íà íàñ öÿжкàñöÿў, ç ÿкіìі ìû íå çäîлåлі б ñпðàâіööà, і íå ñтàâіöü пåðàä 
íàìі пàтðàбàâàííÿў, ÿкіõ ìû íå ìàãлі б âûкàíàöü”1.

Òàкіì ÷ûíàì, кàлі тðэбà бûлî б ñôàðìулÿâàöü, âûâåñöі ôîðìулу õðûñöіÿíñкàãà 
шляху, íà ÿкіì ìû пåðààäîлüâàåì ñâîй ñтðàõ і íÿўпэўíåíàñöü, тî ÿíà âûãлÿäàлà 
б ìåíàâітà ÿк “уñтàâàöü і âûõîäçіöü”, і – “іñöі, кàб âûкàíàöü Òâàþ âîлþ, Áîжà”. 
Пà÷уöü, уñтàöü, àäкіíуöü ñтðàõ і пàйñöі… Дàâÿðàþ÷û ñÿбå Áîжàй лþбîâі. 

Шлÿõ Хðûñöіíû Ëÿлüкî пà÷àўñÿ ç ìàлÿўíі÷àãà õутàðà Хàäçþкі кàлÿ Ëіäû, 
пàбліçу ÿкîãà ñтðуìåíіліñÿ ÷ûñöåíüкіÿ тàäû âîäû Дçітâû, øтî ўплûâàлà ў âåлі÷íû 
Н¸ìàí. À ÿø÷э бліжэй, ÷ûì ñтàðàжûтíàÿ Ëіäà ç ÿå пðûñàäçіñтàй, уðîñлàй у 
çÿìлþ кðэпàñöþ, ¸ñöü Áåлàãðуäà ç ÿå âåлі÷íûì кàñö¸лàì, âåжû ÿкîãà àäбіâàþööà 
ў Дçітâå. У ãэтû кàñö¸л Хðûñöіíà âåäàлà øлÿõ ç ìàлåíñтâà, бî ÿå ìàтулÿ Мàðûÿ 
бûлà ø÷ûðàй і ãлûбîкàй âåðíіöàй. Àäñþлü, ç-пàä äуõîўíàй àпåкі Мàöі Áîжàй 
Áåлàãðуäñкàй і øтîäç¸ííàãà клîпàту çÿìíîй ìàтулі, àä кðàñû íàâàкîлüíûõ 
кðàÿâіäàў, âûøûíі і пàўíàтû íÿб¸ñàў, уðà÷ûñтàй і âåлі÷íàй öіøû, у ÿкуþ 
ўðûâàþööà øîðãàтàì ліñтîтû і âåöåð, і птуøûíûÿ ñпåâû, íàðàäжàлàñÿ ў äуøû 
пàэçіÿ, à ў ñэðöû – лþбîў, кàб àñâÿтлÿöü уñ¸, äà ÷àãî буäçå клікàöü Áîжàÿ âîлÿ. 

À клікàлà ÿíà ўжî ç ðàííÿãà þíàöтâà ñтàöü ìàйñтðàì ñлîâà – ñлîâà пàэтû÷íàãà, 
ñлîâà âûñîкàй ìàñтàöкàй пðîçû. Піñàліñÿ âåðøû і àпàâÿäàííі. У літàðàтуðу 
ж Хðûñöіíà Ëÿлüкî ўâàйøлà àä пà÷àтку ìåíàâітà ÿк пðàçàік пåðøàй ñâà¸й 
кíіãàй àпàâÿäàííÿў “Дàðîãà пàä ãàðу” (1985). Ñіìâîлікà íàçâû, ÿк бà÷íà, ужî 
тàäû çìÿø÷àлà ў ñàбå ìåтàôàðу шляху, пà ÿкіì тðэбà ўçäûìàööà, íå бàþ÷ûñÿ 
öÿжкàñöÿў, õîöü, ìîжà, íà тîй ÷àñ ¸í ÿø÷э і íå пðà÷ûтâàўñÿ ў àкðэñлåíûì 
âûøэй äуõîўíûì âûìÿðэííі. Ñлîўíàå ìàйñтэðñтâà ìàлàäîãà пðàçàікà, ÿå ўìåííå 
пàбуäàâàöü íàâåліñтû÷íû ñþжэт, íàпîўíåíû жûâûì âîäàðàì жûööÿ, бûлі àäðàçу ж 
çàўâàжàíûÿ і пàäтðûìàíûÿ ñтàðэйøûìі àўтàðûтэтíûìі піñüìåííікàìі, кàðûôåÿìі 
літàðàтуðû. Рэäàктàðàì кíіãі і àўтàðàì пðàäìîâû äà ÿå ñтàў íàø âÿäîìû клàñік 
Яí Ñкðûãàí, ÿкі ðàçãлåäçåў тðàпÿткуþ тâîð÷уþ äуøу àўтàðà, ÿå àäìåтíû тàлåíт. 
Ёí піñàў: “Хðûñöіíà âûбіðàå тэìû пåðàâàжíà ãлûбîкà ÷àлàâå÷ûÿ, ñклàäàíûÿ. 
Âîбðàçû ÿå тâîðàў çàўñ¸äû íàпîўíåíû íутðàíûì íàпðужàíûì ðуõàì, тàìу ìû і 
бà÷ûì іõ, і пåðàжûâàåì ðàçàì ç іìі”2. 

Çàкàí÷âàлàñÿ пåðøàÿ кíіãà àпàâÿäàííåì “Кàíâàліі”, àäíûì ç лåпøûõ у пðîçå 
Хðûñöіíû Ëÿлüкî. Яíî âûлу÷àлàñÿ íåçâû÷àйíàñöþ ñâà¸й кàìпàçіöûі, ìàтûâàì 
“ìàñтàöтâà” і ñпàñöіжэííÿ пðàç пðûçìу ìàñтàöкàñöі ñâåту, à тàкñàìà âîбðàçàì “бàбû 
Âàліíкі”, ñуñåäкі àўтàбіÿãðàôі÷íàй ãåðàіíі тâîðà, у ãàðîä÷ûку ÿкîй øтîãîä çàöâітàлі 
лàíäûøû-кàíâàліі. Пðàöûтуþ элåãі÷íà-ліðû÷íû ôіíàл ãэтàãà àпàâÿäàííÿ: “Òàк 
÷àñтà ÿ ўñпàìіíàþ і äуìàþ пðà âàñ, кàíâàліі. Дуìàþ пðà тîй çàпàâåтíû кутî÷àк, 
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ÿкі íàðàäжàå і ñтâàðàå íàñ, ÿкі çàпàлüâàå ў íàøûõ ñэðöàõ àãîíü âÿлікàй лþбîâі”3. 
Мåíàâітà пðàç ãэтуþ кâåтку, пðàç уñпàìіí пðà ÿå, íàðàäжàåööà ўñâÿäîìлåíàå 
пà÷уöö¸ лþбîâі äà ðîäíàãà куткà, à “кàíâàліі” ñтàíîâÿööà ñіìâàлàì пàтðûÿтûçìу, 
ñіìâàлàì ãэтàй âûñîкàй лþбîâі, ÿкàÿ çäîлüíàÿ пåðàтâàðàöü “äàðîãу пàä ãàðу” ў 
шлях, ÿкі íàбуäçå і çàìàöуå õðûñöіÿíñкàå âûìÿðэííå.  

Òîй øлÿõ, пà÷àўøûñÿ ç Хàäçþкîў, ç-пàä âåжàў кàñö¸лà ў Áåлàãðуäçå, ç бåðàãîў 
Дçітâû, â¸ў ñпà÷àтку ў Ëіäу, пîтûì – у ñтàлі÷íû Міíñк… Ёí ðàçâіíàўñÿ ў пðàñтîðû 
і ÷àñå, бî ÷àñ уплÿтàåööà ў øлÿõ ÿк ÿãî íåàä’åìíàÿ ñутíàñöü. Пðàñтîðà і ÷àñ 
çліâàþööà ў øлÿõу, кàб äàöü ìàжліâàñöü àäкðûâàöü і çâåäâàöü öэлû ñâåт, кàб 
âу÷ûööà ðàñпàçíàâàöü і âûкîíâàöü âîлþ Òàãî, Хтî пàñлàў öÿбå бûöü пðûñутíûì 
у äàäçåíûõ тàбå пðàñтîðû і ÷àñå. À тàìу øлÿõ – ãэтà íå тîлüкі íàпðàìàк, äàðîãà, 
ìåñöû âàíäðîâàк і ñуñтðэ÷. Шлÿõ – ãэтà тàкñàìà і тâîð÷àñöü. Ãэтà äàð âàлîäàííÿ 
ñлîâàì, ÿкі âûÿâіўñÿ ÿø÷э ðàíåй çà пðîçу ў пàэçіі, äçå çліліñÿ ў àäíî ìàлÿўíі÷àñöü 
ðîäíàй ìÿñöіíû і ìàтуліíà лþбîў. Àлå кíіãà пàэçіі Хðûñöіíû Ëÿлüкî âûйäçå çíà÷íà 
пàçíåй çà äçâå кíіãі ÿå пðîçû (äðуãàÿ – “Ñâітàíàк íàä бÿðîçàìі”, куäû ўâàйøлі 
àпîâåñöü “Ëåñ”, âûбðàíûÿ àпàâÿäàííі ç пàпÿðэäíÿй кíіãі і íîâûÿ, пàбà÷ûлà ñâåт 
у 1989 ã.). Кíіãà ж пàэçіі “Нà äàлîíÿõ лþбîâі” âûйäçå пðàç íåìàлû пåðàпûíàк – 
у 2006 ã., ñàбðàўøû пàä ñâà¸й âîклàäкàй âåðøû, øтî піñàліñÿ ў ðîçíû ÷àñ, бûлі 
пàэтû÷íàй ñпîâåääçþ äуøû íà тûì øлÿõу, ÿкі ўñ¸ бîлüø пэўíà і àäâàжíà ðàбіўñÿ 
ўñâÿäîìлåíûì, ñтàíîў÷ûì àäкàçàì íà çàклік уñтàâàöü і íå бàÿööà, уñтàâàöü і 
âûõîäçіöü. 

Áûў àкуðàт кàíåö 1980-õ і ðàñпà÷ûíàліñÿ лåãåíäàðíûÿ 1990-ÿ ãàäû, кàлі 
íà íîâàй õâàлі бåлàðуñкàãà íàöûÿíàлüíàãà ўçäûìу àäðàäжàлàñÿ і ðэліãійíàå 
жûöö¸, çàбàðîíåíàå пàä÷àñ іñíàâàííÿ ñàâåöкàй іìпåðûі, іäэàлîãіþ ÿкîй âûçíà÷àў 
àтэіçì. Àäðàäжàўñÿ Кàñö¸л у Áåлàðуñі, ÿãî ñтðуктуðû, бûлà жûâàÿ пàтðэбà 
ў âûäàííі õðûñöіÿíñкàй літàðàтуðû, íàйпåðø бåлàðуñкіõ пåðàклàäàў Áібліі, 
ìíîñтâà літуðãі÷íûõ тэкñтàў. Áûлà пàтðэбà тàкñàìà ў ñтâàðэííі õðûñöіÿíñкàãà 
пåðûÿäû÷íàãà äðуку. І äуõîўíà, і пðàôåñійíà ìåíàâітà Хðûñöіíà Ëÿлüкî бûлà 
íà тîй ìîìàíт ужî пàäðûõтàâàíàÿ äлÿ тàãî, кàб уçÿöü íà ñÿбå àäкàçíàñöü ñтàöü 
ðэäàктàðàì кàтàліöкіõ ÷àñîпіñàў “Нàøà âåðà” і “Ave Maria”, ÿкіÿ íåўçàбàâå пà÷àлі 
âûõîäçіöü і çàпîўíілі äуõîўíуþ лàкуíу, ñтàлі äуõîўíûì ñпàжûткàì äлÿ бåлàðуñкіõ 
кàтîлікàў, àб’ÿäíàлі âàкîл ñÿбå кàтàліöкуþ тâîð÷уþ іíтэліãåíöûþ. Áлàãàñлàâåííå ж 
íà àäðàäжэííå кàтàліöкàãà пåðûÿäû÷íàãà äðуку ў Áåлàðуñі і íà âûäàííå ÷àñîпіñàў 
Хðûñöіíà Ëÿлüкî àтðûìàлà àä ñàìîãà Пàпû Рûìñкàãà Яíà Пàўлà ІІ у 1994 ã. 
У Áåлàðуñі ж тàäû пàäтðûìліâàў âûäàííå ÷àñîпіñàў ñâåтлàй пàìÿöі Кàðäûíàл 
Кàçіìіð Ñâ¸íтэк. 

Чàñîпіñû, ÿкіÿ ўжî пåðàкðî÷ûлі ñâîй 25-öі ãàäîâû þбілåй, ðàçàì ç Кàñö¸лàì 
ñтàлі жûâûì і çàпàтðàбàâàíûì ñу÷àñíûì àñÿðîäкàì äуõîўíàñöі äлÿ âåðíікàў, 
äлÿ øукàлüíікàў âåðû, äлÿ тâîð÷àй õðûñöіÿíñкàй іíтэліãåíöûі Áåлàðуñі; ñтàлі 
плÿöîўкàй, äçå ìîжíà ðàçâàжàöü пðà кулüтуðу, ìàñтàöтâà, ìуçûку, літàðàтуðу ў 
ñâÿтлå Хðûñтîâàй âåðû і пðàўäû Еâàíãåллÿ, уäçåлüíі÷àöü у тàкі ñпîñàб, пàâîäлå 
ñілàў і ўìåííÿў àўтàðàў і ðэäàктàðà, у пðàöэñå ñу÷àñíàй åâàíãåліçàöûі, äàþ÷û ñâà¸ 
ñâåä÷àííå âåðû і лþбîâі. Âîбðàçíà кàжу÷û, і “Нàøà âåðà”, і “Ave Maria” – ãэтà 
ñàпðàўäíûÿ äуõîўíûÿ кðûлû, ÿкіÿ äàпàìàãàþöü уçíîñіööà äà ñпàñöіжэííÿ Áîñкіõ 
тàÿìíіöàў, àäкðûâàööà íà лàñкі і пðàўäû âåðû, âûõîўâàöü àäâàãу і пàøûðàöü ñâîй 
äîñâåä àб ãіñтîðûі âåðû, ãіñтîðûі кàтàліöкàй кулüтуðû і àб íàøûì ñ¸ííÿøíіì 
бûööі ў ñâÿтлå âåðû і кулüтуðû. 

Нåñуìíåííà, Хðûñöіíå Ëÿлüкî ÿк ðэäàктàðу тут пðûäàўñÿ і пàпÿðэäíі 
âîпûт пðàöû ў ðэäàкöûі àўтàðûтэтíàãà літàðàтуðíàãà ÷àñîпіñà “Áåлàðуñü”, і 
ўлàñíû піñüìåííіöкі тàлåíт, і жûâàÿ пðàктûкà кàтàліöкàй âåðû, кàтэõåçу ÿкîй 
ÿíà пðàõîäçілà ÿø÷э пðû ìàöі, ç äçÿöіíñтâà, у бåлàãðуäñкіì кàñö¸лå. Хðûñöіíà 
Ëÿлüкî – ãэтà тîíкі і ўäуìліâû, ìуäðû і öÿðпліâû ðэäàктàð, à пðû ўñ¸й ñâà¸й 



äîбðàçû÷ліâàñöі ñтðîãі і пðûíöûпîâû. Яå бåçäàкîðíàå àä÷уâàííå ñлîâà, пîøук 
àўтàðàў і пðàöà ç іìі, тâîð÷û пàäûõîä äà ñтâàðэííÿ кàíöэпöûі íуìàðîў і íàпàўíåííÿ 
іõ çìåñтàì ñпðûÿþöü тàìу, øтî àблі÷÷à ÷àñîпіñàў ÿк ç ìàñтàöкà-эñтэтû÷íàãà бîку, 
тàк і ç äуõîўíà-тэàлàãі÷íàãà çàñтàåööà íÿçìåííà ãîäíûì і пðûâàбíûì, ñкіðàâàíûì 
íà äуõîўíàå ðàçâіöö¸. Нàì, øтî âûðâàліñÿ ç бåçäуõîўíàй àтìàñôåðû ÷àñîў 
ñàâåöкàãà àтэіçìу, ÿк ñâåжàå пàâåтðà бûлі пàтðэбíûÿ ìåíàâітà тàкіÿ ÷àñîпіñû, 
кàб àäíàўлÿöü ñâàþ кулüтуðíуþ пàìÿöü, ìàöàâàöü íà ôуíäàìåíöå âåðû íàøу 
кулüтуðу, ñпàçíàâàöü ìàñтàöкуþ – ñпåўíуþ, ñлîўíуþ, âûÿўлåí÷уþ – äуøу íàøàãà 
íàðîäà, ÿãî тâîð÷û äуõ і âåðу, ÿкіÿ, õîöü і çàліâàліñÿ àтэіñтû÷íûì öэìåíтàì, уñ¸ ж 
íå бûлі âûíіø÷àíûÿ бÿçбîжíàй öåìðàй. Пðàöà Хðûñöіíû Ëÿлüкî пà àäðàäжэííі 
õðûñöіÿíñкàй äуõîўíàñöі ў íàøàй кðàіíå бûлà àäçíà÷àíà ñпåöûÿлüíàй уçíàãàðîäàй 
– пàпñкіì ìåäàл¸ì “Benemerenti” (“Àñàбліâà çàñлужàíûì”), ÿкі àä іìÿ Пàпû 
Áåíåäûктà ХVІ бûў уðу÷àíû ¸й у ñíåжíі 2012 ã.

Нåçàбûўíûÿ ñуñтðэ÷û ç Яíàì Пàўлàì ІІ, íåñуìíåííà, ñтàлі ÿø÷э øтуðøкîì-
ñтûìулàì і äà пåðàклàäу ÿãî кíіã і эíöûклік íà бåлàðуñкуþ ìîâу. Ужî ў 1997 ã. у 
пåðàклàäçå Хðûñöіíû Ëÿлüкî âûõîäçіöü ÿãî кíіãà “Пåðàñтупіöü пàðîã íàäçåі: Яí 
Пàâåл ІІ àäкàçâàå íà пûтàííі Âітîðû¸ Мэñîðû”; у 1998 – “Дàð і тàÿìíіöà”; çàтûì, 
àäкðûâàþ÷û íîâàå тûñÿ÷àãîääçå, ужî ў бåлàðуñкіì кàтàліöкіì âûäàâåöтâå “Пðî 
Хðûñтî” âûõîäçÿöü эíöûклікі “Fides et Ratio” (2000), “Ecclessia de Eucharistia” 
(2004) і àпîñтàлüñкі ліñт “Rosarium Virginis Mariae” (2003), ãîäíà пàпàўíÿþ÷û 
бåлàðуñкуþ äуõîўíуþ бібліÿтэку; à íåўçàбàâå бûлі пåðàклàäçåíû і âûäàäçåíû ÿø÷э 
äçâå âûклþ÷íûÿ пà ãлûбіíі äуõîўíàãà çìåñту кíіãі “Пàìÿöü і ñàìàñâÿäîìàñöü” 
(2006) і “Уñтàíüöå, õàäçåì!” (2008). Òîлüкі àäçіí ãэтû пåðàлік кíіã Âÿлікàãà 
Пàпû, пåðàклàäçåíûõ Хðûñöіíàй Ëÿлüкî, уðàжâàå ñâàіì ìàøтàбàì і çäîлüíàñöþ 
пåðàклàä÷ûöû çàãлûбіööà ў іõ ñутíàñöü, íå ñтðàöіўøû íіâîäíàãà íþàíñу, ãîжà 
і ãîäíà пåðàäàöü іõ ãлûбîкуþ äуõîўíàñöü і тэàлîãіþ ñðîäкàìі ðîäíàй ìîâû äлÿ 
ñâàіõ ñуàй÷ûííікàў. 

 Âàжíûì этàпàì у жûööі Хðûñöіíû Ëÿлüкî бûў пåðàклàä äуõîўíàãà äç¸ííікà 
ñâÿтîй ñÿñтðû Ôàўñтûíû Кàâàлüñкàй, ÿкуþ Еçуñ âûбðàў äлÿ пàøûðэííÿ кулüту 
Áîжàй Мілàñэðíàñöі, à Яí Пàâåл ІІ кàíàíіçàâàў у 2000 ãîäçå. Нàä ãэтûì пåðàклàäàì 
àäâàжíà, íàтõí¸íà і ðупліâà пåðàклàä÷ûöà пðàöàâàлà íåкàлüкі ãàäîў, кàб äàñкàíàлà 
пåðàäàöü ãлûбіíþ äуõîўíàãà жûööÿ і ñàì ñтàí äуøû âіçіÿíåðкі Хðûñтà. Ç 
пðàäìîâàй-блàãàñлàўлåííåì ìітðàпàлітà Òàäэâуøà Кàíäðуñåâі÷à “Дç¸ííік: Áîжàÿ 
Мілàñэðíàñöü у ìà¸й äуøû” ñâÿтîй ñÿñтðû Ôàўñтûíû Кàâàлüñкàй бûў âûäàäçåíû 
âûäàâåöтâàì “Пðî Хðûñтî” ў 2014 ã., ñтàўøû àäðàçу äуõîўíûì бåñтñåллåðàì у 
àñÿðîääçі õðûñöіÿíñкіõ ÷ûтà÷îў. 

Пåðàклàä÷ûöкіì àäкðûöö¸ì Хðûñöіíû Ëÿлüкî ñтàлà тàкñàìà пàэтû÷íàÿ 
тâîð÷àñöü кñ. Яíà Òâàðäîўñкàãà. Ñпà÷àтку ÿãî âåðøû ç’ÿўлÿліñÿ íà ñтàðîíкàõ 
÷àñîпіñàў “Нàøà âåðà” і “Ave Maria”, à ў 2012 ã. упåðøûíþ âûäàâåöтâàì “Пðî 
Хðûñтî” бûў âûäàäçåíû àñîбíû тîì ÿãî âûбðàíûõ âåðøàў “Рàçàì ç Òàбîþ” 
(ç пàðàлåлüíûì äðукàì тэкñтàў у àðûãіíàлå, íà пîлüñкàй ìîâå, і ў бåлàðуñкіõ 
пåðàклàäàõ, çðîблåíûõ ðàçàì ç Дàíутàþ Áі÷элü). Âåðøû íåñлі íÿçâûклà ìîöíû 
ñтðуìåíü äуõîўíàй ñâàбîäû, ãлûбîкіõ ôілàñîôñкіõ ðэôлåкñій, у ÿкіõ пåðàплÿтàліñÿ 
âîпûт ñâÿтàðñкàãà ñлужэííÿ і äîñâåä ÷àлàâå÷àãà жûööÿ, тðàãі÷íàãà і ðàäàñíàãà, 
пàðàäàкñàлüíàãà і пðîñтàãà, у кîжíàй пðàÿâå ÿкîãà àäøукâàлàñÿ тàÿìíіöà Áîжàй 
пðûñутíàñöі. Âåðøû пðûйøліñÿ äàñпàäîбû бåлàðуñкàìу ÷ûтà÷у і çíàйøлі 
пðûõілüíікàў, пðà øтî ãàâîðûöü тîå, øтî ìíîãіÿ ç іõ пðîñтà ðàçûøліñÿ íà öûтàтû. 
Òàк, äàўíî ўжî ñтàлі кðûлàтûìі ðàäкі ç âåðøà кñ. Яíà Òâàðäîўñкàãà “Кàлі кàжàø”: 
“…íÿìà íà çÿìлі ñітуàöûй бåç âûйñöÿ // кàлі Áîã çà÷ûíÿå äçâåðû – âàкíî 
àä÷ûíÿå…”4. Кàлі ðàçуìåöü ãэтû âîбðàç “àä÷ûíåíàãà âàкíà” íå літàðàлüíà, тî âåðø 
пàäâîäçіöü äà äуìкі, øтî ìû пðîñтà бåç Áîãà íå ўìååì çíàõîäçіöü âûйñöі, ÿкіÿ 
Ёí çàўñ¸äû ìàå äлÿ íàñ у çàпàñå. 
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У 2019 ã. бåлàðуñкі ÷ûтà÷ àтðûìàў ÿø÷э àäçіí äуõîўíû пàäàðуíàк àä кñ. Яíà 
Òâàðäîўñкàãà і ÿãî пåðàклàä÷ûöû Хðûñöіíû Ëÿлüкî – кíіãу “Ãэтûÿ тðû… Âûбàð 
âåðøàў і äуìàк пðà âåðу, íàäçåþ і лþбîў”. Нàçâà кíіãі, ÿк ñâåä÷ûöü эпіãðàô, 
ñіìâàлі÷íà àäñûлàå äà ñлîâàў àпîñтàлà Пàўлà ç Пåðøàãà пàñлàííÿ äà Кàðûíöÿíàў: 
“À öÿпåð тðûâàþöü âåðà, íàäçåÿ, лþбîў – ãэтûÿ тðû…” (1 Кàð 13, 13). Кàлі ÿ ÷ûтàþ 
і пåðà÷ûтâàþ ãэтуþ кíіãу, ðàçâàжàþ íàä ÿå âåðøàìі і äуìкàìі, ìíå ÿíû çäàþööà 
àäìûñлîâàй ôîðìàй ñу÷àñíûõ “àпîñтàлüñкіõ пàñлàííÿў”, ÿкіÿ äàпàìàãàþöü ñ¸ííÿ 
÷àлàâåку àñэíñîўâàöü ñÿбå і ñâåт, бà÷ûöü ðэ÷àіñíàñöü у äуõîўíûì âûìÿðэííі, 
àäкðûâàöü, øтî “гэтыя тры…” пà-ñутíàñöі ç’ÿўлÿþööà ôîðìулàй äуõîўíàãà 
àптûìіçìу, бî “той, хто жыве надзеяй, бачыць далей. Той, хто жыве любоўю, бачыць 
глыбей. Той, хто жыве вераю, бачыць усё ў іншым святле”5, – ãэтàк ãàâîðûöü у 
àäíîй ç пàэтû÷íûõ ñåíтэíöûй àўтàð. 

Якîå ж бàãàööå äлÿ íàñ ìåöü ãэтуþ пàэçіþ ў бåлàðуñкіõ пåðàклàäàõ! Мåöü кíіãі 
Ñâÿтîãà Àйöà Яíà Пàўлà ІІ і, пîбà÷ ç кíіãàìі Áібліі, тðûìàöü іõ ÿк íàñтîлüíûÿ кíіãі, 
пàтðэбíûÿ äлÿ øтîäç¸ííûõ çàíÿткàў і пðàöû, àбî õут÷эй ÿк кíіãі “íàпðàñтîлüíûÿ”, 
бî ÿíû – íà “пðàñтîлå” тâàйãî øтîäç¸ííàãà ñуìîўÿ ç Àйöîì… À âå÷àðàìі, ñтàðîíкà 
çà ñтàðîíкàй, ÿк у âå÷àðîâуþ ìàлітâу, уâàõîäçіöü у äуõîўíû äç¸ííік “сакратаркі 
Áîжàй ìілàñэðíàñöі”, кàб ìåöü ìàлітîўíуþ ñуñтðэ÷у ñà ñâÿтîй âіçіÿíåðкàй і Òûì, 
Кàãî ÿíà бà÷ûлà ў ñâàіõ âіçіÿõ…

Дûк õібà ж пàñлÿ ўñÿãî пåðàлі÷àíàãà ў бåãлûì àãлÿäçå пл¸íу ðэäàкöûйíà-
âûäàâåöкàй і пåðàклàä÷ûöкàй äçåйíàñöі буäçå íàñ äçіâіöü тîå, øтî ўлàñíàÿ кíіãà 
Хðûñöіíû Ëÿлüкî, кíіãà пàэçіі “Нà äàлîíÿõ лþбîâі”, пàбà÷ûöü ñâåт тîлüкі пðàç 
äàâîлі çíà÷íû àäðэçàк ÷àñу àä пàпÿðэäíÿй кíіãі пðîçû “Ñâітàíàк íàä бÿðîçàìі”?! 
Нå, íå буäçå äçіâіöü! Áî ў тûì жà öûтàâàíûì ужî âåðøû кñ. Яíà Òâàðäîўñкàãà 
“Кàлі кàжàø” çíîйäçåì àäкàç і íà ãэтàå пûтàííå: “<…> çàбуäçü øтî тû ¸ñöü кàлі 
кàжàø øтî лþбіø”. Çàбуäçü íà ñÿбå, кàлі іäçåø ñöÿжûíàþ лþбîâі… Àäíàк çà ўñіì 
клîпàтàì ñлужэííÿ ў лþбîâі Áîãу і бліжíÿìу, âûкîíâàþ÷û àбàâÿçкі ðэäàктàðà, 
пåðàклàäàþ÷û ñклàäàíûÿ тэкñтû äуõîўíàй літàðàтуðû, кàлі бûлî, ÿк кàжуöü, 
íàй÷àñöåй “íå äà ñÿбå”, уñ¸ ж âåðøû піñàліñÿ, і пàэçіÿй – ãэтàй ôîðìàй лþбîâі 
äà Áîãà – жûлà äуøà. À кðûíіöû ãэтàй лþбîâі âûплûâàлі ÿø÷э ç äçÿöіíñтâà, 
âûпðàìåíüâàліñÿ ç äàлîíÿў ìàтулі. Òàк і çàñâåä÷ûöü Хðûñöіíà Ëÿлüкî ў âåðøû, 
ÿкіì àäкðûâàåööà кíіãà “Нà äàлîíÿõ лþбîâі”:

Нà äàлîíÿõ лþбîâі ìàтуліíàй, 
íà äàлîíÿõ äàбðà і öÿплà, 
бûööàì Нåбà àпåкàй àтулåíà, 
бûööàì Áîãàì äà ñэðöà пðûтулåíà, 
лàñкàй ìàìû ç ìàлåíñтâà бûлà. 
Òîй лþбîўþ, тîй лàñкàй жûâàÿ 
ÿ і ñ¸ííÿ <…>6

Мàйñтэðñтâà ткàöü äçіâîñíûÿ âîбðàçû àäкðûлàñÿ ÿø÷э ў ðàííіõ ñпðîбàõ 
пÿðà. У çбîðíіку “Нà äàлîíÿõ лþбîâі” àäøукàлà ÿ àäçіí ç íàйðàíåйøûõ âåðøàў 
Хðûñöіíû “Âîñåíü”, äàтàâàíû 1971 ãîäàì. Чûтàåø і пåðàä тàбîй, çäàåööà, çàлàöіööà 
õàäçþкîўñкàÿ âîñåíü âà÷ûìà пàäлåткà-äçÿў÷àöі:

Çíîў âîñåíü. У ÿкі ўжî ðàç 
Ãàðàöü клÿíû. Ãàðàöü äлÿ íàñ. 
У ñтàðàíå ìà¸й лÿñíîй і öіõàй 
Áлукàå âîñåíü ðûжàþ лàñіõàй <…>7

У àääçåлå ðэäкіõ кíіã і ðукàпіñàў Цэíтðàлüíàй íàâукîâàй бібліÿтэкі НÀН 
Áåлàðуñі ìíå äàâÿлîñÿ пàтðûìàöü у ðукàõ і пåðà÷ûтàöü àñîбíік ãэтàãà çбîðíікà, 
пàäîðàíû àўтàðкàй Яíку Áðûлþ (кíіжíàÿ кàлåкöûÿ піñüìåííікà çàõîўâàåööà 



öÿпåð у ãэтûì àääçåлå бібліÿтэкі). Іâàí Àíтîíàâі÷à тàкñàìà, ÿк і Яí Ñкðûãàí, 
ÿø÷э íà пà÷àтку тâîð÷àãà øлÿõу çàўâàжûў і пàäтðûìàў ìàлàäуþ піñüìåííіöу, 
ñà÷ûў çà ðàçâіöö¸ì ÿå тàлåíту, ñтàў äîбðûì ñÿбðàì і äàðàäöàì. У кíіçå àлîўкàì 
ÿãî ðукîþ бûлі çðîблåíû пàçíàкі – ¸í àäçíà÷àў упàäàбàíûÿ âåðøû і ðàäкі. Кàлÿ 
íàçâû âåðøà “Âîñåíü” ñтàÿў уõâàлüíû плþñ, à ðàäкі “У старане маёй лясной і 
ціхай // Блукае восень рыжаю ласіхай” бûлі âûлу÷àíû àñîбíûì пàäкðэñліâàííåì 
çбîку. Дà ãуñту пðûйøîўñÿ íàðîäíàìу піñüìåííіку ãэтû ñàпðàўäû ñâåжû і ÿðкі 
âîбðàç, у ÿкіì íå àä÷уâàлàñÿ ўжî і öåíþ âу÷í¸ўñтâà.

Яø÷э ðàç “лàñіõу” (àлå ўжî íå ÿк ìåтàôàðу âîñåíі) і “öіõі лåñ” ñуñтðэíåì íà 
ñтàðîíкàõ кíіãі ў бîлüø пîçíіì âåðøû “Ñàкàâік” (1986), äçå тàкñàìà ìàлþåööà 
äàñкàíàлû àбðàçîк пðûðîäû, упіñàíû ў экàлàãі÷íуþ тэìу:

Ãлÿíü, àбöÿжàðàíû і öіõі 
ñтàіöü кàлÿ äàðîãі лåñ. 
Жûâå у лåñå тûì лàñіõà 
і íàðàкàå íà пðàãðэñ <…>8

Кðàíàå âåðø “Нàäçåÿ”, ÿкі пåðàäàå àçÿблû ñтàí äуøû, кàлі ÿíà äðûжûöü і 
÷уåööà, ÿк “…ацалелае лісце // на безнадзейна калючых вятрах”, кàлі ÿå àõîпліâàå 
пà÷уöö¸ ñтðàõу, бÿññіллÿ і íàâàт àä÷àþ. Штî äàå ñілû âûтðûâàöü у тàкîй ñітуàöûі? 
Ç ãлûбіíі ñàìàпàçíàííÿ пðûõîäçіöü àäкàç, ÿкі ñтàíîâіööà ліðû÷íûì ôіíàлàì 
âåðøà: “Добра, што ўмею стаяць на каленях, // Можа як-небудзь не прападу”9. 
Òàк äуøà çíàõîäçіöü âûйñöå, çíàõîäçіöü тîå ñàìàå “àä÷ûíåíàå àкíî”… Дàäàì, 
øтî ìåíàâітà ãэтûÿ ðàäкі і ў öэлûì ñàì âåðø тàкñàìà бûлі пðûõілüíà àäçíà÷àíû 
àлîўкàì Яíкі Áðûлÿ… 

Ç пàäîбíûõ уñâåäàìлåííÿў ðàñöå і ìàöуåööà äàâåð äà Áîãà, äàâåð, ÿкі 
íàðàäжàåööà ñà ø÷ûðàãà пðûçíàííÿ ñâà¸й кâîлàñöі, ñлàбàñöі, à ÷àñàì і бÿññілллÿ. 
Мîö âÿðтàåööà тîлüкі тàäû, кàлі àääàåø-äàâÿðàåø уñ¸ ãэтà, ñàìîãà ñÿбå Áîãу. І 
õîöü тàкîå ñàìàпà÷уöö¸ пðûõîäçіöü íå àäðàçу, àлå ÿíî і âûâîäçіöü íà øлÿõ – 
уñтàâàöü, пåðàìàãàþ÷û ñâà¸ бÿññіллå, уñтàâàöü і іñöі, пðàöÿãâàþ÷û äàлîíі äà Òàãî, 
Кàìу äàâÿðàåø… І àä÷уâàöü, øтî тû ўçÿтû “íà äàлîíі лþбîâі”, уçíÿтû íà іõ, øтî 
ãэтà äàлîíі ñàìîãà Áîãà, ÿкіÿ Ёí “пàçû÷àå” ìàтулÿì, тàтàì, ñÿбðàì, íàñтàўíікàì і 
íàâàт ÷àñàì пðîñтà ñуñтðэ÷íàìу íåçíà¸ìöу, у ÿкіì тû íå àäðàçу ìîжàø ðàñпàçíàöü 
Òàãî, ç Кіì іøлі âу÷íі пà äàðîçå ў Эìàуñ. 

Мåíàâітà àб öÿжкàñöі тàкîãà ðàñпàçíàâàííÿ ðàçâàжàå ліðû÷íàÿ ãåðàіíÿ Хðû-
ñöіíû Ëÿлüкî ў âåðøû “Пà äàðîçå ў Эìàуñ”, бî лþäçі ðîçíûõ ÷àñîў пàäîбíûÿ ў 
ñâà¸й “íåâіäуø÷àñöі”: “Сустракаемся выпадкова, // каб ісці нейкі час разам. // 
Размаўляем пра падзеі і справы, // заўсёды знаходзячы штосьці, // важнейшае за 
самае важнае <…>”10. Ñàпðàўäû, лþäçÿì, ÿк äàўíåй, тàк і öÿпåð, улàñöіâà ìåöü 
“стрыманыя вочы” і “марудныя сэрцы”. Òàìу і íåпàкîіöü äуøу àäâå÷íàå пûтàííå: 
“<…> па якім жэсце Цябе распазнаю // пры нашай чарговай сустрэчы?..” У ôіíàлå 
âåðøà ãу÷ûöü ãлûбîкà àñàбіñтàÿ, ñпàäçåўíàÿ “âåðñіÿ” ліðû÷íàй ãåðàіíі, øтî тàкіì 
жэñтàì, ìàã÷ûìà, ñтàíå “нечаканае пытанне // пра <…> яшчэ не напісаныя вершы”. 
Ãэтàÿ äуìкà іçíîў жà ãлûбîкà кðàíàå, бî іìкíåííå äà пàäîбíàãà “ðàñпàçíàâàííÿ” 
ñâåä÷ûöü, øтî пàíÿööі тâîð÷àñöі і øлÿõу íåпàäçåлüíûÿ і çліâàþööà ў äуõîўíûì 
âûìÿðэííі. 

Ñіìâàлі÷íà кîжíû ç íàñ, ÿк і ліðû÷íàÿ ãåðàіíÿ, пðàõîäçіöü ñâîй øлÿõ, ñâàþ 
“äàðîãу ў Эìàўñ”. І íі÷îãà, øтî íàпà÷àтку âî÷û бûâàþöü “стрыманыя”, à ñэðöû 
“марудныя”, бî âà ўлàäçå Áîãà çðàбіöü öуä àäкðûööÿ íàøûõ âà÷эй і ñэðöàў, 
ñуñтðэўøû íàñ íà ãэтûì øлÿõу. Àлå ñàì øлÿõ àäбûâàåööà тàäû, кàлі ̧ ñöü іíтэíöûÿ 
ўñтàöü і пàйñöі… Àбî пàåõàöü… Нàпðûклàä, “у Ліду па вершы”, ÿк у ÿø÷э àäíîй 
пàэтû÷íàй ðэôлåкñіі Хðûñöіíû Ëÿлüкî, äçå ãàâîðкà іäçå àб ñутíàñöі тâîð÷àñöі. 
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Òут уñ¸ íàпîўíåíà ðуõàì, ÿкі íàäàå àñàбліâуþ ñіìâàлі÷íàñöü тâîð÷àìу шляху, бî 
па вершы тðэбà ìåíàâітà паехаць, à íå тðàäûöûйíà ñåñöі çà ñтîл і піñàöü! À ñàì 
пðàöэñ тâîð÷àñöі íàбûâàå âîбðàçíàå àñэíñàâàííå, пàðàўíîўâàåööà ç àпðàöîўкàй 
кàìÿí¸ў: 

Пàåäу ў Ëіäу пà âåðøû 
і íàбÿðу іõ öэлуþ кàйñтðу, 
ÿк кàìÿí¸ў íåâÿäîìû ìàйñтðà, 
кàб âûкàíàöü тâîð ñâîй íàйлåпøû 
ç ãлûжîў øàðàâàтà-бліñку÷ûõ, 
äàлу÷ûўøû туäû íåўìіðу÷àñöü 
âûñîкàãà ñîíöà і äðэâà ñтàðîãà… 
Ñтâàðûўøû ўñ¸ ç… íі÷îãà11.

Âåðø çàкàí÷âàåööà àìàлü “ñупðэìàтû÷íàй” ìåтàôàðàй тâîð÷àñöі, àäñûлàþ÷û 
ўñкîñíà ÿк äà ðàçуìåííÿ àкту тâîð÷àñöі ôутуðûñтàìі, ÿкіÿ лі÷ûлі пàэтà “äэìіуðãàì”, 
øтî тâîðûöü “ç íі÷îãà” íîâуþ ðэàлüíàñöü, тàк і äà іäэі “÷îðíàãà кâàäðàтà” Кàçіìіðà 
Мàлåâі÷à. Àäíàк âåðø Хðûñöіíû Ëÿлüкî íàўðàä öі бûў íàâåÿíû ôутуðûñтàìі àбî 
ñупðэìàтûñтàìі, õîöü ÿå ãðуíтîўíàÿ ôілàлàãі÷íàÿ àäукàöûÿ ãэтàãà íå âûклþ÷àå. 
Уñ¸ ж âåðø ñтàў õут÷эй âûíікàì àäкðûööÿ тàÿìíіöû тâàðэííÿ íà ўлàñíûì 
âîпûöå – âîпûöå кàðûñтàííÿ кðэàтûўíàй эíåðãіÿй, ÿкîй Áîã íàäçÿлÿå кîжíàãà, 
à пàэтà ў пåðøуþ ÷àðãу, çàпðàøàþ÷û äà ñàтâîð÷àñöі ç Іì, çàпðàøàþ÷û íà øлÿõ, 
äçå тâîð÷àñöü ìàå äуõîўíàå âûìÿðэííå і ўñпðûìàåööà ÿк Áîжû öуä, ÿк тîå і 
çàñâåä÷ûлà Хðûñöіíà Ëÿлüкî ў àўтàðñкàй пðàäìîâå äà íàñтупíàй пàэтû÷íàй 
кíіãі: “Верш – гэта заўсёды маленькі цуд і свята нараджэння, незвычайная Божая 
ласка, а часам – усмешка Пана Бога…”12 

Нå ìàþ íà ìэöå ў ãэтûõ þбілåйíûõ íàтàткàõ ðàбіöü øûðîкі і ãðуíтîўíû àíàліç 
літàðàтуðíàй тâîð÷àñöі Хðûñöіíû Ëÿлüкî. Мíå ðупіöü тîлüкі пàкàçàöü, çàñâåä÷ûöü 
íà íåкàлüкіõ пðûклàäàõ, уçÿтûõ ç ÿå пàэçіі, ÿк ðэàлüíàÿ äàðîãà àä Хàäçþкîў äà 
Áåлàãðуäû і Ëіäû кðîк çà кðîкàì ñтàíàâілàñÿ ñіìâàлі÷íûì øлÿõàì – øлÿõàì 
тâîð÷àñöі, ÿкі âûпðîñтâàўñÿ ў õðûñöіÿíñкàå äуõîўíàå âûìÿðэííå, ñтàíîâÿ÷ûñÿ 
àäкàçàì íà Áîжуþ лþбîў. “Âîñü іäу…”, – íібûтà ñкàçàлà ÿíà пåðøàй кíіãàй 
пðîçû “Дàðîãà пàä ãàðу” (1985), à пîтûì пàöâåðäçілà ñâàþ õàäу іíøûìі кíіãàìі: 
“Ñâітàíàк íàä бÿðîçàìі” (1989), “Нà äàлîíÿõ лþбîâі” (2006), “Àäâÿ÷îðàк” (2016). 

У àпîøíÿй пà ÷àñå кíіçå âûðàçíû ñіìâàлі÷íû âîбðàç адвячорка тàкñàìà íітуåööà 
ç ìàтûâàì äàðîãі – äàðîãі з гары, øтî íібûтà íàўìûñíà пàлåìіçуå ç âîбðàçàì 
дарогі пад гару, ÿкі ñтàў íàçâàй пåðøàй кíіãі. “Адвячоркі бываць розныя – // ціхія, 
цёплыя і марозныя. // Бываюць каляровыя адвячоркі, // хоць жыццё ўжо й коціцца з 
горкі…”13, – ãэтàк пà-ôілàñîôñку ðàçâàжàå ліðû÷íàÿ ãåðàіíÿ тâîðà, уñпðûìàþ÷û ÷àñ 
у ðэàлüíûì âûìÿðэííі. Пðûâåäçåíûÿ ðàäкі і ўâåñü âåðø пðàñÿкíутû çàäуøэўíûì 
ліðûçìàì, у іì бàãàтàÿ пàлітðà кîлåðàў і íàñтðîÿў. У ìàіì жà ÷ûтàöкіì уñпðûíÿööі 
íå ãэтû âîбðàç äàðîãі-жûööÿ, øтî “коціцца з горкі” пðэтэíäуå бûöü клþ÷àâûì 
пàâîäлå іäэі шляху ў кíіçå “Àäâÿ÷îðàк”, àлå ðàçãîðíутû ў ñу÷àñíàñöü âîбðàç “äàðîãі 
ў Эìàўñ”, ÿкàÿ ðàññîўâàå ìåжû ÷àñу і äлÿ ÿкîй íåіñтîтíà, з гары ÿíà öі пад гару, 
àäíàк іñтîтíà, öі àäбуäçåööà íà ¸й ñуñтðэ÷à ç Òûì, Хтî пàäçåліööà “ўсмешкаю 
Пана Бога” і ñкіðуå øлÿõ у äуõîўíàå âûìÿðэííå. 

Ç уäçÿ÷íàñöþ Хðûñöіíå Ëÿлüкî çà пл¸í ÿå øìàтãàäîâàй пðàöû ÿк ðэäàктàðà 
кàтàліöкіõ ÷àñîпіñàў “Нàøà âåðà” і “Ave Maria”, çà ÿå ðупліâàñöü і тàлåíт ÿк пå-
ðàклàä÷ûкà äуõîўíàй літàðàтуðû, çà ÿå ўлàñíуþ пàэçіþ, íàпîўíåíуþ лþбîўþ і 
ñâåä÷àííåì âåðû, çà ÿå äîбðàå, ìуäðàå і àäâàжíàå ñэðöà öуäîўíàãà ÷àлàâåкà, кàлåãі 
і ñÿбðà õà÷у пàжàäàöü ø÷îäðàãà Áîжàãà блàãàñлàўлåííÿ íà äàлåйøуþ ÷ûííàñöü 
у ãэтûõ кіðуíкàõ, à тàкñàìà àпåкі і çàñтупíіöтâà Мàöі Áîжàй Кàðàлåâû Áåлàðуñі 
íà øлÿõу âåðû, íàäçåі, лþбîâі, кàб і íàäàлåй уставалася і йшлося, кàб íàтõíåííі 



Ñâÿтîãà Дуõà àñâÿтлÿлі пðàöу і тâîð÷àñöü, äàпàìàãàþ÷û бà÷ûöü ðэ÷àіñíàñöü 
íàйпåðø у ñâÿтлå Áîжàй лþбîâі, çäîлüíàй пåðàìÿíÿöü уñ¸ íàâîкàл: íàøû äуøû, 
íàøу Àй÷ûíу, ñтâîðàíû Áîãàì ñâåт… 

Дà þбілåйíûõ íàтàтàк äàлу÷àþ тàкñàìà ñâîй âåðø “Шлÿõ”, íàпіñàíû ç ãэтàй 
жà íàãîäû і пðûñâå÷àíû Хðûñöіíå Ëÿлüкî.

ШЛЯХ 

Вось іду; <…> Божа мой, выканаць волю Тваю… 
Пс 40 (39), 8-9

Прысвячаю Хрысціне Лялько 

Òàì, äçå лå÷ûööà õуткà тðûâîãà, õàíäðà і пðàñтуäà, 
Дçå кàліñüöі ìàтулÿ âûãлÿäàлà öÿбå ç-пàä ðукі, 
Мкíåööà âåжàìі ўâûñü – у íÿб¸ñû – тâàÿ Áåлàãðуäà, 
Нà çÿìлі ãàй-бÿðэçíік âàðтуå тâàå Хàäçþкі. 

Нà äàлîíÿõ лþбîâі öÿбå тут пðàñтîðû лþлÿлі, 
Кâåткі пîўíілі ñэðöà ñÿбðîўñтâàì ñâàіì і кðàñîй: 
І ìàтуліí ÿçìіí, і ìіñтû÷íàÿ тàйíà кàíâàлій, 
І ÷àðîìõà, і бэç… уñпàìіíàì тðûâîжûлі ñîí… 

Ç ñåðàбðûñтàй Дçітâîй тû ўплûâàлà ў íÿçâåäíàå çàўтðà, 
Дçå ÿø÷э тîлüкі кîíтуðàì бûў Нàøàй âåðû кàў÷эã; 
Пðîñтà ç Ëіäû âÿðтàлàñÿ ç âåðøàў пàўíþткàþ кàйñтðàй, 
І ўãлÿäàлàñÿ ў Кðûж… І ÿø÷э, і ÿø÷э, і ÿø÷э… 

Àäкðûâàлàñÿ çâûø, øтî ç ãàðкàâіíкàй ñìàк лåтуöåííÿў, 
Штî íÿìà бåç кðûâі й ÷ûñöіíі пåðàìîжíûõ ñöÿãîў, 
Штî ñàлîäкàÿ äîлÿ – ñтàÿöü і ñтàÿöü íà кàлåíÿõ, 
І ўñтàâàöü, і âûõîäçіöü…, кàб âûкàíàöü âîлþ Яãî… 

1 Ян Павел ІІ. Устаньце, хадзем! / Пераклад з польскай мовы К. Лялько. – 
Мінск: Про Хрысто, 2008. – С. 180.

2 Скрыган, Я. Няхай шырэе далячынь // Лялько Х. Дарога пад гару. Першая 
кніга празаіка. – Мінск: Мастацкая літаратура, 1985. – С. 6. 

3 Лялько, Х. Дарога пад гару… – С. 150. 
4 Твардоўскі, Я. Разам з Табою. Выбраныя вершы / Пераклад з польскай мовы 

Д. Бічэль, К. Лялько. – Мінск: Про Хрысто, 2012. – С. 201.
5 Твардоўскі, Я. Гэтыя тры… Выбар вершаў і думак пра веру, надзею, любоў / 

Пераклад з польскай мовы К. Лялько. – Мінск: Про Хрысто, 2019. – С. 77.
6 Лялько, Х. На далонях любові. Вершы. – Мінск: Канфіда, 2006. –  С. 5.
7 Тамсама. С. 16.
8 Тамсама. С. 28.
9 Тамсама. С. 42.
10 Лялько, Х. Адвячорак. Вершы. – Мінск: Про Хрысто, 2016. – С. 116.
11 Тамсама. С. 89.
12 Тамсама. С. 11.
13 Тамсама. С. 118.

 / 241І р ы н а   Б а г д а н о в і ч



д з е я с л о ў242     /

Жûöö¸ ÷àлàâå÷àå – íÿñпûííû лàíöуã пàäçåй. Кîжíàå çâÿíî 
ãэтàãà лàíöуãà àäìåтíà ñâà¸þ âåлі÷ûí¸þ, тðûâàлàñöþ, ôîðìàþ. 
Чàñ àä ÷àñу íåкàтîðûÿ çâ¸íû ўñплûâàþöü у пàìÿöі ў çàлåжíàñöі 
àä ðîäу íàøûõ çàíÿткàў, ñõілüíàñöÿў äû іíтàðэñàў. Чàñöåй çà 
ўñ¸ ãэтà íåàðäûíàðíûÿ çäàðэííі, ñуñтðэ÷û ç öікàâûìі àñîбàìі, 
íåçâû÷àйíûÿ пðûðîäíûÿ ç’ÿâû. Ёñöü øìàт лþäçåй, äлÿ ÿкіõ 
íà пåðøûì плàíå çíàõîäçÿööà пðà÷ûтàíûÿ кíіãі, àпіñàíûÿ ў 
іõ пàäçåі і ãåðîі.

Я àäçіí ç іõ. Мà¸ äçÿöіíñтâà – ãэтà “Дâà кàпітàíû” Â. Кàâåðû-
íà; þíàöтâà – “Òðû тàâàðûøû” Э.М. Рэìàðкà; бîлüø ñтàлûÿ 
ãàäû – À. Чэõàў, І. Áуíіí, М. Áулãàкàў. Пàä÷àñ пåðàбуäîâû ç 
çàõàплåííåì пðàãлûíуў “Дçÿöåй Àðбàтà” Àíàтîліÿ Рûбàкîâà. 
À кðûõу пàçíåй лåäçü íå ўçàðâàў ìîй ìîçã À. Ñàлжàíіöûí. 
Пðà÷ûтàўøû ÿãî “Àðõіпåлàã...”, – äçÿкуй Áîãу, øтî ÿкðàç пà-
÷àўñÿ лåтíі àäпà÷ûíàк, – ÿ íå ìîã íå тîå, øтî ўçÿöü у ðукі 
ÿкуþ-íåбуäçü кíіãу, à íàâàт ãлÿäçåöü íà äðукàâàíûÿ ðàäкі. Яíû 

Уладзімір Бруй
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ìíå пðû÷ûíÿлі íÿñöåðпíû бîлü àä пåðàжûâàííÿ тûõ çäçåкàў, ÿкіÿ ÷ûíіліñÿ ç 
ìілü¸íàў лþäçåй у пàðуøэííå ўñÿлÿкàãà çäàðîâàãà ñэíñу пàä пðûãîжûÿ ñлîâû і 
ãåíіÿлüíûÿ ìåлîäûі, íàкøтàлт “Я äðуãîй тàкîй ñтðàíû íå çíàþ, ãäå тàк âîлüíî 
äûøит ÷åлîâåк”. “1984” Оðуэлà ÿ ўжî ÷ûтàў äàâîлі ñпàкîйíà ÿк пàöâÿðäжэííå 
ñâàйãî íîâàãà ðàçуìåííÿ öàíû ãðàìàäñтâу, ÿкîå ãâàлтîўíûì ÷ûíàì іìкíåööà 
çàãíàöü уñіõ пàãàлîўíà ў кіìñüöі пðûäуìàíàå ўñåàãулüíàå ø÷àñöå.

Дà ñâàйãî пàўâåкàâîãà þбілåþ ÿ пàäûøîў âåðíікàì-õðûñöіÿíіíàì, і ìà¸й íà-
ñтîлüíàй кíіãàй і àñíîўíàй кðûíіöàй ñпàçíàííÿ ñâåту ñтàлà Áібліÿ. Нà пðàöÿãу 
àпîøíіõ тðîõ ãàäîў ìÿíå ìîöíà пðûâàбілà äà ñÿбå тэìà ўíікàлüíàñöі бåлàðуñкàй 
ãіñтîðûі ў ñâÿтлå Áîжàãà Ñлîâà.

Нå тàк äàўíî ìíå пàøàíöàâàлà пàçíà¸ìіööà ç íîâàй кíіãàй õðûñöіÿíñкàãà 
пàэтà і пðàçàікà, ñÿбðà Ñàþçà бåлàðуñкіõ піñüìåííікàў Яўãåíà Ñåðãіåíі, у ÿкîй 
¸í ðàñпàâÿäàå пðà öàðкâу õðûñöіÿí âåðû åâàíãåлüñкàй у â¸ñöû Чуäçіí. Кíіãà 
íå ç’ÿўлÿåööà ñтðîãà íàâукîâûì äàñлåäàâàííåì, õîöü і ўтðûìліâàå àкàäэìі÷íûÿ 
çâåñткі пðà пàõîäжàííå íàçâû â¸ñкі, àкðэñліâàå ãіñтàðû÷íûÿ пåðûÿäû, çâÿçàíûÿ ç 
уплûâàì ðуñкàй пðàâàñлàўíàй öàðкâû, ñтâàðэííåì уíіÿöкіõ пðûõîäàў, íàâÿçâàííåì 
кàтàліöкàãà âåðàâûçíàííÿ і íàðэøöå íàäûõîäàì àтэіñтû÷íûõ ÷àñîў, ÿкіÿ âûçíà÷à-
ліñÿ àñàбліâà жîðñткіì і бÿçлітàñíûì пåðàñлåäàì пðûõілüíікàў лþбûõ кàíôåñій.

Як âу÷îíû-бàãàñлîў, à тàкñàìà ñâÿтàð ç бàãàтûì äîñâåäàì ñлужэííÿ ў ÿкàñöі 
пàñтàðà і біñкупà, Яўãåí Ñåðãіåíÿ пðûõîäçіöü äà öікàâûõ âûñíîў àб пðàÿўлåííі 
âîлі Áîжàй пðàç ñâîåàñàбліâû кîлàçâàðîт äîбðàñлàâåííÿў і öÿжкіõ âûпðàбàâàí-
íÿў äлÿ бåлàðуñкàãà íàðîäà ў àпîøíіÿ íåкàлüкі ñтàãîääçÿў. Ёí íàãàäâàå пðà тàкі 
âàжíû äуõîўíû пðûíöûп: “Кàãî Áîã лþбіöü, тàãî і кàðàå”.

Як íà ìîй пîãлÿä, лàãі÷íû пðàöÿã ðîçäуìу і çбîðу ìàтэðûÿлàў íà ãэтуþ 
тэìу ў ìàå ðукі тðàплÿþöü кíіãі Пàўлà Ñåâÿðûíöà пàä íàçâàй “Áåлàðуñàліì”. 
Яø÷э íå пà÷àўøû çíà¸ìіööà ç тэкñтàì, ç äîбðàй çàйçäðàñöþ пàäуìàў, øтî àўтàð 
íå пðîñтà пðûäуìàў, à õут÷эй àтðûìàў àäíåкулü çâûø ãэтàå ¸ìіñтàå ñлîâà, øтî 
íÿñå ў ñàбå ôåíîìåí пàäàбåíñтâà і åäíàñöі л¸ñàў Кíÿñтâà Ëітîўñкàãà, ñу÷àñíàãà 
Іçðàілÿ і Áåлàðуñі.

Ç ãэтàй ìэтàй ¸í ñтâàðàå бліñку÷û âîбðàç блîãåðà Мàöåÿ Ëÿâіöкàãà, ÿкі âÿäçå 
блîã Belarusalim.by, çбіðàå ìàтэðûÿлû пà тэìå бåлàðуñкàãà ãàбðэйñтâà і ÿãî ðîлі 
ў àäðàäжэííі Іçðàілÿ, ðàñкîпâàå çâåñткі пðà тðûíàööàöü ãàбðэÿў – íîбåлåўñкіõ 
лàўðэàтàў і, çðàçуìåлà, ÷àтûðîõ пðэçіäэíтàў і ñåì пðэì’åðàў, íàðîäжàíûõ у Áåлà-
ðуñі. Як і пðûñтàлà ñàпðàўäíàìу ãàбðэþ, Мîöÿ ÷àñöÿкîì õîäçіöü пà кðàі бåçäàíі, 
àлå íікîлі íå çàñтàåööà бåç äîбðàãà пðûбûтку.

Пàâåл Ñåâÿðûíåö íåàäíàðàçîâà ðîбіöü âàжкі àкöэíт íà тûì, øтî ìåíàâітà 
ç Áåлàðуñі âûйøлà пàкàлåííå àäíàўлåííÿ Іçðàілÿ, і ãэтà ç’ÿўлÿåööà біблійíûì 
пðàðîöтâàì, пðûкìåтàй àпîøíіõ ÷àñîў і бліçкàãà Àпàкàліпñіñу.

Нàпà÷àтку пðûйøлîñÿ пðàбіâàööà, ÿк ñкðîçü кàìåííуþ ñöÿíу, пðàç пåðøûÿ 
ñтàðîíкі àпîâåäу пðà Áåлàçîðà і Пÿтðà. Яíû íå÷àкàíà, àлå тàк äàбðàø÷àñíà àпû-
íуліñÿ ў кàìпàíіі бûлîãà ðàбàўíікà Ãлåбà, кîліøíÿãà àлкàøà äçÿäçüкі Ñöÿпàíà, 
ñпàðтîўöà-іíâàліäà Кîñöі Âàðàöіøûíà äû іíøûõ, øтî ўтâàðûлі ñâàþ íåâåðàãîäíуþ 
öàðкâу. Çìåñт äàõîäçіў íÿпðîñтà, àлå âåлüìі âàбілà ìîâà – ñàпðàўäû бåлàðуñкàÿ, 
бàãàтàÿ, äàклàäíàÿ, çäîлüíàÿ пåðàäàöü àблі÷÷à і ўíутðàíû ñâåт лþäçåй і бÿñкîíöà 
çìåíліâàå õàðàñтâî пðûðîäû.

Нåўçàбàâå іìкліâàå ðàçâіöö¸ пàäçåÿў çàõîпліâàå ìÿíå, ÿк ãàлàâàлîìíû äэтэктûў. 
Кàлåйäàñкîп ãіñтàðû÷íûõ кàðöіí пà-ñâîйìу çàöÿãâàå ў ìіíулûÿ ÷àñû, âÿðтàå ç 
íÿбûту âûбітíûõ äçåÿ÷àў і л¸ñàíîñíûÿ пàäçåі. Àä÷уâàåööà ãіãàíöкàÿ пðàöà àўтàðà 
ç àðõіўíûìі äû іíøûìі кðûíіöàìі. Як ñàпðàўäíû ãåîлàã Пàâåл Ñåâÿðûíåö “кàпàå” 
ãлûбîкà і пàñлÿäîўíà.

Пàñтупîâà ў ðîçуìå ÷ûтà÷à пà÷ûíàå пàўñтàâàöü уÿўлåííå àб ãлûбîкàй àä-
ìåтíàñöі бåлàðуñкàãà íàðîäà, ÿãî “ñэðöû ñâÿтлà”, ÿкîå íå ìîжà íàлåжàöü тîлüкі 
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íàñåлüíікàì ñу÷àñíàй тэðûтîðûі. Àўтàð ñлîй çà ñлîåì ñàñкðэбâàå ÷àñткі ÷îðíàãà 
кâàäðàтà і пàкàçâàå ñõàâàíûÿ пàä іì кàðöіíû ãіñтîðûі àä пà÷àтку піñüìåííàñöі і 
äçÿðжàўíàñöі. Пðàç øìàтâåкàâуþ бåлàðуñкуþ кулüтуðу ̧ í уñкðûâàå ñâîåàñàбліâû 
кîä õðûñöіÿíñтâà і âûâîäçіöü ãåíіÿлüíуþ ôîðìулу íàöûÿíàлüíàй іäэі: “Іñуñ, ÿкі 
ãàâîðûöü пà-бåлàðуñку”.

Як тут íå ўçãàäàöü Ñтàтут Âÿлікàãà Кíÿñтâà Ëітîўñкàãà, ÿкі ў ñâîй ÷àñ бûў 
пàклàäçåíû ў àñíîâу Кàíñтûтуöûі ÇШÀ. Ãэтàÿ äçÿðжàâà íÿўõілüíà ðàбілàñÿ ñàìàй 
ìàãутíàй у ñâåöå, пðàктû÷íà íå ìÿíÿþ÷û пàлàжэííÿў ñâàйãî àñíîўíàãà çàкîíу. І, 
íà ìîй пîãлÿä, пðàöÿãâàööà ãэтà буäçå тîлüкі äà тîй пàðû, пàкулü буäуöü уøà-
íîўâàööà çàклàäçåíûÿ ў ÿãî õðûñöіÿíñкіÿ кàøтîўíàñöі. Пðûбліçíà тîå ж ñàìàå 
ñкàжу і пðà Áåлàðуñü: кîлüкі íі буäçå пåðàпіñâàööà ÿå Кàíñтûтуöûÿ, íàðîä íå 
ўбà÷ûöü лåпøàãà жûööÿ, пàкулü у ÿãî ñэðöû íå çîйìå íàлåжíàå ìåñöà “Іñуñ, ÿкі 
ãàâîðûöü пà-бåлàðуñку”.

Òàìу, ìíå пàäàåööà, àñíîўíàÿ кàíâà ñþжэтà тðûìàåööà íà пåðàплÿöåííі Еâàí-
ãåллÿ, ãіñтàðû÷íûõ і ñу÷àñíûõ пàäçåй.

У øэðàãу бліñку÷ûõ жàíî÷ûõ пåðñàíàжàў âûлу÷àåööà ãàлîўíàÿ çîðкà і ãåðàіíÿ 
Âîлÿ. Âîбðàç ãэтàй äçÿў÷ûíû, ñàìî ÿå іìÿ і пàäçåі жûööÿ – àä ñтуäэíткі ôілôàку 
äà пàкутíіöû – íÿñå ў ñàбå пðàíіçліâûÿ ðûñû Áåлàðуñі.

“Âîлüíàÿ âîлÿ” – ãэтûÿ ñлîâû àбуäжàþöü у ìà¸й пàìÿöі âåðøû ç äðуãîãà 
Пàñлàííÿ Àпîñтàлà Пÿтðà (1:19): “І пры тым мы маем самае пэўнае прарочае 
слова; і вы добра робіце, што звяртаецеся да яго як да светача, які ззяе ў цёмным 
месцы, пакуль не пачынае брацца дзень і не ўзыдзе ранішняя зорка ў сэрцах вашых”.

Çíà¸ìñтâà ç Жûâûìі кàìÿíÿìі, àпîøíіìі іìãíåííÿìі жûööÿ Ëüâà Кàлÿäû, 
пàäçåі ў Пîлàöку і іíøûõ ãàðàäàõ ìàãлі б пàäàööà ñуöэлüíàй ôàíтàñтûкàй, кàлі 
б літàðàлüíà пðàç пàðу ìåñÿöàў пàñлÿ âûõàäу äðуãîй ÷àñткі “Áåлàðуñàліìà” ў 
кðàіíå ўñлåä çà âûбàðàìі íå àäбûліñÿ пàäçåі, ÿкіÿ âûйøлі íà пåðøû плàí ñу-
ñâåтíûõ íàâіíàў.

Уñåìàãутíû Ціìуð, ãэтàå пà÷âàðíàå ўâàñàблåííå íåўтàйìîўíàй, äçікàй àíтû-
бåлàðуñкàй ñілû, âûìуøàíû кàíñтàтàâàöü, øтî “ня ўсё так проста з гэтым 
ціхім, балотным народцам. Рабы, гэта факт. Гаспадарамі не былі ніколі. Служылі 
і прыслужвалі. Умеюць толькі падпарадкоўвацца. Сваё і сваіх ненавідзяць, таму 
што ўся краіна – адзін засраны калгас.

Мазахісты. Іх тут снашалі тры сотні гадоў – немцы, рускія, палякі, зноў 
немцы, зноў рускія, потым свае бандыты. Яны ташчацца, калі іх гнобяць, кахаюць 
бязлітасных і гвалтаўнікоў”.

Шìàтлікіÿ пàäçåі àпîâåäу âûãлÿäàþöü лåäçü íå äàклàäíûìі пðàäкàçàííÿìі. 
Нàйпåðø, кàлі пàðàўíîўâàöü àпіñàíû ў “Ñэðöû ñâÿтлà” Áåлàðуõ ç пàäçåÿìі, øтî 
пà÷àліñÿ пàñлÿ 9 жíіўíÿ, тî ў âî÷û кіäàåööà íå÷àкàíàÿ ìàñàâàñöü пðàтэñтàў. 
Òàкñàìà íåлüãà íå çãàäàöü, ÿк пàлûõíулі ñàöûÿлüíûÿ ñåткі. І íå тîлüкі ç уäçåлàì 
кàðûñтàлüíікàў бåлàðуñкàãà іíтэðíэту, àлå і ў ñàìûõ ðîçíûõ ñуñåäíіõ і äàл¸кіõ 
кðàіíàõ.

Ёñöü і іíøûÿ äэтàлі. “Пасля свечак на сцэне пагаслага амфітэатра ў Віцеб-
ску, Полацку, Менску ўначы дзе-нідзе пачалі запальваць і ставіць на вокны свечкі. 
Класна прыдумана. Алелюя”.

Òут жà, íà ñтàðîíöû 51, ÷ûтàåì пðà пðàãлÿäû íà÷íûõ ñтðûìàў ç äâàðîў 
ñпàлü íûõ ðà¸íàў.

Чûтàþ÷û пðà тîå, ÿк çàбàðûкàäàâàлàñÿ öàðкâà “Нîâàå íåбà”, íåлüãà íå ўçãàäàöü 
çàкðûöö¸ ìàлітîўíàãà äîìà “Нîâàå жûöö¸”.

Нåâûпàäкîâàÿ äðîбÿçü – уñпàìіí пðà Áàðàíàâіöкі àñтðîã, які тхне псарняй, 
тàìу øтî туäû çâîçілі øìàт àðûøтàâàíûõ у Міíñку. Нå ÷àкàлі ўлàäû тàкîãà ліку 
пðàтэñтîўöàў, õîöü і íàпàкîўâàлі іõ, ÿк ñåлÿäöîў у бî÷кі.

Мîжíà äàлу÷ûöü ñþäû ñлîâû пðà тîå, øтî “сотні затрыманых вернікаў 



разь мяшчалі ў Валадарцы, Амерыканцы, гарадскім ізалятары, Жодзінскай турме, 
развозілі па раёнах…”

Нàäçâû÷àй ñіìâàлі÷íûì пàäàåööà эпіçîä, кàлі пàä÷àñ ðàçãðîìу Áåлàðуõу 
“немалады дзядзька сутаргава матляў, нібы даўжэзнай перабінтаванай рукой, 
брудным бел-чырвона-белым сьцягам”.

У “нейкім пратэстанце” пà іìåíі Çìіöåð, ÿкîãà àўтàð пàäàå ìàñкîўñкіì ìлà-
äàбåлàðуñàì ç àñàöûÿöûÿìі пðà Ëжэäçìітðûÿ, уãàäâàåööà ãåðàі÷íàÿ пîñтàöü 
Çìітðà Дàøкåâі÷à, ç ÿкіì і ÿø÷э íåкàлüкіì пðûõілüíікàìі бåлàðуø÷ûíû çà кîлüкі 
ìåñÿöàў äà жíіâåíüñкіõ âûбàðàў ìû ðàçàì ìàліліñÿ çà ìіðíû çûõîä ãэтàй пàäçåі 
ў â¸ñà÷öû Âîñтðàў íà Ëÿõàўø÷ûíå. Пàìÿтàþ, øтî àñàбіñтà ÿ ў тîй ìàлітâå ðàç 
çà ðàçàì пàўтàðàў: “Áîжà, äàй ìуäðàñöü уñіì бàкàì ìàã÷ûìàãà ñупðàöüñтàÿííÿ”.

Нå ñтàíу пàäðàбÿçíà ñпûíÿööà íà àñîбå Пàўлà Ñåâÿðûíöà і çàкðàíàöü пûтàííå 
ÿãî àäпàâåäíàñöі çâàííþ пðàðîкà, àлå àäíàçíà÷íà ñкàжу, øтî жûöö¸âû äîñâåä 
ãэтàãà íåàðäûíàðíàãà ÷àлàâåкà ñÿãàå àä ñìÿðäçþ÷ûõ кàìåðàў туðэìíûõ іçàлÿтàðàў, 
ñàìàй öÿжкàй, бðуäíàй пðûìуñîâàй пðàöû íà “õіìіі” – äà âûñîкіõ кàбіíåтàў, äçå 
âûðàøàþööà л¸ñû ñуñâåтíàй öûâіліçàöûі.

Âÿðтàþ÷ûñÿ äà “Áåлàðуñàліìà”, уçãàäâàåööà âîбðàç öàðûöû Еўðîпû, ãàлàâîй 
ÿкîй ç’ÿўлÿåööà Ãіøпàíіÿ ç кàðîíàй у âûãлÿäçå Пàðтуãàліі, à ñэðöà ÿå – Áåлàðуñü! 
Мåíàâітà тут àäíà пàлîâà ðэк ðуõàåööà пðàç Дíÿпðî äà ìîðà Чîðíàãà, äðуãàÿ ж 
пðàç Н¸ìàí – äà Áàлтûйñкàãà. Ñàìûìі бліçкіìі ðэкàìі ç Нÿñâіжàì пàìіж іìі бûлі 
Уøà і Ëàíü. Àбåäçâå жуäàñíà пàöÿðпåлі пàä÷àñ äçікуíñкàãà àñуøэííÿ Пàлåññÿ 
ў 1960-ÿ ãàäû. Òàк õî÷àööà âåðûöü, øтî ìåíàâітà ç ãэтàй çÿìлі àäçіíû Ãîñпàä 
ðàñпà÷íå Ñâîй ðуõ пà ўñіõ кàíтûíåíтàõ і àñтðàâàõ!

Чàãî б ìíå íå õàöåлàñÿ, ãэтà кàб çбûліñÿ пðàðîöтâû Пàўлà пðà øûõтû 
çìàãàðîў ç лîçуíãàìі “ÑÑ” (ñìåðöü ñàтàíå), пàä бåл-÷ûðâîíà-бåлûìі ñöÿãàìі 
ç âûÿâàй кулàкà. Òàìу ÿ бà÷у àäçіíû øлÿõ, кàб ñ¸ííÿøíіÿ ліäàðû ãðàìàäñкàãà 
ñупðàöіâу – íåçàлåжíà àä тàãî, çíàõîäçÿööà ÿíû çà кðàтàìі, у ñâàіõ äàìàõ öі çà 
ìÿжîй – уðàçуìåлі, øтî тîлüкі àä÷àйíàÿ ìàлітâà äà Іñуñà Хðûñтà ìîжà пðûâåñöі 
äà бÿñкðîўíàãà, à ãэтà çíà÷ûöü íàйпåðø äуõîўíàãà пåðàâàðîту ў íàøûì жûööі. 
Мÿíå бÿñкîíöà çäçіўлÿå тàкàÿ пðîñтàÿ ðэ÷: ñÿðîä çàклікàў äà âîлі, ñпðàâÿäліâàñöі 
äû ўâîãулå жûööÿ ў “кðàіíå äлÿ жûööÿ” íÿìà ìåñöà ñлîâу Áîжàìу. Нàâàт тûÿ, õтî 
лі÷àöü ñÿбå õðûñöіÿíñкіìі äэìàкðàтàìі, пðàктû÷íà íå ўжûâàþöü ñлîâà “Хðûñтîñ”. 
À ÷àìу б іì пåðøûì íå пàðàçâàжàöü пðà тîå, øтî “ўñÿлÿкàÿ ўлàäà àä Áîãà”, 
øтî “ñэðöà öàðà ў ðуöэ Ãîñпàäà”? Нàўðàä öі ў ãіñтîðûі ÷àлàâå÷àй öûâіліçàöûі 
çíîйäçåööà бîлüø äàñâåä÷àíû, ÷ûì öàð Дàâіä, ÷àлàâåк. Ёí ìåў öåñíûÿ äуõîўíûÿ 
çíîñіíû ç Áîãàì і âåлüìі äîбðà ðàçуìåў пðàблåìû, çâÿçàíûÿ ç бàðàöüбîй çà ўлàäу 
і äçÿðжàâу, ÿкîþ ÿìу пðûйøлîñÿ кіðàâàöü. Âåлüìі кàðûñíà бûлî б уñпîìíіöü 
ÿãî ñлîâû, øтî “Ён таймуе дух валадароў” (Пñàлüìà 75:13); пà Яãî çàãàäу çÿìлÿ 
Еãіптà “ўрадзіла шмат жаб нават у спальні цароў”( Пñ. 104:30); “Госпад праваруч 
цябе. Ён ў дзень гневу Свайго пакарае цароў” ( Пñ. 109:5); “…закоўваць цароў іхніх 
у кайданы і вяльможаў іхніх – у путы жалезныя” (Пñ. 149:8).

Хàöåлàñÿ б уñіì íàì і Пàўлу Ñåâÿðûíöу пàжàäàöü тàкîй жà, ÿк у àпіñàíàãà 
іì Ëüâà Іâàíàâі÷à Кàлÿäû, âåðû ў пåðàìîãу ñпðàâû Áîжàй íà ðîäíàй çÿìлі, ñілû 
äуõу, öÿðпåííÿ і çäàðîўÿ, кàб çàâÿðøûöü çàäуìàíàå і íàбліçіöü тîй äçåíü, кàлі 
íà äàðîçå ñуñтðэíуööà äâà ÷àлàâåкі і пàìіж іìі àäбуäçåööà íàñтупíàÿ ãàâîðкà.

– Quo vadis? Куäû іäçåø?
– Omnes viae Belarusalimam ducunt. Уcå äàðîãі âÿäуöü у Áåлàðуñàліì
– У кàãî âåðûø?
– У Хðûñтà, ÿкі ðàçìàўлÿå пà-бåлàðуñку.
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Беларус: Літаратурны альманах беларускіх пісьменнікаў 
замежжа 2020. – Нью-Ёрк, 2020. – 484 с.

Áàäàй, у кîжíàãà ç íàñ у ñÿìåйíûì àлüбîìå ¸ñöü тàкіÿ 
ôîтàçäûìкі. Çðîблåíûÿ пàä÷àñ âÿлікàй ñуñтðэ÷û, у пåðàпûíку 
íà бÿñåäçå, пåðàä ðàçâітàííåì öі íààäâàðîт – àкуðàт пàñлÿ 
пðûåçäу äàðàãіõ ãàñöåй. Нà іõ – уñÿ ñÿì’ÿ. Уñìåøліâûÿ, ç 
àäкðûтûìі тâàðàìі, кðûõу ÷ûðâîíûìі ø÷îкàìі пàñлÿ âûпітàй 
÷àðкі. Ñàðàìліâûÿ – ñукåíкà íå тàкàÿ ўжî і ñâÿтî÷íàÿ; упàðтûÿ 
– íàâîøтà пñàâàöü äàðàãуþ ôîтàñтужку тàкіì øàðàãîâûì 
çäûìкàì. À ў âà÷àõ – àäíà÷àñîâà ðàäàñöü àä пðûåìíàñöі 
іìãíåííÿ ñуñтðэ÷û і ñуì пåðàä äîўãіì ðàññтàííåì. Мàã÷ûìà 
– íàçàўжäû. Нåõтà ç’åäçå çà бліçкі ñâåт, кàб тàì буäàâàöü ужî 
ўлàñíàå ñàìàñтîйíàå жûöö¸, à íåõтà íåўçàбàâå ðàçâітàåööà ñà 
ñâåтàì çÿìíûì і çàñтàíåööà тîлüкі çãàäкàй, çíà¸ìûì âåтлûì 

Марына Весялуха

...пяць соцень старонак – 

немалая прастора для пошукаў 

і выдатнае месца для знаёмства…

Групавы настальгічны партрэт 
каля дзедавай хаты
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âîбðàçàì ç ôîтàçäûìкà. Òут уñå ðîçíûÿ, ðîçíàãà ўçðîñту, 
пðàôåñіі, пðàäñтàўíікі ðîçíûõ пàкàлåííÿў, ø÷ûðûÿ 
âåðíікі і çàöÿтûÿ àãíîñтûкі, àлå ўñå ÿíû – ç àäíàãî кîðàíÿ. 

Кàлі çàäуìàööà, тî àлüìàíàõ «Áåлàðуñ» – і ¸ñöü 
ìåíàâітà тàкі ãðупàâû ñÿìåйíû ôîтàçäûìàк. Òàк, ñÿìåйíû, 
бî àўтàðû, ÿкіÿ жûâуöü у ðîçíûõ кðàіíàõ ñâåту, – àä 
Ëітâû äà Àўñтðàліі – àб’ÿäíàíûÿ àãулüíûì кîðàíåì 
бåлàðуñкàй ðэ÷àіñíàñöі. Длÿ кàãîñüöі ãэтà пðîñтà çãàäкі 
ç äàл¸кàãà äçÿöіíñтâà, ÿкіÿ çàñтàþööà ў пàìÿöі пîðу÷ ç 
ðîäíûìі âîбðàçàìі бàбулі і äçÿäулі, äлÿ íåкàãà – пàìÿöü 
пðà ìàлàäîñöü і þíàöтâà, ñтуäэíöкіÿ ÷àñû, à äлÿ іíøûõ 
– і ñ¸ííÿ ö¸плû кутîк, куäû ¸í ðàäû çàâітàöü у ÷àñіíû 
àäпà÷ûíку àä буäç¸ííàй çâûклàй пðàöû çà ìÿжîй. Нå ўñå 
àўтàðû ç àìàлü тðîõ äçÿñÿткàў іì¸íàў, ñàбðàíûõ пàä ãэтàй 
âîклàäкàй, пðàäñтàўлåíûÿ ў âûäàííі àäíîлüкàâà øûðîкà, 
ãðуíтîўíà. Нåкàтîðûÿ ç іõ пðàпàíàâàлі кàðîöåíüкіÿ эñэ, âåðøû, çàìàл¸ўкі, кàб 
пðîñтà çàñâåä÷ûöü ñâàþ пðûõілüíàñöü âûäàííþ. Іíøûÿ пðàäñтàâілі ãðуíтîўíûÿ 
пàäбîðкі, кàб пàäçÿліööà íàпðàöîўкàìі àпîøíіõ ãàäîў (бàäàй, äлÿ бåлàðуñкàãà і 
бåлàðуñкàìîўíàãà тâîðöû, ÿкі жûâå çà ìÿжîй, âûпàäàå íå тàк ìíîãà ìàã÷ûìàñöåй 
тðàпіöü äà ÷ûтà÷à ìåíàâітà пðàç пàпÿðîâàå літàðàтуðíà-ìàñтàöкàå âûäàííå), à äлÿ 
íåкàãà публікàöûÿ – ñöâÿðäжэííå пàìÿöі. Áî àўтàðà ўжî íåкàтîðû ÷àñ íÿìà íà 
ãэтûì ñâåöå.

У лþбûì âûпàäку, кàðîткàå çíà¸ìñтâà öі äîўãàÿ ñуñтðэ÷à ç тâîð÷àñöþ тàãî öі 
іíøàãà ìàñтàкà ñлîâà äàå ÷ûтà÷у ìàã÷ûìàñöü äàкðàíуööà äà ÿãî піñüìåííіöкàãà 
ñâåту і пàбà÷ûöü, øтî õâàлþå бåлàðуñàў çàìåжжà.

Кàлі б пàтðэбíà бûлî àäíûì ñлîâàì âûçíà÷ûöü тэìу ãэтàãà àлüìàíàõà, тî ў 
ãàлàâу àäðàçу пðûйøлî б ¸ìіñтàå ñлîâà: «Пàкàлåííі». Òàк, ôàктû÷íà кîжíû ç 
àўтàðàў íàўìûñíà öі íå çàплàíàâàíà кàжà õîöü кîлüкі ñлîâàў пðà ñâàіõ пðîäкàў, 
ñÿìåйíûÿ çâû÷àі, çàâÿäç¸íкі, ðàçâàжàå пðà ðîçíіöу ìåíтàлітэтàў íàøûõ ñу÷àñíікàў 
і пàпÿðэäíікàў. Ці íå кîжíû õîöü ñлîўöàì çãàäâàå Áåлàðуñü і àкàлі÷íàñöі ñâàйãî 
жûööÿ тут. Чàñàì ãэтà пðîñтà ўñпàìіíû ìàлåíñтâà, âûклàäçåíûÿ íà íåкàлüкіõ 
ñтàðîíкàõ, à ÷àñàì – ãðуíтîўíûÿ çãàäкі пðà бûлûÿ ÷àñû, àäíàклàñíікàў і ñÿбðîў 
äçÿöіíñтâà. Ç ãэтûìі лþäçüìі ўжî äàўíî пåðàðâàлàñÿ ñуâÿçü, ìíîãіõ íÿìà ñÿðîä 
жûâûõ, àлå іõ âîбðàçû ÿк íàйлåпø äàпàўíÿþöü öэлàñíû ñуñâåт ìàлåíñтâà ў 
бåлàðуñкàй â¸ñöû. 

Òàк, àäçіí ç ñàìûõ ø÷ûìліâûõ тэкñтàў àлüìàíàõà «Áåлàðуñ-2020» – кàðîткàÿ 
àпîâåñöü Алегà Аблàжýÿ «Âåктàð ãðàâітàöûі». Ш÷ûìліâû – бî çÿìíû øлÿõ 
àўтàðà çàў÷àñíà àбàðâàўñÿ кîлüкі ãàäîў тàìу, äû і пàäçåі, øтî ¸í àпіñâàå ў ãэтûì 
àпîâåäçå, íåлüãà íàçâàöü öàлкàì пàçітûўíûìі. Кàлі кàðîткà (àлå бåç ñпîйлåðàў!), 
тî ñþжэт тàкі. Àпàâÿäàлüíік, ÷û¸ àñàбіñтàå жûöö¸ ў âÿлікіì ñâåöå ñклàлàñÿ íå 
íàäтà ўäàлà, пàñлÿ ðàçâîäу ç жîíкàй бàâіöü лåтà ў ñâà¸й ñÿñтðû, ÿкàÿ ç ìужàì 
жûâå ў іõ бàöüкîўñкіì äîìå íà Нàâàãðàä÷ûíå. Òут жà ¸í íåÿк ñуñтðàкàå ñâàйãî 
àäíàклàñíікà Іíàкåíöіÿ, öі, ÿк ÿãî клі÷уöü âÿñкîâûÿ, – Кåíöþ. Уñпàìіíû пðà 
øкîлüíûÿ ãàäû пåðàплÿтàþööà ñà çãàäкàìі ç àктуàлüíàãà äлÿ àпîâåäà ÷àñу. Òут 
уñплûâàå ôіãуðà бàбулі ліðû÷íàãà ãåðîÿ, ÿкàÿ, äçÿкуþ÷û ўìåííþ лÿ÷ûöü лþäçåй, 
çìàãлà âûпðàâіöü õібу ìàўлåííÿ ñöіплàãà, àлå âåлüìі ðàçуìíàãà õлîп÷ûкà Кåíöі. 
Пðûãàäâàþööà ìàðû-пàìкíåííі õлîпöàў ñтàöü âûäàтíûìі ñпåöûÿліñтàìі. Пåðøàå 
кàõàííå і âу÷îбà âà ўíіâåðñітэöå, äîўãіÿ ðàçìîâû кàлÿ âîãíіø÷à ў лåñå і пðûåìíûÿ 
пікíікі ç âіñкі äû ãàðэлкàй. Уñ¸, ÿк у жûööі: ðàñпîâåä íå÷àкàíà àбðûâàåööà. Нàø 
ліðû÷íû ãåðîй пàбà÷ûў Пàðûж і çàâ¸ў кàðîткіÿ, àлå буðліâûÿ ñтàñуíкі ñà ñâà¸й 
âûпàäкîâàй ñпàäàðîжíіöàй, à ÿãî ñÿбàð... ÿк уçíік íіàäкулü, тàк у ãэтûì íåбûööі 
ðàñтâàðàåööà, пàкіíуўøû пà ñàбå пðîöüìу іäэй äлÿ äçіўíûõ âûíàõîäíіöтâàў 
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(âûäàтíû ôіçік, ¸í ужî çàпàтэíтàâàў íåкàлüкі ñâàіõ ðàñпðàöîâàк і äçÿкуþ÷û іì 
ìåў ìàã÷ûìàñöü àтðûìліâàöü íåблàãіÿ ãðîøû, пðû ãэтûì çàйìàþ÷ûñÿ лþбіìûìі 
ñпðàâàìі). І ãэтуþ íåäàâûкàçàíàñöü (бî öікàâà ж, öі çäîлåў Іíàкåíöій ðàñпðàöàâàöü 
ñâàþ äàўíþþ тэõíі÷íуþ çàäуìку) àўтàðу ìîжíà äàðàâàöü çà àäçіí тîлüкі ñкàç: 
«Але тут я прамаўчу, бо даўно заўважана, што беларускім літаратарам кепска 
ўдаюцца эратычныя сцэны». Ñàпðàўäû. 

Кàлі кàçàöü пðà пàкàлåííі, тî ãэтû ìàтûў ñтàў ñкðàçíûì íå тîлüкі ў ñþжэтàõ 
тэкñтàў, àлå і ў пàäûõîäàõ àўтàðàў äà ñâà¸й тâîð÷àñöі. Пàтлуìà÷у. Òàк, àўтàðàў, 
ÿкіÿ ç’åõàлі ç Áåлàðуñі ў 1990-ÿ, ìîжíà íàçâàöü пàкàлåííåì íàñтàлüãіі. І жûâу÷û íà 
іíøûõ кàíтûíåíтàõ, пàўøàð’ÿõ, ÿíû ў äуìкàõ çãàäâàþöü Áåлàðуñü. Пàðàўíîўâàþöü 
àктуàлüíûÿ кðàÿâіäû ç ðîäíûìі, ñуìуþöü пà äçåäàâûõ пàäâîðкàõ, ðàçâàжàþöü 
пðà бåлàðуñкуþ ìîâу і ÿå ìілàãу÷íàñöü. Нå ìàãу ñкàçàöü, øтî ãэтàÿ літàðàтуðà 
àäкðûâàå ÷ûтà÷у-бåлàðуñу íîâûÿ ãàðûçîíтû і çíà¸ìіöü ç íîâûìі àбøàðàìі. Àлå, 
íàпэўíà, і тàкіÿ тэкñтû ìàþöü пðàâà íà іñíàâàííå: ðàç тэìàтûкà, íàñтðîй іñíуþöü, 
çíà÷ûöü ÿíû çàпàтðàбàâàíûÿ пðûíàìñі ў пðàñтîðû ўíутðàíàãà жûööÿ бåлàðуñкàй 
эìіãðàöûі. 

Àлå і тут ÿ íàçàâу âûäàтíû пðûклàä, тâîð, íàпіñàíû íà ìÿжû літàðàтуðû і 
жуðíàліñтûкі. Ãэтà ãутàðкà Гàлінû Пàзьнÿê ç Алÿêсàнäрàм Хомчàнêàм, ÿкàÿ ìàå 
ñіìâàлі÷íûþ íàçâу «Я çâû÷àйíû бåлàðуñ». Пàäàåööà, øтî і ñпàäàðûíÿ Ãàліíà, і 
ñпàäàð Àлÿкñàíäð – пðàäñтàўíікі тàãî пàкàлåííÿ бåлàðуñàў у эìіãðàöûі, ÿкіÿ íà 
÷ужîй çÿìлі пà÷уâàþööà íÿўтулüíà, íібûтà ÷ужàíіöàìі. Òàìу ç тàкіì íàäçâû÷àйíûì 
çàäàâàлüíåííåì у ãутàðöû ÿíû çãàäâàþöü пàäçåі ìàлåíñтâà, øкîлüíûõ ãàäîў і 
÷àñû íàâу÷àííÿ âà ўíіâåðñітэöå ў Міíñку. Ёñöü тут і äîñûöü ñìåøíûõ âûпàäкàў. 
Òàк, íàпðûклàä, у àäíûì ç іõ ñпàäàð Àлÿкñàíäð çãàäâàå ÷àñû кàñüбû, кàлі тðэбà 
бûлî бàöüку äàпàìàãàöü пðàöàâàöü íà луçå. Áûâàлà, пàñлÿ тàíöàў õлîпöû ãулÿлі 
ç äçÿў÷àтàìі àж äà ñàìàй ðàíіöû, à ўжî пà äàðîçå äà äîìà ìуñілі пðàöàâàöü кàñîй: 
«...цэлую ноч танцавалі, то бацька не глядзіць, што ты ня спаў ці там што. 
Праца ёсць праца. Бывала так: на ровары з танцаў, закасаўшы «порткі-клёш», 
едзеш проста на сенакос». 

У ліку тэкñтàў, ÿкіÿ àñàбіñтà ìíå íàйбîлüø пðûйøліñÿ äà ãуñту, – пàäàðîжíûÿ 
íàтàткі Юрàсÿ Шàмеöьêі «Кàðûäà». І õîöü пàäðàбÿçíûÿ àпіñàííі ñтàðàжûтíàй 
іñпàíñкàй кðûâàâàй çàбàâû-пðàäñтàўлåííÿ ç бûкàìі ÷ûтàöü бûлî íåâûíîñíà бàлþ÷à 
(àлå ж ãэтà íàöûÿíàлüíàÿ тðàäûöûÿ – øтî пàðîбіø, ÿå íå âûìåðàöü ñу÷àñíûìі 
пàíÿткàìі ìàðàлі і пілüíàãà ñтàўлåííÿ äà ўñÿãî жûâîãà), ñàì пà ñàбå тэкñт і àпіñàíûÿ 
ў іì эìîöûі, ñтûлü ðàñпîâåäу пàäàліñÿ âåлüìі ãàðìàíі÷íûìі. Òàк, пåðàä íàìі тâîð, 
íàпіñàíû бåлàðуñàì, àлå бåлàðуñàì, ÿкі пà÷уâàåööà âûäàтíà õîöü у Ãіøпàíіі, 
õîöü у Кàíàäçå. Ёí уìåлà ñ÷ûтâàå эíåðãåтûку åўðàпåйñкіõ ãàðàäîў, âûäàтíà ў іõ 
àðûåíтуåööà, íå бàіööà ñуñтðэ÷û ç íîâûì і – ìàã÷ûìà, пà ãэтàй пðû÷ûíå – ñàìі 
ãàðàäû ÿãî âûäàтíà пðûìàþöü. Ãåíій ìåñтà, öі Genius Loci íå äàñöü ñÿбå пàäìàíуöü. 
«Эўропа адразу пазнаецца і прыцягвае сваёй глыбінёй і шчодрасцю. Адчуваецца 
непакой гісторыі, дух прыўзнятасьці, старажытнасьці. Мне аднолькава ўтульна, 
у якім бы эўрапейскім горадзе я ні апынуўся, бо адразу зьяўляецца дакладнае і 
ўпэўненае адчуванне: я ўжо тут быў і добра ўсё ведаю, а галоўнае – разумею». 
Дуìàåööà, тàкîй упэўíåíàñöі ÷àñàì íå õàпàå ìíîãіì бåлàðуñàì, ÿкіÿ бàÿööà íå 
тîлüкі ÷ужûõ ãàðàäîў äû кðàіí, àлå і íîâàãà ў ñâàіì улàñíûì жûööі.

Âàкîл тэìû пàкàлåííÿў çàâÿçàíû і ñþжэт àпàâÿäàííÿ Мàрûнû Крàжовàй 
«Х+У=О». ãэтû тâîð – у ìàіì àñàбіñтûì тîпå íàйлåпøûõ ç àлüìàíàõà. Нàçàâу 
ãэтàìу íåкàлüкі пðû÷ûí. Ãåðàіíÿ тэкñту – âåлüìі öэлàñíû âîбðàç ñàìà пà ñàбå. 
Ãэтà äçÿў÷ûíà, ñтуäэíткà ãуìàíітàðíàй ÂНУ, ÿкàÿ ñâàå кàíñпåктû пåðàтâàðàå ў 
пэўíàãà кøтàлту кîìікñû. Пîðу÷ ç íàтàткàìі ў íà ñтàðîíкàõ ñøûткàў жûâуöü 
тîлüкі ̧ й âÿäîìûÿ ãåðîі – Ñîíöà, Âîкà, Ëіìîí. Яíû – ÿк äàðîжíûÿ çíàкі-ñіìâàлû, 
øтî àбàçíà÷àþöü àäìåтíûÿ ìåñöû кàíñпåктà, àлå і ñàìі пà ñàбå ìàлåíüкіÿ çíà÷кі – 



ãåðîі, ÿкіÿ äçåйíі÷àþöü у ñâàіì ñуñâåöå. Пàìіж іìі àäбûâàþööà äûÿлîãі, ÿíû ўâåñü 
÷àñ çíàõîäçÿööà ў пðàöэñå кàìуíікàöûі. Пà-íàâàтàðñку àўтàðкà àбûõîäçіööà ç 
àôàðìлåííåì äûÿлîãàў: ÷àñàì пðîñтà ўñтàўлÿå ñкðûíøîтû пåðàпіñкі ў ìэñэíäжàðû 
ñà ñâà¸й ñÿбðîўкàй, і ðàñпîâåä íàбûâàå íîâàå ñу÷àñíàå âûìÿðэííå. Áî íàâîøтà 
ж пåðàкàçâàöü ðàçìîâу, кàлі ìîжíà ÿå пðîñтà паказаць. Àлå íå ãэтà ãàлîўíàå. 
Дуìкі ліðû÷íàй ãåðàіíі çàñÿðîäжàíûÿ íà бàбуліíûõ äç¸ííікàõ, ÿкіÿ íå âûтðûìàлі 
çìàãàííÿ ç ÷àñàì, у íåкàтîðûõ ìåñöàõ âûöâілі, ñтàðîíкі пàкðûліñÿ плÿìàìі. Яíà 
çбіðàåööà іõ àäíàâіöü – і тэкñтû, і ìàлþíкі, çìåø÷àíûÿ ў тûõ äàðàãіõ ÿå ñэðöу 
íàтàткàõ. Пà-ìîйìу, âûäàтíû пà÷àтàк äэтэктûўíàãà ðàìàíà, âûäàтíàÿ çàâÿçкà 
øûкîўíàй ãіñтîðûі, у ìåжàõ ÿкîй ìîжà àäбûööà øтî çàўãîäíà. І ãåðàіíÿ, ç 
äуìкàìі-ðàçâàãàìі ÿкîй ìû ўжî пàñпåлі пàçíà¸ìіööà, ñпðàâілàñÿ б íàâàт ç ñàìûì 
ñклàäàíûì ðàññлåäàâàííåì.

Пэўíàãà кøтàлту àäкðûöö¸ì äлÿ ìÿíå ñтàўñÿ õàйбуí Мàêсà Шчурà «Чàтûðû 
äíі íà пà÷àтку жíіўíÿ». Нàтуðàлüíà, ¸í тàкñàìà тðàпіў у ìîй тîп íàйлåпøûõ 
тэкñтàў ãэтàãà àлüìàíàõà. Хàйбуí, ÿк кîðàткà тлуìà÷ûöü ñàì àўтàð, ãэтà ìàлû жàíð 
ÿпîíñкàй літàðàтуðû, пðàçàі÷íû (÷àñтà пàäàðîжíû) äç¸ííік пàэтà, пðàклàäçåíû 
âåðøàìі ç кàìåíтàðàìі àўтàðà. У äç¸ííікàõ піñüìåííікàў, іõ пàäàðîжíûõ íàтàткàõ 
¸ñöü пэўíàå ÷àðàўíіöтâà, пðûöÿãàлüíàÿ ñілà. Нàйпåðø уðàжâàå ўìåííå тâîðöàў 
çâÿðтàöü уâàãу íà äэтàлі, çíàõîäçіöü пэўíûÿ íå÷àкàíûÿ бàкі íàâàт у ñàìûõ 
çâûклûõ пðàäìåтàõ, уñ¸ ãэтà пåðàпðàöîўâàöü і âûÿўлÿöü ÷ûñтàй, пàэтû÷íàй ìîâàй. 
Нàпðûклàä, âûíікàì тàãî, øтî àўтàð лåäçü íå ðàçäуøûў ìàтûлüкà, ÿкі тðàпіўñÿ 
ÿìу пà äàðîçå, ñтàлàñÿ õîкку (тàк, ñàì Мàкñ Ш÷уð у эñэ пðà õîкку піøà, øтî 
ãэтàå ñлîâà тðэбà піñàöü ìåíàâітà тàк, пðàç äçâå «к», кàб ÿø÷э ðàç пàкðэñліöü 
çàпàçû÷àííå жàíðу і ñàìîй ç’ÿâû):

Мíå пàä íîãі
пðàçü íÿø÷àñíàå кàõàííå
кіíуўñÿ ìàтûлü.

Пàкàçàлüíà тîå, øтî âàíäðîўкà ліðû÷íàãà ãåðîÿ – ¸í жà ў äàäçåíûì âûпàäку 
ñàì àўтàð – çуñіì кàðîткàÿ. Ёí іäçå ç Пðàãі пåøкі кðûõу бîлüø ÿк 20 кілàìåтðàў 
у ìÿñтэ÷кà Âøэíîðàў, äçå ìуñіöü àäбûööà äâуõäç¸ííû буäûйñкі ðэтðûт. Çäàâàлàñÿ 
б, çâû÷àйíàÿ кàðîткàÿ âàíäðîўкà, àлå і öÿãàì ãэтûõ íåкàлüкіõ äç¸í ìîжà àäбûööà 
ñтîлüкі пàäçåй. Пàäçåй, íàйпåðø äуõîўíàãà кøтàлту. У àўтàðà ÿíû çâÿçàíûÿ ç 
ðàçуìåííåì ñÿбå, ñâàйãî øлÿõу і ñâàіõ çàäà÷ у ãэтûì ñâåöå ў öэлûì і íà äàäçåíûì 
ðэтðûöå ў пðûâàтíàñöі. Мû âåäàåì пàпулÿðíàå âûñлîўå, øтî ç кîжíàй âàíäðîўкі 
ìû âÿðтàåìñÿ кðûõу іíøûì ÷àлàâåкàì, äûк âîñü пðûклàä ãэтàãà õàйбуíà Мàкñà 
Ш÷уðà íàì пàкàçâàå, äçå ìåíàâітà пàлÿãàå тàÿ ðîçíіöà пàìіж ліðû÷íûì ãåðîåì 
äà âàíäðîўкі і пàñлÿ ÿå. Хî÷àööà íàйпåðø пàäçÿкàâàöü àўтàðу çà ø÷ûðàñöü, бî 
бåç ÿå ãэтû кàðîткі äç¸ííік бûў бû кðûâàäуøíûì ñàìàлþбàâàííåì. І ў öэлûì 
äàäçåíû тэкñт – ÿø÷э àäçіí àðãуìåíт «çà» тîå, кàб íàðэøöå пà÷àöü âåñöі äç¸ííік. 
Ãэтà ìîжà бûöü íàäçâû÷àй кàðûñíà. 

Пðûçíàþñÿ, у тàкіì кàлåйäàñкîпå ðàçíàñтàйíûõ іì¸íàў, тэкñтàў, õàðàктàðàў 
і íàñтðîÿў, øтî пðàäñтàўлåíûÿ íà ñтàðîíкàõ àлüìàíàõà «Áåлàðуñ-2020», âåлüìі 
л¸ãкà çãубіööà і ðàçãубіööà. Ë¸ãкà пàйñöі пà øлÿõу ÷ûтàííÿ àäíî ç тэкñтàў, 
пàäпіñàíûõ çíà¸ìûìі іì¸íàìі, і çуñіì àбûñöі ўâàãàй íîâûõ àўтàðàў. Òàìу тàк 
ðàбіöü íå ðàþ. Мàã÷ûìà, тûÿ тâîðû, øтî пàäàліñÿ ñіìпàтû÷íûìі ìíå, у кàãîñüöі 
çуñіì íå âûклі÷уöü пàçітûўíûõ эìîöûй і íàâàт íå çàпîìíÿööà, à çãàäàþööà çуñіì 
іíøûÿ, тûÿ, øтî íå àäãукíуліñÿ ўâà ìíå пàä÷àñ ÷ûтàííÿ. У лþбûì âûпàäку, 
àìàлü пÿöü ñîöåíü ñтàðîíàк – íåìàлàÿ пðàñтîðà äлÿ пîøукàў і âûäàтíàå ìåñöà 
äлÿ çíà¸ìñтâà.
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Віктар Марціновіч. Рэвалюцыя. (Кнігазбор, 2020).

Нå âåäàþ, ÷àìу ðàìàí íàçûâàåööà “Рэâàлþöûÿ”, бî íàñàìðэ÷ 
íіÿкàй ðэâàлþöûі ў ðàìàíå íå àäбûâàåööà. Хут÷эй тðàíçіт улàäû. 
У ðàìàíå ñàâåöкі äûíàçàўð, бûлû ÷àлåö Пàлітбþðî íàäàлåй тðû-
ìàå ўлàäу íà пîñтñàâåöкàй пðàñтîðû, ñтâàðûўøû àäìûñлîâуþ 
öі тî ìàôіþ, öі тî íåйкуþ тàåìíуþ àðãàíіçàöûþ (íà ўçîð КДÁ 
àбî Штàçі), у ÿкîй кîжíû, ñàìû íå÷àкàíû і íåбÿñпå÷íû, çàãàä 
ìуñіöü äàклàäíà і бåç пðàìàðуäжâàííÿ âûкîíâàööà.

Áûлû ÷àлåö Пàлітбþðî äàжûâàå àпîøíіÿ äíі і äуìàå пðà 
ñпàäкàåìöà. Âûбàð âûпàў íà øàðàãîâàãà âûклàä÷ûкà ўíіâåð-
ñітэтà, пðû÷ûì ãуìàíітàðûÿ. Уñÿлÿкіìі іíтðûãàìі, пàäñтàâàìі і 
õітðûкàìі ÿãî çàìàíüâàþöü у àðãàíіçàöûþ і ðîбÿöü ÿìу ðîçíûÿ 
âûпðàбàâàííі. І íàпðûкàíöû ñтâàðàþöü тàкіÿ ўìîâû, øтî, кàб 
âûðàтàâàöü ñÿбå, ¸í ìуñіöü пà÷àöü çìàãàööà çà ўлàäу ў ãэтàй 
ìàôіі. Âûклàä÷ûк пåðàìàãàå (бî äлÿ пåðàìîãі ўñ¸ бûлî пðà-
äуãлåäжàíà) і ñтàíîâіööà íà ÷àлå àðãàíіçàöûі, àäìîâіўøûñÿ àä 
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ðàíåйøûõ ñâàіõ пåðàкàíàííÿў, àãулüíà÷àлàâå÷ûõ ìàðàлüíûõ пðûíöûпàў і íàâàт 
àä кàõàíàй жàí÷ûíû.

У пðûíöûпå, ãэтà ілþñтðàöûÿ çìåíû ўлàäû ў пîñттàтàлітàðíûõ кðàіíàõ, кàлі 
ўлàäà, пðû лþбûõ àôіöûйíûõ ðàñклàäàõ, уñ¸ ðîўíà çàñтàåööà ў ðàíåйøûõ элітàў. 
Àбî ÿíû íà пðàìуþ пðûõîäçÿöü äà ўлàäû пðû íîâûì äçÿðжàўíûì уклàäçå 
(ìàþ÷û кàíтðîлü у ñілàâûõ ñтðуктуðàõ), àбî кàíтðàлþþöü âàжíûÿ äçÿðжàўíûÿ 
ñåãìåíтû – пåðàâàжíà экàíàìі÷íûÿ.

Âîñü тàкàÿ àтðûìàлàñÿ ðэâàлþöûÿ. Рэâàлþöûÿ пåðàäуñіì ìуñіöü àäбûööà ў 
ãàлîâàõ. Пðà ãэтà Мàðöіíîâі÷ ìîжà íàпіñàöü íîâуþ кíіãу.

Ганна Севярынец. Гасцініца “Бельгія”. (Рэгістр, 2019).

Ç’ÿўлåííå ãэтàй кíіãі äлÿ ìÿíå бûлî пðàãíàçàâàíûì. Áî 
пåðàä «Ãàñöіíіöàй “Áåлüãіÿ”» âûйøлà кíіãà Ãàííû Ñåâÿðûíåö 
“Ёí і пðà ÿãî” пðà Улàäçіìіðà Дубîўку, à тàкñàìà тîì âûбðàíûõ 
тâîðàў Àлåñÿ Дуäàðà, ÿкі ўклàлà Ãàííà. Áàлàçå, ìåíàâітà ÿíà 
àäøукàлà пðûâàтíû àðõіў Àлåñÿ Дуäàðà, ÿкі, ÿк âûñâåтлілàñÿ, 
öÿðпліâà ÷àкàў ñâàйãî äàñлåä÷ûкà ў Міíñку ў íàø÷àäкàў пàэтà. 
Òàкіì ÷ûíàì піñüìåííіöà, пðàöуþ÷û ў àðõіâàõ і бібліÿтэкàõ, бûлà 
íàñтîлüкі ўöÿãíутàÿ ў ãэтû буðліâû і тðàãі÷íû ÷àñ – 20-30-ÿ 
ãàäû ìіíулàãà ñтàãîääçÿ – øтî íå ìàãлà íå пàäçÿліööà ãэтûì 
у ìàñтàöкàй ôîðìå ў àñîбíàй кíіçå.

У íîâûì ðàìàíå Ãàííû Ñåâÿðûíåö àпàâÿäàåööà пðà літàðàтуðíàå жûöö¸ Áåлà-
ðуñі 20-õ – пåðøàй пàлîâû 30-õ ãàäîў ìіíулàãà ñтàãîääçÿ. Ñÿðîä ãàлîўíûõ ãåðîÿў 
– пàэтû Àлåñü Дуäàð і Улàäçіìіð Дубîўкà. У ðàìàíå пðàктû÷íà íÿìà ìàñтàöкàãà 
âûìûñлу, тâîð пàбуäàâàíû íà àðõіўíûõ äàкуìåíтàõ, ãàçåтíûõ ìàтэðûÿлàõ тàãî 
÷àñу, уñпàìіíàõ ñâåäкàў, ãэпэуøíûõ ñпðàâàõ.

Пàñлÿ пðà÷ûтàííÿ «Ãàñöіíіöû “Áåлüãіÿ”» ìà¸ ўÿўлåííå пðà тîй ÷àñ íàбûлî 
кàí÷àткîâàå àкðэñлåííå і äэтàл¸âуþ пðàìàл¸ўку. Àлå íіÿкіõ çìåíàў уñпðûìàííÿ і 
àöэíàк тàãî ÷àñу і ÿãî ãåðîÿў íå àäбûлîñÿ. І тàÿ ñпàíтàííàÿ і іíтуітûўíàÿ äуìкà, 
ÿкàÿ ў ìÿíå íàðàäçілàñÿ ÿø÷э íàпà÷àтку 90-õ, уìàöàâàлàñÿ. Пðà íåпàçбåжíàñöü 
пàўñтàâàííÿ кàðпàðàтûўíàй ñітуàöûі, кàлі літàðàтуðà ñтâàðàåööà пðû кàíтðîлі і 
ўäçåлå äçÿðжàâû, кàлі літàðàтуðà ðîбіööà “ç àäíàãî кàтлà”.

Çàõàплÿþñÿ тûì іìпэтàì і ãàðэííåì, ç ÿкіì Ãàííà ðàбілà ãэтуþ кíіãу. Цÿпåð 
тîй ÷àñ àктуàліçàâàўñÿ і ñтàў бîлüø çðàçуìåлûì. Ãàííà âÿðíулà ÿãî ў öÿпåðàøíі 
літàðàтуðíû кàíктэкñт. Пðûíàìñі, çðàçуìåлûì ñтàў кàíôлікт Дуäàðà і Дубîўкі і 
пðû÷ûíû “íàðàäжэííÿ” Òîäàðà Ãлûбîöкàãà.

Я кðûõу іíàкø уñпðûìàþ íåкàтîðûõ ãåðîÿў тàãî ÷àñу, íàпðûклàä, Яçэпà Пуø-
÷у, ÿкі äîбðà íàìàлÿâàíû âà ўñпàìіíàõ Яíà Ñкðûãàíà. Àлå, ÿ тàк ðàçуìåþ, ¸í бûў 
у “Áåлüãіі” “ñпàäàðîжíûì ãåðîåì”. І ìíå ñіìпàтû÷íû ў÷ûíàк Мікîлû Нікàíîâі÷à, 
ÿкі пàйøîў âûçâàлÿöü у ДПУ ñâàіõ ñÿбðîў Òàўбіíà і Àñтàпåíку ў 1933-ì. Пàйøîў 
і íå âÿðíуўñÿ. Òî бîк кíіãà ўтðûìліâàå тîлüкі àñîбíûÿ ìàлþíкі 
і ãіñтîðûі ç літàðàтуðíàãà жûööÿ Áåлàðуñі тàãî ÷àñу, пåðàâàжíà 
äàтû÷íûÿ À. Дуäàðà і У. Дубîўкі. Мîжà, öэíтðàлüíûÿ і íàйбîлüø 
çíà÷íûÿ, àлå ж âåлüìі øìàт çàñтàлîñÿ пà-çà кàäðàì. Ãэтà çíà÷ûöü, 
ìàã÷ûìûÿ íîâûÿ і íîâûÿ кíіãі пðà тîй буðліâû і тðàãі÷íû ÷àñ. Чàñ, 
кàлі íàðàäжàлàñÿ íàøàÿ ñу÷àñíàÿ бåлàðуñкàÿ літàðàтуðà.

Уладзімір Някляеў. Толькі вершы. (Кнігазбор, 2016).

Улàäçіìіð Нÿклÿåў íåçàўâàжíà пåðàйøîў у кàãîðту íàй-
ñтàðэйøûõ бåлàðуñкіõ пàэтàў. У ãэтà öÿжкà пàâåðûöü. Áî, кàлі 
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кàçàöü пðà ñтàðэйøàå пàкàлåííå бåлàðуñкіõ піñüìåííікàў, тî íікîãà і бліçкà íåлüãà 
пàðàўíàöü ç Нÿклÿåâûì у тâîð÷àй àктûўíàñöі. Штîãîä âûõîäçÿöü ÿãî кíіãі, à 
íÿðэäкà пà íåкàлüкі кíіã çà ãîä. Пðû÷ûì ãэтà íå тîлüкі çбîðíікі âåðøàў, àлå і кíіãі 
пðîçû. Âîñü і ñ¸лåтà ÷àñîпіñ “Дçåÿñлîў” äðукуå íîâû ðàìàí Улàäçіìіðà Нÿклÿåâà.

Àлå ìû ðàçãлÿäàåì çбîðíік пàэçіі “Òîлüкі âåðøû”, ÿкі âûйøàў у 2016 ãîäçå ў 
âûäàâåöтâå “Кíіãàçбîð”.

Дàўíî ñтàлі õðэñтàìàтûйíûìі ðàäкі Ãàííû Àõìàтàâàй: “Кîãäà б âû çíàли, иç 
кàкîãî ñîðà. Рàñтут ñтиõи, íå âåäàÿ ñтûäà…” Дûк âîñü çà àпîøíіÿ 10-15 ãàäîў у 
біÿãðàôіі Нÿклÿåâà бûлî ñтîлüкі ðîçíûõ пàäçåÿў, ñтîлüкі ðîçíûõ уðàжàííÿў, øтî 
іõ õàпілà б лþбîìу піñüìåííіку íà íåкàлüкі жûööÿў. Ñàìûÿ äðàìàтû÷íûÿ пàäçåі 
ìіíулàãà – ãэтà àðûøт і пàтðàплåííå ў ÑІÇÀ КДÁ. У 2011 ãîäçå пàбà÷ûў ñâåт 
çбîðíік пàэтà “Ëіñтû äà Âîлі”, ÿкі àб’ÿäíàў âûклþ÷íà туðэìíûÿ âåðøû і пàэìу 
“Òуðìà”. Àлå і ў çбîðíіку “Òîлüкі âåðøû” ¸ñöü öэлû ðàçäçåл туðэìíûõ âåðøàў, 
ÿкі íàçûâàåööà “Òуðэìíàÿ бібліÿтэкà”.

Хàлîäíû кàðöàð. 
Àäçіíî÷кà. 
Нÿäðэìíûÿ ãлÿäçÿöü у âî÷кà 
Âàðтàўíікі. Нібû ç íÿб¸ñ 
Âàäà і õлåб. Нібû Хðûñтîñ 
Пðûйøîў, кàб пàäçÿліööà ç íàìі: 
Ñà ìíîþ і âàðтàўíікàìі.

Àäìåтíàñöþ кíіãі ç’ÿўлÿåööà тîå, øтî ў ¸й âåлüìі øìàт пðûñâÿ÷эííÿў, пàэт 
пðûñâÿöіў âåðøû àìàлü уñіì ñâàіì ñÿбðàì і бліçкіì лþäçÿì. Âіäàâî÷íà – пðàç 
уäçÿ÷íàñöü çà тîå, øтî ÿíû ў ÿãî бûлі і ¸ñöü, øтî íіõтî ç іõ íå çäðàäçіў пàä÷àñ 
âûпðàбàâàííÿў л¸ñу.

У âåðøû “Нà бåðàçå âå÷íàãà ÷àñу” пàэт у ðîäíûì Кðэâå кàлÿ ìàãілàў äçÿäîў 
ðàçуìåå øтîñüöі íåâûтлуìà÷àлüíàå пðà жûöö¸:

Пàйñöі íàçàä пðàç лåñ, пðàç жûтà, 
Пðàç пîлå, пîўíàå тðûñöÿ, 
І çðàçуìåöü, øтî ўñ¸ пðàжûтà, 
Ñпàçíàíà ўñ¸, àпðî÷ жûööÿ.

Âåðø “Кàлÿäû” пðûñâå÷àíû жîíöû Âîлüçå. À Çìіöåð Âàйöþøкåâі÷ ç ãэтàãà 
âåðøà çðàбіў öуäîўíуþ пåñíþ. Áî Кàлÿäû бûлі і ¸ñöü – ÿк íàäçåÿ íà лåпøàå.

Леанід Дранько-Майсюк. “…Натуральны, як лінія неба-
схілу”. (Кнігазбор, 2017). 

Ãэтàй кíіãàй Ëåàíіä Дðàíüкî-Мàйñþк ìÿíå àñàбіñтà çäçіâіў. 
У äðуãîй пàлîâå ХХ ñтàãîääçÿ тàкіÿ кíіãі піñàлі ñлàâутûÿ 
бåлàðуñкіÿ äàñлåä÷ûкі àй÷ûííàй літàðàтуðû: Ãåíàäçü Кіñÿл¸ў, 
Ãåíàäçü Кàõàíîўñкі, Улàäçіìіð Кàлåñíік. Яíû пðàöàâàлі ў àð-
õіâàõ і àäíàўлÿлі ìàлàâÿäîìûÿ àбî çуñіì íåâÿäîìûÿ ñтàðîíкі 
жûööÿ бåлàðуñкіõ піñüìåííікàў ХІХ – пà÷àтку ХХ ñтñт. Âîñü 
і Ëåàíіä Дðàíüкî-Мàйñþк íàпіñàў кíіãу íà àñíîâå àðõіўíûõ 
ìàтэðûÿлàў, ÿкàÿ àпàâÿäàå пðà âілåíñкіÿ пàäçåі 30-õ ãàäîў у 
жûööі íàйâÿäîìåйøàãà пàэтà Çàõîäíÿй Áåлàðуñі Мàкñіìà Òàíкà.

Пðà Мàкñіìà Òàíкà ўâîãулå íàпіñàíà øìàт біÿãðàôі÷íûõ 
кíіã, àлå, ÿк àкàçàлàñÿ, у іõ øìàт блûтàíіíû і íåäàклàäíàñöÿў. Нàпðûклàä, ç 
äàтàìі і пðîçâіø÷àìі. Ëåàíіä Дðàíüкî-Мàйñþк âûðàøûў àäíàâіöü ÿк ìàãà бîлüø 
пàäðàбÿçíà ãіñтîðûþ ўâÿçíåííÿ Мàкñіìà Òàíкà ў âілåíñкіõ Ëукіøкàõ.

Мàкñіì Òàíк ç þíà÷ûõ ãàäîў äàлу÷ûўñÿ äà бåлàðуñкàãà лåâàãà ðуõу, піñàў äлÿ 



кàìуíіñтû÷íàãà äðуку, ðàñпàўñþäжâàў пàäпîлüíûÿ âûäàííі, äçåйíі÷àў ÿк àãітàтàð. 
Нàâàт тàãà÷àñíûÿ ñлужкі çàкîíу ў Âілüíі – ñуääçі і пðàкуðîðû – пðûçíàâàлі 
ñìåлàñöü і çàöÿтàñöü бåлàðуñкàãà þíàкà. Àўтàð пàäðàбÿçíà àпіñâàå, ÿк íà àäíûì 
ç ñуäîў Мàкñіìà Òàíкà àпðàўäàлі, õîöü ñуääçі âûäàтíà âåäàлі, øтî ãэтû õлîпåö, 
ÿкі íå ìàå àäâàкàтà, äàклàäíà âіíàâàтû. Àлå íå õàпілà ў ñуäà ñтîàäñîткàâûõ 
äîкàçàў і ñâåä÷àííÿў, кàб пàкàðàöü, бî ãэтà ўñ¸ ж бûлі íå ñтàліíñкіÿ тðîйкі і íå 
лукàøэíкàўñкіÿ àíлàйí-ñуäû. Ñуäû ў пàâàåííàй Пîлüø÷û, íÿãлåäçÿ÷û íі íà øтî, 
кіðàâàліñÿ çàкîíàì. Мàãлі, кàíå÷íå, ÷àðãîâû ðàç ñуääçі кіíуöü õлîпöà ў Ëукіøкі, бî 
бûлі ў іõ уñкîñíûÿ ñâåä÷àííі, àлå пàøкàäàâàлі, à õут÷эй íå пàкàðàлі пðîñтà пðàç 
пàâàãу äà àäâàжíàãà õлîпöà, ÿкі íàâàт у туðìå çàйìàўñÿ, ç äàпàìîãàй туðэìíàй 
пîøтû, ðàñпàўñþäàì пðàклàìàöûÿў і ñâàіõ àãітàöûйíûõ âåðøàў.

Ç ãэтàй кíіãі і пàўñтàå пàðтðэт пàэтà – ñìåлàãà, àäâàжíàãà, ðûçûкîўíàãà. І 
ìåíàâітà ãэтàÿ ñìåлàñöü, âіäàâî÷íà, äàпàìàãàлà Мàкñіìу Òàíку ў пàñлÿâàåííûÿ 
÷àñû бàðàíіöü Ëàðûñу Ãåíіþø àбî Àлåñÿ Рàçàíàâà. Як íàпіñàíà ў àíàтàöûі кíіãі, 
äàкуìåíтàлüíàÿ “àпîâåñöü «…Нàтуðàлüíû, ÿк ліíіÿ íåбàñõілу» – âûíік øìàт-
ãàäîâàй пðàöû ў âілåíñкіõ і ìåíñкіõ àðõіâàõ”.

І ÿø÷э âàðтà àäçíà÷ûöü, øтî кíіãà пðûñâå÷àíà ãäàíüñкàй äàñлåä÷ûöû бåлà-
ðуñкàãà ðуõу Àлåíå Ãлàãîўñкàй, ÿкàÿ äàпàìàãàлà àўтàðу пðàöàâàöü íàä ãэтàй 
àпîâåñöþ.

Рыгор Сітніца. Ток. (Чатыры чвэрці, 2018).

Ãэтàÿ кíіãà ў íåйкіì ñэíñå ўíікàлüíàÿ. Òîå, øтî ìàñтàк Рûãîð 
Ñітíіöà піøà âåðøû, íå бûлî äлÿ àìàтàðàў бåлàðуñкàй пàэçіі 
тàÿìíіöàй. Чàñ àä ÷àñу ÿãî âåðøû äðукàâàў ÷àñîпіñ “Дçåÿñлîў”, 
і íàâàт у 2006 ãîäçå пàэт àтðûìàў пðэìіþ ÷àñîпіñà “Çàлàтû àпî-
ñтðàô”. Пðû÷ûì Ñітíіöà піñàў âåðøû ñà øкîлüíûõ ãàäîў. Àлå 
тîлüкі ў 2018 ãîäçå íàðэøöå пàбà÷ûлà ñâåт ÿãî пåðøàÿ кíіãà 
âåðøàў “Òîк”. Кíіãà âûйøлà ў âûäàâåöтâå “Чàтûðû ÷âэðöі” і 
àб’ÿäíàлà лåпøûÿ пàэтû÷íûÿ тâîðû Ñітíіöû, íàпіñàíûÿ çà ўñå 
ðàíåйøûÿ ãàäû.

І ãэтàÿ кíіãà ñàпðàўäû ўðàжâàå – і пàэтû÷íàй кулüтуðàй, і ãлûбîкіìі äуìкàìі, і 
ãðàìàäçÿíñкіì ãу÷àííåì, і ñкіðàâàíàñöþ íà клàñі÷íуþ пàэтû÷íуþ тðàäûöûþ. Нå÷ûì 
âåðøû Р. Ñітíіöû бліçкіÿ äà пàэтûкі Улàäçіìіðà Нÿклÿåâà. І ôîðìàй ðûôìàâàíàãà 
âåðøà, і íåйкіì ãðàìàäçÿíñкіì íåðâàì, кàлі пàэтû÷íû ðàäîк àäãукàåööà íà жûöö¸ 
і пàäçåі ў тâà¸й кðàіíå. À тàкñàìà ўâàãàþ äà ðîäíàй ãіñтîðûі і кулüтуðû. Òàìу ў 
âåðøàõ Ñітíіöû øìàт ãіñтàðû÷íûõ àñîбàў, çãàäàк ãіñтàðû÷íûõ пàäçåÿў. Ёñöü тут і 
Âілüíÿ, і Нàâàãðàäàк, і Ñâіöÿçü, і пîлàöкіÿ ñтàðàжûтíûÿ ãåðîі, àлå тàкñàìà ¸ñöü і 
Âàðøàâà, і Пàлàíãà. І íå÷àкàíà, уñ¸ ж àўтàð ìàñтàк пà àäукàöûі і àñíîўíàй ñâà¸й 
пðàôåñійíàй äçåйíàñöі, øìàт âåðøàў пðà ìуçûку, пðà клàñі÷íуþ ìуçûку. Áî âåð-
øû і ìуçûкà – ãэтà äлÿ Р. Ñітíіöû øтîñüöі ðîäíàñíàå, øтîñüöі ç àäíàãî, âåлüìі 
бліçкàãà, кулüтуðíàãà øэðàãу. Òî бîк äлÿ Р. Ñітíіöû âàжíà, кàб 
у âåðøû ãу÷àлà ìуçûкà.

Ну і âàðтà тут пðûâåñöі ñлîâû Рûãîðà Áàðàäуліíà, ÿкіÿ пà-
äàäçåíû ў àíàтàöûі äà кíіãі: “У вершах Рыгора Сітніцы – рас-
кутасць і ашчаднасць, аратайнасць і панавітасць, апантанасць 
і раздумнасць, прыпар шчодрадайнасці й прысмерк смутку, 
баляванне гуку і раскоша майстэрства”.

Міхал Бараноўскі. “Volumen.2”. (Медысонт, 2020).

Міõàл Áàðàíîўñкі – öэлüíû, ãлûбîкі тâîðöà. Пðàктû÷íà ўñå 
ÿãîíûÿ іпàñтàñі çâÿçàíûÿ ç літàðàтуðàй. Пðàöуå ¸í äûðэктàðàì 
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ìіíñкàãà Ëітàðàтуðíàãà ìуçåÿ Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à. Жûöö¸âàå õîбі – çàўçÿтû 
букіíіñт, çбіðàå кíіãі. Çàõàплåííå – ìуçûкà, çàñíàâàлüíік ãуðтà «Нåлüãà çàбûöü». 
Пåðàìîжöà “Áàðäàўñкàй âîñåíі” 2012 ãîäà. Пðû÷ûì уñå àñíîўíûÿ пðàãðàìû, 
ÿкіÿ бûлі ñтâîðàíûÿ іì äлÿ ãуðтà, âûклþ÷íà літàðàтуðíûÿ – àäíà íà âåðøû 
Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à, äðуãàÿ íà âåðøû Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à. Ну і àñíîўíû 
тâîð÷û çàíÿтàк – пàэçіÿ.

Пåðøû ñâîй çбîðíік âåðøàў “Volumen.1” Міõàл âûäàў у 2016 ãîäçå. Кíіãà пðû-
íåñлà ÿìу лàўðэàöтâà пðэìіі “Дэбþт” іìÿ Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à. Ñâîй äðуãі çбîðíік, 
ÿкі âûйøàў лåтàñü, Міõàл íàçâàў, ÿк íàçûâàлі ñâàå àлüбîìû клàñі÷íûÿ ðîк-ãуðтû, 
íàпðûклàä, Led Zeppelin, äàäàўøû лі÷бу, – “Volumen.2”. Ãэтû çбîðíік íàçâàíû ў 
àпûтàííі íà “Рàäû¸ Ñâàбîäà” лåпøàй бåлàðуñкàй пàэтû÷íàй кíіãàй 2020 ãîäà.

Çбîðíік пðàктû÷íà ç’ÿўлÿåööà пðàöÿãàì пàпÿðэäíÿãà. Ніÿкіõ іñтîтíûõ çìåíàў 
àíі ў пàэтûöû, àíі ў ñтûліñтûöû íÿìà. Пà-ðàíåйøàìу, äàìіíуþöü âåðлібðû – 
ãлûбîкà ñпàâÿäàлüíûÿ, ÷àñтà âåлüìі àñàбіñтûÿ. Àлå ў íîâûì çбîðíіку äàäàліñÿ 
тðûâîжíûÿ íîтû.

іäу пîбà÷ ç âàлüåðàìі 
пðûñлуõîўâàþñÿ äà çâåðà ўíутðû 
пðàâÿðàþ öі ìîöíûÿ кðàтû 
öі íàäçåйíûÿ çàñàўкі

Нåñпàкîй, тðûâîãà, àбуðэííå. Áî ñ¸ííÿ íåìàã÷ûìà пàэту ñõàâàööà ў âåжû ñà 
ñлàíîâàй кîñöі.

äуøà íå íà ìåñöû 
пðàпàлà бÿç âåñтàк 
ãàðûöü пàä íàãàìі çÿìлÿ 
öі ãэтà… уñ¸ 
øтî àä íàñ çàñтàíåööà 
øтî çàñтàíåööà пàñлÿ

І íàâàт ðàçãублåíàñöü і íÿâåäàííå: ÿк, ÷àìу, øтî ðàбіöü?

àä÷ûíåíû äçâåðû і 
íÿìà âûйñöÿ 
íåпàä’¸ìíûÿ 
кàйäàíû ñâàбîäû

Àлå пåñíÿ ìîжà пàäтðûìàöü, уçíÿöü äуõ, íàтõíіöü íà тâîð÷àñöü, äàпàìàã÷û 
âûжûöü.

птуøкà Ñіðûí лÿöіöü пðàç íî÷ 
пåñíþ тðûìàå ў äçþбå 
бû птуøàíÿöі 
у âуñíû ìàå 
ðàäàñöü íÿñå

Цемрык Велет. Злом. (Галіяфы, 2019).

У äðуãуþ кíіãу “Çлîì” Цåìðûкà Âåлåтà ўâàйøлі âåðøû, 
íàпіñàíûÿ çà àпîøíіÿ ãàäû. Òâîðû пàэтà – ñпðîбû çàçіðíуöü 
у ñâàþ пàìÿöü, ñâÿäîìàñöü і пàäñâÿäîìàñöü. “Гэта фан-
тасмагарычны свет рэфлексій, асацыяцый ці назіранняў, дзе 
нават у звыклым і будзённым бачыцца штосьці таямнічае і 
тагасветнае”.

Òàк íàпіñàíà ў àíàтàöûі äà кíіãі. Çбîðíік ñàпðàўäû íÿ-



çâûклû, ìîжíà ñкàçàöü ìàäэðíіñöкі. Пðàўäà, ÿãî íå íàçàâåø ðэâàлþöûйíûì äлÿ 
бåлàðуñкàй пàэçіі, äàñтàткîâà çãàäàöü пàэçіþ Яíкі Þõíàўöà àбî âåðлібðû Яíкі 
Ñіпàкîâà 60-õ ãàäîў. Ну, à ўжî ў ХХІ ñтàãîääçі тàкі ìàäэðíîâû âåðлібð ñтàў у 
Áåлàðуñі лåäçü íå тðàäûöûйíûì âåðøàì. Дàñтàткîâà çãàäàöü Міõàлà Áàðàíîўñкàãà 
àбî Âîлüãу Ãàпååâу.

Àлå âåðлібðû Âåлåтà ўñ¸ ж àäðîçíіâàþööà. Àäðîçíіâàþööà ñâà¸й іðàíі÷íàñöþ 
і ôàíтàñìàãàðû÷íàñöþ. У іõ ÷àñàì àäбûâàåööà тîå, øтî àäбûâàööà íå ìîжà, і 
çäàðàåööà íåøтà, øтî íібûтà çäàðàööà íå пàâіííà. Àлå íà тîå пàэт і ìàå ñâàþ 
ôàíтàçіþ, кàб ñтâàðàöü ñâîй ñâåт, у ÿкіì ìîжà çäàðàööà íåìàã÷ûìàå.

у íÿб¸ñàõ, äçå ÿ кàліñüöі íàìàãàўñÿ íàðàäçіööà і íå çìîã, 
жûâå ìàтûлü, øтî кðûлàìі ñâàйìі 
çìÿíÿå кîлåðû ñâÿтлà, ç ÿкіìі 
уñå жûâуöü у çãîäçå, à ÿ íå çäîлüíû…

Çäàâàлàñÿ б тàкіÿ ìåäûтàтûўíûÿ âåðøû ìуñÿöü бûöü àбñàлþтíà àпàлітû÷-
íûìі. Áî ў іõ іñíуå тîлüкі ліðû÷íû íàðàтàð і íàâàкîлüíû ñâåт. À ÷àñàì і ñàìîãà 
íàðàтàðà íÿìà, ¸ñöü тîлüкі ìåтàôіçі÷íû ñâåт. Àлå Âåлåт ðэôлåкñуå і íà íàâà-
кîлüíûÿ пàäçåі.

ðàñтðуø÷àíû лþäçüìі, ÷àñàì 
і пà÷уööі çãубіў. 
ìàлÿâàў íåøтà ўпîтàйкі 
і íікîлі íå пàкàçâàў ñâîй тâîð.

Àбî âîñü тàкîå:

ÿ ãîäíà ўçäûìàþ ñâîй øтàíäàð äðэííàãà íàñтðîþ 
і йäу öåðàç ãэтû ñтàлі÷íà-пðàâіíöûйíû ãîðàä, 
øтî тàк пàäîбíû äà õâîðàãà íà ñтðàўíік 
ìàðàçìàтû÷íàãà äçÿäкà.

Ёñöü у Âåлåтà ðэôлåкñіі і пðà ìіíулàå. Пðà Ëітâу, кíÿñтâà і Нàâàãðàäàк.

пà íåбàñõілå ö¸ìíûì кàðàñкàлàñÿ ÷àðîäкà птуøàк, 
у ãуñтûì туìàíå öÿìåøûліñÿ â¸ñкі. 
літâà пàìåðлà, кíÿñтâà ў ðуіíàõ, 
у ñтàðûÿ çубû âåжàў Нàâàãðàäкà 
çàлåçлі пуñтàçåллå й âåтðу пàõ.

Кíіãà íàçûâàåööà “Çлîì”. Çлîì бûâàå íåãàтûўíû, кàлі іäуöü пàä àäõîí л¸ñû, 
íàäçåі і ìàðû. Àлå бûâàå çлîì пàçітûўíû. Кàлі íà çлîì іäçå ñтàðîå, бåñпðàñâåтíàå 
жûöö¸, кàлі çíіø÷àþöü бåççàкîííå, õлуñíþ і äэñпàтûþ.

Ігар Сідарук. “Непазьбежны лістапад”. (Полацкае ляда. 
2019).

Длÿ ìÿíå àñàбіñтà âÿðтàííå Іãàðà Ñіäàðукà äà пàэçіі ñтàлàñÿ 
пðûåìíûì ñþðпðûçàì. Áîлüø çà тîå, ãэтàå âÿðтàííå àäбûлîñÿ 
ў íîâàй ÿкàñöі – ÿкàñöі пðàäñтàўíікà клàñі÷íàй бåлàðуñкàй 
ñілàбà-тàíі÷íàй пàэçіі. У 90-õ ãàäàõ Іãàðà Ñіäàðукà ìîжíà бûлî 
íàçâàöü íàâàт пàíк-пàэтàì, íàñтîлüкі ÿãî пàэçіÿ бûлà àíàðõі÷-
íàй і бðутàлüíàй. І âîñü çуñіì íîâû пàэт Іãàð Ñіäàðук ñà ñâà¸й 
íîâàй кíіãàй.

Дàðэ÷û, ãэтà ўжî äðуãàÿ ÿãî кíіãà пàэçіі, ÿкуþ âûäàлà 
âûäàâåöкàÿ іíіöûÿтûâà “Пîлàöкàå лÿäà”. У 1994 ãîäçå ў Пî-
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лàöку пàбà÷ûў ñâåт ÿãîíû бàäàй ñàìû àíàðõі÷íû бåлàðуñкі çбîðíік âåðøàў 
“Ñàíàтà Àðãàíàтà”.

Нàçâà íîâàй кíіãі “Нåпàçüбåжíû ліñтàпàä” äàклàäíà àäлþñтðîўâàå íàñтðîй і 
çìåñт âåðøàў. Ãэтà пàэçіÿ âîñåíüñкàãà пåðûÿäу жûööÿ пàэтà. Òут ̧ í ÿк бû ñпðàбуå 
пåðààñэíñàâàöü ñâàå ìіíулûÿ ãàäû, âûçíà÷ûöü, øтî ў іõ ñàпðàўäû бûлî âàðтûì 
і кàøтîўíûì, à øтî äðуãàñíûì і äðуãàðàäíûì. Ç âåðøàў âûíікàå, øтî ñàìûì 
кàøтîўíûì äлÿ пàэтà бûлі ÷àлàâå÷ûÿ àäíîñіíû, пåðàâàжíà ç лþбіìûìі жàí÷ûíàìі. 
Кíіãà пðàñÿкíутà ўñпàìіíàìі пðà ø÷àñліâûÿ іìãíåííі жûööÿ. Пðû÷ûì пàэт íå 
íàðàкàå, øтî øìàт бûлî ðàññтàííÿў. Ёí уäçÿ÷íû çà тûÿ ìåñÿöû і äíі ðàçàì, çà 
тûÿ ñуñтðэ÷û і ñупîлüíûÿ âàíäðîўкі.

Çàплþø÷ûў âî÷û ÿ тàäû 
і öіõà пàпðàñіў у Áîãà: 
Хîöü ў ø÷àñíû ÷àñ, õîöü ў ÷àñ бÿäû 
Я ìîã çíàйñüöі тâàå ñüлÿäû 
Нà ўñіõ çàìåöåíûõ äàðîãàõ. 

І пàэт ðàçуìåå, øтî ãэтûÿ іìãíåííі çíікíуöü ðàçàì ç іì. Çàõàâàöü іõ ìàã÷ûìà 
тîлüкі ў âåðøàõ.

І лÿöіöü, і лÿöіöü, і лÿöіöü 
Ñüíåã íÿñтîìíà, íÿñпûííà, тàтàлüíà. 
І пàä іì тàк ãлûбîкà лÿжûöü, 
І тàк õî÷à õîöü тðîøкі пàжûöü 
Àäçіíîт äçüâþõ çàбûтàÿ тàйíà.

І тàìу íàðàäжàþööà âîñü тàкіÿ âåðøû:

Я íå øкàäуþ íі àб ÷ûì!.. 
Штî ìû ç тàбîй тàäû çíàйøліñÿ, 
Штî кðûõу л¸ñû íå ñûøліñÿ, 
Штî íàñ кðужлÿў ñàлîäкі äûì, 
І âåðàñåíü ñüпÿâàў äâàіì 
І çà кàўíåð øпуðлÿў íàì ліñüöå!.. 
Я íå øкàäуþ íі àб ÷ûì.

Àтðûìàўñÿ ðàìàíтû÷íû, íàñтàлüãі÷íû çбîðíік, ÿкі буäçå àктуàлüíû ў лþбû 
÷àñ, àñàбліâà ў ÷àñ ðàñ÷àðàâàííÿ, çíÿâåðàíàñöі, ðàçãублåíàñöі і ðàçâітàííÿ.



Аркуш (Козік) Алесь — паэт, празаік, 
крытык, выдавец. Аўтар кніг «Вяртан-
не», «Тайніца», «Крылы ператворацца 
ў карэнні», «Разьвітаньне з Танталам», 
«Палімпсэст», «Захоп марсіянамі Беларусі», 
«Сядзіба», «Спадчына», «Возера вялікае» 
і інш. Нарадзіўся ў 1960 годзе ў Жодзіне. 
Жыве ў Полацку.

Багдановіч Ірына – паэтка, крытык, 
літаратуразнаўца, перакладчыца. Аўтарка 
кніг «Чаравікі маленства», «Фрэскі», «Сар-
мацкі альбом», «Янка Купала і раман-
тызм» і інш. Перакладае з польскай мовы. 
Нарадзілася ў 1956 годзе ў Лідзе. Жыве ў 
Мінску.

Барысюк Таццяна – паэтка, перакладчы-
ца, літаратуразнаўца. Аўтарка кнігі вершаў 
«Аўтапартрэт», кампаратывістычных прац 
«Сон у беларускай і польскай паэзіі 80-90-х 
гадоў ХХ стагоддзя», «Традыцыі англійскага 
і польскага рамантызму ў сучаснай бела-
рускай паэзіі», «Пошукі бессмяротнасці ў 
сучаснай беларускай і рускай паэзіі» ды інш. 
Нарадзілася ў 1971 годзе ў Мінску, дзе і жыве.

Бруй Уладзімір – празаік, пераклад-
чык. Аўтар кніг «Нябесны банк», «Трэцяя 
Бярэзіна», «Две души – одна судьба», «При-
ключения сирийца в СССР», «Сэрца новае». 
Нарадзіўся ў 1948 годзе ў Гарадзеі. Жыве ў 
вёсцы Карцэвічы на Нясвіжчыне.

Ваганаў Сяргей – журналіст, эсэіст, паэт. 
З 1961 года працаваў у газетах «Чырвоная 
змена», «Сельская газета», «Знамя юности». 
У 1976–2008 гг. – уласны карэспандэнт 
газеты «Труд», галоўны рэдактар газеты 
«Труд» в Беларуси». Аўтар шматлікіх эсэ і 
публіцыстычных нарысаў, частка якіх дру-
кавалася ў розных тэматычных зборніках, 
а таксама ўвайшла ў кнігу «Мосцік над веч-
насцю». Двойчы лаўрэат конкурсу «Вольнае 
слова». Нарадзіўся ў 1941 годзе ў Казані, у 
эвакуацыі. Жыве ў Мінску.

Весялуха Марына – паэтка, крытык. 
Магістр філалагічных навук у галіне літа-
ратуразнаўства. Выступае з матэрыяламі пра 
актуаліі літпрацэсу, піша крытычныя артуку-
лы і рэцэнзіі на кнігі. Лаўрэатка конкурсу імя 
Адама Бабарэкі (2013). Нарадзілася ў 1987 
годзе ў Мёрах. Жыве ў Мінску.

Галубовіч Леанід — паэт, празаік, крытык. 
Аўтар кніг «Таемнасць агню», «Споведзь 
бяссоннай душы», «Зацемкі з левай кішэні», 

Нашыя аўтары
«апошнія вершы леаніда галубовіча», «Сыс 
і кулуары», «З гэтага свету», «Поўня». 
Лаўрэат прэміі «Залаты Апостраф» (2013). 
Нарадзіўся ў 1950 годзе ў вёсцы Вароніна 
на Клеччыне. Жыве ў Мінску.

Гігевіч Васіль – празаік. Аўтар кніг «Спе-
лыя яблыкі», «Калі ласка, скажы», «Жыціва», 
«Астравы на далёкіх азёрах», «Доказ ад 
процілеглага», «Карабель», «Марсіянскае 
падарожжа», «Пабакі», «Прыгоды Базыля-
беларуса» і інш. Нара дзіўся ў 1947 годзе ў 
вёсцы Жыцькава на Барысаўшчыне. Жыве 
ў Мінску.

Гіль (Гілевіч) Мікола — празаік, пера-
кладчык, публіцыст. Аўтар кніг «Ранішнія 
сны», «Пуд жы та», «Ёсць на зямлі крыніца», 
«Тэлеграма з Кавалевіч», «Пасеянае – узы-
дзе», «Камандзіроўка ў Вішанькі», «Кім і 
Валерыя» і інш. Перакладаў на беларускую 
мову творы літоўскіх, венгерскіх, шведскіх 
пісьменнікаў. Нарадзіўся ў 1936 годзе ў вёсцы 
Слабада на Лагойшчыне. Жыве ў Мінску.

Глобус Адам (Адамчык Уладзімір) — 
празаік, паэт, эсэіст, мастак, выдавец. Аўтар 
кніг паэзіі «Парк», «Скрыжаванне», кніг про-
зы «Адзінота на стадыёне», «Дамавікамерон», 
«Толькі не гавары маёй маме», «Post scrip-
tum», «Браслаўская стыгмата», «Сшыткі», 
«Дом», «сУчаснікі» і інш. Нарадзіўся ў 1958 
годзе ў Дзяржынску. Жыве ў Мінску.

Драздоў Генадзь – мастак. Працуе ў галіне 
графікі, жывапісу, мастацкіх праектаў. Творы 
захоўваюцца ў Нацыянальным гістарычным 
музеі Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнай 
бібліятэцы Беларусі, у прыватных калекцыях. 
Узнагароджаны дыпломам I ступені за серыю 
графічных працаў на II Мінскай міжнароднай 
выставе графікі (2009), дыпломам III ступені 
(у намінацыі лічбавае фота) на IV Мінскім 
міжнародным фестывалі лічбавага мастацт-
ва (2013). Нарадзіўся ў 1959 годзе ў вёсцы 
Паддуб’е на Рагачоўшчыне. Жыве ў Мінску.

Дранько-Майсюк Леанід – паэт, пра-
заік, эсэіст, перакладчык. Аўтар кніг «Ван-
дроўнік», «Тут», «Над пляцам», «Акропа-
ль», «Стомленасць Парыжам», «Гаспода», 
«Цацачная крама», «Анёлак і я», «Кніга 
для спадарыні Эл», «...Натуральны, як лінія 
небасхілу», «...Усе бачылі нястачу віна...», 
«Кветкавы край Беларусі (разам з А. Клешчу-
ком), «Скарб» і інш. Лаўрэат прэміі «Залаты 
Апостраф» (2005). Нарадзіўся ў 1957 годзе ў 
Давыд-Гарадку. Жыве ў Мінску.
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Зäàрàнêоў Сÿргей – àктîð тэàтðà і 
кіíî, ðэжûñ¸ð. Ñкîí÷ûў Áåлàðуñкі äçÿð-
жàўíû ўíіâåðñітэт кулüтуðû і ìàñтàöтâàў. 
Пðàöàâàў у Мàãіл¸ўñкіì àблäðàìтэàтðû, 
Рэñпублікàíñкіì тэàтðû бåлàðуñкàй äðà-
ìàтуðãіі, Дðàìàтû÷íûì тэàтðû бåлàðуñкàй 
àðìіі. Нàðàäçіўñÿ ў 1982 ãîäçå ў Ëіåпàі 
(Ëàтâіÿ). Жûâå ў Міíñку.

Кандратаў Мікола – паэт, перакладчык. 
Аўтар кніг вершаў і перакладаў «Возера Ру-
дакова», «Вершы і зоркі», «Кроплі дажджу», 
«На Божай даланi». Укладальнік і адзін з 
аўтараў кнігі «У святле астралогіі. Лёсы 
беларускіх літаратараў». Нарадзіўся ў 1957 
годзе ў вёсцы Замосце на Талачыншчыне. 
Жыве ў Мінску.

Лем Стàніслàў – пîлüñкі піñüìåííік, 
ôілîñàô, ôутуðîлàã, ñàтûðûк, кðûтûк. У 
ÿãîíàй тâîð÷àñöі – літàðàтуðíàй і ôілàñîô-
ñкàй – тðû àñíîўíûÿ тэìû, ðàñпðàöàâàíûÿ 
íà пðàöÿãу ўñÿãî жûööÿ: Кîñìàñ, Жûöö¸ 
і Рîçуì, іõ уçíікíåííå і эâàлþöûÿ, пðû 
ãэтûì ìàñтàöкàÿ літàðàтуðà ÷àñтà бûлà 
ілþñтðàöûÿй тэàðэтû÷íûõ ðàçâàжàííÿў. 
Яãî ñàìûÿ âÿäîìûÿ тâîðû – ðàìàíû «Ñà-
лÿðûñ» і «Нåпåðàìîжíû», çбîðíікі àпàâÿ-
äàííÿў «Çîðíûÿ äç¸ííiкi» і «Кібåðûÿäà», 
ôілàñîôñкà-ôутуðàлàãі÷íûÿ ìàíàãðàôіі 
«Ñуìà тэõíàлîãіi» і «Ôàíтàñтûкà і ôуту-
ðàлîãіÿ». Ñ. Ëåì – íàйбîлüø пåðàклàäàíû 
пîлüñкі піñüìåííік. Нàðàäçіўñÿ ў 1921 ãîäçå 
ў Ëüâîâå. Пàì¸ð у 2006 ãîäçå ў Кðàкàâå.

Ліпскі Уладзімір – празаік, публіцыст. 
Аўтар шматлікіх кніг для дзяцей, сярод якіх 
«Рыгоркавы прыгоды», «Марынчына каз-
ка», «Клякса-Вакса і Янка з Дзіўнагорска», 
«Антонік-понік», «Я тут жыву: дзецям 
пра Беларусь» і інш., зборнікаў прозы 
«Раны», «Дзень нараджэння» і інш. Лаўрэат 
літаратурных прэмій імя Я. Маўра (1993), 
імя В. Віт кі (1997), Дзяржаўнай прэміі 
Беларусі (2001) і інш. Нарадзіўся ў 1940 
годзе ў вёсцы Шоўкавічы на Гомель шчыне. 
Жыве ў Мінску.

Ліс Дар’я – празаік, паэтка, журналістка. 
Аўтарка кнігі вершаў і прозы «Вясновы 
джаз». Прызёрка II міжнароднага конкурсу 
web-журналістыкі «Yousmi Media Awards» 
(2011), лаўрэатка стыпендыі імя Магдалены 
Радзівіл (2017). Нарадзілася ў 1981 годзе ў 
вёсцы Залессе на Смаргоншчыне, дзе і жыве.

Лойка Алег — паэт, празаік, літара-
туразнаўца, перакладчык. Аўтар кніг «За-
думенныя пералескі», «Блакітнае азер-
ца», «Каб не плакалі кані», «Шчырасць», 

«Грайна», «Скрыжалі», «Паэзія і час» і інш., 
раманаў-эсэ «Як агонь, як вада», «Фран-
цыск Скарына, або сонца маладзіковае». 
Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі (1990). 
Нарадзіўся ў 1931 годзе ў Слоніме. Памёр 
у 2008 годзе.

Някляеў Уладзімір — паэт, празаік, 
эсэіст. Аўтар кніг паэзіі «Адкрыццё», «Вы-
находцы вятроў», «Наскрозь», «Прошча», 
«Так», «Лісты да Волі», «Знічы кахання» 
і інш., прозы «Цэнтр Еўропы», «Аўтамат з 
газіроўкай з сіропам і без» і інш. Лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі Беларусі імя Янкі Ку-
палы (2000), прэміі «Залаты Апостраф» 
(2008), прэміі імя Ежы Гедройца (2013), 
прэміі імя Наталлі Арсенневай (2017)  
і інш. Нарадзіўся ў 1946 годзе ў Смаргоні на 
Гарадзеншчыне. Жыве ў Мінску.

Пÿрун Гàлінà – пðàçàік. Ñкîí÷ûлà 
Áàðûñàўñкàå ìåäûöûíñкàå âу÷ûліø÷à і 
Мàãіл¸ўñкі äçÿðжàўíû ўíіâåðñітэт. Àўтàðкà 
кíіã «Пðîñти», «Âîлÿ ñуäüбû», «Пðûãîäû 
ñÿбðîў і пàðàäû àä Уñіìäàпàìàãàйкіíà». 
Нàðàäçілàñÿ ў 1975 ãîäçå ў Çàñлàўі. Жûâå 
ў Мàãіл¸âå.

Цютчаў Фёдар – ðуñкі пàэт, публіöûñт, 
äûплàìàт. Жûў у Мþíõåíå, Òуðûíå, 
Пàðûжû, бûў çíà¸ìû ç Ã. Ãåйíэ і Ô.Â. 
Шэліíãàì. Уäçåлу ў літàðàтуðíûì жûööі 
íå бðàў і íікîлі ñàì ñÿбå íå çâàў літàðàтà-
ðàì. Çàõàâàлàñÿ кàлÿ 400 ÿãîíûõ âåðøàў, 
íåкàтîðûÿ ðàäкі ç ÿкіõ ÷àñтà öûтуþööà ў 
Рàñіі. Нàðàäçіўñÿ ў 1803 ãîäçå ў Àўñтуãу íà 
Áðàíø÷ûíå. Пàì¸ð у 1873 ãîäçå.

Шыпіла Уладзімір – паэт. Займаецца 
антрапалогіяй. Друкаваўся ў часопісах 
«Дзеяслоў», «Справа», «Верасень». Нара-
дзіўся ў 1988 годзе ў Наваполацку. Жыве 
ў Мінску.

Язневiч Вiктар – пåðàклàä÷ûк Ñтàíiñ-
лàâà Ëåìà, кàíäûäàт тэõíi÷íûõ íàâук. 
Àўтàð кíіãі «Ñтàíиñлàâ Ëåì», çà ÿкуþ 
àтðûìàў Áÿлÿåўñкуþ пðэìiþ (Рàñiÿ, 2015), 
i øìàтлікіõ àðтûкулàў пðà тâîð÷àñöü і ôілà-
ñîôñкуþ ñпàä÷ûíу пîлüñкàãà піñüìåííікà, 
àпублікàâàíûõ у âàñüìi кðàіíàõ. Нàðàäçіўñÿ 
ў 1957 ãîäçå ў Ãàðîäíі. Жûâå ў Міíñку.

Янчэўская Кацярына – пàэткà, ìà-
ñтàöтâàçíàўöà, ôілîñàô. Ñкîí÷ûлà ìà-
ãіñтðàтуðу і äàктàðàíтуðу Еўðàпåйñкà-
ãà ãуìàíітàðíàãà ўíіâåðñітэтà (Âілüíÿ). 
Ëàўðэàткà пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô». 
(2019). Нàðàäçілàñÿ ў 1981 ãîäçå ў Ëіäçå, 
äçå і жûâå.
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  Слова ад «Дзеяслова»
Шаноўныя чытачы!
На «Дзеяслоў» моæна 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» àбàâÿçкîâàÿ.

У «Дçåÿñлîâå» ñкàðûñтàíûÿ ôîтàçäûìкі: 
Міðàñлàâà Àäàì÷ûкà, Àíàтîлÿ Клåø÷укà, Яўãåíà Кîктûøà, Улàäçіìіðà Кðукà, 

Джîíà Куíñтàäтэðà, Ñÿðãåÿ Шàпðàíà, ç іíтэðíэт-кðûíіöàў і àðõіâà ðэäàкöûі.


