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Літвіны
Драматычная паэма ў дзвюх дзеях

Уладзімір Някляеў

паэзія

па
эз

ія

…Цячэ між двух высокіх берагоў 

Літва да мора з назваю Любоў, –

Нам так яе вякамі не хапала!

Крыві было зашмат. Любві было замала.. .

Дзейныя асобы:

ÃЕДЫМІÍ, âÿлікі кíÿçü літîўñкі
ЕЎÍÀ, тðэöÿÿ жîíкà Ãåäûìіíà
ÀËЬÃЕРД, íà пà÷àтàк äçåі – 24 ãàäû, ñûí Ãåäûìіíà àä äðуãîй жîíкі 

(Âîлüãі) 
ÊЕЙÑÒУÒ, íà пà÷àтàк äçåі – 23 ãàäû, ñûí Ãåäûìіíà àä äðуãîй жîíкі
ЯЎНУТ, íà пà÷àтàк äçåі – 12 ãàäîў, ñтàðэйøû ñûí Ãåäûìіíà і Еўíû
ÂОІÍ, кíÿçü пîлàöкі, ðîäíû áðàт Ãåäûìіíà
МÀРÃЕР, ñтðûå÷íû áðàт Ãåäûìіíà
ДÀÍІËÀ, кàìîðíік Ãåäûìіíà 
ÀÍДРЭЙ, ñûí Àлüãåðäà
ДÀÂЫД, кíÿçü ãàðàäçåíñкі, çÿöü Ãåäûìіíà
ËУÃÂЕÍ, íà пà÷àтàк äçåі – 18 ãàäîў, пàçàøлþáíû ñûí Дàâûäà
ÍÀРЫМОÍÒ, ñтàðэйøû ñûí Ãåäûìіíà àä пåðøàй жîíкі
ÒÀМÀÇÀ ÒУÑÊОËÀ, лåãàт пàпû ðûìñкàãà
МÀЦЕЙ, ñтðàжíік, äàâåðàíàÿ àñîáà Ãåäûìіíà
ÊÀРÍЕЙ, пàä÷àøû
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ËÞÁÀРÒ, ñûí Ãåäûìіíà і Еўíû (8 ãàäîў)
ÊÀРЫЯÒ, ñûí Ãåäûìіíà і Еўíû (6 ãàäîў)
ÑÒÀÑЬ, кðэўñкі ãàí÷àð
ÑÒРÀЖÍІÊІ
ÑÒОËЬÍІÊ
ÑÂЕДÊÀ
ÊÍЯÇІ, ÂЯËЬМОЖЫ, ÃОÑЦІ 

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ
ГЕДЫМІН

ДЗЕЯ ПЕÐШАЯ, СЦЭНА ПЕÐШАЯ

Пà÷àтàк 1320-õ ãàäîў. Пàлÿўíі÷àÿ çàлà ў íîâûì çàìку âÿлікàãà кíÿçÿ Ãåäûìіíà ў Âілüíі. 
У çàлå Гедымін, ÿãîíû ñтðûå÷íû áðàт Маргер, ñûíû Ãåäûìіíà Альгерд і Кейстут. 

ГЕДЫМІН
Ва ўсякім разе
Паслухаем... 
(Да Лугвена.)
Як зваць цябе?

ЛУГВЕН
Лугвенам.

АЛЬГЕРД
Ты нейкі ледзь жывы. 

І нават пахнеш тленам. 
Адкуль ідзеш?

ЛУГВЕН
З Масквы.

АЛЬГЕРД
Куды?

ЛУГВЕН
Да Вільні. 
Да вас. 

АЛЬГЕРД
Дык ты да нас дайшоў якраз.
Чаму ўсё ж выгляд у цябе магільны?

ЛУГВЕН
Бо я ў магіле быў... 

АЛЬГЕРД
І доўгі час?

ГЕДЫМІН
Нарэшце перабраліся мы з Трокаў
У новы замак на гары высокай. 

МАРГЕР
Высокая гара...

ГЕДЫМІН
Высокая. Як слава,
Што нас чакае. Нашая дзяржава
Моц набірае. Будуць маскавіты
І крыжакі з палякамі пабіты,
Мы будзем шырыцца адсюль 

ва ўсе бакі!

ДАНІЛА, уваходзячы
Да князя перабежчык.

ГЕДЫМІН
Хто такі?

ДАНІЛА
Не кажа ён. Адказ адзін: да князя
З сакрэтнай весткай.

ГЕДЫМІН
Хай вядуць сюды.

ДАНІЛА, падаючы знак стражнікам 
за сцэнай

Ён для сакрэтаў надта малады.
Хіба што пра дзяўчат...
(Стражнікі ўводзяць Лугвена.)



ЛУГВЕН
Нядоўгі, дзякуй Госпаду. Князь Юры,
Які з людзей жыўцом здзірае скуры,
Мяне ў магілу закапаў жывым.

МАРГЕР
Такое, кажуць, водзіцца за ім.

ГЕДЫМІН
За мной таксама. 
(Да Данілы.)
Дай яму вады...
(Да Лугвена.)
Дык твой сакрэт у чым?

ЛУГВЕН, п’ючы
Вярнуўшыся з Арды
Таму паўгода... ад Узбека... хана...
Князь Юры брата роднага... Івана
З татарамі паслаў да крыжакоў
Для перамоў...

АЛЬГЕРД
Якія перамовы?
Каго і з кім? Ды толькі пень яловы
Паверыць, што з Масквою крыжакі
Сумовіцца захочуць! Сэнс які
Перамаўляцца моцным са слабымі?

ГЕДЫМІН
Татары не слабыя. Разам з імі
Маскоўскі князь таксама не слабы.

АЛЬГЕРД
Ён не слабы хіба што для гульбы,
Васал ардынскі! Ён свайго суседа,
Цвярскога князя, адалець не змог.

ЛУГВЕН
Клянуся Богам...

АЛЬГЕРД
Не маскоўскі бог
У нашым краі! Тут свае багі!
Не будзе ні маскоўскай тут нагі,
І ні крыжацкай тут нагі не будзе,
І ні ардынскай!..

 / 7У л а д з і м і р    Н я к л я е ў

КЕЙСТУТ да Альгерда
Ён у перапудзе.
Ты не крычы.

ДАНІЛА, зноў даючы Лугвену папіць
Слабы ўсё ж там народ.

ЛУГВЕН
Арда на вас рыхтуецца ў паход
У тайнай змове з рускімі князямі
І з крыжакамі, бо яны за вамі
Адчулі сілу. Вось у чым сакрэт.

АЛЬГЕРД з’едліва
Спрадвек не чуў такіх сакрэтаў свет!

ЛУГВЕН
І ёсць яшчэ адзін... Быў з Кракава пасол
У князя Юрыя...

АЛЬГЕРД
І што пілі?.. Расол?

КЕЙСТУТ
Альгердзе! Памаўчы хоць пяць хвілін!

ЛУГВЕН
Дык той пасол сказаў, што Гедымін
Прасталюдзін, што ён не княскі сын,
А конюх, які князю галаву
Адсек ды згвалціў князеву ўдаву, 
І з ёю ажаніўшыся, стаў княжыць...

АЛЬГЕРД
Я галаву табе жывому адарву!..
(Напружаная паўза.)

ГЕДЫМІН
Ці мала што пра нас палякі кажуць...
(Да Данілы.)
Вядзі яго на кухню. Хай накормяць.

ЛУГВЕН
Я, князь, не з чэлядзі!.. 

І я не з вашай дворні.
Не за аб’едкі з вашага стала
І не за грошы з вашага куфэрка
Я столькі вёрст прайшоў...
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МАРГЕР
А скуль твая магерка?
Хіба ў Маскве такія шапкі ёсць?

ЛУГВЕН
Я ў князя Юрыя паўгода быў як госць.

АЛЬГЕРД
Ты госцем князя быў? З якой жа ты

 пароды?

ЛУГВЕН
Нальшанскі я. З Даўмонтавага роду.

АЛЬГЕРД
Таго Даўмонта, які збег у Пскоў?
Які забіў Міндоўга? Потым кроў
Пускаў такую ў Нальшы, што ўсе рэкі
Там скрывянелі, выйшлі з берагоў!..
(Да Гедыміна.)
Ты помніш, як Даўмонтаў сын навекі
Пракляты быў багамі? Крыжакам
Хацеў прадаць Літву! Стаў здрайцам!

 І ты сам 
Яго рассек у Троках напалам!
А зараз верыш ты нашчадку здрады?..

МАРГЕР да Лугвена
Ну... Што на гэта скажаш ты князям?

ЛУГВЕН
Я не чакаў, што тут мне будуць рады,
Бо сапраўды мой дзед Літву паліў,
Літвінам быў, а кроў Літвы праліў,
І сапраўды адзін з яго сыноў
Хацеў Літву і ўсіх яе багоў
Пад крыжакоў аддаць, 

каб князем стаць... Ён здраду
Пусціў у сэрца – чорную змяю,
Якая атруціла кроў маю,
Кроў усяго даўмонтавага роду,
Што з рук не выпускаў мячоў і дзід!..
(Да Гедыміна.)
Ды здраднік быў Пялюза! А Давыд,
Другі Даўмонтаў сын, твой ваявода.
І бацька мой.

МАРГЕР
Вось гэта ў нас прыгода!
Князь гарадзенскі бацька твой?

ЛУГВЕН
Так. Ён.

ГЕДЫМІН
Дык ты Давыдаў сын?..
(Да Данілы, які адразу выходзіць.)
За князем наўздагон
Найлепшых нашых вершнікаў і коней!

МАРГЕР
Давыда не дагнаць. Няма такой пагоні...
(Да Лугвена.)
А маці хто твая?

ЛУГВЕН
Нальшанская князёўна
Купалінка.

АЛЬГЕРД
Хто-хто?..

ЛУГВЕН
Купалінка. Князёўна.

АЛЬГЕРД з’едліва
Дык ты з князямі ці з багамі роўны?

ГЕДЫМІН
Мы разбярэмся ў гэтай радаслоўнай...
(Ківаючы на Лугвена)
Ілжэ – з крывёй. А не ілжэ – бяскроўна.

АЛЬГЕРД
Не выйдзе без крыві там, дзе Даўмонт

 ступіў...

ЛУГВЕН
Ён помсціў! Ён Міндоўгу кроў пусціў,
Каб змыць знявагу! Бо забраў Міндоўг 
Падманам жонку!

АЛЬГЕРД
Не Літва ж забрала!

ЛУГВЕН
Але Літва яго, як воўка, гнала!

АЛЬГЕРД
І хай бы ён, як воўк, у лесе здох!
Каб на яго гнілое ўпала дрэва!



Не толькі Нальшу ён, не толькі Крэва –
Наваградак паліў! Літвы сталец!..
Канец размове!..

КЕЙСТУТ
Ну, чаму канец?
Ён не Даўмонт. 

АЛЬГЕРД
Але яго радня!

КЕЙСТУТ
І што, калі радня? Радня і ноч для дня.
У кожнага, ва ўсіх было нямала
Такой радні, што лепш бы не бывала.

МАРГЕР да Лугвена
Скажы мне, хлопча... А ты любіш сала?
З цыбулькай, перцам, кмінам...
(Да Альгерда.)
Бачыш: аж
Звяло ўсе зубы хлопцу... Хлопец наш!
Маскаль бы сала так не захацеў,
Не мае ён да сала гэткай цягі.

АЛЬГЕРД
Цікавыя аднак пайшлі развагі.
Хто сала есць – той наш. А я кажу:
 ён шпег!
І ён да нас засланы, а не збег!

ДАНІЛА, вяртаючыся
Паслаў пагоню. Але паскакалі
Так, быццам сена коням не давалі.

МАРГЕР
Ніколі не дагнаць Давыда ім...
Скажы, Лугвен, за што цябе жывым
Князь Юры пахаваў? Скажы нам, чым
Ты гэтак раззлаваў яго?

ЛУГВЕН
А тым,
Што быць не захацеў ягоным шпегам,
Бо сняцца мне засыпаныя снегам
Пагоркі Нальшы, і вішнёвым цветам
Замеценыя сцежкі па вясне,
Лясы з лугамі, што квітнеюць летам,
Мой край бацькоўскі, 

Крэва сніцца мне,

Хоць я не быў на яве там ніколі,
Але штоночы бачу ў кожным сне
То васількі на Магеравым полі,
То замчышча сівыя валуны,
І ўсё ў мяне пытаюцца яны:
Лугвен, калі ты вернешся дахаты?
Я не хачу Літве крыві, вайны...
Вярнуўся я, каб збавіцца віны
За продка, што прад ёю вінаваты.

АЛЬГЕРД
Ты ўсё сказаў? 

ЛУГВЕН
Усё. І нават лішне.

АЛЬГЕРД
Ну, мне таксама часам сняцца вішні,
А іншым часам сняцца васількі...
Але ўсе ведаюць, хто я такі.
А вось, хто ты, – нікому невядома.

ЛУГВЕН
Не важна. Я вярнуўся. Я ўжо дома.

ГЕДЫМІН да Данілы
Вядзі. І дай паесці. Дай напіцца.
(Да Лугвена.)
Пабудзе домам для цябе вязніца,
Пакуль Давыд не вернецца...

ДАНІЛА, выводзячы Лугвена
Пайшлі!

ГЕДЫМІН
З усіх размоў, якія мы вялі,
Я ўсё пачуў, што мне сказалі вы,
І вось што я зраблю дзеля Літвы.

Ці праўду нам Лугвен сказаў, ці не –
Вайне ці быць, або не быць вайне.
А як не быць вайне, калі на ўсе бакі
Палякі, маскавіты, крыжакі?
І што ім бачна? Што Літва ўжо стала
Мацнейшая за іх!.. Вось вам 

і луста сала.
Захочуць з’есці, хоць там і татары.
Над намі пазбіраліся ўжо хмары,
А там, дзе хмары, там і хуткі гром,
І бліскавіцы там, і град з дажджом, –
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І гэты дождж крывёй 
на нас пральецца...

Я адчуваю гэта тут. Дзе сэрца.
А тут, дзе галава, і дзе вянец на ёй,
Я адчувую доўг перад зямлёй,
Якая ад вякоў Літвой завецца.
І кажа розум мне, і кажа сэрца:
Калі ў нас сіла ёсць, няма чаго чакаць,
А тое ўзяць, што можа сіла ўзяць!

Пакуль збіраюць хеўру крыжакі,
Ударым першымі! Пасля на Русь

 павернем,
Засеем іх палі літвінскім зернем
Так глыбака, каб прарасло ў вякі!

Яны баяцца нас. Таму і чуткі, плёткі
Пра “конюха”... Ды гэта ўсё міне.
У свеце доўгі час... 

А ў нас такі кароткі...
І я свой час прабуду на вайне.
Збіраем войска! Так, як мае быць,
Між морамі Літва паўстане грозна!
І мусім гэта сёння мы зрабіць.
Бо ўчора – рана. Заўтра будзе позна.

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА ДРУГАЯ

Ядальня ў замку вялікага князя Гедыміна. 
Каля стала падчашы Карней, за сталом 

трэцяя жонка Гедыміна княгіня Еўна, іх дзеці 
Яўнут, Любарт, Карыят. 

Уваходзіць Стольнік.

СТОЛЬНІК
Час падаваць... 

КАРНЕЙ
Не час. Гаспадара чакаем.

ЛЮБАРТ
Тады чаго сядзець? 

Мы пойдзем пагуляем...

ЕЎНА
Чакайце, дзеці! Зараз прыйдзе бацька.
Ён зноў кідае нас. Мы сёння з ім ядзім.

ЛЮБАРТ
А заўтра з кім?

ЕЎНА, пляснуўшы Любарту па карку
Ах ты брыда якая!

КАРЫЯТ
А калі ён пакіне нас зусім,
Нам застануцца цацкі?

ЕЎНА
Прыйдзе бацька,
Спытай яго.

КАРЫЯТ
Дык я цябе пытаю.

ЕЎНА
А я не знаю!

ЛЮБАРТ
Ты ж і ён – сям’я. 

КАРЫЯТ
І мы – сям’я.

ЕЎНА
Яго сям’я – Літва.
Ён з ёй адной і днюе і начуе.
(Да Любарта і Карыята, якія па
чынаюць тузацца.)
Ды што гэта за бойкі! Гэй, дзятва!..

ЯЎНУТ
Яго сям’я – вайна. Ваюе і ваюе.

ЕЎНА
Ён дзеля вас ваюе. Ён мацуе
Літву для вас. Вы будзеце ў Літве
Валадарамі...

ЯЎНУТ
Покуль ён жыве –
Не будзем. 

ЕЎНА
Што ты кажаш!..

ЯЎНУТ
А загіне,
Або памрэ...



ЕЎНА
Яўнут!

ЯЎНУТ
Ну, што Яўнут?.. Па Гедыміне
Хто будзе княжыць? 

Найстарэйшы сын?

ЕЎНА
Старэйшы – ты.

ЯЎНУТ
І ёсць яшчэ адзін.
І нават два старэйшых... Дзе статут?
Тэстамант дзе? Як будзем разбірацца,
Калі загіне заўтра?..

ЕЎНА
Змоўч, Яўнут!

КАРЫЯТ
Я буду княжыць. Той, хто маладзей,
Той пражыве даўжэй. 

І будзе княжыць.

ЕЎНА
Паслухай, Карыят, князі сярод людзей
Жывуць, і ты запомні надалей:
Пры бацьку, пры жывым, ніколі так

 не кажуць.

КАРЫЯТ
Дык я кажу пры маці. Пры братах.

ЛЮБАРТ
Мы роўныя амаль што па гадах,
І хто каго перажыве, пабачым.

ЕЎНА
Што за размовы! Сціхніце! Іначай...

ГЕДЫМІН, уваходзячы
Іначай што?.. Вітаю вас, сыны!

ЯЎНУТ, ЛЮБАРТ, КАРЫЯТ
Дзень добры, бацька!.. 
Добры дзень!..
Дзень добры!..
(Стольнік і падчашы падаюць на 

стол.)

ГЕДЫМІН да Еўны
А што такія змрочныя яны?..
І дзе мае лахудры? Выдры? Кобры?

ЕЎНА
Я выправіла ў Полацак дачок.
Да дзеда. На Дзвіну.

ГЕДЫМІН незадаволена
Паслала – і маўчок?..
(Да сыноў.)
Пра што размова? 

КАРЫЯТ
Цацкі нам з вайны
Ты правязеш?

ГЕДЫМІН
Вярнуся я, сыны,
Не з цацкамі. Вярнуся з перамогай!

КАРЫЯТ
Яўнут сказаў, што не.

ГЕДЫМІН
Чаму?

КАРЫЯТ
Бо на вайне
Цябе заб’юць.

ГЕДЫМІН да Яўнута
Мой сын перад дарогай
Таго жадае мне?..

ЛЮБАРТ
Ён хоча князем стаць!

ГЕДЫМІН
Ён хоча стать... А больш ніхто не хоча?

ЛЮБАРТ
І я хачу.

КАРЫЯТ
І я... Яўнут з мяне рагоча...

ГЕДЫМІН
Тады ён мусіць вас пазабіваць,
Каб князем стаць. І я жывы. Са мною
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Як быць?.. Тут пахне не адной вайною,
На гэта трэба волю мець са сталі!..
(Да Еўны.)
Якія чэрці ў нашым сыне спалі!
А я ўсё думаў, што Яўнут салому
Не здольны напалам пераламаць.

ЕЎНА
Ды ён яшчэ малы! І хочацца малому,
Як дзецям ва ўсім свеце, пагуляць...
І ты б мог нагуляцца са сваімі.

ГЕДЫМІН
Як нагуляцца? Ну? Ты намякні...

ЕЎНА
Як быццам падзяліць Літву між імі...
(Убачыўшы рэакцыю Гедыміна.)
Як быццам, я кажу. Дзеля гульні.
Яны б тады гулялі дзень пры дні
І па табе не так бы сумавалі.

ГЕДЫМІН
А каб Альгерд і Кейстут гэта зналі,
І Монтвід з Нарымонтам... Іх браты
Усе... Дык што б яны сказалі?
І што б маім сынам сказала ты?

ЕЎНА
Ды ўсе яны з былых тваіх сямей!
А я кажу пра нашу... Пра дзяцей
Маіх з табой! І найстарэйшы з іх
Яўнут...

ГЕДЫМІН, перапыняючы Еўну
Які ў фантазіях тваіх
Вялікім князем будзе ў той гульні?
Так, ці не так? Скажы мне... Намякні...
Маўчыш? Дык я скажу. Табе і ўсім:
Няма ў Літве закона, па якім
Перадаецца ўлада найстарэйшым.
А ёсць адзін няпісаны закон,
Які ў Літве спаўняецца спакон:
Улада дастаецца разумнейшым!

ЕЎНА
Дык і разумны самы тут – Яўнут!

КАРЫЯТ
А я і Любарт? Мы прыдуркі тут?

ЕЎНА
Вы не прыдуркі. Я так не сказала.
Малыя вы. І розуму ў вас мала.

ДАНІЛА, уваходзячы
Князь гарадзенскі!.. 

ГЕДЫМІН
Кліч яго! Чакаю...
Я сам сябе ў дзяцінстве ўспаміную,
Як вецер вольным, без ніякіх пут!..
І сёння ты мне глянуўся, Яўнут.

Паелі ўсе?.. Тады пакуль, сыны!
Я княства вам раздам, 

калі прыду з вайны.
(Еўна і дзеці, вітаючыся з князем Да

выдам, які ўвайшоў разам з Данілам, 
выходзяць.)

ГЕДЫМІН
Віна для князя! Хлеба і віна!
Ну?.. Колькі ты ў дарозе? 

ДАВЫД
Ад цямна.

ГЕДЫМІН
Цябе дагналі?

ДАВЫД
Так. Дагнаў адзін.

ГЕДЫМІН
І хто?

ДАВЫД
Не ведаю. Хлапчук. Сказаў, што ён...

 мой сын.

ГЕДЫМІН
Лугвен?

ДАВЫД
Ну, так... Назваўся ён Лугвенам.

ГЕДЫМІН да Данілы
Хадзі сюды... Я не мячом, паленам
Цябе заб’ю! Той хлопец у вязніцы
Павінен быць!



ДАНІЛА
Дык во ключы! Вазьміце!..
І паглядзіце... Там ён і сядзіць.

ГЕДЫМІН да Давыда
Дык два ў цябе сыны?

ДАВЫД
Каб мог я нарадзіць,
Дык ведаў бы... А так...

ДАНІЛА
Прызнайце, князь, што два,
Каб з плеч мая не ўпала галава,
Калі прад тым яна не звар’яцее.
Я стражніка паставіў там. Мацея.

ГЕДЫМІН
І дзе Мацей?

ДАНІЛА
Няма... З вязніцы той
Не выляціць і муха. Пад зямлёй
Вязніца. Праўда, дзверы ёсць. 

Дык тыя
Былі замкнёныя. На тры замкі літыя! 
Князь, злітуйся!.. Хай вінаваты я...
Але Лугвен... Ці крот ён... ці змяя...
Бо там для дыху дзірка ёсць... Такая,
Куды адна змяя і прапаўзае.

ГЕДЫМІН
А дзе ключы былі?

ДАНІЛА
Ключы былі ў мяне.

ГЕДЫМІН
Ну, значыць, гэта ты...

ДАНІЛА
Клянуся я, што не!
Ды і нашто мне гэта? Для чаго?
Ён мне ніхто. І што мне да яго?
Ну, пакарміў... Ну, даў яму вады.

ГЕДЫМІН
Ідзі і прывядзі яго сюды.
(Да князя Давыда.)
А ты чаго маўчыш?

ДАВЫД
Не знаю, што сказаць...
Дагнаў мяне. Сказаў, адкуль... Як зваць.
Сказаў, што сын... 

ГЕДЫМІН
Ён сын табе ці не?
Чаго маўчыш?.. Давыд, 

кажы ўсю праўду мне!
Бо калі не, тады хлапчук засланы!
І будзе так, як шпег, ён пакараны, –
Я люты да такіх!.. Хай нават да дзяцей...

ДАВЫД
Я сам за звера лютага люцей
Са шпегамі... Даўмонт ды Патрыкей –
Вось два мае сыны, што ад дачкі тваёй.

ГЕДЫМІН
І ўсё?.. Няма такіх... ну, рассыпных...

 не з ёй?
Прызнайся, калі ёсць. Я смецце 

з нашай хаты
Не вынесу. Сам трэці раз жанаты.

ДАВЫД
Аднойчы ў ноч купальскую, у святы
Я быў з Купалінкай. Але не так, 

каб сын...

ГЕДЫМІН весела
А як? Так, каб дачка?..

ДАВЫД
Ды кінь!.. Мне на ўспамін
Адразу тая ноч прыйшла, калі
Убачыў я Лугвена. Як плылі
Па рэчцы зоркі, як яны іскрылі
На берагах, у росах на траве...
Той успамін плыве ўва мне, жыве,
Як самы светлы! Я такі шчаслівы
Ніколі потым у жыцці не быў!..

ГЕДЫМІН
Ты палюбіў яе?

ДАВЫД
Так, палюбіў,
І слалася зямля пад намі пухам,
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Мы блізкія былі... Але не целам!.. 
Духам!..

Ну, як анёлы!.. І такі пусты
Я стаў, калі той дух мяне пакінуў,
Нібыта я... сам у сабе загінуў...

ГЕДЫМІН
Тады з ёй быў не ты.

ДАВЫД
А хто?

ГЕДЫМІН
Быў дух святы.
І ад яго Лугвен. А значыць, ён – месія!..
Адно што вочы гэткія ж касыя,
Як у цябе... Ты выпіў тады ў меру?

ДАВЫД
Ды я не піў... Хіба глыток-другі.

ГЕДЫМІН
Цвярозы быў?.. 
Вось чаму ў тую веру,
У хрысціянскую, нас хочуць заманіць!
Каб скрэнціць нам мазгі! Каб розум

 замуціць!
У нашай веры як? Як звер належыць

 зверу,
Таксама й чалавеку чалавек –
Ці ў шкоду сам сабе, ці ў дапамогу...
А там усё жыццё, а скончыцца 

твой век,
Тады і ў смерці ты належыш Богу.

Бог – бацька ў іх, і сын, і святы дух...
Як гэта ўцяміць, га? Ну, без глытка,

 без двух.

ДАНІЛА, уваходзячы
Лугвена я прывёў. Альгерд і Кейстут

 з ім. 

ГЕДЫМІН
Няхай заходзяць. 
(Да Давыда.)
Нешта я зусім
З табой заблытаўся. Разблытацца б

 з Лугвенам.

(Да Данілы.)
Чаго стаіш? 

ДАНІЛА
Дык вы мяне паленам
Забіць збіраліся...

ГЕДЫМІН
Палена дзе? Прынёс?

ДАНІЛА
Падумаў, што не час пакуль. Не лёс...
Калі мы йшлі сюды, Альгерд і Кейстут

 з намі,
Цікавую размову між братамі
Я выпадкова чуў... Альгерд усё пытаў,
Дзе Кейстут ноччу быў?.. 

Ён ці не начаваў,
Ці некуды выходзіў сярод ночы...
І хоць не бачыў я на свае вочы,
Хто злапаў стражніка, але яго няма...
А стражнік быў надзейны, як турма.

ГЕДЫМІН
Сказаў?..
(Даніла ківае.)
Забыў?..
(Даніла ківае.)
Вядзі братоў з Лугвенам.
(Даніла выходзіць. 
Уваходзяць Альгерд, Кейстут, Лугвен.)
Чаго кульгаеш?.. Што з тваім каленам?

ЛУГВЕН
Зляцеў з каня.

ГЕДЫМІН
Так гнаў?

ЛУГВЕН
Інакш бы не дагнаў.

ГЕДЫМІН
А хто табе каня, мой хлопча, даў?
І хто з вязніцы выйсці дапамог?

ЛУГВЕН
Ніхто не дапамог. Хіба што Бог.



АЛЬГЕРД
Які з багоў? Пярун? Вялес? Ярыла?

ЛУГВЕН
Адзіны Бог. Нябёс святая сіла.
На аднаго Яго ў мяне надзея.
Ягонай воляй пранікаць я ўмею
Скрозь камень і зямлю. Так выбраўся

 з магілы – 
І так з вязніцы выбраўся. 

АЛЬГЕРД
На вілы
Не падымай мяне! Скрозь камень ён

 пранік...
Дык вось сцяна. Прашыйся... Можа,

 цвік
Жалезны вырваць, каб не замінаў?
Ці ты і скрозь жалеза пранікаў,
Праз дзверы тыя, дзе замкі літыя?

ЛУГВЕН
Прашыўся лёгка я скрозь дзверы тыя.

ГЕДЫМІН
Ты дух святы?.. Тады і бацька дух.
(Да Давыда.)
Ты колькі маеш духаў?

ДАВЫД
Маю двух 
Сыноў, вялікі князь... А духу вось

 няма
Прызнацца ў трэцім... 
(Праз паўзу, рашуча.)
Я даю імя
Яму сваё! Хай будзе трэцім сынам!

ГЕДЫМІН
А як жа быць з Купаллем? 

З успамінам
Пра зоркі, што іскрылі і плылі?
Вы ж плоццю не з’яднаныя былі,
Не сплеценыя гэтак, як вянкі...

ДАВЫД
Вялікі князь!

ГЕДЫМІН
Вялікі князь?!. Які

Вялікі князь? Ды я малы, ніякі,
Калі мяне тут дураць, як дзіця!..

АЛЬГЕРД да Лугвена і Давыда
Ух, як вы ўдвух даліся бацьку ў знакі!..

ДАВЫД
Ніхто не дурыць вас, вялікі князь... 

Хаця...

ГЕДЫМІН
Ну, што хаця?.. Калі ты прызнаеш
Яго за сына, значыць, забярэш
Яго ў Гародню?

ДАВЫД
Калі ён захоча.

ГЕДЫМІН да Лугвена
Ну, і чаго ты хочаш? Чуеш, хлопча,
Чаго ты хочаш?

ЛУГВЕН
Крэва я хачу.

АЛЬГЕРД
Чаго-чаго? Каб бацька смаркачу
Даў Крэва? Ды ты што? 

Ды хто ты нам?..

ГЕДЫМІН
Давыд, а праўду кажуць: напалам,
Пры ўсіх яе паставіўшы на ганку,
Ты секануў нядаўна паланянку,
Якую падзяліць паміж сабой
Не мог твой стольнік і падчашы твой?

ДАВЫД
Так, я рассек яе. Абодвум па палове.

ГЕДЫМІН
Ва ўчынках цвёрды той, 

хто цвёрды ў слове!
Князь гарадзенскі! За тваё цвярдзей
Не ведаю я слова. І людзей
Цвярдзейшых за цябе на свеце мала.
А, можа, і няма. Ніводная навала
Не збіла з ног цябе і не падмяла,
Ты ў бітвах быў мне праваю рукой,
І калі кажаш ты, што гэты хлопча твой
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Духоўны сын, дык як узнагароду
Табе, як ваяру, як ваяводу,
У Крэва твайго сына на пасад
Я выпраўляю...

КЕЙСТУТ
Бацька!

ГЕДЫМІН
Там ён над
Усёю Нальшай княжыць будзе... Рады
Ты гэтаму, Лугвен?

ЛУГВЕН
Вядома, рады,
Вялікі князь... Я так удзячны вам...

ГЕДЫМІН
Не надта радуйся... Бо ты 

не будзеш там
Нічога болей мець, апроч улады.
Што ж да зямлі, да ўласнасці на ёй,
То ўсё пакуль што пад рукой маёй!
І з Крэва я тады руку здыму,
Калі ты мне дакажаш, што яму
Ты сапраўды сын крэўны, родны,

 годны,
Што ты гатовы за яго на бой,
На сечу йсці – і біцца з кім заўгодна,
Што там ты валададар такі ж, 

як бацька твой,
І крэўны сын, і валадар Гародні!

На тым усё!.. Не, запытаць забыў:
А дзе ты, Кейстут, сёння ўночы быў?

КЕЙСТУТ
Я князя даганяў.

ГЕДЫМІН
І не дагнаў?

КЕЙСТУТ
Не змог.

ГЕДЫМІН
Выходзіць, аднаму адзіны Бог памог.
А стражнік дзе? Ці не спачыў ён 

з Богам?

КЕЙСТУТ
Не ведаю. Ва ўсіх свая дарога.

ДАНІЛА, вяртаючыся
Знайшоўся стражнік. 

Спаў у ложку свацці.
Прывязаны да свацці, каб не ўпасці.

ГЕДЫМІН
Што ж, моцнага я ўсім жадаю сёння

 сну!
Бо заўтра не да свацці. На вайну.
Выходзіць, за ім выходзяць усе, акрамя 

Альгерда і Кейстута.

КЕЙСТУТ
Ну, што, Альгерд? Віншую! 

Бацька ж Крэва
Хацеў табе аддаць. І так урэзаў злева!..

АЛЬГЕРД
Яшчэ і справа ўрэжа ён, напэўна...
Мне Любарт толькі што, 

ён балбатлівым стаў,
На вуха, па сакрэце расказаў
Пра новую гульню, якую Еўна
Прыдумала...

КЕЙСТУТ
І што там за гульня?

АЛЬГЕРД
Такая, брат, што можа збіць з каня.
І ўрэшце можа скончыцца крывава...

Паслухай ты мяне... Улада – не забава.
У ёй няма ні добрых і ні злых,
Няма сяброў маіх або тваіх –
Ёсць толькі ворагі! І каб адолець іх,
Стаяць мы мусім, як адна сцяна!
Хай хоць чума з халерай, хоць вайна,
І нават калі смерць мяне абдыме,
Клянуся, Кейстут: нават і яна
Мяне ад майго брата не адыме!

КЕЙСТУТ
Альгерд!... Мы іскры аднаго агню...
І, як нікога, я цябе люблю,
І братнюю любоў я не аддам на страту!



АЛЬГЕРД, абдымаючы Кейстута
Ты кажаш тое самае, што я...

КЕЙСТУТ, смеючыся, абдымаючы 
Альгерда

Перш чым камусьці даць свайго каня,
Спытаю, ці патрэбны конь мой брату?

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА ТРЭЦЯЯ

Прыцемленая сцэна. Шум бітвы. 
Звон зброі. Галасы.

ГОЛАС ГЕДЫМІНА
Альгерд, наперад!.. 
ГОЛАС АЛЬГЕРДА
Кейстут! Там засада!
Варочай конніцу!.. 
ГОЛАС ГЕДЫМІНА
Наперад, князь Давыд!
ГОЛАС ДАВЫДА
Вялікі князь, наперад! 
ГОЛАС КЕЙСТУТА
Бі іх, гадаў!
Мы вас, сабак, адвучым ад нападаў!..
ГОЛАС АЛЬГЕРДА
Пабеглі крыжакі!..
ГОЛАС ГЕДЫМНА
Мы тут паставім шчыт,
Каб болей ні нагой яны да нас ніколі!..
Цяпер – на ўсход! Павесялімся ўволю!
Там сілы супраць нас ніякай 

ні ў каго!..
(Тупат конніцы.)
ГАЛАСЫ
Гой-гой, Літва!.. Го-го!.. Го-го!.. Го-го!..
ГОЛАС
І толькі пыл… І толькі свіст па полі…

(На сцэне святло.)

Вільня, замак вялікага князя Гедыміна, зала 
прыёмаў. У зале накрытыя сталы, за якімі 
князі, вяльможы, госці – святкуецца перамога 
на захадзе над крыжакамі, пераможныя пахо-
ды на ўсход. 

Уваходзіць Гедымін, усе яго вітаюць.

ГЕДЫМІН
За годам год мы гналі нашых коней,
На захад і на ўсход ішла пагоня,

І прырастала землямі Літва!
Так хутка нават не расце трава,
Як вырасла літоўская дзяржава.
Дык вып’ем за яе! За нас! За славу,
Здабытую ў бязлітасных баях,
За дух бясстрашны ў нашых ваярах,
За тых, хто лёг на межавых палях,
Каб сталі яны нашымі палямі,
За тых, хто ўжо віна не вып’е з намі, 
Каму яно не ўскружыць галаву…
Змаўкае, яму перахоплівае горла. 

ПЕРШЫ ГОСЦЬ
За князя Гедыміна! За Літву!

ДРУГІ ГОСЦЬ
За сэрца князя, што жыве ў Літве!

УСЕ
Жыве Літва!
Жыве Літва!
Жыве!
(Выпіваюць, пяюць.)

Гой, літвіны, гой,
Сонца над Літвой,
Калі сонца над Літвою,
Час жыта жаць.
Час жыта жаць,
У снапы вязаць,
І цапамі весела на таку скакаць.

Гой, літвіны, гой!
Хмары над Літвой!
Калі хмары над Літвою,
Час ваяваць.
Час ваяваць,
Конікаў сядлаць,
Шаблямі ды дзідамі хмары разганяць.

Гой, літвіны, гой,
Гора за гарой,
Калі гора за гарою, час баляваць.
Час баляваць,
Чаркі падымаць,
Жоначку на ложачку час пакалыхаць.

ДАНІЛА, увайшоўшы, ківае на дзверы
Легат… Ад папы рымскага…
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ГЕДЫМІН 
Прасі.

ДАНІЛА
Сюды? На п’янку?

ГЕДЫМІН
Тут не п’янка. Свята.
І будзем рады бачыць мы легата.

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Спяём яму! Нальём! Віна багата!
А ўжо яды – дык хоць у Рым нясі! 

ДАНІЛА, пацепнуўшы плячыма, вый
шаўшы і зноў зайшоўшы, урачыста

Легат ад Папы рымскага!

ГЕДЫМІН, вітаючы легата
Прашу!..
«Яшчэ не позна ўратаваць душу», –
Сказалі вы мінулы раз…

ЛЕГАТ
Я помню.
І самы час ступіць на гэты шлях
Усёй Літве! І Госпад у вяках 
Усю Літву асвеціць Божым промнем.

ГЕДЫМІН
Прыгожа сказана.

ЛЕГАТ, падаючы ліст
Не мной. Так у лісце…

ГЕДЫМІН
А вы лісты чытаеце чужыя?

ЛЕГАТ
Мы ўсе цікаўныя, пакуль жывыя.
Хоць у паганстве мы, хоць у Хрысце.

ГЕДЫМІН, узяўшы ліст
Дасціпны жарт… А да яго скажыце,
Каб чулі ўсе: пра што тут?.. Пару слоў.

ЛЕГАТ
Я сам працяглых не люблю размоў…
Вы веру хрысціянскую прыміце – 
А мы памірым з вамі крыжакоў.

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Што ён сказаў прыняць? Мы ўжо

 прынялі…
Ці прынялі?.. А зрэшты ўсё адно…

ПЕРШЫ ГОСЦЬ
Мы тут якраз за Папу выпівалі!
Салодкае і горкае віно…

ЛЕГАТ
За Папу хрысціянскі свет не п’е.

ДРУГІ ГОСЦЬ
А што ён робіць?

ЛЕГАТ
Моліцца. 

ДРУГІ ГОСЦЬ
А танцы?
А спевы як?..

ПЕРШЫ ГОСЦЬ
Легат, мы тут паганцы.
А калі нават ты ахрысціш нас, 
Завабіш нас у хрысціянскі звяз,
І нават калі ўбачыш у касцёле,
Як Божая на тое будзе воля,
Дык не падумай нават і тады,
Што Рымам нам указана дарога!..
У той касцёл мы прыйдзем 

не да Бога,
А прыйдзем да агню і да вады.

ЛЕГАТ
Я запярэчу вам…

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Легат, ты не пярэч!..
Вось я табе скажу такую рэч…
А ты паслухай… Думаю, ацэніш...
Не знаю, праўда, дзе ты гэта дзенеш… 

Вось неба ёсць. Пад небам ёсць зямля.
Змяні на ёй хоць што! Хоць караля!
Хоць цэлы свет змяні! А нас ты…
(Паказвае дулю.)
Дулю зменіш!



ЛЕГАТ да Гедыміна
Скажыце, гэтак сустракаць паслоў
У вас традыцыя?.. 

ГЕДЫМІН
Дзяржава маладая.
Шукае сябе ў свеце.

ЛЕГАТ
Так шукае,
Што можа не знайсці… 

На пару слоў
Мы можам адысці?

ГЕДЫМІН
Вядома, можам.
(Адыходзяць.)
Я думаў па-святочнаму, прыгожа
Сустрэць легата папскага…

ЛЕГАТ
Што ж, вам
Яно ўдалося… Папа крыжакам
Умову выставіў. 

ГЕДЫМІН 
І што ва ўмове той?
Калі яны падпішуць мір з Літвой?

ЛЕГАТ, падаючы яшчэ адзін ліст
Дамова ўжо гатова.

ГЕДЫМІН, не беручы дамовы
Што за змест?

ЛЕГАТ 
Мір. Вольны гандаль. Летам будзе 

фэст
У Рызе. Будуць з Ордэна легаты
З магістрам. Ён падпіша.

ГЕДЫМІН
Ну, а даты?..
На колькі мір?

ЛЕГАТ 
Пакуль на тры гады.
Калі ж Літву пахрысціце, тады…

ГЕДЫМІН
Тады яшчэ на тры?.. Скажыце мне: 

палякі 
Хіба паганцы?

ЛЕГАТ 
Не. Каталікі.

ГЕДЫМІН
Чаму ж тады над імі гвалт такі
На іх зямлі ўчынілі крыжакі
І дзесяць тысяч хрысціян забілі?
Хіба палякі Бога не любілі?
Хіба на храмах іх не гэткі ж крыж,
Які і ў крыжакоў на іх штандарах?..
Ці, можа, Бог не разабраўся звыш?..

ЛЕГАТ, яшчэ раз падаючы дамову 
Вялікі князь! Ёсць хмары. Але ў хмарах
Прасветы ёсць. І гэты мір – прасвет.

ГЕДЫМІН
Легат, мне дзед пакінуў запавет.
У Полацку ён княжыў. Пэўна, чулі?

ЛЕГАТ
Вядома, чуў.

ГЕДЫМІН
Яшчэ гуляў я ў гулі,
Ён мне сказаў: пакуль цячэ Дзвіна, 
Не скончыцца, не спыніцца вайна,
Бо ўсякі мір закончыцца вайною,
Таму заўсёды меч насі з сабою,
Хай меч не іржавее, а сячэ!..
Дык вось, легат: Дзвіна яшчэ цячэ.
Гэй, полацкія!.. Высахла Дзвіна?

ГОЛАС З ЗАСТОЛЛЯ
Не!.. Як цякла, так і цячэ яна!

ЛЕГАТ, падаючы дамову ў трэці раз
Дык подпісу не будзе?..

ГЕДЫМІН, беручы дамову
Падпішу!..
Як вы мінулы раз казалі: каб душу
Уратаваць… Хоць я не веру ў Бога,
Але на ўсякі выпадак. Дарога
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Нязнаная на тым баку жыцця:
А раптам рай і пекла там… Хаця
Мне ўсё адно, што там чакае нас,
Я тут пражыў свой век, прабыў 

свой час,
І ведаеце: я шчаслівы, рады…

ЧАЦВЁРТЫ ГОСЦЬ
Не, вы паслухайце! Ну, смешна… 

Аж да ўпаду!..
Я морда ў морду сутыкнуўся з гадам
І стаў з мячом во так… 
А так во стаў крыжак…
І так стаім. А ў нас татары ззаду.
Ці то на крыжака яны ў засаду
Заселі, ці заселі на мяне,
І на вайне яны, або не на вайне? –
Хто іх, татараў гэных, разбярэ…
І тут адзін з татараў лук бярэ
І цэліцца… Няведама ў каго:
Ці то ў мяне, ці ў крыжака таго?..
Страла ляціць! І крыжаку – у вока!
А гэта, брат ты мой, было далёка!..
Крыжак ляжыць, а той татар, зараза,
Рве валасы… І ў крык крычыць: 
«Пра-ма-заў!»

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Паслухай! А ў мяне дык што было!..

ЛЕГАТ
Ну, тут у вас, татараў, весяло.
Пайду, бадай, да сумных крыжакоў…
Што ж, князь, бывайце. Мір вам 

ды любоў!

ДАНІЛА, уваходзячы
Вялікі князь!..

ГЕДЫМІН
Чаго табе?

ДАНІЛА
Сыны…

ГЕДЫМІН
Скажы ім: не забыўся я.

ДАНІЛА
Яны…

ГЕДЫМІН
Хай пачакаюць! Часу дацямна
Хапае… І цячэ яшчэ Дзвіна.

ДАНІЛА
Не зразумеў…

ГЕДЫМІН
Ідзі. Скажы чакаць…
(Чытае дамову.)
Я абяцаў дамову падпісаць
І падпішу. Бо выгадна мне гэта.
Хай нават гэты мір з вясны да лета,
Няхай кароткі, але перадых,
І для Літвы яго я скарыстаю.

ЛЕГАТ
Умовы ўсе прымаеце?

ГЕДЫМІН
Прымаю.
Але Літва не прыме, як сваіх,
Ні ваяроў, ні святароў чужых,
Пахрысцімся мы самі, без прымусу. 
А калі нехта будзе мець спакусу
Пад хрост скарыць літвінаў, крывічоў,
Дык крыж за крыж тады – і кроў тады

 за кроў!

ЛЕГАТ
Так Папу і сказаць?

ГЕДЫМІН
Не, ветліва, прыгожа…
Так, як умееце…

ЛЕГАТ, хрысцячыся
Дапамажы нам Божа!

ГЕДЫМІН, ведучы легата да дзярэй
Вось мне, паганцу, Бог якраз памог
Збіць з крыжакоў ваярскі пыл 

тым летам.

ЛЕГАТ
Яго Свяцейшэства вам напісаў 

пра гэта.
Бог памагае ўсім. На тое Ён і Бог.



ТРЭЦІ ГОСЦЬ, пераймаючы Гедыміна 
каля стала

Вялікі князь!.. Хачу крыж-накрыж 
з вамі!

На брудэршафт, як кажуць крыжакі…

ГЕДЫМІН, паказваючы падчашаму, 
каб наліваў

Мы па крыві ўжо сталі сваякамі,
Давай і па віну… Каб на вякі!

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Тады я з вашага, а вы з майго…

ГЕДЫМІН да падчашага
Наліў?..
(Мяняюцца келіхамі, выпіваюць.)

ТРЭЦІ ГОСЦЬ
Так соладка ніколі я не піў!

ПЯТЫ ГОСЦЬ, з чаркай пераняўшы 
легата

Э, не! Ні страмянной, ні аглаблёвай!..
Ні аглаблёвай і ні страмянной…

ШОСТЫ ГОСЦЬ, з келіхам перайма
ючы легата 

Не пойдзем мы да гэткай веры новай.
Ці пі – ці застаемся… у старой!
Змушаюць легата выпіць, вядуць пад 

рукі вакол стала, пяюць:
Гой, літвіны, гой,
Гора за гарой,
Калі гора за гарою, 
час выпіваць...

ШОСТЫ ГОСЦЬ, п’янавата
Як гэта ў вас яно?.. Бог бацька, 

дух і сын?
А ў нас віно! І з ім не ўстрашыцца літвін
Ні Божага суда і ні магільных пліт!..
(З’яўляецца Воін, па якім відаць, што 

ён з дарогі.)

ВОІН
Вялікі князь!.. Бяда!.. Забіты 

князь Давыд!..

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА ЧАЦВЁРТАЯ

Вільня, пакой у замку Гедыміна. У пакоі 
сляды застолля, на стале пустыя бутлі, 
келіхі…

Уваходзіць Даніла.

ДАНІЛА
Дзе пакаёўка?.. Што тут за гармідар?..
(Бярэ званок, звоніць.)
У горы князь. Шкада яму Давыда.
І не таму, што той радня, што зяць,
А проста ў нас прынята шкадаваць
Таго, хто ўжо памёр… А хто жыве,
Таго паленам! І па галаве!..
Ну, каб памёр і каб пашкадавалі.
(Звоніць яшчэ раз.)
Як перад смерцю ўчора пагулялі!
Легат напіўся… Ноччу стаў прасіць,
Каб на кастры яго жыўцом спалілі.
Дык хлопцы дровы пачалі насіць…
Ох, смех і грэх… На цэлы мех пацех...
А князя гарадзенскага забілі.
(Зноў звоніць.)
Ну, дзе яна?.. Не знойдзеш пры агні!..
(Уваходзяць Гедымін і Воін.)

ГЕДЫМІН
Чаго ты раззваніўся? Не звані.
І без таго ў вушах… Пакінь усё 

як ёсць. 
Госць у мяне. Ты бачыш?

ДАНІЛА
Бачу. Госць.

ГЕДЫМІН
І што?.. Не засталося ў нас віна?

ДАНІЛА, выходзячы
Што б святкаваў народ, каб не вайна?

ГЕДЫМІН
Што ў Полацку чуваць?

ВОІН
Лівонцы страшаць нас.

ГЕДЫМІН
Нічога, Воін… Наш прыходзіць час.
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Так лупанём, што страшыць 
не захочуць…

На меч ёсць меч. 

ВОІН
Хоць трохі спаў ты ўночы?

ГЕДЫМІН
Дзе тут заснеш!.. Маглі Давыда тройчы
Забіць! А вось забілі ўпершыню…
Якую з немцамі ён вёў гульню?
Хто гэты рыцар польскі, гэты Гост,
Які засек яго? І як Давыда хтосьці
Засекчы мог?..

ВОІН
Дык біліся на мосце.
Пад Брандэнбургам недзе. А той мост
Быў гнілаваты. Князь і праваліўся
Амаль па пояс… Ну, а гэны Гост
Не разгубіўся…

ГЕДЫМІН
Я спалю той мост!..
Дык гэта быў двубой? Хто выклікаў

 каго?..
Давыда Гост?

ВОІН
Не, брат. Давыд – яго.

ГЕДЫМІН
Давыд – яго?... Ты ведаеш, чаму?

ВОІН
Лугвен сказаў яму, што два гады таму,
Калі сям’ю Давыдаву забілі,
Быў Гост сярод забойцаў…

ГЕДЫМІН
І спалілі 
Гародню!.. І маіх унукаў двух…
Дачку маю… Давыд тады аглух,
Аслеп ад болю, бо не мог заплакаць…
Я Брандэнбург спалю! Яны за ўсё

 заплацяць!
Там толькі попел будзе! Прах і тлен!..

ВОІН
Я вось пра што ўсё думаю: Лугвен

Адкуль пра Госта ведаў? Ад каго,
Калі ў Гародні не было яго?
Хоць мусіў ён Гародню бараніць,
Пакуль Давыд на Пскоў 

хадзіў з табою.
Што думаеш?..

ГЕДЫМН
Нічога. Бо баліць.
Смыліць. Але падумаю пра тое.

ДАНІЛА, уваходзячы
Вялікі князь, легат…

ЛЕГАТ
Вітаю вас!..

ГЕДЫМІН
На ранку
Легат глядзіцца так, нібыта ад звяроў
Уночы ўцёк… Ці ноч кахаў цыганку.

ЛЕГАТ
Учора дапіваць са мной 

пайшлі ў альтанку
Чацвёра вашых лепшых ваяроў.
Я іх прасіў, маліў 

спаліць мяне на ганку…

ГЕДЫМІН да Данілы
Чаму пасол не спалены? Гулянку
Так скончылі б тады, 

што будзь здароў!..

ДАНІЛА
Пасол – вялікі госць! 

Нам не хапіла дроў.

ЛЕГАТ
Дык я чаго прыйшоў?.. 

Каб болей так не піць,
Нам трэба ўсю Літву 

сягоння ж пахрысціць.

ГЕДЫМІН
Хрысціце, калі так…

ЛЕГАТ
Вады няма.



ДАНІЛА, наліваючы рэшткі з бутляў 
Віно
Затое ёсць яшчэ...

ЛЕГАТ, беручы келіх
Падыдзе і яно!
(Пырскае з келіха.)
У імя Айца і Сына 
І Святога Духа
Хрышчу князя Гедыміна… 
(П’е.)
Так у роце суха,
Нібы спалілі.
(Дапівае келіх.)
Досыць. Пахрысцілі.
(Бярэцца за галаву.)
Во нагуляліся... У галаве – разлом...
Усё-ткі лепш было б, 

каб дроў вы навазілі…

ДАНІЛА, выводзячы легата
Наступным разам дровы падвязём.

ГЕДЫМІН
Што дакладзе ён Папу, не ўяўляю…

ВОІН
Ты папскі ліст чытаў?

ГЕДЫМІН
Не.

ВОІН
Можна… прачытаю?

ГЕДЫМІН
На, прачытай.

ВОІН, чытаючы
Ён піша, як паэт…

ГЕДЫМІН
На нашай мове піша?

ВОІН
На латыні.

ГЕДЫМІН
Вось жа памерла мова – і не стыне.
Бог памагае? Га?.. У чым сакрэт?

І ўвогуле: чаму адзін народ 
Жыве, а іншы не?..

ВОІН
Бо род ідзе на звод.

ГЕДЫМІН
Дык я й пытаю: як ідзе?.. Чаму?..

ВОІН, адклаваючы ліст
Навошта ты паабяцаў яму 
Хрысціцца?

ГЕДЫМІН
І табе паабяцаю,
Чаго захочаш!.. Я іх процьму маю – 
Усякіх абяцанкаў. Абяцаць
Не цяжка, брат. Не камяні цягаць.

ВОІН
Таму ты і паабяцаў Яўнуту
Пасад вялікакняскі?

ГЕДЫМІН раздражнёна
Ты!.. Таму ты!..
Я сёння абяцаў, а заўтра мог забыць!

ВОІН
Але ж ты князь! Вялікі князь! І быць,
Як камень, цвёрдым мусіць тваё слова!.

ДАНІЛА, вяртаючыся
Вялікі князь, сыны…

ГЕДЫМІН
Ды што ім так карціць?!
Сказаў: чакаць! Тэстамант не гатовы.

ДАНІЛА
Але ж ты абяцаў ім…

ГЕДЫМІН, падскочыўшы да Данілы
Абяцаў!
Скажы, што на тэстамант кот насцаў!

ДАНІЛА
У нас няма катоў.

ГЕДЫМІН
Няма, дык завядзі!
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Па замку мышы бегаюць! Глядзі:
Спаскудзілі ўсё тут!..

ДАНІЛА
Тут не мышэй сляды…

ЛЕГАТ, прасоўваючыся ў дзверы 
Паў-Рыма за ваду… Нідзе няма вады…
Адно віно…

ДАНІЛА, выпіхваючы легата
Пайшлі, легат, у сад!
Там дровы ёсць…
(Сам сабе.)
Во прычапіўся, гад…

ГЕДЫМІН
Давыд як брат мне быў. І нават больш,

 чым брат.
Даруй, што так кажу. Не больш, 

чым ты…

ВОІН
Нічога.
Ты брат мне большы за мяне самога.
Ты б адпачыў. Давёў цябе легат.
Ён праўда мір прывёз нам 

з крыжакамі?

ГЕДЫМІН
Ён?.. Мір прывёз?.. Пра што ты?.. 

Ды мы самі
Мір здабылі вайной! 

Вось гэтымі рукамі,
Што меч не выпускалі сем гадоў!
Мы змусілі да міру крыжакоў,
Мы тройчы іх паклалі, як траву,
Каб не тапталі ботамі Літву, –
І зноў трава не хутка там узойдзе!..
Пасля на ўсход мы рушылі! 

На ўсходзе
Русінаў тройчы мы перамаглі.
Пяць княстваў далучылі да зямлі
Літвінскай!.. 
Воін! Брат мой! Мір – у сіле!
У слабасці яго не можа быць!

ВОІН
Ну, крыжакоў мы не навек скасілі.

ГЕДЫМІН
Так. Не навек. Касіць яшчэ й касіць.
І ўвогуле яшчэ не здабылі
Мы той Літвы, якую я ўяўляю,
Якую я штодня ў сабе ствараю…
(Падыходзіць да вакна.)
Вунь вішні… слівы… грушы зацвілі…
Ва ўсім ёсць корань. Ён расце ў зямлі – 
І так расце 
Дзяржава 
У Айчыне…
Калі яна ў пачатку, у зачыне,
Дык найважней памылкі не зрабіць
У тым, куды нам плыць, 

куды мы рушым.
(Паказваючы за вакно.)
Каб нам самім паесці нашы грушы,
Калі яны саспеюць… Могуць быць
Наперадзе ў нас сцежкі, каляіны,
А шлях – адзін! І гэта – шлях краіны…
Мы крыжакоў як білі – будзем біць,
Але каб толькі межы бараніць.
Далей за Польшчу нас ужо не пусцяць,
Не наш там сад, не наш там агарод,
А вось на ўсход нам не закрыты ход,
Туды нам трэба мкнуць, 

там недзе вусце
Ракі літвінскай!..

ВОІН
Каб не патануць
У той рацэ… Я лепш бы цёк у Рым.

ГЕДЫМІН
Ну, што ж… Калі патонем – не згарым!
Я выпіў бы з табой… 
Ды бутлі нашы
Пустыя…
(Звоніць. Уваходзіць Даніла.)
Дзе віно?.. Дзе мой падчашы? 

ДАНІЛА
На допыце.

ГЕДЫМІН
На допыце?..

ДАНІЛА
Віном
Атручаны за ўчорашнім сталом



Той князь, што выпіваў крыж-накрыж
 з вамі.

Ён келіх ваш узяў, а вы ягоны… Днямі
Падчашага заўважыў з крыжаком
Мацей, наш старажнік… Той быў 

пад плашчом
Крыжацкім, і Мацей 

не змог разгледзець,
Хто гэта быў...

ВОІН
Цікуюць нас суседзі.
Ім не дае спакою наш спакой…

ГЕДЫМІН
Чакайце… Ён мой сват, падчашы мой…
Ён Еўну сватаў... Я ні ў гэны час
І не пасля яго не западозрыў
Ні ў чым!.. Як у сям’ю ён увайшоў

 у дом…

ДАНІЛА
Каб я не западозрыў, можа, позна
Пра гэта гаварыць было б… Якраз
Ён нёс віно.

ГЕДЫМІН
Для нас?

ДАНІЛА
Ну так. Для вас.

ГЕДЫМІН
Тады вядзі яго! І з тым віном,
Якое нёс ён нам!..
(Да Воіна.)
Не ведаем, з кім п’ём…
І з кім жывём…

ВОІН
Ты дажывеш да ста!
Як бацька наш дажыў…

ГЕДЫМІН
Каб з чыстага ліста
Жыццё пачаць, дык жыў бы я іначай!

ВОІН
Іначай – гэта як?..

ГЕДЫМІН
Вось я лячу, як качар.
За мною чарада. Ці з выраю, ці ў вырай
Ляціць, куды вяду я тую чараду.
Ляціць бяздумна. А мяне як вірам
Закручвае: куды яе вяду?! 
Да ста гадоў я так не дажыву. 
Мяне й труціць не трэба, сам сканаю…
(Даніла з Мацеем уводзяць Карнея, 

падчашага.) 
Вось і падчашы мой…
(Падыходзіць да падчашага, бярэ ў яго 

бутлю з келіхамі, ідзе да стала.)
Карней! Я сёння наліваю –
Ты сёння п’еш!.. За князя! За Літву!
(Напаўняе адзін келіх.)
На!.. Выпівай!..

КАРНЕЙ
Я вып’ю. Але маю
Сказаць я князю тое…
(Ківае ў бок Данілы і Мацея.)
…што яны
Пачуць не хочуць! Быццам ад сцяны
Гарох адскоквае, усё, што ім кажу!..

ГЕДЫМІН
Кажы. Я слухаю.

КАРНЕЙ
Я, князь, табе служу.
А не прыслужваю. Бо я ў цябе паверыў.
І ты сказаў, што верыш у мяне.
Ты гэта помніш?

ГЕДЫМІН
Так.

КАРНЕЙ
Тады якой халеры
Падазраеш!?. Атрута не ў віне!
Яна ў табе!.. 

ГЕДЫМІН
Дык выпі, калі не…
(Карней цягнецца да келіха, Гедымін 

спыняе яго.)
Хоць пачакай... Навошта з крыжаком
Ты сустракаўся?
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КАРНЕЙ
Князь, пад тым плашчом
Быў не крыжак. Лугвен. Прыйшоў ён

 па віно,
У нейкай кралі быў – віна ім не хапіла.

ГЕДЫМІН
А плашч чаму надзеў?

КАРНЕЙ
Бо вецер быў з дажджом!

ГЕДЫМІН
Быў дождж, Мацей?

МАЦЕЙ
Ну, так… крыху дажджыла.

ГЕДЫМІН да Воіна
Што ты пра гэта думаеш, мой брат?

ВОІН
Атруту, брат, падсыпаць мог легат…
(На падчашага.) 
А мог Карней.

ГЕДЫМІН да падчашага
Мог і легат, і ты…

КАРНЕЙ
Вялікі князь! Твой келіх не пусты…

ГЕДЫМІН
А што ў ім?

КАРНЕЙ
Кроў да самых да краёў…
Калі крыві ты хочаш, выпі кроў. 
(Падсоўвае бліжэй да Гедыміна свой 

келіх.)
Альбо віно са мною напалам.

ГЕДЫМІН
Ты гавары, Карней, ды ведай меру…

КАРНЕЙ
Князь! За табой Літва! Табе мы верым
Больш, чым сабе! І гэтаксама нам
Ты мусіш верыць, князь!.. Каб бачылі

 ўсе мы,

Што ты з Літвой – адно!.. 
Іначай нам не стаць

Тым кулаком, што можа прабіваць
Чужынцамі зачыненыя дзверы
У намі збудаваныя дамы!..
Калі ты верыш нам, 
дык дакажы, 
што верыш!

ДАНІЛА
Дарма мы прывялі яго з турмы…

МАЦЕЙ
Не піце, князь! Кажу вам: там цыкута!

КАРНЕЙ
А я кажу, што не!

ГЕДЫМІН
Што ж, ісціна ў віне
Нават тады, калі ў віне атрута.
(Напаўняе свой келіх. Глядзіць на 

падчашага. Абодва выпіваюць... Доўгая 
паўза.)

ГЕДЫМІН
Набраўся ўчора я… Цыкута не бярэ.

ДАНІЛА
Наш князь ад смерці нават не памрэ,
Дык што яму цыкута… Ці палена…

ГЕДЫМІН да Данілы 
Пашлі Мацея ў Крэва да Лугвена.
І Маргер хай пад’едзе…
(Даніла, Мацей і падчашы выходзяць.)
Нешта, брат,
Лугвена ў Крэве стала ўжо зашмат.
А ты дахаты?

ВОІН
Так. Усё ж сям’я…
Даўно ўжо… больш за год 

дзяцей не бачыў я,
Усё маё жыццё – адны паходы…
Ды і тваё не лепш.

ГЕДЫМІН
Пра што ты?



ВОІН
Ты да згоды
Сыноў сваіх ніяк не давядзеш.
Па-мойму, Гедымін, ты не туды ідзеш…

ГЕДЫМІН
А ты куды? Туды?..

ВОІН
Паслухай! Памаўчы.
Я думаў: як табе дапамагчы?
Са мною меў размову Нарымонт,
Старэйшы твой…

ГЕДЫМІН напружана
Наконт чаго? 

ВОІН
Наконт
Таго, што ён старэйшы сын. І першы

 мае права
Прэтэндаваць на Вільню, на сталец...
Але адмовіўся! Сказаў, 

што для яго дзяржава
Важней за ўладу...

ГЕДЫМІН
Ай ды маладзец!
Ну, сын... Ну, Нарымонт... Ці гэта 

не канец?
А што ўзамен?

ВОІН
У Полацку вянец.

ГЕДЫМІН
Чакай... Ён твой – у Полацку пасад...
Я даў яго табе.

ВОІН
Я – твайму сыну, брат.

ГЕДЫМІН
Не знаю, што сказаць... У даўнія гады
Ты мне ўжо саступіў... Я думаў: 

малады,
Без розуму... Не ведаў, што рабіў...

ВОІН
Ну, значыць і тады табе я братам быў.

ГЕДЫМІН
Расчуліў ты мяне... Крануў глыбока...
А дзе ты будзеш жыць?

ВОІН
Дазволь мне жыць у Троках.

ГЕДЫМІН
Бліжэй да Вільні... Гэта хітры ход...

ВОІН
Ты думаеш: у Полацк – Нарымонт,
А я – у Вільню?.. Слова, брат, даю...

ГЕДЫМІН
Прабач... Я нават сам сябе падазраю
У тым, што ўладу захапіць хачу я!

ВОІН
Чыю?

ГЕДЫМІН
Маю! 

ВОІН
О, Божа! Што я чую?..

ГЕДЫМІН
Але за Полацк нешта ж хочаш ты?

ВОІН
Віна хачу! Налі... І вып’ем, як браты!
(Гедымін налівае. Глядзіць, чакае, 

пакуль вып’е Воін. Выпівае сам.)

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА ПЯТАЯ

Гедымінаў замак у Вільні, паляўнічая 
зала. Стол, каля стала крэсла. У зале 
Альгерд і Кейстут.

АЛЬГЕРД
Наш бацька, брат, тэстамант напісаў.

КЕЙСТУТ
Адкуль ты гэта ўзяў?

АЛЬГЕРД
Ад Любарта я ўзяў.
Ён жа маўчаць не можа, не трывае –
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Так чэшацца язык яму… Такая
Для нас з табою, Кейстут, навіна.
Тэстамант Еўне князь аддаў, яна
Яго схавала… 

КЕЙСТУТ
Ведаеш, пра што
Напісана ў тэстаманце?

АЛЬГЕРД
Ніхто
Таго не ведае.

КЕЙСТУТ
А Еўна?

АЛЬГЕРД
Еўна ведае, напэўна.
Яна і ўгаварыла… Дамаглася
Яна свайго…
Ты ў Крэве помніш Стася?
Старога ганчара, што цацкі нам ляпіў?
Дык вось ён Маргеру сказаў, 

што ўчора быў
Яўнут у замку. І яшчэ Стась бачыў
Мацея. Той вынюхваў, цікаваў…

КЕЙСТУТ
Ну, калі бацька гэты нюх сабачы,
Калі шпіёна гэтага паслаў,
То ў нечым ён падазрае Яўнута.

АЛЬГЕРД
Або Лугвена. Ці абодвух іх.
Мацей – і бацькаў зрок, і бацькаў

 слых,
Ён нешта выведаў…

КЕЙСТУТ
Дык у Мацея, брат,
Дазнацца можна… 

АЛЬГЕРД
Пад нажом не скажа.
Язык прышые! Дротам рот завяжа –
І не развяжа аніякі кат.
А вось Яўнута можна ўвесці ў зман…

КЕЙСТУТ, сядаючы на край стала
Ты маеш нейкі план?

АЛЬГЕРД
Ды не, пакуль туман
У галаве, але ў мяне з туману
Заўсёды нешта лепіцца… 

ДАНІЛА, уваходзячы ўслед за Геды
мінам і Маргерам

З падману
Пачаў Лугвен, наш новы 

крэўскі князь…

ГЕДЫМІН
Ты што на стол усеўся? Кейстут!

 Злазь!
Стол не для дупы! Для яды! Для хлеба! 

КЕЙСТУТ, саскокваючы са стала
Даруй! Не ведаю… як выйшла…

ГЕДЫМІН 
Як не трэба!..
То госці напаскудзяць! То сыны!
Вось што скажу: няма на вас вайны!
Ідзіце!.. Пагаворым на абедзе.

АЛЬГЕРД у дзвярах
А праўду кажуць, што да нас прыедзе
Лугвен?

ГЕДЫМІН раздражнёна
І што?..

АЛЬГЕРД
Дык мы пагаварыць
Хацелі б з ім…

ГЕДЫМІН
Прыедзе – гаварыце.
Хто не дае? Ці, можа, лыч набіць
Вы хочаце яму? Дык без даволу біце.

АЛЬГЕРД, выходзячы з Кейстутам
Як скажаш, бацька…

ГЕДЫМІН, трасучы дамовай
Хто мне скажа, дзе я,
І хто я? Гэты мір – кату пад хвост!
Хацелі хрост? Ну, я зраблю ім хрост!..
Дарэчы, я прасіў паслаць Мацея



У Крэва. Каб ён глянуў, як умее…
Вярнуўся ён?..
(Даніла ківае.)
Няхай мне дакладзе...
А ты мне дакладзі пра крэслы. Дзе
Яны падзеліся?

ДАНІЛА
Прышоў Яўнут з княгіняй,
Сказалі скурай іх перацягнуць.

ГЕДЫМІН
Ужо камандуюць… 

Хай крэслы прынясуць!

ДАНІЛА
Клей не застыў яшчэ.

ГЕДЫМІН
Пад дупамі застыне.
Сядзім, як на гарачым… 
(Да Маргера.)
Ты, мой браце,
Сядай… Ты госць… 
(Да Данілы.)
А дзе Мацей? Да свацці
Прывязаны?

ДАНІЛА
Ды не. Ён тут.
(Кліча.)
Мацей!
(Як зніадкуль з’яўляецца Мацей з 

двума крэсламі.)
ГЕДЫМІН
А ты не мог як-небудзь… ну, прасцей
З’явіцца?.. Што прынёс?

МАЦЕЙ, ставячы крэслы
Вялікі князь! Абоз,
Які падаткі з Крэва ў Вільню вёз,
Лугвен спыніў.

ГЕДЫМІН
І што?..

МАЦЕЙ
Дагледзеў пільна.
Сказаў, што Крэва Вільні… 

ніц не вінна!
Што Крэва – княства вольнае.

ГЕДЫМІН
Ого…
Ды я яго!.. Я сукінага сына…
Не, я не стану вешаць, забіваць,
Ён будзе ў Крэве камяні цягаць,
Пакуль не здохне! Я яго ўмурую
Жывога ў сцены замка… Ён такую
Здабудзе волю… ён уп’ецца ёй
Страшней, чым упіваюцца крывёй!
(Раптам супакоіўшыся, да Данілы.)
На тым усё?

ДАНІЛА 
Амаль. У Крэве быў Яўнут.

ГЕДЫМІН
Чаго?

ДАНІЛА
Ну, пэўна, падабаецца той кут.
Прыгожы кут, дарэчы. Я б і сам
Туды паехаў, каб ты даў пакняжыць.

ГЕДЫМІН
Кажы адразу, што рабіў ён там?

ДАНІЛА
Вялікі князь, так цяжка словы важаць…
Як быццам камяні… Дык вось Мацей
У гэтай справе чалавек не новы,
Ён вылічыў, дзе цёмныя размовы
У замку могуць весці… 

ГЕДЫМІН
Карацей!
А то, як Любарт, балбатлівы стаў!
(Да Мацея.)
Мацей! Кажы далей!..

МАЦЕЙ
Яўнут сказаў, 
Што Гедымін тэстамант падпісаў
На княжанне, і што, 

калі Лугвен паможа
Яўнуту як хутчэй вялікім князем стаць,
Бо гэта ўсё цягнуцца доўга можа,
Дык, сеўшы ў Вільні, можа ён аддаць
Лугвену Нальшу з Крэвам назусім…
(Паўза. Даніла паказвае Мацею, каб 

выйшаў, той знікае.)
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ГЕДЫМІН
Ха!.. Гіцаль!.. Помню, ён яшчэ малым,
Ды і пасля, калі старэйшы быў,
Усё хацеў, каб хтось мяне забіў.

ДАНІЛА
Цяпер вянец яму, відаць, не аддасі?

ГЕДЫМІН
Табе аддам. Ты толькі папрасі.

ДАНІЛА
Не маю праў. І мець не захачу.

ГЕДЫМІН
Чаму?

ДАНІЛА
Давай пра гэта прамаўчу.

ГЕДЫМІН
Не, ты скажы, Даніла… Я прашу!

ДАНІЛА
Уладу ўзяць – гэта прадаць душу.

ГЕДЫМІН праз паўзу
Даніла, мы малочныя браты.
У гэты свет з’явіліся мы разам
І разам гадаваліся, раслі…
Ты ад мяне знявагі ці абразы
Меў? Чуў? Трываў? Яны былі?..

ДАНІЛА
Ні разу,
Вялікі князь.

ГЕДЫМІН
Чаму ж, Даніла, ты
Сказаў такое мне?.. Што я пусты,
Што я душу прадаў… 

А ты чым поўны?..
Калі забыўся, я табе напомню:
Ты не даглядчык тут маіх пакояў
І не наглядчык слуг маіх усіх, –
Адзіны сведка цёмных спраў маіх,
Ты іх саўдзельнік – вось што ты такое!
А, значыць, ты – як я. 

Ды толькі я – не ты!
Я князь вялікі!.. Так, я не святы,
Я грэшны больш, чым ты, 

тут я з табою згодны, –
І я пачуў цябе… Цяпер пачуў мяне:
Мы можам д’яблу, ці каму заўгодна,
Прадаць душу, калі яна ў цане!..
Твая каштуе колькі?..

МАРГЕР
Гэта подла,
Вялікі князь…

ГЕДЫМІН
А мне казаць не подла,
Што я душу прадаў?.. 
(Раптам да Данілы.)
І ты ўгадаў!..
(Б’е сябе ў грудзі.)
І я ўгадаў!..
Што скрыўдзіў, выбачай…
(Да Маргера.)
Хто так уладу любіць – на адчай!
На смерць бацькоў! На подласць 

і на здраду! – 
Дык той і будзе бараніць свой край,
Дзяржаву, без якой 

не будзе мець улады!
Яго не спыніць ні чужая кроў,
Ні кроў свая – няхай ракой сцякае!..

МАРГЕР
Ты так Яўнута любіш?..

ГЕДЫМІН
Што любоў!..
Хай Папа рымскі пра любоў вяшчае!..
А я люблю Літву!

МАРГЕР
Ты любіш сына…
Але Літва не мусіць, не павінна
Закладніцай тваёй любові быць.
Не можаш ты ляпіць з яе, як з гліны,
Усё, што табе хочацца зляпіць!
Пабачыш, князь! Яна таго не сцерпіць!..

ГЕДЫМІН
Вы мне радня… Скажыце, што рабіць?
Кажы, Даніла… Смела! Не дрыжы…



ДАНІЛА
Забіць таго, хто хоча тваёй смерці!

ГЕДЫМІН
Скажы яшчэ раз… раз яшчэ скажы
Мне гэта… з тым жа выразам 

на твары –
І будзеш рады здохнуць на крыжы!
На дыбе! – каб маёй 

пазбегнуць кары…
(Раптам суцішыўшыся.)
Сказаў?..
(Даніла ківае.)
Забыўся?

ДАНІЛА
Перш, чым так сказаў.
Свят-свят… Маўчаў бы лепш…

ГЕДЫМІН
А што ты крыж паклаў
На лоб?.. Хрысціўся?

ДАНІЛА
Не, так не напіўся…
А неяк прычапілася: свят-свят…

ГЕДЫМІН да Маргера
Во дзе атрута! Вось дзе – брат легат!..
(Да Данілы.)
А дзе наш брат Лугвен?

ДАНІЛА
Мяркую, у вязніцы.
З ім Кейстут і Альгерд.

ГЕДЫМІН
Даюць яму напіцца?..
Пакліч ты іх сюды... Хоць не… Чакай!

 Не кліч.
Альгерд дазволу папрасіў, каб лыч
Набіць Лугвену – хай руку пацешыць,
Не трэба будзе ні паліць, ні вешаць,
Усё ж Давыдаў сын… 

Давайце без мяне.

ДАНІЛА
Дык што: замураваць яго ў сцяне?

ГЕДЫМІН, ідучы да выхаду
Сказаў жа: без мяне!.. 

Ёсць і ў мяне сыны
На сына гэтага... Як вырашаць яны.

МАРГЕР
А як ты вырашыў з Яўнутам?..

 Канчаткова?

ГЕДЫМІН, выходзячы разам з 
Мар  герам
Бог ведае!.. Не чуў Яго я слова.

ДАНІЛА
Мацей!

МАЦЕЙ, з’яўляючыся
Я тут.

ДАНІЛА
Ты вызнай, дзе тайніца
Княгіні Еўны.

МАЦЕЙ
Чым там пажывіцца?

ДАНІЛА
Цыдулка там адна павінна быць,
Калі яе… ну, раптам не спалілі…

АЛЬГЕРД, уводзячы перавязанага, з 
закручанай дзяругай галавой чалавека

Вось і Лугвен… Мы з ім пагаварылі,
Як бацька папрасіў…

ДАНІЛА
Да смерці не забілі?

АЛЬГЕРД
Ды не, ты што… Размовы – 

гэта ж словы…

ДАНІЛА
Мацей, ты паглядзі, які ў нас 

рыцар новы!

АЛЬГЕРД
Цяпер у рыцараў такі вось адмысловы,
Бялюткі шлем… Такія вось даспехі…
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ДАНІЛА
Што ж, не было б уцехі без пацехі…
Ён будзе жыць?

АЛЬГЕРД
Так… Кейстут, як заўжды,
Усіх шкадуе… Гэны малады,
А гэты не ўвайшоў пакуль у розум…
Калі увойдзе ў розум, будзе позна, –
Каторы раз я Кейстуту кажу!..
(Выходзячы.)
Пайду скажу Яўнуту, хай Яўнут
Пабачыць, які слаўны рыцар тут!

ДАНІЛА
Каторы раз пашэнціла смаўжу…
Паклікаць князя?... Можа, пажадае
Князь з ім пагаварыць… Не думаю,

 што мае
Жаданне ён, але няхай... Мацей,
Сачы за ім. Ён звер усіх масцей,
Скрозь камень пранікае і жалеза…
(У дзвярах.)
І калі б нехта ўсё ж яго зарэзаў,
Было б някепска. І куды прасцей.
(Мацей ківае, замыкае дзверы.)

МАЦЕЙ
Даруй, Лугвен… Ты мне, Лугвен,

 нічога 
Благога не зрабіў… І я табе благога
Нічога не жадаў… Людзей 

забіў я шмат,
Звычайна ўпотай, ціха, у засадзе,
Але не сам, Лугвен, а па загадзе…
Калі загад, дык я, Лугвен, не кат…
Калі я толькі зразумеў загад.
(Дастаючы нож.)
А калі нават не… Прасцей зарэзаць,

 брат.
(Грукат у дзверы.)

ГОЛАС ЯЎНУТА
Дзе бацька? Дзе Лугвен? 

І дзе мае браты?
Я князь Яўнут! Хто там? Гэй!

 Адчыняй! Хто ты?
Ты хочаш, каб я дзверы? Сцены знёс?..

МАЦЕЙ, хаваючы нож
Ну, што ж… Калі не лёс, тады не лёс.
(Адмыкае дзверы.)

ЯЎНУТ, урываючыся
Мацей?!. О, Божа! Як яны Лугвена!..
(Да Мацея.)
Пайшоў адсюль! 
Пад задніцу каленам!..
Лугвен! Лугвен! Хачу дапамагчы
Табе ўцячы… Хоць як тут уцячы?
Дык што ж рабіць? Лугвен, ты ім нічога
Пра нашу змову ў Крэве не сказаў?
(Лугвен ківае, Яўнут сутаргава рас

кручвае дзяругу на ягонай галаве.)
Сказаў?.. Скажы мне, што? 

Каб я таксама знаў!
Ды не маўчы, Лугвен! Скажы мне,

 дзеля Бога…
О, Божа… Кейстут… Дзе Лугвен?..

 Якога…
(Да ўвайшоўшага Альгерда.)
Якога д’ябла выдумалі вы?!.

АЛЬГЕРД
Не быць табе валадаром Літвы.

МАЦЕЙ
Свят-свят… свят-свят… 

Калі б я разануў,
Дык дзе б я быў?..

АЛЬГЕРД
Мацей, ты бачыў, чуў!
Ты будзеш сведкам.

МАЦЕЙ, спінай выходзячы
Буду, буду, буду…

КЕЙСТУТ
Альгерд… Я гэтага табе 

ніколі не забуду!
Твой хітры план… з туману ў галаве!..
(Мацае сябе.)
Усё ўва мне змярцвела… Ледзь жыве.
Ён мог мяне зарэзаць! Я ж у скрутку!
Нібы дзіця ў пялюшках! 

АЛЬГЕРД
Кейстут, я…



КЕЙСТУТ
Ты ёлупень!.. Калі б не гэтак хутка
Прыбег Яўнут – 

прыйшоў бы мне капец!..

ЯЎНУТ
Табе – капец. А некаму – вянец.
(Да Альгерда.)
Вунь як прыдумаў ты… 

Адразу нас удвох…

АЛЬГЕРД
Ты што вярзеш? Адкуль я ведаць мог,
Што ўздумае Мацей?.. 

Але якая мэта?..

ЯЎНУТ
Ды сам Мацей не мог пайсці на гэта!
Хтось загадаў... 
(Да Кейстута.)
Альгерд адзін, хто знаў,
Што ў скрутку не Лугвен!.. 

КЕЙСТУТ, супакоіўшыся
Яўнут, я б зараз даў
У лыч табе…

ЯЎНУТ
Ты – мне? Таму, хто ўратаваў
Цябе ад смерці?.. 

Вось удзячнасць брата!

АЛЬГЕРД
Ты круцішся, Яўнут, нібы вужака…

ЯЎНУТ, кідаючыся да Гедыміна, які 
ўваходзіць з Данілам і Мацеем

Тата!
Альгерд наш звар’яцеў! 

Ён Кейстута хацеў
Забіць!..

ДАНІЛА да Мацея, які разводзіць 
рукамі

Мацей…

ГЕДЫМІН
Была б цяжкая страта.
Хаця не надта, бо старэйшы сын
Пасля мяне ўладарыць застанецца…

Як ты збялеў, Яўнут! Ды што з табою?

ЯЎНУТ
Сэрца…

ГЕДЫМІН
Што, закалола?

ЯЎНУТ
Не, наскрозь баліць…

ГЕДЫМІН да Альгерда з Кейстутам
Вось так павінен брата брат любіць!
Што ёсць браты? Адзін з іх, як палова
Другога. І нібы сябе забіць –
Забіць яго!..

КЕЙСТУТ
Вялікі князь, тут змова.

ГЕДЫМІН
Якая змова? З крыжакамі? З кім?

КЕЙСТУТ
Яўнута і Лугвена… 

ГЕДЫМІН
Ну, і ў чым?..
Супраць каго?.. Супраць свайго?

 Чужога?..

КЕЙСТУТ
Тут быў Мацей. Ён чуў…

МАЦЕЙ
Не! Я не чуў нічога!

АЛЬГЕРД
Мацей, ты сведкам быў…

МАЦЕЙ
Калі і быў, забыў!
Я ўвогуле без памяці… Забіў?.. 

Ці не забіў?..
Зарэзаў… не зарэзаў… Я не помню.

ГЕДЫМІН
Не помніш?
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МАЦЕЙ
Не. 

ГЕДЫМІН
Сыны!.. Дык у каго мне
Дазнацца, як было?.. 
(Да Альгерда і Кейстута, потым да 

Яўнута.)
Вы скажаце адно,
А ён другое… Ну, і дзе яно,
Дзе тое, што не выдумка, а праўда?..

Сыны… Я вас люблю. 
Шчаслівы з вамі. Рады,

Што ёсць вы ўсе ў мяне, што ёсць 
каго любіць,

Усёй крывёй любіць, насмерць любіць,
 зацята!..

І анікога з вас я б не хацеў згубіць. 

АЛЬГЕРД
Вялікі князь… 

КЕЙСТУТ
Даруй нам, бацька… 

ЯЎНУТ, кідаючыся Гедыміну на грудзі 
Тата!..

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА ШОСТАЯ

Пакой у замку Гедыміна. У пакоі Маргер. 
Уваходіць Воін.

ВОІН
Вітаю, Маргер! Што ў вас тут чуваць,
Апроч таго, што сёння будзе ў замку?

МАРГЕР, вітаючыся з Воінам
Не ведаю. Прыкрыта ўсё.

ВОІН
На клямку?

МАРГЕР
Не, на замок. І ключ не падабраць.
Як ты жывеш у Троках?

ВОІН
Ды нічога.

МАРГЕР
Скажы ты мне дзеля ўсяго святога,
Нашто ты Нарымонту Полацк здаў?

ВОІН
Што значыць здаў? Хіба ён нападаў
На Полацк?.. Гедымін рашыў пасад
Аддаць яму. А Гедымін – мой брат.

ГЕДЫМІН, уваходзячы
Дзень добры вам, браты! Вітаю вас,
Найлепшыя сябры мае! Дарадцы…
Вы свежыя, нібы гуркі на градцы!
Яшчэ й прыбраліся, як на паказ.

ВОІН
І ты не горш прыбраўся…

ГЕДЫМІН
Дык сама
Княгіня прыбірала…

МАРГЕР
Як яна?..

ГЕДЫМІН, падыходзячы да вакна
Малодзіцца… Зноў квецень, 

зноў вясна…
Ах, як жыццё віруе і бушуе!..
А мне ўжо час суцішыцца… Зіма.

ВОІН
Твая дачка з вясной цябе віншуе!
У Трокі прыязджала…

ГЕДЫМІН
Я дарма
Аддаў яе ў Маскву. Яна ў Маскве

 начуе,
Жыве ў Літве… Эх, радасці няма!..

ВОІН
Я б не сказаў... Вясёлай выглядала.

ГЕДЫМІН
Я, Воін, пра сябе… Пра сілу, што буяла,
Звінела ў целе, у крыві спявала,
Будзіла жарсць, не ведала спатолі!..



Скажы ты мне: чаму нічым ніколі
Не можам мы насыціцца? Глядзі:
Улада, слава, грошы… Іх даволі…

МАРГЕР
Як у каго…

ГЕДЫМІН
Ты зайздрасць не будзі.
Няхай паспіць. Яна сама прачнецца.

МАРГЕР
Нікому ад яе нідзе не дзецца – 
І я зайздрошчу, так… Але не ўладзе,
Не гучнай славе на тваім пасадзе,
Тым больш не золату, а волату ў табе!

ГЕДЫМІН
Пра што ты, браце! Быў 

ды выйшаў волат.
Я ўжо не адчуваю нават голад,
Не адчуваю смагу! Ну – ані!
І не гады я ўжо лічу, а дні,
І з кожным днём я ўсё старэй, старэй,
Як хлеб, што з кожным днём 

усё чарсцвей,
Што ўжо не будзе таго смаку мець,
Які ён меў, калі дасталі з печы,
Такі духмяны! Сма-ка-та… Дарэчы,
Старэць не гэтак страшна, 

як чарсцвець.
А мы чарсцвеем. Вось у чым бяда.
І калі можа размякчыць вада
Счарсцвелы хлеб, дык нам ужо нішто
Не верне свежасць… 

ВОІН
Кінь! Табе ж не сто!
А бацька жыў да ста!

ГЕДЫМІН
Апошняя вярста
Перада мной… Я гэта адчуваю…
(Раптам весела.)
Хрысціцца мне ці не?.. 

Я тут усё гадаю:
Там з крыжам лепш ці без? 
(Да Воіна.)
Парай ты мне...

ВОІН
Параю:
Спытай пра гэта ў тых, 

хто там ужо ляжыць.

ГЕДЫМІН
Жартуеш, брат… Жартуй… 

А мне ў грудях смыліць:
Вось калі Бог адзін, 

дык як з адзіным быць?
Усіх багоў змяніць на аднаго
І ў аднаго паверыць? У каго?
У Перуна? Вялеса? Ці ў Ярылу?
Як можна ў тое верыць, што праз сілу 
Ты разумееш? Ну які з багоў
Быць можа ў нас адзін – 

і ён жа ў крыжакоў? 
У ворагаў!.. Ты можаш зразумець,
Як той жа Бог жыццё дае і смерць?
Я зразумець такое не гатовы...

Агонь нам смерць дае. Жыццё дае вада.
З багамі нашымі мы ў хованкі гулялі!
А хрысціянскі Бог – бясконцая нуда
І плач па тых, каго раскрыжавалі.
Ён – Бог пакут. Занадта Ён суровы…

МАРГЕР
Вялікі князь! Разумныя размовы
Усё ж не могуць розум замяніць.
Скажы нам: што збіраешся рабіць?

ГЕДЫМІН
Абрыдла, што ката цягну за хвост?
Вы пра вянец, а я пра крыж, пра хрост…
Ну, што ж… Бліжэй да спраў – 

далей ад слоў.
Як бацька, я люблю маіх сыноў.
Усіх сямёх. Але з усіх адзін
Найблізкі мне, найдарагі мне сын.

МАРГЕР
Чаму адзін з сямёх?

ГЕДЫМІН
Бо не з шасцёх.

МАРГЕР
Як мудра...
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ГЕДЫМІН
Апроч сыноў, я меў яшчэ лахудраў, 
Якіх пааддаваў я за князёў
Суседніх… Эх, гуляў!..

Дык я ў адным з сыноў
Сябе самога бачу. Пазнаю…
Ён мае сілу, волю, жарсць маю, –
Ну, досведу майго пакуль не мае…

МАРГЕР
І розуму твайго!

ГЕДЫМІН
Дык розум набывае
З узростам чалавек! І ён яго набудзе…

МАРГЕР
Рабі, як хочаш. Мы табе не суддзі.
Ды розум не расце, як той лішай
На макаўцы Яўнута… Выбачай:
Як розуму няма, то ўжо яго не будзе.

ГЕДЫМІН
Бывала ўсяк…

ВОІН
Скажы мне: дзе бывала?..
Я б не дзяліў Літву, каб не прапала.
Яшчэ не ўсё зраслося ў ёй, не стала
Такім, каб не разняць, не разарваць!

ГЕДЫМІН
Што мне на гэта, брат, табе сказаць?..
Калі не падзялю, тады вайна
Пачнецца між сынамі, а яна,
Калі яшчэ й суседзі супраць нас,
Не ў час…

МАРГЕР
А што: вайна хіба бывае ў час?

ГЕДЫМІН
Бывае ў час! І я якраз вайной
Зрабіў Літву вялікаю Літвой!

ВОІН
Дык ты не з братам біўся. Не са мной…

ГЕДЫМІН
Вось я і не хачу, каб біліся сыны
Адзін з адным! Таму й дзялю!..

ВОІН
Дзялі!.. Якраз яны
І ўсчыняць бойку, калі ўсё падзеліш!
Не выйдзе, каб пароўну! 

Дзе ты дзенеш
Іх зайздрасць, пыху? 

Сам быў малады–
Хіба не помніш?..

ГЕДЫМІН
Быў… І калі б ты тады
Стаў біцца за вянец…

ВОІН
Дык ты б забіў мяне.

ГЕДЫМІН
Забіў бы, так!.. А, можа быць, і не…
Ды што цяпер гадаць, 

што быць магло між намі!..
Я не Літву дзялю паміж сынамі, 
Дзялю між імі землі, гарады,
Як іх дзялілі продкі ўсе заўжды…

ЕЎНА, імкліва ўваходзячы з Яўнутам
Вялікі князь!..

ГЕДЫМІН
А вы чаго сюды?
Вас клікалі?

ЕЎНА
У нас прапала тое,
Што ты пісаў…

ГЕДЫМІН
А я хіба прапаў?
Ці я ніхто? Нішто? 

Я месца ўжо пустое?!.
Мяне не стала?.. 

ЕЎНА, падціснуўшы губы
Князь… я не чакала…
Пайшлі, Яўнут!



ГЕДЫМІН
Чакай… А дзе прапала?

ЕЎНА
Там, дзе схавала я…

ГЕДЫМІН
Яўнут, тады давай
Сюды Мацея!.. Не, Яўнут, чакай!
(Да Воіна і Маргера.)
Вы ўсе хвілінку пачакайце тут…
(У дзвярах.)
Усе супраць мяне… 

Са мной адзін Яўнут!
(Выходзяць.)

ВОІН
Нявестка, як жывеш? 

У Полацак не цягне
Душа?..

ЕЎНА
Ах, дзевер мой!.. Душа любові прагне!
І дзе яна, там я… Дзе муж мой, 

дом і дзеці. 

ВОІН
Жаночы лёс такі 

спрадвек на белым свеце.

ЕЎНА
Чаму спрадвек? Быў іншы ён, калі
Не вы, а мы мужчынамі былі
І кіравалі вамі!..

МАРГЕР
І цяпер
Такія ёсць…

ЕЎНА
Ты плёткі чуў?.. Не вер
Ты плёткам, князь! Нікім я не кірую…
А вы са мной ваюеце!..

МАРГЕР
Калі я і ваюю,
Дык не з табой. Тым больш 

не за сябе…
Ты не кусай губу! Вунь пена на губе!..
Усё жыццё я за Літву ваюю…

ЕЎНА
Усё жыццё адно і тое чую:
Ніхто не за сябе! А за народ! Дзяржаву!
А я вось за сябе! Я маю права
Любіць сябе? Любіць дзяцей маіх?

Вы толькі пальцам паспрабуйце іх
Крануць!.. Дык я вам яйцы пакалечу!

ВОІН
Усе мы за сваіх… 

Ды ёсць, княгіня, рэчы…

ЕЎНА, перапыняючы Воіна
З часоў як род з’явіўся чалавечы,
Адна ёсць рэч: жаночая любоў!
Гэта яна стварыла з вас багоў,
Гэта яна герояў з вас стварыла,
Гэта яе няведамая сіла
Вас падымае! На руках нясе!

МАРГЕР
Няведама куды!.. 
Ты ўжо ва ўсёй красе
Нам паказалася! 

Не строй з сябе нявіннай…
(Да Воіна з’едліва.)
Яна стварыла бога з Гедыміна!
Яна яго ўздымае і нясе!..
(Да Еўны.)
Ды вы нясухі ўсе! І ты – адна з нясух!
Ты знесла трох сыноў і дочак дзвюх,
І гэта ўсё, што можаш ты!..
Багіня…
(Раптам падскочыўшы да Еўны, за

махаўшы рукамі.)
Ко-ко-ко-ко-ко-ко…

ЕЎНА
Як выступіў! Вялікі талент гіне…
А можаш знесці хоць адно яйко?
Не можаш? Паспрабуй. Бо хутка два
Табе спатрэбяцца. 
(Тыцкае пальцам у лоб Маргеру.)
Бо гэта галава
Не думае пра захаванне цела…
(Да Воіна.)
Я, дзевер мой, у Полацку ўзляцела,
А там такая вышыня нябёс,
Што ўзнёс мяне да самых зорак лёс,
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І ў высі той, у вечнай той, няспыннай
Я пакахала князя Гедыміна.

Я ведаю, што ў вас, як у братоў
Сяброўства ёсць, ёсць братняя любоў,
Але павер мне, што няма і блізка
Таго, што загараецца, як іскра
Вось тут, дзе сэрца, – і з яе пажар
На ўвесь нябесны і зямны абшар!

Вось гэта, князь, каханне… І яго
Я пранясу аж да крыжа майго.
(Да Маргера.)
А ты нясі яйко! З гнязда не злазь!..
Шкада, не чуў цябе вялікі князь,
Ён мордай бы цябе – 

у гразь, у гразь, у гразь!..

ДАНІЛА, уваходзячы
А дзе вялікі князь? 

Сабраліся ўжо ўсе…

ЕЎНА
Ён у куратніку. Там, дзе Мацей нясе
Яйко табе… Даніла! Ты – зладзюга!
І князь цябе заб’е!..
(Выходзіць.)

ДАНІЛА
Во ведзьма… Во змяюга…
Як-небудзь і напраўду джыгане…

ВОІН
Ну, можа, джыгане… 

А, можа быць, і не.

МАРГЕР
Каб толькі нашы не скалечыла

 джыгалы…

ДАНІЛА
Шаноўныя князі, прашу да залы!

ЯЎНУТ, з’яўляючыся збялелы
Дзядзькі… Даніла… Ён забіў Мацея…

ВОІН
Сівы!.. А праз каханне вар’яцее!..

ДЗЕЯ ПЕРШАЯ, СЦЭНА СЁМАЯ

1338 год. Замак вялікага князя Гедыміна. 
Зала прыёмаў. У зале Гедымін, Воін, Маргер, 
Даніла, Еўна, Яўнут, Нарымонт і астатнія 
сыны і дочкі Гедыміна, папскі легат, князі, 

вяльможы, госці.

ГЕДЫМІН
Легат... Мой брат... Ах, як ляцяць гады!

ЛЕГАТ
Вы абяцалі нам яшчэ тады,
Калі мы вас мірылі з крыжакамі,
Што прымеце ад Рыма хрост святы.
Дык самы час.

ГЕДЫМІН
Тамаза! Мы на ты
Былі з табой...

ЛЕГАТ
На ты не быў я з вамі.
Вы тыкалі, а я пачціва слухаў.

ГЕДЫМІН
А я цябе не чуў...

ЛЕГАТ
Відаць, балела вуха?

ГЕДЫМІН
Не. Пуп балеў.

ЛЕГАТ
Вы сёння, князь, вясёлы...

ГЕДЫМІН
Легат, вам мала, што я тут касцёлы
Не замінаю ўзводзіць?.. Вунь стаіць!

ЛЕГАТ
Але ж і цэрквы ўзводзяць...

ГЕДЫМІН
Праваслаўным
Куды хадзіць? 

Народ наш раўнапраўным
Заўсёды ў веры быў – і так таму і быць!



ЛЕГАТ
Дык хрост вы прымеце? 
(Паказвае ў залу.)
Вунь Папа з Ватыкану
Вам святара прыслаў...

ГЕДЫМІН
Легат, я гляну,
Як пойдзе ўсё... Калі не наўскасяк,
Дык будзе гэтак. А як не, дык так.

ЛЕГАТ
Як гэтак?.. І як так?... 

Я вас не зразумеў.

ГЕДЫМІН
Зноў пуп баліць. Не тое нешта з’еў.

ДАНІЛА, падышоўшы
Вялікі князь, вам пачынаць пара...

ГЕДЫМІН
А калі скончу ўсё – дык з плеч гара...
Легат, спытайце лекараў сваіх,
Чаму звязаны гэтак пуп і слых?..

(Падымаецца на ўзвышэнне, дзе княс
кае крэсла і княскае ўбранства, Даніла 
дапамагае яму з убранствам, Гедымін 
сядае, азірае залу, устае.)

Сягоння ў Вільні я сабраў усіх
Князёў літоўскіх і вяльмож 

шаноўных,
Гасцей з Русі і Польшчы, не чужых
Для нас, і шчыра я вітаю іх,
Як валадар Літвы – 

і роўны сярод роўных.

Як тое нам дыктуе даўніна
І звычаі, законы нашых продкаў,
Мы сёння столькі, 

колькі маем сродкаў,
Зямлі і гарадоў, падзелім на
Сямёх маіх сыноў, сямёх братоў,
Якім жадаю жыць я сто гадоў
І мацаваць вялікую Літву!..

Я гарады і землі назаву, 
Каму якія, і вы ўсе пасля
Пацвердзіце, як сведкі, што зямля

І гарады, падзеленыя мною,
Падзелены законна!.. І вайною
Сынам ніхто не стане пагражаць,
Бо можна больш ці менш іх паважаць,
Калі займеюць славу ці зняславу,
Але ніхто не можа пасягаць
На тое, што належыць ім па праву.

Ад жонкі Віды, пухам ёй зямля,
Я маю двух сыноў, і пакідаю я...
(Глядзіць на Нарымонта.)
Старэйшаму з усіх...

НАРЫМОНТ
Я саступіць гатоў
Правы на княжання таму з маіх братоў,
Каго дастойным лічыць бацька мой!

ГЕДЫМІН
Хоць завядзёнкі ў нас няма такой,
Што да старэйшэга абавязкова
Улада пераходзіць, але слова,
Што Нарымонт сказаў, 

як прыклад можа быць
Таго, як не сябе, а як Літву любіць!...
Для Нарымонта – Полацак і Пінск!..

Для Монтвіда я… Кернаў… Слонім…
 Дзвінск

У спадчыну сямейную даю!..

Пазней я меў яшчэ адну сям’ю,
І жонка Вольга нарадзіла мне
Альгерда с Кейстутам... 

Абодва на вайне
Са мной былі, абодва баранілі
Літвінскую зямлю і заслужылі...

Альгерд пасад у Крэве заслужыў!..
(Хваля здзіўлення, Альгерд робіць 
спробу выйсці, Кейстут яго не пускае.)

А Кейстут заслужыў пасад у Троках
І Берасце з Гародняй!.. 
(Хваля здзіўлення, Кейстут схіляецца 
ў паклоне.)

Я нажыў
З княгіняй Еўнай трох сыноў... Глыбока
За іх я ўдзячны ёй... Малодшы, Карыят,
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Якому найдалей ад вусця да вытока,
Які нібы злучыў пачатак і канец...
Яму – Наваградак, Літвы першасталец,
Дзе кроў літвінская кіпіць, бурліць,

 не стыне!..

Сярэдні, Любарт... 
(Да Любарта.)
Мець табе пасад,
Тваім нашчадкам княжыць на Валыні!..

Застаўся наш 
(адной рукой да Еўны.)
старэйшы сын... 
(другой рукой да Яўнута.)
Яўнут...

Яго пасад, сталец ягоны... тут!
Пасля мяне ён валадар Літвы!..
(Альгерд зноў спрабуе выйсці, Кейстут 

зноў стрымлівае яго.)

Альгерд!.. І Кейстут! Я хачу, каб вы
Цяпер і тут, перада мной і ўсімі
Князямі і гасцямі дарагімі,
Прад Богам пакляліся, што руку
На брата не пыдыміце ніколі,
Не пойдзеце супроць бацькоўскай волі,
Не ступіце ў крывавую раку
Братазабойства!.. 

КЕЙСТУТ
Клятву даць гатоў, 
Што не ступлю я ў братавую кроў.

АЛЬГЕРД
І я гатовы... І клянуся ў тым... 
Але чаму ты нам, а не братам усім
Сказаў паклясціся?.. Не Карыяту?
Не Любарту? Ці ім руку на брата
Падняць ты дазваляў?..

ГЕДЫМІН
Я сказаў
Усё, што я хацеў... І гэтаксама
Я ўсё пачуў, што я хацеў пачуць.
Хай ні на кім, хто тут, не будзе плямы,
Якой вякі з імён іх не сатруць,
Не саскрабуць!.. Хай праз вякі вядуць
Вялікую Літву валадары такія,

Якія вартыя Вялікае Літвы,
Такія, як сыны мае, як вы,
Хто паважае звычаі святыя
І запаветы продкаў, што былі
І будуць сілай гэтае зямлі!
Жыве Літва!..

УСЕ
Жыве!
Жыве!
Жыве!

ГЕДЫМІН
Яе штандары ветрам не парве,
Адкуль бы ён ні дзьмуў! 

Ад захаду ці ўсходу...
Жыць у вяках літвінскмаму народу!
Жыве народ!

УСЕ
Жыве!
Жыве!
Жыве!

ГЕДЫМІН
На тым усё!
(Заўважае легата, які недаўменна 
разводзіць рукамі.)
Хоць не... 
(Рукой да легата.)
Яшчэ ёсць гэта...
Ёсць звычаі дзядоў, 

ёсць продкаў запаветы,
І вось што я скажу напрыканцы...
Ці таф’і носім мы, ці княскія вянцы,
Час працякае праз усіх пароўну,
Нікога не абыдзе, не міне,
І тое, што мы роўныя прад смерцю,
Адзінае, што справядліва ў свеце!..
Смерць ані з кім не сыдзецца ў цане, 
Каб адкупіцца, хоць ты грошай поўны
Кашэль ёй дай... Вось тут 

пасол шаноўны
Ад Папы рымскага. Ён прапануе мне
Памерці ў новай веры... Так ці не?..
Легат?..

ЛЕГАТ
Я прапануе вам хрысціцца,
Не прапаную паміраць... Каб збыцца



Таму, што пажадалі вы сынам,
Панам вяльможным 

і ўсім грэшным нам,
Не лішняй будзе дапамога Бога.

ГЕДЫМІН
Багоў я маю столькі, што замнога 
На аднаго... Ды я да іх прывык.
Так, як да хлеба мой прывык язык,
Як вусны да вады і як да зброі рукі,
Як да бацькоў сыны і да дзядоў унукі.
На тым жыццё маё стаяла і стаіць.

Як я магу мінулае змяніць?
Ніяк!.. Усё, што мусіла аджыць,
Яно само сабою аджывала,
Танула ў водах, у кастрах згарала,
І каб хутчэй, дык на агонь я дзьмуў...
Ды тое, што жыло, 

я пальцам не крануў! –
Калі яно было хоць некаму ў патрэбу...

Ты кажаш, што душа ўзляціць у неба,
Калі я хрост прыму... У неба я малым
Глядзеў і думаў: як мне жыць у ім?
Мяне ж лятаць без крылаў не вучылі!..
І калі дзеда на кастры спалілі,
Я ўбачыў: узышоў у неба дым.

Дык вось мой запавет сынам маім:
На капішчы, калі зямныя жарсці
Мяне пакінуць на шляху зямным,
Касцёр раскласці. На агонь пакласці 
Мяне... у той апратцы, што любіў.
Даць шаблю мне... каня... каб не забыў,
Як я скакаў на ім!.. 

Як маладым я быў...
У полымя мне кінуць сагайдак,
Рагацінцу і дзіду... Словам, так
Усё зрабіць, як гэта продкі нашы
Рабілі, і крывёй маёю з чашы
Касцёр заліць...

Легат, як звык я жыць,
Так буду паміраць. Не маю я намеру
Развітвацца з Літвой, 

зямлёй маёй і верай!..
Прашу гуляць!.. 

Сталы паўсюль накрыты!..

ЛЕГАТ, падыходзячы да Еўны і Яўнута
Вялікі князь нібыта
У той Літве жыве, якая ўжо забыта.
Віншую вас, княгіня! Князь Яўнут...

ЯЎНУТ
Не ведаю... Надзець такі хамут...

ЕЎНА
Мы не чакалі...

ЛЕГАТ прытворна
Ну, а хто ж чакаў!..
Мяне здзівіла, што не паказаў,
Не зачытаў тэстамант ён, і хтосьці
Сумневы можа мець 

у спадчыне са слоў.

ЕЎНА
Тэстамант ёсць! Напісаны! 

ЛЕГАТ
Гатоў
Паверыць вам, княгіня... Але госці...
Вунь колькі тут князёў, 

вяльможаў ды паслоў!
Я б не хацеў, каб нехта з іх даклаў...
(Да Яўнута.)
Вы, князь, гатовы 

да дзяржаўных спраў?

ЕЎНА
Гатовы ён!..

ЛЕГАТ
Мы ў Ватыкане сочым...
Ваш сын, княгіня, можа каралём
Сапраўдным стаць, калі таго захоча...
Пра гэта пагаворым заўтра днём?

ЕЎНА
Так, пагаворым. Дзякую вам, ойча.

ЛЕГАТ
І вам, княгіня. Гэта ўсцешыць Папу...

ГЕДЫМІН, праходзячы міма, легату
Яшчэ ў касцёр кладуць мядзведзя лапу
І лапу рысі...
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ЛЕГАТ
Гэта для чаго?

ГЕДЫМІН, ідучы далей да выхаду
Не ведаю... Кладуць...

КЕЙСТУТ да Альгерда
Ты зразумеў яго?..
Што ён сказаў?

АЛЬГЕРД
Сказаў яго спаліць.
На капішчы. Крывёй касцёр заліць.
Дык спалім і зальём. 

КЕЙСТУТ
Альгерд, нам абвясцілі...

АЛЬГЕРД
Ну, абвясцілі!.. Каб мы не забілі
Яўнута...

КЕЙСТУТ
Я сябе, мой брат, забіць гатоў.

АЛЬГЕРД
Э, не! Нам нельга забіваць братоў.
А вось пасунуць іх... мы маем права.
(Абдымаючы і выводзячы Кейстута.)
Ха!.. Злева ўрэзаў нам – 

і ўрэзаў справа!

ЕЎНА да Яўнута
Мой сын – вялікі князь! За ім Літва!

 Дзяржава!
Цяпер яго ніхто і пальцам не кране!

ЯЎНУТ
Ну, як сказаць... Браты ёсць у мяне...

ЕЎНА
І клятва ёсць! Я ў князя дамаглася,
Каб змусіў іх паклясціся...

ЯЎНУТ
Па часе
Мы забываем клятвы. На пяску
Яны напісаны, які змываюць хвалі.

ЕЎНА
Мой сын – вялікі князь! Дай мне руку...
(Цалуе.)

ЯЎНУТ
Ты што!..

ЕЎНА
Табе руку яшчэ не цалавалі,
Як князю ўсёй Літвы, – 

я першая цалую!
Дасць Бог, не толькі князю. Каралю...

ЯЎНУТ
Ды што ты!..

ЕЎНА
Дык легат сказаў...

ЯЎНУТ, азіраючыся
Не чую!
І слухаць не хачу!..

ЕЎНА
Не бойся... Я з табой... 

Я ўсіх жыўцом спалю,
Усіх дзеля цябе пазабіваю!..

ЯЎНУТ, выходзячы пад руку з Еўнай
Не ведаў я, якую маці маю...

МАРГЕР, гледзячы ім услед
Прыходзіць слава – і сыходзіць слава...
Не разумею я... Такі цяжар... Дзяржава...
А ён аддаў найслабаму яе.
Сказаць, што розуму ў яго 

ці волі не стае.
Не скажаш... Дык у чым тады прычына?

ВОІН
Тут, князь, гісторыя, вядомая здаўна...
Дзе не відаць прычыны, там жанчыну
Шукайце... А калі яшчэ яна
Штоночы побач з вамі засынае,
Калі начной зязюляю кувае,
Дык можаце хоць салаўём спяваць,
Мець горла срэбнае, ці нават залатое,
Начной зязюлі не перакуваць...



Ніколі не ўдавалася такое
Ніякім ваярам. І гэтым разам зноў 
Перамагла жанчына... Ці любоў... –
Што з веку на зямлі адно і тое. 
(Выходзяць, на сцэне застаецца толькі 

Сведка.)

СВЕДКА, сядаючы ў княскае крэсла, 
да залы

Вы пасядзіце там, а я прысяду тут,
У крэсла, у якое сеў Яўнут,
Калі ў Літве не стала Гедыміна,
Але аб тым – наступная карціна...
(Устае.)
Вы помніце, якія гарады
Дзяліў вялікі князь?.. Забыліся?.. Тады
Я нагадаю. 
Пальцы загінаю:
Наваградак, Літвы першасталец,
Дзе каралеўскі прымяраў вянец
Вялікі князь Міндоўг... Пінск... Ліда...

 Слонім...
Вядома, і пра Вільню ўсе мы помнім...
Гародня, Крэва, Берасце... Дык дзе
Была Літва?..

Я сведка тых падзей.
Літва – як сэрца, што з маіх грудзей
Спрабуюць вырваць, але б’ецца сэрца!..
Я сведка і народзінаў, і смерці
Краіны той, названаю Літвой,
Што на Дняпры і Нёмане паўстала
З маёй крывёй і моваю маёй,
Якая для мяне Айчынай стала,
Якую хітра выкралі ў мяне!..
Але ўсё вернецца.
Бяспамятства міне.

На Прыпяці, на Сожы, на Дзвіне
Было, як лесу, нас!.. Па часе – 

лес радзей,
Бо высеклі. Я сведка тых падзей:
Як высякалі, памяць карчавалі,
Яе спальвалі, каб не застаўся след, –
Ды след застаўся!.. 
Ёсць літвінскі свет!

Ён тут. Дзе мы. Дзе край наш. 
Дзе вякамі

Жылі літвіны, што свой шлях прад намі

Прайшлі, па рэках лёсу праплылі
Туды, дзе межы неба і зямлі,
Ды нават тыя межы не паклалі
Сцяны між намі, нас не раз’ядналі!..

Няхай не так, як нас завуць, іх звалі,
Але і ў нас, і ў іх адна і тая кроў,
Бо гэта продкі нашы!.. Іх любоў
Стварыла нас!.. І мы аддаць не мусім,
Хоць як заўгодна называюць хай
Наш край: Заходнім краем... 

Беларуссю... –
Не мусім мы ні ў радасці, ні ў скрусе
Ні сёння, ні праз век, 

ні праз вякі вякоў
Аддаць камусьці памяць пра бацькоў!

ДЗЕЯ ДРУГАЯ
АЛЬГЕРД І КЕЙСТУТ

ДЗЕЯ ДРУГАЯ, СЦЭНА ПЕРШАЯ

1341 год. Узлесак паблізу ордэнскага 
замка Баэрбург. 

Гукі бойкі. Галасы. 

ГОЛАС КЕЙСТУТА
Загадана было сядзець усім у схове!
Хто бойку распачаў?
ГОЛАС
Палякі!
ГОЛАС
Не, панове!
Мы ні пры чым!
ГОЛАС МАРГЕРА
Літвіны! Тут засада!
ГОЛАС КЕЙСТУТА
Яўнут! Засада ля твайго атрада!
Скачы, Яўнут! Сячы!
ГАЛАСЫ
Літвіны! Здрада! Здрада!
ГОЛАС ВОІНА
Лугвен! А дзе Лугвен?
ГОЛАС
Ён у сваім атрадзе!
ГОЛАС МАРГЕРА
Вялікі князь паранены ў засадзе!..
ГОЛАС ВОІНА
Забіты Гедымін!!!..
ГОЛАС КЕЙСТУТА
Назад! Усім назад! 
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ГОЛАС ВОІНА
Альгерд паранены!.. 
ГОЛАС КЕЙСТУТА
Альгерд!.. Трымайся, брат!..
ГОЛАС ВОІНА
Адкуль тут крыжакі? 

Іх быць не мусіць тут!
Яўнут! Ты дзе, Яўнут?
ГОЛАС 
Ды вунь ён! Над ракой!
ГОЛАС ВОІНА
Чаго ён там стаіць?
ГОЛАС КЕЙСУТА
Альгерд! Ты будзеш жыць! Мацуйся,

 браце мой!
ГОЛАС АЛЬГЕРДА
Як бацька наш?..
ГОЛАС МАРГЕРА
Канец. Сцёк Гедымін крывёй...

(Святло на сцэне.)

Гедымінаў замак у Вільні. Пакой з 
абразамі, малельня княгіні Еўны.

ГОЛАС ДАНІЛЫ за сцэнай
Спалілі Гедыміна! Што яму 
Цяпер да нас!..

ЕЎНА, увайшоўшы 
О, Божа мой!.. Чаму
Ты не пачуў ніводнае маёй
Малітвы, Божа!.. Хай не быў ён твой
Ні раб, ні вернік, але ж я твая
Раба, мой Божа!.. Ці зграшыла я
У нечым так, што гэтак пакараў
Мяне?.. Што Ты ў мяне яго забраў!..
Што ж мне цяпер рабіць?..

Ну, досыць выць
Ваўчыцай па ваўку... 

Мой воўк жалезны быў...
Каханы воўк мой, воўк мой 

сівагруды!..
Ён слёз не ліў. І я іх ліць не буду.
(Гукае за сцэну.)
Даніла!..
(З’яўляецца Даніла)
Слухай, што табе скажу...

ДАНІЛА
Княгіня, я ужо ў замку не служу.

ЕЎНА
А што ты робіш тут?

ДАНІЛА
Ды вось збяру манаткі –
І прэч дахаткі.

ЕЎНА
Аніякай хаткі
Няма ў цябе!.. Так што жыві, дзе жыў.
Служы таму, каму ты тут служыў.

ДАНІЛА
Нябожчыку?

ЕЎНА
Даволі дурнаты!
Служыць, Даніла, князю будзеш ты
Вялікаму.

ДАНІЛА
Яўнуту?

ЕЎНА
Фу-ты ну-ты!
Яму не падабаюцца Яўнуты!

ДАНІЛА
Я думаў...

ЕЎНА
Што?

ДАНІЛА
Што не даруеш мне...

ЕЎНА
А хто табе сказаў, што даравала?
Калі злаўлю на здрадзе, на мане,
Зраблю з табой усё, што абяцала!
Ты хоць чытаў тэстамант, грамацей?..
Хто з вас спаліў яго?.. Ты сам? 

Ці твой Мацей?

ДАНІЛА
Ды не! Мацей аддаў тэстамант князю.



ЕЎНА
Калі аддаў?

ДАНІЛА
Як толькі ўкраў. Адразу.

ЕЎНА
І князь яго забіў?.. За што?..
(Даніла пацепвае плячыма.)
Ну, Гедымін!.. Зараза!
Тады ў каго тэстамант можа быць?
(Даніла зноў пацепвае плячыма.)
Ён мог перапісаць яго, змяніць...
Пакліч Яўнута! 

ДАНІЛА
Ён цяпер якраз
З братамі...

ЕЎНА
Хай вядзе сюды братоў!
(Даніла выходзіць. Еўна ідзе да абразоў.)
О, Божа! Колькі Божых абразоў!..

ДАНІЛА, зноў з’яўляючыся
Калі я тут служу, тады легат да вас...
(Выходзіць, прапускаючы легата.)

ЕЎНА насустрач легату
О, як вы ў час!

ЛЕГАТ
Ды мы заўсёды ў час.
Я рады бачыць вас 

укленчанай прад Богам. 

ЕЎНА
Ягоная мне трэба дапамога!
І ваша!.. 

ЛЕГАТ
Чым служыць магу, княгіня?

ЕЎНА
Дапусцім, нехта недзе не пакіне...
Ну, запавету... Але не сакрэт,
Каму якая спадчына... Вось гэта, –
Казаў ён, – будзе гэтаму, а гэта
Таму... Дык дастаткова запавету
На словах, каб спаўняўся запавет?

ЛЕГАТ
Ці дастаткова гэтага для Рыму? – 
Цікавіць вас?

ЕЎНА
Ну, так! Калі наўпрост.
(Уваходзіць Яўнут. Еўна, стоячы спінай 

да сына, не бачыць яго.)

ЛЕГАТ не столькі да Еўны, колькі да 
Яўнута

Літва пры новым князі прыме хрост?

ЕЎНА, укленчыўшы перад легатам, 
перахрысціўшыся

Усё пры ім Літва ад Рыму прыме!
Клянуся, як прад Богам прад святым!..

ЛЕГАТ, паказвачы на абразы
Княгіня, я не Бог!

ЕЎНА
Але за вамі Рым!

ЛЕГАТ
Рым будзе і за вамі, калі з ім
Дамовіцца ваш сын... Вітаю вас, Яўнут!
(Еўна ўскоквае з каленяў.)

ЯЎНУТ
Пра што вы тут?

ЛЕГАТ
Пра ўсё! Пра Страшны суд,
Што грэшнікаў чакае, круцялёў!..

ЕЎНА ніякавата
Яўнут… Сынок… Легат наш 

з намі зноў..

ЯЎНУТ да Еўны
І ты... укленчыўшы... 

а каб са мной прыйшоў
Альгерд? Ці Кейстут? Каб яны пачулі!..
Убачылі!.. 

ЛЕГАТ
Вы, князь, сваёй матулі
Павінны ногі мыць і цалаваць,
А не вучыць яе, як жыць!
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ЯЎНУТ
І паміраць...
Вы чулі, што ўсе кажуць?... Гедымін
Забіты сынам... Здрадзіў бацьку сын...

ЕЎНА
Яўнут! Не вар’яцей!..

ЛЕГАТ, робячы выгляд, быццам бы 
развітваецца

Мне час... Было мне міла...

ЕЎНА, затрымліваючы легата
Смерць бацькі моцна сына падкасіла!
А так ёсць воля ў ім, і розум ёсць, і сіла,
Сам Гедымін казаў пра гэта ўсім!

ЛЕГАТ
Пра розум я не помню... Зрэшты, з ім
Пра гэта я не размаўляў ніколі,
Бо розуму ў яго было даволі.
З разумнымі пра розум размаўляць –
Як дурнем перад імі выглядаць.
Сярод усіх князёў і каралёў
Такіх, як Гедымін, я бачыў мала.
Ён вакол пальца так мяне абвёў,
І так пасля ад Папы мне папала,
Што буду помніць, мусібыць, па скон.
За рымскіх папаў не дурнейшы ён.
Ды толькі ёсць няпісаны закон:
Прырода на сынах адпачывае!..

ЕЎНА
Яўнут! Прашу цябе... Нам Рым 

дабра жадае!

ЯЎНУТ
Жадае мне дабра?.. 
(Да легата.)
А што мяне чакае,
Калі адмоўлюся ад вашых прапаноў?

ЛЕГАТ
Нічога не чакае.

ЯЎНУТ праз паўзу
Не знайшоў
Я ў вашых словах для сябе адказу,
Сіньёр... Дарэчы, як вас зваць?..

ЛЕГАТ
Сіньёр Тамаза.
Я вам казаў, што бачыў каралёў,
Цароў, князёў, зямных валадароў,
Ды валадарылі яны не самі!
А валадарыў Бог! І Бог быў з намі!

ЯЎНУТ
І з крыжакамі.

ЛЕГАТ
Так. І з крыжакамі.
Яны ў саюзе з намі, крыжакі.

ЯЎНУТ
Мой бацька з імі меў саюз такі.
Яны яго забілі.

ЛЕГАТ
На вякі
Няма саюзаў, князь. 

Усё ў жыцці часова.
Вось бацька ваш даў слова…

ЯЎНУТ
Бацькі слова
Не адмяніць! Нікому не пасмець
Нават падумаць так!

ЛЕГАТ
Ну, могуць захацець
І не падумаўшы. Такое тут бывае.
І вам тады якая-ніякая
Падмога, князь, спатрэбіцца… 

ЯЎНУТ
Мы самі
З братамі разбярэмся!

ЛЕГАТ
Вы з братамі?
Ва ўладзе, князь, нямашака братоў.
Ні сёстраў, ні бацькоў. Ва ўладзе 

толькі кроў,
І хто чыю пралье, магу сказаць наперад.
Вы, князь, у нераце, і гэты нерат
На бераг цягнуць двое рыбакоў.
І выцягнуць! Не зараз, дык пазней.
Яны мацней за вас. Яны за вас смялей,
А вы тут баіцёся крок зрабіць,



Каб жыць! А ўжо вялікім князем
 быць,

Дык гэта не для вас… І каралём 
не стаць

Ніколі вам!.. 

ЕЎНА
А як ён можа стаць?..

ЛЕГАТ
Па-рознаму... Каб вас да Рыму ўзяць,
Літву і Польшчу можна аб’яднаць…
(Да Яўнута.)
Паслухайце: мы вам дадзім карону!
Мы за руку вас правядзем да трону – 
І ўбачыць вас на ім Еўропа ўся!..
Размова, князь, пра гэта! А пасля
Пра ўсё, што толькі ўмесціць галава,
Пра ўсё астатняе!

ЯЎНУТ
Астатняе – Літва?..
Скажыце, што з Літвой, калі я 

здраджу ёй
І вам яе прадам, у той Еўропе будзе?

ЛЕГАТ
А што з ёй можа быць? Жыць будзеце,

 як людзі!
Вы ж дзікуны! Глядзець жа страх 

на вас!
Тут будзе новы лад і новы час!

ЯЎНУТ
Час з новым Богам, лад 

з чужым загадам...
Скажы мне, маці: а не пракляне
Літва мяне, калі я дух яе,
Дым капішчаў яе змяню 

на рымскі ладан?

ЕЎНА
Не! Я не пракляну! І ўсю тваю віну
Вазьму я на сябе!.. Сівую даўніну
Мы будзем помніць, 

цешыць сэрцы ёй!
Ды хопіць жыць у даўніне сівой,
Як бацька твой... Сын, 

не шукай прычыну
Адмовіцца!..

ЯЎНУТ
Я тут не пра жанчыну.
Не пра цябе пытаўся. Пра Айчыну.

ЕЎНА
А хто табе Айчына? Што, сынок?
Пясок? Дык ён паўсюль, сынок, пясок,
Каб хату будаваць, ці засыпаць труну...
А маці маеш толькі тут... Адну...
І я – твая Айчына! 
Твой выток – 
Любоў мая!.. 
Астатняе – пясок.
(Да легата.)
Ён будзе каралём! Ён духам не аслаб!...

ДАНІЛА, уваходзячы
Альгерд і Кейстут патрабуюць, каб
Яўнут ішоў да іх.

ЕЎНА
Ён хто? Слуга ім? Раб?..
Мой сын – вялікі князь! 

Ніхто патрабаваць
Нічога ад яго не можа!.. 
(Да Яўнута.)
Сядзь
На сваё месца! Не туляйся тут,
Як Гедыміна цень, вялікі князь Яўнут!

ЯЎНУТ
Я Гедыміна сын! І што мне скажа ён?
Ды пракляне! І будзе той праклён
На мне, пакуль жыве літвінскі край!..

ЛЕГАТ
Паганцу ў пекла! Верніку – у рай!
Вам не сустрэцца больш!.. Не пракляне.
Падпішаце, ці не?

ЕЎНА, падаючы на калені
Малю цябе! Прашу!.. 

ЯЎНУТ
Бог не даруе мне. Я прадаю душу...

ЛЕГАТ
Пясок...
(Дастаючы дамову.)
Падпісвайце...
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ЯЎНУТ
Я з д’яблам падпішу.

ЛЕГАТ 
А ў вас сустрэцца з ім жаданне ёсць?

ЯЎНУТ
Я ўжо сустрэўся з ім.
І вы ягоны госць.

ДЗЕЯ ДРУГАЯ, СЦЭНА ДРУГАЯ

Зала прыёмаў у замку князя Гедыміна. 
У зале Альгерд, Кейстут, Воін, Маргер. 

МАРГЕР
Калі схавалі ў лесе коней, змрок
Рассейваўся, і князь паскорыў крок,
Каб перайсці раку, а крыжакі
Ужо чакалі нас на тым баку ракі.
Забілі князя. Болей анікога.

КЕЙСТУТ
Нашто была нам гэтая аблога!
І замак той! Зімой! Калі дарога
Суцэльны лёд. Цалік без каляін...
Я не пакіну ў замку тым руін!

МАРГЕР
Паспеў за меч схапіцца Гедымін,
А болей не паспеў зрабіць нічога.

АЛЬГЕРД
Мая віна. Бо ён мяне прыкрыў!..
Як я наперад бацьку прапусціў?..

ВОІН
Альгерд, не трэба... Кінь сябе вініць!
Хто Гедыміна мог кудысьці 

не пусціць?
А што зімой... Ён раіўся са мной.
На тое і разлік быў, што зімой.
Не выйшла. І не выправіць ніяк...

КЕЙСТУТ
Там дуб зламаны быў. Дык я падумаў:

 знак.
І паламалі! Павалілі дуба!

ВОІН
Літва такой яшчэ не знала згубы.
Але як ёсць, так ёсць. 

І разабрацца трэба,
Чаму так сталася? А не глядзець у неба,
Казаць, што лёс па лёдзе так панёс...

КЕЙСТУТ
Ды нехта ім данёс! Вось вам і лёс.
Відаць жа, што не спалі крыжакі,
І што ў засадзе той каля ракі
Яны ўсю ноч чакалі Гедыміна!

АЛЬГЕРД
А я схаваўся за ягонай спінай...
(З’яўляюцца Яўнут і Лугвен.)

ВОІН
Альгерд, паслухай! Ні пры чым ты,

 чуеш?
Ужо не разабраць, 

каго ты тут шкадуеш:
Ці бацьку, ці сябе...
(Да Кейстута.)
А ты спыніў бы брата!..
(Яўнут моўчкі праходзіць да вяліка

княскага крэсла. Сядае.)

ЛУГВЕН
На людзях, напаказ пра гэтакія страты
Найбольш шкадуе той, хто вінаваты.

ЯЎНУТ
І я так думаю... 

АЛЬГЕРД
Ты права дакажы
На гэтым месцы думаць! Пакажы
Тэстамант нам, Яўнут... І не дрыжы,
Калі ўжо княжыць сеў!

ЯЎНУТ
Я не дрыжу!
Маё тут месца, брат! Тваё – я пакажу.
Я валадар Літвы! На тое ёсць князёва,
Прамоўленае тут, на гэтым месцы,

 слова!
Ці вы яго не чулі?..



КЕЙСТУТ
Чулі, чулі...
Ты сакалом вярнуўся ад матулі.

АЛЬГЕРД
Ды певень ён. Які з яго сакол?

ЯЎНУТ
Які ні ёсць, не застануся гол!
Здзяўбу, што мне насыпана на стол,
Што па законе мне пакінуў 

бацька мой!..

КЕЙСТУТ
Ты ўжо стаяў з атрадам за ракой,
І я табе крычаў, махаў рукой,
Каб ты скакаў да бацькі на падмогу...

ЯЎНУТ
Куды было скакаць? 

Ты бачыў там дарогу?
Суцэльны лёд! А коні без падкоў!

КЕЙСТУТ
Зноў тыя ж словы... Апраўданні зноў...
Калі б ты на падмогу паскакаў,
Дык Гедымін бы жыў!.. 

А ты чакаў, чакаў...

ЯЎНУТ
Калі б я паскакаў, 

дык быў бы мне капут!

КЕЙСТУТ
Ці быў бы, ці не быў, а бацька б жыў,

 Яўнут...
А, можа, ты, чакаючы, хацеў,
Ягонай смерці? І цяпер ты сеў...

ЯЎНУТ, ускокваючы
Ты што вярзеш?!. 
Даніла!..
(Уваходзіць Даніла са стражнікамі.)
У цямніцу
Альгерда з Кейстутам!

АЛЬГЕРД
Чакай... За што мяне?
Яшчэ не заслужыў... 

Калі мы сталі біцца,

Лёд праламаўся. І ў рацэ на дне
Я ўбачыў зорку з месяцам. Герб Крэва.
Ён што: упаў аднекуль? З неба? 

З дрэва?
І ўспомніў я, Лугвен, што ты яго
Паўсюль вазіў с сабой, усім хваліўся,
Што ты пад гэтым гербам 

нарадзіўся,
Што гэта месца княжання твайго!
А гэтай восенню, калі я ў Крэве быў,
Ты мне сказаў, што недзе герб згубіў.
Дык вось, знайшоўся ён... 

Ты мне сказаць гатоў,
Чаго ты паскакаў да крыжакоў
Паперадзе зімовага паходу?..
(Дастае і паказвае герб.)
Тады на рэчцы не было йшчэ лёду.
Падумай, што сказаць... 

Бо могуць пырснуць словы
Крывёй...
Даніла! Ну, а ты гатовы
Сказаць пра змову крэўскую?.. 

Ці змовы
У Крэве не было?..

ДАНІЛА
Была. 

АЛЬГЕРД
Скажы, якая?..
Чаго маўчыш, Даніла?

ДАНІЛА
Прывыкаю
Ды новай службы... 

ЯЎНУТ
Рот заткні свой! Сенам!..

ДАНІЛА
Яўнут тады дамовіўся з Лугвенам,
Што той яму як-небудзь дапаможа
Хутчэй са свету бацьку звесці...

ВОІН
Божа!.. Божа... Божа...

АЛЬГЕРД да Данілы
Ну дык каго ў цямніцу возьмеш ты?!.
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ДАНІЛА
Яўнут – вялікі князь... 
(Праз паўзу, жэстам пасылаючы 

стражнікаў да Альгерда і Кейстута.)
Пайшлі са мной, браты...
(Выходзяць. Кейстут, выходзячы, 

кладзе нешта ў кішэнь Воіну.)
ВОІН да Яўнута
Зняволіў ты на бацькавым пасадзе
Братоў сваіх... Не быць табе ва ўладзе!
Яна цябе самога задзяўбе!

ЯЎНУТ
Пабачым, хто каго!.. 

Што Кейстут даў табе? 

ВОІН
Ён мне аддаў ключы.

ЯЎНУТ
Чые?

ВОІН, паказваючы ключы
Мае. Заўсёды іх хаваю
У Кейстута, калі я тут бываю...
(Да Лугвена.)
Лугвен, ты не маўчы... І ўважліва сачы
За кожным словам! На маім мячы
І без крыві тваёй 
крыві хапае!

ЛУГВЕН
Ды што за змова? Дзе? Калі? Якая?
Я слухаў – проста зубы мне звяло!
Данілы й блізка ў Крэве не было!
А што Мацей наплёў – 

дык князь забіў Мацея
За гэны нагавор!.. 
У нас казна пусцее!
Нам грошай не хапае ўжо на порткі,
А мы тут чуткі слухаем ды плёткі!

МАРГЕР
Альгерд і Кейстут, значыць,

 плеткары?..
Я слухаў і маўчаў пра гэта да пары,
Але я сам быў сведкам той размовы
Пра змову крэўскую. Вялікі князь 

да змовы
Паставіўся цікава...

ВОІН
Як цікава?..

МАРГЕР
Нібы Яўнут на змову мае права.

ВОІН
Якое права?

МАРГЕР
Зараз....Пачакай...
Успомніць дай... Сказаў ён так, бадай:
“Той, хто... уладу любіць на адчай,
На смерць бацькоў, на подласць 

і на здраду, – 
Дык той і будзе бараніць свой край,
Дзяржаву, без якой не будзе 

мець улады!
Яго не спыніць ні чужая кроў,
Ні кроў свая – няхай ракой сцякае!..”
Цяпер я бачу: праўда. Не спыняе.

ВОІН
Ён так сказаў?

МАРГЕР
Амаль што слова ў слова.

ЯЎНУТ
Вось веліч Гедыміна! Вось аснова
Таго, што называецца Літвой,
Дзяржавы ўсёй!.. Вялікай ці малой:
Трымай уладу ў ёй любой цаной!
І Гедымін трымаў! І праўдай, 

і няпраўдай – 
Аберуч ён яе, як меч, па скон трымаў!..

ВОІН
Ён тым мячом Літву нам здабываў!
А ты што ім здабыў, апроч пасаду?..

ЛУГВЕН
А што, апроч улады, здабываць?
З ёй можна ўзяць усё, 

што ў свеце можна ўзяць!
Я і ў Маскве, і тут пабачыў, як
Улада людам круціць!.. Гэтак! Так! 
Жыўцом людзей закопвае ў магілу!..
І закапаю я жыўцом Данілу!



МАРГЕР
Такой улады хочаш ты?

ЛУГВЕН
Такой!
І так, што зубы зводзіць!

МАРГЕР
Як на сала?..
Пачуў бы зараз гэта бацька твой!..
Няўдзячны ты, Лугвен! Цябе Літва

 ўзлюляла
І, калі ты вярнуўся, прыняла,
Паверыла табе, пасад дала!

ЛУГВЕН
Мне мала месца, князь, было 

на тым пасадзе!

МАРГЕР
Нішто так хутка не расце, 

як здрада ў здрадзе.

ЛУГВЕН
Я крыжакам Літву не прадаваў!

ВОІН
А што ты ў іх рабіў?

ЛУГВЕН
Мяне легат паслаў
Як пасярэдніка між імі і Масквою.

ВОІН
Дык ты з Масквой таксама...

ЛУГВЕН
Я з Літвою, 
З Масквою, з чортам лысым – 

ды хоць з кім!

МАРГЕР
Ты чуў, Яўнут? І ты ў хаўрусе з ім?
Якога табе сала не хапала?

ВОІН
Ёсць розніца паміж уладаю і салам:
Нажэрці салам можна так жывот,
Што ўжо назад яно палезе ў рот,
А ўлады будзе мала, мала, мала...

ЯЎНУТ, перапыняючы Воіна
Я ўсё пачуў, што вы мне тут сказалі!
А дзверы – там!..

ВОІН
Што ж, пойдзем... З гэтай залі
Так груба нас яшчэ не выпраўлялі...
Яўнут! Не шмат людзей у свеце

 балявалі.
Расінку вып’юць. Крошкай заядуць.
Але жылі, не задыхаліся, спявалі...
А падыхалі тыя, што хапалі
Такі кавалак, што не прыглынуць!

ЯЎНУТ
Даволі ўжо вучыць мяне! Я здольны
Вялікім князем быць без нянькаў! 

Без дзядзькоў!..

МАРГЕР
Ці так пражыць жыццё, ці гэтак –

 кожны вольны.
Хоць у бацьках і дзецях тая ж кроў,
Бацькі дзяцей бываюць недастойны,
І дзеці – недастойныя бацькоў.

ЯЎНУТ
Чаму я недастойны? Га?.. У чым?

МАРГЕР у дзвярах
Ты недастойны
У сабе самім.
Я усё сказаў. Больш сілы не стае...
(Выходзіць услед за Воінам.)

ЛУГВЕН да Яўтута
Не глянуліся мне дзядзькі твае!
Ім месца там жа, дзе твае браты.

ЯЎНУТ
Як холадна... Які палац пусты...

ДЗЕЯ ДРУГАЯ, СЦЭНА ТРЭЦЯЯ

Альгердаў замак у Крэве. Пакой 
у Княскай вежы. У пакоі Альгерд і 
Кейстут.

АЛЬГЕРД
У Крэве хоць не замак Гедыміна,
Ды можна жыць...
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КЕЙСТУТ, лепячы нешта з гліны
Альгерд! Якая ў Крэве гліна!
Найлепшая!.. Нідзе такой няма.

АЛЬГЕРД
І ў замку тут, бадай, найлешая турма.

КЕЙСТУТ
Маглі мы нават з горшай не ўцячы,
Калі б не даў я Воіну ключы
Нябожчыка Мацея, у якога
Яшчэ тады забраў, калі дапамагаў
З вязніцы ў Вільні выбрацца Лугвену...
І ты глядзі, якія перамены,
Якім зігзагам ходзіць дапамога:
“Дапамажы яму!” – сказаў мне Бог,
І вось цяпер Лугвен, як мог, 

нам дапамог.
Не сам, але ён з намі ў ланцужку,
Усе мы ў звязку на адным вяку.
Так знітавана ў свеце ўсё, звязана!..
І ўсё таемна, хоць усё названа.
Вось ты Альгерд... Я Кейстут... 

Мы з гурмы
Князёў... Валадароў... 

А хто такія – мы?..

АЛЬГЕРД
Ты нешта лепіш, брат...

КЕЙСТУТ
Ляплю я герб турмы,
Які згубіў Лугвен у крыжакоў.
Мы на турму яго павесім зноў,
І калі ў Крэве будзем мы сядзець,
Дык будуць зорка з месяцам глядзець,
Як мы сядзім. Прыгожа? Паглядзі!

АЛЬГЕРД
Ідзі ты, Кейстут!..

КЕЙСТУТ
А куды “ідзі”? 
І з кім “ідзі”?.. Пакуль ніхто з князёў
Нам не азваўся. 
(Падыходзіць да байніцы, глядзіць.)
Тут глыбокі роў...

АЛЬГЕРД
Дык абарончы замак. Не палац.

КЕЙСТУТ
Ну й добра... Хоць не будзе так палаць,
Гарэць не будзе гэтак, як палацы...
А колькі поту тут! А колькі працы!
А колькі стогнаў чуў і слёз пабачыў ён...
Не, нездарма прыдуманы праклён:
Бадай бы ўсё жыццё табе не паміраць,
На Крэўскі замак камяні цягаць!
Цяпер тваё ўсё тут. І хаты ўсе з дымамі,
І камяні, і стогны з камянямі.
(Узіраецца ў байніцу.)
І госці ўсе твае!.. Нарэшце нехта нас
Асмеліўся наведаць... Значыць, час!

АЛЬГЕРД
Стась! Хто там, Стась?

СТАСЬ, уваходзячы
Ды нейкі пскоўскі князь.
І кажа, што твой сын... 

Напёрлася сыноў
Да нас з усіх краін, з усіх бакоў.

АНДРЭЙ, увайшоўшы, да Стася
Ты што, ганчар? Забыў мяне, стары?
Не помніш, як катаў мяне з гары,
На гушкалках гайдаў 

пад замкавай сцяной?..

СТАСЬ
А, Божухна! Андрэйка!.. 

Хлопчык мой...

АНДРЭЙ
Вітаю, бацька!.. Дзядька, добры дзень!

АЛЬГЕРД
Здароў, Андрэй, здароў! 

Было табе не лень
Скакаць ад Пскова, 

каб мяне пабачыць?

АНДРЭЙ
Я з Вільні зараз. Ад Яўнута...

АЛЬГЕРД да Кейстута
Значыць,
Саспела нешта...



АНДРЭЙ
Чуткі па Літве
Пайшлі ад Вільні і дайшлі да Пскова.

КЕЙСТУТ
І што за чуткі?

АНДРЭЙ
Што Літва гатова
Пад Рым пайсці, каб насаліць Маскве.

АЛЬГЕРД
Усё?..

АНДРЭЙ
Не ўсё. Яшчэ Яўната слова,
З якім у Крэва ён мяне паслаў:
Ён выбачаецца за тое, што сурова
Паставіўся да вас, і перадаў,
Што больш чыніць не будзе пераследу
І вас чакае заўтра да абеду.

КЕЙСТУТ
А што ў меню... – табе ён не сказаў?

АНДРЭЙ
Мяне ён на абед не запрашаў.
Я зразумеў з размовы, што ён змовы
Супраць яго баіцца, што вы ўдвух
З яго аднойчы выпусціце дух.
Ён кляўся, што вас любіць... 

Біўся ў грудзі!..
Дык што яму сказаць?..

КЕЙСТУТ
Скажы: а-ба-вяз-ко-ва будзем!

СТАСЬ, уваходзячы
Мне з гэтымі гасцямі хоць памры,
Хоць чорта ў памагатыя бяры!
Яшчэ адзін.

КЕЙСТУТ
Папёрлі... Паскакалі.

СТАСЬ
Ён страшны, як той чорт, 

якога абскубалі.
(Упускае падчашага Карнея. Падчашы 

ўвесь чорны. У сажы, у попеле.)

КАРНЕЙ
Дзень добры вам, князі! Хай Стась

 прапаліць лазню...
Так не адмыюся...

АЛЬГЕРД
Ты што: у пекла лазіў?
(Да Кейстута.)
Падчашы. Не пазнаў яго?

КЕЙСТУТ
Падчашы!..
О, Госпадзі! Даруй грахі нам нашы!
Ты скуль такі засмажаны, Карней?

КАРНЕЙ
Я з капішча.

АЛЬГЕРД да Стася
Ідзі ўсю рэчку грэй!
Адмыць такога цэбра будзе мала!..

СТАСЬ, беручы пад руку Андрэя
Табе калісьці гладыша хапала.
Такі маленькі быў... Як некалі, сынок,
Пайшлі са мной! Пад венік! На палок!
Пагрэю, як раней!..
(Выходзяць.)

АЛЬГЕРД
Скажы ты нам, Карней, 
Што за халера на цябе напала,
Загнала ў пекла?.. Што ты натварыў?
Не так віно наліў?..

КАРНЕЙ
Усё жыццё служыў
І верным быў я князю Гедыміну...

КЕЙСТУТ
Мы помнім, як ты з ім атруту піў!

КАРНЕЙ
І гэткім верным перайшоў да сына.
Яўнут мяне на капішча паслаў!
Каб я пагробся там, каб пакапаў...

АЛЬГЕРД
Чакай, чакай... На капішча якое?
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КАРНЕЙ
На наша... На Ярылава... На тое,
Дзе мы спалілі князя Гедыміна.

АЛЬГЕРД
І што на капішчы 

знайсці ты быў павінны?

КАРНЕЙ
Тэстамант.

КЕЙСТУТ
Што?..

КАРНЕЙ
Князь у апратцы быў,
Якую ён любіў... І, можа быць, у ёй
Насіў тэстамант...

КЕЙСТУТ
Ён жа стаў зямлёй...
Стаў попелам...

КАРНЕЙ
І я яму пра тое!
А ён сказаў, што не гарыць святое.

СТАСЬ, увайшоўшы
Святое не гарыць, але згарае!
Гатова лазня!..

АЛЬГЕРД да Карнея
Дурата якая...
І што ты накапаў?

КАРНЕЙ
Што бачыце на мне.

КЕЙСТУТ
Мог Бог! Хай смерць мяне не абміне,
Але абыдзе розуму зацьменне!..

СТАСЬ
Дык розныя здараюцца здарэнні
У Крэве. Я малы быў, дык вада
У рэчцы загарэлася... Жуда
Была такая, Божа мілы мой!
Бо як памыцца вогненнай вадой,
Або гарод паліць? А пачалі тушыць,

Дык быццам толькі падлівалі масла!..
Што ж, думалі, рабіць?..

КЕЙСТУТ
І што?..

СТАСЬ
Само пагасла.
(Да Карнея.)
Даўно чарцей не мыў я! 

Мыць дык мыць!
Я ў печ не дровы накідаў, бярвенні!

КАРНЕЙ, выходзячы са Стасем
А замак разам з лазняй не згарыць?..

АЛЬГЕРД услед
У Крэве розныя здараюцца здарэнні...

КЕЙСТУТ
Не толькі ў Крэве...

АЛЬГЕРД
Ты цяпер у Трокі?

КЕЙСТУТ
Ну так, калі ўжо скончана вайна...
Будую новы замак там. Высокі,
З яго ўся Вільня будзе мне відна,
Як усё Крэва з гэтага вакна.
Эх, колькі ў нас прасторы, колькі волі!
І, можа, больш не трэба? Га?.. 

Нашто нам болей?
Мы тое, што ў нас ёсць, 

не можам ускапаць,
Засеяць так, як трэба, і пажаць.
Ваюем! Б’ёмся! Землі далучаем!..
Нібы не хопіць нам зямлі, што маем,
На дзве магілы.

АЛЬГЕРД
На тваю з маёй?

КЕЙСТУТ
Ці на маю з тваёй. Падзелімся зямлёй.

АЛЬГЕРД
Дык вось давай дамовімся дзяліцца.
Як біўся я, так я і буду біцца!
Я гэта Гедыміну абяцаў!



І абяцаў яшчэ, 
што дзе б зямлю ні ўзяў,

І колькі б я ні ўзяў, 
аддаць палову брату.

КЕЙСТУТ
Ты гэта да чаго?

АЛЬГЕРД
Ты можаш браць лапату!
Бяры! Капай! Увесь літвінскі край
Перакапай!.. У ім, як на пагосце, 
Скрозь косці й чарапы! 

Скрозь чарапы і косці!
Ён нам дастаўся гэтакай цаной!
І за яго, за продкаў, за нашчадкаў,
Каму, брат, біцца, як не нам з табой?..

КЕЙСТУТ
Ты так усё сказаў, хоць стаў пячатку
І подпісы пад тым, што ты сказаў.
Чаго цябе забрала так? Не спаў?

АЛЬГЕРД
Сон бачыў страшны. 

Двойчы сніўся ён.
Ты стаў вялікім князем...

КЕЙСТУТ
Файны сон! 

АЛЬГЕРД
А сына майго ў Крэве ты ў цямніцы
Трымаў і катаваў... І задушыў...

КЕЙСТУТ
Андрэя?

АЛЬГЕРД
Не, Ягайлу... Можа збыцца,
Што двойчы сніцца!.. 

КЕЙСТУТ
Так. Але наадварот,
Як кажа пра такія сны народ.

АЛЬГЕРД
Дык, значыць, ён цябе...

КЕЙСТУТ
А сын твой кім
У сне тым быў?

АЛЬГЕРД
Ён сынам быў маім.

КЕЙСТУТ
Такія жахі сняцца толькі ў Крэве.
Тут чэрці з ведзьмамі 

сядзяць на кожным дрэве,
Вунь колькі іх! Ты паглядзі з акна...

АЛЬГЕРД, падышоўшы да вакна
Літва ў вакне... Літва... 

Ад краю ў край адна.
І будзе нехта з нас у ёй вялікім князем.
Пытанне: хто?..
СТАСЬ, з’яўляючыся з венікам у руках 
і Сведкам за спінай 
Князі! Хадзем у лазню!
(Паказваючы на Сведку.)
Староста абяцаў, 

што ў лазні будуць кралі!
Даўно ўжо мне пупок яны не шаравалі,
Дык я гатовы!..

АЛЬГЕРД
Стась! Ну, ты і зух!..

СТАСЬ
Такія ў Крэве ўсе! 

Адзін тут варты двух!
(Выходзяць, размінаючыся са Сведкам.)

СВЕДКА
Я сведка тых падзей. Я часу таго сведка.
Ішлі гады, круцілася рулетка –
І выпадала кожнаму сваё,
І ў круг, дзе смерці ставілася метка,
Няўмольна біла лёсу вастрыё!

І збыўся сон, які Альгерд прысніў.
Ягоны сын Ягайла задушыў
У Крэве Кейстута, Альгердавага брата,
Які Ягайлу родным дзядзькам быў...
Тут смерць на смерці. Тут на страце

 страта.
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Мне сведкам быць 
у гэтым замку горка.

Я ў свет з’явіўся тут – і тут 
на ўсіх пагорках

Майго маленства босыя сляды...
У торбачцы бабулінай тады
Гарэхі мне прыносіла вавёрка.

Па тых пагорках час сцякае дымам.
Плыве, плыве 

паміж Масквой і Рымам
Таксама, як пры Гедыміне плыў,
Як плыў пры ўсіх забітых Гедымінам,
І плыў над тымі, хто яго забіў.

Тут голая зямля 
скрозь дым глядзела гола,

Як за вайной вайна на ёй круцілі кола,
Ішлі, ішлі – і не маглі сысці,
Тут нават камяні перамалола
Так, што ад іх пясчынкі не знайсці!

Усё было тут... Ды не ўсё збылося...
Тут людзі так жылі, 

як пад сярпом калоссе,
І калі знесла іх, як ветрам зносіць пыл,
Не толькі іх саміх не засталося –
Не засталося нават іх магіл.

Як дрыжыкі з вады, сышлі яны 
з зямлі,

І ўсе б забыліся, кім тут яны былі,
Князямі, воямі, сваімі ці чужымі, –
Але ёсць край, дзе ўсе яны жылі,
І ёсць народ, які ствараўся імі!

Ад плуга іх – глыбокая ралля.
Яны ўзаралі поле – на пасля,
Пасля сябе – для нас, для тых – 

хто йдзе за намі,
Таму іх помніць тут сама зямля
Адвечнымі сівымі курганамі.

Са сцэны свету нас не ссунуў час,
Літвінскі зьніч гарыць на ёй, не згас,
Мы ўсталі з попелу, мы падняліся 

з тлену,
І як бы ні штурхалі ў спіну нас,
Мы ўжо ніколі не пакінем сцэну!

ДЗЕЯ ДРУГАЯ, СЦЭНА ЧАЦВЁРТАЯ

1345 год. Вільня, гарадская брама. 

ГАЛАСЫ
Літвіны! Вільня! Каля вашай брамы
Князь Кейстут з войскам! 

Кейстут? Князь?

Ён самы!

Сын Гедыміна? 

Гедыміна сын!

Ён з кім? З Альгердам?

Не! Пакуль адзін!
Але Альгерд ужо на падыходзе!
Яўнуту годзе княжыць!

Годзе! Годзе!

Дык адчыняйма браму, каб не біць
Адзін аднога! Горад не паліць!
Каб не бурыць наш дом!..
(Рыпенне брамы.)
Вітаем князя Кейстута! 
Чалом!..
Заходзь, наш князь, у дом гаспадаром!

(Святло на сцэне.)
Замак Гедыміна ў Вільні. Зала прыёмаў.  
У зале Яўнут у княскім крэсле. З ім Лугвен. 
У дзвярах стражнікі.

ЯЎНУТ
Дзе ваявода? Войска наша дзе?
Даніла! Дзе Даніла?.. Мы ў бядзе!
Дзе той легат? Казаў, што дапаможа!..

ДАНІЛА, уваходзячы
Цяпер нам дапаможа толькі Божа.
У Вільні Кейстут. Вільня за яго.

ЯЎНУТ
А хто за нас?

ДАНІЛА
Нікога, апроч Бога.
Але і Ён сягоння за нікога.



(Стражнікі, паклаўшы зброю на пад
логу, выходзяць.)

ЯЎНУТ
Пабеглі, пацукі!.. 

ДАНІЛА
І вы, пакуль ёсць час,
Збягайце, князь. 

ЯЎНУТ
Куды?

ДАНІЛА
Лугвен праводзіць вас.
Ён месца ведае.

ЯЎНУТ
Лугвен прадасць мяне,
Як прадаваў усіх!

ЛУГВЕН
Ці ты ідзеш, ці не?

ЯЎНУТ
Пайшлі! 
(Ідзе за Лугвенам, цягнучы за сабой 

крэсла.)
Што стаў? Вядзі!..

ЛУГВЕН
Там з крэслам не пралезці.

ДАНІЛА, забіраючы крэсла
Пакінем тут яго. Там ёсць,

 на што прысесці.
І ўбранне княскае здымі, 

каб не пазналі.
Вазьмі маё...
(Пераапранаюцца, Яўнут і Лугвен 

выходзяць.)
Ну вось... Адзін я ў залі.
У свеце ўсім адзін. Каб нават сын,
Або дачка была, 

дык што б яно змяніла?..

Памерла Еўна – і з Яўнута сіла
Зусім сышла. Цяпер яму – магіла.
Але туды не я Яўнута пакладу,
Не я аддам яго расправе ці суду...

(Сядае на крэсла.)
Ні разу за жыццё я не прысеў
На гэта крэсла. Нават не хацеў.
(Ёрзае на крэсле, падскоквае.)
Ну во... І пада мной не падае яно.
Відаць, любому крэслу ўсё адно,
Якая на ім задніца сядзіць,
Хто шоўк на ім пратрэ і прапярдзіць.
А за яго змагаюцца насмерць...

Вось я зірну назад – такая кругаверць,
Такая мітусня – не разабраць, хто дзе, 
Хто скуль ідзе і хто каго вядзе,
Куды вядзе: на блуд, на Страшны суд?
Калі на суд, што будзе на судзе,
Хто будзе пад судом, 

хто будзе над судом? –
Садом з Гамораю, Гамора і Садом!..

Здаецца, яшчэ ўчора быў дзіця,
А сёння ўжо стаміўся ад жыцця.
Цяпер нібы я не ў жыцці, а ў тым,
Што, можа быць, за ім, ці перад ім, –
Але не ў ім самім... Каля яго дароў
Сяджу, як каля мяса без зубоў...

(Падымаецца, распраўляе на сабе 
княскае ўбранне, прымярае вянец.) 

Няхай шчаслівы той, хто доўга жыў,
Хто сто гадоў на пальцах налічыў,
Ды шчаслівейшы той, 

хто не лічыў гадоў,
І хто сышоў раней, чым час яго сышоў.
Мой час маім быў толькі міг адзін:
Калі ў маім жыцці быў Гедымін...
Пара сыходзіць. Бо сышоў мой час.

(Цягне крэсла ў глыбіню сцэны, сядае 
спінай да залы.)

ГОЛАС КЕЙСТУТА за сцэнай у 
тупаце, які нарастае
Яўнут! Ты дзе, Яўнут? Хадзі да нас!

АНДРЭЙ, урываючыся з мечам у руках
Яўнут! Ты тут? Ты на пасадзе?.. Злазь!..
Ты не вялікі! Ты маленькі князь!
Паменшым мы цябе на галаву!..
(З узмахам мяча.)
За тое, што прадаў вялікую Літву!..
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КЕЙСТУТ у дзвярах
Стой! Не сячы! Кінь меч!..

(Андрэй збівае вянец з галавы Данілы.)

А каб забіў?!

АНДРЭЙ
Я і хацеў забіць!.. Але нібы схапіў
Хтось за руку і ўверх падкінуў меч!..
А так бы галава зляцела з плеч.
Яна й не падыходзіла яму.

КЕЙСТУТ
Ды я табе, шчанюк, сам галаву здыму!
Ён брат мой! Ён твой дзядзька! 

Бацькі брат!

АНДРЭЙ, кідаючыся на Кейстута
Я не шчанюк!.. Я пскоўскі князь!.. 

КЕЙСТУТ, выбіваючы меч з рук 
Андрэя

Ну, гад!..
У бацьку ўвесь...

(Падыходзіць да Данілы.)

Яўнут, ты з крэсла злезь...
А то нібы прырос... 
Ды гэта ж не Яўнут...
Даніла тут...

АНДРЭЙ, абышоўшы крэсла
І праўда не Яўнут...

КЕЙСТУТ
Даніла... Эй... Даніла... Ты жывы?..
Памёр...

АНДРЭЙ
Ну, не вялікі ж князь Літвы!
І страта невялікая.

КЕЙСТУТ
Андрэй...
Я з ім прыжыў жыццё... Не смейся...

 Не дурэй...
Я мог бы не казаць, але, бадай, скажу...
Людзьмі, якіх люблю, я гэтак даражу,
Што каб тут быў Яўнут, 

і ты б яго засек,

На гэтым, можа быць, 
і скончыўся б твой век.

Я і Данілу гэтак жа любіў...

АНДРЭЙ
Каб я забіў яго, дык ты б мяне забіў?..
Але ў мяне з табой адна і тая кроў!..

КЕЙСТУТ 
Так, кроў перадусім. 

А над усім – любоў.
Яна ўвайсці павінна ўглыб крыві.
Туды яе ўпусці і з ёй жыві.
Інакш не зразумець, нашто і для чаго?..

АНДРЭЙ
Ну, не забіў жа я... І мне шкада яго...
Хоць, як па мне, дык хітры быў,

 крутлівы,
І ўрэшце сам сябе перахітрыў.

КЕЙСТУТ
Неспасцігальныя жыцця 

і смерці звівы...
Ён нас перахітрыў. 

Даніла сведкам быў,
Адзіным сведкам здрадніцтва Яўнута...
Не князя! Гедымінавага сына!..
І сведчыць супраць сына Гедыміна
Не захацеў... 
(За сцэну.)
Гэй, хто там?..

АНДРЭЙ, падымаючы з падлогі меч
Князь, што мне рабіць далей?..
(Уваходзіць Карней.)

КЕЙСТУТ
Чакай... У нас нябожчык тут, Карней...
Здымі з яго князёвую апратку...

КАРНЕЙ
Тут нейкая папера пад падкладкай...

КЕЙСТУТ
Ты ведаеш, куды прапаў Яўнут?

КАРНЕЙ
Яшчэ нядаўна быў з Лугвенам тут.
Удвух пабеглі на гару праз сад...



КЕЙСТУТ на шум за сцэнай
Што там яшчэ?..
(Уваходзяць стражнікі. Бяруць кі

нутую імі зброю. Выходзяць і ўводзяць 
Яўнута з Лугвенам.)

ПЕРШЫ СТРАЖНІК
Абодвух, князь, злавілі...

ДРУГІ СТРАЖНІК, паказваючы на 
Лугвена

Яны... вось гэты... стражніка забілі...

ЯЎНУТ
Зусім я ногі замарозіў, брат...

ЛУГВЕН
Дык я і павярнуў яго назад,
Каб не замерз...

КЕЙСТУТ да Яўнута, паказваючы 
на Лугвена

Ты збег... а ён цябе дагнаў?

ЯЎНУТ
Нас твой атрад злавіў... 

Лугвен мяне прадаў.

КЕЙСТУТ да Андрэя, паказваючы 
на Лугвена

Вось што табе рабіць! 
(Андрэй бярэцца за меч.)
Ды не цяпер, пасля...
Лугвен, Лугвен... І носіць жа зямля...
Скажы, каб пра цябе 

на свеце не забылі,
Што напісаць нам на тваёй магіле?

ЛУГВЕН
Я б напісаў: “Пакінуў ён Маскву.
Любіў Літву і ўратаваў Літву!”

КЕЙСТУТ
Во яно як... Любіў і ўратаваў!

ЛУГВЕН
А як яшчэ? Калі б я не сказаў,
Не папярэдзіў вас яшчэ ў той час,
Калі Літва ледзь на нагах стаяла,
Што йдзе на вас ардынская навала,

Дзе б вы былі?.. І хто, калі не я,
Даводзіў крыжакам, што гэтая зямля
Не мусіць знішчыцца, а быць мяжой,

 сцяною
Між імі і ардынскаю Масквою!
Я гэта ўсё зрабіў! Вось так і напішы.

КЕЙСТУТ
Я б напісаў... Але не ад душы.
Не шчыра гэтак будзе. І няпраўда...
А праўда – так: “Яго любіла здрада!
Ён цвёрды быў у прынцыпах сваіх:
Калі ўжо прадаваць, 

дык прадаваць усіх!” 
(Да Карнея.)
Што за папера там?..

КАРНЕЙ, аддаючы паперу
Тэстамант.

ЯЎНУТ
Божа мой...
Што там напісана?..

КЕЙСТУТ, чытаючы тэстамант
Што ты ды мы з табой...
Цяпер ужо не важна...
(Не вытрымлівае, рагоча.)
Ну а ты!
Пагнаў Карнея ты ў агонь святы,
Дзе не гарыць папера!.. Ой, Яўнут...
Які яшчэ ў маленстве быў ты чмут,
Такім застаўся...

ЯЎНУТ
Самі вы чмуты!..
Дык што ў тэстаманце?

КЕЙСТУТ
Тэстамант – не скрыжалі.

ЯЎНУТ
Калі б па-хрысціянску пахавалі,
Дык, можа б, адкапалі...

КЕЙСТУТ
Ты здурэў!
Вось ён, тэстамант! Ты на ім сядзеў!..
(Стражнікам.)
Абодвух у цямніцу!..

 / 59У л а д з і м і р    Н я к л я е ў



д з е я с л о ў60     /

АНДРЭЙ
Мне пара.

ЯЎНУТ, упіраючыся ў дзвярах
Не! Я хачу ў Маскву! Там Насця! 

Там сястра...
(Стражнікі выцягваюць Яўнута і 

Лугвена.)

КАРНЕЙ
Калі ён больш не князь, 

апратку дзе падзець?

КЕЙСТУТ
Ды тут пакінь... 
(Карней накідвае апратку на вешалку 

за крэслам.)
А бацька твой сядзець
У Віцебску збіраецца?

АНДРЭЙ
Ён браў
Мажайск учора. Спіць. Адпачывае.

КЕЙСТУТ
І колькі будзе спаць?..

АНДРЭЙ
А чутка йдзе такая,
Што з Віцебску ён ноччу паскакаў.
І ўжо пад Крэвам недзе.

КЕЙСТУТ
Значыць, едзе...
Ды нешта доўга. Ці не заблукаў.
Давай у Крэва, князь! 

Хачу, каб ты сказаў,
Што Кейстут без крыві 

сталец літоўскі ўзяў,
Яўнута выгнаў... Выгнаў, не забіў...
І што, не дачакаўшыся Альгерда,
Сябе вялікім князем абвясціў.
Во ён прыскача хутка! Да абеда!

АНДРЭЙ
Я сам з такою весткай не паеду!
Пашлю ганца. Ды толькі вось каго,
Каб не шкада было?..

КЕЙСТУТ
А ты пашлі Лугвена.
Кудысьці нам пара паслаць яго.
(Развітваюцца, Андрэй выходзіць.)
Ну што, Даніла? Жылы ўсе і вены
Ты выцягнуў з сябе... А для чаго?

КАРНЕЙ
Служыў князям. 

Памёр на месцы княжым.
Так скажам, не дарма...

КЕЙСТУТ
Ну, што ж... Давай так скажам.
Вынось яго. Вынось яго жыццё.

КАРНЕЙ
А вы пасад Альгерду аддасцё?

КЕЙСТУТ у дзвярах
Аддам Альгерду. 

КАРНЕЙ
Але ж гэта вы
Зрабілі ўсё...

КЕЙСТУТ
Зрабіў дзеля Літвы. 
(Выходзіць.)

КАРНЕЙ, выцягваючы за сцэну крэсла 
з нябожчыкам

І ты дзеля Літвы ўпіраўся на вяку...
І што?.. Калі жыццё, 

як дым на скразняку.
Сцэна пустая. Толькі бліскаюць у глыбіні 
сцэны князёва апратка на вешалцы ды 
ссечаны Андрэем з галавы Данілы княскі 
вянец.

АЛЬГЕРД, выбягаючы з мечам з дру
гога боку сцэны

Дзе Кейстут?.. Дзе ты, здрайца? 
Засяку,

Як толькі што ганца твайго засек!
Ты болей мне не брат! 

Чужы мне чалавек!
Чужая кроў! І на маім мячы
Чужую кроў хачу я запячы,
Былому брату знёсшы галаву!



Ты не мяне прадаў! Прадаў Літву!
І Гедыміна! Бацьку ты прадаў!

КЕЙСТУТ, выходзячы з мечам
А ты дзе быў, калі я прадаваў?!.

АЛЬГЕРД
Я пад Мажайскам быў! 

Мажайск я браў!

КЕЙСТУТ
А калі ўзяў, дзе быў? 

У Віцебску чакаў,
Як тут усё павернецца?

АЛЬГЕРД
Я спаў!
Я проста спаў, стаміўшыся насмерць!
Паслаў Андрэя ў Вільню! Дзе Андрэй?
Ты і яго прадаў? Агнём табе гарэць
На капішчы Ярылы!.. 
(Кідаецца на Кейстута.)

КЕЙСТУТ, адбіваючыся
Не звярэй!..
Паслухай ты мяне!

АЛЬГЕРД
Наслухаўся па горла
Я ўжо цябе! 

КЕЙСТУТ
Во як табе прыпёрла
Вялікім князем стаць! 

Ну, а чаму не мне?

АЛЬГЕРД
Бо мы дамовіліся!

КЕЙСТУТ
Не!

АЛЬГЕРД
Як гэта не,
Калі дзяцінствам нашым 

ты пакляўся!..

КЕЙСТУТ
А як з мяне ў дзяцінстве ты смяяўся,
Забыўся?.. 

АЛЬГЕРД
Дзе? Калі?

КЕЙСТУТ
А калі ў дзядзькі ў Мінску
Зацірку нам давалі ў адну міску,
І так на міску зверху клаў ты лыжку,
Так міску падзяляў, 

нібы мне больш даваў,
А сам, дзе менш, сярбаў –
І ўсё з’ядаў!.. Так і Літву з’ясі,
Нібы мне больш заціркі той дасі!

АЛЬГЕРД
Ты пра зацірку тую сто разоў
Ужо казаў! А я кажу пра кроў!..
(Параньвае Кейстуту руку.)

КЕЙСТУТ
Ты што, Альгерд! Я брат твой!.. Гэта я!..
(Утыркае меч у падлогу.)
Усё, Альгерд! Зацірка ўся твая...
Сядае на падлогу, адрывае рукаво 

кашулі, перавязвае рану.

АЛЬГЕРД, сеўшы спіна ў спіну з 
Кей   стутам

Пасёрбалі... Давай дапамагу... 
(Кейстут маўчыць.)
Дык што?.. Выходзіць, я ў цябе ў даўгу?
Кашулю... хочаш дам? Апошняя... 

Ты й сам
Таксама вінаваты!.. Помніш, нам
На свята нейкае... не помню, на якое
Люстэрка падарылі... Ну, такое,
На два бакі... І бок адзін такі,
Калі ў яго глядзець, 

дык морда во такая!..
А ты ў другі глядзеў...
Ну... Брат... Усё бывае...
Ну, морда я такая! Што рабіць?
Што тут пішчыць?.. Глядзі, 

камар лятае...
Ты можаш мечам камара забіць?
Маўчыш... А я магу... Вось нават 

пасадзіць
На нос табе яго, дык нос не адсяку...
Во так я за жыццё набіў руку...
Што я нясу?.. Што я за чалавек?..
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КЕЙСТУТ
Маю руку ты ледьве не адсек.

АЛЬГЕРД, падымаючыся сам і пады
маючы Кейстута

Дык ледзьве ў нас не лічыцца! 
Забыў?..

Ты што, забыў, як я цябе любіў,
Як я цябе люблю, ты што, забыў,
Як ты тануў, як за табой я плыў,
Як сам тануў, і як ты плыў за мной,
Як мы ўжо захлыналіся вадой,
Як мы былі на дне – і ўжо на дне
Я ратаваў цябе, а ты мяне!
Таму і ты жывы, і я жыву...
(Стаяць, абняўшыся.)

КЕЙСТУТ
Давай Яўнута мы адпусцім у Маскву.
Да Насці, да сястры...

АЛЬГЕРД
Як ты прыдумаў гожа!
Няхай Маскве нашкодзіць, 

колькі зможа.
Яўнут!.. Гэй, хто там!.. Люд!..
Уваходзіць падчашы Карней. Сцэна 

паступова напаўняецца пер санажамі 
драмы, гасцямі.

Падчашы! Дзе віно?..
Атруты я з табой не піў даўно!
Даніла дзе? Давыд? 

Чаму той стол пусты?..
Здарова, Любарт! Як дабраўся ты?
Я рады цябе бачыць, Карыят!
Здарова, Нарымонт, старэйшы брат!
А бацька дзе? 

НАРЫМОНТ
Мацей яго злавіў...

ГЕДЫМІН, з’яўляючыся з Мацеем
Даруй, Мацей, што я цябе забіў.
Я не хацеў. Улада так хацела.

МАЦЕЙ
Магла б пашкадаваць.

ГЕДЫМІН
Магла. Але не ўмела.

МАЦЕЙ
А сам ты – што? Хіба не ўладай быў?

ГЕДЫМІН
Яна была – душа. Я для яе быў – цела.

ЛЕГАТ да Гедыміна
Вітаю, князь!..

ГЕДЫМІН
Легат! Каб я так жыў!..

ЛЕГАТ
Сказаць вам праўду, як жывуць легаты?
Няма ў іх ні дзяцей, ні жонак, 

нават хаты
Не маюць, каб па-чалавечы жыць...

ГЕДЫМІН
Тады скажы, легат, нашто 

легатам быць?
Вам, можа, нешта нейкае такое
Даюць у кампенсацыю прастоя?..

ЕЎНА да легата
Вы абяцалі, ойча, што Яўнут
Карону будзе мець!.. 

Вы слова не стрымалі!

ЛЕГАТ
Ці мала вам мужчыны абяцалі,
Калі жадалі вас?

ЕЎНА
Што?.. Вы ж манах, легат...

СТАСЬ
Манах то ён манах, але ў суседаў сад
Залезці рады, чмут!

АЛЬГЕРД да Стася
І ты, распуснік, тут?..
Як нашы кралі там?

СТАСЬ
Нагамі дагары!

АЛЬГЕРД
На той гары, стары, скачы, 

ды не памры!



СТАСЬ
Калі б хацеў я смерці, дык такой!

АЛЬГЕРД да Андрэя
Андрэй! Даўно не бачыўся з табой!..
(Да Еўны.)
Вітаю цябе, Еўна!.. Каралеўна!..

ЕЎНА
Ты дзе Яўнута дзеў?

АЛЬГЕРД
Ён у Маскве, напэўна.
(Да сёстраў.)
Альдона!.. Ганна!.. Сёстры! Рады вас
Абняць, убачыць... Насця, тут якраз
Яўнут сабраўся да цябе на госці...

Яўнут уваходзіць з крэслам, ставіць 
яго на месца, адыходзіць да Настассі. 
Абдымаюцца.

Маргер і Воін падносяць княскае 
ўбранне, Альгерд апранае, сядае на 
крэсла.

ГАЛАСЫ
Тост!.. Кейстут!.. Тост!..

КЕЙСТУТ
Што ж мне сягоння ў тосце
Сказаць, чаго б вы заўтра не забылі?..

АЛЬГЕРД
Чакай! А дзе вянец?

ЕЎНА
Ды вунь ляжыць у пыле!
Так ён патрэбны вам!.. 
(Андрэй падымае і падае бацьку 

вянец.)

АЛЬГЕРД
Яго і мечам білі,
І секлі, як Літву – і хоць бы што яму!..
(Надзявае.)
Ну, што ж... Вось так... 
(Да Еўны, развёўшы рукамі.)
Як кажуць: што каму...

КЕЙСТУТ
Я гэты келіх сёння падыму
За край літвінскі наш, які ў агні і дыме
Паўстаў, і пры вялікім Гедыміне
Дзяржавай стаў, вялікаю Літвой!
Альгерд!.. Ад сёння пад тваёй рукой
Вялікая Літва! І я – твая рука
Другая, брат!.. І хай, нібы рака,
Цячэ між двух высокіх берагоў 
Літва да мора з назваю Любоў, –
Нам так яе вякамі не хапала!
Крыві было зашмат. 

Любві было замала...
Дык за яе! За нас!.. Вітай, Айчына,
Альгерда! Сына князя Гедыміна!..

ГАЛАСЫ
Літвіны! 
За Літву! 
Хай любіць Бог яе!..
Жыве Літва!

УСЕ
Жыве!
Жыве!
Жыве!

З а с л о н а.

7 верасня – 7 кастрычніка 2019, 
Швецыя, Лунд.
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Не ежа таленту, а наедак
Аповесць

Віктар Казько

проза

пр
о

за

…Грыб жа нагадвае іншаземца, 

касмічнага прышэльца. Іншапланетніка, 

з якім чалавецтва трызніць сустрэцца 

і баіцца гэтай сустрэчы…

Ужî і íå пîìíþ, öі тî íåäçå ÷ûтàў, öі íåõтà ðàñкàçàў. 
Хут÷эй çà ўñ¸ і тîå, і äðуãîå. Чûтàў і ÷уў àä пðûкìåтліâàãà, 
÷улàãà äà ñâåту і ç íåçàìûлåíûì âîкàì ÷àлàâåкà. Чûñтàå 
і íåўäàâàíàå àìàлü çàўñ¸äû ўâàõîäçіöü у íàøуþ пàìÿöü, 
ÿк Áîжû äàð, ÿкіì уñ¸ жûâîå àñâÿ÷îíà, кîжíàìу àñà-
áіñтà íіñпàñлàíû õàöÿ á äçåлÿ тàãî, кàá тû ìîã пåðàäàöü 
ñâàіì äçåöÿì, уíукàì: ̧ ñöü, ̧ ñöü íà ñâåöå öуäû і äçіâîñû, 
пàäãлåäжàíûÿ, áà÷àíûÿ öі íå тðэöіì íàøûì âîкàì – 
âîñü і ñà ìíîй, клÿíуñÿ, тàк áûлî... І ãэтà “тàк áûлî” 
пåðàўтâàðàåööà ўжî ў íåàñпðэ÷íуþ жûöö¸âуþ пðàўäу, 
ñтâîðàíуþ ç äçіâà і çäçіўлåííÿ – àäçіíàå, øтî ìàå ñэíñ 
у áÿññэíñàâàñöі íàøàãà іñíàâàííÿ – пðàўäà íåìàã÷ûìàÿ, 
уÿўíàÿ – тâîð÷àÿ і тâîðöû, ìàíû і àøукàíñтâà. Òàк і ў 
ìÿíå: ñуìíåўíà, àлå âåäàþ, âåäàþ, âåðу – õàй і íå áûлî, 
пðûìðîілàñÿ, àлå ìàãлî ж і áûöü. Уðэçàлàñÿ, íàçàўжäû 
àäáілàñÿ ў пàìÿöі, ÿк ìÿäçâåäçü пàñлÿ âÿñíîâàй ìàйñкàй 
íàâàлüíіöû ў ñàñíîâûì áàðû іãðàў ñàì äлÿ ñÿáå. Іãðàў, 



íіáûтà íà ñкðûпöû, íà àäíîй àäçіíàй ñтðуíå, äðàíöû – ðàñø÷эплåíàй 
ìàлàíкàй, çлàìàíàй õâîі.

І íіáûтà ÿ ўжî ñàì áûў тûì ìÿäçâåäçåì, áî âûðàçíà ўñ¸ ўÿўлÿў. І ìíå 
кàðöåлà áûöü кàлÿ тîй õâîі, кàðöåлà äàкðàíуööà äà ñтâîðàíàй íÿáåñíûì 
тâîðöàì õâîйíàй ñтðуíû, øтî ñтàãíàлà çÿìíûì áîлåì. Àä÷уöü ÿå ãук, 
àáуäçіöü ÿãî ў ñàáå, íàçàўñ¸äû çліööà ç іì. Ñàìîìу пåðàўтâàðûööà ў ãук 
і пàплûöü, пàйñöі ç іì у çâîíàâуþ ñіíü íÿá¸ñ, уìûтûõ øîлàõàì ñàñíîâàãà 
áîðу, øтî àñіðàöåў íà àäíу õâîþ, ÿå кîлкàå äûõàííå. Пàйñöі õàäîþ âîлüíàãà 
çâåðà, ÿк õîäçÿöü тûÿ ж ìÿäçâåäçі, ðàñтуöü äðэâû, çàйìåўøû ãук і жûöö¸.

Ñàñíà, ÿк і тàãàñâåтíû ўжî ÷àлàâåк, лåãлà ñпà÷ûííà, íàâûöÿжку. Упàлà 
і ìî íå тîлüкі àä уäàðу ìàлàíкі, ÿк àä öÿжàðу íàçàпàøàíàй у ¸й ìуçûкі, 
äàðàâàíàй õâîÿì àä íàðàäжэííÿ. Упàлà, àлå íå öàлкàì і, пэўíà, íå àäðàçу, 
тðûâàлà тðûìàþ÷ûñÿ çà àпîøíþþ ў ¸й íîту. Êàðàíі, пàâåтðà і çÿìлþ, àä 
ÿкіõ ìî і íàñû÷àлàñÿ пåñåííàñöþ. Àлå íå ўтðûìàлàñÿ – тâîð÷àñöü, тàлåíт 
ñìÿðîтíûÿ, ñàìàçàáîйíûÿ. Íàäàðâàлàñÿ, тðэñíулà пà жûâîìу íà âûøûíі 
ðîñту ìÿäçâåäçÿ і ÷àлàâåкà. І íà ãэту âûøûíþ, à ìî кðûõу і áîлüøуþ, 
пàўñтàлà, уçíÿлàñÿ ў íåáà âÿліçíàй ñтðуííàй ñтðэìкàй. Òàк âåлі÷íà і áåлà 
ўçâûñілàñÿ пåðàðâàíàÿ пàìÿöü ÿå àäâå÷íàãà ìуçû÷íàãà лÿñíîãà жûööÿ. 
Òàкіì áåлûì ñìуткàì жуðáû àáàðâàлàñÿ ÿå пåñíÿ.

Ці íå àá ãэтуþ жуðáу і пàìÿöü, à ìî ÿíû áûлі і ÿãîíûìі, і ñпàтûкíуўñÿ 
кàñàлàпû тàптûãіí – уñå ÿíû íà ãэтûì у ñâîй ÷àñ ñпàтûкàþööà, íàäтà ж 
áàãàтà ў іõ íàøàãà, ÷àлàâå÷àãà. Íåçäàðìà çäàўíà ÿø÷э іäçå пàãàлîñкà пðà 
тîå, øтî кîліñü ìÿäçâåäçü áûў ñтâîðàíû ÿк і ÷àлàâåк. Áûў öі íå пàпÿðэä-
íікàì ÿãî, тàìу çâû÷кàìі, пàâîäçіíàìі äûй ðîçуìàì тàк пàäîáíû äà íàñ. 
Уðэøöå ðэøт – íå äуðíåй çà íàñ. Òàìу і çäîлüíû ñпàтûкàööà.

Âîñü і ãэтû ìÿäçâåäçü ñпàтûкíуўñÿ, çäçіâіўñÿ кðîõкàñöі, çäàâàлàñÿ á, 
âå÷íàãà, íåпàðуøíàãà äðэâà, ç ìàкàўкі ÿкîãà ¸í ÿø÷э ç ìàлåíñтâà ñпàçíàў 
тîå, øтî çÿìлÿ кðуãлàÿ і õіñткàÿ, кðужûööà, лþлÿå ÿãî. Ñтâîðàíàãà ÿìу ў 
àñàлîäу äðэâà, кàá íàáліжàööà пà іì äà íåáà. Áà÷ûöü íåáà. À ÿø÷э – ðàáіöü 
áîðöі, ñтàâіöü кàлîäû і íàпàўíÿöü іõ ì¸äàì, ÿк уçíàãàðîäу іì, ìåäàлü, à ìî 
і îðäэí. Âîñü ÷àìу ўñå ìіøкі ñâåту ўпàäàáàлі лàçіöü пà äðэâàõ ñàñíîâàãà 
áîðу, àá ÷ûì àäçіí äîáðû, ñпàãàäліâû ÷àлàâåк íàâàт íàìàлÿâàў íàäтà ж 
ãîжуþ кàðöіíу.

Мÿäçâåäçü çàäуìліâà кðàíуў лàпàй уçíÿтуþ ў íåáà лîпіíу – ñтðэìку, 
áåлà-жàлîáíуþ, ÿø÷э íå àñтûлуþ плîöü áûлîãà жûööÿ. Пàöÿãíуў äà ñÿáå, 
äà ñàìàãà âуõà. І çуñіì íå тàìу, øтî, ÿк çâûклà õлуñÿöü, áûў туãі íà ÿãî. 
Íàâàлüíіöà, ÿкàÿ пàâàлілà õâîþ ñпåлàй, ìіíулàãîäíÿй ÿø÷э øûøкàй, øтî 
çàñÿäçåлàñÿ ў ãîллі, öþкíулà ÿìу, пàöэлілà ў öåìå÷кà. Пàöÿãíуў, àäпуñöіў. 
І çàў÷àñíà ўпàлàÿ õâîÿ ç тàãî ўжî ñâåту пàçíàлà ÿãî, àäãукíулàñÿ і çàãà-
âàðûлà ç іì. Çàãàâàðûлà öі íå ìîâàй ñкðûпкі, ÿкîй ç ÿå íå àтðûìàлàñÿ. À 
ìàãлî ж, ìàãлî. Пàлåñкіõ õâîÿў íà куðãàíàõ áåлàãà пÿñку і áàðàâûì ìîõу 
íå áûâàå áåç ñпåўíàй і ìàўлÿлüíàй жûâіöû: ñлÿпûÿ ãуñлÿðû çäàáûлі пåñíþ 
і ñлîâà ç áàðàâûõ õâîй ÿø÷э äà íàñ ç âàìі. Хâîйíàÿ жûâіöà – ãэтà жûâû 
áуðøтûí. Àöàлåлàÿ, ñõàâàíàÿ ў пðàкàâåтíàñöі ìîâà ўñіõ íàøûõ áàðîў. 
Мÿкåíüкі і пÿø÷îтíû ìàт÷ûí ãîлàñ.

І ãэтà íàпàлîâу ўжî тàãàñâåтíàÿ õâîÿ ñтðэñлà çáàлåлуþ жûâі÷íуþ ñлÿçу, 
уñõліпíулà і çàñпÿâàлà ìàт÷ûíàй кàлûõàíкàй. М¸äàâà, áуðøтûíàâà, ÿк ìîжà 
ñпÿâàöü тîлüкі áàðàâàÿ õâîÿ. Çàñпÿâàлà ÷ûñтà і âûñîкà – íåáу і ñîíöу, 
áîðу, çâåðу і п÷àлå. Ãукàì íàãàäâàþ÷û íàâàт п÷àліíû, áîжûõ äçåтàк, ãîлàñ.

Дçÿ÷ûлà і лàø÷ûлà íàâàкîллå, у ñклÿíü íàçàпàøàíûì і ÿø÷э çàõàâàíûì 
у ¸й ö¸кàì ñîкàў, çàлÿöàííåì äà ўñÿãî жûâîãà, çàклàäçåíàãà п÷àліíûìі 
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íîøкàìі і ç íі÷îãà íàðîäжàíàãà. Àä улàñíàãà лÿту÷àãà і тðàпÿткîãà çÿð-
íÿткі, ÿкîå àáуäçілàñÿ àäíà÷àñîâà ў ãлûáіíі і íà пàâåðõíі ÿå пàðàñткàì 
і кîðàíåì, âûøэйøàй ìуçûкàй ñуñâåту, íÿâåäàìûõ плàíåт і ãàлàктûк. 
Рàñкîøàй і õàðàñтâîì ñîíå÷íàãà пðàìåíÿ, ìåñÿ÷íàãà ñâÿтлà, уñõліпàì 
птуøкі ўíà÷û, ãуäàì çàклàпî÷àíàãà ÷ìÿлÿ. Цÿпåð жà âîäãукі тîй ìуçûкі 
іìкíулі äà Çÿìлі, øтî ÿå íàðàäçілà, у ÿø÷э íåкðàíутûÿ пàìіðàííåì кà-
ðàíі. Íåкðàíутûÿ, àлå ўжî пðàñÿкíутûÿ пðàä÷уâàííåì ñуìíàãà âåäàííÿ 
çÿìíîй íåпàçáåжíàñöі. І тàìу ãэтàÿ ìуçûкà áûлà íå тîлüкі ðàçâітàлü-
íàй, ðэкâіåìàì, – çâàðîтàì äà áуäу÷ûíі. Рàçâітàííåì і áлàñлàўлåííåì 
àáуäжàíàй äà жûööÿ і ðîäàў пåðøàй ìàйñкàй íàâàлüíіöàй çàўñ¸äíàй 
ñпàäàðîжíіöû äðэâà, áîðу – ãðûáíіöû, øтî ўжî пðà÷ûíàлàñÿ ñÿðîä 
тûõ кàðàí¸ў. Мîâілà íàпутíàå ñлîâà ìà¸âàìу áàðàâі÷ку-кàлàñàâі÷ку. Як 
âÿäîìà ñàпðàўäíûì ãðûáíікàì, пåðøûÿ áàðàâікі çà÷ûíàþööà íà Пàлåññі 
ў пåðøû ìà¸âà-íàâàлüíі÷íû äîжäж, à àкàçâàþöü ñÿáå, пðàöþкâàþööà 
пàä÷àñ кàлàøэííÿ, кðàñàâàííÿ жûтà. À ãэтà, ÿк çàâåäçåíà, àäáûâàåööà 
íàпÿðэäàäíі öі кðûõу пàçíåй çà Мікîлàў äçåíü.

І íÿõітðàÿ лÿñíàÿ пåñíÿ ìÿäçâåäçþ áûлà çâåñтâàâàííåì áуäу÷ûíі. 
Пðàçðûñтàÿ, ñâåтлàÿ і, çäàåööà, íàâàт äуõìÿíàÿ, ÿк ñлÿçіíкà, çãуáлåíàÿ 
ìàлàäîй õâîйкàй, ужî çàãуñöåлàй у пàтàåìíàñöі пðàäâå÷àðîâàãà áîðу, 
ñìîлкà-жûâіöà, øтî íàãàäâàлà, пэўíà, íåøтà äà áîлþ çíà¸ìàå і þðліâàå: 
äçåўöû – уж замуж невтерпеж, тîå ж і õлîпöу. Ñàìî ñàáîй – і ãðûáу. І 
ìÿäçâåäçü ðупіўñÿ, áàþ÷ûñÿ пàäìàíу ñâà¸й пàìÿöі, ñпужàöü àáÿöàíàå âÿñ-
íîй, ìàлàíкàìі і ãðîìàì ìàÿ, пðàä÷уâàþ÷û іìãíåííàñöü ñâàйãî ìàÿâàííÿ 
і ðàÿâàííÿ. Àäçіíуþ âå÷íуþ íîту, ÿкàÿ çàўñ¸äû ў іì і ç іì – ç кîжíûì, 
õтî і øтî пàä ñîíöàì. Íàâàт у íåäàâåðліâàãà ñуãíåÿ äуáà, ñпðàâÿäліâà 
àáàçâàíàãà ìàлûìі пàлåøукàìі ãлуõіì çà тîå, øтî ¸í âÿñíîй пàçíåй çà ўñå 
іíøûÿ äðэâû пуñкàå ліñт – кàлі ўжî ўñå âÿñкîâûÿ äçåöі íàñупåðàк ÿìу 
âûклікàлüíà купàþööà ў ðàöэ, øтî, ÿк ãàâîðàöü, ÿø÷э íå âûõâàðàлà çіìу.

І áûлî âіäàâî÷íà, øтî ãэтà õлуñíÿ çàйçäðîñíікàў, íіáûтà ìÿäçâåäçü 
кàñàлàпû, ìîжà íàñтупіöü ñàпðàўäíàй ìуçûöû і ìуçûку íà âуõà, øтî ÿìу 
íåõтà íåäçå і íåкàлі íàñтупіў íà âуõà. Òîлüкі пàñпðàáуй ÿìу íàñтупіöü – 
ñâàіõ âуøэй äàклàäíà ўжî íå пàáà÷ûø. У ñàпðàўäíàй пåñíі ¸ñöü íàäçåй-
íàÿ àáàðîíà, ÿк і ўâà ўñіì – àä äуðíÿ. Ãэтà тîлüкі áî÷ку ì¸äу ç äуðíîтû 
ìîжíà ñàпñàâàöü лûжкàй äç¸ãöþ. Хâàöкуþ ж пåñíþ ñпàãàíіöü íåìàã÷ûìà. 
Íåпàäðîáíàñöü і ø÷ûðàñöü ñпåўíàй äуøû, ÷уйíàãà ñэðöà – ñàìàå âÿ-
лікàå і âûñîкàå ìàñтàöтâà, тàìу øтî ў іõ ðàäàñöü і жàлüáà, і ø÷ûìліâàå, 
áåç пàäðîáкі, àä÷уâàííå ìіíулàãà і áуäу÷ûíі. Цÿпåð і íàçàўжäû ўñÿìу 
іñíàìу. Òàìу íàâàт утîåíû ÿø÷э çÿìл¸й, тîлüкі пàçíà÷àíû ў ìàт÷ûíûì 
улîííі áàðàâі÷îк-ìікàлàй÷ûк íåàñэíñàâàíà пà÷ûíàå тðàпÿткà àäãукàööà 
¸й. Пðûðîäу íå пàäìàíåø пàпñîй, øтî ðàñкàøуå пàўñþäíà ñ¸ííÿ. Яíà 
ñàìà – пåñíÿ, ìуçûкà і ìуçыкà.

І ç тàãî ÷àñу, ÿк ÿ ўâåäàў пðà ìÿäçâåäçÿ-ìуçûку, çуñіì іíàкø, ÷ûìñüöі 
ðàíåй, çàõîäжу ў лåñ. Пðîñтà тàк, і пà ÿкîй áû тàì íі áûлî пàтðэáå, у 
тûÿ ж, ÿк ãàâîðàöü у íàñ íà Пàлåññі, ãðûáû. І ãэтà “ў ãðûáû” äлÿ ìÿíå, 
àìàлü öàлкàì пàçáàўлåíàãà ìуçû÷íàãà ñлûõу, тут ужî äàклàäíà ìÿäçâåäçü 
íàñтупіў íà âуõà і äîáðà íà іì пàтàптàўñÿ – ñàìàÿ ÷àðîўíàÿ íà çÿìлі ìуçûкà 
і ÷àðàâàлüíàå, àìàлü íåçÿìíîå äçіâà. Âå÷íàÿ àñàлîäà ÷àлàâåкà-øукàлüíікà, 
çäàáûâàлüíікà. Мî íå ñтîлüкі тàãî ж ãðûáà, ÿк ñàìîãà ñÿáå ў пåðøàñтâî-
ðàíàñöі áàðîў, äуáðîў і ãà¸ў áàöüкàўø÷ûíû, àпàãàíåíàй і ñкðàäçåíàй íàìі 
ў ñÿáå ж âûñàкàðîäíàй пðàкàâåтíàñöі.

Муçûкà, ÿкàÿ ãу÷ûöü ужî ўâà ìíå, áÿññпðэ÷íà ãлуõіì íà ÿå, øтî íå 



äàäçåíà, тàãî íå äàäçåíà, íàáіðàå ñілû, кàлі ÿ ñõілÿþñÿ пåðàä áÿñкîíöà çÿì-
íûì ñтâàðэííåì, øтî íі äûõàì і íі ñлûõàì пðà ñâàþ çâåðõíàñöü, àäâå÷íуþ 
íåпàўтîðíàñöü – пåðàä áàðàâікîì, пàäàñіíàâікàì öі íàâàт íÿкіäкàй, у íå÷ûì 
пàäîáíàй äà пàãàíкі куðà÷кàй, у íàøûì áàлîтíûì кðàі – пîäáàлàткàй. 
Ãðûá ̧ ñöü ãðûá – ñтâàðэííå çуñіì íå íàøàãà, àáìåжàâàíàãà кàðûñöþ пàíû-
лàãà ðîçуìу, ÿкі ìû âûäàåì çà ãàñпàäàð÷àñöü і íàâàт âåлі÷. Пà ñпðàâàõ і 
пàâîäçіíàõ íàøûõ ãэтàãà íå ñкàжàø – âåлі÷ і ðîçуì íàø кàлі íå âàð’ÿтà, 
тî ìàлпû, øтî çáåãлà ç âàð’ÿöкàãà äîìу і íå жàäàå туäû âÿðтàööà. À âàðтà 
áûлî á, âàðтà âÿðíуöü. Íå íàçàўñ¸äû, à кàá àпðûтîìíåў.

Ãðûá жà íàãàäâàå іíøàçåìöà, кàñìі÷íàãà пðûøэлüöà. Іíøàплàíåтíікà, 
ç ÿкіì ÷àлàâåöтâà тðûçíіöü ñуñтðэööà і áàіööà ãэтàй ñуñтðэ÷û. À ÿ ўжî ç 
іì ñуñтðэўñÿ. Пà ñâà¸й àõâîöå, пàìûлкîâà öі пðûìуñîâà ¸í пðûçÿìліўñÿ 
íà Пàлåññі ў íàøûì áàðû. Я âітàþ ÿãî, çäûìàþ øàпку, клàíÿþñÿ ÿìу. Як 
ìîй äçåä і пðàäçåä пðû ñуñтðэ÷û ç кîжíûì, íàâàт íåçíà¸ìûì ÿìу ÷àлàâå-
кàì: äçÿкуй çà тîå, øтî íå ìіíулі, íàâåäàлі íàøу â¸ñку. À тут íå пåðøû ж 
ñтðэ÷íû-пàпÿðэ÷íû. Ãэтà âûáітíîå, лåпøàå ñà ñтâîðàíàãà íà íàøàй плàíåöå, 
íà ø÷àñöå, à ìî і íà жàлü, íå âûклþ÷àíà, çуñіì íå ìітуñліâàñöþ íàøûõ 
ðук, пàäìàííàñöþ íàøàãà ñтâàðàлüíà-ðàçáуðàлüíàãà ðîçуìу. Пàí, àлå íå 
тîй пàí, øтî пàí, à тîй øтî âàлàäàðûöü лåñàì і âàäîй, ÷ûñтàй і íÿ÷ûñтàй 
у іõ ñілàй, тлåííàй і íÿтлåííàй – тàìу і áåññìÿðîтíàй.

І ìû ў áîлüøàñöі âûпðàўлÿåìñÿ íå ñтîлüкі пà ãэтàå пîклі÷íàå äçіâà, 
кîлüкі ў пîøукàõ àäкðûööÿ ñàìіõ ñÿáå ў пåðøàñíàñöі тàãî, øтî пàä íàìі 
і íàä íàìі. Мû ж íà Çÿìлі тàкñàìà пðûøэлüöû ç äàл¸кіõ ñâåтàў, ãîлàñ 
ÿкіõ íåўñâÿäîìлåíà, àлå ж çàãàäíà, ìðîйíà ãу÷ûöü у íàñ. Мû ÷уåì, тðûç-
íіì і çíàõîäçіì öі íå кîліøíіõ, à ìî і áуäу÷ûõ ñÿáå àöіõлà ìàўкліâûõ у 
áлàкіöå àäâå÷íûõ íàøûõ âåðàñîў, íіöà пðûпàлûì äà çÿìлі ìîõу, íà ãàлå 
öі пàä õâîйкàй, тðûâàлà çðîø÷àíàй ç ìіíулûì пàä ¸й. À ў тîй ìіíулàñöі 
– уп¸ðтàãà ўжî ў ñуñâåтíàñöü ãðûáà, áàðàâікà. Ñõілÿåìñÿ пåðàл лåпøûì 
ñâàіì ÿ, âûäçіðàåì, âûкðу÷âàåì öі äàñтàåì íîж. Хàöÿ ãэтàãà ìî ÿкðàç і 
íÿâàðтà іìãíåííþ íàøàãà àä÷уâàííÿ ðàþ, тàìу øтî ў іì ñтîãíå і плà÷à 
ìàöі-ãðûáíіöà, øтî íå àöуðàлàñÿ ñâàйãî ñûíà, пàйøлà ç іì і çà іì у ÷уж- 
÷ужàíіíу íåâÿäîìàй ¸й Çÿìлі.

Òîå ж, ÿк ÿ ўжî âûкàçàўñÿ, ãðûáû öі íå íàøû áðàтû пà ðîçуìу, іíøà-
çåìíàãà тàкñàìà пàõîäжàííÿ, пà÷ûíàå ўâîäçіöü ужî ў âуøû і ñ¸ííÿøíÿÿ 
íàâукà: ãэтà íå àáû-ÿкàÿ плåñåíü, öâілü, íàâàт лåкàâà-пåíіöûліíàâàÿ – íå-
âÿäîìàÿ äà ãэтàй пàðû ÷àлàâåöтâу öûâіліçàöûÿ. Àäíà тîлüкі ç пàðàлåлüíûõ 
öûâіліçàöûй íàøàй плàíåтû. À іõ ìíîñтâà. У íàøûì кðàі – пàäîáíà, 
кðэìíіåâàÿ – íå äçåлÿ ж çàáàâû ñтîлüкі ãэтàãà кàìåíÿ ðàñкіäàíà, пàñååíà 
íà íàøûõ пàлåткàõ. Àñàáліâà íà Áåðàñöåйø÷ûíå, і пåðàâàжíà кðэìåíþ 
÷îðíàãà, íàйáîлüø пðûäàтíàãà пàñлÿ пàäçåííÿ Çîðкі Пàлûíу âîäàì, лåкà-
âûì ÷àлàâåку і кðàй пàтðэáíàãà ðàäû¸элåктðîíіöû, áåç ÿкîãà ÿíà ñ¸ííÿ і 
íåпàìûñíàÿ. Уâîãулå íåøтà ìіñтû÷íàå õàâàåööà çà çíàõîäжàííåì ãэтàãà íå 
áåлàãà і áлàкітíàãà, à ìåíàâітà ÷îðíàãà кðэìåíþ íà Áåлàðуñі. Ці íå âûíік 
ãэтà кàñìі÷íàй кàтàñтðîôû, кðуøэííÿ кàñìі÷íàãà кàðàáлÿ íàä íàøàй Àй-
÷ûíàй. Êàðàáлÿ кðэìíіåâàй öûâіліçàöûі. Як çàпэўíіâàþöü íàñ ñ¸ííÿ, тàкàÿ 
öûâіліçàöûÿ ¸ñöü. Ці íå àäáûлîñÿ ãэтà кðуøэííå íå áåç уäçåлу íàøàãà 
äàáðàäçåÿ Пàíà: пàжàäàў çàйìåöü у ñâà¸й õàöå íåйкàãà кîñìàñу, öàöку 
íÿá¸ñ, àтðûìàў. Пàíû – ÿíû тàкіÿ, äîáðûÿ-äîáðûÿ, àлå íå áåç ìуõ у íîñå. 
І öі íå àäñþлü, ç íå÷ûõ ìуõ у íîñå, áÿðэ пà÷àтàк ãðûá, тîй жà, ÿк кулÿ, 
пîðñткі і кðàìÿíû áàðàâік. Хàðàñтâî, пðûãàжîñöü íàøûõ áàðîў і äуáðîâàў.

Òàìу çíîў жà, äàâÿðàþ÷û і àñпðэ÷âàþ÷û àôіöûйíуþ íàâуку, ãðûá 
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ñтàðэйøû çà ўñ¸ жûâîå, іñíàå і ñутíàå íà çÿìлі. Çà іì ñтîлüкі ðàôіíàâàíàй 
íåпðàäкàçàлüíàñöі і íå÷àкàíàк, äàáðà і пîøàñöі, øтî ìіìàâîлі ñâåä÷ûöü àá 
ÿãî âûтàí÷àíûì, íàâàт íàä÷àлàâå÷ûì ðîçуìå, тàкñàìà íå áåç ìуõ – öûâілі-
çàöûі, ÿкàÿ пàâіííà çìÿíіöü ãîìà ñàпіåíñà íà íàøàй плàíåöå. Штî äîкàçíà 
ўжî àäáûâàåööà íà íàøûì âÿку. Ці íå çíàкàâàå ñâåä÷àííå і пàçíà÷эííå 
ãэтàãà – àтàìíû ãðûá íàä уñіì пðàñöÿãàì плàíåтû: ç кіì пàâÿäçåøñÿ – àä 
тàãî і çàöÿжàðûø. Àпîøíÿå – áà÷íàå, à ¸ñöü жà і пàтàåìíàå, ñõàâàíàå àä 
лþäñкîãà âîкà, áлàñлàўлÿлüíû і çíіø÷àлüíû âûíік àä ìàþ÷àãà íàìі ãðû-
áà, ÿкі çâàðîтíà ìàå і íàñ. Ці íå лåпøàå ñâåä÷àííå тàìу ўжî çãàäàíû тут 
пåíіöûліí. Пàпðàўäçå, äçÿкуþ÷û ÿìу ìû пàçáàâіліñÿ ìíîñтâà íåâûлå÷íûõ 
õâàðîáàў. Àлå ñ¸ííÿ ў іì, у пåíіöûліíå, àáуäçілàñÿ і пàйøлà пà ñâåöå äðу-
ãàÿ ÿãî ñутíàñöü. Áîйлåðíûÿ куðàíÿтû, ÿкіõ âûðîø÷âàþöü íà íàñтупíікàõ 
пåíіöûліíу, áіÿãàðìîíàõ, íÿñуöü ÷àлàâåöтâу íàðкàтû÷íуþ çàлåжíàñöü, 
пðûâûкàííå äà іõ. І, ÿк ãàâîðàöü, íå ñтîлüкі кîðìÿöü і лå÷àöü, ÿк âûðà-
кàþöü у áуäу÷ûì íà жàáðàöтâà і ãîлàä, кàлå÷àöü íàñ, à áîлüø – íàøûõ 
íàø÷àäкàў. Пàãðàжàþöü ñтðàтàй іìуíітэту, äэáіліçìàì. Ці íå тàìу ç тàкîй 
õуткàñöþ пàпàўçлі àпîøíіì ÷àñàì пà çÿìлі ðàíåй íåâÿäîìûÿ âіðуñû і 
эпіäэìіі. Òàк çâàíû ðàк. Рà÷îк ç ìåтàñтàçàìі íàкøтàлт ãðûáíіöû. Ñ¸ííÿ äà 
ãэтàãà äàäàäçåíû і кàðàíàâіðуñ, àäðàçу öі íå çâ¸ўøû, äàлу÷ûўøû ÷àлàâåöтâà 
äà ñàáàк, ñàáà÷à-íàìîðäíікàâàãà іñíàâàííÿ. Дû тàк, øтî ãàўкàöü õî÷àööà. 
І ўжî ãàўкàþöü ìíîãіÿ кðàіíû і íàðîäû ñтðàйкàìі і áуíтàìі, пðûçíàííåì 
і àäìàўлåííåì íàâàлû.

Дàўíàâàтà, ÿø÷э íàпðûкàíöû ìіíулàãà ñтàãîääçÿ, у ÷àñ ãàðáà÷îўñкàй 
пåðàáуäîâû, кàлі ÿçûк áûў áåç кîñтàк, ÿçûкîâàÿ кàўáàñà ç кàñöÿìі, öі 
ÿå çуñіì íå áûлî, у ñðîäкàõ ìàñàâàй іíôàðìàöûі пðàáліñíулі çâåñткі пðà 
çлàìûñíуþ ñàìàñâÿäîìàñöü ãðûáîў. Âûíік тîй ñàìàñâÿäîìàñöі – âûíіø-
÷àлüíû ÷àлàâåöтâу: çâÿäçåííå ÿãî äà пÿ÷îðíàñöі, кàíіáàліçìу. Пàâàлüíûÿ 
эпіäэìіі, пàўñтàííі, áуíтîўíàñöü ÿк ñàìîãà ÷àлàâåкà, тàк і çâÿðîў. Уçàåìíàå 
àçâÿðэííå, – птуøàк, кðûâàâàñöü ðэâàлþöûй, ãðàìàäçÿíñкіõ, áðàт íà áðàтà, 
âîйíàў. Ç’ÿўлåííå плîйìàў ìåñіÿў-çáàâіöåлÿў, äàáðàäçåÿў, äîйліäàў, çà 
плÿ÷ûìà ÿкіõ кàø÷àâàÿ áàáà ç кàñîй. У пðûâàтíàñöі, çà плÿ÷ûìà пðàâàäûðà 
і çìàãàðà çà íàøу äîлþ, ðуõàâікà Êàñтðû÷íіöкàй ðэâàлþöûі У.І. Ëåíіíà, 
ÿкîãà ў ìіíулûì ÿø÷э ñтàãîääçі äàлу÷àлі äà ñâàÿкà ãðûáîў, íіáûтà і ¸í íå 
çÿìíîй, íå лþäñкàй пàðîäû. Òэлåáà÷àííå íàпðûкàíöû ìіíулàãà ñтàãîääçÿ 
äîкàçу ãэтàãà пðûñâÿöілà íàâàт öûкл ñâàіõ пåðàäà÷. Я ñàì тàìу ñâåäкà.

Àлå ж, ÿк ãàâîðàöü у íàñ, íå пàìіíàй ліõà і áуäçå öіõà. Ёñöü, ̧ ñöü íåøтà і 
íåáлàãîå ў ÿäíàííі, пîâÿçі ÷àлàâåкà ç ãðûáàì. Ëþáàå âîку і äуõу ñпàçíàííå 
öіõàй ðàäàñöі тîлüкі àä тàãî, кàлі ìàлàäû áàðàâі÷îк пàäìіðãâàå íàøàìу äà 
ÿãî íàáліжэííþ ç çÿл¸íàãà ìîõу ðуäçåíüкіì ñâàіì âî÷кàì: çäûìàй, ÷àлà-
âå÷à, кàпÿлþø, пàäàй íàўкîлåíöû і клàäçі пàклîíû áуáíу ìà¸й ãàлàâû, à 
ñîíöà íÿõàй ужî пðàìåíåì ç íåá¸ñàў á’å ў áуáåí тâà¸й. Ці íå ñàкðàлüíû, 
çíàкàâû ãэтà çâàðîт äà íåпàäðîáíà äîáðàãà, øтî тîіööà ў кîжíûì ç íàñ, 
íàâàт àпîøíіì çлîäçåі і ãâàлтàўíіку. Ці íå ñâåä÷àííå жàäàííÿ тàãî, øтî 
çâûклà çàâåööà äîáðûì, ðàçуìíûì, âå÷íûì. Ці íå çàпàâåт і íàкàç ãðûáу і 
ãðûáíіöû íàøûõ пðîäкàў ç тàãî ñâåту. Уñ¸ ж áÿðэ пà÷àтàк ç тàãàñâåтíàñöі, 
àä çàáûтàãà і çãуáлåíàãà íàìі íà Млå÷íûì øлÿõу і âÿñкîâûõ клàäàõ: çåðíÿ, 
плîäà, кâåткі, ÿãàäû. À ãðûá øтî – у Áîãà öÿлÿ ўкðàў і ç’åў.

Ёí пàìÿтíû. Яø÷э ÿкі пàìÿтíû. Íіâà, пîлå ўжî àø÷àñліўлåíû плуãàì 
Мàöэпуðû. Áûў тàкі ñåйáіт і äîйліä-ìåліÿðàтàð. Àñуøàлüíік áàлîт. Пîì-
íік ÿìу áûў – у âûãлÿäçå áðûäîтíà âÿлікàãà плуãà íà ðîñтàíі äàðîã пàä 
Ñàліãîðñкàì, íà пà÷àтку çíіø÷àíûõ іì тàðôÿíікàў Пàлåññÿ. Чàìу і ñтэп 



äû ñтэп íàâîкàл, куäû íі çіðíі. Àäçіíû тîлüкі äуá, ÿк ñтàðэ÷û, çáàлåлû, 
àлå тðûâàлû çуá, íà тûì пîлі. Òàкі âÿ÷ûñтû і ìàãутíà ñтàðàäàўíі, øтî і 
тðàâà íÿçäîлüíà пðàáіööà лÿ ÿãî ўçíîжжà. Àöàлåў тàìу, øтî тðàктàðûñту 
öі кàìáàйí¸ðу пàä ÿãî øàтàìі ìîжíà пåðàâåñöі äуõ. Êâàñу пàпіöü, ÿáлûк 
çãðûçöі, äîáðû ñîí пðûãàäàöü. І ўñ¸. Òîлüкі тðûçíåííå áûлûì äû ñпðàõлûì 
ужî. Àлå ж, àлå ж пàä тûì äуáàì у ñпðûÿлüíàå лåтàì ñîíöà і ö¸плû 
ãðûáíû äîжäжûк пàўñтàå íåâåðàãîäíàå. Àáуäжàåööà кîліøíÿå. Цуä ç öу-
äàў. Íå áà÷ûў áû íà ñâàå âî÷û, íікîлі á íå пàâåðûў. Ñàì у лåтíþþ пîðу 
áðàў пàä тûì äуáàì тðûööàöü тðû áàðàâікі, ÿк тðûööàöü тðû áàãàтûðû, 
âîлàтû ç âàлàтîўкі кàлÿ ñтàðàжûтíàãà ãàñöіíöà. Íå õлуøу і íå пàõâà-
лÿþñÿ. Ñàðî÷ку ç плå÷ пðûйøлîñÿ çíÿöü, кàá іõ упàðàäкàâàöü, áî âåлüìі 
ж ìàжíûÿ, ðàñкðûлåíà ãуáàñтûÿ, õàöÿ ìàлàäûÿ. Àäçіíû тîлüкі ðàç ìíå 
тàк пàтàлàíілà. Пàçíåй, äà кàíöà лåтà, ÿ кîжíуþ ðàíіöу áåãàў, пðàâÿðàў, 
ñпàäçÿâàўñÿ і ÷àкàў пàўтàðэííÿ – íі÷îãà, ÿк ñàñíілàñÿ. І ў ãðûáíîå лåтà ç 
тàå пàðû íÿìà ìíå ñпàкîþ – ñíÿööà, тðûçíÿööà ў øэðàãу àäçіí çà àäíûì, 
ÿк пàўñтàлûÿ ç íåáûööÿ, ç íàøàãà çíîў жà ìîðà Ãåðàäîтà, тðûööàöü тðû 
áàãàтûðû пàä øàтàìі ãлуõîãà äуáà íà пуñтûì ñтэпàâûì пîлі – ñìÿðîтíà 
ìåліÿðûðàâàíûì. Мîðàк, íàñлàíí¸. Àлå íå тîлüкі íà ìÿíå.

Íå àäçіí ÿ ñпàтûкàўñÿ і ãуáлÿў ãàлàâу íà тàкіì öуäçå і äçіâå. Ñÿáðà ìîй, 
ужî íÿáîж÷ûк, çÿìåлüкà тàì ÿìу пуõàì – ñìÿðîтíà лþáіў ¸í ÿå: çÿìлþ 
âàäу, çâåðà і птуøку – Ñàøà Òàí÷ûíñкі. Íåäàðìà ў â¸ñöû Âілü÷à ìåў ¸í 
çâàííå Íà÷àлüíік ðàкі. Êîжíуþ âûäðу íà Ñлу÷û, кîжíàãà áàáðà âåäàў 
у тâàð, ÿк і ўñіõ áуñлîў – áåлûõ, ÷îðíûõ, áуäу÷û äà ñкîíу пàçàøтàтíûì 
÷àлüöîì і кàðэñпàíäэíтàì Òàâàðûñтâà àõîâû птуøàк Áàöüкàўø÷ûíû. 
Яìу, ÿк і ìíå, âûпàлà пðû жûööі тîå ж ñàìàå. І ÿø÷э àäíàìу ÷àлàâåку. 
Íàñтàўíіöû і âûõàâàöåлüöû ў íàøûì äçіöÿ÷ûì äîìå Íіíå Рûãîðàўíå 
Ñàðîöû. Íå àäíî лåтà ãуáлÿлі ÿíû ãàлàâу пàä тûì àäçіíûì у пîлі äуáàì, 
çáіðàþ÷û öі íå пàўñтàлûÿ ç тàãî ñâåту áàðàâікі.

Пàìÿöü, пàìÿöü у ãðûáà, у àäðîçíåííå àä øìàт і øìàт ÿкіõ лþäçåй, 
пðàкàâåтíàÿ, íàø÷àäкàâàÿ. Дçå ў ñâîй ÷àñ уáà÷ûлі ñâÿтлî, пðàклþíуліñÿ, 
пðàðàñтàлі, ðàñлі і ãàäàâàліñÿ, пàйøлі, лåãлі ў çÿìлþ ñàìі і іõ áàöüкі, тàì, 
ÿк птуøкà Ôåíікñ, íàñупåðàк íàâàлå, ліõàлåööþ, çлûáÿäçå пàўñтàâàлі і 
пàўñтàþöü ç тàãî ўжî ñâåту, ç íåáûööÿ. Áàðàâік çà áàðàâікîì. Ãðûá çà 
ãðûáàì, ÿк íåìàўлÿтû øìàтäçåтíàй âÿñкîâàй ñÿì’і. Пàўñтàў і ¸í, ìîй 
àäçіíû çàпàâåтíû. Àáуäçіўñÿ íåàääûìíàй пàìÿööþ, íÿçãàñлàй і íÿñкî-
ðàíàй пðàкàâåтíàñöþ ў пîäûõу ñîíå÷íàãà ñâÿтлà, ÿк äàçâàлÿлüíàãà ÿìу 
ñâåтлàôîðà: іäçі, кіðуй і âàлîäàй.

Òàì, äçå ÿ íàðàäçіўñÿ, ðîñ і áðàў пåðøûÿ ãðûáíûÿ ўðîкі, пðàõîäçіў 
ñâàþ ãðûáíуþ пåðøàпà÷àткîâуþ øкîлу, à áûлî ãэтà ў пàлåñкіõ áàðàõ 
Êàлåíкàâі÷, іìåííà Êàлåíкàâі÷, à íå ñ¸ííÿøíіõ Êàліíкàâі÷, ðà÷улкà тàì 
Êàлåíкà і кàлåíà ÷ûãуíà÷íàãà âуçлà – Àäэñà, Ëåíіíãðàä, Ãîìåлü, Мàñкâà, 
Рûãà – у пàäпðûпÿöкіõ, ñлу÷àíñкіõ áàðàõ і äуáðîâàõ íà Жûткàўø÷ûíå, пàä 
Íàðîўлÿй. Дûк âîñü, тàì ãîíàð лі÷ûööà і çâàööà ãðûáàì – тîлüкі áàðàâік. 
Уñå àñтàтíіÿ – кàçлÿкі. Àä áåñпàäñтàўíà, íà ìàþ äуìку, пàкðûўäжàíàãà 
ìàñлþкà, à áîлüø – íåпàãлÿäíàãà і íÿãåãлàãà íàâàт у ñâàþ ñàкàўíуþ пàðу 
ñпåлàñöі, àìàлü пàўñþäíà пðûðîñлàãà ðàøэтíікà, ÿкіì пàâàжàþ÷ûÿ ñÿáå 
ãðûáíікі ãðэáуþöü – à ãэтà ўñ¸ Пàлåññå і ўñå пàлåøукі, àñàáліâà ў пðû-
çíàíûõ íàâàт уñþäû пðàíікàлüíûìі ìàñкâі÷àìі і лåíіíãðàäöàìі, ðàñіÿíàìі, 
укðàіíöàìі ãðûáíûõ ñтàліöàõ – тûõ жà Êàлåíкàâі÷àõ, Жûткàâі÷àõ і íà-
çàўñ¸äû ñтðà÷àíàй, ìå÷àíàй ìіðíûì àтàìàì Íàðîўлі.

Мî íåкàìу ãэтà пàäàñöà і ñпðэ÷íûì. Àлå, àõ äû âîõ, тàкіÿ íà ìàіì 
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Пàлåññі пåñíі. À іì жà, пåñíÿì, ñîíöà íå çàñöіø і íà ãîðлà íå íàñтупіø. 
Àñàáліâà кàлі ãэтà тû÷ûööà íå àäíàãî öÿáå öі ìÿíå, à íàøàãà ðàäàâîäíàãà 
– áîðà, äуáðîâû і ãðûáà. Рàøэтíік – çíіçу ÿк ðэøàтà, у äçіðà÷кàõ, õîöü 
ìуку ñåй – íіáûтà пðàä÷уâàў, øтî іì ãðэáуþöü. Âàðтà áûлî пàäíÿöü ÿãî, 
ÿк ¸í кіñлà ìîðø÷ûўñÿ і íÿçлîñíà ñіíåў. Мàñлþкîў àáûõîäçілі áîкàì, 
õàöÿ ÿíû, пñтðû÷кі, ãуçікі íà ñàлäàöкіì øûíÿлі, ñàìі пðàñіліñÿ ў кîø, 
÷àðàäîй, øэðàãàìі çàáÿãàлі íàпåðàä, çàñтупàлі äàðîãу. Íå áðàлі áîлüø ç-çà 
іõ ñìàðкàтàñöі, плåўкàñöі, уñûõàííі пðû ñуøöû äà ÷àðíàтû, âуãàлþ. І äуõ 
àä іõ áûў тàäû öі íå кàçліíû, ç-çà ÷àãî пэўíà і íàðàклі, лі÷ûлі кàçлÿкàìі 
ç кàçлÿкîў. Íà ñìàжàííå ÿøэ íі÷îãà, ÿк кàжуöü, пàñàліўøû ìîжíà åñöі. À 
ў ñупå öі áàðø÷û – àäíà кàлàìуöü. Íі íàåäку, íі пàõу лÿñíîãà – кіðçàâûÿ 
âàйñкîâûÿ ÷îáàтû ўñìÿтку. Àáûõîäçілі áîкàì, íå äàþ÷û ñàáå íàãíуööà, 
ліñі÷кі, пàўñþäíà ðàñкіäàíûÿ, íіáû çàлàтûÿ ãðîøûкі öàðñкàй ÿø÷э ÷àкàíкі, 
ў ðàñкîøû çÿл¸íàãà ìîõу пàäáàðàâûõ íіçіí і кàлÿðîâûì ñпîлàõу àñіííікàў.

Ç ліñі÷кàìі, ÿк íà ìîй ñ¸ííÿøíі ðîçуì, íå ўñ¸ пðîñтà. Пðàìàøку äàлі. 
Хàöÿ, кàлі ø÷ûðà – ìутíû ãðûá. Еñöі ìîжíà äâîй÷û: пàñлÿ ñìàжàííÿ 
öі âàðкі і пîтûì пà âûõàäçå ñà ñтðàўíікà. Ëіñі÷кі ў íàñ ÿø÷э äàлікàтíà 
çâàлі ÿўðэйñкіìі ãðûáàìі. І ìî íå áåñпàäñтàўíà, âåäàþ÷û, у ÿкîй ÿíû пà-
øàíå і ãîíàðû ñ¸ííÿ. Àлå çíîў жà, íå ў пàлåøукîў, áîлüø у іíøàçåìöàў, 
у пðàл¸тíûõ і çàл¸тíûõ пà íàøûõ àñôàлüтàâàíûõ і áåтàíàâàíûõ тðàñàõ 
ãàðàäжàí, ðàñåйöàў äû іíøûõ ãуðìàíàў, лàñûõ, ÿк ãàâîðàöü, íà íàøû 
кàўáàñû, äà пðûклàäу, тûõ жà пàлÿкàў, íåìöàў і іíøûõ øâåäàў. Хàöÿ ў 
ãэтûõ іíøûõ øâåäàў і ñâàіõ ãðûáîў õàпàå, кàñîй кàñі, äû тîлüкі ÿíû іõ íå 
áÿðуöü, öåлåпукàâàтûÿ. Ñтàðû àíåкäîт, öі çàñтàíуööà ãàáðэі пàñлÿ кàí÷àт-
кîâàй пàáуäîâû кàìуíіçìу? Ãэíûÿ âûжûâуöü. Як пàöâåðäжàííå, ліñі÷кі 
– àäçіíû ãðûá, íå кðàíутû і íå пàçíà÷àíû ìіðíûì àтàìàì пàñлÿ àâàðûі 
íà Чàðíîáûлüñкàй ÀЭÑ. Чûñтû ñàì і ñàäçåйíі÷àå âûâÿäçåííþ ðàäûÿöûі 
ç àðãàíіçìу ÷àлàâåкà. Пðàўäу кàжуöü: у ñâà¸й àй÷ûíå пðàðîкàў íÿìà, тûì 
áîлåй – íà Áåлàðуñі. І ñтàÿöü пà ўñкðàйкàõ áåтîíàк çàìàтàíûÿ ў øэðûÿ 
õуñтà÷кі пàлåñкіÿ äçåâà÷кі ç äà¸íкàìі і кîøûкàìі çàлàтûõ ÷ûðâîíöàў у 
÷àкàííі ñкðàçíÿкîâà пðàлÿтàþ÷ûõ ìіìà íà ñâàіõ пàíñкіõ лåãкàâуøкàõ 
ðàñåйöàў, пàлÿкàў – àптîâûõ ñкупø÷ûкàў і ñпàжûўöîў íàøûõ áàðîў і 
äуáðîў. À пàíû ўñ¸ ìіìà і ìіìà. Хàöÿ íå ўñå. У кàãî ¸ñöü ãуñт íà пàлåñкі 
ãðûá, íå ìіíàþöü ÿãî і íà øàøû. Òîлüкі äçåâà÷àк, пàлÿøу÷àк, íà ãэтàй 
øàøû ÷àìуñüöі øкàäà. Ш÷ûìіöü ñэðöà.

Çðэäçü÷àñу ўñтàÿлû, ñàпðàўäíû пàлÿøук äàçâîліöü ñàáå ñõіліööà пåðàä 
ìàлàäçåíüкіì ñâåжàўìûтûì ðàñîй пàäàñіíàâікàì – ñтàðûÿ, ñпåлûÿ ўжî 
çàâуööà кðàñíþкàìі, à тî і пðîñтà – ãуáà, íàðàñöü, пàäûìå ìàлàäçåíüкуþ, 
кðîў ç ìàлàкîì, ñûðàåжку, à тîй-ñ¸й і пðûñåлуþ ў àлåøíіку пîäáàлàтку-
куðà÷ку. Пåðøàÿ õðуñткàÿ ў ñìàжàííі, äðуãàÿ – ñàлîäкàÿ, íàкøтàлт ку-
ðàöіíû, ÿкîй ìÿñöîâûÿ лþäçі äà пэўíàãà ÷àñу íå íàäтà пåñöілі ñÿáå – уñ¸ 
áîлüø íà áàçàð äû íà áàçàð. Ãðîíкàìі íàâіñу íà àäíûì ìàтуçку, ç áÿлüìà-
тà-áлÿклà çàкî÷àíûìі âà÷ûìà. Áåç çäàãàäкі, øтî ÿíà, ìÿñöîâàÿ áåçãàлîâàÿ 
õàтíÿÿ куðà, ñтàíå äçÿðжàўíàй, áîйлåðíàй, тàííàй, íàйáîлüø ужûâàíàй 
íàðîäàì. У ìåðу àтðутíàй ç-çà äçікàй кîлüкàñöі ãàðìàíàлüíûõ äàäàткàў.

À âîñü ãðûáàìі ў тîй кîліøíі ÷àñ, çäàåööà, çуñіì íå ãàíäлÿâàлі. Хіáà 
тîлüкі ñуøàíûìі, àäáîðíà öÿжкіìі, çâîíкіìі. Çäàâàлі кàðàлåâûìі íіçкàìі 
íàðûõтîўø÷ûкàì – пåðöàì, ãðûáàâàðàì – áîлüø äлÿ çàìåжжà і çàìåжíікàў 
äû кàá íàáûöü ñàáå ў äçÿðжàўíàй кðàìå пàðкàлþ, ñàöіíу öі тàк çâàíàй 
÷îðтàâàй ñкуðû íà øтàíû ìужûку, àлüáî пåðàâîäíуþ кàðöіíку äçіöÿöі, 
ãліíÿíàãà пåўíікà, ÿкîìу ў ñð…ку äçüìуöü, à ¸í ñâіø÷à-äðûø÷à. Òàâàðу 



ÿкîãà ў ñâàáîäíûì пðîäàжû äí¸ì ç àãí¸ì íå çíàйñöі. Íåпðûñтîйíà, öі ÿк 
ñ¸ííÿ ãàâîðàöü, çàпàäлî áûлî пàлåøуку ìåöü íàâàð ç ãðûáà. Ãîíàð ìåлі, 
áîñкі: ãðûá – ¸í жà øтî тðàâà, íå лÿíуйñÿ тîлüкі âÿðэäçіöü íîãі öі ñпіíу, 
íàãíуööà. Мàлітîўíà ñõіліööà пåðàä іì. Пàäíÿöü, çðэçàöü öі âûкðуöіöü. І 
кîлüкі і äçå ÿ íå ãíуўñÿ пà ÿãî. Ёí ìÿíå ãíуў. Òîлüкі ў ãэтûì áÿñкîíöà 
лþáûì ìíå çãіíàííі, àñàáліâà íà ÷ужûíå, у ìà¸й пàìÿöі íÿìà, пðàáà÷öå, 
÷ужûõ áàðàâікîў. À ÿ ñâåт äîáðà àáûøîў, äçå тîлüкі íі äàâÿлîñÿ öіõà 
пàлÿâàöü çà áåлàй ìà¸й áàðàâîй ñпàкуñàй. Òîлüкі íÿйíàкø, ìіñтûкà äûй 
ãîäçå. Чужû лåñàâік àäâîäçіў ìÿíå àä ñâàйãî öуäà.

Íàøтî ўжî пàпàõàäçіў пà ñіáіðñкàй тàйçå íåпàñðэäíà ў Êуçáàñå кàлÿ 
ðàкі Òîì пàä Êåìåðàâà і Íîâàкуçíåöкàì, пà Шîð-тàйçå ў Ãîðíàй Шîðûі, 
Мàð-тàйçå пàä Мàðûіíñкàì. Уñÿкіÿ ðîçíûÿ ãðûáû áðàў. À кàá áàðàâікà – 
íå. Òîå ж не і кàлÿ Âîлãі пàä Âàлãàãðàäàì, пàáліçу Àñтðàõàíі, кàлÿ Òàáîлà 
пàä Цþìåííþ, íà Уðàлå і íàâàт çà ìîðàì-àкіÿíàì – у Àìåðûöû, у ñàìіì 
Íüþ-Ёðку, у ÿãî ãàðàäñкîй пàðкàâàй çîíå. Ëуõтà ãэтà ñàâåöкàÿ, øтî тàì 
уñ¸ âûíіø÷àíà, çàáðуäжàíà і çàãàçàâàíà. У пàðку пàä Íüþ-Ёðкàì пàä 
куðлû-куðлû öі íå íàøûõ эìіãðàíтàў, пàлåøукîў-жîðàâàў – íàø ãàðэçà 
ўñþäû пðàлåçå – áлàñлàўл¸íà ðàñтуöü пðàлåтàðñкàãà кîлåðу кàпÿлþõàў 
кàпітàліñтû÷íûÿ ÷ûðâîíûÿ пàäàñіíàâікі. À âîñü áàðàâік íå ñпàäîáіўñÿ, íå 
пðàлåç. Пэўíà, çàíàäтà íàø, ñâîйñкі і õàтíі. Íå ñõàöåў ìî áûöü у пðî÷кàõ, 
у кàлãàñ, õàöÿ і çàìîðñкі – кàлãàñ жà і íà тûì ñâåöå кàлãàñ. Ці тî ўжî ў 
ÿãî і ў ìÿíå ìî тàкàÿ äîлÿ.

Дçіўíà çãулÿлà ÿíà ñà ìíîй íà Уðàлå ў тàйçå кàлÿ Òàáîлà пàä Цþìåííþ. 
Íà âîт÷ûíå ññûлüíûõ äçåкàáðûñтàў пàìіж Ялутàðàўñкàì і Çàâîäàўкàўñ-
кàì íà ñуìíà âÿäîìûì Улàäçіìіðñкà-Ñіáіðñкіì кàíäàлüíûì тðàкöå. Якіÿ 
ãіñтàðû÷íà ãу÷íûÿ ìÿñöіíû. Якіÿ пðîçâіø÷û. Якàÿ пàкутліâàÿ ãåðàі÷-
íàñöü. À ўðàжàííå і ñ¸ííÿ жàлàñліâàå. Уðàлüñкіõ ãîð, çäàåööà, уâîãулå 
íå іñíуå – кàìåííûÿ пàçíà÷эííі, ãàðуøкі ñкàлüíûÿ. Òàáîл çàáітû – íі 
луñкàâіíкі, íі ðûáíàãà õâîñöікà. Íіâîäíàй пàкл¸ўкі çà äâà äíі ðûáàлкі. 
Àäçіíû пðàñâåт – пîáûт ññûлüíûõ äçåкàáðûñтàў у Ялутàðàўñку. Дâàðàíå 
çàñтàâàліñÿ лþäç üìі ў äçåâÿтíàööàтûì ñтàãîääçі і íà кàтàðçå. Àлå ãэтà 
тàк, äà ñлîâà öі ñпàäàðîжíà íå áåç ãîðû÷û àá íàøûì ñуâåðэííà, äуõîўíà 
äэìàкðàтû÷íà-кàлãàñíûì ñ¸ííÿ.

Ñіáіð, Уðàл, ÿк, äàðэ÷û, і Пàâîлжжà áàãàтûÿ íà àäìåтíû ў Рàñіі ãðûá 
– ãðуçä. І пàä Òàáîлàì ìû ç жîíкàй áåç íàпðуãі íàðэçàлі äâà âÿäðû тûõ 
ãðуçäîў çà ãàäçіíу öі äçâå, у экñпàðтíûì âûкàíàííі – ñâåжûõ, уðàлüñкіì 
äàжäжîì ñтàðàííà âûìûтûõ, уðàлüñкàй тàйãîй àõðûø÷àíûõ, ÷ûñöþткіõ – 
àä îðäэíà öі ìåäàлÿ äà ìàлåíüкàãà ñпîäà÷кà пàä кàâу. Àлå, ÿк ãэтà çàўжäû 
ўлàñöіâà íàøàй íàтуðû – ñâіííþ çà ñтîл, äûк ÿíà і íîãі íà ñтîл – õàöåлàñÿ 
íå÷àãà тàкîãà-ñÿкîãà íàäçâû÷àйíàãà öі íåçâû÷àйíàãà.. Іíøàãà, äðуãîй ãðûá-
íîй пàðîäû, ðàçíàñтàйíàñöі. Ці íå äуõу і пàõу ðîäíàãà áàðàâікà-пàлåøукà.

Çà ðàçíàñтàйíàñöþ, пîклі÷àì ñâàйãî ìû âûáðàліñÿ ў ãðûáû ўжî íåäçå à 
äðуãîй пàлîâå пà-âîñåíüñку ñкàðî÷àíàãà íàñтупíàãà äíÿ. Àäðàçу ж ўðàçіў 
áîð, у ÿкі ìû тàäû пàтðàпілі, ÿк у ñтàðàжûтíû ñтàðàâåðñкі õðàì. Òàкіõ 
çäçåкліâà-ãîíкіõ, пðûðîñлûõ äà íÿá¸ñ ñîñíàў ÿ íіäçå äà ãэтàãà íå áà÷ûў. 
Пàçíåй íåøтà тðîõі пàäîáíàå ñуñтðàкàў тîлüкі ў Áåлàâåжñкàй пуø÷û, пàä 
Âåðàìåйкàìі íà Мàãіл¸ўø÷ûíå äû пàáліçу âîçåðà Áåлàå íà Жûткàўø÷ûíå. 
Âіäàâî÷íà, âåлüìі ñтàлàãà âåку, âàðтûõ і ãîäíûõ ñâàйãî áàðàâîãà пðûçíà÷эí-
íÿ, ñâàйãî ðàäàâîäу. Пàðîäà, пàõîäжàííå ðàñліíû, äðэâà, ÿк і ў лþäçåй, íå 
тîлüкі çàõîўâàþööà, àлå і пåðàäàþööà ç пàкàлåííÿ ў пàкàлåííå. Дàðîñлàÿ, 
íå пàäñî÷àíàÿ, íå àáÿñкðîўлåíàÿ õâîÿ äà ñкîíу çàõîўâàå âàðтàñöü і ãîíàð. 
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Çàўñ¸äû çäîлüíà пàкàçàöü õàðàктàð і пàä ñіíіì кàўпàкîì íåáà пàñтàÿöü 
çà ñÿáå. Як пðûклàä ãэтàìу, áàðû Мàãіл¸ўø÷ûíû íåäçå, çäàåööà, пàä 
тûìі ж Âåðàìåйкàìі, äçå ў ÷àñ àкупàöûі іøлі жîðñткіÿ пàðтûçàíñкіÿ áàі 
ç кàðíікàìі. Ç ãàðìàтàìі, ìіíàì¸тàìі, íå âûклþ÷àíà, і тàíкàìі. Хâîі áûлі 
ìîöíà пàðàíåíûÿ àñкîлкàìі ñíàðàäàў, ìіí, кулÿìі. Àлå âûñтàÿлі, íå лåãлі. 
Пàклàñöі іõ áåíçàпілàìі íàìåðûліñÿ ўжî ў ìіðíû ÷àñ. Òîлüкі ў àпðàöîўöû 
íà тàðтàкàõ і лåñàпілкàõ ãàтàðàì ÿíû àáлàìàлі çуáû. Хâîі áûлі àáÿðэжàíû. 
áðàíіðàâàíûÿ âàйíîй, íåпðûäàтíûìі ñу÷àñíûì äîйліäàì кулÿìі, àñкîлкàìі 
ñíàðàäàў, ãðàíàт.

Âîñü тàкіÿ íàтуðûñтûÿ, ãàíàðліâà, çàöÿтà íåпàäàтíûÿ пàжàäліâûì ÷àлà-
âå÷ûì ðукàì і âà÷àì øлÿõåтíûÿ ñîñíû àõàпілі і íàñ íà ìîãілкàâà-çàíÿпàлûì 
ужî кàíàäàлüíûì Улàäçіìіðñкà-Ñіáіðñкіì тðàкöå, âå÷íàñöü, øàпкà пàäàлà 
àä іõ уçâûøàíàñöі, ãîíàðу і ñìутку. Уñå ÿíû áûлі кàðàáåлüíà-ìà÷тàâûÿ, 
ñтàíàâà-ãîíкіÿ і àäíà÷àñîâà ìàö¸ðà, у íåкàлüкі àáäûìкàõ, клуáàâûÿ. Àлå 
áåç çâûклàй Пàлåññþ пàõìуðíàñöі, пðûñàäçітàñöі і кàðжàкàâàтàñöі. Ççÿлі 
і øàпàöåлі áðîíçàй і çîлàтàì íÿáà÷íûõ пðû ñîíöû ñтужкàâûõ âåтðàçÿў. 
À íà áàðàâікà пàä іìі і íàì¸ку íå ìåлàñÿ. Àäíû тîлüкі àçàäкàâà öÿжкіÿ íà 
íіçкіõ íîжкàõ і ìàлåíüкàй ãàлîўöû ў ñìàðàãäçå ìîõу ìàõàâікі. Çà íÿйìåííåì 
äðуãîãà ìû çàõàпіліñÿ іìі. Íàðэçàлі ÿк пàíåñöі. І àäðàçу ж áûлі пàкàðàíûÿ. 
Çàáлукàлі. Чужû лåñ, ÷ужîå ñîíöà, ÿкîå ўжî пàõàâàлüíà àäûõîäçілà. І 
áåç кàíöà і кðàþ çÿл¸íû пðàñöÿã ñіáіðñкà-ўðàлüñкàй тàйãі. Òîлüкі, пэўíà, 
ìàõàâікîâà-ìàлàõітàâû áîã çжàліўñÿ íà íàìі. Íåâÿäîìà àäкулü і ў пîўíàй 
áåçäàðàжû, áîлüø тàãî – õлÿáÿõ ужî áàлîтíûõ, ÿк ç тàãî ñâåту пàñлàў 
íàì çàãíàíуþ і çàìуðçàíуþ лåñàâîçíуþ, ãðужîíуþ õлûñтàìі, ìàøûíу. 
Пàäîáíà, тàкіÿ ж пÿкåлüíûÿ лåñàâікі кіðàâàлі ¸й. Íà ўðàлüñкіì õìåлі, 
кà÷àãàðàâà-áðуäíûÿ, ÿк і тðэáà пÿкåлüíікàì і лåñàâікàì. І ìû, уáà÷ûўøû 
іõ, ðàäàñíà, íåпàäðîáíà çàõìÿлåлі.

Дîìà, у пðûãàðàäçå Çàâîäàўкàўñкà, íàñ àöâÿðэçілі, àпуñöілі ç íÿá¸ñ íà 
çÿìлþ. Àñöåðàãлі і пàпÿðэäçілі:

– Àтðутíûÿ, àтðутíûÿ âàøû ãðûáû. Мû тàкіõ íå áÿðэì і íå ÿäçіì.
Àлå ж ÿ ÿø÷э пà Пàлåññі âåäàў, øтî àтðутíûõ ãðûáîў íÿìà. Àпðî÷ 

áлåäíàй пàãàíкі. Уñå іíøûÿ ìîжíà ñìåлà åñöі, íàâàт ìуõàìîðû. Ñпðàâà 
тîлüкі ў тûì, ÿк пðûãàтàâàöü. Ñàõàтûÿ, лàñі, ÿäуöü іõ ñûðûìі, øàìàíû 
пîўíà÷û – пðû кàìлàííі ñуõіìі і âàðàíûìі. Àä пэўíûõ жà õâàðîá у àä-
ìûñлîâàй ñуìåñі íà Пàлåññі âåäçüìû і âåäçüìàкі лåкàâà ñпàжûâàþöü і 
пàãàíкі. Íàкîлüкі âÿäîìà, íіõтî ÿø÷э ç тàãî ñâåту íі піñüìîâà, íі âуñíà íå 
жàліўñÿ. Ñûõîäçÿ÷û ç пàлåñкàãà âîпûту, ÿ áûў упэўíåíû: íàøû ìàõàâікі 
пåðøàãà, íàâàт âûøэйøàãà ãàтуíку. Пà÷àлі âàðûöü. Жîíкà ñкàçàлà:

– Òû íå åø. Я àäíà пàñпûтàþ. Çàñтàíуñÿ жûâîþ, äàçâîлþ і тàáå
Я пàãàäçіўñÿ, тàìу øтî äà тàкîй уìîâû öіøкîì äîáðà пàлàñàâàўñÿ íà-

øûìі àтðутíûìі ãðûáàìі. Çàñтàўñÿ жûâû і ÿø÷э õàöåў. І жîíкà âûжûлà. 
À кðûõу пàçíåй àтðутíûÿ ìàõàâікі ðàçàì ç âûñàкàðîäíûìі ãðуçäàìі ў 
ðэäàкöûі ãàçåтû “Êàìñàìîлåö Êуçáàñà” пàйøлі çà ìілуþ äуøу – íàñû 
ўпðûñÿäкі. Хàöÿ і íå áåç ñуìу і øкàäîáû: äîáðû, ñìà÷íû ўðàлüñкі ãðûá 
ìàõàâік, ãðуçä, àлå íå пàðàўíàöü ÿãî ç ðîäíûì íàì áàðàâікîì.

Пðûñуøûў. Пðûãàâàðûў ¸í ìÿíå äà áàöüкàўø÷ûíû, äà Пàлåññÿ. 
Çà÷àðàâàў, ÿк ãэтà пðûðàáлÿå äçåўкà öі ìàлàäçіöà ç õлîпöàì. ìужàì, ç 
ÿкіìі тîлüкі ìàðûöü íàçàўжäû ñûñöіñÿ. Пðûðàáлÿå íå тîлüкі íàãàâîðàì, 
тðàâîй, àлå і ãðûáàì. Ёñöü, ¸ñöü íåøтà ÷àðàâàлüíà-÷àðàäçåйíàå ў íàøûì 
áàðàâіку. Êîжíàãà ñà ñâàіõ, пàäíÿтûõ у ðîäíûì лåñå, ÿ пîìíþ öі íå àä 
пåðøàãà і àпîøíÿãà, у тâàð. Хàöÿ àпîøíÿãà, упэўíåíû, ÿø÷э íå áûлî. Ёí 



тîлüкі ÿø÷э àáÿöàлüíà пðàðàçàåööà ў пðàäáà÷àííі ìÿíå, пðàìûâàå âî÷кі, 
ñлåпàøàðû ìîй ãàлуáîк.

Ç пåðøûì ñутûкíуўñÿ, пàñâÿ÷û кàðîâу ў äуáíÿку пàä тàк пàіìåíàâàíàй 
íàìі âàðтàй, äçå íåìöàìі áûў ðàññтðàлÿíû лÿñíік, áàöüкà ìàйãî ñÿáðà, 
тàкñàìà пàñтуõà. І áûў тîй пåðøàíåö âåлüìі пàäîáíû íà íàñ, ñіðîт-пàñту-
õîў ç уñкðàіííàй âуліöû Пàäîлüñкàй. Руñÿâû, пàä кîлåð ñâàіõ ìàлàäûõ 
ÿø÷э äуáкîў, ç ÿкіõ, пэўíà, і âûйøàў, ç упàлûõ, ÿк і ÿãî ãàлîўкà, øуðпàтà 
àкàўпà÷àíûõ жàлуäîў. Пðûўçíÿтû íà äûáà÷кі íàñуñтðà÷ ìíå, ìàйìу âîку, 
ñіâàâàтû тàì, äçå íà іì àáÿðэжíà пðûлåãлі àõîўíûÿ тðàâіíкі. У õâàöкіì 
кàпåлþøû ç áÿлþткіì пàäклàäàì. Мàöàк, ÿк ìû ãàâàðûлі пðà âåлікîäíàå 
ÿйкà, ãулÿþ÷û ў áіткі. Íàãà, øтî ў ñпðàўíàãà ìåðûíà кàпûт. Пàлàñàтà-
жûлàâàÿ і, пàäîáíà, âûпðàáàâàлüíàÿ: íу-íу, пàãлÿäжу, õтî тû і ÿкі ç öÿáå 
пàлÿøук.

Áåç íàáліжэííÿ ÿø÷э, àлå ўжî і íå çäàл¸ку, ìû пðûìåðûліñÿ, пàãлÿ-
äçåлі àäçіí íà àäíàãî. І, пэўíà, ñпàäàáàліñÿ. Дàлі àäìàøку íà пàðàçуìåííå. 
І пàйøлî, і пàåõàлà. Ñпà÷àтку âûпàäкîâà, áîлüø пðû кàðîâå, пàñâÿ÷û ÿå 
пà тûõ жà äуáíÿкàõ, íå çàöÿãíутûõ õìûçàìі. Àáàðìîт äуá пðà ñÿáå ўñ¸ ў 
ãàлàâå ìàå. Пàäðîñт íå пðûíàäжâàå, âàáіöü ÿãî ñîíöà. І ў äуáíÿкàõ çàўñ¸äû 
пðàñтîðíà і ñâåтлà, ÿк у äçÿâî÷àй ñâÿтліöû. Êàðîâû ўñå ÿк íà äàлîíі, іì 
íÿìà куäû øûööà. І тðàâà, àáÿðэжàíàÿ øàтàìі ðàçáåãлûõ âîлàтàў, íіøтà-
âàтàÿ. Òàìу пàñтуøкàì і ñàáîй çàíÿööà ìîжíà.

Пàä Êàлåíкàâі÷àìі тàкіõ ìåíàâітà äуáðîў àжíî тðû. Пðàўäà, тîлüкі äçâå 
íàøû, пàäîлüñкіÿ. Òðэöÿÿ ж – äэпîўñкàÿ: ìà¸ìàñöü ñуñåäíіõ ç íàìі âуліö, 
íàáліжàíûõ äà пàðàâîçíàãà äэпî. Âуліö тàкñàìà áÿäîтíûõ, àлå кðûõу іíàкø, 
÷ûì íàøû. Пåðøàå – ðàáîтíàìу лþäу äà пðàöû áліжэй. À äðуãîå, ðàíåй 
çà íàøûõ áàöüкîў ãэтû лþä âûìåўñÿ ç â¸ñàк у ãîðàä. Рàíåй àтàáàðûўñÿ 
ў іì. Àäáуäàâàўñÿ, ñтàлà àñåў âуліöàìі. І тàìу ¸í áîлüø пðàôåñійíà-ìàй-
ñтðàâітû. Áîлüø ãàíàðліâû, õàöÿ і áîлüø, ãлûáåй çàìуðçàíû пàðàâîçíûì 
ìàçутàì: ðàíåй пà÷àлі – ðàíåй і ўлÿпàліñÿ. Іõ пàðàñткі, íàøûÿ ðàâåñíікі, 
íîñ пåðàä íàìі çàäçіðàлі, ÿк пåâåíü íà ñåäàлå õâîñт. Íі ÿíû íà íàø áîк, íі 
ìû äà іõ íå пàтûкàліñÿ. Пàñâілі кàðîў пààñîáку, íà ñâàіõ пàøàõ. Хàöÿ ñàìі 
і íå пàñâілі, пàñтуõîў íàйìàлі. Штî íå øкîäçілà пàäîлüñкіì ç äэпîўñкіìі 
жûöü у ñтàíå пðûìіðэííÿ і ўçàåìíàй öÿðпіìàñöі. Àлå íÿáà÷íàÿ ìÿжà 
іñíàâàлà, áîлüø у äðîáÿçÿõ.

У àäðîçíåííå àä íàøàй, іõ, ÷ужàÿ íàì, äуáðîâà çäàâàлàñÿ тàкñàìà тðîõі 
çàìуðçàíàй, çìðî÷íàй. Áàðàâік, пàäîáíà, ÿå öуðàўñÿ. Çàтîå ãîðàä, ÷ûãуíà÷-
íікі, упàäàáàлі тàì лàäçіöü ìà¸ўкі – íà Пåðøàå ìàÿ і Дçåíü ÷ûãуíà÷íікà. 
Íà іõ ñâÿткàâàлі і ìû. Ëàìàлі ÷àðîìõу і ñìàðкàтà çáûâàлі çàкàõàíûì 
пàðà÷кàì. À пîтûì ðàñпÿðэçâàлі жûâàтû і лàñàâàліñÿ ìàðîжàíûì у пàпÿ-
ðîâûõ øклÿíà÷кàõ. Àä тàãî ìàðîжàíàãà ў кîжíàãà ç íàñ ñàлàäçåлі íàâàт 
жûâàтû – іõ ìîжíà áûлî ліçàöü. Уñ¸ ãэтà âÿñíîй, à ў жíіўíі, у Дçåíü 
÷ûãуíà÷íікà – øíûðûлі пà куñтàõ, çáіðàлі пуñтûÿ áутэлüкі.

Мî тàìу і íå ðàñлі тàì ãðûáû. Íà жàáðàкàõ і жàáðàöтâå тîлüкі âîøû 
плîäçÿööà і ðàñкàøуþöü. Хàöÿ íàøû äуáðîâû äçÿ÷ûлі íàì. І íå тîлüкі 
ãðûáàì. Яíû öàлкàì àõàпілі, àõутàлі і àãàðíулі íàñ лàñкàй і öіõіì клîпàт-
íûì øэптàì, äàáðûí¸й, øтî ўлàñöіâà ñàпðàўäíàй äужàñöі. Àлå àпðî÷ ãэтàй 
áÿññпðэ÷íàй äужàñöі ў äуáðîâå ìåлàñÿ і íåøтà áîлüø àäìåтíàå, øтî ìû 
пà-пàãàíñку пàäñâÿäîìà àä÷уâàлі і тàäû, õàöÿ áûлі öàлкàì ãлуõіÿ і ñлÿпûÿ 
íà ãэтà, кàñтðûðàâàíûÿ пàäîáíà кàлãàñíûì âàлàì. Êàñтðûðàâàíûÿ клîпà-
тàì àá õлåáå íàäç¸ííûì, çàíÿтàñöþ ÿãî çäàáûâàííåì, ÷àñàì, øтî õіáіў íàì 
íàáðàööà äуõу. Пðà øтî, кàлі ў ìіñöû áûлî íåøтà ãàðà÷àå, à äàöü àñтûöü і 
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пàäçüìуöü íå õàпàлà öÿðпåííÿ, пåðàöіíàлà ãîðлà, кàçàлі: ìà÷ûõà äуõ âûáілà. 
Ñіðî÷û äуõ ìà÷ûõі-эпîõі ç íàñ áûў âûáітû, ÿк уâà ўñіõ і пàўñþäíà. Íå äà 
äуõу, äûй øкîäíà áûлî пðûíþõâàööà – åñöі âåлüìі õàöåлàñÿ.

Àлå і пðàç пåðàöÿтàñöü äуõу і äûõàííÿ ìû àä÷уâàлі íàøû äуáíÿкі, íà 
öÿпåðàøíÿå ðàçуìåííå ÿк íåøтà õðàìàâàå, ÿк âåðíікі пàä÷àñ ñлужáû ў 
öàðкâå. Міìàâîлі, кàлі íå пðûìуñîâà, íÿâåäàìà ÷àìу íÿìåлі. Ñöіøâàліñÿ, 
çíîў жà, ÿк тûÿ ж âåðíікі пàä÷àñ ÷àкàííÿ öàðкîўíàй ñлужáû. І àäуõîўлå-
íàÿ ñöіøàíàñöü, à íà ñàìîй ñпðàâå ãàлàñíàñöü ñàìûõ ðîçíûõ íÿâûкàçàíûõ 
пà÷уööÿў, àçîðàíàÿ øìàтôàðáàâûìі âітðàжàìі çàöåíåíûõ âîкàí, ìіãöåííå 
ў áåлûì пÿñку п÷àліíà-âàñкîâûõ ñâå÷àк çà çäàðîўå жûâûõ і ñпà÷ûí пà-
ìåðлûõ, пàä íàãлÿäàì ñуðîâûõ лікàў ñâÿтûõ àñâÿ÷àå ўñіõ, õтî ў ìíîñтâå, 
àлå ÿк àäíî àäçіíàå, ìàлітîўíà, ìîў÷кі пàâåðíутû äà тàãî, õтî ўжî íàä 
іìі. У çàлàтûì купàлå пàäíÿáåññÿ – у ñтîлі õðàìà. Хтî ðàññîўâàå ñпàкîåì 
ñâÿтлà і ìіðу íàä іìі. Âûñîкіì ñìуткàì і íàäçåÿй пàä ñпîлàõі âûöÿãíутûõ 
уâûñü тîíкіõ, àлå íå íàäтà õіñткіõ àãåíü÷ûкàў ñâå÷àк, пàâåâû ÿлåþ, куð-
÷àâàãà ðîçíàáàкîâàãà äûìлåííÿ пàíікàäçілà àä птуøкàâà-ðàçл¸тíûõ ðуõàў 
àäçåííÿў ñâÿтàðà.

Íåøтà пàäîáíàå àäáûâàлàñÿ ç íàìі і íàøûìі кàðîâàìі ñÿðîä íàøûõ 
äуáíÿкîў пàä ðîçíàãàлîññå, ÿк ÷àìуñüöі çäàåööà ìíå ñ¸ííÿ, íÿáà÷íûõ 
птуøàк. Àлå ÿíû áûлі. Òîлüкі âûñîкà і ў àáÿðэжíàñöі ліñтîтû. І ãэтà іõ 
íÿáà÷íàå ø÷ûðàâàííå, ÿк уñлàўлåííå, íàäàâàлі âàлàтîўíàй âåлі÷û äуáàì. 
Мû пàтàíàлі ў ãэтàй âåлі÷íàй âàлàтîўíàñöі. Ãуáлÿліñÿ ðàçàì ñà ñâàіìі 
кàðîâàìі. Мÿк÷элі âîкàì і ìлåлі äà ãàлàâàкðужíàñöі. Пðàãíулі ў÷ûíку і 
ãðàøûлі іì – âу÷ûліñÿ куðûöü, упэўíåíûÿ, øтî тàк íàáліжàåìñÿ äà ñâàіõ 
áàöüкîў. Ñтàлååì і ðàñöåì.

À øтî ðàñлî пàпðàўäçå пðàç íàøуþ ìàлітîўíуþ ãðэøíàñöü, àíÿìåííå і 
ãàлàâàкðужíàñöü, пåðàõîп äûõàííÿ, äуõу – áàðàâікі. Рàñлі äужûÿ, ÿк Іллÿ 
Муðàìåö íà ўãðэâå пå÷û, ìàãутíûÿ, ÿк і іõ äуáû, ãлûáîкà ўкàðàí¸íûÿ ў іõ 
пðûäðэўíû пðàäâå÷íû ÷àðíàç¸ì. Âûкðуöіöü, ÿк іíøû, íå äуáðîўíû, áàðàâік 
ç тàãî ÷àðíàç¸ìу áûлî àìàлü íåìàã÷ûìà. Òîлüкі çðàçàöü. У àäðîçíåííå 
àä ãðûáîў áàðàâûõ. Òûÿ íà пà÷àтку íå íàäтà çðàñтàліñÿ ç õâîйíікàâûì 
пàäçîлàì, áîлüø уðàñтàлі ў áåлû, пàäîáíà ìîãілкàâàìу, пÿñîк, ÿк і лþäçі 
íà ñõілå ñâàіõ äç¸í. À ìàлàäçåíüкіÿ, íіáûтà лàíäñкíåõтû öі пðэтàðûÿíöû, 
кðàìÿíà іðäçåлі ãàлîўкàìі ў кàñкàõ пà íå íàäтà ў÷эпіñтûì лàñіíûì áåлûì 
ìîõу. Êàðàí¸ў íà пà÷àтку ñâà¸й іñíàñöі àìàлü íå ìåлі. Êàðэíü÷ûкі. Áåлûÿ, 
кâîлûÿ. Ë¸ãкà ñûõîäçілі, áåç íàжà, ñà ñâàйãî ñтîйáіø÷à і тàкñàìà л¸ãкà, 
ðàäкîì äû лàäкîì, клàліñÿ ў кîøûк. Яíû ìíå, ãðэøíà, і пàäàáàліñÿ áîлüø 
çà іíøûõ.

Пðà ñìàк жà і äуáðîўíûõ, і áàðàâûõ, і âåðàñîâûõ ãðûáîў ìàў÷у. Íÿõàй 
пðàáà÷àþöü – уñå ñìà÷íûÿ. Êîліñü, у äçÿöіíñтâå, äûк і íàäтà ñìà÷íûÿ. 
Àä÷уâàííå і ðàçуìåííå ãэтà ўжî ñ¸ííÿøíåå. À ў ìàлåíñтâå, ÿк ãàâîðàöü 
у íàñ, íі äà ãàлàâû, íі äà ñð…кі. Ёñöü ÷ûì ÷эðàâà ўлàãîäçіöü, кàá íà іì, 
ÿк íà áуáíå, áàðàáàíіöü ìîжíà áûлî öі âîøàй áіöü, і öуäîўíà. À ñ¸ííÿ 
і жûâàтîì, і ñð…кàй пàðàçуìíåў. Ç-çà ãîðû÷û. Íåìàã÷ûìàñöü пàйñöі ў 
ñâàå äуáðîâû і пàäíÿöü пàñтуøкîâàãà áàðàâікà. Çãàäçілі ìàå äâà äуáíÿкі. 
Пàñтàâілі пàáліçу Пàäîлüñкіõ âуліö âûáітíû ìÿñàкàìáіíàт. À ў äуáíÿкàõ 
утâàðûлі ÿìу ôілüтðàöûі. Ужî ў ñтàлàñöі ÿ ўöÿкàў, áåã àä іõ õут÷эй, ÷ûì 
Íàпàлåîí ç Мàñкâû. Òàкі ñìуðîä – куäû ìàöíåй, ÷ûì у пðûâàкçàлüíàй 
пðûáіðàлüíі. À íåâÿäîìàãà, íåàпàçíàíàãà ãíþñу, çаåäçі – íіáûтà ÿ íå íà 
íàøàй плàíåöå. Íà тûì ñâåöå ўжî, ãîíÿööà çà ìíîй çлûäíі і пðàíöû, 
пðàãíуöü íåäàпітàй іìі ў ìàіì ìàлåíñтâå кðûâі.



Шìàт ãàäîў тàìу, пàкіäàþ÷û ãэтû кðàй, ÿ àпîøíі ðàç пðàйøîўñÿ пà 
ñâàіõ äуáíÿкàõ. Міíуў пåðøû, âуçкàй ãàðлàâіíàй, ÿк áûлûì ðэ÷ûø÷àì, 
äàліíàй àääçåлåíû àä äðуãîãà. Ç уñіõ áàкîў, íіáûтà äçÿâî÷ûì кàðàãîäàì, 
укðуãà àõîплåíû ìàлàäûìі áÿðîçкàìі, øтî, пэўíà, çіìîй і ўлåтку ìðîілі 
пàáðàööà ç äуáðîâàй. Дû íå ø÷àñöілà, ðàáіíкі пåðàйøлі äàðîãу, ñпàкуñілі 
âîлàтàў äà ìлîñíàñöі ÷ûðâàííþ ÿãàä, кàðуíкàìі ліñтîтû і пðûðîäжàíàй 
àðàáіíàâà-жàíî÷àй пÿø÷îтàй äû лàñкàâàй пàкîðàй.

Пðàйøîў ÿк пðàç кàçà÷íà-пàтàåìíûÿ ўлåтку ñîíå÷íûÿ ñåíöû, äçå ўñ¸ 
пðàìåíåâà-пðàçðûñтà і лåтуöåííà-пðûтуøàíà. Уâàйøîў, íіáûтà ñàпðàўäû ў 
õðàì, у äуáðîâу äðуãуþ, øтî ñтðûìліâàлà íàñтуп пðûлåãлàãà äà ÿãî áàлîтà. 
І тàìу áûлî ÿìу íå äà ãулÿў і çàлÿöàííÿў. Ñуð’¸çíûÿ тàì ñтàÿлі ìужûкі. 
Àлå кàлÿ іõ, áліжэй äà çÿўðàñтàй öüìÿíàñöі äðûãâû, ÿ íå÷àкàíà íàпàткàў 
ðîññûп ìàлåíüкіõ áàðàâі÷кîў. Âåлüìі ìàлåíüкіõ, ÿк ñìî÷кі äуáà і çÿìлі, 
ç ÿкîй ðуñà ÿø÷э, ñàðàìліâà àкàçàлі ñÿáå ñâåту. Íіáûтà âûáåãлі íà ìÿíå 
àпîøíі ðàç çіðíуöü і ðàçâітàööà, õàöÿ ÿ äîáðà âåäàў, øтî ãðûá, àñàáліâà 
áàðàâік пàçáÿãàå ñâàå âî÷û кàìу á тàì íі áûлî пàкàçâàöü і іíøûõ íà ñÿáå 
çûðûööà. Як íåìàўлÿтû äà àäíàãî ãîäу, ñõілüíûÿ äà ñуðîкàў. Òàìу іõ, íå-
ìàўлÿт, äà ãîäу і пàçáÿãàþöü ôàтàãðàôàâàöü, кàìу-íåáуäçü, àпðî÷ ñâàÿкîў, 
пàкàçâàöü і íàâàт ñтðûã÷û і âûкіäâàöü íà âåöåð âàлàñû. Íÿäîáðàå âîкà 
ў÷эпіööà – пðûкіíåööà äà äçіöÿöі ãàðà÷кà, ліõàìàíкà, âîлàñ íà плå÷ûкі öі 
ў плå÷ûкі. І ìàлîå ãуáлÿå ñпàкîй і ñîí, çàõîäçіööà àä åíку і кðûку. Íåøтà 
пàäîáíàå àäáûâàåööà àä íÿäîáðàãà âîкà і ç ãðûáàì. Ёí ÷эçíå, кàлі кіíåø íà 
ÿãî âîкàì і íå пàäûìåø, õâàðэå, пàääàåööà ãíþñу, пîøàñöі, ÿкіÿ äà пàðû 
äà ÷àñу çâîäçÿöü ãðûáîў äàðîñлûõ.

Я, õàâàþ÷û ñâàå âî÷û, тупÿ÷û іõ уáîк і ў çÿìлþ, áûööàì і íå ãлÿäжу íà 
ñìî÷àк-áàðàâі÷кîў, пðûñûпàў іõ íåкіì ñкîøàíûì ñåíàì, ìàþ÷û ў ãàлàâå: 
ÿ ÿø÷э äà âàñ âÿðíуñÿ. Мû ÿø÷э ñуñтðэíåìñÿ, уáà÷ûìñÿ і àáäûìåìñÿ. 
Рàñöіöå, ðàñöіöå і ÷àкàйöå ìÿíå. Я пðûäу.

І âîñü пðûйøîў, ç пàäñâÿäîìàй äçіöÿ÷àй íàäçååй, øтî ìàå áàðàâі÷кі-
ñìî÷кі, õîöü і ñтàìіліñÿ, àлå äà÷àкàліñÿ ўñ¸ ж ìÿíå. Ñтàðû äуðàíü і пåíü – 
äà ñіâûõ âàлàñîў ðîçуìу íå íàáðàўñÿ. Àлå øтî тут пàðîáіø: пàкулü жûâåì, 
äûõàåì – ñпàäçÿåìñÿ. Íà тîå ìû і лþäçі. Ñпàтûкàåìñÿ, пàäàåì, пàäûåìñÿ 
і íå ãуáлÿåì âåðû – уñ¸ лåпøàå тàì, íàпåðàäçå. У âÿðтàííі ў ñÿáå і äà 
ñÿáå кîліøíÿãà. І ÿк жà ìû ãîðкà пàìûлÿåìñÿ – âÿðтàííÿ íÿìà. Òîлüкі 
ãîðû÷, ø÷ûìліâàå íàðàкàííå íà пàäìàí, íåçâàðîтíàñöü: çàìåñт ñîíå÷íàñöі 
пàìÿöі – ñìуðîäíûÿ пàлі ôілüтðàöûі äû пàíñкàÿ ðàñкîøà кðûâàпіўöàў.

Íå âåðûööà, øтî ÿø÷э íåкàлüкі äçåñÿöіãîääçÿў тàìу ÿ áûў íà ãэтûì 
ìåñöû, íà ãэтûì áåлûì äуáðîўíûì ñâåöå, áàñàíîãà õàäçіў і áåãàў пà ãэтàй 
жà çÿìлі. Íà ўñ¸ жûöö¸ пàкуñàíû, пàçíà÷àíû ¸й çáітûìі пàçíîãöÿìі, 
çàðуáіíàìі, ðуáöàìі і øðàìàìі, âûâіõàìі і пåðàлîìàìі, øтî ñ¸ííÿ íûþöü 
і íûþöü íà íåпàãàäçü у ñâå÷кàй çàпàлåíàй áîñкàй пàìÿööþ ñâÿäîìàñöі. 
Пðûçíàíû, пðûçâàíû і àñâÿ÷îíû пðàйøîўøûìі тут ìàіìі äçÿäàìі і пðàäçå-
äàìі, íàâàт ìà¸й ðàãàтàй кàðîâàй.

Êîліøíі âàåííû ãàðàäîк. Цÿпåð çàíÿäáàíû і пàìåðлû, ÿк і кîліøíіÿ 
ÿãî íàñåлüíікі, íà ñàìîöå ў лåñå пàä Êàлåíкàâі÷àìі ç уñіõ ÷àтûðîõ áàкîў 
àáкðужàíû ўçàðàíàй äà âàйíû ÿø÷э тðàíøэÿй, ужî ўäçіðâàíåлàй. У тûì 
äçіðâàíå, тðàíøэйíûì кіліìå і ÷àкàлі ìÿíå ўñ¸ ÿø÷э öàлкàì у âàйíå ìàå 
пàäпîлüø÷ûкі, лÿñíûÿ ñàлäàöікі-áàðàâікі, øтî пàçà÷àñíà ðàçûøліñÿ пà áðàö-
кіõ ìàãілàõ. À ñ¸ííÿ, íàâåäçåíûÿ ôàíтîìíà ðîäàâîй пàìÿööþ, íàâàáðàíöàìі 
пàўñтàâàлі íà ðîäíàй çÿìлі, ãàтîâûÿ äàöü ÷àñу і ìíå пàä кàçûðîк. Òðîøкі 
íàñтðуíåíûÿ, àкñåлåðàтíà, эпîõàâà öûáàтûÿ – íà äûáà÷кàõ жà ÷àкàлі, – 
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àлå íå âåðàñкîâà-äàўãàлûãіÿ і íå áî÷кàâà-кàðжàкàâàтûÿ, ÿк у äàліíàâûì 
ìîõу öі íà жâіðàâûõ уçлîáкàõ, – ìîõу ÿãåлüíàãà.

Àкуðàт пàä ìÿíå-жэўжûкà, кàá ìíå ç іìі íå ðàçìіíуööà, àлå тðîøкі пà-
ãулÿööà. Уñöåøíà àáîäâуì. Êàлåíкàâіöкàÿ тàк çâàíàÿ Жàðàўкà-пàжàðàўкà, 
äçå іøлі пàðтûçàíñкіÿ áàі. Áàðû øтî õàâàлі íàñ у куðàíÿõ ðàçàì ç íàøûìі 
ìàöі àä ôàøûтîўöàў-кàðíікàў. Àçàðûöкіÿ íåтðû, кîліøíі íåðуø кàлÿ äðûã-
âû і áàлàöіíàў, äçå ў ñâîй ÷àñ ìåñöіўñÿ жàõліâû Àçàðûöкі кàíöлàãåð ñà 
ñпåöûÿлüíà çàðàжîíûìі íåìöàìі íà тûôуñ жàí÷ûíàìі, äçåöüìі і äçÿäàìі, 
пðàç ÿкі пðàйøîў і ÿ – äçіўíà, ÿк àáіðàå і пàçíà÷àå ñàáîй ãðûá, áàðàâік 
пàкутліâûÿ, кðîўþ і ñлÿçüìі ìå÷àíûÿ куткі. Àлå øтî ¸ñöü, тîå ¸ñöü. Мÿíå 
ÿк íåõтà íàâîäçіў íà іõ. Дуìàþ, упэўíåíû, íå тîлüкі ìÿíå. Êðîў пðîäкàў 
укàçàлüíà, çà ðуку öÿãíå íàñ, âÿäçå, íàäàå çðîку і ìуäðàñöі ў ÷àñå і àñÿ-
ðîääçі. Пàўñþäíà ç ñіðîöкàãà ìàлåíñтâà ÿ áûў öі íå ñàкðàлüíà, çíàкàâà, ÿк 
і ìàå ðàâåñíікі, ñкіðàâàíû íà çÿìíû і ÷àлàâå÷û áîлü, ðэõàâû ñтîãí і кðîў, 
÷àкàíû і ñпàçíàíû тàì ìàіì áàðàâікîì, øтî çäîлüíû íå тîлüкі öåøûöü, 
àлå і âûкðûâàöü, кàçàöü àпîøíÿå ñлîâà пàäñуäíàìу кîліøíÿìу äíþ.

Íåпàäкуплÿлüíûÿ ñâåäкі ãэтàãà лÿñû і çÿìлÿ Жûткàўø÷ûíû – Ñлу÷û 
і Пðûпÿöі, у âîäàõ ÿкіõ áåçûìåííà íàçàўñ¸äû лÿãлі ў âàйíу ìàтðîñû äà 
àпîøíÿãà ÷àñу àìàлü ìàлà кàìу âÿäîìàй Дíÿпðîўñкà-Пðûпÿöкàÿ ôлàтûліі, 
пðà ãåðàіçì ÿкîй âûпàкîâà äàâåäàліñÿ і çàãàâàðûлі тîлüкі íàпðûкàíöû 
äâàööàтàãà ñтàãîääçÿ. Âàäà пàäìûлà áåðàã, çàðîñлû лåñàì, пàâàлілà ÿãî і 
âûкðûлà ñâåту ñìåðтíікàў. Ëþäçі àäкàпàлі і пà-лþäñку пàõàâàлі. Рîäíàÿ 
çÿìлÿ, лåñ пðûíÿлі. Àääçÿ÷ûлі, пðàðàñлі ãðûáàì, тàìу øтî ñàìі ñтàÿöü íà 
кðûâі: ç пðàõу тû пðûйøîў – у пðàõ тû і пîйäçåø. Òàкі ўжî íÿñìà÷íû 
öі ñìà÷íû, àлå íåàñпðэ÷àíû і íåñпàñöіжíû íàкàç і çàкîí íåпàðûўíàй âå÷-
íàñöі, øтî àäîðâàå íàñ ÷àлàâå÷íàñöþ, äàå íàì øàíåö áûöü і çàñтàâàööà 
лþäçüìі: лþäçüìі çâàööà.

Íå пàøàíöàâàлà ìíå íà ãðûá тîлüкі íà ÷ужûíå. У Çàõîäíÿй Ñіáіðû, 
Уðàлå, Пàâîлжжû, Пðûäîíø÷ûíå. Чужûíà ¸ñöü ÷ужûíà. Íå ìà¸ тàì 
áûлî: íà ÷ужû кàðàâàй – ðîт íå ðàçÿўлÿй. Уñ¸ âÿðíулàñÿ пàñлÿ çâàðîту 
ç áåãàў çà ÷ужûì жîðàâàì áåç ñâà¸й ñіíіöû ў ðукàõ. У áàðàõ і ãàÿõ кàлÿ 
Міíñкà, Ëàñ¸ў, Áàÿðàў, Ãàöукà, Êàðàліíà, Òàлüкі, Âÿліáàðу. І ў äàâàåííûì 
укðэпðà¸íå ñ çàõàâàíûìі тàì áåтàíàâàíûìі äîтàìі, äçîтàìі пàä Рàкàâàì. 
Òàк çâàíàй ліíіÿй Ñтàліíà, пðàç ÿкуþ ôàøûñтû, íå öÿìÿ÷û, øтî ãэтà íåøтà 
àáàðîí÷àå, íàкøтàлт ліíіі Мàíåðãåйìà, пðàйøлі ÿк íîж пðàç ìàñлà, і ÿкіÿ 
ñ¸ííÿ áðàõліâà àäðàäжàþööà.

Уñå ãэтûÿ кутû, ìÿñöіíû íà тîй, ñ¸ííÿ ўжî äàлåкàâàтû ÷àñ áûлі тàäû 
ÿø÷э пðàõîäíà-÷ûñтûìі. Íå çàкðûтûÿ çàðàñíікàìі кàðàñліâàãà куñтîўÿ, 
õìûçàìі, äûâàíîâûì пîкðûâàì çäçі÷элàй тðàâû, лåñàпàâàлàâûì ñöåíàâûì 
áуðàлîìàì. У тîй ÷ûñöіíі і õîäíàñöі пðàöÿãâàлàñÿ ìà¸ íàâу÷àííå ãðûáàì. 
Пàçíàâàííå ÿãî. Òàì ÿ пàçíà¸ìіўñÿ ç тужліâàñöþ ÷îðíàãà ãðуçäà і ўäàâà-
íàй ñâÿтàñöþ ãðуçäà áåлàãà. Àпîøíі íà ñàìîй ñпðàâå àкàçàўñÿ çуñіì íå 
ãðуçäîì, пàäкіíутàй ìíå пàä íîãі çàöÿтà пàäðîáíàй пàä ÿãî ñкðûпіöàй, 
ÿкуþ íà Пàлåññі íå âåäàлі і áðàöü у ðукі, пàäûìàöü íå õàöåлі. Íå íàäтà 
ж, пà-ñіáіðñку, ñàпðàўäíûì àкàçàўñÿ і ãðуçä ÷îðíû – пàäàáåíñтâà тîлüкі 
íà ÿãî, õàöÿ і íå áлàãîå, пðûäàтíàå äà çàñîлкі, пðûйìàлüíà ñпàжûўíàå: íà 
áÿçðûá’і öі áÿçãðûá’і і ðàк – ðûáà, і ãðуçä ÷îðíû – ãðûá.

Ãðуçä жà áåлû, ñàпðàўäíû, ÿк ÿ ўâåäàў у Ñіáіðû, çуñіì іíàкøû. У áÿ-
лþткà-áåлàй кàðуíкàâàй ñпàäíі÷öû і çâåðõу áåлû. І ç ìàлàкîì íàкøтàлт 
тàãî, ÿкîå äàå áîжàÿ кàðîўкà. Êàлі пàпðîñіø. À тут і пðàñіöü íå тðэáà, 
тîлüкі äàкðàíуўñÿ äà ñûñпàäу, ужî äîіööà. І ñàðîìååööà, пэўíà, ñâàйãî 



õуткàãà äàåííÿ, ìî тàìу ìàлà÷кî ãàðкàâàå. Àä ãàðкàâàñöі пàçáàўлÿþööà 
âûìî÷âàííåì. Íà Áåлàðуñі ãðуçäà áåлàãà íå íàäтà. Я ñûõîäçіўñÿ ç іì тîлü кі 
áàðàõ Òàлüкі äû пàä Ëàñÿìі, і тî íå øìàт, áîлüø íàпàкàç. Íà Пàлåññі пðà 
ÿãî íі÷îãà íå âåäàþöü. Хàöÿ íå âûклþ÷àíà, øтî âåäàþöü, äû íå õî÷уöü 
кðûўäçіöü ñâà¸ ðîäíàå äçіöÿткà – áàðàâікà. À ў Ñіáіðû, äûй пà-çà Ñіáіðàì, 
áåлû ãðуçä лі÷ûööà пåðøàкîì, лåпøûì çà áàðàâікà. Хàöÿ àпîøíÿå, çíîў 
жà, ìíå, ÿк пàлåøуку, ñуìíåўíà. Òîлüкі – íå ñуíü íîñà ў ÷ужîå пðîñà. 
Ці íå тàìу ў ñіáіðñкàй тàйçå ãэтû áåлû ãðуçä пîìñöіў ìíå, íå пàäпуñкàў 
äà ìÿíå ìàйãî áðàтíÿãà і кðэўíàãà áàðàâікà. À ¸í, ìîй áàðàâік, пàçáÿãàў 
ñуñтðэ÷ ç іì, ðàўíàâàў äà ãðûáîў ÷ужûõ, тà¸жíûõ, кåäðàâûõ äû піõтàâûõ. 
Ñтàðàííà çàõîўâàþ÷û ñÿáå, ìуçûку ñâàйãî áîðу, ìîõу, íÿў÷àñíà ñплÿ-
жàíàй õâîі, ÿкàÿ ñтðуíàâàй ñтðэìкàй, ðэõàì ñтàðàäàўíÿй ñкðûпкі, øтî 
кîліñü áûлà ў âÿлікàй пàøàíå ў â¸ñкàõ Пàлåññÿ. Дçåä ÿø÷э ìîй іãðàў íà 
ñкðûпöû. À áàöüку, уíукàì íå пåðàäàлîñÿ. Хàöÿ ìî ìÿäçâåäçік, ÿкі пðàöÿў 
ìÿíå ñкðûпкàâàй жàлîáàй íå тîлüкі пà õâîі, àлå і ñтðà÷àíàй ìіíуўø÷ûíå, 
пåðàўâàñîáіўñÿ ў ìàйãî äçåäà. Пà ñâåä÷àííі ж íàâукі, ÷àлàâåк пàйøîў çуñіì 
íå àä ìàлпû, àä тàãî ж ìÿäçâåäçÿ. Òàìу і âÿлікàй íàãîäû пåðàўâàñàáлÿööà 
íå áûлî. Пà áûлîй пàìÿöі пðûйøîў äà õâîі, ç ÿкîй ìåлàñÿ áûöü ñкðûпкà, 
à ÿíà ñплÿжàíà. Àäíà ñтðуíà, і тàÿ àáàðâàíàÿ. Ці íå тàìу, пàäîáíà ìíå, 
ìÿäçâåäçü íå äçåä, ñûøîў ç пàлÿøуöкіõ áàðîў, äуáðîў і ãà¸ў. Хàöÿ àпîø-
íіì ÷àñàì ñâåä÷àöü, ÿк і ÿ, âÿðíуўñÿ ў ðîäíûÿ пàлåñöіíû. Пà äàðîçå íàâàт 
çáіў лåãкàâік, øтî õàöåў çàñтупіöü ÿìу âÿðтàííå. Çáіў, àлå ñàì íå íàäтà 
пàöÿðпåў. Ñâàіì õîäàì пàäàўñÿ ў íåкàлі ðîäíû ÿìу áîð.

У ìàіì жà ìàлåíñтâå – ñûøîў ç ÿãî ў ñіáіðñкіÿ тà¸жíà-кåäðàâûÿ íåтðû 
і пðàãíàў, íå÷ûì öі íåкіì уãíå÷àíûÿ, à ìî ў пðàäáà÷àííі âÿðтàííÿ íå пàâ¸ў 
çà ñàáîй ñâàйãî і ìàйãî áàðàâікà, пà ÿкіì ÿ áÿçìåжíà ñуìàâàў íà ÷ужûíå. І 
¸í, àäçіíà-çàпàâåтíû ìîй áàðàâік, àä÷уў ãэтû ìîй і ìÿäçâåäçÿ ñуì, äàðàâàў 
çäðàäу і пàö¸ã íàñ íà ðàäçіìу. Дàìîў, äà õàтû, ÿк öÿãíå кîжíàãà ç íàñ íà 
ñõîíå íàøûõ äç¸í ðîäíû кут, çÿìлÿ, ÿкàÿ íàðàäçілà íàñ. Çàпàâåäàíàå, çà-
ãàâîðàíàå і íàкàíàâàíàå ñтàðàжûтíàñöþ, øтî áÿðэ пà÷àтàк у íåпàðûўíàй 
âå÷íàñöі. Àä пðûñуøліâàй і ÷àðàâàлüíàй ñîí- öі ðàçðûў-тðàâû, іíàкø ÿø÷э 
у íàøûõ ìÿñöіíàõ пàäñíåжíікà – âÿñíîй ñіíå-áлàкітíûì öі жîўтûì, пðû 
íå ðàñтàлûì íàâàт ÿø÷э ñíåçå, çàплåöåíàй у çÿл¸íûÿ кîñû тðàâû-äçåðàçû 
íà Ñ¸ìуõу. Òîй ñàìàй äçåðàçû, øтî äçÿðуöü у áàðû пàä ñâÿтà і íÿñуöü 
äà жûтлà, ðàçâåøâàþöü пà áðàìкàõ, âàðîтàõ, äçâÿðàõ у õлåў і õàту, áàðî-
íÿ÷ûñÿ àä íÿ÷ûñтàй ñілû. Цÿãíå äà ñÿáå íàø íàðàäжàлüíû і пàõàâàлüíû 
пà÷àтàк – àä кðûжà íà ðîñтàíÿõ äàðîã і íà ìîãілкàõ äà кîлàñà ў пîлі, çåðíÿ 
íà äàлîíі, кàâàлкà õлåáà, кàðтîпліíû-áулüáіíû. Уñÿãî іñíàãà і ñутíàñíàãà, 
çâûклà, пðàкàâåтíà ñâîйñкàãà. Àäðàäжàлüíàãà і ñìÿðîтíà-çáûтíàãà.

Ці íå тàìу íà Пàлåññі çäàўíà тàк і кàçàлі: íàø ÷àлàâåк íікîлі íå ãà-
лàäàў і ãàлàäàöü íå áуäçå, пàкулü у ÿãî ¸ñöü лåñ, áàлîтà, âàäà і пîлå. Íå 
ўðîäçіöü пîлå – äàпàìîжà âàäà, ìàåööà íà ўâàçå ðûáà. Пåðàñîõíå ðэ÷кà 
– äàñöü лåñ, ãðûáà, ðàçуìååööà, àлå íå тîлüкі. Ñàìі âåäàåöå, øтî тут ліøíå 
íàãàäâàöü. Дðэâà ÷àлàâåку, ÿãî õàöå, ãàñпàäàðу і ãàñпàäàðöû ãàлàâà. Яíî 
ñàìî íå áåç ãàлàâû, і äуìкі ў ¸й, äáàйíàй і âå÷íàй, ÿк ìàтуõíà ÿãî çÿìлÿ. 
Íå äàçâàлÿþöü õàäçÿіíу ўçÿöü, íî÷û ö¸ìíûÿ – і ўкðàñöі ñà çãîäû ç іìі ж 
ìîжíà. Áàлîтà, äðûãâà, áàãíà âàðтûÿ íå тîлüкі пðàкл¸íу. Рукі, íîãі пðàâі-
лüíà ðàñтуöü, кàöÿлîк âàðûöü – ÿãàä, тûõ жà äуðíіöàў-ãàлуáіöàў, ìàліíû- 
ñìàðîäçіíû íàâàлàì. Êîðàá íà тðû âÿäðû – кîліñü íà Пàлåññі жîíкàì 
ìужûкі тàкіÿ тîлüкі і лàäçілі – íà плå÷û і, ÿк íà кіðìàø, íà âûпàñû ў 
лåñ. Пàä Áàðàíàâі÷àìі â¸ñкà, кàлãàñ öі ñàўãàñ “Çàðÿ” íåкàлі áûў. Мî ¸ñöü 
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і ñ¸ííÿ. Íà кîжíûì пàäâîðку – лåãкàâуøкà. І ãэтà пðû ñàâåöкàй ÿø÷э 
ўлàäçå. Ëåñ, âàäà, áàлîтà äàлі. À ÿø÷э ðûáû – уþíîў, кàðàñ¸ў, ø÷упàкîў. 
І íàâàт ñтðîíãі. Ñтðîíãу ñàлäàтû áліжíÿãà ãàðíіçîíà íàãàâіöàìі ў ðу÷àÿõ 
лàâілі. Пàкулü íå çáðûäçåлі і íå àáлÿíіліñÿ ўø÷эíт: пà÷àлі âàпíàй ç áî÷àк 
тðуöіöü. Áûлî-áûлî, äû ñплûлî і áûлл¸ì çàðàñлî.

Ñ¸ííÿ äàâîäçіööà тîлüкі àäíî – ðàçâîäçіöü ðукàìі äû ãîðкà ўçäû õàöü: 
куäû ўñ¸ ãэтà пàäçåлàñÿ, ÿкіÿ çлûäíі і пðàíöû пàáðàлі, çíіø÷ûлі ўñ¸ 
ãэтà. Хтî çâ¸ў íàøûÿ пàўíàâîäíûÿ ðэкі ðàçàì ç áàлîтàìі і пðûáàлàöÿìі і 
â¸ñкàìі Âàäîâі÷û, Уçáàлàööі, Çàáàлàööі äû Ãàöі ç Çàãàööÿìі? Ç ðу÷àÿìі і 
кðûíіöàìі, çàліўíûìі àáàлîíÿìі-ñåíàжàöÿìі, ñàжàлкàìі, пîўíûìі кà÷àк і 
ðûáû – уþíîў і кàðàñ¸ў. Êàðàñ¸ў ìåíàâітà пðûўкðàñíûõ, кðàñíûõ – ÷ûð-
âîíûõ, àä ÿкіõ ñ¸ííÿ àìàлü і çíàку íÿìà. À ðàíåй, ÿк ÷ûðâîíàå çîлàтà, 
плàâілàñÿ ў âîäàõ і плàâàлà. У ñåíàкîñ пðû äàліíàõ і пà àáàлîíÿõ çàліўíûõ 
ñåíàжàöÿў, äçå ÿø÷э íå ñûøлà âàäà, áðàлі ðукàìі. À ўлåтку ў ìåжàíü пà 
áàлкàõ, ñтàðûöàõ, çàâàäçÿõ öіõіõ ðà÷улàк – áàўтуøàìі-тàптуõàìі, кðûãàìі, 
кàáûлàìі. Çіìîй, кàлі ў ìàðàçû пà÷ûíàлà ñíіööà лåтà і íå ñпàйìàíàÿ ў 
ñâàþ пîðу ðûáà, ðàáілі пåлüкі пàä ìуäðîíуþ, ÷ûñтà пàлåñкуþ пðûлàäу, 
плåöåíуþ ç ãíуткàй ÿø÷э âÿñíîâàй лàçû. Âåðõ – íà пàâåтðû – çàкðûтû, 
у äîíöû, øтî ў âàäçå, ãàðлàâіíà. Длÿ çàплûâу ðûáû. Íàäтà ж ìуäðàÿ 
пðûлàäà. Пàлåøукі ìî ñàìі íå ðàçуìåлі, øтî âûíàйøлі, і àõðûñöілі ÿå 
öі íå ç улîâіñтàñöі, íåìàã÷ûìàñöі âûйñöÿ пà-ñâîйñку çâûклà і пðîñтà –  
пі…äà. Íàäтà ж пðûöÿãàлüíàÿ і çäàтíàÿ íà лîâû àñàáліâà кðутліâûõ уþíîў, 
øтî пðàпàлі ñ¸ííÿ ðàçàì ç ÷ûðâîíûì кàðàñ¸ì.

Дçå ўñ¸ ãэтà, áåç ÷àãî ñâåт пàлåøукà íå тîлüкі íÿпîўíû, àлå і пуñтû, 
÷ужû і àä÷ужàíû àä ÿãî. Дçå íàøûÿ ñпåлûÿ лÿñû, áàðû, äуáðîâû, ãàі і 
íікîлüкі ÿø÷э íå ãîðкіÿ, íå àñâÿ÷îíûÿ çîðкàй Пàлûí âîäû. Íÿўжî äà 
кàпåйкі і çà кàпåйку ўñ¸ ñплÿжàíà, пåðàўтâîðàíà ў àäíî áÿñкîíöàå ìåліÿ-
ðàâàíàå пîлå, ÿкîå íіÿк íå ìîжà çàäàâîліöü íàøàå íåíàжэðíàå ÷эðàâà. 
Чàìу ÷àлàâåк тàк çà÷àðñöâåў ìàçãàìі, тàк пà-ñâіíñку àáðуõàöåў, àöÿжэў, 
пàйøîў, літàðàлüíà, у ñð…ку.

Ç уþíàìі ìíå áîлüø-ìåíø уñ¸ ÿñíà. Пðàä÷уâàþöü ñуõîå лåтà – ñâіäðу-
þöü ãлåáу, äíî âàäû ñâàіìі пðàтî÷кàìі. І çíікàþöü у іõ – у ñâàіõ пàðà-
лåлüíûõ ñâåтàõ öі пðîöілåãлûõ íàì Àìåðûкàõ. Хітðуíû, àìàлü ÿк öÿпåð 
àôûкàíñкіÿ ìіãðàíтû. À ўñå àñтàтíіÿ, àñåäлà-äàìàâітûÿ і пðàöàâітûÿ. Ці 
íå ў тàк çâàíûÿ тàðтàðàðû. У àпðàìåтíуþ íà ðàäàñöü кà÷àãàðàì пåклà 
пðàâàліўñÿ íàø тîðô, тàðôÿíікі íàøû. Íà ðàäàñöü íÿ÷ûñтàй ñілå і ÷àðöÿì. 
Дûк іõ ужî і íà пàãлÿä íÿìà. Çâÿлà ñàâåöкàÿ àтэіñтû÷íàÿ ўлàäà, öі ÿíû 
кîí÷ûлі жûöö¸ ñàìàãуáñтâàì ðàçàì áàлîтàìі, áàãулüíікàâûìі ãàþ÷ûìі 
ÿãàäàìі äуðíіöàìі. Штî – äуðíіöû, äуðíіöû, àлå ðîçуì ìàþöü. Çàлàтûÿ 
äуðíіöû – äâàööàöü, тðûöàöü ðуáл¸ў çà кілî. І íàтуðàлüíûõ, ñàпðàўäíûõ, 
à íå øту÷íà âûãàäàâàíûõ, ÿкіÿ íі áàãуíîì, íі áàлîтàì, íàâàт áàлîтíûì 
кулікîì і öûáàтàй ÷àплÿй íå пàõíуöü – áуйíàÿ, âûáітíàÿ ôіãуðà – äû äуðà. 
Áåç äуðíÿў ужî – íі äлÿ õâîðûõ, õтî пàкутуå íà ñтðàўíік, íі ðàтàâàííÿ 
àпðàìåíåíûõ ìіðíûì àтàìàì пàçíà÷àíûõ. Дçікіÿ áàлîтíûÿ äуðíіöû, ÿк і 
ліñі÷кі, лÿкуþöü àпðàìåíüâàííå ìіðíûì àтàìàì.

Хтî тîй íåíàжíàжэðíû і íåíàåäíû, âûñìÿãлû жлуктà, пуçåíü, ÿкі âûж-
лукöіў пітíуþ áî÷ку Еўðîпû, ÿк íàçûâàлі íàøà Пàлåññå. Íÿўжî ўñ¸ іìãíåííà 
íàкðûлàñÿ ìåäíûì тàçàì, áåлûì пÿñî÷кàì ìåліÿðàâàíàãà, áÿñкîíöàãà, ÿк 
Áàðàáіíñкі ñтэп, ñуõàâåйíàãà пîлÿ. Дçå тîй кîжíû øîñтû куñîк õлåáà, ÷àðкà 
і ñкâàðкà ñà ñплÿжàíûõ тàðôÿíікàў, ÿкіÿ ÷îðíàй âіõуðàй, пûлàâûìі áуðàâå-
ÿìі пàйøлі öі íå íà Мåñÿö і Мàðñ, пэўíà, кàðìіöü ìåñÿöîўöàў і ìàðñіÿíàў.



Àлå ўñ¸ ãэтà тàк, ñпàäàðîжíà, äà ñлîâà. Хàöÿ íå тîлüкі äà ñлîâà, àлå і 
ç àä÷àþ, ãîðû÷û і ç ãîðû÷÷у, äà ñтàлà, õàтû, ñуìлåííÿ. Дà тûõ жà, øтî ў 
ðэøöå ðэøт àìàлü кàíулі ў íåáûöö¸ тàííûõ кðîпàк ãðàìàäñкàãà õàð÷à-
âàííÿ – ñтàлîâàк і тàк çâàíûõ çàáÿãàлàâàк, âÿñкîâûõ клуáàў, áіáліÿтэк, 
ôåлü÷àðñкà-àкуøэðñкіõ âÿñкîâûõ пуíктàў, øтî ñплûлі ðàçàì ç âàäîй, 
уþíîì, кàðàñ¸ì, ñûøлі ç ãðûáàì. Ç ÷ûì ìû ñ¸ííÿ, âіäàâî÷íà, ðàçâітàліñÿ. 
Мîãілкàâà ðàçûøліñÿ íàçàўñ¸äû.

У äçÿöіíñтâå ìíå ÷àìуñüöі пàäàáàлàñÿ çàõîäçіöü у тûÿ ж клÿтûÿ çàáÿãà-
лàўкі – ÷àйíûÿ, ðэñтàðàíû “Áàáñкіÿ ñл¸çû”, ñтàлîўкі. Ціøкîì пðûтуліööà 
ў кутî÷ку, лûпàöü âà÷ûìà, âà÷ûìà ðàáіöü уñ¸ тîå, øтî ðîáÿöü іíøûÿ ў 
ñàпðàўäíàñöі. Áÿñкîíöà кàðöåлà íåøтà купіöü, ñàìîìу ðàçлі÷ûööà, äàöü 
кàñіðöû кàпåй÷ûíу, уçÿöü і пàñтàâіöü íà пàäíîñ íåøтà íå õàтíÿå, купл¸íàå. 
Àлå кіøэíі ìàå äçіðàâûÿ, à кàá íå ñпàкуøàлі, íå àáíàäçåйâàлі і äçіðкàìі 
– íàãлуõà çàøûтûÿ ñуâîðûìі íіткàìі. І ÿ лþáіў áåçíàäçåйíà ãлÿäçåöü, ÿк 
куплÿþöü іíøûÿ, ÿк ãэтûÿ іíøûÿ ÿäуöü. Мÿíå çà÷àðîўâàлà ãэтàå ãðàìàä-
ñкàå õàð÷àâàííå: ÿк ÷ûñтà åñöü ðàáî÷û лþä, áåðàжàжліâà, у тðû пàлüöû 
çáіðàå íàâàт кðîøкі õлåáà ñà ñтàлà.

Àäíàãî тîлüкі íå ìîã çðàçуìåöü, ÷àìу ãэтû лþä, øтî õàð÷уåööà ãðàìàäîй, 
íàâіäàâîку, áåññàðîìíà àäçіí пåðàä äðуãіì, тàк пðûпàäàå äà äуáîâàй áî÷кі 
ç ìàðûíàâàíûìі öі ñàл¸íûìі áàðàâікàìі. Òàÿ áî÷кà çàўñ¸äû ìåñöілàñÿ ў 
ö¸ìíûì куöå ñтàлîâûõ і ÷àйíûõ, у ÿкіõ, äàðэ÷û, àìàлü íå ўжûâàлі тàäû 
÷àþ. Âÿліçíàÿ, áîлüøàÿ çà піўíуþ, áî÷кà. Мíå çäàåööà öÿпåð, øтî çà ãðûáû 
àìàлü íіõтî і íå плàöіў. Пûтàліñÿ пðà іõ у кàñіðкі, тàÿ õітàлà ãàлàâîй у áîк 
áî÷кі. Пàäûõîäçілі äà тîй áî÷кі ç тàлåðкàй і ÷эðпàлі âÿліçíûì äðàўлÿíûì 
àпàлîўíікàì, кàìу кîлüкі тðэáà, ñÿäàлі çà ñтîл і åлі. Âîñü ãэтà ÿкðàç ìÿíå 
і äçіâілà, ÷àìу ÿíû áÿðуöü кàç¸ííûÿ пàкупíûÿ áàðàâікі. У іõ øтî, äîìà іõ 
íÿìà? Ці лåтà íå áûлî ў лåñ çàйñöі? Які ўâîãулå ў кàç¸ííûì ãðûáå ñìàк, 
ñліçкіÿ, кіñлûÿ íàâàт і íà пàãлÿä. Дû тàк, øтî і ў íîñå àäðàçу ж кіñлà. Íå, 
тðэöÿÿ Пàäîлüñкàÿ âуліöà íà тàкуþ ðàñпуñту і äуðíîту ãðîøàй íå тðàöілà. 
І кàпåйкàй íå пðàкіäâàлàñÿ íàâàт íà çàкуñü.

Ñàì õàäçіöü у лåñ, у ãðûáû, у áàðàâікі, ÿ ўпàäàáàў ÿø÷э çуñіì ìàлûì. 
Між іíøûì ãэтà áûлà íå çàáàâà, àáàâÿçàк. Хàöÿ ìî і íå àáàâÿçàк – пîклі÷ 
ãðûáà і лåñà. Пàтðэáà øукàöü і çíàõîäçіöü тàì ñàìîãà ñÿáå. Дàлу÷àíàñöü 
äà äàðîñлûõ, áàöüкîў. Çàíÿтàк ç пðûñутíàñöþ ñпàáîðíіöтâà, ìî і íå àñэí-
ñàâàíàãà ÿø÷э ñупåðíіöтâà і жàðñöі, ç ÷àãî, ÿк ç ÿйкà, пàâіíåí âûлупіööà 
ñàпðàўäíû пàлÿøук. À ðàçуìåííÿ ãðûáà і äçіâà ÿø÷э íå áûлî, õàöÿ íåйкàÿ 
çàãàäкàâàñöü і пðûöÿãàлüíàñöü öіõàãà пàлÿâàííÿ – àäâå÷íàãà і áлàñлàўл¸-
íàãà ñтàíу ñÿлÿíñкàй ìужûöкàй äуøû ўжî àáуäжàлàñÿ. Àáуäжàлàñÿ і 
íàáûâàлà âûøûíі çâû÷àйíà ÿø÷э íàпÿðэäàäíі, у ÷àкàííі áуäу÷àãà ðàçàì 
ç äàðîñлûìі пàõîäу ў “äàðîñлû” ўжî лåñ.

Àлå ðàíіöîй жàäàííå ãэтàå ìåðклà, кàлі íå çíікàлà çуñіì. Òàìу øтî ç 
õàтû âûõîäçілі ÷àñàì ÿø÷э ў пðûöåìкàõ, кàлі áàðàâік тîлüкі-тîлüкі пà÷ûíàў 
àкàçâàöü ñÿáå ў çìàãàííі çà ñâà¸ іñíàâàííå ç àпðàìåтíàй öåìðàй, ðàñпіõâàöü 
çÿìлþ, пàкðûñå ðàñöі. Íåäàðэìíà ж ìîâÿöü, ðàñöå ÿк ãðûá, íÿáà÷íà. Пà 
íàøàìу ж âулі÷íàìу ðàçуìåííþ ãэтà àäáûâàлàñÿ тîлüкі ў öåìðû, уíà÷û, 
пðû жîўтà-пàðàäçіõàâûì ñâÿтлå Мåñÿöà і ñðэáðàíàãà пàäàõâî÷âàííÿ çîðàк.

Чàлàâå÷àãà ж âîкà, ÿк ÿ ўжî кàçàў, ãðûá пåðàñöåðàãàåööà. Áàðàâік 
тðэáà çíàйñöі і çðэçàöü, пàкулü ÿãî, õàöÿ á і íåçíàðîк, ÷àлàâåк íå ўáà÷ûў. 
Çâåðу ж, птуøöû çàáàðîíû íÿìà – àäíîй ç ãðûáàì пàðîäû, ç ÿкîй íåкàлі 
íà ñâàіì пà÷àтку, à пîтûì і ў пàãàíñтâå пàõîäçіў і ÷àлàâåк, пàäпàðàäкà-
âàíû і àääàíû тîлüкі íåáу, çÿìлі, âàäçå і äðэâу – âîлі. І áîлüø íікîìу. 
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Âûíàõîäліâû ðîçуì, àãîíü і кîлà пàäлàìàлі ÿãî. Ãðûá жà, çâåð і птуøкà 
íå äàўìåліñÿ äà ãэтàãà і çàõàâàлі ñÿáå, ñтûõійíуþ пîâÿçü ç íàкàíàâàííåì 
Òâîðöû, ç пàçíàííåì тàãàñâåтíàñöі і ñуñâåту, íîñüáітàìі ÷àãî áûлі ñàìі. 
Чàлàâåк жà àáàкðàў, àáâуçіў ñÿáå, íі÷îãà пðà ãэтà íå âåäàþ÷û íàâàт. Òàк 
тîлüкі ÷àñàì íåøтà ðîñпà÷íà, ôàíтîìíà àáуäжàлàñÿ ў іì, у ÿãî ліøíіì, 
ÿк ¸í лі÷ûў, íік÷эìíûì ãåíå. Àлå і тàäû ¸í íå çäðàäжâàў àáâужàíàìу 
ðîçуìу і пðàöÿãâàў уäàñкàíàлüâàöü âûíàйäçåíàå іì кîлà – пðûäуìлÿў 
âåлàñіпåäû. Ãðûá жà çàñтàâàўñÿ âåðíûì ñÿáå і тàìу ñâåту, ÿкі íàкàçàў ÿìу 
áûöü, çàñтàâàööà ãðûáàì. Òàìу тàкі íåäàтûкàлüíû ў ñâà¸й äàлікàтíàй, 
ìàãутíàй пðûãàжîñöі.

І кàá тîлüкі ў àäíîãà ãðûáà тàкîå. Ç уñіì жûâûì, ðàñліííûì і плîäíûì, 
пàўçу÷ûì і л¸тàþ÷ûì. І ñàì âÿíåö пðûðîäû, öàð ÿå – íå âûклþ÷эííå. Хàöÿ 
і пíåööà àñпðэ÷ûöü ãэтà. Àлå âàðтà тîлüкі ÿãî тðû-÷àтûðû ðàçû íàçâàöü 
ñâіíí¸й, ÿк áûлàÿ ÿãî ñутíàñöü àкàжà ñÿáå. Ёí пà÷íå ðîõкàöü. Òàìу ў õàöå 
àäíîй ãàñпàäûíі ўñ¸ ñпîðûööà, à ў äðуãîй – ç ðук пàäàå і кàту пàä õâîñт. 
Хàöÿ àáåäçâå àäíîлüкàâà äáàþöü, ðупÿööà. Òàк іõ íàñтàâілі, тàкîå ðîçíàå 
íà іõ âîкà, тàкàÿ ðîçíàÿ ðукà. Àä пðûðîäû, àä íàтуðû і пàðîäû.

Ãðûáу ж íåâÿäîìû тàкіÿ пåðàкіäû і пÿðэйìû. Ёí áûў і çàñтàåööà 
çâÿðûíà-÷уйíûì äà пðàўäû і ÷àлàâåкà, íàâàт ÿãî õàäû, äûõàííÿ. Яãî 
íå íàäуðûø і íå çàäîáðûø, ліñліâàñöþ íå âîçüìåø. Ці íå тàìу àпîøíіì 
÷àñàì ¸í, à áîлüø çà ÿãî лåñ ужî íå лþáÿöü ÷àлàâåкà, íå ñпðûÿþöü ÿìу, 
ÿк кîліñü. Íàâàт çíàööà ç іì пàçáÿãàþöü. Íåøтà пðàä÷уâàþöü у íàñ, âіäà-
âî÷íà öуðàþööà, ÿк ãðэáуþöü. І ÷ûì ãэтà ñкîí÷ûööà, íåâÿäîìà – пàкулü 
øтî пàўñþäíà ãàðàöü і ãàðàöü, íіø÷àööà, àäûõîäçÿöü íà тîй ñâåт íàøûÿ 
áàðû, äуáðîâû і ãàі, öÿãíу÷û çà ñàáîй і ÷àлàâåкà, çâîäçÿ÷û ўñ¸ жûâîå, 
à÷àлàâå÷àíàå.

Àлå âåðíåìñÿ äà тàãî, ÿк ãэтà ÿø÷э áûлî кîліñü, кîліñü: ÷àлàâå÷û âåк 
тàìу íàçàä. Рàíіøíÿÿ пàáуäкà – тîлüкі àäçіí áîк íàøàãà äçіöÿ÷àãà íåжà-
äàííÿ âûлàçіöü ç ö¸плàãà лîжкà і õàтû. І тут ужî äçåйíі÷àў пðûìуñ, à 
пîтûì і øтîñüöі íåўñâÿäîìлåíàå, тàÿìíі÷àå і ÷àðàâàлüíàå äçіöÿ÷àй äуøû: 
ãэтà ж áåç íàñ пàáÿðуöü уñå íàøû ãðûáû. À ÿíû ÿø÷э ç âå÷àðà пðàäðàлі 
âî÷кі, ñâітàлüíàй ðàñîй пðàìûлі ў ÷àкàííі íàñ.

Íàøûÿ ж áàöüкі ìåлі çуñіì іíøуþ ðàöûþ. Яíû âûпðàўлÿліñÿ ў лåñ у 
àõâîтку – ìî àäñþлü і пàйøлà íàçâà “тиõîй îõîтû” – öіõàãà пàлÿâàííÿ. 
Іøлі ў лåñ, жàäàþ÷û àäкіíуöü уñå áуäç¸ííûÿ õàтíіÿ клîпàтû. І íà ãîлàñ 
іøлі, íà ãîлàñ áàðàâікà, ÿкі ўлàäíà ãу÷àў ужî ў áàðû. І клікàў, клікàў, 
уçäûìàþ÷û ðуäûì кàпÿлþøûкàì çÿл¸íû öі ñіâû ìîõ íàä ñâà¸й пàлуäàâà-
ñìàлåíàй ñîíöàì ãàлîўкàй ÿø÷э íåìàўлÿöі. І ÿíû іøлі íà ÿãî íàðîäçіíû, 
ÿк õðîñíûÿ áàöüкі íà õðûø÷эííå, куìіööà ç іì. Òîлüкі ç íîжûкàì. Àлå 
тî íå куìà, øтî пàä куìàì íå пàáûлà. Іøлі íіáûтà ў öàðкâу, íå тîлüкі ç 
пàтðэáû ñâàйãî ñтàлà і жûâàтà, õàöÿ ÿíî, кàíå÷íå, áàðàâік у лþáуþ пîðу 
ÿк пà ìåðöû. І ñâåжû, і ñìàжàíû, і ñàл¸íû, і ñуøîíû. Àлå çàáàâå ÷àñ, à 
ñпðàâå àáøàð. Дà тàãî, ÿк ðàç’ÿñíіööà äçåíü, íåàáõîäíà áûлî âÿðíуööà ç 
лåñу, äàãлåäçåöü жûâ¸лу, пðûáðàööà ў õàöå і íà пàäâîðку, âûáðàöü õâіліíу 
і çáåãàöü íà ñåíàжàöü, пàâàðуøûöü ñåíà. À äà ўñÿãî, кàá пå÷ íå à÷àõлà. 
Іíàкø ãðûáíîå пàлÿâàííå íå ìåлà ñэíñу. Àў÷ûíкà íå âàðтà âûðàáу.

Âîñü тàìу ў лåñ тðэáà áûлî пàтðàпіöü äà ўçûõîäу ñîíöà, кàлі àä çÿìлі, 
пàäлåñку і тðàў пà÷ûíàå àäñкîкâàöü л¸ãкі пàðíû туìàíîк. Уâîãулå ў тûì 
туìàíку, íà÷íûì пðûпàðку, áûлà àñàáліâàÿ кàðûñöü. У пàðíûÿ íî÷û 
ãðûá, ÿк öåñтà ў äçÿжû, ðàçäàåööà ўøûðкі, äîáðà іäçå ў ðîñт, ðàñкàøуå, 
ÿк íåкàлі пàíñтâà. Ñ¸ííÿ тàкіÿ, пðûäàтíûÿ ўñÿìу іñíàìу íî÷û áîñкàãà 



пàõîäжàííÿ, кàлі ў àäíîй ñàðî÷öû, áåç куõâàйкі ìîжíà áûлî пðàáàўлÿöü 
íà÷лåã, пàñâÿ÷û кîíåй àä çàðû äà çàðû, àìàлü çâÿліñÿ. У çãâàлтàâàíàй 
ìåліÿðàöûÿй, çâîäàì áàлîт і лÿñîў пðûðîäû çáітàå äûõàííå, пðûðîäà 
пîìñöіöü ÷àлàâåку і àäìàўлÿåööà àä пðàöÿãу, à тûì áîлåй тâàðэííÿ íîâàãà, 
à пàпðàўäçå, ñтàðîãà – іñíàãà, ñпðàäâå÷íàãà. Дàðэ÷û, ÿк àäáûâàåööà ãэтà 
і ñà ñтîìлåíûì àä áàðàöüáû ç пðûðîäàй, àä ñâàіõ âÿлікіõ пåðàìîã íàä ¸й 
÷àлàâåкàì. Пðûðîäà і ÷àлàâåк уâîãулå пàÿäíàліñÿ ў ãàðîöå і пîìñöÿöü 
àäíî àäíàìу ñпуñтàøэííåì і пåðàкîñàì ñуìåñíàй áуäу÷ûíі. Àäìàўлÿþöü 
улàñíàìу пðàöÿãу – ðàñтâу. Іìкíуöü íà кðûж і пàä кðûж.

Пåðàäðàíіøíі, ÿø÷э íå àáуäжàíû пàõìуðíû áîð íàâіñàў íàä äçіöÿ÷àй 
ñâÿäîìàñöþ, ÿк жûâû і íå çàўñ¸äû äîáðàçû÷ліâû äà ãàлàíîãàй ãàлîтû 
тàк, øтî лûткі ãàðэлі і ÷уãуíåлі пÿтû. Ñîíöà ÿø÷э тîлüкі-тîлüкі лåäçü-
лåäçü пàçíà÷ûлàñÿ ў äàл¸кіõ áàðâàõ äàлÿãлÿäàў. Мåíàâітà ãэтà іìãíåííå, 
ðàíкàâû ìіðã, кàлі çÿìлÿ ñîлàäкà пàöÿãâàлàñÿ і пàçÿõàлà туìàíкîì, øтî 
ўжî àäñкî÷ûў àä äàліíàў, õìûçîў і пàäðîñту, тðэáà áûлî íå ўпуñöіöü 
ãðûáíіку. Пàкулü ðàñà ÿø÷э áûлà ìàлî÷íà-кàлàìутíàй і íå áлікàâàлà, íå 
äàâàлà âîäáліñку, íå пуñкàлà лþñтðàíûõ çàй÷ûкàў, íå ñлÿпілà ðàñкîøàй 
ôàðáàў. Çÿìлÿ áà÷ûлàñÿ пукàтà і âûðàçíà, уñÿ пàä íàãàìі, àä тðàâіíкі äà 
пðàñâіäðàâàíàй öі тî жукîì, öі тî äàжäжàâûì ÷àðâÿкîì кðîпкі ўãлûá і 
äàðîжкі ўñöÿж, у íàáðûíÿлàй і ðàñпàðàíàй ãлåáå, øûãàлл¸ì, ñàñíîâûìі 
іãîлкàìі íå пðûöÿðуøàíàй, øûøкàìі і àäìåðлûìі ãàліíкàìі íå çàñûпàíàй. 
Уñ¸ äлÿ âîкà пàçíà÷àíà. Çäàл¸ку ÿìу íà пàãлÿä. Іìåííà ў ãэтàй пàäíîжíàй 
пàçíà÷àíàñöі áàðàâûõ äàлÿў ìû, äçåöі, і ìåлі íàйâÿлікøû пîñпåõ.

Хàöÿ, пà ø÷ûðàñöі, ãðэõ ÿãî ñтàâіöü тîлüкі íàì у çàñлуãу. Уñå ìû, äçåöі 
ìàйãî ÷àñу, áûлі пðûðîñлûìі äà ñâàіõ áàöüкîў. Áûлі іì, àöàлåлûì у âàйíå, 
у пàðтûçàíöû і íà ôðîíöå, øтî çìàãàліñÿ тут çà ñ¸ííÿøíі іõ і íàø ãðûá, 
ÿк тûÿ ж ãðûáû. Яíû öікàâàлі кîжíû íàø лÿñíû – äуáðîўíû і áàðàâû 
кðîк. Òàìу øтî ìîжíà áûлî íàтðàпіöü íà ñíàðàä öі ìіíу. Пàðэпàíûìі 
áîñûìі íàãàìі ìû àä÷уâàлі ў ãэтûõ àáøàðàõ пðàлітуþ іìі кðîў. І ãэтà íå 
тîлüкі ñлîâû. Мû äûõàлі ìіíулûì íàøûõ áàöüкîў, ñâàіì áуäу÷ûì, øтî 
пðàáіâàлàñÿ пàñлÿâàåííûì ужî ãðûáàì.

І áàöüкі, пàñìіõàþ÷ûñÿ, íàâîäçілі íàñ íà ñâàå áûлûÿ, уðàäліâûÿ íà 
ãðûá ìÿñöіíû:

– À öі íå çàçіðíуў áû тû ў тîй ìàлàäû âåðàñîâû öі ìîõàâû õâîйíі÷àк. 
Íå àáìіíі і туþ äàліíку. Çàçіðíі ìàлàäûìі íàãàìі. À ðàптàì...

Я, öі íåõтà ç ìàіõ õàўðуñíікàў, çàçіðàлі. Пуñтà. Çâû÷àйíà пуñтà. Яíû, 
íàøûÿ áàöüкі, äîáðà, пілüíà пðàйøліñÿ тàì ñâà¸й âÿñкîâàй ìàлàäîñöþ 
і äàпðûçûўíàй ÿø÷э ñтàлàñöþ. Íàø жà çäàáûтàк пðàç іõ пàìÿöü і кðîў 
õàâàўñÿ çуñіì у іíøûì ìåñöû. Мåñöû тîлüкі íàøûì. Êуäû íàñ çàçûўíà 
клікàлі тîлüкі íàøûÿ ãðûáû. У іõ ужî пðàðэçàліñÿ íà íàñ ãîлàñ, âîкà, ñлûõ, 
àáуäжàлàñÿ пàçíàâàííå íàñ, íåâûтлуìà÷àлüíàå, ÿк тàãàñâåтíàå. Уçàåìíàå. 
Пàлåññå âу÷ûлà íàñ áûöü пàлåøукàìі, øтî пîтûì äçіâілà íàøûõ çíà¸ìûõ 
ãàðàä÷укîў, ç ÿкіìі íåÿк âûйøлі ç áîðу ç пîўíûìі кîøûкàìі. Іäçåì пà 
пуñтîй äàðîçå, àáàпàл ÿкîй і ìуõàìîðу íå пðûäàööà. Àлå ÿк õтîñü пàä 
кîлåíöû á’å. Âûìуøàíû íûðîк íà àáî÷ûíу. І ìіìàâîлі ãàлàñíû кðûк. 
Çäçіўлåííå ñÿáðîў:

– Òû øтî, ÿк кîðøàк кðужûø, àøàлåў, ç ãлуçäу ç’åõàў?
Êðужу, àøàлåў, ç ãлуçäу ç’åõàў. Дû і ÿк íå ç’åõàöü. Òî тàтàðû íà ãэтû 

ãлуçä íàÿçäжàлі. Òî лÿõі. Íå кàжу÷û ўжî пðà íåìöàў, ôðàíöуçàў – пðàíöàў 
пà íàøàìу – ðàñåйöàў äû іíøûõ øâåäàў. І ñâàіõ пðàíöàў і çлûäíÿў õàпàлà. 
Мàå ðàâåñíікі і ñ¸ííÿ пîìíÿöü пà øкîлüíûõ пàäðу÷íікàõ ãіñтîðûі пàðтðэт 
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äàãіñтàðû÷íàãà õлîп÷ûкà – øклîўñкàãà âûкàпíÿ. Жàõліâû і жуäàñíû 
пàðтðэт. Àлå ãэтàÿ äàãіñтàðû÷íàÿ пÿ÷îðíàÿ жуäà і жàõ àжûлі і ўññåліñÿ 
íà Áåлàðуñü і áåлàðуñàў. Як тут çàõàâàöü íå тîлüкі ãàлàâу, àлå і пîðткі.

Çâіõíуööà, ãàлàâу ñкðуöіöü ìîжíà. Дîáðà, øтî ў íàñ ¸ñöü ðàтàâàлüíікі 
– áîð, äуáðîâà і пðàкàâåтíû ў іõ áàðàâік. Òàìу íàñупåðàк íàøàìу пàìÿð-
кîўíàìу ãлуçäу ў ìàіõ ðукàõ çл¸ãку пðûпàðуøàíû äàðîжíûì пðûñкàì і 
õâîйíûì øûãàлл¸ì пàáлàжліâà кðûâіööà áåлåíüкіì ðîтàì íà ìîй õàўðуñ 
лàäíû áàðàâік. І íå àäçіí, ç ìåíøûì áðàöікàì. Ñÿäçåлі ў íåпðûäàтíàñöі 
пàä ñкðûп кàл¸ñàў у íÿўтулüíàñöі áîйкàãà ìåñöà. Çíàðîк âûáåãлі ç áîðу, 
÷àкàлі пàлåøукà ç íîжûкàì: “Я ìàў÷у, ìàў÷у, тðûâàþ. Àлå ñкîðà çàãукàþ: 
ñтðэлüáû, õлîп÷ûкі, áÿðû...”

Àлå ñпà÷àтку пðà íîжûк. Пàкàçàлüíàå і âûкðûâàлüíàå ñâåä÷àííå íà-
туðû ÷àлàâåкà: ÿк ¸í ñуñтðàкàåööà ç ãðûáàì, áÿðэ ÿãî. Òут уñ¸, øтî íåлüãà 
ñõàâàöü, кіì пðûкіíуööà. Âûäàöü ñÿáå çà íåкàãà áîлüø âàðтàãà, ÷ûì тû 
¸ñöü. Âûкðûöö¸ âûпðàáàâàííåì íà õàðàктàð, пðàўäçіâàñöü, õлуñліâàñöü і 
пðàãíàñöü áåñпàìûлкîâàå – íàкøтàлт ñ¸ííÿ ðàñпàўñþäжàíàãà äэтэктàðà 
õлуñíі. Мîй ñÿáðà, ÿкîãà ÿ тут ужî ўçãàäâàў, Ñàøà Òàí÷ûíñкі, іäçå äà ãðûáà 
íіáû ў ãîñöі, у àäâåäкі. Ñà çðîкàì у ÿãî íå âåлüìі. Àлå ¸í пàçíàå ÿãî ÿø÷э 
çäàл¸ку, íà пàðîçå. Як âûйøлі ÿíû íàñуñтðà÷ àäíî àäíàìу. Ñûõîäçÿööà, 
øтî íà âÿñкîâàй ñÿлÿíñкàй ñÿáðûíå пà õðàìàâûõ âîñåíüñкіõ ñâÿтàõ, кàлі 
ўñ¸ пðûáðàíà і ñпàðàäкàâàíà ў õàöå і пîлі. Çжàтà, âûкàпàíà і ўçàðàíà – 
ñàìû ÷àñ пàöåøûöü äуøу. Ãðûá àä÷уâàå ãэтà і íå пàçáÿãàå ÿãî íå íàäтà 
âіäуø÷ûõ âà÷эй. Пàçíàå і пðûçíàå пà-ñâîйñку. Рàäàñöü ø÷ûðàÿ і ўçàåìíàÿ.

Òàкñàìà пàâîäçіöü ñÿáå ў ãðûáàõ і ÿãî ìàöі, Ëіäçіÿ Ëþäçâіãàўíà. Áûлàÿ 
íÿâîлüíіöà ôàøûñöкàãà кàíöлàãåðà, ôðàíтàâі÷кà, кàлãàñíàÿ äàÿðкà, пåíñіÿ-
íåðкà. Хàäçілà ў лåñ ç íåâÿлі÷кàй äà¸íà÷кàй – пðàôåñійíàÿ çâû÷кà ìåöü 
пðû ñàáå ñâîй пðàöîўíû іíñтðуìåíт. У äуáðîâå, áàðû, ãàі кàлÿ ðэ÷кі Ñлу÷, 
çäàåööà, ÿíà íà àäпà÷ûíку. Íà ñîíå÷íûì пðûп¸ку ñÿðîä âåðàñîў íіáûтà 
ÿø÷àðкà ø÷ûðуå, à íå âûøукâàå íåøтà öі íåкàãà. Íå íàäтà çàâіõàåööà і 
äîўжûööà. Ãàäçіíà, äðуãàÿ – äà¸íà÷кà ў ñклÿíü. À ¸й áîлüø і íå тðэáà. 
Ñуñтðэлàñÿ ç лåñàì, äàáðàäçååì-áàðàâікîì. І äà íîâàãà ñпàткàííÿ. Ãðûá 
жà áðàлà áåç кàðàí¸âàãà пàäðэçу, àø÷àäíà âûкðу÷âàþ÷û ç ÿãî куáåлüöà. 
Пîтûì à÷ûø÷àлà тîíåíüкàй ñтужкàй àä çÿìлі. Ñтужкі, âîáðàçü, õàâàлà ў 
âåðàñå, кàá íåøтà àä іõ і íà áуäу÷û ãîä çàâÿçàлàñÿ, ãðûáíіöà çàñтàâàлàñÿ 
плîäíàй, öÿжàðíàй.

Çуñіì іíàкø пàâîäçіöü ñÿáå ў ãðûáàõ ñуñåä ìàіõ âÿñкîâûõ ñÿáðîў. Íåÿк 
пàйøлі ðàçàì ç іì у лåñ. Êîлüкі іøлі, жàліўñÿ, ñлÿпû, ñлÿпû ўжî íà ўñ¸ 
лÿñíîå і íàâàт õàтíÿå. Íå ўäàñöà ìíå, пэўíà, і ãðûáà пàäíÿöü, áàðàâікà 
ўáà÷ûöü. Уáà÷ûў, äû ÿк, пàä çÿìл¸й ÿø÷э. Çäàлÿ íà ўñþ äуáðîâу лàñ¸ì 
çàðîў:

– Ãэíû ìîй. – І àìàлü пà-кітàйñку: – І âуíü тîй ìîй. І âуíü, âуíü тîй 
тàкñàìà ìîй. І íàпåðàäçå, уáàку àä ÿãî – ìîй.

– Дû ўáàку íі÷îãà ж íÿìà, – пàñпðàáàâàў ÿ пÿðэ÷ûöü ÿìу.
– Àãà. Ãэтà çäàл¸ку íà тâîй пîãлÿä. À çáліçу íà ìîй ужî пîãлÿä – ÿкðàç 

ìîжà і áûöü...
Íåøтà пàäîáíàå àäáûлîñÿ і ñà çíà¸ìûì ãàðàäжàíіíàì, ìàіì íà÷àлüíікàì, 

ç ÿкіì у âûõîäíûÿ ìû íàлàäçіліñÿ íà öіõàå пàлÿâàííå. Íà ðàãу пðû äàðîçå, 
кàлÿ ìàлàäûõ пàñàäàк õâîі íàñкî÷ûў íà лàäíû ðîññûп уñіõ уçðîñтàў áàðà-
âікîў. Íå âûтðûìàлà äуøà, ãукíуў ñâàйãî íàпàðíікà. Òîй àäðàçу ж пðûáåã. 
Çіðíуў, àöàíіў, пðûñåў кàлÿ ìàіõ íîã і пà÷àў ðэçàöü, тûðкàþ÷ûñÿ ìíå ў 
кàлåíі. Пðûáðàў уñå äà àäçіíàãà, тîлüкі пÿíüкі ç äîлу íà ñîíöà тужàööà. 



À ÿ тîлüкі лûпàў âà÷ûìà і ìàў÷àў. Çà øтî кðûõу пàçíåй áûў àäçíà÷àíû 
áàðàâікàìі, âіäàâî÷íà àáуðàíûìі õöіâàñöþ ìàйãî íà÷àлüíікà. Яø÷э áîлüø 
уðàäжàйíà ìàўкліâûì іõ ðîññûпàì.

Ціõìÿíàñöü, уðàўíàâàжàíàñöü і ìàўкліâàñöü ãðûáíікà ўâîãулå íàäтà 
ж äàñпàäîáû áàðàâікàì. Мàлàäûì, ñтàðûì, áàðàâûì, äуáðîўíûì, áåðàç-
íÿкîâûì, ìîõàâûì, àñàкîâûì. Àñàáліâà ж âåðàñîâûì. Ці íå тàìу, øтî ¸í, 
ñõàâàíû ў îäуìå ðàñкîøû кâåöåíі âåðàñу, ñàì àá íå÷ûì äуìàå. Яãî тðэáà 
áðàöü, àäðûâàöü àä çÿìлі, âûöÿãâàöü ç çàäуìåííіñтàãà áлàкіту âåðàñîў ç 
пàклîíàì, öіõà, áîлüø âà÷ûìà. Âà÷ûìà ñûñöіñÿ, пàÿäíàööà ç ÿãî äуìкàй. 
Ñуãу÷íàñöü ç ãðûáàì öі íå ãàлîўíàÿ ў öіõіì пàлÿâàííі. Áàðàâік íå тðûâàå 
õàпàтліâàñöі, ãукàííÿ, ãàл¸кàííÿ. Як íà ìÿíå, çíàйøîў ãðûá – àäçіíà тî-
лüкі пîø÷àк ÷àðàíкîì íàжà пà äðэâу. Ãук пåðàäàåööà çÿìл¸й ÿãî áðàöіку, 
ñÿñтðû÷öû, áàöüкàì. І ÿíû öуãàì іäуöü íà ìÿíå. À тàк áàðàâік íà çлîì 
ãàлàâû áÿжûöü àä ãàлàñíàñöі, тлуìу ìітуñліâàãà ãðûáíікà ў ìîõ, àñàку, âå-
ðàñ, пàä çÿìлþ, ÿк íà тîй ñâåт, çà пàçуõу ìàöі-ãðûáíіöû, íàâàт àôàðáîўку 
çìÿíÿå. Êîñіöü пàä àáàáкà, пàäáÿðîçàâікà.

Рàçуìíік. І, íå ў кðûўäу ÿìу – пðûñтàñàâàíåö. Íàўпðîñт ÿк ÷àлàâåк: 
õî÷àø жûöü – уìåй кðуöіööà. Хтî кðуöіööà – тîй жûâå. Òàìу і ¸í тàкі 
â¸ðткі, пà-ñÿлÿíñку øìàтàáлі÷íû. Ñтîйâàåööà і пàкàçâàåööà íà ñâåт, ðîäçіöü 
öі íå àäçіí ðàç у ÷àтûðû ãàäû – çâû÷àйíà âûñàкîñíûÿ, кàлі íà ðîçäуì ÿìу 
і ÷àлàâåку âûпàäàå àäçіí ліøíі äçåíü. У âûñàкîñíû ãîä íà пà÷àтку âÿñíû 
пàñûлàå кàçà÷кà ðàçâåäàöü, ÿк тàì ñÿðîä лþäçåй і ў лåñå, åлüíіку, äуáðîâå. 
Пðàâåäàöü, пàãлÿäçåöü íà ñâàйãî õàпàтліâàãà і øтîãàäîâàãà ðîäçі÷à ñìàð÷кà, 
íіáûтà àáà÷ліâû кîт лàпàй ìàлàкî ў ñпîäà÷ку, âûпðàáîўâàå ÷àñ, çÿìлþ і 
íåáà пàä ñîíöàì. Пðûäàтíàÿ ÿãî ç’ÿўлåííþ пàðà, кàлі пà÷ûíàå кðàñàâàöü 
жûтà. Íàпðûкàíöû тðàўíÿ ̧ í çàпуñкàå ў âûâåäку тàк çâàíûõ кàлàñàâікîў-
ìікàлàй÷ûкàў. І тîлüкі пàñлÿ іõ ÿўлÿå ñÿáå ñàì. І тîå, у пэўíû, ãðûáíûì 
л¸ñàì пðàäâûçíà÷àíû ÷àñ – íà пîўíі. Çÿìíîå, àлå ¸í і ìåñÿ÷íàå, íÿáåñíàå 
ñтâàðэííå. Мî тîлüкі тàк ìíå ìðîіööà, àлå íà ìàлàäçіку íàâàт ñÿðîä лåтà і 
âîñåíі ̧ í у çàíÿпàäçå. Пðûпàäàå äà ÿãî ўñ¸ пàâåðõíåâà-пàâåтðàíàå: ñліìàкі, 
жу÷кі, ìуõі àäклàäâàþöü ñâàå лі÷ûíкі, ÿäуöü ÿãî, áàлþþöü ÷àðâÿкі. Мî ¸í 
пà ñâà¸й àõâîöå àääàåööà іì, кàá упàñöі, пàйñöі ў çÿìлþ – íà ìàлàäçіку, 
пà÷ûíàþ÷û кîðàíåì âûöÿãâàöü ñûöіöü íÿ÷ûñтàå, тàãàñâåтíàå. À íà пîўíі, 
кàлі âåðõ áÿðэ тîå, øтî пàâåðõ çÿìлі, àплàäíіöü, àöÿжàðûöü ÿå і пðàç ÷à-
тûðû лåтû пà âûñàкîñíûì ãîäçå ñтàíîâіööà íà пàíñтâà.

Àлå ў ãэтûì âûñàкîñíûì ãîäçå íåøтà íå çлàäçілàñÿ íі тî ў ÷àлàâåкà ç 
ãðûáàì, íі тî ў ãðûáà ç ÷àлàâåкàì. Уâîãулå, ÿк ужî кàçàў, àпîøíіì ÷àñàì 
пàìіж íàìі ўñ¸ áîлüø і áîлüø пðûкìåтíà íàñöÿðîжàíàñöü і àä÷ужэííå. 
Áàðàâік íå àкàçàў ñÿáå ў ñàìûõ ñâàіõ çàпàâåäíûõ ìÿñöіíàõ. À лåтà ж, çäà-
åööà, áûлî ñàìàå ñпðûÿлüíàå ÿìу. Ñîíöà і äàжäжîў у ìåðу, і íî÷û ãðûáíûÿ 
ç туìàíкîâûì пðûпàðàì. Пîлå ўðàäçілà жûтàì і áулüáàй. Дûй àãàðîäû 
íå пàäâÿлі ç ãуðкàìі і пàìіäîðàìі. À âîñü лåñ ðàçàì ç ñàäàì ÿк ÷ужûÿ. 
Мî і пðàўäà ÷ужûÿ, íå ðîäíûÿ. Пà плàíåöå ðàç’þøàíà ãулÿў кàðàíàâіðуñ. 
Çãàíÿў і çâîäçіў ÷àлàâåкà. Чàлàâåк пÿ÷îðíà äçі÷эў і çâÿðэў.

Ці íå ãэтà, çâÿðûíàå, à ìî і íààäâàðîт, ÷àлàâå÷àå, лþäñкàå, пåðàäàлîñÿ 
лåñу, äðэâу і áàðàâіку. Штî íі кàжû – у àäíîй пîâÿçі ÿíû ç уñіì іñíûì 
і ñутíûì у ñуñâåöå. Ãðуøû, ÿáлûíі, уñå кîñтà÷кàâûÿ пàä ðàçáîйíû ñà-
лàўіíû пîñâіñт, жулікàâàтàå ñкâàð÷эííå øпàкîў àäöâілі äðужíà і ў ñâàþ 
пîðу. Àлå çàâÿçü àäðàçу пà÷àлà ñтàðэ÷à-жîўкíуöü і àпàäàöü, ÷àðíåöü і 
ãíіöü, íå кðàíутàÿ íàâàт пàäàлüø÷ûöàìі-âîñàìі. Ëіñт кðîпкàâà, плÿìіñтà 
çàãàðэўñÿ ÷ûðâàííþ, çãàðíуўñÿ äуäà÷кàй äлÿ çáåðàжэííÿ тлі – кîðìу 
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ìуðàøàк. Ëÿñíûÿ äðэâû àä ðàптîўíûõ çàлåў ñтâîлàâà áðàклі. Çÿìлÿ ж 
пàä іìі íàäçіâà пðûкàðэííà çàñтàâàлàñÿ ñуõîй і пûлàâà-øэðà ўñпу÷àíàй. 
Ялàâàй, íå äàўøû плîäу пàñлÿ àäûõîäу ãлåáàâûõ âîä. Àáÿñплîäжàíàÿ, 
àáÿñкðîўлåíàÿ, àáÿçâîäжàíàÿ, пåðàўтâàðûлàñÿ ў пðàõ, тлåí. Ñàäîâûÿ äðэâû 
ñàðàìліâà íàñûöілі ñлîäû÷÷у тлі ìуðàøàк. Ëÿñíûÿ áÿññл¸çíà пàплàкàлі пà 
ãðûáíіöû, øтî àäìîâілàñÿ ðàäçіöü. Пðûãàâîðàíû áàðàâік çàў÷àñíà кàíàў 
у ¸й. Çðэäку тîлüкі тужліâà і íå ñàìàâітà тðуõлÿâûì кîðàíåì пðàáіâàўñÿ 
íà áîжû ñâåт. Àäíû іìõі áûлі пàçàлî÷àíà-çàöÿжàðàíûÿ ліñі÷кàìі.

Òàкі âîñü âûñàкîñíû ãîä, кàðàñліâà кàðàíàâіðуñíû, âûпàў çÿìлі, лåñу, 
÷àлàâåку і ãðûáу. Íàñтðîåíû íà ãðûáà, уçãàäàâàíû öіõіì пàлÿâàííåì 
ãðûáíік, ñіðî÷à, пàäîáíà ñàìîтíàìу Хðûñту ў пуñтûíі, ç кі¸÷кàì-пîñàõàì 
ðàçãуáлåíà áлукàў пà пуñтûì лåñå. Ñíîўäàў, ÷ûкілüãàў пà ñуõàäîлàõ, áуãðàõ 
і пðûáàлàööÿõ, ç öÿжкàñöþ íåñу÷û пà іõ ñâîй ñуì çáåãлàй çäàáû÷ліâàй 
ìàлàäîñöі. Жуðûўñÿ, àлå ўñå ж ñпàäçÿâàўñÿ: íÿìà ñ¸ííÿ – áуäçå çàўтðà. 
Àлå çàўтðà ўжî íå áûлî íі ў ÿãî, íі ў ÿãî áàðàâікà.

У іõ íåкàðàíàâàíûì ÿø÷э ў÷îðà ў пðûçíà÷àíû ÷àñ пðûйøлі і àäûøлі 
ñìàð÷кі-âåñíікі, кàâàлåðû-ìікàлàй÷ûкі, àäáûўñÿ пàðàä ñтàлûõ áàðàâікîў. 
Ãàі і äуáðîâû пàжîўклі ліñтàì, õâîйíікі пàáуðэлі і ñкіíулі äîлу ліøíіÿ іì 
çіìîй іãîлкі і øûøкі. Жîўтà-áуðûìі кàпåлþøàìі âûõàпіліñÿ ç іõ çÿл¸íкі 
і пîäçåлåíкі – àäðàäжàлüíà-äàлÿðàâà пàôàðáàâàíûÿ ñûñпàäу. Пðûìåðçлі 
äà ñàтлåлàй âå÷íàñöі, ñпðàõлûõ пí¸ў àпåíüкі. Ëåñ пàйøîў у çàпуñк, ÿк 
ÿлàâàÿ кàðîâà. Мåäуçàâà-áðûäкà лåãлі äîлу íà çіìîâû ñпà÷ûí ñтîйкіÿ 
ìуõàìîðû. Шэðûÿ і ÷ûðâîíûÿ кàðäûíàлû, ÿкіÿ іøлі ў пåðøûõ øэðàãàõ 
ãðûáíîãà лåтà, âàðтûÿ íå íàðàкàííÿ, à äîáðàãà пàìіíу áåñпàìûкîâà àä-
äàíûÿ і âàðтûÿ ñлужкі лåñу, птуøöû, çâåðу і ÷àлàâåку. У ñâîй ÷àñ, íіáûтà 
Âÿñ¸лû Рîäжэð кàðñàðàў, àпàâÿø÷àлüíû ñöÿã ãðûáíîй öûâіліçàöûі: іäу 
íà âû, і іäçіöå ўñå âû... Àлå пðûìуñілі пàйñöі іõ: íå ўçíîññÿ і íå жàäàй 
áлàãîãà äðуãîìу...

Хàöÿ ìуõàìîð íå тàкі çлû, øкîäíû і àтðутíû, ÿк лі÷ûööà, лåкàâû íà-
âàт. Íå âåðûöå – ñпûтàйöå ў лàñÿ, у øàìàíàў, ÿкіì ìуõàìîð íàäàå тðэöÿå 
âîкà, çäîлüíàñöü ñуàäíîñіööà ç кîñìàñàì. Ёí íіáûтà âûçâàліўñÿ ç öÿìíіö, 
пÿ÷îð, àìâîíàў кàñö¸лàў і öэðкâàў. Çàáåã íàì íàпåðàä, пàўñтàў íà íàøûì 
øлÿõу, ðàñõіíåíà ççÿþ÷û äàáðûí¸й, ø÷ûðàñöþ і ўñìåøліâàñöþ. Пðàäâåñíік 
ñâàйãî ж áðàтà, áàðàâікà, ìî і àõîўíік ÿãî і ñтâàðàлüíік. І ÿ íікîлі íå á’þ 
ÿãî íîñöàкàì у çуáû – ãðэõ. Мðîіööà ìíå ў ÿãî кàлÿðîâàй ðàñ÷ûíåíàñöі 
íåøтà íåпðûкàÿíàå, ñâàÿöкàå. Пåðøàðîäíàå, ÿк пåðøàðîäíû íàø ãðэõ. Íà 
ÿкі пàкутуåì уñå ìû. À áîлüø çà іíøûõ – áåлàðуñû, пàлåøукі.

У íåйкàй íåàãàлîøàíàй çàìîâå ç іìі, кіäкіìі çуõàìі-ìуõàìîðàìі, öû-
áàтû áлàкітíàâîкі öûкîðûй, кàлÿплîтàâû ðàñõîäíік, øтî жîўöåíüкà 
à÷îìâàåööà, çàöÿжàðûў пðàäáà÷àííåì ìàþ÷àй áûöü ãðûáàлкі, ÿк уâîãулå 
ў àпàлîâå лåтà öі íå ў пðàä÷уâàííі тàãî ж çàöÿжàðâàå і çÿìлÿ, пà÷ûíàå 
äàіööà ìàлàкîì. І íàâàт öûãàíñкі ãðûá-пîðõàўкà íå çàñтàåööà ўáàку, áåç 
çìîâû ç уñіì іñíûì. Ñìуãлÿâûì âåðøíікàì-кàíàкðàäàì уñкіäâàåööà ў 
л¸ãкіì пàäçîлå äàðîã і ñöåжàк. Àä÷уâàþöü тэðìіí ñâàйãî àпåâу тðутàâікі 
і ÷àãі, çлàäçåйкàâàтà àкупàâàўøû äðэâà, çâåкàâàўøû тàì і àпîøíþþ ñ¸í-
íÿøíþþ çіìу, ðàñпà÷àўøû âûñàкîñíû ãîä – çðàçуìåлі – öÿпåð öі íікîлі. 
Àпîøíі øàíåö äàлу÷ûööà äà ñутàâàðûøàў. Яíû, кàíå÷íå, íå ÷ужûÿ іì, 
õàöÿ і пðûжûâàлû, õàлÿўø÷ûкі-пàðàçітû. Мàðäуþöü, çíÿñілüâàþöü äðэâà, 
ñâàіõ áàöüкîў. Çàў÷àñíà çâîäçÿöü íà тîй ñâåт – àлå тут íі÷îãà íîâàãà. 
Íàâåäàйöå кîжíуþ ñâåжуþ ìàãілу, пðà÷ûтàйöå àä ÷àãî ìðуöü íÿáîãі: àä 
жîíкі, äçÿöåй, лþáіìàãà ñâàйãî кàлåктûâà.



Âåø÷àâàííå, âàлõàâàííå і ãàþ÷ûÿ çäîлüíàñöі çàìîўлåíû ãðûáу ðàçàì 
ç уñіì іñíûì íà íàøàй çÿìлі, кàлі кàðûñтàööà іì у ñâàþ пàðу. Íіøтî, ÿк 
і íіõтî, íå тðûâàå çàў÷àñíàñöі і, çðàçуìåлà, íàáåãлàй пîøàñöі, íàкøтàлт 
тàãî ж кàðàíàâіðуñà. Уñÿ çÿìлÿ пàкутуå íà àäíû і тûÿ ж, улàñöіâûÿ ñâåту, 
õâàðîáû і лÿкуåööà тûì, øтî ìàåööà пîáà÷. Чàãà íà ãàðэлöû, à лåпåй íà 
ñпіðöå – àä ñÿìі õâàðîáàў. Íàâàт íåâûлå÷íûÿ, ужûâàþ÷û ãэтû íàñтîй, 
ñпàäçÿþööà і çäàðàâåþöü. Òðутàâік жà, пà ўñіì, іíøàй пàðîäû. öі íå àä 
íÿ÷ûñтàãà, лåñàâікà, ÿãî ãàлàâà ўññàäжàíàÿ íà пåíü. І íі Áîãу ñâå÷кà, íі 
÷îðту кàìÿíÿ. Ãэтà ç àäíàãî áîку. À ç äðуãîãà – і âàøûì і íàøûì. Уñ¸ àä 
Áîãà і äçåлÿ Áîãà. Íі ÷îðту ў пåклå, íі ÷àлàâåку ў ÿãî çÿìíûì ðàÿâàííі 
áåç ÿãî áûлî íå àáûñöіñÿ. Чîðтà – ðàñпàлüâàöü пå÷û пÿкåлüíàìу кà÷àãà-
ðу-пàäпàлüø÷ûку. Пà тàкîй жà пàтðэáå і ÷àлàâåку, кàá куðîäûìіў, ÷àäçіў, 
ñпàжûâàў ñâàþ àтðутíуþ тàáàку і пàìÿтàў àá пåклå. Ñтàãîääçі, âÿкі і âÿкі 
÷àлàâåк, çäàáûâàþ÷û пðàìåтэÿў àãîíü, кàðûñтàўñÿ âûñуøàíûì äà пîðàõу 
тðутàì ç äàпàìîãàй пàñлàíöà кîñìàñу кðэìíÿ-кðэñàлà. Çíàõîäçіў і âûñÿ-
кàў іñкðу Áîжуþ. І ãàðû, кàñö¸ð, пàлàй, àãîíü íà тûì і ãэтûì ñâåöå, куðû 
куðûлкà, пàкулü ñàìîãà öÿáå ÷эðöі íå пðûáðàлі.

Àлå âåðíåìñÿ äà лþáûõ ìíå ãðûáîў. Çà ôàíàáэðûñтûìі піðàтàìі-ìу-
õàìîðàìі ñàðàìліâà пà÷ûíàþöü пàçíàâàöü çÿìлþ лåтíіÿ àпåíüкі, луãàâûÿ, 
кðàпіўíûÿ. Íå íà пíÿõ і äðэâå, à пàñÿðîä тðàâû, íàйáîлüø кðàпіâû. І ñàìі, 
õàöÿ і ìàлåíüкіÿ, àлå кðàпіўíà-пÿку÷ûÿ. Пà ўñіì, лåтíÿÿ луãàâàÿ àпåíüкà 
íå іíàкø ÿк çáåãлà ç íåйкàãà тàãàñâåтíàãà ðэñтàðàíà, пÿкåлüíàй куõíі. 
Ñтîлüкі áðуіöü у ̧ й àãíþ, âîäàðàў і пàõàў-пðûпðàў, і пàðôуìàў, íà ãîä-äâà 
ў пîãðàáàâûì çàõàâàííі ў ñàлåííі öі ìàðûíàâàííі õîпіöü. Ç öÿãàì ÷àñу, ÿк 
äîáðàå âіíî – тîлüкі ìàöíåй і ñìà÷íåй. Àлå íå áðàкуå äîўãàй пàìÿöі і тàìу, 
õтî пà íіçкіõ луãàâûõ кðàпіâàõ âûкàлупâàў ãэтû ãуçікàâû öуä. Мàå ðукі 
íå çàáûліñÿ àп¸кàў і çà пàўñтàãîääçÿ. Òîлüкі пàäуìàþ пðà лåтíіÿ луãàâûÿ 
àпåíüкі, ÿк ðукі пà÷ûíàþöü ñìûлåöü і ãàðэöü àãí¸ì.

Чàãî íÿìà çà àпåíüкàй âîñåíüñкàй. Ш÷îäðàй, íåпàõіñíà ñтîйкàй íàâàт 
у пðûìàðàçкі. У ðîäíàй ìíå Âілü÷û íåÿк íàпðûкàíöû ўжî ліñтàпàäà, 
кàлі ўñ¸ íàâîкàл åлкàâà, íàâàãîäíå-ñðэáðàíà, íàñкî÷ûў íà іõ ðàñкîøу. 
Пíі ÿк пàä àáðуñàì. À íà іì âûпіâîõі – п’þöü äçåíü і çàкуñâàþöü ñîíöàì 
ìàжíûÿ äçåöþкі, пàíû і пàäпàíкі, пàíі і пàíåíкі. У íàâàãîäíіõ ñтðîÿõ, 
àä÷àкàíåíûõ ìàðîçàì уáîðàõ, ç âåñÿлîñöþ кàðàлÿў, ñà çâîíàìі áðàçãî-
тàк, кàлÿðîâà, іñкðûñтà ççÿþ÷ûìі íà ñîíöû åлà÷íûìі øàðàìі. Міìàâîлі 
âîйкíуў: кàлі ñтîлüкі çàкуñі, кîлüкі ж пàä ÿå ìîжíà ñпàжûöü ãàðэлкі. À 
íà ìîй ãуñт, àпåíüкà àñàáліâà ñìà÷íàÿ íå íà пàтэлüíі, íå ў ãàðøку, à пàä 
âûпðîñтâàþ÷уþ çуáû õàлîäíуþ ãàðэлку ç çàіíåлàй áутэлüкі. Яíà íàáіðàå 
лåñàâà-пí¸âàãà, àпåíüкàâà-íàñтàлüãі÷íàãà ў кàñìі÷íàñöі ñâàйãî пàõîäжàííÿ 
кàлÿ плÿöà ñâà¸й âûñàäкі íà àáðуñå, ðàçàñлàíûì íà ñтàлå пíÿ, уçíîжжû 
õâîі, øтî пðûтулілà ÿãî, àñіíû. Àлå çäîлüíàÿ пðûñåñöі, лàçіöü пà äðэâå і 
âûñîкà. Àñàáліâà пà áÿðîçå, кàлі ÿíà ўжî àä÷уâàå, øтî âåк ÿå çàкàí÷âàåööà.

Òîлüкі пðû ўñіì ãэтûì у ìà¸й пàìÿöі çàñтàåööà àä÷уâàííå, øтî і àпåíåк, 
ÿк і кàçлÿкîў, ìû íå áðàлі. Мî íå äàâàлà âÿñкîâà-ñÿлÿíñкàå: кàðûñтàйñÿ 
ўñіì тîлüкі ў ñâàþ пîðу і кàá ãэтà íå øкîäçілà, íå çàìіíàлà çâûклàñöі 
пîáûту. У çàâÿðøэííі ñåлüñкàãàñпàäàð÷àãà ãîäà ãðэøíà áûлî íà àпåíüку 
ðàñõîäàâàööà. І öі íå тàìу, ÿк ìðîіööà ìíå, íàäтà ж íåàõàйíà àáûõîäçіліñÿ 
ìû ç ¸й. Àäðàçу ç лåñу, ÿк ¸ñöü ñûðöîì ññûпàлі ў тðîõ-пÿöіâÿäç¸ðíуþ 
äуáîâуþ öі àñіíàâуþ áî÷ку. І тîлüкі çіìîй – ÿк çíîйäçåø. Àпåíüкà íàãàäàå 
тàáå і тâîй лåñ, і äàðîãу, пà ÿкîй тû іøîў пà ÿå, íà çäçâіжàííå çâû÷àйíà, 
кàлі ãаäû, çìåі і âужû, ãàтîâû ўжî áûлі ðàçûñöіñÿ пà ñâàіõ õàтàõ, íîðàõ. 

 / 85В і к т а р   К а з ь к о



д з е я с л о ў86     /

Çàлåã÷û ў çÿìлі. І àìàлü ðàçâітàлüíà кіäàліñÿ пàä íîãі. І çіìîâûì âå÷àðàì 
пàä ÷àðà÷ку і ñпåâû öâûðкуíà íіáûтà ñàì Áîã áîñûì пà äуøû пðàйøîў. 
Як ¸í жà õàäçіў пà ¸й, кàлі тâîй áàðàâік у áàðû öі äуáðîâå çíàõîäçіў öÿáå. 
Мåíàâітà – ¸í öÿáå, à íå тû ÿãî.

Àлå ø÷îäðûì àпåíüкàâûì пàäàðуíкàì пàãàíñкàå áàлÿâàííå ÷àлàâåкà, 
çÿìлі і íÿá¸ñ íå çàкàí÷âàåööà. У âîñåíüñкàй пåðàäçіìîâàй жуðáå і ñíåííÿõ, 
у íåàäñкî÷ûўøûì ÿø÷э ö¸плûì äûõàííі çãуðтàâàíûõ âåðàñîў ðàñтуöü 
öûáàтûÿ áàðàâікі. Уíà÷û пðàìÿðçàþöü àìàлü äà кîðàíÿ. Ç уñõîäàì ñîíöà 
ў ìîðàку àпîøíÿй кâåöåíі âåðàñу àäðàäжàþööà і áÿðуööà çíîў ðàñöі. Пà-
кулü íà іõ íå íàтðàпіöü õâîðû íà ãàлàâу, äà äîктàðà íå õàäçі, çâàð’ÿöåлà-
àпàíтàíû àìàтàð-ãðûáíік. І àáîäâà ÿíû, ãðûá і ãðûáíік, кàñöÿíà ãðукàþ÷û 
ўñ¸й ñâà¸й іñтîтàй, ç ðàäàñöþ àääàþööà àäçіí àäíàìу.

Ãэтàìу àпîøíÿìу ìàйìу áàðàâіку пàпÿðэäíі÷àþöü öíàтліâàÿ пðûíöэñà, 
кðужûлкàâà-ñìàðàãäàâàÿ ñûñпàäу, öûãàíîâà-ñìуãлÿâàÿ çâåðõу – ñàпðàўäû 
âà÷эй çà÷àðàâàííå – çÿл¸íкà, ç ñÿñтðû÷кàй-пàпÿлуøкàй пàäçÿл¸íкàй. Ç 
ñÿìåйñтâà âåäçüìàў, тàк çâàíûõ ðàäîâàк. Пðûпàçíіліñÿ íà лåтíі øàáàø. 
Àлå ÿкðàç пàтðàпілі íà âîñåíüñкàå ðàçâітàлüíàå ãулÿííå. Рàñпуñту і ðàç-
áэø÷àíàñöü àäûõîäу лåтà, кàлі іì, ужî ðàçâÿäç¸íкàì і пåðàñтàðкàì, уñ¸ 
äàçâîлåíà – àäíîâà жûâåì. І àáîäâуì, çàñÿäçåлàй у пðûíöэñàõ çÿл¸íöû і 
пàäçÿл¸íöû-пàпÿлуøöû, õîðàøà íÿâåñöіööà ў іõ ñтупкàõ, øтî пàñàäкàâà 
ãлûáîкà çàкàпàліñÿ ў çÿìлþ кàпûтліâà-íåàõîпíàй íàãîй. У÷эпіñтà тðûìà-
þööà тîй íàãîй çà äîл – íå âûäçåðöі. Òîлüкі çðэçàöü, тàк äуõàì і кîðàíåì 
çліліñÿ, çðàñліñÿ ç áîðàì і åлüíікàì. Òàìу íàäçâû÷àй ñìà÷íûÿ ў çàñîлöû, 
íіáûтà áî÷à÷кі, íàпàкàâàíûÿ äуõàì і âîäàðàì àäñтàÿлàãà лåтà.

Íåâÿäîìà кіì, пåклàì öі ðàåì, тàãàñâåтíàñöþ öі íÿá¸ñàìі íіñпàñлàíû 
çÿìлі, ôàлàñàпàäîáíà пàўñтàå íà пÿñ÷àíûõ уçлîáкàõ кîлü÷àтû ãíàÿâік, íå 
íàäтà äàўãà÷àñíû, àлå ôàíàáэðûñтû, кіäкі і çàўñ¸äû íà äûáà÷кàõ. Íàпà-
ãàтîў у кîøûк ãðûáíікà. Жàí÷ûí öåøûöü, àлå тûÿ ÷àìуñüöі пàçáÿãàþöü 
ÿãî áðàöü. Муж÷ûíû – àäíû áÿðуöü, äðуãіÿ ãðэáуþöü. Пàáîйâàþööà. Пàä 
÷àðку íÿãîäíû. Íààäâàðîт, çàкуñіўøû іì – уâîãулå пðà ÷àðку çàáуäçü. Íå 
тðûâàå ̧ í àлкàãîлþ і àлкàøîў. Хтî íàâ¸ў íà ÿãî тàкуþ пîøàñöü? Íåçðàçу-
ìåлà – àä Áîãà öі ä’ÿáлà ãэтà. Як íà ìà¸ öâÿðîçàå ðàçуìåííå – àä ä’ÿáлà.

Шìàт і øìàт ÷àãî ў íàøûì ãðûáå ÿø÷э íåñпàçíàíàãà, ÷àðàâàлüíàãà і 
âÿäçüìàðñкàãà. Íåçäàðìà àäíû ç іõ, у áîлüøàñöі плàñöіí÷àтûÿ, ðàäîўкі, 
тûÿ ж çÿл¸íкі і пîäçåлåíкі, ãðуçäû ðàñтуöü âåäçüìіíûìі кðуãàìі, ÿк 
ñàпðàўäû çлÿöåліñÿ íà øàáàø. Мåøàíіíà ðàñ, íàðîäàў і ÷àñîў – áåлûÿ, 
÷îðíûÿ, ÷ûðâîíûÿ, áэçàâûÿ, çÿл¸íûÿ і âåлüìі çÿл¸íûÿ, àж äà пàñіíåííÿ. 
Мàлàäûÿ ÷àðàўíіöû-âåäçüìà÷кі çàçûўíà, пðûâàáíà ñìà÷íûÿ íà пàтэлüíі. 
Ëÿñíûÿ кðуãàâûÿ, õàöÿ і âåäçüìû, íå øкîäçÿöü ÷àлàâåку. Чàãî íå ñкàжàø 
пðà ìàлåíüкіÿ, ç ãуçік – íàðкàтà – ãàлþöûíàãåííûÿ. Хàöÿ ãэтà íå àäíàç-
íàкàâà. Òâîðöà і тут íà äâà ãàäàў: øтî ðуñкàìу çäîðàâà, íåìöу – ñìåðöü.

Уçÿöü тûÿ ж ðûжûкі. Якàÿ íåўтàйìàâàíà-ÿðàÿ пðàлåтàðñкà-ðûжàÿ ў іõ 
ñілà, àñàáліâà ў пàõìуðíûì ÿлîâûì лåñå. Ñàìà ж åлкà ў íàðîäçå çäàўíà 
лі÷ûööà íÿäîáðûì äðэâàì: íà Íîâû ãîä äûк кàлі лàñкà, à кàá íà пàäâî-
ðàк – íå і íå. Рàñкàпуñöіööà, ðàçлÿжàööà ãîллåì і кàðàíÿìі – âûñìàк÷à і 
àãàðîä, і ñàä. Àлå áÿäà íå ў ãэтûì, åлкà – äðэâà, ÿкîå ñàìî ñàáå íàўìå. І 
ў ÿå âуì-ðîçуì ÷àлàâåку íÿìà ўâàõîäу. Âàðтàñíà ж ñпåлû, ìàжíû ðûжûк 
ñõілüíû äà åлкі. Чàìу, пэўíà, ÿø÷э пðû Пÿтðу Пåðøûì, à ìî і äà ÿãî 
àñöÿðàãàліñÿ пðûìàöü íà ñлужáу ðûжûõ лþäçåй. Íå тàк ñàáå і ñ¸ííÿ пðû 
çäàðэííÿõ ðàäçÿöü: øукàйöå ðûжàãà. Íÿìà ж äûìу áåç àãíþ, à тут àãîíü 
íàâіäàâîку.



Íà Áåлàðуñі, тîлüкі íå íà Пàлåññі, íÿìàлà ìÿñöіíàў, äçå àäìàўлÿþööà 
áðàöü ðûжûкі. À ìíå ãэтû ãулÿø÷û пà öіп÷àкàõ äàліí, ÿãåлüíûõ áàðàâûõ 
áуãðàõ і íàâàт пà ўñкðàйкàõ уçàðàíûõ пàл¸ў ðûжû íÿ÷ûñöік-пðàйäçіñâåт 
пàäàáàåööà. Пà-пåðøàå, çл¸ãку пàñàліў – ìîжíà àäðàçу і çàкуñâàöü іì. 
Хàöÿ ãàâîðàöü – тîлüкі пðàç âîñåì ãàäçіí. Íå ðàçуìåþ, íàâîøтà ìàðûíà-
âàöü ÷àлàâåкà. Мàйãî öåðпÿжу çâû÷àйíà íå õàпàå: âûпіў, àäðàçу і çàåў. 
Íå ãðûáàì, ñàкàâітûìі õâîйíûìі іãîлкàìі, кàлü÷àкîì õâîі, øтî öâіöå пà 
âÿñíå. І õîðàøà-õîðàøà, íіáû ў äçÿöіíñтâà äàў íûðöà.

Íàø áàðàâік íå àáñåâàк у пîлі, áåç ðîäу і плåìåíі. Ёñöü у ÿãî і äâà 
áðàтû. Пðàўäà, íå тàкіÿ, ÿкіìі ìîжíà ãàíàðûööà. Пåðøû ÿø÷э тàк-ñÿк, 
à äðуãі – тî пîўíû äçіâàк íà літàðу ìу. Ãэтû äðуãі ўñ¸ ж íå ў ìàöі, íå ў 
àйöà – õут÷эй у пðàáåãлàãà ìàлàйöà – àäðàçу і пàä áàðàâікà, і пàä àáàáкà 
ç пàäáÿðîçàâікàì. Àлå пûõі, пûõі і ãîíàðу – íà лåñ, äуáðîâу ç áàлîтàì. 
Çâû÷àйíà íà áàлîтíàй купіíå, ÿк пðûжûöö¸âûì ÿìу п’åäэñтàлå, і ўñтà-
л¸ўâàåööà. Áàðàâік áàðàâікîì. Àäíà áÿäà, ÿк ãàâîðûööà, ìîðäàй тâàðу, 
кîлåðàì íå âûйøàў. Мî ç íàтуãі ðужîâû ç пàäûñпàäу. À âîçüìåø у ðукі 
ÿø÷э áîлüø íàпíåööà – ÷ûðâîíû äà ñіíÿãà, ÿк пàãîлåíû. І çâåðõу, íіáûтà 
ç пåðàпîþ, àáÿñкðîўлåíà-çáлÿäíåлû. Àтðутíû, íікîìу íå пðûäàтíû, тàìу 
і øàлåå. У âî÷û і çà âî÷û ÿãî тàк і çàâуöü: ілжûâû áàðàâік.

Ç пåðøûì жà áðàтàì áàðàâікà ñклàäàíåй. Ñåліööà іíøûì ðàçàì пà 
ўñкðàйку пîлÿ, íà âîðûâå. І íà âûãлÿä çíåøíå áîлüø áàðàâік, ÷ûì ñàì 
áàðàâік. Уñ¸ äà ðûõöікàў áðàтàâàå. Òîлüкі кðàíі ÿãî çíіçу – ñіíÿк, ÿк äî-
áðàãà âûñпÿткà àтðûìàў. Мî тàìу ÿãî і íå ÷àпàå ãðûáíік. À àтðутíû ¸í öі 
íå – íå âåäàþ. Áàáулÿ áðàлà, тîлüкі íå íà ñпàжûâу – лåкàâàлà ìíå жûâîт. 
Âîñü ÷àìу, пэўíà, ÷àлàâåк çäàўíà ÿø÷э і çàпàў íà ўñå ãðûáû, íàкøтàлт 
àõàтíåíûõ кàðìіöåлåк-кàðîў, кîíåй, ñàáàк. Ёñöü, ¸ñöü íåøтà àãулüíàå ў 
÷àлàâåкà ç ãðûáàì. Íà Пàлåññі, áåçуìîўíà, – ç áàðàâікîì. Ëåñàì, áîðàì, 
äуáðîâàй і Òâîðöàì äàðàâàíû ¸í íàì. І жàäàíû, жàäàíû пðàкàâåтíà.

Рàíåй, у äçÿöіíñтâå, ÿ àтàÿñàìліâàў âÿñкîâûÿ õàтû ç іõ ãàñпàäàðàìі, 
÷àлàâåкàì, øтî ў іõ жûâå – ðûõöік ÷àлàâåк ñà ñâà¸й õàтàй. Òîå, ÿк àпîø-
íіÿ çà÷ûíàþööà, уçäûìàþööà і ðàñтуöü íà Пàлåññі і пàäàлåй àä ÿãî. Як 
пàўñтàþöü, íàðàäжàþööà і ìåñöÿööà âÿñкîâûÿ кîтліø÷û, âуліöû і ñàìі 
â¸ñкі. Ціõàå пàлÿâàííå íàâîäçіöü íà тàкіÿ çãàäкі. Пàðàўíàííå жûтлà ÷à-
лàâåкà ç жûтлîì áàðàâікà ў лåñå. Ãðûáíікà ў лåñå íà ñàìîöå ÿãî à÷утàй 
ñтàðàжûтíàй ñàìàñâÿäîìàñöі ìіìàâîлі, ÿк ñàáàку пà ñлåäçå, âÿäçå îäуì 
äàлу÷эííÿ і ÿäíàííÿ ç äðэâàì, ãðûáàì. Ñàìàпàçíàííå ñÿáå кîліøíÿãà і 
ñ¸ííÿøíÿãà, ñâàйãî ìåñöà ўâà ўñіì, øтî ÿãî àкàлÿå.

Дûк âîñü, пàñлÿ ÷àðãîâàãà тàкîãà äàлу÷эííÿ і ñпðîáû ñàìàпàçíàííÿ, пà 
âÿðтàííі ç ãðûáàлкі, ìіìàâîлі кіíулàñÿ ў âî÷û àäìåтíàñöü пàñÿлåííÿ пàлå-
øукîў. Іõ â¸ñàк, õàт у ãðûáíûõ ñтàліöàõ. Íà Êàлåíкàўø÷ûíå, Мàçûðø÷ûíå, 
Íàðàўлÿíø÷ûíå ñåлÿíіí-пàлÿøук жûâå øûðэй, áîлüø пðàñтîðíà і âîлüíà, 
÷ûì, ñкàжàì, íà Міíø÷ûíå. Хàтû íå öіñíуööà àäíà äà äðуãîй, пàäîáíà 
куðàíÿтàì у äîжäж пàä кðûлî кâàктуõі-ìàöі. Íå çìûкàþööà ñöåíàìі і 
ñтðэõàìі íàâàт õлÿâû. Уâîãулå íà Пàлåññі ãэтà áлàãàÿ пðûкìåтà – ñклåø÷-
âàííå пàáуäîў пðàðî÷ûöü çâàäу, ñâàðкі і áîйкі ãàñпàäàðîў.

Пààñîáку, âîлüíà і øûðîкà кðî÷àöü, ðàçáÿãàþööà õлÿâû, õàтû, àìáàðû, 
ñâіðàíû і íàâàт ñтàжкі ñåíà íà луçå і пàлåткàõ. Âуліöû íå çàкілçàíûÿ, íå 
ç’åçäжàíûÿ і âûáітûÿ äà пðûñкàâûõ кàлÿіíàў, à ў тðàâå-ìуðàâå, кàлÿ плà-
тîў, у пàäìàííà-ñàðàìліâàй куðûíàй ñлåпàöå ç ñàлîäкіìі пàñлÿкâåööåâûìі 
ãуçікàìі. Íå тîлüкі лåãкàâікі, öÿжкіÿ ìàøûíû, ôуðû ñâàáîäíà ðàç’åõàööà 
çäàтíûÿ.
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À ãàлàâà ўñÿìу – âÿñкîâàÿ õàтà ñåлÿíіíà. Ці íå ñàìі пðûðîäà, ÷àñ, çÿìлÿ 
і кîñìàñ íàðàäçілі ÿå ðàçàì ç ãðûáàì. Уñіìі âуãлàìі пàñтàâілі тàк, øтî і ñàì 
тâîðöà íå ñупðàöü áû àтàáàðûööà ў ¸й – кàлÿ лåñу і âàäû, íà ñîíå÷íûì 
уãðэâå. І ÿíà, уçлÿãàþ÷û íà äуáîâûõ øтàíäàðàõ, øтî пàçáÿãàþöü ãíілі і 
ãðûáкà, тàìу øтî ñàìі пàðàäçілі àпîøíÿãà. Òîлüкі çуñіì пðîöілåãлàãà – 
áàðàâікà-äуáàâікà, àõàйíà-ñтâàðàлüíàãà, à íå ðàçáуðàлüíà-пàãлûíàлüíàãà. 
Пàðàäçілі і íå ðàçлу÷àþööà пàìÿööþ àá іì, ñûöÿöü ÿãî пÿø÷îтàй ÷àñу, 
ñуõіì öі âілüãîтíûì äûõàííåì, ÿк і пàäìуðàк ñÿлÿíñкàй õàтû.

Âÿäîìà äàўíî, õàöÿ і äçіўíà, ññå÷àíû äуá лþáіöü âàäу. Àäðàäжàåööà ў 
¸й. І ãðûáîк-пîøàñöü, пàãлûíàлüíік õâîі, àñàáліâà çíÿñілåíàй, пàäñî÷àíàй, 
íÿçäîлüíû äà ÿãî пàäñтупіööà. Дуá у ÿäíàííі ç âàäîй âå÷íû, ÷àìу іäçå íà 
ñàìû íіжíі, íàäâîäíû пàäðуá кàлîäçåжà. У ãэтûì ÿãî і íÿñпûííàÿ ìíîж-
íàñöü іñíàâàííÿ âÿñкîâàй õàтû. Пÿðэäíіÿ âîíкàâûÿ âîкíû пðûпàлûì äà іõ 
ñîíå÷íûì пðàìåíåì ліøíі ðàç уñìåøліâà àá ãэтûì ñâåä÷àöü ñуñтðэ÷íàìу 
ðîññûпу ñìåõу пàліñàäíікàâûõ ìàлüâàў, âÿðãіíÿй і ìàкàì. Мàкàì, øтî 
ÿø÷э íå пðàклÿтû, öåøûöü і ўñлуãîўâàå äçÿтâå. Як і ãàлàâàñтû ñîíå÷íік, 
çàкàõàíû ў ñîíöà, íåáà, âîлþ і ðàçлîã.

Òàкàÿ ж пðûðîäжàíàÿ ãðуíтîўíàñöü, ðàçлîãàâàÿ âîлüíіöà íàäàäçåíà 
і áàðàâіку. Ёí áÿññпðэ÷íà пà ñâà¸й ñутíàñöі ñÿìåйíік, àлå і àäíààñîáíік-
õутàðàíіí, àääàíû пðàñöÿãу і âîлі. Муðàøкàâà íå ñку÷âàåööà. Íà àñîáіöу 
àä ñтàðûõ – ìàлàäûÿ, íàâîääàлü, кðûõу àäáåãøûñÿ àä іõ, – äçåткі, áðàöікі, 
ñÿñтðû÷кі. Ñâàâîлÿöü çàлÿöàþööà äà õâîйкі öі äуáà, ñîíöà, íåáà. Ñûðàäîйíà-
кðàìÿíûÿ, áàðâîâà-ðуäçåíüкіÿ, пàääуáàâà-ðуñÿâûÿ... Íå öуðàþööà ãðàìàäû, 
àлå íå çáіâàáööà і ў кàлãàñ. Àäìàўлÿþöà ðàäçіöü тàк çâàíûìі âåäçüìіíûìі 
кðуãàìі. Хàöÿ ðàñтуöü íàўкðуã. Çíàйøîў àäíàãî – кðуöіñÿ. Àáàâÿçкîâà 
áуäçå äðуãі, тîлüкі ў àäáåãу àä пåðøàãà. Мîжà ðàñöі і äâуõпàâÿðõîâà – 
áàðàâік íà áàðàâіку, øтî пðàäкàçâàå ўðàäжàйíû íà ÿãî ãîä. Àлå пàçáÿãàå 
кàìуíàлüíàãà іñíàâàííÿ – жûöü уäâîõ íà àäíûì кîðàíі. Ñтàðэйøû, пэўíà, 
áîлüø äужû, ãîíіöü пðэ÷ пðûðîñлàãà äà ÿãî õàлÿўíàãà íàõлåáíікà, пà ўñіì, 
пуñтàäîìкà, íіø÷ûöü ÿãî äàçâàííÿ. Òàìу çâû÷àйíà àпîøíі, ÿк пàўпуñтû 
ìåõ, äçåлÿ пðûліку і ç çàйçäðàñöі íàпàãлÿä íàпàкàâàíû ñпàðàõíåлûì, ÿк 
тûðñà, çìåñіâàì, à тî і ÷àðâÿкàìі. Пàлÿøу÷îк äàñâåä÷àíû пðà ãэтà ç ìàлåí-
ñтâà. Íà тàкіÿ áàðàâікі ў ÿãî ç пåðøàãà лÿñíîãà кðîку íàñтðîåíà âîкà. Яãî 
íà ìÿкіíå íå пðàâÿäçåø. Іíàкø ñàì ñтàíåø ìÿкіíàй, âÿñкîâûì áлàçíàì і 
пуñтàäîìкàì. Òîй жà тîðáàй, íàпàкàâàíàй íік÷эìíàñöþ.

Дàðîñлû пîçіðк íàøûõ áàöüкîў øíàðûöü пàâåðñå, à ìû ãлÿäçåлі áîлüø 
ñàáå пàä íîãі і ўãлûá. Ñàìі ÿø÷э íå àäàðâàліñÿ àä çÿìлі, у пîâÿçі ç ãðûáàì, 
ÿкі тîлüкі-тîлüкі ìуñіў íàðàäçіööà, íàâîäçіў íàñ íà ñÿáå. І ўñå тàк çâàíûÿ 
áàðàâі÷кі-кîпàíі÷кі íàøû, çíîў жà тàìу, øтî ìû áûлі тàкіìі кîпàíі÷кàìі ñàìі.

À кîпàíі÷кі – ãэтà íàâàт і íå ãðûáû ÿø÷э. Òîлüкі іõ çàâÿçü. çàðîäàк, пà÷àтàк 
öі кàíåö іõ і íàøàй çÿìíîй пупàâіíû. Çãуñтàк эíåðãіі, áіÿплîöü öі плîöü àä 
íàøàй äçіöÿ÷àй плîöі. Íі÷ûì і íікіì ÿø÷э íå àпàãàíåíàй, ÷ûñтàй. Пðîñтà 
÷ûñтàй, ÿк íåпàäðîáíû ñìåõ öі ñìутàк. Çíàйñöі тàкі çàðîäàк – пàтðэáíà öі 
íå тðэöÿå âîкà. Íàøû äçіöÿ÷ûÿ, íå çàìûлåíûÿ âî÷û пàтðэáíû і ñлûõ, кàá 
уãлåäçåöü і àä÷уöü пðûõàâàíàå ÿø÷э ў çÿìлі жûâîå äûõàííå, øтî ìàлітîў-
íà пðàãíå жûööÿ, ÿø÷э ў лîíå, пîâÿçі ç ìàöі-ãðûáíіöàй. À ãàлîўкàй ужî 
íàìàãàåööà ўçíÿöü öі íå ўâåñü, çíÿâîліўøû ÿãî, çÿìíû øàð. І ãэтû öуä, 
ãэтàå äçіâà, à ìî і ðîçуì çÿìлі, áîðу, íÿá¸ñ пàтðэáíà áûлî ìåíàâітà àä÷уöü, 
àñлàáàíіöü, âûкàпàöü, ÿк âûкîпâàþöü, çíàõîäçÿöü і лû÷îì âûкîðпâàþöü 
íåäçå íåâÿäîìûÿ íàì íі тàäû, íі ñ¸ííÿ àäìûñлîâà íàтðэíіðàâàíûÿ пàðñþкі 
çàìîðñкіÿ ãðûáû-тðуôåлі, ñõàâàíûÿ, ÿк ìіíû, пàä çÿìл¸й.



І ìû, çÿìíûÿ äçåöі, у ñâітàíкàâûì лåñå пàäðûâàліñÿ íà іõ âîкàì, ÿк 
ñàп¸ðû ðàçìіíіðâàлі пàðтûçàíñкуþ ìàлàäîñöü íàøûõ áàöüкîў. І тут, 
áåçу ìîўíà, тðэáà àäçíà÷ûöü тîå, øтî кîпàíі÷кі áûлі áàðàâікàìі àñàáліâàй 
ÿкàñöі і кàøтîўíàñöі. Ñîõíу÷û, ÿíû ìàлà ãуáлÿлі ў âàçå і ў ìàñå, ÿк 
пðûøэлüöû äàл¸кіõ і íåâÿäîìûõ плàíåт, çàõîўâàлі пåðøàñтâîðàíàñöü 
ñâà¸й пðàðàäçіìû. У çàñîлöû çл¸ãку тîлüкі ìуìіôіöûðàâàліñÿ, íіáû äà-
лу÷àліñÿ äà ліку ñâÿтûõ.

Ãэтà áûлі íàøû ãðûáû, àìàлü øтî ðàâåñíікі, ìàлîäøûÿ, à íå âûклþ÷àíà, 
ñтàðэйøûÿ íàøû áðàтû. Дàðîñлûÿ áðàлі ñâàå ãðûáû – äàðîñлûÿ. Мåíàâітà 
íà іõ áûў ñкіðàâàíû і íàáітû іõíі ñпðûт і пîçіðк. Пðà ãэтû ñпðûт і пîçіðк 
тðэáà ñкàçàöü àñîáíà, тàìу øтî ̧ í пåðøû і âûçíà÷àлüíû іíñтðуìåíт öіõàãà 
пàлÿâàííÿ: íà ÿкі ãðûá íàлàäжàíû – тàкі і çíàõîäçіöü, âûлу÷àå і áà÷ûöü 
ñÿðîä пðîöüìû іíøûõ. Áàðàâікîâû пîãлÿä і ñпðûт íàáûâàўñÿ і ўäàñкà-
íàлüâàўñÿ пàкàлåííÿìі і ñтàãîääçÿìі. І ìû àтðûìліâàлі ÿãî ў ñпàä÷ûíу: 
ìàлåíüкіÿ, à ўжî пàлåøукі ў пàìÿöі ÷àñу, âå÷íàñöі íàøûõ лÿñîў і âîä, 
àá ÷ûì ìîжíà ìÿðкàâàöü, çіðíуў у лþñтэðкà ìіíулàãà і áуäà÷àãà: ÿк ãэтà 
кîліñü àø÷àäíà çàõîўâàлàñÿ і ÿк íіø÷ûööà і тðàíжûðûööà öÿпåð.

Мû íікîлі íå пðàìіíàлі, íå ñпàтûкàліñÿ íà áàðàâікàõ. У÷ûíіöü тàкîå 
íå тîлüкі ñìåõу âàðтà – ãàíüáà. Хàöÿ íàøû áàðàâікі ÷àñàì і ìàõлÿðûлі, 
ãулÿлі ç íàìі ў õîâàíкі. Рàñлі ў тàкіì ìåñöû, куäû і ñàáàкà íîñàì íå 
пàткíåööà. Âûпðàўлÿліñÿ ў ãðûáû, у àõîўíà-пàтàåìíûÿ íàøûì áàöüкàì 
ñпåлûÿ пàðтûçàíñкіÿ áàðû, у ÿкіõ ÿø÷э íå пàўñþäíà пàçàðàñтàлі àкîпû 
і тðàíøэі, íå äàðэøтû ñпðàõлі і ñпàðàõíåлі íàкàтû ç á¸ðíàў пàðтûçàí-
ñкіõ çÿìлÿíàк. Íàøû áàöüкі àáûõîäçілі іõ áîкàì, пэўíà, áàþ÷ûñÿ ñпà-
тûкíуööà íà іõ пàìÿööþ і ñукðàâі÷íûì áîлåì âàйíû. Мû ж ñтàðàííà 
äàñлåäàâàлі і âûâу÷àлі ìàлàäîñöü íàøûõ áàöüкîў і íà пðàлітàй іìі кðûâі 
àìàлü çàўñ¸äû çíàõîäçілі íàøû íàø÷àäкàâûÿ ãðûáû. Êðûâàâûÿ ñâåäкі 
і ñâåä÷àííі íàøàãà íàпàўжàáðàöкàãà, à ÷àñàì, ÷àãî тàіööà, і öàлкàì 
жàáðàöкàãà äçÿöіíñтâà. Çàãуñлà-ðуäû, çàñтûãлû, ÿк çàпå÷àíàÿ кðîў íà 
ñàìîтíûì àкñàìіöå ìîõу, кàпÿлþøûк áàðàâікà íå äàçâàлÿў íàì çàáûöü 
і çáûöü тûõ, ÷ûÿ ãэтà кðîў пðàðàñтàå íà Пàлåññі ãðûáàì у пàìÿöі ÷àñу. 
Òîй пàìÿöі, ÿкàÿ пàäìÿíÿåööà ñ¸ííÿ õлуñí¸й, пуñтàпàðîжíåй áàлáàтí¸й. 
Ñâÿтàìі áåç ñâÿтàñöі, пàä öàöà÷íуþ áðîíçу ўçíàãàðîä і ìåäíûÿ тðуáû 
àáûÿкàâûõ äуõàâûõ àðкåñтðàў.

Áàðàâік äàтû÷íà ãэтàãà лþäñкîãà äû íÿлþäñкàãà – íÿçìåííû і íå-
пàõіñíû. Àø÷àäíû, àкуðàтíû і ÷ûñтû ў ñтàãîääçÿõ і пåðàä ñтàãîääçÿìі. 
Пåðàä ÷àñàì, äðэâàì і çÿìл¸й. Пàçáÿãàå, öуðàåöööà çлà÷ûííàй уäàâàíàñöі, 
пîøàñöі, пîäлàñöі і çäðàäû. Àääàíû äуõîўíàñöі ñâàйãî ðàäàâîäу. Òàìу і 
ñàìîтíік, пуñтэлüíік. Íàðàäжàåööà, ñтàíîâіööà íà íîãі ў çàпàâåäíàñöі, 
íåðуøû. Дçå тîлüкі лîñü пðàáÿжûöü, птуøкà пðàлÿöіöü äû ìûøкà тîíå-
íüкіì õâîñöікàì пàкðу÷àñтà пðàáліñíå. Çâû÷àйíà тàкі ж пуñтэлüíік, ÿк і 
íàø ÷îðíû áуñåл – õâîÿ ç äуáàì äû áÿðîçàй ñпÿâàþöü ÿìу кàлûõàíку. 
Çàãàäçÿ пðàäáà÷ûöü і пðàä÷уâàå íàáліжэííå пîãàíі, íàáðûäçі жûâ¸лüíàй, 
ðàñліííàй äûй ÷àлàâå÷àй – улàäíàй, øтî äà пàñіíåííÿ і ўñðà÷кі õàпàå, 
ãðàáå ўñ¸ і ўñіõ пàä ñÿáå. Ñûõîäçіöü, пàкулü íå àпàãàíåíû.

Òàк ñûøлі ìàå áàðàâікі ç áÿñкîíöà лþáûõ ìíå пàлÿíàў, ãàлàў і пðàãà-
лàў, öіп÷àкîў і âåðàñîў. Міíулàå ñûõîäàì, ñкîíàì і плà÷àì ðàçâітâàåööà ç 
ñ¸ííÿøíіì. Міìàâîлі жàõàåøñÿ, àçіðàþ÷ûñÿ íàпðûкàíöû ўжî ñâàйãî âåку 
íà áåçûìåííûÿ ìàãілû áûлîãà, âÿñкîâûÿ çàíÿäáàíûÿ ìîãілкі – кàðэííà-
÷àлàâå÷ûÿ, ñÿлÿíñкіÿ. Òîå, íà ÷ûì тðûìàлàñÿ ўñ¸ іñíàå íà ãэтûì ñâåöå. 
Ñàì áåлû ñâåт. Àлå ÿк àãàліліñÿ ìû, ðàñпðàíуўøûñÿ íà пà÷àтку тðэöÿãà 

 / 89В і к т а р   К а з ь к о



д з е я с л о ў90     /

тûñÿ÷àãîääçÿ àä ðàñтâà Хðûñтîâà, пàçáàâіўøûñÿ ñîðàìу, ñуìлåííÿ – âå÷-
íûõ ñâàіõ, ÷àлàâå÷ûõ, àпðàтàк.

Пàäîáíà ÷àлàâåку ðàçуìíàìу áàðàâік íікîлі íå пàñåліööà íà âàáíûì, àлå 
íÿ÷ûñтûì ìåñöû, äçå øлþáíà пàáðàліñÿ ліõà ç ãîðàì, ÷îðт ç жàáàй, âåäçüìà 
ç ä’ÿáлàì. Çàãàäçÿ àä÷уâàå, пàäîáíà çâåðу, птуøöû і íàâàт ãàäу пàäкàлîä-
íàìу, íåáÿñпåку. Хâîþ пðûãàâàðûлі öі тîлüкі íàìåðûліñÿ пðûãàâàðûöü íà 
пàäñî÷ку, à áàðàâік ужî ðàçâітàўñÿ ç ¸й. І íà âûðуáкàõ ðàñöі ÿìу çàкàçàíà. 
Òîå ж у àäíîñіíàõ äà пàжîãàў, пàжàðûø÷àў, Іñкðûíкà тîлü кі-тîлüкі ìіãöіöü 
у ðуöэ ÷àñу öі íÿў÷àññÿ. À ÿìу ўжî пðûпÿкàå. І íà äîўãіÿ, äîўãіÿ ãîäû çàпàð.

Íàøû áàöüкі, äçÿäû і пðàäçåäû пàпÿðэäжâàлі: íікîлі íå ñтàâіöü õàту 
íà пàпÿліø÷û. Òàì öі íå íàçàўñ¸äû çàñтàлàñÿ çлîñíà çíіø÷àлüíàÿ пàìÿ-
öü àãíþ. Ёí çàўжäû çäîлüíû à÷îìàööà і ўçíÿööà çíîў. Íàâàт àáãàðэлàå 
пàлåíà, ãàлàâåøку íåлüãà çàíîñіöü у õàту і кіäàöü у пå÷. Яíû тàãàñâåтíà 
пðûíàлåжàöü äàўíÿìу àãíþ, áûлîìу пàжàðу – пÿкåлüíàìу àãíÿâіку, ÿкі ñà 
ñâàіì íі ç кіì íå äçåліööà. À ìû тîлüкі ðàç çà÷ûíàåìñÿ íà пàжàðûø÷àõ і 
пàпÿліø÷àõ, íà кðûâі áåç Ñпàñу, íà ìîãілкàõ ìіíулàãà, áåç кðûжà. І, тðîõі 
àкðûÿўøû, пà÷ûíàåì ñкàðäçіööà: äîлі íÿìà. І íå áуäçå. Жûöü уñ¸ ж тðэáà 
пðàöÿãлà і íà пðàöÿãу. Чûñтà, àõàйíà, ÿк çäàўíà жûлі íà Пàлåññі íàøû 
пàпÿðэäíікі – ç äðэâàì, ãðûáàì, ñуìлåííåì і ñâàіìі пàãîñтàìі ў çãîäçå і 
пàìÿðкîўíàñöі, пàâàçå. Òàìу ñтîлüкі і âûñтàÿлі íà çÿìлі. Òàìу і ў íåáûööі, 
ñ¸ííÿ äûк ужî áîлåй çäàлåâà, ñтàÿöü іõ õàтû, çà ÿкіìі íàçіðàå, öÿãíåööà 
ç лåñу áàðàâік. І âÿñкîâûì õàтàì і ãðûáу íÿìà ñõîíу.

Мàÿ áàáулÿ Уñöіì’ÿ Ãîâàð пðàжûлà ñтî äâàíàöàöü ãàäîў, íàñтàўлÿлà 
ìÿíå: ãðûáà, áàðàâікà íåлüãà çâåñöі, âûáðàöü тàк, кàá àäðàçу ўñіõ äà àäíàãî. 
Ёí çû÷ûöü ñàáå, тðûìàåööà пðàöÿãу ñâà¸й пàðîäû. І тàìу кîлüкі á лþäçåй 
пà лåñå íå õàäçілà пà ÿãî, õîöü àäíàãî äû пðàìіíуöü. Ёí àáàðîíіööà пðûкі-
äàì у íåкàãà öі íåøтà іíøàå. Пðàñöÿкà, à тî і íå тутэйøàãà, íå ãðûáàâàãà. 
Мàöі-ãðûáíіöà ÿãî ўðàтуå íà ñâîй пðàöÿã. Пåðøûìі ж ãіíуöü – çäàþööà ў 
пàлîí – ñàìûÿ кіäкіÿ, ÿкіì íå öåðпіööà тðàпіöü у ãåðîі. Яíû пðûãàâîðàíûÿ, 
пàäîáíà кîжíàìу, уÿўíà âåлі÷íàìу і ìітуñліâàìу ўäàâàíöу. Дðàáíàтà ж 
ÿø÷э ў ñâà¸й íÿпэўíàñöі, àлå ìíîñтâå, пûðñкàå ўáàкі, çàõіíàåööà тðàâîй 
і ліñöåì, öіõåíüкà пàñîпâàå і íå жàäàå âûÿўлÿööà. Òîлüкі пðûðîäà ўñ¸ ж 
áÿðэ ñâà¸. Çà àäíûì ãðûáíікîì кðî÷ûöü íàñтупíû, çäàåööà, пà õîäжàíàìу 
ўжî, âûáðàíàìу і пуñтîìу ìåñöу. Àлå ñâÿтà ìåñöà пуñтûì íå áûâàå.

Àäçіí çà äðуãіì пàäûìàþööà, кàðàãîäçÿööà ìàлåíüкіÿ áàðàâі÷кі, Рàñтуöü 
õуткà, ÿк ÷ужûÿ äçåöі. Пàðàäçіõà-ãðûáíіöà íå âåäàå ñтîìû. Òðужäàåööà і 
тðужäàåööà, äîўжûöü ñâîй çÿìíû âåк. І íå çàáûâàå, клàпàтліâіöà, ñõàâàöü 
у пðûпîлå, пàкіíуöü íà ðàçâîä õàöÿ á àäçіíû ñâîй пàðàñтàк, ÿк çàпàñліâàÿ 
âàâ¸ðкà àðэøàк öі жîлуä у äуплå äðэâà, áàðàâікà, íàíіçàўøû ÿãî íà ãà-
ліíку. Íàäàðàåööà, øтî і çàáûâàå пðà ñâîй çàпàñ öі ãіíå, àлå ÿå íàáûтàк 
äàñтàåööà ўжî äðуãîй âàâ¸ðöû öі пðàðàñтàå лÿø÷ûíàй, äуáðîâàй, кàлі ўжî 
і äупліñтàãà äðэâà íÿìà – çðэçàлі, ñàìî ўпàлà.

Ці íå ў ãэтûì і íàøà âå÷íàñöü, пðàöÿã íàðà÷îíû íàì ñуñâåтàì і Òâîðöàì. 
Пàäûìàþ÷û áàðàâік ñ¸ííÿ, çàðàç, пàìÿтàöü – пðûйäçåì, пðûáÿжûì пà ÿãî 
çàўтðà і пàñлÿçàўтðà. Пàкулü íîãі íîñÿöü і ñîíöà ñâåöіöü. Мû äàðàжûлі 
і пàâàжàлі ãðûá. Òàìу і ў пàìіíå íå áûлî іñöі пà ÿãî ç тîðáà÷кàй, íіáûтà 
íà ðûáу, ÿк ñ¸ííÿ õîäçÿöü ñà ñìåööåâûìі öэлàôàíàâûìі пàкåтàìі, у ÿкіõ 
ãðûá пàðûööà, äуøûööà і тðуø÷ûööà. Міíулàå, çðàçуìåлà, íå âåðíåø: ÿкі 
âåк – тàкіÿ і çâû÷àі. Àлå ж íà äуøû пðûåìíåй, кàлі тâîй ãðûá ðàñкàøуå ў 
кîøûку, кîðàáå – плåöåíàй äçåäàì у пðàõàлîäçå пàâåöі ç äðàíкі кàðîáöû 
ç пî÷àпàì пðàç плÿ÷î.



Дðàíкà ñкàíàлà, äçÿäû çâÿліñÿ, кîðàáû ñпðàõлі, ðукі кіíулі ðàñöі àäтулü, 
àäкулü тðэáà. Àпðî÷ кîðàáà áàðàâіку лþáà пåðàкî÷âàööà íà õàäçå ç áîку 
íàáîк у плåöåíûì ç ìàлàäîй, ãíуткàй ÿø÷э лàçû пàä ÿãî і áулüáу кîøûку. 
Рàçáэø÷àíàñöü, кàíå÷íå, àлå ÿк ìілà ìà¸й çàñкàðуçлàй пàìÿöі, кàлі кîжíàÿ 
ðэ÷ âåäàлà і ìåлà ãэтуþ пàìÿöü, уãàтàâàíàå ¸й ìåñöà і ðîлþ, ñэíñ ñâàйãî 
іñíàâàííÿ ў ãàñпàäàðöû âÿñкîâàй õàтû. Як ñàìî жûöö¸ пàñÿðîä лÿñîў, 
âîäàў, áàлîт, äðûãâû – çâÿðîў, птуøàк і ãðûáîў.

І ìû àõîўâàлі і çàõîўâàлі ãîäíàñöü ãðûáà, à ðàçàì ç іì і ñâàþ ãîäíàñöü. 
Іøлі íà áàðàâікà пðàöàâітà і ñâÿтà. Як п÷àлà äà кâåткі çà íîøкàй. Íі äà-
ðîñлûÿ, íі äçåöі тàå пàðû, çáіðàþ÷û ãðûáû, íå ñкíàðíі÷àлі. Íå àäíîй÷û 
тàäû і ў ñтàлàñöі ўжî ÷уў: пàãàíàìу, çàйçäðîñíàìу і õöіâàìу ÷àлàâåку ãðûá 
íå äàåööà. Ãэтàìу ìîжíà âåðûöü і íå âåðûöü. Àлå âîñü ç íåпðûäуìàíàãà. 
Àäíîй÷û ñуñтðэў у лåñå ÷àлàâåкà. Хàäçіў ¸í пà ãðûáíûì áàðû ç пуñтûì 
кîøûкàì. À ìíå ўжî áàðàâікîў у кîðàá íå áûлî куäû ìåñöіöü. Çäçіâіўñÿ 
íÿўäàлàñöі öі íÿўìåлüñтâу ñтðэ÷íàãà ÷àлàâåкà. Рàçãàâàðûліñÿ. Ёí äàâ¸ў, 
øтî íåкàлі ў ñâà¸й â¸ñöû áûў пåðøûì ãðûáíікîì. Àлå íåÿк íàñкî÷ûў 
íà тàкуþ плîйìу áàðàâікîў – íå тîлüкі кîø, àлå і ñàðî÷ку, ìàйку çíÿў. 
І ўñ¸ ÿìу çäàâàлàñÿ ìàлà. У àäíûì ìåñöû пðûкìåöіў áуãàðîк, ÿк äàâîлі 
лàäíуþ пуõліíу. Пà÷àў ðàñкîпâàöü. Âûкàпàў âÿліçíû, кілàãðàìàў ç пÿöü, 
ãðûá íå ãðûá – íÿâåäàìà øтî. Çàáðàў ç ñàáîй, пðûí¸ñ äàìîў. І íà пàтэ-
лüíþ. Хàпілà і íà ñуп. Ñпàжûў.

– І ўñ¸. Ç тàãî ÷àñу ìà¸ ãðûáíîå ўìåлüñтâà ÿк ðукîй çíÿлî. Êàтîðû ãîä 
àíіâîäíàãà áàðàâікà ў âî÷û íå áà÷у, íå çíàõîäжу, – ñкàðäçіўñÿ ãðûáíік. – Ñàì 
äàйøîў і äîáðûÿ лþäçі пàäкàçàлі – ñкâàпíàñöü. Àäíîй÷û тîлüкі ў жûööі 
øàíåö – ñуñтðэ÷à ç öуäàì і äçіâàì. Íå, кàá áлàñлàâіöü і пåðàõðûñöіööà: 
âîкà çàйçäðîñíàå, ðукі çàãðàáуø÷ûÿ, ÷эðàâà íåíàжэðíàå. Çàáіў, çíіø÷ûў 
ãðûáíіöу. Мàöі ãðûáà. Пà лåñå ўлåтку кîжíû äçåíü õàäжу íåпðûкàÿííà. 
À ðàптàì äû äàðуå ÿíà ìíå, äàðуþöü çâåäçåíûÿ ìíîй у çàðîäку áàðàâі÷кі. 
Íå, ÿк íåõтà àäâîäçіöü ìÿíå àä ãðûáà. À ÷àñàì і пðîñтà çâîäçіöü, áлукàþ 
пà ñâàіõ ñöåжкàõ, íå пàçíàþ. Ãуáлÿþ äàðîãу äàìîў.

Дçіўíàÿ ãіñтîðûÿ. Íå ìåíåй, ÷ûì пðà ìÿäçâåäçÿ, ÿкі ў íàâàлüíіöу ìàÿ 
пàñлÿ пåðøàãà ãðîìу і ìàлàíкі іãðàў íà àáàðâàíàй ñтðуíå áàðàâîй õâîі. 
Ці íå тàìу ў öіõіì пàлÿâàííі ÿ тðûìàþñÿ ìåðû і ãàлàâû. Хàöÿ íå àäíîй-
÷û íàтуðà ñпàкуøàлà ñтðàöіöü, тîлüкі íåõтà, ìî і лåñàâік – íàãлÿä÷ûк і 
áàöüкà áàðàâікà, øтî пуñтà âàäçіў пà лåñå і âûìуøàў áлуäçіöü ñтðэ÷àíàãà 
ìíîй ÷àлàâåкà, àñöåðàãàў. Áуäу÷û ÿø÷э ў äçåтäîìå íà Жûткàўø÷ûíå 
ў â¸ñöû Âілü÷à, øтî íà Ñлу÷û пðû ўпàäçåííі ў Пðûпÿöü – Эäэì, ðàй 
çÿìíû, тàìу ñу÷àñíûìі Àäàìàìі і Еâàìі ñ¸ííÿ і кîí÷àíû – ìû åçäçілі ў 
ãðûáû, тîлüкі пà áàðàâікі, íà пàäâîäàõ. Çàпðàãàлі пàðу íàøûõ âîлікàў, у 
ìåжàíü пåðàÿçäжàлі Ñлу÷, ñтàâілі ñÿðîä âåкàâûõ äуáîў пàäâîäу і пà÷ûíàлі 
ðэçàöü áàðàâікі. Мåíàâітà ðэçàöü. Òàìу øтî іõ ìîжíà áûлî кàñîй кàñіöü. 
Çáіâàлі жàðñöü і àõâîту. Пà÷ûíàлàñÿ çâû÷àйíàÿ ñÿлÿíñкàÿ пðàöà. Рэçàлі, 
пàкулü öàлкàì íå çàãðужàлі пàäâîäу. Рàáілі áåç іìпэту і íàтõíåííÿ. Уñ¸ 
ж пà áàðàâік тðэáà äîáðà пàõàäçіöü, пàøукàöü ÿãî. Як у õîâàíкі пàãулÿöü. 
Òîлüкі тàäû öіõàå пàлÿâàííå ìàå àäâå÷íû ñэíñ ñàпðàўäíàãà пàлÿâàííÿ, 
øтî тðûìàå íàтуðу ÷àлàâåкà і çâåðà ў ìåжàõ і лåйöàõ.

Мàå áàðàâікі, õîöü і ðàñтуöü ñåì’ÿìі, çíàйøîў àäíàãî, çâû÷àйíà áàöüку, 
øукàй ñûíкà, à çà іì áðàöікà. У àäáåãу àäçіí àä àäíàãî – ðîäíûÿ тî ðîäíûÿ, 
à тàáà÷îк пààñîáку. Хутàðàíå, àäíààñîáíікі – у ÷àлàâåкà. Яíû іäуöü äà ìÿíå 
íà ãîлàñ. Я ãàâàðу ç іìі ÿк ç жûâûìі. Ñуñтðэўñÿ – пà-âÿñкîâàìу, ÿк ãэтà 
áûлî пðû äçÿäàõ ÿø÷э ў ìіíулûì, – пðûпûíіўñÿ, çíÿў øàпку, пàклàíіўñÿ, 
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пàâітàўñÿ. Пàñлÿ ÷àãî ñåў öі пðûл¸ã пîáà÷, пàãàâàðûў, пàкàлÿкàў çà жûöö¸. 
І ç ÿãî äàçâîлу – äàлåй. Êàлі äîўãà íі÷îãà íå тðàплÿåööà, тðîй÷û ñтукíу 
÷àðàíкîì íàжà пà äðэâå. Дуáку, õâîйöû, áÿðîçöû: íу øтî ж тû, ÷àкàþ. І 
ìîй áàðàâік áÿжûöü, кàпàöіöü ìíå íàñуñтðà÷.

Уñå ÿíû âåлüìі ðîçíûÿ, íå пàäîáíûÿ àäíî äà àäíàãî, ÿк лþäçі. Áàðàâûÿ, 
ÿлîâûÿ, äуáðîўíûÿ, âåðàñкîâûÿ, àñàкîâûÿ, ìàõàâûÿ, ÿлîâûÿ – ðàäçіìі÷û, 
кðûâі÷û, äðàўлÿíå, пàлÿíі÷û. Çáіðàў ÿ іõ íà ðîäíûì Пàлåññі, у Áåлàâåжñ-
кàй і Íàліáîöкàй пуø÷àõ. Шукàўñÿ ç іìі кàлÿ Дîíà і Âîлãі, кàлÿ çàõîäíå-
ñіáіðñкàй ðэ÷à÷кі Òîì, уðàлüñкàãà Òàáîлу. І íàâàт лÿ ðàкі Ãуäçîí, у пàðкàâàй 
çîíå Íüþ-Ёðкà. Áðàў ужî ўñÿкіÿ, ÷àñ öіõàãà пàлÿâàííÿ пåðàўтâàðûўñÿ ў 
áàìîíäíуþ туñîўку, пàйøîў тàкі, øтî íå äà пåðàáîðàў, пàñлÿ ÿкіõ тàáå 
äàñтàþööà тîлüкі лàпöі äû àáîðû. Як çíîў жà íàñтàўлÿлà ìÿíå ñтðэ÷àíàÿ 
ìíîй ãðûáíіöà пàä Рàкàâàì, ÿкîй ÿ пàкàçàў ðàíåй íå áðàíû ìíîй ãðûá – 
ãàлуáîк öі лîñàâік. Ñпûтàў, öі âàðтà ÿãî áðàöü, öі íå àтðутíû ¸í. Ãðûáíіöà 
ў àäкàç ñпûтàлà, àäкулü ÿ ñàì áуäу.

– Ç ãîðàäà, ç Міíñкà.
– О, тàäû áÿðû, áÿðû. Ãàðàäñкіÿ, ìіí÷укі, ãðàáуöü уñ¸.
Дàãðэáліñÿ. І жук, і жàáà пàлåçлі ў лÿñû íà øàøлûкі äû пðàìåíàä 

лþáîâі äà пðûðîäû. Àá ãðûáå ÷улі тîлüкі çâîí, äû íå âåäàþöü, äçå ¸í. 
Ëþäçåй у лåñå àпîøíіì ÷àñàì ñтàлà çàøìàт, ÿк у ãîðàäçå, íà àñôàлüöå. 
Ãàлîñÿöü, áàçлàþöü, ãукàþööà íàâàт ìàтàì. І áÿãуöü, áÿãуöü ãàðàäñкіÿ, 
âî÷û íàâûлупку, íàâûпåðàäкі àäíî àäíàìу. Як лåãкàâікі пà ãîðàäçå ў ÷àñ 
пік. І ãðàáуöü, ãðàáуöü уñ¸, øтî пàä íàãàìі, íіáûтà äçікі лû÷îì. Áÿðуöü, íå 
âåäàþ÷û íàâàт øтî. І тðуöÿööà, тðуöÿööà. І ç кîжíûì ãîäàì уñ¸ ÷àñöåй і 
áîлåй. Штî àäìåтíà, ãðûá ñàì пà÷àў áàðàíіööà àä ліõàìàíкі тàтàðà-ìàíãî-
лüñкіõ íàáåãàў, áÿçлітàñíàй íàáðûäçі, íàñлàííÿ íà ÿãî. Òî ñûðàåжкà пðûкі-
íåööà ñпàжûўíàй, à íà ñàìîй ñпðàâå çàðу÷ûлàñÿ ç пàãàíкàй, тî ілжûâàÿ 
àпåíüкà âûäàå ñÿáå çà ñàпðàўäíуþ. Òîå ж çäîлüíà пðàðàáіöü і ліñі÷кà, пàä 
øтî íі íà ¸ñöü ñàпðàўäíуþ пðàìуäðà-ðûжуþ пà÷ûíàå кàñіöü. À íà ñàìîй 
ñпðàâå – íå÷ûñöü, пÿðэâàðàöåíü. Íà жàлü, íàйáîлüø пîìñліâà-íåáÿñпå÷-
íûÿ àáðàçліâà пàçíà÷àíûÿ ìіðíûì àтàìàì, ñâàіì жà ñàáðàтàì – ãðûáàì 
ÿäçåðíûì – і çâûклûÿ íàì âûñàкàðîäíûÿ, öі íàáліжàíûÿ äà іõ пàäàñіíàâікі, 
пàäáÿðîçàâікі. Ñтðàöілі ñâà¸, пðûðîäжàíà-ãðûáíîå, і пà÷àлі ìуöіðàâàíà 
àпðàìåíüâàöü кîжíàãà, õтî äà іõ äàткíåööà. Пàäîáíà, ãðûá ðàñпà÷àў öі 
ìàå ðàñпà÷àöü âàйíу ç ÷àлàâåкàì. Àлå пàкулü тîлüкі пàпÿðэäжâàå: ÷àñ, 
÷àñ ñпûíіööà, ñпûíіöü ñÿáå і àçіðíуööà, кàá íà çÿìлі çàñтàлîñÿ õîöü кàìу-
íåáуäçü плàкàöü пà іì жà, ãðûáу і ÷àлàâåку.

Хàöÿ öі íå кðàкàäçілàâû ўжî ñл¸çû ñ¸ííÿ ліå ñàì ÷àлàâåк. Ёí âіäàâî÷íà 
ðàñ÷àлàâå÷âàåööà. Пÿðэâåðэтíåâà çâîäçіöü тûõ, кàãî íåкàлі пðûðу÷ûў, íà 
кàãî ìàліўñÿ. І çÿìлÿ ÿãî, і õàтà ñ¸ííÿ çуñіì íå пàä áåлûìі кðûлàìі – 
áåлûÿ áуñлû ç пàìÿðкîўíûõ і ðàõìàíûõ âûñàкàðîäíûõ ñіìâàлàў кðàіíû: 
Àíтîíàў, Áàöÿíîў, Ëÿлåкàў пåðàкіíуліñÿ ў õіжûõ äðîáíûõ çлîäçåÿў, ÿкіÿ 
øàкàлÿöü íà âÿñкîâûõ пàäâîðкàõ. Êðàäуöü і жàðуöü куðàíÿт і äçåтàк ñâàіõ 
íå тîлüкі àäíûìі жàáàìі äû ãаäàìі кîðìÿöü.

Áåлûÿ і ÷îðíûÿ äðàçäû, áîжûÿ пàлÿâûÿ і лÿñíûÿ пÿþõі, ñ¸ííÿ ўжî íå 
ñпÿâàþöü íі ў лåñå, íі ў пîлі. Àäìîâілі ñâàйìу àäâå÷íàìу куáліø÷у, ðàçàì 
ç ñіâàãðàкàìі і ñîйкàìі пà÷àлі тâàðûöü øкîäу. Дàø÷эíту íіø÷ûöü у ñàäçå і 
àãàðîäçå кîñтà÷кàâûÿ – âіøíі, ÷àðэøíі, ÷àðàâіøíі. À ў äàäàтàк і тðуñкàлкі, 
äà ÿкіõ пàöіõу-пàтðîõу пðûâу÷àлі íікîлі íå øкàäліâûõ і øпàкîў. Хіжûÿ 
çâÿðû, тàк çâàíûÿ лÿñíûÿ ñàíітàðû, íå ñупðàöü ñ¸ííÿ пàñàíітàðûöü і ў 
ñåліø÷àõ, пàлàñàâàööà ÷àлàâå÷ûíàй, ñõàð÷ûöü ÷àлàâåкà, øтî íåàãàлîøàíà 



áûлî іì пàä тàáу. Ці íå ñпðàўäçіööà ў õуткіì ÷àñå тîå, øтî íàøû äçÿäû 
і пðàäçåäû кîліñü ÿø÷э пðàðî÷ûлі: ñтðàøíåй çàйöà íà ñâåöå íÿìà çâåðà. 
Çíікàå äðэâà і куñöік, пàä ÿкіì ¸í, çàÿö, ìîã пåðàíà÷àâàöü, пåðàñåäçåöü 
äîжäж. Êуñöік і äðэâà, çäîлüíûÿ íàðàäçіöü, äàöü пðûтулàк ãðûáу – àä 
áàðàâікà äà ìуõàìîðà.

Чàлàâåк, ñàì пàõîäжàííåì äðàўлÿíіí, íàкіíуўñÿ íà äðэâà. Àñàáліâà 
íà äуá. Штî ўâîãулå çðàçуìåлà – і ãðîì ç ìàлàíкàй àáіðàþöü íå àáû 
øтî. À íåøтà âûáітíàå, øтî âûøэй і ìàöíåй, âûтûðкàåööà ç ãуðту ñàáå 
пàäîáíûõ. Âîñü і ÷àлàâåк пðû÷àпіўñÿ, ñàðî÷кà á ÿãî íå ÷àпàлà, і ў õуткіì 
÷àñå, пàäîáíà, і íå áуäçå ÷àпàöü, äà äуáà. Ці íå àäуáåў ¸í ñàì ужî ñ¸ííÿ?

Я ÷âэðöü ñтàãîääçÿ áàðàíіў àä лåñпðàìãàñàў äуáðîâû íà ìà¸й äçåтäîìàўñ-
кàй ðàäçіìå. Пðû ñàâåöкàй улàäçå íåøтà àтðûìліâàлàñÿ. Пðû äэìàкðàтàõ 
– çìîãñÿ. Âûкàпàў у лþáàй ìíå äуáðîâå пàñÿðîä ÷àтûðîõ â¸ñàк: укðàіíñкàй 
– Ãðàäà, íÿìåöкàй – Çàãàööå, áåлàðуñкàй – Êíÿжáîð і áåлàðуñкà-тàтàðñкà-
äçåтäîìàўñкàй – Âілü÷à, ìàлåíüкі ãîжû äуáîк. Як жûâû ўñпàìіí пðà тîå, 
äçå ìíå тàк õîðàøà, õðàìàâà äуìàлàñÿ і ìàў÷àлàñÿ. Дçå ў ìÿíå і ў äуáðîâû 
ñуñåäçіўñÿ і ãíåçäàâàў ÷îðíû áуñåл. Ці íå àäçіíàå ñтâàðэííå ñÿðîä лþäçåй, 
çâÿðîў і птуøàк, ÿкîå çàõàâàлà ñâàþ пàðîäíуþ âàðтàñöü і ãîäíàñöü. Пàйøлî 
ў ãлуø, íà âûñåлкі і ñàìîту, àлå íå çäàлîñÿ âåку-âàўкàäàâу. І ìíå àñàáліâà пà-
äàáàлàñÿ, ÿк ̧ í õìàðàâà, ìàãутíà-ìàõàлüíà âûлÿтàå ç укðûўíàñöі âàлàтîўíûõ 
äуáîў, ñà çìðî÷íàãà õâà¸âàãà íåпàäàл¸ку ãуø÷àðу, ÷àðíÿâà-àáûÿкàâû, øтî 
á íі àäáûâàлàñÿ пîáà÷. І âûлåт, і л¸т ÿãî õàöÿ і àäíààñîáíà пàтàåìíû, àлå 
íÿўâàжíû íà ÿкіÿ á тàì íі áûлî àáñтàâіíû. Êíÿçü, Улàäàð, кíÿçü Êíÿжáîðу, 
Ãðàäû, Âілü÷û, Çàãàööÿ і çáåãу ў ãэтûõ â¸ñкàõ пðûøлàãà і кàðэííàãу лþäу. 
І ìîй кíÿçü, і ãðûáу ìàйìу кíÿçü. І туðàўñкàìу кíÿñтâу, ÿкîå кîліñü тут 
ìåñöілàñÿ і пà пàäàííÿõ àä Ñлу÷û і Пðûпÿöі пàтàåìíûìі пàäçåìíûìі âîäàìі, 
ðэкàìі çлу÷àíà ñà ñтàðàжûтíàй ñтàліöàй Òуðàўñкàãà кíÿñтâà – Òуðàâàì, à 
àä Òуðàâà і ç Êіåâàì... Íàçàўжäû âåкàпîìíàñöþ пðûçíà÷àíû тут äуáðîâå 
ç áîðàì íÿçìåííû і áåññìÿðîтíû, ÿк Êàø÷эй, кíÿçü – àõîўíік і áåðàãуí.

І âîñü ÿ пàçû÷ûў у ãэтàãà кíÿçÿ і ÿãî äуáðîâû àäçіíû ìàлûì-ìàлåíüкі 
пàðàñтàк. Пðûâ¸ç і пàñàäçіў ÿãî íà ñâàіì лåöіø÷û. І øтî ìíå пàáà÷ûлàñÿ 
ў ãэтûì çíàкàâà-ñàкðàлüíàå – äуáîк õуöåíüкà пðûíÿўñÿ і кіíуўñÿ ðà-
ñöі. Àлå íåøтà, пэўíà, ìулÿлà ÿìу íà íîâûì ìåñöû. Мî туãà пà ñâà¸й 
áàöüкàўø÷ûíå, ñâàіõ äуáðîўíûõ пðîäкàõ, ãðûáу ў àáäûìкàõ іõ ìàãутíà-
жûлàâûõ лàпàў, ÷îðíàìу áуñлу, äàжäжàõ і пàâåтðу ðîäíàãà ÿìу Пàлåññÿ. 
Цÿжкà ìåðкàâàöü. Òîлüкі ÿк íà іì íå ñтàлà ìàйãî âîкà, пàñлÿ äðуãîãà ў 
ìÿíå іíôàðктà, кàлі ÿ âûìуøàíû áûў клàñöіñÿ пàä ñкàлüпåлü, ¸í пà÷àў 
÷эçíуöü, ñîõíуöü, пàçà÷àñíà ñкіíуў ліñт, у÷àðíåў луáàì. Я ўжî äуìàў, øтî 
ãэтà íàì àáîäâуì, ÿк кàжуöü, õàíà.

Àлå ÿ à÷уíÿў і à÷îìàўñÿ пàñлÿ öÿжкîй àпåðàöûі ç àäклþ÷эííåì ñэðöà. 
Пðû÷ûãілüкàў äà ñâàйãî äуáкà, àáíÿў ÿãî. І ¸í пåðàìîãñÿ. Íàліўñÿ ñîкàì, 
пуñöіў пупûøкі. І ўжî àìàлü ÷âэðöü ñтàãîääçÿ, ÿк äàñöіпíà піñàлà àäíà 
ðà¸ííàÿ ãàçåтà, âåñåлà øуìіöü у пàâåтðû ñâàіìі ìàлàäûìі і äужûìі ÷лå-
íàìі. Я ìåðàþñÿ ç іì àáäûìкàìі, пðûõілÿþñÿ ãðуäçüìі і плÿ÷ûìà. Дîáðà, 
жûööÿñтîйкà. Áåç áулäû ìû: ç іì àäíîй кðûâі.

І ãэтà öі íå àäçіíàå, øтî ўпэўíåííà тðûìàå ìÿíå ñ¸ííÿ, âûìуøàå 
ñпàäçÿâàööà і âåðûöü. Âåðûöü ÷îðíàìу áуñлу – птуøöû, äðэâу і ãðûáу. 
Âåðûöü і çàõîўâàöü ñÿáå ў ÷àñ, пðà ÿкі íàâàт кітàйöû çàçíà÷ûлі: áàðàíі âàñ 
Áîã жûöü у эпîõу âÿлікіõ пåðàìåí. Êàлі ñâåт пàйøîў íà ñкðут ãàлàâû. І 
áåçãàлîâûÿ ç àпîøíіõ ñтàлі пåðøûìі. Дàðâàліñÿ äà äçÿðжàў, ñпàжûâàþöü 
іõ, ÷àлàâå÷ûíу, íàðîä, пàçáàўлÿþöü áуäу÷ûíі.
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Âàðтû ÿø÷э íå÷àãà ÷àлàâåк çàñтàўñÿ тîлüкі ç ñàìіì ñàáîй, ñâàіì ãðûáàì, 
äðэâàì – áàðàìі, äуáðîâàìі і ãàÿìі. Ñà ñâàіì пà÷àткàì Ç äçÿöіíñтâàì, ç 
ÿкіì íàâàт ñà ñìåõàì íåлüãà ðàçâітâàööà, áî ў іì áûў і çàñтàåööà áàðàâі÷îк-
кîпàíі÷àк, íåàäðûўíû àä ìÿíå, àäíàãî кîðàíÿ ñà ìíîй. Ёí íå âûкàðпàíû, 
íå пàáðàíû ìíîй. І íå àãàлîìøàíû, íå àãлàâуøàíû ÷àñàì Я ж пàìÿтàþ, 
íåäçå ў äуáðîâå ÿ çàõіíуў ÿãî àä ñâàйãî íàâàт õöіâàãà âîкà тðàâîй. Ёí 
пàâіíåí ãэтà пîìíіöü, ÿк пîìíþ і ÿ. Ёí уñ¸ ÿø÷э ðàñöå і ÷àкàå ìÿíå. Як 
пåðøàå і àпîøíÿå кàõàííå. Дçіöÿ÷àå, àõâÿðíà-àääàíàå, ÷ûñтàå і ñâÿтîå. 
Ñìÿðîтíà-íåçàáûўíàå, ÿк ìуçûкà, íàäàäçåíàÿ ãðîìàì і ìàлàíкàй тàãàñ-
âåтíàй ужî õâîі, íà ñтðуíå ÿкîй іãðàў кàñàлàпû ìуçûкà-ìÿäçâåäçü. Ці íå 
ñàìû âûáітíû àпîøíі íà тîй ÷àñ ìуçûкà пàлåñкàãà áîðу, ÿкі íà ðàçâітàííå 
ç іì іãðàў уñÿìу ñâåту íà ñтðуíå ñкàлå÷àíàй õâîі.

І áûлà тàÿ ìуçûкà âå÷íàй. Ñпðàäâåку íàñілі ÿå ў ñàáå çÿìлÿ, íåáà, äðэâà, 
птуøкà, çâåð, ÷àлàâåк – ìîй äçåä і пðàäçåä. Àлå ãу÷àлà ў ãэтàй пðàкàâåт-
íàñöі ìуçûкі і íàпà÷àтку ÿø÷э пàпÿðэäжàííå Òâîðöû ñуñâåту – íå ãàäçіöü

Áîлüøàñöü ліõà àä íàõàáíàãà і íåíàжэðíàãà ñпàжûâåöтâà ÷àñу тðэöÿãà 
ìілåíіуìà, кîðíåâà-íåàäуõàўл¸íàãà іì. Чàìу і пàäàþöü у áàðàõ ñîñíû, і тîлüкі 
ìÿäçâåäçі ñтðуíàâà ñуìуþöü пà іõ. Ëÿñíåööà àпîøíÿÿ õâîÿ, лÿñíåööà лåñ – 
лÿñíуööà і ÷àлàâåк, і ãðûá. Íåðàçãàäàíàå, áîñкàå пàñлàííå íàì, лþäçÿì, і іõ 
л¸ñу, íàäàþ÷û íå тîлüкі ўöåõу àäâå÷íûõ ÿãî çàíÿткàў, íÿñпûííàñöü пîøуку, 
àлå і ðîäíàñöü ç ñàпðàўäû ñтàðэйøûì áðàтàì. Ñэíñ уçàåìíàìу áðàтэðñтâу. 
Ёí пåðøûì пàçíàў і пðûçíàў íàñ. І ìû ãулÿåìñÿ ç іì. Òàìу øтî áåç ãулÿў 
íÿìà ÷àлàâåкà – íі äçåäà, íі íåìàўлÿöі. Ãулÿåööà ñтàðàжûтíàå Пàлåññå, äçå 
ãулåö-áàðàâік íàðàäçіўñÿ, àõðûñöіўñÿ. І øукàå ÷àлàâåкà. Мÿíå.

Мîй áàðàâік – у ðàçліâå, пàâîäöû áлàкітíûõ âåðàñîў, жîўöåíüкіõ кâåтà÷àк 
íÿкіäкàãà і тàìу çàўñ¸äû кðûõу ñуìíàãà çÿçþліíàãà л¸íу, íåìуäðà ãåліñтàãà 
áåлàãà áàðàâîãà ìîõу пà íàøûõ пÿñ÷àíûõ пàлåñкіõ уçлîáкàõ, ÿк íà пàñіâåлûì 
лîáå ñåлÿíіíà. Пà íіçå, çпàäûñпàäу, у ñàðî÷öû ç áåлàãà-áåлàãà кужàлþ, ÿкі 
тîлüкі-тîлüкі ñуâîйíà àäáåлåíû ìàðàçàìі, л¸äàâàй ужî âàäîй. À пàâåðñå, ãà-
лîўкàй, ðуäçåíüкі, íіáûтà âûíûðíуў ç íàøûõ тàðôÿíікàў, áуðøтûíу íàøàãà 
ìîðà Ãåðàäîтà, à ìî ñпàäîáіўñÿ і пàñпûтàў ãðэöкàãà ì¸äу Пàлåññÿ. І çл¸ãку 
ўñпàтíåлû – àä çліööÿ ÿãî âîäàðу, äуõу ç кîлåðàì і ñâÿтлîì àáуäжàлüíà-
жûâàтâîð÷àй ðàñû, àä íåöÿðпліâàãà ÷àкàííÿ ìÿíå, ñуñтðэ÷û ñà ìíîй, ÿкàÿ 
çàўñ¸äû íàпåðàäçå, íåìіíу÷àÿ і âå÷íàÿ, ÿк ìû àáîäâà ç іì.

Àáîäâà ç іì ðàçàì у áàðû, äуáðîâå, ãàі. Àäкулü пðûйøлі, туäû і âåðíåìñÿ 
– пàä áÿðîçку, äуáîк, õâîйку. Пðàðàñöåì ç пà÷àтку пà÷àткàў. Ç пðàкàâåтíàй 
у іõ кîðàíÿõ пðàìàöі-ãðûáíіöû. І пåðøàÿ пàñлÿ çіìû ìàйñкàÿ íàâàлüíіöà 
çàлþлÿå çàлÿжàлуþ çÿìлþ. Дуá, àпåðàçàíû, уäжàлåíû âÿñíîâà-àäíîўлåíàй 
пуãàй пåðуíà, пàõіñíåööà, àлå âûñтàіöü, áðàклàй пупûøкàй пðàклþíуў і 
ñтуäç¸íàå à÷ìуðэííå çіìû, і ñпàпÿлÿлüíуþ ìîö ìàлàíкі. Áÿðîçà кàлûõàлü-
íà пàãîйäàåööà і çàплà÷à àпîøíÿй, ужî ðужîâà ñукðàâі÷íàй кðîплÿй 
áÿðîçàâікà. Уççлàâàíû пÿðуí ç íÿáåñíàй ñкðûøàлüíàñöþ àáðûíåööà íà 
âåкàâуõу õâîþ, øтî іìкíå äà àáлîкàў. Пàклàäçå ÿå кàлÿ ўçãàлîўÿ ÿø÷э 
íå íàðîäжàíàãà, àлå ўжî пðàãíу÷àãà íàðàäçіööà áàðàâі÷кà-ìікàлàй÷ûкà. 
Хâîÿ пðà÷ûñтàй ñілàй, áåлàй кîñткàй ñìû÷кà, àáàðâàíàй âàлîâàй жûліíàй 
ñтðуíû âûñîкà пàўñтàíå ў íåпàðуøíà-÷уйíàå íåáà ñкðûпкàâàй àãîлåíàй 
пàìÿöі. Пàлåñкі ìÿäçâåäçü ñûãðàå íà тîй ñтðуíå пàìÿöі íåøтà íåпàãàñíàå 
ÿìу, íåáу, ìíå і õâîі.

Вёска Пціч і рэчка Пціч.



паэзія

па
эз

ія

…Пандэмія прыйшла,

                                   вакцынацыя…   

                                   Ізаляцыя…

                                   Эміграцыя…

Выйсце ёсць адно –                                   
       мужней, нацыя!. . 

ДАЛЁКАЕ – БЛІЗКАЕ

Ñàкуðà çàðужàâåлà âàўñþ
ў íàøûõ ñàäàõ áàтàíі÷íûõ.
У ñàäçå ìà¸й äуøû – ñіìпàтû÷íû
öâåт, 
        âîäàð
                  õîку Áàñ¸.
Ãэтà ÿø÷э íå ўñ¸.
Áà÷у, пàä ñîíöàì
ÿк ççÿå ðàñà;
тàк áà÷ûööà ÷уйíûì ÿпîíöàì
ìîâû íàøàй кðàñà.
Іõ íàпэўíà ñ÷àðуå
Áàãäàíîâі÷àў âàñіл¸к.
Çîðкà ñâÿтлîì ø÷ûðуå,
öіõіì, ãàþ÷ûì, çäàл¸к…

Васіль Жуковіч

Memento mori
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Ãîжàñöü 
             âà ўñå ÷àñû
âàáíàþ áуäçå, лþáіìàй.

Дûñàíàíñàì äà âå÷íàй кðàñû –
ðэõà Чàðíîáûлÿ і Ôукуñіìû.

 18.05.2021

 

НІНА ЧАЎЧАВАДЗЭ
Ум и дела твои бессмертны в памяти русской.
Но для чего пережила тебя любовь моя!
Нінà Грûбàеäàвà

…И звезда с звездою говорит.
М.Ю. Лермàнтàў

Íà ñкðûжàâàííі äàðîã –
Ë¸ñàў лþäñкіõ ñкðûжàâàííå.
Чàñ íå лåãåíäу çáÿðîã –
Уâåкàâå÷ûў кàõàííå.

Íå àäûøлî ў çàáûöö¸,
Хîöü пðàлÿöåлà кàìåтàй,
Þíàй ãðуçіíкі жûöö¸
Ç ðуñкіì àпàлüíûì пàэтàì.

Ñэðöà ÿìу àäíàìу
Яñíà пðàìåíілà пðîìíі…
Пðîìíÿìі ўпàлі ÿìу
Ñкðуøíûÿ ñлîâû íà пîìíік.

Ñìутàк тàк ãîðкà тðûâàöü!
Òîлüкі ўñþ âûпілà ãîðû÷…
Áîлåй ужî íå ўäàâà –
Çíîў ç Ãðûáàåäàâûì пîðу÷.

Пàìÿöі, âåðíàñöі кðûж –
Áîлåй тàáå íå àпîðà,
Чûñтàþ çîðкàй ãàðûø,
Ç ÿðкàþ çîðкàй ãàâîðûø.

Ç öіøàй Дàâіäà ãàðà
Ñîíå÷íû ãîðàä âÿí÷àå.
À íà ãðàíіöå ãàðàöü
Ñлîâû ñâÿтîãà àä÷àþ.

1989



ПОДЫХ РАДЗІМЫ

Ой тû ðàäàñöü ìàÿ – àäâå÷íàÿ
Êàìÿíåöкàÿ ñтàðàíà!
Ñтàðàжûтíуþ áà÷у âåжу ÿ,
Òàк äàл¸кà ÿíà âіäíà!
Мíå ÿíà пàäàåööà âіäуø÷àþ.
Мкíуööà ñлîâû ç ãðуäçåй: äîáðû äçåíü!
І íàñуñтðà÷ ç âÿ÷ûñтàå пуø÷û ìíå
Дуìíàй пåñíÿй Ëÿñíàÿ іäçå.

2021

 

БІБЛІЯТЭКА ІМЯ У.М. ІГНАТОЎСКАГА

У Êàìÿíöû áіáліÿтэкà
Ñпðûÿå ø÷îäðà ÷àлàâåку –
Ш÷ûðуþöü âåðíіöû тут âå÷íà,
Чàðуþöü ÷ûтà÷îў ñàðäэ÷íà
Ñâàіì áàãàтûì іíтэлåктàì,
Іíтэліãåíтíàñöþ ñâà¸й.
Òут лþäçі і çіìîй, і лåтàì
Дà кíіãі ãîðíуööà äуøîй.
Хðàì кíіãі ÿ öàíþ тàкі,
Пåðàäуñіì лþáлþ çà тîå,
Штî Іãíàтîўñкàãà ñâÿтîå
іìÿ øàíуþöü çåìлÿкі.

P.S.

Àñîáíàÿ, íàпэўíà, тэìà:
Ãіñтîðûк äàў íàì øìàт ñâÿтлà,
Дû ðэпðэñіўíàÿ ñіñтэìà
Ç жûööÿ âу÷îíàãà çâÿлà.

02.06. 2020

НАШЭСЦЕ

Íà кàðàáлі Çÿìлÿ – пàíікà,
Як íåкàлі íà “Òûтàíіку”.
Âіðуñ íÿçíàíû
Пàíуå, ліõі;
Íàкàíàâàíû
Çÿìлі çà ãðàõі…
Дçå Êітàй, äçå Ітàліÿ…
Штî ÿìу äàлі äàлüíіÿ!
Шлÿõ íå øукàå,
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Шâûäкі тàкі, –
Ñкðîçü пðàíікàå, 
Âà ўñå куткі.
Штî пðûйøîў âÿðøûöü?
Áÿäу ñåÿöü, жûööі кàñіöü!
Хî÷à, кàá âûñàкîñíû
Ãîä áûў укîñíû…
Ёí – ç’ÿâà ãлàáàлüíàÿ,
Яâà тàтàлüíàÿ –
Ужî ў Áåлàðуñі:
Íà íàøû ñåì’і,
Íà пðîäкàў çåìлі,
Â¸ñà÷кі, ãàðàäû –
Íàøэñöå áÿäû.
Çðэøтû, уäàклàäíÿþ:
Áÿäà áÿäу äàãàíÿå –
Âіðуñàў тут áàãàтà
Êðàìл¸ўñкà-іìпåðñкіõ, клÿтûõ;
Іíтэãðàöûйíû âіðуñ,
Як ãðûá àтàìíû, âûðàñ,
Íіãіліñтû÷íû ìÿñöîâû
Âіðуñ íà ãлåáå ìîâû…
Штî й кàçàöü, áåäàў öуíàìі –
Ç íàìі.
Ñтðàõ у íàøûì íàðîäçå
Ç пàíікàй íà ìÿжû.
Áуäуöü пуñтûÿ ôðàçû,
Áàйкі пðà áåлу ñàжу,
Дû àíіõтî íå ñкàжà,
Як жà çàðàçу
Íàì пåðàжûöü!

27-29.03.2020

ЯК МАЛІТВА…

“Мàãутíû Áîжà…” тàк уçðуøàå,
Дуõ уçíіìàå, äуøу ўçâûøàå!
Штî ÷уþ, áà÷у ў äуõîўíûì ãіìíå,
Пðà÷улûì ãіìíå, äàðàãіì ìíå?
Òут ñэðöàì áà÷у і ñэðöàì ÷уþ
Дà Áåлàðуñі лþáîў ñâÿтуþ,
À ãэтà ¸ñöü, пàíîâå, тîå,
Штî àáуäжàå ўñ¸ ñâÿтîå.

2021



*  *  *

Áîжà, çáàў àä íàðкîçу,
Íåйтðàліçуй ãіпíîç,
Àáàðàíі ìîй ðîçуì;
Я íå õà÷у ў àáîç!

2021

НЯЗВЫКЛЫ СОН

Пàñлÿ Âÿлікàå àй÷ûííàй
Âàåííàй öÿжкàå áÿäû
Я øкîлüíік áûў. Òàäû кðàіíàй
Âуñàтû пðàâіў пðàâàäûð.

Яãî ñкðîçü âåäàлі уñå,
Êðуãîì пàðтðэт ÿãî âіñåў,
Àпðî÷ тàãî, ÿãî пàðтðэт
Íà íàñ ãлÿäçåў ç уñіõ ãàçåт…

Пàä âå÷àð íåÿк ñåк ÿ äðîâû,
À íî÷÷у äçіўíû ўáà÷ûў ñîí:
Упàў пàðтðэт пðàâàäûðîâû
(Чàìуñü ìàðуäíà пàäàў ¸í),
Ñàðâàўñÿ ç áåлàå ñöÿíû…
Пàçíåй áûў ñкîí пðàâàäûðîâû.
Пàçíåй пàўñтàлі пðàўäû ñлîâû,
Штî пðàâàäûð – àä ñàтàíû;

Ёí – пàðàíîік-ліõàäçåй,
І íà ðàõуíку íà ÿãîíûì
Çàáітûõ ìíîãіÿ ìілü¸íû
Ñуìлåííûõ, пðàâåäíûõ лþäçåй.

…Пàðтðэтû ñкðîçü ÿãî çäûìàлі
І ç ãэтàй äçåÿй âà ўíіñîí
Òûðàíà лþäçі пðàкліíàлі.
À ÿ ñâîй äçіўíû ўñпîìíіў ñîí. 

   1991

ПА ТОЙ БОК

Áûў тàкі Хâåäàð Жû÷кà,
íàäтà пілüíû ðэäàктàð
і íіáûтà пàэт;
íåÿк ðàç ¸í ìÿíå пàпðàкíуў:
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– Ç ì¸ðтâûì Ñтàліíàì тû ўñ¸ âàþåø!..
– Ñтàліí ì¸ðтâû, кàçàў ÿ, – 
à çлî, øтî çàöÿтà ÷ûíіў ¸í, øтî ñåÿў,
çâîäу íå ìàå, уñõîäû äàå…

Чàñ пðàйøîў, Жû÷кà тàì, äçå і Ñтàліí…
Мîжà тàì і äàíîñ íàклÿпàöü.

          2021, травень

ЗАБЛУКАЛАЯ

Áåлàðуñі âîлÿ,
Òû áлукàлà. Ãîäçå!
Мû öÿáå ãукàлі
Дîўãіÿ ñтàãîääçі.

Дîлÿ äû áåç âîлі –
Íå áûâàå ãîðøàй.
Çà öÿáå ñтàÿлі
Пàä Ãðуíâàлüäàì, Âîðøàй.

Çà öÿáå øтîâåку
Íàøà кðîў ліåööà.
Мîй áÿíтэжûø ðîçуì,
Çàñìу÷àåø ñэðöà.

01.06.2021

НЕЗАБЫЎНЫЯ

І Êàñöþøку лþáлþ, й Êàліíîўñкàãà –
Çìàãàðîў çà íàðîä, çà ñâàáîäу.
Штî ж тàк ðàíіöü ðàäîк Êàðàткåâі÷à:
“Âîлі íàøàй кðûâàâûÿ ðîäû”?!

*  *  *

“Пàñÿліўñÿ ÿ ў ìікðàðà¸íå ñтàліöû,
Êàлÿ жàўðàíкàў і âàñілüкîў” –
Òàк âûкàçàў ÿ íåкàлі ðàäàñöі ñлîâû.
À пàçíåй, кàлі ðуõíулà øìàт тàÿìíіöàў,
Àкàçàлàñÿ: пîáà÷ ñà ìíîй – Êуðàпàтû,
Я ўñÿліўñÿ ў іõ і ÿíû ў ìÿíå.
Ці íà ìітûíã іäу, öі ñтàþ лÿ кðûжîў,
Ці âÿäу ãàñöåй äà жуðáîтíàй ñâÿтûíі –



Уâà ìíå ãàðûöü ãîðкàй ñкðуõі жàð,
Áî ў âà÷àõ ìàіõ – пðîöüìà ÷àðàпîў,
Пðîöüìà ÷àðàпîў, тут пðàñтðэлåíûõ, 
Ëþäçåй çíіø÷àíûõ у тðûööàтûÿ...
(Экñãуìàöûÿ àжûâілà жàõ…)
Ãîðкàй ñкðуõі жàð уâà ìíå ãàðûöü
І пàä пîпåлàì çâûклûõ клîпàтàў.

        2021, чэрвень

MEMENTO MORI

1

Ñтàðàжûтíàÿ ìуäðàñöü äàåööà –
Дэâàлüâàöûі íå пàääàåööà,
Íі іðжû і íі öâілі íà ¸й –
Íåўìіðу÷àñöþ ççÿå ñâà¸й.
Я øàíуþ лàöіíñкі âûðàç,
Длÿ ìÿíå ¸í кðûлàтà âûðàñ –
Пàìàãàå äàáðî ìíå öàíіöü,
Íå пàääàööà õлуñíі, ìітуñíі.
Ç іì, íàпэўíà, і íå ðàññтàíуñÿ,
Уñпàìіíàì пàкулü íå ñтàíуñÿ…
Íàтàлÿþñÿ ў ìуäðàñöі ìîðû
À÷ûø÷àлüíûì: Memento mori!

2

Ñàìàўлþá¸íà, áåç àãлÿäкі
Уâåðõ іäçåø äàðîãàй ãлàäкàй.
Дû, õîöü пàкулü íå çâåäàў çìîðû, –
Memento mori!

Âàліööà ç íåáà áуäуöü ãðîøû,
Êупàööà ñтàíåíø у ðàñкîøû,
Êàãîñü пàкіíåø л¸ãкà ў ãîðû…
Memento mori!

Ôіíàл ÷àкàå íåâÿñ¸лû.
Як і пðûйøîў, тû пîйäçåø ãîлû,
Çàáûтû ў ÷àñå і пðàñтîðû.
Memento mori!

2019
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СЛОВУ – ВЕРНАСЦЬ

Êàìу ñлîâà ìà¸ кîлå õіжûÿ âî÷û,
Хтî íàтõåííå ìà¸ àáÿñкðîâіöü àõâî÷û,
Òàìу ðàþ áàÿööà ÿк ñлåä кàðû áîñкàй,
Áî пàэçіÿ – ãîñöÿ âûñîкіõ íÿá¸ñàў.
 
Âàðтà ўöÿìіöü ÿìу, øтî пàэт – äуõàì âîлüíû:
Ñлужûöü пðàўäçå, äàáðу, áûöü пðàäàжíûì 

íå çäîлüíû.
Хтî ж тàì öåøûöü ñÿáå, øтî пàэту íàøкîäçіöü?!..

Мàÿ ìуçà íÿáà÷íûìі ñöåжкàìі õîäçіöü.

        2021

*  *  *

Марыі

1

І ñ¸ñтðû íàøû, і áðàтû –
У íåçâàðîтíûì ñâåöå…
Як äîáðà, øтî ў ìÿíå ¸ñöü тû!
Íàì ñîíöà й çîðкі ñâåöÿöü.

Цÿпåð ìû ў ðîçíûõ ãàðàäàõ,
Àäçіíàÿ ñÿñтðûöà,
Пà тэлåãðàôíûõ пðàâàäàõ
Íàì íå íàãàìàíіööà!

У пàìÿöі ўñ¸ çáåðàãлі
Çà øìàт ãàäîў пðàжûтûõ:
Як ìû ðàñлі, ÿк ìû жûлі,
Як лåñ лþáілі й жûтà…

Мÿíå тû ў øкîлу пðûâÿлà,
Ãлÿäçåлà ў äуøу çîðкà,
Ëþáîў äà кàçкі пðûўçíÿлà,
Мàÿ тû ôàíтàç¸ðкà!

Ñÿñтðûöà ў ðîäíàй ñтàðàíå
Ñàðäэ÷íà-пàìÿткàÿ!..
Àä л¸ñу ўçíàãàðîäà ìíå
Дû ø÷îäðàÿ тàкàÿ!



2

Òû àўäàâåлà ãэтàк ðàíà.
Жûлà: äàлåй áû àä ãðàõîў.
Êàá íå âÿðэäçіöü ñэðöà ðàíу,
Òû íå пðûìàлà жàíіõîў.

Шìàт ãîä пðàйøлî.
                               À ÷àñ ñуðîâû
Òâàþ кðàñу íå ñàкðуøûў,
І ў ãэтûì ôàкöå àäìûñлîâûì –
Ãðуíт: õàðàñтâî тâà¸й äуøû.

Пðà Áåлàðуñі ø÷àñöå ìðîіø,
Íàø÷àäкàў âåк ãàлуáіø тû.
Я ðàäû, øтî ў тâàіì íàñтðîі
Пåðàâàжàå пàçітûў.

Дû íåðàçлу÷íà àäçіíîтà
Ç тàáîй áðûäçå, пà ўñіì âіäàöü.
Ёñöü äçåöі, тàì – ñâàå туðáîтû,
Іì çàñтàåööà ñпà÷уâàöü…

Êàлі çіìîâàй äîўãàй íî÷÷у
Íå áуäçå ñîí ÷àìуñüöі áðàöü,
Пàäçÿкуй Áîãу: áà÷àöü âî÷û,
Êàá âåðøû áðàтà пà÷ûтàöü. 
 

ЗОРКІЯ ВОЧЫ І СЭРЦА ВІДУШЧАЕ

  Н.М. Сцепанцовай

Ëþáà пàáà÷ûööà ç Íіíàй Мàöâååўíàй,
Пåðøàй íàñтàўíіöàй ñûíà, тàìу
Ў госці заходжу, бываючы ў Берасці,
Пðàâілу âåðíû ñâàйìу.

Ëþáà пàãутàðûöü ç äîáðàй íàñтàўíіöàй,
Штî пàâàжàлà й лþáілà ìàлûõ,
Ãîлàñу íå пàâûøàлà íікîлå÷кі
Íà пà÷àткîўöàў ñâàіõ.

Пàø÷ûðàâàлà, äуøîþ áàãàтàÿ,
Íå пðûâûкàлà пðàáлåìû лі÷ûöü.
Пîìíþ, пðûåõàлà ў Мåíñк, ñлåпàâàтàÿ, –
Муñілà çðîк пàлÿ÷ûöü.
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Òîíкіÿ ўäàлà пðàйøлі àпåðàöûі,
І çàñâÿöіўñÿ àä ðàäàñöі тâàð:
Мîжíà ÷ûтàöü!.. І äà ñ¸ííÿ ў íàñтàўíіöû
Шìàт у кâàтэðû ÷ûтâà.

Ёй і öÿпåð áåлû ñâåт íå çàøтîðàíû.
Штî ў ñâåöå äçååööà, áà÷ûöü ÿíà:
Çîðкіÿ âî÷û і ñэðöà âіäуø÷àå
Ў працы звідна дацямна.

Я пà ñþжэтàõ ìÿðкуþ, пàäîðàíûõ
Âіäíàй íàñтàўíіöàй ìíå:
Íіíà Мàöâååўíà ñлîâà пðàўäçіâàå
Ў смелых выданнях не праміне.

      2019

КАНСТАТАЦЫЯ

…Пðàтэñтуí íà кàíі.
                                   “Êàðàíàöûÿ”.
Пàðâàў ñöÿã, ñкðûâіў øлÿõ.
                                   Іíтэãðàöûÿ…
Мîў äçÿðжàўíûõ áû äçâå…
                                   Пðàôàíàöûÿ!
Пðàç ôіíàíñàâû кðàõ –
                                   äэâàлüâàöûÿ.
Ãðуç äàўãîў ÿк íàì çíÿöü,
                                   ÿкîй пðàöàþ?
Пàíäэìіÿ пðûйøлà,
                                   âàкöûíàöûÿ…   
                                   Іçàлÿöûÿ…
                                   Эìіãðàöûÿ…
Âûйñöå ¸ñöü àäíî –
                                   ìужíåй, íàöûÿ!

   2021

НЕ ЖУРЫСЯ, ДУША, НЕ ЧАРСЦВЕЙ – СПАГАДАЙ

Âåñткі äîáðûÿ – áûööàì íà ðàíу áàлüçàì,
Іõ лþáлþ àтðûìàöü і пàñлàöü лþáлþ ñàì.
Òîлüкі âåñткі пðûõîäçÿöü áлàãіÿ,
Як íàâàлà, – ÷àñöåй і ÷àñöåй.
І кàжу ñàì ñàáå
У ÷àñіíû туãі ÿ
Çàñöÿðîãу: äуøà, íå ÷àðñöâåй!



Âåñткі öÿжкіÿ ðàíу âÿðэäçÿöü, ÿк ñîлü,
Дуõ кàтуþöü, п’þöü кðîў, çàáіâàþöü ìîй ñîí!
Çìàðäàâàíû, пàäíÿööà пàä ñîíöàì іìкíуñÿ,
Уñтàþ, кðî÷у, çðîкàì пðàíіçâàþ äàлü
І ўíуøàþ ñàáå íå ў àä÷àі, у ñкðуñå:
Íå жуðûñÿ, äуøà, – ñпàãàäàй!

     2021

*  *  *
  Светлай памяці Алеся Разанава

1
Мне і цяпер часамі здаецца,
што з Уладзімірам Калеснікам
мы едзем у сонца…
25 ñàкàâікà 2019 ã.

   Алесь Ðàзàнàў
…Дàðîãàй, àтулåíàй лåñàì,
Ç Пðужàíø÷ûíû åäçå Êàлåñíік,
Âÿðтàåööà ў Áåðàñöå ðàçàì ç Àлåñåì
(Âûклàä÷ûк ç ñтуäэíтàì ñâàіì).
Íіõтî ÿø÷э íå çíàкàìітû,
Êàлåñíік жûöö¸ì, âàйíîй áітû,
Àпàлüíû Рàçàíàў – þíàк ñàìàâітû;
Ñâÿтîå øтîñü äàäçåíà іì. Àáàіì.

Ç âÿñкîâàå øкîлû âÿðтàííå
Пàä лåãкàâікà âуðкàтàííå.
Áліжэй і áліжэй äà çìÿðкàííÿ
Мàøûíà áû ў ñîíöà іì÷ûöü.
Áî ãэтàк ÿñкðàâà ìіж кðîíàў
Ñпуñöілàñÿ øàðàì ÷ûðâîíûì
І пà-íàä äàðîãàþ ðîўíàй,
Âÿліçíàå, ñâåöіöü-ãàðûöü.

Шìàт ðîçäуìàў øлÿõ íàâÿâàå.
Пðàñтîðу äуøà íàáûâàå,
Íàтõíåííå ç іìпэтàì âÿðтàå;
Áûлîå áàлþ÷àå áûööàì íÿўçíàк…
Мàøтàáíàå çáуäçåööà ў л¸ñå,
Ãðуíтîўíàå ўжî і çáûлîñÿ:
Âûãíàííіку ìåñöà çíàйøлîñÿ…
À ñîíöà íàä øлÿõàì – тàкі äîáðû çíàк.

2

Áîлüø íå ўáà÷ûø, ÿк ø÷îäðà çàлîöіööà âîñåíü,
Як тâàÿ çíîў кàлÿäíàÿ пðûйäçå çіìà.

 / 105В а с і л ь   Ж у к о в і ч



д з е я с л о ў106     /

Âîлüíû âåöåð àä÷àйíà íÿðàç пðàãàлîñіöü,
Штî öÿáå àíіäçå íà плàíåöå íÿìà.

Íå – тû ¸ñöü! Áî ñтâàðàў жà ñÿáå àпàíтàíà —
І àäáûўñÿ ãлûáіííàй пàэçіі ìàã!
Хàй кàìуñüöі íà ãðэøíàй çÿìлі, íå÷àкàíû,
Çàìіíàў тâàйãî äуõу ìàãутíû ðàçìàõ.

Çà тàáîþ ñà÷ûлà íÿäðэìíàå âîкà –
Êîжíû л¸кàй “ñіñтэìû” àääàíà ñлужûў;
Іõ пàлîõàлі ðэõà тâàіõ ñìåлûõ кðîкàў,
Пðàўäà, ìîâà тâàÿ, ўñ¸, ÷ûì тû äàðàжûў.

Мûñлі, âîлàöå! Дçå á íі ñуñтðэлі âàðîжà
Òâà¸ äáàйíà-âіäуø÷àå ñэðöà, – çàўжäû
Âåðûў ÿ: тâàÿ âîлÿ öüìу çлà пåðàìîжà,   
Àäâÿäçå íàçàўжäû àä ñуðîâàй áÿäû.

Áîжû äàð, âîлÿ, öÿãà тâàÿ äà ñâàáîäû
Пàìàãàлі äà ìэтû пðàç öåðíі іñöі.
Êàá íå ãэтûÿ ñкàðáû àä ìàöі пðûðîäû,
Ãåíіÿлüíàå øтîñüöі íå çìîã áû ўçðàñöіöü.

 04.10.2021

НАВАГОДНІ ТОСТ

Áàöüкàўø÷ûíà, ç Íîâûì ãîäàì!
Áуäçü і ç õлåáàì тû, і ç ì¸äàì,
Пл¸ííàй пðàöàй íà пàлÿõ,
І ç пðàўäçіâûì ñлîâàì ðîäíûì,
Руõàì âåлі÷íûì íàðîäíûì
Çà øûðîкі øлÿõ ñâàáîäíû,
Íåçàлåжíû øлÿõ!

Ëþáû кðàй, пà Áîжàй âîлі
Мужíà кðî÷ äà лåпøàй äîлі,
Âûçâàлÿй ñûíîў ç àñтðîãàў,
À÷ûø÷àй àä õлàìу äîì;
Дàй ìíå âåðû ў пåðàìîãу
Áліçкуþ
     äàáðà íàä çлîì!

 2020



Íàäâÿ÷îðкàì Мàкñіì âûйøàў ç ãàтэлÿ і âûðàøûў пðà-
ãулÿööà пà ãîðàäçå, ÿкі áûў äлÿ ÿãî íîâûì у жуðíàліñöкіõ 
âàíäðîўкàõ. Хîöü ãîðàä áûў çíàкàìітû – àäçіí ç ñàìûõ 
ìàлàäûõ у кðàіíå і íàñåлåíû ў àñíîўíûì ìîлàääçþ: äðуãіì 
пàкàлåííåì ÿãîíûõ áуäàўíікîў, – çà íåкàлüкі ãàäîў пðàöû 
¸í тàк íі ðàçу ñþäû і íå äàáðàўñÿ. Ãàäîў пÿöüäçÿñÿт тàìу ç 
уñ¸й âÿліçíàй кðàіíû і ç áліжэйøûõ â¸ñàк õлîпöû і äçÿў÷à-
тû ç’åõàліñÿ ў íåâÿлікàå тàäû ìÿñтэ÷кà íà кàìñàìîлüñкуþ 
áуäîўлþ элåктðàñтàíöûі äû тàк і çàñтàліñÿ тут íàçàўñ¸äû, 
íà øтî, âіäàöü, і ðàçлі÷âàў уðàä тîй âÿліçíàй кðàіíû. Пå-
ðàжàíіліñÿ, íàðàäçілі äçÿöåй, ÿкіÿ пàäðàñлі і íàäàлі ãîðàäу 
íîâуþ ñлàâу – тут áûў ñàìû âÿлікі ў Áåлàðуñі, äû і ў áûлûì 
ÑÑÑР, àäñîтàк íàðкàìàíàў і, àäпàâåäíà, õâîðûõ íà ÑÍІД. 
Íà ñуñтðэ÷û ў ðэäàкöûі кіðàўíік àáлàñíîй ìіліöûі íàçâàў 

Барыс Пятровіч

...Гэта не прафілакторый. 

Гэта – турма.. . 

Бунт на караблі, які плыве  
з нікуды ў нішто
З нізкі “Спецкар”

проза
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“çàкðûтûÿ” лі÷áû і àäíûõ, і äðуãіõ. Яíû áûлі жàõліâûÿ. Íàðкàìàíàì áûў 
кîжíû äðуãі жûõàð ãîðàäà âà ўçðîñöå àä ÷àтûðíàööàöі äà тðûööàöі ãàäîў, 
à õâîðûì íà ÑÍІД кîжíû äçÿñÿтû – тут ужî ўçðîñт íå ìåў ðîлі, áî íà 
ўліку áûлі і ñÿìіäçåñÿöіãàäîâûÿ, і íåìàўлÿтû…

Ш÷ûðà ñкàçàöü, Мàкñіì, íà÷утû пðà ўñ¸ ãэтà, íå äужà кàá і õàöåў åõàöü 
ñþäû. Òî áûлі ãàäû, кàлі пðà ÑÍІД ìàлà âåäàлі і ў “жîўтûõ” ãàçåтàõ, ÿкіÿ 
пà÷àлі ç’ÿўлÿööà, ÷àñàì íå пðîñтà піñàлі, à пàлîõàлі, øтî пåðàäàåööà ãэтàÿ 
íàйñтðàøíåйøàÿ õâàðîáà – ÷уìà ХХ ñтàãîääçÿ! – пðàç ñліíу і íàâàт пðàç 
пîöіñк ðук… Òут õî÷àø íå õî÷àø, à çàäуìàåøñÿ: åõàöü öі íå – íàâîøтà 
äуðíàÿ ðûçûкà, öі ìàлà øтî… Пàäñтàâàй жà äçåлÿ пàåçäкі ñтàлà пðû÷ûíà 
áîлüø іíтðûãîўíàÿ: у ðэäàкöûþ íåйкіì ÷ûíàì пàтðàпіў ліñт ç лÿ÷эáíà-
пðàöîўíàãà пðàôілàктîðûÿ – ËПП, ÿкі áûў у ãэтûì ãîðàäçå. Ëіñт ðàñпіñàлі 
íà іõíі àääçåл. Çàãàä÷ûк пðà÷ûтàў ÿãî і пåðàäàў Мàкñіìу ç пðûãàâîðкàй:

– Ëþáàпûтíà, – ¸í лþáіў ãэтàå ðуñкàå ñлîўкà, – íà, пàãлÿäçі. Мíå 
кàлупàööà ў тàкіì äçÿðìå íå ç ðукі, à тû, кàлі õî÷àø, пðàåäçü.

Ëіñт áûў àíàíіìíû. І ðàñкàçâàлàñÿ ў іì пðà íÿäàўíі жîðñткà пàäàўлåíû 
áуíт тûõ, õтî лÿ÷ûўñÿ ў ËПП. Пàўñтàлі ÿíû ñупðàöü уìîâàў, у ÿкіõ жûлі. 
Ôàðìàлüíà ËПП – лÿ÷эáíàÿ ўñтàíîâà, у ÿкîй лå÷àöü àä àлкàãàліçìу, à íà 
ÿâå, пàâîäлå ліñтà, ãэтà áûлà çâû÷àйíàÿ туðìà, і лåкàâàлі ў ¸й íå ўкîлàìі 
äû тàáлåткàìі, à öÿжкàй ôіçі÷íàй пðàöàй. Дà тàãî ж àìàлü áÿñплàтíàй. 
Áуíт çíÿâîлåíûõ – тэìà ÿк ìіíіìуì ñåíñàöûйíàÿ. Пàäçåÿ ñâåжàÿ. “Íå-
çàўâàжàíàÿ” іíøûìі ãàçåтàìі: íіõтî пðà ãэтà íå піñàў. І Мàкñіì ñпàкуñіўñÿ.

У ãàтэлі, у ÿкіì Мàкñіì ñпûíіўñÿ, пà ñàâåöкàй çàâÿäç¸íöû íå áûлî 
íі кàâÿðíі, íі áуôåтà. Чàñ ñíÿäàíкàў, уклþ÷àíûõ у кîøт пðàжûâàííÿ, у 
Áåлàðуñü ç Еўðîпû ÿø÷э íå пðûйøîў. І пðû÷ûíàй âÿ÷эðíÿãà øпàöûðу 
Мàкñіìà ñтàлà íå пðîñтà жàäàííå пðàãулÿööà, àлå і øтî-íåáуäçü пàåñöі 
пåðàä ñíîì, áî çàўтðà, пàäàçðàâàў ¸í, ÷àкàў ÿãî íÿпðîñтû äçåíü.

Ёí àäûøîў àä ãàтэлÿ ìåтðàў ñтî і ўáà÷ûў çуñіì пîáà÷ øûлüäу: “Мîлîä¸ж-
íîå кàôå “Ñуçîðüå”. Ëþáілі пà ðàйöэíтðàõ, äû і ў Мåíñку, тàк íàçûâàöü 
кàâÿðíі, піøу÷û áåлàðуñкàå ñлîâà íà ðàñåйñкі лàä. Пэўíà, “Ñîçâåçäиå” 
íà іõíі ãуñт ãу÷àлà íå тàк пðûãîжà. Êàâÿðíÿ àä÷ûíåíàÿ, лÿ ўâàõîäà ў ÿå 
íàтîўпу жàäàþ÷ûõ íå âіäàöü, і Мàкñіì âûðàøûў çàйñöі.

У äàâîлі пðàñтîðíàй çàлå áûлî пуñтà – çàíÿтûÿ тîлüкі пàðà ñтîлікàў пà 
äàл¸кіõ кутàõ. Çà àäíûì ñÿäçåлà тðîå ìàлàäûõ лþäçåй, çà äðуãіì – äâîå. Уñå 
õлîпöû. Пåðàä іìі ñтàÿлі àäпітûÿ àìàлü äà пàлîâû куôлі ç піâàì. Мàкñіì 
пðàйøîў і ñåў çà àäçіí ç öэíтðàлüíûõ ñтîлікàў – àìàлü пàñÿðэ äçіíå çàлû. 
Яãîíû ўâàõîä íå çàñтàўñÿ íåçàўâàжàíûì, àäçíà÷ûў Мàкñіì, íі àäíûì ç пðû-
ñутíûõ: уñå çäàл¸к пðàâÿлі ÿãî пà çàлå ўâàжліâûìі íåпðûõàâàíûìі пîçіðкàìі. 
Òàк, íåðуõîìà, àäíûìі âà÷ûìà, ñî÷àöü кàтû çà ãàлуáàìі. Àôіöûÿíткà íå 
ñпÿøàлàñÿ пàäûõîäçіöü. Яå ўâîãулå íå áûлî áà÷íà. Òîлüкі кàлі õâіліíàў 
пðàç пÿöü Мàкñіì íåкàлüкі ðàçîў çàпûтàлüíà çіðíуў íà áàðìåíà, ÿкі ñтàÿў 
çà пðûñтîлкàì ç àлкàãîлåì і íàпîÿìі, тîй пàâÿðíуўñÿ çàäуìліâà і пàâàжíà 
äà äçâÿðэй, øтî áûлі çáîку àä ÿãî, і пàñтукàў пà іõ ñàãíутûì укàçàлüíûì 
пàлüöàì. Òðû ðàçû: тук-тук-тук. І тàк àкуðàтíà, àðтûñтû÷íà ¸í ãэтà çðà-
áіў, øтî Мàкñіì ìіжâîлі çàлþáàâàўñÿ. Àìàлü àäðàçу ç äçâÿðэй âûйøлà 
àôіöûÿíткà ў âûñîкіì áåлûì – куõàðñкіì – кàўпàку, âûöіðàþ÷û ðукі àá 
âіäàâî÷íà íÿñâåжû, íåкàлі тàкñàìà áåлû, ôàðтуõ. Пàäûøлà пàâîлüíà, ÿк 
у çàìàðуäжàíûì ôілüìå, äà Мàкñіìà, ñтàлà пîáà÷ і àáûÿкàâà àäâÿðíулà 
ãàлàâу, çíîў жà, ÿк у кіíî: ìàўлÿў, ñлуõàþ. Мàкñіìу ñтàлà ñìåøíà àä тàкіõ 
ÿå пàâîäçіíàў, àлå ¸í ñтðûìàўñÿ.
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– Чüтî áуäçåöå? – íàðэøöå ñпûтàлà àôіöûÿíткà пàçіðàþ÷û íå íà Мàкñі-
ìà, à íåкуäû ўâåðõ, íà âûñîкуþ ñтîлü, ìðîйліâà íåøтà тàì ðàçãлÿäàþ÷û.

Мåíþ ÿíà íå пàäàлà. Дû і íåâÿäîìà, öі áûлî ÿíî ў ãэтàй кàâÿðíі.
– À øтî ¸ñöü? – пåðàпûтàў Мàкñіì.
– Ôñ¸, – кîðàткà àäкàçàлà àôіöûÿíткà.
Мàкñіì õàöåў áûлî пàжàðтàâàöü і çàìîâіöü íåøтà тàкîå экçàтû÷íàå 

ç тàãî “ўñ¸”, ÿкîãà, çðàçуìåлà, у ãэтàй кàâÿðíі íå áûлî і áûöü íå ìàãлî: 
äðàíікі ç ÷ûðâîíàй ікðîй, äà пðûклàäу, àлå ̧ í çíîў ñтðûìàўñÿ, çàўâàжûўøû, 
øтî çíàõîäçіööà öÿпåð у öэíтðû ўâàãі ўñіõ íàÿўíûõ íàâåäíікàў кàâÿðíі 
і áàðìåíà.

– À кàíкðэтíåй, – пåðàпûтàў ¸í.
– Пåðâàå, ôтàðîå і тðэöüå – ôñ¸ åñöü.
– Дîáðà, тàäû äðуãîå і піâà.
– Êàкîå піâà?
– О, à ¸ñöü âûáàð?
– Еñöü ðэ÷ûöкàå і ãîìåлüñкàå.
– Жûãул¸ўñкàå?
– Дà.
– Рэ÷ûöкàå, кàлі лàñкà.
– Ñðàçу ілі пàтîì?
– Ñðàçу…
– Çíà÷ûт, ö¸плàå.
– Íå, лåпø пàтîì і õàлîäíàå.
– Этà äàðîжэ.
– Хàðàøî.
Àôіöûÿíткà пàйøлà. “Цікàâà, – пàäуìàў Мàкñіì, – кîлüкі ÷àñу пîйäçå 

íà пðûãàтàâàííå “ôтàðîãà” і øтî ãэтà áуäçå? Êàтлåöіíà ç áулüáÿíûì пþðэ, 
“пàäжàðкà” ç ìàкàðîíàìі öі ãулÿø ç ðûñàì?” Çâû÷àйíû íàáîð у пàäîá-
íûõ “кàôэ”. Àлå äîўãà ñуìàâàöü і ãàäàöü ÿìу íå äàлі. Àä àäíàãî ç кðàйíіõ 
ñтîлікàў àäøâàðтàâàўñÿ õлîпåö ãàäîў âàñÿìíàööàöі і ãэтàкàй áлàтíÿöкà-
ìðîйíàй пàõîäà÷кàй, пàтîðãâàþ÷û плÿ÷ûìà ўпðàâà-ўлåâà і пàäöіñкàþ÷û 
çàä, ðукі, çðàçуìåлà, у кіøэíÿõ øтàíîў, çàпàâîлåíà пàäûøîў äà ÿãî. Як і 
пàñтàâà àôіöûÿíткі, âûãлÿäàлà ãэтà пà ìåíøàй ìåðû ñìåøíà, àлå Мàкñіì 
ñтðûìàў уñìåøку – тут, âіäàöü, тàкі пàäûõîä пàäкðэñліâàў ìÿñöîâû ãîíàð, 
пåðàíÿтû ў ðàñåйöàў: ìû, ìàўлÿў, íå лàпöåì ø÷û õлÿáàåì… 

– Çàкуðûöü íå íàйäç¸ööà? – øûðîкà ðàñöÿãâàþ÷û ãàлîñíûÿ літàðû, 
ñпûтàў õлîпåö.

– Íå куðу.
Хлîпåö пðûñåў íàñупðàöü, ãу÷íà, ç âіñкàì øàðкíуўøû íîжкàìі кðэñлà 

àá пàäлîãу. І ñкàçàў:
– Шûðíуööà åñöü… – íåйкіì àáûÿкàâûì ãîлàñàì ñкàçàў: öі тî ñàì 

ñàáå, öі тî ў Мàкñіìà ñпûтàў. Мàкñіì пàäуìàў, øтî, пэўíà, уñ¸ ж ñпûтàў, 
áî õлîпåö ãлÿäçåў íà ÿãî, кðûõу ñõіліўøû ãàлàâу і çàçіðàþ÷û ў âî÷û, à 
тàìу àäкàçàў:

– Íå, íÿìà… 
– Я íå ñпðàøûâàþ, ÿ пðåäлàãàþ.
– Мíå íå тðэáà.
– Пðіåçжûй?
– Òàк.
– Пàíÿтíà, – õлîпåö àçіðíуўñÿ íà ñâàіõ і âÿðíуўñÿ äà ñтîлікà.
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Мàкñіì пàøкàäàâàў, øтî ðàçìîâà ç іì тàк õуткà ñкîí÷ûлàñÿ. Мîжà, 
âàðтà áûлî ðàñпûтàöü, кîлüкі кàøтуå, і пàтàðãàâàööà. Дçåлÿ жуðíàліñöкàãà 
іíтàðэñу… Çіðíуў у áîк ñтîлікà і çâÿðíуööà äà õлîпöàў íå àäâàжûўñÿ: іì 
ÿãîíàå “лþáàпûтñтâà” ìîжà пàäàööà пàäàçðîíûì, і ÿк пàâåðíåööà тàäû 
ñітуàöûÿ – íåâÿäîìà.

Òûì ÷àñàì àôіöûÿíткà пðûíåñлà Мàкñіìу “ôтàðîå”. Цÿпåð ÿíà íå ñтàÿлà 
çáîку, і Мàкñіì çìîã ðàçãлåäçåöü ÿå. Ãэтà áûлà äàâîлі ìілàÿ äçÿў÷ûíà ç 
áлåäíûì-áлåäíûì, õâàðàâітà-ñтîìлåíûì тâàðàì. Ñтàâÿ÷û пàäíîñ íà ñтîл, 
ÿíà íàõілілàñÿ íàä іì тàк, øтî пîўíûÿ ãðуäçі лåäçü íå âûâàліñÿ ў тàлåð-
ку. Яíà ðэçкà àäõіíулàñÿ, çàáðàлà пàäíîñ і пàйøлà íÿўпэўíåíàй õàäîй. 
“П’ÿíàÿ”, – пàäàлîñÿ Мàкñіìу.

“Ôтàðîå” áûлî ñìàжàíàй áулüáàй ç äàâîлі âÿлікàй àäáіўíîй. “Уñ¸ ж 
ãэтà кàâÿðíÿ, à íå ñтàлîўкà”, – пàäуìàў Мàкñіì. Хàöåў áûлî åñöі, àлå 
ўáà÷ûў, øтî äçÿў÷ûíà íå пðûíåñлà ÿìу âіäэлåö і íîж. Çàпûтàлüíà çіðíуў 
íà áàðìåíà, тîй çðàçуìåў і тûì жà ñàãíутûì пàлüöàì пàñтукàў у äçâåðû. 
“Штî тàкîå?” – áûлî íàпіñàíà íà тâàðû äçÿў÷ûíû, кàлі ÿíà âûçіðíулà 
öі тî çлîñíà, öі тî ðàçãуáлåíà. Áàðìåí âà÷ûìà пàкàçàў íà кліåíтà. Яíà 
ãлÿíулà, çäàãàäàлàñÿ і пðûíåñлà Мàкñіìу âіäэлåö. Мàкñіì íå ñтàў пàтðà-
áàâàöü íîж, áî âåäàў íîðàâû ў пàäîáíûõ уñтàíîâàõ і пàáàÿўñÿ íàðâàööà 
íà íåðâû і кàíôлікт. Дàâÿлîñÿ кðэìñàöü àäáіўíуþ âіäэлüöàì. Áàðìåí тûì 
÷àñàì íàліў піâà ç кðàíà íà пðûñтîлку пåðàä іì і пðûí¸ñ. Піâà, çðàçуìåлà, 
áûлî ö¸плûì і íåâÿäîìà – ãîìåлüñкіì öі ðэ÷ûöкіì. Мàкñіì пàкàлупàўñÿ 
ў õàлîäíàй áулüáå, пàñîўãàў пà тàлåðöû тàкуþ ж õàлîäíуþ àäáіўíуþ, 
ÿкàÿ íå õàöåлà àäðàçàööà âіäэлüöàì, àñіліў ç пàўкуôлÿ піâà, кàлі ìîжíà 
ÿãî тàк íàçâàöü, і пàклікàў àôіöûÿíтку. Рàçлі÷ûўñÿ. Пàäуìàў, äîáðà, øтî 
ÿíà íå ñпûтàлà, ÿк ãэтà ðîáіööà çâû÷àйíà: “Пàíðàâілàñü у íàñ?”, іíà÷àй ¸í 
ñàì ìîã áû ñàðâàööà, à ÷ûì áû ãэтà пîтûì пàãðàжàлà ÿìу, ìîжíà тîлüкі 
çäàãàäâàööà. Çà ÷àñ, ÿкі Мàкñіì áûў у кàâÿðíі, íіõтî ў ÿå íå ўâàйøîў і 
íіõтî íå âûйøàў. Пðûñутíûÿ пðàâÿлі ÿãî ñуìíûìі лåäçÿíûìі пîçіðкàìі 
ñôіíкñàў, і ̧ í, кîлüкі іøîў пà çàлå äà âûõàäу, àä÷уâàў ãэтûÿ пîçіðкі ñпіíàй, 
ÿк áûööàì íåõтà пàäøтуðõîўâàў ÿãî ìіж лàпàтàк íå÷ûì тупûì, ÿк ñтâîл 
піñтàлåтà. Пåðàä âûõàäàì ç кàâÿðíі áûў ãàðäэðîá, ÿкі лåтàì, çðàçуìåлà, íå 
пðàöàâàў. Мàкñіìу кіíулàñÿ ў âî÷û øûлüäà, íà ÿкîй áуйíûìі ÷ûðâîíûìі 
літàðàìі áûлî íàпіñàíà: “Àäìиíиñтðàöиÿ çà ñäàííûå â ãàðäåðîá öåííûå 
âåøи и äåíüãи клиåíтîâ îтâåтñтâåííîñти íå íåñåт. Штðàô çà пîтåðÿííûй 
íîìåðîк – 1 ðуáлü”.

Íà âуліöû ўжî äîáðà ñöÿìíåлà, àлå ліõтàðû пà ãîðàäçå ç экàíîìіі ÿø÷э 
íå ўклþ÷ûлі. Мàкñіì ç’àðûåíтàâàўñÿ íà âûâåñку, ÿкàÿ ãàðэлà íàä ãàтэлåì, 
і пàйøîў. У öåìðû çà кàâÿðíÿй ÷уўñÿ íåйкі øîðãàт, пðûäуøàíû ñìåõ, 
áулüкàííå пітâà, ðуõàліñÿ öåíі, àлå тîлкàì ðàçàáðàöü, øтî тàì àäáûâàåööà, 
áûлî íåìàã÷ûìà. Мàкñіì пðûáàâіў кðîку і âûйøàў äà àñâåтлåíàãà ўâàõîäà 
ў ãàтэлü. Пðàãулüâàööà пà ãîðàäçå і øукàöü пðûãîäàў íà ñâàþ… ãàлàâу 
ÿìу íå õàöåлàñÿ. Дçÿкуй Áîãу, íі÷îãà áîлüø у ãэтû âå÷àð íå çäàðûлàñÿ, 
àлå ñпàöü ¸í л¸ã ãàлîäíûì.

Рàíкàì Мàкñіì ñпûтàў у äçÿжуðíàй, äçå çíàõîäçіööà ËПП. Àкàçàлàñÿ, 
äàâîлі äàл¸кà, íà ўñкðàіíå. І ̧ í пàøкàäàâàў, øтî пðûåõàў у ãэтû ãîðàä àìàлü 
іíкîãíітà, íå пàпÿðэäçіў íікîãà çàãàäçÿ, íå пàтэлåôàíàâàў, ÿк çâû÷àйíà, і 
íå çàйøîў у ðàйкàì кàìñàìîлà öі пàðтûі. Òàì áû, âÿäîìà, äàлі ìàøûíу. 
І пðàâàжàтàãà. Àлå âîñü ãэтàãà ÿкðàç ¸í і íå жàäàў. Хàöåлàñÿ ðàçàáðàö-



öà âà ўñіì ñàìîìу. Áåç кàíñулüтàíтàў, à тûì áîлüø – íàãлÿä÷ûкàў äû 
пàäкàç÷ûкàў. Çлàâіöü тàкñîўку öі пðûâàтíікà áûлî íåðэàлüíà. І Мàкñіì 
âûðàøûў пàйñöі пåøкàì. Ãîðàä áûў äàâîлі кàìпàктíû, äàìû ў іì ñтàÿлі 
ў àñíîўíûì пÿöі- і äçåâÿöіпàâÿðõîâûÿ. Áî пàáуäàâàлі ÿãî, ÿк кàжуöü, ç 
íулÿ, ñÿðîä ñàñíîâàãà áîðу. Òðîõі íå÷àкàíà áûлî áà÷ûöü ìіж пàíåлüíûõ 
äàìîў, ÿкіÿ ў íàðîäçå íàçûâàþöü “õðуø÷îўкàìі”, íå ññå÷àíûÿ ñтàðûÿ õâîі 
– ÿк у äàўíіì пàíñкіì пàðку. Ñтàлà ãэтàÿ “пàðкàâàñöü”, äàðэ÷û, ñâîåàñà-
áліâàй âіçітîўкàй ãîðàäà. “Цікàâà, à öі ðàñтуöü тут у ñåçîí ãðûáû? Âûйñöі 
ç пàä’åçäà і çíàйñöі кðàìÿíàãà – ìåíàâітà кðàìÿíàãà – áàðàâі÷кà áûлî á 
íàäçâû÷àй пðûåìíà”, – пàäуìàлàñÿ Мàкñіìу. Ëåтà ñтàÿлà ñуõîå, і ãðûáîў 
ÿø÷э íå áûлî і ў ñàпðàўäíûõ лÿñàõ. Àлå ñпðàктûкàâàíàå âîкà ãðûáíікà 
пðûкìÿ÷àлà іíøûÿ àäìåтíàñöі ìàлàäîãà ãîðàäà.

Пà-пåðøàå, íà ãàçîíå пîáà÷ ç тðàтуàðàì Мàкñіì çàўâàжûў íå тîлüкі 
çâû÷àйíàå ñìåööå, ÿкîãà, äàðэ÷û áûлî íÿøìàт, à íåкàлüкі ñкàðûñтàíûõ і 
пðûтàптàíûõ àäíàðàçîâûõ øпðûöàў. Пà-äðуãîå, уáà÷ûў ñÿðîä тðàâû і пàä 
äðэâàìі áåлà-øэðûÿ плÿìкі ãуìàк пðэçåðâàтûâàў. Мàкñіì âåäàў ç ãàçåт, 
øтî і пåðøàå, і äðуãîå çуñіì íÿäàўíà пà÷àлі ðàçäàâàöü у ãîðàäçå áÿñплàтíà 
пðàäñтàўíікі íåйкàй íÿìåöкàй äàáðà÷ûííàй àðãàíіçàöûі. Пàâîäлå іõ çàõîä-
íÿãà äîñâåäу çìàãàööà ñà çлîì áåññэíñîўíà, пðàñöåй пàñпðàáàâàöü çðàáіöü 
áîлüø áÿñпå÷íûì жûöö¸ äлÿ тûõ, õтî ÿø÷э íå çàõâàðэў... 

Пàäûõîäçÿ÷û äà àпîøíіõ äàìîў ãîðàäà, çà ÿкіìі ìåтðàў пðàç тðûñтà-
÷àтûðûñтà âіäíåўñÿ ËПП, Мàкñіì âûðàøûў ÿø÷э ðàç пåðà÷ûтàöü ліñт. 
Пðûñåў íà лàўку íà пуñтûì пðûпûíку і ðàçãàðíуў ðîўíà ñкàìå÷àíû, 
ñклàäçåíû, пэўíà, ðàçîў у пÿöü öі áîлüø àðкуøûк пàпåðû ñà øкîлüíàãà 
ñøûткà ў клåтà÷ку. Як ÿãî âûíåñлі ç ËПП і пåðàñлàлі ў ãàçåту, – ìîжíà 
áûлî тîлüкі çäàãàäâàööà.

“Пàâàжíàÿ ðэäàкöûÿ! (Ëіñт пàтðàпіў пà àäðàñå, øтî äçіўíà). Мîжà, ìû 
íàáілі àñкîìіíу ñâàіìі ñкàðãàìі íà ñіñтэìу ËПП (Àãà, çíà÷ûöü, ãэтà áûў íå 
пåðøû äîпіñ), àлå пàäçåі, øтî àäáûліñÿ ў íàøûì ËПП, пåðàпîўíілі ÷àøу 
öÿðпåííÿ. Мû 4 ÷эðâåíÿ àá’ÿâілі çàáàñтîўку і âûлу÷ûлі пàтðàáàâàííі, ÿкіÿ 
äàтû÷ûліñÿ элåìåíтàðíûõ пðàâîў ÷àлàâåкà, ãàðàíтàâàíûõ Êàíñтûтуöûÿй… 
(Дàлåй іøлі пàтðàáàâàííі). 5 ÷эðâåíÿ ìû ñклàлі пåтûöûþ çà пîäпіñàìі 
500 ÷àлàâåк àäíîñíà çàкîíà àá ËПП, пðûíÿтàãà ў çàñтîйíû пåðûÿä, пðà 
íåàõîäíàñöü àäìåíû ÿãî і пðûíÿööі çàкîíà, ÿкі пàâàжàў áû ãîíàð і ãîä-
íàñöü ñâàіõ ãðàìàäçÿí (500 ÷àлàâåк пàäпіñàлàñÿ, îãî-ãî!). 5 ÷эðâåíÿ ў 16.00 
у жûлл¸âуþ çîíу ўâàðâàўñÿ àтðàä ñпåöпðûçíà÷эííÿ (àпåðàтûўíåíüкà 
ñпðàöàâàлі!) у кîлüкàñöі ñтî ÷àлàâåк ç äуáіíкàìі, і ÿíû пà÷àлі áіöü õâîðûõ 
(ñàìі ñÿáå ÿíû íàçûâàþöü õâîðûìі, àäçíà÷ûў Мàкñіì). Мíîãіì áûлі ðàçáітû 
ãàлîâû, çлàìàíû ðукі, íàíåñåíûÿ öÿжкіÿ пàøкîäжàííі, пàñлÿ ÿкіõ лþäçі 
лÿжàлі íà лîжкàõ плàñтîì… Áîлüø çà пÿöüäçÿñÿт ÷àлàâåк пàöÿðпåлà ў 
ãэтûì çáіööі. Пàñлÿ ãэтàãà ÿø÷э пÿöüäçÿñÿт ÷àлàâåк ç çîíû çàøтуðõàлі 
ў туðэìíûÿ ìàøûíû і пàä äуáіíкàìі пðûìуñілі піñàöü àäìàўлåííå àä 
çàáàñтîўкі... Íàпіñàíà àä іìÿ 700 ÷àлàâåк кàíтûíãåíтà ËПП…” (Ñлîâà 
“кàíтûíãåíт” Мàкñіìà íàñöÿðîжûлà. Áûлî ÿíî íіáûтà ç іíøàãà лåкñікîíу, 
ÿкі íå çуñіì пàäûõîäçіў äà ñлîâà “õâîðûÿ”).

Мàкñіì пðà÷ûтàў ліñт, і çíîў іì àпàíàâàлі тûÿ ж äуìкі, øтî і пðû 
пåðøûì пðàãлÿäçå ў ðэäàкöûі. Ç íåâÿлікàй кàðэкöûÿй, áî ¸í ужî áûў 
у íåкàлüкіõ ñîтíÿõ ìåтðàў àä тàãî ñàìàãà ËПП. Íàйпåðø, ñуìíåííі: 
íу і ÷àãî ÿ ñþäû пðûåõàў? Хтî ìÿíå ÷àкàå ў ËПП? Êàлі тут àпіñàíû 
ðэàлüíûÿ пàäçåі, äûк àäìіíіñтðàöûÿ íå пуñöіöü ìÿíå і íà пàðîã. Якîå 
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ìîжà áûöü ðàññлåäàâàííå? Хтî ìíå ðàñкàжà пðàўäу – тûÿ, кàãî áілі, 
öі тûÿ, õтî áіў?

Ç пðà÷ûтàíàãà ðàíåй пðà ËПП Мàкñіì âåäàў, øтî ñіñтэìу пåðàâûõà-
âàííÿ àлкàãîлікàў пðàöàй пðûäуìàлі пðû Хðуø÷îâå ў 1964 ãîäçå. Мікітà 
Ñÿðãååâі÷, âіäàöü, пðûкіíуў, øтî äà àáÿöàíàй іì пåðàìîãі кàìуíіçìу 
çàñтàлîñÿ ўñÿãî 16 ãàäкîў, і âûðàøûў ðàñпà÷àöü пðûìуñîâàå лÿ÷эííå 
áуäàўíікîў ñâåтлàå áуäу÷ûíі, кàá у 1980 ãîäçå ўñтупіöü у кàìуíіçì ñà 
çäàðîâûì і íåпіту÷ûì íàñåлüíіöтâàì. Ç кîжíûì ãîäàì àáÿöàíû кàìуíіçì 
íàáліжàўñÿ, à кîлüкàñöü àлкàãîлікàў íå ìåíøàлà. І пðû Ãàðáà÷îâå тîлüкі 
ў Áåлàðуñі пðàöàâàлà ўжî àжíî âîñåì ËПП, і ўñå ÿíû áûлі пåðàпîўíå-
íûÿ. І ãэтà íÿãлåäçÿ÷û íà ñлàâутû Укàç 1985 ãîäà, пàâîäлå ÿкîãà ў кðàіíå 
пðàктû÷íà ўâîäçіўñÿ “ñуõі çàкîí”: пðîäàж ãàðэлкі áûў äàçâîлåíû лþäçÿì 
тîлüкі àä 21 ãîäà, ç äçâþõ ãàäçіíàў äíÿ і пà тàлîíàõ – плÿøкà ãàðэлкі і 
äçâå âіíà íà íîñ íà ìåñÿö… Дà тàãî ж áûлà íåãàлîñíàÿ çàáàðîíà íà ўâîç 
іìпàðтíàãà пітâà ç кðàіíàў ñàöûÿліñтû÷íàй ñàäðужíàñöі, à ў Çàкàўкàççі, 
Ñÿðэäíÿй Àçіі, Мàлäîâå äû Êðûìå âûñÿкàліñÿ âіíàãðàäíікі... Àлå кîлü-
кàñöü “õâîðûõ” ãэтà íå çìåíøûлà, ÿк і кîлüкàñöü ñìåðöÿў àä àлкàãàліçìу, à 
íààäâàðîт, пàâÿлі÷ûлà, áî пà÷àлі піöü ðîçíûÿ ñуðàãàтû. Ñÿìñîт пàìíîжûöü 
íà âîñåì áуäçå пÿöü тûñÿ÷ øэñöüñîт ÷àлàâåк – пàäлі÷ûў Мàкñіì. Íà äçå-
ñÿöіìілü¸ííуþ ðэñпуáліку íіáûтà і íå тàк øìàт. Àлå ãэтà ўñ¸ ìуж÷ûíû 
ў ñàìûì ðîñкâіöå ñілàў... Дû і öі ìîжíà лі÷áàìі âûìåðàöü лþäñкîå ãîðà, 
ÿкîå íÿñå п’ÿíñтâà? Мîðà, àкіÿí ñл¸ç… 

Ç тàкіìі äуìкàìі і ñуìíåííÿìі Мàкñіì íàкіðàâàўñÿ äà ўâàõîäà ў ËПП. 
І ÷ûì áліжэй пàäûõîäçіў, тûì ðàñлî ÿãîíàå çäçіўлåííå. Ёí íікîлі íå áûў 
у пàäîáíûõ уñтàíîâàõ. À ñлîâû “лÿ÷эáíû” ў íàçâå і “õâîðûÿ” ў ліñöå 
íàñтðîілі ÿãî íà лàä, øтî пàáà÷ûöü ¸í íåøтà кøтàлту áàлüíіöû. Íу öі 
“пðàôілàктîðûÿ”, àлå ñà ñтðîãіì âàõö¸ðàì у ìіліöэйñкàй ôîðìå пðû ўâà-
õîäçå і жîðñткàй äûñöûпліíàй уíутðû. Àäíàк кàðöіíà, ÿкàÿ àäкðûâàлàñÿ 
çðîку, ìàãлà ўðàçіöü лþáîãà. Пåðàä іì áûлà лåäçü íå кðàпàñíàÿ ñöÿíà ìå-
тðàў пÿöü-øэñöü âûøûí¸й, çà ÿкîй ¸í íå áà÷ûў íі÷îãà – íіÿкіõ áуäûíкàў. 
Ñöÿíà áûлà àáлûтàíàÿ кàлþ÷ûì äðîтàì уâåðñå. Пàñÿðîä ÿå áûлі âÿліçíûÿ, 
âûñîкіÿ, у äâà ÷àлàâå÷ûÿ ðîñтû äçâåðû – äлÿ çàåçäу ìàøûíàў. À ў іõ – 
ìàлåíüкіÿ, äлÿ ўâàõîäу лþäçåй. Якàÿ áàлüíіöà? Òуðìà і тîå íå кîжíàÿ 
тàкîй âûñîçíàй ñöÿíîй àкðужàíàÿ. À ç-çà ãэтàй ñöÿíû, уáà÷ûў Мàкñіì, 
кàлі íàáліçіўñÿ, àñöÿðîжíà і ñöіплà âûãлÿäâàлà ÿø÷э àäíà ñöÿíà, тàкàÿ ж 
âûøûí¸й і ÿø÷э áîлüø àá÷àплÿíàÿ кðуãàìі кàлþ÷àãà äðîту. Âîñü тàáå і 
пðàôілàктîðûй. Ëÿ÷эáíà-пðàöîўíû…

Пàтðàпіöü íà тэðûтîðûþ ËПП пà жуðíàліñöкіì пàñâåä÷àííі àкàçàлàñÿ 
пðîñтà. Уñ¸ ж ðàñпà÷àтàÿ кîлüкі ãàäîў тàìу пåðàáуäîâà ñûãðàлà íà кàðûñöü 
ñâàáîäû, à ðîлÿ пðэñû, äà тàãî ж пàðтûйíàй, ÿø÷э íå ўпàлà íіжэй пîÿñà. 
Àõîўíікі, іõ áûлî тðîå, Мàкñіìà пðàпуñöілі, àлå пåðàä тûì пàтэлåôàíàâà-
лі ñàìàìу âûñîкàìу íà÷àлüíіку, ÿкі тут áûў, ñпûтàлі äàçâîлу. І àäðàçу ж 
âåтліâà пàпðàñілі пðàйñöі ў ãàлîўíû áуäûíàк äà тàãî ñàìàãà íà÷àлüíікà. 
Íà ðàçìîâу. “Íу âîñü, – пàäуìàў Мàкñіì, – à тû і àáðàäàâàўñÿ. Áуäçå 
тàáå çàðàç і ñâàáîäà, і пðàâàжàтû. Ãэтà ў лåпøûì âûпàäку. À ў ãîðøûì – 
пàåäçåø тû äàìîў пàñлÿ ãутàðкі ç íà÷àлüíікàì”. 

Íà äçіâà, àáûøліñÿ ç іì çíîў âåтліâà. Íà÷àлüíік ñуñтðэў Мàкñіìà лÿ 
äçâÿðэй кàáіíåтà і пðàâ¸ў äà ñÿáå. Мàкñіì ÷àкàў àä ÿãî лàñкàâà-ліñліâàãà: 
“Штî áуäçåöå піöü – ãàðáàту, кàâу?” – à тîй àäðàçу пåðàйøîў äà ñпðàâû. 



Пэўíà, ðàçâåäкà äàўíî ÿìу äàклàлà, øтî ў âàкîліöàõ ËПП ç’ÿâіўñÿ øпі¸í. 
Пðûíàìñі, íà÷àлüíік áûў ãàтîâû äà ðàçìîâû.

– Я тàк äуìàþ, øтî пðû÷ûíàй âàøàãà âіçіту äà íàñ ñтàлі íÿäàўíіÿ 
пàäçåі, – кàíñтàтàâàў ¸í.

Мàкñіì пàõìуðíà кіўíуў: тàк.
– Штî ж, íå äçіўíà. Пðэñà öÿпåð пðàöуå àпåðàтûўíà. І øтî âàñ öікàâіöü 

у пåðøуþ ÷àðãу? 
– У пåðøуþ ÷àðãу… õàöåў áû âûñлуõàöü ðîçíûÿ áàкі… íÿäàўíіõ пàäçåÿў, 

øтî ў âàñ àäáûліñÿ. Âû ж ðàçуìååöå, øтî лåпø пà÷àöü ç ãэтàãà, – íà÷àлüíік 
ìîў÷кі кіўíуў. – Пàðàçìàўлÿöü і ç õâîðûìі, і ç ñупðàöîўíікàìі. Пðàйñöі 
пà тэðûтîðûі, пàãлÿäçåöü, ÿк жûâуöü і пðàöуþöü лþäçі. Як лå÷àööà… 

– Íу øтî ж, ÿ íå ñупðàöü – пàõàäçіöå, пàãлÿäçіöå, пàãàâàðûöå… Àлå 
àäíàìу âàì äà кàíтûíãåíту іñöі ÿ íå ðàþ. Дàâÿðàöü лþäçÿì пà ãэтû áîк 
плîтà íåлüãà. íå тîлüкі пàñлÿ áуíту, àлå і ўâîãулå. Яíû çäîлüíûÿ íà ўñ¸. 
Çàõîпÿöü âàñ ÿк çàклàäíікà, íîж äà ãîðлà – і øтî тàäû? – пðû ñлîâå 
“кàíтûíãåíт” Мàкñіì íå ñтðûìàўñÿ і çл¸ãку пàñìіõíуўñÿ, ÿк і íà÷àлüíік 
ðàíåй пðû ÿãîíûì ñлîâå “õâîðûÿ”. 

– Які íîж? Àäкулü ¸í у іõ? – пåðàпûтàў Мàкñіì.
Íà÷àлüíік пàñуð’¸çíåў:
– Ãэтà íå пðàôілàктîðûй, ãэтà çîíà. Пðàктû÷íà туðìà. Àäíî õіáà: кàí-

тûíãåíт тут íå ñÿäçіöü у кàìåðàõ. à пåðàìÿø÷àåööà пà тэðûтîðûі äàâîлі 
âîлüíà. À тàìу пðàøу âàñ, пàкіíüöå ілþçіі пðà õâîðûõ і пðàôілàктîðûй 
тут, у ìàіì кàáіíåöå. Áåç пðàâàжàтàãà ÿ âàñ íå пуø÷у. Íå пàäуìàйöå, øтî 
õà÷у пåðàøкîäçіöü âàì öі äàçíàööà пðà íåйкіÿ ñàкðэтû. Пàâåðöå, ÿ іõ і тàк 
âåäàþ. Êàпітàí Ñтàñåâі÷ âàñ пðàâÿäçå куäû çàõî÷àöå і ўñ¸ пàкàжà. Àлå ÿ 
ðàіў áû âàì, пåðø ÷ûì іñöі ў çîíу, ñпà÷àтку, кàá пàçíà¸ìіööà ç ñітуàöûÿй, 
пàðàçìàўлÿöü ç íàøûìі ñупðàöîўíікàìі.

Мàкñіì çðàçуìåў, øтî ÿìу ñпðàáуþöü íàâÿçàöü ñâàå äуìкі. Àлå тут, 
çà ãэтàй äâàйíîй øìàтìåтðîâàй ñöÿíîй ¸í ñàáå ўжî íå íàлåжàў, à тàìу 
àääàўñÿ íà âîлþ ãàñпàäàðîў.

Рàçìîâà ç ñупðàöîўíікàìі ËПП àäáûâàлàñÿ ў пàкîі àäпà÷ûíку, äçå 
âîлüíûÿ àä пðàöû àôіöэðû íà íåкàлüкіõ ñтàлàõ ãàíÿлі áілüÿðäíûÿ øàðû. 
Пàä ñтук кі¸ў пà àäíûì ÿíû пàäûõîäçілі äà Мàкñіìà і ðàñпàâÿäàлі:

– Áуíт áûў… Íÿìà ÷àãî ўтîйâàöü. Àлå, пàâåðöå, íå ў кîжíûì піÿíåð-
ñкіì лàãåðû, à тûì áîлåй у äîìå äлÿ ñàñтàðэлûõ ¸ñöü öÿпåð тàкіÿ ўìîâû, 
ÿк тут. Àä äçÿöåй і ñтàðûõ àäðûâàåì – іì àääàåì. І кàìу? П’ÿíтîñàì, ãу-
лüтàÿì… Мíîãіÿ ç “õâîðûõ” у ðàíåйøûì ñâàіì жûööі ў кàíàліçàöûйíûõ 
ÿìàõ ñпàлі. À тут іì лîжàк, ñâåжàÿ áÿліçíà, лàçíÿ, тэлåâіçàð, ñтàлàâàííå 
тðû ðàçû íà äçåíü – пðàöуй, лÿ÷ûñÿ. Жûâі…

– Ежû тут õàпàå. У ñтàлîўöû íÿäðэííà кîðìÿöü. Плþñ пàñûлкі ç äîìу, 
плþñ кðàìà – äàçâîлåíà ў ìåñÿö íà äâàööàöü ðуáл¸ў пðàäуктàў купіöü. À 
äûñöûпліíàâàíûì – íà тðûööàöü. Яíû õлåáàì ÷îðíûì тут у ôутáîл ãу-
лÿþöü. Áåлû – у ñìåтíік âûкіäâàþöü. Ãàðáàтû äàçâîлåíà ў ìåñÿö кілàãðàì 
купіöü. Уÿўлÿåöå? Êі-лà-ãðàì! Íàâîøтà íàðìàлüíàìу ÷àлàâåку ñтîлüкі? 
Чûôіðûöü… À íå õî÷àø ÷ûôіðûöü – у лþáû ÷àñ ìîжàø у ËПП ñпіðтíîå 
öі áðàжку çíàйñöі. Àáû жàäàííå äû ãðîøû… Ëåтàñü пàä÷àñ пðàâåðàк у 
“õâîðûõ” 450 літðàў ñпіðíîãà і ñуðàãàтàў кàíôіñкàâàíà. Як пðàíîñÿöü? 
Ёñöü ñпîñàáû, пðà ÿкіÿ ìû âåäàåì, à ¸ñöü і тàåìíûÿ. Як кàжуöü, ñâіííÿ 
ãðàçü çíîйäçå.
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– Хтî íå лÿíуåööà, ìîжà äà âûõàäу äîáðûÿ ãðîøû çàðàáіöü. Àлå áî-
лüøàñöü пðàöàâàöü íå õî÷à. Òут àäìîâà àä пðàöû ãåðîйñтâàì лі÷ûööà. 
Рàíåй çà íÿâûõàä íà пðàöу – іçàлÿтàð. І тðàпіöü туäû áàÿліñÿ. Áî ãэтà 
áûлî ñàпðàўäíàå пàкàðàííå. Цÿпåð çðàáілі íå іçàлÿтàð, à ðàй. Рàíåй áûлі 
àäкіäíûÿ лîжкі, ÿкіÿ íà äçåíü äà ñöÿíû çàìûкàліñÿ. Цÿпåð лÿжû öэлû 
äçåíü íà іõ, кíіжкі, ÷àñîпіñû ÷ûтàй. Рàíåй кàðìілі ў іçàлÿтàðû ðàç íà ñуткі, 
öÿпåð ÿк уñіõ. Штî ãэтà çà пàкàðàííå тàкîå? Я ñàì íàáðàў áû кíіжàк äû 
íà ìåñÿö у іçàлÿтàð пàйøîў…

– Пàãлÿäçіöå, у øтî ÿíû пåðàтâàðàþöü ñпàлüíûÿ пàìÿøкàííі – уñþäû 
áðуä, íåäàпàлкі, àáøàðпàíàñöü… À ðàìîíт áûў ãîä тàìу. Дà çàáàñтîўкі 
кàлÿðîâû тэлåâіçàð ìàãлі ñâàáîäíà äà кàíöà пðàãðàìàў ãлÿäçåöü. Дçå, у 
ÿкîй áàлüíіöû ãэтà äàçâàлÿþöü?

– Áілі іõ? Òàк, áілі. Àлå íå ìû, à ñпåöíàçàўöû – íàì жà тут äàлåй ç 
ãэтûì кàíтûíãåíтàì пðàöàâàöü, тàìу ìû іõ íå ÷àпàлі… Áілі. À øтî áûлî 
ðàáіöü? Уãàâîðû äû ðàçìîâû íå äàпàìàãлі. У íàñ тут íÿìà тûõ, õтî 
ўпåðøûíþ тðàпіў у ËПП, у àñíîўíûì ðэöûäûâіñтû, ÿкіÿ ўжî і ў туðìàõ 
àäñåäçåлі. Ç іìі ðàçìîâà пàâіííà áûöü кàðîткàй…

– Уìîâû пðàöû ў ñупðàöîўíікàў тут ãîðøûÿ, ÷ûì у туðìå, à кàíтûí-
ãåíт тîй ñàìû. Дçåâÿíîñтà àäñîткàў “õâîðûõ” ìàþöü àäíу-äçâå, à тî і тðû-
÷àтûðû “õîäкі” ў туðìу. Ёñöü íåкàлüкі ÷àлàâåк, ÿкіÿ і ñåì, і âîñåì ðàçîў 
пàñпåлі àäñåäçåöü. І àäпàâåäíà, туðэìíûÿ пàðàäкі пåðàíåñåíûÿ ñþäû. Як 
ç іìі пðàöàâàöü? Пàкàðàöü “õâîðûõ” çà õуліãàíñтâà, çà õàìñтâà íåìàã÷ûìà. 
Íå кðàíі! Çàñтàåööà õіáà пàлüöàì пàкіâàöü, ÿк äçіöÿöі… Çàðîáкі, àклàäû ў 
ñупðàöîўíікàў ìіçэðíûÿ, à пðàöàâàöü äàâîäçіööà пà 12-15 ãàäçіíàў у ñуткі… 
Дûк кàìу áàñтàâàöü тðэáà?

– Ëÿ÷эííå? Якîå лÿ÷эííå… Ëþáû ўðà÷ âàì ñкàжà, øтî õðàíі÷íуþ 
õâàðîáу âûлå÷ûöü íåìàã÷ûìà. À õðàíі÷íû àлкàãàліçì – õâàðîáà àñàáліâàÿ, 
áî âåлüìі øìàт ñпàкуñàў âàкîл пàñлÿ ãэтàк çâàíàãà âûлÿ÷эííÿ. Êàá ñàð-
âàööà – іìãíåííÿ õàпàå. À тàäû пàйøлî-пàåõàлà… Áîлüøàñöü, àáñàлþтíàÿ 
áîлüøàñöü у íàñ, äçåâÿíîñтà äçåâÿöü àäñîткàў – тûÿ, õтî “лå÷ûööà” äðуãі-
тðэöі ðàç, à ̧ ñöü і тàкіÿ, øтî øîñтû-ñ¸ìû… Ãэтà íå пðîñтà õðàíі÷íà õâîðûÿ 
лþäçі, ãэтà лþäçі, ñтðà÷àíûÿ äлÿ ãðàìàäñтâà. Яíû ўжî ñâàйãî жûööÿ áåç 
ËПП íå ўÿўлÿþöü. Âûõîäçÿöü, íàпіâàþööà і çíîў ñþäû пðîñÿööà. Òут 
íіÿкіõ пðàáлåì íÿìà – íàкîðìÿöü, àпðàíуöü. À тàì, íà âîлі, пðàöàâàöü, 
кðуöіööà тðэáà, кàá кàлі íå ñåì’і, äûк õîöü ñÿáå ўтðûìліâàöü…

Мàкñіì çðàçуìåў тàктûку íà÷àлüíікà ËПП. Íàñлуõàўøûñÿ тàкîãà, öі 
çàñтàíåööà ў жуðíàліñтà ñпà÷уâàííå äà çàáàñтîўø÷ûкàў?.. Êàлі і çàñтàíåö-
öà, äûк ãлÿäçåöü ¸í áуäçå íà іõ çуñіì іíøûìі âà÷ûìà. Àлå Мàкñіìу åõàў 
ñþäû ç äуìкàìі íå тîлüкі äàçíàööà пðàўäу, àлå і пàñпðàáàâàöü äàпàìàã÷û 
àўтàðàì ліñтà. Якіìі á ÿíû кåпñкіìі íі áûлі, àлå ўñ¸ ж ãэтà лþäçі. І кàлі 
äçÿðжàâà ñàáðàлà іõ тут, äûк ÿíà пàâіííà çà іõ і àäкàçâàöü. À íå àпðàўäâàöü 
çáіöö¸ тûì, øтî ў піÿíåðñкіõ лàãåðàõ öі äàìàõ ñàñтàðэлûõ öÿпåð ÿø÷э ãîðø.

У çîíå, à тàк íàçûâàлàñÿ ўíутðàíàÿ тэðûтîðûÿ ËПП, пàäçåлåíàÿ, äàðэ÷û, 
íà íåкàлüкі “çîí” – жûлл¸âуþ, пðàöîўíуþ, ìåäû÷íуþ äû іíø., íіøтî íå 
íàãàäâàлà пðà íÿäàўíі áуíт. Чûñöåíüкà, пðûãîжàíüкà, íі тàáå çлàìàíûõ лà-
âàк, íі âûтàптàíàãà ãàçîíà. Ãэтà ў äâàðû, à кàлі Мàкñіì ðàçàì ç пðàâàжàтûì 
çàйøлі ў жûлл¸âуþ – ñпàлüíуþ – çîíу, äçå пîўíûÿ ãàñпàäàðû “õâîðûÿ”, 
àäðàçу кіíулàñÿ ў âî÷û çàñìå÷àíàñöü і àáøàðпàíàñöü пàìÿøкàííÿў, øтî 
âûãлÿäàлà äçікàâàтà. Êàâàлкі ñкàìå÷àíàй áðуäíàй пàпåðû, íåäàпàлкі, 



тðэñкі, íàâàт áітàå øклî… çäàâàлàñÿ, ñтупіöü íÿìà äçå, пàäðàпàíûÿ íå÷ûì 
âîñтðûì ñöåíû і äçâåðû, à íàäпіñû – öûтàâàöü íå пåðàöûтàâàöü... Êàпітàí 
çàўâàжûў íÿìîå пûтàííå íà тâàðû Мàкñіìà.

– Рàìîíт áûў ãîä тàìу, – пàўтàðûў ¸í ñлîâû, ÿкіÿ Мàкñіì ужî ÷уў àä 
іíøûõ, – àлå тут ÿíû пîўíûÿ ãàñпàäàðû…

Мàкñіìà çäçіâілà: ÷àìу ãэтà ÿíû, õâîðûÿ, тут пîўíûÿ ãàñпàäàðû, àлå 
пåðàпûтâàöü íå ñтàў.

Êàпітàí пðàâ¸ў Мàкñіìà ў âÿліçíû пàкîй, у ÿкіì áûлî áîлüø çà пÿöü-
äçÿñÿт жàлåçíûõ лîжкàў. Ñтàÿлі ÿíû ў äâà øэðàãі ñпðàâà і çлåâà. Як у 
âàйñкîâàй кàçàðìå. Пîáà÷ ç кîжíûì лîжкàì áûлà туìáà÷кà. Íà туìáà÷кàõ, 
пðàç àäíу, à тî і ÷àñöåй, ñтàÿлі кàðû÷íåâûÿ пàўлітðîâûÿ ñлîікі, íàпàлîâу, 
à тî і àìàлü öàлкàì çàпîўíåíûÿ ãàðáàтíàй çàâàðкàй. Мåíàâітà çàâàðкàй, 
âàäкàñöі, âàäû, âіäàöü íå áûлî. Íå çàўâàжûöü ãэтà íåìàã÷ûìà – çíà÷ûöü, 
ãàñпàäàðû іõ ñ¸ííÿ “÷ûôіðûлі” і íå ўтîйâàþöü ãэтà пåðàä “íà÷àлüñтâàì”, 
áîлüø çà тîå – ãàíàðàööà àäçіí пåðàä àäíûì. “Хâîðûõ” у пàкîі áûлî ÷à-
лàâåк äâàööàöü. Àäпà÷ûâàлі íåçàíÿтûÿ íà пðàöû – пàñлÿ íà÷íîй çìåíû. 
Áîлüøàñöü лÿжàлà, àлå кàлі çàйøîў кàпітàí ç Мàкñіìàì, ÿíû íåàõâîтíà 
пàäíÿліñÿ, ñåлі íà ñâàіõ лîжкàõ.

– Дà âàñ пðûåõàў кàðэñпàíäэíт ç ãàçåтû, – àá’ÿâіў кàпітàí, – õî÷à ç 
âàìі пàãутàðûöü. – І àäûøîў уáîк.

Íіõтî ç “кàíтûíãåíту” íå âàðуõíуўñÿ, íіõтî íå пàäûøîў äà кàðэñпàí-
äэíтà. Òàäû кàпітàí âûйøàў ç пàкîÿ. “Хâîðûÿ” ìàў÷àлі, õтî ðàçãлÿäâàў 
ñтîлü, õтî ñâàå ðукі, à õтî пðîñтà ñÿäçåў, àпуñöіўøû ãàлàâу. Íàðэøöå àäçіí 
ç іõ, пэўíà, ñàìû íåöÿðпліâû, ñпûтàў àä ñâàйãî лîжкà:

– Òû і пðàўäà кàðэñпàíäэíт?
– Òàк.
– І кñіâà ¸ñöü?
– Ёñöü.
– Пàкàжàø?
– Пàкàжу.
Íåкàлüкі ÷àлàâåк пàäûøлі äà Мàкñіìà. Пàтðûìàлі ў ðукàõ пàñâåä÷àí-

íå, àäçіí íàâàт øìàтçíà÷íà-çäçåкліâà пàíþõàў. Мàкñіì пà÷уў, ÿк íåõтà 
ç тûõ, øтî íå пàäûøлі, ñкàçàў ç пðûñìåøкàй “õâîðûì” пîáà÷: “Я тàкуþ 
çà äçåñÿöü õâіліí íàìàлþþ”. Пàñâåä÷àííå пàтðûìàлі ў ðукàõ ÿø÷э пàðу 
÷àлàâåк і àääàлі.

– Íу і ÷àãî тû ñþäû пðûйøîў?
– Пà âàøûì піñüìå. Âû ж ñàìі піñàлі ў ãàçåту.
“Хâîðûÿ” пåðàçіðíуліñÿ. Пðà ліñт ÿíû, âіäàâî÷íà, âåäàлі. Àäíàк ìàў÷àлі. 

Пîтûì àäçіí ç іõ ñкàçàў:
– Áûлî. Піñàлі. Àлå… 
Ãэтàå “àлå” áûлî çðàçуìåлûì: íіõтî íå âåðûў, øтî ліñт äîйäçå äà ðэäàк-

öûі і пðûåäçå кàðэñпàíäэíт. Як íіõтî і íå âåðûў, øтî пåðàä іìі кàðэñпàí-
äэíт. “Ці íå пàäñтàâà ãэтà?” – ÷ûтàлàñÿ íà іõíіõ тâàðàõ. Âіäàöü, àõîўíікі 
пåðàõàпілі ліñт і âûðàøûлі пàäàñлàöü “кàðэñпàíäэíтà”, кàá äàâåäàööà, õтî 
піñàў ÿãî і ðàçàáðàööà ç іì кàí÷àткîâà... “Рàçìîâû íå àтðûìàåööà, – äуìàў 
Мàкñіì, – íå пàâåðàöü і íå ðàñкðûþööà. Âîñü ÷àìу íà÷àлüíік тàк пðîñтà 
пуñöіў ìÿíå ў “çîíу”… Штî çðàáіöü, кàá ÿíû ìíå пàâåðûлі? Я ж ñàпðàўäû 
ø÷ûðà õà÷у іì äàпàìàã÷û. Пàñпðàáàâàöü àáлåã÷ûöü іõíÿå жûöö¸. Ці õîöü 
ðàñкàçàöü пðà ÿãî. Пðûíàìñі, кàá íàпіñàöü пðàўäу пðà тîå, øтî тут áûлî 
і øтî ¸ñöü… Ç тàкîй ìэтàй åõàў”.
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– Âû піñàлі, øтî ў âàñ áûлà çàáàñтîўкà, ç ÿкîй жîðñткà ðàñпðàâіліñÿ.
Мàў÷àííå і пàöіñкàííå плÿ÷ûìà.
– Íу à çàáàñтîўкà тî õîöü áûлà?
Пåðàãлÿäâàííå, ñкåптû÷íûÿ ўñìåøкі íà пàäöÿтûõ âуñíàõ. Мàўлÿў, íу, 

áûлà – âûíікàлà ç тûõ пîçіðкàў і ўñìåøàк – і øтî... “Хâîðûÿ” íå âåðûлі 
Мàкñіìу, à ìîжà і áàÿліñÿ, øтî ðàçìîâà іõíÿÿ íåйкіì ÷ûíàì ôікñуåööà і 
пîтûì áуäуöü пðûíÿтûÿ “ìåðû”. Áітûÿ íÿäàўíà áàкі ÿø÷э íå çàáûліñÿ 
пðà äðу÷кі, íàíåñåíûÿ ðàíû ÿø÷э íå âà ўñіõ çàãàіліñÿ. 

У Мàкñіìà ў ðукàõ áûў тîлüкі çâû÷àйíû áлàкíîт. Íàâàт äûктàôîí ¸í 
ç ñàáîй íå áðàў. Дûк øтî çðàáіöü, кàá пàâåðûлі, øтî пåðàä іìі ñàпðàўäíû 
кàðэñпàíäэíт? Як ðàçáіöü іõíþþ íàñöÿðîжàíàñöü і íåäàâåð? Íіÿк… Âіäàöü, 
ãэтà íåìàã÷ûìà…

Мàкñіì ужî áûў ãàтîâû пàйñöі ç жûлîй çîíû, кàлі ÿãî пàклікàў “õâîðû” 
ñà “øлÿõåтíûì”, іíтэліãåíтíûì тâàðàì і ñуìíûìі, ðàçуìíûìі âà÷ûìà, ÿкі 
ñÿäçåў кðûõу àñîáíà àä іíøûõ.

– Êàìàíäçіð, тû ñàпðàўäû õî÷àø пàãàâàðûöü? 
Мàкñіì кіўíуў. 
“Хâîðû” ÿø÷э ðàç ç ãэтàкàй лåíіíñкàй õітðûíкàй уãлåäçåўñÿ ў ÿãî і 

ñкàçàў: 
– Òàäû іäçі ñþäû, пàкàлÿкàåì…
Мàкñіì пðûñåў íà лîжàк íàñупðàöü ÿãî.
– Âåäàåø, кàìàíäçіð, ñпðàâà ўжî íå ў тûì, áûлà çàáàñтîўкà öі íå 

áûлà, – ñкàçàў “іíтэліãåíтíû”, – і íå ў тûì, ÿкіÿ áûлі ў íàñ пàтðàáàâàííі 
– ñпðàâÿäліâûÿ öі íåñпðàâÿäліâûÿ. Ñпðàâà ў тûì, øтî àáûйøліñÿ ç íàìі 
âåлüìі жîðñткà, íå пà-лþäñку... Íіõтî íå â¸ў íåйкіÿ пåðàìîâû. Íàâàт íå 
пàñпðàáàâàлі… Пðîñтà ўâàðâàліñÿ ў пàìÿøкàííі і çìàлàöілі ўñіõ тàк, øтî 
лужûíû кðûâі ñтàÿлі пàўñþлü. íå âåäàþ, øтî тàáå áуäуöü кàçàöü íà÷à-
лüíікі, àлå çðàçуìåй: ÿкіìі ìû á íі áûлі – ìû тàкñàìà лþäçі, à íå жûâ¸лà, 
íå ñкîт, ÿк тут ãàâîðàöü. 

– Íу äûк тàìу ÿ і пðûåõàў. Êàá ðàçàáðàööà. І äàпàìàã÷û âàì.
“Хâîðû” çàçіðíуў ãлûáîкà ў âî÷û Мàкñіìу:
– Дàпàìàã÷û? Íàì… іì, – кіўíуў у áîк õâîðûõ, øтî тàк і ñтàÿлі пà-

âîääàлü, – іì ужî âåäàåø тîлüкі õтî äàпàìîжà… – пàìàў÷àў øìàтçíà÷íà. 
– Àлå, кàлі õî÷àø, кàлі çìîжàø – ðàçáÿðûñÿ. Пàñпðàáуй. Íàâàт кàлі і íå 
äàäуöü тàáå íі÷îãà íàпіñàöü öі íàäðукàâàöü. Пàãàâàðû ç õлîпöàìі. Яíû 
ўñ¸ ðàñкàжуöü.

Пàñлÿ ãэтàãà і ñàпðàўäû – çàãàâàðûлі ўñå. Àлå àìàлü íі÷îãà íîâàãà, àпðî÷ 
пàäðàáÿçíàñöÿў çáіööÿ äû пàкàçу øíàðàў, ñіíÿкîў àä äуáіíàк, Мàкñіì íå 
äàâåäàўñÿ. À пîтûì уâîãулå пà÷àлàñÿ пàõâàлüáà äû ãåðîйñтâà. Àäçіí пåðàä 
àäíûì õâîðûÿ ðàñпàâÿäàлі, ÿк кîжíû ç іõ àäáіâàўñÿ àä ìÿíтîў і ÿк âàліў іõ. 

– Íу à ñупðàöü ÷àãî âû пàўñтàлі? Чàãî õàöåлі äàáіööà? – ñпûтàў Мàкñіì.
Çàãàâàðûлі íàпåðàáîй:
– Êàлі ìû õâîðûÿ, äûк лÿ÷ûöå íàñ, à íå пðûìуøàйöå пðàöàâàöü.
– Âû áûлі ў öэõàõ? Òàì пåклà…
– Ãэтà íå пðàôілàктîðûй. Ãэтà – туðìà.
Мàкñіì пåðàпûíіў ñàìàãà áîйкàãà:
– Âû ўпåðøûíþ ў ËПП?
– Íå, ÷àöâ¸ðтû ðàç.
– У ÿãî ÿø÷э äçâå õîäкі ў туðìу, – пàäкàçâàþöü ç ãîíàðàì. 
“Чàöâ¸ðтû ðàç, – пàäуìàў Мàкñіì, – і ¸í кàжà пðà лÿ÷эííå…” Ñпûтàў 



ÿø÷э íåкàлüкіõ – íå áûлî ñÿðîä іõ íіâîäíàãà, õтî тðàпіў ñþäû ўпåðøûíþ. 
Çàтîå ўñå ìåлі “õîäкі” ў туðìû. 

– À ÷àìу ÷àöâ¸ðтû ðàç? Чàìу âû íå âûлå÷ûліñÿ ç пåðøàãà ðàçу?
Мàў÷àííå. Íÿìà àäкàçу. À пîтûì:
– Дû тут íå лå÷àöü, à кàлå÷àöü…
Мàкñіì áà÷ûў, øтî пåðàä іì ñàпðàўäû íÿø÷àñíûÿ лþäçі, àлå ÷ûì 

áîлüø ÿíû ãàâàðûлі, тûì ìåíøàлà ў ÿãî ñіìпàтûÿ äà іõ. Òàк, ÿíû, ãэтûÿ 
– “õâîðûÿ”, àлå öі çàäуìâàліñÿ ÿíû, кîлüкіõ лþäçåй ñàìі çðàáілі тàкіìі ж 
ãàðîтíûìі: ðîäíûõ, жîíàк, äçÿöåй пðàç ñâàþ “õâàðîáу”? Àпðî÷ ñÿáå лþ-
áіìàãà ÿíû íå áà÷àöü íікîãà. Які ж äðîáíåíüкі іõíі ñâåт і ÿкіÿ ìіçэðíûÿ 
жàäàííі äû іíтàðэñû! Ãэтà жàõ! Мàкñіìу áûлî øкàäà іõ, àлå øкàäàâàííå 
ãэтàå íàáûâàлà іíøû ñэíñ. Яìу áûлî øкàäà íå лþäçåй, çáітûõ çà тîå, 
øтî àñìåліліñÿ àäñтîйâàöü ñâàå пðàâû, ÿк äуìàлàñÿ ðàíåй, à лþäçåй, ÿкіÿ 
ñтðàöілі öікàâàñöü äà жûööÿ і пàäпàðàäкàâàлі ÿãî àäíàìу пàìкíåííþ, ÿкîå 
çàöüìілà іì уñ¸ – àтðûìàöü àñàлîäу, íàпіööà – íàжðàööà, ÿк ÿíû кàжуöü, 
à тàì – тðàâà íå ðàñöі…

І ãэтà ÿø÷э пðû тûì, øтî кîжíû ç іõ õî÷à çäàâàööà лåпøûì. Âîñü 
øтî ў іõ çàñтàлîñÿ ÷àлàâå÷àãà, äûк ãэтà ãîíàð. Àлå ÷ûì ÿíû ãàíàðàööà? 
Áîжà ìîй… Мàкñіì àжíî ñõàìÿíуўñÿ, áî ðàçìîâà пåðàйøлà ўжî àä áуíту 
і çáіööÿ äà “жûöö¸âàãà”. Òàÿ ж пàõâàлüáà… Àäçіí пàкàçâàў ñпіíу, ãðуäçіíу, 
ðукі, ñпÿðэø÷àíûÿ íàкîлкàìі ç ìàлþíкàìі і íàäпіñàìі, äðуãі жûâîт ñà 
ñтðàøíûìі øíàðàìі і ðàñкàçâàў, ÿк ¸í “ðэçàўñÿ”, тðэöі ўжî ðàñøпілüâàў 
кðэñлà øтàíîў… Êîжíû õàöåў кàçûðíуöü íå тîлüкі пåðàä кàðэñпàíäэíтàì, 
àлå і ñкàðûñтàöü ìàã÷ûìàñöü пàкðàñàâàööà пåðàä ñâàіìі. 

Íà ãэтûì ðàçìîâу ìîжíà áûлî çàкàí÷âàöü. Як і “ðàññлåäàâàííå”. 
Мàã÷ûìû àðтûкул ðàçâàлüâàўñÿ. Мàкñіì пðàáûў у ËПП уâåñü äçåíü і íà 
кîжíûì кðîку пåðàкîíâàўñÿ: пðàáлåìà ¸ñöü, àäíàк âûðàøэííÿ ÿå – íÿìà. 
У öэõàõ уìîâû пðàöû “õâîðûõ” öі “кàíтûíãåíту” і ñàпðàўäû áûлі öÿжкіìі, 
àлå äçå ÿíû íà пàäîáíûõ âûтâîð÷àñöÿõ л¸ãкіÿ… У іçàлÿтàðû пàкàðàíûÿ 
çà ãулüтàйñтâà і àäìîâу àä пðàöû лÿжàлі íà лîжкàõ ç ÷àñîпіñàìі і кíіãàìі, 
à ñтîл у пàкîі і ñàпðàўäû áûў çàâàлåíû кàâàлкàìі ÷îðíàãà і áåлàãà õлåáà, 
íàä ÿкіìі кðужлÿлі ìуõі… У пàкîÿõ àáøàðпàíàñöü, ñìåööå, ÷ûôіð… Íà 
пàñåäжàííі âûÿçíîãà ñуäà, íà ÿкіì пðûìàлі ðàøэííå âûпуñкàöü äàтэðìі-
íîâà тûõ, õтî ñÿáå äîáðà пàâîäçіöü öі íå, ñуääçÿ пîўíûì ðàñ÷àðàâàííÿ 
ãîлàñàì ñкàçàў Мàкñіìу:

– Âîñü ÿíû тут клÿíуööà, øтî âûлå÷ûліñÿ і áîлüø ãàðэлку ў ðîт íå 
âîçüìуöü. À ñàìі пà âûõàäçå àäðàçу áÿãуöü äà пåðøàй жà кðàìû. Дîáðà, 
кàлі íåкàтîðûÿ äàõàтû äàåäуöü, à áîлüøàñöü íàøû ж ãàðàäñкіÿ ìіліöûÿ-
íåðû пàäáÿðуöü і ñþäû âåðíуöü. À тûÿ, øтî äàåäуöü, тîлüкі ñâàіõ ðîäíûõ 
пàтэðàðûçуþöü, пàтûðàíÿöü і пðàç тûäçåíü, пðàç ìåñÿö у ËПП âåðíуööà. 
Êîлüкі ÿ тàкîãà íàãлåäçåўñÿ ўжî – íå пåðàкàçàöü…

– І ўñ¸ ðîўíà âû іõ àäпуñкàåöå? 
– Àäпуñкàþ. Пà çàкîíå. Пà ñкàí÷эííі тэðìіíу. Çà ўçîðíûÿ пàâî äçіíû. 

Àлå тут і тàì ãэтà ðîçíûÿ лþäçі…

“Íу і íàâîøтà ÿ ñþäû пðûåõàў? – пðûãíå÷àíà äуìàў Мàкñіì, іäу÷û 
íàçàä у ãàтэлü пàä âå÷àð. Ñуì àãàðíуў ÿãî, áåçâûõîäíàñöü і áåçíàäçåй-
íàñöü пðûäуøûлі: “Я ж õàöåў äàпàìàã÷û áåäíûì, íÿø÷àñíûì лþäçÿì, 
ÿкіÿ пàўñтàлі ñупðàöü íåñпðàâÿäліâàñöі. À øтî ў âûíіку? Ці тðэáà іì ìàÿ 
äàпàìîãà? Яíû жûâуöü у ñâàіì, утулüíûì іì, ñâåöå, і áîлüøàñöü ç іõ íàâàт 
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íå ўÿўлÿå ñÿáå, ñâàйãî жûööÿ, пà-çà ãэтûì ñâåтàì, пà-çà “пðàôілàктîðûåì”, 
пà-çà ãэткіì “лÿ÷эííåì”. Âÿäîìà, іì õàöåлàñÿ á ÿø÷э áîлüøàй ñâàáîäû, 
õàöåлàñÿ á ñûтíåй åñöі і ìåíø пðàöàâàöü. À лåпø – çуñіì íå пðàöàâàöü, 
à тîлüкі “лÿ÷ûööà”… Çìіðûліñÿ ç ãэтûì і ðîäíûÿ іõíіÿ. Яíû íàâàт ðàäûÿ, 
кàлі пàçáàўлÿþööà àлкàøîў – ñàìі çäàþöü çíîў íà “лÿ÷эííå”. Ці пàäлі÷âàў 
õтî, кîлüкі “õâîðûõ” ñàпðàўäû âûлå÷âàåööà пàñлÿ пåðøàãà ðàçу, à кîлüкі 
âÿðтàåööà ñþäû ў äðуãі… у пÿтû ðàç? Òàкîå ўðàжàííå, øтî “лÿ÷эííå” тут 
пåðàтâàðûлàñÿ ў кàíâååð-кðуãàçâàðîт, âіð, ç ÿкîãà íå âûðûâàþööà, à ў 
ÿкі çàöÿãâàå ўñ¸ íîâûõ і íîâûõ лþäçåй і тîлüкі ðàçáэø÷âàå іõ. Êîлüкàñöü 
“пðàôілàктîðûÿў” áîлüøàå, ðàñöå кîлüкàñöü “õâîðûõ”, і ўñіõ ãэтà çàäàâàлü-
íÿå: улàäû íіáûтà çìàãàþööà ç “çÿл¸íûì çìååì”, ñåì’і áàðîíÿööà àä ãâàлту, 
“àлкàøû” тàкñàìà íå ў кðûўäçå: ìàþöü ñтàтуñ “õâîðûõ”, à çíà÷ûöü, ìîãуöü 
пàтðàáàâàöü: лÿ÷ûöå íàñ, à íå пðûìуøàйöå пðàöàâàöü… Íå, ãэтуþ ñіñтэìу 
тðэáà çìÿíÿöü öі àäìÿíÿöü çуñіì. Òàк, ñіñтэìу тðэáà çìÿíÿöü, àлå öі тîлüкі 
ãэтуþ? Òðэáà çìÿíÿöü ñіñтэìу ў кðàіíå, ÿкàÿ тàк і íå пàáуäàâàлà кàìуíіçì 
і íå пàáуäуå ўжî ÿãî íікîлі… Òðэáà çìÿíÿöü ñàìу кðàіíу…”

Мàкñіì іøîў і ìіжâîлі çàўâàжàў, ÿк ç кîжíûì ÿãîíûì кðîкàì, ç 
íàáліжэííåì äà öэíтðà ãîðàäà íà ãàлîўíàй âуліöû і ў äâàðàõ áîлüøàлà 
лþäçåй. У àñíîўíûì ãэтà áûлà ìîлàäçü. Íà лàўкàõ лÿ äàìîў, íà пðûпûí-
кàõ ñтàÿлі купкі õлîпöàў і äçÿў÷àт. À кàлі тðàпілàñÿ кàâÿðíÿ – тàì íà 
пðûñтупкàõ áûў öэлû íàтîўп. Ñтàÿў ðîãàт і ñìåõ, âûкðûкі, пàâіñкâàííі. І 
ìàт. Мàт, ÿкîãà Мàкñіì íå ÷уў íàâàт у ËПП àä “õâîðûõ”. Íåкàтîðûÿ áûлі 
ўжî íà äîáðûì пàäпітку. Êàлі Мàкñіì пðàõîäçіў ìіìà, у іì áà÷ûлі ÷ужîãà 
і пðàâîäçілі ãэтàкіìі ñìåлà-íàõàáíûìі пîçіðкàìі. Ёí âåäàў тàкіÿ пîçіðкі. 
Âàðтà áûлî ÿìу àäкðûтà пàãлÿäçåöü у àäкàç, ÿк тут жà пà÷уўñÿ á âîкðûк:

– Эй, пàäàжäі! Рàçãàâîð åñöü… 
Чûì çàкàí÷âàþööà тàкіÿ “ðàçãàâîðû”, тàкñàìà áûлî âÿäîìà: õàпàííåì 

çàãðуäкі, à пîтûì ìàðäàáîåì, пðîñтûì áåñпðû÷ûííûì çáіöö¸ì íà âà÷àõ  
ãікàþ÷àãà íàтîўпу. І íіõтî íå çàñтупіööà. Çÿâàкі пàñтàÿöü ÿø÷э тðîõі лÿ 
àкðûâàўлåíàãà ÷ужûíöà, ÿкі “íå тàк пàãлÿäçåў”, і âåðíуööà äà пåðàпûíåíàãà: 
“Íу äûк пðà øтî ìû? À… ўñпîìíіў…” Òàìу Мàкñіì ñтàðàўñÿ íå пàâàðî÷âàöü 
ãàлàâу ў áîк ãðупîâàк, øтî пðàâîäçілі ÿãî íåíàâіñíûìі і пàãàðäжàлüíûìі 
пîçіðкàìі, à тûì áîлåй íå àäкàçâàöü пîãлÿäàì âî÷û ў âî÷û. Àäíàк тàкàÿ 
кîлüкàñöü лþäçåй íà âуліöû ç íåйкіì ñâÿтî÷íûì íàñтðîåì пàäàлàñÿ ÿìу 
íåçâû÷àйíàй, àñàáліâà ў пàðàўíàííі ç у÷àðàøíіì âå÷àðàì. Ç ÷àãî á ãэтà? 

Íåпàäàл¸ку àä ãàтэлÿ Мàкñіì ñпûíіўñÿ і àãлåäçåўñÿ, íå пàäûõîäçÿ÷û 
äà ÷àðãîâàй купкі пàäлåткàў лÿ пðûпûíку. Òðэáà áûлî á пàâÿ÷эðàöü íå-
äçå. Àлå, ìÿðкуþ÷û пà кàâÿðíÿõ, кàлÿ ÿкіõ ¸í іøîў, у туþ, у÷àðàøíþþ, 
ñуíуööà áûлî íÿâàðтà. Пàäîáíà, øтî ñ¸ííÿ пуñтà тàì íå áуäçå. Ëåпåй 
çàйñöі ў пðàäуктîâуþ кðàìу, купіöü ÷àãî äû пàåñöі ў ãàтэлі. Пà-ñтуäэíöку. 
Íàáûöü ÿкîãà пå÷ûâà і øтî-íåáуäçü пàпіöü. Êàўáàñ äû іíøàãà ìÿñíîãà ў 
ðà¸ííûõ кðàìàõ äàўíî íå áûлî.

Мàкñіì çãàäàў, øтî áà÷ûў пà äàðîçå кðàìку. Çуñіì íÿäàўíà ìіíуў ÿå. 
Çâû÷àйíû àäíàпàâÿðõîâû íåâÿлікі öàãлÿíû äàìîк ç øûðîкіìі âîкíàìі. 
Ñâÿтлî ўíутðû ãàðэлà, і ¸í áà÷ûў, øтî кðàìкà áûлà пуñтîй – íіâîäíàãà 
пàкупíікà. І íå äçіўíà, ìÿðкуþ÷û пà íàäпіñå “Áулî÷íàÿ”, ãàðэлкà ў ¸й íå 
пðàäàâàлàñÿ. Âÿðíуўñÿ і çàйøîў. Çà пðûлàўкàì ñтàÿлà жàí÷ûíà ãàäîў 
пÿöіäçåñÿöі. Уñå тàâàðû áûлі íà пàліöàõ çà ̧ þ. Íіÿкîãà ñàìààáñлуãîўâàííÿ. 
“Êàá íå кðàлі”, – ìіжâîлі пàäуìàў Мàкñіì. À тàìу äàâÿлîñÿ пàäûñöі äà 
ñàìàãà пðûлàўкà ўпðûтûк, кàá пàáà÷ûöü, øтî тут ìîжíà íàáûöü. Жàí÷ûíà 



ўâàжліâà і àäкðûтà, ìîжíà áûлî á ñкàçàöü – áåññàðîìíà, кàлі íå íàõàáíà, 
ðàçãлÿäàлà Мàкñіìà. Çíÿâàжàíû ãэтûì пîçіðкàì, ¸í лåäçü ñтðûìàўñÿ, кàá 
íå âûйñöі. Âûáàð у кðàìå áûў íåáàãàтû. І тîå, øтî ìåлàñÿ, íå äужà âàáілà 
Мàкñіìà. Ёí âàãàўñÿ, áðàöü øтîñüöі öі íå? Пðàäàўø÷ûöà íå âûтðûâàлà:

– Штî âàì пðàпàíàâàöü?
Мàкñіì пàñìіõíуўñÿ:
– Дû âîñü âûâу÷àþ àñàðтûìåíт… 
Пðàäàўø÷ûöà, кàíå÷íå ж, âåäàлà ў тâàð уñіõ ñâàіõ пàкупíікîў, øтî жûлі 

ў áліжэйøûõ äàìàõ, à іíøûÿ ñþäû, âіäàöü, і íå õàäçілі, à тàìу áà÷ûлà, 
øтî Мàкñіì íå ç ìÿñöîâûõ. Пэўíà, ñ¸ííÿ пàкупíікîў áûлî ў ÿå íÿøìàт, 
і ÿíà тðîõі çàñуìàâàлà íà àäçіíîöå.

– À øтî á âû õàöåлі? – жàí÷ûíà ñкàçàлà ўжî áîлüø âåтліâà, íàâàт 
пðûÿçíà. Мàкñіì уãлåäçåўñÿ ў ÿå – øûðîкі, àäкðûтû пàлÿøуöкі тâàð, 
íåâÿлікі кіðпàтû íîñік, ñіíå-çÿл¸íûÿ ãлûáîкіÿ âî÷û… 

– Мíå пåðàкуñіöü ÷àãî-íåáуäçü íà âå÷àð.
– Пðûåçäжû?
– Òàк.
– Êàìàíäçіðîâà÷íû?
– Òàк.
– Íà õіìçàâîä?
Мàкñіìу пàäàлîñÿ, øтî пðàäàўø÷ûöà çàíàäтà íàâÿçліâàÿ – íу ÿкàÿ ¸й 

ðîçíіöà, õтî ¸í, àäкулü і ÷àìу пðûåõàў. Àлå пà âûõàäçå ç “пðàôілàктîðûÿ” 
іì àпàíàâàлà ñàìîтíàÿ àáûÿкàâàñöü, і ¸í àääàўñÿ ¸й. Òàìу íå àäìàў÷àўñÿ, 
à пàäтðûìàў ðàçìîâу:

– Íå. Я жуðíàліñт.
– À куäû, ÿк íå íà õіìçàâîä?
– У ËПП áûў.
– Àãà… – жàí÷ûíà пàìàў÷àлà, à пîтûì ñкàçàлà: – Áàñтàâàлі тàì íÿäàўíà. 
– Âû âåäàåöå?
– Уâåñü ãîðàä âåäàå. Òут õіáà ñõàâàåø. Дîáðà, øтî іì уñûпàлі. Çà-

áàñтîўø÷ûкі, áліí… – ÿíà õìûкíулà.
– Чàìу äîáðà? Ëþäçі ж…
– Якіÿ лþäçі, øтî âû кàжàöå… Яíû äàўíî ўжî íå лþäçі.
– Íу ÷àìу âû тàк пðà іõ. Òàì жà íÿñîлàäкà: ðэжûì – туðìà, ìîжíà 

ñкàçàöü. Плîт âуíü ÿкі âàкîл. 
– Які ðэжûì? Які плîт? Штî âû кàжàöå… Êàá ðэжûì, íå õàöåлі á 

туäû âÿðтàööà. Уñ¸ ÿíû тàì ìàþöü. Íàâàт ãàðэлку. Àáìіíуöü тîй плîт і 
тîй ðэжûì тûñÿ÷à ñпîñàáàў пðûäуìàíà. 

– À âû àäкулü âåäàåöå? 
– Дû ўжî ж пðûйøлîñÿ. Муж ìîй лÿ÷ûўñÿ ў тàкіì пðà-ôі-лàк-тоðûі. 

Ëÿ÷ûўñÿ, пàкулü íå çàì¸ðç пàä õâîÿй… Òðîй÷û лÿ÷ûўñÿ, і õîöü áû øтî 
ÿìу. Àäпуñöÿöü – äàìîў íà ÷àтûðîõ пðûпàўçàå пàñлÿ тàãî лÿ÷эííÿ. Уñå 
ãðîøû, çàðîáлåíûÿ тàì, пà äàðîçå пðàп’å. Пà пåðøûì ðàçå ÿ âåðûлà, øтî 
äàпàìîãуöü, à тðэöі ðàç ñàìà ìіліöûþ пàпðàñілà пðàç тûäçåíü, кàá ÿãî 
çàáðàлі.

– Як – âû ñàìі ÿãî çäàлі? – Мàкñіì íàўìûñíà âûкàçàў çäçіўлåííå.
– Âîñü тàк – âûклікàлà і çäàлà… Áî çуñіì íåâûíîñíûì ñтàў. Áî áåç 

ÿãî лÿã÷эй. І пðàñöåй. Жûöü… Пðàўäà, ¸í íå ў íàñ áûў, à ў Мàãіл¸âå. 
Дûк ðàñкàçâàў, ÿк тàì п’þöü – áîлüø, ÷ûì äîìà. À ўжî ÷ûôіðàöü… À тîй 
÷ûôіð áÿðэ íå ãîðø, ÷ûì ãàðэлкà. À ñэðöà ñàäçіöü ÿø÷э áîлüø. Òàìу і çл¸ã 
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пà äàðîçå íåпàäàл¸к àä äîìà і çàì¸ðç. À ÿ і íå øукàлà, кàлі íå пðûйøîў, 
тîлüкі ðàíкàì і äàâåäàлàñÿ, øтî çíàйøлі ÿãî… Àлå, ÿк кàжуöü, áÿäà àäíà 
íå õîäçіöü. Цÿпåð ñûí íàø àäçіíû – п’ÿíіöà, à ìî і íàðкàìàí… Áî тут пà 
ãîðàäçå тàкîå ðàñкàçâàþöü… Штî і ðàáіöü, íå âåäàþ… Âîñü ñтàþ тут, пà-
купíікîў íÿìà, à пðàöу кіíуöü íå ìàãу. Ñтàþ і äуìàþ: äçå ¸í тàì? Мîжà, 
àпîøíÿå ç кâàтэðû âûíîñіöü… 

Мàкñіì ñпàãàäліâà кіўíуў ¸й, ìàўлÿў, ðàçуìåþ.
À øтî ¸í ìîã ñкàçàöü? Як äàпàìàã÷û ãэтàй жàí÷ûíå: ñтàöü çà ÿå çà 

пðûлàâàк, пàкулü ÿíà çáåãàå ñûíà пàãлÿäçåöü? Ñìåøíà і íåñуð’¸çíà ãэтà. 
Мîжíà тîлüкі áÿñкîíöà ñпà÷уâàöü. Àлå кîлüкі іõ тàкіõ ìàöі, жîíàк у ãэтûì 
ãîðàäçå? І кîлüкі пà кðàіíå… Якàÿ áуäу÷ûíÿ ў іõ і ў ãэтàй кðàіíû, кàлі 
тàкîå пàўñþлü? Êàлі çìàãàííå ç п’ÿíñтâàì ñкîí÷ûлàñÿ íі÷ûì, à тîй ñàìû 
“ñуõі çàкîí” íå âûлå÷ûў кðàіíу, à, ÿк піøуöü, пàñтупîâà ðàçâàлüâàå ÿå…

– À ÷àìу ñ¸ííÿ тàк øìàт лþäçåй íà âуліöû? Ñâÿтà íåйкàå ў ãîðàäçå? 
– ñпûтàў Мàкñіì у пðàäàўø÷ûöû. Яíà àäкàçàлà ÿк пðà íåøтà çâû÷àйíàå:

– Дûк пÿтíіöà ж… Çàўтðà âûõîäíûÿ. Ãулÿþöü лþäçі.
Мàкñіì áûў àãàлîìøàíû ãэтûì ñпàкîйíûì і àáûÿкàâûì àäкàçàì. “Ãу-

лÿþöü лþäçі… Òàк, ãулÿþöü. À øтî ÿø÷э ðàáіöü у ãэтûì ãîðàäçå і ў ãэтàй 
кðàіíå, ÿк íå ãулÿöü? Пÿтíіöà ж… І кîлüкі ñÿðîä ãэтûõ ãулüöîў áûлûõ і 
áуäу÷ûõ кліåíтàў ËПП і туðìàў? Êîлüкі õâîðûõ íà ÑÍІД і íàðкàìàíàў?.. 
І кîлüкі іõ ÿø÷э тðэáà, кàá ÿíû íàðэøöå пåðàñтàлі ãулÿöü?”

Мàкñіì купіў пàðу пîí÷ûкàў ç пàâіäлàì і пàўлітðîâуþ øклÿíуþ плÿøку 
ìàлàкà, ðàçâітàўñÿ, âûйøàў ç кðàìû. І çíîў íàкіíуўñÿ íà ÿãî ўâåñü ãул і 
ãàì öэíтðà íåìàлîãà ãîðàäà: ìуçûкà і ñìåõ, âіñк і ðîãàт ø÷àñліâûõ ñâà¸й 
кàðîткàй пÿтíі÷íàй ðàäàñöþ лþäçåй. Ãîðàä ãулÿў… Ñìåõ і ðîãàт íàðàñтàлі ç 
кîжíûì кðîкàì Мàкñіìà, çàпàўíÿлі ñàáîþ ўñ¸ íàâàкîллå, уñþ пðàñтîðу àä 
çÿìлі äà íåáà. “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàлі ñîñíû і äàìû, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàў 
ãàтэлü, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàў ËПП, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàў ãîðàä, “Ãà-ãà-
ãà-ãà!” – ñìÿÿлàñÿ, àж çàõîäçілàñÿ ñìåõàì âå÷àðîâàå ñîíöà, ðàçâітâàþ÷ûñÿ 
ç çÿìл¸й… “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàў íà÷àлüíік ËПП, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàў 
“іíтэліãåíтíû”, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðàãàтàлà пðàäàўø÷ûöà, “Ãà-ãà-ãà-ãà!” – ðà-
ãàтàлà, àж çàліâàлàлàñÿ ñлÿçüìі àä ñìåõу, áлåäíàтâàðàÿ àôіöûÿíткà… 

Мàкñіìу тàкñàìà çàõàöåлàñÿ çàðàãàтàöü íà ўâåñü ãэтû ãîðàä, íà ўñþ 
ãэтуþ кðàіíу, íà ўâåñü ãэтû ñâåт і ўçлÿöåöü, çлÿöåöü àäñþлü, ðàñтâàðûööà, 
ðàñтàöü, çíікíуöü у íåáå, у кîñìàñå. У ñуñâåöå… 

Р.S. Пàñлÿ âûõàäу àðтûкулà ў Мàкñіìàâàй ãàçåöå Âÿðõîўíû Ñàâåт íà 
ñâàіì пàñÿäжэííі ðàçãлåäçåў ñтàíîâіø÷à ñпðàў у ËПП. У ðэøöå ðэøт áûлî 
пðûíÿтà ðàøэííå àá àäìåíå ў Áåлàðуñі пðûìуñîâàãà лÿ÷эííÿ àлкàãîлікàў. 
Àлå çàáàðàíіöü – íå çíà÷ûöü пàçáàâіööà пðàáлåìû. І пðàç íåкàлüкі ãàäîў, 
пà пðàпàíîâå пåðøàãà пðэçіäэíтà кðàіíû, ËПП áûлі àäíîўлåíûÿ. Пðàўäà, 
ãàðáà÷îўñкі “ñуõі çàкîí” кàíуў у Ëåту íàøìàт ðàíåй, ÿк і àáÿöàíû Хðу-
ø÷îâûì кàìуíіçì…

1995 г.



паэзія

па
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…Чалавек –

такая істота:

ці звону ўнікае,

ці сам –

уніклівы звон.. . 

ГРЭХ

Пàлîííû ñìåõ –
áàлþ÷û ðîўíÿ плà÷у.
І âûáіðàþ лåпøуþ ç пàöåõ –
âÿñ¸лàñöü âîлі
ÿк ìілåйøû ãðэõ.
Дуøû іíàкàñöü
ÿ íå пåðàйíà÷у.

29.01.2020 

ДАЎГІ 

І пðûлÿöåлі ñлîâû,
ñåлі пàçàñтîллþ. 
Çàäçіðû äуìкі –
ñ¸ííÿ äуìкі-çàäðуãі.

Валеры Дубоўскі

Чоў
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Мàў÷àöü öі ãàâàðûöü?..
Пðûñтîйíà, íåпðûñтîйíà?..
Я íàпàçû÷ûў ñлîў.
À öі ðàçäàў äàўãі?.. 

30.10.2020

АБЕЛАРУШУ

Дà öÿáå,
äà ðîäíàй Áåлàðуñі,
уклåí÷âàþ ў âîлі, у ñпàкуñå.
Муøу, ìуøу ÿ ñкàçàöü,
øтî ìуøу:
пðàç лþáîў öÿáå àáåлàðуøу.

25.10.2020

ВЕДА

Ñпûтàў у àäíàкðэўöà, àäíàâåðöà:
À ñлîâà-÷îâåí
у пàðûâå ÷îâу*
äà áåðàãà пðàўäçіâàãà пðûá’åööà?
Ç ÿкîþ âåðàй áуäçå çàðу÷îíà?

Дà ñкðîíі ñіâàй
¸í äàлîíü пðûклàўøû,
âÿäçüìàк,
пàäñілкàâàíû âåäàй пðîäкàў,
àìàлü âà÷ûìà
ìîâіў тàк öіõîткà:
– À áåðàжкîў тûõ äâà,
і лåâû й пðàâû – íàøû.

01.11.2020

*Чоў (ñтàðàáåл.) – çäîлüíàñöü àä÷уâàöü

ЛЕЦІШЧА. ПЕРАД  ЗАЛЕВАЙ

Дûõàåööà íÿðîўíà…
Íåáà çàâàлàклî…
Íі çäçåкліâûõ ìàáілüíікàў,
Íі äàìàôîíàў.
У àä÷ûíåíàå âåтðàì
Íåãàðàäñкîå âàкíî
Çàçіðíулà âітàлüíàÿ ìуäðàñöü –
Ñуñåäкà âàðîíà…

     13.08.2016, 07.12.2020



КЛЮЧЫ

Дç¸ðçкі íàñтðîй íàøàп÷û,
Çàâіðуõà,
Çàâåÿ-øàптуõà.
Пàä ñíåãàì,
Уõàлàäçåлû, øукàþ клþ÷û…
Áàñîâû… Ñкðûпі÷íû…
Пàñлуõàй!

Пàñлуõàй. І пàìàў÷û. 
Я õлуøу тàáå, ñтàðàÿ.
Я íå тûÿ øукàþ клþ÷û.
Íå äлÿ íîт–
Длÿ äуøû і äлÿ кðàþ.

Âîáìàöкàì,
Ñàì íå ñлÿпû, íå ãлуõі, 
Мàў÷àííåì, ñпàкîåì
Íå ўпàтîлåíû,
Шукàþ,
Ñпàтûкàþñÿ àá íіçû і âÿðõі
Дîлÿй ñâà¸й
І ÷ужûìі íÿäîлÿìі.

Êàá íå ñпàтûкíуööà
Áîлåй íà ãэтàй ñöÿçå,
Òûõ íå çðàкàööà,
Ñпàтûкàўñÿ ç кіì íåçíàðîк,
Àáуäжàíû ñàìàñöþ,
Êàá íå ўìàðàçåў –
Çàñâîіў тутñàìàñöі
Âîлüíû уðîк.
…………………..

Пàä ñíåãàì,
Уõàлàäçåлû,
Шукàþ клþ÷û…
Çàâіðуõà-øàптуõà,
Дç¸ðçкі íàñтðîй íàøàп÷û.

24.12.2020

*  *  *
Чутíî…
Íàâàкîллå і ÿ ў іì.

Âіäíî…
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Пàçàкðàйíіÿ äàлі.
Рàçâåÿíû äûì.

Ãлуõíå…
Пûтàííå äàўíî àäкàðöåлà.

Òуõíå…
Ñâÿтлà íå áà÷íà íà áåлûì.

Руõíå…
Дуìöû – çàñтàööà.
Ñупàкîіööà – öåлу.

28.12.2020

БОЙСЯ БАЯЦЦА

Êàлі ñлîâà –
íі ў äûì, íі ў âàäу,
кàлі кðîк äà ñâÿтлà –
пðàç áÿäу,
÷àлàâå÷à,
ñàáîй уçðàñтàй ç ñÿáå.
Áîйñÿ áàÿööà
у áàðàöüáå.

27.12.2020

І ЎСЁ ТАКОЕ…

Ñпÿâàй, äàðîãà!
Òû ÷ûÿ тðûâîãà?
À áåç тðûâîãі й ñкðûпкà
Íå іãðàå. 
Мåлîäûÿ äуøû
Íіáû íà кðàі
Áÿçäîííÿ й íåìàтû
Ў часіне строгай.

À пà тðûâîçå –
Íåñпàкîй экñтàçу,
Íå ÿðàñöі àãìåíü –
Çàпàл ñпàкîþ.
Òû íå àäçіí –
Цÿáå, пàäîáíà, äâîå.
І ўñ¸ тàкîå…
Штî тâîй äуõ пàäкàçâàў.

27.12.2020



ТАМ

Òàì, äçå лþäñтâà,
Òàì і íåлþäçü.
Òàì уñå
Íà ўñ¸ ãàтîâû.
І äàлåй
ñíÿãі áÿлåþöü.
І ÷àðíåй
àä áðуäу ñлîâû.

Àä кðûâі
öÿжэй çÿìліöû.
Ёй тðûâàöü
Ñлÿäû і äуøû.
Чàñ пðàç íàñ
Уçíік і ðуøûў.
І ñпіðàлüíà тàк
çìÿіööà…

21.02.2021

*  *  *
Ñîíöà ўñпîìíілі –
ñпðîìíілі.

22.02.2021

КАБ

Íå çâуçіööà âуліöà
Êðîкàў тâàіõ àпàñлÿ.
Ç пàõàäжàíіíàì іíøûì
Çìілуåööà,
Які á тû íі áûў ìûñлÿð.

І äçåў÷ûíû іíøûÿ, 
Мàäэлі іíøûõ ìàøûí,
Àáлîкі,
Íå ìåíåй пûøíûÿ,
Іíøûõ пðûâåöÿöü ìуж÷ûí. 

Àä ÷àñу àäñтàў
Ці ў äç¸ðçкàñöі àпÿðэäçіў –
Уñ¸-ткі ñâîй ãîлàñ і ñлåä
Пàкіíü.
Êàá íà âуліöû íåйкàй,
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Пàä àáлîкàìі íåäçå
Жàí÷ûíû àäíîй÷û  ñпûтàлі:
– Çâîíÿöü пà кіì?

30.12.2020

СНЕГАПАД 

Жонцы Аленцы

Пîìíіööà тîй ñíåãàпàä…
І ñíåãу, і ñìåõу – äàўпàäу.
Àä ñíåãу эìîöûй – äàâåðõу і àä
Ñìåõу – лþáîâі ўñÿўлàäíàй.

Ñэðöàì – ãîðà÷à íåâûíîñíà.
Ñíåãу – çÿáкà, õàлîäíàìу áðàтöу.
Íå кðîпкàþ – плûўíàþ кîñкàй
Ñíåãàпàäу
Між íàìі
Çàñтàööà…

30.10.2020, 15.03.2021

*  *  *
Шлÿõі…
Пуöі…
Пðàñтîðû…
Ñлÿäû àä ñтупàкîў…

І ÷àñ іõ àãіñтîðâàå –
Çà ðуõ і íåñпàкîй.

07.12.2020

*  *  *
Дà âåðû –
ÿк äà íÿáліçкàãà äðэўöà:
ñілà ў äàâåðû
äàйñöі áÿðэööà.

28.10.2020

*  *  *
Мàў÷àííå –
ãу÷àííå äуøû.
Ñлîâà –
пðàöÿã ìàў÷àííÿ.

17.11.2020



НА РАГУ
Òîй õìàðàй
ìåñÿöà çлàìàíû ðîã.
Ёí äàâіäíà
áліñку÷àñöþ àäíîâіööà.
Àä õìàðàў
õтî á ìÿíå пåðàñöÿðîã!
Мàў÷ûöü ìàў÷кîì
ñуñâåтíàÿ âàкîліöà.

Ñуñâåт,
öÿáå íå пåðàñöåðàãу
і ÿ. Àäíî –
кðûлîì àá õìàðû áіööà.
Штî íà íÿá¸ñíûì,
øтî – çÿìíûì ðàãу…

Дуøà і пûл…
І ñлîâà…
Çâîí…
Çâàíіöà…

23.07.2020, 08.12.2020

*  *  *
Áÿжû пðàç öÿìðэ÷у.
Áîлåй öі ìåíåй
Цÿãíі ў âàлàäàðñтâå
Ñâîй кулü.
Òîлüкі âåäàй: íå ðàçâіäíåå,
Пàкулü
Çуñіì íå ñöÿìíåå.

08.12.2020

*  *  *
Жûâіöüìà ў ðàäàñöі. Дû ç íàäçåÿй.
Êîжíû âå÷íàñöþ çàñöåðàжîí.
Пàä íÿá¸ñàìі
Íå çìàлàäçååø.
І íå ñàñтàðûøñÿ пàä кðûжîì.

18.12.2020

НА ВУЛІЦЫ ЗЫБІЦКАЙ

Âÿñ¸лûì пітâîì
кàá ðàçáàâіöü ñàìîту –
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у туñîўку (íå ў Ñâіñлà÷)
íûðíуöü і ўãлûáіööà.
І âûíûðíуöü ÷àіöàй áåлàй,
і л¸тàöü.
І ўñ¸ тут ìàжліâà.
Ці ñтàíå àõâîтû?..
…………………………
Òàк çûáкà й íÿçÿáкà
íà âуліöû Çûáіöкàй…

30.10.2020

*  *  *

Çàўтðà –
ÿø÷э íÿìà.

У÷îðà –
ужî íÿìà.

Ñ¸ííÿ –
пðàç ìÿíå пðàöÿкàå.

08.02.2021

НАШАЕ МУДРАСЛОЎЕ

Шукàй – çíîйäçåø.
Ãðукàй – àä÷ûíÿöü.
Пðàñі – äàäуöü.
Рàáі – àääçÿ÷уöü.
Ñпÿâàй –  пàäпÿþöü.

03.04.2021

*  *  *

Àä лþáàñíûõ уñìåøàк
л¸ñ çàлåжàў.
У ñпîäçåâå тутñàìàñöі
íå пðэ÷ іñöі –
кðûлÿöü 
àä áåñпà÷àтку – у áÿççìåжжà.
Ñуñтðэööà кàá ç ñàáîй
íà ўçðîўíі âå÷íàñöі.

12.01.2021



*  *  *
Íåçàáûўíàå
íå àääàлÿåööà.

Íÿçáûўíàå –
âîáлà÷кà пàìÿöі.

Чàñ
пðàöÿкàå ðàкîþ.

Àä ñпîäçåâу
äà íåñпàкîþ.

20.02.2021

У ПЕРАКЛАДЗЕ

Пàä ÿáлûíüкàй áàöüкàâàй,
у âå÷íûì ñàäçå
äуìкі ñâåтлûÿ, íå ліõіÿ,
пðûõîäçÿöü, люäñкіÿ,
у пåðàклàäçå
Áîñкіì.

Пðàä íåáàì ÿ –
ç ãàлàâîþ пàõілåíàй.

16.02.2021

 
ПАДВЫШЭННЕ

Íîâû äçåíü пàтуøûў.
Áûў ¸í çàўтðàøíіì –
ñтàўñÿ ÷àñîâûì.
Íіáû ñîí,
пàñкàðэííå äуøû,
пàäâûøэííå
íàкðэñлåíûõ ñлîâàў.

03.03.2021

*  *  *
Ç íåñпàкîþ
íàðàäжàåööà ñпàкîй.
Òàк äуøà
ñпðàáуå çàпûíіööà.

04.03.2021
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*  *  *
Ñöÿãà жûöö¸âàÿ –
ÿíà íÿўìûñíàÿ,
ñà ñöåжàк âûíікíå –
ÿк лёса вынесла*

15.03.2021

*Лёса вынесла (ñтàðàáåл.) – äàñтàлàñÿ пà жэðàáþ.

*  *  *
Мíå á пðàãíàñöі тâà¸й, çÿìлÿ:
тû пðàãíåø уðàäжàþ.
Цÿпåð – ÿк íåкàлі.
Упåðàä – ÿк íікîлі.
Çлу÷àþ “äî” і „лÿ” –
ãу÷ûöü, ñпÿâàå äîлÿ.
Òàк äîлі іíøûÿ
ñпàкìåííà* ñпàðàäжàþ.

Ñàì – у ñÿðэäçіíå.
ñÿì’ÿ–кàлÿ.

02.05.2021

*Спакменна – пðàäìåтíà.

*  *  *
Чàñ кàтîðû –
íå âåäàå Áîã.

Дû – íàñупðîöü – çàпûтàþ,
кàá âûçíàöü у Áîãà:

– Çáûööà ў ñàìàñöі, ў ÷àñå
áåç ðàäçіíû á
öі çìîã?
……………………………..

Ãàäçіíû çáÿãàþöü. 
Чàñу áÿñкîíöà ìíîãà.

02.05.2021

*  *  *
Мåñÿö íàпîўíіўñÿ, çàпàíåў
Пàплûлà пà íÿá¸ñàõ
Пîўíÿ.

02.05.2021



ВЯДНО*

Áÿçäîííåì áÿçäуì’ÿ
пðûöåìíåíà íàøà пðàñтîðà.
Áðук äà íÿá¸ñàў –
ÿãî àìàлü íå âіäíî.
Ñõàöåööà ç жûöö¸ì
íå õàпàå ў ÷àñå ãіñтîðûй.
Пðàç íÿâåäàííå,
ÿк і пðàç âåäу,
уðîкàì – âÿäíî.

10.05.2021

*Вядно (ñтàðàáåл.) – пÿкåлüíàÿ äàðîãà.  

ТАКАЯ ІСТОТА

Ëÿöåöü –
äûк л¸тìà,
лÿтуíкàì ñâàіì
íàўçäàãîí.

Чàлàâåк –
тàкàÿ іñтîтà:
öі çâîíу ўíікàå,
öі ñàì –
уíікліâû çâîí.

16.05.2021

МЕЛОДЫЯ

   А.

Ãукíу–тû àäãукíіñÿ!
Пðûñлуõàўñÿ–
âîäãуку íå ÷утíî…
Òîлüкі àпàлàå ліñöå
ìàўкліâà клàäçåööà
íà пàлàтíî.

Ëåñу – øуìліâû âÿñ¸лû ãулü.
Дû пðàáіâàåööà
ìåлîäûÿ Шíіткå.
Ãулüìà пðûðîäçå, пàкулü
жуðáà íå пàкðûå
íàìіткàй…

12.05.2021
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НІПРОШТА?*

Áûў íà ñöÿçå–
íіпðîøтà?
Àäíîй÷û çäàðàþööà,
àäíàкðîöü–
тâàå íåпàўтîðíûÿ
äуõ і плîöü.
À ÷àñ –
у íікуäû пîøтà.

26.05.2021

*Ніпрошта – ÿк áûööàì íå.

НАРАТЫЎ

У Ñâіñлà÷û
øтîäíÿ ñплûâàå
і ñìåõ, і ãðэõ ìîй,
і äàжäжîў ìàтûў.
І ñілà âîлі,
ñлàáàñöü íåìàлàÿ.
І âûклік.
І ìàў÷àííÿ ñîí пðûтûì…

Рàñпàçíàþ
íåðàñпàçíàíû íàðàтûў.

11.07.2021

ЛЕЦІШЧА. У ЧАКАННІ ГРОМУ

Íåõтà ÷улліâû–
íàä ìà¸й пàтûліöàй.
Мàтулÿ?
Пÿø÷îтíàÿ ÿå ðукà?
Àçіðàþñÿ–
пàçíàþ ñâàÿкà:
Áîã
пðûâітàлüíà õіліööà.

Âà ўñіì íåáå–
íікîãà, Яãî àкðàìÿ.
І ñлîâû,
куäû âîкàì íі кіíü,
íàкðэñлåíû:
пðîäкі і ўñå çåìлÿкі,
кîжíàãà ç іõ
іìÿ.

14.07.2021



РЭШТА

Ñкàðà÷àþñÿ âîлüíà ў ÷àñå.
У äуìкàõ–íÿñпûííà äàўжэþ…
Íà äàðîжöû жûöö¸âàй
Чàãî тîлüкі íі íàáðàўñÿ.
Руплþñÿ–
Íàø÷àäкàў àäîðâàþ жìåíÿй.

Àä íåкàãà íåкàлі
Íàпàçû÷àíà тðîøкі íåøтà.
Дуõу і âîлі–
Íå ñкàðáàў ÿкіõ íà ãàðûø÷û.
Ç íàñтупíікàў íåõтà
Êàá âûпàäкàì тîå íå çíіø÷ûў,
Ñàáå – äà ñÿўáû –
Пàкіíутà пэўíàÿ ðэøтà.

17.07.2021

*  *  *
Àäçіíîтà.
Ñîлüíàÿ ãіñтîðûÿ
÷àлàâåкà íàтîўпу.

19.07.2021

*  *  *
У âåñÿлîñöі–äçâå ìілîñöі:
ìіíулû ñìåõ
öі ðэõà плà÷у.

19.07.2021

*  *  *
Íå ðàçуìåþ.
Íàўпðîñт àä÷уâàþ.

19.07.2021

*  *  *
Як ìàåø äуõ,
тî пэўíà ¸ñöü äуøà.

27.07.2021
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НА СМЕРЦЬ АЛЕСЯ РАЗАНАВА

Маскі

Ñâåт пðàжûâàå öÿáå
пà-тâîйìу.
Òâàðíàñöü тâàþ
íå ñöåðöі.
Дû ў ÷àñу
íÿìà ўтîйìу –
ìàñкà жûööÿ
пåðàкіíåööà ìàñкàй ñìåðöі.

Безумоўна. Магчыма

Ç àпîøíіì âûäûõàì
пàìðэ àпîøíі ўçäûõ.

І ў íåçâàðîтíûì,
у áÿñкîíöûì ñíå

Òû, áåçуìîўíà,
çàáûâàåø пðà ўñіõ,

Цÿáå, ìàã÷ûìà,
çàáûâàþöü íå ўñå.

27.08.2021

СТУПАК ІДЗЕ

Íå ðàçãàäàўøû
ліíіþ äàðîã,
іäçå, іäçå, іäçå
ñтупàк пà äîлу.
Ёñöü äîлÿ,
øтî àäîлüâàå íÿäîлþ,–
çàпàлåíû
лàíöуã тðûâîã.

30.08.2021

ГАЛАСНЕЙ

Мîй ñìåõ ãàлàñíåй,
÷ûì áîлü.
Дûåç ìîй
ñâÿткуå.
Плà÷à – áåìîлü…

17.09.2021



Дзед Бронік і «Пакуль...»

Длÿ ìÿíå пðûìàўкà тîлüкі тàäû пðûìàўкà, кàлі ÿíà ìàå 
жûâû ãîлàñ áліçкàãà ÷àлàâåкà... «Пàкулü жàíіööà – çàãàіööà», 
– кàçàў äçåä Áðîíік пðà ìàå пàáітûÿ лîкöі і кàлåíі. Çàпîì-
íілàñÿ äçåäàâà «çàãàіööà» äîáðà, áî çâÿçàíà ÿíî ç äàðîãàй.

Мû ÷àкàлі àñôàлüт íà ñâà¸й âуліöû. Чàкàлі, пàкулü ÿãî 
пàклàäуöü àä öàðкâû äà äðуãîй øкîлû, àä øкîлû äà ñтàðûõ 
ìîãілàк, àä ñтàðûõ äà íîâûõ ìîãілàк і àжíî äà лüíîçàâîäà. 
Àтðûìàўøû çààñôàлüтàâ àíуþ âуліöу, ìû íà ÿå пåðàíåñлі ўñå 
ñâàå âå÷àðîâûÿ ãулüíі. Òàì ìû ãулÿлі ў áàäìіíтîí, у øтàíäàð 
і âûáіâàлû, лîâÿ÷û кàøтîўíûÿ çàпàñкі. Òàì ÿ і пàçáіâàў ñàáå 
кàлåíі і лîкöі. Áàáà Яäçÿ çàìàçâàлà ìàå äðàпіíû тàпàл¸ўкàй 
– ãàðэлà÷íàй íàñтîйкàй íà тàпîлåâûõ пупûøкàõ. Ãуñтàÿ і 
ö¸ìíàÿ, ÿк ̧ ä, тàпàл¸ўкà пàлілà ìÿíå пÿкåлüíûì àãí¸ì. Áàáà 
Яäçÿ äçüìулà íà ðàíû, à äçåä Áðîíік кàçàў: «Пàкулü жàíіööà 
– çàãàіööà». Мíå тàäû çäàâàлàñÿ, øтî àä äçåäàâûõ ñлîў, ÿк 
і àä áàáіíàй тàпàл¸ўкі, ðàíû ñàпðàўäû çàãîйâàліñÿ õут÷эй.

Адам Глобус

...Знайсці сваё месца ў жыцці? 

Як гэта бывае цяжка.. . 

Як той казаў, або Твары прыказак…

проза

пр
о

за
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Кучмель і «Памагай...»

Êàðэктàðкà Íàтàллÿ Êу÷ìåлü ðàçâітâàåööà і кàжà: «Пàìàãàй Áîã!» 
Мíå àäðàçу çãàäâàåööà: «Êàçàў Áîã, кàá тû äàпàìîã!» Òîлüкі ÿ íå àãу÷âàþ 
ñпàäàðûíі Êу÷ìåлü ñâàþ çãàäку. Яíà ж кàðэктàðкà, à тàìу ãлÿäçіöü íà ўñіõ 
пàэтàў і літàðàтàðàў ÿк íà íÿâû÷ûтàíûÿ і íåпðû÷àñàíûÿ тэкñтû. Уñå піñàð-
÷укі äлÿ Íàтàллі – іñтîтû, âàðтûÿ жàлþ, ÿкіì пàтðàáуåööà íåàäклàäíàÿ 
äàпàìîãà, кàá ñтàöü áîлüø-ìåíø піñüìåííûìі. Òàìу íà ÿå «Пàìàãàй Áîã!» 
ÿ àäíî ўñìіõàþñÿ – äîáðàçû÷ліâà і âåтліâà.

Толік і «Любіш...»

Ç Òîлікàì Êіñÿл¸ì ÿ õàäçіў кàтàööà íà ñàíкàõ у Âàðàкñàâàй ÿìå. Áûлà 
íà íàøàй ìåñтà÷кîâàй âуліöû çäàðàâåííàÿ ÿìіíà, ç ÿкîй лþäçі áðàлі пÿñîк 
íà áуäîўлþ. Цÿпåð ÿå çàñûпàлі, à ў ÷àñû íàøàãà ç Òîлікàì øкîлüíіöтâà ў 
¸й кîйäàíàўñкіì äçåöÿì äîáðà кàтàлàñÿ íà ñàíкàõ і íà лûжàõ. Мû лÿöåлі 
ç ãàðû ў ÿìу ç кðûкàìі і ðîãàтàì. Êàтàліñÿ äà пîўíàãà áÿññіллÿ. À пîтûì 
âÿðтàліñÿ äàìîў, лåäçü пåðàñтàўлÿþ÷û íîãі. Мû ñуíуліñÿ пà кîўçкàй äàðîçå, 
і ÿ ÷уў àä Òîлікà Êіñÿлÿ: «Ëþáіø кàтàööà – лþáі і ñàíà÷кі âàçіöü...» Òîлік 
пàўтàðàў і пàўтàðàў ãэтуþ пðûкàçку, à ÿ äуìàў пðà тîå, øтî ç ñàíà÷кàìі 
– çðàçуìåлà, ÿíû ж л¸ãåíüкіÿ, äû âîñü у íàñ ç іì íå ñàíà÷кі, à ñтðàøэííà 
öÿжкіÿ ñàíкі. Яíû íå ç àлþìіíіþ і ðэå÷àк çðîáлåíû, à ç жàлåçà і тîўñтûõ 
äîøàк. Òàкіÿ ñàíкі öÿãíуöü ç ÿìіíû íà ãàðу – àäíà пàкутà.

Маці і «Лайдак...»

Áàöüкà і ìàöі лþáілі ñâà¸ лåöіø÷à, ñâàþ äà÷у, ñâàþ ôàçэíäу... Як ÿíû 
ÿå тîлüкі íå íàçûâàлі: і Ëûñàÿ ãàðà, і Çÿл¸íàå, і Âàлîўø÷ûíà. У ñàкàâіку 
áàöüкі пà÷ûíàлі çáіðàööà íà лåöіø÷à, äçå ìàãлі ñÿäçåöü àжíî äà кàñтðû÷-
íіöкіõ õàлàäîў. Ñíåã íå пàñпÿâàў ñûñöі, à ÿíû ўжî åõàлі пðûáіðàöü ñàä 
пàñлÿ çіìû. Âÿäîìà, і ìÿíå клікàлі, çàпðàøàлі, уãàâîðâàлі. Çäàðàлàñÿ, øтî 
ÿ äàâàў ñлàáіíу і åõàў ç іìі кàпàöü àãàðîä. Êàпàў, à пîтûì ÷уў àä ìàöі: 
«Ëàйäàк çà ðàáîту – ìàçîлü íà ðуку».

Íіÿкіõ ìàçàл¸ў ÿ ў ãàðîäçå íå íàöіðàў, áî íікîлі íå õàäçіў у лàйäàкàõ. 
Чàìу ìàöі тðэáà áûлî тàк жàðтàâàöü? Муñіöü, ç-çà тàãî, øтî ÿ íå âåлüìі 
лþáіў Ëûñуþ ãàðу, íà ÿкîй тàўклîñÿ øìàт ðîçíûõ ãðàôàìàíàў і літàðà-
туðíûõ пàñðэäíàñöÿў. Ç іìі тðэáà áûлî âітàööà, âûñлуõîўâàöü іõ ðàçâàãі і 
пàðàäû, тðэáà áûлî іì пà-ñуñåäñку âåтліâà ўñìіõàööà. Уñ¸ ãэтà íå äлÿ ìÿíå. 
Êàðàöåй, ÿ пåðàñтàў åçäçіöü íà лþáіìуþ áàöüкàìі Ëûñуþ ãàðу. Àпîøíÿй 
кðîпåлüкàй у ìàіõ ñтàñуíкàõ ç ñÿìåйíàй ôàçэíäàй ñтàлà ÿкðàç клàñі÷íàÿ 
áåлàðуñкàÿ пðûìàўкà, ñкàçàíàÿ ìàöі: «Ëàйäàк çà ðàáîту – ìàçîлü íà ðуку».

Коля і «Першая...»

У іíñтûтуöå ìû øìàт âûпіâàлі. Çäà÷у кîжíàãà іñпûтà àäçíà÷àлі âûпіў-
кàй. Àтðûìàííå ñтûпåíäûі тàкñàìà íå àáûõîäçілàñÿ áåç çàñтîллÿ. Пðà äíі 
íàðîäçіíàў і àôіöûйíûÿ ñâÿтû ÿ ўжî і íå кàжу. Ñàìûì àктûўíûì àðãàíі-
çàтàðàì çàñтîллÿў у íàøàй íåâÿлі÷кàй – ñåì ÷àлàâåк – ãðупå лі÷ûўñÿ 
Êîлÿ Êðукàў. Пэўíà, ç-çà тàãî, øтî ¸í àäçіíû ñÿðîä íàñ, õтî õîöü кðûøку 
ãðàў íà ãітàðû.
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Ñàìûì пàпулÿðíûì íàпîåì лі÷ûўñÿ âåðìут çà ðуáåлü і äâàööàöü äçâå кà-
пåйкі. Мàöàâàíàå âіíî пілîñÿ ñà øклÿíàк. Íàліâàлàñÿ çàçâû÷àй пàўøклÿíкі 
íà ÷àлàâåкà. Пàñлÿ тàãî, ÿк пðàãу÷àў пåðøû тîñт, і пåðàä тûì, ÿк âûпіöü, 
Êîлÿ õуткà пðàãàâîðâàў пðûкàçку: «Пåðøàÿ – кàлîì, äðуãàÿ – ñàкàлîì, 
àñтàтíіÿ – äðîáíûìі птàøкàìі». Пðûкàçкà ãэткàÿ áîлüø пàäûõîäçілà äà 
÷àðàк ç ãàðэлкàй, àлå íàì çäàâàлàñÿ, øтî ÿíà і ñàìàìу тàííàìу âåðìуту 
äàäàå ÿкàñöі і íàâàт пàâÿлі÷âàå ÿãî ãðàäуñ. Àкðàìÿ пðûкàçкі ç «кàлîì» 
Êîлÿ ÿø÷э лþáіў кàçàöü: «Òàлåíт íå пðàп’åø!» Ёí пðûãàâîðâàў тàк, à 
íàì õàöåлàñÿ ў ãэтà âåðûöü. І ìû íàâàт âåðûлі, à ñ¸й-тîй і çàðàç – пðàç 
ñîðàк ãàäîў – âåðûöü.

Толік і «Бог...»

Пà Òîліку ÿø÷э ў äçÿöіíñтâå ìîжíà áûлî çàўâàжûöü, øтî ¸í ÷àлàâåк 
ðэліãійíû. Яìу тàÿ ãлûáîкàÿ ðэліãійíàñöü àä áàáû Мàíі пåðàäàлàñÿ. Мåíà-
âітà àä Òîлікà ÿ ўâåñü ÷àñ ÷уў: «Áîã íå öÿлÿ і áà÷ûöü кðуöÿлÿ!» Дçÿкуþ÷û 
Òîліку, ÿ çðàçуìåў, øтî ñâåт íàпîўíåíû ðîçíûìі õлуñàìі і пàäìàíø÷ûкàìі, 
ілãуíàìі і кðуöÿлÿìі.

Çàпîìíілàñÿ ìíå і Òîлікàâà пðûкàçкà пðà íÿðîўíàñöü... Пàä ðàìáàçàй 
у íàøûì ìÿñтэ÷ку ñтàÿлà Çàõàðàâà áàлîтà – Çàõàð’ÿø. У іì кîйäàíàўñкіÿ 
áàáû ìûлі àíу÷û, à ìàлûÿ äçåöі лàâілі кàðàñікàў. У ñпÿкîтíàå лåтà Çàõàð’ÿø 
ìîöíà âûñûõàў. Âàäû ў іì çàñтàâàлàñÿ ñàíтûìåтðàў íà äâàööàöü-тðûö öàöü, 
à пàä ¸й áûлî äçå пàўìåтðà, à äçå і öэлû ìåтð ìулі – ðэäкàй ãðàçþкі. У 
тîй ìулі ìû і лàâілі ðукàìі кàðàñ¸ў. Çáîлüøàãà тðàплÿліñÿ ìàлåíüкіÿ, àлå 
ìíå пàøàíöàâàлà – і ÿ âûöÿãíуў ç áàлîтà і âûкіíуў íà тðàâу тîўñтàãà 
кàðàñÿ. Êàçàлі, øтî ¸í áûў пàìåðàì ç лàпàöü. Òàк ÿíî і áûлî. Òîлік тàäû 
ñкàçàў: «Áîã íå ðîўíà äçåліöü!»

У ðûáàлöû ¸í áûў ñпåöûÿліñтàì. Òîлік çàўñ¸äû âûлîўліâàў уäâàÿ-
ўтðàÿ áîлüø çà ìÿíå. Âÿäîìà, ñтàðэйøû. У пåðàñîõлûì Çàõàð’ÿøû тàäû 
ìíå пðîñтà ìîöíà пàøàíöàâàлà ç кàðàñ¸ì, áî Áîã і ñàпðàўäû äçåліöü íå 
ðîўíà. Ççÿííå луñкі тàãî âÿлікàãà кàðàñÿ çàпîìíілàñÿ ìíå íà ўñ¸ жûöö¸. 
Áåç уñÿлÿкàãà áлþçíåðñтâà ñкàжу, øтî íåøтà áîñкàå ìíå пàáà÷ûлàñÿ ў 
тûì ççÿííі, ìåíàâітà áîñкàå, áî ў тîй ìîìàíт ÿ і пà÷уў àä Òîлікà: «Áîã... 
íå ðîўíà äçåліöü!»

Салалайка і «Блізка локаць...»

Шìàт ðàçîў ÿ ÷уў у äçÿöіíñтâå àä ìàöі: «Áуäçåø лîкöі ñàáå куñàöü!» 
Мàўлÿў, тû ÿø÷э пðà íåøтà ìîöíà пàøкàäуåø, öÿáå àä÷àй àõîпіöü àä тàãî, 
øтî ўпуñöіў øàíñ і íå çлàâіў ñâà¸ áліçкàå ø÷àñöå. Чуў ÿ ãэтà ÷àñöåй íå ў 
äà÷ûíåííі äà ñÿáå, à äà іíøûõ. І íåйкі ÷àñ куñàííå лîкöÿў ìíå ўÿўлÿлàñÿ 
літàðàлüíà: ÿ äуìàў, øтî ÷àлàâåк àä çлîñöі íà ñÿáå ìîжà õàпàíуöü çуáàìі 
ñâîй лîкàöü. Òàìу пà÷утàå ў äçіöÿ÷ûì ñàäку àä Àлåãà Ñàлàлàйкі «Áліçкà 
лîкàöü, äû íå ўкуñіø!» ÿ âûðàøûў íàйпåðø пðàâåðûöü íà ñàáå.

Пàñпðàáàâàў ÿ äàñтàöü çуáàìі ñâîй лîкàöü і íå çìîã. Пàäуìàлàñÿ, øтî 
ãэтà ÿ тàкі íÿãíуткі. Òàäû ÿ пàпðàñіў Ñàлàлàйку ўкуñіöü öі õîöü áû ліçíуöü 
улàñíû лîкàöü. У ÿãî тàкñàìà íå àтðûìàлàñÿ «лîкöі ñàáå куñàöü». Òàäû ìû 
пàўãàâîðâàлі ñâàіõ àäíàãðупíікàў пàñпðàáàâàöü äàñтàöü ÿçûкîì äà лîкöÿ. 
Íіõтî íå çìîã. Çà тûìі ñпðîáàìі íàñ çàñпåлà âûõàâàöåлüкà.

Уâå÷àðû ÿíà ðàñкàçàлà ìàöі, øтî ÿ ўãàâîðâàў äçÿöåй куñàöü ñÿáå çà 
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лîкöі. Яíû ç ìÿíå ñìÿÿліñÿ, à ìíå áûлî кðûўäíà äà ñл¸ç, і ÿ лåäçü ñтðû-
ìàўñÿ, кàá іõ íå пàкуñàöü.

Сідарэвіч і «Воўк...»

Çãàäâàþ÷û çàлàтû âåк у ÷àñîпіñå «Êðûíіöà», âàðтà ñкàçàöü, øтî ñàìûì 
áàÿâûì, пàñлÿäîўíûì і пðûíöûпîâûì çìàãàðîì çà äэìàкðàтû÷íûÿ кàø-
тîўíàñöі áûў тàäû Àíàтîлü Ñіäàðэâі÷. Ёí íå áàÿўñÿ кðûтûкàâàöü ñàâåöкуþ 
çìàðàçìåлуþ і ñпàðàõíåлуþ эліту, ÿкàÿ çàйìàлàñÿ àäíî äçÿлüáîþ пðэìій, 
çâàííÿў і ўçíàãàðîä. Ñÿðîä àá’åктàў кðûтûкі Ñіäàðэâі÷à áûлі і ñлупû тà-
ãà÷àñíûõ літпðàöэñàў íàкøтàлт Шàìÿкіíà äû Íàâуìåíкі. Êàá пàä’þäçіöü 
Àíàтîлÿ, íåкàтîðûÿ ñупðàöîўíікі ðэäàкöûі кàçàлі, øтî ÿãî кðûтûкà пðà-
âіíöûйíàÿ і íå âåлüìі âîñтðàÿ, à ñпіñ ðàñкðûтûкàâàíûõ ñлупîў áåлліту 
âàðтà пàøûðûöü íу õàöÿ á çà кîøт Ãілåâі÷à. Пàä’þäжâàííі Ñіäàðэâі÷ 
çâû÷àйíà ñуñтðàкàў ñìåõàì і пðûìàўкàй: «Âîўк ñàáàк íå áàіööà, àлå çâÿãі 
íå лþáіöü!» Ç тûõ ÷àñîў ÿíà äлÿ ìÿíå íàçàўñ¸äû ç’ÿäíàлàñÿ ç âîáðàçàì 
áàÿâîãà Àíàтîлÿ Ñіäàðэâі÷à, ÿкі і ñàпðàўäû íå лþáіöü çâÿãі.

Антон і «дурань»

У ìÿñтэ÷ку Êîйäàíàâà ўñå äçåöі пðàõîäçілі тэñт íà ðàçуìíàñöü. Мÿíå 
ãэтàìу тэñту íàâу÷ûў õðîñíû áàöüкà Àíтîí. Ёí ñкàçàў ìíå: «Пàкàжû äуð-
íþ пàлåö – ¸í і çàñìÿåööà!» Àíтîí íå пðîñтà ñкàçàў ãэтà, ¸í ÿø÷э ўçíÿў 
кулàк ç âûöÿãíутûì уãàðу ўкàçàлüíûì пàлüöàì. Êулàк õðîñíàãà áàöüкі 
áûў âàжкі, à пàлåö тîўñтû. Íі÷îãà ñìåøíàãà íі ў пàлüöû, íі ў кулàку ÿ 
íå пàáà÷ûў, тàìу і íå çàñìÿÿўñÿ.

Ñàì ÿ л¸ãкà пðàйøîў тэñт íà ðàçуìíàñöü, àлå øìàт õтî ç ìàіõ àäíà-
ãîäкàў, ç ÿкіìі ÿ ãулÿў íà кîйäàíàўñкіõ âуліöàõ, ñìÿÿліñÿ ç пàлüöà. Íå 
ñкàжу, øтî ўñіõ, õтî ñìÿÿўñÿ ç пàлüöà, ìû лі÷ûлі äуðíÿìі. Íå! Òîлüкі і 
ðàçуìíûìі ìû іõ тàкñàìà íå íàçûâàлі.

Ãіñтîðûþ ç пàлüöàì ÿ ðàñкàçàў у â¸ñöû Пðуäíікі ìàлàäûì ìàñтàкàì – 
Іâàíу і Пàўлу. Яíû íå пàâåðûлі ў ìàãутíàñöü пðîñтàãà áåлàðуñкàãà тэñтà. 
Дàâÿлîñÿ ìíå іì äàкàçâàöü ãэтà. Якðàç тàäû куõàðкà Ãàлÿ âàðûлà íàì 
ñуп. «Ãàлÿ, äàâàй ÿ пàкàжу тàáå пàлåö, à тû ç ÿãî пàñìÿåøñÿ», – ñкàçàў ÿ 
і ўçíÿў укàçàлüíû пàлåö. «Ñàìі âû äуðíі! Ñàìі!!!» – çàўñìіõàлàñÿ Ãàлÿ і, 
íå ñтðûìàўøûñÿ, ãу÷íà çàñìÿÿлàñÿ.

Пàñлÿ ãэтàãà Пàâåл і Іâàí пðàйøліñÿ пà â¸ñöû Пðуäíікі, пàкàçâàþ÷û 
äçåöÿì пàлüöû, і пåðàкàíàліñÿ ў тûì, øтî тэñт ñпðàöîўâàå íå тîлüкі íà 
Ãàлі і øтî, ÿк ãàâîðàöü у íàðîäçå, äуðàíü і ç пàлüöà ñìÿåööà.

Капытаенка і «Вырас...»

Ç Òàíÿй Êàпûтàåíкà ўâåñü ñâîй пÿтû клàñ ÿ пðàñÿäçåў çà àäíîй пàðтàй. 
Íàñ пàñàäçілі çà äðуãуþ пàðту, кàлі áðàöü àä íàñтàўíіöкàãà ñтàлà. Ñÿäçåлі 
ìû тàк áліçкà äà клàñíàй äîøкі, áî ðîñту ў íàñ áûлî çуñіì ìàлà. Òàäû 
пðà тàкіõ, ÿк ìû, кàçàлі «ìåтð ç кåпкàй». Ç-çà ñâà¸й ìàлàðîñлàñöі ÿ õàäçіў 
у ðîçíûÿ ñпàðтûўíûÿ ñåкöûі, äçå âу÷ûўñÿ áіööà.

Âûäàтíіöà Òàíÿ ў âûñîкіõ àäíàклàñíікàõ áà÷ûлà äуðíÿў. Яå лþáіìàÿ 
пðûìàўкà áûлà: «Âûðàñ äà íåáà, à äуðàíü ÿк тðэáà». У Òàíіíûõ «äуð-



íÿõ» пàõàäçілі і âûñîкі Дðîжûí, і âûñîкі Àñтàõàў, і âûñîкіÿ Шкîäà ç 
Чûñлÿкîì. Хлîпöàì íå пàäàáàлàñÿ õàäçіöü у Òàíіíûõ «äуðíÿõ», і ÿíû 
пðûäуìàлі íàçûâàöü äçÿў÷ûíку íå Êàпûтàåíкà, à Êàпûтà. Áîã тû ìîй, 
ÿк жà ÿíà íå лþáілà ñâà¸ пåðàлàìàíàå íàпàлàì пðîçâіø÷à Êàпûтà-åíкà! 
Ужî íàâàт у пÿтûì клàñå ÿíà ìíå кàçàлà, øтî пàñлÿ âÿñåллÿ àáàâÿçкîâà 
âîçüìå пðîçâіø÷à ìужà.

Маці і «Старасць...»

Àä кàãî ÿ тîлüкі íå ÷уў ãэтàå пðîñöåíüкàå «Ñтàðàñöü íå ðàäàñöü»! Чûтàў 
íàâàт у ôàлüклàðûñтà Яўãåíà Рàпàíîâі÷à: «Ñтàðàñöü íå ðàäàñöü, à пîп íå 
ñÿáàð». Íå кðàíàлà, íå õâàлÿâàлà, íå ўðàжâàлà, пàкулü àäíîй÷û íå пà÷уў 
ãэтуþ пðûкàçку àä ìàöі. Яíà ñÿäçåлà ў âітàлüíі íà çэäліку і ÷àкàлà ìÿíå. 
Êàлі ÿ пðûйøîў, ÿíà пàñпðàáàâàлà ўñтàöü, à ÿå õіñтàíулà і пàâÿлî. Дîáðà, 
øтî пàñпåлà пðûõіíуööà äà ñöÿíû. Òàäû ìàöі öÿжкà ўçäûõíулà і ñкàçàлà 
íàðîäíàå: «Ñтàðàñöü íå ðàäàñöü». У ÿå іíтàíàöûі пà÷улàñÿ íåçâàðîтíàñöü, 
à ñлàáû ãîлàñ кàçàў пðà ÿå õуткі ñûõîä. Пàáà÷ûўøû ìîй ñпàлîõ, ìàöі 
ўñìіõíулàñÿ і ñкàçàлà, øтî ðуìûíñкі äэтэктûў, ÿкі ÿ ¸й пðûí¸ñ пà÷ûтàöü, 
çуñіì кåпñкі.

Харэўскі і «Цішэй...»

Ёñöü лþäçі, ÿкіì íå тîлüкі пàäàáàþööà пðûìàўкі і пðûкàçкі, à ÿø÷э і 
âåлüìі пàñуþöü. Ñà ñтàðэйøûõ ìíå àäðàçу пðûãàäâàåööà Ô¸äàð Яíкîўñкі, 
à ç ìàлàäçåйøûõ – Ñÿðãåй Хàðэўñкі. Ёí тàáå кàжà: «Ціøэй åäçåø – äàлåй 
áуäçåø». І тû ÿìу âåðûø, áî íàðîäíàÿ ìуäðàñöü у âûкàííі Хàðэўñкàãà íà-
áûâàå пàтðэáíуþ пåðàкàíàў÷àñöü. Шìàт õтî, пàўтàðàþ÷û ÷ужûÿ пðûìàўкі, 
іõ пñуå, áî пàўтàðàå íå ў тûì ìåñöû, íå ç тîй іíтàíàöûÿй і ñлîâû áлûтàå. 
У Ñÿðãåÿ Хàðэўñкàãà ўñ¸ іíàкø. Êàлі ÿãî лàñкàâà пàпðàñіöü пðà÷ûтàöü 
пàðу-тðîйку пðûкàçàк пðà öûáулþ – íàкøтàлт тàкіõ: «Цûáулÿй íàðàäçіўñÿ, 
öûáулÿй і пàìðэø», «Хтî öûáулі íå åў, тîй і íå ñìÿðäçіöü», «Цûáулÿ, 
ãàð÷ûöà і õðэí ñл¸çкі áуäçÿöü», – äûк тû íå тîлüкі пà÷уåø пÿку÷û âîäàð 
äðîáíà пàðэçàíàй öûáуліíû, àлå і íàâàт àä÷уåø, ÿк ç тâàйãî âîкà âûкàöіööà 
íà ø÷àку пàöåðкà ñлÿçû.

Íу, à íàйлåпøàÿ пðûìàўкà àä Ñÿðãåÿ Хàðэўñкàãà çàўñ¸äû áûлà тàкàÿ: 
«Дçå íàðàäçіўñÿ, тàì і çãàäçіўñÿ».

Алена і «.. .у князі»

Íå тîå кàá ìÿíå ìîöíà ÷àплÿлà ÷ужàÿ øлÿõåтíàñöü, і ўñ¸ ж íåкàлüкі 
äуìàк íà ãэтû кîíт âàðтà çàпіñàöü... Мíå ñìåøíà ðîáіööà, кàлі íåйкі 
íàäçüìутû õàá¸л âûäàå ñÿáå çà àðûñтàкðàтà. Çіðíåø íà тàкîãà – ñâіí÷î 
ìуðçàтàå, à лåçå íàўпðîñт íà Àліìп.

Пðà тîå, øтî ìàÿ áàáà Яäçÿ øлÿõöÿíкà, ÿ âåäàў ç äçÿöіíñтâà. Пðîçâіø÷à 
ìàйãî пðàäçåäà Яíà Ëåàпîлüäàâі÷à – Àлåкñàíäðîâі÷ – ìîжíà л¸ãкà çíàйñöі 
ў ðîçíûõ ñпіñàõ тутэйøàй øлÿõтû. Пðîçâіø÷à ìà¸й äðуãîй áàáû, Áðîíі, – 
Шàйáàк, ÿíî íàîãул õàíñкàå. Òîлüкі ў íàøàй ñÿì’і íіõтî íå äçÿліў лþäçåй 
íà пàíîў і ìужûкîў. Íààäâàðîт, уñå пàâàжàлі і – øтî âàжíà – лþáілі 
ñÿлÿíñкуþ пðàöу, çðэøтû, і пðàöà ў куçíі äû ñтàлÿðíàй ìàйñтэðíі áûлі 
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тàкñàìà íàøûìі ñÿìåйíûìі ñпðàâàìі. Муñіöü, тàìу жîí÷ûíà пðûìàўкà 
«Ç ãðàçі – у кíÿçі!» ìÿíå пåðøû ÷àñ кðûõу áÿíтэжûлà.

Жîíкà âåлüìі ãàíàðûööà пðîçâіø÷àì ìàöі – Áàáіöкàÿ. Рîäу Áàáіöкіõ, 
кàлі âåðûöü ðîçíûì äàкуìåíтàì, ìîжíà íàлі÷ûöü àжíî äçåâÿöüñîт ãàäîў. 
Цікàâà тîå, øтî ðîäíàÿ ñÿñтðà ìà¸й áàáû Яäçі, Íіíà Àлåкñàíäðîâі÷, âûйøлà 
çàìуж ÿкðàç çà ñпàäàðà Áàáіöкàãà. Òàк øтî íå пàìûліìñÿ, ñкàçàўøû, øтî 
Áåлàðуñü – íåâÿлікàå ìÿñтэ÷кà, àлå íàøà ìÿñтэ÷кà ìàå і ñâîй çàìàк. Òàìу 
ўñлåä çà жîíкàй Àлåíàй çðэäку і ÿ, пàãлÿäçåўøû íà ÿкîãà пûõліâàãà 
äуðûлу, ìàãу пàўтàðûöü: «Ç ãðàçі – у кíÿçі».

Дзед Бронік і «Жывот...»

У äçÿöіíñтâå ÿ íå лþáіў åñöі. Ñÿäçåў, çâåñіўøû ãàлàâу íàä тàлåðкàй, 
і пàкутàâàў àä äуìкі, øтî ўñþ ãэтуþ ìàííуþ кàøу тðэáà íåÿк çàñуíуöü 
у ðîт і пðàãлûíуöü. Áàáà Яäçÿ ÷àñтà äàðу÷àлà äçåäу Áðîíіку ìÿíå íà-
кàðìіöü. Áðîíік ñтðàøûў: «Жûâîт äà ñпіíû пðûñîõíå, кàлі íå пàÿñі. Òàк 
пðûñîõíå, øтî íå àääçÿðîì!» Дçåä жàðтàâàў – і пàä ÿãî жàðтû ÿ пàöіõу 
äàÿäàў àñтûлуþ ìàíку.

У äçåäà Áðîíікà áûў ÿø÷э àäçіí лþáіìû çàñтîлüíû жàðт. Êàлі ìû ñÿäàлі 
âÿ÷эðàöü, à áàáà Яäçÿ ñтàўлÿлà íà ñтîл тàлåðкі ç ñупàì, äçåä Áðîíік кàçàў: 
«Яäçÿ, íàкðûâàй ñтîл õут÷эй, áî кіøкі ìàðø іãðàþöü!» Мî äлÿ íåкàãà 
äçåäàâà «кіøкі ìàðø іãðàþöü» і ãу÷àлà çâû÷àйíàй пðûкàçкàй, àлå íå äлÿ 
ìÿíå. Áî ÿ øìàт ðàçîў ÷уў ãіñтîðûþ пðà тîå, ÿк íàøàãà äçåäà Áðîíікà 
пàðàíілà ðàçðûўíîй кулÿй у жûâîт і ÿк ¸í тðû ìåñÿöû пðàлÿжàў íà ñпіíå 
ў äàл¸кіì Òàìáîâå. Áðîíік âûжûў, àлå ўñ¸ àñтàтíÿå жûöö¸ ў ÿãî áàлåлà 
і áуð÷элà íåçàäàâîлåíàå íутðî.

Маці і «Будзеце...»

Дàўíî íå п’þ. Íі ãàðэлкі, íі піâà. Íàâàт кåôіð âûкіíутû ç ìàйãî 
ñпàжûâåöкàãà кîøûкà. Çâû÷àйíà ў лþäçåй, ÿкіÿ çàâÿçâàþöü ç âûпіўкàй 
і куðэííåì, ç’ÿўлÿåööà ãðэáліâàå ñтàўлåííå äà куðöîў і п’ÿíіö. Мà¸ ж 
ñтàўлåííå äà іõ ìàлà çìÿíілàñÿ, ÿíû çðàáіліñÿ õіáà øтî ìåíø öікàâûìі 
äлÿ ìÿíå. Яíî і çðàçуìåлà.

Íà ìà¸ ðàøэííå кіíуöü âûпіâàöü пàўплûâàлі øìàт ÿкіÿ ðэ÷û, àäíà ç 
іõ – пàпðîкі ìàöі. Êàлі àäíîй÷û ìû ç áðàтàì, ужî íàпàäпітку, ñûõîäçілі 
ç áàöüкîўñкàй кâàтэðû і ÿ ñкàçàў, øтî пà äàðîçå äàìîў ÿø÷э çàйäу ў ÿкі 
áàð, äûк пà÷уў àä ìàöі: «Ñûíû, кàлі áуäçåöå áðàöü ÷ужûÿ ãàðàäû, ìîöíà 
íå íàпіâàйöåñÿ!» Пàжàäàííå пðàãу÷àлà íіáûтà жàðт, íіáûтà і âÿñ¸лà, àлå 
çà ãэтàй øту÷íàй âåñÿлîñöþ ÷уліñÿ і ìàт÷ûí íåñпàкîй, і íàâàт áîлü.

Дâàööàöü ãàäîў ÿ íå п’þ, ñåì ãàäîў íÿìà ç íàìі ìàöі, à ÿ ўñ¸ ÿø÷э 
äîáðà ÷уþ ÿå: «Áуäçåöå... íå íàпіâàйöåñÿ»...

Маці і «Нападрост...»

Мàöі пðûâу÷àлà ìÿíå ñтàðàííà çáіðàööà ў øкîлу. Жíіâåíü – ìåñÿö 
çáіðàííÿ, íàçàпàøâàííÿ, ìåñÿö, у ÿкіì уñ¸ куплÿåööà «íàпàäðîñт». Шкîлü-
íàÿ ôîðìà, ÷àðàâікі, ñпàðтûўíû ñтðîй áðàліñÿ тàк, кàá ìîжíà áûлî ў іõ 
ãîä пðàõàäçіöü, íàâàт кàлі çà ÿãî äîáðà пàäðàñöåø. Ãэтàå «куплÿåì íàпàä-



ðîñт» ìàöі ўçÿлà àä áàáû Яäçі – âûäàтíàй øâà÷кі, ÿкàÿ äлÿ ñâàіõ äçÿöåй 
і ўíукàў уñ¸ пåðàøûâàлà і øûлà íàпàäðîñт.

Àäíîй÷û ìàöі, пàáà÷ûўøû, øтî ÿ, пÿöіклàñíік, пðûí¸ñ ç кðàìû кíіãу 
Òàлñтîãà, ñпûтàлà ў ìÿíå: «Íàпàäðîñт купіў кíіãу?» Òàäû íàì ñтàлà âåлüìі 
ñìåøíà àä ãэткàй кíіãі íàпàäðîñт, àлå пàçíåй ÿ çðàçуìåў, øтî áîлüøàñöü 
кíіã куплÿåööà ìåíàâітà íàпàäðîñт. У áіáліÿтэöû і ў ñÿáðîў кíіãі áÿðуööà 
äлÿ õуткàãà пðà÷ûтàííÿ ç уìîâàй àáàâÿçкîâàãà âÿðтàííÿ, à âîñü ç кðàìû 
кíіãі пðûíîñÿööà íàпàäðîñт, ÿíû пðûíîñÿööà ў пðûâàтíуþ áіáліÿтэку, 
ÿкàÿ çáіðàåööà íàпàäðîñт.

У íàøûõ ç ìàöі ðàçìîâàõ ãэтàå «íàпàäðîñт» пðûжûлîñÿ. Шìàт øтî ў 
жûööі ÿ ðàáіў і ўñ¸ ÿø÷э ðàáлþ íàпàäðîñт. Дçå тàтà кàçàў тðàäûöûйíàå 
і ñуð’¸çíàå: «Пàìіðàöü çáіðàйñÿ, à жûтà ñåй», – ìû ç ìàöі ñтàðàліñÿ пà-
ñтàâіöü пàўжàðтàўліâàå: «íàпàäðîñт çðàáіў». Ці íàâàт íå çуñіì літàðàтуðíàå: 
«íàâûðîñт».

Маці і «Чорцік...»

Çáіðàåøñÿ âûõîäçіöü ç äîìу, à клþ÷îў íÿìà. Òû і íà пàлі÷кàõ пàãлÿäçåў, 
тû і кіøэíі àáìàöàў, і çìåñöіâà çàплå÷íікà íà пàäлîãу âûтðàñ, à клþ÷îў 
íÿìà. Дçå ÿíû пàäçåліñÿ? Шукàåø, øукàåø, øукàåø, уçìàкðэåø уâåñü, áî 
пà÷ûíàåø ñпàçíÿööà, à ç-çà ãэтàãà пà÷ûíàåø õâàлÿâàööà, à ç-çà õâàлÿâàííÿ 
пà тðû ðàçû пðàâÿðàåø кіøэíі, у ÿкіõ клþ÷îў íÿìà… Штî ðàáіöü?

У тàкіÿ ìîìàíтû ìíå çãàäâàåööà пàðàäà ìàöі… Òðэáà ñåñöі íà кðэñлà, 
пàлі÷ûöü äà àäçіíàööàöі, ñупàкîіööà і пðàøàптàöü: «Чîðöік… Чîðöік, 
пàãулÿўñÿ – і àääàй». Рàñплþø÷âàåø âî÷û і çãàäâàåø, äçå àпîøíі ðàç 
áà÷ûў клþ÷û... Уñпàìіíàåø, øтî ў÷îðà íà âуліöû лілî і áûлî õàлîäíà, 
тû õàäçіў у çÿл¸íàй куðтöû, à ñ¸ííÿ пàöÿплåлà, тû íàäçåў пàìÿðàíöàâуþ, 
à клþ÷û, äàліáîã, çàñтàліñÿ ў çÿл¸íàй. Òàк і ¸ñöü. Êлþ÷û çíàйøліñÿ, à 
ìîжíà ñкàçàöü, øтî іõ âÿðíуў тàáå ÷îðöік. Дàðэ÷û, ¸í âÿðтàå íå тîлüкі 
клþ÷û, ÷îðöік ìîжà øìàт øтî ñà çãуáлåíàãà âÿðíуöü. Я пðàâÿðàў, і ìàöі 
ìàÿ Íіíà Ãлîáуñ пðàâÿðàлà.

Шурык і «Ні Богу свечка...»

Àä äçåäà Âàöі ў ñÿì’і Êіñÿл¸ў çàñтàлàñÿ ñтàлÿðíàÿ ìàйñтэðíÿ. Áîã 
ìîй, ÿк ìíå пàäàáàліñÿ ўñå ãэтûÿ ôуãàíкі і ãэáлікі, ðэйñìуñû і ñтàìåñкі, 
âàðøтàтû і öіñкі! Êіñÿлі áûлі íàйáліжэйøûìі ñâàÿкàìі íàøàй ñÿì’і, à 
тàìу ìíå ðàçàì ç Òîлікàì Êіñÿл¸ì, уíукàì íÿáîж÷ûкà Âàöі, äàçâàлÿлàñÿ 
ðàáіöü ñàáå öàöкі ў тîй ñöіøàíàй ìàйñтэðíі, äçå íà ñöåíàõ âіñåлі õàìутû і 
çàãàтîўкі äлÿ іõ. Мû ç Òîлікàì âûпілüâàлі і âûñтðуãâàлі ç äîøàк öàöà÷íûÿ 
ñтðэлüáû і àўтàìàтû. Дðàўлÿíàÿ çáðîÿ àтðûìліâàлàñÿ ў íàñ кåпñкà, пðà 
ÿå íàø ñâàÿк Шуðûк Мілüкî кàçàў: «Íі Áîãу ñâå÷кà, íі ÷îðту кà÷àðãà... 
Àáû-øтî». Мîй тàтà пàãàäжàўñÿ ç Шуðûкàì і äàäàâàў кðûтûкі: «Рàáілі 
öâік – çðàáілі пøûк». Òàтà àáìÿжîўâàўñÿ тîлüкі кðûтûкàй, à âîñü Шуðûк 
äàпàìàãàў íàì âûпðàўлÿöü õіáû і ðàáіў öàöà÷íûì ñтðэлüáàì і àўтàìàтàì 
пðûñтîйíû âûãлÿä.

Çãàäâàþ÷û «кà÷àðãу» і «öâік», ÿ äуìàþ, øтî тàкіÿ жîðñткіÿ пðûкàçкі 
áîлüø пàäûõîäçÿöü äà куçíі ìàйãî пðàäçåäà Яíà Àлåкñàíäðîâі÷à, ÷ûì äà 
ñтàлÿðíàй ìàйñтэðíі ÿãî íàйлåпøàãà ñÿáðукà Âàöі Êіñÿлÿ.
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Баба Маня і «Абое...»

У лåñ пà ãðûáû, íà âîçåðà íà ðûáу ÿ õàäçіў ç Òîлікàì Êіñÿл¸ì. Ёí áûў 
íà äâà ãàäû ñтàðэйøû çà ìÿíå, áîлüø âîпûтíû, áîлüø àäкàçíû. Òàìу, кàлі 
íåøтà çäàðàлàñÿ, íÿõàй ñàáå і çâû÷àйíàÿ çàтðûìкà ç âÿðтàííåì, ìàÿ áàáà 
Яäçÿ ñâàðûлàñÿ íå íà ìÿíå – ñâàйãî Âàлîäçþ, à íà Òîлікà – «íà куðàâîä-
ку, ÿкі âÿäçå ìàлîãà ў лåñ і çàáûâàåööà, øтî ç іì çуñіì ìàлû õлîп÷ûк». 
Чàñàì çäàðàлàñÿ тàк, øтî ìíå íàâàт çàáàðàíÿлàñÿ ÿкі äçåíü öі äâà ãулÿöü 
ç «куðàâîäкàй». Êàлі ж áàáå Яäçå пàäàâàлàñÿ, øтî ÿíà ñлàáà íàñâàðûлàñÿ 
íà Òîлікà, äûк ÿíà іøлà äà ÿãî áàáû Мàíі і ðàñкàçâàлà ̧ й пðà «куðàâîäку». 
У áàáû Мàíі ўíук Òîлік õàäçіў у лþáіì÷ûкàõ, тàìу ÿíà àäìàõâàлàñÿ àä 
Яäçі і кàçàлà ÿк àäðàçàлà: «Àáîå ðàáîå!»

Міхась Стральцоў і «Старычок-старычок...»

Пàэт Міõàñü Ñтðàлüöîў øìàткðîöü пàўтàðàў ìîäíуþ ў øàñöіäçÿñÿтûõ 
пðûìàўку-çâàðîт «ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк». «Ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк, íàì тðэáà 
ç тàáîþ ў ãðûáû ñõàäçіöü... Я âåäàþ äîáðûÿ ìÿñöіíû, тут íåäàл¸кà, пàä 
Міíñкàì... Ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк...» – «Як ìàåøñÿ, ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк?» – 
«Штî íîâàãà íàпіñàлàñÿ, íàìàлÿâàлàñÿ, ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк?»

Òàкі çâàðîт ìÿíå íåйкі ÷àñ áÿíтэжûў, àлå ÿ äà ÿãî пðûâûк. Ñтðàлüöîў 
áåç ãэтàãà «ñтàðû÷кà-ñтàðû÷кà» ìíå öÿпåð íàâàт íå ўÿўлÿåööà. Пàäàâàлà-
ñÿ, øтî пðûìàўкі-çâàðîтû «ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк» і «ñтàðû» ñûäуöü ðàçàì 
ç пàкàлåííåì ìàіõ áàöüкîў, àлå тàк íå àтðûìàлàñÿ, áî ў äçåâÿíîñтûõ 
ç’ÿâілàñÿ íîâàÿ пðûìàўкà, ÿкуþ лþáіў Ñлàâà Àõðîìåíкà: «Ñтàðû ўжî âû 
– ìàлàäû ÷àлàâåк». Як øтî íå àтðûìліâàлàñÿ, çðûâàлàñÿ, кàìå÷ûлàñÿ, ÿ 
÷уў àä Àõðîìåíкі: «Ñтàðû ўжî âû...» Пðàўäà, «ñтàðû÷îк-ñтàðû÷îк» Ñтðà-
лüöîâà çàўñ¸äû ãу÷àў àптûìіñтû÷íà і àðлåкіíіñтà, à «ñтàðû» Àõðîìåíкі 
àтðûìліâàўñÿ ñуìíûì, ñтîìлåíûì і ìіíîðíûì, ÿк П’åðî.

Алег Хадыка і «Кожны...»

Çíàйñöі ñâà¸ ìåñöà ў жûööі? Як ãэтà áûâàå öÿжкà. Êîлüкі ìàіõ çíà¸ìûõ 
пðàõàäçілі пàä çàлàтûì ñîíöàì і ñðэáíûì ìåñÿöàì øìàт ãàäîў, à тàк і íå 
çíàйøлі ñâàйãî куткà. Яíû áàäçÿліñÿ ў íåйкіì ÷ужûì, íåíàтуðàлüíûì, 
пðàäуìàíûì і ñплàíàâàíûì іíøûìі лþäçüìі жûööі.

У ìàлàäîñöі ў кîжíàãà ç íàñ øìàт плàíàў і íàäçåй. Я і тàì пàпðàöуþ, 
ÿ і ñþäû ç’åçäжу, ÿ і тут çðàáлþ пàтðэáíуþ ñпðàâу. У ìÿíå тàкіõ пðàåктàў 
ìåлàñÿ øìàт, і ÿ âåðûў у ñâàþ äûÿìåíтàâуþ çîðку. Мîжà, тàìу ìÿíå і 
пðàöÿлà íàâûл¸т пðûкàçкà, пà÷утàÿ àä íàñтàўíікà Àлåãà Хàäûкі: «Âñÿк 
ñâåð÷îк çíàй ñâîй øåñтîк». Мàўлÿў, íå ўñ¸ ў öÿáå àтðûìàåööà, íå тàкі 
тû çäîлüíû, ÿк äуìàåø, íå ўñ¸ тû çìîжàø äàñтàöü, øтî áà÷ûöü âîкà. Êàá 
ðàíà, íàíåñåíàÿ «øåñткîì», íå áûлà тàкîй áàлþ÷àй, ÿ пåðàкàçàў пàðàäу 
íàñтàўíікà пà-áåлàðуñку, àтðûìàлàñÿ: «Âåäàй, кàтîк, ñâîй кутîк». Íà пå-
ðàклàäçå ÿ íå ñпûíіўñÿ і ñтàðàííà пà÷àў øукàöü ãэтû «ñâîй кутîк».

Мàå пîøукі пðàõîäçілі ў пàўðàçáуðàíûì кàтàліöкіì ñàáîðû. Чàìу? Áî 
ìåíàâітà ñàáîð уâàñàáлÿå ÷àлàâå÷àå ðàçуìåííå кîñìàñу. Мíå íå çíàйøлîñÿ 
ìåñöà ў àлтàðû, пîáà÷ ç Дçåâàй і ÿå íåìàўлÿткàì; ìíå áûлî õàлîäíà ў öэí-
тðàлüíûì íэôå, äçå öÿжàðíàÿ Мàðûÿ ñуñтðàкàлàñÿ ç öÿжàðíàй Ëіçàâåтàй; 
íàâàт íà öâіíтàðû, äçå íàìàлÿâàíû жàáðàк âûпðîøâàў õлåá у жàí÷ûí, ÿ 



íå пà÷уâàўñÿ íà ñâàіì ìåñöû. Íå÷àкàíà äлÿ ñÿáå ÿ çíàйøîў ñâà¸ ìåñöà 
íà õîðàõ, äçå íà ôðэñкàõ уçâûøàўñÿ àðãàí, à âÿлікàкðûлû àí¸л пà÷ûíàў 
ãðàöü íà âіÿлàí÷элі.

Âåäàþ÷û ñâà¸ ìåñöà, ñâîй «øåñтîк», ñâîй «кутîк», ÿ ñтàў жûöü àäпà-
âåäíà – тðûìàþ÷ûñÿ ÿк ìàãà äàлåй àä àлтàðîў, àìâîíàў і öâіíтàðîў.

Дзед Бронік і «Як спаў...»

У ìÿíå ç äçåäàì Áðîíікàì ìåліñÿ ÷ûñтà ìуж÷ûíñкіÿ ñàкðэтû. Пàкулü 
áàáà Яäçÿ кàлÿíäàðíûì ліñткîì ðàñпàлüâàлà пå÷, ìû ç äçåäàì уñтàâàлі 
і çàñöілàлі лîжкі. Пåðøàå, øтî ÿ ÷уў àä ÿãî: «Як ñпàў, öі ñуõà ўñтàў?» 
Уâå÷àðû ìåíàâітà äçåä Áðîíік ñàäçіў ìÿíå íà ãàðø÷îк, à ðàíіöàй, пàñлÿ 
çàñöілàííÿ лîжкàў, ìû ç іì іøлі пðàç äâîð у ñàä, äçå çà õлÿâîì, пàä 
ÿáлûíÿй, ÿкуþ ўñå íàçûâàлі øтðûôåлü, ñтàÿлà äàø÷àíàÿ пðûáіðàлüíÿ. 
У ¸й äçåä Áðîíік і íàâу÷ûў ìÿíå ñікàöü ñтîÿ÷û. «Íÿìà лåпøàй кðàñàтû, 
ÿк пàñікàöü ç âûñàтû!» – кàçàў Áðîíік, кàлі ÿ пуñкàў ñтðуìåíü у ãуñтуþ 
öåìðàäçü кðуãлàй àäтуліíû.

Çâû÷àйíà пðà тàкуþ íàâуку çàáûâàåøñÿ. Мî і ÿ çàáûўñÿ á, кàá íå ãэтàÿ 
ìуж÷ûíñкàÿ пðûìàўкà ç «лåпøàй кðàñàтîй».

Максім і «Прапаў...»

Çàçâû÷àй лþäçі íå лþáÿöü жàðтîўíûõ і àáðàçліâûõ пðûìàâàк ç улàñíûìі 
іì¸íàìі. Ñàпðàўäû, ÿкîìу ãэтà Улàäçіìіðу ìîжà ñпàäàáàööà «Âàлîäçÿ, 
ñâіííі ў àãàðîäçå»? À ÿкі тàкі Ôåäçÿ ўçðàäуåööà, пà÷уўøû «Ôåäçÿ ç’åў 
ìÿäçâåäçÿ»? Ці íåõтà ìîжà ñпàäçÿâàööà íà тîå, øтî âåðøûк «Ñÿðãåй-âå-
ðàáåй íà кàтуøöû ñÿäçåў, уñіõ жàáàк пàåў» лÿжà íà äуøу Ñÿðãåþ? Òàкіÿ 
пðûìàўкі і пðûäуìлÿліñÿ, кàá öâÿліöü і кðûўäçіöü кàãî-íåáуäçü, тàкіÿ 
âåðøû і ñклàäàліñÿ, кàá çäçåкàâàööà ç кàãîñüöі.

Пðàўäà, ÿ âåäàþ àäíàãî Мàкñіìà, ÿкі ç’ÿўлÿåööà âûклþ÷эííåì. Ёí íà-
ñтîлüкі ñàìàіðàíі÷íû, øтî ў íàйöÿжэйøûÿ õâіліíû жûööÿ ўñìіõàåööà і 
кàжà: «Пðàпàў Мàкñіì, íу і ÷îðт ç іì!» Êàлі çìðîк ðîáіööà íåпðàлàçíûì, 
кàлі пÿтлÿ íÿñтà÷û ñöіñкàå Мàкñіìàâу øûþ тàк, øтî ўäûõíуöü-âûäûõíуöü 
лåäçü àтðûìліâàåööà, тàäû ìîжíà пà÷уöü àä ÿãî і áîлüø жîðñткі âàðûÿíт 
пðûìàўкі: «Пàì¸ð Мàкñіì, íу і õ… ç іì!» Пàпûтàўñÿ ÿ ў Мàкñіìà, ÷àìу ¸í 
тàкîå кàжà, і пà÷уў: «Мíå тàк лÿã÷эй... Ñкàжу пðûìàўку пðà Мàкñіìà – і 
öÿжàð ç äуøû пàäàå, і ÷îðíàÿ ñілà ìÿíå àäпуñкàå...»

Маці і «Што праўда...»

Піøу пðà ìÿðçîтíûÿ пàâîäçіíû ñу÷àñíікàў і çãàäâàþ ìàт÷ûíà «Штî 
пðàўäà, тî íå ãðэõ». Яíà äîñûöü ÷àñтà пàўтàðàлà ãэтуþ ñпðàâÿäліâуþ 
пðûкàçку, ñåäçÿ÷û çà ñâàіì пðàöîўíûì ñтàлîì у áіáліÿтэöû Дîìà літàðà-
тàðàў. Чûтà÷û ç çàõàплåííåì ðàñкàçâàлі ¸й пðà ðîçíàå пðà÷ûтàíàå, пðà 
ñтðàкàтàå жûöö¸-áûöö¸, пðà ñàкðэтíàå, іíтûìíàå, à ÷àñàì і пðà áðûäкàå. 
Рàñкàçâàлі, à пîтûì ñпàõîпліâàліñÿ: «Âîй, Íіíà Улàäçіìіðàўíà, øтî ж ãэтà 
ÿ âàì пàíàðàñкàçâàлà?.. Які ñîðàì... Âûáà÷àйöå, çàãàâàðûлàñÿ і àáû-÷àãî 
âàì пàíàплÿлà, àжíî ñàìîй ñîðàìíà, àжíî пà÷ûðâàíåлà...» Òàäû ìàöі і 
кàçàлà ìÿккіì і ñпàкîйíûì ãîлàñàì: «Штî пðàўäà, тî íå ãðэõ».
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Баба Броня і «Ён...»

Уíукàў áàáà Áðîíÿ äçÿлілà íà тûõ, õтî åў äîáðà – Âіöÿ і Міðûк, і тûõ, 
õтî, ÿк ÿ, åў кåпñкà. Òàк ÿíà і ñûíîў äçÿлілà. Ñàâà åў äîáðà. «Êàлі íåõтà 
ç’åў ñìÿтàíу, äûк ÿ âåäàлà, øтî íå Чэñік і íå Яí, à Ñàâà пàлàñàâàўñÿ», – 
ðàñкàçâàлà ìíå áàáà Áðîíÿ. Я, Чэñік і Яí áûлі äлÿ ÿå çàíàäтà õуäûìі, à 
тàìу і ñлàáûìі.

Áîлüø çà ўñ¸ áàáà Áðîíÿ пåðàжûâàлà çà Яíà, ÿкîãà ñпіñàлі ç ôлîтà. 
Яí ñлужûў íà кàöåðû, ÿкі пàäâîçіў àтàìíàй пàäâîäíàй лîäöû пàліâà. Òàì 
¸í àтðûìàў âÿліçíуþ äîçу àпðàìåíüâàííÿ. Дàктàðû âûпðàâілі Яíà äàìîў 
пàìіðàöü. «Ёí áû ç кðûжà çíÿтû... Хуäû, лåäçü жûâû... У пðûáіðàлüíþ 
кðûâ¸þ õàäçіў!» – ðàñкàçâàлà ìíå áàáà. Уñå, íàâàт ñàì Яí, äуìàлі, øтî 
íàø ìàðàк íå пàпðàâіööà і íåўçàáàâå ñкàíàå. Àлå áàáà Áðîíÿ çíàйøлà 
íàðîäíàãà лåкàðà, ÿкі çàãàâàðûў áутэлüку âàäû. Яí âûпіў туþ âàäу, пðà-
лÿжàў íåðуõîìà ãàäçіíу… і пàйøîў íà пàпðàўку.

Çàпîìíілàñÿ ìíå пàðàäà лåкàðà пðà тîå, øтî пàñлÿ піööÿ çàãàâîðàíàй 
âàäû тðэáà лÿжàöü íåðуõîìà, ÿк ì¸ðтâû... І áàáіíà õðûñöіÿíñкàå тàкñàìà 
ìíå пîìíіööà: «Ёí áû ç кðûжà çíÿтû...»

Антон і «скатабаза»

Êàá íå ìàöþкàööà, кàá ç ÿçûкà íå çлÿöåлà ÿкàÿ áðûäîтà, кàá çàñтàâàö-
öà ў пîлі пðûñтîйíàñöі, íåкàтîðûÿ ç íàñ пðûäуìлÿþöü äлÿ ñÿáå íåйкàå 
ñлîâà, ÿкîå пàñпÿõîâà іì çàìÿíÿå ўñå ìàöþкі. Чуåø «áліí ãàðэлû», à çà 
тûì ÷îðíûì «áліíàì», ÿк і çà «áлÿõàй-ìуõàй», áà÷ûø іíøàå тàáуіðàâàíàå 
ñлîâà кøтàлту пðîñтàãà «áл…äçü» öі экñпðэñіўíàãà «áл…äçþãà».

Мîй äçÿäçüкà Àíтîí çàìåñт «áліíà» і «áлÿõі» кàçàў ñàкàâітàå і ãуñтîå, 
ÿк ñàліäîл, «ñкà-тà-áà-çà». Íåäàл¸кà àä íàøàãà äîìà ў Êîйäàíàâà ñтàÿлà 
ðàìáàçà, тàìу Àíтîíàâà «ñкàтàáàçà» пåðàãукâàлàñÿ ç öàлкàì ðэàлüíàй і 
ñтàíîў÷àй ðàìáàçàй, пðû ÿкîй áûлà íåâÿлі÷кàÿ кðàìкà, äçå ìû куплÿлі 
÷îðíû õлåá і тîå-ñ¸å äà õлåáà.

Ігар і «Цябе шукалі...»

Çäàðàåööà: у ñÿì’і áàöüкà çàáіâàå ìàöі. Çäàåööà, øтî äçåöі íå äàðуþöü 
áàöüку ãэтàãà çàáîйñтâà. Àлå ãэтà тîлüкі çäàåööà, áî äçåöі ÿкðàç пåðøûÿ, 
õтî äàðуå.

У ìàйãî àäíàклàñíікà і ñÿáðукà Іãàðà пàáіліñÿ п’ÿíûÿ áàöüкі. У íàñ íà 
ðà¸íå – áуäç¸ííàÿ ðàçáîðкà. Рàçàì ñåлі âûпіâàöü, ðàçìàўлÿлі і äàðàçìàўлÿ-
ліñÿ äà ñâàðкі, ÿкàÿ пåðàðàñлà ў áîйку. Іãàðàў áàöüкà ñтукíуў кулàкîì у 
ñкðîíü жîíку, тàÿ і ñкàíàлà… Іãàð ç äçâþìà ñ¸ñтðàìі íå õàöåў у äçіöÿ÷û 
äîì, ¸í õàöåў çàñтàööà жûöü у ñâà¸й кâàтэðû, à тàìу ўãàâîðâàў уñіõ íàñ, 
àäíàклàñíікàў і çíà¸ìûõ, кàá ìû ñкàçàлі ìіліöûі, øтî ÿãî áàöüкі íікîлі íå 
áіліñÿ, à ìàöі ўäàðûў íà âуліöû íåõтà ÷ужû. У âûíіку ñÿìіклàñíікà Іãàðà 
пàкіíулі жûöü ç áàöüкàì. Âîñü тàкàÿ àäáûлàñÿ äðàìà íà íàøûì ðà¸íå, 
øтî пîáà÷ ç Êàлüâàðûйñкіìі ìîãілкàìі.

Дàðэ÷û, ìàöі Іãàðà пðàöàâàлà äâîðíі÷ûõàй і пàäìÿтàлà âуліöû âàкîл 
Êàлüâàðûі. Çіìîþ ãðэáñöі і кіäàöü ôàíåðíûì øуôлåì кàлüâàðûйñкі ñíåã 
¸й çàўñ¸äû äàпàìàãàў Іãàð. Мîжà, тàìу ў ÿãî áûў лþáіìû ÷îðíû жàðт-
пðûкàçкà... Іãàð пàäûõîäçіў äà çíà¸ìàãà і øàптàў: «Цÿáå øукàлі...» Çíà¸ìû 



íàñöÿðîжâàўñÿ і ñпàлîõàíûì ãîлàñàì пûтàўñÿ: «Хтî? Хтî ìÿíå øукàў?» – 
«Дâîå ç íàñілкàìі і àäçіí ç лàпàтàй!» – кðû÷àў Іãàð і ðàãàтàў íà ўñþ øкîлу.

Люда і «Ні бэ...»

У Ëþäû Êукàðэкі ў пÿтûì клàñå ç’ÿâіўñÿ ñтàíік. Уñå àñтàтíіÿ íàøû 
àäíàклàñíіöû ÿø÷э пàðу ãàäîў пàõàäçілі áåç ñтàíікàў, à Ëþäà ñà ñтàíікàì 
àäðàçу çðàáілàñÿ лþáіìàй і жàäàíàй äлÿ ўñіõ íàøûõ õлîпöàў. Ñпàðтûўíàÿ 
– ÿíà лåпø çà ўñіõ у øкîлå ãулÿлà ў âàлåйáîл. Яå кðу÷àíуþ пàäà÷у íåлüãà 
áûлî ўçÿöü íà пàлüöû öі íà äàлîíі, àäíî íà кулàкі, ÿíà пàñûлàлà ìÿ÷ íàä 
ñàìàй ñåткàй ç тàкîй ñілàй, øтî тîй лÿöåў, ÿк ãàðìàтíàå ÿäðî. Âу÷ûлàñÿ 
Êукàðэкà âåлüìі äîáðà і пàñлÿ âîñüìàãà клàñà пàйøлà ў ìåäâу÷ûліø÷à.

Âàлåйáîл, ñтàíік і пðûìàўкà, ÿкîй äðàжíілі Ëþäу: «Íі áэ, íі ìэ, íі 
кукàðэку...» Âîñü øтî пîìíіööà пðà ÿå íàйлåпø. Пîìíіööà ÿø÷э эðàтû÷íû 
пàäтэкñт, ÿкі ÷àñàì уклàäàўñÿ ў пðûìàўку-äðàжíілку: «Я íі ç áэ, ÿ íі ç ìэ 
і ÿ íі ç Ëþäàй Êукàðэкàй»…

Юра і «Хоць рэдка...»

Мîй øкîлüíû тàâàðûø Þðà піñàў ðàìàíû. Ёí ñтâàðàў ôàíтàñтûку пðà 
пàäàðîжжû íà іíøûÿ плàíåтû. Рàìàíû ÿãî піñàліñÿ ў àãулüíûõ ñøûткàõ, 
ÿкіÿ Þðà íàçûâàў тàìàìі. Òàкіõ тàìîў íàпіñàлàñÿ ў ÿãî áîлüø çà äâàööàöü. 
Мÿíå, тðэöÿклàñíікà, ìîöíà ўðàжâàлà пðàöàâітàñöü і àпàíтàíàñöü þíàãà 
ðàìàíіñтà.

Òàìу, ñуñтðэўøû ÿãî пðàç тðûööàöü ãàäîў, ÿ пàпûтàўñÿ: «Òû ÿø÷э íåøтà 
піøàø öі пàкіíуў у þíàöтâå ñâàþ літàðàтуðíуþ пðàöу?» – «Піøу... Мàлà, 
àлå піøу... Хîöü ðэäкà, äû ìåткà...». Пà÷уўøû «піøу», ÿ ўãàâàðûў Þðу 
äàöü ìíå ÿãî ðукàпіñû, кàá çðàáіöü пуáлікàöûþ ў ÿкіì-íåáуäçü ÷àñîпіñå. 
Я àáûøîў íåкàлüкі ðэäàкöûй, íàâåäàў «Í¸ìàí» і «Мàíàлîã», çàõîäçіў у 
тûäí¸âікі і ãàçåтû. Пàўñþлü ÷уў àäíî і тîå ж... Àôàðûçìû і âåðøû ў àäçіí 
ðàäîк ÿíû íікîлі íå äðукàâàлі, à тàãî, øтî ÿ іì пðûí¸ñ, íåäàñтàткîâà íàâàт 
íà àäíу ìàлåíå÷куþ пуáлікàöûþ, áî çáîлüøàãà ãэтà àìàтàðñтâà і çàáàўкі 
÷àлàâåкà, ÿкі çíàõîäçіööà äàл¸кà àä літàðàтуðíàãà пðàöэñу, øтî ¸í íàâàт 
íå íà ìàðãіíàліÿõ, à пà-çà ìàðãіíàліÿìі ñу÷àñíàй літàðàтуðû. Мíå äàâÿлîñÿ 
âÿðíуöü тàâàðûøу пàпку ç ðукàпіñàìі, äàâÿлîñÿ âûáà÷àööà çà тîå, øтî íå 
çìîã çðàáіöü пуáлікàöûþ, äàâÿлîñÿ ñкàçàöü, øтî пàäûõîä «Хîöü ðэäкà, äû 
ìåткà» ãэтûì ðàçàì íå ñпðàöàâàў.

Валодзя і «У ціхім...»

Пàìÿðкîўíû, ñтðûìàíû, öіõìÿíû... Ãэтà ўñ¸ пðà ÿãî, пðà àôàðìіöåлÿ 
кíіжàк Âàлîäçþ. Дэâіç ÿãî жûööÿ – «àáû öіõà...» Ёí лàãîäíà ўñìіõàåööà і, 
ãлåäçÿ÷û тàáå ў âî÷û, кàжà: «Дîáðà... Çðîáіì... Àáû öіõà...» Ç тàкіì äэâіçàì 
Âàлîäçÿ öіõàìіðíà і íÿñпåøíà пðàйøîў пðàç уñ¸ пðàöîўíàå жûöö¸ àжíî 
äà пåíñіі. Ãлåäçÿ÷û íà ÿãî, ÿ çàўñ¸äû çãàäâàў áåлàðуñкуþ пðûкàçку «У 
öіõіì áàлîöå ÷эðöі ðàñтуöü». Çãàäâàў і ўÿўлÿў, ÿк у пàâîäçіíàõ пàñпÿõîâàãà 
і âûõàâàíàãà ÷àлàâåкà пðàÿâіööà äðàпåжíû ÷îðт.

Ёí íå пðàÿâіўñÿ. Íіÿк. Çуñіì. Мà¸ ÷àкàííå ÿк áûлî, тàк, áàäàй, і çà-
ñтàíåööà ìàðíûì. Òэìпåðàìåíтíàãà і âîãíåлþáіâàãà ÷îðтà íå öікàâіöü і íå 
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çàöікàâіöü тðàäûöûйíà áåлàðуñкàå, áàлîтíàå і øэðàå «àáû öіõà». Пàãàтîў 
íàâîкàл øìàт іíøûõ ôàöэтàў, у жûööі ÿкіõ ÷àðтàўø÷ûíà áуäçå і áîлüø 
íàтуðàлüíàй, і áîлüø çàпàтðàáàâàíàй, ÷ûì у жûööі ñпàкîйíàãà пåíñіÿíåðà 
Âàлîäçі.

Дзед Бронік і «Дзясятая вада...»

Пðà äàл¸кàå ñâàÿöтâà кîйäàíàўöû кàçàлі: «Ñâàÿк – äçÿñÿтàÿ âàäà íà 
кіñÿлі». Длÿ ìÿíå ãэтàÿ пðûìàўкà çíітîўâàлàñÿ íå ç õàтíіì àўñÿíûì і íå ç 
äçåтñàäàўñкіì âіøí¸âûì кіñÿлÿìі, à ç пðîçâіø÷àì Êіñåлü. Òàкîå пðîçâіø÷à 
íàñіў ìîй äçåä Áðîíік, ÿкі äàâîäçіўñÿ ìà¸й ìàöі Íіíå Ãлîáуñ àй÷ûìàì. 
Ç тàкіì пðîçâіø÷àì жûў і ÿãî ðîäíû áðàт Êàçік, ç ÿкіì у Áðîíікà áûў 
àãулüíû äîì ç äâуìà ãàíкàìі і äçâþìà âåðàíäàìі. Мîй íàйлåпøû ñÿáðà 
і äàл¸кі ñâàÿк Òîлік, Êàçікàў ñûí, тàкñàìà áûў Êіñÿл¸ì. Òàìу «äçÿñÿтàÿ 
âàäà íà кіñÿлі» äлÿ ìÿíå ìåлà áліçкàå і øìàтàáлі÷íàå ўâàñàáлåííå. Пэўíà, 
ç-çà ãэтàãà ÿ пåðàкàíàíû, øтî íàâàт äàл¸кіÿ ñâàÿкі ìîãуöü çàйìàöü у тâàіì 
жûööі çíà÷íà áîлüøàå ìåñöà, ÷ûì ñâàÿкі íàйáліжэйøûÿ. Òàкіì áліçкіì і 
äàðàãіì ÷àлàâåкàì äлÿ ìÿíå áûў Áðàíіñлàў Âàöлàâàâі÷ Êіñåлü – äçåä Áðîíік.

Баба Ядзя і «Гразёю...»

Êàлі тâà¸ äçÿöіíñтâà пðàõîäçіöü у äçіöÿ÷ûõ ñàäàõ і лàãåðàõ, âûõàâàöåлі 
õуткà пðûâу÷àþöü öÿáå ìûöü ðукі «кðужî÷кàì», ìûöü íîãі пðàõàлîäíàй 
âàäîй, øтîðàíіöû ìûöü тâàð, âуøû і øûþ. Òàк і ìÿíå пðûâу÷ûлі, àлå 
àäíî ñлàáàå ìåñöà пàкіíулі – кàлåíі. Çàãулÿåøñÿ, ñàì íå çàўâàжûø, ÿк 
íåäçå ўклåí÷ûø, – і õîäçіø ç áðуäíûìі кàлåíÿìі. Мûöü іõ ìÿíå âу÷ûлà 
áàáà Яäçÿ. Яíà кàçàлà: «Âàлîäçÿ, äçå тû тàк пåðàпэöкàўñÿ?! Ãлÿíü íà ñâàå 
кàлåíі... Ãðàç¸þ çàðàñлі, õîöü тû ðэпу ñåй!» Ãлåäçÿ÷û íà ñâàå ÷îðíûÿ кà-
лåíі, ÿ ўÿўлÿў, ÿк íà іõ âûðàñöå жîўтàÿ ðэпà. Яíà ìíå áà÷ûлàñÿ âÿлікàй 
і... ñìà÷íàй, тàкîй, ÿк ðàñлà ў íàøûì ãàðîäçå. Íå âåäàþ, ÿк кàìу, à ìíå 
тîíкіÿ ñкðûлікі ñûðîй õðуìñткàй ðэпû áûлі ñàлîäкіìі і âåлüìі ñìà÷íûìі.

Дðуãуþ пðûìàўку пðà ðэпу ÿ ÷уў øìàткðîöü і пàўñþлü: «Пðàñöåй çà 
пàðàíуþ ðэпу». Мàўлÿў, пðàñöåй і íå áûâàå, пðàñöåй çà ñàìàå пðîñтàå, 
лÿã÷эй çà л¸ãкàå. Àлå ãэтàÿ пðûìàўкà äлÿ ìÿíå áåçàáлі÷íàÿ і íÿñìà÷íàÿ, áî 
ÿ íікîлі íå кàøтàâàў пàðàíàй ðэпû. Мîжà, ÿø÷э кàлі-íåáуäçü пàкàøтуþ – і 
пðûìàўкà пðà пàðàíуþ ðэпу тàкñàìà íàáуäçå ñâàå âûðàçíûÿ ãîлàñ і тâàð.

Дзед Ладзімір і «Грозны рак...»

Ëàâіöü ðàкàў у ðэ÷öû Ятðàíöû ìÿíå íàâу÷ûў тàтà. Ёí âûöÿãâàў ç-пàä 
кàð÷îў âÿлікіõ ÷îðíà-çÿл¸íûõ і ö¸ìíà-áðуíàтíûõ, à ÿ çáіðàў íà пÿñ÷àíàй 
âîäìåлі ìàлåíå÷кіõ і пàўпðàçðûñтûõ. Ñâàіõ öàöà÷íûõ, ñâåтлûõ, áуðøтû-
íàâûõ ðà÷кîў ÿ àäпуñкàў íà âîлþ, à тàтàâûõ ö¸ìíûõ ìû âàðûлі ў ðîíäàлі 
íà кåðàãàçå. Рàкі ў кіпåíі íàліâàліñÿ àãíіñтàй і ñìà÷íàй ÷ûðâàííþ.

Âÿліçíûõ жûâûõ ðàкàў ÿ тðîõі пàáîйâàўñÿ, àжíî пàкулü äçåä Ëà-
äçіìіð íå ñкàçàў: «Ãðîçíû ðàк, äû âî÷û ў ñðàöû!» Я çàñìÿÿўñÿ – і ў тûì 
áàäç¸ðûì ñìåõу пðàпàў ìîй ñтðàõ пåðàä уñÿлÿкіìі ðàкàìі. Я пà÷àў ðàçàì 
ç тàтàì çàлàçіöü ðукàìі пàä кàð÷û і âûöÿãâàöü àäтулü ãðîçíûõ âуñàтûõ 
ðàкàў ç âàжкіìі клþøíÿìі, øûðîкіìі øûйкàìі і ìàлåíå÷кіìі пàöåðкàìі 
÷îðíûõ âî÷àк.



Толік і «Ласы...»

Òàäû ìíå áûлî ÷àтûðû, à Òîліку – øэñöü. Íàñ íå ўçÿлі çà íàâàãîäíі 
ñтîл. Дàðîñлûÿ ñàáðàліñÿ ў Êàçікàâàй пàлîâå äîìà, à íàñ пàкіíулі íà пå÷û 
ў Áðîíікàâàй пàлîâå. Ñâàÿкîў íàçáіðàлàñÿ тàк øìàт, øтî ñàìûõ ìàлûõ 
çàãíàлі íà пå÷ і çàãàäàлі ñпàöü. Íàì ñпàöü íå õàöåлàñÿ, áî Íîâû ãîä, áî 
ñìåõ і øуì íà ўâåñü äîì, áî ñÿäçåöü íà пå÷û áûлî ãîðà÷à, à çлàçіöü ç ÿå 
çàáàðàíілі. Íå÷àкàíà äлÿ íàñ íà пå÷û çíàйøлàñÿ çàáàўкà...

Ц¸ткі, кàлі çáіðàлі íà ñâÿтà пðàäуктû, çàãàäçÿ пàпðûíîñілі ç ãàðûø÷àў 
кілáàñû äû пàлÿíäâіöû і пàäâåñілі іõ íàä пå÷÷у, кàá ÿíû ÿø÷э кðûøà÷ку 
пàäñуøûліñÿ. Íåõтà çàáіðàў ç пå÷û кілáàñû, íåõтà іõ ðэçàў, õтîñüöі ðàñклà-
äàў пà тàлåðкàõ. У пåðàäñâÿтî÷íàй ìітуñíі àäíу пàлÿíäâіöу çàáûліñÿ íà 
пå÷û, і ÿíà, ñàìîтíàÿ, âіñåлà, çàãîðíутàÿ ў ÷ûñтуþ ìàðлþ. Áîã ìîй, ÿк жà 
ÿíà ñпàкуñліâà пàõлà!.. Òîлік пðàпàíàâàў кðûøà÷ку àäãðûçöі àä çàáûтàй 
пàлÿíäâіöû. Ёí àäãðûç, і ÿ àäãðûç. Çà íàâàãîäíþþ íî÷ ìû çãðûçлі пàлîâу 
тîй пàлÿíäâіöû.

Рàíіöàй, кàлі áàáà Мàíÿ пðûйøлà пà ñâàйãî Òîлікà, ÿíà і ўáà÷ûлà 
àáãðûçåíû кàðîткі кàâàлàк пàлÿíäâіöû. Яíà тàäû і ñкàçàлà ìà¸й áàáå: 
«Òû, Яäçÿ, тîлüкі пàãлÿäçі, ÿк õлîпöû àáãðûçлі пàлÿíäâіöу... Пàãðûçлі тàк, 
áûööàì і íå ÷àлàâåк ãðûç, à íåйкі кîт, лàñû íà ÷ужûÿ кілáàñû...» Пàñлÿ 
тîй íàâàãîäíÿй íî÷û ÿ, кàлі ÷уþ пðûìàўку «Ëàñû íà ÷ужûÿ кілáàñû», 
çàўжäû çãàäâàþ ñìàк пàлÿíäâіöû.

Вольга і «Лепш...»

Пàэткà Âîлüãà Êàðàткåâі÷ çàўñ¸äû öікàâілàñÿ ìàіìі ìàñтàкîўñкіìі і 
літàðàтуðíûìі ñпðàâàìі. Òэлåôàíàâàлà, ðàñпûтâàлà ìÿíå, äàâàлà ñлуøíûÿ 
пàðàäû. Çàпîìíілàñÿ íàøà âûпàäкîâàÿ ñуñтðэ÷à ў ìåтðî íà ñтàíöûі «Êàñ-
тðû÷íіöкàÿ». Âîлüãà пàöікàâілñÿ, øтî ÿ пàðàáлÿþ. Я ðàñкàçàў пðà íîâуþ 
âîклàäку äлÿ ÷àñîпіñà ARCHE, ÿкі плàíàâàлàñÿ пðûñâÿöіöü жàí÷ûíàì 
і жàíî÷ûì ñпðàâàì. Пàõâàліўñÿ çíàõîäкàй – ôîтàçäûìкàì эôåктíàй і 
ðàçуìíàй Мàðûíû Âàñілüöîâàй. «Òâàð Мàðûíû çðîáіöü âîклàäку çàпà-
ìіíàлüíàй».

Âîлüãà âûñлуõàлà ìÿíå ўâàжліâà і тàкñàìà пàõâàлілàñÿ, ñкàçàлà, øтî 
пðûäуìàлà лîçуíã áåлàðуñкіõ ôåìіíіñтàк: «Ëåпø пàä àáöàñàì, ÷ûì пàä 
лàпöåì!» Ëîçуíã ìÿíå ўðàçіў: «Âåäàåø, à тâîй лîçуíã ãу÷ûöü ÿк ñàìàÿ 
ñàпðàўäíàÿ íàðîäíàÿ пðûкàçкà. Êàлі íå пàçíà÷àöü àўтàðñтâà, íіõтî і íå 
çàñуìíÿâàåööà, øтî àктуàлüíû лîçуíã уçÿтû ç íàðîäíàй тâîð÷àñöі. Мÿíå 
çàўñ¸äû öікàâілà пûтàííå: ÿк âûãлÿäàþöü лþäçі, çäàтíûÿ пðûäуìлÿöü 
íàðîäíûÿ пîкàçкі і пðûкàçкі? Цÿпåð ÿ âåäàþ: ãэтûÿ тâîðöû пàäîáíûÿ äà 
Âîлüãі Êàðàткåâі÷...»

Федарэнка і «Андрэй...»

У пðûìàўкàõ ÷àñтà ñуñтðàкàþööà іì¸íû, íàпðûклàä: «Дçÿäçüкà Піліп, öі 
тû äà лàўкі пðûліп?» Áîлüøàñöü ç тàкіõ пðûìàâàк – çäçåкліâûÿ, жîðñткіÿ 
і àáðàçліâûÿ, іìі кàðûñтàþööà, кàá пàöâÿліöü і пðûíіçіöü ÷àлàâåкà. Дðàж-
íåííåì çàйìàþööà ÷àñöåй äçåöі, à äàðîñлûÿ лþáÿöü ñкàçàöü лàñкàâуþ 
пðûìàўку, у ÿкîй пðàãу÷ûöü іìÿ äîáðàãà і пàâàжàíàãà ÷àлàâåкà. Ёñöü 
ñÿðîä кàìпліìåíтàðíûõ і тàкàÿ: «Àíäðэй çà ўñіõ ìуäðэй».
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Êàлі íåõтà çàõî÷à пàõâàліöü піñüìåííікà Àíäðэÿ Ôåäàðэíку, ÿкі піøà 
çàõàплÿлüíûÿ àпîâåñöі äлÿ пàäлåткàў, äûк ìîжà âûкàðûñтàöü íàðîäíàå 
âûñлîўå ç уõâàлåííåì «çà ўñіõ ìуäðэй». Рûôìà «Àíäðэй – ìуäðэй» ÿìу 
ñпàäàáàåööà: пðàâåðàíà і пåðàпðàâåðàíà.

Ñöÿпàíу Àлåкñàíäðîâі÷у – ñлûííàìу літàðàтуðàçíàўöу і àўтàðу ліðû÷-
íàй àпîâåñöі пðà Якуáà Êîлàñà – пàäàáàлàñÿ, кàлі çà ñâÿтî÷íûì ñтàлîì 
ãу÷àлà: «Ñöÿпàí – âÿлікі пàí». І ÿ ðàçуìåþ Ñöÿпàíà Хуñåйíàâі÷à, áî ў 
íàðîäíûõ пðûìàўкàõ íÿìà пðûкðàñöі, ÿкàÿ ìîöíà пñуå і пðàтðу÷âàå ñà-
ìàðîáíûÿ кàìпліìåíтû.

Арлоў і «Ласкавыя...»

Рàíåй у піñüìåííікàў áûлà çàâÿäç¸íкà âіíøàâàöü кàлåã ç пуáлікàöûÿìі. 
Âûйøàў у íåкàãà ðàìàí – і ўñå ÿìу тэлåôàíуþöü і кàжуöü äîáðûÿ ñлîâû. 
Âіíøàâàлі íå тîлüкі ç ðàìàíàì, àлå і ç ÷àñîпіñíàй пуáлікàöûÿй àпàâÿäàí-
íÿ, і ç пàäáîðкàй âåðøàў у тûäí¸âіку, і ç ðэöэíçіÿй у ãàçåöå. Пуáлікàöûÿ 
– ñâÿтà ў літàðàтàðà. Шìàт õтî àäçíà÷àў ÿãî íàâàт âûпіўкàй ç ñÿáðàìі ў 
ðэäàкöûі öі ў áàðû Дîìà літàðàтàðàў.

Хтî ìÿíå тîлüкі íå âіíøàâàў ç пуáлікàöûÿìі... Ëі÷ûöü íå пåðàлі÷ûöü. 
Пàöіõу çàâÿäç¸íкà ç âіíøàâàííÿìі пåðàплûлà ç тэлåôîíà ў іíтэðíэт. 
Àпîøíіì, õтî тðûìàåööà тðàäûöûі і âіíøуå ìÿíå ç öікàâàй пуáлікàöûÿй 
пà тэлåôîíå, – Улàäçÿ Àðлîў. Àкðàìÿ âіíøàâàííÿў ¸í àáàâÿçкîâà çðîáіöü 
äçâå-тðû ðэäàктàðñкіÿ çàўâàãі, à íàпðûкàíöû äàäàñöü пàðу ўõâàлåííÿў і 
пðûкàçку: «Ëàñкàâûÿ ñлîâû і кîтöû пðûåìíûÿ...»

Эльза і «Толькі па смерць...»

У кàâÿðíі «Àкâàðûуì», øтî íåкàлі ìÿñöілàñÿ ў «Цэíтðàлüíûì» уíіâåð-
ñàìå, ÿкі ñ¸лåтà çíîў áуäуöü пåðààáñтàл¸ўâàöü і пåðàíàçûâàöü, пðàöàâàлà 
àôіöûÿíткà, ÿкуþ тàìтэйøûÿ íàâåäíікі íàçûâàлі Элüçàй. Чàìу Элüçà? 
Áî àôіöûÿíткà áðàлà çàкàç, ñûõîäçілà і пðàпàäàлà, ÿк áåäíàÿ Элüçà ў 
íàðîäíàй кàçöû. Яíà ìàãлà çíікíуöü íà öэлûÿ пàўãàäçіíû.

«Пàñлуõàй, äàðàãàÿ, ìû тут ñÿäçіì, ÷àкàåì âûпіўку і çàкуñку, à тû íåäçå 
øâэíäàåøñÿ. Òû äçå õàäçілà?» – «Âûáà÷àйöå, ÿ õàäçілà ў äâîð пàкуðûöü. 
Âû ж õîäçіöå íà ãàíàк, âû тàì куðûöå, íу і ìíå õî÷àööà õâіліíку àäпà÷ûöü 
і âûкуðûöü тîíкуþ öûãàðэтку. Рàçуìååöå?» – «Рàçуìååì... Цÿáå тîлüкі 
пà ñìåðöü пàñûлàöü...» Элüçà íå кðûўäàâàлà íà жàðт пðà пàñûлàííå пà 
ñìåðöü. Яíà íікîлі íå áÿíтэжûлàñÿ і íå õâàлÿâàлàñÿ. У âûíіку Элüçà кі-
íулà пðàöу ў тлуìíûì «Àкâàðûуìå» і пåðàйøлà пðàöàâàöü àôіöûÿíткàй 
у піўíû áàð, øтî ñтàіöü у öіõіì кутку íà áåðàçå Ñâіñлà÷û.

Дзед Бронік і «Галоднаму...»

У ÷àñû ìàйãî ìàлåíñтâà Áåлàðуñü тîлüкі пà÷àлà âûáіðàööà ç ãîлàäу. 
Мû ў Êîйäàíàâà ўñ¸ ÿø÷э ñтàÿлі ў ÷àðçå пà õлåá, ìû àтðûìліâàлі тàлîíû 
íà ìуку àäíî íà ñâÿтû, ÿкіÿ пàõлі äлÿ ìÿíå ìàìіíûìі áулà÷кàìі ç ðàçûí-
кàìі, ìû çуñіì тîíкà ðэçàлі áàтîí, ÿкі тàтà пðûâîçіў àжíî ç Мàñкâû, áî 
ў Міíñку áàтîíàў íå пðàäàâàлі. Мîжíà кàçàöü, øтî ìà¸ ìàлåíñтâà áûлî 
íàпàўãàлîäíûì, àлå ÿ ãэтàãà кàçàöü íå ñтàíу, áî íå åў áåç пðûìуñу і ўãà-



âîðàў. Мàöі і áàáà Яäçÿ íå лþáілі тàкіõ уãàâîðàў, ÿíû íà ìÿíå ñâàðûліñÿ. 
Дçåä Áðîíік ìÿíå áàðàíіў і ўãàâîðâàў åñöі. Çà âÿ÷эðàй ¸í ìîã лàñкàâà 
ñкàçàöü: «Òàáå ãàлîäíàìу áуäçå пàä ãàлàâу íіçкà ñпàöü. Ëÿжàø у лîжàк, 
íîãі çàäçÿðуööà, à ãàлàâà ñкîöіööà ç пàäуøкі. Êàá õуткà çàñíуöü і äîáðà 
âûñпàööà, тðэáà íàì ç тàáîþ пàâÿ÷эðàöü. Пàÿñі – і áуäçå âûñîкà пàä ãàлàâу 
ñпàöü, і íîãі íå çàäçÿðуööà, і ãàлàâà íå ñкîöіööà ç пàäуøкі... Еø, Âàлîäçÿ». 
Дçåäà Áðîíікà ÿ пàâàжàў, лþáіў ÿãîíûÿ жàðтû, åў, кàá ÿãî пàðàäàâàöü. 
Дàðэ÷û, ¸ñöü пðà ãэтà і áåлàðуñкàÿ пðûкàçкà, ÿк тîй кàçàў: «Ãàлîäíàìу 
пàñöåлü ìулкàÿ».

Тата і «Усякае дыханне...»

Âÿñíà. Пàöÿплåлà. Êàтû ìàðöуþöü. Мîжíà çíÿíàöку ñутûкíуööà ç 
пàðàй, ÿкàÿ íà тâà¸й ñöåжöû ìàðкітуåööà. Мàÿ çíà¸ìàÿ Âàлÿ ðàñкàçâàлà, 
øтî áà÷ûлà ìàðкітàâàííå кàтà ç кàтîì. Мíå íікîлі тàк íå øàíöàâàлà, 
ÿ áà÷ûў àäíî ìàðкітàâàííå кàтîў тðàäûöûйíàй àðûåíтàöûі. Áà÷ûў íå 
тîлüкі кàтîў...

Àäíàãî ðàçу ÿ ñíåäàў ç тàтàì, кàлі íà íàø ãàўáåö пðûлÿöåлі ãàлуáû. 
Âÿлікі ãîлуá ðàçäçüìуўñÿ, пàтàíöàâàў і пà÷àў тàптàöü ìàлåíüкуþ ãàлу-
áку. Уçíіклà íÿ¸ìкàñöü. Òàäû тàтà і ðàñкàçàў ìíå, ÿк у ÿãîíàй â¸ñöû 
äàðîñлûÿ âûõîäçілі ç пàäîáíûõ ñітуàöûй. Яíû кàçàлі: «Уñÿкàå äûõàííå 
лþáіöü пàпіõàííå!» Пðûкàçкà ў ôîðìå кàðîöåíüкàãà âåðøà л¸ãкà âûâîä-
çілà äçÿöåй і äàðîñлûõ ç íіÿкàâàтàñöі, øтî ўçíікàå пîáà÷ ç уáà÷àíûìі 
÷ужûìі лþáîø÷àìі.

Генрых Далідовіч і «Уцякла...»

Ç öікàâàñöþ ÷ûтàþööà, à ÷àñàì і пåðà÷ûтâàþööà пåðøûÿ кíіãі пàэтàў 
і пðàçàікàў. Чàñöåй ÿ çâÿðтàþñÿ äà ìàлàäîй пàэçіі, àлå і ìàлàäàÿ пðîçà 
пðûíîñіöü ìíå ðàäàñöü. Дîáðà, кàлі ў тàкîй пðîçå ¸ñöü ñàкàâітàÿ і жûâàÿ 
ìîâà. Òàкуþ ìîўíуþ пðîçу çàпà÷àткàâàў Êуçüìà Чîðíû, çà іì ÿå піñàлі 
Яíкà Áðûлü äû Іâàí Птàøíікàў, çà ÿкіìі ў літàðàтуðу пðûйøîў Ãåíðûõ 
Дàліäîâі÷ ç кíіãàй àпàâÿäàííÿў «Дàжäжû íàä â¸ñкàй». Ç ÿå âûпіñàў ÿ àäíу 
пðûкàçку: «Уöÿклà ìàлàäîñöü – íå ðàçâітàлàñÿ, пðûйøлà ñтàðàñöü – íå 
пðûâітàлàñÿ...» Êàá пðûкàçкà íå ñуìàâàлà ў àäçіíîöå, âûпіñàў ÿ ÿø÷э і 
пðàкл¸í: «Çàõàöåў çÿö¸к âîñтðàãà, кàá ÿìу íà тûì ñâåöå õàöåлàñÿ...» Мîжà, 
у íàø äçåíü тàкіÿ пðûкàçкі і пðàкл¸íû пàäàäуööà ñàñтàðэлûìі, àлå ÿíû 
âûäàтíà àäлþñтðîўâàþöü жîðñткі ñâåт áåлàðуñкàй â¸ñкі.

Баба Броня і «Разумны...»

Хлîпöû ў íàøàй â¸ñöû ўñå ÿк àäçіí áûлі ў àтðàäçå. Íàøтî áûў тîй àт-
ðàä? Êàá ñпàкîйíà õàäçіöü пà ìÿñтэ÷ку Íàâàåлüíÿ. Òàì уñå âåäàлі: çà÷эпіø 
Чàäà (тàк ìÿñöîâûÿ íàçûâàлі âÿñкîўöàў ç Âàðàкîìø÷ûíû – Чàäû), áуäçåø 
ìåöü ñпðàâу ç àтðàäàì, ÿкі àäпîìñöіöü, ÿкі пàтàў÷э і пàтîп÷à.

Êàá çàíÿöü ñâà¸ ìåñöà ў àтðàäçå, тðэáà áûлî áàðîööà. Мíå äàâÿлîñÿ 
äужàööà ç õутàðàíіíàì Âіктàðàì Àäàì÷ûкàì ç ìÿíуøкàй Ñукà і ç Іâàíàì 
Àäàì÷ûкàì, ÿкîãà íàâàт у â¸ñöû клікàлі Чàä. Ñуку і Чàäà ÿ пàáàðîў і çàíÿў 
ìåñöà пàìіж Чàäàì і Рàпуõàì – тàк у íàñ íàçûâàлі ìàжíîãà Ôðûäðûõà 
Ëàçîâікà, ñтàðэйøàãà çà ìÿíå íà пàўтàðà ãîäà.
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Ñукà пåðàжûў пàðàçу ñпàкîйíà, à âîñü Чàä ðàççлàâàўñÿ і пààáÿöàў 
àäпîìñöіöü ìíå çà пðîйãðûø. Ёí пåðàíÿў кàлÿ ðэ÷кі ìàйãî ìàлîäøàãà 
áðàтà Міðûкà і áåç äàй íàãîäû íàäàâàў ÿìу куõтàл¸ў. Міðûк пàñкàð-
äçіўñÿ áàáå Áðîíі. Яíà ñкàçàлà: «Íå тðэáà пîìñöіöü... Рàçуìíû äуðíîìу 
пàâіíåí ñàñтупіöü. Чàä – äуðàíü, âÿäîìû íà ўñþ Âàðàкîìø÷ûíу». Міðûк 
ñупàкîіўñÿ, і ÿ пàãàäçіўñÿ ç тûì, øтî ðàçуìíû äуðíîìу пàâіíåí ñàñтупіöü.

Íà ñлîâàõ ÿ пàãàäçіўñÿ, à íà ñпðàâå – пîìñöіў: çлàâіў Іâàíà, кàлі тîй 
âÿðтàўñÿ ç тàíöàў, øтî лàäçіліñÿ пà ñуáîтàõ у ñуñåäíÿй â¸ñöû Рàáкі. Çлàâіў 
і пàáіў. Я íå áàðîўñÿ ç Іâàíàì, ÿ пàâàліў ÿãî íà тðàâу і íàтîўк тâàðàì у 
çÿìлþ. Пðà íà÷íуþ áîйку ў âàðàкîìñкіì àтðàäçå íіõтî íå äàâåäàўñÿ. Чàä 
íå ðàñкàçàў, íу і ÿ íå âûõâàлÿўñÿ. Íàøтî? Òû ж і ñàì äîáðà âåäàåø, øтî 
ðàçуìíû äуðíîìу пàâіíåí ñàñтупіöü.

Мікалай і «Не рві...»

Мікàлàй Пÿтðîâі÷ уñ¸ жûöö¸ пðàпðàöàâàў ìіліöûÿíåðàì. Ёí пàйøîў 
у ìіліöûþ, áî ÿãî áàöüкà тàкñàìà ўñ¸ жûöö¸ пðàõàäçіў у ìіліöûÿíåðàõ. 
Дûíàñтûÿ. Пàñлÿ âûõàäу íà пåíñіþ Мікàлàй Пÿтðîâі÷ çàйìàўñÿ âûäà-
âåöкàй ñпðàâàй. Ёí âÿðñтàў кíіãі. Â¸ðñткà ў Пÿтðîâі÷à àтðûìліâàлàñÿ íà 
âûäàтíà. Ёí ìåў ñпàкîйíû õàðàктàð і çàўñ¸äû äîáðû íàñтðîй. У ñклàäàíûõ 
ñітуàöûÿõ – à жûöö¸ ўâåñü ÷àñ пàäкіäàå íàì ñклàäàíàñöі – Мікàлàй кàçàў 
ìíå тàк: «Âàлîäçÿ, íå ðâі ñэðöà!»

Òàì, äçå áîлüøàñöü кàжà «Íå пåðàйìàйñÿ!», Пÿтðîâі÷ пàўтàðàў ñâà¸ 
ôіðìîâàå ìіліöûÿíåðñкàå «Íå ðâі ñэðöà!». Òàк ¸í кàçàў íå тîлüкі і íå 
ñтîлüкі ìíå, кîлüкі ñàáå. Штî âàжíà, у Мікàлàÿ Пÿтðîâі÷à àтðûìліâàлàñÿ 
пðûñлуõîўâàööà äà ñÿáå і íå пåðàжûâàöü íå тîлüкі ç-çà ðîçíûõ äðîáÿçÿў, 
àлå і ç-çà âÿлікіõ пðàáлåì. Êàðàöåй, íå ðâ¸ì ñэðöà.

Баба Ядзя і «У белы свет...»

У äçÿöіíñтâå ÿ øìàт ðàçîў ñûõîäçіў ç äîìу... Êàá íå ñлуõàöü, ÿк íà 
ìÿíå ñâàðàööà, ÿ àпðàíàўñÿ і áåã íà âуліöу, äçå áàäçÿўñÿ äà ñàìàй íî÷û. 
Áûлі âûпàäкі, кàлі ÿ çàñûíàў ñåäçÿ÷û ў пàä’åçäçå. Мàöі çíàõîäçілà ìÿíå 
і, ñîííàãà, âÿлà äàìîў.

Пà÷ûíàлàñÿ ўñ¸ çâû÷àйíà ç тàãî, øтî ÿ кàçàў: «Çàðàç ñûäу!» Мàöі, ÿк і 
áàöüкà, íà ìàþ пàãðîçу íå àäãукàліñÿ. Мàўлÿў, ñûäçå, пàãулÿå і âåðíåööà. 
Áàáà Яäçÿ íà ìà¸ «ñûäу» кàçàлà: «Íàø Âàлîäçÿ çàðàç пîйäçå ў áåлû ñâåт 
ÿк у кàпåйку!» Òàк ÿíî і àäáûâàлàñÿ, ÿ ñûõîäçіў áåç ìэтû, ñûõîäçіў, ñàì 
íå âåäàþ÷û куäû. Мíå íàäàку÷âàлі çíÿâàãі, кпіíû і жàðтû ñтàðэйøûõ – і 
ÿ ўöÿкàў àä іõ у âÿлікі і ÷ужû ñâåт. Òîй ñâåт íå ÷àкàў і íå пðûìàў ìÿíå, 
äàâîäçілàñÿ âÿðтàööà ç õàлîäíàй ö¸ìíàй âуліöû ў ö¸плû і ñâåтлû пàä’åçä. 
Ñåäçÿ÷û íà пðûñтупкàõ, ÿ ìàðûў íàçáіðàöü кàпååк, íàçàпàñіöü ðуáл¸ў 
ñтîлüкі, кàá õàпілà ñûñöі ç äîìу і íå âÿðíуööà.

Галіна Стральцова і «З яго можна...»

Ñàìûì äîáðûì, âåтліâûì і ўñìåøліâûì у íàøûì піñüìåííіöкіì äîìå, 
øтî ñтàÿў у Міíñку íà Чàðíûøэўñкàãà, 7, áûў Міõàñü Ñтðàлüöîў. Яãî 
жîíкà Ãàліíà кàçàлà, øтî ç ÿå Міøэлÿ ìîжíà âÿðîўкі âіöü. Ñуñåäçі пàãà-



äжàліñÿ ç ãэтûì, áî âûãлÿäàлà íà тîå, øтî ç ìÿккàãà Міõàñÿ Ñтðàлüöîâà 
і ñàпðàўäû ìîжíà áûлî âіöü âÿðîўкі.

Уñå пàìûлÿліñÿ: і ñуñåäçі, і çíà¸ìûÿ, і ñàìà Ãàліíà Ñÿì¸íàўíà Ñтðàлüöî-
âà. Àäíîй÷û Міõàñü Ëÿâîíöüåâі÷ çàпіў, çãуáіў уñìåøліâàñöü і âåтліâàñöü, 
уçлàâàўñÿ íà íåñпðàâÿäліâû ñâåт і ñûøîў àä Ãàліíû. Піў Ñтðàлüöîў äîўãà, 
àлå çíàйøîў ñілû кіíуöü âûпіўку. У ÿãî пàâîäçіíû âÿðíуліñÿ і âåтліâàñöü, 
і ðàçâàжліâàñöü, і ўñìåøліâàñöü, àлå çãуáлåíàÿ ў п’ÿíкàõ ìÿккàñöü тàк і íå 
àäíàâілàñÿ. Мîжà, і äîáðà, áî ÿкðàç пðàç ãэтуþ ìÿккàñöü Ñтðàлüöîў äîўãі 
÷àñ і íå ìîã àäìîâіööà àä ÷àðкі, пðàпàíàâàíàй ÿìу пàñкуäíûìі п’ÿíіöàìі.

Альгерд Малішэўскі і «Чуе...»

Âûклàä÷ûк кàìпàçіöûі Àлüãåðä Мàліøэўñкі âûкàçâàўñÿ áåçàпåлÿöûйíà 
– ñкàçàў ÿк àäðэçàў. Яãî пàðàäû ãу÷àлі çàãàäàìі. Ёí кàжà – тû ðîáіø. Êàлі 
íå ðîáіø, çàãàä ìîжà пàўтàðûööà, àлå тðэöÿãà ðàçу àä ÿãî íå пðû÷àкàåø. 
Дà íåпàñлуõìÿíûõ âу÷íÿў Мàліøэўñкі ñтðà÷âàў öікàâàñöü.

Уñпàìіíàåööà àäçіí ç ÿãîíûõ çàãàäàў ìíå: «Ñõàäçі ў ôîíä, äçå çàõîўâà-
þööà äûплîìíûÿ пðàöû. Çíàйäçі тàì пàлàтíî Âàðû÷à. Íà іì – öÿжàðíàÿ 
áàáà і п’ÿíû ìужûк пàä пîўíÿй. Пàлàтíî лілîâàå, áэçàâàå, ö¸ìíàå. Çíîйäçåø 
і пàãлÿäçіø. Уâàжліâà. Âàðû÷ ç тûõ, õтî ÷уå, ÿк тðàâà ðàñöå. Мàñтàкà ç ÿãî 
íå àтðûìàåööà: ¸í лÿíіâû. У іíñтûтут ÿãî íå ўçÿлі, áî çàíàäтà тàлåíàâітû 
äлÿ íàøàй Пуõàâіöкàй àкàäэìіі. Òû пàðàçãлÿäàй ÿãî äûплîì, тàáå ãэтà 
пîйäçå íà кàðûñöü. Пàâу÷ûñÿ ў Âàðû÷à...»

У ôîíä ÿ íå пàйøîў: íå õàöåлàñÿ ìàðíàâàöü ÷àñ, áî кàðöіíу Âàðû÷à 
ÿ äîáðà пîìíіў. Яíà áûлà íàпіñàíà ў ñуðîâûì ñтûлі, пàäîáíûì íà ñтûлü 
ìàлàäûõ Êіø÷àíкі і Àíäðîíàâà. Цÿжàðíàÿ ö¸ткà і ÿå ìуж ñтàÿлі ў äçâÿð-
íûì пðà¸ìå âÿñкîâàй õàтû. Ц¸ткà, àø÷àпåðûўøû âÿлікі жûâîт, ãлÿäçåлà 
íà ìужà, à тîй пàçіðàў íà ñðэáíуþ плÿìу пîўíі ў áэçàâûì íåáå. І... ìåў 
ðàöûþ Àлüãåðä Мàліøэўñкі: ãлåäçÿ÷û íà кàðöіíу Âàðû÷à, ìîжíà áûлî і 
ñàìîìу пà÷уöü, ÿк ðàñöå тðàâà.

Маці і «Карона...»

«Êàðîíà ç ãàлàâû íå ñпàäçå...» – øìàткðîöü ÷уў ÿ àä ìàöі. Âîñüìàãà 
ñàкàâікà ÿíà ñкàçàлà ìíå пàâіíøàâàöü ñâàіõ áûлûõ âûõàâàöåлåк ç äçіöÿ÷àãà 
ñàäкà – Эìу Êàçіìіðàўíу і Êлàўäçіþ Іâàíàўíу – ç Міжíàðîäíûì жàíî÷ûì 
äí¸ì. Я ñпðàáàâàў àäíåкâàööà àä ãíÿтліâàй ñпðàâû, àлå ìàöі íàñтîйâàлà і 
çãàäâàлà «кàðîíу» íà ìà¸й ãàлàâå. Яíà пðûãàäâàлà туþ «кàðîíу» і тàäû, 
кàлі пðûìуøàлà ìÿíå âûáà÷àööà пåðàä øкîлüíûìі íàñтàўíіöàìі, ÿкіõ ÿ 
çíåâàжàў пàкàçàì ôіãі öі лàÿíкàй ç пàðíàãðàôі÷íûìі ìàöþкàìі. Дàâî-
äçілàñÿ ñкàðàööà і пðàñіöü пðàáà÷эííÿ, кàá íå âûãíàлі ç ñÿðэäíÿй øкîлû 
і пîтûì íå äàâÿлîñÿ õàäçіöü у âå÷àðîâуþ øкîлку ðàáî÷àй ìîлàäçі ðàçàì 
ñà ñтàðûìі туÿáíÿìі. Ç тûõ ÷àñîў ÿ íå лþáлþ âіíøàâàííі і пðàáà÷эííі, íу 
і пðûìàўку пðà пàäçåííå кàðîíû тàкñàìà ñтàðàþñÿ íå пàўтàðàöü.

Ігар і «Красці...»

Іãàð кðàў çàўñ¸äû. Пðûíàìñі, кîлüкі ÿãî âåäàþ, ¸í õîäçіöü у çлàäçåÿõ. 
Çà ðîçíûÿ кðàäçÿжû Іãàð тðîй÷û ñÿäçåў у туðìå. Пàпàäàўñÿ ç-çà пðàñтà-

 / 151А д а м   Г л о б у с



д з е я с л о ў152     /

äуøíàñöі, áî âåðûў лþäçÿì, à ÿíû ÿãî пðàäàâàлі. Пåðàä àпîøíÿй àäñåäкàй 
¸í íàâàт пàâåðûў ñлåä÷àìу, ç-çà ÷àãî ÿãî тэðìіí çà кðàтàìі àжíî пàäâîіўñÿ.

Яø÷э çà øкîлüíàй пàðтàй Іãàð пàўтàðàў пðûкàçку: «Êðàñöі, äûк ìілü¸í! 
Я…öü, äûк кàðàлåâу!» Íіÿкіõ ìілü¸íàў Іãàð íå íàкðàў, íу і ў лîжàк äà 
кàðàлåâû íå пàтðàпіў. Пðàўäà, жîíкà Іãàðà ìåлà ìàãі÷íуþ пàлÿøуöкуþ 
ÿðкàñöü. Àäíîй÷û ìû тàк íàпіліñÿ ўтðàіõ, øтî ÿ лåäçü íå àпûíуўñÿ ў лîжку 
ç Іãàðàì і ÿãî ñåкñуàлüíàй жîíкàй. У àпîøíі ìîìàíт у ìà¸й çàõìÿлåлàй 
ãàлàâå çàпàлілàñÿ пàпåðàäжàлüíàÿ ÷ûðâîíàÿ лÿìпà÷кà. «Íå кàðàлåâà!» – 
пàäуìàлàñÿ, і ÿ ñûøîў ç кâàтэðû ãàñöіííàãà çлîäçåÿ. Ñûøîў і áîлüø туäû 
íå âÿðтàўñÿ, áî кàлі пàäàöü, äûк ç äîáðàãà кàíÿ.

Юльян і «Вяселле...»

Чàñàì ãлÿäçіø íà ÷àлàâåкà і íå ìîжàø ñкàçàöü, äçåлÿ ÷àãî тàкі пðûй-
øîў у íàø áåлû ñâåт. Ç Þлüÿíàì іíàкø. Ёí âіäíû: øûðîкіÿ плå÷û, ÿìкà 
íà ãîлåíûì пàäáàðîääçі і ðуìÿíåö íà кðуãлûõ ø÷îкàõ. Ёí лþáіöü áåлûÿ 
кàøулі і äàðàãіÿ піíжàкі ç àäпðàñàâàíûìі íàãàâіöàìі. Ёí íàðîäжàíû äлÿ 
âÿñåлüíàãà ôîтà ў ÿкàñöі çàäàâîлåíàãà жàíіõà. Длÿ Þлüÿíà, ÿк тîй кàçàў, 
âÿñåллå і ø÷àñöå íà àäíûì кàíі åäуöü. Òàìу ў ÷àлàâåкà, ÿкі пðàöуå íà 
кіíàñтуäûі çâû÷àйíûì âàðтàўíікîì, – ÷àöâ¸ðтàÿ жîíкà-кðàñуíÿ.

Уñå ÷àтûðû âÿñåллі Þлüÿí ñпðàўлÿў ñà øìàтлікіìі ãàñöÿìі, øûкîўíûì 
áàíкåтàì і жûâîй ìуçûкàй. Íà кîжíàå âÿñåллå ¸í øûў àäìûñлîâû кà-
ñöþì і куплÿў øàўкîâû ãàлüøтук. Íÿâåñту кîжíû ðàç âûáіðàў áàãàтуþ, 
кàá ìîжíà áûлî пàñлÿ øлþáу пàðу ãàäîў пàжûöü і пàðàñкàøàâàöü çà ÿå 
кîøт. Êàлі жîí÷ûíà áàãàööå çàкàí÷âàлàñÿ, Þлüÿí пà÷ûíàў íуäçіööà, піñàў 
âåðøû і çàäуìâàўñÿ пðà íîâû âÿñåлüíû кàñöþì, ÿкі äîáðà ãлÿäçіööà íà 
кàлÿðîâûì ôîтà.

Харэўскі і «Алей...»

Ñÿðãåй Хàðэўñкі íå лþáіöü ñâàðûööà, ñтàðàåööà íå ñтâàðàöü кàíôлік-
тàў, уíікàå ўñÿлÿкіõ ñкàíäàлàў. Яãî ñâåт пàáуäàâàíû ç ìуçåйíûõ çàлàў 
äû ўíіâåðñітэöкіõ àўäûтîðûй, ç ðэäàктàðñкіõ кàáіíåтàў і áіáліÿтэ÷íûõ 
лàáіðûíтàў, ç тэлåñтуäûйíàãà àñâÿтлåííÿ і ðàäû¸õâàлÿў. Ñÿðãåй ç іì-
пэтàì ðàçâàжàå пðà àðõітэктуðу і ìàñтàöтâà, пðà Пàðûж, Ëуўð і Âåðñàлü. 
У íåйкі ìîìàíт пà÷ûíàå çäàâàööà, øтî ÿãî жûöö¸ пðîйäçå пàä äэâіçàì 
Мàî Цçэäуíà: «Íÿõàй çàкâітíåþöü ñтî кâåтàк, íÿõàй ñупåðíі÷àþöü ñтî 
øкîл». Пàãàтîў ñàì Ñÿðãåй ç ìÿккàй іðîíіÿй ÷àñтà çãàäâàå тîå кðàñàâàííå 
ñîтíі кітàйñкіõ кâåтàк. Àлå ў íåйкі ìîìàíт лàãîäíàñöü Ñÿðãåÿ çìÿíÿåööà 
жàлåçíàй пðûíöûпîâàñöþ – і Хàðэўñкі кàжà: «Àлåй ç âàäîþ íå çìÿøà-
åø». Ёñöü ìÿжà, çà ÿкуþ Ñÿðãåй íå пåðàõîäçіöü. Ёí íікîлі íå ñàñтупіöü у 
çìàãàííі çà Áåлàðуø÷ûíу і áåлàðуñкуþ ìîâу… Ёñöü ìû, ç íàøàй ìîâàй і 
Áåлàðуø÷ûíàй, і ìû íå çìÿøàåìñÿ і íå ðàñпуñöіìñÿ ў àкіÿíå ÷ужûíñкàãà, 
áуäçåì ñàìàäàñтàткîâûìі і ñàìàкàøтîўíûìі, ÿк тîй àлåй у âàäçå.

Дубавец і «.. .працэсы»

Ёñöü лþäçі, çäàтíûÿ àäкàçàöü íà лþáîå пûтàííå. Ãэтà íå àçíà÷àå, øтî 
ÿíû âåäàþöü пðàâілüíû àäкàç. Пðîñтà íà áåçâûõîäíû âûпàäàк ç пûтàííåì, 



íà ÿкîå íÿìà àäкàçу, ÿíû ìàþöü уíіâåðñàлüíуþ пðûìàўку. Òàкуþ ìàå і 
жуðíàліñт Ñÿðãåй Дуáàâåö. Òû пûтàåøñÿ ў ÿãî, íàпðûклàä: «Як ñпðàâû?» 
І ÷уåø ãуñтû äûктàðñкі ãîлàñ: «Іäуöü пðàöэñû...»

Шìàтãàäîâàÿ пðàöà íà ðàäû¸ пðûâу÷ûлà Ñÿðãåÿ íàâàт ñàìûì çâû-
÷àйíûì äуìкàì íàäàâàöü âàжкàñöü і çíà÷íàñöü. À ÿø÷э ¸í ìîжà пàäôàð-
áîўâàöü áàíàлüíàñöі ñтàíîў÷àñöþ і пàçітûâàì. Яãîíàå «Іäуöü пðàöэñû...» 
çàўñ¸äû àптûìіñтû÷íàå. Яãîíûÿ «пðàöэñû» іäуöü, плûâуöü і лÿтуöü äà 
âÿлікіõ çäçÿйñíåííÿў і áліñку÷ûõ пåðàìîã. Êàлі íåкàìу ñпàтðэáіööà íà-
піñàöü пàðтðэт жуðíàліñтà Дуáàўöà äâуìà ñлîâàìі, ìîжíà áðàöü «Іäуöü 
пðàöэñû...» – і íå пàìûліööà.

Алеся і «Птушка...»

Òâàð у Àлåñі ñàáà÷û. Ёñöü ìуж÷ûíû, ÿкіÿ лþáÿöü ñàáàк і ўñÿлÿкуþ 
ñàáà÷àñöü, тàìу Àлåñþ ÷àñöÿкîì çàпіñâàлі ў пðûãàжуíі. Ñàìà ÿíà тàкñàìà 
çàлі÷âàлà ñÿáå äà âіäíûõ, эôåктíûõ і пðûâàáíûõ жàí÷ûí. Ёй тðэáà áûлî 
ãэтуþ âûðàçíуþ ñàáà÷àñöü і кулüтûâàâàöü; àлå õітðàäуøíàÿ Àлåñÿ ўâåñü ÷àñ 
пðûáÿäíÿлàñÿ і ñпðàáàâàлà пàäàöü ñÿáå íå ñпðàўíàй ñу÷кàй, à лåãкàкðûлàй 
і ñàлîäкàãàлîñàй птуøкàй. Âûãлÿäàлà тàкàÿ пàäà÷à кàìі÷íà. «Птуøкà і 
ìîøкàй ñûтàÿ!» – øìàт ðàçîў ÷уў ÿ àä Àлåñі і лåäçü ñтðûìліâàўñÿ, кàá íå 
çàñìÿÿööà і íå пðàпàíàâàöü ¸й çàìåñт äðîáíàй ìîøкі áіôøтэкñ ç кðûâ¸þ.

Тата і «Што край...»

Íàâàт у ÷àñû іçàлÿöûі íåõтà ўñ¸ àäíî пåðàñÿкàå ìÿжу і, âÿðíуўøûñÿ 
ç âàíäðîўкі, ðàñкàçâàå áліçкіì лþäçÿì пðà іíøû пàðàäàк і лàä. Òàкіÿ àпà-
âÿäàííі öікàâà пàñлуõàöü, áî ÿíû äîñûöü ìîöíà àäðîçíіâàþööà àä тàãî, 
øтî âûíîñіööà íà øûðîкуþ пуáліку. Òàк áûлî і çà Ñàâåöкіì Ñàþçàì. У 
íàøàй ñÿì’і тîлüкі тàтà ç’åçäçіў тàäû ў Àìåðûку і Ôðàíöûþ, тîлüкі àä 
ÿãî, ñåäçÿ÷û íà куõíі, ÿ ìîã пà÷уöü пðàўäçіâûÿ ãіñтîðûі пðà Пàðûж і 
Íüþ-Ёðк. Рàñпàâÿäàþ÷û пðà çíàкàìітû ôðàíöуçñкі кіðìàø TATI, ç ÿкîãà 
тàтà пðûâ¸ç ìíå íåäàðàãуþ куðтку, ¸í ñпûíіўñÿ, çàäуìàўñÿ і ñкàçàў: «Штî 
кðàй, тî àáû÷àй...» Ãэтàÿ пðûìàўкà ñтàлà ðэôðэíàì у íàøûõ ç іì ãутàðкàõ 
пðà äàл¸кіÿ кðàіíû. À кàлі ÿ ñтàў åçäçіöü пà ñâåöå і пðûâîçіöü пàäàðуíкі 
áàöüкàì, äûк, ðàñкàçâàþ÷û пðà íåçâû÷àйíàå, пàўтàðàў уñлåä çà тàтàì: 
«Штî кðàй, тî àáû÷àй, øтî ãîðàä, тî íîðàў, à øтî ãàлàâà, тî ðîçуì».

Дзед Бронік і «Воўка...»

Ç ìàлåíñтâà ў кîжíàãà ¸ñöü àáàâÿçкі. Мàå пåðøûÿ àáàâÿçкі ç’ÿâіліñÿ ў 
õàöå äçåäà Áðîíікà. Пà÷àлîñÿ ç âàäû, ÿкуþ ÿ пàâіíåí áûў íàñіöü пà пàў-
âÿäðà ç кàлîäçåжà. Пîтûì ìíå äàðу÷àлі åçäçіöü íà ðîâàðû пà õлåá. Рàçàì 
ç äçåäàì, ÿкі í¸ñ кàñу íà плÿ÷û, ÿ õàäçіў пà тðàâу äлÿ тðуñîў.

Àäíàãî ðàçу äçåä Áðîíік уçÿў кàñу і çàáûў ìÿíтàøку. Мû ўжî äàлå-
кàâàтà àäûøлі àä õàтû, кàлі ¸í ñпàõàпіўñÿ: «Âàлîäçÿ, âÿðíіñÿ і пðûíÿñі 
ìÿíтàøку. Яíà íà ãàíку лÿжûöü...» Я пàáåã пà ìÿíтàøку. Çíàйøîў і 
пðûí¸ñ. «Òû – ìàлàй÷ûíà, тû ўñþ äàðîãу тðуøкîì, уñþ äàðîãу пîäáå-
ãàì... Пðàâілüíà. Òðэáà ðуõàööà, тðэáà áåãàöü. Âîўкà íîãі кîðìÿöü...» Çà 
âÿ÷эðàþ äçåä ðàñкàçâàў áàáå, ÿк ÿ çáåãàў пà ìÿíтàøку. Ёí õâàліў ìÿíå, à 
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ÿ ўñ¸ ÷àкàў, øтî äçåä Áðîíік çíîў ñкàжà пðà âîўкà, ÿкîãà íîãі кîðìÿöü. 
Íå ñкàçàў, àлå ìåíàâітà ç тàãî âå÷àðà ìíå пîìíіööà ãэтàÿ пðûкàçкà пðà 
âîўкà. À кàлі íåõтà ÿå пàўтàðàå, пåðàä ìàіìі âà÷ûìà пàўñтàå çàáûтàÿ íà 
ãàíку ìÿíтàøкà.

Баба Броня і «Ён на пана...»

«Âàлîäçÿ, тû âå÷àðàìі õîäçіø ç õлîпöàìі íà áàлîтà. Âû тàì ðàñклàäàåöå 
âîãíіø÷à. Муñіöü, і ў кàðтû ãулÿåöå?» – çà ñíÿäàíкàì пûтàåööà áàáà Áðîíÿ. 
«Ãулÿåì...» – «Íà ãðîøû?» – «Íå, íà пñтðû÷кі. Òàìу, õтî пðàйãðàå, ìû 
äà¸ì пñтðû÷ку ў лîá. Íіõтî ìîöíà íå á’å, áî ñÿãîííÿ тû ìîöíà ўäàðûø, à 
çàўтðà тàáå íàäàþöü íå пñтðû÷àк, à ø÷àўáàíîў...» – «Íà ãðîøû íå ãулÿй. 
Рàñкàжу тàáå, ÿк тâîй äçÿäçüкà Ñàâà пà÷àў íà ãðîøû ãулÿöü. Ёí íà пàíà 
çàõâàðэў. Пåðàñтàў у øкîлу õàäçіöü. Çâÿçàўñÿ ñà çлîäçåÿìі. Пà÷àў ç іìі 
âûпіâàöü і ў кàðтû íà ãðîøû ãулÿöü. Мíå лþäçі пàäкàçàлі. Уçÿлà ÿ пуãу 
і пàйøлà ў туþ õàту. Çàйøлà і äàâàй ñâàйãî ñûíà Ñàâу пуãàй лупіöü. Ёí 
кðû÷ûöü: “Мàöі, øтî Âû ðîáіöå?” Я ÿìу: “Òû äуìàў, øтî ÿ ìàãу тîлüкі 
кàðîâû ç àâå÷кàìі пàñâіöü? Я і äçÿöåй ñâàіõ áуäу пàñâіöü, пàкулü íå 
âûðàñтуöü і íå пàðàçуìíåþöü!” Дàпàìàãлî... Ñàâà і øкîлу ñкîí÷ûў, і ў 
іíñтûтут пàñтупіў, і íà пàíà áîлüø íå õâàðэў...» – «Âû і áàöüку ìàйãî – 
Чэñÿ, і äçÿäçüку Яíà пуãàй áілі?» – «Іõ íå áілà. Пуãі пàкàøтàâàў тîлüкі 
Ñàâà. Íу і тû пàкàøтуåø, кàлі пà÷íåø у кàðтû íà ãðîøû ãулÿöü».

Дзед Бронік і «Тудэма...»

«Íàйìàðíåйøàÿ ìàðíàñöü, пуñтàÿ ìàðíàñöü – уñ¸ ìàðíàñöü!» – ñкàçàў 
Эклåçіÿñт. Ёí пàäуìàў і ñпûтàў: «Якàÿ кàðûñöü ÷àлàâåку àä пðàöû ÿãî, ÿкуþ 
¸í ðîáіöü пàä ñîíöàì?» Ñàпðàўäû... Рîáіø, пðàöуåø, íå õî÷àø, à тðэáà. У 
ìîìàíтû íåçàäàâîлåíàñöі і ðîñпà÷û äçåä Áðîíік ñуöÿøàў ñÿáå пðûìàўкàй, 
кàçàў: «Òуäэìà-ñþäэìà...» Êàá íå ñâàðûööà і íå лàÿööà, íå àáуðàööà і ñу-
пàкîіööà, äçåä пàўтàðàў áÿñкðûўäíàå і пуñтîå «туäэìà-ñþäэìà», пàўтàðàў 
і кіðàâàўñÿ äà ñâà¸й øэðàй і ñìÿðäçþ÷àй àñåíіçàтàðñкàй ìàøûíû. Пåðàä 
пåíñіÿй äçåä пåðàйøîў ç пàжàðíûõ у àñåíіçàтàðû і ÷ûñöіў кîйäàíàўñкіÿ 
пðûáіðàлüíі, áî плàöілі áîлüø, áî туäэìà-ñþäэìà і ìàðíàÿ ìàðíàñöü.

Алік і «Сцены...»

Àлік çàõâàðэў íà ìàíіþ пåðàñлåäàâàííÿ. Пðûñлуõîўâàўñÿ... Ці íå іäуöü 
пà ÿãî? Пðûíþõâàўñÿ... Ці íå тðуöÿöü ÿãî ÿкіìі ãàçàìі? Пðûãлÿäàўñÿ... Ці 
íå øпåãі – уñå ãэтûÿ ñуñтðэтûÿ íà âуліöû лþäçі? Рàç íà тûäçåíü Àлік 
ñтàðàííà ðàáіў пðûáîðку-âîáøук у ñâà¸й ìàйñтэðíі... Ці íå пàкіíулі âîðàãі 
ÿкіõ кàìåð öі ìікðàôîíàў? Òàкі ж øтîтûäí¸âû ñàìàâîáøук Àлік пðàâîäçіў 
і ў кâàтэðû. Íàâàт у ñтàðûõ çíà¸ìûõ, íàâàт у ñâàÿкàõ ¸í пà÷àў áà÷ûöü 
íàçіðàлüíікàў, ñтукà÷îў і àãåíтàў.

У àпîøíþþ íàøу ñуñтðэ÷у, íà ÿкуþ ÿ пðûйøîў äà Àлікà ç âіíîì, ¸í 
пàпðàñіў ìÿíå пàìàў÷àöü. «Ñöåíû ìàþöü âуøû!» – øэптàì çàпэўíіў ìÿíå 
Àлік. Мû äàпілі âіíî ў ãíÿтліâàй öіøûíі. Я пàöіñíуў íà ðàçâітàííå ðуку 
Àліку, ðуку âûäàтíàãà ìàлÿâàлüø÷ûкà, ÿкі, кàá äàâåñöі äçÿðжàâå ñâàþ 
лàÿлüíàñöü, пà÷àў ìàлÿâàöü пàðтûçàíàў, Дçÿðжûíñкàãà і Ëåíіíà. Ёí пà-



÷àў ìàлÿâàöü тîå, ÷àãî íікîлі íå ìàлÿâàў ÿ. Пàìіж íàìі пàўñтàлà ñöÿíà, 
à øлÿõі íàøû ðàçáåãліñÿ ў ðîçíûÿ áàкі íàçàўñ¸äû.

Ігар і «Як два пальцы...»

У Іãàðà ў жûööі ўñ¸ пðîñтà. Ёí тàк і кàçàў: «Уñ¸ пðîñтà, ÿк äâà пàлüöû 
àáàñöàöü...» Ñкîкíуöü ç äðуãîãà пàâåðõà пðàç àкíî íà кâåтíік? Як äâà пàлü-
öû... Рàçáіöü ç ðàãàткі кàìåíü÷ûкàì øкîлüíуþ øûáу? Як äâà пàлüöû... 
Укðàñöі õàкåйíуþ ôîðìу, кàíüкі і клþøку? Як äâà пàлüöû... Уãíàöü ìà-
øûíу? Çàáðàöü у лîõà пûжûкàâуþ øàпку? Àá÷ûñöіöü кðàìу?.. Як äâà 
пàлüöû... У пðûñутíàñöі ñтàðэйøûõ Іãàð íå ìÿíÿў ñâàå пðûíöûпû, àлå 
кàçàў àáлåã÷àíû âàðûÿíт пðûкàçкі: «Пðîñтà, ÿк äâà пàлüöû àá àñôàлüт...»

Пàñлÿ туðìû ¸í âÿðíуўñÿ ñуðîâûì і ñуð’¸çíûì ÷àлàâåкàì. Мû пілі 
ãàðэлку, àäçíà÷àлі ÿãî âûõàä íà âîлþ. Іãàð кàçàў, øтî тàк íàтðàõàўñÿ, 
øтî äðуãі äçåíü у ÿãî íûþöü ÿйöû і ÷элåñ áàліöü. Íà ìà¸: «Штî, Іãàðîк, 
íå пðîñтà âÿðíуööà ў жûöö¸ íà ñâàáîäçå?» – ¸í õìûкíуў і пàўтàðûў 
çàўñ¸äíàå: «Пðîñтà, ÿк äâà пàлüöû...»

Віктар і «На ліхія грошы...»

Çàãàâàðûлі ç öûðулüíікàì Âіктàðàì пðà õàáàðû. Êàжу: «Чуў, øтî ў 
ðуñкіõ ÷ûíîўíікàў, ÿкіÿ áÿðуöü õàáàð, пàліöûÿ çíàõîäçіöü у ñõîâàíкàõ 
ñтîлüкі íàÿўíûõ, øтî іõ ñуìà ìîжà ñклàñöі пàлîâу áþäжэту àжíî öэлàй 
âîáлàñöі...» Âіктàð çàäуìåííà пðàöÿãâàå: «Íàì áû ç âàìі àäçіí тàкі õàáàð 
уçÿöü, ÿкі ÿíû áÿðуöü...» – «Íу, ÿ àäðàçу àäìîўлþñÿ, áî çà õàáàðàì ðàíà 
öі пîçíà пðûйäçå пàліöûÿ...» – «Òàäû і ÿ àäìîўлþñÿ... Пàñлуõàþñÿ öåø÷у, 
ÿкàÿ лþáіöü пðûкàçку пðà ÷îðтà... Íà ліõіÿ ãðîøû ÷îðт øûå äçіðàâû ìåõ!»

Малішэўскі, Барадулін і «Што ты...»

Àлüãåðä Мàліøэўñкі íåÿк ñпûтàў у ìÿíå: «Штî тû, Àäàì÷ûк, âîўкàì 
íà ìÿíå ãлÿäçіø?» – «Àлüãåðä Àäàìàâі÷, ÿ íà ўñіõ тàк ãлÿäжу». – «Пðàў-
äà? Чэõ, ñкàжû... Àäàì÷ûк íà ўñіõ âîўкàì пàãлÿäàå?» – «Òàк. Íàâàт ç 
àўтàпàðтðэтàў ¸í ãлÿäçіöü, ÿк ñàпðàўäíû âîўк...»

Пàñлÿ тîй ðàçìîâû пðà ìîй äðàпåжíû пàãлÿä ÿ äîўãà ðàçãлÿäàў ñÿáå ў 
лþñтэðку. Íà пðàâûì âîку пðàç уñþ çðэíку ў ìÿíå іäçå øíàð, ÿкі çàñтàўñÿ 
àä íÿўäàлà пðûø÷эплåíàй âîñпû. Яå пðûø÷àплÿлі íà ðуку, à ÿíà ñåлà íà 
пàäðàпàíàå âîкà. Пэўíà, тàìу ÿ, ðàçãлÿäàþ÷û ðэ÷û, íàõілÿþ ãàлàâу íàпå-
ðàä і çàкðûâàþ пàâåкàìі пàлîâу çðэíàк. Пàçіðàííå ç-пàä ілáà ў íàðîäçå 
íàçûâàþöü âîў÷ûì пàãлÿäàì. Ãэтàå íàðîäíàå пàðàўíàííå «Пàçіðàå, ÿк 
âîўк íà àâå÷ку...» âûкàðûñтàў Рûãîð Іâàíàâі÷ Áàðàäуліí, кàлі пðûäуìлÿў 
ìíå ìÿíуøку. Ç Âîўкі Àäàì÷ûкà Áàðàäуліí çðàáіў Âàўкàäàì÷ûкà. Шкàäà, 
øтî Àлüãåðä Мàліøэўñкі íå íàìàлÿâàў ìîй пàðтðэт ç âà÷ûìà âàўкàлàкà.

Грыша і «Цыбулі...»

Пà÷àöü ñâàðку лÿã÷эй, кàлі âåäàåø пàтðэáíуþ пðûкàçку. Ãðûøà Шà-
ðàåў пà÷ûíàў ñâàðûööà ç пûтàííå÷кà: «Цûáулі ç’åў öі тàк àõ…åў?..» У 
іíñтûтуöкàй ìàйñтэðíі ìû ñâàðûліñÿ øìàт. Íåõтà ўçÿў ÷ужû пэíäçлік, 
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íå пàпûтàўøûñÿ. Хтîñüöі пåðàкуліў íåçàкàðкàâàíуþ áутэлüку ç ілüíÿíûì 
àлååì. У кàãîñüöі пðàпàлà пàäðûõтàâàíàÿ äлÿ ìàлþíкàў пàпåðà... Êàлі ў 
íåâÿлі÷кàй ìàйñтэðíі пðàöуþöü äçâå íàтуðø÷ûöû, ñåì ñтуäэíтàў і âûк-
лàä÷ûк, íåõтà íåкàìу àáàâÿçкîâà íàñтупіöü íà íàãу. Êàлі ãэтà áûлà íàãà 
Шàðàåâà, ìû çâû÷àйíà ÷улі пðûкàçку пðà öûáулþ, ÿкуþ Ãðûøà íàçûâàў 
пà-ðуñку «лук». Пàñлÿ пðûкàçкі ãу÷àлі âûáà÷эííі.

Ñâàðкі çàçâû÷àй íå пåðàõîäçілі ў áîйкі, àлå і тàкîå çäàðàлàñÿ. Òîлüкі ÿ 
ðàñпàâÿäàþ ãіñтîðûþ ç пîкàçкàй пðà öûáулþ ç іíøàй íàãîäû. Пàкулü ÿ 
âûпіâàў, äûк áûў пåðàкàíàíû, øтî ñлîâà «àõ…åў» у пðûкàçöû пàñтàўлåíà 
âûклþ÷íà äçåлÿ ðûôìû. Êàлі ÿ ðàçâітàўñÿ ç àлкàãîлåì і ìîй àðãàíіçì 
пà÷àў іíàкø ðэàãàâàöü íà ðîçíûÿ пðàäуктû, äûк çàўâàжûў, øтî àä ñûðîй 
öûáулі ìîжíà кðûõу çàõìÿлåöü, öі, ÿк кàжà Ãðûøà, – «àõ…åöü».

Кім Шастоўскі і «Вялікаму...»

Àäçіí ç ñàìûõ öÿжкіõ àáàâÿçкàў íàñтàўíікà – íàãàäâàöü âу÷íþ пðà 
ÿãî ìåñöà. У þíàöтâå áîлüøàñöі ç íàñ пàäàåööà, øтî ìû âàðтûÿ лåпøàãà 
жûööÿ, ÷ûì ìàåì, à тàìу øìàт õтî іìкíåööà çàлåçöі íà ÷ужîå, áîлüø 
âûñîкàå ìåñöà. Íàñтàўíіку тðэáà íàãàäàöü ñâàіì âу÷íÿì пðà ñöіплàñöü, 
ðàçуìíàñöü і àäпàâåäíàñöü, і íàãàäàöü тàк, кàá íå пðûíіçіöü і íå ðàççлàâàöü 
àìáітíûõ þíàкîў. Òут äàпàìàãàþöü пðûкàçкі... Íå лåçü íà ÷ужîå ñåäàлà. 
Íå çà ñâàþ ñпðàâу íå áÿðûñÿ. Íå âåäàåø áðîäу – íå ñуíüñÿ ў âîäу. Êàжàø 
пðûкàçку – і ўñìіõàåøñÿ. Âу÷àíü áà÷ûöü пðûÿçíуþ ўñìåøку і ðàçуìåå, 
øтî íå àäçіí íàñтàўíік ÿìу íàãàäâàå пðà ìåñöà, áî çà íàñтàўíікàì ñтàіöü 
уâåñü íàø ìуäðû íàðîä.

Òàкі пðû¸ì âûкàðûñтîўâàў íà çàíÿткàõ Êіì Шàñтîўñкі, ÿкі àäíîй÷û 
ñкàçàў ìíå: «Íå клàäçі ñàáàку пàлüöà ў ðîт!» Я пàñкàðäçіўñÿ Шàñтîўñкàìу 
íà іíøûõ íàñтàўíікàў, ÿкіÿ пàпàñтàўлÿлі ìíå – çäîлüíàìу і тàлåíàâітàìу 
– кåпñкіÿ àäçíàкі çà жûâàпіñ і кàìпàçіöûþ, і çàìåñт ÷àкàíàãà ðàçуìåííÿ і 
ñпà÷уâàííÿ пà÷уў пðûкàçку пðà ñàáàку. Дàðэ÷û, кàá пàõâàліöü âу÷íÿ, Êіì 
Шàñтîўñкі тàкñàìà çãàäâàў пðûкàçку, іíøуþ... Âÿлікàìу кàíþ – âÿлікі õàìут.

Пэля і «З’ела...»

Ц¸ткà Пэлÿ ç’åлà äуøу ñâàйãî ìужà Яñÿ. Òàк кàçàлі ў ìÿñтэ÷ку. Рàíåй 
Яñü öуäîўíà ãðàў íà ñкðûпöû, à ñтðàöіўøû äуøу, пåðàñтàў ãðàöü. Òàк 
кàçàлі. Êàлі ÿ ÷уў ãэтà, тî ñпðàáàâàў уÿâіöü, ÿк Пэлÿ ç’ÿäàå äуøу ìужà.

Ц¸ткà Пэлÿ лі÷ûлàñÿ áàãàтàй. Мåлà äîì, ñàä і кàðîâу. Я õàäçіў äà 
Пэлі íà ìàлàкî. Áàáà Яäçÿ кàçàлà, øтî ìíå тðэáà ðàñöі, кàá уçÿлі ў øкî-
лу, кàçàлà, øтî ìàлàкî äàпàìîжà ìíå õут÷эй âûðàñöі. У øàðуþ ãàäçіíу 
Пэлÿ íàліâàлà ìíå øклÿíку ñûðàäîþ. Пàкулü ÿ піў ö¸плàå ìàлàкî, äûк 
уÿўлÿў ÿк Пэлÿ ç’ÿäàå äуøу Яñÿ. Дуøу ÿ тàкñàìà ўÿўлÿў, ÿíà áà÷ûлàñÿ 
ìàлåíüкіì птуøûíûì ÿå÷кàì. Òîå ÿå÷кà ўÿўлÿлàñÿ ìíå çâàðàíûì, тàкіì 
ñàáå ñâÿтî÷íûì, âåлікîäíûì.

Êàлі пàìåðлà ìàÿ áàáà Яäçÿ, у ìÿñтэ÷ку пà÷àлі кàçàöü, øтî ìîй äçåä 
Áðîíік ç’åў äуøу Яäçі. Якîå ãлупñтâà! Àлå, äçÿкуþ÷û ãэтàìу ãлупñтâу, ÿ 
пåðàñтàў âåðûöü у тîå, øтî ÷àлàâåк ìîжà ç’åñöі äуøу äðуãîãà ÷àлàâåкà.



паэзія

па
эз

ія

…Дзесяцігоддзі, якія пражыў,

размаўляючы па-беларуску… –

сёння ўпершыню прысніў сон на мове маёй;

гэта ўсё, што я помню з яго: мова.. . . 

*  *  *

Ñлîâà, âûçâàлåíàå àä çìåñту,
Рàптàì çàççÿлà кðàñîй, –
Пàãðîçліâà,
Âàжкà,
Як çáðîÿ ў ðукàõ
Âàÿðà,
Штî íå ìàå пàтðэáû
Ў адпушчэнні грахоў.

Òàк
Мàлàäàÿ ñàñîíкà
Ў пакінутай хаце
Пðàáіâàå кðîíàй øûôåðíû äàõ.

Віктар Слінка

...Дзе спыняцца сэрца й гадзіннік
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*  *  *

…Àä áåðàãà кðî÷у âàäîþ äà áåðàãà,
Пðàпуñкàþ÷û ўñтуп, ãàâàðу:

Як áûööàì íÿáà÷íûÿ тîкі жûööÿ
Уліâàþööà ў äðэâû, –
Пà ãîллі ñâÿтлî äà ñтâàлà, äà ñтâàлà;
Рэôлåкñû íà õâàлÿõ àç¸ðíûõ, ñîíå÷íûÿ ðэôлåкñû
Пðàöÿãâàþöü øлÿõ пà ліñтîöå й ãàліíàõ,
Пàâåтðà – íÿáà÷íû ìîñт.
Íå áуäу, íå áуäу ўçâàжâàöü, кîлüкі ìÿíå пàìåðлà,
Êîлüкі çíîў àäжûлî, øтî ñ¸ííÿ лÿжûöü íà øàлі.
Áліçкà – ñтðàкîçû íà ö¸плûì ñтâàлå ñàñíîâûì
Пàãðэööà ñàäçÿööà й ÷àñàì ìíå íà ðуку.
Íå áуäу, íå áуäу ўçâàжâàöü, лі÷ûöü, àäûìàöü, пàìíîжâàöü,
Áî ñàì ÿ – öэлû, уâåñü, кàâàлàк іì¸í íàñтупíûõ…

У ñìàку ìàðîçіâà
Ñтàðàжûтíàÿ íîтà ñàáîðà.
Àä пðûáÿðэжíàй кàâÿðíі
Я íàпÿðэйìû
Яìу.

Ліпень 2020

 
*  *  *

Пàтðîí, ç ÿкîãà ўâåñü
Áûў âûñûпàíû пîðàõ,
Çàìåíåíû öûäулкàþ кàõàííÿ, –
Муçåйíàå пàліöû àáÿðэã, –
Òû çìåíіø íà ñàпðàўäíû.
Пðîñтû.
Цÿжкі.
Òû âûкðàñліø
Ñÿáå
Ñà ñпіñàў тûõ,
Êуäû ўпіñàíû áûў –
Òî пûõàþ,
Òî пà÷уöö¸ì
Íÿпэўíûì,
Òî ìкíåííåì íåàäîлüíûì
Ñàìàñöâÿðäжэííÿ
Íå çà ўлàñíû кîøт…
І ¸í ç тàáîй –
Пàтðîí ñàпðàўäíû. Ñпðàâû



Òû ўñ¸ íå ìàåø,
Длÿ ÿкîå ўжûöü,
Àкðîì àäíîй…
Дû äçіðкі ў ÷эðàпå
Òû íå пðàáіў ÿø÷э, –
І тûõ, øтî ¸ñöü,
Òàáå, âіäàöü,
Çàøìàт.

*  *  *

Íå ñпÿøàйñÿ ìÿíå çãуáіöü
У àäâîлüíûì пàðàäку
Ñпіö
Пðàìÿí¸ў
У пðàãàлàõ õìàð.
Ñâàå ðîлі
Çàйìåлі ў äàð
Àä кàãî?..
Ãэтà ñуìà
Âîлü,
Íàìàãàííÿў
Пðàç ñуì і áîлü,
Âûäçіðàííå
Ç íàðîñлûõ ñкуð…
Àñÿðîäàк,
Штî кðûøûöü
Муð.

10 снежня 2020

*  *  *

Дçåñÿöіãîääçі, ÿкіÿ пðàжûў,
ðàçìàўлÿþ÷û пà-áåлàðуñку… –
ñ¸ííÿ ўпåðøûíþ пðûñíіў ñîí íà ìîâå ìà¸й;
ãэтà ўñ¸, øтî ÿ пîìíþ ç ÿãî: ìîâà.

Íåâûкàçíà äîўãà
âàäу øукàлà кàðэííå, àлå ÷àñ
áûў íåпðûñутíûì: ñкàìÿíåлûÿ ôîðìû,
плàñтû çлÿжàлûõ у íå÷ûтэлüíàñöü
ìàíуñкðûптàў,
ñâåтлà-áэжàâû плàø÷ûк кàõàíàй, –
тîлüкі
пàäûõîä äà äçâÿðэй ìàйãî ñíу…

  29 снежня 2020
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*  *  *

…Дçå ñпûíÿööà ñэðöà й ãàäçіííік, –
Òâàіì íàçàâåööà äîì.
Àлå – тû õàöåў іíà÷àй:
Êàá ìíîñтâà ìàлåíüкіõ ñэðöàў
Çàпàлàíілà
Íåàáжûтû áуäûíàк – і âûñпу,
Íà ÿкîй ¸í ñтàіöü ìіж áàлîт.
Íåàáжûтû – áî íåкàлüкі пàкàлåííÿў
Òîлüкі âàðтàўíікі
Çìÿíÿлі ў пðûáуäàâàíûì ôліãåлі
Àäçіí àäíàãî…
Òàì ãэтà, тàì,
Дçå лÿжà öÿжкі пàкåт íà ñтîл
Ñà øтэìпåлåì äàл¸кàй кðàіíû,
Дçå ўñ¸-ткі äàåäçå кîííік
Дà çàíåñåíàй ñíåãàì áðàìû
І íіõтî íå âûйäçå íà кðûк.
Àлå – íåøтà ìуñіöü çìÿíіööà
Çâîíку, ÿк і ўíутðû…
Íåøтà?.. О íå!..
Àäíà÷àñîâà й äàðэøтû – уñ¸;
Íàпэўíà, тàìу
Уíутðû
Дàâåäçåíà áуäçå ўñ¸
Дà àäìûñлîâàãà лàäу:
Êуõíÿ, – 
Âîñü тîлüкі ñûøлà ãàñпàäûíÿ;
Мàйñтэðíÿ і çáðîйíÿ,
Дçå ўñ¸ íà ìåñöàõ ñâàіõ:
Пîðàõ, øðîт, кàðöå÷
Длÿ пàлÿâàííÿ
Чàкàþöü ìуж÷ûí.
Ëÿ кàìіíà
Ў вялікай зале
Ãàтîâûÿ äðîâû, – 
Пðûõîäçü
І жûâі.

2021

*  *  *

Я пîìíþ
Ñíåã, кàтîðû
Íå ðàñтàў…
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Я пîìíþ
Дîжäж, ÿкі
Íå пåðàñтàў…

Я пîìíþ – 
Òîй, øтî ñàì
Çàñтàўñÿ тàì…

14 красавіка 2021

*  *  *

Дàìàãàþñÿ
Пðàâà
Áà÷ûöü,
Чуöü,
Рàçìàўлÿöü ç тàáîй,
Çàâà¸ўâàþ÷û
Пðûÿçíàñöü,
Ñпàäçåþ÷ûñÿ,
Êàлі íàäûäçå ÷àñ
Ñпàткàííÿ,
Яø÷э
Мåöü
Штî
Ñкàçàöü.

15 красавіка 2021

*  *  *

Íåøтà íàì, ÿк пàäàðуíàк, пðûйäçå,
Штî ðàáіöü íå кàжу÷û ç ñàáîй.
Òàк, ìàўлÿў, і ãэтàк: çäàãàäàйñÿ,
Êіì тàáå й íàâîøтà тðэáà ñтàöü,
Пðûñâÿöіўøû ÷àñ іíàкøûì ñпðàâàì,
Ці äàлåй öÿãíуöü ñâàþ àðáу,
Уãіíàþ÷û пàä клîпàтàìі ãîлàў.
Òàк, ìàўлÿў, і ãэтàк: çäàãàäàйñÿ…
Íåøтà íàì, ÿк пàäàðуíàк, пðûйäçå,
Рàñтðûâîжûöü, кàлі ¸ñöü ÿø÷э
Штî ãукàöü у ñэðöû і ñуìлåííі, –

Êàá íі÷ûì íå àäàçâàööà áîлüø?..

          2021
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*  *  *

Уçáÿðэжжà
Ñтàíîâіööà áåðàãàì,
Êàлі àäñтупàå ðàкà
Ці âîçåðà…
Âûñûõàå пÿñîк, çìåøâàåööà ç çÿìл¸й,
Пðûíîñіööà âåтðàì ñåìÿ,
Пðàç íåйкі ÷àñ
Шàìàöіöü пàä іìі ж (âåтðàì – і ÷àñàì)
Ñöÿáліíà, – øукàå 
Ñàáå íàçîў.
…Пîÿöü
Дàжäжû,
Му÷ûöü
Ñìàãàþ ñîíöà.

Пðàç пàâåкі ãліöû
Пàçіðàå áîð
У ðуõîìàå лþñтðà:
Íà ÿкіõ áðуñкàõ
Âàñтðûў л¸ñ
Ëÿçî àñàкі?

І – íà іìãíåííå ўçáÿðэжжàì
Рîáіööà áåðàã:
Ñтàлàñÿ кâåткàй ðàñліíà,
Çàплåöåíàй у âàлàñû
Дçÿў÷ûíкі-пàäлåткà,
Штî пà кîñтà÷кі íîã
Çàõîäçіöü
У пðàõàлîäу âàäû.

      13-14 траўня 2021

*  *  *

Т.

Дçÿкуй çà кðîøкі пÿø÷îтû ç тâàйãî ñтàлà.
Áà÷ûø, кîжíуþ ç іõ ÿ âуñíàìі пàäàáðàў.
Дçÿкуй çà тîå, øтî, клікàíàÿ – пðûйøлà,
Áî ñàì ÿ íå ìàþ äà ãэтàãà ñâåту ñпðàў.

Ñпðàâà çàўжäû àäíà – âûçíà÷àöü ìÿжу,
Çà ÿкîþ ñтàíå ÷уâàöü, – і àäкулü ñкàжу



Пðà ìàлåíüкіÿ ãðуäçі тâàå, і пðà ñтðîйíàñöü íîã,
І пðà тîå, øтî ÷уöü íàñ ç тàáîй íå çàõî÷à Áîã,
Áî äà áðàìû Яãî пàкàçàлі äàðîãу тàìу,
Хтî íå ìàå жàäàííÿ і ñіл пàклàíіööà Яìу.

15 чэрвеня 2021

*  *  *

Òуìàíîâû, ç àäöåííåì áлàкіту, –
Áûööàì лàпік пàâåтðà пðûøûтû
Òàì, äçå ¸í çà пðàñöÿãàì àç¸ðíûì, –
Ëåñ íÿáà÷àíû; тутàкà ж – ÷îðíû.
Êàлі õî÷àø, іäçі
пåõàтîþ
Ці íà â¸ñлàõ – туäû; íàä тàáîþ,
Як пðûтîåíàÿ
íàâàлüíіöà,
Áуäçå ìîў÷кі луíàöü тàÿìíіöà.

*  *  *

Àäðàçу пàáлÿкíå ўñпàìіí, кàлі тû ўñпîìíіø.
Áуäçå ¸í ÿðкі, жûâû, àлå – пåðøû ðàç.
І âûñìàк÷à, áûööàì ðàñу
Íà çîлку пðîìåíü,
Мîçã тâîй ç ÿãî
Рàäàñöü
Ш÷àñöÿ й ãîðû÷ àáðàç.

Ñìàк пàöàлуíкàў öâіöå íàä пàðíàñкàй 
âÿðøûíÿй.
П÷îлû пàñíулі, ñàáðàўøû ç ñàкуðû ì¸ä.
Êàлі àпðàíåìñÿ ìû ў ñтðîі, ÿкіÿ пàøûлі,
Ці іì ñпàðàõíåöü у кàìîðû лÿ ì¸ðтâûõ кàлîä?

Òû íå õàöåў àääàâàöü çà ñâÿтîå ìàã÷ûìàñöü
Íàпіööà
І íå õàöåў çà пàåñöі ўãіíàööà õлуñíі.
Штî тû пðûíîñіø ìÿжû, çà кàтîðàþ âûйñöå?..
Àñтàтíÿå
Хî÷àø – купі, à õî÷àø – пðûñíі.

        23 жніўня 2021
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Пà÷ûíàлàñÿ, ÿк íåäàðэ÷íàñöü,
Áû ñàáàкі пàл¸т íàä áуäîй.
Àлå пðàãíå íàáûöü íåàñпðэ÷íàñöü,
Êàá ñкàçàлі, øтî кðî÷ûöü õàäîй.

Ãэтû тупà çäàâîлåíû âûãлÿä,
Ãэтû ãлуõàñöþ âûäçüìутû ñâåт,
Ñâÿткàâàííå àäâå÷íûõ пàìûлàк, –
Ãàíàðліâàãà ãлупñтâà пðûкìåт.

І íіÿкàй íå âûкупіöü ñлàâàй,
Íі÷û¸þ àõâÿðíàй ñлÿçîй
Ці кðûâàâàй ñлÿçîþ… Рàñпðàâàй
Òут àñâå÷âàþöü ì¸ðтâû ñпàкîй.

Я ç âÿçíіöû пà іñíàå ñлîâà
Çáåã у öåìðû пàä пîкðûâàì ñíу,
Штî íàпуø÷àíû áûў íà àõîâу…
Я äàйøîў äà тàåìíàãà ñõîâу,
Àäìûкàþ÷û ðûôìу àäíу.

Àлå іíøàÿ ðûôìà ñкàçàлà:
“Дçå öÿãíік íà Рàäçіìу ç âàкçàлà?..”

  21 верасня 2021



І. Без Бога
Íà øîñтûì ãîäçå жûööÿ õлîп÷ûк çàõâàðэў íà ñуõîтû кîñткі. 

У ñöÿãíå і ў пàõу ўтâàðûліñÿ ñâіø÷û, пðàç ÿкіÿ âûöÿкàў ãíîй. 
Òут ужî íіÿкіÿ øэптû öі іíøàå ўìåлüñтâà ìÿñöîâûõ лåкàðàў 
äàпàìàã÷û íå ìàãлî. Пàтðàáàâàлàñÿ іñтîтíàÿ äàпàìîãà ўðà÷îў. 

Àíöÿ àпðàíулà äçіöÿ і ў лÿñ¸íöû çà плÿ÷ûìà пàíåñлà ў Ñіìî-
íàâі÷û, àäкулü ðэйñàâûì àўтîáуñàì пðûåõàлà ў Ãлуñк.

Ëÿñ¸íкà… Ãэтàй “тàðû” âàðтà пðàñпÿâàöü àñîáíуþ îäу. Êâàäðàт-
íû кàâàлàк äàìàткàíàãà ñукíà ç пðûâÿçàíûìі пà куткàõ äîўãіìі 
ñукîííûìі ìàтуçàìі ñлужûў пàпулÿðíûì і íàäçåйíûì ñðîäкàì äлÿ 
пåðàíîñкі ÷àãî çàўãîäíà íà ñпіíàõ âÿñкîâûõ жàí÷ûí – äâуõ-тðîõ 
пуäîў ñàлîìû öі ñåíà (íàй÷àñöåй), кàøîў ç ÿãàäàìі öі ãðûáàìі ç 
лåñу, à тî і ç âÿçàíкàй ñуõîãà лàìà÷÷à äлÿ пå÷û, ÿкîãà-íåáуäçü, 
пàжàäàíà íå кðуãлàãà âÿäðà ç áÿліçíàй, кàá пàìûöü-пðàпàлàñ кàöü 
у кîпàíöû öі ðэ÷öû äû øìàт ÷àãî іíøàãà. À âîñü, ÿк áà÷ûì, 
тðàплÿлі ў ãэтуþ “тàðу” і ìàлûÿ äçåöі.

Міхась Булавацкі

...ён ужо не помніў пра ложак, у якім ляжаў, 

не помніў пра санаторый, не помніў 

пра выхавацельку, ён быў між зорак.. . 

Ляжаць сем год
Аповед

проза

пр
о

за

Працяг. 
Пачатак 
(“Згадкі 
маленства”) 
у №4 за 2019 г.
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Дîктàð íÿäîўãà àãлÿäàў ìàлîãà.
– Òут тðэáà ў ñтàöûÿíàð. Я íàпіøу çàклþ÷эííå àá íåàáõîäíàñöі ñàíàтîðíàãà 

лÿ÷эííÿ. Àлå öі çíîйäуöü ìåñöà? У ðàйâûкàíкàìå çâÿðíіöåñÿ äà íàìåñíікà ñтàð-
øûíі Ñàпілàâà, ¸í çàйìàåööà тàкіìі пûтàííÿìі і äàå íàкіðàâàííі.

Ñàпілàў àкàçàўñÿ íà ìåñöû. Àíöÿ âû÷àкàлà ÷àðãу ç тðîõ ÷àлàâåк і çàйøлà. 
Êîðàткà ðàñкàçàлà, ç ÿкîй áÿäîй пðûåõàлà. Чûíîўíік уçÿў çàклþ÷эííå, уâàжліâà 
пðà÷ûтàў.

– Íу тàк, – ðàçäуìліâà ñкàçàў, àãлÿäâàþ÷û жàí÷ûíу, øтî ñÿäçåлà пåðàä 
іì. – Хлîп÷ûку тðэáà лÿ÷ûööà. Àлå ç тàкîй õâàðîáàй øìàт äçÿöåй. Ñàíàтîðûі 
пåðàпîўíåíûÿ…

Ёí çðàáіў пàўçу. Àíöÿ ÷àкàлà. Íå÷àãà ÷àкàў і Ñàпілàў. Çàтûì ¸í çíÿў тэлå-
ôîííуþ ñлуõàўку і куäûñüöі пàçâàíіў.

– Âітàþ, Іâàí Дàíілàâі÷! Òут õлîп÷ûк õâîðû. Пàтðàáуåööà лÿ÷эííå ў ñàíàтîðûі. 
Як у íàñ тàì? Íÿìà ìåñöàў? Íу âîñü…

Ёí пàклàў ñлуõàўку і ðàçâ¸ў ðукàìі:
– Íÿìà ìåñöàў у ñàíàтîðûÿõ. Âåлüìі øìàт õâîðûõ äçÿöåй. Íі÷ûì íå ìàãу 

äàпàìàã÷û.
Пàñлÿ кîжíàãà ñкàçу ¸í ðàáіў пàўçû, пàãлÿäàþ÷û íà Àíöþ. Àпîøíіì ñкàçàì 

äàў çðàçуìåöü, øтî ðàçìîâà ñкîí÷àíà.
Àíöÿ âûйøлà ў кàліäîð і ñåлà. Ñûíà тðûìàлà íà ðукàõ. Рîñпà÷íûÿ äуìкі 

àпàíîўâàлі. Çíà÷ûöü, і ãэтàìу äçіöÿöі íå пàø÷àñöілà пà жûööі.
À ÿк ðàäàâàўñÿ Пÿтðî íàðàäжэííþ ñûíà! Ñпà÷àтку áàÿўñÿ äàкðàíàööà äà ÿãî. 

À кàлі ўжî Міøкà пàäужэў, лþáіў âàçіööà ç іì, âу÷ûў пîўçàöü пà лîжку, пåðàâà-
ðî÷âàööà, ñìÿøûў, кðûўлÿþ÷ûñÿ öі пåðàäðàжíіâàþ÷û ãукі ìàлîãà. Àäíîй÷û íàâàт 
уçÿўñÿ пàäкіäàöü, øтî õлîп÷ûку ñпàäàáàлàñÿ, ̧ í àж âіø÷эў àä çàäàâàлüíåííÿ. Àлå 
Àíöÿ ñпûíілà ãэтуþ çàáàâу: ñтîлü íіçкàÿ, ÿø÷э ñтукíåööà àá áэлüку.

Уñ¸, çäàâàлàñÿ, áуäçå äîáðà. Âàйíу пåðàжûлі. Хàту çáуäàâàлі. Мàлуþ, àлå ўñ¸ 
ж íå çÿìлÿíкà. Ñûí íàðàäçіўñÿ. Íàпåðàäçå öÿжкàÿ пðàöà, àлå пðàöà áûлà і áуäçå 
çàўñ¸äû. Ãэтàãà íå áàÿліñÿ. Áàÿліñÿ ðîçíûõ íå÷àкàíàк. І âîñü çäàðûлàñÿ. Àíöÿ 
пàйøлà äàіöü кàðîâу, à çà ñûíàì, çàâåðíутûì у пÿлþøкі, пàпðàñілà пðûãлåäçåöü 
äçâþõ ñуñåäñкіõ äçÿў÷ûíàк.

À øтî тûì äçÿў÷ûíкàì! Яíû пàçþçþкàлі ç ìàлûì, ¸í пàўñìіõàўñÿ іì. І øтî 
äàлåй? Ëÿжûöü у пÿлþøкàõ, íу і íÿõàй лÿжûöü. Дçÿў÷ûíкі пàáåãлі íà âуліöу. À 
ÿìу çàõàöåлàñÿ çà іìі. Êðуöіўñÿ, кðуöіўñÿ і íåÿк жà âûкðуöіўñÿ. Ñâàáîäà! Пàпîўç 
пà лîжку, ÿк áàöüкà âу÷ûў. Àлå лîжàк íåäçå çàкàí÷âàåööà…

Êàлі Àíöÿ âÿðíулàñÿ ç õлÿâà, пà÷улà кðûк ñûíà. Ёí лÿжàў íà пàäлîçå і çà-
ліâàўñÿ плà÷àì. Ëåâàÿ ðукà і лåâàÿ íàãà áûлі çлàìàíûÿ.

Пÿтðî ñкàðûñтàў лàãåðíû äîñâåä. Çлàìàíûÿ кîñтà÷кі íàâîáìàöàк ñклàлі ÿк 
тðэáà, àáклàлі äàø÷э÷кàìі і çìàтàлі ÷ûñтûìі àíу÷àìі. Рукà çðàñлàñÿ äîáðà. À ç 
íàãîй, ìàáûöü, íå тàк уäàлà àтðûìàлàñÿ. Ці íå àäтулü ãэтû ñàìû туáåðкул¸ç?

І øтî ðàáіöü öÿпåð? Âîñü, ìîжà á, і âûлå÷ûлі ў ñàíàтîðûі, àлå – “íÿìà ìåñöàў”! 
Àíöÿ ãлÿíулà íà ñûíà. Ёí ñпàў у ÿå íà ðукàõ. Рàíà ўñтàлі, кàá пàñпåöü íà àўтîáуñ, 
ÿø÷э пðûöåìíà áûлî, äûй çìàðíàâàўñÿ çà äàðîãу. À öÿпåð øтî? Òîй жà äàðîãàй 
íàçàä? І ÷àкàöü ñуìíàãà кàíöà?

Àä тàкîй äуìкі ñл¸çû, ÿкіÿ і íå пàкіäàлі Àíöіíûõ ø÷îк, пàліліñÿ ø÷àäðэй, 
çàкàпàлі íà Міøàâу âîпðàтку. Àíöÿ пà÷àлà іõ âûöіðàöü кàíöîì õуñткі.

– Штî ç âàìі, ãàñпàäûíüкà? – кàлÿ ÿå ñпûíіўñÿ ìуж÷ûíà. – Âû ў тàкîй ðîñ-
пà÷û. Íåйкàÿ áÿäà ў âàñ?

– Áÿäà. Яø÷э ÿкàÿ áÿäà.
Муж÷ûíà пðûñåў пîáà÷.
– Íу ðàñкàжûöå.
І Àíöÿ, íåÿк пðàíікíуўøûñÿ äàâåðàì äà ãэтàãà ÷àлàâåкà, àñàáліâà àä ãэтàãà 



лàñкàâàãà “ãàñпàäûíüкà”, ðàñкàçàлà і пðà тîå, ÿк ìужà çàáðàлі, і пðà ñпàлåíуþ 
â¸ñку, і пðà çàáітûõ і ñпàлåíûõ ìàöі і äçÿöåй, і пðà âÿðтàííå Пÿтðà ç лàãåðà, ÿкі 
пðàжûў äîìà тîлüкі äâà ãàäû, і пðà ðàäàñöü íàðàäжэííÿ ñûíà, і пðà ÿãî õâàðîáу. 
І âîñü – у ñàíàтîðûі “ìåñöàў íÿìà”.

– Хтî ñкàçàў, øтî ìåñöàў íÿìà? Ñàпілàў? Пà÷àкàйöå ìÿíå тут.
Ёí пàйøîў у кàáіíåт. Àíöÿ пðûñлуõîўâàлàñÿ. Íåйкі ÷àñ íі÷îãà àäтулü íå ÷у-

лàñÿ, пîтûì ãукі ñтàлі äàíîñіööà, àлå ñлîў ÿíà ðàçàáðàöü íå ìàãлà.
Муж÷ûíà âûйøàў.
– Çàйäçіöå, – ¸í ìàõíуў ðукîй у áîк äçâÿðэй кàáіíåтà і пàйøîў.
Àíöÿ, іìкíу÷ûñÿ íå пàтðûâîжûöü ñûíà, àñöÿðîжíà ўñтàлà і çàйøлà ў кàáіíåт.
Ñàпілàў ç пðûÿçíàй уñìåøкàй уñтàў ¸й íàñуñтðà÷, пðàпàíàâàў ñåñöі, ñåў ñàì 

і ðàçâ¸ў ðукàìі:
– Íу ÷àìу ж íå ñкàçàлі, øтî âû ç ñпàлåíàй пàðтûçàíñкàй â¸ñкі?! Штî âàøà 

ñÿì’ÿ пàöÿðпåлà? Штî äçåöі çàãіíулі?
“Âû ж пðà ãэтà íå пûтàліñÿ”, – õàöåлà ñкàçàöü Àíöÿ, àлå çìîў÷àлà, ÷àкàþ÷û, 

øтî áуäçå äàлåй.
Ñàпілàў пàклікàў ñàкðàтàðку:
– Âûпіøûöå íàкіðàâàííå ў äçіöÿ÷û ñàíàтîðûй у Âÿççі.

Дàäîìу Àíöÿ âÿðтàлàñÿ ўжî ç іíøûìі пà÷уööÿìі. Âÿðэäçілà ÿå тîлüкі àäíà 
äуìкà: “íÿìà ìåñöàў… íÿìà ìåñöàў”, äû ìåñöû, ÿк âûÿўлÿåööà, ¸ñöü. À пðûäçå 
íåõтà іíøû ç тàкіì жà клîпàтàì, ÿìу, øтî, çíîў ñкàжà Ñàпілàў, øтî ìåñöàў íÿìà? 
Ёй пàøàíöàâàлà ç íåйкіì ÷àлàâåкàì (øтî çà ÷àлàâåк – ÿíà ў ðàäàñöі çàáûлà ðàñ-
пûтàöü у ñàкðàтàðкі, àá ÷ûì âåлüìі øкàäàâàлà), à іíøàй ìîжà тàк íå пàøàíöàâàöü. 
І пîйäçå жàí÷ûíà ç õâîðûì äçіö¸ì áåç íіÿкàй äàпàìîãі. Àлå ÷àìу Ñàпілàў кàжà, 
øтî ìåñöàў íÿìà, кàлі ÿíû ¸ñöü?..

Яíà àж ñпûíілàñÿ àä íåñпàäçÿâàíàй çäàãàäкі. Íу ÿк жà, ¸í ðàáіў пàўçû, âû-
÷àкàлüíà ãлÿäçåў íà ÿå, à ÿíà, íåäàðэкà, íå ðàçуìåлà. Àлå øтî ÿíà ÿìу ìàãлà 
äàöü? Ãðîøàй? У ÿå іõ õіáà øтî íà çâàðîтíуþ äàðîãу äû ÿкîãà õлåáà купіöü. À 
øтî іíøàå ìàãлà пðàпàíàâàöü âÿñкîâàÿ жàí÷ûíà – ÿíà íå âåäàлà. Пààáÿöàöü 
пðûíåñöі кîø áàðàâікîў? Дûк öі пàâåðûў áû ¸í àáÿöàííþ? Мàўлÿў, пðûíÿñі – 
тàäû і пàãàâîðûì. Пðûíåñлà á, кàá çäàãàäàлàñÿ, куäû äçåööà! І кîø, і äâà кàøû…

Àлå ж Ñàпілàў íå àäçіí тàкі. Ёñöü ÿø÷э íåйкі Іâàí Дàíілàâі÷, àä кàãî íåøтà 
çàлåжûöü. Яìу тàкñàìà ãðûáîў öі ÿãàä пðûíåñöі? Дû, ìî, ̧ í íå àпîøíі? Ці õîпіöü 
у лåñå пðûпàñàў íà ўñіõ ãэткіõ? À ìîжà, тîй Іâàí Дàíілàâі÷ тàк, ÷àлàâåк “äлÿ 
пàäтðûìкі”, кàá áîлüø пåðàкàíàў÷à ãу÷àлà пðà “ìåñöàў íÿìà”?

Дû çíîў і çíîў äуìкі âÿðтàліñÿ äà Ñàпілàâà. Âîñü ÷àлàâåк áà÷ûöü öÿжкà 
õâîðàå äçіöÿ. Ёí ìîжà äàпàìàã÷û. Длÿ ãэтàãà ÿìу íі÷îãà àñàáліâàãà і ðàáіöü íå 
тðэáà, тîлüкі пàñтàâіöü ñâîй кðу÷îк-пîäпіñ і çàâåðûöü пÿ÷àткàй. Àлå ¸í ãэтàãà íå 
ðîáіöü. Штî ìîжà áûöü у ãàлàâå, у äуøû тàкîãà ÷àлàâåкà?..

Àíöÿ ñпðàáàâàлà çðàçуìåöü, àлå íі÷îãà íå àтðûìліâàлàñÿ. Хî÷àø íåøтà àтðû-
ìàöü, íåйкàй кðîплÿй пàлåпøûöü ñâîй äàáðàáûт? Àлå ж ÿк ìîжíà ñуìÿø÷àöü 
тàкіÿ ðîçíûÿ ðэ÷û – кîø ãðûáîў і жûöö¸ äçіöÿöі? Пðà øтî тут ìîжíà ãàâàðûöü, 
àá ÷ûì тàðãàâàööà? Òû пàñтàўлåíû íà тàкуþ пàñàäу, àä ÿкîй çàлåжàöü ìíîãіÿ 
жûööі лþäçåй! І тû ç ãэтàãà õî÷àø âûãàäàöü íåøтà äлÿ ñÿáå? À ÿк жà пîтûì 
пåðàä Áîãàì?! І ñõàìÿíулàñÿ: äлÿ іõ жà Áîã íå іñíуå!

ІІ. Не жывы, але жывы
Дâà ãàäû ў äçіöÿ÷ûì кàñö¸âà-ñуõîтíûì ñàíàтîðûі ў Âÿççі õлîп÷ûку àìàлü íіÿк 

íå çàпîìíіліñÿ. Àäíàñтàйíàñöü ç äíÿ ў äçåíü: тàáлåткі, пàðàøкі, укîлû, ãіпñ àä 
пîÿñà äà пÿткі, àä ÿкîãà õàöåлàñÿ õут÷эй пàçáàâіööà, áî íàãà пàä ãіпñàì ñâÿðáåлà.
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Íà тðэöі äçåíü пðûйøлà (öі пðûåõàлà) ìàöі.
– Як тàáå тут, ñûíîк?
– Мàìà, ÿ піñÿöü õà÷у.
Яíà пàäíÿлà кîўäðу, ãлÿíулà íà ÿãî ðàñпуõлû ñтðу÷îк і ñпàлîõàíà пàâÿðíу-

лàñÿ äà ñûíà:
– Òû, øтî, íі ðàçу тут íå піñÿў?
– Íå.
Яíà õуткà âûйøлà і ¸í пà÷уў ÿå ãîлàñ, øтî çðûâàўñÿ íà кðûк.
– Дûк ¸í жà íå пðîñіööà! – пàтлуìà÷âàў äðуãі ãîлàñ, і жàí÷ûíà ç ãэтûì ãî-

лàñàì íåўçàáàâå пðûíåñлà “âутку”, куäû ¸í ç âÿлікàй пàл¸ãкàй âûñлàáàíіўñÿ àä 
íàçàпàøàíàй çà тðû äíі âàäкàñöі.

Міøкà ìàðуäíà пðûâûкàў äà íîâàãà жûööÿ. Пðàñіööà “пà ìàлåíüкàìу” і “пà 
áàлüøîìу” íàâу÷ûўñÿ. Дçåöі ў пàлàöå пàñтупîâà пåðàçíà¸ìіліñÿ і ðàçìàўлÿлі пðà 
ñâà¸ äçіöÿ÷àå ñâàіì äçіöÿ÷ûì ñлэíãàì. Ñтàðэйøûÿ ç іõ лþáілі пàäжàðтîўâàöü ç 
ìåíøûõ ÿкіìі-íåáуäçü íåñклàäуøкàìі:

Мàлûøû-кàðàíäàøû, пà тàлåðöû пàплÿøû.
Òàлåðкà упаäçå. Мàлûøу пàпаäçå.

Мàлûÿ кðûўäçіліñÿ і плàкàлі. Àлå іõ ñл¸çû âûклікàлі íîâûÿ жàðöікі, пàкулü 
íå çàõîäçілà íÿíå÷кà, пà÷уўøû плà÷, і íå ñупàкîйâàлà жàðñöі. Àлå пðîñтà лÿжàöü 
öіõà áûлî ñуìíà, і пðàç íåкàтîðû ÷àñ пàäîáíàå пà÷ûíàлàñÿ çíîў.

Міøà âà ўñіì ãэтûì àìàлü íå ўäçåлüíі÷àў. Длÿ ÿãî áîлüø пðûäàтíûì áûлî 
лÿжàöü öіõà і íå çâÿðтàöü íà ñÿáå ўâàãі. Àлå ç öÿãàì ÷àñу çâûкñÿ, àä÷уў ñÿáå 
áîлüø упэўíåíà і, кàлі ўäàлà, кàлі íÿўäàлà ўлàçіў у àáìåí ñлîâàìі, жàðтàìі.

Àлå, ìàáûöü, пåðøûÿ тðû äíі àäклàліñÿ íà жûööÿäçåйíàñöі àðãàíіçìà. Хлîп-
÷ûк пà÷àў пðàñіöà “пà ìàлåíüкàìу” ўñ¸ ÷àñöåй. Íÿíå÷кà, øтî íàñілà ÿìу “âутку”, 
àáуðûлàñÿ:

– Я ж тàáå íÿäàўíà пðûíîñілà!
Міøà, пà÷уўøû ðàçäðàжíåííå ў ãîлàñå íÿíå÷кі, áîлüø íå õàöåў ÿå туðáà-

âàöü, àлå ж пðàç пàўãàäçіíû çíîў çàпàтðàáàâàлàñÿ тàÿ “âуткà”. Штî ðàáіöü? Ёí 
àäâÿðíуў ìàтðàö і çðàáіў ñâàþ ñпðàâу íà äîøкі пàä ìàтðàö. Пðàç íåкàтîðû ÷àñ 
ÿø÷э, пîтûì ÿø÷э…

Íàçàўтðà äîктàð, ÿкі ðàáіў àáõîä, àä÷уў кàлÿ ÿãî кîйкі íåпðûåìíû пàõ. Êðûíіöà 
пàõу çíàйøлàñÿ õуткà. Рàçàáðàўøûñÿ ў пðû÷ûíå, çàãàäàў пàìÿíÿöü ìàтðàö і 
пàкіíуöü “âутку” íà çэäліку кàлÿ кîйкі.

“Íàñ пàâÿçуöü у äðуãі ñàíàтîðûй”. Íàâіíà ўçðуøûлà íàñåлüíікàў пàлàтû. Âû-
ÿâілàñÿ, øтî пàâÿçуöü íå ўñіõ, à тîлüкі тûõ, кàìу ñпîўíілàñÿ ñåì ãîä, áî іì тðэáà 
пà÷ûíàöü âу÷îáу ў øкîлå.

Âåçлі íà ãðуçàâіку. Íàñлàíуþ ñàлîìу íàкðûлі кîўäðàìі, à íà кîўäðàõ пàклàлі 
пÿöü õлîп÷ûкàў і тðîõ äçÿў÷àтàк, тàкñàìà íàкðûтûõ кîўäðàìі. Çà âûñîкіìі áàðтàìі 
ìàøûíû àìàлü íі÷îãà íå áûлî áà÷íà, тîлüкі ìілüãàлі âåðøàліíû äðэў äû плûлі 
âîáлàкі пà áлàкітíûì íåáå. Íà íåáà áûлî пðûåìíà ãлÿäçåöü, áî ç пàлàтû ÿíî 
áà÷ûлàñÿ ìàлåíüкіì пðàñтàкутíікàì, пàäçåлåíûì íà клåткі, і íі ðуõу âîáлàкàў, 
íі іõ ôîðìàў íàçіðàöü áûлî íåìàã÷ûìà. À тут – àãðàìàäíàÿ áлàкітíàÿ пðàñтîðà, 
пà ÿкîй ðуõàåööà пðîöüìà áåлûõ кàлìàтûõ іñтîтàў, тî çìÿíÿþ÷û ôîðìу, тî äà-
ãàíÿþ÷û àäíà àäíу, тî пàäçÿлÿþ÷ûñÿ íà íåкàлüкі ìåíøûõ…

Пåðøû клàñ Чà÷эâіöкàãà ñàíàтîðûÿ ñклàäàўñÿ ç ñÿìі õлîп÷ûкàў, кîйкі ÿкіõ 
ñтàÿлі ўñтûð÷ àäíîй ñöÿíû, і ñтîлüкі ж äçÿў÷ûíàк лÿ ñупðàöüлåãлàй ñöÿíû. У 



пàлàту пðûõîäçілà íàñтàўíіöà, кàá íàâу÷ûöü іõ ÷ûтàöü, піñàöü, лі÷ûöü. Цÿжэй 
áûлî íàâу÷ûöü піñàöü, áî піñàлі çíіçу ўâåðõ, лåжà÷û íà ñпіíå, àлîўкàì у ñøûтку, 
пðûклàäçåíûì äà кàâàлкà ôàíåðû. Ëітàðû àтðûìліâàліñÿ íÿðîўíûìі, ðукà ñтàìлÿ-
лàñÿ тðûìàöü ñøûтàк ç ôàíåðкàй, àлîâàк ñліçãàў пà пàпåðû, õâîñöік у літàðû 
ðàçìàõâàўñÿ íà пàўñтàðîíкі, ÿãî âûöіðàлі ãуìкàй (“ñöіðкàй”) і піñàлі äàлåй. Àлå 
пàâîлüíà ñпðàâà іøлà.

Міøà ў клàñå áûў ñтàðэйøûì çà ўñіõ, íà пà÷àтку âу÷îáû ÿìу íå õàпàлà àäíàãî 
ìåñÿöà äà âàñüìі ãîä. Мàã÷ûìà, тàìу âу÷îáà äàâàлàñÿ ÿìу лÿã÷эй, ÷ûì іíøûì. 
І âûлі÷âàў õут÷эй, і ÷ûтàў ÷ûñöåй і áîлüø áåãлà, ÷ûì ÿãî àäíàклàñíікі. І ўñ¸ ж 
áîлüø лþáіў, кàлі íåøтà ÷ûтàлà íàñтàўíіöà. У Ãàліíû Ôàìіíі÷íû áûў пðûåìíû 
ãîлàñ, і ÷ûтàлà ÿíà íåÿк àпåтûтíà, âûðàçíà. Яå õàöåлàñÿ á ñлуõàöü íàâàт тàäû, 
кàлі á тîå, пðà øтî ÿíà ÷ûтàлà, áûлî äлÿ äçÿöåй íåçðàçуìåлûì. Àлå ÿíà ÷ûтàлà 
кàçку, і тàì уñ¸ áûлî çðàçуìåлûì і öікàâûì. І íàñтàўíіöà ø÷ûðàâàлà ў àðтûñтûçìå. 
Мàáûöü, ¸й ñàìîй пàäàáàлàñÿ, ÿк ÿíà ÷ûтàå, і ðàáілà ÿíà ãэтà ç çàäàâàлüíåííåì.

Ñкîí÷ûлà. Àãлåäçåлà пðûöіõлûõ пåðøàклàñíікàў.
– Âàì ñпàäàáàлàñÿ кàçкà?
– Ñпàäàáàлàñÿ.
– Яå íàпіñàў Пуøкіí Àлÿкñàíäð Ñÿðãååâі÷.
– À äçå ¸í жûâå?
– À ¸í ужî íå жûâå.
– Чàìу?
– Ёí пàì¸ð.
– Штî тàкîå “пàì¸ð”?
– Íу, лþäçі пàìіðàþöü. Пåðàñтàþöü жûöü. Òàäû іõ öåлà çàкîпâàþöü у çÿìлþ.
– Çàкîпâàþöü?.. У çÿìлþ?!
Ãэтà áûлî íåøтà íÿўöÿìíàå, íåçðàçуìåлàå і ñтðàøíàå. Як ãэтà, ÷àлàâåкà çà-

кàпàöü у çÿìлþ?
– Дûк жà íå ÷àлàâåкà çàкîпâàþöü, à тîлüкі ÿãî öåлà.
Íîâàÿ çàãàäкà! Êàлі öåлà çàкàпàöü, тàäû øтî àä ÷àлàâåкà çàñтàíåööà?
– І Пуøкіíà çàкàпàлі?
– Òàк. І Пуøкіíà çàкàпàлі. Êàлі âû ñтàíåöå äàðîñлûìі, çìîжàöå пðûåõàöü íà 

тîå ìåñöà, äçå ¸í пàõàâàíû.
Àлå, пàáà÷ûўøû çáÿíтэжàíàñöü íà тâàðàõ äçÿöåй, íàñтàўíіöà âûðàøûлà íåÿк 

çìÿк÷ûöü эôåкт, çàãлàäçіöü уçðуøàíûÿ пà÷уööі.
– Áà÷ûöå, Пуøкіí пàì¸ð, àлå кàçкі і âåðøû, íàпіñàíûÿ іì, лþäçі ÷ûтàþöü і 

àтðûìліâàþöü çàäàâàлüíåííå, ÿк âîñü і âû çàðàç. Òàìу ¸í íå çуñіì пàì¸ð. Яãî 
тâîðû жûâуöü і ðàäуþöü лþäçåй. Çíà÷ûöü, і ¸í жûâå ñÿðîä íàñ.

Ãэтà áûлî тàкñàìà íå çðàçуìåлà – тî пàì¸ð, тî íå çуñіì пàì¸ð, тî пåðàñтàў 
жûöü, тî жûâå ñÿðîä íàñ. Àлå äàпûтâàööà áîлüø íå ñтàлі, кàá íå çàáлûтàööà 
ÿø÷э áîлåй. Жûâå й íÿõàй жûâå. Пûтàííå àá ñìåðöі çàñтàлîñÿ çàãàäкàй íà 
пàçíåйøû ÷àñ.

ІІІ. Першая кніга
У äðуãіì пàўãîääçі пåðøàãà клàñà Міøà íàâу÷ûўñÿ ÷ûтàöü äîñûöü áåãлà, і 

âûõàâàöåлüкà Ãàííà Ñÿðãååўíà çíàйøлà ñлуøíàå пðûìÿíåííå ãэтàй ÿãî çäîлüíàñöі. 
Çâû÷àйíà пàñлÿ àáåäу, кàлі пà÷ûíàліñÿ äçâå ãàäçіíû öіõàãà ÷àñу, äçÿöåй íÿпðîñ-
тà áûлî пðûìуñіöü пåðàñтàöü áàлáàтàöü, à лåã÷û, çàкðûöü âî÷û і пàñпðàáàâàöü 
çàñíуöü. Ç ãэтàй ìэтàй ÿíà пðûõîäçілà ў пàлàту ç íåйкàй кíіжкàй і ÷ûтàлà кàçкі 
öі àпàâÿäàííі. Ç öÿãàì ÷àñу ÿíà пà÷àлà äàâÿðàöü ãэтуþ äçåþ Міøу. Íàпà÷àтку ў 
ÿãî àтðûìліâàлàñÿ íå âåлüìі ñклàäíà, áлûтàўñÿ ў äîўãіõ öі íåçðàçуìåлûõ ñлîâàõ, 
ñпàтûкàўñÿ íà ñуãу÷÷àõ, ãуáлÿў ðàäкі. Ãàííà Ñÿðãååўíà кàíтðàлÿâàлà і пàпðàўлÿ-
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лà. Пàñтупîâà íàлàў÷ûўñÿ ÷ûтàöü àìàлü áåçäàкîðíà, і Ãàííà Ñÿðãååўíà çàйìåлà 
íåкàлüкі õâіліí âîлüíàãà ÷àñу, пàкіäàþ÷û Міøу ñàì-íàñàì ç клàñàì. 

Òàкàÿ пðàктûкà ñàäçåйíі÷àлà ÿø÷э áîлüøàй çäîлüíàñöі õлîпöà äà ÷ûтàííÿ. І 
àäíîй÷û ̧ í íàñìåліўñÿ пàпðàñіöü Ãàííу Ñÿðãååўíу äàöü пðà÷ûтàöü тîўñтуþ кíіãу. 
Ãàííà Ñÿðãååўíà пðûíåñлà “Пðûãîäû Чûпàліíà”. Êíіãà áûлà ñàпðàўäû тîўñтàй, 
áî íàпіñàíàÿ áуйíûì øðûôтàì, äà тàãî ж ç кàðöіíкàìі, ÿкіÿ äàпàìàãàлі ñà÷ûöü 
çà пàäçåÿìі ў тûì ãàðîäíіííûì кàпітàліñтû÷íûì ãðàìàäñтâå, äçå íåйкàå Цûáу-
лÿí¸, äçÿкуþ÷û ñâàйìу пàõу, àä ÿкîãà öÿкуöü ñл¸çû, пåðàìàãлî çлîãà Пàìіäîðà, 
і ў ãðàìàäñтâå íàñтупіў лàä.

Êíіãу àäîлåў äàâîлі õуткà, áî, íàпіñàíàÿ тàлåíàâітûì Джàíі Рàäàðû, ÿíà 
пðûìуøàлà ñà÷ûöü çà пàäçåÿìі äàлåй і äàлåй, і ãэтà íå ñтàìлÿлà. Пà çàкàí÷эííі 
çàñтàлîñÿ àä÷уâàííå, áûööàì пàáûâàў у íåйкàй äçіâîñíàй кðàіíå.

Ç тàãî ÷àñу âûðàøûў, øтî ÷ûтàöü кíіãі – âåлüìі öікàâû çàíÿтàк.
Мàöі пðûÿçäжàлà ìî ðàç íà ìåñÿö, пðûâîçілà ìàлåíüкіÿ пàäàðуíкі – öукåðкі 

ў пàпÿðîâûì пàкåöіку, пåðíікі àáî íåøтà ç ñâàйãî àãàðîäà, кàлі пðûõîäçіў àäпà-
âåäíû ÷àñ. Цукåðкàìі öі іíøûìі пðûñìàкàìі äàâîäçілàñÿ äçÿліööà, áî íÿ¸ìкà ж 
åñöі íåøтà ñìà÷íàå, кàлі àñтàтíіÿ ãлûтàþöü ñліíüкі. Àäíîй÷û ìàöі ñпàçíілàñÿ íà 
ðэйñàâû àўтîáуñ і, кàá íå ÷àкàöü íàñтупíàãà íà пðûпûíку, âÿðíулàñÿ äà ñûíà. 
Яãî пàкåöік ç öукåðкàìі áûў àìàлü пуñтû. Àíöÿ àáуðûлàñÿ:

– Дçå öукåðкі?
– Мàìà, ÿ пà÷àñтàâàў äçÿöåй.
– Я çà ãэтûÿ öукåðкі ãðîøû плà÷у, ÿкіõ у ìÿíå íÿìà. À тû ðàçäàåø…
– Мàìà, äûк і іì жà пðûâîçÿöü. І ìÿíå ÷àñтуþöü.
Àíöÿ çìîўклà. Àäûõîäçÿ÷û, ÿíà пàкіíулà Міøу ÿø÷э ðуáåлü.
Íà ãðîøû, ÿкіÿ пàкіäàлі ñâàÿкі, øтî пðûÿçäжàлі пðàâåäàöü ðîäíàå äçіöÿ, ìîж-

íà áûлî пàпðàñіöü ñÿñтðу öі íÿíå÷ку íàáûöü у кðàìå íåøтà ñìà÷íàå öі íåøтà 
пàтðэáíàå. Ëåтàì õтîñüöі ç ìÿñöîâûõ жûõàðîў пðûíîñіў ÷àðíіö öі áуÿкîў, ÿкіÿ 
пðàäàâàлі пà 50 кàпååк çà øклÿíку. Àäíîй÷û жàí÷ûíà пðûíåñлà пðàäàâàöü ÷àð-
íіöû пà ðуáлþ. Ãэтà áûлî äîðàãà, àлå ÷àðíіö õàöåлàñÿ, і íåõтà ç äçÿöåй íàáûў 
ñтàкàí. Якðàç çàйøлà âûõàâàöåлüкà і, äàâåäàўøûñÿ пðà кîøт ÿãàä, íàкіíулàñÿ íà 
пðàäàâà÷ку ç пàпðîкàìі, øтî àáіðàå õâîðûõ äçÿöåй.

– Дûк жà ÷àðíіöû ў ãэтûì ãîäçå íå ўðàäçілі – àпðàўäâàлàñÿ тàÿ. – Іõ àìàлü 
íÿìà ў лåñå.

– Íÿìà, äûк ÷àãî тû ñþäû íîñіø? Íàçáіðàлà і åø ñàìà!
І пðûìуñілà ўñ¸ ж âÿðíуöü пàўðуáлÿ äçіöÿöі. Êàлі пà пàўðуáлÿ, тî і іíøûÿ 

äçåöі çàõàöåлі íàáûöü ÿãàä. У âûíіку жàí÷ûíà çàðàáілà íå ðуáåлü, à áîлüø çà 
тðû ðуáлі, àтðûìàўøû пэўíû ўðîк äлÿ ñâàйãî кàìåðöûйíàãà äîñâåäу. 

Міøà äуìàў, íà øтî пàтðàöіöü ñâîй ðуáåлü. Íåйкіÿ кàпåйкі ў ÿãî ÿø÷э áûлі. 
Пðûÿçäжàлі ñâàÿкі і пàкіäàлі äðàáÿçу. Òàк øтî ¸í лі÷ûў ñÿáå áàãàтûì. Дуìàў, 
äуìàў і пðûäуìàў: тðэáà íàáûöü кíіãу. Íÿõàй у ìÿíå áуäçå ñâàÿ кíіãà.

Íàçàўтðà пàпðàñіў íÿíå÷ку, àääàþ÷û ðуáåлü:
– Êупіöå ìíå кíіãу.
– Якуþ кíіãу? – çäçіâілàñÿ íÿíå÷кà.
– Якуþ-íåáуäçü, лþáуþ.
Яìу çäàâàлàñÿ, øтî ўñå кíіãі öікàâûÿ.
Íàçàўтðà íÿíå÷кà пðûíåñлà кíіãу. Ёí ÿå íåкàтîðû ÷àñ кðуöіў у ðукàõ, àäк-

лàäâàþ÷û çàäàâàлüíåííå ÷ûтàöü íàпàçíåй. Пðûíåñлі àáåä, пîтûì áûў öіõі ÷àñ, 
пîтûì пðûíåñлі íà пàäâÿ÷îðàк кіñåлü ç луñтà÷кàй áулкі. Íàðэøöå íàñтàў ÷àñ, 
кàлі ìîжíà áûлî àäкðûöü кíіãу. Ёí àäкðûў, ÷àкàþ÷û íå÷àãà öікàâàãà. Шðûôт 
áûў ìàлåíüкі, àлå ãэтà áûлà íåâÿлікàÿ пðàáлåìà. Ёí пà÷àў ÷ûтàöü.

Ñлîâû áûлі ў áîлüøàñöі çíà¸ìûÿ, àлå ÿíû íå ñклàäâàліñÿ ў çðàçуìåлûÿ ñкàçû, 
áî ñуñтðàкàліñÿ ñлîâû çуñіì íåçíà¸ìûÿ. Дàâîлі ÷àñтà тðàплÿлàñÿ ñлîâà “ðэôлåкñ”. 



Êíіãà áûлà ç ìàлåíüкіìі íåкàлÿðîâûìі кàðöіíкàìі, ç ÿкіõ ÷àñöåй пàãлÿäàлі ñàáà÷кі, 
÷àìуñüöі пåðàâÿçàíûÿ. Мî, пàðàíåíûÿ? Ñàáà÷àк áûлî øкàäà.

Êíіãу пðà пàðàíåíûõ ñàáà÷àк õлîп÷ûк ÷ûтàў упàðтà äàлåй, ñпàäçåþ÷ûñÿ, øтî 
íà íåйкàй ñтàðîíöû ÿìу пàтлуìà÷àöü, õтî тàкі ðэôлåкñ, і ¸í äàлåй áуäçå ðàçу-
ìåöü, øтî ãэтû ðэôлåкñ ðîáіöü ç ñàáà÷кàìі. Àлå ўðэøöå çäàўñÿ. Çàкðûў кíіãу ç 
øкàäàâàííåì і íåўðàçуìåííåì. Âûÿâілàñÿ, øтî íå ўñå кíіãі тàкіÿ öікàâûÿ і л¸ãкà 
÷ûтэлüíûÿ, ÿк кíіãà пðà Чûпàліíà.

Çíà÷íà пàçíåй, íåäçå ў àпîøíіõ клàñàõ øкîлû, уñпîìíіўøû тîй эпіçîä, Міøà 
çðàçуìåў, øтî íÿíå÷кà íàáûлà ÿìу àäíу ç кíіã àкàäэìікà Пàўлàâà. Пàпðàкàöü 
íÿíå÷ку íÿìà ñэíñу. Яíà, õут÷эй, ñàìà áûлà ìàлàпіñüìåííàй і íå âåäàлà, ÿкуþ 
кíіãу íàáûöü õлîп÷ûку. À пðàäàâà÷кà кðàìû, у ÿкîй пðàäàâàлàñÿ ўñ¸ – àä õлåáà 
і çліплûõ öукåðàк-пàäуøà÷àк äà кàлüñîíàў і ðûäл¸âàк, у тûì ліку ñÿкіÿ-тàкіÿ 
кíіãі, – ìîжà, і ìàãлà á äàпàìàã÷û, àлå, ìàáûöü, іíøûÿ кíіãі кàøтàâàлі áîлüø çà 
ðуáåлü. Дàâÿлîñÿ ñпûíіööà íà ãэтàй. Хлîп÷ûк жà ñкàçàў: лþáуþ!

Íåÿк пàçíåй ÿãî íàâåäàў áðàт Мікîлà. Пà÷уўøû ãіñтîðûþ ç кíіãàй, ¸í íàñтуп-
íûì ðàçàì пðûâ¸ç тîўñтуþ кíіãу. Êíіãà ÷àìуñüöі íàçûâàлàñÿ ãàçåтàй. “Ëåñíàÿ 
ãàçåтà” Âітàлÿ Áіàíкі àкàçàлàñÿ ñàпðàўäû öікàâàй кíіãàй, і Міøà пåðà÷ûтâàў ÿå 
íå àäçіí ðàç. Яíà âÿðíулà ÿìу àä÷уâàííå, øтî ÷ûтàöü кíіãі – öікàâû çàíÿтàк.

ІV. Ноч свабоды
Уÿâіöå ñàáå ÷àлàâåкà ў кîйöû, çàãіпñàâàíàãà àä пîÿñà äà кàлåíà íà àäíîй íàçå 

і äà пÿткі íà äðуãîй. Áà÷íûÿ тîлüкі пàлüöû, ÿкіìі ìîжíà íåÿк пàâàðуøûöü. У 
ãэтàй кîйöû пðàõîäçіöü уñ¸ ÿãîíàå жûöö¸. Ñþäû пðûíîñÿöü åжу, пðûíîñÿöü 
ñÿкіÿ-тàкіÿ çàáàўлÿíкі, пðûíîñÿöü ñуäíà öі “âутку” äлÿ íàтуðàлüíûõ пàтðэáàў 
і íàâàт пàäклàäâàþöü іõ куäû тðэáà, кàá ¸í ãэтûÿ пàтðэáû çìîã çàäàâîліöü, íå 
çàáðуäçіўøû пðàñöіíþ.

Òàк âûãлÿäàў пàðтðэт õлîп÷ûкà ў тûÿ ÷àñû, кàлі Áåлàðуñкàÿ ñлужáà ðàäû¸ 
“Ñâàáîäà” пà÷ûíàлà ñâàþ äçåйíàñöü, ç ÿкîй ¸í тàäû íіÿк íå ìîã ñуäàкðàíàööà, 
íàâàт ÿк пàñіўíû і àáûÿкàâû ñлуõà÷. Áî áûлî ÿìу тàäû ñåì ãîä, і лÿжàў тàк ¸í 
ужî äâà ãàäû, і лÿжàöü, ÿк пàçíåй âûÿâілàñÿ, íàкàíàâàíà áûлî ÿø÷э пÿöü…

Ãіпñ, íàтуðàлüíà, áûў íå çàўñ¸äû. Яãî пðàç äâà-тðû ìåñÿöû çðàçàлі, кàá íàãà 
ìàãлà àäпà÷ûöü і àäðàñöі, àлå пðàç пэўíû ÷àñ çàãіпñîўâàлі çíîў. Ãэтûÿ пðàìåжкі áåç 
ãіпñу áûлі ўжî ãлûткîì ñâàáîäû, ÿкуþ ¸í ñкàðûñтîўâàў ìàáûöü çàíàäтà àктûўíà. 
Áî кàìу ў тàкіì уçðîñöå íå õî-÷àööà ðуõàööà, – íу õàöÿ á âîñü пåðàкулüíуööà 
ў кîйöû! I ўðà÷û äîñûöü õуткà àпðàíàлі ÿãî íàãу ў íîâуþ ãіпñàâуþ íàãàâіöу.

Òàкіõ, ÿк ̧ í, у пàлàöå Чà÷эâіöкàãà äçіöÿ÷àãà кîñöåâà-ñуõîтíàãà ñàíàтîðûÿ áûлî 
пàўтàðà äçÿñÿткі – öэлû клàñ. Íå ÿíû õàäçілі ў øкîлу, à íàñтàўíікі пðûõîäçілі äà 
іõ і âу÷ûлі ÷ûтàöü і піñàöü àлîўкàì у ñøûтку, пðûклàäçåíûì äà кàâàлкà ôàíåðû 
(àлîâàк çíіçу, пàпåðà ç ôàíåðкàй çâåðõу). Íàñтàўíікі, ìåäñ¸ñтðû, íÿíå÷кі ç’ÿўлÿліñÿ 
ў пàлàöå íіáûтà ç íåйкàãà іíøàãà ñâåту, çàйçäðîñíàãà ñâà¸й íåäàñÿãàлüíàñöþ, і 
туäû ж çíікàлі. À ÿíû çàñтàâàліñÿ ў ìåжàõ ÷àтûðîõ ñöåí, çíіçу äà пàлîâû çÿ-
л¸íûõ, çâåðõу áåлûõ, áåлàй ñтîлі і пàäлîãі, кîлåðу ÿкîй ¸í íå çàпîìíіў, áî âî÷û 
íàñåлüíікàў пàлàтû ÷àñöåй áûлі ñкіðàâàíûìі ўâåðõ öі ўáîк і ðэäкà – уíіç.

Êîйкі áûлі íà кàткàõ, äçÿкуþ÷û ÿкіì іõ äàñтàўлÿлі íà пðàöэäуðû, à лåтàì ç 
уñіõ пàлàт âûкî÷âàлі íà äçåíü íà кðûтуþ âÿлікіìі áðûçåíтàâûìі пðàñтàкутíікàìі 
пðàñтîðíуþ âåðàíäу пàäûõàöü ÷ûñтûì пàâåтðàì ç пàõàì íàâàкîлüíûõ ñîñíàў. 
Òàк іøлî іõ жûöö¸ ç ñâàіìі ìàлåíüкіìі кðûўäàìі і ðàäàñöÿìі, ç пðàÿâàìі äçіöÿ-
÷àй ãàðэçліâàñüöі і ñâàâîлüñтâà, çà ÿкîå ìàãлî íàñтупіöü і пàкàðàííå: ñâàâîлüíікà 
âûкî÷âàлі ў кàліäîð і пàкіäàлі тàì пàñуìàâàöü íåйкі ÷àñ àäíàãî.

1 Рàñпîâåä àäçíà÷àíû пðûçàì літàðàтуðíàãà кîíкуðñà äà 50-ãîääçÿ Áåлàðуñкàй ñлужáû 
“Рàäû¸ Ñâàáîäà” (2004 ã.).
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Àäíîй÷û, ужî ў äàâîлі пîçíі ÷àñ, кàлі âûõàâàöåлüкà пàâіííà áûлà пàклàñöі 
äçÿöåй ñпàöü і ñûñöі äàäîìу, íåйкàÿ ãàðэçà íàпàлà íà ÿãî. Ёí ç кіìñüöі ãу÷íà ãà-
ìàíіў, ñìÿÿўñÿ, âûõàâàöåлüкà ñпðàáàâàлà ñупàкîіöü і ўðэøöå пðûãðàçілà âûкàöіöü 
íà íî÷ у ñàìû äàлüíі і ö¸ìíû кутîк кàліäîðà. Êàá пðàäуõіліöü тàкîå, ¸í çâÿçàў 
ðу÷íікîì ñâàþ кîйку ç кîйкàй ñуñåäà і пðàöÿãâàў ñâàâîлüíі÷àöü. Рàçãíåâàíàÿ 
âûõàâàöåлüкà пà÷àлà туçàöü кîйку, àлå ÿíà íå пàääàâàлàñÿ, і ãэтà âåñÿлілà ÿãî 
ÿø÷э áîлüø.

Уðэøöå ÿíà ðàçàáðàлàñÿ, у ÷ûì ñпðàâà, і, ÿø÷э áîлüø ðàççлàâàíàÿ, ðэçкіìі 
ðûўкàìі ðàçâÿçàлà âуçåл ðу÷íікà і пàкàöілà кîйку ў кàліäîð. Пîтûì, ìàáûöü, 
âûðàøûлà, øтî кàліäîð – ñлàáîå пàкàðàííå äлÿ íåñлуõà і пàкàöілà äàлåй, íà 
âåðàíäу, пàкіíуўøû тàì àäíàãî пàñÿðîä пуñтîй ö¸ìíàй пðàñтîðû. “Пàñпіø àäíу 
íî÷ тут!” Пðàç кîлüкі õâіліíàў âÿðíулàñÿ, пàìàðуäçілà, ìàáûöü, ÷àкàлà, øтî ¸í 
áуäçå плàкàöü і пðàñіööà, àлå ¸í ìàў÷àў. I ÿíà, íàкðûўøû õлîп÷ûкà ÿø÷э àäíîй 
кîўäðàй, ñûøлà ўжî áåççâàðîтíà.

Міøà çàñтàўñÿ àäçіí. Áûлî і ñтðàøíà, і öікàâà. Ёí пðûñлуõîўâàўñÿ äà ãэтàй 
öіøûíі і íå àä÷уâàў ÿå âàðîжàñöі. Пà÷àў àãлÿäâàööà і пàøкàäàâàў, øтî ÿíà íå 
пàäâåçлà ÿãî äà пàðэí÷àў âåðàíäû. Àäтулü áûлі á áà÷íûÿ і íåáà ç ìåñÿöàì і çîð-
кàìі, і жâіðîâàÿ äàðîжкà âàкîл áуäûíкà, і клуìáû ç кâåткàìі çà ¸й...

Як туäû пàä’åõàöü? Длÿ ãэтàãà тðэáà çлåçöі ç кîйкі. Àлå... Штî ìîжà тут 
çðàáіöü çàãіпñàâàíàå äçіöÿ ç íåäàðàçâітûìі öÿãліöàìі? Ç ãэтàй кîйкі ¸í íå çлàçіў 
ужî тðû ãàäû, у пàтðэáíûõ âûпàäкàõ ÿãî çäûìàлі. I íàâàт ñàì íàìåð çлåçöі 
ўñпðûìàўñÿ ўжî ÿк пàñÿãàííå íà íåøтà çàáàðîíåíàå. Àкðàìÿ тàãî, пåðàкуліööà 
пðàç áàкàâіíу кîйкі ¸í, ìîжà, і çìîã áû, àлå ж, пàäàþ÷û íà пàäлîãу, íàðàáіöü 
ãðукàту ñâàіì ãіпñàì. I íàâàт кàлі ãэтàãà ãðукàту íå пà÷уþöü, ÿк пîтûì çàлåçöі 
íàçàä? Çìåðçíуöü íà пàäлîçå і пàклікàöü íà äàпàìîãу? Ãэтàãà âåлüìі íå õàöåлàñÿ! 
I ìàãлî àáÿðíуööà ÿø÷э áîлüøûì пàкàðàííåì, õàöÿ ÿкîå ìîжà áûöü áîлüøàå 
пàкàðàííå, ¸í íå âåäàў.

Àлå, ÿк кàжуöü, âî÷û áàÿööà, à ðукі й íîãі ðîáÿöü. Цікàўíàñöü пåðàâàжûлà 
ñтðàõ. Ёí âûçâàліўñÿ ç-пàä кîўäðàў, пàäñуíуўñÿ äà кðàþ і пà÷àў ðàáіöü упàðтûÿ 
ñпðîáû пåðàкіíуöü çàãіпñàâàíуþ íàãу пðàç жàлåçíуþ áàкàâіíу кîйкі. Ñтàìіўøûñÿ 
і íå äàñÿãíуўøû пîñпåõу, ñпûíіў ñпðîáû і çàäуìàўñÿ. Іäэÿ çíàйøлàñÿ. Ёí пðûўç-
íÿўñÿ íà àäíîй ðуöэ, à äðуãîй пàçàпіõàў пàä кðûжàâіíу ñкàìå÷àíûÿ кîўäðû. Òàк 
утâàðûлàñÿ àпîðà пàäâàжíікà. Êàлі ¸í, çìîðàíû ãэтàй íÿпðîñтàй пðàöàй, àпуñöіў 
плå÷û íà лîжàк, íàãà çàäçіðûñтà ўçíÿлàñÿ, і л¸ãкіì пàâàðîтàì ̧ í çàí¸ñ ÿå íàä áàкà-
âіíàй. Àñöÿðîжíà пàâàðî÷âàþ÷ûñÿ äàлåй, çìîã çàíÿöü ñтàíîâіø÷à ўпîпåðàк кîйкі.

Íîãі âіñåлі íàä пàäлîãàй, à ðукàìі тðûìàўñÿ çà äðуãуþ áàкàâіíу. Àäпуñöіöü 
ðукі – àçíà÷àлà ўпàñöі і íàðàáіöü ãðукàту і, ìàã÷ûìà, пàáіööà ñàìîìу. Ãэтàãà íå 
õàöåлàñÿ, àлå øтî ðàáіöü äàлåй, ̧ í íå âåäàў. Дàâÿлîñÿ âÿðíуööà íàçàä і пàўтàðûöü 
тîå ж, тîлüкі ўжî íîñàì уíіç. I íå пàñÿðîä кîйкі, à кàлÿ ÿå ñпіíкі. Òðûìàþ÷ûñÿ çà 
ãэтуþ ñпіíку, ¸í пà÷àў пàâîлüíà пàñîўâàöü ãіпñàâàå тулàâà пðàç áàкàâіíу. Ñàìûì 
íåáÿñпå÷íûì áûлî ñтàíîâіø÷à, кàлі ãіпñàâàÿ пàâÿçкà кàí÷àлàñÿ і íà жàлÿçÿку 
лåãлі á ÿãî ðэáðû. Ёí ðàçуìåў, øтî ðэáðû тðûìàöü çàãіпñàâàíуþ ìàñу íå çìî-
ãуöü, і тàäû тðэáà ÿк íàйõут÷эй ñàñкî÷ûöü. Àлå л¸ãкà ñкàçàöü “ñàñкî÷ûöü”. Ёí 
ññуíуўñÿ, çäçіðàþ÷û ñкуðу ç ãðуäçåй і ñтукíуўøûñÿ àá áàкàâіíу пàäáàðîäкàì, і, 
кàлі íîãі äàñÿãíулі пàäлîãі, кîйкà пàåõàлà íà ÿãî і ¸í пàâіñ íà ðукàõ пàä ¸й у 
íàõілåíûì ñтàíå.

Àлå ãэтà áûў ужî âûíік!
Ёí àäпà÷ûâàў íà пàäлîçå і øукàў плàí äàлåйøûõ äçåÿííÿў. Çàíÿöü âåðтûкàлü-

íàå ñтàíîâіø÷à кàлÿ íÿўñтîйліâàй кîйкі áûлî íÿпðîñтà. I ¸í пàпîўç пà пàäлîçå, 
пàкіäàþ÷û çà ñàáîй áåлû ãіпñàâû ñлåä і пàäøтуðõîўâàþ÷û çà ñàáîй кîйку. Òàк 
¸í ðàçàì ç кîйкàй äàáðàўñÿ äà пàðэí÷àў, àçäîáлåíûõ кðàтàìі ç кàñûõ плàíàк. 
Ãэтûÿ кðàтû äàпàìàãлі ÿìу пàäíÿööà і пðàç ñåðûþ ðîçíûõ ñпðîáàў íåÿк çàáðàööà 



çíîў íà кîйку. Ёí лÿжàў і àäпà÷ûâàў, ÿк ÷àлàâåк, пðûåìíà ñтîìлåíû пàñпÿõîâàй 
пðàöàй. Пðàöàй, íà ÿкуþ ÿ пàтðàöіў, ìàáûöü, íå àäíу ãàäçіíу ÷àñу.

Уâåñü ñàíàтîðûй ñпàў. Хлîп÷ûку ж ñпàöü íå õàöåлàñÿ. Ёí уãлÿäâàўñÿ ў íÿ-
çâûклûÿ і тàÿìíі÷ûÿ кðàÿâіäû çîðíà-ìåñÿ÷íàй íî÷û, уñлуõîўâàўñÿ ў ÿå äçіâîñíûÿ 
ãукі, уñпðûìàў пðûåìíà-пðàõàлîäíàå кàçûтàííå âåтðûкà і пàõі, ÿкіÿ ¸í äàíîñіў. 
Пîтûì пà÷àў, пàäöÿãâàþ÷ûñÿ çà пàðэí÷û, пåðàÿçäжàöü íà íîâûÿ ìåñöû. Êîйкà 
пàñлуõìÿíà кàöілàñÿ, кàткі öіõà пàâіñкâàлі. Яìу çàõàöåлàñÿ õуткàñöі, і ¸í пà÷àў 
øтуðõàöü кîйку ðэçкіìі ðûўкàìі, пåðàÿçäжàþ÷û ç àäíàãî кàíöà âåðàíäû äà äðуãîãà. 
Яãî çàäàâàлüíåííå ìîжà çðàçуìåöü тîй, õтî ўпåðøûíþ ñåў çà ðулü àўтàìàáілÿ 
і іì÷ûöü пà øûðîкàй äàðîçå, íàöіñкàþ÷û пåäàлü ãàçу. Íàкàтàўøûñÿ ўäîñтàлü, 
пàä’åõàў äà ñõîäíікà, ÿкі çлу÷àў âåðàíäу ç жâіðîâàй äàðîжкàй, пàâÿðíуў íà ãэтуþ 
íàõілüíуþ плîñкàñöü і... äîўãà íå ðàøàўñÿ àäпуñöіöü ðукі. Àлå ўñ¸ ж àäпуñöіў. 
Êîйкà, íàáіðàþ÷û õуткàñöü ç ãîðкі, пðàøàìàöåлà кàткàìі пà жâіðû äàðîжкі і 
ñпûíілàñÿ пàìіж клуìáàìі.

Âàкîл ÿãî áûлі кâåткі, çà іìі øàпàöåлі ліñтîтàй äðэâû, à íàààä іііì... О, íàä іì 
áûлà íå áåлàÿ ñтîлü пàлàтû!.. Íåäçå äàл¸кà-äàл¸кà і ў тîй жà ÷àñ çуñіì áліçкà – 
пðàöÿãíі ðуку і пàìàöàй! – íàä іì áûлî ÷îðíàå íåáà, уñûпàíàå áліñкàўкàìі çîðàк. 
Яíû пàäìіðãâàлі ÿìу! Òàк, тàк, ÿìу! Мàáûöü, ðàäàâàліñÿ, øтî ¸í ç іìі. I, çäàåööà, 
íàâàт çâіíåлі. Òàк, çîðкі çâіíåлі-ñìÿÿліñÿ, і ¸í уñìіõàўñÿ іì íàñуñтðà÷.

Ёí ужî íå пîìíіў пðà лîжàк, у ÿкіì лÿжàў, íå пîìíіў пðà ñàíàтîðûй, íå пîìíіў 
пðà âûõàâàöåлüку, ̧ í áûў ìіж çîðàк. Ёí л¸тàў ìіж іìі, ãулÿў ç іìі, ðàçìàўлÿў ç іìі...

Ёí ñпàў ø÷àñліâûì ñíîì ñâàáîäíàãà ÷àлàâåкà.

Эпілог “іншага чалавека”
Áîлüø çà øэñöüäçåñÿт ãàäîў пðàйøлî ç тîй пàðû – öэлàå жûöö¸. Ужî öÿжкà 

ўÿâіöü, øтî ãэтà áûў ÿ. Òàìу пàñпðàáàâàў пàãлÿäçåöü íà тàãî ñÿáå ÿк áû çáîку, 
âà÷ûìà іíøàãà ÷àлàâåкà.

Êàлі ÿ ðàñкàçâàþ àпîøíþþ ãіñтîðûþ, у ìÿíå ÷àñтà пûтàþööà: à øтî áûлî 
пîтûì ç тîй âûõàâàöåлüкàй? Ш÷ûðà кàжу÷û, íå âåäàþ. Íå пîìíþ, öі ç’ÿўлÿлàñÿ 
ÿíà ў íàøàй пàлàöå пàçíåй. Çäàåööà, ç’ÿўлÿлàñÿ. Мÿðкуþ, øтî íі÷îãà ñтðàøíàãà 
ç ¸þ íå àäáûлîñÿ. Хіáà øтî ÿкàÿ ðàçìîâà ç ãàлîўíûì уðà÷îì. Мÿðкуþ íàйпåðø 
пà тûì, øтî ў ñàíàтîðûі áûлі íàäçâû÷àй äîáðàçû÷ліâûÿ ñтàñуíкі ÿк пàìіж ñу-
пðàöîўíікàìі і âûõàâàíöàìі, тàк і пàìіж ñàìіìі ñупðàöîўíікàìі. Я íå пîìíþ, кàá 
õтî-íåáуäçü ç кіì-íåáуäçü ðàçìàўлÿў пàâûøàíûì тîíàì.

І ìíå çà ìà¸ ñâàâîлüñтâà íіÿкàãà пàкàðàííÿ íå áûлî. Я íàâàт íå пîìíþ, ÿк 
àпûíуўñÿ ў пàлàöå. Êàлі ìÿíå кàöілі àä клуìáàў у пàлàту, ÿ ñпàў ñíîì àñілкà і 
íå пðà÷íуўñÿ. Àäíàклàñíікі íі÷îãà íå пûтàліñÿ. Яíû äуìàлі, øтî ÿ пðàâ¸ў íî÷ 
íà кàліäîðû, – ãэтà áûлî çâûклàй ç’ÿâàй і íå âûклікàлà íіÿкіõ ðîñпûтàў. І ñàì 
ÿ íå ñтàў õâàліööà пðûãîäàй, áî, øтî íі кàжû, ðàçуìåў, øтî çðàáіў пàðуøэííå, 
à õâàліööà ñâàіìі ãðàõàìі íå âàðтà. Òàкîå ў ìÿíå тàäû áûлî ðàçуìåííå. Пðûãîäà 
çàñтàлàñÿ ìà¸й тàÿìíіöàй.

Пðû÷ûíу тîй ìіðàлþáíàй àтìàñôåðû ў ñàíàтîðûі, ìàáûöü, âàðтà çâÿçâàöü ç 
àñîáàй ãàлîўíàãà ўðà÷à Áàðûñàâà Ãåîðãіÿ Мікàлàåâі÷à. Âûñîкі, пðûãîжû і äîñûöü 
ìàлàäû ÷àлàâåк áûў íàäçâû÷àй пðûÿçíûì у ñтàñуíкàõ ç іíøûìі лþäçüìі. Я íå 
ìàãу áîлüø пàäðàáÿçíà пàтлуìà÷ûöü ãэтуþ ðûñу ÿãî àñîáû, áî äàâîäçілàñÿ áà÷ûöü 
ÿãî íå âåлüìі ÷àñтà, і ãэтûÿ ñуñтðэ÷û áûлі кàðîткà÷àñîâûìі. Àлå кîжíàÿ тàкàÿ 
ñуñтðэ÷à пàкіäàлà àä÷уâàííå пðûåìíàй öåплûíі, öіõàãà ñпàкîþ і äîáðàçû÷ліâàñöі. 
Ãэтà àäáіâàлàñÿ і íà пàâîäçіíàõ іíøûõ ñупðàöîўíікàў.

Пðûÿçíûì äîáðàçû÷ліâûì ÷àлàâåкàì áûлà і íàøà äîктàðкà Іâàøкîâà Ëåàкàäçіÿ 
Ñöÿпàíàўíà.

У ñàíàтîðûі пðàöàâàў äâîðíік, ÿкі äàãлÿäàў ñàä, øтî ў ÿãî àáàâÿçкі ўâîãулå 
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íå ўâàõîäçілà. Яãî íàìàãàííÿìі áûлі äàãлåäжàíûÿ ÿáлûíі, ç ÿкіõ íàñ пà âîñåíі 
÷àñтàâàлі ÿáлûкàìі, áûў çàñàäжàíû áулüáàй у÷àñтàк çÿìлі і, ãàлîўíàå, ñтâîðàíû 
пðûãîжûÿ клуìáû пàўç жâіðîâуþ äàðîжку кàлÿ áуäûíкà. Якіõ тîлüкі кâåтàк тàì 
íå áûлî! Мû іìкíуліñÿ çàпîìíіöü іõ íàçâû і, кàá äàпàìàã÷û ãэтàìу, âûõàâàöåлüкà 
ðàçâу÷ûлà ç íàìі ãулüíþ ў ñàäîўíікà. Êîжíû ç ãулüöîў àáіðàў ñàáå íàçâу íåйкàй 
кâåткі, і ãулüíþ пà÷ûíàлà âûõàâàöåлüкà:

– Я ñàäîўíікàì ðàäçіўñÿ, íå íà жàðтû ðàññÿðäçіўñÿ: уñå кâåткі ìíå íÿ лþáû, 
àкðàìÿ…

Яíà àãлÿäâàлà ãулüöîў, âûøукâàþ÷û тàãî, õтî íå âåлüìі ўâàжліâû, і çàкàí÷âàлà:
– … àкðàìÿ íàñтуðöûі.
Àлå íàпà÷àтку ўñå áûлі ўâàжліâûìі. І “íàñтуðöûÿ” пàäõîпліâàлà:
– Ой!
– Штî ç тàáîй?
– Пàлþáілà.
– Êàãî?
– Цþлüпàí.
“Цþлüпàí” пàâіíåí áûў àäðэàãàâàöü ãэткіì жà “Ой!” і пàâåäàìіöü, кàãî ¸í 

“пàлþáіў”. І ã.ä. Êàлі íåйкі “ðàìîíàк” çàäуìàўñÿ і íå çàўâàжàў, øтî ў ÿãî íåõтà 
çàкàõàўñÿ, ç ÿãî áðàлі ôàíт – íåйкуþ àñàáіñтуþ ðэ÷. У кàíöû ãулüíі, кàá âÿð íуöü 
ñâàå ôàíтû, ãулåö пàâіíåí âûкàíàöü тîå, øтî àä ÿãî çàпàтðàáуå тîй, õтî ÿãî íàçâàў 
у ãулüíі: пðàñпÿâàöü пåñíþ (õàöÿ á àäçіí куплåт), ðàñкàçàöü âåðø, пàöàлàâàöü 
ñпіíку кîйкі, тðû ðàçû пðàкукàðэкàöü öі çðàáіöü øтî іíøàå.

Я ÷àñöåй âûáіðàў äлÿ ñÿáå кâåтку áÿññìåðтíікà. Пàäàáàлàñÿ і íàçâà (íå õà-
öåлàñÿ áûöü çàкàпàíûì у çÿìлþ!), і ñàìà кâåткà ç жîðñткіìі пÿл¸ñткàìі, ÿкіÿ íå 
ìàãлі çàâÿíуöü.

Çâàжàþ÷û íà íàìàãàííі äâîðíікà пà äîãлÿäçå ñàäу, ãàлîўíû ўðà÷ çìîã âû-
пàтðàáàâàöü äлÿ ñàíàтîðûÿ пàлîâу ñтàўкі ñàäîўíікà, і ÷àлàâåк ñтàў àтðûìліâàöü 
íåâÿлікуþ äàäàткîâуþ çàðплàту çà ñâàþ пðàöу, ÿкуþ ¸í áåç àплàтû âûкîíâàў і 
ðàíåй. Íà жàлü, пðîçâіø÷à ãэтàãà öуäîўíàãà ÷àлàâåкà íå çàõàâàлà íі ìàÿ пàìÿöü, 
íі äàкуìåíтû ñàíàтîðûÿ, ÿкіÿ çàðàç çàõîўâàþööà ў Мàãіл¸ўñкіì àáлàñíûì àðõіâå.

У тàкîй àтìàñôåðû пðàõîäçілà ìà¸ äîўãàå лåкàâàííå. Àлå ж íÿìà ðîäу áåç 
çâûðîäу. І íà çäàðîâàй ÿáлûíі ãíілû ÿáлûк çíîйäçåööà.

Àäíîй÷û пàñлÿ тàãî, ÿк ìàöі пàåõàлà äàäîìу, äà ìÿíå пàäûøлà íÿíå÷кà:
– À тû âåäàåø ñâà¸ ðàíåйøàå пðîçâіø÷à?
Пûтàííå ìÿíå çáÿíтэжûлà: і ðàíåйøàå, і ñу÷àñíàå пðîçâіø÷à áûлî àäíîлüкàâûì.
– À ìàöі ñкàçàлà, øтî тû íå ÿå ñûí. Яíà öÿáå ўñûíàâілà.
Ці âàðтà ðàñпàâÿäàöü, ÿк тàкîå пàâåäàìлåííå áûлî ўñпðûíÿтà ìàлûì õлîпöàì? 

Я лÿжàў ÿк àãлуøàíû. І ãэтû ñтàí у áîлüøàй öі ìåíøàй ñтупåíі пðàöÿãâàўñÿ 
кàлÿ ìåñÿöà, пàкулü ÷àðãîâû ðàç ìàöі пðûåõàлà ìÿíå пðàâåäàöü. Я ñуñтðэў ÿå 
íàäçüìутû і íàâàт íå пàâітàўñÿ.

– Штî ç тàáîй? – çäçіâілàñÿ ÿíà.
– Чàìу тû ìíå ðàíåй íå ñкàçàлà, øтî ÿ íå тâîй ñûí?
– Штî?! – çäçіâілàñÿ ìàöі. – Хтî тàáå тàкîå ñкàçàў?
– Íÿíå÷кà.
– À ÿíà àäкулü âåäàå?
– Дûк тû ж ¸й ñàìà ñкàçàлà!
– Íі÷îãà ÿ ¸й íå кàçàлà! Дûй ÿк ÿ ìàãлà тàкîå ñкàçàöü, кàлі ñàìà öÿáå íà-

ðàäçілà? Òû пàãлÿäçі íà Êîлþ. Ёí тâîй ðîäíû áðàт. Âû ж пàäîáíûÿ ç іì. Íå 
ñлуõàй àáû ÷àãî!..

Íåÿк ¸й уäàлîñÿ ñупàкîіöü ìÿíå.
Дàðэ÷û, íÿíå÷кі тîй ÿ пàçíåй íå áà÷ûў. Мàáûöü, ÿíà çâîлüíілàñÿ öі ÿå çâîлü-

íілі. Íå ўпіñàлàñÿ жàí÷ûíà ў ìіðàлþáíàñöü ñàíàтîðíàãà кàлåктûâу.



У пÿтûì клàñå íàñ âу÷ûлі ўжî ðîçíûÿ íàñтàўíікі. Çàпîìíіўñÿ íàñтàўíік 
ìàтэìàтûкі Мікàлàй Яўõіìàâі÷, ÿкі лþáіў çäçіўлÿöü ìàтэìàтû÷íûìі ôîкуñàìі 
і íå÷àкàíûìі пûтàííÿìі, àäкàçû íà ÿкіÿ çäàâàліñÿ пðîñтûìі, àлå тûÿ “пðîñтûÿ” 
âûÿўлÿліñÿ íÿпðàâілüíûìі. À пðàâілüíûÿ áûлі тàкіìі, у ÿкіÿ íå õàöåлàñÿ âåðûöü. 
Мåíàâітà àä ÿãî ÿ ўпåðøûíþ пà÷уў çíàкàìітуþ çàäà÷у пðà жàí÷ûí, ÿкіÿ пðûãà-
тàâàлі ñàáå àäíîлüкàâû àáåä íà âîãíіø÷û, äлÿ ÿкîãà àäíà пðûíåñлà тðû пàлåíû 
äðîў, äðуãàÿ – пÿöü пàлåí, à тðэöÿÿ, у ÿкîй äðîў íå áûлî, àääàлà іì âîñåì кàпååк. 
І ÿк ÿíû пàâіííû пàäçÿліöü тûÿ ãðîøû пà ñпðàâÿäліâàñöі? Ãэтàй çàäà÷àй ÿ ñàì, 
кàлі ñтàў íàñтàўíікàì, лþáіў çäçіўлÿöü ñâàіõ âу÷íÿў.

Àäìåтíàй àñîáàй áûлà і íàñтàўíіöà áåлàðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû; çäàåööà, ÿå 
çâàлі Ëþäìілàй Ôåлікñàўíàй. Êàлі íàñтàўíіöà пðûõîäçілà íà ўðîк у пàíÿäçåлàк, 
уñå пÿöіклàñíікі пà÷ûíàлі ўпðîøâàöü ÿå:

– Ëþäìілà Ôåлікñàўíà, ðàñкàжûöå кіíî.
Пà ñуáîтàõ у Чà÷эâіöкі клуá пðûâîçілі кіíàôілüì, і àìàлü уñå жûõàðû â¸ñкі 

ўклþ÷íà ç ìÿñöîâàй іíтэліãåíöûÿй õàäçілі ÿãî ãлÿäçåöü. Ôàктû÷íà, ãэтà áûлî äлÿ 
іõ àäçіíàй кулüтуðíàй äçåÿй, ÿкуþ пîтûì íåкàлüкі äç¸í àáìÿðкîўâàлі.

Длÿ íàñ, лÿжà÷ûõ íàñåлüíікàў ñàíàтîðûÿ, тàкàÿ äçåÿ áûлà íåäàñÿãàлüíàй. Àлå 
ðàç-пîðàç ìû ÷улі, ÿк ìåäñ¸ñтðû öі íÿíå÷кі ðàçìàўлÿþöü пðà кіíî. Òûÿ ðàçìîâû 
ўçáуäжàлі íàøуþ öікàўíàñöü. І ãэтàÿ öікàўíàñöü âûліâàлàñÿ ў тàкуþ пðîñüáу.

Íàñтàўíіöà íÿäîўãà ñупðàöіўлÿлàñÿ. Яíà тлуìà÷ûлà, øтî íå пàñпååì âûâу÷ûöü 
÷àðãîâû ðàçäçåл, ìû ж àáÿöàлі ñàìàñтîйíà ðàçàáðàööà пà пàäðу÷íіку. Íà ãэтûì 
пàãàäжàліñÿ. Яíà íàçûâàлà ðàçäçåл, äàâàлà “õàтíÿå” çàäàííå, ìû çàпіñâàлі – і ÿíà 
пà÷ûíàлà.

Òðэáà ñкàçàöü, øтî ў ÿå áûў íåйкі äàð àпàâÿäàлüíіöû. Яíà ðàñкàçâàлà тàк, øтî 
ìû, уâàжліâà ñлуõàþ÷û, íіáûтà ãлÿäçåлі тîå кіíî, ñупåðàжûâàþ÷û ÿãî ãåðîÿì. Дà 
тàãî ж, ãэтà áûў уðîк ìîâû, áî ðàñпàâÿäàлà ÿíà áåлàðуñкàй ìîâàй, ÿкàÿ тàк íàту-
ðàлüíà ўâàõîäçілà ў íàøû âуøû і пàñтупîâà çàñÿлÿлàñÿ ў пàтðэáíûì çàкутку ìîçãà. 
Íåÿк ÿíà âûãàäâàлà тàк, øтî “кàíåö ôілüìà” àìàлü çàўñ¸äû ñупàäàў ç кàíöîì уðîкà.

Дâà-тðû ðàçû íà ãîä кіíî пðûâîçілі і ў ñàíàтîðûй. Òàäû âûõàâàíöàў âûкî÷-
âàлі íà кîйкàõ у пðàñтîðíû кàліäîð (ìÿðкуþ, íå ўñіõ, áî ўñå íå çìÿñöіліñÿ á), 
âûñтàўлÿлі кîйкі ў тðû øэðàãі, äлÿ тûõ, õтî ìîã õàäçіöü, ñтàâілі íàпåðàäçå кðэñлû. 
Êіíàпðàåктàð ñтàâілі ў кàліäîðû íà пàтðэáíàй àäлåãлàñöі àä пðàñöіíû-экðàíà і 
çàпуñкàлі кіíî. Òûì, кàìу âûпàäàлà лÿжàöü кàлÿ пðàåктàðà öі äàлåй, ç-çà ÿãî 
тðэñку áûлî öÿжкà ðàñ÷уöü ðàçìîâû ãåðîÿў ôілüìà, àлå і ў тàкіì âûãлÿäçå áûлî 
öікàâà íàçіðàöü çà жûöö¸ì экðàííûõ ôіãуð. Òûì áîлåй, øтî пàäçåÿ áûлà ðэäкàй.

Áûлі іíøûÿ çàáàâû, ÿкіìі ìû öåøûліñÿ. Íàñ âу÷ûлі ãулÿöü у øàøкі і øàõ-
ìàтû. Íàâàт ñпàáîðíіöтâû пðàâîäçілі. Íåÿк àñîáíûõ ç íàñ пà÷àлі âу÷ûöü іãðû 
íà ñкðûпöû. Ñкðûпкі áûлі тîлüкі äçâå і, ìàáûöü, íå ñàíàтîðíûÿ, ÷àлàâåк пðû-
íîñіў ñâàå. Ñлàáûÿ äçіöÿ÷ûÿ ðукі íå çàўñ¸äû ìàãлі ўтðûìàöü туþ öі іíøуþ ðэ÷. 
Àäíîй÷û õтîñüöі ç äçÿöåй íå ўтðûìàў ñкðûпку, і ÿíà ñтукíулàñÿ àá жàлåçíуþ 
áàкàâіíу кîйкі. Ñкðûпкà íå пàöÿðпåлà, àлå ÿå ãàñпàäàðу íå çàõàöåлàñÿ íàäàлåй 
ðûçûкàâàöü іíñтðуìåíтàì. Íà ãэтûì ìуçû÷íûÿ çàíÿткі ñпûíіліñÿ.

Êàлі пà çàкàí÷эííі пÿтàãà клàñà ìÿíå пðûçíàлі ãîäíûì äà âûпуñку ў âîлüíû 
ñâåт, ìÿíå àпàíîўâàлі ñупÿðэ÷ліâûÿ пà÷уööі. Ç àäíàãî áîку, ìíå õàöåлàñÿ “íà 
âîлþ”, õàöåлàñÿ àпûíуööà ñÿðîä лþäçåй, ÿкіÿ íå лÿжàöü, à õîäçÿöü, íåøтà ðîáÿöü, 
íå÷ûì öåøàööà. Ç іíøàãà áîку áûлî тðûâîжíà пàкіäàöü çâûклû, тàкі çíà¸ìû і 
çðàçуìåлû àñÿðîäàк. Штî íі кàжû, à ñåì ãîä äлÿ äâàíàööàöіãàäîâàãà õлîпöà – ãэтà 
àìàлü уñ¸ жûöö¸. À “тàì” жûöö¸ çуñіì іíøàå, íå пàäîáíàå íà тîå, ÿкіì жûлі ìû.

Я õâàлÿâàўñÿ, Àлå ўжî пðûåõàлà ìàöі, пðûâåçлà ñâàþ àäçåжу, àáутàк. І ìû ç 
¸þ пàåõàлі ў тîй іíøû ñâåт…
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Незакрэсленыя радкі

Яніна Равяка

дэбют

дэ
б

ю
т

…якая недарэчнасць – 

чалавечая мова…

непрамоўленае

*

ÿ пàäàþ ў пðîðâу ñÿáå
øукàþ ñлîâû
тîй ìîâû
øтî пðàãíулà ñтàöü ðîäíàй
àлå тàк і íå ñтàлà

àñîáíûÿ літàðû øтî
ñклàäâàþööà ў ñлîâû øтî
ñклàäâàþööà ў тэкñтû

ç ÷àãî ñклàäâàþööà
пà÷уööі

Гэтая нізка 
вершаў 
перамагла 
ў конкурсе 
“Экслібрыс” 
імя Ніла Гілевіча. 

Найшчыра 
віншуем 
аўтарку!



àäøукàöü íàйìåíøуþ íåпàäçåлüíуþ ÷àñöіíу
ўáуäàâàöü ÿå ў ñіñтэìу
ñтâàðûöü пðàâілû
çäîлåöü пåðàäàöü іíøûì
ìàñтàöтâà ñлîâà – 
пðûãîжû âûðàç
ÿ íå ўìåþ çíàõîäçіöü ñлîâû
ÿ – íå-ìàñтà÷кà

ÿ ìàўкліâàÿ пîñтàöü øтî
ðàíкàì
÷ûтàå пðà ñтðуктуðû ўлàäû
ўâå÷àðû – 
ўðîкі пðàктûкі
âûпðàáàâàííå ўìåííÿ пðûìÿíÿöü тэîðûі

öі áûлі пàтðэáíûÿ ўñå тûÿ ðàíкі
кàлі ìàñтàöтâà пà÷уööÿў
âûìуøàíàå ñтàöü ìàñтàöтâàì ñлîâà
тàк і çàñтàлîñÿ
íåпðàìîўлåíûì

*
àäçіíîтà øтî
ñтàлà пàўñÿäç¸ííàñöþ
äàçâàлÿå øукàöü ñлîâû
àлå íå äàçâàлÿå іõ çíàõîäçіöü

*
çàкðэñлåíûõ ðàäкîў áîлüø
÷ûì уäàлûõ
íå ñкàçàíûõ ñлîâàў áîлüø
÷ûì пðàìîўлåíûõ
ÿкàÿ íåäàðэ÷íàñöü – 
÷àлàâå÷àÿ ìîâà

*
íàñупðàöü ìàйãî âàкíà кðàìà
äçå пðàäàåööà ìÿñà
øтîäçåíü кàлÿ ÿå ÷àðãà ç тûõ
õтî пðàãíå жэðöі

ðэклàìà íà ўâàõîäçå пðàпàíîўâàå çíіжкі
íà âûпàäàк
кàлі çàõî÷àööà ÿø÷э і ÿø÷э
пåðàãàðэлàÿ ãіðлÿíäà øтî çàñтàлàñÿ ç Êàлÿäàў
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àáÿöàå пà÷уöö¸ ñâÿтà
ñÿðîä тðупàў çàáітûõ жûâ¸лàў
ðупíà çàпàкàâàíûõ у плàñтûк

çàõîäçüöå
ñтîйöå ў ÷àðçå
àáіðàйöå
íàáûâàйöå ÿø÷э і ÿø÷э
âàì пðàпàíîўâàþöü çíіжку!
áÿðûöå
кàá õàпілà äà ñкîíу
àäçíà÷àйöå ñâÿтû жûööÿ
іíøûìі íÿіñíûìі ўжî жûööÿìі

new beginnings

* 

ÿ âûðàñтàþ ñà ñтàðûõ âåðøàў
íіáûтà ñà ñтàðîãà àäçåííÿ ў äçÿöіíñтâå
íàãàâіöû пà÷уööÿў ñтàíîâÿööà çàíàäтà
кàðîткіìі
ìåтàôàðû äуìàк íå пðàлàçÿöü
пðàç ãàлàâу
кàлåíкі ñлîâàў áà÷íûÿ
ç-пàä ñпàäíіöû 

ñтàðîå àäçåííå äàíîøâàþöü
ìàлîäøûÿ ñ¸ñтðû
ñтàðûÿ âåðøû íå àääàñі
íікîìу

*

àпîøíі кàâàлàк ñàìû ñìà÷íû – 
пàäçÿліñÿ іì ç іíøûì
àпîøíі ðàäîк ñàìû ìîöíû –
пà÷íі ç ÿãî íîâû âåðø
ìà¸ àпîøíÿå
ñлîâà
ðуõ
пîãлÿä
уñìåøкà
äîтûк
âåðø
øтî ç âàñ пà÷íåööà?
ç кіì ÿ âàìі пàäçÿлþñÿ?



mother

ÿ äуøûлà öÿáå ñâàіì öÿжàðàì äîўãіÿ ìåñÿöû
пðûìуøàлà âàíітàâàöü
пðàãíуöü åжû øтî âûклікàå âà ўñіõ уñìåøкі
тàáå íå ñàñтупàлі ìåñöà ў ãðàìàäñкіì тðàíñпàðöå
кàлі тû åõàлà ў пàлікліíіку
äçå äàктàðû çàпэўíіâàлі
øтî áàÿööà íå тðэáà
ўñклàäíåííÿў áûöü íå пàâіííà

ç ìàйãî ìàлåíüкàãà öåлà
ñöÿкàлі кðîплі пîту
у ñп¸ку
ў ÿкуþ ÿ íàðàäçілàñÿ
тû ñтàÿлà áÿñкîíöà
ñõіліўøûñÿ íàä ðàкàâіíàй
і ìûлà ìàå пÿл¸íкі
ÿкіÿ íå áûлî äçå ñуøûöü
пàä ліпåíüñкіì ñîíöàì

çіìîâûìі ðàíкàìі
тû пðàñàâàлà ìàå ìàйкі
ÿкіÿ áûлî тàк пðûåìíà íàäçÿâàöü
у õîлàäçå пàкîÿ
і íàâàкîлüíàй àáûÿкàâàñöі

тû õâàлÿâàлàñÿ ç-çà ìàіõ õâàðîáàў
ñл¸ç
кðûкàў
áàлþ÷ûõ ñлîâàў пðàìîўлåíûõ çíîў і çíîў
àлå тàк кàжуöü çâû÷àйíà
ÿ íå âåäàþ øтî тû äà ìÿíå àä÷уâàлà

ÿ á õàöåлà çàäàöü тàáå ñтîлüкі пûтàííÿў
ðàñпà÷àöü ñтîлüкі ðàçìîâàў

ÿ á õàöåлà áûöü тàáå ўäçÿ÷íàй
àлå ў ìÿíå íå àтðûìліâàåööà

winter

*

ñтàðû íîâû ãîä
íåлàãі÷íàñöü ìîâû
àíтîíіìû øтî ñтàлі àäçіí çà àäíûì
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àпîøíÿÿ ñпðîáà ñâÿтà
кàлі ўñå ñâÿтû ўжî ñкîí÷ûліñÿ
äà тàãî ж – 
ñуáîтà пðàöîўíàÿ

*

àäкулü тû тут ç’ÿâіўñÿ
öÿáå íå áûлî ñтîлüкі
íікîлі
ìàå íîãі 
çàáлûтâàþööà
ÿíû ÿø÷э çäîлüíûÿ 
çàáлûтâàööà
ìàå äуìкі ўжî äàўíî
çàáлûтàліñÿ
у ìіíулûì öÿпåðàøíіì íÿâûçíà÷àíûì
àлå
íå çíіклі

äуìкі
лåпø áû ўжî âàñ íå ñтàлà

ÿ кðî÷ûлà пà тàáå
і äуìкі ðàáіліñÿ âåðøàìі
ìíå пàäàâàлàñÿ
тðàпíûìі
àлå ÿíû çíіклі
іõ íå пàўтàðûöü

âåðøû
ÿк âàì íå äàöü çíікíуöü

уçãàäâàþ ìàøûíу
øтî ñтàÿлà íà ñкðûжàâàííі
пàкулü ÿ пåðàõîäçілà öåðàç äàðîãу
ÿíà ç íå÷ûì тàк уäàлà
ðûôìàâàлàñÿ
àлå ÿ íå íàøу ç ñàáîй ñøûткàў
íå çàíàтîўâàþ âåðøû
кàлі ÿíû àтðûìліâàþööà íàйáîлüø
тðàпíûìі

à ðàптàì âåðøû çíікàþöü тàìу
øтî тû ðàñтàў íà ìàіì пàлітî
кàлі ÿ пðûйøлà
äàäîìу



Дробязны прыхільнік

Òут, у ãэтûì âÿліçàðíûì уíіâåðìàãу, ñлужûлі тðû 
тûñÿ÷û äçÿў÷ûí, у тûì ліку і Мэйçі. Ёй áûлî âàñÿì-
íàööàöü ãàäîў, і ÿíà пðàöàâàлà ў àääçåлå ìуж÷ûíñкіõ 
пàлü÷àтàк. Мåíàâітà ў ãэтûì àääçåлå ÿíà äîáðà âûâу÷ûлà 
äâà тûпû лþäçåй: ìуж÷ûíû, ÿкіÿ ìîãуöü ñàìі пðûйñöі 
âà ўíіâåðìàã і купіöü ñàáå пàлü÷àткі, і жàí÷ûíû, ÿкіÿ 
куплÿþöü пàлü÷àткі ñâàіì пàäíÿâîлüíûì ìуж÷ûíàì. 
Мэйçі íå тîлüкі àтðûìàлà äàâîлі ðàçíàñтàйíûÿ âåäû пðà 
лþäñкі ðîä, àлå і äàâåäàлàñÿ ÿø÷э øìàт ÷àãî кàðûñíàãà. 
Яíà пðûñлуõîўâàлàñÿ äà жûöö¸âàãà âîпûту 2 999 іíøûõ 
äçÿў÷àт і çàõîўâàлà ÿãî ў ñâà¸й äуøû, ÿкàÿ áûлà тàкîй 
жà ñкðûтíàй і íàñöÿðîжàíàй, ÿк у ìàлüтûйñкàй кîøкі. 
Мàжліâà, пðûðîäà пðàäáà÷ûлà, øтî Мэйçі çàўñ¸äû ў 
жûööі áуäçå íå õàпàöü ìуäðûõ пàðàäàў, тàìу і äàäàлà 

пераклады

пе
р

ак
ла

ды

Пакуль чакае аўтамабіль
Два апавяданні

О. Генры

...уявіце сабе сонечнае ўзбярэжжа, 

дзе пануе вечнае лета, дзе хвалі разбіваюцца

аб маляўнічыя берагі і дзе ўсе людзі 

вольныя і шчаслівыя, нібы дзеці. . .
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äà ÿå пðûãàжîñöі âûðàтàâàлüíуþ äîлþ пðàíікí¸íàñöі. Ãэтàк жà ñàìà, ÿк 
у âûпàäку ç ÷àðíàáуðàй ліñіöàй, ÿкуþ пðûðîäà íàäçÿлілà íå тîлüкі кàø-
тîўíûì ôутðàì, àлå і áîлüøàй çà іíøûõ жûâåліí õітðàñöþ. 

À Мэйçі áûлà âåлüìі пðûãîжàÿ. Мåлà ÿíà ãуñтûÿ áÿлÿâûÿ âàлàñû і 
âåлі÷íуþ пîñтàöü пàíі, øтî çà âітðûíàй íà âà÷àõ пуáлікі ãàтуå ñìåтàíкî-
âûÿ тîðтû. Àäíî Мэйçі ñтàÿлà íå çà âітðûíàй öукåðíі, à çà пðûлàўкàì 
Уíіâåðìàãà. І âîñü пàä÷àñ тàãî, ÿк ãэтàÿ кðàñуíÿ çäûìàлà ç âàñ ìåðку äлÿ 
пàлü÷àтàк, âû ў äуìкàõ àñàöûÿâàлі ÿå ç Ãåáàй, àлå пîтûì âû ўжî äçіâіліñÿ: 
ÿкіì ÷ûíàì íà ìåñöû þíàй Ãåáû ðàптàì ç’ÿâілàñÿ ìуäðàÿ Міíåðâà.

Çâû÷àйíà íà пðàöÿãу пðàöîўíàãà äíÿ Мэйçі жàâàлà ôðуктîâûÿ ñлîäû÷û, 
àлå âûклþ÷íà ў тûÿ ìîìàíтû, кàлі àäìіíіñтðàтàð íå íàçіðàў çà ¸й. Âàðтà 
ÿìу áûлî тîлüкі ãлÿíуöü у áîк äçÿў÷ûíû, ÿк ÿíà, áûööàì íі пðû ÷ûì, 
ñтàÿлà ç лåтуöåííàй уñìåøкàй і ãлÿäçåлà куäûñüöі ўãàðу, íіáû ñà÷ûлà çà 
àáлîкàìі.

Âîñü жà ãэтàÿ ўñìåøкà пðàäàâà÷кі! Уöÿкàйöå àä ÿå, кàлі тîлüкі íÿ÷у-
лàñöü, äçіâàкàâàтàñöü і жûöö¸âû âîпûт íå àõîўâàþöü âàñ àä ñтðэл Êупі-
äîíà. Пðûíàìñі, уñìåøкà Мэйçі íå íàлåжàлà кðàìå, áî ìåлà пðûçíà÷эííå 
äлÿ àñàáіñтàй ÷àñткі ÿå жûööÿ, àäíàк у àäìіíіñтðàтàðà àääçåлà íà ãэтû 
кîíт áûлî ñâà¸ ìåðкàâàííå. Ёí ñуìÿø÷àў у ñàáå ўñå ðûñû ñàпðàўäíàãà 
ãàíäлÿðà: ãэткі øэкñпіðàўñкі Шэйлàк ñâàйãî ÷àñу. Íà пðûãîжàíüкіõ äçÿў-
÷àт ¸í ãлÿäçåў тàк, ÿк õöіâû ìûтíік íà àñîáàў, àä ÿкіõ ìîжíà àтðûìàöü 
õàáàð. Ãэтû íÿãîäíік íàўпðîñт ðàñпðàíàў äçÿў÷àт âà÷ûìà, çàáûâàþ÷ûñÿ 
íà ўñå ìàжліâûÿ і íåìàжліâûÿ íîðìû пðûñтîйíàñöі. Àлå ж, âÿäîìà, ¸ñöü і 
пðûåìíûÿ âûклþ÷эííі. Âîñü íàпðûклàä, íåкàлüкі äç¸í тàìу ãàçåтû піñàлі 
пðà àäíàãî àäìіíіñтðàтàðà, ÿкîìу пåðàâàлілà çà âîñåìäçåñÿт...

Àäíàãî ðàçу âà Уíіâåðìàãу âûпàäкîâà àпûíуўñÿ Іðâіíã Êàðтэð, ìàñтàк, 
ìілüÿíåð, пàäàðîжíік, àўтàìàáіліñт і пàэт. Âіçіт ãэтû, тðэáà àäçíà÷ûöü, áûў 
çуñіì íå äàáðààõâîтíû: ñûíîўñкі àáàâÿçàк ñõàпіў ÿãî çà кàўíåð і пðûöÿãíуў 
туäû, äçå ÿãî ìàöі ðàçáіðàлàñÿ ç áðîíçàâûìі і кåðàìі÷íûìі ñтàтуэткàìі.

Êàá íåÿк пðàáàâіöü ÷àñ, Êàðтэð íàкіðàâàўñÿ ў àääçåл пàлü÷àтàк. Яìу 
ñàпðàўäû пàтðэáíû áûлі пàлü÷àткі: ñâàå ̧ í пàкіíуў äîìà. Çðэøтû, àпðàўä-
âàöü ÿãî íÿìà пàтðэáû, áî ìàлàäû ÷àлàâåк âåäàöü íå âåäàў, øтî куплÿ 
пàлü÷àтàк ìîжà áûöü пàäñтàâàй äлÿ ôліðту.

У íåйкі ìîìàíт Êàðтэð àä÷уў іìàâåðíуþ л¸ñàâûçíà÷àлüíàñöü ñтàíîâіø÷à 
і çàâàãàўñÿ, áî ðàптàì уñâÿäîìіў íÿçâåäàííуþ іì íікîлі ðàíåй і пðûкðà-
ãàíåáíуþ ÷àñтку пðàöû äàñâåä÷àíàãà Êупіäîíà.

Òðîå öі ÷àöâ¸ðà áåñклàпîтíûõ ôðàíтàâàтûõ õлîпöàў ñõіліліñÿ 
íàä пðûлàўкàìі, íå ñтîлüкі çàйìàþ÷ûñÿ íàáûöö¸ì пàлü÷àтàк, кîлüкі 
âûкàðûñтîўâàþ÷û äîáðуþ íàãîäу äлÿ ôліðту ç пðûãîжàíüкіìі äçÿў÷à-
тàìі. Дçÿў÷àтû ãэтûÿ, äàðэ÷û, пàñìåйâàліñÿ і жâàâà пàäûãðûâàлі ñâàіì 
кàâàлåðàì, уìåлà кàðûñтàþ÷ûñÿ пàлкіìі ñтðуíàìі кàкåöтâà. Êàðтэð ужî 
õàöåў пàäàööà íàçàä, àлå äçå тàì. Мэйçі, ñтîÿ÷û çà пðûлàўкàì, ñуñтðэлà 
ÿãî çàпûтліâûì пîçіðкàì ñâàіõ пðûãîжûõ õàлîäíûõ âà÷эй, пðàìÿíіñтû 
áлàкіт ÿкіõ íàãàäâàў çіõàöåííå ñîíöà íà л¸äçå àйñáåðãà, øтî äðэйôуå 
íåäçå ў пàўäí¸âûõ âîäàõ.

І тут Іðâіíã Êàðтэð, ìàñтàк, ìілüÿíåð і ã.ä., пà÷уў, ÿк ÷ûðâàíü кðàíулà 
ÿãî àðûñтàкðàтû÷íû áлåäíû тâàð. Àлå ж íå áàÿçліâàñöü пàôàðáàâàлà 
ÿãî ø÷îкі, à ўñâåäàìлåííå, øтî ¸í öÿпåð у àäíîй лîäöû âîñü ç ãэтûìі 
пàñðэäíûìі õлàпöàìі, øтî çàлÿöàþööà äà ñìÿøліâûõ кðàñуíÿў çà іíøûìі 
пðûлàўкàìі. Áî і ñàì ¸í çàðàç çíàõîäçіўñÿ кàлÿ äуáîâàãà пðûлàўкà, àпû-



íуўøûñÿ íà пîлі áîþ þðліâàãà Êупіäîíà і, çãàðàþ÷û àä жàäàííÿ, ìàðûў 
àтðûìàöü уâàãу і äîáðàçû÷ліâàñöü íåйкàй íåçíà¸ìàй пðàäàâà÷кі пàлü÷àтàк. 
Дûк öі ж àäðîçíіâàåööà ¸í àä Áілà, Джэкà і Мікі, ÷ûì ¸í лåпøû çà іõ? 
У ãэтû ìîìàíт Êàðтэð àä÷уў пðûõілüíàñöü äà þíàкîў ðàçàì ç âîñтðàй 
пàãàðäàй äà пðûìõàў, ÿкіìі ¸í кіðàâàўñÿ, і íåпàõіñíàй ðàøу÷àñöþ íàçâàöü 
ãэтàãà íåâåðàãîäíà пðûãîжàãà àí¸лà ñâàіì.

Пàлü÷àткі áûлі àплî÷àíû і çàãîðíутû, àлå Êàðтэð ìàðуäçіў і ўñ¸ íіÿк 
íå àäâàжâàўñÿ íàкіðàâàööà äà âûõàäу. У кутî÷кàõ пуíñîâûõ âуñíàў Мэйçі 
ç’ÿâіліñÿ ÿìà÷кі. Яø÷э íіâîäçіí ìуж÷ûíà, øтî пàäûõîäçіў äà ÿå пðûлàўкà, 
íå áûў у ñтàíå àäðàçу àäûñöі àä ÿãî. Дçÿў÷ûíà ñàãíулà ðуку, ÿкàÿ, íіáû 
ў Пñіõåі, âûãлÿäâàлà ç-пàä ðукàâà кàøулі, і àáàпåðлàñÿ ¸þ íà пðûлàâàк, 
ðûõтуþ÷ûñÿ äà ãутàðкі. 

Êàðтэð íікîлі ðàíåй íå ñутûкàўñÿ ç ñітуàöûÿй, äçå ¸í íå áûў ãàñпàäà-
ðîì ñтàíîâіø÷à. Àäíàк âîñü ¸í ñтàіöü і ÷ûðâàíåå àä çáÿíтэжàíàñöі íàâàт 
áîлüø, ÷ûì Áіл, Джэк і Мікі ðàçàì уçÿтûÿ. Ñпðàâà ў тûì, øтî ў ÿãî íå 
áûлî àíіÿкàãà øàíöу ñуñтðэööà ç ãэтàй кðàñуíÿй у ñâàіì àñÿðîääçі. Íå 
ìàþ÷û äîñâåäу ў àáûõîäжàííі ç пðàäàâà÷кàìі, Êàðтэð ñпðàáàâàў öÿпåð 
пðûãàäàöü іõ тûпîâûÿ ðûñû і çâû÷кі, пðà ÿкіÿ ¸í кàліñüöі ÷ûтàў öі ÷уў. 
Якіìñüöі öуäàì ¸í пðûãàäàў тîй ôàкт, øтî пðû çíà¸ìñтâå ÿíû іíøû ðàç 
íå íàñтîйâàлі íà пуñтûõ ôàðìàлüíàñöÿõ, пðàäûктàâàíûõ пðàâілàìі этû-
кåту. Ñэðöà ÿãî øàл¸íà çàкàлàöілàñÿ àä àäíîй тîлüкі äуìкі àá тûì, кàá 
çàпðàñіöü ãэтàå ÷àðîўíàå íÿâіííàå ñтâàðэííå íà ñпàткàííå. Àлå äуøэўíàå 
õâàлÿâàííå íåйкіì ÷ûíàì äàäàлî ÿìу ñìåлàñöі.

Пàñлÿ íåкàлüкіõ ñÿáðîўñкіõ, пðûõілüíà ўñпðûíÿтûõ ñлîâàў íà àãулüíûÿ 
тэìû ¸í пàклàў ñâàþ âіçітку íà пðûлàâàк, áліжэй äà ÿå ðукі.

– Пðàøу ìíå пðàáà÷ûöü, – ñкàçàў ¸í, – íå пàлі÷ûöå çà äç¸ðçкàñöü, àлå 
ÿ áûў áû âåлüìі ðàäû ñуñтðэööà ç âàìі іçíîў, кàлі âû äàçâîліöå, âÿäîìà. 
Òут âû çíîйäçåöå ìà¸ іìÿ; ç íàйâÿлікøàй пàâàãàй пðàøу âàñ àø÷àñліâіöü 
ìÿíå ñâàіì ñÿáðîўñтâàì. Ці ìàãу ÿ ðàçлі÷âàöü íà тàкі ãîíàð? 

Мэйçі äîáðà âåäàлà ìуж÷ûí, àñàáліâà тûõ, øтî íàáûâàлі пàлü÷àткі. 
Òàìу ÿíà, ç уñìåøкàй у âà÷àõ, пàãлÿäçåлà Êàðтэðу ў âî÷û і ñкàçàлà:

– Хтî âåäàå? Мàжліâà, âû і пðàўäà äîáðû ÷àлàâåк. Àлå ÿ çâû÷àйíà íå 
ñуñтðàкàþñÿ ç íåçíà¸ìûìі äжэíтлüìåíàìі: íåпðûñтîйíà äлÿ лэäçі пàâî-
äçіöü ñÿáå тàкіì ÷ûíàì. Àäíàк кàлі á âû õàöåлі ўáà÷ûööà ñà ìíîй çíîў?

– Чûì ðàíåй, тûì лåпø, – àäкàçàў ¸й Êàðтэð. – Дàçâîлüöå ìíå íàâå-
äàöü âàñ, і ÿ…

Мэйçі ìілàãу÷íà çàñìÿÿлàñÿ.
– Íå äàй áîжà! – ðàøу÷à ñкàçàлà ÿíà. – Âåäàлі á âû, у ÿкîй кâàтэðöû 

ÿ жûâу! Упÿö¸õ у тðîõ пàкîÿõ. Хàöåлà á ÿ ўáà÷ûöü ìàтуліí тâàð, кàлі á 
пðûâÿлà äàõàтû тàкîãà ñÿáðà.

– Òàäû äçå і кàлі õî÷àöå, – пðàìîâіў çàкàõàíû Êàðтэð, – кàá тîлüкі 
âàì áûлî çðу÷íà.

– Âåäàåöå øтî, – ñкàçàлà Мэйçі, і ÿå пåðñікàâû тâàð àñâÿтліўñÿ íåйкàй 
ãàðэçліâàй äуìкàй, – âå÷àð ÷àöâÿðãà, äуìàþ, ìÿíå çàäàâîліöü. Пðûõîäçüöå 
ў ñåì тðûööàöü íà âуãàл Âîñüìàй àâåíþ і Ñîðàк äçÿâÿтàй âуліöû, ÿ тàì 
жûâу íåäàл¸кà. Òîлüкі âÿðíуööà äàäîìу ÿ пàâіííà äà àäçіíàööàтàй: ìàтулÿ 
íå äàçâàлÿå ãулÿöü äîўãà.

Êàðтэð пàäçÿкàâàў Мэйçі і пààáÿöàў пðûйñöі íà ìåñöà ñпàткàííÿ ў 
пðûçíà÷àíû ¸þ ÷àñ, à пîтûì пàñпÿøàў äà ñâà¸й ìàöі, ÿкàÿ ўñþäû øукàлà 
ñûíà, кàá тîй уõâàліў ÿå íîâуþ пàкупку – áðîíçàâуþ ñтàтуэтку Дûÿíû.
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Пðàäàâà÷кà, кіðпàíîñàÿ äçÿў÷ûíà ç ìàлåíüкіìі âî÷кàìі, áûööàì íåçíàðîк 
пðàйøлà ìіìà Мэйçі, уñìіõàþ÷ûñÿ, і ôàìілüÿðíà ñпûтàлà:

– Цÿáå, çäàåööà, ìîжíà пàâіíøàâàöü? 
– Джэíтлüìåí пðîñтà пðàñіў äàçâîлу íàâåäàöü ìÿíå, – ãàíàðûñтà àä-

кàçàлà Мэйçі, õàâàþ÷û âіçітку ў ліô.
– Íàâåäàöü? – пåðàäðàжíілі ÿå Мàлåíüкіÿ Âî÷кі. – Дàй уãàäàþ, ¸í ãà-

âàðûў пðà тîå, ÿк пàâÿäçå öÿáå íà âÿ÷эðу âà “Ўîлäàðô”, à пîтûì пàкàтàå 
ў ñâàіì àўтàìàáілі, öі íå тàк?

– Ñупàкîйñÿ ўжî, – ñтîìлåíà àäìàõíулàñÿ Мэйçі. – Ñуìíÿþñÿ, øтî 
тàáå âÿäîìà ñàпðàўäíàå áàãàööå. Хтîñüöі øìàт пðà ñÿáå äуìàå ç тîй пàðû, 
ÿк ñõàäçіў ç кіðîўöàì пàжàðíàй ìàøûíû ў кітàйñкуþ çàáÿãàлàўку. Між 
іíøûì, ¸í íå ñкàçàў ìíå íі ñлîâà пðà “Ўîлäàðô”, àäíàк íà ÿãî âіçітöû 
çíà÷ûööà àäðàñ Пÿтàй àâåíþ. Òàìу áуäçü упэўíåíà, øтî кàлі ìÿíå çàпðî-
ñÿöü íà âÿ÷эðу, тî пðûìàöü ìîй çàкàç áуäçå íå кітàåö ç õâîñöікàì.

Êàлі Êàðтэð ðàçàì ç ìàöі àä’ÿçäжàў àä Уíіâåðìàãà íà ñâàіì íîâåíüкіì 
àўтàìàáілі, тî ìіжâîлі пðûкуñіў ãуáу, пàкутуþ÷û àä íûþ÷àãà áîлþ ў ñэðöû. 
Ёí çðàçуìåў, øтî ўпåðøûíþ çà ўñå äâàööàöü äçåâÿöü ãàäîў жûööÿ äà ÿãî 
пðûйøлî кàõàííå. І тîå, øтî ÿãî кàõàíàÿ ç тàкîй ãàтîўíàñöþ пðûçíà÷ûлà 
ñуñтðэ÷у íåäçå íà ðàãу âуліöû, âûклікàлà пàкутліâàå ñуìíåííå, õàöÿ і 
íàáліжàлà äà çàпàâåтíàй ìàðû.

Êàðтэð íå áûў çíà¸ìû ç пðàäàâà÷кàìі. Ёí íå âåäàў, ÿк âûãлÿäàлà іõ 
жûлл¸: öі тî лåäçü пðûäàтíû äлÿ жûööÿ çàкутîк, öі тî öåñíàÿ кâàтэðкà, äçå 
ўâåñü ÷àñ пîўíà лþäçåй. Òàкіì ÷ûíàì, ðîã âуліöû ñлужûў Мэйçі ñàлîíàì, 
пàðк – ãàñöіííàй, à áулüâàð – àлåÿй äлÿ пðàãулàк. Яíà áûлà ñàпðàўäíàй 
ñпàäàðûíÿй, ãîðäàй і íåçàлåжíàй, íі÷ûì íå ãîðøàй çà тûõ пàíåíàк у áà-
ãàтûõ пàкîÿõ, äçå ñöåíû ўâåøàíûÿ ãàáåлåíàìі.

Àäíîй÷û âå÷àðàì, пðàç íåкàлüкі тûäíÿў пàñлÿ пåðøàй ñуñтðэ÷û, Êàðтэð 
і Мэйçі, уçÿўøûñÿ çà ðукі, ãулÿлі пà ìàлåíüкіì, öüìÿíà-àñâåтлåíûì пàðку. 
Яíû çíàйøлі ўтулüíуþ лàўку, ñõàâàíуþ пàä кðîíàй äðэâàў, і ñåлі пîáà÷. 

Упåðøûíþ ÿãî ðукà àñöÿðîжíà àáíÿлà Мэйçі, і ÿå çàлàтàкîñàÿ ãàлàâà 
ìÿккà àпуñöілàñÿ ÿìу íà плÿ÷î.

– Áîжà! – уäçÿ÷íà ўçäûõíулà Мэйçі. – Чàìу âû íå àäâàжûліñÿ íà 
ãэтà ðàíåй?

– Мэйçі, – ñуð’¸çíà ñкàçàў Êàðтэð, – âû, íàпэўíà, ðàçуìååöå, øтî ÿ 
кàõàþ âàñ. Òàìу ÿ àä ø÷ûðàãà ñэðöà пðàøу âàñ ñтàöü ìà¸й жîíкàй. Íÿўжî 
âû ўñ¸ ÿø÷э лі÷ûöå, øтî íå âåäàåöå ìÿíå тàк äîáðà, кàá àäкіíуöü лþáûÿ 
ñуìíåííі? Я íå ìàãу áåç âàñ, Мэйçі, ÿ çãàðàþ àä жàäàííÿ çðàáіöü âàñ ñâà¸й. 
І ðîçíіöà пàìіж íàøûìі ñàöûÿлüíûìі ñтàтуñàìі ìÿíå çуñіì íå õâàлþå.

– Якàÿ ðîçíіöà? – пàöікàâілàñÿ ÿíà.
– Дàðэ÷û, ðîçíіöû íіÿкàй і íÿìà, – пàпðàâіўñÿ Êàðтэð. – Òàк лі÷àöü 

тîлüкі äуðíі і íåâукі. Òûì íå ìåíø, ÿ õà÷у, кàá âû âåäàлі, øтî ў ìà¸й 
улàäçå пàäàðûöü âàì ñàпðàўäû ðàñкîøíàå жûöö¸. Мà¸ âûñîкàå ñàöûÿлüíàå 
ñтàíîâіø÷à і áàãàööå äàçâàлÿþöü çðàáіöü ãэтà.

– Àõ, уñå тàк ãàâîðàöü, – пðàìîâілà Мэйçі. – Хлуñÿöü і íàâàт íå 
÷ûðâàíåþöü. Я ìÿðкуþ, øтî íà ñàìîй ñпðàâå âû пðàöуåöå äçå-íåáуäçü у 
îôіñå àлüáî ў ÿкîй áукìåкåðñкàй кàíтîðû. Íå тàкàÿ ÿ ўжî і íàіўíàÿ, ÿк 
çäàåööà íà пåðøû пîãлÿä.

– Я ìàãу çàáÿñпå÷ûöü âàñ уñіìі íåàáõîäíûìі äîкàçàìі, – ìÿккà àäкàçàў 
Êàðтэð. – Я çàкàõàўñÿ ç пåðøàãà пîçіðку і çàðàç íàñàìðэ÷ íå ўÿўлÿþ ñâà¸ 
жûöö¸ áåç âàñ, Мэйçі.



– Íåäçå ÿ ўжî ÷улà ãэтà, – уñìіõíулàñÿ Мэйçі. – Âåäàåöå, кàлі á ìíå 
õîöü ðàç тðàпіўñÿ ÷àлàâåк, ÿкі çàкàõàўñÿ ў ìÿíå ç пîçіðку тàк тðэöÿãà, ÿ, 
äуìàþ, àäðàçу кіíулàñÿ á ÿìу ў àáäûìкі.

– Êàлі лàñкà, íå тðэáà тàк кàçàöü, – уçìàліўñÿ Êàðтэð. – Ëåпåй пàñлу-
õàйöå ìÿíå, äàðàжэíüкàÿ. Ç тîй ñàìàй õâіліíû, кàлі ÿ ўпåðøûíþ ãлÿíуў 
âàì у âî÷û, ÿ çðàçуìåў, øтî íå іñíуå áîлüø äлÿ ìÿíå іíøûõ äçÿў÷ûí і 
íікîлі íå áуäçå іñíàâàöü.

– Âû, ìàáûöü, жàðтуåöå, – çàñìÿÿлàñÿ Мэйçі. – Мíå âåлüìі öікàâà, 
кîлüкіì äçÿў÷àтàì äà ìÿíå âû кàçàлі тîå ж ñàìàå.

Àлå Êàðтэð íàñтîйâàў і ўðэøöå äàкðàíуўñÿ äà ðàíіìàй, äðûãîткàй 
äуøû, ÿкàÿ тàілàñÿ íåäçå ў ãлûáіíі äçÿâî÷ûõ ãðуäçåй. Яãî ñлîâû тðàплÿлі 
ў ñàìàå ÿå ñэðöà, ìіíуþ÷û ìàöíåйøуþ áðàíþ – çâîíкуþ пуñтàту. Упåð-
øûíþ Мэйçі пàãлÿäçåлà íà ÿãî пðàíіçліâûì, äîўãіì пîçіðкàì, і пà ÿå 
õàлîäíûõ ø÷îкàõ ðàçлілàñÿ ãàðà÷àÿ ÷ûðâàíü. Яíà, çäàâàлàñÿ, âîñü-âîñü 
ñклàäçå тðàпÿткіÿ кðûлû і àпуñöіööà íà кâåтку кàõàííÿ. Íåäçå тàì, çà 
ìÿжîй ÿå ўñâåäàìлåííÿ, ìàжліâàå íîâàå жûöö¸ çàпàлілà ñлàáû àãåíü÷ûк 
çàöікàўлåíàñöі. Êàðтэð àä÷уў ãэтûÿ çìåíû і ñõàпіўñÿ çà пàäàðàâàíуþ 
ìàã÷ûìàñöü.

– Âûõîäçüöå çà ìÿíå, Мэйçі, – öіõà пðàøàптàў Êàðтэð, – і ìû пàкіíåì 
ãэтû жàõліâû ãîðàä, пàåäçåì у іíøûÿ, öуäîўíûÿ кðàі. Мû çàáуäçåìñÿ íà 
íåпàтðэáíûÿ ñпðàâû і тàкуþ ж íåпàтðэáíуþ пðàöу, íàøà жûöö¸ ñтàíå 
àäíûì íåâåðàãîäíûì áÿñкîíöûì ñâÿтàì. Я âåäàþ, куäû íàì âûпðàâіööà, 
ÿ ўжî íå ðàç áûâàў тàì. Уÿâіöå ñàáå ñîíå÷íàå ўçáÿðэжжà, äçå пàíуå âå÷íàå 
лåтà, äçå õâàлі ðàçáіâàþööà àá ìàлÿўíі÷ûÿ áåðàãі і äçå ўñå лþäçі âîлüíûÿ 
і ø÷àñліâûÿ, íіáû äçåöі. Мû íàкіðуåìñÿ äà ãэтûõ áåðàãîў і пðàáуäçåì 
тàì ñтîлüкі, кîлüкі äуøà пàжàäàå. Íàâåäàåì äàл¸кі-äàл¸кі ãîðàä, ñлàâутû 
ñâàіìі âåлі÷íûìі пàлàöàìі і âåжàìі, øтî õàâàþöü у ñàáå äçіâîñíûÿ кàð-
öіíû і ñтàтуі. Âуліöû ãэтàãà ãîðàäà – ñàпðàўäíûÿ кàíàлû, пà ÿкіõ лþäçі 
пåðàìÿø÷àþööà íà…

– Íà ãàíäîлàõ, тàк? – ñкàçàлà Мэйçі, ðàптîўíà âûпðàñтàўøûñÿ.
– Òàк, – уñìіõíуўñÿ Êàðтэð.
– Як ÿ і äуìàлà, – àäкàçàлà Мэйçі.
– À пîтûì, – ðàñпàâÿäàў äàлåй Êàðтэð, – ìû àá’åçäçіì öэлû ñâåт і 

ўáà÷ûì уñ¸, øтî тîлüкі пàжàäàåì. Пàñлÿ Еўðîпû âûпðàâіìñÿ ў Іíäûþ і 
пàáûâàåì у ÿå ñтàðàжûтíûõ ãàðàäàõ, пàкàтàåìñÿ íà ñлàíàõ і пàçíà¸ìіìñÿ ç 
äçіâîñíûìі õðàìàìі іíäуіñтàў і áðàõìàíàў. Япîíñкіÿ ñàäû, кàðàâàíû âÿðáлþ-
äàў, ãîíкі íà кàлÿñíіöàõ у Пåðñіі – тîлüкі ìàлàÿ ÷àñткà тûõ íåçâû÷àйíûõ 
пðûãîä, øтî ÷àкàþöü íàñ у çàìåжíûõ кðàіíàõ. Íÿўжî âàì íå пàäàáàåööà, 
íÿўжî íå çàйìàå äûõ?

Àäíàк Мэйçі íі÷îãà íå àäкàçàлà і ðàøу÷à ўñтàлà ç лàўкі. 
– Íàì лåпåй âÿðíуööà äàäîìу, – õîлàäíà ñкàçàлà ÿíà, – пîçíà ўжî. 
Êàðтэð íå ñтàў ñпðà÷àööà, áî çìåíліâàñöü ÿå íàñтðîþ áûлà ÿìу íå ў 

íàâіíу, і çìàãàööà ç ãэтûì – øукàöü іãîлку ў ñтîçå ñåíà. І ўñ¸ ж тàкі ðà-
äàñöü і тðûуìô àõàпілі ÿãî. Íÿõàй íà àäçіí тîлüкі ìіã, íÿõàй çà тîíкуþ 
øàўкîâуþ íітку, àлå ÿìу ўäàлîñÿ ўтðûìàöü äçікуþ äуøу ñâà¸й Пñіõåі, і 
íàäçåÿ ў ñэðöû ÿãî ìàöíåлà. Àäíîй÷û ÿíà ўжî ñклàлà кðûлû і ÿå õàлàä-
íàâàтûÿ пàлü÷ûкі íàкðûлі ÿãî ðуку.

 
Íà äðуãі äçåíü âà Уíіâåðìàãу ñÿáðîўкà Мэйçі Ëулу пàäпілüíàâàлà ÿå 

ў куöå çà пðûлàўкàì.
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– Íу, ÿк тàì ñпðàâû ç тâàіì íåçâû÷àйíûì ìàлàäûì ÷àлàâåкàì? – 
ñпûтàлà ÿíà.

– Ç ãэтûì тûпàì? – ñпûтàлà Мэйçі, пàпðàўлÿþ÷û ñâàå øûкîўíûÿ 
ку÷àðàâûÿ âàлàñû. – Ужî íіÿк, ÿ ðàçàðâàлà ç іì уñå àäíîñіíû. Òû тîлüкі 
пàñпðàáуй àäãàäàöü, øтî ¸í àä ìÿíå õàöåў.

– Çðàáіöü àктîðкàй? – âûкàçàлà çäàãàäку Ëулу і àä õâàлÿâàííÿ çàтðû-
ìàлà äûõàííå.

– Як жà, тàкі çäîлüíû тîлüкі ÿçûкîì ìàлîöü äû пûл у âî÷û пуñкàöü. 
Ёí, уÿâі ñàáå, пðàпàíàâàў ìíå ñтàöü ÿãî жîíкàй і àäпðàâіööà ў âÿñåлüíàå 
пàäàðîжжà íà Êîíі-Àйлэíä1! 

Пераклад з ангельскай Кацярыны СМЯКАЕВАЙ.

Пакуль чакае аўтамабіль

Пà÷àлî øàðэöü, і ў çàöіøíû кутîк ìàлåíüкàãà пàðкà çíîў пðûйøлà 
äçÿў÷ûíà ў øэðûì. Яíà ñåлà íà лàўку і пà÷àлà ÷ûтàöü кíіãу, ÿø÷э ç пàў-
ãàäçіíû ìîжíà áûлî ÷ûтàöü пðû äç¸ííûì ñâÿтлå.

Òðûìàйöå íà ўâàçå: íà äçÿў÷ûíå áûлà çàўñ¸äíàÿ øэðàÿ ñукåíкà, íà-
ñтîлüкі пðîñтàÿ кðîåì, øтî ãэтà ðàáілà âіäàâî÷íûì áåçäàкîðíàñöü ñтûлþ. 
Пàўпðàçðûñтû âэлþì кàпÿлþøûкà пðûõîўâàў äàâîлі пðûãîжû тâàð, àä 
ÿкîãà ñûõîäçіў ñупàкîй. Яíà пðûõîäçілà ñþäû ў ãэтû ñàìû ÷àñ і ў÷îðà, і 
çàў÷îðà, і áûў àäçіí ÷àлàâåк, ÿкі âåäàў ãэтà.

Ãэтû ÷àлàâåк áлукàў пîáà÷, ñпàäçåþ÷ûñÿ íà âûпàäàк. Яãî ÷àкàííі áûлі 
íàðэøöå ўçíàãàðîäжàíûÿ: кàлі äçÿў÷ûíà пåðàãîðтâàлà ñтàðîíку, кíіãà 
âûпàлà ç ÿå ðук і àäлÿöåлà àä лàâû íà íåкàлüкі кðîкàў.

У тîй жà ìîìàíт ìàлàäû ÷àлàâåк кіíуўñÿ äà кíіãі і пàäàў ÿå äçÿў÷ûíå, 
ñтðîãà пðûтðûìліâàþ÷ûñÿ тàãî ñтûлþ пàâîäçіíàў, ÿкі ўñтàлÿâàўñÿ ў ãэтûõ 
пàðкàõ і іíøûõ ãðàìàäñкіõ ìåñöàõ і ÿкі ўÿўлÿў ñуìåñü ãàлàíтíàñöі і íàäçåі, 
àлå íіÿкіì ÷ûíàì íå пðûöÿãâàў уâàãу пàліöэйñкіõ. Пðûåìíûì ãîлàñàì ¸í 
ðûçûкíуў çðàáіöü íåäàðэ÷íуþ çàўâàãу пðà íàäâîð’å, ÿкîå ç’ÿўлÿåööà àñíîў-
íàй пðû÷ûíàй ìíîãіõ íÿø÷àñöÿў у ñâåöå, і çàñтûў íà іìãíåííå, ÷àкàþ÷û 
âûðàøэííÿ ñâàйãî л¸ñу.

Дçÿў÷ûíà íÿñпåøíà àãлåäçåлà ÿãî: ñöіплû, àкуðàтíû кàñöþì, ðûñû 
тâàðу íå âûçíà÷àліñÿ àñàáліâàй âûðàçíàñöþ.

“Âû ìîжàöå ñåñöі, кàлі õî÷àöå, – ñкàçàлà ÿíà пàâîлüíûì ðîўíûì кàí-
тðàлüтà. – Мíå á ãэтàãà âåлüìі õàöåлàñÿ. Уñ¸ ðîўíà ўжî ñöÿìíåлà, і ÷ûтàöü 
öÿжкà. Я á àääàлà пåðàâàãу пðûåìíàй ðàçìîâå”.

Ш÷àñліâåö пàкîðліâà àпуñöіўñÿ íà лàўку пîáà÷ ç ¸й.
“Ці âåäàåöå âû, – ñкàçàў ¸í, âûкàðûñтîўâàþ÷û ôîðìулу, ç ÿкîй пðà-

ìîўöû çâû÷àйíà пà÷ûíàþöü ñâà¸ âûñтуплåííå, – øтî âû ñàìàÿ íåâåðàãîä-
íàÿ äçÿў÷ûíà, ÿкуþ ÿ кàлі-íåáуäçü áà÷ûў? У÷îðà ÿ áåçупûííà íàçіðàў çà 
âàìі. Мîжà, âû íàâàт íå çàўâàжûлі, äçåтà÷кà, øтî õтîñüöі ñтðàöіў ðîçуì, 
ãлåäçÿ÷û íà âàøû öуäîўíûÿ âî÷кі?” 

“Êіì áû âû íі áûлі, – ñкàçàлà äçÿў÷ûíà лåäçÿíûì тîíàì, – âû пàâіííû 
пàìÿтàöü, øтî ÿ лэäçі. Я пðàáà÷àþ âàì ñлîâû, ÿкіÿ âû тîлüкі øтî пðàìî-
âілі, áî ãэтàÿ пàìûлкà öàлкàì äàпуø÷àлüíàÿ äлÿ ÷àлàâåкà ç âàøàãà кîлà. 

1 Êîíі-Àйлэíä – пàўâûñпà, áûлàÿ âûñпà, øтî ìåñöіööà ў Áðукліíå (àäíûì ç ðà¸íàў 
Íüþ-Ёðкà), çíàкàìітàÿ ñâàіì пàðкàì àтðàкöû¸íàў.



Я пðàпàíàâàлà âàì ñåñöі; кàлі âû ìÿðкуåöå, øтî ìà¸ çàпðàøэííå äàå âàì 
пðàâà íàçûâàöü ìÿíå “äçåтà÷кàй”, лі÷ûöå, ÿ áÿðу ÿãî íàçàä”.

“Я ø÷ûðà пðàøу ў âàñ пðàáà÷эííÿ, – уçìàліўñÿ ìàлàäû ÷àлàâåк. Çà-
äàâàлüíåííå íà ÿãî тâàðû çìÿíілàñÿ ðàñкàÿííåì і пàкîðліâàñöþ. – Ãэтà 
áûлà ìàÿ âіíà, âû âåäàåöå, ÿ ìàþ íà ўâàçå, øтî ў пàðкàõ ¸ñöü äçÿў÷ûíû... 
âÿäîìà, âû íå âåäàåöå, àлå…”

“Êàлі лàñкà, çàáуäçåìñÿ íà ãэтà. Âÿäîìà, ÿ âåäàþ. À çàðàç ðàñкàжûöå 
ìíå пðà âîñü ãэтûõ ìіíàкîў, ÿкіÿ õîäçÿöü туäû-ñþäû пà ñâàіõ ñпðàâàõ. 
Êуäû ÿíû íàкіðîўâàþööà? Чàìу ÿíû тàк ñпÿøàþööà? Ці ø÷àñліâûÿ ÿíû?”

Жàðтàўліâû íàñтðîй ìàлàäîãà ÷àлàâåкà çíік. Цÿпåð ÿìу тðэáà áûлî 
тîлüкі ÷àкàöü, áî ¸í íå ìîã çðàçуìåöü, ÿк пàâіíåí ñÿáå пàâîäçіöü.

“Цікàâà íàçіðàöü çà іìі, – àäкàçàў ¸í, уãàäàўøû ÿå íàñтðîй. – Ãэтà äçіў-
íàÿ äðàìà жûööÿ. Хтîñüöі іäçå âÿ÷эðàöü, à õтîñüöі... э-э... у іíøûÿ ìåñöû. 
Цікàâà, ÿк ÿíû жûâуöü?”

“Мíå íå öікàâà, – àäкàçàлà äçÿў÷ûíà, – ÿ íå тàкàÿ äàпûтліâàÿ. Я пðû-
õîäжу ñþäû, кàá пàñÿäçåöü, тàìу øтî ìåíàâітà тут ÿ ìàãу íàáліçіööà äà 
ðàçуìåííÿ тðàпÿткіõ іìкíåííÿў і íàäçåй, øтî пîўíÿöü ÷àлàâå÷ûÿ ñэðöû. 
Мà¸ жûöö¸ пðàõîäçіöü тàì, äçå ÿãî ўäàðû íікîлі íå àä÷уâàþööà. Ці çäà-
ãàäâàåöåñÿ âû, ÷àìу ÿ çàãàâàðûлà ç âàìі, ìіñтэð...”

“Пàðкåíñтэкåð”, – пàäкàçàў ìàлàäû ÷àлàâåк. У ÿãî пîçіðку àäáілàñÿ 
ñпàäçÿâàííå.

“Íå, – àäкàçàлà äçÿў÷ûíà, пàäíÿўøû тîíкі пàлåö і кðûõу ўñìіõíуўøû-
ñÿ. – Âû пàçíàлі á ìÿíå іìãíåííà. Íåìàã÷ûìà ñõàâàöü ñâà¸ іìÿ і пàðтðэт 
àä äðуку. Ãэтû âэлþì і ãэтû кàпÿлþøûк ìà¸й ñлужàíкі ðîáÿöü ìÿíå 
іíкîãíітà. Âåäàлі á âû, ÿк кіðîўöà ãлÿäçіöü íà ìÿíå, äуìàþ÷û, øтî ÿ íå 
çàўâàжàþ. Ш÷ûðà кàжу÷û, ¸ñöü пÿöü öі øэñöü пðîçâіø÷àў, ÿкіÿ íàлåжàöü 
äà ñâÿтàÿ ñâÿтûõ, і ìà¸, пà âûпàäкîâàñöі íàðàäжэííÿ, ç’ÿўлÿåööà àäíûì ç 
іõ. Я кàжу ўñ¸ ãэтà âàì, ìіñтэð Ñтэкåíпîт…”

“Пàðкåíñтэкåð”, – ñöіплà пàпðàâіў ìàлàäû ÷àлàâåк.
“...Міñтэð Пàðкåíñтэкåð, ç пðû÷ûíû тàãî, øтî ÿ õàöåлà õîöü ðàç у жûööі 

пàãàâàðûöü, ç ÷àлàâåкàì, íå ñàпñàâàíûì пàãàðäліâûì áлÿñкàì áàãàööÿ і 
ñàöûÿлüíàй пåðàâàãі. О, âû íå ўÿўлÿåöå, ÿк ìíå ãэтà íàäàку÷ûлà – ãðî-
øû, ãðîøû, ãðîøû! Я ñтàìілàñÿ àä лþäçåй, øтî ìÿíå àтà÷àþöü, áî ÿíû 
пàâîäçÿöü ñÿáå, íіáû ìàлåíüкіÿ ìàðûÿíåткі, çðîáлåíûÿ пà àäíûì і тûì 
жà ўçîðû. Мÿíå âàíітуå àä çàäàâàлüíåííÿў, ìàтэðûÿлüíûõ кàøтîўíàñöÿў, 
пàäàðîжжàў і ðàçíàñтàйíàй íàäàку÷ліâàй ðàñкîøû”.

“Мíå çàўñ¸äû çäàâàлàñÿ, – íåðàøу÷à пà÷àў ìàлàäû ÷àлàâåк, – øтî 
ãðîøû, ìàáûöü, âåлüìі äîáðàÿ ðэ÷”.

“Íàÿўíàñöü ãðîøàй, âÿäîìà, пàжàäàíà, àлå кàлі ў âàñ ñтîлüкі ìілü¸íàў, 
øтî... – ÿíà ñкîí÷ûлà ôðàçу жэñтàì àä÷àþ. – Àäíàñтàйíàñöü уñÿãî ãэтàãà, 
– пðàöÿãâàлà ÿíà, – пðûãíÿтàå. Пàåçäкі, àáåäû, тэàтðû, áàлі, âÿ÷эðû – і ўñ¸ 
ãэтà ç âіäàâî÷íûì àäöåííåì çàліøíÿãà áàãàööÿ. Чàñàì ÿ íàâàт пà÷ûíàþ 
âàð’ÿöåöü пàä çâîí л¸äу ў кåліõу ç øàìпàíñкіì”.

Міñтэð Пàðкåíñтэкåð âûãлÿäàў ø÷ûðà çàöікàўлåíûì.
“Мíå çàўñ¸äû пàäàáàлàñÿ, – ñкàçàў ¸í, – ÷ûтàöü і ñлуõàöü àá жûööі áà-

ãàтûõ лþäçåй. Íàпэўíà, ÿ кðûõу ñíîá. Àäíàк ÿ çàўñ¸äû кіðуþñÿ äàклàäíàй 
іíôàðìàöûÿй. Дûк âîñü, у ìÿíå ñклàлàñÿ ìåðкàâàííå, øтî øàìпàíñкàå 
àñтуäжâàþöü у áутэлüöû, à íå клàäуöü л¸ä у кåліõ”.

Дçÿў÷ûíà ø÷ûðà ўñìіõíулàñÿ. 
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“Âàì âàðтà âåäàöü, – пàтлуìà÷ûлà ÿíà пàáлàжліâûì тîíàì, – øтî ìû, 
лþäçі ç âûøэйøûõ кîлàў, ÷àñàì çàáàўлÿåìñÿ ìåíàâітà тûì, øтî пàðуøà-
åì уñтàлÿâàíûÿ äлÿ ўñіõ пðàâілû. Çàðàç у ìîäу ўâàõîäçіöü клàñöі л¸ä у 
øàìпàíñкàå. Іäэÿ ўçíіклà ў пðûåçäжàãà тàтàðñкàãà кíÿçÿ пàä÷àñ àáåäу ў 
“Âàлüäîðôå”. Хуткà ÿíà ñàñтупіöü ìåñöà ÿкîìу-íåáуäçü іíøàìу кàпðûçу. 
Пðûíàìñі, ãэтàк жà, ÿк íà çâàíûì àáåäçå íà ìіíулûì тûäíі íà Мэäûñàí-
àâåíþ, кàлі пîáà÷ ç тàлåðкàй кîжíàãà ãîñöÿ áûлà пàклàäçåíà çÿл¸íàÿ 
лàйкàâàÿ пàлü÷àткà, ÿкуþ тðэáà áûлî íàäçåöü, кàá ÷àñтàâàööà àліâàìі”.

“Рàçуìåþ, – пàкîðліâà çãàäçіўñÿ ìàлàäû ÷àлàâåк. – Ãэтûÿ àñàáліâûÿ 
çàáàâû áàãàтûõ íå âÿäîìûÿ øûðîкàй пуáліöû”.

“Чàñàì, – пðàöÿãâàлà äçÿў÷ûíà, íåтàðîпкà кіўíуўøû, ÿк áû пðûçíàþ÷û 
ÿãî íåàäукàâàíàñöü, – ÿ äуìàþ, øтî кàлі ÿ пàкàõàþ ìуж÷ûíу, тî ãэтà áу-
äçå ÷àлàâåк íіжэйøàãà ñàñлîўÿ: пðàöîўíû, à íå тðуöåíü. Àлå, íåñуìíåííà, 
øтî ìàå ñàñлîўíûÿ і ìà¸ìàñíûÿ àáàâÿçкі áуäуöü ìàöíåй çà ìàå àñàáіñтûÿ 
жàäàííі. Цÿпåð äà ìÿíå çàлÿöàþööà äâîå. Àäçіí – âÿäîìû íÿìåöкі ãåð-
öàã. Я äуìàþ, øтî ў ÿãî äçåñüöі ¸ñöü öі áûлà жîíкà, ÿкуþ ¸í äàâ¸ў äà 
âàð’ÿöтâà ñâà¸й íÿñтðûìàíàñöþ і жîðñткàñöþ. Дðуãі – àíãлійñкі ìàðкіç, 
тàкі õàлîäíû і кàðûñліâû, øтî ÿ íàâàт àääàþ пåðàâàãу жîðñткàñöі ãåðöàãà. 
Штî пðûìуøàå ìÿíå ðàñкàçâàöü âàì уñ¸ ãэтà, ìіñтэð Пîкåíñтэкåð?”

“Пàðкåíñтэкåð, – âûäûõíуў ìàлàäû ÷àлàâåк. – Âû íàâàт íå ўÿўлÿåöå, 
ÿк ÿ öàíþ âàøу ø÷ûðàñöü”.

Дçÿў÷ûíà ãлÿäçåлà íà ÿãî ñпàкîйíûì, àáûÿкàâûì пîãлÿäàì, ÿкі àäпà-
âÿäàў ðîçíіöû ў іõ ñàöûÿлüíûì ñтàтуñå.

“Якàÿ ў âàñ пðàôåñіÿ, ìіñтэð Пàðкåíñтàкåð?” – ñпûтàлà ÿíà.
“Âåлüìі пðîñтàÿ. Àлå ÿ плàíуþ ÷àãîñüöі äàáіööà ў жûööі. Âû ñàпðàўäû 

áûлі ø÷ûðàÿ, кàлі кàçàлі, øтî çìîжàöå пàлþáіöü ÷àлàâåкà, ÿкі íàлåжûöü 
äà íіжэйøàãà ñàñлîўÿ?”

“Òàк, àлå ÿ ñкàçàлà “ìîжà áûöü”. Íå çàáûâàйöåñÿ пðà ãåðöàãà і ìàðкі-
çà. Òûì íå ìåíø, íіÿкàÿ пðàôåñіÿ íå пàäàåööà ìíå çàíàäтà пðîñтàй, кàá 
пàãàðäжàöü ÷àлàâåкàì, ÿкîãà ÿ пàлі÷у âàðтûì ñÿáå”. 

“Я пðàöуþ ў ðэñтàðàíå,” – ñкàçàў ìàлàäû ÷àлàâåк. Дçÿў÷ûíà кðûõу 
çíіÿкàâåлà.

“Àôіöûÿíтàì? – пðàöÿãíулà ÿíà тðîõі ўìîлüíà. – Ëþáàÿ пðàöà âûñàкà-
ðîäíàÿ, àлå àñàáіñтàå àáñлуãîўâàííå, âåäàåöå... кàìåðäûíåð öі пðûñлужíік…”

“Я íå àôіöûÿíт. Я кàñіð у… – íà âуліöû, ÿкàÿ âûõîäçілà íà пðîöілåãлû 
áîк пàðкà, áûлà áліñку÷àÿ элåктðû÷íàÿ øûлüäà “РЭÑÒÀРÀÍ”, – ÿ пðàöуþ 
кàñіðàì у тûì ðэñтàðàíå”.

Дçÿў÷ûíà çіðíулà íà ìàлþñåíüкі ãàäçіííік, упðûãîжàíû ðàñкîøíûì 
áðàíçàлåтàì íà лåâûì çàпÿñöі, і пàñпåøліâà пàäíÿлàñÿ. Яíà ñуíулà кíіãу 
ў áліñку÷û ðûäûкþлü, ÿкі âіñåў у ÿå íà пîÿñå і äлÿ ÿкîãà, àäíàк, кíіãà 
áûлà çàíàäтà âÿлікàÿ.

“Чàìу âû íå íà пðàöû?” – ñпûтàлà ÿíà.
“Я ñ¸ííÿ ў íà÷íуþ çìåíу, – ñкàçàў ìàлàäû ÷àлàâåк. – У ìÿíå ̧ ñöü ÿø÷э 

öэлàÿ ãàäçіíà. Ці ìàãу ÿ ñпàäçÿâàööà ўáà÷ûöü âàñ çíîў?”
“Ãэтàãà ÿ íå âåäàþ. Мàã÷ûìà, у ìÿíå áîлüø íå ўçíікíå тàкîãà жàäàííÿ. 

Я пàâіííà ñпÿøàööà. Мÿíå ÷àкàþöü íà àáåä, пîтûì – лîжà ў тэàтðû... ÿк 
çàўñ¸äû, àäíî і тîå ж! Мàã÷ûìà, âû çàўâàжûлі áåлû àўтàìàáілü íà ðàãу 
âуліöû ўçäîўж âåðõíÿй ÷àñткі пàðкà, кàлі іøлі ñþäû”.

“Ç ÷ûðâîíûìі кîлàìі?” – ñпûтàў ìàлàäû ÷àлàâåк, çàäуìåííà íàõìуð-
ûўøû áðîâû.



“Òàк. Я çàўñ¸äû пðûÿçäжàþ ў іì. Òàì ìÿíå ÷àкàå П’åð. Ёí äуìàå, øтî 
ÿ ðàáлþ пàкупкі âà ўíіâåðìàãу íà іíøûì áàку плîø÷û. Ці ўÿўлÿåöå âû 
ñàáå öÿжàð тàкîãà жûööÿ, у ÿкіì ìû пàâіííû пàäìàíâàöü íàâàт íàøûõ 
øàô¸ðàў? Дàáðàíà÷”.

“Àлå öÿпåð ужî ö¸ìíà, – ñкàçàў ìіñтэð Пàðкåíñтэкåð, – і ў пàðку øìàт 
ãðуáіÿíàў. Ці ìàãу ÿ âàñ пðàâåñöі?”

“Êàлі ў âàñ ¸ñöü íàâàт кðûõу пàâàãі äà ìàіõ жàäàííÿў, – öâ¸ðäà àäкàçà-
лà äçÿў÷ûíà, – âû çàñтàíåöåñÿ íà ãэтàй лàâå íà пðàöÿãу äçåñÿöі õâіліíàў 
пàñлÿ тàãî, ÿк ÿ пàйäу. Я íå õà÷у àáâіíàâà÷âàöü âàñ, àлå âû, âåðàãîäíà, 
âåäàåöå, øтî àўтàìàáілі çâû÷àйíà ìàþöü ìàíàãðàìу ñâàйãî ўлàäàлüíікà. 
Яø÷э ðàç äîáðàй íî÷û”.

Хуткà і âåлі÷íà ÿíà пàйøлà ў öåìðу. Мàлàäû ÷àлàâåк íàçіðàў çà ÿå ãðà-
öû¸çíàй ôіãуðàй, пàкулü ÿíà íå âûйøлà ç пàðкà і íå пàâÿðíулà ў тîй áîк, 
äçå ñтàÿў àўтàìàáілü. Пîтûì ̧ í íå âàãàþ÷ûñÿ пðàñліçãíуў ñÿðîä пàðкàâûõ 
куñтîў і äðэâàў, кіðуþ÷ûñÿ ў áîк äçÿў÷ûíû і тðûìàþ÷û ÿå ў пîлі çðîку.

Êàлі ÿíà äàйøлà äà âуãлà, тî пàâÿðíулà ãàлàâу, кàá çіðíуöü íà àўтàìà-
áілü, àäíàк пðàйøлà ìіìà ÿãî і пàкðî÷ûлà ўçäîўж âуліöû. Ñõàâàўøûñÿ çà 
тàкñі, ìàлàäû ÷àлàâåк уâàжліâà пðàñà÷ûў âà÷ûìà çà ¸þ. Пðàйøîўøû пà 
тðàтуàðû íàñупðàöü пàðкà, ÿíà çàйøлà ў ðэñтàðàí ç áліñку÷àй øûлüäàй. 
Ãэтà áûлî àäíî ç тûõ àäìåтíûõ ìåñöàў, äçå ñÿðîä áлÿñку øклà і áåлàй 
ôàðáû ìîжíà пàä’åñöі тàííà і ñìà÷íà. Дçÿў÷ûíà ўâàйøлà ў ðэñтàðàí і íà 
íåйкі ÷àñ çíіклà ў ÿãî ÷эðàâå, à пîтûì ¸í ўáà÷ûў ÿå ўжî áåç кàпåлþøà 
і âэлþìу.

Çà øклÿíûìі äçâÿðûìà ðэñтàðàíà çíàõîäçілàñÿ кàñà. Рûжàâàлîñàÿ 
äçÿў÷ûíà, ÿкàÿ ñÿäçåлà çà кàñàâûì àпàðàтàì, çіðíуўøû íà ãàäçіííік, уñтàлà 
ç кðэñлà. Дçÿў÷ûíà ў øэðàй ñукåíöû çàíÿлà ÿå ìåñöà.

Мàлàäû ÷àлàâåк çàñуíуў ðукі ў кіøэíі і пàâîлüíà пàйøîў íàçàä пà тðà-
туàðû. Íà ðàãу ¸í ñпàтûкíуўñÿ àá ìàлåíüкі тîìік у пàпÿðîâàй âîклàäöû. 
Пà âîклàäöû ¸í пàçíàў кíіãу, ÿкуþ ÷ûтàлà äçÿў÷ûíà. Ёí пàäíÿў тîìік і 
ўáà÷ûў íàçâу: “Íîâûÿ тûñÿ÷à і àäíà íî÷”, àўтàð – Ñтûâåíñàí. Ёí кіíуў 
кíіãу íà тðàâу і ç õâіліíу ñтàÿў у íåðàøу÷àñöі. Пîтûì ìàлàäû ÷àлàâåк 
ñåў у áåлû àўтàìàáілü, àäкіíуўñÿ íà пàäуøкі і ñкàçàў øàô¸ðу тðû ñлîâû:

“У клуá, Ãåíðû”.
Пераклад з ангельскай Аліны НЯЧАЙ.

Выказваем шчырую падзяку дацэнту кафедры тэорыі і практыкі пера-
кладу №1 МДЛУ Марыне МАКАРЫЧ за дапамогу ў падрыхтоўцы гэтай 
публікацыі. 
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Месяцовае святло

Íåпàäàл¸к àä ãîðàäà пðûõàâàўñÿ âàåííû àэðàäðîì, і ÷àñтà 
ç ìіðíàй элåктðû÷кі ìîжíà áûлî ðàçãлÿäçåöü, ÿк пåðàñкîкâà-
þöü ç àкíà ў àкíî, õуткà çíіжàþööà і çíікàþöü çà пàлåткàìі 
ö¸ìíûÿ ñуõàðлÿâûÿ ñілуэтû ðэàктûўíûõ çíіø÷àлüíікàў. 
Іíøûì жûöö¸ì пàâÿâàлà тàäû àä ðûñàâûõ пàлåткàў.

“Хтî ñÿäçіöü у ãэтûõ ñàìàл¸тàõ?” – ìіжâîлі äуìàлàñÿ.
У äçÿöіíñтâå ÿ öâ¸ðäà âåðûў, øтî ñтàíу л¸т÷ûкàì. Âàðтà 

áûлî ў íåáå ç’ÿâіööà äîўãàй áåлàй укàçöû, øтî øтуðõàлà 
лåäçü áà÷íû ñåðàáðûñтû ñàìàл¸öік, ÿ àпûíàўñÿ ў ãåðìå-
тû÷íàй кàáіíå і лÿöåў õут÷эй çà ãук.

Àлå ў пÿтûì клàñå ìÿíå ç ðàйöэíтðà пðûâåçлі ў àáлàñíû 
ãîðàä і пàñàäçілі íà кîлà àãлÿäу. І лåäçü ÿíî ñкðàíулàñÿ, 
ÿ àäðàçу çðàçуìåў, øтî íікîлі л¸т÷ûкàì íå ñтàíу. Àä-
âÿðíуўøûñÿ àä áàöüкîў і ў÷àпіўøûñÿ äçâþìà ðукàìі ў 
пàðэí÷û, ÿ пðûкіäâàўñÿ, øтî ç çàõàплåííåì уçлÿтàþ ў 
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âûøûíþ, лþáуþ÷ûñÿ пàðкàì, ÿкі пðàâàлüâàўñÿ ў áåçäàíü. Íàñàìðэ÷ ÿ 
лþáàâàўñÿ àãлуøàлüíàй öåìðàй. Чûì ÿø÷э ìîжíà лþáàâàööà, ñпуäжàíà 
çàплþø÷ûўøû âî÷û і ìðîÿ÷û, кàá ÷îðтàâà кîлà ÿк õут÷эй ñпûíілàñÿ?

– À ç ìÿíå л¸т÷ûкà íå àтðûìàлàñÿ, – áàäç¸ðà ñкàçàў ÿ Êàìіÿìу пàä÷àñ 
íàøàй пåðøàй ñуñтðэ÷û.

Êàìіÿìà áûў âàåííûì л¸т÷ûкàì, л¸тàў íà “Ôàíтîìå”, ñтàжûðàâàўñÿ ў 
Àìåðûöû. Êàлі ÿãî кàíтðàкт ç Ñілàìі Ñàìààáàðîíû ñкîí÷ûўñÿ, пà÷àў у 
âîлüíû ÷àñ çàйìàööà ðуñкàй ìîâàй і пðûйøîў äà íàñ. Ñтуäэíöкі ўçðîñт 
ÿãî äàўíî ìіíуў, àлå ãуìàíітàðíû ôàкулüтэт çàпðàøàў уñіõ àõâîтíûõ ñтàöü 
âîлüíûìі ñлуõà÷àìі і çà íåâÿлікуþ плàту íàâåäâàöü çàíÿткі.

– Чàìу âû àáðàлі ðуñкуþ ìîâу?
– Мû лÿтàлі пåðàõîпліâàöü ðуñкіõ л¸т÷ûкàў… Çàўжäû áûлî öікàâà, 

пðà øтî ÿíû ðàçìàўлÿþöü.
“Мàöÿðûліñÿ, пэўíà”, – âåñåлà пàäуìàў ÿ.
– À ÿø÷э ÿ õà÷у ўáà÷ûöü ðуñкàå íåáà, – äàäàў ¸í. – Ãэтû пðûãîжû 

áлÿклû áлàкіт.
Êàìіÿìà çàпіñàўñÿ ў ãðупу пåðøàãà куðñà і ðàçàì ñà ñпàлîõàíûìі 

äçÿў÷ûíкàìі, ÿкіÿ áàÿліñÿ пàäíÿöü âî÷û àä пàäðу÷íікà, і ç þíàкàìі, øтî 
ç уñіõ ñілàў іìкíуліñÿ çàõàâàöü пîўíû ñпàкîй, ñтàðàííà пàўтàðàў çà ìíîй 
íà ôàíåтûöû: “У–у–у… Уðà! Ы–û–û… Áûк!”

Áûлîãà âàåííàãà ìîй íîâû пàäàпå÷íû çуñіì íå íàãàäâàў. Âàÿўíі÷àñöі 
ў іì áûлî ìåíø, ÷ûì у çàйöû ç àääçåлà ìÿккіõ öàöàк. Ëàãîäíû öÿлüпук, 
пà-õàтíÿìу ўтулüíû і ўñìåøліâû, ¸í âûклікàў ìіжâîлüíуþ ñіìпàтûþ. 
Рàñкуäлà÷àíû Чàáуðàøкà, äàўíі жûõàð ðуñкàãà клàñà, çðàçуìåў, øтî ÿãî 
кàлìàтàÿ çîðкà çàкàöілàñÿ.

Àäíàк, уáà÷ûўøû ìÿíå ў àўäûтîðûі, Êàìіÿìà ўñкîкâàў і çàñтûâàў пà 
ñтîйöû “ñìіðíà”. Êàлі ÿ ðàçâітâàўñÿ, іçíîў çðûâàўñÿ ç ìåñöà. Íіõтî íå âітàў 
âûклàä÷ûкàў пàäîáíûì ÷ûíàì. Àлå Êàìіÿìà íå пåðàñтàâàў ñуñтðàкàöü і 
пðàâîäçіöü, âûöÿãâàþ÷ûñÿ пà ñтðуíöû. Чàìуñüöі ãэтà ìÿíå öåøûлà.

Íà çàíÿткàõ ¸í áûў пîўíû ãлûáîкàй пàâàãі і ўâàжліâû, íіáûтà ўпåð-
øûíþ äàâåäàўñÿ íå пðà ìуж÷ûíñкі, жàíî÷û і ñÿðэäíі ðîä, à пðà іñíàâàííå 
ðîäà ÷àлàâå÷àãà. Рупліâà çàíàтîўâàў у ñøûтàк пðàâілû ðуñкàãà этûкåту, 
çâàðîт íà “тû” і íà “âû”.

– Рàçìàўлÿþ÷û пðà ãàðîäíіíу ç ñÿáðàìі, – âàжíà пàâу÷àў ÿ, – 
ñкàðûñтîўâàйöå ñлîâà “тûкâà”. Àлå ç íåçíà¸ìöàìі лåпåй кàçàöü “âûкâà”.

Êàìіÿìà пåðøû ðàãàтàў, кàлі ÿ пðûçíàâàўñÿ ў ñâàіì íåìуäðàãåліñтûì 
жàðöå, àлå àкуðàтíû çàпіñ пðà тûкâу і âûкâу íå âûкðэñліâàў.

– Якіÿ ðэ÷û ў âàñ ¸ñöü? – àäпðàöîўâàлі ìû íàçîўíікі.
– Ñкутэð… ñøûтàк… тэлåôîí, – áÿçлàäíà пåðàлі÷âàлі ñтуäэíтû.
– À ў âàøûõ áàöüкîў?
– Дîì, ìàøûíà, ñàáàкà… – ÿø÷э çàíуäíåй íàçûâàлі ÿíû.
Êàìіÿìà кîðàткà пàâåäàìіў:
– У íàñ ¸ñöü ãàðà.
Ãàðà! Ñàпðàўäíàÿ ãàðà. Ñкàçàў áû ¸í, øтî ў ÿãî ¸ñöü пîлå íà ñтî, íàâàт 

íà тûñÿ÷у ãåктàðàў, ÿ á âîкàì íå ìіðãíуў. Àлå ўлàñíàÿ ãàðà… Хàй íà ¸й 
íі÷îãà, àпðî÷ áàìáуку, íå ðàñöå. Хіáà íå öуäîўíà пàäíÿööà ўâåñíу íà ñâàþ 
ñпàä÷ûííуþ ãàðу, çàáлукàöü ñÿðîä пÿø÷îтíà-ñìàðàãäàâûõ, àäøліôàâàíûõ, 
ç ðэäкàй íàðэçкàй кàìл¸ў, пàöіõу ðâàöü ìàлàäûÿ пàðàñткі, øтî âûáåãлі 
ç çÿìлі, і ўâå÷àðû пðûãàтàâàöü іõ, ìàлî÷íà-áåлûÿ, õðуñткіÿ íà çуáàõ, ÿк 
кàçà÷íàÿ ðэпкà?
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У áàìáуку ìîãуöü õàâàööà ìàлпû і ÷îðíûÿ ìÿäçâåäçі. Íå çíîйäçåööà 
іõ, àáàâÿçкîâà çíîйäуööà âåöåð і àðлû. Ë¸т÷ûку і íàлåжûöü жûöü íà 
ãàðû, пàáлàжліâà àäçíà÷àöü, ÿк ñіãíàлû ìàøûíàў і ãуäкі öÿãíікîў, íіáûтà 
пðàäàўãàâàтûÿ ìÿ÷û äлÿ ðэãáі, уçлÿтàþöü тîлüкі äà пàкàтàãà ñõілу, à пàñлÿ 
ìàðуäíà і плàўíà àпуñкàþööà.

Ñтуäэíтû çàøàптàліñÿ.
– Штî тàкîå? – ç пàäàçðэííåì ñпûтàўñÿ ÿ.
– Яãî пðîçâіø÷à Êàìіÿìà! – ñкàçàлà âûñîкàÿ ãíуткàÿ Яìàäà.
– І øтî?
– Êàìіÿìà, çíà÷ûöü áîã ãàðû, – öіõà пàтлуìà÷ûлà ÿå ìіíіÿöþðíàÿ 

ñуñåäкà, ÿкîй ÿ äàў ìÿíуøку Ціõі Ãîлàñ.
Âîñü, çíà÷ûöü, õтî ñтàў ìàіì âîлüíûì ñлуõà÷îì! Я íàâàт äэкàíу ñкàçàў, 

øтî ðуñкуþ ìîâу ў ìÿíå öÿпåð âûâу÷àþöü áàãі і л¸т÷ûкі.

Àлå äçіўíàÿ ñпðàâà, пðû тûì, øтî ÿ ãàíàðûўñÿ тàкіì âу÷íåì і çààõâî÷-
âàў ÿãî ðупліâàñöü, у тîй жà ÷àñ ÿ àä÷уâàў äà Êàìіÿìû жàлü, çìÿøàíû ç 
кðîплÿй пàãàðäû.

“Пàìÿíÿў àáлîкі íà ñклàíåííі”, – äуìàў ÿ, íàçіðàþ÷û, ÿк ñтàðàííà ¸í 
пðàктûкуåööà ў äûÿлîãàõ ç áàÿçліâûìі äçÿў÷àтàìі.

– Штî âû ðàáілі ў÷îðà? – çàâу÷àíà пûтàўñÿ ¸í.
– У÷îðà ÿ пàãулÿлà, – лåпÿтàлà Ціõі Ãîлàñ.
– À ÿ áûў у ãàíäл¸âàй ôіðìå, – âûðàçíà пðàãàâîðâàў Êàìіÿìà.
– Жîўтûÿ äçüìуõàўöû, ÿкіÿ ÿ ðàíåй уáà÷ûлà, ñтàлі пуõàìі…
– Ôіðìà ãàíäлÿâàлà ç кітàйöàìі, і кітàйöû іõ пàäìàíâàлі. À öÿпåð ìàå 

áіçíэñ ç ðуñкіìі, і пðàöàâàöü ñтàлà лÿã÷эй.
– Руñкіÿ íå пàäìàíâàþöü? – öікàâіўñÿ ÿ.
– Пðîñтà ÿпîíöû àäðàçу áà÷àöü õітðàñöі ðуñкіõ.
– À ðуñкіÿ тàкñàìà áà÷àöü ÿпîíñкіÿ õітðàñöі?
– Íàпэўíà, íå, – äàáðàäуøíà пðûçíàâàўñÿ ÿпîíñкі áîã.
– Íå âåðöå! – пàўñтàâàў ÿ íà àáàðîíу ðуñкàãà íàðîäà. – Íàøà íàіўíàñöü, 

ÿкàÿ áà÷ûööà âàì – тàкàÿ ж ìàñкà, ÿк ÿпîíñкàÿ çàкðûтàñöü.
Я íå ðàçуìåў, íàâîøтà áûлîìу л¸т÷ûку ðуñкàÿ ìîâà. Çíàйñöі пðàöу ç 

ãэтàй ìîâàй áûлî пðàктû÷íà íåìàã÷ûìà.
– Òут ðуñкуþ àäíû âàð’ÿтû âûâу÷àþöü! – çìðî÷íà âûкàçàўñÿ ìîй 

кàлåãà ç іíøàãà ўíіâåðñітэтà.
Àäíàк âàð’ÿтàì Êàìіÿìà пðû ўñ¸й ÿãî ñтàðàííàñöі і äàáðàäуøíàñöі 

íå âûãлÿäàў. Дà тàãî ж ìíå пàäàâàлàñÿ, øтî ў âàåííà-пàâåтðàíûÿ ñілû ў 
àäðîçíåííå àä ãуìàíітàðíûõ ôàкулüтэтàў âàð’ÿтàў íå áÿðуöü.

Íåâÿäîìà áûлî, äçå ¸í пðàöàâàў. Àлå ìÿíå íå õâàлÿâàлà, ÿкіì ÷ûíàì 
¸í çàðàáлÿå ãðîøû і àäкулü у ÿãî ÷àñ íàâåäâàöü çàíÿткі. У ÷ужîй кðàіíå, 
äçå íàâàт íà ðуñкіì àääçÿлåííі тâàå ñлîâû і ў÷ûíкі ñлàáà ðàçуìåþöü, à 
тû ç öÿжкàñöþ ñпàñöіãàåø ìàтûâû äçåÿííÿў і âûкàçâàííÿў íàâàкîлüíûõ, 
õуткà пðûâûкàåø äà пðûáліçíàñöі ñâàйãî іñíàâàííÿ, äà тàãî, øтî âàкîл 
öÿáå тîлüкі âîäáліñкі і áлікі.

Пàñлÿ çàíÿткàў Êàìіÿìà íå âûõîäçіў ç клàñà. Я ÿãî ðàçуìåў. Дçå ÿø÷э 
ў Япîíіі ўáà÷ûø ñтîлüкі экçàтû÷íûõ пðàäìåтàў? Ç äðàöÿíîãà кàøà äлÿ 
пàðàñîíàў âûñîўâàлàñÿ пàäîáíàÿ íà áуìåðàíã куðтàтàÿ клþøкà ç íàäпіñàì 
“Мàðûіíñк”. Ñтэлàжû íàñÿлÿлà äðàўлÿíàå плåìÿ ìàтðуíàк. Як жîўтàÿ піðà-
ìіäà, укàðàíàâàíàÿ пàжàðíàй кàлàí÷îй, тûð÷àлà áàлàлàйкà. Іðжàâû ñàìàâàð 
äçікà ãлÿäçåў íà ðàçàñлàíуþ пàä іì ãàçåту ç іåðîãліôàìі. Àäпà÷ûâàлà ñàлäàöкàÿ 



âуøàíкà ç ÷ûðâîíàй çîðкàй. Êàðû÷íåâàãà Ãîðкàãà ўöіñкàў ñіíі Чэõàў, ñіíÿãà 
Чэõàâà пàäпіðàў øэðû Òàлñтîй, íà Òàлñтîãà íàлÿãàў Дàñтàåўñкі…

Êàлі ÿ ўпåðøûíþ çàйøîў ñþäû, ç àñàлîäàй уäûõíуў áіáліÿтэ÷íû âîäàð.
– Рîäíû пàõ, – ðàñ÷улåíà ñкàçàў ÿ.
– Òàк, íіäçå äлÿ кíіã íå âûкàðûñтîўâàлі тàкîãà ñìÿðäçþ÷àãà клåÿ, ÿк 

у Ñàâåöкіì Ñàþçå! – àõâîтíà пàãàäçіўñÿ ÿпîíñкі пðàôåñàð, øтî ñупðàâà-
äжàў ìÿíå.

Рàçàì ç уñіìі ñтуäэíтàìі Êàìіÿìà äáàйíà âûкîíâàў õàтíіÿ çàäàííі, 
ãàðтàў ðàñтðàпàíûÿ ñлîўíікі, âåñÿліў уñіõ, пðûìÿðàþ÷û пåðàä лþñтэðкàì 
пûлüíуþ âуøàíку, уклþ÷àў тэлåâіçàð, ÿкі пðûìàў ðуñкіÿ кàíàлû. Çàçіðàþ÷û 
ìіìàõîäçü у клàñ, ÿ ç àäàáðэííåì àäçíà÷àў, øтî íàâàт àíіìэ ¸í ãлÿäçіöü 
у ðуñкіì пåðàклàäçå.

Як і ÿ, ¸í лþáіў тûÿ ÿпîíñкіÿ ìулüтôілüìû, у ÿкіõ ðûкàþöü і плû âуöü 
у íÿá¸ñàõ ìуäðàãåліñтûÿ лÿтàлüíûÿ àпàðàтû тàкîй âåлі÷ûíі, øтî ў іõ ̧ ñöü 
пðàñтîðíûÿ кàáіíåтû äлÿ íà÷àлüñтâà, àãðîìíіñтûÿ çàлû пàñåäжàííÿў, кà-
çàðìû ç пÿõîтàй. Мíå çàўñ¸äû çäàâàлàñÿ, øтî çà ãэтûìі ôàíтàñтû÷íûìі 
пàâåтðàíûìі ñуäíàìі õàâàåööà пðûтîåíû ўñпàìіí пðà жàõліâûÿ àìåðûкàí-
ñкіÿ “лÿтàþ÷ûÿ кðэпàñöі”, øтî áàìáілі кàліñüöі кâîлуþ Япîíіþ.

Áûлû л¸т÷ûк тàкñàìà ðàçâàжàў пðà ãэтà. Дàлікàтíà пàñтукàўøû, ¸í, 
уñìіõàþ÷ûñÿ øûðэй çà ñкðûлü кàâуíà, çàõîäçіў äà ìÿíå ў кàáіíåт:

– Мîжà, ÿпîíöû ìàлþþöü тàкіÿ ìàøûíû тàìу, øтî пàä÷àñ âàйíû ў 
íàñ íå áûлî áàìáàðäçіðîўø÷ûкàў, ÿкіÿ á äàлÿтàлі äà Àìåðûкі?

Ñуð’¸çíà àáìÿðкîўâàþ÷û ç іì õіìåðû÷íûÿ çàâîáлà÷íûÿ кàðàáлі, ÿ íå 
пðûçíàâàўñÿ, øтî àäìîâіўñÿ àä ìàðû ñтàöü л¸т÷ûкàì íå тàìу, øтî âûáðàў 
пàâàжíуþ íàâукîâуþ кàð’åðу, à тàìу, øтî ãàíåáíà ñпàлîõàўñÿ íà àáлàñíûì 
кîлå àãлÿäу. Íå íà кîлå íàâàт, íà кîлöû!

Я ўтîйâàў àä ÿãî íå тîлüкі ñâîй ñтðàõ âûøûíі. Упåðøûíþ ў жûööі 
ñåўøû ў ñàìàл¸т, – íà ÷ûì ÿø÷э ç Мàñкâû тðàпіø у Япîíіþ? – ÿ àä÷уў 
íåâûкàçíû жàõ. Мÿíå çàпõíулі ў ãåðìåтû÷íуþ кàíñåðâàâуþ áлÿøàíку і 
çàøпуðíулі ў íÿá¸ñû. Ç ÷àлàâåкà ÿ пåðàтâàðûўñÿ ў кілüку. У кілüку âà 
ўлàñíûì пîöå! Мîöíà ñöіñíуўøû âåйкі, íіáû çà іìі áûлî áîлåй øàíñàў 
àöàлåöü, ÿ ðàñплþø÷âàў âî÷û тîлüкі äлÿ тàãî, кàá çіðíуöü íà іíôàðìà-
öûþ пðà пàл¸т: öі íå çìÿíілàñÿ âûøûíÿ, öі íå пàäàåì? Я ўñлуõîўâàўñÿ 
ў ãуäçåííå ñàìàл¸тíûõ туðáіí пілüíåй, ÷ûì ìàöі, øтî пðûñлуõîўâàåööà 
äà õâîðûõ, ñîííà-плàкñіâûõ äçÿöåй. Òîлüкі ўìîлüâàў іõ âûöü íÿñпûííà.

Íå âåðà÷û ñâàйìу öуäîўíàìу âûðàтàâàííþ, íà âàтíûõ íàãàõ ñûøîў ÿ 
íà çÿìлþ і пàклÿўñÿ íікîлі áîлüø íå ўâàõîäçіöü у ñàìàл¸т. Ñтðàõ âûøûíі 
íіÿкіì ÷ûíàì íå ìîã пàðàўíàööà ç жàõàì пàл¸ту.

Шлÿõ äàäîìу áûў ìíå çàкðûтû. І ÿк ÿ íі ўãàâîðâàў ñÿáå, øтî туäû і âÿð-
тàööà íÿìà ÷àãî, уñ¸ ÷àñöåй уíà÷û ñíіўñÿ ìíå ìà¸ öÿпåð íåäàñÿжíàå ìÿñтэ÷кà.

У íÿäçåлі Êàìіÿìà ñтàў åçäçіöü ç íàìі íà кîðт і пåðøû áåã пà ìÿ÷, кàлі 
тîй пåðàлÿтàў àãàðîäжу. Êупіў ìікðààўтîáуñ і ÷àñ àä ÷àñу âûпðàўлÿўñÿ ñà 
ñтуäэíтàìі тî ў íікîìу íåâÿäîìуþ ãлуõуþ õàð÷эўíþ, äçå ãàтàâàлі íåçâû-
÷àйíû ўäîí, тî ў ñâÿø÷эííû лåñ, äçå пàä тûñÿ÷àãàäîâûìі кðûптàìåðûÿìі 
ўñå ðàáіліñÿ çàäуìåííûìі öåíÿìі.

Íàўçàõâàткі ìàå âу÷íі ðàñкàçâàлі, ÿк åçäçілі ç іì у ãîðû äà øуìліâàãà 
ççÿííÿ âàäàñпàäу. Ñтðîìкàÿ ñкàлà çà íàçіðàлüíàй плÿöîўкàй áûлà ñпðэñ 
ñпіñàíà туðûñтàìі ç Êітàÿ, Ôіліпіíàў, Òàйлàíäà. Àлå âûøэй і áуйíåй çà 
ўñå ÷àðíåў íàäпіñ: “Òут áûў Іâàí Чуðкіí”. І íуìàð ìàáілüíàãà тэлåôîíà.
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– Мû õî÷àì ÿìу пàтэлåôàíàâàöü, – ñìÿÿліñÿ äçÿў÷àтû.
– Íàâîøтà? Пàçíà¸ìіööà?
– Дàâåäàööà, ÿк ¸í туäû çàлåç!
Êàìіÿìà ñöіплà àäìîў÷âàўñÿ. Я пàçіðàў íà ÿãî ñà ñпà÷уâàííåì. Як ¸í íі 

ñтàðàўñÿ ñтàöü ñâàіì, ¸í уñ¸-ðîўíà çàñтàâàўñÿ äлÿ ñтуäэíтàў äçіўíàâàтûì 
äàðîñлûì äçÿäçüкàì, ÿкîìу øìàт õтî ãлÿäçåў уñлåä íàñìåøліâà-íåäàўìåí-
íà, à öûðûìîííûÿ äçÿў÷àтû, ÿкіÿ çàўñ¸äû ñÿäçåлі íà çàíÿткàõ àñîáíà àä 
õлîпöàў, пðîñтà íå çàўâàжàлі.

І ўñ¸ ж пðàç ãîä ðуñкàå àääçÿлåííå íåлüãà áûлî ўÿâіöü áåç áûлîãà 
пåðàйìàлüíікà. Íіáûтà плàñтûкàâûÿ жàлþçі íà âîкíàõ, уçíÿтûÿ íà äûáкі 
пàðûâàì âåтðу, ìû áûлі пàäõîплåíû тûì çàõàплÿлüíûì і тàåìíûì, øтî 
çâàлàñÿ ðàíåй пàâåтðàплàâàííåì.

– У âàñ áûâàþöü äçіўíûÿ жàäàííі? – ñпûтàў ÿ ў ñтуäэíтàў.
– Хà÷у пðàкàтàööà âåðõàì íà ñàìàл¸öå, – лåäçü ÷утíà пðàøàпàöåў 

Ціõі Ãîлàñ.
– Íàâîøтà? – ñуìåўñÿ ÿ, уÿâіўøû ÿå ç ãîлûìі íàãàìі, àñÿäлàлуþ 

øûðîкуþ ñпіíу àэðîáуñà.
– Цікàâà, – àпуñöілà ÿíà ãàлàâу.
À ÿå жâàâàÿ ñÿáðîўкà Яìàäà ñкàçàлà:
– Дàйöå ìíå ñàìàл¸т, пðûãîжàãà, äîáðàãà і ðàçуìíàãà пілîтà, і ¸í àá-

âÿäçå ìÿíå âàкîл ñâåту.
– Âàкîл пàлüöà! – пàä àãулüíû ðîãàт пàпðàâіў ÿ.
Àäíîй÷û ðàçìîâà çàйøлà пðà çíіø÷àлüíікі Дðуãîй ñуñâåтíàй âàйíû. 

Пðû Êàìіÿìå тàкіÿ ðàçìîâû ўçíікàлі ñàìі ñàáîй.
– Ëåпøûì ðуñкіì çíіø÷àлüíікàì у âàйíу áûў ЯÊ-9, – ñкàçàў ÿ. –  

À ÿпîíñкіì?
– “Çåðî”, – àäãукíулàñÿ àäðàçу íåкàлüкі ÷àлàâåк.
Я пàãлÿäçåў íà Êàìіÿìà.
– Ñàìûì лåпøûì áûў íà÷íû çíіø÷àлüíік Íàкàäçіìà, – уñìіõàþ÷ûñÿ, 

àäкàçàў ¸í.
– Чàìу?
– Òàìу øтî íàçûâàўñÿ “Мåñÿöîâàå ñâÿтлî”.
– Мåñÿöîâàå ñâÿтлî? – пàўтàðûў ÿ.
Âÿðíуўøûñÿ ў кàáіíåт, ÿ íàйпåðø íàáðàў у кàìпутàðû íàçâу, ÿкàÿ 

ìÿíå ўðàçілà і пðà÷ûтàў, øтî “Мåñÿöîâûì ñâÿтлîì” íàçûâàўñÿ äâуõìåñíû 
çíіø÷àлüíік-пåðàõîпíік Íàкàäçіìà J1N.

Пілüíà і çà÷àðàâàíà ðàçãлÿäâàў ÿ ôîтàçäûìкі ñàìàл¸тà. Дâà ìàñіўíûÿ 
áî÷кàпàäîáíûÿ ðуõàâікі, âûöÿãíутûÿ ÿк ñтðàкàçà, ôþçåлÿж, øклÿíû ўçãî-
ðàк ліõтàðà кîкпітà. І ўñ¸ ãэтà, ðàçàì ç 20-ìіліìåтðîâàй пуøкàй і íåкàлüкіìі 
кулÿì¸тàìі, ñклàäàлàñÿ ç íàй÷ûñöåйøàãà ìåñÿöîâàãà ççÿííÿ.

Íàçàўтðà, íå ўñтðûìàўøûñÿ, ÿ ñкàçàў Êàìіÿìу:
– Я çíàйøîў “Мåñÿöîâàå ñâÿтлî”.
– Ñпàäàáàлàñÿ?
– Яø÷э á!
Цÿпåð пàä÷àñ áÿññîííÿ ÿ íå пåðàкіäàў, íіáû кîñтà÷кі лі÷ûлüíікàў, áà-

ðàíîў íàä àãàðîäжàй, à ўÿўлÿў ñÿáå ў øлåìå ç àкуліíàй ñкуðû ç пукàтûìі 
àкулÿðàìі тûпу “кàöіíàå âîкà”, у ñкуðàíöû ç ôàðñіñтûì áåлûì øàўкîâûì 
øàлікàì, íà ÿкіì áûў âûøûтû çâû÷àйíû äэâіç л¸т÷ûкàў Іìпåðàтàðñкàй 
àðìіі і ôлîту: “Уñìіõàþ÷ûñÿ, çàáі!”

Çðу÷íà ўлàäкàâàўøûñÿ çà ñтûðíîì íà÷íîãà çíіø÷àлüíікà, ÿ ўçлÿтàў у 



áîк ñіíÿãà пуõіðà àкіÿíà, ìåöÿ÷û íà ўçûõîäçÿ÷û ìåñÿö, íіáûтà çáіðàўñÿ 
âÿðíуööà íà çàâîä, äçå âûðàáілі ìîй пåðàõîпíік.

Мàÿ ìàðà çáûлàñÿ: ÿ ñтàў л¸т÷ûкàì і, íå áàþ÷ûñÿ âûøûíі, íå áàþ÷ûñÿ 
кðуøэííÿ – øтî ìàãлî çäàðûööà ç “Мåñÿöîâûì ñâÿтлîì”? – іì÷àўñÿ äà-
äîìу íà ñàìàл¸öå ç âîãíåííà-÷ûðâîíûìі, íå, ç çàлàтûìі кîлàìі íà кðûлàõ!

Òîлüкі кàлі лÿöіø ç Япîíіі, àä÷уâàåø пàìåðû Рàñіі. Хâіліíà пàўçå çà 
õâіліíàй, ãàäçіíà çà ãàäçіíàй, âûþöü ìàтîðû, âå÷íàÿ ìåðçлàтà çîðàк ñтуäçіööà 
ў ÷îðíûì плåкñіãлàñå ліõтàðà, à ñàìàл¸т íàâàт äà Ñіáіðû íå пàäàáðàўñÿ. À 
кîлüкі ÿø÷э çÿìлі íàпåðàäçå, çà ãàðàìі, çà äàліíàìі, ç Àйìÿкîíàì і Áàтàãà-
åì, øтî íàãàíÿþöü íуäу, íàä ÿкіìі ñтûíå ñэðöà, àä÷уâàþ÷û, ÿк кàñìі÷íûÿ 
öåìðà і ñöþжà öіñíуöü ÿãî ç уñіõ áàкîў.

“Мåñÿöîâàå ñâÿтлî” лÿöåлà і лÿöåлà, à Рàñіÿ ўñ¸ íå ñкàí÷àлàñÿ і íå 
ñкàí÷àлàñÿ. Òîлüкі пàñлÿ äà ìÿíå äàйøлî: кàлі á ÿ àáлÿöåў íàâàт çÿìíуþ 
кулþ, ÿíà äлÿ ìÿíå ўñ¸-ðîўíà íå ñкîí÷ûööà.

Òàк ÿ і íå âÿðíуўñÿ ў ñâà¸ ìÿñтэ÷кà. Мîöíà çàñûíàў ðàíåй, ÷ûì äà-
áіðàўñÿ äà ÿãî. Íå ñкåìіў, øтî çíіø÷àлüíік ç ìåñÿöîâàãà ñâÿтлà пàâіíåí і 
лÿöåöü ç õуткàñöþ ñâÿтлà.

Êàìіÿìà ñкîí÷ûў ÷àöâ¸ðтû куðñ.
– Дàâàйöå öÿпåð íà лåкöûі äлÿ àñпіðàíтàў, – пðàпàíàâàў ÿ.
– Пðàáà÷öå, ìîжíà іçíîў íà пåðøû куðñ? Хà÷у ўñ¸ пàўтàðûöü.
Я çäçіâіўñÿ, àлå íå çàпÿðэ÷ûў, ¸í жà âîлüíû ñлуõà÷. Упîтàйкі ÿ íàâàт 

кðûõу ãàíàðûўñÿ, øтî ¸í ãàтîâû іçíîў ñлуõàöü тîå, øтî ÿ ðàñтлуìà÷âàў 
ðàíåй.

Áîã ãàðû, øтî àкàçàўñÿ туãàäуìàì, іçíîў пàўтàðàў öÿжкіÿ ðуñкіÿ ãукі: 
“Ы – û – û… Ñíû! Дðи – тðå – тðи… Ñìîтðи!”, äà ñл¸ç ðàãàтàў ñà ñтàðîãà 
жàðту пðà тûкâу і âûкâу, âàçіў ñтуäэíтàў äà ñлàâутàãà âàäàñпàäу. 

Íåâÿäîìà, кîлüкі á ãàäîў ¸í пðàâу÷ûўñÿ ÿø÷э, кàлі á у àäçіí öуäîўíû 
äçåíü, äàклàäíåй, пîçíі âå÷àð íà ãлуõîй ãîðíàй äàðîçå пàліöûÿ âûпàäкîâà 
íå íàтðàпілà íà çìðî÷íû àўтàìàáілü, у ÿкіì тлåлà жàðîўíÿ ç äðàўíÿíûì 
âуãàлåì, à пåðàä ¸й àìàлü áåç пðûтîìíàñöі çàìåðлі äçâå ìàå àñпіðàíткі 
Яìàäà і Ціõі Ãîлàñ.

Яíû пðûçíàліñÿ, øтî õàöåлі ў÷ûíіöü ñàìàãуáñтâà ç-çà Êàìіÿìà-ñàí. 
Àкàçâàåööà, ¸í íå тîлüкі кðàäкîì іõ ñìÿøûў і ÷àñтàâàў äàлікàтíûìі 
ñлîäû÷àìі, àлå пðàпàíîўâàў çâàçіöü у Мàñкâу і ў Пåöÿðáуðã пàкàçàöü 
ðуñкàå íåáà: “Ãэту пðûãîжуþ áлÿклуþ ñіíå÷у!” Пîтûì ñтàў çàñûпàöü іõ 
жàðñíûìі ìэйлàìі, àáÿöàöü íåçâû÷àйíûÿ àä÷уâàííі, і, у ðэøöå ðэøт, ÿíû 
тàåìíà àäíà àä äðуãîй àáåäçüâå пàääàліñÿ ÿãî íàñтîйліâàñöі.

À пàñлÿ ¸í ñûøîўñÿ ç іíøàй íàøàй ñтуäэíткàй, і ÿíà пà ñàкðэöå пà-
äçÿлілàñÿ ç іìі, øтî ñìåøíû ìілû Êàìàÿìà àáÿöàå пàâåçöі ÿå ў Мàñкâу і 
пàкàçàöü пðûãîжàå áлÿклàå íåáà.

Я áûў çíіø÷àíû. Мàйãî ñтàðàííàãà âîлüíàãà ñлуõà÷à âàáілі íå ðуñкàÿ 
ìîâà і áуìåðàíã ç Мàðûіíñкà, à þíûÿ ñтуäэíткі ðуñкàãà àääçÿлåííÿ. Ãîä 
çà ãîäàì ¸í ñàìûì элåìåíтàðíûì ÷ûíàì ñпàкуøàў іõ, і ãэтûÿ íåçà÷эпû, 
øтî çäàâàліñÿ ìíå ñöіплûìі íÿâіííіöàìі, ÿкіÿ ìðîÿöü âûклþ÷íà àá ìà¸й 
пðûõілüíàñöі і âûäàтíàй àäçíàöû íà іñпûöå, áåç пàìÿöі – ìàìà, ÿ л¸т-
÷ûкà кàõàþ! – іì÷àліñÿ ç õітðàìуäðûì àâіÿтàðàì у çàöіøíû love hotel, у 
пðûöåìíåíûõ íуìàðàõ ÿкîãà іõ ÷àкàлà пðûãлуøàíàå ìåñÿöîâàå ñâÿтлî.

À ÿ áûў íік÷эìíûì íàçåìíûì пåðñàíàлàì, íàіўíûì àэðàäðîìíûì 
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тэõíікàì Âàíåì Чуðкіíûì, ÿкі äàпàìàãàå пілîту і ÿãî ÷àðãîâàй ñÿáðîўöû 
ўñкàðàñкàööà ў âûлÿтàþ÷û ў Рàñіþ ñàìàл¸т, пðûáіðàå ç-пàä кîлàў тàð-
ìàçíûÿ кàлîäкі і ç çàõàплåííåì äîўãà ãлÿäçіöü уñлåä âîäáліñкàì і áлікàì, 
øтî çíікàþöü у öåìðû.

Нітка

Íà пåðøûì çàíÿтку ў ÿå ўпàлі âåйкі. Чîðíûÿ, плàñтìàñàâûÿ, âûãíутûÿ, 
ÿíû áûлі пàäîáíûÿ äà ãіãàíöкіõ ñàðàкàíîжàк. “Пîўíàÿ äîўáíÿ!” – пàäуìàў ÿ.

Пàпðàñіў ñтуäэíтàў ðàñкàçàöü öікàâûÿ âûпàäкі ç äçÿöіíñтâà. Уñå ñтàлі 
ўñпàìіíàöü, ÿк ðàçâîäçілі çàлàтûõ ðûáàк і çàпуñкàлі пàâåтðàíûõ çìåÿў. 
À Íітà-ñàí ñкàçàлà: “Êàлі ÿ іøлà ñà øкîлû, äà ìÿíå пàäûйøîў äàðîñлû 
ìуж÷ûíà áåç àäçåííÿ і àáíÿў ìÿíå”.

Дà íàñ ÿíà пàñтупілà тàìу, øтî ¸й ñпàäàáàліñÿ ðуñкіÿ літàðû.
– Руñкàÿ літàðà “ä” пàõíå âîäàðàñöÿìі і âілüãîтíûì пÿñкîì, – пàпðà-

âілà ÿíà äîўãуþ ãðûўку. – Я íå çäçіâілàñÿ, äàâåäàўøûñÿ, øтî ç літàðû “ä” 
пà÷ûíàåööà “äîжäж”.

У äçÿöіíñтâå ÿпîíкі çâû÷àйíà ìàðàöü ñтàöü ñöþàðäэñàìі àáî áàлåðûíàìі, 
кàá л¸тàöü у äàл¸кіÿ кðàіíû і пà ñöэíå. Хлîпöû õî÷уöü ñтàöü áåйñáàліñтà-
ìі і кіäàöü ìÿ÷ тàк ìîöíà, кàá ¸í çáіâàў ç íîã áûкà àáî çàлÿтàў àä уäàðу 
áітàй íà âîáлàкà, øтî пðàплûâàå íàä ñтàäû¸íàì.

– У äçÿöіíñтâå ÿ õàöåлà ñтàöü áàáулÿй, – пàâåäàìілà Íітà-ñàí.
Уñå ðàçãуáіліñÿ.
– Чàìу? – âûкàçàў ÿ àãулüíàå пûтàííå.
– Òàìу øтî áàáулÿ âåäàå áîлüø çà ўñіõ íà ñâåöå! – пåðàкàíàíà àäкà-

çàлà ÿíà.
– Цÿпåð âû тàкñàìà жàäàåöå ñтàöü áàáулÿй?
– Íå.
– À кіì?
– Хâіліíà÷ку, – пàкàпàлàñÿ ÿíà ў ñлîўíіку. – Íÿâåñтàй!
Íà ðуñкіì àääçÿлåííі, куäû ç пðû÷ûíû íå íàäтà âûâу÷àíûõ àáñтàâіíàў 

пàñтупàþöü у àñíîўíûì äçÿў÷àтû, àñàáліâàй пàпулÿðíàñöþ кàðûñтàåööà 
тэìà “Âÿñåллå”.

– Руñкіÿ ìуж÷ûíû, кàлі õî÷уöü àжàíіööà, кàжуöü: “Âûõîäçü çà ìÿíå 
çàìуж”. Япîíñкіÿ ìуж÷ûíû ãэтàк жà кàжуöü?

Уñå çàкіâàлі.
– Íå! – íå пàãàäçілàñÿ Íітà.
– À ÿк?
– Яíû äàäàþöü: “Êàлі лàñкà!”
Штîäçåíü ÿ, пðûкіäâàþ÷ûñÿ ø÷ûðà çàöікàўлåíûì, пûтàўñÿ ў ñтуäэíтàў, 

øтî íîâàãà.
– Я пàâåñілà íà áàлкîíå ôутîí, – пà÷àлà Íітà. – À пðàç пàўãàäçіíû 

ўáà÷ûлà ÿãî íà ñуñåäíіì äàõу!
Уñå çàñìÿÿліñÿ. Япîíöû лþáÿöü âûöÿãâàöü ñâàå ñåííікі íà пàâåтðà. 

Êàжуöü, пàñлÿ ãэтàãà ÿíû пàõíуöü ñîíöàì.
– Àäçіí âàñüìіäçåñÿöіãàäîâû ñтàðû äàпàìîã ìíå ÿãî äàñтàöü. Мîжà, у 

ìÿíå íå пðîñтû ôутîí, à ôутîí-ñàìàл¸т?
Іçíîў пà÷уўñÿ ñìåõ.
– Êуäû âû õî÷àöå íà іì пàлÿöåöü? – жàðтàўліâà ñпûтàўñÿ ÿ.
– У Мàñкâу! – ñуð’¸çíà àäкàçàлà ÿíà.



Ñÿííік у ÿå, õут÷эй çà ўñ¸, ðужîâû. І пàäуøкà, íàпэўíà, тàкñàìà ðу-
жîâàÿ. І ñпіöü ÿíà, ÿ ўпэўíåíû, у ðужîâàй піжàìå. Íåçðàçуìåлà тîлüкі, 
÷àìу ÿ äуìàþ пðà ãэтà?

Дà кàíöà ñåìåñтðà ÿå íàклàäíûÿ âåйкі íåкуäû çíіклі. Íàпэўíà, àäпàўçлі 
ў тðàâу äà ñâàіõ кàñìàтûõ áðàтîў. Çàтîå íà ўкàçàлüíûì пàлüöû ў ÿå ç’ÿâіўñÿ 
çÿл¸íû ãуìîâû íàпàðñтàк ç ìàлþñåíüкіìі øûпàìі, кàá пåðàãîðтâàöü кíіãі, 
íå пðûклàäâàþ÷û пàлåö äà ÿçûкà.

Íітà çàõàпілàñÿ âåðøàìі Áàðûñà Пàплàўñкàãà. Ёй пàäàáàліñÿ ðàäкі пðà 
öÿãíік, øтî àäûõîäçіöü у пàâåтðû і ў ñìутку, і пðà ìàлàäîñöü:

Птиöû улåтåли. Мîлîäîñтü, ñìиðиñü!
Òû åщå íå çíàåøü, кàк ужàñíà жиçíü.

– У пàðàўíàííі ç âåðøàìі – ñуìíà ñкàçàлà ÿíà, – іíøûÿ ñлîâû çäàþööà 
çуñіì ãðуáûìі. Чàìу Пàплàўñкі тàк ìàлà піñàў пðà кàõàííå?

– Рàíà пàì¸ð, íå пàñпåў…
– Я á õàöåлà ÷ûтàöü пðà кàõàííå.
– Ç ñàìàãà пà÷àтку? – уñìіõíуўñÿ ÿ.
– Ç ñàìàãà пà÷àтку.
– Òàäû âàçüìіöå “Пåñíþ пåñíÿў”.
Пðàç ãîä Íітà-ñàí пàåõàлà âу÷ûööà ў Мàñкâу, àäкулü пðûñлàлà ўçí¸ñлû 

ìэйл: “Ñ¸ííÿ íà âуліöû ìіíуñ 20. Я àä÷уâàþ Рàñіþ ўñіì öåлàì. У пàâåтðû 
ççÿþöü ìàлåíüкіÿ кðûøтàлікі. Яíû тàí÷àöü! Çäàåööà, ÿ лÿжу ў кàðäîíöû 
ç кàøтîўíûìі кàìÿíÿìі”.

Пðà÷ûтàўøû ìэйл, ÿ ðàптàì àä÷уў, øтî ÷àкàþ ÿå âÿðтàííÿ. Яíà лÿ-
жàлà íà лîжку ў іíтэðíàöå МДУ, і ñíåã, øтî іøîў çà àкíîì, кіäàў ñлàáûÿ 
âîäáліñкі íà ÿå ðукі íà кîўäðû. Ці àäîлåлà ÿíà “Пåñíþ пåñíÿў”?

Ç Мàñкâû ÿíà пàлÿöåлà ў Пàðûж, купілà áукåöік íàðöûñàў і çàâåçлà 
ÿãî íà ìîãілкі ў Ñэíт-Жэíåўåў-äэ-Áуà, äçå ç íàìàãàííÿìі çíàйøлà кðûж, 
уãðуçлû ў õìûçíÿку íà ìàãілå Пàплàўñкàãà. Яíà âûйøлà ç âàкçàлà ў 
Пàðûжû, çàáлукàлà і пàўäíÿ пðàñтàÿлà кàлÿ àôіøíàй туìáû, öÿðпліâà 
ўãлÿäàþ÷ûñÿ ў тâàðû ìіíàкîў. Òîлüкі ўáà÷ûўøû туðûñтàў-ÿпîíöàў, ñпûтàлà 
ў іõ äàðîãу äà ãàтэлÿ.

Япîíñкіÿ ñтуäэíтû, пàжûўøû ў Рàñіі õàöÿ á пàўãîäà, пðûлÿтàþöü íàçàä 
ç ðуñкіìі âà÷ûìà. Рîäíàÿ, пàáлàжліâàÿ, áÿçâûõîäíàÿ іðîíіÿ ç’ÿўлÿåööà ў 
ö¸ìíûõ âà÷àõ ñтàðàííûõ âûäàтíікàў і äîáðàñуìлåííûõ çàíуäàў. “Уñ¸ ÿ 
âåäàþ! – кðûõу ñтîìлåíà кàжуöü ãэтûÿ âî÷û. – І ўñ¸ ìíå äà ліõтàðà!”

Пðîйäçå тûäçåíü-äðуãі, і âî÷û ў Íітû-ñàí іçíîў ñтàíуöü ÿпîíñкіìі, 
пðûâåтíà-íåпðàíікàлüíûìі. Цікàâà, öі çìÿíіліñÿ âî÷û ў ìÿíå?

Рàçìîâà, âÿäîìà, çìÿíілàñÿ. Я пðûâу÷ûўñÿ ãàâàðûöü ìàðуäíà, âûðàç-
íà і ãу÷íà. Ñтàðû Ôàìуñàў, кàлі á çàлу÷ûў ìÿíå ў äэклàìàтàðû, áûў áû 
çàäàâîлåíû. Штî тàкîå пà÷уöö¸, тîлк і пðûпûíкі, ÿ âåäàþ öÿпåð лåпø çà 
ÿãî. Àлå кàлі ÷уþ ñÿáå, – à ìàå пðàктû÷íûÿ пàäàпå÷íûÿ ÷àñтà çàпіñâàþöü 
ìàå лåкöûі íà ñìàðтôîíû, õî÷àööà çàткíуöü âуøû.

Ñàìûÿ àãіäíûÿ і ñуìíûÿ øкîлüíûÿ íàñтàўíікі кàçàлі, пà-ìîйìу, íå тàк 
ìåðíà-пàâу÷àлüíà. Уñпàìіíàþ âîклі÷ íàøàй тàўñìàтàй клàñíàй íà пà÷àтку 
ўðîкà: “Іçíîў íàкуðûўñÿ! Мàðø íà çàäíþþ пàðту!” Пðîñтà öуäîўíà! Òут 
тàáå і íåпåðàäàâàлüíûÿ пåðàáіâû тîíу, і пàãðàжàлüíàÿ пàўçà, і кàìàíäíàÿ 
ñкîðàãàâîðкà ўñлåä. Òàк і õî÷àööà пàлÿöåöü, куäû çàãàäàлі. 
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À ÿ äáàйíà пàäáіðàþ ñàìûÿ пðîñтûÿ ñлîâû, пàжàäàíà тûÿ, øтî íÿäàўíà 
піñàў íà äîøöû, пàçáÿãàþ жàðãàíіçìàў. Çàìу÷ûøñÿ тлуìà÷ûöü. І, âÿäîìà, 
íіÿкіõ ðэçкàñöÿў і лàÿíкі.

Пðàç ãîä-пàўтàðà тутэйøàãà жûööÿ ÿ ðàптàì тàк çàñуìàâàў пà ìàöå, 
øтî àäíîй÷û, іäу÷û ў пàўçìðîку àä ìåтðî, íå÷àкàíà äлÿ ñÿáå пà÷àў пàöіõу 
ìàðìûтàöü уñå áðûäкіÿ ñлîâû, ÿкіÿ пðûõîäçілі íà ðîçуì.

Я іøîў і ç àñàлîäàй ìàöÿðûў уñ¸, øтî тðàплÿлà íà âî÷û: àñâåтлåíû 
àўтàìàт ç öûãàðэтàìі, ãàðáàтû ìàñтîк ç öÿку÷ûì áлÿñкàì пàä іì, пàпÿðîâû 
÷ûðâîíû ліõтàð ç ÷îðíûìі іåðîãліôàìі, äðэâà, ñìåтíіöу, âÿліçíû ìåñÿö, ÿкі 
âûåõàў пðîñтà íà äàðîãу…

Ñпàäçÿþñÿ, ÿíû íà ìÿíå íå пàкðûўäçіліñÿ.

Пàñтупîâà ÿ äàâåäàўñÿ, øтî ў Мàñкâå Íітà-ñàí õàäçілà íå тîлüкі íà 
çàíÿткі. Âûпàäкîâà ÿíà пðàãàâàðûлàñÿ, øтî ў ÿå тàì укðàлі кàøàл¸к.

– Дçå? – пàöікàâіўñÿ ÿ.
– У íà÷íûì клуáå.
Âîñü äûк öіõîíÿ! Ç кіì ÿíà õàäçілà ў íà÷íû клуá?
Ñпûтàў у ñтуäэíтàў àíтîíіì äà ñлîâà “àпðàíàööà”. Íіõтî íå ўñпîìíіў.
– Дû âû øтî? – àáуðûўñÿ ÿ. – Рàñпðàíàööà!
– Âåäàþ, âåäàþ, – ðàäàñíà àäãукíулàñÿ Íітà. – У Мàñкâå ìíå ÷àñтà 

тàк кàçàлі.
У ìÿíå ñàпñàâàўñÿ íàñтðîй. Êàлі ÿå пðàñілі ðàñпðàíàööà? Çіìîй, пðà-

пàíîўâàþ÷û çíÿöü пàлітî, àáî лåтàì, кàлі íі÷îãà, àпðî÷ äжûíñàў і кàøулі, 
íà ¸й íå áûлî?

– Я тàк пàñтàлåлà і âûðàñлà ў Рàñіі, øтî, уâàõîäçÿ÷û ў ñâîй äîì, áàÿ-
лàñÿ, øтî ãðукíуñÿ àá ñтîлü! – ñкàçàлà ÿíà.

Пðàç пàðу ìåñÿöàў Íітà ç кðûõу ç’åäліâàй уñìåøкàй пðûçíàлàñÿ, øтî 
àäíîй÷û íà Цâÿðñкîй ñуñтðэлàñÿ ç пàäлåткàìі, àäçіí ç ÿкіõ уäàðûў ÿå 
кулàкîì пà тâàðû і кðûкíуў: “Пðэ÷ äàäîìу, жîўтàÿ ìàлпà!”

– Чàìу âû ìàў÷àлі пðà ãэтà? – ñпûтàў ÿ.
– Íå õàöåлà, кàá íàøû ñтуäэíтû áàÿліñÿ ðуñкіõ.
Я ñàì íå çàўâàжûў, ÿк ñтàў íàçûâàöü ÿå пðà ñÿáå Íіткàй. Пðû÷ûì у 

ãàлàâу áåç äàçâîлу лåçлі кàçкі пðà ўñÿлÿкіÿ ÷àðîўíûÿ íіткі і íàâàт ãіñтîðûÿ 
пðà õітðуíà, øтî âûñкуáàў øàðñöіíкі ç âÿðîўкі, ÿкîй пàäпÿðэçâàўñÿ Ôðàí-
öûñк Àñіçñкі, кіäàў іõ у âàäу і пàñпÿõîâà лÿ÷ûў ñàìûõ áåçíàäçåйíûõ õâîðûõ.

Пðàпàíàâàў ñтуäэíтàì íàпіñàöü ñà÷ûíåííå “Ñàìû öуäîўíû ÷àлàâåк 
у ìàіì жûööі”. Пàкулü ÿíû піñàлі, кðî÷ûў пà àўäûтîðûі, ç çàäàâàлüíåí-
íåì ñлуõàþ÷û, ÿк øàðõàöÿöü і ñтукàþöü тîíкà íàâîñтðàíûÿ àлîўкі. Мíå 
пàäàáàþööà ãэтûÿ ãукі. Çäàåööà, ÷àðàäà ìàлåíüкіõ птуøàк пàñтукâàå пà 
ñтàлàõ äçþáàìі.

Ñà÷ûíåííå Íіткі ÿ пðà÷ûтàў, ñтîÿ÷û ў ÿå çà ñпіíàй.
“Ãэтà àäçіí ìуж÷ûíà. Пàлкі, ðàçуìíû, ãуìàðûñтû÷íû ÷àлàâåк. Êàлі 

ÿ ñуñтðэлà ÿãî ўпåðøûíþ, ¸í ãлûáîкà çàпàў ìíå ў äуøу. Ёí çàўñ¸äû 
ãàâîðûöü íàì íåçâû÷àйíûÿ, пàлкіÿ, öікàâûÿ лåкöûі. Àáàâÿçкîâà ўñå íà 
ðуñкіì àääçÿлåííі лþáÿöü ÿãî. Я пàлþáілà ÷ûтàöü ðуñкіÿ кíіãі пàä ÿãî 
ўплûâàì. І ÿãî лàä жûööÿ äлÿ ìÿíå жàõліâà öуäîўíû”.

Рàñ÷улåíû, ÿ ñõіліўñÿ íàä ÿå ñøûткàì і ÷ûðâîíàй àñàäкàй õуöåíüкà 
âûâåў: “Дçÿкуй! Я тàкñàìà лþáлþ âàñ! Àлå ãэтà ñàкðэт!”

У âà÷àõ Íіткі ìілüãíуў жàõ.



“Жàðт!” – ñпàõàпіўøûñÿ, äàпіñàў ÿ.
І íà пàáлÿäíåлûì тâàðû ñтуäэíткі àäлþñтðàâàлàñÿ âіäàâî÷íàÿ пàл¸ãкà.
– Ãуìàðûñтû÷íû ÷àлàâåк! – ìàðìûтàў ÿ, âÿðíуўøûñÿ ў кàáіíåт і 

ўткíуўøûñÿ ў лþñтэðкà.
Çàìåжíікі çâû÷àйíà çàõàплÿþööà ÿпîíñкіìі äçÿў÷àтàìі. Êіпліíã ìàðûў 

жûöü ç àäíîй ç іõ у õàöіíå пàä кàìôàðíûì äðэâàì. Òîлüкі Ãàí÷àðîâу, ÿкі 
пðûплûў ñþäû íà âàåííûì ñуäíå, ÿпîíкі çуñіì íå ñпàäàáàліñÿ. Пðûåìíåй 
áûлî пàãлàäжâàöü ÷ûãуííûÿ кàðàáåлüíûÿ ãàðìàтû!

Àлå ¸í íå âûклàäàў у ÿпîíñкіì уíіâåðñітэöå, äçå âàñтðàâîкàÿ, ãíуткàÿ 
ñтуäэíткà ç пûøíàй ãðûўкàй, øтî пàäàå íà íàñìåøліâà âûãíутûÿ áðîâû, 
кàжà ìíå ãîлàñàì, лîìкіì, ÿк пåðøû л¸ä:

– Íîâû ãîä ÿ áуäу ñуñтðàкàöü ç ñÿì’¸й. Рîўíà à äâàíàööàтàй ãàäçіíå 
ìû ç ñÿñтðîй âîçüìåìñÿ çà ðукі і пàäñкî÷ûì!

– Íàâîøтà? – ðàçãуáлåíà пûтàþñÿ ÿ, äуìàþ÷û, øтî ãэтà, ìàã÷ûìà, 
íåâÿäîìû ìíå ÿпîíñкі çâû÷àй.

– Хà÷у ñуñтðэöü Íîâû ãîä у пàâåтðû! – пåðàìîжíà ãлÿäçіöü ÿíà íà ìÿíå.
Êîжíû ãîä íà íàø ôàкулüтэт пðûÿçäжàþöü ñтàжîðû ç Рàñіі.
– Áуäçåöå ñпàöü ç ðуñкіìі ñтуäэíткàìі, – упэўíåíà пðàäкàçàў ìíå íà 

пà÷àтку ìàйãî кàíтðàктà çàõìÿлåлû пðàôåñàð ç ôðàíöуçñкàй кàôåäðû.
Я ñöіплà пàõітàў ãàлàâîй.
– Áуäçåöå! – íå ñупàкîйâàўñÿ ¸í.
– Íå áуäу! – çàўпàðöіўñÿ ÿ.
– Ç àí¸лàìі íå ðàçìàўлÿþ, – кðутà ðàçâÿðíуўñÿ пðàôåñàð.
Ёí íå ìîã уÿâіöü, øтî ÿ ìàãу пàжàäàöü ñпàöü ç ÿпîíкàìі.
– Áуäçüöå àñöÿðîжíåй ç ÿпîíñкіìі äçÿў÷àтàìі, – тðûâîжíà ñкàçàў ìíå 

çàãàä÷ûк ðуñкàãà àääçÿлåííÿ Òàкуõіðà, пà÷уўøû, øтî ÿ õâàлþ ñтàðàííàñöü 
íàøûõ ñтуäэíтàк.

Ñàì ¸í, кàлі ñтуäэíткі пðûõîäçÿöü äà ÿãî íà кàíñулüтàöûþ, àä÷ûíÿå 
äçâåðû ў кàліäîð íàўñöÿж, íіáûтà пðàâåтðûâàå кàáіíåт.

Àлå õіáà ÿ çáіðàþñÿ пðûлåã÷û ç лåпøàй ñâà¸й âу÷àíіöàй íà лÿту÷û 
ðужîâû ôутîí? Я íàâàт íå пàäуìâàþ пà ãэтà. Штî ìîжà áûöü áîлüø 
áàíàлüíà і ñкàíäàлüíà?

Рîáіööà íå пà ñàáå, кàлі ÿ ўÿўлÿþ, ÿк ãіäліâà і пàãàðäліâà пàãлÿäçіöü 
íà ìÿíå Òàкуõіðà. Êàíтðàкт ìîй çãàðûöü, ÿк áåíãàлüñкі àãîíü. Дîáðà, кàлі 
äàäуöü äàпðàöàâàöü äà кàíöà ñåìåñтðà. І øтî äàлåй? Âÿðíуööà íà ðàäçіìу, 
àäкулü ÿ ўö¸к áåç àãлÿäкі?

À Íіткà çàäуìåííà кàжà:
– Êàлі ìàÿ кîøкà ñÿäàå äà ìÿíå íà кàлåíі, ÿ àä÷уâàþ öÿжàð ø÷àñöÿ.
Пðà øтî çàãàäàåöå äуìàöü âûклàä÷ûку пàñлÿ тàкіõ ñлîў? Пðà кàтîў, 

пðà ø÷àñöå, пðà ãîлûÿ кàлåíкі?
Íàпэўíà, àäçіíû ñпîñàá ñкàðûöü ÷ужуþ, çàкðûтуþ äлÿ öÿáå кðàіíу – ãэтà 

àâàлîäàöü ÿå жàí÷ûíàй. Àøàлåлàÿ ñàлäàтíÿ, øтî ўðûâàлàñÿ ў пàлàþ÷ûÿ 
ãàðàäû, çäàåööà, äîáðà ãэтà âåäàлà.

Дçіўíûÿ ўÿўлåííі íàâåäâàþöü ìîй ðîçуì. Мû ç Íіткàй åäçåì íà öÿãíі-
ку ў ãîðû… У ãлуõіì ãàтэлі, ñåäçÿ÷û íà тàтàìі, пåðàкіäâàåìñÿ öûäулкàìі. 
Íàðэøöå ÿ çìàãу ñкàçàöü ¸й пðà ўñ¸… À íà ñâітàíку ðàçàì пàäûìàåìñÿ äà 
пàтуõлàãà âулкàíà, ÿíà ðàçìîтâàå ç кіìàíî øûðîкі øàўкîâû пàñ, ìû туãà 
іì àáâÿçâàåìñÿ і, àáíÿўøûñÿ, ñкà÷àì у ãлûáîкі кðàтэð.

Êіìàíî íàøû ñтуäэíткі àпðàíàþöü тîлüкі íà âûпуñкíуþ öûðûìîíіþ. 
Я íàâàт íå âåäàў, öі ¸ñöü ÿíî ў Íіткі. Àлå ñпðàâà ў іíøûì. Íіÿкàй іíøàй 
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áуäу÷ûíі, àкðàìÿ пàäðîáíà-кіíîøíàй, âûñìàктàíàãà ç пàлüöà âулкàíà, 
пåðàäà ìíîй íå ўçíікàлà.

Чàñ àä ÷àñу ÿ çàўâàжàþ пåðàўтâàðэííå ìàіõ ñтуäэíтàк у жàí÷ûí. Íåøтà 
íîâàå, кàпðûçліâà-ўпэўíåíàå íÿўлîўíà пðàñліçãâàå ў іõ. Àлå тîå, øтî ў 
Íіткі ç’ÿâіўñÿ õлîпåö, кіíулàñÿ ìíå ў âî÷û íå àäðàçу.

Яíà пðûйøлà íà лåкöûþ ç плÿìкàй íà øûі. Я ñтàðàўñÿ íå ãлÿäçåöü 
íà ÿå. Ці ìàлà øтî ç’ÿўлÿåööà íà ñкуðû? Àлå кàлі пðàç äçåíü пîáà÷ ñà 
ñтàðîй плÿìкàй çàöÿìíåлà íîâàÿ, çáÿíтэжàíà çðàçуìåў: “Ãэтà ж пàöàлуíкі!”

Íіáû ôîкуñíік, ÿкі пåðàкîíâàå ñÿáå, øтî іäçå íå пà âуãîллі, à пà ìàкàâûõ 
кâåткàõ, тàк ÿ çàпэўíіâàў ñÿáå, øтî пàâіíåí àä÷уâàöü íå пàкутû, à пàл¸ãку. 
Íітà-ñàí çíàйøлà ñâà¸ кàõàííå. Я ìîã âûкіíуöü ç ãàлàâû áÿçãлуçäûÿ і 
íåáÿñпå÷íûÿ ìðîі.

Яíà íікîлüкі íå çìÿíілàñÿ. У ̧ й íàâàт äàäàлîñÿ áÿçâіííàãà ñâàâîлüñтâà, 
øтî öуäîўíà ñпàлу÷àåööà ç уíутðàíàй öâ¸ðäàñöþ, ðàçâàжліâàñöþ і ìэтà-
íàкіðàâàíàñöþ, ÿкіÿ ¸ñöü àìàлü у кîжíàй ÿпîíöû.

– Íÿäàўíà áûлî ñâÿтà Íÿáåñíàй Òкàллі, – ðàñкàçâàå ÿíà, õітðàâàтà 
пàãлÿäàþ÷û íà ìÿíå. – Уñå піñàлі ñâàå жàäàííі і ÷àплÿлі іõ íà áàìáуку. 
Я íå піñàлà ñâà¸ жàäàííå. Мíå áûлî ñîðàìíà, øтî íåõтà пðà÷ûтàå ìà¸ 
жàäàííå.

– Якîå ж у âàñ áûлî жàäàííå, кàлі íå ñàкðэт? – äðûãîткіì ãîлàñàì 
пûтàþñÿ ÿ.

– Я õàöåлà åñöі ñìà÷íû кàâуí! – уñìіõàåööà ÿíà.

Пåðàä ñìåðöþ öûкàäû л¸тàþöü ìàðуäíà, õіñтàþ÷ûñÿ ўáàкі, íіáûтà 
ñтðà÷âàþöü кààðäûíàöûþ ðуõàў. Àäíà тàкàÿ àäуðэлàÿ öûкàäà ўäàðûлàñÿ 
àá âàкíî, пàöåðлà лîá і пàлÿöåлà äàлåй.

Я ўñтàў ç-çà кàìпутàðà, і ðàптàì пàкîй пàõіліўñÿ тàк, øтî пðûйøлîñÿ 
ñõàпіööà çà ñтîл. Òàкîãà àä÷àйíàãà ãàлàâàкðужэííÿ ў ìÿíå ÿø÷э íå áûлî.

У øпітàлі ìÿíå, íÿäîўãà äуìàþ÷û, çàпіõíулі, ÿк у тàðпåäíû àпàðàт, у 
àãлуøàлüíуþ тðуáу і çðàáілі тàìàãðàôіþ.

– У âàñ ìåíіíãі¸ìà, – пàкàçàў çäûìàк ìîçãу ўðà÷.
Пàäñтупілà íÿñтðûìíàÿ ðâîтà, і ÿ âûáåã у кàліäîð.
Мàþ÷àÿ àäáûööà àпåðàöûÿ íåçâû÷àйíà ўçðуøûлà, íіáûтà àáÿöàлà 

õуткàå íåâåðàãîäíàå пàäàðîжжà. Íàпÿðэäàäíі ìíå äàлі àíтûäэпðэñàíтû, і 
ÿ çà ðàç пðàãлûíуў жìåíþ піãулàк, âàжíà äуìàþ÷û, øтî ìîã áû àáûñöіñÿ 
і áåç іõ. Я тîлüкі íå ìîã âûðàøûöü, öі тî ÿ ñпðàáуþ ўðàçіöü ôàлüøûâàй 
ìàлàйöàâàтàñöþ ÿпîíöàў, öі тî і íàпðàўäу íі÷îãà íå áàþñÿ?

Уñлûõ ìíå çà÷ûтàлі äàкуìåíт, ÿкі àпàâÿø÷àў, øтî ÿ íå áуäу ñкàðäçіööà, 
кàлі àñлåпíу, ñтðà÷у ñлûõ, íþõ, пàìÿöü, ìÿíå ðàçàá’å пàðàлþø àáî ÿ тðàплþ 
ў кîìу. Пà÷уўøû, øтî íå áуäу ìåöü пðэтэíçій íàâàт у âûпàäку ўлàñíàй 
ñìåðöі, ÿ çàäàâîлåíà кіўíуў і, âûõàпіўøû ў àøàлîìлåíàãà äîктàðà àñàäку, 
ðàçìàøûñтà пàäпіñàў áàлüíі÷íуþ пàпåðу.

Àпðûтîìíåў ÿ ў ðэàíіìàöûі. Дðàтû і øлàíãі àäпàўçàлі àä ìàйãî öåлà 
äà пðûáîðàў і ìàøûí, øтî öüìÿíà ìіãöåлі. Пðàñтàкутíік âàкíà ñâітàлüíà 
áÿлåў.

– Дà âàñ íàâåäâàлüíік, – пà÷уўñÿ ãîлàñ ìåäñÿñтðû.
Íå пàñпåў ÿ çäçіâіööà, õтî á ìîã пðûйñöі, äû ÿø÷э ãэтàк ðàíà, ÿк íàäà 

ìíîй уñÿ ў áåлûì ç’ÿâілàñÿ Íіткà. Àáлûтàíû äðàтàìі, ç çàáіíтàâàíàй, ÿк у 
ìуìіі, ãàлàâîй, à ãàлîўíàå, áåç çуáíûõ пðàтэçàў, âûöÿãíутûõ ç ðîтà пåðàä 
àпåðàöûÿй, ÿ íå âåäàў, куäû пàäçåööà àä ñîðàìу.



– Ãîðàä íà ñâітàííі çуñіì іíøû, – пðûâåтíà ñкàçàлà Íіткà. – Çäàåööà, 
áåç клуáкà âîўíû äàðîãу íå çíîйäçåø.

– Як äîáðà, øтî âû пðûåõàлі! – ìіжâîлі âûðâàлàñÿ ў ìÿíå, і ÿ ў пàíіöû 
ўñпîìíіў, øтî ìíå íåлüãà ðàñöіñкàöü âуñíû.

– Íå õà÷у çàкàí÷âàöü уíіâåðñітэт, – íіáûтà íі÷îãà íå çàўâàжûўøû, 
пðàöÿãâàлà Íіткà. – Òðэáà áуäçå пàñтупàöü у äàðîñлûÿ. Òàäû ÿ кіíу àä-
÷уâàöü, øтî ў літàð ¸ñöü кîлåð і пàõ.

Рàптîўíû ñîí л¸ãкà і ø÷àñліâà çàõàпіў ìÿíå.
– Дçå äçÿў÷ûíà, øтî тут áûлà? – лåäçü пðà÷íуўøûñÿ, ñпûтàў ÿ.
– Якàÿ äçÿў÷ûíà? – çäçіâілàñÿ ìåäñÿñтðà.
– Ñтуäэíткà, ÿкàÿ äà ìÿíå пðûõîäçілà.
– Дà âàñ íіõтî íå пðûõîäçіў.
Íіткà, ÿå ñлîâû – уñ¸ áûлî ãàлþöûíàöûÿй.
Я íå çáіðàўñÿ íікîìу ðàñкàçâàöü пðà ãэтû âûпàäàк. Íåøтà ñтðûìліâàлà 

ìÿíå. Àлå лåäçü ÿ ўáà÷ûў Íітку, ÿк тут жà пðà ўñ¸ пðàãàâàðûўñÿ.
Мàÿ ãіñтîðûÿ ÿå ўðàçілà. Çäàåööà, íàâàт íåпðûåìíà ўðàçілà.
– Ñпàäçÿþñÿ, ÿ äà âàñ пðûõîäçілà, ÿк äîáðû пðûâіä! – ñкàçàлà ÿíà ñà 

øту÷íàй уñìåøкàй.
Пðàç íåкàлüкі äç¸í ÿíà íå ç’ÿâілàñÿ íà çàíÿткі. Пðàôåñàð Òàкуõіðà ñкàçàў, 

øтî ў ÿå çíàйøлі ðàк у àпîøíÿй ñтàäûі. Уðà÷ àá’ÿâіў, øтî ¸й çàñтàлîñÿ 
жûöü ìàкñіìуì äâà тûäíі.

– Я пàðàіў іíøû øпітàлü, – ðàçâ¸ў ðукàìі Òàкуõіðà.
Уðà÷ пàìûліўñÿ. Çàìåñт äâуõ тûäíÿў ÿíà пðàжûлà äâà ìåñÿöû. Мû 

пàåõàлі íà пàõàâàííå ў Íàãàíà. Íітà-ñàí у áåлûì кіìàíî, íå çâàжàþ÷û íà 
лþäçåй, øтî íàáіліñÿ ў пàкîй, ñпàкîйíà, áåç àíіÿкàй äàìàâіíû лÿжàлà íà 
пàäлîçå íà тîíкіì ôутîíå. Íà ÿå пàлüöû çíà¸ìà çåлÿíåў ãуìîâû íàпàðñтàк 
äлÿ пåðàãîðтâàííÿ ñтàðîíàк.

Àõ, ÿк ãэтà пðàâілüíà! Штî çà ðàй áåç áіáліÿтэкі, у ÿкîй ñàáðàíà лåпøàå, 
øтî ўжî íàпіñàíà і ÿø÷э áуäçå íàпіñàíà íà Çÿìлі?

Я ўñ¸ ãэтàк жà âûклàäàþ íà ðуñкіì àääçÿлåííі, тîлüкі ўâàõîäжу ў 
àўäûтîðûþ áåç ðàíåйøàãà õâàлÿâàííÿ. Çâûклà пûтàþñÿ ў ñтуäэíтàў, øтî 
íîâàãà, і öÿðпліâà âûñлуõîўâàþ іõ íÿўìåлûÿ ðàñпîâåäû пðà äçÿöіíñтâà, 
пðà пàåçäкі ў Рàñіþ, íàâàт пðà кàõàííå.

Êîлüкі ðàçîў ÿ іì пàўтàðàў, кàá, ðàñкàçâàþ÷û пà-ðуñку пðà кàõàííå, 
ÿíû ãàâàðûлі “ìîй õлîпåö”, “ìàÿ äçÿў÷ûíà”. Àлå ÿпîíöû ўпàðтà пàўтà-
ðàþöü “кàõàíû, кàõàíàÿ”. Òàкі пåðàклàä ÿпîíñкàãà ñлîâà “кîіáітî” ÿíû 
çíàõîäçÿöü у ñлîўíіку.

– У÷îðà ÿ ç кàõàíûì õàäçілà ў кàðàîкå, – кàжуöü ÿíû.
– Ñ¸ííÿ ÿ ç кàõàíàй пàйäу ў кіíî…
І пåðàäà ìíîй пàўñтàþöü âÿðøûíі Ñÿíіðà і Яðìîíà, áàðñû і лüâû á’þöü 

õâàñтàìі, пàäûìàåööà âåöåð ç пîўíà÷û, çàöіõàþöü птуøкі, íà ўâåñü ðîт 
пà÷ûíàþöü äûõàöü кâåткі, âûõîäçÿöü у áÿçлþäíàå çìÿðкàííå âàðтàâûÿ, 
ÿкіì, ÿк çàўñ¸äû, лåпø íå тðàплÿöü íà âî÷û.

– Àä÷ûíі, кàõàíàÿ! Жûöö¸ ìà¸ тðûìàåööà íà íітà÷öû…

«Дзеяслоўцы» шчыра віншуюць шаноўнага Вечаслава КАЗАКЕВІЧА 
з сямідзесяцігоддзем і зычаць яму душэўнае трываласці, 

спору ў творчай працы і моцнага здароўя!
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Дзеючыя асобы:

Міхàсь Нàêіäàйчûê
Мàрусьêà – ÿãî жîíкà
Люсьêà – ñуñåäкà Íàкіäàй÷ûкàў
Сÿброўêà Мàрусьêі
Сàбàêà Ðýêс 

ДЗЕЯ ПЕÐШАЯ

На сцэне звычайны пакой. Пануе паўзмрок. Над ложкам, на 
якім ляжыць Маруська, гарыць бра. Жанчыне гадоў сорак – 
сорак пяць. Валасы, падобныя на льняное валакно, раскіданыя па 
падушцы. Ляжыць ціха. Праз некаторы час пачынае круціцца, 
варочацца з боку на бок. Полы стракатага халата то хаваюць 
яе стройныя ногі, то бессаромна адкрываюць іх. Праз некаторы 
час супакойваецца. Прыпадымаецца і пачынае моўчкі назіраць 
за Міхасём, які сядзіць за кампутарам. Міхась увесь у гульні. 

Анастасія Лазебная

...жыві сёння, дыхай паветрам на ўсе грудзі 

і ні ў чым сабе не адмаўляй.. .

тэатр

тэ
ат

р
Мадыстка з Парыжа
П’еса ў трох дзеях



Ён штосьці выстуквае на клавіятуры. Усміхаецца. Потым падымае рукі ўгору і 
выкрыквае: “І што тут зробіш!” Ускрык падымае з пасцелі Маруську, яна становіцца 
на падлогу. Тая скрыпіць. Робіць крок, другі. Скрып мацнее. Міхась не чуе, як і не 
зважае, што жонка ўжо стаіць за спінай і, як і ён, пазірае на манітор. Міхась рэзка 
апускае рукі і пачынае штосьці клацаць. Ажывае манітор, пачынаюць рухацца танкі.

Мàрусьêà: Міõàñ¸к, ðîäíåíüкі! Ñкàжû, тàíкàì кіðуå ìàлàäçіöà, øтî тû тàк 
пілüíà ãлÿäçіø íà ÿå? Íå, íàâàт íå ãлÿäçіø, à ìàлàíкі пулÿåø. À ìî ãэтûÿ жàлÿçÿкі 
ñàìі öÿáå çàõàплÿþöü, øтî íå àäâîäçіø пîãлÿä? Íу і äуðíû çàíÿтàк. À тàáå ж 
íå âàñÿìíàööàöü ãàäкîў, кàá у âàйíуøку ãулÿöü. Хуткà пà тâà¸й ñіâàй ìàкàўöû 
пðàåäçå áðû÷кà, çàпðэжàíàÿ пÿööþäçåñÿööþ ñкàкуíàìі. Ñìåøíà íàâàт ãлÿäçåöü 
íà ãэтà ўñ¸. І кîлüкі ж, кàлі íå ñàкðэт, çàíà÷àк ñтðàöіў, кàлі íàáûâàў тàíкі? À öі 
íîâûÿ ÿíû? Пðàìà ç кàíâååðà тàáå іõ пðûãíàлі? Êàлі тàк, тî ìàлîйöà! Íå äàй 
áîã, кàлі тû, Міõàñ¸к, íàäûáàў ãэтàå жàлåççå ў ñкупø÷ûкàў, тî тàäû тàáå õàíà. Ç 
тàкіì іðжàâûì уçáðàåííåì ìîжàø і âàйíу пðàйãðàöü. Íå áàіøñÿ?

Міхàсь: À ÷àãî áàÿööà? Áàþñÿ, øтî тû, ñтîÿ÷û лÿ ìÿíå, àäуáååø. Àäõіíіñÿ. 
Пåðàøкàäжàåø. Пðûліплà äà ñпіíû, áûööàì тàÿ п’ÿўкà. І íå тðûñÿ ñâàіìі áулà÷кàìі 
пà ñпіíå. Íå äà лþáîўíûõ іãðûø÷àў. Áà÷ûø, ÿк уñ¸ ñуð’¸çíà íà ôðîíöå.

Мàрусьêà: Íå тðуñÿ, à ñâàþ эíåðãіþ пåðàäàþ тàкіì ÷ûíàì. Хâàлþþñÿ çà 
öÿáå. Хà÷у, кàá тû ÿк ìàãà õут÷эй çíіø÷ûў íåпðûÿöåлÿ. Àлå, âіäàöü, пàäíÿлàñÿ 
ç пàñöåлі äàðэìíà. Íå ìàãу пàñпðûÿöü уäàлàй âàåííàй тâà¸й кàìпàíіі! Àäíî 
тîлüкі ñкàжу – ìужàйñÿ. Êàлі øтî пîйäçå íå тàк – íå çäàâàйñÿ âîðàãу. Ëåпø 
пàäàðâіñÿ íà ìіíå. Ãåðîåì ñтàíåø, à ÿ ÿк уäàâà (цьфу-цьфу) àтðûìàþ пåíñіþ пà 
ñтðàöå кàðìілüöà. Дуìàþ, àäðàçу õàпàíу âÿлікуþ ñуìу. Âî ðàçжûâуñÿ! Âåäàåø, 
øтî ç тâàіìі “äàìàâіííûìі” ãðàøàìі çðàáлþ? У Пàðûж пàåäу. Íå, íàâàт пàіì÷уñÿ. 
Я ўжî çàðàç уÿўлÿþ ñâîй àäпà÷ûíàк.

Міхàсь: Якàÿ ìіíà! Штî тû, жîíкà, пðûäуìàлà. Хàöÿ, ÿ тàкñàìà á у Ôðàíöûþ 
ðâàíуў íà äçÿí¸к-äðуãі. Хîöü і íå áûў тàì íікîлі, àлå ìíå çäàåööà, øтî ãэтû 
ãîðàä ÿ ўжî лþáлþ. Çàãàäкàâû. Ãîðàä уñіõ çàкàõàíûõ… О, Пàðûж, Пàðûж! Òàíãà 
íà äâàіõ, кàøтàíû і âåлüìі, ÿк кàжуöü… пðûãîжûÿ жàí÷ûíû. Цікàâà, à ÿкіÿ ÿíû, 
пàðûжàíкі, – ãàðà÷ûÿ, öі тàкіÿ, ÿк тû, ç тîíкіì íàл¸тàì л¸äу.

Мàрусьêà: Я тàáå çàðàç пàкàжу ілüäçіíкі, пуäçілà тû ãàðîõàâàå! Ëåпø çà 
âîйñкàì ñâàіì ãлÿäçі! Çàðàç тàíк íåпðûÿöåлÿ áàйöîў тâàіõ пàäуøûöü. Âуíü, ÿк 
íà іõ іì÷ûööà. Íу ðàáі ж тû øтî-íåáуäçü, пàлкàâîäçåö тàðìàçíутû! Пðàйãðàåø, 
у пàñöåлü íå пуø÷у! Хàöÿ, ÿкі ç öÿáå тîлк пàñлÿ áîþ. Âіäàöü, кàìпутàð уñþ 
ìуж÷ûíñкуþ ñілà÷ку âûñìàктàў! Âûклþ÷û ãэтàãà çлàäçåÿ! Òû ж ìíå çäàðîâåíüкіì 
пàтðэáåí. Дçå ж ÿ íà ñтàðàñöі ãàäîў тàáå çàìåíу áуäу øукàöü, äû й öі çíàйäу? 
Чàãî ìàў÷ûø?

Міхàсь: Íу, ìàў÷у. À тû тàðàтîðкà! Ñöіõíі! Áà÷ûø, ÿкàÿ пðîöüìà тàíкàў 
íÿñåööà. Íå âåäàþ, ÿк тîлüкі âûкðуöіööà.

Мàрусьêà: Íі÷îãà, âûкðуöіøñÿ. Я тàáå äàпàìàãу. Âîñü âûöÿãíу çàðàç øтэпñåлü 
ç ðàçåткі і… çíікíуöü тâàå íåпðûÿöåлі і ãулüíÿì íàñтупіöü кàíåö. À тû àä çлîñöі 
піø÷эöü пà÷íåø, ðîõкàöü, øтî тàÿ ñâіííÿ ў çàãàðàäöû. (Нахіляецца над вухам і 
ледзь чутна, лагодна просіць.) Міõàñ¸к, ñàкîлік ìîй! À ìî пîйäçåì у лîжàк. Пàä 
ö¸плуþ кîўäðу. Я ÿå ñàãðэлà ñâàіì öåлàì. Çіðíі, àж пàðà клуáіööà. Пàäлåçåø пàä 
ÿå – áûööàì у ñàўíå àпûíåøñÿ. Òàкуþ ãàðà÷ûíþ àä÷уåø і пàõ ÷àðîўíûõ ç¸лàк. 
Я іõ пàäклàлà пàä пàäуøку. Íà луçå íàçáіðàлà. Âîäàð тðàў у íîñå пðûåìíà áуäçå 
кàçûтàöü, áуäàðàжûöü äуøу. І ìû пðûтуліìñÿ àäíî äà àäíàãî і… (Не дагаворвае.) 
Уðàç ўñпîìíіì íàøу âÿñíу. Пîтûì âåðíåì лåтà, âîñåíü і çіìку. Òû пàìÿтàåø, 
Міõàñ¸к, уñå пîðû ãîäà. Цÿпåð íà äâàðэ øтî ñтàіöü – çіìà?

Міхàсь: Òû ç ãлуçäу ç’åõàлà, жîíкà! Якàÿ çіìà? Ëåтà ж, äû тàкîå  àíàìàлüíà 
ãà ðà÷àå!
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Мàрусьêà: Êàíå÷íå, çіìà, çіìà ў íàøûõ àäíîñіíàõ. Àж õîлàäàì öÿãíå äû 
ñíÿжкîì çàпàðуøâàå. Штî ç тàáîþ çäàðûлàñÿ? Пðûçíàâàйñÿ! À ìî íà ñàìîй 
ñпðàâå ãэтû кàìпутàð ñтàў ìіж íàìі, øтî жàí÷ûíà-ðàçлу÷íіöà. Дûк ÿ ÿãî õуöåíüкà 
àäпіõíу àä öÿáå. Âîñü пàáà÷ûø. Òû íà пðàöу, à ÿ ÿãî çà âуãàл äîìà, çà âуãàл! 
Ñуñåäçі íå ñтàíуöü ìàðуäçіöü, тут жà пðûáÿðуöü äà ðук.

Міхàсь: Íå ÷àпàй ñâÿтîå! Íå äàкðàíàйñÿ íàâàт, пà-äîáðàìу, пðàøу. Як тû ìîжàø 
íàйлåпøàãà ñÿáðà ìàйãî âûкіíуöü ç кâàтэðû? У ìÿíå і тàк íÿìà ñÿáðукîў. À тû 
àäçіíàãà çíіø÷ûø! Êàлі ìíå øтîñüöі тðэáà çðàáіöü і пûтàííå ðуáàì ñтàíîâіööà, 
ÿ äà ÿãî áÿãу. Ёí жà äàпàìàãàå ìíå жûöü. Íÿäàўíà пà÷ûтàў, ÿк ç ãàðáûлÿ плîт 
çìàйñтðàâàöü. Дуìàþ öÿпåð, äçå á тîй ãàðáûлü ðàçäàáûöü? Áåç кàìпутàðà, ìàÿ 
äàðàжэíüкàÿ, ÿ áûööàì áåç ðук. Âîñü çàðàç клікíу ìûøкàй, і ̧ í тàáå ðàñкàжà, øтî 
çàўтðà íàñ ÷àкàå: ñîíåйкà öі äîжäж? Áуäçåø âåäàöü, øтî тàáå àпðàíàöü: плàø÷ûк 
öі кîôтà÷ку? À çàáÿãу íà õâіліíку ў “Àäíàклàñíікі”, à тàì ñтîлüкі íàâіí: âÿñåллі, 
ñуñтðэ÷û лþäçåй, і ўñå пðîñÿöü “клàñ” пàñтàâіöü, áûööàì тîй клàñ öуäû çðîáіöü…

Мàрусÿ: Òû ìíå çуáû íå çàãàâîðâàй! Яíû ў ìÿíå íå áàлÿöü. Âûклþ÷àй ãэтàãà 
ðàçлу÷íікà, ãэтàãà кðûâàпіўöу. Íå âåðûлà ÿ Àíэлüöû, кàлі тàÿ ðàñкàçâàлà, øтî 
кàìпутàð у ìужûкîў уñþ ñілу çàáіðàå, ñåì’і ðàçáуðàå. Штî ìужûкі íà íåйкіÿ 
тàì áðûäкіÿ ñàйтû çàõîäçÿöü, ãàлîâû ìàлàäçіöàì тлуìÿöü. Ñìÿÿлàñÿ ÿø÷э ÿ ç 
ÿå âûäуìàк. À âіäàöü, плàкàöü тðэáà áûлî ўжî тàäû і øкàäàâàöü уñіõ ìàлàäçіö.

Міхàсь: Чàãî плàкàöü. Жàí÷ûíû ðàäуþööà жûööþ. Íå ñкіñàþöü. Âåäàåø, 
äçÿкуþ÷û ãэтàìу ж кàìпутàðу ÿíû íå àäçіíîкіÿ. À кîлüкі тàкіõ íà ñâåöå! Дû 
тàкіõ пðûãîжûõ! Âà÷эй íå àäâåñöі!

Мàрусьêà: À-à-à! Çíà÷ûöü, і тû ўжî öікуåø çà кàáåтàìі! Міõàñ¸к, Міõàñ¸к, 
тû ãэтûì ìîжàø ìÿíå пàäøтуðõíуöü äà тàкіõ íåâåðàãîäíûõ у÷ûíкàў, øтî 
íàâàт у ñтðàøíûì ñíå íå ўáà÷ûø. Я тàáå âîñü øтî ñкàжу: пðûãîжàå тîлüкі íà 
àäлåãлàñöі пðûãîжàå. Ñàпðàўäíàÿ пðûãàжîñöü, ÿкàÿ пàä íîñàì, íå çàўâàжíàÿ. Дà 
ÿå пðûâûкàåø. Ці íå тàк ÿ ãàâàðу?

Міхàсь: Мî і тàк. Àлå ÷àãî тû âÿжàøñÿ äà ìÿíå?
Мàрусьêà: Штî çíà÷ûöü âÿжуñÿ. Íå âÿжуñÿ ÿ. Я тîлüкі õà÷у âûñâåтліöü, ÿкàÿ 

пåðàìåíà àäáûлàñÿ ў тàáå. Пðà íàøû ñÿìåйíûÿ ñâÿтû íå пàìÿтàåø. Ці ãэтû ж 
кàìпутàð тâîй ðîçуì çàáðàў, ñлÿпûì çðàáіў? Áîжà, øтî кàжу! Àлå ÷àìу çðàáіў? 
Òû ўжî ñлÿпû! Òû íàâàт íå çàўâàжàåø, ÿк ÿ àпðàíàþñÿ, ÿкіÿ ÷àðàâі÷кі àáуâàþ. 
Âіäàöü, кàá пðîöіâàãàç íàöÿãíулà íà ãàлàâу і äà öÿáå пàäûøлà çíÿíàöку, íàâàт 
íå ñпужàўñÿ á... Пàñлуõàй, à ìî тû çàõâàðэў і áîÿçíà пðûçíàööà ў ãэтûì? Íå 
ñàðîìåйñÿ. Я ж тàáå íå ÷ужû ÷àлàâåк. Дà ўðà÷à ñõîäçіì.

Міхàсь: Íікуäû ÿ íå пàйäу. Çäàðîâû ÿ, çäàðîâû! І ñілà ў ìÿíå ¸ñöü і ÿкàÿ 
ÿø÷э! О-ãî-ãî!

Мàрусьêà: Òû ãэтà ìîжàø куðàì ñкàçàöü, кàá пàäíÿлі íà ñìåõ. À ìíå: íі ãу-ãу. 
Êàлі ìåðкàâàöü пà тâàіõ âàåííûõ äçåÿííÿõ у лîжку ìåñÿö тàìу, ñілà тâàÿ ðàўíÿлàñÿ 
âåðàá’іíàй. Ñкîк – ÷ûк, ñкîк – ÷ûðûк… і íà пàäуøку. Òут øтîñüöі íå тîå.

Міхàсь: Íå ўñпàìіíàй тîй ÷îðíû äçåíü, жîíкà! Òàäû ÿ áûў íå ў ôîðìå. 
Òàк íàöÿãàўñÿ öэãлû íà áуäîўлі, øтî ÿíà ìíå íàâàт ñíілàñÿ. І ñ¸ííÿ äçåíü áûў 
öÿжкі. Уñ¸ íà íàãàõ. Ãîйñàў çà пðàðàáàì пà áуäîўлі. Íå кðû÷û, ðîäíåíüкàÿ, à 
лåпø áутэðáðîä çðàáі. Ñàлüöà пàлàжû íà кàâàлàк õлåáöà. Áà÷ûø, у ìÿíå âîйñкà 
íåпðûÿöåлÿ ÿø÷э íå ðàçáітàå. Òàíк тðэáà âûâåñöі ç тðàíøэі. Áà÷ûø, ãуñåíіöà 
àáàðâàлàñÿ, íà пàâуöіíå âіñіöü…

Мàрусьêà: Мî ÿø÷э ñàлüöà тâàіì âàÿкàì пàäкіíуöü у кàìпутàð? Рàжíà тàáå, 
à íå ñàлüöà! Íå çàñлужûў! Я äîўãà ìàў÷àлà, à ñ¸ííÿ âûкàжу ўñ¸, ìîй Міõàñ¸к. 
Пà÷íу ç ãàñпàäàðñкіõ ÿкàñöÿў тâàіõ. Які тû ãàñпàäàð, ÿкі? Пðûйäçåø ç пðàöû –  
і äà ãулÿў. Рàìîíтàì áû çàíÿўñÿ. Íÿ¸ìкà ў ãîñöі çàпðàøàöü ñÿáðîў, ðàäíþ. Жûâ¸ì 
ÿк íà âàкçàлå. Êîлüкі íі пðûáіðàй – уñ¸ áåç тîлку. À íà áàлкîíàõ… Яíû õуткà 
àáâàлÿööà, ñтîлüкі ðîçíàãà õлàìу, ñîðàìíà ў âî÷û ñуñåäçÿì ãлÿäçåöü.



Міхàсь: À тû íå ãлÿäçі. Якîãà ðàжíà іì у âî÷кі çàçіðàöü. Штî тàì у іõ уáà÷ûø? 
À ãîñöі… Íàâîøтà ÿíû пàтðэáíûÿ. Ñ¸ííÿ пðûíÿöü ãîñöÿ, áàäàй, пà ìіííûì 
пîлі пðàйñöі. Àä ðàñтðàт ìîжíà пàäàðâàööà. À ñÿáðîўкі… Дû õіáà тàáå ÿíû íå 
íàäàку÷àþöü íà пðàöû? Âîñåì ãàäçіí ìужûкàì кîñöі, áûööàì çåðíå àä àñöþкîў 
öÿðуøûöå. І ÷ûì, ÿçûкàìі. Як тîлüкі ìàçàл¸ў íà іì íå íàтðàö¸, áàá’¸ ÷îðтàâà.

Мàрусьêà: À ÿк жà âàñ íå ãàíüáіöü. Âû ж ÿк äçåöі ìàлûÿ. Пðà ñÿì’þ íå 
ðупіöåñÿ. Піâà, äçÿў÷àтû, ôутáîл. À öÿпåð ãэтûÿ öàöкі. Òàí÷ûкі куплÿåöå. І тàкіÿ 
äàðàãуø÷ûÿ. Íàâîøтà ÿ ãэтû кàìпутàð íàáûлà, à ç іì і клîпàт íà ñâàþ ãàлàâу. 
Çäàåööà ìíå, øтî ãэтàÿ ìàøûíà íàñ âîðàãàìі çðîáіöü. Àлå ÷àìу çðîáіöü? Яíà 
ўжî çðàáілà. Òû õî÷àø äà÷àкàööà ÷àñу, øтî ìû àäíî íà àäíàãî ў àтàку пîйäçåì. 
І ліíіÿ ôðîíту áуäçå пðàõîäçіöü ÿкðàç пàñÿðэäçіíå кàìп’þтàðà. Áîжà÷кі, øтî ÿ 
кàжу! Íå, íå кàìпутàðà, à лîжкà! Дàñтàлà ìÿíå ãэтàå жàлåççå. Òðэáà äà Ëþñüкі 
ñõàäçіöü і пàпðàñіöü, кàá ÿíà ãулüíі тûÿ пàâûкіäâàлà, кàлі тû áуäçåø íà пðàöû. 
Мîжà, ÿå äàпàìîãà пàñпðûÿå тâàйìу âÿðтàííþ ў ñÿì’þ. Çàўâàжàöü пà÷íåø. Ці 
ў öÿáå ўжî іìпэт äà ìÿíå пðàпàў. Ñкàжû, íå ìу÷àй! À тî ўжî ў ãàлàâå àä äуìàк 
øàñöіáàлüíû ãàлàâàтðуñ пà÷àўñÿ. Чàãî ìàў÷ûø?

Міхàсь: Íу, çàâÿлà пàтэôîí. Уñ¸ пðûпîìíілà. Íàâîøтà тàáå ðàìîíт, пûтàþñÿ? 
І тàк äîáðà. Чûñтà, пðûãîжà. Òû ж âûäàтíàÿ і ðупліâàÿ ãàñпàäûíÿ. Íіâîäíàй 
пûліíöû íå äàåø пðûçÿìліööà. Уñ¸ ç àíу÷àй íîñіøñÿ пà кâàтэðû, кàá ÿå “çàìà÷ûöü”. 
Âåäàåø, íàäàку÷ûлà ãлÿäçåöü íà ўñ¸ ãэтà. Я íå àá тàкîй жîíöû ìàðûў. (Міхась 
змоўк і клікнуў мышкай. Праз нейкі момант прадоўжыў.) À Ëþñüку íàâàт íà пàðîã 
íå пуø÷у. Íÿõàй íå лåçå, пðàãðàìіñткà ÷îðтàâà. Ëåпø çà ñàáîй íÿõàй ñî÷ûöü, çà 
ñâàіìі кàâàлåðàìі, ÿкіõ у ÿå пðîöüìà. Êîлüкі ÿíà ðàçîў âûõîäçілà çàìуж? У ìÿíå 
пàлüöàў íà ðукàõ і íàãàõ íå õîпіöü, кàá пàäлі÷ûöü.

Мàрусьêà: À õтî тû тàкі, øтî åйíûõ кàâàлåðàў лі÷ûø. У ÿå ñâà¸ жûöö¸, ñâàÿ 
äîлÿ. У ñâà¸й ñÿì’і ðàçáÿðûñÿ, à пîтûì іíøûõ лþäçåй àáìÿðкîўâàй.

Міхàсь: Я тî ðàçáÿðуñÿ. À тàáå âîñü ÿø÷э ðàç кàжу: пðûйäçå тâàÿ ñÿáðîўкà 
ў кâàтэðу, íîãі-àãлîáлі пàâûкðу÷âàþ! À äàкðàíåööà äà кàìпутàðà – ðукі àäàá’þ. 
Òàк і пåðàäàй. Íå ÿå ñпðàâà. Як õà÷у, тàк і жûâу. У øтî õà÷у, у тîå і ãулÿþ. 
Çðàçуìåлà? À íå пàäàáàåööà тàáå ñà ìíîþ жûöü, ìîжàø ñûñöі. Хîöü çàðàç. Дàй 
ìíå àäпà÷ûöü àä öÿáå.

(Устаў з-за стала і пачаў шпарка хадзіць па пакоі. Злы, злы. Трошкі астыў і 
зноў сеў за кампутар.)

Міхàсь: Çûäçі, кàжу: äà ìàöі, ñÿñтðû, äû õîöü äà ãэтàй áåçãàлîâàй Ëþñüкі. 
Як-íåáуäçü áåç öÿáå àáûäуñÿ. І çàìåíу тàáå õуткà çíàйäу, тû íàâàт âîкàì íå 
пàñпååø ìіðãíуöü. À тî áà÷, ¸й ìàå тàí÷ûкі íå пàäàáàþööà, ìà¸й ñілû ¸й ìàлà. 
У іíøûõ кàáåт і тàкîãà ÷àлàâåкà íÿìà: íі ç ñілàй, íі áåç ÿå. Íåíàжэðíàÿ! À тû 
íå пàäуìàлà, øтî ìíå ç тàáîþ ñуìíà ñтàлà і íåöікàâà. Íÿìà ў öÿáå âûäуìкі íі 
ñтðàâû пðûãàтàâàöü, íі ìÿíå àáлàø÷ûöü. Òàк øтî ç ñ¸ííÿøíÿãà äíÿ, íå, ç ãэтàй 
õâіліíû, ìû ç тàáîþ ÷ужûÿ лþäçі. Çàáіðàй пàäуøку і пðûñÿ äà кàãî õî÷àø. Мíå 
ìàлàÿ ñпðàâà äà öÿáå.

Мàрусьêà: Âîñü ÿк тû çàпåў! Мàñтàöтâà ÿìу пàäàâàй âà ўñіì. Яø÷э пàãлÿäçіì, 
кàìу пàтðэáåí лàйäàк тàкі. Хтî öÿáå áуäçå тðûâàöü, ìÿðçîтíік? Рàñõàðàõîðûўñÿ, 
ðàçûøîўñÿ, øтî тîй пåўíік àáñкуáàíû. Àпуñöіñÿ íà çÿìлþ. Пåðàñтàíü íà 
пàðíàñàйтû çàçіðàöü, íàõàáíік!

(Змоўкла. Пачала шпарка хадзіць па пакоі. Зазіраць на палічкі, даставаць кнігі, 
перастаўляць іх. Чамусьці засяродзіла ўвагу на кнізе Анатоля Казлова “Юргон”. 
Узяла яе ў рукі і падышла да Міхася. Хацела, відаць, трэснуць па галаве, але 
перадумала. Кніжку кінула на кампутарны стол, а сама што было сілы тузанула 
Міхася за плечы, амаль што не зваліўшы яго з крэсла і, чаканячы кожнае слова, 
злосна прамовіла.)

Мàрусьêà: Íу і äîáðà, øтî пàãутàðûлі, âûñâåтлілі àäíîñіíû. Я äà Ëþñüкі. 
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Яíà äàўíî ìíå ðàілà кіíуöü тàкîãà ìужû÷кà. À ÿ öÿáå ўñ¸ øкàäàâàлà. Як жà ìîй 
Міõàлкà áåç ìÿíå? Хтî ж ÿìу åжу ãàтàâàöü áуäçå? À ÿк ñÿäçå çà ñтîл, õтî ж 
ÿìу âіäэлåö пàäàñöü, õлåáöà àäðэжà? Ёí жà тàкі ñтîìлåíû ç áуäîўлі âÿðтàåööà… 
Дàøкàäàâàлàñÿ. Дуðíіöà. Дçÿкуй, øтî âî÷û äàпàìîã ðàñплþø÷ûöü…

(Маруська бегае па пакоі. Хапае сурвэтку і пачынае выціраць пыл з кніжнай 
паліцы. Потым апускае рукі і быццам бы з сабою размаўляе.)

Мàрусьêà: Дà ìàöі íå пàйäу, íå õà÷у тðûâîжûöü ÿå õâîðàå ñэðöà. Дû і íå 
çðàçуìåå ÿíà. Áàáулþ тðэáà äà íàøàãà ðàçâîäу пàñтупîâà ðûõтàâàöü. À âîñü у 
Ëþñüкі пàжûâу, пàíàçіðàþ çäàлÿ, íà øтî тû çäîлüíû. Як áуäçåø уâіõàööà, ãàñпàäàð, 
ÿк áуäçåø ñÿáå пàâîäçіöü, кàãî ў кâàтэðу пðûâîäçіöü! À кàлі пàáà÷у жàí÷ûíу, тî 
пàкàжу âàì Êуçüкàâу ìàìку – âàлîññå íà ãàлàâå і тàáå, і ¸й âûäçіðàöü íå áуäу. Я 
ãàлàâåøкàй àñìàлþ âàøû áåñтàлкîўкі.

Міхàсь: Ой, íàпужàлà! Рукі кàðîткіÿ ў öÿáå, äàðàжэíüкàÿ. Íå ìàåø пðàâà 
ñàìàñуä ÷ûíіöü. Çðàçуìåлà?

Мàрусьêà: Çðàçуìåлà, çðàçуìåлà… À âîñü тàáå кукіø! Штî çàõà÷у, тîå і áуäу 
ðàáіöü! Êàлі õî÷àø çíàöü, тî, пàкулü ìû íå ñкàñàâàлі øлþá, ðàñпðàâàй çàйìуñÿ 
íà пðàâàõ тâà¸й жîíкі. Íу, à öÿпåð, áûâàй! Ãлÿäçі, Рэкñà íå çàãуáі. Ёí уñ¸ ж 
÷лåí íàøàй ñÿì’і. (Сказала, злосна зірнула на мужа.) Хàöÿ, ìî тû і ðàöûþ ìàåø. 
Òðэáà àäпà÷ûöü àäíî àä àäíàãî. Íàпэўíà, ãэтû ìîìàíт і íàñтупіў. Дàй õîöü íà 
ðàçâітàííå пàöàлуþ.

(Нахіляецца да Міхася. Цалуе ў шчаку. Мужчына сядзіць і не звяртае на 
пацалунак увагі. Маруся адыходзіць. Накідвае на халат швэдар, хапае падушку і 
ідзе да дзвярэй, адчыняе і з грукатам зачыняе іх.)

ДЗЕЯ ДÐУГАЯ

Кватэра Люські. Стол. На стале кампутар. Каля стала вялікі фікус, крэслы. За 
сталом сядзіць Люська. Пальцы яе рук хуценька бегаюць па клавіятуры. Жанчына 
штосьці піша. Ад гэтага занятку яе адрывае званок. Люська падыходзіць да дзярэй, 
адчыняе. На парозе стаіць суседка – Маруська.

Мàрусьêà: Дîáðû âå÷àð, ñÿáðîâà÷кà! Мîжíà äà öÿáå? Âåäàþ, øтî пîçíà, àлå 
íå пðàãàíÿй. Íÿìà куäû іñöі. Íî÷ ö¸ìíàÿ.

Люсьêà: À øтî çäàðûлàñÿ? Ç Міõàñ¸ì пàñâàðûлàñÿ? Рàñкàçâàй, à ÿ äà 
кàìпутàðà пàáÿãу õут÷эй. Пàтðэáíà àäíàìу çíà¸ìàìу ліñт äàпіñàöü. À тî ¸í, 
âіäàöü, çà÷àкàўñÿ àäкàçу.

(Сказала і накіравалася да стала. Села ў крэсла і пачала штосьці пісаць. За 
ёй пайшла і Маруська.)

Люсьêà: Âåäàåø, ÿ ñàìà õàöåлà çà тàáîй áåã÷û. Òут тàкі ўõàжîð íàìàлÿâàўñÿ. 
Ç Êàíàäû. Çàöàíіöü тðэáà áûлî. Òû ж у лþäçÿõ ðàçáіðàåøñÿ. Íå àäçіí äçÿñÿтàк 
ãîä ìàйñтðàì у öэõу пðàöуåø. Êîлüкі пàä тâàіì à÷îлàì жàíîк äû ìужûкîў?

Мàрусьêà: Хàпàå. Дû õіáà àäðàçу ìîжíà кàãî-íåáуäçü ðàñпàçíàöü? Òут пàтðэáíà 
пуä ñîлі ç’åñöі, кàá äàâåäàööà пðà ÷àлàâåкà. Я âîñü ñâàйãî çà äâàööàöü ãàäîў íå 
ðàñкуñілà. Òîлüкі тðîøкі íàäкуñілà, àлå ÿк ñлåä íå ðàñкàøтàâàлà. Íу, äçå тâîй 
жàíіõ? Мî кàлі çіðíуöü íà ÿãî ôîтà… Àлå, âåäàåø, ìàðíû ãэтà çàíÿтàк.

Люсьêà: Дûк уñ¸ ж, øтî çäàðûлàñÿ?
Мàрусьêà: Àй, пàñâàðûліñÿ. Íå âåäàþ, íà кîлüкі ÷àñу, àлå ìîжíà ÿ ў öÿáå 

пàжûâу тûäçåíü-äðуãі?
Люсьêà: À ÷àãî ÿãî тðàñöà ўçÿлà? Чàãî ÿìу ÿø÷э íå õàпàå? Пðà тàкуþ жîíку 

ìíîãіÿ ìуж÷ûíû ìàðàöü.
Мàрусьêà: Íå ìàãу àäкàçàöü, àлå äуìàþ, âіíîþ кàìпутàð. Çðàáі тû øтî-

íåáуäçü ç іì, кàлі íå áуäçå Міõàñÿ äîìà. Я тàáå клþ÷ äàì àä кâàтэðû. Íÿõàй 



àäпà÷íå Міõàл àä ðîçíûõ ñàйтàў. À тî ÿк пðûйäçå ç пðàöû, àäðàçу äà кàìпутàðà 
áÿжûöü. Я пåðàñтàлà ÿãî öікàâіöü. Уñ¸ ñÿäçіöü і ñÿäçіöü. Òî піøà øтîñüöі, ÿк 
тû, à тî ў íåйкіÿ ñтðàлÿлкі ãулÿå. Íі÷îãà äîìà íå ðîáіöü. Мÿíå ãэтà ўñ¸ тàк 
ðàçäðàжíÿå, кàá тû âåäàлà! Ãэтàÿ âàøà ðàçуìíàÿ ìàøûíà âûöіñíулà ìÿíå ç 
ðàçìåðàíàãà жûööÿ, îй, ÿк âûöіñíулà! Òû õîöü âіðуñ ÿкі-íåáуäçü çàпуñöі, кàá 
ãэтû кàìпутàð ç’åў…

Люсьêà: Òðэáà пàäуìàöü. Ñлуõàй, à äàâàй і тû пàäñÿäçü äà кàìпутàðà, ÿк кîт 
íà âàлåð’ÿíку. Áуäçåöå ðàçàì çàáàўлÿööà. Пåðàñтàíü åжу ãàтàâàöü, пðûáіðàöü. 
Òðуñÿлі Міõàñÿ ìûöü, øкàðпэткі. Âåñÿлåйøûì жûöö¸ ñâà¸ çðàáі. Âîñü пàáà÷ûø, 
àтðûìàåø àñàлîäу. À Міõàñü, пàãлÿäçåўøû íà áàðäàк, àäуìàåööà. Íу äàâàй, ðàøàй. 
Âуíü, çіðíі, у ìÿíå ÿø÷э àäçіí ñтàіöü у кутку. Пðàўäà, ìàäэлü íå íîâàÿ, àлå тàáå, 
ÿк “÷àйíіку”, õîпіöü. Мîжàì íàâàт ñ¸ííÿ пà÷àöü âу÷îáу.

Мàрусьêà: Íå, ñ¸ííÿ íàñтðîþ íÿìà. Дàпіñâàй ñâà¸ піñüìî і пàкàçâàй кàâàлåðà 
íîâàãà. Çàöàíþ, тàк і áûöü.

Люсьêà: Íå ñ¸ííÿ äûк íå ñ¸ííÿ. Як õî÷àø.
(Люська моўчкі дапісвае ліст. Адпраўляе. Потым паварочваецца да Маруські, 

якая ўсё стаіць за яе спінай.)
Люсьêà: Âîñü, ліñт пàйøîў. Àлå, пåðø ÷ûì пàкàçàöü ôîтà кàíàäöà, ÿ çàйäу 

íà ñàйт çíà¸ìñтâàў. Çіðíу íà іíøûõ “жàðэá÷ûкàў”. Áûâàþöü тàкіÿ öікàâûÿ àñîáû 
äû пðûãàжуíû, øтî àж ікàўкà пà÷ûíàå çàáіðàöü. Пàñлуõàй, à ìî і тàáå çàâåñöі 
çíà¸ìñтâà? Òûì áîлüø, øтî тû пàñâàðûлàñÿ ç Міõàñ¸ì. Хîöü âіðтуàлüíà çäðàäçü.

Мàрусьêà: І íàâîøтà?
Люсьêà: À пðîñтà тàк. Êîлüкі тàãî жûööÿ! Êàлі ñтàíåø ñтàðîй і ãàðáàтàй, ç 

ñіâîй пàклÿй íà ãàлàâå, ç çуáàìі-àãðûçкàìі, íікîìу íåпàтðэáíàй, тàäû ўñпîìíіø 
пåðàпіñку і ø÷ûðà ўñìіõíåøñÿ. Дàâàй, íå ìàðуäçü. Жûâі ñ¸ííÿ, äûõàй пàâåтðàì 
íà ўñå ãðуäçі і íі ў ÷ûì ñàáå íå àäìàўлÿй. Çìåíіööà ў öÿáå íàñтðîй, çìåíіööà і 
Міõàñü äà öÿáå. À öÿпåð áÿðû кðэñлà і ñÿäàй áліжэй. І, ÿк кàжуöü, àтðûìліâàй 
àñàлîäу. Áà÷, ÿ ўжî íà ñàйöå. Ой, кîлüкі íîâûõ кàâàлåðàў! À пðûãîжûÿ ÿкіÿ! 
Мàðуñüкà, çіðíі. Âûáåðû ÿкîãà-íåáуäçü і пà÷íі піñàöü.

Мàрусьêà: Штî піñàöü?
Люсьêà: À øтî ў ãàлàâу ўçáðûäçå. Пåðø-íàпåðø, øтî ÷àлàâåк ñпàäàáàўñÿ. Штî 

íàäîå÷û тàкîãà пðûãàжуíà ў ñíå áà÷ûлà. Пðà ñÿáå тðîøкі íàпіøû. Íàпіøû, øтî 
âûñîкàÿ, пðûâàáíàÿ. Мàåø äçâå âûøэйøûÿ àäукàöûі, ç áàíкàўñкіì âàлþтíûì 
ðàõуíкàì, ç ìàøûíàìі. Íå âàжíà, øтî àäíà пðàлüíàÿ, à äðуãàÿ øâåйíàÿ, õтî 
пðàâåðûöü. À ÿ ìàў÷àöü áуäу, ÿк ðûáà. Çãîäíà? Íу äàâàй, âûðàøàй. Òû ж у 
ìàлàäîñöі âуíü ÿкàÿ пðûãîжàÿ áûлà!

Мàрусьêà: Чàìу áûлà? Íå кðûўäçі õîöü тû, ñÿáðîўкà, ìÿíå.
Люсьêà: Пðàáà÷. Ñàпðàўäû, тû і ñ¸ííÿ ў ñàìûì ñàку жàí÷ûíà. Мàлàäûÿ 

õлîпöû çàçіðàþööà, кàлі ìû ç тàáîþ пà âуліöû іäç¸ì. Àáàðî÷âàþööà.
Мàрусьêà: Àãà, àáàðî÷âàþööà, àñàáліâà кàлі ÿçûк іì пàкàçâàþ. Òû íікîлі íå 

çàўâàжàлà?
Люсьêà: Íікîлі. Я тîлüкі çàўâàжàþ, ÿк тû ç кîжíûì ãîäàì ìàлàäçååø. Òàкіõ 

жàí÷ûí, ÿк тû, пàðàўíîўâàþöü ç âûтðûìàíûì âіíîì. Íà тâàðû ìàðø÷ûí íÿáà÷íà. 
À пàñлуõàåø öÿáå, ðîçуìу íàáÿðэøñÿ. Уìååø пðûãîжà ãàâàðûöü, çíà÷ûöü, çìîжàø 
тàк жà çàõàплÿþ÷à і піñàöü. Упэўíåíà, àтðûìàåööà пåðàпіñкà. Дàâàй âûáÿðэì 
àõâÿðу. Çіðíі, ãэтû ÷àлàâåк пàäûйäçå тàáå? Ç âуñікàìі. Яìà÷кі íà ø÷î÷кàõ. Пÿñîк 
ÿø÷э íå ñûплåööà, ìàлàäç¸í. Ой, ÿк жà ¸í íà тâàйãî Міõàñÿ пàäîáíû!

Мàрусьêà: Які? Пàкàжû. Íå ìîжà áûöü. Хîöü ¸í і кàçàў пðà íåйкіÿ ñàйтû, 
àлå, äуìàþ, íå äàöÿìкàў ÿø÷э äà кàíöà, øтî ìîжíà ç жàí÷ûíàìі çàáàўлÿööà, ÿк 
і тû, пðàç кàìпутàð. Ёí áîлüø у тàí÷ûкі ãулÿå, à íå ç жàí÷ûíàìі.

Люсьêà: Âåäàåø тû øìàт. Òàí÷ûкі ìîãуöü áûöü àäìàçкàй. Íу, öі áà÷ûø тû? 
Íå áà÷ûø? Дàâàй пàâÿлі÷у ôîтà. Ой, ñÿáðîâà÷кà, ãэтà ж і ¸ñöü Міõàñü.
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Мàрусьêà: Âîñü çлûäçåíü, âîñü пðàõàäçіìåö! Íàâîøтà ̧ í тут? Штî ÿìу тðэáà? 
Ёí øтîñüöі ÿø÷э і íàпіñàў?

Люсьêà: Пðà ñÿáå íàпіñàў. Мàáûöü, ужî øуðû-ìуðû çàâ¸ў ç ÿкîй-íåáуäçü 
кàáåтàй. Хàöÿ, äуìàþ, íå пàñпåў. Íîâåíüкі ¸í íà ñàйöå. Àлå тû íå пåðàжûâàй. 
Ãэтà ж âіðтуàлüíûÿ ñуñтðэ÷û, піñüìû. Íі÷îãà ñуð’¸çíàãà.

Мàрусьêà: Êàжàø, íі÷îãà ñтðàøíàãà? Які ñîðàì! Які ãðэõ! Âîñü ÷àìу тàк ñтàў 
áðûкàööà, пàñìÿлåў. Як жà ÿãî пðàâу÷ûöü?

Люсьêà: Дуìàй. Хàöÿ, íàâîøтà? Цÿпåð ìîäíûì ñтàлà âåñöі пåðàпіñкі ç 
íåçíà¸ìûìі. Уâåñü ñâåт тîлüкі ў ñåöіâå і ñÿäçіöü. У ãîñöі õîäçÿöü àäçіí äà àäíàãî. 
Ãэтà ж тàк âûãàäíà. Чàñтàâàöü íå тðэáà і кâàтэðу пðûáіðàöü пîтûì. Íå ñу÷àñíàÿ тû 
íåйкàÿ. У÷àðàøíіì äí¸ì жûâåø. Уñ¸ ж äàâàй пà÷ûтàåì, øтî ¸í пðà ñÿáå íàпіñàў.

Мàрусьêà: Пà÷ûтàй, пà÷ûтàй. Цікàâà, øтî ж ¸í пðà ñÿáå ðàñкàçàў? Êàлі ў 
âîйñку ñлужûў, тàкіÿ íåäàðэ÷íûÿ ліñтû äàñûлàў, ñîðàìíà пðûçíàööà...

Люсьêà: Íàâу÷ûўñÿ, âіäàöü, áî піøà ñклàäíà. Дû й пðàўäу ðàñкàçâàå. Íàâàт 
іìÿ íå çìÿíіў. Íàпіñàў, øтî ¸í Міõàñü. Жûâå ў Áåлàðуñі. Хî÷à çíîñіí пàкулü 
âіðтуàлüíûõ. Àлå ç àäíîй уìîâàй. Пàкулü íå пàáà÷ûöü çäûìàк жàí÷ûíû, ÿкàÿ 
çãîäíà ñÿáðàâàöü, ñлîâà íå âûöіñíå íà клàâіÿтуðû і ìûøкàй íå âàðуõíå. У áуäу÷ûì 
çãîäçåí íà ñуñтðэ÷у, àлå íå íà äîўãуþ. Хâіліí íà ñîðàк, кàá íå íàäàку÷ûöü пàкулü. 
Хâàліööà, øтî äужà ðàçуìåå ìàлàäçіö. Рàçáіðàåööà ў ñтûлі íàпіñàíàãà. Пà çìåñöå 
тэкñту ìîжà âû çíà÷ûöü, øтî çà ÷àлàâåк ñõàâàíû çà тîй піñàíіíàй. Áî ¸í, тâîй 
Міõàñü, пñіõààíàлітûк.

Мàрусÿ: Хтî? Òû ж âåäàåø, ÿк ̧ í уçäçåйíі÷àå íà öэãлу, ÿкуþ íà áуäîўлі öÿãàå, 
øтî ñтàðû і àáлåçлû âîл. Пñіõ ¸í, à íå пñіõààíàлітûк! Длÿ ãðàìàäñтâà øкîäíû 
ñу á’åкт. Òàкіõ у áàлüíіöû тðэáà лÿ÷ûöü. Штî тàì äàлåй?

Люсьêà: Ñâàå äàäçåíûÿ àпіñâàå. Рîñт 190 ñì. Âàãà 95 кã.
Мàрусÿ: Êîлüкі-кîлüкі? І ÷àìу тàкіÿ ìуж÷ûíû, ÿкіÿ ñÿðэäíі ðîñт ìàþöü, 

лþáÿöü ÿø÷э пàäøпіліöü äà ñÿáå äçÿñÿткі äâà ñàíтûìåтðàў? Мàлà ÿìу 170. Я 
ж ÿãî íà пÿöü ñàíтûìåтðàў тîлüкі ìåíøàÿ. Íå ñу÷àñíû ¸í. Íу, äû лàäíà ç іì. 
Штî тàì äàлåй?

Люсьêà: Дàлåй... À äàлåй ¸í ðàñкàçâàå, øтî ìàтэðûÿлüíà ìîöíû. Рàçâåäçåíû. 
Жûâå àñîáíà àä áûлîй жîíкі ў ñу÷àñíàй кâàтэðû. Íу і ÿø÷э, øтî лþáіöü… 
Ãлåäçÿ÷û íà тîå, ÿкі ñклàў ñпіñ, тî лþáіöü уñ¸. Àñàáліâà àўтî, ìàñтàöтâà і âûñîкуþ 
ìîäу. Ãàðэлкі íå ўжûâàå.

Мàрусьêà: Íå ўжûâàå?! Áîжуõíà, ÿкі áÿçãðэøíік! À ÿк тàäû ðàñтлуìà÷ûöü 
âіçітû ў âûöâÿðэçíік àж äâà ðàçû íà ìåñÿö – у äçåíü àâàíñу і ў äçåíü пàлу÷кі? 
Àлå тû, ñÿáðîâà÷кà, íікîìу ãэтàãà íå ðàñкàçâàй. Ãэтà ж тàйíà ўñіõ тàйí!

Люсьêà: À ìíå-тî øтî äà ÿãî п’ÿíàк! Чàãî тû тàк ðàñõâàлÿâàлàñÿ, ðàçûøлàñÿ? 
Ëåпø ñлуõàй äàлåй. À ìî ñàìà áуäçåø çíà¸ìіööà ç áіÿãðàôіÿй ñâàйãî ìужà?

Мàрусьêà: Íå, íå õà÷у. Чûтàй. У öÿáå äîáðà àтðûìліâàåööà.
Люсьêà: Çãîäà. Òîлüкі ÿ çãуáілà ñкàç, íà ÿкіì ñпûíілàñÿ. (Люська пільна 

ўглядаецца ў тэкст, знаходзіць патрэбны абзац.) Áà÷ûø, у тâàйãî Міõàñÿ íåкàлüкі 
âûøэйøûõ àäукàöûй: íåçàкîí÷àíàå л¸тíàå âу÷ûліø÷à, âûøэйøàå тэõíі÷íàå, 
тðû “âåðõíіÿ” íà áàçå âûøэйøàãà, куðñû ìàñàжу, куðñû пàøûâу ìуж÷ûíñкàй і 
жàíî÷àй âîпðàткі. Àлüпіíіñт, øàô¸ð, ãàтуå ñìà÷íà åжу і… âîлàт у пàñöåлі… Оãî, 
ÿкі çàйçäðîñíû кàâàлåð! Âіäàöü, жàí÷ûíû ўжî ðâуöü тâàйãî Міõàñüку íà øìàткі.

(Сціхла, штосьці мармыча пад нос.)
Люсьêà: Мàðуñÿ, пàñлуõàй, à äàâàй і ìû íàпіøàì тâàйìу Міõàñþ пàâåäàìлåííå. 

Мàўлÿў, ìû ñÿáðîўкі. Àўäàâåўøûÿ. Мужûкі áûлûÿ ôіçікі-ÿäçåðø÷ûкі. Ç кâàтэðàìі, 
“áåç пðû÷эпàў”. Çàйìàåìñÿ ìàäэлüíûì áіçíåñàì. Âåлüìі äàўíî жûâ¸ì çà ìÿжîй, у 
Ôðàíöûі. Àлå çà ãэтû ÷àñ, áî ðàáîтû пîўíû ðîт, тàк і íå çíàйøлі ñàáå ìуж÷ûíàў. 
Áî ÿíû, çàìåжíûÿ ўõàжîðû, âåлüìі ñкупûÿ. Íікîлі íàâàт íå пà÷àñтуþöü кàâàй. 
Хî÷àì пàçíà¸ìіööà ç áûлûì ñуàй÷ûííікàì. І кàãî ñпàäàð Міõàñü âûáåðà, áî ¸í 



ñпàäàáàўñÿ àáåäçâþì, тàÿ і áуäçå âåñöі äàлåйøуþ пåðàпіñку. À кàлі ÿø÷э пàäûäçå 
пà õàðàктàðû, тî ÿíà âûклі÷à äà ñÿáå ў Пàðûж öі пðûåäçå ў кðàіíу áåлûõ áÿðîç 
äлÿ áîлüø öåñíûõ çíîñіí. Ôîтàçäûìкі пðûлåпіì äà тэкñтàў.

Мàрусьêà: Òû øтî, çâàð’ÿöåлà?! Міõàñü жà íàñ пàçíàå, àñàáліâà ìÿíå. Òут õîöü 
пàðàíäжу íàкіíü íà тâàð, ¸í і пðàç ÿå ìîй пîçіðк àä÷уå.

Люсьêà: Пðàç кàìпутàð íå àä÷уå, à íàñ íå пàçíàå, íå õâàлþйñÿ. Мû тàкіìі 
ñÿáå çðîáіì пðûãàжуíüкàìі і íå áуäçåì íà ñÿáå пàäîáíûÿ, âîñü пàáà÷ûø. Íå 
âåðûø? Пðûíÿñі ñâàþ ÿкуþ-íåáуäçü ôîтàкàðтку. Íå, íå іäçі ў кâàтэðу. Я çàðàç 
öÿáå ñôàтàãðàôуþ. Ñÿäçü пàä ôікуñ. Òîлüкі пàðûк íàäçåíü.

(Маруся сядае пад фікус, Люська пачынае бегаць ля яе, шукаючы лепшы ракурс. 
Праз некалькі хвілінаў здымак з мабільнага скідвае на кампутар.)

Люсьêà: Ñÿäçü áліжэй äà ìÿíå, ãлÿäçі і âà÷àì ñâàіì íå âåð. Пðàç íåкàтîðû ÷àñ 
áуäçåø, ÿк àðтûñткà. Я öÿáå пåðàтâàðу ў іíøàçåìку. Мàãðэт. Áà÷, ÿкàÿ пðû÷à ў 
öÿáå áуäçå: кàðîöåíüкіÿ пàñìû-áàðàí÷ûкі. Як ìîй пàðûк. Çàðàç íàìàлþþ âî÷û і 
çðàáлþ іõ âÿлікіìі. Утàí÷у тàліþ. І áуäçå ÿíà, ÿк у àñû пàлàñàтàй. Пàäàáàåööà? Àí¸ж!

(Люся гладзіць сябе па грудзях.)
Мàрусьêà: À тâà¸ ôîтà äçå? Мû ж äàìîâіліñÿ ўäçâþõ àõìуðâàöü ìàйãî Міõàñÿ.
Люсьêà: Àäíу õâіліíà÷ку. У ìÿíå íà тàкі âûпàäàк ôîтàçäûìàк пàäðûõтàâàíû 

¸ñöü. Íу øтî, пàäîáíàÿ?
Мàрусьêà: Ой, íі çà øтî á íå çäàãàäàлàñÿ. À äàлåй, øтî?
Люсьêà: Дàлåй ÿ пðûìàöуþ ôîткі àäíà äà àäíîй, çàõàâàþ ÿк àäçіí çäûìàк і 

кіíу ў “пàâуöіíу”, øтî кðу÷îк ç ÷àðâÿ÷кîì äлÿ ðûáàк. Мîжà, і àäðàçу õтî-íåáуäçü 
клþíå. Íå âûклþ÷àþ, øтî ãэтà ìîжà áûöü і Міõàñü.

Мàрусьêà: À кàлі ¸í íàñ íå çàўâàжûöü?
Люсьêà: Íå ãàðуй, çàўâàжûöü. Çàклàпî÷àíûÿ àñîáû, ÿк ìуж÷ûíû, тàк і 

жàí÷ûíû, ÿкіÿ лþáÿöü пîўçàöü пà ãэтûì ñàйöå, àäðàçу íîâåíüкіõ çàўâàжàþöü. 
Òûì áîлüø, øтî ìû áуäçåì íàñтупàöü íà ÿãî áàлþ÷ûÿ ìàçàлі. Дуìàþ, çà äâàööàöü 
ãàäîў ñуìåñíàãà жûööÿ тû âåäàåø, äçå ÿíû çíàõîäçÿööà. Ñтàíåì ðàçжàлüâàöü, 
àлüáî піñàöü тîå, øтî ÷àлàâåку äàñпàäîáû. Êлþíå, âîñü пàáà÷ûø! Пðà жîíку 
ðàñпûтàåì. À кàлі ¸í ãàíüáіöü ñтàíå ñâàþ пàлàâіíу – пà÷íåì øкàäàâàöü íåáàðàку. 
Мàўлÿў, ÿк ¸í жûâå ç тàкîþ жàí÷ûíàй? Òîå, øтî ÿãî жîíкà, à ãэтà тû, ÿìу íå 
äàçâàлÿлà, äàçâîліì õîöü у ñåöіâå. Òîлüкі äàâàй пàп’¸ì ãàðáàтû. Я çàðàç çàпàðу 
і пðûíÿñу ñþäû. Пà÷àкàåì, кàлі кл¸ў пà÷íåööà. Я ÷àìуñüöі ўпэўíåíà, øтî пðàç 
пàўãàäçіíû ÿк піöü äàöü Міõàñü тðàпіöü íà кðу÷îк.

(Люська ідзе па гарбату, Маруська застаецца ля кампутара, углядаецца ў 
манітор, пачынае сумную песню напяваць. Што-небудзь з рэпертуара Ганны 
Герман. Праз некалькі хвілінаў да Маруські падыходзіць Люська. Працягвае кубачак 
гарбаты Марусьцы, свой ставіць на стол. Сядае.)

Люсьêà: Мàлàй÷ûíà, øтî ñпÿâàåø, тîлüкі пåñíþ âåñÿлåйøуþ çàöÿãíі. У öÿáå ç 
ñ¸ííÿøíÿãà äíÿ íîâàå жûöö¸ пà÷ûíàåööà. (Клацае мышкай і амаль крычыць.) Ой, 
Мàðуñüкà, à âîñü і пàâåäàìлåííå пðûйøлî àä Міõàñÿ! Âітàåööà ç íàìі. Íàçûâàå 
öàðэўíàìі. Піøà, øтî тàкіõ пðûãîжûõ жàí÷ûí íå áà÷ûў äàўíî. Дàлікàтíû ў ñлîâàõ. 
Íу, íå ìужûк, à пðûíö! Пðîñіöü пðàáà÷эííÿ ў Ñîôà÷кі, ãэтà çíà÷ûöü у ìÿíå, øтî 
ÿìу áîлüø ñпàäàáàлàñÿ жàí÷ûíà ç ку÷àðàâûìі âàлàñàìі. Àäíûì ñлîâàì – тû. Âî 
ñìåõ! Íу, øтî ñÿáðîâà÷кà, äàâàй, пðàктûкуйñÿ.

Мàрусьêà: Òû øтî, ÿ ж ãэтàãà кàìпутàðà áàþñÿ, øтî ÷îðт кðûжà. Дû íå ўìåþ 
ÿ! Áуäу íåâÿлі÷кі тэкñт íàáіðàöü ç äîáðуþ ãàäçіíу. Дàâàй уäâàіõ áуäçåì піñàöü 
ÿìу пàâåäàìлåííі!

Люсьêà: Штî, çàðàç і пà÷íåì?
Мàрусьêà: À ÷àãî ÷àкàöü? Òðэáà ãàðà÷àíüкіì áðàöü кàìпутàðíàãà áлûтàí÷ûкà. 

Òûì áîлüø, øтî íàпåðàäçå äâà âûõàäíûÿ. Мîжàì пðàñÿäçåöü äà тàãî ÷àñу, пàкулü 
ñîí âî÷û íå çàплþø÷ûöü.
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Люсьêà: Âîñü ãэтà пà-íàøàìу, пà-жàíî÷û! Мàлàй÷ûíà! Íå ðàçãуáілàñÿ. І øтî 
ìû íàпіøàì, пðûãàжуíÿ Мàãðэт?

Мàрусьêà: Êàçку пðà жàí÷ûíу, ÿкàÿ кàліñüöі пàкàõàлà âîлàтà, ÿкі íà ñàìîй 
ñпðàâå пåðàтâàðûўñÿ ў áÿçðîãàãà кîçлікà.

Люсьêà: Íу øтî ж, äàâàй пàãулÿåì у кàìпутàðíûõ путàí. Дàðэ÷û, і íà пûтàííå 
àäкàжàì ñпàäàðу Міõàñþ, ÿкі пðîñіöü áîлüø пàäðàáÿçíà ðàñпàâåñöі пðà жûöö¸ 
жàí÷ûíû, ÿкуþ пàкðûўäçіў л¸ñ.

Мàрусьêà: Íу øтî ж, піøû. “Дàðàãі Міõàñü. Мíå âåлüìі ðàäàñíà, øтî ÿ áîлüø 
тàáå ñпàäàáàлàñÿ, ÷ûì ìàÿ ñÿáðîўкà. Хàöÿ Ñîíå÷кà âåлüìі äîáðàÿ жàí÷ûíà, 
тàлåíàâітàÿ. Цÿпåð ìû ðàñпðàöîўâàåì íîâуþ кàлåкöûþ лåтíÿãà àñàðтûìåíту. 
Êàлі пîйäçå ўñ¸ ўäàлà і ìàñтàöкі ñàâåт çàöâåðäçіöü, тî ìÿðкуåì пðûíÿöü уäçåл 
у пàкàçå ìîä «Áåлàÿ Àìôàðà», øтî ўжî íå àäçіí ãîä пðàõîäçіöü у Áåлàðуñі, у 
Âіöåáñку. Ãэтû ãîðàä àä тâà¸й Оðøû áліçкà?” À øтî äàлåй піñàöü?

Люсьêà: Пà÷àкàй, ¸í жà пàâіíåí àäкàç äàöü. Çіðíі, âуíü кðîпà÷кі ìітуñÿööà 
íà ìàíітîðû. Çíà÷ûöü піøà. À âîñü і ліñт. Дàâàй ÷ûтàöü.

Мàрусьêà: Íå, Ëþñÿ, ãэтàÿ клàўíàäà íå äлÿ ìÿíå. (Пачынае плакаць.) Òû ìîжàø 
çàáàўлÿööà ç Міõàñ¸ì, à ÿ пàйäу ñпàöü. Дçå ìíå ñÿáå кіíуöü, íà ÿкі тàп÷àí÷ûк?

Люсьêà: Іäçі ў ñпàлüíþ. À ÿ пàãулÿþ ç Міõàñ¸ì áåç öÿáå. Àлå ÿãî àäкàçû 
áуäу тàáå àãу÷âàöü, ÿк і ÷ûтàöü тîå, øтî піøу ÿìу. Ой, øтî тû піøàø? À ðàптàì 
тàáå äàâÿäçåööà ñуñтðэööà ç Міõàñ¸ì, пðûйñöі äà ÿãî ў ãîñöі, кàлі ìû пðûåäçåì 
íà кîíкуðñ. (І зарагатала.) Òîлüкі íå çàñíі і ñлуõàй уâàжліâà.

(Маруська пакідае сяброўку і накіроўваецца ў спальню. Кладзецца спаць. 
Люська больш засяроджана, быццам п’яўка, упіваецца ў манітор. Чытае толькі 
што дасланы тэкст.)

Голàс Міхàсÿ: “Я пðà тàкі кîíкуðñ íå ÷уў, õîöü, áûâàå, і öікàўлþñÿ ìîäàй. 
Àñàáліâà лþáлþ íàçіðàöü çà ìàäэлÿìі. Ãэтà ж тàкіÿ çãðàáíûÿ äçÿў÷àтû! Íîãі àä 
âуøэй ðàñтуöü. Àлå кіíåì тîй кîíкуðñ. Дàâàйöå пàãàâîðûì пðà Âàñ. Якàÿ Âû, 
Мàãðэт? Âûñîкàÿ? Штî Âàì пàäàáàåööà? Штî öэíіöå ў лþäçÿõ. Штî äлÿ Âàñ 
кàõàííå ç пåðøàãà пîãлÿäу?”

Люсьêà: “О-î-î! Êàõàííå ç пåðøàãà пîãлÿäу – ãэтà âÿлікі öуä! Я пàкулü íå 
ñуñтðэлà тàкîãà ìуж÷ûíу, пàñлÿ ñâàйãî ìужà, кàá àäðàçу ñтðàöіöü ãàлàâу. À кàлі 
ãàâàðûöü пðà ìÿíå, тî ÿ íå âûñîкàÿ. Ëþáлþ ìîöíûÿ íàпîі. Длÿ ìÿíå ãàðэлкà, 
пðàўäà, у ðàçуìíûõ äîçàõ, ÿк лåкі. Ç ãуðî÷кàì öі ñÿл¸äà÷кàй. Ãэтà íàñтàлüãіÿ пà 
Рàäçіìå. І âåäàåöå, âåлüìі ìíå äàñпàäîáû ìуж÷ûíû, ÿкіÿ, íÿãлåäçÿ÷û íà ўçðîñт, 
кðîк у кðîк іäуöü çà íîâûìі тэíäэíöûÿìі ìîäû, ñî÷àöü çà íîâûìі àíлàйí-ãулüíÿìі, 
ãэтà ж кðутà! Я á тàкîãà ìужà íà ðукàõ íàñілà. Áî ñàìà ìàãу ñуткàìі ñÿäçåöü лÿ 
кàìпутàðà. Хà÷у àñâîіöü тàí÷ûкі…”

Голàс Міхàсÿ: “Áîжà, íÿўжî ¸ñöü тàкіÿ жàí÷ûíû, ÿкіÿ лþáÿöü і кàìпутàð, і 
ãàðэлку?! À тàí÷ûкі…. Âû ìàÿ áàãіíÿ! Âû ìàÿ жàí÷ûíà! Я ўжî çàкàõàўñÿ ў Âàñ. 
Як ÿ õà÷у àáíÿöü Âàñ!”

Люсьêà: “Íå ñпÿøàйöåñÿ. Пàñпåõ – куðàì íà ñìåõ. Âû ìíå тàкñàìà ñпàäàáàліñÿ. 
Àлå öÿпåð íå äà ñàíтûìåíтàў. Дà кîíкуðñу пàтðэáíà пàäðûõтàâàööà. Àäøûöü 
кàлåкöûþ àäçåííÿ. À ãэтà âåлüìі øìàт ðàáîтû”.

Голàс Міхàсÿ: “Дûк кàлі àäáуäçåööà кîíкуðñ? Мíå ж äà ÿãî тàкñàìà тðэáà 
пàäðûõтàâàööà. Òðîøкі пðûáðàööà. Êàñìåтû÷íû ðàìîíт çðàáіöü. Òîå-ñ¸å íàáûöü 
ç ìэáлі. Утулüíûì çðàáіöü ãíÿçäçå÷кà, у ÿкіì, ñпàäçÿþñÿ, ìû ñуñтðэíåìñÿ. І, кàлі 
ўñ¸ пîйäçå ÿк пà ìàñлå, пàáÿðîìñÿ і áуäçåì жûöü ø÷àñліâà. Мíå çäàåööà, Âû 
ñуð’¸çíàÿ жàí÷ûíà. À кàлі пðààíàліçàâàöü Âàøàå àáлі÷÷à: уñìåøку, ø÷àðáіíку 
пàìіж ðîўíåíüкіõ, ÿк ÷àñíû÷îк, çуáîў, âіäàöü, ãàðà÷àÿ. À ÿ Âàøà âîãíіø÷à áуäу 
пàäтðûìліâàöü, âîñü пàáà÷ûöå! Çðàáлþ ўñ¸, кàá Âàì áûлî л¸ãкà і ўтулüíà ñà ìíîþ”.

Люсьêà: “Дçÿкуй çà кàìпліìåíт. Âû íå пàìûліліñÿ. Я пàäîáíàÿ äà âулкàíà. 
Íå пàтуõлû, à тîй, ÿкі ў ñàìûì ðàçãàðû. Àäíàк õà÷у пàпÿðэäçіöü. Êàлі Міõàñü 



ñлàáû, лåпø íå çâÿçâàйñÿ ñà ìíîþ. À кîíкуðñ? Ñпàäàð Міõàñü, ñàì пàñà÷û çà 
ãэтûì ìåðàпðûåìñтâàì. Êупі ãàçåт. Àлå, íàкîлüкі ÿ âåäàþ, кîíкуðñ àäáуäçåööà 
õуткà. Пåðøàãà ліпåíÿ. Я Âàì ÿø÷э íàпіøу. À ñ¸ííÿ ÿ ñтàìілàñÿ і пàйäу ñпàöü. 
Ужî пîçíà. Хîöü çàўтðà і âûõàäíû, àлå ж ìíå тðэáà íà пðàöу. Пàтðэáíà äàøûöü 
кàлåкöûþ àäçåííÿ “Âÿñíà-лåтà 2020 ãîäà”. Áûâàйöå. І пàкулü íå âûõîäçüöå íà 
ñуâÿçü. Пåðàä пðûåçäàì у Âіöåáñк ÿ Âàì àáàâÿçкîâà íàпіøу і çàåäу ў ãîñöі”.

(Люська выключае кампутар, ідзе да сяброўкі, якая ляжыць на канапе з 
расплюшчанымі вачыма.)

Люсьêà: Мàðуñÿ, тû õîöü ÷улà, øтî ÿ піñàлà? Я ж уãîлàñ уñ¸ пðàãàâîðâàлà. 
Дуìàþ, äлÿ тâàйãî Міõàñÿ ç çàўтðàøíÿãà äíÿ пà÷íåööà íîâàå жûöö¸. Çäàåööà, 
¸í уñуð’¸ç çàпàў. Íÿўжî ўñå ìуж÷ûíû тàкіÿ íåäàл¸кіÿ? À öÿпåð ñпàöü. Ужî 
÷àöâ¸ðтàÿ ãàäçіíà пàйøлà.

(Жанчыны патушылі святло і неўзабаве заснулі. Суботні ранак. Маруська і 
Люська прачынаюцца ад таго, што на лесвічнай пляцоўцы стаіць нейкі грукат. 
Лямант. Тупат ног. Ліфт бясконца то апускаецца, то падымаецца на шосты 
паверх. Люська падхопліваецца і бяжыць да дзвярэй, зазірае ў дзвярное вочка. 
Стаіць моўчкі, а потым падзывае Маруську.)

Люсьêà: Мàðуñüкà, çіðíі. Міõàñü ðàìîíт ðàñпà÷àў. Уñÿ áðûãàäà пðûпåðлàñÿ. 
Дуìàþöü, âіäàöü, пà÷àöü і ñкîí÷ûöü çà äâà тûäíі. Âî ÿкіÿ öуäû кàõàííå ðîáіöü!

Мàрусьêà: Рàìîíт! Íÿўжî? Òîлüкі á äàжûöü äà тàãî äíÿ, кàлі ¸í çàкîí÷ûööà! 
À ìî ¸í ÿø÷э і ìэáлþ íàáуäçå?

ДЗЕЯ ТÐЭЦЯЯ

Першага ліпеня. Кватэра Люські. Перад люстэркам сядзіць Маруська. 
Мастачка-стыліст робіць макіяж, накладвае грым. Затым Маруська ўсцягвае на 
сябе кароткія шорты. Апранае топік з велізарным выразам. Абувае чаравікі на 
высачэнных абцасах. Топік таксама кароткі. Ён адкрывае пуп, з якога выпаўзае 
намаляваная гадзюка. Нацягваюць жанчыне парык, валоссе баранчыкам уецца 
на галаве і чорнымі струменьчыкамі, быццам распалены бітум, спадае на плечы. 
Слой грыму з два пальцы хавае белую скуру жанчыны. Рукі Маруські — Магрэт, 
таксама размаляваныя рознымі малюнкамі. Люська працягвае акуляры з цёмным 
шклом і лапістую сумку, купленую ў сэканд-хэндзе.)

Люсьêà: Áîжà, ÿкàÿ ж тû эðàтû÷íàÿ, пðûãîжàÿ! Çуñіì íå пàäîáíàÿ íà ìàþ 
ñуñåäку-Мàðуñüку. Ñàпðàўäíàÿ çàìåжíàÿ Мàãðэт. Уäà÷û! Пðûñлуõàйñÿ, øтî 
àäáûâàåööà íà плÿöîўöû, і íåпðûкìåтíà пðàáіðàйñÿ äà ñâàіõ äçâÿðэй, à ÿ пàíàçіðàþ 
çà ãэтûì öûðкàì.

Мàрусьêà: Мíå øтîñüöі áîÿçíà. І ÷àìу ÿ çãàäçілàñÿ íà ãэту àôåðу? Òîлüкі á 
íå пðàкàлîööà íà пåðøàй õâіліíå! У ìÿíå ñэðöà àìàлü øтî íå âûñкà÷ûöü.

(Маруська выходзіць з кватэры Люські і накіроўваецца да сваёй. Націскае на 
званок, чакае. Праз некалькі хвілін на парозе з’яўляецца Міхась. Ад убачанага 
збянтэжваецца.)

Мàрусьêà-Мàгрýт: Òут жûâэ ñпîäàð Міõàл? (Каверкаючы словы, з акцэнтам, 
пытаецца.)

Міхàсь: Òут, тут. Çàõîäçüöå!
Мàрусьêà-Мàгрýт: Дçÿкуй! Áуäçåì çíà¸ìû. Я – Мàãðэт. Ç Пàðûжà. Мàäэлüåð. 

(Працягвае руку.)
Міхàсь: Пðàõ…îäçüöå, пðà…õîäçü…öå. Я âåлüìі çàäàâîлåíû. Мîжà, àкулÿðû 

çäûìіöå. У ìÿíå лÿìпà÷кà íå ÿðкàÿ, øэðàñöü áуäçå àä÷уâàööà ў âà÷àõ.
Мàрусьêà-Мàгрýт: О-î, íэ, íэ. У ìэíà кîíüþктûâûт. Я áàþñ çàðàçіт Міõлà.
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(Штурхае Міхася клубам і заходзіць у кватэру. Праходзіць у гасцінны пакой.)
Міхàл: Òàì ñàáàкà, Рэкñ. Êàá ¸í âàñ íå пàðâàў. Çàáûўñÿ äà ìàтулі àäâåñöі…
Мàрусьêà-Мàгрýт: Âû íå тûðáуйöåñü. Мÿíå лþáÿöü уñå ñàáàкі íà ñâåöå, 

àñàáліâà àў÷àðкі.
(Рука Магрэт чухае Рэкса за вухам. Рэкс уважліва глядзіць на Маруську, 

нахіліўшы галаву. Маруська ўсё чухае аўчарку, а сама аглядае пакой, у якім усё 
блішчыць: новыя шпалеры, бялюткая столь, новы свяцільнік, новая ваза з ружамі, 
новы дыван, люстэрка ва ўвесь рост.)

Мàрусьêà-Мàгрýт: О-î-î, øàðìàí, î-î-îî, øàðìàí. У âàñ âåлüìі тîíкі ãуñт, 
Міõàл. Âû эñтэт!

Міхàл: Дû тàк àтðûìàлàñÿ, ìàäàì Мàãðэт. Ñкàжûöå, à âàñ çà ìÿжîй тàк çàâуöü, 
ÿк ÿ íàçâàў? À íà ðàäçіìå ÿкîå іìÿ ў âàñ áûлî?

Мàрусьêà-Мàгрýт: Мàðûÿ, Мàøà, Мàðуñÿ. Âåлüìі пðîñтà ìÿíå íàçûâàлі.
Міхàл: Íу âîñü і äîáðàíüкà. Çíà÷ûöü Мàðуñüкà. Длÿ ìÿíå áîлüø пðûâû÷íà. 

Àлå ÷àãî ìû тàк äîўãà ñтàіì? Пðàøу äà ñтàлà. Ç äàðîãі тðэáà пàäñілкàâàööà і 
âûпіöü. Çà çíà¸ìñтâà і ñуñтðэ÷у. Âû ж íå çàáûліñÿ пðà íàøû çâû÷àі?

Мàрусьêà-Мàгрýт: О íэ, î íэ. Етî çàñтàåööà íà ўñ¸ жûöö¸. Пàâåðöå, Міõàл!
(Міхась адстаўляе новае крэсла і дапамагае госці сесці за стол. Стол багата 

застаўлены разнастайнымі стравамі. Відаць, заказаныя ў рэстаране. Сядае 
насупраць.)

Міхàл: Мàðуñüкà, øтî áуäçåöå піöü? Ãàðэлку, øàìпàíñкàå, кàíüÿк? Ëік¸ð?
Мàрусьêà-Мàгрýт: À øтî ñпàäàð íàлüå, тîå і âûп’þ. Íå, íå тàк. Штî áуäçå 

Міõàл, тî áуäу і ÿ.
Міхàл: Ой, âû íå жàí÷ûíà, âû áàãіíÿ! Íÿўжî ÿ äà÷àкàўñÿ ñâàйãî ñâÿтà. Òàäû 

ãàðэлкі. Я ÿå áîлüø лþáлþ. Òûì áîлüø і çàкуñü äлÿ ÿå àäìûñлîâàÿ: ãуðî÷кі, 
пàìіäîð÷ûкі, ñàлüöà. Ñâåжàÿ öûáулüкà. Ç “Еўðàîптà” ўñ¸. Âîñü тут ðîçíûÿ 
äàлікàтэñû. Чàñтуйöåñÿ!

(Міхась налівае гарэлку Магрэт, потым сабе, выпіваюць. Міхась да дна, 
Маруська толькі каштуе.)

Мàрусьêà-Мàгрýт: Якàÿ ж ÿíà ñìà÷íàÿ! Çäàåööà ñтî ãàäîў íå ўжûâàлà. Àж у 
ãðуäçÿõ пàöÿплåлà. Òîлüкі ÿíà íå âåлüìі ìîöíàÿ. Ці ÿ íå ðàñкàøтàâàлà?

Міхàсь: À äàâàйöå ÿø÷э пà àäíîй, кàá ðàñкàøтàâàöü? (Устае, налівае яшчэ па 
адной. І, стоячы, гаворыць.) Дàðàãàÿ ìàÿ, Мàðуñüкà, îй, Мàãðэт! Мîжíà, ÿ пåðàйäу 
íà “тû”? Дûк âîñü, ÿ âåлüìі ўñöåøàíû тûì, øтî çàйøîў íà ñàйт çíà¸ìñтâàў і 
çíàйøîў öÿáå. Я íікîлі íå äуìàў, øтî пðàç ñåöіâà пàкàõàþ. Âåäàåø, ÿ тâîй çäûìàк 
çàõàâàў íà ðàáî÷ûì ñтàлå, і íå áûлî тàãî äíÿ, кàá ÿ íå лþáàâàўñÿ тàáîй! À âîñü 
піñàöü íå áûлî ÷àñу. Рàìîíт, пàкупкі, пðàöà. Òû ìíå пðàáà÷, ÿ тðîøкі ñõлуñіў, 
кàлі пðà ñÿáå ðàñкàçâàў.

Мàрусьêà-Мàгрýт: О, Міõàл, ÿкàÿ ўжî ðîçíіöà – äçå пðàўäà, à äçå õлуñíÿ. 
Ãàлîўíàÿ, ÿ пðûåõàлà, ÿ ç тàáîþ.

Міхàсь: Âîñü, âîñü. Çàлàтûÿ ñлîâû! Я áîлüø ñкàжу: кàлі пàçіðàþ íà тâàþ 
пîñтàöü, ìÿíå пà÷ûíàå ўжî кàлàöіöü. Àä÷уâàþ, øтî íå ìàãу áåç öÿáå жûöü! 
Хî÷àø, ìû çàўтðà пîйäçåì і çàклþ÷ûì øлþá. Хàöÿ…

Мàрусьêà-Мàгрýт: Штî, õàöÿ… Міõàл, à øтî åñт пðîáлåì? (Усё яшчэ крывіць 
язык.)

Міхàсь: Íåâÿлі÷кàÿ. Я ç-çà ãэтàãà ðàìîíту íå пàñпåў ñкàñàâàöü øлþá ç жîíкàй. 
Àлå àáÿöàþ, çàўтðà ўñ¸ çðàáлþ. Òû çãîäíà пà÷àкàöü? Дà çàўтðà.

Мàрусьêà-Мàгрýт: Âîñü çàўтðà і пàãутàðûì. À öÿпåð ìíå тðэáà ў ãàтэлü çáіðàööà.
Міхàл: Як у ãàтэлü?! Мû ж ÿø÷э ÿк ñлåä íå пàâÿ÷эðàлі. Ці тàáå íå ñпàäàáàлàñÿ 

ìà¸ ãíÿçäçå÷кà? Я íå ўñå ãðîøû пàтðàöіў íà ўñ¸ ãэтà. У ìÿíå ÿø÷э ̧ ñöü. Я áàãàтû. 
Уñ¸ жûöö¸ çáіðàў. Длÿ тàкîй, ÿк тû. Áûööàì âåäàў, øтî ñуñтðэíу пðûíöэñу. Дàâàй 
âûп’åì ÿø÷э пà àäíîй. Çà öÿáå!



(Міхась асушвае сваю чарку, налівае яшчэ адну, нагбом выпівае яе. Потым 
яшчэ адну. Занюхвае хлебам. Падымаецца з-за стала, ідзе да Маруські. Жаласліва 
вымаўляе.)

Міхàл: Мàðуñüкà, çàñтàíüñÿ, Áîãàì пðàøу! Íå ìàãу тðûâàöü áîлüø! Íå ìàãу… 
Я öÿáå íікуäû íå пуø÷у…

(Маруська падымаецца з канапы і выходзіць з-за стала. Муж і жонка 
сустракаюцца. Міхась працягвае рукі, каб абняць жанчыну за талію. Маруська 
ўхіляецца. Міхась, хоць і п’яны ўшчэнт, хапае яе за плечы, трасе. З твару Маруські 
падаюць акуляры, а следам злятае парык... Нямая сцэна. Міхась вылуплівае 
вочы. Стогн вырываецца з яго грудзей, а ён сам, што мяшок, спаўзае на падлогу. 
Падкручвае неяк пад сябе ногі і замірае. Густы храп напаўняе пакой. Маруська 
нахіляецца над мужам.)

Мàрусьêà: Ñпі ìîй ãàлуáîк, ñпі, ìîй äîíжуàí÷ûк. Íÿõàй тàáå пðûñíіööà 
öуäîўíû Пàðûж, ñåкñуàлüíàÿ Мàãðэт і âåðíàÿ Мàðуñüкà. À ñпàöü тû áуäçåø 
äîўãà, ãàäçіí äà âàñüìі ðàíіöû. І íàâàт ñтðэл ãàðìàтû ñ¸ííÿ íå ðàçáуäçіöü öÿáå. 
Ãэтà ÿ äîáðà âåäàþ. À ìû çàðàç ç Ëþñüкàй пàñÿäçіì, пàáàлþåì, îй, пàáàлþåì!

(Маруся падыходзіць да канапы, бярэ пакет, раскрывае яго. Дастае адтуль 
тэлефон і набірае Люсьчын нумар.)

Мàрусьêà: Àл¸! Ëþñü, кіäàй кàìпутàð і ãàйäà äà ìÿíå. Êліåíт ãàтîâû. Ëÿжûöü 
íà пàäлîçå. Дàпàìàжû пàäíÿöü і ўñкуліöü íà кàíàпу. Íÿõàй пà-лþäñку пàñпіöü. 
Çíÿìîãñÿ ÷àлàâåк. Ñтîлüкі ðàáîтû пåðàðàáіў! Міõàñ¸к áуäçå ñпàöü, à ìû ç тàáîþ 
кулüтуðíà àäпà÷ûâàöü. Òут ñтîлüкі ñìàкàтû ўñÿлÿкàй! Òðэáà çíіø÷ûöü, кàá íå 
ñàпñàâàлàñÿ. Òут íå тîлüкі íà íî÷ õîпіöü åжû і пітâà! Íà тûäçåíü! Уñ¸, ÷àкàþ.

(Маруська кладзе на стол тэлефон. Яна чакае Люську, па віне якой адбыліся 
метамарфозы ў кватэры Накідайчыкаў, а, мабыць, і ў душы Міхася.)

Ç à ñ л î í à
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22 траўня 2010 г., субота.

“Пàãîíÿ” íà Âîñтðàй Áðàìå ў Âілüíі – íàøà äуõîўíàÿ ìà¸-
ìàñöü, à “Пàãîíÿ”, øтî ўçûøлà íàä Міðñкіì çàìкàì і ўпðûãîжûлà 
ñåðтûôікàтû іìÿííûõ пðûâàтûçàöûйíûõ ÷экàў, пàâіííà áûлà 
ñіìâàліçàâàöü íàøу ìàтэðûÿлüíуþ ìà¸ìàñöü.

Òàк, пàâіííà áûлà, àлå...
Ãàäîў ç пÿтíàööàöü тàìу пуñöіўøû ãэтûÿ ãîðкà-ñлàâутûÿ 

ãðàøîâûÿ äàкуìåíтû ў äàñтупíуþ âûтâîð÷àñöü, пðîñтûÿ лþäçі ў 
âûíіку àтðûìліâàлі çàçâû÷àй äðàáÿçу – ñкàжàì, пàðу áàñàíîжàк 
àä ìåíñкàй àáуткîўíі “Пðàìåíü” öі äâàööàöü ñлîікàў ãàðîøку àä 
ãàðûíñкàãà çàâîäà кàíñåðâàў, à ÷àñöåй “уäà÷ліâûÿ àкöûÿíåðû” 
íі÷îãà íå çäàáûâàлі, ìуñілі çàäàâîлüâàööà àáÿöàííÿìі – ìàўлÿў, 
пà÷àкàйöå, õàй ìіíå ÿø÷э ãîäçік, і íå çàñìу÷àйöåñÿ тîлüкі, 
кàíå÷íå, âûплàöіì âàì пðûáûтàк, à пàкулü тîå, øтî íàлåжûöü 
âàì ñ¸лåтà, ìû ўклàлі ў ðàçâіöö¸ ñâàйãî пðàäпðûåìñтâà – äлÿ 
âàøàãà, ãðàìàäçÿíå, áуäу÷àãà äàáðà!

Àлå çäàåööà ìíå, øтî áîлüøàñöü пðàöàâітàãà íàøàãà лþäу íå 

Леанід Дранько-Майсюк

...эстэтыка – то-бок, выхад кнігі – 

пачынаючыся з этыкі (удзячнасць рэдактару 

і рэцэнзенту), і павінна завяршацца этыкай.. .

запісы

за
пі

сы
Старонкі з “Памятнай кніжкі”



пàжàäàлà ñтàöü “àкöûÿíåðàìі”, áî íàîãул çàáûлàñÿ íà ÷экі “Мà¸ìàñöü”, пðûñы́ðûлà1  
іõ у ãлûáіíі õàтíіõ пðûñтîлкàў і øуôлÿä ÿк íåøтà íå âåлüìі пàтðэáíàå...

Ëåтàñü, кàлі пàìåðлі áàöüкі, ÿ ñтàў ðàçáіðàöü іõíіÿ пàпåðû, à ãэтà ў àпуñöåлàй 
áåлàðуñкàй õàöå пåðàлік çâû÷àйíû – äàìàâàÿ кíіãà, áÿñкîíöûÿ тàлîíû, купîíû, 
кâіткі, äàâåäкі, ñтðàõîўкі; уñÿлÿкіÿ пàñâåä÷àííі – øлþáíûÿ, кàлãàñíûÿ, іíâàліäíûÿ; 
жìут çàøìàлüöàâàíûõ кíіжàк – пàÿâûõ, ðàçлікîâûõ íà ìàлàкî, àø÷àäíûõ; íåйкіÿ 
àлîўкàì піñàíûÿ íàклàäíûÿ і плàöåжíûÿ пàâåäàìлåííі; улікîâûÿ пðàôñàþçíûÿ 
кàðткі і пðàôñàþçíûÿ áілåтû; äàўíі эпікðûç і çуñіì ñâåжûÿ ìåäûöûíñкіÿ, 
ìіліöэйñкіÿ і ãàðñàâåтàўñкіÿ çàклþ÷эííі àá ñìåðöі...

Я ўжî íå кàжу пðà піñüìû, ôîтàçäûìкі, пàøтîўкі, âіíøàâàлüíûÿ тэлåãðàìû, 
íàäàðâàíûÿ кàíâåðтû.

Àлå âîñü íà ðуäàâàтà-÷ûðâîíûì пîлі áà÷íà áліñíулà “Пàãîíÿ”, і ÿ äàâåäàўñÿ, 
øтî 11 ñíåжíÿ 1995 ãîäà áàöüку íàлі÷ûлі 128 ÷экàў “Мà¸ìàñöü”, àãулüíàÿ âàðтàñöü 
ÿкіõ íà тûÿ ãðîøû ñклàлà 320000 áåлàðуñкіõ ðуáл¸ў, à ìàöі àäøкàäàâàлі тîлüкі 
76 ÷экàў íà ñуìу 190000 уñ¸ тûõ жà ðуáл¸ў.

Мîжíà ñкàçàöü: áàãàööå íà àäçіí õàлт; у ñâîй ÷àñ і ÷экі “Жûлл¸”, пåðàâåäçåíûÿ 
ў ÷экі “Мà¸ìàñöü”, äлÿ пðîñтûõ лþäçåй ìàðíåлі áåç кàðûñöі.

І ўñ¸ ж у äуøû âàðуõíуўñÿ тâîð÷û іìпэт, áî ÿ àìàлü ç уñÿãî, ø÷ûðà пðûçíàþñÿ, 
çàўñ¸äû ñпðàáуþ çäàáûöü íåøтà öікàâàå.

Дûк âîñü, пðàáåãлі íåàáõîäíûÿ þðûäû÷íûÿ тэðìіíû, і äàâûä-ãàðàäîöкіÿ 
íàтàðûуñû ў ліñтàпàäçå 2009-ãà і ў кðàñàâіку 2010-ãà ãîäà âûпіñàлі ìíå äâà 
пàñâåä÷àííі, çãîäíà ÿкіõ ÿ ñтàў улàäàлüíікàì ñпàä÷ûíû, øтî ñклàлàñÿ ç 
âûøэйíàçâàíûõ ÷экàў.

Çáîлüøàãà ÿ äàâåäàўñÿ пðà ñутíàñöü âûпіñàíàй ñпàä÷ûíû.
Дàðэ÷û, àäçіí ç ãэтûõ íàтàðûуñàў пàðàіў ç’åçäçіöü у ñтîліíñкуþ ôіліþ “Áåлàðуñ-

áàíкà”, кàá уçÿöü ñåðтûôікàт і íà ñâà¸ іìÿ...
У ñтîліíñкàй ôіліі ìÿíå ñпûтàлі:
– Ці ìàåöå ÷экàâû ðàõуíàк ç íулÿâîй ðэøтàй?
Êðûõу пàâàãàўøûñÿ, ÿ àäкàçàў:
– Çäàåööà, íå ìàþ...
– Òàäû àäкðûйöå ў Міíñку тàкі ðàõуíàк, і ìû ўñ¸, øтî тðэáà, íà ÿãî пåðàлі÷ûì...
У ìåíñкàй ôіліі “Áåлàðуñáàíкà”, øтî íà Ôðàíöûñкàíñкàй, çàãàä÷ûöà àääçÿлåííÿ 

ñпàäàðûíÿ І. пàпðàñілà ìÿíå пðûíåñöі ìîй ñåðтûôікàт – àкàçâàåööà, ¸í у ìÿíå 
¸ñöü; áàíкàўñкі àñâåтàð (кàìп’þтàð) пàкàçàў, øтî íåкàлі тàкі äàкуìåíт ÿ àтðûìàў.

Âÿðíуўñÿ äàäîìу, пàøукàў і ñàпðàўäû – çíàйøîў.
У ãэтûì ø÷àñліâà çíîйäçåíûì пàçûкîâûì пàñâåä÷àííі áûлî çàÿўлåíà, øтî 

27 ñàкàâікà 1997 ãîäà ìíå íàлі÷ûлі 89 ÷экàў, øтî íàìіíàлüíàÿ âàðтàñöü àäíàãî 
÷экà – 35000, àãулüíàÿ ж âàðтàñöü уñÿãî íàлі÷àíàãà áàãàööÿ – 3115000.

Çàўâàжу, у áàöüкîўñкіõ ñåðтûôікàтàõ íàìіíàлüíàÿ âàðтàñöü пàçíà÷àíà íå áûлà...
Муñіў áûў ñклàñöі äçâå çàÿâû і тут жà ñклàў, à плàöåжíûÿ äàðу÷эííі çà ìÿíå, 

äçÿкуй ¸й, íàпіñàлà ñпàäàðûíÿ І.
Цікàâà тîå, øтî íà ñâàå ўлàñíûÿ ÷экі ñпàäàðûíÿ І. ìàõíулà ðукîй, à ÿ пðûçíàўñÿ, 

øтî ñâÿäîìà ўлåç у тàкуþ âàжäàíіíу – ìíå, піñüìåííіку, пðûöÿãàлüíû ñàì ãэтû 
íÿçâûклû пðàöэñ: àôàðìлåííі, пåðààôàðìлåííі, çàклþ÷эííå äàìîâû ç ôîíäàì 
äçÿðжàўíàй ìà¸ìàñöі, уклàäàííå і ã.ä.

– Ñìåøíûÿ ÷экі “Мà¸ìàñöü” ìàþöü ñілу äà 30 ÷эðâåíÿ 2010 ãîäà, – ñкàçàў ÿ 
ç âàжíàñöþ çíàўöû.

– Іõ äçåÿííå çíîў áуäçå пàäîўжàíà, – àäкàçàлà ñпàäàðûíÿ І. – Áî ў іíøûì 
âûпàäку äçÿðжàâà пàâіííà âûкупіöü іõ у лþäçåй, à ãðîøàй íà ãэтà íÿìà!

– À ÿкі íà ñ¸ííÿøíі äçåíü кîøт àäíàãî ÷экà?

1 Пðûñыðûлà (давыд-гарадоцкае) – пàкіíулà.
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– Чàтûðû тûñÿ÷û...
Òàäû ÿ çàíÿўñÿ пàäлікàì, äà áàöüкîўñкàãà äàäàў ñâà¸, àтðûìàў 293 і пàìíîжûў 

íà пà÷утûÿ 4000 – âûйøлà 1172000 íàøûõ ðîäíûõ çàй÷ûкàў.
Мåñÿ÷íû çàðîáàк ñтàðàííàãà тàкñіñтà!
Рàäуйñÿ, Ë¸íÿ, àлå àäкіíü àä ãэтàй âàáíàй ñуìû 70000 ðуáл¸ў – ãðàøîâû çáîð 

çà äçâå àпåðàöûі, ÿкіÿ пðàâÿлі пðàöàâітûÿ äàâûä-ãàðàäîöкіÿ íàтàðûуñû; àäкіíü і 
кîøт àўтîáуñíûõ кâіткîў у Ñтîліí, à ÿø÷э і ãэтûÿ 2100 ðуáл¸ў, ÿкіÿ тîлüкі øтî 
çàплàöіў тут, íà Ôðàíöûñкàíñкàй, у ÿкàñöі ўñ¸ тîй жà äçÿðжàўíàй пîøліíû.

І çàñтàåööà тàáå íà пðûãîжàй пàпåðöû тðîõі áîлüø çà ìілü¸í – ñлîâàì, 
ðàçáàãàöåў, íà÷àлüíікі лîпíуöü àä çàйçäðàñöі...

Áàöüкі ўñ¸ жûöö¸ ðàáілі, öÿãíулі, íå ñкіäâàþ÷û, ñâà¸ ÿðìî, і àä ñàâåöкàй äçÿðжàâû 
íà іõíіõ àø÷àäíûõ кíіжкàõ çàñтàўñÿ îãî ÿкі кàпітàл, ìîжíà ñкàçàöü, äçâå кðуãлåíüкіÿ 
ñуìû – у áàöüкі 229 ðуáл¸ў, тûõ ñàìûõ, ç пàðтðэтàì Ëåíіíà, у ìàöі – 340.

Íàâàт íå õà÷у âåäàöü, кîлüкі ãэтà áуäçå íà ñ¸ííÿøíіÿ ãðîøû, õіáà øтî äлÿ 
пàðàўíàííÿ і öэíàñíàй ÿñíàñöі ўíÿñу äлÿ пàìÿöі ãэткуþ пàçíàку – пуøà÷кà 
çàпàлàк öÿпåð кàøтуå 50 ðуáл¸ў.

Хàй õтî-íåáуäçü пðûкіíå, кîлüкі тàкіõ пуøà÷àк ìîжíà купіöü çà тàкуþ àø÷àäу?!
Дûк âîñü, àä тîй äçÿðжàâû çàñтàліñÿ пуñтûÿ àø÷àäíûÿ кíіжкі, àä ãэтàй – тàкіÿ 

ж ÷экі “Мà¸ìàñöü” ç ãåðáàì “Пàãîíÿ” ў íåáå Міðñкàãà çàìкà...
Íàãàâàðûўøûñÿ і äàâåäàўøûñÿ, øтî äàлåй ðàáіöü, ÿ ðàçâітàўñÿ ñà ñпàäàðûíÿй 

І. і ç Ôðàíöûñкàíñкàй пàåõàў íà Шûðîкуþ ў іíøуþ ôіліþ “Áåлàðуñáàíкà”, áî 
ÿкðàç тàì і ìîжíà áûлî пðàâåñöі àáìåí ÷экàў “Мà¸ìàñöü” íà àкöûі ÿкîãà-íåáуäçü 
пðàäпðûåìñтâà – кîøтàì çà àäíу àкöûþ àäçіí ÷эк.

Òàì, íà Шûðîкàй, ìÿíå кðûõу пàäâåñÿлілі – àкàçâàåööà, ç 1 ñтуäçåíÿ 2005 
ãîäà àäçіí ÷эк “Мà¸ìàñöü” кàøтуå íå ÷àтûðû тûñÿ÷û, ÿк пàâåäàìілà ñпàäàðûíÿ 
І., à ÷àтûðû тûñÿ÷û ÷àтûðûñтà, à ãэтà ўжî, áÿññпðэ÷íà, áîлüø, ÷ûì çàðîáàк 
ñтàðàííàãà тàкñіñтà, тàк øтî ÿ ўâà÷àâіäкі áàãàöåþ.

Мíå пàðàілі âûáðàöü áуäàўíі÷уþ àðãàíіçàöûþ V (äàâîлі пàñпÿõîâуþ!), і ÿ 
çãàäçіўñÿ (пàâåðûў, øтî ÿíà пàñпÿõîâàÿ!), àäíàк пðàç õâіліíу âûñâåтлілàñÿ, øтî 
àðãàíіçàöûÿ V ìíå, ÿк àкöûÿíåðу, ìîжà пðàäàöü íå 293 àкöûі, à тîлüкі 280.

Якîå тàäû âûйñöå ìîжà áûöü?
À тàкîå – у ôіліі “Áåлàðуñáàíкà”, øтî çà Рàìàíàўñкàй ñлàáàäîй íà Íÿìіçå, 

ðэøту ÷экàў (13!) ìîжíà ñпіñàöü íà àкöûі тàâàðûñтâà W, ÿкîå çàйìàåööà пàä’¸ìíûìі 
кðàíàìі (ìÿíå пåðàкàíàлі, øтî і ÿíî пàñпÿõîâàå!).

Я тàк і çðàáіў, і âîñü ç 19 тðàўíÿ 2010 ãîäà, ñîлàäкà ўçäûõíуўøû, ÷àкàþ 
äûâіäэíтû пà àкöûÿõ.

15 красавіка 2021 г., чацвер.

Дубянецкі, Стральцоў, Някляеў
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Òàäû, у 1980-ÿ ãàäû, у ìà¸й äуøû ÿíû іñíàâàлі ðàçàì, àлå ìíå, лåтуöåííàìу 
ðэäàкöûйíàìу пðàöàўíіку, жàäàлàñÿ, ÷àñàì íàâàт ìðîілàñÿ, кàá і ў жûööі ÿíû 
áûлі ðàçàì, тàìу – ÿк уìåў і ÿк ìîã – ÿ ñпðûÿў іõíÿìу çáліжэííþ.

Âîñü пàìÿтíàÿ ñöэíà ў âûäàâåöтâå “Мàñтàöкàÿ літàðàтуðà”, äçåйíûÿ àñîáû 
ÿкîй – Дуáÿíåöкі і Íÿклÿåў; ñöэíà ãэтàÿ àäлþñтðîўâàå àäíî ç ìàіõ íå ìàðíûõ 
íàìàãàííÿў...

– Âàлîäçÿ, – çâÿðтàþñÿ äà Íÿклÿåâà, – öÿáå ÷àкàå Дуáÿíåöкі!
– Пðàўäà?!
Íÿклÿåў у íåäàўìåííі ñпûíÿåööà пàñÿðîä кàліäîðà, íåäàâåðліâà ãлÿäçіöü íà ìÿíå 

і íіáûтà ãàâîðûöü: “Çäàåööà ж, у Дуáÿíåöкàãà ñà ìíîй íà ñ¸ííÿ íіÿкàй ñпðàâû?”
– Ёí öÿáå õî÷à áà÷ûöü! – ÿ ñліçãàþ âà÷ûìà пà çàтàптàíûì пàðкåöå.



Дîáðà âåäàþ, øтî ў ãэтû ìîìàíт äûðэктàð “Мàñтàöкàй літàðàтуðû” Дуáÿíåöкі 
ў ñâàіì кàáіíåöå çàíÿтû пілüíàй ðàáîтàй (ÿ тîлüкі øтî áûў у ÿãî!), Íÿклÿåâà ¸í 
íå ÷àкàå, і íікîãà íå ÷àкàå, àлå ìíå çàñâÿðáåлà, кàá ìåíàâітà ў ãэтû ìîìàíт ¸í 
÷àкàў ìåíàâітà Íÿклÿåâà, áî Íÿклÿåў íåñпàäçÿâàíà ç’ÿâіўñÿ ў äîўãіì âûäàâåöкіì 
кàліäîðû, і ÿ íå ìîã çìàðíàâàöü тàкі çðу÷íû âûпàäàк!

– Пàйøлі! – àä÷ûíÿþ äçâåðû ў пðû¸ìíуþ.
Íÿклÿåў пàääàåööà íà ìàþ ñâåтлуþ пðàâàкàöûþ і, âÿäîìà ж, íå çäàãàäâàåööà, 

øтî ÿ âÿäу ÿãî, кàлі тàк ìîжíà ñкàçàöü, у ñтâîðàíуþ ìíîй äàлікàтíуþ ñітуàöûþ.
У ìÿíå ìîöíà á’åööà ñэðöà, і ÿ íå ўÿўлÿþ, øтî áуäçå äàлåй – ìî çäàðûööà 

ñкàíäàл, áî пàтуðáàâàöü çàíÿтàãà кіðàўíікà ў íåпðûçíà÷àíû ÷àñ – ãэтà (ñàìàå 
ìàлîå!) íàðâàööà íà íåпðûåìíàñöü!

À ç äðуãîãà áîку, øтî ðàáіöü, кàлі äуøà ãàðûöü, кàлі ÿ ў пàлîíå ўлàñíàй õэíöі: 
Дуáÿíåöкі і Íÿклÿåў пàâіííû çàðàç îт (!) ñуñтðэööà!

Рûпíуўøû, äçâåðû ў кàáіíåт пðà÷ûíіліñÿ, çäàåööà, ñàìі...
Ñтîл, íà ñтàлå – âÿлікàÿ пîпåлüíіöà, çÿл¸íû пà÷àк ãðîäçåíñкіõ öûãàðэт 

“Пàлåññå”...
Àäíàк жà ÿ çàíàäтà ўâ¸ў ñÿáå ў ìîðàк!
Уáà÷ûўøû íÿпðîøàíûõ íàâåäíікàў, Дуáÿíåöкі пðàç àкулÿðû âà÷ûìà âåñåлà 

пàкàçâàå: î, íàðэøöå пðûйøлі!
Íіáûтà ÷àкàў íàñ!
Òàк, ¸í çàäàâîлåíû, áî ðàøу÷à àäñîўâàå íà кðàй ñтàлà пàпåðû, ÷ûì пàкàçâàå 

– íіÿкàй ðàáîтû çàðàç; ¸í àпуñкàå ў пîпåлüíіöу íåäàкуðàíуþ öûãàðэту і пûтàå 
пðîñтà ç íàл¸ту:

– Хлîпöû, ñкàжûöå, ãэтà пðàўäà öі íå?
– Âû пðà øтî, Міõàл Ô¸äàðàâі÷? – кðûõу çáÿíтэжàíûÿ, àìàлü у àäçіí ãîлàñ 

âûпðàøтîкâàåì, âûäûõíуўøû, ìû.
– Дû ÿ пðà тîå, øтî кàлі çâàíþ ў àптэку, тî ìíå çäàåööà, øтî тîлüкі ў àптэкàõ 

пðàöуþöü âåтліâûÿ жàí÷ûíû?!
– І ў ìÿíå тàкîå ж àä÷уâàííå, Міõàл Ô¸äàðàâі÷! – Íÿклÿåў пàäõîпліâàå 

пðûåìíуþ тэìу. – Ç àптэ÷íûìі жàí÷ûíàìі âåлüìі пðûåìíà ðàçìàўлÿöü!
Âîñü тàк, ç íі÷îãà пà÷ûíàåööà ôàйíàÿ ãàâîðкà, à ôàйíûÿ ãàâîðкі і пà÷ûíàþööà ç 

íі÷îãà, і Дуáÿíåöкі ãэтûì øлÿõåтíûì уìåííåì âàлîäàå öуäîўíà, Íÿклÿåў тàкñàìà, 
і ÿ, ø÷àñліâû, íіáûтà àпûíàþñÿ ў пðàçðûñтûì âîáлàку...
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І тàкàÿ пàìÿтíàÿ ñöэíà – íàâåäâàííå Дуáÿíåöкàãà ў ñàíàтîðíàй Àкñàкàўø÷ûíå; 
ç íàìі áûў тàäû і Âàлîäçÿ Мàðîç...

Íÿклÿåў çàñлàў ñтîл áÿлþткàй ñуðâэткàй, і пàä л¸ãкуþ-л¸ãкуþ ÷àðку ãàâîðкà 
пàйøлà, çäàâàлàñÿ, пðà ўñ¸ – пðà кâåткі, ÿкіÿ ç тûäçåíü тàìу Рэйãàí уñклàў íà 
ìàãілû эñэñàўñкіõ àôіöэðàў; пðà ñÿáðîўñтâà, ÿкîå ÷àñàì пåðàìàãàåööà ãðàøûìà; 
пðà Âітàлÿ Âîлüñкàãà, ÿкі ç ìàðуäíàй пàâàжíàñöþ пðàõîäжâàўñÿ ў ãэтуþ õâіліíу 
пà ñàíàтîðíûõ ñöåжкàõ; пðà ñàкàâітàñöü піíñкàй ãàâîðкі; пðà àўтàðà “Çàãàäкі 
Áàãäàíîâі÷à” (àпîøíÿå, ñàìî пà ñàáå, ç ìà¸й пàäà÷û!)...

Ãàâîðà÷û пðà Ñтðàлüöîâà, Дуáÿíåöкі çíàõîäçіў àñàáліâûÿ ñлîâû, à ÿø÷э, ìîжíà 
ñкàçàöü, пà-÷ûтàöку ¸í ãàíàðûўñÿ тûì, øтî ñтðàлüöîўñкіÿ àпàâÿäàííі і àпîâåñöі 
âûäàлі ў пåðàклàäçå ў Мàñкâå ў äàâîлі пðэñтûжíàй ñåðûі “Áіáліÿтэкà ÷àñîпіñà 
“Дðужáà íàðîäîâ” íàклàäàì àжíî 200 000”!

Дуáÿíåöкі пàäкðэñліў íàâàт і тàкуþ пðûåìíуþ äðàáíіöу тàãî çíàкàìітàãà 
âûäàííÿ: “Íà кàðэíü÷ûку кíіãі ¸ñöü áðîíçàâàÿ плàøкà!”1 

1 Çãàäкà пðà âûäàííå: Миõàñü Ñтðåлüöîâ «Жуðàâлиíîå íåáî», пåðåâîä ñ áåлîðуññкîãî, 
иçäàтåлüñтâî «Иçâåñтиÿ», Мîñкâà, 1978 ã. 
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Мàþ і тàкі ўñпàìіí – àäíîй÷û ç íàìåðàì купіў ñтðàлüöîўñкі çáîðíік і íàñіў 
ÿãî ç ñàáîй, çíîў жà ñтðîÿ÷û ñâàå лåтуöåííûÿ плàíû.

“Êàлі íå ñ¸ííÿ, тî çàўтðà öі íà тûì тûäíі ñуñтðэíу Міõàñÿ і âàçüìу àўтîãðàô 
äлÿ Дуáÿíåöкàãà! – тàк íàäуìâàў ñàáå. – À Дуáÿíåöкàìу ñкàжу, øтî Ñтðàлüöîў 
пðàñіў пåðàäàöü äлÿ Âàñ, Міõàл Ô¸äàðàâі÷, ñâàþ кíіãу!”

Ñтðàлüöîў іøîў пà Ôåліöûÿíñкàй.
Òàк, ìû ñуñтðэліñÿ, ÿк ìíå й õàöåлàñÿ, âûпàäкîâà і íàâàт кðûõу ñіìâàлі÷íà, – 

уáà÷ûліñÿ лÿ тàãî íåñàìàâітàãà øûíкà, øтî ìÿñöіўñÿ пàìіж кіíàтэàтðàì “Пåðàìîãà” 
і áуäûíкàì øкîлû; у ãэтûì øûíку ў тðàўíі 1981-ãà ÿ ўçÿў ç іì ñâàå пåðøûÿ ñтî 
ãðàìàў, тàìу й пà ñ¸ííÿøíі äçåíü тîй, öÿпåð ужî íÿіñíû, пітíû äàìîк, лÿ ãàíкà 
ÿкîãà ðîñ ÿäлîâåö, жûâå ў ìà¸й äуøû пàä íåâûпàäкîâàй íàçâàþ “Êуñт ÿäлîўöу”.

Òàäû çà õіñткіì ñтîлікàì, äà ÿкîãà пðûліплі ðûáіíû кîñткі, ç íàìі ñÿäçåў ÿø÷э 
і ìілû ãуìàðûñт Рûãîð Яўñååў, à тûÿ ìàå пåðøûÿ ç іì ñтî ãðàìàў áûлі, äàðэ÷û, 
і àпîøíіÿ – áîлüø çâàíіöü øклÿíкàìі íàì ðàçàì íå äàâîäçілàñÿ.

Пà Ôåліöûÿíñкàй ìû âûйøлі íà Íÿìіãу, пðûñåлі íà пåðøàй пуñтîй лàўöû.
Íàäпіñâàþ÷û кíіãу, Ñтðàлüöîў куðûў і лåâàй ðукîй, íå âûпуñкàþ÷û пðû ãэтûì 

öûãàðэту, çìàõíуў ç тûтулüíàй ñтàðîíкі тàпàл¸âуþ пуøûíку...
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Àўтîãðàô Ñтðàлüöîâà, õîöü і íàкіäàíû íå âåлüìі ðàçáîðліâûìі літàðàìі, 
Дуáÿíåöкàìу ñпàäàáàўñÿ.

Ãэтà ìÿíå ўñöåøûлà.
Íàîãул уñпðûìàþ÷û кíіãу ÿк ікîíу, Дуáÿíåöкі пілüíàâàўñÿ пэўíàãà ðûтуàлу 

– лþáіў, кàá кíіãі íàäпіñâàліñÿ пðàâілüíà (!), пàâîäлå àäпàâåäíàй ôîðìû; ¸í 
âу÷ûў ìÿíå: íåлüãà кðэñліöü àўтîãðàô íà ôîðçàöû і íà ñупåðâîклàäöû – тîлüкі 
íà тûтулå (øтî, äàðэ÷û, Ñтðàлüöîў і çðàáіў!), à кàлі âûäàííå àçäîáлåíà çäûìкàì 
àўтàðà, тî àўтàð пàâіíåí âûкàíàöü íàпіñàííå пàä ñâàіì ôîтà...

À ÿø÷э ¸í âу÷ûў і тàкîй тîíкàй эпіñтàлÿðíàй íàâуöû – íàпðûклàä, піñüìî, 
пåðàä тûì, ÿк çàклåіöü ÿãî ў кàíâåðт, íåлüãà ñклàäâàöü упîпåðàк, à тîлüкі пà 
äàўжûíі àðкуøà.

Ãэтàк ̧ í і çðàáіў íà ìàіõ âà÷àõ ñà ñâàіì ліñтîì пðàçàіку Âîйöàõу Жукðîўñкàìу1  
– ãэтû ліñт, íàпіñàíû, äàðэ÷û, пà-пîлüñку, ÿ пåðàäàў øàíîўíàìу àäðàñàту ў Âàðøàâå 
ў ÷эðâåíі 1987 ãîäà; пàìÿтàþ, Â. Жукðîўñкі тàäû àäçíà÷ûў: ìîâà піñüìà – уçîðíàÿ 
літàðàтуðíàÿ пîлüñкàÿ ìîâà...

Êíіãу Ñтðàлüöîâà Дуáÿíåöкі äàлікàтíà пàãàðтàў, íà àäíу-äçâå ñтàðîíкі, ÿк 
÷àðàäçåй, çл¸ãку пðûклàў äàлîíü, пðà÷ûтàў уãîлàñ íåкàлüкі ðàäкîў, уâàжліâà 
àãлåäçåў пàäàðуíàк, ÿк äàðàãуþ øкàтулку, і çàклþ÷ûў:

– Ñтðàлüöîў піøà áåç öûðкàöкіõ пàäñкîкàў!.. À âîñü... (тут пðàãу÷àлà іìÿ 
піñüìåííікà)... – ñàпðàўäíû öûðкà÷... У ÿãî пàäñкîк íà пàäñкîку... Шìàт íÿø÷ûðàñöі...

Я çãàäçіўñÿ ç пà÷утûì, à Дуáÿíåöкі ў туþ õâіліíу ñöіñíуў і кіíуў у ñìåтíіöу 
âûкуðàíû пà÷àк “Пàлåññÿ”.

Çãàäàíàãà тâîðöу íàçàâу Z...
Z уìåў жûöü!
Ёí тàлåíàâітà пàтðàплÿў пàä ñàíîўíû ãуñт, à Ñтðàлüöîў íå пàтðàплÿў.
Улàäà øìàт ÷àãî äàçâàлÿлà Z і ÷àñтà ўçíàãàðîäжâàлà ÿãî (тûì жà äâуõтîìíікàì 

äà 50-ãîääçÿ, і íå тîлüкі äâуõтîìíікàì), à Ñтðàлüöîâà íå.
Пðîçâіø÷à Ñтðàлüöîâà âûкðàñлілі ç þáілåйíàãà ñпіñу íà ãàíàðîâàå âûäàííå, 

– ãэтà áûў öÿжкі ўäàð!

1 М. Дуáÿíåöкі пåðàклàäàў íà áåлàðуñкуþ ìîâу тâîðû Â. Жукðîўñкãà.



Дуáÿíåöкі õàäçіў у Êàìітэт пà äðуку, пåðàкîíâàў ñтàðøûíþ, øтî àўтàð “Çàãàäкі 
Áàãäàíîâі÷à” ìàå àáñàлþтíàå тâîð÷àå пðàâà íà äâà тàìû ñâàіõ тâîðàў!

Уплûâîâû Z çà Ñтðàлüöîâà ãîлàñ у âûñîкіì кàáіíåöå íå пàäàў, à ìîã áû і 
пàäàöü, àäíàк жà çìîў÷àў, пðàўäà, íà âуліöû пðûтâîðíà àõкàў, áåäàâàў, øкàäàâàў, 
øтî ñà Ñтðàлüöîâûì тàк íåñпðàâÿäліâà àáûøліñÿ...

Пðà Z ìîжíà ñкàçàöü ãэтàк: “Цікàâû, ÿк ãîлàñ áåç ìуçûкі!”
Пðà Ñтðàлüöîâà тàк íå ñкàжàø.

5

Я ðэäàãàâàў ðукàпіñ Íÿклÿåâà “Íàñкðîçü”, – âåðøû, áàлàäû, пàэìû, – ÿкі 
çàâÿðøàўñÿ àäíàйìåííûì пðàìàўлåííåì, жàíðàâà пàçíà÷àíûì ÿк кàíöэðт пàэтà 
ç àðкåñтðàì.

Çàўâàжу: пðàìàўлåííå кіäкàå, áàãàтàå íà ÿñкðàâûÿ ôàðáû і, тðэáà ñкàçàöü, 
äàâîлі íåáÿñпå÷íàå äлÿ тàãà÷àñíàãà (ìÿжà 1984 – 1985 ãã.) àôіöûйíàãà ñкутàтàãà 
ўñпðûìàííÿ.

Ñтðуíà “Дуáÿíåöкі, Ñтðàлüöîў, Íÿклÿåў” у ìà¸й äуøû íàñтðîåíà áûлà ўñ¸ 
íà туþ ж ñâåтлуþ пðàâàкàöûþ, тàìу ñàìî ñàáîþ çðàçуìåлà, øтî пà íåàáõîäíуþ 
ўíутðûâûäàâåöкуþ ðэöэíçіþ íà ðукàпіñ “Íàñкðîçü” ÿ çâÿðíуўñÿ äà Ñтðàлüöîâà, 
ìàþ÷û íà ãэтà пðûõілüíуþ çãîäу Дуáÿíåöкàãà.

Êàлі öэíçàðû çàпуñöілі кіпöþðû ў íÿклÿåўñкі øэäэўð (à øтî тàк ñтàíåööà – 
íà тîå ўñ¸ й пàкàçâàлà!), ÿ çíîў пàçâàíіў Ñтðàлüöîâу, і ¸í õуткà íàкðэñліў äçâå 
ñтàðîíкі äàäàткîâàй ðэöэíçіі, пàñлÿ ÷àãî äûõтîўíû тîìік у ÷îðíàй âîклàäöû 
ўáà÷ûў ñâåт.

Эñтэтûкà – тî-áîк, âûõàä кíіãі – пà÷ûíàþ÷ûñÿ ç этûкі (уäçÿ÷íàñöü ðэäàктàðу 
і ðэöэíçåíту), і пàâіííà çàâÿðøàööà этûкàй, тàìу, ñåäçÿ÷û ў ãàñöÿõ у Íÿклÿåâà, 
ÿ пàпðàñіў ÿãî íàáðàöü íуìàð Ñтðàлüöîâà.

Íÿклÿåў тут жà пàçâàíіў...
Я çàäàâîлåíà ñлуõàў іõíþþ äîўãуþ áÿñåäу і ў туþ õâіліíу, õâіліíу ñâàйãî 

äàткліâàãà ø÷àñöÿ, і áліçкà äуìàöü íå ìîã, øтî õуткà íàäûäçå 25 жíіўíÿ 1987 ãîäà.
У тîй äçåíü у Мåíñку, íà Чûжîўñкіõ ìîãілкàõ, íàçàўñ¸äû ðàçâітâàліñÿ ç 

Міõàñ¸ì Ñтðàлüöîâûì.
Дуáÿíåöкі і Íÿклÿåў áûлі íà тûì àпîøíіì ðàçâітàííі.
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Хто такія Раман Семашкевіч, Мікалай Грышкевіч, Пётр 
Зяновіч, Адам Більдзюкевіч, Мікола Ільяшэвіч, Віктар Казлоўскі, 
Уладзіслаў Чарняўскі, Віктар Шутовіч, Тодар Куніцкі, Вольга Та-
поля, Сяргей Сахараў і дзясяткі іншых малавядомых, але вартых 
памяці асобаў Беларусі? На гэтае пытанне вы зможаце адказаць 
толькі тады, калі прачытаеце ўнікальны двухтомнік артыкулаў, 
эсэ, літаратурных партрэтаў, бібліяфільскіх нататак і ўспамінаў 
даследчыка нашай літаратуры і культуры Міхася Казлоўскага 
з Маладзечна. Двухтомнік мае адну назву “Пад сузор’ем веры і 
надзеі”. Ён пабачыў свет у мінскім выдавецтве “Кнігазбор”.

Падобнага двухтомнага выдання ў Беларусі даўно не было. 
Але гэта не проза ці паэзіія, а змястоўныя артыкулы-даследа-
ванні, літаратурныя партрэты знакавых, ды забытых дзеячаў 
беларускай культуры, якія пражылі годнае, але трагічнае жыццё 
ў неспакойным ХХ стагоддзі, гісторыя родных аўтару мясцінаў 
і нараджэнне беларускага бібліяфільства, ліставанне вядомых 
беларускіх літаратараў і краязнаўцаў. 

Сяргей Чыгрын

...я б вярнуў у кантэкст роднай культуры ўсіх, 

хто шчыра і аддана працаваў на беларускай 

культурнай ніве.. .

“Трэба душы не даваць заснуць...”
Гутарка з Міхасём Казлоўскім

словы

сл
о

вы



Упершыню чытачы даведаюцца з двухтомніка Міхася Казлоўскага пра лёс 
бібліятэкі і архіва генерала Кастуся Езавітава, пра мастакоў і бібліятэчку часопіса 
“Узвышша”, пра беларускія выданні ў ковенскай Летуве, пра Дзвінскія беларускія 
выданні, пра беларускае таварыства бібліяфілаў у БССР і шмат-шмат пра што 
іншае. “Пад сузор’ем веры і надзеі” – своеасаблівы даведнік пошукаў і знаходак, 
адкрыццяў і памяці пра забытых беларусаў, пра кнігі і падзеі. 

Пра ўсё вышэй пералічанае, а таксама пра літаратуру і спадчыну наогул, 
вырашыў пагутарыць з Міхасём Казлоўскім. Спадзяюся, што гутарка атрыма-
лася даволі цікавай, але, найперш, карыснай для ўсіх нас, хто жыве ў Беларусі і 
цікавіцца яе гісторыяй, літаратурай і культурай.

– Спадар Міхась, можа неяк не сціпла казаць, але мы з табой сёе-тое 
ўжо зрабілі для гісторыі нашай літаратуры і культуры. І, дзякаваць Богу, 
працягваем гэта рабіць. Але хвалюе тое, хто пасля нас будзе працягваць 
гэтую справу?

– Пðà íàøû пîñпåõі ãàâàðûöü íå áуäу, õàй àá ãэтûì ñкàжà ÿãî âÿлікàñöü ÷àñ, 
à ¸í ñàìû ñпðàâÿäліâû ñуääçÿ і âûçíà÷àлüíік уñÿãî ñàпðàўäíàãà і âàðтàñíàãà 
íà ãэтàй çÿìлі, õîöü ÷àñтà і íåäàðàâàлüíà ñпàçíÿåööà. Штî äàтû÷ûööà íàøûõ 
пðàäàўжàлüíікàў, тî тут áîлüø пûтàííÿў, ÷ûì ãàтîâûõ àäкàçàў. Çäàåööà, і ¸ñöü 
ÿíû, тûÿ пðàäàўжàлüíікі, àлå íåйкіÿ íå âåлüìі äàўãàâå÷íûÿ: ç’ÿâÿööà íà äàлÿãлÿ-
äçå, ìілüãàíуöü і çíікíуöü. Пðàўäà, ¸ñöü кîлüкі пðîçâіø÷àў, çà äçåйíàñöþ ÿкіõ 
ÿ ўâàжліâà íàçіðàþ і пîñпåõі ÿкіõ ìÿíå âåлüìі öåøàöü, àлå ãэтà ўжî íå пàñлÿ-
äîўíікі, à ñàìàñтîйíûÿ тâîð÷ûÿ àäçіíкі, ÿкіÿ äàўíî і пàñпÿõîâà çàðэкàìåíäàâàлі 
ñÿáå íà ўäçіðâàíåлàй кðàÿçíàў÷àй äçÿлÿíöû. Ñÿðîä іõ: Ñтàíіñлàў Ñуäíік ç Ëіäû, 
Іãàð Пðàкàпîâі÷ ç Пàñтàâàў, Àлåñü Àðкуø ç Íàâàпîлàöкà, Àлÿкñàíäð Êàìіíñкі 
ç Êðэâà, ñìàðãîíñкі íàñтàўíік Улàäçіìіð Пðûõà÷, íÿўðûìñліâû Êàñтуñü Шûтàлü 
ç Ãлûáîкàãà, àпàíтàíàÿ Òэðэñà Áітэлü ç Âіøíåâà і ìíîãіÿ, ìíîãіÿ іíøûÿ. Áî íå-
äàðэìíà ж у Áіáліі ñкàçàíà, øтî пà пðàöû âàøàй пàçíàþöü âàñ. Хîöü ãэтà, ìуñіöü, 
і íå âåлüìі пðûãîжà, àлå çàўñ¸äû çàõàплÿþñÿ і тâà¸й пðàöàй, äàðàãі ìîй äðужà.

– Хто будзе працягваць даследаваць былую Заходнюю Беларусь і яе 
літаратуру? Там жа працы – процьма… 

– Òàк, тэìà ãэтàÿ íåàáñÿжíàÿ, і пðàöû íà ¸й õîпіöü íå àäíàìу пàкàлåííþ. 
Àäçіíàå тîлüкі, áðàтîк, øтî пðàöàâàöü íàì ç тàáîй íà ãэтûì пîлі пðàñöåй, áî ìû 
çàñтàлі тîй äîáðàñлàâ¸íû ÷àñ, кàлі жûлі ÿø÷э лþäçі, ÿкіÿ ç’ÿўлÿліñÿ ўâàñàáлåí-
íåì ñуìлåííàñöі і пðûíöûпîâàñöі. Яíû íå ðàñкіäâàліñÿ íàлåâà і íàпðàâà тàкіìі 
ñлîâàìі, ÿк лþáîў äà Рàäçіìû, äà ìîâû, àáàâÿçàк пåðàä пàìÿööþ пðîäкàў. Як 
уñпîìíþ тûÿ áÿñкîíöûÿ пàåçäкі ў Âілüíþ, ñуñтðэ÷û ç пðàäñтàўíікàìі íіçàâîãà 
çàõîäíåáåлàðуñкàãà àктûâу ў íàøûõ â¸ñкàõ і ìÿñтэ÷кàõ, тî тàк çàø÷ûìіöü ñэðöà, 
тàк ñтàíå ñуìíà і áàлþ÷à àä íåìàã÷ûìàñöі ўñ¸ ðàíåйøàå пàўтàðûöü у öÿпåðàøíіì 
жûööі. Дû і íå тðэáà çàáûâàööà, øтî і ìû ç тàáîй ðîäàì ç ãэтûõ ñâÿтûõ çàõîäíå-
áåлàðуñкіõ âàкîліöàў. Òàìу, íàпэўíà, і лþáîў у íàñ äà тàãî пåðûÿäу ñàпðàўäíàÿ, 
ø÷ûðàÿ, íå пàçáàўлåíàÿ пðûкìåт ñåíтûìåíтàлüíàñöі і íàñтàлüãіі.

À öÿпåðàøíіÿ ìàлàäûÿ – ãэтà ўжî íåøтà іíøàå, пàкàлåííå, ÿкîå ãîлûì эí-
туçіÿçìàì íå купіø: іì пàäàâàй і ãàíàðàðû, і ãðàíтû, і øìàт ÷àãî іíøàãà. Òàìу 
öàлкàì çãàäжàþ÷ûñÿ ç тâà¸й äуìкàй, øтî пðàöû íà çàõîäíåáåлàðуñкіì пîлі áåçлі÷, 
пàâіíåí ç ñуìàì кàíñтàтàâàöü, øтî пîлå âÿлікàå, à ñåйáітàў íà іì ñàпðàўäíûõ, 
àñàáліâà ìàлàäûõ, – ìàлà.

– А хто будзе шырока і грунтоўна даследаваць літаратуру Усходняй 
Беларусі ХХ стагоддзя? Там таксама працы шмат. 

– Òîå ñàìàå ìîжíà ñкàçàöü і пðà ўñõîäíåáåлàðуñкуþ, àлüáî, іíàкø кàжу÷û, 
ÁÑÑРàўñкуþ äçÿлÿíку. Пðàўäà, àäðàçу тðэáà çãàäàöü і пðà çуñіì íå лåпøуþ 
ñітуàöûþ ç âûâу÷эííåì íàøàй âåкàâîй пðûñутíàñöі і ў ìіжâàåííàй Ëàтâіі, Ëå-
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туâå, Чэõàñлàâà÷÷ûíå, ÇШÀ. À 
тàì жà тàкñàìà кîлüкі тэìàў – íå 
ðàñкðûтûõ, íå ðàñпðàöàâàíûõ, 
çàíÿäáàíûõ.

Ëітàðàлüíà íà äíÿõ пðà÷ûтàў 
íàäçâû÷àй öікàâû àðтûкул Мікî-
лû Òðуñà, ÿø÷э àäíàãî ðупліўöà 
íà íå âåлüìі ўðàäжàйíûì áåлàðу-
ñкіì кулüтуðíûì пàлåтку, ÿкі áûў 
íàäðукàâàíû ў ãàçåöå “Ëітàðàтуðà і 
ìàñтàöтâà” çà 13 жíіўíÿ 2021 ãîäà, 
у ÿкіì äàñлåä÷ûк ðàñпàâÿäàå пðà 
пàэтà íàøàíіўñкàй пàðû Àлüôîíñà 
Пåтðàøкåâі÷à, âÿäîìàãà пà пñåў-
äàíіìå Ôілàôåй Êàліíкà. Òðэáà ñкà-
çàöü, øтî пðà÷ûтàў ÿ тîй ìàтэðûÿл 
ç öікàâàñöþ, пàўãлÿäàўñÿ ў àáлі÷÷à 
пàэтà, ÿкîãà ўпåðøûíþ ўáà÷ûў íà 
ñтàðîíкàõ пåðûÿäû÷íàãà äðуку. 
Пàðàäàâàўñÿ çà àўтàðà, çà ÿãîíûÿ âі-
äàâî÷íûÿ пîñпåõі ў çãàäàíûõ тэìàõ, 
à пîтûì íàáðàў íуìàð ìàáілüíàãà 
тэлåôîíà і пàçâàíіў. Âûкàçàў ÿìу 
ñлîâû пàäçÿкі і ñâà¸ çàõàплåííå ÿãî пуáлікàöûÿй. Êîлüкі õâіліíàў пàðàçìàўлÿлі, 
і тут ¸í кàжà: “І ўâîãулå, тàкîå çàпуø÷àíàå ñ¸ííÿøíÿå íàøà літàðàтуðàçíàўñтâà 
і íà тàкіì íіçкіì пðàôåñійíûì уçðîўíі, øтî ìîжíà пðîñтà äçіâу äàâàööà!”

Íу і ÿк тут íå пàãàäçіööà! Çàйìàþööà тûÿ íàøûÿ íàâукîўöû íåйкіìі äðîáíûìі 
пðàìåжкàâûìі тэìàìі, à õтî áуäçå çáіðàöü пàä àäíу âîклàäку, à пîтûì âûäàâàöü 
кíіãі тàãî ж Àлüôîíñà Пåтðàøкåâі÷à, Àíäðэÿ Çÿçþлі (Àлÿкñàíäðà Àñтðàìîâі÷à)? À 
кîлüкі, Ñÿðãåй, íàìі пåðàãàâîðàíà, øтî äà ãэтàãà ÷àñу тàк і íå âûäàäçåíû àñîáíûì 
âûäàííåì тâîðû Ëÿâîíà Ñлу÷÷àíіíà-Шпàкîўñкàãà, піñüìåííікà âûñîкàй пàэтû÷íàй 
кулüтуðû, жàíðàâàй і тэìàтû÷íàй ðàçíàñтàйíàñöі. À кàлі ўðэøöå äîйäçå ÷àðãà äà 
пàэтà, пðàçàікà, пуáліöûñтà, íàâукîўöà Хâåäàðà Ілüÿøэâі÷à, піñüìåííікà, тâîðû ÿкîãà 
ìîжíà ñìåлà ñтàâіöü пîðу÷ ç тâîðàìі Мàкñіìà Òàíкà. Ãàâîðûì, çáіðàåìñÿ, à “âîç и 
íûíå тàì”, ÿк кàжуöü íàøûÿ ўñõîäíіÿ ñуñåäçі. Âîñü тут і ãàâàðû пðà áуäу÷ûíþ, пðà 
íàñтупíікàў. Дû кàлі íåøтà і пàäðûõтуåì, à пîтûì, пàäöіñíуўøû жûâîт, âûäàäçіì, 
тî öі øìàт âîäãукàў пðà÷ûтàåì у ðэñпуáлікàíñкàй пðэñå? Пàìÿтàþ, àäíàãî ðàçу 
àäøукàў äç¸ííік кñ. Àäàìà Ñтàíкåâі÷à “Êàлÿíäàðíûÿ íàтàткі”, à пîтûì íàäðукàâàў 
ÿãî ў “Êуôэðку Âілåíø÷ûíû”, і øтî тû äуìàåø, øìàт ãіñтîðûкàў і літàðàтуðàçíàўöàў 
àäãукíулàñÿ íà туþ пуáлікàöûþ? Пàñтàðàþñÿ àáлåã÷ûöü тâàå ñтàðàííі – тîлüкі 
àäçіí. Òîлüкі ãàðàäçåíñкі ãіñтîðûк Àíäðэй Âàøкåâі÷ ñкàçàў кîлüкі äîáðûõ і, ñàìàå 
ãàлîўíàå, ñпðàâÿäліâûõ ñлîâàў. І ўñ¸. Òîå ñàìàå àäáûлîñÿ і ç пуáлікàöûÿй äç¸ííікà 
Ñÿðãåÿ Ñàõàðàâà. Àлå і тут ÿø÷э лåпø – íіâîäçіí íàâукîâåö-пðàôåñіÿíàл íå àäãук-
íуўñÿ. Òàкîå іíøû ðàç ñклàäâàåööà ўðàжàííå, øтî ÿíû íікîãà і íі÷îãà, àкðàìÿ ñÿáå 
лþáіìûõ, íå ÷ûтàþöü. À øтî тû, ìîжàø пàõâàліööà кîлüкàñöþ і ÿкàñöþ íàпіñàíàãà 
пðà тâàþ пðàöу? І ÿ ðàçуìåþ, у пðûíöûпå, ÷àìу: áî íі ÿ, íі тû íå ўпіñâàåìñÿ ў 
тàк çâàíуþ àáîйìу, у ñâîåàñàáліâуþ туñîўку âûáðàíûõ, à ãэтà çíà÷ûöü, øтî ìû íà 
ãэтûì пîлі íå çуñіì ñâàå. І тàìу, кàлі тàкàÿ ñітуàöûÿ çàõàâàåööà, тî ãàâàðûöü àá 
ðàäàñíàй і ø÷àñліâàй áуäу÷ûíі íå пðûõîäçіööà.

– Жылі на Беларусі вялікія нашы даследчыкі літаратуры, такія, як 
Сцяпан Александровіч, Арсень Ліс, Янка Саламевіч, Уладзімір Калеснік, 
Генадзь Каханоўскі і іншыя. Гэта нашыя настаўнікі. Мы ў іх вучыліся 
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шукаць і даследаваць, збіраць 
і публікаваць. Але не толькі 
нам, а ўсім творчым людзям 
іх дзейнасць і творчасць трэба 
ўшаноўваць, выдаваць у нека-
лькіх тамах. Ставіць ім пом-
нікі, адкрываць мемарыяльныя 
шыльды. Хто гэта будзе рабіць? 
І ці зробіцца яно калі-небудзь? 
Як ты думаеш?

– Ãэтûõ лþäçåй, äàñлåä÷ûкàў 
і àñîáàў àä Áîãà, ÿ çãàäâàþ âåлüìі 
÷àñтà. Штî ìàãу, тî ñтàðàþñÿ ðàáіöü 
äçåлÿ ўøàíàâàííÿ іõíÿй пàìÿöі, àлå 
íå ўñ¸, íà âÿлікі жàлü, çàлåжûöü àä 
ìÿíå. Íàñуñтðà÷ íàøûì жàäàííÿì пàâіííû іñöі іõ ðîäíûÿ, áліçкіÿ. À тут íå çàўñ¸äû 
íàøàå жàäàíàå ñупàäçå ç іõíіì õàöåííåì. À âûäàâàöü у іõ øìàт øтî á íàçáіðàлàñÿ. 
Уçÿöü уñ¸ тàãî ж Àðñåíÿ Ëіñà. Êîлüкі ў ÿãî íàйöікàâåйøàãà ліñтàâàííÿ çàõîўâàåööà, 
äû і íå âûйøлі àñîáíûìі кíіãàìі íåкàтîðûÿ ÿãî пðàöû. У пðûâàтíàñöі, тàк і íå 
пàáà÷ûлі ñâåту àñîáíûì âûäàííåì ÿãî íàäçâû÷àй кàлàðûтíûÿ, âîáðàçíûÿ ìåìуàðû, 
ÿкіÿ ¸í íàäðукàâàў у ãàçåöå “Íîâû ÷àñ”. Àлüáî кàлі ўжî ўðэøöå ðэøт ç’ÿâіööà íà 
пàліöàõ кíіãàðíÿў уñіìі âåлüìі ÷àкàíû “Ñлîўíік пñåўäàíіìàў і кðûптàíіìàў” Яíкі 
Ñàлàìåâі÷à, íàä ÿкіì ̧ í тàк ðупліâà пðàöàâàў у àпîøíіÿ ãàäû жûööÿ? À øтî ìîжíà 
ñкàçàöü пðà ўñпàìіíû і пðà íåàпуáлікàâàíûÿ пðàöû íåçàáûўíàãà Ãåíàäçÿ Êàõàíîўñкà-
ãà, ÿø÷э àäíàãî íÿўðûìñліâàãà ñåйáітà ç тûõ лåãåíäàðíûõ 60-80-õ ãàäîў ìіíулàãà 
ñтàãîääçÿ? À кîлüкі ÷àãî, íàпэўíà, öікàâàãà лÿжûöü у àðõіâå Улàäçіìіðà Êàлåñíікà?

– А колькі ў нас забытых літаратараў, мастакоў, кампазітараў, фаль-
кларыстаў! І іх мы не павінны забываць. Асабліва тых, хто некалі прыгожа 
афармляў беларускія кнігі.

– Штî äàтû÷ûööà íåàпðàўäàíà і íåçàñлужàíà çàáûтûõ, тî тут уâîãулå тэìà 
äлÿ àñîáíàй ãàâîðкі. І øтî ñàìàå âàжíàå ў ãэтàй ñітуàöûі, äûк ãэтà тîå, øтî ìû 
íå пàâіííû çàáûâàööà íå тîлüкі пðà çíàкàâûõ, àäìåтíûõ тâîðöàў, àлå і тûõ, õтî 
âûäàў àäíу àлüáî íåкàлüкі кíіã. Áî кàлі ãэтà àä ìÿíå á çàлåжàлà, тî ÿ á âÿðíуў 
у кàíтэкñт ðîäíàй кулüтуðû ўñіõ, õтî ø÷ûðà і àääàíà пðàöàâàў íà áåлàðуñкàй 
кулüтуðíàй íіâå. Уñіõ, õтî піñàў пà-áåлàðуñку і жûў äлÿ Áåлàðуñі і ў кàãî ¸ñöü 
âіäàâî÷íûÿ пðûкìåтû тàлåíту. Áî ÿк пàäуìàþ іíøû ðàç, тî тîлüкі ðîñпà÷ áÿðэ àä 
тàãî, øтî íі÷îãà пà ñутíàñöі íîâàãà íå ñкàçàíà пðà àäìåтíûõ áåлàðуñкіõ кíіжíûõ 
ãðàôікàў ìіíулàãà, тàкіõ, ÿк Âàлÿð’ÿí Дâàðàкîўñкі, Ãåíàäçü Çìуäçіíñкі, Пàâåл 
Ãуткîўñкі, Яíкà Êàøкåлü, çàõîäíåáåлàðуñкі ìàñтàк Мікîлà Âàñілåўñкі. À кîлüкі 
ўâîãулå іñíуå äàãэтулü íå ðàñøûôðàâàíûõ âîклàäàк кíіã, ÷àñîпіñàў, ÿк çàõîäíå-
áåлàðуñкàãà, тàк ÁÑÑРàўñкàãà пåðûÿäу! À õтî кàлі çãàäàå і âûäàñöü áðàøуðû, à 
тî і кíіãі пðà кàìпàçітàðàў Àлåñÿ Ñпàñкàãà, Рûãîðà Ñàìîõіíà, ÿкіÿ тàк тàлåíàâітà 
пà÷ûíàлі і тàк тðàãі÷íà çàкîí÷ûлі ñâîй жûöö¸âû øлÿõ? Áî, íàкîлüкі ìíå âÿäîìà, 
àкðàìÿ тâàіõ ðàíåйøûõ пуáлікàöûÿў у пåðû¸äûöû, ÿ íі÷îãà íîâàãà ÿø÷э íå ÷ûтàў 
пðà іõ жûöö¸ і тâîð÷àñöü.

– Сёння ў рэгіёнах Беларусі пражывае шмат здольных і цікавых лю-
дзей, якія займаюцца краязнаўствам. Мы нават пра ўсіх і не ведаем. Яны 
шмат робяць, але іх даследаванні ляжаць гадамі ў шуфлядах. Краязнаўцы 
не могуць выдаць свае кнігі, даследаванні, бо на выданні няма фінансаў. 
І калі іх не выдаваць – усё можа загінуць. Ці ёсць, на тваю думку, якое-
небудзь выйсце з гэтага становішча?
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– Íà ãэтàå тâà¸ пûтàííå çíàйñöі äàклàäíàãà і ўöÿìíàãà àäкàçу ÿ íå ìàãу. Хіáà 
тîлüкі пàðàіöü ðàáіöü тàк, ÿк ðîáіì ìû ç тàáîй ÿкîå ўжî äçåñÿöіãîääçå. À ìåíàâітà: 
çáіðàöü ãðîøû íà âûäàííå ñàìîìу, øукàöü і äàлу÷àöü äà ñпðàâû çàìîжíûõ ìåöэ-
íàтàў і ôуíäàтàðàў. Áî ÷àкàöü, кàлі ðàптàì ç’ÿâіööà öікàâàñöü äà тâàіõ пðàåктàў 
у íåйкіì âûäàâåöтâå, ÿ äуìàþ, äàðэìíàÿ ñпðàâà. Мîжíà ўñ¸ жûöö¸ пðà÷àкàöü, 
à пîтûì çäàðûööà íåпàпðàўíàå: у àäçіí öуäîўíû ìîìàíт íåйкіÿ ÷ужûÿ лþäçі, à 
ìàã÷ûìà, àäпàâåäíà âûõàâàíûÿ і ñâàå ðîäíûÿ, пàлі÷àöü, øтî ўñå ãэтûÿ пàпåðû, ÿкіÿ 
âàлÿþööà áåç уñÿкàй ìэтû, пåðàøкàäжàþöü іõ ø÷àñліâàìу жûööþ, і ñпàлÿöü іõ ÿк 
íåпàтðэáø÷ûíу. À кîлüкі пàäîáíàãà äàâÿлîñÿ ñуñтðэöü і ìíå íà ìàіì жûöö¸âûì 
âåку. Пàìÿтàþ, àäíîй÷û пðûåõàў äà ðîäíàй плÿìåííіöû Òàìàøà Ãðûáà: жàí÷ûíà 
ìілàÿ, ñàðäэ÷íàÿ, тûпîâàÿ çàõîäíåáåлàðуñкàÿ пðàöàўíіöà. Рàñпûтâàþ пðà äçÿäçü-
ку, äàйøлà ÷àðãà äà ÿãîíûõ пàпåð, à ÿíà і кàжà: “À ìà¸ ж тû äçіöÿткà, ÷àìу ж 
тû ðàíåй íå пðûåõàў, áî кîлüкі тûäíÿў íàçàä äçåöі ìàå íàäуìàлі ðàáіöü ðàìîíт, 
äûк çíÿлі ç ãàðûø÷à куôàð ç äçÿäçüкàâûìі пàпåðàìі і ўñ¸ ñпàлілі íà пàíàäâîðку”.

– Гэта сумна. І ў мяне падобныя выпадкі былі неаднойчы. Таму – што 
трэба зрабіць, каб шырэй наладзіць гісторыка-краязнаўчыя выданні па 
ўсёй Беларусі, не толькі на роднай мове, але і на польскай, англійскай, 
нямецкай мовах? 

– Цÿжкà àäкàçàöü і íà ãэтà пûтàííå àäíàçíà÷íà. Àлå äуìàþ, øтî тут ñâàþ лåпту 
пàâіííà ўíåñöі äçÿðжàâà, áî ў ãэтàй ñпðàâå тîлüкі íà ãîлûì эíтуçіÿçìå äàл¸кà 
íå пàåäçåø. À äлÿ àжûööÿўлåííÿ çàäуìàíàãà пàâіííû áûöü ñðîäкі, і ñðîäкі, ÿк 
тû ðàçуìååø, íå ìàлûÿ. Áî тðэáà çàплàöіöü і àўтàðу, і пåðàклàä÷ûку (à íàйпåðø 
тðэáà çíàйñöі тàкîãà пåðàклàä÷ûкà, ÿкі àäíîлüкàâà áåçäàкîðíà âàлîäàў áû і ìîâàй 
àðûãіíàлу, і ðîäíàй ìîâàй). Хîöü ñàìà пà ñàáå іäэÿ тâàÿ âåлüìі äîáðàÿ, àлå… Штî 
ñтàіöü çà ãэтûì “àлå”, тû і ñàì äîáðà ðàçуìååø.

– Чым жыве і што робіць сёння Маладзечаншчына літаратурная, 
гісторыка-краязнаўчая і культуралагічная ў цэлым? 

– Áàþñÿ, øтî і íà ãэтà пûтàííå íå çíàйäу àптûìіñтû÷íàãà àäкàçу. Êàá ÿíî, 
тîå кулüтуðíàå жûöö¸, іñíàâàлà, тðэáà і кíіãі ðàçуìíûÿ ÷ûтàöü, і äуøû çàñíуöü 
íå äàâàöü. À тут іçíîў áîлüø пûтàííÿў, ÷ûì ãàтîâûõ àäкàçàў. Я ÿк уñпîìíþ 
öÿпåð кулüтуðíàå ìіíулàå ðîäíàãà ãîðàäà, тî ÿíî íå іäçå íі ў ÿкîå пàðàўíàííå 
ç öÿпåðàøíіì. Мàлà õтî піøà, äû і ÷ûтàå íå áîлüø, ìàлà ў кàãî ç’ÿўлÿåööà жà-
äàííå íàпіñàöü öі íàìàлÿâàöü øтîñüöі ñâà¸, öікàâàå і àðûãіíàлüíàå, пðûñâå÷àíàå 
Мàлàäэ÷íу і ðà¸íу. Пà ñутíàñöі лåäçüâå äûõàå íà лàäàí літàðàтуðíàå àá’ÿäíàííå 
“Êупàліíкà”, øтî пðàöуå ÿкîå ўжî äçåñÿöіãîääçå пðû “Мàлàäçå÷àíñкàй ãàçåöå”. 
Мàлà ç’ÿўлÿåööà íîâûõ àўтàðàў, тâîð÷àñöü ÿкіõ уñÿлÿå пэўíуþ íàäçåþ. Òут ÿ ìàãу 
çãàäàöü, õіáà øтî ñà ñтàðэйøûõ Àлÿкñàíäðà Хàçÿíіíà, ÿкі âûäàў íÿäàўíà çáîðíік 
íîâàй ãіñтîðûкà-кðàÿçíàў÷àй і літàðàтуðíàй пуáліöûñтûкі, äû тàлåíàâітуþ Òàìàðу 
Áÿðэçіíу. Чàñ àä ÷àñу íàãàäâàþöü пðà ñÿáå Òàìàðà Áуíтà äû Ëþäкà Ñілüíîâà, 
áûлûÿ ìàлàäэ÷àíкі. Çуñіì ÷àìуñüöі çìîўклà Ëіäçіÿ Ãàðäûíåö, ñàìàáûтíàÿ пàэткà 
і öікàâû кðàÿçíàў÷û піñüìåííік. Ç ìàлàäçåйøûõ, çà тâîð÷àñöþ ÿкіõ ÿ ўâàжліâà 
ñà÷у, ÿ á çãàäàў Улàäçіìіðà Ñàäîўñкàãà, Íàñöþ Íàðэйку, Мàðûþ Áåлüñкуþ…

– Нядаўна ты парадаваў чытачоў і ўсіх беларусаў, хто цікавіцца нашай 
культурай, двухтомнікам “Пад сузор’ем веры і надзеі”. Гэта кнігі твайго 
жыцця ці гэта была даўняя задумка – выдаць свае працы ў дзвюх кнігах?

– Дçÿкуй çà äîáðûÿ ñлîâû, àлå çãàäçіööà ç тâà¸й äуìкàй, øтî ÿ пàðàäàâàў 
÷ûтà÷îў ç’ÿўлåííåì äâуõтîìíікà “Пàä ñуçîð’åì âåðû і íàäçåі”, áûлî á âіäàâî÷íàй 
íÿпðàўäàй. Áî ÿк ìîжíà пàðàäàâàöü ÷ûтà÷îў кíіãàй, ÿкàÿ âûйøлà íàклàäàì у 
60 àñîáíікàў, ÿ ø÷ûðà кàжу÷û, íå âåäàþ. Íу, õіáà, íåкàлüкі äçÿñÿткàў ÷àлàâåк ç 
ìàйãî áліжэйøàãà àкðужэííÿ і âåäàå пðà ÿå іñíàâàííå і пà ðîçíàìу àäíîñіööà äà 
ÿå ç’ÿўлåííÿ. Хîöü àñàáіñтà ÿ ¸þ ãàíàðуñÿ, áî ÿ ў ¸й ñкàçàў уñ¸ тîå, àá ÷ûì äàўíî 
ìàðûў ñкàçàöü. Íà тâà¸ пûтàííå, øтî ãэтà – “кíіãі тâàйãî жûööÿ öі ãэтà áûлà 



äàўíÿÿ çàäуìкà” – àäкàçàöü àäíàçíà÷íà тàкñàìà íå àтðûìàåööà. Íàпэўíà, ãэтà 
ñâîåàñàáліâû ñіìáі¸ç, ÿкі ç’ÿâіўñÿ ў пàтðэáíû ÷àñ і ў пàтðэáíû ìîìàíт жûööÿ.

– Якіх, на тваю думку, папяровых выданняў сёння не хапае ў Беларусі? 
Ці час іх ужо скончыўся?

– Як тû öуäîўíà âåäàåø, ÿ кíіжíік і áіáліÿôіл äà ìîçãу кàñöåй, і ìíå пàпÿðî-
âûÿ âûäàííі íі÷ûì íå çàìåíіø. Áî äлÿ ìÿíå кíіãі, ÷àñîпіñû áûлі, ¸ñöü і áуäуöü 
íå тîлüкі кðûíіöàй іíôàðìàöûі, àлå і тâîðàì ìàñтàöтâà. Я ў кíіçå лþáлþ ўñ¸: 
і çìåñт, і øðûôт, і ôîðìу, і ôðàíтûñпіñ, і тûтул, і âіíüåткі ç çàñтàўкàìі. Òàìу ÿ 
çàўñ¸äû áûў, ¸ñöü і áуäу çà пàпÿðîâûÿ âûäàííі. À íà тâà¸ пûтàííå, ÿкіõ íàì 
íå õàпàå âûäàííÿў, ìàãу àäкàçàöü âåлüìі кîðàткà – äîáðûõ! Òàìу íà ñ¸ííÿøíі 
äçåíü, ÿк ãэтà íå ãу÷ûöü пàðàäàкñàлüíà, у ìÿíå íÿìà ў Áåлàðуñі лþáіìàãà âû-
äàííÿ. Ç ðàíåйøûõ – íàñтàлüãі÷íà ўñпàìіíàþ Дуáàўöîâу “Íàøу Íіâу”, ÷àñîпіñ 
“Ñпàä÷ûíà”, “Áåлàðуñкуþ ìіíуўø÷ûíу”, ñтàðûÿ “Мàñтàöтâà Áåлàðуñі” і “Ëітàðà-
туðу і ìàñтàöтâà”, íàøуþ ç тàáîй лþáіìуþ ãàçåту “Ãîлàñ Рàäçіìû”, áåлàñтîöкуþ 
áåлàðуñкуþ “Íіâу”. À ÿø÷э äлÿ ìÿíå íå õàпàå ÷àñîпіñà “Òэàтðàлüíàÿ Áåлàðуñü” 
öі ÷àãîñüöі пàäîáíàãà ў тàкіì плàíå. Âåлüìі øкàäуþ, øтî íå ìàþ ìàã÷ûìàñöі 
âûäàâàöü “Êуôэðàк Âілåíø÷ûíû”, ìà¸ ñàìàå лþáіìàå і äàðàãîå äçіöÿ. Òàìу íі ў 
ÿкіì ðàçå íå ñõілÿþñÿ äà äуìкі, øтî âåк пàпÿðîâûõ âûäàííÿў ñкîí÷ûўñÿ. Штî 
äàтû÷ûööà öÿпåðàøíіõ âûäàííÿў, тî íіâîäíàãà ç іõ пà-ñàпðàўäíàìу íå лþáлþ 
і íå øàíуþ. À çà øтî іõ øàíàâàöü: çà туþ ñлîўíуþ áуôàíàäу, øтî пàíуå íà іõ 
ñтàðîíкàõ, çà áулüâàðíû çìåñт, õîöü і пàäìàöàâàíû ñуìíåўíûìі ãіñтàðû÷íûìі 
ôàктàìі, çà ãулüíþ ў літàðàтуðу, çà øэðàñöü і íуäîту? 

– Я б, Міхась, дадаў бы, што сёння ў Беларусі патрэбны часопіс для 
калекцыянераў. Ва ўсіх краінах ёсць, а ў нас няма. А калекцыянераў у 
Беларусі шмат. На тваю ўласную думку, што чакае нашу Беларусь праз 
20-30 гадоў? Найперш нашу літаратуру, культуру, навуку?

– Íікîлі íå áûў àñтðîлàãàì, тàìу і íå лþáлþ ãулÿöü у пðàäкàçàííі, àлå äуìàþ, 
øтî ў áліжэйøàй пåðñпåктûâå íàñ ÷àкàþöü íå лåпøûÿ ÷àñû (õîöü áà÷ûöü Áîã, 
ÿк áû ÿ õàöåў пàìûлÿööà). Òîлüкі âåлüìі õà÷у, і íàâàт лі÷у ãэтà ñэíñàì ñâàйãî 
жûööÿ, кàá Áåлàðуñü áûлà і тàäû, кàлі ìÿíå ўжî íå áуäçå íà ãэтûì ñâåöå. Àлå äлÿ 
ãэтàãà тðэáà пðàöàâàöü і пðàöàâàöü, ñуìлåííà і ìэтàíàкіðàâàíà. І тàäû, ÿ äуìàþ, 
øтî íàøûÿ ìàðû і ñпàäçÿâàííі кàліñüöі ñтàíуööà ðэàлüíàñöþ!
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Уступ (лірычны). Свята, якога з намі няма

Дçÿñÿтû ñåçîí пðэìіі Ãåäðîйöÿ ìуñіў ñкîí÷ûööà ñâÿтàì.
Уÿâіì ñàáå çäàðîâуþ кðàіíу ç äðîáíûìі áуðжуàçíûìі кàø-

тîўíàñöÿìі, ìіж ÿкіõ – ðàçâітû кíіжíû ðûíàк. Íàтуðàлüíà, 
“äðîáíûÿ áуðжуàçíûÿ кàøтîўíàñöі” тут âàðтà ÷ûтàöü ñà ñтà-
íîў÷àй кàíàтàöûÿй: íå ў ñэíñå лåíàñöі і ñûтàãà àтуплåííÿ, à ў 
ñэíñå – íàöûÿíàлüíàй літàðàтуðû áîлüø íå тðэáà âûжûâàöü, 
à ñàìà íàöûÿ ñпðàўäçілàñÿ і ñàìàўñâÿäîìілàñÿ.

Âîñü у тàкîй кðàіíå þáілåйíû ñåçîí ãàлîўíàй літàðàтуðíàй 
пðэìіі (øтî äà пðîçû äûк áåç ñуìíåâу) ìуñіў ñтàööà ñâÿтàì ç 
пàäñуìàâàííåì çðîáлåíàãà. Дçÿñÿтку кíіã-пåðàìîжöàў ìîжíà 
áûлî á пåðàâûäàöü àñîáíàй ñåðûÿй і пðàâåñöі øэðàã пðэçåíтàöûй 
– íå тîлüкі äçåлÿ ñàìîй пðэìіі, àлå кàá пàкàçàöü íåøûðîкàìу 
÷ûтà÷у, øтî ç íàìі ðîáіööà і куäû ìû ðуøûì.

Мîжíà áûлî á çлàäçіöü ãàлàñàâàííå пà ñàìîй äçÿñÿтöû – 
элåìåíт øîў і іìітàöûÿ кàíкуðэíöûі. Êðûтûкі ìàãлі á âûкà-

Наста Грышчук

...юбілейны сезон выйшаў гераічным 

проста таму, што адбыўся.. .

Некароткі тэкст пра кароткі спіс 
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çàöü ñâà¸ áà÷àííå äàтû÷íà ãэтàй äçÿñÿткі і âûñíîâû çà ўâåñü ñтðàкàтû пåðûÿä 
іñíàâàííÿ пðэìіі. Уðэøöå, уðà÷ûñтàÿ öûðûìîíіÿ ç íàñтàлüãі÷íûì уõілàì і íå áåç 
ñàìàçàäàâîлåíàñöі – ÷àìу íå?.. Мàñтàöтâà пðàç ãэтà íå пàöåðпіöü, à пðэìіþ ðîáÿöü 
жûâûÿ лþäçі. Íå ãðэõ пàöåøûöü кàлåктûўíàå эãà.

Між тûì ðэàлüíàñöü кàíтðàñтуå ç ðужîâûì уìîўíûì лàäàì. Дà тàãî, ÿк áûлі 
àãу÷àíûÿ âûíікі äçÿñÿтàãà ñåçîíà, áîлüøàñöü àðãàíіçàöûй, ÿкіÿ пðэìіþ ðàáілі, 
þðûäû÷íà çлікâіäàâàíûÿ äçÿðжàâàй. Àñîáíûÿ âûäàâåöтâû пåðàжûлі пåðàтðуñû, 
пðàâåðкі, ôіíàíñàâû кðûçіñ – і ãэтà íå ôіíàл ãіñтîðûі. Муñіöü äуìàöü пðà âûжûâàííå 
÷àñîпіñ, у ÿкіì ãэтû тэкñт íàäðукàâàíû. Піñüìåííікі пàáûâàлі õтî çà кðàтàìі, õтî ў 
эìіãðàöûі, õтî ў ãлûáîкàй äэпðэñіі. À кðûтûкі… Òут çà ўñіõ кàçàöü íå áÿðуñÿ, à çà 
ñÿáå ñкàжу тàк: íà äîўãі ÷àñ ìíå çàíÿлî ãîлàñ. Çäàðîâàÿ кðûтûкà ìàã÷ûìàÿ ў тàкіõ 
жà çäàðîâûõ уìîâàõ; öÿжкà øукàöü ìàñтàöтâà ў тîй ÷àñ, кàлі піñüìåííік øукàå 
øлÿõ äà âûðàтàâàííÿ. Цÿжкà кàçàöü пðà õіáû, кàлі àўтàð çíÿâîлåíû. 

Ñлîâàì, þáілåйíû ñåçîí âûйøàў ãåðàі÷íûì пðîñтà тàìу, øтî àäáûўñÿ. Яø÷э ў 
2020 ãîäçå ўñå íåàáûÿкàâûÿ äàпûтâàліñÿ àñöÿðîжíûì øэптàì: à öі áуäçå Ãåäðîйöü?.. 
Штî ãу÷àлà ÿк пûтàííå, öі ìû ўñ¸ ÿø÷э жûâûÿ, öі íå çлàìàліñÿ. Íå ñкàжу, øтî 
áåç Ãåäðîйöÿ літпðàöэñ лÿñíåööà, à ìàñтàöтâà ñкîí÷ûööà. (Áîлüø çà тîå: áåлліт 
íå çíікíå íàâàт пðû íàйãîðøûì ãåàпàлітû÷íûì ðàñклàäçå, тî áîк, пðû ñтðàöå 
äçÿðжàўíàãà ñуâåðэíітэту Áåлàðуñі). Àлå áåç Ãåäðîйöÿ ñтàíå àäíàçíà÷íà тужліâåй.

Êàлі âû áуäçåöå ÷ûтàöü ãэтû тэкñт, іìÿ пåðàìîжöû äàўíî áуäçå âÿäîìàå, à 
ìîжà, і пðûçàáûтàå. Òàìу ÿ íå àкöэíтуþ ўâàãу íà ñіìâàлі÷íûõ пðûçàâûõ ìåñöàõ; 
ÿ áуäу кàçàöü пðà ñàìі кíіãі, пðà іõ àäìåтíàñöі, ÿкіÿ á ÿíû íі áûлі – уäàлûÿ, 
тэíäэíöûйíûÿ, пðàâàлüíûÿ. 

Àñöÿðîжíà: ñпîйлåðû!

Ева Вежнавец. “Па што ідзеш, воўча?”

Ç пåðøàй ñтàðîíкі àпîâåñöі – çíàкàâàй íà ñу÷àñíûì этàпå 
ðàçâіööÿ áåлàðуñкàй пðîçû – âû тðàплÿåöå ў áÿçðàäàñíû 
ñâåт пуñтэлüíіöû. Àлкàãàлі÷кà Рûíà – ãу÷ûöü ÿк øтîñüöі 
пðàâіíöûйíàå, ÿк ãåðàіíÿ эпàñу ìàøтàáàў ðàйöэíтðà, àлå 
ãэтà пàäìàíліâàå ўðàжàííå. Àлкàãàліçì Рûíû íå пðà ñàöûÿ-
лüíûÿ пðàáлåìû. Ãэтà ñіìптîì íåкðîçу äуøû, ÿкі ўçíікàå, 
кàлі ÷àлàâåкà àäðûâàþöü àä кðûíіöû жûööÿ. Êàлі õî÷àöå, 
ãэтà íàñтупñтâà íÿўäàлà àäðэçàíàй пупàâіíû, кàíöàâіíà ÿкîй 
ãíіå íà жûâûì öåлå.

Àпîøíіÿ ãàäû Рûíà àäáûлà çà ìÿжîй, äàãлÿäàþ÷û 
ñàìîтíûõ ñтàðûõ. Чужых ñтàðûõ – уäàклàäíÿå ÿíà ñàìà, 
пàäкðэñліâàþ÷û пàкутліâуþ àäàðâàíàñöü àä ðîäíàãà: уâåñü 
÷àñ у ãлуõîй â¸ñöû äàжûâàлà áàáкà Àäçà÷ûìіõà, тàкàÿ ж íåлþäçіìàÿ äçіâà÷кà.

Áàáкà äàжûâàлà íå çуñіì àäíà: іõ äîì пàäçåлåíû íà äçâå ñÿì’і – áàáкà ç уíу÷кàй 
і, тàк áû ìîâіöü, ñÿðэäíÿå çâÿíî, ñûí Àäçà÷ûìіõі ç жîíкàй. Ãэтû пàäçåл âàжíû 
ÿк àäçіí ç клþ÷îў, íåàáõîäíûõ äлÿ ðàçуìåííÿ ñâåту Âåжíàâåö: íàðìàлüíûÿ лþäçі 
– пà àäçіí áîк ñâåтàáуäîâû, “íåíàðìàлüíûÿ” – пà äðуãі, à пàìіж іìі, íÿãлåäçÿ÷û 
íà ðîäíàñöü кðûâі, íåпðàíікàлüíàÿ çàñлîíà. Àçíà÷àíûÿ âÿäçüìàðñкіì äàðàì, Àä-
çà÷ûìіõà і Рûíà àñуäжàíûÿ íà ñàìîту. 

Уíутðàíàÿ іçàлÿöûÿ – ãэтà ìікðàўçðîâåíü; íà ìàкðàўçðîўíі ÿíà âûÿўлÿåööà 
пðàç тîпàñ àпîâåñöі: ãлуõàÿ â¸ñкà ìіж áàлîтàìі öі – íà áàлîтàõ, тàк íàâàт пðàâі-
лüíåй ñкàçàöü. Íÿãлåäçÿ÷û íà âåкàâîå çìàãàííå ç іì, â¸ñкà іñíуå ÿк пðàöÿã тâàíі, 
працяг не чалавечага, пðûðîäíàãà. Як ðàкàâіíà, пðûðîñлàÿ äà ñкàлû.

Áàлîтà àáàâÿçкîâà íàãàäàå пðà Мåлåжà, і ãэтàÿ çãàäкà íå ôàðìàлüíàÿ. Àпîâåñöü 
Âåжíàâåö – ðàçâіöö¸ õðàíàтîпу “Ëþäçåй íà áàлîöå”. Àñàáліâà çâÿðíу âàøуþ ўâàãу 

 / 227Н а с т а   Г р ы ш ч у к



д з е я с л о ў228     /

íà ñлîâà “развіццё”: Âåжíàâåö íå пàðàçітуå íà клàñіöû – ÿíà пåðàâîäçіöü ðàçìîâу 
íà íîâû ўçðîâåíü. Êàлі äàтû÷íà Мåлåжà ÿ ñкàçàлà á, øтî ãэтà эпàñ пðà ñîöûуì, 
ÿкі ўñтупàå ў кàíôлікт ç áуäу÷ûíÿй, à áàлîтà Мåлåжà – àäлþñтðàâàííå ñîöûу-
ìà, тî ў тэкñöå Âåжíàâåö кàíôлікт çíàõîäçіööà пà-çà ãðàìàäñкіìі ñтðуктуðàìі і 
íàâàт пà-çà ÷àñàì, ¸í íå äàтû÷ûöü íàўпðîñт íåйкàãà ãіñтàðû÷íàãà пåðûÿäу, õîöü 
і àпіñâàå ÿãî. Áîлüø çà тîå: ÿ ўпåðøûíþ áà÷у, øтî àñэíñàâàííå íàöûÿíàлüíàй 
тðàўìû âûâîäçіööà çà ìåжû áåлàðуñкàãà – äçÿкуþ÷û íîâàìу ðàкуðñу.

Рàкуðñ çàäàäçåíû пðàç ñпåöûôіку кàíôлікту. Ãэтà канфлікт паміж рацыяна-
льным у чалавеку і нерацыянальным; ðуõàâікîì жûööÿ, ÿкі ў пñіõàлîãіі çàâåööà 
Яíî. Жûâ¸лüíû пà÷àтàк, íåíàäçåйíà пðûõàâàíû öûâіліçàöûйíûì ñлîåì. Íàñтîлüкі 
íåíàäçåйíà, øтî ў пåðøû ж кðûтû÷íû ìîìàíт Яíî àáðûíå øту÷íà ўçâåäçåíûÿ 
кàøтîўíàñíûÿ іåðàðõіі і âûçâåðûööà íà íåáÿñпåку. Штî і àäáûâàåööà ў àпîâåñöі 
Âåжíàâåö.

У àпîâåñöі Яíî çíàõîäçіöü уâàñàáлåííå ў çâÿðûíûì. Çâåð – ãэтà íå çàўñ¸äû 
ãðуáàÿ ñілà. Ãэтà іíøàÿ ìàðàлü, íàöэлåíàÿ íå íà äàáðàáûт ñîöûуìу, à íà çàõàâàííå 
öэлàñíàñöі àñîáû, íà ñуâÿçü ç öüìÿíûì Яíî. Дàáіðàþ÷ûñÿ äàäîìу ö¸ìíûì лåñàì, 
Рûíà äуìàå пðà íåáÿñпåку: ãэтû øлÿõ âîçüìå ñâàþ àõâÿðу. Òут лþäçі ðàçáіâàліñÿ, 
çàìÿðçàлі, çíікàлі. “У лесе заўсёды ёсць адчуванне, што за табой сочаць чыесьці 
вочы, і яны – не чалавечыя”. І õîöü íàì пàâåäàìлÿþöü, øтî тут õîäçÿöü “÷îðíûÿ 
âàў÷кі”, ñпðàâà íå тîлüкі ў іõ. Çðэøтû, Рûíà àä÷уâàå íå пàíі÷íû ñтðàõ íåáÿñпåкі 
ÿк тàкîй, à õàлîäíàå ðàçуìåííå ðûçûкі, ÿкàÿ ўçíікàå, кàлі Çâåð пîáà÷. Âàўкі пðà-
õîäçÿöü пàўç уñþ кíіãу, ÿк пðàç тîй лåñ, ñâàіì øлÿõàì. І ÿíû íікîлі íå áуäуöü 
пðîñтà âàўкàìі, ãэтà çàўжäû ўöåлàўлåííå ñілû, ÿкàÿ ñàìà ñàáå çàкîí. Âîўк íå 
çàá’å àáû çàáіöü. Пà çàкîíàõ Àäçà÷ûìіõі, ç âàўкîì тðэáà пàâітàööà ÿк ç ðîўíûì 
і пàпðàñіöü пàäçÿліöü äàðîãі.

Мàã÷ûìà, ñу÷àñíàìу, çáîлüøàãà ãàðàäñкîìу ÷ûтà÷у тàкàÿ пàэтûкà пàäàñöà 
àíàõðàíіçìàì, àлå ãэтà ñâåä÷ûöü пðà тîå, øтî кàлåктûўíû Çâåð уðáàíіçàâàíû і 
пðûäуøàíû áåтîííûìі плітàìі ãîðàäà, çàìàðäàâàíû äðэñіðîўкàй і ÷àкàå çà кðàтàìі 
ñâàйãî кàâàлку ñâåжûíû.

Ñтðуктуðу àпîâåñöі ìîжíà ñõåìàтû÷íà ўÿâіöü ÿк пàðàлåлі Чàлàâåк і Çâåð. 
Êàлі ãлÿäçåöü íà іõ çáîку, ліíіÿ áà÷ûööà àäíà – ліíіÿ ñàöûÿлüíàÿ (÷àлàâåк/íàðîä/
кðàіíà) і ãуìàíіñтû÷íàÿ, ÿкàÿ кàíтðàñтуå ç пà÷âàðíûìі кàðöіíàìі ãіñтîðûі â¸ñкі 
(ÿк ìікðàìàäэлі ãіñтîðûі Áåлàðуñі).

Як тîлüкі âû çìåíіöå ðàкуðñ, пàãлÿäçіöå íà àпîâåñöü “çâåðõу” – уáà÷ûöå 
пàðàлåлі, ÿкіÿ àäíà àä àäíîй íå çàлåжàöü. Êàíкðэтíûÿ ÷àлàâå÷ûÿ л¸ñû і іõ уçà-
åìàäçåÿííå, íàñтупñтâû ÷àлàâå÷ûõ у÷ûíкàў – і íåâûтлуìà÷àлüíàÿ жîðñткàñöü, 
кðûâàâû ñлåä, ñілà, ÿкàÿ пðàÿâіöü ñÿáå пðîñтà тàìу, øтî ÿíà ¸ñöü.

Ç ðàкуðñу Çâåðà àтðûìàåööà, øтî ãіñтîðûÿ ÷àлàâåöтâà (öі, çâуçіўøû äà 
ñâåту Âåжíàâåö, ãіñтîðûÿ â¸ñкі) – тîлüкі пðàÿўлåííå çâÿðûíûõ пàìкíåííÿў і 
íåўñâÿäîìлåíàãà.

Мîжíà ñпûтàöü, ÿкі ç ãэтûõ ðàкуðñàў пðàâілüíû, àлå íà ãэтàå пûтàííå àäкàçу 
íÿìà. Ёí çíîйäçåööà, кàлі ÷àлàâåк пðûйäçå äà кàí÷àткîâàй âûñíîâû äàтû÷íà 
іñíàâàííÿ Áîãà, л¸ñу, пåðøàñíàñöі ìàтэðûі/іäэі і ã.ä.

Êàлі öÿпåðàøíі ÷àñ у àпîâåñöі çâÿçàíû ç Рûíàй, тî ìіíулàå àжûâàå ç ãіñтîðûÿìі 
Àäçà÷ûìіõі: ÿíà ñàìà “àжûâàå” і ç тàãàñâåту ðàçãîðтâàå “ãåíåàлàãі÷íûÿ äðэâû öэлûõ 
â¸ñàк” і “кàðту ñìåðöÿў”. Ãэтà ãіñтîðûÿ âîйíàў, çàáîйñтâàў, кðàäçÿжîў, кðûâàâàй 
ðàçíі і ãåíàöûäу, áàðàöüáû çà ўлàäу, õлуñíі, áåçíàäçåйíûõ ñпàäçåâàў. Уíутðàíàÿ 
ãіñтîðûÿ пðàâàлüâàåööà ўãлûá ÷àñу пðàç ãіñтîðûі ìàöі Àäçà÷ûìіõі Пðîñі і áàáкі 
Мàð’ÿíкі, пðàç ãіñтîðûі Оðкі і Пàўлà – çãіíулûõ эíтуçіÿñтàў, ÿкіÿ âåðûлі, áûööàì 
íàâукà àäîлåå áàлîтà. Пðûõîä ñàâåтàў, кàлåктûâіçàöûÿ, ìåліÿðàöûÿ, Дðуãàÿ ñуñ-
âåтíàÿ, ãðàìàäçÿíñкіÿ пàáîіø÷û, âûíіø÷эííå ãàáðэÿў ÿк àñîáíàÿ тðàãåäûÿ íà тлå 
тðàãåäûі áåлàðуñкàй. À тàì і ðàñкулà÷âàííі ç âûñûлкàìі, âîðàãі íàðîäу, уñ¸, øтî 



ñклàäàå íàöûÿíàлüíуþ тðàўìу áåлàðуñàў і пðàç ñтàãîääçå çàñтàåööà äàâàжкàì, ÿкі 
çàìіíàå жûöü, пðàöÿãâàåööà çàáітûìі ў ÷àñ пðàтэñтàў, ñîтíÿìі пàлітçíÿâîлåíûõ, 
âûìуøàíàй эìіãðàöûй і ðàñкîлàìі ў ñåì’ÿõ.

Âîñü іñтîтíàå àäðîçíåííå àпîâåñöі Âåжíàâåö àä пàпÿðэäíіõ õðîíік íàöûÿíà-
лüíàй кàтàñтðîôû: ÿíà âÿäçå àпîâåä пðàç ãåðîÿў, ÿкіì Çâåð áліжэй çà Чàлàâåкà. 
Òî áîк, ãэтà íå лþäçі, пàçáàўлåíûÿ ìàðàлі, ãэтà лþäçі, у ÿкіõ ñâàÿ ìàðàлü. І ўñå 
ãіñтàðû÷íûÿ кàтàñтðîôû, ÿкіÿ àäáіліñÿ íà Áåлàðуñі і íàñ öÿпåðàøíіõ, у àпîâåñöі 
пàўñтàþöü íå ÿк äðàìàтû÷íû пåðàкàç пàäðу÷íікà, à ÿк ãîлàÿ, íÿçðу÷íàÿ пðàўäà 
пðà íàñ ñàìіõ.

Мàñтàöтâà і жûöö¸ пà ñутíàñöі іìàðàлüíûÿ. Êàлі кîткà äуøûöü ìûø, ÿíà 
íå пàкутуå íà çãðûçîтû ñуìлåííÿ. Êàлі çáåðàöåñÿ ÷ûтàöü öі пåðà÷ûтâàöü àпî-
âåñöü, çâÿðíіöå ўâàãу íà іíтàíàöûþ, ç ÿкîй Àäçà÷ûìіõà ðàñкàçâàå ñâàå çìðî÷-
íûÿ ãіñтîðûі: íі ãàлàñу, íі øкàäàâàííÿ àá пàäçåííі íîðàâàў, íі ãуìàíіñтû÷íàãà 
ðàñ÷àðàâàííÿ. Яíà кàжà пðà áàöüку-áàíäûтà ç çàõàплåííåì – íå тàìу, øтî ñàìà 
“äэâіÿíтíû элåìåíт”, à тàìу øтî áàöüкà áûў õâàт. Як Çâåð ¸í áûў âûклþ÷íû, 
ìåў ìîö і ñìåлàñöü. Пàäîáíû пîãлÿä íà ðэ÷û жûâå ў літàðàтуðû àíтû÷íàñöі, 
äàõðûñöіÿíñкіõ тэкñтàõ, äçå öàíіліñÿ ÿкàñöі ÷àлàâåкà ÿк тàкіÿ, áåçàäíîñíà іõ 
кàðûñíàñöі äлÿ ãðàìàäñтâà.

Ñâåт Àäçà÷ûìіõі (і ñâåт àпîâåñöі) íå пàлÿãàå пàìіж пîлþñàìі “çлà” і “äàáðà”. 
Òут ¸ñöü тîлüкі жûöö¸ і ñìåðöü, à пàìіж іìі – ñілà і ўäà÷à. Іäэйíуþ ìàтðûöу 
“Пà øтî іäçåø, âîў÷à?” íåáÿñпå÷íà áðàöü çà ñпîñàá жûöü у ñу÷àñíûì ãðàìàäñтâå. 
Àлå ãэтà кàðûñíû і, ìàã÷ûìà, àäçіíû эôåктûўíû ñðîäàк äлÿ тàãî, кàá уðэøöå 
пðûíÿöü (у ñэíñå – уñâÿäîìіöü і çðàçуìåöü, øтî ãэтà çäàðûлàñÿ ç íàìі) тîй ãâàлт, 
ÿкі ÷ûíіўñÿ ç íàöûÿй. І íå тîлüкі çâîíку, ÿк áûööàì õтîñüöі áлàãі пðûйøîў і 
çðàáіў íàì кåпñкà. Ãэтà ãіñтîðûÿ ўçàåìíàãà âûíіø÷эííÿ і пîìñтû. Êàлі ўäàâàööà 
ў ðàöûÿíàліçàöûþ, ìû çàõðàñíåì у àпðàўäàííÿõ. Мàã÷ûìà, âàðтà àääàöü ÷àлàâåку 
÷àлàâå÷àå, à âàўку – âîў÷àå, пàäçÿліöü ãэтûÿ äàðîãі, кàá уáà÷ûöü, øтî íàñàìðэ÷ 
àäáûлîñÿ. Ëþäçі áûлі ÿк çâÿðû íå тàìу, øтî ðэжûì кðûâàâû; тàìу, øтî тàкіÿ 
ÿíû – ìû – і ¸ñöü.

Пàä кàíåö ðàçìàітûõ ðàçâàжàííÿў çâÿðíу ўâàãу íà ÿø÷э àäíу àäìåтíàñöü: ñâåт 
Âåжíàâåö ðàñкðûâàåööà пðàç ãіñтîðûþ жàí÷ûí, àä Рûíû – пðàç Àäçà÷ûìіõу – äà 
лþтàй áàáкі Мàð’ÿíû і пðàáàáкі Çîô’і. Àпîâåñöü ìîжíà àäíåñöі äà ôåìіíіñтû÷-
íàй літàðàтуðû – у тûì âûãлÿäçå, ÿкі ìîжíà пðûíÿöü çà ìàñтàöтâà. Пàтлуìà÷у: 
ñлîâàçлу÷эííå “ôåìіíіñтû÷íàÿ літàðàтуðà” öÿãíå çà ñàáîй àñàöûÿöûі ç ÷ûìñüöі 
пуáліöûñтû÷íûì, íàпіñàíûì жàí÷ûíàй пðà пðàáлåìû жàí÷ûí, øтî ÷àñàì âûãлÿäàå 
ÿк ñкàðãà íàпàлàì ç àáâіíàâà÷âàííåì. Уñ¸ ãэтà ìàå пðàâà íà іñíàâàííå і, âіäàöü, 
ìуñіöü áûöü, àлå íå ìàå äà÷ûíåííÿ äà ìàñтàöтâà. Еâà Âåжíàâåö тàìу і ìàñтàк, 
øтî íå àääàå пåðàâàãу àñîáíûì àñпåктàì “÷àлàâå÷àй жûööÿäçåйíàñöі”. Яíà íå 
кіðуåööà íåйкіìі пэўíûìі іíтàðэñàìі – пðàлàáіðàâàöü тэìу, ñтàöü ðупàðàì ñàöûÿ-
лüíàй öі этíі÷íàй ãðупû, äàñлåäàâàöü ãіñтàðû÷íû пåðûÿä, і ã.ä.

“Ôåìіíіñтû÷íàñöü” àпîâåñöі çàклþ÷àåööà íå ў тûì, øтî ÿíà пðà ãîðкі л¸ñ 
жàí÷ûíû. Яíà ў ñàìіì ðàкуðñå – íà ñâåт ãлÿäçіöü жàí÷ûíà. І тут âàðтà çãàäàöü 
“Ñàáàк Еўðîпû” Áàõàðэâі÷à, у àäíîй ç ÷àñтàк ÿкіõ тàкñàìà ôіãуðуå áàáкà-øàпту-
õà. Пàðàўíàííå âûõîäçіöü ÿñкðàâàå: у Âåжíàâåö áàáкà íå пðîñтà íîñüáіт âåäàў 
пðà ñâåт і çàõàâàлüíіöà çàкîíàў жûööÿ, ÿíà àпàâÿäàлüíік і ãàлîўíû ñуá’åкт, ç ¸й 
і пðàç ÿå àäáûâàåööà ðуõ, пðàç ÿå áуäуåööà ìàñтàöкі ñâåт. Êàлі äà àíàлàãі÷íàãà 
âîáðàçу çâÿðтàåööà ìуж÷ûíà – Áàõàðэâі÷ – áàáкà ðîáіööà àá’åктàì äçåÿííÿ. Яå 
âûкðàäàþöü, лåäçüâå íå ãâàлöÿöü, íå çâÿðтàþ÷û ўâàãу íà туþ ñàìуþ ìуäðàñöü. 
Пàкіíу ãэтû àáçàö у ÿкàñöі íàçіðàííÿ, áåç кàìåíтàðîў і äàл¸кàіäу÷ûõ âûñíîâàў. 
Мîжà, ãэтà ÷ûñтàå ñупàäçåííå, ÿкîå ўâîãулå âûñíîâàў íå пàтðàáуå.
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Артур Клінаў. “Локісаў”

Êàлі кàçàöü пðà пðàçàікà Àðтуðà Êліíàâà, äлÿ ìÿíå ¸í 
çàñтàåööà àўтàðàì “Ãîðàäà Ñîíöà”, äçå ÷àлàâå÷àå і ÷àлàâå÷-
íàå пулüñуå ў öэíтðû пуñтэ÷û, ñіìâàл ÿкîй – Êàñтðû÷íіöкàÿ 
плîø÷à, àáâåøàíàÿ кіäкіìі ñöÿãàìі і плàкàтàìі. 

Çàтûì ̧ ñöü Êліíàў-ìàñтàк, ÿкі íà Âåíåöûÿíñкіì áіåíàлå 
âûñтàâіў ñàлàìÿíуþ ðэпліку “Òàйíàй âÿ÷эðû” äà Âіí÷û. 
Ãэтàÿ “ìіçàíñöэíà” пàўтàðàåööà ў ôілüìå “Мàñàкðà” Àíäðэÿ 
Êуäçіíåíкі – ÿк ìàñтàк-пàñтàíîўø÷ûк Êліíàў âûкàðûñтàў 
ñàлàìÿíûÿ äэкàðàöûі.

Ôілüì, у ñâàþ ÷àðãу, çíÿтû пàâîäлå íàâэлû Пðàñпåðà 
Мэðûìэ “Ëîкіñ”. У àñíîâå ÿå – лåãåíäà пðà ìÿäçâåäçÿ-
пÿðэâàðàтíÿ, øтî жûâå ў ãлуõіì çàкутку íåäçå íà Ëітâå (у 
íàøàй ñу÷àñíàñöі – пàìåжжà Áåлàðуñі і Ëітâû). У Мэðûìэ 
пÿðэâàðàöåíü àäíà÷àñîâà ñтðàøûлкà, ìэтà ÿкîй – пàкàçûтàöü íåðâû åўðàпåйñкàãà 
÷ûтà÷à, экçàтû÷íàÿ çàáàўкà, øтî ўпіñâàåööà ў ìîäу íà ãàтû÷íû ðàìàí; і ñіìâàл 
тàãî ñàìàãà äçікàãà, çìðî÷íàãà, íåпðàäкàçàлüíàãà Яíî, пðà ÿкîå ÿ кàçàлà äàтû÷íà 
кíіãі Âåжíàâåö.

І âîñü ìàåì àпîâåñöü Àðтуðà Êліíàâà “Ëîкіñàў”. Пà ўñіì áà÷íà, ñіìâîлікà “Мà-
ñàкðû” çàñтàлàñÿ ç Êліíàâûì äàñþлü. Штî íå äçіўíà: ìàñтàöкі пàтэíöûÿл âîáðàçà 
пÿðэâàðàтíÿ íåâû÷àðпàлüíû. Дîкàç íà пàâåðõíі: ìіñтàð Хàйä пåðàтâàðûўñÿ ў 
Хàлкà і кàтîðû ãîä экñплуàтуåööà âÿлікіìі экðàíàìі.

Êліíàў ðàñкàçâàå äэтэктûўíуþ ãіñтîðûþ пðà тàÿìíі÷ûÿ, кàíå÷íå ж, çàáîйñтâû 
ў àääàлåíûì ðàйöэíтðû Áåлàðуñі, у ÿкіì уãàäâàþööà Ëûíтупû. Çðэøтû, íåіñтîтíà, 
øтî ãэтà çà ãîðàä, áî ¸í тûпîâû, à ў Êліíàâà íàâàт øàðжàâû: Ëåíіí íà плîø÷û, 
кðàìû âàкîл плîø÷û, ñâîй ãàáðэй-ãàíäлÿð, ñâàÿ áåçãуñтîўíàÿ ãàñöіíіöà і ñâàÿ 
äðûìу÷àÿ ãіñтîðûÿ øлÿõåöкàãà кøтàлту – ãðàô Ëîкіñàў пåðàкіäâàўñÿ ў ìÿäçâåäçÿ 
і âûíіø÷àў âîðàãàў і ўñÿкіõ нехарошых людзей. У ÿãî áûлà ñâàÿ ìàðàлü, àлå ўñ¸ 
ж ìàðàлü, і ìÿñöîâûÿ íå ñтîлüкі áàÿліñÿ ãðàôà, кîлüкі øàíàâàлі ÿãî ÿк лàкàлüíàå 
áîñтâà, ÿкîå кàðàå і àáàðàíÿå, у çàлåжíàñöі àä çàñлуãàў.

Мÿñöîâûÿ âåðàöü у ãðàôà, áàÿööà ÿãî, àлå ÿø÷э áîлüø áàÿööà, øтî ãэтà ìіô, 
øтî ãðàôà íÿìà. Ç тàãî кàðûñтàåööà ìÿñöîâàÿ ìіліöûÿ, äàклàäíåй, ñлåä÷û, ÿкîìу 
âîðàã íåàáõîäíû, кàá áûöü ãåðîåì – кàлі кàçàöü пðà âîíкàâуþ кàðöіíку, àлå ÿø÷э 
áîлüø ÿìу пàтðэáíû ãðàô, кàá кіðàâàöü лþäçüìі. Улàñíà, íàø ãåðîй-àпàâÿäàлüíік, 
ç ÿкіì àўтàð çліâàåööà öàлкàì, ñтàâіööà äà ўñÿãî ãэтàãà ÿк äà áлàãîãà ñíу, пîтûì 
– ôàðñу, ÿкі ìîжíà ñпðàáàâàöü ðэжûñіðàâàöü, àлå çáîлüøàãà çàñтàåööà пàñіўíûì.

Òðэöÿÿ ñілà ў ãэтûì ñâåöå âîíкàâàÿ. Чужûíåö äлÿ ўñіõ – äлÿ ìàñîўкі, äлÿ 
ìіліöûі, äлÿ ãåðîÿ і äлÿ íàøàãà пÿðэâàðàтíÿ – ¸í çíàйøîў уâàñàáлåííå ў àáàãу-
лüíåíûì âîáðàçå ìàñкîўñкàãà кàпітàлу: пðûåçäжûÿ áіçíåñîўöû âûкупілі ìà¸íтàк 
ãðàôà і пðэтэíäуþöü íà тîå, кàá öіõà, íå àôіøуþ÷û, çàìÿñöіöü ÿãîíуþ ôіãуðу.

Дàлåй ñþжэтíûÿ пåðûпåтûі пåðàкàçâàöü íå ìàå ñэíñу, õîöü іõ áàãàтà. Ãàлîўíàå 
íå ў ìàтэðûÿлå, à ў тûì, ÿк Êліíàў ÿãî пàäàå. У ñâåöå, äçå ðàíåйøûÿ іåðàðõіі-
кàøтîўíàñöі çðуйíàâàíûÿ, à íîâûõ тàк і íå пðûäуìàлі, кàçàöü уñуð’¸ç пðà øтîñüöі 
ñклàäàíà. Àўтàð âûìуøàíû øукàöü íîâуþ ìîâу. Êліíàў àáіðàå ôàðñ.

Ôàðñ âûáуäîўâàåööà пðàç ñтûліñтû÷íуþ эклåктûку (тðэáà пðûçíàöü, у Êліíàâà 
ÿíà ÷àñàì âûãлÿäàå ìÿøàíкàй), кàìі÷íàå àпіñàííå пåðñàíàжàў і кàìі÷íûÿ ñöэíкі. 
Яðкі пåðñàíàж у ãэтûì ôàðñå – ñлåä÷û: ìû тàк і íå ўáà÷ûì, äçå ¸í ñàпðàўäíû. 
Ñлåä÷û ìіìікðуå тî пàä ãåðîÿ Дàñтàåўñкàãà, тî пàä кîпà ç àìåðûкàíñкіõ ñтужàк, тî 
пàä ðàñåйñкàãà ìÿíтà. Òàкñàìà àäçíà÷у ñöэíу ç ìітûíãàì, у ÿкіì áà÷ûì пàðîäûþ 
íà àпàçіöûйíûÿ àкöûі ў Áåлàðуñі, і àтìàñôåðу ў ãàñöіíіöû ç åйíûìі “ìулüöÿø-
íûìі” ãàñпàäàðàìі, àíтуðàжàì і íàñåлüíікàìі.



Êіíåìàтàãðàôі÷íàñöü àпîâåñöі âіäàâî÷íàÿ. Мàã÷ûìà, ãэтà ўплûў пðàöû íàä “Мà-
ñàкðàй”. Мàã÷ûìà, уâîãулå ўлàñöіâàÿ пðîçå Êліíàâà ðûñà, ñöâÿðäжàöü íå áÿðуñÿ.

Ôàðñ âûкîíâàå тðû ôуíкöûі: ¸í àôàðáîўâàå ўñþ “ñтужку” àпîâåñöі, ÿк ìàí-
тàжíû ôілüтð, пðûâîäçÿ÷û àñîáíûÿ кàâàлкі äà эñтэтû÷íàй öэлàñíàñöі (пðûíàìñі, 
іìкíåööà äà ãэтàãà). Ёí çàáàўлÿå ÷ûтà÷à. І ̧ í ðàñкðûâàå ãåðîÿ “àä çâàðîтíàãà”: ãэтû 
ñìåõ çà кàäðàì пàкàçâàå ðàçãуáлåíàñöü, ñтðàõ, à пà âÿлікіì ðàõуíку – тðàãі÷íàñöü 
ñітуàöûі, у ÿкîй àпûíуўñÿ ãåðîй, à íàñàìðэ÷ – àўтàð і ўñÿ кðàіíà.

І тут ñàìû ÷àñ ñкàçàöü, ÷àìу “Ëîкіñàў” íå ñтàлà àпîâåñöþ çíàкàâàй – íàâàт 
у тâîð÷àñöі ñàìîãà Êліíàâà. Уñå àäçíà÷àíûÿ ìíîþ õàðàктàðûñтûкі тðэáà ÷ûтàöü 
ç пðûñтàўкàй “íåäà”. Ãэтà íåäà-ñöэíàð – áî øìàт ліøíÿãà ÿк äлÿ кіíàñöэíàðà. 
І ãэтà íåäà-пðîçà ў “клàñі÷íûì” çíà÷эííі – тàìу øтî ôðàãìåíтàðíûÿ ñклåйкі, 
ÿкіÿ íà экðàíå äàðэ÷û, у пðîçå âûãлÿäàþöü õàлтуðíà. Ãэтà íåäà-ôàðñ – тàìу øтî 
íàâàт у кàìі÷íûì Êліíàў íåäàñтàткîâà âîлüíû. Уñå ñöэíû пàäàþööà çíà¸ìûìі, 
äçåñüöі áà÷àíûìі, і àñàáліâà кðûўäíà çà ñлåä÷àãà: ¸í çàõðàñ пàìіж экñöэíтðûкàì 
і пðàâіíöûйíûì ìіліöûÿíтàì, і кîжíû íîâû âîáðàç, ÿкі ÿìу пðûìÿðàў Êліíàў, 
ìîã áû áûöü áîлüø ÿðкі. Штî ў ìåжàõ ôàðñу íå пðîñтà äàðэ÷û, à íåàáõîäíà.

Êàлі ìû âåðíåìñÿ äà ãіñтîðûі ç пÿðэâàðàтíåì, ÿíà тàкñàìà “íåäà”: ôіíàл íåäà-
ñтàткîâà кàíтðàñíû àäíîñíà іíтðûãі, ÿкàÿ äà ÿãî âÿлà. “Ëîкіñàў” – і íåäà-äэтэктûў, 
і íåäà-ôàðñ, і íåäà-пàðîäûÿ. Дàäàöü äà ўñÿãî ìîўíûÿ пûтàííі (÷àñàì çäàåööà, øтî 
àпîâåñöü ìåõàíі÷íà пåðàклàäçåíàÿ ç ðуñкàй) – àтðûìàåööà пåðñпåктûўíû ÷àðíàâік.

Çðэøтû, у ìÿíå çàñтàлîñÿ àä÷уâàííå, øтî àўтàð íàâàт пàñлÿ öэлàй àпîâåñöі 
íå äà кàíöà ðàçâітàўñÿ ç ìіñтû÷íûì пÿðэâàðàтíåì; кàлі ўðàжàííå íå пàäìàíліâàå 
і áåлàðуñкіÿ öåìðàøàлüñтâà, äçікуíñтâà і іíøûÿ ìілûÿ íàöûÿíàлüíûÿ àäìåтíàñöі 
ўñ¸ ÿø÷э øукàþöü âûõàä у літàðàтуðíàй ôîðìå, ÿ á, ç äàçâîлу àўтàðà, ñкàçàлà, 
øтî ñпÿøàööà пуáлікàâàöü áуäу÷уþ ðàáîту íÿâàðтà. Пàтэíöûÿл тàкîй ðàáîтû 
çàñлуãîўâàå âûñілкàў і ÷àñу.

Андрэй Федарэнка. “Жэтон на метро”

Ç âîäãукàў пðà кíіãу, ÿкіÿ ìíå äàâÿлîñÿ пà÷уöü, ñàìûì 
пàпулÿðíûì áûлî “ðàñ ÷àðàâàííå” (у л¸ãкàй ôîðìå – ñтðûìà-
íàå íåäàўìåííå). Пðû÷ûíà тàкîй ðэàкöûі – íÿñпðàўäжàíûÿ 
÷àкàííі. Çà ÿкіÿ, тðэáà çàçíà÷ûöü, àўтàð íå íÿñå àäкàçíàñöі. 
Дûй íàўðàä öі ìуñіöü.

Чàãî ÷àкàþöü àä Ôåäàðэíкі? Êàлі кîðàткà, ÿ á âûлу÷ûлà 
ñтûлü і “ãîðкуþ пðàўäу”. Ñтûлü – ãэтà àñàáліâàÿ àўтàðñкàÿ 
іíтàíàöûÿ (ñтðûìàíàñöü, àø÷àäíàñöü, äàклàäíàñöü) і ìîâà, 
ø÷àñліâà пàçáàўлåíàÿ øкîлüíàй ñтэðûлüíàñöі. “Ãîðкàÿ пðàў-
äà” – áÿçлітàñíàå ўçіðàííå ў ñÿáå і ў ñâåт пðàç ñÿáå, ç ÿкîãà 
íàðàäжàåööà àñàáліâàãà кøтàлту ñпàкîй – ñпàкîй пðûíÿтàãà 
àä÷àþ (ÿкі íÿâàðтà áлûтàöü ç пàкîðàй). У тàкіì ñтàíå ÿñíà 
áà÷àööà ðэ÷û і лþäçі.

Мîжíà ñкàçàöü, øтî ̧ ñöü піñüìåííікі, ÿкіÿ õîäçÿöü пà ñâåöå ç ліõтàðîì, øукàþ÷û 
÷àлàâåкà, à ¸ñöü піñüìåííікі, ÿкіÿ õîäçÿöü ç лþñтэðкàì, íÿпðîøàíà íàãàäâàþ÷û, 
õтî ìû ¸ñöü. Ôåäàðэíкà õîäçіöü ç лþñтэðкàì.

“Жэтîí íà ìåтðî” àкàçàўñÿ тàкîй кíіãàй, äçå лþñтэðкà íÿìà, ÿк і çâûклàãà 
пñіõà лàãі÷íàãà ìàçàõіçìу, і íàâàт ìîâà пàäпàðàäкîўâàåööà жàíðу. Êàлі á ãэтуþ 
кíіãу íàпіñàў íå Ôåäàðэíкà, ðàñ÷àðàâàííÿ áûлî á ìåíø, кàлі á ÿíî ўâîãулå áûлî. 

Àíàтàöûÿ àáÿöàå ÷ûтà÷у пðàöÿã пðûãîäíіöкàй ñåðûі, ÿкàÿ пà÷àлàñÿ äàўíûì-
äàўíî ç “Àôãàíñкàй øкàтулкі” і “Ш÷àðáàтàãà тàлåðà”. Òут пðàìàõíуўñÿ àўтàð 
àíàтàöûі, áî “Жэтîí íà ìåтðî” пðûãîäíіöкàй кíіãàй íå ç’ÿўлÿåööà. Ãэтà íå ÷ûñтû 
экøí, і ãэтà íàâàт íå äэтэктûў, õîöü кíіãу ÷àñàì тàк ðàçãлÿäàþöü. Ñàìûì áліçкіì 
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àçíà÷эííåì áûў áû пñіõàлàãі÷íû тðûлåð, ÿкі âûðàñтàå ç кàíôлікту àäöÿãíåíà-
ãà õàðàктàðу, кàíôлікту пà-çà ñîöûуìàì. Ãэтà ÷àðãîâàÿ ôîðìà âå÷íàй äûлåìû 
“куðûöà і ÿйкà”, тîлüкі çàìåñт куðûöû – жûöö¸ (ðэ÷àіñíàñöü, Эðàñ), à çàìåñт 
ÿйкà – літàðàтуðà, ìàñтàöтâà ўâîãулå. 

(Àáî – пðîöіñтàÿííå Дûÿíіñà і Àпàлîíà, ìіж ÿкіìі ðàñöÿãíутû àðôіçì –  
ç пåðàâàãàй äà Àпàлîíà.)

Êíіãà пà÷ûíàåööà ç Àўтàðà – пàэт Рàк çáіðàåööà íàпіñàöü àпîâåñöü. Çàтûì 
ç’ÿўлÿåööà пðûÿöåлü Рàкà, уöÿãâàþ÷û тàãî ў ìутíуþ ñпðàâу. Ñпðàâà àáðàñтàå 
тàÿìíіöàìі, Рàк ñпðàáуå ў іõ ðàçàáðàööà, âû ÷ûтàåöå äэтэктûўíуþ ãіñтîðûþ, 
íàðàñтàå іíтðûãà… 

І ўñ¸ àкàçâàåööà àäíûì âÿлікіì пàäìàíàì: пîñтôàктуì ÷ûтà÷ ðàçуìåå, øтî 
ўâåñü ÷àñ çíàõîäçіўñÿ ў ñâåöå, пðûäуìàíûì Àўтàðàì (àпîâåñöü у àпîâåñöі). Штî 
ж, çàкðûåì âî÷û íà íåçàкðûтûÿ ñþжэтíûÿ ліíіі – ÿíû çàñтàíуööà íà ñуìлåííі 
Рàкà. Пðàіãíàðуåì і тîå, øтî Ôåäàðэíкà пàðуøàå ãàлîўíàå пðàâілà äэтэктûâà 
(à ìû ÷ûтàлі кíіãу ÿк äэтэктûў): ñлåä÷û Ãðûíåâі÷ äàâîäçіöü, øтî “çàáîйöà ñà-
äîўíік” – ãàлîўíû çлà÷ûíåö і ¸ñöü Рàк. Àлå і ãэтà íå ўñ¸! І ãэтàÿ, äðуãàÿ пà ліку, 
ðàçâÿçкà – íåñàпðàўäíàÿ.

Íàтуðàлüíà, ÷ûтà÷, ÿкі пðûйøîў пà äэтэктûў, ðàñ÷àðàâàíû (кàлі íå çлû). Áî 
àкàçâàåööà, øтî ўñå äîкàçû íåñàпðàўäíûÿ, і ¸í íàâàт íå ìåў øàíöу ðàçáлûтàöü 
клуáîк çàãàäàк. Уñ¸ àäíî øтî äçåíü пðàñтàÿöü пàä äçâÿðûìà, пàäáіðàþ÷û клþ÷, 
кàá äàâåäàööà, øтî íÿìà äà іõ пðàâілüíàãà клþ÷à, áî äçâåðû – ìулÿж.

Уçíікàå пûтàííå: à øтî ãэтà, улàñíà, áûлî? Íàâîøтà?
À áûў ãэтà піñüìåííіöкі экñпåðûìåíт і ãулüíÿ äçåлÿ ãулüíі. Яìу áûлî öікàâà: 

öі àäðîçíіöü ÷ûтà÷ äçâåðû àä ìулÿжà?
Іíà÷àй кàжу÷û, äçå ìÿжà пàìіж ðэàлüíàñöþ і пðûäуìкàй? Ці ¸ñöü ðîçíіöà 

пàìіж жûöö¸ì і літàðàтуðàй і ў ÷ûì ÿíà пàлÿãàå?
Пà âÿлікіì ðàõуíку, çàìåñт “Жэтîíà íà ìåтðî” ìû ìàãлі пðà÷ûтàöü эñэ пðà 

ñутíàñöü літàðàтуðû і ðîлþ піñüìåííікà. Àлå ў тàкіì âûãлÿäçå ÿãî пðà÷ûтàå âуçкàå 
кîлà – íàâàт àäíîñíà âуçкàãà кîлà áåлàðуñкіõ ÷ûтà÷îў. Ôåäàðэíкà элåãàíтíûì 
пàäìàíàì пðûìуñіў ÷ûтà÷à пàўäçåлüíі÷àöü у ìàñтàöкіì экñпåðûìåíöå. Дà тàãî 
ж, эñэ áûлî á íå тàкіì эôåктûўíûì, íå тàкіì äàõîäліâûì, áî ãэтà áûлî á апі-
санне ç’ÿâû. À ў àпîâåñöі ç’ÿâà ñàìàўçíàўлÿåööà, ãðуáà кàжу÷û, ãэтà íå тэîðûÿ, 
à лàáàðàтîðíû çàíÿтàк.

Пàкàçàлüíû àäçіí àáçàö, ÿкі пðûâÿäу öàлкàì:
“Ёí ðàçâітâàўñÿ ñà ñâàіìі ãåðîÿìі, àлå âåäàў, øтî íікуäû ÿíû àä ÿãî íå äçåíуööà. 

Ёí ужî àä÷уâàў пîўíуþ ñâàþ ўлàäу íàä іìі. Піøу÷û, çàáàўлÿþ÷ûñÿ, ãулÿþ÷û ñàì 
ç ñàáîþ ў øàõìàтû, ¸í íàâу÷ûўñÿ àжûўлÿöü лþäçåй, ìîã пà пåðøûì жàäàííі àä-
пðàўлÿöü іõ у íÿáûт і ãэтàк ñàìà л¸ãкà âÿðтàöü íàçàä. Ãэтà áûлî тàк íîâà, öікàâà, 
íåçâû÷àй íà, çàõàплÿлüíà — улàäà тâîðöû íàä ñâàіìі ãåðîÿìі! Áîлüø çà тîå — íåøтà 
пàäкàçâàлà ÿìу, øтî ãэтà і ¸ñöü àäçіíàÿ ў ñâåöå ñàпðàўäíàÿ ўлàäà, õàöÿ á тàìу, øтî 
ÿíà ñàìàäàñтàт кîâàÿ, ¸й íі÷îãà íå пàãðàжàå: íі âûáàðû, íі ðэôåðэíäуìû, íі пут÷û 
ç ðэâàлþöûÿìі, ÿå íіõтî íікîлі íі пðû ÿкіõ àáñтà âіíàõ íå àäáÿðэ äû і пðэтэíäàâàöü 
íà ÿå íàўðàä öі áуäçå”.

Ãэтàк Рàк äуìàå пðà àпîâåñöü, ÿкуþ ¸í піøà ў àпîâåñöі, ÿкуþ піøà Ôåäàðэí-
кà (ñклàäàíà, ðàçуìåþ). Êàлі Рàк пðûçíàå, øтî äлÿ ÿãî àпîâåñöü – “ðîçûãðûø, 
ãулüíÿ, пàäìàí”, тî ãэтà ñàì Ôåäàðэíкà õàðàктàðûçуå ñâàþ пðàöу.

“Яìу пàâåðûлі. Ёí äàáіўñÿ ñâàйãî (і öÿ пåð ç уñìåøкàй пàäуìàў, øтî ў ñâåöå 
тîлüкі äçâå ñàпðàўä íûÿ íåпðûåìíàñöі: пåðøàÿ — íå äàáіööà ÷àãî õàöåў, äðу ãàÿ 
— äàáіööà ÷àãî õàöåў)”.

Ôåäàðэíкà äàáіўñÿ, ÷àãî õàöåў, і ãэтà ñтàлà íåпðûåìíàñöþ: äлÿ áåлåтðûñтûкі, 
ÿк ÿíî áûлî çàÿўлåíà, çàíàäтà õітðà; ìàñтàöкàй ðэ÷û çàìіíàå áåлåтðûñтû÷íàÿ 
ôîðìà і âûтâîðíûÿ: ñпðîø÷àíû öі àäñутíû пñіõàлàãіçì, літàðàтуðø÷ûíà (ìàтэðûÿл 



áÿðэööà íå ç жûööÿ, à ç літàðàтуðû – àäñþлü жàíðàâûÿ кліøэ) і àáìåжàâàíû 
âûáàð ìàñтàöкіõ ñðîäкàў. 

Таня Скарынкіна. “Райцэнтр”

Íà ÷ûì áуäуåööà пàэтû÷íû ñâåт Òàíі Ñкàðûíкіíàй і øтî 
ðîáіöü ÿå àäìåтíàй ìіж âåðліáðûñтàў?

Êàлі пàэтàì ìû ìîжàì íàçâàöü ÷àлàâåкà, ÿкі öэліöü у 
ñутíàñöü ðэ÷àў, âûÿўлÿå íåâіäî÷íûÿ ñуâÿçі і ўìåå іõ âûкàçà-
öü ñлîâàì у ìåжàõ íàÿўíàãà àðñåíàлу, тî Òàíÿ Ñкàðûíкіíà 
ўçáðîåíàÿ öÿжкàй àðтûлåðûÿй – äçіöÿ÷ûì пîãлÿäàì íà ðэ÷û.

Цÿжкàй àðтûлåðûÿй – áî тàкі пîãлÿä і эôåктûўíû, і 
эôåктíû, і ÿãî íåìàã÷ûìà çûìітàâàöü. Çàõàâàöü тàкі пîãлÿä 
íà ðэ÷û, íå пåðàтâàðàþ÷û ў øàáлîí ìûñлåííÿ, – âÿлікàÿ 
пðàöà ñàìà пà ñàáå. Ñпðîáû äàâåñöі ÿå äà àўтàìàтûçìу ¸ñöü, 
çãàäàåì õîöü áû Джàíі Рàäàðû ç ìàíуàлàì пà íàпіñàííі кàçàк.

Ñпðîáû ¸ñöü, à пл¸í ñуìíåўíû. Якіì ÷ûíàì Òàíÿ çàõîўâàå íàтуðàлüíàå ãу-
÷àííå – тàÿìíіöà, àлå ÿк пðàöуå äçіöÿ÷û пîãлÿä íà ñâåт, пàтлуìà÷ûöü ìàã÷ûìà. 

Пà-пåðøàå, ¸í пàçáàўлåíû àўтàìàтû÷íà çàäàäçåíûõ àлãàðûтìàў ìûñлåííÿ. У 
тàкіõ уìîâàõ пàэт, ÿк і äçіöÿ, ìîжà çàäàâàöü íå÷àкàíàå пûтàííå, у ÿкіì тîіööà 
íîâû ðàкуðñ ðэ÷àіñíàñöі.

Пà-äðуãîå, àўтàìàтû÷íàå ìûñлåííå öÿãíå çà ñàáîй àўтàìàтû÷íû ñлîўíік. Ãэтà 
ñìåðöü пàэçіі. Òàíÿ ў кîжíûì тэкñöå íå÷àкàíàÿ. Íå экñöэíтðû÷íàÿ, íå экñтðà-
âàãàíтíàÿ, íå эпàтàжíàÿ, à íå÷àкàíàÿ íàтуðàлüíà; åйíû ñâåт çðàçуìåлû і çíà¸ìû 
– àлå ðàñкðûâàåööà пà-íîâàìу.

Ñâåжû ðàкуðñ, ñâåжûÿ ñлîâû ðàçàì ñклàäàþöü “пà-тðэöÿå”: ìàã÷ûìàñöü 
уáà÷ûöü ñâåт ÿк ¸í ¸ñöü, à íå äðуãàñíûÿ кàðöіíû, лàíöуã пàўтàðэííÿў і ñàìàўç-
íàўлåííÿў. У íåйкіì ñэíñå ãэтà ñпðîáà âÿðíуöü ñтðà÷àíû ðàй (тут çãàäâàåööà 
âîклàäкà “Рàйöэíтðà”).

Âÿлікі ôðàãìåíт пðà пàэçіþ Òàíі Ñкàðûíкіíàй íåàáõîäíû äлÿ ðàçуìåííÿ 
пðàçàі÷íàãà “Рàйöэíтðà”. Я á ñкàçàлà, øтî эñэ, ôàðìàлüíà çâÿçàíûÿ ñà Ñìàðãîí-
íþ, пàтðэáíûÿ íå äлÿ тàãî, кàá çàíàтàâàöü ìåñтà÷кîâуþ ãіñтîðûþ. Ãэтà øэðàã 
пðûклàäàў, äлÿ ÿкіõ Òàíÿ øукàå àãулüíû çíàìÿíàлüíік, кàá çàôікñàâàöü çàкàíà-
ìåðíàñöі жûööÿ.

Àлüãåðä Áàõàðэâі÷ піñàў у àíàтàöûі äà “Рàйöэíтðà”, øтî ãэтà “ñпðîáà ўðàтà-
âàöü çíàкі ÷àñу àä çíікíåííÿ ў õàîñå ñу÷àñíàñöі”. Òàкàÿ ôàðìул¸ўкà àäпàâÿäàå 
пàâåðõíåâàй çàäà÷û кíіãі – íàпіñàöü пðà Ñìàðãîíü і лþäçåй. Êàлі пàäíÿööà äà 
тàãî, øтî çàâåööà Çâûøіäэÿй, ôàðìул¸ўкà ðэäукуåööà äà “ñпðîáû çàíàтàâàöü çíàкі 
ў õàîñå”. Çíàйñöі іñтîтíàå ў ñîтíÿõ пàўтàðэííÿў – ãэтà тàкñàìà пàэçіÿ.

Íàâàт ãåðîі Ñкàðûíкіíàй, ÿк у кàìåäûі äэлü àðтэ, íÿãлåäçÿ÷û íà ñâàþ “äàку-
ìåíтàлüíàñöü” íîñÿöü ìàñкі: Ôàíтàç¸ð, Êàñìàíàўт, Пàэт, Жàí÷ûíà, Àõâÿðà і ã.ä. 
Яíà ìåтàäû÷íà çáіðàå пàöâåðäжàííі çàкàíàìåðíàñöі, і ÷ûì áîлüø пðûклàäàў, тûì 
áîлüø упàðàäкàâàíû ñâåт (ÿк íі äçіўíà – äçÿкуþ÷û “íàіўíàìу” íà ÿãî пîãлÿäу).

Мîжíà áûлî á упікíуöü àўтàðà ў øту÷íàñöі тàкîй ñâåтàáуäîâû, àлå, ìàã÷ûìà, 
àкуðàт тàìу Òàíÿ çâÿðтàåööà äà ðэàлüíàñöі і âûпіñâàå ñàпðàўäíûõ лþäçåй. Упà-
ðàäкàâàöü ìàñтàöкі ñâåт – àäíî; упàðàäкàâàöü пðàç ìàñтàöтâà ðэ÷àіñíàñöü – іíøàå.

Áåç ñуìíåâàў ìàãу ñкàçàöü, øтî “Рàйöэíтð” – çуñіì íå кðàÿçíàў÷àÿ літàðà-
туðà. Ёí íàâàт íå пðà Ñìàðãîíü. Штî öікàâà, àäçіí кðûтûк у ðàçìîâå пðà кíіãу 
çàўâàжûў, øтî õîöü ¸í äîáðà âåäàå ãэтû ãîðàä, Ñìàðãîíі ў кíіçå тàк і íå ўáà÷ûў. 
À ÿå тàì і íå ìуñіöü áûöü.

Íàўпðîñт пðà íåйкуþ Çâûøіäэþ Òàíÿ, кàíå÷íå, íå піøà, ÿíà пðîñтà ðàñкàç-
âàå ãіñтîðûі. Àлå ¸ñöü пàðà эñэ, у ÿкіõ âуøû іäэі âûтûðкàþööà. Ãэтà “Жûöö¸ і 
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ñìåðöü куçуðàк” і “Êàñìàíàўтû ў ãîðàäçå”. Òут Òàíÿ àпіñâàå ñâîй літàðàтуðíû 
ìåтàä і ôàðìулþå ñâà¸ ðàçуìåííå Áûööÿ (çíîў жà, íå íàўпðîñт, àпàñðîäкàâàíà, 
пðàç õààтû÷íûÿ áûööàì áû íàçіðàííі; уâîãулå эñэ Ñкàðûíкіíàй íàãàäâàþöü тà-
íåö, ÿкі здаецца іìпðàâіçàöûÿй). “Áлиñтàтåлüíîå ñî÷åтàíиå ìàлîâûðàçитåлüíûõ 
÷àñтíîñтåй” – öûтуå ÿíà лåкöûþ Íàáîкàâà пðà ãîãàлåўñкàãà “Рэâіçîðà”, і ãэтàå 
ж àçíà÷эííå пàñуå äàтû÷íà ñутíàñöі літàðàтуðû, ÿкуþ öàлкàì пðûíÿлà Òàíÿ. 

Сяргей Календа. “Акварыум”

Àпîøíÿÿ кíіãà Ñÿðãåÿ Êàлåíäû íàâîäçіöü íà äуìку пðà 
ì¸ðтâàãà кàíÿ, ç ÿкîãà пðûñпåў ÷àñ çлåçöі: íà жàлü, íі÷îãà 
íîâàãà “Àкâàðûуì” íå äàäàå – íі áåлàðуñкàй літàðàтуðû 
ўâîãулå, íі ìàñтàöкàìу äîñâåäу ñàìîãà Êàлåíäû.

Íàì кàжуöü, øтî “«Àкâàðûуì» çàâÿðøàå тðûлîãіþ, пà-
÷àтуþ кíіãàй «Пàäàðîжжà íà кðàй лîжкà» і пàäõîплåíуþ 
«Чàñàì пàíкі пàìіðàþöü»”. Я ìÿðкуþ, âû пàãîäçіöåñÿ ç äуì-
кàй, øтî çàâÿðøэííå – ãэтà íå пðîñтà кîлüкàñíû пðûäàтàк, 
à âûклþ÷íà âàжíàÿ ñпðàâà. Êàлі ðàçìîâà іäçå пðà тðûлîãіþ, 
çàклþ÷íàÿ кíіãà ìуñіöü çàкðûâàöü ñþжэтíûÿ ліíіі і äàâî-
äçіöü ðàçâіöö¸ іäэі äà лàãі÷íàãà çàâÿðøэííÿ; àáî çíàõîäçіöü 
уäàлуþ пàñтàíîўку пûтàííÿ, кàлі àўтàð íå ìàå àäкàçу, à 
піñàííå – ñðîäàк пîøуку. Êàлі ¸ñöü ñкðàçíû ãåðîй, у ÿãî ìуñіöü áûöü âûðàçíàÿ 
äûíàìікà, íÿâàжíà, àäìîўíàÿ öі ÿкàÿ ÿø÷э; à кàлі äûíàìікі íÿìà, тî тàк і ìуñіöü 
áûöü çàäуìàíà, ãэтà пàкàçàлüíà-іäэйíàå ôіÿñкà, à íå ôіÿñкà тэõíі÷íàãà õàðàктàðу.

Як âû ìàãлі çðàçуìåöü, íі÷îãà ç пåðàлі÷àíàãà ў “Àкâàðûуìå” íÿìà. Ãэтà íå 
ðàçâіöö¸, à пàўтàðэííå ñкàçàíàãà. Íåйкàй âûðàçíàй іäэі öі çàäà÷û Êàлåíäà íå 
ñтàâіў пåðàä ñàáîй і ðàíåй. Àãулàì “Пàäàðîжжà íà кðàй лîжкà” àпіñâàå ñтàлåííå 
ў àäçіíîöå, тðàãåäûþ ñÿì’і і ÿк ÿå áà÷ûöü і пåðàжûâàå пàäлåтàк; ñітуàöûÿ, у ÿкîй 
àäñутíàñöü áліçкàñöі ç ìàöі і ñпðîáû ÿå âÿðíуöü àäíîлüкàâà áàлþ÷ûÿ. Ñûí і ìàöі, 
þíàк і ÿãî ñпðîáû çðàçуìåöü ñÿáå і жûöü ç пà÷уööÿìі, ÿкіÿ íå кàíтðàлþåø.

“Чàñàì пàíкі пàìіðàþöü” ãу÷ûöü íå тàк àä÷àйíà, тут ìåíø пà÷уööÿў і áîлüø 
ñтàлàãà ўñâåäàìлåííÿ ñÿáå ў ñâåöå. Ç’ÿўлÿåööà áîлüøàÿ ñõåìàтû÷íàñöü: кàлі пà-
ñлÿ “Пàäàðîжжà” пîìíіööà àãулüíàÿ эìàöûйíàÿ àôàðáîўкà, íàñтðîй, тî “Пàíкі” 
пàкіäàþöü у пàìÿöі áîлüø âûðàçíûÿ àäáіткі – ðàтàâàííå ñàáà÷кі (àäкàçíàñöü), 
“ñтàñуíкі” þíàкà і àўтàìàáілÿ (ñâàáîäà), öі ãіñтîðûÿ пðà тîå, ÿк õлîпöû íàñ…àлі 
íà àўтîáуñ (íàçàâåì ãэтà áуíтàì). Іäэйíû öэíтð кíіãі – þíàк ñтàлåå. Хàîñ çíà-
õîäçіöü ñтðуктуðу. Ç ãэтàãà пуíкту ãлåäжàííÿ “тðûлîãіÿ” – літàðàтуðà ñтàлåííÿ, 
ôàðìàâàííÿ àñîáû.

“Àкâàðûуì” ãэтàå ўðàжàííå пåðàкðэñліâàå і ðàçáуðàå íàâàт туþ ñтðуктуðу, ÿкуþ 
íàñупåðàк тâîð÷àìу õàîñу Êàлåíäû ñпðàáуå ñàáðàöü кðûтûк. Âûäàâåö пåðàáîлü-
øàíà íàçâàў àпîâåñöþ экñпðэñіÿíіñöкіÿ íàкіäû, ç ÿкіõ àўтàð ìîã áû ñàáðàöü пðû 
íàлåжíûõ âûñілкàõ àпàâÿäàííå. Хàöÿ тðэáà пðûçíàöü, øтî àўтàð àíàтàöûі çäîлü-
íû áà÷ûöü пðàўäу: ¸í кàжà, øтî “àпîâåñöü – ñклàäçåíàÿ ç ôðàãìåíтàў ãіñтîðûі 
кàõàííÿў і лþáîâі äâуõ ãåðîÿў, ÿкіÿ íå çуñіì ðэàлüíà і кîжíû пà-ñâîйìу ãлÿäçÿöü 
íà ñâà¸ жûöö¸ і íà ñâàіõ жàí÷ûí”, à ўðэøöå “äâà ãåðîі пàâіííû ñуñтðэööà, кàá 
ñкîí÷ûöü пàäàðîж жà, äлÿ пà÷àтку íîâàãà âà ўлàñíûì жûööі”.

Àўтàð çàäуìâàў ñпàðàлåлåíуþ ãіñтîðûþ ãåðîÿў, ÿкіÿ, ìÿðкуþ÷û пà àпіñàííі, 
ìуñілі кàíтðàñтàâàöü, пðàйñöі пðàç âûпðàáàâàííå і ñкîí÷ûöü пåðàíàðàäжэííåì. 
Іíіöûÿöûÿ – ñтðуктуðíû элåìåíт пðîçû, ÿкîìу ãàäîў áîлüø, ÷ûì улàñíà пðîçå. 
Ôîðìу ¸í ìîжà íàáûöü лþáуþ (àä ðûáàлкі ç тàтàì у äçіöÿ÷ûì àпàâÿäàííі äà 
пåðààäîлåííÿ ñìåðöі ў ÿкіì-íåáуäçü ðàìàíå). Àлå ў лþáûì âûãлÿäçå ãэтà ìîìàíт 
клþ÷àâû, ç іì ìÿíÿåööà ãåðîй і тâîð.



У “Àкâàðûуìå” тàкі ñтðàøíû ñуä ìуñіў àäáûööà àжíî äâîй÷û. У íàñ ¸ñöü 
Жàí і Яí, àáîå ў ñтàñуíкàõ, àáîå íà ðàçäàðîжжû. Чûì ÿíû àäðîçíіâàþööà? 
Муøу ñкàçàöü, íі÷ûì. À ìîжà, тàк áûлî çàäуìàíà, ãэтà àäçіí ãåðîй, пàäâîåíû ç 
пðûõàâàíàй àўтàðñкàй ìэтàй?

Íå. Áîлüø çà тîå, ãэтû ãåðîй àäíîñíà пàпÿðэäíіõ ÿìу “Пàíкàў” äэãðàäуå, 
âÿðтàåööà ў ñтàí эìàöûйíàй íÿñпåлàñöі “Пàäàðîжжà íà кðàй лîжкà”. 

Êàлі á ÿ ìåлà íà ìэöå лþáîй öàíîй пàðàäàâàöü àўтàðà, ÿ á ñкàçàлà, øтî ãэтû 
тэкñт ãåðìåтû÷íû і пàтðàáуå âûñілкàў, кàá ÿãî çðàçуìåöü. Àлå ÿ ìÿðкуþ, øтî àўтàð 
ñàì äàклàäíà íå âåäàў, øтî õî÷à ñкàçàöü. Òэкñт àтðûìàўñÿ öüìÿíû і íåäàпå÷àíû. 
Áîлåâàй кðîпкі ў “àпîâåñöі” пàпðîñту íå іñíуå (àкðàìÿ экñтðàлітàðàтуðíàй – 
çàâåðøûöü тðûлîãіþ і ÿк ìàãà õут÷эй âûäàöü кíіãу: ÿк тîй ãåðîй (ужî íå çãàäàþ, 
Жàí öі Яí), ÿкі “ñпÿøàåööà жûöü”, ÿãî ñтâàðàлüíік ñпÿøàåööà íàпіñàöü). 

Êàлі ÿ кàçàлà пðà экñпðэñіўíàñöü íàпà÷àтку, ãэтà тðэáà ðàçуìåöü íå ÿк àäçíàку 
ñтûлþ, à ÿк àçíà÷эííå ìåтàäу. Êàлåíäà íå çâÿðтàå ўâàãу íà пñіõàлàãі÷íûÿ ìàтûâàöûі, 
уâîãулå íå âûтлуìà÷àå ãåðîÿ, пðîñтà àпіñâàå ñтàíû. Чàñтà экñпðэñіўíàñöü íåàáõîäíàÿ 
äлÿ ñтâàðэííÿ ñуãåñтûі – уöÿãíуöü ÷ûтà÷à ў ìàкñіìàлüíàå ñупåðàжûâàííå ãåðîþ 
і пàãðуçіöü ÿãî ў ìàñтàöкі ñâåт. Êàá äàñÿãíуöü ãэтàãà, тðэáà пðàöàâàöü ç кîжíûì 
ñлîâàì уäâàÿ áîлüø. Êàлåíäà íå àñàáліâà ãэтûì пåðàйìàåööà. Íàçâàöü плûííþ 
ñâÿäîìàñöі âûпàäкîâûÿ ôðàãìåíтû тàкñàìà íå âûпàäàå. 

Êàлі ж âÿðíуööà äà àáÿöàíàãà пåðàлîìíàãà ìîìàíту ў жûööÿõ ãэтûõ, 
äàпуñöіì, ðîçíûõ õлîпöàў, íіâîäçіí ç іõ íå çìÿíÿåööà. Муñіў, кàíå÷íå, àлå àўтàð 
íå пàклàпàöіўñÿ пðà тîå, кàá пåðàкàíàў÷à ãэтà âûÿâіöü. Êàá íå áûöü ãàлàñлîўíàй: 

“À пîтûì Жàí ñÿäçіöü íà куõíі, ðàíіöà, п’å кàâу, ñпàў уñÿãî пÿöü ãàäçіí і ÿø÷э íå 
äà кàíöà àñэíñîўâàå, øтî тîлüкі âÿðíуўñÿ íå ç ñутà÷íàй кàìàíäçіðîўкі, øтî íàðàäçіўñÿ 
çíîў ãэтàй íî÷÷у, і âîñü ÿíî, ÿãî íîâàå, іíøàå жûöö¸. І ãэтàå àñэíñàâàííå íàпàўíÿå 
ўâåñü ìіíулû äçåíü тàкîй íåйìà âåðíàй кîлüкàñöþ эìîöûй, øтî ̧ í пåðàтâàðàåööà ў 
пàðàлåлüíуþ ðэàлüíàñöü, і тîй äçåíü, äçå кîжíàÿ ãàäçіíà ìåлà çуñіì іíøû ñэíñ, äà 
кàíöà íå áуäçå ñпàñöіãíутû, áî ãэтà íåìàã÷ûìà, ìîжíà тîлüкі пàâÿðõîўíà ўñпðûìàöü 
ãэтû äçåíü ÿк äçåíü, ÿкі іñíàâàў пàðàлåлüíà ç äðуãіì Áûöö¸ì”. 

Òàк àпіñâàåööà ñтàí пàñлÿ пàâàðîтíàй пàäçåі. Як áà÷ûöå, ñлåäу íÿìà – ¸ñöü 
тîлüкі àпіñàííå тàãî, ÿк ñлåä ìуñіў âûãлÿäàöü. 

Мîжíà пàäуìàöü, øтî Ñÿðãåй Êàлåíäà õî÷à çàíÿöü літàðàтуðíуþ íіøу young 
adult. У тàкіì ðàçå эìàöûйíàñöü áуäçå плþñàì – пðû ўìîâå, øтî àўтàð уñ¸-тàкі 
пðûçíàå, øтî тэкñт ãэтà пðàäукт, і ў ÿãî ìуñÿöü áûöü àкðэñлåíûÿ ôîðìà і çàäà÷à. 
Êàлі ìэтû ñтàöü âûáітíûì ñтûліñтàì у àўтàðà íÿìà, ìîжíà áîлüø уâàãі íàäàöü 
ñþжэту. Àлå çàñтàâàööà íà тîй жà пàçіöûі – ôікñàâàöü пåðàжûâàííі ðàçãуáлåíàãà 
þíàкà, ÿкі çíàõîäçіööà íà пåðàõîäíûì этàпå àä кðûўäû íà ñâåт і ўðàçліâàñöі äà 
ñтàлàãà ðàçуìåííÿ ñÿáå і ñâåту, – çíàõîäçіööà íà ãэтàй пàçіöûі äàлåй íå ìàå ñэíñу. 
“Àкâàðûуì” пàкàçàў, øтî тэìà ñÿáå âû÷àðпàлà і пà÷àлàñÿ àўтàэкñплуàтàöûÿ.

Сяргей Абламейка. “Каліноўскі і палітычнае нараджэнне нацыі”

Êíіãà àäðàñàâàíàÿ тûì, õтî пàãîäçіööà ç тэçàй: “Âÿлікàÿ çàãàäкà 
áåлàðуñкàй ãіñтîðûі — íàðàäжэííå Áåлàðуñі ÿк кðàіíû”. Ç ãэтàй 
ôðàçû кíіãà Àáлàìåйкі пà÷ûíàåööà, àä ÿå àўтàð àäøтуðõîўâàåööà 
ўâåñü ÷àñ, äàñлåäуþ÷û Áåлàðуñü і áåлàðуñàў у çâÿçку ìåíàâітà ç 
тàкіìі ñàìààçíà÷эííÿìі.

Àáлàìåйкà пðàâ¸ў пðàöу ç äàкуìåíтàлüíûìі пåðøàкðûíіöàìі 
і пàпÿðэäíіìі ðàáîтàìі кàлåãàў. Ёí пàñлÿäîўíà äàкàçâàå, øтî 
пàíÿтàк “Áåлàðуñü” íå áûў íàâÿçàíû íàì ðàñåйöàìі і íå ÿíû 
íàñ íàçâàлі áåлàðуñàìі – íàўçàìåí ліöâіíàў (äûñкуñіі íà ãэтуþ 
тэìу äàñþлü жûâûÿ).
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Çâåðíåìñÿ äà кíіãі: “Íÿðэäкà кàжуöü, øтî «áåлàðуñû» і «Áåлàðуñü» — íå 
ñàìàíàçâû íàðîäу і кðàіíû. Ãіñтîðûÿ, àäíàк, ñüâåä÷ûöü пðà àäâàðîтíàå. Мåíàâітà 
ãэтуþ íàçâу ў ХІХ ñтàãîäçüäçі âûáðàлі ñàìі âілåíñкіÿ і íàîãул çàõîäíåáåлàðуñкіÿ 
ліöüâіíû і ðуñіíû, кàлі âûðàøûлі âûðàçíà àäðîçüíіöü ñÿáå àä áàлöкàãà íàñåлüíіöтâà 
ãіñтàðû÷íàй Ëітâû íà пàäñтàâå ñâà¸й (àáî ñâàіõ пðîäкàў) «ðуñкàй» ìîâû. Êàлі 
á íå ðàñпàўñþäжàíàñüöü пîлüñкàй ìîâû ñÿðîä элітû тàãà÷àñíàãà ãðàìàäçтâà — 
íàøûì íàöûÿíàлüíûì íàçîâàì ìîã ñтàöü этíîíіì і пàлітîíіì «ліöüâіíû». Àлå 
äлÿ пîлüñкàìîўíûõ пà÷ûíàлüíікàў áåлàðуñкàй іäэі ў ХІХ ñтàãîäçüäçі ñлîâà 
«ліöüâіí» (Litwin) áûлî ñûíîíіìàì ñ¸íüíÿøíÿãà ñлîâà «літîâåö» (áàлт, lietuvis). 
Пà÷ûíàлüíікі àä÷уâàлі пàтðэáу ñàìàіäэíтûôікàâàööà, àääçÿліöü ñÿáå àä áàлтàў. 
Òàìу âûáàð áûў çðîáлåíû íà кàðûñüöü «Áåлàðуñі» і «áåлàðуñàў»”.

Àўтàð пðûâîäçіöü çâåñткі, øтî ўжî пðàç пàўñтàãîäçüäçÿ пàñлÿ пàўñтàííÿ 
áåлàðуñàìі íàçâàлі ñÿáå ў àôіöûйíûì пåðàпіñå “пðàктû÷íà ўñå ñÿлÿíå і пåðàâàжíàÿ 
áîлüøàñüöü øлÿõтû і àðûñтàкðàтàў Мåíø÷ûíû”, ñÿðîä ÿкіõ – Ãутэí-Чàпñкіÿ, 
Ñкіðìуíтû, Рàäçіâілû, Âàíüкîâі÷û і іíø.

Òàкñàìà Àáлàìåйкà äàâîäçіöü, øтî Êàñтуñü Êàліíîўñкі íå пðîñтà пàўñтàíåö, à 
пåðøû пàлітûк, ÿкі áûў áåлàðуñàì, тàк áû ìîâіöü, ìэтàíàкіðàâàíà і пàñлÿäîўíà, 
і, àäпàâåäíà, пåðàñлåäàâàў іíтàðэñû áåлàðуñкàãà íàðîäà. Уñ¸ ãэтà – у кàíтэкñöå 
ðэліãійíàй áàðàöüáû (çàáàðîíà ўíіÿöкàй öàðкâû), пðîöіñтàÿííÿ ç Пîлüø÷àй, ÿкàÿ 
íå ўÿўлÿлà кîліøíþþ Ëітâу àñîáíàй äçÿðжàâàй, ñàñлîўíûõ íþàíñàў – Êàліíîўñкі 
àäìàўлÿў íàÿўíàñöü øлÿõтû ў Áåлàðуñі (пðû тûì øтî пðàäñтàўíікі íàйñтàðûõ і 
çíàтíûõ ðîäàў àäûãðàþöü íåìàлуþ ðîлþ ў ñтâàðэííі áåлàðуñкàй äçÿðжàўíàñöі).

Àлå öі ç’ÿўлÿåööà ãэтàÿ іíôàðìàöûÿ âÿлікіì àäкðûöö¸ì? Длÿ ìÿíå – íå. 
Я õà÷у ñкàçàöü, øтî пàтэíöûйíû ÷ûтà÷ кíіãі Àáлàìåйкі – áåлàðуñкàìîўíû 

àäукàâàíû ÷ûтà÷ ç áàçàâûìі, пðûíàìñі, âåäàìі ãіñтîðûі, – íå áуäçå ўðàжàíû 
ñöâåðäжàííåì, øтî Êàліíîўñкі – áåлàðуñ, і øтî ¸í àäûãðàў клþ÷àâуþ ðîлþ ў 
çäàáûööі áåлàðуñàìі íåçàлåжíàñöі. 

Íà ìîй пîãлÿä, çàñлуãà Àáлàìåйкі ў ñтðуктуðûçàöûі ìàтэðûÿлу, ÿкі й тàк 
уñпðûìàåööà ÿк øтîñüöі äàўíî ñöâåðäжàíàå і пðûíÿтàå. Мàã÷ûìà, ãіñтîðûкі 
ўáà÷àöü у ãэтàй пðàöû íàâàтàðñтâà; ìíå ж ÿк íåñпåöûÿліñту пàäàåööà, øтî àкñі¸ìу 
âûäàþöü çà тэîðûþ, ÿкуþ тðэáà äàкàçàöü.

Òàк çâàíûì “ÿáàöüкàì” (öі ðуñкàìіðöàì) кíіãà ìàãлà á пðûíåñöі кàðûñöü 
пðû äçâþõ íåâåðàãîäíûõ уìîâàõ: ÿíû кíіãу пðà÷ûтàþöü і áуäуöü çäîлüíûÿ ÿå 
ўñпðûíÿöü.

Цікàâà áûлî á äàçíàööà пðà ўðàжàííі пàлÿкàў àä ãэтàй кíіãі. Àáлàìåйкà 
àñîáíàй ліíіÿй пðàâîäçіöü пðîöіñтàÿííå Êàліíîўñкàãà ç âàðøàўñкіì íà÷àлüñтâàì. 
Òî ¸í, “пðûìÿíіўøû ôіçû÷íуþ ñілу, âûкіíуў ç пàкîþ кàìіñàðà Цэíтðàлüíàãà 
íàöûÿíàлüíàãà кàìітэту ў Âілüíі Íэñтàðà Дçþлåðàíà”. Òî піøà, øтî “íàì пàä 
ðîíäàì пîлüñкіì íå çàўñіì áûлî äîáðà”. Пàлÿкі тàкñàìà íå àäñтàâàлі: кàлі ўðàä 
Êàліíîўñкàãà ñàìààáâåñöіўñÿ íåçàлåжíûì àä Âàðøàâû, çàÿâілі: “у âûпàäку 
íåпàкîðû іõ іì¸íû áуäуöü àáâåø÷àíûÿ ў äðуку — іíàкø кàжу÷û, âûäàäçåíûÿ 
öàðñкіì улàäàì”. Уçîðíàå ñÿáðîўñтâà.

У кíіçå øìàт öікàâûõ эпіçîäàў, ÿкіÿ, àäíàк, пàäàþööà кàíñпåктûўíà. Мàã÷ûìà, 
Àáлàìåйкà ñпÿøàўñÿ ñкîí÷ûöü пðàöу, кàá áåлàðуñû çàйìåлі äàäàткîâûÿ àðãуìåíтû 
ў ñпðэ÷кàõ ç іäэйíûìі âîðàãàìі. Àлå ñуõîìу пåðàліку ôàктàў і öûтàт íå ñтàå 
ìàñтàöкàй àпðàöîўкі. Я íå ìàþ íà ўâàçå, øтî äàкуìåíтàлüíûÿ ðэ÷û тðэáà 
ðàçáàўлÿöü âûäуìкàй. Я ìàþ íà ўâàçå, øтî ôàкт ìîжíà ðàçãàðíуöü ÿк ãіñтîðûþ, 
пàўíàâàðтàñíû ðàçäçåл. Ãэтà áûў áû íå äэклàðàöûйíû íîí-ôікøí ç ìэтàй äàâåñöі, 
øтî Êàліíîўñкі пàлітûк і áåлàðуñ, àлå áîлüø-ìåíø ðàçâітàÿ кàðöіíà ÷àñу.

Íàпðûклàä, Àáлàìåйкà піøà, øтî ў 1858 ãîäçå ў Âілüíі àäáûўñÿ пåðøû ç’åçä 
áåлàðуñкіõ піñüìåííікàў – ñàáðàліñÿ Àäàì Êіðкîð, Улàäçіñлàў Ñûðàкîìлÿ, Âіíöэíт 
Дуíіí-Мàðöіíкåâі÷, Àðö¸ì Âÿðûãà-Дàðэўñкі, Âіíöэñü Êàðàтûíñкі і “íåкàлüкі іõ 



ìàлàäçåйøûõ кàлåãàў”. Штî ÿíû ðàáілі? “Піñüìåíüíікі àáìåðкàâàлі ñтàíîâіø÷à 
áåлàðуñкàй ìîâû, кулüтуðû і літàðàтуðû, à тàкñàìà ñклàлі âÿлікі і àìáітíû 
плÿí àñüâåтíàй, âûäàâåöкàй і літàðàтуðíàй пðàöû. Íà äуìку ўäçåлüíікàў ñõîäу, 
ìåíàâітà літàðàтуðà íà áåлàðуñкàй ìîâå ìàãлà àá’ÿäíàöü íàðîä, ÿкі íàлåжàў äà 
ðîçíûõ ñтàíàў і ðîçíûõ âåðàâûçíàíüíÿў”. Íà ãэтûì уñ¸. À пàтэíöûÿл ôðàãìåíтà 
âÿлікі.

Àáî ãіñтîðûÿ Çûãìуíтà Чàõîâі÷à, ÷àлüöà пåðøàãà ўðàäу Êàліíîўñкàãà, ÿкі 
пàáûâàў íà кàтàðçå, âÿðíуўñÿ і ñтàў àпåкуíîì þíàãà Іâàíà Ëуöкåâі÷à – âûõàâàў 
áåлàðуñàì öэлàãà Яíку Êупàлу. Ці âîñü ÿø÷э: пðàç ÷àтûðû ãàäû пàñлÿ çàáîйñтâà 
Êàліíîўñкàãà ў Ñàíкт-Пåöÿðáуðãу ўçíіклà àá’ÿäíàííå àðûñтàкðàтû÷íàй ìîлàäçі 
“Êðûâіöкі âÿçîк” – пàўñîтíі “кíÿç¸ў, ãðàôàў, ñûíîў кàìэðãåðàў іìпэðàтàðñкàãà 
äâàðà і ãåíэðàлàў”. Àäçіí ç уäçåлüíікàў, ãðàô Ñуліìà-Ñàâі÷-Çàáлîöкі, эìіãðàâàў і 
“áліçкà кàíтàктàâàў” ç Джуçэпэ Ãàðûáàлüäçі. 

Шкàäà áà÷ûöü, ÿк пðàпàäàå ôàктуðà, ñпðэñàâàíàÿ ў äâà àáçàöû. Íàтуðàлüíà, ÿ 
íå õà÷у, кàá àтðûìàлàñÿ ÿø÷э àäíà “Ãàñöіíіöà Áåлüãіÿ” – ðэ÷ ìілàÿ, àлå ôàíтàçійíàÿ. 
Як ãîäíû пðûклàä ìíå áà÷ûööà іíøàÿ кíіãà ñâàáîäàўñкàй ñåðûі – “Пàäàðîжжà ў 
ÁÍР” Ñÿðãåÿ Шупû, äçå íÿìà “àäñÿáåöіíû”, àлå ̧ ñöü ìàñтàöкàÿ пàäà÷à ìàтэðûÿлу. 
Якðàç ÿíà âûãлÿäàå íà íîí-ôікøí; ðàáîтà Àáлàìåйкі – íàâукîâàÿ.

 Яø÷э àäçіí пðûклàä – “Çàãàäкà ХІV ñтàãîääçÿ” Áàðáàðû Òàкìàí. Дàñлåä÷ûöà 
ўçÿлà çà пðûклàä ãіñтîðûþ àäíàãî ôðàíöуçñкàãà ðîäу і пðàç ÿå ðàñкàçàлà пðà 
лàкàлüíûÿ ўíутðàíûÿ кàíôліктû Ôðàíöûі, ÷уìу, ñтàñуíкі ç Àíãліÿй, туþ ж áàðàöüáу 
çà íåçàлåжíàñöü, экàíàìі÷íуþ ñітуàöûþ і ã.ä. Ñлîâàì, ãіñтàðû÷íàÿ пàíàðàìà íà 
äàкуìåíтàлüíàй àñíîâå ç ìàñтàöкàй пàäà÷àй. Якðàç тàкîй кíіãі íàì áðàкуå.

Àñàáліâà кàлі пàäуìàöü пðà öÿпåðàøíіõ пåðøàклàñíікàў, ÿкіÿ пðàç äçÿñÿтàк 
ãàäîў пà÷íуöü çàäàâàööà пûтàííÿìі, ÷àìу ÿíû áåлàðуñû, à íå ліöâіíû, ÷àìу 
Áåлàðуñü лі÷ûöü ñÿáå пðàöÿãàì ÂÊË і ў ÷ûì íàøûÿ “ñàкðэтû äðужáû” ç пàлÿкàìі 
і ðàñåйöàìі. Іì ñпàтðэáіööà тàкàÿ кíіãà, іì ñпàтðэáіööà пðàўäçіâàÿ, öэлàñíàÿ і, øтî 
íå ìåíø âàжíà, – çàйìàлüíàÿ ãіñтîðûÿ.
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Стас Ільін. “On – off”. Мінск: “Галіяфы”, 2021.

Чàтûðû ãàäû тàìу ў ìіíñкіõ “Ãàліÿôàõ” âûйøлà äэáþтíàÿ 
кíіãà кîліøíÿãà ãàðàäçåíöà, à öÿпåð жûõàðà ñîíå÷íàй 
Ôілàäэлüôіі Ñтàñà Ілüіíà “Âåтðîâîå ñтåклî”. Íàçâу äàлà 
àäíàйìåííàÿ, äàâîлі íåтðûâіÿлüíàÿ àпîâåñöü у ôîðìå 
äç¸ííікàâûõ çàпіñàў, ÿкіÿ âÿäçå ãàлîўíû ãåðîй – áåлàðуñкі 
эìіãðàíт, âûìуøàíû âîлÿй л¸ñу àпûíуööà çà àкіÿíàì, кàá ñтàöü 
тàì äàлüíàáîйø÷ûкàì і ñà÷ûöü çà çìåíліâûì ñâåтàì пðàç øклî 
кàáіíû ñâàйãî ãðуçàâікà... 

Ñ¸лåтà ў тûì ñàìûì âûäàâåöтâå пàäðûõтàâàлі äà äðуку 
÷àðãîâуþ пîðöûþ пðîçû àä ужî тâîð÷à ўçìужíåлàãà áåлàðуñкà-
àìåðûкàíñкàãà піñüìåííікà, ÿкіì ñ¸ííÿ âûãлÿäàå Ñ. Ілüіí, àўтàð 
íîâàй öікàâàй кíіãі “On – off”. Пàä ÿå âîклàäкàй ÷ûтà÷à ãэтûì 
ðàçàì ÷àкàå ÿø÷э áîлüøàÿ ðàçíàñтàйíàñöü – і жàíðàâàÿ, і 
тэìàтû÷íàÿ, і âîáðàçíà-эñтэтû÷íàÿ. Íà тðîõñîт ñàðàкà ÷àтûðîõ 
ñтàðîíкàõ тэкñту ðàçìÿñöіліñÿ àпîâåñöü “Áуäçåíü” (çàйìàå кàлÿ 
70% àä уñ¸й кíіãі), à тàкñàìà тðû àпàâÿäàííі: “Off”, “Àўтàñтîп” 

Анатоль Брусевіч

...следам за буднямі заўсёды мусіць прыйсці 

блаславёны дзень сузірання зробленай працы…

Паміж святлом «ON» і цемрай «OFF»
Рэцэнзія на кнігу Стаса Ільіна
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і “SWIFT”. Мîâà тâîðàў пà-ðàíåйøàìу ðуñкàÿ (íàãàäàåì, 
øтî ̧ ñöü у Ñ. Ілüіíà і íåкàлüкі áåлàðуñкàìîўíûõ ÷àñîпіñíûõ 
пуáлікàöûй), àäíàк ðàçлі÷àíàÿ кíіãà, ç уñÿãî âіäàöü, íà 
áûлûõ ñуàй÷ûííікàў, áî пðûíàìñі тîлüкі іì íå ñпàтðэáіööà 
ñÿãàöü пà äàпàìîãу ў áåлàðуñкà-ðуñкі ñлîўíік пàä÷àñ 
âàíäðîўкі пà íÿâûäуìàíûõ âåðáàлüíûõ пðàñтîðàõ пàìіж 
ñâÿтлîì “în” і öåìðàй “off”: ужî ç ñàìûõ пåðøûõ ñтàðîíàк 
àўтàð äàå çíàöü àá ñâàіì пàõîäжàííі, àá тûì äуõîўíûì 
(ÿк і ãåàãðàôі÷íûì) öэíтðû, àä ÿкîãà íåўçàáàâå пà÷íåööà 
íÿáліçкі øлÿõ ÿãî ãåðîÿ. І ãэтûì öэíтðàì âûñтупàå ìåíàâітà 
Áåлàðуñü, уâàñîáлåíàÿ ў íåâÿлі÷кàй â¸ñà÷öû áàáû Рэíі (тут 
áуäу÷àìу âàíäðîўíіку ÿø÷э øкîлüíікàì äàâÿлîñÿ пàñâіöü 
кàðîâû), âà ўтулüíàй, õàтíÿй Ãàðîäíі, у ñтàлі÷íûì Міíñку, 
äçå íåкàлüкі ãàäîў âіðàâàлà ñтуäэíöкàå жûöö¸ ãåðîÿ. Ãэтû 
öэíтð, ãэтû äîì, пàðîã ÿкîãà àäíîй÷û äàâÿлîñÿ пåðàñтупіöü, уâàñîáлåíû тàкñàìà 
і ў ðîäíàй ìîâå, äà ÿкîй і Ñ. Ілüіí, і ÿãî ãåðîй íàпэўíà ÿø÷э âåðíуööà, ðîўíà ÿк 
Àäûñåй íà ñâàþ Ітàку... À пàкулü ÿíà, ìîâà, ÿк ñпàкîй, ÿк ðàäçіìà, іì тîлüкі ñíіööà, 
÷àñàì àжûâàþ÷û ў ñâÿäîìàñöі (пàäñâÿäîìàñöі?) у ôîðìå ўíутðàíàãà ìàíàлîãà. 

Ç áåлàðуñкà-ðуñкіìі ñлîўíікàìі íіáûтà ðàçàáðàліñÿ: íåкàìу ÿíû ñпàтðэáÿööà, 
à кàìуñüöі і íå. Çðэøтû, у пэўíûÿ кðûíіöû пðûйäçåööà, ìàã÷ûìà, çàçіðíуöü, 
пàкîлüкі íå ўñå àíãлà-àìåðûкàíіçìû, ÿкіìі Ñ. Ілüіí ø÷îäðà àçäàáлÿå ñâîй ìàñтàöкі 
äûñкуðñ, ìîãуöü ç л¸ãкàñöþ ўñпðûìàööà кîжíûì ÷ûтà÷îì. Як íå кîжíû áуäçå 
çäîлüíû àáûñöіñÿ áåç äàäàткîâàй äàâåäà÷íàй літàðàтуðû, áî íà ñтàðîíкàõ “On – 
off” ñпàðàäû÷íà ç’ÿўлÿþööà íàçâû ðîçíûõ ãуðтîў, ôілüìàў, кíіã, ôіðì, àðт-àá’åктàў, 
іì¸íû тâîðöàў, пåðàâàжíà ìуçûкàíтàў, пðû÷ûì ìíîãіÿ ç ÿкіõ âÿäîìûÿ õіáà øтî 
тîлüкі ў äàâîлі âуçкіõ кîлàõ ñâàіõ пðûõілüíікàў. Уñ¸ ãэтà, кàíåøíå, кðûõу ўñклàäíÿå 
÷ûтàííå, àлå çàтîå äàå ìàã÷ûìàñöü çíàйñöі ÿø÷э àäçіí íå÷àкàíû ðàкуðñ, ç ÿкîãà 
àўтàð пðàпàíуå çіðíуöü íà жûöö¸ ãåðîÿ-àпàâÿäàлüíікà, ÷ûй âîáðàç, íåñуìíåííà, 
пîўíіööà ðûñàìі ўлàñíàй áіÿãðàôіі піñüìåííікà. Дðуãàÿ пà ліку кíіãà, äàðэ÷û, 
уÿўлÿå ñàáîй íå пðàöÿã пåðøàй, à õут÷эй íààäâàðîт, ìàå ўñå øàíñû пàñлужûöü 
ñâîåàñàáліâûì ðàçãîðíутûì уñтупàì äà “Âåтðàâîãà øклà”, äçå ўñ¸ ãðуíтуåööà íà 
тîй ñàìàй àўтàáіÿãðàôі÷íàй àñíîâå. Рàçàì ÿíû äэìàíñтðуþöü лàäíû кàâàлàк жûööÿ 
і ãåðîÿ, і ñàìîãà àўтàðà. À жûöö¸, ÿк âÿäîìà, у кîжíàãà ÷àлàâåкà ñклàäàåööà ў 
àñíîўíûì ç áуäíÿў. Дû øтî тàì ÷àлàâåк – ñàì Áîã, ñтâàðàþ÷û íàø ñâåт, øэñöü 
äç¸í íå пàклàäàў ðук і çàкîí÷ûў тîлüкі “äà ñ¸ìàãà äíÿ ўñå äçåі Ñâàå, ÿкіÿ Ёí 
у÷ûíÿў” (Áûöö¸, 2:3)! Як áà÷ûì, кàíöэпт “áуäçåíü” ñпðàäâåку çâÿçàíû ç іäэÿй 
пэўíàãà тâîð÷àãà пðàöэñу, àá ÷ûì і Áіáліÿ ñâåä÷ûöü, і àäíàйìåííàÿ àпîâåñöü Ñ. 
Ілüіíà ç кíіãі “On – off” íå пðàìіíàå ðàñпàâåñöі. 

Áуäíі ñâàйãî ãåðîÿ ãàðàäçåíñкà-ôілàäэлüôійñкі піñüìåííік àá’ÿäíàў у àäçіí 
âÿліçíû 23-ôðàãìåíтíû “Áуäçåíü”. Êîжíû ÷àðãîâû ôðàãìåíт і ў пðàñтîðû, і 
ў ÷àñå àääàлÿå àä çãàäàíàãà âûøэй öэíтðà: áåлàðуñкàå áåñклàпîтíàå ñåлüñкà-
àíåлüñкàå äçÿöіíñтâà пàñтупîâà çìÿíÿåööà íåñпàкîйíûì þíàöтâàì, øкîлüíûÿ 
ãàäû ў Ãàðîäíі – âу÷îáàй ў Міíñкіì äçÿðжàўíûì ліíãâіñтû÷íûì уíіâåðñітэöå, 
ñтуäэíöкіÿ клîпàтû – туðáîтàìі ìàлàäîãà ãàñтàðáàйтàðà ў ñтàðîй äîáðàй Àíãліі, à 
ўðэøöå пðàöàй íà іíøûì áåðàçå Àтлàíтûкі – у äàл¸кàй Àìåðûöû... Мÿðкуþ÷û пà 
тûì, øтî àпîâåñöü ñкîí÷àíà ў лþтûì áÿãу÷àãà, 2021 ãîäà, à ñàìû пåðøû áуäçåíü 
àäñûлàå ÷ûтà÷à íåäçå ў ñÿðэäçіíу äçåâÿíîñтûõ ìіíулàãà ñтàãîääçÿ, тî кîжíû 
ç 23-õ ôðàãìåíтàў õут÷эй çà ўñ¸ ìîжà ñіìâàліçàâàöü àäçіí уìîўíû ãîä жûööÿ 
ãåðîÿ. У лþáûì âûпàäку, ç ÷àðãîâûì íîâûì ôðàãìåíтàì àäáûâàåööà íå тîлüкі 
ÿãî “àääàлåííå”, àлå і çàўâàжíàå ñтàлåííå, тðàíñôàðìàöûÿ ç àпàíтàíàãà пðûãîäàìі 
õлàп÷укà ў ñпàкîйíàãà, ðàçâàжліâàãà ìуж÷ûíу, ÿкі âåäàå ñàпðàўäíуþ öàíу і ñàáå, 
і іíøûì лþäçÿì, øтî àпûíуліñÿ пîáà÷ у àíàлàãі÷íàй кðутàâåðöі áуäç¸ííàñöі. 
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Ñлåäàì çà áуäíÿìі çàўñ¸äû ìуñіöü пðûйñöі áлàñлàâ¸íû äçåíü ñуçіðàííÿ 
çðîáлåíàй пðàöû. Àлå ў кíіçå Ñ. Ілüіíà çàìåñт ãэтàãà пðûõîäçіöü “Off” – àпàâÿäàííå, 
ÿкîå àäðàçу ўçíікàå пåðàä âà÷ûìà пà çàâÿðøэííі àпîâåñöі “Áуäçåíü”. І ãàâîðкà ў іì 
çуñіì íå пðà ñâÿтà (àä ñлîâà “ñâÿтîå”), øтî пà лîãіöû íіáûтà пàâіííà àäáûööà. Áî 
íå çàáûâàйìà: піñüìåííік ñутûкàå íàñ ç іíøàй çуñіì öûâіліçàöûÿй. Ñâåтàñуçіðàííå 
àìåðûкàíöàў, ÿк âûñâÿтлÿåööà, çуñіì íå пàäîáíàå íі äà çàõîäíååўðàпåйñкàãà, íі 
тûì áîлüø äà áåлàðуñкàãà. Òîлüкі тут іñíуå âûðàç “day off” (äçåíü у àäклþ÷öû), 
тðàпíà õàðàктàðûçуþ÷û ìåíтàлітэт ñÿðэäíåñтàтûñтû÷íàãà жûõàðà Çлу÷àíûõ 
Штàтàў, ÿкîìу çуñіì íå àáàâÿçкîâà äуõîўíà пåðàжûâàöü, пåðààñэíñîўâàöü 
пðîйäçåíû этàп пðàöîўíûõ áуäíÿў: äàñтàткîâà пðîñтà àäклþ÷ûööà. Áûööàì 
÷àлàâåк – íåйкі пðûáîð öі ðîáàт. Ñ. Ілüіí пðûäуìâàå ãэтàй ç’ÿâå ñâàþ öікàâуþ 
ìåтàôàðу, пàðàўíîўâàþ÷û і àìåðûкàíöàў, і íåçлі÷îíû лåãі¸í эìіãðàíтàў ç іíøûõ 
кðàіí ç “вечнымі лялькамі, якія прадалі душу Мефістофелю сучаснасці – грознаму 
сівабародаму, ці то вандроўнаму цыркачу, ці то чарадзею дзядзьку Сэму”. Мåíàâітà 
¸í, äçÿäçüкà Ñэì (пåðñàíіôікàâàíû âîáðàç ÇШÀ), кàлі ñтàìлÿåööà “тузаць за 
нябачныя ніткі, то тады бярэцца рукамі за вялізны рубільнік у падсобцы свайго 
тэатра, пераводзіць яго з рэжыму ON адпаведна ў OFF, і ўсе лялькі імгненна 
валяцца на падлогу”... Àпàâÿäàííå “Off”, тàкіì ÷ûíàì, ñлужûöü ñâîåàñàáліâàй 
ôілàñîôñкàй àñíîâàй äлÿ ўñ¸й кíіãі, тлуìà÷ûöü àñíîўíûÿ çàкîíû, пàâîäлå ÿкіõ 
кðуöÿööà жîðíû ãэтàãà жîðñткàãà ñâåту і íàñупåðàк ÿкіì ãåðîþ ўñ¸ ÿø÷э ўäàåööà 
çàñтàâàööà ў ãàðìîíіі ç ñàìіì ñàáîй. Íåçäàðìà ñлîâû àíàтàöûі äà “On – off” áûлі 
ўçÿтû àкуðàт ç ãэтàãà тâîðу.

Пðûãîäíіöкàå àпàâÿäàííå “Àўтàñтîп”, ÿкîå ў кíіçå іäçå àäðàçу çà ìåäûтàтûўíûì 
“Off”, ÿø÷э ў 2013 ãîäçå íàäðукàâàў àлüìàíàõ “Íîâû çàìàк”. Дàклàäíåй, ãэтà áûў 
àäçіí ç âàðûÿíтàў àпîâåäу, äàðэ÷û, áåлàðуñкàìîўíû. Пðàöу ж íàä àáíîўлåíûì 
“Àўтàñтîпàì”, ÿк ñâåä÷ûöü íàäпіñ íà àпîøíÿй ñтàðîíöû тэкñту, àўтàð çàâÿðøûў 
у кðàñàâіку 2014 ãîäà. Àлå, пà-ñутíàñöі, íі ÿкіõ àñàáліâûõ çìåí íå àäáûлîñÿ, 
пðîñтà тðîøкі пàäпðàâіліñÿ, пàäøліôàâàліñÿ àñîáíûÿ âîáðàçû, кàá âûãлÿäàöü 
ãàðìàíі÷íà íà àãулüíûì ìàñтàöкà-âûÿўлåí÷ûì ôîíå кíіãі. Òàк öі іíàкø, àлå ў 
âûíіку àтðûìàлàñÿ ñàпðàўäû çàйìàлüíàÿ ãіñтîðûÿ, çìåø÷àíàÿ ў öåñíûÿ ðàìкі 
ñîäíÿў, àäíàк äà кðà¸ў íàпîўíåíàÿ ÿðкіìі эìîöûÿìі ãåðîÿ – áåлàðуñкàãà ñтуäэíтà, 
ÿкі ўпåðøûíþ àпûíàåööà äàл¸кà àä äîìà, íà ìÿжû Àíãліі і Уэлüñà, äçå çàðàáлÿå 
ãðîøû íà çáîðû клуáíіö, à íåÿк у àäçіí ç âîлüíûõ àä пðàöû äç¸í âûðàøàå пàäàööà 
ç ñÿáðàìі ў ãîðàä Êàðäûô, àлå тàк, кàá ÿø÷э і íå пàтðàöіööà àñàáліâà íà ãэтàå 
“âàð’ÿöкàå пàäàðîжжà”...

Çàâÿðøàåööà “On – off” àпàâÿäàííåì “Swift”, ñþжэт ÿкîãà ўçíàўлÿå ÷àñû 
íàâу÷àííÿ ãàлîўíàãà ãåðîÿ Ñ. Ілüіíà ў øкîлå äлÿ äàлüíàáîйø÷ûкàў àäíàйìåííàй 
àìåðûкàíñкàй кàìпàíіі пà ãðуçàпåðàâîçкàõ. Àўтàð íіáûтà пåðàкіäâàå ñâîåàñàáліâû 
ìàñтîк, ÿкіì çâÿçâàå íîâуþ кíіãу ç пàпÿðэäíÿй, àäíàк íà õàäу ðàñøûðàå ñэíñàâûÿ 
ìåжû тâîðà, íå жàäàþ÷û, íàпэўíà, кàá äàäçåíû àпîâåä пåðàтâàðûўñÿ пðîñтà ў 
“тðàíçітíû” тэкñт. Òàìу і пà÷ûíàåööà àпàâÿäàííå ÿк àðтûкул у тлуìà÷àлüíûì 
ñлîўíіку, пðàпàíуþ÷û íàйпåðø пàçíà¸ìіööà ç àñíîўíûìі çíà÷эííÿìі àíãлійñкàãà 
ñлîâà “Swift”, à тàкñàìà ç àðûãіíàлüíàй àўтàðñкàй ðàñøûôðîўкàй àáðэâіÿтуðû 
ÑÂИÔÒ: Ñàìîå Âðåìÿ Иçìåíитü Ôîðтуíû Òå÷åíиå. Як áà÷ûì, àтðûìàўñÿ âåлüìі 
тðàпíû, ÿñкðàâû âîáðàç, ÿкі ðàñкðûâàå íå тîлüкі пñіõàлîãіþ ãåðîÿ, ÿãî жàäàííå 
і àäâàãу кðî÷ûöü íàñупåðàк плûíі л¸ñу, àлå і жûöö¸âуþ ôілàñîôіþ ñàìîãà 
піñüìåííікà: Fortes fortuna adiuvat, – тàк ìîâілі ñтàðàжûтíûÿ ðûìлÿíå. 

Штî ж, íÿõàй і äàлåй ñлàўíàÿ áàãіíÿ л¸ñу і ўäà÷û íå пàкіäàå Ñтàñà Ілüіíà! 
Пàжàäàåì тàкñàìà àўтàðу, кàá ÿãî ìàñтàöкàå íàтõíåííå ÿø÷э äîўãà çàñтàâàлàñÿ 
ў ðэжûìå “on”, à ўñå ñпîñàáû çàãлûáлåííÿ ў экçіñтэíöûþ “off” íàñілі âûклþ÷íà 
тâîð÷û õàðàктàð.
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Àўтàð кíіã пàэçіі «Пàðк», «Ñкðûжàâàí-
íå», кíіã пðîçû «Àäçіíîтà íà ñтàäû¸íå», 
«Дàìàâікàìåðîí», «Òîлüкі íå ãàâàðû ìà¸й 
ìàìå», «Post scriptum», «Áðàñлàўñкàÿ 
ñтûãìàтà», «Ñøûткі», «Дîì», «ñУ÷àñíікі» і 
іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1958 ãîäçå ў Дçÿðжûí-
ñку. Жûâå ў Міíñку.

Грûшчуê Нàстà – літàðàтуðíû кðû-
тûк, жуðíàліñткà. Ñкîí÷ûлà Іíñтûтут 
жуðíàліñтûкі ÁДУ. Áûлà çàãàä÷ûöàй 
àääçåлà кðûтûкі ãàçåтû «Ëітàðàтуðà 
і ìàñтàöтâà», çâîлüíілàñÿ пðàç öэí-
çуðíûÿ àáìåжàâàííі ў пðàöû. Ç 2017 
ãîäà – літкðûтûк íà ôðûлàíñå. Òэкñтû 
äðукàâàліñÿ íà «Рàäû¸ Ñâàáîäà», у «Áåлà-
ðуññкîì Жуðíàлå», íà пàðтàлå «Áуäçüìà 
áåлàðуñàìі», ñàйöå Ñàþçà áåлàðуñкіõ 
піñüìåííікàў і іíø. Íàðàäçілàñÿ ў 1991 
ãîäçå ў Ëåпåлі. Жûâå ў Міíñку.

Дрàньêо-Мàйсюê Леàніä – пàэт, 
пðàçàік, эñэіñт, пåðàклàä÷ûк. Àўтàð кíіã 
«Âàíäðîўíік», «Òут», «Íàä плÿöàì», 
«Àкðîпàлü», «Ñтîìлåíàñöü Пàðûжàì», 
«Ãàñпîäà», «Цàöà÷íàÿ кðàìà», «Àí¸лàк 
і ÿ», «Êíіãà äлÿ ñпàäàðûíі Эл», «...Íà-
туðàлüíû, ÿк ліíіÿ íåáàñõілу», «...Уñå 
áà÷ûлі íÿñтà÷у âіíà...», «Êâåткàâû кðàй 
Áåлàðуñі (ðàçàì ç À. Êлåø÷укîì), «Ñкàðá» 
і іíø. Ëàўðэàт пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô» 
(2005). Íàðàäçіўñÿ ў 1957 ãîäçå ў Дàâûä-
Ãàðàäку. Жûâå ў Міíñку.

Нашыя аўтары
Дубоўсêі Вàлерû – пàэт, âûäàâåö. 

Пðàöàâàў жуðíàліñтàì, кіðàўíікîì у ðîç-
íûõ áåлàðуñкіõ пåðûÿäû÷íûõ âûäàííÿõ, 
äûðэктàðàì âûäàâåöтâà «Áåлàðуñü». Àўтàð 
кíіãі âåðøàў «Íà пà÷àтку ìàў÷àííÿ». 
Íàðàäçіўñÿ ў 1948 ãîäçå ў â¸ñöû Хàöüкîâà 
íà Шклîўø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.
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«Мåлîäûÿ ñâÿтлà», «Як àäíà âÿñíà...», 
«Òâàÿ ìіñіÿ», «Рàçíÿâîлåííå», «У õðàìå 
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лàööå íà Êàìÿíå÷÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Кàзàêевіч Вечàслàў – пðàçàік, пàэт. 
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ñлàâіñтûкі. Àўтàð кíіã âåðøàў «Пðàçäíик â 
пðîâиíöии», «Êтî íàçîâåт ìåíÿ áðàтîì?», 
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ñлàâлåíиå çàкàтà», «Оõîтà íà ìàйñкиõ 
жукîâ», «Çà ìíîй пðиäåт Еäиíîðîã» і 
іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1951 ãîäçå ў пàñ¸лку 
Áÿлûíі÷û Мàãіл¸ўñкàй âîáлàñöі. Жûâå 
ў Òàÿìå (Япîíіÿ).

Кàзьêо Віêтàр – пðàçàік, пуáліöûñт, 
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«Âûñàкîñíû ãîä», «Цâіöå íà Пàлåññі 
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ліõàлåööÿ» і іíø. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй 
пðэìіі Áåлàðуñі (1982), пðэìіі «Çàлàтû 
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ў Êàліíкàâі÷àõ íà Ãîìåлüø÷ûíå. Жûâå 
ў Міíñку.
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 / 241д з е я с л о ў



экàíàìі÷íû тэõíікуì. Пðàöàâàлà íà 
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іìÿ Яíкі Êупàлû (2000), пðэìіі «Çàлà-
тû Àпîñтðàô» (2008), пðэìіі іìÿ Ежû 
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äэíткà 3 куðñà ôàкулüтэтà àíãлійñкàй 
ìîâû МДËУ. Дûплàìàíткà øэðàãу ãіñ-
тà ðû÷íûõ і кðàÿçíàў÷ûõ кîíкуðñàў äû 
кàíôåðэíöûÿў. Íàðàäçілàñÿ ў 2002 ãîäçå 
ў ã.п. Міð íà Ãàðàäçåíø÷ûíå. Жûâå ў 
Міíñку.

О. Генрû (ñàпð. іìÿ Уільÿм Сіäні Пор-
тýр) – àìåðûкàíñкі піñüìåííік, пðàçàік, 
àўтàð пàпулÿðíûõ íàâåлàў, ÿкіÿ õàðàктà-
ðûçуþööà тîíкіì ãуìàðàì і íå÷àкàíûìі 
ðàçâÿçкàìі. Íàðàäçіўñÿ ў 1862 ãîäçå ў 
Ãðûíáàðà (Пàўíî÷íàÿ Êàðàліíà). Пàì¸ð 
у 1910 ãîäçå ў Íüþ-Ёðку.

Пÿтровіч (Сàчàнêà) Бàрûс — пðàçàік. 
Àўтàð кíіã «Ëîâû», «Ñîí ìіж пà÷âàð», 

«Ôðэñкі», «Ш÷àñüöå áûöü», «Жûöü 
íå ñтðàøíà», «Піліпікі», «Плîø÷à», 
«Ñпàкуøэííå», «Ñпà÷àтку áûлà öåìðà», 
«Пуöіíà», «Іäçі àäçіí», «...Рîўíà і тðîøкі 
ўпðàâà» äû іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1959 ãîäçå 
ў â¸ñöû Âÿлікі Áîð íà Хîйíі÷÷ûíå. Жûâå 
ў Міíñку.

Ðàвÿêà Янінà – пàэткà. Íàâу÷эíкà 
Еўðàпåйñкàãà ãуìàíітàðíàãà ўíіâåðñітэтà 
(ñпåöûÿлüíàñöü «Мåäûÿ»). Дàãэтулü 
ãîä âу÷ûлàñÿ ў Êàðлàâûì уíіâåðñітэöå ў 
Пðàçå. Íàðàäçілàñÿ ў 2001 ãîäçå ў Міíñку. 
Жûâå ў Âілüíі.

Слінêà Віêтàр — пàэт. Àўтàð кíіã 
пàэçіі «Àпîøíі ñíåã», «Штîлüíі âÿñíû», 
«Àðàõíà». Ëàўðэàт пðэìій «Ãліíÿíû Âÿ-
лåñ» (2001), «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2005). 
Íàðàäçіўñÿ ў 1972 ãîäçå ў â¸ñöû Êîçікі íà 
Áåðàñöåйø÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Смÿêàевà Кàöÿрûнà – пåðàклàä÷ûöà.  
Ñтуäэíткà 2 куðñà ôàкулüтэтà àíãлійñкàй 
ìîâû МДËУ. Íàðàäçілàñÿ ў 2003 у ãîäçå 
ў Áÿðîçå íà Áåðàñöåйø÷ûíå. Жûâå ў 
Міíñку.

Чûгрûн Сÿргей — пàэт, пåðàклàä÷ûк, 
жуðíàліñт, кðàÿçíàўöà. Àўтàð кíіã пàэçіі 
«Ш÷ûðàÿ Ш÷àðà», «Ãîðàä áåç öÿáå», 
«Êàìåíü Міíäîўãà» і іíø., çáîðíікàў 
пуáліöûñтûкі «Пàклікàíûÿ íà ðîäíû пà-
ðîã», «Áåлàðуñкàÿ Áåлàñтî÷÷ûíà», «Òэàтð 
у Ñлîíіìå». Àўтàð øìàтлікіõ àðтûкулàў 
ç äàñлåäàâàííÿìі жûöö¸âàãà і тâîð÷àãà 
øлÿõу Я. Ñтàáðîўñкàãà, Ò. Ëåáÿäû, Ñ. 
Хìàðû, Я. Пÿтðîўñкàãà, Ã. Ëåў÷ûкà і іíø. 
äçåÿ÷àў áåлàðуñкàй літàðàтуðû, ãіñтîðûі 
і кулüтуðû. Íàðàäçіўñÿ ў 1958 ãîäçå ў 
â¸ñöû Хàäçÿâі÷û íà Ñлîíіìø÷ûíå. Жûâå 
ў Ñлîíіìå.
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  Слова ад «Дзеяслова»
Шаноўныя чытачы!
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Рэäàкöûÿ íå íÿñå àäкàçíàñöі 
çà âûклàäçåíûÿ ў àўтàðñкіõ тэкñтàõ ôàктû.
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