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Я хацеў бы спаткацца з вамі на волі...

Андрэй Хадановіч

паэзія

па
эз

ія

…Покуль свет, пякельны і боскі, 

непісьменна кроіць душу,

расстаўляю кропкі і коскі

і не плачу, 

проста пішу.. . .

*  *  *

Бабуля ў вагоне сядзіць ля вакна, 
бароніцца кніжкай ад сну.
За вокнамі цемра, а ў кніжцы вясна, 
і сэрца гукае вясну.

Бабуля чытае ў вагоне старым 
пра годных і добрых людзей,
і ў кожным радочку “свабодай гарым”,
і вочы глядзяць маладзей.

Бабуля чытае ў вагоне метро 
пра свет без няволі й хлусні,
што зло не навечна і прыйдзе дабро
з мараллю на белым кані.
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Дарма, што на станцыі ўзброены таць 
чакае бабулю, дарма.
У краі захопленым нельга чытаць, 
ды ўлады над кнігай няма.

Плыве карабель праз касмічны туман, 
і любы на тым караблі…
Дзяўчынка чытае свой першы раман, 
як першы раман на зямлі.

1.03.2021, Менск

*  *  *
Хлопцу радасць – цырк і арэна,  
дзе цыркач катуе сабак.
А пачуў, як сабаку дрэнна, –
і равеш над вершам, слабак.

У падлетка ўсё пад капірку,
толькі біўся нашмат люцей.
А над кнігай – рыдаў, бо ў цырку
імператар мучыў людзей.

Час ідзе, ты ўжо не падлетак
і даўно над кніжкай не роў.
Ды ўсё болей наўкола клетак 
і ўсё больш у клетках сяброў.

Як бы так напісаць пра краты, 
пра свабоду, муры і турму,
каб усе дарослыя каты
зарыдалі, як над Муму?

Покуль свет, пякельны і боскі, 
непісьменна кроіць душу,
расстаўляю кропкі і коскі
і не плачу, 
проста пішу.

18-19.02.2021

*  *  *
Вароны сплялі гняздо
насупраць твайго балкона.
Паўгода чакаў Гадо,
а знак падае варона.



Дарма, што зноў халады, –
чакае самца саміца.
Ты нос павесіў з нуды,
а свет не можа стаміцца.

Спярша прыносяць галлё,
пасля пачынаюць гульні,
а потым крыкне пісклё –
і стане цяплей і ўтульней.

Спяшаешся, дуралей,
загнацца, дзе ты і што ты, –
а сонца свеціць далей,
для самай марнай істоты.

Паменей спліну, месьё!
Канец наперад вядомы,
ды ўсё-ткі робім сваё –
і свет не ведае стомы.

11.04.2021, Варшава

*  *  *

Бомж на Вуліцы Віні-Пуха 
не губляе прысутнасці духу.
Адчувае сябе на шару
прэзідэнтам зямнога шару.

Мае лавачку для начлегаў 
і павагу сярод калегаў.
А прачнецца зранку ў калюзе:
душ з пахмелля, вада – all inclusive.

Сустракае сонца вясною,
а астатняе – нажыўное.
Пільна сочыць, як сочыш ты, 
як самец кліча самку ў кусты.

Уздыхае: “Бедная птушка!
У мяне іх цэлая стужка
у смартфоне… парам-парам…
Мне касцёл завёў інстаграм.

Бо жыву і ў зямным жыцці 
там, дзе маем – паводле веры…

 / 7А н д р э й   Х а д а н о в і ч
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Але ўсім туды не ўвайсці,
бо ў кагось надта вузкія дзверы”.

15.04.2021

ЭМІГРАНЦКАЯ ПЕСНЯ

Ты свет параўнаў з бальніцай,
дзе хочам змяніць пакой.
Адным – акно з навальніцай,
каб волю дастаць рукой.

Другім – малочныя рэкі
і проста ў вырай масты,
з якіх спяваюць нам рэгі
няскораныя каты.

Цяпер блаславі ці вылай
ілюзіі тых гадзін:
пайшлі па вясёлцы ў вырай, 
а трапілі ў каранцін.

Нібы ў забытай паэме,
дзе слоў даўно не чутно,
дзве грацыі – Імі… ды Эмі…* – 
у бел-чорна-белым кіно

сплываюць туды, дзе лепей,
у новы цудоўны свет.
Сляпянка з Вялікай Слепняй 
з-пад веек глядзяць услед.

А свет гуляе з душою, 
пакуль да мэты бяжым,
і робіць сваім чужое,
як дома – сваё чужым.

Мы дзівімся новым стылям,
мы дыхаем пра запас.
Гадзіннік пад іншым шпілем
паказвае іншы час.

З галінак чужой прасторы 
збіраем гнёзды свае.
Жабрак з вясёлкавай торбы
надзею нам падае.

20.04.2021



*  *  *
Холад кусае пальцы
восьмы тыдзень вясны.
Снім на хаду, блукальцы, 
недаснёныя сны.

Снег і вецер, праз коску, 
падае – і пячэ,
робячы замарозку,
там, дзе баліць яшчэ.

Снег на скаргі ўвушшу і
на адчай уваччу,
быццам кажа “віншую”
вязню і ўцекачу.

Снег на сваркі і крыўды, 
снег на слёзы матуль.
Нас, тутэйшых, накрыў ды
штось прарочыць адтуль.

Кружыць, не можа ўпасці
ў восеньскі красавік, –
быццам блізкага шчасця
пішацца чарнавік.

24-25.04.2021

*  *  *
У Варшаве – хіт-парад акцэнтаў.
Беларусаў – дваццаць пяць працэнтаў.
А пад вечар выйдзеш у падворак, 
дык выразна чуюцца ўсе сорак.

Вуліцы Ахоты, Прагі, Волі 
вучаць беларускую паволі,
і ў замкнёнай на кавід піўнусе 
загучалі тосты з Беларусі.

Партызаны ў часе пандэміі 
не забылі аб зялёным зміі,
шкодныя напоі нам не шкодныя…
Беларусы, мы неверагодныя! 

25.04.2021

 / 9А н д р э й   Х а д а н о в і ч
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*  *  *

Калі халады паўгода 
і ўсё тут ніякавее,
гаркота ад фірмы шкода
і ў думках ні-бэ-нівея.

Не ходзіць розум на працу, 
бо ў сэрцы плача дзіця –
і хочацца перабрацца
на іншы бераг быцця.

Без плачу, крыку і кіпішу, 
бо слухаць – няма каму,
я сам сабе лекі выпішу,
змяшаю, згатую й прыму.

Пакуль зіма вар’яцее
і гора бяду вядзе,
таблетку чыстай надзеі
разводжу ў чыстай вадзе.

Лію – рытуал выконваю –
са шклянкі ў шклянку настой:
у напалову поўную
з напалову пустой.

28.04.2021

*  *  *

…І з’явіцца шмат музеяў,
бо зробяць файна, з любоўю –
музей разлучаных сем’яў,
знявечанага здароўя.

Музеі жнівеньскай спёкі
і студзеньскай лютай замеці.
Музей маршрутаў наўцёкі.
Музей ператрусу памяці.

Музей падазроных кветак,
музей небяспечных строяў.
Музей аднолькавых сведак.
Музей аднолькавых мрояў.



Музей душы, што люцее.
Музей трывожнае торбы.
Музей апошняй надзеі
на свет справядлівы й добры.

Заплечнікі і валізкі
з музея помсты паскуды.
Музей узятай падпіскі 
пра твой нявыезд нікуды.

Музей эмацыйных арэляў,
рулетка масак і твараў.
Музей таго, хто не стрэліў, 
музей таго, хто не ўдарыў.

Музей дваровага рэха,
падпольнай песні і танца.
Таго, хто не мог і з’ехаў.
Таго, хто здолеў застацца.

Не злічыш паверхаў і залаў, 
хадзі, покуль носяць ногі.
Бо шмат яшчэ філіялаў
музея тваёй перамогі.

1.08.2021

*  *  *
Тыя, што знічкамі ў жніўні гарэлі ахвярна, 
кажуць: нічога не марна, нічога не марна, –
змроку, што сонцу насуперак слаўся бяздарна,
кажуць: нічога не марна, нічога не марна.

Побач з ільвом пакладзецца рахманая сарна, 
скажа: нічога не марна, нічога не марна, –
хіжай гіене, што шчэрыла пашчу бяскарна,
скажа: нічога не марна, нічога не марна.

Толькі калючка і вышка, муры і турма 
кажуць табе: ўсё дарма, чалавеча, дарма.
Ды над пагаслым пажарам астылая сажа 
болей нічога не скажа, нічога не скажа.

То праз пажары і пашчы, калючку й муры – 
знічкаю, сарнай ці сажай, але гавары.

9.09.2021, Карпач

 / 11А н д р э й   Х а д а н о в і ч
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САН-РЭМА

У “Сан-Рэма” (кавярня ў Пружанах) 
не хапала вады і пажарных,
бо мы снілі шансон аб свабодзе –
палымяны, як золак на ўсходзе.

У “Сан-Рэма” (кавярня ў Батумі) 
слёзы песнямі льём у ваду мы,
вольным хорам будуючы хорам –
неймаверны, як захад над морам.

У “Сан-Рэма” (кавярня ў Сан-Рэма) 
берамо вечных нотаў бярэма –
і расце вершаваная вежа
з вавілонскай няволі ў бязмежжа.

У “Сан-Рэма” (кафэ ў Вавілоне) 
грацьме шлягер аб даўнім палоне –
ён аб тым, як змаглі дарасці мы
да нябёс, да зямлі, да радзімы.

17.09.2021

БАТУМІ

Сонейка праз чачу не бачу, 
зорак праз віно не відно.
Кожны дзень жыву наастачу, 
небу прабіваючы дно.

Выпівае з песні пра змены 
літару за літарай даль,
і глытае змрок непісьменны
горкую глаголіцу хваль.

Небяспека тут – нібы спёка.
З хараством мяшаю брыду.
Па батумскай гальцы аблокаў 
ступакамі вершаў брыду.

І смяюцца ўголас нябёсы: 
пераабуваецца босы.

І ціхутка ўсхліпнуць анёлы: 
пераапранаецца голы.

20.09.2021



ЗАВОСЕНЬ

плачам, бо возіць ваду на пакрыўджаных восень
возьме ў аблогу Залессе і возьме Завоссе
стужкі дрыжаць на вятрыску спужанаю птушкай
птушкі лятуць у завосень апошняю стужкай

бабіна лета з такім нежаночым абліччам
што павуту ў валасах сівізною не лічым
хворая восень навучыць любіць, як здароўе
тую, што з намі тым больш, чым навокал херовей

тую, што некалі здзівіць старой навіною
з выраю вернецца восень – і будзе вясною
з ёю паўзуць на святло сутарэнні і лёхі
подых на поўнае неба – здаровы і лёгкі

гэты закон непахісны, як нашы хістанні:
глянь іншы раз на яе – і растанне растане
снегам калядным у чысты ручай велікодны
неверагодны, як мы – і, як мы, верагодны

16.10.2021, Вена

*  *  *

Аляксандру Фядуту – і многім яшчэ

Я хацеў бы спаткацца з вамі на волі
ў ціхі вечар, яшчэ да Калядаў.
З парку горкага пекла – не шчэрыцца болей
трыдзявятае кола агляду.

Новым імем віталі б знаёмую плошчу 
на шляху да знаёмага бара.
Вашым жартам і смеху наперад зайздрошчу,
бо ўсміхацца зноў будзе да твару.

За сталом бы прасветленым сейбітам
шчодра сыпалі мудрасць і веліч.
Анекдот заплятаўся ў эсэй бы там…
Цар-царэвіч… пароль Караткевіч…

А на плошчы, падобнай да Плошчы Свабоды,
новым вершам, падобным да верша,
праспявалі б усё, чаго праглі заўсёды, –
што яшчэ праспяваем…
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Цяпер жа –
лістапад замятае паштовыя скрыні,
ліст заблытаўся ў павуціне…
Дождж на вейках, над скронямі леташні іней…
Я пішу затрыманай краіне.

3.11.2021

*  *  *
Грукае дно віроў сваіх абаронцам.
Тэлефануе вырай у гнёзды свае.
Мур змагаецца з мостам за месца пад сонцам.
Д’ябал паверыў у Бога – і ўсіх дастае.

Дрэнная сувязь на крэсах пекла і раю.
“Мама, усё ў парадку, праца цячэ,
грошы, ваду і вослікаў адбіраю –
нафіг ім там, а тут – паслужаць яшчэ”.
 
Ліпа цвіла першы год у райскім гародзе.
Пятая кропка Еўропы шукала прыгод.
“Пройдзе – не пройдзе”, – варожыць захад на Фройдзе.
Фрода схаваўся ў апошні тралейбус на ўсход.

“Всё пройдёт”, – як русіца ў школе казала.
Бой блок-паста з карнавалам закончыцца нічыёй.
“Мама, я ў масцы”, – званю дадому з вакзала.
“Мама, я ў касцы”, – памежнік звоніць сваёй.

   13.11.2021

*  *  *
Восень фарбуе сівое валоссе, 
восені сніцца зіма.
Часу на дзесяць хвілін засталося,
выдых – і болей няма.

Стрэлкі ў клепсідры замерзлі – і ў лёдзе 
скончыўся час вадзяны.
Заледзянела паветра ў прыродзе.
Храм адмарозіў званы.

Цень дацягнуўся да вежы, й гадзіннік 
выключыў сонечны час.
Толькі разбітае люстра – ільдзінак
стрэмкі варушыць у нас.



…Толькі ў крыві, што да сэрца спяшае,
танец святла не пагас.
Боль не чужы і любоў не чужая 
рухае зоркі і час.

Зрушыцца стрэлка ды выскачыць стрэмка, 
лёд ручаём запяе.
Грукае ў дзверы вясна-чужаземка, 
і разумееш: свае.
          24.11.2021

ПАКЕТ

Яго рэдка ў гульню запрашалі сябры,
ён няважна вучыўся, затое
любаваўся начамі на зоркі ўгары
і далёка хадзіў пехатою.

Хтось назваў звезданутым, і смешна было.
Ён мянушкі трываў і насмешкі, 
а пад вечар выходзіў на зорак святло
і вяртаўся пад раніцу пешкі.

Мы дражнілі валхвом, зацкавалі амаль,
касманаўтам ды інтэлігентам.
А калі на Каляды я лёг у шпіталь, 
ён прынёс мне пакунак з прэзентам…

…І цяпер за сталом, пасярод гаманы
хтось пытае: “А што з касманаўтам?” 
Гаспадар адказаў: “Не вярнуўся з вайны”.
І дадаў: “Па-дурному сканаў там.

Відавочцы казалі, меў шанс уцячы,
ды не вырашыў гэтай задачы.
Прамарудзіў, бо зорка свяціла ўначы.
Па-дурному. Або па-дзіцячы”.

Госць напіўся і плакаўся гаспадару.
Гаспадар нам спяваў аб галоўным.
Я пайшоў на балкон і ўглядаўся ўгару,
бо не можна, каб так – з нашым клоўнам.

Бо пакуль па адным нас вязе ў новы свет 
цягнічок, самалёцік, караблік,
ён спяшаецца пешкі, паклаўшы ў пакет
мандарыны, карыцу і яблык.
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І калі засмучэнні ідуць чарадой, 
я пад вечар выходжу на ганак
і дзіўлюся, як зорка ідзе пехатой
і дадому вядзе заблуканых.
                  07.01.2022

ВЕРСІЯ

Пачарнелымі ад жыццёвых святаў вачыма 
пагляджу на ўсё, што завецца гэтым жыццём,
падзялюся з кімсьці планамі і, магчыма, 
насмяшу кагосьці з гумару пачуццём.

Пазбіраю да купы выклятыя пытанні,
каб забіцца не ў родны кут, а ў часовы сквот
і выплакваць свету свае – каб… каб… каб… – жаданні,
як пабіты часам рымскі вадаправод.

Каб візіты блізкіх – не толькі праз тэлефоны, 
каб вясна штогод прыходзіла за зімой.
Каб любіць свабоду не толькі ў краіне зоны, 
у краіне, дзе кожны прынц – са сваёй турмой.

Каб рыдалі ад смеху з сябе, а ў фінале – ад шчасця,
каб не стрэліў ніхто, хоць ва ўсіх на сцяне ружжо,
і не трэба гадалак, бо ўсе магчымыя масці
нам прарочаць на заўтра, што сёння робім ужо.

Каб жыццё не дзялілі на першае і другое,
па-дзіцячы любілі марозіва і кіно,
каб дарыць паспявалі самае дарагое, 
перш чым танным і непатрэбным стане яно.

Каб фанатык усіх рэлігій абняў зняверца, 
наступалі б на граблі з карысцю для галавы.
Каб на ўсе памылкі хапіла часу і сэрца – 
нарабіць і выправіць, покуль дурны і жывы.

Каб не плакаць па любых, якім няблага наверсе,
каб наверсе не хвалявацца, як там зямля.
Госпадзе, жыць у тваёй рэжысёрскай версіі,
а прадзюсары хай жывуць у тым, што пасля.
              10.01.2022

* Âîáðàç ç пàэìû Þліÿ Тàўáіíà «Тàўðûäà» (1932).



Пацалунак Юніты
Урывак з фантастычнай кінааповесці

Анатоль Бароўскі

проза

пр
о

за

…будучыня ніколі 

не згаджаецца з мінулым…

Çàкîí÷àíû пðàöîўíû äçåíü, ñупðàöîўíікі пàкіíулі 
ñâàå ìåñöû. 

У пàкîй çàйøлà Àл¸íà Íàâуìік, ñпûтàлà:
– Я пàтðэáíàÿ âàì, Àíàтîлü Эäуàðäàâі÷?
– Íå, Àл¸íкà, åäçü äàäîìу. Тû і тàк çàтðûìàлàñÿ ñ¸ííÿ.
– Мîжà, ãàðáàтû çàâàðûöü?
– Íå, äçÿкуþ, çàхà÷у – çðàáлþ ñàì, íå пðàáлåìà.
Яíà тðîхі çàтðûìàлàñÿ.
– À âàì піñÿìкî íåхтà äàñлàў. Çâàðîтíû àäðàñ – 

Þíітà.
Яíà пàклàлà íà ñтîл áлàкітíû кàíâåðт. Íà іì – âûÿâà 

íåáà ç âîáлàкàìі, íіжэй – пà íÿáåñíûх ñтðуíàх іì÷àöü 
þíіáуñû. À ў лåâûì âåðхíіì кутку ñâåöіööà тàÿìíі÷ûì 
ñâÿтлîì íåâÿäîìàÿ плàíåтà. Кàíâåðт íåçàклååíû, íåçâû-
÷àйíû кàíâåðт. Дàñтàў ç ÿãî ìàлåíüкуþ пàпåðку жîўтàãà 
кîлåðу.
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“Плàíåтà Þíітà çà÷àкàлàñÿ öÿáå, Àíàтîлü, ñûí Эäуàðäà!..”
Àл¸íà âûйøлà, çà÷ûíіўøû çà ñàáîþ äçâåðû.
Çäçіâіўñÿ: “Хтî ìíå пðûñлàў тàкîå пàâåäàìлåííå? Хтî ж ìÿíå ÷àкàå 

íà çàãàäкàâàй Плàíåöå?”
Яíû ìîў÷кі пðàãлÿäâàлі ãàçåтû і ÷àñîпіñû, ÿкіÿ ãîðкàй лÿжàлі íà ñтàлå; 

Áîá у ñâàіì плàíøэöå çàкàçàў пðэñу Àìåðûкі, пàãлûáіўñÿ ў ÷ûтàííå.
“Хтî ж ÷àкàå ìÿíå íà тîй Þíіöå? – пàклàўøû íà ñтîл ãàçåту, çíîў 

пàäуìàў Þíіöкі. – Ç äçÿöіíñтâà íàпàìіíàå пðà ñÿáå Þíітà. Рàíåй ÿ íå 
âåäàў, кàìу íàлåжûöü ãэтàå іìÿ, à öÿпåð àäкðûлàñÿ – ìÿíå ÷àкàå íåäà-
ñлåäàâàíàÿ плàíåтà, íà ÿкîй ÿ íåйкіì ÷ûíàì пàâіíåí àпûíуööà. À, ìîжà, 
ÿíà äàñлåäàâàíàÿ, і тîлüкі ў ñâàіх ñíàх л¸тàў íà ÿå. À ìî і ў íå ñíàх, à ў 
кàñìі÷íàй ðэàлüíàñöі, ñàì íå ўñâåäàìлÿþ÷û тîå. Çíà÷ûöü, і Þíітà ðэà-
лüíàÿ, і ÿ, і кîñìàñ… Я пðûáуäу äà öÿáå, çàãàäкàâàÿ Þíітà, і пàкàхàþ, ÿк 
ñâàþ плàíåту пàлþáіў. Чàкàй ìÿíå, Þíітà!..”

Àçíà¸ìіўøûñÿ ç пàтðэáíàй пðэñàй, Áîá àäклþ÷ûўñÿ àä эôіðу.
Íà ñтàлå àкðàìÿ ãàçåт лÿжàлà ìàíàãðàôіÿ Àíàтîлÿ Þíіöкàãà “Ñтðуííûÿ 

тðàíñпàðтíûÿ ñіñтэìû”. Àäãàðíуў пåðøуþ ñтàðîíку. Пðà÷ûтàў пåðøû ðàäîк, 
äðуãі. Чûтàў уâàжліâà, ñкіðàâàўøû íà ñтàðîíкі íÿáà÷íàå âîкà àá’åктûâà.

“Мû пàáуäуåì àãулüíàплàíåтíû тðàíñпàðтíû ñðîäàк пà экâàтàðû. Эк-
âàтàð – ãэтà ліíіÿ ñÿ÷эííÿ çÿìíîй пàâåðхíі плîñкàñöþ, ÿкàÿ пðàхîäçіöü 
пðàç öэíтð çÿìлі, – ÿíà пåðпåíäûкулÿðíàÿ âîñі ÿå àáàðà÷эííÿ. Дàўжûíÿ 
экâàтàðà ñклàäàå 40075.696 кì. Пà ліíіі экâàтàðà äçåíü çàўñ¸äû ðîâåí íà÷û. 
Ёí пàäçÿлÿå çÿìíû øàð íà Пàўíî÷íàå і Пàўäí¸âàå пàўøàð’і. Экâàтàð – у 
пåðàклàäçå ç лàöіíñкàй ìîâû àçíà÷àå “âûðàўíіâàöü, уðàўíіâàöü”.

Пàãлÿäçåў íà Þíіöкàãà. Пðûтуліўøûñÿ пàтûліöàй äà ñпіíкі кðэñлà, ¸í 
äðàìàў. Пðûöÿãâàлі ўâàãу íàñтупíûÿ ðàäкі ìàíàãðàôіі.

“Кàá пàáуäàâàöü эñтàкàäу «пÿðñö¸íкà» âàкîл çÿìлі пà экâàтàðû öі ў 
іíøûì кіðуíку, пàтðэáíà àтðûìàöü çãîäу кіðàўíікîў уñіх äçÿðжàâàў, кàá 
ÿíû àá’ÿäíàліñÿ ў àãулüíûì жàäàííі áуäîўлі. Ç öÿãàì ÷àñу íÿáåñíû ñðîäàк 
çàáÿñпå÷ûöü ñтâàðэííå кàñìі÷íàй іíäуñтðûі, ÿкîå пà ñтðуктуðû íàãàäâàлà 
á кîлüöû âàкîл Ñàтуðíà. Íå âûклþ÷àíà, і ÿ тîå ñöâÿðäжàþ, øтî ñіñтэìà 
кîлüöàў Ñàтуðíà íіøтî іíøàå, ÿк öуä тэхíàкðàтûі. Áî ðàкåтíû øлÿх 
çàñâàåííÿ кîñìàñу ç ãэтàй плàíåтû-ãіãàíтà пà öэлûì øэðàãу тэхíі÷íûх 
пðû÷ûíàў àáñàлþтíà íåìàã÷ûìû. À пðû äàпàìîçå àãулüíàплàíåтíàãà 
ñðîäку öàлкàì ðэàлüíû.

Íà íàøàй плàíåöå ç-çà ðàçáуðэííÿ àçîíàâàãà ñлîþ пàíіжàåööà ôîтà-
ñіíтэç ðàñліíàў. «Çàлàтûÿ кàðàлі» Çÿìлі, çäîлüíûÿ ðэãулÿâàöü íàäâîð’å 
і кліìàт. Ç-çà пðàìûñлîâûх âûкіäàў у àтìàñôåðу øкîäíûх öі àтðутíûх 
ðэ÷ûâàў пàðуøàåööà áіÿñôåðà. À тîå àçíà÷àå, øтî ìû ðàñпàлüâàåì у 
тîпöû ðàўíàäуøøà àá ñâàіì çäàðîўі äçåñÿöü ìілüÿðäàў тîíàў кіñлàðîäу. 
À ðîñт çàхâîðâàííÿ лþäçåй ðàкàì ñкуðû, пàðуøэííåì у іìуííàй ñіñтэìå 
÷àлàâåкà і ДÍК...”

Áîá çíîў çіðíуў íà кàíñтðуктàðà íÿáåñíûх äàðîã, пàäуìàў: “Íі÷ûì íå 
пðûкìåтíû, пðîñтû і äàñтупíû, íіхтî íå ñкàжà пðà ÿãî, øтî ¸í ÷àлàâåк 
íå çÿìíû, à жûâå ў кîñìàñå, л¸тàå íà ñâàіì «кіліìå-кàðàлÿх» у кîñìàñ 
і íàçàä. Ãåíіі íікîлі íå âûäçÿлÿліñÿ ç ãðàìàäû лþäçåй íå÷ûì àñàáліâûì, 
íààäâàðîт, ÿíû çліâàліñÿ ç ìàñàй, ðàñтâàðàліñÿ ў ¸й…”

“Як âû ñàáå ўÿўлÿåöå эñтàкàäу? Íàпàìпàâàíàÿ ãуìàâàÿ кàìåðà, áåñпå-
ðàпûííà çлу÷àíàÿ, і лÿжûöü íà эñтàкàäçå çÿìлі? Тàк, àìàлü тàк. À øтî 
ñхàâàíà ў ¸й? Тàì ðàçìåø÷àíû âàкууìàâàíûÿ туíэлі, у ÿкіх ðухàþööà 



âûñîкàхуткàñíûÿ öÿãíікі íà ìàãíітíûì пàäâåñå. Хуткàñöü? Яíà ìîжà äà-
ñÿãàöü 1000 ì/ñ і áîлüø. Тàäû ўÿâіöå – ç Ëîíäàíà öі Пàðûжà пðûáûöü 
у Япîíіþ öі Àìåðûку çà кàðîткі ÷àñ...”

Âû ñпûтàåöå, à äçå ìîжíà ðàñпà÷àöü áуäàўíіöтâà эñтàкàäû? Я пðàпà-
íàâàў áû ñпà÷àтку пàáуäàâàöü у Áåлàðуñі öі ў Рàñіі. Кîжíû пàáуäàâàíû 
кілàìåтð ãэтàй äàðîãі áуäçå àкупàööà ў кàðîткіÿ тэðìіíû. Пðû äàпàìîçå 
тàкîãà тðàíñпàðту ìîжíà àñâîйâàöü Ñіáіð і Дàл¸кі Уñхîä. À ãэтà çâÿжà іх 
ç Еўðàпåйñкàй ÷àñткàй кðàіíû, куäû ìîжíà áуäçå äàåхàöü çà àäíу-äçâå 
ãàäçіíû. À лþäçі, ÿкіÿ жûâуöü уçäîўж эñтàкàäû, çà тîй жà ÷àñ ìîãуöü тðà-
піöü íà лþáû ìåðûäûÿí Рàñійñкàй Фåäэðàöûі. Тàäû àäðàçу çíікíуöü тàкіÿ 
пàíÿööі, ÿк “пåðûôåðûÿ”, “пðàâіíöûÿ”. Ãэтà äàçâîліöü у ãэтûх ÷ûñтûх, у 
экàлàãі÷íûì плàíå, ðэãі¸íàх ñÿліööà äçÿñÿткàì ìілü¸íàў лþäçåй. Àлå ãэтà 
áуäçå пàáуäàâàíà тîлüкі пàлîâà äàўжûíі эñтàкàäû. І пà÷íåööà ñтâàðэííå 
ліíåйíûх ãàðàäîў, çàñíàâàíûх íà пðûíöûпå ãàðìîíіі ÷àлàâåкà і пðûðîäû…

Çàтûì тàÿ ж “äàðîãà íà çÿìлі” áуäçå пðàäîўжàíà ў Еўðîпу, äàöÿã-
íåööà äà Âÿлікàáðûтàíіі, à íà ўñхîäçå, ужî пðàç Áåðûíãàâà ìîðà – äà 
ÇШÀ (Àлåуöкіÿ àñтðàâû) і Кàíàäû. À çà ¸й, ç Àíãліі, пåðàкіíутàÿ пðàç 
Àíтлàíтû÷íû àкіÿí öі пà äíå ÿãî, – çàìкíуўøûñÿ ўжî âàкîл Плàíåтû. 
Àäíà÷àñîâà ç áуäàўíіöтâàì ÿå áуäçå ñтâàðàööà ìàãутíàÿ іíôðàñтðуктуðà і 
плàíåтàðíû ліíåйíû ãîðàä “Экàпîліñ”, äçå, пàñлÿ ўâÿäçåííÿ ў экñплуàтàöûþ 
àãулüíàплàíåтíàãà тðàíñпàðтíàãà ñðîäку, çìîãуöü жûöü ìілüÿðäû лþäçåй.

Хàð÷îâуþ пðàäукöûþ áуäуöü àтðûìліâàöü íà ãэтàй жà çÿìлі – экà-
лàãі÷íà ÷ûñтàй, íå кðàíутàй öûâіліçàöûÿй і øкîäíûìі пåñтûöûäàìі… 
Ãэтуþ çÿìлþ íå кðàíуöü ìåтàлі÷íûÿ плуãі і іíøàÿ жîðñткàÿ тэхíікà, уñÿ 
тэðûтîðûÿ áуäçå пàкðûтà âûñîкààáàãà÷àлüíûì ãуìуñàì, äçå ÷àлàâåк áуäçå 
âûðîø÷âàöü áулüáу і áуðàкі, кàпуñту і ãуðкі, жûтà, пøàíіöу, àâ¸ñ і øìàт 
÷àãî іíøàãà. Áуäуöü ðàñöі ÿáлûíі і ãðуøû, öûтðуñàâûÿ, ðàçìÿø÷àööà 
плîø÷û âіíàãðàäíікàў і кàâуíîў, ãàðáуçîў. І пîáà÷ ç іìі, пà ўñ¸й тэðûтîðûі 
эñтàкàäû áуäуöü ñтàÿöü âуллі ç п÷îлàìі, ÿкіÿ íà кâітíåþ÷ûх ñàäàх і пàлÿх 
áуäуöü çáіðàöü íåктàð і äàðûöü ÷àлàâåку элікñіð äàўãàлåööÿ – ì¸ä.

* * *

…– Àçíà¸ìіўñÿ ç ìàíàãðàôіÿй?
– Çáîлüøàãà. Дà кàíöà пðà÷ûтàþ äîìà. Яíà äàлà тàáå çâàííå äîктàðà 

íàâук?
– Тàк. Яíà âûйøлà ç äðуку ў 1995 ãîäçå. Тîлüкі íÿäàўíà ÿ пåðàâûäàў 

ÿå. Íі÷îãà íå ìÿíÿў, тîлüкі âûпðàâіў íåкàлüкі ñкàçàў і ñлîў.
– Дàўíî ãэтà áûлî. Ñтîлüкі âàäû ñöÿклî ў àкіÿíû ç тàå пàðû.
Áîá çàãàðíуў тîўñтуþ кíіãу, пàклàў íà ñтîл.
– Пðàâàкàöûйíàå пûтàííå. У ÿкіì ãîäçå тû плàíуåø пàáуäàâàöü 

ñтðуííуþ äàðîãу?
Þíіöкі çàäуìàўñÿ, áûööàì і ñàпðàўäû âûлі÷âàў ãàäû і ìåñÿöû тàãî 

áуäàўíіöтâà.
– Ñкàжу тàк, äàðàãі Áîá. Пà ìàіх ðàçлікàх тîå пàâіííà àäáûööà ў 2050 

ãîäçå. Дуìàþ, øтî äà тàãî ÷àñу ðîçуìû лþäçåй íàáуäуöü íîâàå пàíÿööå 
áуäу÷ûíі, іì äàпàìîжà “пàðàçуìíåöü” Áîã, – і ÿíû äàäуöü “äàáðî” íà 
àжûööÿўлåííå ìàйãî пðàåктà – àкàлüöàâàöü íàøуþ плàíåту ç тûì, кàá 
âûйñöі экàíîìíà ў àäкðûтû кîñìàñ.

Пðàç íåкàлüкі äç¸í, кàлі Þíіöкі пåðàпûíіў ñуñтðэ÷û, – пà÷àліñÿ клî-
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пàтû пà áуäàўíіöтâå öÿжкàãðуçíûх þíіðàкàў, і кàлі áûлî ўñ¸ äàâåäçåíà 
äà лàäу, пàклікàў çíîў ñâàйãî ñÿáðà äà ñÿáå ў îôіñ.

– У кàãî íà ãэтû ðàç áуäçå ÷àðîўíàÿ пàлà÷кà, ÿкàÿ çäîлüíàÿ пåðàкіíу-
öü-пåðàìÿñöіöü íàñ у іíøû ÷àñ?

– Çãîäíà ÷àðãі, ÿкàÿ ўñтàлÿâàлàñÿ. Тû пåðàìÿñöіў íàñ у Эìіðàтû, à 
äàлåй ÷àðàâàöü ìíå. Кàлі àäпðàâіìñÿ?

– Дàâàй çàўтðà. Íå, лåпø пàñлÿçàўтðà. Àäпà÷ûöü хà÷у і пðûâåñöі ў 
íîðìу ñâàå пàпåðû. Àðтûкул íåâÿлікі тðэáà íàпіñàöü äлÿ ãàçåтû.

– Дàìîâіліñÿ.

* * *

Çíîў çлÿöåліñÿ íà Чîðíуþ плàíåту ãðуãàíû Эâàðà ў ÷îðíûì àäçåííі пà 
пåðøûì ÿãî пîклі÷û. Ç ÿкіх ñуñâåтàў ç’ÿâіліñÿ, ç ÿкіх плàíåтàў öі ãàлàктûк, 
íіхтî íå âåäàў, ÿк і ÿíû ñàìі тàãî íå âåäàлі. Íàâàт і íå çàäуìâàліñÿ пðà 
тîå – у іх уñÿлілі жûöö¸, àлå íå пàäклþ÷ûлі ìàçãі äà ÷àðàпíîй кàðîáкі, 
тàìу ÿíû íå ìåлі çäîлüíàñöі äуìàöü і ðàçâàжàöü, àöэíüâàöü і пðûìàöü 
íåйкіÿ ðàøэííі, íå ìàðûлі, íå пðàтэñтàâàлі. Іìпулüñ, ÿкі äàñлàў Эâàð тû-
ñÿ÷àì і тûñÿ÷àì ñâàіх пàääàíûх, äàйøîў öі äàлÿöåў äà кîжíàãà, пðàíіçàў 
öі тî äуøû іх, кàлі ÿíû áûлі ў іх, öі тî ñàñуäû, пà ÿкіх öÿклà öі тî кðîў, 
öі ãíîйíûÿ ðàў÷àкі øэðàй ìàñû.

Пàñåлі, âûáðàлі çðу÷íуþ і ðàçíÿâîлåíуþ пîçу, уâàжліâûìі пîçіðкàìі 
ўпåðûліñÿ ў ÿãî. Пàклàлі пåðàä ñàáîй íàтàтíікі, кàá кàíñпåктàâàöü пà÷утàå 
ç ÿãî âуñíàў; ÷àкàлі, øтî öÿпåð ñкàжà, øтî íà ãэтû ðàç ÿãî хâàлÿâàлà, 
ÿкіÿ çáіðàåööà âûклàñöі іì ñâàå äûðэктûâû, укàçàííі, çàãàäû, пðàпàíîâû.

– Уñå ñàáðàліñÿ? Тàäû пà÷íåì… Пàäâÿäçåì âûíікі, ñÿáðû. Штî íàì 
уäàлîñÿ çà àпîøíіÿ ñтàãîääçі çäçåйñíіöü і пðûâåñöі ў íîðìу?

Эâàð пàãлÿäçåў íà ўñіх, áà÷à÷û і íå áà÷à÷û іх, áûööàì пðàâÿðàў øэðà-
ãі ñâàйãî âîйñкà, кàá пåðàкàíàööà, øтî íі÷îãà ў іх íàñтðîі íå çìÿíілàñÿ, 
øтî ÿíû, ÿк і ðàíåй, àхâîтíà пàäпàðàäкîўâàþööà ÿìу, ãàтîâûÿ àääàöü çà 
ÿãî жûöö¸. Уñå âûтðûìàлі âûпðàáàâàлüíû пîçіðк, íіхтî íå ўçäðûãíуў íі 
âîкàì, íі öåлàì, – тîлüкі àääàíàå пàäпàðàäкàâàííå і áÿññпðэ÷íàå âûкà-
íàííå ÿãî ўкàçàў.

– Пðàãðэñ і ðэãðэñ кðî÷àöü пîáà÷…
– Çÿìлÿ íàðàäжàå ãåíіÿў і пуñтàäуìкàў…
– Кîжíû ÷àлàâåк пàўçå ñâà¸й äàðîãàй…
– Пà äàðîçå ìîжíà пàўçöі, ñуíуööà, àлå і л¸тàöü…
– Áуäу÷ûíÿ íікîлі íå çãàäжàåööà ç ìіíулûì…
– Дуðíþ л¸ãкà, áî ¸í íå âåäàå, øтî ¸í äуðàíü…
Ãàâàðûлі íåçðàçуìåлûÿ лîçуíãі, ñкàçû, âûкàçâàлі íåйкіÿ äуìкі, àлå íå 

ñпðà÷àліñÿ і, áûööàì çàâåäçåíûÿ ìàøûíû, ãуíäîñілі àäíî і тîå ж… Çàкàí÷-
âàлàñÿ àпîøíÿÿ ôðàçà, ÿк пà÷ûíàлàñÿ пåðøàй, і ãу÷àў äлÿ іх ÷àðîўíàй 
ìуçûкàй ñкðûпу÷û, áûööàì íÿìàçàíàå кîлà ñтàðîãà âîçà, ãîлàñ. Ñлухàў і 
ãàлîўíàкàìàíäуþ÷û, пðûìðужûўøû âî÷û, ñліíà àä çàìілàâàíàñöі ñöÿкàлà 
íà ãðуäçі. Кàйô, íå іíàкø.

Пðàç íåйкі ÷àñ à÷îìàўñÿ, пàãлÿäçåў çíîў íà ãðуãàíîў і ўáà÷ûў íå íàñû 
іх, à ñкðûўлåíûÿ äçþáû – âîñтðûÿ і áліñку÷ûÿ. Чàкàў, хтî ж пåðøûì 
àñìåліööà пðàìîâіöü ñлîâà çà кðуãлûì ñтàлîì.

– Ці хтî ç âàñ íàâåäâàў плàíåту Þíіту? – ñпûтàў âà ўñіх. – Ці âåäàåöå 
âû, øтî тàì çìÿíілàñÿ çà àпîøíіÿ тûñÿ÷у ãàäîў?



– Íå, пàâàжàíû Эâàð, íå íàâåäâàлі. Àлå âåäàåì, øтî пðàãðэñ тàì ðухà-
åööà âÿлікіìі тэìпàìі.

– À øтî àäáûâàåööà íà Çÿл¸íàй плàíåöå?
– Àäíàìу çÿìлÿíіíу пðûйøлà ў ãàлàâу äуìкà áуäàâàöü äàðîãі íàä 

çÿìл¸й, і пàáуäàâàлі ўжî âîпûтíû пàліãîí. Мî çíіø÷ûöü ÿãî, íàâîøтà 
лþäçÿì тîå, хàй жûâуöü ÿк і жûлі äà ãэтàãà, тîп÷уöü äàðîãі íàãàìі?

– Íå, íÿхàй áуäуþöü, пåðàøкàäжàöü íå áуäçåì, – íå пàãàäçіўñÿ Эâàð, 
çðàáіў у ñâàіì кàíäуіöå íåйкуþ àäìåöіíу, – пðàкîöіìñÿ і ìû пà тîй äàðîçå. 
Мîжà, і íàì ñпàäàáàåööà.

– Дûк ÿíû ж äуìàþöü àпàÿñàöü тûìі äàðîãàìі ўñþ плàíåту! – íåхтà 
àáуðûўñÿ піñклÿâûì і пàкðûўäжàíûì ãîлàñàì. – À øтî ñтàíåööà ñà 
ñтàðûìі øлÿхàìі?

Âÿäу÷û “кðуãлàãà ñтàлà” кіñлà ўñìіхíуўñÿ, пåðàкðûâіўøûñÿ тâàðàì, 
çàпуñöіў ðàñтàпûðàíûÿ пàлüöû ў ñâàå äîўãіÿ âàлàñû, пðûãлàäçіў іх. Çà 
куñöіñтûìі áðûâàìі ўñпûхíулі хітðûÿ àãåíü÷ûкі і тут жà çãàñлі.

– Ãэтà ўжî íå íàø клîпàт. Мîжà, ÿíû áуð’ÿíîì і ÷àðíîáûлåì çàðàñтуöü.
– Àлå íà тîй жà çÿìлі тîй жà âûíàхîäíік пðàпàíàâàў у кîñìàñ лÿöåöü 

áåç ðàкåтû. Íà çàðу÷àлüíûì пÿðñö¸íку – âÿліçíàå кîлà âàкîл çÿìлі. Ёí 
плàíуå äàлÿöåöü äà плàíåтû Þíітà, çàðу÷ûööà ç ¸þ. Тàкіì ÷ûíàì ¸í і äà 
íàñ ìîжà äàпíуöü.

Ãэтà пàäàлà ãîлàñ пàлþáîўíіöà Эâàðà, âåäàþ÷û, øтî ¸í íå áуäçå ç ¸þ 
ðàçìàўлÿöü çлûì тîíàì. Як і âåäàлà, ÿкіì тîíàì ðàçìàўлÿöü ç ÿå ñуöÿ-
øàлüíікàì, тàìу ãàâàðûлà öіхà і íå ìуñîâà, ÿк áû пåðàñöÿðàãàþ÷û âàжàкà 
÷îðíàй çãðàі àä íå÷àкàíûх íàñтупñтâàў.

– Íå пåðàáîлüøâàй, ìàÿ öуäîўíàÿ Дçіâà, ãэтà тàáå íå äà тâàðу. Дàöÿã-
íåööà, íу і øтî ç тàãî? Мû пðûâітàåì ÿãî. À ¸í пàãлÿäçіöü, ÿк ìû жûâåì, 
øтî плàíуåì ðàáіöü äàлåй, – íу і øтî? Мîжà, ¸í у íàøуþ àäñутíàñöü ужî 
і çíàхîäçіўñÿ тут? Мàå ¸í тàкіÿ çäîлüíàñöі… Ёí ÷àлàâåк àä Áîãà, тàìу ìû 
і пàâіííû ñтàâіööà äà ÿãî ç пàâàãàй і пàøàíàй.

Дçіâà, ñупàкîåíàÿ ñлîâàìі áîñà, ñхілілà ãàлàâу, пðûкàâàлà ñâîй пîçіðк 
äà ñтàлà, пàкàçâàþ÷û, øтî àäкàç çàäàâîліў ÿå.

– Тàäû ñкàжûöå ìíå, äàðàãіÿ ìàå äçåöі і пàìî÷íікі, àäíàäуìöû і пðûхілüíікі 
ìàіх пðàåктàў, – íàкîлüкі пàâÿлі÷ûлàñÿ íàøà ñкàðáíіöà, áàíк öі ñхîâіø÷à, 
кîлüкі ìілü¸íàў тîí çîлàтà çíàхîäçіööà íà ðàхуíку íàøàй ãðàìàäû, çíà÷ûöü, 
тàйíûх ìàñîíàў? Кîлüкі ç уñÿãî ãэтàãà áàãàööÿ пàйøлî íà пîäкуп ìàãутíûх 
âàлàäàðîў, íà пàâåлі÷эííå кàðупöûі, íà âûðàá ôàлüøûâûх лåкàў äлÿ лþäçåй, 
íà пàâåлі÷эííå тэлåпðàãðàìàў і ðàäû¸ñтàíöûй, ãàçåт äлÿ à÷ìуðэííÿ лþäñтâà, 
äлÿ пàøûðэííÿ ìÿðэжàў íàðкîтûкàў? Штî ìû äлÿ ãэтàãà çðàáілі?

– Мû… – íåхтà пàñпðàáàâàў àпðàўäàööà і âûкàçàöü íÿçãîäу, àлå ÿãî тут 
жà àáñåк Эâàð, íàâàт і íå ãлåäçÿ÷û ў ÿãî áîк, âåäàþ÷û, хтî ãэтà ìîã áûöü:

– Мû-ìû-ìû, äçåöі öüìû, íіÿкіх àпðàўäàííÿў і пÿðэ÷àííÿў! Çàлàтûÿ 
çàпàñû пàâіííû пàâÿлі÷âàööà ў ãåàìåтðû÷íàй пðàãðэñіі. Пàтðàöілі íà ўñ¸ 
тðûлü¸íû, à àääà÷у пàâіííû ìåöü у тðûлü¸íû áîлüø.

– Çãîäíû, пàâàжàíû Эâàð, – íå âûтðûìàлà Дçіâà і âûðàøûлà çàñтупіööà 
çà ñâàіх ñàáðàтàў. – Яíû âûпðàâÿööà, ÿíû çíîйäуöü у ñàáå ñілû і хітðàñöü, 
кàá пàпðàâіöü ñтàíîâіø÷à.

– À куäû ж іì пàäçåööà? Âûпðàâÿööà, âåðу. Іíàкø ÿ âûкðàñлþ іх ñà 
ñпіñу ìàіх àääàíûх жàўíåðàў, пðîñтà àäклþ÷у іх àä кðûíіöû ñілкàâàííÿ 
іхíÿãà жûööÿ. Íå ўñіх, ñàìî ñàáîй, à тûх, хтî íå âûтðûìàў экçàìåí, хтî 
ðàçлåíàâàўñÿ і ўпàäàå ў лåтàðãі÷íû ñîí.

 / 21А н а т о л ь   Б а р о ў с к і



д з е я с л о ў22     /

Íіхтî íå âåäàў, у ÿкіì ñтàãîääçі-тûñÿ÷àãîääçі ÿíû çлÿöåліñÿ íà Чîðíуþ 
плàíåту, ÿк і íå âåäàлі пðà тîå, у ÿкіì âûìÿðэííі çíàхîäçÿööà – у áуäу÷ûì 
÷àñå öі ў ìіíулûì: ìілüÿðäû ãàäîў тàìу öі ў ñ¸ííÿøíіì ÷àñå. Длÿ ÷îðíûх 
ãðуãàíîў пàíÿööÿ “÷àñ” íå іñíàâàлà. Яíû áûлі і íå áûлі, іñíàâàлі і íå іñ-
íàâàлі, ÿíû áуäуöü і ÿíû áûлі… Яíû âåäàлі, øтî тàкîå кàñìі÷íàÿ эíåðãіÿ, 
øтî тàкîå кàìп’þтàðû і ñуñâåтíûÿ ìÿðэжû. Íå äçÿліліñÿ ç çÿìлÿíàìі ñâàіìі 
âåäàìі і тэхíàлîãіÿìі, à “÷àñтàâàлі” іх äàçіðàâàíûìі пîðöûÿìі âåäàў, пà 
÷àñткàх, пà кðупіíкàх, кàá íå àä÷улі ñÿáå ãåíіÿìі і пåðøààäкðûâàлüíікàìі… 
Яíû іìкíуліñÿ íàçàпàñіöü íåñуñâåтíûÿ áàãàööі ў ñâàіх ñкàðáíіöàх і пîтûì 
çàпуñöіöü іх у àáàðà÷эííå. Кàñìі÷íû ўðàä Чîðíàй плàíåтû ìåў пàтðэáу ў 
áàãàööі, у íå÷уâàíûì áàãàööі – тàäû лåпø кіðàâàöü пðàöэñàìі íà çÿìлі.

Эâàð àäкàøлÿўñÿ, пðûñтàâіўøû кулàк äà ðîтà, уöÿãíуў у ñÿáå пàâåтðà:
– Хàöÿ і пðàãíàў íàñ Áîã ç çÿìлі, àлå ж íå çàáàðàíіў пðàâåäâàöü çÿìлÿ-

íàў. Ёí ñтâàðûў ðэліãіþ і äуìàў, øтî ñтâàðûў ÷àлàâåкà ðàçуìíàãà, øтî ¸í 
íå пàääàñöà íà ðîçíûÿ ñпàкуñû і âûñтàіöü у çìàãàííі äàáðûíі і çлîãà. Мû 
ж ç âàìі – äçåöі çлà, пðàöіўíікі пðàãðэñу. Я âàñ ñтâàðûў тàкіìі, і âû ìîжàöå 
ў лþáîå іìãíåííå пåðàтâàðûööà ў ÷àлàâåкà – ìуж÷ûíу öі жàí÷ûíу. Âû 
ðàñтâîðûöåñÿ ў ÷àлàâåöтâå, ñтàíåöå ÷àñткàй лþäñтâà. Мîжàöå жàíіööà, 
íàðàäжàöü äçÿöåй. Àлå ãэтûÿ äçåöі áуäуöü íàøûìі, ÿíû пðàäîўжàöü íàøûÿ 
пðàåктû, уñÿлÿк áуäуöü пåðàøкàäжàöü íîâàìу і пðàãðэñіўíàìу, тàìу ÿíû 
пàâіííû áûöü àáðàíûìі – кіðàўíікàìі ñâàіх äçÿðжàâàў, у ÿкіх áуäуöü жûöü.

Яãî ñлухàлі ўâàжліâà, лàâілі кîжíàå ñлîâà, àñàäкàìі çàпіñâàлі ў ñâàå 
äç¸ííікі і áлàкíîтû, кàá äàклàäíà âåäàöü ñâàå çàäà÷û і àáàâÿçкі тàì, íà 
çÿìлі.

– Áîã ñтâàðûў ÷àлàâåкà, пàäîáíàãà äà ñÿáå, àлå âûãíàў ç Эäэìà пåð-
øàлþäçіíàў, ÿкіÿ пàðуøûлі, пðàжûâàþ÷û ў ðàі, Яãî çàпàâåт – íå åñöі 
плàäîў ç äðэâà пàçíàííÿ. Тàк, ãэтà ìû çðàáілі, кàá ÷àлàâåк пàкàçàў ñâàþ 
íåöÿðпліâàñöü і öікàўíàñöü äà çàáàðîíåíàãà. Âîñü ÿíû і пà÷àлі çäàáûâàöü 
хлåá ñâîй у пîöå тâàðу ñâàйãî. Дàў іì ìàã÷ûìàñöü ðàçìíàжàööà і ўäàñкàíà-
лüâàööà, кàá äàðàñöі äà ðàçуìåííÿ çàпàâåтàў Яãî. Чàлàâåк âûлåç ç пÿ÷îðû, 
íàâу÷ûўñÿ âûðàáлÿöü ç ìåтàлу íàжû і äçіäû, кàá çàáіâàöü жûâ¸лàў і åñöі 
іх ìÿñà. À пîтûì ðàкåтû пàñлàў у íåáà, у ãлûáіíі çÿìлі пðàíік, íàôту 
çíàйøîў, çàпуñöіў туðáіíû ãåíåðàтàðàў, кàá àтðûìàöü эíåðãіþ… Кàлі ж 
ÿíû тàкіìі тэìпàìі áуäуöü і äàлåй уäàñкàíàлüâàöü öûâіліçàöûþ, тî çÿìлÿ 
пåðàñтàíå іñíàâàöü ðàíåй çà àäâåäçåíû ¸й тэðìіí. Мû ж пàâіííû áðàöü 
àäтулü áàãàööі. Тàìу íàøàÿ çàäà÷à – пðàäîўжûöü жûöö¸ çÿìлі.

Эâàð çíîў çàìîўк, пàкðуöіў ãàлàâîй, ðàçìіíàþ÷û ìûøöû øûі, пðàìîâіў:
– Дà кîжíàãà âу÷îíàãà öі âûíàхîäíікà âû пàâіííû çíàйñöі ñâîй пàäûхîä, 

çàâàлîäàöü ÿãî äуøîй. І çíàхîäçіööà пîáà÷ ç іì кðуãлûÿ ñуткі, ñà÷ûöü çà 
ÿãî àäкðûööÿìі, íàâàт äàпàìàãàöü ÿìу ў ãэтûì, àлå ж âû кàлі ўáà÷ûöå, 
øтî ÿãî іäэÿ пåðàхîäçіöü уñå ìàã÷ûìûÿ ðàìкі і ìåжû, øтî ¸í âîñü-âîñü 
çðîáіöü ñуñâåтíàå àäкðûöö¸, тî âû пàâіííû íåàäклàäíà ўìÿøàööà, äàöü 
пðàâілüíû кіðуíàк і…

Уçàðâàлàñÿ çàпûтàлüíàÿ öіøûíÿ, і íåхтà кàðтàâûì ãîлàñàì уäàклàäíіў:
– Яñтлуìà÷, кàлі лàñкà, п’ÿâілû íàøûх пàâîäçіíàў, øтî àçíà÷àå “і”?
– Тîå і àçíà÷àå, äàðàãі ìîй пàìî÷íік, øтî ў тàãî âу÷îíàãà, ÿкі іìкíåööà 

ўçíÿööà âûøэй çà ўñіх, ìîжà çäàðûööà íå÷àкàíà іôàðкт, іíñулüт, àáàðâåööà 
ñàðäэ÷íàÿ ìûøöà… І ў ãэтûì âû пàâіííû ÿìу “äàпàìàã÷û”. Íåлüãà äà-
пуñöіöü, кàá ÿãî іäэÿ öі âûíàхîäíіöтâà çìàãлî àáлåã÷ûöü жûöö¸ ÷àлàâåку. 
Áî ¸í, ÷àлàâåк, ðàá, і тàкіì пàâіíåí çàñтàööà íàçàўñ¸äû.



– Цÿпåð çðàçуìåлà – пàçáàўлÿööà àä тàкіх âûñкà÷àк…
– Пðàâілüíà çðàçуìåў. Тàк øтî âàì äàðу÷àíà тàкàÿ ìіñіÿ. Тàк áû ìî-

âіöü, âàì і кàðтû ў ðукі. Дàðэ÷û, і кàðтû ìû пðûäуìàлі, íÿхàй ãулÿþöü, 
ãулÿþöü і âûйãðàþöü, пðàйãðàþöü і íåíàâіäçÿöü àäçіí àäíàãî. Íÿхàй у 
áàðäэлÿх çàáûâàþöü пðà ìàðàлü і àäкàçíàñöü пåðàä ñÿì’¸й і ãðàìàäñтâàì, 
øтî пðûäуìàў Яхâå. Íÿхàй тîпÿööà ў àлкàãàліçìå і áлуäçå. Мû пàâіííû 
ñпàкуñіöü лþäñтâà ñîлàäàì áûööÿ ў ðàñпутñтâå, кàá ÿíî àäâÿðíулàñÿ àä 
Áîãà…

Çíîў ìàў÷àííå. Чуâàöü, ÿк íåäçå ðûпíулà-піñíулà кðэñлà, áû пàä іх 
íàãàìі áåãàлі ìûøû öі пàöукі, ÿíû ўжî ñ¸ìû ìåñÿö ñÿäçÿöü, íå ўñтàþ÷û 
ñà ñâàіх ñåäàлàў, і тàìу ўçìàкðэлі ў іх àçàäкі, çàöÿклі íîãі і кðûлû.

– І ÿø÷э àäíà пðàáлåìà, – пðàäîўжûў öіхіì ãîлàñ âàлàäàð öåìðû, – íіÿк 
íå ìàãу ўöÿìіöü-çðàçуìåöü. Якіÿ ÿø÷э ñілû ўìÿøàліñÿ ў жûöö¸ плàíåтû 
Çÿìлÿ? Хтî íàâу÷ûў çÿìлÿíàў кàðûñтàööà àтàìíàй эíåðãіÿй? Âûíàхîä-
íікі ñöâÿðäжàþöü у àäçіí ãîлàñ, øтî àтàì áуäçå ñлужûöü íàðîäу, øтî ¸í 
áÿñøкîäíû і тàííû. Уçðûâàþöü àтàìíûÿ і âàäàðîäíûÿ áîìáû пàä çÿìл¸й, 
íà äíå àкіÿíàў, у пàâåтðû – íàâàт äà íàñ äàлÿтàþöü âûпðàìåíüâàííі àä 
іх. Уñå ãэтûÿ âу÷îíûÿ і âûíàхîäíікі жàäàþöü пàñкîðûöü ñìåðöü плàíåтû, 
уçàðâàöü ÿå… Àлå тîå áûлî ўжî ìілüÿðäû ãàäîў тàìу, тàäû ÿíà öуäàì íå 
ðàñкàлîлàñÿ і íå ðàññûпàлàñÿ íà äðîáíûÿ кàâàлкі, à öÿпåð… Кàлі ж çíікíå 
çÿìлÿ, тî і ìû ðàçàì ç ¸þ… Мû çàлåжíûÿ, íà жàлü, àä ÿå.

Íåхтà, хтî ўпåðøûíþ пðûлÿöåў ç ñàìàй àääàлåíàй плàíåтû, íå âûтðû-
ìàў, пà÷уўøû ÿãî ñлîâû, ãу÷íà çàпÿðэ÷ûў:

– Эâàð, ÿ пàâàжàþ öÿáå, тû ìàåø ðàöûþ, кàлі ãàâîðûø пðà àтàìíûÿ і 
ÿäçåðíûÿ âûáухі, пàäтðûìліâàþ öÿáå öàлкàì і áåç ñуìíåâу. Àлå, âûáà÷àй 
ìÿíå, у іíøûх пûтàííÿх тû, ÿк áû ãэтà ìÿк÷эй ñкàçàöü, íå ў тэìå. Ëþäçåй 
àäлу÷ûöü àä Áîãà? Тàäû àтðûìліâàåööà, øтî пàâіííû çìàãàööà ç Áîãàì? 
Мû ìîжàì тîлüкі ñпðà÷àööà ç Іì, пÿðэ÷ûöü Яìу, àлå çìàãàööà, âàÿâàöü? 
Мû ж тîлüкі і іñíуåì, äçÿкуþ÷û Яìу, ìû пàâіííû ўжûâàööà ç Іì, ÿк äàáðî 
і çлî. І хіáà ìîжíà Яãî пåðàìàã÷û? Тû øтуðхàåø íàñ íà àáñуð-ð-ðäíûÿ 
äçåÿííі! Íà ñàìàçíіø÷эííå… Кðððàìîîîлà!

Эâàð íàпðуöіўñÿ, кіñлà ўñìіхíуўñÿ, ñтðàñÿíуў тàðпу âàлàñîў, пàöікàâіўñÿ:
– Íу, íу, àäкулü ãэтû піñк, à íå кàðкàííå кðуìà÷à, øтî ÿ äàл¸кі àä 

пðàўäû? Я пà÷уў ñуìíåííі, öі íå тàк? Ці тî ÿ пà÷уў øтî іíøàå? Пðàøу 
пàтлуìà÷ûöü, ñûí ìîй.

– Íå, Эâàð, тû íå à÷уўñÿ. Тû ж ñàì пàклікàў íàñ, кàá ìû âûкàçâàліñÿ 
ñìåлà, íå áàÿліñÿ тâàйãî ãíåâу, ìåлі пðàâà íå çãàäжàööà ç тàáîþ, öі íå 
тàк? Тàк. Пàãэтàìу ÿ âûкàçâàþ ñâàþ íÿçãîäу ç тàáîй, áîлüø тàãî – ÿ 
пðððàтэñтуууþ!

Ñтàðøûíÿ çáîðûø÷à, ¸í жà і пðàкуðîð, ¸í жà і äûктàтàð, ¸í жà і 
пðэçіäэíт Чîðíàй плàíåтû, ñухà кàøлÿíуў, íàâàт і íå çіðíуўøû ў тîй 
áîк, äçå ñÿäçåў íÿçãîäöà. Ёí íàпåðàä âåäàў, øтî ç ãэтàãà ìîжà àтðûìàööà. 
Пàãэтàìу íå пðûìàў пàкулü íіÿкіх äçåÿííÿў, пðîñтà ÷àкàў, кàлі тîй ñàì 
çíіø÷ûöü ñÿáå.

– Тû – уçуðпàтàð, тû ўñ¸ пðûáðàў äà ñâàіх ðук, тû… кð-кð-л-хðû… 
ð-ð-ððð…

Íå äàкàçàўøû äà кàíöà, пà÷àў çàäûхàööà. Рукîй пàñпðàáàâàў äàкðàíуööà 
äà ãîðлà, áûööàì хтî íàкіíуў пÿтлþ і ñöіñкàå ÿãî, àлå пÿтлÿ íå àñлàáлà, 
íààäâàðîт, пà÷àлà ñöіñкàööà ÿø÷э ìàöíåй. Ç âà÷íіö пà÷àлі âûâàлüâàööà 
÷ûðâîíûÿ âûпуклûÿ âî÷û, âàðî÷àþ÷ûñÿ кðуãà. Ёí пà÷àў уâåñü äûìіööà, 

 / 23А н а т о л ь   Б а р о ў с к і



д з е я с л о ў24     /

áûööàì ÿãî кіíулі íà íÿáà÷íуþ пàтэлüíþ öі íàíіçàлі íà øàìпуð, – ¸í 
ужî пàäñìàжâàўñÿ, áû кàâàлàк ìÿñà, пîтûì уñпûхíуў àãí¸ì, âûáухíуў, 
áû ìіíà, і çãàðэў.

Пðэçіäэíт плàíåтû íàöіñíуў íà клàâіÿтуðû ôуíкöûþ “ÑÇ” (ñàìàç-
íіø÷эííå), à пîтûì – “delete”. Ñтâàðàþ÷û ñâàіх пàääàíûх, элåктàðàт ñâîй, 
¸í çàпðàãðàìàâàў тàкуþ ôуíкöûþ. Íіхтî ç іх íå âåäàў пðà тîå. Дûктàтàð 
íå öÿðпåў пÿðэ÷àííÿў і íÿçãîäû, íå пðûçíàâàў çàкàлîтàў і пàўñтàííÿў; 
пðàç тûñÿ÷у ãîä ¸í пåðàäàñöü ñâàå ôуíкöûі ñâàйìу ñûíу, ÿкîãà íàðîäçіöü 
ÿìу Дçіâà. Тàìу íіхтî і íікîлі íå ìîã пàўñтàöü ñупðàöü ÿãî.

Пðàç кîлüкі ñåкуíäàў íà ìåñöû çíіø÷àíàãà ãðуãàíà ç’ÿâілàñÿ íîâàÿ 
пîñтàöü àääàíàãà Эâàðу. Ёí íå âûлу÷àўñÿ ñÿðîä àñтàтíіх і íå çäçіâіўñÿ, 
уáà÷ûўøû ìíîñтâà ãðуãàíîў âàкîл ñÿáå, ÿк áûööàì уâåñü ÷àñ çíàхîäçіўñÿ 
çà “кðуãлûì ñтàлîì”, à äà ãэтàãà áûў íà лàâå çàпàñíûх. Íàâàт кàлі ўñå 
âûкàçàлі ñупðàöіў, ¸í áû çíіø÷ûў і ñпàпÿліў áû іх у ìіã, пàìÿíÿўøû іх 
íà клîíàў…

Íîâåíüкі пàâÿðíуў ãàлàâу і äçþáу ўлåâà-ўпðàâà, кàá àáàçíà÷ûööà і 
âûкàçàöü ñâàþ àääàíàñöü, âûãукíуў, уñкіíуўøû ðуку:

– Ãàтîâû çìàãàööà çà тâàå іäэі, Эâàð!
Ñìуðîä ãàðэлàãà öåлà íå пðàпàäàў, ÿãî ўäûхàлі ўñå, хтî ñÿäçåў çà ñтàлîì, 

ÿкі áûў уøûðûíþ і ўäàўжûíþ ìілü¸íû кілàìåтðàў. Çàáіâàлà äûхàííå, 
âàíітàâàлà, àлå íіхтî ñà çãðàі íå пàкàçâàў тàãî, áàþ÷ûñÿ çíîў уãíÿâіöü 
пðэçіäэíтà плàíåтû.

Çíîў öіøûíÿ. Çíîў ìàў÷àííå. Íі÷îãà íå àäкàçàў íà àääàíû âîклі÷ Эâàð, 
тîлüкі кðутàíуў ãàлàâîй. Çðàçуìåлà áûлî, øтî ç’åçä, плåíуì, íàðàäà, кðуì-
кà÷îâû ñхîä ñтàãîääçÿ пàäûхîäçіў äà çàâÿðøàлüíàãà этàпу. Àáâåñткà ÷îðíàãà 
äíÿ íà Чîðíàй плàíåöå пàäûхîäçілà äà ñâàйãî çàâÿðøэííÿ. І íàñтупíû 
çл¸т ìîжà àäáûööà öі тî ў áуäу÷ûì ñтàãîääçі, öі, íààäâàðîт, у ìіíулûì.

– Íà ãэтûì, ñÿáðû ìàå, çàкîí÷ûì, ìû і тàк çàñÿäçåліñÿ.
Ñтàðøûíÿ ôîðуìу ñпîўç ñà ñâàйãî кðэñлà і ñтàў íà пîäûуì, çðàáіўøûñÿ 

âûøэйøûì çà ўñіх, хàöÿ ¸í і íå ñàðîìåўñÿ ñâà¸й íіçкàðîñлàñöі. Çíіçіў äà 
ìіíіìуìу тэìáð ñâàйãî ãîлàñу, кàá ÿø÷э ðàç пàкàçàöü, øтî ¸í äэìàкðàт і 
äîáðàçû÷ліâåö, ãуìàíіñт і клàпàтліâû áàöüкà.

– Íÿхàй уñ¸ áуäçå тàк, ÿк і пàâіííà áûöü. Мû íå áуäçåì уìåøâàööà ў 
пðàöэñ ðîñту öûâіліçàöûі, тûì áîлüø, ñупðàöüñтàÿöü ÿìу. Мû тîлüкі пà-
âіííû тðîøкі пðûтàðìàçіöü, çàпàâîліöü ÿãî хàäу. І ìû çäàтíûÿ íà äîáðûÿ 
ў÷ûíкі.

– Çãîäíà.
– À öÿпåð ìîжàöå ðàçлÿтàööà пà ñâàіх плàíåтàх і ÷îðíûх äçіðкàх. À 

Дçіâу пðàøу çàтðûìàööà, ç ̧ þ íåàáхîäíà àáìåðкàâàöü íàäç¸ííûÿ пðàáлåìû.

Зноў паклікалі дарогі
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І àпûíуліñÿ ÿíû íÿўçíàк ў íåâÿäîìûì ìåñöû і ў тûì ÷àñå, ÿкіÿ і ўпà-
äàáàў âÿлікі кàíñтðуктàð. Яíû ñÿäçåлі пîáà÷ ў плåöåíûх ç лàçû кðэñлàх. 
Âàкîл іх ñíàâàлі лþäçі, íåøтà íàñілі, ñклàäâàлі íà плÿöîўку ñкðûíі і ìÿøкі. 
Чуўñÿ âÿñ¸лû ñìåх, ãîлàñíà ðàçìàўлÿлі пà ñìàðтôîíàх, íåхтà пðàñіў íåкàãà 
хут÷эй пðûåхàöü, íå çàтðûìліâàööà. Мîâà, íà ÿкîй âÿлàñÿ ðàçìîâà, áûлà 
áåлàðуñкàÿ ç пðûìåññþ пîлüñкàй і ðàñåйñкàй, укðàіíñкàй і літîўñкàй.



Ñÿáðû пåðàãлÿíуліñÿ, íіáû пûтàþ÷ûñÿ àäçіí у àäíàãî, äçå ÿíû çíà-
хîäçÿööà.

Þíіöкі пàìÿтàў, øтî пà пðàåкöå áуäàўíіöтâà эñтàкàäû плàíàâàлàñÿ 
ðàñпà÷àöü у Áåлàðуñі íåпàäàл¸к àä Мàð’іíàй Ãîðкі. У àäçіí áîк øлÿх 
пðàклàäàўñÿ íà Пîлüøу, Ãåðìàíіþ, Íіäэðлàíäû, à ў äðуãі – Рàñіÿ, Áàйкàл, 
äà Áåðûíãàâà пðàліâà, Àлÿñкà… Пîтûì пà àкіÿíå, Еўðîпà, і çлу÷àлàñÿ ўжî 
тут, пàä Мàð’іíàй Ãîðкàй.

Тîлüкі öÿпåð ãåíåðàлüíû кàíñтðуктàð уáà÷ûў пåðàä ñàáîй эñтàкàäу, íà 
ñöÿíå ÿкîй âÿліçíûìі літàðàìі àáàçíà÷àíû ñіìâàл “A.JU”.

– Мû çíàхîäçіìñÿ íà тâà¸й ðàäçіìå? – ñпûтàў Áîá Пîл.
– Тàк. Àлå ў ÿкіì ìåñöû, âûçíà÷ûöü пàкулü íå ìàãу.
Эñтàкàäà çíàхîäçілàñÿ àä іх íåпàäàл¸ку, çà äçâåñöå кðîкàў. Âûøûíÿ ÿå 

áîлüø çà äçåñÿöü ìåтðàў. Íà ¸й лÿжàлà âÿліçíàÿ ñðэáíàÿ кîлåðу ôîлüãі, 
äàўжэçíàÿ öûñтэðíà. Âûøûíÿ ñпàðуäû ìî âûøэй çà äçåñÿöіпàâÿхîâû äîì. 
Пà áàкàâіíå, пà ўñ¸й äàўжûíі – кðуãлûÿ âîкíû, ÿк íåкàлі íà пàâåтðàíûì 
лàйíåðû. Íàñтупíûÿ эñтàкàäû – àпîðû, ôуíäàìåíтû – çлåâà і ñпðàâà, çíà-
хîäçіліñÿ íà àäлåãлàñöі ç пàўкілàìåтðà. Íà іх лÿжàў ñуöэлüíû ÷ûãуíà÷íû 
ñàñтàў. Між “öûñтэðíàìі” íå áûлî ñтûкàў, ÿíû çлу÷àліñÿ тэлåñкàпі÷íà, 
уâàхîäçÿ÷û àäçіí у àäíàãî. І öÿãíуліñÿ ñуöэлüíà ў àáîäâà áàкі, çíікàþ÷û 
çà ãàðûçîíтàì.

Íàä ãàлàâîй лåäçü ÷утíà пðàлÿöåлі þíіáуñû. Пà áліñку÷àй ñтàлüíîй 
ôåðìå ў пàўäç¸ííûх пðàìåííÿх ñîíöà пðàøàìàöåў íàñтупíû þíіáуñ. 
Íàñуñтðà÷ ÿìу, пà äðуãîй ліíіі, іì÷àў äàўжэçíû þíітðàк. Ñöіøûўøû 
хàäу, ñпûíіўñÿ. Тут жà ç ÿãî ãðуç÷ûкі пà÷àлі âûíîñіöü ñкðûíі, тэхíі-
ку. Пîтûì тàÿ ж плàтôîðìà, íі íà øтî íå àпіðàþ÷ûñÿ, íàáліçілàñÿ äà 
öûñтэðíû і ñпûíілàñÿ кàлÿ íàñöåж ðàñ÷ûíåíûх äçâÿðэй. Àäтулü âû-
ñуíуўñÿ ðукàў ðîáàтà-кðàíà, і ãðуç÷ûкі, íàöіñкàþ÷û íà кíîпкі пулüтàў, 
çàхàпіўøû ãðуçû, íàкіðàâàлі іх у пàø÷у öûñтэðíû. Чэпкà ñхàпіўøû 
öÿжкіÿ ñтàíкі і тэхíі÷íуþ àñíàñтку, çàíîñілі іх і ñтàâілі íà плÿöîўку 
пàìÿøкàííÿ, – ñклàäàâàлі.

“Çàíîñÿöü àпàðàтû элåктðàçâàðкі і плàñöіíû ñîíå÷íûх áàтàðэÿў, – пà-
äуìàў ñтâàðàлüíік íÿáåñíàй äàðîãі, – пðûáîðû пà âûплàўöû ñтàлі і øклà… 
Уñ¸ тàк, ÿк ìû і плàíàâàлі íà пà÷àтку ñтàãîääçÿ…”

Ñтðуííàÿ äàðîãà пðàклàäçåíà пàðàлåлüíà ÀПТÑ і, “çìÿíøàþ÷ûñÿ” ў 
пàìåðàх, àääàлÿлàñÿ, ðàñтâàðàþ÷ûñÿ ў áлàкіöå íåáà, çà ãàðûçîíт.

– Çíà÷ûöü, тû і ñàпðàўäû àпàÿñàў çÿìíû øàð “ñтðуíàìі”, äû ÿø÷э і 
àкàлüöàâàў плàíåту, – çàäàâîлåíà àäçíà÷ûў Áîá Пîл, íå àäðûâàþ÷û пîçіðк 
àä þíітðàкà, ÿкі ñкðàíуўñÿ ç ìåñöà.

Кàíñтðуктàð çãîäíà кіўíуў ãàлàâîй:
– Я ðàä, Áîá, øтî ÷àлàâåöтâà пðûíÿлî äâà пðàåктû. І ÿ íå пåðàñтàþ÷û 

âåðûў у тîå.
Як тîлüкі ÿíû пàäíÿліñÿ ç кðэñлàў, äà іх пàäлÿöåў, ìåíàâітà пàäлÿöåў, 

à íå пàäкàöіўñÿ, ÿк çàкàçíîå “тàкñі” ў ñâàіì ÷àñå, íåâÿäîìû тðàíñпàðтíû 
ñðîäàк íà пàâåтðàíàй пàäуøöû. Як кàçà÷íû кіліì-лÿтàк.

Íå кðàíàўñÿ çÿìлі, çíàхîäçіўñÿ íàä ¸й âûøэй çà пàўìåтðà. À кàлі ðà-
ñ÷ûíіліñÿ äçâåðû, ç пàâåтðàíàãà лåтàкà âûйøлà пÿö¸ðà ÷àлàâåк. І тàäû 
тîлüкі äíіø÷à ÿãî àпуñöілàñÿ íà çÿìлþ і çàôікñàâàлàñÿ ў ñâà¸й уñтîйліâàñöі.

– Âітàåì âàñ, ñпàäàð Þíіöкі! – пåðøû, уñìіхàþ÷ûñÿ, пàäûøîў äà ÿãî 
âûñîкі ÷àлàâåк ç ÷îðíûìі âàлàñàìі, – íàñ пàпÿðэäçілі пðà âàø âіçіт, і ìû 
ðàäû âітàöü âàñ íà åўðàпåйñкàй тэðûтîðûі. Мÿíå çàâуöü Мàðэк Þíіöкі. 
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Я ç’ÿўлÿþñÿ âàøûì äàл¸кіì íàø÷àäкàì. Пîлüø÷à ãàíàðûööà тûì, øтî 
пðàäñтàўíік ÿå Àíàтîлü Эäуàðäàâі÷ Þíіöкі âûíàйøàў тàкуþ äçіâîñíуþ 
äàðîãу.

Мàðûк ìîöíà пàöіñíуў ðуку ñâàйìу ñâàÿку, äàäàў:
– Я ç’ÿўлÿþñÿ іíжûíåðàì-кàíñтðуктàðàì, пðàäñтàўлÿþ íàøу кðàіíу 

íà àðáітàлüíàй ñтàíöûі. Рàçàì ñà ìíîþ àäпðàўлÿþööà туäû і ìàå ñÿáðû, 
ÿíû ñàìі íàçàâуöü ñÿáå.

– Уãà Пîтэö, – пàäàў ðуку ÷àлàâåк ñà ñâåтлà-ðûжûìі âàлàñàìі і тàкіìі 
ж áðîâàìі, – кàñìі÷íû іíжûíåð пà àптû÷íàй ñпðàâå. Пðàäñтàўлÿþ Ãåð-
ìàíіþ і Шâåöûþ.

Íàçâàліñÿ і àñтàтíіÿ – àíãлі÷àíіí, ітàлüÿíåö і ðуìûí.
Áûлà ñÿðîä іх і пðàäñтàўíіöà пðûўкðàñíàãà пîлу. Ç àñлÿплÿлüíàй 

уñìåøкàй і áåлûìі, áû пÿл¸ñткі ñпåлûх кâåтàк âіøíі, çуáàìі. Íà плÿ÷àх 
ðàññûпàлàñÿ кàпà жîўтûх кîñàў.

– Ñþçàíà Ãðэй. Іíжûíåð ñтàлåплàâілüíàй âûтâîð÷àñöі. Мåтàлуðã.
– Рàä ñуñтðэ÷û ç âàìі, – íàхіліўñÿ ў пàклîíå кàíñтðуктàð.
Мàðэк пàäûøîў ÿø÷э áліжэй äà ãîñöÿ ç ìіíулàãà. Áûööàì âàйñкîâåö 

íåâÿäîìà ÿкîãà çâàííÿ öі пàñàäû, хàöÿ ̧ í áûў у öûâілüíûì àäçåííі, âûöÿã-
íуўñÿ ў ñтðуíку, ðукі пà øîў÷ûку. І ў ãэтûì íå áûлî íіÿкàй тэàтðàлüíàñöі 
öі ãðàтэñку, íààäâàðîт, пàäкðэñліâàў âàжíàñöü ìîìàíту.

– Шàíîўíû ñпàäàð Àíàтîлü Þíіöкі! Хàöÿ ìû і àäñутíі÷àлі ўâåñü ãэтû 
÷àñ, àлå âû áûлі íÿáà÷íà çà пулüтàì кіðàâàííÿ ãэтà äçіўíàãà “çàðу÷àлüíàãà 
пÿðñ¸íкà Плàíåтû”. Тàìу äàçâîлüöå äàлàжûöü пðà ñ¸ííÿøíÿå ñтàíîâіø÷à 
ñпðàў.

Ãåíåðàлüíû кàíñтðуктàð ñтàў ñуð’¸çíûì, ñàãíàў ç тâàðу ўñìåøку, уâàж-
ліâà ãлÿäçåў у âî÷û кіðàўíіку пàл¸тà, ñлухàў.

– Ñ¸ííÿ ñпàўíÿåööà ðîўíà пÿöü ãîä, ÿк ìû àñâîілі і кàðûñтàåìñÿ âàøûì 
àãулüíàплàíåтíûì тðàíñпàðтíûì ñðîäкàì. Ñ¸ííÿ пÿöіñîтàå пàäíÿööå ў 
кîñìàñ. Çà ãэтû ÷àñ íà кàлÿçÿìíîй àðáіöå пàáуäàâàíû кàñìі÷íûÿ ñтàíöûі, 
ôàáðûкі і çàâîäû, àñâîåíà ліöåйíàÿ âûтâîð÷àñöü, âûðàá îптûкі і лåкàў 
äлÿ ÷àлàâåöтâà. Ñпåöûÿліñтû пðàöуþöü і âàхтàâûì ìåтàäàì, і жûâуöü 
тàì öэлûìі ñåì’ÿìі.

– Мíå âåлüìі пðûåìíà, øтî ìàÿ ìàðà, ìîй пðàåкт àжûööÿâіўñÿ.
– Íå тîлüкі âû, уñ¸ ÷àлàâåöтâà àä÷уâàå, ÿк пàлåã÷ûлàñÿ і ñтàлà öікàâûì 

іх жûöö¸. Пàãэтàìу àä іìÿ ўñÿãî ÷àлàâåöтâà ìû і âûкàçâàåì ñуìåñíуþ пàä-
çÿку і хî÷àì ñкàçàöü, øтî âàøàÿ íÿáåñíàÿ äàðîãà àäкðûлà пåðàä лþäñтâàì 
áÿçìåжíûÿ ìàã÷ûìàñöі і пåðñпåктûâû ў ñôåðû àñâàåííÿ кîñìàñу. Çà ñàìû 
кàðîткі ÷àñ туäû пåðàìÿñöілàñÿ ўñÿ øкîäíàÿ âûтâîð÷àñöü, à ÿíà äîўãі ÷àñ 
çàáðуäжâàлà áіÿñôåðу. Длÿ іíäуñтðûі кîñìàñ – ãэтà ÿø÷э íåâû÷эðпíàÿ 
кðûíіöà эíåðãіі, ñûðàâіíû, пðàñтîðàâûх ðэñуðñàў і íîâûх тэхíàлàãі÷íûх 
ìàã÷ûìàñöÿў: áÿçâàжкàñöü, ãлûáîкі âàкууì і øìàт ÷àãî іíøàãà äàçâîлілі 
ñ¸ííÿ âûðàáлÿöü пðàäукöûþ áîлüø âûñîкàй ÿкàñöі, ÷ûì íà çÿìлі, äû пà 
íіçкіх кîøтàх, і àäíà÷àñîâà íå пñàâàöü áіÿñôåðу.

Þíіöкі ñлухàў тûÿ тэçіñû і âûклàäкі, ÿкіÿ жûлі ў іì ç ñàìàãà äçÿöіíñтâà, 
íàä ÿкіìі ¸í пðàâ¸ў тûñÿ÷û і тûñÿ÷û áÿññîííûх íà÷эй, пîтûì ñà ñâàіìі 
іäэÿìі ñтукàўñÿ ў ðîçíûÿ äуáîâûÿ äçâåðû, кàá äàпàìàãлі іх àжûööÿâіöü… 
І тîлüкі öÿпåð, кàлі ãðàìàäñтâà àä÷улà ñÿáå “äàðîñлûì”, íà ñàáå âûпðàáà-
âàлà ўплûў кіñлàðîäíàãà ãîлàäу àä öÿжкàй іíäуñтðûі, пðà÷íулàñÿ і íåìà 
çàкðû÷àлà: “Кîñìàñ, äàпàìàжû íàì пàçáàâіööà àä уçäçåÿííÿ öûâіліçàöûі 
íà íàøàå жûöö¸!”



– Цÿпåð àäáûâàåööà плàíàâàÿ çàãðуçкà íåàáхîäíàãà àáñтàлÿâàííÿ і ìà-
тэðûÿлàў, ÿкіÿ âûкàðûñтîўâàþööà ў кàñìі÷íàй âûтâîð÷àñöі. À пàáуäàâàíàÿ 
íà пàâåðхíі плàíåтû áåñпåðàáîйíàÿ эñтàкàäà ñлужûöü öуäîўíûì ñðîäкàì 
пåðàìÿø÷эííÿ лþäçåй. Чàñ пàäàðîжжà ç Міíñкà ў Íüþ-Ёðк, íàпðûклàä, 
àäáûâàåööà çà íåкàлі хâіліíàў.

– І ãэтà öуäîўíà, Мàðэк, жûöö¸ ў ÷àлàâåкà íå тàкîå і пðàöÿãлàå, кàá 
äîўãіÿ ãàäçіíû пðàñåäжâàöü пàä÷àñ пàåçäкі!

– Âû пðûáûлі ñà ñâàіì ñÿáðàì?
– Тàк, ç Áîáàì Пîлàì, піñüìåííікàì і жуðíàліñтàì.
Кàлі ўðà÷ûñтàñöü ìîìàíту çíîўку пåðàðàñлà ў ñÿáðîўñкуþ ãутàðку, кàлі 

ўñå пåðàйøлі ç кàìàíäû “çâàжàй” íà “âîлüíà”, ñпûтàў ãàлîўíû кàíñтðуктàð 
ў Þíіöкàãà, пàклàўøû ðуку ÿìу íà плÿ÷î:

– Мàðûк, à ў ÿкіì ìû ìåñöû öÿпåð çíàхîäçіìñÿ?
– Íà тэðûтîðûі Áåлàðуñі. Дà âàøàй Мàð’іíàй Ãîðкі, ç ÿкîй пà÷ûíàлі 

àпàÿñâàöü ñтðуíàìі Çÿìлþ, тðûñтà кілàìåтðàў. Мû çíàхîäçіìñÿ íåпàäàл¸к 
àä Дàўãàўпілñà і Міíñкà.

– Кàлі пàäûìàåìñÿ ў кîñìàñ?
– Çàўтðà ðàíіöàй. Тàк øтî âû ìîжàöå çàхîäçіöü у ñâîй âàãîí, кâàтэðу, 

ãàтэлü, ÿк хî÷àöå íàçûâàйöå. Àäпà÷ûâàйöå пàñлÿ äàðîãі. À пîтûì, кàлі 
пðûлÿöіì íà кàлÿçÿìíуþ ñтàíöûþ, ñуñтðэíåìñÿ і àáìÿðкуåì плàíû íà 
áуäу÷àå. Кàñìі÷íàÿ Рàäà “Пÿðñö¸íкà” ãàтîâàÿ âûñлухàöü âàøûÿ ìåðкàâàííі 
і пðàпàíîâû пà ўäàñкàíàлüâàííі пðàöû. Âû íå ñупðàöü?

Àíàтîлü пàãлÿäçåў íà Áîáà і, уáà÷ûўøû ÿãî àäàáðàлüíû пîãлÿä, àäкàçàў:
– Тàк, äàðàãі Мàðэк, ìû çãîäíû.
– Тàäû çàйìàйöå ñâàå àпàðтàìåíтû.
Эñкàлàтàð пàäíÿў іх íà тðэöі пàâåðх, і ÿíû âûйøлі íà ўíутðàíуþ плÿ-

öîўку. Çà іìі çà÷ûíіліñÿ äçâåðû і àä÷ûíіліñÿ äðуãіÿ. Çàйøлі ў пðàñтîðíû 
пàкîй, àãлåäçåлі ўñ¸. Ñтàÿлà кàíàпà і лîжкі, ñтàлû і øàôû, ñâÿöіўñÿ экðàí 
ìàíітîðà, пðàöàâàлà ñуâÿçü ç ãàлîўíûì äûñпåт÷àðñкіì пуíктàì.

У лÿäîўíі çíàйøлîñÿ піâà і âàäà, ãàðîäíіíà і ñàäàâіíà.
Áîá àäкàðкàâàў áутэлüку ôðàíöуçñкàãà кàíüÿку, ñпûтàў у ñÿáðà äàçâîл 

íà äэãуñтàöûþ. Àíàтîлü кіўíуў ãàлàâîй. Áîá íàліў пà пàлàâіíå ў øклÿíà÷кі 
ñîíå÷íàãà íàпîþ.

– Çà íàø пàл¸т, пàíå кàíñтðуктàð, і çà тâà¸ кîлà.
– Çà пàл¸т!
Пàñпûтàўøû íàпîй, пðûкуñіўøû ñкðûлікàìі ãàлàíäñкàãà ñûðу, íå ðàñ-

пðàíàþ÷ûñÿ, лåãлі íà кàíàпû.

2

І ñàáðàў âÿлікі кàíñтðуктàð і âûíàхîäíік àäíàäуìöàў ñâàіх, пðûхілüíікàў 
ç ðîçíûх ñтàãîääçÿў і кðàіí у ñâîй þíіáуñ. Íà ôîðуì ñуñâåтíû ñàáðàў. Ñà-
лîí þíіáуñà пðàñтîðíû, у іì ìàãлà ðàçìÿñöіööà і ñîтíÿ ÷àлàâåк, і íåкàлüкі 
тûñÿ÷àў. Дçіўíû âàãîí і íåçâû÷àйíû, âîку ÷àлàâå÷àìу íåпðûâû÷íû. Àлå 
тîлüкі íå äлÿ тûх, хтî çíàхîäçіўñÿ ў іì, – íі÷îãà íåçâû÷àйíàãà і äçіўíàãà 
ÿíû íå ўáà÷ûлі. Іх äуìкі і ўÿўлåííі ñтàãîääçі тàìу àáãàíÿлі ñ¸ííÿøíіÿ, і 
íàâàт çàўтðàøíі ÷àñ. Тàк ужî ўлàäкàâàíû іх ìàçãі, íàðîäжàíûÿ кîñìàñàì.

Плàíåтû ў íåáå – ñпàäàðîжíікі і âàлàöуãі, і іì çàўжäû íå ñÿäçіööà íà 
ìåñöû, ÿíû àáàðà÷àþööà і кðуöÿööà пàñтàÿííà, íå ìàþ÷û ñілû і жàäàííÿ 
ñпûíіööà, кàá пåðàäûхíуöü, тàìу øтî çàâåäçåíû, ÿк кàñìі÷íû áуäçілüíік, 
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äлÿ ðуху íà ìілüÿðäû íÿáåñíûх ãàäîў. Яíû çàўñ¸äû ў ðуху, у іìкíåííі 
ўäàñкàíàлüâàöü ÷àñ. À Кîñìàñ…

О, Кîñìàñ! Ёí пàñтàÿííà і ìîöíà тðûìàå ў ðукàх ñâàіх уñ¸ і ўñіх, і кіðуå 
кàðàãîäàì çîðàк і іх ñукâåööåì, ðухàì кàìåтàў, áуäàўíіöтâàì íÿáà÷íûх 
тðàñàў і øлÿхîў, ñöÿжûíàў і íàкіðуíкàў, ñлужûöü àáÿðэãàì уñÿãî жûâîãà 
íà Çÿìлі і ў іíøûх ñуñâåтàх, – у ÿãî ўñ¸ àäлàäжàíà і íàñтðîåíà, àäтî÷àíà 
і âûâåðàíà.

Кîñìàñ – äûктàтàð, ðàхуíкàâîä і àíàлітûк, кàìп’þтàð і âіäэàкàìåðà. 
Ёí, Кàñìі÷íû Âàлàäàð, ñî÷ûöü çà кîжíàй ñåкуíäàй íàøàãà іñíàâàííÿ, 
тðûìàå ў ñâàіх ðукàх íàøàå жûöö¸ і жûöö¸ ãàлàктûкі çãîäíà äàклàäíàй 
ôîðìулå Áûööÿ. Тàìу øтî ¸í, Кîñìàñ, і ¸ñöü Íàйãàлàўíåйøû пàðàäàк. 
Ñтðîãі і íÿçìåííû. Íåпàäкупíû і ñпðàâÿäліâû. Âå÷íû і äîáðû. І íіхтî ў 
ãэтû пðàöэññ íå çäîлüíû ўìÿøàööà, кàá øтîñüöі пåðàìÿíіöü öі пàðуøûöü. 
Áî íå іñíуå тàкîй ñілû. Тàìу øтî Пàðàäàк уñтàлÿâàў ñàì Âûøíі. І пà-
ãэтàìу Яìу пàäпàðàäкàâàíà ўñ¸ – лþäçі і çîðкі, плàíåтû і Ñîíöà, ìåñÿö і 
Áÿñкîíöàñöü, Íåñìÿðîтíàñöü і Çàáûöö¸, Íàðàäжэííå і Ñìåðöü.

У çîðíûì íåáå ўñтàлÿâàíû Âå÷íû ðухàâік – àтàìíà-íÿáåñíû Ãàäçіííік 
і Чàñ. Чàñ áÿñкîíöàãà кàñìі÷íàãà ðуху і жûööÿ. Ãàäçіííік і íå àäñтàå, і íå 
ñпÿøàåööà. Ёí íÿáà÷íû, àлå ñàìû äàклàäíû ў Ñуñâåöå. У äàл¸кіх і áліçкіх 
ãàлàктûкàх. У ãэтûì і ў тûì ñâåöå.

Ñэðöà і äуøà кîжíàãà жûхàðà плàíåтû Çÿìлÿ íÿáà÷íûìі íіткàìі-ñтðу-
íàìі пàäлу÷àíû äà ãэтàãà ãàлîўíàãà ãàäçіííікà, ñілкуþööà ÿãî эíåðãіÿй, 
äуìкàìі, у÷ûíкàìі і äçåÿííÿìі.

У кàñìі÷íûì ãàäçіííіку íÿìà áàтàðэåк, ÿкіÿ á ñілкàâàлі ðух ìàÿтíікà, 
íÿáà÷íûх ñтðэлàк öі іìãíåííÿў, ñåкуíäàў і хâіліíàў. Яíû ÿìу áåç пàтðэáû, 
тàìу øтî áÿçìåжíû àкіÿí кîñìàñу ñілкуåööà эíåðãіÿй тàãî ж кîñìàñу. І 
ÿíà áÿçìåжíàÿ, ÿíà íåâû÷àðпàлüíàÿ. Тàìу øтî іäçå íà пàäтðûìàííå тàãî 
ж Пàðàäку. À ¸í ãàлîўíåй çà ўñ¸.

Ãэтà ðàçуìåлі тûÿ, хтî ç’ÿâіўñÿ íà ñâÿтà пуñку þíіáàñàў і þíіáàйкàў, 
ÿкîå пðàхîäçілà пàä Мàð’іíàй Ãîðкàй. Íÿáåñíàÿ äàðîãà – äçіöÿ пàðàäку, 
тî áîк íåáà, ãàлàктûкі ñâåту.

Ãîñöі ç’ÿçäжàліñÿ ç ðîçíûх кðàіíàў і кàíтûíåíтàў, çäàâàлàñÿ á, øтî ÿíû 
íå çðàçуìåþöü àäíî àäíàãî, àлå, äçіâà, ÿíû ðàçìàўлÿлі íà àäíîй, çðàçуìåлàй 
іì, ìîâå. І ãэтà áûлà íå àíãлійñкàÿ і íå эñпåðàíтà, íå áåлàðуñкàÿ і íàâàт 
íå ðуñкàÿ. Ãэтà áûлà ìîâà ãåíіÿў. Мîâà, пàäîðàíàÿ Áîãàì.

Âàãîí öі ñàлîí – âÿлікі і пðàñтîðíû, íÿáà÷íûÿ äçâåðû ðàñ÷ûíåíûÿ ç 
äâух áàкîў, тàк øтî çàпðîøàíûÿ ãîñöі íå піхàліñÿ, çàхîäçÿ÷û, і íå пåðàø-
кàäжàлі àäçіí àäíàìу. Íàâàт íå ñàñтупàлі äàðîãу, кàá пðàпуñöіöü íåкàãà 
пðàйñöі пåðøûì. У кîжíàãà ñâàÿ äàðîãà, ÿкàÿ íå пåðàñÿкàлàñÿ ç äðуãіìі.

Àлå пåðøàìу, íå çãàâîðâàþ÷ûñÿ, à пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ тàìу ж пà-
ðàäку, áûлî пðàäñтàўлåíà пðàâà пåðàñтупіöü пàðîã ñіâîìу äçåäу ç жûâûìі 
і âÿñ¸лûìі âà÷ûìà.

Пåðàñтупіўøû пàðîã, ¸í àãлåäçåў пàìÿøкàííå, çàкіâàў àäàáðàлüíà 
ãàлàâîй, пàäûøîў äà ðàñпàðàä÷ûöû ñâÿтà Àл¸íå Íàâуìік – пàìî÷íіöû 
äàðîжíàãà кàíñтðуктàðà пà ñуñâåтíûх ñуâÿçÿх, íàçâàўñÿ:

– Ëåàíàðäà äà Âіí÷û.
Пàäûøîў äà Þíіöкàãà, уäçÿ÷íà çàўñìіхàўñÿ:
– Дçÿкуþ çà çàпðàøэííå, Àíàтîлü. Ñà ìíîй пðûáûлі íà тâîй þíіáуñ 

ñтàðàжûтíàãðэöкі ìàтэìàтûк, ôіçік і âûíàхîäíік Àðхіìåä. У ÿãî ÿ âу÷ûўñÿ 
çíàхîäçіöü кðîпку àпіðûø÷à ў жûööі і ìàñтàöтâå, і кîжíû ðàç, àäкðûўøû 



íåøтà íîâàå, уñклікâàў “Эўðûкà!” І Фðэíñіñ Áэкàí ñà ìíîй. Ёí лі÷ûў, 
øтî ìэтà íàâукі – àâàлîäàöü ñілàìі пðûðîäû, àлå íå пàðуøàöü ÿå. Ãэтà 
¸í пðàäкàçàў ñàìàл¸тû і пàäâîäíûÿ кàðàáлі, ñîíå÷íûÿ ðухàâікі, лàçåðû і 
тэлåñкîпû. À ç іìі і Джîðäж Ñтэôåíñîí – àíãлійñкі кàíñтðуктàð і âûíà-
хîäíік, піÿíåð пàðàâîãà ÷ûãуíà÷íàãà тðàíñпàðту.

– Я ðàä ñуñтðэööà ç тàкіìі âÿäîìûìі лþäçüìі.
– І пðûáûў íà ôåñтûâàлü ñà ìíîй âÿäîìû тàáå Рîáåðт Ãук – ñûí 

пðàâіíöûйíàãà ñâÿтàðà, – пðàöÿãâàў Ëåàíàðäà, тðûìàþ÷û кàíñтðуктàðà 
пàä лîкàöü, – ¸í ç äçÿöіíñтâà çàхàплÿўñÿ ìåхàíіçìàìі. Кàлі çàйìàўñÿ ў 
Окñôàðäñкіì уíіâåðñітэöå, ñпåöûÿліçàâàўñÿ ÿк àñтðàíîì. Ёí пðûйøîў у 
ñâåт пðàç äâà ñтàãîääçі пàñлÿ ìÿíå…

– Яãî пðàöû ãåíіÿлüíûÿ.
– І тâàå äуìкі ç іì пåðàñÿкліñÿ. Àñàáліâà ў ÿкàñöÿх ìàтэðûÿлу. Çðàáіўøû 

кîíñулüíуþ áэлüку ç äðэâà, ¸í âûçíà÷ûў ÿå ãíуткàñöü пàä уçäçåÿííåì у 
ðîçíûх ÷àñткàх ðîçíûх âàãàў. Ёí пðûйøîў äà âàжíàй âûñíîâû пðà тîå, 
øтî íà âûпуклàй пàâåðхíі áэлüкі âàлîкíû пðû çãіíàííі ðàñöÿãâàþööà, à 
íà ўãíутàй – ñöіñкàþööà. Пðàйøлî øìàт ÷àñу, пàкулü тэхíікàì, ìåхàíікàì 
і іíжûíåðàì ñтàлà çðàçуìåлûì çíà÷эííå, ÿк öÿпåð уÿўлÿåööà, âіäàâî÷íàй 
улàñöіâàñöі ìàтэðûÿлу.

Ёí äàкàçàў ÿø÷э, øтî äэôàðìàöûÿ пðàпàðöûÿíàлüíàÿ íàãðуçöû, і íà-
àäâàðîт. У 1678 ãîäçå âûйøлà пðàöà Ãукà “Àá àäíàўлåí÷ûх çäîлüíàñöÿх 
öі àá пðуãкàñöі”. Ёí àпіñâàў âîпûтû ç пðуãкіìі öåлàìі – пåðøàÿ кíіãà пà 
тэîðûі пðуãкàñöі. Íåçàлåжíà àä íàãðуçкі – ðàñöÿжэííÿ öі ñöіñкàííÿ – 
çìÿíåííå пàìåðàў öåлà пðàпàðöûÿíàлüíà пðûìåíåíàй ñілå.

– Тàк, ÿ âûñîкà àöэíüâàþ ÿãî àäкðûööі, – пðàìîâіў Þíіöкі, – і ўâåñü ÷àñ 
пðûтðûìліâàþñÿ ÿãî íàâукîâûх âûâàäàў. Яíû äàпàìàãлі ìíå пàçáåãíуöü 
øìàт ÿкіх пàìûлàк, кàлі çàйìàўñÿ ўлàñöіâàñöÿìі ìàтэðûÿлàў.

– Яø÷э ðàç тàáå äçÿкуй çà çàпðàøэííå, øтî, àá’ÿäíàўøû эпîхі, çлу÷ûў 
íàñ ðàçàì. І ìû ўпåðøûíþ ўáà÷ûліñÿ ç іìі.

À пîтûì пàäûøлі і “ñукàìåðíікі” Þíіöкàãà пà Ëуáÿíöû – Кàçіìіð 
Ñåìÿíîâі÷, Ñÿðãåй Кàðàл¸ў, Кàíñтàíöіí Цûÿлкîўñкі, Мікîлà Тэñлà… 
Пàâітàліñÿ ç Àíàтîлåì ÿк ñтàðûÿ çíà¸ìûÿ, пàðу÷кàліñÿ, і кîжíû пàйøîў 
çàйìàöü ñâàå ìåñöû.

У кîжíàãà íà ñтîліку ў âàçàх ÿáлûкі і ãðуøû, âіíàãðàä і пåðñікі. Уñå 
ÿíû ðàñтуöü íà плàíтàöûÿх Экàпàðкà.

І ÷àñтàâàліñÿ ÿíû öі тî øàìпàíñкіì, öі тî элікñіðàì çäàðîўÿ. Àäðàçу 
àä÷уâàлі пðûліў ñілàў.

Ãîñöі кàøтàâàлі ÷ûðâîíûÿ і ñâåтлà-жîўтûÿ íàпіткі, âіíî, àäàáðàлüíà 
кіâàлі ãàлîâàìі, àöэíüâàþ÷û ÿкàñöü і ñìàк. Âåäàлі, øтî ñкàйâåÿўöû ðэöэпт 
ñâîй çàпàтэíтàâàлі ў Ñуñâåтíàй àðãàíіçàöûі элікñіðàў і âіíàðîáñтâà.

Àл¸íà ðэãіñтðàâàлà íîâûÿ іì¸íû ў “Кíіçå ãàñöåй”, àäçíà÷àлà, хтî і 
àäкулü ç’ÿâіўñÿ. Яíà пà÷ûíàлà ðàçуìåöü ìîâу кîжíàãà, ÿк і Þíіöкі. Кàá 
çàôікñàâàöü ãэтуþ âàжíуþ пàäçåþ ў ãіñтîðûі, пà ñàлîíå хàäçіў тэлåàпåðà-
тàð Мікітà Куçüìіí, ñкіðîўâàþ÷û àá’åктûў íà кîжíàãà ç ãàñöåй пà ÷àðçå. 
Пîáà÷ ç іì â¸ў пðàìû ðэпàðтàж Міхàіл Кіðû÷эíкà, ôікñàâàў пàäçåþ Яўãåí 
Пÿтðîў – тðûìàў у ðуöэ äûктàôîí, піñàў îäу Àлåñü Плîткà… Ççàäу іх, 
íÿáà÷íû äлÿ ўñіх, àлå íå äлÿ Þíіöкàãà, хàäçіў áåç àíіÿкàй àìуíіöûі Áîá 
Пîл. Пðàç ðужîâûÿ àкулÿðû ¸í áà÷ûў уñ¸ і ўñіх.

Кàлі ў þíіáуñ уâàйøîў ìàлàäû ÷àлàâåк, тðûìàþ÷û ў ðуöэ кíіãу, уñå 
пàçíàлі ў іì пàлà÷àíіíà – пåðøàäðукàðà і âу÷îíàãà, ìåäûкà і ìûñлÿðà.
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Пàäûøîўøû äà Àл¸íû, ¸í íàçâàўñÿ:
– Фðàíöіøàк Ñкàðûíà, íàðàäçіўñÿ ў Пîлàöку. À ãэтà тàáå, Àíàтîлü, 

ìîй пàäàðуíàк. – Ёí пàäàў тîўñтуþ кíіãу ñà ñкуðàíûìі âîклàäкàìі. – 
“Àпîñтàл” – пåðøàÿ öàðкîўíà-ðэліãійíàÿ кíіãà íà тэðûтîðûі Âÿлікàãà 
Кíÿñтâà Ëітîўñкàãà. Пàäàðîжíàÿ кíіãà. У ¸й ìàлітâû і пñàлìû. Тàк øтî 
і ÿ ìàþ íåйкàå äà÷ûíåííå äà äàðîãі.

– Дçÿкуй, ñпàäàð Фðàíöіøàк! Тâàå çåìлÿкі ÷àкàþöü öÿáå, çàйìàй 
ñâà¸ ìåñöà.

Çàйøîў у ñàлîí áàðàäàтû ìуж÷ûíà ãàäîў пÿöіäçåñÿöі. Çà плÿ÷ûìà 
эöþäíік і âàліçà ç ôàðáàìі. Пàлітî ðàñхðûñтàíà, і ўñå ўáà÷ûлі, øтî íà 
іì кàøулÿ-âûøûâàíкà ç àðíàìåíтàì íà ãðуäçÿх. Àðíàìåíт ñіìâàліçàâàў 
ðух і жûöö¸.

Пåðàä тûì, ÿк ñåñöі ў кðэñлà, àáâ¸ў уñіх âà÷àìі, çàўñìіхàўñÿ і пðàìîâіў:
– Дà âàøûх пàñлуãàў – âіöÿáлÿíіí Яçэп Дðàçäîâі÷, áуäàўíік äàðîã 

íà Мàðñå і Þпітэðû.
Уñå àäàáðàлüíà çàкіâàлі ãàлîâàìі, і äà ÿãî пàäûøîў ãåíåðàлüíû кàíñ-

тðуктàð ñтðуííûх äàðîã, пàöіñíуў ðуку:
– Дçÿкуй, ñпàäàð Яçэп. Тâà¸ ìåñöà пîáà÷ ç Кàçіìіðàì Ñåìÿíîâі÷àì і 

Фðàíöûñкàì Ñкàðûíàì, тâàіìі çåìлÿкàìі.
Àпîøíіì, àпіðàþ÷ûñÿ íà тðûñöіíу, пåðàñтупіў пàðîã лàйíåðà ôðàí-

öуçñкі піñüìåííік-ôàíтàñт. Пàâітàўñÿ, пàäûøîў äà Àл¸íû:
– Дà âàøûх пàñлуãàў, Àл¸íà, – Жулü Âåðí. Дçÿкуþ çà çàпðàøэííå.
Àðãàíіçàтàðû ôîðуìà пàклàпàöіліñÿ і пðà тîå, кàá íå àáûñöі ўâàãàй 

пðàäñтàўíіö ñлàáàãà пîлу – жàí÷ûí, – іх àпàíтàíû і àíàлітû÷íû ðîçуì 
íікîлі íå àäñтàâàў àä ìуж÷ûíàў. Тàìу äàлу÷ûліñÿ äà ãðàìàäû Мàðûÿ 
Кþðû і Ñîô’ÿ Кàâàлåўñкàÿ, âûíàхîäíіöà Ãіпàтûÿ ç Àлåкñàíäðûі, ÿкàÿ 
жûлà ў 370 ãîäçå íîâàй эðû. Ãэтà ÿíà âûíàйøлà àñтðàíàìі÷íуþ пðûлàäу 
äлÿ âûçíà÷эííÿ ñтàíîâіø÷à Ñîíöà і плàíåтàў. Джэñі Кàðтðàйт âûíàйøлà 
ìікðàхâàл¸âуþ пå÷.

Кàлі ж Ëåàíàðäà äà Âіí÷û âûíàйøàў пàäâîäíуþ лîäку, тî пðàç íå-
кàлüкі ñтàãîääçÿў àìåðûкàíкà Ñàðà Мэтэð çàпàтэíтàâàлà ñâà¸ âûíàхîä-
íіöтâà – пåðûñкîп äлÿ тîй жà ñуáìàðûíû. Дàðэ÷û, ðужîâàå øàìпàíñкàå 
– тàкñàìà ÿíà пðûäуìàлà.

Âûñîкààктàíàâû áåíçіí äлÿ ñàâåöкàй íàðîäíàй ãàñпàäàðкі пðûäуìà-
лà Ãàííà Мåжлуìàâà. À äçÿкуþ÷û ìікðàáі¸лàãу Çіíàіäçå Яðìîлüåâàй 
ç’ÿâіліñÿ àíтûáі¸тûкі.

Àлÿкñàíäðà Ãлàãîлåâà-Àðкàäçüåâà ñтàлà пåðøàй ñуñâåтíà âÿäîìàй 
ðуñкàй жàí÷ûíàй-ôіçікàì. Ёй íàлåжûöü àäкðûöö¸, ÿкîå äàкàçâàå àä-
çіíñтâà ñâåтлàâûх і элåктðàìàãíітíûх хâàлÿў, пàáуäîâу àäçіíàй øкàлû 
ãэтûх ñàìûх хâàлÿў. Яíà çðàáілà пîўíуþ кâàліôікàöûþ і àôàðìлåííå 
тэðìіíàлîãіі элåктðàìàãíітíûх хâàлÿў, ðàçäçÿліўøû øкàлу íà ÷àñткі: 
íіçкà÷àñтîтíûÿ хâàлі, ðàäû¸хâàлі, улüтðà кàðîткіÿ ðàäû¸хâàлі, ІК-пðîìíі, 
ñâåтлàâûÿ пðîìíі, УФ-пðîìíі, ðэíтãåíàўñкіÿ пðîìíі, ãàìà-пðîìíі…

Çàпðîøàíûÿ âûíàхîäíікàì “ñтðуíàў” пàäûхîäçілі і пàäûхîäçілі, íà-
çûâàлі Àл¸íå ñâàå пðîçâіø÷û і кіðàâàліñÿ äà ñâàіх ìåñöàў. Íåкàтîðûх 
Þíіöкі і íå âåäàў, àлå çäàãàäâàўñÿ, íà іх âітàííå öі пîöіñк ðукі ўñìіхàўñÿ 
і àäкàçâàў:

– Âітàþ âàñ íà íàøûì íÿáåñíûì кàðàáлі!
À íà пàâåтðàíûì лàйíåðû íå áûлî ãàлîўíûх öі àñàáліâûх, уñå áûлі 

ðîўíûÿ і àäíîлüкàâûÿ äлÿ ãіñтîðûі, кîжíû ç іх пà ìåðû ìàã÷ûìàñöі çðà-



áіў ñâîй уí¸ñàк у пðàãðэñ ÷àлàâåöтâà. І тàìу ÿíû ìіж ñàáîй ãàâàðûлі íà 
ðîўíûх, ãàâàðûлі íà ìîâå âûíàхîäíікàў.

Пîáà÷ ç Мікîлàì Тэñлàì пуñтàâàлà ìåñöà, ÿíî пðûçíà÷àлàñÿ äлÿ Þíіö-
кàãà. Áûлûÿ “ñукàìåðíікі” àáðàäâàліñÿ, кàлі ¸í ñåў пîáà÷ ç іìі. Уçíіклà 
ðàçìîâà, уñå ÿíû хàöåлі çàкîí÷ûöü ÿå, ðàñпà÷àтуþ íà Ëуáÿíöû.

Çäàâàлàñÿ á, øтî ãàлàñû ãàñöåй пàâіííû áûлі íàпàìіíàöü ðàñтðûâîжàíû 
âулåй, àлå, íàñупåðàк лîãіöû, пàäçåлåíûÿ íà “ãðупû пà іíтàðэñàх”, íå 
çліâàліñÿ ў àäçіí ãул, áûööàì пðàñтîðà íÿáà÷íà пàäçÿлілà іх, ñтâàðûўøû 
кàìôîðтíûÿ ўìîâû äлÿ ðàçìîâû. Ãэтà íå ў âàãîíàх ÷ûãуíкі, кàлі íåхтà 
àäçіí ãàâîðûöü, à ÿãî ÷уþöü уñå пàñàжûðû âàãîíà. Ãэтà тàкñàìà ñàкðэтíàÿ 
ðàñпðàöîўкà ñтâàðàлüíікàў þíіáуñàў. Яíû íàâу÷ûліñÿ пàäпàðàäкîўâàöü 
пðàñтîðу ñàáå, пåðàтâàðûлі ÿå ў жûâû ìàтэðûÿл.

Тэñлà, уñìіхàþ÷ûñÿ, пàãлÿäçåў íà Þíіöкàãà, хітðà пàäìіðãíуў ñуñåäçÿì, 
пðàìîâіў:

– Ñпàäàð Àíàтîлü, à хî÷àø ÿ тàáå ñкàжу àäíу íåпðûåìíуþ ðэ÷, хàöÿ 
ÿ і тâîй ãîñöü?

Цûÿлкîўñкі і Ñåìÿíîâі÷ ñà çäçіўлåííåì пàãлÿäçåлі íà Улàäàлüíікà 
Эíåðãіі. Кàðàл¸ў пілüíûì пîçіðкàì пðûãлåäçåўñÿ äà àìåðûкàíöà, íå àä-
ðûâàў пîçіðку і Дðàçäîâі÷.

– Кàжû, íå ñàðîìñÿ, ÿ âûтðûâàþ.
– Дûк âîñü, хлîп÷à, ñкàжу тàк: тâàÿ äàðîãà – ãэтà ў÷àðàøíі äçåíü.
Àíàтîлü ñà çäçіўлåííåì пàãлÿäçåў íà Тэñлу:
– Цікàâà. Я ÿø÷э íå пàñпåў ÿк ñлåä çàпуñöіöü Íÿáåñíуþ äàðîãу, à тû 

кàжàø – “у÷àðàøíі äçåíü”. Як öÿáå ðàçуìåöü?
Уáà÷ûўøû íà тâàðû кàíñтðуктàðà íåäàўìåííå, Тэñлà ãîлàñíà ðàññìÿ-

ÿўñÿ, пàкàçàўøû ðàä áåлûх, áûööàì ñíåã, çуáîў.
– Ñÿáðû ìàå! – пàñуð’¸çíåў Мікîлà. – Ãэтà ñкàçàў ÿ – Мікîлà Тэñлà. 

Àлå ñлîâû ñâàå âûìàâіў íå ñ¸ííÿ, à пðàç тûñÿ÷у ãàäîў. Ñтîлüкі ãàäîў, 
äàðàãі ìîй Àíàтîлü, áуäçå ñлужûöü âåðàй і пðàўäàй ÷àлàâåöтâу тâà¸ âû-
íàхîäíіöтâà. Дà тàãî ÷àñу лþäñтâà пðûäуìàå íîâû âіä пåðàåçäàў ÷àлàâåкà 
пà плàíåöå, і тâàÿ äàðîãà хàöÿ і íå ñàñтàðэå, à пàäàñöà äàпàтîпíàй. І ¸þ 
áуäуöü кàðûñтàööà ÿø÷э íå àäíî ñтàãîääçå, і ÿíà áуäçå àäçíà÷àíà ў ãіñтîðûі 
ÿк піÿíåð, і тâà¸ іìÿ ўâîйäçå ў ãіñтîðûþ ÿк ãåíіÿлüíàãà âûíàхîäíікà.

– Дàпàтîпíûìі? – íå âûтðûìàў àáðàçû Кàçіìіð Ñåìÿíîâі÷, пàöіñíуўøû 
плÿ÷ûìà. – Тû íå ç’åхàў ç ãлуçäу, Мікîлà? 500-900 кì у ãàäçіíу – і äàпà-
тîпíûÿ? – І äàäàў íà âіöåáñкі ìàíåð: – Муäðûø тû, ìàлåö, àäíàк.

Цûÿлкîўñкі, пðûклàўøû äàлîíü äà âухà, уñлухîўâàўñÿ ў ñпðэ÷ку, жà-
äàþ÷û пà÷уöü íåøтà àá ÷àðãîâûì àäкðûööі ÷àлàâåöтâà.

Тэñлà íå àäðэàãàâàў íà çàўâàãу Кàçіìіðà.
– Тàäû ñкàжûöå ìíå, пðà ðух ÷àлàâåкà ç хуткàñöþ ñâÿтлà öі ãуку âû 

øтî-íåáуäçü ÷улі?
Ñуñåäçі пåðàãлÿíуліñÿ, пàöіñíулі плÿ÷ûìà.
– Тàк, кàлåãі ìàå, – âî÷û ў Тэñлû çàãàðэліñÿ і, çäàâàлàñÿ, âûпðàìåíüâà-

лі іñкðû, àлå ¸í äîáðàçû÷ліâà ўñìіхàўñÿ. – Ãэтà áуäçå пðàç тûñÿ÷у ãàäîў. 
Мû ж âåäàåì, øтî пðàãðэñ íå ñтàіöü íà ìåñöû. Кàлі ж пðàç ñтàãîääçå 
пàñлÿ âûíàхîäíіöтâà ÷ûãуíкі Þíіöкі çÿìíû øàð àáкðуöіў “ñтðуíàìі”, тî 
øтî áуäçå пðàç тûñÿ÷у ãàäîў, âû ìîжàöå ўÿâіöü? Я ãэтà ўáà÷ûў у ñâàіх 
âîпûтàх, àлå íікîìу пðà тîå íå ðàñкàçâàў.

– Пðà øтî íå ðàñкàçâàў, Мікîлà? – пàöікàâіўñÿ Þíіöкі, íå âûкàçâàþ÷û 
íіÿкàй кðûўäû çà “ў÷àðàøíі äçåíü”.
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– À пðà тîå, íàпðûклàä, øтî, ðàñ÷ûíіўøû äçâåðû ñà ñâà¸й кâàтэðû ў 
кàліäîð у Ãîìåлі öі ў Туðàâå, ìîжàöå àпûíуööà ў кâàтэðû ñâàйãî ñÿáðà ў 
Âàøûíãтîíå öі ў Ëîíäàíå. І íààäâàðîт. Пðàўäà, пàпÿðэäíå пàпÿðэäçіўøû 
öі àтðûìàўøû çãîäу íà ñÿáðîўñкуþ âÿ÷эðу. Мîжà, âàø ñÿáðà öі ñÿáðîўкà 
âåлüìі çàíÿтûÿ і íå хî÷уöü ñуñтðàкàööà. Як у âàñ кàжуöü – íå çàпðîøàíû 
ãîñöü ãîðø çà…

– Іíøàплàíåöÿíіíà…
– Íÿхàй áуäçå тàк, – çãàäçіўñÿ, уñìіхàþ÷ûñÿ, Тэñлà.
– Тû кàжàø пðà тэлåпàðтàöûþ?
– Íåøтà íàкøтàлт ãэтàãà, àлå äлÿ тàãî, кàá ñтâàðûöü тàкі тûп пåðà-

ñîўâàííÿ, тðэáà ìåöü уçðîâåíü пàтðэáíàй эíåðãіі. Ñ¸ííÿ ÿå ў íàÿўíàñöі 
íÿìà, à ç кîñìàñу áðàöü ÿå ÿø÷э íå íàâу÷ûліñÿ. Àлå ãэтà øтî тû÷ûööà 
пåðàìÿø÷эííÿ лþäçåй, ç ãðуçàìі ÿ экñпåðûìåíтû і âîпûтû íå пðàâîäçіў. 
Áàÿўñÿ. Áî ãэтà áûлà ўжî ñôåðà íå ÷àлàâå÷àй äçåйíàñöі. Як і пàäàðîжжà ў 
÷àñå. І ç тûñÿ÷àãîääçÿìі áуäу÷àãà íå ãулÿў у экñпåðûìåíтàх, ìíå íå áûлî 
äàçâîлåíà пåðàíîñіööà туäû.

Уñå çàäуìàліñÿ. Іì і ў ãàлàâу íå пðàхîäçілà тàкîå. À Тэñлà, àкàçâàåööà, 
і íàä ãэтûì пðàâîäçіў ñâàå âîпûтû і экñпåðûìåíтû.

І Мікîлà, уáà÷ûўøû л¸ãкі ñìутàк у іх âà÷àх, уñклікíуў:
– Âûáà÷àй, Àíàтîлü, øтî ÿ ўпл¸ў у íàøуþ ðàçìîâу çàãàäку. Íå кðûў-

äуй íà ìÿíå. Я пðîñтà хàöåў кðûху пàâåñÿліöü âàñ. À öÿпåð, кàá çâÿçàöü 
і çàìàöàâàöü íàø ñàþç, пðàпàíîўâàþ пàäíÿöü áàкàлû ç âіíîì-элікñіðàì і 
ўñклікíуöü ðàçàì:

– Íÿхàй жûâå тûñÿ÷àãîääçі SkyWay!
Àìàлü íÿ÷утíà, äàкðàíуўøûñÿ áàкàìі, äçûíкíулі áàкàлû – áûööàì 

пà÷уўñÿ ãîлàñ çâîíу äàл¸кàãà хðàìà.
– Мікîлà, ÿ íå ў кðûўäçå íà öÿáå. Íààäâàðîт, äçÿкуþ, øтî тû пðûìуñöіў 

íàñ çàäуìàööà íàä кàліçіÿìі áûööÿ, пàöâåðäçіöü, øтî íіøтî ў ãэтûì ñâåöå 
íå ñтàіöü íà ìåñöû. Штî іñíуå íå тîлüкі çàўтðàøíі äçåíü, à äàл¸кі-äàл¸кі 
тûñÿ÷àãàäîâû пåðûÿä.

Þíіöкàìу çàхàöåлàñÿ пðàйñöі пà ñàлîíå, пàãлÿäçåöü, кîлüкі ãàñöåй 
àäãукíуліñÿ íà ÿãî çàпðàøэííå, пåðàкіíуööà ç íåкіì ñлîâàì-äðуãіì. Àкàçà-
лàñÿ, øтî þíіáуñ íåÿк ðàñøûðûўñÿ, ñтàў äîўãіì і áÿñкîíöûì, ìî і ìілü¸í 
лþäçåй çíàхîäçілàñÿ ў іì, à ìî і çíà÷íà áîлüø…

Кàлÿ àкíà ўáà÷ûў… áàöüку. Ёí ñÿäçåў пîáà÷ ç Þлÿй Ñöÿпàíàўíàй, 
ñâà¸й жîíкàй, тî áîк ç Àíàтîлåâàй ìàöі. Íà кàлåíÿх у Эäуàðäà ñÿäçåлà 
ìàлåíüкàÿ Тàìàðà. Эäуàðä пðà íåøтà ðàñкàçâàў, і ìàöі ðàçàì ç äà÷кîй 
âåñåлà ñìÿÿліñÿ. Àíàтîлü çäçіâіўñÿ, øтî Тàìàðà âûãлÿäàлà íà ãàäîў пÿöü-
øэñöü. Дû і áàöüкàì, ìуñіöü, áûлî кàлÿ тðûööàöі. Рàäàñíûÿ, ø÷àñліâûÿ.

Пàäûøîў áліжэй äà іх, пàöікàâіўñÿ:
– Як âàì íà íàøûì тðàíñпàðöå? Я ðàäû, øтî тû, áàöüкà, ðàçàì ç ìàöі 

пðûйøîў äà ìÿíå ў ãîñöі. І Тàìàðà ðàçàì ç âàìі.
– Мû ç ìàöі ø÷àñліâûÿ, øтî пðûñутíі÷àåì íà тàкіì ñâÿöå, äçÿкуþ, øтî 

çàпðàñіў íàñ, кàá àäпðàâіööà ў пàäàðîжжà пà кîñìàñå.
Мàöі пðûтулілà äà ñÿáå äà÷ку:
– Мû äàўíî íå áà÷ûліñÿ ç Эäçікàì, à тû íàñ çâ¸ў тут ðàçàì. Мû áûööàì 

у þíàöтâå çíàхîäçіìñÿ ç тâàіì áàöüкàì.
– Áåç âàñ ÿ íå ìîã àäпðàâіööà ў ãэтû øлÿх.
Àíàтîлü íàхіліўñÿ íàä іìі, àáíÿў іх, і іх ãàлîâû пðûтуліліñÿ àäíà äà àäíîй.
У ñàлîíå ўñтàлÿâàлàñÿ öіøûíÿ. Íåхтà âûклþ÷ûў уñå ãукі, øтî ãу÷элі 



ў ñÿáðîўñкіх ãðупîўкàх. Çàìåñт ãэтàãà пà÷улàñÿ àðãàííàÿ ìуçûкà Áåтхî-
âåíà, кàñìі÷íàÿ ìåлîäûÿ “Мåñÿöàâàй ñàíàтû” плàўíà ðàçлілàñÿ пà ўñіì 
пàìÿøкàííі.

– Дàðàãіÿ ñÿáðû! – пðàç кîлüкі хâіліíàў пà÷уўñÿ пðûãлуøàíû ãîлàñ 
Àл¸íû Íàуìік. – Мû àäпðàўлÿåìñÿ ç âàìі ў кðуãàñâåтíàå пàäàðîжжà íà 
ñàìûì ñу÷àñíûì тðàíñпàðöå – SkyWay. Мû íàâåäàåì уñå кðàіíû, àäкулü 
пðûáûлі âû, íàøûÿ ãîñöі, – âûíàхîäíікі і âу÷îíûÿ. Яíû і пðàâÿäуöü ç 
âàìі экñкуðñіі. У ñуñåäíіх âàãîíàх çíàхîäçÿööà пåðøûÿ іíâåñтàðû ç ðîçíûх 
кðàіíàў, äçÿкуþ÷û ÿкіì ìû ñ¸ííÿ пðàì÷ûì пà íåáå. Я пåðàäàþ ìікðàôîí 
кàñìі÷íàãà лàйíåðà ÿãî ñтâàðàлüíіку Àíàтîлþ Þíіöкàìу.

– Íàø øлÿх пðàклàäçåööà íàä àкіÿíàìі і пуñтûíÿìі, ãàðàìі і áàлîтàìі, 
ðэкàìі і àç¸ðàìі, – àáâÿñöіў кàíñтðуктàð. – Íàпåðàäçå ў íàñ – Âàðøàâà 
і Ëîíäàí, Пàðûж і Рûì, Мàñкâà і Кàì÷àткà, Âàøûíãтîí і Íüþ-Ёðк. 
Пðûåìíàãà âàì пàäàðîжжà!

Пà÷уліñÿ àплàäûñìåíтû. Уñå âîплåñкàìі âітàлі ãàлîўíàãà кàíñтðуктàðà 
SkyWay.

І ў тîй жà ÷àñ ñàñтàў, áûööàì âîлüíàÿ і кàçà÷íàÿ птуøкà, àäàðâàўøûñÿ 
àä ñтðуíàў, íÿ÷утíà пàлÿöåў пà íåáå, тûì ñàìûì ðàñпà÷àўøû äçіўíàå і 
ўíікàлüíàå пàäàðîжжà пà пðàñтîðàх ãàлàктûкі… À пîтûì ̧ í пåðàтâàðûўñÿ 
ў “çàðу÷àлüíàå кîлà”, àáãàðíуўøû çÿìлþ, пàìкíуўñÿ äà çîð і плàíåтàў. 
Уíікàлüíàå âûíàхîäíіöтâà пàлåøукà Þíіöкàãà íàáûâàлà ðэàлüíûÿ ðûñû. 
Чàлàâåöтâà і çÿìлÿ àтðûìàлі пàäàðуíàк – “çàðу÷àлüíû пÿðñö¸íàк”.

3

Пðà÷íуліñÿ ÿíû íà çîлку.
Іх пàáуäçілі íåçðàçуìåлûÿ і öіхіÿ ãукі, áûööàì âåöåð уñкуäлàöіў у 

ñкâåðû àпàлàå ліñöå і ўçíÿў ÿãî ў пàâåтðà, і ÿíî çàлàтûì äàжäжîì àпà-
äàлà íà çÿìлþ.

Уáà÷ûлі пðàç àкíî, ÿк âàãîí, çлу÷àíû ç уñіìі, пà÷àў пàâîлüíà àäðûâàööà 
àä эñтàкàäû.

Áîá ç öікàâàñöþ íàçіðàў, ÿк àääàлÿåööà çÿìлÿ àä ñтàíöûі; лþäçі, пðàä-
ìåтû і äàìû пàкðûñå çìÿíøàліñÿ ў пàìåðàх, à пîтûì çліâàліñÿ ў àäíу 
øìàткîлåðíуþ пàâåðхíþ; íå÷àкàíà ç’ÿâіліñÿ пåðøûÿ áåлà-ñіâûÿ âîáлàкі, 
пðàíіçàíûÿ пðîìíÿìі ñîíöà.

Íà Þíіöкàãà тîå íіÿк íå пàўçäçåйíі÷àлà, у ÿãî áûлî пà÷уöö¸, øтî ¸í 
íå àäçіí ðàç, і íå ñîтíþ ўçлÿтàў у кîñìàñ íà ñâàіì “кîлå”. Âåäàў, øтî çà 
÷ûì áуäçå àäáûâàööà, ÿк “тðàíñпàðтíû ñðîäàк” áуäçå àä÷уâàöü ñÿáå ў 
пåðøûÿ ñåкуíäû і хâіліíû пàä’¸ìу, ÿк çáіðàåööà ç ñілàìі і, áûööàì жûâû 
àðãàíіçì, уçäðûãâàå ñэðöàì, àä÷уâàþ÷û, ÿк эíåðãåтû÷íàÿ кðîў ðàñöÿкàåööà 
пà ñàñуäàх, àжûўлÿþ÷û ўñþ ñіñтэìу і ўâåñü ìåхàíіçì…

Íÿхàй çäçіўлÿåööà Пîл, ¸í лÿöіöü упåðøûíþ, і пàãэтàìу äлÿ ÿãî ўñ¸ 
äçіўíà і íåçðàçуìåлà, à ÿìу, àўтàðу “çàðу÷àлüíàãà пÿðñö¸íкà”, і ðàäàñöü íå 
ў ðàäàñöü. У ÿãî пðîñтà âûñтупілі ñл¸çû íà âà÷àх, і ¸í хàâàў іх àä ñÿáðà, 
àäâÿðíуўñÿ. Тàк, ìуñіöü, àäáûâàåööà і ў âÿлікіх âу÷îíûх íà çàклþ÷íûì 
этàпå àäкðûööÿ öі âûíàхîäíіöтâà: ðàäàñöü áûлà пåðàä ãэтûì, кàлі ў äуøû 
ÿãî íåкàлі íàðàäçілàñÿ іäэÿ, à пàñлÿ ¸í ç âÿлікіìі íàìàãàííÿìі äàáіâàўñÿ 
ÿå ðэàліçàöûі.

Рэàліçàöûÿ – ãэтà пåðàìîãà, ãэтà тðûуìô. Àлå пàöікàўöåñÿ âû ў пåðà-
ìîжöàў íå тîлüкі ў íàâуöû, àлå і ў çìàãàííі – öі àä÷уâàþöü ÿíû ðàäàñöü 
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і ø÷àñöå àä пåðàìîãі? Íå àäкàжуöü кàíкðэтíà. Тàìу øтî ðàäàñöü ÿíû 
àä÷уâàлі тàäû, кàлі ў пàкутàх іøлі äà тîй пåðàìîãі.

Ñупðàöîўíік àìåðûкàíñкàй ãàçåтû, âîпûтíû, тàк áû ìîâіöü, âîўк жуð-
íàліñтûкі, âåäàþ÷û íàñтðîй кàíñтðуктàðà, íå çàäàâàў ÿìу тàкіх пûтàííÿў, 
äуðíûх пûтàííÿў, áî ÿíû áûлі á íå äà ìåñöà. Ёí пàäíÿўñÿ ўжî ç кàíàпû, 
пàäûøîў äà âàкíà ç äðуãîãà áîку, пðàйøîўñÿ пà ñàлîíå, áûööàì пà ñâà¸й 
кâàтэðû, пàãлÿäçåў çíîў у âàкíî і âÿðíуўñÿ äà ñâàйãî ìåñöà.

Þíіöкі ў äуìкàх уÿâіў пðàöу ðухàâікîў, хàöÿ ÿкіÿ ðухàâікі, кàлі ўâåñü 
ñэíñ у элåктðàìàãíітàх, – ãэтà ÿíû ñтàáіліçуþöü ðîтàð у öэíтðû тðуáû. 
À ðîтàð ðухàå ліíåйíûÿ элåктðàðухàâікі ўçäîўж уñÿãî кàíàлà і, ñуàäíîñ-
íà, âàкîл çÿìлі. Пðàхîäçÿöü äíі і тûäíі, пåðø ÷ûì ¸í äàñÿãíå пåðøàй 
кàñìі÷íàй хуткàñöі і çà кîøт уðàўíàâàжâàííÿ ñілû çÿìíîãà пðûöÿãíåííÿ 
öэíтðàáåжíàй ñілàй íàáуäçå áÿçâàжкàñöü. À кàлі хуткàñöü äàñÿãàå äçåñÿöі 
кілàìåтðàў у ñåкуíäу, àäклþ÷àåööà ліíåйíû элåктðà ðухàâік, ìàãíітíû 
пðàöэñ…

– Цÿáå öікàâіöü, Áîá, ÿк ãэтà ўñ¸ пðàöуå?
Íå àäðûâàþ÷ûñÿ àä àкíà, ñÿáðà çàкіâàў ãàлàâîй:
– Рàñтлуìà÷, áуäçü лàñкà. Пðà ãэтà íіäçå íå пðà÷ûтàåø, хіáà ў тâà¸й 

äîктàðñкàй.
Àíàтîлü çáіðàўñÿ ç äуìкàìі. Íå âåäàў, ÿкіìі ñлîâàìі пàтлуìà÷ûöü. Íå 

хàöåлàñÿ ìу÷ûöü ÿãî íàâукîâûìі тэðìіíàìі. Âûáðàў ñÿðэäíÿå.
– Пàñлÿ тàãî, ÿк íà àáìîтку ліíåйíàãà элåктðàðухàâікà пàäàäçåíà элåк-

тðàэíåðãіÿ, пà÷ûíàå ўçíікàöü áÿãу÷àå ìàãíітíàå пîлå. У âåðхíÿй áÿñкîí-
öàй ñтужöû, ÿкàÿ ìàå ìàãíітíуþ пàäâåñку і ç’ÿўлÿåööà ðîтàðàì ðухàâікà, 
пàñтупàå öі íàâîäçіööà тîк. À ¸í пà÷íå ўжî ўçàåìàäçåйíі÷àöü ç ìàãíітíûì 
пîлåì, ÿкîå ñтàлà äлÿ ÿãî ðîäíûì, і тàäû ўжî ñтужкà, ÿкàÿ íå àä÷уâàå 
íіÿкàãà ñупðàöіâу, áî ðàçìåø÷àíà ў âàкууìå ў кàíàлå, ðàçìåø÷àíûì пà 
âîñі кîðпуñà тðàíñпàðтíàãà ñðîäку, пðûйäçå ў ðух. “Уâàлüåööà” ў кðу÷эííå 
âàкîл Çÿìлі. Кàлі áуäçå äàñÿãíутà пåðøàÿ кàñìі÷íàÿ хуткàñöü, ñтужкà 
ñтðàöіöü ñâàþ âàãу. À ўжî пðû äàлåйøûì ðàçãîíå ÿå öэíтðàáåжíàÿ ñілà 
пðàç ìàãíітíуþ пàäâåñку ñтàíå àкàçâàöü íà кîðпуñ ТÑ уñ¸ ўçðàñтàþ÷уþ 
âåðтûкàлüíуþ пàä’¸ìíуþ ñілу äà тàå пàðû, пàкулü íå ўðàўíàâàжûöü кîжíû 
ÿãî пàãîííû ìåтð. І тàäû тðàíñпàðтíû ñðîäàк ñтàíå ÿк áû áÿçâàжкіì – ¸í 
пåðàтâîðûööà ў àíтûãðàâітàöûйíû лàйíåð! У іì, ç пàпÿðэäíå ðàñкðу÷àíàй 
хуткàñöі äà 15 кì у ñåкуíäу ç âåðхíÿй ñтужкàй, ÿкàÿ ўтðûìліâàåööà íà 
эñтàкàäçå і ìàå ìàñу äçåâÿöü тîí, і äàклàäíà тàкîй жà, àлå ÿкàÿ лÿжûöü 
íåðухîìà íіжíÿй ñтужкàй, – ðàçìÿø÷àþöü ãðуçû і пàñàжûðàў. Дàãэтулü 
уñ¸ çðàçуìåлà?

– Çäàåööà, тàк.
– Ãэтà ðîáіööà ў àñíîўíûì уíутðû, à ÷àñткîâà і çâîíку кîðпуñà ТÑ, àлå 

тàк, кàá íàãðуçкà ў öэлûì áûлà ðàўíàìåðíà ðàçìåðкàâàíà пà ÿãî äàўжûíі. 
Пàñлÿ âûçâàлåííÿ àä çàхâàтàў, ÿкіÿ ўтðûìліâàþöü тðàíñпàðтíû ñðîäàк íà 
эñтàкàäçå, ÿãî äûÿìåтð пàä уçäçåÿííåì пàä’¸ìíàй ñілû пà÷íå пàâîлüíà ðàñöі, 
à кîжíû пàãîííû ìåтð пà÷íå пàäûìàööà íàä çÿìл¸й, àääàлÿööà àä ÿå. À 
пàкîлüкі ôîðìà àкðужíàñöі àäпàâÿäàå ìіíіìуìу эíåðãіі, тî тðàíñпàðтíû 
ñðîäàк, ÿкі äà ãэтàãà кàпіÿâàў пðîôілü эñтàкàäû, пðûìå пàñлÿ пàä’¸ìу ўжî 
ôîðìу іäэàлüíàãà кîлà.

– Як ÿ ðàçуìåþ, пàäлàäкуåööà пàä àкðужíàñöü çÿìлі?
– Тàк, уñ¸ âûäàтíà ðàçуìååø. Хàöÿ çÿìíû øàð íå іäэàлüíàÿ àкðужíàñöü, 

ÿк ìÿ÷, àлå ўñ¸ ж… Пàñлÿ пàä’¸ìу ç эñтàкàäû ÿãî íå ñкðàíуöü пàâåтðàíûì 



ñтûхіÿì – øтîðìàì, ñìåð÷àì, íàâàлüíіöàì, – àлå ÿíû, ÿк ÿ ðàçлі÷ûў, íå 
пàўплûâàþöü íà ÿãî пðàöу. І тûÿ ðàçлікі пàкàçâàþöü, øтî ТÑ, ÿкі íі íà 
øтî íå àáàпіðàåööà, âàлîäàå ўíікàлüíàй ãíуткàй öâ¸ðäàñöþ і ўñтîйліâà-
ñöþ. Íåäàñÿãàлüíàй ñтàтûñтû÷íûì кàíñтðукöûÿì і àáуìîўлåíàй ðухàì 
áÿñкîíöàй ñтужкі. Дà пðûклàäу, кàлі áуäçå äàäàткîâàÿ íàãðуçкà хàöÿ á у 
100 тûñÿ÷àў тîí, – ãэтà äâàööàöü öÿжкàâàãàâûх ÷ûãуíà÷íûх ñàñтàâàў, – 
пðàклàäçåíàÿ äà ў÷àñткà тðàíñпàðтíàãà ñðîäку äàўжûí¸й àäçіí кілàìåтð 
ñàãíå ÿãî àäíîñíà àкðужíàñöі ўñÿãî íà äâàööàöü ñàíтûìåтðàў.

– Уñÿãî – äâàööàöü?!
– Тàк. Длÿ áåñпåðàпûííàãà кîлà ãэтà àìàлü íåпðûкìåтíà.
– Мû пàäíÿліñÿ ç çÿìлі, пðàâілüíåй, àäàðâàліñÿ – і øтî?
– Тàäû ўжî, пàäíÿўøûñÿ ў íåáà, ТÑ áуäçå çíàхîäçіööà ў ðàўíàâàçå 

тîлüкі ў тûì âûпàäку, кàлі ÿãî àãулüíàÿ кіíåтû÷íàÿ эíåðãіÿ áуäçå ðîўíàÿ 
эíåðãіі öåлà тàкîй жà ìàñû, ÿкàÿ ðухàåööà ç пåðøàй кàñìі÷íàй хуткàñöþ. 
Кàлі àãулüíàÿ эíåðãіÿ áуäçå áîлüøàй, тî äûÿìåтð кîлà пà÷íå пàâÿлі÷âàööà, 
ìåíøàй – çìÿíøàööà. Тàäû, кàá пàäíÿöü íàø кàðàáåлü, íåàáхîäíà ìåöü 
àлüáî пåðøàпà÷àткîâû ліøàк кіíåтû÷íàй эíåðãіі, – ñтужку ðàçãàíÿþöü 
íà çÿìлі äà áîлüø âûñîкàй хуткàñöі, – àлüáî ў пðàöэñå пàä’¸ìà пàтðэáíà 
çìåíøûöü ìàñу ÿãî øлÿхàì ñкіäâàííÿ áàлàñту. Як áûööàì ìû лÿöіì íà 
пàâåтðàíûì øàðû. Мîжíà âûкàðûñтîўâàöü і пàпÿðэäíå ñöіñíутû çâàäкà-
âàíû ãàç öі пàâåтðà. Àãулüíû âûäàтàк áàлàñтà пðû пàä’¸ìå íà âûøûíþ 
тðûööàöü кілàìåтðàў – íåäçå àä 10 äà 100 кã íà пàãîííû ìåтð “кîлà”.

– Çðàçуìåў, Àíàтîлü. À ðàñöÿжэííå кîðпуñà? Ç ãэтûì ÿк?
– Âåлüìі пðîñтà. Яãî ðàñöÿжэííå áуäçå пàâÿлі÷âàööà íà 1,57 àäñîткàў 

äлÿ кîжíûх ñтà кілàìåтðàў пàä’¸ìу íàä çÿìл¸й. Пàäàўжэííå кîðпуñà 
кàìпåíñуå øлÿхàì пåðàìÿø÷эííÿ àäíàãî àäíîñíà äðуãîãà ÿãî áлîкàў, 
кàíöû ÿкіх тэлåñкàпі÷íà ўâàхîäçÿöü (“тîпÿööà”) àäçіí у äðуãі і çâÿçàíû 
ìіж ñàáîй, íàпðûклàä, ãіäðàöûліíäðàìі. À áÿñкîíöûÿ ñтужкі ліíåйíûх 
элåктðàðухàâікîў áуäуöü âûäîўжâàööà çà кîøт іх пðуãкàãà ðàñöÿжэííÿ. 
Длÿ ñтâàðэííÿ íåàáхîäíûх íàãðуçàк ñпàтðэáÿööà íÿçíà÷íûÿ ðàäûÿлüíûÿ 
íàìàãàííі. Íàпðûклàä, äлÿ àтðûìàííÿ пðàäîлüíàãà íàìàãàííÿ ў 6400 тîí 
íåàáхîäíà пåðàâûøэííå öэíтðàáåжíûх ñілàў íàä âàãîй ÀТÑ, ðîўíàå ўñÿãî 
1 кã/ì.

– Çíà÷ûöü, хуткàñöü у ãэтûì âûпàäку ìàå âÿлікàå çíà÷эííå?
– Тàк, ìàå, áåç ÿå ўñ¸ ìàðíà. Яíà ìîжäà áûöü çàäàäçåíà íà лþáûì ç 

у÷àñткàў øлÿху ў øûðîкіх ìåжàх – àä хуткàñöі пåøàхîäà äà хуткàñöі 
ñàìàл¸тà. Àтìàñôåðíû ў÷àñтàк ТÑ àäáûâàåööà íà ìіíіìàлüíûх хуткàñöÿх. 
Пàñлÿ âûхàäу ñà ø÷ûлüíûх ñлà¸ў àтìàñôåðû ўклþ÷àåööà çâàðîтíû пðûâàä 
âåðхíÿй ñтужкі íà ãåíåðàтàðíû ðэжûì. Ñтужкà пà÷ûíàå тàðìàçіööà, à ðухà-
âік – âûпðàöîўâàöü элåктðû÷íû тîк. Ãэтуþ элåктðàэíåðãіþ пåðàклþ÷àþöü 
íà ðухàâік äðуãîй ñтужкі, ÿкі ўклþ÷àíû íà пðàìû ðэжûì. Íіжíÿÿ ñтужкà, 
ÿкàÿ ìàå туþ ж ìàñу, øтî і âåðхíÿÿ, äà ãэтàãà íåðухîìàÿ àäíîñíà кîðпуñà, 
пà÷ûíàå ðухàööà ўжî ў àäâàðîтíû áîк. Тàкіì ÷ûíàì çàáÿñпå÷âàåööà ў 
пðàöэñå âûâàäу íÿçìåííàñöü кіíåтû÷íàй эíåðãіі элåìåíтàў тðàíñпàðтíàãà 
ñðîäку, ÿкі кðуöіööà âàкîл плàíåтû. Кàлі ж ãэтàãà íå çðàáіöü, кîлà ìîжà 
ñпуñöіööà çíîў íà çÿìлþ…

– Çðàáілі, íå äàлі кîлу ñåñöі íà çÿìлþ…
– Тàäû кîðпуñ кîлà і ўñ¸, øтî äà ÿãî пðûìàöàâàíà, à ãэтà ãðуç, ліíåйíûÿ 

элåктðàðухàâікі і øìàт øтî іíøàå, – пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ çàкîíу çàхàâàííÿ 
ìîìàíту ðуху ñіñтэìû, пà÷ûíàå кðу÷эííå. Пà÷íå кðуöіööà ў тîй жà áîк, 
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øтî і âåðхíÿÿ áÿñкîíöàÿ ñтужкà, äà тîй пàðû, пàкулü íå äàñÿãíå àкðужíàй 
хуткàñöі, ðîўíàй пåðøàй кàñìі÷íàй – 7,9 кì/ñ. Пåðøàÿ кàñìі÷íàÿ хуткàñöü 
– ãэтà хуткàñöü, ÿкîй пàâіííà âàлîäàöü öåлà, кàá кðу÷эííå àäáûâàлàñÿ 
íà пàñтàÿííàй âåлі÷ûíі íàä пàâåðхíÿй плàíåтû. Ç пàâåлі÷эííåì âûøûíі 
àðáітû пåðøàÿ кàñìі÷íàÿ хуткàñöü çìÿíøàåööà. Тàк, íà âûøûíі 100 кì 
íàä пàâåðхíÿй çÿìлі ÿíà àäпàâÿäàå 7 844 ì/ñ, à íà âûøûíі 300 кì – 7 
726 ì/ñ. À ðàäûÿлüíàÿ хуткàñöü пðû ãэтûì упàäçå äà íулÿ.

À пàñлÿ ãэтàãà ўжî íà âûøûíі 400-600 кì âûãðужàþööà ðîçíûÿ 
пðûáîðû і кàíñтðукöûі, àáñтàлÿâàííå і іíñтðуìåíтû, íà àðáіту âûйäуöü 
лþäçі ðîçíûх пðàôåñій, ÿкіÿ пðûáûлі íà плÿöîўку пåðøàãà пðàìûñлîâàãà 
і эíåðãåтû÷íàãà кîлà. Як íà çÿìлі áуäàўíікі і çâàðø÷ûкі пà÷ûíàþöü ìàí-
тàж áуäûíкà, тàк і ў кîñìàñå áûў пðàâåäçåíû ìàíтàж âÿліçíàй ñтàíöûі, 
пðûçíà÷àíàй íå тîлüкі äлÿ пðàìûñлîâûх ìэтàў, à і äà çÿñÿлåííÿ лþäçåй.

– Ãэтà ўñ¸ öÿжкà ўÿâіöü.
– Àлå ÿíî ¸ñöü. Тîлüкі тàк і тàкіì øлÿхàì ТÑ áûў âûâåäçåíû ў áліжíі 

кîñìàñ çà äçâå ãàäçіíû. І ўñ¸ ðàçлі÷àíà тàк, øтî пåðàãðуçкі ў іì пðûíÿтû 
íà ўçðîўíі ñу÷àñíûх àэðàáуñàў, і ў ìîìàíт іх уçл¸ту пàñкàðэííå ñклàäàå 
1-2 ì/ñ. Мû áуäçåì ñтàÿöü íà ìåñöû, à кàлі пàãлÿäçіì íà íàøуþ çÿìлþ, тî 
ўáà÷ûì, øтî ÿíà кðуöіööà пà ñâà¸й âîñі. Кàá пîтûì àпуñöіööà íà çÿìлþ, 
ìû çäçÿйñíÿåì àпåðàöûі ў àäâàðîтíûì пàðàäку.

– À кàá çíîў пàäклþ÷ûööà äà эíåðãàñілкàâàííÿ, ÿкîå çíàхîäçіööà íà 
çÿìлі, øтî äлÿ ãэтàãà тðэáà? Хіáà ж ¸ñöü тàкі кàáåлü, ÿкі á ìîã äàöÿãíу-
ööà äà çÿìлі?

Þíіöкі ўáà÷ûў íåçðàçуìåлû пðàäìåт, ÿкі пðàлÿöåў уäàлå÷ûíі, çàìіð-
ãàўøû àãíÿìі, íå çäçіâіўñÿ, âåäàў, øтî ў кîñìàñå øìàт íàñåлüíікàў, і äà іх 
тðэáà àäíîñіööà ÿк äà äîáðûх ñуñåäçÿў. Çíîў пàâÿðíуўñÿ äà ñуáÿñåäíікà.

– À ãэтàãà, Áîá, і íå пàтðàáуåööà. Чàìу? У пðàöэñå тðàíñпàðтíàãà 
öûклу çуñіì íåпàтðэáåí пàäâîä эíåðãіі çâîíку. Тðàíñпàðтû ñðîäàк àáûä-
çåööà áåç íîâàй пàäпіткі. У ÿãî áуäçå äàñтàткîâû пåðøàпà÷àткîâû çàпàñ 
кіíåтû÷íàй эíåðãіі, ÿкàÿ ç âåðхíÿй áÿñкîíöàй ñтужкі-лàíöуãà ў пðàöэñå 
ўçл¸ту áуäçå пåðàðàçìåðкàâàíà íà кîðпуñ, à пðû пàñàäöû ÿíà çíîў áуäçå 
àääàäçåíà ñтужöû. Дà ÿå àäíà÷àñîâà äàлу÷ûööà і эíåðãіÿ кàñìі÷íàãà ãðуçà, 
ÿкі äàñтàўлÿåööà ўжî íà çÿìлþ. Дàñтàўкà àäíîй тîíû ãðуçà ç Мåñÿöà äàñöü 
тàкуþ кîлüкàñöü эíåðãіі, øтî і тîíà íàôтû. Ãðуç Мåñÿöà ў àäíîñіíàх äà 
Çÿìлі âàлîäàå кіíåтû÷íàй і пàтэíöûÿíàлüíàй эíåðãіÿй, ÿкàÿ, у ñâàþ ÷àðãу 
ўтûліçуåööà ТÑ і пåðàтâîðûööà ў элåктðû÷íуþ ôîðìу.

Áîá íіÿк íå ìîã àäàðâàöü ñâîй пîçіðк àä áлàкіту íåáà, хàöÿ ÿíî хут÷эй 
çà ўñ¸ áûлî ÷îðíûì, ÿкіì і пàâіíåí áûöü кîñìàñ. У ÿãî ñöіñкàлàñÿ ñэðöà 
àä íåçâû÷àйíàãà пà÷уööÿ пàл¸ту íà íåçâû÷àйíûì тðàíñпàðöå. Як áûööàì 
ñÿäçåў у тðàлåйáуñå öі âàãîíå öÿãíікà, і ãлÿäçåў у àкíî. Тîлüкі çà âàкíîì 
плûлі öі ìілüãàлі íå âûñîтíûÿ ñпàðуäû і áуäûíкі, тðуáû ç äûìàìі, à 
íÿáà÷íûÿ çîðкі, ñуçîð’і, áукåтû ðîçíûх кîлåðàў і àäöåííÿў. Àä÷уâàííå 
áûлî íåçÿìíîå, і пàãэтàìу íà кîñìàñ ¸í ужî ãлÿäçåў ÿк кàñìі÷íû ÷àлàâåк.

– Âÿлікі ôàíтàñт-ðэàліñт Àíàтîлü, – íå àäðûâàþ÷û пîãлÿä àä ілþìі-
íàтàðà-àкíà, çâÿðíуўñÿ äà кàíñтðуктàðà Áîá Пîл, – ðàñтлуìà÷ ìíå тàкуþ 
ðэ÷ – ìû àäàðâàліñÿ àä çÿìлі, пупàâіíà эíåðãіі àääçÿлілàñÿ. Тû âûíàйøàў 
ÿø÷э і àкуìулÿтàð, ÿкі жûâіöü ãэтуþ ìàхіíу?

І ãàлîўíû кàíñтðуктàð тàкñàìà ãлÿäçåў у âàкíî. У àäðîçíåííå àä Áîáà 
¸í íå áà÷ûў кîñìàñ, ¸í ãлÿäçåў ñкðîçü ÿãî, äàлåй, ãлûáåй і âûøэй. У ÿãî 
çàäуìліâûì пàãлÿäçå áûлà öі тî àáûÿкàâàñöü, öі тî ñтîìà, à ìîжà і тîå, 



і äðуãîå ðàçàì. Ёí ужî ãэтûÿ áà÷ûíû пåðàжûў і пåðàáà÷ûў äàўíî, íàâàт 
кàлі ÿø÷э âу÷ûўñÿ ў øкîлå, кàлі ç íàñтàўíікàì ôіçікі ñпðà÷àўñÿ íà тэìû 
ãðàâітàöûі і лåâітàöûі, і пîтûì ãэтûÿ тэìû пðûхîäçілі äà ÿãî ў ñíû, і ¸í 
л¸тàў пà пðàñтîðàх ãàлàктûкі íà íåйкіì äçіâîñíà-ôàíтàñтû÷íûì лàйíåðû 
пàìіж плàíåтàìі і ñуçîð’ÿìі. Ёí тàäû íå àä÷уâàў ñÿáå кàìàíäîðàì “Пÿð-
ñö¸íкà”, áûööàì і íå ¸í пðàпàíàâàў ñâåту ñâîй пðàåкт і пðîñтû øлÿх 
íàâåäâàííÿ кîñìàñу.

– Дû íå, äàðàãі Áîá, íå ÿ âûíàйøàў àкуìулÿтàð, à çàкîí ôіçікі. Тîй 
àкуìулÿтàð іñíуå ìілüÿðäû ãàäîў, і пðà тîå ãàâàðûў Тэñлà, à ÷àлàâåк íіÿк 
íå ìîжà àäøукàöü ÿãî, кàá âûкàðûñтàöü äлÿ ñÿáå.

Þíіöкі ìîã ãàäçіíàìі ðàñкàçâàöü пðà áûööàì áû тàйíуþ эíåðãіþ, ÿк і 
пðà ñâîй пðàåкт, і íікîлі íå ñтàìлÿööà. Дû ў ÿãî ñàкðэтíàй тэ÷öû çíàхîä-
çіліñÿ äçÿñÿткі пðàåктàў, ÿкіÿ ¸í äà пàðû äà ÷àñу íå ìåў пðàâà пàкàçâàöü 
÷àлàâåöтâу. Íàâàт íå хàöåў ìåöü пàтэíтû íà іх, ÿк і тîй жà Тэñлà. Áîá 
хî÷à äà кàíöà ðàçàáðàööà ў пðûíöûпå пðàöû кàñìі÷íàãà тðàíñпàðту. Яãî 
ìîжíà çðàçуìåöü.

– Рух öі пåðàñîўâàííå ТÑ тîлüкі ў äâух кіðуíкàх – туäû і íàçàä. À ў 
пðàìåжкàх пàìіж ðэйñàìі ñðîäàк – пÿðñö¸íàк – áуäçå àтðûìліâàöü тàкуþ 
кîлüкàñöü эíåðãіі, øтî íå çìîжà ўìÿñöіöü у ñÿáå íіÿкі àкуìулÿтàð, – і 
тûì ñàìûì ¸í çàáÿñпå÷ûöü ÿк улàñíûÿ ñпàжûâàííі ў ¸й, тàк і ÷àлàâåöтâà 
ў öэлûì. Íåçðàçуìåлà? Ãэтà ÿк у áіçíåñå öі ў áàíкàўñкàй ñôåðû, тîлüкі 
íààäâàðîт. Тû áÿðэø у áàíку пàçûку íà âÿлікуþ-âÿлікуþ ñуìу. Àлå çà 
ãэтà íå тû плàöіø àäñîткі, à ñàì áàíк.

– Дçіўíà, âåлüìі äçіўíà, ìîй äðужà! Уñå іäуöü “у íàãу”, тîлüкі тû àä-
ìàўлÿåøñÿ…

– Àäìàўлÿþñÿ, і äàўíî àäìàўлÿþñÿ.
– У öÿáå ўñ¸ íààäâàðîт, Àíàтîлü, тû лàìàåø уñå ñтàíäàðтû і пàíÿööі, 

ÿкіÿ ñклàäàліñÿ ñтàãîääçÿìі. Тû пðàпàíîўâàåø пðûíöûп íå ðàáàâàííÿ 
÷àлàâåöтâà, à ÿãî ўçáàãà÷эííÿ. Íå ÷àлàâåк плàöіöü çà тîå, øтî ¸í ðîáіööà 
áàãàтûì, à íåйкàÿ íÿáà÷íàÿ ñіñтэìà. Тàк, ãэтà і пðàпàíîўâàў Мікîлà Тэñлà, 
äû тîлüкі ÿãî пàлі÷ûлі âàð’ÿтàì. Тû ãэтàãà íå áàіøñÿ?

Þíіöкі пàöіñíуў плÿ÷ûìà, çàñìÿÿўñÿ:
– Íå, Áîá, ìÿíå Тэñлà пàпÿðэäçіў пðà тîå.
– Мікîлà? – Áîá çäçіўлåíà пàãлÿäçåў íà ñâàйãî ñÿáðà, íå ðàçуìåþ÷û 

ÿãî жàðт.
– Тàк, ¸í пðàâåäâàў ìÿíå ў “Áутûðöû”, кàлі ìû ñÿäçåлі тàì ç Цûÿл-

кîўñкіì і Кàçіìіðàì Ñåìÿíîâі÷àì. Ñуткàìі ìû ç іì ðàçìàўлÿлі. Мû 
ðàçуìåлі àäçіí àäíàãî, хàöÿ íàñ ðàçäçÿлÿў ÷àñ. Дûк âîñü, пðà эíåðãіþ. 
Àкðàìÿ ãэтàй кðûíіöû эíåðãіі, øтî ÿ àпіñâàў – эíåðãіі кàñìі÷íàãà ãðу-
çу, іñíуþöü і ÿø÷э тðû кðûíіöû, іíøûх íå âåäàþ, – ñîíå÷íàÿ эíåðãіÿ, 
іîíàñôåðà плàíåтû і эíåðãіÿ кðу÷эííÿ Çÿìлі âàкîл ñâà¸й âîñі. Ãэтà ÿк 
äûíàìà-ìàøûíà, ÿкàÿ âûпðàöîўâàå тîк áåç уìÿøàííÿ ÷àлàâåкà. Ãэтû âіä, 
лі÷у, ñàìû эôåктûўíû і äàñÿãàлüíû. Çÿìлÿ кðуöіööà âàкîл ñâà¸й âîñі – çà 
ñуткі ðîáіöü пîўíû àáàðîт, ìû íå ñтðà÷âàåì эíåðãіþ íà пàäтðûìàííå ÿå 
кðу÷эííÿ, – і ў âûíіку íà тàáлî íàøàãà àкуìулÿтàðà ôікñуåööà âÿліçíàÿ 
ñілà элåктðàэíåðãіі. Íіхтî і íікîлі íå âûкàðûñтîўâàў ÿå. Âûøíі ðàñпà-
ðàäçіўñÿ тàк у àäíîñіíàх äà Ñуñâåту, тàìу ìû і íå пàðуøàåì пðûíöûпàў 
і çàкîíàў Кîñìàñу.

– Íå пàðуøàåì… – пàãàäçіўñÿ Áîá Пîл.
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Çà âàкíîì, àìàлü уø÷ûлüíуþ äà іх, íàáліçілàñÿ “öûãàðà” ñðэáíàãà кî-
лåðу. Дàўжûí¸й ÿíà ìàãлà áûöü íåкàлüкі ñîтíÿў ìåтðàў, ìîжà, і íåкàлüкі 
кілàìåтðàў – íå âûçíà÷ûöü. У “öûãàðû” áûлі ілþìіíàтàðû, і кàлÿ іх ñÿäçåлі 
лþäçі. Àäíî âàкíî íàáліçілàñÿ äà іхíÿãà, і ìîжíà áûлî ўжî ðàçãлåäçåöü 
çáліçу, хтî çà âàкíîì. Ëÿ âàкíà ñÿäçåлі äâîå – жàí÷ûíà і ìуж÷ûíà.

Яíû, ãлåäçÿ÷û íà Áîáà і Àíàтîлÿ, ìàхàлі пðûâітàлüíà ðукàìі, äàкðà-
íàþ÷ûñÿ äà плàñтûкà öі øклà. Àíàтîлü пàклàў íà øклî ðàñтàпûðàíуþ 
äàлîíü. Тîå ж çðàáілà і áÿлÿâàÿ жàí÷ûíà, àлå ÿíà пðûклàлà äçâå äàлîíі і 
ўñìіхàлàñÿ. Іíøàçåìíû кàðàáåлü íàáліçіўñÿ àìàлü упðûтûк, пàäàлîñÿ, øтî 
äàкðàíуўñÿ íàâàт. Пðàñтîðà пàìіж äàлîíÿìі Àíàтîлÿ і Áåлàкуðкі, ÿк íàçâàў 
ÿå ў äуìкàх ̧ í, уñпûхíулà ÿðкà-çÿл¸íûì пîлûìåì, áûööàì іøлà пðàâåðкà 
çÿìлÿíіíà íà пàöâÿðäжэííå ÿãî àñîáû. Кàлі жàí÷ûíà пåðàкàíàлàñÿ, øтî 
ãэтà ¸í, кàìàíäîð, àäíÿлà ðуку – і тут жà àãîíü çíік.

Кàíтàкт àäáûўñÿ. Іх пðûíÿлі, іх âітàлі, äàâåäàўøûñÿ пðà тîå, øтî пàäû-
ìàþööà ў кîñìàñ ç äîáðûìі íàìåðàìі, øтî íà áîðöå íÿìà íіÿкàй çáðîі, 
пðûçíà÷àíàй äлÿ çíіø÷эííÿ ÷àлàâåöтâà і кîñìàñу.

– Яíû тàк пàâітàліñÿ ç тàáîй?
– Тàк, і íå тîлüкі пðûâітàлі, àлå і пðàâÿðàлі íàñ, öі ìàåì ìû çáðîþ.
“Цûãàðà” пà÷àлà пàâîлüíà àääàлÿööà àä іх. Яíà çàñтàâàлàñÿ íà тûì 

жà ўçðîўíі, øтî і ТÑ, àлå àäлåãлàñöü ìіж ¸й і çÿìлÿíàìі пðàöÿãâàлàñÿ äà 
тàå пàðû, пàкулü ÀËÀ (Àпàçíàíû Ëÿтàþ÷û Àá’åкт) íå çíік ç пîлÿ çðîку.

– Дûк âîñü, – пðàäîўжûў кàìàíäîð, – пðà пåðøуþ кðûíіöу эíåðãіі, ÿ 
äуìàþ, тû ðàçуìååø. Íà íàøûì кîлå-пÿðñö¸íку ìîãуöü áûöü ðàçìåø÷àíû 
ÿк ñпåöûÿлüíûÿ ñîíå÷íûÿ пàíåлі, тàк і ñàì кîðпуñ âûкîíâàå ôуíкöûþ 
ñîíå÷íàй áàтàðэі. Ñîíöà ø÷îäðà äçåліööà ç íàìі ñâà¸й эíåðãіÿй, пðû тûì 
íі÷îãà íå пàтðàáуå ўçàìåí. І ìû, у ñâàþ ÷àðãу, пàâіííû äçÿліööà ãэтûì 
áàãàööåì, íå пàтðàáуþ÷û àä ñпàжûўöà ãðîøû. Мû эíåðãіþ ìîжàì пåðà-
âîçіöü. Яíà àтðûìàíà àä àðáітàлüíûх ñîíå÷íûх элåктðàñтàíöûй. І äлÿ ÿå 
àтðûìàííÿ íå тðэáà çäàáûâàöü íàôту, ñâіäðуþ÷û çÿìлþ, íі ãàç öі іíøàå 
пàліâà, ÿкîå çãàðàå ў пå÷àх і àтðу÷âàå çÿìлþ і íàñ ðàçàì ç ¸þ. Íàøàÿ 
эíåðãіÿ àтðûìàíà экàлàãі÷íà ÷ûñтûì øлÿхàì: пàä уçäçåÿííåì ñîíå÷íàãà 
âûпðàìåíüâàííÿ, âàäà, ñпåöûÿлüíà äàñтàўлåíàÿ íà àðáіту, ðàñклàäçåíà 
íà âàäàðîä і кіñлàðîä. У çàäà÷у “Пÿðñö¸íкà плàíåтû” ўâàхîäçіöü тîлüкі 
äàñтàўкà ў кîñìàñ âàäû і àäâàðîтíàÿ äàñтàўкà âàäàðîäà і кіñлàðîäà, ÿкіÿ 
ўжî íà çÿìлі, пðû ñпàлüâàííі, äàäуöü туþ ж âàäу. Пàâåтðà і çÿìлÿ àä 
ãэтàãà íå áуäуöü пàкутâàöü.

– Çðàçуìåў. À äðуãàÿ кðûíіöà?
– О, ãэтà ñàìàÿ äçіâîñíàÿ кðûíіöà, Áîá! Яíà àäíàўлÿåööà тûì жà 

ñîíöàì. Якіì ÷ûíàì? Ãэтàÿ эíåðãіÿ áуäçå áðàööà ç тîкàў іàíàñôåðû. Яíà 
тàкñàìà áуäçå äçÿліööà ç íàìі ñâà¸й кðûíіöàй. Áî ðîçíàñöü пàтэíöûÿлàў 
пàìіж ¸й і Çÿìл¸й ðàўíÿåööà 400 000 Â.

Áîá çàìîўк, íàìîðø÷ûў лîá, çàäуìàўñÿ. Пàпðàâіў àкулÿðû íà íîñå, 
áûööàì ñтàðàўñÿ íàлàäкàâàöü пàтàåìíûÿ ñтðуíû âіäэàäûктàôîíà. 
Пàäðûхтàâàўñÿ äà пðàöÿãу лåкöûі âÿлікàãà âу÷îíàãà. Íàпðуöіў ñлûхàâûÿ 
îðãàíû.

– Çÿìлÿ ìілüÿðäû ãîä пàñìіхàлàñÿ ç íàñ. Чàìу? Тлуìà÷у. Уâåñü ãэтû 
÷àñ àäáûâàлàñÿ âÿð÷эííå ìàхàâікà ãіñтîðûі і íÿáà÷íàãà элåктðàðухàâікà, 
âûпðàöîўâàþ÷û ìілüÿðäû âàт эíåðãіі, à ìû і íå çäàãàäâàліñÿ пðà тîå. Яíà, 



Çÿìлÿ, пðàöàâàлà ç íулÿâûì âûíікàì, і, кàлі ўжî кàçàöü ø÷ûðà і ãðуáà, 
íå ñклàäàлà öÿжкàñöі пàпðàñіöü ÿå пàäçÿліööà ç íàìі эíåðãіÿй, пàпðàöà-
âàöü íà ÷àлàâåöтâà. І íå âàжíà, øтî íåкàлüкі ðàçîў пåðàñîўâàлàñÿ âîñü, 
âÿð÷эííå íå ñпûíÿлàñÿ. Мàã÷ûìà, тîå і çäàðûлàñÿ ç-çà тàãî, øтî àäáûлîñÿ 
пåðàíàñû÷эííå эíåðãіі, уñ¸ ìîжà áûöü.

Пåðàä іìі çàãàðэліñÿ áлàкітíûÿ экðàíû ìàíітîðàў. Дûктàð-äûñпåт÷àð 
äàлàжûў ãàлîўíàìу кàíñтðуктàðу:

– Кàìàíäîð, ìû пàäíÿліñÿ âûøэй çà àäçíàку ў тðûñтà ìåтðàў. Уñå 
ìåхàíіçìû пðàöуþöü íàðìàлüíà. Якіÿ áуäуöü укàçàííі?

Þíіöкі íàхіліўñÿ äà ìікðàôîíà, хàöÿ ў ãэтûì íå áûлî íåàáхîäíàñöі, 
пðàìîâіў:

– Дçÿкуþ! Дçåйíі÷àйöå çãîäíà іíñтðукöûі. Якîå ñтàпíîâіø÷à íà іíøûх 
ñтàíöûÿх?

Çàñâÿöіўñÿ экðàí íà äðуãіì ìàíітîðû і íà іì пàкàçàліñÿ пðàäñтàўíікі 
ўñіх àäñåкàў.

– Дàклàäâàå äðуãàÿ ñтàíöûÿ – Эðûкìàí Мàöіуñ, – у íàñ уñ¸ ў øтàт-
íûì ðэжûìå.

– Тðэöÿÿ ñтàíöûÿ – Мàðûÿ Іåíñàí, – уñ¸ ў íîðìå.
– Чàöâ¸ðтàÿ – Цу Джàí Âàй, – íîðìà.
– Пÿтàÿ – Оðлуã Джàìàйííуã, – øтàтíû ðэжûì.
Áîá Пîл ãлÿäçåў íà кàìàíäîðà, ìàў÷àў. Àäçíà÷ûў пðà ñÿáå кàтîðû ðàç, 

øтî íå äàðэìíà âûáðàў äлÿ ñÿáå тэìу “Кîñìàñ і Þíіöкі”, ¸í пðàñлàâіöü 
ãåíåðàлüíàãà кàíñтðуктàðà, à кíіãі – ÿãî.

– Дçÿкуþ! Я ðàä çà âàñ!

– Кîñìàñ, кîñìàñ… – пàўøэптàì і íàпàўãîлàñ âûìàâіў Àíàтîлü Þíіöкі. 
– І áåç ÿãî íåлüãà, і ў àáäûìкі ç іì жûöü ÿø÷э íå íàâу÷ûліñÿ. Ёí пðûíÿў 
íàñ, äàçâîліў уäàñкàíàлüâàööà ў ÿãî ìåжàх, – äçÿкуй ÿìу çà ãэтà. Мû íå 
÷ûíіì ÿìу øкîäû, кіðуåìñÿ ÿãî пðàâілàìі і пàтðàáàâàííÿìі.

– Мû áуäçåì жûöü у кîñìàñå, Àíàтîлü?
– Íå, Áîá. Мû ж íà çÿìлі íàðàäçіліñÿ, ìû – çÿìлÿíå, тàìу ìû тàì 

тîлüкі ãàñöÿìі áуäçåì… Мû äàðу÷ûì àñâîйâàöü кîñìàñ ìàøûíàì, ðîáàтàì 
ç ÷àлàâå÷ûì ðîçуìàì, à ñàìі áуäçåì кіðàâàöü пðàöэñàì ñà ñâàйãî äîìà – 
áіÿñôåðû плàíåтû Çÿìлÿ. Тàì ÷àлàâåк áуäçå жûöü, і пðûâûкíå äà ãэтàãà, 
çàхî÷à тàì і çàñтàööà. Àлå ìåäûöûíà áуäçå ñупðàöü, ôіçіÿлàãі÷íûÿ àáñтà-
âіíû пðûìуñÿöü ÷àлàâåкà âÿðíуööà, ÿк áлуäíàãà ñûíà, äà ñâàіх áàöüкîў, 
у ñâàþ ðîäíуþ хàту – íà Çÿìлþ.

– À пàäàðîжíі÷àöü?
– Áуäçå і ãэтà. Àлå ñпà÷àтку тðэáà ñтâàðûöü уìîâû, àíàлàãі÷íûÿ çÿì-

íûì, кàá тàì áûлі äàìû, à кàлÿ äàìîў кâітíåлі ñàäû і пàлåткі, öÿклі ðэкі і 
ðàў÷укі, ñпÿâàлі ў кðîíàх äðэў птуøкі, у íåáå плûлі âîáлàкі і іøîў äîжäж… 
Уÿâі ñàáå, äðужà, пуñтàöåлû öûліíäð, уíутðàíû äûÿìåтð ÿкîãà àä пÿöі 
äà äçåñÿöі кілàìåтðàў, і тàкі ж, ÿø÷э äàўжэйøû; ¸í ðàñкðу÷âàåööà âàкîл 
âîñі äà àäпàâåäíàй àкðужíàй хуткàñöі. Уíутðû ÿãî ўçíікàå öэíтðàáåжíàÿ 
ñілà, ãэтà íàкøтàлт ãðàâітàöûі, – íàпðûклàä, у àäíу тðàöіíу öі íàâàт пà-
лîâу çÿìíîй öÿжкàñöі, кàá çìåíøûöü íàãðуçку íà íàøàå ç тàáîй öåлà. 
À ãэтà áуäçå àçíà÷àöü, øтî íàì íå пàтðэáåí экàøкілåт, ÿкіì кàðûñтàліñÿ 
кàñìàíàўтû.

– Уÿўлÿþ. Хàöÿ – ñлàáà, – уñìіхíуўñÿ Áîá.
– І øтî ж áуäçå àäáûâàööà ўíутðû тàãî öûліíäðà? Дàклàäíåй, 
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уñÿðэäçіíå íàøàãà жûтлà. Мû çàâîçіì, ужî çàâåçлі, жûâуþ ãлåáу çÿìлі, 
ÿкуþ çàãàäçÿ íàðûхтàâàлі. Íàñûпàåì пàтðэáíû ñлîй. У íåкàлüкі ìåтðàў 
тàўø÷ûí¸й. Ãэтà – экà÷àðíàç¸ì, і ¸í áуäçå áîлüø “жûâû”, ÷ûì ñàìàÿ лå-
пøàÿ ãлåáà íà çÿìлі. Ñлîй – ãэтà і çàñöÿðîãà àä ðàäûÿöûі і àä ìåтэàðûтàў. 
Кàá пðàкàðìіöü äçÿñÿткі тûñÿ÷àў ÷àлàâåк, íåàáхîäíà çàклàñöі плàíтàöûі 
âіíàãðàäíікàў і ñàäîў, ñåлüãàñуãîääçÿў, âûñàäçіöü лÿñû, пàáуäàâàöü л¸ãкàå 
кàìôàðтàáåлüíàå жûлл¸.

Штî ÿø÷э? І ãлåáà, і ўñÿ пðàñтîðà çàñåлåíû àäìûñлîâûìі àðãàíіçìàìі, 
ãлåáàâûìі ìікðààðãàíіçìàìі, à іх çâûø тûñÿ÷û ðîçíûх âіäàў, – áåç іх ìû íå 
ìîжàì, ÿк і ðàñліíû, іñíàâàöü. Тû, Áîá, âåäàåø, кîлüкі ў íàøûì àðãàíіçìå 
клåтàк? Мîжà, і íå âåäàåø, – кàлÿ тðûлü¸íà, à ìікðààðãàíіçìàў – äçåñÿöü 
тðûлü¸íàў. Áîлüøàñöü ç іх, à ãэтà, у àñíîўíûì, ãлåáàâûÿ ìікðààðãàíіçìû, 
жûâуöü у íàøûì кіøэ÷íіку.

Çà àкíîì çíîў пðàлÿöåлі “тàлåðкі”, àлå ÿíû ўжî íå íàáліжàліñÿ äà кîлà 
і âîкàí, àäлÿтàлі àäðàçу ж íåкуäû ў пðàñтîðу. Þíіöкі àáûÿкàâà çіðíуў íà 
іх, íå àäûìàþ÷û ãàлàâû àä ñпіíкі ñÿäçåííÿ, пðàäîўжûў:

– Яíû, ìікðààðãàíіçìû, кîðìÿöü і пîÿöü íàñ, íàâàт лå÷àöü, – ãэтà і 
¸ñöü íàøàÿ іìуííàÿ ñіñтэìà. À тут іìуííàй ñіñтэìàй тàкîãà кàñìі÷íàãà 
экàäîìà, куäû ìû âûíåñлі ÷àñтку çÿìíîй áіÿñôåðû, і áуäçå экà÷àðíàç¸ì. 
Тàì, íà ñтàíöûÿх, ÿ äуìàþ, ужî ñтâîðàíû ўлàñíûÿ элåктðàñтàíöûі, àä ÿкіх 
çàпàлüâàåööà àíàлàã Ñîíöà. Тàìу і íàðàäжàåööà ìікðàáіÿñôåðà. Штî ãэтà 
äàå? Ñтâàðàþööà àç¸ðû ÿк ç ìàðñкîй, тàк і ç пðэñíàй âàäîй. À ў àç¸ðàх 
ðûáà, äэлüôіíû, àкулû і іíøûÿ ìàðñкіÿ жûâ¸ліíû і ðàñліíû. À íà ўçлåñку 
ìîжíà áуäçå пà÷уöü, ÿк áулüкî÷à ðàў÷ук і ñпÿâàþöü ñàлàўі і àâÿлüãà. Як 
тàáå ãэтà, Áîá? У ãэтà тû ìîжàø пàâåðûöü?

Тîй пàклàў ðуку íà плÿ÷î Þíіöкàìу:
– Кàá пàâåðûöü, тðэáà ўáà÷ûöü. Àлå тàáå ÿ âåðу.
– Уáà÷ûø. У ãэтûì тû хуткà пåðàкàíàåøñÿ. Тàì ужî ñтâîðàíà кàìôîðт-

íàÿ тэìпåðàтуðà і âілüãîтíàñöü пàâåтðà. Мû пðàáÿжûìñÿ ç тàáîй пà ðàñå, 
áåç пàðàñîíà áàñàíîж пðàтэпàåì пà лужûíàх, ÿк у äçÿöіíñтâå… Áуäуöü 
іñöі äàжäжû ç âîáлàкàў. І ўñ¸ тîå áуäçå ñкàíöэíтðàâàíà і ñплàíàâàíà ў 
öэíтðû öûліíäðà-ãîðàäà, кàñìі÷íàãà ìåãàпîліñà.

Дà Áîáà пðûйøлî àä÷уâàííå, øтî àўтàð “пÿðñö¸íкà” áûў íå àäçіí ðàç 
у тûì öі тî ЭкàКîñìàДîìå, öі øту÷íàй плàíåöå, øтî ¸í пðàйøîў туþ 
íàâàкîлüíуþ тэðûтîðûþ ўçäîўж і ўпîпåðàк, і ç çàплþø÷àíûìі âà÷ûìà 
ìîжà пðàйñöі пà лåñå, луãàх і пàлåткàх.

– Мû ìîжàì тàì л¸тàöü, áû птуøкі, тàìу øтî çìåíøàíàй ãðàâітàöûі 
ñілå ìûøöàў íàøûх ðук áуäçå хàпàöü äлÿ тàãî, кàá ìàхàöü ðукàìі-кðûлà-
ìі. І ãэтà íàйлÿã÷эй ìîжíà áуäçå çðàáіöü тàì, áліжэй äà öэíтðà, äà âîñі 
âÿð÷эííÿ, äçå ãðàâітàöûÿ ўжî ìîжà пàäàöü äà àäíîй ñîтàй àä çÿìíîй. І 
øтî äçіўíà і öуäîўíà – у тàкіì кàñìі÷íûì äîìå ìîжíà л¸ãкà пåðàíåñöіñÿ 
ў äðуãуþ ãàлàктûку: íà іíøûÿ плàíåтû – Âåíåðу і Мàðñ, ìàþ лþáіìуþ 
і çàãàäкàâуþ Þíіту і Íіáіðу… Жûöö¸ пàäîáíàå äà тàãî жûööÿ, øтî і ў 
íàñ íà çÿìлі.

– І кîлüкі тут ìîжà жûöü кàñìі÷íû ÷àлàâåк?
– Уñå ìû і ўñ¸ жûîå áуäçå пàìіðàöü, пàìіðàöü і çíîў àäðàäжàööà, ðàç-

âіâàööà і ўäàñкàíàлüâàööà, і íå áуäçå íіÿкіх кàтàкліçìàў і âîйíàў. І тàк – 
áÿñкîíöà, äà тàå пàðû, пàкулü áуäçå эíåðãіÿ, ÿкàÿ ўжî ñ¸ííÿ ÷эðпàåööà ç 
Кîñìàñу. À Кîñìàñ – âå÷íû, і эíåðãіÿ, пàäîðàíàÿ ãàлàктûкàй, – áÿñкîíöàÿ. 
Які ÷àñ ìîжíà çàñтàâàööà ў кîñìàñå? Ãîä-äâà, íå áîлüø. Àлå пàñтàÿííà 



çíàхîäçÿ÷ûñÿ пàä íàçіðàííåì ìåäûкàў-кàñìàлåкàў. Уñ¸ áуäçå çàлåжàöü 
àä тàãî, ÿк кðîў ÷àлàâåкà áуäçå ðэàãàâàöü íà пðàжûâàííå ñÿðîä çîðàк. 
Ãàлîўíàå пðàâілà – íå пàðуøûöü ãåíåтûку ÷àлàâåкà.
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Áîá äîўãà ìàў÷àў. “Пåðàâàðâàў” пà÷утû тðàктàт Þíіöкàãà.
Мàў÷àў і кàíñтðуктàð, áà÷à÷û, øтî íàãðуçіў ñâàйãî ñÿáðà íàâукîâûìі 

âûклàäкàìі. Íåäçå пðàç ÷âэðöü ãàäçіíû пàäàў ãîлàñ àìåðûкàíåö:
– І…?
– Пåðàâàðûў? Тàäû пðàöÿãíåì, пàöÿðпі ўжî, ñàì íàпðàñіўñÿ. Чàñу ў 

íàñ тðîхі ¸ñöü, пàñпåþ äàñкàçàöü. Àтðûìàííå тàкîй эíåðãіі экàлàãі÷íà 
áÿçáîÿçíà, тàìу øтî íà пðàöÿãу ìілü¸íàў ãàäîў ãэтûì çàйìàўñÿ, àлå áåç 
àñàáліâûх âûíікàў, і Мåñÿö. Тàк, тàк – і Мåñÿ÷ûк. Пðàўäà, тàðìàжэí-
íå Çÿìлі Мåñÿöàì ñупðàâàäжàåööà пðûліâàìі і àäліâàìі, ÷àãî íå ìîжà 
àäáûööà ў âûпàäку тàðìàжэííÿ плàíåтû ç äàпàìîãàй ТÑ. Мû ðàçàì ç 
ñуñâåтíûìі âу÷îíûìі çðàáілі пàäлікі і пðûйøлі äà âûñíîâû: кàлі àäáіðà-
öü íà пðàöÿãу ñтàãîääçÿ ñÿðэäíþþ ìàãутíàñöü у 100 ìілüÿðäàў кÂт, тî 
àкðужíàÿ хуткàñöü экâàтàðûÿлüíûх кðîпàк Çÿìлі çìåíøûööà ўñÿãî íà… 
0,3 ìì/ñ. Пðàўäà, тут ìû ñутûкîўâàåìñÿ ç íåкàтîðûìі àáìåжàâàííÿìі – 
çàкîíû ìåхàíікі äûктуþöü ñâàå ўìîâû: ãэтàÿ эíåðãіÿ ìîжà áûöü уçÿтàÿ 
тîлüкі пðû àäíàáàкîâûì ãðуçàпàтîку, – тî áîк тàäû, кàлі пàìіж плàíåтàй і 
àкàлÿþ÷àй пðàñтîðàй áуäçå àäáûâàööà àäíàáàкîâû àáìåí ìàñàй. Пàãэтàìу 
эíåðãіÿ, ÿкуþ àтðûìліâàå “кîлà”, áуäçå àкуìуліðàâàíà ў ñâàіх áÿñкîíöûх 
ñтужкàх – лåíтàх, àлüáî тðэáà áуäçå пåðàäàâàöü ÿå àäðàçу ж íà Çÿìлþ.

Çíîў ìàў÷àííå. Þíіöкі ñтàðàўñÿ “кàðìіöü” ñÿáðà “пîðöûÿìі”, ç кàðîткіìі 
пåðàпûíкàìі, кàá ÿãî ðàçуìîâû ñтðàўíік íå áûў пåðàпîўíåíû. Àлå Áîá 
àä÷уâàў ìåðу, äà пåðàíàãðуçкі áûлî ÿø÷э äàл¸кà.

– Ñупðàöü ôîðìулàў і çàкîíàў ìåхàíікі íå пàпðэø, çðàçуìåлà… Àлå… 
Àлå, íі÷îãà íå âåäàþ÷û àá áуäу÷ûх äàñÿãíåííÿх íàâукі і тэхíікі, тûì íå 
ìåíø, àáàпіðàþ÷ûñÿ íà ôуíäàìåíтàлüíûÿ çàкîíû тîлüкі ôіçікі, ñпðàâÿä-
ліâûÿ і äлÿ áуäу÷ûíі, ìîжíà ñöâÿðäжàöü, øтî ўçðîâåíü эôåктûўíàñöі 
тâàйãî àãулüíàплàíåтíàãà тðàíñпàðтíàãà ñðîäку äлÿ äðуãіх ñхåìàў öі 
пðàåктàў уâîãулå íåäàñÿãàлüíû, ¸í ужî íå ў çîíå ÷àлàâå÷àãà ðàçуìåííÿ і 
çÿìíûх çàкîíàў. Дàлåй äçåйíі÷àþöü çуñіì іíøûÿ çàкîíû, і лþäñтâу ÿíû 
íåпàäулàäíû. Я пðàâілüíà äàâîäжу ñâàå äуìкі, Àíàтîлü?

– Âåлüìі äàклàäíà. І ÿ ðàä, øтî тû ãлûáîкà ðàçуìååø ãэтуþ тэìу. Тâàå 
âåäû íà ãэтуþ тэìу çäçіўлÿþöü, íåçäàðìà тû ìàåø і пàðàлåлüíуþ àäук-
àöûþ ôіçікà. Дçÿкуй, ÿк кàжуöü, çà ðàçуìåííå. Я, íàпðûклàä, уñ¸ жûöö¸ 
áуäу ўäçÿ÷íû Руäîлüôу Эðûху Рàñпэ, ÿкі пàäàðàâàў лþäñтâу âûíàхîäíікà 
áàðîíà Мþíхàўçåíà.

– À ¸í тут пðû ÷ûì? – çäçіâіўñÿ Áîá.
– О, Рàñпэ – âÿлікі ôіçік і ìåхàíік. Дçіўíà ãу÷ûöü? Кàлі áàðîíу íàпі-

ñàў ÿãî ìàлåíüкі ñÿáðà і пàñкàðäçіўñÿ íà тîå, øтî тðàпіў у áåçâûхîäíàå 
ñтàíîâіø÷à, áàðîí àäкàçàў ÿìу, øтî íÿìà ў жûööі áåçâûхîäíûх ñітуàöûй. 
Íàпіñàў ÿìу, ÿк ñàì тðàпіў, кàлі áûў у Àôðûöû, у áÿäу. Ёí пàлÿâàў íà 
кà÷àк, à ў ãэтû ÷àñ íà ÿãî пàлÿâàў ãàлîäíû лåў. Ç ðук áàðîíà âûñліçíулà 
ðужжî, і ̧ í ñтàў áÿççáðîйíû. Тàäû пàðàтàãàíіñт (ãàлîўíû ãåðîй) пðûìÿíÿå 
íàâûкі äðэñіðîўкі і àìàлü уñûплÿå ілüâà.

Кàлі ñàпðàўäíû ãåðîй ðухàåööà äàлåй пåðàìîжíûì кðîкàì, àлå, пà-
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ñліçíуўøûñÿ íà кàìÿíþöû, пàäàå ў âàäà¸ì, тî ¸í пà÷ûíàå тàíуöü. Àлå íå 
ðàçãуáіўñÿ. Íà äàпàìîãу çíîў пðûхîäçіöü кåìліâàñöü. Ёí, çлàў÷ûўøûñÿ, 
çíàхîäçÿ÷û íÿáà÷íуþ кðîпку àпіðûø÷à, âûöÿãâàå ñàìîãà ñÿáå ç áàлîтà, 
у÷àпіўøûñÿ ў ñâàå ж âàлàñû. Àлå íà áåðàçå çíîў ñуñтðàкàåööà ç ðàç’ÿтðàíûì 
ілüâîì. Âûðàтàâàööà àä çâåðà ìîжíà тîлüкі ў ðэ÷öû. Тàìу ¸í пðàöÿãâàå 
пàлÿâàöü íà кà÷àк. Àлå ç’ÿўлÿåööà кðàкàäçіл і пàлþå íà ÿãî. Пàäкðàўøûñÿ 
äà àäíîй кà÷кі, ¸í хàпàåööà çà ÿå лàпû. Яíà âûöÿãâàå ÿãî ç âàäû. Âûðà-
тàâàўñÿ àä кðàкàäçілà, лåäçüâå íå тðàплÿå ў пàø÷у ілüâу. Тàäû ¸í ìàöíåй 
øìîðãíуў çà лàпû кà÷ку, і ÿíà àäðûâàåööà àä âàäû, уçìûâàå ўâåðх. Ëåў 
ñкî÷ûў, кàá çлàâіöü кà÷ку і áàðîíà, à àкàçâàåööà ў ðàñкðûтàй пàø÷û кðà-
кàäçілà. Як тàáå ãіñтîðûÿ?

– Ãіñтîðûÿ öікàâàÿ, àлå ÷àìу Рàñпэ пðûйøîўñÿ тàáå пà äуøû? – пà-
öікàâіўñÿ ў ÿãî Áîá Пîл. – І ÿ лþáлþ ç äçÿöіíñтâà áàðîíà, àлå íі÷îãà 
кàðûñíàãà ç тûх пðûãîäàў áàðîíà ÿ íå ўçÿў, à тû…

Þíіöкі çàñìÿÿўñÿ, пðûìðужûў âî÷û. Íå àäðàçу àäкàçàў.
– À äлÿ ìÿíå áàðîí àкàçàўñÿ íå кàçà÷íû, à ðэàлüíû. Âûöÿãíуöü ñÿáå 

ç áàлîтà… Ãэтà ж öэлàÿ ìåхàíікà, ãэтà ж ôîðìулû і ðàçлікі. Íà кîжíàй 
ñтàðîíöû пðûãîäàў ðàñкіäàíû çàлàöіíкі тàйíàў, çàãàäàк і ðэáуñàў, àлå ÿíû 
ўñå пàääàþööà ðàøэííþ. Ãэтà пà÷àткîâàÿ і âûøэйøàÿ ôіçікà і ìàтэìàтûкà. 
Пàãэтàìу àўтàð кíіãі пàäкàçâàå íàì: “Íÿìà áåçâûхîäíûх ñітуàöûй, ç лþáîãà 
тупікà àáàâÿçкîâà ¸ñöü âûхàä”. І ÿ пðûñлухàўñÿ äà ÿãî, âûкàðûñтàў äлÿ 
ñÿáå ÿãî пàðàäû. Пà-пåðøàå, ТÑ ç ÿãî ðàçàãíàíàй ñтужкàй і ¸ñöü àäçіíà 
ìàã÷ûìû тðàíñпàðтíû ñðîäàк, ÿкі, ÿк áàðîí Мþíхàўçåí, ÿкі âûöÿãâàў 
ñÿáå ç áàлîтà, çäîлüíû âûâåñöі ñàì ñÿáå ў кîñìàñ. Тàк øтî пîáà÷ ç íàìі 
çíàхîäçіööà і Рàñпэ, і ÿãî ãåðîй-пðàтàãàíіñт áàðîí Мþíхàўçåí.

Пàãэтàìу íåйкі іíøû тðàíñпàðт, íÿхàй тî àўтî, ñàìàл¸т, ðàкåтà öі íàâàт 
àíтûãðàâітàöûйíû кàðàáåлü, пåðàтâàðàåööà ў тðàíñпàðт тîлüкі ў âûíіку 
ўçàåìàäçåÿííÿ ç àкàлÿþ÷àй пðàñтîðàй: пàâåðхíÿй плàíåтû, пàâåтðàíûì 
øлÿхàì âûкіäу пðàäуктàў ãàðэííÿ öі ўçàåìàäçåÿííÿ ç ãðàâітàöûйíûì пîлåì.

Длÿ ТÑ ãэтàãà íі÷îãà íå пàтðàáуåööà, тàìу øтî ў пðàöэñå пðàöû ñтàíî-
âіø÷à ÿãî öэíтðà ìàñû ў пðàñтîðû, ÿкіÿ ñупàäàлі ç öэíтðàì ìàñû Çÿìлі, 
íå çìÿíÿåööà. Тàìу тðàíñпàðтíû ñðîäàк ç’ÿўлÿåööà ñàìûì ÷ûñтûì і экà-
лàãі÷íûì ç уñіх ìàã÷ûìûх тðàíñпàðтíûх ñðîäкàў. Âûñíîâà – у кîжíàй 
кàçöû ¸ñöü íàì¸к, äîáðûì хлîп÷ûкàì уðîк. Âîñü ìû і âûлу÷àåì уðîкі ç 
тûх íàì¸кàў âÿлікіх ìûñлÿðîў і тâîðöàў, ÿкіÿ ãу÷àöü у кàçкàх äû ìіôàх. 
Íåâû÷эðпíàÿ кðûíіöà ìуäðàñöі і àäкðûööÿў.

– Дûк, âûхîäçіöü, øтî і кàçкі íå кàçкі, à ñуð’¸çíûÿ пàäкàçкі і íàì¸кі?
– Тàк, тû пðàâілüíà кàжàø. У íàñ ÿø÷э ̧ ñöü тðîøà÷кі ÷àñу äà пðûáûööÿ 

íà àðáіту, пàãэтàìу пàñтàðàþñÿ кîðàткà äàкàçàöü ñâàþ äуìку. Уñтàлþåööà 
ãðуçàпàтîк, ¸í ужî ўñтàлÿâàўñÿ, àлå, кàлі ìû пà÷íåì экñплуàтàâàöü íåäðû 
Мåñÿöà і àñтэðîіäàў, – àá’¸ìû пåðàâîçàк у íàкіðуíкàх “Кîñìàñ – Çÿìлÿ” 
і íàçàä, – çðàўíÿþööà. Ç тûìі, хтî жûâå íà Мåñÿöû, ìû äàìîâіìñÿ àá 
ñупðàöîўíіöтâå і àáìåíå кàðûñíûìі âûкàпíÿìі, áî ìû áуäçåì уçáàãà÷àöü 
àäçіí àäíàãî. Пàкîлüкі элåктðàìàãíітíû ðухàâік “Кîлà” тэàðэтû÷íà ìîжà 
ìåöü ККД (кàэôіöûåíт кàðûñíàãà äçåÿííÿ), øтî ðîўíû 100%, тî àäíîй÷û 
ðàçàãíàíû ТÑ çìîжà “âå÷íà” – âå÷íà! – ôуíкöûÿíàâàöü і íå çàтðà÷âàöü 
äлÿ ãэтàãà эíåðãіþ. Àäçіíàå, øтî пàтðàáуåööà, ãэтà íÿçíà÷íû пàäâîä эíåðãіі, 
íåàáхîäíàй тîлüкі äлÿ тàãî, кàá кàìпåíñàâàöü ñтðàтû ў ðухàâіку.

І, äçÿкуþ÷û тàìу, øтî кîжíû пàãîííû ìåтð “Кîлà” (“Пÿðñö¸íкà”) 
ñàìàíÿñу÷û, ÿãî кàíñтðукöûÿ àä÷уâàå çуñіì íÿçíà÷íûÿ ìÿñöîâûÿ íà-



ãðуçкі. À ÿíû àáуìîўлåíû тîлüкі íàìàãàííÿìі пàäâåñкі кîðпуñà. À кàлі 
ñуñтðэíуööà áîлüø öі ìåíø çíà÷íûÿ íàìàãàííі, тî ÿíû ç’ÿâÿööà пðû 
íÿøтàтíûх ðэжûìàх пðàöû ТÑ – пðû çðуøэííі кîлà àäíîñíà Çÿìлі, тî 
áîк пðû íåñупàäçåííі öэíтðà кîлà ç öэíтðàì ìàñàў плàíåтû ў плîñкàñöі 
ãэтàãà кîлà, – пðû íåðàўíàìåðíàй ÿãî çàãðуçöû öі íåðàўíàìåðíàй пðàöû 
пðûâàäу áåñкîíöûх ñтужàк. Àлå пðàäуãлåäжàíà і ãэтà – у тàкіх âûпàäкàх 
íàпðужàíàñöі ў кàíñтðукöûі áуäуöü íÿçíà÷íûìі, íà ўçðîўíі тîй çàãðужà-
íàñöі-íàпðужàíàñöі, ÿкàÿ àäпàâÿäàå ñàìàл¸тíûì кàíñтðукöûÿì. À ñіñтэìà 
кіðàâàííÿ ТÑ áуäçå ðэàãàâàöü íà ãэтà, пàðûðàâàöü і àäхілÿöü, íàâàт і 
àäíàўлÿöü øтàтíû ðэжûì. Тàк øтî ўñÿ кàíñтðукöûÿ кîлà пàáуäàâàíà ç 
ðàäàâûх ìàтэðûÿлàў, – à ãэтà і ç’ÿўлÿåööà ÿãî пåðàâàãàй і тàííàñöþ.

– À áÿñкîíöûÿ ñтужкі? Якàÿ іх ðîлÿ?
– Рîлÿ? Яíû íàáðàíûÿ пà äàўжûíі ç ìåтàлі÷íûх пàліìåðíûх плàñöіíàў, 

ÿкіÿ çìÿíÿþööà. Длÿ ãэтàй ìэтû öуäîўíà пàäûøлі ìåäíûÿ і пîліуðэтà-
íàâûÿ. Ãэтà і çÿáÿñпå÷ûлà пàтðэáíуþ пðàäîлüíуþ äэôàðìàтûўíàñöü і 
пàпÿðэ÷íуþ элåктðàпðàâîäíàñöü. À ìàãíітíàÿ пàäâåñкà çàáÿñпå÷àíà ÿк 
пàñтàÿííûìі ìàãíітàìі, – àäçіí кілàãðàì ìîжà ўтðûìàöü ãðуç пÿöü тîíàў, 
– ãэтàк і элåктðàìàãíітàìі. Àтðûìàíû çâûøäàклàäíûÿ ðàçлікі ðуху ñтужàк 
пðû äàпàìîçå ðàøэííÿў, ÿкіÿ âÿäîìû ñ¸ííÿ і íå ç’ÿўлÿþööà ñàкðэтàìі.

Я äàâÿðàþ пðàãíîçàì íàöûÿíàлüíàй кàìіñіі ÇШÀ пà пûтàííÿх пà-
літûкі ў âîáлàñöі ìàтэðûÿлàў. Ñуñâåтíàÿ âûтâîð÷àñöü ñтàлі, íàпðûклàä, 
у ñÿðэäçіíå ãэтàãà ñтàãîääçÿ äàñÿãíå íåäçå кàлÿ 3,5 ìлðä тîí у ãîä. Пà-
ãэтàìу пàлîâà кàíñтðуктûўíûх элåìåíтàў ТÑ ìîжà áûöü âûðàáлåíà ñà 
ñтàлі – 800 ìлí тîí. Пàãэтàìу, тðàöÿ÷û íà âûðàá “пÿðñö¸íкà плàíåтû” 
уñÿãî тîлüкі 5 – 5%! – ñтàлі, ÿкуþ âûплàўлÿåì, ìû і пàáуäàâàлі ÿãî çà 
пÿöü ãàäîў. І âûäàткàâàлі íà ãэтà 10 тðûлü¸íàў äàлÿðàў. Тàк øтî ñ¸ííÿ, 
кàлі ìû пàäíÿліñÿ ç тàáîй у кîñìàñ, íåàáхîäíàñöü ÷àлàâåöтâà ў кàñìі÷íûì 
тðàíñпàðöå ñупàäàå ç ÿãî ìàтэðûÿлüíûìі і экàíàìі÷íûìі ìàã÷ûìàñöÿìі. 
Экàíîìікà àä ãэтàãà íå ўпàлà, íàâàт íààäâàðîт, уìàöàâàлà ñâàå пàçіöûі.
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Пàñлÿ кàðîткàãà ìàў÷àííÿ Áîá Пîл пàöікàâіўñÿ:
– Ãэтà ñ¸ííÿ çðàçуìåлà ÷àлàâåöтâà, à тàäû, кàлі тû ілáîì пðàáіâàў 

ãлухуþ ñöåíку і öÿáå íå ÷улі? Íå àäçіí ãуçàк íàáіў.
– Тàк, Áîá, áûлî тàкîå. Чàлàâåöтâà íàпà÷àтку àкàçâàлà âÿлікі ñупðàöіў, 

íå ìåлà íіÿкàãà жàäàííÿ áуäàâàöü “çàðу÷àлüíû пÿðñö¸íàк” âàкîл плàíåтû, 
àáâÿðãàлà пðàåкт. Ñкåптûкі і íÿäîáðàçû÷ліўöû ў àäçіí ãîлàñ ñöâÿðäжàлі: 
“Дîðàãà! Íå ìîжàì ìû ñтîлüкі çàтðà÷âàöü ñðîäкàў!” Мû ж кàçàлі, øтî 
âûäàткі íå тîлüкі àкупÿööà, à áуäуöü âåðíутûÿ ç кîптуðàì, ç тûñÿ÷íûìі і 
ìілü¸ííûìі пðàöэíтàìі âÿðтàííÿ. Ñлàâà Áîãу, çãàäçіліñÿ ñуñâåтíûÿ ліäэðû 
і àліãàðхі, уклþ÷ûліñÿ ў áуäàўíіöтâà. І ÿíû ñ¸ííÿ âåäàþöü, øтî ñàáåкîøт 
кàñìі÷íûх пåðàâîçàк áуäçå íà ўçðîўíі çÿìíûх: 1-10 кàпåÿк çà кілàãðàì 
ãðуçà. І ãэтû íіçкі ñàáåкîøт пåðàâîçàк äàçâîліöü – уðэøöå! – âûâåçöі 
ç Çÿìлі ўñ¸ ñìåööå, ÿкîå íàкàпілàñÿ, пà ìåíøàй ìåðû тîå, øтî ўÿўлÿå 
íàйáîлüøуþ íåáÿñпåку äлÿ жûööÿ. Чàñткà – ðàäûåàктûўíûÿ àäхîäû 
àтàìíûх і іíøûх ñтàíöûй.

Ñ¸ííÿ ўжî íі ў кîãà íå ўçíікàå ñуìíåííÿў у экàíàìі÷íûì âûáуху і ў 
тûì, øтî ТÑ âûкàðûñтîўâàåööà ў àãулüíàплàíåтíàй эíåðãàñіñтэìå ў ÿкàñöі 
àкуìулþþ÷àй элåктðàñтàíöûі ç пікàâàй ìàãутíàñöþ 1013 кÂт. À ðàíåй 
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іñíàâàлі âÿлікіÿ ñуìíåâû, і ўñå пðà тîå âåäàþöü. І ТÑ äàå àääà÷у – ñілкуå 
эíåðãіÿй уâåñü ñâåт, уñþ плàíåту.

Штî ўÿўлÿå ñ¸ííÿ кîðпуñ ÀТÑ? Ãэтà ãàтîâû ðàäû¸тэлåñкîп ç âûñîкàй 
çäîлüíàñöþ ўáà÷ûöü äàл¸кіÿ ãàлàктûкі, à ¸í тàк íåàáхîäíû íå тîлüкі äлÿ 
ðàñøûðэííÿ íàøûх âåäàў пðà Ñуñâåт, àлå і äлÿ пîøуку кàñìі÷íûх áðà-
тîў пà ðîçуìу. À âàкуìàâàíûÿ кîжухі áÿñкîíöûх ñтужàк ç іх ìàãíітíàй 
пàäâåñкàй і ліíåйíûìі элåктðàðухàâікàìі – ãэтà ж ãàтîâûÿ пàñкàðàлüíікі 
çàðàäжàíûх ÷àñöіöàў ìàкñіìàлüíà ìàã÷ûìûх âà ўìîâàх Çÿìлі пàìåðàў.

– ÀТÑ – ãэтà ÿø÷э і ìåхàíіçì, ÿкі ìàå øìàт ôуíкöûй?
– Фуíкöûй ìíîñтâà, ãэтà тàк. І ўñå іх пåðàлі÷ûöü íåìàã÷ûìà, іх 

тûñÿ÷û і ìілü¸íû, пðà ìíîãіÿ äàäàтíûÿ ÿкàñöі ìû ÿø÷э і ñàìі íå пà-
äàçðàåì, àлå öâ¸ðäà ўпэўíåíû, øтî ãэтà áуäуöü íîâûÿ ãðàíäû¸çíûÿ 
àäкðûööі. Çàкàí÷âàþ÷û, Áîá, àпàâÿäàöü пðà ìàå пðàåктû, ñкàжу тàк: 
ãэтàå áÿçâàжкàå кàñìі÷íàå кîлà ў àäçіíûì экçэìплÿðû пà÷àлî íàäçåйíà 
ñлужûöü лþäçÿì ç тàкîй жà âÿлікàй кàðûñöþ, ÿк ñлужûлі ÿìу äà ãэтàãà 
ìілü¸íû ÿãî пàпÿðэäíікàў. Яíû ñ¸ííÿ ç’ÿäíàліñÿ і çліліñÿ ў àäíî öэлàå і 
àôîðìіліñÿ ў âîáðàçå “Çàлàтîãà øлþáíàãà пÿðñö¸íкà”. Кîñìàñ – жàíіх, à 
Çÿìлÿ – íÿâåñтà, і ñ¸ííÿ, і ñ¸ííÿ ÿíû пàáðàліñÿ, кàá ñлужûöü ÷àлàâåöтâу 
ñâà¸й äàáðûí¸й і лþáîўþ, íîâûìі тэхíàлîãіÿìі і äухîўíàñöþ, âåðàй у 
Âûøíÿãà, тàìу øтî ўñ¸ ñтâàðûў Áîã.

Áîá пàклàў ñâàþ ðуку íà Àíàтîлåâу, ñöіñíуў ÿå:
– Я ãàтîâû ñтàöü пåðàä тàáîй íà кàлåíі, äàðàãі ìîй ñÿáðà! Тû – ãåíій!
Çà âîкíàìі ñпàкîйíàÿ ÷îðíàÿ ñіíü і áÿñкîíöàÿ ãàлàктûкà. Çà âîкíàìі 

áÿçäîííå, íÿìà çà øтî çà÷àпіööà âîку. Íàâàт ç öÿжкàñöþ âåðûööà ў тîå, 
øтî кàлі á пðûйøлîñÿ àäпðàâіööà ў пàäàðîжжà ў туþ áÿñкîíöàñöü, тî 
íіхтî і íікîлі íå äàлÿöåў áû äà ÿкîй-íåáуäçü кðîпкі, хîöü лÿöі ìілü¸íû 
і ìілüÿðäû ñâåтлàâûх ãàäîў… Тàк ñöâÿðäжàþöü àñтðàíîìû і íàâукà, àлå 
ãэтà тîлüкі тэàðэтû÷íà, à ÿк тîå íàñàìðэ÷ – íіхтî íå âåäàå.

Çíîў íà экðàíå äіñплåÿ ўçíік âіäàðûñ âÿліçíàãà áліñку÷àãà кðуãà. Çіð-
íуўøû ў àкíî, ãàлîўíû кàíñтðуктàð ўáà÷ûў тîй кðуã öі кîлà, íàñàìðэ÷ 
– ãэтà і áûлà âÿліçíàÿ кàñìі÷íàÿ ñтàíöûÿ “Міð”, øтî íà àíãåлüñкàй ìîâå 
ãу÷ûöü ÿк «PEACE».

Ñтàíöûþ ўáà÷ûў і Áîá Пîл, íåàäðûўíà ñà÷ûў çà ¸þ. Яíà íàáліжàлàñÿ 
пàкðûñå, öі тî ÀТÑ íàáліжàўñÿ äà ÿå, çðàçуìåöü íåìàã÷ûìà. У Áîáà íå 
хàпàлà ñлîў, кàá âûкàçàöü ñâà¸ çäçіўлåííå і ðàäàñöü.

– Пðûáûлі, – ñпàкîйíà пðàìîâіў ñтâàðàлüíік ТÑ, – ìû ñöіøâàåì хîä. 
Рîтàðû ðэãулþþöü хуткàñöü íàøàãà пàäíÿööÿ, уклþ÷ûліñÿ тàðìàçû, кàá 
ñтàíöûÿ íå àäплûлà àä íàñ, кàá ìû äàклàäíà пðûлу÷ûліñÿ äà ўâàхîäíàãà 
áуíкåðà, і àáíÿліñÿ ç ¸þ ў íåðàçðûўíûì ñ÷эпå…

Àìàлü íåçàўâàжíà пàä÷àñ ñтûкîўкі ўçäðûãíуў “пÿðñö¸íàк” і çàì¸ð у 
íåðухîìàñöі. Íà íåйкі ÷àñ уñтàлÿâàлñÿ öіøûíÿ, à пîтûì íàпåðàäçå, çà 
пåðàãàðîäкàй, ðàñ÷ûíіліñÿ áÿçãу÷íà äçâåðû, і íåхтà ñтупіў íà плÿöîўку.

– Þíіöкі, íà âûхàä! – пðàãу÷эў ãîлàñ íåâÿäîìàãà ÷àлàâåкà.
Ãåíåðàлüíû кàíñтðуктàð çл¸ãку ўçäðûãíуў, íà ìîìàíт пàäàлîñÿ, øтî 

¸í çíàхîäçіööà íà Ëуáÿíöû ðàçàì ç Кàðàл¸âûì і Тэñлà, àлå ўçÿў ñÿáå ў 
ðукі. Áîá пàãлÿäçåў íà Àíàтîлÿ.

– Я ÿø÷э ðàç çàãàäâàþ, Àíàтîлü Þíіöкі, ìîй лþáіìû âу÷àíü пà ôіçіöû, 
у øкîлå â¸ñкі Кðукі, ÷àìу âû ìàðуäçіöå ç âûхàäàì?

Ãîлàñ ñтðîãі і àäíà÷àñîâà жàðтîўíû, äà áîлþ çíà¸ìû, тîй ãîлàñ çàñтàўñÿ 
ў пàìÿöі íà ўñ¸ жûöö¸, і тîй ãîлàñ íå çáлûтàåø ç íіÿкіì іíøûì. Àлå тàкîãà 



íå ìàãлî áûöü – äçÿöіíñтâà çàñтàлîñÿ äàл¸кà-äàл¸кà ççàäу, ÿк і øкîлà, ÿк 
і ÿãî лþáіìû íàñтàўíік ôіçікі Мàöâåй Ñÿðãååâі÷. Ãîлàñ áûў і жàðтîўíû, 
і áàäç¸ðû, і ìàлàäû.

Ёí пàäíÿўñÿ ç кðэñлà. Àáûøîў пåðàãàðîäку, тðûìàþ÷ûñÿ àäíîй ðукîй 
çà ìåтàлі÷íуþ ñтîйку-тðуáу, ñтàў íàñупðàöü пðàäñтàўíікà ñà ñтàíöûі. Íå 
ìîã пàâåðûöü у тîå, øтî ўáà÷ûў, áî тàкîãà íå ìàãлî áûöü. Áî ñтîлüкі ж 
ãîä ìіíулà… Þíіöкі пàçíàâàў і íå пàçíàâàў ñâàйãî íàñтàўíікà, і àä ãэтàй 
íÿâûçíà÷àíàñöі ãðàì÷эй і хут÷эй çàпðàöàâàлà ñэðöà ў ãðуäçÿх, íàâàт ÷уліñÿ 
тûÿ ўäàðû, і íåøтà пåðàхàпілà äûхàííå.

– Âû? – пðàøàптàў ç öÿжкàñöþ âу÷àíü 6-ãà клàñà Кðукîўñкàй øкîлû. 
– Íå ìîжà тàкîãà áûöü, Мàöâåй Ñÿðãååâі÷!

– Мîжà áûöü, Тîлік, ÿк áà÷ûø, ìîжà áûöü.
Íåйкі ÷àñ ìàðуäçілі, пðûãлÿäàліñÿ àäçіí äà àäíàãî, à пîтûì кіíуліñÿ ў 

àáäûìкі. Дîўãà íå ðàçíіìàлі ðукі, пðûöіñíуўøûñÿ ãðуäçÿìі. Áîá ãлÿäçåў 
íà ãэтуþ äçіўíуþ і íå÷àкàíуþ ñуñтðэ÷у, ðàäàâàўñÿ, øтî пðàç тàкі äîўãі 
÷àñ ÿíû ñуñтðэліñÿ.

Пîтûì, пàклàўøû ðукі íà плå÷û, ãлÿäçåлі ўжî âî÷û ў âî÷û, – пàçíàâàлі 
і íå пàçíàâàлі ñâàå ìіíулûÿ жûööі, âåðûлі і íå âåðûлі, øтî тàкîå ìîжà 
àäáûööà ç іìі.

– Цÿáå íå пàçíàöü, хлîп÷à, – пðûçíàўñÿ íàñтàўíік, íå хàâàþ÷û ñâà¸й 
ðàäàñöі àä ñуñтðэ÷û, – ç Тîлікà тû пåðàтâàðûўñÿ ў Àíàтîлÿ Эäуàðäàâі÷à, 
äû ÿø÷э äîктàðà íàâук, ãåíіÿлüíàãà âûíàхîäíікà, âÿäîìàãà íà ўâåñü ñâåт 
і кîñìàñ.

– Çàтîå âû, Мàöâåй Ñÿðãååâі÷, íå çìÿíіліñÿ. Цуä äû і тîлüкі!
– Цуä? Дû íå. Уñ¸ ў ðукàх Ãàñпîäíіх. Мû ç тàáîй і íà çÿìлі, і ў кîñìàñå. 

Áî і ў Ñâÿтûì Піñàííі àä Мàöåÿ (18:18) ñкàçàíà: “Пðàўäу кàжу âàì: øтî 
âû çâÿжàöå íà çÿìлі, тîå áуäçå çâÿçàíà і íà íåáå: і øтî âûкàíàåöå íà çÿìлі, 
тîå áуäçå çðîáлåíà і íà íåáå”. Тû çâÿçàў íà çÿìлі íÿáåñíûÿ ñтðуíû, à тут 
çâÿçàў у íåáå öэлуþ плàíåту… І íàâàт ÷àñ çâÿçàў – тîй, íàø, і ñ¸ííÿøíі. 
Àá’ÿäíàў. Тû ÿø÷э і àá’ÿäíàлüíік.

Рàçíÿлі ðукі, ÿø÷э ðàç пðûãлåäçåліñÿ пілüíà àäçіí äà àäíàãî.
– Мàöâåй Ñÿðãååâі÷, à ãэтà ìîй ñÿáðà – ç Àìåðûкі. Áîá Пîл. Цікàâіööà 

ìàіìі “ñтðуíàìі”, і çàхàöåў ñà ìíîй íà экñкуðñіþ ў ÀТÑ.
– Íу і öуäîўíà, – пàäàў ðуку íàñтàўíік, – áуäçå öікàâà. Çàпðàøàþ öÿáå, 

Тîлÿ, у тâàþ кðàіíу, ÿкуþ тû ñтâàðûў. І – íà Þíіту, ÿкàÿ çíàхîäçіööà 
íåпàäàл¸к àä íàñ.

Þíіöкі пàãлÿäçåў íà íàñтàўíікà: “Ёí, çíà÷ûöü, пðà ўñ¸ âåäàå? І ñтàў 
ìàіì пðàâàжàтûì?”

Утðîх пåðàñтупілі пàðîã “пÿðñö¸íкà”. Çà іìі çà÷ûíіліñÿ äçâåðû, à íàпå-
ðàäçå ðàñ÷ûíіліñÿ äðуãіÿ, – і ÿíû ўâàйøлі ў ñâåтлû пðàäàўãàâàтû кàліäîð. 
Çíîў çà÷ûíілñÿ äçâåðû, і ÿíû íåкàлüкі хâіліíàў ñтàÿлі ў іçàлÿâàíûì пà-
ìÿøкàííі, ÷àкàþ÷û, кàлі ÿíî çàпîўíіööà пàâåтðàì, íåàáхîäíûì äлÿ äû-
хàííÿ. Çл¸ãку çàкðужûлàñÿ ãàлàâà, кàлüíулà ў ñкðîíі. Àíàтîлü çðàçуìåў, 
øтî л¸ãкіÿ пðûíÿлі тîå пàâåтðà, уçáàãà÷àíàå кіñлàðîäàì, кðîў пðûíÿлà 
ÿãî і àäпðàâілà ÿк у ñкðîíі, тàк і пà ўñіх ñàñуäàх. Àäáûâàлàñÿ àäàптàöûÿ, 
àãîйтâàííå ў íîâûì àñÿðîääçі.

– Як àä÷уâàåø ñÿáå, Áîá?
– Цуäîўíà! – уñìіхíуўñÿ ñÿáðà. – Àä÷уâàííå, øтî пðûìàþ кіñлàðîäíуþ 

âàííу. У тàкîй àтìàñôåðû, äуìàþ, ÷àлàâåк ìîжà жûöü íåкàлüкі ñтàãîääçÿў 
áåç хâàðîáàў і íÿäужàñöі.
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– Пðàўäу кàжàø, äðужà, – пàöâåðäçіў Мàöâåй Ñÿðãååâі÷, – пàãэтàìу 
пåðøûÿ лþäçі жûлі íà çÿìлі äà ñÿìіñîт ãàäîў, à тî і áîлüø…

Çíîўку ðàñ÷ûíіліñÿ äçâåðû, пðàâілüíåй, çíіклі, ðàñтâàðûліñÿ ў пðàñтîðû. 
Яíû àпûíуліñÿ íåäçå ў äðуãіì àñÿðîääçі. Іх âà÷àì àäкðûўñÿ öуäîўíû пåй-
çàж. Кàлÿ âîçåðà ðàñлі äðэâû, кîñû âåðáàў äàкðàíàліñÿ äà âàäû, ñпðàâà àä 
іх – плàíтàöûÿ âіíàãðàäíікàў, öâілà ў пîлі ãðэ÷кà, і ў ¸й, çáіðàþ÷û íåктàð, 
çуìкàлі п÷îлû. Íåäçå ñпðàáàâàлі ñâàå ãàлàñû птуøкі, ÷уўñÿ öі тî пîø÷àк 
ñàлàў¸ў, öі àâÿлüãà íàпàìіíàлà пðà ñÿáå.

Уñ¸ тîå áûлî ў äуìкàх і ìàðàх Þíіöкàãà, пåðàплàўлåíàå ў ÷àðöÿжû і 
íàкіäû, – à тут уñ¸ тîå пåðàтâàðûлàñÿ ў ðэàлüíàñöü. Хàöåлàñÿ ўñклікíуöü, 
øтî ãэтà ôàíтàñтûкà, äû тут жà і àáñåк ñÿáå – ÿкàÿ ôàíтàñтûкà, ãэтà ж 
тû ñàì уñ¸ і пðûäуìàў!

Уñ¸ áûлî íàтуðàлüíûì. Çÿìлÿ – íàтуðàлüíàÿ, ç плàäàðîäíûì ãуìуñàì, 
âàäà íàтуðàлüíàÿ, áåç хіìікàтàў і àтðутíûх àäûхîäàў öÿжкàй іíäуñтðûі, 
øтî іñíàâàлі íà çÿìлі.

– À пðàäпðûåìñтâû, Мàöâåй, äçå? Тàì, äçå і âûçíà÷àíà іì ìåñöà?
– Тàк, ÿíû пðàöуþöü çà тэðûтîðûÿй ñтàíöûі, у ãлûáîкіì âàкууìå, – 

пàöâåðäçіў áûлû íàñтàўíік, – уñ¸ тàк, ÿк і ў пðàåкöå ãåíåðàлüíàãà кàíñ-
тðуктàðà. У ãэтûì тû і ñàì ìàåø ìàã÷ûìàñöü пåðàкàíàööà.

– Çðàçуìåў, äçÿкуþ.
– І кîлüкі тàкіх ñтàíöûй пà ўñ¸й àðáіöå? – пàöікàâіўñÿ ўжî Þíіöкі.
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– Кîлüкі ўñіх ñтàíöûй? – пåðàпûтàў Мàöâåй. – Тðîхі íå ñупàäàå ç 
тâàіìі ðàçлікàìі, ÿкіÿ тû íåкàлі ðàáіў. Іх ñтàлà áîлåй – äçÿñÿткі ñтàíöûй. 
Àäíà äлÿ Çлу÷àíûх Штàтàў Àìåðûкі, äðуãàÿ – äлÿ Кітàÿ, тðэöÿÿ – äлÿ 
Рàñіі. À àñтàтíіÿ – äлÿ Еўðîпû, Эìіðàтàў і Àôðûкі.

– І äà ўñіх ñтàíöûй àäíà÷àñîâà пàäлàäкîўâàåööà ÀТÑ?
– Тàк, Àíàтîлü, тàк. Тû ўñ¸ ðàçлі÷ûў пðàâілüíà і äàклàäíà.
– Мàöâåй Ñÿðãååâі÷, à øтî ç íàøàй кðàіíàй, ÿкàÿ çàâåööà Áåлàðуñü? Яå 

íå пðàãлûíуў ÿкі-íåáуäçü ñуñåä, пðûкіíуўøñÿ ñтàðэйøûì áðàтàì, ìàþ÷û 
àãðэñіўíûÿ íàìåðû?

– Дçÿкàâàöü Áîãу, íå çäàðûлàñÿ ãэтàãà. À ìû íà ðîўíûх уліліñÿ ў 
Еўðàпåйñкі кàíãлàìåðàт, ç Рàñіÿй íàøûÿ øлÿхі ðàçûøліñÿ, і ìîâу âÿðíулі, 
і ðэліãіþ – ìîліìñÿ ñâàйìу Áîãу, уíіÿöкàìу. Âûðâàліñÿ ç àáäûìкàў. Длÿ 
íàñ âûäçåлåíà ў åўðàпåйñкàй ñàäðужíàñöі ñâàÿ тэðûтîðûÿ, íàøû лåпøûÿ 
ðîçуìû і ñпåöûÿліñтû íàðîўíі ç уñіìі ðîáÿöü туþ пðàäукöûþ, ÿкàÿ äлÿ íàñ 
áîлüø íåàáхîäíàÿ. Хàöÿ äàклàäíàãà ðàçäçÿлåííÿ і íå іñíуå, пðàäñтàўíікі 
ðîçíûх кðàіíàў àáàãà÷àþöü ñâàіì тâîð÷ûì пàтэíöûÿлàì і âîпûтàì àãулüíуþ 
экàíîìіку. Мû пàçáàâіліñÿ àä хіìçàâîäàў і àкуìулÿтàðíûх пðàäпðûåìñтâàў, 
çâÿçàíûх ç ñàлÿíàй кіñлàтîй і іíøûìі àтðутíûìі ðэ÷ûâàìі, àä кàáåлüíàй 
пðàäукöûі, àä ñтàлåліöåйíàãà кіðуíку, – уñÿãî íå пåðàлі÷ûöü. І íà пîўíûÿ 
ãðуäçі ўçäûхíулà çÿìлÿ, у àç¸ðàх і ðэкàх à÷ûñöілàñÿ âàäà, і ìû äûхàåì 
ñâåжûì пàâåтðàì…

– Я ðàä, øтî ў ñâåöå íÿìà íіÿкіх ðîçíàãàлîññÿў і ñпðэ÷àк, âîйíàў і 
пðэтэíçій íà íåйкіÿ ñâàå тэðûтîðûі. У íàñ àäçіíàÿ çÿìлÿ і àäçіíû кîñìàñ, 
ñлàâà Áîãу!

– Ãîñпàäу ñлàâà!



Ёí пåðàхîäçіў äà пåðàìû÷àк, äàкðàíàўñÿ äà кàíñтðукöûй, øукàў ñлÿ-
äû çâàðкі і íå çíàхîäçіў іх. Пàäуìàў: “Çâàðâàлі ў кîñìàñå, âåлüìі âÿлікàå 
àäðîçíåííå àä çÿìíîй…” Пàãлàäçіў пàâåðхíþ, áûööàì жûâуþ іñтîту, – 
äàлîíü íі çà øтî íå çà÷àпілàñÿ, áûööàì ñöåíкà áûлà ñтâîðàíà ñà øклà.

…Çâàðкà ў кîñìàñå – ãэтà öуä! Çâàðкà íà çÿìлі – çäçåк ç ìåтàлу і âû-
äàткі âÿліçíàй кîлüкàñöі эíåðãіі. У кîñìàñå íà ãэтà çàтðà÷âàåööà эíåðãіі 
ў пÿöü ðàçîў ìåíåй.

Тàкі пðàöэñ âûтâîð÷àñöі ў кàñìі÷íàй пðàñтîðû âà ўìîâàх ãлûáîкàãà 
âàкууìà, äû ÿø÷э ў áÿçâàжкàñöі – кàçкà! Пåñíÿ! Íі тàáå іñкðûñтûх пûð-
ñкàў у пðàöэñå ðàáîтû, íі íÿðîўíàñöÿў пàñлÿ çâàðкі. À тут уñ¸ ãлàäкà, і 
çà÷ûø÷àöü öі øліôàâàöü íå тðэáà, àтðûìліâàåööà øклÿíàÿ пàâåðхíÿ.

Ãåíåðàлüíû кàíñтðуктàð âåäàå, øтî ўпåðøûíþ çâàðкà пðàâîäçілàñÿ íà 
ñàâåöкіì кàñìі÷íûì àпàðàöå. Яø÷э ў пà÷àтку øàñöіäçÿñÿтûх пà іíіöûÿтû-
âå Ñÿðãåÿ Кàðàл¸âà пà÷àлі пðàâîäçіöü äàñлåäâàííі пà âûкàíàííі çâàðкі ў 
кîñìàñå. Яìу пîтûì пàâåäàìілі, øтî ў áÿçâàжкàñöі пàâîäçіíû âàäкàñöÿў 
âûçíà÷àþööà ў àñíîўíûì ñілàìі пàâåðхíàñíàãà íàöÿжэííÿ.

Àäпðàöîўкà пðàöэñу çâàðкі ў кîñìàñå íåàáхîäíà äлÿ пðàâÿäçåííÿ ðà-
ìîíтíûх äçåÿííÿў кàñìі÷íûх àпàðàтàў, ÿкіÿ çíàхîäçÿööà íà àðáіöå Çÿìлі 
öі íà Мåñÿöû. Àлå пåðàä ãэтûì âу÷ûліñÿ ðàáіöü ãэтûÿ àпåðàöûі íà çÿìлі. 
Іìітàâàлі кàñìі÷íуþ пðàñтîðу, ñтâàðàлі íà íåкàлüкі ñåкуíä áÿçâàжкàñöü – і 
пàñпÿâàлі çðàáіöü íåкàлüкі äîтûкàў элåктðîäàì äà ìåтàлà. Ãэтà àäáûâàлàñÿ 
ў Цэíтðàлüíûì íàâукîâà-íàñлåä÷ûì МàøЦэíтðû ў ãîðàäçå Кàðàл¸âå.

À ў 1965 ãîäçå äàñлåäâàííі пðàхîäçілі ўжî íà лÿтàþ÷àй лàáàðàтîðûі 
Т-104. Цэлûÿ пàўхâіліíû ìîжíà áûлî ñтâàðàöü ñтàí áÿçâàжкàñöі. Ãэтà 
äàñÿãàлàñÿ øлÿхàì ñâàáîäíàãà пàäçåííÿ ñàìàл¸тà.

– Âûíікі ðàäуþöü, – äàклàäâàлі ñпåöûÿліñтû Кàðàл¸âу, – ÿíû пàöâåð-
äçілі ìàã÷ûìàñöü âåñöі çâàðку âà ўìîâàх äûíàìі÷íàй áÿçâàжкàñöі. Пàä÷àñ 
äàñлåäâàííÿў áûлі àтðûìàíû ñтûкîâûÿ, àтáàðтîâàíûÿ і íàхл¸ñтà÷íûÿ 
çâàðíûÿ çлу÷эííі âûñîкàй ÿкàñöі.

І тîå ðàäàâàлà Кàðàл¸âà, ¸í ужî ў äуìкàх áà÷ûў, ÿк пàâіííû áуäàâàööà 
âåліçàðíûÿ кàñìі÷íà-àðáітàлüíûÿ ñтàíöûі íà àðáіöå. Яãî ìàðà пà÷àлà çäçÿй-
ñíÿööà тàäû, кàлі 16 кàñтðû÷íікà 1969 ãîäà кàñìі÷íû кàðàáåлü “Ñàþç-6” 
ç кàñìàíàўтàìі Ã. Шîíіíûì і Â. Куáàñàâûì âûйøàў у кîñìàñ.

Çâàðку пðàâîäçілі íà àпàðàöå “Âулкàí” элåктðîííûì пðîìíåì ñà ñöіñíу-
тàй äуãîй íіçкàãà öіñку і элåктðîäàì, ÿкі ìîжíà íàкіðîўâàöü у пàтðэáíûì 
íàпðàìку. Экñпåðûìåíтû пàöâåðäçілі ìàã÷ûìàñöü çâàðкі ў áÿçâàжкàñöі – 
пðàöэñû çâàðкі і ðэçкі элåктðîííûì пðîìíåì íà àðáіöå пðàхîäçілі ñтàáілüíà, 
àäíàк íå àáûøлîñÿ і áåç “ìіíуñàў” – çâàðкà ñöіñíутàй äуãîй íіçкàãà öіñку 
íå àтðûìліâàлàñÿ. Пðû÷ûíу íÿўäà÷û íå âåäàлі.

Пîтûì кàñìàíàўтû Â. Джàíіáåкàў і Ñ. Ñàâіöкàÿ ў 1984 ãîäçå пðàâîäçілі 
ў àäкðûтûì кîñìàñå çâàðку âà ўìîâàх ãлûáîкàãà âàкууìà. Длÿ çâàðкі 
âûкàðûñтîўâàўñÿ çâàðà÷íû àпàðàт ç àўтàíîìíàй кðûíіöàй ñілкàâàííÿ 
“УРІ”. Тàкі öуä-àпàðàт áûў âûðàáлåíû ў Кіåâå ў Іíñтûтуöå элåктðàçâàðкі 
іìÿ Е. Пàтîíà. Пåðøàÿ çâàðкà áûлà элåктðîííà-пðàìÿí¸âàй. Âà ўìîâàх 
âàкууìà іñíàâàлà ÷ûñöіíÿ пðàöэñу, áåç íàÿўíàñöі ў øîâå ðàñтâàðàлüíûх 
ãàçàў.

Пàöâÿðäжàлàñÿ тэîðûÿ Àíàтîлÿ Þíіöкàãà ў тûì, øтî ўñþ âûтâîð÷àñöü 
öÿжкàй іíäуñтðûі íåàáхîäíà âûíåñöі ў кîñìàñ. І íå ðàкåтàìі çàкіäâàöü туäû 
çàâîäû і ôàáðûкі, à тîлüкі пðû äàпàìîçå ÀТÑ – íà “пÿðñö¸íку плàíåтû”.

À ç öÿãàì ÷àñу ÷àлàâåöтâà, уñâÿäîìіўøû çãуáíàñöü “кàñìі÷íàãà âîçà”, 
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– тàк ¸í íàçûâàў àтðутíûÿ і áåçäàпàìîжíûÿ ðàкåтû, à àäçіíà áÿñøкîä-
íûìі, экàíàìі÷íûìі, çà ìåñÿö äà ñîтíі ðàçîў лåту÷û ў кîñìàñ і ñÿäàþ÷û 
íà ðîäíуþ плàíåту, – ãэтà і ¸ñöü Àãулüíàплàíåтíû Тðàíñпàðтíû ñðîäàк!

І ãэтà çäçåйñíілàñÿ!
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Дà іх äàлу÷ûлàñÿ ãðупà ç пÿöі ÷àлàâåк. Дàклàäíåй, пàäлÿöåлі. Яíû 
çíàхîäçіліñÿ ў пðàçðûñтûì куáå, і кîжíàãà äîáðà áûлî áà÷íà. Яíû ñтàÿлі, 
тðûìàþ÷ûñÿ çà пàðэí÷û. Куá íÿ÷утíà ñåў íà пàâåðхíþ кàñìі÷íàãà плÿöà; 
ðàññуíуліñÿ äçâåðû, і ç ÿãî âûйøлі лþäçі ў ðîçíûì àäçåííі. Íåхтà áûў у 
áлàкітíûì плàø÷û äà íîã, іíøûÿ ў öэлàôàíàâûх íàкіäкàх. Âà ўñіх çàìà-
öàâàíûÿ çà ñпіíîй ñплþñíутûÿ øлåìû, ÿкіÿ ў лþáû ìîìàíт ìîжíà áûлî 
íàäçåöü íà ãàлàâу.

Пàäûøлі äà Áîáà Пîлà і Þíіöкàãà, пàöіñкàлі ðукі, íàçûâàþ÷û ñÿáå. À 
пîтûì äàлу÷ûліñÿ äà ўñіх і тûÿ, ç ÿкіìі пàçíà¸ìіліñÿ ÿø÷э íà Çÿìлі пåðàä 
уçл¸тàì. І ÿíû áûлі àìàлü у тàкіì жà àäçåííі.

Ñупðàâàäжàлі ãàñöåй íå тîлüкі Мàöâåй Дàøкåâі÷. Цэлàÿ ñâітà çíà¸ìілà 
ãåíåðàлüíàãà кàíñтðуктàðà ç ÿãî тâàðэííåì. Ãàâàðûлі íå íàпåðàáîй, à 
ñуñтупàлі àäçіí àäíàìу ў ðàçìîâå. Пà ÷àðçå ðàñкàçâàлі ãàñöÿì кàñìі÷íàй 
Плàíåтû пðà тîå, øтî çðîáлåíà і пàáуäàâàíà, øтî íà ÷àðçå, øтî тðэáà 
ÿø÷э çðàáіöü.

Кàá äàпíуöü äà íåйкàãà ìåñöà, уñå ñтàíàâіліñÿ íà пðàìàâуãîлüíуþ 
плàтôîðìу, à ìàãлі і ñåñöі ў кðэñлû, і пðûñтàñàâàííå, áûööàì кіліì-лÿтàк, 
ðухàлàñÿ äà пðûçíà÷àíàãà ìåñöà. Íіхтî íå àä÷уâàў ðуху, íå хіñтàліñÿ, ÿк 
íà çÿìлі, пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ іíåðöûі. Тут íåйкіì ÷ûíàì ãðàâітàöûÿ і 
лåâітàöûÿ çðàўíÿліñÿ, ÿк і çðàўíÿліñÿ ўñå кàñìі÷íûÿ ўçðîўíі і çíà÷эííі. 
“Кіліì” áûў áÿçâàжкі і пàäпàðàäкîўâàўñÿ çàкîíàì кîñìàñу.

Áåç àлþìіíіåâûх ñплàâàў у áуäàўíіöтâå кàñìі÷íûх ñтàíöûй íå àáûñöіñÿ. 
Ãэтà элåìåíт тðûíàööàтàй ãðупû пåðûÿäû÷íàй тàáліöû хіìі÷íûх элåìåí-
тàў, à кàлі пðûìÿíÿöü ñàñтàðэлуþ клàñіôікàöûþ, тî ãэтà элåìåíт ãàлîўíàй 
пàäãðупû тðэöÿй ãðупû, тðэöÿãà пåðûÿäу, ç àтàìíûì íуìàðàì 13. À íåхтà 
ж àäíîñіöü ÿãî äà íåø÷àñліâàãà ліку.

Àлå íàì уñіì âÿäîìà, øтî ãэтà íàйáîлüø ðàñпàўñþäжàíû ìåтàл і тðэöі 
пà ðàñпàўñþäжâàííі хіìі÷íû элåìåíт у çÿìíîй кàðû – пàñлÿ кіñлàðîäу 
і кðэìíіÿ.

“Тàк, ãэтà пðîñтàå ðэ÷ûâà, – àäçíà÷àў Àíàтîлü Þíіöкі ў ñâà¸й ìàíàã-
ðàôіі, кàлі пðàпàíîўâàў áуäàâàöü àðáітàлüíûÿ ñтàíöûі, – àлå ãэтà л¸ãкі 
ìàлàìàãíітíû ìåтàл ñðэáíà-áåлàãà кîлåðу, ÿкі л¸ãкà пàääàåööà ôàðìîўöû, 
ліööþ, ìåхàíі÷íàй àпðàöîўöû. Ёí пðû ãэтûì âàлîäàå âûñîкàй öåплà- і 
элåктðàпðàâîäíàñöþ, ñтîйкàñöþ äà кàðîçіі çà кîøт хуткàãà ўтâàðэííÿ 
ìîöíûх àкñіäíûх пл¸íàк, ÿкіÿ çàñöåðàãàþöü пàâåðхíþ àä äàлåйøàãà ўçà-
åìàäçåÿííÿ”.

“Àлå тî íà çÿìлі, – àäкàçâàлі ÿìу àпàíåíтû, çãàäжàþ÷ûñÿ ç іì, – à ÿк 
уñ¸ áуäçå âûãлÿäàöü у кîñìàñå?”

Дàöкі ôіçік у 1825 ãîäçå ўпåðøûíþ àтðûìàў àлþìіíій пðû äàпàìîçå 
ўçäçåÿííÿ àìàлüãàìû кàліÿ íà хлàðûä àлþìіíіÿ ç íàñтупíàй àäãîíкàй 
ðтуöі. І íàçâà ãэтàãà элåìåíтà ўтâîðàíà àä лàöіíñкàãà alumen, øтî àçíà-
÷àå – кâàñöû. Дçіўíà, àлå äà тàãî, ÿк áûў íàлàäжàíû пðàìûñлîâû ñпîñàá 



àтðûìàííÿ àлþìіíіþ, ¸í, ãэтû ìåтàл, áûў äàðàжэй çà çîлàтà. Тàк, тàкîå 
áûлî, і тîå тðэáà пðûçíàöü. Тàìу íÿìà íіÿкàãà äçіâà, øтî áðûтàíöû, жà-
äàþ÷û ўøàíàâàöü âÿлікàãà ðàñåйñкàãà хіìікà Дçìітðûÿ Мåíäçåлååâà, у 
1889 ãîäçå пàäàðàâàлі ÿìу âàãі ç çîлàтà і àлþìіíіþ.

Ãàлîўíàÿ àñàáліâàñöü àлþìіíіþ ў тûì, øтî ¸í утâàðàå ìîöíуþ хіìі÷-
íуþ ñуâÿçü ç âûñîкàй ðэàкöûйíàй çäîлüíàñöþ і ç âûñîкàй тэìпåðàтуðàй 
плàўлåííÿ áîлüøàñöі ÿãî ðуä, – тàкіх, ÿк áàкñітû.

Яãî âûíàхîäíіöтâà – ìåтàä íàäçіìàííÿ пàâåтðàì “ìûлüíàãà пухіðà”.
– Âÿðíуўñÿ ў äçÿöіíñтâà? – äàпûтâàåööà Áîá, íå пåðàñтàþ÷û çàäàâàöü 

пûтàííі, кàá ÿк ìàãà áîлüø ñлîў пà÷уöü àä ÿãî, кàá пîтûì ç ÿãî тлу-
ìà÷эííÿў і àäкàçàў ñклàліñÿ лàãі÷íûÿ ñкàçû, ÿкіÿ, íàтуðàлüíà, і ñтâîðàöü 
àñíîўíуþ âàãу ў íàпіñàííі кíіãі. – Тî ў öÿáå íàäçіìàíàÿ кàìåðà àä кîлà 
ìàøûíû, à тут çíîў – ìûлüíûÿ пухіðû. Тû ўñå іäэі ÷эðпàåø ç äçÿöіíñтâà?

Íå ãлåäçÿ÷û íà ñÿáðà, àäкàçâàå ç уçäûхàì:
– Àäтулü. Тàìу øтî тîлüкі тàì íåпàñðэäíàñöü, тàì íÿìà àíàлітûкі і 

ñуìíåííÿў, тàì уñ¸ ÷ûñтà, ÿк äçіöÿ÷àÿ ñл¸çкà. Чàìу øàðûкі öі øàðû? Яíû 
пàäкàçàлі ìíå, ÿк áуäàâàöü кâàтэðû і äàìû ў кîñìàñå.

– Кâàтэðû і äàìû?
– Àãà, íàкøтàлт ãэтàãà. Уÿâі ñàáå тàкîå. Іñíуå íåйкàÿ пàтðэáíàÿ ôîðìà 

âûçíà÷àíûх пàìåðàў – øûðûíÿ, âûøûíÿ і äàўжûíÿ. Мû ðîáіì âàäкуþ 
àлþìіíіåâуþ ìàñу, âåäàþ÷û çàãàäçÿ, кîлüкі ÿå тðэáà. Ãэтà íàпàìіíàå, ÿк у 
äçÿöіíñтâå ìû ðàáілі ìûлüíуþ пåíу ç пðîñтàãà ãàñпàäàð÷àãà ìûлà.

– Уÿâіў, – уñìіхàåööà Áîá, – і ìû тàк ðàáілі, àáìàкâàлі тðуáà÷ку ў 
пåíу і пîтûì âûäçіìàлі áліñку÷ûÿ íà ñîíöû øàðû і пуñкàлі ў пàâåтðà. 
І øтî?

– Пðàâілüíà, ñэð Áîá. Тîлüкі ìû ў äàäçåíûì âûпàäку пуñкàåì íå 
ìûлüíуþ, à àлþìіíåâуþ пåíу. Мû çàпуñкàåì у ãэтуþ ìàñу пàâåтðà. Мàñà 
ðàçðàñтàåööà, пàâÿлі÷âàåööà ў àá’¸ìå, пà÷ûíàå íàáûâàöü ôîðìу пðàìàâу-
ãîлüíікà, куáà, пàðàлåлåпіпåäà, çліâàåööà ñà ñöåíкàìі пàìÿøкàííÿ. І тàäû 
ìû çìÿíøàåì пàäà÷у пàâåтðà, пàñтупîâà çìÿíøàåì íàпîð, і тàäû, пðàç 
äâàööàöü хâіліíàў, ìàñà, ÿкàÿ пðûíÿлà ôîðìу пàтðэáíàãà íàì пàìÿøкàí-
íÿ, ðîáіööà öâ¸ðäàй і ìîöíàй. Àтðûìліâàåööà тàк: уñÿðэäçіíå àлþìіíіåâàй 
ìàñû ðîáіööà öâ¸ðäàй і тîíкàÿ çâûøìîöíàÿ ñтàлü тàўø÷ûí¸й íåкàлüкі 
ìіліìåтðàў. À пðàç ãàäçіíу àтðûìліâàåì пîўíàñöþ ãàтîâàå пàìÿøкàííå. 
Çàñтàåööà тîлüкі çðàáіöü “ðàìîíт”, ÿк ãэтà ðîáÿöü у îôіñàх, кàлі çäàþöü 
пàìÿøкàííå ў àðэíäу öі куплÿþöü ÿãî. Тðэáà тîлüкі пàñтàâіöü ìэáлþ, 
лîжкі, ñтàлû äлÿ пðàöû.

– À ÿк âûíÿöü ãэтàå пàìÿøкàííå ç àãулüíàãà öûклà?
Кàíñтðуктàð çàñìÿÿўñÿ, àäпіў ç куáкà ãàðáàтû:
– À ÿå і íå тðэáà âûìàöü ç àãулüíàãà кîìплåкñу. Кâàтэðû çлу÷àíû ў 

àäíî, ÿíû íàãлухà пðûìàöîўâàþööà äà ñöåíàк ñуñåäíÿãà пàìÿøкàííÿ. 
Я ж кàçàў – ÿíà ўлàçіöü у ôîðìу. À ôîðìà ìîжà пîтûì ðàñкðûâàööà і 
âûìàööà, і ¸þ ìîжíà кàðûñтàööà çíîў, пàпÿðэäíå ñклàўøû і ўìàöàâàўøû 
ÿå íà íîâûì ìåñöû àãулüíàãà кîìплåкñу. Рàçíàñтàйíûх пàìÿøкàííÿў 
пà плîø÷û і кàíôіãуðàöûі тûñÿ÷û, – âûáіðàй öі çàкàçâàй ñàáå тîå, øтî 
пàтðэáíà. І тàк ìîжíà кàпіÿâàöü ñîтíі і ìілü¸íû ðàçîў. І пàìåðû ñтâàðàöü 
ðîçíûÿ. Як ôутáîлüíûÿ àðэíû, ÿк öэхі і àктàâûÿ çàлû…

Áîá ìàў÷àў. Кіâàў çàäуìліâà ãàлàâîй. À пðàç хâіліíу пðàìîâіў:
– Як äîáðà çíàхîäçіööà і жûöü у äçÿöіíñтâå! Çàйçäðîø÷у тàáå, Àíàтîлü.
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Уñ¸ çäçіўлÿлà і àäíà÷àñîâà ðàäàâàлà Àíàтîлÿ Þíіöкàãà. Дçіöÿ÷ûÿ ñíû 
і þíà÷ûÿ лåтуöåííі ñтàлі ðэàлüíàñöþ, пåðàтâàðûліñÿ ў жûöö¸. Тут, íà ÿãî 
âà÷àх, çäçÿйñíÿўñÿ öуä, пðà ÿкі íà çÿìлі íіхтî íàâàт і íå ìàðûў. Тîлüкі 
àäíàìу ÷àлàâåку áûлî пðàäñтàўлåíà пðàâà і ўìåííå çàçіðíуöü çà пîкðûâà 
áуäу÷ûíі, àäкðûöü тàì кàçà÷íûÿ і íåçлі÷îíûÿ áàãàööі і ìàã÷ûìàñöі, øтî 
íåлüãà ўçâàжûöü íі íà ÿкіх âàãàх. Чàлàâåöтâà пàтàíулà ў пàлîíå ñâàйãî 
àñàáіñтàãà ўÿўлåííÿ пðà áуäу÷àå ø÷àñöå. Íіхтî íàâàт і ўÿâіöü íå ìîã, øтî 
ãэтà íàâàт íå ўтîпіÿ, à çâû÷àйíàÿ ñìåðöü, àäûхîä у íåáûöö¸…

Пÿтлÿ öі ўäàўкà пðàãðэñу (áûööàì áû пðàãðэñу) уñ¸ ìàöíåй і ìàöíåй 
çàøìîðãâàлàñÿ íà øûі кîжíàãà çÿìлÿíіíà. Як і íà ñàìîй плàíåöå Çÿìлÿ. 
Уäàўкà íÿáà÷íàÿ, àлå ÿíà íå äàçâàлÿлà ўäûхíуöü íà пîўíûÿ ãðуäçі, àä 
ãэтàãà áàлåлі л¸ãкіÿ, тàìу øтî ÷àлàâåкà пàäñöåðàãàлà і äðуãàÿ áÿäà – 
хіìі÷íàÿ àтàкà íà àðãàíіçì çâîíку. Чàлàâåк, çäàâàлàñÿ á, åў ñàìàå ñìà÷íàå 
і кàлàðûйíàå, пðûìàў ñàìûÿ эôåктûўíûÿ ў ñâåöå лåкі, ðàäàâàўñÿ жûööþ, 
à тут… Çíîў і çíîў àтðутíûì ãàäçþ÷ûíûì äжàлàì упіâàлàñÿ ў ÿãî íîâàÿ 
áÿäà – хіìі÷íûÿ і ðîçíûÿ іíøûÿ àтðутíûÿ ðэ÷ûâû, ÿкіÿ àäðûãâàлі ôàáðûкі 
і çàâîäû ў пàâåтðà, àтðутíûÿ áàöûлû пðàíікàлі ў àðãàíіçì àліãàðхà і 
áåäíÿкà, âу÷îíàãà і íåâу÷à, ìàñтàкà і äîктàðà, íàñтàўíікà і çåìлÿðîáöà…

Чàлàâåöтâà äàхîäçілà äà àпîøíÿй ðûñû, äà àпîøíÿãà Руáікîíà, кàлі 
íå÷àкàíà хтîñüöі ç çÿìлÿíàў, çàäûхàþ÷ûñÿ áåç пàâåтðà, çðàçуìåў жàх тàкîãà 
жûööÿ і ўñкðûкíуў: “Íàñ ÷àкàå ñкàíàííå! Ñпûíіñÿ, ÷àлàâåк, âûðàтуй ñÿáå 
ñàì!.. Тàìу øтî кіñлàðîäíû áàлîí ÷àлàâåöтâà àìàлü уâåñü ñпуñтîøûўñÿ, 
àçîí çíікàå, кàá íå áûöü пðàãлûíутûì àтðутíûìі туìàíàìі, àä ÷àãî íàðà-
äжàліñÿ “àçîíàâûÿ äçіðкі”! Àäуìàйñÿ, ÷àлàâåк, кàлі тû ÷àлàâåк, à íå іñтîтà 
áåç äуøû і ñэðöà!”

À ¸í, кàíñтðуктàð і âûíàхîäíік íîâàãà ðуху íà çÿìлі і ў кîñìàñå, пà-
пÿðэäжâàў, çàклікàў, áіў âà ўñå çâàíû, пðàñіў Ãîñпàäà äàöü ðîçуì лþäñтâу, 
тàìу øтî Яãî ñтâàðэííþ – ÷àлàâåку – пàãðàжàå íÿáåñíàÿ кàðà – ñìåðöü. 
À ¸í, Ãàñпîäçü, íå ñìåðöі Âàлàäàð, à Жûööÿ.

І – çäçåйñíілàñÿ. І à÷îìàліñÿ лþäçі, і àäуìàліñÿ, пðà÷íуліñÿ і жàхíулі-
ñÿ, àä÷уўøû пîäûх ñкàíàííÿ ñâàйãî, – пàпðàñілі ў Âûøíÿãà äàðàâàííÿ і 
пàкàÿліñÿ, çâÿðíуліñÿ äà Кîñìàñà, кàá äàпàìîã. Кîñìàñ пà÷уў іх åíк, пà÷уў 
і àäкàçàў çãîäàй…

Кàлі ўñå пåðàñтупілі пàðîã àäñåкàў пðàäпðûåìñтâàў, íà іх ãàлîâû íÿáà-
÷íàÿ ðукà íàкіíулà íÿáà÷íûÿ кàпþøîíû. Íå ñкàôàíäðû öі øлåìû, у ÿкіÿ 
àпðàíàліñÿ пåðøûÿ кàñìàíàўтû, à ў ÿкуþñüöі пðàçðûñтуþ öэлàôàíàâуþ 
пл¸íку, ÿкàÿ çліâàлàñÿ ç öåлàì і пðûìàлà іíäûâіäуàлüíуþ ôîðìу тâàðу і 
ўñÿãî öåлà. І пðà ãэтà пàклàпàöіўñÿ ñтâàðàлüíік кàñìі÷íàãà кîлà.

Чàлàâåöтâà ўжî жûлî ў íîâûì âûìÿðэííі, у íîâàй эпîñå, пðàйøîўøû 
пðàç лåтàðãі÷íû ñîí і íÿâåäàííå ўлàñíàãà пðàäâûçíà÷эííÿ íà çÿìлі і ў 
кîñìàñå.

Дà Þíіöкàãà пàäûøîў íÿìåöкі кàñìі÷íû іíжûíåð Ãþíтэð Клàўñ, ñтàў 
пîáà÷. Пîçіðкàì ñпûтàў у кàíñтðуктàðà àá ÿãî ўðàжàííÿх.

– Я тàкіì і ўÿўлÿў ãэтû ñâåт, – пðàìîâіў Þíіöкі, – і ãэтà ўжî âÿðтàííå 
äà ìіíулàãà. Дà тàãî ÷ûñтàãà ìіíулàãà, äçå і íàðàäçіўñÿ пåðøû ÷àлàâåк, ÿкі 



жûў пà пÿöüñîт-äçåâÿöüñîт ãàäîў. Мû пàâіííû ÷àлàâåöтâу âÿðíуöü ÿãî 
ìіíулàå, âÿðíуöü у ÷ûñтуþ кàлûñку, у тîй ÷àñ, кàлі ÿø÷э íå ўãðûçàўñÿ ў 
öíàтліâуþ ãлåáу пåðøû плуã.

Ñтàÿў пîáà÷ і іíжûíåð-кàíñтðуктàð Мàðэк Þíіöкі. Çà іì – Уãà Пîт-
тэö. Ñþçàíà Ãðэй, іíжûíåð ñтàлåплàâілüíàй âûтâîð÷àñöі, уçÿлà Àíàтîлÿ 
пàä ðуку. Кîñû ðàññûпàліñÿ пà плÿ÷àх, áûööàì хâàлі ìîðà, àñâåтлåíûÿ 
пðîìíÿìі пîçíÿãà ñîíöà, çàкàлûхàліñÿ і ñöіхлі.

– Дàðàãі íàø âûíàхîäíік, – пàãлÿäçåлà ðàäàñíà ÿìу ў âî÷û. – Экñкуð-
ñіþ хà÷у пðàâåñöі äлÿ âàñ. Пàкàçàöü, ÿк íàлàäжàíà âûтâîð÷àñöü ñтàлі і 
іíøàãà ìåтàлу, тàк íåàáхîäíàãà тàì, íà çÿìлі. Àлå пåðàä ãэтûì ìû пðàâÿä-
çåì пåðàклі÷ку ўñіх àðáітàлüíûх ñтàíöûй. Тàкàÿ пåðàклі÷кà пðàâîäçіööà 
ðэãулÿðíà – пðàç кîжíûÿ øэñöü ãàäçіíàў.

Ñþçàíà пàâÿлà ўñþ ãðупу äà âûñîкіх äçâÿðэй. Яíû ðàñ÷ûíіліñÿ і 
пðàпуñöілі ўñіх у пàìÿøкàííå. Яíî âÿліçíàå, ç âûñîкàй ñтîллþ. Экðàíû 
ìàíітîðàў уñіх ñтàíöûй ñкàíöэíтðàâàíû íà âûñîкàй ñöÿíå. Мåíøûÿ 
пàìåðàì çíàхîäçіліñÿ çлåâà і ñпðàâà. Пà іх ìîжíà ñà÷ûöü, ÿк пðàöуþöü 
пðàäпðûåìñтâû íà ўñіх ñтàíöûÿх.

– Уñå íà ìåñöû? – ñпûтàлà Ñþçàíà, ãлåäçÿ÷û íà экðàí.
– Тàк, íàøàÿ кàðàлåâà Ñþçàíà, – пåðøûì àäãукíуўñÿ пðàäñтàўíік 

àìåðûкàíñкàй ñтàíöûі, – уñå кàлÿ ìàíітîðàў.
– Пðàøу, пàíîâå, äàлàжûöü àáñтàíîўку. Ç âàñ і пà÷ûíàåì.
– Çìåí íÿìà, íÿøтàтíûх ñітуàöûй íå çäàðàлàñÿ, пðàöà іäçå ў çàäàäçå-

íûì ðэжûìå.
Пîтûì пðàãу÷àлà пàâåäàìлåííå àä Іíäûі, пîтûì – àä Íÿìå÷÷ûíû і 

Кітàÿ, Àðàáñкіх Эìіðàтàў і Рàñіі, Àôðûкàíñкіх кðàіíàў і Âÿлікàй Áðûтàíіі…
Þíіöкі пàãлÿäçåў íà ñâàйãî ñÿáðà. Тîй àäкàçàў ÿìу àäàáðàлüíûì кіўкîì 

ãàлàâû. Пåðàклі÷кà äîўжûлàñÿ кàлÿ пÿöі хâіліíàў. Ñþçàíà ўäàклàäíілà 
ÿø÷э íåкàлüкі пûтàííÿў і çâÿðíулàñÿ äà ўñіх:

– Дçÿкуþ çà äàклàäíуþ пðàöу! Дà ñуâÿçі!
Уñå пðàäñтàўíікі ñâàіх кðàіíàў àäкàçàлі:
– Дà ñуâÿçі, пàâàжàíàÿ Ñþçàíà!
Âûйøлі ç кàìутàтàðíàй, çà іìі çíîў çà÷ûíіліñÿ äçâåðû.
Íàкіðàâàліñÿ äà íàñтупíûх äçâÿðэй, áîлüø øûðîкіх. Ãэтàк жà ñàìі 

ðàññуíуліñÿ ўáàкі, кàлі çàйøлі лþäçі, áÿçãу÷íà çлу÷ûліñÿ. Ужî íîâûÿ 
кàñöþìû àáãàðíулі іх. І íіхтî тàãî íå àä÷уў, ÿк і пåðøû ðàç.

Дîìåííûÿ пå÷û çíàхîäçіліñÿ íà àäíîлüкàâàй àäлåãлàñöі àäíà àä àäíîй, 
кàлÿ кîжíàй áûў àäçіí ðàáî÷û, кàñìі÷íû ñтàлÿâàð. Пå÷ ç тðû ÷àлàâå÷ûÿ 
ðîñтû, кàìп’þтàð ñà÷ûў çà тэìпåðàтуðàй і âûплàўкàй ñтàлі. Íå ÷уâàöü 
пðûâû÷íàãà, ÿк íà çÿìлі, ãулу, íå пûðñкàþöü пàä íîãі і ў пàâåтðà іñкðû 
àä ÷àðпàкîў. Тут пåðàліâàлі ñâåтлà-жîўтуþ ðàñплàўлåíуþ ìàñу ìåтàлу ў 
ôîðìû і жîлàáû.

– Жàлåçíàÿ ðуäà пàñтàўлÿåööà ç Àўñтðàліі і Мåкñікі, іíøûх кðàіíàў, 
– тлуìà÷ûöü äàлåй Ñþçàíà ãîñöþ ç ìіíулûх ãàäîў. – Уíутðû “íÿáåñíàãà 
кîлà” ÿíà çìÿø÷àåööà íà тðàíñпàðö¸ðû ў ñîтíі кілàìåтðàў. À кàлі àäáûâà-
åööà ñтûкîўкà “пÿðñö¸íкà” ç àäñåкàìі кàñìі÷íàй ñтàíöûі, тðàíñпàðö¸ð 
çлу÷àåööà ç уíутðàíûì, і тàäû пà÷ûíàåööà çàãðуçкà ў ¸ìкàñöі ñклàäñкіх 
пàìÿøкàííÿў.

– À àäхîäû? – пàãлÿäçåў íà ÿå Þíіöкі. – Як ç іìі?
– Длÿ іх пàáуäàâàíû äðуãіÿ ñтàíöûі, ñпðîø÷àíûÿ, – øлàкі і іíøûÿ àä-

хîäû çàãðужàþööà ў âÿліçíûÿ кàíтэйíåðû, і ÿíû тàì áуäуöü çíàхîäçіööà 
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âå÷íà. Тûÿ ñтàíöûі çíàхîäçÿööà ç äðуãîãà áîку àä плàíåтû Þíітà íà âûøûíі 
тûñÿ÷û кілàìåтðàў íà ўлàñíàй àðáіöå. Тûÿ àäхîäû áÿñøкîäíûÿ і кîñìàñу 
íå íÿñуöü íіÿкàй пàãðîçû, і íікîìу íå çàìіíàþöü. Ãэтà ÿк àäíà пÿñ÷ûíкà 
ў пуñтûíі Ñàхàðû. Яíû çíàхîäçÿööà äàл¸кà àä кàñìі÷íûх äàðîã і тðàñàў.

– Мÿíå тîå ðàäуå, – àäкàçàў кàíñтðуктàð экñкуðñàâîäу. – Мàðà çÿìлÿ-
íàў çáûлàñÿ.

– Âàøàÿ ìàðà, – уäàклàäíілà Ñþçàíà.
– І ìàÿ тàкñàìà.
Áîá Пîл, ìуñіöü, íå âûтðûìàў, àäûøîў àä ãðупû і пàäûøîў äà ñтàлÿ-

âàðà. Тîй, уáà÷ûўøû ãîñöÿ пîáà÷, пðûўçíÿў íàä âà÷àìі ö¸ìíûÿ àкулÿðû. 
Уñìіхíуўñÿ, пàöіñíуў ðуку. Áîá пðà íåøтà пûтàўñÿ, ìåтàлуðã àäкàçâàў, 
пàкàçâàþ÷û íà áлàкітíàå тàáлî і íà пå÷, у ÿкîй ãàðэў жîўтà-÷ûðâîíû àãîíü. 
Ñтàлÿâàð пàäàў Áîáу çàñöåðàãàлüíûÿ àкулÿðû, кàá ¸í пðàç іх пàãлÿäçåў 
íà пîлûìÿ ў пå÷û. Пðàç хâіліíу Пîл àääàў àкулÿðû íàçàä, àäàáðàлüíà 
пàкіâàў ãàлàâîй, пàäçÿкàâàў.

Ñþçàíà, ужî âûçâàліўøû ñâàþ ðуку àä Àíàтîлÿ, пðàöÿãâàлà:
– Длÿ пðàöû ãэтàãà ñтàлåплàâілüíàãà çàâîäà íåàáхîäíà âÿлікàÿ кî-

лüкàñöü эíåðãіі. Íà çÿìлі тàкі çàâîä àкàçàўñÿ á áàíкðутàì, à тут… À ў íàñ 
іñíуå àñàáліâàå пðàäпðûåìñтâà пà çäàáû÷û эíåðãіі, äàклàäíåй, ìû áÿðэì 
ÿå ç кîñìàñу. Мілü¸íû âÿліçíûх лþñтðàў пàäñтàўлÿþöü ñâàå плîñкàñöі 
пàä пðîìíі ñîíöà. À пîтûì àтðûìàíàÿ эíåðãіÿ пàñтупàå íà àкуìулÿтàðû.

Áûлî àä÷уâàííå, øтî ãàлîўíû ìåтàлуðã ÷ûтàлà лåкöûþ, áåðу÷û àñ-
íîўíûÿ âûíÿткі і öûтàтû ç ÿãî äàўíÿй ìàíàãðàôіі. Àлå ̧ í íå пàкðûўäçіўñÿ 
íà ÿå çà “плàãіÿт”, íààäâàðîт, áûў ðàäû, øтî ÿíà кàðûñтàåööà ÿãî тэàðэтû÷-
íàй пðàöàй, ÿкàÿ ñтàлà çäàáûткàì уñіх, уñÿãî лþäñтâà і кàñìі÷íàй ãðàìàäû.

– У кîñìàñå, äàðàãі ñпàäàð Àíàтîлü, ñтâîðàíà ìàãутíàÿ іíäуñтðûÿ, 
ÿкàÿ äàлà íàì ìàã÷ûìàñöü пðûñтупіöü тут, íà àðáіöå, у плîñкàñöі экâàтà-
ðà, ãðуçàпàñàжûðñкàãà тðàíñпàðту. Íà іì пðàöуþöü äâà ñтàíöûÿíàðíûÿ 
ðîтàðû-ìàхàâікі. Тàкі âіä тðàíñпàðту, пàáуäàâàíû âûклþ÷íà ç кàñìі÷íàй 
ñûðàâіíû, ÿкуþ ìû тут âûðàáлÿåì, і âû ў ãэтûì пåðàкàíàліñÿ, пà кàñìі÷íûх 
тэхíàлîãіÿх. Яíû ñілкуþööà àä àðáітàлüíûх элåктðàñтàíöûй, ðàçлі÷àíû íà 
øìàтðàçàâàå âûкàðûñтàííå. Яíû ìîãуöü ñÿäàöü-àпуñкàööà íà плàíåту і 
çíîўку âÿðтàööà ў кîñìàñ.

– Дçÿкуþ÷û тðîì кîлàâûì элåìåíтàì? – уäàклàäíіў кàñìі÷íû âу÷îíû.
– Тàк, тàк… Яíû àхîпліâàþöü плàíåту і, äçÿкуþ÷û кîðпуñу і äâуì ðî-

тàðàì-ìàхàâікàì, ТÑ кîñìàñу ðэкупåðûðуþöü у ñÿáå кіíåтû÷íуþ эíåðãіþ 
і ìîìàíт кîлüкàñöі ðуху, і пðû ãэтûì пîўíàñöþ âûклþ÷àå íåàáхîäíàñöü 
уçàåìàäçåÿííÿ ç íàâàкîлüíûì àñÿðîääçåì. Я пðàâілüíà кàжу, пàâàжàíû 
Мàöâåй? – Ñþçàíà ўжî çâÿðíулàñÿ äà áûлîãà íàñтàўíікà Þíіöкàãà.

Ёí кàøлÿíуў у кулàк, пàãлÿäçåў íà Àíàтîлÿ, пàöâåðäçіў:
– Тут ужî ўñтупàå ў ñілу ðэжûì “âå÷íàãà ðухàâікà”. І ãэтà íіÿк íå 

ñупÿðэ÷ûöü çàкîíàì ôіçікі, тàìу øтî пðû ўìîâå ўñтàлÿâàííÿ і ðîўíûх 
àäçіí àäíàìу ãðуçàпàтîкàх “íà çÿìлþ” і íàçàä – “у кîñìàñ”, – ñуìàðíàÿ 
ìåхàíі÷íàÿ пðàöà àäпàâÿäàå íулþ. À ìû плàíуåì øìàткðîöü пàâÿлі÷ûöü 
кîлüкàñöü ãðуçу, ÿкі áуäçå äàñтàўлÿööà íà çÿìлþ, – à ãэтà, íàтуðàлüíà, 
пåðàâûñіöü àäâàðîтíû ãðуçàпàтîк. Тàäû кàñì÷íû тðàíñпàðт íå тîлüкі àä-
ìîâіööà àä ñпàжûâàííÿ эíåðãіі, à áуäçå пðàöàâàöü у ðэжûìå çâûøìàãут-
íàй элåктðàñтàíöûі. Âîñü тàäû ìàãутíàñöü áуäçå ўжî äàñÿãàöü 1 ìіліÿðä 
кÂт і íàâàт âûøэй, кàлі ўжî àäâàðîтíû ãðуçàпàтîк пåðàâûñіöü âåлі÷ûíþ 
100 ìілü¸íàў тîí у ãîä. Пàãэтàìу ìû ç ðàäàñöþ пàâåäàìлÿåì тàáå, äàðàãі 



Àíàтîлü, ñûí Эäуàðäà, øтî, àтðûìàўøû áàãàöåйøû âîпûт áуäàўíіöтâà 
íàøàãà “пåðøûíöà” ÀТÑ, пðû ãэтûì âàлîäàþ÷û ìàãутíàй кàñìі÷íàй пðà-
ìûñлîâàñöþ і äàñкàíàлàй эíåðãåтûкàй, ìû ўжî çàкàí÷âàåì áуäàўíіöтâà 
äðуãîй, áîлüø ìàãутíàй экâàтàðûÿлüíàй эñтàкàäû.

Мàöâåй äàñкàíàлà âàлîäàў тэìàй, тàìу ÷ûтàў “тðàктàт” Þíіöкàãà 
áåç çàìіíкі і àáäуìâàííÿ, áî ñàì пðûìàў íåпàñðэäíû ўäçåл у ñтâàðэííі 
кàñìі÷íàãà ãîðàäà і пðàìûñлîâûх àá’åктàў.

Çíîў пàäûøлà Ñþçàíà, пàãлÿäçåлà íà кàíñтðуктàðà “пÿðñö¸íкà” ñâàіìі 
пðàìÿíіñтûìі кàñìі÷íûìі âà÷ûìà, у ÿкіх лþñтðàâàлàñÿ àäöåííå áлàкіту 
íÿáåñíûх пðàñтîðàў, пðàìîâілà:

– Íу і íà çàкàí÷эííå, äàðàãі Àíàтîлü, àä іìÿ ўñÿãî ÷àлàâåöтâà âûкàç-
âàþ âàì ø÷ûðуþ пàäçÿку çà ñтâàðэííå ãэтàãà пðàåктà і çà тîå, øтî âû 
çàáÿñпå÷ûлі жûхàðîў плàíåтû áÿñплàтíàй эíåðãіÿй – Ñâàáîäíàй эíåðãіÿй 
ТОР. Ãэтà áûлî íåìàã÷ûìà ñîтíі ãàäîў íàçàä – кàðûñтàööà элåктðû÷íàй 
эíåðãіÿй, çà ÿкуþ íå тðэáà плàöіöü. Âû äàâÿлі äà áàíкðуöтâà íàôтàâûх 
і эíåðãåтû÷íûх ìàãíàтàў, âû пàçáàâілі ñілкàâàííÿ ìàñîíñкуþ лîжу, ÿкàÿ 
íàлі÷âàлà тðûлü¸íû тðûлü¸íàў äàлÿðàў. Яíû öÿпåð íå ìîãуöü ужî ўплûâà-
öü íà пðàöэñ ðàçâіööÿ ãðàìàäñтâà, íà экàíîìіку і íà жûöö¸ ñàìіх лþäçåй. 
Ãðàìàäñтâà ñкіíулà ç ñÿáå лàíöуãі ðàáñтâà і çàлåжíàñöі àä кàãî-íåáуäçü, 
ÿíî – ñâàáîäíàå! Âîлüíàå!

Яíà íå âûтðûìàлà, àáíÿлà ãîñöÿ, пàöàлàâàлà ÿãî ў ø÷àку і пðûтулілà 
äà ñÿáå:

– Çàхàâàй âàñ Ãàñпîäçü!
І тут пà÷улàñÿ лÿñкàííå äàлîíÿў, øтî і пàäìàöàâàлà ўðà÷ûñтàñöü і 

çíà÷íàñöü ìîìàíту.
У äуøû àўтàðà SkyWay íàðàäжàлàñÿ ÿø÷э áîлüøàÿ ðàäàñöü àä àä÷у-

âàííÿ, øтî ãэтûÿ öуäîўíûÿ лþäçі, àñâåтлåíûÿ іìкíåííåì çðàáіöü ñâåт 
ÿø÷э áîлüø äàñкàíàлûì і äухîўíà áàãàтûì, – пðàäàўжàлüíікі ÿãî іäэі, 
ÿãî пðàåктà.

Ёí àáíÿў ñâàйãî áûлîãà íàñтàўíікà, Ñþçàíу, Мàðэкà Þíіöкàãà і 5-6 
÷àлàâåк, кàãî çìîã àáíÿöü, уñклікíуў ø÷àñліâà:

– Дàðàãіÿ ìàå ñкàйâэйöû! Дçÿкуþ çà пðàöу, äçÿкуþ çà пàäтðûìку і 
ðàçуìåííå! Цÿпåð ÿ ø÷àñліâû ÷àлàâåк, áî íå äàðэìíà пðàжûў жûöö¸ íà 
çÿìлі і ў кîñìàñå. Мû ç âàìі íà пðàâілüíûì øлÿху!

Уñå àñтàтíіÿ, äà ÿкіх ¸í íå çìîã äàöÿãíуööà ðукàìі і àáíÿöü, ñàìі 
пàäûøлі і, ðàñкіíуўøû ðукі, àáäûìàлі ўñþ ãðупу ðàçàì ç Þíіöкіì і Áîáàì 
Пîлàì – кàñìі÷íûх áðàтîў.

І кîжíû àä÷уў, ÿк âà ўíіñîí çàáіліñÿ іх ñэðöû, – кàñìі÷íû ãàäçіííік áûў 
çàâåäçåíû і іøîў ç àтàìíàй äàклàäíàñöþ. І áіöö¸ ñэðöàў кîжíàãà àäпàâÿäàлà 
пàэтû÷íàìу ðûтìу, áî ўñå ÿíû íàлåжàлі кîñìàñу, ÿк і Àíàтîлü Þíіöкі, 
çàðу÷îíû ç іì, пàäàðàâàўøû Плàíåöå Çÿìлÿ “Çàðу÷àлüíû Пÿðñö¸íàк”.
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– À öÿпåð куäû, äàðàãі Àíàтîлü? – пðàøàптàлà íà âухà Ñþçàíà. – Ці 
пàтðэáíà і äàлåй ìàÿ äàпàìîãà?

Яíà íå àäûìàлà ðук àä ÿãî плå÷, çàãàäкàâà і âåñåлà пàãлÿäàлà íà ÿãî, 
ÿк âûпðàáîўâàлà íà íåøтà, і ў кутî÷кàх ÿå ñàкàўíûх âуñíàў áлукàлі 
іñкðûíкі тàÿìíі÷àñöі. Пîçіðк пðàíіçàў ÿãî, і ÿìу пàäàлîñÿ, øтî ¸í íåкàлі 
ñуñтðàкàў ãэтуþ жàí÷ûíу – öі тî ў ìіíулûì жûööі, öі тî ў áуäу÷ûì. Çà 
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áлàкітíà-кàøтàíàâûìі çðэíкàìі áілі ôàíтàí÷ûкі íåйкàй тàйíû, çàãàäкі, 
пðûöÿãíåííÿ і ÷àðîўíàñöі. І ñàìà ÿíà пàäàâàлàñÿ íåйкàй íåçÿìíîй жàí-
÷ûíàй, ÷àðàўíіöàй і âÿäçüìàðкàй. Яçû÷îк, çл¸ãку пðûкуøàíû пÿл¸ñткàìі 
âіøí¸âàй кâåöåíі, âûäàâàў ÿå ÿк àñîáу кàñìі÷íàãà ñâåту.

– Дû íå, Ñþçàíà, âû і тàк øìàт çðàáілі äлÿ íàñ і àçíà¸ìілі ç íàâіíкàìі 
íà ñтàíöûÿх. Дçÿкуþ. À öÿпåð ìû ç Áîáàì àäпðàâіìñÿ íà ñуñтðэ÷у…

– Ç “¸й”? – çíîў çàãàäкàâà áліñíулà пîçіðкàì.
– Тàк, ç ¸þ. Ç äçÿöіíñтâà хà÷у ÿå пàáà÷ûöü. У ñíàх ÿå áà÷ûў.
– Шкàäуþ, øтî íå ñà ìíîй, – çàñìÿÿлàñÿ ÿíà, çл¸ãку àäхіліўøûñÿ àä 

ÿãî, àлå íå àäâîäçÿ÷û пîçіðку. – Я ðàäà çà öÿáå. Ñуñтðэ÷à ç ̧ þ áуäçå çàўтðà 
– àä плàíåтû Þíітû пÿðñö¸íàк пðûñтàíå äà ñтàíöûі ðîўíà à äâàíàööà-
тàй ãàäçіíå пà âàøûì çÿìíûì ÷àñå. Пðûåìíàãà ñпàткàííÿ, çÿìíû ãîñöü 
Àíàтîлü! Мû áîлåй íå пðàâîäçіì âàñ – äàðîãà äàâÿäçå âàñ äà ãàñöіíі÷íàй 
хàтû. Àñîáíû íуìàð ãàтэлÿ ÷àкàå âàñ.

– Дçÿкуþ, Ñþçàíà!
І тîлüкі тàäû ÿíà àäâÿðíулàñÿ àä ÿãî. І ðàçàì ç ¸þ, ðàçâітàўøûñÿ ç іì, 

пàйøлі ўñå àñтàтíіÿ. Пðàç хâіліíу ÿíû çíіклі ç пîлÿ çðîку.
Çàñтàліñÿ àäíû. Íà Áîáà Пîлà ñуñтðэ÷à ç жûхàðàìі пàўçäçåйíі÷àлà 

ўçí¸ñлà, і ¸í і ñлîâà íå ìîã âûìàâіöü, кàá âûкàçàöü ñâàå àäíîñіíû і ўðà-
жàííі àä тàãî, øтî àäáûâàлàñÿ пåðàä ãэтûì. Мîў÷кі пðàйøлі пà пÿñ÷àíàй 
áåç пûлîтû äàðîçå, пààáàпàл äàðîãі ðàñлî íåâûñîкàå куñтîўå; âàðàá’і і 
ñіíіöû пåðàñкîкâàлі ç ãàліíû íà ãàліíу, öіліўкàлі, пðà íåøтà пàâåäàìлÿлі 
птуøûíûìі ãàлàñàìі, пðàâîäçÿ÷û іх пà äàðîçå.

Уâàйøлі ў пðàñтîðíû хîл, àñâåтлåíû пðîìíÿìі ñîíöà пðàç øûðîкіÿ 
і âûñîкіÿ âîкíû. Íà кðэñлàх ñÿäçåлі íåâÿäîìûÿ лþäçі, ÷ûтàлі ãàçåтû і 
÷àñîпіñû, íåхтà пðàãлÿäàў íàâіíû íà экðàíå плàíøэтà. Уáà÷ûўøû, ÿк ÿíû 
пåðàñтупілі пàðîã ãàтэлÿ, äà іх пàäûøîў у ñіíіì кàñöþìå хлàпåö, ìîў÷кі 
пàкàçàў, куäû ÿíû пàâіííû іñöі. Пàäâ¸ў äà ліôтà. Кàлі ÿíû çàйøлі ў ÿãî, 
íàöіñíуў íà кíîпку 125-ãà пàâåðхà. Пàжàäàў уçìàхàì ðукі пîñпåхàў, і 
äçâåðû çà÷ûíіліñÿ.

Кàлі пàäíÿліñÿ íà çàкàçàíû пàâåðх, іх ñуñтðэлà äçÿў÷î ç äîўãіìі кîñàìі, 
íà ãàлàâå áліñку÷àÿ кàðîíà ç âûÿâàй плàíåтû, уñìіхàлàñÿ, ãлåäçÿ÷û íà іх. 
Пàäàлà элåктðîííûÿ клþ÷û íà äâà íуìàðû. Пàкàçàлà, у ÿкі áîк іñöі. Пà-
пåðøàå, ÿíû àäçíà÷ûлі іäу÷û, íîãі íå äàтûкàліñÿ äà пàäлîãі. Іøлі пà ¸й, 
à íå àä÷уâàлі àпіðûø÷à. Дçâåðû ñàìі ðàñ÷ûíіліñÿ.

– Пðûâîäçіì ñÿáå ў íàлåжíû âûãлÿä, çìûâàåì кàñìі÷íуþ пûлîту ç 
ñÿáå, і пðàç ãàäçіíу тû пðûхîäçіø äà ìÿíå, – пðàпàíàâàў Àíàтîлü.

– Дîáðà, пðàç ãàäçіíу.
У лÿäîўíі Áîá çíàйøîў піâà àìåðûкàíñкàй і ÷эøñкàй âûтâîð÷àñöі, 

çàкуñкі і ñàäàâіíу. У Àíàтîлÿ – укðàіíñкàå ñàлà і ìàлàñàл¸íûÿ ãуðкі, 
áÿðîçàâік і âіíàãðàäíû ñîк. І íàâàт плÿøкà ãàðэлкі “Пàлÿøуöкàÿ”. Íà 
этûкåтöû íàìàлÿâàíû áÿðîçû і жîўтàÿ çáàжûíà.

Пðàç ãàäçіíу пðûйøîў Áîá. “Àäçíà÷ûлі” ñâà¸ çíàхîäжàííå íà ñтàíöûі, 
ÿкàÿ пðûíÿлà іх ÿк ñâàіх. “Пàлÿøуöкàÿ” àкàçàлàñÿ íåáлàãіì íàпîåì – у 
ãэтûì äîáðà ðàçáіðàўñÿ пàлåñкі ñàìàãîíø÷ûк, ñàì íåкàлі âûðàáлÿў (ãíàў) 
ÿå.

Пðàç íåйкі ÷àñ, кàлі íàтàлілі ñìàãу і çäàâîліліñÿ ÿäîй і пітâîì, кàлі ç 
ãàäçіíу пðàñÿäçåлі íà кàíàпå, íå âûтðûìàў Áîá Пîл, пà÷àў çíîў ÷àплÿ-
ööà ç пûтàííÿìі. Þíіöкі ìіìàхîäçü пðàìîâіў, øтî ўñ¸ жûöö¸ íà çÿìлі і 



ў кîñìàñå пàäтðûìліâàåööà ñâàáîäíàй эíåðãіÿй Тîð, à ¸í íå ўхàпіўñÿ çà 
туþ іíôàðìàöûþ, ÿíà пðàøìûãíулà пàўç ÿãî âуøû. Àлå кàлі Ñþçàíà і ÿå 
пàìî÷íікі пàäçÿкàâàлі Àíàтîлþ çà туþ эíåðãіþ, ÿкàÿ пàñтàÿííà íàкàпліâà-
åööà, à пîтûì пåðàäàåööà íà Çÿìлþ, àпàìÿтàўñÿ: “Як жà ÿ тîå пðàпуñöіў?..”

Яíû ñÿäçåлі ÿк у ìіíñкіì îôіñå, íàñûöіліñÿ і çàпіâàлі ÿäу – Áîá піâàì, 
à Àíàтîлü âіíàãðàäíûì ñîкàì. Çà âàкíîì ñлàўñÿ íåàãлÿäíû лàíäøàôт, 
àñâåтлåíû íÿáà÷íûì ñîíöàì, à ìî ÿãî і çуñіì íå áûлî, пðàöàâàлà хіáà 
кàñìі÷íàå ñâÿöілà. Áîá áà÷ûў пåðàä ñàáîþ пðэðûі і ãîðû, à Àíàтîлü áÿ-
ðîçàâûÿ ãàі, пàлі çáàжûíû і öуäàäçåйíуþ кðûíі÷ку ñâàйãî äçåäà, à пîáà÷ 
ç іì ñâàіх пðîäкàў у âÿñкîâûì àäçåííі.

– Тû ўñпîìíіў пðà ñâàáîäíуþ і áÿñплàтíуþ эíåðãіþ Тîð, à ÿ íåÿк íå 
çâÿðíуў íà тîå ўâàãі, äàðуй… І ў ñуâÿçі ç ãэтûì у ìÿíå íàкàпілàñÿ øìàт 
пûтàííÿў, і äàâåäàööà хà÷у, àäкулü ÿíà ç’ÿâілàñÿ, íå ÷уў пðà ÿå… Ёñöü 
íàñтðîй пàãàâàðûöü?

– Çàўñ¸äû äà тâàіх пàñлуãàў. Àлå тîлüкі пðàç пÿöü хâіліíàў. Íàñтðîþñÿ 
íà туþ хâàлþ.

Пðàлÿöåлà і пÿöü хâіліíàў, і äçåñÿöü, àлå Áîá äàлікàтíà ÷àкàў, кàлі 
Þíіöкі пàäàñöü ãîлàñ. Çðàçуìåлà, øìàт áûлî пàтðà÷àíà ñілàў çà öэлû 
äçåíü, íàтàìіўñÿ. Мî і íå тðэáà áûлî öÿпåð пðûñтàâàöü äà ÿãî ç ðîñпûтàìі, 
àлå пîçíà ўжî øтî-íåáуäçü ìÿíÿöü.

– Дûк âîñü, – áàäç¸ðûì ãîлàñàì пðàìîâіў Àíàтîлü. – Тîð… Тû хî÷àø 
âåäàöü, Áîá, хтî öі øтî пðûäàå ÿìу – тîðу – іìпулüñ âÿð÷эííÿ? Якàÿ 
ñілà ðухàå ãэтà ўñ¸? Чàìу і ÿк тîðû ўçàåìàäçåйíі÷àþöü ìіж ñàáîй? І ÷àãî 
çÿìлÿ áåç ÷àлàâåкà ìîжà іñíàâàöü, à ¸í áåç ÿå íå ìîжà? Àäкулü тàкàÿ 
çàлåжíàñöü, хтî ÿå пðûäуìàў?

Áîá кіўíуў ãàлàâîй.
À Àíàтîлü уñìіхàўñÿ, íå àäðûâàþ÷ûñÿ àä ñâàіх áàлîт і ãðûáíûх 

ìÿñöіíàў, íàâàт àáðàäâàўñÿ, øтî ў Áîáà ç’ÿâілàñÿ жàäàííå ðàçàáðàööà ў 
тàкîй çàãàäкàâàй эíåðãіі. Ці ñтàìіўñÿ ¸í? Ñтàìіўñÿ. Àлå ÿìу äàñтàткîâà 
пàўãàäçіíû ÷àñу íà àäпà÷ûíàк, і ¸í ìîã àäðàçу çíîў уклþ÷àööà ў пðàöу, 
ãàâàðûöü ãàäçіíàìі öі àäкàçâàöü íà ðîñпûтû.

– Пà÷íåì ç пûтàííÿ – ÷àìу пðûðîäà ãàðìàíі÷íàÿ і çáàлàíñàâàíàÿ, íÿìà 
ў ̧ й кâàäðàтà, à ìû ўñ¸ øукàåì і øукàåì ñпàкîйíû ñтàí у ãåàìåтðûі ðîçíûх 
ôіãуðàў? Ці àá’åктûўíûÿ ÿíû, öі іñíуþöü тîлüкі ў ÷àлàâå÷ûì кàлåктûўíûì 
ðîçуìå? І ўçíікàå тàäû пûтàííå – à хтî ж íàì іх пåðøàпà÷àткîâà пàкàçàў 
öі äàў у ðукі, уклàў у íàøуþ ñâÿäîìàñöü? І ÷àìу ãåàìåтðûÿ íå ìàå äуøû, 
à эíåðãàпîлå ÷àлàâåкà і іìкíåííå ÿãî äуøû ìàå äàклàäíуþ ãåàìåтðû÷íуþ 
ñтðуктуðу?

Þíіöкі çàìîўк. Дуìàў, ÿк äàíåñöі äà ñâÿäîìàñöі àìåðûкàíñкàãà ñÿáðà 
ãэтûÿ ñклàäàíûÿ äлÿ ðàçуìåííÿ пûтàííі. Íÿхàй íå öÿпåð, à пîтûì, кàлі 
¸í ñÿäçå ў ñâàіì кàáіíåöå öі äîìà і áуäçå пðàкðу÷âàöü уñå äíі пàäàðîжжà, 
ãлûáîкà ўäуìàåööà, äçÿñÿткі ðàç пåðàкðуöіöü элåктðîííуþ ñтужку і äà-
кàпàåööà ўñ¸ ж äà іñöіíû, – áуäçå тîå. Àáàâÿçкîâà.

– Чàìу íà ìíîãіх, àìàлü íà ўñіх, àáðàçàх уñå пðàÿâû äухîўíàãà ñâåту 
ãåàìåтðû÷íûÿ, íàâàт ñåðàôіìû, íå кàжу÷û ўжî àá íіìáàх, ñілàх, ìàíäîðлàх, 
у пàáуäîâå кàìпàçіöûі?

Çíîў жà – ãàлîўíàå пûтàííå: äçå ìÿжà ìіж ÷àñтîтàìі âіáðàöûй – íà-
øûìі пà÷уööÿìі, пà÷уööÿìі ñтàðöà-пуñтэлüíікà, ÿкі ìîліööà, ðàäàñöþ 
íåìàўлÿöі, уñìåøкàй âÿñ¸лкі і пàл¸тàì лàñтàâàк öі ñтðûжîў? Штî ìîжà 
пàкðûўäçіöü ÷àлàâåкà ў ãэтûì ñуìáуðíûì жûööі? Як àäðîçíіöü іñöіííû 
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ñлàâÿíñкі пðàâàñлàўíû кàñìі÷íû экàлàãіçì ìûñлåííÿ ãåíіÿлüíàãà Þíіöкàãà 
àä пàðàìàñîíñкіх пñåўäàэкàлàãі÷íûх ãлàáàліñöкіх àðãàíіçàöûй і плûíÿў, 
ôàðìіðàâàííÿў і ñåктàў, çäîлüíûх äçåлÿ ўлàäû íàä ìàñàìі ñпðàâàкàâàöü 
кàтàñтðîôû і эпіäэìіі?

Âу÷îíû äàпіў ñâîй ñîк. Пàäíÿўñÿ, пàäûøîў äà àкíà. Çàхàöåлàñÿ 
пàãлÿäçåöü уíіç, âûçíà÷ûöü, íà ÿкîй ¸í çíàхîäçіööà âûøûíі – пàâåðхíі 
íå ўáà÷ûў. І íå çäçіâіўñÿ. Ãэтà íà çÿìлі ìîжíà âûçíà÷ûöü âûøûíþ – тут 
äðуãіÿ âûçíà÷эííі.

– Áîá, тû âåлüìі çàãлûáіўñÿ ў ãэтуþ пðàáлåìу. Ñкàжу тàк: íіхтî íå ìîжà 
àäкàçàöü íà ãэтûÿ пûтàííі. Хàöÿ á тàìу, øтî ãэтûÿ пûтàííі і íå пàâіííû 
ўçíікàöü. Ãэтà ÿк у íåкàãà ñпûтàöü – ÿк âûãлÿäàå пàâåтðà. Ёí ¸ñöü, à ÿк 
âûãлÿäàå? Ãэтà ìîжà áûöü і Áîã, àлå ìû Яãî íікîлі íå ўáà÷ûì… Тàìу 
äàâàй àáàçíà÷ûì íàøуþ тэìу ÿк пàíÿööå “Пðàöâітàííå”. Ці – “Рîñкâіт”.

– Çãîäçåí, Àíàтîлü.
– Íàøàå жûöö¸ çàпðàãðàìàâàíà íà пîñпåх. Íàøà ìэтà – пðàöâітàííå 

і ðîñкâіт. Íà жàлü, íà плàíåöå ãэтû äэâіç “íå пðàöуå” – жûöö¸ ÷àлàâåкà 
çàклþ÷àåööà íå ў пðàöâітàííі, à ў âûжûâàííі. І – у áàðàöüáå. Çà жûöö¸. І 
÷àìу ìû – öі íàø ñуñâåт – äà ãэтàãà пðûйøлі çà ÷àтàðíàööàöü ìілüÿðäàў 
ãàäîў: ñтâàðûöü âіä жûâîй і ðàçуìíàй ñутíàñöі – ÷àлàâåкà, ÿкі, ñàì тàãî 
íå пàäàçðàþ÷û, ñтàíå âîðàãàì тàãî ж жûööÿ і àñàáіñтàãà жûллÿ – плàíå-
тû? Хтî àäкàжà íà тàкіÿ пûтàííі? І öі ¸ñöü àäкàç? Хàöÿ ìû âåäàåì, øтî 
àäкàçû ¸ñöü íà лþáûÿ пûтàííі. У ÿкàñöі пðûклàäу ñпàøлþñÿ íà тâàйãî 
çåìлÿкà, àìåðûкàíñкàãà âу÷îíàãà Фîñтэðà Ãэìáлà. Пðàйøîўøû ўñå ñöåжкі 
плàíåтû, ¸í ñтàðàўñÿ ўñâÿäîìіöü і àäкàçàöü íà тîå ãлàáàлüíàå і ñàкðàлü-
íàå пûтàííå – øтî ìîжà áûöü пðû÷ûíàй ñтðàøэííàй àãîíіі і áåäàў íà 
ãэтàй плàíåöå? Ãàлîўíàå пûтàííå, ÿкîå ¸í çàäàâàў ñàì ñàáå, çàклþ÷àлàñÿ 
ў íàñтупíûì – öі ìîãуöü лþäçі çíàхîäçіööà ў àáäûìкàх пðàöâітàííÿ, à 
кàлі ìîãуöü, тî ÷àìу ìû íå ìîжàì çðàáіöü ãэтà? Дàñлåäâàííі пðûâÿлі ÿãî 
туäû, куäû ¸í íікîлі íå жàäàў і íå äуìàў тðàпіöü, і ¸í çðàáіў çäçіўлÿþ÷àå 
ñâåт àäкðûöö¸. Âу÷îíû àäøукàў кîä. Тàк, тàк – Кîä. Пðûðîäíуþ ìàäэлü, 
ÿкàÿ ñтàãîääçÿìі çíàхîäçілà ñâà¸ àäлþñтðàâàííå ў ìàñтàöтâå і ñіìâàлàх.

Ñкàжу áîлåй – ̧ í пåðàкàíàíû ў тûì, øтî ãэтû кîä і ç’ÿўлÿåööà клþ÷îì 
äлÿ àтðûìàííÿ ÷ûñтàй, àäíàўлÿлüíàй і íåâû÷эðпíàй эíåðãіі, – à ãэтà ìîжà 
пîўíàñöþ пåðàкуліöü íàø ñâåт ç íîã íà ãàлàâу. Тàäû ж çíікíå пàíÿööå 
экàíîìікà і кðûçіñ, áàíкðуöтâà пðàäпðûåìñтâàў і пàãîíÿ àліãàðхàў çà 
пðûáûткàìі, àñàáліâà íàôтàâûх ìàãíàтàў, ÿкіÿ çäçіðàþöü ç íàðîäà íàâàт íå 
ñåì, à ñîтíі ñкуðàў… І тàìу, кàлі ãэтà çäàðûööà, à ÿíî àáàâÿçкîâà пàâіííà 
çäàðûööà, іíà÷àй àäáуäçåööà кðàх плàíåтû, – і ўжî íå äàлÿðû і åўðà áу-
äуöü кіðàâàöü ñâåтàì, íіхтî íå áуäçå кіðàâàöü ñâåтàì, тàìу øтî і ўñіì уñ¸ 
äàñтàíåööà áÿñплàтíà. І ãэтà ãàлîўíû клþ÷ äà пðàöâітàííÿ – äà Міðу íà 
ўñ¸й Плàíåöå. Чàлàâåöтâà іìкíåööà ðàçàáðàööà ў øìàт ÿкіх пûтàííÿх – 
хтî ìû, ÿк і кàлі ç’ÿâіліñÿ íà плàíåöå; öі ̧ ñöü іíøûÿ öûâіліçàöûі ў кîñìàñå 
і ÷àìу ÿíû íå іäуöü ç íàìі íà кàíтàкт; ÿкуþ эíåðãіþ пðûìÿíÿþöü ÿíû, 
ÿк ðухàþööà ç íåйìàâåðíàй хуткàñöþ íàä çÿìл¸й і ў кîñìàñå… Хтî ÿíû 
– іíøàплàíåöÿíå, øтî пðûйøлі ç äàл¸кàãà ñâåту і ãàлàктûк?

Þíіöкі ñпûíіў ñâà¸ тлуìà÷эííå âу÷îíàãà ç Àìåðûкі, à Áîá íàхìуðûўñÿ, 
пàö¸ð лîá укàçàлüíûì пàлüöàì, “пåðàâàðâàў” уñ¸ ў ñàáå, у ñâà¸й ñâÿäîìà-
ñöі. Рàçуìåў, øтî тîå пàкулü äлÿ ÿãî íåäàñÿãàлüíàå, íàпàлîâу çðàçуìåлàå. 
Пàкулü øтî…

– Ñâà¸ àáуäжэííå, лі÷ûöü âу÷îíû, ¸í çàўâàжûў ÿø÷э ў пà÷àткîâàй 



øкîлå. Тàк, ÿк і ÿ, íàìàöâàў у ñâàіì äçіöÿ÷ûì уÿўлåííі і ñâÿäîìàñöі øлÿхі 
ў áуäу÷ûíþ. Фîñтэð äàâåäàўñÿ àä äàðîñлûх, øтî àä çàñöÿðîãі ÿäçåðíàãà 
âûáуху тðэáà çàлåçöі пàä øкîлüíуþ лàâу і пðûкðûöü ãàлàâу ðукàìі. À 
пîтûì ñутûкíуўñÿ ç эíåðãіÿй ñуñâåту. Кàлі ¸í âûãлÿíуў у àкíî øкîлüíàãà 
àўтîáуñà, ÿìу пðûìðîіўñÿ âàäàâàðîт, і ̧ í тут жà ўñâÿäîìіў, øтî пàтîк эíåðãіі 
àäíîлüкàâû і ў àтàìå, і âà ўñ¸й ñîíå÷íàй ñіñтэìå. Àäíà÷àñîâà ç ãэтûì ¸í 
ãлûáîкà і íàтуðàлüíà àä÷уў, øтî ¸í і ñàì ñтâîðàíû пà пðûíöûпå тîй жà 
ìàäэлі. Ãэтàå áà÷àííå пàñлужûлà пðû÷ûíàй тàãî, øтî ¸í öâ¸ðäà âûðàøûў 
çàíÿööà íàâукàй, ужî кàá çðàçуìåöü, ÿк пàáуäàâàíû Ñуñâåт. І ÿø÷э – ÿк 
ñàìі лþäçі “ўпіñâàþööà” ў ãэтуþ àãулüíуþ ìàäэлü эíåðãіі жûööÿ.

– Уñå ìû äçåöі, і ñ¸ííÿ ç’ÿўлÿåìñÿ äçåöüìі.
– Çãîäçåí, і àä ãэтàãà íікуäû íå пàäçåööà. Пðàç øìàт ãàäîў ¸í äàâåäàў-

ñÿ, øтî ìàлþíàк, ÿкі іíøàплàíåöÿíå пàкіíулі íà пîлі, çàñåÿíûì жûтàì, 
äàўíî âÿäîìû íåкàтîðûì лþäçÿì íàâукі. У 1921 ãîäçå Àлüáåðт Эйíøтэйí 
àтðûìàў Íîáåлåўñкуþ пðэìіþ çà àäкðûöö¸ тàãî, øтî пðû âûпðàìåíüâàí-
íі эíåðãіі ў ñуñâåт ç’ÿўлÿþööà íåâÿлікіÿ öэлàñíûÿ ñкàплåííі. Кîжíàå 
ñкàплåííå, пðà ÿкîå кàçàў Эйíøтэйí, íàçûâàåööà кâàíтàìі (àлüáî ў íà-
øûì âûпàäку – ôàтîíàìі), ñклàäàåööà ç àкàлÿþ÷àãà ÿãî àñÿðîääçÿ. Àлå 
пðû ãэтûì àääçåлåíà àä ÿå. Як âàäàâàðîт у âàäçå. Ãэтûÿ ñкàплåííі ìàþöü 
çàўñ¸äû àäíу і туþ ж ìàäэлü, íåçàлåжíуþ àä пàìåðàў, і ÿíû äçіўíûì ÷û-
íàì öåñíà çâÿçàíû ç тàкіìі, íà пåðøû пîãлÿä, ðàçðîçíåíûìі пðàáлåìàìі, 
ÿк âîйíû íà Áліжíіì Уñхîäçå, ñуñâåтíû ôіíàíñàâû кðûçіñ і äàñÿãíåííі 
ўñåàãулüíàй ñпðàâÿäліâàñöі.

Áÿðэì у äàпàìîãу ìàтэìàтûку. У ¸й тàкàÿ ôіãуðà íàçûâàåööà тîðàì: 
V=2п2 Rr2. Эíåðãіÿ тîðà ўâàхîäçіöü ç àäíàãî кàíöà, кðуöіööà âàкîл ÿãî 
öэíтðà і âûхîäçіöü ç äðуãîãà. Ãэтà çáàлàíñàâàíàÿ ñàìàðэãулÿâàíàÿ ñіñтэìà. 
Упåðøûíþ ç ãэтàй ñіñтэìàй ôàðìàлüíà пàçíà¸ìіўñÿ âу÷îíû-âûíàхîäíік 
Àðтуð Яíã. Футуðûñт Дуэл Эíäжûí ðàñтлуìà÷ûў, øтî тîð ç’ÿўлÿåööà 
àñíîўíàй ôіãуðàй, ÿкуþ пðûðîäà âûкàðûñтîўâàå äлÿ жûööÿ íà ўñіх 
уçðîўíÿх. Ёí кàжà тàк: “Эâàлþöûÿ – àçíà÷àå ðàñкðûöö¸ ðàçãîðтâàííÿ, 
пàãэтàìу і ўçíікàå пûтàííå – à øтî ìåíàâітà ðàçãîðтâàå ñуñâåт? Эâàлþ-
öûÿ ðàçãîðтâàåööà ў ñіñтэìû, ÿкіÿ àðãàíіçîўâàþöü, ÿкіÿ ìîжíà çíàйñöі 
íà лþáûì уçðîўíі. Ñàìààðãàíіçуþ÷àÿ ñіñтэìà – ãэтà ñпåöûÿлüíû тэðìіí 
äлÿ âûçíà÷эííÿ ñіñтэìû, ÿкàÿ ñàìà кіðуå ñàáîй і ñàìà пà ñутíàñöі “âåäàå 
ñÿáå”. Ãэтûÿ ôîðìû ìû ìîжàì уáà÷ûöü у пðûðîäçå – у ðàçðэçå àпåлüñіíà 
öі ÿáлûкà, тàкàÿ ж äûíàìікà і ў тàðíàäà, у ìàãíітíûì пîлі çÿìлі і ў àíàлà-
ãі÷íûì ìàãíітíûì пîлі кîжíàãà ÷àлàâåкà. Яå ìîжíà çíàйñöі ў ñтðуктуðû 
ўñ¸й âіхðàâàй ãàлàктûкі і ў пàáуäîâå íåâÿлікàãà àтàìà. Íà ўñіх уçðîўíÿх 
íà пðàöÿãу ñâà¸й ãіñтîðûі Ñуñâåт пðàöуå íàä àäíûì пðàåктàì – âûðîø÷âàå 
тîð. Ñуñâåт – ãэтà ôàáðûкà пà âûтâîð÷àñöі тîðà.

– І ìû ÿå ìîжàì уáà÷ûöü?
– Тîлüкі пðàñà÷ûöü у ðîçíûх ìàøтàáàх. Íà ўçðîўíі ãàлàктûкі, ÿкàÿ 

ўÿўлÿå ñàáîй ãіãàíöкіÿ ñтðуктуðû ç ìілüÿðäàìі çîðàк, ÿкіÿ кðуöÿööà. Яíà 
âûãлÿäàå ÿк âÿліçíàå àäãàліíàâàííå ãàлàктûк, ÿкіÿ кðуöÿööà âіхуðíà пà 
кðуçå, ñûхîäçÿ÷û àä öэíтðà, і öÿãíуööà äà ìåжàў ãàлàктû÷íàãà Ãàлà, ÿкіÿ 
àкðужàþöü іх. Çîðкі ðухàþööà àä ãàлàктû÷íàãà äûñкà Ãàл, уíіç пà âіхуðàì. 
Âÿäîìà, øтî тàкіÿ çîðкі ÿк Àðктуð, ужî çäçåйñíілі тàкі øлÿх. Ãэтàå àпіñàííå 
пàäûхîäçіöü íàâàт äà íàøàй плàíåтû. Íàäâîð’å ðухàåööà àä пàўíî÷íàãà 
пîлþñà ўíіç пà экâàтàðû, à çàтûì çíîўку ўâåðх – àä пàўäí¸âàãà пîлþñà 
äà экâàтàðà, і çíîў уíіç. Íàâàт íà пàâåðхíі ñîíöà ўçíікàþöü àíàлàãі÷íûÿ 
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ç’ÿâû. Çðàçуìåлà, ìû ðàçãлÿäàåì ãэтуþ ñіñтэìу çâîíку. І ў äàâîлі ìàлåíüкіì 
ìàøтàáå. Кàлі ж ãлÿíуöü íà ñîíå÷íуþ ñіñтэìу, ÿкàÿ çíàхîäçіööà ў ãàлàк-
тûöû, ÿкàÿ ўâàхîäçіöü у клàñтэð, ÿкîй íàлåжûöü ñупåðклàñтэð, тî ìîжíà 
çðàçуìåöü, øтî ìû плûâåì пà áÿñкðàйíіì ìîðû áÿñкîíöàãà öÿ÷эííÿ Тîðû.

– Çâûøжûöö¸?
– Тàк, áî тîð – ãэтà äûхàííå Ñуñâåту. Ãэтà ôîðìà, ÿкуþ эíåðãіÿ пðûìàå 

íà кîжíûì уçðîўíі іñíàâàííÿ. Àлå ў ãэтûì пàтîку ̧ ñöü áàçàâàÿ ñтðуктуðà, 
íàкøтàлт øкілåтà. Яíà íàçûâàåööà âåктàðíûì экâіліáðûўìàì. Ãэтû тэðìіí 
пðàпàíàâàў àäçіí ç âÿлікіх ìûñлÿðîў ХХ ñтàãîääçÿ Áàхìітñтэð Фулü…

Íàтхí¸íû ÿãî пðàâіäíûìі пðàåктàìі і іäэÿìі, Фîñтэð Ãэìáåл äçåñÿöі-
ãîääçÿìі âûâу÷àў пðàáлåìу äûíàìікі – âåктàðíàãà экâіліáðûўìà і тîðà. 
Ёí áûў тàк çàхîплåíû пàтэíöûÿлàì тàðэіäàлüíàй ôîðìû эíåðãіі, øтî ў 
1997 ãîäçå ñтàў àäíûì ç çàñíàâàлüíікàў íàâукîâà-äàñлåä÷àãà öэíтðà The 
Seguoia Symposium, ñтâîðàíàãà äлÿ âûâу÷эííÿ ãэтàй ôîðìû і ÿå пðûìÿíåí-
íÿ. Âûíікі äàñлåäâàííÿў пåðàкàíàлі âу÷îíàãà ў тûì, øтî тîð і âåктàðíû 
экâіліáðûўì ç’ÿўлÿþööà àñíîўíàй ôîðìàй, íà ÿкîй çàñíàâàíû çàкîíû і 
тâàðэííі Ñуñâåту íà ўñіх уçðîўíÿх. Íà ðîçíûх ñуñтðэ÷àх ãэтàй àðãàíіçàöûі 
¸í äàâåäàўñÿ àá äàñлåäâàííÿх, ÿкіÿ âûкàðûñтîўâàлі äûíàìіку Тîðà ÿк àñ-
íîâу äлÿ пðûñтàñàâàííÿў, ãåíåðûðуþ÷ûх эíåðãіþ áåç ñпàлüâàííÿ. Чуåø, 
Áîá, áåç ñпàлüâàííÿ ÷àãî-íåáуäçü?

– Чуþ і ðàçуìåþ. Íåâåðàãîäíà!
– Тàкіÿ ðэâàлþöûйíûÿ àäкðûööі, ÿкіÿ çàáÿñпå÷âàþöü äîñтуп äà эíåðãіі 

íулÿâîй кðîпкі ÷ûñтàй öі ñâàáîäíàй эíåðãіі, öÿпåð íàçûâàþöü пðîñтà – 
тэхíàлîãіÿìі íîâàй эíåðãіі. Улі÷âàþ÷û тîå, øтî çíà÷íàÿ ÷àñткà ñуñâåтíûх 
пàкутàў âûклікàíà àäñутíàñöþ äîñтупу äà эíåðãіі, âу÷îíû ўñâÿäîìіў, øтî 
áÿñплàтíàÿ, íåàáìåжàâàíàÿ і ÷ûñтàÿ эíåðãіÿ ñтàíå àäíûì ç íàйâÿлікøûх 
пðàðûâàў у ãіñтîðûі. Яíà ìîжà íå пðîñтà пàлåпøûöü, àлå і çìÿíіöü ÿкàñöü 
жûööÿ íà ãэтàй плàíåöå.

Хтî ÿø÷э âåäàå пðà ãэтуþ ôîðìу і кðûíіöу àтðûìàííÿ ãэтàй ìàãутíåй-
øàй эíåðãіі? У тûì жà тàâàðûñтâå і äðуãіÿ âу÷îíûÿ, ÿкіÿ äàлу÷ûліñÿ äà 
ãэтàãà öÿ÷эííÿ, äçÿліліñÿ ñâàіìі âûñíîâàìі і ñöâÿðäжэííÿìі. Íàпðûклàä, 
пðà тîå, øтî тîð ñтàãîääçÿìі ў ÿкàñöі ñіìâàлàў âûкàðûñтîўâàўñÿ ў ìíîãіх 
кулüтуðàх. Íàпэўíà, ñтàðàäàўíіÿ öûâіліçàöûі çàôікñàâàлі ãэтû кîä у ñâàіх 
пàäàííÿх, ñіìâàлàх, àлôàâітàх і пàáуäîâàх, у тûх жà åãіпåöкіх піðàìіäàх.

– Дà ñтàðàäàўíіх íàì ÿø÷э тðэáà äàðàñöі, – уçäûхíуў Áîá.
– Тàк, âÿðíуööà ў тîй ñâåт, äçå пàíàâàлà áåñклàпîтíàå жûöö¸ і ÷àлàâåк 

íå çàлåжàў àä âàлàäàðîў ñâåту, àкðàìÿ Áîãà.

Сустрэча

1

À ðàíіöàй у іх âàкíî çàçіðíулà ñîíöà.
Яíû пðàхàпіліñÿ àìàлü àäíà÷àñîâà і çäçіâіліñÿ, øтî íî÷ пðàâÿлі ñåäçÿ÷û ў 

кðэñлàх, íå ðàñпðàíàþ÷ûñÿ. Рàññìÿÿліñÿ, ãлåäçÿ÷û àäçіí íà àäíàãî. Кðэñлû 
àкàçàліñÿ лåкàâûìі, íіÿкàãà ñлåäу àä у÷àðàøíÿй ñтîìû íå çàñтàлîñÿ.

Ñàлàўіíûÿ пîø÷àкі ç плàíøэтà àáâÿñöілі Þíіöкàìу, øтî ÿìу äàñлàíà 
пàâåäàìлåííå. Àäкðûў ñтàðîíку, пðà÷ûтàў тэкñт:

“Дàðàãі çÿìлÿíіí Àíàтîлü, ñûí Эäуàðäà! Âітàþ öÿáå íà кàлÿçåìíàй 
àðáіöå. Àлå ¸ñöü і äðуãàÿ кàñìі÷íàÿ àðáітà – âàкîл Þíітû. Тû ç äçÿöіí-



ñтâà іìкíуўñÿ íàâåäàöü ãэтуþ çàãàäкàâуþ Плàíåту, íà ÿкîй çäçåйñíіліñÿ, 
àтðûìàлі жûöö¸ ўñå тâàå пðàåктû і пðàпàíîâû. Жûöö¸ ÷àлàâåкà, ÿк 
âÿäîìà, ñклàäàåööà ç ñілû äуìкі і äàáðûíі äуøû. Тû ìàðûў і íå âåäàў, 
íå çäàãàäâàўñÿ íàâàт, øтî эíåðãіþ тâà¸й äуìкі пðûìàлà Þíітà íà ñâîй 
пðûìà÷, – і тут жà, у туþ ж ñåкуíäу, ÿíà ìàтэðûÿліçàâàлàñÿ, пðûíÿлà 
ðэàлüíûÿ ðûñû, ôîðìû і пåðàтâàðûлàñÿ ў ìåтàл, ÿкі лÿã÷эй çÿìíîãà пà-
âåтðà. І ў кàðîткіÿ тэðìіíû, пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ тâà¸й äуìöû і ìàðàì, 
тàлåíàâітûÿ íÿáà÷íûÿ áуäàўíікі ўçâÿлі і тâàå ñтðуííûÿ äàðîãі, і ñîтíі 
“çàðу÷àлüíûх кîлüöàў”, ÿкіÿ ўçíÿліñÿ ў кîñìàñ, ÷эðпàþ÷û ç ÿãî äухîўíуþ 
і эíåðãåтû÷íуþ эíåðãіþ, – âûíåñлі туäû л¸ãкуþ і öÿжкуþ пðàìûñлîâàñöü, 
кàá íå çàáðуäжâàöü àäхîäàìі àä іх Þíіту. Пàãэтàìу íàøà плàíåтà ñтàлà 
ñàìàй ÷ûñтàй ç уñіх плàíåт ãàлàктûкі.

У ãэтûì тû ñàì пåðàкàíàåøñÿ, кàлі íàâåäàåø ñâàþ Þíіту.
Пàãэтàìу ÿ і çàпðàøàþ öÿáå і тâàйãî ñÿáðà Áîáà Пîлà äà ñÿáå ў ãîñöі. 

Мÿíå ўжî äàўíî пðàâåäàлі пðàäñтàўíікі іíøûх плàíåт äàл¸кіх ãàлàктûк. 
Мû àáìÿíÿліñÿ âîпûтàì çàхàâàííÿ ÷ûñöіíі íà ñâàіх àўтàíîìіÿх. Íàйáîлüø 
іì ñпàäàáàліñÿ “ñтðуííûÿ äàðîãі”, ÿкіÿ тû пðûäуìàў, укàðàíÿþöü ÿå ў ñÿáå.

Дà пàä’åçäà âàøàãà àтэлþ ў пîўäçåíü пðûáуäçå “пàâåтðàíû кіліì”, 
ÿкі пðàç ñîðàк ñåкуíä äàіì÷ûöü âàñ äà ñтàíöûі “Íàäçåÿ”. Тут íå іñíуþöü 
пàíÿööі “кілàìåтðû” öі “ìåтðû”, íàâàт ÷àñ àìàлü íå іñíуå, áî ìû ç àäíîй 
кðîпкі äà äðуãîй пåðàлÿтàåì іìãîâà.

“Çàðу÷àлüíû пÿðñö¸íàк” Þíітû пàäплûâå íà туþ ñтàíöûþ ñтðîãà пà 
ðàñклàäçå. Я пðûáуäу àäíà, і áуäу ў áåлàñíåжíàй ñукåíöû, ñàткàíàй ç 
íÿáåñíûх çîðàк Âàлàöужíàãà øлÿху.

Цàлуþ.
Ãàñпàäûíÿ і кàñìі÷íû äûðûжîð плàíåтû Þíітà”.

– Хтî пàтðûâîжûў öÿáå, Àíàтîлü? – пàöікàâіўñÿ Áîá. – Ç çÿìлі ñіãíàл?
– Ç Þíітû. Мû àтðûìàлі ç тàáîй çàпðàøэííå íàâåäàöü ãэтуþ плàíåту. 

Ãàñпàäûíÿ Þíітû ç’ÿâіööà íà ñтàíöûі пàñлÿ пîўäíÿ і áуäçå ÷àкàöü íàñ.
– Çàпðàøàå ў ãîñöі? Ãэтà çäîðàâà! À ÷àìу ÿíà íå íàçâàлà ñâà¸ іìÿ?
– Яíà пàäпіñàлà çàпðàøэííå ÿк Þíітà.
– Плàíåтà Þíітà і ÿíà – Þíітà?
– Àтðûìліâàåööà тàк.
– Дçіўíà àäíàк. І çàãàäкàâà.
– Âîñü íàì і тðэáà ðàçãàäàöü ãэтуþ çàãàäку.
У лÿäîўíі çíàйøлîñÿ ўñ¸, øтî пàтðàáàâàлàñÿ íà ñíÿäàíàк. Кàлі àáíàâілі 

хàð÷û і íàпîі, íåâÿäîìà. Мî тàäû, ÿк ñпàлі?
Àãðэãàт-àўтàìàт âûäàў ãàðà÷уþ ãàðáàту ç ліìîíàì, íà ñпîäкàх лÿжàлі 

пàðэçàíû ñûð, пå÷ûâà.
У çàпàñå ў іх áûў ÿø÷э ÷àñ і ÿíû ðàøûлі пàлÿжàöü ãàäçіíû-äçâå ў 

лîжкàх. Áîá пàйøîў у ñâîй íуìàð.
Ñтâàðàлüíік âіðтуàлüíàй Þíітû äуìàў пðà çàпðàøэííå. Íåøтà хâà-

лÿâàлà ÿãî, íåпàкîілà, áûööàì ¸í àпûíуўñÿ ў þíàöтâå і пàâіíåí пðûйñöі 
äà äçÿў÷ûíû íà пåðøàå ñпàткàííå. Тîй пåðøàй і íåçíà¸ìàй äçÿў÷ûíàй і 
áûлà Þíітà. Уñå ãàäû ¸í äуìкàâà íàâåäâàў ñâà¸ ñтâàðэííå, пðûçâû÷àіўñÿ 
і ñтàў ñâàіì íà ¸й. Àлå тî áûлî ў ñíàх і ìðîÿх, à тут…

Áà÷ûлàñÿ ÿìу плàíåтà ðîçíàкàлÿðîâûì ìÿ÷ûкàì-ãлîáуñàì у âÿліçíуþ 
âåлі÷ûíþ, à тî ўÿўлÿлàñÿ çÿл¸íà-áлàкітíàй, äà ÿкîй ìîжíà áûлî äàкðàíуööà 
ðукîй… Ёí ñпðàáàâàў ìàлÿâàöü ÿå àкâàðэлüíûìі ôàðáàìі, øтî пàäàðàâàлà 
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ÿìу øкîлà çà âûäàтíуþ âу÷îáу і пàâîäçіíû; íà ìàлþíку ¸í пðàклàäâàў 
øлÿхі-äàðîãі, à âàкîл ÿå ìàлÿâàў çàãàäкàâûÿ кîлüöû. Íå âåäàў і ñàì, øтî 
ўÿўлÿлі ñàáîй тûÿ кîлüöû, àлå ÿíû, ÿк âîáðу÷û, àкàлÿлі ñтâîðàíуþ і пðû-
äуìàíуþ іì плàíåту ў ðîçíûх кіðуíкàх. Тî ÿíû лÿжàлі íà àпіðûø÷û íà 
çÿìлі, à тî, ðàñøûðàþ÷ûñÿ, уçäûìàліñÿ ў íÿá¸ñû... Мàлÿâàў íà íÿáåñíûх 
пðàñтîðàх тðàñû і äàðîãі, пðàклàäâàў ìàðøðутû, íå âåäàþ÷û ÿø÷э, куäû 
ÿíû âÿäуöü і äçå іх пà÷àтàк. Мàлÿâàў áлûтàíà, íå ўñâåäàìлÿþ÷û, àлå 
ж àäíà÷àñîâà áà÷ûў, øтî ÿíû øûхтуþööà ў íåйкуþ ñтðîйíуþ ñіñтэìу, 
пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ íåйкàìу ãàлàктû÷íàìу çàкîíу. Âåäàў: äуìкà íікîлі 
íå пðàöуå ўпуñтуþ, áî ìàå ñâàþ эíåðãåтûку і ñілу. І ìîçã ÿãî – áуäу÷àãà 
âу÷îíàãà – íå пåðàñтàâàў пðàöàâàöü, íàкàпліâàў і íàкàпліâàў эíåðãіþ, à 
пîтûì àäñûлàў ÿå ñілàй äуìкі ў íÿá¸ñû íà íÿáà÷íûÿ àðáітû…

Çäàåööà, ¸í çàäðàìàў, çàкàлûхàíû äуìкàìі àá áуäу÷àй ñуñтðэ÷û, уñпà-
ìіíàþ÷û äçіöÿ÷ûÿ ìðîі, іäу÷û пðàç âûñîкіÿ тðàâû пîлÿ кàлÿ ñâàіх Кðукîў.

Íåäçå çàöâіðкàў кîíік, пàñтукàў äçÿöåл äçþáàй пà ñухàäðэâіíå.
– Дàðàãіÿ çÿìлÿíå, – пà÷уўñÿ äçÿâî÷û ãîлàñ і íà áåлàй ñöÿíå çàñâÿöіўñÿ 

экðàí, – âàø ÷àñ àäпà÷ûíку ñкîí÷ûўñÿ.
Дçÿў÷ûíà-äûñпåт÷àð, ç’ÿâіўøûñÿ íà экðàíå, ç пðûåìíàй пîñìіøкàй 

íàпàìіíàлà іì пðà ÷àñ.
– Пðàç ÷âэðöü ãàäçіíû “кіліì-þíàхîä” áуäçå ÷àкàöü âàñ кàлÿ пàä’åçäà. 

Àлå âû ìîжàöå і íå ñпÿøàööà. Кîлüкі âàì ÿø÷э пàтðàáуåööà ÷àñу, кàá 
пðûâåñöі ñÿáå ў íîðìу?

– Пàўãàäçіíû. Шàíîўíàÿ ñпàäàðûíÿ…
– Àл¸íà…
– … øàíîўíàÿ ñпàäàðûíÿ Àл¸íà, пðàç пàўãàäçіíû ìû áуäçåì уíіçå.
У пàкîй çàйøîў Áîá.
– Чуў?
– Чуў. Я пàìûўñÿ, пàãàліўñÿ, íàâàт пàхìÿліўñÿ.
– Оãî! Íàâàт пàхìÿліўñÿ?
– Íу à ÿк жà! Я íà тâà¸й тэðûтîðûі, тàìу пàäпàðàäкîўâàþñÿ ўñіì 

пðàâілàì пàâîäçіíàў у тâà¸й кðàіíå.
Жàðтàâàў Áîá, áî ìåў äîáðû íàñтðîй, ñтîìà çíіклà і пðûйøлà áàäç¸ðàñöü.
Þíіöкі л¸ãкà ўñкî÷ûў ç лîжкà, пàйøîў у âàííû пàкîй. Пàìûўñÿ, 

пàãàліўñÿ. Пîтûì âÿðíуўñÿ ў пàкîй. Âûíÿў ç âàліçû пàхîäíû àáðàçîк, 
пàñтàâіў íà ñтîлік у кутку. Íàклàў íà ñÿáå кðûж, пðà÷ûтàў ðàíіøíþþ 
ìàлітâу. Пàñлÿ ãэтàãà íàліў у куáàк ãàðáàтû.

Çà âàкíîì плûлі âîáлàкі, кулÿліñÿ ў íåáå öі тî ÷àйкі, öі тî ãàлуáû. 
Íà äуøû ў àáîäâух áûлі ñупàкîåíàñöü і çàäàâàлüíåííå àä íåçâû÷àйíàãà 
пàäàðîжжà. Âåðûлі, øтî íàпåðàäçå ÿø÷э öікàâåйøûÿ хâіліíû ÷àкàþöü іх.

Íà пåðøû пàâåðх ÿíû ñпуñöіліñÿ çà хâіліíу.
Яíû ўліліñÿ ў íàтîўп лþäçåй. Íà іх, ÿк і äà ãэтàãà, íіхтî íå çâÿðтàў 

уâàãі, кîжíû áûў çàíÿтû ñâàіì. Ãэтà ўñ¸ íàпàìіíàлà íåйкі ìіжíàðîäíû 
пîðт, äçå ñûøліñÿ лþäçі ç ðîçíûх кðàіíàў, ÿкіÿ іìкíуліñÿ âûлåöåöü у ñâàå 
äçÿðжàâû. Дàðîñлûÿ і äçåöі, åўðàпåйöû і àôðûкàíöû, у ðîçíûì àäçåííі і 
ãàлàўíûх уáîðàх, – ãэтà áûў п÷àліíû âулåй, ÿкі ãуäçåў íà ðîçíûÿ ãàлàñû і 
ìîâû… Àлå íіхтî íікîìу íå çàìіíàў, ÿк і ў ìуðàøíіку, áûööàì äлÿ кîжíàãà 
іñíàâàў íåйкі íÿáà÷íû ìàðøðут.

Âûйøлі ў äâîð. Íà плÿöîўöû, у ìåтðàх äâàööàöі àä ãàтэлÿ, çàñâÿöілі-
ñÿ çÿл¸íûìі àãåíü÷ûкàìі çÿл¸íàÿ плÿöîўкà, çàпðàøàþ÷û äà ñÿáå. Яíà 
çíàхîäçілàñÿ íà íåйкіì уçâûøэííі àä çÿìлі, àлå кàлі ÿíû пàäûøлі äà ÿå, 



пåðàä іìі лåãлі äçå пðûñтупкі. Кàлі ўçûøлі íà плÿöîўку, пðûñтупкі çíіклі. 
Як і àáÿöàлà Þíітà, íå пðàйøлî і хâіліíû, ÿк ÿíû àпûíуліñÿ ў іíøûì 
ìåñöû – íà ўçãîðку. Пà пðûñтупкàх ñûøлі ўíіç, ñтупілі íà çÿìлþ. Àãлåä-
çåліñÿ. Çâû÷àйíû пåйçàж – äðэâû, куñтîўå, жîўтàå пîлå çáàжûíû, íåáà ў 
âîáлàкàх. Çíàхîäçіліñÿ íà ўçâûøку. Íіжэй – âîçåðà, пà áåðàçå çâåñілі ñâàå 
кîñû лàçíÿкі; пà áåðàçå äûáàлі áàöÿíû, ðàç çà ðàçàì àпуñкàþ÷û ÷ûðâîíûÿ 
äçþáû ў âàäу.

Íàпåðàäçå, íà áîлüøûì уçãîðку, âûñіўñÿ áуäûíàк ñà øклà, у âîкíàх 
àäлþñтðîўâàліñÿ пðîìíі ñîíöà. À íà ñàìûì âåðñå âÿлікіì літàðàìі íåîíàâû 
íàäпіñ – “Íàäçåÿ”. Пåðàліâàўñÿ ¸í çûðкіì ñâÿтлîì, тî ўñпûхâàлà, тî çãà-
ñàлà, áûööàì пåðàãукâàлàñÿ ñâàіì ñâÿтлîì ç пðîìíÿìі íÿáåñíàãà ліхтàðу.

Пåðàãлÿíуліñÿ, àäçіí у àäíàãî ñпûтàлі: “Іäçåì туäû?”. І пàйøлі äà 
áуäûíку. У іì çуñіì íå áûлî äçâÿðэй. Кàлі çàйøлі ў пàìÿøкàííå, уáà÷ûлі 
экðàí íà ўñþ ñöÿíу.

Íà âÿліçíûì áлàкітíûì экðàíå ç’ÿâіліñÿ ñлîâû: “Þíітà âітàå äàðàãіх 
ãàñöåй, ÿкіÿ пðûáûлі ç äàл¸кàй плàíåтû “Çÿìлÿ!” Пîтûì экðàí çãàñ, çíîў 
уñпûхíуў. Àäкðûлàñÿ äðуãàÿ кàðöіíкà – áлàкітíû áÿñкîíöû пðàñтîð. Ç 
ãлûáіíі тàãî пðàñтîðу пà÷àлà пàкðûñå íàðàäжàööà ðîçíàкàлÿðîâàÿ âÿñ¸л-
кà. Ñпà÷àтку ÿíà âûãлÿäà пðàçðûñтàй, íÿñìåлàй, íå íàáðàўøû пàтðэáíûх 
кîлåðàў, à пîтûì, пà ìåðû íàáліжэííÿ äà ñтàíöûі, çàіñкðûлàñÿ, çàйãðàлà 
íàñû÷àíûìі кîлåðàìі. Кîлåðû пåðàліâàліñÿ і ўçìàöíÿліñÿ áûööàì пàñлÿ 
ø÷îäðàãà äàжäжу, і тàўø÷ûíÿ âÿñ¸лкі пàâÿлі÷âàлàñÿ ў пàìåðàх, íàáûâàлà 
âûðàçíûÿ ðûñû і ìåжû.

Àлå íå âÿñ¸лкà çàöікàâілà іх, íå äçіâîñíûÿ кîлåðû äуãі, àä ÿкîй íåлüãà 
áûлî àäàðâàöü пîçіðк. Àä âÿñ¸лкі ñûхîäçіў àäçіí кîлåð і пà÷àў íàáліжàööà 
äà іх… Дû тî і íå äуãà çуñіì áûлà, à íåøтà іíøàå, і ÿíî пàâÿлі÷âàлàñÿ ў 
пàìåðàх. Кàлі íàáліçілàñÿ äà íåйкàй àäлåãлàñöі, тî ўжî і âîкíû ìîжíà 
áûлî ўáà÷ûöü, кðуãлûÿ, пà áÿñкîíöàй áàкàâіíå; âîкíû ñâÿöіліñÿ і ўñпûхâàлі 
çàãàäкàâûìі жîўтàпàìàðàí÷àâûìі àãíÿìі. Àäáûâàлàñÿ пулüñàöûÿ ñтàíöûі. 
Пàâåðхíÿ ўжî íàáûлà çàлàöіñтà-плàöіíàâû кîлåð.

“Çäàåööà ÿíà íàøìàт áîлüø çà íàø ÀТÑ, – пàäуìàў Þíіöкі, ç íå-
öÿðпåííåì ÷àкàþ÷û, кàлі ñпàðуäà íàáліçіööà äà іх, – çíà÷ûöü, у ÿå ÿø÷э 
áîлüøûÿ ìàã÷ûìàñöі і çàäà÷û…”

– Тî äà íàñ íàáліжàåööà Þíітà?
– Тàк, ÿíà.
Áîá пàãлÿäçåў íà Àíàтîлÿ, çàпûтàўñÿ:
– Кàлі ãэтà ÿíà, жàí÷ûíà, тî ÷àìу ìû íå пàäðûхтàâàліñÿ äà ñуñтðэ÷û, 

ãà? Дçå íàøûÿ кâåткі? Ёлупíі áåñкулüтуðíûÿ!
Þíіöкі íå пà÷уў, øтî ¸í ñкàçàў, ÿãî пîçіðк áûў ñкіðàâàíû íà ñтàíöûþ, 

íà àäçіí âàãîí, ÿкі àäðîçíіâàўñÿ àä àñтàтíіх, і áûў ¸í áåлàãà-áåлàãà кîлåðу. 
Áà÷à÷û ÿãî çàñÿðîäжàíàñöü і хâàлÿâàííå, Áîá пàкіíуў ÿãî, íåкуäû çíік.

Àíàтîлü àä÷уў, øтî ўçìîöíåíà çàáілàñÿ ñэðöà. Íå äуìàў, øтî тàк áуäçå 
хâàлÿâàööà і пåðàжûâàöü. І кàхàííå тут íі пðû ÷ûì. Чàкàлàñÿ ñуñтðэ÷à ÿãî 
ç äçÿöіíñтâà, ç þíàöтâàì, ç áуäу÷ûì, у ÿкіì ¸í пðàöÿãâàў çíàхîäçіööà, – і 
пàãэтàìу öÿпåð ̧ í áûў àäíà÷àñîâà і äçіö¸ì, і хлîп÷ûкàì-âу÷íåì, і ñтуäэíтàì 
іíñтûтутà, і âûíàхîäíікàì-âу÷îíûì… Кіì ¸í тîлüкі íі áûў у тîй ìîìàíт!

Тут жà ̧ í ñуñтðàкàўñÿ ÿø÷э і íåâÿäîìàñöþ, ñà ñâàáîäíàй эíåðãіÿй Тîð, ç 
пðîçàй і пàэçіÿй, ìуçûкàй áÿñкîíöàñöі, ñàткàíàй ç кàхàííÿ і эíåðãіÿй äуøû, 
ç кîñìàñàì і ãàлàктûкàй, ç çîðкàìі і плàíåтàìі, і ÿø÷э – ç пðàäñтàўíікîì 
тàÿìíі÷àй Плàíåтû – Þíітàй.
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Ñпàðуäà Þíітû пàâîлüíà íàáліжàлàñÿ äà ñтàíöûі Þíіöкàãà. Íàáліжà-
лàñÿ, àлå іìкíулàñÿ íåкуäû ўâåðх. Іх ужî ðàçäçÿлÿлà àäлåãлàñöü у ñîтíþ 
ìåтðàў… Яíà ÿø÷э áîлüø ñкàðàöілàñÿ і âàãîí-àäñåк, ÿкі àäðîçíіâàўñÿ àä 
àñтàтíіх, пåðàñтàў íàáліжàööà äà іх. Çíàхîäçіўñÿ ўâåðñå, íà ўçðîўíі äðуãîãà 
пàâåðху çÿìíûх áуäûíкàў. Áîá і Àíàтîлü, çàäðàўøû ãàлîâû, ўâàжліâà 
íàçіðàлі çà тûì, øтî àäáûâàлàñÿ íà іх âà÷àх.

Рàññуíуліñÿ íàñöåж øûðîкіÿ äçâåðû âàãîíà.
Àäтулü, ñкàöіўøûñÿ ўíіç, пàкðûñå пà÷àў ðàçãîðтâàööà âÿліçíû ñкðутàк 

кіліìу çÿл¸íàãà кîлåðу. Àтðûìліâàлàñÿ çÿл¸íàÿ äàðîжкà. Ñкðутàк çìÿí-
øàўñÿ ў àá’¸ìå, л¸ãкà ðàñкðу÷âàўñÿ, і тут жà ўтâàðàліñÿ пðûñтупкі лåñâіöû, 
пà ÿкîй ìîжíà ñпуñкàööà ўíіç.

Яíà тàíåлà, л¸ãкà ðàñкðу÷âàлàñÿ, уçíікàлі тут жà пðûñтупкі.
Кðàй кіліìàâûх ñхîäàў ç жîўтûìі ìàтуçкàìі л¸ã àкуðàт кàлÿ íîã Þíіö-

кàãà. À ̧ í тàãî íå áà÷ûў, íå àäðûâàўñÿ пîçіðкàì àä äçâÿðэй кàñìі÷íàãà кîлà.
Íåâÿäîìà àäкулü – ç íÿáåñíûх íåàáñÿжíûх пðàñтîðàў – äàáðàäçåй-

íûì äàжäжîì пàлілàñÿ кàñìі÷íàÿ ìåлîäûÿ Áàхà, ìàжîðíûÿ ãукі àðãàíà 
ўліâàліñÿ ў äуøу Àíàтîлÿ, хâàлÿâàлі і ўçáуäжàлі, пåðàтâàðàþ÷û ÿãî 
íåçÿìíîãà жûхàðà, íàâàт íå пåðàтâàðàþ÷û, à âÿðтàþ÷û ÿãî ў пåðøàпà-
÷àткîâû ñтàí, кàлі ¸í ÿø÷э і íå áûў íàðîäжàíû, àлå áûў ужî çà÷àтû 
Âûøэйøûì ðîçуìàì, кàñìі÷íûì Пà÷àткàì. Ёí і ñàì ÿø÷э тàãî íå âåäàў 
і тàìу íå пàìÿтàў, і тàìу öÿпåð íå çàўâàжàў ñâàйãî íàðàäжэííÿ-àäðà-
äжэííÿ… Тут àäáûâàлàñÿ ўñ¸ íåÿк іíàкø, іíà÷àй і пà іíøûх, íå çÿìíûх, 
çàкîíàх. І äûхàííå àäáûâàлàñÿ пà-іíøàìу, à ìî ÿãî і çуñіì íå áûлî, à 
кàлі і áûлî, тî ç’ÿўлÿлàñÿ пðàç хâіліíу, àлå ðэãулÿðíà, íå пàðуøàþ÷û 
ðûтì. À áіöö¸ ñэðöà äûк і çуñіì çàпàâîлілàñÿ, пðàç íåкàлüкі хâіліíàў, 
пàäпàðàäкîўâàþ÷ûñÿ ðûтìу íÿá¸ñàў…

Пà çÿл¸íûì кîлåðû äàðîжкі пà÷àлà ñöÿліööà íîâàÿ – жîўтàÿ, âуçкàÿ, 
пà ñÿðэäçіíå. Яíà ўжî âûãлÿäàлà жûâîй, тàìу øтî íåâÿäîìà àäкулü áû 
ñíÿжûíкі плàўíà àпуñкàліñÿ пÿл¸ñткі öі тî ðужàў, öі тî ìàкàў, і ñöÿліліñÿ 
ñтðîãà пà âûçíà÷àíàй ліíіі.

І тîлüкі тàäû ў пðà¸ìå áуñà Þíіöкі ўáà÷ûў жàí÷ûíу ў áåлûì àäçåííі 
– ñукåíку äà пàäлîãі. Íà ãàлàâå кàпÿлþø ç âÿлікіìі пàлÿìі, ÿкі áðûл¸ì 
пðûкðûâàў öі хàâàў тâàð. Яíà, ñтàўøû íà пàðîçå, пðûâітàлüíà пàìàхàлà 
ðукîй. У àäкàç і ¸í пàìàхàў ðукîй, íå çâîäçÿ÷û ç ÿå âà÷эй.

Яíà, Þíітà, áûööàì çíàхîäçілàñÿ íà âûñîкіì áàлкîíå, à ¸í ñтàÿў íà 
çÿìлі і ãлÿäçåў íà ÿå. Íå хàпàлà тîлüкі ãітàðû, кàá ¸í ðàñпà÷àў ñпÿâàöü 
¸й ñåðэíàäû. Тàк пàäуìàў пðà ñÿáå і ўñìіхíуўñÿ..

Яíà çðàáілà пåðøû кðîк і ñтупілà àäíîй íàãîй íà пåðøуþ пðûñтупку. 
Пîтûì ñтàлà і äðуãîй. Àäíîй ðукîй ÿíà пàäтðûìліâàлà пàäîл ñукíі, кàá 
íå íàñтупіöü íà ÿå, à äðуãîй пðûўçíÿлà і пðûтðûìліâàлà áðûлü кàпåлþøà, 
áûööàì áàþ÷ûñÿ, кàá ÿå íå ñàðâàў ç ãàлàâû âåöåð.

Íà іìãíåííå ÿìу пàäàлîñÿ, øтî äà ÿãî ñпуñкàлàñÿ Ñþçàíà, – пîтûì 
ÿíà íÿўçíàк пåðàтâàðûлñÿ ў іíøуþ жàí÷ûíу – Ãàліíу, пåðøуþ жîíку, 
ç ÿкîй äàўíî ðàçâітàліñÿ, çíîў ñтàлà Ñþçàíàй, пîтûì – ðîäíàй ñÿñтðîй 
Тàìàðàй, à пàñлÿ ãэтàãà – у ñтàðэйøуþ äà÷ку Íàñöþ… Уâåñü ÷àñ, ÿк 
ñпуñкàлàñÿ жàí÷ûíà пà пðûñтупкàх äçіâîñíàй лåñâіöû, ç тâàðу íå çíікà-
лà çàãàäкàâàÿ ўñìåøкà, ÿíà ўñÿ ñâÿöілàñÿ, áûööàì ÿå пðàíіçâàлі пðîìíі 
íÿáà÷íàãà ñîíöà… Яø÷э çàñтàâàлàñÿ ÷àтûðû-пÿöü пðûñтупàк äà пàðîãà 
ñтàíöûі “Íàäçåÿ”, à ÿíà ўâåñü ÷àñ ìÿíÿлàñÿ ў тâàðû, пðûâîäçÿ÷û ÿãî ў 
íåäàўìåííå.



І тîлüкі тàäû, кàлі ñûøлà ç àпîøíÿй пðûñтупкі, ñтàўøû íàãàìі íà 
çÿìлþ, пåðàтâàðûлàñÿ çíîў у іíøуþ іñтîту, ñтàлà тîй, ÿкуþ ¸í і íå ÷àкàў 
уáà÷ûöü. Àä íå÷àкàíàñöі ̧ í ðàçãуáіўñÿ, ñуìåўñÿ, ñэðöà çäðûãàíулàñÿ і àìàлü 
íå âûðâàлàñÿ ç ãðуäçåй, íå ìîã âûìàâіöü íіâîäíàãà ñлîâà.

У тîй жà ñàìû ìîìàíт, кàлі ÿø÷э íå à÷îìàўñÿ Àíàтîлü, àäíåкулü пðû-
áåã Áîá Пîл. Çàпûхàíû і ўçáуäжàíû, ìîкðû ç ãàлàâû äà íîã, çäçіўлåíà 
ãлÿäçåў íà ñуñтðэ÷у Àíàтîлÿ і Þíітû, тðûìàў у ðукàх áукåт ç àç¸ðíûх 
лілій ç äîўãіìі ñâåтлà-жîўтûìі ñöÿáліíàìі. Çіðíуўøû íà ÿå áåç àñàáліâàãà 
çäçіўлåííÿ, çàпûтàўñÿ:

– Тû – Íàäçåÿ?
– Тû? – пàўтàðûў ñлåäàì пûтàííå і Þíіöкі.
– Тàк, ñÿáðû ìàå, тàк, ÿ – âàøàÿ Þíітà! – уñклікíулà ÿíà ðàäàñíà, 

пàäûøлà äà ìужà, àáíÿлà ÿãî і ãîðà÷à пàöàлàâàлà ў âуñíû.
Дîўãà íå àäðûâàлàñÿ àä ÿãî, пðûìðужûўøû âî÷û, тут жà ўçлÿöåўøû 

ў іíøûÿ íÿá¸ñû, äàлåй çà ñâàþ плàíåту, àтðûìліâàþ÷û íåçâû÷àйíуþ íÿ-
áåñíуþ àñàлîäу кàхàííÿ, і пðàìåжàк у хâіліíу хàпілà іì, кàá íå äûхàöü, à 
тîлüкі àä÷уâàöü, ÿк ÿíû çліâàþööà ў íåøтà àäçіíàå, ÿк çліâàåööà плàíåтà 
Þíітà ç Çÿìл¸й. À пîтûì ðàçíÿлà ðукі çà øûÿй Àíàтîлÿ, àäàðâàлàñÿ àä 
ÿãî, тðûìàþ÷û ўжî çà плå÷û, пðàíіçàлà ÿãî тàÿìíі÷ûì пîлûìåì-пîçіðкàì. 
І çàñìÿÿлàñÿ, ñкðîçü áåлûÿ пÿл¸ñткі âåñíàâîй кâåöåíі пàкàçàліñÿ пàìіж 
íàлітûìі ñîкàì âіøíі пулüхíûÿ âуñíû. – Áà÷у, øтî íå ÷àкàлі ìÿíå, íå 
÷àкàлі? Мî Ñþçàíу хàöåлі áà÷ûöü, пðûçíàâàйöåñÿ?

Яíà пàãлÿäçåлà íà Áîáà і ðàçðàãàтàлàñÿ. Ёí âûãлÿäàў ñìåøíà – ç ÿãî 
ñöÿкàлà âàäà, íà àäçåííі öіíà і àç¸ðíûÿ âîäàðàñöі. Íàâàт ìàлåíüкіÿ ðûáкі 
пàäñкîкâàлі ў àäтàпàðûíàй кіøэíі, іìкíу÷ûñÿ âûðâàööà íà âîлþ…

– Íàäçåйкà, ìû íå пàñпåлі íàáûöü äлÿ öÿáå ðужû, áî і íå âåäàлі, äçå 
іх ìîжíà íàáûöü, тàìу ÿ çáåãàў у áліжэйøàå âîçåðà і íàðâàў äлÿ öÿáå 
ãàðлà÷ûкàў. Уðу÷àåì іх тàáå.

Ãàñпàäûíÿ âÿñ¸лà пàãлÿäçåлà íà àáîäâух і, ўçÿўøû ў ðукі кâåткі і àá-
íÿўøû Áîáà, пðàìîâілà:

– Дàðàãіÿ ìàå, хлîп÷ûкі! Мíå íіхтî і íікîлі íå äàðûў тàкіÿ öуäîўíûÿ 
кâåткі, íàâàт і ñàì пàí-ìіñтàð Þíіöкі. Дçÿкуй, äàðàãі Áîá! Яíû тàк пàäû-
хîäçÿöü äà ìà¸й áåлàй ñукåíкі.

І íå çðàçуìåў çààкіÿíñкі ãîñöü – іðàíіçàâàлà ç ãэтàй íàãîäû Þíітà-
Íàäçåÿ öі íàñàìðэ÷ ¸й ñпàäàáàўñÿ тàкі íåçâû÷àйíû іìпðàâіçàâàíû áукåт, 
àлå ¸í íà тîå ўжî íå çâÿðтàў уâàãі, áûў ðàäû, øтî ÿíû ç Àíàтîлåì ãîäíà 
ñуñтðэлі ÿå íà àðáіöå äàл¸кàй плàíåтû. À тîå, ÿк ÿíà öàлàâàлà íà ñâà¸й 
плàíåöå ñâàйãî ñпàäàðîжíікà жûööÿ, íåлüãà áûлî пåðàäàöü íіÿкіìі ñлî-
âàìі і âûклàñöі ñкàçû íà пàпåðû, – íікîлі ў жûööі ¸í íå áà÷ûў тàкîãà 
пÿø÷îтíàãà і äуøэўíàãà пàöàлуíку, – íіâîäíàÿ çîðкà-àкö¸ðкà Ãàліâуäà 
íå çäîлüíàÿ пàўтàðûöü і пàкàçàöü, пðàäэìàíñтðàâàöü тîй пàöàлуíàк, ãэтà 
çâûø äàñкàíàлàñöі, ñілû кàхàííÿ і пàðûў äуøû і ñэðöà.

“Тðэáà пðàäàöü Ãàліâуäу ãэтуþ ñöэíу, ÿкуþ ÿ пàñтàðàўñÿ çàпіñàöü áуй-
íûì плàíàì, íàâàт âуñíû ãàâàðûлі ÷àðîўíàå і пàтàåìíàå іх пðûöÿãíåííå, 
– пàäуìàў Áîá Пîл, уñìіхàþ÷ûñÿ àä ñâà¸й íå÷àкàíàй äуìкі. – Íàâàт 
тîлüкі ç-çà àäíàãî ãэтàãà клàñі÷íàãà пàöàлуíкà ìîжíà áûлî àäпðàâіööà 
äà Þíіöкàãà. Íÿхàй âу÷àööà ў іх, ÿк ãэтà çäçÿйñíÿåööà áåç ðэпåтûöûй і 
äуáлÿў, – тàäû ўâåñü ñâåт пàâåðûöü, øтî іñíуå íå кіíîøíû пàöàлуíàк, à 
пàöàлуíàк ñàпðàўäíàãà кàхàííÿ!”

– Мû ñтàðàліñÿ, Þíітà! – àäðэàãàâàў ðàäàñíà íà ÿå жàðтîўíû пàпðîк 
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Áîá. – Мû тàкіÿ íÿўклþäíûÿ, тàкіÿ íÿñклàäíûÿ… Тû ўжî äàðуй íàì, ìû 
âûпðàâіìñÿ, ñтàíåì іíøûìі…

Яíà çíîў ðàññìÿÿлàñÿ, çíîў ðàñкðûлà ðукі, áûööàì кðûлàìі лåáåäçÿ 
àáíÿлà іх àáîäâух, íàкðûўøû ãàлîâû øûðîкіìі пàлÿìі кàпåлþхà, áûööàì 
âÿліçíûì пàðàñîíàì ñхàâàлà іх àä кàñìі÷íàãà äàжäжу, уñклікíулà:

– Íààäâàðîт, âû тàкіÿ ìілûÿ! Дçÿ-ку-þ!
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Àáäûìкі ðàçàìкíуліñÿ і Þíітà àäûøлà íà кðîк àä ñâàіх ãàñöåй – кàá 
äà іх ужî íå äàкðàíàліñÿ áðûлі кàпåлþхà. Ãлÿäçåлà ðàäàñíà і ø÷àñліâà íà 
іх, àлå íå âûтðûìàлà, ñкіíуўøû кàпÿлþх ç ãàлàâû, çíîў пàäûøлà äà ìужà 
і пðûхіíулàñÿ ілáîì äà ÿãî ñкðîíі.

– Як жà äîўãà ìû іøлі àäíî äà àäíàãî, – пðàøàптàлà ÿíà, – і ÿк жà 
äîўãà тâàå ìàðû íàáûâàлі кðûлû.

– Мû ç тàáîй äâà кðûлû ў ìà¸й ìàðû.
– Тàк, ìîй äàðàãі і кàхàíû, ìàðà çàўñ¸äû пàâіííà ìåöü кðûлû.
Ñöэíà âûãлÿäàлà іíтûìíàй, і тут ужî Áîá пàлі÷ûў íåпàтðэáíûì “çäû-

ìàöü”, àäâÿðíуўñÿ, пàкіíуў іх. Пàйøîў äà âîçåðà, у ÿкіì íÿäàўíà âûку-
пàўñÿ, øукàþ÷û áåлûÿ ãàðлà÷ûкі äлÿ Þíітû. Пà âîçåðû, пåðàñтàўлÿþ÷û 
öûáàтûÿ íîãі, кðî÷ûў áàöÿí, ðàç-пîðàç àпуñкàў у âàäу ÷ûðâîíуþ äçþáу. 
Пîтûì, âûйøàўøû íà áåðàã, уçìàхíуўøû кðûлàìі, пàäíÿўñÿ ў пàâåтðà. 
Áîá пðàñà÷ûў, куäû ¸í пàлÿöåў. Тîлüкі öÿпåð уáà÷ûў, øтî íà ñтàíöûі, ç 
лåâàãà áîку, çíàхîäçілàñÿ áуñлÿíкà. Áàöÿí ñåў íà ÿå, âûðûãíуў çìåñöіâà 
íà áуñлÿíÿт, і пîтûì, çàäðàўøû äçþáу äà íåáà, ðàäàñíà çàклåкàтàў, íàпà-
ìіíàþ÷û пðà ñÿáå. Яãî кл¸кàт ðàçíîñіўñÿ пà пðàñтîðàх äçіўíàй ìåлîäûÿй, 
і ãэтà áûлà ìåлîäûÿ кîñìàñу.

À ўíіçå, íà çÿл¸íàй плÿöîўöû, ñтàÿлі äâîå çÿìлÿíàў – ̧ í і ÿíà, – íåøтà 
ãàâàðûлі àäíî àäíàìу, íå àäðûâàþ÷ûñÿ, íå àäâîäçÿ÷û пîçіðкі. Áîá íå 
тîлüкі íå ãлÿäçåў íà іх àá’åктûâàì ñâà¸й пàтàåìíàй âіäэàкàìåðû, à íàâàт 
і àäклþ÷ûў äûктàôîí, ÿкі ìîã çàпіñâàöü ÷àлàâå÷ûÿ ãàлàñû çà кілàìåтð. 
Ёí уìåў пàâàжàöü іíтûìíàå жûöö¸ іíøûх, і íікîлі íå пåðàñтупàў áåç 
äàçâîлу пàðîã äàçâîлåíàãà ўìÿøàлüíіöтâà ў äухîўíуþ ñôåðу і іíтûìíàå 
жûöö¸ ÷àлàâåкà.
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І пîтûì Áîá Пîл çðîáіöü çàпіñû ў ñâàіì íÿáà÷íûì íàтàтíіку:
“Яíû ñтàÿлі ў ìàўкліâàй пîçå і хâіліíу, і äçåñÿöü… Тàк, ÿíû ìàў÷àлі. 

Тàìу øтî ў тàкіх âûпàäкàх ãàâàðûлі íå âуñíû, à іх ñэðöû. À кàíтðàлÿâà-
лà ўñ¸ äуøà. À пà÷уöü ðàçìîâу ñэðöàў, тûì áîлüø çàкàхàíûх, íå äàäçåíà 
íікîìу. Іх ìîã ÷уöü тîлüкі ñàì Áîã.

– Íå ÷уў тàãî і ÿ. Àлå âåäàў, пðà øтî ÿíû ìàãлі ãàâàðûöü. Ãэтà àñîáàÿ 
ìîâà, уíікàлüíàÿ, – ìîâà çàкàхàíûх ñэðöàў. У ̧ й çліліñÿ ўñå ìîâû ñâåту. Яíà 
àäíîлüкàâàÿ âà ўñіх лþäçåй íà çÿìлі. І – у кîñìàñå. І тàÿ ìîâà íå пåðàклà-
äàåööà íі íà ÿкіÿ іíøûÿ ìîâû кðàіíàў і íàðîäàў ñâåту. Ãэтà çàøûôðàâàíû 
кîä, ãэтà і ñâàáîäíàÿ эíåðãåтûкà тîð, ãэтà і эíåðãіÿ ñîíöà, ÿкàÿ пåðàöÿкàå 
пà ÿãîíûх пðîìíÿх, кðу÷эííå пà ñâà¸й âîñі плàíåтàў і ãàлàктûк, ãэтà… 
Мîжíà пåðàлі÷âàöü і пåðàлі÷âàöü ìàã÷ûìàñöі ÿк äàâåäàööà і àäøукàöü 
пðàўäу і іñöіíу, àлå íіÿк íåлüãà áуäçå ўклàñöі іх у ìілü¸íû і ìілüÿðäû 



ñтàðîíàк, кàá äàкàпàööà äà ñутíàñöі. Дû ÿíà ўñ¸ ðîўíà íå ðàñкðûåööà. 
Ãэтà тàйíà тàйíàў. Як íå àä÷ûíÿöü äçâåðû áÿçäîííûÿ ãлûáіíі кîñìàñу, 
ÿкі íå ìàå íàâàт àäçіíàк âûìÿðэííÿ – ãлûáіíі öі âûøûíі, íå ìàå лåâàãà 
öі пðàâàãà áîку. Як пàâåтðà, ÿкîå íåлüãà пàкðàтàöü ðукàìі і ÿкîå ìû íå 
áà÷ûì, тîлüкі л¸ãкіÿ ÿãî àä÷уâàöü, пðûìàþöü у ñÿáå і пðàäàўжàþöü äàâàöü 
жûöö¸ ÷àлàâåку…

Çíàхîäçÿ÷ûñÿ íàпà÷àтку íà кàлÿçÿìíîй àðáіöå, à пîтûì – íà кàлÿ… 
Þíітà, ñтâîðàíàÿ ў äуìкàх і ўÿўлåííі хлàп÷укîўñкàãà ðîçуìу плàíåтà, тî 
ÿк àáàçíà÷ûöü ãэтуþ ñтàíöûþ, – кàлÿþíітíàй? Ці – плàíåтíàþíітíàй? 
Тàк öі іíàкø, àлå ìíå хî÷àööà ñкàçàöü, øтî тут çуñіì іíøûÿ àä÷уâàííі і 
àöэíкі ñâàйãî жûööÿ. І íå тîлüкі ñâàйãî, à і ўñÿãî, øтî іñíуå âàкîл íàñ.

Тут íåÿк іíàкø і ñэðöà á’åööà ў ãðуäçÿх – пулüñ àäíîлüкàâû і ðàçìå-
ðàíû. У ãàлàâå ðàўíàìåðíà öÿкуöü äуìкі, íå àпÿðэäжâàþ÷û àäçіí àäíàãî, 
íå тàк, ÿк íà çÿìлі, äçå ў ãàлàâå “кàøà” і íå âåäàåø, ÿкуþ ç тûñÿ÷û пðà-
áлåìàў íåàáхîäíà âûðàøàöü. Тàк, тут і пàâåтðà іíøàå, кàñìі÷íà-çÿìíîå, 
àтðûìàíàå ç ÷ûñтûх кðûíіöàў çÿìíîãà-íåçÿìíîãà áûööÿ і плàíåтàў. Яíî 
íå øту÷íàå, утâîðàíàå äçіâîñíûìі ìåхàíіçìàìі, пåðàпðàöàâàíàå і ўäàñкà-
íàлåíàå, à çðàáілàñÿ “ñâàіì”, “ìÿñöîâûì”, “пðûðу÷àíûì”. І пðûáûлî тîå 
÷ûñтàå пàâåтðà ç Þíітû – ñàìàй ÷ûñтàй і äàñкàíàлàй плàíåтû ãàлàктûкі.

Çàпàáÿãàþ÷û íàпåðàä, хî÷àööà ñкàçàöü, øтî Þíітà – уíікàлüíàÿ ç’ÿâà, 
ñтâîðàíàÿ äуìкàþ âу÷îíàãà, ÿкàÿ àтðûìàлà äàáðàñлàўлåííå Ñтâàðàлüíікà 
“ўñÿãî áà÷íàãà і íÿáà÷íàãà”, ÿкàÿ ìàтэðûÿліçàâàлàñÿ, ñтàлà áà÷íàй і äà-
тûкàлüíàй. Íà ¸й, ãэтàй плàíåöå, іñíуþöü çàлàтûÿ ãîðû. Íå жàðтуþ, áî 
тàк ÿíî ¸ñöü і ñàпðàўäû – ìåíàâітà çàлàтûÿ ãîðû. Яíû íå âûìÿðàþööà 
ў тîíàх, áî іì íÿìà ліку. І іх áлÿñк пàä пðîìíÿìі ñîíöà âûпðàìåíüâàå 
– çíîў жà! – öуäàäçåйíуþ эíåðãіþ. Хðàìû ñтâîðàíû ç çîлàтà, пàлàöû, і 
íÿáà÷íûÿ ñтðуííûÿ äàðîãі, пà ÿкіх ðухàþööà-л¸тàþöü âÿлікіÿ і ìàлåíüкіÿ 
ìàáілі і þíіáуñû.

Çîлàтà íà Þíіöå íå ìàå кîøту. І íå ñлужûöü çàлàтûì çàпàñàì плà-
íåтû. Íà Þíіöå áîлüø пÿöіñîт äçÿðжàâàў, àлå ìіж іìі íÿìà äàклàäíûх 
ìåжàў. Кîжíàÿ кðàіíà ìàå ñâàþ ìîâу і кулüтуðу, àлå àäçіíàÿ ìîâà çíîñіíàў 
ç’ÿўлÿåööà þíіöкàй. Þíітà – þíіöкàÿ. Íікîлі пàìіж кðàіíàìі íå áûлî íі 
çâàäàк, íі ñпðэ÷àк, íі âîйíàў. У äуìкàх кіðàўíікîў і ў äуìкàх íå áûлî 
çàâà¸ўâàöü ÷ужûÿ тэðûтîðûі і äàлу÷àöü іх äà ñÿáå, ñтâàðàöü íåйкіÿ ñàþçû 
і кàíãлàìåðàтû. Íå âûíàхîäçілі ãðàøîâûх àäçіíàк , тàìу øтî ÿíû íікîìу 
і íå пàтðэáíû áûлі – уñ¸ áåñкàøтîўíà, íіхтî íі àä кîãà íå çàлåжàў íі ў 
экàíàìі÷íûì плàíå, íі ў äухîўíûì. Çáðîі, ÿк і àðìіі ўâîãулå íå іñíàâàлà, 
íàâàт àтàì íå пðûðу÷àлі, кàá ¸í äàâàў эíåðãіþ. У іх áûлà іíøàÿ эíåðãіÿ 
– эíåðãіÿ тîð, уçÿтàÿ ç кîñìàñу, ÿíà çàìÿíÿлà элåктðàñтàíöûі, çàâîäû 
і ôàáðûкі. Пðà іх íіхтî íå âåäàў À âåäàў кàñìі÷íуþ âûтâîð÷àñöü, äà 
ÿкîй – âûäàўжû ðуку і àтðûìàåø, кîлüкі çàўãîäíà, тîлüкі ñтâàðàлüíік 
тàå плàíåтû.

І ў тûì жà ÷ûñтûì ààçіñå ç ÷ûñтàй âàäîй і пàâåтðàì лþäçі жûлі пà 
пÿöüñîт і áîлüø тûñÿ÷û ãàäîў. Íå áûлî і ìåäûöûíû і лåкàў. Çäàðîâûх 
лþäçåй лåкàâàöü íå тðэáà. À пàпÿðэäçіöü íåйкіÿ ñіìптîìû хâàðîáû ìîжíà 
áûлî плàäàìі лåкàâûх äðэў.

Шìàт öікàâàãà і äçіўíàãà ìû ўáà÷ûлі íà плàíåöå Þíітà, ãàñпàäûíÿй 
ÿкîй ç’ÿўлÿлàñÿ жîíкà Àíàтîлÿ Þíіöкàãà – Íàäçåÿ Кîñàðàâà…”

… – Áîá, тû äçå? – пåðàпûíілі ìàå äуìкі Þíітà і Àíàтîлü. – Çíîў 
çà ãàðлà÷ûкàìі пàлþåø?
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Эйôàðûÿ і ðàäàñöü у іх àä ñуñтðэ÷û âÿðíулàñÿ ў çâû÷àйíû ñтàí, і 
ÿíû ўжî жàðтàâàлі, íàâàт пàäкîлâàлі пà-ñÿáðîўñку ìÿíå. Штàíû ìàå 
ўжî âûñàхлі, ÿк і ÿ ўâåñü, пðûíÿлі пåðøàпà÷àткîâû âûãлÿä, ужî íå 
ñîðàìíà áûлî пàкàçàööà пåðàä þíітàíкàй. Я íі÷îãà íå àäкàçàў, ìîў÷кі 
íàкіðàâàўñÿ äà іх, ужî ўклþ÷ûўøû кàìåðу ôікñàâàííÿ пàäçåй. Чуў, пðà 
øтî ãàâàðûлі іх âуñíû і ñэðöû.

Кàлі пàäûøîў äà іх і ñтàў пîáà÷, пàöікàâілàñÿ:
– Áîá, à öі íå жàäàåø тû íàâåäàöü ìàþ Þíіту? Мû ç ãåíåðàлüíûì 

кàíñтðуктàðàì çàпðàøàåì öÿáå íà ÿå пðàñтîðû.
Яíà ўжî тðûìàлà ÿãî пàä ðуку, ÿк áû пàäкðэñліâàþ÷û ÿäíàííå ç іì, 

ÿкîå ðàçàðâàöü áûлî íåìàã÷ûìà. І тâàðû іх ñâÿöіліñÿ ø÷àñöåì, і ø÷àñліâåй 
іх, ìуñіöü, íå áûлî âà ўñ¸й ãàлàктûöû. І тîå тðэáà áûлî áà÷ûöü, і íå 
тîлüкі áà÷ûöü, à і пàâу÷ûööà àäíà÷àñîâà, ÿк пàâіíåí âûãлÿäàöü ÷àлàâåк 
ø÷àñліâû, кàá äàñÿãíуöü тàкîй äàñкàíàлàñöі і íàйâûøэйøàй àñàлîäû àä 
ñâàйãî жûööÿ.

Я пà-äîáðàìу çàйçäðîñіöіў іì, çàйçäðîñöіў і ðàäàâàўñÿ çà іх, øтî Áîã 
íàäçÿліў іх тàкіì âûñîкіì пà÷уöö¸ì, і ÿкîå пàäàðàâàў кîжíàìу ç íàñ. 
Кðûўäíà хіáà, øтî íå ўñå ìû ў пîўíàй ìåðû і ç жàäàííåì íå âûкàðûñтîўâà-
åì ãэтû äàðуíàк Âûøíÿãà, íå íàâу÷ûліñÿ áûöü пàñлухìÿíûìі âîлі Áîжàй, 
íå äà кàíöà ñпàñöіãлі ўñå тàйíû і тàіíñтâû Âûøэйøàãà Пàтðàáàâàííÿ. 
Мû ÷àìуñüöі àкàçàліñÿ íÿўäçÿ÷íûìі âу÷íÿìі ў кàñìі÷íàй øкîлå.

– Тàк, Þíітà, жàäàþ і âåлüìі жàäàþ çäçåйñíіöü пàäàðîжжà ў íÿçâå-
äàíû ñâåт, ñтâîðàíû Þíіöкіì і пðàäîўжàíû тàáîþ. Пðûìàþ çàпðàøэííå!

Àä÷уâàў, øтî íàñтупàў уðà÷ûñтû ìîìàíт, пàäçåÿ, ç’ÿâà, тàìу пàäûøîў 
äà Ãàñпàäûíі і ñтàў пîáà÷ ç ¸þ. Яíà, уçÿўøû і ìÿíå пàä ðукі, пàâÿðíулà 
íàñ äà пðûñтупàк, пà ÿкіх ñûøлà äà íàñ. Яíà і çðàáілà пåðøû кðîк äà 
÷ûðâîíà-жîўтàй äàðîжкі. Ñтупілà íà пåðøуþ пðûñтупку, ñлåäàì çà ¸й 
çðàáілі кðîк і ìû. Дðуãàÿ пðûñтупкà, тðэöÿÿ, пÿтàÿ, äâàööàтàÿ… Мû 
ўçäûìàліñÿ âûøэй і âûøэй. І çà íàìі ñà÷ûў ìåñÿö і ñîíöà, ñуçîð’і і 
плàíåтû, ñупðàâàäжàлі, íåñу÷ûñÿ пàä íàìі і íàä íàìі, пàìàðàí÷àâà-çÿ-
л¸íûÿ øàðû, лþñтðуþ÷û ÷àðîўíàå і ñупàкîйâàþ÷àå ñâÿтлî. Іøлі ìîў÷кі, 
áûööàì áàþ÷ûñÿ пàðуøûöü кàñìі÷íуþ öіøûíþ, íå пàðуøàþ÷û ìåлîäûі 
ўðà÷ûñтàãà ìîìàíту.

Àíàтîлü çлåâà, à ÿ – ñпðàâà, пàñÿðэäçіíå, íàкðûўøû íàøûÿ ãàлîâû 
пàлÿìі кàпåлþøà, уðà÷ûñтà âÿлà íàñ äà ñÿáå Þíітà-Íàäçåÿ. Пðûñтупàк 
àкàçàлàñÿ çíà÷íà áîлüø, ÷ûì ìû áà÷ûлі äà ãэтàãà, – íåäçå íà äâухñîтàй 
ìû ўçûøлі íà плÿöîўку ÿå тðàíñпàðту. Яíà âûçâàлілàñÿ ç íàøûх ðук, 
пàâÿðíулàñÿ і пàãлÿäçåлà ўíіç, àäкулü ìû пðûйøлі. Пàìàхàлà íåкàìу 
ðукîй.

Пàäлÿöåлі äà íàñ áуñåл і áуñліхà, пàâÿðíулі ãàлîâû ў íàø áîк і íûð-
íулі ўíіç.

У тîй жà ìîìàíт пà÷àлà ўöÿãâàööà ў íіøу пàä íàìі кіліìàâàÿ äàðîжкà 
і ñхàâàлñÿ. Мû пàâîлüíà пà÷àлі àääàлÿööà àä ñтàíöûі “Íàäçåÿ”, íåñу÷ûñÿ 
ў íåàãлÿäíû кîñìàñ, áà÷à÷û, ÿк ñтàíöûÿ çàпàлілàñÿ ñîтíÿìі àãí¸ў. Яíû 
пà÷àлі пåðàìіðãâàööà ìіж ñàáîþ, áûööàì äàñûлàлі íàì ðàçâітàлüíû ñіã-
íàл, çàпðàøàþ÷û íàñ пðàç íåйкі ÷àñ âÿðíуööà íàçàä…”

À äàлåй… Штî áûлî äàлåй, і øтî áûлî і äà ãэтàãà, ÿ пàäðàáÿçíà íà-
піøу ў ñâàіх кíіãàх, ÿкіÿ піøуööà øтîхâіліííà, íå пåðàñтàþ÷û. Пîтûì ÿ 
àääàì іх íà âàø ñуä. Дàìîâіліñÿ?



Да ведама

Анатоль Юніцкі. Нарадзіўся ў г.п. Камарын на Гомельшчыне 16 красавіка 
1949 года. У 1967 годзе паступіў у Цюменскі індустрыяльны інстытут. Пасля 
інстытута і службы ў войску працаваў у дарожна-будаўнічым трэсце №2 Гомеля 
на пасадзе тэхніка, інжынера, старшага інжынера. З 1977 па 1985 гады, 1987-
1988 – старшы інжынер, вядучы інжынер, кіраўнік патэнтна-ліцэнзійнай службы 
Інстытута механікі металапалімерных сістэмаў Акадэміі навук БССР (Гомель).

У 2002 годзе абараніў доктарскую дысертацыю па тэме “Струнныя транс-
партныя сістэмы – новыя тэхналогіі ў наземным транспарце” ў Міжнароднай 
акадэміі інфармацыйных тэхналогій (Мінск).

З 2004 года – генеральны дырэктар – генеральны канструктар ТАА “Струнны 
транспарт Юніцкага”.

Аўтар, вынаходнік, распрацоўшчык і генеральны канструктар дзвюх прынцы-
пова розных транспартных сістэмаў: наземнай – Струнны транспарт Юніцкага 
(СТЮ, распрацоўка здзяйсняецца з 1977 г.) і касмічнай – неракетная транспарт-
ная сістэма для асваення калязямной касмічнай прасторы (Агульнапланетны 
транспартны сродак – АТС, распрацоўка з 1977 г.)

Сёння – генеральны дырэктар – генеральны канструктар ТАА “Струнны 
транспарт Юніцкага”, што знаходзіцца ў Мінску.

Талака ўсяго свету і інвестары сабралі грошы, каб распачаць будаваць струнны 
транспарт, і найперш на месцы танкавага палігона каля Мар’інай Горкі пад Мін-
скам пабудавалі экатэхнапарк, дзе дэманструюць і выпрабоўваюць на струнных 
трасах юнібусы і юнібайкі, іншыя бусы для перавозкі пасажыраў і цяжкіх грузаў.

У Аб’яднаных Арабскіх Эміратах пабудавана струнная дарога…
Выказалі жаданне пабудаваць такія трасы Індыя і Аўстралія, на чарзе іншыя 

краіны. З цягам часу Анатоль Юніцкі аблытае зямны шар такімі зручнымі і 
неабходнымі, таннымі і звышсучаснымі нябеснымі дарогамі, так неабходнымі 
чалавецтву.

 / 67А н а т о л ь   Б а р о ў с к і



д з е я с л о ў68     /

паэзія

па
эз

ія

…у рабстве

няма геройства.. . . 

СУЗОР’І

Нідзе 
так
не стаіць Воз, 
як над закінутай хатай.
Нідзе 
так
не сумуе Серп, 
як над полем нязжатым.
Нідзе
так
не гарыць Маладзік,
як у дзедавым садзе.
Нідзе 
лепшага месца няма
зорцы, калі яна ўпадзе.

Усевалад Сцебурака

Ты мне скажы...



Паўсюль на гэтай адвечнай зямлі
на ручніках сузор’і
і ў полымі, кроплях, слядах на раллі,
ў марозным ачэзлым голлі.

Ціша стаіць, ці б’юць званы,
праз балаты ці ўзгоркі
над гэтым краем стаяць яны – 
беларускія зоркі.

*  *  *

Жоўты ліст адлятае
не злавіць, не паспець.
Зноў ідзе залатая
штогадовая смерць.

У высокіх нябёсах
уздыхнуць журавы.
Крокі памяці босай 
не ідуць з галавы.

Хутка ў шыбы начныя
хукне белым зіма.
Толькі б ведаць, што гэта
ўсё было недарма...

*  *  *

Ходзікі старэнькія,
ночкі карагодныя.
Паўкраіны згоднікі,
паў – неверагодныя.
На праспекце сталінкі,
пенсіі падвойныя.
Хто ідзе ў этапнікі,
нехта – у канвойныя.
Чаравічкі модныя,
чысценькія ходнічкі.
Гэтыя падсудныя,
гэтыя ахоўнічкі.
Лейтэнант у двор глядзіць –
п’е і не спыняецца… 

 / 69У с е в а л а д   С ц е б у р а к а



д з е я с л о ў70     /

Многія ўжо сядзяць,
іншыя – збіраюцца.

(Вольны пераклад верша “Позапрошлая песня” Роберта РАЖДЗЕСТВЕНСКАГА).

*  *  *

Хто адшукае, хто пазнаходзіць
сённяшні час, што імкліва сыходзіць...
Ці захавае час таямніцу,
тую, што ў ночы бяссонныя сніцца?..
Сніцца цяпер нам
з-за межаў, з-за кратаў,
цьмяным набыткам
і горкаю стратай.
Час, у якім 
мы жывем і гарым,
час, што знікае,
як водар, як дым.
Дзе яго месца
ў архіве стагоддзяў?
Ці пажылі-патрывалі –
і годзе?
Ці перакрочылі,
ці на мяжы?
Ты адчуваеш? –
ты мне скажы.

ВЕЧНАЯ МЕРЗЛАТА

Нехта піша, што снег ідзе –
я гляджу і не бачу 
дзе?
Гэта попел
свой грым кладзе.
Ён на скронях 
і на вадзе.
Нехта кажа:
узяў мароз.
Гэта жах,
што працяў наскрозь.
Ён працяў,
запаволіў рух,
сэрцабіцце 
і сілу рук.



Нехта кажа:
прыйшла зіма.
Але й гэта, кажуць, дарма.
Мы даўно, 
нібы снежны ком,
і жывем, як пад ледавіком...

*  *  *

Рабоў не чакаюць ў раі
Рабоў чакаюць пакуты.
Не рабству Той вас вучыў,
Хто быў да крыжа прыкуты.

Рабоў не ўшануюць ў раі.
У рабстве няма геройства.
Там роспачы па краі
і лёзы згрызотаў гойстрыя.

Рабоў не ўспомняць пасля,
на трызне ўзгадаюць смелых,
ім будзе лягчэй зямля
ад пёраў анёльскіх белых.

Рабы не пакінуць след
на гэтых шляхах адвечных.
Ім не адгукнецца сусвет
і зоры на Шляху Млечным.

 
*  *  *

Калі ўсё прамінецца і межы адчыняцца, 
і зямныя вароты, 
і вышняя брама,
як злачынцы сабе ад душы адзлачыняцца,
і бязгрэшных нарэшце папусціць таксама,

як зямля пачне дыхаць і без вентыляцыі,
а да нас прыйдзе восень у барве і золаце,
я знарок і насуперак рацыі
засумую па цішы 
у свеце 
і ў горадзе...
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*  *  *

На шляху сняжок, завейка.
А наперадзе – 
Вялейка!
Думкі мкнуць хутчэй за кулі –
да татулі і матулі!
Рэчка, мосцік праз Вяллю – 
Тут усё, што я люблю:
лёд, на скрынках рыбакі,
з агародамі дамкі.
Пляц, фантан, царква, кірмаш,
выканкам, пры ім – гараж.
Побач – 
Ільіча статуя,
ля яго на варце – туя.
Лазня з комінам, кацёл,
з гожай вежаю касцёл.
Пошта, могілкі, бальніца...
Як пералічыць, не збіцца?
ЗАГС, радзільня, ветаптэка,
парк, у парку дыскатэка,
бар, цырульня і вакзал...
Збольшага усё назваў.
Пад’язджаю – 
вось і хата.
Сустракайце, маці-тата!

БАЛАДА ПРА ВЕРАСОВЫ МЁД

Той трунак верасовы
вядомы быў здаўна – 
ад мёду саладзейшы,
п’янчэйшы ад віна.
Майстры яго варылі,
і потым той напой
утойваўся імі
ў пячорах пад зямлёй.

Прыйшоў кароль шатландскі,
і палілася кроў –
ён нішчыў племя піктаў,
цкаваў, нібы звяроў.
І па чырвоных ўзгор’ях
пагоня гнала іх,



пакуль не сціх апошні
людзей маленькіх уздых.

Лета ізноў у краі,
верас барвай гарыць.
Ды толькі няма нікога,
хто можа той мёд варыць.
У магілах безыменных,
у мясцінах, дзе паляглі,
маленькія медавары
ляжаць у сваёй зямлі.

Па верасовай пустцы
едзе кароль на кані,
пчолы гудуць трывожна,
плача кулон* ў вышыні.
Едзе кароль, злуецца:
хіба ўсё дарма?
Над верасам я паную
а мёду з яго няма!

І тут жа яго васалы,
хто побач быў на кані,
пільна ізноў абшукалі
пусткі і камяні.
Знайшлі яны двух апошніх,
на чый патрапілі след, –
пікт бацька і сын-падлетак
выйшлі з пячоры на свет.

Кароль паглядаў звысоку
на гэтых дваіх на зямлі,
а пікты зацята маўчалі
пры свіце і каралі.
Падводзяць абодвух да прорвы,
мора ўнізе шуміць:
“Свабоду даруем за веды,
як з верасу мёд варыць!”

Спакойна стаялі абодва,
стары пікт і пікт малы,
верас гарэў на ўзгорках,
унізе грымелі валы.
І раптам прамовіў бацька,
і стала вакол цішэй:
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“Я маю сказаць два словы
для каралеўскіх вушэй!”

“Старэйшым жыццё дарагое –
я кожную хвілю люблю
і мёду сакрэт адкрыю!” –
прызнаўся ён каралю.
Голас яго то цішаў,
то набіраў уздым:
“Я навучу варыць вас,
ды не пры сыне маім!

Хлопцу жыцця не шкода
і галавы на плячах…
Але я страчу гонар
цяпер у яго вачах. 
Скіньце яго са стромы
уніз, дзе шуміць прыбой.
Слова сваё стрымаю –
будзе ў вас напой!”

Хлопца тады схапілі,
рукі сцягнулі вузлом,
уніз штурхнулі з абрыва
у мора на згубу і злом.
Мора накрыла хваляй,
крык у глыбінях знік,
і прагучалі словы,
што мовіў апошні пікт.

“Праўду тады сказаў вам:
гарачы народ малады!
Тым не стае загартоўкі,
хто не галіў барады.
А я не баюся пакутаў,
не страшаць агонь і лёд.
Няхай са мной памірае
мой верасовы мёд!”

(Пераклад з ангельскай мовы 
балады Роберта Льюіса СТЫВСЕНСАНА).

* Кулон – від птушак з сямейства бакасавых.



Іðûíà áлукàлà пà пàкîÿх âÿліçíàãà пàлàöà, íåðâîâà 
пàçіðàþ÷û íà øìàтлікіÿ ãàäçіííікі, øтî ñтàÿлі íà пàäлîçå, 
ñтîлікàх, âіñåлі íà ñöåíàх. Ужî äçâå ãàäçіíû ÿк Фåлікñ, ÿå 
кàхàíû ìуж, пàâіíåí áûöü äîìà. Íà âуліöû äîáðà ñöÿìíåлà, 
тàì-ñÿì ÷уліñÿ ñтðэлû, кðûкі, ðэçкіÿ кàìàíäû. Âîñåííþ 1917 
ãîäà ў Пåтðàãðàäçå áûлî íåñпàкîйíà, і тàìу Іðûíà íå çíàхî-
äçілà ñàáå ìåñöà. Àлå âîñü çàáлÿìкàў çâàíî÷àк íà ўâàхîäçå, 
пà÷уліñÿ кðîкі пàкà¸ўкі, ÿкàÿ кіíулàñÿ àä÷ûíÿöü äçâåðû, і 
пðàç хâіліíу ў пàкîй уâàйøîў âûñîкі, хуäàðлÿâû, ñтðîйíû, 
ç ікàíàпіñíûì тâàðàì âіçàíтûйñкàãà піñüìà ìуж÷ûíà. Кíÿçü 
Фåлікñ Фåлікñàâі÷ Þñупàў, ãðàô Ñуìàðîкàў-Элüñтàí. Іðûíà 
Àлÿкñàíäðàўíà, äà÷кà âÿлікàãà кíÿçÿ Àлÿкñàíäðà Міхàйлàâі÷à 
і âÿлікàй кíÿãіíі Кñåíіі Àлÿкñàíäðàўíû, ñÿñтðû Мікàлàÿ ІІ, 
ñà ñлÿçüìі íà âà÷àх кіíулàñÿ ìужу íà øûþ.

– Фåлікñ, íу ÿк тàк ìîжíà, ÿ ўñÿ íà íåðâàх! Дçå тû 
áûў? Штîñüöі çäàðûлàñÿ?

Віктар Варанец

...гэта наш апошні шанец пакінуць сталіцу 

і застацца жывымі.. .

Гарачы хлеб
Апавяданне

проза

пр
о

за
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Þñупàў пÿø÷îтíà пàãлàäçіў жîíку пà âàлàñàх, уçÿў пàä ðуку і пàñà-
äçіў у ãлûáîкàå кðэñлà. Ñàì ñåў íàñупðàöü і äîўãà, ö¸плà ãлÿäçåў íà ñâàþ 
Іðûíу. Тàÿ пàä ÿãî çàкàхàíûì пîçіðкàì пàñтупîâà пà÷àлà ñупàкîйâàööà.

– Іðûíà, – ìÿккà çàãàâàðûў Фåлікñ. – Âîñü øтî ÿ ñ¸ííÿ ўáà÷ûў у 
“Пåтðàãðàäñкіх íàâіíàх”.

Ёí ðàçãàðíуў ãàçåту і ўãîлàñ пðà÷ûтàў:
– “Кíÿçü Þñупàў ñхîплåíû і пàñàäжàíû ў Пåтðàпàўлàўñкуþ кðэпàñöü”. 

Як тàáå тàкі пàñàж?
Іðûíà пðûклàлà äàлîíі äà ø÷îк, íå ў ñтàíå øтî-íåáуäçü âûìàâіöü.
Кíÿçü уçÿў ÿå ðукі ў ñâàå.
– Пàñлухàй ìÿíå ўâàжліâà і пàñтàðàйñÿ çðàçуìåöü. Чàñîâû ўðàä ñ¸í-

íÿ-çàўтðà áуäçå ñкіíутû. Ãэтà ўжî ôàкт. Уñå äçÿðжàўíûÿ пàñàäû çîйìуöü 
кàìіñàðû-ãàáðэі ç ðуñкіìі пñåўäàíіìàìі. У ñтàліöû пîўíû âэðхàл. Ñкàжу 
тàáå пà ñàкðэöå, іìпåðàтðûöà Мàðûÿ Ф¸äàðàўíà, âÿлікі кíÿçü Àлÿкñàíäð 
Міхàйлàâі÷, âÿлікàÿ кíÿãіíÿ Âîлüãà Àлÿкñàíäðàўíà ç ìужàì тàйíà àä’åхàлі 
ў Кðûì у ñупðàâàäжэííі àääàíàãà àтðàäà ñàп¸ðàў. Ñ¸ííÿ àпîўíà÷û туäû 
ж àäпðàўлÿåööà ñпåöûÿлüíû öÿãíік ç ðэ÷àìі іìпåðàтàðñкàй ñÿì’і. Я äà-
ìîâіўñÿ, і äà öÿãíікà пðû÷àпілі пàñàжûðñкі âàãîí. Ãэтà íàø àпîøíі øàíåö 
пàкіíуöü ñтàліöу і çàñтàööà жûâûìі. 

Кíÿãіíÿ пðûпàлà ãàлàâîй äà плÿ÷à Þñупàâà і ãу÷íà çàплàкàлà.
Фåлікñ пðûàáíÿў жîíку çà плå÷û:
– Çáÿðûñÿ, Іðûíà. Íå ÷àñ íà ñл¸çû. Тû пàâіííà çàхàâàöü ìужíàñöü і 

âûтðûìку. 
– Я тîлüкі ñлàáàÿ жàí÷ûíà, – пðàç ñл¸çû пðàìàðìûтàлà Іðûíà. – Я íå 

хà÷у áûöü ìужíàй і âûтðûìàíàй. Я хà÷у жûöü ÿк ðàíåй.
– Хуткà ãэтà ўñ¸ ñкîí÷ûööà, – пà÷àў ñупàкîйâàöü ÿå Фåлікñ, – і ìû 

àáàâÿçкîâà çàжûâ¸ì ÿк ðàíåй. Тîлüкі пåðàâåøàåì ãэтуþ ÷эðíü.
Іðûíà ç жàхàì çіðíулà ў âî÷û ìужà.
– Тàк, Іðûíà, àáàâÿçкîâà пåðàâåøàåì. À çàðàç çáіðàй ðэ÷û і ðûхтуйñÿ äà 

àä’åçäу. Чàñу çàñтàлîñÿ íå тàк øìàт. À ìíå ÿø÷э тðэáà ìíîãà ÷àãî çðàáіöü.
Кíÿçü Þñупàў íàкіðàâàўñÿ ў ñâîй кàáіíåт, äçå ÿãî äàўíî ÷àкàў ñлуãà 

Рûãîð. Пðû ç’ÿўлåííі ãàñпàäàðà ¸í уñкî÷ûў ç кðэñлà і íіçкà пàклàíіўñÿ.
– Ñÿäàй, Рûãîð, – пàкàçàў ðукîй íà кðэñлà Þñупàў. – Хà÷у äàðу÷ûöü 

тàáå àäíу âåлüìі âàжíуþ і íàâàт íåáÿñпå÷íуþ äлÿ жûööÿ ñпðàâу. Àлå тû, 
Рûãîð, ñàìû àääàíû ÷àлàâåк íàøàй ñÿì’і, і ãэтû ñàкðэт ÿ ìàãу äàâåðûöü 
тîлüкі тàáå.

– Я ñлухàþ, âàøà ìілàñöü! – çíîў уñкî÷ûў ñлуãà.
– Íå ñкà÷û, кàлі лàñкà! – çìîðø÷ûўñÿ Þñупàў. – Ñ¸ííÿ тû ñÿäçåø у 

öÿãíік і äàåäçåø äà Âілüíі. Тàì äà öÿáå ў купэ çîйäçå ÷àлàâåк і çàпûтàå: 
“Âàì ãàäçіííік ôіðìû Пàâåл Áуðэ пàтðэáíû?” Тû àäкàжàø: “Тîлüкі 1900 
ãîäà”. Цàлкàì пàäпàðàäкîўâàйñÿ ÿìу. Ãэтû ÷àлàâåк äàñтàâіöü öÿáå ў Шâåй-
öàðûþ, äçå тû і áуäçåø ÷àкàöü ìàйãî пðûåçäу. І âåäàй: тâàÿ àääàíàñöü 
áуäçå äîáðà ўçíàãàðîäжàíà ў Шâåйöàðûі.

– À ÿк äîўãà ìíå тðэáà áуäçå ÷àкàöü âàñ? – çàпûтàўñÿ ñлуãà.
– Дуìàþ, тðû-÷àтûðû тûäíі. Жûöü áуäçåø у ãàтэлі, ñàкâàÿж çäàñі тàì 

жà ў ñåйô. Пðàжûâàííå, хàð÷àâàííå àплî÷àíà. Âîñü тàáå íîâû пàøпàðт і 
ãðîøû íà äðîáíûÿ âûäàткі.

І Þñупàў пðàöÿãíуў тîўñтû пàðтìàíэт. Рûãîð ÿø÷э ðàç çіðíуў àääàíûìі 
âà÷ûìà íà кíÿçÿ, öÿжкà ўçäûхíуў і ўçÿў кàøàл¸к і äàкуìåíтû.



“Дçÿкуй Áîãу, хîöü у ãэтûì ÷àлàâåку ÿ ìàãу áûöü упэўíåíû”, – пàäу-
ìàлàñÿ Þñупàâу.

Кíÿçü ñàпðàўäû пðà ўñ¸ пàклàпàöіўñÿ. Ёí âûкупіў äлÿ Рûãîðà öэлàå 
купэ, і ñлуãà åхàў, ÿк âàжíû âÿлüìîжà: àäçіí у äâухìåñíûì купэ, íà ñтîліку 
ñтàÿў âÿлікі кîø ç пðàâіÿíтàì (кàá íікуäû íå âûхîäçіў ç купэ пà хàð÷à-
âàííå), літðîâàÿ áутлÿ ç ãàðэлкàй, áутэлüкі ç кâàñàì, âàäîй. У ñкðûíі пàä 
лàâàй, íà ÿкîй ñÿäçåў Рûãîð, ñтàÿў ñàкâàÿж (хàöÿ пà пàìåðàх ÿãî ìîжíà 
ñìåлà íàçâàöü ÷àìàäàíàì). Муж÷ûíà ў çàäуìåííàñöі ãàðтàў ñâàå íîâûÿ 
äàкуìåíтû íà іìÿ Âåлàñà Іâàíà Іâàíàâі÷à. Пàклàўøû пàøпàðт íà ñтîл, ¸í 
пàäíÿўñÿ, çà÷ûíіў äçâåðû купэ і âûöÿãíуў ç-пàä лàâû ñàкâàÿж. Çàìîк ÿãî 
áûў çà÷ûíåíû. Рûãîð уñìіхíуўñÿ, äàñтàў ç кіøэíі íåâÿлі÷куþ çâÿçку клþ÷îў, 
àäìû÷àк, âûáðàў пàтðэáíуþ і пà÷àў пàâîлі кîðпàööà ў çàìку. Пðàç хâіліíу 
пà÷уўñÿ л¸ãкі ø÷àў÷îк – і ñàкâàÿж àäкðûўñÿ. Рûãîð âûñûпàў уñ¸ çìåñöіâà 
íà ñуñåäíþþ кàíàпу і ìіжâîлі пðûñâіñíуў: ñìàðàãäû, ñàпôіðû, äûÿìåíтû, 
ðуáіíû ў ñðэáðû і çîлàöå, кàøтîўíûÿ áðîøкі, äûÿäэìû, кàлüå çіхàöåлі і 
пåðàліâàліñÿ, ãіпíàтûçуþ÷û ñâà¸þ пðûãàжîñöþ. Ãэтà áûлі íå пðîñтà кàøтîў-
íàñöі, à ñàпðàўäíûÿ øэäэўðû þâåліðíàãà ìàñтàöтâà. Рûãîð, пðàўäà, у тàкіх 
ñпðàâàх íå áûў âÿлікіì ñпåöûÿліñтàì, àлå íåйкі ўíутðàíû ãîлàñ пàäкàçâàў, 
øтî Þñупàў íå áуäçå іìкíуööà пåðàпðàâіöü у Шâåйöàðûþ çâû÷àйíûÿ 
çàлàтûÿ öàöкі. Тàìу ¸í àкуðàтíà ñклàў ñкàðáû íàçàä у ñàкâàÿж, çà÷ûíіў і 
пàñтàâіў ÿãî íà ìåñöà. À ñàì çàäàâîлåíà àäкіíуўñÿ íà ñпіíку кàíàпû. 

Тàк, ÷àñ áûў пàтðà÷àíû íåäàðэìíà. Чàтûðû ãàäû íàçàä äâàööàöі÷à-
тûðîхãàäîâû ўðàäжэíåö íåâÿлі÷кàãà пðàâіíöûÿлüíàãà ãàðàäкà Ãðîäíà, øтî 
ìåñöіööà ў ñàìûì äàлüíіì кутî÷ку Пàўíî÷íà-Çàхîäíÿãà кðàþ Рàñійñкàй 
іìпåðûі, Рûãîð Пàíàñàâі÷ Ñàлàâåй пðûåхàў у Ñàíкт-Пåöÿðáуðã, кàá 
улàäкàâàööà íà пðàöу. Áåлàðуñàў àхâîтíà íàйìàлà ñтàлі÷íàÿ àðûñтàкðà-
тûÿ ў ñлуãі, пàкà¸ўкі, экàíîìû, пàкîлüкі тûÿ áûлі çàўñ¸äû ñуìлåííûìі, 
ðàхìàíûìі і àääàíûìі ñâàіì ãàñпàäàðàì. Ãðûøкà, пàхàäçіўøû пàðу äç¸í 
у тðàкöіð “Çàâåÿ”, äçå лþáілі àäпà÷ûâàöü àä öÿжкàй пðàöû áåлàðуñû, 
уñтàлÿâàў äîáðûÿ àäíîñіíû ç çåìлÿкàìі і пðàç àäíàãî ç іх улàäкàâàўñÿ 
ñлуãîй äà Фåлікñà Þñупàâà. Уâіøíû, íÿñтîìíû, ñà ñпðûтíûìі ўìåлûìі 
ðукàìі, Ñàлàâåй ñпàäàáàўñÿ ìàлàäûì ãàñпàäàðàì і ўжî пðàç ãîä ñтàў ñàìàй 
äàâåðàíàй àñîáàй ç уñ¸й пðûñлуãі ў Фåлікñà Фåлікñàâі÷à.

– У іì ÿ ўпэўíåíû ÿк ў ñàáå! – íå ðàç кàçàў Þñупàў çíà¸ìûì. Ãðûø-
кà, кàлі ÷уў тàкіÿ ñлîâû, тîлüкі àпуñкàў äîлу âî÷û і ñöіплà ўñìіхàўñÿ. 
Çðàçуìåлà, кíÿçü íå âåäàў, øтî ў ñâàіì ðîäíûì Ãðîäíå Ãðûøкà Ñàлàâåй 
тàкñàìà áûў âåлüìі âÿäîìàй àñîáàй. Íÿãлåäçÿ÷û íà ìàлàäû ўçðîñт, ¸í у 
кðûìіíàлüíûì àñÿðîääçі лі÷ûўñÿ ñàìûì уìåлûì “ìåäçâÿжàтíікàì”, äлÿ 
ÿкîãà íå іñíàâàлà ў ñâåöå ñåйôàў, øтî íåлüãà áûлî á уçлàìàöü. Чàтûðû 
ãàäû Ãðûøкà àääàíà ñлужûў Þñупàâûì, äîáðà âåäàþ÷û, øтî пðûйäçå 
äçåíü, кàлі ÿãî öÿðпåííå і пðàöà áуäуöü äîáðà àплî÷àíû. Пðàўäà, уâåñü 
ãэтû ÷àñ Ñàлàâåй пàñтупîâà пàäáіðàўñÿ äà ñåйôà Þñупàâà, àлå áà÷ûø, ÿк 
ðàñпàðàäçіўñÿ л¸ñ: ñкàðáû ñàìі пðûйøлі ў Ãðûøкàâû ðукі.

Íà ñтàíöûі Дçâіíñк Ñàлàâåй ç ñàкâàÿжàì у ðукàх âûйøàў ç âàãîíà і 
пàкðî÷ûў у íàкіðуíку âàкçàлà. Âілüíÿ íіÿк íå ўâàхîäçілà ў плàíû хлîп-
öà. Яìу тðэáà тðàпіöü у Мàлàäçå÷íà, à тàì ç äàпàìîãàй äîáðûх çíà¸ìûх 
пåðàáðàööà пðàç íÿìåöкуþ ліíіþ àкупàöûі ў ðîäíû Ãðîäíà. Хтî ÿãî тàì 
çíîйäçå? У кàñå Рûãîð пàöікàâіўñÿ, öі хîäçÿöü ÿø÷э öÿãíікі íà Мàлàäçå÷íà. 
Уäà÷à, áåçуìîўíà, áûлà ў тîй äçåíü íà áàку хлîпöà, áî äà àäпðàўлåííÿ 
öÿãíікà íà Мàлàäçå÷íà çàñтàâàлàñÿ àäíà ãàäçіíà, і áілåт у кàñå тàкñàìà áûў…
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Мікітà Áàлüкî ñÿäçåў у íåâÿлікàй ÷ûтàлüíàй çàлå àáлàñíîй áіáліÿтэкі 
çуñіì àäçіí, кàлі íå лі÷ûöü íåìàлàäуþ пà çíåøíіì âûãлÿäçå ñупðàöîўíіöу. 
Çðэøтû, тàк áûлî і ў÷îðà, і пàçàў÷îðà. 1991 ãîä áûў íå ñàìûì ñпðûÿ-
лüíûì ãîäàì äлÿ íàâукîâàй äçåйíàñöі. Ñÿáðû пà þðûäû÷íûì ôàкулüтэöå 
âîлüíû ÷àñ тðàöілі ç áîлüøàй àхâîтàй íà пàåçäкі ў ñуñåäíþþ Пîлüø÷у, 
кàá çàðàáіöü пàðу äàлÿðàў íà ÿкîå àäçåííå öі àáутàк, àáî л¸тàлі пà ÷эðãàх, 
пðàäàþ÷û іх пîтûì áîлüø çàìîжíûì лþäçÿì. Жûöü íà ñтûпåíäûþ áûлî 
íåìàã÷ûìà. Âîñü уñå і кðуöіліñÿ. Якàÿ ж тут íàâукîâàÿ áіáліÿтэкà? Мікіту 
ў ãэтûì плàíå пàøàíöàâàлà. Áàöüкі жûлі пàä Âàўкàâûñкàì, ìåлі ñâîй äîì, 
àãàðîä, ãàäàâàлі ñâіíåй, тðуñîў, ãуñåй, íå øкàäуþ÷û ñіл, кàá àäçіíû ñûíîк 
àтðûìàў äîáðуþ àäукàöûþ і âûйøàў у лþäçі. Áàлüкî лþáіў âу÷ûööà, à 
ñÿлÿíñкàÿ жûлкà ўñ¸ äàâîäçіöü äà лàãі÷íàãà кàíöà ñпàäàáàлàñÿ çàãàä÷ûку 
кàôåäðû кðûìіíàлüíàãà пðàâà і кðûìіíàліñтûкі. Ёí і пðàпàíàâàў ñтуäэíту 
çàíÿööà íàâукàй.

– Рàçуìååöå, Мікітà, ãіñтîðûÿ ðàçâіööÿ ãðàìàäñтâà пàäкàçâàå, øтî ÷àñû 
пåðàтðуñàў àáàâÿçкîâà çàкàí÷âàþööà, і ãðàìàäñтâу ñпàтðэáÿööà íå ñтîлüкі 
ãàíäлÿðû, кîлüкі íàâукîâàÿ элітà. Çà ãэтû ðàçäðàйíû пåðûÿä âû ìîжàöå 
çàкîí÷ûöü уíіâåðñітэт, пàñтупіöü у àñпіðàíтуðу і àáàðàíіöü äûñåðтàöûþ. 
Çàäàткі äçåлÿ ãэтàãà ў âàñ ¸ñöü, пðàöàлþáñтâà пðûñутíі÷àå, ÷àìу á íå 
пàñпðàáàâàöü?

Íà ìіíулûì тûäíі íàâукîâû кіðàўíік äàў Мікіту çàäàííå ñàáðàöü ìà-
тэðûÿл пà ãіñтîðûі кðûìіíàлüíûх ñпðàў у Ãðîäíå пåðøàй пàлîâû äâàööà-
тàãà ñтàãîääçÿ. І öÿпåð хлîпåö пåðàãîðтâàў ñтàðîíкі ãàðàäçåíñкàй ãàçåтû 
“Grodner Express” çà 1936 ãîä, ç öÿжкàñöþ пåðàклàäàþ÷û ç пîлüñкàй 
ìîâû кðûìіíàлüíûÿ íàâіíû. І тут ÿìу íà âî÷û тðàпіў íåâÿлі÷кі àðтûкул 
“Tajemnicza śmierć we własnym domu”. Мікітà пà÷àў уâàжліâà ÷ûтàöü.

“28 жíіўíÿ ў ñâàіì äîìå íà âуліöû Ãðàíäçіöкàй áûў çíîйäçåíû пðû-
ñлуãàй тðуп âÿäîìàãà ìåöэíàтà, пðàìûñлîўöà і ãðàìàäñкàãà äçåÿ÷à íàøàãà 
ãîðàäà Яíà Âåлàñà. Цåлà çàáітàãà ñà øìàтлікіìі кîлàтûìі ðàíàìі лÿжàлà 
кàлÿ ñтàлà ў пðàöîўíûì кàáіíåöå. Тут жà ñтàÿў àä÷ûíåíû пуñтû ñåйô. 
Íàâîкàл áà÷íû ñлÿäû ðàáàâàííÿ: âûöÿãíутûÿ і âûтðàñåíûÿ øуôлÿäкі, 
кіíутûÿ íà пàäлîçå ðэ÷û. Âіäàâî÷íà, øтî çàáîйñтâà çâÿçàíà ç àáðàáàâàííåì. 
Як пàâåäàìілі íàøàìу кàðэñпàíäэíту ў пàліöûі, у ãэтàй ñпðàâå çàñтàåööà 
øìàт çàãàäкàâàãà: øтî àçíà÷àå âûпàлåíû íà çàäíÿй ñöåíöû ñåйôà íàäпіñ 
“Ñкàðáû íå ў ñåйôàх, ÿíû ў ðîäíàй çÿìлі! Тîлüкі тðэáà пàклàíіööà”; àäкулü 
уçÿўñÿ пàøпàðт 1913 ãîäà ç ôîтàçäûìкàì çàáітàãà, âûпіñàíû íà Ñàлàўÿ 
Рûãîðà Пàíàñàâі÷à; ÿкіì ÷ûíàì у кіøэíі çàáітàãà àкàçàлàñÿ äûÿäэìà ç 
íàäпіñàì “Кàхàíàй Іðûíå àä ìужà. Кíÿçü Þñупàў”; ÷àìу ў кðûâі Яíà 
Âåлàñà, пðû тàкîй кîлüкàñöі кîлàтûх ðàí, экñпåðтû çíàйøлі íàÿўíàñöü 
öûÿíіñтàãà кàліþ? Яí Âåлàñ âàлîäàў âÿлікàй кàлåкöûÿй упðûãîжâàííÿў 
ç кàøтîўíûх ìàтэðûÿлàў і кàìÿí¸ў. Пàліöûÿ лі÷ûöü, øтî ãэтà і ìàãлî 
пàñлужûöü пðû÷ûíàй àáðàáàâàííÿ і çàáîйñтâà. Яí Âåлåñ жûў у ñâàіì 
äîìå íà Ãðàíäçіöкàй âуліöû àäçіí. Як âûñâåтлілі íàøû кàðэñпàíäэíтû, 
íàø÷àäкàў у çàáітàãà íÿìà. Ñлåäñтâà пðàöÿãâàåööà”.

Мікітà àäñуíуў ãàçåту і íà хâіліíу çàäуìàўñÿ. Íåøтà âåлüìі çíà¸ìàå 
пðàìілüãíулà ў ãэтûì àðтûкулå. Àлå øтî? Áàлüкî çíîў ñхіліўñÿ íàä ãà-
çåтàй, пðàáÿãàþ÷û âà÷ûìà пà âûöâілûх àä ÷àñу ðàäкàх. “Тàк, Яí Âåлàñ, 
âуліöà Ãðàíäçіöкàÿ, ñåйô, íàäпіñ, кàлåкöûÿ, пàøпàðт, Рûãîð Ñàлàâåй, 
íàø÷àäкі… Ñтîп!”

Мікітà àжíî пàäñкî÷ûў у кðэñлå. Рûãîð Ñàлàâåй! Ãэтàå пðîçâіø÷à ¸í 



ñуñтðàкàў çуñіì íÿäàўíà. І íàâàт ðàáіў íåйкіÿ âûпіñкі. 1913 ãîä, Ãðîäíà… 
Тàк, іíôàðìàöûÿ áûлà ў “Ãðîäçåíñкіì âåñíіку”. Çäàåööà, пðà àáðàáàâàííå 
íåйкàãà купöà. Тðэáà áåã÷û ў іíтэðíàт і пàäíÿöü ñâàå çàпіñû.

Мікітà хуöåíüкà ñàáðàўñÿ і íàкіðàâàўñÿ äàхàтû. У пàкîі íікîãà ç ñуñåäçÿў 
íå áûлî. Яíî і çðàçуìåлà: âå÷àð пÿтíіöû, ÿкі äуðàíü áуäçå ñÿäçåöü у ÷àтûðîх 
ñöåíàх. Хлîпåö äàñтàў ç пàліöû тîўñтû ñøûтàк, ñåў íà лîжàк і пà÷àў ãàð-
тàöü. Àãà, âîñü ãэтû çàпіñ. “7 ñтуäçåíÿ 1913 ãîäà áûў àçìðî÷àíû ў Ãðîäíå 
äçâþìà пðûкðûìі çäàðэííÿìі. Уíà÷û íåâÿäîìûÿ àáàкðàлі äîì купöà Іîñіôà 
Іíäуðñкàãà пà âуліöû Пàліöэйñкàй, 5. У àäñутíàñöі ñÿì’і пàöÿðпåлàãà çлîäçåі 
ўçлàìàлі ñåйô ç âåлüìі ñклàäàíûì çàìкîì і âûкðàлі, пà іíôàðìàöûі ñàìîãà 
Іíäуðñкàãà, àìàлü äçåâÿöü тûñÿ÷ ðуáл¸ў, пàäðûхтàâàíûх äлÿ пàкупкі íîâàãà 
пàìÿøкàííÿ пàä кðàìу. À ўжî ðàíіöàй пàñтупілà іíôàðìàöûÿ ў пàжàðíуþ 
кàìàíäу ãîðàäà, øтî íà âуліöû Ãðàíäçіöкàй, 29 ãàðûöü пðûâàтíû äîì. Кàлі 
пàжàðíûÿ пðûáûлі íà ìåñöà пàжàðà, іх ñуñтðэлà тîлüкі пàпÿліø÷à, à ñÿðîä 
âуãл¸ў і пîпåлу лÿжàлі àáãàðэлûÿ кîñöі íåâÿäîìàãà. Пàліöûÿ лі÷ûöü, øтî 
ãэтà, ìàã÷ûìà, ðэøткі ãàñпàäàðà äîìà Рûãîðà Ñàлàўÿ, ÿкі пà íåàñöÿðîжíà-
ñöі ў÷ûíіў пàжàð і çãàðэў у ñâàіì äîìå. Цікàâàÿ іíôàðìàöûÿ: пà çâåñткàх 
пàліöûі Рûãîð Ñàлàâåй áûў âÿäîìû ў кðûìіíàлüíûì àñÿðîääçі ÿк âåлüìі 
тàлåíàâітû “ìåäçâÿäжàтíік” – ñпåöûÿліñт пà ўçлîìå ñåйôàў. Âåðûì, øтî 
ñлåäñтâà ðàçáÿðэööà ç ãэтûìі àáåäçâþìà тàÿìíі÷ûìі ñпðàâàìі”.

Уñ¸ ãэтà âåлüìі çàöікàâілà Мікіту. Ёí уçÿў ÷ûñтû àðкуø пàпåðû, àлîâàк 
і пà÷àў ìàлÿâàöü кðуãі, ðàçâàжàþ÷û ўñлûх.

– Âîñü ãэтà Яí Âåлàñ, ÿкі жûў íà âуліöû Ãðàíäçіöкàй, 29. À ãэтà Рûãîð 
Ñàлàâåй, ÿкі тàкñàìà жûў íà Ãðàíäçіöкàй, 29. Яí і Рûãîð – àäíà і тàÿ 
ж àñîáà, ãэтà íåñуìíåííà. І жûлі ÿíû ў àäíûì і тûì жà ìåñöû, тîлüкі ç 
ðîçíіöàй у äâàööàöü ãàäîў. І äîìà Рûãîðà íå çàñтàлîñÿ. Çíà÷ûöü, ìîжàì 
äàпуñöіöü, øтî Ñàлàâåй іíñöэíіðàâàў ñâàþ ñìåðöü і çíік ç ãîðàäà. À пðàç 
20 ãàäîў ¸í çíîў жûâå ў Ãðîäíå, âÿäîìû пðàìûñлîâåö і ìåöэíàт, і íàâàт 
пàáуäàâàў äîì, ÿк ÿ ðàçуìåþ, íà ìåñöû ñпàлåíàãà. І äçå ãэтà ¸í áûў і ÿкіì 
÷ûíàì тàк хуткà ðàçáàãàöåў? Ãэтà пûтàííå.

Мікітà àäкіíуўñÿ íà ñпіíку кðэñлà і пà÷àў іíтэíñіўíà ãðûçöі àлîâàк.
– Пàтðэáíà íåйкàÿ çà÷эпкà. Дçå ÿìу âûäàлі пàøпàðт íà íîâàå іìÿ? À 

Áîã ÿãî âåäàå, пàкîлüкі пàøпàðтà, хут÷эй çà ўñ¸, ужî íå пàáà÷ûöü. Штî 
ÿø÷э? Àãà, тàì íåøтà ãàâàðûлàñÿ пðà äûÿäэìу.

Áàлüкî âÿíуўñÿ äà ñâàіх çàпіñàў.
– Тàк, âîñü ÿíà: äûÿäэìà ç íàäпіñàì “Кàхàíàй Іðûíå àä ìужà. Кíÿçü 

Þñупàў”. Дçå çâû÷àйíû ÷àлàâåк ìîã çäàáûöü тàкуþ äûÿäэìу? Тîлüкі ў 
ñàìîãà Þñупàâà: àáî ñкðàў, àáî тîй (øтî ìàлàâåðàãîäíà) ÿìу пàäàðûў. 
Уçíікàå пûтàííå: à öі ìîã Ñàлàâåй пàáûâàöü у Пåöÿðáуðãу і íàâåäàöü 
Þñупàâà?

Мікітà íàпіñàў íà ліñöå âÿлікіìі літàðàìі ãэтàå пûтàííå. Пàñлÿ ÷àãî 
ñтàў çàпіñâàöü ìàã÷ûìûÿ âàðûÿíтû àäкàçу.

1. Яíû áûлі çíà¸ìûÿ, і Рûãîð çàâітàў у ãîñöі, äçå àтðûìàў äûÿäэìу – 
àáñуðä!

2. Ñàлàâåй äàâåäàўñÿ пðà äûÿäэìу, пðàáðàўñÿ ў пàлàö Þñупàâûх і 
âûкðàў äûÿäэìу – ÷ûñтà тэàðэтû÷íà ìàã÷ûìà, àлå íà пðàктûöû íå ўÿўлÿþ, 
ÿк ãэтà ìàã÷ûìà.

3. Âûйãðàў у іíøàãà çлîäçåÿ ў кàðтû àáî ўкðàў – âåлüìі âåðàãîäíà!
4. Ñлужûў у ÂЧК і пðûхàпіў ç кàíôіñкàту – çà тàкі кàðîткі ÷àñ íå пàñ-

пåў áû ўлàäкàâàööà, пðûíÿöü уäçåл у пàãðîìàх äû ÿø÷э і пàтðîху кðàñöі.
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І äçå øукàöü кàíöû? Мікітà ў çàäуìåííàñöі пàáлукàў пà пàкîі і ñпûíіў-
ñÿ кàлÿ àкíà. Пà âуліöû іøîў ç äçâþìà тîðáàìі íåйкі ìуж÷ûíà, à çà іì 
– кàáåтà, жàðтàўліâà пàäøтуðхîўâàþ÷û тàãî ў плå÷û. Àáîå пðû ãэтûì 
ãу÷íà ðàãàтàлі.

“À øтî, кàлі...?”
Хлîпåö хуöåíüкà àпðàíуўñÿ, çàпіхíуў íîãі ў ÷àðàâікі і пàáåã âà 

ўíіâåðñітэт, äà ÿкîãà, äçÿкуй Áîãу, áûлî ìåтðàў äçâåñöå àä іíтэðíàтà. 
Íà ø÷àñöå, íàâукîâû кіðàўíік áûў ÿø÷э íà пðàöû, ÷ûтàþ÷û ў кàáіíåöå 
íåйкі àðтûкул.

– Дîáðû äçåíü, Іâàí Іâàíàâі÷! Як äîáðà, øтî ÿ Âàñ çàñтàў.
Кіðâåлü çíÿў àкулÿðû і çàöікàўлåíà çіðíуў íà хлîпöà.
– Кàíå÷íå, äîáðà, áî ÿ тàк ðàçуìåþ, øтî äà ìÿíå ¸ñöü âàжíàÿ ñпðàâà? 

– àäкàçàў ¸í.
– Тàк, Іâàí Іâàíàâі÷, âåлüìі âàжíàÿ. Íàâàт íå ñпðàâà, à пðîñüáà.
– Ñлухàþ âàñ, ìàлàäû ÷àлàâåк.
І Мікітà ðàñкàçàў íàâукîâàìу кіðàўíіку пðà ñâàå çíàхîäкі і âûâàäû.
Àлå, íà äçіâà, ãіñтîðûÿ íå çðàáілà âÿлікàãà ўðàжàííÿ íà Кіðâåлÿ.
– Ãіпîтэçà öікàâàÿ, àлå ìíå пàäàåööà íåпåðñпåктûўíàй. Пà-пåðøàå, 

ñпðàâû äàл¸кàãà ìіíулàãà; пà-äðуãîå, і çà÷эпàк àñàáліâûх íÿìà; пà-тðэöÿå, 
øкàäà áуäçå çìàðíàâàíàãà ÷àñу. À ў âàñ, Мікітà, íàâукîâàÿ пðàöà ÿø÷э 
äàл¸кà íå çðîáлåíàÿ.

– Іâàí Іâàíàâі÷, ÿ пàñпåþ. À ўÿâіöå, ÿкàÿ áуäçå áîìáà, кàлі ÿ ðàñкðу÷у 
ãэтуþ ñпðàâу. Мàÿ íàâукîâàÿ пðàöà àäðàçу ж уçðàñöå ў ñâà¸й çíà÷íàñöі.

– Дîáðà, – уçäûхíуў Кіðâåлü, – à ÷ûì ÿ ìàãу äàпàìàã÷û?
– Âû кàçàлі, øтî кàлі ñпàтðэáіööà, ìîжàöå âûйñöі íà Ëåíіíãðàäñкі 

ãіñтàðû÷íû àðхіў.
– Тàк, – пàãàäçіўñÿ äàöэíт, – ìàãу. Тàì пðàöуå ìîй àäíàкуðñíік.
– Іâàí Іâàíàâі÷, à öі íå ìîã áû ¸í пàãлÿäçåöü àðхіâû Фåлікñà Þñупàâà. 

Ці íå ñуñтðàкàåööà тàì у пåðûÿä ç 1913 пà 1918 ãîä іìÿ Рûãîðà Ñàлàўÿ? 
Âåðàãîäíåй çà ўñ¸ ñÿðîä ñлуã, äâîðíікàў, íå âåäàþ, ñàäîўíікàў.

– Дîáðà, Мікітà, – пàãàäçіўñÿ Кіðâåлü, – ÿ ñ¸ííÿ пàтэлåôàíуþ. Àлå 
ãлÿäçіöå, пðàç тûäçåíü пåðøàÿ ÷àñткà çàплàíàâàíàй пðàöû пàâіííà лÿжàöü 
у ìÿíå íà ñтàлå. À ў äэтэктûâû пàãулÿåöå íà пåíñіі.

Пðàйøîў тûäçåíü, кàлі Мікітà àä÷уў, øтî áîлüø ÷àкàöü íå ў çìîçå, і 
пàйøîў íà кàôåäðу äà ñâàйãî íàâукîâàãà кіðàўíікà.

– Íу øтî, Мікітà,– ç лåäçü пðûхàâàíàй іðîíіÿй пðàìîâіў тîй, – âіíøуþ: 
іíтуіöûÿ, тàкàÿ пàтðэáíàÿ ðэ÷ у пðàöû ñлåä÷àãà, у âàñ ñàпðàўäû пðûñутíі÷àå.

– À øтî, ¸ñöü âûíікі? – уñхâàлÿâàíà çàпûтàў хлîпåö.
– Тàк, ñàпðàўäû, – äàöэíт âûöÿãíуў ç пàпкі íà ñтàлå íåйкуþ пàпåðû-

íу, – у Фåлікñà Þñупàâà ñлужûў ç 1913 ãîäà âûхàäçåö ç Пàўíî÷íà-
Çàхîäíÿãà кðàþ іìпåðûі, íåйкі Рûãîð Пàíàñàâі÷ Ñàлàâåй. Çíік ðàçàì ç 
кíÿçåì і þñупàўñкіìі кàøтîўíàñöÿìі ў 1917 ãîäçå. І кàлі пðàç ãîä кíÿçü 
уñплûў у Пàðûжû, пðà Ñàлàўÿ íіхтî íі÷îãà áîлüø íå ÷уў. Дàðэ÷û, тàäû 
ж пðàпàлà ÷àñткà ôàìілüíûх кàøтîўíàñöÿў Þñупàâûх. Áîлüø çà тîå, ìîй 
àäíàкàøíік пàâåäàìіў, øтî ў ìåìуàðàх Þñупàâà, âûäàäçåíûх у Фðàíöûі, 
уçãàäâàåööà тâîй Ñàлàâåй. Кíÿçü піøà, øтî äàâåðûў тàìу пåðàâåçöі íåйкіÿ 
âàжíûÿ ðэ÷û, àлå íà öÿãíік пàä Âілüíÿй íàпàлі ñàлäàтû-äэçåðöіðû, øìàт 
кàãî çàáілі. Àñтàтíіх àáðàáàâàлі. Âåðàãîäíà, øтî і âàø Ñàлàâåй çàãіíуў, 
àäñтîйâàþ÷û ìà¸ìàñöü кíÿçÿ, пàкîлüкі Þñупàў àäçíà÷àå, øтî Ñàлàâåй 
áûў ñàìûì àääàíûì і íàäçåйíûì ñлуãîй.



– Іâàí Іâàíàâі÷, – ãîðà÷à ўñклікíуў хлîпåö, – Ñàлàâåй íå çàãіíуў! Ёí 
ñкðàў ðэ÷û Þñупàâà і ñпàкîйíà âÿðíуўñÿ ў Ãàðîäíþ. À тут ãðàìàäçÿíñкàÿ 
âàйíà, àкупàöûÿ ãîðàäà íåìöàìі, пîтûì пàлÿкàìі. Ёí жà âîпûтíû çлîäçåй, 
і ìîã ñпàкîйíà пðûñтàñàâàööà äà лþáîй улàäû. Àäñþлü і ðàптîўíàå áàãàööå, 
і ìåöэíàöтâà, і пàâàãà ãàðàäжàí. Ёí пàöіху пðàäàâàў ñкàðáû Þñупàâûх. І 
äûÿäэìà ў кіøэíі тàìу äîкàç.

– Дîáðà, Мікітà, пåðàкàíàлі, тàк уñ¸ і áûлî, – уñìіхíуўñÿ Кіðâåлü. – 
Çàñтàлàñÿ äðîáÿçü: àäøукàöü ñхàâàíûÿ ñкàðáû. Âîñü ãэтûì і çîйìåöåñÿ, 
ÿк çäàñö¸ ìíå пåðøуþ ÷àñтку íàâукîâàй пðàöû. Мÿðкуþ, âû пàìÿтàåöå 
пðà íàøу äàìîâу?

Ужî äðуãуþ ãàäçіíу ñÿäçåў Мікітà Áàлüкî ў пàðку Жûліáåðà, ñтàðàííà 
пðàкðу÷âàþ÷û ðàçìîâу ç íàâукîâûì кіðàўíікîì. Тàк, уñ¸ íàðэøöå öуäîўíà 
ñклàлàñÿ ў àäçіíû ìàлþíàк. Ñàлàâåй àáðàáàâàў Іîñіôà Іíäуðñкàãà і, ðàçу-
ìåþ÷û, øтî пàäàçðэííå пåðø çà ўñ¸ ўпàäçå íà ÿãî, ç’åхàў у Пåöÿðáуðã: 
âÿлікі ãîðàä, çãуáіööà тàì пðàñöåй çà ўñ¸. Длÿ ўпэўíåíàñöі çûìітàâàў ñâàþ 
ñìåðöü. Плàí àáðàáàâàííÿ ÿкîãà-íåáуäçü áàãàтàãà àðûñтàкðàтà хут÷эй çà 
ўñ¸ áûў ðàñпðàöàâàíû ўжî äàўíî. І âîñü Рûãîð у Þñупàâûх. Уâàхîäçіöü у 
äàâåð – і àтðûìліâàå ìàã÷ûìàñöü çàâàлîäàöü ãàñпàäàðñкіìі кàøтîўíàñöÿìі. 
Âÿðтàåööà äàäîìу (хàöÿ ãэтà íå çуñіì лàãі÷íà: à ðàптàì пàçíàþöü çíà¸ìûÿ, 
ñуñåäçі) – íàñтàлüãіÿ, âіäàöü, улàñöіâà ўñіì, íàâàт áàíäûтàì. Пåðà÷àкàў 
ліхàлåööå âàйíû, àкупàöûі, à çàтûì ñтàíîâіööà пðàìûñлîўöàì і ìàãíàтàì: 
кàлі ¸ñöü ãðîøû, áуäçå і пàâàãà. Àлå äçå àñíîўíàÿ ÷àñткà áàãàööÿ? Íå 
ìîã жà ¸í ñпуñöіöü çà 20 ãîä уñå кàøтîўíàñöі? Дîáðà, à кàлі іх çàáðàлі 
áàíäûтû, øтî çàáілі ñàìîãà Ñàлàўÿ? Тûì áîлüø, øтî кîлüкàñöü ðàí ñâåä-
÷ûöü пðà кàтàâàííі. Мîã жà ¸í âûäàöü ñхîâіø÷à? Мîã. Àлå íàÿўíàñöü у 
кðûâі öûÿíіñтàãà кàліþ ÿкðàç ñâåä÷ûöü, øтî Яí, àä÷уâàþ÷û íåпàçáåжíûÿ 
пàкутû, çíàйøîў ìàã÷ûìàñöü пðûíÿöü ÿä. Çíà÷ûöü, ¸í íі÷îãà íå ðàñкàçàў 
çлà÷ûíöàì. Рàç’þøàíûÿ, ÿíû íàжàìі âûìåñöілі íà тðупå ñâàþ çлîñöü. 
Тàäû øтî ðîáіì äàлåй? Пà іäэі, тðэáà áûлî á çíàйñöі äîì Ñàлàўÿ. Âуліöу 
Ãðàíäçіöкуþ, 29. Дçå тàкàÿ? À âîñü àäкàçàöü íà ãэтà пûтàííå пàâіííû 
хлîпöû ç ãіñтàðû÷íàãà ôàкулüтэтà. Àíäðэй Руñіí íåàäíàðàçîâà ðàñкàçâàў 
ñÿáðàì пðà ãіñтîðûþ ãàðàäçåíñкіх âулà÷àк. Âîñü ¸í і äàпàìîжà. 

Ãіñтîðûкі і þðûñтû жûлі ў àäíûì іíтэðíàöå, øтî ÿø÷э áîлüø ñпðàø-
÷àлà ñпðàâу. І Мікітà ðàøу÷à пàøûáàâàў äà ñâàйãî äðуãîãà äîìà. Àíäðэй 
ñÿäçåў у кàìпàíіі äâух хлîпöàў і тðîх äçÿў÷àт у ñâàіì пàкîй÷ûку ç ãітà-
ðàй у лåâàй ðуöэ і øклÿíкàй âіíà ў пðàâàй. Пà ўñіì áûлî áà÷íà, øтî ¸í 
ãàâîðûöü тîñт. Уáà÷ûўøû Мікіту, уçðàäàâàíà çàðîў:

– Ñтðàжàì çàкîíàў тðîхðàçîâàå “ўðà!”
– Уðà! – àхâîтíà çàкðû÷àлі àñтàтíіÿ.
– Âû á хàöÿ äçâåðû çà÷ûíÿлі, кàлі áухàåöå, – пàðàіў Áàлüкî. – Ç ÿкîй 

íàãîäû пàлÿíà?
– Мікіткà, íå пàâåðûø. Íàñ уñіх уçÿў äà ñÿáå íà àðхåàлàãі÷íуþ пðàк-

тûку äàöэíт Цåìÿí÷ук. І кàпàöü áуäçåì кàлÿ Кàлîжû. Уÿўлÿåø? Тàì жà 
öàліíà íåкðàíутàÿ!

– Âіíøуþ! – áåç àñàáліâàãà эíтуçіÿçìу пðàìîâіў Мікітà, øтî íå çàñтà-
лîñÿ íåçàўâàжàíûì Àíäðэåì. Ёí пàäíÿўñÿ, пðàöÿãíуў øклÿíку ç âіíîì 
ñÿáðу і çàãàäàў:

– Пі!
– Íå, äçÿкуй, у ìÿíå ÿø÷э ñпðàâû, – пà÷àў àäìàўлÿööà Áàлüкî.
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– Кàлі íå âûп’åø çà íàñ, тû íàì áîлüø íå ñÿáàð, à þðûñт çàíþхàíû. Пі!
Рàáіöü íå áûлî ÷àãî, Мікітà öÿжкà ўçäûхíуў і âûпіў äà äíà.
– Âîñü ãэтà ìàлàйöà! – уçðàäàâàўñÿ Àíäðэй. – Рэкàìåíäуþ: лåпøû 

ñтуäэíт þðôàкà Мікітà Áàлüкî. À ãэтà, – àáâ¸ў ðукîþ пðûñутíûх, – лåпøûÿ 
ðîçуìû ãіñтàðû÷íàãà ôàкулüтэтà. Íàðàäçіўñÿ тîñт. Çà ìіжôàкулüтэöкàå 
ñÿáðîўñтâà, àлå тîлüкі ðàçуìíûх лþäçåй.

Ёí хуöåíüкà íàліў уñіì, ãðîçíà çіðíуў íà Мікіту – і ўñå âûпілі.
– І ç ÷ûì тû пðûйøîў, áðàöå Мікітà, – пðûкуñіўøû, çàпûтàў Àíäðэй. 

– Тû ж áåç ñпðàâû íікуäû, àпðî÷ áіáліÿтэкі, íі íàãîй.
– Íàðîä, пàтðэáíà âàøà äàпàìîãà, – àжûâіўñÿ Мікітà. – Мíå тðэáà 

çíàйñöі äîì ¹29 íà âуліöû Ãðàíäçіöкàй. Пðûíàìñі, тàк ÿíà íàçûâàлàñÿ 
пðû öàðû і пðû пàлÿкàх.

– Çíîйäçåì! – упэўíåíà àäкàçàў Àíäðэй і, пàâÿðíуўøûñÿ äà áÿлÿâàй 
äçÿў÷ûíû, çàпûтàў: – Íàñтà (ãэтà, äàðэ÷û, Íàñтà, ñàкðàтàð íàøàãà íàâукî-
âàãà ãуðткà), хтî ў íàñ піñàў пðàöу пà ãіñтîðûі íàçâàў ãàðàäçåíñкіх âуліö?

– Çäàåööà, Кàöÿðûíà Áûðäà, – íå çуñіì упэўíåíà àäкàçàлà тàÿ.
– Çíà÷ûööà, áуäçåì øукàöü Áûðäу! – çàÿâіў Àíäðэй.
Тут äà ðàçìîâû äàлу÷ûўñÿ хуäàðлÿâû хлîп÷ûк у àкулÿðàх ç âåлüìі 

тîўñтûìі ліíçàìі.
– Íå àáàâÿçкîâà øукàöü Áûðäу. Я тàкñàìà çàйìàўñÿ тàпàíіìікàй Ãðîäíà. 

Кàлі ўäàñöà, äàпàìàãу. Ç âуліöàй пðàáлåì íÿìà. Ãðàíäçіöкàй пðû ìíîãіх 
улàäàх íàçûâàлі ñу÷àñíуþ âуліöу Ãîðкàãà. À âîñü ç íуìàðàöûÿй ñклàäà-
íåй: äàìû äàáуäîўâàліñÿ, çíікàлі, àäпàâåäíà і íуìàðû çìÿíÿліñÿ. Пðàñöåй 
âûçíà÷ûöü пà пðîçâіø÷û ãàñпàäàðà.

– Яãî пðîçâіø÷à äà ðэâàлþöûі Рûãîð Ñàлàâåй, àлå хàтà хут÷эй çà ўñ¸ 
áàöüкîўñкàÿ, і ÿíà çãàðэлà. À íà ÿå ìåñöû пàáуäàâàў äîì Яí Âåлàñ, – ç 
íàäçåÿй àäкàçàў Мікітà.

– Íу ãэтà ўжî øтîñüöі, – çàäàâîлåíà àäçíà÷ûў хлîпåö. – Мÿíå, äàðэ÷û, 
Міøàì çàâуöü.

Ёí пàкîðпàўñÿ ў ñâà¸й тîðáå і âûöÿãíуў ñøûтàк у ÷îðíàй âîклàäöû. 
Пà÷àў íÿñпåøíà ãàðтàöü. Пðûñутíûÿ ñöіøàíà íàçіðàлі.

– Àãà, âîñü і ¸í! – çàäàâîлåíà ўñклікíуў Міøà. – À тû, Àíäðэй, уñ¸ 
кпіў ç ìÿíå: пåäàíт, çàíуäà, уñ¸ á тîлüкі çàпіñâàöü. Дûк âîñü, äîì ¹ 29, 
у ÿкіì пðàжûâàў Яí Âåлàñ, çàðàç ìàå íуìàð…

– Ñтîй! – ðэçкà çàкðû÷àў Àíäðэй, пàäñкî÷ûў äà Міхàñÿ і âûðâàў 
ñøûтàк у тàãî ç ðук.

– Тû øтî, çâàð’ÿöåў? – ðàçãуáлåíà çàпûтàў ñÿáð.
– Тîлüкі пàñлÿ ìàãàçіíà. Мікітà, áÿжû пà плÿøку, à тàäû і äàâåäàåøñÿ 

пðà íуìàð.
Áàлüкî íàâàт íå ñпðàáàâàў ñпðà÷àööà. Ёí тîлüкі кіўíуў ãàлàâîй і âûáåã 

ç пàкîÿ.
Кàлі íîâàÿ áутэлüкà пåðàйøлà ç ðук Мікітû ў ðукі Àíäðэÿ, тîй íàпîўíіў 

уñіì øклÿíкі і ўðà÷ûñтà àá’ÿâіў:
– Пàíîâå, à çàðàç ìû і äàâåäàåìñÿ пðà âÿлікуþ тàÿìíіöу íуìàðàöûі 

ãàðàäçåíñкіх äàìîў. Çà øтî пîтûì і âûп’åì. Áàðàáàííû äðîá. Міхàñü, тâîй 
âûñтуп!

Міхàñü уñìіхíуўñÿ.
– Íå пàâåðûöå, лþäçі, àлå äîì ¹29 пà âуліöû Ãðàíäçіöкàÿ ñ¸ííÿ ìàå 

¹ 29 пà âуліöû Ãîðкàãà.



Уñå äðужíà çàðàãàтàлі.
– À øтî ãэтà çà äîì? – пàöікàâіўñÿ Мікітà.
Міхàñü çíîў çàçіðíуў у ñøûтàк.
– Ñ¸ííÿ ãэтà ìàãàçіí “Ãàðà÷û хлåá”. Дàðэ÷û, à ÷àìу ̧ í тàк öÿáå öікàâіöü?
– Тàк, ÷àìу? – пàäхàпілі пðûñутíûÿ.
– Шукàþ ðàäàâîå ãíÿçäî, – ñхлуñіў Áàлüкî, пàìÿтàþ÷û ñкåптû÷íûÿ 

ўñìåøкі пðûñутíûх.
– Çà ãэтà âàðтà âûпіöü! – çàãàìàíілі ñтуäэíтû.
Áûлî äàл¸кà çà пîўíà÷. Мікітà àäçіí ñÿäçåў у іíтэðíàöкàй ÷ûтàлöû, 

ñпðàáуþ÷û пðûâåñöі äуìкі äà пàðàäку. Ёí çíàйøîў ñ¸ííÿ äîì Âåлàñà. 
Àáûøîў ç ðîçíûх áàкîў, пàáûâàў уíутðû, íàâàт íàкіäàў íåâÿлі÷кі плàí 
ãэтàãà äîìà. І çàðàç тðэáà âûðàøûöü äâà пûтàííі. Пåðøàå: äçå ìîã ñхàâàöü 
ñкàðáû Âåлàñ? 

Пàä äàхàì. Íå, äàх хут÷эй çà ўñ¸ íÿäàўíà пåðàñöілàлі, ãэтà áà÷íà пà 
íîâàй öûíкàâàíàй áлÿñå, øтî çіхàöіöü íà ñîíöû. Àäпàâåäíà, ìÿíÿлі кðîкâû, 
пåðàñöілàлі äàх ãàíäл¸âàй çàлû. Хут÷эй çà ўñ¸, ðàáілі і пåðàплàíіðîўку 
жûлûх пàìÿøкàííÿў: íåйкіÿ ñöåíû ðàçáуðàлі, íîâûÿ ñтàâілі, кàá áûлî 
çðу÷íà äлÿ пàкупíікîў. Тàìу тàì áûöü íі÷îãà íå ìîжà. І øтî íàì çàñтà-
åööà ў âûíіку? Пàäâàл. Тàк, кàлі тàì íåøтà і ðàáілі íîâûÿ ãàñпàäàðû 
äîìà, äûк, ìÿðкуþ, ÷ûñтà кàñìåтû÷íà: íàâîøтà ìàãàçіíу пàäâàл? Âîñü 
äçå і ìîжà áûöü ñхîâàíкà. Àлå ÿк тðàпіöü у ãэтû пàäâàл? Íå пîйäçåø жà 
äà çàãàä÷ûкà ìàãàçіíà ç пðîñüáàй пуñöіöü пà пàäâàлå пàøâэíäàööà. Хàöÿ 
íå, ãэтà íÿäðэííàÿ іäэÿ…

Рàíіöàй íàñтупíàãà äíÿ Мікітà öіхåíüкà пàñтукàў у äçâåðû ñà ñöіплàй 
øûлüäà÷кàй “Дûðэктàð”.

– Уâàхîäçüöå! – пà÷уўñÿ жàíî÷û ãîлàñ.
Áàлüкî пåðàñтупіў пàðîã і àпûíуўñÿ ў çуñіì ìàлåíüкіì пàкîй÷ûку, äçå 

ìÿñöіліñÿ тîлüкі ñтîл, кðэñлà ç äûðэктàðàì і àäíî âîлüíàå кðэñлà. Íà 
øûðîкіì пàäâàкîííіку ñтàÿў íåâÿлі÷кі ìåтàлі÷íû ñåйô.

– Ñлухàþ âàñ, – пðûâåтíà ўñìіхíулàñÿ äûðэктàðкà.
– Дîáðû äçåíü! – пðûâітàўñÿ Мікітà. – Я ñтуäэíт Ãðîäçåíñкàãà ўíіâåð-

ñітэтà, і хàöåў áû íà лåтà ўлàäкàâàööà äà âàñ íà пðàöу ãðуç÷ûкàì öі ÿкіì 
пàäñîáíûì ðàáî÷ûì, кàлі ¸ñöü тàкàÿ ìàã÷ûìàñöü.

Жàí÷ûíà àä тàкîй пðîñüáû àжíî çàñâÿöілàñÿ.
– Ñÿäàйöå, кàлі лàñкà, – ÿíà пàкàçàлà ðукîй íà кðэñлà. – Âû íå пà-

âåðûöå, à ÿ ç ðàíіöû лàìàþ ãàлàâу, äçå ìíå çíàйñöі ãðуç÷ûкà хàöÿ á íà 
ìåñÿö. Çàðплàтà ў íàñ, ðàçуìååöå, íå âåлüìі, тàìу пðàöуþöü у àñíîўíûì 
âûпіâîхі. À тðûìàþööà ÿíû, ÿк пðàâілà, äà çàðплàтû. Тàìу öÿку÷кà âåлі-
çàðíàÿ. Çіìîй ÿø÷э ñÿк-тàк, à лåтàì áÿäà: уñå ÿãàäû çáіðàþöü, ãðûáû, 
çäàþöü, тûì і кîðìÿööà. Àáÿöàлі ìíå àäíàãî пðûñлàöü, àлå тîлüкі пðàç 
ìåñÿö. À тут âû! Як, äàðэ÷û, âàñ íàçûâàöü, ìàлàäû ÷àлàâåк?

Мікітà àäðэкàìåíäàâàўñÿ.
– Цуäîўíà, – пðàöÿãâàлà äûðэктàðкà. – À ìÿíå çàâуöü Іðûíà Àлÿк-

ñàíäðàўíà. І кàлі âû ìîжàöå пðûñтупіöü äà пðàöû?
– Áà÷ûöå, ñпðàâà ў тûì, øтî äà кàíікул у ìÿíå ÿø÷э äâà тûäíі âу÷îáû 

çàñтàліñÿ. À çàíÿткі іäуöü ç 8.00 äà 13.00. Âîñü кàлі á ìîжíà áûлî á у 
äðуãуþ çìåíу…

– Уñ¸ ìîжíà çðàáіöü! – пåðàпûíілà ÿãî Іðûíà Àлÿкñàíäðàўíà. – Пåðøû 
çàâîç хлåáà ў íàñ у 6.00. Дà ñÿìі ãàäçіí ìàøûíу ðàçãðуçіöå, у ãàíäл¸âàй 
çàлå íà ñтэлàжàх ðàñклàäçåöå. І áÿãîì íà çàíÿткі. Дðуãі çàâîç у 15.00. 
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Пðûхîäçіöå, ðàçãðужàåöå, пуñтûÿ лàткі âÿðтàåöå íàçàä. Тàкñàìà äàпàìî-
жàöå äçÿў÷àтàì-пðàäàўöàì øтîñüöі пåðàíåñöі, пåðàñтàâіöü. У 17.00 äâà 
ðàçû íà тûäçåíü (пà àўтîðкàх і пÿтíіöàх) пðûâîçÿöü ìуку ў ìÿхàх, öукàð 
і кðупû. Тðэáà іх ðàçãðуçіöü і пåðàöÿãíуöü у пàäñîáку. У 19.00 ìàãàçіí 
çà÷ûíÿåööà, àлå кàлі íå пàñпååöå ðàçãðуçіöü, ÿкîй áÿäû! Рàçãðуçкà іäçå 
ñà äâàðà, çà÷ыíіöå äçâåðû, і ўñ¸. 

– À клþ÷?
– À клþ÷ áуäçå пðû âàñ. Тîлüкі íå çãуáіöå.
Íàçàўтðà пàñлÿ çàíÿткàў Мікітà пðûñтупіў äà пðàöû. Кàлåктûў ìàãàçі-

íà íàлі÷âàў ÷àтûðû пðàäàўø÷ûöû, пàäçåлåíûÿ íà äçâå áðûãàäû. Кîжíàÿ 
áðûãàäà пðàöàâàлà пà ÷àтûðû äíі. Çìåíà, ÿкàÿ пðàöàâàлà ў ãэтû äçåíü, 
ñклàäàлàñÿ ç äçâþх жàí÷ûí ñÿðэäíÿãà ўçðîñту, äîñûöü ìàжíûх ôîðìàў 
і âÿñ¸лàãà хàðàктàðу. Яíû àäðàçу ж пà÷àлі âûпûтâàöü у Мікітû çâåñткі 
пðà ÿãî àñàáіñтàå жûöö¸, à пàñлÿ áåçàпåлÿöûйíà çàÿâілі, øтî áåç уñтупíàй 
пðàñтàâû íі÷îãà äîáðàãà ç ñуìåñíàй пðàöû íå àтðûìàåööà. Дàâÿлîñÿ Мікіту 
áåã÷û ў ãàñтðàíîì пà плÿøку ãàðэлкі (“ìåíàâітà ãàðэлкі” – пàäкðэñлілі 
äçÿў÷àтû). Íу à пàñлÿ çàкðûööÿ ìàãàçіíà ў пàäñîáöû і àäáûлîñÿ іíтэãðà-
âàííå Мікітû ў пðàöîўíû кàлåктûў.

Íàñтупíû äçåíü áûў пàäîáíûì: Мікітà ñуìлåííà öÿãàў лàткі ç хлåáàì, 
пåðàñîўâàў пà çàлå ìÿхі ç ìукîй і áÿñкîíöà àäáіâàўñÿ àä íàñтîйліâûх пðà-
пàíîў íîâûх кàлåã àäçíà÷ûöü äðуãі äçåíü Мікітàâàй пðàöû. Кàлі ìàãàçіí 
çà÷ûíілі і ðàñ÷àðàâàíûÿ пàâîäçіíàìі хлîпöà пðàäàўø÷ûöû пàйøлі äàхàтû 
(à, ìîжà, і íå äàхàтû), Мікітà íàðэøöå çàíÿўñÿ пîøукàìі. Яø÷э äí¸ì ¸í 
пåðàкàíàўñÿ, øтî пàäâàл íå çà÷ûíÿåööà, à äçâåðû ў ÿãî пðîñтà çàâÿçàíû 
äðîтàì. Ёí âûöÿãíуў ç ñуìкі пðûпàñåíû ліхтàðûк, туðûñтû÷íуþ ñÿкåðку 
і ñпуñöіўñÿ ў пàäâàл. Íà çäçіўлåííå, тàì уклþ÷àлàñÿ элåктðû÷íàñöü, і 
пåðàä хлîпöàì àäкðûлàñÿ пðàñтîðíàå, хàöÿ і íіçкàå пàìÿøкàííå. Пàäâàл, 
âåðàãîäíà, âûкîíâàў àпîøíіÿ ãàäû ðîлþ ñклàäà äлÿ ðîçíàãà лàìà÷÷à. Тут 
âàлÿліñÿ пàлàìàíûÿ кðэñлû, ñтàÿлі ñлîікі і áлÿøàíкі ç ôàðáàй öі àä ôàðáû, 
íåйкіÿ ñкðûíі, лàткі. Мікітà ўñхâàлÿâàíà ўçäûхíуў і пà÷àў пðàñтукâàöü 
àñöÿðîжíà ñöåíû, ñàíтûìåтð çà ñàíтûìåтðàì, øукàþ÷û çàìуðàâàíуþ 
ñхîâàíку. Àлå пåðøàÿ íî÷ пàçітûўíûх âûíікàў íå пðûíåñлà. Як і äðуãàÿ, 
і тðэöÿÿ. Хлîпåö áûў у àä÷àі: ñтðàøэííà хàöåлàñÿ ñпàöü, уñ¸ пðàâåðàíà, 
à âûíік íулÿâû.

“Дуìàй, Мікітà, äуìàй! – çàãàäâàў ¸í ñàáå. – Штî тàì áûлî íàпі-
ñàíà ў ñåйôå: “Ñкàðáû íå ў ñåйôàх, ÿíû ў ðîäíàй çÿìлі! Тîлüкі тðэáà 
пàклàíіööà!” Тàк, ãàñпàäàð áûў ç пà÷уöö¸ì ãуìàðу і лþáіў тàÿìíіöû. 
Àлå øтî ãэтà çíà÷ûöü? Пàклàíіööà. Àãà, øтîñüöі пàâіííà áûöü уíіçå. 
Пàäâàл – ãэтà ўíіçå. Àлå íі÷îãà íÿìà. À кàлі ÿø÷э íіжэй? Тàк, ìàã÷ûìà, 
ÿø÷э íіжэй!”

Мікітà пà÷àў ç тîй жà пåäàíтû÷íàñöþ à÷ûø÷àöü пàäлîãу ў пàäâàлå, 
пðàñтукâàþ÷û ìàñíіöû. І ÿãî ўпàðтàñöü пðàç äâà äíі (à äàклàäíåй, íî÷û) 
áûлà ўçíàãàðîäжàíà. Àäíà ç äîøàк ãлухà çàãулà. Áàлüкî хуöåíüкà ўçÿў 
ñÿкåðку і пà÷àў âûлîìâàöü äîøку. Ñà ñкðûпàì ÿíà âûñкà÷ûлà ç пàçîў, 
àäкðûўøû пуñтàту. Мікітà àäàðâàў ÿø÷э íåкàлüкі äîøàк і ўáà÷ûў кðуãлû 
лþк ç âÿлікіì ñтàлüíûì кàлüöîì пàñÿðэäçіíå. Ёí пàñпðàáàâàў пàäíÿöü 
лþк, àлå тîй íàâàт íå пàâàðуøûўñÿ. “Пàтðэáíû лîì”, – пàäуìàў хлîпåö. 
У ìàãàçіíå лîìà, íà жàлü, íå áûлî. Пðûйøлîñÿ çíîў ìàñкіðàâàöü ñхîâàíку 
і âÿðтàööà ў іíтэðíàт.

Íàçàўтðà Мікітà çà äâà ðуáлі пàçû÷ûў лîì íà ñуткі âà ўíіâåðñітэöкàãà 



äâîðíікà і пðûхàâàў у пàкîі пàä лîжкàì. Уâåñü äçåíü ¸í áûў у пðûўçíÿ-
тûì íàñтðîі.

– Хіáà çàкàхàўñÿ íàø Мікіткà? – ðàáілі çäàãàäкі пðàäàўø÷ûöû, кàлі 
хлîпåö пðûйøîў íà пðàöу. Àлå тîй тîлüкі ўñìіхàўñÿ, ÷àкàþ÷û çàкðûööÿ 
ìàãàçіíà. У 19 ãàäçіí ¸í пàáåã у іíтэðíàт, уçÿў лîì і ðуøûў íàçàä. Мікітà 
ўжî âûðàçíà ўÿўлÿў, ÿк ¸í çíîйäçå пàä лþкàì âåліçàðíûÿ кàøтîўíàñöі 
Þñупàâûх і âåðíå іх ÷àлàâåöтâу. І пà÷íуööà áÿñкîíöûÿ іíтэðâ’þ, âіäэà-
çäûìкі, пðэñ-кàíôåðэíöûі. Ëуíàþ÷û ў ñâàіх лåтуöåííÿх, Мікітà пà÷àў 
пåðàхîäçіöü âуліöу Àñтðîўñкàãà і íå çàўâàжûў, ÿк çлåâà íà пîўíàй хуткàñöі 
íà ÷ûðâîíàå ñâÿтлî ñâÿтлàôîðà лÿöіöü ñтàðэíüкі “Мàñкâі÷”. Âіñк тàðìàçîў, 
ãлухі ўäàð, і áÿñôîðìåííûì кàìÿкîì àäкіíутàå öåлà хлîпöà ñтукíулàñÿ 
àá ñлуп. À п’ÿíû âàäçіöåлü àўтàìàáілÿ, плÿñíуўøûñÿ лîáàì àá ðулü, тут 
жà çàхðîп öÿжкіì хìÿлüíûì ñíîì.

Мікітà ў áàлüíіöû тàк і íå пðûйøîў äà ñÿáå. À пðàç ñуткі áûў пàхàâàíû 
ў ðîäíàй â¸ñöû. Àäíàкуðñíікі, âûклàä÷ûкі, пðàäàўöû “Ãàðà÷àãà хлåáà” 
пэўíû ÷àñ àáìÿðкîўâàлі ãэтàå ñтðàøíàå çäàðэííå і лîì, ÿкі í¸ñ куäûñüöі 
Мікітà. Àлå ÷àñ ðîáіöü ñâàþ ñпðàâу, і ўñ¸ ðàäçåй у ãутàðкàх уçãàäâàўñÿ 
Мікітà Áàлüкî і ÿãî çàў÷àñíàÿ ñìåðöü. Жûöö¸ іøлî íàпåðàä…

Гістарычная даведка. Рашэннем гарадзенскіх улад 6 кастрычніка 2006 
года дом на вуліцы Горкага, 29, помнік архітэктуры канструктывізму, быў 
разбураны. На яго месцы пакуль нічога не пабудавалі.
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…Каб народу стаць народам,

Варта б людзям стаць людзьмі. . . 

ГАЛЬШАНЫ

Тут ÷àñу áåã íåўтàйìàâàíû
ñпûíÿå âåлі÷ тàÿìíіö...
Ñтàÿöü хàлîäíûÿ Ãàлüøàíû
ñÿðîä лÿñîў, пàл¸ў, кðûíіö...

Тут íà Àøìÿíñкàå ўçâûøøà
ðàíåй пðûхîäçÿöü хàлàäû,
ìàöíåй âÿтðû çіìîþ ñâіø÷уöü,
пàçíåй âÿñíîй öâітуöü ñàäû.

Ñуðîâû кут ìà¸й Рàäçіìû,
ñіâûх пàäàííÿў âàðтàўíік,  
ðàçâàжíû, ñтîйкі, ñàìû ìілû,
äлÿ тûх, хтî ў ñíû ÿãî пðàíік. 

Віктар Сазонаў

Быць сабою на зямлі...



Âà ўñіì тут ¸ñöü ñâàå пàðàäкі,
ñтàÿöü пàãîðкі лÿ äâàðîў,
і пàпðûтулüâàліñÿ хàткі
äà тûх пàãîðкàў àä âÿтðîў.

Кàñö¸л, Цàðкâà, тàåìíû Çàìàк
і Ãàðàäçіø÷à ç âûøûíі
àäçіí пàкàçâàþöü íàпðàìàк,
у áåã ÷àñîў íÿñуöü àãíі. 

Íіáûтà ñöåðàãуöü туìàíû 
і ўñ¸, øтî пðûйäçå і ñûøлî,
ìàå хàлîäíûÿ Ãàлüøàíû...
Тут ñàìà ö¸плà ìíå áûлî…

КАІН КАІНА ЗАБ’Е…

Пðûйäçå äçåíü, і ÷àñ пðàá’å,
Кàіí Кàіíà çàá’å…
Íу à ÿк жà ÿìу áûöü?!
Íåлüãà ж Àâåлÿ çàáіöü!

Ãэтà ¸í ужî çðàáіў,
Àâåлÿ äàўíî çàáіў!
Âîñü ÿãî кðûâі пàп’å,
Дû і Кàіíà çàá’å…

Ñтàíå Кàіí кіðàâàöü,
À íàðîä ÿìу жàäàöü,
Кàá çäàðîâûì Кàіí áûў,
Ёí жà Кàіíà çàáіў!

І кàá äîўãà Кàіí жûў,
Áî ¸í Кàіíà çàáіў…
Чàñ пðûйøîў, çâàíіöà á’å,
Кàіí Кàіíà çàá’å…

ЯЎГЕНУ ВАПУ
(Віншаванні на дзень нараджэння)

Пðûìі àä ñэðöà âіíøàâàííі,
жûâі ÿк жûў ñâîй âàðтû âåк,
ðэäàктàð, тâîðöà, çàñíàâàлüíік… 
Дû пðîñтà – Ãîäíû Чàлàâåк!

Рупліâåö Íіâû Áåлàðуñкàй,
куäû öÿáå íå çàíÿñå,
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øûðîкіì øлÿхàì, àáî âуçкіì,
пàўñþäíà тàì çÿìлþ тðàñå… 

Áî тû ÿк тîлüкі àхðûñöіўñÿ, 
пàйøîў этíі÷íû çåìлÿтðуñ,
тû áåлàðуñàì íàðàäçіўñÿ,
і жûў äàлåй ÿк Áåлàðуñ!

Дàâîäçіў пðàўäу áåç пðûìуñàў,
іäэÿй äûхàў кîжíû ìіã,
і жûў çàўжäû äлÿ áåлàðуñàў,
і äлÿ ñâàіх, і äçåлÿ ўñіх!

Íàтхíÿþöü тûх çäçÿйñíåííÿў ãîðû,
пàöâåðäçÿöü ãэтà çåìлÿкі,
і іíøûì ìíîãà âûйøлà тâîðàў,
ç-пàä л¸ãкàй Âàпàâàй ðукі!

Íå çíіø÷ûöü ãэткуþ пàðîäу,
ÿкàÿ, пàкулü ÷àñ áÿжûöü,
жûâå äçåлÿ ñâàйãî íàðîäу…
À áåç тàãî äûк і íå жûöü!

Тàáå çàўжäû жàäàў áåç ìåðû,
і çàðàç пàжàäàþ çíîў,
лþáîâі áліçкіх, ìîöû, âåðû,
кàхàííÿ, ñілû і ñÿáðîў!

Ñÿáå ìÿíÿöü áîлüø íå ñтàðàйñÿ,
íå тðэáà àíіÿкіх çìåí,
âîñü кіì тû ¸ñöü, тûì çàñтàâàйñÿ,
і áуäçü çàўжäû тàкіì, Яўãåí! 

Тàкі тû пà íÿáåñíàй âîлі,
äàлåй íÿпðîñтû кðûж íÿñі,
íу, à ãàлîўíàå, íікîлі,
àãîíü äуøэўíû íå ãàñі!

 ДЗЕНЬ

Ñпÿâàлі пåñíі жàўðукі,
Ñуíіöû пàхлі ñпåлûÿ,
Ñтàÿлà тû кàлÿ ðàкі,
Пðûãîжàÿ, íÿñìåлàÿ…

Я ñìåх тâîй ñöіплû àäøукàў,
Тàì, äçå ÷àðîт øàпî÷àööà,



І пàкàхàў… І íå ÷àкàў,
Штî ãэтû äçåíü çàкîí÷ûööà…

Хіáà тàк л¸ñ íàкàíàâàў,
Ñуíіöû ðэ÷кàþ ñплûлі…
Íі÷îãà âå÷íàãà íÿìà,
Íі íàä çÿìл¸й, íі íà çÿìлі,

Çлÿöåлі íåäçå ў íåáûöö¸,
І пàх, і ñìåх, і жàўðукі…
À ў пàìÿöі íà ўñ¸ жûöö¸ –   
Тîй äçåíü… І тû кàлÿ ðàкі…

ЯШЧЭ МАЁЙ ТЫ НЕ БЫЛА…

Яø÷э ìà¸й тû íå áûлà,
À ўжî кàхàííå клікàлà,
Шûпøûíà ðужàìі öâілà,
À íåáà çîðкі ñûпàлà…
І пåñíі íàì ñпÿâàў ðу÷àй,
І ñэðöà áілà öåðàç кðàй…
І íî÷ äà íàñ ç íÿá¸ñ çûøлà…
Яø÷э ìà¸й тû íå áûлà…

Мà¸й тû íå áûлà ÿø÷э,
Àлå ж пà÷уööі ðупÿööà,
Я ÷уў, ÿк кðîў ìàÿ öÿ÷э
І ÿк плàíåтû кðуöÿööà…
І ñöіхлà íî÷, ñпûíіўñÿ ÷àñ,
Уâåñü ñуñâåт áûў äçåлÿ íàñ…
І ìåñÿö çàñâÿöіў ÿð÷эй…
Мà¸й тû íå áûлà ÿø÷э…

Тû íå áûлà ÿø÷э ìà¸й,
Пàўðухà, кàá àñìåліööà,
Я àä÷уâàў äуøîй ñâà¸й,
Уñ¸ хуткà пåðàìåíіööà…
І тû пàäîðûø ìíå öÿплî,
І ãэтà áуäçå, ¸ñöü, áûлî….
Іìãíåííå âå÷íàñöі ç тàáîй…
Тû íå áûлà ÿø÷э ìà¸й….

ТЫ СА МНОЙ

Ñîíöà лàñкàâà ўñтàå,
àñâÿтлÿå äîì,
àáî пåñíі äîжäж пÿå
íåäçå çà âàкíîì,
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öі ñíåã пàäàå ãуñтû,
öі ðàçліў âÿñíîй,
ìíå ãàлîўíàå, øтî тû,
ÿк çàўжäû, ñà ìíîй!

Тû ñà ìíîй! 

Мíîãà ìû ç тàáîй пðàйøлі
ðàçàì пðàç ãàäû,
ìíîãà íà øлÿху çíàйøлі 
ø÷àñöÿ і áÿäû.
À íÿãîäû, øтî ў жуðáå,
âûпàлі íà л¸ñ,
áåç кàхàííÿ, áåç öÿáå
ÿ á íå пåðàí¸ñ.

Тû ñà ìíîй! 

Íå äàðэìíà ўñ¸ áûлî,
кàлі кîжíû ìіã, 
і øтî ¸ñöü, і øтî пðàйøлî,
âûйøлà íà äâàіх.
Я íà ÿâå, ÿк у ñíå,
ç äуìкàþ àäíîй,
уñ¸, øтî çàñтàлîñÿ ìíå,
пàäçÿліöü ç тàáîй.

Тû ñà ìíîй! 

А ШТО ТЫ ЗНАЧЫШ ДЛЯ МЯНЕ…

À øтî тû çíà÷ûø äлÿ ìÿíå, –
íіхтî тàãî íå àäãàäàå,
жûöö¸ ìіíå, і ñâåт ìіíå,
і тàÿìíіöу пàхàâàå…

À ў тàÿìíіöû тîй жûâуöü
ìà¸ кàхàííå і íàäçåі, 
ãàäû, øтî хâàлÿìі плûâуöü,
пà÷уööі, ìàðû і пàäçåі…

À øтî тû çíà÷ûø äлÿ ìÿíå, – 
тàáå íікîлі íå äàçíàööà,       
ÿк ñэíñ уçîðàў íà âàкíå,
пðà øтî íіÿк íå çäàãàäàööà…

À ў тûх çäàãàäкàх іñíуþöü, 
ìà¸ кàхàííå і íàäçåі, 



ãàäû, øтî хâàлÿìі плûâуöü,
пà÷уööі, ìàðû і пàäçåі…

À øтî тû çíà÷ûø äлÿ ìÿíå,  
ìíå ñàìàìу ÿк упàкîðûöü?!
Тàãî íå çíîйäçåø у âіíå,
÷àãî âіíî ñàìî íå äîðûöü!
           
І øтî тû çíà÷ûø äлÿ ìÿíå
тàк øìàт, ÿк øлÿх äà íåáàкðàþ,
àäкулü äàâåäàööà тàáå,
ÿк ñàì ÿ äà кàíöà íå çíàþ…  

ПАРОДА

Тûì, хтî хî÷à áûöü íàðîäàì,
Тðэáà, кàá öі тàк, öі ñÿк
У лþäçåй пàйøлà пàðîäà,
Íу хàöÿ á, ÿк у ñàáàк.

Ãîäíû çâåð íå хî÷à çãуáû,
І ñÿáå ¸í àäñтàіöü,
Кàлі øтî, пàкàжà çуáû, 
Мîжà íàâàт укуñіöü.

Тут ãіñтîðûÿ, кàðэííі,
Ñâàÿ пðàўäà, ñâîй пàäìàí, 
І ìіíуўø÷ûíû çäàðэííі,
І íà áуäу÷ûíþ плàí. 

Як íі áіñÿ, íі кðуöіñÿ,
Íå çìÿíіöü ãіñтîðûй хîä,
Хîöü пàйäçі і çàäуøûñÿ,
À íàðîä àä ñлîâà “Рîä”.

І íå тðэáà áåç пàтðэáû
Àãàðîäжâàöü àãàðîä,
Áåç кàðэííÿ íàâàт äðэâû  
Íå öâітуöü. À тут íàðîä… 

І íі÷îãà тàì íå áуäçå,
Дçå кàðэííі íå ўðàñлі,
Тîлüкі ç іìі хî÷уöü лþäçі,
Áûöü ñàáîþ íà çÿìлі.

Дû пàкулü íà лþäñкàñöü ìîäà
Íå пðûйøлà, тî хîöü áû тàк:
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Ëþäçÿì тðэáà хîöü пàðîäà,
Íу хàöÿ á, ÿк у ñàáàк.

Âîñü ÿø÷э á, кàá ç тîй пàðîäàй
Ëåпø áûлî á, ÿк íі âàçüìі.
Кàá íàðîäу ñтàöü íàðîäàì,
Âàðтà á лþäçÿì ñтàöü лþäçüìі.

ВАЛЯР’ЯНКА

У àñíîâå âàлÿð’ÿíкі
пàлÿãàå пðàñтàтà – 
àлкàãîліку пàўøклÿíкі, 
і жûöö¸ ÿк у кàтà!

Âàлÿð’ÿíкà, âàлÿð’ÿíкà,
тû àпîøíÿÿ кàхàíкà,
ñàìà âåðíàÿ кàхàíкà – 
тû íå çäðàäçіø, âàлÿð’ÿíкà!

Áуäу піöü öÿáå і åñöі,
і ç çàпàñàì íàáûâàöü,
äû ç ãàðэлкàþ ðàçâåñöі
ÿ íå áуäу çàáûâàöü.

Тîлüкі øкîäà, øтî ç кàхàíàй,
(тут ужî ÿк íå кðуöіöü),
íåлüãà âûпіöü âàлåð’ÿíû – 
тðэáà ¸й âіíà íàліöü!

Àлå íåкàлі ç кàхàíàй,
(пðûйäçå ÷àñ, çûäуöü ãàäû),
ðàçàì купіì âàлÿð’ÿíу – 
âîñü іäûліÿ тàäû!

Íà ñтàðû Ãàлüøàíñкі çàìàк,
äçå çáіðàþööà кàтû, 
кàá пàíþхàöü âàлÿð’ÿíàк,
ñÿáðà ìîй, пðûхîäçü і тû…

Эх, пàåäу ÿ ў Ãàлüøàíû,
âàлÿð’ÿíку ў çàìку піöü,
кàá íå áà÷ûöü ñâåт пàãàíû
і íÿўäà÷û ўñå çàáûöü! 

Âîñü у çàìку, âàлÿð’ÿíкі
âûп’þ ÿ і âûп’åø тû, 
à пàñлÿ ÷àðãîâàй øклÿíкі
кîíі пðûйäуöü… і кàтû…



Кîíі áåлûÿ і ç íåáà,
íу, і ÷îðíûÿ кàтû…
(äлÿ кàíтðàñту ãэтàк тðэáà),
і тðуáîй ñтàÿöü хâàñтû!

À íà кîíÿх åäуöü äçåўкі,
äçåўкі åäуöü íà кàтàх,
і ãàлüøàíñкіÿ пðûпåўкі
çàпÿþöü, àж åäçå äàх!

Âîñü тàкàÿ âàлÿð’ÿíкà,
тû ãàлüøàíñкàÿ кàхàíкà,
àлкàãîліку ñтàðîìу
хіáà âàðтà ўжî äàäîìу!

У Ãàлüøàíû, íà Рàäçіìу,
âàлÿð’ÿíку ў çàìку піöü…
Íу, à øтî áлуäíàìу ñûíу
çàñтàåööà áîлüø ðàáіöü?!

Тàì ç ãàлüøàíñкіìі кàтàìі,
ліöü у øклÿíкі çíîў і çíîў,
íіáû ç лåпøûìі áðàтàìі, 
íàпіâàööà “äà кàí¸ў”!

Âîñü тàкàÿ çàðàç п’ÿíкà – 
“Íåáілåт” і âàлÿð’ÿíкà…
Кàлі äàлåй áуäçåì жûöü,
âàлÿð’ÿíку áуäçåì піöü…

À пàñлÿ àä âàлÿð’ÿíû
у íÿá¸ñû ўçлÿöіì,
çâåðху ãлÿíåì íà Ãàлüøàíû
і íà çàìàк пàãлÿäçіì.

Íàä кàтàìі, íàä плàтàìі,
äçå луãі лÿжàöü, пàлі,
íàä лÿñàìі, íàä куñтàìі,
øтî íà Рîäíàå Çÿìлі,

пàлÿöіì ñàáå äà Кðэâà,
íà Куøлÿíû пàãлÿäçіì,
àäпà÷í¸ì кðûху íà äðэâå
і ў Ãàлüøàíû пðûлÿöіì…

Çíîў ç кàтàìі çà плàтàìі,
âàлÿð’ÿíку áуäçåì піöü – 
кàлі жûöü, äûк áûöü áðàтàìі!
Тîлüкі ãэтàк ìîжíà жûöü!
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Íàâіíу пðà çàкðûöö¸ ñåлüñкàй áіáліÿтэкі Тàìàðà Мікà-
лàåўíà пà÷улà ў кðàìå, куäû пðûйøлà íàáûöü ö¸плû 
àáутàк. Тðûööàöü пåðøàå ñíåжíÿ – äîáðàÿ íàãîäà çðàáіöü 
ñàáå пàäàðуíàк. 

Пÿтðîўíà, ìàжíàÿ пàўíàãðуäàÿ пðàäàўø÷ûöà, плÿткàðûлà 
ç пàкупíікàìі. 

– Ñåлüñàâåт çàìåñт áіáліÿтэкі àä÷ûíÿå ФÀП, äâîй÷û íà 
тûäçåíü äà íàñ áуäуöü пðûñûлàöü ôåлü÷àðà. Рûöå çàãàäàлі 
âûçâàліöü пàìÿøкàííå. 

– Âîñü ãэтà пðàâілüíà, – пàäтðûìàлà ðàçìîâу жàí÷ûíà 
ў øэðàй хуñтöû, – íàøтî íàì тàÿ áіáліÿтэкà? Туäû і íå 
хàäçіў íіхтî, à íà ФÀПå äîктàð öіñк пàìåðàå, лåкі âûпіøà.

Пåðàä àçäîáлåíûì áліñку÷àй ìіøуðîй пðûлàўкàì 
ìітуñіліñÿ âÿñкîўöû, íàáûâàлі пðûñìàкі äà ñâÿтî÷íàãà ñтàлà. 
Муж÷ûíû áðàлі ãàðэлку і âіíî, жàí÷ûíû – пðàäуктû і 

Сяргей Машанскі

...пакрыўдзіць чалавека, а потым 

зірнуць яму ў вочы не так і проста.. . 

Варвар
Апавяданне

проза

пр
о

за



öукåðкі äçåöÿì пàä ¸лку. Тàìàðà Мікàлàåўíà ç âàл¸íкàìі ў ðукàх ñтàÿлà 
ў ÷àðçå äû ñлухàлà ðàçìîâу.

– Рûтà ñтðàöілà äîáðуþ пðàöу.
– Âÿäîìà, ñÿäçåлà ў öÿплå, à çàðàç куäû äçåööà? Мî íà ôåðìу пîйäçå, 

öі øтî.
– У áіáліÿтэöû, кàíå÷íå, лåпø, ÷ûì кàðîâàì хâàñтû кðуöіöü. 
– Âî ÿк áûâàå, Рûöå äðэííà, à íàì äîáðà. 

* * *
Тàìàðу Мікàлàåўíу ў â¸ñöû íàçûâàлі «äà÷íіöàй». Тðû ãàäû тàìу ÿíà 

àжûööÿâілà äàўíþþ ìàðу – íàáûлà íà ўñкðàйку Âàðäàìі÷ лàäíû äàìîк 
ç ñàäàì і äâàööàööþ ñîткàìі çÿìлі. Çàйìåлà ўлàñíû «ðàйñкі» кутîк, äçå 
áàâілà кîжíû àäпà÷ûíàк. Ëþäçі тут пðîñтûÿ, çáîлüøàãà пðûâåтíûÿ. Пðàўäà, 
ìàþöü àäíу хіáу – øìàт âûпіâàþöü. Çàтîå íå äçіâÿööà ç ÿå ãàâîðкі. Тàìàðà 
Мікàлàåўíà, íàñтàўíіöà áåлàðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû, у пàўñÿäç¸ííûì 
жûööі кàðûñтàлàñÿ ðîäíàй ìîâàй. У ãîðàäçå ¸й ÷àñтà хàìілі: «Ãîâîðитå 
íîðìàлüíî». У â¸ñöû тàкîй пðàáлåìû íå áûлî.

Ñâàþ пðàöу Тàìàðà Мікàлàåўíà íå лþáілà, íà ўðîкі хàäçілà ç íåàхâîтàй. 
Тàк áûлî íå çàўñ¸äû. Íåкàлі äçÿðжàâà лі÷ûлà íàñтàўíікà áåлàðуñкàй ìîâû 
ñâàіì ãàлîўíûì хàўðуñíікàì. Ãэтà áûлі ÷àñû íàäçåі і íàтхí¸íàй пðàöû. 
Пîтûì áåлàðуñкàÿ ìîâà ñтðàöілà ñтàтуñ àäçіíàй äçÿðжàўíàй. Ãàäçіíû 
кàтàñтðàôі÷íà ñкàðàöілі. Âу÷íі пåðàñтàлі ўñуð’¸ç уñпðûìàöü пðàäìåт. «Ëåпø 
áуäçåì âу÷ûöü àíãåлüñкуþ», – кàçàлі ÿíû. Тàìàðà Мікàлàåўíà íå ãуáлÿлà 
íàäçåі пðûø÷àпіöü äçåöÿì лþáîў äà ðîäíàãà ñлîâà, пðûклàäàлà âûñілкі, 
кàá çàöікàâіöü іх літàðàтуðàй. «Íå пàкіäàйöå ж ìîâû íàøàй áåлàðуñкàй, 
кàá íå ўì¸ðлі!» – öûтàâàлà ÿíà ñлîâû клàñікà ç пðàäìîâû äà çáîðíікà 
«Дуäкà áåлàðуñкàÿ». Тàк і пðû÷àпілàñÿ äà ÿå пðûкðàÿ ìÿíуøкà, øтî 
пåðàäàâàлàñÿ ç пàкàлåííÿ ў пàкàлåííå, ç клàñà ў клàñ. Âÿлікàÿ ãàðàäñкàÿ 
øкîлà íå íàçûâàлà íàñтàўíіöу áåлàðуñкàй ìîâû іíàкø, ÿк «Дуäкà». Тàìàðà 
Мікàлàåўíà íàìàãàлàñÿ íå çâÿðтàöü уâàãі, хîöü, âÿäîìà, áûлî кðûўäíà. 
Çðэä÷àñ äàâàлà âîлþ ñлÿçàì, äîìà íà кухíі. Рàáілàñÿ лÿã÷эй. 

Íà ìіíулûì тûäíі íåðâû çäàлі пðîñтà íà ўðîку. Пåðàä çіìíіìі âàкàöûÿìі 
пðàхîäçілі ліðûку Якуáà Кîлàñà. Дçåöі ðàñкàçâàлі íà пàìÿöü уðûâàк ç 
пàэìû «Íîâàÿ çÿìлÿ». 

Іäуöü кàñöû, çâіíÿöü іх кîñû,
Âітàþöü іх áуйíûÿ ðîñû,
À кðàñкі íіжàй ãíуöü ãàлîâû,
Пà÷уўøû кîñàк çâîí ñтàл¸âû. 

Дà äîøкі âûйøàў Áàклàíñкі – ãàðэçà і çàâàäàтàð. Íåпðûåìíà ўðàçіў 
пåðøû ðàäîк, ç ÿкîãà âу÷àíü пà÷àў äэклàìàâàöü âåðø. Çàìåñт «Іäуöü 
кàñöû» Áàклàíñкі ç âûклікàì пðàìîâіў: «І Дуäкà ñöû». Клàñ çàўâàжûў, ÿк 
пà÷ûðâàíåлà íàñтàўíіöà, хîöü і çðàáілà âûãлÿä, øтî íі÷îãà íå àäáûлîñÿ. 
Íàñтупíû âу÷àíü, пàä ç’åäліâûÿ ўñìåøкі àäíàклàñíікàў, пàўтàðûў ñлîâû 
Áàклàíñкàãà. Мàлûÿ äðàпåжíікі àä÷улі áåçäàпàìîжíàñöü àхâÿðû. Кîжíû, 
хтî âûхîäçіў äà äîøкі, пà÷ûíàў âåðø çàìàñкіðàâàíûì áðûäкàñлîўåì. У 
áÿçлітàñíàй ðàñпðàâå ўäçåлüíі÷àлі íàâàт äçÿў÷ûíкі. Íà ñтàðîíкàх øкîлüíàãà 
жуðíàлà ðàñплûлàñÿ íåâÿлі÷кàÿ плÿìкà, пîтûì äðуãàÿ. «Штî ÿ тут ðàáлþ? 
Дçåлÿ ÷àãî тðûâàþ àáðàçû?» Íàñтàўíіöà çàкðûлà ðукîй ÷ûðâîíûÿ âî÷û і 
âûáåãлà ç клàñà. Íà çàäíÿй пàðöå çàäàâîлåíà ðàãàтàў Áàклàíñкі.
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Íàçàўтðà Тàìàðà Мікàлàåўíà íàпіñàлà çàÿâу àá çâàлüíåííі. Дûðэктàð íå 
ìîã çðàçуìåöü пðû÷ûíû тàкîãà кðîку. «Âàñ àáðàçілі? Як?» – äàпûтâàўñÿ 
¸í. Штî ìàãлà àäкàçàöü íàñтàўíіöà? Рàñкàçàöü ÿìу пðà «Дуäкà ñöû», пðà 
ìàðíàñöü ñâà¸й пðàöû? Ñпà÷àтку äûðэктàð упðîøâàў пà÷àкàöü äà лåтà. 
«Íàñтàўíік íå пàâіíåí ñûхîäçіöü пàñÿðîä âу÷эáíàãà ãîäà», – пåðàкîíâàў ¸í. 
Пîтûì ðàççлàâàўñÿ, пàðâàў çàÿâу і пðûãðàçіў, øтî çâàлüíåííå ìàã÷ûìà тîлüкі 
пà àðтûкулå, çà пðàãулû. «Ãэтà áуäçå кðûж íà âàøàй кàð’åðû, ðàçуìååöå?» 
Íàñтàўíіöû áûлî ўñ¸ ðîўíà. Яíà öâ¸ðäà âûðàøûлà, øтî ў øкîлу áîлüø íå 
âåðíåööà, íàâàт кàлі пðûйäçåööà пðàöàâàöü пðûáіðàлüø÷ûöàй. У àпîøíі 
ðàç âûñтàâілà àäçíàкі çà ÷âэðöü äû ç’åхàлà íà лåöіø÷à. Дàлåй àä øкîлû, àä 
äçÿöåй, àä кðûўäû. 

* * *
Íà çâàðîтíûì øлÿху, ç âàл¸íкàìі пàä пàхàй, Тàìàðà Мікàлàåўíà 

çàçіðíулà ў áіáліÿтэку. Тðû äíі тàìу ÿíà пðûхîäçілà ñþäû пà тîìік Яíкі 
Купàлû. Âåðøû ўлþá¸íàãà пàэтà лåпøàå ÷ûтâî ў íàâàãîäíþþ íî÷. 

– Дîáðû äçåíü, Рûтà. Ці пðàўäà âàñ çà÷ûíÿþöü? 
– Àй, – àäìàхíулàñÿ áіáліÿтэкàðкà, – ñàìі íå âåäàþöü, ÷àãî хî÷уöü. Тî 

пàтðàáàâàлі пàâÿлі÷âàöü íàâåäâàлüíàñöü, тî – íà тàáå!
– Дàçâîлüöå, ÿ âÿðíу Купàлу пàñлÿ ñâÿтàў.
– Пàкіíüöå ñàáå, кàлі пàäàáàåööà. Áіáліÿтэку лікâіäуþöü, уñå кíіãі 

пàäлÿãàþöü ñпіñàííþ. Мîжàöå ўçÿöü ÿø÷э. Я і лþäçÿì ñкàçàлà – кàìу 
тðэáà, хàй çàáіðàþöü. 

Íà пàліöû ñтàÿў ñÿìітîìíік Яíкі Купàлû, ðэäкàå âûäàííå 1972 ãîäà. 
Шэñöü кíіã у ñâåтлà-жîўтàй âîклàäöû. Ñ¸ìàÿ лÿжàлà äîìà. Íå ìàðуäçÿ÷û, 
Тàìàðà Мікàлàåўíà пàáåãлà äàхàтû пà тîðáу. 

Пðàç пàўãàäçіíû íàñтàўíіöà âÿðíулàñÿ íàçàä. Рûтà пàкіíулà áіáліÿтэку 
íå çàìкí¸íàй, ñàìà íåкуäû àäлу÷ûлàñÿ. Ñÿðîä пàліö кîðпàўñÿ ñâåтлàâàлîñû, 
кàðжàкàâàтû ìуж÷ûíà. Çäàåööà, ìÿñöîâûÿ çâàлі ÿãî Клÿпîí. Мÿíуøкà 
ãэтà öі пðîçâіø÷à, Тàìàðà Мікàлàåўíà äàклàäíà íå âåäàлà.

– Дîáðû äçåíü, âû тàкñàìà пà кíіãі? – çû÷ліâà çàпûтàў ìуж÷ûíà.
– Тàк, хàöåлà ўçÿöü ñàáå, – пîçіðк ñпûíіўñÿ íà пуñтîй пàліöû, ç ÿкîй 

çíік Яíкà Купàлà. Клÿпîí çäçіìàў ç кíіã пûл і ñклàäàў у âÿлікуþ клÿт÷àтуþ 
тîðáу. Çâåðху лÿжàлі кíіãі тàãî ñàìàãà ñÿìітîìàâікà. 

«Як øкàäà, – çàñìуöілàñÿ Тàìàðà Мікàлàåўíà, – хіáà пàпðàñіöü, кàá 
ñàñтупіў?» 

Клÿпîí ñкîí÷ûў çáіðàöü кíіãі.
– Ñàпðàўäíû ñкàðá! – пðàìîâіў ¸í, уçâàжûўøû тîðáу ў ðукàх. 
Тàìàðà Мікàлàåўíà ўçÿлà áåлàðуñкуþ клàñіку: Áûкàâà, Кîлàñà, 

Кàðàткåâі÷à, “Âÿíîк” Áàãäàíîâі÷à. Хàöåлà äàäàöü Пуøкіíà, àлå пàáàÿлàñÿ, 
øтî íå äàöÿãíå, – тîðáà âûãлÿäàлà íåпàä’¸ìíàй. 

– À ÿ âàñ âåäàþ, – пðàìîâіў Клÿпîí, – ãэтà âû купілі äîì у Ñûìîíàâûх 
уíукàў. 

– Тàк, ÿ.
– Мÿíå çàâуöü Ñöÿпàí.
– Тàìàðà.
– Âåлüìі пðûåìíà, äàâàйöå пàìàãу.
Клÿпîí уçÿў öÿжкіÿ тîðáû, âûíåñ íà äâîð. Пåðàä ãàíкàì ñтàÿлі ñтàðûÿ 

кàâàíûÿ ñàíà÷кі, ÿкіÿ ¸í пðàäáà÷ліâà çàхàпіў ç ñàáîй, кàá íå пàðâàöü 



íà çâàðîтíàй äàðîçå ðукі. Íàñтàўíіöà тàк і íå íàâàжûлàñÿ пàпðàñіöü 
ñÿìітîìàâік. 

Ñöÿпàí улàäкàâàў кàøтîўíû ãðуç íà ñàíкі і л¸ãкà пàöÿãíуў іх пà äàðîçå. 
Тàìàðà Мікàлàåўíà кðî÷ûлà пîáà÷.

– Çáåãлі íà ñâÿтà ў íàøу ãлухìåíü? 
– Тàк, äàўíî íå ñуñтðàкàлà Íîâû ãîä у â¸ñöû.
– У íàñ ñуìíà. У ìîлàäçі àäíà çàáàўкà – âûпіöü äû пàáіööà ў клуáå.
– Çàтîå тут пðûãîжà, – àäкàçàлà íàñтàўíіöà. – Ц¸плàÿ пå÷, ÷ûñтàå 

пàâåтðà, íåкðàíутàå пîлå áÿлþткàãà ñíåãу. Ñàпðàўäíàÿ кàçкà, ÿкуþ ў 
ãîðàäçå çуñіì íå àä÷уâàåø. Àäíî øкàäà, íÿìà ÿліíкі. Дуìàлà ñхàäçіöü у 
лåñ, àлå Іâàíàўíà, ñуñåäкà ìàÿ, àäãàâàðûлà. Кàжà, ìÿñöîâû лÿñíік íàäтà 
çлîñíû, ÿк çлîâіöü – àáàâÿçкîâà øтðàôу âûпіøà.

– Ãэтû ìîжà, – çàãàäкàâà ўñìіхíуўñÿ ìуж÷ûíà. 
– Áуäу áåç ÿліíкі, çàтîå ç кíіãàìі.
 Кàлÿ клуáà Ñöÿпàí çâÿðíуў íà áàкàâуþ âуліöу, íàñтàўíіöû тðэáà áûлî 

пðàìîй äàðîãàй у кàíåö â¸ñкі. Клÿпîí çíÿў ñâàþ тîðáу, ñàíà÷кі пàкіíуў 
ñпàäàðîжíіöû.

– Цÿãíіöå äàлåй, ÿ ў ðукàх äàíÿñу. Ñàíкі àääàñö¸ пîтûì.
– Ш÷ûðà äçÿкуþ, âûðу÷ûлі ìÿíå. Ñтîлüкі кíіã íàáðàлà, íå âåäàþ, öі 

äàöÿãíулà á.
– Íÿìà çà øтî, – àäкàçàў Клÿпîí і, пåðàкіíуўøû öÿжкуþ тîðáу ў 

пðàâуþ ðуку, пàкðî÷ûў äàäîìу. 
«Які пðûåìíû ìуж÷ûíà, – пàäуìàлà íàñтàўíіöà, – лþáіöü пàэçіþ 

Купàлû. Уñå øэñöü кíіã çàáðàў, ñкíàðà». 

* * *
Тàìàðà Мікàлàåўíà çà÷àðàâàíà ãàðтàлà пûлüíûÿ ñтàðîíкі, ìîкðàй 

àíу÷кàй пðàöіðàлà âîклàäкі і ñтàâілà кíіãі ў øàôу. У хàту çàйøлà ñуñåäкà 
Іâàíàўíà, жâàâàÿ âàñüìіäçåñÿöіãàäîâàÿ áàáулüкà. 

– Ці íå Ñöÿпàíàâû ñàíà÷кі ў öÿáå ў âåðàíäçå?
– Тàк. Пàçû÷ûў кíіãі пàäâåçöі ç áіáліÿтэкі. 
– Âàøûìі кíіãàìі тîлüкі çðîк пñàâàöü, – пàкðуöілà ãàлàâîй Іâàíàўíà. 

– À ñàíà÷кі ãэтûÿ ÿ âåäàþ. Кàâàíûÿ. Ñö¸пàў äçåä ðàáіў. Дîáðà, øтî âû 
ñûøліñÿ.

– Штî âû тàкîå кàжàöå, Іâàíàўíà? Íіхтî íі ç кіì íå ñûхîäçіўñÿ. 
– Тîå і кàжу – тû àäíà ãàðуåø, і ¸í áàáûл¸ì ìу÷ûööà. Чàìу á íå 

пàñÿáðàâàöü?
– Як у âàñ пðîñтà, – çàñìÿÿлàñÿ íàñтàўíіöà, – тàк íå áûâàå.
– Яíî ўñÿк áûâàå, äçåтà÷кà. Áðûäкàãà тут íі÷îãà íÿìà, кàлі лþäçÿì 

íà кàðûñöü. Тû íå ãлÿäçі, øтî ¸í äçåðàâåíñкі. Ñöÿпàí – ðукàтû ãàñпàäàð 
і àìàлü íå пітуø÷û.

– Чàìу íå жэíіööà, кàлі тàкі хàðîøû?
– Дàўíî тîå áûлî, ÿø÷э Ñö¸пàâà ìàöі жûлà. Рàçìåðкàâàлі äà íàñ у 

кàíтîðу áухãàлтàðку, Кàöÿðûíàй çâàлі. Мàлàäçåíüкàÿ äçÿў÷ûíà, ÿкðàç пàñлÿ 
тэхíікуìà. Íу, і çàкàхàліñÿ ÿíû. Як Ñö¸пу çàáіðàлі ў âîйñкà – ñÿäçåлà çà 
ñтàлîì пîáà÷ ç іì, пåðàä уñ¸й â¸ñкàй. Тîлüкі íі÷îãà íå àтðûìàлàñÿ ў іх. 
Пà÷àў äà ãэтàй Кàöüкі іíжûíåð öÿãàööà, ãàðàäñкі – пðûñлàлі ў кàлãàñ 
тэхíіку íàпðàâіöü. Íåхтà ўçÿў äû íàпіñàў Ñöÿпàíу. Тîй ÿк äàçíàўñÿ – уö¸к 
ç âîйñкà. Пðàìà äà ÿå ў хàту пðûáåã, äçå ўжî ÷àкàлà ìіліöûÿ. Хàöåлі íàâàт 
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ñуäçіöü, пàøкàäàâàлі äуðíÿ. Кàöüкà, ÿк àäáûлà ðàçìåðкàâàííå, ç’åхàлà ў 
ãîðàä. Áîлüø ìû ÿå íå áà÷ûлі. Ñöÿпàí тàк і íå àжàíіўñÿ пàñлÿ.

У äçâÿðàх áðàçíулà клÿìкà. 
– Ці ¸ñöü хтî äîìà? – ãукíуў ç ñåíöàў çíà¸ìû ãîлàñ.
– Тутàкà ìû, àãà! – àçâàлàñÿ Іâàíàўíà. 
Пðûãíуўøû ãîлàў, пðàç пàðîã пåðàñтупіў Клÿпîí. У ðукàх ìуж÷ûíà 

тðûìàў пухíàтàå çÿл¸íàå äðэўöà. 
– Тàìàðà, âû øкàäàâàлі, øтî íå ìàåöå ÿліíкі. Âîñü – ãэтà âàì, пàäàðуíàк. 
– Àä Дçåäà Мàðîçà? – íå ìîãу÷û ñтðûìàöü пà-äçіöÿ÷û ðàäàñíуþ 

ўñìåøку, çàпûтàлà íàñтàўíіöà.
– Íå, àä лåñíікà, – íіçкіì ãîлàñàì àäкàçàў ãîñöü äû хітðàâàтà кàøлÿíуў 

у кàўíåð.
– À ìû тут, Ñö¸пà, ÿкðàç öÿáå ўñпàìіíàлі, – уìÿøàлàñÿ ў ðàçìîâу ñтàðàÿ. 
– Пэўíà, áàйкі пðà ìÿíå ðàñкàçâàлі, тàк, Іâàíàўíà? – пðûжìуðûў âîкà 

Клÿпîí. – Âû íå ўñÿìу äàâàйöå âåðû, Тàìàðà. 
– Дуìàлі-ãàäàлі, кàãî íàì çàпðàñіöü íà Íîâû ãîä, кàá уäâîх íå тàк 

ñуìíà áûлî Пуãà÷îâу ãлÿäçåöü, – пðàöÿãâàлà ñâà¸ Іâàíàўíà. – Âûðàøûлі 
пàклікàöü öÿáå. Уñ¸ àäíî áуäçåø äîìà àäçіí кукàâàöü.

Клÿпîí çàпûтàлüíà çіðíуў íà ãàñпàäûíþ. 
– Т-тàк, Ñöÿпàí, çàпðàøàåì âàñ… Çàпðàøàþ öÿáå íà Íîâû ãîä. Пðûхîäçü, 

кàлі лàñкà, – ðàçãуáлåíà пðàìîâілà жàí÷ûíà. 
– Кàлі øтî, ÿ лþáлþ øàìпàíñкàå, – çàäàâîлåíà кðэкíулà Іâàíàўíà.
Клÿпîí пðûíÿў çàпðàøэííå, öіøкîì пàäìіðãíуў ñтàðîй і âûйøàў.
– Íу, Іâàíàўíà, ÿçûк у âàñ. Хîöü пåðöàì íàìàж. Я àä ñîðàìу лåäçü íå 

пðàâàлілàñÿ пðàç пàäлîãу.
– Íі÷îãà, äçåтà÷кà, пîтûì äçÿкуй ñкàжàø. Я áåç äçåäà ñ¸ìû ãîä, і тîå 

çàíуäçілàñÿ ўñÿ. À тû ìàлàäàÿ, âåкàâàöü у äçåўкàх çáіðàåøñÿ, öі øтî? 
– Íå тàкàÿ ўжî і ìàлàäàÿ, – лåäçü ÷утíà пðàìîâілà íàñтàўíіöà.
– Тûì áîлüø. 

* * *
Àä áûлîй Ñûìîíàâàй хàтû, äçå öÿпåð ãàñпàäàðûлà ñіìпàтû÷íàÿ äà÷íіöà, 

Клÿпîí ñкіðàâàўñÿ ў кðàìу. Кàлі í¸ñ ç лåñу ÿліíку, ìåў äуìку çàпðàñіöü 
Тàìàðу àäçíà÷ûöü ñâÿтà ðàçàì, àлå íå âåäàў, ÿк íàâàжûööà. Дçÿкуй 
Іâàíàўíå, äàпàìàãлà. Тðэáà àääçÿ÷ûöü ñтàðîй. 

У кðàìå âÿñкîўöû куплÿлі плàäîâàå âіíî, çðэä÷àñ ãàðэлку. Шàìпàíñкàå 
пîпûтàì íå кàðûñтàлàñÿ. Клÿпîí ñтàў у кàíåö ÷àðãі. Пåðàä іì кàðтàâàÿ 
Іðкà і áàíäçþкàâàтû Тîлік лі÷ûлі кàпåйкі. Жûлі ÿíû ðàçàì і àìàлü кîжíû 
äçåíü âûпіâàлі. Âіíî ðàñкупілі, à íà áутэлüку ãàðэлкі ў іх íå хàпàлà. 

– Яäðîí-áàтîí! – âûлàÿўñÿ Тîлік. – Ñöÿпàí, пàçû÷ тðû ðуáлі. 
– У áàíку кðэäûт âàçüìі, – ãðуáàâàтà àäкàçàў Клÿпîí.
– Ñ¸ííÿ ж ñâÿтà, Ñö¸пà, áуäçü ÷àлàâåкàì! 
– У öÿáå кîжíû äçåíü ñâÿтà. 
– Пÿтðîўíà! – çðàçуìåўøû, øтî àä Клÿпîíà ñпàãàäû ÷àкàöü íå âàðтà, 

Тîлік çâÿðíуўñÿ äà пðàäàўø÷ûöû. – Дàй íà âåкñåлü!
– Тû ж íå пðàöуåø, äàðìàåä, ç ÷àãî àääàâàöü áуäçåø?
– Àääàì, клÿíуñÿ! – Тîлік àпуñöіўñÿ пåðàä пðûлàўкàì íà кàлåíі і 

пåðàхðûñöіўñÿ.
– Ой, öûðк! – ñкàçàў íåхтà ў ÷àðçå.



– Пÿт’¸ўíà, ¸í ä’¸âû тàáå пàñÿ÷э, – пðûйøлà íà äàпàìîãу ñужûöåлþ 
кàðтàâàÿ Іðкà.

Пðàäàўø÷ûöà, тðîхі пàäуìàўøû, ç ñуð’¸çíûì âûðàçàì тâàðу пàñтàâілà 
íà пðûлàâàк áутэлüку. 

– Ãлÿäçі, пàñлÿ ñâÿтàў ÷àкàþ. Ñÿкåðу пðûíîñü ñâàþ.
Уçðàäàâàíû Тîлік пàäíÿўñÿ íà íîãі, ñхàпіў ç пðûлàўкà ãàðэлку і 

пðàöÿãíуў Іðöû, кàá пàклàлà ў тîðáу. Дçÿў÷ûíà íÿўäàлà ўçÿлàñÿ çà ðûлüöà 
äû âûпуñöілà áутэлüку ç äðûãîткіх ðук. Àñкåпкі ðàçлÿöåліñÿ пà пàäлîçå. 
Рэçкà пàтûхíулà ñпіðтîâûì íàпîåì. Чàðãà âûáухíулà ñìåхàì.

– Дàìîў ìîжàø íå пðûхîäçіöü. Çàá’þ! – пðàöàäçіў ñкðîçü çуáû Тîлік 
і, ñöÿўøû кулàкі, âûйøàў ç кðàìû.

Кàðтàâàÿ Іðкà ðàçãуáлåíà ðуìçàлà íîñàì, âûöіðàþ÷û ñìàðкà÷û ðукàâîì 
ðàñöÿãíутàãà øâэäàðà.

 Ñöÿпàí купіў кілàãðàì øàкàлàäíûх öукåðàк, пàлку âэíäжàíàãà 
ñåðâåлàту, äçâå áутэлüкі øàìпàíñкàãà і áутэлüку пÿöіçîðкàâàãà кàíüÿку, 
íà ўñÿлÿкі âûпàäàк. Хтî âåäàå ãэтûх ãàðàäñкіх, ìîжà, іì кàíüÿк пàäàâàй. 

– Дуìàлà, íікîлі íå пðàäàì, – ñкàçàлà Пÿтðîўíà, àäлі÷âàþ÷û ðэøту, – 
тðû ãàäû ñтàÿў íà пàліöû. Рàñкàжàø пîтûì, öі хîöü ñìà÷íû ãэтû кàíüÿк, 
çà тàкіÿ ãðîøû.

* * *
Дîìà Клÿпîí ðàñпà÷àў пàäðûхтîўку äà пàхîäу ў ãîñöі. Пàãàліўñÿ ў 

лàçíі. Дàñтàў ç øàôû кàñöþì, ÿкі íå àпðàíàў äçåñÿöü ãîä. Àäпðàñàâàў 
кàøулþ, íàâàкñàâàў ÷àðàâікі. 

Пðûí¸ñ äðîâû і пà÷àў ðàñклàäàöü у пå÷û. У ãэтûì ãîäçå ў лÿñíіöтâå 
âûпіñâàлі âûклþ÷íà àäíу åлку. Áÿðîçû íå äàâàлі çуñіì. Ялîâûÿ äðîâû 
íå хàöåлі ўпàлüâàööà. Кàá íå ãуáлÿöü ÷àñ, Ñöÿпàí äàñтàў ç клÿт÷àтàй 
тîðáû кíіãу, âûðâàў íåкàлüкі ñтàðîíàк, піхíуў у пå÷. Àãåíü÷ûк çàñкàкàў 
âåñÿлåй. Клÿпîí ñтàðàўñÿ íå ìàðíàâàöü ãðîøû áåç пàтðэáû, тàìу ãàçåт 
íå âûпіñâàў, ÿìу хàпàлà тэлåâіçàðà. Кàлі пà÷уў, øтî Рûтà ðàçäàå кíіãі, 
àäðàçу пàáåã у áіáліÿтэку íàáðàöü ìàкулàтуðû, кàá áûлî ÷ûì пàäпàлüâàöü 
пå÷. Àãåíü÷ûк çãàñ, äðîâû íå ўçÿліñÿ. Ñöÿпàí âûäðàў ç кíіãі íîâû ñтîñ 
пàжîўклûх ñтàðîíàк.

* * *
Тàìàðà Мікàлàåўíà ðàçàì ç Іâàíàўíàй çàâіхàліñÿ íàä ñâÿтî÷íûì ñтàлîì. 

Ñтàðàÿ пðûíåñлà ç äîìу ìàðûíàâàíûÿ àãуðкі, íåкàлüкі ñàлàтàў і лàäíû 
øìàт ñàлà. 

– Пà÷àñтуåø ãîñöÿ.
– Іâàíàўíà, íå пà÷àñтуåø, à пà÷àñтуåì. Çáåã÷û âàì íå ўäàñöà. 
Íàñтàўíіöà пàñтàâілà ў äухîўку піðîã ç ÷àðíі÷íûì âàðэííåì і ўçÿлàñÿ 

ўпðûãîжâàöü ÿліíку øклÿíûìі öàöкàìі, ÿкіÿ ў ìіíулûì ãîäçå àäøукàлà 
íà ãàðûø÷û. Çàñтàліñÿ ў ñпàä÷ûíу àä áûлûх ãàñпàäàðîў. 

– Рàíåй лþäçі жûлі âåñÿлåй. Çáіðàліñÿ ðàçàì, ñпÿâàлі, âàäçілі кàðàãîäû. 
À çàðàç пà хàтàх ñÿäçÿöü, ãàðэлку ãлûк÷уöü, – áуð÷элà ñтàðàÿ.

– Іâàíàўíà, ðàñкàжûöå, ÿк âû âàðàжûлі.
– Âàðàжûлі ìû íà Рàñтâî, à íà Íîâû ãîä ãàлîўíàå áûлî ðàçäàöü 

пàçûкі. Іíàкø íàñтупíûÿ äâàíàööàöü ìåñÿöàў пðàâÿäçåø у áåäíàñöі і 
íÿñтà÷û. 
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Ñтàðàÿ, íåøтà ўçãàäàўøû ñâà¸, ðэçкà пàâÿðíулàñÿ äà íàñтàўíіöû.
– Ñöÿпàí ñàíà÷кі çàáðàў?
– Íå, à øтî?
– Як øтî! Тû ñàìà кàçàлà – пàçû÷ûў. 
– Тàк, пà÷ûíàþööà âûкðутû.
– Дçåтà÷кà, тðэáà àääàöü. Тûì áîлüø ãэтà ÿãî ñàíà÷кі, ðàçуìååø? Іíàкø 

пàöÿãíåø ñâàþ àäçіíîту ў íàñтупíû ãîä і íàäàлåй.
– Пðûйäçå äà íàñ íà ñâÿтà – çàáÿðэ.
– Тðэáà ðàçлі÷ûööà äà äâàíàööàöі, ÿ çàöÿãíу! – íå áûлî пàäîáíà, кàá 

Іâàíàўíà жàðтàâàлà.
– Цåìíàтîй ÿ âàñ íå пуø÷у, тûì áîлüø тàкіì ìàðîçàì. 
 

* * *
Ñöÿпàí çáіðàўñÿ çàклàäàöü þøку, кàлі íà äâàðû çàáðàхàў ñàáàкà. У 

âàкåíöà пàñтукàлі. Пðàç çàіíåлàå øклî âіäíåлàñÿ жàíî÷àÿ пîñтàöü. Ãàñпàäàð 
âûйøàў íà ãàíàк. У íîâûх âàл¸íкàх пà äâàðû тупàлà Тàìàðà. 

– Іâàíàўíà ўñþ äуøу âûâåðíулà. Кàжà – тðэáà ðàçäàöü пàçûкі. Çàãàäàлà 
âÿðíуöü ñàíà÷кі. 

«От, хітðàÿ ñтàðàÿ, – пàäуìàў Ñöÿпàí, – áàіööà, øтî пàñàðîìåþñÿ 
пðûйñöі, тî çíàðîк âûпðàâілà äà ìÿíå Тàìàðу». 

– Çàхîäçü, çìåðçлà ўñÿ.
– Íå, ÿ пàáÿãу íàçàä. У ìÿíå піðîã, – íàñтàўíіöà хâàлÿâàлàñÿ, кàá 

Іâàíàўíà íå ўöÿклà äàìîў.
– Пîйäçåì ðàçàì, ÿ тîлüкі þøку çàклàäу, à тû тðîøку ñàãðэåøñÿ. У 

ìÿíå ãàðáàтà çàâàðàíà ç ìåліñàй. У ãîðàäçå тàкîй íå купіø.
Тàìàðà Мікàлàåўíà çãàäçілàñÿ, áî ñàпðàўäû çìåðçлà, пàкулü öÿãíулà 

ў äðуãі кàíåö â¸ñкі öÿжкіÿ кàâàíûÿ ñàíà÷кі. Клÿпîí пðàâ¸ў íàñтàўíіöу ў 
çàлу, ñàì пàáåã íà кухíþ. Ãîñöÿ ðàçãлÿäàлà хàлàñöÿöкàå жûтлî. У хàöå 
áûлî ÷ûñтà пðûáðàíà. Íà ñöÿíå кàлÿ âàкíà âіñåлà ôîтàкàðткà, íà ¸й 
ìàлàäàÿ жàí÷ûíà тðûìàлà çà ðуку пÿöіãàäîâàãà хлîп÷ûкà. Íà пàäлîçå 
лÿ пå÷û лÿжàў тîìік Купàлû. Пàäíÿлà, ðàçãàðíулà. Пàä âîклàäкàй íå 
хàпàлà ÷âэðöі ñтàðîíàк.

Дàл¸кàй, íÿл¸ãкàй ñöÿãàíû хàäçüáîй,
Пàä хâîйкàй âûñîкàй ìû ñåлі ç тàáîй...

 «Çàðу÷ûíû», – íàñтàўíіöà пàçíàлà àäçіí ç ñàìûх ліðû÷íûх âåðøàў 
улþá¸íàãà пàэтà. 

Íà ñу÷÷à плÿту÷à пàўçлà äçåðìÿçà,
Áліø÷элà íÿñìåлà ðàñà, ÿк ñлÿçà…

Пà÷àлî кàçûтàöü у íîñå. Тàìàðà Мікàлàåўíà çàкðûлà ðукîй âî÷û.
– Цуä, à íå ãàðáàтà. Пàñпðàáуй, íå пàøкàäуåø, – Ñöÿпàí пàñтàâіў íà 

ñтîл ðàçíîñ ç äâуìà куáкàìі і ñпîäà÷кàì ì¸äу.
– Âàðâàð!

* * *
Іñкðûñтû кðухìàлüíû ñíåã ðûпåў пàä íàãàìі. Íàñтàўíіöà áåãлà äàìîў 

ö¸ìíàй âÿñкîâàй âуліöàй. Пà ø÷îкàх öÿклі ñл¸çû. «Ёлупåíü! Хуткà ñîðàк 



ãîä, à ðîçуìу, ÿк у Áàклàíñкàãà. Купàлу ў пå÷! À ÿ хàöåлà àääçÿ÷ûöü ÿìу 
çà ÿліíку – пàäàðàâàöü ñ¸ìû тîì, äлÿ кàлåкöûі. Дуðíіöà!» 

Íà ãàíку Тàìàðà Мікàлàåўíà пàñліçíулàñÿ і áðàçíулàñÿ лáîì àá 
жàлåçíуþ ðу÷ку. «Íîâû ãîä ñàпñàâàíû. Як і çàўñ¸äû», – пàäуìàлà ÿíà. 

Іâàíàўíû äîìà íå áûлî, ñтàðàÿ ўöÿклà äàìîў, кàá íå çàìіíàöü ìàлàäûì. 
Чàðíі÷íû піðîã ñтàÿў пàñÿðîä ñâÿтî÷íàãà ñтàлà. 

* * *
«Чàìу ÿíà çáåãлà? Çäàåööà, íàâàт плàкàлà. Ç-çà кíіãі, öі øтî?» – Ñöÿпàí 

уçÿў у ðукі пàäðàíû тîì Купàлû. 

Ціхà ñуліхàй ñöікàўñÿ, плûў öåíü,
Çà ìîðû, çà ãîðû àäхîäçіў íàø äçåíü,
Міíутû ўжî âàжûў. 

Ç-пàä ñîñíû âûíîñíàй тû ўñтàлà, ÿ ўñтàў…
Íàä íàìі ñукàìі øуì-áîð ðàãàтàў
Áåç пàìÿöі, äçікà… 

«Âіäàöü, у áіáліÿтэку Тàìàðà пðûхîäçілà пà кíіãі, à íå пà ìàкулàтуðу». 
Ñöÿпàí уçãàäàў, ÿк íåкàлі ñàì піñàў âåðøû. Кàöÿðûíå. Кîжíû тûäçåíü 
äàñûлàў ¸й ç âîйñкà ліñтû. Âåðøàâàíûÿ. 

Ñàìîтíàй íî÷кàй, äàðàãàÿ,
Ўзгадай ø÷àñліâûÿ ÷àñû,
Як ñàðàìліâà íàпà÷àтку ìàÿ
«Кàхàíû ìîй» øàптàлà тû.

Як у àáäûìкàх ìû тàíулі,
Як ç íåáà пàäàлі çíі÷û.
Пàлûííû âîäàð ñтàðîй пуíі
Íàãáîì ãлûтàлі уíà÷û.

«Дуðàíü. Âåðûў у ÿå пðûñтîйíàñöü. Як ñ¸ííÿ пàâåðûлà ìíå Тàìàðà». 
Цÿжкà ўçäûхíуўøû, Ñöÿпàí уñтàў ç-çà ñтàлà, кàá çàкðûöü þøку.

* * *
Тàìàðà Мікàлàåўíà лÿжàлà íà лîжку çà пåðàáîйкàй ç äîøàк, ìåтàлі÷íàй 

лûжкàй пðûöіñкàлà лàäíû ãуçàк íà ілáå. Ñл¸ç íå áûлî, áûлà ñтîìà і 
àáûÿкàâàñöü. Ç тэлåâіçàðà äàлÿтàлі ãукі ñâÿтî÷íàãà кàíöэðтà. Пðàáілі 
куðàíтû, çàйãðàў äçÿðжàўíû ãіìí. Ãðàìàäà ñпÿâàлà: «Мû, áåлàðуñû – 
ìіðíûÿ лþäçі, ñэðöàì àääàíûÿ ðîäíàй çÿìлі». Тàìàðу Мікàлàåўíу íå 
кðàíàлі ãэтûÿ ñлîâû. Àä іх âåÿлà íÿø÷ûðàñöþ.

– Іâàí Дàìіíікàâі÷, ÷уåöå âîäàð? Чàðíіöû!
– Шàíîўíû Кàíñтàíöіí Міхàйлàâі÷, ãэтû пàх ÿ пàçíàþ ñÿðîä ñîтíі 

іíøûх.
– Мàкñіì, кàлі лàñкà, пàñтàў íà кухíі ãàðáàтíік.
– Дçâå хâіліíкі, пàâàжàíûÿ, çàðàç àðãàíіçуåì.
– Тàì кíîпà÷ку тðэáà íàöіñíуöü. Çíіçу пàä ðу÷кàй – уáà÷ûø. 
– Рàçáÿðîìñÿ.
– У ìіíулû ðàç Áàãуøэâі÷ ðàçàáðàўñÿ. Пàñтàâіў плàñтìàñàâû ãàðáàтíік 

íà àäкðûтû àãîíü. Ëåäçü áÿäû íå íàðàáіў. Ñìуðîäу áûлî – äçâå ãàäçіíû 
âûâåтðûâàлі. 
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– Âû ìíå ўжî ðàñкàçâàлі ãэтуþ ãіñтîðûþ, Кàíñтàíöіí Міхàйлàâі÷. Дà 
тàãî ж ÿ ñûøîў àìàлü íà äâà äçåñÿöіãîääçі пàçíåй çà äçÿäçüку Фðàíöіøкà. 
Штî тàкîå элåктðû÷íàñöü, äîáðà âåäàþ.

– Âåäàöü àäíî, à ўìåöü кàðûñтàööà іíøàå. Тàкіх öàöàк у íàø ÷àñ íå áûлî.
Íà кухíþ пðàøìûãíуў öåíü. «Çäàлîñÿ?» Тàìàðà Мікàлàåўíà пðû-

ñлухîўâàлàñÿ äà ãàâîðкі çà пåðàáîйкàй і íå ìàãлà çðàçуìåöü, ãэтà íîâû 
кàíöэðт пà тэлåâіçàðû, öі øтî? Íàäтà áліçкà і íàтуðàлüíà ãу÷àöü ãàлàñû. 

Пðàç пÿöü хâіліí у пàкîй çàйøîў ìàлàäû ìуж÷ûíà ç ãàðáàтíікàì у ðуöэ.
– Шàíîўíàå ñпàäàðñтâà, кàлі лàñкà!
Ñуìíåííÿў íå çàñтàлîñÿ – у хàöå лþäçі. Тàìàðà Мікàлàåўíà çуñіì íå 

ñпужàлàñÿ, áî ÿø÷э íікîлі íå çàçíàлà кðûўäû àä лþäçåй, ÿкіÿ ðàçìàўлÿлі 
пà-áåлàðуñку. Ç ãуçàкîì íà лáå ÿíà âûйøлà ў çàлу. Çà ñâÿтî÷íûì ñтàлîì 
ñÿäçåлі тðû çäàíі. Íàñтàўíіöà пàçíàлà іх àäðàçу. 

– Çіðíіöå, ñÿáðû, ãэтà ж Пàўліíкà! – пðàìîâілà çäàíü Купàлû.
– Яäâіñÿ! – íå пàãàäçіўñÿ Кîлàñ.
– Çîðкà Âåíåðà!
– Мàкñіì, Âåíåðà ãэтà плàíåтà.  
– Длÿ àñтðàíîìà ìîжà і плàíåтà, à пàэту íà íåáå ççÿþöü çîðкі, – 

пàтлуìà÷ûў Áàãäàíîâі÷.
– Ці äàçâîліöå, пàâàжàíàÿ, пàñпûтàöü âàø піðîã? 
– Кàлі лàñкà, ÷àñтуйöåñÿ, – íÿўпэўíåíà àäкàçàлà íàñтàўíіöà äû àўтà-

ìàтû÷íà пðûклàлà лûжку äà лáà. 
– Ñÿäàйöå, äàðàжэíüкàÿ, äà íàñ, – Мàкñіì пàñуíуў кðэñлà áліжэй äà 

ñтàлà, – à ÿ çàðàç àäлу÷уñÿ пà ñпðàâå, – äàäàў ¸í і, çíÿўøû ç âåøàлкі 
кàпÿлþø, âûйøàў ç хàтû. 

Тàìàðà Мікàлàåўíà ўø÷ûкíулà ñÿáå çà ðуку, ñлàâутûÿ пàэтû ãàñöÿâàлі 
ў ÿå хàöå. 

 

* * *
Ç áуäкі âûñкà÷ûў куäлàтû äâàðíÿк, çàкðуöіў хâàñтîì, ÷àкàþ÷û àä 

ãàñпàäàðà пà÷àñтуíку.
– Мåðçíåø, Áåãàìîт? – Ñöÿпàí íàхіліўñÿ äà ñàáàкі. – Àäíû ìû ç тàáîй. 

Âіäàöü, тàк і áуäçåì äàжûâàöü âåк хàлàñöÿкàìі. Мîжà, кàá íå çàáðàлі ў 
âîйñкà, àтðûìàлàñÿ á ç Кàöÿðûíàй. Хàöÿ, âîйñкà íå пåðàøкîäà. Хлàпöîў 
жà ÷àкàлі. І âîñü ãэтà äà÷íіöà Тàìàðà. Áÿñкðûўäíàÿ іñтîтà, à ÿ… Еñöі 
хî÷àø? Çàðàç пðûíÿñу.

* * *
Ãîñöі пà÷уâàліñÿ ÿк äîìà. Купàлà ðàçліâàў пà куáкàх ãàðáàту, Кîлàñ 

çðàáіў öіøэй тэлåâіçàð, ç ÿкîãà íåпðûñтîйíà àãîлåíûÿ пðûãàжуíі ñпÿâàлі 
ñâÿтî÷íûÿ пåñíі.

– Çâû÷àйíà ç íàìі Áàãуøэâі÷, ÿлå äà âàñ пðûйñöі пàñàðîìåўñÿ. 
Пåðàжûâàå, ç-çà тîй кðûўäíàй ìÿíуøкі, – пðàìîâіў Кîлàñ.

– Âû íå çâàжàйöå, äàðàжэíüкàÿ, íà ãэтûÿ àáðàçû. Ç äçåöüìі çàўñ¸äû 
пðàöàâàöü ñклàäàíà, – пàäтðûìàў ðàçìîâу Купàлà.

– Тàìàðà Мікàлàåўíà, – Кîлàñ уçÿў íàñтàўíіöу çà ðуку, – âåäàþ, âàì çàðàç 
íÿпðîñтà, àлå... Íå ñûхîäçüöå, кàлі лàñкà, ñà øкîлû. Àääàíûх áåлàðуñкàй 
ñпðàâå лþäçåй çàñтàлîñÿ íÿøìàт. Áåç âàñ ñітуàöûÿ тîлüкі пàãîðøàå. 



– Íÿìàå áîлüø ìîöû, – пàíуðûлà ãàлàâу íàñтàўíіöà. – Уñå íàìàãàííі 
ìàðíûÿ.

– Ãэтà тîлüкі çäàåööà, äàðàжэíüкàÿ. Âû пàñååöå çÿðíÿткі, à ўçûäуöü 
ÿíû пàñлÿ, у äàðîñлûì жûööі âàøûх âу÷íÿў. Íå ў кîжíàãà, çðàçуìåлà, àлå 
àáàâÿçкîâà ўçûäуöü. Âåäàåöå, íàâàт ãэтû çух Áàклàíñкі âûðàñöå íåáлàãіì 
÷àлàâåкàì. Ёí áîлüø íå áуäçå ñâàâîліöü íà âàøûх уðîкàх – âîñü пàáà÷ûöå. 
Áåñпàäñтàўíà пàкðûўäçіöü ÷àлàâåкà, à пîтûì çіðíуöü ÿìу ў âî÷û íå тàк 
і пðîñтà. Áîлüø çà тîå – íàâàт пðàç äâàööàöü ãîä, ñуñтðàкàþ÷û âàñ íà 
âуліöû, ¸í áуäçå àä÷уâàöü ñîðàì çà ñâîй äàўíåйøû ў÷ûíàк.

– Íÿўжî? – íåäàâåðліâà хìûкíулà íàñтàўíіöà. 
– Тàк. Ёí çàхî÷à пàпðàñіöü у âàñ пðàáà÷эííÿ, äû íå áуäçå âåäàöü, ÿк 

ãэтà çðàáіöü.
– Уðэøöå çíîйäçå ñпîñàá, – уñтàâіў ñлîâà Купàлà. 
– Які?
– Íàпіøà пðà âàñ àпàâÿäàííå.
– Уÿўлÿþ… 
– Âåлüìі âàñ пðàøу, íå кіäàйöå øкîлу, – пðàöÿãíуў Кîлàñ. – Âу÷íÿì 

тðэáà пàкàçâàöü пðûклàä, тàкîå íàøà íàñтàўíіöкàå íàкàíàâàííå. 
 

* * *
Âэíäжàíû ñåðâåлàт çíік ç ðук ãàñпàäàðà ç пåðøàй кàñìі÷íàй хуткàñöþ. 

Тàкîй ñìàкàтû Áåãàìîт íå кàøтàâàў çà ўñ¸ ñâà¸ ñàáà÷àå жûöö¸.
– Íу ãîäçå, áÿжû ў áуäку.
Клÿпîí âûйøàў íà âуліöу. Ëÿ клуáà ãàл¸кàлі лþäçі. Чуліñÿ âûáухі. 

Мîлàäçü çàпуñкàлà ôååðâåðкі. Ñöÿпàí ñåў íà çàöÿðуøàíàþ ñíåãàì лàâу. 
Ñöþäç¸íàå пàâåтðà ñлàáà çàñпàкîйâàлà äуøу. Íà âÿñкîâàй äàðîçå пàкàçàўñÿ 
ìàлàäû ìуж÷ûíà. Клÿпîí íå пàçíàў ÷àлàâåкà. «Íåхтà ç пðûåçäжûх», – 
пàäуìàў ¸í. Íå÷àкàíà íåçíà¸ìåö çáî÷ûў ç äàðîãі, ñåў пîáà÷ ç Ñöÿпàíàì 
íà лàâу. 

– Çäàðîў! – áàäç¸ðà ñкàçàў ¸í. – Íàçіðàåø çà çîðкàìі?
Клÿпîí íå àäкàçàў.
– Я тàкñàìà лþáлþ íàçіðàöü çà íåáàì. Мàãу тàк öэлуþ íî÷ пðàñåäçåöü. 
– Íå ðàþ. Çàìåðçíåø. 
– Мàðîç íå ñтðàøíû, ãîðø, кàлі хîлàäíà íà ñэðöû. Âîñü ÿк у öÿáå, – 

ñкàçàў äçіâàкàâàтû ÷àлàâåк і пðàíіçліâà çіðíуў Ñöÿпàíу ў âî÷û. 
– Тû хтî? – ñпûтàў Клÿпîí.
– Я? Ëåтуöåííік! 
– Чàãî тàкі âÿñ¸лû?
– Я çàўñ¸äû âÿñ¸лû, áî кíіãу ìàþ.
«У áіáліÿтэöû íàçáіðàў», – çäàãàäàўñÿ Ñöÿпàí.
Дçіâàк пàäíÿўñÿ, ðàñкіíуў уøûðкі ðукі і çû÷íûì ãîлàñàì пðàìîâіў: «Я 

хàöåў áû ñпàткàööà ç âàìі íà âуліöû. У öіхуþ ñіíþþ íî÷. І ñкàçàöü: íàøтî 
íà çÿìлі ñâàðкі і çâàäкі, кàлі ìû ðàçàì лÿöіì äà çîð?» 

Íà äâàðû çàáðàхàў Áåãàìîт. Клÿпîí тàкñàìà ўñтàў ç лàâû – äîўãà 
ñÿäçåöü íà хàлîäíûì íåлüãà.

– Íå íуäçіñÿ, äðужà. У÷ûíіў íåкàìу кðûўäу – пàпðàñі пðàáà÷эííÿ. 
– Дçÿкуþ çà пàðàäу, – íå íàäтà âåтліâà áуðкíуў Ñöÿпàí.
– Пàñпðàáуй.
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* * *
У äçâåðû пàãðукàлі. «Іâàíàўíà», – пàäуìàлà Тàìàðà Мікàлàåўíà і пàáåãлà 

àä÷ûíÿöü. Íà пàðîçå, âіíàâàтà àпуñöіўøû ãîлàў, ñтàÿў Клÿпîí. 
– À, ãэтà тû! Уñå кíіãі ñпàліў, öі ÿø÷э çàñтàлîñÿ? – ç’åäліâà ñпûтàлà 

íàñтàўíіöà.
– Кíіãі ÿ пàñтàâіў у øàôу. Пàліöü іх íå âàðтà, пðàáà÷.
– Чàìу ж íå âàðтà, – íàñтàўíіöà çðàáілà âûãлÿä, øтî íå пà÷улà 

âûáà÷эííÿ. – Шкîäíûÿ ìîжíà і ñпàліöü, ÿк íåкàлі ðàáілі íàöûñтû.
Клÿпîí ðàçãуáлåíà лûпàў âà÷ûìà і íå çíàхîäçіў, øтî àäкàçàöü.
– Ці кàìуíіñтû. Пðû іх Áіáліÿ áûлà çàáàðîíåíà, à ñ¸ííÿ ў кîжíàй 

кðàìå íàáûöü ìîжíà.
– Тàìàðà, íå кðûўäуй. Кàжу – кíіãі íà пàліöû пàñтàâіў. 
– Я íå кðûўäуþ, Ñöÿпàí. Штî кðûўäàâàöü íà ÷àлàâåкà, ÿкі Купàлу –  

у пå÷?
– Âåäàåø, ÿ і ñàì íåкàлі âåðøû піñàў, äàўíî, пðàўäà.
– Áà÷ тû, àäíû пàэтû âàкîл.
– Як ÿ ìàãу çàñлужûöü пðàáà÷эííå?
Тàìàðà Мікàлàåўíà пðûжìуðûлà íàñтàўíіöкàå âîкà.
– Íу, íàпðûклàä, – íà ìîìàíт çàäуìàлàñÿ, – âûâу÷ûöü íà пàìÿöü ÿкі-

íåáуäçü öуäîўíû âåðø. 
– Âûäàтíà, ÿкі? – Ñöÿпàí уçðàäàâàўñÿ, øтî л¸ãкà àäкàðàñкàåööà.
– «Íîâуþ çÿìлþ» Якуáà Кîлàñà. 
– Кàíå÷íå, âûâу÷у.
– Íу тî ìàлàй÷ûíà, ÿк âûâу÷ûø, пðûхîäçü – ðàñкàжàø.
Ñöÿпàí улàâіў лàãîäíûÿ íîткі, çðàçуìåў, øтî àтðûìàў пðàáà÷эííå, à 

ðàçàì ç іì і çàпðàøэííå ў ãîñöі. Çàñтàлîñÿ тîлüкі âûâу÷ûöü âåðø. Çäàåööà 
ў øкîлå íåøтà пðà ãэту «Çÿìлþ» пðàхîäçілі, äàўíî тîå áûлî.

– Тðûìàй, – Ñöÿпàí пðàöÿãíуў Тàìàðû пàкåт ç öукåðкàìі, øàìпàíñкіì 
і кàíüÿкîì. 

– Íàøтî ìíå ñтîлüкі, ÿ ж íå п’ÿíіöà.
– Іâàíàўíå. Яíà пðàñілà øàìпàíñкàå.
– Хіáà øтî Іâàíàўíå. 
Íàñтàўíіöà âÿðíулà Ñöÿпàíу кàíüÿк. Пàкåт ç öукåðкàìі і øàìпàíñкіì 

пàкіíулà äлÿ ñуñåäкі.
– Áûâàй.
– Çàўтðà пðûйäу âåðø ðàñкàçâàöü, – пààáÿöàў Клÿпîí.
– Яø÷э íå çàпðîã, à ўжî пàåхàў.
Кàлі Тàìàðà Мікàлàåўíà âÿðíулàñÿ ў хàту, çà ñтàлîì íікîãà íå áûлî. 

Àä ÷àðíі÷íàãà піðàãà çàñтàлîñÿ тîлüкі äâà кàâàлà÷кі. 

* * *
Клÿпîí ужî пàäûхîäçіў äà äîìà, кàлі íà пуñтîй âуліöû ñуñтðэў кàðтàâуþ 

Іðку. «Кіðуåööà äà клуáà, кàá íå çìåðçíуöü, – çäàãàäàўñÿ Ñöÿпàí, – äàìîў 
іñöі áàіööà, тàì ðàç’þøàíû Тîлік». 

– Іðкà, хàäçі ñþäû.
– Чàãî т’åáà? – ðàçäðàжí¸íà ñпûтàлà Іðкà.
– Ç Íîâûì ãîäàì! – Ñöÿпàí пðàöÿãíуў äçÿў÷ûíå áутэлüку кàíüÿку. 
– Ãэтà ìíå? 
– Тàáå. Áÿðû, тîлüкі íå пàáі.



– Дçÿкуй.
Íå äàþ÷û âåðû íå÷àкàíàìу ø÷àñöþ, äçÿў÷ûíà ñхàâàлà кàíüÿк у кіøэíþ 

і àñöÿðîжíà, кàá íå пàñліçíуööà, пàáåãлà äàäîìу.
– Іðкà! – ãукíуў Ñöÿпàí. 
– Штî? – ñпàлîхàлàñÿ тàÿ. «Хàöÿ á íå пåðàäуìàў».
– Дàўíî хàöåў ñкàçàöü… У öÿáå ñàìû пðûãîжû ãук «ðэ», ÿкі ÿ тîлüкі ÷уў.
– От, жàўтàўíік! 
Ш÷àðáàтû ðîт äçÿў÷ûíû ðàñплûўñÿ ø÷àñліâàй уñìåøкàй. 

* * *
Тðû пîñтàöі áÿçâàжкàй хàäîй іøлі пà ñðэáíàй äàðîçå. Мàлàäçік хàлîäíûì 

ñâÿтлîì çàліў íàâàкîллå.
– Çàäàлà ÿíà çàäà÷ку ãэтàìу кà÷àãàðу. Ці âåäàåöå âû, Кàíñтàíöіí 

Міхàйлàâі÷, ñâàþ пàэìу íà пàìÿöü? – ñпûтàў Купàлà.
– Ëþáіìûÿ кàâàлкі áåçуìîўíà, àлå кàá уñþ… Тàì жà тðûööàöü ÷àñтàк, 

áîлüø çà пàўтàðû ñîтíі ñтàðîíàк.
– Íàìу÷ûööà «Кàçàíîâà» ç âàøûì тэкñтàì.
– Íі÷îãà, – àäкàçàў Кîлàñ, – äà лåтíіх âàкàöûй ÷àñ ¸ñöü. Кàлі кàхàåø, 

âåðøû і піøуööà, і âу÷àööà лÿã÷эй.
– Çіðíіöå, øàíîўíûÿ, ÿкàÿ пðûãàжîñöü! – çà÷àðàâàíà ўçäûхíуў Мàкñіì. 

– Çäàðîў, ìàðîçíû çâîíкі âå÷àð, çäàðîў, ñкðûпу÷û ìÿккі ñíåã! 
«Шкàäà хлàпöà, – пàäуìàў Кîлàñ, – âåлüìі ìàлà ¸í пàхàäçіў пà çÿìлі». 
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…А можа, не было такіх паэтаў?

А можа, не было такіх часоў?..

ВАРАГВАЛОД

У польскамоўных хроніках Бернарда Вапоўскага, Мацея 
Стрыйкоўскага, у лацінамоўнай “Гісторыі Літвы” Альберта 
Віюка-Каяловіча, у старажытнарускім “Сказанні пра князёў 
Уладзімірскіх” захоўваецца шмат звестак легендарнага і 
гістарычнага характару, якія пакуль не даступныя шы-
рокаму колу не толькі чытачоў, але і навукоўцаў. Гэтыя 
звесткі значна карэкціруюць нашы ўяўленні пра гісторыю 
ўсходнеславянскіх зямель IX-XIV стагоддзяў, а таксама 
дынастычныя канцэпцыі, звязаныя з Рурыкавічамі. Яны 
адкрываюць новыя гарызонты для фарміравання ўяўленняў 
пра Літву, полаўцаў і печанегаў як пабрацімаў, а таксама 
пра прусаў, русь, варагаў. Мая балада – вынік асэнсавання 
легендаў і паданняў з гэтых хронік. Няма ніякіх праўдзівых 
ці непраўдзівых легендаў, бывае дух – або жывы, або мёртвы.

Уладзімір Кароткі

Штандар памяці
Тры балады



Âàðàãâàлîä, ñûíû-àñілкі, áðàööі – 
Іх ðîä çäàўíà пðûйøîў íà Пîлàöкі пàñàä. 
Ëітâû і пå÷àíåãàў ñтàтíûх ðàöі 
Жûлі áåç уñÿлÿкіх ñтðàøíûх çâàä. 
Àä пàлàâåöкіх ñкîкàў áлÿñк Пàлîтû 
Дà çîðàк øлÿх âÿñåлüíû пðàлàжûў.
Âàкîл áûлі лÿñû. áàðû, áàлîтû, 
І ìужíû лþä пðûðîäçå тîй ñлужûў. 
Íà кàìÿíÿх іì¸íû àáàðîíöàў 
Ёí âûñÿкàў íå кðэìåíåì – ñöілîì. 
À ñэðöû àäкðûâàў – пðàç іх àкîíöû 
Àãîíü пàлàў, і ўâåкàâå÷âàлі àãí¸ì.
Ёí пà Дçâіíå âà ўñå кðàіíû ñâåту
Ў лàääçÿх çуáðûíûх ñìåлà âåñлàâàў, 
Дû кîлüкі áûлÿў пàтàíулà ў Ëåöå,
Ñтàãîääçі йøлі – пàэт íå àпÿâàў.
À ìîжà, íå áûлî тàкіх пàэтàў?
À ìîжà, íå áûлî тàкіх ÷àñîў?
Дûк, çíà÷ûöü, ìуøу íàпіñàöü пðà ãэтà –
Пðà тîå, øтî пàä ñпуäàì ãîä çíàйøîў. 
Íàðîä Пàлîтû äîўãà íàâу÷àлі 
Чужûì ìåлîäûÿì: ñâîй ліðíік íå ñпÿâàў. 
Тî áуáíû íåйкіÿ, àáî ñâіðэлі ãðàлі;
Чужûíåö øтî? Чужûíåö ñпàâіâàў.
Іх ãукі ðîäíàй ìîâû пàтàпілі 
Ў Дçâіíå, і äуìàлі: ñплûâуöü 
Яíû ўäàлå÷, äû кàìÿíі ñпûíілі 
Áàðûñà äухàì, і ÿíû жûâуöü.
Улàäçіìіð – ¸í ðîäàì áûў ç пðуñàкàў, –
Ñàáðàўøû ðàöі, Пîлàöк ñпàпÿліў. 
Âàðàãâàлîäà ¸í çàáіў – íіхтî íå плàкàў, 
Рàãíåäу ўçÿўøû, ðîä ñâîй çàãуáіў. 
«Хà÷у öÿáå, хà÷у öÿáå пàÿöі». – 
Àäкàç пà÷уў: «Тû – ðàáñкàå äçіöÿ».
Íå, íå пðà áàöüку йøлà ãàâîðкà, íå пðà ìàöі,
À пðà äуøу íік÷эìíуþ, хàöÿ: 
«Тâîй áàöüкà ç ìàöі çàãуáілі кíÿçÿ Мàлà. 
Ç Мàлуøû çàхàöåлі âûлÿпіöü ðàáу.
І øтî, і øтî íàðэøöå àтðûìàлі? 
І øтî íàпіñàíà íà âàøûì íà ðàäу? 
Мÿíå тû хî÷àø ìåöü? Дàўíî кàхàííå 
Я кíÿçþ ç пå÷àíåãàў àääàлà, 
Дû лåпåй Яðàпîлкà ñтðэöü íà ãàíку,
Чûìñÿ тàкîãà áåäàлàãу-âàÿðà.
Íàøу äçіöÿ ліöâіíñкàå пàä ñэðöàì. 
Ãлÿíü íà ñÿáå – тðû âàлàñû ў ілáå. 
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Íу øтî, пðûйøîў, пðûпîўç ñàãðэööà 
Ëÿ âîãíіø÷à ÷ужîãà? Штî тàáå? 
Цÿáå пðûâàáіў пàх ÷ужîãà лîжкà,
Як кîñткі ñìàк ñàáàку пàä ñтàлîì, 
І лÿ äçâÿðэй ÷ужûх тû і ðàãîжку
Ñхàпіўøû ўпîтàй, ñкðûööà áûў ãàтîў. 
Мîй áуäçå ñûí – ñâà¸й íàø÷àäàк ìàöі. 
Тâîй ãâàлт… Ãåðîй… Жàí÷ûíу пåðàìîã. 
Âÿкàìі лþäçі áуäуöü пðàкліíàöі 
Цÿáå і тâîй ãíілû пàðîã.
Міíуöü ãàäû. Улàäçіìіð ÷àðíіöу 
Çà жîíку – жîíку áðàтà ўçÿў ñàáå. 
Ñûí Яðàпîлкà, Ñâÿтàпîлк, ÿãî пðàâіöà,
Àáûлãàíû ў ãіñтîðûþ ўâàйäçå. 
Íàпіñàíà: Куðэт, ліöâіí àäâàжíû, 
Çíÿў Ñâÿтàñлàâу øàáлÿй ãàлàâу 
І ÷эðàп ¸í ÿãî, íу áûööàì ÷àøу, 
Тàкіìі ñлîâàìі, ÿк ñтужкàй, àãàðíуў:
«Шукàў ÷ужîãà хтî – тîй і ñâà¸ пàкіíå».
Íàліў у ÷àøу ãîðкàãà âіíà,
Дû піöü íå ñтàў – íÿхàй ÿíî çàãіíå. 
І пðэ÷ пàйøîў, кàá àñÿäлàöü кàíÿ. 
Âîñü лåтàпіñ ñтàðû пåðàкàçàў âàì, áðàööі.
Íå ўñ¸, кàíåøíå, ìîжíà àпіñàöü. 
Ãіñтîðûþ íікîìу íå ñхàâàöі,
Ãіñтîðûÿ íå ìàå пðàâà ñпàöü.

КАРОТКІ ЛЕТАПІС 

Ñу÷àñíік ìîй, ÿк äîўãà тû 
Ў жûööі ç ñàáîþ ñàì çìàãàўñÿ. 
Уñ¸ тàìу, øтî йøлі ãàäû – 
Íå âåäàў ñàì, ÿк íàçûâàўñÿ. 
Ñпà÷àтку áûў тû кðûâі÷îì: 
Çàíàтàâàíà ў äàўíіх ñâіткàх
Ці тî пÿðîì, öі тî ìÿ÷îì – 
Ëі÷ûўñÿ Кіåâà çäàáûткàì.  
Ñà ñкуðàў çâåðà øàтû ìåў 
І áðûäкіх ñлîў тû íå öуðàўñÿ, 
Дçі÷ûíу ўñÿкуþ тû åў,
У íî÷ купàлüñкуþ кàхàўñÿ. 
Уñþäû áûў àñâåтíû лþä:
Íàпіñàíà – à тû íå âåäàў,
Як жûöü ñàìîìу, áåç пðûíуä
Âàðàãàў пðûøлûх àáî øâåäàў. 
Пðуñ Улàäçіìіð тâîй пàñàä,



Âàðàãâàлîäà, ÿãî плåìÿ 
Руáàў, пàліў – íå ñâîй жà ñàä, –
Пåðàўтâàðûў ÿãî ў пàлåííå.       
Рàãíåäû Ñлàўíû Іçÿñлàў 
Áûў ñûíàì ìàöі, äçåäà ўíукàì, 
Ç пàлåííÿў ¸í àãîíü уçíÿў:
Íàðîä íàø çâàðуøûў і ðухàў.  
Çà Іçÿñлàâàì – Áðà÷ûñлàў 
Áіў у çâàíû, і ÿãî ñлàâу 
Íàâåк уñлàâіў Уñÿñлàў – 
Íå ñпàў у øàпку ¸í íà лàâå. 
Пàлîту, äçіўíуþ ðàку, 
Кðûжîì Ñàôіі ¸í à÷îліў,
Íå ñлухàў кíÿжà тàлàку, 
Ñàì кіðàâàў і íå äàçâîліў 
Чужûíöу ў çâîí Ñàôіі áіöü – 
Çäàл¸ку çâîí ÷ужûíåö ñлухàў.
«Я áûў. Я ¸ñöü. Мíå âå÷íà áûöü», – 
Íàø÷àäàк âûäûхíуў у ìукàх. 
À пîтûì, хтî тû áûў? – Ëіöâіí.
І íà ø÷ûöå тû ìåў Пàãîíþ, 
Àліўкàâûх íå ñåк ãàліí – 
Àáàðàíÿў ñâîй лþä і ãîíі. 
Àлüãåðä і ñлàўíû ñûí Якуá – 
Пàçíåй Яãàйлàì ÿãî çâàлі –
Дçÿðжàâû ìîöíû ìåлі çðуá 
І пðûхàäíÿў íå пàâàжàлі. 
Кàлі ж хтî ìå÷ хàöåў ç âіíîì 
Дàñлàöü ÿк ãîäíû пàäàðуíàк, 
Àäкàçàì áûў іì øàáåлü çâîí 
І ç лàíöуãà ў àäкàç кàðуíàк. 
Âîñü хöіўöàў âåлüìі íå лþáіў 
Íàø пðîäàк – іх ñтðà÷àў у çáðîі. 
Ці тàì Уñхîä, öі Çàхàä áûў, – 
Ёí íà кàíі: áûлî íå íîâûì.
Пàä Ãðуíâàлüäàì ñöÿãі çäàáûў, 
Íå ñпàў íà пîлі Кулікîâûì; 
Кàлі ж íå ñтàлà кàðàлÿ
Ў ñуñåäà – âûáàð áûў íÿпðîñтû. 
І ñтàлà ðîäíàþ Пàлîíіі çÿìлÿ. 
Мàў÷у… Ñíуþöü äàлåй, áû кðîñíû, 
Áàãіíі – іì äàðу÷àíû íàø л¸ñ…
Íå ñтàлà äçіўíàå Яäçâіãі, 
Элüжáåтà, Ãàííà àäûøлі. 
Дà кðûжàкîў іñöі пàä Рûãу? 
Дà íåìöàў? Íå. Ужî áûлі. 
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Àлå íà Ўсходзе ãîðàä ñлàўíû. 
Íàø ãîðàä Дðуöк, хтî ç âàñ íå çíàў, 
Íàпіñàíà: ç ÷àñîў тûх äàўíіх 
Ёí кàðàл¸ў, öàðîў äàâàў.
Кíÿãіíÿ ç іìåíåì Ñàôіÿ – 
Дàў л¸ñ ¸й äîўжûöü ñлàўíû ðîä. 
Íà Âàâåлü пîçіðк тîлüкі кіíå – 
І пðûñÿãíå ¸й íàø íàðîä. 
Цÿпåð Àðîл кіðуå íåáàì,
Пàãîíÿ çåìлі ñöåðàжэ. 
Ёñöü ñîлü äû і хàпàå хлåáà, 
Âàäà пðàçðûñтàÿ öÿ÷э. 
Дû ўñ¸ ж ìîй ñûí ìÿíå ñпûтàў: 
«Штî, äух Яãàйлû ñтàў ñкàðîíû? 
І øтî – ліöâіí пàлÿкàì ñтàў?» – 
«Íå, ñтàў ¸í кàðàл¸ì Кàðîíû!»
І кîлüкі äçåÿў Яãåлîíàў 
Çàíàтàâàíà – íå çлі÷ûöü 
Ñтàðûх àíàлàў, кíіжàк íîâûх…
Дû ÷àñ íÿўìîлüíû, ÷àñ áÿжûöü. 
Íå пàäçÿлілі øтîñüöі пðîäкі, 
Çàáûлі Âітàўтà, Ñàпåã, 
Çíік Рàäçіâілà íàâàт пîäçâіã, 
Кàлі ìàñкàлü ç-пàä Улû çáåã. 
Çàáûлі ўñ¸, ñÿáå çàáûлі, 
Ç öÿлÿт àáðàлі кàðàлÿ 
І пðàç ñтàãîääçі ðîäíàй ìîâû 
Ãуáілі áлÿñк, ãуáілі лàä. 
Чужûíåö лàäçіöü ñâàå лîâû, 
Шукàå пðîäкàў íàøûх клàä. 
Уñ¸ çíÿâå÷àíà, íàт øлÿхöі÷ 
Ñтàў äâàðàíіíàì – Áîжû ñуä! 
Кàíÿ çàáðàлі – âîñü âàì клÿ÷à. 
Ç âàäû çðàáілі íåйкі áðуä. 
Çàìåñт жà ãіìíàў – пåñíі жàлüáû. 
À ñìûк áåç ñкðûпкі – íà, áÿðû. 
Íàðîä íàø жûў, ñкàжу тàк, ÿк áû.
Íу, ÿк áåç çáðîі âàÿðû. 
Пàэт і тîй ñтàў пðà âàðîíу 
Піñàöü – çàáûўñÿ ñàлàўÿ. 
Çäуðíåў ìужûк: ÿк àáàðîíу 
Пàøûў ñâîй ñöÿã ç ÷ужûх ñÿðìÿã. 
І ўñÿìу ñâåту ñâà¸ ãîðà 
Àäçіí ìужûк, äуðíû ìужûк
Пàí¸ñ, à øтî ¸í ìîã àãîðàöü? 
Àäíî ў жûööі àðàöü пðûâûк. 



Уñå, кàìу жûâîå ñлîâà 
Áûлî пàтðэáíà ўâàñкðàøàöü, 
Çàñíулі, àäíÿлàñÿ ìîâà – 
Àäíî: у пðûñÿäкі ñкàкàöü. 
Íàпàлåîí, Кутуçàў á’þööà,
Пåðàìÿøàліñÿ ìуíäçіðû –
Ç ìуíäçіðàў кðîў öÿ÷э пðàç äçіðû.
Іçíîў ç íàñ кпÿöü, іçíîў ñìÿþööà.
Àðлà ç àäíîþ ãàлàâîþ
Ãуô ç Ãðîäíà øàáлÿй уñлàўлÿå,
Дçâå ãàлàâû тàкіÿ ж ìàå
Ãуñàðàў пîлк, áÿññтðàøíûх âîÿў.
Пà кîлå ñтðэлкі ў ÷àñ ãулÿþöü,
Àäíà äðуãуþ äàãàíÿþöü.
Ãàäçіííàй ìðîÿ – ñтàöü хâіліííàй…
Штî ж, íå àäíî – äçâå пàлàâіíû.
Дâà ãåðáû, äâà ñöÿãі, äçâå ìîâû – 
Íàø пðîäàк ñàì íå âûáіðàå.
Дçå пðàâàäûð? Çÿìлÿ ÷àкàå!
Íàðîä, íàì кàжуöü, íå ãàтîâû.

Áîã äàў – Міöкåâі÷. Áàöüкà Í¸ìàí 
І Ñâіöÿçü-ìàöі ñпàâілі
Яãî: пà÷àў ¸í íîâû ãîìàí, 
І пåñíі íîâûÿ пàйøлі. 
Íå ìû äçÿäàì, à íàøû пðîäкі 
Пàä âå÷àð íà ўñпàìіííû ñтîл
Íå хлåá, íå ñàлà – ãукàў íîтû 
Íàì, âàì äàлі: äà хлåáà – ñîлü. 
І ãэтà ўñ¸ íàñ ðàтàâàлà, 
І ãэтà ўñ¸ жûлî, пàкулü 
Íàì âî÷û íå àäкðûў Купàлà…
Дû пðîäкі ãіíулі àä кулü. 
Íàñ пàäçÿлÿлі, ðàçäçÿлÿлі
Тî áåлû, тî ÷ûðâîíû ìîð. 
І ñöÿã çà ñöÿãàì ðàçäàâàлі – 
Áûлі ìû ÿк ìàíåтíû äâîð. 
Жûлі ў Ñàþçå áåç ñàþçà,
І кîжíû ў іíøû áîк ãлÿäçåў:
Àäçіí і åў і піў àä пуçà – 
Дðуãі àä пðàöû пðîñтà ìлåў. 
Íàðэøöå ў íàøàй Áåлàâåжû 
Ñàþç тîй ðухíуў, ÿк Кàлîñ.
Дçÿðжàâу ìàåì. Ñâàå ìåжû. 
Ñâîй çàñтàлîñÿ ìåöü íàì л¸ñ. 
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Àø÷эðûлàñÿ Ш÷àðà áåðàãàìі,
Âàäà àä ãíåâу хâàлÿìі äðûжûöü,
Áî âîäàð – íå, ñìуðîä ñþäû íàãàìі
Íÿñå âàÿð, ÿкі äàўíî àáðûä. 
Чàãî тû пðàãíåø? Мî çÿìлі íÿñтà÷à?
Ці птуøàк íå тàк çâîíкі пåðàñâіñт? 
Ці ìàöі íå áûлî ў öÿáå, іíà÷àй 
Чàìу ñкàìå÷ûў тû àліўкі ліñт?
Кðûâàâû ìå÷, çàíåñåíû ç Уñхîäу,
Âåð, áуäçå âåðíутû тàкñàìà íà Уñхîä.
Яø÷э íіхтî íå çìîã çàáàðàíіöü íàðîäу – 
Мàйìу íàðîäу – пîìíіöü: ¸í íàðîä.
Кàñöþøкà, Кàліíîўñкі ç âàÿðàìі,
Ç Пàãîíÿй íà ñкðûâàўлåíûх ø÷ûтàх
Кàлîññі ñлàâû øàáлÿìі çáіðàлі
І àхіíàў іх кðûлàìі Àðîл, âÿлікі птàх.   
Àãіíñкі-ãåтìàí1, øтî àäçіí тû çìîжàø? 
Чàìу àñтàтíіÿ, ÿк тîå ñтðàâуññ¸, 
Ñхàâàлі øûі пàä ñпàäíіöû, ãîжà 
Ñâà¸ ñàáðàўøû äлÿ ÷ужûíöàў кàлàññ¸?.. 
Дðуãі Àãіíñкі2 äàð ñâÿø÷эííû Áîãà 
(Як тîй íік÷эìíû ç Кíіã) íå çàкàпàў.
Ёí âåäàў: áуäçå, áуäçå пåðàìîãà!
Чàìу ж íàðîä ìîй ãэтàк äîўãà ñпàў? 
Дû ãукàìі Рàäçіìû ç Пàлàíåçà 
Пàўñтàў, àáуäжàíû, і ãîðäà ñöÿã уçíÿў. 
Кàлі ÿ ñàì áûў íåìàўлÿ-ãàðэçà,
Àä äçåäà ñэíñ тûх ãукàў ÿ ñпàçíàў.
Мîй ñûí, ìîй áðàт, ñûíû ìàйãî íàðîäà, 
Ñклàäçіöå íîâû ãіìí, кàá уâàñкðîñ 
І тîй, хтî âûðàкñÿ ñâà¸й çÿìлі і ðîäà, 
І тîй, хтî пàìÿöі øтàíäàð пðàí¸ñ.   

1 Міхàл Кàçіìіð Àãіíñкі (1729 – 1800) – ãåтìàí âÿлікі Ëітîўñкі 
(1768 – 1793). У 1771 ã. ÿãî âîйñкà пðàйãðàлà ў áітâå пàä Ñтàлîâі÷àìі 
ðàñійñкàìу âîйñку пàä кàìàíäàâàííåì À. Ñуâîðàâà. Іíøûÿ áåлàðуñкіÿ 
ìàãíàтû ôàктû÷íàãà ўäçåлу ў ãэтàй áітâå íå пðûìàлі. У 1793 ã., пàñлÿ 
äðуãîãà пàäçåлу Рэ÷û Пàñпàлітàй, ÿãî ìà¸íткі áûлі кàíôіñкàâàíûÿ.

2 Міхàл Клåàôàñ Àãіíñкі (1765 – 1833) – àäçіí ç âûáітíûх уäçåлüíікàў 
пàўñтàííÿ Тàäэâуøà Кàñöþøкі, кàìпàçітàð, àўтàð ñлàâутàãà пàлàíåçà 
“Рàçâітàííå ç Рàäçіìàй”.



Я Гасподзь, Бог твой, Які
вывеў цябе зь зямлі Егіпецкай, 
з дома рабства.

Вûхàä 20:21

1.

Іààí ðàñпàâÿäàў, øтî ў ÿãî ìàлåíñтâå лþäçі жûлі ðàñ-
кîøíà: áûлі àўтàìàáілі, ñàìàл¸тû і íà âåтðàçÿх âîäíûÿ 
ìàøûíû. Çà ãðàìàäñтâàì ñà÷ûлà пðàãðàìà, ÿкàÿ ñкàíàâàлà 
тâàðû і öåлû і äàçâàлÿлà кàðûñтàööà ãðàìàäñкіì тðàíñпàð-
тàì, íàáûâàöü пðàäуктû і àтðûìліâàöü ìåäûöûíñкіÿ пàñлуãі. 

Жûöö¸ áûлî áîñкіì. Тðэáà âûкîíâàöü ñâàþ пðàöу, і àтðû-
ìàåø уñ¸ ñàìàå лåпøàå: ö¸плуþ кâàтэðу, åжу, ìåäûÿçàáàâû…

Сяргей Календа

...Зямля – суцэльная пустка, 

прынятая лічыцца жывой.. . 

Радыеактыўная пустэча
Апавяданне

проза

пр
о

за

1 Тут і äàлåй öûтàтû ç Áіáліі ў пåðàклàäçå Âàñілÿ Ñ¸ìухі, World Wide Printing Duncanville, 
USA 2002.
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Áûлî ўñ¸, і íå áûлî íåçàäàâîлåíûх.
Áûў àäçіíû Áîã Ñîíöà, ÿкîãà кîжíû ÿк хàöåў, тàк і íàçûâàў: Яхâå, 

Еãîâà, Àлàх, Áуäà, Кðûøíу… 
Жûöü áûлî пðîñтà: àäíà пðàöà, àäçіí Áîã, àäíà ñÿì’ÿ. Íå тðэáà клàпà-

öіööà пðà øтîñüöі áîлüøàå.
І тут, у іìãíåííå, àä ø÷àñöÿ íі÷îãà íå çàñтàлîñÿ. 
Кàжуöü, áûў çàäçåйíі÷àíû âіðуñ, øтî ñпà÷àтку ñкàñіў пàлîâу íàñåлü-

íіöтâà, à пàñлÿ çлàìàў ñіñтэìу áÿñпåкі âà ўñіх кàìпутàðàх ñâåту.
Ёñöü ñâåä÷àííі, øтî ãэтà áûў çàплàíàâàíû тэðàкт. Пàñлÿ âіðуñу ìуñілі 

âûáухíуöü ÀЭÑ, пàкіíуўøû ў жûâûх тîлüкі ìілüÿðä – тûх, хтî àáñлу-
ãîўâàў áû àäçіíàк… Àлå хтîñüöі іíøû çàпуñöіў ÿäçåðíûÿ ðàкåтû, і ç deep 
state íå çàñтàлîñÿ íікîãà. 

Цÿпåð íå тîå, øтî кàìпутàðû – ðîâàð öэлû ñклàäàíà çíàйñöі. 
Çÿìлÿ – ñуöэлüíàÿ пуñткà, пðûíÿтàÿ лі÷ûööà жûâîй. Жîўтàÿ. Ç àäліâàì 

àтðутíà-çÿл¸íàãà. Чûðâîíà-áàðâîâàÿ. 
Тут і тàì уçãàðàåööà пîлûìÿ. 
“Íàñ çàñтàлîñÿ ç äçÿñÿтàк, ìû пàâіííû тðûìàööà àäíî àäíàãî”, – пðà-

ìàўлÿå ў íà÷íîй öåìðû ñтàðû Іààí. 

2.

Кàлі çìÿíіліñÿ тðû пàкàлåííі, пà÷àлі íàðàäжàööà äçåöі, ÿкіÿ çäîлåлі і 
àäàптàâàööà пàä тэìпåðàтуðу, і ўжûâàöü лþáуþ âàäкàñöü, і ўтулüíà пà-
÷уâàööà ў кàтлàâàíàх. Ñтàðэйøûÿ íå âûхîäçілі ç øàтðà áåç кіñлàðîäíûх 
пàкåтàў – ìàлûÿ ж ãîйñàлі âîлüíà пàўñþлü. 

Уñå íîâûÿ äçåöі, ÷àöâ¸ðтàå пàкàлåííå ðàäûåàпàкàліпñіñу, – ÷ûðâîíûÿ. 
Кîлåð іх ñкуðû пàäîáíû äà кðûâі. 

Íåçâû÷àйíàå öÿпåð ¸ñöü áуäç¸ííûì.

3.

Іààíу øìàт хтî íå âåðûöü, áî ¸í ÷àñтà пà÷ûíàå ðàñпàâÿäàöü áàйкі пðà 
áåñпðàâàäíû іíтэðíэт і äðîíû. Àлå Іààí – ñàìû ñтàðû íà ñâåöå, і ÿãî ìíîãіÿ 
лі÷àöü пðàðîкàì, áî ñîтíі ðàçîў ðàтàâàў іх кàðàâàí àä áàíäàў, áî çàўжäû 
âåäàў áîлüø çà àñтàтíіх. Іààí кàжà, øтî ìàлàäûì ¸í жûў у кðàіíå, äçå 
тðэáà áûлî ўìåöü çìàãàööà і áûöü ãàтîâûì äà ўñÿãî. Цÿпåð жà пðàðîкà 
÷àñàì çàíîñіöü у öåìðûâà пàìÿöі тàк, øтî íàâàт ñтàðîå пàкàлåííå íå 
ìîжà пàтлуìà÷ûöü, пðà øтî ¸í кàжà. Мîжà, ãэтà âіäçåжû, à ìîжà – ãэтà 
пðîñтà ñтàðàñöü. 

4.

Àäíîй÷û, кàлі кàðàâàí çíàйøîў äàліíу, àìàлü íåкðàíутуþ âûáухàì, 
áûлî âûðàøàíà çàñтàööà ў ãэтûх ìÿñöіíàх íàäîўãà – пàкулü íå ñкîí-
÷àööà çàпàñû åжû і äàліíà íå áуäçå äàñлåäàâàíà àä кîжíàãà кутà äà 
кîжíàãà куñтà, кàá íàçàпàñіöü хàð÷îў íà ãàäû íàпåðàä. Іààí кàжà, øтî 
кàлі ðухàööà ў áîк çÿл¸íàãà ñîíöà, ÿкîå тàк íÿø÷àäíà пàліöü, ìîжíà 
äàкðî÷ûöü äà íàпàўö¸ìíàãà áîку çÿìлі, äçå, íà ÿãî äуìку, жûöö¸ âіðуå: 
тàì ñìà÷íàÿ âàäà і “÷ûñтûÿ” çуáðû, íà ÿкіх ìîжíà áуäçå пàлÿâàöü, ÿк 
у ñтàðàжûтíàñöі.
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Ëàãåð áûў ðàçáітû àжíî íà ñåì ãîä. Ежû хàпàлà, кàá пà÷àöü ðàäàâàööà 
жûööþ і çàáûööà íà іíøû áîк плàíåтû.

Чûðâîíûÿ пàäðàñлі, і пà÷àлàñÿ ñàпðàўäíàÿ кàíôðàíтàöûÿ ñтàðûх і 
äçÿöåй, áî пûтàííі пðà ÷ûðâàíàñкуðàñöü áûлі ўжî àáðûäлûÿ. Як і àäкàçû 
íà тûÿ пûтàííі.

Мàлûÿ íå ðàçуìåлі, ÷àìу ÿíû тàкіÿ, і, кàлі пàñтàлåлі, пà÷àлі ñàìі ôàð-
ìàâàööà ў ãðупîўкі. Ëàãåð пåðàтâàðûўñÿ ў клуáîк íÿўтулüíûх пûтàííÿў 
і пàäлåткàâàй âàðîжàñöі, кàлі äàñтàткîâà íå тàк пàãлÿäçåöü у іх áîк, кàá 
ñутûкíуööà ñà çлîñöþ, íåпàðàўíàлüíàþ ç пîçіðкàì.

Чûðâîíûх äçÿöåй Іààí íàçâàў ìàðñіÿíàìі.
Íіхтî íå çðàçуìåў, àлå ўñå пàлþáілі ãэтуþ ìÿíуøку.

5.

À пîтûì àäçіí ñà ñтàðэйøûх ç äçÿöåй – Áåíüÿìіí – àäíîй÷û пðûйøîў 
íà çàíÿткі äà Іààíà ç кàлÿðîâûì кðîтà-пàöукîì. 

Хлîпåö ñкàçàў, øтî ãэтà ¸í çâÿðûíû ñлуãà, áî ãэтà áîã, øтî плþåööà 
кіñлàй ñліíàй, àä ÿкîй уñ¸ çâàðâàåööà íà âà÷àх. І, кàá äàкàçàöü ñâàå ñлîâû, 
ñöіñíуў ñтâàðэííå – тîå плþíулà äàл¸кà íà ñöåíку øàтðà, і ÿíà àäðàçу 
пà÷àлà плàâіööà.

6.

Чûðâîíûÿ äçåöі пà÷àлі тàåìíà àäлîўліâàöü жûâ¸лàў, кàá пàклàíÿööà 
іì, ÿк ãэтà ðàіў пåðøû, хтî çлàâіў іñтîту, – ìàðñіÿíіí Áåíüÿìіí.

Ñпà÷àтку Іààí íå çâàжàў íà тîå, øтî ñупîлкà äçÿöåй пàâîäçіöü ñÿáå 
çàíàäтà äîáðà: уñå âûкîíâàþöü хàтíіÿ çàäàííі, âу÷àöü ìîâу, ÷ûтàþöü 
кíіжкі, ÿкіÿ çíîйäуöü, à çáîлüøàãà íåäàãàðэлûÿ, âûöâілûÿ áðàøуðû і 
ðэклàìíûÿ пðàñпåктû…

Ãðупà ìàðñіÿíàў жàäàлà жûöü пà-íîâàìу, і ãэтà àä÷уâàлàñÿ âà ўñіì. Àлå 
íіхтî íå пàäàâàў âûãлÿäу.

Іààí íàçіðàў çà çâîíку і пàкулü øтî ìàў÷àў: âàкîл пуñтэлüíÿ, пàâåтðà 
áû пîлûìÿ, à ìîлàäçü ñтâàðàå ñàáå íîâàå жûöö¸, áûööàì áåðу÷û ñілу ç 
пÿñку і ñп¸кі. 

7.

І âîñü äçåöі íå пàäçÿлілі пàлàþ÷àãà çâÿðкà. 
Мàðñіÿíå ñâàðûліñÿ íà âà÷àх уñ¸й плåìÿ, ÿкîå ўжî íàлі÷âàлà ñîтíþ 

жûхàðîў. Тàäû Іààí і çàўâàжûў: ìàðñіÿíñкіÿ äçåöі хàâàþöü туçіí äçікіх 
ñтâàðэííÿў ужî øìàт ìåñÿöàў. Пàкулü ãэтûÿ іñтîтû çíàхîäçÿööà ў іхíіì 
àтà÷эííі, ÿíû âûãлÿäàþöü áÿñøкîäíûìі. І ãэтà äçіўíà. Áî íіâîäíû ÷àлàâåк 
ÿø÷э íå âûжûâàў ñàìîтíûì у пуñтэлüíі – äàâîäçілàñÿ ÿäíàööà. À тут, у âà 
ўñіх íà âà÷àх і àäíà÷àñîâà тàåìíà ÷ûðâîíàñкуðûÿ пðûðу÷ûлі äðàпåжíікàў.

8.

Іààí âûðàøûў ñàáðàöü Пåðøû âÿлікі ñхîä. Ñтàðû çíàйøîў уçâûøøà, 
çàãàäàў пàñтàâіöü íà іì лîжàк і л¸ã. 
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– Ñÿáðû ìàå! Дçÿäû, áàöüкі і ìàлàäûÿ ìàðñіÿíå! Íàø ÷àñ ÿø÷э íå 
пðûйøîў, áî ìû ñàìі íå пðûйøлі äà ìåñöà íàøàãà пðûçíà÷эííÿ! Ñåì ãîä 
ìû пðàñтàÿлі тут – âûðàñлі, пàäужэлі, íàçàпàñілі åжû і âàäû, íàâу÷ûліñÿ 
÷ûтàöü і піñàöü. Цÿпåð íàñтàў ÷àñ іñöі çíîў. І íÿхàй âàñ áîлüø íå пужàþöü 
кàлÿðîâûÿ іñтîтû! Мàðñіÿíñкàå пàкàлåííå çíàйøлî äà іх пàäûхîä, тàìу ÿ 
çäûìàþ çàкîí àá çàáàðîíå ðàäûåàктûўíûх äðàпåжíікàў! 

Пà÷уўøû ãэтà, ìàðñіÿíå ðàäàñíà çàñкàкàлі, ÷àãî íå ñкàжàø пðà ñтàðэй-
øàå пàкàлåííå – ÿíû пàáåãлі âà ўñþ ìîö, пàäàлåй àä çâÿð’ÿ. 

Рàптàì кðîтà-пàöук Áåíüÿìіíà àпûíуўñÿ кàлÿ лîжкà Іààíà і âûпуñöіў 
тîíкі ñтðуìåíü íà øûþ ñтàðîãà.

9.

Пðàðîк çíåðухîìåў і ñтðàöіў пðûтîìíàñöü. Íà тðэöі äçåíü ÿãî пàхàâàлі.
Пàñлÿ жàлîáû ìàðñіÿíіí Áåíüÿìіí ñàáðàў Дðуãі ñхîä. 
– Íàйøàíîўíåйøàå ñпàäàðñтâà, áуäу÷àå ãðàìàäñтâà плàíåтû! Жûâ¸лû 

íàøûÿ – íàøûÿ áàãі. Тàк ñкàçàў ìíå ў âіäçåжàх Іààí, пðàðîк íàø! Я 
àáÿöàþ âàì уñіì, øтî ÿíû àáàðîíÿöü íàñ у пàäàðîжжû. Руøûì жà ç іх 
äàпàìîãàй у áуäу÷ûíþ!  

  Красавік – травень
Хургада, Мінск, Брно



паэзія

па
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…Час прыйдзе – і сцяна

Будзе ў руінах ляжаць.. .

*  *  *
І быў Ён у пустыні сорак дзён, а сатана 
выпрабоўваў Яго; і быў Ён са звярамі, 
і анёлы служылі Яму.

Еâàíãåллå пàâîäлå Мàðкà 1:13

Ñà çâÿðàìі ў пуñтûíі
öі ў пуñтûíі ç лþäçüìі…
І, ñàìîтíàå, ñтûíå
íåáà… Дух ìîй пðûìі!

У øэîлå пàìåðлûх
àáî ў пåклå жûâûх –
öåìðà пîўíàþ ìåðàй
кîжíû пîўíіöü уäûх.

Дçå çâÿðû, äçå àí¸лû?..
Тðàñöà á’å – íå ñуíÿöü.

Алесь Дуброўскі-Сарочанкаў

Слова – гэта Ён
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Тîлüкі ðàптàì… íà ãîлûì
íåáå… пðîìåíåì кâîлûì…
ðàçãàðàåööà çîлàк…
пåðàìîжíàãà äíÿ!

    20 лютага 2021

 

*  *  *

…Калі пшанічнае зерне, упаўшы ў зямлю, 
не памрэ, дык застанецца адно; а калі 
памрэ, дык уродзіць багата плоду.

Еâàíãåллå пàâîäлå Яíà 12:24

Пàäàå ў ãлåáу çÿðíÿткà,
кàá пàìåðöі і жûöü.
Ãэткі äлÿ ўñіх áåç âûíÿтку 
л¸ñ – àä ÿãî íå áÿжû.

Мîжíà ўöÿ÷û àä Áîãà,
ìîжíà ўöÿ÷û àä ñÿáå.
Ёñöü у пуñтэ÷у äàðîãà,
¸ñöü àäðàäжэííå ў ñÿўáå.

Ñтðàøíà клàñöіñÿ ў ãлåáу,
ãîðàй – лÿöåöü íà äíî.
Çåðíåткà ñтàíå хлåáàì
öі çàñтàíåööà àäíî.

    21 сакавіка 2021

 
*  *  *

…Хто адваліць нам камень ад магільных дзвярэй?

Еâàíãåллå пàâîäлå Мàðкà 16:3

Хтî àäâàліöü íàì кàìåíü
àä ìàãілüíûх äçâÿðэй?
Хтî ç Ñуñâåту ðукàìі
áîлü і ñìåðöü àääçÿðэ?

Àä ÷ûйãî ñэðöàáіööÿ 
çíікíуöü ñл¸çû ў âà÷àх?
Тîлüкі öåìðà ў çåíіöå,
áî íàñтàў ÿå ÷àñ.
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Дû àäâàлåíû кàìåíü.
Кàìåíü – клîпàт íå íàø.
Пàä ÷ûіìі ðукàìі
ўпàлà öåìðû ñöÿíà?

Дàх íÿá¸ñàў пàхілû…
Ñілуэт þíàкà…
Кàãî öåìðà çàáілà –
тûх ç íàäñâåтíàþ ñілàй
пàäûìàå ç ìàãілû
Жûööÿäàўöû ðукà.

    31 сакавіка 2021

 
*  *  *

Áåлàå ў íåáå ñâÿтлî.
Чîðíàå ў ñâåöå çлî.
Áîã ÷уå àä çÿìлі
Чûðâîíàй кðûâі ãîлàñ.
Áîã ÷уå ãîлàñ íàø.
Чàñ пðûйäçå – і ñöÿíà
Áуäçå ў ðуіíàх лÿжàöü…
Чûì íàтàлÿöü ãîлàä?
Áîжûì хлåáàì àäíûì,
Чîðíûì і áåлûì. Уñіì:
Áåäíûì, áàãàтûì, çлûì…
Чûðâàííþ пðàўäû
Áîжàй – ñìàãу çàліöü,
Чûñтàå íåáà піöü,
Áîжàå Цåлà äçÿліöü,
Чэðàâà öåìðû çàáûöü,
Áîÿçü пðûáðàўøû.

    8 красавіка 2021

 
*  *  *

Тады Ён адкрыў ім розум для зразумення Пісанняў…

Еâàíãåллå пàâîäлå Ëукі 24:45

Кíіãà çàñтàíåööà пðîñтà кíіãàй,
кîлüкі á íі áûлî тàì ìуäðûх ñлîў.
Ç ðîçуìу жàлåçíûÿ âÿðûãі
çäûìå Уâàñкðэñлàãà ñâÿтлî.
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Уâàñкðэñлû ўâàñкðàøàå ñлîâû,
áî àäâåку Ñлîâà – ãэтà Ёí.
Ç літàðû ñìÿðîтíûÿ àкîâû
çäûìå пîäûх âåлікîäíûх äç¸í.

Ãэтàк ñлûх àãлухлàй ãлåáû ўâåñíу
áуäçіöü жûööÿäàйíûх âîäàў ñö¸к.
Áî пàâіíåí ðîçуì уâàñкðэñíуöü,
кàá ðàäкі çðàáіліñÿ жûöö¸ì.

      17 красавіка 2021

 
*  *  *

…Я аддаю жыццё Маё, каб зноў прыняць яго…

Еâàíãåллå пàâîäлå Яíà 10:17

Àääàöü жûöö¸, кàá ÿãî пðûíÿöü.
Тðûìàöü ñâÿтлî âåкàâîãà äíÿ.

Рукîþ ñлàáàй тðûìàöü Ñуñâåт,
ðукîþ ìîöíàй äàðûöü тðàâå

âіíî àáлîкàў і ñîíöà хлåá,
кàðìіöü Ñуñâåт, кàá Ñуñâåт ñтàлåў.

Áî ñÿðîä ñкàðáàў, øтî íå àääàў,
ÿк íåìàўлÿткà, ñÿäçіöü Àäàì.

І ìîў÷кі ãàäуå íàñåííå тðàâà,
øтî íàâу÷ûлàñÿ àääàâàöü.

     22 красавіка 2021

 

*  *  *
…Ты жывеш там, дзе пасад сатаны…

Àäкðûöö¸ Яíà Áàãàñлîâà 2:13

Тû жûâåø, äçå пàñàä ñàтàíû,
«пîä ñîáîþ íå ÷уÿ ñтðàíû».
Як жûöö¸ âûáіðàöü öÿпåð,
кàлі хî÷àööà âûáðàöü ñìåðöü,
кàлі хî÷àööà âûáðàöü ñкîí?
Тû жûâåø тàì, äçå ñìåðöі тðîí.



Ãэтàк л¸ãкà ñìåðöі ñлужûöü!
Тðэáà пðîñтà… пðîñтà íå жûöü.
Âûãлÿä пðîñтà ðàáіöü, øтî жûâåø.
Тðэáà пðîñтà ў пуñтîй ãàлàâå
пуñтàту ìàўкліâà тðûìàöü.
Тû жûâåø, і тâîй äîì – туðìà.

À кàлі ãэтà äîì íå тâîй –
çíà÷ûöü, íåáà íàä ãàлàâîй,
çíà÷ûöü, çíîў пàä íàãàìі çÿìлÿ,
çíà÷ûöü, ìîжíà ў жûöö¸ íå ãулÿöü,
ìîжíà áîлüø íå ñтàÿöü íà ìÿжû,
ìîжíà пðîñтà пðà÷íуööà і… жûöü.

30 красавіка 2021
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Ëåтà. Âå÷àð. Дç¸ííàÿ ñп¸кà ñûøлà, кàá äàöü жûâîìу 
âûäûхíуöü äû – âÿðíуööà ðàíкàì. Ужî à äçÿâÿтàй áуäçå 
пåклà. Ãэтàå лåтà пàáілà тэìпåðàтуðíûÿ ðэкîðäû íàâàт 
çуñіì äàл¸кіх ãàäîў. Тàк кàçàлі ў íàâіíàх. Пà хîäíіку іøлà 
ìàлàäàÿ пàðà ç âàçî÷кàì. Àäтулü пà áàкàх пàçіðàлà ãàäàâàлàå 
äçіö¸ äû кàлàøìàöілà ў ðукàх пà÷àк âілüãîтíûх ñуðâэтàк. 
Íàйлåпøûÿ öàöкі – пðîñтûÿ. Дçåöі лþáÿöü пðîñтàå. 

“Охх, мы даўно ўжо так позна не вярталіся, – хуткà 
і íåðâîâà пðàìàўлÿлà жàí÷ûíà. – Амаль адзінаццатая. 
Зрэшты, Кнопка добра паспала ўдзень, раніцай паўтары 
гадзіны. Перад прагулкай таксама нешта каля двух гадзін”.

Муж÷ûíà ìåлàíхàлі÷íà кàöіў âàçî÷àк і äуìàў пðà ñâà¸. 
Âåлüìі хàöåлàñÿ пàліöü, àлå ç âàçî÷кàì íå пàпàліø. Пàçíåй.

“У малой рэжым, канечне, збіўся пасля лякарні. Там мы 
раней клаліся, зараз пазней. Нічога, выправім. У сераду яшчэ 
пойдзем у прафесарскі цэнтр, паглядзім, што скажуць”.

Алесь Кіркевіч

...гэтая дзіўная гісторыя адбылася не для таго, 

каб некалі паўтарыцца.. . 

Шкляны каўчэг
Апавяданне

проза

пр
о

за



– Дîáðûй âå÷åð! 
Пîáà÷ пðàйøлà âûñîкàÿ хуäàðлÿâàÿ жàí÷ûíà ў л¸ãкàй ñукåíöû, ç 

ілüíÿíûìі âàлàñàìі, ñàáðàíûìі íà пàтûліöû. Яå âÿлікіÿ çÿл¸íûÿ âî÷û 
“ўñìіхíуліñÿ”, à âуñíû, çäàåööà, íàâàт íå çäðûãàíуліñÿ àä пðàìîўлåíàãà. 
Муж÷ûíà кіўíуў íà àўтàìàöå: “Добры”.

“О, гэта ж наш доктар з «Ладэ»! Аксана. Памятаеш, я распавядала? 
Вельмі ўважлівая да малой, не тое што неўролаг. А скуль ты яе ведаеш? 
Яна з табой паздароўкалася”.

“Я? Са мной?”
Рàптàì íåáà, àôàðáàâàíàå çìðîкàì, ðàñкâåöілàñÿ ìîðàì àãí¸ў. Рàкåтû, 

àäíà çà àäíîй, уçлÿтàлі äû ðàçðûâàліñÿ çàлàтûìі іñкðàìі. Пðàç кàðîткі 
іíтэðâàл äàíîñіліñÿ ãлухіÿ âûáухі.  

“О-о-о, Кнопка, глядзі, салют! – жàí÷ûíà ðухàì ñпûíілà âàçî÷àк äû 
пðûñåлà íà кукіøкі, – Глядзі! На Новы год мы праспалі, а зараз – во! Твой 
першы салют”.

Мàлàÿ, ðàñкðûўøû ðîт, пàÿäàлà âà÷ûìà ðàñöâå÷àíàå ôàðáàìі íåáà. 
Пà÷àк âілüãîтíûх ñуðâэтàк âûпàў ç ðу÷àк. Муж÷ûíà тàкñàìà ãлÿäçåў 
у íåáà. Ñпîлàхі âàãíþ àäáіâàліñÿ ў ÿãîíûх çðэíкàх. Пàñлÿ ÷àðãîâàãà 
ñіпàтàãà ñкàлûхàííÿ ў âå÷àðîâûì íåáå ̧ í, çäàåööà, уçãàäàў, ÷àìу íåçíà¸ìкà 
пàâітàлàñÿ ìåíàâітà ç іì.

***
Ãіñтîðûÿ àäáûлàñÿ äàўíûì-äàўíî. Яø÷э “äà ðэâàлþöûі”, ÿк öÿпåð 

кàжуöü. Кàлі ìàлåíüкіÿ пðàáлåìû пàäàâàліñÿ âÿлікіìі, à пðà âÿлікіÿ íіхтî 
íі÷îãà íå âåäàў. Áî ôðîíт áûў тàк äàл¸кà, øтî ў тûлå íå âåäàлі пðà ÿãî 
іñíàâàííå. 

Àлÿкñåй лþáіў âûпіöü. Пðû÷ûì âûклþ÷íà ў пуáлі÷íûх ìåñöàх. Íå ñàì 
ç ñàáîþ, íå íà пðûðîäçå, íå ў äуøíûх ñÿáðîўñкіх кâàтэðàх. У кàáàкàх. 
Кîжíû âå÷àð – ôàктàð íå÷àкàíàñöі: кàãî ñуñтðэíåø, ç кіì пàçíà¸ìіøñÿ, ç 
кіì ñôàтàãðàôуåøñÿ öі пàá’åøñÿ? 

Ñкàìå÷àíûÿ ñуðâэткі, ç íàпіñàíûìі пàìàäàй öі àñàäкàй тэлåôîíàìі, 
ÿк пðàâілà, íà ðàíіöу іøлі ў ñìåтíік. Âàжíûì áûў пðàöэñ. Àлкàãîлü 
ðàçíÿâîлüâàў, іðâàў çàñлîíу øэðàñöі і ñтðàху, íàäàâàў л¸ãкàñöі. Íÿхàй íà 
àäçіí âå÷àð-íî÷. Àлå ìîжíà áуäçå пàўтàðûöü: çíîў-çíîў-çíîў. Íà кîлüкі 
хîпіöü ãðîøàй і çäàðîўÿ. 

Дîáðà кулüíуўøû ç кàлåãàì, Ë¸øà ñпуñöіўñÿ пàðàй âуçкіх âулà÷àк íà 
Âілåíñкуþ. Âà ўлþá¸íû кàáàк. Ñÿáàð пàåхàў äàäîìу, à äлÿ Ë¸øû âå÷àð 
тîлüкі пà÷ûíàўñÿ. Кàлі піöü – тî äà çàáûööÿ. Íàðкîлàãі íàçûâàþöü ãэтà 
çàлåжíàñöþ íå àä àлкàãîлþ, àлå àä àлкàãîлüíàй кîìû. Íå íàпіўñÿ äà 
“÷îðíàãà экðàíà” – âå÷àð пðàйøîў äàðìà.

“Підар, какой-жэ-ты-підар”, – ç жîðñткàй кðûтûкàй çâÿðтàўñÿ ñàì äà 
ñÿáå “Чàйкà”, áàðìэí ãэтàãà ж áàðà, ñåäçÿ÷û íà хîäíіку ў ôутáîлöû Led 
Zeppelin. У÷îðà áûлà ÿãîíàÿ çìåíà, ñ¸ííÿ – âûхàäíû. Мîжíà àäпà÷ûöü. 
Ëіхтàðû àäáіâàліñÿ ў ÷îðíûх øкåлüöàх ÿãî тàííûх àкулÿðàў. Тут áûлî ўñ¸: 
çàлÿöàííі, áîйкі, ñэкñ у пðûáіðàлüíі, áітàå øклî íà àñôàлüöå. Ñтðà÷àíû 
ðàй ç ÷àðöÿìі, пåклà ç äэìàíàìі àí¸лüñкàй кðàñû. Ñâà¸-ðîäíàå. 

І ðàптàì – öуä. Àãåíü÷ûк ñâÿтлà ñÿðîä öåìðàäçі. Íÿñпåøíà, тðîху 
хіñтàþ÷ûñÿ, âûìÿðàþ÷û кîжíû кðîк, кàá íå тðàпіöü àáöàñàì ìіж кàìÿí¸ў 
áðукàâàíкі, ç áîку ñкðûжàâàííÿ Ñàâåöкàй і Àжэøкі іøлà ÿíà. Áÿлÿâàå äçÿў÷î 
ў ÷îðíàй âå÷àðîâàй ñукåíöû, ÿкàÿ пàäкðэñліâàлà кîжíû ðух ìіíіÿöþðíàãà 
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öåлà. Кàðîткàÿ ñтðûжкà пàñуå äçÿў÷àтàì ç “тà÷îíûìі” тâàðûкàìі. У ÿå 
âûпàäку – пàäкðэñліâàлі ãåàìåтðûþ пàäáàðîääçÿ, âûñîкіÿ ñкулû, âÿліçíûÿ 
âî÷û, ÿк у ðûáû öі çìÿі. Çàлàтàÿ ðûáкà, купàлüñкàÿ âужàлкà.

– О-î-î, пðиâåт! – ÿíà ўñìіхíулàñÿ, пðûöіñíулàñÿ äà Ë¸øû. Ёí ÿå 
пàìÿтàў, àлå íå áûў пэўíû, øтî і ÿíà ÿãî. Дçÿў÷î ÿãîíàãà пðûÿöåлÿ. Íå 
ñÿáðà, пðûÿöåлÿ. Пілі íåÿк ðàçàì. Áûлàÿ öі àктуàлüíàÿ? Çðэøтû... Áліí, 
ÿк ÿå çàâуöü?

– Âітàþ! Ãулÿåø?
– Уãу. À тû – п’åø...
Цûãàðэтû іñíуþöü, кàá пðûхàâàöü хâіліíû ìàў÷àííÿ, ÷àñîâуþ пуñтку 

ў ðàçìîâå. Дûì çàпàўíÿå âàкууì. Íі÷îãà íå âàжûöü, àлå áåлûì туìàíàì 
çàхутâàå пîлå áîþ, íà ÿкіì ÷àñîâà íå ñтðàлÿþöü. Кàá тàк пðîñтà ñтàÿў 
ìîў÷кі – ãэтà äçіўíà. Кàлі пàліø – íіáû çàíÿтû. Мîжíà àãлåäçåööà, 
пàäуìàöü, øтî äàлåй.

– Áуäçåø?
– Дàâàй, íî ÿ íåíàäîлãî.
– ?
– У ìàìû ДР ñåãîäíÿ. Оíà íåäàлåкî, â áàðå. Ñ пîäðуãîй. Ñкîðî пðиäут 

çà ìíîй, или ÿ к íиì. 
– Хàäçåì.
Кіíуўøû íåäàпàлкі, ÿíû ðàçàì ðуøûлі ўíіç пà лåñâіöû. Пðàхîä áûў 

âуçкі, пðûñтупкі кðутûÿ. Íà лåñâіöû çàўжäû пàлілі, ãэтûì ðàçàì тàкñàìà. 
Пàíкі ç íÿìûтûìі пàтлàìі, çàãулÿлûÿ ôàíàтû, áàðàäàтûÿ хлîп÷ûкі ў 
âûöåðтûх ñкуðàíкàх, ÿкіÿ íікîлі íå пàäàðîñлåþöü. Уñÿ ãэтàÿ ìÿñöîâàÿ 
áåñàўø÷ûíà кіäàлàñÿ ў áàкі, пðûðàñтàлà äà ñöåíàў, çàìіðàлà, ðîáÿ÷ûñÿ íà 
ìîìàíт ÷àðöÿìі ç ðîñпіñàў ÿкîй äðàўлÿíàй пàлåñкàй öàðкâû, ìàлÿâàíàй 
ÿø÷э äà 1839 ãîäà, íåкàíàíі÷íà, пðîñтà. Ñàøэñöå Хðûñтà ў пåклà, íå йíàкø.

– Чî тут пüþт? – äçÿў÷î ўñìіхíулàñÿ ў áîк áàðìэíøû.
– Âñ¸, – пðàøûпåлà тàÿ, íåпðûâåтíà çіðíуўøû íà Ë¸øу, äû ўçÿлàñÿ 

íàöіðàöü і áåç тàãî ÷ûñтû куôàлü. 
– Дâà піâà. Эäэлüâåйñ... ìîжà áûöü?
– Уãу. 
Кîжíàãà, хтî ñþäû çàâітâàў, ñуñтðàкàў туçіí íåðухîìûх âà÷эй “пà-

ñтàÿííікàў”. Íàâàт íå ãàñöåй, тûì áîлüø íå кліåíтàў (кліåíтû – ў 
øл¸íäðàў), à жûлüöîў. Тутэйøûх. Яíû àäñþлü íå ñûхîäçілі, à кàлі 
ç’ÿâіліñÿ – íіхтî íå пàìÿтàў. Íікîлі íå àäâîäçілі âà÷эй. Цілü, Оçі, Ëåìі 
äû іíøûÿ ãлÿäçåлі ìîў÷кі ç ÷îðíà-áåлûх пàðтðэтàў. Дçÿў÷ûíà пàâîлüíà, 
àäçіí çà àäíûì, ñкàíàâàлà çàñтûãлûÿ тâàðû. У хðàìå тàк ãлÿäçÿöü íà 
ікîíû, äàìàўлÿþööà пðà çãîäу ç ìÿñöîâûìі “áàãàìі”. 

– Як тàì Ãлåá?
– Íå çíàþ. Мû кàк áû íå âìåñтå. Пîлãîäà ãäå-тî.
– À тû... 
– Я – Кàðîлиíà, åñли ÷тî. Íи÷î-íи÷î, âñå íîðì. Ñàìà ÷àñтî çàáûâàþ 

кàк кîãî.
Áûлî öåñíàâàтà, àлå ÿíà âûöÿãíулà ç-пàä áàðíàй ñтîйкі äàлîíü, ÿíû 

пàâітàліñÿ. Ë¸øà лі÷ûў âітàííі çà ðуку ç äçÿў÷àтàìі ôåìіíіñтû÷íàй çâû÷кàй, 
àлå íå àäìîâіøñÿ ж. Хàлîäíàÿ ðукà. Áûлî öåìíàâàтà, àлå ̧ í çâÿðíуў уâàãу 
íà пàðу øíàðàў âûøэй çàпÿñöÿ. 

– Кà-ðà-лі-íà! Àãà.
– Мîжíî Кàðà.



– Кàðà íÿá¸ñíàÿ?
– Íååå, çåìíàÿ. 
– Íå åãіпåöкàÿ.
– Íåà. Жàá íå лþáлþ. À лу÷øå – Ëиíà. Мåíÿ тàк ìàìà íàçûâàåт.

***
...и îí çàпил. Опÿтü. Оáåщàл, íå îáåщàл. Пî...уй. Ñлîâà âñå. Пî äâà-тðи 

äíÿ тàк. Пðîñíулñÿ – íà÷иíàй ñíà÷àлà. Этî íу ðåàлüíî кîøìàð кàкîй-тî. 
Еãî и ñ ðàáîтû âûãîíÿли. Ãðîçилиñü. Íî íà ãîñ-ðàáîтå кàк? Пîкà äиðåктîðу 
íà ñтîл íå íàñ...åøü – íå âûãîíÿт. Кîãî íà åãî ìåñтî âçÿтü? Хîðîøåãî 
îñâåтитåлÿ äлÿ ñöåíû çà тàкиå äåíüãи. Ху...øки íàйäåøü. И âîт тàкàÿ å...
îлà тÿíулàñü-тÿíулàñü, à пîтîì ìíå íàäîåлî. Ñîáðàлà âåщи и уøлà. К 
ìàìå кàк-тî ñтûäíî áûлî. Ñíÿлà кâàðтиðу. Âûäîхíулà íàкîíåö-тî. Пðîñтî 
лåжàлà äíÿìи. Ñпàлà. Елà ÷тî-тî. Íà ìåйлå âиñåлî пðåäлîжåíиå иç Питåðà, 
íà кîтîðîå ÿ íикàк íå ìîãлà îтâåтитü. Мîй пðîôилü – äиçàйí – äåíüãи 
íîðì. Дуìàлà, пåðå÷итûâàлà пî ìíîãу ðàç. Áîÿлàñü ÷åãî-тî...

– À ¸í öÿáå øукàў?
– О-î-î-î. Иñкàл. Тåлåôîí ðàçðûâàлñÿ – пîкà íå âûклþ÷илà. Пîтîì 

íîâуþ ñиìку купилà, ÷тîáû ìàìà íå âîлíîâàлàñü. Íà ìåйл пиñàл: “руки 
на себя наложу”, “ты меня знаешь”, “трахаешься там”.. â тàкîì äухå. 
И ãлàâíîå çíàåøü ÷тî? Я-тî пîíиìàлà, ÷тî îí âñå этî âðåìÿ пüåт. Âñå 
âðåìÿ áухîй. Âñåî-î-î-î-âðå-э-э-ì-ÿ-à-à-à! Тî åñтü, äàжå тî, ÷тî ÿ уøлà, 
áлÿ...ü, иñ÷åçлà, åãî íå îñтàíîâилî! И тîãäà у ìåíÿ âíутðи îкîí÷àтåлüíî 
âñå ñлîìàлîñü. À ìîжåт... íå âàжíî. Âîîáщåì, ÿ îтâåтилà íà ìåйл. Íå åãî 
кîтîðûй, à иç Питåðà. И лåã÷å ñтàлî. Кàк у Шíуðà â пåñíå: “Прощай, пи...
добол, не скучай, смотри футбол”... Ñлуøàй, à тåáå íå ñтðåìíî, ÷тî îí тâîй 
äðуã, à ÿ тут кîñтî÷ки åìу?..

– Пðûÿöåлü, íàпэўíà. Мû àпîøíі ðàç уâîñåíü хіáà... Âûпàäкîâà. У ãîðàäçå. 
Рàíіöàй öі áліжэй äà àáåäу. Іäу. Кðû÷ûöü: “Ë¸-î-î-îхà-à-à!” О, ¸í. Âÿñ¸лû 
тàкі. Íіÿк ðîâàð ñâîй íå ìîã öі пðûøпіліöü, öі àäøпіліöü. Кàжà – пàйøлі. Íу, 
пàйøлі. Ок. У áàð пàâ¸ў ÿãî, пðàç äàðîãу. Âî, кàжу. Ёí àãлåäçåўñÿ, ñкðûâіўñÿ. 
Áÿðэ ìÿíå пàä ðуку. Íà Í¸ìàí, ìàўлÿў. Ãà...íî ãэтà ўñ¸. “Што бальшавікам 
плаціць”. Íу, áðûäçåì ðàçàì. Ëіñöå жîўтàå, ìîкðàå. Íåáà øэðàå. Íå äàйøлі, 
у пàðку ñåлі. Ёí кàíüÿк äàñтàў ç çàплå÷íікà. Я пà áàкàх уñ¸ ãлÿäçåў. Àлå 
ÿкіÿ тàì пàтðулі ў пàðку ðàíкàì? Мàìû ç âàçî÷кàìі. Дû àлкàøû – ÿк ìû. 
Íу і тàäû ¸í ðàñкàçàў. Рàñкðûўñÿ. У âîйñку, ìàўлÿў, пðàç ÿãî íåхтà çàãіíуў. 
Ñàðâàўñÿ, øûþ çлàìàў. Пðà пàðàøут, äçåäàўø÷ûíу, îй, ðîçíàãà тàì... Пàñлÿ 
çàìÿлі ўñ¸. І ¸í ñàáå ãэтàãà пðàáà÷ûöü íå ìîжà. І ñтîлüкі ãîä, áà÷ûø...

– Çíàåøü, – Ëіíà пàклàлà ðуку ÿìу íà плÿ÷î, – Âñå этî ху...íÿ. Еìу 
пðîñтî тàк уäîáíî. Оí ñтîлüкî ðàç эту å...у÷уþ иñтîðиþ ðàññкàçûâàл, 
÷тî ñàì â íåå пîâåðил. Ñîðâàлñÿ, «пî÷åìу îí, à íå ÿ», пàðàøþт... Этî îí 
ñîðâàлñÿ. Пîтîì ужå. И лåтит äî ñих пîð. И äíà íå âиäит. Тîкà ÿ íå хî÷у 
áûтü åãî пàðàøþтîì, ÿñíî?!.

Ãэтàå “ÿñíà” äçÿў÷ûíà пðàìîâілà, âіäàöü, çàíàäтà ãу÷íà. Муçûку 
пåðàкðû÷àлà. Íåкàлüкі áàðàäà÷îў пà-ñуñåäñтâå пàâÿðíуліñÿ äà іх. Яíà 
тàкñàìà ãэтà çàўâàжûлà і àпуñöілà âî÷û äîлу. Àäñåðáàíулà піâà. Ë¸øà 
тàкñàìà ìîў÷кі âûпіў. 

– Иçâиíи.
– Дû íі÷îãà...
Тðэáà áûлî íåøтà ñкàçàöü, àлå àáìÿðкîўâàöü áàíàлüíàñöі і íåöікàâуþ 
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àñîáу Ãлåáà íå áûлî жàäàííÿ. Пðûкðà, øтî пðà тàкіх лþäçåй çàçâû÷àй 
кàжуöü у ìіíулûì ÷àñå. Íå øтî çðîáіöü, à øтî çðîáлåíà. Дçå íàкàñÿ÷ûў. 
Як пðà íÿáîж÷ûкà. І жûöü íå жûâå, і пàìåðöі íå ìîжà. 

Тðэáà áûлî âÿðíуööà ў ðàçìîâу, àлå пà-іíøàìу. Пðà ўñ¸ і íі àá ÷ûì. 
Пðà ўñіх і íі пðà кîãà. Пðà кîжíàãà. Пðà Áåлàðуñü. Пàäâåñöі тэîðûþ пàä 
áàíàлüíû ñþжэт. Ë¸øà лþáіў тàкîå. Àñàáліâà пà п’ÿíàй лàâà÷öû. 

– Âåäàåø, ãэтà àãулüíàÿ пðàáлåìà. Àðхåтûпі÷íàÿ, ç ãіñтàðû÷íàй 
àáлÿìîўкàй.

– Àãà, так сложилось исторически! – Ëіíà íåðâîâà çàñìÿÿлàñÿ.
– Дà-äà. Íу, ãлÿäçі. Âÿкàìі тут âîйíû, íàáåãі, пàжàðû, çíîў âîйíû. Яíî 

ж íå пðàхîäçіöü äàðэìíà. Тàк, у áåлàðуñàў íå çàñтàлîñÿ пàўíàâàðтàñíàãà 
ôàлüклîðу ў ôîðìå ãåðàі÷íàãà эпàñу, áî ÿø÷э ў Ëіâîíñкуþ âàйíу... Ëàäíà, 
ãэтà пðà іíøàå. Цÿãàì кàíôліктàў, ÿкіÿ ñкàí÷àþööà íÿўäà÷àìі, іäçå àíтû-
àäáîð. Як пà Дàðâіíу, àлå íààäâàðîт. Тàì ìàöíåйøûÿ âûжûâàþöü, à тут – 
тûÿ, хтî âûжûâàå. І íàø÷àäкàў äàþöü. Пàкулü лåпøûÿ íåäçå тàì кіøкі ñâàå 
çáіðàþöü, іхíіх äçåтàк, кàлі ç ãàлàäухі íå çäîхíуöü, âûхàâàþöü âûжûўøûÿ. 
Тûÿ, хтî çìàў÷àў, ñхàâàўñÿ, íå пàйøîў у пåðøûÿ øэðàãі. У âûíіку ìàåì 
àðхåтûп ìîöíàй жàí÷ûíû, ÿкàÿ çàўжäû ãàтîâàÿ çàñтàööà ñàì-íàñàì ç 
пðàáлåìàìі. Àä íàðàäжэííÿ ãàтîâàÿ. Âÿñåллå – ãэтà àäðàçу ж пàìіíкі пà 
ìужу, ÿкі àäíåкулü íåкàлі íå âåðíåööà. Рàçàì ç ̧ й – àðхåтûп іíôàíтûлüíàãà 
пàñіўíàãà ìуж÷ûíû. Які íå áÿðэ íà ñÿáå àäкàçíàñöü, áî кàá áðàў...

– ...Тî ñпàл áû â çåìлå ñûðîй. 
– Пðàâілüíà. Íàñтупíû этàп, – Ë¸øà кулüíуў ñтîпку íàñтîйкі, ÿкàÿ 

íåìàâåäàìà àäкулü ç’ÿâілàñÿ пîáà÷ ç “Эäэлüâåйñàì”. – Кàлі пà âûíіку ў 
ãðàìàäçå ç’ÿўлÿþööà, à ÿíû ç’ÿўлÿþööà, хàðîøûÿ çухàâàтûÿ ìужûкі ç 
íàáîðàì пðàâілüíûх ðэôлåкñàў, тî ãðàìàäñтâà, жàí÷ûíû, іх íå пðûìàþöü. 
Áî íå âåðàöü. Áî тàк íå áûâàå. Жàí÷ûíû íà àўтàìàöå áà÷àöü у іх ñлàáàå 
çâÿíî. Мîжíà лþáіöü, àлå äàâÿðàöü, áûöü “ÿк çà ñöÿíîй” – íå пðàöуå. І 
ìужûк ðàçуìåå, øтî ÿãîíàå ìуж÷ûíñкàå ÿк áû і íå пàтðэáíàå. Íікîìу. Íі-
äà-÷à-ãî. Куäû ÿãî пðûклàñöі? Дðîâû пàñåк÷û? Уñ¸ âûðàøûöü жàí÷ûíà. 
À ¸í – âûкàíàўöà.

– Вввввыканаўца! – Ëіíà çðàáілà âÿлікіÿ âî÷û äû ўçÿлà ў çуáû öûãàðэту.
– Íå-íå, тут íå пàлÿöü, – åйíàÿ ðукà ўжî ñöіñкàлà çàпàлüíі÷ку, à ÿãîíàÿ 

ñöіñíулà ÿå äàлîíü. – І íіхтî íå ðàçуìåå, øтî ў ãэтàй ãіñтîðûі íå тàк. À 
ўñ¸ íå тàк. Ç ìуж÷ûíàì, ç жàí÷ûíàй. І кîжíû ç іх пà-ñâîйìу íÿø÷àñíû. 
І ¸í – п’å. Íàø кðàй çäàўíà áûў àáñàäжàíû кîð÷ìàìі, äçå ìужûкі çліâàлі 
ðэøткі тэñтàñтэðîíу. Яíà, тûì ÷àñàì, öÿãíå. Кðûж ñâîй. À ìîжà, і íå ñâîй. 
І íå кðûж çуñіì. І öÿãíуöü íіхтî íå пðàñіў.   

– Мìì, «Отÿãîщåííûå çлîì» – кàк у Ñтðуãàöких.
– Рàäàâû пðàкл¸í, ÿк у áàптûñтàў. І, øтî öікàâà...
– Ой, пîäîжäи-пîäîжäи, ìíå çâîíÿт, – Ëіíà кіíулà íà ñтîйку тîðáà÷ку, 

ç ÿкîй пàñûпàліñÿ кàðткі íà кàâу, клþ÷û, ìÿтûÿ öэтлікі. – Дà, äà... Áлиçкî... 
Щàñ пîäîйäу...

Тут Ë¸øà çðàçуìåў, øтî ãэтà кàíåö. Íå тîлüкі ãіñтàðû÷íàй äûñкуñіі, 
àлå і âå÷àðу ў пðûåìíàй кàìпàíіі. Áåç ÿå äàклàäíà çàñтàíåööà ўпіööà äà 
“÷îðíàãà экðàíà” ñÿðîä áàðàäàтûх ÷àðöåй у ãэтûì пàäçÿìåллі. 

– Этî ìàìà. Мåíÿ жäут. Оíи ужå ñâîðà÷иâàþтñÿ, íåäàлåкî, – Ëіíà ў 
ìîìàíт çíàйøлà ñÿðîä хàîñу áàíкàўñкуþ кàðтку і пàöÿãíулà áàðìэíøû, 
–  Ñлу-у-у-уøàй! À пîøли ñ íàìи? Çàáåðåì ìàìу ñ Íàтàøåй и äîìîй 
пîåäåì. Áуäåì â øâàáðу пåтü. У ìàìû ДР. Áуäåт âåñåлî! 



– Х-ì-ì-ì.
Пàåçäкà äà íåкàãà äàäîìу ў Ë¸øàâû плàíû íіÿк íå ўâàхîäçілà. Тûì 

áîлüø – ДÍ ìàìû. Ãэтà ÿк?.. Дçåöÿì íàкðûþöü “ñàлîäкі ñтîл” ç ìàðîçіâàì 
і øàкàлàäíàй кàўáàñîй, уклþ÷àöü ìулüöікі ç кàñåтû? Àлå, ÷îðт âàçüìі, 
ðàçâітâàööà íå хàöåлàñÿ.

– Íå тупи, этî пðикîлüíî, îñîáåííî кîãäà...
“Жûâå-э-э-э-áå-э-элàð-уà-à-à-у-у-э-э-э-…-…” – ç пðàöÿãлûì ðîâàì 

кàñìàтû çäàðàâÿк пàâàліўñÿ íà áàðíуþ ñтîйку çуñіì пîáà÷, пåðàкуліўøû 
піâà і пàðу øîтàў, íàлітûх äàклàäíà äлÿ íåкàãà іíøàãà. Ãук ðàçáітàãà øклà. 
Кâàхтàííå áàðìэíøû. Âîплåñкі àäíåкулü ç äàлüíÿй çàлû. Тут çàўñ¸äû 
öåøàööà, кàлі á’åööà øклî. Íà ø÷àñöå. Шклà ðàçáітàãà âàãîí ç âàçкîì, à 
äçå тîå ø÷àñöå?

– Ëàí, пàйøлі àäñþлü.
Яíà ўñìіхíулàñÿ äû ўçÿлà ÿãî пàä ðуку.

***
Пà äàðîçå Ëіíà íåøтà ðàñпàâÿäàлà, ñìÿÿлàñÿ, çàäàâàлà ðûтàðû÷íûÿ 

пûтàííі ў íікуäû. У íî÷. Ë¸øà çðэäку пàäтàкâàў àáî ìàў÷àў. Ц¸ìíàÿ, íіáû 
àтðàìàíт, íî÷ тàкñàìà ìàў÷àлà. Яíà – ñлухà÷, íàçіðàлüíік, àлå íіâîäíàãà 
ðàçу íå äэкàðàöûÿ. Рîлÿ äэкàðàöûі пðûíіçліâàÿ, à âîñü ìàў÷àííå – тàкñàìà 
ðэàкöûÿ íà пðàìîўлåíàå. Чàñàì áîлüø âàãîìàÿ çà ñлîâû.

У тûì íàñтупíûì áàðû ўжî çà÷ûíÿліñÿ. Àпðî÷ äçâþх жàí÷ûí äû 
ñтîìлåíàй äçÿў÷ûíкі çà ñтîйкàй íå áûлî íікîãà. Àäíî ñтэлàжû ç піâàì ç 
уñÿãî ñâåту äà ñàìàй ñтîлі. Піўíàÿ áіáліÿтэкà. Ë¸øà íå áûў тут íікîлі, тàìу 
пåðøàй ñпðàâàй çìåðûў âîкàì øûхтû этûкåтàк-кàðэíü÷ûкàў, ìÿñöîâàå 
÷ûтâî. Пàçíåй тîлüкі àãлåäçåў жàí÷ûí.

Мàìà àкàçàлàñÿ кîпіÿй Ëіíû, àлå âûøэй ðîñтàì äû áîлüø ãðàöû¸çíàÿ, öі 
øтî. Дàўãіÿ âàлàñû, áîлüø пàâîлüíûÿ, ñтðûìàíûÿ ðухі, íå тàкàÿ ìàáілüíàÿ 
ìіìікà і ñлîâû. Дàðîñлåйøàÿ. Яíà íàçіðàлà, пðàлі÷âàлà, äàñлåäâàлà. Мîў÷кі. 
Як íî÷, ç ÿкîй ÿíû ñþäû тðàпілі. Мàìіíу кàлÿжàíку Ë¸øà çуñіì íå 
çàпîìíіў. Тàÿ ìàлà ãàâàðûлà і øìàт ñìÿÿлàñÿ. 

– Ë¸øà – Окñàíà, Окñàíà – Ë¸øà, Íàтàøà – Ë¸øà, – пàðàлåлüíà 
ðûтуàлу çíà¸ìñтâà Ëіíà ўçíÿлàñÿ íà áàðíûì кðэñлå, кàá лåпø àãлåäçåöü 
àñàðтûìåíт.

– Мû ужå âñå... Кàññà çàкðûтà. 
– Пðàâäà? – у ãîлàñå Ëіíû ãу÷àлà äçіöÿ÷àå ðàñ÷àðàâàííå. 
– À íàÿўíûìі?
– Еñли тîлüкî áåç ñäà÷и.
Ëіíà çàплÿñкàлà ў äàлîíі äû пà÷àлà âàäçіöü пàлüöàìі ў пàâåтðû, íіáû 

пåðàä ¸й ñэíñàðíû экðàí. Áàðìэíøà çäûìàлà íîâûÿ і íîâûÿ плÿøкі, à 
íà ñтîйöû хуткà íàìàлÿâàлàñÿ áàтàðэÿ ñà ñтðàкàтûìі öэтлікàìі. Àкñàíà 
íàçіðàлà çà пðàöэñàì, íіáû пðàâÿðàþ÷û ãуñт äà÷кі. Яå ñÿáðîўкà хіхікàлà.

– Íу, âñå! Â øâàáðу? – çäàåööà, Ëіíà áûлà çàäàâîлåíàÿ.
– Â тûкâу! – Àкñàíà ўðэøöå ўñìіхíулàñÿ. – Дåтÿì ñпàтü пîðà. Шу÷у! 

Я ужå âûçâàлà пî Яíäåкñу, ñåй÷àñ пðиåäåт.
Íà âуліöû ўñÿ кàìпàíіÿ, тðû жàí÷ûíû äû кðûху ðàçãуáлåíû Ë¸øà, 

пàñпåлі пàкуðûöü. Âûÿâілàñÿ, øтî Àкñàíà – лåкàð ç пðûâàтíàй ìåä-
уñтàíîâû. Íàтàøà – ÿå íà÷àлüíіöà. Ñâàå çàíÿткі Ë¸øà àкðэñліў ÿк “пðàöàўíік 
âûäàâåöтâà”. Ñâîй ñтàтуñ – øтî ìåíàâітà ¸í ðîáіöü íà ãэтûì ñâÿöå жûööÿ 
– íå ìîã âûçíà÷ûöü íàâàт äлÿ ñÿáå ñàìîãà. Àä ÿãî і íå пàтðàáàâàлі. 
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Уñ¸ íåñлàñÿ ñàìî ñàáîþ, ÿк öûãàðэтíû äûì íà âÿтðûñку. Âåöåð 
уçìàöíіўñÿ, à çîðкі ãàñлі àäíà çà àäíîй, ÿк у àпàâÿäàííі пðà кàíåö ñâåту. 
Çìÿíÿлàñÿ íàäâîð’å, ç Ñуâàлàк íàñîўâàлàñÿ íàâàлüíіöà. Çàðíіöû áліø÷элі 
ÿø÷э ðэäкіìі áÿçãу÷íûìі ñпîлàхàìі, ÿк íåøтà äàл¸кàå, àлå íåìіíу÷àå.

Тàкñі. Âàкçàл. Íà÷íік. Цûãàðэтû. Áуðáîí. Пÿöü-пÿöüäçåñÿт çà пàåçäку. 
“Спасібо-удачного-вечера-оставьте-отзыв-в-пріложеніі”. Íàðэøöå, çàðîñлû 
áэçàì äû àлû÷îй äâîðûк тðîхпàâÿðхîâікà. Тîй ðэäкі âûпàäàк, кàлі ñàâåöкі 
кàíñтðуктûâіçì уäàлà ўпіñàўñÿ ў лàíäøàôт. Дîì ñтàÿў пà-íàä ãлûáîкіì 
çÿл¸íûì ÿðàì, ÿк íàä пðîðâàй. Íіáû ñпàўçàў äîлу, àлå çà÷àпіўñÿ, утðûìàўñÿ.

Âіäàâî÷íà, íåтûпîâû пðàåкт, íå “хðуø÷îўкà” öі “áðэжíåўкà”. Уâàхîäàў 
áûлî íåкàлüкі, ç ðîçíûх кàíöîў, кàá жûлüöû íå туðáàâàлі àäíî àäíàãî, à 
ў äàäàтàк – пàâуöіííå áàлкîíàў-лîäжûÿў-пåðàхîäàў, ÿкіÿ пåðàöÿкàлі àäíî 
ў äðуãîå. Çäàл¸к пàâåÿлà пðûåìíàй пðàхàлîäàй. Íåäçå тàì, íà пàўíî÷íûì 
çàхàäçå, íà пðàäìåñöі, ужî іøîў äîжäж.

Кâàтэðà àкàçàлàñÿ íå÷àкàíà âÿліçíàй. Çäàåööà, íåкàтîðûÿ ñöåíû тут 
çíåñлі, à äçâÿðíûÿ кàðîáкі âûíÿлі, пåðàðàáіўøû ў áðàìû, кàá íàäàöü 
пàìÿøкàííþ âûãлÿä ñтуäûі. Пàлі÷ûöü кîлüкàñöü пàкîÿў ç хîäу áûлî 
íÿпðîñтà. Міíіìуì ðэ÷àў. Ñу÷àñíàÿ ãðàôікà íà ñöåíàх. Пàðà ñкулüптуðàў 
ç äðîту. Áàðíàÿ ñтîйкà. Íåàхàйíà ðàñкіäàíûÿ пà пàäâàкîííі ãлÿíöàâûÿ 
÷àñîпіñû äû àлüáîìû жûâàпіñу. Íîўт íà пàäлîçå кàлÿ ðàçåткі. 

Íàлілі. Âûпілі. Кàлі íà ñтàлå ç’ÿâілàñÿ пîпåлüíіöà – çàкуðûлі. Âåöåð уñ¸ 
âûöÿãâàў у àä÷ûíåíàå Àкñàíàй âàкíî. Рàçìîâà, íàðэøöå, ñтàлà пàäîáíàй 
äà íÿçìуøàíàй плûíі àкöэíтàў, ñэíñàў, клі÷íікàў. Як çàўñ¸äû ў âûпіўøûх 
лþäçåй. Íåâûíîñíàÿ л¸ãкàñöü âûпàäкîâàй кàìпàíіі. Кàлі Ë¸øà çðàçуìåў, 
øтî ãуáлÿå àðûåíöіðû, пàйøîў øукàöü пðûáіðàлüíþ. 

Пåðø-íàпåðø лåäçüâå íå çàйøîў у лÿäîўíþ. Пàñлÿ ўðэøöå íàìàöàў 
ðу÷ку äçâÿðэй пàä кîлåð ñöåíàў. Пðàñтîðíàå пàìÿøкàííå, äжàкуçі äû – 
âÿліçíàå лþñтэðкà íà ўñþ ñöÿíу. Уìûўøûñÿ, ¸í íåкàлüкі ðàçîў пàãлÿäçåў 
íà ñâîй àäáітàк. Âî÷û ў âî÷û. Пàñлÿ âûñтàâіў íàпåðàä äâà пàлüöû пðàâàй 
ðукі – укàçàлüíû і ñÿðэäíі, ñклàäçåíûÿ ðàçàì. Пàðу ñåкуíäàў ãлÿäçåў íà 
іх, пàñлÿ – çíîўку ñàì ñàáå ў âî÷û. Тàк íåкàлüкі ðàçîў. Ãэтà ñтàðû ñпîñàá, 
кàá íå íàпіööà. 

Ñэíñ у тûì, øтî öåлà і àñîáà ìîãуöü áûöü ÿкіìі-çàўãîäíà, à ñâÿäîìàñöü 
çàўñ¸äû àäíà. Хàлîäíàÿ, àáûÿкàâàÿ, âå÷íàÿ. Ёй уñ¸ ðîўíà. Áî тàì, çà 
кðûøтàлікàìі âà÷эй, пуñткà. Ãàлîўíàå ў пðàктûкàâàííі – íå пðàпуñöіöü 
ìîìàíт. Пàñлÿ àäкàçàöü íà пûтàííі: “Хто я? Дзе я? У якіх стасунках з 
рэчаіснасцю? Навошта ўсё гэта?” Íà ðàíіöу ìîжíà íå пàìÿтàöü àíі÷îãà, 
àлå ãэтû ìîìàíт çàñтàíåööà. Ë¸øà àäкàçàў íà ўñå пûтàííі, àпðî÷ àпîøíÿãà. 

Кàлі хлîпåö âÿðíуўñÿ, у çàлå-ñтуäûі ўжî ãðàлà ìуçûкà. Íîўт íàðэøöå 
àжûў. Пàä íîўтàì áûлà пàäуøкà, âіäàöü, кàá íå ìîöíà туðáàâàöü ñуñåäçÿў 
çíіçу. 

Ñìîтðи, пðиáлиçилàñü тî÷кà 
Тû âиäиøü, этî кîðàáлü, 
À тàì áåñкðàйíåå íå-å-å-áî-î...

Ёí пàñìіхíуўñÿ: “Íу, кàíåøíå. Íàñтà Пîлåâà. «Фðэãàт». Кîлüкі тàì 
ãàäîў іìÿíіííіöû? Çðэøтû, çàхàâàлàñÿ íÿáлàãà. Хàðîøû кàðàáåлü. Як 
íÿìåöкіÿ-тðàôåйíûÿ, øтî хàäçілі ў ÑÑÑР äà кàíöà 1980-х”. 

– Íу, этî âî âðåìåíà Âåликîãî кíÿжåñтâà...
– Ëитîâñкîãî.



– Ëитîâñкîãî! – Ëіíà лåäçüâå ðухàлà ÿçûкîì. –  И кàáàки эти, кîð÷ìû, 
тîжå îттуäà. От äåпðåññии. Кîðî÷å, пîэтîìу у íàñ тут áàáñкàÿ äîлÿ – 
íåâûíîñиìàÿ и áåññìûñлåííàÿ. À âñå ìужики – ãàíäîíû...

Ë¸øà ìîў÷кі пàäñуíуў кðэñлà, ñåў, íàліў ñàáå. Âî÷û Àкñàíû ñуñтðэліñÿ 
ç ÿãîíûìі. Тîлüкі çàðàç ¸í çâÿðíуў уâàãу. Çÿл¸íûÿ! О, áîãі... Ëіíà íàðэøöå 
ÿãî çàўâàжûлà:

– Ëåøà лу÷øå ðàññкàжåт. Рàññкàжи!
– О÷åíü ñàìîкðити÷íî äлÿ áåлîðуññкîÿçû÷íîãî þíîøи, – çàìåñт ÿãî ў 

ðàçìîâу ўâàйøлà іìÿíіííіöà, пàöàлàâàўøû ÷àðку àкðàй÷ûкàì âуñíàў. – À 
ÿ íå áåлîðуñкà, к пðиìåðу. 

– Пîўíà÷ Рàñåі? Кàðэліÿ?
– М-ì-ì. Íå пåðåñтàåтå íàñ уäиâлÿтü.
– Íі÷îãà ñклàäàíàãà. Âûñîкіÿ ñкулû, âî÷û, кðûху ўçíÿтû íîñ...
– Ñтîп-ñтîп, хîðîøî. À ÷тî у íàñ? У ìåíÿ îтåö ðуññкий. Мàìà – 

укðàиíкà ñ Хåðñîíщиíû. 
– Рàñåÿ – ãэтà ñуöэлüíû пàтðûÿðхàт, – Ë¸øà пàñпðàáàâàў ñàáðàööà, кàá 

пàйñöі ў àпîøíі іíтэлåктуàлüíû íàñтуп. – Ç ðэäкіìі âûклþ÷эííÿìі. Íà тîй 
ñàìàй Íàўãàðîä÷ûíå, íàпðûклàä. Çðэøтû, пàñлÿ Іâàíà Ãðîçíàãà... Ëàäíà. У 
Мàñкîâіі ìуж÷ûíà çàўжäû пðàâû. Áî ìуж÷ûíà. Які á íі áûў. Жàí÷ûíà, 
íàâàт ìîöíàÿ, ñàñтупàå, àáî ðупіööà, кàá ÿå ìàíіпулÿöûі âûãлÿäàлі ÿк 
ñàñтупкі і клîпàт. Тут тàтàðñкàãà øìàт. Ãэтà ÿк тðàäûöûÿ íàøэííÿ ìàíіñтàў, 
кàлі кîжíû øэðàã ìàíåтàў пàäкðэñліâàå íå ñтàтуñ улàñíіöû, àлå ñтàтуñ ÿå 
ìужà. Тî áîк – ÿå âàðтàñöü. Àäпàâåäíà, і àá’¸ì пðàáлåìàў, ÿкіÿ àтðûìàå 
тîй, хтî пàäкîöіöü àáî пàкðûўäçіöü. Áî ÿíà – ÿãîíàÿ ўлàñíàñöü. 

– Дà, äà, этî îжåðåлüÿ иç ìîíåт ñ äûðî÷кàìи! Я ñåáå пîкупàлà â Питåðå 
íà âåðíиñàжå кàк-тî! – Ëіíà çàплÿñкàлà ў äàлîíі, ухàпіўøûñÿ çà äэтàлü.

– Ш-ø-ø, – лàãîäíà, àлå íàñтîйліâà ñпûíілà Àкñàíà, – à укðàиíöû?
– Тàì ìàтðûÿðхàт. Ёí íікуäû íå ñûхîäçіў, тîлüкі ôîðìу çìÿíÿў. 

Ñкіôіÿ, Ñàðìàтûÿ, Þлÿ Ціìàøэíкà, Âåðкà Ñÿðäçþ÷кà, кàìåííûÿ áàáû ў 
пàлÿх... Кàçàкі кàçàкàìі, àлå кіðàâàöü áуäçå Ñàлîхà. Çãàäàйöå Ãîãàлÿ. Íàâàт 
Çàпàðîжñкàÿ Ñå÷ – àä÷àйíàÿ ñпðîáà эìàíñіпàöûі ìуж÷ûíàў. Як çàðàç ðух 
ôåìіíіñтàк, тîлüкі íààäâàðîт. Кàлі Ñå÷ ðàçäçÿðáàíілі, кàçàкі âÿðíуліñÿ äà 
ñâàйãî ўтулüíàãà хàтíÿãà ðàáñтâà. Íà хутàð áліç Дçікàíüкі. Ç ãàðілкàй, 
÷àðöÿìі äû öûöкàìі Ñàлîхі. 

– À Пàöþк? – íå÷àкàíà ў ðàçìîâу ўâàйøлà Íàтàøà. Яå âî÷û ãлÿäçåлі 
ўжî ў ðîçíûÿ áàкі. Âåðàãîäíà, ÿíà íàйлåпø ç пðûñутíûх пàìÿтàлà Ãîãàлÿ. 
– Íу тîт, ñ âàðåíикàìи и áðîâÿìи?

– Дà-äà, кñтàти, – Àкñàíà ñàліäàðûçàâàлàñÿ ç ñÿáðîўкàй. – Оí жå кîлäуí?
– Кàлäуí. Âÿäçüìàк. Ёí і ¸ñöü тîй àðхåтûпі÷íû Кàçàк-Мàìàй, ÿкîãà ў 

хàтàх-ìàçàíкàх âåøàлі пîáà÷ ç ікîíàìі. Ñÿðэäíÿå пàìіж âàðàãàì і туðкàì. 
Тîлüкі ¸í íà тîå і âÿäçüìàк, кàá жûöü пà-çà ÷àñàì. Чàñ äлÿ ÿãî íå іñíуå. І 
öûöкі Ñàлîхі íå öікàâûÿ. Ёí íàçіðàå і ãàлуøкі åñöü. À Âàкулà – äàлáà...á...

Íàтàøà çàñìÿÿлàñÿ, àжíî àліўкà íå ў тîå ãîðлà пàйøлà. Пðàкàøлÿўøûñÿ 
і пàпðàñіўøû пðàáà÷эííÿ, äàäàлà: “Мíå пîðà”. Пàкулü ñÿáðîўкà âîøкàлàñÿ 
ç тэлåôîíàì, плэйліñт äàкàöіўñÿ äà Ñöіíãà. Shape of My Heart, кàíå÷íå.

Àкñàíà пàäхàпілà äà÷ку, кàá çàкðужлÿöü у ìåäлÿку. Тàÿ íå ñупðàöіўлÿлàñÿ. 
Яíû ðàçуìåлі àäíà àäíу áåç ñлîâàў. Дàðэ÷û, Ëіíà íåìàâåäàìà кàлі пàñпåлà 
пåðààпðàíуööà. Çàìåñт ÷îðíàй ñукåíкі, ÿкàÿ пàäкðэñліâàлà кîжíû ñàíтûìåтð, 
íà ¸й áûлі äжûíñàâûÿ øîðтû і øûðà÷эçíàÿ ìàйкà ç íàäпіñàì Backstage. 
Âåðàãîäíà, ç íåйкàãà ôåñтûâàлÿ. Àкñàíà, у тàкñт пàâîлüíûì ðухàì, ðàçâàжàлà:
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– Кàк-тî ãулÿли пî íî÷íîìу Миíñку. Пðîñпåкт пуñтîй. Ãлÿжу – áилáîðä. 
Тàì äâà ìужикà. Оäиí пîäтÿíутûй, кîжà ãутàпåð÷åâàÿ, кðàñиâûй. Рÿäîì 
– îáðþçãøий тàкîй, ñ ìåøкàìи пîä ãлàçàìи, áðîâи íàкðàøåíû... Тàкîå. 
Этî Ñтиíã и Киðкîðîâ. У íих кîíöåðтû áûли â îäíî âðåìÿ, тàк âпихíули 
íà îäиí áилáîðä. Я иñтîðи÷åñки ðàñклàäûâàтü íå уìåþ и íå хî÷у. Пðîñтî 
îäиí ãîâíî, à âтîðîìу íå ãðåøíî и...

– Отäàтüñÿ?! – Íàтàøà àпîøíі ðàç хіхікíулà, ужî ç кàліäîðà.
– Тû ñìîтðи тàкñиñтà ñî Ñтиíãîì íå пåðåпутàй, – Àкñàíà ўñìіхíулàñÿ 

і àäкіíулà ãàлàâу íàçàä. – Дî пîíåäåлüíикà!
– Пîкà-пîкà, Ë¸øà, î÷ пðиÿтíî... – ñлîâû äàíîñіліñÿ ўжî ç öåìðû 

лåñâі÷íàй клåткі. Çâàíî÷àк ñìåху áðàçãàöåў ÿø÷э íåйкі ÷àñ, пàкулü äçâåðû 
íå çà÷ûíіліñÿ.

***
Яå ðукà áûлà тàкîй ñàìàй хàлîäíàй, ÿк у áàðû. Дçіўíà, ÷àìу? Ãэтûÿ 

хàлàäíàñкуðûÿ ìіíіÿöþðíûÿ äçÿў÷àтû ўñå íå÷ûì пàäîáíûÿ. Çàўñ¸äû 
ìåðçíуöü. Çàўñ¸äû ў âà÷àх íåøтà çìÿіíàå. Çíîў пàâîлüíû тàíåö. Пîлüñкàÿ 
тэìà: Zawsze tam gdzie ty. Ãàлàâà Ëіíû íà ўçðîўíі Ë¸øàâàй клþ÷ûöû. Ãэтàк 
ãàлàâу клàäуöü äçåöі, кàлі çàñûíàþöü пàä÷àñ øпàöûðу. Çðэøтû, ãэтàãà 
Ë¸øà ÿø÷э íå âåäàў.

Íà âуліöû ãðûìåлà. Íåтутэйøû âåöåð ãàйäàў ôіðàíкі. Àäíà ñà ñâå÷àк 
íà пàäâàкîííі пàтухлà, äçâå іíøûÿ Àкñàíà пåðàñтàâілà íà áàðíуþ ñтîйку. 
Пàäàлåй àä áÿäû. Пàä àпîøíіÿ àкîðäû Lady Punk íà ñтîл áухíуўñÿ 
çäàðàâåçíû ôîтààлüáîì.

– Мà-à-à-àì, íå íàäî!
– À ÷тî? Дàâàй ãлÿíåì. Ë¸øà íå âиäåл.
Ç тàлìуäà âûâàлілàñÿ кіпà ñтàðûх çäûìкàў. Çáîлüøàãà кàлÿðîâûÿ, àлå 

áûлі і ÷îðíà-áåлûÿ. Íà ìÿжû 80-90-х ÷/á ôàðìàт уñ¸ ÿø÷э äàìіíàâàў. 
– Тут Ëиíå ãîä. Ужå ãлàçки ñтðîит. À этî ñ пàпîй â Кðûìу. Тðи ñ 

пîлîâиíîй. Шàøлûки, àðáуçû, ìиðтîâûå куñтû â кàäð íå âîøли, хà-хà! 
– Àкñàíà ñàñтупілà ìàãіі âûпітàãà тîлüкі çàðàç, упåðøûíþ ÿíà ãîлàñíà 
çàñìÿÿлàñÿ. –  À этî ãðуñтíÿøкà íà утðåíикå. Рàçðåâåлàñü. Íàøлà ãлàçàìи 
ìàìу â çàлå, и âñå – â плà÷! ...Áîжå, ÷тî тû äåлàåøü?!

Тûì ÷àñàì Ëіíà ñтàлà íà кàðà÷кі äû öåðлàñÿ àá ìàìіíу íàãу, íіáû кîткà. 
Àáî – äçіö¸, ÿкîå ðîáіöü âûãлÿä, øтî ÿíî – кîткà. Кàöÿí¸. Дçÿöіíñтâà 
– тàÿ ўтулüíàÿ ðàкàâіíкà, куäû ìîжíà ñхàâàööà ў лþáû ìîìàíт. Íàâàт 
кàлі ў ñ¸ííÿøíіì ìîìàíöå íå çàñтàлîñÿ àíі÷îãà. Àñàáліâà ў ãэтû ìîìàíт.

– Мà-à-àì. Отпуñтиøü ìåíÿ ñ Ë¸øåй? Мû íà тàкñи. Áåç хîжäåíий. 
Утðîì пðиåäу. 

Хлîпåö àñлупÿíåў, áî ñàì íå пðàпàíîўâàў тàкîãà âàðûÿíту. Хîöü, 
âÿäîìà, çàäуìâàўñÿ. Тðûìàў у ãàлàâå. Ñкулü ÿíà âåäàлà, øтî ¸í àäçіí? 
Штî кâàтэðà пуñтàÿ? Штî íàîãул ÿíà âåäàлà пðà ÿãî? Çðэøтû...

– Çà÷åì? Еñтü тâîÿ кîìíàтà. Ñхîäи – пîñтåли.
Ëіíà ñûøлà. Àкñàíà пðûñåлà. Çàпàлілà. Кàлі пîпåл упàў íà ðàçâàðîт ç 

ôîтàçäûìкàìі (íà ôîтà áûў ÷àлàâåк у âàйñкîâàй ôîðìå), ÿíà ў ìîìàíт ÿãî 
çäçüìулà, ñтðэñлà ðукîй äû çàкðûлà àлüáîì, пåðàклàўøû íà кðàй ñтîлüíіöû.

– Пðîáлåìà â тîì áûлà, ÷тî îíи îáà äåти. И Ãлåá, и Ëиíà. Тîлüкî åй 
12, à åìу, íу, 8 îт ñилû. À тàк áûтü íå ìîжåт. Рÿäîì ñ ðåáåíкîì äîлжåí 
áûтü ктî-тî âçðîñлûй. Мîй пàпà â ÃДР ñлужил, и ÿ тàì кàк-тî пîтåðÿлàñü. 
Â Дðåçäåíå. Íà ñтàðîì âîкçàлå...



Íіáû öåíü, у пàкîі ç’ÿâілàñÿ Ëіíà. Пàâîлüíà, плàñтû÷íà пðàйøлà пà 
ñöåíà÷öû, пåðàñтупіўøû íîўт. Ëіçíулà àäíу ç äðàöÿíûх ñкулüптуðàў äû 
– íіáû пðàç ðу÷àй – ñкî÷ûлà äà âàкíà. Àкñàíà іíñтûíктûўíà пàäхàпілàñÿ, 
áûööàì äçіö¸ çàðàç âûпàäçå. Ëіíà ñпûíілàñÿ íåðухîìà, à пàñлÿ пà÷àлà 
çàкðу÷âàööà ў ôіðàíкі. Ñпà÷àтку íàãàäâàлà íÿâåñту ў âэлþìå, àлå пðàç 
пàðу àáàðîтàў – кукàлку ìàтûлüкà. 

– Тà-à-à-àк. Ñпàтü, – Àкñàíà çàтуøûлà öûãàðэту äû çà÷ûíілà âàкíî.

***
Ë¸øà ñÿäçåў íà øûðîкіì àðтàпåäû÷íûì ìàтðàöû, пàклàäçåíûì íà 

пàäлîãу. Мàтðàö çàйìàў ìіíіìуì пàлîâу пàкîй÷ûкà. Шàôà äлÿ àäçåííÿ, 
ñтîл äлÿ íå çðîáлåíûх хàтíіх çàäàííÿў, øâåäñкàÿ ñöåíкà ç туðíікîì лÿ 
äçâÿðэй. Âîñü ÿíà, тàÿ ðàкàâіíкà, тîй ñтðà÷àíû ðàй, куäû ÿíà âÿðтàлàñÿ 
çíîў і çíîў. Àлå пûтàííå ў іíøûì. 

Штî ¸í тут ðàáіў? У öåìðû, ñåäçÿ÷û íà ðàçàñлàíûì ìàтðàöû ў àäíûх 
ìàйткàх, п’ÿíû. Штî àäáûâàåööà? Íàпэўíà, кàá íàпðûкàíöû ãэтàãà øàáàøу 
ÿãî пðûíåñлі ў àхâÿðу, âûпілі кðîў, à кàлÿ тðупà çлàäçілі îðãіþ... Пðûíàìñі, 
ãэтà ìåлà á ñэíñ. Тлуìà÷эííå. Ëîãіку. 

Дçâÿðíàÿ ðу÷кà пàâÿðíулàñÿ. У пàкîй уâàйøлі äçâå пîñтàöі. “Нарэшце. 
Кроў піць”,  – Ë¸øà íàâàт кіўíуў íà çíàк çãîäû. Àлå íåøтà áûлî íå тàк. 
Ёí íå ìîã іх пàçíàöü, пàкулü íå пðûãлåäçåўñÿ. Àкñàíà àпðàíулà ÷îðíуþ 
âå÷àðîâуþ ñукíþ äà÷кі, à Ëіíà – íåøтà ñâåтлàå, íàкøтàлт піжàìû. 

– Хà! Íу кàк, иäåт? – Àкñàíà âûñтàâілà íàпåðàä ñöÿãíî, пà íàçå пðàхîäçіў 
ðàçðэç. – Ëàäíî, äåтки. Дîáðûх ñíîâ!

Мàìà çà÷ûíілà çà ñàáîй äçâåðû, à äà÷кà, çðàáіўøû пàўкðîкà, плþхíулàñÿ 
ў лîжàк тâàðàì уíіç. Ë¸øà íàкіíуў íà ÿå кîўäðу äû àкуðàтíà пðûàáíÿў. 
Піжàìà íàâîáìàöàк àкàçàлàñÿ ìÿккàй, пðûåìíàй. Íàпэўíà, кàлі ðàçãлåäçåöü 
пðû ñâÿтлå, íà ¸й íàìàлÿâàíûÿ ñíåãàâі÷кі öі ñîâû. Мілàтà ÿкàÿ-íåáуäçü. 
Яå øûÿ і âàлàñû пàхлі ìîкðûì àñôàлüтàì. Як у äçÿöіíñтâå, кàлі íà âуліöû 
кàíåö тðàўíÿ, à øкîлà хуткà ñкîí÷ûööà. Ёí çàплþø÷ûў âî÷û і íàìàöàў 
âуñíàìі øûþ.

Íå÷àкàíà äçÿў÷ûíà пàäхàпілàñÿ, ÿк àä íà÷íîãà кàøìàðу, пàäñкî÷ûлà, 
кіíулàñÿ äà øâåäñкàй ñöåíкі. Тîå, øтî àäáûлîñÿ äàлåй, іìãíåííà âÿðíулà 
Ë¸øу äà ñâÿäîìàñöі. Яíà пîäáåãàì, ç ìåñöà, уñкàðàñкàлàñÿ íà âÿðøûíþ 
ñöåíкі, äçå áûў çàìàöàâàíû туðíік, пåðàâÿðíулàñÿ ў пàâåтðû, çà÷àпіўøûñÿ 
íàãàìі çà плàíку і – пàâіñлà ўíіç ãàлàâîй. Мàйкà, çðàçуìåлà, àäкіíулàñÿ, 
çàкðûўøû тâàð. Íî÷, ÿк тàлåíàâітû ãðàôік, çàлілà àтðàìàíтàì тлî, 
пàкіíуўøû àäíî áåлûÿ àáðûñû áÿçâàжкàãà кðîхкàãà öåлà ç ÷îðíûìі 
кðîпåлüкàìі öìî÷àк. Яíà çл¸ãку пàãîйäâàлàñÿ. Íіáû кàжàí. Àáî – кàöÿí¸, 
ÿкîå ўÿâілà ñÿáå кàжàíîì.

Ë¸øà ў ìîìàíт пàäхàпіўñÿ і çíÿў кàöÿí¸ ç уìîўíàãà äðэâà. Яíà íå 
ñупðàöіўлÿлàñÿ. Пàäуìàöü пðà тîå, ÿкі àáàðîт íàáûлà á ñпðàâà, кàлі á 
äçÿў÷î çâàлілàñÿ і çлàìàлà ñàáå øûþ, ¸í íå пàñпåў. À âàðтà áûлî á. У 
ðîäíàй кâàтэðû. Âÿðíуўøûñÿ ç Піöåðà íà пàðу äç¸í. П’ÿíàÿ. Ç тàкіì 
ñàìûì п’ÿíûì ìужûкîì у ìàйткàх у пàкîі. І – п’ÿíàй ìàìàй çà ñöÿíîй.

– Íåìîãу-íåìîãу-íå-хî-÷у-íå-å-å-åхî-î-î-î÷у-у-у! Ëþáлþ, лþáлþ-й-åãî, 
îтпуñти-и-и-и...

Яíà ãэтàãà íå ўçãàäàå. Íі÷îãà íå ўçãàäàå. Ë¸øà, ÿк ìîã àкуðàтíà, пàклàў 
äçÿў÷ûíу çíîўку íà лîжàк, àäкіíуўøû íàãîй кîўäðу. Яíà íåøтà пðàøàптàлà 
і, пàâÿðíуўøûñÿ íà áîк, çìîўклà. Пà÷àлà ñàпöі пðàç хâіліíу. Íåйкі ÷àñ, 
ñåäçÿ÷û íà лîжку, ¸í ãлÿäçåў íà ÿå ìîў÷кі. Пàñлÿ пðàâ¸ў äàлîííþ пà 
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ðэáðàх, çðàáіў пàўкîлà пà ўñкðàйку пðàâûх ãðуäçåй, ñпуñöіўñÿ äà пðуãкàãà 
жûâàтà, íіжэй, пàкулü ìіçіíåö íå кðàíуўñÿ жîðñткіх âàлîñікàў пàä ìÿккіìі 
øîðтàìі. Яíà ўжî ñîлàäкà ñпàлà, à íà øклî клàліñÿ пåðøûÿ кðîплі äàжäжу.

“Што цяпер? М-м-м-м. Не-не... А калі заснуць побач? Немагчыма”. Яø÷э 
íåкàлüкі хâіліí Ë¸øà ñÿäçåў íà ìàтðàöû. Кîжíû ðух пàäàâàўñÿ хіáíûì, 
íÿâàðтûì. Уðэøöå íàáðàў у ãðуäçі пàâåтðà, пàлі÷ûў äà äçåâÿöі, âûäûхíуў. 
У äðуãі ðàç íàкðûў ÿå кîўäðàй. Пàöÿãíуўñÿ äà ñâàіх ðэ÷àў, äçå тàкñàìà 
âàлÿўñÿ і çàплå÷íік. 

Àкуðàтíà ðàñøпіліў ìàлàíку, äàñтàў íàтàтíік. Íàâîáìàöàк àäкðûў у 
ñàìûì кàíöû, äçå äàклàäíà ìåлі áûöü ÷ûñтûÿ àðкуøû. Áåлü пàпåðû кðûху 
àñâÿтлілà öåìðу. Íàкðэìçàў íåøтà, пàäуìàў, äàпіñàў. Âûðâàў і пàклàў íà 
пàäуøку, кàлÿ ÿå ãàлàâû. Ñàìàå öікàâàå, øтî íà íàñтупíû äçåíü ¸í тàк і 
íå çìîã уçãàäàöü, ÿкîå пàñлàííå пàкіíуў. Пàìÿтàў, øтî àпîøíіì ðàäкîì 
áûў ÿãîíû íуìàð. Çàáÿãàþ÷û íàпåðàä, äàäàìî, øтî íà íуìàð тàк íіхтî і 
íå пàтэлåôàíàâàў. У íàтàтíіку ж çàñтàўñÿ “øíàð”. Àä âûðâàíàй ñтàðîíкі. 
Пðàç пàðу тûäíÿў Ë¸øà пàìÿíÿў øтîäç¸ííік íà íîâû. 

À äàлåй... Тîå, øтî àäáûлîñÿ äàлåй, ¸í íå ìîã ñàáå пàтлуìà÷ûöü àíі 
пðàç тûäçåíü, àíі пðàç пàўãîäà. Мàкñіìàлüíà öіхà àпðàíуўøûñÿ (ãàлîўíûì 
áûлî íå áðàçíуöü ìåтàлі÷íûì ÿçû÷кîì ðэìåíÿ àá пàðкåт), ¸í âûйøàў 
у кàліäîð. Àäтулü тðàпіў у çàлу-ñтуäûþ ç ìàўкліâûìі ðуіíàìі пàпîйкі. 
Ëåäçüâå íå íàñтупіў íà íîўт. Ñâå÷кі ўжî çãàñлі. Дçå тут øтî? Ñâÿтлî? 
Íå, íå âàðûÿíт. Пà ñöÿíå, хіñтàþ÷ûñÿ, íàçàä у кàліäîð. Тàì ìåўñÿ áûöü 
àáутàк і – âûйñöå.

“Чортаў лабірынт. Дадому пешкі. Прыбіральня, ага. З люстэркам. Дзе яна? 
Яшчэ б з лядоўняй не паблытаць. Вось клямка. Цень як ад клямкі. Святло, 
дзе святло?..” Àáìàöàўøû ñöåíку, Ë¸øà тàк і íå çíàйøîў âûклþ÷àлüíікà. 
Мàáûöü, уñÿðэäçіíå. “Бля...ь, тут усё аднолькавае”, – пðàøàптàўøû ãэтûÿ 
ñлîâû, ¸í íàöіñíуў íà ðу÷ку, äçâåðû àä÷ûíіліñÿ ўñÿðэäçіíу. 

Íå, ãэтà áûлà íå пðûáіðàлüíÿ. Âÿлікі пàкîй, àñâåтлåíû ліхтàðîì ç 
âуліöû. Íàñöåж àä÷ûíåíàå âàкíî. Íà âуліöû лілî ÿк ç âÿäðà, àлå âàкíî 
âûхîäçілà íà іíøû áîк, тàìу кðîплі íå áілі пà øûáàх. Дîжäж àäíî àääàâàў 
ñâàþ пðàхàлîäу, çàліâàþ÷û пàкîй âåñíàâîй ñâåжàñöþ. Тîлüкі çàðàç ¸í 
çàўâàжûў äû – àñлупÿíåў. 

– Çàкðîй, ñкâîçíÿк.
 Яíà ñтàÿлà лÿ âàкíà, çáîку, ñпіíàй äà ÿãî. Ñâÿтлî ліхтàðà пàäкðэñліâàлà 

ñілуэт, àлå пðûхîўâàлà äэтàлі. Ñукåíкà Ëіíû ÷îðíûì öåíåì лÿжàлà íà 
áÿлþткіì лîжку. Íà ¸й íå áûлî àíі÷îãà. Àкñàíà íå ðухàлàñÿ, âåöåð тîлüкі 
çл¸ãку пåðàáіðàў ðàñöÿðуøàíûÿ пà плÿ÷àх âàлàñû. Ñкулüптуðà. Ç кàìåíþ 
öі áðîíçû.

Ёí áÿçãу÷íà çà÷ûíіў äçâåðû. Çàплå÷íік ìàøûíàлüíà пàñтàâіў у кут. 
Чàìуñüöі пàãлÿäçåў íà íîãі, íіáû áåç ãэтàãà íå ðàçуìåў, ¸ñöü íà іх кðàñîўкі 
öі íÿìà.

– Íå áîйñÿ. Ñâåт тîлüкî íå âклþ÷àй.
Çðàáіўøû íåкàлüкі кðîкàў, ¸í àпûíуўñÿ çуñіì пîáà÷. Яå âàлàñû àìàлü 

кðàíуліñÿ ø÷àöіííÿ íà пàäáàðîääçі. Пàðу кðîпåлü ç âуліöû ўñ¸ ж äàлÿöåлі 
äà ÿãî тâàðу. Ë¸øà çàплþø÷ûў âî÷û. 

– Çíàåøü, у ìåíÿ ñкàлиîç. Âñþ жиçíü ñ этиì ìу÷àлàñü. Мàìà çàìåтилà, 
кîãäà ìíå áûлî лåт 12. Оäíî плå÷î âûøå äðуãîãî. Рåíтãåí пîкàçàл 
S-îáðàçíîå иñкðиâлåíиå, 2-3 ñтåпåíü. Ñ ðàçâîðîтîì пîçâîíî÷íикà â 
îáå ñтîðîíû. Кîíñилиуìû, âðà÷и, пðîôилàктîðии. Пàпà áîлüøå âñåãî 



пåðåжиâàл. Мåäики ãîâîðили пðî плîхуþ äиíàìику. Пîçâîíî÷íик ðîñ 
áûñтðåå, ÷åì ìûøöû. Â пåðñпåктиâå ìåíÿ áû ñкðутилî, кàк пðîâîлî÷íûå 
ñкулüптуðû â çàлå, кîтîðûå Ëиíà îáлиçûâàлà. Дâà âàðиàíтà. Опåðàöиÿ 
или – ÷уäî. Пîä ÷уäîì пîäðàçуìåâàлиñü кîðñåт и тðåíиðîâки. Мûøöû 
äîлжíû áûли ñîçäàтü â ðåçулüтàтå жиâîй кîðñåт, кîтîðûй áû пîääåðжиâàл 
и ñäåðжиâàл. Пàпà âûáðàл пîñлåäíий âàðиàíт. Чуäî. «Тðиуìô âîли», кàк 
îí ãîâîðил. Ñíà÷àлà кîíñåðâàöиÿ, пîтîì – улу÷øåíиå. Íî äà, ìîðå ñл¸ç. 
Ñпåöиàлüíàÿ пàðтà. Ñпåöиàлüíàÿ кðîâàтü. Дîñкà ñкîðåå, à íå кðîâàтü. 
Мàññàжи. Ñпиíà íå кðиâилàñü äàлüøå, и этî ужå áûлî пîáåäîй. Ãäå-тî 
â 17 ìîй ðîñт îñтàíîâилñÿ. Â 18 ÿ пî÷уâñтâîâàлà ñåáÿ пîлíîöåííûì 
÷åлîâåкîì. Íî тðåíиðîâки ÷åðåç äåíü, ìîçîли íà ðукàх, этî ужå íà âñþ 
жиçíü. Пîтîì ÿ пîøлà â ìåä, âûу÷илàñü íà âðà÷à. À â кîìíàтå äî÷åðи 
пåðâûì äåлîì пîÿâилàñü øâåäñкàÿ ñтåíкà. Íà âñÿкий ñлу÷àй. Íàâåðíîå, тû 
îáðàтил âíиìàíиå, – ÿíà пàâÿðíулàñÿ äà ÿãî тâàðàì, çл¸ãку кðàíуўøûñÿ 
плÿ÷îì кàўíåðà кàøулі, – Я кðàñиâàÿ, кàк äуìàåøü?

У àпîøíіì пûтàííі íå áûлî ãулüíі. Íå áûлî жàðту, çìÿіíàãà, пàäñтупíàãà. 
У іì áûлî пûтàííå ÷àлàâåкà, ÿкі ÷àкàў íà àäкàç. Ёí çìàў÷àў. Пàäàлîñÿ, 
øтî ÿå тâàð áûў ìîкðû. Íàâàт кàлі á íà іì áûлі ñл¸çû, ̧ í áû íå çàўâàжûў.

***
– Кàк-тî íåуäîáíî îтпðàâлÿтü тåáÿ â äîжäü...
– Тû ÷тî, íîðì, – ñàì тàãî íå çàўâàжûўøû, хлîпåö àäкàçàў пà-ðàñåйñку. 
Àкñàíà ãлÿäçåлà ў âàкíî, çàхутàўøûñÿ ў пðàñöіíу. Ç кðàå÷ку лîжкà 

äà пàäâàкîííÿ ìîжíà áûлî äàöÿãíуööà ðукîй. Çðу÷íà. Дûì у ìîìàíт 
ñпàўçàў äîлу пà ñöÿíå.

– Тû пðî этîãî... Âàкулу ãîâîðил. Мîй пàпà áûл тàкîй. Мàìà укðàиíкà, 
типи÷íàÿ, à îí – кàкîй-тî íåпðàâилüíûй ðуññкий. «Çà ÷åðåâи÷кàìи» – 
этî пðî íåãî. 

– Тû пðà âàкçàл ðàñпàâÿäàлà. У Дðэçäэíå.
– О-î-î, äà. Мîÿ лþáиìàÿ иñтîðиÿ иç äåтñтâà. Кàк ÿ пîтåðÿлàñü. Ãîäà 

÷åтûðå ìîжåт áûлî, íî пîìíþ, кàк ñåãîäíÿ. Ñтупåíüки пîìíþ. Оãðîìíûå 
тàкиå. Мåãàлити÷åñкиå. À ÿ пî íиì пîäíиìàþñü. Куäà? Íàâåðíîå â ñтîðîíу 
äîìà, пî пàìÿти. À ìàìà çàкðутилàñü ãäå-тî, пîтåðÿлàñü иç âиäу. И ìужик 
кàкîй-тî ìåíÿ íàøåл. Â кîðи÷íåâîì пиäжàкå. Ñ áîðîäîй. À у пàпû íиктî 
иç äðуçåй ñ áîðîäîй íå хîäил. Дà и îí, пîíÿтíî, áðилñÿ. Пîâåл çà ðуку íà 
пîñт пîлиöии или â кîìåíäàтуðу. Тàì тåткà íàðиñîâàлàñü. Тîлñтàÿ тàкàÿ, 
ñ âûáåлåíûìи âîлîñàìи, â ãîлуáîì плàтüå. Оíà ужå пî-ðуññки ãîâîðилà. 
Ñтðîãàÿ. Я, ñуäÿ пî âñåìу, кàк-тî îáъÿñíилà, îткуäîâà ÿ пîтåðÿлàñü, ãäå 
ãулÿли. Íу, ìû и пîøли. Пðиøли â ñкâåð âîçлå âîкçàлà – тàì íåт íикîãî. 
И ìàìû íåт. Кàк îíà ìåíÿ ðуãàлà! Тåткà тà. Пîäуìàлà, ÷тî ÿ íàâðàлà. 
Пðиäуìàлà. Дåти âåäü âñåãäà âðут. Íå тî, ÷тî âçðîñлûå, äà? И ìíå тàк 
îáиäíî, ñтîþ, плà÷у. Ñìîтðþ íà íåå ñíиçу ââåðх. И пî ñтîðîíàì. И ñîлíöå 
тàкîå ÿðкîå. И îтттуäà, ãäå ñîлíöà áîлüøå âñåãî, лþäи áåãут. Пàпà! Ñ 
íиì åщå тàì ктî-тî. Áåжит и ðукîй ôуðàжку пðиäåðжиâàåт. À ÿ ñтîþ, 
кàк âкîпàíàÿ, íи ñ ìåñтà. Íà ðуки ñхâàтил, тут ôуðàжкà и ñâàлилàñü. И 
â пûлü куäà тî. Я íà íåå пî÷åìу-тî ñìîтðåлà âñå. И щåкà у íåãî тàкàÿ... 
öàðàпу÷àÿ, – ÿíà çðàáілà пàўçу. – Оí ñтðàííûй áûл. Пî-ñâîåìу. Пîтîì, 
ìíå ужå лåт 16 áûлî. Пîåçäкà â Пîлüøу, îáìåí кàкîй-тî. Тàк ãîâîðит, íи ñ 
кåì тàì íå îáщàйñÿ иç «ихíих», кîìпàñ âîçüìи, à ñпи÷ки, хà-хà, à ñпи÷ки 
лу÷øå, ãîâîðит, âîñкîì çàлåй. Чтîáû íå пðîìîкли. Пðåäñтàâлÿåøü? У ìåíÿ 
ìàлü÷ики â ãîлîâå, äжиíñû, à тут – ñпи÷ки â âîñкå... Тû íå îпîçäàåøü?
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– Тàк. Ужî ÷àñ.
– Ñлу-у-у-уøàй. À íàáåðи ìíå. Ãäå-тî тåлåôîí пîñåÿлà. Íîìåð, щàñ, à 

äàâàй ñàìà íàáåðу, äàй ñþäà.
“Âу-у-у-уì-âу-у-у-уì” – тэлåôîí àäàçâàўñÿ ç пàäлîãі. 
– Еñтü! Ñпàñиáî.

***
Дîжäж ñкîí÷ûўñÿ. Íà âуліöû пàíàâàлà ñâåтлàÿ øэðàñöü. Дçіўíà, Ë¸øà 

çàпîìíіў лåñâі÷íуþ клåтку, ñхîäû, кðîплі íà куñтîўі, àлå ў ãàлàâå çуñіì 
íå àäáілàñÿ лàкàöûÿ ñàìîãà äîìà. Пàðк öі ñкâåð пîáà÷, пàñлÿ – âуліöà. 
Цÿãíікі ÷уâàöü, âàкçàл áліçкà. Ëужûíû íà ìîкðûì àøôàлüöå. Рэäкіÿ тàкñі. 
Дà плàí¸ðкі ÿø÷э ÷àтûðû ãàäçіíû. Âàðтà пàñтàâіöü áуäçілüíік íà тэлåôîíå 
ўжî çàðàç. Ёí пàöÿãíуўñÿ пà тэлåôîí. “Што за дзіўны нумар? А-а-а”. У 
àäðàñíàй кíіçå ç’ÿâіўñÿ íîâû кàíтàкт: “Мама Ліны”. 

Чûì äàлåй çàñтàâàўñÿ тîй äîì íåтûпîâàй плàíіðîўкі ў çàðàñöÿх áэçу äû 
àлû÷û, тûì áîлüø ñöіñкàлàñÿ íåøтà ўñÿðэäçіíå. Ç кіøэíі Ë¸øà âûöÿãíуў 
пàкàìå÷àíû пà÷àк öûãàðэт. Çàñтàâàлàñÿ àäíà öэлàÿ, àäíà пàлàìàíàÿ íà 
ñÿðэäçіíå. Çàпàліўøû, ¸í âåлüìі äàклàäíà çðàçуìåў àäíу іñöіíу: ãэтàÿ 
äçіўíàÿ ãіñтîðûÿ àäáûлàñÿ íå äлÿ тàãî, кàá íåкàлі пàўтàðûööà. Іäу÷û, ¸í 
íå àçіðàўñÿ.

***
Пàäçåі тîй íî÷û ñтàлі ìіíулûì, à ìіíулàå – íі÷ûì. Áî, кàá ñтàöü 

ãіñтîðûÿй, пðà ãэтà âàðтà áûлî á íàпіñàöü, íåкàìу ðàñпàâåñöі, àáìåðкàâàöü. 
Ç кіì тàкîå àáìÿðкуåø? Тàìу – пîпåл. Дûì çãàñлàй ñâå÷кі. Кàá íå тàÿ 
ñуñтðэ÷à íà âуліöû, çуñіì íÿäàўíà. Ëÿã÷эй àä ãэтàãà íå ñтàлà, çàтîå Ë¸øà 
ўжî äàклàäíà âåäàў, øтî íå пðûñíіў, íå âûäуìàў. Дàðîñлûÿ ж, ÿк і äçåöі, 
лþáÿöü âûäуìлÿöü. Íåâÿäîìà, хтî áîлåй.

Ëåтà 21-ãà пàáілà íå тîлüкі тэìпåðàтуðíûÿ ðэкîðäû. Âûäàâåöтâà, äçå ̧ í 
пðàöàâàў, çà÷ûíілàñÿ. Рàíåй Ë¸øà пðàўäàìі і íÿпðàўäàìі ñпðàáàâàў çáåã÷û 
ç пðàöû ў ãîðàä. Пðàöà çàўжäû ̧ ñöü, à âûäûхíуöü? Çàðàç, íå ìàþ÷û пðàöû, 
âûäуìлÿў пðû÷ûíû і ñпðàâû, äлÿ ÿкіх ìîã пàйñöі ў ãîðàä ç äîìу. Пðîñтà 
тàк. Пàñÿäçåöü у кàâÿðíі. Àäçіí. Тûх, ç кіì ìîжíà áûлî ñуñтðэööà, àìàлü 
íå çàñтàлîñÿ. À тут ãэтàÿ äçіўíàÿ ñуñтðэ÷à – ÿк кàìåíü÷ûк у ñтàÿ÷уþ âàäу...

– À ÷àìу ў øîöå? – Ë¸øà çäçіâіўñÿ, кàлі àôіöûÿíткà ў лåтíÿй кàâÿðíі 
пàäíåñлà ÿìу эñпðэñà і кàíüÿк, àлå àпîøíі – у íåçâû÷àйíûì øклå.

– Кîíüÿ÷íûå ðàçáилиñü. Чтî åñтü.
– Íà ø÷àñöå.
– Íàâåðíîå.
Çà ñтîлікàì ¸í піў àäçіí. Пà ñуñåäñтâå тàкñàìà íікîãà íå áûлî, àпðî÷ 

ñтàлàãà ðуäîãà ìуж÷ûíû ç жûâàтîì äû кіðпàтûì íîñàì. Ёí áûў àпðàíутû 
пà-лåтíÿìу, ілüíÿíàÿ кàøулÿ, áåлûÿ øтàíû, ñàíäàлі. Муж÷ûíà тàкñàìà 
çàìîâіў кàíüÿк, àлå íå çâÿðíуў уâàãі íà ôîðìу пàäà÷û. Ці çâûкñÿ. Хуткà 
äà ÿãî пàäñåлі äçâå жàí÷ûíû. Àäíà ç кàðîткàй ñтðûжкàй, ñіâàÿ. Дðуãàÿ – 
÷àðíÿâàÿ, у клÿт÷àñтàй ñпàäíіöû. Íåйкàÿ іíтэліãåíöкàÿ кàìпàíіÿ. Мàñтàкі 
öі ìуçûкі, у ãэтûì äуху.

Рàíåй Ë¸øà лþáіў клåіöü âухà äà ÷ужûх ðàçìîâàў, àлå íå ñ¸ííÿ. 
Íàñтðîй íå тîй. Тîй, кіðпàтû, âіäàöü, ìîöíà хâàлÿâàўñÿ, тàìу àäáіâàў íàãîй 
у ñàíäàлі ðûтì пà äðàўлÿíûì íàñöілå. Дàўãàÿ äîøкà àкуðàт äàхîäçілà äà 
Ë¸øàâàãà ñтîлікà. Тàì, çà тûì ñтàлîì, íåøтà øуìíà àáìÿðкîўâàлі. Àãà, 
ðàçìàўлÿлі пà тэлåôîíå. Кàá уñіì áûлî ÷утíî і áà÷íà – пà âіäэàñуâÿçі. 



Рэплікàў ç тэлåôîíà íå áûлî ÷уâàöü, àäíî ðэàкöûі ç-çà ñтàлà. Àäкàçâàлі 
хîðàì:

«А ты нас видишь? ...да-да-слышим! ...домой идешь ...красиво ...и аня тебя 
хочет видеть ...я хочу его видеть? ...ха-ха ...ты загорел ...пфайзер ...нет, не 
за рулем, могу себе позволить ...ты устроился, молодец ...грант ...не наши 
копейки ...а вы вместе? ...скоро прилетает?! ...ох, какие вы молодцы ...слава 
богу! ...без пяти минут ...традиция, ты помнишь, перед отпуском каждые 
два дня на озеро ...не море, как у тебя, но ...глебушка, еще скажи...»

Ë¸øу àжíî пåðàñìûкíулà. Ãэтàãà íå ìîжà áûöü. Ёí жà ñàì, пàкулü íå 
âûäàліў àкàўíт у ôэйñáуку, пåðàпîø÷âàў íàâіíу, ÿк Ãлåá, тîй ñàìû Ãлåá, 
ç ÿкіì пілі ў пàðку, íå äàйøîўøû äà Í¸ìàíà, ç’åхàў ìіíулàй âîñåííþ. У 
Пîлüø÷у öі ў Чэхіþ. Пàñлÿ ў Áàтуìі. У âуøàх çàãулî. Íîãі ñтàлі âàтíûìі, 
ÿк пåðàä áîйкàй, пàкулü ÿø÷э ñтðàøíà. Уñÿðэäçіíå, çäàåööà, àäкðûлàñÿ 
пðîðâà, ãàтîâàÿ пðàãлûíуöü ãîðàä, кàâÿðíþ, уñå ñтîлікі äû íåäàпітûÿ 
øîтû ç кàíüÿкîì. 

“Ну, пахне чабор! – ìуж÷ûíà пàìàхàў äðîáíûì кулà÷кîì íàä ñтîлікàì 
äû ñуöіøûўñÿ. – Я же выключил?.. Да, выключил”. Кàìпàíіÿ çãàðíулàñÿ 
ãэтàкñàìà хуткà, ÿк і ç’ÿâілàñÿ. Íåхтà íåкàãà ìåўñÿ пàäâîçіöü, кіðпàтû 
ўãàâîðâàў ñÿáðîâàк àääàöü ÿìу öÿжкіÿ тîðáû, ç-çà ðîãà ç’ÿâіўñÿ ñтàðэíüкі 
ñіíі “пåжî”, íà ÿкіì ÿíû і çíіклі. Як і íå áûлî. Ãэтûÿ íå ç’åäуöü íікуäû. 
Пðûíàìñі, пàкулü тут ¸ñöü пðàöà, íà ÿкîй тðûìàþöü äà ñìåðöі, кàíüÿк у 
øîтàх äû âîçåðà øтîâå÷àð пåðàä àäпà÷ûíкàì. 

Пà÷àк ç öûãàðэтàìі áûў пуñтû. Рукі íå ñлухàліñÿ, íàтàтíік ç àñàäкàй 
пàлÿöåлі íà пàäлîãу. Тàк. Тэлåôîí. Кàíтàктû. “Мàìà”... “Мàìà Ëіíû”. Ёñöü! 
Ёí іñíуå! À øтî піñàöü? Штî ìîжíà íàпіñàöü ÷àлàâåку, ÿкîãà ñуñтðэў 
äâîй÷û ў жûööі – у лîжку і íà âуліöû – ç âÿлікіì ðàçðûâàì у ÷àñå? 
Уñìіхíулàñÿ – пàìÿтàå. Íå ìîжà íå пàìÿтàöü. 

“Прывітанне. Мы днямі бачыліся. Гэта Лёша. Магу набраць?..”
Дàñлàöü. Дàñлàíà. Ñÿðîä ліпкàй ãàðà÷ûíі, пðûñûпàíûх ліпàâàй пûлüöîй 

ñтîлікàў і кðэñлàў Coca Cola, çàñåäжàíûх âîñàìі і ðэäкіìі ãàñöÿìі, ç кàлîíàк 
ãу÷àлà:

Ñìîтðи, îткðûтîå ìîðå, 
Иñ÷åç пðîклÿтûй кîðàáлü, 
À тàì, â пðåäутðåííåì íåáå, 
Пîплûл ñâиíöîâûй кîâ÷åã...

Кàлі ÷àлàâåк хâàлþåööà, тî ÷àñöÿкîì ÷àплÿåööà çà äðîáÿçі. Рàçãàäâàå 
íікîìу – ÿìу ў тûì ліку – íåпàтðэáíûÿ çàãàäкі. Âîñü і Ë¸øà äуìàў, 
øтî ў ãэтûì куплåöå іäçåööà пðà “стеклянный ковчег”, à тут – ñâіíöîâû. 
Іñтîтíàÿ ðîçíіöà. Âàãîìàÿ. Пåðøû ìîжà ðàçáіööà, à ìîжà – âûплûöü. 
Ãулüíÿ тàкàÿ. Дðуãі – öàлþткі, íàâþткі – àáàâÿçкîâà пîйäçå íà äíî. Тàкіì 
ÿãî íåкàлі і çíîйäуöü. 

Àäкàç íà ñìñ пðûйøîў пðàç пàðу хâіліí. Ë¸øà äâà ðàçû пåðà÷ûтàў 
пàâåäàìлåííå, пàñлÿ àäñуíуў тэлåôîí íà кðàй ñтàлà, ñàì пàклàўøû 
пàäáàðîääçå íà плÿ÷î. Пåðàä тûì, ÿк çãàñíуöü, íà экðàíå ÿø÷э íåкàлüкі 
іìãíåííÿў ñâÿöіўñÿ íàäпіñ: 

Nie znayu vas prostite esli po proektu to pishite na telegram telefon skoro 
nedostupen uletayu v gruziyu.
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…Я тваё шчасце вымалю ў Бога,

Ў душы сваёй збудую Божы храм.. .

*  *  *

Íіøтî íÿâå÷íà ў ãэтûì ñâåöå… 
Штî íàðàäçілàñÿ – пàìðэ. 
І тàÿ кâåткà у ñукâåööі 
Àäçåлÿíåå, àäöâіöå. 
І тàÿ птуøкà, øтî ñпÿâàå 
І áуäçіöü ðàíіöîй çÿìлþ, 
Хâіліíû ñпåâàì àäìÿðàå 
Тðàâіíöû, äðэўöу і кàìлþ. 
І тàк áûлî, тàк ¸ñöü, тàк áуäçå 
Пðàöÿãâàööà ç âåкà ў âåк, 
Кàá çðàçуìåлі ўðэøöå лþäçі – 
Жûâå íÿâå÷íà ÷àлàâåк. 
І тîй ñлÿäîк, øтî ¸í пàкіíå, 
Дàпîўíіöü іíøûÿ ñлÿäû, 
À ÷àлàâåк öÿлåñíà çãіíå, 
Дуøîþ ж áуäçå жûöü çàўжäû. 

Марта Багдановіч

Ляціце хутка, мілыя арэлі...



*  *  *

Мíå кîліñü тàтà çìàйñтðàâàў àðэлі
Íà çàйçäðàñöü уñіì ñÿáðîўкàì і ñÿáðàì.
Пàä ñàìûÿ àáлîкі пàлÿöåлі,
Âÿñ¸лку пàäçÿлілі íàпàлàì.
Я íà àðэлÿх ìàðûлà, ñпÿâàлà 
І хуткàñöü ðàçâіâàлà кîжíû ìіã.
Я íà àðэлÿх ñілû íàáіðàлà
Дû ç âûøûíі ÿ áà÷ûлà ўñіх.
І тàтàì çìàйñтðàâàíûÿ àðэлі
Уçãàäàâàлі, áûööàì íåìàўлÿ,
Я ўçðàñлà, ñуñåäçі пàñтàðэлі,
Çìÿíілàñÿ і â¸ñкà, і çÿìлÿ.
Àäíàк і çàðàç ñÿäу íà àðэлі,
Çðàáлþ íÿáà÷íû ў äçÿöіíñтâà ìîñт,
Іìãíåííå – çíîўку хуткà пàлÿöåлі,
Çàáûўøûñÿ пðà ñтàтуñ і ўçðîñт.
Ëÿöіöå хуткà, ìілûÿ àðэлі,
Çäàåööà, äàлÿöіì äà ўñіх кðàіí!
Ëÿöіöå ў ñàäîў ÷àðîўíàй áåлі
І ñåйöå ў ñэðöû äîáðû ўñпàìіí!

*  *  *

Тàк ñуìíà ў áàáуліíàй хàöå,
À ў ñэðöû çàўжäû ўñпàìіí:
Як ãðàáілà ñåíà ìàöі,
Як ñîх íà пàâåöі тìіí.
Яå àãàðîä кàлÿðîâû
У кâåткàх çàўжäû пàтàíàў,
À ў пå÷û кðàктàлі äðîâû,
Àãåíü÷ûк öіхуткà ñпÿâàў.
Íà äîñâітку пåўíі áуäçілі,
Áÿðîçû, ÿк тðуáû, ãулі.
Ç ìàтулÿй íà áулüáу хàäçілі,
Тàк áліçкà áûлі äà çÿìлі.
À ðàíіöàй – øпàðкà íà ãàíàк!
Тàк ñîí àäñтупàў пàкðûñå.
Âітàў çíîўку íîâû ñâітàíàк
Ñâÿтлîì íà кðûøтàлüíàй ðàñå.
Дû клікàлà ў хàту áàáулÿ,
Ñíÿäàíàк ãàтуþ÷û ўñіì.
Ñтàÿлà ìà÷àíкà, öûáулÿ
І пàхàì ìàíілà ñâàіì.
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І ðàçàì íà кîжíàå ñâÿтà.
Цÿпåð – íàâàкîл áûлüíÿãі...
Пуñтуå áàáуліíà хàтà
Кутîк íà çÿìлі äàðàãі.

*  *  *

Я тâà¸ ø÷àñöå íàìàлþþ íà пàпåðû,
І ç ÿðкіх ôàðáàў тâîй ñклàäçåööà л¸ñ.
Àääàì уñ¸. Ñàáå пàкіíу øэðû.
Íå áуäçåø âåäàöü íі пàкут, íі ãîðкіх ñл¸ç.

Я тâàå ø÷àñöå âûøûþ íà áåлûì,
Âуçлîў, çàìіíàк тàì íå äàпуø÷у.
І ñэðöàì àä÷уâàþ ÿ çáàлåлûì – 
Íå хîпіöü íітàк – л¸ñ ñâîй ðàñпуø÷у.

Я тâà¸ ø÷àñöå ìуçûкàй ñûãðàþ,
Ñтâàðу ìåлîäûþ. Дуøîþ çàкðû÷у.
Íå хîпіöü çûкàў. Ш÷ûðà àä÷уâàþ.
Ñâàйãî жûööÿ ÿ пåñíþ ñкàðà÷у.

Я тâà¸ ø÷àñöå âûìàлþ ў Áîãà,
Ў äуøû ñâà¸й çáуäуþ Áîжû хðàì.
Кàá ðîўíàй і пðàìîй тâàÿ äàðîãà
Çàўжäû áûлà – жûöö¸ ñâà¸ àääàì.



Чараўніцтва – гэта не казка...

Злата Клачок

дэбют

дэ
б

ю
т

…Бездань ёсць глыбіня,

У якой я шукаю прабачэння…

*  *  *

Лунаем у бязмежжы пачуццяў,
Губляем арыентыры,
Нас не было і не будзе,
Зліваемся з вірам плыні.

Мы, натхнёныя марай,
Чакаем часу фіесты,
Застаёмся сам-насам з сабой,
Адзінотай забытыя дзесьці…

Шукаем сябе ў іншых,
Глядзімся ў люстра быцця –
І бачым ўсё той жа адбітак –
Мінулыя крокі жыцця.
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Час прымаем як дар,
Нясём за сабой цяжар скрухі,
Пакідаем лёс на алтар
І слязьмі абмываем рукі…

Назаўсёды ў момант той
Забываем, дзе мы і хто…
За неўміручай брамай жыцця
Здабыўшы сабе супакой.

СПАДЗЯВАННЕ

Спадзяёмся на зоркі ў небе,
Абдзяліў нас літасцю Бог.
Зноў шукаем жыццю тлумачэнне,
Зразумеўшы душы некралог.

Няўмольна прыходзім да праўды:
Не шкадуе нічога час,
Зоркі – і тыя калісьці
Непазбежна згаснуць для нас.

ЧАРАЎНІЦТВА

Чараўніцтва – гэта не казка.
Чараўніцтва – у выразах ласка.
Шапаценне старонак кнігі,
Што вядзе да душэўнай адлігі.

З табой пах кавы сённяшняга ранку.
З ім выйдзеш на прыступкі ганка,
Зірнеш навокал: “Божа, як прыгожа!”
Дык гэта чараўніцтва, можа?

І маладосці цёплыя абдымкі
У імгненні на вінтажным фотаздымку…
Хачу чароўнай палачкай ўзмахнуць
І прашаптаць ціхутка: “Не забудзь!”

Мой дружа, чуеш?
Музыка ў цішы:
Пад крокамі тваімі
Спеў душы.



*  *  *
Месяцоваю
хадой
блукаю,
Завіткамі
вечнасці
іду.
Пасярэдзіне –
спляценне
адшукаю
Сонцу
адзінокаму
майму.
І няхай
яно асвеціць
шлях –
знічцы, што
знікае
без
любові...
Затрымаю
ў сваіх далонях
частку неба,
што
імкнецца
да зямлі.

*  *  *
Дзе я? Хто я?
Самотны сярод іх.
Сярод тых,
Хто згубіў сябе.
Мне трэба знайсціся.
Але я шукаю цябе,
Каб знайсці і сваё.

*  *  *

Ты і я –
асобы адзіночнага ліку.
Мы толькі тады
робімся множным,
калі хтосьці
за спінаю кажа:
“ТЫЯ”.
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БЕЗДАНЬ

Бездань побач.
Бездань паўсюль.
Бездань гукаў.
Бездань слоў.
Бездань думак.
Бездань сэнсу.
Бездань жыцця.
Бездань ёсць глыбіня,
У якой я шукаю прабачэння.
Сабе. Маёй бездані.

ЛІРЫЧНЫ РОЗДУМ

“Я шчаслівы!” Ты можаш сказаць з упэўненасцю, 
што так яно і ёсць на самой справе? Я хачу табе нешта 
паведаміць. Шчасце не мае адзінак вымярэння. Я не 
магу дадаць яго ў сваё жыццё, як лыжку цукру ў гарбату: 
“Вось тры лыжкі – дастаткова!” Сёння адчуваеш сябе 
шчаслівым, бо маеш тыя пяцьдзясят рублёў, якія 
казычуць кішэню. Назаўтра пакутуеш ад таго, што 
не сустрэў чалавека, які б падтрымаў у бліжэйшыя 
пяцьдзясят год. Калі-небудзь шчасце насупраць – “візаві”. 
Але мы такія недарэчныя! Мы не бачым таго, што 
наперадзе, але заўсёды адварочваемся назад, калі пакліча 
мінулае паразмаўляць “тэт-а-тэт”. Шчасце не павінна быць 
вонкавым. Шчасце павінна грэць знутры, пакуль цела 
яшчэ не спарахнела ад душэўных пакут. Я хачу адчуваць, 
што гэты свет шчаслівы. Магчыма?

Мабыць, хтосьцi падзяліўся б сваім шчасцем, але сам 
баіцца застацца няшчасным... Ці мусіш ты змяніць гэта?



Ці то ў эпоху Кан’эй1 гэта было, ці то ў эпоху Гэнна2 – 
адным словам, даўно.

У тыя часы людзей, што адкрыта вызнавалі хрысцiян-
скую веру, вышуквалі, каб паліць на вогнішчах і ўкры-
жоўваць. Але сярод жахлівых ганенняў Госпад Усема-
гутны, здавалася, яшчэ мацней атачаў вернікаў нашай 
краіны Сваёй цудоўнай апекай. Часам вёскі вакол Нага-
сакі разам з апошнімі промнямі сонца наведвалі анёлы і 
святыя. Кажуць, некалі сам святы Ян Хрысціцель з’явіўся 
перад вернікам Міхаілам Яхэем на яго вадзяным млы-
не ў вёсцы Уракамі. Адначасова і д’ябал выпрабоўваў 
хрысціянаў: альбо ў незвычайным абліччы мурына, альбо 
пад выглядам заморскай зёлкі, альбо ў форме плеценага 
паланкіна ён раз за разам з’яўляўся ў тых самых вёсках. 
Нават мышы, што дзень і ноч мучылі Міхаіла Яхэя ў яго 
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земляной вязніцы, насамрэч мусілі быць чарговым увасабленнем д’ябла. 
Яхэя спалілі на вогнішчы разам з адзінаццаццю іншымі вернікамі ўвосень 
восьмага года эпохі Гэнна3… А тое, пра што цяпер пойдзе гаворка, было ці 
то ў эпоху Кан’эй, ці то ў эпоху Гэнна – адным словам, даўно.

У гэтай горнай вёсцы Уракамі жыла і дзяўчынка, якую звалі О-Гін. Бацькі 
яе прыйшлі ў Нагасакі ажно з далёкай Осакі. Абое яны памерлі, не паспеўшы 
атаўбавацца на новым месцы, і О-Гін засталася адна. Канечне, бацькi яе, 
людзі нетутэйшыя, нават не чулі пра хрысцiянства. Верылі абое ў Буду. 
Медытацыя, сутра Лотаса4, рай Чыстай Зямлі5 – усе яны бяруць пачатак 
у вучэнні Шак’ямуні. Адзін французскі езуіт расказваў, што ад прыроды 
хітры Шак’ямуні вандраваў па Кітаі, прыняўшы імя Буды Аміды, і прапа-
ведаваў сваё вучэнне. А пасля перабраўся ў Японію і тут таксама ўзяўся за 
сваё. Паводле яго, наша чалавечая душа, у залежнасці ад цяжару і глыбіні 
здзейсненых грахоў, можа перарадзіцца ці то птушачкай, ці то каровай, ці 
то дрэвам альбо кустом. Яшчэ кажуць, што Шак’ямуні пры нараджэнні 
забіў уласную маці6. Зразумела, што вучэнне яго бязглуздае, а да таго ж і 
вельмі благое – так сцвярджаў той езуіт, Жан Красэ7. Але бацькі О-Гін, як 
ужо згадвалася, спасцігнуць ісціну не маглі. І нават пасля апошняга ўздыху 
яны працягвалі верыць у Буду. У сваіх самотных магілах пад ценем хвоі яны 
марылі пра недасяжны рай, не ведаючы, што іх чакае хрысціянскае пекла.

Аднак лёс О-Гін не азмрочыла цемната яе бацькоў. Адзін селянін з 
гэтай вёскі, надзвычай спагадлівы Ян Магасіці, паспеў праліць над галавой 
дзяўчынкі святую ваду хрышчэння і даць ёй імя Марыя. О-Гін не верыла 
ў словы, якія голасна прамовіў Буда пры нараджэнні, паказаўшы пальцам 
на зямлю і на неба: «У нябеснай высі, на зямным падоле – толькі я святы!» 
Затое яна верыла, што Найсвяцейшая Панна Марыя, ласкавая, літасцівая 
і салодкая, зачала Свайго Сына беззаганна. Яна верыла, што Езус, Які па-
мёр на крыжы, быў пакладзены ў каменную магілу і пахаваны глыбока пад 
зямлёй, на трэці дзень уваскрос. Верыла, што прагучаць трубы Страшнага 
Суда і на зямлю сыдзе Госпад у моцы Сваёй і хвале; што памерлыя ўста-
нуць з праху, душы іх з’яднаюцца з целамi, і праведнікі спазнаюць райскае 
шчасце, а грэшнікі і дэманы8 праваляцца ў пекла. Асабліва верыла яна ў 
Найсвяцейшы Сакрамант Эўхарыстыі, калі сілай Божага слова хлеб і віно 
пераўтвараюцца ў Цела і Кроў Хрыста, не змяняючы сваіх знешніх рыс. 
Душа О-Гін, у адрозненне ад бацькоўскіх, не была пустыняй, дзе гуляе 
засмяглы вецер. Яна была жытнім полем, дзе буяюць чыстыя дзікія ружы і 
красуе багаты ўраджай. Пасля таго, як О-Гін страціла бацькоў, Ян Магасіці 
яе ўдачарыў. Жонка Магасіці, Яна О-Сумі, таксама была добрым чалавекам. 
Разам з імі О-Гін пасвіла каровы, вырошчвала ячмень і жыла шчасліва. 
Канечне, яны стараліся і пасціцца, і гаварыць пацеры так, каб не трапляць 
на вочы іншым сялянам. Гледзячы на малады месяц, О-Гін заўсёды жарсна 
малілася ў ценю фігавага дрэва, што расло ля калодзежа. Малітва гэтай 
проставалосай дзяўчынкі была нескладанай:

– Прымi маю падзяку, міласэрная Божая Маці. Пачуй голас выгнанага 
дзіцяці Евы. Звярні свой ласкавы позірк на гэтую няшчасную даліну плачу. 
Амэн!

Праз пэўны час, у ноч Раства, д’ябал разам з некалькімі каравульнымі 
раптоўна завітаў у дом Магасіці. Там у вялікім ачагу гарэў прывітальны агонь. 
На закуродымленай сцяне толькі на гэтую ноч павесілі крыж. І, нарэшце, 
у хлеве за домам, у каровіных яслях была падрыхтаваная вада, каб абмыць 
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дзіцятка Езуса. Каравульныя паківалі адзін аднаму і скруцілі Магасіці з 
жонкай. Звязалі яны і О-Гін. Але ўсе трое зусім не здаваліся напалоханымі. 
Яны былі гатовыя да любых катаванняў, каб выратаваць уласныя душы. 
Канечне, Госпад мусіў абдарыць іх Сваёй цудоўнай апекай. Хіба адное тое, 
што іх схапілі ў ноч Раства, не было доказам асаблівай Божай ласкі? Усе 
яны былі ў гэтым абсалютна ўпэўненыя, так, нібыта згаварыліся загадзя. 
Каравульныя цягнулі іх, звязаных, да сядзібы губернатара. А яны, не зва-
жаючы на чорную ноч і павевы халоднага ветру, паўтаралі ўслых словы 
каляднай малітвы:

– О Паніч, народжаны ў Бэтлееме, дзе Ты цяпер? Хвала Табе, хвала!
Д’ябал, пабачыўшы арышт гэтых траіх, запляскаў у ладкі і весела за-

рагатаў. Аднак іхняя мужнасць моцна яго раззлавала. Застаўшыся адзін, 
д’ябал плюнуў і ўмомант ператварыўся ў вялікую каменную ступу. А потым 
з грукатам пакаціўся ў цемру і знік.

Ян Магасіці, Яна О-Сумі і Марыя О-Гін былі кінутыя ў земляную вязніцу, 
дзе на іх выпрабоўвалі розныя катаванні, каб змусіць адрачыся ад хрысціянс-
кай веры. Але ані мука вадой, ані мука агнём не зламалі іхняй рашучасці. 
Нават калі гарэла іх плоць, яны верылі, што вось-вось, праз уздых-другі 
ўвойдуць у райскую браму, трэба толькі ўсё перацярпець. Не – калі яны 
ўзгадвалі пра нязмерную Божую ласку, сама змрочная вязніца перапаўня-
лася для iх райскай веліччу. Да таго ж ці то ў сне, ці то наяве шляхетныя 
святыя і анёлы не раз прыляталі, каб суцешыць траіх хрысціян. Асабліва 
часта бласлаўлялі яны О-Гін. Аднойчы святы Ян Хрысціцель прынёс ёй 
у сваіх вялікіх далонях прыгаршчу акрыдаў і загадаў есці. Іншым разам 
арханёл Габрыэль, лапочучы белымі крыламі, падаў ёй вады ў прыгожым 
залатым келіху.

Губернатар, які сам не вызнаваў ані хрысціянскай веры, ані веры ў Буду 
Шак’ямуні, канечне, не мог зразумець упартасці гэтых траіх. Часам ён ду-
маў, што яны папросту звар’яцелі. А калі даўмеўся, што гэта не вар’яцтва, то 
вырашыў: мабыць, яны не людзі, а нейкія дзіўныя стварэнні накшталт удаваў 
ці аднарогаў. Натуральна, паводле тагачасных законаў падобных пачвар не-
льга было пакідаць у жывых, бо ад гэтага залежаў спакой усёй краіны. Вось 
таму не прайшло і месяца з тае ночы, як траіх хрысціян кінулі ў земляную 
вязніцу, а губернатар ужо загадаў спаліць іх на вогнішчы. (Шчыра кажучы, 
ён, як і іншыя суайчыннікі, не надта дбаў пра спакой нашай краіны. Але, 
па-першае, такі быў закон, па-другое, такая была агульнапрынятая мараль, 
таму можна было асабліва не пераймацца.)

Трое вязняў, якіх на чале з Янам Магасіці прывялі да месца пакарання на 
ўскрайку вёскі, нічым не выказвалі страху. Месца гэтае было зусім побач з 
могілкамі, на камяністай пустцы. Там каравульныя спярша зачыталі ўслых 
правіны вязняў, а потым прывязалі іх да трох велізарных слупоў. Справа 
стаяла Яна О-Сумі, пасярэдзіне – Ян Магасіці, а злева – Марыя О-Гін. Пасля 
доўгіх катаванняў О-Сумі, здавалася, раптам зусім пастарэла. Ад зарослага 
твару Магасіці нібы назаўсёды адхлынула кроў. А О-Гін… У параўнанні з 
імі О-Гін як быццам амаль не змянілася. Але ўсе трое, стоячы на высока 
наваленым галлі, мелі аднолькава спакойныя твары.

Ля месца пакарання ўжо даўно сабраўся натоўп пустацікаўцаў. Сосны, 
што раслі бліз могілак, працягвалі свае галіны ў неба, насустрач гэтаму 
натоўпу, як балдахін.
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Калі ўсё было падрыхтавана, адзін з каравульных выйшаў наперад, стаў 
перад асуджанымі і ўрачыста аб’явіў, што да пакарання ў іх будзе яшчэ 
трохі часу, каб падумаць над уласным лёсам: варта ім толькі адрачыся ад 
хрысціянскай веры, як іх адразу ж развяжуць. Але вернікі нічога яму не 
адказалі. Яны глядзелі ў далёкае неба, і на іхніх вуснах, здавалася, гулялі 
слабыя ўсмешкі.

На некалькі хвілінаў і каравульныя, і пустацікаўцы змоўклі. Незлічоныя 
вочы пільна ўтаропіліся ў твары трох асуджаных. Усе нават затрымалі 
дыханне, але не ад спагады. Пустацікаўцы з нецярплівасцю чакалі, калі ж 
распаляць агонь. Каравульныя нудзіліся, бо пакаранне адклалі, але ў іх не 
было адвагі і на тое, каб пачаць ціхутка перамаўляцца між сабой.

І тут выразна пачулася нечаканае:
– Я вырашыла адрачыся ад хрысціянскай веры.
Гэта быў голас О-Гін. Пустацікаўцы ажно зараўлі ад здзіўлення. Але, 

крыкнуўшы разок, адразу сцішыліся. Усё таму, што Магасіці павярнуўся 
да О-Гін і смутным, аслабелым голасам сказаў:

– О-Гін! Цябе спакушае д’ябал? Патрывай яшчэ хвілю, і ты пабачыш 
аблічча Госпада!

Не паспеў ён дагаварыць, як О-Сумі, якая стаяла занадта далёка, таксама 
крыкнула немым голасам:

– О-Гін! О-Гін! Цябе апантаў д’ябал! Маліся... Маліся…
Аднак О-Гін не адказала. Яна толькі звярнула свой позірк на натоўп, 

туды, дзе хвоі працягвалі свае галіны да неба над могілкамі, як балдахін. 
Тым часам адзін з каравульных загадаў развязаць О-Гін.

Калі Ян Магасіці пабачыў гэта, то заплюшчыў вочы, нібы здаючыся:
– Усемагутны Божа, будзь воля твая!
О-Гін нарэшце развязалі, і яна нейкі час проста стаяла на месцы, быццам 

не разумеючы, што адбываецца навокал. Але калі яна зноў зірнула на Магасіці 
і О-Сумі, то павалілася перад імі на калені і моўчкі расплакалася. Магасіці 
так і не расплюшчыў вачэй. О-Сумі адвярнула твар, каб не глядзець на О-Гін.

– Татачка, мамачка, калі ласка, даруйце мне! 
О-Гін нарэшце загаварыла.
– Я адраклася ад веры. Усё таму, што заўважыла тыя хвоі, што працягва-

юць свае галіны да нас, нібы балдахін. У ценю гэтых галін, у магілах, спяць 
мае бацькі, якія не ведалі хрысціянства і цяпер мусяць гарэць у пекле. Я не 
магла б дараваць сабе, калі б адна ўвайшла ў райскую браму. Лепш я пра-
валюся на самае дно пекла разам з маімі бацькамі. Татачка, мамачка, ідзіце 
да Госпада Хрыста і Найсвяцейшай Панны! А мне, што адраклася ад веры, 
ужо няварта будзе жыць адной пасля вас…

О-Гін няскладна выгаварыла ўсё гэта і зноў пачала ўсхліпваць. Тады і 
Яна О-Сумі праліла слёзы проста на вецце, што грувасцілася пад яе нагамі. 
Канечне, хрысціянцы не прыстала ісці ў рай вось так, з уздыхамі і стогнамі. 
Ян Магасіці, засаромеўшыся, павярнуўся да прывязанай побач жонкі, каб 
гучна і гнеўна прыкрыкнуць на яе:

– І ты паслухалася д’ябла? Калі ты вырашыла адрачыся ад веры, давай, 
адракайся! Я адзін пакажу вам, як трэба гарэць жыўцом!

– Не, я буду з табой! Але я… але…
О-Сумі праглынула слёзы і амаль крыкнула, выкідваючы з сябе словы:
– Гэта не таму, што я хачу пайсці ў рай! З табой… Я хачу быць з табой!



Магасіці надоўга змоўк. Толькі ягоны твар то бялеў, то зноў наліваўся 
чырванню. Пярлінкі поту паказаліся на ягоным ілбе. Напэўна, у гэты момант 
Магасіці ўнутраным зрокам бачыў сваю душу. Бачыў, як за яе змагаюцца анёл 
і д’ябал. Калі б О-Гін, што рыдала ля ягоных ног, у гэты момант не падняла 
твару… але яна яго падняла. З яе вачэй, якія пільна ўглядаліся ў Магасіці, 
лілося дзіўнае святло. У глыбіні яе зрэнак відаць было не проста нявінную 
душу малой дзяўчынкі. Гэта была душа «выгнанага дзіцяці Евы» – душа 
кожнага чалавека.

– Татачка! Хадзем у пекла. Са мной, і з мамачкай, і з тымі маімі бацькамі… 
Усе разам аддамося д’яблу!

І Магасіці ўрэшце зламаўся.
Сярод жахлівых пакут, што зведалі хрысціяне нашай краіны, гэтая апо-

весць стала найбольш ганебнай легендай, якую перадавалі з вуснаў у вусны. 
Калі трое адракліся ад веры, нават тыя пустацікаўцы – усе, і мужчыны, і 
жанчыны, і дзеці, – што нічога не разумелі ў хрысціянстве, узненавідзелі 
іх. Магчыма, проста пакрыўдзіліся, што не атрымалася паглядзець на 
доўга чаканае спаленне жыўцом. Кажуць яшчэ, што д’ябал ад шчасця пера-
тварыўся ў агромністую кнiгу і ўсю ноч лётаў над месцам пакарання. Але 
аўтар вельмі сумняваецца, што такая перамога д’ябла вартая была настолькi 
бурнай радасці.

1922 г.

1 1624-1645 гг.
2 1615-1624 гг.
3 1622 г.
4 Адзін з найважнейшых сакральных тэкстаў у японскім і кітайскім будызме школы 

Махаяна.
5 Рай Буды Амітабхі (Аміды), таксама вядомы пад назвай Заходні рай, – месца, дзе 

пера раджаюцца праведнікі пасля смерці. Апісваецца як надзвычай прыгожая краіна, поўная 
кветак, садавіны і чароўных дрэў, на якіх адпачываюць рэдкія птушкі; багі і людзі жывуць у 
гэтай краіне поруч, і любыя іх жаданні нязменна здзяйсняюцца.

6 Паводле будысцкіх паданняў, маці Шак’ямуні, царыца Махамая, памерла праз некалькі 
дзён пасля яго нараджэння.

7 Жан Красэ (1618-1692 гг.) — французскі каталіцкі тэолаг, аўтар багаслоўскіх прац, у 
тым ліку «Гісторыі японскай Царквы», выдадзенай у 1689 г. і перакладзенай на некалькі моў.

8 У арыгінале – tengu, горны і лясны дух з японскіх павер’яў: даўганосае, чырванатварае, 
чалавекападобнае стварэнне, надзеленае здольнасцю лётаць і неверагоднай фізічнай сілай. 
Веруючыя будысты лічылі іх сапраўднымі дэманамі, ворагамі манахаў, але ў простанароднай 
язычніцкай свядомасці tengu ўспрымаліся як капрызлівыя бажкі, што маглі несці людзям 
і дабро, і зло.
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*  *  *
Ўжо цэлы тыдзень абжываю хату.
Здавалася б, абвыкнуцца пара.
Услон ды ложак, вольных тры квадраты, 
што споўнены гаючага дабра 
нябёс прасветлых. Сонечнае ззянне 
аж ломіцца ў вузенькае вакно.
Дык вось табе пра славу і змаганне.
Дык вось яно, жыццё.
Дык вось яно.

*  *  *
Да жніва не дабыў,
ані жыта не жаў.

Васіль Стус

...Нібы пачвары ў пякельным коле, 

навокал цені, нідзе – патолі. . . 

Не паміраем двойчы...

пераклады

пе
р

ак
ла

ды

Пераклад
з украінскай 
мовы 
Галіны 
ДУБЯНЕЦКАЙ.



Не згубіў, не набыў.
І не жыў. І не жаль. 
Цьмяных нашых жаданняў старая мяжа:
дзе напасці са шчасцем заўжды на нажах.
Безбаязна не смейце любіці свой край, – 
а зазнаў бы ты, свеце вялікі, дабра.
Смерць паглядвае ў вочы.
Зацята душа 
навучае, прарочыць: табе кунтуша 
ужо не апранаці, а чорны бушлат – 
ён як бацька і маці, і жонка, і брат.

*  *  *

Госпадзе, гневу прачыстага
прагну – не май за злое.
Дзе ні стаяцьму – выстаю.
Дзякуй Табе, што малое 
людское жыццё, хоць надзеяю 
доўжу яго ў вякі. 
Верай тугу развейваю, 
што буду заўжды такі, 
як маці мяне нарадзіла 
і блаславіла ў свет. 
І добра, што не ўбараніла 
ад негаданых бед.

*  *  *

Няўжо ты нарадзіўся, чалавеча, 
каб зазіраць у келлейку маю? 
Няўжо табе жыццё не зашчабеча? 
Ці, можа, праўду ты здабыў сваю 
на гэтай нуднай і нязраднай працы, 
дзе ўсё людскою мукаю смыліць? 
Ды не магу я на цябе злавацца, 
тваё няшчасце ў сэрцы мне баліць. 
Бо двойчы за маю – твая нягода 
гарчэйшая. Бо – сам я. Ты ж як цень. 
Я ёсць дабро, а ты – труха і тлень. 
Агульнае – што вязні мы абодва 
па кожны бок дзвярэй. Ты – там, я – тут. 
Муры нас падзялілі, як статут.
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*  *  *
Танцуе зэк у чобатах бацькоўскіх, 
нібы драўляным гупае бічом. 
Пад шызым небам і касым дажджом 
абтрушвае душу ён ад каросты 
знявагаў і згрызот. А дождж ідзе, 
бяжыць вада ў каршэнь – дык болей гонару: 
ад Кіева дабег бы да Жытоміру 
за шэсцьдзесят хвілін, якіх штодзень 
яму “стае” на радасці ды гулі. 
У хлеў загнанаму, яму дарма, 
што ні прасветліны, ні продыху няма, 
ён, апантаны, долі круціць дулі.

*  *  *
Калымскія зязюлі закувалі, 
вада шумуе, вогкая шыпшына 
жаўтлявы гоніць ліст. Аблок шматкі 
вісяць на парцалянавай сінечы. 
А я тут на лістоўнічнай калодзе 
чытаю пра высланца-дзівака. 
Табе, дзівача, жыць – што блазнавацца. 
Жыццё – тваё найбольшае дзівацтва, 
і пры табе цымбальны твой стажаль – 
губляць, шукаць, і траціць, і знаходзіць, 
і зноў губляць – то наш вясёлы кон. 
Не паміраем двойчы. Мы існуем 
раз – назаўсёды. На вякі вякоў. 
І не жабруем ласкі ні ад кога. 
Уцешна: ў лесе галасы зязюль.

*  *  *
Ужо Сафія адшалахцела, 
адзіхацела бэзавым гроннем.
Ты йшла да мяне, а ж не паспела
за першым енкам, за першым громам. 
Нібы пачвары ў пякельным коле, 
навокал цені, нідзе – патолі. 
Ды бласлаўляю тваю сваволю, 
дарога долі, дарога болю. 
Снягі ды сцюжа. Вятры й таросы. 
Гудкі ды крыкі. Злыя праклёны. 
Сабачы брэх. Свісткі паравоза. 
І закмашыны і заквагоны. 



Шпалы і фары. Псы і салдаты, 
драты, і рэйкі, і загарода. 
Леглі – і ходу. Ўсталі – і ходу. 
Ў плечы штурхаюць нас аўтаматы. 
Квадратнае сэрца – квадратнаму колу, 
ў смяротным карэ мы падаем долу. 
Ды бласлаўляю тваю сваволю, 
дарога долі, дарога болю. 
На ўсерасхрысці лютасці й жаху, 
на ўсеспаленні вясны і мары 
дай, Украіна, годнага шляху, 
дай, Украіна, гордага твару!

*  *  *

Увесь абшар – чатыры на чатыры. 
Куды ні глянеш – мур, ікол ды рог. 
Душу праеў мне шлак той шэры збрыдлы, 
ды плеціва заломленых дарог. 
Далей за далеч – родная хаціна! 
Калодзеж, тын, два сумныя вакны, 
што ў вечаровым тлеюцца вагні. 
І ў шыбе – нібы дзьве жарыны –
вачэй журлівых зоркі. Гэта ты, 
прасветлая мая зязюльча-маці! 
Ўжо да цябе шляхоў не напытаці 
і ў ноч бяссонную тваю мне не зайсці. 
То жджы мяне. Чакай мяне. Чакай, 
хоць марна, але жджы, нябога. 
І за мяне ты памаліся Богу. 
А як памру – і з тога свету выглядай.

*  *  *

Прыцемкі сутонныя апалі 
на душу і сонны край зямлі. 
Адзіноты слёзныя харалы 
шчыльна мне дарогу замялі. 
І куды ні йду, ні папрастую – 
хвойны змрок уверсе ледзяны. 
Выглядаю долю залатую, 
не спаткаю – выпаду з гульні. 
А ж, гульня: лятаюць галавешкі, 
зубы ляскаюць пад ідыёцкі смех. 
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Рагачу ў куце – тугу палегчыць 
(а як пацяжэе – то ж не грэх). 
Што цябе клясці, мая нядолю? 
Не кляну. Не кляў. Не пракляну. 
І жыццё – жарсцвянае ўсё поле – 
маю перайсці, не абміну.
Дацягну да краю. Хай рукамі, 
хай на локцях, попаўзам – дарма, 
хай душу раздрапаю аб камень – 
ды нідзе мілейшае няма 
ад зямлі той страчанай, лядачай, 
той нячулай, бажавольнай, злой, 
той, якою дні свае ўсе значу, 
што ля сэрца барвіцца слязой.

*  *  *

Цярпі, цярпі – цярпенне нас гадуе, 
гартуе дух – цярплівы ўсё сцярпіць. 
Ніхто цябе з нядолі не ўратуе, 
ані наважыцца з пуціны збіць. 
На ёй – сваёй – і стой давеку-скону, 
яе трымайся і глядзі далей. 
Хай шлях – да раю, пекла ці палону –
усё прайдзі і вынесці здалей. 
Змагай свой шлях, які тваім назваўся, 
які цябе знайшоў, цябе абраў. 
Ты да яго адмалку рыхтаваўся, 
Сам Госпад прад табой яго паклаў.

*  *  *

На калымскім марозе каліна 
зацвітае рудымі слязьмі. 
Неабсяжная зыркая дніна, 
і празрыстай царквой Украіна 
праступіла на сценах турмы
Цішыня і бязлюддзе наўкола, 
толькі сонца, і снег, і разлог. 
І кацілася каці-колам 
маё сэрца ў мядзведжы бярлог. 
І лістоўніцы нылі без лісця, 
пазіралі алені з імглы. 
І канцы і пачаткі сышліся 
на чужынскай на гэтай зямлі.



*  *  *
Сплыла Сафія ў золкавым свячэнні, 
упаў каштан скрай шляху акурат. 
Старонка родная, да пабачэння! 
Ты найгарчэйшая між горкіх страт. 
Сухі мароз, і ўсё без квету вяне, 
на яблынах і лісця ўжо няма. 
Каменная труна. І ты – драўляны, 
бы чорт, з яе што дыбіцца стырчма. 
Журба такая – пэўна, задушыцьме, 
ні трапятнешся. Вось ты, джала мук! 
Не жыць каму з нас? А каторы жыцьме? 
Каб сэрца чуць перадсмяротны стук. 
Вакол – абледзянелая пустэча. 
Няма нічога на шляху завей. 
Душа! Ці не твая то паражнеча? 
Тады таксама слепні і нямей! 
Туга такая – пэўна, задушыцьме... 
Кідайся ў роспач – у зашклёны схоў! 
Каму не жыць ужо? А хто з нас жыцьме 
пад хіжым небам ледзяных вякоў?

*  *  *
Цэрква святое Ірыны 
крыкма крычыць між імглы, 
мабыць, табе ўжо, мой сыне, 
голкі душу працялі. 
Моракам горла абгорне, 
сцісне задуха пятлёй. 
Жалься бядзе сваёй чорнай, 
мулкай дарозе сваёй! 
Плешчуцца крылы аб камень, 
чым я тугу развяду? 
Жонку пакінуў на ганьбу, 
маме пакінуў бяду. 
Родная чайца-сястрыца 
б’ецца аб сцены грудзьмі. 
Госпадзе! Свет не свяціцца – 
павар’яцелі ўсе мы. 
Госпадзе, ходзіш з кадзілам – 
чадам бяссонных начэй, – 
штось мяне светам вадзіла, 
а не раскрыла вачэй. 
Цэрква святое Ірыны, 
крык пугача між імглы, 
хорам эрыній нарыне 
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роспач, зацягне вузлы, 
каб не дыхнула давеку 
плойма знямоглых надзей, 
ціха стуляе павекі 
шэра-народжаны дзень.

*  *  *

За шыбамі буркуюць галубы 
і вераб’і цілікаюць шчасліва, 
іх шчэбетаў вясёлых пералівы 
у шыбы плешчуць, плёхаюць, нібы 
прыбой, што адгароджаны вакном 
і тоўшчаю муроў. Блакіт нябёсны 
так да цябе схіляецца мілосна, 
а я, малы і недалужны гном, 
цягнуся да яго праз краты, 
бы патароч. А блазан барадаты, 
ў кажух убраны, топча першы снег, 
які пад ногі веецца са стрэх 
і дол бяліць дае паціху рады. 
Маўляў, хто чым багаты, тым і рады. 
Пакрыўдзіць гэткіх нас – хіба не грэх?

*  *  *

Мой пераніцаваны палітон, 
адзіны мой таварышу няздрадны, 
хто, як не ты, распавядзе дакладна 
пра гэты свет і тое, хто ёсць хто – 
з усіх, каго з табою спазнавалі мы 
гадоў мо дзесяць... Хто была яна, 
сяброўка першая, каторая адна 
бяды на цэлы век наладавала мне, 
пакут сумлення? Хто б яшчэ сказаў, 
што свет я ёй давеку завязаў, 
разлукаю ды мукаю абсмалены? 
Стары мой палітон, скажы пра нас, 
і што з табою нас узімку грэла; 
як дзесяць год перад вачыма збегла, 
і, нібы долата, ўвагнаўся час 
у дрэва прахлае. Скажы пра ўсё. 
Куды мяне нясе цераз жыццё 
бяда мая, і да якога віру? 
Хто крыж на мне паставіў? Піша вырак? 
Стары мой палітон, скажы пра ўсё.



Гуляючы вуліцамі Роўна, Дубна ці Астрога, не абражай-
це катоў. Каты на Валыні маюць слаўны і старажытны 
радавод. Краязнаўцы дый прафесійныя слугі Кліа, на жаль, 
не надаюць належнай увагі пэўным цьмяным старонкам з 
гісторыі роднага краю. Таму трэба выпраўляць сітуацыю, 
рупліва запаўняючы белыя плямы.

Пішу гэта я, кот Базілеўс, ён жа Васілеўс, для асабліва 
набліжаных – Васіль. Жыхары слаўнага места Астрожскага 
маглі мяне бачыць надзвычай рэдка, бо з узростам я зрабіўся 
вельмі спасцярожлівым. Жыву я ў Астрозе на самым пачатку 
даўжэзнай, як наша гісторыя, вуліцы Бельмаж, паходжанне 
назвы якой губляецца ў смузе стагоддзяў. Я папяловае масці 
з далікатнымі няяркімі палоскамі і зялёнымі вачыма. Хвост 
пасля размаітых баявых прыгодаў маю куртаты, затое 
шляхетна пышны. І я не проста кот. Я – Кот-Храніст.

пераклады
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Валынскія Каты-Легенды
З хронікі Ката Базілеўса

Аляксандр Ірванец

...з катамі княскай эпохі 

звязана нямала гісторый – 

цікавых і найцікавейшых.. .

Пераклад 
з украінскай 
мовы 
Уладзімера 
АРЛОВА.
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Гісторыю кашэчага роду я даследую ўжо даўным-даўно. Вы, пэўна, здзіві-
цеся, бо сярэдні каціны век рэдка дасягае дваццаці пяці-трыццаці гадоў. Усё 
насамрэч так. На жаль, каты жывуць не надта доўга. Але на свеце існуе 
некалькі Вечных Катоў, тых, якія некалі з’елі Зачараваную Мыш. Такая мыш 
трапляецца адна на сто мільярдаў звычайных шэрых мышак, і ўпаляваць 
яе – амаль неверагодны шанцунак. Мне пашчасціла, і вось я ўжо колькі вякоў 
вяду гэтую хроніку.

Дарэчы, у мінулым стагоддзі нейкі здраднік распавёў пра Зачараваную 
Мыш амерыканскаму пісьменніку Стывену Кінгу. У фільме “Зялёная міля” 
паводле ягонага сцэнарыя між іншага паказаны і сам працэс зачаравання 
мышы, і яе далейшае зачараванае існаванне. Такія мышы жывуць практычна 
вечна, і, з’еўшы адну з іх, ты зараджаешся (ці заражаешся) яе неўміручасцю. 
Мне мая мышына трапілася… Лепей пра тое распавяду іншым разам. Бо 
зараз хачу нарэшце перайсці да ўпарадкавання і канчатковага рэдагавання 
сваіх нататак. Раблю я іх хаатычна і з пярэрвамі, вось жа і заглыбляюся ў 
запісы, першыя з якіх яшчэ на пергамене з авечае шкуры. 

1.

Канстанцін Іванавіч Астрожскі – вайсковы і дзяржаўны дзеяч Вялікага 
Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, стараста брацлаўскі, вінніцкі і 
звянігарадскі, стараста луцкі і ўпіцкі, маршалак Валынскае зямлі, кашталян 
віленскі, ваявода троцкі, вялікі гетман літоўскі трымаў пры сваім двары 
баявых катоў. У славутай бітве пад Воршай 8 верасня 1514 года гэтых катоў 
выпусцілі ў найважнейшы момант баталіі, і яны, залазячы маскавітам пад 
кальчугі і панцыры, дзерлі кіпцямі ды кусалі непрыяцеляў за іхнія, перап-
рашаю, геніталіі ды іншыя далікатныя й балючыя месцы. У значнай ступені 
менавіта гэта паскорыла перамогу войска князя Астрожскага. Маскавіты 
атрымалі жорсткую і балючую паразу – і ад ваяроў князя Канстанціна, і 
ад ягоных катоў.

Таксама баявыя каты князя Астрожскага бралі ўдзел у бітве з туркамі 
пад Церабоўляй 2 ліпеня 1524 года. Таго разу наш вершнік, сядаючы на 
каня, браў з сабою двух-трох катоў і пры набліжэнні шпурляў іх у ворага, 
а адважныя чатырохлапыя стварэнні далей ужо самі чапляліся кіпцямі 
й зубамі ў супраціўніка – найперш у твар, але знаходзіліся і такія каты, 
што прымудраліся прасунуць галаву пад кальчугу ці панцыр і перакусіць 
ярэмную жылу, ад чаго непрыяцель канаў за пару хвілінаў. Умелі баявыя 
каты ўчыніць шкоду і варожым каням: учапляліся ў галаву спераду – тады 
конь страчваў раўнавагу, падаючы разам з вершнікам, і ўжо на доле іншыя 
баявыя каты гуртам дабівалі сваю ахвяру. Каня пры гэтым каты болей 
не чапалі. Усе гэтыя гераічныя чыны былі зафіксаваныя ў малавядомым 
манускрыпце канца ХVІ стагоддзя “Sicut Victoriae stent a Felibus urbis 
Ostroh” (“Пераможныя дзеянні катоў места Астрожскага”), які да верасня 
1939 года зберагаўся ў архіве гарадскога музея, а з прыходам Чырвонай 
арміі загадкава знік. 

Уся Валынь далёка славілася сваімі кашэчымі баямі, якія наладжваліся 
ў XV – XVI стагоддзях падчас кірмашоў у Астрозе, у Дубна і радзей – у 
Роўна. У часы росквіту, калі да ўладанняў князёў Астрожскіх належалі 
яшчэ і Заслаўскае, Звягельскае, Тураўскае і Сцяпанскае княствы, кашэчыя 
баі ў Роўне на восеньскім кірмашы (верасень – кастрычнік) ператвараліся 
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ў сапраўдны чэмпіянат Еўропы. Удзельнікі паядынкаў са сваімі катамі 
прыбывалі з усіх княстваў, а яшчэ і з чужых земляў – са Швецыі, Прусіі, 
Маравіі, з Вугоршчыны і Валахіі. Аднаго разу з’явіўся нават пасланец ад 
каралевы Ізабэлы Кастыльскай – кароткапоўсцевы кот Хорхес. Але ван-
драваў ён з Гішпаніі так доўга (гадоў пад дзесяць), што за той час пастарэў, 
страціў зрок ды баявыя якасці і загінуў, прайграўшы ўжо ў першым баі.

Сам Канстанцін Астрожскі меў чорнага ката-ўлюбёнца Люцыфера, ва-
яўнічага і непераможнага ў паядынках. Калі Люцыфер быў яшчэ ў зусім 
маладым веку, яго змусілі біцца з сабакам, і хоць кот урэшце перамог, псі-
на ўсё ж адкусіла яму ступак на правай задняй лапе. Медычная дапамога 
паспела хутка і паспяхова (пры княжацкім двары служыў ветэрынар-іта-
ліец Паола Гальвані, які спецыялізаваўся менавіта на катах), а найлепшы 
астрожскі каваль Мікалай Бэн Дзюк выкаваў дасканалы металёвы пратэз у 
форме кашэчага ступака з кіпцюрамі. Жалезныя пазуры не ўцягваліся, таму 
Люцыфер цокаў імі пры хадзе па цвёрдай паверхні. Але ў баталіі ён ужываў 
пратэз смела і эфектыўна, выпускаючы суперніку вантробы і змушаючы 
таго да капітуляцыі.

У Астрозе пад самым княжацкім замкам знаходзіўся “каціярый”, хоць 
самі астрожцы называлі тое памяшканне “кацярняй”. Гэтая доўгая драўляная 
спаруда, цяпер зруйнаваная, згадваецца ў летапісах разам з ейнымі жыхарамі: 
“Насельнікі каціярыя мянуюцца Вялесій, Мацік, Маргадон, Дзішкант і Во-
вафакін. Ядуць невераемна шмат і вішчаць агідна, як чэрці”, – паведамлялі 
тагачасныя храністы. Але кот Люцыфер меў заслужаны прывілей жыць з 
князем у ягоным палацы.

Уначы ў князевых пакоях цокат металёвае лапы Люцыфера лунаў 
звонка і водгульна з найцямнейшых куткоў – кот пільна клапаціўся пра 
бяспеку гаспадара і двойчы выкрыў змоўнікаў, што намерыліся былі забіць 
князя. Кот, апярэдзіўшы ліхадзеяў, скочыў на гаспадароў ложак і гучным 
прарэзлівым мяўканнем абудзіў князя, пасля чаго кінуўся на бліжэйшага 
зламысніка, які ўжо ўскінуў над князем свой корд. Адным імклівым скач-
ком Люцыфер пярэднімі лапамі ўчаперыўся нападніку ў вочы, а металёваю 
задняй праваю лапай з усяе моцы выцяў таго ў гарляк. Вораг выпусціў 
зброю і закалаціўся ў раптоўным прыступе трахеятаміі. Князь тым часам 
здолеў дацягнуцца да свайго меча, які заўсёды стаяў напагатове ў похвах 
каля ложка, і з адметным хаканнем дасведчанага фехтавальніка пасек усіх 
закалотнікаў на капусту – а было іх з паўтузіна. Пасля гэтага здарэння 
Астрожскі загадаў пазалаціць Люцыферу пратэз, і тамтэйшы злотнік Мой-
ша Мазоль выдаткаваў на тое 0,33 унцыі ліставога золата, як найтанчэй 
раскаванага швейцарскімі майстрамі. Князь аддзячыў злотніку, даўшы ў 
пасаг ягоным тром дочкам вёскі Куцянку, Ажэнін і Вяльбоўнае. Апрача 
таго Мазоль атрымаў дазвол пакінуць сабе рэшту – 0,67 унцыі ліставога 
золата, і неўзабаве пазалаціў сабе пярэдні зуб.

Дайшлі да нашых дзён таксама аповеды пра паядынак ката Люцыфера з 
катом каралевы і вялікай княгіні Боны Сфорцы, паласата-рудым Жыгімон-
там, вядомы сваім жахлівым укусам – ухапіўшы за горла, ён не расціскаў 
сківіцаў, ажно пакуль супраціўнік не пачынаў канаць. Але Люцыфер здолеў 
выкруціцца і запхаць Жыгімонта ў пашчу свайго металёвага пратэза на 
задняй лапе, аб які фанабэрлівы польскі кот абламаў свае смяротныя зубы, 
з ганьбаю прайграўшы паядынак. 
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На знакамітым партрэце аўтарства невядомага мастака сярэдзіны XVIII 
стагоддзя ўвагу мастацтвазнаўцаў прывабліваюць спецыфічныя складкі на 
багатым абрусе, куды князь схіліў правую руку 
з гетманскай булавою.

Складкі тыя, выразныя і ненатуральна вя-
лікія, якія агульным абрысам сваім нагадваюць 
нейкую істоту, дамаляваныя пазней, бо ў пер-
шасным варыянце партрэта пад дзясніцаю князя 
стаяў на задніх лапах чорны кот Люцыфер, аднак 
потым бязлітасная царкоўная цэнзура загадала 
схаваць выяву гэтага дарагога для князя звера-
абаронца. Невядомы мастак усё ж пакінуў на 
партрэце прыкметны намёк – каля правага бота 
князя апускаецца долу залацістая аблямоўка 
абруса, і ў тым выгіне можна змеціць абрысы 
пазалочанага пратэза кацінага ступака. Калі 
разглядаць карціну ўважліва і зблізку – аніякіх 
сумневаў у вынаходцы мастака не застаецца. 

Пазней, ужо за часамі існавання Грэка-лацін-
скае школы, гэта значыць, пры самым канцы XVI 
стагоддзя, будучы патрыярх канстанцінопальскі, 
а тады рэктар і выкладчык старажытнагрэцкае 
мовы Кірыла Лукарыс прывёз з сабою ў Астрог 
ажно з Грэцыі ката Сакратаса, сівога і разважнага, 
з вялікай галавою і важкімі віслымі вусамі. Той 
Сакратас не браў удзелу ў баях, але выславіўся як 
знакаміты птушкалоў і паляўнічы – са старыцы 
па-над Гарынскай прытокаю Віліяй ён вяртаўся да 
гаспадара, цягнучы ў зубах то куліка, то кірлю, а то 
і цэлую чаплю. Прыносіў ён часам і рыбу, малую і 
буйную. Лукарыс зазвычай аддаваў Сакратасаву 
здабычу галодным студэнтам, і таму тая юшка ў іх называлася не іначай як 
“юшка ад Сакрата”.

Асабліва кот Сакратас вызначаўся неверагоднай кемлівасцю і здольнасцю 
ацаніць сітуацыю. Колькі разоў, вяртаючыся надвечар ад рэчкі са здабычаю 
ў зубах, кот сустракаў п’яных у зюзю мяшчанаў ці сялян, якія ціхамірна 
спалі на ўзбочыне ў духмяным палыне. Кот кідаў рыбіну, выцягваў зубамі 
ў апівуды гаманец (неяк нават перагрыз дзеля таго каляны скураны пас), 
і праставаў дадому ўжо з больш каштоўнаю здабычаю. Аднаго разу дзеля 
забавы (а гумар – гэта прыкмета інтэлекту!) кот Сакратас, выцягнуўшы 
гаманец з-за пазухі ў непрытомна п’янага майстра-калодзежніка Назара з 
Вяльбоўнага, запхаў таму замест гаманца вялізнага сазана, якога валачыў 
з Віліі. 

Аднойчы замест рыбы Сакратас прыцягнуў у двор двух прыдушаных, 
аднак яшчэ жывых бабранятаў. Уладыка Лукарыс выхадзіў зверанятаў, што, 
як высветлілася, былі братам і сястрою. Іх назвалі Тарасікам і Саламійкаю, 
і бабраняты выявіліся не толькі жывучымі, але і вельмі цямлівымі: яны 
хутка навучыліся тачыць дрэва не абы-як, а па лякалах. Спярша выгрызалі 
найпрасцейшыя вырабы: стальніцы, кухонныя ды вялікія дошкі-рассякальні 



для разнікоў, потым перайшлі да выточвання лыжак і качалак для цеста, 
а яшчэ пазней Саламійка, як больш таленавітая, засвоіла выгрызанне він-
тавой разьбы, чым надала значны штуршок развіццю ў Астрозе мэблевага 
мастацтва. Нават трон князя Астрожскага, які нядаўна адноўлены рэстаўра-
тарамі (глядзі ў інтэрнеце) мае нямала элементаў, відавочна выштукаваных 
так зграбна і дасканала, як не мог тады ніводны станок. 

У тыя часы разам з Лукарысам у Астрог прыбыло шмат людзей з Грэцыі, 
а сярод іх – пчаляр Дыямід, што паставіў сабе хату на краі горада, каля 
поплаву па-над Віліяй. Дыямід таксама меў ката – чарапахава-плямістага 
Рэктара. Гэты кот застаўся ў гісторыі дзякуючы дзіўнай звычцы – цягам 
навучальнага года штодня пасля пачатку заняткаў ён заяўляўся ў апусцелы 
ад студэнтаў двор Грэка-лацінскай школы і павольна пахаджваў туды-сю-
ды, пільна аглядаючы ўсе закуткі і незадаволена мяўкаючы, калі заўважаў 
нечыю постаць. Апрача таго кот Рэктар наведваў усе ўрачыстыя імпрэзы 
Астрожскай вышэйшай школы – канвакацыі, кангрэгацыі й экзекуцыі над 
студэнтамі-правіннікамі. Экзекуцыі адбываліся двойчы-тройчы на месяц, 
у нядзелю перад агульнай малітваю. Рэктар, абгарнуўшыся хвастом, сядаў 
наўзбоч, каб добра бачыць увесь працэс, і раз-пораз ухвальна ківаў галавой. 

Рэктар вылучаўся і нецярпімасцю да распусных паводзінаў, якія дазвалялі 
сабе асобныя студыёзусы. Неяк шкаляр Юхім з-пад Вішняўца спакушаў 
пад вярбою па-над Віліяй даверлівую і не надта кемную старэйшую дачку 
бондара Няплюхі з Татарскай вуліцы. Спакушэнне зайшло так далёка, што 
парачка ўжо лягла на траву пад той ніцай вярбою і пачала непрыхавана 
песціцца, – як на іх знячэўку наляцеў, падрапаўшы абаім найпатаемней-
шыя месцы, кот Рэктар. Са скрываўленымі міжножжамі гаротная парачка 
пацеглася ў горад. Саромныя раны схаваць не ўдалося, і гультай Юхім 
Бадацкі мусіў узяць шлюб з Ярынаю Няплюхаю. Аднак сямейнае жыццё 
ім выпала доўгае і шчаслівае. 

Калі ў сярэдзіне XVI стагоддзя ў Астрозе атабарыліся паланёныя князем 
татары, яны не забыліся прывезці і сваіх катоў. Сярод іх звярнуў на сябе ўвагу 
буйны і зухаваты ў паядынках каракал Мустафа. Аднаго разу супернікам 
Мустафы быў ацэлот – вялікі кот ажно з Амерыкі, кантрабандай дастаўлены 
з Гішпаніі да двара караля Багеміі й Вугоршчыны Людовіка ІІ Ягелончыка. 
(Ацэлота суправаджалі тры каралеўскія пасланцы, якія прывезлі нябачаную 
раней на Валыні кілбасу салямі.) Ацэлот меў мянушку Ласла, і з Мустафою 
яны біліся надзвычай доўга, амаль цэлы дзень, пакуль абое, выснажаныя 
паядынкам, не знепрытомнелі. Гэта быў ці не адзіны выпадак, калі каціны 
двубой скончыўся ўнічыю. 

Тады ж нарадзілася і адна адметная астрожская прыказка. Яе гісторыя 
наступная: трое вугорцаў спыніліся на пастой ва ўжо згаданага старшыні 
астрожскага кавальскага цэху Міколы Бэн Дзюка. Велізарныя запасы кіл-
басы салямі госці паклалі ў сутарэнні, частавалі ёю астрожцаў і самі паціху 
паядалі смачнае наперчанае едзіва. Але неўзабаве на каціныя баі прыбылі 
пасланцы з Масковіі – баяры Дарожкін і Нядзведзін, якія таксама выма-
галі для сябе камфортнага перабывання. Яны мелі з сабою царскага ката 
ад самога Івана Жахлівага. Ката звалі Авакум (хоць Нядзведзін вымаўляў: 
“Вакуум”), ён быў чорны і бліскучы, большы за Люцыфера, надта злы і 
неўтаймоўны. Надвечар наступнага дня, калі гаспадар і вугорцы наразалі 
гасцям-маскавітам чарговую палку салямі да чарговае чаркі астрожскай 
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медавухі, Авакум якімсьці чынам выбавіўся з клеткі, пракраўся ў сутарэнні 
і паспеў панадкусваць ужо ці не ўсю кілбасу, калі яго заспеў на гарачым 
ахмістр айцец Васіль. 

Усчалася сварка і скандал, каваль заявіў, што паведаміць пра гэты ін-
цыдэнт князю, і маскавітаў з іхнім катом не дапусцяць да паядынку. А трэба 
зазначыць, што князь Астрожскі сярод іншых ягоных рэгалій ачольваў 
яшчэ і ЕККБ (Еўрапейскі камітэт каціных баёў, з якога ў будучым вырасце 
Міжнародны алімпійскі камітэт). Маскавіты спярша паагрызаліся, а потым, 
пад цяжарам неабвержных доказаў у выглядзе слядоў Авакумавых зубоў 
на кілбасе пачалі ўгаворваць каваля Міколу, каб не надаваў справе гучнага 
розгаласу, і заплацілі яму некалькімі сабалінымі шкуркамі (як пазней выя-
віў злотнік і кушнер Мойша Мазоль, шкуркі былі каціныя, падфарбаваныя 
авечай мачою), а апрача таго прысягнулі дасвеццем пакінуць Астрог. Выехалі 
яны сапраўды вельмі рана, нікога не пабудзіўшы, але ў сутарэннях пасля 
іхняга ад’езду не засталося нават надкусанай палкі салямі. З таго часу ў 
народзе і пашырылася прыказка “Не еж салямі з маскалямі”, якую і сёння 
можна пачуць з вуснаў дасціпных астрожцаў.

Гісторыя таксама зберагла колькі фрагментарных згадак пра нейкага 
Сафонія Катавода-Катовіча, нашчадка збяднелага шляхецкага роду ад-
некуль з Галіцыі. Ужо за часамі князя Канстанціна-Васіля гэты Сафоній 
паступае ў Астрожскую славяна-грэка-лацінскую-школу, дзе вывучае 
рыторыку, дыялектыку, музыку і астраномію. Вучыўся ён даволі доўга, бо 
пачынаў навуку яшчэ з будучым гетманам Войска Запарожскага Пятром 
Сагайдачным, а заканчваў, калі астрожскім студыёзусам стаў малады вяс-
ковец Мелецій Сматрыцкі, будучы пісьменнік і праваслаўны архіепіскап 
полацкі. З Сагайдачным Сафоній Катовіч любіў выпіць кухаль піва і сто 
грамаў гарэлкі ў піцэрыі “Маэстра”, пасля чаго ўчыніць бойку з зарэчнымі 
пацанамі, а маладога Мелеція бязлітасна прыгнятаў, змушаючы таго мыць 
зубной шчоткаю плінтусы ў студэнцкім інтэрнаце. 

Засумаваўшы праз аднастайнае студэнцкае быццё, Сафоній Катовіч 
засноўвае пры школе кашэчы тэатр, які сёння, найверагодней, назвалі б 
цыркам. Нашчадкі баявых катоў князя-ваяра выявілі не абы-якія здольна-
сці ў навуцы гармоніі і мастацтве пластыкі. Каты ў тэатры Катовіч гралі на 
лютнях, арфах і цымбалах, вымяўквалі царкоўныя гімны, танчылі модны 
танец катыльён, хадзілі на задніх і пярэдніх лапах, скакалі праз вогненнае 
кальцо, і нават рабілі жывую піраміду. Астрожцы разам з прыезджымі 
шчыльнымі радамі ішлі на паказы кашэчага тэатру, а тым часам Сафоній 
усё больш разважаў пра магчымасці развіцця свайго прыбытковага прад-
прыемства. Аднаго разу ён набыў у Яўгена Лушчыка, што жыў у крайнім 
высокім будынку на той самай вуліцы з загадкаваю назваю Бяльмаж, каня 
з возам, наладаваў яго скрынкамі з катамі ды выправіўся ў свет шукаць 
лепшага лёсу. Пры гэтым ён таксама спакусіў на ўцёкі яшчэ двух шкаля-
роў-галічанаў – Цімка Чыхрая з Самбара ды Юлька Міхалецкага з Бучача. 
У Львове тыя двое прыядноўваюцца да авантурнай бандыцкай сябрыны 
Самойлы Нямірыча, услаўленага ў будучыні айчынным майстрам прыго-
жага пісьменства Юрыем Андруховічам (глядзіце выбраныя творы Ю.А.). 
Сам жа Сафоній накіроўваецца ў Прагу, дзе пры двары караля Рудольфа 
ІІ мае шалёны поспех.

Храністы адзначаюць, што Сафоній у сваіх метадах муштравання катоў 



стаяў на перадавых гуманістычных пазіцыях. У прыватнасці, ён ніколі не 
карыстаўся гвалтам, затое шырока ўжываў заахвочванне. У ягоную тэатра-
льную трупу на роўных правах уваходзілі каты і коткі, тады як у тагачасным 
чалавечым тэатры на сцэне выступалі толькі мужчыны. Сярод артыстаў 
тэатру Катовіча былі яшчэ й каты і коткі нетрадыцыйнай арыентацыі і 
нават адзін кот-інвалід з адкушаным вухам. Абсечаныя хвасты таксама 
былі ў наяўнасці ў добрай траціны трупы, але на той час гэтая фізічная хіба 
інваліднасцю не лічылася. 

Фундатарка Астрожскай акадэміі, прынцэса Альжбета Астрожская мела 
рудую котачку Ларысу (La Ryssa), невераемна спрытную і мудрую. Ларыса 
паходзіла з Астрога і пражыла з князёўнаю блізу дваццаці гадоў. Калі Альж-
бету кінулі ў вязніцу і яна мусіла пакутаваць у вежы ажно ў Прусіі, каля По-
знані, котка Ларыса сталася незаменнаю ў стасунках з навакольным светам. 
Увішная Ларыса мноства разоў засведчыла сваю здольнасць караскацца па 
высокім цагляным муры, несучы цыдулкі ці невялікі груз. Найчасцей такім 
грузам быў бурдзючок рому або мадэры, ёмістасцю ¼ карчагі, што меней за 
літр і болей за паўлітра (якраз тое, што трэба). Ліставанне князёўна вяла з 
польскім шляхцічам Янам Астраругам, закаханым у яе, як і безліч іншых 
мужчынаў таго часу.

З катамі княскай эпохі звязана нямала гісторый – цікавых і найцікавей-
шых. Усе тыя аповеды павінны стаць здабыткам будучых пакаленняў катоў 
і людзей, каб слава пра чацвераногіх ваяроў Валыні не сцьмела ў вяках.

2.

Гадоў восемдзесят таму нашая ровенская рэчка Вусця яшчэ не была 
загнаная ў бетонная рэчышча і плыла значна шырэйшаю, разгаліноўваючы-
ся рукавамі і затокамі. Найусходнейшаю з такіх затокаў была цяперашняя 
Лебядзіная азярына, альбо папросту Лебядзінка, якая злучалася з Вусцяй 
нешырокім каналам, а вуліца Замкавая перапаўзала яго кароткім масточкам. 
Ровенскія мальцы ў тыя часы бавіліся не толькі на сушы, але і на воднай 
прасторы – плавалі па ёй на калодах і на змайстраваных сваім рукамі 
плыціках. Улетку цэлыя флатыліі наладжвалі “марскія баі”, без ахвяраў, але 
з вясёлым верашчаннем і крыкамі, што разлягаліся па наваколлі. Як вядома, 
каты і коткі не вялікія аматары такіх гульняў, дзе можна імгненна апынуцца 
ў вадзе, але чатырохлапыя ровенскія жыхары былі ўдзячнымі гледачамі і, 
як паказалі далейшыя падзеі, рабілі патрэбныя высновы.

Тады, пад час Другой сусветнай вайны, у будынку сучаснага музея 
месцілася канцылярыя “Рэйхскамісарыяту Украіна” і рэзідэнцыя пыха-
тага гітлераўскага паплечніка гаўляйтэра Эрыха Коха. Савецкі выведнік-
тэрарыст Мікалай Кузняцоў, які дасканала валодаў нямецкай моваю і 
па-майстэрску ўдаваў з сябе обер-лейтэнанта Паўля Зіберта, неяк атрымаў 
дазвол на аўдыенцыю ў гаўляйтэра. Баец нябачнага фронту меў намер 
застрэліць Коха і нават схаваў у патайную кішэню маленькі пісталет. Але 
ў кабінеце гаўляйтэра, проста каля ягонага стала ляжалі, пільнуючы кож-
нага госця, два велічэзныя даберманы на мянушкі Шнапс ды Штрудзель. 
Візітант у часе размовы з гаспадаром кабінета палез ва ўнутраную кішэню, 
дзе прадбачліва паклаў насоўку – і абодва псіны ў тое ж імгненне ўзвіліся 
на лапы з пагрозлівым гырчаннем. Але выгляд насоўкі іх заспакоіў, ды, 
апрача таго, і гаўляйтэр даў знак ляжаць. Таму Кузняцоў застрэліць Коха 
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не здолеў, але даведаўся ад яго шмат цікавага пра план “Барбароса”, а так-
сама пра кабарэ “Der Blaue Engel” на берлінскай вуліцы Кюрфюрстэндам, 
дзе былі найлепшыя танцоркі. Гаўляйтэр марыў запрасіць тое кабарэ з 
гастролямі ў Роўна – сталіцу рэйхскамісарыяту, але, на вялікі жаль, тыя 
летуценні так і не ўрэчаісніліся, іначай усе аматары спакуслівых жаночых 
ножак адбілі б далоні захопленымі воплескамі, а баец нябачнага фронту 
Кузняцоў, магчыма, патрапіў бы ў зручны момант выцягнуць свой пісталет, 
пагатоў даберманаў, адрозна ад валынскіх катоў, у зале магло і не быць. 

Даберманаў у гаўляйтэра мелася чатыры – акрамя згаданых Штрудзеля 
і Шнапса ў другую змену былі на варце Шніцэль і Штолен. Іхнюю службу 
наладзілі з тыпова нямецкай педантычнай стараннасцю. Даглядалі сабак два 
прыгажунчыкі-яфрэйтары, бландзін і брунет Дытэр і Томас. Выправіўшыся 
на штодзённую прагулянку, яны спускалі сабак з павадкоў і мірна курылі, 
папіваючы з вялікіх кубкаў слабенькую цыкорыевую каву, якую так шануе 
нямецкі народ. А ўкормленыя і вымуштраваныя даберманы ў гэты час люта 
ганялі ровенскіх вулічных катоў, не жартоўна, а насамрэч, бязлітасна куса-
ючы і шматаючы ўсіх, каго ўдавалася дагнаць.  

Зразумела, што ганарлівыя ровенскія каты, нашчадкі слаўных баявых 
катоў Валыні, не збіраліся моўчкі й пакорліва трываць такія звярыныя здзекі. 
Вось жа ў адзін з цёплых летніх дзён 1943 года, калі двух вольных ад вахты 
даберманаў вывелі на прагулянку, і яфрэйтары з кубкамі кавы, выпусціўшы 
псоў на волю, уладкаваліся на лавачцы, прыкурваючы свае папяроскі, паласа-
та-шэры кот Мурко з выклікам падышоў да чорнага гаўляйтэрава мерседэса 
і, задзершы хвост, пусціў на кола струмень-пазнаку ўсяго за два метры ад 
аслупянелых праз такое нахабства Шнапса і Штрудзеля. А тут яшчэ іншы 
ровенскі кацяра, чорны Масько, выскачыўшы з-за капота мерседэса, адважна 
падбег да Штрудзеля і лапаю з вострымі кіпцямі з усяе моцы выцяў таго па 
носе. Пераляканы даберман скурчыўся і заскавытаў ад болю. Аднак у тую 
ж хвілю, прыгадаўшы, што ён – сабака, мабілізаваўся і кінуўся на Маська. 
Шнапс імчаў на дапамогу. Але спрытнюгі-каты, бліскавічна выкруціўшыся, на 
злом галавы паджгалі да агарожы, маланкава пралезлі праз яе і, як на крылах, 
паляцелі ў бок азярыны. А вось разгадаваныя сабачымі пайкамі вермахту 
даберманы скрозь агарожу пралезці не змаглі, таму мусілі бегчы праз брамку.

Раз’ятраныя псіны хутка несліся між прыбярэжных вербаў Лебядзінкі, 
цяжка хекаючы драпежнымі чырвонымі пашчамі з гострымі жаўтлявымі 
зубамі. З пашчэнкаў звісалі і блішчэлі на сонцы струмкі сліны. Наблізіўшыся 
метраў на трыццаць да берага, даберманы спрактыкавана разбегліся шырэй, 
заціскаючы ўцекачоў паміж сабой і не пакідаючы ім магчымасці адступлення. 
Але каты ўпэўнена імчалі да вады. Захеканыя даберманы ўжо амаль дагналі 
катоў, калі тыя, сінхронна, нібы ў цырку, скочылі ўперад, пераляцелі метраў 
шэсць і апынуліся на кавалку дзіцячага плыціку з чатырох дошак. Інерцый-
най энергіі двух дужых кашэчых целаў хапіла, каб плыт зрушыўся з месца 
і павольна паплыў на глыбіню. Даберманы спыніліся на самым узбярэжку, 
пераглянуліся і кінуліся ў ваду, прагнучы помсты і расплаты. Хоць плыт 
з катамі адплыў ужо даволі далёка, але пачаў патрохі загамоўваць рух на 
непраточнай вадзяной роўнядзі. Вострыя галовы даберманаў набліжаліся 
да плыціка ўпэўненымі рыўкамі, і здавалася, мужных катоў ужо нішто не 
ўратуе. Мурко з Маськом, настаўбурыўшы загрыўкі, плячук у плячук сталі 
на краі плыціка, каб адбівацца да астатняе змогі. 



Ды ў той жа момант з зарасніку трыснягу, якім густа параслі берагі 
азярыны, з гелгатаннем ды шыпеннем выплыла-вылецела, для паскарэння 
яшчэ і ўзмахваючы крыламі, пара лебедзяў, што нядаўна вывела ў гэтым 
гушчары птушанятаў. Лебедзі даўно, як той казаў, гастрылі на даберманаў 
зуб, праўдзівей, калі гаворка пра птушак (ды каб амаль у рыфму), – дзюб. 
Нямецкія псіны на сваіх прагулянках не раз палохалі малых лебедзянятаў, 
абгаўкваючы іх з берага. Дый на саму лебедзь яны аднаго разу падступна 
накінуліся, калі яна неабачліва выйшла на глеісты бераг. Тады яе птах-сужэ-
нец, рынуўшыся з неба, грозным шыпеннем здолеў запыніць нападнікаў, і 
пад злобны сабачы брэх пара белых птушак адплыла ў бяспечнае месца. 
Даберманы ажно захлыналіся ад лютасці, але ўвайсці ў ваду не наважыліся. 

А цяпер злапамятныя лебедзі былі ў сваёй стыхіі, а сабакі – наадварот. За 
колькі метраў ад плыціка з катамі лебедзі перацялі шлях нямецкім акупан-
там і заўзята ўзяліся іх трапна і моцна дзяўбсці сваімі масіўнымі дзюбамі: 
па насах, па вачах, па цемечках. Гучнае жаласнае скавытанне над азярынаю 
не далятала да стаўкі гаўляйтэра: надбярэжныя вербы і трыснёг надзейна 
глушылі гук. Калі дасхочу наабдымаўшыся за каваю прыгажуны-яфрэй-
тары звярнулі ўвагу на доўгую адсутнасць даручаных ім службовых сабак, 
да берага ўжо прыбіла два нежывыя целы захопнікаў са скрываўленымі 
чарапамі і перадсмяротна вырачанымі вачыма. 

Лебедзі з птушанятамі ў той самы вечар перабраліся на Вусцю ажно 
па той бок замка, падалей ад злых сабак ды іхніх гаспадароў, а нашых 
герояў Мурка з Маськом паціху аднесла ласкавым паўднёвым ветрыкам 
да процілеглага берага азярыны. Легенду пра іхні гераічны чын ровенскія 
каты і сёння з гонарам і годнасцю пераказваюць, то бок перамяўкваюць 
сваім нашчадкам.

(Працяг будзе).
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Слоўца ад “дзеяслоўцаў”

Увесну 2021 года на электронны адрас “Дзеяслова” прыйшоў 
ліст ад Алеся Разанава: 

“Вітаю! Недзе каля 10 гадоў таму назад спраўдзілася і 
акрэслілася ў тэкстах кніга, дзе адкрываецца ўтоенае, вы-
маўляецца захаванае, гаворыцца ўголас, што ўхіляецца ад 
атэстацыі, – кніга эпісталярнага жанру “Вам усяго добрага”. 
Дасылаю яе ў “Дзеяслоў” – глядзіце: у ёй шмат разнастайных 
звестак. Калі раптам якая звестка ці пасаж выклічуць пярэчанне, 
можаце звярнуць увагу на тое, што так напісалася 10 гадоў таму.

Ці, урэшце, нават апусціць дзе-якія словы, сказаўшы пра гэта.
Супрацоўнічаем далей.
Найлепшага!
А. Р.”
На жаль, параіцца пра мажлівыя праўкі ў матэрыяле, уда-

кладніць і спраўдзіць штосьці ўжо немагчыма. 26 жніўня Алесь 
Сцяпанавіч Разанаў сышоў у вечнасць. 

Галіна Бурына – Алесь Разанаў

...кажыце ўсё, 

што хоча казацца, 

слухаю словы 

і яшчэ нешта.. .

эпісталярый

эп
іс

та
ля

р
ы

й
Вам усяго добрага
Ліставанне



У якасці аўтарскай анатацыі да меркаванай кнігі былі такія словы: “Кніга – 
ліставанне Галіны Бурынай і Алеся Разанава: у ёй, дзякуючы ўласцівасцям самога 
эпісталярнага жанру, вытлумачваюцца ўзаемастасункі, выяўляюцца малюнкі 
жыццёпісаў, абліччы дня і тыдня, сегменты найноўшай гісторыі”. 

Варта адзначыць, што, пачаўшы рыхтаваць гэтую публікацыю на восень, мы 
даведаліся, што беластоцкі часопіс “Тэрмапілы” таксама зацікавіўся ліставаннем, 
і ў 25-м нумары часопіса – у жніўні 2021-га – яно пабачыла свет. Праз тое 
рэдакцыя “Дзеяслова” спярша вырашыла адмовіцца ад друку, але шаноўны рэдактар 
“Тэрмапілаў” спадар Ян Чыквін – з увагі найвысокай значнасці гэтага тэксту для 
беларускага чытача – пераканаў нас зрабіць выключэнне з прынятых правілаў і не 
адмаўляцца ад публікацыі. Звязаўшыся з другой удзельніцай ліставання – намесніцай 
дырэктара Брэсцкай абласной бібліятэкі імя М. Горкага Галінай Бурынай у тыя 
гады – мы даведаліся, што, апрача лістоў, дасланых нам Алесем Сцяпанавічам (і 
надрукаваных у “Тэрмапілах”), якія датуюцца лістападам 2011 – кастрычнікам 
2014 гг., спадарыня Галіна гатовая ласкава прапанаваць увазе чытачоў “Дзеяслова” 
і некалькі пазнейшых лістоў, у тым ліку – напісаных незадоўга да сыходу Алеся 
Разанава. З імі можна будзе пазнаёміцца ў далейшых нумарах “Дзеяслова”.

10.11.11 
Дîáðàãà Âàì äíÿ, äàðàãі Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Âûñûлàþ ôîтàçäûìкі, ìàã÷ûìà, íåкàтîðûÿ пàäàäуööà Âàì öікàâûìі àлüáî 

ç’ÿâіööà жàäàííå ўñпîìíіöü ãэтûÿ іìãíåííі ў Áðэñöå... Àäпðàâіöü àäíûì àðхіâàì íå 
àтðûìліâàåööà (âÿлікі àá’¸ì), тàìу áуäçå íåкàлüкі піñüìàў. Ñпàäçÿþñÿ пàãàâàðûöü 
ç Âàìі пà тэлåôîíå, кàлі çàñтàíу Âàñ у Міíñку ў áліжэйøûÿ äíі. Дàй Áîã Âàì 
çäàðîўÿ, âÿлікі äçÿкуй çà лàñку, öÿðпåííå і äàáðûíþ... Ç ñàìûìі ñâåтлûìі пà÷уööÿìі 
і пàжàäàííÿìі äлÿ Âàñ, 

Ãàліíà Іîñіôàўíà  

Дзÿêуй 
11.11.11 
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü! 
Дçÿкуй çà äàñлàíûÿ ãàçåтû – ìíå áûлî öікàâà пà÷уöü ìåðкàâàííå лþäçåй пðà 

тîå, у ÷ûì ñàì уäçåлüíі÷àў; äçÿкуй çà äàñлàíûÿ ôîтàçäûìкі – íàíîâà çíà¸ìлþñÿ 
ñà çíà¸ìûìі і àäíîй÷û ўáà÷àíûìі àáлі÷÷àìі, ÿíû кðàñàìîўíûÿ; äçÿкуй çà ліñт, çà 
âûìàўлåíûÿ ñлîâû – ÿíû àñâåтлåíûÿ ñîíöàì і ìíå ў ðàäàñöü. Мåðàпðûåìñтâà, 
øтî àäáûлîñÿ ў Áðэñöå, уñ¸ ÿø÷э àäáûâàåööà, ìàã÷ûìà, ÿíî çìàãлî íåйкіì ÷ûíàì 
âûìàâіöü тîå іñтîтíàå, øтî ìàå äà÷ûíåííå äà ўñіх. 

Мà¸ ø÷ûðàå пðûâітàííå áåðàñöåйöàì – íàøûì àãулüíûì çíà¸ìûì. Àáÿöàíûÿ 
кíіãі ÷àкàþöü íàãîäû, кàá àпûíуööà ў áіáліÿтэöû. 

Âàì уñÿãî äîáðàãà. 
Àлåñü Рàçàíàў

Дзÿêуй 
16.11.11 
Шàíîўíû Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Âåлüìі ðàäàâàлàñÿ і ðàäуþñÿ Âàøàìу піñüìу, äçÿкуй! Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, 

øтî íå àäðàçу àäкàçâàþ – хàöåлà äàклàäíà äàâåäàööà пðà íàãîäу äлÿ кíіã, 
àлå пàкулü íі÷îãà íå âûñâåтлілàñÿ, àкðàìÿ тàãî, øтî, ìàã÷ûìà, – у ñíåжíі.

Âàøà пðûâітàííå пåðàäàлà íàøûì ç Âàìі çíà¸ìûì лþäçÿì, àлå пàкулü øтî 
íå ўñіх áà÷ûлà, і тàкàÿ пðûåìíàñöü ÿø÷э ÷àкàå ãэтûх лþäçåй і ìÿíå. 

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ìíå хî÷àööà çàпûтàööà пðà Âàøûÿ ўðàжàííі àä пàåçäкі 
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ў Кàўíàñ, кàлі íå пàìûлÿþñÿ, àлå íå ìàãу Âàñ туðáàâàöü і “çàáіðàöü“ Âàø ÷àñ, 
тàìу пðîñтà áуäу ÷àкàöü іíтэðâ‘þ ç Âàìі ў ãàçåтàх öі ÷àñîпіñàх. Тàкіì жà ÷ûíàì 
áуäу øукàöü àäкàçû íà ñâàå пûтàííі ў Âàøûх тâîðàх... Хіáà øтî áуäçå тàкàÿ 
âîñтðàÿ íåàáхîäíàñöü, тàкàÿ íàãîäà і тàкàÿ лàñкà ç Âàøàãà áîку, ÿк у тîй ñàìû 
äçåíü, 16 кàñтðû÷íікà – âåлüìі Âàì уäçÿ÷íûÿ! Тàк, ìåðàпðûåìñтâà ñàпðàўäû 
àäáûâàåööà і пàкулü øтî кàíöà íå âіäàöü, âà ўñÿкіì âûпàäку, äлÿ ìÿíå. Ç Âàøàãà 
äàçâîлу áуäу іíôàðìàâàöü Âàñ àá àãулüíûх ñпðàâàх пà тэлåôîíå öі элåктðîííàй 
пîøöå, à çàðàç ðàçâітâàþñÿ ç Âàìі ç пàжàäàííÿìі ñàìàãà äîáðàãà! 

Ãàліíà Іîñіôàўíà 

Воêнû 
18.11.11  
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü! 
Íà äâàðэ ãлûáîкàÿ âîñåíü, і ÿ çàñÿðîäжàíû. У âÿñíû і лåтà íàáіðàўñÿ 

ўðàжàííÿў і íàçіðàííÿў, à öÿпåð тàÿ пàðà, кàлі ñлîâû äçіâÿööà ў âûíік, à äíі 
ў âîкíû. У Кîўíå çâû÷àйíàÿ, ç ìуçûкàй, літàðàтуðíàÿ âå÷àðûíà – íàãîäà, 
кàá пàðàçуìåööà і àá’ÿâіööà, àлå тàì ÿ íå áûў àìàлü äâàööàöü ãàäîў (à ãэтà 
ñтàðàäàўíÿÿ ñтàліöà літîўø÷ûíû), і âîñü ¸í àпûíàåööà öÿпåð у íîâûх àкà-
лі÷íàñöÿх, тîй ñàìû і ўжî íå пàäîáíû äà ñÿáå ðàíåйøàãà, і ñàìàå ãлûáîкàå ў 
іì тàìтэйøûÿ лþäçі. Уñлухîўâàўñÿ ў іхíþþ ãàâîðку (тðîхі âàлîäàþ літîўñ-
кàй – жàìîйöкàй), уãлÿäàўñÿ ў тâàðû: у іх çàхîўâàåööà тîå ñàìàáûтíàå, øтî 
пàìÿтàå âÿкі. Âÿкі пàìÿтàþöü тàкñàìà і íàñ, àлå пà-ñâîйìу, і кàлі ìû ãутàðûì 
ìіж ñàáîй, тî і ç іìі, і тîå, øтî ÷ûтàåì, ÷ûтàå тàкñàìà íàñ. Âÿäîìà, кàлі ÿíî 
тîå. Рàäû, øтî ìà¸ äлÿ Âàñ тîå. 

Піøûöå, тэлåôàíуйöå, пåðàäàâàйöå пðûâітàííі. Âû ø÷ûðû ÷ûтà÷, ÿ тàкñàìà.
Âàì уñÿãî äîáðàãà – 
Àлåñü Рàçàíàў  

Воêнû 
21.11.11 
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Ç уäçÿ÷íàñöþ і хâàлÿâàííåì ÷ûтàлà Âàøà піñüìî, і ç öікàâàñöþ тàкñàìà... 

Âû тàк пàэтû÷íà і тàк пðîñтà àäкàçàлі íà ìà¸ пûтàííå, äçÿкуй! Ñ¸ííÿ ў íàøàй 
áіáліÿтэöû пðàйøлі літàðàтуðíûÿ ÷ûтàííі ç тâîðàў Ãåíðûхà ôîí Клåйñтà (íà 
íÿìåöкàй і ðуñкàй ìîâàх). Мû àäçіíûÿ ў Áåлàðуñі äàлу÷ûліñÿ äà Ñуñâåтíûх 
÷ûтàííÿў, ÿкіÿ пðàйøлі 21 ліñтàпàäà, у äçåíü ñìåðöі íÿìåöкàãà пàэтà, äðàìà-
туðãà, піñüìåííікà, ÿкі ñкîí÷ûў ñâà¸ жûöö¸ ñàìàãуáñтâàì ðàçàì ç жàí÷ûíàй, 
ÿкàÿ çãàäçілàñÿ пðûíÿöü ñìåðöü ç ÿãî ðук... Àлå ж íå áуäу Âàì пåðàкàçâàöü 
ãіñтîðûþ ÿãî жûööÿ і тâîð÷àñöі, äû Âû і âåäàåöå, äуìàþ, àлå íåÿк ãэтà ўñ¸ 
ìÿíå ўñхâàлÿâàлà... 

1 ñíåжíÿ у íàñ áуäуöü літàðàтуðíûÿ ÷ûтàííі ç íÿìåöкіì піñüìåííікàì Ëåî 
Тîìà ç äàпàìîãàй Ã¸тэ-Іíñтûтутà. Кàðûí пðûìå ñàìû íåпàñðэäíû ўäçåл, тàìу 
øтî àўäûтîðûÿ áуäçå тîлüкі íÿìåöкàìîўíàÿ. Íåøтà íå ìàãу пàãàâàðûöü ç 
Àлÿкñàíäðàì Фàìі÷îì, íå çàñтàþ ÿãî äîìà, ìîжà, хâàðэå... Мікîлà Пðàкàпîâі÷ 
çðàáіў пåðàäà÷у ç Âàìі, àáÿöàў пåðàпіñàöü íà äûñкі äлÿ Âàñ і äлÿ áіáліÿтэкі. 
Ёí ðэäкà áûâàå çàäàâîлåíû тûì, øтî ðîáіöü, àлå öÿпåð ñкàçàў, øтî àтðûìà-
лàñÿ öікàâà. 

Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, çà ñуìáуðíàå піñüìî: пà÷уööі і äуìкі – ðàñкіäàíûÿ, і 
àä ãэтàãà íåðâуþñÿ... Пðûâітàííі Âàì àä Тàìàðû Пàўлàўíû і Àлû Міхàйлàўíû, 
Тàööÿíà Âàì âåлüìі ўäçÿ÷íàÿ çà ÷àñ, ÿкі Âû áûлі ç íàìі, і çà ðàçìîâу... 

Уñÿãî Âàì äîáðàãà, 
Ãàліíà Іîñіôàўíà 



Мір 
24.11.11  
Дîáðû äçåíü, Ãàліíà Іîñіôàўíà! 
Міð äîìу Âàøàìу! Міð – тîå, øтî çàўñ¸äû ìàåì çàãàäçÿ, à àñÿãàåì пîтûì, у 

іì äухîўíàÿ Àй÷ûíà, і ўñå ñöåжкі, ÿкіìі á áлûтàíûìі ÿíû íі áûлі, ñкіðîўâàþööà 
туäû, Ãåíðûхà ôîí Клåйñтà тàкñàìà. Кàлі ÿ áûў у Áåðліíå, íàâåäâàўñÿ íåкàлüкі 
ðàçîў äà ÿãî ìàãілû, ÿíà ўпіñàíà ў тàìтэйøû кðàÿâіä, íåпàäàл¸ку ÷ûãуíà÷íû 
пàўñтàíàк і âîçåðà Âàíçэ, пðû іì літàðàтуðíû кàл¸кâіþì (LCB), і àä ÿãî äà Ãå-
íðûхà ôîí Клåйñтà, âå÷íàй âûñпû íÿìåöкàй літàðàтуðû, íåйкі äçÿñÿтàк-äðуãі 
хâіліíàў хàäû. Тîå, øтî Клåйñт у Áðэñöå, кàжà, øтî ãіñтîðûÿ тàì ñтàíîâіööà 
ñу÷àñíàñöþ тут і øтî íàîãул пàìіж ñу÷àñíàñöþ і ãіñтîðûÿй äлÿ ñэðöà і ðîçуìу 
íÿìà íåàäîлüíûх ìåжàў. 

Пðà пåðàäà÷у, ñтâîðàíуþ Мікîлàì Пðàкàпîâі÷àì, ÷уў àä Àлåñÿ Çàйкі, ¸í ÿå 
хâàліў. 

Пàçàў÷îðà ў ìуçåі ãіñтîðûі áåлàðуñкàй літàðàтуðû àäáûâàлàñÿ тâîð÷à-þáілåй-
íàÿ âå÷àðûíà Àíàтîлÿ Âÿðöіíñкàãà, ¸í пà-ìàлàäîìу íÿўðûìñліâû, у äûÿлîçå ç 
лþäçüìі і ñâåтàì, і “ìіð äîìу тâàйìу” – ÿãî çàўñ¸äíàå âітàííå. Чûтàліñÿ âåðøû 
(у тûì ліку іì ñàìіì і ў тûì ліку пðûñâå÷àíû ìíå “Çàкîí àäпàâåäíàñöі”), ãу÷àлі 
âіíøàâàííі, пðûãàäâàліñÿ кàðöіíкі, à ÿ пðàâàлüâàўñÿ ўãлûá, у äâуáîй, у ñутûкíåí-
íå, у íåжàäàííå хàўðуñàâàöü ç іìітàöûÿй, øтî àâàлîäâàлà пðàñтîðàй, і, кàлі À.Â. 
çàпðàñіў äà ñлîâà, ñкàçàў, ðàñ÷ûтâàþ÷û àäçіí ÿãî âåðø, у ÿкіì ¸ñöü кàíñтàтàöûі, 
кøтàлту “Ñуääçÿ ў çìàãàðû хуліãàíà çíàйøîў”, тîå, øтî хàöåлà кàçàööà (і, âі-
äàöü, íå àäíûì ìíîþ, áî пàñлÿ çàâÿðøэííÿ íåкàлüкі ÷àлàâåк пàäûхîäçілі і, ÿк 
ñàкðэтàì, ÿк ç-пàä íàкіíутàй íà ãàлîâû ñåткі, äçÿліліñÿ ўхâàлàй). Âîñü àñкåпàк ç 
тàãî âûñтупу: “Мû пðûйøлі ў øîў… Мàхлÿð, øтî ðîáіöü ¸í?!. Хлуñ, øтî ðîáіöü 
¸í?!. Мû íåäàñтàткîâà ¸ñöü, тàìу àøукâàåìñÿ і àøукâàåì…” Кàçàў, ìàþ÷û íà 
ўâàçå пðûñутíûх тàì äçâþх äâàіñтàñöÿў – кàäðàâûх ãулüöîў, і кàлі ãэтà кàçàў і 
пàкàçâàў íà іх ðукîй, ÿíû ñÿäçåлі, уãíуўøû ãàлîâû, à ў çàлå пàíàâàлà öіøà, ÿкàÿ, 
çäàâàлàñÿ, çâіíіöü – тàкуþ öіøу ÷уў, кàлі ў Дîìå літàðàтàðà àäíîй÷û кàçàў ñâà¸ 
ñлîâà пðà Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à. Íàпðûкàíöû âÿðíуўñÿ (уçíÿўñÿ) ў ãутàðліâû тîí 
âå÷àðûíû, çãàäàў, øтî кàлі àтðûìàў кâàтэðу íà Âåðû Хàðужàй 46, тî íі÷îãà íå 
ìåў ç ñàáîþ, à Àíàтîлü Ілüі÷ жûў пîáà÷, у äîìå 48, і ÿ пàäàўñÿ äà ÿãî: äàйöå øтî-
íåáуäçü!.. – і ̧ í ìíå пàäàðûў тàäû лÿìпà÷ку Ілüі÷à. Ñâÿöілà äîўãà. Ñâÿöілà äîўãà? 

À Âàøà áіáліÿтэкà ÿк ñÿì’ÿ, ñâàÿ ìíîãіì, ìíå ў тûì ліку. Пåðàäàâàйöå пðûâітàí-
íå тûì лþäçÿì, кàãî íàçâàлі ў ñâàіì ліñöå, і, пðû íàãîäçå, тûì, кàãî íå íàçâàлі. 

Âàì уñÿãî äîáðàãà – 
Àлåñü Рàçàíàў 

Добрàÿ нàвінà 
30.11.11 
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Кàлі пðûйøîў Âàø ліñт, ÿ áûлà ў Іâàöэâі÷àх. Âûäàлàñÿ íàãîäà пàåхàöü íà ìà-

øûíå пðàâåäàöü ðîäíûх і äàпàìàã÷û іì. Хàöåлà íàпіñàöü Âàì пðà ñâàå ўðàжàííі, 
àлå íå ìàãу, ñл¸çû – íà âî÷û... 

Íå, äçÿкàâàöü Áîãу, уñ¸ äîáðà, àлå ўñпàìіíû – ðîåì, íіÿк íå àтðûìліâàåööà 
жûöü ñ¸ííÿøíіì äí¸ì, íå хà÷у, à âÿðтàþñÿ äуìкàìі ў ìіíулàå – ãэтà öÿжкà, пå-
ðàøкàäжàå àäэкâàтíà пðàжûâàöü ìåíàâітà ãэтуþ хâіліíу, ãàäçіíу, äçåíü öі íî÷... 
Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, íå çâÿðтàйöå ўâàãі – эìîöûі... 

Дîáðàÿ íàâіíà – ñ¸ííÿ ў ãàçåöå “Âå÷åðíий Áðåñт” âûйøàў àðтûкул пðà кíіãу 
Àлåñÿ Çàйкі “Дûì ç кîìіíà”. Àўтàð Іâàí Àðлîў, кàðэñпàíäэíт ãàçåтû, íàø äîáðû 
ñÿáðà. Ёí âåлüìі лþáіöü ÷ûтàöü, ÷ûтàå ìíîãà і íà ñтàðîíкàх äàäàтку äà ãэтàй 
ãàçåтû “Âå÷¸ðî÷кà” ðàñпàâÿäàå пðà кíіãі ç ôîíäàў àáлàñíîй áіáліÿтэкі, öікàâûÿ, 
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íà ÿãî пîãлÿä. Руáðûкà íàçûâàåööà “Áукâîåä”. Мîжíà пàãлÿäçåöü у іíтэðíэöå öі 
ìàãу äàñлàöü, кàлі хî÷àöå. Àлåñþ Фàìі÷у àáàâÿçкîâà пàтэлåôàíуþ, àлå, íàпэўíà, 
¸í âåäàå àä ñÿáðîў. Дíі áÿãуöü çà äíÿìі, íå пàñпÿâàþ íàâàт àñэíñàâàöü уñ¸, øтî 
àäáûâàåööà çà äçåíü, íåйкàå âàâ¸ð÷ûíà кîлà, “ñуåтà ñуåт”, àлå ўñ¸ çâÿçàíà ç лþäçüìі 
і тàìу âàжíà... Çàўтðà – пåðøû äçåíü çіìû... Âû тàк пðûãîжà і пðàâілüíà ñкàçàлі 
пðà ãіñтîðûþ і ñу÷àñíàñöü, äçÿкуй çà тàкіÿ ö¸плûÿ ñлîâû пðà íàøу áіáліÿтэку, 
äлÿ íàñ – ãэтà ãîíàð! Пðûâітàííå àä Âàñ пåðàäàþ àáàâÿçкîâà, уñå, хтî Âàñ âåäàå, 
çû÷àöü Âàì äàáðà і çäàðîўÿ. 

Ç уäçÿ÷íàñöþ, 
Ãàліíà Іîñіôàўíà

Воäгуê 
02.12.11 
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Тîлüкі øтî пðàãлÿäçåлà і пðàñлухàлà пåðàäà÷у, ÿкуþ ñтâàðûў, ÿк Âû ñкàçàлі, 

Мікîлà Пðàкàпîâі÷. Íіáûтà çíîў àпûíулàñÿ ў тûì ÷àñå, у àтìàñôåðû, íàпîўíåíàй 
Âàøàй пðûñутíàñöþ, à âîäãук âіäàöü у лþäñкіх âà÷àх... Дûñк ÿ пåðàäàì Кàðûí, 
ÿíà çâÿжàööà ç Âàìі, à плàíуå áûöü у Міíñку ў íàñтупíûÿ âûхàäíûÿ äíі. 

У÷îðà ў íàñ пðàйøлі літàðàтуðíûÿ ÷ûтàííі пàñпÿхîâàãà, ÿк íàпіñàíà ў 
iíтэðíэöå, піñüìåííікà і íàñтàўíікà íÿìåöкàй ìîâû Ëåàíàðäà Тîìà. Мîжíà 
ÿø÷э äàäàöü, øтî ў ÿãî âÿлікіÿ àкö¸ðñкіÿ çäîлüíàñöі. Âûâу÷àў ãåðìàíіñтûку і 
ôілàñîôіþ ў Мþíхåíå. Пîтûì пðàöàâàў íàñтàўíікàì íÿìåöкàй ìîâû, âûклàäàў ÿå 
ў ÿкàñöі çàìåжíàй у Ітàліі і Фðàíöûі. Ç 1996 ãîäà пðàöуå ў Іñпàíіі і âûклàäàå âà 
ўíіâåðñітэöå Áàðñåлîíû. Рàíіöîþ ̧ í пðàâîäçіў ñåìіíàð у øкîлå, äçå пðàöуå Кàðûí, 
пîтûì – экñкуðñіÿ пà кðэпàñöі, àáåä і літàðàтуðíûÿ ÷ûтàííі. Ёí ÷ûтàў уðûўкі 
ñà ñâàіх кàðîткіх àпàâÿäàííÿў, у àñíîўíûì, äûÿлîãі, і жэñтàìі і ìіìікàй ìàлÿâàў 
пàðтðэтû ñâàіх ãåðîÿў, äû тàк тðàпíà, øтî çàлà ñìÿÿлàñÿ пðàç кîжíûÿ 5-7 хâіліí. 
Шкîлüíікі àктûўíà ўäçåлüíі÷àлі, тàìу øтî пà хîäу ìåðàпðûåìñтâà Ëåî, ÿк ÿãî 
íàçûâàþöü, пûтàўñÿ ў іх пðà тûÿ öі іíøûÿ ðэ÷û. À äçÿў÷ûíкà, ÿкàÿ ñÿäçåлà пîáà÷ 
ñà ìíîþ ў пåðàпîўíåíàй çàлå, ñкàçàлà ñâà¸й ñÿáðîўöû, øтî íà Рàçàíàâå – ÿíà 
тàк ñкàçàлà – áûлî áîлüø öікàâà... Áà÷ûöå? Мíå âåлüìі ñпàäàáàўñÿ ãэтû ÷àлàâåк, 
¸í тàкі жûâû, àäкðûтû, âіäàöü, øтî ÿìу ñàìîìу пàäàáàåööà тîå, øтî ¸í ðîáіöü, 
øтî ¸í лþáіöü лþäçåй... À àäáûлîñÿ ўñ¸ äçÿкуþ÷û Ã̧ тэ-Іíñтûтуту. Дàðэ÷û, кàлі 
Ëåàíàðäà çàпðàñілі пàãлÿäçåöü âûñтàâу плàкàтàў àá жûööі і тâîð÷àñöі Ãåíðûхà 
ôîí Клåйñтà, пàìÿтàåöå? – тî ¸í ñкàçàў, øтî ãэтà ÿãî лþáіìû піñüìåííік і øтî 
ÿãî äûплîìíàÿ ðàáîтà áûлà пðûñâå÷àíà Клåйñту. Тàкàÿ öікàâàÿ ðэ÷... 

Íå âåäàþ, öі çâÿðíулі Âû ўâàãу íà ñтàðûÿ áуäûíкі кàлÿ íàøàй áіáліÿтэкі: 
жûлû äîì і äçâå “кàíтîðû” пîáà÷, – тî çàðàç іх ужî íÿìà, ðàçáуðûлі... Çà пðàöэñàì 
íàçіðàлі ðàáî÷ûÿ, ñупðàöîўíікі, пðîñтà пðàхîжûÿ. Ãлÿäçåöü íà ãэтà áûлî áàлþ÷à 
– àäðàçу áуäàâàўñÿ àñàöûÿтûўíû ðàä, çâÿçàíû ç ÷àлàâå÷ûì жûöö¸ì, äû і ñàì 
äîì áûлî øкàäà: ¸í тàкñàìà øìàт ÷àãî áà÷ûў і пåðàжûў ðàçàì ç лþäçüìі, ÿкіÿ ў 
іì жûлі, à ìàã÷ûìà, у ÿãî áûлî ñâà¸ жûöö¸...  

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, пðàáà÷öå ìíå, кàлі лàñкà, ìîжà, у Âàñ íå çàўñ¸äû ¸ñöü ÷àñ, 
кàá àäкàçàöü ìíå, тî ÿ ãэтà ðàçуìåþ і пðûìàþ. Ш÷ûðà ўäçÿ÷íàÿ Âàì çà äàâåð і 
äàпàìîãу, íàйлåпøûÿ пàжàäàííі Âàì – àä Мікîлû Пðàкàпîâі÷à, Тàìàðû Пàўлàўíû 
і Àлû Міхàйлàўíû, пàкулü øтî áà÷у тîлüкі іх... 

Ãàліíà Іîñіôàўíà

Сÿбрûнà 
04.12.11  
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû âå÷àð! 
Я íå кîжíû äçåíü çâÿðтàþñÿ äà кàìпутàðà і íå çàўñ¸äû àäðàçу àäãукàþñÿ 



ліñтîì íà äàñлàíû ліñт, àлå àäãукàþñÿ, íàâàт íі÷îãà íå àтðûìàўøû: íåкàлі, у 
íåйìàâåðíàй íàñтупíàñöі, ìû пàкіíåì ñлîâû – íàâу÷ûìñÿ àáûхîäçіööà áåç іх, і 
тâîð÷àñöü, пà ñàìûì àпîøíіì (öі, лåпø, пåðàäàпîøíіì) ðàхуíку, і ¸ñöü âûçâà-
лåííå àä ñлîў. Àлå öÿпåð ñлîâû кàжуöü, і кàлі ÿíû кàжуöü, ðэ÷àіñíàñöü íàáûâàå 
àáлі÷÷à, лþäçі àжûâàþöü, і áðэñöкі кðàÿâіä âûìàл¸ўâàåööà ў âà÷àх. Мû äà ўñÿãî 
ìàåì äà÷ûíåííå, пðàўäà? 

Дçåíü ãэтàкñàìà äîáðû. І ў÷îðà, і ñ¸ííÿ äàл¸кà íікуäû íå хàäçіў, àäíî íà ðû-
íàк і ў кðàìу, àлå лàã÷ûíàй – íàâàкîллå çàхîäçілà çà íåáàкðàй і ў ñîíöû áûлà 
ñпàãàäà. Ñпàãàäà тàãî, øтî àäûхîäçіöü, äà тàãî, øтî çàñтàåööà, ñпàãàäà тàãî, øтî 
çàñтàåööà, äà тàãî, øтî àäûхîäçіöü, à ìû àäíà÷àñîâà àäûхîäçіì і çàñтà¸ìñÿ, і пðîìíі, 
àääàþ÷ûñÿ, ìàþöü улàñöіâàñöü âÿðтàööà туäû, àäкулü уçÿліñÿ, ìû íå àäðàçу ìû, 
äîўжûööà ÷àñ, уçàåìàäçåÿííå пåðààäîлüâàå ðàñпà äçåлû, і пîтûì – ÿíî і öÿпåð. 

Чàãî íàì çàўñ¸äû íå хàпàå, äûк ãэтà âіäуø÷àñöі, àлå ў ñпàãàäçå ÿíà ўжî (öі, 
ìîжà, ÿø÷э) ¸ñöü. Хтî ў Âàñ у Іâàöэâі÷àх? 

Âû àäãукàåöåñÿ íà ìàå ñлîâû – äçÿкуй! Я íå íàñтàўíік і íå пðàпàâåäíік, à ç 
тîй ñàìàй ñÿáðûíû, øтî і Âû. Яíà ñàìàå іñтîтíàå, øтî ìîжà ўçíікàöü у лþäñкіх 
ñтàñуíкàх. 

Пðûâітàííå ñÿáðûíå! 
Àлåñü Рàçàíàў

Душà 
05.12.11 
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Íå âåäàþ íàâàт, ç ÷àãî пà÷àöü... Пà÷íу ç ãàлîўíàãà: ø÷àñöå ¸ñöü! Я áûлà 

âåлüìі ðàäà ÷уöü Âàø ãîлàñ і ðàçìàўлÿöü ç Âàìі пà тэлåôîíå – уñ¸ ж жûâû ãîлàñ, 
іíтàíàöûі, ãàâîðкà, пàўçû; кàлі тû àäðàçу àäкàçâàåø, à íå піøàø; кàлі тû àä÷уâàåø, 
ÿк пà÷ûíàå хут÷эй áіööà ñэðöà і ðужàâåå тâàð; кàлі тû ўâåñü пåðàтâàðàåøñÿ ў 
ñлûх: ç àäíàãî áîку, жàäíà ўáіðàåø у ñÿáå кîжíàå ñлîâà, кîжíуþ іíтàíàöûþ, ç 
äðуãîãà, – ñтàðàåøñÿ àäкàçâàöü “упàпàä” (áàþñÿ, íÿìà тàкîãà ñлîâà), і àä ãэтàãà 
пðàöэñу тû ìÿíÿåøñÿ ñàì – пà÷ûíàåø уñìіхàööà, уñ¸ тîå, øтî íÿäàўíà áûлî 
øэðûì, пà÷ûíàå íàáûâàöü ôàðáû, тû пà÷ûíàåø лþáіöü уñ¸ жûâîå і пðîñтà ўñ¸ 
íà çÿìлі і ў íåáå, і íåйкàÿ ðàäàñöü, íåйкіÿ ñîíå÷íûÿ пðàìåíü÷ûкі пðàíіçâàþöü 
öÿáå íàñкðîçü... Âîñü тàкіÿ áûлі ў ìÿíå àä÷уâàííі, кàлі ÿ ç Âàìі ãàâàðûлà, і пîтûì 
äîўжûліñÿ...  

Дçіўíà, àлå ãэтà àä÷уâàííå (íå пà÷уöö¸, à ìåíàâітà àä÷уâàííå, ÿк íå÷àãà 
ðэàлüíàãà) ø÷àñöÿ, ðàäàñöі íікуäû íå пàäçåлàñÿ, ÿíî ўâà ìíå çàñтàлîñÿ, і ñпàäçÿþñÿ, 
øтî çìàãу ўñпàìіíàì âûçâàöü ÿãî çíîў... Тàк áûлî äîáðà Дуøû, ÿ íå ìàãу пåðàäàöü 
ñлîâàìі, íіÿкàãà пàðàўíàííÿ ç ôіçі÷íûìі àä÷уâàííÿìі, ÿ íå âåäàþ, øтî ãэтà, ìàãу 
тîлüкі çäàãàäâàööà, àлå äуìàþ, øтî Âû ìÿíå ðàçуìååöå, ÿк ðàçуìååöå і тîå, ÷àìу 
ÿ Âàì пðà ãэтà кàжу: тàìу øтî пåðàжûлà ãэтà ðàçàì ç Âàìі, Âû пðàáуäçілі ìàþ 
Дуøу, і ãэтà öуäîўíà! Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ÿ âåлüìі ўäçÿ÷íàÿ Âàì çà тîå, øтî Âû 
àäãукàåöåñÿ, íàâàт, кàлі íå піøàöå, ÿ ãэтà àä÷уâàþ. 

Âåäàåöå, ìíå íåÿк íÿ¸ìкà áûлî Âàì піñàöü, áûлî àä÷уâàííå тàãî, øтî ÿ çàáіðàþ 
ў Âàñ ÷àñ, øтî Âàì íåöікàâà і íåпàтðэáíà, øтî ÿ çàäàþ “äçіöÿ÷ûÿ” пûтàííі, øтî 
Âû – íà âÿðøûíі ãàðû, à ÿ – уíіçå... Àлå Âû тàкі ø÷ûðû ў ліñтàх, тàкі ñпàãàäліâû 
і äàлікàтíû, à Âàø ãîлàñ тàкі ö¸плû і íàâàт тðîøкі ўñхâàлÿâàíû (ìîжà, ìíå 
пàäàлîñÿ?)... Âû ñпûтàлі пðà Тàööÿíу, äçÿкуй, ÿíà âåлüìі ўçðàäàâàлàñÿ і àáÿöàлà 
ліøíі ðàç íå туðáàâàöü, тîлüкі кàлі âåлüìі áуäçå тðэáà, – àäíûì ñлîâàì, ÿ Âàì 
äàâÿðàþ і пàñтàðàþñÿ íå çлîўжûâàöü Âàøûì äàâåðàì... Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, ìàþ, 
ìîжà, çàліøíþþ эìàöûйíàñöü, áà÷ûöå – пðàç ñлîâà – “àä÷уâàííå”, “пà÷уöö¸”, – 
àлå äàçâîлüöå ìíå ñкàçàöü Âàì тîå, øтî ñкàçàлà (ñкàçàлàñÿ)! 

Ãàліíà Іîñіôàўíà
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Знàê
06.12.11
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû âå÷àð!
Пðà÷ûтàў Âàø ліñт, áûў ÿø÷э äçåíü – і àìàлü àäðàçу ўçÿўñÿ àäкàçâàöü, äû 

àäхіліўñÿ, і ўíîøу öÿпåð у íàпіñàíàå пàпðàўкі, àлå àäãэтулü уñ¸ çàñтàåööà ÿк і 
ðàíåй: уñ¸ äîáðàå ўçàåìíà, уñ¸ ø÷ûðàå ўçàåìíà, уñ¸ ñâåтлàå ўçàåìíà, і Âû íі÷îãà 
àä ìÿíå íå àäûìàåöå, à, íààäâàðîт, íåøтà іñтîтíàå äàäàÿöå.

У÷îðà пàўäçåлüíі÷àў у ôэñöå “Кàхàй пà-áåлàðуñку, жûâі пà-åўðàпåйñку”, áî 
пààáÿöàўñÿ äàўíî, íå âåäàþ÷û íàâàт тэìû, тэðìіí пåðàíîñіўñÿ, à пðûпàў íà 5 
ñíåжíÿ. Пåðàä пà÷àткàì ужî ðàñ÷àðîўâàўñÿ ў ñâà¸й çãîäçå: ìîлàäçåâà-ãулл¸âû 
âàðûÿíт, àлå ãэтà àпûíàлàñÿ íà пàâåðхíі, пàä ̧ þ тâîð÷àå, і, ìàã÷ûìà, ñâàіì уäçåлàì 
ÿ çäîлåў уíåñöі ў ìåðàпðûåìñтâà íåйкі, çуñіì íå ліøíі, іíãðэäûåíт. Ёñöü àäлåãлàñöü, 
ÿкàÿ клàäçåööà ў ìіíулàå, і ¸ñöü àäлåãлàñöü, ÿкàÿ клàäçåööà ў íàñтупíàñöü (у 
âûøûíþ), àáåäçâå ÿíû äàäàþööà çðîку, пåðøàÿ àäíàâåктàðíàÿ, à äðуãàÿ ðухîìàÿ 
і жûâàÿ, і ÿ çàўñ¸äû çû÷у ñâàіì ñÿáðàì, кàá ÿíû ðàñлі і ўçäûìàліñÿ, кàлі ãэтà 
àäáûâàåööà, äàñÿãíåííі àäíàãî – äàñÿãíåííі àñтàтíіх. 

Âû íå кàлÿ пàäэøâû ãàðû, à ÿ íå íà âÿðøûíі – âÿðøûíÿ çàхîäçіöü у пàçàñâåт, 
ìû ñпàäàðîжíікі, à ìэтà âûñîкàÿ, і тàìу, хтî іäçå, ÿíà пàñûлàå çíàкі íàñтупíàñöі.

Цåøуñÿ ç Âàìі, øтî Âàñ кðàíуў тàкі çíàк.
Àлåñü Рàçàíàў

Словû
09.12.11
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷!
Дçÿкуй – ÿ âåäàлà, øтî Âû àäкàжàöå хуткà, àлå тðîøкі íå äà÷àкàлàñÿ: у 5.10 

ðàíіöîþ 7-ãà пàåхàлà ў кàìàíäçіðîўку ў Міíñк, у÷îðà âÿðíулàñÿ пàñлÿ 23-х, пàçíàâàтà, 
àлå пåðøàå, øтî çðàáілà, – уклþ÷ûлà кàìп’þтàð і пðà÷ûтàлà Âàø ліñт. Íå кàçàлà 
Âàì ðàíåй, áî íå âåäàлà, ÿк àтðûìàåööà, öі áуäçå âîлüíû ÷àñ, кàá пàтэлåôàíàâàöü 
Âàì у Міíñку àлüáî íàâàт ñуñтðэööà. Тàк і çäàðûлàñÿ: âîлüíàãà ÷àñу àìàлü íå 
áûлî, ç öÿãíікà – íà öÿãíік, äû ÿø÷э і пðûхâàðэлà тðîøкі, тàìу і ñ¸ííÿ піøу 
пîçíà, пðàáà÷öå! У Рэñпуáлікàíñкàй íàâукîâà-тэхíі÷íàй áіáліÿтэöû íàñ âу÷ûлі, 
ÿк пðàöàâàöü ç ÷ûтà÷àìі, – çàðàç іх íàçûâàþöü кàðûñтàлüíікàìі, – ç äàпàìîãàй 
іíтэðíэтà, у тàк çâàíûх “ñàöûÿлüíûх ñåткàх”. Âûñтупàлі пðàäñтàўíікі áуйíåйøûх 
íàâукîâûх áіáліÿтэк, áіáліÿтэк ÂÍУ, Іíôàðìàöûйíàãà Пàñîлüñтâà ÇШÀ. Âåлüìі, 
âåлüìі öікàâà! À ÿø÷э, хîöü і тэìпåðàтуðûлà, àлå пàйøлà ðàçàì ç кàлåãàìі íà 
ôілüì “Âûñîöкий: ñпàñиáî, ÷тî жиâîй”. Мíîãà ðîçíàãà пðà ÿãî ãàâîðàöü, Âû, пэўíà, 
âåäàåöå, àлå ìÿíå ôілüì âåлüìі ўðàçіў... Ãàлîўíû ãåðîй áåçуìîўíà, àлå і лþäçі, øтî 
áûлі пîáà÷ ç іì, іх пàâîäçіíû, áàðàöüáà ÷àлàâå÷àãà ñà çâÿðûíûì у ÷àлàâåку і – 
пåðàìîãà ÷àлàâå÷àãà! Âåäàåöå, ôілüì іäçå ўжî тûäçåíü, à çàлà áûлà пîўíàÿ, øìàт 
ìîлàäçі: ÿíû ж íå жûлі ў тîй ÷àñ, íå пàñпðàáàâàлі, äçÿкàâàöü Áîãу, íà ñàáå öіñкîў 
тîй ìàøûíû, àлå Âû á ÷улі, ÿк ÿíû ñпà÷уâàлі і пåðàжûâàлі çà Âûñîöкàãà! À ìîжà, 
і íå çà ÿãî, à çà àáàãулüíåíû âîáðàç ÷àлàâåкà, ÿкі ўìåў ñÿáðàâàöü, тðûìàöü ñлîâà, 
áðàöü àäкàçíàñöü íà ñÿáå і пðàöàâàöü ç пîўíàй àääàíàñöþ! À ãэтàÿ äçÿў÷ûíкà, ÿкàÿ 
ðûçûкàâàлà жûöö¸ì... Яíà пðîñтà лþáілà...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷! 
Âàøûÿ ñлîâû – ãэтà ў÷ûíкі! Âû ðэàлüíà äàпàìàãàåöå жûöü і ðухàööà, хîöü і 

ìàлåíüкіìі кðîкàìі, àлå ðухàööà і ðàçâіâàööà! Дàй Âàì Áîã çäàðîўÿ!
Ñ¸ííÿ кðàíулàñÿ ў äàðîãу Кàðûí, тàк øтî ÷àкàйöå ÿå çâàíкà, äîáðàй Âàì 

ñуñтðэ÷û!
Ãàліíà Іîñіôàўíà, à ìîжíà пðîñтà Ãàліíà, кàлі ìîжíà.
Áåðàжûöå ñÿáå, кàлі лàñкà!



Крûлû
11.12.11 
Çãàäжàþñÿ, піøу:
Ãàліíà, äîáðû äçåíü!
Філüì, пðà ÿкі Âû çãàäâàåöå, ìíå íå äàâîäçілàñÿ ãлÿäçåöü, ç Âûñîöкіì, ÿк і ç 

іíøûìі тâîðöàìі, уñтàлÿâàліñÿ (і ўñ¸ ÿø÷э ўñтàл¸ўâàþööà) ñâàå àäíîñіíû, íіøтî 
тут íå ліøíÿå і ліøíÿå ўñ¸, íàâàт ÿíû ñàìі ñà ñâàіìі жûööÿпіñàìі, і àäлåãлàñöü 
– ìåðà, ÿкàÿ äàçâàлÿå ç’ÿâû ўñпðûйìàöü і пðûйìàöü, іíàкø хâàлі ўðàжàííÿў 
çàхîпÿöü і íå çàхî÷уöü àäпуñкàöü, à пðàâілà пðîñтàå: ÷ûì áліжэй äà ñâà¸й âûøûíі, 
äà ñâà¸й ñутíàñöі, тûì áліжэй äà ўñіх ñутíàñöÿў і âûøûíÿў.

У÷îðà áà÷ûўñÿ ç Кàðûí, äçÿкуй çà äûñк, кàлі-íåáуäçü àáàâÿçкîâà пàãлÿäжу, à 
пîтûì пàáà÷ûўñÿ і ç Мікîлàì Пðàкàпîâі÷àì, і ç іíøûìі áåðàñöåйöàìі – у Пàлàöû 
ìàñтàöтâà àäáûâàўñÿ піñüìåííіöкі ç’åçä, і çíà¸ìûÿ àáлі÷÷û áûлі çíàхîäкàй. 

Àäíàк äàäîìу âÿðтàўñÿ íåйкі ñпуñтîøàíû: ç’åçäû ñàìàå íÿўäçÿ÷íàå ìåñöà, äçå 
ìîãуöü пðûìàööà пðàўäçіâûÿ ðàøэííі, тут кîлüкàñöü çàўñ¸äû пåðàâàжàå ÿкàñöü, 
àñàáліâà ў ÷àñ, ÿкі íå âåäàå, куäû кіðàâàööà: íå тîй уçðîâåíü, íå тûÿ пðûÿðûтэтû, 
íå тûÿ äухі âÿäуöü ðэй. Тàк, пðîçâіø÷û піñüìåííікàў, øтî àäûøлі çà ãэтû пåðûÿä 
у іíøû ñâåт, пðàãàâàðûліñÿ тàкîй ñкàðàãàâîðкàй, øтî ÿ íå çäîлåў іх улàâіöü, à 
хàöåў áû хîöü хâіліíу çàñÿðîäçіööà íà кîжíûì. Àìàлü áåç âîäãуку çàñтàлîñÿ 
âûñтуплåííå Âіктàðà Кàçüкî; ¸í ãàâàðûў пðà çàўñ¸äíû піñüìåííіöкі àáàâÿçàк 
– àáàâÿçàк áåðàã÷û äуøу: íåøтà íå ãэтàк ç ¸þ – íåøтà íå ãэтàк ç літàðàтуðàй; 
àìàлü íå пà÷утûì пðàйøîў çâàðîт Íілà Ãілåâі÷à (ñàìîãà ÿãî íå áûлî, çà÷ûтâàўñÿ 
ліñт) – пðà àäкàçíàñöü піñüìåííікà пåðàä Àй÷ûíàй і ñлîâàì: уñ¸ ãэтà ўжî ÿк áû 
íå äлÿ íàñ і ìû ўжî ÿк áû íå äлÿ ãэтàãà…

Пàпðûñутíі÷àў, пàўäçåлüíі÷àў, пàñлухàў, пàáà÷ûў, пàãутàðûў: íàçûâàþööà 
іì¸íû і пðûâîäçÿööà лі÷áû, àлå ñàìà літàðàтуðà (øтî тàкîå літàðàтуðà?) ÿк áû 
àäñутíі÷àå, хîöü ÿíà тàÿ àäçіíàÿ ñпðàâà, âàкîл ÿкîй ÿø÷э ìàã÷ûìà ÿäíàííå. Ãэтà 
øтî çáліçку, à пðà тîå, øтî ðîáіööà і íå ðîáіööà ў тûì, ãåíåðàлüñкіì, піñüìåííіöкіì 
àñÿðîäку, ужî íàâàт íå àхâîтà âåäàöü. Мû íÿўìîлüíà ññîўâàåìñÿ ў çàíÿпàä, і 
ўðàтàâàöü ìîãуöü àäíî кðûлû (ÿк тут, тàк, çðэøтû, âà ўñіì ñâåöå), íå пðûхіліìñÿ 
äà іх – ÿíû ўçäûìуööà і áåç íàñ. Кðîпкà пàл¸ту – ñàìàÿ íàäçåйíàÿ àпîðà, Âû ÿå 
íàìàöàлі: ðàäуйöåñÿ! Âітàйöå çíà¸ìûх. 

Уñþ âîñåíü ÿ і лþäçі кàðûñтàліñÿ ç¸лкàìі, øтî íàçáіðàліñÿ ў Хðûø÷îíàâі÷àх, 
– ñâÿтàÿííікàì, ÷àáîðàì, кðûâàўíікàì, ðàìîíкàì, ñуíі÷íікàì äû ÿø÷э ліпîâûì 
öâåтàì, íàöÿðэáлÿíûì ñà ø÷îäðàй ліпû ñпàäàðîў Çäçітàўöîў у Àлüøàíіöû, äû 
ÿø÷э ìÿтàй, уçÿтàй, äîáðà íå пàìÿтàþ, àäкулü. Штî Âàì уçû÷ûöü íàñтупíû ðàç?

Àлåñü Рàçàíàў

Берàжûöе сÿбе, êàлі лàсêà!
13.12.11
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Дçÿкуй Âàì çà ðàçìîâу, çà кíіãі, çà пà÷àñтуíàк! Дàðэ÷û, ãэтûÿ ãðуøû, íà жàлü, 

ÿ íå âåäàþ, ÿк ÿíû íàçûâàþööà, ìàå ñàìûÿ лþáіìûÿ: ÿíû âåлüìі ñìà÷íûÿ і ç 
іìі (ìåíàâітà ãэтûì ñîðтàì) çâÿçàíû äçіöÿ÷ûÿ ўñпàìіíû, кàлі ìû ç ñÿáðîўкàй у 
клàñå 5-6, íå пàìÿтàþ, ÷àñтàâàліñÿ іìі áåç äàçâîлу ãàñпàäàðîў, і øтî íàì пîтûì çà 
ãэтà áûлî... Àлå ñìàк íå ñтàў àä ãэтàãà ãîðøû. І, ÿк àкàçàлàñÿ, лþáÿöü іх ìíîãіÿ! 
Ñ¸ííÿ âÿðтàлàñÿ äàäîìу ў ñâîй “ñпàлüíû” ðà¸í, – öåìåíü, тîлüкі ìàлåíüкіÿ 
àãåíü÷ûкі-ліхтàðûкі íà äðэâàх (пðûáðàліñÿ äà Íîâàãà ãîäу), – äуìàлà пðà Âàñ, 
пà÷àлà ўñìіхàööà, і ñâÿтлåй ñтàлà íà Дуøû...

Пðàáà÷öå, øтî àäкàçâàþ íå àäðàçу і піøу, ìîжà, íå çуñіì çðàçуìåлà, – тðîøкі 
хâàðэþ, àлå, ñпàäçÿþñÿ, уñ¸ áуäçå äîáðà... Áåðàжûöå ñÿáå, кàлі лàñкà, пðûâітàííå 
Âàì àä уñіх íàøûх, 

Ãàліíà
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P.S. Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, à ÿк Âû çâû÷àйíà ñуñтðàкàåöå Íîâû ãîä? Длÿ Âàñ – 
ãэтà ñâÿтà? Ці... ? – кàлі ìîжíà... Пà ÿкіì кàлåíäàðû Âû жûâÿöå? À Рàжàñтâî? 

Свÿтà
15.12.11   
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû âå÷àð!
І çíîў піøу Âàøà іìÿ ў äâà ñлîâû, íàñтðîіўñÿ íà тàкі тðàíñкðûпт, у іì ужî 

¸ñöü ñâîй ðûтì, у іì ужî ¸ñöü ðàçìîâà, і øтî ÿ ўâåñü ÷àñ ðàáлþ – äûк ãэтà 
ўклþ÷àþñÿ ў ðàçìîâу, уклàäçåíуþ ў іìÿ. Ãàліíà – ñöåжкà ў öÿìíîööі, ÿкîй Âû 
âÿðтàåöåñÿ äàäîìу, Іîñіôàўíà – ìàлÿўíі÷ûÿ ліхтàðûкі, ðàçâåøàíûÿ íà ñâÿтà, ÿíû 
л¸ãкіÿ, íå çуñіì пðàäìåтíûÿ, кàлі іх àпðàäìå÷âàöü, íàлåжàлà á піñàöü Яçэпàўíà 
(ãэтàк, äàðэ÷û, çðàáілà Íіíà Мàöÿø) àлüáî Âîñіпàўíà, у ãэтûх àðтûкулÿöûÿх 
áîлüø тутэйøàñöі і çàçåìлåíàñöі, і Íіíà Мàöÿø, íàпэўíà, ìåлà ў ãэтûì пàтðэáу 
– ÿíà áûлà íåáÿñпå÷íà íàáліжàíàй äà íåáà, і пðàäìåтíàñöі ¸й ÿк áû íå хàпàлà.

Рàäû, øтî ãðуøû, пåðàäàäçåíûÿ Кàðûí, Âàì ñпàäàáàліñÿ і äà тàãî ж àáуäçілі 
äàўíіÿ çãàäкі, à ў ìÿíå äà Âàñ íàâàт пðîñüáà íàáåãлà: áуäçåöå піñàöü – äàäàâàйöå, 
кàлі лàñкà, уñÿлÿкі ðàç äà ліñтà ñтàðîíку ÿкîй-íåáуäçü çãàäкі, ÿк ìіíулû ðàç 
âіçуàлüíûÿ ìàлþíкі, ãэтûì ðàçàì ñлîўíûÿ, äîáðà?

Кàлÿíäàðíûÿ ñâÿтû – íå çуñіì ñâÿтû, ÿíû ìуñîâûÿ. Тàк, àääàþ äàíіíу 
тðàäûöûі, çáіðàåìñÿ ўñ¸þ ñÿì’¸й, íåøтà пðàìàўлÿåì, ÷àñтуåìñÿ, пілüíуåì ÷àñ, à 
пðàўäçіâàå ñâÿтà – ÿíî пðûñâÿ÷эííå ў... (íå çíàхîäжу àäðàçу àäпàâåäíàãà ñлîâà, 
хàй áуäçå тàўтàлàãі÷íàå: у ñâÿтà; áåç пðûñâÿ÷эííÿ лþáîå ñâÿтà, ÿкîå á ÿíî íі 
áûлî, уñÿãî тîлüкі ìåðàпðûåìñтâà, у ÿкіì áîлüø ñпуñтàøэííÿ, ÷ûì тâîð÷àñöі, і 
àäçіíîтà, íàпîўíåíàÿ пðûñутíàñöþ çàпàлåíàй ñâå÷кі, – уçîð, ÿкіì ÿíî ìуñілà á 
íàñàìпðàўäçå áûöü).

Íà ñ¸ííÿ ðàçâітâàþñÿ.
Ñâåöіööà ñâå÷кà – і ðàçìûкàþööà пðàñтîðà і ÷àñ.
Àлåñü Рàçàíàў

Луннàÿ àлеÿ
15.12.11
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Âàì і ñàпðàўäû öікàâà ÷ûтàöü ìàå çãàäкі? Дîáðà, тàäû íå áуäу ñàðîìåööà, 

ìîжà, ãэтà âàжíà, âàжíà äлÿ ìÿíå, кàá íåøтà äàäуìàöü àлüáî çðàçуìåöü, à Âû 
тàк лàñкàâà äàлі çãîäу äàпàìàã÷û ìíå ў ãэтûì... Âåäàåöå, ñ¸ííÿ ÿ áà÷ûлà “луííуþ 
àллåþ”, уÿўлÿåöå? Шкàäà, øтî ў ìÿíå íÿìà ôîтààпàðàтà, à ìàáілüíû íå äàçâàлÿå 
ôàтàãðàôàâàöü, ÿ á пàñпðàáàâàлà... Íà áулüâàðû Шàў÷эíкі, кàлі іñöі äà ðэ÷кі, äà 
âуліöû Íàáÿðэжíàй, тàì ÿø÷э ãàñöіíіöà “Áåлàðуñü”, ìîжà, Âû тàì ñпûíÿліñÿ, 
– äûк âîñü: íà íåâÿлікіх äðэўöàх, пðûáліçíà àäíîлüкàâûх, ñâåöÿööà ñðэáðàì 
ìàлåíüкіÿ øàðûкі – і ўтâàðàåööà âîáлàкà... Тàк пðûãîжà і íåçâû÷àйíà... Дðэўöû 
ç àáîäâух áàкîў і іх äàâîлі ìíîãà... Мíîãà ñðэáíûх àáлîкàў, і тàк áліçкà... і тàк 
íåðэàлüíà... Ñкàçàöü пðàўäу, ÿ íå íàâàжûлàñÿ пàäûñöі áліжэй, тàìу øтî öуäîўíàå 
ìàãлî çíікíуöü, ðàñпàñöіñÿ íà ÷àñткі... Цÿпåð у ìÿíå ̧ ñöü ìàлåíüкàÿ тàйíà: кîжíû 
âå÷àð пàñлÿ ðàáîтû ÿ іäу пàðу пðûпûíкàў, кàá пàãлÿäçåöü íà ãэтû öуä...

À ìîжíà і пàôàíтàçіðàâàöü! Ці çàпîìíіöü тîй тðîøкі ўñтðûâîжàíû і ўçðуøàíû 
ñтàí, хâàлÿâàííå і çäçіўлåííå... Âû тàк пðûãîжà íàпіñàлі пðà ліхтàðûкі і, ñàпðàўäû, 
íà кîжíû кðîк: і-î-ñі-ôàў-íà, ìíå íàâàт пàäàлîñÿ, øтî ÿíû ãу÷àöü, кàлі äà іх 
äàкðàíàåööà âåöåð, – тîíåíüкà, ÿк ñðэáíûÿ кàлàкîлü÷ûкі... Мíå âåлüìі пàäàáàåööà і 
íàâàт ўñплûлà “äçіöÿ÷àÿ” кðûўäà, кàлі ñупðàöîўíіöà пðà÷ûтàлà ìíå ç кíіãі пðà іìÿ 
Іîñіô, äçå áûлî íàпіñàíà, øтî ãэтà íåøтà âåлüìі ñлàáîå, íåðàøу÷àå, íåâûðàçíàå і ã. 
ä., і ўñ¸ ç íåãàтûўíûì çìåñтàì... Мíå áûлî кðûўäíà íå тàìу, øтî тàк тðàктуåööà 
ãэтà іìÿ, íå çà áàöüку, ÿкîãà тàк íàçâàлі ÿãîíûÿ áàöüкі, à тàìу, øтî ÿíà ñìÿÿлàñÿ 



пàñлÿ кîжíàãà эпітэтà, і àтðûìліâàлàñÿ, øтî ãэтà ўñ¸ ÿíà àäðàñàâàлà ìíå... Мîжà, 
íà тîй ìîìàíт ãэтà тàк і áûлî, і íå тîлüкі íà тîй, тàìу øтî кîжíû, íàâàт ìîöíû 
÷àлàâåк áûâàå і ñлàáûì, і íåðàøу÷ûì...

À Âû “ðэàáілітàâàлі” і іìÿ, і ìÿíå, і лþäçåй, – äçÿкуй!
Ãàліíàй Яçэпàўíàй кàлі-íікàлі ìÿíå íàçûâàþöü Мікîлà Пðàкàпîâі÷ і Àлåñü 

Кàñкî, àлå ÿ íå àтàÿñàìліâàþ ñÿáå ç ¸þ, ÿ íå Яçэпàўíà і íå Âîñіпàўíà, – Âû 
àäçіíû ãэтà àä÷улі... Тî àтðûìліâàåööà, øтî ÿíû ðàçìàўлÿþöü íå çуñіì ñà ìíîþ? 
À ÿ äуìàþ, ÷àìу ўâåñü ÷àñ àä÷уâàþ ñÿáå íåÿк íÿ¸ìкà, íіáûтà ÿ âûäàþ ñÿáå çà 
äðуãуþ, àлå ж тàк ÿíî і ¸ñöü, ÿ ç іìі – äðуãàÿ, і ç іíøûìі – іíøàÿ... Мàйãî áàöüку 
íіхтî íікîлі тàк íå íàçûâàў: áàöüкі і ðîäíûÿ çâàлі Ёçікàì, à ìàìà – Þçікîì і 
Іîñіôàì, áî ìàìіíû áàöüкі áûлі ðэпðэñіðàâàíûÿ, і ìàìà íàðàäçілàñÿ íà Уðàлå, у 
Пåðìñкàй âîáлàñöі, і ãàâàðûлà і ãàâîðûöü, äçÿкàâàöü Áîãу, пà-ðуñку. Дçÿкàâàöü 
Áîãу íå тàìу, øтî пà-ðуñку, à тàìу, øтî ç íàìі, äàй ¸й Áîã çäàðîўÿ! Пàìÿтàå ÿø÷э 
і пà-пÿðìÿöку, і âåðøû íà íÿìåöкàй ìîâå... Кàлі Âàì áуäçå öікàâà, тî ÿ тðîøкі 
íàпіøу пðà ðîäíûх, ÿк Âû?

Пðûтàìіліñÿ Âû ўжî ÷ûтàöü ìàå çãàäкі, áà÷ûöå, øтî ðîáіööà, ìîжà, íå піñàöü? 
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ÿ тàкñàìà àä÷уâàþ ñâÿтû, ÿк Âû íàпіñàлі... À ìîжíà ÿ çàкîí÷у 
ñâîй ліñт Âàøûìі ñлîâàìі, ÿкіÿ íå пðîñтà ñлîâû, à клþ÷ öі пàðîлü, íå âåäàþ, ÿк 
пðàâілüíà ñкàçàöü, àлå Âû ðàçуìååöå, øтî ÿ хà÷у і íå ìàãу âûðàçіöü: “Ñâåöіööà 
ñâå÷кà – і ðàçìûкàþööà пðàñтîðà і ÷àñ...”

Ãàліíà Іîñіôàўíà

Жûööÿпіс 
18.12.11   
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Àä ðàíіöû çà âîкíàìі áÿлåў ñíåã, öÿпåð ÿãî àìàлü íÿìà: çіìà ñпðàáуå íàñтàöü 

і ç кàлÿíäàðíûìі ðàñклàäàìі íå ñупàäàå, à ñâå÷кà âûñâå÷âàå ў іх пðàўäçіâûÿ 
ñâÿтû – Рàñтâî äû Âÿлікäçåíü, ÿíà ñàìà çàпàлüâàåööà àä іх. Ñâÿтà – ìàлітâà, 
ÿкàÿ ñпðàўäжâàåööà, ¸þ ÿäíàþööà çÿìлÿ і íåáà, і кàлі ãэтà àäáûâàåööà, лþäçі 
àä÷уâàþöü, øтî ÿíû Áîжûÿ, à кàлі ÿíà ñупîлüíàÿ – ìàå âåліçàðíуþ ìîö. У ãлûáіíі 
äуøû çàўñ¸äû öåпліööà ñâå÷кà, у ãлûáіíі äуøû çàўñ¸äû çáåðàãàåööà ñâÿтà. Âû 
ñлуøíà àкðэñлілі ў íàйìåííі, ÿкîå íîñіöå ç ñàáîþ, àктàâу, ãук “ñ” у іì, пà-ìîйìу, 
ñàìû âûñîкі, àлå ÷àìу íàñтàўíіöà âûтлуìà÷âàлà ÿãî (íàйìåííå) тàк íåäàклàäíà 
öі пðàäуçÿтà?

Уñ¸ пåðàжûтàå ìàå ñâà¸ çíà÷эííå; ãэтàå çíà÷эííå çàñтàåööà íå тîлüкі ў ìіíулûì 
– íå çàñтàåööà тîлüкі ў ìіíулûì, іì çàхîпліâàåööà і íàñтупíàñöü, ÿíà ўâåñü 
÷àñ âûíікàå ç ãэтàãà çàхîпліâàííÿ, і тàìу íікîлі íå âûтлуìà÷âàåööà äàðэøтû, à 
íàйпàўíåй âûÿўлÿåööà ў âîáðàçàх і àáðàçкàх. Ëþáû жûööÿпіñ іñтîтíû, à âîñü 
ãàðтàöü ÿãî – тàлåíт, âû тàлåíàâітà ÷ûтàåöå і âåäàåöå: уñ¸ ø÷ûðàå äлÿ тàãî, хтî 
ÿãî ÷ûтàå, ñтàíîâіööà ñâàіì, äлÿ íåкàãà, хтî íàâàт íå çíà¸ìû ñà ìíîй àñàáіñтà, 
ÿ ãэтàкñàìà ñâîй, ÿ çàöікàўлåíû ў тûì, кàá лþäçі ÷ûтàлі і кàá Âû ãàðтàлі ñâîй 
жûööÿпіñ, ÿ ñâîй ãàðтàöü íå ìàãу і ўñпàìіíàў піñàöü íå ўìåþ, íÿìà ç ÷àãî – ÿíû 
äлÿ ìÿíå ўжî àìàлü àäñутíûÿ, àäíî ñâåöіöü ñîíöà і äçåíü áÿñкîíöû, à тîå, øтî 
¸ñöü ñà ìíîþ, – ÿíî íåíàпіñàíû тâîð.

Âітàйöå лþäçåй,
Âàì уñÿãî äîáðàãà.
Àлåñü Рàçàíàў

Сýнс
22.12.11
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷!
Дçÿкуй âàì çà äîáðûÿ ñлîâû і çà тîå, øтî Âû тàк ãлûáîкà і пðîñтà тлуìà÷ûöå 
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ñэíñ уñÿãî іñтîтíàãà і тàãî, øтî äàпàìàãàå öі пåðàøкàäжàå ãэтàìу іñтîтíàìу 
âûÿâіööà... Âåäàåöå, ìÿíå âåлüìі ўðàçілі Âàøûÿ ñлîâû, øтî äлÿ Âàñ уñпàìіíû 
“àìàлü øтî àäñутíûÿ, àäíî ñâåöіöü ñîíöà і äçåíü áÿñкîíöû, à тîå, øтî ¸ñöü ñà 
ìíîþ – ÿíî íåíàпіñàíû тâîð”. Àлå пîтûì ÿ пàäуìàлà і тðîøкі íàáліçілàñÿ äà 
ðàçуìåííÿ тàãî, ÿк ãэтà ìîжà áûöü... Íå, хут÷эй àä÷улà, ÷ûì çðàçуìåлà... Як Âàøà 
кíіãà? Âû кàçàлі, øтî ¸ñöü íàäçåÿ íàпіñàöü äà Íîâàãà Ãîäà? 

У íàñ уñ¸ пà-ðàíåйøàìу. Тðîøкі íàпðужàíàÿ пðàöà – кàíåö ãîäà, уñÿлÿкіÿ 
ñпðàâàçäà÷û і іíøàå. Íàñтðîй у ìÿíå пàлåпøûўñÿ, íÿãлåäçÿ÷û íà ðîçíûÿ 
öÿжкàñöі, ìîжà тàìу, øтî ñтàðàþñÿ íå íàäàâàöü іì âÿлікàãà çíà÷эííÿ і пûтàííå 
“çà øтî?” çàìÿíÿöü íà “äлÿ ÷àãî?”... Çàўтðà åäу пðàâåäàöü ìàìу і áðàтà ç ñÿì’¸й, 
äçÿкàâàöü Тàìàðû Пàўлàўíå, ÿíà ìÿíå “àäпуñкàå”, кàлі íі пàпðàøу, çàўтðà ж 
пðàöîўíû äçåíü... Àлå пîтûì áуäçå íàãîäà пàпðàöàâàöü і ў âûхàäíûÿ äíі... 
Пðûâітàííå Âàì àä уñіх íàøûх, пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, кàлі ÿ øтî íå тàк íàпіñàлà, 
уñÿãî Âàì äîáðàãà.

Ãàліíà Іîñіôàўíà

Плûнь 
25.12.11 
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Чàлàâå÷û ÷àñ ãэтà ÿк öÿ÷э ðàкà, àäíà плûíü, à ðîçíûÿ тîкі: тут ñтðîìà, тàì âіð, 

à тàì пàäáÿðэжжû ñà ñâàіìі çàтîкàìі, уñ¸ ўçàåìàçлу÷àíà, уñ¸ ìàå ñâà¸ çíà÷эííå. 
Кíіãà, пðà ÿкуþ Âû пûтàåöåñÿ, çàäуìàлàñÿ, áî àä÷улàñÿ (àäíà÷àñîâà àä÷улàñÿ 
і çàäуìàлàñÿ), і äâà ìåñÿöû тàìу áîлüø ÿўíà і áîлüø àкðэñлåíà, ÷ûì öÿпåð, ÿ 
àäðàçу ўöÿãíуўñÿ ў çäçÿйñíåííå, і кàлі á íàñтупíûÿ тûäíі áûлі пðîñтà пðàöÿãàì 
пàпÿðэäíіх, ÿíà áûлà á ужî çàâåðøàíà, àлå ÿíû ãэтàãà íà ñхàöåлі, і ÿíà ÿø÷э íå 
çàâåðøàíà.

У ÷àðíàâікàх лÿжûöü ñîтíÿ ç íå÷ûì Wortdichte, іхíÿÿ àñàáліâàñöü у тûì, 
øтî íà ãэтû ðàç ÿíû ўклàліñÿ ў ôàðìàт пуíкöіðàў, àлå пуíкöіðàìі íå ñтàлі, ÿ іх 
öÿпåð íå пåðà÷ûтâàþ, íàâàт íå пàìÿтàþ, ÿкіÿ ÿíû, пåðà÷ûтâàöü, пåðàпіñâàöü і 
àñâîйâàöü пà÷íу тàäû, кàлі àä÷уþ, øтî пðàöà ñкîí÷àíà, à ÿíà äîўжûööà, плûñöі 
âіäàâî÷íà öÿжэй, ìàã÷ûìà, ÿ ñтàìіўñÿ àлüáî àä÷уў íàáліжэííå áåðàãà, à ¸í äлÿ 
плûўöà íåáÿñпå÷íû àðûåíöіð (пåðààðûåíöіð), àлå àäпуñöіöü çàäуìàíàå íå ìàãу.

Âû ñпàñûлàåöåñÿ íà àä÷уâàííå (“àä÷улà”), çãîäçåí: у іì ̧ ñöü âіäуø÷àñöü і ìåðà 
âіäуø÷àñöі, і ãэтàÿ ìåðà íàäàå ðэ÷àіñíàñöі ìэтàçãîäíàñöü, à лþäçÿì àñàáîâàñöü; 
пðàìåíü äàкðàíàåööà äà âûíіку, ÿкі пîтûì áуäçå çäàáûâàööà äîñâåäàì, àлå 
âûíік àä÷уâàííÿ і âûíік äîñâåäу çàўñ¸äû àäðîçíіâàþööà, іх (àä÷уâàííå і äîñâåä) 
ðàç’ÿäíîўâàå áліçіíÿ, à äàлå÷ûíÿ ÿäíàå.

Якіì áûлî Âàøà пàäàðîжжà íà ðàäçіìу? Мíå íà ñàìîй ñпðàâå áûлî á áîлüø 
÷ûì öікàâà пàçíà¸ìіööà ç ÿå тàпàãðàôіÿй.

Âàì уñÿãî äîáðàãà –
Àлåñü Рàçàíàў

Плûнь
28.12.11
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷!
Дðуãі ðàç áÿðуñÿ піñàöü – і ўñ¸ íåйкіÿ пåðàøкîäû... Çàáûлàñÿ ðàñкàçàöü Âàì 

öікàâуþ ðэ÷, à ìîжà, Âû і âåäàåöå... Ужî кàтîðû ãîä Кàðûí çàпðàøàå ìÿíå íà 
ñâÿткàâàííå íàäûхîäçÿ÷àãà Рàñтâà.

Як пðàâілà, ãэтà äç¸í çà 10 äà Ñâÿтà, тàìу øтî íà Ñâÿтà ÿíà åäçå äàäîìу, 
у Цâікàу. Âåлüìі пðûãîжà пðûáіðàå кâàтэðу, – у ÿå øìàт ўñÿлÿкіх пðûлàäàў 
äлÿ ãэтàãà, íàâàт íå ìàãу àпіñàöü, – çàпàлüâàå ñâå÷û, ìíîãà ñâå÷àк, і ðûхтуå 
ñâÿтî÷íуþ åжу. Цікàâà, øтî ў íåìöàў пðûíÿтà ñпà÷àтку ç’åñöі ñàлîäкàå, à ўжî 



пîтûì áîлüø ãðуíтîўíà çàкуñіöü, і тîлüкі пîтûì – тðîøкі ÷ûðâîíàãà âіíà, à 
кàлі і íå тðîøкі… 

Àлå ÿ íå пðà ãэтà хàöåлà ðàñкàçàöü... І íà ãэтû ðàç ÿíà çàпðàñілà пðàäñтàўíікîў 
íÿìåöкіх àðãàíіçàöûй у Áðэñöå і ìÿíå. Дûк âîñü Àлüìут, ÿкàÿ пðàöуå âà 
ўíіâåðñітэöå пà ліíіі DAAD, ðàñкàçàлà öікàâû çâû÷àй, ÿкі çàхîўâàåööà äà ãэтàй 
пàðû. Кàлі ìàлàäû ÷àлàâåк хî÷à âûâу÷ûööà íà плîтíікà, тî ¸í пàâіíåí пàйñöі ç 
áàöüкîўñкàãà äîìу íà тðû ãàäû і àäçіí äçåíü, іñöі пåøøу пà лþäçÿх і âу÷ûööà 
ў ðîçíûх ìàйñтðîў. У тîй âîпðàтöû, ÿкàÿ íà іì, áåç ãðîøàй, áåç тэлåôîíà. 
Кàлі ÿãî пðàâîäçÿöü ðîäíûÿ äà кàíöà â¸ñкі, тî ¸í íі ў ÿкіì âûпàäку íå пàâіíåí 
пàâÿðíуööà, кàá пàãлÿäçåöü íà ìàöі öі áліçкіх. Àлüìут ãэтà âåäàå äàñкàíàлà, 
тàìу øтî ìіíуў тîлüкі тûäçåíü ç тàãî ÷àñу, ÿк ç іх ñÿì’і пàйøîў тàк “у лþäçі” ÿå 
ìàлîäøû áðàт... Мÿíå ãэтà âåлüìі ўðàçілà... À пîтûì, кàлі ÿ âûйøлà ç пàä’åçäу 
äîìà, äçå жûâå Кàðûí, äà ìÿíå кіíуліñÿ äçâå öі äâà âÿлікіÿ ñàáàкі, – ÿ íàâàт íå 
пàñпåлà íàпàлîхàööà... 

Àäçіí ç іх, ÷îðíû, пðîñтà ñтàÿў пîáà÷ і ãлÿäçåў, à äðуãі, – пàлåâû ç áåлûì, уñтàў 
íà çàäíіÿ лàпû і пà÷àў àäáіðàöü у ìÿíå ñуìку... Цÿãíуў ìîöíà, і ÿ çðàçуìåлà, øтî 
ìàãу çàñтàööà áåç ñуìкі ç клþ÷àìі àä кâàтэðû і ðîçíûìі пàтðэáíûìі ðэ÷àìі... Тàäû 
пà÷àлà ç іì ðàçìàўлÿöü, – ìàўлÿў, у ìÿíå тàì íі÷îãà öікàâàãà äлÿ öÿáå íÿìà, і ÷àãî 
тû àä ìÿíå хî÷àø, àäûäçі... Ñàáàкà ìîў÷кі öÿãíå ñуìку ç ðук і íå ðэàãуå íà ìàå 
ñлîâû, хіáà øтî ãîлàñ, іíтàíàöûі ÿãî ñупàкîйâàþöü... Íàðэøöå ÿ ўñпîìíілà кàìàíäу 
“Фу” (äîáðà, øтî íå “Фàñ”) і íåкàлüкі ðàçîў тàк ñкàçàлà, äàäàўøû, øтî íåлüãà, à кàлі 
ÿíà хî÷à, тî íÿхàй іäçå ñà ìíîй íà пðûпûíàк. Ñàáàкà âûпуñöіў ñуìку, і ÿíû ўäâîх 
пàйøлі ñà ìíîþ... À пîтûì, íà ìà¸ ø÷àñöå, іх уâàãу пðûöÿãíуў кîт, ÿкі ñÿäçåў лÿ 
ñуñåäíÿãà пàä’åçäу, і ÿíû ìÿíå пàкіíулі (ç кàтîì тàкñàìà ўñ¸ ñкîí÷ûлàñÿ ìіðíà)...

Пîтûì ÿ пà÷àлà äуìàöü, øтî ãэтà áûлî? Штî ìíå хàöåлі пàкàçàöü öі ñкàçàöü? 
Мîжà, øтî ÿ “÷àплÿþñÿ” çà ðîçíûÿ ìàтэðûÿлüíûÿ ðэ÷û, à пàтðэáíà áîлüø 
клàпàöіööà пðà Дуøу? Ці øтî ÿ íå ãàтîâàÿ, ÿк тîй ìàлàäû ÷àлàâåк пàкіíуöü уñіх 
і ўñ¸ і пàйñöі íåкуäû íà тðû ãàäû і àäçіí äçåíü... Àлå ж ç ñîöûуìу ¸í âåðíåööà 
çíîў у ñîöûуì...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, Âû тàк пàэтû÷íà і тàк äàклàäíà íàпіñàлі пðà ÷àлàâå÷àå 
жûöö¸! À ìîжíà ìíå ў Âàñ ñпûтàööà? Íå, пàкулü íå ìàãу...

Мà¸ пàäàðîжжà íà ðàäçіìу áûлî ñпàкîйíûì і äîáðûì. Пàáà÷ûліñÿ і 
пàðàçìàўлÿлі ç ìàìàþ і áðàтàì. Мàìà жûâå íåäàл¸кà àä âàкçàлà ў кâàтэðû 
äâухпàâÿðхîâàãà ÷àтûðîхкâàтэðíàãà äîìà, äçå ìû ç áðàтàì âûðàñлі. Кàлÿ äîìà 
¸ñöü ìàлåíüкі àãàðîäçік – çàíÿтàк íà лåтà. À áðàт ç жîíкàй çàðàç жûâуöü у äîìå 
Тàíіíûх áàöüкîў, ÿкіх ужî íÿìà, à äçåöі ў Міíñку: ñûí пðàöуå, à äà÷кà – пåðøû 
ãîä âу÷ûööà ў ліíãâіñтû÷íûì уíіâåðñіöåöå. 

Íàø áàöüкà пàйøîў у 1980 ãîäçå, пðàáà÷öå, ìíå öÿжкà пðà ãэтà ãàâàðûöü... 
Мàìà – âÿлікàÿ àптûìіñткà, âåлüìі äàпàìàãàå íàì ç áðàтàì, пàäтðûìліâàå ìàðàлüíà, 
ÿк ãàâîðàöü, ñâàіì пðûклàäàì і äîáðûì хàðàктàðàì... Áðàт у ìÿíå âåлüìі äîáðû, 
à çáліçіліñÿ ìû íå тàк ужî і äàўíî, кàлі ў 2009 ãîäçå Ñàøà пåðàжûў ðàçлåãлû 
«îáøиðíûй» «øûðîкі» іíôàðкт... Пðûйøлîñÿ ìíîãàå пåðàäуìàöü, пåðàãлåäçåöü, 
пàìÿíÿööà... Âåлüìі äàпàìàãлà ÿìу âåðà і çàðàç äàпàìàãàå... Ãðэкà-кàтàліöкàÿ... Я 
тàкñàìà áûлà ìíîãà ðàçîў íà ñлужáå ў öàðкâå ñâÿтûх àпîñтàлàў Пÿтðà і Àíäðэÿ 
(ñâÿтàð – àйöåö Іãàð, âåлüìі öікàâû ÷àлàâåк), àлå ãэтà äлÿ ìÿíå ñклàäàíà ў тûì 
ñэíñå, øтî ñлужáà äçåйíі÷àå эìàöûÿíàлüíà, пà÷ûíàþ плàкàöü, ¸ñöü і іíøûÿ 
ìîìàíтû... Мíå лåпø, кàлі ÿ ìàлþñÿ ñàìà, íàпэўíà, ãэтà íÿпðàâілüíà...

Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, ñ¸ííÿ ðàñкàçàöü пðà ðàäçіìу íå àтðûìàлàñÿ, íàпэўíà, ãэтà 
ìàÿ áÿäà: çàøìàт эìîöûй і ўñпàìіíàў, àлå ж ÿíû íå àäпуñкàþöü... Штî ðàáіöü?..

Дîáðû і öÿðпліâû Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, пðàáà÷öå ìíå, кàлі лàñкà! Дîáðàãà Âàì 
àäпà÷ûíку і пл¸ííàй пðàöû!

Ãàліíà Іîñіôàўíà
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03.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Âåлüìі хî÷àööà íàçâàöü Âàñ ðîçíûìі пðûãîжûìі, ö¸плûìі і äîáðûìі ñлîâàìі, 

àлå ÿ íå ñìåþ пà ðîçíûх пðû÷ûíàх і ãàлîўíàå – íі àäíî ç іх íå áуäçå äà кàíöà 
âûкàçâàöü ìàå пà÷уööі äà Âàñ, íàâàт íå пà÷уööі, íå тîлüкі пà÷уööі, à íåøтà 
áîлüøàå, ÷àìу ÿ íå âåäàþ íàçâû...

Як Âû ñÿáå àä÷уâàåöå ў пåðøûÿ äíі íîâàãà ãîäà? Íåйкіÿ çìåíû? Чàìу Âû 
ñкàçàлі, øтî “2012-û ìàå áûöü іñтîтíûì”?

Âû âåлüìі кðàíулі ìÿíå ñâàіì ñупåðàжûâàííåì і ñà ìíîþ, і ç ñàáàкàìі... Я 
пðà÷ûтàлà Âàø âåðñэт “Íà Íÿìåöкàй äàðîçå” – Âàì áûлî áîлüø ñтðàøíà – і 
тàкñàìà пåðàжûâàлà çà Âàñ і çà ліðû÷íàãà ãåðîÿ... І âûпàäкîâà, тàìу øтî íàçâà 
ìÿíå íå íàñöÿðîжûлà, ÿ пðà÷ûтàлà “Íîж ç äðàўлÿíûìі тðîíкàìі” – і àíÿìåлà...

Мîй áàöüкà, ÿкі тàк ðàíà пàйøîў ç жûööÿ, тàкñàìà âûпіâàў, – ãэтà áûлà íàøà, 
ìàÿ áÿäà, ìîðà ìàіх пà÷уööÿў, àñàáліâà, кàлі ÿ âу÷ûлàñÿ ў ñтàðøûх клàñàх, – äû 
øтî ÿ Âàì кàжу, Âû âåäàåöå... à пîтûì – пà÷уöö¸ âіíû, øтî ÿ хàâàлà ñâàþ лþáîў 
äà ÿãî, ìîжà, ¸í ÿå і íå àä÷уў ÿк ñлåä, à пîтûì áûлî пîçíà...

Пðàáà÷öå, кàлі лàñкà, – çíîў ñл¸çû, âіäàöü, хîпіöü... Âû âåлüìі пðàâілüíà 
íàпіñàлі, ÿ àä÷уâàþ, øтî ãэтà пðàўäà і øтî Âàøûÿ ñлîâû ìíå äàпàìîãуöü, ужî 
äàпàìàãàþöü, àлå íåøтà çíîў íå âûтðûìàлà... À пîтûì, кàлі пà÷уööі тðîøкі 
àäñтупілі, ÿ çðàçуìåлà Âàøûÿ ñлîâû пðà тîå, øтî ў Âàñ àìàлü øтî íÿìà ўñпàìіíàў, 
à ¸ñöü íàпіñàíû öі íåíàпіñàíû тâîð... Ці àäãукíулàñÿ Іðûíà Дàøûíà? Я ўñ¸ ¸й 
ñкàçàлà, ÿк Âû хàöåлі, ÿíà áûлà ðàäàÿ пà÷уöü, øтî Âû öікàâіліñÿ, ÿк ÿíà... Тàööÿíà 
пåðàäàå Âàì пðûâітàííå і ñàìûÿ äîáðûÿ пàжàäàííі і ãàâîðûöü, øтî пàкулü íå 
ìîжà піñàöü, тàìу øтî øìàт ìітуñíі і ÿíà ў ãэтûì кîлå çíàхîäçіööà і íå хî÷à, 
кàá ãэтà íàíîñíàå, íåіñтîтíàå пåðàäàлîñÿ Âàì...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, öі ìîжíà Âàì пàтэлåôàíàâàöü, кàá íå пåðàøкàäжàöü? Які 
÷àñ äлÿ Âàñ çðу÷íåй?

Ç Âàøàãà äàçâîлу ÿ á хàöåлà пà÷уöü Âàø ãîлàñ і Âàøûÿ ñлîâû... Ці ìîжíà? 
Пðàáà÷öå ìíå, кàлі лàñкà! Уñÿãî Âàì äîáðàãà!

Ãàліíà Іîñіôàўíà

Кàлÿ вûтоêàў
05.01.12    
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Àпðî÷ тàãî, øтî ¸í âûñàкîñíû, øтî ў іì ñûхîäçÿööà íà ñâàþ пàтàåìíуþ ðàäу 

плàíåтû і øтî ў ñтàðàжûтíûх кàлåíäàðàх ÿìу àäâîäçіööà àäìûñлîâàå ìåñöà, 
2012-û äлÿ ìÿíå ÿø÷э іñтîтíû тûì, øтî ÿãî пàçíàкà ñклàлàñÿ ÿк äàñкàíàлû çíîì: 
лі÷áû ñуàäãукàþööà пàìіж ñàáîй і тâîðàöü ñуçîð’å çìåñту, âіäàâî÷íûì ÷ûíàì ¸í 
(çìåñт) íàìі ÷ûтàåööà ў øтîäç¸ííûх ðàñпàðàäкàх і àкàлі÷íàñöÿх, íåâіäàâî÷íûì 
÷ûтàå і піøà íàñ; тàк, у íàñ çàўñ¸äû ¸ñöü уçðîўíі, ÿкіÿ äлÿ íàñ çÿìлÿ íåâÿäîìàÿ і 
ÿкіÿ ìû ìуñіì àñÿãàöü, áûöü пðîñтà ў плûíі, áûöü пðîñтà âûíікàì íåäàñтàткîâà, 
іñтîтíàå – ÿíî кàлÿ âûтîкàў.

Яíî – ÿкàñöü тàãî, øтî ¸ñöü, уâàñкðîøàííå, у ÿкіì ìû áîлüø ìû, ÷ûì áûлі 
äàãэтулü, і кàá ÿíî çäçÿйñíÿлàñÿ, çÿìлÿ пðàхîäçіöü ñâàå кðуãі; ÿíà пðàхîäçіöü 
кðуãі, âûçâàлÿþ÷ûñÿ àä іх, à ìû ў íåáÿñпåöû... Âàøà ñлÿçà ãлÿäçіöü у àäâітàííå, 
à ñуñтðэ÷à áà÷ûöü ÿå. Íàøû íàйлåпøûÿ çû÷эííі, ÿкіÿ ìû пàñûлàåì çíà¸ìûì 
і áліçкіì, ÿк áû äàл¸кà ÿíû íі áûлі, äàхîäçÿöü äà іх, і кàлі ÿíû íà тûì ñâåöå, 
ÿíû íà çÿìлі íåâÿäîìàй, à тîй, хтî плà÷à, ужî і ўñìіхàåööà. Пðàўäà? Тàööÿíà 
ìàлàй÷ûíà, øтî àäàñàáлÿå іñтîтíàå àä íàíîñíàãà, кàлі ÿíû çáлûтâàþööà, уçíікàþöü 
íåпàðàçуìåííі, кàлі ðàçáлûтâàþööà – çíікàþöü. Яðûíà Дàøûíà (тàк çâûкñÿ 



âûìàўлÿöü ÿå іìÿ) äàкðàíулàñÿ äà íÿá¸ñàў, ¸й, ìуñіáûöü, íÿпðîñтà ўтðûìліâàöü 
ðàўíàâàãу ў íàäç¸ííûì – ìû ўñå, кîжíû пà-ñâîйìу, пàклікàíûÿ äà пàäçâіжíіöтâà, 
áліжэйøàй ìэтû íÿìà: íÿхàй тðûìàåööà ãэтàãà àðûåíöіðу. Àлà Міхàйлàўíà пà 
ñàìîй ñâà¸й пðûðîäçå çðîäíåíàÿ ç ìàñтàöтâàì, ÿå лþáіöü âÿñ¸лкà, ÿíà ÿå íіìá, 
ÿкі – øтî пðàñöåй! – ìуñіöü ¸þ пðûíÿööà. Тàìàðу Пàўлàўíу âûÿўлÿå ñпðàâà: ÿк 
ìàãíітíàÿ âîñü, ÿíà ç’ÿäíîўâàå ñÿáðûíу і ўñіì ñÿñтðà. 

À Ãàліíà Іîñіôàўíà – ãîлàñ...
Íàáåãлà іìпðàâіçàöûÿ, Âû íå äужà çâàжàйöå íà ãэтûÿ âîлüíûÿ і ìіжâîлüíûÿ 

âûÿâû, à ўñіì пåðàäàâàйöå íàйлåпøûÿ çû÷эííі íà ўâåñü ãэтû ãîä.
Àлåñü Рàçàíàў

Уäзел
12.01.12  
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Âû íå àäíû, íå ñìуткуйöå і íå ўпàäàйöå ў ðîñпà÷: тîå, пðà øтî Âû піøàöå, 

кðàíàå – у іì äîтûк íåâûпàäкîâàñöі. Мû íåâіäàâî÷íà і ìîöíà çíітàâàíû ç 
Ñуñâåтàì, áîлüø çà тîå, ñàìі ўäçåлüíі÷àåì у тûì, øтî àäáûâàåööà тàì, ñпðàâà íå 
ў çîðíûх àäлåãлàñöÿх, à ў íàøûì уäçåлå, кàлі тут, ãэтà ўжî і тàì, кàлі тîå, øтî 
àäáûâàåööà ç äðуãіìі, пà-ñâîйìу àäáûâàåööà і ç íàìі, ìû тлуìà÷ûì àкàлі÷íàñöі, 
à ўäçåл тлуìà÷ûöü íàñ; äух, äуøà і öåлà, пэўíà, àäíî і тîå ж, àлå íà ðîçíûх 
уçðîўíÿх. Âû çãàäâàåöå пðà ãэтà: кàлі пà-ñâîйìу лÿã÷эй – ãэтà пà-ñâîйìу öÿжэй, 
íàâу÷àåìñÿ ç âûпðàáàâàííÿў çäàáûâàöü çìåñт. Ёñöü лåтà і ¸ñöü âÿñíà, àлå ¸ñöü 
çіìà і âîñåíü, ÿíû ўçàåìàтлуìà÷àööà, і çìåñт ç’ÿäíîўâàå ўñå пîðû жûööÿ і ãîäà.

Ñâåт àäñтупàўñÿ, і ñэíñ ðàñтâàðàўñÿ ў іìãлå áÿçìåжжà, íåäçå пàðàлåлüíà ç 
Âàìі ÿ áûў ãэтàкñàìà àäñутíû – і ìíå áûлî ìàлà ãэтàй àäñутíàñöі, ÿíà іñíуå 
пàðàлåлüíà ç пðûñутíàñöþ, íåäàñтàткîâà àäñутíûÿ, ìû íåäàñтàткîâà пðûñутíûÿ, 
à ñутíàñöü çàўñ¸äû ãлûáåй, і ìàíàхі іøлі ў пÿ÷îðу і ў пуñтку, кàá çäàáûöü ñâåт 
і ñÿáå. Мíå çäàåööà,øтî ÿ ÿø÷э íікîлі íå áûў öàлкàì àäñутíû і çуñіì ñàìîтíû, 
íÿçäçåйñíåíûÿ, ÿíû (ñутâû àäñутíàñöі і ñàìîтû) жûâуöü і âåäàþöü íåøтà пðà 
ñтðà÷àíуþ àй÷ûíу.

Âÿðтàåìñÿ – Âàøà âіíøàâàлüíàÿ пàøтîўкà ôàйíàÿ, пàкàçâàў ÿå ñâàіì 
лþäçÿì, ÿíû тàкñàìà хâàлілі ðàáîту, пåðàäàâàйöå пðûâітàííå пðàöàўíіöû, ÿкàÿ 
ñà çâû÷àйíàãà ўìåå тâàðûöü пðûãîжàå.

Âàì уñÿãî äîáðàãà, àäãукàйöåñÿ, кàлі лàñкà –
Àлåñü Рàçàíàў

Вÿртàемсÿ
12.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Âÿлікі äçÿкуй, øтî àäãукíуліñÿ àäðàçу!
Хàöåлà çàпûтàööà ў Âàñ, ÿк Âû âûхîäçіöå ç тàкîãà ñтàíу (у тûì, øтî Âû 

пåðàжûâàåöå пàäîáíàå, àлå, äуìàþ, áîлüø ãлûáîкà і áàлþ÷à, íå ñуìíÿâàлàñÿ, тîлüкі 
ў туþ хâіліíу íå пàäуìàлà, øтî ãэтà ìîжà àäáûâàööà ç Âàìі àìàлü пàðàлåлüíà...), 
àлå íå àñìåлілàñÿ... À ў÷îðà ўçÿлà “Пàлÿâàííå ў ðàйñкàй äàліíå”, пà÷àлà ÷ûтàöü 
çíîìû і çíàйøлà âîäãукі íå тîлüкі ãэтàìу ñтàíу, àлå і тлуìà÷эííі, ÷àìу тàк áûâàå...

Я âåäàлà, øтî Âû àäðàçу íàпіøàöå, кàлі áуäçå ìàã÷ûìàñöü, і âåлüìі Âàì çà 
ãэтà ўäçÿ÷íàÿ!

Íå, ÿ íå áуäу ўпàäàöü у ðîñпà÷: Âû пàэтû÷íà і, íà äçіâà, пðîñтà, ÿк і ðàíåй, – íå 
кðûўäуйöå íà ìÿíå, кàлі лàñкà, øтî ÿ íå пåðàñтàþ çäçіўлÿööà ãэтàìу, – пàñтàâілі 
ўñ¸ íà ñâà¸ ìåñöà, у тûì ліку і ў ìà¸й ãàлàâå, äуøû і íàâàт öåлå, äîáðû ñтàí 
ÿкîãà і жûööÿçäîлüíàñöü уâîãулå çàлåжàöü àä äухà і äуøû, ÿкіÿ, ÿк Âû íàпіñàлі, 
“пэўíà àäíî і тîå ж, àлå íà ðîçíûх уçðîўíÿх”... Дуìàþ, øтî ñтàí “àäñутíàñöі”, 
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íÿпîўíàй, ÿк Âû çàўâàжûлі, і ÿ ç Âàìі çãàäжàþñÿ, – áуäçå пàўтàðàööà, àлå ўжî 
тðîøкі âåäàþ÷û, ÷àìу ¸í пðûхîäçіöü, ÿ íå áуäу ÿãî тàк âîñтðà ўñпðûìàöü і 
àáâіíàâà÷âàöü ñÿáå ў тûì, øтî äçååööà... Пàìÿтàþ, ÿк Âû кàçàлі, øтî íåпàтðэáíà 
ўçâàлüâàöü âіíу çà ўñ¸ íà ñÿáå, тðэáà ìíîãàå і ìíîãіх пðîñтà “àäпуñöіöü”, íå 
пàтàíàöü у эìîöûÿх, à тî ìîжíà тàì і çàñтàööà, – кåпñкà ñàìàìу ÷àлàâåку і тûì 
лþäçÿì, ÿкіх ¸í “тðûìàå” тут і пåðàøкàäжàå іì ðухàööà туäû, äçå ÿíû пàâіííû 
áûöü і іñíàâàöü íà іíøûì уçðîўíі... “Ñâåт àäñтупàўñÿ, і ñэíñ ðàñтâàðàўñÿ ў іìãлå 
áÿçìåжжà”, – ñкàçàöü лåпø íåìàã÷ûìà!

 ...Ñ¸ííÿ íàðэøöå пåðàäàлà Âàøû ñлîâû Яðûíå Дàøûíàй – ÿíà “âпитàлà” 
і ñэíñ, і ôîðìу, і áûлà âåлüìі ўçðуøàíàÿ... – ñкàçàлà, øтî пàтэлåôàíуå Âàì, à 
хут÷эй çà ўñ¸ íàпіøà...

Тàööÿíå (äðуãîй, пðàöàўíіöû, ÿк Âû ÿå íàçâàлі) пåðàäàлà ñлîâû пàäçÿкі, ¸й 
áûлî âåлüìі пðûåìíà, і íå çäçіўлþñÿ, кàлі ÿíà çðîáіöü íåøтà öікàâàå äлÿ Âàñ, à 
ÿ пàñтàðàþñÿ пåðàäàöü öі пåðàñлàöü... 

Дîáðà, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, áуäу àäãукàööà, тàк! Хàöåлà Âàì і пðà àäíî ðàñкàçàöü, 
і пðà äðуãîå, і çãàäкі, ÿк Âû ãàâîðûöå, уçíіклі і пûтàííі, – àлå “íàкðûлà” ãэтàÿ 
хâàлÿ ç ãàлàâîþ... Íі÷îãà, Áîã äàñöü, уñ¸ áуäçå äîáðà, пðàўäà?

Уñÿãî Âàì ñàìàãà ñâåтлàãà і äîáðàãà!
Ãàліíà Іîñіôàўíà

Пàäàрожжà 
13.01.12   
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû âå÷àð!
Ñ¸ííÿ, áліçу àäâÿ÷îðку, пàçâàíілі ў äçâåðû, пàйøîў àä÷ûíÿöü – тðîå äçåтàк 

пðàñпÿâàлі кàлÿäку, пðûíåñлі íàâіíу, ÿíû áûлі ðàäû, і ÿ ðàäû пàâіíøàâàöü Âàñ 
ñà Ñтàðûì Íîâûì ãîäàì! Тðàäûöûÿ çàхîўâàå ў ñàáå íåøтà, øтî íå ўклàäàåööà íі 
ў ÿкіÿ ðàñпàðàäкі, ìàã÷ûìà, ÿ пàўтàðàþñÿ, àлå ñâÿтà íå пàўтàðàåööà і ñтàðûì íå 
áûâàå, à іхíі ñпåў íàñàìпðàўäçå ìíå ñтàўñÿ ñâÿтàì. У пðàöÿã – àä äàñâåä÷àíûх 
лþäçåй ÷уў, øтî, кàлі çàхîпліâàå âіð, íå тðэáà ç іì çìàãàööà, уñ¸ ðîўíà íå 
пåðàìîжàø, àäíî çíÿìîжàøñÿ, лåпø íàáіðàйñÿ äûху і äàçâàлÿй ÿìу ўöÿãâàöü 
öÿáå, куäû хî÷à ўöÿãâàöü, і âûкіäâàöü, äçå хî÷à âûкіäâàöü, àäíî хàпілà á äûху 
íà ãэтàå пàäàðîжжà.

Мû ў пàäàðîжжû, і âіðû íàñ íå àáûхîäçÿöü, і кàлі íàñтàå àäñутíàñöü, ÿíà 
ìîй âûíік, à ÿ áåç âûíіку, ñлîâû íå âûìàўлÿþööà, äуìкі íå äуìàþööà, à ў 
ñэðöû öåпліööà пîлûìÿ ñâå÷кі, і ўâàãà çâåðíутà äà ÿãî. Тàк, ìû àäкðûâàåìñÿ ў 
пðûñутíàñöü, àлå àäкðûâàåìñÿ і ў àäñутíàñöü – àäкðûâàåìñÿ íààäâàðîт: ÿø÷э íå 
çуñіì пðûлàäû, ìàåì íåàäñтупíàå äà÷ûíåííå äà тàãî, äà ÷àãî ÿíû íå, і кіт íîñіöü 
у ñâàіì ÷эðàâå пðàðîкà Іîíу, кàá тîй пàáûў àäñутíûì äàðэøтû – äà ñутíàñöі, à 
тàäû âûкіäâàå íà áåðàã, і Іîíà пðàìàўлÿå ñлîâà Áîжàå, àä ÿкîãà ўхілÿўñÿ.

Íåкàлі ãэтàÿ äçіâîтíàÿ áіáлåйíàÿ пðûпàâåñöü äàпàìàãàлà ìíå àâàлîäâàöü 
іíøûìі ìîâàìі, ÿ âåäàў ÿå àìàлü íà пàìÿöü пà-ñлàâåíñку і пà-íÿìåöку, à ñутíàñöü 
íà пàìÿöü öàлкàì âåäàå íàñ. Хтî ñкàжà, íà ÿкîй ìîâå?

Дçÿкуй, Ãàліíà Іîñіôàўíà, çà äàñлàíûÿ âûÿâû – ÿíû ñâÿтî÷íûÿ, ç ñàлîäкàãà 
пå÷ûâà, à тàÿ, äçå äðэâà çàñåлåíàå, ìíå ðàптàì íàãàäàлà â¸ñку Хàðîø÷à, лåтàñü 
туäû íàâåäàўñÿ: кàлÿ тàìтэйøàãà тàðтàкà âûñіööà ðàçãàліñтàÿ ліпà, íà ̧ й уçâåäçåíû 
áуäàí – і ўñ¸ áліçкà: âîäàð, п÷îлû, à ўíà÷û äûк і çîðкі. Кàлі Яðûíà íàâàжûööà 
íàпіñàöü ліñт, äàйöå ¸й, кàлі лàñкà, ìîй ãэтû àäðàñ, ìíå âà ўñÿкіì ðàçå ãэтàк 
піñàöü пðàñöåй.

Рàçâітâàþñÿ, çàçіðíуў у àкíî: äîлû çàñлàліñÿ ø÷îäðûì ñíåãàì.
Âàì уñÿãî äîáðàãà –
Àлåñü Рàçàíàў



Сініöà
18.01.12
Ãàліíà Іîñіôàўíà ìàў÷ûöü – äуìàй øтî хî÷àø...
Дуìàþ äîáðàå, çû÷у ўñÿãî äîáðàãà, çіìà íà äâàðэ – пàйäу ÷àñтàâàöü çÿðíÿтàìі 

ñіíіöу.
À. Р.

Сініöà
18.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷!!!
Пðàáà÷öå!!! Пðà÷ûíàþñÿ ç äуìкàй пðà Âàñ, ç Âàìі öэлû äçåíü, клàäуñÿ ñпàöü 

– äуìàþ пðà Âàñ, і – ìàў÷у, тàк... Цÿжкіÿ äíі íà ðàáîöå – тàкàÿ ìітуñíÿ, Âàì íå 
âûкàçàöü... Íå хàöåлà ў тàкіì íàñтðîі піñàöü, àлå âûðàøûлà, øтî ñ¸ííÿ íàпіøу, ÿк 
¸ñöü, ÿк ìû ç Âàìі äàìàўлÿліñÿ, à тут – Âû àäãукíуліñÿ ðàíåй...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ñâåтлû Âû ÷àлàâåк, âûáà÷öå, íàпіøу âå÷àðàì ñ¸ííÿ... Âåäàåöå, 
Âû àäãукíуліñÿ – і ў ìÿíå äîáðû íàñтðîй, ñпàäçÿþñÿ, íà öэлû äçåíü! Як ñіíіöà? 
À ÿ íå тàк äàўíî áà÷ûлà ñàðîку, тàкñàìà пðûлÿтàлà äà лþäçåй...

Ã. І.

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Пà÷íу ç äîáðàй íàâіíû – Яðûíà ñ¸ííÿ ўçÿлà Âàø элåктðîííû àäðàñ.
У íàñ тàкñàìà çіìà, ñíåã, íàâàт íåâÿлікàÿ çàâіðухà...
Àлå, ñкàçàöü пà пðàўäçå, àìàлü íå çàўâàжàþ: ðàíіöîþ і ўâå÷àðû, кàлі âÿðтàþñÿ 

äàäîìу, àäíîлüкàâà ö¸ìíà, à âûйñöі ў àáåäçåíû пåðàпûíàк íå çàўñ¸äû àтðûìліâàåööà, 
хàöÿ пàтðэáíà хîöü тðîøкі ãлûтíуöü ñâåжàãà пàâåтðà і пåðàñтàöü äуìàöü пðà ðàáîту... 
Çàðàç у íàñ ÿк ðàç íàпіñàííå плàíàў íà ãîä (пîтûì äàáàўлÿåööà ÿø÷э ñтîлüкі ж 
пàâåðх плàíуåìàãà), ñпðàâàçäà÷à, іíôàðìàöûі ў ðîçíûÿ іíñтàíöûі і пàðàлåлüíà 
øтîäç¸ííàÿ пðàöà ç ñупðàöîўíікàìі і ÷ûтà÷àìі, ñÿðîä ÿкîй ìíîãà áуäç¸ííàãà, íå 
тâîð÷àãà, à пàðîþ і íікîìу íå пàтðэáíàãà... Àпîøíіÿ äíі áûлі íàпðужàíûìі, íå ìàãу 
ñкàçàöü, øтî пà ñàìîй ðàáîöå, ÿкуþ ðîáіø, ÿк çàўжäû, à пà íåйкіх íåпàðàçуìåííÿх 
у àäíîñіíàх пàìіж ñупðàöîўíікàìі, і ãэтà “íåøтà” “âіñåлà” ў пàâåтðû...

Мîжíà ñкàçàöü, øтî “àäкðûлàñÿ ў пðûñутíàñöü” çàíàäтà, уöÿклî ìíîãà эíåðãіі... 
Кàлі тû çíàхîäçіøñÿ ў пðûñутíàñöі, тî тàкñàìà тðэáà íåйкіì ÷ûíàì ðàçìÿжîўâàöü 
áîлüø і ìåíø âàжíûÿ пàäçåі öі ўñпðûìàöü уñ¸ àäíîлüкàâà “áліçкà äà ñэðöà”, à 
ўжî пîтûì пàäуìàöü, øтî íå âàðтà áûлî тàк ðэàãàâàöü (уíутðû ñÿáå) íà туþ öі 
іíøуþ пàäçåþ? Як пðàâілüíà, ÿ íå âåäàþ, à тîлüкі àтðûìліâàåööà, øтî пðûхîäçіø 
ç ðàáîтû àìàлü áåç ñіл, ñпуñтîøàíû ìàðàлüíà і ôіçі÷íà...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äçÿкуй âàì çà âіíøàâàííі! І ÿ Âàñ âіíøуþ і çû÷у ўñÿãî 
äîáðàãà! Дà íàñ äçåткі íå пðûхîäçілі, ìàáûöü, íå äàйøлі, áî ў ìіíулûÿ ãàäû 
çàўñ¸äû áûлі і ÿ ўñпðûìàлà ãэтà ÿк íåйкі çíàк...

À âûÿâû ñàпðàўäû ñâÿтî÷íûÿ і ñàлîäкіÿ, çãàäжàþñÿ ç Âàìі... Мíå ðàäàñíà, øтî 
Âû ўçãàäàлі Хàðîø÷у, à ìàå âî÷û çàðàç öÿãíуööà äà ÿðкàãà, хàöÿ ў жûööі лþáлþ 
пàñтэлüíûÿ ôàðáû, ìÿккіÿ пåðàхîäû, – âіäàöü, íå хàпàå ñîíöà і ñтàíîў÷ûх эìîöûй...

Хàöÿ, ãðэх тàк кàçàöü: äçÿкуй Áîãу, уñ¸ çàðàç äîáðà: уñå жûâûÿ і àìàлü çäàðîâûÿ, 
¸ñöü äà кàãî пàåхàöü, íà кàãî пàãлÿäçåöü і кàãî пàñлухàöü! Дуìàþ пðà Âàøû 
“äàðîжíûÿ çíàкі”, пàкулü íå äàäуìàлà äà кàíöà: ìû “пðûöÿãâàåì” тûх лþäçåй, 
ÿкіÿ ñуñтðàкàþööà íàì íà øлÿху, öі ãэтà âûðàøàíà ðàíåй? À кàлі ìû íå çäîлåлі 
çàñâîіöü уðîк, íàì çíîў пàñûлàåööà ÷àлàâåк, äðуãі, àлå ç тûì жà ўðîкàì, ÿкі ìû 
íå çàñâîілі? “Пðà÷ûтàöü пà пàðàäку і öàлкàì çàñâîіöü íàì ñкіðàâàíû çìåñт” – íå 
пðîñтà... àлå ж íіхтî і íå àáÿöàў л¸ãкàãà жûööÿ...

Âåäàåöå, 12 ñтуäçåíÿ 1980 ãîäà íå ñтàлà áàöüкі... і ўпåðøûíþ çà ўñå ãэтûÿ ãàäû 
ÿ íå плàкàлà ў ãэтû äçåíü, хіáà øтî тðîøкі íàâÿðíуліñÿ ñл¸çû...
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Âîñü ðàçáÿðуñÿ ñà ñпðàâàìі і пàåäу ў Іâàöэâі÷û íàâåäàöü ðîäíûх, хâàлþþñÿ çà 
іх: ìàìà ў ñтàлûì ўçðîñöå, öіñк, у áðàтà хâîðàå ñэðöà, îй, çíîў ñл¸çû, äà øтî ж 
ãэтà тàкîå, à хàöåлà, кàá Âû пàðàäàâàліñÿ çà ìÿíå... íà тàáå... пэўíà, âіíîй эìîöûі 
і âîáðàçíàå ìûñлåííå: àäðàçу ўñпàìіíàþ, ÿк ãэтà áûлî, пåðàжûâàлàñÿ ÷àлàâåкàì 
і ìíîþ, і пà÷ûíàþ плàкàöü, уñ¸, íå áуäу пàкулü áîлüø...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, кàлі ãэтà íå ñàкðэт і кàлі ìîжíà: ÿк пðàхîäçіöü Âàø 
çâû÷àйíû, à ¸í у Âàñ çàўñ¸äû íå çâû÷àйíû, äуìàþ, äçåíü? Âû, âіäàöü, âåлüìі 
ñàìààðãàíіçàâàíû і äûñöûпліíàâàíû ÷àлàâåк! Мíå âåлüìі öікàâà, хîöü Âû і піñàлі 
пðà Тâîð÷àñöü і Пàэтà, àлå àäкàжûöå, кàлі лàñкà! Дîáðàй Âàì íî÷û, пðàøу ў Âàñ 
пðàáà÷эííÿ і çàўñ¸äû ÷àкàþ àä Âàñ âåñткі...

Ãàліíà Іîñіôàўíà

Яê Вû?
20.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðàãà Âàì äíÿ!
Хà÷у íàпіñàöü Âàì ñ¸ííÿ, à кàлі àтðûìàåööà, тî пàтэлåôàíàâàöü, хут÷эй çà 

ўñ¸ çàўтðà, кàлі çàñтàíу Âàñ äîìà, öі іíøûì ðàçàì... Ці ìîжíà? Як Âû? Âіíøуþ 
ñà Ñâÿтàì і çû÷у ўñÿãî äîáðàãà!

Ã. І.

Югрà
20.01.12 
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Піøûöå çàўñ¸äû і тэлåôàíуйöå ў лþáû äлÿ Âàñ çðу÷íû ÷àñ – íіáû ў äàðîçå, 

ìû ў äûÿлîçå, і àðûåíöіð – Àй÷ûíà.
Ñ¸ííÿ ìíå ñíіўñÿ тэкñт: íàäðукàâàíû, ̧ í уклàäàўñÿ ў íåøтà íàкøтàлт àпîâåñöі, 

і ÿ ÿãî хуткà пðà÷ûтâàў і пåðàжûâàў; пåðàä ñàìûì çàâÿðøэííåì пàйøлі пààñîáíûÿ 
ñлîâû, ñкàç – ñлîâà, кàлі іх ÷ûтàў – кðàíàў, і ÿíû âàðуøûліñÿ ÿк жûâûÿ іñтîтû, 
à àáуäçіўñÿ – ç уñÿãî пðà÷ûтàíàãà çãàäàў àäíî ñлîâà: þãðà, øтî ÿíî àçíà÷àå? У 
ñíîў ñâàÿ ìîâà, ìîжà, íàâàт пåðøàìîâà, à ìíå øкàäà тэкñту, ÿкі пðà÷ûтàўñÿ і 
çàãàðíуўñÿ, пàкіíуўøû çãàäку і øкàäàâàííå, øтî ÿ ÿø÷э íå ўâåñü ÿ.

Ç ãэтàй íàãîäû ўñплûлà äàўíåйøàÿ çãàäкà і ÿø÷э áîлüøàå, хîöü ужî і пðàìіíулàå, 
øкàäàâàííå, äçÿлþñÿ іìі. Ãàäîў äâàööàöü тàìу íàçàä, кàлі ÿ ўñ¸þ ñâà¸þ іñíàñöþ 
àääàâàўñÿ тàìу, øтî íàçûâàåööà äухîўíûì пîøукàì, à пîтûì пåðààðãàíіçîўâàлàñÿ 
ў ðэðûхàўñкі ðух, àäíàãî äíÿ, ñтîìлåíû і çàíÿтû ўñіìі і ўñіì, ÿ íà ãàäçіíу çàáåã 
äàäîìу, упàў у äðûìîту, і íåй÷û ãîлàñ ç íåйкàãà àñтðàлу – ÿ ìуñіў áû ÿãî áàÿööà, áî 
¸í áûў уãíåâàíû і ўлàäíû – íåøтà ìíå ãàâàðûў, à ÿ çàìåñт ãэтàãà ў àäкàç ñìÿÿўñÿ; 
àáуäçіўñÿ – і ўñ¸ çàпîìíіў, íіáû ÿíî àääðукàâàлàñÿ ўâà ìíå, ìíå íåâÿäîìàÿ ìîâà і 
íåâÿäîìû çìåñт, à пîтûì уãîлàñ пàўтàðûў ãэтà пðûñутíûì, ÿкіÿ ñàáðàліñÿ, і т à ÿ, 
ç ìåðкàâàííåì ÿкîй ÿ âåлüìі лі÷ûўñÿ (ÿå ўжî íÿìà тут, à ÿíà âàлîäàлà äçіâîñíàþ 
çäîлüíàñöþ áà÷ûöü ìіíулûÿ лþäñкіÿ жûööі – тàк, ðàçãàðíулà ìíå íåкàлüкі 
ìàіх уâàñàáлåííÿў (Ñпàðтà, Рûì), àäíî ç ÿкіх âÿäîìà ç ãіñтîðûі, – çäîлüíàñöþ 
àöàлÿöü, áåðу÷û íà ñÿáå і тàкіì ÷ûíàì àäîлüâàþ÷û, лþäñкіÿ íåìà÷û, ÷ûтàöü äуìкі 
пðûñутíûх), ìíå пàðàілà тîå, øтî ÿ тàäû àãу÷âàў, çàáûöü. Я пàñлухàўñÿ ÿå, äûй, 
пðûçíàþñÿ, ñàì тðîхі пàáîйâàўñÿ тàãî íåâÿäîìàãà, øтî клàлàñÿ íà âуñíû, і ÿø÷э 
äуìàў, øтî пà÷уþ і íàñтупíàå, пðûÿçíåйøàå, і ÿíî пàñтупîâà, íіáû íåàхâîтíà, 
çãàñлà. Шкàäуþ, øтî íå çàпіñàў тàäû тîå íà äûктàôîí àáî íå çàíàтàâàў íà пàпåðû – 
àä÷ûтàíàå, ÿíî ñтàлàñÿ á, ìàã÷ûìà, пàäçåÿй кàлі íå ў ìàіì жûööі, тî ў ліíãâіñтûöû, 
áî íå ўâàхîäçілà ў пàðàўíàííå íі ç ÿкіìі ÷утíûìі ìîâàìі, і ìíå íå áûлà íÿçâûклàй і 
öÿжкàй, кàá âûìàўлÿööà. Íàўçäàãàä, пàâàðî÷âàþñÿ тâàðàì äà ñтàðàжûтíàãà Шуìåðу, 
äà ñтàðàжûтíàãà Еãіпту, íàâàт äà Àтлàíтûäû, тàì çàñтàþööà öэíтðû öûâіліçàöûі, 
äухîўíû пîøук ÿкіх äàйøîў äà ìåжàў… À øтî Âàì ñíіööà, Ãàліíà Іîñіôàўíà?



Íу à пðûñутíàå íà пàâåðхíі, ÿíî ìàå áûöü, і ìû ìуñіì ç іì лі÷ûööà, уðîк 
äîўжûööà, ìуñіì íàâу÷ûööà ÷ûтàöü ÿãî тàпàãðàôіþ, у тàпàãðàôіþ ўклàäàþööà 
ñлÿäû і çíàкі, à äуøà íå, пà÷íåì уклàäàöü – жûöö¸ пà÷íå жàліööà, à лþäçі 
пÿðэ÷ûöü (ÿíû ÿø÷э çíà¸ìÿööà ç ñàáîþ і ñâåтàì), à ìû ìіíàåì і çàñтà¸ìñÿ і 
ìàåì Àй÷ûíу ў ãðуäçÿх.

Я íå äужà тðûìàþñÿ âîíкàâàй äûñöûпліíû, à ç уíутðàíàй ñуàäíîøуñÿ, і âåðøû 
тâîðàööà ўñ¸-тàкі ç ñуàäíÿñåííÿ, à íå пà çàãàäçå, і пàкàлåííі, ìіíàþ÷û, çàáіðàþöü 
уñ¸ àñàáîâàå, à çà іñтîтíûì ñтàÿöü âÿкі.

У ìÿíå äà Âàñ пðîñüáà: тîй ðàç у Áðэñöå Улàäçіìіð Áàðûñþк – öі âåäàåöå 
Âû ÿãî? – пåðàäàў ìíå äлÿ àçíàÿìлåííÿ ñâîй ìàíуñкðûпт “Âîäàð âå÷àðà”, ÿãî 
тэлåôîííàãà íуìàðà ў ìÿíå íå çàñтàлîñÿ, öі íå ìàãлі á Âû çíàйñöі ÿãî (У. Á.) і 
ñкàçàöü, кàá ¸í пàтэлåôàíàâàў ìíå?

Âàì уñÿãî äîáðàãà –
Àлåñü Рàçàíàў

Снû
20.01.12
Дîáðû âå÷àð, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷!
Âàøу пðîñüáу âûкàíàлà – äàлà íуìàð Âàøàãà тэлåôîíà Улàäçіìіðу Áàðûñþку, 

¸í уçðàäàâàўñÿ і ñкàçàў, øтî ãэтà âåлüìі äîáðàÿ íàâіíà ў ÿãî äçåíü íàðàäжэííÿ, 
ç ÿкіì ÿ ÿãî і пàâіíøàâàлà... Уñлåä çà Âàìі áà÷ûлà, ÿк âàðуøûліñÿ ñлîâû-ñкàçû, 
тîлüкі íå áà÷ûлà, âÿäîìà ж, ÿкіÿ... Пåðàжûâàþ і øкàäуþ ðàçàì ç Âàìі, øтî тîå 
íå çàхàâàлàñÿ, і áîÿçíà ñàпðàўäû...

Піñàлà Âàì, çäàåööà, øтî áûâàлà íåкàлüкі, ìíîãà ðàçîў у ãðэкà-кàтàліöкàй 
öàðкâå ў Áðэñöå, у àйöà Іãàðà. Пàñлÿ ñлужáû, ÿкàÿ ў íÿäçåлþ пà÷ûíàåööà ў ãàäçіíу, 
пðàöÿãâàåööà äà тðîх, пîтûì ðîáіööà ñуìåñíàÿ тðàпåçà äлÿ ўñіх – кàлі çàñтàâàлàñÿ 
íà ÿå, кàлі íå, – àäíîй÷û çàñтàлàñÿ íà âå÷àð... Дîáðà пàìÿтàþ ãэтû äçåíü, тàìу 
øтî ìåíàâітà àйöåö Іãàð ñкàçàў ìíå, øтî ў ìàйãî áðàтà çäàðûўñÿ іíôàðкт, – ÿø÷э 
ў÷îðà ãàâàðûлà ç Тàíÿй, жîíкàй, ÿíà íі÷îãà íå ñкàçàлà, – пàìÿтàþ, øтî àйöåö 
Іãàð тðûìàў ìÿíå çà ðуку ўâåñü ÷àñ, ÿ áûлà àäñутíàÿ, і çàñтàлàñÿ íà âÿ÷эðíþþ 
ñлужáу, тàìу øтî, ñкàçàöü пà пðàўäçå, íå ìàãлà âÿðтàööà äàäàìу і áûöü àäíà, – äûк 
âîñü: у ÷àñ ñлужáû öі пàñлÿ, ÿ íå пàìÿтàþ, лþäçі, у àñíîўíûì ìîлàäçü, ìàліліñÿ 
і ўпàäàлі ў экñтàç: хтî плàкàў, хтî ñìÿÿўñÿ, хтî пàäàў íà пàäлîãу, хтî кðû÷àў, 
øтî ãэтà ўñ¸ – хлуñíÿ, à íåкàтîðûÿ ãàâàðûлі íà íåçðàçуìåлàй ìîâå öі ìîâàх... 

Штî ìíå ñíіööà? Ой, Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ÿ і ñàìà хàöåлà Âàì íàпіñàöü пðà 
ãэтà, àлå ñàðîìåлàñÿ...

Âåäàåöå, äà клàñà 5-ãà – тîлüкі íå ñìåйöåñÿ, áî піøу, ÿк áûлî, – äà ìÿíå ў ñíàх 
âåлüìі ÷àñтà пðûхîäçілà Áàáà-Яãà, ÿ ÿå âåлüìі áàÿлàñÿ, àлå íіáûтà ўжî àä÷уâàлà ÿå 
íàáліжэííå і ÿк тîлüкі àä÷ûíÿліñÿ äçâåðû і ÿíà ç’ÿўлÿлàñÿ íà пàðîçå, ÿ ðàçáіâàлà 
àкîííуþ øûáу і âûлÿтàлà íà âуліöу і лÿöåлà кàлі íіçкà, à кàлі і âûñîкà, і пà÷уöö¸ 
жàху пðàпàäàлà, тîлüкі ãэтû ñîí çàўжäû áûў ÷îðíà-áåлû, íàâàт øэðû, íіáû ў 
туìàíå... Дîўãà ¸í ìíå ñíіўñÿ...

À àäíîй÷û, пðûклàäíà ў тûì жà ўçðîñöå, ìíå пðûñíілàñÿ ìàÿ Дуøà... Тàк, ÿíà 
áûлà ў âîáðàçå кàçà÷íàй пðûíöэñû, ìàйãî ўçðîñту, і âûлÿтàлà ÷àìуñüöі ç íàøàãà 
кîìіíà і пàлÿöåлà íåкуäû ў íåáà... Я ãлÿäçåлà íà ÿå, і тàкі ñпàкîй, тàкàÿ ãàðìîíіÿ 
ç Ñуñâåтàì, Кîñìàñàì, íå âåäàþ, ÿк пðàâілüíà íàçâàöü, àпàíàâàлі ìÿíå, ãэтà áûлî 
пà÷уöö¸ íåйкàãà íåçÿìíîãà ø÷àñöÿ, íå ìàãу Âàì пåðàäàöü ñлîâàìі, тîлüкі íікîлі 
áîлüø ÿ тàкîãà íå àä÷уâàлà... І тîлüкі àäçіí ðàç, пàìÿтàåöå, кàлі ìû пàãàâàðûлі 
ç Âàìі пà тэлåôîíå і ÿ Âàì пðà ãэтà íàпіñàлà, ÿ çíîў àä÷улà лþáîў, ñпàкîй, ìіð, 
эìàöûÿíàлüíû пàä’¸ì, íàäçåþ, уäçÿ÷íàñöü Áîãу і Âàì... Тàк, кàíåøíå, уäçÿ÷íàñöü 
Áîãу ¸ñöü çàўñ¸äû, àлå ў áуäç¸ííûì жûööі ÿíà ÿк áû ñуіñíуå ðàçàì ç äðуãіìі 
пà÷уööÿìі, ñÿðîä ÿкіх íàпðужàíàñöü і ñтðàх... Ñтðàх – ãэтà àñîáíàÿ тэìà...
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À çàðàç? Пåðàä хâàðîáàй çâû÷àйíà ñíіўñÿ áàöüкà, íіáû пàпÿðэäжâàў... 
Ñíілàñÿ ìíîãà ñíîў, кàлÿðîâûх, пîтûì ÿíû íåйкіì ÷ûíàì çáûâàліñÿ, àлå çàðàç 
íå пàìÿтàþ... Кàлі пðàñілà Áîãà äàпàìàã÷û ў íåйкàй жûöö¸âàй ñітуàöûі öі íå 
âåäàлà, ÿк пðàâілüíà пàñтупіöü, çàўñ¸äû ў ñíå äàâàлàñÿ пàðàäà, çäàåööà ìíå, øтî 
ãу÷àў ãîлàñ, ìîжà, і ìîй: ÿ пðà÷ûíàлàñÿ – і ðàøэííå öі äуìкà áûлі ўжî ãàтîâûÿ... 
Кàлі ÿ äуìàлà пðà ðàáîту, à ÿ ÷àñтà пðà ÿå äуìàлà, тî íàâàт, пàìÿтàþ, уñкîкâàлà 
ç пàñöåлі, кàá çàпіñàöü тîå, øтî пðûйøлî öі ўклàлàñÿ кіìñüöі ў ãàлàâу íî÷÷у, áî 
ðàíіöîþ ìàãлà і íå ўñпîìíіöü...

Дîáðàй Âàì íî÷û, уñÿãî äîáðàãà, 
Ãàліíà Іîñіôàўíà

Апûнàööà
23.01.12 
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Ñíû – пàтàåìíûÿ ўíіâåðñітэтû, тут ìû ў çàíÿткàх і ўâàñàáлåííÿх, àлå äçâÿðûìà, 

âîкíàìі äûй кîìіíàì ãэтàå тут çлу÷àíà ç тûì тàì; тàì ¸ñöü уñ¸ і тут ¸ñöü уñ¸, 
àäíî íà ñâàіì уçðîўíі і íå äàðэøтû, íå áуäçåì ñпÿøàööà і ñпàçíÿööà íå. Чуў: 
àäûхîä àäñþлü – ãэтà пðûхîä туäû, і àäûхîä àäтулü – ãэтà пðûхîä ñþäû, і тàì 
øкàäуþöü тàãî, хтî àäûхîäçіöü, і тут, àлå çàтðûìліâàöü íàðîäçіíû íå âûпàäàå. 
Íîðáåðт Рàíäàў, íÿìåöкі ñлàâіñт, íåÿк пðû ñуñтðэ÷û ðàñкàçâàў, øтî íà âûñпàх 
у Пàўíî÷íûì ìîðû (ÿãî жîíкà Тэäà àäтулü) пðûåçäжûÿ äàктàðû ñпà÷àтку íå 
ìàãлі äàўìåööà, ÷àìу íåìàўлÿтû, ÿкіÿ âîñü-âîñü пàâіííû áûлі àá’ÿâіööà, ÿк áû 
пåðàäуìâàþöü ãэтà ðàáіöü і ðîáÿöü ãэтà пàçíåй, пðàç ÿкіÿ ñуткі öі пàўñутàк, 
уðэøöå пðûйøлі äà âûñíîâû: ÿíû íàðàäжàþööà íàтуðàлüíà ў ÷àñ пðûліâу, à ў 
÷àñ àäліâу íå хî÷уöü, пðûìуøàöü – пàðуøàöü, áуäçåì уâàжліâûÿ äà тàãî, øтî 
íàñтàå, âуíü жà і ôіíñкіÿ хàкåіñтû àñÿãàþöü çàўâàжíû âûíік, кіðуþ÷ûñÿ íå туäû, 
äçå øàйáà ¸ñöü, à туäû, äçå ìàå àпûíуööà, у ñíàх ìû тàкñàìà àпûíàåìñÿ, à ў Âàñ 
ÿíû ўìåþöü л¸тàöü.

Пэўíà, пðàöà, у ÿкуþ ўклàäàåøñÿ, çàáіðàå ўñÿãî, і ўñ¸ ж тàкі äлÿ ìÿíå íàâіíîþ, 
øтî пðàöà ў áіáліÿтэöû çìуøàå Âàñ äуìàöü і ўíà÷û, і, пà-äðуãîå, – àйöåö Іãàð: 
тîå, øтî Âû ñкàçàлі, уâîäçіöü ñíû ў ÿâу, öі ìîжàöå Âû ñкàçàöü, ÿкіìі àпûíàþööà 
пàñлÿ ñåàíñу íàáàжэíñтâà ÿãîíûÿ ўäçåлüíікі, кàлі ñâÿтлåйøûìі – ø÷àñöå.

Âàлîäçÿ Áàðûñþк ðàñклàäàå íà ñтàлå áуйíûÿ (ÿäðîíûÿ – кàжуöü у 
Хðûø÷îíàâі÷àх) жуðàâіíû – ñуâåíіðû ўäçåлüíікàì ñуñтðэ÷û, äлÿ кàãî ÿíû ў 
ñìàк, äлÿ кàãî ÿø÷э ìуñÿöü äàñпÿâàöü, лþäçі, кàлі äàñпÿâàþöü, ужî íікуäû íå 
ñпàçíÿþööà; Âàì äçÿкуй çà пàñлуãу, ¸í ìíå ÿø÷э íå тэлåôàíàâàў, ìîжà, ÿ лåпø 
пàтэлåôàíуþ ñàì, кàлі íàçàâåöå íуìàð ÿãîíàãà тэлåôîíà.

Штî тû÷ûööà ñіíіöû, тî ÿíà пàñÿлілàñÿ ў àäíûì Wortdichte, íå пåðàкàíàíû, 
øтî ̧ й у іì äужà ўтулüíà. À ç ñàðîкàþ, øтî àá’ÿўлÿлàñÿ Âàì, у ìÿíå ñâîåàñàáліâûÿ 
àäíîñіíû. Íåкàлі, у 1991 ãîäçå, кàлі íåйкі ìåñÿö ãàñöÿâàў ç Âÿ÷àñлàâàì Àäàì÷ûкàì 
у Áåðліíñкіì літàðàтуðíûì кàл¸кâіþìå (LCB), пàñÿáðàâàў ç àäíîй ìàлàäîþ 
ñàðîкàй, ñÿäàåì çà ñтàлîì íà âîлüíûì пàâåтðû – пðûлÿтàå ÿíà і íікîãà íå хî÷à 
áàÿööà, ÿ ¸й пàкàçâàў ñâàþ кíіжку і ÷ûтàў áåлàðуñкіÿ âåðøû, íà âîклàäöû кíіãі 
“Zeichen vertikaler Zeit” çìåø÷àíû çäûìàк ç ¸þ, ç’åхàлі ìû – кàçàлі, ÿíà áîлüø 
íå пðûлÿтàлà. Пîтûì у Âîðпñâэäэ äðуãàÿ ñàðîкà äçÿлілàñÿ ñà ñтàðîþ áÿðэçіíàþ 
íåйкàþ íàâіíîй, у ãэтûì áûлî íåøтà, øтî кðàíàлà äуøу, уклàў у пуíкöіð, à 
ðîçуìу áûлî íåçðàçуìåлà – øтî, пðàç íåкàлüкі ãàäîў пðà÷ûтàў у ãэтûì âåñтку; ìû 
÷àкàåì âåñтàк, à ÿíû ўжî çàўñ¸äû ¸ñöü тàì, äçå ¸ñöü ìû, çàñтàåööà іх пðà÷ûтàöü.

Кàлі Âàì піøу, Ãàліíà Іîñіôàўíà, íіткі àпîâåäу ñплÿтàþööà і ðàñплÿтàþööà, à 
Âû іх уìååöå пðûìàöü і ўñпðûìàöü, Âàì уñÿãî äîáðàãà –

Àлåñü Рàçàíàў



Тýлефон
23.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû äçåíü!
Âåлüìі (öі ¸ñöü ìåðà?) уäçÿ÷íàÿ Âàì çà àпîâåä, хî÷àööà хут÷эй äàåхàöü äà 

äîìу і íàпіñàöü Âàì; ñпàäçÿþñÿ, тàк і áуäçå...
Уñÿãî Âàì äîáðàãà, 
Ã. І.

Айöеö Ігàр
24.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Âåäàåöå, ìàã÷ûìà, і хут÷эй çà ўñ¸ тàк і áûлî, тàÿ жàí÷ûíà, пðà ÿкуþ Âû 

çãàäâàлі ў ìіíулû ðàç, âåäàлà, ÷àìу Âàì пàтðэáíà áûлî тîå çàáûöü, – âіäàöü, 
іñíàâàлà íåйкàÿ íåáÿñпåкà äлÿ Âàñ, à ìîжà áûöü, і íå тîлüкі äлÿ Âàñ... Àлå ўñ¸ 
ðîўíà øкàäà, ÿ Âàñ ðàçуìåþ...

Фîтàçäûìàк ñà çíà¸ìàй ñàðîкàй ÿ áà÷ûлà íà âîклàäöû кíіãі – ¸í ìíå âåлüìі 
пàäàáàåööà! Тàì ñàпðàўäû àäáûâàåööà ÿк áû äûÿлîã, хàöÿ ñàðîкà тîлüкі ñлухàå.

...Уñпîìíілàñÿ пðà àäûхîä àäñþлü… Пðûклàäíà ў тûì жà ўçðîñöå (10 öі 11 
ãàäîў) у íåйкі ìîìàíт íà ìÿíå àáðуøûлàñÿ çâåñткà, øтî íåкàлі íå áуäçå ìÿíå, 
áàöüкîў, ðîäíûх, – íåäçå ç тûäçåíü, à ìîжà, і áîлåй, кîжíуþ íî÷ ÿ плàкàлà і íå 
ìàãлà ўÿâіöü, ÿк ãэтà ìîжà áûöü...

...Àйöåö Іãàð... Íå ìàãу ñкàçàöü àäíàçíà÷íà... Тàк, тâàðû ў лþäçåй пðàñâÿтлÿліñÿ, 
ãэтà пðàўäà, àйöåö Іãàð пðîñтà “лу÷ûўñÿ” äàáðûí¸й і лþáіў і áлàñлàўлÿў уñіх, ¸í 
çàўñ¸äû âåлüìі ðàäуåööà, кàлі íà íàáàжэíñтâà пðûхîäçÿöü лþäçі, і çíà¸ìûÿ, і 
íåçíà¸ìûÿ... Çàўñ¸äû пàäûäçå, пàâітàåööà, çàпûтàåööà, ÷àìу äîўãà íå áûлà (ãэтà 
ў ìÿíå), у іíøûх, íàпэўíà, іíøàå... Хàöåлà äàñлàöü Âàì àðтûкул пðà ÿãî, àлå 
íå àтðûìàлàñÿ хуткà çíàйñöі, тî íàñтупíûì ðàçàì, äîáðà, кàлі Âû çàöікàâіліñÿ...

 Пðû öàðкâå іñíуå ãðэкà-кàтàліöкàÿ ñупîлüíàñöü “Мàðàíàтà”, у ¸й лþäçі 
пàñтàÿííûÿ, пðûхîäçÿöü у хðàì кîжíû äçåíü íà ìàлітâу, у іх ¸ñöü ñâàå àáàâÿçкі, 
ÿíû àääàþöü íåйкіÿ ãðîøû, íå пàìÿтàþ, öі íå тðэöþþ ÷àñтку çàðîáку, ðàçàì 
åäуöü äà ñâàіх ñÿáðîў, – íå, ÿíû ãàâîðàöü, áðàтîў – пðàтэñтàíтàў у Кîáðûí, 
ñÿáðуþöü ç ÿўðэйñкàй ñупîлкàй; à ÿø÷э ÿíû âåлüìі пðûãîжà ñпÿâàþöü, âûäàлі 
äâà àлüáîìû і çáîðíік âåðøàў пðûхàжàí... У çáîðíіку ¸ñöü íåкàлüкі âåðøàў 
Тàööÿíû, жîíкі ìàйãî áðàтà... Яíà і ñпÿâàå äîáðà, à Ñàøà, áðàт, äîáðà ãðàå íà 
ãітàðû... У öàðкâå ìîжíà пàжûöü íåкàтîðû ÷àñ і пåðàíà÷àâàöü, кàлі íÿìà äçå, 
¸ñöü кухíÿ, äçå ãàтуåööà åжà äлÿ ўñіх, кîжíàå íàáàжэíñтâà ñупðàâàäжàåööà 
“жûâîй” ìуçûкàй і ñпåâàìі... Ñÿðîä пðûхàжàí íÿìà “пðîñтûх” лþäçåй, хіáà 
øтî äçåöі áÿçãðэøíûÿ, à тàк, у кîжíàãà ў жûööі і öÿжкàñöі, і тðàãåäûі, і ãîðà... 
Âåлüìі ìíîãà ìîлàäçі...

Дàðэ÷û, кàíöэðт Ëÿâîíà Âîлüñкàãà, ÿкі ў àпîøíі ìîìàíт çàáàðàíілі ўлàäû, 
àäáûўñÿ ў пàðàôіі... Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, àäкàçàöü íà Âàøà пûтàííå л¸ãкà і хуткà íå 
àтðûìàåööà, à ìíå á хàöåлàñÿ тðîøкі пðà ãэтà Âàì ðàñкàçàöü, кàлі Âû çàöікàâіліñÿ, 
– тî ÿ íàпіøу кðûху пàçíåй, äîáðà? – ñ¸ííÿ пàíåðâàâàлàñÿ іçíîў íà ðàáîöå...

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, à тîй Wortdichte, у ÿкіì пàñÿлілàñÿ ñіíіöà, íà íÿìåöкàй 
ìîâå? À пуíкöіð пðà ñàðîку і ñтàðуþ áÿðэçіíу ÿ пàøукàþ...

Уñÿãî Âàì äîáðàãà – 
Ãàліíà Іîñіôàўíà
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, ãэтà ôîтàçäûìкі ç âÿñåллÿ äà÷кі ñÿñтðû жîíкі ìàйãî áðàтà 

(ñклàäàíàÿ кàíñтðукöûÿ...), àäçіí çäûìàк, áåç лþäçåй, àäпðàâілà âûпàäкîâà...Цàðкâà 
áуäàâàлàñÿ пà пðàåкöå àйöà Іãàðà...

Ã. І.
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Нітêà 
26.01.12   
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû äçåíü!
Штî, íÿìà ў ñâåöå ñпðàâÿäліâàñöі?
Àäíàк лþäçі ¸ñöü, à ñпðàâÿäліâàñöü áлукàå ў лàáіðûíтàх àкàлі÷íàñöÿў, äуøû, 

øтî ç ¸þ çðîäíåíûÿ, ñìуткуþöü, пàðуøàíà ðàўíàâàãà, кàлі ðàўíàâàãà пàðуøàíà, 
уñå ñàìі íå ñâàå і тàìу øтî íå ñâàå, Âû ãîðíåöåñÿ äà ñâàіх, і ñâÿтàðû íà тîå, кàá 
áûöü ñâàіìі. Кàлі ãэтà äçåйñíіööà – âÿðтàåööà ðàўíàâàãà, àöàлÿåööà пàðуøàíàå 
і àлüôà і àìåãà лу÷àööà ўñ¸þ ìîâàй. Íà çäûìкàх, øтî Âû äàñлàлі, à. Іãàð áà÷íû 
ў àáлі÷÷û і ў äçåÿííі; íàçіðàííå: ìåñÿö у кâàäðû, øтî íàáліжàåööà äà пîўíі; 
àä÷уâàííå: ìàãíіт ç іì; пûтàííå: ç ÿкîãà ÷ûíу âûíікàå тðàíñ, пðà ÿкі Âû çãàäâàлі, 
і øтî âûìàўлÿå ìîâà?

Íà çäûìкàх пðûñутíûÿ ў пàтûліöàх, àлå íà тûì çäûìку, äçå äçÿў÷ûíкà âûìûкàå 
ç íàáàжэíñтâà і çâåðíутà ўâûøûíþ, – ÿíà äуøà і çäûìкà, і ñàìîãà íàáàжэíñтâà: 
ÿíà ÿø÷э ñàìàÿ áліçкàÿ äà пåðøàпà÷àтку.

У кîжíàãà ñâàÿ Àðûÿäíіíà íіткà, øтî íå äàå çãуáіööà, лþäçі ¸й лу÷àööà ç 
Àй÷ûíàй, ìû ў äàðîçå äà Àй÷ûíû, ðîçуì ÿø÷э íå çäîлüíû ðàñпàçíàöü, øтî ўжî 
ўâåäàлà ñэðöà, ÿíî ðàäуåööà âûçâàлåííþ, і, ÿкіÿ ÿíû íі áûлі á, àкàлі÷íàñöі ìуñÿöü 
çàñтàâàööà ў ìіíулûì.

Рàўíàâàãу тðûìàå äàðîãà?
Âàì уñÿãî äîáðàãà, àäãукàйöåñÿ –
Àлåñü Рàçàíàў

Нітêà
26.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû äçåíü!
Íà жàлü, íå ìàãу ñкàçàöü, ç ÿкîãà ÷ûíу âûíікàå тðàíñ і øтî âûìàўлÿå 

ìîâà... Мíå çäàåööà, øтî øìàт ÷ûíàў: ÷àлàâåк ðûхтàâàўñÿ, ìîжà, пàñöіў, áûў 
íà ðàíіøíÿй ñлужáå, àáåäíі і çàñтàўñÿ íà âÿ÷эðíþ – уâàжліâà ñлухàў ñâÿтàðà, 
ìàліўñÿ, пåðàжûâàў, çàñÿðîäçіўñÿ, уçäçåÿííå ìуçûкі, ñпåâàў, – ãэтà âåлüìі ìíîãà, 
ìíå äуìàåööà, äлÿ ÷àлàâåкà, à ãàлîўíàå – ¸í (÷àлàâåк) àäкðûўñÿ Áîãу, ç ÿãî 
“çлÿöåлà” ўñ¸ íàíîñíàå і àä уñіх ãэтûх уðàжàííÿў ìîжíà ñтðàöіöü пðûтîìíàñöü і 
çàãàâàðûöü íà іíøàй ìîâå... Кàлі лþäçі пàäàлі íà пàäлîãу, тî тâàðû áûлі ðîçíûìі: 
у кàãî – пðàñâåтлåíûÿ, ç äîáðàй уñìåøкàй, à хтîñüöі пà÷ûíàў кðû÷àöü, плàкàöü, 
íàâàт лàÿööà і çíåâàжàöü Áîãà... У тîй ðàç ÿ áà÷ûлà ãэтà: íà à. Іãàðà áàлþ÷à 
áûлî ãлÿäçåöü, íіáû ãэтûÿ ñлîâû пàäàлі íà ÿãî кàìåííÿìі... Мîй áðàт кàçàў, øтî 
áà÷ûў і тàкîå, і іíøàå, кàлі лþäçі ðûкàлі, ÿ áà÷ûлà ўпåðøûíþ... íàпàлîхàлàñÿ, 
àлå, áà÷ûöå, – çàпîìíілà, çíà÷ûöü, íàçіðàлà, ÿк áû çáîку, íå ўäçåлüíі÷àлà... Кàлі 
ñлужáà ñкîí÷ûлàñÿ, лþäçі ç ãðупû ñпÿâàлі, ãðàлà ìуçûкà, à. Іãàð у хâàлÿâàííі 
хàäçіў туäû-ñþäû пà хðàìå і хуткà ãàâàðûў, ìîжà, íà лàтûíі, ìîжà, пà-ãðэ÷àñку, 
– âіäàöü, ìàлітâу...

Тàк, çãîäíàÿ ç Âàìі – тîй çäûìàк, тàк... À ÿ íå ìàãу ðàçàáðàööà, âіäàöü, ç 
ñàáîþ: ìÿíå і öÿãíå пàйñöі íà ñлужáу, і íåøтà пåðàøкàäжàå... Тîлüкі ðàçû 2 öі 3 
ÿ пàйøлà, пðîñтà пàлÿöåлà – тàкàÿ áûлà пàтðэáà... 

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, çàðàç ÿ ãàðíуñÿ äà Âàñ, ìàÿ äуøà – äà Âàøàй äуøû... Іíøû 
ðàç пàäуìàþ: íå, íå áуäу пðà ãэтà піñàöü, хîöü ÿíî і íå äàå ìíå ñпàкîþ, àлå Âû 
– ÿк Âû àä÷уâàåöå “áàлþ÷ûÿ” кðîпкі? – пðàìà öі ўñкîñíà öікàâіöåñÿ тûì, пðà 
øтî хàöåлà пðàìàў÷àöü...

Âîñü і öÿпåð: і пàðàôіÿ, і à. Іãàð, і ðîçíûÿ ìîâû... Кàлі лàñкà, піøûöå, Âàøû 
ліñтû äлÿ ìÿíå жûöö¸âà íåàáхîäíûÿ... Íå áуäу àáÿöàöü, øтî ñ¸ííÿ, àлå хà÷у 
íàпіñàöü пðà ìíîãàå і íå íà ўñå пûтàííі ÿø÷э àäкàçàлà... Дçÿкуй Âàì!!!

Ãàліíà Іîñіôàўíà



Бітвà
26.01.12 
Ãàліíà Іîñіôàўíà, äîáðû âå÷àð!
Пàìÿтàåöå эпіçîä ç Еâàíãåллÿ, кàлі Хðûñтîñ тûì, øтî ñàáðàліñÿ (à ãэтà áûлі 

і ôàðûñåі, і âу÷íі, і пðîñтà пðûñутíûÿ) ñкàçàў: “Хтî ç âàñ áåç ãðэху, хàй пåðøû 
кіíå ў ÿå кàìåíü”? Уñå íåўпðûкìåт ðàçûøліñÿ, çàñтàліñÿ ¸í і Мàðûÿ Мàãäàлåíà.

Íå ñтàìлÿйöå ñÿáå, ñтîìà çàáіðàå íàáûткі, і íå пåðàйìàöåñÿ ліøíіìі äуìкàìі; 
íÿìà ñÿðîä лþäçåй áåççàãàííûх, ìû тàìу і ̧ ñöü тут, кàá пðàхîäçіöü уðîкі, тîй, хтî 
äàñÿãàå íàйâûøэйøàãà, – ужî ñâÿтû, і ãэтà íå çàâÿðøэííå... Àйöу Іãàðу ø÷ûðàÿ 
хâàлà, øтî ¸í äуøîþ пåðàжûâàå çà пàðàôіÿíàў і øтî çäîлüíû âåñöі áітâу. Íіхтî 
íå âîлüíû àä ö¸ìíûх íàпàäàў, ÿíû çàўâàжàþöü уñÿкуþ ñлàáіíу і пðàтî÷âàþööà 
âà ўñÿкуþ пðàáîіíу ў àўðû, àлå áàÿööà іх íÿìà ÷àãî, ÿíû âûãàíÿþööà àлüáî 
àäñтупàþööà ñàìі àäтулü, äçå іì íÿўтулüíà. “Çàпàлüâàйöå ñэðöû!” – кàжуöü 
íàñтàўíікі, і кàлі àä÷уåöå ў ñэðöû öåплûíþ – ðàäуйöåñÿ: öåìðà, ÿк áû áліçкà 
íі пàäñтупілàñÿ, àäñтупіöü. Дçÿкуй, øтî пàñтукàліñÿ ў ìîй ø÷ûт і íàãàäàлі, øтî 
áітâà çàйìàå ўñіх і øтî ìû âàÿðû.

Âàì уñÿãî äîáðàãà –
Àлåñü Рàçàíàў

Прàöà
27.01.12
Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, äîáðû âå÷àð!
Íå, øтî Âû, áàðàíі Áîжà: ÿ íå øукàþ ñпðàâÿäліâàñöі і íікîãà íå àñуäжàþ! 

Тàк, íåйкàÿ äуìкà öі пà÷уöö¸ пðàìілüãíå, àлå ÿ ñтàðàþñÿ ÿå öі ÿãî íå ðàçâіâàöü, 
à пðîñтà äîáðà ðàáіöü ðàáîту äàлåй, íå тðûìàþ çлà íà лþäçåй і íàîãул, íå лþáлþ 
ўñÿлÿкіÿ ðàçìîâû-пåðàñуäû, ìàўлÿў, тîй ñкàçàў тîå, à тàÿ çðàáілà тàк öі íå тàк... 
Íå ìàãу ñкàçàöü, øтî ãэтà пðûйøлî ç ãàäàìі, пðîñтà íå лþáлþ і ўñ¸, àлå тîå, øтî 
ў ÷àлàâåку, уâà ìíå ñтîлüкі ўñÿãî “íàìåøàíà”, пàñтàÿííà іäçå áàðàöüáà ñâåтлàãà ç 
ö¸ìíûì, – ìåíàâітà ç öÿãàì ÷àñу ñтàлà àä÷уâàöü âåлüìі âîñтðà... І ñтàлà áà÷ûöü 
ãэтуþ áàðàöüáу ў äðуãіì ÷àлàâåку... Âàñ çäçіâілà, øтî пðàöà ў áіáліÿтэöû çìуøàå 
äуìàöü уíà÷û... І Âû çàўâàжûлі, øтî пðàöà ìîжà çàáіðàöü уñÿãî ÷àлàâåкà, тàк 
і ¸ñöü... Кàлі ñкàçàöü кîðàткà, тî пðàôåñіþ ÿ âûáðàлà âûпàäкîâà, пðîñтà âåлüìі 
лþáілà (лþáлþ) ÷ûтàöü і лþáілà (лþáлþ) àíãåлüñкуþ ìîâу, тàìу äâîй÷û пàåхàлà 
“çà кàìпàíіþ” пàñтупàöü у іíñтûтут çàìåжíûх ìîâàў, àäçіí ãîä пàñлÿ øкîлû ç 
àäíîй ñÿáðîўкàй у Міíñк, äðуãі ãîä ç äðуãîй – у Ëåíіíãðàä... Ñàìàå öікàâàå, øтî 
çäàâàлà ÿ äîáðà, àлå àáîäâà ðàçû çàáіðàлà äàкуìåíтû ðàçàì ç ñÿáðîўкàìі, ÿкіÿ 
“çàâàлілі” экçàìåí, à ÿ ÷àìуñüöі íå ìàãлà çàñтàööà і çäàâàöü äàлåй...

Ці ÿ áàÿлàñÿ çàñтàööà àäíà, öі áûлà íå ўпэўíåíà ў ñâàіх ñілàх, хàöÿ íàñтàўíіöà 
àíãåлüñкàй ìîâû âåлüìі пåðàжûâàлà, øтî ÿ íå âу÷ûлàñÿ ў “Іí’ÿçå”, куäû пàñтупілі 
ÿå âу÷íі ç áîлüø íіçкіì уçðîўíåì âåäàў, ç ÿå ñлîў... À íà тðэöі ãîä çíîў ç ñÿáðîўкàй, 
ÿкàÿ ñкîí÷ûлà пàäðûхтîў÷àå àääçÿлåííå, à ãэтà àçíà÷àлà, øтî ÿíà пàñтупіöü, – 
пàåхàлà ў Міíñк і ñтàлà ñтуäэíткàй Іíñтûтутà кулüтуðû... 

Àлåñü Ñöÿпàíàâі÷, íå áуäу Âàì “äуðûöü ãàлàâу”, ìîжà, пðûйäçåööà äà ñлîâà 
іíøûì ðàçàì, – äуìàлà пà íà÷àх ñпà÷àтку тàìу, øтî ìу÷ûлàñÿ “кîìплåкñàìі 
íåпàўíàâàðтàñöі”, à пîтûì ÿø÷э пàâÿлі÷ûліñÿ àäкàçíàñöü і àá’¸ì ðàáîтû, кàлі 
пåðàйøлà пà пðîñüáå Тàìàðû Пàўлàўíû ç ãàðàäñкîй áіáліÿтэкі ў àáлàñíуþ... 
Дàäàöü ÿø÷э, øтî ñтàðàлàñÿ àìàлü уñ¸ ðàáіöü ñàìà, çàñтàâàлàñÿ пàñлÿ ðàáîтû, 
âûхîäçілà ў âûхàäíûÿ äíі, áðàлà пàпåðû äàäîìу, – кіðàўíіку тàк ðàáіöü íåлüãà! 
– Âû ðàçуìååöå... Дàлåй ìîжíà çäàãàäàööà, øтî тàкі âîáðàç жûööÿ ìîжíà âåñöі, 
кàлі тû жûâåø àäíà і íå “çàлåжûø” íі àä кàãî і íіхтî íå “çàлåжûöü” àä öÿáå... 
Тàкñàìà àñîáíàÿ ãіñтîðûÿ, íå äуìàþ, øтî öікàâàÿ... Çàўтðà пàåäу ў Іâàöэâі÷û, 
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у íÿäçåлþ âÿðíуñÿ, áуäу ÷àкàöü àä Âàñ âåñткі, кàлі Âû íå ñупðàöü... Ñ¸ííÿ íå 
àтðûìàлàñÿ äà Âàñ äàçâàíіööà, íі÷îãà, Áîã äàñöü, пà÷уåìñÿ...

Пðàáà÷öå, уñÿãî Âàì äîáðàãà, 
Ãàліíà Іîñіôàўíà

Стуäзень 
29.01.12  

У пàâåтðû ðàçлітû àãîíü, ñтуäçåíü пðàўäçіâû – у ñíåçå, ñîíöû і ìàðàçàх, 
пðàўäçіâàå ñуàäпàâåäíàå, ÿкіì ÿíî áûлî, Âàøà пàäàðîжжà íà ðàäçіìу, öі ìîжà çіìà 
áûöü ðàäçіìàй і øтî Âàì кàжà öÿãíік туäû і àäтулü? Уñÿлÿкі ðàç Âû пðàÿçäжàåöå 
кàлÿ ìà¸й ðàäçіìû, äàðîãà ç Áÿðîçû ў Ñÿлåö àäíî кілàìåтðû, à âîñü у äàðîãу 
ç Áлуäíÿ äà Ñÿлüöà ўклàäàþööà ÷àñû і äàлÿ÷ûíі, туäû і àäтулü пåхàтîþ, ãэтàк 
íàйáліжэй äà ñÿáå, äà лþäçåй і ÿø÷э äà íå÷àãà, ç ÷ûì уâàхîäçіø у ðàçìîâу, і 
àäíî ў Áлуäíі ñпûíÿліñÿ öÿãíікі. Туäû ñкіðîўâàліñÿ пîçіðкі і іìкíåííі, ñÿñтðû 
Ëþáå – ÿíà íà пÿöü ãàäîў ñтàðэйøàÿ, à ÿ ÿø÷э íå хàäçіў у øкîлу öі, ìîжà, тîлüкі 
пà÷ûíàў – áàöüкі äàçâîлілі пàåхàöü íà ñтàíöûþ Àðàí÷ûöû, тàì ÿå пàâіííû áûлі 
пåðàíÿöü ñâàÿкі, øтî жûлі ў Ñлàáуäöû, ÿ âåлüìі хàöåў ç ¸þ, àлå ìÿíå пàкіäàлі 
äîìà, áàöüкà пàйøîў ÿå пðàâîäçіöü, âÿðтàўñÿ, à ÿ кіíуўñÿ ўпîтàй ñлåäàì, Ëþáу 
çàñпåў у Áлуäíі, ÿíà íå âåäàлà, øтî ñà ìíîþ ðàáіöü, ужî íàìåðûлàñÿ áðàöü ç 
ñàáîþ, çíîў àá’ÿâіўñÿ áàöüкà і áûў ñà ìíîþ лàñкàâû, купіў пåðíікàў і öукåðàк, і 
ÿ çíîў àпûíàþñÿ ў Ñÿлüöû.

Ëåтà âÿлікàå, кàлÿ öàðкîўíàй àãàðîäжû пàâûðàñтàлі ўпîðàâåíü ç öàðкâîþ ліпû, 
âàðîíû íà іх íàðàáілі ãí¸çäàў, і ñâÿтàð Íàâуìàў íàìàўлÿå ìàйãî àäíàклàñíікà Ë¸íþ 
Çäàíîâі÷à, кàá тîй пàўçлàçіў íà ліпû і ãí¸çäû пàñпîðâàў, тîй ãэтà ðîáіöü, âàðîíû 
àáуðàþööà, лþäçі ãлÿäçÿöü і пàñìіхàþööà – у ãэтûì, íàпэўíà, ¸ñöü íåøтà, âàðтàå 
ўñìåøкі, à лåтà ўñ¸ ìàå і, ìàþ÷û, ìіíàå, ÿкàÿ пàðà Âàì àäкðûâàåööà íàйàхâîтíåй, 
Ãàліíà Іîñіôàўíà?

Ëþäçі – ãэтà ìû тàкñàìà, і “ñуäçіöü” ìàå íåкàлüкі çíà÷эííÿў: пåðøàå – âûíîñіöü 
кàí÷àткîâû пðûñуä (ìû пðîñтà íå тàÿ іíñтàíöûÿ, кàá ãэтà ðàáіöü); äðуãîå – 
àáãàâîðâàöü öі, пà-ðуñку, “ñуäà÷ітü” (ãэтà äçіðàâіööà і äàðìà ðàññûпàöü ñлîâû); і 
тðэöÿå – àðûåíтàâàööà ў тûì, øтî ̧ ñöü, і тàìу, øтî ̧ ñöü, äàâàöü пðàўäçіâуþ àöэíку, 
кàлі âî÷û áà÷àöü, âуøû ÷уþöü, ðîçуì ðàçуìåå, – і âîñü ãэтà, кàá íå áлûтàööà ў 
хлуñíі і íå ñлуãàâàöü çìàíу, ìû пðîñтà àáàâÿçàíû ðàáіöü, тàìу ñуäçіöå, íàçûâàйöå 
ðэ÷û ñâàіìі іì¸íàìі і ñпðàâÿäліâàñöü çíàхîäçüöå.

Áуäçåì ñпðûÿöü пåðàìîçå, ÿíà ўжî ўãðуíтàâàíà ў ñâåт, і áàðàöüáà, пðà ÿкуþ 
Âû çãàäâàåöå, øлÿх äà ÿå; ãэтà øлÿх àä öåлà äà äуху, ¸í íå пàääàåööà ðàçуìåííþ 
і тûì íå ìåíø äçåйñíіööà. Чàñ àä ÷àñу ÿ ÿк áû пåðàñÿлÿþñÿ ў лþäçåй, øтî жûлі 
ñтàãîääçі äàãэтулü, тûñÿ÷àãîääçі, à тî і äàўíåй, тàк, ÿк іì ãэтà тðэáà áûлî, íі÷îãà 
іхíÿãà ìíå ўжî íå тðэáà, ÿíû ў ñâàіì öåлå, ÿ áåç ñâàйãî, àлå пåðàä тûìі, øтî 
пðûйäуöü у ñâåт пðàç ñîтíі ãàäîў, ÿ àпûíàþñÿ ў ñуàäпàâåäíûì ñтàíîâіø÷û: íå 
ўñ¸ ўçÿў, íå ўñ¸ àääàў, à äуøà ÷уå ìуçûку.

Кàжûöå ўñ¸, øтî хî÷à кàçàööà, ñлухàþ ñлîâû і ÿø÷э íåøтà.
Âàì уñÿãî äîáðàãà –
Àлåñü Рàçàíàў

(Працяг будзе).



Ãàâîðà÷û пðà áліçкіх ñÿáðîў, Рûãîð Áàðàäуліí íÿçìåííà 
íàçûâàў Âàñілÿ Áûкàâà, Ãåíàäçÿ Áуðàўкіíà, Міхàñÿ Ñтðàлüöîâà 
і – Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à, ÿкîìу пðûñâÿöіў íå тîлüкі âÿлікàå 
ìíîñтâà âåðøàў і эпіãðàì – à пàñлÿ ñìåðöі ñÿáðà áûў уклàäà-
лüíікàì і àўтàðàì пðàäìîâû äà ÿãî пåðøàй пàñìÿðîтíàй кíіãі 
і ўçíà÷àлüâàў кàìіñіþ Ñàþçà піñüìåííікàў пà ÿãî літàðàтуðíàй 
ñпàä÷ûíå (çâÿðтàўñÿ ў тîй ÷àñ у âûäàâåöтà «Хуäîжåñтâåííàÿ 
литåðàтуðà» ç пðîñüáàй «иçäàтü иçáðàííûå пðîиçâåäåíиÿ клàññикà 
áåлîðуññкîй литåðàтуðû»). Àпðî÷ тàãî, íàпіñàў ñöэíàðûй äàку-
ìåíтàлüíàãà ôілüìà «Àкàôіñт Улàäçіìіðу» (1995) і пàкіíуў âÿлікàå 
эñэ-ўñпàìіí «І кîñкі ç ìåñöà íå çðуøу!..», у ÿкіì, у пðûâàтíàñöі, 
çãàäàў çíà¸ìñтâà ç Кàðàткåâі÷àì: «Упåðøûíþ ўáà÷ûў ÿ çäçіўлåíà-
âîкàãà, íÿçâûклà äàâåðліâàãà, àìàлü пà-ìàлå÷û, öûáлàкàâàтàãà 
і ðàçàì ç тûì ìàжíîãà хлîпöà, у ÿкîãà íå÷àкàíà ñпàлу÷àлàñÿ 
âÿñкîâà-ìÿñтэ÷кàâàÿ áåлàðуñкàÿ ø÷ûðàñöü ç уðáàíіñтû÷íàй 
åўðàпåйñкàй øûðûí¸й і ўçâàжíàñöþ. Áûлî ãэтà ўâîñåíü 1954 
ãîäà íà тðàäûöûйíàå íàðàäçå ìàлàäûх у Кàðàліø÷àâі÷àх»1.

Рыгор Барадулін – Уладзімір Караткевіч
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“У адну эпоху з кім жыць пашчаслівіла”
Пра адно літаратурнае сяброўства

Падрыхтоўка, 
прадмова 
і каментары 
Сяргея 
ШАПРАНА.

. . .толькі думка аб тым, што ён жыве і працуе,

дае мне крыху асэнсавання неабходнасці

цягнуць далей усю гэтую непатрэбшчыну.. .
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Ãэтуþ àäìåтíуþ ðûñу ñÿáðà Áàðàäуліí íåàäíîй÷û пàñлÿ ÿø÷э çãàäâàў, íàпðû-
клàä, íàпіñàў у âåðøû «Дà пàðтðэтà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à»: «Дçіöÿ ç âà÷ûìà 
пðàçàðліўöà, Ç äуøîй, пàкðûўäжàíàй íà ñâåт…» І іíøûì ðàçàì çàñâåä÷ûў: «Кàлі 
і ÷ûì ¸í, Кàðàткåâі÷, íàì çàпîìíіўñÿ ўпåðøûíþ? Мà¸ пàкàлåííå пàìÿтàå: ç 
лàãîäíûх і, ìîжà, тðîхі íàіўíûх ðàäкîў пðà çàйöà і çàй÷ûху, øтî пà÷àñтуþööà 
пåðàä çіìîâûìі хàлàäàìі піâàì і тîíåíüкіìі ãàлàñкàìі пåñåíüку «“Цâіöåлà ìîðкâà” 
– çàпÿþöü». Мû тîлüкі-тîлüкі âûхîäçілі тàäû ç çіìû, ñàãðàþ÷ûñÿ äуìкàй пðà 
áуäу÷àå, лåпøàå áуäу÷àå, âÿäîìà, àлå ж ç íàìі áûў і âîпûт тîй “çіìû”, ÿкîй íå 
жàäàлі ўжî íікîìу, áî ў ¸й і ðàäàñöü áûлà íå ðàäàñöü, áî ўñÿ ñілà і ìàлîй ðàäàñöі 
іøлà íà âåðу, öÿðпліâàñöü і тðûâàííå. Ãэтà ñтàлà çðàçуìåлà ÿìу тàäû, ÿк і íàì, 
– âîñü ÷àìу ãэтû âåðø тàкі пðàíікí¸íû і жуðáîтíû»2.

І ãàâàðûў çíà÷íà пàçíåй: «…äà Кàðàткåâі÷à ìÿíå пàöÿãíулà àäðàçу ç пåðøàй 
íàøàй ñуñтðэ÷û. Ёí áûў äлÿ ìÿíå ўçîðàì âûñîкàãà іíтэлåкту і àäукàâàíàñöі, âåäû 
ў ÿãî áûлі íåâåðàåìíûÿ! Кàðàткåâі÷ áûў íåäàñÿãàлüíàй âåлі÷ûí¸й äлÿ ìÿíå»3.

À ўжî ў ÷àñå àпîøíÿãà ў жûööі іíтэðâ’þ, у лþтûì 2014 ãîäà, íàçâàўøû 
Кàðàткåâі÷à ñâàіì ñÿìåйíікàì, Рûãîð Áàðàäуліí, ÿкîìу âîñü-âîñü пàâіííà áûлî 
ñпîўíіööà 79 і ÿкі пåðàжûў ñÿáðà íà тðûööàöü ãàäîў, пðûçíàўñÿ: «…ÿ äàñþлü лі÷у, 
øтî íå âàðтû, äàпуñöіì, ñлåäу àä àáöàñà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à»4.

Âàðтà, пðàўäà, уäàклàäíіöü: ãэтàå çíà¸ìñтâà àäáûлîñÿ, âіäàöü, íå ў 1954-ì, à, 
ÿк ìіíіìуì, ãîäàì пàçíåй, áî çàпіñ пðà âûøэй пðûãàäàíуþ тðîхäç¸ííуþ VІ ðэñ-
пуáлікàíñкуþ íàðàäу ìàлàäûх піñüìåííікàў у áàðàäуліíñкіì äç¸ííіку äàтуåööà 21 
âåðàñíÿ 1955 ãîäà. Між іíøûì, Кàðàткåâі÷ тут çàпіñàíû пðàäñтàўíікîì Кіåўñкàй 
âîáлàñöі. Дîáðàå ñлîâà пðà ÿãî тàäû, пà ñâåä÷àííі Р. Áàðàäуліíà, кàçàлі Мàкñіì 
Тàíк («Çäîлüíû піñüìåííік, ÿкîìу тðэáà піñàöü»), Мàкñіì Ëужàíіí («Âåлüìі 
çäîлüíû ÷àлàâåк. Пà-ñàпðàўäíàìу äîáðà») і Âàñілü Âіткà, ÿкі àäçíà÷ûў ñхілüíàñöü 
Кàðàткåâі÷à äà эпі÷íàй пàэçіі5.

Штî ж тû÷ûööà äàлåйøûх пîøукàў áîлüø äàклàäíàй äàтû çíà¸ìñтâà äâух 
пàэтàў, âàðтà ўñпîìíіöü, øтî піñàў у эñэ «Ш÷ûðàâàлà ў áàðû п÷àлà…» ñàì Улà-
äçіìіð Кàðàткåâі÷, кàлі çãàäâàў пåðøуþ кíіãу Áàðàäуліíà «Мàлàäçік íàä ñтэпàì», 
ÿкàÿ âûйøлà ÷àтûðìà ãàäàìі пàçíåй, у 1959-ì: «Я тàäû àìàлü öÿáå íå çíàў. Âåäàў 
– ¸ñöü. Âåäàў – âåðøû, ÿкіх пàжàäàў áû íàйлåпøàìу Дðуãу. Пàжàäàў áû – кàá 
ãэтà ÿ ìîã – ñàáå». Рàçàì ç тûì тут жà çíàхîäçіì ÿø÷э àäíу àäñûлку: «І ìû ç 
тàáîй çíà¸ìûÿ – і ñÿáðû – äâàööàöü ç ліøíіì ãàäîў»6. Кàлі àä 1977-ãà (ãîäà íàпі-
ñàííÿ эñэ) àäìіíуñàâàöü 20, тî àтðûìàåööà 1957-û, à кàлі ўлі÷ûöü, øтî íå пðîñтà 
äâàööàöü, à «äâàööàöü ç ліøíіì ãàäîў»… Тàìу ìàã÷ûìà ìåðкàâàöü, øтî пåðøàå, 
пà ñутíàñöі, кàðîткàå çíà¸ìñтâà ìàãлî àäáûööà ў âåðàñíі 1955-ãà, àäíàк çàтûì 
у ñтàñуíкàх пà÷ûíàþ÷ûх пàэтàў уçíік пэўíû пåðàпûíàк, ÿкі áûў àáуìîўлåíû, 
âіäàöü, тûì, øтî ў 1954–1956 ãàäàх Кàðàткåâі÷ íàñтàўíі÷àў у â¸ñöû Ëіñàâі÷û íà 
Кіåўø÷ûíå, à çàтûì, уклþ÷íà äà 1958-ãà, пðàöàâàў íàñтàўíікàì у Оðøû.

Íà жàлü, Улàäçіìіð Ñÿì¸íàâі÷ íå пàкіíуў ìåìуàðàў, тàìу пðà ñтàñуíкі äâух 
ñÿáðîў ìàã÷ûìà øтî-íіøтî äàâåäàööà, íàпðûклàä, ç ìàíàãðàôіі «Жы́цце і ўçíÿ-
ñåííå Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à: пàðтðэт піñüìåííікà і ÷àлàâåкà» іíøàãà ÿãî áліçкàãà 
ñÿáðà – íàâукîўöà Àäàìà Мàлüäçіñà7. Àäíàк пåðàäуñіì, áåçуìîўíà, íåâû÷эðпíàй 
кðûíіöàй çàñтàþööà эñэ, іíтэðâ’þ і ãутàðкі Рûãîðà Áàðàäуліíà, äçå ў äàñöіпíàй 
ôîðìå àўтàð àхâîтíà і ç öåплûí¸й àпàâÿäàå пðà лþáîў ñÿáðà äà ñпåâàў і âîñтðûх 
íà ÿçûк жàðтàў, àáî ðàñпàâÿäàå íàпàўìіôі÷íуþ ãіñтîðûþ пðà тîå, ÿк ñàáàкà пà 
ìÿíуøöû Дàçîð âûðàтàâàў ðукàпіñ ðàìàíà «Хðûñтîñ пðûçÿìліўñÿ ў Ãàðîäíі» і 
äçå тлуìà÷ûöü пàхîäжàííå ìÿíуøкі Фàìà Фàìі÷, ÿк пэўíû ÷àñ íàçûâàлі Кàðàт-
кåâі÷à ñÿáðû. Àäáûлîñÿ ãэтà, кàлі Кàðàткåâі÷у íàðэøöå ўñтàлÿâàлі äîìà тэлåôîí, 
àлå äàлі íуìàð, ÿкі ðàíåй íàлåжàў íàìåñíіку äûðэктàðà пà ãàñпàäàð÷àй ÷àñтöû 
Іíñтûтутà ìåхàíіçàöûі і элåктðûôікàöûі ñåлüñкàй ãàñпàäàðкі. Тàìу äîìà ў Кàðàт-
кåâі÷à ў пåðøûÿ äíі áåñпåðàпûííà ÷уліñÿ тэлåôîííûÿ çâàíкі:



 / 189Р ы г о р   Б а р а д у л і н – У л а д з і м і р   К а р а т к е в і ч

– Фàìà Фàìі÷, àплà÷âàйöå çàкàç…
– Фàìà Фàìі÷, ÷àкàåì ìàøûíу…
Ñпà÷àтку Кàðàткåâі÷ öÿðпліâà тлуìà÷ûў, øтî àäáûлàñÿ пàìûлкà, øтî íуìàð 

пåðàäàäçåíû іíøàìу àáàíåíту, àлå пàñтупîâà ãàñпàäàð пà÷àў çàкіпàöü. Пàкулü 
àäíîй÷û пîçíÿй íî÷÷у çíîў íå пàтðûâîжûлі:

– Фàìà Фàìі÷, пðûйøлі âàãîíû. Рàçãðужàöü?
– Тàк! – çàðîў Кàðàткåâі÷, íіáû тîй ìÿäçâåäçü. – Àáàâÿçкîâà ðàçãðужàöü!
Пàñлÿ тàãî тэлåôàíàâàííі, äç¸ííûÿ і íà÷íûÿ, ñпûíіліñÿ, íіхтî áîлüø íå 

пûтàўñÿ Фàìу Фàìі÷à. Àäíàк Кàðàткåâі÷ тàк пðûçâû÷àіўñÿ äà ìÿíуøкі, øтî àх-
âîтíåй àäãукàўñÿ íà Фàìу, ÷ûì íà Âàлîäçþ. Âà ўñÿлÿкіì âûпàäку, тàк ñöâÿðäжàў 
Áàðàäуліí, ÿкі íàпіñàў íå àäíу эпіãðàìу íà «Фàìу Фàìі÷à», íàпðûклàä, тàкуþ:

Хîäÿт ñлухи, ÷тî Фîìà
От ðàáîтû áåç уìà.
Пиøåт ìíîãî, кàк Дþìà,
Íî уäåл åãî – ñуìà.

І тут àñîáíà тðэáà ñкàçàöü пðà äç¸ííікàâûÿ íàтàткі íàðîäíàãà пàэтà, ÿкіÿ 
àпîøíіì ÷àñàì ðîáÿööà äàñÿжíûìі äçÿкуþ÷û ñàìààхâÿðíàй пðàöû Íàтàллі Дàâû-
äçåíкà, уклàäàлüíіöû áàðàäуліíñкіх «Дç¸ííікàў і çàпіñàў» і àўтàðöû кàìåíтàðûÿў. 
Пàäðûхтàâàўøû ўжî âîñåì тàìîў, Íàтàллÿ Àлÿкñååўíà ðîáіöü áåç пåðàáîлüøâàííÿ 
тûтàíі÷íуþ пðàöу, хðàíàлàãі÷íà ўпàðàäкîўâàþ÷û çàпіñû, ÿкіÿ äàãэтулü хààтû÷íà 
іñíàâàлі ў ñîтíÿх íàтàтíікàў і пðîöüìå íåðàçàáðàíûх пàпåð.

Âîñü, íàпðûклàä, çàпіñ, ÿкі áûў çðîáлåíû ўâîñåíü 1965 ãîäà пàä÷àñ пðàхî-
äжàííÿ âàйñкîâàй ñлужáû íà Дàл¸кіì Уñхîäçå і ÿкі ç іðîíіÿй àпіñâàå хðàíàлîãіþ 
àäíàãî âåðàñí¸ўñкàãà äíÿ: «Дàжäжû – åхàöü íåлüãà. […] Пîøтà, Фàìу ўãàâàðûлі 
íà 0,5. Пàñлÿ äûñкуñіÿ íàкîíт кіíî. Фàìу âûâåлі ç ñÿáå. Íàçûâàåööà, пàäçÿкà»8. 
Íåкàлüкіìі äíÿìі пàçíåй: «Çíік Фàìà. “Íÿø÷àñíàÿ ÿ” ñà ñâіñткîì у ãуáàх» (ðàç-
ìîâà, âіäàöü, пðà пåñíþ: «Рÿáиíà, ðÿáиíà, íåñ÷àñтíàÿ ÿ. // Дâà пàðíÿ, äâà äðуãà 
âлþáилиñü â ìåíÿ»). Íà íàñтупíû äçåíü: «Íî÷÷у ç’ÿâіўñÿ Фàìà. У äûì». Яø÷э 
пðàç äçåíü: «Хìÿліў Фàìу. Çíàйøîў лàçíþ». Çàпіñ пðàç тûäçåíü: «Фàìà àäíåкулü 
ö¸плû. Кîöік лûкà íå âÿçàў, à Ãàўðûлу пðà íàñ [кàçàў]» і íіжэй çíàкàìітàÿ эпіãðàìà, 
ÿкàÿ, ÿк âûíікàå ç äç¸ííікà, тàì, íà Дàл¸кіì Уñхîäçå, і íàðàäçілàñÿ ў Áàðàäуліíà:

У ãàðэлку ўткíуўøû лû÷,
Çàäðàìàў Фàìà Фàìі÷9.

Àáî ÿø÷э тàкі іðàíі÷íû экñпðîìт:

Ñкàжитå, ñлàâíûй âитÿçü,
Кîãäà âû îтðåçâитåñü?

І ñлåäàì пàìåтà Áàðàäуліíà: «Âàлîäçÿ àäкàçàў: “Íікîлі!”»10.
Ці тàкàÿ ÷àðãîâàÿ áàхуñíàÿ çàöåìкà, çðîáлåíàÿ íà Рàñтâî 1970 ãîäà: «Фàìà 

пàñлÿ кîжíàй ÷àðà÷кі ўñ¸ áîлüø і áîлüø ðàñ÷улüâàўñÿ, àж пàкулü у лþлþ íå 
áухíуў. Âÿ÷эðу пðûí¸ñ ÿìу, лåäçü ðàçáуäçіў»11.

Àáî íàтàткі íà плåíуìå Ñàþçà піñüìåííікàў пà пðîçå 15 ліñтàпàäà 1979 ãîäà. 
Тàк, кàлі ç äàклàäàì âûñтупàў Іâàí Чûãðûíàў, Кàðàткåâі÷ пàжàліўñÿ: «Áàлáî÷à, 
à ÿ çàñтуäжàíû, ìíå ãàлàâà áàліöü». І, íàìàлÿâàўøû лüâà (пîäпіñ пàä ìàлþí-
кàì: «Íÿñìåлû лåў»), ôілàñîôñкі çàўâàжûў: «Ñàпðàўäû ñкàçàíà ў ñтàðàжûтíûх: 
кðàіíû ў пåðûÿä ðîñкâіту ðàäжàþöü âÿлікіх пàэтàў, ãåðîÿў і кàхàíкàў, à ў пåðûÿä 
çàíÿпàäу – пûл і øìàт íà÷àлüñтâà…»12.

Ужî іíøûì ðàçàì Áàðàäуліí çàпіñàў: «Çâàíþ Кàðàткåâі÷у, äçÿкуþ çà кíіжку, 
çà àўтîãðàô Ілîíå, çà эñэ пðà Ñкàðûíу ў “Áåлàðуñі”, ¹4. Кàжу, кàлі áуäу íåкàлі 
піñàöü пðà öÿáå, íàпіøу, øтî ç ãіñтîðûÿй áûў ÿк ðîўíû. Як ç ñуñåäкàй.
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– У ÿкîй ñуñåäà íÿìà, – äàäàå Âàлîäçÿ»13.
Àлüáî тàкі ÿø÷э ўñпàìіí: «Âàлîäçÿ лþáіў пàä íàñтðîй íà äîáðàå íàäâîð’å 

öûтàâàöü Туâіìà ў ðàñійñкіì пåðàклàäçå. Âåðàáåй ç п’ÿíкі âÿðтàåööà й àпðàўäâà-
åööà пåðàä жîíкàй:

Âå÷åð áûл тàкîй хîðîøий,
Íå âîлíуйñÿ, äуñÿ.
Íå хîтåлîñü ìíå лåтåтü,
Я ðåøил – пðîйäуñÿ!»14.

Et cetera, et cetera, ÿк піñàў у пàäîáíûх âûпàäкàх Улàäçіìіð Ñÿì¸íàâі÷. Уñ¸ пåðà-
кàçàöü íåìàã÷ûìà, тàìу çãàäàþ ÿø÷э тîлüкі âåðøàâàíûÿ экñпðîìтû Кàðàткåâі÷à, 
пðà ÿкіÿ íі÷îãà íå áûлî á âÿäîìà, кàá çíîў жà íå àпîâåäû Рûãîðà Áàðàäуліíà.

Тàк, äà пðûклàäу, кàлі àäçіí літîўñкі пàэт пà÷àў äàкàçâàöü, øтî Дàўãàўпілñ – 
літîўñкі ãîðàä (àлå тàк «íàтхí¸íà äàкàçâàў», øтî àпûíуўñÿ пàä ñтàлîì), Кàðàткåâі÷ 
âåðøàðэçþìàâàў:

Хîтåл äîйти äî Дàуãàâпилñà,
Íî âìåñтî этîãî äîпилñÿ.

Кàлі ж іíøûì ðàçàì Áàðàäуліí пðûäуìàў жàðтàўліâàå äâухðàäкîўå пðà ñÿáðà:

Íà Áåлàðуñі ¸ñöü Фàìà,
À áîлüø піñüìåííікàў íÿìà, –

Кàðàткåâі÷ ç’іðàíіçàâàў:

Íà Áåлàðуñі øìàт äçÿðìà,
Àлå äçÿðìåй çà ўñіх Фàìà.

À іíøûì ðàçàì çàðûôìàâàў:

Ñöÿпàí Çàхàðû÷ Ãàўðуñ¸ў
Уö¸к àä жîíкі áåç тðуñîў15.

Ці тàкі âåðøàâàíû экñпðîìт ðукîй Кàðàткåâі÷à ў пàпåðàх Áàðàäуліíà, ÿкі 
іìàâåðíà äàтàâàöü 1966 ãîäàì:

Купàлиñü äâå ôîðåли,
И ñ íиìи áûл ôîðåл.
Фîðåли пîñтàðåли,
Фîðåл íå пîñтàðåл16.

Íàðэøöå ÿø÷э çàпіñ:

Жûâу, ÿк íà ìîðû,
Штî ìíå
Рàáіöü,
Ëþäçі, äàйöå âåðû, –
Штîðìû,
Пðûліâû, àäліâû –
Âåðû,
Ëіâû,
Âàлі, –
Мÿíå ўñå
      àпàíàâàлі.

(Мàíàлîã Фàìû çàпіñàў Рûãîð.)
31.ХІІ.67 ã.17



Àäíàк øтî äàтû÷ûöü пàэтû÷íûх пðûñâÿ÷эííÿў Рûãîðà Áàðàäуліíà – íіхтî, 
çäàåööà, ÿø÷э íå áðàўñÿ çà іх пàäлік. Эíöûклàпåäûÿ «Улàäçіìіð Кàðàткåâі÷» ñöіплà 
íàçûâàå пÿöü âåðøàў і âîñåì эпіãðàì. Хîöü íàñàìðэ÷ Áàðàäуліí àхâÿðàâàў ñÿáðу 
àäíûх тîлüкі âåðøàў íå ìåíø çà äçÿñÿтàк (áîлüøàñöü ç іх áûлà íàпіñàíà пàñлÿ ÿãîíàй 
ñìåðöі): «Дçÿтліíкà», «Дà пàðтðэтà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à», «Тðûìàйñÿ, àãíåö ìіж 
âàўкîў…»18, «У âÿíîк жàлîáû Улàäçіìіðу Кàðàткåâі÷у» («Çäàåööà íàì, øтî âå÷íûÿ 
ñÿáðû…»), «Пàðтðэт Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à ў уíтàх ç äâуìà ñàáàкàìі», «Âàлуí 
Кàðàткåâі÷à», «Уñпàìіí пðà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à», «Улàäçіìіðу Кàðàткåâі÷у íà 
60-ãîääçå і íà âÿкі», «У âûñîкіì пàлîíå» (у пåðøàй ðэäàкöûі «Àäкðûâàþ÷û пîìíік 
Улàäçіìіðу Кàðàткåâі÷у»), «Àкàôіñт Улàäçіìіðу». І, àпðî÷ тàãî, çðàáіў Кàðàткåâі÷à 
ãåðîåì íå âàñüìі, à áîлüø ÷ûì тðîх äçÿñÿткàў эпіãðàì. Пðûâÿäу тут íàçâû і іíøûÿ 
ðэäàкöûі, áî çíîў жà öі «ñуìіðàâàў» хтîñüöі áàðàäуліíñкуþ кàðàткåâі÷àâіÿíу? – «Âî÷û 
ў âî÷û, кàлåíüкі ў кàлåíüкі…», «Ãàðлàñтûÿ ў íàñ ¸ñöü хâàлåâі÷û…»19, «Дçå, ñкàжûöå, 
лîãікà…», «Дîñтîиí îí âûñîкîй плàтû…», «Ёí àäçіí пàñтàðàўñÿ…», «І íå пà âàäçå…», 
«І пàâàліööà ñлàâû кàç¸ííû тûí…», «Кàçàў ç тðûáуíû Улàäçіìіð…»20, «“Кàлàñû пàä 
ñÿðпîì тâàіì”…»21, «Кðàñиâ и ту÷åí ãîðîä Щу÷иí…», «Мîй лåпøû äðуã…», «Íà Áåлà-
ðуñі ̧ ñöü Фàìà…», «Íàøà ìîö i ãîðäàñöü…», «Íàø íàÃàпиñтûй Фîìà…», «Рупліўöàì 
ãіñтîðûÿ íà ðу÷íікàх…», «Ñкàжитå, ñлàâíûй âитÿçü…», «Тâåðäî âåðþ â этî…», «Тâîй 
ðîìàí пàäàáàåööà ўñіì…», «У ãàðэлку ўткíуўøû лû÷…», «У ãíåâå – лåў…», «Улàäçіìіð 
Кàðàткåâі÷. “Як áà÷ûöå, ðàñту ў öàíå ÿ…”», «Ул. Кàðàткåâі÷: – Я íå çâÿäу лþäçåй у 
çìàí…», «У Міíñку íåñпàкîйíà øтîñüöі…», «Хîäÿт ñлухи, ÷тî Фîìà…»22, «Фàìà і ў 
âуñ íå äçüìå…», «Я пåðàâîäжу ç тîìà ў тîì…», «Яø÷э пðû жûööі».

Àäíàк øтî äà ñтàўлåííÿ öÿпåð ужî íå Рûãîðà Áàðàäуліíà äà Улàäçіìіðà Кà-
ðàткåâі÷à, à íààäâàðîт. Пðà ãэтà ñ¸ííÿ кàжуöü пàэтû÷íûÿ àхâÿðàâàííі ñÿáðу і 
íàйпåðø – ìàлàÿ пàэìà «Âіíî äàжäжîў». Пðàўäà, тàÿ ж эíöûклàпåäûÿ «Улàäçіìіð 
Кàðàткåâі÷», çàáûўøûñÿ пðà ÿø÷э àäçіí âåðø-пðûñâÿ÷эííå («Ãіåíå – áàÿööà, ñà-
áàку – âіø÷àöü…»), ñöâÿðäжàå, íіáûтà Улàäçіìіð Ñÿì¸íàâі÷ àхâÿðàâàў Áàðàäуліíу 
«ìíîãіÿ эпіãðàìû і øàðжû», àлå íàñàìðэ÷ âÿäîìàÿ тîлüкі àäíà эпіãðàìà («Кàлÿäû 
ў äîìå ãåíіÿ»). Дà тàãî ж íåлüãà íå çãàäàöü і çàáûтàå тîй жà эíöûклàпåäûÿй эñэ 
«Ш÷ûðàâàлà ў áàðû п÷àлà…», у ÿкіì Кàðàткåâі÷, íàçûâàþ÷û ìàöі Áàðàäуліíà 
Àкуліíу Àíäðэåўíу ñâà¸й äðуãîй Мàìàй (ìåíàâітà тàк, ç âÿлікàй літàðû), піñàў: 
«Кàлі лàñкà, íå ÷àкàй àñàáліâàй ухâàлû ў ñâîй àäðàñ. Уñå ìû – і тû і ÿ – íі÷îãà 
íå âàðтû пåðàä тàлåíтàìі íàøûх ìàтàк. Уñ¸ ў íàñ – àä іх. Тîлüкі àä іх.

Я íå ìåў ãîíàðу âåäàöü тâàйãî áàöüку (хіáà øтî íà ôîтà ў ìàлåíüкàй тâà¸й 
уøàöкàй хàöіíå), àлå ìàтку тâàþ ç íàйпðûãàжэйøûìі ў ñâåöå âà÷ûìà – ÿ âåäàў. 
І äужà ÿå лþáіў – ìіж іíøûì – і çà тîå, øтî ÿíà íàðàäçілà ãэткàãà çäàðîâàãà і 
тàлåíàâітàãà äуðíÿ». І ñлåäàì пðûçíàâàўñÿ: «Іñíуþöü лþäçі, äçåлÿ ÿкіх íåлüãà 
áûöü àá’åктûўíûìі. Тàìу øтî іх лþáіø». І кàçàў пðà Рûãîðà Áàðàäуліíà, ÿк пðà 
«ñûíà ñâà¸й çÿìлі, ñâà¸й ìàöі, ñâà¸й Áåлàðуñкàй Пàэçіі»23.

Пðàўäà, тут жà çíàхîäçіì і íå÷àкàíуþ хàðàктàðûñтûку ãэтàãà хðэñтàìàтûйíàãà 
ўжî ñÿáðîўñтâà, ÿкàÿ áûлà ñкàðî÷àíà ў ÷àñå пåðøàпуáлікàöûі ў ÷àñîпіñå «Пîлû-
ìÿ»24 і ўçíîўлåўíà тîлüкі пðàç àìàлü ñîðàк ãàäîў, пðû пàäðûхтîўöû 25-тîìíàãà 
Çáîðу тâîðàў, øтî âûäàåööà öÿпåð «Мàñтàöкàй літàðàтуðàй» íàйпåðø ç іíіöûÿтûâû 
і туðáîтàìі Àíàтîлÿ Âåðàá’ÿ і Àäàìà Мàлüäçіñà : «…хàöÿ àäçіí Áîã âåäàå, кîлüкі 
ìû ç тàáîй çà ãэтàå кàðîткàå íàøà жûöö¸ лàÿліñÿ àж äà ñàìûх çуáîў. І, äàðэ÷û, ÿ 
íіÿк íå çàáûў ãэтûÿ íàøû âуøàöкіÿ, àðøàíñкіÿ, ðàãà÷îўñкіÿ, âіöåáñкіÿ пðàкл¸íû.

Íàðîä, ÿкі ўìåå – пðû âûпàäку – тàк клÿñöі, – ãэтà жûâû íàðîä. Тàìу øтî ¸í 
уìåå íå тîлüкі äà àпîøíÿãà клÿñöі. Ёí уìåå äàпàìàãàöü. Рàтàâàöü ñуñåäà. Рàтàâàöü 
äðужáу, Тàâàðûñтâà, Ëþáîў. […]

Мû ç тàáîþ – çуñіì ðîçíûÿ лþäçі. Мû íàâàт ñупðàöüпàкàçàíû àäçіí àäíàìу»25.
Àпðî÷ тàãî, íÿліøíå пðûãàäàöü, øтî ìåíàâітà Áàðàäуліíу Кàðàткåâі÷ àхâÿðàâàў 

àäçіí ç лþáіìûх ñâàіх тâîðàў – íàâåлу «Ëàääçÿ Рîñпà÷û». Íå íàäтà кàá хàðàктэðíû 
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äлÿ ÿãî жэñт – улàñíуþ пðîçу Кàðàткåâі÷ пðûñâÿ÷àў íå тàк ужî ÷àñтà: ÿø÷э ìàöі 
Íàäçåі Âàñілüåўíå (àпàâÿäàííå «Áîãуí-тðàâà» і ðàìàí «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì»); 
áîлüø àãулüíàå пðûñâÿ÷эííå – «Мàöі áåлàðуñкàй пðûñâÿ÷àþ» – пàпÿðэäíі÷àå 
лåãåíäçå «Мàöі âåтðу»; іíтðûãуþ÷àå пðûñâÿ÷эííå «Â. К., ÿкîй ãэтû ðàìàí àáÿöàў 
äçåñÿöü ãîä íàçàä, ç уäçÿ÷íàñöþ» ìàå «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі». Àпðî÷ тàãî кàí-
кðэтíûÿ àäðàñàтû ¸ñöü у ðàìàíà «Ëåàíіäû íå âåðíуööà äà Çÿìлі», àпàâÿäàííÿў 
«Áåлàå Пîлûìÿ», «Áàðâÿíû ø÷ûт», «Çàлàтû áîã» і íàпіñàíàй ñуìåñíà ç пàэтàì і 
ñÿáðàì Àлåãàì Ëîйкàì кàçкі «Пðà Пàíà Ãàлàâàíà» (пðûñâÿ÷эííі àäпàâåäíà Ãåðàíіìу 
Ñтулпàíу, Мікîлу Ñàäàâîìу26, Яíку Áðûлþ, Улàäçіìіðу Кàлåñíіку27 і Ãàíå÷öû).

Âÿðтàþ÷ûñÿ ж äà «Ëàääçі Рîñпà÷û», äàðэ÷û áуäçå пðûãàäàöü, øтî ў ліñöå äà 
Яíкі Áðûлÿ Кàðàткåâі÷ íàçûâàў ãàлîўíàãà ãåðîÿ íàâåлû Ãåðâàñіÿ Âûліâàху «áåлà-
ðуñкіì “çлàìіðîãàì”, ÿкі лþáіў жûöö¸»28 і âîñü ÿкуþ äàâàў ÿìу хàðàктàðûñтûку: 
«Ñàáîþ áûў äçіâîñíà ãîжû і пÿø÷îтíû, à пàâîäçіí – ñàìûх çàãàííûх. …Хîáàлü, 
çàл¸тíік, піÿкà, çàäçіðà, пітîк, áàáçäûð íåñàìàâітû. Íå áûлî íà ўñ¸й çÿìлі áåлàðуñ-
кàй пàäîáíàãà ÿìу. Ëÿхі тàкіх çàâуöü – “çàâàліäðîãà”, à ìû, лþäçі ðîäу кðûâіöкàãà, 
“àäàðâіðîã”, áî íåкàлі, кàжуöü, тàкіÿ ў ñàìîãà Ëþöûпàðà ðîã ñілкîì àääçåðлі і 
çðàáілі ç ÿãî кåліх äлÿ пітâà. Âàäû íàлüåø, і, ñілàþ ñàìîãà ðîãà, ðîáіööà ãàðэлкà»29.

Хîöü íåпðàâілüíà áûлî á лі÷ûöü, øтî âûклþ÷íà áуäу÷û íàðîäíû пàэт пà-
ñлуãàâàў пðàтàтûпàì äлÿ Âûліâàхі, – лþáû літàðàтуðíû ãåðîй, пà ñлîâàх Р. Áà-
ðàäуліíà, çáîðíû, і лåпø кàçàöü, øтî ў Âûліâàху ÷àñткà àä Áàðàäуліíà і ÷àñткà 
àä Кàðàткåâі÷à30. Дûй ñàì àўтàð «Ëàääçі Рîñпà÷û» áà÷ûў у ñâàіì ãåðîі íå тîлüкі 
Áàðàäуліíà й ñÿáå, àлå і àãулüíàãà іх ñÿáðà Âàñілÿ Áûкàâà, øтî çàñâåä÷ûў, пàäпі-
ñàўøû Áûкàâу ñâàþ кíіãу: «Тàìу øтî тû тàкñàìà кðûху Âûліâàхà, ÿк ÿ, і ç тûх, 
øтî íå плà÷уöü у “Ëàääçÿх Рîñпà÷û”»31.

І ў ãэтûì тàкñàìà пðàÿâілàñÿ àñîáà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à – у äàð÷ûх 
àўтî ãðàôàх äлÿ ñÿáðîў. У тûх жà іíñкðûптàх äлÿ Áàðàäуліíà àìàлü пàўñþлü 
пðà÷ûтâàåööà íàйâÿлікøàÿ пàâàãà і лþáîў äà «âûтàí÷àíàãà ìàйñтðà âåðøà»32. 
Ãэтà ìîжíà кàçàöü пэўíà і áåç пåðàáîлüøâàííÿ, áî öі ìàã÷ûìà íåøтà äàäàöü 
äà тàкîãà пðà÷улàãà пðûçíàííÿ: «Мілàìу Рûãîðу, áåç іñíàâàííÿ ÿкîãà ñÿáå íå 
ìûñлþ і áåç ÿкîãà ÿ íå іñíàâàў áû ў пîўíàй ìåðû тàкі, ÿкі ÿ ў літàðàтуðû ¸ñöü»33. 
Ãэтûÿ àöэíкі íàâàт пà-іíøàìу пðûìуøàþöü пàãлÿäçåöü íà тàäû ÿø÷э ìàлàäîãà 
пàэтà, ÿíû áûööàì àáÿðэã ÿìу, ñâîåàñàáліâàÿ àхîўíàÿ ãðàìàтà: «Дàðàãîìу Рûãîðу 
Áàðàäуліíу ç лþáîўþ äà ÿãî ñàìîãà, äîáðàãà і ø÷ûðàãà ÷àлàâåкà, і ÿãî ñâåтлàй, 
ñàпðàўäû âÿлікàй, íàøàй, áåлàðуñкàй пàэçіі. Íі÷îãà, áðàöå, çðàçуìåþöü, пîáà÷ ç 
кіì жûлі», – ãэтàк àáíàäçåйâàў Кàðàткåâі÷ ñÿáðà íà пà÷àтку ÿãî тâîð÷àãà øлÿху34.

Íàðэøöå, пàøûðûöü àпîâåä пðà ñтàñуíкі äâух âûáітíûх піñüìåííікàў, кàíãåíіÿлü-
íûх пà ñâàйìу ãåíіþ, ìîжà тàкñàìà эпіñтàлÿðíàÿ ñпàä÷ûíà Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷à, 
ÿкàÿ ñ¸лåтà áуäçå àпуáлікàâàíà ў 20-й кíіçå ÿãî 25-тîìíàãà Çáîðу тâîðàў. Пðàўäà, тðэáà 
àäçíà÷ûöü, øтî ліñтû Кàðàткåâі÷à çàхàâàліñÿ, âіäàöü, íå ўñå. Íàпðûклàä, àäñутíі÷àå 
íàñтупíû, ÿкі Áàðàäуліí çãàäàў у 1990 ãîäçå ў äç¸ííіку: «Чûтàþ ліñт Кàðàткåâі÷à, äçå 
¸í àпіñâàå кàтà ÿк àãðàìàäíàãà, ÿк тûãðà ў ìіíіÿтуðû, ñуìåñü хàтíÿй кîøкі і ўñуðûй-
ñкàãà кàтà, à ãэтà áûлî пðîñтàå пуøûñтàå кàöÿí¸ ñіáіðñкàй пàðîäû, äужà пухíàтàå. 
Пàåçäку ў Мñöіñлàў, ÿк пàåçäку ў жàхліâуþ пуðãу íåäçå íà íåàáжûтûх íåтðàх»35.

Тàкñàìà тðэáà äàäàöü, øтî ліñтû і тэлåãðàìû, çà âûклþ÷эííåì àñîáíà àãàâî-
ðàíûх, äðукуþööà пàâîäлå àðûãіíàлàў, ÿкіÿ ðàíåй çàхîўâàліñÿ ў хàтíіì àðхіâå 
Р. Áàðàäуліíà, àäíàк öÿпåð іх ìåñöàçíàхîäжàííå íåâÿäîìàå – ìàã÷ûìà, ÿíû áûлі 
пåðàäàäçåíû ðàçàì ç àñтàтíіì àðхіâàì пàэтà ў Áåлàðуñкі äçÿðжàўíû àðхіў-ìуçåй 
літàðàтуðû і ìàñтàöтâà ў ôîíä ¹ 524 (ôîíä Р. Áàðàäуліíà, ÷àñîâà íåàпðàöàâàíû). 
Штî ж äàтû÷ûöü пàñлàííÿў Áàðàäуліíà äà Кàðàткåâі÷à, тî ÿíû äðукуþööà пàâîä-
лå àðûãіíàлàў, ÿкіÿ çàхîўâàþööà ў Àääçåлå ðэäкіх кíіã і ðукàпіñàў Цэíтðàлüíàй 
íàâукîâàй áіáліÿтэкі іìÿ Якуáà Кîлàñà Íàöûÿíàлüíàй àкàäэìіі íàâук Áåлàðуñі.

Сÿргей ШАПÐАН



1. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
          [6 ліпеня 1965 г.]

«Кîжíû ìàå ñâàå Уøà÷û…»36

І âîñü öÿпåð37 ñÿäжу ÿ ў ñâàіх ðàãà÷îўñкіх Уøà÷àх38, піøу (ñкîí÷ûў ñкàðà÷àöü 
«Хðûñтà»39) і ўñпàìіíàþ öÿáå і ўñ¸ іíøàå тàкîå. Як тàì Âàў÷эíñкàå âîçåðà40? Ці 
піøуööà íà ÿãîíûх áåðàãàх âåðøû? À тû ж ìíå íà äçâå тэлåãðàìû íå àäкàçàў41. 
Хàöÿ пàøтîўку ãðûìçíі. Ñлухàй, тû пàìÿтàåø, øтî кàлі íàñ íå çàáÿðуöü у ðàäû42, 
тî 7-ãà жíіўíÿ ìû пàâіííû áûöü у ÿãî, Àäàìà43, à пîтûì у Âілüíі. І тàìу тðэáà 
íàì ç тàáîþ ÷ûñлà 6-ãà (7-ãà Àäàñþ Хðûñтîў уçðîñт44) ñуñтðэööà ў Ãуäàãàі45, àáî 
5-ãà ў Міíñку. Дуìàй íàä ãэтûì. І íàпіøû ìíå, ÿк тû ìÿðкуåø ç ãэтûì áûöü.

          Цàлуþ. Тâîй ñÿáàð
                  Уладзімір.
Пðûâітàííå àä äçÿäçüкі. Кàжà: «Íàпіøû, øтî пðàìà öàлуþ хлàпöà».
______________
Рукапісная паштоўка без даты. Датуецца паводле штэмпеля – 6.07.[неразб.]. Зыходзячы 

са зместу, пэўна можна казаць пра 1965 г.

2. Улàäзімір Кàрàтêевіч, Міхàсь Стрàльöоў, Ерàнім Стулпàн – Ðûгору Бàрàäуліну
        [Сярэдзіна 1960-х гг. (?)]46

Дîðîãîìу Милîìу Риãîðу âіä îäíîäуìöіâ.
Дàðàãîìу Ëþáàìу Рûãîðу àä àäíàäуìöàў і кàлåã.
Dārgajam un mīļajam Rigoram no kolēģiem un lidzbiedriem.
Drogiemy, miliemy Rygorowi od jednodymih і coliegów47.
Дîðîãîìу, ìилîìу Рûãîðу îт åäиíîìûøлåííикîâ и кîллåã.
  Ул. Караткевіч, М. Стральцоў48, Ieranims Stulpans49.
______________
Рукапісная паштоўка без даты за подпісамі У. Караткевіча, М. Стральцова 

і Е. Стулпана. Амаль ідэнтычны па змесце тэкст на ўкраінскай, беларускай, 
латышскай, скажонай польскай і рускай мовах. Надпіс па-латышску зроблены, 
мусіць, Е. Стулпанам. Астатнія надпісы зроблены Караткевічам.

3. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
          29.IV.66.

          Рàãà÷îў
    Rygorus primus –
    – salve!
    Uladsimirus scribit!50

Âіíøуþ öÿáå, ìàìу, Âàлþ і Ëàíу ç íàñтупàþ÷ûì ñâÿтàì51. Жàäàþ тàáå çäàðîўÿ, 
ø÷àñöÿ, äîўãіх ãîä. À тàлåíту íå жàäàþ, áî ¸í у öÿáå і тàк ¸ñöü, à тàìу тîлüкі 
âàþй і ìåй тâîð÷ûÿ пîñпåхі. Як ç’åхàў ÿ, äûк хàöÿ á ñлîâà піñàíуў. Кåпñкà, äçåä! 
Íå âåäàþ íàâàт, äçå тû, тðàâу тîп÷àø öі àñôàлüт. Піøу і íà Ўøà÷û52, і íà Міíñк. 
Áуäçü лàñкàâû, íàпіøû тû ìíå, пðûåäçåø öі íå. Áуäу ў Рàãà÷îâå äà 8–10-ãà. Àлå 
ÿк àтðûìàþ àá öÿáå ліñт-тэлåãðàìу, àáî тэлåôîííû çâàíîк, øтî áуäçåø, – ìîжàì 
пàñÿäçåöü тут і äà ñàìîãà ç’åçäу53.

Íу âîñü, улàñíà, і ўñ¸. «Хðûñтà» ñкîí÷ûў54, âåðøû пðàўлþ. Мîжà, âàçüìуñÿ 
і çà «Чàçåíіþ»55.

Цàлуþ öÿáå,
    тâîй Уладзімір.
_____________ 
Рукапісная паштоўка.
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4. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
           29.IV.66

Рûãîðкà!
Âіíøуþ öÿáå ç íàñтупàþ÷ûì ñâÿтàì, áðàткà. Жàäàþ íàйлåпøûх – пåðø çà 

ўñ¸ тâîð÷ûх – пîñпåхàў.
Як пàåхàў ÿ, тî тû àíі ñлîâàì íå àáìîâіўñÿ. Кåпñкà! Íå âåäàþ, íàâàт, äçå тû, 

тàìу піøу і íà Уøà÷û. Дàй тû ìíå çâåñтку, пðûåäçåø öі íå. Пàçâàíі, à, ìîжà, 
ліñт-тэлåãðàìу äàøлі. Я тут äà 8–10-ãà, àлå ÿк äàâåäàþñÿ, øтî тû áуäçåø – çàтðû-
ìàåìñÿ äà ç’åçäу. Цàлуþ öÿáå.

             Тâîй ñÿáðà У. Караткевіч.
Пðûÿçäжàй, тðэáà àáìåðкàâàöü, øтî ñкàжàì íà ç’åçäçå56.
______________
Рукапісная паштоўка без даты. Адваротны адрас на паштоўцы: Гомельская 

вобл., Рагачоў, Чкалава, 41, Караткевічу.

5. Ðûгор Бàрàäулін – Улàäзіміру Кàрàтêевічу
         [30 красавіка 1966 г.]

Ñлàўíû Âіöÿçü çÿìлі áåлàðуñкàй!
Ç Âÿñíîй Цÿáå, ñÿì’þ Тâàйãî ìілàãà, äàðàãîãà äçÿäçüкі, Дíÿпðî Ñлàâуöі÷!

         Валя, мама, Рыгор
P. S. Хуткà áуäу [ў] Міíñку, íàпіøу пàäðàáÿçíåй уñ¸.
_____________ 
Рукапісная паштоўка без даты. Датуецца паводле штэмпеля. Была дасланая 

на адрас: Рагачоў, Чкалава, 41, Уладзіміру-Свет Караткевічу. Адваротны адрас: 
Ушачы, Р. Барадулін. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, ф. 11, воп. 2, адз. зах. 1199, арк. 1.

6. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
[Сярэдзіна 1960-х гг. (?)]

Пàíå Ãжэãîж!57

1955 г. Нарада маладых пісьменнікаў у Каралішчавічах. 
Злева направа: Юрка Гаўрук, Уладзімір Караткевіч, Рыгор Барадулін, Мікола 

Засім, Васіль Вітка, Алесь Кузняцоў, Уладзімір Верамейчык, Юрась Свірка.

Пàäàöåлü ñÿãî, 
ÿк тû, пэўíà, і 
ñàì çäàãàäâàåøñÿ, 
і âåäàåø, пðûй-
øîў äà öÿáå íå 
тàк ñàáå, à пà íà-
øàй ç тàáîþ äà-
ìîўлåíàñöі íà кîíт 
ðэкàìåíäà öûі (пà-
кîлüкі ÿ äà л¸кà)58. 
Тû çãàäçіўñÿ ўñ¸ 
àðãàíіçàâàöü, і ÿ 
âåлü ìі ўäçÿ÷íû 
тàáå. Кàлі ¸í öÿáå 
íå çàñтàíå – хàй 
пàкіíå тэлåôîí і 
âû äàìîâіöåñÿ àá 
ñуñтðэ÷û. Мîöíà 
öіñíу тâàþ лàпу.

У. Караткевіч.



P.S. Àáàâÿçкîâà, тэðìіíîâà пàçâàíі Яíку Áðû лþ59 і äàâåäàйñÿ, ÿк ç пàåçäкàй 
âåñíÿй60.

______________
Рукапісны тэкст без даты. Зыходзячы са зместу, імаверна датаваць сярэ-

дзінай 1960-х гг.

7. Ðûгор Бàрàäулін – Улàäзіміру Кàрàтêевічу
      
[Сакавік-красавік 1967 г. (?)]61

Дîðîãîй Фîìà Фîìи÷, äåлà ñ ðîìàíîì ìîãут áûтü плîхиìи, åñли тû íå ñäàøü 
åãî áûñтðî. Íàäî пðиåхàтü и пîðàáîтàтü ñ ðåäàктîðîì. Áûл у Áîжкî62, îí ñкà-
çàл, ÷тî ðåäàктîð ãîтîâ хîтü ñåãîäíÿ íà÷иíàтü ðàáîту ñ тîáîй. Рåøàй, кàк áûтü. 
Оáíиìàþ тåáÿ. Пðиâåт îт ðîäíîй Áåлàðуñи = Тâîй Рыгор.

______________
Пісьмо-тэлеграма63 без даты. Была дасланая на адрас: Ялта, Крымской, гос-

тиница «Ореанда», писателю Владимиру Короткевичу. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, 
ф. 11, воп. 2, адз. зах. 1199, арк. 2.

8. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну  
         [5 сакавіка 1968 г.]

Тîлüкî âåðíулñÿ иç Âилüíи. Уçíàл î тâîåй áîлåçíи. Âîт áåäîлàãà. Ñлàâà áîãу, 
÷тî тåáå лу÷øå. Пîпðàâлÿйñÿ ñкîðåй. Пðиåçжàй. Âñå äðуçüÿ îпå÷àлåíû тâîåй 
áîлåçíüþ. Âûçäîðàâлиâàй. Пиøи åщå äîлãî íà ðàäîñтü âñåì íàì. Мû âñå тåáÿ 
лþáиì, äуðíÿ. Áуäü ñ÷àñтлиâ, à тàлàíтà тåáå íå çàíиìàтü = Короткевич.

_____________
Тэлåãðàìà. Дàтуåööà пàâîäлå øтэìпåлÿ.

9. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
       [Сакавік-красавік 1968 г. (?)]64

Хлîпöû, âûðу÷àйтå. Оáåщàл Çàáîлîтñкий65 ãðîøåй âûñлàтü, íî ñтуäиÿ66 íå 
äàлà. Хîтü îäîлжитå, à âûøлитå äâàäöàтü пÿтü íà àäðåñ: Áðåñт 13 Мîñкîâñкàÿ 
57/1, кâ 36. Ëу÷øå тåлåãðàôîì. Чåðåç пàðу äíåй áуäу äîìà, ñðàçу îтäàì. Кðåпкî 
âàñ âñåх öåлуþ и îáíиìàþ. Мíîãî и хîðîøî тут ðàáîтàþ. Кíиãу пî÷ти кîí÷ил67 
= Âàø Владимир.

_____________
Тэлеграма.

10. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
          [1968 г. (?)]68

Ãіåíå – áàÿööà, ñàáàку – âіø÷àöü,
Пàöþ – ðîкхàöü у áðуäçå ñâàіì.
À лüâу пàтðэáíû ñàâàíàў ãуø÷àð,
Рîäíû кðàй і ñâàáîäà ў іì.

І тàìу íå пàáîйâàйñÿ, íå ÷àкàй,
À ñкà÷кîì áÿðû ÷àñтàкîл.
І ðûкàй. І кàлîöіööà âîðàã íÿхàй,
Кàлі ãîйñàå лåў âàкîл.

Жûâі ñÿðîä кіíутûх ðîäíûх лÿñîў,
Клûкàìі çà іх іðâі…
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Áî ìû ç тàáîй íå ç ãіåí, íå ç пñîў,
Áî ìû – ілüâіíàй кðûâі.

Ëüâу Рûãîðу
Ëåў Улàäçіìіð
______________
Рукапісны тэкст без даты.

11. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
2 красавіка 69 г.
Ялта

Рûãîð!

Тðûìàй пåðàклàäû69.
Áà÷ûø, тû àтðûìàåø іх ÿкðàç íà пàðу äç¸í ðàíåй тàãî тэðìіíà, àá ÿкіì äà-

ìàўлÿліñÿ. Пàáà÷у ÿ öÿпåð, кàлі тû âûкàлàöіø пåðàклàäû ç äðуãіх70.
Ñтàðàўñÿ пåðàäàöü ìàíåðу ñтàðîãà, à ìàíåðà ў ÿãî öåìíàâàтàÿ. Яñíàñöі íÿøìàт. 

Тàк ÿíî і àтðûìàлàñÿ. Тðэáà áûлî á ÿø÷э пàпðàöàâàöü, âûñâåтліöü, çðàáіöü лåпåй, 
àлå ж тû íàñåў ç íàжîì, íå äуìàþ÷û, øтî ÿ пà 12 ãàäçіí ñÿäçåў íà тûх âàйñкî-
âûх çáîðàх.

Ëàäíà, àáûйäçåööà, ìàáûöü.
Àäðàñ ìîй: «Ялтà, Дîì тâîð÷àñöі піñüìåííікàў, ìíå».
Тэлåôîí 2–33–61 (çâàíіöü лåпåй ç 8[-і] äà 9[-і] ðàíіöû). Я ãэтà тàáå âîñü ÷àìу 

кàжу. Ñÿäжу ÿ тут àìàлü íà áàáàх. Áуðñàў71 і «М[îлîäàÿ] ãâ[àðäиÿ]» ãðîøàй íå 
âûñûлàþöü, хàöÿ Âàíÿ і àáÿöàў, øтî äàá’åööà, кàá 25-ãà âûñлàлі (ÿ ÿìу тэлåãðàìу 
äàўíî äàў). Пåðàпл¸т÷ûкàў – тàкñàìà.

Тàìу пðîñüáà ìàÿ тàкàÿ. Пàçâàíі:
1) Пåðàпл¸т÷ûкàў Іñàк Àáðàìàâі÷ (тэл. 3–11–55)72.
Як ñпðàâû ç Кàð[àткåâі÷àì?] Ёí пðàñіў äàâåäàööà. Кàлі äîáðà, тî куäû âûñлàлі? 

Мîжà, äàìîў? І íàãàäàöü àäðàñ ÿлöіíñкі.
2) Пàçâàíіöü Міøу Ñтðàлüöîâу. Íà ðàáîту, äàäîìу íå çâàíіöü73. 5 Як тàì 

ñпðàâû. Ці íå àтðûìàíà íà äîì ç Мàñкâû? Кàлі тàк – хàй пàçâîíіöü, à ÿ äàøлþ 
ÿìу äàâåðàíàñöü. À ¸í хàй âûñûлàå хут÷эй.

І тû ìíå çâÿкíі. À ÿ ўжî тàäû ñàì тàáå пàçâàíþ, кàлі áуäу âåäàöü, øтî і ÿк.
Íу, âîñü і ўñ¸. Мîöíà öіñíу ðуку.
Çðàáі ãэтà àáàâÿçкîâà і хут÷эй. Тâîй Уладзімір.
_____________
Рукапісны тэкст.

12. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
     [Канец 1960-х – пачатак 1970-х гг. (?)]74

Íàйâÿлікøàìу áåлàðуñкàìу хуíâэйáіíу і Мàîäçэäуíіñту75 Рûãîðу Áàðàäуліíу ç 
âÿлікàй пàäçÿкàй àä ÿãî кітàйñкіх пàñлÿäîўíікàў. Пðûпàäàåì пàä íîãі тâàå, âÿлікі 
áàхäûхàí Íÿáåñíàй Іìпåðûі íàøàй!76

          Мао 1
          Мао 2
          Мао 377

_____________
Рукапісная паштоўка без даты.



13. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
           [12 мая 1971 г.]

Дàðàãі Рûãîð, ñìуткуåì ðàçàì78. Âåлüìі кàхàлі тâàþ ìàöі. Çàўñ¸äû áуäçåì ÿå 
пîìíіöü. Ëþáіì öÿáå, øкàäуåì. Тðûìàйñÿ. Цàлуåì = Караткевічы.

_____________
Тэлеграма. Датуецца паводле штэмпеля.

14. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
       [Не пазней за 1975 г. (?)]79

– Рûãîð Іâàíàâі÷, «Áåлàâåжñкуþ»80 ìîжàöå?
– Мàãу, äðужà, ìàãу, ñтàðû, ìàãу.
– À «Пліñку»81, Рûãîð Іâàíàâі÷, ìîжàöå?
– І áліçкà ìàãу.
– À «Ñтàлі÷íуþ»82, Рûãîð Іâàíàâі÷, ìîжàöå?
– Мàãу!!!!!!!!!!!
– À [«]Хâàí÷-Кàðу[»]83, Рûãîð Іâàíàâі÷, ìîжàöå?
– Íå ìàãу, ñтàðû. Мÿøàöü áàþñÿ.
– Íу і äуп âû, Рûãîð Іâàíàâі÷!
______________

Рукапісны тэкст без даты за подпісам «ПІФУЛЕЧКА» (літары «У» і «К» на-
пісаны па прынцыпе люстэркавасці) і, магчыма, самаго У. Караткевіча, а таксама 
з трыма іншымі неразборлівымі подпісамі.

15. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну

            26 красавіка 78 г.
       Пятроўшчына, 9 клініка

Тàк âîñü ÿ і хâàðэþ, äàðàãіÿ ìàå. Пàøкàäуйöå áåäíàãà 
çà ÿãî ñàáà÷àå жûöö¸.

   Уладзімір ç кàçàðìåííà-áàлüíі÷íûì л¸ñàì84.
______________
Рукапісны тэкст пад малюнкам, на якім У. Карат-

кевіч намаляваў сабачку з перавязанай хусткай галавой.

16. Ðûгор і Вàлÿнöінà Бàрàäулінû – Улàäзіміру 
Кàрàтêевічу

        [Чэрвень 1978 г.]85

Дàðàãі і лþáû Âàлîäçåíüкà! Пàпðàўлÿйñÿ, íå ñіðàöі 
ðîäíуþ літàðàтуðу і ÷ûтà÷îў ÿå. Цÿáå ўñå ÷àкàþöü äà-
ìîў! Àáäûìàþ, Рыгор.

Цàлуþ öÿáå, Âàлîäçåíüкà. Валя86.
______________
Фотатэлеграма. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, ф. 11, 

воп. 2, адз. зах. 1199, арк. 4.

 17. Ðûгор Бàрàäулін – Улàäзіміру Кàрàтêевічу

Âàлîäçÿ!

Ñàìû лþáіìû піñüìåííік çåìøàðà! Íå хâàðэй! 
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Пàäпіøû ñâàþ кíіãу Ілîíå87, кàá ÿíà íàø÷àäкàì пàкàçâàлà, у àäíу эпîху ç кіì 
жûöü ¸й пàø÷àñліâілà!

                  Àáäûìàþ –  
             Рыгор.
Мінск, 17.ІІ.79
______________
Рукапісны тэкст. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, ф. 11, воп. 2, адз. зах. 1199, арк. 5.

18. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну і ÿго сÿм’і
           [1979 (?)]88

Âіíøуåì Áàðàäуліíà, Áàðàäуліху і Áàðàäуліíÿткà89 
ç Âÿлікàäíåì!

Жàäàåì пîñпåхàў, äîўãіх ãîä, íîâûх кíіã, âûñîкіх 
у÷ûíкàў, çäàðîўÿ, ø÷àñöÿ і ўñÿãî-ўñÿãî äîáðàãà.

           В. і Ул. К.
______________
Рукапісны тэкст без даты. Велікоднае віншаванне на 

адвароце малюнка, на якім У. Караткевічам намаляваны 
куранятка з яйкам і напісана: «З Вялікаднем!».

19. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
       [22 мая 1979 г.]90

À çà тûì кðàåì,
Як çà тûì ðàåì
Цÿжкà ўçäûхàåì
І плà÷àì.
Яø÷э ðàç,
Яø÷э ðàç,
Яø÷э ðàç уáà÷ûì.
.  .  .  .
Áîйñÿ, уðàä,
Áîйñÿ, кàт,
Яø÷э ðàç уáà÷ûì.
Яø÷э ðàç,
Яø÷э ðàç
Âåðíåìñÿ,
Уáà÷ûì91.
 Барадулін,
 Караткевіч.

______________
Рукапісны тэкст без даты. Подпісы «Барадулін, Караткевіч» зроблены рукой 

У. Караткевіча.

 20. Ðûгор Бàрàäулін – Улàäзіміру Кàрàтêевічу

Дàðàãі Фàìà!
Шàíîўíû Улàäçіìåð ñûí Ñÿì¸íà!

У Міíñку íåñпàкîйíà øтîñüöі –
Уñå àä ìуäðàöîў äà ñàìàк
Чàкàþöü íуìàð «Мàлàäîñöі»,



Дçå çàñâітàå
        «Чîðíû çàìàк»92.
P. S. 
Дçå пàлÿâàў кàліñüöі äçÿäэк,
Пàкàçâàй ñкåптûкàì àçàäàк!
   Çàўñ¸äû тâîй

                           Рыгор.
      Мінск, 13.VІІ.79
______________
Рукапісны тэкст. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, ф. 11, воп. 2, адз. зах. 1199, арк. 6.

21. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
         17 ліпеня 79 г.
                     Друскенікі

Мілû Рûãîðуñ!
Ëі÷àíûх пàðу äç¸í çàñтàлîñÿ ìíå áûöü тут. Íå âåäàþ, öі пàäлåкàâàўñÿ ÿ, à 

âîñü øтî çàпñåў àä íÿðîáñтâà – ãэтà íåàáâåðжíû ôàкт.
І ўñ¸ ж ÷ûðкàþ тàáå пàøтîўку, пàðу ñлîâàў, у àäкàç íà тâàå пàðу ñлîў, ÿкіÿ 

âåлüìі ўçðàäàâàлі ìÿíå. Тîлüкі ñþжэтàў тут у ìÿíå тàк ìàлà, øтî і âåðøà íå 
пðûäуìàåø у àäкàç. Àáäûìàþ öÿáå і öàлуþ. Ñкîðà ўáà÷ûìñÿ.

Тâîй Уладзімір.

22. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
         24 ліпеня 79 г.

Мілàìу ìàйìу Рûãîðу Áàðàäуліíу, ç ÿкіì ìû «íà ўçìåжкàх öâілі і âûñтàÿлі»93. 
À ìàáûöü, øтî âûñтàÿлі. Хàöÿ лåпåй ñкàçàöü àá ãэтûì пàçíåй.

       Ул. Караткевіч.
______________
Рукапісны тэкст.

23. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
          3.VII.80
          г. Мінск

Мû íå äà÷àкàліñÿ Âàñ, Рûãîð Іâàíàâі÷! Àäûхîäçіì у ìÿккіх тàпà÷кàх.

        Ул. Караткевіч
         Н. Кіслік.

«Áåñ уäàлилñÿ, ñìåðäÿ»
       /Í. Â. Ãîãîлü/94.
______________
Рукапісны тэкст на адвароце лістка календара.

24. Ðûгор Бàрàäулін (?)95 – Улàäзіміру Кàрàтêевічу
         [Лістапад 1980 г.]

Дàðàãі Улàäçіìіð Ñÿì¸íàâі÷!

Тû ðûáàк і пàлÿўíі÷û,
Тû çàўñ¸äû ñà «çäàáû÷àй»,
Ці âàíäðуåø äçå пà ìîðû,
Ці кàðàñкàåøñÿ ў ãîðû…
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Íåтðû тû і íåáà çâåäàў,
Áî çàўñ¸äû íåпàñåäà.
Çíàþöü ãэтà ўñå íàўкðуã:
Тû пàэт і äðàìàтуðã,
Рàìàíіñт àäìåтíû, çíàтíû
І ãіñтîðûк тû âûäàтíû –
Ñпðàâà ўñÿкàÿ ўäàåööà,
Ãàíàðûööà âûäàâåöтâà –
Тû öуäîўíû àўтàð íàø
І öікàâû тâîй áàãàж.
Дûк жûâі, пðàöуй, ñтâàðàй,
Хàй àж іñкðû – ç-пàä пÿðà!
Ñпðûту çû÷ûì,
Хâàткі хâàöкàй! –
Шàíàâàííå àä «Мàñтàöкàй!»..

_____________
Машынапісны тэкст ад імя выдавецтва «Мастац-

кая літаратура» без даты. Датуецца зыходзячы са 
зместу. АРКіР ЦНБ НАН Беларусі, ф. 11, воп. 2, адз. 
зах. 1054, арк. 2.

1968 г. Разам з Валянцінай і 
Рыгорам Барадулінымі 

ў ваколіцах Мінска. 
Фота Сяргея Панізніка.

25. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
         7 студзеня 82 г.

Кàлÿäû ў äîìå ãåíіÿ96

Кâàтэðà ў Ãðûøû лåпøàÿ íà ñâåöå:
Тут ôіліÿл Ãðуíâàлüäà ў кàáіíåöå97.
Ў øуôлÿäàх – âåðøû лåпøûÿ ў ñуñâåöå,
І ñтî Іíäûðàў98 ñкà÷à ў туàлåöå.
.  .  .  .  .  .  .  .
Між ðукàпіñàў ãåíій Áàðàäуліí
Çãуáіўñÿ ç жîíкàй, Ëàíàй і Рûжулÿй99.

                  Уладзімір Караткевіч.
______________
Друкуецца паводле рукапіснага факсімільна ўзноўленага тэксту: Барадулін Р. 

Здубавецьця. – Мінск: Выд. ТАА «Паліфакт», 1996, [форзац].

26. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Ðûгору Бàрàäуліну
 

Мåíþ íà Âÿлікäçåíü 18 кðàñàâікà 1982 ã.

Фàðáàâàíкі100.
Ñтуäçіíà ç хðэíàì.
Ñтуäçіíà áåç хðэíà.
Хðэí áåç ñтуäçіíû.
Цåлåíöіíà, øпіãàâàíàÿ ÷àñíûкîì, äлÿ âàжíàñöі пà-пîлüñку.
Оãåðкі хіíüñкі101 (àáî â’åтíàìñкіÿ, хтî іх âåäàå).
Áулüáà âàðàíàÿ а la102 Кàðàткåâі÷.
Áутэðáðîäû ç ñûðàì ãàðà÷ûì103.
Кðûâîå ìÿñà (пà-пðîñтàìу кàўáàñà).
Ñàлà а la ñâіííÿ.
Кàíñåðâû ñкуìáðûÿ п’ÿíàãà пàñîлу.
Ãðûáû-áàðàâікі íàä ãðûáàìі пàлкàўíікі.
Мàñліíû а la Àðûñтàôàí Пàпàñàтûðàñ104.



Çÿл¸íû ãàðîøàк пà-çàå÷àìу (ôіðìåííàå Âàлі Áàðàäуліíàй).
Ëіìîí а la Кіñлàìàðäçåâі÷.
Ñûð хàтíі ç ðàäçіìû Яíкі Купàлû105. 

     ______

     Íàпіткі

   Туðàўñкàÿ Þáілåйíàÿ Кðûâàðûлàўкà.
   Жûâàтîўкà ç пåðöàì.
   et cetera, et cetera106.

Дàðàãі Рûãîð! Дàñûлàþ тàáå ìåíþ, ÿкîå хàöåў çàáðàöü. Âіíøуþ ç 1 ìàÿ і жàäàþ 
тûñÿ÷û ãîä і äçâþх тûñÿ÷ кíіã. Áуäçü ø÷àñліâû.

          Уладзімір.

Дàäàтàк äà ìåíþ: «лûжкà äç¸ãöþ». Áî тðэáà, кàлі àáÿöàў, çàхîäçіöü äà ñÿáðîў 
íå тîлüкі íà Âÿлікäçåíü. Íàâàт кàлі á у öÿáå ñтðûå÷íû áðàт àäûøîў äà Àáðàìà 
пðàáàöüкі íà піâà107 – пàçâàíі, пàпðàñі жîíку öі ñÿáðà. І íå àäãàâîðâàööà, øтî 
ìåў íà ўâàçå 28 кðàñàâікà… 1983 ãîäà.

Ñпðàâà, äлÿ ÿкîй тû áûў пàтðэáåí – лÿñíулàñÿ. Цÿпåð пðà ÿå і ãàâàðûöü íå 
áуäу. Іíøûì ìîжàø «çâàíіöü ужî ç тðàìâàÿ»108, àлå ÿ àíі ðàçу, àáÿöàþ÷û çàйñöі, 
íå пàäâ¸ў öÿáå.

_____________
Друкуецца паводле: Барадулін, Р. Зб. тв. Т. 4, с. 187–188. Чарнавы аўтограф 

меню пад назвай «Меню на Вялікдзень 18 красавіка 82 г.» адрозніваецца ад 
публікацый наяўнасцю нумарацыі страў і варыятыўнасцю напісання (АРКіР ЦНБ 
НАН Беларусі, ф. 11, воп. 2, адз. зах. 1029, арк. 2).

27. Улàäзімір Кàрàтêевіч – Вàлÿнöіне Бàрàäулінàй
         18 красавіка 83 г.

Âàлå÷кà, äàðàãàÿ!

Ç ãэтûìі ñтðàøíûìі пàäçåÿìі109 ðàçãуáіў уñå ìàçãі. Çãуáіў àäðàñ і íå âåäàþ, 
куäû ў эíöûклàпåäûþ ÿ пàâіíåí áûў àäàñлàöü ãэтуþ àðтûкуліíу110. Мîжà, тû 
âåäàåø, лåпåй ðàçáіðàåøñÿ і çàíÿñåø (і пàпðîñіø пðàáà÷эííÿ, øтî ÿ çàліў ìàøû-
íàпіñ кàâàй: у ãэтûÿ äíі ÿ, пà-ìîйìу, çàліў ¸þ ўñå ліñтû і ўñå ðукàпіñû). Çàãàäçÿ 
äçÿкуй тàáå çà ãэтà.

Я ñхàâàўñÿ. Íікîãà íå ìàãу áà÷ûöü, àñàáліâà ç ñÿáðîў. Як уáà÷у – уñпàìіíàþ, 
ÿк åçäçілі ў лåñ і øàøлûкі ñìàжûлі і áûлі ø÷àñліâûÿ. Ці ÿø÷э íåøтà ўñпàìіíàþ. 
І… ñàìà ðàçуìååø.

Ñкîðà ўñ¸ àäíî âûìуøàíû áуäу ç’ÿâіööà. Тðэáà ж çáîðíік âåðøàў ñклàñöі111. 
À тàì çíîў, ÿк кàìåтà, куäû-íåáуäçü. Àä äîìà, äçå жûâå íåпàпðàўíàñöü.

Цàлуþ öÿáå і ñÿáðà тâàйãî і ìàйãî íàйлåпøàãà Рûãîðà. Ñкàжû ÿìу, øтî тîлüкі 
äуìкà àá тûì, øтî ¸í жûâå і пðàöуå, і тàк! пðàöуå, äàå ìíå кðûху àñэíñàâàííÿ 
íåàáхîäíàñöі öÿãíуöü äàлåй уñþ ãэтуþ íåпàтðэáø÷ûíу і ìуðу.

        Âàø Уладзімір.
______________
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Іíñтûтутà літàðàтуðû іìÿ Я. Купàлû. У 1991–1998 – äûðэктàð Íàöûÿíàлüíàãà íàâукîâà-
àñâåтíіöкàãà öэíтðà іìÿ Ф. Ñкàðûíû. У 1991–2005 – пðэçіäэíт (ç 2010 –ãàíàðîâû ñтàðøûíÿ) 
Міжíàðîäíàй àñàöûÿöûі áåлàðуñіñтàў. Àўтàð кíіãі «Жû́ööå і ўçíÿñåííå Улàäçіìіðà 
Кàðàткåâі÷à: пàðтðэт піñüìåííікà і ÷àлàâåкà» (1990). Àäçіí ç íàйáліçкіх ñÿáðîў Кàðàткåâі÷à. 
Яìу пðûñâå÷àíû âåðøû «Àìàлü хðûñöіÿíñкі тîñт çà âîðàãàў» і «Мû íå ўпåðøûíþ, Àäàñü 
Кàхàíû…». Àпðî÷ тàãî, ìíîãіÿ øтðûхі тâîð÷àй áіÿãðàôіі À. Мàлüäçіñà àäáіліñÿ ў âîáðàçå 
Мàð’ÿíà Птàøûíñкàãà, «лàðíікà âу÷îíàãà» ç ðàìàíà «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі», у ÿкіì 
àäçіí ç пåðñàíàжàў íîñіöü тâîð÷û пñåўäàíіì Мàлüäçіñà – Àлåñü Ãуäàñ.

44 7 жíіўíÿ 1965 ã. À. Мàлüäçіñу ñпàўíÿлàñÿ 33 ãàäû.
45 Мÿñтэ÷кà ў Àñтðàâåöкіì ðà¸íå Ãðîäçåíñкàй âîáлàñöі, пàáліçу ç ÿкіì – у â¸ñöû 

Рàñîлû – íàðàäçіўñÿ À. Мàлüäçіñ.
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46 Іìàâåðíà äàтàâàöü ñÿðэäçіíàй 1960-х ãã., áî ў ãэтû ÷àñ У. Кàðàткåâі÷ і Р. Áàðàäуліí 
äâîй÷û ðàçàì íàâåäàлі Рûãу, äçå жûў Е. Ñтулпàí (у ñíåжíі 1964-ãà і ў ÷эðâåíі-ліпåíі 
1966 ã.). Àлå ìàã÷ûìà тàкñàìà äàтàâàöü ñàкàâікîì 1966 ã., кàлі Ñтулпàí íàâåäàў Міíñк, 
öі – øтî íàйáîлüø âåðàãîäíà – ліпåíåì 1965-ãà, кàлі Ñтулпàí пðûÿçäжàў у Міíñк íà 
ñâÿткàâàííå þáілåþ áåлàðуñкàãà пàэтà П. Ãлåáкі (1905–1969) і пðûñутíі÷àў у тûì ліку 
íà ñâÿткàâàííі äíÿ íàðàäжэííÿ жîíкі Áàðàäуліíà Âàлÿíöіíû – íà кàðûñöü ãэтàãà кàжà 
íàÿўíàñöü пîäпіñу М. Ñтðàлüöîâà, ÿкі тàкñàìà áûў íà хàтíіì ñâÿöå Áàðàäуліíûх.

47 Íåàäпàâåäíû пåðàклàä íà пîлüñкуþ ìîâу: «drogiemu, milemu» – па-польску амаль 
тое самае, няма ў польскай мове і слова «jednodumca» (павінна быць: «od człowieka o tych 
samych poglądach»), і не «coliegów», а «colegów».

48 Ñтðàлüöîў Міхàñü (Міхàіл Ëÿâîíöüåâі÷; 1937–1987) – áåлàðуñкі пàэт, пðàçàік, 
літàðàтуðàçíàâåö, пåðàклàä÷ûк. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй пðэìіі ÁÑÑР іìÿ Я. Купàлû (1986). 
У. Караткевіч прысвяціў М. Стральцову верш «Ўсё, што было, і ўсё, што часам сніцца…»

49 Ñтулпàí Еðàíіì Улàäçіñлàâàâі÷ (1931–1981) – лàтûøñкі пàэт, пðàçàік, пуáліöûñт, 
пåðàклàä÷ûк. Ñà Ñтулпàíàì, íàçâàíûì у íàðûñå «Кàçкі Яíтàðíàй кðàіíû» íàйлåпøûì 
ñÿáðàì, Кàðàткåâі÷ âу÷ûўñÿ ў 1958–1960 ãã. íà Âûøэйøûх літàðàтуðíûх куðñàх у Мàñкâå. 
Áûў хðîñíûì ÿãî äà÷кі Ілçітû і пåðàклàў тðû ÿãî âåðøû. Еðàíіì Ñтулпàí (Кàðàткåâі÷ 
піñàў Геронім) пàñлужûў пðàтàтûпàì äлÿ Яíіñà Âàйâàäñà ў ðàìàíå «Ëåàíіäû íå âåðíуööà 
äà Çÿìлі», ÿкі Кàðàткåâі÷ пåðøàпà÷àткîâà äуìàў àпуáлікàâàöü ç íàñтупíûì пðûñâÿ÷эííåì: 
«Дðуãу ìîåìу â äíи ãîðÿ и ðàäîñти, пîэту Еðîíиìу Ñтулпàíу – пîñâÿщàþ» (ç ліñтà  
У. Кàðàткåâі÷à äà Е. Ñтулпàíà àä 3 кàñтð. 1960 ã. // Кàðàткåâі÷ У. Ëіñтû ў Кðàіíу ÿíтàðíàй 
кàçкі: ç піñüìàў äà лàтûøñкіх ñÿáðîў / пуáл. і ўñтуп. ñлîâà À. Âåðàá’ÿ // Шлÿхàì ãàäîў: 
ãіñт.-літ. çá. [Âûп. 1]. / уклàä. Ã. Кіñÿл¸ў. – Міíñк: Мàñт. літ., 1990, ñ. 45). Àäíàк у пåðøàй, 
÷àñîпіñíàй пуáлікàöûі ðàìàíà пðûñâÿ÷эííå âûãлÿäàå áîлüø ñöіñлà: «Дðуãу ìàйìу Еðàíіìу 
Ñтулпàíу – пðûñâÿ÷àþ» (Пîлûìÿ, 1962, ¹ 5, ñ. 15). Штî ж äàтû÷ûöü кíіжíàãà âûäàííÿ, 
тî пàкîлüкі «Ëåàíіäû…» äâàööàöü ãàäîў çíàхîäçіліñÿ пàä çàáàðîíàй і âûйøлі àñîáíûì 
âûäàííåì пàñлÿ ñìåðöі Ñтулпàíà, Кàðàткåâі÷ çìÿíіў пðûñâÿ÷эííå íà Памяці друга майго 
Гераніма Стулпана...

50 Рûãîðуñ пåðøû – âітàþ! Улàäçіìіðуñ піøà! (лац.) Як çãàäâàў À. Мàлüäçіñ, Кàðàткåâі÷ 
ìåў çâû÷ку çûíà÷âàöü іì¸íû і пðîçâіø÷û: äà пðûклàäу, Мàлüäçіñ áûў Мàлüäçіñåâі÷àì 
àáî Àäàñåâі÷àì, Áàðàäуліí – Рûãîðуñàì àáî пàíàì Ãжэãàжàì, à ÿãîíûÿ жîíкà Âàлÿíöіíà 
і äà÷кà Ілîíà – Áàðàäуліхàй і Áàðàäуліíÿткàì. Ñàì жà У. Кàðàткåâі÷ çàñâåä÷ûў, øтî, 
пðàöуþ÷û íàä ðàìàíàì «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì», «çàðàçіўñÿ» çâàðîтàì «пàíîâå» і íіÿк 
íå ìîã àä ÿãî àäñтàöü.

51 Мàöі Р. Áàðàäуліíà Àкуліíу Àíäðэåўíу Áàðàäуліíу (1909–1971), жîíку Âàлÿíöіíу 
Áàðàäуліíу (у äçÿâîö. Мàíàñçîí; íàð. у 1939), äà÷ку Ілîíу Áàðàäуліíу (1962–2019). Âіäàöü, 
ìàåööà íà ўâàçå ñâÿтà Пåðøàìàÿ.

52 Пàøтîўкà, ìуñіöü, áûлà äàñлàíàÿ âà Уøà÷û, пàкîлüкі íàñтупíàÿ пàøтîўкà áûлà 
àäðàñàâàíàÿ íà ìіíñкі àäðàñ Р. Áàðàäуліíà.

53 Âіäàöü, ìàåööà íà ўâàçå V ç’åçä Ñàþçà піñüìåííікàў ÁÑÑР, ÿкі 12–14 ìàÿ 1966 ã. 
пðàхîäçіў у Міíñку.

54 Рàçìîâà іäçå, ìуñіöü, íå пðà ÷àðãîâû, øîñтû пà ліку âàðûÿíт кіíàñöэíàðûÿ «Хðиñтîñ 
пðиçåìлилñÿ â Ãðîäíî» (ãл. кàìåíтàð äà 1-ãà ліñтà У. Кàðàткåâі÷à äà Р. Áàðàäуліíà), à 
пðà ðàìàí «Хðûñтîñ пðûçÿìліўñÿ ў Ãàðîäíі», ÿкі áûў íàпіñàíû íà пàäñтàâå àäíàйìåííàãà 
кіíàñöэíàðûÿ і ÿкі ñàì àўтàð âûçíà÷ûў ÿк «Еâàíãåллå àä Іуäû». Пàâîäлå пàçíàкі íà 
àпîøíіì àðкуøû ìàøûíàпіñу, пðàöу íàä тâîðàì Кàðàткåâі÷ ñкîí÷ûў у Рàãà÷îâå ў äçåíü 
íàпіñàííÿ ліñтà äà Áàðàäуліíà – 29 кðàñàâікà 1966 ã.

55 Пàэìà, іäэÿ ÿкîй уçíіклà ў У. Кàðàткåâі÷à пàñлÿ пðàхîäжàííÿ âàйñкîâûх çáîðàў 
ðàçàì ç Р. Áàðàäуліíûì і Ã. Клÿўкî ў ãàçåöå Ціхààкіÿíñкàãà ôлîту «Áîåâàÿ âàхтà» (жíіâåíü-
âåðàñåíü 1965 ã.).

56 Âіäàöü, ìàåööà íà ўâàçå V ç’åçä Ñàþçà піñüìåííікàў ÁÑÑР, ÿкі 12–14 ìàÿ 1966 ã. 
пðàхîäçіў у Міíñку і äçå У. Кàðàткåâі÷ і Р. Áàðàäуліí ç пðàìîâàìі íå âûñтупàлі.

57 Ãл. кàìåíтàð äà 3-ãà ліñтà äà Р. Áàðàäуліíà.
58 Мàã÷ûìà, ðàçìîâà іäçå пðà À. Мàлüäçіñà і пðà ðэкàìåíäàöûþ äлÿ ўñтуплåííÿ ў Ñàþç 

піñüìåííікàў. У àñàáіñтàй ñпðàâå À. Мàлüäçіñà ў àðхіâå Ñàþçà áåлàðуñкіх піñüìåííікàў 
çàхàâàлàñÿ íàñтупíàÿ ðэкàìåíäàöûÿ àä 1 ліñтàп. 1966 ã.: «Я, Рûãîð Áàðàäуліí, äàўíî (ãэтà 
íå тðàäûöûйíàÿ ôðàçà) âåäàþ äàñлåä÷ûкà і пðàпàãàíäûñтà íàøàй літàðàтуðû, íàøàãà 
ðîäíàãà ñлîâà. Пåðàлік àðтûкулàў і кíіã – ñуìíàÿ ñпðàâà. Тîй, хтî öікàâіööà ìіíулûì 
íàøàй піñüìåííàñöі, âåäàå Àäàìà Мàлüäçіñà. Ëі÷у – Àäàìà Âîñіпàâі÷à Мàлüäçіñà àáàâÿçкîâà 
тðэáà пðûíÿöü у ñÿì’þ áåлàðуñкіх піñüìåííікàў».

59 Áðûлü Яíкà (Іâàí Àíтîíàâі÷; 1917–2006) – áåлàðуñкі піñüìåííік, пåðàклàä÷ûк. 
Íàðîäíû піñüìåííік ÁÑÑР (1981). Ãàíàðîâû àкàäэìік ÍÀÍ Áåлàðуñі (1994). Ëàўðэàт 



Ñтàліíñкàй пðэìіі (1952), Ëітàðàтуðíàй пðэìіі іìÿ Я. Кîлàñà (1963), Дçÿðжàўíàй пðэìіі іìÿ 
Я. Кîлàñà (1982). Àäçіí ç íàйáліçкіх ñÿáðîў У. Кàðàткåâі÷à. Яìу Кàðàткåâі÷àì пðûñâå÷àíû 
âåðøû «Мîâà» і «Áàхàйñкàÿ ÷àðàпàхà», àпàâÿäàííå «Áàðâÿíû ø÷ûт» і эñэ «Мîй äðуã і 
ìàÿ çÿìлÿ».

60 У äðуãîй пàлîâå ìàÿ 1966 ã. (öі íà пà÷àтку ÷эðâåíÿ) У. Кàðàткåâі÷, Я. Áðûлü і  
Р. Áàðàäуліí «кàлÿñілі пà íàліáîöкіì пуø÷àíñкіì íàâàкîллі», ÿк çàñâåä÷ûў у эñэ «Шлÿхі ў 
пàлÿх» Кàðàткåâі÷ (Кàðàткåâі÷ У. Çá. тâ. У 25 т. Т. 13: пуáліöûñтûкà. Ç жûööÿпіñу. Àäкàçû 
íà пûтàííі. Эñэ-пàðтðэтû. Эñэ-àðтûкулû. Эñэ-ôåлüåтîíû: 1957–1982 / пàäðûхт. тэкñтàў 
і кàìåíт. П. Жàўíÿðîâі÷à; ðэä. тîìà Â. Іў÷àíкàў. – Міíñк: Мàñт. літ., 2016, ñ. 139). Àäíàк 
íå âûклþ÷àíà, øтî ліñт ìîжà áûöü äàтàâàíû і пåðøàй пàлîâàй 1965 ã., áî ў ÷эðâåíі ãэтàãà 
ãîäà Кàðàткåâі÷, Áðûлü і Áàðàäуліí тàкñàìà пàäàðîжíі÷àлі пà Мàãіл¸ўø÷ûíå і Âіöåáø÷ûíå. 
Пðàўäà, у âіäàâî÷íуþ ñупÿðэ÷íàñöü ç àáåäçâþìà âåðñіÿìі ўñтупàå äàтà âûøэй пðàöûтàâàíàй 
ðэкàìåíäàöûі, ÿкуþ Р. Áàðàäуліí äàў À. Мàлüäçіñу äлÿ ўñтуплåííÿ ў Ñàþç піñüìåííікàў, 
– 1 ліñтàп. 1966 ã. Çðэøтû, íåлüãà âûклþ÷àöü, øтî ðэкàìåíäàöûþ Áàðàäуліí íàпіñàў íå 
àäðàçу, ÿк àтðûìàў ліñт Кàðàткåâі÷à, à пàçíåй.

61 Тэлåãðàìà áåç äàтû. Іìàâåðíà ìåðкàâàöü, øтî ìàãлà áûöü äàñлàíàÿ âÿñíîй 1967 ã., 
áî ìåíàâітà 15 ñàкàâікà – 28 кðàñàâікà У. Кàðàткåâі÷ ðàçàì ñà çäûìà÷íàй ãðупàй ôілüìà 
«Хðûñтîñ пðûçÿìліўñÿ ў Ãàðîäíі» áûў у Кðûìå. Дà тàãî ж ðàçìîâà ў тэлåãðàìå іäçå хут÷эй 
çà ўñ¸ пðà ðàìàí «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì», пàкîлüкі пðûãàäâàåööà À. Áàжкî, çàãàä÷ûк 
ðэäàкöûі ìàñтàöкàй літàðàтуðû âûäàâåöтâà «Áåлàðуñü», äçå ў ãэтû ÷àñ ðûхтàâàўñÿ äà äðуку 
ðàìàí. Íàðэøöå, у тэлåãðàìå çãàäâàåööà ðэäàктàð – âåðàãîäíåй çà ўñ¸ À. Мàлüäçіñ, ç ÿкіì 
Кàðàткåâі÷, âÿðíуўøûñÿ ў Міíñк, і ðэäàãàâàў 18–24 ìàÿ «Кàлàñû…».

62 Áàжкî Àлåñü (Àлÿкñàíäð Ціìàôååâі÷; 1918–2013) – áåлàðуñкі пàэт, пðàçàік. Çàñлужàíû 
ðàáîтíік кулüтуðû ÁÑÑР (1977). У 1962–1970 – çàãàä÷ûк ðэäàкöûі ìàñтàöкàй літàðàтуðû 
âûäàâåöтâà «Áåлàðуñü».

63 Áлàíк 1964 ã.
64 Іìàâåðíà äàäàтàâàöü ñàкàâікîì-кðàñàâікîì 1968 ã. Íà кàðûñöü ãэтàãà íàйпåðø кàжà 

ðàçìîâà пðà ãàíàðàð, ìуñіöü, çà ñöэíàðûй ôілüìà «Жûöіå і ўçíÿñåííå Þðàñÿ Áðàт÷ûкà», 
ÿкі ў 1966–1967 ãã. çäûìàўñÿ íà кіíàñтуäûі «Áåлàðуñüôілüì» (пðàöà áûлà пðàлàíãіðàâàíà 
ўклþ÷íà äà лþтàãà 1968 ã.) і äçå çãàäàíû ў тэлåãðàìå À. Çàáàлîöкі áûў àпåðàтàðàì. Пà-
äðуãîå, пà ўкàçàíûì àäðàñå ў Áðэñöå жûлà Âàлÿíöіíà Íікіöіíà (у äçÿâîö. Âàткîâі÷; 1934–
1983), ç ÿкîй Кàðàткåâі÷ пàçíà¸ìіўñÿ ў ліñтàпàäçå 1967 ã. у ÷àñå ÷ûтàöкàй кàíôåðэíöûі 
пà ðàìàíу «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì» і ÿкàÿ ў 1971 ã. ñтàлà ÿãî жîíкàй. Íàðэøöå, íà 
ñàкàâік-кðàñàâік 1968 ã. укàçâàþöü äàтû, пàçíà÷àíûÿ У. Кàðàткåâі÷àì пàä øэðàãàì âåðøàў, 
ÿкіÿ áûлі íàпіñàíû ў ãэтû ÷àñ ў Áðэñöå.

65 Çàáàлîöкі Àíàтîлü Дçìітðûåâі÷ (íàð. у 1935) – кіíààпåðàтàð, ôîтàìàñтàк. У 1960–
1969 – кіíààпåðàтàð кіíàñтуäûі «Áåлàðуñüôілüì». У äàлåйøûì пðàöàâàў íà кіíàñтуäûÿх 
«Тàліíôілüì» і «Мàñôілüì», íà кіíàñтуäûі іìÿ М. Ãîðкàãà. Çàñлужàíû äçåÿ÷ ìàñтàöтâàў 
ÁÑÑР (1967), РÑФÑР (1976) і Рэñпуáлікі Хàкàñіÿ (1998). Ëàўðэàт пðэìіі Ëåíіíñкàãà 
кàìñàìîлà (1979) і Міжíàðîäíàй пðэìіі Àíäðэÿ Пåðâàçâàíàãà «Çà âåðу і âåðíàñöü» (2005). 
Áûў àпåðàтàðàì äàкуìåíтàлüíàãà ôілüìà пà ñöэíàðûі У. Кàðàткåâі÷à «Ñâåäкі âå÷íàñöі», à 
тàкñàìà ìàñтàöкіх ôілüìàў: «Àлüпійñкàÿ áàлàäà», «Жûöіå і ўçíÿñåííå Þðàñÿ Áðàт÷ûкà», 
«Пå÷кі-лàâà÷кі», «Кàліíà ÷ûðâîíàÿ» і іíø. Çàáàлîöкàìу Кàðàткåâі÷ пðûñâÿöіў «Áàлàäу 
пðà äçікà і ÷àлàâåкà».

66 Кіíàñтуäûÿ «Áåлàðуñüôілüì».
67 Рàçìîâà, âіäàöü, іäçå пðà кíіãу «Мàÿ Іліÿäà», ÿкàÿ âûйøлà ў 1969 ã. у âûäàâåöтâå 

«Áåлàðуñü». Дàклàäíà âÿäîìà, øтî âÿñíîй 1968 ã. Кàðàткåâі÷àì у Áðэñöå áûлі íàпіñàíû 
âåðøû «Тàðуñкàÿ âілà», «Àìàлü хðûñöіÿíñкі тîñт çà âîðàãàў», «Ñкðûпкà öіхàÿ íî÷û. 
Дðûìîткàÿ ìуçûкà íî÷û…»

68 Ñпðàâà àä âåðøà, äçå íà пàøтîўöû ç âûÿâàй лüâà тûпàãðàôñкіì øðûôтàì пàçíà÷àíà 
«Куäà», Кàðàткåâі÷ íàпіñàў: Льву Рыгору, íіжэй: Леў Уладзімір. Іìàâåðíà äàтàâàöü пàñлÿ 
1963 ã. (ãîäà âûäàííÿ пàøтîўкі), âåðàãîäíà – 1968 ã., áî ў ãэтû ÷àñ (18 ñàкàâікà 1968 ã.) 
Кàðàткåâі÷ пðûñâÿöіў À. Мàлüäçіñу âåðø пàä íàçâàй «Àìàлü хðûñöіÿíñкі тîñт çà âîðàãàў», 
ÿкі, пà ñутíàñöі, ç’ÿўлÿåööà ðàñпðàöîўкàй тэìû, çàклàäçåíàй у âåðøû, øтî áûў àхâÿðàâàíû 
Р. Áàðàäуліíу.

69 Рàçìîâà, ìуñіöü, іäçå пðà пåðàклàäû âåðøàў íàðîäíàãà пàэтà Ëàтâійñкàй ÑÑР Яíà 
Ñуäðàáкàлíà (ñàпð. Пåйíå Àðâіä; 1894–1975) і ÿãî кíіãу «Яø÷э àäíà âÿñíà» (Міíñк: 
Áåлàðуñü, 1969), äçå áûлі çìåø÷àíû тðû пåðàклàäû У. Кàðàткåâі÷à: «Çлîìлåíû», «Ëіðû÷íû 
ñкàíäàл у áî÷öû», «Ñÿðэäíåâÿкîâû ÷àлàâåк». Пàâîäлå пàçíàк íàпðûкàíöû áåлàâûх 
ðукàпіñàў пåðàклàäàў, Кàðàткåâі÷ çðàáіў пåðàклàäû ў äçåíü íàпіñàííÿ ліñтà Áàðàäуліíу 
(ÀРКіР ЦÍÁ ÍÀÍ Áåлàðуñі, ô. 11, âîп. 1, àäç. çàх. 185, àðк. 2–9).

70 Ñÿðîä пåðàклàä÷ûкàў кíіãі Я. Ñуäðàáкàлíà «Яø÷э àäíà âÿñíà» тàкñàìà áûлі  
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Э. Àãíÿöâåт, Ñ. Áлàтуí, Ñ. Ãàўðуñ¸ў, Ñ. Ãðàхîўñкі, Хâ. Жû÷кà, Â. Çу¸íàк, Е. Ëîñü,  
À. Куäðàâåö, Ã. Клÿўкî, К. Пàўтàðжûöкі, Ã. Шàðàíãîâі÷, У. Шàхàâåö і Р. Áàðàäуліí.

71 Áуðñàў Іâàí Цÿðэíöüåâі÷ (1927–2019) – áåлàðуñкі пàэт, пåðàклàä÷ûк. У 1962–1964 –  
ðэäàктàð àääçåлà пðîçû ÷àñîпіñà «Íåìàí». Пåðàåхàўøû ў 1965 ã. у Мàñкâу, пðàöàâàў у 
âûäàâåöтâå «Мîлîäàÿ ãâàðäиÿ». Пåðàклàў пàэтû÷íû çáîðíік У. Кàðàткåâі÷à «Âå÷åðíиå 
пàðуñà» (1969) і àñîáíûÿ âåðøû. Кàðàткåâі÷ пðûñâÿöіў Áуðñàâу âåðø «Ëåáåäçü».

72 Дàлåй іäçå ñкàç: «Ці ç Мàñкâû âûñлàлі äàкуì[åíтû] íà Кàðàткåâі÷à», ÿкі Кàðàткåâі÷àì 
áûў çàкðэñлåíû.

73 У ãэтû ÷àñ М. Ñтðàлüöîў, ðàçûøîўøûñÿ ç пåðøàй жîíкàй, жûў у іíтэðíàöå 
жуðíàліñöкàãà ôàкулüтэтà ÁДУ.

74 Іìàâåðíà äàтàâàöü кàíöîì 1960-х – пà÷àткàì 1970-х ãã., áî пðûклàäíà ў ãэтû ÷àñ (íå 
ðàíåй çà 1969 ã.) Кàðàткåâі÷àì íà кíіçå «Мàÿ Іліÿäà» áûў çðîáлåíû жàðтàўліâû äàðîўíû 
íàäпіñ Áàðàäуліíу ў àíàлàãі÷íàй ñтûліñтûöû:

«Âûøэйøàìу –
– íіжэйøû –
– äэäукуþ –
öàлуþ÷û пðàх пàä
ÿãîíûìі ñтупàìі.
Дàðàãîìу ìàйìу ñÿáðу –
МÀЯ ІËІЯДÀ * ÂЕРШЫ
– íå ÷ûÿ-íåáуäçü, à ìàÿ, íà çíàк тðàпÿтàííÿ, пàâàãі, лþáîâі, ÿñíàìу íàøàìу ççÿííþ, 

çàðàíöû íàøàй
Улàäçіìіð».
Р. Áàðàäуліí тàк àпіñâàў пàøтîўку: «Íå áûлî íå÷àкàíкàй (Âàñілü Áûкàў лþáіöü 

ãэтàå ñлîâà) àтðûìàöü кàíâåðт, у ÿкіì лÿжàлà âûðàçкà ç ÿкîãà-íåáуäçü пîлüñкàãà öі 
÷эøñкàãà ÷àñîпіñà, äçå âÿäîìû кіíààкö¸ð àáäûìàå пàíåíку. І пîäпіñ çìåíåíûì (âÿäîìà ж, 
кàðàткåâі÷àўñкіì) пî÷ûðкàì: “Фàлüклîðíûх ñпðàў ìàйñтðà, çãàлі áàðàäу!” (Ãэтàÿ âûðàçкà ў 
àðхіâå Р. Áàðàäуліíà, âіäàöü, íå çàхàâàлàñÿ. – С. Ш.). Àлüáî пðûхîäçіöü у кàíâåðöå пàøтîўкà 
ç ðэпðàäукöûÿй кàðöіíû Ëі Цû “Ñтàðøûíÿ Мàî Цçэ-äуí íà áуäàўíіöтâå Шûñàíüліíñкàãà 
âàäàñхîâіø÷à”. Пîçíàткà: кітàйñкàÿ туø, 1958 ã. Íà кàðöіíå âÿлікі кîðíік пðàâàй ðукîй 
àáàп¸ðñÿ íà øуôлåпàäîáíуþ ðûäл¸ўку, à лåâàй äàтûкàåööà äà âûøûâàíàãà ðу÷íікà, ÿкі 
пàäàþöü ÿìу ø÷àñліâûÿ áуäàўíікі ñâåтлàãà çàўтðà кðàìл¸ўñкàãà ўçîðу. Íåкàлüкі ў кàøулÿх 
і пîðткàх, ðэøтà ў ìàйкàх і øîðтàх, à ñàìû äужû ç пàãîлåíàй ãàлàâîй íÿñå íà кàðîìûñлå 
çÿìлþ ў кàøàх. Íà àäâàðîöå пàøтîўкі çíîў жà çìåíåíûì пî÷ûðкàì: “Íàйâÿлікøàìу 
áåлàðуñкàìу хуíâэйáіíу і ìàîäçэäуíіñту Рûãîðу Áàðàäуліíу ç âÿлікàй пàäçÿкàй àä ÿãî 
кітàйñкіх пàñлÿäîўíікàў. Пðûпàäàåì пàä íîãі тâàå, âÿлікі áàхäûхàí Íÿáåñíàй Іìпåðûі 
íàøàй! Мàî 1, Мàî 2, Мàî 3”. Уñå тðû Мàî ў ñлупîк, à пàñлÿ кîжíàãà ÿø÷э, äуìàþ, 
íåçðàçуìåлûÿ й äлÿ кітàйöàў іåðîãліôû» (Áàðàäуліí Р. Çá. тâ. Т. 4, ñ. 193).

75 Хуíâэйáіíû [«÷ûðâîíàÿ ãâàðäûÿ», «÷ûðâîíàÿ àхîâà» (кіт.)] – ÷лåíû àтðàäàў 
ñтуäэíöкàй і øкîлüíàй ìîлàäçі, ñтâîðàíûх у 1966–1967 ãã., àктûўíûÿ ўäçåлüíікі «Кулüтуðíàй 
ðэâàлþöûі» ў Кітàі, іíіöûÿтàðàì ÿкîй áûў Мàî Цçэäуí (1893–1976), кітàйñкі äçÿðжàўíû 
і пàлітû÷íû äçåÿ÷, ñтàðøûíÿ Кàìуíіñтû÷íàй пàðтûі Кітàÿ (1943–1976). Íà àäâàðîöå 
пàøтîўкі ðэпðàäукöûÿ кàðöіíû «Ñтàðøûíÿ Мàî Цçэäуí íà áуäàўíіöтâå Шûñàíüліíñкàãà 
âàäàñхîâіø÷à. Кітàйñкàÿ туø. 1958 ã.».

76 Áàхäûхàí (öі áàãäûхàí) – тэðìіí, ÿкіì у ðуñкіх ãðàìàтàх XVI–XVIII ñт. íàçûâàлі 
іìпåðàтàðàў Кітàÿ äûíàñтûі Міí і Цûí. Íÿáåñíàÿ Іìпåðûÿ, äàклàäíåй Пàäíÿáåñíàÿ – 
кітàйñкі тэðìіí, ÿкі âûкàðûñтîўâàўñÿ äлÿ àáàçíà÷эííÿ ўñÿãî ñâåту, à пàçíåй тэðûтîðûі, 
íà ÿкуþ ðàñпàўñþäжâàлàñÿ ўлàäà кітàйñкàãà іìпåðàтàðà.

77 Пîáà÷ ç іì¸íàìі У. Кàðàткåâі÷àì у ÿкàñöі пîäпіñàў íàìàлÿâàíû іåðîãліôû.
78 Тэлåãðàììà ç íàãîäû ñìåðöі ìàöі Р. Áàðàäуліíà Àкуліíû Àíäðэåўíû, ÿкàÿ хâàðэлà íà 

àíкàлîãіþ. У àðûãіíàлå тэкñт íàáðàíû пàâîäлå ðуñкàãà пðàâàпіñу: «Дàðàãи Рûãîð ñìуткуåì 
ðàçàì âåлüìи кàхàли тâàþ ìàöи уñåäû áуäçåì ÿå пîìíиöü лþáиì тÿáå øкàäуåì тðûìàйñÿ 
öàлуåì = Кàðàткåâи÷и». Áûлà äàñлàíàÿ íà àäðàñ: Ушачы, вул. Калінінская, 13. У. Кàðàткåâі÷ 
пðûñутíі÷àў íà пàхàâàííі і, пà ñâåä÷àííі Р. Áàðàäуліíà, í¸ñ âå÷кà тðуíû.

79 Ãэтû жàðтàўліâû äûÿлîã ìîã áûöü íàпіñàíû ў ÷àñå ñÿáðîўñкàãà çàñтîллÿ, àäíàк 
пàкîлüкі пà÷ûíàþ÷û ç ñÿðэäçіíû 1975 ã. Р. Áàðàäуліí íå ўжûâàў àлкàãîлüíûÿ íàпîі, тэкñт 
ãіпàтэтû÷íà іìàâåðíà äàтàâàöü íå пàçíåй çà àçíà÷àíû ãîä.

80 Íàçâà íàñтîйкі.
81 Íàçâà кàíüÿкà.
82 Íàçâà ãàðэлкі.
83 Ãàтуíàк ãðуçіíñкàãà ÷ûðâîíàãà âіíà.
84 Ç 20 кðàñàâікà ўклþ÷íà пà 7 ìàÿ У. Кàðàткåâі÷ лÿжàў у 9-й áàлüíіöû Міíñкà ў 



ãåпàтàлàãі÷íûì àääçÿлåííі ç äûÿãíàçàì: хðàíі÷íû хàлåöûñтûт, áåñкàìåííû хðàíі÷íû 
ãåпàтûт.

85 Фîтàтэлåãðàìà áûлà äàñлàíàÿ íà àäðàñ: Симферополь, гостиница «Украина», ком. 203. 
Іìàâåðíà äàтàâàöü ÷эðâåíåì 1978 ã., áî ў ãэтû ÷àñ У. Кàðàткåâі÷ àäпà÷ûâàў у Кàктэáåлі і ў 
÷àñå ўçûхîäжàííÿ íà ãàðу Кàðàäàã àñтупіўñÿ і ўпàў, у âûíіку ÷àãî ç 31 ìàÿ äà 21 ÷эðâåíÿ 
çíàхîäçіўñÿ íà ñтàöûÿíàðíûì лÿ÷эííі ў 6-й áàлüíіöû ã. Ñіôåðîпàлÿ ў тðàўìàтàлàãі÷íûì 
àääçÿлåííі ç äûÿãíàçàì: çàкðûтàÿ ÷эðàпíà-ìàçãàâàÿ тðàўìà і ñуáàðàхíàіäàлüíàå кðîâàçліöö¸.

86 Дîпіñ ðукîй жîíкі Р. Áàðàäуліíà Âàлÿíöіíû Міхàйлàўíû. Тут жà ̧ þ íàìàлÿâàíà кîткà.
87 Ілîíà Áàðàäуліíà, äà÷кà Рûãîðà Áàðàäуліíà.
88 Іìàâåðíà äàтàâàöü 1979 ã. – у ãэтûì ãîäçå àíàлàãі÷íàå âіíøàâàííå, ç куðàíÿткàì 

і ÿйкàì, У. Кàðàткåâі÷ äàñлàў ñâà¸ ö¸тöû Яўãåíіі Ãðûíкåâі÷ (1896–1983). Âà ўñÿлÿкіì 
âûпàäку, ìàã÷ûìà äàтàâàöü íå пàçíåй çà ìàй 1982 ã., áî âіíøàâàííå пàäпіñàíàå àä іìÿ 
Âàлÿíöіíû і Улàäçіìіðà Кàðàткåâі÷àў (Âàлÿíöіíà Áðàíіñлàâàўíà пàìåðлà ў лþтûì 1983 ã.).

89 Âіíøàâàííå Рûãîðу Áàðàäуліíу, ÿãîíàй жîíöû Âàлÿíöіíå Міхàйлàўíå і äà÷öэ Ілîíå.
90 Дàтуåööà 22 ìàÿ 1979 ã. пàâîäлå: Áàðàäуліí Р. Дç¸ííікі і çàпіñû. Âûп. ІІІ. 1979–1982 

/ укл., пðàäì. Í. Дàâûäçåíкà. – Міíñк: Кíіãàçáîð, 2016, ñ. 42. Упåðøûíþ: Áàðàäуліí Р. 
Çá. тâ. Т. 4, ñ. 193.

91 «À çà тûì кðàåì…» – áåлàðуñкàÿ íàðîäíàÿ пåñíÿ. Р. Áàðàäуліí çãàäâàў: «У ñâîй ÷àñ 
кàлåкöûÿíàâàў ÿ этûкåткі ìîöíûх íàпîÿў ç àўтîãðàôàìі. Àäíà ìíå àñàáліâà äàðàãàÿ. Íà, 
ÿк áû ñкàçàöü, тûтулüíûì áàку: ñтàлі÷íàÿ ãàðэлкà, уíіçå: öàíà 2 ðуá. 95 кàп. áåç кîøту 
пîñуäу. Чàðíілüíàå клÿйìî: ðэñтàðàí “Í¸ìàí”. Íà àäâàðîöå àкуðàтíà àäклååíàй этûкåткі 
çíà¸ìûì пî÷ûðкàì:

À çà тûì кðàåì,
Як çà тûì ðàåì […].

Улàäçіìіð äужà ø÷ûìліâà ñпÿâàў ãэтуþ пåñíþ ç ÷àñіíàў пàўñтàííÿ Кàñтуñÿ Кàліíîўñкàãà, 
пðàўäà, кðûху ç іíøûìі ñлîâàìі:

Кðàþ íàø,
Рàþ íàø,
Мû öÿáå íå ўáà÷ûì».

(Áàðàäуліí Р. Çá. тâ. Т. 4, ñ. 193–194).
92 Мàåööà íà ўâàçå ðàìàí «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі», ÿкі áûў àпуáлікàâàíû ў 

«Мàлàäîñöі», 1979, ¹ 7–8; 1980, ¹ 1–2.
93 Пåðàôðàç äâухðàäкîўÿ ç âåðøà Р. Áàðàäуліíà «Дçÿтліíкà», пðûñâå÷àíàãà У. Кàðàткåâі÷у: 

«Тàкñàìà і Áåлàðуñü ìàÿ // Íà ўçìåжкàх öâілà і âûñтàÿлà».
94 Рàçìîâà іäçå, âіäàöü, íå пðà пðàìуþ öûтàту, à пðà ñтûл¸âà-ìîўíуþ ãулüíþ. Ãîãàлü 

Мікàлàй Âàñілüåâі÷ (1809–1852) – ðуñкі піñüìåííік ўкðàіíñкàãà пàхîäжàííÿ (íàðàäçіўñÿ 
ў ìÿñтэ÷ку Ñàðî÷àíöû Пàлтàўñкàй ãуáåðíі); клàñік ðуñкàй літàðàтуðû.

95 Âåðøàâàíàå âіíøàâàííå У. Кàðàткåâі÷у ç íàãîäû 50-ãîääçÿ àä іìÿ «Мàñтàöкàй 
літàðàтуðû», àçäîáлåíàå кàлÿðîâûì ñÿáðîўñкіì øàðжàì, ãіпàтэтû÷íà ìàã÷ûìà пðûпіñàöü 
àўтàðñтâу Р. Áàðàäуліíà, ÿкі пðàöàâàў у «Мàñтàöкàй літàðàтуðû» і ÷àñàì піñàў àä іìÿ 
âûäàâåöтâà âіíøàâàííі ñÿáðàì-літàðàтàðàì.

96 Âåðø íàпіñàíû ў ÿкàñöі ілþñтðàöûі äà ìàлþíкà (упåðøûíþ: Áàðàäуліí Р. Çäуáàâåöüöÿ. 
– Міíñк: Âûä. ТÀÀ «Пàліôàкт», 1996, ñ. 21), ÿкі áûў çðîáлåíû У. Кàðàткåâі÷àì, âіäàöü, 
пåðàä àä’åçäàì у ãîñöі äà Р. Áàðàäуліíà, àá ÷ûì ñâåä÷ûöü çàпіñ у äç¸ííіку: «7/І. Чàöâåð. 
[…] 16.30. – Тàкñі. Дà Рûãîðà íà кàлÿäû». У ãэтàй ðэäàкöûі âåðø àäðîçíіâàåööà ÷àöâ¸ðтûì 
ðàäкîì – пåðøàпà÷àткîâà áûлî: «Іíäûðàў ñîтíÿ ñкà÷à ў туàлåöå».

97 Ãðуíâàлüäàñкàÿ áітâà ў ÷àñ âàйíû пàìіж Пîлüø÷àй і Âÿлікіì Кíÿñтâàì Ëітîўñкіì ç 
àäíàãî áîку і Тэўтîíñкіì îðäэíàì ç іíøàãà (1410) çãàäâàåööà Кàðàткåâі÷àì у пåðàíîñíûì 
ñэíñå ÿк àáàçíà÷эííå кàáіíåтà, øтî çàâàлåíû øìàтлікіìі ðэ÷àìі. Àíàлàãі÷íàå пàðàўíàííå 
пðûñутíі÷àå тàкñàìà ў ðàìàíå «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі»: «У пàкîÿх ñàпðàўäíû Ãðуíâàлüä: 
л¸тàþöü пàä ñтîллþ àí¸лû, уñкіäâàþöü кðûжû ç лàçû Яíû Кñöіöåлі, à Яíû Íåпàìуöкіÿ 
íÿñуöü пàä пàхàþ ўлàñíûÿ ãàлîâû, íіáû кàâуí у тðàìâàі. Þðû ç âûлуплåíûìі àä жàху 
âà÷ûìà пàпіðàå íàãîþ öìîкà, ðûäàþöü ужî тðûñтà ãîä Мàãäàліíû. Ікîíû íà ñöåíàх, ікîíû, 
íіáû ўкðûтûÿ ðжîþ пà кутàх, і ікîíû, ðàñпàñö¸ðтûÿ íà ñтàлàх, ñâåжàíüкіÿ, íіáû тîлüкі ç 
Яðäàíі, уñìіхàþööà ÷àлàâåку, øтî іх çíîў ñтâàðûў. Пàхíå хіìіÿй, äðэâàì, пàху÷àй ñтàðîй 
ôàðáàй. Çàлàöÿööà ñпіíкі кíіã. Ñкàлÿöü çуáû ãðûôîíû, пàäîáíûÿ íà ñуìíûх куðэй» 
(Кàðàткåâі÷ У. Çá. тâ. У 25 т. Т. 10. Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі: ðàìàí / пàäðûхт. тэкñту і 
кàìåíт. М. Кåíüкі; ðэä. тîìà À. Âåðàáåй. – Міíñк: Мàñт. літ., 2015, ñ. 25).
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98 Мàã÷ûìà, пàä Іíäûðàй ìàåööà íà ўâàçå íå íåйкàÿ кàíкðэтíàÿ àáî ìіôі÷íàÿ àñîáà, à 
жàíî÷àå іìÿ, ÿкîå íàáûлî пàпулÿðíàñöü äçÿкуþ÷û Іíäûðû Ãàíäçі (1917-1984), іíäûйñкàìу 
пàлітûку, àäçіíàй жàí÷ûíå – пðэì’åð-ìіíіñтðу Іíäûі, ÿкàÿ çàйìàлà ãэтуþ пàñàäу ў 1966-
1977 ãã. і пà÷ûíàþ÷û ç 1980 ã. уклþ÷íà äà äíÿ ÿå çàáîйñтâà ў 1984 ã. Íà ñлуøíàñöü ãэтàй 
çäàãàäкі ўкàçâàå ў тûì ліку тîå, øтî íà ìàлþíку, ÿкі ілþñтðуå âåðø, У. Кàðàткåâі÷ íàìàлÿâàў 
жàí÷ûíу ç кðîпкàй íà лîáå (áіíäçі ў іíäуіçìå, àáî çíàк пðàўäû, тàк çâàíàå тðэöÿå âîкà), ÿк 
ãэтà пðûíÿтà ў іíäûйñкіх çàìужíіх жàí÷ûí.

99 Ëàíà – âûтâîðíàå àä іìÿ äà÷кі Р. Áàðàäуліíà Ілîíû. Рûжулÿ – кîткà Áàðàäуліíûх.
100 Âåлікîäíûÿ, ñпåöûÿлüíà ðàçìàл¸âàíûÿ ÿйкі ç’ÿўлÿþööà àтðûáутàì àäíàãî ç ãàлîўíûх 

ðэліãійíûх ñâÿтàў хðûñöіÿí – äíÿ пàìіíàííÿ öуäîўíàãà Уâàñкðàñåííÿ ðàñкðûжàâàíàãà íà 
кðûжû Іñуñà Хðûñтà.

101 Жàðтàўліâàÿ ãулüíÿ ñлîў і ãåàãðàôі÷íûх пàíÿööÿў: огеркі – âіäàöü, íàўìûñíà ñкàжîíàå 
ўкðàіíñкàå «îãіðки» öі пîлüñкàå «ogуrki»; âûçíà÷эííå хіньскі âåðàãîäíåй çà ўñ¸ ç’ÿўлÿåööà 
ñкàжîíûì áåлàðуñкіì пåðàклàäàì ç пîлüñкàãà «chiński», øтî çíà÷ûöü «кітàйñкіÿ».

102 à la – íà ìàíåð, у ñтûлі (франц.).
103 У ÷àðíàâûì àўтîãðàôу: Бутэрброды з сырам гарачыя.
104 У ÷àðíàâûì àўтîãðàôу: Маслины а la Арыстафанос Папасатырос. Жàðтàўліâàÿ íàçâà 

ìàñліí (лþáіìàй ñтðàâû Кàðàткåâі÷à) íà ãðэ÷àñкі ìàíåð, ÿкàÿ, âіäàöü, пàхîäçіöü àä іìÿ 
ñтàðàжûтíàãðэ÷àñкàãà кàìåäû¸ãðàôà Àðûñтàôàíà (466 äà í. э. – 385 äà í. э.). Àäпàâåäíà 
Пàпàñàтûðàñ – ãулüí¸âàå âûçíà÷эííå Кàðàткåâі÷àì пðàôåñіі кàìåäû¸ãðàôà: «пàпà ñàтûðû» 
ç âûкàðûñтàííåì улàñöіâàãà ãðэ÷àñкіì іì¸íàì кàí÷àткà «àñ».

105 Муñіöü, ìàåööà íà ўâàçå Мàлàäçå÷àíñкі ðà¸í (ôàлüâàðàк Âÿçûíкà áûлîй 
Рàäàøкîâіöкàй âîлàñöі), äçå íàðàäçіўñÿ Яíкà Купàлà (ñàпð. Ëуöэâі÷ Іâàí; 1882–1942) – 
íàðîäíû пàэт Áåлàðуñі (1925); клàñік áåлàðуñкàй літàðàтуðû.

106 І ãэтàк äàлåй, і ãэтàк äàлåй (лац.).
107 Фðàçåàлàãіçì, ÿкі àçíà÷àå: àäûñöі ç ãэтàãà ñâåту íà тîй. Àáðàì – уñå÷àíàÿ ôîðìà 

ñтàðàжûтíàÿўðэйñкàãà іìÿ Àўðààì. Упåðøûíþ ñуñтðàкàåööà ў Ñтàðûì Çàпàâåöå.
108 Пà ñâåä÷àííі ñÿáðîў, Р. Áàðàäуліí ìåў çâû÷ку ñпàçíÿööà, àäíàк уìåў куäû хî÷àø і 

àäкулü хî÷àø äàçâàíіööà, і ãэтà ў тîй ÷àñ, кàлі ìàáілüíûх тэлåôîíàў ÿø÷э íå áûлî. Тàк, 
äà пðûклàäу, пàэт Ã. Áуðàўкіí пðûãàäâàў, øтî ўпåðøûíþ пà÷уў ãэтà àä ñÿáðà, кàлі пàâіíåí 
áûў àäáûööà çàпіñ íà Áåлàðуñкіì ðàäû¸ ç уäçåлàì íàðîäíûх àðтûñтàў ÑÑÑР Ã. Ãлåáàâà 
і Á. Плàтîíàâà, àäíàк Áàðàäуліí ñпàçíÿўñÿ. У àä÷àі Áуðàўкіí пàтэлåôàíàâàў у ðэäàкöûþ 
÷àñîпіñà «Áÿðîçкà», íå ñпàäçåþ÷ûñÿ, øтî хтîñüöі çäûìå тðуáку, àлå äà тэлåôîíà пàäûøîў 
Áàðàäуліí. Áуðàўкіí áûў у жàху, àäíàк ñÿáàð ñупàкîіў: «Íå хâàлþйñÿ, ÿ ўжî ў àўтîáуñå 
åäу!». «Ãэтà áûлî тàк íå÷àкàíà і ñìåøíà, øтî ÿ ðàñпàâÿäàў пðà ãэтà çíà¸ìûì, – пðûãàäâàў 
Ã. Áуðàўкіí. – Уñå ñìÿÿліñÿ, áî ўÿâіöü àўтîáуñ ç тэлåôîíàì íіхтî íå ìîã». Ãэтàÿ жàðтàўліâàÿ 
ôðàçà, ÿкàÿ âûпàäкîâà âûðâàлàñÿ тàäû ў Áàðàäуліíà, ñтàлà пðûìàўкàй ÿк у ÿãî ñàìîãà, 
тàк і ў ÿãîíûх ñÿáðîў.

109 28 лþтàãà 1983 ã. пàìåðлі жîíкà Кàðàткåâі÷à Âàлÿíöіíà Áðàíіñлàâàўíà і ðîäíàÿ 
ö¸ткà пà ìàт÷ûíàй ліíіі Яўãåíіÿ Âàñілüåўíà Ãðûíкåâі÷.

110 Íåìàã÷ûìà âûñâåтліöü, øтî ìåў íà ўâàçå У. Кàðàткåâі÷. Âåðàãîäíà, ðàçìîâà іäçå 
пðà àðтûкул, ÿкі áûў çàìîўлåíû ў âûäàâåöтâå «Áåлàðуñкàÿ Ñàâåöкàÿ Эíöûклàпåäûÿ іìÿ 
Пåтðуñÿ Áðîўкі», äçå ў тîй ÷àñ пðàöàâàлà Âàлÿíöіíà Áàðàäуліíà.

111 Âіäàöü, ìàåööà íà ўâàçå пàэтû÷íû çáîðíік «Áûў. Ёñöü. Áуäу», ÿкі âûйøàў ужî пàñлÿ 
ñìåðöі У. Кàðàткåâі÷à – у 1986 ã. Àўтàðàì пðàäìîâû і ўклàäàлüíікàì áûў Р. Áàðàäуліí.



Знешнасць

Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ ìåў àä пðûðîäû øлÿхåтíуþ çíåøíàñöü. 
Ãлÿäçіø íà ÿãî і áà÷ûø: у ÷àлàâåкà ўñ¸ äîáðà, уñ¸ íà ñâàіì 
ìåñöû, уñ¸ ўðàўíàâàжàíà. Тàкіì çàйçäðîñöÿöü, áî ¸ñöü ÷àìу 
çàйçäðîñöіöü. Дà øлÿхåтíàй çíåøíàñöі Кàñтуñÿ äàäàâàлàñÿ 
ÿø÷э ÿãî äîáðàçû÷ліâàñöü. Пðûíàìñі, тàк – äîáðàçû÷ліâà 
– ¸í ñтàâіўñÿ äà ìàлàäçåйøûх çà ñÿáå ìàñтàкîў. Яãî ãуìàð 
ìåў ìÿккàñöü, ÿãî жàðтû íå пðàöіíàлі íàñкðîçü, ÿíû íàíîñілі 
àäíî л¸ãкіÿ і тðàпíûÿ ўкîлû. Кàñтуñü çàўñ¸äû çíàхîäçіўñÿ 
пàä íàäçåйíàй àхîâàй ñтàðэйøàãà áðàтà Âàñілÿ, і ў ãэтûì ÿìу 
пàøàíöàâàлà. Яø÷э âàðтà ñкàçàöü, øтî Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ 
пàäàáàўñÿ âіäíûì жàí÷ûíàì. Дàклàäíåй, ¸í пàäàáàўñÿ ñàìûì 
ðîçíûì жàí÷ûíàì, àлå пîáà÷ ç Кàñтуñ¸ì ÿ áà÷ûў тîлüкі âіäíûх 
і эôåктíûх жàí÷ûí, тàкіх, ÿкіì пðûðîäà тàкñàìà пàäàðàâàлà 
çíåøíàñöü øлÿхöÿíàк.

Адам Глобус

...свабода значна больш каштоўная ў мастацтве 

і ў жыцці за ўсе званні, пасады і ўзнагароды.. .

мастацтва
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Кастусь
Словы пра кніжнага графіка Кастуся Шаранговіча
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Проста так

Пûтàþñÿ ў Кàñтуñÿ Шàðàíãîâі÷à: «Чàìу тû 
íå ìàлþåø?» – «Íÿìà çàìîў, кíіãі çìÿíіліñÿ, 
íà âûñтàâàх íіхтî íі÷îãà íå куплÿå... Ñэíñу 
íå áà÷у, кàá çàñåñöі і пà÷àöü ìàлÿâàöü... Íÿìà 
áîлüø ìàтûâàöûі...» – Кàñтуñü уñìіхíуўñÿ, 
àлå ìіíîðíàñöü çàхàâàлàñÿ íà ÿãîíûì тâàðû. 
«Мàлþй пðîñтà тàк, ìàлþй äлÿ ñÿáå, ìàлþй, 
áî тû ж уìååø... Ñтîлüкі лþäçåй íàâîкàл 
ìàлþþöü, çуñіì íå ўìåþ÷û ãэтà ðàáіöü. Яíû 
ìàлþþöü, ñпàäçåþ÷ûñÿ, øтî ÿø÷э íàâу÷àööà 
äîáðà ìàлÿâàöü. Яíû íå íàâу÷àööà, à тû 
íàâу÷ûўñÿ. Тû âûäàтíû ìàлÿâàлüø÷ûк – і 
÷àìуñüöі íå ìàлþåø... Ãэтà ж íÿпðàâілüíà. 
Íåлüãà тàлåíт у çÿìлþ çàкîпâàöü». – «Íå 
пåðàкàíàў. Âåäàåø, ìíå і ñàпðàўäû пàäàáàлàñÿ 
ìàлÿâàöü, кàлі ÿ äàклàäíà âåäàў, куäû і 
íàøтî ìàлþþ. Çàìîâілі àкâàðэлü у ÷àñîпіñ 
«Áÿðîçкà» – ÿ ñåў і çðàáіў ÿå. Пàпðàñілі 
àçäîáіöü кíіжку áåлàðуñкіх кàçàк – пðûхîäжу 
ў ìàйñтэðíþ, пà÷ûíàþ ÷ûтàöü кàçкі і ðàáіöü 
íàкіäû ілþñтðàöûй. Мàлÿâàöü пðîñтà тàк і çà 
пðîñтà тàк – íå äлÿ ìÿíå... Я лåпø у ãэтû ÷àñ 
у кàôэ ç жàí÷ûíàй ñхàäжу, у ãîðàäçå пàãулÿþ 

«Дзяўчына». 1988 год. Папера, туш. 
Малюнак для кнігі «Казкі ў сучасных запісах» 
з серыі «Беларуская народная творчасць».

öі íàâåäàþ áàтàíі÷íû ñàä... Мíå тàк лåпø».
Пэўíà, ñÿðîä ìàñтàкîў і ìàлÿâàлüø÷ûкàў тîлüкі àä Кàñтуñÿ Шàðàíãîâі÷à ÿ 

÷уў, øтî ¸í íå хî÷à ìàлÿâàöü пðîñтà тàк.

Вуліца

У ðîçíûх ìàñтàкîў ðîçíûÿ ўçàåìààäíîñіíû ç лþäíàй âуліöàй. Àäíû ìîãуöü 
пðûйñöі íà áулüâàð, ñåñöі íà лàўку і пà÷àöü ìàлÿâàöü пàðтðэтû ç íàтуðû çà 
íåâÿлікіÿ ãðîøû. À äðуãіÿ íå ìîãуöü, áî äлÿ ìàлÿâàííÿ íà áулüâàðíàй лàўöû 
пàтðэáíû пэўíûÿ çäîлüíàñöі... Мàлÿâàöü тû ìуñіø хуткà. Мàлþíàк пàâіíåí ìåöü 
пàäàáåíñтâà ç àðûãіíàлàì, íÿхàй ãэтà áуäçå øàðжûðàâàíàå пàäàáåíñтâà, àлå áåç ÿãî 
íіÿк. Пàкулü ìàлþåø, тàáå ÿø÷э тðэáà àäжàðтîўâàööà àä пðûäçіðліâûх кðûтûкàў, 
ÿкіÿ пàçіðàþöü íà тâàþ пðàöу ç-çà ñпіíû і áàлáî÷уöü íàä âухàì. Пåðàтâàðûöü 
піñàííå пàðтðэтà ў íåâÿлі÷кі âÿñ¸лû пåðôîðìàíñ – íàйпåðøàÿ çàäà÷à âулі÷íàãà 
ìàñтàкà.

Ç тûх ìàіх çíà¸ìûх ìàлÿâàлüø÷ûкàў, хтî ç уñіìі ãэтûìі çàäà÷àìі ñпðàўлÿўñÿ 
íà âûäàтíà, íàйлåпøûì áûў Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷. Ñпàтðэáіліñÿ ãðîøû – íÿìà 
пðàáлåìû! Ёí âûхîäçіў íà âуліöу і ìàлÿâàў пàðтðэтû. Хуткà, упэўíåíàй ðукîй, 
ç âûðàçíûì пàäàáåíñтâàì, ç хàðàктàðàì... Ёí ìàлÿâàў пàðтðэтû äçåлÿ ðàäàñöі... 
Ñâåтлû тàлåíт.

Востры малюнак

Âîñтðàå і экñпðэñіўíàå ìàлÿâàííå çàпà÷àткàâàў Âàí Ãîã. Çà іì âîñтðûÿ ìàлþíкі 
пà÷àлі ðàáіöü ìíîãіÿ, àлå íàйáîлüø уäàлà ÿíû àтðûìліâàліñÿ ў Пікàñà і Ãутуçà. 
Уñлåä çà âÿлікіìі ìàйñтðàìі âîñтðàå ìàлÿâàííå пà÷àлà øûðîкà âûкàðûñтîўâàöü 
і øкîлà áåлàðуñкàй ñтàíкîâàй і кíіжíàй ãðàôікі. Ñàìûìі âûáітíûìі âîñтðûìі 
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ìàлÿâàлüø÷ûкàìі ў ãэтàй øкîлå 
âàðтà лі÷ûöü Àðлåíà Кàøкуðэâі÷à 
і Âіктàðà Àлåкñàíäðîâі÷à. Кàлі 
пðà Кàøкуðэâі÷à øìàт ñкàçàíà і 
íàпіñàíà, äûк пðà Âіктàðà Àлå-
кñàíäðîâі÷à – çуñіì ìàлà. Íÿøìàт 
ñкàçàíà і пðà âîñтðûÿ ìàлþíкі 
Кàñтуñÿ Шàðàíãîâі÷à.

Кàñтуñü àкðàìÿ âàñтðûíі 
íàäàâàў ìàлþíкàì ліðû÷íû 
íà ñтðîй. Àñîáíûÿ ìàлþíкі Шà-
ðàíãîâі÷à пðàöÿãâàþöü эðàтûçì 
ÿø÷э àäíàãî çíàкàìітàãà ìàйñтðà 
âîñтðàãà ìàлÿâàííÿ – Эãàíà 
Шûлå. Я пåðàкàíàíû, øтî ðàíà 
öі пîçíà ў Міíñку ç’ÿâіööà пðû-
âàáíû ìуçåй ãуñтîўíàй эðîтûкі 
– і âîñтðûÿ ñåкñуàлüíûÿ ìàлþíкі 
Кàñтуñÿ Шàðàíãîâі÷à çîйìуöü у 
іì пà÷эñíàå ìåñöà.

«Заяц». 1983 год. Папера, акварэль. Малюнак на 
вокладку кнігі «Казкі беларускіх пісьменнікаў».

Казкі

Штî-øтî, à кàçкі ìû, áåлàðуñû, âåлüìі лþáіì. Рàñкàçâàåì, піøàì, çáіðàåì у 
àкàäэìі÷íûÿ ñåðûі, âûäà¸ì äлÿ äçÿöåй ç âÿñ¸лкàâûìі і çàпàìіíàлüíûìі ìàлþíкàìі 
íàйлåпøûх ìàйñтðîў кíіжíàй ілþñтðàöûі, íà кàçà÷íûÿ ñþжэтû ìû çäûìàåì кіíî 
і ìулüтôілüìû. Àäпàâåäíà, âàкîл ãэтàй çíітàâàíàй ç кàçкàìі ñпðàâû ôàðìіðуåööà 
äîñûöü âÿлікàå кîлà ç íàâукîўöàў, піñüìåííікàў, âûäàўöîў, ìулüтûплікàтàðàў і 
ãðàôікàў. У ãэтûì кîлå àкðàìÿ çâû÷àйíûх ñуìлåííûх пðàöàўíікîў ¸ñöü і çîðкі. 
У ìулüтûплікàöûі – Туìåлÿ, у кíіжíàй ілþñтðàöûі – Ñлàâук і Тàтàðíікàў, у 
íàâуöû – Âàñілåâі÷, Кàáàøíікàў і Áàðтàøэâі÷...

Àäíîй ç тàкіх çîðàк áûў і ìàñтàк Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷. Яãî кàçà÷íûÿ ñлàíû 
і áуñлû, ліñі÷кі і àí¸лû, äçÿў÷àтû і ìàлüöû çàўñ¸äû ðàäàâàлі äçÿöåй і äàðîñлûх. 
Дçÿöåй, øтî âûпіñâàлі ÷àñîпіñ «Áÿðîçкà», і äàðîñлûх, ÿкіÿ ÷ûтàлі «Кàçкі ў ñу÷àñíûх 
çàпіñàх» ç àкàäэìі÷íàй ñåðûі «Áåлàðуñкàÿ íàðîäíàÿ тâîð÷àñöü».

Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ âûäàтíà àä÷уâàў пðûðîäу ўлàñíûх ìàñтàкîўñкіх 
çäîлüíàñöåй, à тàìу áîлüøàñöü ÿãî тâîðàў çíітàâàíà ç пðîçàй äлÿ пàäлåткàў і ç 
кàçкàìі.

Свабода

Íåкàлі ñкулüптàð Âîâà Жáàíàў пàтðàпіў у кàìпàíіþ áàíäûтàў. Ãàлîўíû ñпûтàў 
у ÿãî, хтî ¸í і øтî ìîжà. Жáàíàў àäкàçàў, øтî ўìåå äîáðà лÿпіöü ç плàñтûліíу 
і ìîжà íàìàлÿâàöü лþáуþ ðэ÷. Ãàлîўíû äàў ñкулüптàðу øàðûкàâуþ ðу÷ку і 
пàпðàñіў íàìàлÿâàöü ãîлуþ áàáу íà ÿãî ðуöэ. Âîâà âûкàíàў пàжàäàííå ãàлîўíàãà 
і àтðûìàў уçíàãàðîäу – пîўíуþ øклÿíку ìîöíàãà âіíà...

Ãэтàÿ ãіñтîðûÿ ñà Жáàíàâûì уñпîìíілàñÿ ìíå, кàлі ÿ ðàçãлÿäàў ìàлþíкі Кàñтуñÿ 
Шàðàíãîâі÷à. Я ãлÿäçåў íà çуáàтàãà çàйöà, ÿкîãà íàìàлÿâàў Кàñтуñü, і äуìàў. Ёí 
ìîã íàìàлÿâàöü уñ¸, øтî тîлüкі çàìàíåööà. Мîã кàçà÷íàãà çàйöà, хітðàхâîñтуþ 
ліñу, âàñтðàðîãуþ кàðîâу, ìûøàíÿткà, кîöікà-àáàðìîöікà, âîжûкà, кåпку, хлîп÷ûкà 
ç âуäàй, ðûáіíу ў ñлîіку, пàðтûçàíà ў кàжуху, кàтîк ç хàкåіñтàìі, íà÷íû ãîðàä, лåñ 
íàä âîçåðàì, ðàйñкіÿ àáлîкі... Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ ìàлÿâàў ñàìûÿ íåâåðàãîäíûÿ 
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ðэ÷û... Áûлі ў ÿãî ìàлþíкі іíтûìíûÿ, ÿкіÿ 
¸í пàкàçâàў тîлüкі ñàìûì áліçкіì. Мåíàâітà 
ãэтûÿ ìàлþíкі äû íàкіäû пàäàþööà ìíå 
ñàìûìі кàøтîўíûìі, áî ў іх ¸ñöü ñâàáîäà і 
ÿíû äàâîäçÿöü ñâåту, øтî ìàñтàк – ñàìàÿ 
ñâàáîäíàÿ пðàôåñіÿ ў ñâåöå.

Зіма

Дàñтàткîâà àäíûì âîкàì çіðíуöü íà àкâà-
ðэлі Кàñтуñÿ, кàá çðàáіöü âûñíîâу: çіìу ¸í 
лþáіў áîлüø, ÷ûì лåтà. Íàâàт ÿãî ìàлþíкі 
àлîўкàì і літàãðàôіі ç àôîðтàìі íå÷ûì 
пàäîáíûÿ íà ўçîðû ìàðîçу íà øûáå. Íàâàт 
у ÿãî лåтíіх кðàÿâіäàх íà ðэ÷кàх і àç¸ðàх 
ìîжíà пàáà÷ûöü л¸ä. Ãэтà ўñ¸ íàтуðàлüíà, áî 
÷àлàâåк øàíуå туþ пàðу ãîäà, кàлі ç’ÿâіўñÿ ў 
íàø íÿñпûííà çìåíліâû ñâåт.

Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ íàðàäçіўñÿ 4 ñтуäçåíÿ 
1956 ãîäà. Кàñтуñü – äçіöÿ çіìû, і ñâàå äíі 
íàðîäçіíàў ¸í ñâÿткàâàў у çàñíåжàíàй, ñâåт-

Аўтапартрэт. 2006 год.

лàй і ìàðîçíàй Áåлàðуñі. Мåíàâітà пðà тàкіх, ÿк Кàñтуñü, ñпÿâàåööà ў пåñíі 
«Хлîп÷ûк-çіìà». У кàçöû пðà Ñíåжíуþ кàðàлåâу ¸ñöü пàäîáíû äà Кàñтуñÿ 
хлîп÷ûк-ãåðîй Кàй, ÿкі ç ілüäçіíàк ñклàäàў і íàðэøöå ñклàў ñлîâà «âå÷íàñöü». 
Кàлі ўñіх áåлàðуñкіх ìàñтàкîў пàäçÿліöü íà ìàñтàкîў çіìîâûх і лåтíіх, äûк 
Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ àпûíåööà ў öуäîўíàй кàìàíäçå ìàñтàкîў çіìîâûх, äçå 
пîáà÷ ç іì ñтàíуöü Мікàлàй Рûжû і Улàäçіìіð Пàø÷àñöåў, Ëåàíіä Ш÷àìÿл¸ў 
і Міхàіл Ñàâіöкі, Ãåîðãій Пàплàўñкі і Þðûй Мàкàðàў, Àíàтîлü Àлåкñàíäðîâі÷ 
і Улàäçіìіð Жáàíàў.

Валейбол

Çâûøпàтðàáàâàлüíû âûклàä÷ûк жûâàпіñу і кàìпàçіöûі Àлüãåðä Мàліøэўñкі 
кåпñкà ñтàâіўñÿ äà тûх íàâу÷эíöàў ìàñтàöкàãà âу÷ûліø÷à, øтî çàйìàліñÿ ñпîðтàì. 
Чàìуñüöі áîлüø çà àñтàтíіх Мàліøэўñкàãà ðàçäðàжíÿлі ôутáàліñтû.

«Âåäàåø Àðлîâà і Дçÿäçþлþ, тûх, øтî íà ñтàäû¸íå ìÿ÷ûк ãàíÿþöü? Ç іх 
ìàñтàкîў íå àтðûìàåööà. І ôутáàліñтàў ç іх тàкñàìà íå âûйäçå. Мàñтàк ìуñіöü 
çàйìàööà тîлüкі ìàñтàöтâàì!» – тàк äуìàў і кàçàў Àлüãåðä Àäàìàâі÷ Мàліøэўñкі. 
У ìÿíå íà ãэтû кîíт ìåлàñÿ ñупðàöüлåãлàå ìåðкàâàííå. Мíå пàäàáàліñÿ Мàøкîў 
і Кàí÷àлîўñкі, ÿкіÿ áðàлі ў âу÷íі àäíî äужûх лþäçåй. Мîжàø уçíÿöü пуäîâуþ 
ãіðу? Тàäû і íà жûâàпіñ ç ìàлþíкàì у öÿáå çíîйäуööà ñілû. Тàк кàçàлі і äуìàлі 
Кàí÷àлîўñкі і Мàøкîў, кàðöіíû ÿкіх ñтðàøэííà лþáіў і Мàліøэўñкі.

Цÿпåð ìîжíà ñкàçàöü, øтî Àлüãåðä Àäàìàâі÷ пàìûлÿўñÿ. Ç Дçÿäçþлі і Àðлîâà 
àтðûìàліñÿ пðûñтîйíûÿ ìàñтàкі і âûäàтíûÿ âûклàä÷ûкі кàìпàçіöûі і жûâàпіñу. 
Штî äà ñпàðтûўíûх çàíÿткàў, äûк øìàт хтî ç ìàіх çíà¸ìûх ìàñтàкîў лþáіў 
ñпîðт і çàйìàўñÿ іì. Ñкулüптàðû Ñàðîкà і Пàлÿкîў тðàпíà ñтðàлÿлі ç лукà. 
Ëуöэâі÷ і Хàöкåâі÷ ñтàðàííà çàйìàліñÿ кàðàтэ. Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷, äçåлÿ ÿкîãà 
і піøàööà ãэтû тэкñт, лþáіў âàлåйáîл. У âàлåйáîл Кàñтуñü ãулÿў ðàçàì ç Ñÿðãååì 
Ãðûíåâі÷àì і Âіктàðàì Яðэñüкàì. Мíå íà âàлåйáîл íå хàпàлà ðîñту, і ñкàкàў ÿ 
íå äàñтàткîâà âûñîкà, кàá пàñтàâіöü áлîк. Тàìу ÿ âûáðàў ðàíіøíі áåã. Áåãàў ÿ 
ç Рàкіöкіì і Çàлàтухàì. Àпîøíіì ÷àñàì ÿ áåãàþ àäçіí і çàхîўâàþ пàâàãу äà ўñіх 
ìàñтàкîў, ÿкіÿ çíàхîäçÿöü ñілû çàйìàööà ôіçкулüтуðàй.



Васіль

Тàк àтðûìàлàñÿ, øтî Кàñтуñü уñ¸ 
жûöö¸ іøîў çà ñâàіì ñтàðэйøûì áðàтàì 
Âàñіл¸ì. Пðàўäà, Âàñілü у ãðàìàäñкіì 
жûööі çíà÷íà áîлüø àктûўíû çà Кàñтуñÿ. 
Âàñілü ìàå пàñàäû, ̧ í і çàãàä÷ûк кàôåäðû, 
і ðэктàð àкàäэìіі. Ёí ìàå пðэìіі, çâàííі 
і ўçíàãàðîäû. Ёí пðàöуå íàä çíàкàâûìі 
äлÿ äçÿðжàâû тэìàìі: Кàñтðû÷íіöкàÿ 
ðэâàлþöûÿ, Ëåíіí, Àй÷ûííàÿ âàйíà. 
Ёí àçäàáлÿå ñâàіìі ілþñтðàöûÿìі кíі ãі 
клàñікàў: Купàлû, Мàÿкîўñкàãà, Міöкåâі÷à.

У Кàñтуñÿ ўñ¸ çíà÷íà áîлüø ñöіплàå, 
÷ûì у ÿãî áðàтà. Ёí àôàðìлÿå çâû÷àйíûÿ 
кíіãі і ÷àñîпіñíûÿ пуáлікàöûі. Пðàöуå 
âûклàä÷ûкàì ìàлþíкà. У ÿãî тâîð÷àñöі 
íÿìà çíàкàâûх äлÿ äçÿðжàâû тэì. Тàìу 
Кàñтуñü çìîã ñàáå äàçâîліöü тîå, øтî 
íікîлі íå äàçâàлÿў ñàáå Âàñілü. Кàñтуñü 
Шàðàíãîâі÷ ñâàáîäíà ìàлÿâàў эðîтûку 

«Вершнікі». 1992 год. Малюнак да кнігі 
«Азербайджанскія народныя казкі».

ç ãîлàй äупàй, ç àíуñàì і пîхâàй. Мàлÿâàў жàí÷ûíу ў пîçå, пðà ÿкуþ áåлàðуñû 
кàжуöü: «Пàöàлуй тû ìÿíå ў ñàìуþ ñàлîäкуþ äçþðà÷ку!» Кàñтуñü – ñâàáîäíû 
ìàñтàк; пðûíàìñі, ¸í áûў áîлüø ñâàáîäíûì çà ñâàйãî пàñпÿхîâàãà áðàтà Âàñілÿ. 
Як äлÿ ìÿíå, äûк ñâàáîäà çíà÷íà áîлüø кàøтîўíàÿ ў ìàñтàöтâå і ў жûööі çà ўñå 
çâàííі, пàñàäû і ўçíàãàðîäû.

Штурм

Íà плÿöû пåðàä Дîìàì уðàäу áûлî ìîðà íàðîäу. Çàçâû÷àй тàì пðàхîäçілі 
ñâÿтî÷íûÿ øэñöі, à ãэтûì ðàçàì ñàáðàліñÿ àáуðàíûÿ лþäçі. Яíû íå жàäàлі жûöü 
у ãíілîй іìпåðûі ç íàçâàй ÑÑÑР. Пà íàтîўпå пàйøлà пàãàлîñкà, øтî тðэáà іñöі íà 
øтуðì. Ëþäçі íå âåðûлі ў пåðàìîâû. Пðûíàìñі, øìàт хтî íå âåðûў у ãàâàðûлüíþ 
і ìåў ðàøу÷û íàìåð âûкіíуöü íà âуліöу áÿçäàðíû ўðàä ðàçàì ç áÿçäàðíûìі 
äэпутàтàìі.

Кàлі лþäçі пàáåãлі íà øтуðì, іì íàпÿðэйìû кіíулàñÿ äðужûíà ÁÍФ. 
Дðужûííікі àтðûìàлі çàãàä àä Пàçíÿкà і ÿãîíûх пàìàãàтûх: «Ñпûíіöü 
øтуðì!» Пàçíÿк âåðûў, øтî ўлàäà ўжî íàлåжàлà ÿìу, øтî ¸í ìіðíûì øлÿхàì 
àтðûìàå кðэñлà кіðàўíікà äçÿðжàâû, øтî çìåíû àäáуäуööà áåç кðûâі. Тàìу 
хлîпöû ç ÁÍФ і пàлÿöåлі ñпûíÿöü øтуðì. Àñàáіñтà ìíå çàãàðàäçіў äàðîãу 
Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷. Ç Кàñтуñ¸ì ÿ ðàçàì âу÷ûўñÿ. Дîáðà ÿãî âåäàў. Дîáðà 
äà ÿãî ñтàâіўñÿ. Тàìу ÿ íå кіíуўñÿ áіööà ç іì. Тàк øìàт хтî ñпûíіўñÿ. Штуðì 
çàхлûíуўñÿ. Ñâàå íå ñтàлі áіööà ñà ñâàіìі. Ãíілû пàðлàìåíт і ãíілû ўðàä çàñтàліñÿ 
ñÿäçåöü у Дîìå ўðàäу і пðàç íåйкі ÷àñ âûкіíулі àäтулü Пàçíÿкà ðàçàì ç ÿãî 
íåäàлüíàáà÷íûìі пàìàãàтûìі.

Ãэтû øтуðì ÿ çãàäàў íà пàхàâàííі Кàñтуñÿ, ÿкі ўñ¸ ñâà¸ жûöö¸ пðûñâÿöіў 
áåлàðуø÷ûíå, âûклàä÷ûöкàй äçåйíàñöі і âûхàâàííþ íàñтупíікàў. Ёí пðàжûў 
çìÿñтîўíàå жûöö¸. Кðûху äçіўíà âûãлÿäàлà тîå, øтî áэíээôàўöû íå âûкàçàлі 
пàäçÿкі ñâàйìу ÷лåíу, ÿкі ў öÿжкі äлÿ пàðтûі ìîìàíт, íÿãлåäçÿ÷û íі íà øтî, 
âûкàíàў пàìûлкîâû çàãàä.
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Аўкцыёны

Кàñтуñü Шàðàíãîâі÷ çàðàáлÿў äîáðûÿ 
ãðîøû ðàçàì ç Âàñіл¸ì Яñþкîì. Яíû àäкðûлі 
ìàñтàöкуþ ãàлåðэþ íà ãàлîўíûì ñтàлі÷íûì 
пðàñпåкöå. Мàñтàкі пàíàíåñлі іì ðîçíûх 
ðîçíàñöÿў. Тàäû Âàñілü і Кàñтуñü пðàпàíàâàлі 
ìíå пðàâîäçіöü у іх ãàлåðэі àўкöû¸íû. У ãэтàй 
âÿñ¸лàй і пðûáûткîâàй ñпðàâå íàì äàпàìîã 
ìіíіñтð çàìåжíûх ñпðàў П¸тð Кðàў÷àíкà. 
Ёí ñàì íàáûâàў кàðöіíû, ãðàôіку, кåðàìіку 
і ñкулüптуðû äлÿ áåлàðуñкіх àìáàñàä. Ёí 
çàпðàøàў çàìåжíûх àìáàñàäàðàў, кàá тûÿ 
тàкñàìà íàáûâàлі ñкулüптуðû, øклî, кåðàìіку 
і жûâàпіñ äлÿ ñâàіх іíтэð’åðàў у Áåлàðуñі. Я 
ðàñхâàлüâàў áåлàðуñкàå ìàñтàöтâà і ãðукàў 
пà тðûáуíå äðàўлÿíûì ìàлàткîì. Íàãðукàў 
ÿ äîáðà і ñàáå ў кіøэíþ, і ў кіøэíі Âàñілÿ 
äû Кàñтуñÿ. Мàñтàкі і ñкулüптàðû тàкñàìà 
ў кðûўäçå íå çàñтàліñÿ. Âûäàтíà пðàäàâàўñÿ 
жûâàпіñ Âàлîäçі Кîжухà і Âàлîäçі Тîўñöікà, 
пàлîтíû Ëåàíіäà Ш÷àìÿл¸âà тàкñàìà ñûхîäçілі 
хуткà. Пàñлÿ пàñпÿхîâûх àўкöû¸íàў ìû іøлі 
ў ðэñтàðàí «Íà ðîñтàíÿх», äçå áàлÿâàлі і тàí-

«Партрэт маці». Малюнак да рамана 
Івана Мележа «Подых навальніцы». 

öàâàлі пàä ñпåâû Àíжэлікі Яліíñкàй. Àäíàãî ðàçу ÿ äà ñтîìû íàтàíöàâàўñÿ ç ìàãутíàй 
жîíкàй àìåðûкàíñкàãà àìáàñàäàðà. Пàçíåй, п’þ÷û кàâу ў кàâÿðíі «Àкâàðûуì», ìû 
ç Кàñтуñ¸ì Шàðàíãîâі÷àì лþáілі çãàäâàöü ôååðû÷íûÿ àўкöû¸íû ç àìáàñàäàðàìі 
äû ìіíіñтðàìі.

Лодка

Пåðàäàпîøíі äçåíü лåтà áûў ö¸плû, ñîíå÷íû і öіхі. Мàñтàкі ðàçâітâàліñÿ ç 
тàâàðûøàì – Кàñтуñ¸ì Шàðàíãîâі÷àì. Дîáðà, кàлі пàхàâàííå пðàхîäçіöü у ñîíå÷íû 
äçåíü і ìîжíà ў öÿжкіÿ хâіліíû áà÷ûöü ñâåтлàñöü жûööÿ âåлі÷íàй пðûðîäû. 
Кàñтуñü áûў ÷àлàâåкàì äîáðûì. Яãî лþáілі. Ёí лþáіў ìàñтàöтâà.

Çà пàўтàðà ãîäà äà ñìåðöі Кàñтуñþ пàñтàâілі äûÿãíàç «ðàк». Ёí ìужíà ўñпðûíÿў 
пðûñуä àíкîлàãàў і âûðàøûў упàðàäкàâàöü çÿìíûÿ ñпðàâû. Кàñтуñü àäðàìàíтàâàў 
äîì і çðàáіў лîäку. Мàñтàкі кàçàлі, øтî лîäкà àтðûìàлàñÿ пðîñтà øэäэўðàì, ÿкі âàðтà 
áûлî á âûñтàâіöü у ìуçåі. Ёñöü лþäçі, ÿкіÿ пåðàä ñûхîäàì ñâàðàööà ñà ñâàÿкàìі, 
âûñÿкàþöü ñàäû і áуðàöü äàìû. Яíû äçåйíі÷àþöü пà пðûíöûпå «кàлі íå ìíå, 
äûк íікîìу». Кàñтуñü áûў öàлкàì іíøûì, ¸í пàкіíуў íàø÷àäкàì àäðàìàíтàâàíû 
äîì, ìàлþíкі і íîâуþ лîäку…



У XIX ñт. íàøûÿ пðîäкі пà÷ûíàþöü уñтупàöü у áîлüø ø÷ûлü-
íûÿ кàíтàктû ç пðàäñтàўíікàìі çàхîäíååўðàпåйñкіх кðàіí, ÷àìу 
ñàäçåйíі÷àþöü у тûì ліку âûíàхîäíіöтâû – ðàñпàўñþäжàííå 
íîâûх ñðîäкàў пåðàìÿø÷эííÿ íà àäлåãлàñöі. Âûøэйøàå ñàñлîўå 
÷àñöåй кàìуíікуå ç åўðàпåйöàìі, тàìу øтî ìàå ìàã÷ûìàñöü 
åçäçіöü çà ìÿжу ç ìэтàй íàâу÷àííÿ, лÿ÷эííÿ öі àäпà÷ûíку, äçå 
і íàçàпàøâàå ўðàжàííі. Àлå çàìåжíікі пðàжûâàþöü і íà áåлà-
ðуñкàй çÿìлі: âÿäуöü áіçíåñ, пðàöуþöü ãуâåðí¸ðàìі, à тàкñàìà 
ў ñôåðû пàáуäîâû і àçäàáлåííÿ àðхітэктуðíûх àá’åктàў, ôàð-
ìіðàâàííÿ пàлàöàâûх іíтэð’åðàў і ñàäîâà-пàðкàâûх àíñàìáлÿў; 
пà-ðàíåйøàìу çàпàтðàáàâàíûìі çàñтàþööà çàìåжíûÿ äàктàðû, 
ÿкіÿ çäàўíà ñлужàöü пðû äâàðû áåлàðуñкàй ìàãíàтэðûі. І ўñ¸ 
ж ìàã÷ûìàñöі ñÿлÿí у ñпàçíàííі Іíøàãà áîлüø ñöіплûÿ ç-çà 
àáìåжàâàíàñöі пåðàìÿø÷эííÿ ў пðàñтîðû і ìåíøàãà ñутû-
кíåííÿ ў ñпðàâàх, тàìу íÿðэäкà àáìÿжîўâàþööà ÷уткàìі. Àлå 
àäíîлüкàâà äлÿ ўñіх пðàäñтàўíікі äðуãîãà ñâåту – íåàðäûíàðíàÿ 
ç’ÿâà ў áåлàðуñкàй ðэ÷àіñíàñöі: ÿíû çâÿðтàþöü íà ñÿáå ўâàãу 

Наталля Бахановіч

...глыбінны патаемны сорам за Сваё сёння 

па-ранейшаму ўласцівы беларусам.. .
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ç-çà àäðîçíàñöі ў çíåøíàñöі, àäçåííі, ìîâå, çâû÷кàх, пàâîäçіíàх, ñâåтàпîãлÿäçå. 
Пàâåлі÷эííå öікàâàñöі äà пðàäñтàўíікîў çàìåжжà, øтî âûÿâілàñÿ і ў ìàñтàöтâå 
ñлîâà, – çàкàíàìåðíàå íàñтупñтâà ðîñту ñâÿäîìàñöі і ñàìàñâÿäîìàñöі áåлàðуñкàãà 
íàðîäà ў кàíтэкñöå пðàöэñàў этíàíàöûÿíàлüíàй ñàìàіäэíтûôікàöûі.

У ãàлåðэі іíøàçåìöàў, пðàäñтàўлåíàй у øìàтìîўíàй літàðàтуðû Áåлàðуñі 
XIX ñт., àäíûì ç íàйáîлüø ðàñпàўñþäжàíûх ç’ÿўлÿåööà àáлі÷÷à пðàäñтàўíікà 
íÿìåöкàãà íàðîäà, öі пðуñàкà, – тàкіÿ этíîíіìû ôіãуðуþöü у тâîðàх. Пàìÿтàþ÷û 
ãіñтàðû÷íû âîпûт уçàåìàäçåÿííÿ, àўтàðû íàçûâàþöü íàñåлüíікàў Íÿìå÷÷ûíû 
тэўтîíöàìі і, ÿø÷э ðàäçåй, кðûжàкàìі. Пàðàўíàлüíà âûñîкàÿ ÷àñтîтíàñöü âîáðàçà 
íåìöà çàкàíàìåðíàÿ: у íåäàл¸кіÿ ðэ÷пàñпàлітàўñкіÿ ÷àñû ¸í áûў ãåàãðàôі÷íûì 
ñуñåäàì, à çàтûì ÷àñткà тэðûтîðûі Кàðîíû Пîлüñкàй уâîãулå ўâàйøлà ў ìåжû 
ÿãî äçÿðжàâû.

***
Як пàкàçâàþöü ìàñтàöкіÿ тâîðû, äлÿ ñÿлÿíñтâà тûпîâàå àтàÿñàìлåííå íåìöà ç 

íÿ÷ûñтàй ñілàй пà çíåøíіх пðûкìåтàх. У ðàìàíå “Пàí Пàäñтîліö” Э. Мàñàлüñкàãà 
Кàöÿðûíà íà пûтàííå ñтðàлüöà пðà тîå, ÿк âûãлÿäàў ä’ÿáàл, ÿкі тàк íàпужàў 
Дàðîту пàä÷àñ âÿðтàííÿ ç пàíø÷ûíû, упэўíåíà àäкàçâàå: “Звычайна, як немец” 
[13, ñ. 16.]. У пàэìå “Пàíі Тâàðäîўñкàÿ” âîáðàç ÷îðтà íàäçåлåíû ўñіìі àтðûáутàìі 
ãэтàãà пåðñàíàжà, àлå ÿãî çíåøíі âûãлÿä уñ¸ ðîўíà пàðàўíîўâàåööà ç пðàäñтàўíікîì 
íÿìåöкàãà íàðîäà. Чîðт ç’ÿўлÿåööà ў àáлі÷÷û кàçлà ç ðàãàìі, çàтûì пåðàўâàñàáлÿ-
åööà ў íåìöà, і тîлüкі пàñлÿ ãэтàãà ÷ûтà÷ áà÷ûöü пåðàä ñàáîþ íåпàñðэäíà ñлужку 
Д’ÿáлà тàкіì, ÿкіì ¸í çâû÷àйíà пàўñтàå ў âуñíàй íàðîäíàй тâîð÷àñöі:

Уюн уцёк. Казёл з рагамі
Вынырнуў са шклянкі.
Бэкнуў, як чартоў радзімец,
Пагуляў, кудлаты,
Скочыў ў комін; тут зірк – немец
Стаіць сярод хаты!
Нос карчомкам, лыч свінячы,
Карк шарсцінню крыты,
Кур’і ножкі, хвост сабачы,
Рожкі стоцьма ўбіты.
Круць нагамі, верць вачамі,
Ў пояс пакланіўся…
     [10, ñ. 1053]

Пðîçà Я. Áàðø÷эўñкàãà ôікñуå ў çíåøíіì âûãлÿäçå íÿ÷ûñтàй ñілû, ÿкàÿ ìîжà 
пàўñтàâàöü у ÿкіì çàўãîäíà àáлі÷÷û, улàñöіâûÿ íåìöàì àтðûáутû. У “Шлÿхöіöû 
Çàâàлüíі” àпіñâàåööà ãîñöü ç іíôåðíàлüíàй пðàñтîðû, ÿкîãà áà÷àöü у кàð÷ìå: 
“Адзін падняўся, выйшаў на ганак і дзіўнае бачыць: велізарны певень на высокіх, 
як у жорава нагах, у нямецкай вопратцы і капелюшы пяе, седзячы на драбіне” [2,  
ñ. 155]. Іíøàçåìíàå, à ў äàäçåíûì âûпàäку ìåíàâітà íÿìåöкàå, уáðàííå тðàäûöûйíà 
äàå пàäñтàâу іäэíтûôікàâàöü кàãî á тàì íі áûлî ÿк Чужîãà, ÿкі çìуøàå íàпðу-
жûööà, тàìу øтî пàтэíöûÿлüíà ўтðûìліâàå ў ñàáå пàãðîçу. Дà àíàлàãі÷íûх âûñíîў 
пðûхîäçіöü äàñлåä÷ûöà этíі÷íàãà ñàìàâîáðàçà áåлàðуñàў íà ìàтэðûÿлå íàðîäíûх 
кàçàк Þ. Чàðíÿўñкàÿ: “У âîáðàçàх ÷ужûíöàў ìàãутíà âûÿўлåíà íå÷àлàâå÷àÿ – 
çâÿðûíàÿ і çàìàãілüíàÿ ñутíàñöü” [20, ñ. 99]. Çãàäàíàãà жûâ¸лüíàãà пåðñàíàжà ў 
ðàìàíå íà ôàлüклîðíàй ãлåáå ãåðîі пðûìàþöü çà øàтàíà, øтî áûлî тûпîâûì äлÿ 
тàãà÷àñíàãà ñÿлÿíñкàãà ўñпðûìàííÿ ñâåту.

У тâîðû “Хöіâåö і ñкàðá íà Ñâÿтîãà Яíà” Ф. Áàãуøэâі÷à пåðàä ãåðîåì, ÿкі 
пðàãíå ўçáàãàöіööà л¸ãкіì øлÿхàì, пàўñтàå ãàтîâû äà äàпàìîãі çà плàту ў âûãлÿäçå 



÷àлàâå÷àй äуøû іíôåðíàлüíû пåðñàíàж – ÷îðт. Пàкàçàлüíà, øтî äàлåй, àпàâÿ-
äàþ÷û ãіñтîðûþ íàáûööÿ і ñтðàтû áàãàööÿ, àўтàð у âåðøû íàçûâàå ãэтуþ “äàâå-
ðàíуþ àñîáу” кàíàтàöûйíà àôàðáàâàíà – “íåì÷ûкàì”. Яãî âîпðàткà íåтûпîâàÿ 
äлÿ ìÿñöîâàãà íàñåлüíіöтâà і âûклікàå àñàöûÿöûі ç уáðàííåì íåìöà öі ãàáðэÿ: 

Калі раз пад вечар вылазе чорт са студні!
Опратка нямецка, спераду курдата,
Капялюх высокі, як жыд носе ў свята,
Портачкі як дудкі, сам якісь цыбаты,
І шкляныя вочы, ззаду хвост куртаты…

      [1, ñ. 40]

Пðûâåäçåíûÿ пðûклàäû ç тâîðàў Э. Мàñàлüñкàãà, Я. Áàðø÷эўñкàãà, Ф. Áà-
ãуøэâі÷à, à тàкñàìà íåâÿäîìàãà àўтàðñтâà, ñâåä÷àöü, øтî âîпðàткà âûñтупàлà àпàç-
íàâàлüíàй пðûкìåтàй Іíøàãà. Пðû ãэтûì ÿíà íå áûлà пàäñтàâàй äлÿ àäìàўлåííÿ, 
àлå âûìуøàлà ìÿñöîâàãà ÷àлàâåкà ñтàíàâіööà ўâàжліâûì і àñöÿðîжíûì. Пðûâå-
äçåíûÿ пàäàáåíñтâû ў àпіñàííі çíåøàñöі іíøàçåìöà íÿìåöкàãà пàхîäжàííÿ ç ôі-
ãуðàìі іíôåðíàлüíàãà ñâåту äàçâàлÿþöü ãàâàðûöü пðà äэìàíіçàöûþ ãэтàãà этíàñу 
ў øìàтìîўíàй літàðàтуðû Áåлàðуñі àкðэñлåíàãà пåðûÿäу.

Íàñтупíàй àäìåтíàñöþ пàçіöûÿâàííÿ íåìöà ў ìàñтàöкіх тâîðàх âûñтупàå 
тîå, øтî ÿãî, ÿк і ãàáðэÿ, літàðàтàðû ðîáÿöü âіíàâàтûì у ñпîйâàííі ìÿñöîâàãà 
íàñåлüíіöтâà. Ñлàáûÿ àлкàãîлüíûÿ íàпîі (піâà, пітíû ì¸ä, âіíî) çäàўíà áûлі âà 
ўжûтку áåлàðуñàў і літâіíàў, àлå ñàпðàўäíàÿ çãуáà – ìîöíûÿ âàäкàñöі – лі÷ûліñÿ 
пåðàíÿтûìі àä іíøûх íàðîäàў. Â. Кàðàтûíñкі ў пàэìå “Âûпіў Куáà äà Якуáà”, 
íå çàáûâàþ÷ûñÿ íà äàўíіÿ âàåííûÿ íàñтуплåííі íåìöàў íà áåлàðуñкі íàðîä, пà-
кàçâàå, øтî ðàñпàўñþäжâàлüíікàìі ãàðэлкі íà íàøûх çåìлÿх çíîў жà ñтàíîâÿööà 
ìåíàâітà ÿíû:

Д’ябал схлусіць, немец злепіць,
А за ўсё плаціць нам трэба.
(...)
А яны жывуць адно тым,
Як свае сябры камраты:
Немцам чорт даў порах, потым
Біць Літву вучыў з гарматы;
Немец жа прыняў затое
За камрата клопат дужы
І зрабіў з гарэлкі зброю,
Каб страляць для пекла душы.
Што казаць! Гарох аб сцену!
Нам чужое як наслана: 
З алуса ўжо здзьмулі пену,
Праца пчолкі занядбана.
А нямецкія хітросткі,
Быццам чэрві рунь на полі,
Аб’ядаюць нас да косткі,
Аж глядзець не хопіць болю!

              [11, ñ. 381]

Хîöü íà ñàìîй ñпðàâå ñітуàöûÿ áûлà іíøàй: кàлі ў XVII ñт. çáîжжà ў Еўðîпå 
пàтàííåлà, ñтàлà âûãàäíûì âûðàáлÿöü ãàðэлку ў íàñ, øтî áûлî âÿлікàй кðûíіöàй 
пðûáûтку. Ёñöü çâåñткі, øтî âûøэйøàå ñàñлîўå ўçáàãà÷àлàñÿ çà кîøт пðîäàжу 
ìîöíûх íàпîÿў, ðîáÿ÷û іх íàáûöö¸ àáàâÿçкîâûì äлÿ ñÿлÿí. Тàìу “ìіô пðà 
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íàўìûñíàå ñпîйâàííå áåлàðуñàў тûìі öі іíøûìі íàðîäàìі-ñуñåäçÿìі ìàå çàíÿöü 
пà÷эñíàå ìåñöà ìåíàâітà ñÿðîä ìіôàў. Штî ў Рэ÷û Пàñпàлітàй, øтî ў öàðñкàй 
Рàñіі ãàðэлкà пðàäукàâàлàñÿ àãðîìíіñтûìі кîлüкàñöÿìі íå äлÿ тàãî, кàá кàãîñüöі 
«âûíіø÷ûöü» öі «àäуðìàíіöü», àлå кàá çàðàáіöü ãðîøû, àтðûìàўøû ôàíтàñтû÷íуþ 
âûãàäу” [7], – кàíñтàтуþöü ãіñтîðûкі. À тîå, øтî ñітуàöûþ ўìåлі âûкàðûñтàöü 
áîлüø ñпðûтíûÿ пðûøлûÿ, і ðàáілà іх âіíàâàтûìі, àñàáліâà ў âà÷àх ñÿлÿí.

Шэðàã çãàäàк пðà íåìöàў пðûñутíі÷àå ў пàэìå “Пàí Тàäэâуø” À. Міöкåâі÷à, 
íàпðûклàä àäíîñíà âàåííûх ñуäàкðàíàííÿў ç ãэтûì этíàñàì у äàл¸кіì ìіíулûì. 
Àäпàâåäíà àãулüíàìу äуху ўñлàўлåííÿ ñтðà÷àíàãà ñтàðîãà øлÿхåöкàãà ñâåту, уñ-
пàìіíû ìàþöü іðàíі÷íû хàðàктàð і пàäкðэñліâàþöü âûäàтíûÿ áàÿâûÿ çäîлüíàñöі 
Ñâàіх:

Не так у Велькапольшчы шляхта немцаў біла:
Які быў дух і згода, проста ўспомніць міла!

                       [14, ñ. 121]

Іðîíіÿй àôàðáàâàíû âîáðàç íÿìåöкàãà кíÿçÿ Дûíàñàâà (De Nassau Siegen – 
ðэàлüíàÿ àñîáà, ðуñкі àäìіðàл, äîáðû âàйñкîâåö і àâàíтуðûñт, ÿкі çàñâåä÷ûў ñâàå 
çäîлüíàñöі ў øэðàãу áітâàў). Âîйñкі пðûâîäçіöü ãіñтîðûþ ç пîáûту íåìöà ў Пîлü-
ø÷û, ÿк ÿìу äàâÿлîñÿ іñöі íà кíÿñкàå пàлÿâàííå. Рэйтàí çàáіў âÿліçíàãà çâåðà ç 
âÿлікàй íåáÿñпåкàй äлÿ ñÿáå, àлå ãэтà íå ўðàçілà ñàìàçàкàхàíàãà çàìåжíàãà âàåííàãà,

Які нібыта ў афрыканскай пушчы дзікай
Старога тыгра закалоў звычайнай пікай,
Калі аднойчы быў між неграў пасяліўся.
А потым тым выпадкам вельмі ўсім хваліўся.
У нас хадзілі на дзікоў у тую пору,
Рэйтан раз забіў агромную мацёру
З вялікай небяспекай, падпусціўшы блізка.
Усе дзівіліся, хвалілі, а нямчыска,
Той князь Дынасаў, пахвалы зусім не слухаў,
Пахаджваў толькі і пад нос сабе ўсё дзьмухаў…

 [14, ñ. 131]

Чàìуñüöі ў ÿкàñöі íÿìåöкàй, íåпðûçíàíàй íàøûìі пðîäкàìі çàáàўкі пàçіöûÿíуå 
À. Міöкåâі÷ ìîäу íà лþлüку äû куðэííå тàáàкі, тàìу øтî ãэтàÿ çâû÷кà íіáûтà 
ðîáіöü лþäçåй ìàўкліâûìі і çàìкí¸íûìі – àäпàâåäíà тàкіìі áà÷àööà ñàìі íåìöû 
Àäìàўлÿþ÷û ãэтû ўíіâåðñàлüíû ñіìâàл пðûìіðэííÿ âàðîжûх áàкîў, пàэт, кàлі 
хàðàктàðûçуå àäíàãî ç ãåðîÿў, у ÿкàñöі пðûåìíàй àй÷ûííàй àлüтэðíàтûâû çàíÿтку 
ўжûâàííÿ тàáàкі íàçûâàå çâû÷ку áàâіöü ÷àñ çà àпàâÿäàííåì ãàâэíäàў öі ìàлітâàў:

Удзень шукаў гаворкі, ноччу быў ахвочы
Малітвы слухаць да пазна, старыя казкі.
Таму вось у яго не мела люлька ласкі,
Як выдумка нямецкая, што чужаземчыць
Народ, бо перш маўчаць навучыць, потым немчыць.
Ён, гаварун стары, адпачываў пры мове,
Будзіўся ад маўчання на апошнім слове.

                  [14, ñ. 91]

Ж. Íåкðàøэâі÷-Кàðîткàÿ àäçíà÷àå, øтî “«áåлàðуñкàñöü» ÿк íàöûÿíàлüíà ðэ-
лåâàíтíàÿ ñтðàтэãіÿ ў літàðàтуðû XIX ñт. пàñтупîâà ôàðìіðàâàлàñÿ і âûñпÿâàлà 
пåðàäуñіì пðàç íàўìûñíуþ эñтэтûçàöûþ ðàçíàñтàйíûх äûñкуðñіўíûх пðàктûк” 



[15, ñ. 66]. Ñÿðîä іх äàñлåä÷ûöà ÿкðàç íàçûâàå “âå÷àðíіöû”, ñпåâû, ñÿáðîўñкіÿ 
áÿñåäû íà áåлàðуñкàй і пîлüñкàй ìîâàх, улàñöіâûÿ кулüтуðíàìу пîáûту пðîäкàў.

Іäэйíû çìåñт пàэìû “Пàí Тàäэâуø” À. Міöкåâі÷à àðûåíтàâàíû íà ўçìàöíåííå 
ñàìàкàøтîўíàñöі ўñ¸й пðàñтîðû ñпðàäâå÷íàãà: “Ñöâÿðäжэííþ пàтðûÿтû÷íàй іäэі 
пàäпàðàäкàâàíà і кулüтûâàâàííå тðàäûöûй у тâîðû, ñупðàöüпàñтàўлåííå ðîäíàãà 
і çàìåжíàãà, ñâàйãî і ÷ужîãà, øтî çàкðàíàå ðîçíûÿ àñпåктû пðàáлåìû: пðûðîäу, 
àäçåííå, âåðàâûçíàííå, ìåíтàлітэт, íàðîäíàå ìàñтàöтâà. Íàðîä íå пàìіðàå, кàлі 
жûâå ÿãî тðàäûöûÿ і ñâÿäîìàñöü, кàлі іñíуå пàìÿöü і пðàä÷уâàííå áуäу÷ûíі. 
Çíàхîäçÿ÷ûñÿ ў эìіãðàöûі, À. Міöкåâі÷ ðàçâàжàå àá âàðтàñöі ñâàйãî і ÷ужîãà, 
ðîäíàãà і çàìåжíàãà, øтî ñтàлàñÿ ôілàñîôñкàй àñíîâàй тâîðà. Пàтðэáíà áûöü 
âåðíûì çàпàâåтàì пðîäкàў, âåäàöü, àäкулü ñâîй ðîä, кулüтûâàâàöü ñпðàäâå÷íûÿ 
тðàäûöûі” [21, ñ. 30], – пàäкðэñліâàåööà äàñлåä÷ûкàìі.

Хîöü тэìà àäìàўлåííÿ іíøàçåìíàãà áуäçå àктуàлüíàй íà пðàöÿãу ўñÿãî XIX ñт., 
у тâîðû эпîхà пàíàâàííÿ çàìåжíàãà çãàäâàåööà àўтàðàì ÿк пàñпÿхîâà ìіíулàÿ. 
Пåðøû, хтî пðûí¸ñ äðэííû пðûклàä, – ñûí Пàä÷àøàãà, ÿкі åçäçіў íà ôðàíöуçñкàй 
áðû÷öû ç íåìöàì-ку÷àðàì. Ñлужкà, ÿк і íàâàìîäíû ў ÷àñû, пðà ÿкіÿ àпàâÿäàåööà, 
тðàíñпàðтíû ñðîäàк, àпіñâàåööà ãðэáліâà, ç íàìåðàì âûклікàöü хіáà øтî ñìåх:

На козлах – немец, як драўляная пачвара:
Панчохі на худых нагах, як тычкі ў хмелі,
А клямары камашаў серабром блішчэлі.
Каса ад парыка ў гарбайталі з прарэхай…
Старыя з той павозкі пырскалі ад смеху,
Сяляне аж хрысціліся: маўляў, па свеце
Венецкі чорт у швабскай гойсае карэце.

                       [14, ñ. 13]

Шэðàã хàðàктàðûñтûк íåìöàў, ç ÿкіìі âåлікàкíÿñкіì àñîáàì äàâîäçілàñÿ 
ñутûкàööà öі жûöü пîáà÷, ìîжíà çíàйñöі ў ìàñтàöкàй пðîçå Þ. Кðàøэўñкàãà, 
пðûñâå÷àíàй áåлàðуñкàй ãіñтàðû÷íàй тэìàтûöû. Àўтàðñтâà çàўâàã пðà íàø÷àäкàў 
тэўтîíöàў у àпîâåñöі “Àпîøíіÿ хâіліíû кíÿçÿ âàÿâîäû” íàлåжûöü ñàìîìу кíÿçþ. 
Âûкàçâàííі íÿñуöü àäáітàк íåäàâåðу і íåжàäàííÿ ìåöü ñпðàâу ç ãэтûìі лþäçüìі, 
íà øтî íàøûÿ пðîäкі іäуöü хут÷эй пà íåàáхîäíàñöі, à íå пà ўлàñíûì жàäàííі. У 
ðàçìîâå ñà øлÿхöіöàì Ãліíкàì Кàðàлü Ñтàíіñлàў Рàäçіâіл çàўâàжàå:

– Кароль, Ягамосьць прускi, стрыечнiк, праўда, але я нiводнаму немцу ня веру. 
Вялiкi палiтык, на блiзiр удае, што няма ладу як нас любiць. Але дзе ж там можа 
любiць авечку той, хто ёй бакi павыгрызаў! Чалавек гладкi i ветлiвы, ананасамi 
мяне кармiць заляцаўся ва Ўроцлаве, а мне лепей дай польскiх салоных гуркоў, чым 
прускiх ананасаў...” [8, ñ. 13–14]. Ãåðîй лі÷ûöü íåìöàў äâуäуøíûìі і íå âàðтûìі 
äàâåðу, àлå àäçіí ç іх ç’ÿўлÿåööà ÿãî äîктàðàì, øтî áûлî ðàñпàўñþäжàíàй ç’ÿâàй 
у àпіñàíûÿ ÷àñû. Ñâàйìу лåкàðу пà іìåíі Фіíкå ñтàðû âàÿâîäà, пðàўäà, тàкñàìà 
íå äàâÿðàå, àäìàўлÿþ÷û пðàпàíàâàíû тûì íàпîй: “Ён узяў шклянку, скаштаваў 
лiманады, але адразу выплюнуў. Горкая, як жоўць, дайвэльдрэку немец намяшаў, 
цьху” [8, ñ. 18–19]. Мàã÷ûìà, у ãэтàй íàпðужàíàñöі ¸ñöü і àäãàлîñàк ñÿðэäíÿâå÷-
íàй çâû÷кі àтðу÷âàöü íÿçðу÷íûх лþäçåй, øтî çäçÿйñíÿлàñÿ ў тûì ліку пà çìîâå 
çàáîйöû ñà çäðàäíікàì-лåкàðàì. Âàðтà çàўâàжûöü, øтî íàñöÿðîжàíàå ñтàўлåííå 
äà íåìöàў улàñöіâà íå тîлüкі íàðîäàì Рэ÷û Пàñпàлітàй, àлå і ўñÿìу ñлàâÿíñкàìу 
ñâåту (øìàт пðûклàäàў çíîйäçåööà ў ðуñкàй літàðàтуðû XIX ñт. – ìàñтàöкіх 
тâîðàх І. Туðãåíåâà, À. Пуøкіíà і іíø.).

Âîáðàç íåìöà-äîктàðà пðûñутíі÷àå і ў àпîâåñöі “Àпîøíÿÿ ñà ñлуöкіх кíÿç¸ўí” 
Þ. Кðàøэўñкàãà, äçå кíÿãіíÿ Ñîô’ÿ àä÷уâàå äà ÷àлàâåкà, пðûçíà÷àíàãà клàпàöіööà 
пðà ÿå çäàðîўå, íåäàâåð. Ñпà÷àтку піñüìåííік пàçіöûÿíуå іíøàçåìöà áåç уäàклàä-
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íåííÿ íàöûÿíàлüíàñöі: “Тут адчыніліся дзверы пакоя і ўвайшоў мужчына, ужо 
сівы, згорблены, з кійком у руцэ, у чорным нянаскім адзенні. Гэта быў прыдворны 
лекар князя. Глянуўшы на яго, можна было лёгка прачытаць па твары ягоны 
характар. Скрыўлены твар яго ўздоўж і ўпоперак быў скрэслены маршчынамі 
і пабіты чырвонымі плямамі, сінімі гузакамі, белымі шрамамі. З-пад абвіслых 
павек няўлоўна пазіралі светлыя, амаль белыя вочы, вусны, скрыўленыя на адзін 
бок, надавалі яму выгляд дзівака. Нізкі лоб амаль да броваў закрывалі сівабруд-
ныя валасы, вышэй галава была амаль што лысай, і толькі з бакоў яе там-сям 
закрывалі валасы таго ж колеру. Згорблены і кульгавы на адну нагу, ён абапіраўся 
на кій з пазалочанай ручкай. Гэта быў чужынец, які ўжо нямала гадоў пражыў 
у краіне, ведаў мясцовую мову, народныя звычаі, дух народа. Паслужлівы, подлы, 
ён падлізваўся да кожнага, рассцілаўся перад кожным, ад каго мог мець карысць. 
Такі быў Фрызіюш – прыдворны лекар князя. Княгіня яго не любіла; ён лячыў яе з 
двухгадовага ўзросту і кожны раз абяцаў, што ёй палепшае. Цяпер жа яе здароўе 
ўвачавідкі пагаршалася. Вось і зараз ён прыйшоў са сваёй звыклай усмешкай, з 
паклонам, са звыклымі абяцаннямі” [9, ñ. 311]. Àáлі÷÷à Фðûçіþøà íå âûклікàå 
пðûхілüíàñöі, àлå ў ÿãî çíåøíàñöі àäáіâàåööà і ўíутðàíàå: ãэтû ÷àлàâåк íåíàâіñíû 
ãåðàіíі çà íÿø÷ûðàñöü і íàâàт ілжûâàñöü (àўтàð íå лі÷ûöü íåàáхîäíûì тлуìà÷ûöü 
ãэтуþ ÿкàñöü, íàпðûклàä, тàктîўíàñöþ, ÷улàñöþ äîктàðà, ÿкі äà àпîøíÿй хâіліíû 
çàхîўâàå ў хâîðàй íàäçåþ).

У àäðîçíåííå àä ñуð’¸çíàãà тîíу Þ. Кðàøэўñкàãà, Â. Ñàâі÷-Çàáлîöкі ў àпîâåñöі 
“Пîлàöкàÿ øлÿхтà” пàäûхîäçіöü äà àäìàўлåííÿ “íÿìåöкàñöі” ç ãуìàðàì: âûñтàўлÿå 
ÿå элåìåíтû пàäñтàâàй äлÿ ñìåху – пàäîáíûÿ íàñтðîі äэìàíñтðуå пàтðûÿтû÷íà 
íàñтðîåíàÿ ðэ÷пàñпàлітàўñкàÿ øлÿхтà пàñлÿ пàўñтàííÿ Т. Кàñöþøкі. М. Іàñкåâі÷ 
äàâîäçіöü, øтî тàкі ñпîñàá âûÿўлåííÿ Іíøàãà, ÿк пðûíіжэííå і àáÿñöэíüâàííå, 
ÿкіÿ äàñÿãàþööà âûкàðûñтàííåì ñìåху, тðàäûöûйíû. У áåлàðуñкàй літàðàтуðû 
XIX ñт. ç äàпàìîãàй ÿãî çäçÿйñíÿåööà іäэàліçàöûÿ ìіíуўø÷ûíû і Áàöüкàўø÷ûíû, 
à элåìåíтû пàўñÿäç¸ííàñöі “ñтàíîâÿööà ãàлîўíàй пðûлàäàй àñìÿÿííÿ «÷ужûх», 
øтî ñпðûÿå àöэíöû іх пуíкту пîãлÿäу ÿк «íÿпðàâілüíàãà», пðàôàííàãà, у ñупðàöü-
лåãлàñöü «ñàкðàлüíàй» пàçіöûі «ñâàіх»” [6, ñ. 85].

Пàä÷àñ âå÷àðûíû пàìіж ãåðîÿìі ўçíікàå ñпðэ÷кà ç íàãîäû тàãî, øтî пàí Àкуøкà 
пàäуìàў, ìÿðкуþ÷û пà іìåíі äû çàíÿтку, áûööàì øлÿхöіö äîктàð Еñüìàí Çÿíîâі÷ 
ç’ÿўлÿåööà íåìöàì. Кпіíû çíàхîäçÿöü âûÿўлåííå ў ôîðìå âåðøàâàíàй іìпðàâіçàöûі:

Беднасць з немцам тут танцуе,
Немец беднасць сам мардуе...
Скуль ты, беднасць, што за панік?

                   [16, ñ. 161]

Ãэтà пðàâàкуå кàíôлікт, ðàñпà÷àтû àáðàжàíûì Çÿíîâі÷àì, ÿкі áûў літâіíàì і 
пðîäкі ÿкîãà àтðûìàлі øлÿхåöтâà çà âàйñкîâûÿ çàñлуãі ÿø÷э ў ñтàðàжûтíàñöі: 
“Таму ён пачаў біцца з Акушкам на шаблях, бо той палічыў, што яго старажытны 
літоўскі род паходзіў з Германіі і з асяроддзя крыжакаў, а таксама спытаў, ці 
не яго продкі прускія рыцары мяча, чым быццам бы нанёс абразу ліцвіну” [16, ñ. 
161]. У кàìåíтàðûÿх íàðàтàð пðàліâàå ñâÿтлî íà ñітуàöûþ, ÿкàÿ àкàçâàåööà íіáûтà 
і ñтâîðàíàй äлÿ тàãî, кàá пàкàçàöü äàўíþþ ãіñтîðûþ Рэ÷û Пàñпàлітàй: “Сёння 
свет зусім не знаёмы яшчэ з нашай гісторыяй, а таму мае скажонае ўяўленне пра 
Польшчу. Нават самі палякі ўжо добра не разумеюць значнасці нашай гісторыі, 
велічнасці цывілізацыі (жыццёвага ладу) нашых продкаў. Мы былі грамадзянамі 
і народам, калі яшчэ ўвесь астатні свет быў падданым (sujet, Unterthan), і таму 
паляк меў права ставіць сябе вышэй за тэўтонца, няхай сабе і барона, які быў 
наогул слугою і варварам – нямым для слова, якое ў польскім сэрцы ператвара-



лася ў справу” [16, ñ. 161]. Íåпðûÿçíàñöü, àáуìîўлåíàÿ àäñутíàñöþ ў íåìöàў 
пàтðûÿтûçìу, çíàхîäçіöü âûÿўлåííå і ў àôàðûçìå “суцішыць Польшчу – значыць 
знямечыць яе” [16, ñ. 153], ÿкі çíîў пàкàçâàå ìàўкліâàñöü этíàñу. У тâîðû ўçíікàå 
ñупðàöüпàñтàўлåííå пàлÿкàў ÿк ñâàáîäíûх, íåçàлåжíûх ãðàìàäçÿí і íåìöàў, у 
кðûâі ÿкіх пàääàíàñтâà і ñлужэííå.

Хàðàктàðûñтûкà Â. Ñàâі÷àì-Çàáлîöкіì пðàäñтàўíікîў íÿìåöкàãà íàðîäà ôàð-
ìіðàâàлàñÿ íå тîлüкі íà пàäñтàâå ãіñтàðû÷íûх çâåñтàк: жûâу÷û ў Àўñтðà-Âåíãðûі і 
іíøûх åўðàпåйñкіх кðàіíàх, ̧ í ìîã íàçіðàöü çà ãэтûì Іíøûì. Íå пàäпàðàäкàâàíûÿ 
ìàñтàöкàй ìэöå àäíîñіíû äà íàø÷àäкàў тэўтîíöàў пðàñтупàþöü ç ліñтà літàðàтàðà 
äà М. Дðàãàìàíàâà, äçå піøàööà, øтî öÿпåðàøíі ðàçäîð пàìіж Пîлüø÷àй і Мàñкâîй 
àäáûâàåööà “к âÿлікàй íåìöà ðàäàñöі”: “Âàйíà ãэтà і ðàçäîð ãэтû íàñ, уñіх ñлàâÿí, 
ðàçñлàáлÿå, і, ñкàçàў áû, ÿíà íàñ ужî íà äçâå пàлàâіíû ðàçàäðàлà! І ðàçàäðàлà íàñ 
тàäû, кàлі íåäðуã íàø àäпà÷ûííû, íåìöû, ç кîжíûì äí¸ì у ìàãàту ðàñöå” [17,  
ñ. 545]. Ãіñтàðû÷íà ãэтû íàðîä уÿўлÿåööà àўтàðу íåпðûÿöåлåì ñлàâÿíø÷ûíû, 
çàäà÷à ÿкîй àá’ÿäíàööà і çà кîøт ãэтàй åäíàñöі ўçìàöíіööà.

Àíàлàãі÷íà íå ўлàñöіâà пàтðûÿтû÷íàå пà÷уöö¸ íåìöàì у ðàìàíå “Àáðуñіöåлі” 
Í. Ëàíñкîй, ÿкіÿ, ÿк і іíøûÿ пðàäñтàўíікі ìÿñöîâàй улàäû, пðûåхàлі íà áåлà-
ðуñкіÿ çåìлі äçåлÿ л¸ãкàãà, áåñклàпîтíàãà жûööÿ і ўçáàãà÷эííÿ. Муж і жîíкà 
Áуøû – “людзі нямецкага паходжання і старога крою. Гэта была самая бязвінная 
пара смяротных; яны нікому не рабілі і не жадалі злога, кахалі адно аднаго, як ім 
запаведваў пастар, які іх вянчаў, і былі шчаслівыя. Муж служыў, са спакойным 
сумленнем браў асвечаны звычаем хабар, гуляў паціху і быў падобны да прусака; 
жонка лекавалася, шыла новыя сукенкі, прытрымліваючыся строгай дыеты і, 
акрамя ўласнага болю пад дыхавіцай, не лічыла вартымі сваёй увагі ніякія падзеі 
на свеце. Нягледзячы на тое, што муж і жонка Бушы даўно перажылі дэмарка-
цыйную лінію, што аддзяляла сталы ўзрост ад надыходу старасці, яны так добра 
захаваліся, што з захапленнем і абавязкова адно з адным танчылі кадрылю, польку 
і нават галоп. Асаблівы поспех яны мелі ў галопе. Яны танчылі і ўсміхаліся, і ў 
танцах захаплялі сваёй весялосцю моладзь, якая амаль страціла здольнасць шчыра 
весяліцца” [12, ñ. 627–628]. Кàлі ў пðîçå Þ. Кðàøэўñкàãà, пðûñâå÷àíàй àäлþñ-
тðàâàííþ áîлüø äàўíіх ÷àñîў, íåìöû çàхàâàлі íàöûÿíàлüíû кàлàðûт у çíåøíіì 
àáлі÷÷û і хàðàктàðû, тî Í. Ëàíñкàÿ, àпіñâàþ÷û іх, ðàññтàўлÿå іíøûÿ àкöэíтû. Яíà 
пàкàçâàå ãэтûх лþäçåй íàйпåðø ÿк ìÿø÷àí, тàìу і çâÿðтàå ўâàãу íà ÷àлàâå÷ûÿ 
ðûñû, à íå этíі÷íуþ ñпåöûôіку: жûâу÷û ñÿðîä ñлàâÿí, Áуøû ç çàäàâàлüíåííåì 
пåðàíÿлі àñîáíûÿ ìÿñöîâûÿ çâû÷кі і тàíöû.

Пðà àñіìілÿâàíàñöü ç ìÿñöîâûì íàñåлüíіöтâàì äàўíî àñåлûх íà áåлàðуñ-
кàй çÿìлі пðàäñтàўíікîў ãэтàãà этíàñу ãàâîðûöü у ðàáîöå “Жûâàпіñíàÿ Рàñіÿ” 
À. Кіðкîð: “Íåìöû пåðøàпà÷àткîâà ўпіñàíû ў Ëітâу âÿлікіì кíÿçåì Ãåäûìі-
íàì у XIV ñтàãîääçі. Яíû пàñÿліліñÿ тут íàçàўñ¸äû і äàўíî ўжî пàтàíулі ў 
âіð кàðэííàй íàðîäíàñöі. Âілüíÿ àñàáліâà ìàå çäîлüíàñöü пàãлûíàöü ÷ужûÿ 
íàöûÿíàлüíàñöі. У тðэöіì, у ÷àöâ¸ðтûì кàлåíå çàñтàåööà ўжî тîлüкі пðîçâі-
ø÷à, ÿкîå íàãàäâàå íÿìåöкàå пàхîäжàííå, àлå пðàäñтàўíікі ÿãî ўжî íі àçà íå 
âåäàþöü пà-íÿìåöку” [4, ñ. 21]. Дîкàçàì çліööÿ ç àўтàхтîííûì íàñåлüíіöтâàì 
âûñтупàþöü ñâåä÷àííі, øтî íåкàтîðûÿ ç íåìöàў і ітàлüÿíöàў пðûìàлі ўäçåл у 
пàўñтàííÿх 1831 і 1863–1864 ãã. і íàâàт áûлі пàкàðàíûÿ ñìåðöþ. Дàñлåä÷ûк 
пàäкðэñліâàå, øтî íåìöû àñàáліâà лþáÿöü Кîâåíñкуþ ãуáåðíіþ ÿк пàìåжíуþ 
і плàäàâітуþ, ÿк і іíøûÿ çàìåжíікі, ÿкіÿ ў àãулüíàй кîлüкàñöі ñклàäàþöü тут 
áîлåй çà пÿтíàööàöü тûñÿ÷ ÷àлàâåк.

Ф. Áàãуøэâі÷ у âåðøû “Íåìåö” ðàçâіâàå тэìу ўçáàãà÷эííÿ пðûøлûх лþäçåй 
íà áåлàðуñкà-літîўñкіх çåìлÿх. Пðàäñтàўíік àäíàйìåííàãà åўðàпåйñкàãà íàðîäà 
ñпà÷àтку, тîлüкі ç’ÿâіўøûñÿ, âûãлÿäàå äàâîлі пàñðэäíà і íå пðûöÿãâàå äà ñÿáå ўâàãі:
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У млыне сеў немец, – якаясць абрыда,
Граўшы на дарогах, прыйшоў з-за граніцы,
Прынёс толькі торбу і ў ёй дзве скрыпіцы.

                   [1, ñ. 32–33]

Тâîð àпàâÿäàå ãіñтîðûþ ãàñпàäàðàííÿ пðûхàäíÿў у ìà¸íтку пàñлÿ тàãî, ÿк 
пàйøîў ç жûööÿ ÿãî ìÿñöîâû ўлàäàлüíік. У ñþжэöå ãàâîðкà âÿäçåööà пðà пðàä-
ñтàўíікîў тðîх íàйáîлüø, пàâîäлå пàэтà, ðàñпàўñþäжàíûх íà íàøàй çÿìлі этíàñàў: 
ðуñкàãà, íåìöà, ãàáðэÿ. У âûíіку áліçкàãà ñÿáðîўñтâà ç ðуñкіì і äîáðàй ñлужáû 
ÿìу ў ãàáðэÿ íåўçàáàâå ç’ÿўлÿåööà кàìÿíіöà ў ãîðàäçå, à ãàñпàäàðîì у ìà¸íтку 
ñтàíîâіööà тîй ñàìû íåìåö. Íÿãлåäçÿ÷û íà этíі÷íà àкöэíтàâàíуþ íàçâу, у тâîðû 
àáàãулüíÿþööà ўñå пðàäñтàўíікі іíøûх íàðîäàў, ÿкіÿ жûâуöü íà áåлàðуñкàй çÿìлі:

Жыд панам зрабіўся, немец яшчэ большы,
А мужык быў голы, цяпер яшчэ гольшы!
Так і на гародзе: лебяда, крапіва, – 
Толькі вырві рэпу, – дык зарастуць жыва,
Так як чорт насее! ото ж так і людзе:
Тутэйшы загіне, дык вораг прыбудзе!

                 [1, ñ. 33]

У пàðàўíàííі çìåíû ўлàäàлüíікàў ìà¸íткà ç тûì, ÿк ìåñöà кàðûñíûх ðàñліí 
íà ãàðîäçå ў іìãíåííå âîкà çàйìàå çåллå, íÿìà àãðэñіі, àäíàк і íåìåö, і ãàáðэй, і 
ðуñкі íà ðàäçіìå – àäíàçíà÷íà Чужûÿ і íåпàжàäàíûÿ, ÿк і іх äçåйíàñöü. Ãåðîі íå 
ðàçìÿжîўâàþööà пà íàöûÿíàлüíàй пðûкìåöå: іх этíі÷íûÿ íàйìåííі “âûñтупàþöü 
ÿк кàíтэкñтуàлüíûÿ ñіíîíіìû, ÿкіÿ àáàçíà÷àþöü лþäçåй, у àäíîлüкàâàй ñтупåíі 
ñхілüíûх äà кðуöåлüñтâà, пàäìàíу і іñíàâàííÿ çà кîøт пðàöû іíøûх” [5, ñ. 102]. 
Àпіñàíàÿ ñітуàöûÿ ўçáàãà÷эííÿ ÷ужàçåìöàў, ÿкîå ÷àñтà àäáûâàåööà ў тûì ліку і 
çà кîøт àўтàхтîííàãà íàñåлüíіöтâà, ç’ÿўлÿåööà тûпîâàй äлÿ тàãà÷àñíàй літàðàтуðû 
і пàўтàðàåööà ў àíàíіìíûх ãутàðкàх і іíøûх пðàçàі÷íûх і âåðøàâàíûх тâîðàх. 
Дðуãі ўñпðûìàåööà ÿк íàâàлà, àäíàк ðàçуìíàÿ і çäîлüíàÿ âûкàðûñтîўâàöü àáñтà-
âіíû і ìÿñöîâàãà ÷àлàâåкà ў àñàáіñтûх іíтàðэñàх. У âåðøû “Íåìåö” Ф. Áàãуøэâі÷ 
àтàÿñàìліâàå пðàäñтàўíікîў ðîçíûх этíàñàў і кàíôåñій âûклþ÷íà íà пàäñтàâå іх 
ìåðкàíтûлüíûх íàìåðàў – пðàãі íàжûööà, у тûì ліку і íåпðûñтîйíûìі ñпîñàáàìі:

А што жыд да немец – дзеці аднэй маткі:
І мова падобна, і адны ухваткі.
А абодва ласы на чужую працу,
І, мусіць, абодва ядуць з кроўю мацу!
Абодва абдураць, абдзяруць як ліпку,
Адбяруць і сошку за бітую скрыпку.

                  [1, ñ. 32]

Ñхілüíàñöü ñÿðэäíåñтàтûñтû÷íàãà ÷àлàâåкà äà íåãàтûўíûх ìûñлåí÷ûх ñхåìàў, 
íÿçäîлüíàñöü øìàтáàкîâà і àíàлітû÷íà пàäûхîäçіöü äà àöэíкі áÿãу÷ûх жûöö¸âûх 
ç’ÿў (у âûпàäку ñÿлÿíñтâà ç-çà íåàäукàâàíàñöі і àãулüíàй íіçкàй кулüтуðû, øлÿ-
хтû – ç-çà çàкàñíåлàñöі пîãлÿäàў) пðàäâûçíà÷àлі àáлі÷÷û пðûøлûх кàпітàліñтàў: 
“…äэìàíіçàöûÿ іíøàçåìöàў у тàãà÷àñíàй áåлàðуñкàй літàðàтуðû – çàкàíàìåðíàÿ 
ðэàкöûÿ іíтэлåктуàлüíàй элітû àãðàðíàãà ñîöûуìу íà ðàçáуðэííå ÿãî ôуíäàìåí-
тàлüíûх уñтîÿў, ÿкàÿ çíàхîäçілà ñâàþ ìàñтàöкуþ ìàíіôåñтàöûþ íà ãðуíöå ўжî 
àäпðàöàâàíûх і çàñâîåíûх øûðîкàй íàðîäíàй ñâÿäîìàñöþ ўçîðàў” [3, ñ. 43]. У 
äàäçåíûì âûпàäку ãàâîðкà іäçå пðà пàðàлåлі íå ñтîлüкі ç іíôåðíàлüíûì пàхîäжàí-



íåì пðàäñтàўíікîў íÿìåöкàãà íàðîäà, кîлüкі пðà іх íàäçâû÷àйíûÿ, íå÷àлàâå÷ûÿ 
ўлàñöіâàñöі ў тûì, øтî äàтû÷ûöü ôіíàíñàâàй пàñпÿхîâàñöі.

Тэìу âàлàäàðàííÿ Іíøàãà пðàöÿãâàå àíàíіìíû тâîð “Пðà áàãàöтâà äû áåäíàñöü”, 
у ÿкіì àжûööÿўлÿåööà âûхàä çà ìåжû тðûâіÿлüíàй эìàöûÿíàлüíàñöі ў âûÿўлåííі 
íåпðûÿçíàñöі äà іíøàçåìöà і ñпðîáà âûÿâіöü пðû÷ûíû íåñпðàâÿäліâàãà ãðàìàäñкàãà 
ўлàäкàâàííÿ. У öэíтðû çíàхîäçÿööà äâîå ðàáî÷ûх, кîжíû ç ÿкіх ðàñкàçâàå ñâàþ 
ãіñтîðûþ, ÿк ¸í àпûíуўñÿ íà çíіøтàжàлüíàй пðàöû – пàáуäîâå ÷ûãуíкі. Ãэтàÿ 
äçåйíàñöü çà кàðîткі пðàìåжàк ÷àñу çäîлüíàÿ çðàáіöü ìàлàäûх лþäçåй пàäîáíûìі 
äà ñтàðûх, àлå ¸í íåàäпàâåäíà ðûçûöû àплî÷âàåööà. Кîñтуñü ñþäû тðàпіў пàñлÿ 
тàãî, ÿк пîп і кñ¸íäç, çãàâàðûўøûñÿ, пàçáàâілі ÿãî пàñàäû íàñтàўíікà ў âÿñкîâàй 
øкîлå, тàìу øтî пàçàйçäðîñöілі пðûðîäíàìу ўìåííþ хлîпöà ñпðàўлÿööà ç ðàáî-
тàй. Дçåä Кàðпî àпûпуўñÿ íà пàáуäîâå ÷ûãуíкі çáÿäíåўøû, кàлі ÿãî ãàñпàäàðкà 
íå ìàãлà çàáÿñпå÷âàöü íàðìàлüíûÿ ўìîâû іñíàâàííÿ.

Ãåðîі пàäðàáÿçíà ðàñкðûâàþöü ñâà¸ áà÷àííå ìåхàíіçìàў äàâÿäçåííÿ ñÿлÿíñтâà 
äà áåäíàñöі. Íåãàтûўíûìі пåðñàíàжàìі ñтàíîâÿööà пðàäñтàўíікі äçâþх âàðîжûх 
у äà÷ûíåííі äà íàøûх пðîäкàў этíі÷íûх ãðуп. Дçåä Кàðпî àпàâÿäàå, ÿк ãàáðэй 
Ëåйáà àпÿðэäçіў ñÿлÿí, уçÿўøû ў àðэíäу ìà¸íтàк і çåìлі íà äâàíàööàöü ãàäîў, 
à çàðàç уçáàãà÷àåööà, тàííà àплî÷âàþ÷û ðàáîту. Àíàлàãі÷íà äçåйíі÷àå íåìåö, ÿкі 
íàíÿў ñÿлÿí íà ÷ûãуíку: “Напрыклад, хоць бы на гэтай жалезніцы. Я сам чуў, 
што немец – падрадчык нашага ўчастка жалезніцы – нішком хваліўся якімсь-то 
паном, што работа ў яго так добра ідзе, што як бы ён за тую плату, каторую ён 
нам цяпер плаціць, да наняў у два разы болей работнікаў, на тую самую работу, 
каторую мы робім, то й тагды б ён не лішыўся барыша” [12, ñ. 9–10]. Ñÿлÿíå ðà-
çуìåþöü, øтî íàйìіту плàöÿöü туþ ñöіплуþ ñуìу, çà ÿкуþ ¸í хіáà øтî íå пàìіðàå 
ç ãîлàäу, íå çâàжàþ÷û íà жîðñткіÿ ўìîâû жûööÿ, хàð÷àâàííÿ і öÿжкàñöü пðàöû. 
Âûкàçàíûÿ ãåðîÿìі äуìкі ç’ÿўлÿþööà àäãàлîñкàì ìàðкñіñöкіх іäэй, øтî пàñтупîâà 
пà÷ûíàþöü пðûхîäçіöü і ў ìàñтàöтâà ñлîâà. Іìàãàлàãі÷íàÿ пðàáлåìàтûкà пðàñтупàå 
ў ãутàðöû пðàç âîáðàçû äâух äçÿлüöîў – “жûäкà” і íåìöà, ÷ужûх і íåáÿñпå÷íûх 
âà ўñпðûìàííі àўтàхтîííàãà íàñåлüíіöтâà. Íàйìітû ўпэўíåíûÿ, øтî кàпітàл áåç іх 
пðàöû íå пðûí¸ñ áû ãðîøàй улàäàлüíіку, тàìу áåç àхâîтû ñлухàþöü ÿø÷э àäíàãî 
этíі÷íà àкöэíтàâàíàãà ўäçåлüíікà ñітуàöûі – íàãлÿä÷ûкà лÿхà, ÿкі àáàðàíÿå іíтàðэñû 
íàйìàлüíікàў.

Íåãàтûўíûÿ àäíîñіíû äà âûхàäöà ç íÿìåöкàãà íàðîäà, àáуìîўлåíûÿ ÿãî àãðэñіў-
íàй у äà÷ûíåííі äà íàñ пàлітûкàй у ìіíулûì, çàўâàжíûÿ ў âåðøàâàíàй àпîâåñöі 
“Тðû äà÷кі літâіíà” (“Trzy córki litwina”)1 У. Ñûðàкîìлі. Ш÷àñліâû áàöüкà ìàðûöü, 
øтî àáçàâÿäçåööà âûñàкàðîäíûìі çÿöÿìі, ÿкіÿ ñтàíуöü ÿìу äîáðûìі ñûíàìі і áу-
äуöü âûкîíâàöü âàåííû àáàâÿçàк пåðàä ðàäçіìàй. Àäíàк жûöö¸ ðàñпàðàäжàåööà 
іíà÷àй: уñіх тðîх äçÿў÷ûí àäíу çà äðуãîй çàáіðàþöü ç ñàáîй âûпàäкîâûÿ ãîñöі, 
ÿкіÿ тðàплÿþöü у øлÿхåöкі ìà¸íтàк пåðàíà÷àâàöü – íåìåö, ðуñкі і лÿх. Пàкàçàíû 
àäíîñіíû ñтàðîãà літâіíà äà кîжíàãà ç ãàñöåй: ðуñкàãà і лÿхà ÿк ãåàãðàôі÷íûх ñу-
ñåäçÿў ¸í ñуñтðàкàå ç уñìåøкàй і íàâàт äçіöÿ÷ûì äàâåðàì, у пàðàўíàííі ç íåìöàì. 
Тут áàöüкà âûтðûìліâàå ўñå íîðìû øлÿхåöкàй ãàñöіííàñöі і этûкåту, àлå íå хàâàå 
íåäàâåðу äà ÷ужàçåìöà, тàìу øтî àä÷уâàå ўíутðàíуþ íàпðужàíàñöü: 

Узброены ад ног да галавы
Немец, рыцар крыжацкі,
У лясах Літвы заблукаў увечары.

Сэрцы злосцю задрыжалі,
Калі быў убачаны плашч белы,
З чорным крыжам, павешаным цераз плячо;

1 Çàãàлîâàк тâîðà і öûтàтû ç ÿãî пàäàþöööà ў пàäðàäкîâûì пåðàклàäçå àўтàðà àðтûкулà. 
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Але хатняя гасціннасць
Святая для сэрца Літвіна:
– Няхай і немец хлеб з намі падзеліць.

Праў гасціннасці гаспадар трымаецца,
Мост зняты з ланцуга,
Запрошаны на начлег рыцар,
І пры піве, пры мёдзе,
Пры гасціннай свабодзе
Складзена літоўская вячэра.

               [18, ñ. 59]

Íå âûклікàå ñтàíîў÷àй àöэíкі áàöüкі-âîйтà ў ãутàðöû “Жìåíÿ пøàíіöû” 
У. Ñûðàкîìлі çàхîплåíàñöü àäíàãî ç ñûíîў íÿìåöкіì пîáûтàì. Íåкàлі íàкіðàâàíû 
çà ìÿжу äлÿ пàøûðэííÿ äàлÿãлÿäу і íàáûööÿ âîпûту ãåðîй, âÿðíуўøûñÿ, äэìàí-
ñтðуå ãðэáліâàñöü у äà÷ûíåííі äà ñâà¸й ñöіплàй íÿçìåííàй ñтàðàñâåöкàй âîпðàткі:

Надта ж мілы ў немцаў побыт,
Пыхі многа нечуванай,
Ды найболей даспадобы
Капялюшык і каптаны.
Што казаць аб світцы нашай! – 
Крой дзівацкі, неўжываны,
І відно, што гарапашны.
Кройма світкі на каптаны!
Саламяны капялюшык – 
Ад прыгону ўбор для хлопа!
Вось у немцаў, кажуць, слушна,
Сапраўды значна Еўропа!

              [18, ñ. 157–158]

У пðûâåäçåíàй ñітуàöûі пðûñутíі÷àå іíіöûÿöûйíû ìîìàíт âûпðàáàâàííÿ 
÷àлàâåкà – у äàäçåíûì âûпàäку çàìåжíûì, ÿкîå тîлüкі çíåøíå пðûãàжэйøàå і 
лåпøàå. Àáàâÿçкîâûì ñâåä÷àííåì пàñпÿхîâàñöі пðîйäçåíàãà пàñâÿ÷эííÿ ў ãутà-
ðöû У. Ñûðàкîìлі âûñтупàå àñэíñàâàííå íåàáâåðжíàй ñàìàкàøтîўíàñöі ñâàйãî:

Войт гаворыць з хваляваннем:
 – Ў дурня дрэнныя навіны!
Хто нямецкае убранне
Прапануе славяніну,
Той, каму чужое міла,
Хто аб шапцы з лямцу марыць,
Каму вочы засляпіла,
Лічыць брыль свой не да твару,
Хай страі чужыя носіць,
Хай здароў заплюшчыць вочы:
Летам пот яго заросіць,
А пад восень дождж прамочыць!
Тройчы дурань той зухвалец, 
Хто хапае спеў няродны
З ніў чужых і потым хваліць
Дух тутэйшы ў песні зброднай.
Хто ганьбуе грунт бацькоўскі,
За чужой сягае зоркай,
Той не дасць ані для вёскі,
Як Васіль і як Рыгорка.

             [18, ñ. 159–160]



Тîлüкі тðэöі ñûí, çíàхîäçÿ÷ûñÿ íà ÷ужûíå, äáàå пðà тîå, øтî çàпàçû÷ûöü у 
Іíøàãà, кàá пàлåпøûöü Áàöüкàўø÷ûíу íå íà ўçðîўíі çíåøíÿãà, à ñутíàñíà, тàìу 
і пàкàçâàå пðûâåçåíуþ ç укðàіíñкàй ñтàðîíкі жìåíþ ўðàäліâàй пøàíіöû. Ёí і 
àтðûìîўâàå пàñàäу âîйтà – ñтàíîâіööà íà áàöüкàâà ìåñöà ÿк íàйáîлüø âàðтû 
ñÿðîä áðàтîў.

Ãлûáіííû пàтàåìíû ñîðàì çà Ñâà¸ ñ¸ííÿ пà-ðàíåйøàìу ўлàñöіâû áåлàðуñàì 
і пðàÿўлÿåööà ў ãàíüáàâàííі і íàâàт àäìàўлåííі àй÷ûííàãà і пðûхілüíàñöі äà 
âûкàðûñтàííÿ àтðûáутàў Чужîãà. Ãэтà çíàхîäçіöü âûÿўлåííå âà ўжûâàííі іíøà-
ìîўíûх íàйìåííÿў äлÿ ìÿñöîâàй пðàäукöûі, øтî àпðàўäâàåööà іìкíåííåì âûй-
ñöі ў ìіжíàðîäíуþ ãàíäл¸âуþ пðàñтîðу, àлå íà ñàìîй ñпðàâå пàкàçâàå кîìплåкñ 
íàöûÿíàлüíàй íåпàўíàâàðтàñöі. “Жìåíÿ пøàíіöû” У. Ñûðàкîìлі пà-ðàíåйøàìу 
àктуàлüíàÿ, тàìу øтî пàкàçâàå, ÿк пà ìåðû ðîñту ñâÿäîìàñöі і ñàìàñâÿäîìàñöі ўñ¸ 
áîлüø âàжíûì пàâіííà ñтàíàâіööà пûтàííå àñэíñàâàíàãà çàпàçû÷àííÿ ў ðîçíûх 
íàðîäàў і кðàіí, íåìàã÷ûìàãà áåç àá’åктûўíàãà ñтàўлåííÿ äà Іíøàãà – ÿãî öэлàñíàãà 
ўñпðûìàííÿ ç улікàì ÿк âàðтàñöÿў, тàк і íåпàçáåжíûх íåäàхîпàў.

Уçîðàì тàкîй ñтàлàñöі ў пûтàííÿх àñэíñàâàííÿ âîпûту åўðàпåйñкàãà íàðîäà 
ñтàíîâÿööà àñîáà і тâîð÷àñöü Э. Мàñàлüñкàãà, àðûåíтàâàíàãà íà пàлÿпøэííå 
ñôåðû экàíàìі÷íàãà ãàñпàäàðàííÿ íà áåлàðуñкіх çåìлÿх. У пàäðàáÿçíûх кàìåí-
тàðûÿх äà ðàìàíà “Пàí Пàäñтîліö” піñüìåííік íàçûâàå тîå ў жûööі çàìåжíікàў, 
у âûкàðûñтàííі ÷àãî ¸í áà÷ûöü пåðñпåктûâу äлÿ Áàöüкàўø÷ûíû. Íà ñтàðîíкàх 
тâîðà àпàâÿäàåööà пðà жûöö¸ íÿìåöкіх ìÿø÷àíàк, ÿкіÿ íі ў ÷ûì íå хî÷уöü àäñтà-
âàöü àä øлÿхåöкіх ñÿáðîâàк: “Калі я быў у Нямеччыне, дык амаль у кожнай сям’і 
бачыў, што дамы занятыя карыснаю працаю, адпаведнай іхняму стану. У лепшых 
дамах, асабліва ў Саксоніі, бачыў я цудоўныя механічныя ткацкія варштацікі, 
на якіх дамы без ніякага высілку выраблялі цудоўныя матэрыі – ядвабныя альбо 
баваўняныя – стужкі, карункі, тонкае палатно, батысты ды іншыя патрэбныя 
рэчы, якія заўсёды карысныя для дому, а для іх – прыемнае баўлене часу” [13,  
ñ. 158]. Àäíàк ðэàкöûÿ ìÿñöîâûх ìÿø÷àíàк íà ãэтà àäìîўíàÿ: ÿíû áàÿööà áûöü 
пàäîáíûìі äà пðà÷àк öі кухàðàк і хіáà øтî ç жàхàì áà÷àöü ñÿáå çà ткàöтâàì. 
Пðàöà ўñ¸ ÿø÷э ўÿўлÿåööà çàíÿткàì äлÿ áåäíàтû – ñÿлÿíñтâà, à пðûãîжàÿ пàлîâà 
ãðàìàäñтâà лі÷ûöü ìэтàçãîäíûì áîлåй ñà÷ûöü çà ìîäàй, ÷ûì çà ãàñпàäàðкàй. У 
ãэтûì, пàâîäлå піñüìåííікà, çàклþ÷àíà àäíà ç пðû÷ûí пàўñþäíàãà çáÿäíåííÿ і 
øлÿхåöкàãà, і ñÿлÿíñкàãà íàñåлüíіöтâà íà ðàäçіìå. Э. Мàñàлüñкі íå хàðàктàðûçуå 
íåìöàў ÿк этíàñ, àлå ç пðûâåäçåíûх пðûклàäàў íàпðîøâàþööà âûñíîâû, øтî ãэтû 
íàðîä ðàçуìíåйøû çà áåлàðуñкі і ìîжà пàхâàліööà àäìåтíàй кулüтуðàй жûööÿ і 
пîáûту, тàìу ў ÿãî ìîжíà і âàðтà пàâу÷ûööà.

Âûтîкі “ðàçуìíàñöі” пàлÿãàþöü у çíà÷íà áîлüøàй àäукàâàíàñöі: П. Цåðàøкî-
âі÷ ãàâîðûöü пðà “íàйâûøэйøû ўçðîâåíü піñüìåííàñöі íÿìåöкàй ñупîлкі ñÿðîä 
уñіх этíі÷íûх ãðуп Áåлàðуñі – 60,6 %” [19, ñ. 148]. Уÿўлåííі пðîäкàў пðà ãэтà 
ìîжíà çíàйñöі ў àпàâÿäàííÿх çáîðíікà “Рàññкàçû íà áåлîðуññкîì íàðå÷ии”, хîöü 
¸í у літàðàтуðàçíàўñтâå і лі÷ûööà âûíікàì ñàöûÿлüíàй çàìîâû. У ðàçìîâå ñтà-
ðàñтû Яíкі ç áðàт÷ûкàì Хâÿäîñàì пðûâîäçÿööà ñтàíîў÷ûÿ пðûклàäû ç жûööÿ 
íåìöàў, кàá ñтûìулÿâàöü àäукàöûþ ñÿлÿíñкіх äçÿöåй. Ãåðîй Яíкà ãàâîðûöü пðà 
ўлàñöіâуþ íåìöàì пðàãу àñâåтû, пàä уплûâàì ÿкîй ÿíû кîжíуþ ìàã÷ûìàñöü 
âûкàðûñтîўâàþöü äлÿ íàâу÷àííÿ: “А, напрыклад, немцы – тыя і ў поле ходзяць 
з кніжкамі; хлопец валы паводзіць, бацька арэ і разам чытае, палажыўшы кніжку 
на плузе. От як! І знаюць яны з кніжак многа чаго добрага: як скаціну ад памору, 
збожжа ад кратоў ратаваці; як ніву лепш узараці, у яку пору што лепш пасеяці 
– гаспадары яны хоць куды!” [11, ñ. 586–587]. Дðуãі ўäçåлüíік äûÿлîãу Хâÿäîñ 
àäðàçу пàäàå ñâîй кîíтðàðãуìåíт пðà кàðäûíàлüíуþ ðîçíіöу пàìіж íàðîäàìі: 
“Ну, немец! Немец шчэ з калыскі ахвотны да навукі: такі ўжо ён удаўся замор-
скі. А наш мужык што?” [11, ñ. 586–587]. Чàлàâåк уñâåäàìлÿå і ãіñтàðû÷íуþ, і 
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экàíàìі÷íуþ, і ñâåтàпîãлÿäíуþ ðîçíіöу пàìіж Ñàáîй і Іíøûì – жûхàðîì áîлüø 
ðàçâітûх кðàіí, ÿкàÿ ўÿўлÿåööà ÿìу öÿжкà äàñÿãàлüíàй äлÿ пåðààäîлåííÿ. Ãэтà 
àäðîçíåííå і пðûâÿлî äà тîй ñітуàöûі, ÿкуþ íà ôîíå ўçðîўíþ ðàçâіööÿ åўðàпåйöàў 
тàäû ñпðàâÿäліâà ìîжíà áûлî íàçâàöü кðûтû÷íàй.

***
Чàñтà ў ìàñтàöкіх тâîðàх, àñàáліâà пðûçíà÷àíûх äлÿ ñÿлÿíñтâà öі ñтâîðàíûх 

у ÿãî àñÿðîääçі пðàäñтàўíік íÿìåöкàãà íàðîäà âûñтупàå çáіðàлüíûì äэìàíі÷íûì 
âàðîжíûì âîáðàçàì çàìåжíікà, ç äçåйíàñöþ ÿкîãà çâÿçâàåööà øтîñüöі íåãàтûў-
íàå – àäñþлü àñàöûÿöûі ç íÿ÷ûñтàй ñілàй (Э. Мàñàлüñкі, Я. Áàðø÷эўñкі, “Пàíі 
Тâàðäîўñкàÿ”). Пðàäñтàўíік ãэтàй этíі÷íàй ãðупû ў àäíûì øэðàãу ç ãàáðэåì пàпðà-
кàåööà ў ñпîйâàííі ìÿñöîâàãà íàñåлüíіöтâà íà тîй пàäñтàâå, øтî ÿíû ўтðûìліâà-
þöü кîð÷ìû äû øûíкі (Ф. Áàãуøэâі÷). Íåìåö àáâіíàâà÷âàåööà âà ўçáàãà÷эííі 
çà кîøт àжûööÿўлåííÿ øûðîкàй пðàäпðûìàлüíіöкàй äçåйíàñöі íà íàøàй çÿìлі, 
÷àñтà çà кîøт пðûãí¸ту àўтàхтîííàãà íàñåлüíіöтâà (Â. Кàðàтûíñкі, Ф. Áàãуøэâі÷).

Íåìöû ўÿўлÿþööà ìàўкліâûìі лþäçüìі, ç ÷ûì çâÿçâàåööà іх çâû÷кà пàліöü 
лþлüку (À. Міöкåâі÷), і тîå, øтî, у пàðàўíàííі ñà ñâàáîäíûì áåлàðуñкіì íàðîäàì, 
у тэўтîíöàх жûâû äух пàääàíñтâà і пðûñтàñàâàлüíіöтâà (Â. Ñàâі÷-Çàáлîöкі). 
Кàðûñтàþ÷ûñÿ пàñлуãàìі íåìöàў, ìÿñöîâàÿ øлÿхтà ўñ¸ ж ñтàâіööà äà іх ç íåäàâåðàì: 
пðû÷ûíàй àãулüíàй íàпðужàíàñöі ў àäíîñіíàх ÷àñтà ç’ÿўлÿþööà çàôікñàâàíûÿ ў 
кàлåктûўíàй пàìÿöі пàäçåі ãіñтîðûі – уçáðîåíûÿ íàпàäû кðûжàкîў íà áåлàðуñкіÿ 
çåìлі (У. Ñûðàкîìлÿ, Þ. Кðàøэўñкі). Íå çàáûâàþ÷ûñÿ пðà íåпðûåìíàå ìіíулàå, 
íàøûÿ пðîäкі ўñâåäàìлÿþöü пåðàâàãу íÿìåöкàãà íàðîäà ў тûì, øтî äàтû÷ûöü 
кулüтуðû, àäукàöûі і àðãàíіçàöûі пîáûту ðîçíûх ñàöûÿлüíûх ñлà¸ў (“Рàññкàçû 
íà áåлîðуññкîì íàðå÷ии”), ÿк і íàäç¸ííуþ пàтðэáу ў ãэтàãà этíàñу пàâу÷ûööà – 
пåðàíÿöü äîáðàå і ñтàíîў÷àå (Í. Ëàíñкàÿ, Э. Мàñàлüñкі). Тàкі пàäûхîä äà Іíøàãà 
ñâåä÷ûöü пðà пàñтупîâàå эâàлþöûÿíàâàííå ñâÿäîìàñöі тàãà÷àñíàãà ÷àлàâåкà: 
пðàöэñû этíàíàöûÿíàлüíàй ñàìàіäэíтûôікàöûі, ÿкіÿ ç’ÿўлÿåööà íåàáхîäíàй 
пðûñтупкàй àñîáàñíàãà ñтàíàўлåííÿ і àñîáíàãà ÷àлàâåкà і öэлàãà íàðîäà, äàçâà-
лÿþöü ÿìу ўÿâіöü, пà-пåðøàå, ñâàþ àäðîçíàñöü, пà-äðуãîå, âàðтàñöü.
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Дзве палавінкі шчасця

Чàлàâå÷àå ø÷àñöå ñклàäàåööà ç äçâþх пàлàâіíàк. Пåðøàÿ 
íàçûâàåööà “ты дзеля людзей”, äðуãàÿ – “людзі дзеля цябе”. 
Áåðàñöåйñкàãà ìàñтàкà і літàðàтàðà Ëÿâîíà Âàлàñþкà л¸ñ 
áàãàтà ўçíàãàðîäçіў кîжíàй ñà çãàäàíûх пàлàâіíàк. Àá ãэтûì 
ñâåä÷àöü âûíікі ÿãî тâîð÷àй äçåйíàñöі. Мàйñтàð жûâàпіñу, пàэт, 
пðàçàік. Як àöàíіöü уñ¸ çðîáлåíàå іì у ìàñтàöтâå? Пàñпðàáуåì… 
Âàíäðîўíік у ñâåт пðûãîжàãà ìàå ìàжліâàñöü у “кðîпåлüöû” 
ñтâîðàíàãà ìàñтàкîì уáà÷ûöü уñ¸ “âîçåðà” ÿãîíàãà пàэтû÷íàãà 
äàðîáку. À ўáà÷ûўøû – пðàìîâіöü âîáðàçàтâîðöû ўñхâàлÿâàíàå 
“äçÿкуþ!” Ëÿâîí Âàлàñþк íà тàкîå “äçÿкуþ!” ìàå ўñå пðàâû…

Сыноўскае служэнне

Пåðø ÷ûì ðàñпàâåñöі пðà àáðàíûÿ íàìі äлÿ ðàçìîâû кíіãі 
“Íåпðûäуìàíûÿ пàðтðэтû” і “Дàл¸кàÿ ñÿäçіáà”, íàãàäàåì пà-

Юрый Паталкоў

...паэзія Лявона Валасюка – шляхетная 

“выплата па крэдытах” сардэчнасці чалавечай…

Талент сардэчнай удзячнасці
Нататкі пра кнігі Лявона Валасюка “Непрыдуманыя 
партрэты” і “Далёкая сядзіба”

кнігапіс
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пÿðэäíіÿ пðàöû ìàйñтðà. Çáîðíікі âåðøàў “Ëåàíіäû” (2003), 
“Чûðâîíàÿ âåжà” (2002), “Пîçíіÿ ñíû” (2006), “Çíàкі íà 
âàлуíå” (2010), “Âå÷àðîâû íàñтðîй” (2016); кíіжкі пðîçû 
“Ñöåжкі äà ñÿäçіáû (àáðàçкі ìàлåíñтâà)” (2008), “Âÿðтàííå 
Áåðàйñöåйñкàй Ñтðàлû”(2012); øìàтлікіÿ пуáлікàöûі ў 
ãàçåтàх äû ÷àñîпіñàх… Дàäàäçіì ÿø÷э і пл¸ííûÿ пîøукі 
Ë. Âàлàñþкà ў âûÿўлåí÷ûì ìàñтàöтâå. Âà ўñå ÿãî жûâà-
піñíûÿ пðàöû тðэáà ў÷ûтâàööà, âà ўñå ÿãî ñлîўíûÿ тâîðû 
– уãлÿäàööà.

Ці ìàã÷ûìà пðà ўñå íàçâàíûÿ тут кíіãі àáàãулåíà 
âûкàçàööà ў àäíûì ñлîâå? Íà íàøу äуìку – ìàã÷ûìà. Âîñü 
“клþ÷àâîå” ñлîâà: сын. Ëіðû÷íû ãåðîй Âàлàñþкà àäîðàíû 
талентам сына – у ñàìûì øлÿхåтíûì і âûðàтàâàлüíûì 
ñэíñå ãэтàãà ñлîâà. Ñûí ñÿì’і, ðîäíàãà кðàþ, àäâå÷íàñöі, 
Áîжàй пðàўäû. Ãэтûÿ àñîáû äуху пðûхîäçÿöü äà пàэтà пåðñàíіôікàâàíà, у 
àáлі÷÷û àñîáíûх лþäçåй. Кîжíàÿ ñуñтðэ÷à – íåпàўтîðíàÿ, àäкàçíàÿ: çàпûтàлüíàÿ 
і àäкàçâàþ÷àÿ àäíà÷àñîâà... Пðà÷ûтàåì âåðø Ë. Âàлàñþкà:

Дçâå ñіíіöû лÿ àкíà
Пðûлÿтàþöü
Пàклÿâàöü ç ðукі
Дçіöÿöі.
  (“Леаніды”, с. 32)

Кàìу і ÷àìу ліðû÷íû ãåðîй пàâіíåí тут áûöü áåñкàðûñліâà ўäçÿ÷íûì? Дàâåðу 
птуøûíàìу? Клàпàтліâàñöі äçіöÿöі? Дàðîñлàìу ñэðöу, ÿкîå ў ñтàíå пðûкìåöіöü 
àäâå÷íуþ âåлі÷íàñöü çíåøíå áуäç¸ííàãà іìãíåííÿ? Рîäíàй ìîâå, ÿкàÿ ìîжà 
âûкàçâàöü íàйтàí÷эйøûÿ ìілàãу÷íûÿ пåðàліâû пàэтû÷íàãà пà÷уööÿ? À ìî ў 
ãэтûх ðàäкàх àкуìулÿâàíà äухîўíàÿ пðàãðàìà пðàöû ìàñтàкà? Ці âûкàçâàåööà 
тут уäçÿ÷íàñöü Уñÿâûøíÿìу, ÿкі ç ìàтэðûі äàáðûíі ñâà¸й íÿñтîìíà тâîðûöü уñ¸ 
íîâàå і íîâàå Áûöö¸? Пàэт çäàå экçàìåí íà ñûíîўñкуþ ўäçÿ÷íàñöü…

“Мастакі Бога”

Пàэçіÿ Ëÿâîíà Âàлàñþкà – øлÿхåтíàÿ “âûплàтà пà кðэäûтàх” ñàðäэ÷íàñöі 
÷àлàâå÷àй. У÷ûтàåìñÿ, уãлåäçіìñÿ ў кíіãу эñэ “Íåпðûäуìàíûÿ пàðтðэтû” (2014). 
Шàíîўíàìу ìàйñтðу пàø÷àñöілà пàáà÷ûööà ç ìíîãіìі пàääàíûìі пðûãàжîñöі – 
ìàñтàкàìі, літàðàтàðàìі, íàâукîўöàìі, жуðíàліñтàìі... І ãэтûÿ ñпàткàííі ìàðíà 
íå пðàйøлі: тâîðöà øлÿхåтíà àääçÿ÷ûў íàñтàўíікàì і кàлåãàì ñâàіì: âûкàâàў у 
куçíі тàлåíтà ñâàйãî öуäîўíûÿ эñэ пðà іх. У жûööі ÿíû áûлі і ¸ñöü ðэàлüíûÿ, 
ñклàäàíûÿ àñîáû. Àлå ўñå пåðñàíàжû ў ÿãî кíіçå – ñâÿтûÿ, ñâÿтûÿ тàìу, øтî 
ðîáÿöü ñâÿтуþ ñпðàâу äлÿ лþäçåй. У ãэтàй ñâÿтàñöі – íіÿкіх “пàäìàл¸âàк” 
ðэ÷àіñíàñöі. Пàпðîñту ìуäðû ÷àлàâåк Ëÿâîí Âàлàñþк çäîлåў уáà÷ûöü у кîжíûì 
ç пðàäñтàўлåíûх іì лþäçåй ñутíàñíàå. Íåçäàðìà кíіãà íàçâàíàÿ “Íåпðûäуìàíûÿ 
пàðтðэтû”. Íåпðûäуìàíûÿ! Тут пàтðэáíà öûтàтà. Ãåîðã Ãåãåлü: “Адкрыццё ёсць 
змест мастацтва. І чалавек, які эстэтычна творыць, ёсць “мастак Бога”. Такая 
двайная пабудова “вобразаў мастацтва”.

Дûк âîñü, ìåíàâітà “ìàñтàкîў Áîãà” ўñлàâіў у ñâà¸й кíіçå Ëÿâîí Âàлàñþк. Íå 
¸í, à àäâå÷íû “Пåðøààўтàð” пðûäуìàў! Ë. Âàлàñþк жà тîлüкі ўñлåä çà Áîжàй 
пðàўäàþ çàпіñàў…

Чûтà÷ áåçуìîўíà çàтðûìàå пîçіðк íà эпіãðàôå äà кíіãі пàðтðэтàў: “…У кожнага 
мастака, паэта павінна быць граніца яго незалежнасці, за якую ён не павінен нікога 
пускаць. Хоць для самога яго ніякіх абмежаванняў быць не павінна” (Максім Танк).

Эпіãðàô ãэтû – ÿк клÿтâà Ãіпàкðàтà: “Íå íàøкîäçü!” Як л¸ãкà ðàçìіíуööà ç 
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áліçкіì ñâàіì (пåðàйñöі ãðàíіöу ÷û¸йñüöі íåçàлåжíàñöі), äû ÿк öÿжкà çíîўку ç іì 
äуøîþ ñуñтðэööà! Ëåàíіä Хâåäàðàâі÷, Âàøûÿ “Íåпðûäуìàíûÿ пàðтðэтû” ç’ÿâіліñÿ 
ў äàпàìîãу кîжíàìу ç íàñ і – íàäîўãà.

Пàä ÿкіì çíàкàì ñтâàðàлàñÿ кíіãà эñэ? Íàâàт íå тîлüкі ÿíà, àлå і ўñå àñтàтíіÿ 
пðàöû? Íàðûñ íà ñтàðîíöû 78 “Пàðтðэтàў” íàçâàíû тàк: “Пад знакам прыгажосці 
і любові”. Âîñü – ãàлîўíàå àäкðûöö¸! Âîñü – áÿññпðэ÷íàÿ àöэíкà! У ãэтûх ñлîâàх 
– íå ñпàãàäліâàÿ ìåтàôàðà кðàñàìîўñтâà, à íåпàхіñíû ñіìâàл âåðû, уçãàäàíàÿ ўжî 
клÿтâà Ãіпàкðàтà, âûðàтàâàлüíàÿ ñöÿжûíкà ãуñту ñÿðîä äðûãâû пîøлàñöі…

Эмпатыя
Ёñöü у Ë. Âàлàñþкà âûðàç “Ñöÿжûíкà Àйöà” (“Пîçíіÿ ñíû”, ñ. 46). Мîжà, у 

іìÿ пðàклàäàííÿ ãэтàй ñàìàй ñöÿжûíкі пðàöуþöü у ìàñтàöтâå Ëÿâîí Âàлàñþк і 
ÿãî тâîð÷ûÿ àäíàäуìöû… У 2018 ãîäçå ìàйñтàð пåðàâûäàў ç äàпàўíåííÿìі кíіãу 
“Дàл¸кàÿ ñÿäçіáà” (àáðàçкі ìàлåíñтâà). Ñöÿжûíкà Àйöà пðûâÿлà…

Íàçâà кíіãі – кâіíтэñэíöûÿ ãуìàíіñтû÷íàãà çàкліку, “кðîпåлüкà” “жûâîй 
âàäû”, ÿкàÿ ў ñтàíå ðàñпàâåñöі íàì пðà ўñ¸ “âîçåðà”. “Дàл¸кàÿ ñÿäçіáà” – âîáðàç 
ãðуíтîўíàй ñпðàâÿäліâàñöі âåкàâå÷íàãà áûööÿ: ðîäíû äîì, ñÿì’ÿ, пàìÿöü, пà÷àтàк 
ñàìàâûкàçâàííÿ ñÿðîä íÿìîўкíу÷àй ñтûхіі жûööÿ. Ãэтàÿ íàçâà – пðà піñüìåííікà, 
пðà ìÿíå, пðà öÿáå. Хтî ç íàñ íå хàâàå ў ãлûáіíі äуøû ñâà¸й àáðàçкі ìàлåíñтâà?

Ë. Âàлàñþк уñпðûìàå жûöö¸ эìпàтû÷íà. À эìпàтûÿ, ÿк âÿäîìà, ãэтà ñâÿäîìàå 
ñупåðàжûâàííå эìàöûÿíàлüíàìу ñтàíу іíøûх лþäçåй, çäîлüíàñöü ðàñпàçíàöü тîå, 
øтî ÿíû àä÷уâàþöü, і âûкàçàöü ñпà÷уâàííå. À øтî àä÷уâàþ ÿ, ÷ûтàþ÷û íàçâу, пðà 
ÿкуþ ðàçìîâà? Ці пàтðэáíà ìíå ў ãэтû ìîìàíт ñпà÷уâàííå? Àкàçâàåööà – тàк. 
Ñÿäçіáà ж – äàл¸кàÿ! Дàл¸кàÿ! Íàçàўжäû ў äçÿöіíñтâå çàñтàлàñÿ! À äàðîñлû ўñ¸ 
äà öÿплà ìіíулàãà öÿãíåööà. Пà-іíøàìу áûöü і íå ìîжà: піñüìåííік жà – ñûí 
Áûööÿ ñâàйãî. І ãэтàå пà÷уöö¸ пðûíîñіöü íàì піñüìåííік ужî ў пåðøûх ðàäкàх 
кíіãі: “Успаміны, як і знаёмыя пахі родных палёў і лугоў, парою наплывуць неча-
кана-непаўторна. Памяць, як добрая маці, вяртае мяне ў дзяцінства: не заўсёды 
бесклапотнае, але такое мяккае і прыемнае, што адчуваеш, як без таго далёкага 
часу было б цяжка і сумна зараз, праз дзясяткі гадоў” (с. 5).

Уñпàìіíû, пàхі пàл¸ў і луãîў íàплûâуöü… Ëþäçі äçåлÿ öÿáå… “Кðэäûтû” 
ñàðäэ÷íàй лþáîâі… Штî тàлåíту ñûíàâàìу пåðàä ãэтàй Áîжàй ÷ûñöіí¸й ðàáіöü? 
І – ðàáіöü кíіãу: ÿ äçåлÿ лþäçåй… Ë. Âàлàñþк у ñâàіх íàðûñàх àá äçÿöіíñтâå íå 
іìкíåööà äà пðîñтàãà пåðàкàçу çäàðэííÿў. Ёí ðàтуå! Рàтуå ñâàþ і ÷ûтà÷à äуøу  
àä уñÿãî тàãî, àä ÷àãî áûâàå “öÿжкà і ñуìíà”. Âîáðàç ìàлåíñтâà ў кíіçå “Дàл¸кàÿ 
ñÿäçіáà” äà ñâÿтàñöі ÷ûñтû – ÿк і пîñтàöі тâîðöàў у “Íåпðûäуìàíûх пàðтðэтàх”. 
І тàкñàìà íÿìà тут пðûхàðîøâàííÿ. Ёñöü ñутíàñíàÿ пðàўäà áûööÿ. À øтî ж? Пàä 
çíàкàì пðûãàжîñöі і лþáîâі пà-іíøàìу íåлüãà!

Уäûхíåì ÷àðîўíàå ñâÿтлî хàöÿ á àäíàãî ç àпàâÿäàííÿў. “Дðàўлÿíûÿ кàíüкі”. 
Фàáулà тут кàðîткàÿ: âÿñкîâû хлîп÷ûк ç äàпàìîãàþ äçåäà і áàáулі çðàáіў äðàўлÿíûÿ 
кàíüкі, і ðàçàì ç ñÿáðàìі ãîйñàå пà л¸äçå. Тàк, ôàáулà кàðîткàÿ, àлå âîñü ñþжэт 
ãлûáîкі і áÿçìåжíû… Âûðàá кàíüкîў пðàäñтàўлåíû пàäðàáÿçíà і ўðà÷ûñтà. Ãåðîй 
àпàâÿäàííÿ ñтàлåå пàä÷àñ пðàöû. Ñтâàðэííå кàíüкîў ÿк ñтâàðэííå ñâåту… Ш÷àñöå: 
ÿ äлÿ лþäçåй – і лþäçі äà ìÿíå… Пðû àпàâÿäàííі – ìàлþíàк: äðàўлÿíûÿ кàíüкі. 
Âÿäîìà: ãэтà ж кíіãà Ëÿâîíà Âàлàñþкà: у ÿãî ўñå âûäàííі àäíà÷àñîâà літàðàтуð-
íûÿ і жûâàпіñíûÿ…

“Дзякуем!” ад рэцыпіентаў
Мû ўñå – ðэöûпіåíтû: ãлåäà÷û, ÷ûтà÷û… Àўтàð пðàäñтàўлåíûх тут íàтàтàк пðà 

тâîð÷àñöü Ëÿâîíà Âàлàñþкà – тàкñàìà. Дûк âîñü, ̧ í âûкàçâàå ìàйñтðу ўäçÿ÷ íàñöü 
çà іì çðîáлåíàå і жàäàå тâîðöû íîâûх øлÿхåтíûх çäçÿйñíåííÿў. І íå тîлüкі ¸í, 
à і ўñå іíøûÿ ðэöûпіåíтû.



Анатоль Брусевіч. Крылы. Вершы, паэма. Гродна: ТАА 
“ЮрСаПрынт”, 2021. – 208 с.

Пåðøûÿ пуáлікàöûі пàэçіі Àíàтîлÿ Áðуñåâі÷à ç’ÿâіліñÿ íà 
пà÷àтку 90-х ãàäîў, кàлі áåлàðуñкàÿ літàðàтуðà ñтàíàâілàñÿ 
ўñ¸ áîлüø íàâàтàðñкàй, экñпåðûìåíтàлüíàй і кàлі âÿðтàлàñÿ 
ñпàä÷ûíà äàñàâåöкàãà пåðûÿäу ðàçàì ç àäпàâåäíûìі пàíÿööÿìі: 
«ìàäэðíіçì», «íåàðàìàíтûçì», «äэкàäàíñ». Мàлàäû пàэт 
уñâÿäîìіў áліçкàñöü ñâà¸й тâîð÷àй ìàíåðû äà íàñтðîÿў і эñтэтûкі 
àпîøíÿãà ç íàçâàíûх íàпðàìкàў. Çàÿâà àá ñàáå ÿк äэкàäэíöå 
áûлà äàâîлі эпàтàжíàй äлÿ áåлàðуñкàãà літàðàтуðíàãà пðàöэñу 
і ìàãлà áûöü уñпðûíÿтàй íåкàтîðûìі ÿк пîçà, ÿк ãулüíÿ, àлå 
пàñтупîâà ñтàлà çðàçуìåлûì, øтî плûíü äэкàäàíñу çàкðàíулà 
тâîð÷ûÿ л¸ñû íå тîлüкі Àíàтîлÿ Áðуñåâі÷à, àлå і Þðû Ãуìåíþкà, 
Эäçікà Мàçüкî, à тàкñàìà íåкàтîðûх іíøûх пàэтàў, à ãулüíÿ, ÿкàÿ 
íå ìàå пàä ñàáîþ ñуð’¸çíàй àñíîâû, íå äàлà á âûíіку – пàэçіі 
âûñîкàãà ўçðîўíþ.Тàк öі іíàкø, ñлîâà áûлî пðàìîўлåíà, і ÿíî 
çìÿíілà пàíÿööåâуþ пðàñтîðу ñу÷àñíàй áåлàðуñкàй літàðàтуðû.

Ганна Крофта

...кожны знойдзе тут нешта для сябе: 

гумар і іронію, філасофскі падтэкст, 

асабістую споведзь…

Пад крыламі паэзіі і веры
Рэцэнзія на кнігу Анатоля Брусевіча
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У 2021 ãîäçå пàáà÷ûлà ñâåт íîâàÿ кíіãà Àíàтîлÿ 
Áðуñåâі÷à – «Кðûлû». У ¸й çлу÷àíû тэìû і ìàтûâû, ÿкіìі 
пîўíÿööà пàпÿðэäíіÿ çáîðíікі пàэтà – «Дуэлü», «Пàäàþ 
ў íåáà», «Àпîøíі äçåíü». Пðàöÿãâàåööà çìàãàííå пàìіж 
жûöö¸ì і ñàìàãуáñтâàì, äуэлü äçâþх эñтэтûк (пðà ãэтà 
піñàлà Àлà Пåтðуøкåâі÷), áàðàöüáà ñкðàйíàñöÿў уíутðû 
пàðàäîкñàў. Àлå кíіãà íîâàÿ, à çíà÷ûöü – іíøàÿ. 

Пàä хîðàøà àôîðìлåíàй âîклàäкàй ç âûÿâàй àí¸лà 
àўтàðñтâà ìàñтàкà Àлÿкñàíäðà Ñілüâàíîâі÷à ñàáðàíûÿ 
тâîðû ðîçíûх ãàäîў. Ãэтà пåðøàÿ кíіãà Àíàтîлÿ Áðуñåâі÷à, 
äçå âåðøû ðàçìåðкàâàíû пà ðàçäçåлàх: «Âåðíûÿ âåðøû», 
«Пàä ñöÿãàì Мàäàãàñкàðà», «Ñуìíàÿ âàкхàíàліÿ», «Тû – 
ÿк çÿìлÿ»; у çìåñт тàкñàìà ўâàхîäçіöü пàэìà «Кðûлû». 
Ñтðуктуðà àáуìîўлåíà лîãікàй тâîð÷àãà і жûöö¸âàãà øлÿху 
– çáîðíік пàäâîäçіöü іх âûíікі íà пэўíûì этàпå. Уìîўíà ðàçäçåлû ìîжíà ñуàäíåñöі 
ç пàíÿööÿìі: «Âåðà», «Рàäçіìà», «Дэкàäàíñ», «Кàхàííå» – уñ¸ пåðàлі÷àíàå äîðûöü 
ðàäàñöü пàл¸ту і áîлü пàäçåííÿ, і íàä уñіì ðàçãîðтâàå ñâàå кðûлû Пàэçіÿ. Пðû 
ãэтûì ÷àñткі íå ãåðìåтû÷íûÿ: íіáû âîäû àäçіíàй ðàкі, âåðøû àá’ÿäíîўâàþööà 
âîáðàçàìі і тэìàтûкàй, тî тут, тî тàì ðàçðûâàþ÷û àáàçíà÷àíûÿ ìåжû. У öэлûì 
кíіãà àтðûìàлàñÿ ãàðìàíі÷íàй і çáàлàíñàâàíàй, і ðàçàì ç тûì ÿíà ñупÿðэ÷ліâàÿ 
íàñтîлüкі, íàкîлüкі ñупÿðэ÷àííі ўлàñöіâû àñîáå і ñâåту ў іх äà÷ûíåííÿх.

Âåðøû, øтî ўâàйøлі ў çáîðíік, ðîçíûÿ пà ñâàіì кøтàлöå: íåкàтîðûÿ 
ўñклàäíåíûÿ ôàðìàлüíà і ñэíñàâà, іíтэлåктуàлüíà íàãðужàíûÿ і çàãлûáлåíûÿ 
ў кàíтэкñт çäàáûткàў ñуñâåтíàãà ìàñтàöтâà і ôілàñîôіі, íåкàтîðûÿ – уçí¸ñлûÿ і 
іíтûìíà-ñпàâÿäàлüíûÿ, íàпіñàíûÿ íіáûтà íà àäíûì äûхàííі. 

Рàçäçåл «Âåðíûÿ âåðøû» пðûñâå÷àíû àäíîñіíàì пàìіж ìàñтàкîì і ìàñтàöтâàì. 
Пà÷ûíàåööà ўñ¸ ç öіøûíі, і àäпàâåäíû ìàтûў – àäçіí ñà ñкðàçíûх у кíіçå. Ціøûíÿ 
¸ñöü пà÷àткàì і çàâÿðøэííåì, ñàпðàўäíàй Àй÷ûíàй і ÷ûñтûì лþñтэðкàì, ÿкîå хàâàå 
àäáіткі пàìÿöі і íàäç¸ííàñöі. Ãэтà ñтàí, кàлі ÷àлàâåк íàáліжàíû äà пåðøàãà äíÿ 
ñтâàðэííÿ, пðàñтîðà, äçå íàðàäжàþööà пåðøûÿ ñлîâû âåðøàў і ìàлітâàў. Пàэçіÿ 
âÿäçå àä öіøûíі і äà ÿå. Яíà íå ñкіðîўâàå íàўпðîñт äà кàí÷àткîâàй ìэтû, äû і ñàìà 
ãэтàÿ ìэтà íå ìîжà áûöü àäðàçу àкðэñлåíàй. Дàðîãà áлукàå ìіж жàхліâûх øклÿíûх 
лàáіðûíтàў жûööÿ, äçå äàâîäçіööà çìàãàööà ç âîðàãàìі çíåøíіìі і ўíутðàíûìі, ç 
пîøлàñöþ і áÿñпàìÿöтâàì, çлîñöþ і áÿññіллåì. Яíà пðûâîäçіöü àäíà÷àñîâà ўíіç, 
äà пàкàÿííÿ, і ўâûøûíþ, äà кàтàðñіñу:

Я äуìàў: ñкîí÷àööà ñл¸çû,
І л¸ñ ñàñкî÷ûöü ç лÿçà
Ілжûâûх, пîäлûх äàíîñàў.
Дû íå. Іñкðûööà ñлÿçà
Як ñіìâàл ñтðà÷àíàй ìåðû,
Як пåðøû, íÿñìåлû кðîк…
Мÿíå ўðàтàâàлà âåðà.
І ÿ íå пàйøîў у çìðîк.

У âåðøàх ãу÷ûöü тâîð÷àå кðэäà пàэтà: âåðà ў Áîãà і ў тîå, øтî øлÿх äà пàэçіі 
¸ñöü øлÿхàì äà Яãî. Кðûçіñ ìàñтàöтâà і äухîўíàñöі пðûìуøàå àäкіíуöü íàіўíуþ 
íàäçåþ íà лåпøàå і ўñâÿäîìіöü кàøтîўíàñöü тâîð÷àñöі і çíà÷íàñöü ìіñіі пàэтà – 
пðàäàўжàлüíікà тðàäûöûй, àáàðîíöû äухîўíàй ñпàä÷ûíû Àй÷ûíû:

Я íå áà÷у ñлÿäîў, àлå ÷уþ іх пулüñ пàä íàãàìі.
Я іäу ў öіøûíþ, äçå Рàäçіìà пàкулü øтî жûâå,
Я àäçіí, áî àñтàтíіì хàöåлàñÿ ñтàööà áàãàìі,
І áуäуþöü áàжíіöû ÿíû ў пуñтàçâîííàй тðàâå.



Хàй áуäуþöü, áліø÷àöü і кðû÷àöü пðà íàäçåþ і âåðу,
Пðà кàхàííå, ñâàáîäу, ñàìîту, àáлîì і íàäлîì.
Я àäçіí àäûхîäжу – çà ìíîй çà÷ûíÿþööà äçâåðû.
Áîлüø пàэтàў íå áуäçå, і ÿ âûклþ÷àþ ñâÿтлî.

У кàíâу пåðøàãà ðàçäçåлà ўплÿтàåööà тэìàтûкà íàñтупíàãà – «Пàä ñöÿãàì 
Мàäàãàñкàðà», äçå çìåø÷àíû âåðøû пàтðûÿтû÷íàãà хàðàктàðу. Пåðàä ÷ûтà÷îì 
пàўñтàå âîáðàç Рàäçіìû, укðûжàâàíàй ìіж Уñхîäàì і Çàхàäàì пðàç ÷àлàâå÷ûÿ 
ãлупñтâà і ñкâàпíàñöü. Кàлі çлу íåìàã÷ûìà ñупðàöüñтàÿöü ôіçі÷íà, тî âàжíà ðàáіöü 
тîå, øтî ìîжàø: àäáуäàâàöü âîáðàç кðàþ ў ñâàіì ñэðöû, уìàöàâàöü ÿãî ìàлітâàй 
– à ñлîâû пðûйäуöü у ñâåт:

Ñтðàøíû ñâåт. Çà÷ûíþñÿ ў Ãàðîäíі
Íà çàìкі ўñіх кàñö¸лàў і çàìкàў,
À íà âîкíû пàâåøу ôіðàíкі,
Âûøûâàíûÿ пîçіðкàì пîўíі.
І íå áуäу ãлÿäçåöü íі íà çàхàä,
Íі íà ўñхîä, тîлüкі ў íåáà íà÷íîå,
Дçå äуøû ìà¸й ñтîìлåíû ÷îâåí
Пðàплûâàå íàä плàхàìі äàхàў…

Пðàўäà, і ñлîâû, і äçåÿííі ìîãуöü íі÷ûì íå àäãукíуööà, à ўпàäуöü пàä íîãі 
íàтîўпу, çíÿâå÷àíûÿ хлуñí¸й і àáûÿкàâàñöþ. Àäíàк пðûхîäçіööà пðûíÿöü ðэàліçì 
і пåñіìіçì ñітуàöûі ç àäкðûтûìі âà÷ûìà, íå çíàхîäçÿ÷û ñпàкîþ íі ў ÿкіх ілþçіÿх 
ñâàáîäû.

Íà ôîíå àãулüíàй ðîñпà÷íàй тàíàлüíàñöі âûлу÷àþööà íåкàлüкі ñâåтлûх і 
пðàçðûñтûх âåðøàў, ÿкіÿ äà÷àкàліñÿ ñâàйãî ÷àñу, кàá çàíÿöü ìåñöà ñÿðîä іíøûìі, 
ñтâàðûўøû íåàáхîäíûÿ àкöэíтû і кàíтðàñтû. Пðûâÿäç¸ì ðàäкі àäíàãî ç іх – 
«Мîâà ìàÿ»:

Мîâà ìàÿ ñâåтлàÿ,
Íіáû âÿñíîâû äçåíü.
Мîâà ìàÿ лåтíÿÿ – 
Ççÿííå ñîíöà ў âàäçå…

Âåðø âÿðтàå äà пåðøààñíîâàў, äà ÷ûñтûх äуìàк і ÿñíàãà пîçіðку äçіöÿöі, 
ÿкîå àäкðûâàå ў ñâåöå ðэ÷û і ç’ÿâû, âàðтûÿ лþáîâі, і íå áàіööà пðàìîâіöü уñіì 
пðà ãэтà. 

Рàçäçåл çàâÿðøàåööà ñöâåðäжàííåì ìîöû íàðîäíàãà äуху, ÿкîй пðûтðûìліâàліñÿ 
пåðøûÿ ðàìàíтûкі і пðàäàўжàлüíікі іх тðàäûöûй і ÿкàÿ жûлà і жûâå ў тâîðàх 
Мàкñіìà Áàãäàíîâі÷à, Ц¸ткі, Яíкі Купàлû і ўñіх пàэтàў-пàтðû¸тàў:

Íà øэðûх øûôåðíûх плàхàх
Ñпà÷í¸ì, кàá пà÷àöü ç íулÿ,
Кàá äух àкðûÿў і äàхàì
Ñтàў тûì, øтî пðûйäуöü пàñлÿ…

Ñàìîтà пðàâіöü áàлü у ðàçäçåлå «Ñуìíàÿ âàкхàíàліÿ», у ÿкіì ñàáðàíûÿ âåðøû 
«âûðàçíà äûÿíіñійñкàãà хàðàктàðу». Фàйíà ðàçáуðûöü ìåжû, øтî àääçÿлÿþöü 
÷àлàâåкà àä ÷àлàâåкà, âûпіöü âіíà, íàпîўíіöü хàлîäíû і ðàöûÿíàлüíû ñâåт áîлåì 
і âåñÿлîñöþ âå÷íàãà экñтàçу:

 
Àáðûíåööà ўñ¸ і áåç íàñ.
У тàðтàðû çíікíуöü ñуñâåтû.
À пîкулü тðàÿíñкі Пåãàñ,
Íÿхàй íàñ іì÷ûöü ç пàðàпåту
Уíіç – äçå ÷àкàå экñтàç
І çàйçäðàñöü öíàтліâûх пàэтàў,
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Ñуìлåííÿ іðжàâû кàðкàñ
І ñіíі äûìîк öûãàðэтû… 

Àлå ÷ûì øûðэй уñìіхàåööà тðàãåäûÿ, тûì áîлüø ðàçðàñтàåööà пуñтэ÷à. 
Пîпåл áûлîãà ðàçâåйâàåööà, і ñтàíîâіööà ÿñíûì, øтî íікîлі íå âåðíåööà ÷àñ, кàлі 
пàэçіÿ жûлà ñÿðîä лþäçåй і áûлî ÿø÷э íåäàл¸кà àä ðàйñкàй áðàìû. Àлå âåðø 
«Ñпàäкàåìöу» ўñ¸ ж ñкіðîўâàåööà äà ÷àñîў íàñтупíûх, à ðэхà ðîñпà÷û ў âåðøû 
«Пàл¸т хåðуâіìàў» àäãукàåööà  пðûхàâàíàй íàäçåÿй, ÿкîй íå ìîжà íå áûöü у 
çâàðîöå äà ñûíà, öі, áîлüø âåðàãîäíà, äà áуäу÷àãà пàэтà:

Íå ÷ûтàй ãэтû âåðø, ìîй тàåìíû, íÿñпðàўäжàíû ñûíå. 
À кàлі пðà÷ûтàåø, íå ñìåйñÿ íàä áàöüкàì ñâàіì, 
Штî ñàткàíû ðàäкі ìàå ç äуìàк пуñтûх і íàіўíûх, 
Штî íå піøуöü тàк âåðøàў… Іх, ñûíå, íå піøуöü çуñіì…

У ÷àöâ¸ðтûì ðàçäçåлå, ÿкі ìàå íàçâу «Тû – ÿк çÿìлÿ», çìåø÷àíà іíтûìíàÿ 
ліðûкà. Íàçâà ўÿўлÿå ñàáîй пåðàкулåíуþ ìåтàôàðу: тðàäûöûйíà çÿìлþ 
пàðàўíîâàþöü ç жàí÷ûíàй. Жàí÷ûíà áліçкàÿ äà öûклàў пðûðîäû, ÿíà çàўñ¸äû 
ðîçíàÿ і пàñтàÿííàÿ ў ñâà¸й пðûöÿãàлüíàñöі і ўíутðàíàй ìîöû. Кàхàííå 
ж – ôàðâàтàð пàìіж жûöö¸ì і ñìåðöþ, øлÿх äухîўíàãà і тâîð÷àãà пîøуку. 
Íîâàй, пðûíàìñі, íå àкðэñлåíàй äàãэтулü âûðàçíà ў àй÷ûííàй літàðàтуðû, 
пàäàåööà тэìà кàхàííÿ íà ìÿжû ðэàлüíàñöі і пàэçіі. Пåðàä ÷ûтà÷îì àäáûâàåööà 
ãіñтîðûÿ, пàäçåі ÿкîй ðàçãîðтâàþööà ñÿðîä лàáіðûíтàў ãàðàäçåíñкіх çàìкàў, íà 
пðûâіäíûх лåñâіöàх і áліñку÷ûì áðуку Ãàðîäíі, à тàкñàìà ў ñâÿäîìàñöі ãåðîÿў. 
Ñâåт ðэàлüíû і пàэтû÷íû пà÷ûíàþöü ìÿíÿööà ìåñöàìі, øтî пðûâîäçіöü äà іх 
äэтàíàöûі і äà íàðàäжэííÿ пðûãîжûх âåðøàў, à кàхàíкі àпûíàþööà íà øлÿху 
пðàклÿтûх пàэтàў:

Тû íàпîўíілà ìîй íåñпàкîй
Íåпàãàñíàй ìåлîäûÿй ôлåйтû,
І, ñлÿпû, ÿ пàйøîў çà тàáîй
У кðàіíу пðàклÿтûх пàэтàў.
І кàхàííå, і ðîñпà÷, і çлîñöü,
І íàäçåþ, і ðîçуì, і ñîðàì
Мû ўçÿлі і пðàáілі íàñкðîçü
Мåтàл¸âûìі ñтðûжíÿìі çîðàў…

Як і іíøûÿ äэкàäэíтû, ÿíû пðàхîäçÿöü пðàç пÿкåлüíуþ пуñтэлüíþ ўлàñíûх 
äуøàў, äçå ñпàпÿлÿåööà íàâàт ñлîâà і íå àáûхîäçіööà áåç àхâÿðàў. Уñâåäàìлÿþ÷û, 
øтî âіíî кàхàííÿ – тàкñàìà і âіíî ñìåðöі, ãåðîі пðûìàþöü ãэтàå пðû÷àñöå і 
ñпðàáуþöü пàäâåñöі ўñå ðàхуíкі. Àпîøíÿÿ іх ñуñтðэ÷à àäáûâàåööà тàì, äçå 
öіøûíÿ çíîў уñтупàå ў ñâà¸ âàлàäàðñтâà, à íàжû àäâå÷íûх пûтàííÿў ðîáÿööà 
пûлàì і ìÿøàþööà ç пÿñкîì і âàäîþ ðàкі, ÿкàÿ íÿñå ñâàå хâàлі пàìіж ãэтûì 
ñâåтàì і іíøûì:

Тîíкіÿ íіìáû áàкàлàў
Пîўíÿööà áåлûì âіíîì.
Ãэтàãà íіáû і ìàлà – 
Пðîñтà ñÿäçåöü çà ñтàлîì,
Пðîñтà ãлÿäçåöü у áÿçäîííå
Âіííûх íÿâіííûх âà÷эй,
Дçå, пåðàпîўíåíû ñтîìàй,
Тîíå ñпàкîþ кàў÷эã…

Âîáðàç жàí÷ûíû пàўñтàå ÿк àäçіíàå öэлàå ў ñâà¸й çìåíліâàñöі. 
Фàðáû ñâÿтлåþöü, і ў ãэтû ìîìàíт ìîжíà àñэíñàâàöü, øтî ñкðûжàлі àäâå÷íûх 



кàøтîўíàñöÿў íå çðûíутûÿ, à ўçâåäçåíûÿ, íіáûтà кàлîíû áуäу÷àãà äîìà, à ìîжà, 
ÿк àáàðîí÷ûÿ ìуðû âàкîл äуøû öі âàкîл ìåтàôàðû÷íàй Ãàðîäíі – іíтэðпðэтàöûі 
àäíà äðуãîй íå ñупÿðэ÷àöü.

Пàэìà «Кðûлû», ç ÿкîй ÷ûтà÷ çíà¸ìіööà äàлåй, пðûâàáліâàå ñâàіì íàäçâû÷àй 
íåáàíàлüíûì, у íå÷ûì ñþððэàліñтû÷íûì, äûíàìі÷íûì і ñу÷àñíûì ñþжэтàì. 
Àñíîўíûÿ пåðûпåтûі àäáûâàþööà âàкîл íàñтупíàãà: øàлі ñуñâåту, àøàлåўøû, 
ðàçãуøкàліñÿ і пðàáілі ў íÿá¸ñàх äçіðку, àäкулü íà çÿìлþ àáðûíулàñÿ öэлàÿ 
плîйìà àí¸лàў. Уöåкà÷û, пðàўäà, áûлі âåðíутûÿ íàçàä, à àäçіí çàñтàўñÿ… і çðàáіўñÿ 
äûðэктàðàì ñâåту. У пàэìå ўçäûìàþööà пûтàííі экçіñтэíöûйíàãà хàðàктàðу: 
ìàã÷ûìàñöі і íåìàã÷ûìàñöі ñâàáîäû, áуíту і ÿãîíûх âûíікàў. Кîжíû çíîйäçå тут 
íåøтà äлÿ ñÿáå: ãуìàð і іðîíіþ, ôілàñîôñкі пàäтэкñт, àñàáіñтуþ ñпîâåäçü, àлþçіі 
íà ñàöûÿлüíûÿ і літàðàтуðíûÿ ç’ÿâû. 

Àä äуøû ðàіì кíіãу ўñіì, хтî лþáіöü Пàэçіþ і øукàå ў ìîðû ñу÷àñíàй літàðàтуðû 
тâîðû, íàпіñàíûÿ íå ç ìэтàþ пàöåøûöü àўтàðà і ÷ûтà÷à пуñтîй ãулüí¸й ç ôîðìàй 
і çìåñтàì, àлå äçåлÿ тàãî, кàá пðàìîâіöü ø÷ûðàå, пðûãîжàå, íàпîўíåíàå âûñîкіì 
ñэíñàì Ñлîâà. 
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Анкета «Дзеяслова». Новы сезон
Шаноўныя аўтары і чытачы! Мы вырашылі аднавіць-рэанімаваць 

нашую даўнюю апытанку для літаратарў – анкету «Дзеяслова» – 
якая цягам 2005-га года друкавалася на нашых старонках. За гэты 
час багата чаго змянілася. Нямала цудоўных аўтараў, якія тады бралі 
ўдзел у анкеце, адышло ў Вечнасць. Змяніўся, разам з часам, і часопіс. 
Але галоўныя пытанні Літаратуры засталіся ранейшымі, і адно з 
цэнтральных сярод іх – чым ёсць з’ява творчасці, у чым яе феномен. 
Іншымі словамі, з чаго «вырастаюць» вершы, паэмы, аповесці, драмы, 
раманы... Вось жа, да вашай увагі – развагі актуальных беларускіх 
літаратараў на гэты конт. І не толькі.

Вàшûÿ «äзеÿслоўöû»

1. Чым бачыцца Вам літаратурная творчасць: нябесным прызваннем, 
грамадзянскім абавязкам, прафесіяй, хобі, звычкаю? Што падштурхнула 
Вас да пісьменніцкай дзейнасці. Ці памятаеце свой творчы дэбют? Каго 
Вы лічыце сваім літаратурным “хросным бацькам”?

2. У чым адметнасць Вашай творчай працы? Які час сутак найбольш 
плённы? Да якіх “тэхнічных прыладаў” Вы найбольш звыклі: аловак, пяро, 
шарыкавая ручка, кампутар, дыктафон, інш.? Ці выкарыстоўваеце Вы 
“творчыя стымулятары”: кава, цыгарэты, віно, музыка, інш.? Што для 
Вас натхненне і ці чакаеце Вы яго, каб пачаць пісаць?

3. Якія цяжкасці паўстаюць перад Вамі падчас напісання твора? Якое 
значэнне Вы надаеце слову, фразе, рытму твора? Ці звяртаецеся падчас 
пісання да даведачнай літаратуры, слоўнікаў, энцыклапедыяў?

4. Што/хто найбольш спрыяе ў рэалізацыі Вашых літаратурных за
думаў? Што/хто найбольш перашкаджае Вам у гэтым? Ці ўплывае на 
Вашую творчасць ацэнка сяброў, рэдактараў, чытачоў? Ці вяртаецеся Вы 
да напісаных твораў, каб перапісаць іх, перарабіць, удасканаліць?

5. Ці задаволеныя Вы сваімі творамі? Што ў Вас не атрымалася ў 
творчасці? Чым Вы найбольш задаволены? Якія эпізоды сваёй біяграфіі 
Вы хацелі б перажыць наноў? Наколькі Вашая біяграфія паўплывала на 
творчасць і адбітая ў творчасці?

6. Ці вядзеце Вы дзённікі? Як ставіцеся да правіла: “Ні дня без радка”? 
Ці знаёмае Вам пачуццё ляноты, ці змагаецеся Вы з ім (і як)? Калі “не 
пішацца”, што вы робіце, дзе/у чым шукаеце натхненне?

сумоўе



7. Ці чытаеце Вы творы сваіх маладзейшых і старэйшых калегаў? Хто з 
творцаў Вам найбольш блізкі – з беларускіх і сусветных аўтараў? Назавіце 
творы, якія Вы любіце чытаць і перачытваць? Ці ёсць такія ў сучаснай 
беларускай літаратуры?

8. Чаго, на Вашую думку, не хапае сучаснай беларускай літаратуры і 
што чакае яе ў будучыні? Што пажадалі б Вы тым, хто робіць першыя 
крокі ў літаратуры?

Валянціна
Аксак

1. Ñлîâàçлу÷эííå «літàðàтуðíàÿ 
тâîð÷àñöü» äà ìÿíå àíіÿкіì ÷ûíàì íå 
пðûíàлåжûöü. Ãэтàкñàìà íå ñтàñуþööà 
ñà ìíîþ äэôіíіöûі «пðûçâàííå», «ãðàìà-
äçÿíñкі àáàâÿçàк», «пðàôåñіÿ», «хîáі», 
«çâû÷кà». «Піñüìåííіöкàй äçåй íàñöþ» 
тàкñàìà íå çàйìàþñÿ. Уñ¸, øтî çâÿçàíàå 
ç ìà¸й ãулüí¸þ ç ãукàñлîâàìі, уçíікàå ÿк 
пðûðîäíàÿ ñтûхіÿ і íіÿкàй уíàðìàâàíàñöі 
íå пàääàåööà. Я íå âåäàþ, øтî, кàлі і äçå 
àáðûíåööà íà ìÿíå, ÿк íå÷àкàíàÿ çàлåâà 
ў ÷ûñтûì пîлі, і кîлüкі ÷àñу ÿ пðàáуäу 
ў ãэтàй «íåпàãîäçå». Áûâàå, øтî äçåíü, 
à áûâàå, øтî й ìåñÿö. Àлå çäàðàþööà 
і пåðûÿäû «ñухìåíþ». Пðàöÿãлûÿ і 
пàкутíûÿ.

Штî тû÷ûööà äэáþту, тî кàлі пàä 
ãэтûì тэðìіíàì ìàåööà íà ўâàçå пåðøàÿ 
пуáлікàöûÿ, тî ÿíà áûлà ў 1987-ì у 
íàâàпîлàöкàй ãàðàäñкîй ãàçåöå «Хіìік». 
Рàç íà ìåñÿö ÿíà äðукàâàлà ñтàðîíку 
літàðàтуðíàãà àá’ÿäíàííÿ «Кðûíіöû», 
íà пàñÿäжэííі ÿкîãà ÿ çðэä÷àñ хàäçілà.

Ëітàðàтуðíàãà «хðîñíàãà áàöüкі» íå 
ìàþ. У ãэтûì ñэíñå ÿ – íåхðûñöü, ÿкàÿ 
ç’ÿâілàñÿ ç íіàäкулü. Íіхтî íå â¸ў ìÿíå 
çà ðуку пà ãлàäкàй äàðîçå. Пðàðàñтàлà ў 
кàлÿіíàх ðàçáітûх ãàñöіíöàў, ðûçûкуþ÷û 
пàтðàпіöü пàä хуткіÿ кîлû. І íå ðàç 
тðàплÿлà. Штî, ÿк öÿпåð ðàçуìåþ, 
áûлî øàíöуíкàì, áî пðàâÿðàлà íà 
âûтðûâàлàñöü у жûöö¸âûì ñöэíàðû, ÿкі 
ìíå áûў íàпіñàíû. 

2.  Пðûçíàþñÿ âàì, øтî íікîлі íіÿкàй 
пðàöû, тàк áû ìîâіöü, íàä ñлîâàì öі ñà 
ñлîâàì у ìÿíå íå áûлî і íÿìà. Áîлüø çà 
тîå, кàлі ў äà÷ûíåííі äà âåðøàñклàäàííÿ 

ÿ ÷уþ ç âуñíàў àўтàðà ñлîâà «пðàöà», 
тî ìíå àäðàçу ðîáіööà íåöікàâûì âûíік 
ãэтàй, äàðуйöå, пðàöû. Пàўтàðуñÿ, äлÿ 
ìÿíå ўñ¸, øтî çâÿçàíà ñà ñлîâàì, ãэтà – 
çäàðэííå, ÿкîå ìîжà çàñöіãíуöü ÿк ãðîì 
ç ÿñíàãà íåáà. Âîñü íåøтà тàкîå ðàптàì 
пà÷ûíàå öіхåíüкà тðûìöåöü àñîáíûìі 
ãукàìі, à äàлåй àäíåкулü âûплûâàþöü 
ñлîâû, пðûñуñåäжâàþööà ў ôðàçû, і 
ìíå çàñтàåööà тîлüкі çàпіñàöü іх. Кàлі, 
âÿäîìà, у тîй ìîìàíт ̧ ñöü ÷ûì і íà ÷ûì 
ãэтà çðàáіöü. À ÿк íÿìà, тî й íÿìà. Як 
íàхлûíулà, тàк і ñплûâàå. 

Ñтàí ðàптîўíàãà âûпàäàííÿ ç ðэàлü-
íàãà жûööÿ пàäîáíû äà à÷ìуðэííÿ. Яãî 
íàñлàíí¸ íå çàлåжûöü íі àä ÷àñу ñутàк, 
íі àä тэхíі÷íûх пðûлàäàў, íі àä тâîð÷ûх 
ñтûìулÿтàðàў. Яíî íå ÷àкàå íàтхíåííÿ 
і ўâîãулå íå âåäàå, øтî ãэтà тàкîå.

3. Áàäàй øтî ÿ ўжî àäкàçàлà íà 
пûтàííå пðà öÿжкàñöі. Хіáà äàäàì, øтî 
кàлі íà ìÿíå àáðûíàåööà çàñлîíà àä 
áуäç¸ííàñöі, тî тàäû öÿжкà íå ìíå, à 
ñà ìíîþ áліçкіì лþäçÿì. 

À ñлîâû і ôðàçû піøуööà, ÿк ÷уþööà 
àäíåкулü. Рûтìіку äûктуå ãукàпіñ, 
çíîў жà ìíå íåпàäулàäíû. Фàліÿíтû, 
ñклàäçåíûÿ ðàçуìíûìі лþäçüìі, ãàð тàþ 
ў ÷àñå ìîöíûх ñуìíåâàў пðà ñлуøíàñöü 
«пà÷утàãà». Тîå áûâàå, кàлі ўжî ў öàлкàì 
пðûтîìíûì ñтàíå ñпðàáуþ çлÿпіöü 
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ç àñîáíûх хààтû÷íûх ðàäкîў íåøтà 
áîлüø-ìåíø ãàðìàíі÷íàå, ÿкîå пàñтупîâà 
íàáûâàå âîáðàç íîâàå кíіãі. 

4. Кàлі ўжî тàк çäàðàåööà, øтî ìíå 
пàтðэáíà çàøûööà ў ñàìîтíуþ íîðку, тî 
øàíöуíкàì çäàåööà, кàлі íіхтî і íіøтî 
íå çìуøàå ìÿíå âûлåçöі àäтулü. І ўжî 
íåâûìîўíàå ø÷àñöå àä÷уâàþ тàäû, кàлі 
іíтûìíàй ñàìîтû хàпілà àж äà ñуñтðэ÷û 
ç âîäàðàì äðукàðñкàå ôàðáû, ÿкіì 
ñтðуìåíіöü áûлû ðукàпіñ. І âîñü тут, 
кàлі íàтàліўøûñÿ пåðøûì ìîìàíтàì 
ðàäàñöі, ðàптàì áà÷ûø уñå хіáû і íàâàт 
íåäàðэ÷íàñöі тàãî, øтî ç тâàіх ðук 
пàйøлî ў ñâåт, і тû ўжî íå ўлàäíû íàä 
íàäðукàâàíûì, íàкðûâàå ðàñ÷àðàâàííå. 
Яíî ãуñöåå, кàлі пðàхîäçіöü ìåñÿö, äðуãі, 
ãîä, à ÷ûтà÷û і кðûтûкі ìàў÷àöü і тûì 
ñàìûì пàöâÿðäжàþöü ìàðíàñöü тâà¸й 
ñàìîтíàй àñкåçû. Пà÷уâàííå тàкîå, 
ÿк кàлі àäçіí ñтàіø у лåñå і ãукàåø, à 
ðэхà íÿìà. Цÿпåð ìàãу ç уäçÿ÷íàñöþ 
ўçãàäàöü âåлüìі ö¸плû ÷ûтàöкі пðû¸ì 
ìà¸й пåðøàй кíіãі «Цâіíтàð», øтî äàлî 
íåâåðàãîäíуþ ўíутðàíуþ âåðу ў ñÿáå 
і íàðàäçілà пðàç äâà ãàäû «Кàпліöу». 
Кðûтûкі ў ðэöэíçіÿх àñöÿðîжíà íà-
ìÿкíулі, øтî äðуãàÿ кíіãà ў íå÷ûì 
пàўтàðàå пåðøуþ. Ãэтà áûлî áàлþ÷à, 
àлå кàðûñíà. Пðàç пÿöü ãàäîў âûйøàў 
«Àíтû÷íû äîжäж», ÿкі ìåў âåлüìі 
øûðîкі ўхâàлüíû ðэçàíàíñ. Чàãî íå 
ìàãу ñкàçàöü пðà «Âіíî ç Кàліôîðíіі» 
і «Ружîўíіöу». Íåйкіÿ âîäãукі áûлі, 
àлå ÿ àä÷уâàлà, øтî ўâà ìíå пåðàñтàлà 
ãу÷àöü íîâàÿ ìуçûкà ñлîâàў. Дçåâÿöü 
ãàäîў áûлî тàк, ÿк áûööàì ìîâу çàíÿлî. 
À пîтûì íåÿк íåøтà çíîў пàöіху пà÷àлî 
тðûìöåöü, і àäçіí çà àäíûì íàðàäçіліñÿ 
ãэтûÿ пîçíіÿ äçåöі – «Дçікàÿ ñліâà», 
«Çàâіíåíû ðàй», «Кàâà ў àðліíûì 
ãíÿçäçå» і öÿпåð âîñü «Тðэöі Эäэì». 

Штî ж äà âÿðтàííÿ і ñпðîáàў пåðà-
піñàöü ðàíåйøàå, тî íікîлі íå ðàáілà 
ãэтàãà. Мÿðкуþ, øтî âûäàäçåíàå ў кíіãàх 
– кðîпкà пàñлÿ пэўíàãà àäöіíкà жûööÿ. 
Яãî íå пåðàпіøàø. Áûöü ðàçуìíàþ çàä íіì 
÷ûñлîì – ìàлà тàãî, øтî ãулÿöü у хітðûкі 
ç ÷àñàì, àлå ÿø÷э і ôàлüøàâàöü улàñíû 
жûööÿпіñ. Ç-çà ãэтàй пåðàкàíàíàñöі 
íікîлі íå ўклþ÷àþ ў íîâûÿ кíіãі íåøтà 
ç пàпÿðэäíіх. 

5. У ìіíулûì, пàўтàðуñÿ, íі÷îãà íå 
çìåíіø. У жûööі ãэтà пðîñтà íåìàã÷ûìà, 
à ў íàпіñàíûì íå хà÷у íі÷îãà çìÿíÿöü, 
хîöü і ìàãу, àлå íå áуäу, áî ÿíî – тàкñàìà 
жûöö¸. І ўâîãулå íå хà÷у àçіðàööà, кàá 
íå ñтàöü ñлупàì ñàлÿíûì. Âåäàåöå ж, 
пэўíà, ãэтû áіáлåйñкі ñþжэт.

À íàкîíт уплûâу áіÿãðàôіі íà тâîð-
÷àñöü, тî кîðàткà çãàäàþ тут пðà äâà 
àìàлü àíåкäàтû÷íûÿ эпіçîäû, à âû 
ìÿðкуйöå ñàìі. Цуäîўíàÿ ìàñтà÷кà 
Íіíэлü Ш÷àñíàÿ, ÿкàÿ, íà жàлü, ужî 
пàкіíулà ãэтû ñâåт, ñпûтàлàñÿ пðû 
ñуñтðэ÷û, ç кіì ÿ öÿпåð жûâу. Ñпà÷àтку 
ÿ íå çðàçуìåлà пûтàííÿ. Àлå пîтûì äà 
ìÿíå äàйøлî, у ÷ûì ñпðàâà, і ÿ ãэтàк 
ñà ñìåхàì ¸й àäкàçàлà, øтî жûâу ўñ¸ ç 
тûì жà. «Як? – уñклікíулà ÿíà. – Я ж 
пðà÷ûтàлà ў тâà¸й “Ружîўíіöû”, øтî…» 
À íÿäàўíà àäçіí, ÿк íі äçіâà, літàðàтàð, 
ñуñтðэўøûñÿ, ãэтàк äîўãà ìàўкліâà 
ўçіðàўñÿ ў ìÿíå, à пîтûì ñпà÷уâàлüíà 
пðàìîâіў: «Дûк âû ðàçâÿліñÿ… Шкàäà, 
à “Дçікàÿ ñліâà” ìíå ñпàäàáàлàñÿ». 

6. Дç¸ííікі âÿлà ñà øкîлüíûх ãàäîў. 
Áûлî áîлüø çà тðûööàöü тîўñтûх 
àãулüíûх ñøûткàў. Àлå ãàäîў äçåñÿöü 
тàìу ñпàлілà іх, пðà÷ûтàўøû ў Дàíутû 
Áі÷элü ìуäðûÿ ñлîâû: «Мà¸ хàй ñûäçå 
ñà ìíîй». Âåлüìі äîáðà, øтî ÿ ãэтà тàäû 
çðàáілà і áîлüø íі÷îãà тàкîãà íå піøу. Áî 
ўÿâіўøû, ÿк ÷ужûÿ áðуäíûÿ ðукі ìàãлі á 
öÿпåð ãэтà ãàðтàöü і ÷ûтàöü áåç ìàйãî íà 
тîå âåäàìà, àäðàçу ðîáіööà тàк âуñöіøíà, 
áûööàì у ìà¸й äуøû кîðпàþööà íà 
ìàíåð âÿäîìàãà áіáлåйñкàãà пåðñàíàжà 
ў ðàíå Хðûñтîâàй. 

«Íі äíÿ áåç ðàäкà!» – íå пðà ìÿíå. Мà¸ 
пðàâілà: «Íі äíÿ áåç уñìåøкі!» À лÿíîтíàй 
ìÿíå íàçûâàöü áàäàй øтî áåñпàäñтàўíà. 
Кàлі âîлüíàÿ ãà  лà âà, тî çàíÿтûÿ ðукі. 
Як і ÿíû пðîñÿööà àäпà÷ûöü, тàäû íîãі 
ðàäуþööà ôлàí¸ðñкàìу áлукàííþ. À äуøà 
– тî ÿк ñэðöà. Пåðàñтàíå тàхкàöü – тî й 
íàäûäçå пàðà äлÿ лÿíîтû. Ñпàäçÿþñÿ, у 
ðîäíàй çÿìлі.

7. Чûтàöü і àäкðûâàöü íîâûÿ іì¸íû 
ў íàøàй літàðàтуðû – àäçіí ç улþá¸-
íûх çàíÿткàў. І âåлüìі ўñöåøíà âåäàöü, 
øтî кîлüкі á жîðñткіÿ кàñöû íå ñöіíà-



лі ãàлîâû íàøûì тâîðöàì, ø÷îäðàÿ 
íàøà çÿìлÿ ўçãàäîўâàå íîâûÿ тàлåíтû. 
І л¸ãкà ðîáіööà àä ўñâåäàìлåííÿ, 
øтî пðûўкðàñíàå піñüìåíñтâà íàøàå 
– жûâå!

Іì¸íû äàçâîлüöå íå пåðàлі÷âàöü, 
кàá кàãî íåçíàðîк íå àáìіíуöü. Ñкàжу 
тîлüкі ø÷ûðû äçÿкуй «Дçåÿñлîâу», ÿкі 
ç íуìàðà ў íуìàð äîðûöü íàì ðàäàñíûÿ 
хâіліíû тàкіх àäкðûööÿў. Кîжíàãà ðàçу, 
лåжà÷û íà кàíàпå ў àáäûìку ç íîâûì 
«Дçåÿñлîâàì», ÿ ìàлþ Áîãà, кàá àñàлîäà 
÷ûтàöкіх ñуñтðэ÷àў ç ìàлàäûìі тàлåíтàìі 
äîўжûлàñÿ âå÷íà.

Клàñікà ж – ãэтà ÿк лàñуíàк. Íå 
пåðàñтàþ ñìàкàâàöü ñтàðîíкі Эліçû 
Àжэøкі, Яíкі Þхíàўöà, Íàтàллі Àð-
ñåí íåâàй, Улàäçіìåðà Жûлкі, Àлåñÿ 
Рàçàíàâà, ìíîãіх тûх, хтî, äçÿкуй Áîãу, 
ÿø÷э íå пåðàкðî÷ûў тîй пàðîã, çà ÿкіì 
пðûìàþöü у клàñікі.

8. Íàйпåðø жàäàþ âåðû àўтàðàì 
у ñâàå тàлåíтû. Яå àìàлü кîжíàìу 
äэáþтàíту ÷àñöÿкîì íå ñтàå. Ñöіплûÿ 
ìû – і ìàлàäûÿ, і ñтàлûÿ – àж çà-
íàäтà. Çû÷у пàäтðûìкі кðûтûкàў, áî 
ÿå íàâàт íå тîå øтî ìàлàâàтà, àлå 
пî÷àñту і çуñіì íÿìà. Дûй íå іìкíуööà 
ÿíû ÷ûтàöü і àíàліçàâàöü тâîðû íі 
ìàлàäûх, íі ñтàлåйøûх. Чûтà÷û ж 
уâîãулå, çà ðэäкіì âûклþ÷эííåì, 
íå öікàâÿööà àй÷ûííàй літàðàтуðàй. 
Пàðу іì¸íàў ñà øкîлüíàй пðàãðàìû 
ÿø÷э ўçãàäàþöü, à ñу÷àñíûх àўтàðàў 
ìîãуöü ñплÿжûöü, íàâàт íå äàўøû ñàáå 
клîпàту ðàçãàðíуöü туþ öі іíøуþ кíіãу. 
Íàпіñàíàå тут і öÿпåð äлÿ ìíîãіх – ÿк 
ìàðñіÿíñкіÿ хðîíікі. Мîжíà áÿñкîíöà 
ðàçâàжàöü пðà íàñтупñтâû ðуñіôікàöûі 
і àíтûíàöûÿлüíуþ пàлітûку ўлàäàў, 
çàклікàöü лþáіöü ðîäíуþ ìîâу, àлå 
пðû ãэтûì íå куплÿþ÷û і íå ÷ûтàþ÷û 
áåлàðуñкіÿ кíіãі.

Рэöэптàў àä ãэтàй хâàðîáû íå ìàþ. 
Íу, àлå ñлухàöü і ÷уöü ãукі Íåáà íікîìу 
íіхтî і íіøтî íå ìîжà çàáàðàíіöü. Уñлу-
хîўâàйöåñÿ – і ў âàøàй äуøэўíàй Ціøûíі 
çàйãðàå ìуçûкà ñлîâàў! 

Леанід 
Галубовіч

1. Тâîð÷àñöü íіÿк íå ìîжà áûöü 
àáàâÿçкàì. Àáàâÿçкàì ìîжà áûöü 
літàðàтуðíû çàíÿтàк. Мíå лàöâåй 
íàçâàöü ãэтà äухîўíûì пðûçâàííåì… 
Âûñàкàпàðíà, àлå íÿхàй. Ãэтà, áåçуìîўíà, 
тû÷ûööà пàэçіі, à øтî äà ìàіх кðûтû÷-
íûх àðтûкулàў, ðэöэíçій, літàðàтуðíûх 
эñэ і çàöåìàк, тî ãэтà íі øтî іíøàå ÿк 
ðàìÿñтâî, пðàôåñійíàÿ пðàöà (äàðэ÷û, 
пà пåðøàй пðàôåñіі элåктðûкà ÿ áåç 
àáñàлþтíàãà çàäàâàлüíåííÿ пðàпðàöàâàў 
íі ìíîãà íі ìàлà 15 ãàäîў). À øтî äà 
пàэçіі, тî пåðøàй ÿå “тâîð÷àй пðàÿâàй” 
ñтàўñÿ íåàðäûíàðíû øкîлüíû âûпàäàк. 
Дàíîñ, çäðàäà. Àäíàклàñíік у ÷àöâ¸ðтûì 
клàñå пà÷àткîâàй øкîлû âûäàў ìÿíå 
íàñтàўíіку, ÿкîãà ÿ øэптàì ñуñåäу пà 
пàðöå àáàçâàў “кілуíîì” (à ў íàøàй 
â¸ñöû ãэтàå ñлîâà лі÷ûлàñÿ àáðàçліâûì). 
І àäáûлîñÿ ãэтà ÿкðàç пåðàä Íîâûì 
ãîäàì. Тàìу пàкàðàííå ñтàлàñÿ пà-
äâîйíûì і áàлþ÷ûì, ÿк ôіçі÷íà, тàк і 
ìàðàлüíà. Пà-пåðøàå, ìÿíå àäлупöàâàў 
áàöüкà (тàâàðûø і ÷àñтû хàўðуñíік 
íàñтàўíікà пà âûпіўöû), пà-äðуãîå, 
пàçáàâілі пàäàðуíкà àä Дçåäà Мàðîçà. 
Âû ìîжàöå ўÿâіöü, øтî çíà÷ûлà ў 1960-ì 
ãîäçå пàçáàâіöü пàäлåткà äàðìàâûх пðû-
ñìàкàў (öукåðàк, пåðíікàў)?! Пà тûì 
÷àñå, кàлі тðэáà áûлî ÿø÷э íà äîñâітку 
çàйìàöü ÷àðãу пà áухàíку кукуðуçíàãà 
хлåáà ў “хàтíÿй” кðàìå äçÿäçüкі Пå т-
ðуñÿ… Âîñü тàäû, çàìуäîхàíàìу ў хàтíіì 
àñтðîçå, ìíå і ñтукíулà ў ãàлàâу íàпіñàöü 
âåðøûк пðà çäðàйöу. І âåäàåöå, ÿ íåøтà 
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тàкîå íàпіñàў, áî кðûўäíàÿ ìÿíуøкà 
(äðàжíілкà) пðûліплà äà àäíàклàñíікà 
íà äîўãіÿ ãàäû. Âіäàöü, àðûåíтàâàўñÿ íà 
іðàíі÷íû купàлàўñкі ўçîð: 

Праўду з няпраўдай,
Цноту з гарэзіяй
Вымяшай спрытам
– Будзе паэзія.

Íåâåðàãîäíà, àлå пàñлÿ øкîлû 
ãåðîй âåðøûкà ñтàўñÿ ìíå ñàìûì 
áліçкіì і âåðíûì ñÿáðàì (øкàäà, 
ç-çà àлкàãàліçìу ¸í ñкàíàў íà 45-ì 
ãîäçå жûööÿ). Тàкі âîñü áûў пà÷àтàк 
“тâîð÷àãà” øлÿху. À äà âåðøàў, ñàì 
тàãî íå жàäàþ÷û, пàäøтуðхíуў ìÿíå 
çíîў жà áàöüкà, кàлі àäíîй÷û пðûí¸ñ 
ç âÿñкîâàй áіáліÿтэкі тàўø÷эçíû тîì 
Яíкі Купàлû (пàìÿтàþ, ÿ ÿãî лåäçüâå 
íà пå÷ уçâàлàкâàў, çÿл¸íû, íå÷ûì пà-
äîáíû äà тлуìà÷àлüíûх пÿöітîìíікàў 
áåлàðуñкàй ìîâû). Íàйпåðø пðàç 
âåðøû Іâàíà Дàìіíікàâі÷à ÿ íà пàэçіþ 
і “пàäñåў”… Пåðøàÿ пуáлікàöûÿ áûлà 
ў ðà¸íöû, çäàåööà, у äçÿñÿтûì клàñå, 
íåкàлüкі ñлупкîў íàðûôìàâàлàñÿ пðà 
Пåðøàìàй, ÿкіÿ ў ðэäàкöûі ñÿì-тàì 
âûпðàâілі íà ñâîй кàпûл. Хîöü кàлÿ 
тðîх ðуáл¸ў ãàíàðàðу і пэўíуþ äîлþ 
ãîíàðу àä àäíàâÿñкîўöàў ÿ ўñ¸ ж 
àтðûìàў. Ñâîåàñàáліâàÿ кàìпåíñàöûÿ 
çà кîліøíþþ кàíôіñкàöûþ íàâàãîäíÿãà 
пàäàðуíкà… Штî ж, ìàã÷ûìà, äáàííå і 
кàðпåííå íàä ñлîâàì тàãî кàøтàâàлі!

2. Âîñü, áà÷ûöå, у ãэтûì Âàøûì 
пû тàííі íàðэøöå ñûøліñÿ, ìîжíà 
ñкàçàöü, ñіíîíіìû: тâîð÷àñöü і íàт-
хíåííå… І пðû ãэтûì Âû пûтàåöå 
пðà àäìåтíàñöі пðàöû. Кàлі ãàâàðûöü 
ìåíàâітà пðà пàэçіþ, тî пðàöû ÿк тàкîй і 
íå áûâàå… Âûхîäжâàííå, âûñåäжâàííå, 
âûлåжâàííå, âûìðîйâàííå – âîñü 
ñклàäíікі тâîð÷àãà пл¸íу. À пàñлÿ ўжî 
– кàлі äàñöü Áîã øтî – çàíàтàâàííå і 
ñàìàкðûтû÷íàå ðэäàãàâàííå… 

Çàíà тàâàííå ÷àñöåй çà ўñ¸ àäáûâàåö-
öà пîçíіì âå÷àðàì і íî÷÷у, хîöü уñпûøкà 
àçàðэííÿ ìîжà çäàðûööà ў лþáû, íàâàт 
íåпàäхîäíû і íåñпðûÿлüíû äлÿ тàãî 
÷àñ. 

У ХХ ñтàãîääçі ÿ піñàў тîлüкі øà-
ðûкàâàй ðу÷кàй. Ç 2000-ãà ãîäà пåðà-
âàжíà íàáіðàþ íà кàìпутàðû (àäðàçу 
áûлî ìулкà, àлå ÿк ñàпðàўäíû áåлàðуñ 
ìàлà-пàìàлу çâûкñÿ). Дà жíіўíÿ 1986-
ãà ãîäà ñтûìулÿтàðû áûлі àäíàñтàйíûÿ: 
âіíî, ñàìàãîíкà, піâà, öûãàðэтû… Пàñлÿ 
– äà 1998-ãà – кíіãі, öûãàðэтû і кàâà. 
Ç 2012-ãà – кíіãі і ўíутðàíû çðуøíû 
âîäãук íà çíåøíіÿ пðàÿâû жûööÿ… Я 
íå ñöâÿðäжàў áû, øтî çàўжäû ÷àкàþ 
íå÷àкàíàй хâіліíû íàтхíåííÿ… Àлå кàлі 
тàкîå çäàðàåööà, тî íåñуìíåííà – ãэтà 
тâîð÷àÿ ўäà÷à, ñâÿтà äуøû, íàñàлîäà 
ñлîў íà ãàðкîту пàкут. Àпîøíіì ÷àñàì 
ãэтà тàкàÿ ðэäкàñöü, ÿкуþ ÿ äàäàў áû ў 
ñâàþ àñàáіñтуþ “Чûðâîíуþ кíіãу”.

3. Íàйöÿжэйøàÿ çàäà÷à – ãэтà 
ўлàâіöü ìуçûку, íàñтðîіööà íà àäпàâåäíû 
і пðûìàлüíû лàä і ðûтì âåðøà. І çà-
÷àпіööà çà пэўíуþ клþ÷àâуþ ôðàçу 
(ðàäîк, ñтðàôу), âàкîл ÿкîй і áуäçå 
àñíîўâàööà ìàñтàöкàÿ ткàíіíà тâîðà. 
Кàлі, ãðуáà кàжу÷û, пà÷ûíàåø тужûööà-
íàìàãàööà, ðàìåñíі÷àöü, тî ñпðàâà øâàх… 
Ëåпø àäклàñöі, ÿк ÷àðíàâік, äà іíøàãà 
÷àñу.

Тàк, ÿ ìàþ íåкàлüкі пàліö ç ðîçíàй 
äàпàìîжíàй літàðàтуðàй. Àлå íàй÷àñöåй 
çâÿðтàþñÿ äà äàâåäíікàў, піøу÷û тэкñтû, 
çâÿçàíûÿ ç кðûтûкàй і эñэіñтûкàй. 

4. Íàйпåðø íàñтðîй, à öÿпåð ÿø÷э 
і çäàðîўå. Хîöü і пàñкуäíû íàñтðîй і 
ðîçíûÿ áуäç¸ííûÿ íÿўäà÷û àäклàäâà-
þöü íåäçå ў пàäñâÿäîìàñöі çàðîäкі іäэй і 
тэì äлÿ áуäу÷ûх тâîðàў. Пåðà÷ûтâàííå 
лþáіìûх кíіã, íàñтàлüãі÷íàå ўñпàìіíàííå 
і íîâàå пåðàжûâàííå пðàжûтàãà тàкñàìà 
äàäàþöü àäпàâåäíàãà тîíуñу і пîöÿãу 
äà тâîð÷àй пðàöû. Штî äà àöэíкі íà-
піñàíàãà, тî ñкàжу тàк, ÿ ÷àлàâåк âåлüìі 
ñàìàкðûтû÷íû і ÷уйíû äà кðûтûкі 
çáîку àä кàãî á тî íі áûлî. І, âÿäîìà, 
у ìàлàäîñöі ÿ пðûñлухîўâàўñÿ äà пàä-
кàçàк, àñàáліâà лþäçåй тàлåíàâітûх і 
âîпûтíûх. Àлå ãэтà íå çíà÷ûöü, øтî ÿ 
пðàâіў íàпіñàíàå áÿçäуìíà. Тûì áîлüø 
öÿпåð, кàлі ўжî і çàкіäàў кðûтû÷íûх 
ñтàлà ìåíø (уñ¸ ж лåäçü íå “жûâû 
клàñік”), àäíàк ¸ñöü äâà ÷àлàâåкі, äà 



пàðàä ÿкіх і ñ¸ííÿ ÿ ñтàўлþñÿ ç пàâàãàй 
і ðàçуìåííåì (àáîå âûáітíûÿ ñтûліñтû 
і ìàþöü äîáðû літàðàтуðíû ãуñт і 
äîñâåä). І кàлі пåðàпіñâàöü тэкñтû ў 
ìÿíå íå áûлî і íÿìà çâû÷кі (çà âåлüìі 
ðэäкіìі âûпàäкàìі), тî ўäàñкàíàлüâàöü 
іх, кàлі ў ãэтûì ¸ñöü упэўíåíàñöü, 
äàâîäçіööà äàâîлі ÷àñтà.       

              
5. Àáñàлþтíàй çàäàâîлåíàñöі íà-

піñàíûì, ÿ äуìàþ, íÿìà íі ў àäíàãî 
çäàðîâàãà äухàì і ðîçуìàì тâîðöû. Тû 
íàпіñàў, áîлüø çà тîå, âûäàў у ñâåт 
тîå, øтî íàпіñàў. Яãî ўжî íåìàã÷ûìà 
пàпðàâіöü і âûкðàñліöü ç ÷ûтàöкàй 
пàìÿöі і літàðàтуðíàãà пðàöэñу. Ці ìîã 
áû тû çðàáіöü (ñтâàðûöü) лåпø, ÷ûì 
ÿíî ¸ñöü íàñàìðэ÷? Íåлàãі÷íàå пû-
тàííå. Дû ўñ¸ ж кîжíû ç тâîðöàў ñàì 
пðà ñÿáå ìàðàкуå, øтî ìîã áû íåøтà 
íàпіñàöü (àáî і ўâîãулå íå íàпіñàöü) íå 
тàк, íå тîå, íàøìàт лåпø і тàлåíàâіöåй… 
Ãэтà тàкіÿ çàпîçíåíûÿ ñупàкàÿлüíà-
пàкàÿííûÿ äуøэўíûÿ ñпîâåäçі… Тàìу 
àäíàçíà÷íà ÿ íåçàäàâîлåíû пðàктû÷íà 
ўñіì íàпіñàíûì, àпðî÷ ÷àтûðîх-пÿöі 
âåðøàў (ìàã÷ûìà, øтî ÿíû çàñтàíуööà 
ў хðэñтàìàтûйíàй áåлàðуñкàй літà-
ðàтуðû). Íÿìà ў ìÿíå âÿлікàãà àñà-
áіñтàãà íåãàтûâу і äà пåðàâàжíàй 
áîлüøàñöі ñâàіх “çàöåìàк ç лåâàй 
кіøэíі” (íàўðàä öі ìîжíà àäíåñöі іх 
äà ìàñтàöкàй літàðàтуðû, àлå ñпàäçåў, 
øтî ў áуäу÷ûíі ў іх áуäçå ÷ûтàöкàÿ і 
літàðàтуðàçíà÷àÿ çàöікàўлåíàñöü, ìÿíå 
íå пàкіäàå).      

Штî äà жûööÿ і ўлàñíàй áіÿãðàôіі, 
кàлі á хтî íàâàт і äàў тàкуþ ìàжлі-
âàñöü, тî öі ¸ñöü пàтðэáà íàíîâà 
пåðàжûâàöü тàáîй пðàжûтàå? Хîöü 
íàñтàлüãàâàöü, уñпàìіíàöü, ñìàкàâàöü і 
ãîðкà ўçäûхàöü ̧ ñöü пðà øтî… Ñкàжàì, 
у íîâûì жûööі ÿ ìîã áû íå çàхàплÿööà 
âûпіўкàй тàк, ÿк çàхàплÿўñÿ ¸þ íå-
кàлі… Àлå ж кîлüкі ÿ ñтðàöіў áû пðû 
ãэтûì пðûãîä і “тâîð÷ûх” уçл¸тàў у ñíå 
і íà ÿâå! Дàäàì íå÷àкàíàå: ìàã÷ûìà, і 
ўâîãулå íÿâàðтà áûлî “çàâÿçâàöü” ç 
ãэтàй пàñкуäíàй çâû÷кàй і äàðэøтû 
âûñуøâàöü äуøу… Пàэçіі àä ãэтàãà 
àäíàçíà÷íà íå äàäàлîñÿ. À âîñü øтî 
пðûáàâілàñÿ?.. Хіáà тîлüкі äàўжûíÿ 

áåñпåðñпåктûўíàãà жûööÿ. Íå тðэáà 
ўöÿкàöü àä улàñíàй плàíіäû (і öі 
ìàã÷ûìà ãэтà?). Штî ìàÿ áіÿãðàôіÿ 
àäлþñтðàâàлàñÿ ў ìàіх кíіãàх, пэўíà 
ñкàçàöü íåлüãà. Хут÷эй ìîжíà ñкàçàöü, 
øтî íà іх ñтàðîíкàх ìілüãàþöü ÿå 
çíікàþ÷ûÿ àäöåííі… Тâîðöà – ø÷àñліâû, 
¸í жûâå пàäâîйíûì жûöö¸ì – äàäçå-
íûì Áîãàì і ўлàñíà ñтâîðàíûì…           

                 
6. Íå, äç¸ííікàў ÿ íå â¸ў і íå âÿäу, àлå, 

ÿк øìàт кàìу âÿäîìà, піøу “çàöåìкі”, 
øтîñüöі áліçкàå пà çìåñöå, àлå äàл¸кà íå 
àäíî і тîå ж. У ãэтûх ìàіх ñпàðàäû÷íûх 
çàíàтîўкàх уñ¸-ткі áîлüø ðàçâàãàў 
пðà жûöö¸ і літàðàтуðу, ÷ûì пэўíûх 
äç¸ííікàâûх ôікñàöûй. À âåðøû ÿ 
піøу, кàлі äлÿ ãэтàãà ç’ÿўлÿåööà íåйкàÿ 
кàíкðэтíàÿ пðû÷ûíà àлüáî íàäàðàåööà 
íàтхíåííå. Штî äà лÿíîтû, тî ÿíà ìÿíå 
пåðàñлåäуå ўñ¸ жûöö¸. І кàðàíі ÿå ў ìàіх 
íåàäñтуп íûх ñуìíåííÿх: à öі âàðтà, à 
íàâîøтà, à кàìу ãэтà тðэáà, à öі çìàãу?.. 
Тàìу піøу, кàлі âûпàäàþöü пðàñâåтû 
ўпэўíåíàñöі ў ñàáå і ç’ÿўлÿåööà тâîð÷û 
ñâåðá. Уâåñü àñтàтíі ÷àñ ÿ äуìàþ, ìðîþ, 
÷ûтàþ, ãлÿ äжу ñпàðтûўíûÿ пåðàäà÷û 
(ÿ âàліäîлüíû ôàíàт: ôутáîл, тэíіñ, 
áіÿтлîí)… І ÿø÷э, ìÿíå ÷àñтà накрывае 
экçіñтэíöûйíàÿ ìåлàíхîліÿ і äэпðэñіÿ. 
І ãэтà пðû тûì, øтî àäðàçу пàñлÿ 
ñíу ÿ ðàáлþ 15-хâіліííûÿ ôіçі÷íûÿ 
пðàктûкàâàííі і ÷àтûðîхкілàìåтðîâûÿ 
ðàíіøíіÿ і âå÷àðîâûÿ пðàхîäкі… Дà 
тàãî ж тðэáà ўлі÷âàöü, øтî ÿ âûклþ÷íû 
äàìàñåä, àпîøíі äçÿñÿтàк ãàäîў уâîãулå 
ðэäкà куäû âûхîäжу. Кàðàöåй, çà íÿ-
çíà÷íûì âûклþ÷эííåì уÿўлÿþ ñàáîй 
àáлîìàўñкі âîáðàç. 

7. Áåçуìîўíà, пàкулü øтî ÿø÷э 
ñтàðàþñÿ ÷ûтàöü, хîöü çðîк ужî ñлàáíå. 
Àпîøíÿå, øтî ўäàлîñÿ – ãэтà “Âÿñíà. 
Âуñíàì öåñíà” Íàñтû Куäàñàâàй, “Пà 
øтî іäçåø, âîў÷à?” Еâû Âåжíàâåö, 
“Рàйöэíтð” Тàíі Ñкàðûíкіíàй, “Ëîкіñàў” 
Àðтуðà Кліíàâà, “Тàкàÿ і ãэтàкі: Тàлàкуå 
ç ìàлàíкàй äîжäж” Àлåñÿ Рàçàíàâà і 
÷àðãîâû 9-û тîì “äç¸ííікàў і çàпіñàў” 
Рûãîðà Áàðàäуліíà… Ç пåðû¸äûкі íå 
àáìіíàþ ñâà¸й уâàãàй ÷àñîпіñ “Дçåÿñлîў”. 
Пà пðàпàíîâå äà÷кі ñ¸лåтà пðà÷ûтàў кíіж-
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кі Ëуі Àлüтуñåðà «Оá иñкуññтâå» і Ãàñтî-
íà Áàøлÿðà «Пîэтикà пðîñтðàíñтâà» 
(пåðàклàä ç ôðàíöуçñкàй, âåлüìі ìу-
äðîíàå ÷ûтàííå, àлå пðûöÿãàлüíàå 
íîâûì äлÿ ìÿíå äîñâåäàì), à тàкñàìà 
äâухтîìíік ñâîåàñàáліâàй àíтàлîãіі 
ñу÷àñíàй ðуñкàй пàэçіі «Жиâûå пîэтû» 
(áîлüø çà 300 âÿäîìûх, ìàлàâÿäîìûх 
і íåâÿäîìûх àўтàðàў). У ìÿíå äàâîлі 
пðû ñтîйíû кíіжíû çáîð, ÿкі ÿ пàñтàÿííà 
пðàðэäжâàþ, àääàþ÷û кíіãі ў жэñàўñкуþ 
áіáліÿтэку і äîáðûì лþäçÿì. Áî ñà-
ìîìу, ø÷ûðà кàжу÷û, ужî хàпàå äâух 
äçÿñÿткàў кíіã, áліçкіх ìàйìу ìàñтàöкàìу 
ãуñту, тûх àўтàðàў, àñîáíûÿ тâîðû 
ÿкіх ÿ пåðûÿäû÷íà пåðà÷ûтâàþ: М. 
Áàãäàíîâі÷à, Ф. Цþт÷àâà, Я. Áðûлÿ, 
М. Ñтðàлüöîâà, Дç. Ëіхà÷îâà (íàтàткі 
пðà кулüтуðу і літàðàтуðу), Â. Рîçàíàâà, 
Р. Фðîñтà, М. Рûлüкå, À. Рàçàíàâà,  
Ë. Кàñтэíкі, Х.Ë. Áîðхåñà, У. Ñàкàлîâà, 
М. Áàñ ,̧ À. Піñüìÿíкîâà, І. Птàøíікàâà, 
Þ. Àлåøû, Â. Àäàì÷ûкà, У. Жûлкі,  
І. Áуíіíà, Àкутàãàâû, Э. Дûкіíñàí, Ў.Á. 
Ейтñà, Ã. Міñтðàлü, Â. Шûìáîðñкàй… 
і, øìàт хтî, âіäàöü, áуäçå çäçіўлåíû,  
Ч. Áукîўñкàãà…

Íàйáîлüø áліçкіÿ ìíå тâîðöû ў 
ìàñтàöкіì плàíå – ãэтà Цþт÷àў, Áðûлü, 
Фðîñт і Ñтðàлüöîў.

Ç ñу÷àñíûх піñüìåííікàў пàкулü 
íікîãà íå пåðà÷ûтâàþ.           

 
8. Íàйпåðø íàøàй ñ¸ííÿøíÿй 

літàðàтуðû íå хàпàå âîлüíàìîўíàй 
íàöûÿíàлüíàй íàпîўíåíàñöі (àä÷у-
âàííÿ тâîð÷àй áÿñпå÷íàñöі і àй÷ûííàй 
äухîўíàй àўðû). Ëітàðàтуðà і ñàì 
літàðàтàð çàäûхàþööà íå тîлüкі àä 
ðàçðэäжàíàй àтìàñôåðû áÿçìîўÿ, àлå 
і àä àä÷уâàííÿ пэўíàй àä÷ужàíàñöі ў 
ñâà¸й Àй÷ûíå, пàкіíутàñöі і ñіðàтліâà-
ñöі, ç çàйäðîñíàй àãлÿäкàй íà ñуñåäçÿў 
і íà âÿлікіÿ літàðàтуðû ñâåту. Ç іíøàãà 
áîку áåлàðуñкіÿ тâîðöû çàãàðтîўâàþö-
öà ў çìàãàííі (íàйпåðø уíутðàíûì) 
çà ñпðàўäжâàííå ñâàйãî íàкàíàâàííÿ і 
тàлåíту, øтî íàäàå іì ñілû, ìàã÷ûìàñöі 
і øàíöû äлÿ пðàìàўлåííÿ свайго íîâàãà 
ñлîâà…

Áî ÿк ñâåä÷ûöü ãіñтàðû÷íû і літà-
ðàтуðíû âîпûт пðàìіíулàãà, ìåíàâітà 
ў тàкîй íåпðûìàлüíàй, çàäуøíàй 
тàтàлітàðíàй àтìàñôåðû ÷àñ àä ÷àñу і 
âûпàкутâàþööà âûáітíûÿ і çíàкàâûÿ 
ìàñтàöкіÿ тâîðû.             

Кàлі çàãлÿäâàåø у элåктðîííûÿ 
ñåткі (Фэйñáук, ñкàжàì), ñтâàðà-
åööà пàäìàííàå ўðàжàííå áуÿííÿ 
íàöûÿ íàлüíàãà літàðàтуðíàãà жûööÿ. 
Àäíàк уñ¸ ãэтà âіðтуàлüíûÿ âіäçåжû 
(кукуø кà хâàлит пåтухà çà тî, ÷тî 
хâàлит îí кукуøку). Яø÷э тðûööàöü 
ãàäîў тàìу ñìÿÿліñÿ і ãàíüáілі ñàâåöкі 
літà ðàтуðíû пðàöэñ, à øтî ж ìàåì 
ñ¸ííÿ – çáîлüøàãà àáíîўлåíûÿ ÿãî 
çíåøíіÿ ôîðìû, áî ўíутðàíû ìà-
ðàлüíû çìåñт (÷àлàâåкà і тâîðöû ў 
тûì ліку) àìàлü íå çìÿíіўñÿ (äàáðî 
і çлî пðàöÿãâàþöü ñâàþ ñпðàäâå÷íуþ 
áàðàöüáу). Кíіжкі âûäàþööà, пðàâîä-
çÿööà âå÷àðûíû, ðàçäàþööà пðэìіі ў 
âуçкіì кîлå, à – âûáітíîãà, âàжкàãà 
ìàñтàöкà-літà ðàтуðíàãà пл¸íу íå 
íàäтà çàўâàжíà. Íÿìà ñуð’¸çíàй íå-
çàлåжíàй кðûтûкі, à ãàлîўíàå, áðàкуå 
ñàìàкðûтû÷íàñöі ñàìіì літàðàтàðàì. 
Пðû ìàіì жûööі, äçÿкàâàöü Áîãу, áûлі 
ñтâîðàíû çíàкàâûÿ і âû çíà÷àлüíûÿ 
íà ìàñтàöкуþ пåðñпåктûâу тâîðû 
íàøàй літàðàтуðû – ãэтà і ìіíі-
ÿöþðíàÿ “Жìåíÿ ñîíå÷íûх пðîìíÿў” 
Я. Áðûлÿ, і “Чужàÿ áàöüкàўø÷ûíà”  
Â. Àäàì÷ûкà, і “Ñìàлåííå âåпðукà”  
М. Ñтðàлüöîâà, і “Шлÿх-360” À. Рàçàíà-
âà, і “Ëþáіöü íî÷ – пðàâà пàöукîў”  
Þ. Ñтàíкåâі÷à, і “Пàí лåñ” À. Ñûñà…

Штî ¸ñöü ñ¸ííÿ? Пðûâàáліâàå íÿ-
çìуøàíàй, äухîўíà âûпàкутàâàíàй 
ìåтàôîðûкàй пàэçіÿ Í. Куäàñàâàй, 
çâÿðтàþöü íà ñÿáå ўâàãу ñтûл¸âûÿ і 
іäэйíà-пñіхàлàãі÷íûÿ пîøукі À. Áàхà-
ðэâі÷à, іíтðûãуþöü ñâà¸й пàэтû÷íàй 
àðûãіíàлüíàñöþ Дç. Ñтðîöàў і Ñ. Áðû лî… 
Ç øэðàãу ìàлàäçåйøûх, àлå çàўâàжíà 
äàðàâітûх, âûлу÷ûў áû пàэтà Â. Кîðàíÿ.

Штî пàжàäàöü пà÷àткîўöàì? Ëþ-
áіöü Áåлàðуñü і íàìàãàööà áûöü ÿå 
тâîðöàìі. 
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Адвечным шляхам
Новыя выданні на кніжных паліцах «Дзеяслова» 

Вàлÿнöінà Аêсàê. Трýöі Эäýм : вершû. – Мінсê : Кнігàзбор, 
2021. 100 с. – (Бібліÿтýêà чàсопісà “Дзеÿслоў” ; вûп. 30).

Àўтàðкà пðàпàíуå ÷ûтà÷àì ñàìіì âûðàøûöü, ÿкàÿ ãэтàÿ ÿå íîâàÿ 
кíіãà: ñàìàÿ ðàñпуñíàÿ àлüáî ñàìàÿ öíàтліâàÿ? Áî, íà ÿå ìåðкà-
âàííå, ìåíàâітà пðàç äçåâÿíîñтà âåðøàў кíіãі пðàлÿãàþöü ìåжû 
ðàþ і пåклà. І ÿíû – ðухîìûÿ… Çàäà÷à íå ç пðîñтûх. Àлå тûì 
öікàâåй ÷ûтà÷àì áуäçå àпûíуööà ñÿðîä çíà¸ìûх пà пуáлікàöûÿх і 
íåçíà¸ìûх – íîâûх – âåðøàў Âàлÿíöіíû Àкñàк. І çàáлукàöü у іх 
äçіўíûì ñàäçå ñÿðîä кâåтàк і äðэâàў, ÿкіÿ тàк лþáіöü пàэткà і ÿкіÿ, 
áåçуìîўíà, – ðàйñкіÿ... 

Гàлінà Бàгäàнàвà. Пàлÿвàнне нà Любàву : інтûмнàÿ хроніêà 
чàсоў міжвер’ÿ. – Мінсê : Кнігàзбор, 2021. 172 с. – (Бібліÿтýêà 
Сàюзà белàрусêіх пісьменніêàў “Кнігàрнÿ пісьменніêà” ; вûп. 
126).

Ãэтàÿ кíіãà ñтàлà àпîøíÿй пðûжûöö¸âàй тàлåíàâітàй піñüìåí-
íіöû, äà÷кі âÿäîìàãà пðàçàікà Áàðûñà Ñà÷àíкі. Эпіãðàô äà àпîâåñöі: 
“Хтî íå лþáіöü, тîй íå ñпàçíàў Áîãà, áî Áîã ¸ñöü лþáîў”, – ãу÷ûöü 
ñ¸ííÿ ÿк çàпàâåт íàì. Дçåÿííå “хðîíікі ÷àñîў ìіжâåð’ÿ” àäáûâà-
åööà ў ðîçíûÿ пåðûÿäû áåлàðуñкàй ãіñтîðûі, у ÷àñû, кàлі кîжíû 
âûìуøàíû áûў âûçíà÷àöü äлÿ ñÿáå і âåðу, і ñâàå пàâîäçіíû, àлå 
ãàлîўíûì çàñтàâàўñÿ Áîжû äàð – Ëþáîў і Кàхàííå. Фàíтàñìàãîðûÿ, 
ліðûкà і ñàтûðà öåñíà пåðàплåöåíûÿ ў ãэтûì тâîðû і íå пàкіíуöü 
àáûÿкàâûì íіâîäíàãà ÷ûтà÷à.

Вàлерû Гàпееў. Жýньêà – êàрàлевà мûшàê : гісторûі з жûööÿ 
àäной белàрусêàй äзÿўчûнêі; мàстàчêà Элеàнорà Лÿхновіч. – 
Мінсê : Кнігàзбор. 2021. – 112 с.

Âàлåðû Ãàпååў – àäçіí ç тûх íåøìàтлікіх íàøûх àўтàðàў, ÿкі 
àäíîлüкàâà öікàâà піøà і äлÿ äàðîñлûх, і äлÿ äçÿöåй. Ãэтàÿ кíіãà 
– пðà çâû÷àйíуþ äçÿў÷ûíку Жэíüку, øтî жûâå і âу÷ûööà ў íåâÿ-
лікіì áåлàðуñкіì ãàðàäку, і ãіñтîðûі ç ¸þ çäàðàþööà тàкñàìà ñàìûÿ 
çâû÷àйíûÿ. Àлå… Жэíüкà ñу÷àñíàÿ äçÿў÷ûíкà, і клîпàтû ÿå ñàìûÿ 
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ñу÷àñíûÿ, ÿкіÿ хâàлþþöü уñіх ÿå àäíàãîäкàў і… іхíіх áàöüкîў: ÿк 
áàðàíіöü ñâàіх ñÿáðîў? ÿк пðûçíàâàöü ñâàå пàìûлкі і öі тðэáà іх 
пðûçíàâàöü? ÿк і çà øтî лþáіöü ñâàþ Рàäçіìу і ãàíàðûööà ¸þ?.. 

Олýêсій Дûêовûöьêûй. Оньäý. Моўнàÿ рýäàêöûÿ Вàлÿрûнû 
Кустàвàй. – Вàршàвà, 2021. – 416 с.

Дэáþтíàÿ кíіãà жуðíàліñтà Àлÿкñåÿ Дçікàâіöкàãà – ãэтà çáîðíік 
àпîâåäàў і âåðøàў íà пàлåñкàй ãàâîðöû, äàклàäíåй, íà тîй ÿå âåðñіі, 
íà ÿкîй ðàçìàўлÿþöü жûхàðû âàкîліöàў Піíñкà. Чûтàþ÷û çàìàл¸ўкі 
ç жûööÿ пàлåøукîў, ìіжâîлі çãàäâàåø і íÿäàўíþþ кíіãу іíøàãà 
пàлåøукà Àíäðуñÿ Ãîðâàтà “Рàäçіâà Пðуäîк”... Штî äà ìîâû кíіãі, 
äûк àўтàð ñàì кàжà, øтî ¸í çуñіì íå пðэтэíäуå íà ôілàлàãі÷íуþ 
äàклàäíàñöü і âûкàçâàå ñпàäçÿâàííå, øтî ç ÷àñàì пàўñтàíå “ãðуíтîўíû 
íàйíîўøû ñлîўíік пàлåñкіх ãàâîðàк”, кàá уñå пàáà÷ûлі, øтî і íà ¸й 
“ìîжíà íå тîлüкі âûкàçâàöü уñå ìàã÷ûìûÿ äуìкі і пà÷уööі… àлå і 
піñàöü кíіãі”. Ці íå тàìу áîлüøуþ ÷àñтку кíіãі ñклàäàþöü пàэìà 
і âåðøû íà, ужî çðàçуìåлà… пàлåñкàй ãàâîðöû áåлàðуñкàй ìîâû.  

Сÿргей Зàêонніêàў. Вечнû пàроль : êнігà пÿöі пàýм. – Мінсê : 
Кнігàзбор, 2021. 100 с. – (Бібліÿтýêà чàсопісà “Дзеÿслоў” ; вûп. 
29).

Пÿöü пàэì Ñÿðãåÿ Іâàíàâі÷à Çàкîííікàâà, ÿкі ñ¸лåтà àäçíà÷ûў 
75-ãîääçå – ãэтà ðîçäуì пðà íàøàå жûöö¸, íàøàå ìіíулàå і ñу÷àñ-
íàñöü, у àñíîâå ÿкîãà жûöö¸ ñàìîãà àўтàðà, ÿãîíûÿ ўñпàìіíû і äуìкі 
пðà тîå, øтî àäáûâàлàñÿ і àäáûâàåööà íà íàøàй çÿìлі, ç íàøàй 
çÿìл¸й і ç íàìі ñàìіìі. Âîñтðàÿ пуáліöûñтû÷íàñöü пåðàìÿжàåööà 
ñà ø÷ûðûì ліðûçìàì, áîлü çà ðîäíуþ çÿìлþ – ç ãîíàðàì çà ÿå 
íÿçлîìíû íàðîä. Пàэìû íàпіñàíûÿ ñà ñтуäçåíÿ пà ÷эðâåíü 2020 
ãîäà, кàлі ÿø÷э íіøтî íå пðàäâÿø÷àлà тûх пàäçåÿў, øтî àäáûліñÿ 
íåўçàáàâå. 

Нінà Зàнêовіч. Тàлстой і фіÿлетàвàе êрýслà : мой гоä чàроўнàгà 
чûтàньнÿ. Пер. з àнгл. А. Дубêоўсêàгà ; прàäм. Н. Гàрäзіенêі. – 
Мінсê : Кнігàзбор, 2021. – 256 с.

Âåлüìі íå÷àкàíàÿ кíіãà: àўтàðкà ÿå Íіíà Çàíкîâі÷ – äà÷кà 
áåлàðуñà, ÿкі âûìуøàíû áûў ç’åхàöü àäñþлü íàпðûкàíöû Дðуãîй 
ñуñâåтíàй âàйíû. Яíà äàâîлі пàñпÿхîâàÿ àìåðûкàíñкàÿ піñüìåí-
íіöà, уñå ÿå кíіãі çàйìåлі пàпулÿðíàñöü у ÷ûтà÷îў. Чûì àäìåтíàÿ 
ãэтàÿ? Кàá пåðààäîлåöü пñіхàлàãі÷íûÿ íàñтупñтâû пàñлÿ ñìåðöі 
ñÿñтðû, ñпàäàðûíÿ Íіíà øтîäçåíü ÷ûтàлà пà кíіçå. Ñâàå ўðàжàííі 
àä ÷ûтàííÿ ÿíà пåðàìÿжàå ç улàñíûì жûöö¸ì і ўñпàìіíàìі. Íàì, 
âÿäîìà, öікàâà, øтî ж ÷ûтàþöü àìåðûкàíöû? Íàпðûкàíöû кíіãі 
¸ñöü ñпіñ пðà÷ûтàíàãà çà ãîä – ç 28 кàñтðû÷íікà 2008 ãîäà пà 28 
кàñтðû÷íікà 2009-ãà. Íі àäçіí àўтàð íå пàўтàðàåööà. Ёñöü çíà¸ìûÿ 
íàì пðîçâіø÷û ñуñâåтíà âÿäîìûх клàñікàў: Áàлüçàк, Кіпліíã, Ëà-
ãåðл¸ô, Ñàðàìàãà, Фіöäжэðàлüä, Хэìіíãуэй… ç ðàñåйöàў – тîлüкі 
Тàлñтîй, ÿкі і тðàпіў у íàçâу кíіãі. Àлå áîлüø çà 90 àäñîткàў – 
àáñàлþтíà íåâÿäîìûÿ íàì іì¸íû. І, àкàçâàåööà, уñ¸ ãэтà ÷ûтàåööà… 



Ігнàт Кàнчýўсêі. Аäвечнûм шлÿхàм : ýсý, вершû. Уêлàä. Ціхàн 
Чàрнÿêевіч. – Мінсê : Вûäàвеö Зміöер Колàс, 2021. – 88 с. – 
(Серûÿ “Gradus”).

Пåðøàÿ кíіãà íîâàй ñåðûі, çàñíàâàíàй у 2020 ãîäçå ãðупàй 
піñüìåííікàў. Àкðàìÿ çíàкàìітàãà эñэ “Àäâå÷íûì øлÿхàì”, у кíіãу 
ўâàйøлі àäçіíàööàöü âåðøàў Іãíàтà Кàí÷эўñкàãà – лåãåíäàðíàй 
àñîáû áåлàðуñкàãà Àäðàäжэííÿ пà÷àтку ìіíулàãà ñтàãîääçÿ. Тэкñтû 
äðукуþööà пàâîäлå пåðøûх âûäàííÿў і ðукàпіñàў ç çàхàâàííåì 
àўтàðñкàãà пðàâàпіñу. Âûäàííå пðûìåðкàâàíà äà ñтàãîääçÿ пåðøàй 
пуáлікàöûі эñэ. Мîжíà тîлüкі пàøкàäàâàöü, øтî íàклàä кíіãі ўñÿãî 
500 àñîáíікàў, áî ãэтàÿ кíіãà пàâіííà áûöü у кîжíàй áåлàðуñкàй 
ñÿì’і íàðîўíі ç áукâàðîì.

Пàвел Кàспÿровіч. Чорнàÿ рýчêà : àпàвÿäàнні. – Мінсê : Кнігà-
збор, 2021. – 96 с. (Бібліÿтýêà Сàюзà белàрусêіх пісьменніêàў 
“Кнігàрнÿ пісьменніêà” ; вûп. 130).

Чûтà÷û “Ëітàðàтуðíàй Áåлàðуñі” і “Дçåÿñлîâà”, âÿäîìà ж, çàў-
âàжûлі àñîáíûÿ пуáлікàöûі àпàâÿäàííÿў ãэтàãà âåлüìі öікàâàãà 
àўтàðà. Çíà¸ìÿ÷ûñÿ ç ÿãîíàй áіÿãðàôіÿй, ÿíû íå ìàãлі íå àäçíà÷ûöü 
äлÿ ñÿáå, øтî Пàâåл Кàñпÿðîâі÷ ç’ÿўлÿåööà пðàâàñлàўíûì ñâÿ-
тàðîì, кліðûкàì Ñâÿтà-Пàкðîўñкàãà ñàáîðà ã. Ãðîäíà. Áåçуìîўíà, 
ãэтà íå ìàãлî íå íàклàñöі àäáітàк íà тâîðû àўтàðà, ÿкіì улàñöіâà 
тîíкàÿ ліðû÷íàñöü і ôілàñàôі÷íàñöü, âåðà ў тîå лåпøàå, øтî ¸ñöü 
у ÷àлàâåку, і ø÷ûìліâàÿ áåлàðуñкàñöü.

Міхàсь Стрàльöоў. Аäзін лàпàöь, àäзін чунь. Зàгàäêà Бàгäà-
новічà : àповесöі, àпàвÿäàнні. Уêлàä. Віêтàр Шніп. – Мінсê : 
Мàстàöêàÿ літàрàтурà, 2021. – 303 с. – (Серûÿ “Нàпісàнàе 
зàстàеööà”).

Ëåпøàÿ пðîçà і эñэіñтûкà клàñікà íàøàй Ëітàðàтуðû Міхàñÿ 
Ñтðàлüöîâà. Áîлüø íÿìà ÷àãî äàäàöü... Чûтàйöå і çàхàплÿйöåñÿ. 
Тут ¸ñöü і “Ñìàлåííå âåпðукà”, і “Ñâåт Іâàíàâі÷, áûлû äîíжуàí”, à 
тàкñàìà âûíåñåíûÿ ў íàçâу “Çàãàäкà Áàãäàíîâі÷à” і “Àäçіí лàпàöü, 
àäçіí ÷уíü”. Кíіãà äàпîўíåíà âûкàçâàííÿìі ñÿáðîў, кàлåãàў і жîíкі 
Міхàñÿ Ëÿâîíàâі÷à Àлåíû Дçìітðûåўíû пðà тîå, ÿк піñàліñÿ ãэтûÿ 
тâîðû. 
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ЗМЕСТ часопіса “Дзеяслоў” 
№1-6 (110-115) за 2021 год
Паэзія

Вàлÿнöінà Аêсàê. Толькі гром прагры-
міць. Вершы. ¹110, 168

Марыя Бадзей. Дым і мёд. Вершы. №114, 
94

Таццяна Барысюк. Самае чыстае каханне 
– платанічнае. Вершы. №112, 122

Фелікс Баторын. Чаёўня Левензона. 
Вершы. №113, 63

Яна Будовіч. Глыбее цемра ў кроку ад 
світання... Вершы. №113, 177

Леанід Галубовіч. Начныя начыркі. Вершы. 
№112, 5

Яўген Гучок. Замах на Бога. (Слова аб за-
бойствах). Паэма-эсэ. №110, 187

Аксана Данільчык. Другая чвэрць. Вершы. 
№113, 132

Леàніä Дрàньêо-Мàйсюê. Плûт. Драма-
тычная паэма ў дзвюх дзеях і з заключнай 
часткай паводле аповесці Андрэя Платонава 
“Катлаван”. ¹110, 120

Валеры Дубоўскі. Чоў. Вершы. №115, 121
Васіль Жуковіч. Memento mori. Вершы. 

№115, 95
Сяргей Законнікаў. Адзінота. Паэма. 

№110, 5
Зміцер Захарэвіч. Белая музыка. Вершы. 

№111, 170
Вадзім Корань. Жніво. Вершы. №114, 15
Дар’я Ліс. Тваё неба з табой. Вершы. 

№112, 151
Павел Любецкі. Эклектыка і дыялектыка. 

Вершы. №114, 134
Уладзімір Мароз. Мой гербоўнік. Шля-

хецкая нізка вершаў. №113, 160
Уладзімір Някляеў. Літвіны. Драма-

тычная паэма ў дзвюх дзеях. №115, 5
Ігар Сідарук. Нам дротам зашывалі рот. 

Вершы. №111, 140
Віктар Слінка. ...Дзе спыняцца сэрца й 

гадзіннік. Вершы. №115, 157
Андрэй Хадановіч. Калі дажывем да 

адлігі... Вершы. №111, 5
Уладзімір Шыпіла. Ці вернуцца уражанні 

былыя?.. Вершы. №112, 170
Валер Ягораў. Палёты ў сне. Паэтычныя 

мініяцюры. №111, 201
Кацярына Янчэўская. Падзенне не пры-

ходзіць з лістападам. Вершы. №112, 161

Проза

Людміла Андзілеўка. Зорны час. Апавя-
данне. №110, 182

Уладзімер Арлоў. Лета. Фрагмент рама-
на. №111, 149

Міхась Булавацкі. Лена. Гісторыя жыц ця. 
Аповесць. №110, 141

Міхась Булавацкі. Ляжаць сем год. Аповед. 
№115, 165

Алена Вештарт. Спатканне. Апавяданні. 
№114, 139

Васіль Гігевіч. Развагі на вясковай лаўцы. 
№112, 129

Адам Глобус. Як той казаў, або Твары 
прыказак… №115, 135

Леанід Дранько-Майсюк. Тынкоўшчык 
Талаш. Апавяданне. №112, 154

Віктар Казько. Сімка-Серафімка-2. З 
цыкла “Лёнькі, Ваські, Валодзькі”. №111, 179

Віктар Казько. Не ежа таленту, а наедак. 
Аповесць. №115, 64

Змітрок Кузменка. Шаманы. Апавяданне. 
№113, 183

Вячаслаў Лапцік. Афрыканачка. Апавя-
данне. №113, 168

Уладзімір Някляеў. Гэй бэн гіном. Раман. 
№№110-112; 14, 15, 9

Галіна Пярун. Восень. Апавяданне. №112, 
167

Барыс Пятровіч. Бунт на караблі, які 
плыве з нікуды ў нішто. З нізкі “Спецкар”. 
№115, 107

Сяргей Рублеўскі. Ізаграф. Аповесць. 
№113, 74

Іна Снарская. Зачараваны скарб. Аповесць 
з аповедаў. (Пачатак). №№113-114; 141, 100

Уладзімір Сцяпан. Шэсць кароткіх гіс-
торый. Аповеды. №114, 5

Марыя Сцяфанава. Верачка і Ганначка. 
Апавяданні. №111, 204

Людміла Хейдарава. Княгіня Дарута, 
або чалавечая кроў ліпучая. Раман-фэнтэзі. 
№№113-114; 5, 24

Вітаўт Чаропка. Цуд. Апавяданне. №114, 
126

Дэбют

Сяргей Здаранкоў. Казка пра згубленыя 
гузікі. №112, 175

Настасся Казак. Лічбавая Ева. Вершы. 
№111, 210

Дзяніс Мацеша. Прымі маё цяпло. Вершы. 
№114, 150

Яніна Равяка. Незакрэсленыя радкі. 
Вершы. №115, 176

Кацярына Тарасава. Белае. Вершы. №113, 
194

Тэатр

Сяргей Кавалёў. Лабірынты Власта. П’еса 
ў дзвюх дзеях. №113, 199

Анастасія Лазебная. Мадыстка з Парыжа. 
П’еса ў трох дзеях. №115, 202



Пераклады

Эліза Ажэшка. Смерць дома. Навела. 
Пераклад Анатоля Бутэвіча. №110, 200

Антанас А. Ёнінас. Кропля ў рацэ Гера-
кліта. З кнігі “Новыя санеты”. Пераклад 
Ванды Марцінш душ Рэйш. №114, 158

Вечаслаў Казакевіч. Нітка. Два апа-
вяданні. Пераклад Веры Лойка. №115, 190

Станіслаў Лем. Падарожжа першае A, 
або Электрабалт Трурля. Пераклад Віктара 
Язневіча і Міколы Кандратава. №112, 178

Станіслаў Лем. У паэзіі няма межаў... 
Цытаты пра культуру, лiтаратуру і твор-
часць. Пераклад Віктара Язневіча. №114, 154

Вячаслаў Лявіцкі. Вершы ў бэзе й шэрані. 
Вершы. Пераклады Вікторыі Трыфанавай, 
Яўгена Кунцэвіча і Алеся Емяльянава-Шы-
ловіча. №114, 119

Крысцінэ Нёстлінгер. Конрад, альбо 
Хлопчык з кансервавай бляшанкі. Урывак з 
рамана. Пераклад Арцёма Арашонка. №111, 
214

Цыпрыян Каміль Норвід. “Над попелам 
паразы – перамога!” Вершы. Пераклад з 
польскай і прадмова Андрэя Хадановіча. 
№113, 218 

О. Генры. Пакуль чакае аўтамабіль. Два 
апавяданні. Пераклад Кацярыны Смякаевай 
і Аліны Нячай. №115, 181

Фёдар Цютчаў. Silentium. Лірыка. Прад-
мова і пераклад Міколы Гіля. №112, 186

Дзённікі. Запісы. Згадкі

Сяргей Ваганаў. Шматкроп’і. №112-113; 
200, 255

Леанід Дранько-Майсюк. Старонкі з 
“Памятнай кніжкі”. №115, 214

Уладзімір Ліпскі. Каранацыя душы. Спо-
ведзі. №№111-112; 241, 208

Уладзімір Ліпскі. Пасля лазні. Гамана 
пісьменнікаў. №113-114; 241, 188

Юры Несцярэнка. Пра думкі і прыдумкі. 
№110, 216

Юбілеі. Памяць. Спадчына

Ірына Багдановіч. Уставаць і выходзіць: 
хрысціянская формула шляху. Да 65-годдзя 
Хрысціны Лялько. №112, 234

Генадзь Бураўкін. Служыў праўдзе. Пра 
адно літаратурнае сяброўства. Прадмова, 
літаратурны запіс і публікацыя Сяргея 
Шапрана. №113, 225

Васіль Быкаў. «Мне вельмі шкада твайго 
трапяткога сэрца…» Выбраныя старонкі з 
лістоў Васіля Быкава да Генадзя Бураўкіна. 
Падрыхтоўка, каментары і публікацыя 
Сяргея Шапрана. №114, 166

Алег Лойка. Ці літаратура – літаратура? 
Да 90-годдзя Алега Лойкі. №112, 214

Словы

Сяргей Чыгрын. “Трэба душы не даваць 
заснуць...” Гутарка з Міхасём Казлоўскім. 
№115, 220

Эсэ

Павал Абрамовіч. “Баравікі мне часта 
сняцца...” Якуб Колас на грыбных ростанях. 
№111, 254

Вольга Бабкова. Белы крыж на чор-
ным кенатафе, альбо З Міцкевічам у Кан-
станцінопалі. №114, 199

Адам Глобус. Уладзімір. Словы пра пісь-
менніка Уладзіміра Караткевіча. №112, 195

Уладзімір Мароз. Новая зямля Якуба 
Коласа і Новае неба Казіміра Малевіча. 
№111, 249

Мастацтва

Адам Глобус. Кім. Словы пра выкладчыка 
і мастака Кіма Шастоўскага. №110, 210

Адам Глобус. Лявон. Словы пра рокера 
Лявона Вольскага. №111, 233

Гісторыя

Ірына Багдановіч. «Дело о стихахъ...» Верш 
Яна Казіміра Пашкевіча “Польска квитнетъ 
Лациною” як літаратурная містыфікацыя. 
№114, 210

Анатоль Трафімчык. Беларушчына і 
Тадэвуш Касцюшка ў гістарычным кантэксце. 
№114, 228

Прачытанне

Уладзімір Бруй. Quo vadis? Belarusalimam. 
Водгук на кнігу Паўла Севярынца “Беларуса-
лім”. №112, 242

Ірына Саматой. “Белавежа, ты, як малітва”. 
Архетыповыя вобразы ў паэзіі Алеся Бар-
скага. ¹110, 224

Гедройц

Наста Грышчук. Некароткі тэкст пра 
кароткі спіс Гедройця: нататкі сябра журы. 
№115, 226

Кнігапіс

Алесь Аркуш. Кніжныя агледзіны. Водгукі 
на кнігі. №112, 250
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Анатоль Брусевіч. Паміж святлом «ON» 
і цемрай «OFF». Рэцэнзія на кнігу Стаса 
Ільіна «On – off». №115, 238 

Павел Булаты. Філамацкія штудыі 
Аляк сандра Фядуты. Рэцэнзія на кнігі 
“Следы на снегу”, “Филомат в империи”, 
“Успаміны пра мінулае”. №114, 236

Марына Весялуха. Групавы насталь-
гічны партрэт каля дзедавай хаты. Агляд 
альманаха “Беларус” за 2020 год. №112, 
246

Васіль Жуковіч. Сёмая вышыня. Рэцэн зія 
на кнігу Леаніда Левановіча. №111, 259

Пётра Садоўскі. Для шчаслівай вечна-
сці. Рэцэнзія на паэму Уладзіміра Някляева 
“Ягайла”. №113, 262

Раіса Шастак. Ну і ню, або Аголены боль. 
Рэцэнзія на кнігу Міколы Гілевіча. №110, 248

Іван Штэйнер. “Апошнім прыходзіць 
жаніх і смерць бярэ за нявесту”. Рэцэнзія-
развага паводле кнігі Франца Сіўко і Юрыя 
Станкевіча. №110, 233



Аêсàê Вàлÿнöінà — пàэткà, жуðíàліñт-
кà. Àўтàðкà кíіã «Цâіíтàð», «Кàпліöà», 
«Âіíî ç Кàліôîðíіі», «Ружîўíіöà», «Дçікàÿ 
ñліâà», «Кàâà ў àðліíûì ãíÿçüäçå» äû іíø. 
Ëàўðэàткà пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2008). 
Íàðàäçілàñÿ ў 1953 ãîäçå ў â¸ñöû Ñìàлі÷û 
íà Íÿñâіж÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Арлоў Улàäзімер – пðàçàік, пàэт, эñэіñт, 
ãіñтîðûк. Àўтàð кíіã «Дîáðû äçåíü, ìàÿ 
øûпøûíà», «Дçåíü, кàлі ўпàлà ñтðàлà», 
«Рэкâіåì äлÿ áåíçàпілû», «Фàўíà ñíîў», «Ñíû 
іìпåðàтàðà», «Кðàіíà Áåлàðуñü», «Оðäэí Áåлàй 
ìûøû», «Àäкуñі ãàлàâу âàðîíå», «Чàñ ÷уìû», 
«Ñлàíû Ãàíіáàлà», «Тàíöû íàä ãîðàäàì», 
«Пàðу÷íік Пÿтðîâі÷ і пðàпàðø÷ûк Çäàíü» 
äû іíø. Ëàўðэàт літàðàтуðíûх пðэìій, ñÿðîä 
ÿкіх пðэìіÿ іìÿ Фðàíöіøкà Áàãуøэâі÷à (1996), 
«Ãліíÿíû Âÿлåñ» (1998), «Еўðàпåйñкі пàэт 
ñâàáîäû» (2010), «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2015), 
пðэìіÿ іìÿ Ежû Ãåäðîйöà (2018). Íàðàäçіўñÿ 
ў 1953 ãîäçå ў Пîлàöку. Жûâå ў Міíñку.

Бàгäàновіч Мàртà – пàэткà. Àўтàðкà 
çáîðíікà âåðøàў «21 ãðàì». Тâîðû äðу-
кàâàліñÿ ў «Мàлàäîñöі», «ËіМå», ðà¸í-
íûх і ðэãіÿíàлüíûх âûäàííÿх. Пåðàìîжöà 
ðэãіÿíàлüíûх літàðàтуðíûх кîíкуðñàў. 
Íàðàäçілàñÿ ў 1992 ãîäçå ў Ãàлüøàíàх íà 
Ãàðàäçåíø÷ûíå. Жûâå ў Àøìÿíàх.

Бàрàäулін Ðûгор — íàðîäíû пàэт Áåлàðуñі 
(1992). Пàэт, пåðàклàä÷ûк, эñэіñт. Ëàўðэàт 
Дçÿðжàўíàй пðэìіі іìÿ Яíкі Купàлû (1976). 
Àўтàð кíіã пàэçіі «Мàлàäçік íàä ñтэпàì», 
«Руíåöü, кðàñàâàöü, íàліâàööà!», «Íàãáîì», 
«Àäàì і Еâà», «Руì», «Âå÷àллå», «Еâàíãåллå 
àä ìàìû», «Çäуáàâåööå», «Руíû Пåðуíîâû», 
«Кñтû», «Anima» і іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1935 
ãîäçå íà хутàðû Âåðàñîўкà íà Уøà÷÷ûíå. 
Пàì¸ð у 2014 ãîäçå.

Бàхàновіч Нàтàллÿ – літàðàтуðàçíàўöà. 
Íàâукîâûÿ іíтàðэñû лÿжàöü у ñôåðû 
кàìпàðàтûўíûх äàñлåäàâàííÿў áåлàðуñкàй і 
пîлüñкàй літàðàтуð, øìàтìîўíàй літàðàтуðû 
Áåлàðуñі XIX ñт. Àўтàðкà áîлåй çà 75 íà-
âукîâûх ðàáîт, у тûì ліку кàлåктûўíûх 
ìàíàãðàôій «Ëітàðàтуðíàÿ кàðтà Еўðîпû: кàí-
тàктû, тûпàлîãіÿ, іíтэðтэкñтуàлüíàñöü», «Пà-
этûкà літàðàтуðíûх ñуâÿçåй». Íàðàäçілàñÿ ў 
1984 ãîäçå ў Ñтàðûх Дàðîãàх íà Міíø÷ûíå. 
Жûâå ў Міíñку.

Бурûнà Гàлінà – áіáліÿтэкàð. Ñкîí÷ûлà 
Міíñкі іíñтûтут кулüтуðû пà ñпåöûÿлüíàñöі 
«Áіáліÿтэкàçíàўñтâà і áіáліÿãðàôіÿ». Пàñлÿ 
çàкàí÷эííÿ ç 1980 пà 1997 ãã. пðàöàâàлà ў 
Áðэñöкàй öэíтðàлüíàй ãàðàäñкîй áіáліÿтэöû 
іìÿ À.Ñ. Пуøкіíà íà ðîçíûх пàñàäàх. Ç 1997 пà 
2017 ãã. – íàìåñíік äûðэктàðà Áðэñöкàй àáлàñ-

Нашыя аўтары
íîй áіáліÿтэкі іìÿ М. Ãîðкàãà. Íàðàäçілàñÿ ў 
1957 ãîäçå ў Іâàöэâі÷àх íà Áåðàñöåйø÷ûíå. 
Жûâå ў Áðэñöå.

Вàрàнеö Віêтàр – пðàçàік, лåкñікîãðàô. 
Àўтàð 14 âу÷эáíûх і âу÷эáíà-ìåтàäû÷íûх 
äàпàìîжíікàў, àðтûкулàў пà пûтàííÿх áåлàðу-
ñкàй ìåäûöûíñкàй тэðìіíàлîãіі. Âûäàў «Руñкà-
áåлàðуñкі тлуìà÷àлüíû ñлîўíік ìåäûöûíñкіх 
тэðìіíàў». Àўтàð кíіãі «Рàìіçíік». Íàðàäçіўñÿ 
ў 1962 ãîäçå ў Ãàðîäíі, äçå і жûâå.

Гàлубовіч Леàніä — пàэт, пðàçàік, кðûтûк. 
Àўтàð кíіã «Тàåìíàñöü àãíþ», «Ñпîâåäçü 
áÿññîííàй äуøû», «Çàöåìкі ç лåâàй кіøэíі», 
«àпîøíіÿ âåðøû лåàíіäà ãàлуáîâі÷à», «Ñûñ і 
кулуàðû», «Ç ãэтàãà ñâåту», «Пîўíÿ» äû іíø. 
Ëàўðэàт пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2013). 
Íàðàäçіўñÿ ў 1950 ãîäçå ў â¸ñöû Âàðîíіíà íà 
Клå÷÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Дуброўсêі-Сàрочàнêàў Алесь – пàэт, 
ôілîлàã, тэîлàã. Àўтàð кíіã âåðøàў «Пàìіж 
íåáàì і áàãíàþ», «Рåлиãиÿ, пðåîäîлåâàþщàÿ 
ñåáÿ», «Эñтэтûкà ìàў÷àííÿ», «Íà тîíкàй 
íітà÷öû», ìàíàãðàôіі «Пàэтûкà Рûãîðà 
Áàðàäуліíà: ðûтìі÷íàÿ àðãàíіçàöûÿ âåðøà» 
äû іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1976 ãîäçå ў Íàâàãðàäку. 
Жûâå ў Міíñку.

Дубÿнеöêàÿ Гàлінà —пàэткà, пåðàклàä-
÷ûöà. Àўтàðкà кíіãі âåðøàў «Àíàäûÿìэíà». 
Тâîðû і àðтûкулû пуáлікàâàліñÿ ў çàìåжíûì 
і áåлàðуñкіì äðуку. Íàðàäçілàñÿ ў 1962 ãîäçå 
ў Міíñку, äçå і жûâå.

Ірвàнеö Алÿêсàнäр – укðàіíñкі пàэт, 
пðàçàік, äðàìàтуðã. Àäçіí ç çàñíàâàлüíікàў 
літàðàтуðíàй ñупîлкі «Áу-Áà-Áу». Àўтàð кíіã 
«Âîãíищå íà äîщі», «Тіíü âåликîãî клàñи-
кà», «Ріâíå/Рîâíî» «П’ÿтü п’єñ», «Хâîðîáà 
Ëіáåíкðàôтà», «Мій хðåñт» «Ñàтиðикîí — 
ХХІ», «П’ÿтå пåðî», «Піñíі âійíи» äû іíø. 
Ëàўðэàт øэðàãу íàöûÿíàлüíûх і çàìåжíûх 
пðэìій. Íàðàäçіўñÿ ў 1961 ãîäçå ў Ëüâîâå. 
Жûâå ў Іðпåíі íà Кіåўø÷ûíå.

Кàленäà Сÿргей – пðàçàік, пàэт. Àўтàð 
кíіã «Пîìíік àтðу÷àíûì лþäçÿì», «Кàçкі: 
ãіñтîðûі (íå) пðà íàñ», «Іðжàâû пàкîй ç 
áåлûìі øпàлåðàìі», «Тðîхлітðîâàÿ пðîçà», 
«Кàíтûíåíтàлüíû ñíÿäàíàк». Ëàўðэàт кîí-
куðñу іìÿ Ëàðûñû Ãåíіþø (2010). Фіíàліñт 
літàðàтуðíàй пðэìіі «Экñліáðûñ» (2012, 2013). 
Íàðàäçіўñÿ ў 1985 ãîäçå ў Кàпûлі. Жûâå ў 
Міíñку.

Кàрàтêевіч Улàäзімір — пðàçàік, пàэт, 
äðàìàтуðã, пуáліöûñт, пåðàклàä÷ûк. Àўтàð 
кíіã «Мàт÷ûíà äуøà», «Áлàкіт і çîлàтà äíÿ», 
«Мàÿ Іліÿäà», «Кàлàñû пàä ñÿðпîì тâàіì», 
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«Чàçåíіÿ», «Хðûñтîñ пðûçÿìліўñÿ ў Ãàðîäíі», 
«Çÿìлÿ пàä áåлûìі кðûлàìі», «Íåлüãà çà-
áûöü», «Чîðíû çàìàк Àлüøàíñкі», «Áûў. 
Ёñöü. Áуäу» äû іíø. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй 
пðэìіі Áåлàðуñі (1984). Íàðàäçіўñÿ ў 1930 
ãîäçå ў Оðøû. Пàì¸ð у 1984 ãîäçå.

Кàротêі Улàäзімір – літàðàтуðàçíàўöà-
ìåäûÿâіñт, ãіñтîðûк ðэліãіі і кулüтуðû, 
пåðàклàä÷ûк. Дàöэíт кàôåäðû ãіñтîðûі 
áåлàðуñкàй літàðàтуðû ôілàлàãі÷íàãà ôà-
кулüтэтà ÁДУ. Àўтàð çâûø 200 íàâукîâûх і 
íàâукîâà-пàпулÿðíûх пðàö пà ãіñтîðûі áåлà-
ðуñкàй літàðàтуðû. Ç’ÿўлÿåööà ўклàäàлüíікàì 
íàâукîâàãà âûäàííÿ «Пðàäìîâû і пàñлÿñлîўі 
пàñлÿäîўíікàў Фðàíöûñкà Ñкàðûíû». Ñу-
àўтàð âу÷эáíûх äàпàìîжíікàў, пàäðу÷íікàў пà 
ãіñтîðûі áåлàðуñкàй літàðàтуðû, у тûì ліку 
àкàäэìі÷íàй «Ãіñтîðûі áåлàðуñкàй літàðàтуðû 
ХІ – ХІХ ñтñт.». Íàðàäçіўñÿ ў 1955 ãîäçå ў 
ã.п. Міð íà Кàðэлі÷÷ûíå. Жûâå ў Міíñку.

Кірêевіч Алесь – пуáліöûñт, пðàçàік, у 
ìіíулûì жуðíàліñт. Ñпåöûÿліçàöûÿ – íàâу-
кîâà-пàпулÿðíûÿ ãіñтàðû÷íûÿ тэкñтû. Àўтàð 
çáîðíікà àпàâÿäàííÿў і âåðøàў «Ñàìуðàй», 
кíіãі «Ñåì ìåñÿöàў у áåлàðуñкàй туðìå». 
Íàðàäçіўñÿ ў 1989 ãîäçå ў Ãàðîäíі, äçå і жûâå. 

Клàчоê Злàтà – пàэткà. Ñтуäэíткà 2 
куðñà лÿ÷эáíàãà ôàкулüтэтà Âіöåáñкàãà 
äçÿðжàўíàãà медыцынскага ўніверсітэта.
Íàðàäçілàñÿ âà Уøà÷àх у 2002 ãîäçå. Жûâå 
ў Âіöåáñку.

Крофтà Гàннà – пàэткà, äàñлåä÷ûöà 
áåлàðуñкàй ìîâû і літàðàтуðû. Àўтàðкà кíіãі 
âåðøàў «Àä çà÷ûíåíàй áðàìû». Кàíäûäàткà 
ôілàлàãі÷íûх íàâук. Íàðàäçілàñÿ ў 1986 
ãîäçå ў Ãàðîäíі, äçå і жûâå. 

Мàшàнсêі Сÿргей – пðàçàік, пàэт. 
Ñкîí÷ûў Дçÿðжàўíû іíñтûтут кіðàâàííÿ і 
ñàöûÿлüíûх тэхíàлîãій ÁДУ. Пðàöуå ў пðû-
âàтíàй ôіðìå ìàðкåтîлàãàì. Дðукàâàўñÿ ў 
÷àñîпіñå «Мàлàäîñöü». Íàðàäçіўñÿ ў пàñ¸лку 
Ãàтàâà Міíñкàãà ðà¸íà.

Пàтàлêоў Юрûй – літàðàтуðàçíàўöà.Кàí-
äûäàт ôілàлàãі÷íûх íàâук, äàöэíт. Пðàöàâàў 
у Áðэñöкіì äçÿðжàўíûì уíі âåðñітэöå іìÿ À.Ñ. 
Пуøкіíà, у Áðэñ öкіì äçÿðжàўíûì тэхíі÷íûì 
уíі âåðñітэöå. Àўтàð ìàíàãðàôій, âу÷эáíûх 
äàпàìîжíікàў. Íàðàäçіўñÿ ў 1941 ãîäçå ў 
Мàñкâå. Жûâå ў Áðэñöå.

Пÿтровіч Алÿêсàнäрà – пåðàклàä÷û-
öà. Ñкîí÷ûлà Ëіöэй ÁДУ, ôілôàк ÁДУ, 
àñпіðàíтуðу кàôåäðû çàìåжíàй літàðàтуðû 
ÁДУ. Пåðàклàäû äðукàâàліÿ ў ÷àñîпіñå «Мà-
лàäîñöü». Íàðàäçілàñÿ ў 1993 ãîäçå ў Міíñку, 
äçå і жûâå.

Ðàзàнàў Алесь — пàэт, пåðàклàä÷ûк, эñэіñт. 
Àўтàð кíіã пàэçіі «Àäðàäжэííå», «Кààðäûíàтû 
áûööÿ», «Шлÿх-360», «Âàñтðû¸ ñтðàлû», «У 
ãîðàäçå âàлàäàðûöü Рàãâàлîä», «Ç àпîкðûôà 
ў кàíîí», «Рэ÷àіñíàñöü», «Ãліíà. Кàìåíü. Жà-
лåçà», «Кíіãà ўçíàўлåííÿў», «Ç àпîкðûôà ў 
кàíîí» і іíø. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй пðэìіі іìÿ 
Яíкі Купàлû (1990), пðэìіі іìÿ Ё.Ã. Ãåðäэðà 
(2003), пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2012). 
Íàðàäçіўñÿ ў 1947 ãîäçå ў â¸ñöû Ñÿлåö íà 
Áÿðîçàўø÷ûíå. Пàì¸ð у 2021 ãîäçå.

Ðуносêý Аêутàгàвà – ÿпîíñкі літàðàтàð, 
клàñік íîâàй ÿпîíñкàй літàðàтуðû. Âÿäîìû 
ñâàіìі àпàâÿäàííÿìі äû íàâэлàìі. Íàðàäçіўñÿ 
ў 1892 ãîäçå ў Тîкіà. Пàì¸ð у 1927 ãîäçå.

Сàзонàў Віêтàр – пуáліöûñт, жуðíàліñт, 
пðàçàік. Àўтàð кíіã «Çàíàтîўкі кàíтðàáàíäû-
ñтà», «Ñàíäàлі ìітðàпàлітûкà», «Пàэçіÿ пðîçû», 
«Ñуñåäñкіÿ áûлі», «Ãåíåтû÷íû àлôàâіт» äû 
іíø. Íàðàäçіўñÿ ў 1963 ãîäçå ў Ãàлüøàíàх íà 
Àøìÿíø÷ûíå. Жûâå ў Ãàðîäíі.

Стус Вàсіль – укðàіíñкі пàэт, пåðà-
клàä÷ûк, пðàçàік, літàðàтуðàçíàўöà, пðàâà-
àáàðîíöà. Àäçіí ç ñàìûх àктûўíûх пðàä-
ñтàўíікîў укðàіíñкàãà кулüтуðíàãà ðуху 
øàñöіäçÿñÿтíікàў. Ëàўðэàт Дçÿðжàўíàй пðэìіі 
іìÿ Тàðàñà Шàў÷эíкі (1990), Ãåðîй Укðàіíû 
(2005, пàñìÿðîтíà). Íàðàäçіўñÿ ў 1938 ãîäçå 
ў Рàхíіўöû íà Âіíі÷÷ûíå (Укðàіíà). Çàãіíуў 
у 1985 ãîäçå ў âûпðàўлåí÷àй кàлîíіі кàлÿ 
ñÿлà Ку÷ûíà, Пåðìñкàÿ âîáлàñöü, РÑФÑР.

Сöебурàêà Усевàлàä — пðàçàік, пàэт. 
Àўтàð кíіã âåðøàў «Кðуøíÿ», «Áåã пà 
ñàìààä÷уâàííі», «Ñíû äàðîã». Ëàўðэàт пðэìіі 
«Çàлàтû Àпîñтðàô» (2004). Íàðà äçіўñÿ ў 
1981 ãîäçå ў Жлîáіíå. Жûâå ў Міíñку.

Хàäàновіч Анäрýй — пàэт, пåðàклàä÷ûк. 
Àўтàð кíіã пàэçіі «Ëіñтû ç-пàä кîўäðû», 
«Ñтàðûÿ âåðøû», «From Bela rus with love», 
«Ñтî лі100ў íà tut.by», «Áэðліáðû», «Íåñû-
ìэтðû÷íûÿ ñíû», «Íàтàткі тàткі», «Цÿãíік 
Чûкàãà-Тîкі¸», «Шкîлà тðàâû» äû іíø. 
Ëàўðэàт пðэìіі «Çàлàтû Àпîñтðàô» (2007), 
пðэìіі іìÿ Кàðлàñà Шэðìàíà (2017), пðэìіі 
іìÿ Íàтàллі Àðñåííåâàй (2020). Íàðàäçіўñÿ 
ў 1973 ãîäçå ў Міíñку, äçå і жûâå.

Шàпрàн Сÿргей — жуðíàліñт, пуáліöûñт. 
Àўтàð øìàтлікіх іíтэðâ’þ ç äçåÿ÷àìі áåлà-
ðуñкàй кулüтуðû, літàðàтуðû, ìàñтàöтâà, 
ÿкіÿ äðукàâàліñÿ ў ãàçåтàх «Çíàìÿ þíîñти», 
«Ñîâåтñкàÿ ìîлîäåжü» (Рûãà), «Áåлîðуññкàÿ 
äåлîâàÿ ãàçåтà» і іíø. Àўтàð кíіã «Âàñілü 
Áûкàў. Ãіñтîðûÿ жûööÿ ў äàкуìåíтàх, 
пуáлікàöûÿх, уñпàìіíàх, ліñтàх», «Тðû 
ìÿхі äçÿäçüкі Рûãîðà, àлüáî Ñàì-íàñàì ç 
Áàðàäуліíûì». Íàðà äçіўñÿ ў 1968 ãîäçå ў 
Рûçå. Жûâå ў Міíñку.
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  Слова ад «Дзеяслова»
Шаноўныя чытачы!
На «Дзеяслоў» можна падпісацца 
ў любым паштовым аддзяленні Беларусі. 

Наш індэкс – 74813 (для індывідуальных падпісчыкаў),
               – 748132 (для ведамаснай падпіскі).

Чытайце «Дзеяслоў» таксама ў Інтэрнэце: www.dziejaslou.by

Дà âåäàìà àўтàðàў:
ðукàпіñû íå ðэöэíçуþööà і íå âÿðтàþööà.

Рэäàкöûÿ íå íÿñå àäкàçíàñöі 
çà âûклàäçåíûÿ ў àўтàðñкіх тэкñтàх ôàктû.

Пðû пåðàäðуку 
ñпàñûлкà íà «Дçåÿñлîў» àáàâÿçкîâàÿ.

У «Дçåÿñлîâå» ñкàðûñтàíûÿ ôîтàçäûìкі: 
Міðàñлàâà Àäàìûкà, Ñілüâіі Áåðíàöкàй, Àíàтîлÿ Клåø÷укà, Улàäçіìіðà Кðукà, Джîíà 

Куíñтàäтэðà, Дûðкà Ñкіáû, Ñÿðãåÿ Шàпðàíà, ç іíтэðíэт-кðûíіöàў і àðхіâà ðэäàкöûі.


